
Büyük şeyleri yalnız 
bUyUk milletler yapar 

ATATÜRK 
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Atatürk niçin 
büyüktür 

ismet lnönünün 
1 iJrk milletine ~erıer kazanmış, ülkeler 

ku nxuş kumandanlar, devlet b • 
~e ~uş önderler tarihte eksik . eyannamesı 
etı~lldfl'. Atatürk, bir vatan var 
liı •Yeniden bir Devlet yarattL ANKARA: 21-Xl-1938 
ta~ ~nu, Türk milletini kurta- Büyük Türk Milletine: 
ile . ahraman, Türk Devletini Bütün ömrünü hizmetine valc.fet:-
ltu~l götUren Şef olarak ulu ve tiğ:i sevgili milletinin ihtiram kollan 
llğelu ~Uiyoruz. Bir insanı ölmez- ~s~ünde Ulu. Atatür~'ün .fan.i ~ücudü 
b Yükseltmek için yetkin olan ıstırahat ~ıenne teıvdı edilmiıbr. Ha-
.~ Yüce eser Atatürkün büyük- kikatte yattığı yer, Türk Milletinin 

1Uğünün h i d ~ "ldi At t .. kü onun için aşk ve iftiharla dolu olan 
btr~Ok .. ~~s ~gı r. a ur kahraman ve vefalı göğsüdür, 
~ti buyük kahramanlardan, Atatürk, tarihte uğradığımız en 
'el nya tarihinin sayılı Devlet zalim ve halı:sız ittiham gününde 

1 .. anılarından ayırd eden üstün- meydana atılmıı. Türk Milletinin 
U.Jı;, enşllmez bir idealist olma- masum ve haldı olduğunu iddia ve 
sıcıır ilan ctrni§tir. İlk önce ehemmiyeti 

Atat·· .. . . kavranmamıı olan aür sesi, asli. 
bı . Urkun ıdeal kudretı tama- yıprarunıyan bir kuvvetle nihayet 
t~ en fıkre ve şuura dayanırdı. o, bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiı
l'\ı ve doğru bulduğu fikirler uğ- tir. ' 
) na benliğini ve duygulannı En büyük z~ferle.? ~~~ndıktan 
etlen bir ideal adamıydı. Her soora da Ataturk, omrunu, yalnlZ 

<lUşünces· h h k t' 1 Türk Milletinin haldannı, insaniyete 
'h. ıne, er are e ıne ya - 1• h" 1 • · rih h~'-
·ı..ı~ v tan .. eze ı ızmet erım ve ta e a"' et-
~l a ve mıılet kaygısı ha- tiği meziyetlerini ispat etmclde ge-
Cla rtı~~· Onun bu vasfı her saha- çirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, 

~oze çarpar. r kudretine, fa.~letine, me~e~iyet !•ti-
llıç bir muharebe kaybetme- j dadına ve mukellef oldugu ınsanıyet 

ll'ıiş, eşsiz bir kumandan olan ıvazifelerine s~rn!.maz .itikadı var?!: 
lttatürk . . • . cNe mutlu Turkum dıyene> dedıgı 
b .. • sıvıl dC'\:let ha~atında zanuwı, kendi engin ruhunun, hiç 
u buyu·· k k t r ·· ·· ltı ~ as er ara mı one sur- sönmiyen aşkını en manalı bir suret-

Se ll.kt:n hoşlanmazdı. Onu kim- te hülasa etmişti. 
.' hıç bir fırsatta üniforma ile Fena zihniyet ve idare ile geri 

~01'nıüş değildir. Derin duygulu bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa 
~"an tarafını ancak vatan ve yoldan . in~n!ı~n ~ mütek~mil .ve 
llıillet ğrund t d en temız zıhnıyetlerıyle mucehhez 
~ u a unu ur u. .. .. modern bir devlet haline getirmelc. 

tı . Uharebe meydanında, gozu- O'nun başlca kaygusu olmuıtur. 

0
: kırpmadan öliimle karşılaşan, ~cşkilatı esasiyemiz.de ve bugün bü-

BOL ÇEŞİD ve !'ENİ STiL 

•OBILY.& 
almak ..e7a görmek 1.sti7enler 

Bara99ı Kardeşler 
LbdTm ştaKETi Salonlannı bir defa 

ceznıekJe tatmin edlllrler. 
t.bllbaı, Fincancılar, Riza Pa.ta Yotu111 

No. 59161163. Telefon : ııo6' 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürtlı mtmeı Feridun Es - Akşam matbaası 

SAAT KAÇ? 
Atatürk'ün aon aözü 

bu olmuıtu 

Atatürk, oldukça uzun süren bir 
mhat.sızlılt devresinden sonra üç sene 
evvel bugün hayata gözlerini upa
mışt.ı. BüyiiJc Şef rahatsızlığı esnasın
<fa hiç bir gün şlkftyet etmemiş. hiç 
bir ~lüblyet ve za.ar eserl gö·:ter
mcml§tl İklncıteşrlnln yedlncı lllt
zı::.rtesl gününden itibaren va7.iyetl 
ckldileşm!ştl. Salı günü nk.şamı saat 
18,30 da nrtık koma bl.Şıyordu . Bir 
amhk Atatürlı: gözlerini :ıçtı ve ya
Va§Ça sordu: 

- Saat kat? 
Kcndlslne saatin kaç olduğunu söy

lediler. Sustu ve ondan sonra bir 
daha konu~ına.ı.:h. Snat 19,ıS de ar
tık tamamen kendisinden geçııı~tı. 
NP.şredilen raporda: cB~ün 18 .. 'ilJ da 
hastalık birdenbire normal seyrıııd·~n 
çıkarak şiddetıenm" ve ıııhhi va7lvrt
lerl yeniden ciddiyet kesbet.mqtir:. 
ctenlllyordu. Ertesi sabah, yani 9 Jıtln
cltcşrln çarşamba günü neşred'len 
rnpordıı. da şu sa urlar vardı: .ıGeccyl 
rahatsız geçirdiler. Umumi haller n
dek! vaziyet ciddiyetini muharnz:ı et
mektedir.• 

Atatürk çarşamba giinünü t:ıma
rnen baygın bir halde geçirdi. sı:1hat 
rn.porlannı imza eden doktorlar geee 
gündüz hastanın yattığı odanın ya
nında bulunuyorlıı.rdı. Bunlar nöbet
le hastanın başı ucund:ı dur:ımk 
nabzı, ateşi, teneffüsü kontrol edl
yorıarc:ıı. 

10 1klncltcşrin perşembe sn!laıu 
saat dokuza on kala nöbette bulun::n 
doktor kalbi muayene etti. Sa[:hmdı. 
F'rumt on dakika sonra yeni b!r mu:ı
yenıme kalbde znaf alfı.mctı göliitdü. 
Doktor hemen :ırkadaşlanna haber 
verdi. Bütün doktorlar Buyük h:ı<>to.
llln başı ucunda toplandılar. 

Clutnn ateşe suren bu kuman- tun ~atandavl~~ın vıc.d~nlaı:ında yer· 
tlan, bir koyun boğazlanırken leşmış olan laık, mıllıyetçı. halkçı, 
bakma t h ·· ı ed a· inkilapçı, devletçi cümhuriyct, bize 
l• ya a ammu emez ı. b'"t.. r· ı At t" k"·· k QOnı:: • • • . u un evsn ıy e a ur un en ·ıy-

h "UZ şerefınm ılk temelim metli emanetidir. 
h..<ttplerde kazanan Atatürkün, Üf ı·· d b · At t .. k'·· · .,lllr u un en en a ur · uı:ı azız 

t 1 bir zaruret olmadıkça, harp- adı ve hatırası, bütün halkımızın en 
~ tik.~inmesi Ye kaçınması in- cand~n.d.uyg~lari~~ sa:ılmıştır. ~.e~
b lık ulküsünün varacağı son le~etımızın bı.r. koşe::ınde .~~ ?utun 

·Milli yas günümüz . 

Bu sırada iki gündenberl baygın bir 
halde yutan At:ıtürk: birdenbire r,öz
lf>rlnl açtı. Etrııfındnkllcre sıhh::ttt e 
oldultlnn zıunank1 gibi c:ınlı ve p;:ıriak 
!lazıırlariyle battı. Dokt::ırlnr son bir 
ilmld içinde çırpınıyorlardı. Fakaı. o 
hic bir söz söylc:mcden gözler:nı, bi; 
dahıı açılmamak fizerc kapadı. Slf!t 
dokuzu tamam beş geçlyorou D<>ımn
b:ı.hçe sarayı Uzerlnd~ bayrak ya
vaş yavnş yanya indirildi. 

aııaınaktır Admm başından mılletc;e kendısıne gosterdıgımız sa· 
'<Cazı ' k d" . k ld d mimi bağlılık, devlet ve milletimiz 

» sanını "'n ısı ·a ır ı. · · k d f b ı·v · ı· J\ta .. v • • •• .. •• ıçın u ret ve ve anın e ıg mıaa a-
b turk, egitımı ve kulturu dir. Türk milletinin aziz Atatürk" e 

1 akıtnından ananeye bağlı bir gösterdiği sevgi ve saygı onun niçin 
rl~sanaı. Fakat, ideal kaynağın- ~tatürk gibi birv evlat .!~ti§ti~~bilir 
~ beslenen dehası her sahada hır kaynak oldugunu butun dunya-

Bu sabah mekteplerde, 
HalkeVlerinde merasim yapıldı 

~:~si duygularını ~enmişti. Mil~ ya gös~.e~iştir: . . . . . 
h tın ileri gitmesi, medeniyet ala- ~~at~rk e tazım vazıfemızı ıfa 
·lnda .. k lrn . kl" dtıgımız bu anda, halkımıza kal-
b yu se esı ıçın gere ı b" d l ··k d l 
uıa . ·-· ım en ~c en şu ·ran uygu arımı 

ltıe uğu her ycnılıgı benimse- ifade etmeyi, ödenmesi }azım bir 
:t kte ve gerçekleftirmekte te- borç saydım. 
Clecldüt etmedi: Devlet idaresin- Milletler arasında karde~e bir 

ta~ Olduğu kadar dilde, edebiyat- insa~lı~ ha!a.tı. Atat.~~~' ün ~ kıy
' tnusikide sanat.ta medeni metlı ıdcalı ıdı. Butun dunynda 

lta.nunıa d ' t• - b'.' .··k h öliimUnii'1 gördüğü ihtiramı, insan-
ı r a, yap .gı u:yu anı- 1 v A • • • • .. • • • b" .. . d eler .. . . ıgın utısı ıçın unut vencı ır muJ e 
lt • şahsı duygu Ye ısteklerıne olıırak selamlarım. Bu sözlerim, ya-
cı Y~akta zevk bulan bir insanın zılariyle ve toprağımızda şövalye 
le kıl, kararlarım, millet çıkarımı askerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle 
h k doğru yol b!ldiği ideale ina- yasımız~ i,ıir~k ~den büy~.k millet-
·<lrak veren öz dtişu" ncell blr lere, .T urk. ~ılletı adına şukranları-

))r\ •) mın ıfadesıdır. 
1.:\ et adamının eseridir. 

Devletiıni.ı:in hunisi ve milletimi· 
.. Atatürkten, büti.ın nesillerin zin fedakar. sadık hadimi, 
~tne~ alacağı haslet budur. Her insanlık idealinin aşık ve mümtaz 
g l, olümünün acısını tazelerken, siması, 
1 Oz Yaşlanmızı dindirip, yürek· E.şs:iz kahraman Atatürk! 
te:1ınizi onun bize miras bırak~ Vatan sana minnettardır. 
~gı bu asil ideal ha.vasile doldur- Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
1 atıyız. O, başardığı mucizeye Türk Milleti ile beraber senin hu
l~~~ırdı. Türk milictinin üstün- zurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün 
" f!ttnc, Cumhuriyetin sağlamlı· hayatında bize ruhundaki ateşten 
~na, yarattığı müesseselerin sü4 canlılık verdin. Emin ol, aziz hatı· 
ı..ekliliğinc inanırdı. Ne kadar ran sönmez meşale olarak ruhlan
•ıaklı. mızı daima ateşli ve uyanık tuta· 
lı olduğunu, giın geçtikçe da- caktır. 

Atatürk'ün ölümünün üçüncü . yıl
dönümü münasebetiyle bu sabah İs
tanbul derin b~ yas içinde idi. Her 
tarafta blr matem havası göze çar
pıyordu. M:ığnm1n.nn vltrlnlcrine, 
:dynh tüllere sanlmış Atat~'ün re
s!mlerl konmuştu. Mektepliler er
kenden mekteplerlne, halk, Halkevle
r!ne gld1YordU. 

Mekteplerd(} talebeler saat' dokuzda. 

Avrupanın 
sulha 

kavuşniası 
yakın mı? 

İngilizlere göre Viyana 
sulh kongresi 17 ıon · 

teşrinde toplanacaktır 

/ sveç, / stJiçre ve Portekiz 
gibi bitaraf devletler de 
kongreye davet edildiler 

a iyi anlıyoruz. Reisicümhur 

~· 'rürk milletinin bu en büyük lsMET İNÖNÜ Londra 9 (AA.) _ Hiılerin 
ll as &ünü, onun ölmez hatırası- =-------------.. hir Avrupa kongresi toplıyarak sul-0;n. ~ukaddes sancağı etrafında 

1

. cıBiz doğrudıın doğruya milli- ha girişmek istediği hakkında bu-
Nü~lığıim1zın perçinlendiği gün4 yetpencriz ve Türk milliyetçisi- günlerde neşredilen haberler. son 
4 t yiz. l'Ümhuriyetimizin mesnedi 48 tt bu ay l kt la b"r · Atatu"' rk adını anarken saa e r a geme e o n ı On Türk camiasıdır. Bu camianın ef-
\' Un büyüklüğünü yapan vatan 1 radı ne kadar Türk harsiyle ~.k !ş~~letl.e t~füd ~ektedir. 
e -111 t ı m"~bu olursa o camiaya ~tlnat iyı haber alan ma .i ler, şu nokta-,.. .,, e idealinin tek yürütü- ....., ısl 

-.uın ·· eden cümhuriyet de o kadar knv- 1.trı hemen kati telakki etmektcdir-
C:a>: Uz olduğunu hiç unutmıy~- vetli t1luı... ATA'l1JE.:K ler: 

l'lz. Nccm<;<Jdin Sadak I (D·va ... -ı "ahi'e 2 sütlm 6 da) 

Atatüı1t'ün büst veya resmi önünde 
toplandılar. Mua.llimlert birltaç s& 
söyliyerck lrendllerlni ihtiram stikft
tunn davet ettiler. Bundan sorıra. mu
nlltniler, Cümhurrclsl İsmet jnönü'
nün beyannameslnl okudular. 

Halkevlcrlnde de ayni mera.sim ya.
l)ıldı. Saat dokuzu beş ~ lhtlrmn 
sükutunu mütenklp Milll Şe!'ln be
ynnnamesı okundu. Bundan sonrn 
tcıplu olarak Atatürk.'üıı Ofilhane'de-

B. Hitlerin nutku 

'' Sovvet kaybı 
8-10 mityon 

raddesindedir,, 

« 1,670,000 kilometre 
murabbaı arazi İşgal 
ve 15,000 tayyare, 

22,000 tank, 27 ,000 
top iğtinam ettik> 

k~ heykeline veya Talrslm lbldeslne 
g\dllerek çelenkler kondu. 

Radyod:ı. bu sabah n.Ja.ns haberle
rini müterucip ismet İnönü'nfin bc-
yannnmes! okundu ve bugünün hft.tı
r:ısına. hünnetle neşriynt tatil edildi. 
Öğle ve ak§am neşriyatında da. yal
nız ajans habe:'lerl verllec~t.1.i". 

Bugün şehrun.lzde bütün eğlınce 
yerleri kapalıdır. 

Almanlar 
Yalta 

şehrini de 
zaptettiler 

Ruılarin ricat hattinin 
keıilmit olduğu 

bildiriliyor 

Sovyetler her taTa'ltan 
sıkııtırıldığı için ordu 

inhilale baılamiı 

Bet'lln 9 (A.A) _ B rutıer Berlin 9 (A.A) - D. N. B. 
son nutkunda Sovyet ~ylatın- ajansı, Almnın ordularının bugünkü 
_d~n J;>a.hscderlren ~nlan söyle- tebliğine dair, a1&ğıdaki tafailatı 
m4r.Ştrr:- - -~ 1 vermektedir: 
~Şimdi bu relerde elde edilen Pcrekob berzahının muvaffakı-

muvaflalayetıerl ~ulasa edeeeğim: yetle yar~asından sonra Alman ve 
Esir aOOdl takriben 3.600,000 ki- R k ~ ...,. "d YIA 

ş~ yükselmektedir. Her hangt bir umen ıtaıar! ı.":ınm , a m~g up 
lD ahiE 2 ,: ) olan Sovyetlerı usanma~ ta.kili et-
' evıuru 1 e ıutun 5 de J 1 mektedirler. Muakkiblcr ~nı 

(Devamı sahife 2, sütun 4 de) 

Milli Şef 

Sonbahar at yarışlarını 
takip buyurdular 

An.kara 9 (Telefonla) -
Reisicürnbur MiDi Şef ismet 
İnönü bugün Hipodroma gele
rek sonbahar at yanşlannı takib 
buyurmuşlardır. 

l J 

..İk.ka~Ie : 

Hamlet ve 
kabak çekirdeği 

---- -
Ecnebiler, aralarında konuıuy:>r

lardı: 
- MünakB§llla.r çıktı, leh ve 

aleyhte bulunanlar zuhur etti. Ben 
de, türkçcyi iyi bilmediğim halde 
gidip ıu Hamlet'i ~yrettim. 

- Nasıl buldunuz? 
- Rejisörün, aktörlerin, dekor-

culann ferdi ve umumi verimi hep 
mükemm"L. Ancak .•• 

«Neresine dokunacak, aanatm 
hangi lusmr:ıa lemaa edecekler?• 
diye alakayla dinliyorduk. Ecnebi: 

- Ancak. ahalide tenkid edile
cek bir cihet buldmn. - diye ili.ve 
etti. - P;yes bitip de çıkarken, yer
de fıabk ve kabak çekirdeği kabuk· 
lan gördüm .•. Nasıl olur; böyle bir 
piyesten zevk aldJdarmı, ıelip 
seyretmelerile isbat eden bir halk 7.-

c 

. Bu sabahki 

telgraflar ikinci 

sahifemizdedir 

....... -

··". .. 

ı 

-· . 



Sahife 2 AKŞAM 10 Teşrin1sanl 1941 

Haberler 
BU SA • 

AHKI TELGJtAFLAB 

Moskova'ya JAkdenizde 10 
yeni taarruz italyan gemisi 

hazırhğı batırlldı 

J on -
rikan harbi 
muhtemel 

-

2 - 3 haftada iki devlet 
arasında harp 

patlayabilir 

·n andi a 
Amerika'ya 

cevab veriyor 

Kareli 
cephesinde 
son vaziyet 

«Amerikan dostluğunu Ruslar, ilerlemekte olan 
emniyetimiz bahasına Almanlarm yollarini 

aabn alamayız» kesmektedir Almanlar, büyük kuvvet-! İki İtalyan muhribi 
ler yığıyorlar, yeni büyük hasara uğratıldı bir 

taarruz baslamak ı' üçüncüsü de batırıldı 
Londra 1 O (A.A.) - (B.B.C.) llelslnkl 9 (A.AJ - Fin hükumeti Moekova 9 (A.A.) - Pravda 

Birleııik Arnerikada Japonya ile bir sürntle 27 llkteşrln tarihli Amerikan gazete.i muhabiri yazıyorı Alman· 
ihtilaf çıkması ihtimali ehemmiyetle notasına. verilecek cevabı hazırlanınk- lar, ıimalde Kareli cephesinde, Ket
göz önünde tutulm ktadır. Nevyork ta.dır. Bu cevap gelecek ha.!ta ortn- tcAnaa bölgesinde ilerl~~e ve 

üzeredir İngilizlerin zayiatı yoktur 
smdn.n evvel gönderllemiyecektlr. -- ... 

Londra 10 (A.A.) - <B.B.C) Rus Londra 10 (Rn.dyo bu 83.bnh 8 de)_ belediye ~eisi ~ard~,. ~Uzak Helslnld 9 (A.A.) _ (0.Fl.) Hel- demiryoluna ulatrnağa çalıftTlakta 
cephesinde yağmur ve knr fırtmnla.- İngiliz Bahrlye Nez:ı.ret1, Akdenizde Şarkta vazıyet endııc ıvencıdır. Ja- sl.nkinJn ba§lıca. gazeteleri Amerikan iseler de Sovyetler, yollannı kes
nndnn dolayı. ehemmiyetll bir d~- lngU!z filosu tnrafındnn knznnılıın ponyanın bir adımı biz.i harbe ail- cıostlu~nun tıymetı büyük olı:nnsı- mcktedirler. Bu cepheye. Norveç
~kllk vnkuuna dclr haber yoktur. bllyük bir muvaffa.kıycti tcsm1 blr 

1 
rükleyl'bilir > ruı. rnıtmen FinHlndiyanm müstnkbel ten iki piyade alayı getirilm~ti ve 

'Ynlnız Kırımda lddetll muharebeler •~bJ!ğ 11e b1ldlrm'"t1r. İnglllz Bahri•"' ı n_ıka mu··hı·m ve nafı·z hır· Ame• emniyeti pahasına &:ı.tın dlınnmıynca.- H'tl • h. ,__ 1 vuku bulduğu blldirilmcktedlr. AI- ...., i 1 d o:ı~ ou ğ ktadı l ı enn ucum .ıuta arma mensup 
m""lnr, Kınmda gayet de~erll muvnf- NeznreUnln resm tebl ği ıu ur: - rikan ıahsiyeti de: cYa Uzak Şark mı yamın r ar 1ı bir alay da csaaen mevcuttu. Alman-

.... ö ~en cumartesi günü, Nevlland (Amer1- 1 . . 1 h ll d·ı ,_ Hufvodstad Bladet gnzcesl ıgi- ı _1 d f:tkıyetler knz:ındıkl:ı.rmı ve Kerç Uma knn ta.yyaresl> tlplnde blr İnglllz tay- mese esı tamamıy e. • a e ı eceıı;, l1z _ Amerikan propaganda.sının F1n ar, taarruza 1 aonte§rinde ba,.a ı-
nmn do~ru nlmıa~n devam ettiklerini ynrt"SI torpido muhriplertnln rctak.a.- yahut 2 • 3 hafta ıçmde Japonya efktın umumiyesinde blr iklllk hu- lar. Rus müdafaa hatlanna dalan 
b!ldlrlyorl:ırs::ı. da bu !ddlnl:ınnı teyid tinde ~klz vapurdıı.n mürekkep bulu- ile harbe gireceğiz.> suıe gctınnek ve FinU'mdlynlılo.rın Alman birlikleri, §iddetli bir ate,le 
ed·cı haber gelmem~lr. Almnnl:ı.nn nan blr dllşman ,·n.pur kafilewı. Ta- Nişi Ni~ Jnpon gazetesi de harbe devam etmek kamnnı e!klln karşılanmakta ve birbiri ardına im· 
Slvastopol ve Kerç önünde durdurul- mntonun cenubunda Llbynya cider- Amcrikaya mi.izakerc için çönderi- umumlycnln tasvip etmediği birkaç ha ~clllmektedir. 
dnğu zannedilmrktedlr. Rus rodyoro- ken gömıüo ve derhal İngiliz hnrp ge- len Kuru u eli bo• olarak. döne- Fln zlnumdan tnrn!ındruı verllml.ş Askerlerimiz müstevliyi imha etmek 
na gore Aımanl::ı.r, M~o\a cephesine v "'l ...... -~ b d ki tini ınllcrtne hnber verm1ftır. Her blrl cek olurs bundan dogvacak mil· g..., g~~c,.u.;... ususun 11 gnyre yolunda Stalin"in verdig"i emre ita· yen kuvvetler yııpyorlAr. Mos'kovnya ... ,_ .. mo rt bulm ,.._ ... 

1 5200 tonluk ve nltı pusluıt _..,... him mesulweti Amcrikaya • .:ııdet-- t>'" nç ve ga P n ... wı.uır. atle 500 Alman ölüsü bırakmı.,lar-
knrşı yeni büyük bir taarruz hl:ış ~t topla mücehhez olnn Oram ve Pme- .. 1 -v _ı_ d ;ru Bıyw mıı.btlllerdc vaziyetin tnkl- "' 
üzcl'<'.~~r. Ru.s cepbe~nde vnz yet &ÖY- lopt İngiliz hntlf kruvazörlertle ikl§er mege ça ı§mııxla ır. şa!ına aük<Uıetıe tntız:ır edilmekte ve dır. Kcategna harp meydanında bir 
le hülasa edilebilir: Moskovanın 1· bin tondan dnha küçük hacımda Lo.ns ' 1ııglltettn1n Finltlııdlynya. harp mn çok Alman esir edilmiştir. 
rr.nllgarbisludc kiln Volokolam.skta ve Laygloğ namındaki iki İngiliz tor- M J} • etmesi ihtlınali soğukkanlılıkla der-
Almnnlıır. gun!erce süren kıınlı mu· pldo muhribi bütün &üra.tlarlle d0§- İ i matemJIDIZ Ve piş olunmaktadır. Hakikatte bu sem-
ha&Pbclcrdcn ronrn mühim bir kl\;'ü rrumı ka.l'Şll~ğa. koşm~ardır. bQllk bir hnrp nanı olncaktır. AI-
ınr.tetmlşlerdlr. MoJalsk teıJbnlnde Saııtıerce süren blr seyirden sonra L d d manya Amerikanın tarzı hareketinde 
Ruıılar. mevkilerini tahkim ile u!nı1J1- pnzar gecesl sn.baha ka.roı aant birde OD ra ra yOSU bütün şimale müteveccih blr tchdld 
yarlar. M::ıloyaro~ıaveçte k:ıyde değer ı düşmanla temas vuku bulmuştur. Te- g5rmektedlr. 
btr tebeddul yot~ur. Moskova:rın ce· mn.s \'Uku buldu~ anda, sc'klz va- Londm radYoSU, bu sabahkl tüı1tç& Volldscher Bcob:ıchter grıv,etesl blr-
n~bundı blr köyu geri nla~ Ruslnr purluk ilk dOşnınn kaflleslnle, Jkl 1~ ne.frl.yatına cBug(inldl ne§rlya.tımıza. 1>frler1nl birleştiren b~ sık sık 
duşmnru tnzylkte devam edlynrlnr. gemist ve iki torpido muhrlbllc 8 pus- üçyıl evvel. haya.ta gözlertnı kapayan bahseden şimal dcvlcUcrlnln Anglo -

Lenlngradda knnlı muhare?>eler de- ltr"k toplarla mücehhez onar bin ton- Büyük ve 'Ünlü önder AtatUrltlln ba· Sakson ült.1matomuna. laıl'şı müştere
vam etmektedir Ruslar bir nokta.da luk iki dır kruvnzördan mnttttep tırnsını yadetmek 1çln İ.stlltlAl rna.r- kcn cephe almalan ldzını geldiğini 
Almanları püskiirtcrck llerllem~lerdlr, ikinci bir düşman katllesl daha ılle bııeIJyo~. Mlltooklp Yfyunla.n- yazmaktadır. 
Karelide Almanlar, yeni kuvvetler iltihak etmlftı. mızda Atatürk hattında nel?'IYatta Finlandiya harbe devam 
toplamışlarsa. da llerilemem.J§lerdlr. İk1 hafif İngiliz kruvazörli. düşma- bulunacal?'ır.. multıı.ddemesile bnşla- d 

Doneç havzasında Ruslar. mukab11 ınn topça ve a.detce üst!ln ohna- m:;tır. e ec("lk 
taarruzların Alman llerlleylşinl dur- sına. ra~en derlınl hücum etmekte Londra g (A.A.) _ Fin s&ııcüsü, Fni-
dunnuşlardır. Bu cephede bir Alman tereddüt etmemiş ve gece karanlıtın- A d lrutdlyanın ask.eri har<?ktıta nihayet 
ger.erah, bir Rus tankı altmdıı can da düşmana ıslddetıı bir ateş acmııtır. vrupa a vemıek :lsted1Ö'I hakkındnkl haberi 
Yenıın1r. İngiliz harp gemileri, ıo dil,eman va- tebJı> ettıılftir. 

Rus cephesinde 
har f ıtınaları 

punından onunu ate§llyerdc batırmıf- • h Bundan bafka. Amerika. Birlcşlk 
t>r. Bınılardan blr1 mühlnunnt ile yük- yen 1 cep e devletlerinden hiçbir tavassut tetlltl 
lü olduğu clhet!e. havaya uçmuştur. almadıkl:ın ve Amerika. Haricıye Na.-
Petrol ne dolu to bin tonluk onuncu mlığının, bu hususta. ya.pmış olduğu 
dilşman gemls1 de alevler i(inde l t... beyanatın mrt propagandadan 1bnret 
kn.lmış ve on sant sonra dn htıll'l yan- B. Sta in'in ou arzusuna o!du!hı hakkında Flnleı1n nerı silrdiik-
mnktn bulunduğu görülmüştür. İngilizler de İ§tİrak leri fddlnlıır durumu kıınştırncak mn· 

Bir düşman muhribi b3tınlmı~. bir hlyettedlr. 
Zırhlı fırkaların hareki.- lk1nclsi nrtır hasara ulm\blmış, üçün- ediyor ı.. A_l_m_a_n_la_r_Y_a_l_f a 

cü bir diişmnn muhribinin de ronm-
tına manidir, Moskova dan yede~e alındığı görülmUetür. İn-

.cephesinde Almanlar bir glllz harp gemileri hlç blr hasara ut- Londra 9 <A.AJ - Stallnin, Rusyıı Ş h • • d J ff 'I rn.maksızın. salimen üslerine dönmüş- ÜZ<.'rlnde yapılan bnsloyı nz:ıltmnk lçln e rı nı e za o e 1 er 
Rus mevzii zaptettiler Jerdlr. İngiliz harp gemilerine, dönüş- Avrupada. yeni bir cephenin açılmnsı 

\'il'hv 10 IA.A.l - Ofül~n· .Muhtelif 
memb:ılnrdnn gelen haberlere göre 
6ovyet cephf.'slnde fena havıı.ıar ve 
lıllh:ıssa kar tırtınnlnn zırhlı fırkalll
nn hareltAtınn m4nı olmnkt:ı.dır. Rus 
ce">heslnde vazıyet -şöyle hlllfı.sn edile .. 
b1lfr: 
Şimalde, ı,enıncrnd cephe:.1nde Rus 

r,aro!zonu dün üç defa muhns:ıra hat
tını yarmnğa tci<lbbiiB etmiş, Uç buru~ 
hn--ekf.'ti de nklm kalmıştır, 

Merkezde. Moslcova cephesinde btr 
Alman tümeni, 80 knzemat! ile be
raber bir Rus müstnhkcm mevzll.n1 
uıptetmlıUr 

Doneç havzaşındn J\lmnn ve İtal
YilT! kuvvetleri, lsınl bildirilmeyen blr 
'ehfr znptetmlşlıordlr. Kının cephesin
de, Alman nerl harekeU, durmadan 
devnm ediyor. 

Rus tebliği 
Moıkova 10 (A.A.) - Rumi 

Rus tebliği: 
Dün bütün cephe boyunca mu

hareb~lere dcv.am edilmiıtir. Mu· 
harebe bi1hnssa Kırımdtı ııiddetli ol
muştur. 

Doneçte Rus mevzileri 
ynrılmıf 

Hu<lapr..,te 10 <AA.) - Şarkl Ukmy
nnda ilerleyen mütte1ik kuvvetler. Vo
roşllofçrnd kesluılndc Sovyet hntıannı 
yeniden birkaç noktada yaı:mWar ve 
h:ırekatn devam ederek bu h~t.hı.nn 
grrllerlne ı;arkmışlardır. 

Ruslar, büyük bir ordu 
hazırlıyorlar 

Londra 10 (A.A.) - Kub1ter
telı:i Rruter muhabirinin i~arabna 
ı8re Rus lhtillli yıldönUmUnde Vo• 
roti]of Rus ihtlyat orduauna btr 
ıeçit reaml yaptımıııtır. Talim 
ıörmüı ve Kı:ıılordunun muhtelif 
•1talarından tqelckül etmit olan 
l)u ihtiyat ordusunun geçiıi uatlerce 
aürmüttür. 

250 Alman tayyaresi 
Moskovaya hücum etti 
.l\Io kova !1 (A.AJ - Sovyet radyo

su, Alman tayynrelerlnin, 1htlHU1l'ı 
kutlıuuşt mera.stml esna.sındn. Moskova 
uzerlnde çok fnnUyet gösterdlkler'.nJ 
ı;öyle ektedlr. 

6 sonteşrlnde. 250 Alman tayyaresl 
Moskova fizertnd~ uçmaj'.;a. teşebbüs 
ct.mişlerse de Sovyet. avcılan ve tayya-

ıerlnde düşman torpil tayynrclerl te.- hususundılkt arzusunu 1tade etU~I (Bq tarafı l inci ıahifede) 
rnfından yapılan hücum, tamamen bir nnda, lbu arzuYa. İnglllz halkının mütemadiyen hırpalıyorlar. Çok 
akim kalnu.otır. t.ütün sınıflAnnın lşfütık cttit,'Ylni ka.y- yakından tnkip edilen ve hava kuv· 

cumartesi gUııll merkezi AkdenU.de detmek gerektir. Stratcgteruı, Sıvnşto- 1 1 d 
İngiliz tnyyarelerl Jk.I muhribin hlma- pol ve Novrosiskl'nln maruz knldıltı vet eri e mütemadi elbirliği halin e 
yeslnde ı;eyrt'dcn bir düşman gemtsi- tehlikeyi ve Karndenlzdekl Rus don- çalı,an ordunun bütün slahlannın 
nı ateşlemişler ve gcınl mürettebatını, nanmasının zor vaziyetin\ t.ablll et- ateşine maruz bulunan mağlup düı· 
<'ankurUırnn sruıdallannıı. bincriı:cn t!kten sonra §5ylo ynzıyor: man her taraftan o ockilde sıkıştırıl
gfünıilşler, refakatindeki İtalyan cBerzahın Kafkasya tarafında. 1yt maktadır ki, nihtyet inhilale başla
muhriplertnt de mıtralyoo ateşine tut- bk yol şebekesi yoktur. Yalnız Novro- mıştır. Alman ruıkcri kıtnları 
m~ardır. Elskl clvnnnda bir dcmlryohı vardıt. şimalden gelerek Yay]adağa kadar 

İııgUlz BaşveJdll B. Churchlll, e.ml- Fnknt Alm:ı.nlar zorluklan muvattakı- son derece süratle ileı ledikten sonra 
raUığa gönderdiği tebrik me Jmda. yet ~mlllerl haline sokmaya alı.ımış- 1c'b d d ek "IA d'. 
bu muvnffnkıycttn fcvknUı.de ehemmi- l:ı.rdır ve emzinln cesaret kıncı nınhl- ta 1 e ~vam. e er mag up u~· 
yetini tebarüz ettirerek bu darbenin yette olan şekli Alıruınlar iç:n geçil- manı dagdakı mukavt'met yuvnla· 
dlllı®nın Afrlkn. llo mllnaknlltına mez btr sed olarok nddedllmemclldlr. nndan çıkarrnııılardır. Geçid bulun
tam zamanmda lndlrtldlğlni kaydet- H~r halde Almn.n tümenleri tayynre- madığındnn dolayı güçlükle vanla· 
m~tır, lerle deml.ryolu clvanna: ve yaya dahn bilen bu dağdan sonra :bu kuvvetler 

iran - Rus -
ingiliz iti lafı 

Fürugi han aktedilecek 
itilafın eıaalarını bildirdi 

Londra 10 (A.A.) - (B.B.C) - imn 
Başvekili FuMJtu Hnn_ İran ne İngil
tere ve Rusya arnsmd~ cereyan et
mekte olan itllAf m\H:akcrntı hakkın
da ize.hat vererek demiştir ki: 

eHalledUecek !tinci dercced bnzı 
meseleler kalnustır. Bu meselelerde 
hnlledlldlkten sonm nnl~yı Jıma
lıyacağız. İran - İngiliz - Rus anlaş-

flveı1al1 bir yere n~edllebUlr. Bu yarımadanın cenup sahilinde genİf 
kadar fbenuniyetu bir hedef bahts bir cephe tutmuşlardır. Yayladağın 
mevzuu oldu~ mman, Al!nnnl:ınn prk müntehasındaki Feodosya Ji. 
ı:orluklıı.rdan dolayı durdnrulaca~ı 
beklcnllemez. Çıknrma hareketi yapı- manı bir kaç gün evvel esasen alın-
labildl i takdirde. Almanlnnn Ro.nof dığı için düımanın ricat hattı bu au· 
mUdafıın hattını çevirmeleri ve Rusya retle kesilmişti. Yayladağın ccnnup 
Jle İlıılltere ara.mıdat.1 muvasala yoJ. batı sahilinde krun Yaka ıehri de 
lıırının kesllmcstndcn ibaret olan he- düşmüştür. Sovyetler bu suretle Fe
deflcrlne varnb1lmclcrl lmk!n dahi- odosya· dnn sonra denizden firar 
llndcdlr.> yolu bulmağa teıebbüs edebilecek

Çeteler 
Sırbistan ve Yunanistan' 

da faaliyet devam 
ediyor 

leri nadir limanlardıın bh1ni daha 
k&Ybetmiş oluyorlar. 

ma$ w esaslan 1htıve. edecektir: s kholm 9 (A A ) ı - tnglltero ne Rusya tnı.nın mfil- to ·. · - Reutcr: 

Yalta'nın zaptı ile Alman ve Ru
men kıtaları takipleri esnasında Sı
vastopol harp limanının cenup do· 
ğu cenahına gelmi!llerdir. Sıvasto
pol Alman hnva kU'\"Vetleri bomba
lannın faaılasız yağmuru altında bu· 
)\Elmasa, Sovyetlcr için firar imkanı 
verebilirdi. Fakat Sovyetlcr şarktan 
da kaçamazlar, :zira Alman ve Ru· 
İnen kıtalan bugünkü remıi tebliğde 
bildiıildiği gibi Sovyetlcri Kcrç ya
rımadasında takip etmekte ve orada 
yer!-eşmesine mani olmaktndırlar. 

<ti bütünltitijntl ıarantl edecekler. Stokbolm Nyadaglıt Allchanda ga· 
Jcabederse tendLtdne aaert lo-nrdımda zetesi, Yunanittanda ,.e Sırbistan
da bulunacaklardır. da çete muharebelerinin devam et-

2 - Doğrudan doiru>'3- iranı aldka.- tiğirıi )'&%maktadır. Yunanistanın §i· 
dar eden 8*erl, 81yns1 vt lktlsnd! me- malinde bazı ltöyler ihanet ettikleri 
ıtlelerde İranla mÜIQffredt buluna- bahanesi1e tahrip edilmiştir. Söylen· 
cülardır. d•V• .• b L•• 1 d •- ..• 3 - Vazlye\ mllşaa.de eder etmez ıgane ıote u ~oy er c ı.;omuıust• 
İran topraklannı tahltn edeceklerdir'. ler Alman askerlerine hücum etmir 

Amerika' da 
dua günü 

20 ikinciteşrin ayında 
sulh ve hürriyet için 

dua edilecek 

lerdir. 
Jsveç gazeteainin cObnova> İs· 

mindeki harp gazetesinden iktibas 
ettiği bir habere göre aont-eşrinin 
ilk bnftnsında Yugo lavyada iııgal 
kuvvetlerinin uğradığı zayiat ilkteş· 
rin ayındaki bütün zayiattcn dnha. 
çoktur. 

Düşes de Windsor 
midesinden hat;ta 

Şark cephesinin diğer kısımların• 
oa da hnıektit devam etmektedir. 
Alman hava kuvvetleri. bu hareke· 
ta b:lhusa Rostof cepheıı~ etrafın
daki kesimde topluluklom vurduğu 
ı;;iddetli darbelerle yardım etmiştir. 
Ayni zamanda Alman ht.va kuvvet
leri Donetz'in aşağı mecrasındaki 
liman bölgelerinde d~ ha nrat yap
mıştır. Bu hücumlar. ayrıcZ\ Lenin
grad0 doki hedeflere de müteveccih 
bulunuyordu. 

Voleybol maçları 

zc karşıkoymıı topçusu bunl!l.rı, vazl- Londra 10 {A.A.) - (B.B.m B Roo
!elcrinl yapmnktnn mcnctmlşlerdlt. sevoltin bir mes:ı.Jlle 20 lkinciteşrln 

B. Hitlerin nutku 
(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

budnla Inglllz gelip de bunwı te
yid edllmemlş olduğunu söyl~ 
ona oi)ylc diyeceğim: 

Alman asirerlerl blr eeyl sn.yıır
Iamı ~kan rakamalr tamamen 
dotrudur. Umumi harpteki vllli
yetı de ele alarok şöyle bir ıst.ldlfıl 
ya.pabiUrlz: Üç mllyon altı yüz 
binlik bir esir sayısı en az ayni 
sayıda ölU ml.kta.nna tebbül 
eder. Fa.r.zedellm ki Rusya.dt. -na.
.sı.l ki bJsd.e de öyledir - bir ölüye 
briı üç veya dört yaralı vardır. 
Varnc:ıtmuz netice eudur ki en az 
8 1lA 10 milyonluk b1r kayıp mev
zuubaımtir. Ve bunda günün bi
rinde iyUeşnesl mümkün olan ha
fif yaralılar hesaba da.hll değildir. 
Dünyada. böyle bir ıtaYıP :ılt.ından 
kalkacak hl9btr ordu )"Oktur. Rus 
ordusu için de bu böyledir. Stalin 
bizim dört buçuk mllyon ki.ş1. zayi
at verdl~lınlzt ve Rusyanın ısc an
ea.k 350,000 kıı.yıp, 350 bl.n ölU ve 
blr milyon yarıılı verdl~lnl iddia 
ediyorsa. o hnlde §unu kendi ten
dlnılııe .sorabiliriz kl, nlçi!ı Ruslar 
hiç kayıp venned.!klert halde 1.500 
kllomtere rlcat et.~!şlerdlr? 
Kremlln zlmamdarlnnnın iddia 
etm<!lc lstediğl haklknten çok yn
hudicedlr. 

Ayni devre zarfında ele geç1rdl
ğfın1z maJzcme saYJ]amıyncnk ka
dar çoktur. Şimdiye kndnr 15,000 
tayyare. 22,000 tank ve 2'7,000 den 
fazla top ele geçlrllmişUr. Bütün 
bu malzemeyJ telafi etmek için 
Alman endüstrisi de dahil olmak 
üzere bütün dünya endüstr!sl çn
Iışm.ağa koyulmuş olsalar buna nz 
<bir uunan içinde muvaffak ola
mazlar. Demokrasi endüstrisi ise 
her halde bunu yakın seneler için
de telMl etmıyccektlr. 
Şimdiye kııdar bir milyon 670 

bln kare kilometre erazl 1şgal et
tik. Bu ernzl Fransadan takriben 
üç veya dört mlsli ve İngııtereden 
takrfben beş ınbll buyüktür. Bu 
bölgede Rusyanın malik olduğu 
bütün endiinrllerln ve ham mad
delerin yüzde 60 U~ 70 1 mevcud-
dur. · 
Ceph~lztn gerisinde lklncl bir 

cephemiz vamır kl, bu da Almnn 
vatanıdır. Alman vatnnınm nrkn
sında da Ilçllncü bir cephemiz da
ha vardır kl o da Avnıp:ıdır. Ve 
ba.ruı. denilm&.c ıste:nııırse ki şlm.dl 
sllfthlnnmn~n bnşlıyıınlar dem.ok
rasllerd!r. Buna, bizde sllf!.hlanma
ğıı devam ediyoruz, ceva.tımı ve
rebilirim. Sllft.hJanmn işin! hususi 
birkn~ tahada. teksif etmış bulu
nuyoruın. Bu cfendUer dai:nn. ra
kamlardan bahsedlYorlnr. faknt 
ben bahsetmiyorum. Fabt ba.,«.ıta. 
bir şey söyllyecetım: Günün bi
rinde knrşılannn cıknracnı?muz 
malııeme mlkt.an onlan hayrete 
düt{lreccktJr. Bana ıu da söylenl
:vor: Fakat lşte karşımda 125 mll
yooluk bir Amerika. Ona da ceva· 
hım şudur: Almanya. erazlsl de, 
hlmnye ve umumt valilik erazisl 
dahU olmak üzere, 125 milyonluk 
bir nütusn maliktir. Bugün doğru
dan doğruya Almnnyn için c:alı
şan ern:ı:l 250 mllyondnn ·;ok !nıla 
ve bu muharebe için bllf'ıvasıtn 
çal~n erıızl de şimdiden 350 mll
yond:ın fazl:ı nüfusa mnllk bulu
ııuyor. 

Bu muharebede müm~wı olan 
her vası tayı kullanmnğa muvaf
fak olncn~ımızd~n hlc kim • şup
hc etmecı:n. 

Her ş~y mümkundur. Fnknt Al
w..any:mın pes deme 1 mümkun 
değild r. Du nınnlar, hnr~ n 1942 
ye kadnr stıreeeğinl söy.Uyorlnrsa 
pekfil.1, dlycbll!rlz, ı~tcd l"! kadar 
sürsün. Bu h:ırp meydanında oo:ı 
kalacak olan tabur bir Alman ta· 
buru C'luealı:tır.ıt 

Kısa röportajlar 

cBravo Cankatan!ı 

Uzalı: bir yabancı meml~~ 
tahsilini yapan Canlcatan ~ 
bir Türk &enci, ailesine pos~ 
mektup göndenniş. Fakat rn~ 
tup ftır&da ıbekletilmiı. bur•~ 
sarısüre tabi tutulmu§. Ve d~ 
lam'baçlı :rollarda aylarca ee>·•· 
Jliat ettikten sonra nihayet J,ıaıı· 
bula \•armıa. 

Genç mektubu gönderdiği ıı
ralar, Yakın Şarkta ve Balk•"' 
!arda ortalık pek daha karıpt: 
siyasi vaziyet de pek d.ıha vıl'" 
zuhsuzmu~. 

Cankatan §Öyle yazıyorınuş: 
cÇok asabi ve üzüntülüyül11 

Burada, bugünler zarfında Tıir
ldyenin de 'behemehal harbe sıl" 
rükleneceğini iddia edıyorlaf· 
Jçim içime 11ğmıyor, Vatanını: 
un selameti namına orada heP • 
nizin lktidnrmı:ıa göre dö,·ü{ 
mücadele edeceğiniz bir sırada 
ben burada, ~cnebi bi? mcınlt' 
kette ne )·apacağım) 1asıl >11'. 

şayabileceğim) Muhakkı:.k k1 

böyle bir hale tahammül ede
mem. Bunu nefsime kar~ı bir ha' 
lcaret sayarım. Mutlak~ bir ç•: 
resini bulacağım. Bizimle a)"l\1 

cephede çarpıaacak bir dcvJetıtl 
Türkiyeye müttefik suretilc görı• 
derilecek askerleri arasınn gö• 
nüllü aıfatile ol•un katılır, geli
rim. > • 

Bu satırları okuy n ccne~ 
aanaür mcmurlnrı mektubun jçı· 
ne bir kart ilave etmi,lN. Oıc
rine de cBravo Cankatanh dhe 
yazmışlar. 

1 Aynen vaki olmu~ bir hadise" 

1 
dir. 

L Y. ç-:_) 

Auruoanın sutha 
kavuşması yakın mı~ 

(BaJ IArafı 1 inci sahifede) 
l - l 7 sonlcşrinde böyle t_,ır 

konferans toplanacaktır. 
ı• 2 - Bu toplantı Viynnadn yııP 

lacaktır. 
Jyi bilinmiycn birşey varsa o el" 

Hitlerin bu münasebetle Rusyı1' 1 

Dük Vladimir' e tem il et.tirınd;; 
karar verip vcrmiyeceğiclir. DıJ 
Vladimir Prusya prensi Ferdinnnd111 

kayınbiradedirdir. 
Sıkı bir bitaraflık muhef aza e~ 

mekte olan lsviçre, Portekiz gı 
devletlerin de davet edilmiş oldu~" 
söylenmektedir. Fakat bunlann bıl 
huswıta bir karar verip vcrmedikle' 
ri henüz kati olarak b:linmivor. 

Hitlere göre sulh korıuşm.nlarırıııt 
icabeden inkişafını bu devletler t~ 
min edebileceğinden Alman deı.11' 
risi bu devletlerin bulunmasfttı b 
hnasa arzu etmektedir. 

Londradaki bütün bi•arnf ınaJıl 
fillere göre, Avrupa devlctlerilt
daha doğrusu bunların hükumetle' 
rile aııla§mak Hitler için çok kol~f 
olacaktır. Çünkü bu de\ letlerııt 
adamları Berlinde önceden alınfl'\1t 
kararlan usulen tasvip etmekttll 
l:uışka bir fCY yapmıyacaklardır. 

Tedavi edilemiyecek 
kadar sakatlanan « Y os

ma » adındaki güzel yarıt 
ah öldürüldü 

Anknra ı (Telefonla) - B ı ün rı• 
~nhar nt yart4larında mü 1f bir 11~ .. 
dlse oldu. Hamı krn İngil ~ n1.!nr ar ; 
sındakl dordunr.u k~ud9. Yoc 
a.dındo.lrl güzel o.t fevknltld" bir k 11 

yn.pmaktn iken birdenbire dur.ıkl:ıd' ti 
görüld\i, C",okey clertıaı atın üzerinde• 
nUndı ve biraz sonra da hnyvand 
gayri tab!i hal'<'kctler görü•du. Tn'/lıl 
yanına gtdlldfğf r.ımnn. ön nynltlarıtl" 
nın kırılmıt oldu!tu ve mu:ı.yene ne 
cesnde de tedavi edilemlYf'<'C~ anl," 
~ldrl?'ından. zn.vnllı Yosma dlhıı ıazl• 
ırl.Jrnp cetememesi için tabJr.l'a );ut"' 
a.mlle öldUrüldu. 

ile demeli? r ----------------·---Atatürk'ün bu matem gL-nün· 
de şöyle demeli, vatand•<>: 
• - Türkçeyi Arabı.r. ' e lr n· 
lının t~irindcn kurtarın !: c'bi 
fren gin lt!!!İrin dü•ürm "Tek cıe 
boynumuzun borcudur! T rk· 
ÇC"ye milli ~ÜM·ini ille t m 
o1nrak .., erece wtlz. Bütül" münC\'~ 
vc .. lerimiz ve bütün b lkunız. 
milliyetimiz.in belli ba lı d a· 
nnğı olan ıu türkçeye drır~ elle. 
şuurla. azimle sarılaeağ.z. Onu. 
mukaddes bir kale gibı, bütün 
yabancıbklaıdan Jı:,,ruyacağlz r 

Bonte,şrlnin 7 ve 8 inde tayyare ıünü Blrleılk Aınerlkadn dun g{\nü 
kar ıkoYilUl müdafaa. hatlarını Af-' UAn edüm1tılr. O gün harıbin sona 
nıak lOln J&ı>ılan diler mt\nterld ~- ennal n lHlrrlJ•Ue h= Lln ıe-
.. bbtlıiler, Ula .._ı. u&ı'~. Wlll _.. illa d ~ \lr. 

Na«::ın 9 CA A.i - Dilk de Wind or. 
düşesin mlde~!nden rnhntsız olduğu
nu, bUyul: bir ihtimalle Uç ay sonra 
B::.ltlmor'a doncccttlni ve kendlshıe 
ameliyat ya.pıllp y:ı.pılmıyacallµın 

orada uılaalaoe1>ıu -571-"'1&. 

Emınon ı Halkevl tarafına n tt'rt o 
<'ciJcn voleybol mnçlıınna dun Evın 
Jimnastik saıonund.ı devnm cdllm!ş
Ur. Yapılan kar,.ıltı.:jnuünrda Müh n
dfs B - Alev takımını. Muhcndls A -
Kurtulu~u. MUhrndl.s A - Ş~U Halke
.. ını. Beyotlu - Yübek mualUml mal-
ı• ı~ 1------------------... ı~ .................... ~ 
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~ŞAMDAN AKŞAMA Tarihi ir bina ... :a il 
Bu matem güntintle 
Clııyauğumuz kuvvet 

1

1-!~dab derecede huta va AÜ' 

~ &ayılı oldujuıuı blltGn n 
od hW,.orduk. Dolmabahçe sarayı 
l' ~ penceresinden gariinürdu. 

Beşiktaşta aret e Bir hatıra 
etrafında •• 

.~esinde anlı duran baynğmdan 
loz_ünıüzü ayırmamalı idet edinnılt 
aihiydiJc. Fakat ben, o kara gün, 
t.ın felikct saatinde matbaadaydım. 
itit°f:!~on çaldı; açınca, bir hıçkırık 

78 numaralı ev ... 
Bulunduğwn mecliste Atatütk'e 

ait hatıralar o.nlntılıyordu. Bunlann 
mühim bir kısmı ya.zılmq ve iıitil
mİ§ §eylerdi. Lakin içlerinde nz söy· 
lenmİf olanlan da vardı. Bunlann 
içinde bilhassa büyiik insa.-ıın mezi
yetlerini, kudreti:ıi, etrn..'lnda der
bııl bir otorite tesis etmek ko.biliye
tini göstermesi itibarik şu h:ıbra 
pek ziyade dikkatimi üzerine çek
ti. Bunu anlatan zat Atatürk'ü çok 
eskiden tanıyordu. 

- Şimdi, ıu dakikada bayrağı 
Je.ra indirdiler. 
\1 ~atbaa halla balkona koşuştuk. 

Atatürk'ün Beşiktaş'taki bitişik komşusu 
bayan Adile ile bir konuşma İlayetinlci henüz sınğm tepesinde. 

lllelki yanlışbr, belki aldanmı~tırb 
erddüdümüz uzmı sünnedi. O da 

hıı:va indi. Matem haberi ne de 
~~uk, ınasıl da sirayet edercesine 
• ~ıveriyor. Hemen bir iki dakika 
ıçınde, gaibden bir kwnandanm 
eıt\rine uymuı gibi, bütün bayraklar 
>'atı çelu1di. Ve evv~ İstanbul, 
IOnra. Türkiye, o kıyametten nümu-
11.e hali aldı. 
t Cöz YD§larunız arasında, bizzat 
( ~!liye muhtaçken, çetin bir vazi-
'1ni.z olduğunu öğrenmİftik: 

<c - Cesaret, metanet verici ya· 
~~ar Yazalun... Onun belkemiği gibi 

imdik duran kuvvetli ıahaiyeti et· 
tafındaki milli birliğimiz, varlığımız 
&atıılnıasın, runan !:& diyorduk. 

Beşiftaşta Akaretler yokuşundan 
yukarı çıkarken sağ tarafta 7 8 nu
maralı evjn önünde durunuz. Bura-

1 
11 açık sarı renkte, üç katlı, cumbalı 
mütevazi bir binadır... Lakin bu 
zmütevazi evde Büyük İnsan, 
Mustafa Kemal uzun seneler otur
muştur. Atatürk Türk milletin& 
ait ilk projelerini burada tasarlamış. 
memlekete ait pek mühim kararla
rın bir kısmı burada verilmiştir. 

E ~~ 

Faknt için için dü§ÜnÜyorduk ki: 
«Ah, Yarabbi, kabil olabilecek mi 
•taba?» 

1°ereddüd edenlerimiz çok olu

Gazi bu evden sonra Şişliye ta· 
şınmışhr. Lakin kendisi Anadoluya 
geçince çok sevdiği anıısıcıı yine Be
şiktaştaki eve bırııkmışhr. Ferit Pa
şa hükumeti ikide birde işte burayı 
basmıştır. Atatürk bu san boyalı 
eve bir çok hatıralarla bağlıdır. O 
kodar ki Cümhurr.e,isi olduktan son
ra bile Akaretlerdeki 78 numarala >'otdu 

Bır' .b k baki d d z· eve gelmi§, onu dışarıdan ziyaret a una • an a var ı. ıra . . 
llr•- d "d O t •ha l ctmıı!lır. -..uız an gı en , arı ı anane e-
l'itnizin mümessiliydi; O'nun ıahsın·J • Şimdiye kada~ tarihe geçmesi 
da

0 

Orta Asya cihangirlerinden Fa- lazım ~elen bu ?ınad~n _hemen he: 
lih e kadar eski kahramanlarımızı men hıç bahsedılmemışhr. Halbukı 
~İzlenmiş görüyorduk. Şu içinde bizi~. iç~n k~dsi~.e!~i~ bir şahıs o.lan 
~unduğumuz devir Türklerinin bii- ~taturk e aıt butu~ hatıraları. bırer 
lUn yükııek ve sivri tarafları da hep bırer; hem de en ınce teferruatına 
Onda vardı. O bir Rwneli Türkünün kadar tcsbit etmek tarihe ve gelecek 
l'lhlgan ruhunu bir Aydın Zeybeği- nesillere kar§ı en büyük vazifedir. 
il.İn baı eğme~ gururunu, ayni za Diin Atatü~k"ün ta ~iralaylığ~ z~
'?-nda bir İstanbul Çelebisinin ince- manındanben oturdugu bu evı zı
liğinj nefsinde cemetmi~ti. Sanal- yaret etmek ve, bulursam o zaman· 
l'rıaz veçheler.inden ancak kendimi- ki komşuları jle konuşmak istedim. 
:tin bildiklerimizi görüp, seçiyor: . ~kare~lerin mütevelliliğini yapan 
«~İzim Şefimiz olduğu nasal belli!» ıhtıyar bır zat bana: 
dıyorduk. Bambatka muhitlerde ye- - Atatiirk'ün bitişik komşusu 
tİşrniı, Türkiye içinde büyiimU. ya- Bayan Adile vardır. Kendisi yine 
hut Türkiye dlfından gelmiş bütün ayni yerde oturuyor. Yani Atatürk'· 
t~klerde, onda, ,kendilerine aid, ün evinin yanında.. Camin annesi 
0ızinı bilmediğimiz, tarumadığuna.z ile en iyi komıuluk eden evdir. O 
\'~çheler seziyorlardı. Hatta yaban· z~mana ait pek çok malumatı var
ctlar da, onda, büyük bir insan ta- dır. Cınlı bir tarih gibidir ... dedi. 
ta.fa farkedip: uBizden!ıı> diyorlardı. İlerledim. İşte 78 numarala ev ... 
O, böylece, bu milletin bütün kök- Büyük bir dehayı senelerce duvar
lerinden usare alarak - kendi sev· lan arasında, kucağında yaşatmı' 
tili tibirlerile - «arat ulusal alana» tarihi bina... Eskiden bu evin nu
tanlı töhretinin dal budağmı aalmtf· marası 76 :imi~··· Hatta Atatiirk bir 
lt. Emniyet ve rahat veren gölgesin· hatırasında cAkaretlerdeki 7 6 nu· 
de böyle senelerdir barınm11 oturur- maralı ikametgahım> diye bahse-
1'en, itte o merkezimiz ve ifti.hanmız der. Halbuki sonra numarası deği,,
olan koskoca çınar göçüp gitmişti. miş, 76, 78 olmuştur. 
Ve bayraklar yarıya inmişti. Sokak- Atatürk'ün miralaylık zamanın~ 
larda çığhklar kopuyordu. Yeis için- danberi bitişik komşusu olan Bayan 
de «her,ey mahvoldu!» diye söyle- Adile de yine ayni yerde, yani 80 
nenler oluyordu. Bize i~ metanet numarada oturmaktadır. Bayan 
\'aazı vermek vıızifesi düşüyordu. Adileyi ziyaret etmeden önce size 
Cüç vazife. Atatürk'ün Akaretlerdeki evini ta· 

Fakat o günler zarfında adeti dua rif edeyim. 
Rİbi, temenıni gibi, müphem bir ha- Burası yedi odalıdır. Altında da 
Y?l gibi, inanılmayacak bir edebiyat bir bodrum vardır. Kapıdan girince 
r:ıhi \1eri sürül~n sözler şimdi tabak- sokak üzerinde büyük bir oda göze 
~~k·~~tmiş ~~~ur:_u!.~r: 1:~k v~ta~ı, I çarpar, sonra ikinci kat • .• Ön tara
t l~e, .butünlugune, C~lıurıy~~ı fında cumbalı genişçe bir oda . . . l!t" 
ahu inkı.p.fana halel getırmeksız.ı.n te burası Atatürk" e uzun zaman ya

anun zam~nındakinden ~aha s:ığ- tak odası vazifesini görmüştür. Ar
lanı mukndder merhalelerme ulq- ka tarafta bahç.e üzerindeki oda da 
rnı~tır. Beynelmilel hercü merce rağ- yine Gaziye aitmiıı ... Ev için o za
lllen buna muvaffak olunmuıtur. Ve manlar 18 lira kira veriliyormuş. 
lıpfu onun gibi, mazideki ve haldeki Şimdi burada Silah fabrikası müdü
'türk varlığının bütün köklcrlııden rü albay Münir oturmaktadır. 
benliğini almış, bütün o zengin ve 
•al'3ı1maz miJli veçheleı·imizi temsil 
eden, istikbalimizin ümidleriıni deha
llnda ııaldatan Milli bir Şef baıımız
dadır. Ve onwı kumandasında, yek
Pıtre bir kütle halinde, ıu kan der
Yasında boğulmak değila bulaşma· 
dan selamet kıyısına doğru gidiyo
"'2. 

Bu tarihi evin bitişiğinde oturan 
Atatürk'ü..-ı eski komşusu Bayan 
Adile dünyanın en nazik insanların
dan biridir. Bembeyaz nçlarının 
çerçcıvelediği tertemiz bir yüzü var. 
Hafızası çok kuvvetli ... Büyük ve 
aziz komşusuna ait günleri pek iyi 
hatırlıyor. 

Ulaıbğı ebediyet aleminde, Mus- ....................................... , 

lafa Kemal, dünyanın bugünkü hali 
Ortasında Türkiymıin katettiği mer
haleleri, tutturduğu istı"kamcti görü
Yoraa, hatladığı ~eı in sağlamlığın· 

dan, seçtiği arkada~la"'Ut ve yetiftir
diği milletin ehliyet:nden ne kadar 
gurur ve memnuniyet duyuyordur. 

(Vô.- Nii) 

- Şu üç ya~ındaki çocuğum,! ... Gelecek sene bu acı, 
Atatürk"ün yaşadığı senelere yetişe· şındakilere ••• 
tnediği İçin, büyüyünce kimbilir ne 
derio ac& duyacaktır bay Amca ..• 

dö<t Y•·ı 

Atatürk•ün bir r.amanlar oturdu ğu Beşiktaşt.a Akaretlerdeki ev 

Atatürk'ün eski ı · Ev iılerine b~an kadı~lar.a ~e-
kom•ulari... Iınc_~··· Ane. Safiye. Na.~f~ ısmı~-

. . Ü 'lt' de uç kadm vardı .•. Ataturk e emır-
.... Şımdı ıküdarda bir. mekte~te berlerindmı ba,ka Ana hizmet 
ogretmen olan Bayan Adıle, o gl..İn· ~derdi 
lere ait, bana fUnlan anlath: 8 .. : . ._ . · f ,_ l"d 

At t •. k S fy t .1. 1. uywı. ınaan annesınc ev&.a a e 
- a ur o a a aşemı ıter ı- b A · · d · 

ğinden dönüıünde buraya gelmişti. n:ıer t~tttu.d •V. nhnesının e o~u.~1 .. üdz: 
E · t k t d .. d d .. nne ı re ıgı er zaman goru ur u. 

k vınd'lor. a ~ ti1• Öogrudadn ogrudya Mesela Atatürk' e taze süt içirmek 
en ı erme aıt . n o a a yatar ı. . • L --1· b" · k ld 

A k t ft k . hah b k d ıçın DCB ı ır ın-e satın a ırtmııtı. 
r a ara a ı çeye a an o a- B · k hah ed d h ı· ·· 

d d 1 d B 
u ıne ç e urur, a ~ sut 

a a. ça ışır ı. urada yazıhanele~ v I A .. k' · ·ı· d' F · · · k" 1 1 d l . . sagı ır ve tatur e getın ır ı. a-
n, ıyı ıtap ara o u etaıerı vardı. k b'. "k · h" b v d .. 
Od d b 1 b

. . . at uyu ınsan ıç oganna uı· 
a a u unan ır top merm.sın· k'' d v·ld' O b'' .. k" k 

den yapılmış sigara tablosu nazan ·un egı. ı ... nu? dutu~. ~ev ı o u-
d 'kk t" Ih d d" B .. I b' mak, harıta uzerın e duşunmek ve 

ı a ı ce e er ı. u guzc ır 'ki "d' H a la · d 
t hl "d' D 1 d ')"hl . rnusı ı ı. atta mcse a cıvar a a a ı ı. uvar ar a sı a nr anh· I .. 1 b' · · · k 
k t b ki f fl • 1 "d' ça ınan guze ır pıyano sesını z.ev -

a a a ar, ve otogra an nsı ı ı ı. I d ' I d' 
B . 1 • • • d S 1 • 'k ki k e ın er L u resım enn ıçın e e anı te pe O k' k ı ı· 

d .... · · •· b I k zaman ı omşu ara gc ınce . .• 
sev ıgı evının va yuz aşı ı zama- 1 b I V ı · B 1 d ' · · O 

f fi . . stan u a ı ve e e ıye reısı r. 
nınm otogra an vardı. Yenıçerı L- fi K d k d · K k"k 
k f • d kil · · . . .

1 
ut ır arın ayınpe erı er u 

ıya etın e c;e mış hır resımlerını b B M h d Al" k' D 
k d. B d k 1 me usu . e me ı, es ı a-

pe !leıver ı. unu a yata odasına h'I' V kili · d B 11.1 f 
B f f S f 

. ı ıye e erın ~n . ı• usta a 
astırmıştı. u otogrıı o yada hır A 'f __ ,_. h · 1 • d B 
b 1 d L=) • • O A rı , c:ı&;ı şe remın enn en . 

a o a çeıo mıştı. zaman ta- M h d Al' __ ı_. A k V ı · · .. k".. · • k f · b bal d e me ı, c:ı.Kl n ara n ısı 
tur un yenıçerı ıya etı u o a D k R "d huk k ·· · · S 

k b v ·ı · d'kk . I o tor eşı • u muşavın e· 
ço e~enı mı~. nazarı ı atı ce - 1• .k'' B H kk ıur • b b t · anı ıı . a ı. ınanısa me usu 

c B~ış:.k h Mansurluzade B. Sait, lzmir mebu-
d" .~Y~ ...... Vıt mu terem ~·oi"ş~~u su Evliyazade B. Sait, Manastır 
.. u~un uhgu~ za~"ı n. b~ozberımın mebusu Mehmed efendi ... Bu say-
onune arıtaya egı mış ır aş ge- d ki " k b. · 
t• H k'k A .. k . . h . ı anm aşagı yu arı yanyana, ıtı· 
ır. a ı aten tatur ıçın arıta 'k k k k 1 d 

h
. b' 'h 1 d ' l . b' şı veya arşı arşıya omşu er ı ... 
ıç ır zaman ı ma 'C ı mıyen ır Alt d kJ "l 

şeydi. ın san ı arı ı e 
Evin alt katı Atatürk"ün maiyeti- dolu kamyonet 

ne tahsis edilmişti. Burada ytizbaşı- A~atürk harikulade nezaketi ile 
lık zamanındanberi emirberi olnn semtte kendisini yakından lanımı
Şakir, Hüseyin Çavuş. emirber Ha- yanların bile haynnlığını oelbetmiş
lid, Abdullah ve Bekir çavu, yatar- ti. Biz bir müıkülümüz olduğu za
lardı. Hepsi de Atatürk için hayat- man kendisiaıe müracaat ederdik. 
lannı verecek kadar sadık insımlar- O vakit bizi son derecede büyük 
dı. Evin alışverişini Şakirle Abdııl· bir nezaketle kabul ederdi. Büyük 
lah yaparlardı. meselelerde daima onun kıymetli 

Bay Amcaya göre ... 

••• Öbür sene beo yaşındakilere ... • . . Daha sonra da bütün nesille
re çökecek ••• 

reyine müracaat olunur, fikri alınır· 
dı. Bu evde bulunduğu zamanlarda 
bir gün kapıda bir kamyonet dur· 
du. Harbı umumi seneleri idi. Bu
nun içinden bir takım ecnebi asker
leri ve zabitleri çıktı. Askerler kam
yonetten küçük küçük. sandıklar 
çıkarıyorlardı. Bunları omuzlayarak 
Gazinin evine taşımağa baıladılar. 
Her omuzlarına kaldırdıktan san
dıktan bir para tıkırtısı i~tiliyorclu. 
Altın şıkırtısı .•. 

Bir müddet sonra ışı anladık. 
Atatürk'e bir yerden sandıklarla 
külliyetli miktarda nltın gönderil
mişti. Fakat büyük .adam bunları 
derhal yerine iade etmişti. Atatürk 
müttefik kumandanlardan biri tara
fından kendisine gönderilen bu al
tınlar hikayesinden hatıratında ela 
bahseder.> 

lıte hatırası: 
Geçen büyük muharebe... Gazi 

Hıılepte Baron otelinde karargib 
kunnU§ ••• Vaziyet çok ciddi. Her 
taraftan hiç de bo}a gitmiyen ha
berler biribiri üzerine yağıyor. lıte 
bıı sırada Mustafa Kemal ıehrin 
fAJ'k tarafında bir mıntaJumm İfgal 
edildiğini ve burada mühim karı
pkhldar ç.aktı.ğmı iş:tiyor. Der.hal 
otomobile atlıyor, yaıuna Suriye 
valisi Tahsin Beyi de alıyor. Yola 
çıkıyorlar. Maksat verilen haberin 
doğru olup olmadığını bizzat tah· 
ki.ktir. FBkat vaziyet tnlım.inden &e 
fenadır. 

Gazinin otomobili İsyancı kuv• 
veUcrin eline düıüyor. Ve bu esıu
da BUyiik İnsanın yanır.dn bir tek 
neferi bi1e yoktur. Biı- ,. ' -· • 
ler hemen otomobili ı:ımyorlar. 
Bunların bir çoğu, otomobilin ça· 
murluklarına atlıyor. Bir an içinde 
tehacüm son dsecede büyüyor. 

Bu vaziyet karşısında hemen her 
fey bitmiş gibidir. Fekat Mustafa 

Atatürk"oo hayatındaki en acı ha- Kemal büyük bir sük\ınet içinde 
tıra bu evde geçmi:ıtir. K'Cndisi f 

Akaretlerdeki evde 
acı bir hatıra ... 

. b . Ş k' . . • b §O öre emrediyor: emu erı a ın annesının yanına ı· _ O ! 
rakarak Anadoluya geçtiği zaman Ond ur •· t Tah 
b · d ~ an sonra yanına o uran • 

u evıın ort duvarı arasında bulu- · B · k b al - ''- " 
1 1 ek 

. ım eyın u aclDJ arna ayaga 
nan ar ne er ç til.. O zaman Ata- kal'-- Sert b" 1 et-L--.. ._, • I _ '-

1 
t .ııuyor. ır ıes e ve raa-1.D1 

turıı. ten annesıne ge en m-cxtup ann ani J! ___ !t 
1 • . sar arın asanue soruyor: 

cevap annı yazmak şerefıne na.ıl ol- R • • · h ·? 

B.. '"k l f - euUU% anı·· muştum. uyu nsan annesine ıe - H • b' d v-!yort 
k . epSJ ır en cevap ~·· 

at ve ıevgı dolu mektuplar gönde- H • • · · ' 
d A 

. d . - epunız reuız .• 
nyor u. nnesı e ona aynı surette V bö' l ·· ı· --'- • · lı k b 1 d · d Uk:i C . . e Y e soy ıyen:g aşı azı yOl"-
~u a e eaı:k ~yor ld .. n ıı~nın lar. Bir çoklarının otomobile gir-
ı ~ma ·mı h ud~ lo. ugkundakve buna meğe çabaladıklarını görünce Gazi 
muması ava ıs erı o u u ça, un- kırba traf all 
l .. 'k . k "1 d canı e a ı ıyor ve: 
arı ışıttı çe annesı ço ag ıyor u. O ç kil" H · • • •---

k d k' · A .. k' .• b" .. k b" - e an... emen reasınız ~ a ar ı ışte tatur un uyu ır aks , .ı! ert b" --'- L.x....· 
·ı k d ... . f . hAd• b d tuna ç m ••• u.ıye ı ar•~._... 

acı ı e ay ~ttıgı eeı. ~ ıse u ev e rıyor ..• İıyancılarda bilhassa kırbacı 
zuhura .. geldı. Anne:,ırun gözleri bu- yiyenlerde büyük bir tereddüt. .. 
rada aglamaktan gorrnez oldu. Nih et • 1 • eliy ,.. __ ! • • ay reu en g or ••• Ua&& onaı 

Reısıcümhur olduktan - Ben sizin taraftakileri tama· 
mile mağlup ettim. Sizin onlara it· 

sonra... tirakinizi mazur "'örüyorum. Yalnas 
Atatürk Reiskümhur olduktan • bana yardım edin.iz. Alqama reli

sonra idi. Bir gün bu caddede mo- niz göriifelim! •. diyor. 
tör sesleri işittik. Baktık. 78 numa-
ralı evin tam &tünde bir otomobil Reis bu vaziyet karıumda İtaat-

kar bir tavır takınmağa mecbur olu
durmuştu. Bunun jçinde sevgili Ata-
türk'le eski lran Şahı vardı. 

Atatürk dışarıdan eliyle eski otur
duğu evi lran Şahına gösteriyorlar 
ve kendisine bir şeyler söylüyorlar
dı. Atatürk bir çok hatıralarla bağlı 
olduğu o binaya şefkatle bakıyor-
du.> ' 

Atatürk'ün eski emirberi 
Abdullah neler 

anlatıyor ..• 
Bayan Adileye teşekkür ederek 

ayrıldıktan sonra Atatürk'ün bu ev
de senelerce emirberliğini yapan 
Abdullahı buldum. Abdullah yine 
Beşiktaşta bir bakkal dükkanı işlet
mektedir. Orta yaolı kendi halinde 
bir adamdır ... Abdullah: 

- Bize evladı gibi muamele 
ederdi. Kendi Anadoluya geçince 
annesinin yanına Şakirle beni bırak
mıştı. Ondan gizli gizli haber alıyor
duk. cBüyük hanım> çok, çok ağ
lıyordu. Sonra gözleri <le gitti ya ... 
dt"di. 

- Ya ondan önce) .. 
- Ondan önce memleketin hali-

ne çok üzüldüğü her zaman anlaşı
lıyordu. Çok sigara jçti mi bilirdik 
ki cam pek sıkılıyor ... Benim evde
ki vazifem alışverişle meşgul ol
maktı. Atatürk bu işle~ hiç lcanş
ma7dı . . . 

- Mesela neleri severdi) Sana 

2 nci le . 
lrın 
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yor ve: 
- Emred~ıiniz efendim!. diye 

eğiliyor. Atatürk ıoföriine: cCeriye 
dön .. Çabuk» emrini veriyor. Ve 
sonra da bu reisi ve etrafmdald 
adamları emri altına alıyor •• 111 

İ§te babra burada bitiyor. Lakin 
bu derece müıkül bir vaziyetten 
kurtulmak; eline esir düşebileceği 
i.nsanlan emri altma alabilmek için 
insanda ne karar ve intikal aürati, 
etrafındakiler merinde ıne büyük 
bir otorite tesis etmek kabiliyeti ol• 
malıdır? 

Hangi cepheden bakılll"Sa bakıl
ım insan onun harikwade ihtifanu
na hayran oluyor ••. 

Hikmet Feridun Ee 

«Anadolu'ya geçmekteki mak
~dım, Anadolu'nun ortasında n 
Türk ınilleUnin kütıel :ızlmesi 
iC'fnde Türk milleUnin yüksek a&
<'İyesine le ..a.rsılmn,; :ızim ve 
iyınanına lstin;.ıt etmekte lcll• 

ATATVllK 

11uunuıı1111111111111m11mı11111111nmı11uu111un1t11111....,.-

bir ıey ısmarladığı olmaz mı idil 
- Meyva sevdiğim bildiğim içiaı 

ona bunların en iyilerini almaia 
gayret ıederdim. Amma o bir tf!.'1' 
sipariı etmezdi ki... Çok <iü~ünür
dü ... Yemekten başka dü§Ünceler ..• 
Memleket için!.. 

Hikmet Feridmı F.a 

. . . Her yılın bu gününde, 
mahrumiyetle içleri yanacak. ... 

bul B. A. - Ve cFani Atatürk bu
gün öldü, ebedi Atatürk bu~Üll l doidu> diyecekler. 
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İST ANBUL HAYA Ti 

Üçüncü yıldönümü 
Bugün Türkün büyük mateminin 

üçüncü yıldönümü. Üç yıl evvel ta
rihin bu en kara gününde, büyü\: 
Türk milletinin en büyük C'\•I.1dı, 
faniler amsmda:l aynlıp ebediyete 
göç etti. Tabiatın değio:miyen luınu~ 
ııu o gün ters döndü; şarktan do~up 
İnsanlık alemine nur saçan güneş yi
ne şarkta söndü. Her yer, etrafımız
daki her şey hafızamızda o acı hatı
rayı canlandınyor. Meş'um hakika
tin korkunç hayaleti, gönüllerdeki 
en derin yarayı tırmalıyor. Ve )·ine 
her şey, on sekiz milyon Türkün le.al• 
binde onun ebediyyen yaıı;ıdığını 
haykırıyor. 

Küçük biT mektepli ile kon~
tum: 

- 1 O ikinci teşrin 938 tarihini 
hatırlıyor musun) 

Derin derin içini çekti. Nemlenen 
cözleri.ni kırparak titrek bir sesle: 

- Elbet, dedi. O zaman sekiz 
yaşında idim. Mektep arkadaşla
rımla saraya gitmiştik. O gün gör
düklerim hala gözümden gibniyor. 
Etrafında ateşler yanan tabutun 
önünde ne kadar ağlamıştık... O 
günü nasıl unuturum. 

Ve. boğazında hıçkırıklar düğüm
lenerek ilave etti: 

- Bunu, benden dört yaş küçük 
lı:nrdesim de biliyor. Elbette biliriz 
ya. . Biz Atatürk çocuklan değil 
miyizL 

Yaşlı iki kadın vapurda konuşu· 
yorlar: 

- Her sene bugün gönlüme han
çer gibi biT sızı saplanıyor. Şehit 
verdiğim iki evladın acılarını çok· 
tan unuttum. Ve lakin, bu acı içim· 
den çıkmıyor. 

-- Ya ben) Sabahleyin takvimin 
yaprağını koparmıya elim varmı
yor. Ne olurdu; Allah benim Öm· 
rümden alıp ona verseydi) 1 •• 

Ürpere ürpere içlerini ç.ekiyorlar, 
a'\"u<;lan."tda buruşan mendilleri göz
lerine kapatıyorlar. 

Eminönü tramvay durağında bir 
genç kız parmağile köprünün köşe
sini arkadaşına gösteriyor. 

- Şuradan ne zaman geçsem 
lıcp o gün hatırıma geliyor. Tabu
tun geçişini oradan seyretmiıtim. 
O manzara gözümün önüne geldik
çe i , İm öyle sızlıyor ki. .. 

- Becı o zaman 1 tanb~da de
ğildim. Onları sonradan sinemada 
ıeyrettim. Fakat, ne dersin) Atamı• 
~n ölümüne ben bir türlü inanamt· 
yorum. Hayır, hayır, o ölmez. Çün
kü biz yaşıyoruz. Biz hepimiz o de· 
ğil mi idik) .• 

Vapur iskelesinde tulum elbiseli 
iki işçi konuşuyorlar: 

- Hlı!lan, nhlına gcliyo mu) O 
gün köyde ne gadar ağladıhdı. 

- O benim ahlımdaın heç çıhmı· 
70 ki... Her zaman düıündükçe 
yüreğimin başı yanıyo ... 

Bugün Ebedi Şef in açtığı nurlu 
yolda ilcrljyen on sdı:iz milyon 
Türk, onun aziz hatırası önünde 
hürmetle baş eğerlc.en, ilerilemc yo
lunda 1ehberlik vazifesini alan Mı1-
li Şef'in mevcudiyetile tescili bulu· 
yOT. Büyük Atanın ôlürnünd"Cn tek 
bir kalb halinde acı duyan on sekiz 
milyon Türk. gönlünde onu daiına 
yaşatarak tek bir vücut halinde lnö· 
nü'nün etrafında toplanmııtır. Kay
bımız çok büyük. yaramız çok de
rin; fakat çok gür bir teselli kayna· 
i:rımız var. Ne mutlu bize ... 

Cemal Refik 

118ütün dünyanın millellerinl 
tanınm ve bo muarefem harp 
Eahıılaııncla olmuştur, ateş altın
da olmuşiıır, ölüm karşısuıcla oı
maştW'. Yembı Ue temin ederim ki 
bizim aUUetlnıizln kunei mane
viye.si l>iitiin milletlerin kuvvei 
maıaevi,e5hıin ~k çok fevkinde
dir .a ATATÜRK 

Münir Nureddin konseri 
Kıymetli .snatör Münlr Nureddin 

mevsimin ilk konserini 12 lkinclteşrln 
~ nkşa.mı Sar.ıy sinemasında. 
1'Ct'eeektfr. Haber aldığımıza göre 
progrnmda merhum tanburl Ali efen
dinin, Hacı Ari!, Şevki beylerle Mus
t...fa. e&YUŞun eserleri, yenI bestekArla
:rm en yeni 1Qı1ulnrı ve ba2t güzel 
Jaalk türkülert vardır. 

Güzide artlstln konserlerine halkm 
:ae derece :rnğ'bet gOOterc:J.!ğt maınm
fur. Bu 1lk lıııomerln1 sn.bmıızlıkla. 
kkllyen güzel Tür'k: musikisi mera.k
lllanna bu konser programının pek 
nadide ve giU.el parçalardan mft.nSt
kp oldutunu 6imdlden müjdeleyebl• 
Jfrlz. 

ezihe Adil Arda 
·ıe Haluk Sadak 
erJlendiler. 

8/11/941 

~KŞAM 

• er 
2 ş a 
Bahıiye nazırı Albay Knox hayata 
gazete satıcılığı ve bakkal çıraklığı 
ile atılmış, gece mekteplerinde tahsil 
görmüş, son derece azimkar insandır 

dlsinden iznlınt ıstcmc~e gelen btr 
berberi, bfr yumrukla. merdivenden 
n.ç:ığıya. yuvnrlamış, bit meyhaneci, 
aleyhine neşriyatta. bulunmuş olnn 
Knox'a arbsmdan ta.banca. ne at~ 
etmiş, faknt kurşun boş:ı. gltmlşt1.r. 
Sn.bıknlılardan blri, Knox'a. ertesi sıı.
bnh s:ı.a.t on birde Rlvcr Strıcct so!::a.
ğmdan geçerse kendislıı1 vuraca~ 
blldlrdlği halde Knox muayyen saatte 
sfüıhsız olarnlt o sokaktan perva.sızca.. 
gcÇmlştJr. sıyııst fnallyetJne günden 
güne dalın büyük bir hızla. sanlan 
Knox, 1910 .senesinde, eyalet vallllği
ne cümhuriyetçl namzedinin tntiha.
bmı temin etmiş ve bu hizmetine mü
k:Ua.t olarnlt o eyalet cümhurlyetçi 
komitesi tıynsetıne getirllm1şttr. 

1912 senesinde rtynseUcümhur ınu
ha.ba.tı yaklaştığı zaman Theodorc 
R~velt namzctllğini koymakt.n. te
reddüd edJyordu. Thcodorc Roosevel
tın no.mzetllğindc .şiddetle ısrnr eden 
Jınox, tereddüdünü göriince kend1slni 

t 
korkaklıkla itham etm~. bu 1Uıama 
d:ıyanamayan Theodore Rooscvelt 
namzetliğini koyma~ k:lra.r vcrm1ş
tlr. 

· Albay Knos 191'1 senesinde Birle41.k Amerika. f umumi harbe girdiği zaman Knox 43 • 
Gün geçmiyor Jd. ajanslar. Amcrllm yaşında bulunuyordu. Ask.erlik ya.şın

Bahrtye Nazın albay Knox'nn Mlh- da. bulunmrunamna. ra~ Mi bir • 
ver ve bllhUSJ. Almanya. aleyhine irod nefer sıfatlle orduya. yazılmış ve ken
edllmiş bir nut.ınmun hülösasını ver- dlslne askeri bir dairede bir vazlte 
meslnler. Albay Frank Kno:x, Bahriye verilmek istenmesini reddederek 
~ezaretine geçelidcn beri, A:tnerlknyı Fransa harp ceJ>he$1~ glt.miştlr. Knox 
Mihver devletleri aleyhine sürilkleme- mnumt mütareke nktedlldlği zaman 
~ı kendisine .12yas! hedef ittihaz ct.m1f, nlbaylığa kadar )1ibclmlşt1. On 11d 
ve bu gayeye erişnek lc;in hiç blr fır- sene evvel Şllaıgoda çıkmakta olan 
satl kaçımıanuştır. Da.lly News gazctesınln bnşmuharrir-

Anemo , 
Re onkül? 

Albay Frank Knox klmdtr? Frank l!ğlne geçen Konx, bu son derece mu
Knox Birleşik Amerikanın en mühim h:ıfazaklr gazeteye azım ve fiddet 
nczn.retıerlnden blrl olan bahrlyeyl h:ımlesl vermif ,uyuşuyor muyuz? .. , 
kabul etmezden evvel Şikııgo şehrin- crAn'aneperest Amerikanın cesaret ve 
de çıkan DaUy Ncws gazetesinin mli- isUklAJ duygusu nerede kaldı?• cKon
dürü, ve B. Roosevcltın aleyhtan olan grc azası halkın ~orkudan hotlandı
Cümhurlyetçl partisinin liderlerinden ğını nereden çılmtıyor? .. ba31ıtlı ma.
blrl idi. Bu it.tbarle alba.y Knox'un B. kalelerlle ortalıkta. blr heyecan havası Çiçek meraklılarını bidbütün hc
:R.ooseveltln kendlslne teklif ettli?i doğulfJDU§tur. D'alley N~ pzetest. veslendirmelc için açık göz bazı satı
Bahrlye Neznretlnl ve onunla. beraber Knox'un eline geçtikten sonra alcldc- cılann isimlerini bı1e yanlış söyle· 
çalurma~ kn..bul etmcst. Blrlc.şlk Amc- mik şeklini terketmlş, canlı, atetll, dikleri iki çiçeğin dikilme zamanı 
rikııda bfiyük btr hayret ve eümhurl- mücadeleci bir gazete olmuştur. gelmiştir. Bunln dan biri Cirid lale
yetçl parti tlU\hfillerlndc şiddetli Knox büyük g~teeillğ'e atılmı.,, ve si dediğimiz Renoneulus diğeri Ma
hir mflal uyandırmıştır. llatU\ o za- ca.zetc krnlı Hea.rst l927 senesinde nisa lalesi dediğimiz Ancmondur. 
m:ınlar, cümhurlye~llcr btr kongre kendlslnt senede 62,000 dolıı.r nuı.a.şla 
aktedcrek Knox'un partlden çıkanla- Doston şehrinde mtJşar eden gazete- Girid lnlcainin bir sovancığı vardır 
ca~ı bile şayi olmuştu. lerlnln başına cetlrmlştlr. Knox bu ve pençe gibidir. Manisa lalesinin 

Knox'un babası Boston'da istlrldye vazırcslnde o kadar muvaffak olmuş- ise sovancığı ~zilmi~ iç bademe 
ticareti yııparclı. Girl.ştlği blr işte ser- tttr ki. gazete kralı He:ı.nrt. kcncllsbıl benzer. 
mayesfnl kay'bctm~,Ur. 1881 senesinde seıırde 150,000 dolar manşla. biltün Her iki çiçet-in dikilme zamanı 
KOllll: aUesf Mlclılgan:ı. na.kletmtş, ba- ga~telerlnln umumi müdürlüğüne bu ayın sonuna kadardır. Gerçi 
bası da orada blr bakkaliye dükkfını tayin etmiş, faknt 1930 senesinde bu marta kadar bu sovancıklar dikile-
ı:ı.çmıştı. o sırada Frank Knox yedi vazıreden ansızın tstıra etmiştir. Bu n· . . 

ı 

Mağnolyn ağaCJ. kışın yaprn.kları• 
m dölaniyen, kokulu büyük çiçekler 
veren en kıymetli bir süs ağacıdır. 
İstımbulun ikllın ve toprnklnrı mağ
nolya için çok müsaittir. Bu ağaç 
tıoğuğa da tahammül edcibilir. Fa• 
kat ınfrr altı on beş dereceden daha 
a..<Uıf:rısrndn. bozular. Mağnolyanın 
çiçekleri beyaz krem Tenginde ise 
de ibir cincinin çiçeği mor patlıcant 
rmıkte açar. Bu .cinsin yapTa.klan kı
§lll dökülür. Çiçekleri de kış l>aşla
dıltın sonra açar. -

TUTfanda ve makblıl bir çiçektir. 
İstanbulan ağaçlanması için en mu
vafili ağaç mağnolyadır. Bilhıw.a 
yaz ve kış koyu y~il rengi ile bu 
nğacm estetik iktymeti yükSektir. 
Mağnolyanın kmnızı renkli tohum
larını bu aydan itihnren ekebilirsi· 
niz. Fakat daha jyisi tohumlan ince 
dere kumu içine kumla kat kat is
tif etmeli ve şubattan kumdan çı• 
kanp yarı yarıya funda Te yapTak 
çürüğü harcınn ekmelidir. Mağnolya 
tohumu çimlendikten .sonra küçük 
saksılarda büyütülür. Fa.kat en ko
layı tenek'e huni içinde daldırması· 
m yapmaktır. 

Katalpa ağacı 
yetiştirilebilir mi? 

10 Teşıinisani 1941 

Zulf ·· - arus, 
Tabe ·? 

fç alıcı. ruh açıcı kokularüe tıınl" 
nan bu iki sovanlı çiçe~in nrtık ö~' 
rü bitmek üzeredir. Çünkü her ilci: 
ai kıştan korktuklan gı'bi sovanlııt1 
da toprağın içinde rütubettm çürÜ1' 

ler. Zülfü-arus fstMtbuJdıı sa~ıııt' 
goz derler. Taberiyc de sünbül tO" 
ber denir. Her iki sovnn son çiçek: 
lerini vermek üzeredirler. ÇiçekletS 
biter bitmez bur:ları saksılarile bah" 
çeden evin muhafazalı bir yerine 
alıp orada ynpraklan:ıın dökülme" 

Süs ağaçlan araaında en biiyülc sini veya. kurumasını beklemeliclit· 
yapraklı ve çolC gösterifli bir ağaç Bu müddet içinde sulamalıdır. iyice 
olan katalpa parklar için en :iyi kuruduktan sonra .sovanlarmı to~· 
ağaçlardandır. Bu ağacın büyilme- Taktan çıkarmalı, Jcatrıtltıra sarıp nı: 
si de kuvvetlidir. Sıcağa dayandığı sana veya mayısa kadar snklat11ıt 
gı"bi soiuğa da dayamr. Yalnız genç lıdır:. .• . 10, 
iken gövdesini kıpn hufrla .armıı Zulfu-anıs tohmn da venr ve iş 
muvafık. olur. On beş yapııdan son- humla arttınlır. Şayet tohum verfl'I 
ra katalpa sıfır alh on beş d~ceye ise (fasul}•c gıÖi tohum k~esi v11r: 
kadar dayanabilir. Yapraklan bü- dır) o zaman tohumlannın olgull 
yük ve gösterl§li olduundan gölg~ laşması için bol güneıli bir yerd.e 
ıi de makbuldür. muhafnra etmelidir ve haftada bıf 

Açık mor renkte küme küme defa sulamalıdır. Sünbül teber toİ 
açan büyük ve cazip çiçekleri var· hum rvennez. Sovanın dibinden b~ 

ikt d k " ''k L'1~ f1f• dır. Meyıvalan da ceviz. boyunda mı ar a uçu aovancı.ıunr ve di· 
fakat yuvarlak ıek.ildedir. Meyvaln- Bu sovanları her sene koparıp 
nn da aöıt>erifi iyidir. Bu aiaç mem- kerseniz büyüyerek çiçek •. a~rlıır· 
Ieketimizde mükemmelen yetiımek- Yavrula~ ayıklanmayan sunbul it"" 

tedir. Bol tohum verdiği için tohum· herler çıçek açamazlar. 
la çoğaltılır. Fakat genç dallnnnın Zü}fü-arus ve dallarından sıcak cıı; 
ucUrldan çelik dahi yapılır. Ağacın meka~larda y~hut seral~~da fund 
üzerinde teneke veya saksılarla huni topragında çchk yapılabılır. Mera~ 
daldırması yapmak mümkündür. lılanna tavsiye ederiz. Her çe~ılc 
Çcük bu ayda daldırma yazın ya.- köklendikten sonra birinci seı:ıesı~l 
pılmalıdır. Tohumlarını ıubattn ek- de çiçek açabilirler. Resimde sünbu 
nıck muvafıktır. teberi görüyorsunuz. 

Yafll1da idi. Ba.kkallye diikkftnı, pek letifanın sebepleri, teati edllf!ll nazı- bı ır, fakat v~r~elden çıçekler çok 
az bir kAt bıraktığı cllıctle Frank on l:fıne mektuplardan anla§llmış ve geç kaldığı gıbi çabuk da solarlar. CEV APL ARJMJZ : 
bir yaşında ailesine ynrdı~ etrncğe Knox'wı 6.mirane karakterl, gazeteler Her iki çiçeğin pençelerini kuvvetli -------- --
başlamıştır. Bu m::ıJrnntla, gnzete s:ı.t- trnlının tşlne gelmediği söylenmlşttl'. ve ~umuşak bir topıağa dikerseniz Beyıızıtta Ra~b Kargın" a cevap 
malt için sabahları sa.at üçte evden I(nox Şikagoda çıkan Daily Ncws ga- nisandan itibaren çiçddenirler. Her _ Portakal, mandalina ve limon
!ırJıyor, gazeteleri sattıktan sonm ge- zetes1nln b:ı.şmuharrlrliğlne avdet et- pençeyi 5 - 1 O santim arasında bir lara anz olan hastalık hakkında ev· 

Dökülmüş yaprak
lan toplayınız 

celcrl bir at.şarn mektebine devom mlştlr. derinlikte dikmelidir. Pcnçekı di-
edlyordu. Çocuğun ailesine haftıılık B. Roosevelt, btr müddet evvel k"l d 1 10 12 velce cevap verilmişti. Ağaçlannı· 
yardımı 2,5 dolardı. Annesi çocuğu Knox'a, B:ı.hrlye Ne?.arctlnl tc-kllf et- . ı. me en evve • saat" su zın meyva vermemesi bu 'böceklerin 

Sonbahardan kıta giriyoruz. Re• 
çineli olan veya kı§ın ynprn.k dökü
münden tabiatın istisna 'ettiği ağaç• 
lnrdan gayrisi bütün yapraklo.rııı1 

dökerler. Bu yapruklar bnhçenit 
için, sakşıda yeti§tirilecck ca nazi~ 
çiçekler için bulunulmaz kıymetlı 
bir gübredir. Bu gübreye cyaprııl' 
çürüğü> deriz. Yaprak çürüğü için 
en elveri§li yapraklar çınar, kcstıı
ne, akasya, ıhlamur. c:Iut. incir. c~ 
viz, dıtbudak, esfendnn, kocayernıŞ1 

yapraklarıdır. Diğer ağaçlann ynp• 
yak.lan üzerinde ekseriya manta~ 
haatn.lıldnn bulunduğu için bu gib1 

yapraklan toplayıp ynkmak daha 

papas yapmak ıstecıır,rı cihetle onu bir miş fakat Knox bunu reddetmiştir. B. ıçınde btrakılıraa daha çabuk kok- zaranndan değildir. Ya fıçıdaki 
papu mektebine göndermcğe1 başla- Rooscvcıt, Sonradan bu nezareti ikl ]enirler. Her ilci çiçeği tarla halinde toprak kuvvetsizdir veya fidanları
mıştır. Küçük Knox loknntalarda defa daha kendi.sine tekli! etmiş ve en yani karık ıveya tarh içine biribirin- nız iyi bir cinsle nşılanmamıştır. Ma
nyak hizmeti görmek su.reUle hayatını nthııyet cümhurlyetçl part!dcn SUm- den 15 - 20 ı:antimetre aralıklı ola- amafih böcdderin kışın yumurtala
kazanıyordu. so:ıtın da Hnrblyeye getirilmesi ş::ı.rU- rak dikerseniz çolc güzel bir çic;ek nnı temizlerseniz fidnnlannızı kurtn-

bpanya - ·Amerika hami ba§lndığı le bu nezareti kabul ctmtştlr. halısı meydana getirir. Bunların bo· 
zaman Frank Knox dclllmnlılık çağın- Birleşik Amerika müdnfruı.sınm te- dur olan kısa e 'tleri tarhlan süs- rırsıruz. Bu yumurtalar yapraklann 
da. bulunuyordu. Derhal kendisi gö- melin! teşkil etmekte olan Ba.hnye ç şı • ak 1 c:I saplan ve damarlarının yanında bu· 
nillln yazılmış, bir snvart kıta.sına gir- Nezaretine Knox'u get.Jren .sebep, 1':111.ey.e. !arar. Hepaı a 81 ara a lunur. F:idanın gövdesinin knbukla
mlş, harp meydanından gönderdiği. tarsılmaz ve e,,siz enerjisidir. ŞimdJye dikılebılır. rı üzerinde de bulunabilir. Bir diı 
mektuplar, bir gnzetcde ncşrcdilın1ıJ, tadar Amerlknn B.-ı.brlye Ne-zaretıne Sovancıkların sivri uclan toprağa fırçası alınız. yüz dli gram suyun 
harp blthıce kendJs1ne 10 ~olar hafta- ge;tlı:!lmiş olan sivillerin _vazifesi sath~ iyice oturtulmalıdır. Dilüldiği zaman· içinde eritilmiş ibir gram nrap sabu-
lı'kla bu gazetede muhbh'lik vazifesi ve burolanna gctlrllen kağıt.lann n.ltı- aulnmalı ve arasıra otlarmı temizle- b" b k " ti " 
verilmiştir. Muhbirlik vazlle.slnt gör- na fmza atmııktan ibnrcttl B:ıhrl~ k .1 b k 1 d K nuna ır çor a nııı;.rı zey nyagı 
mckle beraber siyasete atılmış ve Ncza.retlnl ilk defa. eli 1çln~ alan sivil ~e. suretı e a mn' ır. ıııın 11Uya ilave ederek kanııhnnız. Ve bu 
namdar bir bati.;> olmuştur. Cümlıuri- nazır Knox'dur. Amlrallann bu hale liızum yoktur. ~kaıları ela b~çede ilaçla söylediğimiz yerleri sıkça fır· 
yetçııer, tertip ettikleri t.oplantılar- ~arşı beklenen ltimzlan hlç bir zn.- tutmalıdır. Resımde katmerlı olan çalayınız. Bu ilacı güllere de tatbik 

doğrudur. . 

d3 Kııox'a nutuklar söyletiyorlardı. man patla.k verm~, bahi1yen1n Renonkül ve yalınkat olan Ane- ediniz. 
1902 senesinde blr mıı.tbt\a.cl Ue nn- muhtel!! şubelcıint kla.re eden :ımiral- mondur. 

Yaprak çürüğü sebze ve çiçek fı' 
dnnlarından da yapılabilir. Bunıı 

H.\' hazulamak için tam mcvsimkıdcyi:t• 
la.tarak gazete çıbrmnğa başlamış, lnr, Knox'un meftunu olm~lardır. 
yazdığı §iddctll mnkalelerle sert ve Bugün Bahriye Naı.ırı Knox Birleşik 
keskin bir politikacı şöhretini kazan- Amerika.da M1bveı1n 2 numa.rıııl düş
ml§f.ır. Ha.ttl Kn0% gazetesinde ruey- manı olarak tavsif ve tel1ikk1 edllmek
hlne bir haber ne$ettlğt cihetle, :ırcn- tedlr. 

Vitamin bar1 ! 
Paris'te vitaminli içkiler 

içilen bir bar açıldı! 
vttamlıı nazariyesi. aldı Y1irüdtı ... ıayI.aşırnn Titamlnli 1çkller de var

Avrupıada J17ecelc lo~ başladıktan dır ... Vitamin banııda. ıaçla.rın dökül
ronra ha.Be hcı1 şeyi vitaminden bclc- mcslno mAni olan ve sıkl~ı ~ 
liyor. Vltemhı huIA.sn.sı yutarak, yahut mın eden bir vitamınli 1çld de bulu
vitam1n1 bOJ b1r meyvaııın suyunu içe- nnyormuş. Meğer asll'lal'danbe:tı deva.~ 
rek sıhhatini, vcudunuıı kuvvetini sı bulunanuya.n saç dökülmesi vıta
muhafaza edeceğini umuyor. Bunun mlns1Zllk nctfccsi ~.Lüzumu kadar 
en büyük delili Parlste yeni açılan Vita.mln aıını:rsa saı;lar döküımez. bi
•Vltam1n barı.t dır. Bu bar b1r dokto- lll.'kl!I CO~ıılı~. 
run nezareti altında çal>IJfllakta. ve insana n* veren vltamlııler de 
burada içki Jetine çeşit çeşit vııanun .. varmış. Bunun 1çln ncşel~k ist1-
ler tçllmektedlrl.. yenler nlkollü 1Qk1 yerine Vltan1ln ba-
• Vlta.mın barında. muhtellf sebzele- l'lnda vıtrun.ın huliısnsı ~lyorlar. 

tin suyundan mlireklrop blr vitamin Patis Soir gnzetesi, insana cesnrct 
hulA.sası çok ~bet kazanmıştır. Bil veren, şişm.a.nlamanm 6nünü alan, zn
!çkl stn1rler1 tle*ln ediyor. insanlara yıflnrın ~lamasını tcmhi catn 
bir rahatlık Terlyormq. Stnr'lertn da· Yltnmlnll içldlcr de yapıldı!ını ho.ber. 
ima gergin bulundutu bir mm.da. Pa- veriyor! .. 
rlslll~ bu 1(:1dye çok ~t ediyor- Parıste Vlt4mlıı barı btlY'Ok ııııbet 
laımış. görürken, bir Alınan profesôrll de ya-
nıter taJ'attan :tanın deveranını tan- \:ıuı gfil fidanında. c vitemintnüı pek 

ft7l eden, bôbf'l:'klertn islemesinl kO- bol okluğunu kcofetm.1.ştlr. Yabani giU, 

Beyoğlu halkevinden: 
Amatörlere mahsus Resim ve Fo

toğraf sergisi hazırlıiına ba§lanmıı
tır. Bu sergide ve Ankarada C.H.P. 
Genel Sekreterliğince açılacak. umu
mi sergide derece kazanacaklara 
mükafat verilecektir. l§tir&k etmdc 
isteyenlerin fazla tafsilat almak ü.u
re Halkevimize müracaat eylemeleri· 
ni ve eserlerini gönd~nnderini rica 
edeTiz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bulg:ırista.nda pek çoktur. Profesör 
burılann meyvalannı toplamı~ ve 'k'll
ruk\rok muhtıelif ylyecc1tlere karıştır· 
mıştır. Bu teerübe QO'k iyi neticeler 
vermlşt.lr. 

Bir İsviçre gazetesinin hab<?r verdi· 
~c göre, fimd\ So" ". civarında. bir 
fabrlka kuru1mu5t,ur. Fnbrlknd:ı. yaba
nı gülün meyvıılan fennt rurette ku· 
rutulma.ktc. ve t.oz haline gctlrllmek
todir. Şimdi Bulgı:ı.rl.sta.nda. yabıı.ni 
gülün mc.yvnsı tcplanma.kt.a, hlr ta.ne
sinin knybolmrunna meydan vüilmo
mcktedJr. Bu sene topla.nan mlktar 
~ - 6 mıtyon klloyu bulmuştur. Bu 
miktar 10 milyon l.~lnln bir ay mftd
de-tlc (C) vitamini ihttyacmı temine 
karı geUyonnuş. 

son zarnanlnrda ~k nrtttıP;ındAn 
Bulgnrlstanda yabani gül yctl.ştırllme
rlne bnşla.nmıştır. Harp uzun sürerso 
yabani gülün mcyv:ı.sının mühim bir 
Ihrac:ıt maddesi halini alması muh
temel dlr. 

lmıirde Mustafa K:ipere cevap Bahçenin bir tarafında eski bir ha
- Mektupla oevap verilmifti. Tek- vuz varsa bunun içine, yoksa dwıı 
nrlıyoruz: ( 1) Toprağını:ıın çok açılacak kuyulnra yaprakları doldu• 
kiıti olduğu anla11lıyor. En muvafığı rup 61kışbrmalı ve bir defa sulama' 
her metre murabba.ına yarım gaz te· Iıdır. Yağmurlu zamanlarda sulıı
nekesi dere kumu karışhrmaktır. Bu mağa lüzum yoktur. Her defamnd• 
kumun killi olmamasına dikkat edi- yaprak doldurulurken yapraklan ıt' 
ni:z.. Yani sil denilen çok ince kum kııtınnak lazımdır. 
olmamalıdır. Deniz kumu çok yı· Çukurlar .iyice dolduktan son~ 
kanmış olmak tartile lrullanılahilir. Üzerlerine hir kanı kadar toprak 
Bol gübro :ile de toprağınızı kuvvet• örtüp bırakmalıdır. Böylece haıır' 
kndirlrainiz. Kumun toprağa kanr )anan çukurlardaki yapraklar 1--Z 
tmlmasını çapa ile yapmal1S1nız ki sene içinde çürüyerek siyaha ynkıti 
alt tabakalara akıp gibnesin. (2) reıık.te bir çürüntü meydana getirir' 
İc:Idi.a yanlııştır. Usulünüz doirudur. ler. Bunu elekten geçirerek istediği" 

Yalnız çolt yüksekten sulamak niz yerde lrnllanabilirsiniz. 

toprağın ka~k bağlamasına .ee-. (Çot'Okloğanda okşallDU!J, iyi 
bep olur ve duten damlalar tazyiklı muamele _rörmüş bir adamda dal-
ıu damlalan olduğundan çiçekleri ına Jtrndilitlnden tqacak tnsani 
kamçılayarak aökülmesine yardım f azlktler bohırsaum:.) 
edebilir. Suyunuz bolsa hark ile Çocuk Eslrrmae lturut110 
aulayabilirsiniz. Geniç arazide hark Gerıeı Merke'.ll 

iyjdir. Suyun ziyaına sebep olmaz. - - - "·"'-"'""'""' __ .... .
Fakat çiçek bahçesinde hark yap· kadar su vermelidir. İkinci eene o!\ 
mak muvafık değildir. (3) Prima· beş günde bir, üçüncü eene iae ço'S 
nın 2-3 seae toprak içinde çürüdülı:- bırak zamanlarda su vemıelidit; 
ten sonra ümüslü bir gÜbre olarak (2) Fidanların etrafını açmayınız:.. 
kullanılması faydalıdır. ( 4) Yeşil Yalnız toprağa atılmıı bol gübtl' 
Helion evvelce memleketimize gel- karıştırınız. Bunu ıimdiden yapıntV 
miştir. Fakat mevcudu yoktur. (3) Çınarlann !ıeı dalı eulak !1cr" 
Franııadan lüç. bir mnl getirilemez.. <likilirse köklenir ve tutar. ( 4) 

4*~ Konyada her nevi aavan ve yumru' 
Kon;.r~ a Sami Ba,l)udak' a oe- yu kışın topraktan ç1kanp muhafa" 

vap -"""' r idanlar yeni dikilmiş iıe, za etmelidir. ( 5) Kitaplar için ka"' 
haftaei~ bir ve aiut'*ID •onuna 1 taloi göndeıilmiotir. 



~=========~=============== KUŞ BAKIŞI:. 

ilim ongresı~~~~.......:U~~~~~~;.-~~'-"~~~~~~~ 

Akcıdemya 
-·- Sovyet harbine Alman - nik iza la.-~==================== Bu defald harp ynlruz CCP dair te 

lıa~cvletin r~mi kaelrosana, 
tııia ın . konuştuğu dile cAknde
~ddıy?. geçen Güzel Sanatlar 
~ etnisıne cGüzel Sanatlar 
l)r denıYltSl> diyen: kırk yıllık 

ıırn r D ?o 1Yntrosunu c rama tiyat· 
tı:) ~a çeviren; sosynlizme 
•d Y'alızrna:ı>, fnşizme cfaşizma> 
tö 

1~1.. takan bir kaç meslekta§ 
ru UYor. 

lıa~altalclerini bnpnbnp küçük. 
\'t}' e Yazan; adını acayjp bir fi· 
tğ c sokan bazı muharrirler gibi 
~ hunlar da bir hususi fikre 
bu et için böyle ynpıyorlarsa 
ta.~U. bu bahse dair hnzırlıya-

Y <ırı tezlere aakh:ıma1ıdırlar. 
lnıı· 0 ltsa. zaten çorbayı ııı:xlıran 
~k ıırnı~ her cl:i tutanın bir tarafa 
~ö ~Csınden fayda değil, zarar 

flıt. 

Davalar 
h l~kılf:ıbımızm ilk gün]erinden
trı d"l ı.-ı 'h 1 davamız. imnr davamız, 
tı d "ki el ti)' nvamız, mu!'l avnmız. 

t:ıa.a:ro davamız.. . diy~ haykır-
1" l{{a baıladık. Ve bu haykırma· 
~il beraber işlemeğe başlıynn 
11,~11tol kendi davasından iyi ör
'°erd~ 'V'ennl'.ğe çalı!lıtı ve çoğu da 

ı. 

l:ı Fakat musiki gibi, tiyatro gın'i 
> a~ı kollar davalarını hala tam 
~~na koymuş değillerdir. Bu 
d 1ktnclCTin sebebi, musikimiz
i>"' t'skj ve ycıni diye iki sese tem
aqo h.ıtrnak %orunda oluşumuzdur 
l~on~z. 

l}'atromuzda ise .• 
lıdCC?çi onda eski ıve yeni diye 

11 <:crcynnlar yoktur. Fakat bu· 
trı~· llıukabil orada dn hücum ve 
l'i:lldafaa gibi iki cephe var ki 
rlırlt tiyattosuna vakit kaybet
:,?ıeğc kafi geliyor. Orada 
h Unckkitler hücum şekilleri ara
)' ~ buJmağn, artistler müdafaa 
ı_0 ları haznlamağa mecburdur
~ 'ile bu da tiyatro için pek Jü
) Ju olan bu iki kıymeti b~ 
~~ <>yalasa gerektir. 

Sar Muhsin Ertuğrul - Peyami 
'hı a, Celaleddin Ezine - Muh
to E:rtuğrul davaları bunun er:ı 
lı' n misalleridir. Vakıa bunlar da 
~ 

1

l~r tiyatro davasJdır amma İn· 
d~ ahın tiyatro davaları değil-

/ki sebep 
Ceçen gün Kundmacılar -cemi-

yeti reisi bir gazetede, kundttra
Iann ned('n çabuk eskidiğini an
latıyordu. 

Hepimiz bu ltusuru 'kimclimize 
göre izah edebiliriz. Fah.t bunun 
bir de umumi bir kaç ed>ebi ol.m 
gerek!.. 

Evvdce pnb"uçlan eskiten iki 
mühim sebep tVnrdı: 

Kırtuiyecilik ve Arnavut ittal
dınmlan1 •• 

Pabuçlar yı:ı. daire daire nrak 
toman dola§tınnakla. yahut ha
zan kurumu§ bir dere lkadnr ha-
rap kaldınm yollnr ü_,tünde yü
rüm-ckle eskirdi. 

Çok şükür kırtasiyecilikle mü
cadele Ye asfalt bu eebepleri 
- kısmen de olsa - gidıcnniş 
bulunuyor. D~ek ki şimdi kun· 
dUYnları -eskiten başka schepb
varl.. Bunlar belki malzeme kö
tülüğü, bdki siyasi buhran, bel
ki dünya nhvali, belki de Ameri
ka, Japonya. R\16'Yn. Almanya 
ilh .... 

Fakat bunlar birer zayıf ihti· 
mallerdir. Bunun daha kesin sc
b-epl~ri olacak. Eğer bo sebeple
rin ne nlduğunu merak ediyor· 
ı:nnız bir akşam veya sabah cnd
deleri dolduran ynyalnra kablıp 
yürüyün. Anlarsınız ki, tramvay
l:ınn bandajı ve tünelin kayışı 

~mndııralnrımızın ömriinü kısal
t.an en mühim iki .sebeptir!., 

Ya&aklaT 
Bazı ynsaklar vnr Jci halkın 

laılağmda küpedir. Bir defa ko
nulmuştur, ne değişir, ne eskir. 
Fakat tramv:ı.ydnn atlamrunalc, 
yerlere tükürmemck, açıkta yi
trecek s:ıtmamnk, gece gürültü 
etmemek ••. gibi bazı yasaklar ela 
vardır Jci aenede bir, hnttu bir 
kaç kere tazelenmeden olmuyor. 

Talebenin kahve.hanelerde otur· 
maması, muayyen bir yaşn ka· 
dar çocuklann sinema ı.•c tiya~ 
rolara almmaması da işte bu da
yanıkmz yasaklardan oldu. Dera 
yılının açılmaeile beraber yine ta.. 
kbcnin kahvehane meselesi ga· 
.zetelere konu olmağa başladı. 
Halbuki bu derde geçen seneler
de deva bulundu antııyorduk. ~ 

~~:r ~:..;::,.=.;~t~~~~~~-----~B-0 0 

Otomatik sinema 
t:rı~ Brix namında., 25 scnelllt blr cek. kadar açıldıktan .sonro Jmpanı-
1ıı;"ıa direktörü son zamanl:ı.rdn. oto- vermektedir. 
~tik Sinemayı ıcad etml.ştlr. Bu ot.o- Sinema salonunda m~c:.ıt 1850 kol
t!l} tlk Sinema Şika~o şehrlnde halk tuk oolduktan oonrn otomatik bUct. 
~" enıa salonl~nndan birlnde işleme- rp.akin.eslnde snn renkte .. bir ampül 
· başlanııştır. yanmaktadır. Bu san nmpül, slnema-

tııllril'ln lddl:ı.sınıı. göre flllpı göste- nın dolduğuna, içine p:ı.ra. ntılsa m\lıi
~ en bir sinemada müstnhdemlerln teri :ı.lınmıyac:ıt:;ınn. iş:LrcUr. Fnkn.t 
ıııı cucııanna lüzum yokmuş. Buna b!.- slncmanm çıkış knpısındıı.n bir müş
let etıdır ki Brlx işlettiği slnemadn bl- teri çıkar çıkmaz, bUct nuıldncsi tek
~ &::ı.tan memurlara yol vermiş ve rnr lşllyerck müşteri knlnılüne b:ı.şla
bır arın :verine bllct s:ıtnn otomatik ına.J.:a.dır. Sinema snlonunruı içinde fl
~t ?llakıne ycrlcştı.rmiştlr. Fillml scy- Um maklncs1n1 işleten ve tnnzlm eden 
llt illet ıstıyenler bu ot.oma.tik maki- otomatik bir !ilet mevcut olduğu cl
tı:e tnuayyen bl~ para. atm:ıktn, ma- betle., operatörlere lüzum kalmamış-

etıtn turnikesi de bir o.dam geçe- tır. 

En büyük ziyafet 
l'ı:On ?.J.manlarda Birleşik Amerlka- kopoou a.llesinin Pederi şahı maluye
~ Zcngtn çlfll.k sahiplerinden blri Uni göstermek için misli görülmemiş 
~nın dilıtünü münnsebeUle üç bln bir zıya.ret vermiş ve NcMll :ıJleslne 
~ ilk bir ?Jyatet vennlş, bu ziyafette uzaktn.n yalı:ında.n nkrnlY.llığı bulunan 
l'ıl llı:t ton yiyecek ve içecek harcan- teş bhı ki.şiyi bu ziyafete davet etmiş
fc~tır. Amerikan gazeteleri, bu zlyn- tir. 
t1) n büyüklük ltıbarlle bir re-kor teş- Bu mu~ 2'.Jyafcttc 80 oomlz 

ctur.1nı yazmışlardır. oltüz. 6 vo.hşl boğn, otuz domuz, 2000 
ltl~kat İnglllz ~nzetelerl derhal bu tavuk, 200 oğlak, 4000 kaz, 400 geyik. 
ten"1Ya cevap vererek en büyük ve 300 ta~, 3000 plllç, ~000 ada.tnvşa
de Rhı Ziyafetler rckorunlin İngiltere- nı, 4000 guvercin, 3000 ordck, 500 kek
~~ bulunduğunu Uerl sürmüşlerdir. llk, 300 da.na yavrusu, 1000 bıldırcın, 
~1 'Vesiknlnrd:ın anlaşıldı~a g5- 5000 muhtelit nevide n.v ktıŞU, '15000 
) 1~64 senesinde Gcorge Nevlll Rengn balığı yenıniş, blr mlI,yon lltS Ç!ehrı b:ışpl..skopoSlu~na geçUğl ı~lllt bira ve 30,000 litrelik şurup içll
ltll} n l'er yüzünün en büyük ve ?.en- mlşt1r. Ziyafet beş gün beşe gece siir-

~Ya!etı vcrUnılsUr. Yed: b:ı-'Pl'l- müştür. 

50 sene sonra 
~~O:ıldra asliye hukuk m.a.hkemcsl, 
ll'ı\l~al adında bir taclrln talep ve 
'caatı üzerine boşannınsına. karar 
~!!l ~tir. Randal bundan elli sene ev
llı l"\'lennıış ve 1925 senesine kadar 
~d bir koca hayatı sürmüştür. 

boşanma 
ma istemiş ve bfl.klme dcmlştiJ: ki: 

« - Elll sene evli ya.şadııttan sonra. 
ma.hkemenlzd(?n boşanmama karar 
vermesini istiYorum. Bundan da. mak
sadım, mlrnsundan mahrum bırak
mak S'tll'etlle T.CVccml cczalnndırmak-

Qltıt t 1925 senesinde Randal kör tırhtoçyada kızının yanında bulunan 
Za «~a knrısı lrend.lsini terketmiştlr. Rand:ıl"nı zevce.od, ne lcendls1 ltClmCk 
~r~ı Rancını lfl sene vefnsız zevce- ve ne de vekil göndermek suretuc 
~ nvdetını ooş ~ bekledikten ma.hkcmenln davetine icabet etme-

ra hlalıkcmeye müracaa.tıe boşan- mlştlr. 
----~~...;;..-~----~~~-

Yastık atılmıyacak l 
~.;nYnda boğa güreşlcrlnd1' sa.ıııı:yıı. 
~ ntııması yasak cdilmlştlr! .. L5-
lı 0f°lların boğa güreşine çok merak
~r:Uklarını herkes bilir. Güreşi 
lar bdeıı1er bazen çok heyecanlanır
ha~a aınrıp ça~rmak kftfi gelmez, s::ı.-

llo Yastık YtıITT\ınrlar. 
'J'~ıe ~a ITTireşı s:ı.halnrmda otur:ı.cak 
ııey1~11 ekserıyetıc tn.ştır. Bumuı 1çln 
l'a 111 <'r beraberlerinde bir yastık vc
lle ıtıi~_er cetlrlrler, scylrcllcr boğa 

--.. ---.ıı <matador)a kıZ!lrlarsa he-

men sahaya yastık yn~uru lıQşlar. 
Bazen de aksi olur. (Matador) un mc
haretı seylrcllerı n.şk.a gctırlr, bu defa 
da sevinçten s:ıJınyn. yastıklar, mln
derler ynğdınlır. Bazen bunlar o ka
dar fazla olur ki, yarışı tatil ederek 
yastık.lan topla.mn.k lrızmtgellr. 

Geçenlerde bir yarışta <Matador} & 

kızan seyirciler ynstıklıı. beraber bira 
!ıçılannı da sahaya atma~ başUı..mı.ş.. 
lardır. Hükfımet bunun iizeı1nc Yastık 
atmağı ya.sak ctml§tir. 

helerde değil, iktisadı sshru:la da 
büyük bir şiddetle devam ediyor. 
Muharebe, filim sahasına da in
Ukal etıni§tir. Harpten evvel Av
rupada pek çok Amerikan filmi 
gösterlliyordu. Almanlar şimdi 

bunun önünü almak için hazırlık 
yapmağa başlamışlardır. Harp 
dolayıslle Avrupaya esasen pek 

az Amerikan filmi geliyor. Bir ~ar Karkas ~e yn.klnş-

1 
1 oçmnğa mecbur bımırnrnk lçtn P.Ct.ro't 

çok memleketler hemen münha- tıkça bu mmt:ıkndaki petrol knyuln.- kYaz;,n :::=dci~~e ~=~~:n~~ ~: 
sıran Alınan filmi göstermek- rmın ts:hrlb1 meselesi de gn.yrl ihtcy:ıri M. Şev i ı azman ...... dır. 

zıhhılerl 1§gal etmektedir. Senede ....._ 
tedir. Almanya, harpten sonra da 25 mllyon ton verlmi oln.n bu ltuyulıı,- Eskiden ve flUl ile nteşlcmedc bu iş 

ilmi elm cd.ln. dar scvkedllecck hn.m petrol bur.'.!lar- ben.; güç olurdu. Zira !itilin atc.şlyle 
A vıııpaya Amerikan f g e- nn ateş alm351nı bir tasavvur daki t:ısflychanderde de tnsf!yc petrol tutuşur ve infilak mnddelerlıı!n 

esini temin etmeğe çalısıyor. • Be.,.c::er tarihinde bir rmlslt görülme- olull!lbillr. Bundan bo.şlm tn.sfiyeha- ..ı ..... n tırlıı.tılm:ıs1yle cso.slı tahrU>c ~ • ~ bu fncln bit nefls ve vatan mU- ~ ......,.. 
Bu maksatla geçende Berlınde dafansı işi olduğundan önüne ~- nelerin muhtaç olduğu nuılzcm-.;r• mfuıl olurdu. Fakat ş!mcli cı ktrlk.le 

bir filim kongresi toplanmı~tır. mesi mümkün olınıyan bir vakıa oln.- geniş mikyasta imal ka.blllyetinc ma- ateşleme v::ı.sıtasiylc istenllcllği kn.-
:ı lik olnn Almanya. gibi s:maytcl bir dn.r uz:ı.klnrdnn ve istcnUd~i k&ı.do.r 

Kongreye bir çok Avrupa mem- C'nktır. mcmlc'l«'t 1çin buralann fasılıısız bir derinden kuyuyu t:lhrlp etmek ınüm-
Jeketlari iştirak etml§tir. Yalnız şeklBul vescbempu_J:_~~t bird~~1f .. ~:= çalışma ile 5 - 10 nyd:ı. eski hrulne kündUr. Derin tnb:ıkııl:ınn altilst ol-

.. ~·J~ .... ...,. t:etlrllmeleri mümklindür. O halde mıısuıı borunun kopı:.p yerlcr'nln 
Fransa henüz sulh okt.etmedi- tırmak faydalıdır. tahrip bakımınılan en müezsir yerler tıı.ş ve' toprakln. kapanm::ı.sını mucip 
ğindcn kongreye murahhas gön- Petrol resisntı umuntlyctlo 1k1 kls- bu tııstiyehmıeler de~dir. Bunlann olnc::ı.k böyle bir infilak kuyuyu uzun 
d -rnfot" ma ayrılır: tahribi ist!hsall nksatır, tokat tama- z:ı.man ve belki de hiç ibir z:ınuın !s-
erme.~ ır. ı - Petrolün JstJhsnl olunduğu sn- ıncn durdurmaz. tlfadc edilemez hale koyabilir. Rus-
Kongrede verilen kararlann hnlar (kuyulıı.r). Ntı.kll temin eden boru tesıs:ı.tı da l:mn ve İnglllzlerln Katlros pctroııe-

başında bir !ilim odasının tesisi 2 - Petrolün tasfiye olunduğu yer- böyledir. Tahribi kolaydır, :fnlmt ta- rinde tatbik etmek istiycceklcrl t.:ıh-
esi A !er <tastıychancler) ve 1stllısal yer- m!?'lerl de kolaydır. Asıl fnmll'i güç rlbat her halde bu ""kilde olac:ı.ktır. rn.rdır. Odanın vazif vrupa- lerı Jle tasflych"." eler --... ..-A .. vft'U'n Y" .... ........_......... .....~ olan ve ıstllısnl faıı.Uycttni kökünden Ynlnız bu esnslı nhrl~:ıt, esası. ha-

da yapılacak fillmlerl kontrol s:ı.hiller nrnsmdn. mı.kllnl temin eden durduran kuyulardır. zırlık ıster. Sonra hic tt::~nse bum-
€tmek ve bunların tevzlile mcş- boru tesls:ıtı. Kuyular tutuşturulmak .su.rctlyle işe fardan be~ on sene içinde ümld kc-

. . rln h Tahrip keyfiyeti de bu ~t.<ı g5- yııranınz hale toruı.bUlr. Fnknt petrol mhnlşsc y::ı.pılır. Yoks::ı dti."7:nnna zn-
gul olmaktır. Oda fılımle em re düşünülür ve t:ıtbUı: edilir. ııc ha.va tQbnkası nrnsını tccrld eden rar vereceğim dlye mılyarlarl:ı. tD.h
ucuz, hem de sanatkfirane olına- Tn.hribl en kolay yerler tnbli tas- yruımaz maddelerin (benzin yruıı;ın- min edilecek · mıııi ~r\"ct bu ı;eşlt 
sına çalışacaktır fiychanelerd!r. Bura.Jn.nn bzıınln.- Ia.rma. tarşı kullanılan ecz:dnrJ bu tnhrlbatn tabi tııtul::ı.m=ız. Sovyctıer 

• :ı:ındıı. bulunan petrolün ve bllhnssa .kuyular ürer~ çokça ntılm:ı..sı, bil- bu husust:ı. ne düşüıuiyorlnı- bUeme-
Kongrc yapılacak fillmlerin hnll tn.sflyedekl benzinin tutuştnrul- hassa fazla. tl\eyıltli olmıynn kuyu- yiz. Bunu ancak zaman gösterece-k

Alman Fransız ve İtalyan gibi mnsı bütün teslsntı berhava ctmet-e lardn. ateşi söndürür. Yalruzb:ı.şınn tir. 
- fl~ olmakla kalmayıp Av- yet.tşlr. Ancak ru vnr k1 tasflyehn- tutuşturma çok hıı.llcengtz görülUrse Yalnız Alnuuılnnn bugüne kadaıı 
vası nenin tahribi demek petrolden tama- de ekser hallerde k.ıırşı konulmaz va- Kafkasyadaki petrol tasf!yehanr?cri
rupa kıtasına mahsus esas hat- men istifadenin kesllmell demel: de- sı!ta değildir. Kuyuyu tama.me."l 1Ş? ne ve kuyulahno. hiç bir hnvn tnnrru
lan ihtiva etmesini kararlaştır- IUldlr. yaramaz hale koymak, d1~r ta.birle zu ynpm::ı.d:klnnna b:ık1lırsa buraın-

mıştlr. Bu evsafı haiz fillmler b:ı~~!=an=ç V:a~~~ ~~~=~-~/:~:t~~k~~~~ :!h~S:~in~~~~ıı~~~=~ ve~~ 
A\TUpanıD her memleketinde manya, :ttnlya veya Romıı.nynyn b- görmeı?e ve hntttL b:ı.zuı ~kuyular mek istemedikleri anlaşılıYQr. 
gösterilecektir. 

Kongre şimdilik bazı esaslar 
koymuştur. Harpten sonrn yeni 
toplantılar yapılarak daha şü
mullü kararlnr vcrileeektir. 

Edirne beden terbiyesi 
direktörlüğü 

Edime (Akşrun) - İkl yıldanbcri 
F.dirnc Beden terbiyesi bölge as ba.ş
k.:ı.nlığmı muvnftnkıyetle idare etmek-
1e olnn B. Ekrem Demiray, Beden 
terbiyesi genel dlrcktörlüğfince şeh
:lmlzde ihdas edilen Beden terblycsl 
direktörlüğüne t.a.yin edilmiştir. 

Yeni Beden terbiyesi direktörü bu 
vazifesine dünden 1tlb:ı.re:n b:>.§la-
mıştır. 

Edirnede biçki, dikit 
kursu 

Edime (Akşam) - Üç ay C:levam 
etmek üzere şehrimiz Halkevinde 
malumatlı bayan öğretmenlcıin ida· 
resinde bir biçki, dikiş kursu açıl
m1~hr. Kun haftada iki gün devam 
edecek, kadın ve kızlarımıza diki§ 
ve biçki iııleri öğretilecektir: 

J Günün Ansiklopedisi 1 
Türkiyede orta ve telmik 

öğretim okullarının 
mikdari 

Afyonda 
lnönü günü 

Afyonlular 29 ağustos 
gününü İnönü günü 
olarak kutlamağa 

karar verdiler 

Afvon 9 (A.ıU - Belediye Mec
ltsmtlz Mllll Şef İnönü'ye Afyon 
halkının derin sevgi ve saygısını 
belirtmek için, her yıl 20 n~ 
gününün İnönü günü olarak kut
lanmasına karar vcnnlşti:-. ~e
dlye Meclisinin bu karan nlma
sın:ı. sebep, Mlllt Şerın 022 yılı 29 
ağustos günü nkşamı ce-phe ko
mutanı sıtatlle ~hrlmlze gel~e
rldlr. 

Hatırlarda.dır ki. İsmet İnöntı, 
Ebedi Şef Ataü!'k ve mnrcµl Fev
zl Çaknııılt ile b1rl1kte o geceyi Be
lediye bino.sında geçlrm~ler ve 
hep birlikte Dumlupınnr mey
dan muharc'b~ln pUı.nlnrını hn.
zırlıımışlnrdı. Cfunhurtyct mcydn
nını süsllyen Znfcr nnıtı ka.lde
.'ilnde bu üç büyük 00,şın hn.rlt:ı. 
üzerinde çaiışnınlannı cösteren 
kabartma da bu Mtırıı.yı ~1d ey
~ktcdlr. 

Şişli Halkevinde 
Profesör Mim Kemal Öke 
Atatürk'ün hayatı hakkında 

bir müsahabe yaptı 
Bu s:ı.bah saat dok:u7.drı., profesör/ künıü:nü ifade eden bir to.blo hıılln• 

Mim Kemal Öke ta.mrındn.n ŞJşll de .seyrediyordu. Fnknt en nUınyet 
HaUrevinde Atatürlt'iliı !hıı.yatı hnk- bu muazmm kudret de, ~önmcz 
kında. bir mÜS31Ulbc ynpılnuştır Kıy- zannettiğimiz enerjin de kmldı. 
metli profesör, At:ı.türk'O. hntırınmn- Atam, sen asit.eri hııyntındn. ma~
dı~ bir an bile olm:ı.dığmı, onun Iiıp olmn.DU!.kln gurur duymağn. hı.ık 
deha.siyle mllltln refah ve madetlnl lrnz"nmış bir ikumıı.ııdan idin. Fakat 
:reıııızn etmeğ3 çalışan !dcnllst ve bur.ım hatta her şeyin üstünde fn
reali!t bir insan oldu[tıınu söylly~k zlletll ve !eragatli, ~ kalbll bir ln
Atatilrit'ün yapt!t'l inkılliplan tx.>dkik sandın. Ser.in Bözil:nde ne in.~anlım 
ettikten sonra demlştlr kl: tnptırnn nltınm, ne gozlcri knmnştı-

cAt.aın seni ben 1lk defo. olarnk ran pırlantalann, ne de insnnlıınn şa.
Deme çÖllerlnde ynlxınl reyt.1n o~ç- O!llllı görünüşü."lc, heybet ve nz:ıme
lan arasında kurulmuş bir çndıı· tine esir eden b.~r saıtnn~tın ne kıy
Jçlnde ziyaret etmiştim. Ne ynlan söy- ~~ vn:ru?.. ~u~.ün harıs ve maddi 
liyeylm o vnltit açık mavi gbzlerln- d~unuuıılerln ii3tundc senı fantukten 
den endamlı heybetli vücudundnn kurtaran, ruhunu ebcdilcşUren bu 
çok' snkin ve' mütevazı görünüşün~ osil benliğin, müstesnn ş:ıhsiyetln 
den bugün bir millet vru-lığını kurtn.- icii!.. . . 
run ona en medCll! mkıltlplıın yap- Atam, ne hazın bir t:ılihdir ki, 
t~ harlknlar yaratan zeka ve memleket ufuklanıı,ca r:ıııetlnc refah 
kudrctlnl seçemEmişthn. Hnlbukl sen \"C saadet nnyan gozlenni titriyc tıt
Annfarto.'larda Türk mıııet1n1n bağrı- ?iye ben l:D.p:ıttmı. Atnrn, nrtık SC'l\ 
na ~n düşmanı stlngünle dt'nlze ynlnız bir ~nur olnr:ık . yaşı:;orsun. 
döktün. Muhtellf cephelerde dllşnıan- Atam, mü.sterlh ol ... ~ı... • burada 
ıarlıı. çıı.rpışarnk zaferden zafere to,s- ılxışımızda yn])tı~ 1nkılBPhu'da, ho.rı> 
tun, en nihayet İstlklAI snva§lndn meydıı.nl:ı.rmdtı. iztırab ve şerefi se
Türk. mnıetınin hayatını kurtardın... n!nle paylaşan, .~ 1dcnl nrka~ş-• • k' • • Kökleşmiş bir mütanntı devlrdln. lığı yapa.n Inonu m~ ve bu escrlenni 

Maarif VekrucU, .Tüııklyc Cümhu- Atatu r un onun yerine ıhalk hliklmls"ctlnl tanı- cm~et ettı~in Türk 'F!1~llbri ve kcdlr 
rtyeti Maarlfü 1smlle ve 1940-1941 yruı yepyeni blr teJlm kurdun! B!zi bUen ~~r bir TurK milleti var_. 
yılla.nndakl mektepler vaziyetini gös- vecı·zelerı· h2klknte değil. heyül(ıyn. silrüklcyen Artık Türk milleti bundn.."1 sonro. dn 
teren bir kitnp ncşrett.l. hfilfetl kaldırdın! İşte bUtün milleti siyasi es:ı.retteı: kurtaran LIJ-

Bundan öğrendlğimlzo g6re, orta. ve bunlnr renin dehômn encrJlnln zan ~romanının dü.,nı=ınn llk da.r-
teknik okuMann Tilrkiycdeki cins ve Anadolu zaferl, tarih nrnsınd'l büı mcm1c1retseverllğlnln bug{İn sarsıımn~ lbcyi Inönünde indiren Inönünün 
miktarlan ~yledlr: .rnmet ta.rafındn.ıı tnma.mcn benim- birer O.bidesi olarak gözümüz önUnde kumandası altında -~ ve muknddcs 
Kız öğretmen okulu (5) ı adedi is- senen bir fikrin ne kadar kadir ve duru:Ytır hedefine doğru yürüır.ekte devam 

tanbulda. ne 'kaılar muhyl bir kuvvet oldtlt'U- Snka.ryn hamlnden biraz evvel c~ccektlr. Onun bnza1!, sinlrlcr!mize 
Erkek ~tmen okulu (6) 1 -A....o• nun en güzel bir mis:ı.11 olarak :ıraıa.- "'ankayad:ı 'bir tl)şkUn bir ,,..,_rola 11J.dal veren. b.azo.."l h .. y .. cnnlnruruzı 

uı;•~ _.,.,.. I' y ' ._.;r . arttıran davudı ::csı e::ı buhranlı z:ı-
İstanbulda. :aktır. - bir soba ve iki .s:ındnlyadaıı ibaret tnnnlarda kalblcrlm1ze b!r lnuı.n ve 

Köy enstitüsü (14) ,.~* Mahdud ves:ıitle büyuk 2şler mobllyeslolan mütevazı bir odasında eın.>ılyet veren bir işaret olac:ı.ktır. En 
~- t>_?rmenln tec~ olunan yegAnc umı- gene 1ıtırabınla lcnrşıla.ştmı ..• Haşa.- buhmnlı b!r zanuınd:ı. devlet mcsull-

Kız llscsl UO> 6 ndedi .ı.st.anbulda. lü kuvvetlerimi?.! d~tmam.ak, ve- rı atının ürkmesiyle knburga kımıik- yet.ini üzerine nıo.n bu ı:sıı hayrulha
Erkek lisesi 04) 7 adedi İstıa.nbulda. sa.ıu mcvcudJyet!nlıı _kısmı li.mmmı lerln kırıldı. ciğerine ucu batan kı:ıJt lc!e, onu; azmiyle yilriiyen hükümc
Muhtellt lise (20) gayelerimizden en mühlınm1 o1a.nlar kcml!t sanr. neres aldımuyardu ... Iz- tıne büyük bir emnly<?t ve ıtminnnla 
Kız orta okulu Cl'l) 12 adcdl ista.n- tizer1nde teks!.f etmektir. tırab insanın cesarcthıl ve nınneviyn.- mukadderatını kendilerine teslim 

buldn. * Meşkük tedbf lrlereJA.dm~der.ı.: tını kırar, Insanı nevmld ve §Utıru- eden bütün mllletc sıhhnt ve sruı.det 
Erkek orta okulu (27) 1'1 adedi İs- tevdi etmekten cvkn e nma nu altüst eder, takat Atam sen o dilerken Atamız'm a.zl2 hdtımlruını 

tanbulda. IUımdı.r. vakit te ızıraplıı. kısılıı.:n SC61n1 mcm- derin blr mınnet ve şükr.ınla. ena.nıJc 
Mutellt orta okulu (g8) 7 adedi is- * İatilmmet. meta.net. Te ~isten lekct savaşına alt kararlarını verir- mtı.mvi huzurW1da ikem:ı.11 ih~u ile 

tanbulda. fedakirlık za!c.rc Jsa1 eder. is- ten gene yültsıeltıyor, im.deli bir he- cğlllyorum 
t.ikhal anıt "'1nı.anı oln.na mevdudur. yecanla !ztırablıınnı unutuyordun". ·• 

Kız enstitüsü <15) Sadedi İstanbul- * Bilelim ki mllU bcnHğtnl bllml- o Ynt:ttler ne ı.a&.r zorlu'klarla knr- ---------
da.. yen mınetıer bl\Şka millct.ıerln şltA- şıla§tırcma blzzat şn.hit oldwn.:o Atatürk'ün bir hi.tirasi l 

Ticaret llsool (6) 1 adedi iatanbuı- ndırlar prof ..... ~ A~- - -* Tnrlııı izi okuyunuZ görümüntlz .......,.-, ..... tüıiltiin hı:ı.stalığından 1922 kı.51 .•• Atatürk ~cin ... Bur-
da. m ' tallsederek: d~ir 'ki· salılar, Büyük Kurtanctlnnnı alkışlı ... Orta .. •---t <*ulu (1) 'kl, milleti mahveden. esir eden, ha- · 

_,..,.., n.lıkl --. din ki.wes1 •Atam ta11lıl.ınln hnz1n btr tes:ı.dil yor, kuc:ttlıyor, baf,'lll.ann!ı. basıyor-.inşaat usta okula (3) 1 adedi f.stan- rap eden ten :ı.r ... ..,., 1ü -~--·k .... _ .... _,·~dn da - :inr. o, bir hfı.tırnsını -~1-tı"or: nltmdakl küfür ve lll1!1ftnotten gel- ~.. son ~ ..... ı.ı.wJt>"' :ro.nın- ~-- ... 
bnlda. . ~r da bull.IOOum. O S~l vücudünüıı na- «- .Ar:tao:ı.şlar, Bursa aııırı. cdll-

Erkek sanat oulu UO) ı aded1 13- * Büyük şeyierl ynlnız biiyük mll- fıll ~öktüğ{inü, güzel mnvl gözleıtnın ı:niştl. O ~ Büyük Millet Mecll.slnin 
tanbulda. . lctıer yapa.r. nnsıl söndüğünü, o çok slJı1rU, sem- k-u'bbcs!. hıçkınklıı.rla. çınlıYordu. İç-

Terzilik okulu (1) Ista.nbulda. * Cümhartyet fazileti o.hld.kı~ ı>atllı: ola.L. yüzünün nn.sıı solduğunu Ierlndc ağlamaktan memnu olnn blı: 
••• müstenid bir idaredir Cümhur1yet ıblmı.t görenlerden b1rlyim .•. Bu hal- tek insan varsa. o da bc:ndlm. Bir lın-

Akşam mes.lek okunan ve k:urslan fazilettir. ' de 1ken d~ dalgın olm:ıdığın. zaman- tıp arkada.'J kürsüden !erynd f'di-
isc şunlardır: * Hiçhlr medcn1 devlet Yoktur ki !arda menlekct, muıet ~lerlnl dil- yordu: 
Akş:un m ıruınt okulu (30) 4 adedi ordu 1'e donnnmasmdnn evvel lltt.ls:ı.- şfınii10r. dalgın zanuı.nmda. da. zene Vatanın bağrın~ dü,;man da~lll3 

İstanbulda. db"atmı dlişürunftş olmasın onu BAYlkIJYol'dun. Ha.tt.A yatakta bir h:mçeıinJ, 
AJq:ıanı ticaret okulu (2) · taraftan bir t:ırafa ynrdımln. döne- Yok mudur kurtarnc::ı:k bahtı imrll: 
~erkek s:ınat okulu (3) 1 ade- cek kadar zayıflamış olduğun halde maderlni? 

di İstanbulda. - Kadmlı:ı.nmız, hatta ~rkekle- tribline çıkarak seni tah:ı.esürlo bek- Yerimden fırladım: 
~m ertrek terzil~ otcuıu (1) İs- rhniulcn çok münevver, daha çok lfycn mlllcUne hitap etmek lst.lyor- - Yanlış söylüYor.snn_. dceim ve: 

ta.nbulda. feyizli, daha fau bilgili oımata dun. Cennete ÇC\irdlğin Ank.ırnyıı. Vntnnın bnğruıa düşnun da.yıısııı 
Köy dcğlrmenclliği TC marangozlu- ml"CburdurJa.r; e;-er hnkfkatm dönmek için ne kadar sabırsızlnnı- hançerini., 

ğn kursu <13) millet:in anası olmalı: 1sti3'orlar- yordun. Bu, bizim her gün gözümü- Bulunur kurtar"..cak b:ıhtı kn.ra: 
Köy kndınl:m gezici klllR (13) sa._- ATATUıut zün öntlnde :manevi kudretin uzvI madorlnL 
Do.ktUo kur6u (1) kuvvetlere, maddi iztıra.b1ara. talmt- diye ben de haykırdım.• 



Sahife 8 

llER AKŞAl\1 
BİR ntKAYE 

'.AKŞAM 

ir genç 3 
Yüzü sapsan idi. Mor ha.lknla.rla ı -Çabuk... Çabuk... L!\mbayı yak 

çevrilmiş gözleri çukura batmıştı. va derhal yaz... Pek parlıı.k bir fLkir 
Yorgunluk, bit.kinlik yüzünden nkı- geldi. Hiç vnkit kaybetmeden kn.ydct .. 

seh a 
ef a idam 1 KD UŞAN 

gi tt , :.T_e_f-ri-ka_N_o_. -1-03 ______ Y_az_an_: -ts·KEN--ID-ER--F-•• S.---1 
yordu. Eski bir arkadaşım olduğu için - İyi ıunmn nonOŞUlll... Bırak da 
merak ettim ve sordum; sabahleyin yazalım! .. 

- Ncdlr bu halin?.. - Cıldırdın mı sen? Böyle kıymetli 
Başını salladı: bir tıkır sabam. kadar bırakılır nu? 
- Sorma ... Bcrbadım, bcrb;ıd!" Ya knçıvertrse, Allah göstermesin .•. 
- Ne oldu? Nen vıı.r?.. Yaz yaz kuzum." 
- Felfı.ketı.. Felaketi.. Söylene söylene kağıd knleml elime 
Susup blr sigara yakmca. sabımz- aldım. O baruı. aynen şunları not et-

1.ındım: tlrdı: 
- Anlatsan n." Bekiz yumurt.:ı. + aşk iztırablan + 
- Facla, facia! .. B.zlın bıı.y:ı.n hikO.- bir avuç karbonat + vicdan azabı ... 

yeclllğe başladı ı .. Bir kAsc içinde çallaı.lo.ndıktnn sonra 
Şaşırdım: üstüne damla damla zeytinyağı akıtı-
- Peki nmmn fclilket ve facia bu- Inca.k .. 

nun neresinde? .. lUkiiyecili~-e başla.- Bu müthiş sözleri go.yet ta.bil bir 
mak bu kı:ı.dar korkwıç şey mi?.. eda ile bana yo.zclırmıştı. 

- Belki onu:ı için değil amma. be- Sonra gene sırtını dönüp yattı. BC-
mnı için korkunç, hem de çok kor- nl.tr.. uykum bu sefer iyiden iyiye 1'.aç-
lrnnç ! .. mıştı. 

Beni fazla üzmemek için koluma Baş1mı yastıktan kaldırmadan sor-
glrdl. Anlatınağo. başladı: dunı: 

- Efendim bl.zlmk1 zamnn zaman _ Karıcığım ... Bu yazdılkann pek 
tır takım ~ylere heves eder. Mesela tlerln şeyler gnliba ... 
n.p:ırtımnnın balkonwıda, saksı içinde Yattığı yerden cevap verdi: 
kavun karpuz yet~tlrme~e kalkar. _ Evet ... Çok derindir .. 
Bunu bırakır, erkek terz1llğine baş- - Ben bir türlü nnlıyamadım doğ-
lar ... Ve tabii bütün clb!scleriml dlk- rusu ... 
rneğe kalktığı için beni maskaraya - Sen edebiyattan ne anlarsın kil. 
.;evirir ... O erl:ck terzlllğt yaptığı za- - Kuzum nonoşum. .. Söyle de is
mnnlar sokakta hiç kimse benim kı- tlfndc edeyim. Biraz evvel yazdırdı
' ı!etlme bakmadan ve harıtçe gü- ğın •Hamur tahtası makasa. !ışık 
iümsem"den vnnımdan geçmezdi. ı:mma nafile. Makasın gözü ve gön1ü 

Bır zamanlar da astronomiye me- sirke şlşeslnde ... 1> ne demcl..-t1r? .. 
nık saldı· - Cnnun bunun anlaşılmıyacak el-

- İlle hıma t:üçük bir teleskop nl. .. lıetl var mı? .. Hrunur tahtnsı !ınncı 
• rihin harltasım çık:ırncağım ... C:cmck ... Makas da terzi kız... Sirac 
Hem npartımanın da en üst katma ş:şcsine gelince o da hm:ucu ... Ynnl 
t.asınnlım • .. diye tuttumıu.ştu. Onda. fır.ncının <;ırağı bitişikteki terzi kıza 
h H'.:. mi nrarsın? .. Çoooook!.. Her şe- fi..şıkmış .. Fakat gelgelcllm temi kız 
ye hC'ves eder. Ve bütün bunl:mn da turşucuya seviyormuş... Ne var 
ı;cu dn reel surette bana dokunur... bunda anltuıılmıy:ıcak? .. 

Geçenlerde A."ncriknlı lcndın roman- - Peki... Ya şlmdl yazdığımız? .. 
cı Pcarl s. Buck'un Çin hnyııtına .c:-cklz yumurta + ıışk iztıra'blnn + 
drıi: bir kıtabını okumuştu. Bir ara- bir avuç knı'bonat. + vlcdan ıı.z..-ıbı ... 
lık: Bir kt\se içinde ~alkandıkt:ın sonra 

_ nu kitap mı böyle dunya tnra- ü.~tüne dninla r!runl:ı zeytinyağı akıtı
fından kapışıla kapı.şıla okunmu.'}!.. l:ıcak .. ıı cilmlestnln manası?. 

Nihayet son dakika da cezasının 
müebbed hapse çevrildiği bildirildi 
Amer.ikada Aillcrt Gactti adında 

26 yaşında bir genç üç Clefa ölüm
le karşı karşıya geldiği halde ölüm
den kurtulmuştur. Bu genç bir idam 
mahkumu<lur. 

Gaett:i aslen İtalyandır. Geçen 
senıe Carosela ve Chiccola adlann
da iki arkadaşiyle beraber bir mey
hanede içerlerken kavga çıkmış 
Gaetti, Carosela ile bir olarak 
Chioccola"yı öldürmüştür. Bunun 
üzerine iki katil yakalanarak mah
kemeye verilmiş ve 1940 temmuzu
nun birinci günü mahkeme tarafın
dan ikisi de idama mahkum e<lil-
miştir. 

ldnm hükmü temyiz tarafı.tı
dan tasdik edildiğinden iki ka
tilin şubatın 14 üncü günü elek
trik iskemlesine oturarak bu suretle 
idum edilmeleri kararl•şmıştı. O 
sabah iki mahkum idam hücresine 
götürülmek üzue iken Gaetti arka
daşından ayrılmış ve yalnız Carose
la idam edilmiştir. Buna sebep bir 
hakimin, başka bir iş için Gaetti" -
nin şahidliğine lüzum göstermesidir. 
Bu lüzum üzerine son dakikada ka
tilin idamı 60 gün geri bırakıl-
mıştır. 

İki ay sonra Gaetti yeniden idam 
edilmek üzere hazırlanmıştır. Fakat 
adliyenin elan kendisine ihtiyacı 
vardı. Bu sebeple gelen bir tezke-

rede idamının yeniden 60 gün geri 
bırakıldığı yazJlıyordı.ıl. Bu habeT 
mahkuma bildir.ilmiş ve idam ha· 
zırlığı geri bırak1lmışt1T. 

Bu 60 gün de geçmiş ve nihayet 
kati idam zamanı gelmşitir. Geçen 
hafta Ga·etti erkenden kalkmış, ha
zırlıklarını yapmıştır. Sing Sing ha
pishanesinin katoli.k papasına gü
nahlannı çıkartJnış. idam mahklım
la rına mah"us siyah pantalonla be
yaz gömleği giyeTek elektrik is
kemelsine gitmek üzere yola çık
mıştır. Bu esnada cellad ve mua
vinleri elektrik iskemlesini hazırla
mış bulunuyorlardı. 

Gnetti tamam bu odaya girecegı 
sırada hapishane müdürü gelmiş ve 
cezasının müebbed h:ıpse tahvil 
edildiğini söylemiştir. Bu defa Ga
etti o kadar heyecana kapılmışbr ki 
dü~üp bayılmış ve hapishanenm 
hastanesine kaldırılmıştır. 
Cezanın değiştirilmesinin ;ıebebi şu

dur: Bu defa başka bir hakim, başkö\ 
bir meselede ş:ıhid diye ct:n)emek 
için Gaetti'nin idamının geri bırakıl
masını İsetmşitir. Nevyork val~i bir 
adama böyle mütemadi manevi 
iskence yapmağa ıkim~min hakkı ol
madığını düşlinerek yeniden idam 
hiikmünün yerine getirilmesini geri 
bırakmaktansa bunu daimi hapse 
çevirmeyi muvafık bulmuştur. 

Tuhaf şey: .. Ben Pe:ırl S. Buck"dan - Eeeee._ sen de pek kalın kafalı 
~ok daha !yl yazarım ... diye başladı. imişsin canun!_ Artık bu kadar açık B U L M A C A M 1 Z ı ı R y o 1 

ve derhal karar verdi. Ertesı giin- açık yazılım bir şeyi de oturup uzun A o 
den tezi vak kücük hlknyeler. roman- uzun sana anlat.ncak değlllm ya... ı 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
ıar yazacak... Hem rica. ederim uykumu kaçırma... _ 

o gece yata~ımıza girerken ba.'} Artık beni rahat.sız etme de uyuya- 1 l 1 ' ı 
ncumuzdakl komodinin üzerine bol yım !.. " - ~- - .- - - - - - Cugünkii prorram 
mlkdo.rda kMıd talC!n koymuştu. Ben O gece ss.baha kadar üç kere daha / 

ıc:lmden: .. Acaba bunlar ne olacak? .. • uyandırıldım ve başucumdaki krtğıd- : - - -=ı - - - - - 12.30 Program, 12.33 Ajans haber
leri, 12.45 Istlklıil marşı, 19.33 Ajans 
haberleri, 19.45 Ebedi Şef Atatürlt'ün 
C\lümünün üçüncü yıldönümü müna
seb<'tlle, Mllli Şet İsmet İnönü'nün o 
gün bu büyük acı dolayıslle Büyül: 

diyordum. Ço!: dü~nmcğe lüzum l:ı..ra birbirinden parlak veziccler not 4 -
1 

- .-- -
görmedim. Yattım. Gece yansı heni ettim. Ertesi günden it.ibaren de be- ı:: _ 11 _ .-__ .-__ 
di.irtekllyerek uyandırdı: nim için daha <;ekilmez bir hayat 

_ Kalk, kalk... Hemen ırtmbayı bn.şlndı. Knrım s.-ıbahtan okşama ka- ı- - -1= --
yr.k ... dedi. dar yatnğn. uzanmış, dillgın göz- ( _ _ -~ _ • _ 

Sancısı fll!m tuttu zannettim. Te- Jerl tavanda öylece duruyor, mü- 7 • 1 r=' 
;!'ışla yataktan fırlarken diz kapa~mı temadlyen stgarn içiyordu. Kendisine - - - - - _ 
da karyolanın demirine - hem de dyaıı knı dt üğmemk ı sorsatmı yknhut blr mb en- f - - • _I_ -

Türk mllletlne yaptığı bey:ı.natın 
okw1ması, 19.50 Aziz ATA'nm ya.ptığı 
hltabeleroen bazılarının kendi ses
Ierlle neşri, 20.15 İstikHU marşı, 7.2.33 
Ajans haberleri. sıvrilemesine - Yurdum. Elekı.rikl . s esem ıynme er opuyor, a.na. c '•j 

yaktım. Fakat onda sancı tut.muş blr bağırıyordu: --ı- -ı - -
fnsan hall yoktu. Bana: - Görmüyor musun!.. Büyft.k ha- 1 ( 11 İkinciteşrin salı sabahı 

- Al kil.ğıdı kalemi ellne ... dedi.. yallerin peşindeyJm.. istikbalin ro- • ____ ._ _______ .__. 
o kadar şaşırmı.ştını ki hiç itiraz :-rınnını yaratmağa uğrruşıyorum ... Ben 

etmeden büyülenm~ gıbi kağıdı ka- bu kadar çalışır, didinirken ren kıı.r
Jrml elime aldım. Kıı.nm aynen şun- ~ımn geçmiş ~di şeylerden b3hsedi
ları söyledi: cHamur tahtası makasa yorsun ... Söyle yoksa ... Edebiyata kar
ilşık amma name ... Makasın gözü ve şı blr düşmanlığın mı var? .. Öyle de
kalbl sirke şÜjf'slne bağlıt..11 ••• i:ılse benl ne diye rahat.sız ediyor-

7.30 Program, 7.33 Ha.fil program 
(Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 sen
fonik parçalar CPI>, 8.15 Evin s:ıııtl, 
8 30 Senfonl.k pe.l"Ç1llar CPU. 

Bunları yazdım, fakat şüphelcnm!4- sun?.. . 
tim. Acaba kaçırıyor mu idi?.. - Peki amma yavrum ... Yaka dü~-
Yazdığım kağıda şöyle baktı: mem? .. Mendil? .. 
- Olınam~. ·olmn.mı.ş ... dedi, sen - Aman Allahım!.. Şu adamın dü-

nınkas hamur tahtasına Clşık diye ~ündüğü şeylere bnkınız hele ... Sana 
yı:.znuşsın Halbuki hamur tahtası asnn en büyük romanını doğurmak 
makasa. fı.şık! .. Dikkat et, burası pek \izere.vlm diyorum ... Beni hayallerim
miıhlmdlr ... Ya:mkl hikayemin not- le yalnız ve rahat bırak rlca ede
J:ın!.. rlm. Çalışıyorum diyorum rona ... An-

·- Canım ha makas hamur tahta- lnmıyor musun? .. 
sır.a aşık olmu.., ... Ha hamur tahtası İşte bütün BÜnlerlm böyle geçiyor._ 
m:ıkasa.. Ne söylesem ayni cevap ... Onu büyük 

Haydi bir mfin:ık~a ... Hamur tah- haynll ile yalnız bırakmalı lml.şlm! .. 
tl'lsı mı il.sık? Mnkas mı? .. Nlhnyet Geceleri de sabaha kadar altı yedi 
lf\mbayı söndürdük. O sırtını dôndü. kere uyandırılarak onun kAt.1pll!'tini 
Mışıl mışıl uvunuığa başladı. L!ikln yapıyorum ... 

Soldan sağa ve yukarıdan &faiı: 
1 - Kuzunun anası ve babası. 
2 - Aç durmakla yapılan iba-

det - E k. 
3 - Tekerlemek. 
4 - Tayyare - nazari de~il. 
5 - Kamer - tersi büyük kasa-

badır. 
6 - İl - ba§lna el> gelirse bü

yük olur. 
7 - Başına cS:t gelirse mek

tupların taşıdığı başlıc. yüktür. Ma· 
deni su kabı. 

8 - Ay - sevkeden. 
9 - Yüksek ve düzlük araziler -

beraber. 
1 O - Kavga ederken. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - lkameteden, 2 - Kırım, 

AKSAM 
"' 

Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

•.rürkiye 

1400 kuruş 
750 , 
400 ... 
150 > 

Et' nebi 

2700 kuruş 
1450 , 

800 ., , 
Posta ittihadına dahil olmıyan 

ecnebi memleketler: Senell~l: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 
bnnım bir kere uykum kaçmıştı. Blr lşln feci tarafı, o beni uyandır
daha kolay kolay dalamazdun. Hem dıktan sonra hemen sırtını dönüyor. Şira, 3 - Aristokrat, 4 - Mıskal, 
ronkaslara aşık olan hamur tnhtnla.. Mışıl ml.Şll tekrar uyuına.ğa başlıyor ... Ama, S - Emtaa, Ayıs, 6 - Ol, 
rını, sirke şlşclerlne gönül ve- H~ıbuki ben .. saatlerce oradnzı oraya Acele, 7 _ Eşk, Acıt, 6 - Dira-
ren makaslan düşündükçe büsbiitiin tlon b:ıba?l don... yetsiz. 9 _ E.ramil, ise ı O _ Na-

Telefonlanmız: Başmuharrir: 20565 
l'aZJ L$lcri: 20165 - İdare 20681 

~lüdür: 20497 

aJt.lım zıvanadan çıkıyor. uykum ka- Sustu. Içinl çe-kU: ' 
çıyordu. Bu mülhlş veclu:nln mtına- - İşte böyle azlzlm ... Kanın hlkll- !;~~,';';~~.<; ........ ,,""""""'"""""'"""'""'"'"""'"" 

Şevval 20 - Kasım 3 
S. İm. Gü Öğ. İkl. Ak. Yat. 

sını bulma{m uğraşıyordum. Fakat yeclllğe başlndığı andan it.ibaren ben- Cebinden bir tomar kittld çtıtarn
rıafıle ... Bir türlü bu bilmeceyi hallet- de ne rahat. ne huzur kaldı_ Bit- rak bana uzattı: 

E. 12,04 1,46 7,02 "9,43 12,00 1,34 
Vn. 5.01 6.42 11.58 14,3!> 16.56 18.30 

ınek mümkün olmadı ... Klmbllir ne Um, mahvoldum! .. ~berdiml.. - Ynzdı ... i11te hikll.yesi bumda_. İ'>- İdarehane BabıilU elvan 
Acımusluk sokak No. 13 kadar sonra uyumu.şum. Gene tar- Sordum: mi de ı;u: cMesud bir kocanm 24 

t:ıklamı tartaklnna uyandınldım. Ka- - Bari ~mdlye kadar bir ~ yazdı s::ı.atl11 ••• 
nm: mı? .. 

EY ICADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. •;7 

c- Kör müsün, be herif ... - di
ye başladı. 

cBiziınkisi nezaketle özür diledi 
amma, cadalozun çenesi dunnuyor. 
Boyuna ileri geri söyleniyordu. Ço· 
cuklar onun haline güldüler. 

cBu sırada. patronun gözüne iliş-
tim. 

c- Nereyıe ~ • diye sordu. 
c- Doktora. 

<- Nişancı sokağındaki Ekmel 
beye mi~ ... 

< - Evet... Tahmin ettiğiniz 
gibi ..• 

c - Zannettmem ki bu şekilde 
İyi olnbilesin, ya'VTum. 

cCevnp Yerdim: 
c - Anlıyorum... Fakat, Recai 

hey, bilirsiniz ki, şayet oraya gidi
yorsam sebebi var ... 

« - Evet, evet ..• Bedava olduğu 
için ..• 

c -Doğru. 
c Yolunu deği"tirdi. Benimle bir-

Nakleden: (Vi • Nft) 

likte kapıya kadar geldi. Ve orada 
şöyle söyledi: 

« - Bu bedavacılara fazla ehem
miyet verme... Onlar biraz da gö21 
boyacılık yapıyorlar... Sana :ilaçları 
fayda vermiyecek.tir, göreceksin ... 
sen, iyi bir kızsın ... Seni tedkik et

tim ... Metin ahlakın vardır. Al sa· 
na on lira ... Tereyağı, et, yumurta 
ye ... Boğazına bak ..• En iyi.si odur. 

cTeşekkür ettim. Patron de
vamla: 

c - Ben şayed lstanbuldan ayrı• 
lıyorsam, bunun sebebi, blabalık 
bir şehriı:ı sıkıntısına dayanmadığım 
içindir... Tenha bir köşeye çekile
ceğim, yavrum ..• Fakat neylersin, 
böyle kalabalıklar uzaktan parlak 
görünüyor ... Yakındanea ... 

c O, uzaklaşh. Ben de doktorun 
muayenehanesine girdim. 

Meliha sordu: 
- Doktor ne dedi) 
- Mühim liir,ey söylemedi. Da-

Hikmet I•'eridun Es 

ima ayni sözleri geveliyor. Bana girişti. 
ilaç lazımmış. Enjeksiyon lazım· Recai, vezn~ara sakin bir sesle 
mış. Bir de reçete verdi. Fakat cc- dedi ki: 
bimde kaldı. İlacı almadım. - Mektubunuzu okudum, Meli-

cDoktol'Ufl yanından çıktıktan ha hanım... Teşekkür ederim ..• 
sonra Recai beyi yine gördüm. Fa- Gerçi teessüf ettim ve üzüldüm .•. 
kat bu sef-er o beni farketmedi. Ma- - inanın ki ... 
hut mektup yine elindeydi. Sende- _ inanıyorum: Hoşunuza git.mi· 
ler gibi yürüyordu. Fakat deminkine yorum ve zevc~m olmak istemiyor· 
kıyasla kendini toplamıştı. 1 b '- d sun... şte u &.a ar ..• 

Satıcı lnz, fU netieeye geldi: - Beyefendi ... 
- Sanınm ki, bu işi terkettiği™' _ Siz iyi bir kızsınız... Gayet 

pişmo.n oldu. Şurada pekalü. geç.inip namuskaraınız, fazilet1iainiz. .. Sa-
gidiyordu. Biz ondan daha fazla d k .)_ B" A k 

ı sınız a.a... ır aşı ınız var .•. 
pişman olacağız sanırım. Onu terketmek ist.emiyorsunuz. 

Meliha da ayni suretle düşünü- Meliha sapır sapır titremeğe baş· 
yordu. Fakat cevap vermedi. lstik- ladı: 
bati dü§Ünüyordu. istikbal ona par- - Daha yavaş konuşun, rica 
lak görünmüyordu. Eski patronu ederim: 
gittikten sonra artık bu mağazada - Mağazanın gÜrültüsü ortasın· 
rahat edemiycceğini sanıyordu. dn b.irşey işiten yoktur. 

Saat ikiye doğru, Re-cai mağaza- Erkek tekrarladı: 
ya döndü. Şa~kınlığı ve heyecanı - Sizin bir ..• 
geçmiş gibiydi. Yüzü miıtad görü· Kız, onun sözünü kesti: 
nÜ!!teydi. - Yemin ederim, kimsem, yok. 

Satışın azacık tavsadığı bir sırada, - Peki, öylef$e ..• 
halefinin de başk'a bir işle meşgul Meliha, gözlerini yarı yanya ka-
olmasından jstifade ederelc kasaya padı ve şöyl'C mırıldandı: 
ya1claıh. - Olamaz... İmkanı yok ..• 

Yeni paıton mcsekyi farkederek. - Şayet benimle evlenmek eizin 
bulunduğu yerden nl:ibini t~lcike- için büyük bir fedaklrlık olacaksa, 

Bu hususta görüşmek ürero Sanca 
beye tallmı:ı.t verdi. Bu işi Sanca.dan 
başka. klmse yapa.riınzdı. Pad.lşahm 
Sancaya herkestcın fazla itimadı 
vardı. 

Sanca, Sult.ruı 8ellmden tallına.t 
alarak, elll atlı He yola çıktı. 

Kam Osman o gün Sarıcayı uğur
larken: 

- Beni Ş~bakanm esaretinden kur
taroın, dedl, bu fedakfırlığmı ölünce
ye kadar wıut.nuyacağun. Ulldn bu
gün çıktığın bu yolun sonunda da. bir 
tehlike vardır. Devlet bay çok lno.tcı 
bir adam 1m1ş .• eı1;er seni hnpsetmcğe, 
sana ışkencc yapm.n.ğn. kalkışırsa, ben 
de seni kurtarmağa gelirim, Sanco.m ı 

- Benim başıma bir felfiket gclece
~ln1 içine doğlllu:J gibi söylüyorsun! 
Allah yardımcımız olsun. 

Sarıca Knhl.rcden Q()le doğru yola 
düzüldü. 

San.c:ı.nın ya.ıundn Devlet bayın çöl
dokl karargahını bllen bir tcllıUı vnr
dı. Bu adamı para lle elde ederek, 
Türk askeri kılığına sokmuşlardı. 
Bundan bn.şkn çölü ve kabileleri çok 
iyi tanıyan iki Mısırlı dn.ho. vn.rdı ki, 
bunlar da Hayre b:ı.yın ado.mla.n.ydı .. 
öteki fell~h gibi, Türk atlıları arasına 
ka~ı~lardı. 

Sanca yolda giderkca felli'ıha sor
du: 

- Devlet bayın mn.lyetlnde ne ka
dar adam var? 

-- İki büyük Arap kabilesi onun 
eıarlnde bulunuyor. Bu kabilelerden 
birinin on bin, diğerinin otuz bin ef
rndı VIU"dır. 

- Bu kabile efradı eli silah tutar 
!nzanJar mıdır? 

- Evet. Hepsi de vurucu, atılga..'1 
muharlplerdlr. 

- O halde kaç n.yd:ınberl neden 
Kahlreye hücum ctm.Jyorlar? Çölde 
ne bekliyorlar? 

- Çöl zate:ı onlann vatanıdır. On
lar çölden başka bir yerde yıujıya
mazJar. Kahireye hücwn etseler bile, 
bir vurgun yapıp tekrar çöle döner
le-.. şehirde kalamazlar. 

Sanca, DevlC't bayın niçin Kahlre
ye blr baskın ynpama.dığını o.nlıYordu. 
Demek ki, Devlet bayın kabile efra
dına güveni yoktu. Kendini ancak 
vurgun ve ya{:ma için hazırlayan bu 
baldın çıplaklar alaymdan z.a.ten bun
dan başka ne bekleneblllrdl? 

Sanca yolda giderken, padl.şahın 
verdiği talimatı düşünmekle beraber, 
eğer vaziyet ve tcsaQ.ü!ler yardun 
ederse Devlet bayı yakalayıp Kahirc
ye getirmeyi bu davanın hallinde en 
kestirme bir Yol olarak görüyordu. 

Devlet cay .>rtadan ka.lkac:ı.k olur
sa, çöldeki galeyan da nihayet bula
C!l.k ve bu oyunun son perdesi de bu 
suretle - bir daha ebed.lycn a.çılma
m:ık üzere - kapanmış olacaktı. 

Sult:ı.n Selim !\lı.sın l.şg:ıl ettl.k.ten 
sonra, bu 1şg:ılln siyasi ehemmlyctlnl 
de idrak et.ml.ştl. Mısır o devlrde bii
tiin bir lslfım lllemlnin kapısı demek
ti. Buradan Suriyeye, Fillst.lne, Cebe
)Ubnana, Mcdlneye, Mek:keye giden 
yolJar vardı. Selim Mısın fethetmekle 
bu kapıların n.na.ht.annı ele geçirmiş 
oluyordu. 

Devlet bay faaliyet sahasından çe
kildikten sonra, artık onun ycrlnl tu
tacak - Çerkes beylerinden - hiç 
kimse kalmıyordu; kalanlıı.rın etra
fında d:ı kimse toplann.ıruı.zdL 
Sarıcn oölc doğru giderken bunları 

düşünüycır ve seviniyordu. 
Acaba bu tedbir padişahın akluı

dan geçmem.Lt: miydi? 
Oellm - eğer bu tedbirde isabet 

vars:ı. - neden sancaya: .Devlet ba
yı yakalayıp bum.ya get1rJ. dememiş
ti? 

İşte Sarıca yalnız bu nol.uyı dü
!iilnmüyordu. 

Sultan Selim glbl, uzağı gören ve 
he: tehlike karşısında. .daima is:ı.beW 
tl'dblrler alan bir hükümdann yap
mak istemediği bir lş1 sanca kendi 
ba.şmn yapmağa kalkışırsa., o.caba pa.
dlşah bu neUceden memnun kalacnk 
mıydı? 

ben size, yükünüzü hafifletmek üze
re herşeyi yapacağım. Zira hakkı
nızda samimi bir dostluk hissediyo
rum. istikbalinizi düşünün. 

Kız cevap vermediği İçin, patron 
devam etti: 

- İstiltbaliniz ne olacaktır, bili
yorwn ... isterseniz ııöyliyeyim. Zira 
bu şekilleri hayatta çok gördüm ... 
Bir kaç sene, bir tic.rethaneden 
ötekine sürükleneceksiniz. Size kar
şı hiç bir :yumuşaklıldan olmıyan 
insanlara boyun eğmek mecburiye
tinde kalacaksınız ... Geliriniz azdır. 
Hiç bir tasarrufta bulunamıyacnk
sıı:ıız. Günden güne sefalete bata
caksınız. Kendinize bir kere aynada 
bakın. Buraya girdiğiniz gibi, gül 
gibi, konca gibi taptazeydiniz. Yü
zünüzden sıhhat akıyordu. Halbuki 
şimdi, yirmi yaşında bulunmanıza 
rağmen adeta solmuş. sarannışsınız. 
Altı ayda, fenaya doğru inkişaf et
tiniz. Bir ;-.amandan'beri, her sabah 
b111·aya gelişinizde halinizi tedkik 
ediyorum. Size acıyorum. Bir kaç 
hafta zarfında, vaziyetini:: daha fe
nalatacak ... Şu zavallı Lamia gibi 
dok\<>rlann eline düıecek.siniz •.. 
Demin yolda ra.sladım... Veremi 

Türk atlıları kuıll 
deryasına dalarkell 

Köylerl geçnılGlerdJ.. . .-A 
Sekiz saat durmadan gitınll""
Ak.şa.m olmuştu. 
Türk ntlılan kum deryasına 

kcn, karanlık, yolculıın dort 
den sannı.ş ve Sanca kurak bit 
de konaklnmağa. mecbur kal~ 
Yıınlnnnda yedek suln.n ve 

lerl vardı. Fakat, yolculuk bırd 
ha uzarsa ne yapacaklardı? 

Yol gö.,"1.e'ren !elllih: 
- Yarın sabah Dc\•lct bayın 

cfı.hına y~cağız. Hele bu 
burada geçierllm. !ki saıı.Uik yol 
kaldı. 

Diyordu. Eğer k:ı.ranlık bast 
dı, belki de ayni günde Devı.et 
k.a.rnrgfılun.a varmış olnca.klardı. 

Atlılar kuma kazıkln.r 
hayvanlarını bağladılar, yem~ 
Ier ve münavebe surcWe 
başladılar. Çöl ortasında ha,ngi 
huzur ve emniyet içinde u 
dl? Sanco.nın gözüne uyku gl 
du. Hatta kendi atının eğerini 
çözmem1şU. 

Sanca kumun ~rlne uzandı. 
Onu herkes uyuyor sanıyordu. 
Bu sırada Sancanın kulağlna 

takım fısıltılar aksetti. Sanca 
verdi. Bu fısıltılar arasında 
adının da geçtiğlni duyunca ın 
düştü .. yavn.şça yerde sürünerek. 
fısıltının geldiği yere yaklaştı. 
bu glzli konuşmnlan iyice d 
yordu: 

- Hayrc bay sana ne söyledi? 
- Çcılde kono.kladı~mız z:unıı%1 

Jarı knçırmrunızı, Sanc:ıyı çölde 
m;: bırakmamızı emret.ti. 

.,.... Bana da ayni şeyleri söyledL 
k~t. ben koıicuyonun. 

- Kimden? 
- Sarıcadan_ 
- Adam sen de. o uy'.cuyu ~ 

~ıer. Biraz öı1ce yanına yakl 
hc.rui horul uyuyordu. 

- o halde işe başlıyalım. 
- BaşlıyaJım nmnıa, bu Tilrid 

ntlnn da sahiplerine o kada.r 
ın-ahluklıı.r, k.l" kolny kolay 
r.aklar. 

- Atlan k~ırmaktan ne ç~ 
- Ne mı çı.knr?J Yol bllm 

için bir yere gidemezler .. çölün 
sında susuzluktn.ıı kırılıp giderler. 
kat ntıarı yanlarında olursa n· 
yol bulup dönobUlrler. 

- Sancanın Devlet bayla 
dmemesi için ne mümkünse ya 
yız. Sonra Hayre bayın ell.nden 
lulamayız. 

- Bu iş için vn.dettl~ parayı P 
almış gibi konuşuyorsun? 

- Elbette. Pe.şin parn almadan. 
böyle işlere girişir miylm? ! 

- Desen e, Hayrc bay beni atla 
- vacrettfği p:ıra.yı dönu.,te 

merak etme ı 
Pnra. almadan bu işe giren çe 

arkadaşının peşin para aldığını 
yınca ·hiddetlendi.. lfıfı kestiler. 
Şimdi Sarıcanın gö'Zlert dönm 

Demek ki Hayre bay onlan tı.rz:ağa 
1Jilrmek için bu 1kl adama tal 
vermişti! İlk önce nUan kaçırac 
Türk akıneılannı çöl orto.sında 
yalnız bırnkaea.klıı.r ve susuzJuktnll 
dürcceklerdL 

Sarıca, gece ka.ranlığında bu 
::ruı.yı duyunca eski yerine döndü .. 
vendi~ Türk nkıncılanndan bir 
çını ynvaşç:ı uyn.ndırdı: 

- Haydi, lmlkın arkadaşlar! 
re bayın adı>.:mlan hayvanları 
knçınp bizi çöl ortnsınd:ı yalnız tı 
kncaklar .. biz, onlardan önce d1' 
mırnk, bu lkl haini yakalıyalını 
'kollarını bağlıyaJım. 

Türk akıncılan Sancarun SÖZle 
duyunca şaşırdılar. Derhal yeri 
den fırlayıp knlktılar. Fakııt, 
nın: 

- Hainler! tutunuz ... 
Diye bağırarak verdi~ emlrler 

glttL Hayre bayın ada.rnlan sanki 
anda yer ,yarılmış da yerin dl 
geçmişlerdi. Aradılar.. taradılar .. 
dıimdüz sahada izlerini bulamndıl 

ilerle.mi§... Bu bahııra 
diye korktum. Sizin de istiltba 
öyle olacak... Ne yazık ... Dini 
beni ... Henüz vakit geçmil!' değil 
Elictizde fırsat var... Yanndan 
haren İstanbuldan aynlaca" 
Siz di! buradan ayrılacabınız, it" 
den olacaksınız, hissediyorum ..• 
beş güne kalmaz ... 

Kulağına fısıldarcasına: 

- Siz, namuskar bir kılJSln 
Biliyorum ... Onun için bu mai 
ad kalmaZSlnız .•• 

••• 
Yeni patron, çama~ır kısın 

t~zgiıhlanndan birini kendine si 
etmişti. Bu sahneden hiç bir te 
rüatı kaçırmıyordu. 

Recai beyin Meliha hakkında 
his be!lediğinin farkına vardı. 

Ka~lan çatıldı. Kasaya do 
hiddetli hiddetli baktı. 

Fakat tam o esnada dudak 
da bir tebessüm de belirdi. K 
kendine şöyle dedi: 

- Elindeyse al kızı buradan 
çır, aptal... Yoksa, yarına kal 
onu ben pençemc geçiririm ... 

Meliha, başını eğmi,ıi. 
yordu. 
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un ü kupa açlar1 
F='enerbahçe, istiklali 11-0 yenerek 

gol rekoru tesis etti 
Vefa - Beylerbeyine, 1. Spor EyUbe gaUp 

geldi, Beykoz - Demirsporla berabere kaldı 
~tboı ajanlığı ta.rafmdaıı t.ertip 
~ en kuııa ma.çla.nna dün Fener ve 
tu~r stadıannd& devam edllm~tir. , 
&ön·"etıerın müsavatsızlığı yüzünden,~ · 
ltıeruk ~en bu maçlarda Fenerba.hçe- "''·~ı·· ·· 
,.,_ IstıkJ~ı klübüne 11 gol yaparak •··· , 
n~"Siının gol rekorunu tesis etmışler, . "' 
~et taraftan Demimporlular da. ma
~ tenı.didine rağmen, Beykozla S - S 
dır~be.~e .. ~almağa muvaffak olınuşlar
tııaı Gunun diğer karşılaşmalan nor
lt-0.d neticelerle kapanmıştır. Şeref 
ıa1811~da.n başlıyarak müsabakaların !atını veriyoruz: 

lturtnh1ş ol. Anadolu 2 
cı ~-et stndmdo. günün ilk m.:ı..çı ik.ln• 
"1ııc !neden Kurtulıı& ile Anadolu ara
ltia a :Yapıldı. Hakem Şazi Tezcanın 
~il. resinde sahaya çıkan talcmlar en 
lar11"etu kadrolarını muhafaza ediyor-
4~1· Yalnız Ana.dolu, cezalı bulunan 
ttıtt-~lsint oynatamadılıınd'a;n, yerine 
lhttbt OYUnculardan birisini koynıa.k Kupa maçlarında. taıkı.mlar berabere 
tııri ıırıyetinde kalmı,%ı. Bütün oyun kalınca, oyunun on beşer dak1kadan 
ili <ldetınce bu kalecinin eıksiklıği ıten- ikl devre temdidi lca.b ediyordu. Nete
k~~i ?österdi ve Anadolu tama.men kim maç he.kem tarafından temdid 
01 ... 'cının acemiliıtl yüzünden mağlftp edildi 1se de, her iki tarafın bütün ı:a-

"u. Iışma.lan .semeresiz geçtı ve bu suretle 
ltı~Yıınun ilk devresi, llk on dakllta BeykO'llular, raJdplerinl k:O.çük görme
li ııtesna, tamamen Kurtulu.~un hl- nın hatasını beraberlikle ödemiş ol
ltı~Y-ett altında g-eçtl. 12 nci dakikada dulıır. Deımlrsporlu oyunculn dünkü 
tU{kez muhacinı uzaktan ~vurduğu nıuvaffakıyetlerlnden dola11 tel:>rlk 
ıı.ıı le .~urtuluşun Ilk golünü ynptı. Bu- ederlz. 
~i 3'.i.rıninci dıı.klkada sal!açı!ıın, ka- İstanbolspor 6, Eyüp 2 
h.~ııı hatasından yaptığı, ikinci gol Şeref .stadında günün son maçı İs-
"'öP etti. tanbulspor ile Eyüp arasında yapıldı. 
l<Jı!Un daha fazla Kurtuluşun tclrnlk Hakem Needetın idaresinde sahaya 
~11~Iüğü altında. cereyan ederken ı;ıkan takımlar şu şekllde dizildiler: 
hl;1olular penaltıdan llk gollerini İsta.nbulspot': Jl'ikret • Faruk. Hay
~ ılar. 2 _ l vaziyete giren müsa.b;- ri - Enver, Ril.ştft, Bekir - Yavuz, Sü
ta kızıştı ise de, Kurtulıı&lular .sıkl leyman, Tarık, Kadir, Va.kur. 
~~rak tekrar Mltim.iyetı :ıldılar. Eyüp: Mehmed. ·Seyfi, Halil - Alll
l>a. "~ sonuna do~ 1k.l gol daha. ya- eddin, Şü·krü. Fal!c - Avni, İhsan, Hay-
~ devreyi 4. - ı galip bitirdiler. dar, Neşet Kadrt. 
'~ Oyuna ı:;;;nbulspor başlııdı. Eyüp tftı cı devreye Anadolular ka.lecile-

lit 1 de~ştlrerek ı:ı:ktılar. Bu değl.,ik- ttı.Udafaaanda kesilen hftcum derhal 
"~· hem.en tesir'ı.n1 göstcrdl ve yeni sağdan mukabele gördü. İlk anlarda 
~l bütün devre esnasında. haklk1 Eyüplüler çok canlı çalıŞııyor ve sağlı 
t~- _ltaıecı gibi bi.itüri şiltleri :ıcur- rollu yaptıklan akınlarla. İsto.n'buLsı:ıor 
""'l"Qı. Jmleslni tehdid ediyorlardı. 
~UttuluŞun r,ev.şek oyı1amasından Bir müddet bu şekilde d~vam~ eden 
~ ade eden Anadolulular, bu devrede oyunda İstanbulSpor kalesi tist üste 
?t~ güzeı çalştılarsa da muho.c1mler1- tehlike atlattı 1se de muhaclmlerin 
,1;__ bozuk oyunu yüzünden netice tecrülbesizllği yüzünden, netice a.lama-
1:1 ~dılar. Ancak devre. sonlarına ci.ılar. Nihayet 12 ncı dakika.d<l İstan
b.°!tut Penaltıdan ildncl sayılarını bulsporun ınet1k:ezden yaptığı blr 
t"il llar ve müsabaka 4 - 2 Ku.rtulu- akında Tankın uzaktan çektiği şütü 
ltrı. hlebesile nihayetlendi. kaleci elinden kaçıra-rak bir gole sebep 
Q~ ,.BeykıYıı 3. D~~rsııor- 3 oldu. Canlı oynamalarına. rn{trnen, ta-

l'ltı llnun ikinci ve mühltn maçı bi- ınıstzllk yüzünden, yedikleri bu gol 
~1 kümeden Beykoz ile 1klnci kil- Eyüplüler! kırdı, gelişigüzel oynama
lle en Demirspor arasında yapıldı. !la ba.şladılar. Bundan istifade eden 
~ l'kozıuıa.r bu maçta rakiplerini kü- !stanbulsporlular hflkl~yeti . aldılar. 
~ göl"lllenın acısını, az daha mağUi- Ve sıkı hucumlarla Eyup kal~ıni s~~
l~etıe göreceklerdi. Net.ekim iik dev- dılar. Bu akınların birlslnde Ey_up 
~ bu haleti ruhiye içinde oynamak :nildafil topu ellle tuttulun<lan, Is

~Ülıden 2 _ ı mağlQp blt!rıiilerse del tanbulspor penaltı kazandı. Tarıkın 
·~ci d.cvrede bu hatalaıını temadi şütü İstanbulsporu 2 - O v9.zlyete ge
~tlrnı.ecıııer ve fa.zla. çalışarak bera- tirdi.. 

l'liği temıne muvaffak oldular. Bu sayıdan sonra Eyüplüler tekrar 
liakenı. Tankın ldaresind~ sahaya açıldılar. Ve soldan yaptıkla..'rl a.D.1 bil' 
t~n takımlar lJ1l şekilde d.lz1Jd1ler: akmda kalecinin tc!eddüdünden ~-

l!e:rkoz: Bahadır _ Sadeddin. Kam- fade eden solaçık guzel bir şütle Eyü
~ - Mehmed Kemal Caıhid - Ömer, bün blrinc1 golünü çıkardı. Ve blrincl 

l"han, Şahap, KAzın'.ı. Fikret. devre, bütün ça~mala.ra. rağmen, bu 
)( llenı.lrsı>or: Nevzad - Nuri, Turhan - netice değ~meden 2 - 1 İstanbul.spor 

llstara. Rıdvan, Halid - Nuri, Re- l~ine kapandı. . 
~. :Mehmed Emin Mustafa.. Ikincl devreye Isanbulspor çok canlı 
~a. BeykozluIAr .8Ikı haşladılar. bn.şladı ise de Eyüplillerin güzel ve 

l!a~4 sonu yaptıltlan sert hücımılarla kademeli bir müdafaa. sistemi ta.kip 
~l:p kaleyi tehdid ediyorlardı. Nete- etmesl, netice almalarına r.n~ni olu
""'Ul. beş dakika. geçmeden, bu kan- yordu. On beş daktk.a. kadar ı'!-evam 
~ktan 1st1fade eden Kllzım, yavaş ed'n bu mücadele nihayet Istan-

r lUruıtla Beykorıun ilk goliinü bulspor lehine netıcelendL Geriden 
:ta.ntı. uzun bir pas alan Süleyman, müdn.fl-
.,}~<>layiıkJa kazanılan bu sa:rının a.r- lıı ısk:asmdan da istifade ederek 3 ün
~ı geleceği d~ceslle oyunlarını ci1 golü çıkardı. Biraz sonra Eyüplüler 
&lfyşeten Beykozlular, bu batala.nnın gene solaçıklan vruııtasile buna muka
~«ını çabuk çektiler. Biıykozun ıs- bele ett:_Ierse de, hemen bir dakika 
ti lcaız hücumlarının l.letice vermedi- sonra Sule~~ gUzel bir kafa Ue ~a
l ll1 gören Demir.sporlular canlandılar lumının 4 üncü ve Yavuz sıkı bir şüt-
e "liZun paslı bir oyunla rakiplerini le 5 inci gollerb11. yapıııca, oyunun 

:'.tı.şıinnağa ~la.dılar Bu ıı:kınlann neticesi teayyiin etmiş oldu. Son da
~~de müda.fllerln tereddüdünden klka1arda Vakur sıkı bir şütle altıncı 
l'b;,. i1ade eden merkez muhacimleri bi- sayıyı_ da yaptı. Ve müsabeka bu neti
lle Cl goltl yaptı. Beraberliğin verdi~ ce de~eden 13 - 2 İstanbUlsporun 
1nı~ ~ gil2el bir teın:po tutturan De~ galebesile nUı.ayetlendl. 

sahadan 9 - o gibi açık bir say1 far'klle 
galip olarak ayrıldılar. 

Fenerbahee U, İstikl:il O 
Günün son maçı Fenerbaıhç.3 ile İs

ttkHl.1 arasında ya.püdı. Ha.kem Sel~
mtn:ln idaresinde yapıla.n bu karşılaş
maya Fenerlller srıı kadro ile çı:kmış
l:ı.~'Ciı: 

Nuri - Muammer, Murad - Aydın. 
Zeynel, Esad - Turan, Naim. MelJh, 
İbrahim, Cemil. 

İstiklal, her :.:aınanki kadrosunu 
muhafaza edlyordu. 

Oyun, bir evvelki maç gibt, kuvvet
lerin müS!lvatsızlığı yüzünden c;o!k sö
nük geçtl. İlk dakikadan itibaren hA
kimiyeti kuran Feneriller ilk devreyi 
8 - O gibl açık bir .sayı farkile galip 
bitirdiler. İk.tnct devrede 3 gol daha 
kaydeden san l!clvertlller, bu suretle 
11 golle m.evstmın rekorunu tesis edıe
reık ma<;tan galip aynldılar. 

Güreş birincilikleri 
neticelendi 

Cuma. günü ba.şlıyan Türkiye Ore
ko - Romen güreş blrinclUkletl dün 
akşo.m yapılan son kar~a.şmalarla 
nihayet bulm.~ ve 14 bölgedm miliıa
t:ıkal.ara iştirak eden güreŞ('i!er şu 
neticeleri almışlardır: 

56 kilo: Birine! Halid (Ankara), 
1Jdnci Recep (İ1.mir), üçün.:ü İsmail 
!Ankara). 

61 kHoda: Birinci Bekta,ıı (İstanbul), 
ikinci Fazlı (İzmir), üçüncü Manol 
(İstanbul). 
· 66 kilo: Birinci Panayot (İstanbul), 
~inci Mehmed (Kocaeli), üc;incü Ta
lat (:tzmırı. 

72 kilo: Birinci Beslen (Kocaeli), 
ilrJnci Doğan (İstanbul), üçüncü Meh
med Ali (İstanıbul). 

79 kilo: Birinci Rızık (İstanbul), 
ikinci Adil (Samsun), üçüncü Muhlis 
{İzmir). 

87 kilo: Birinci Narı (İstanbul), 
1kinci Mehmed Ali (Çorum), üçüncü 
Hakkı (Eskişehir). 
Ağır sıklet: Çoban Mehmed (İstan

bul) rakipsiz birinci. 
Müsabaıkalarda.n sonra. derece kaza

:zıan güreşçilere Federasyon tarafın
dan mükMat olarak sa.at~ ma.da),ya
lar veıilmistir. 

Bir otomobil bir 
tramvaya çarptı 

Şoför Alinin idaresindeki taksi, İs
t.ı.klal caddesinden Talk.sime doğru gi
<lerken yolun blr tarafından d.l~r ci
hetine geçmek .lstiyen Mehmed !.smJ.n
de birine çarpmı.~tır, Şoför All, yara
lanarak yere dü.cıen Mehmcdi tama
nıen çiğnememek için direksiyonu 
tra.mvny yoluna doğru kırmış, fakat 
bu defa da karşı.dan gelm.ekto olan 
186 num.::ı.ralı Taksi.-n - Beyazıt tram
vayının s:ı.ğ arka basamağına çaıı:ı
mıştır. Gerek otomobil. gerek tram
vay hasara. uğı·amı$tır. Yaralı Meh
rncd hastaneye kaldınlmış, tahkikata. 
bn.şlanmıştır. 

ıl"i)l>orluıar, Beykozun dağınık OYll- Alemdar 2, Doğu 1 
~11İ2ünden, her an rakip kaleyi teh- Fenerhahçe stadında günün ilk mn- rEN1: NEŞRi"IAT: 
~ tdlyıorl&nlı. Net.ek.im devrenin çı 1.kincl kümeden Alemdar ile Doğu 
~ a?lna dotru blı~ kanljlkl.ıkta.n ıs- klüı:ılert arasında. yapı.Inuştır. Reşadın 
~ ~~ ederek ·iklnd gollerl.n1 yapıp hakemliltı altmda. ::va.pıla.n bu müsa
~ \in va.tiye~ geçtiler. Beyk~lula- bakaya. her iki takım en kuvvetli kad
~hşma.sı neti~ değiştlnnedi ve rola.rile çıkmı.şlaMı. Oyunun ilk dev
~,_- . 2 - ı Demtrsporun galebeslle res! mütevazin blr ııeltllde cereyan et-
~etttn.dt tl. Ve Alemdar daha canlı çalıştığın• 

t.ıllı el devreye, ..,azıyetln nezaketini dan, devreyi 1 - o galip bitirdi. İkinci 
~Ylrü: çok canlı başlıyan Beykoz- devrede oyun cok sıkı oldu ve takım
~{ k0Jay11kl& tistilnlilğtt temh1 et- lar kar~ılıklı. birer gol yaptılar. Net1-
1tc e nıuvaftak oldular. Ve bunun ne- cede Alemdar oyundan 2 - ı galip 
~&si olara..k 15 ıneı daldkada Turha- çıktı. 
~ 811n blr §\itile beraberliite kavuş
clu l', Beraberlik J3eykozluları coştıtr
•unı~er ik:l ~hahtan yaptıkları hü

Vefa 9, Beylerlıeyl O 
Günün ikinci maçını Vefa. ile Bey

lerbeyi klÜpleri yaııtılar. Hakem Halid, 
Ga!ibin iclares1nde sahaya çıkan Vefa ~ arla DemJr:;por kalesini tehdld 

.ıe Yo:rıarctı. 22 ncl dakikada merkez
bı: Yaptıklan yeni bir akında Şaha
ttııı taısoıu bir şütile galibiyeti temin 
tl:ıı er. Beykozlular galip vaziyete ge
~ 1şi gevşettiler ve Dem1rspor 
~:P kCUlaıı bundan istifad~ ederek ta
ları aleyt tehdide başladılar. Yaptık
barı akınların biri.sinde soliç, kalecinln 
ber z bı: hatasından takımını tekrar 
biit~erliğe kavuşturdu ve müsabaka 
deR~ <ıalLmtalarn rağmen, bt! netice 

takımı şöyle kurulmuştu: 
Muvahhid - Enver, Cihad - Necati, 

Lütfi, Necdet - Ferdi, Muhteşem, Sü
kyman, Fikret. Mustafa. 

Beylerbeyi her zamanki kadrosunu 
ınl!hafaza ediyordu. 

Oyun, kuvvetlerin müsavl olmama
sı yüzünden çok zevksiz ·geçt1. İlk da
kikadan itibaren hWmiyeti ıı.lan Ve
fat.lar ilk devreyi 4 - O galipe bitirdi
ler. 

İkinci devrede bu h(\k!ıruyet deve.nı 

KIZILAY MECMUASI Çffi.Tt 
Öç renkli çok. güıel blr kapak için

de KIZILAY'm llk meenıuam çık
mıştır. KIZn.AY'm bu sayısı birçok 
magazinlerin çok tistündedlr. KIZIL
AY mecmuası resmi bir dergi değil, 
bir salon mecmuasıdır. İçinde bi?ÇQk 
ta.nmmış muharrirlerin yazıları ve 
ressamların karikatürleri vardır. İçln
de Mümt~ Fo.ik. Fenlk'tn, Esma De
niz'ln, Dr. Galib Ataç'm, Selahattin 
Güngör'ün, J)l."'OfelSÖr Vasfi Raşld'in, 
Dr. Sadi lrmak'ın, Ferid Zahlr'Jn çok 
güzel yazılan, hikayeleri, Cemaf Na
dir'ln, Re.tip Tahir'ln karikatür ve 
resimleri vardır. 

Her ayın ilk günü çıkaca.k olan bu 
salon mecmuasını her yerde arayı-

nız. 

•ı•a•a+EJ• Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin ca"ddesi 5. Doğu 

Palas No. 14. Taksim. Telefon: 
.f :3963 HergUn saat 1' .. 18. bıudu. eden 3 - 3 beraberlikle nihayet 

t>tti ve 5 gol daha yapan Vef&Iıla,1' ~--•••••••••" 

Yeni PUDRA J .. KüC ... 40>~ 
B"E~N.KLEB11 KOCl)K iLANLAR 

_ôiüfaJFSJ 
SATILIK ARABA - Altı kişilik oto

mo}:ıU gibi bagaj mahalli bulunan tek 
ve çtft koşulur. Avrupa. lıist1ğlnl havi 
Bınk satılıktır. İstanbul İş Banka.en 
Jm.rşısında MahU Cem.al gişesine miı-KADINLARIN HAYR.Et) 

.. S\NR"M\2 8\~' 
\r.OlOR\MEl~nl E°'tEMltl QOIEL· 
l•Atı.\ME '"~!~~:: L\G\K\ OM •\S: 

iS'ThtıAR L\ t.ft1lHUR, 
' ·PUDRA " 

* 1Teninıze en uygun gelecek pudraı 
!Jın tam rengini veren yeni brr Koıo; 

rımetrik makina icadedilmiştir: 

Bu ·sayede şimdiye kadar- gö.l 
riilmemiş emsalsiz bir güz~llikt~ 
;orljinal pudra renklerinin ·lstihzaJ 

~
ına imkan verilmiştir. Bunla.n

1 

alnız Tokalon pudralarında bu-1 

abllirslnlz. Bu pudra rüzgarlı vJ 
ağmurlu' havalarda· bile. bütün\ 

'gün sabit kalır. Burnun parlamasıi 
~na mani olur. Hususi ve beratlı bir 
usul dairesinde istihzar edilmiştir.f 
Bu .-yeni _Tokalon pu~rasının en~ 
son yeni ve cazip renklerini bu-~ 

günden tecrübe edinl.z. Daha genç 
ve güzel görününüz. 

1 Linyit kömürü tozu 
Ayda 1000 ton Linyit tozu ıcti-

1 
yoruz. Es~ehire yakın olanlar 
müreccahtır. Fiat, evsaf ve şart-
~a.n ~Hasan Deposu, Ba.lıçeka.pı, 

1 Istanbuh adresine derhal yazı.
mi. Bir kllo nümı.me de gönde-
rlniz. • 

Avukatın Kitabı 
ALİ BAYDAR ÖZKENT 

Adli edebiyatımızda eşsiz yer 
tutan bu eseri yalnız avukat ve 
hukukçulara değil, nüinevver 
bütün vatandn.<ılara tavsiye ede
riz. 900 biiyiik sahl!e iki liradır. 
Her kita ıcb. bulunur. 

&&e 
~~ 

iN GILIZ 
Uulyo&vu 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

Devlet Şôrası Kanunu 
ŞERH ve İZAHLARI 

Yaian: 
Avukat KEMAL SİRMAN 

Yeni çıka.ıı ve Devlet Şurası 
teşk.tlit ve vazifelerlle idari da
vaların açılış ve yürüyüşüne ta
alluk eden bu kitabı İstanbulda. 
Üniversite Kitabevi ve Ankara
da Akba ve Yürükalp kltabev
lerinden tedarik edebilirsiniz. 
Fiatı 2 liradır. «Ankara posta ku
tusu 418» adresine bedeli posta 
havalesi olarak gönderildiği tak
dfrde. hildlrUen adrese taahhütlü 

göndermr. 

......... Doktor ........ 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR tJROLOG 

Böbrek, mesane, ldrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı· 
sında, Emir N eVf\12 sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

ÇOCUK HASTALIKLARI ... 
MÜTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloğ]u Zeki Bey apartonanı 

3 üncü kat 8 No. 

Fevkallde ahvalin devamı 
müddetince gayrı muayyen gün
lerde haftada iki Teya ftç defa 
neşredilecektır. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
LİSE MEZUNU - B1r TilI'k kızı :ru

mt, hususi bir müessesede ça.lışmalc 
istiyor. Kefalet verebilir. Akşamda 
cL...A.C.p adreslne müracaat. 

BiR TtlRK GENCİ İŞ ARIYOR -
Ltae mezunuyum. Fra.n.sızca. blllrlm 
her gün öğleden ronra calı.şma.t t.stt
yorum. Mlira.caat: Akşam t. H. 

BVYIJK TİCARETHANE - Fabrika 
gibi müesseselerin günllik muhasebe 
işlerlııl mtl.raknbe ve 1Yi yilrllmesme 
nezaret etmek Uzere mi.UıJm bir mü
e~nin muh~l!i saat 17 den 
sonra iş arıyor. Akşam gazetesinde 
Kut rumuzuna. mektupla müraca
at. - 1 

:t'RANSIZC:A, ESKİ T1tRKÇE - Ve 
blraz daktilo bilen ııse mezunu bir ba
yan, hususi müesseselerde tam veya 
yanm gün çalışmak üzere iş arıyor. 
"Akşamnda (M.U.) rümuztma mektup
la müracaat. - 1 

n~~ -2 

4 - Kiralık • Sablık 
SAYIN MtlŞTERİl.ERİMİZ - Ta 

rafından İstanbul şehrhıin muhtellf 
~tlertnde satılık her Mvl irad getı.
rlr emIAk aranıyor. Satmak isteyenle 
11n. Ferdi Belek Türk Erol.Ak bürosuna. 
Mele mtiracaatla.n İstanbul Ankara 
C&ddesl 1/99 Adalet han No. 3 Tele
fon: 20607 - ı 

ARANillOR - Yalnız bir bay kiba:ıı 
blr Tikk a.llesı nezdhıde ı:ıe.nslyoner 
olmak veya mobilyalı btr oda tutmak 
1.sttyor. İstanbul posta kutusu No. 678 
e yazı ile müracaat. 

ON İKİ ODALI MtfKEMMEL BİB 
YALI ACl!.'LE SATILIKTIR - Yeni 
köyde Köybqında. 179 No. bir tarafı 
deniz d.lğer tarafı caddedir. Gen~ 
balıc;esl kayıkhanesi ve her ~yi var 
dır. istanbul Divanyolu 9e öztürk 
Lokantası sahibi Bay Ömere müra 
eaat. 

ACELE KİRALIK KÖŞK - Modada. 
Yusuf Kemal paşa caddesinde 9 odalı 
banyolu Joymetli mobllyesile berabel' 

BAYAN iş ARIYOR - Eskl, yeıı1 kiralıktır. Müracaat Tel: 44439 
türkçe okur, yazar, lyi blr aile bzı, --------------, 
doktor, ecza.hane ve diklınhanelerde SİRKECİ VEYA KARAKÖY - Ta
yahut terzi yanlarında.. Muzt:ı.r mev- rafında mobilyeli, klr.ı.lık bir yazı.hane 
kidedlr. Akşam'da z. G. rümnzuna aranmaktadır. Karaköy 1534 post& 
müracaat. · - l kutusuna yazılması. 

!J! YAŞL.~DA TEı.'WİZ BİR AİLE Ba
YANI - Mevki sahibi bir ailenin yeni 
doğmuş, yahut ya§ındaki çocuğuna. 
·'ietkatle bakalbilir ve evin bazı ufak 
işlerinde yardımda bulunur. Akşamda. 
~Arkada.ş• rümuzuna mektupla müra-
caat. -

2 - İŞÇi ARIY ANLAR 
TELEFON SANTRAL l\IEM1JRU -

Bir leyli müessesede daha•ziya.de ge
ce yansına kadar nöbet 1çln bir erkek 
santral memurun:ı. ihtiyaç vardır. İs
teklilerin 60785 telefon numarasına 
müracaatları. 

9 YAŞINDA ALMANC.o\ BİLEN- Bir 
erkek çocuğu için almanca ve türkçe 
bllen bir madama 1htJyaç var. S1rk:ecl 
Yeni-Aydın oteli. - ı 
' 

AYLIK Ç.!\MAŞIRCI KADIN Baş-

hemşire ve ebe nranıyor - Şi§ll son 
lstasyon Şişli cerra.hi kilinlği hususi 
hastane No. 201. 

İŞÇİ Afü1NIYOR - Pedal makine
sinde çalışmak ü.zere blr pedalcıya. ih
tiyaç va.rdır. Sirkeci Dervişoğlu soka.k 
Imren Basımevlne müracaat. - 4 

KASIMPAŞADı\ - Deniz Dikim
cviude suby ve talebe elbisesi parça 
b:ı.<iı hesabı dllrecek terzilere ihtlyacı
nuz vardır. Şera.itimizi öğrenmek: ;çın 
l'erzl şefine müracaat. - 2 

BADEME ARANIYOR - Yüksek 
tahsil kız ve erkek \albe yurduna ka
dın hade:ne a.lın:ıcaktır. Müracaat: 
Beyazıt Üniversite lokantası yanında 
No. 11. - 2 

MUHASEBECİ ARAJ\ı~OR - 80 -
100 Jira ücretli bir muhasebeci aranı
yor. Lisan bilenler tereih edilecektir. 
Taliplerin vesikalarlle birlikte 20 ikin
'!l~rln 941 tarihine kadar müracaat
ları tavsiye olunllr. 

Slrkeci Mühürdaı.ı Zade Han. Elazlz 
Umum Nakliyat Limited Şirketi. 

-2 

3 - SATILIK EŞYA 
il:i: CİNS SİYAH ASTRAGAN -

Kürk manto satılıktır. Görmek 1çln 
Maçka Ralli apartıman kapıcısına 
müracaat. - 2 

BUİK l\URKA RİR OTOMOBİL SA· 
l'ILlKTIR - 929 model 7 Itl.,rı.tk l!s
Uklert iyi işler vaziyette görmek ve 
pazarlık için Eyüp Sll~htar cad~si 

BİR FRA..llıiSIZ AİLESİ - Bir Türk 
allesı nezdinde bir oda kiralamak ar
zusw1dadır. İsteklilerin Akşamda taf
s!ID.tlı mektupla F. R. rümuzuna. 

FENEREAHÇEDE BEL VU OTELİ 
Kar§lsmda. 95 numaralı kö.}kün a.rka
smda her iki cepheden de den.l.ze ya
kın 850 M2 arsa 16 liradan satılıktır. 
Tele1on: 60737 - 4 

M'AN7.ARASI FEVKALADE APT. 
DAİRESİ KiıtALmTIR - Osmanl:ıey
de, Şafak sokağında Şafak a.partıma
nmda 6 c1 katta, dört od:ı, hol banyo
suz, su, kapıclle 27 liraya elektrik.. 
Havagazı 10-12 Munıhn.nc Kut-O han 6. 
Tel: 41954 - l 

IÜRAJ,JK - Caploğlunda Sıhhiye 
aı>artımanmda l.k1 oda. kiralıktır. Ka
lorl!er. sıcak ııu parke, dokt.or mua
yenehanesine de elveri~lidir. İ~lnde
ıır.ııere müracaat. 

6000 LiRAYA SATILIK EV - Bey
oğlu Sakızağaç eadd.esi 137 6 odalı 
terkos, elektrik hava.gazı hamam sar
nıç var. Tam.iri yok içincle-kilere mü
racaat. 

SATlLDC ARSA - 7764 metrcdlr. 
Haydarpaşa.da Kurbağalıdrrede kıs
men veya tamamen ~tılıktır. Talip
ler 21300 No. ya telefon ctmeleı·i ve 
yahut İstanbul Sultanh:ımo.m Dik
ranyan Han No. 2 e müracaa.tıan. - 1 

ECNEBİ BİR T;RKEK - Aile yanın
da. ve yahut bir apart.ım.a.n katı mo-
1:.Uyesile kaloriferii ve wlefonu olma..cıı 
~rtıtr. Aynsp~, Tak.sim clhetlf::rin
de. Akşam gazetesinde cE.cnebiıı ru-
muzuna mektupla müracaat. - ı 

5 - MÜTEFERRiK 
ALMA~CA DERSLERİ - Usulü 

tedrisi mükemmel olan bir Alm:m ba
yanı almanca dersleri vermektedir. 
Pazardan maada he.r gün saat 3,j den 
7 ye kadar. İst1klal caddesi 133 Ha
san bey apartımanı 2 ci merdiven 1 
kat 6 nuınru:aya müracaat. - 5 

iNGiLiz ÖÖ.BETMENİ - İngiliz 
lisan dersleri verecektir. Şehrin her
hangi bir .semtinde otur:ın talebenin 
evine gldebillr. Çok sert metod. Gaze
teye M.T.R. rümuzuna - ı 

ALMANCA DERSLERİ - Almanca. 
muallimesl çocuklara, büyüklere al· 
manca gramer muha·bere dersleri ve
rir. Metodlan kolaydır. Taksinı Sıra
serviler 101-Kapı 9 Kat 4. 1'la.dma Slf
tar. - 2 

148 No. Çift Aslan klremıt ve tuğla. .--------··----.. 
fabrika.sına Tel.: 21132 - 2 

SATILIK 85 TONLUK - Deniz mo
törü görmek ve pazarlık tçtn Eyüp sı
iAhtarağa caddesi 148 No. Çift Aslan 
klremıt ve tuğla fabrikasına tel: 21132 

-2 

SATJLIK ZEİSSİKON FOTOGRAF~ 
(4,5X6) Tessar, 1:3,8) objektl!, 1-400) 
enstantaneU Com:pur - Telametreli 
(Küçük sehpa) ve ea.ntalarlle. Ankara 
caddesi Gözlükçfl Oemlle müracaat. 

-4 

MEKTUPLARINIZI ALDIBINIZ 
S.P. - A. K. U - S. B. - O. S, 
8.0. - Z.B. - BerJln - M.B. -
333 - G. B, - L. M. S. - Daktilo 

A. K. D. - K. H. O. - G. Z. -
Çillik - X B - N. A. Atçı 

Z.Z. - İ.B. - M.E. - Z.P; -
T.M. - M.T.R.- A.H.G; -

F.R. - K.T. 
na:mlaruıa ıeıen mektuplan lde.
rehanem.lzden aldJrnıaları rica 
olunur. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
Tahmin B. ilk Tem. 

1 
29'14,5C 223,74 Motörlü vesaitin nxoserl ve 6"3.1.r atsa.mıııın tamı-

rindie lrullanılmak üzere alınacak kereste ve saire. 
ll'>37,00 115,28 Motörlü vesaitin tamlrlnde kullanılmak üzere nlma.-

cak elclt.trlk malzeme&!. 
1249,95 93,75 Mot.örlü vesaitin tamirlnde kullanılmak üzere alına-

cak kösele, vak.ete, vidala ve sair saraclye m.al21emesL 
1127,3Cl 84,55 Mülhakat dlspanserleri 1çin alınacak 326 kalem llf\ç 

v~ sıhhi malzeme. 
Tahmin bedelleri ile ilk tem.1nat 'miktarlan yukarıda yazılı işler ayn 

ayn açık eksiltemeye konulmu~tur. Şartnameleri Znbıc ve Mu..'lnrelil.t mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. llıale 21/11/941 cuma günü sa.at 14 te Da· 
iml encümende yapılacaktır_ Taliplerin ilk temin.at makbuz vey:ı. mektup
lan ve 941 yılma ait Tica~t odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte 
Daimi encümende bulunmal:ın. (9676) 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 
Her eün 14 den 18 ze kadar Yatılı tAlebenln ikinci: taksit zamanı 1/12/lMl dir, 

••••••••••••[ması uruı olunur. 

Vaktl.nde yatınl• 
(9763) 
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Baş - 'Diş • Grip - Nezle - Kırıklık - Soğuk Algınlığı - Romatizma - Nevralji · 
Ve Bütün Ağnlari' Derhal Keıer, İıim ve Markaya Dikkat. NEVROZİN Yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

BOZKURJ - EMLiK'iN 
rvı uvaffakıyetinin başlıca sebepleri 

l - Satnuığı kabul ettiği emlıUd evvelA fen müşı:ı.vl.rl lle beraber ted
kik eder. 

2 - Kunturnt.lannı blzznt inceler ve DUı.Sarif:ıtını fatumsı Ue Jcarşı
lııştırır. 

3 - Akşam gazetesindeki seri sa~lanna dev:ım ederek alım ve sa
tımdaki otuz senelik tecrübesiyle vazifesini ba.şan.r. 

Anknrn şubesi hall faaliyette, Ista.nbul şubesi ya.kında. nçılncaktır. 
Taksim Abdülhak Hlimld caddesi No. 23 Bozkurt - Emllı.k. Tele!oo: 43532 

İstanbul T erzilerile Hazır Elbisecilerin 
Nazarı Dikkatlerine 

Terzilik malzemesinin İsta.nbula tahsis olunan mlktnn lçin alAkat'ar
larn verJlccek tevziat listelerinin Fiat mürakabe bürosunun tMdlklnden 
ge~ek ısarıııe Terziler cem.iyeU tarafından yapılması İstanbul Fiat müra
kabe komisyonunun 20/10/941 tarihli kanın iktlz:ısındandır. Bu malzeme
ıcre ihtiyacı olanların Cemlyetten alacakları ihlynç listelerini doldurarak 
teı'Zllik unvan tezkeresi ve Cemiyet hüviyet cüzda.nlıırile birllkte 10/11/941 
pazartesi gününden itibaren 17/11/941 paznrtesı günU saat 17 ye kadar c e
miet merkezine ~tlrmelerl llfın olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve Eksiltme 
Komisyonur.,-:lan: 

B:ıkırköy Emrazı akliye ve asa.biye hastanesinhı (2100) takım ItıPılt 
ha~ta ol.lamalan kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Pkslltme 21/11/041 cuma günü saat 15 tc İstanbul Sıhhat ve İçt.l
m.:ıi Mu~venet müdürlüğünde kurulu komlsyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat beher takım pijama için (13) liradır. 
3 - ~uvo.knt teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 

~ 4 - rstcklller şartname ve nümuncslnl çalışma günlerinde komisyonda 
goreblllrl~r. 

5 istekliler 1941 yılı Ticaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanunda ya-
zılı vcstkalar lle bu l.şc yeter muvakat teminat makbuz vcyn banka mektu
blle teklifi havi zarflarını ihale saatinden b!r ~at evvel makbuz mukabi-
linde komisyona vermeleri. (9601) 

SÜMER BANK UMUM 
MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 

llklerlndc, mua.mcle ve s~~ış memurluklarında cnlıştırılınak iizere tica
ret ve ~tış Lşlerlnde tccrubcll ve terclho.n tahsil görmüş memur alına
raktır. istekliler tahsll ve mesailerini gösterir veslknlnrlıı 27/11/1941 ta-
rihine kadar Ankarada Umumi müdürlüğümüze mfirncnat edebilirler. 

1 

Devlet Deniz Yolları İ§letme Umum 
Müdürlüğü tıanları 

1 

1 O İkinciteşrinden 17 İkincinteşrine kadar muh- 1 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 1 

gün ve saatleri ve kaJkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz h:ıttına -

&artın hattına 

Jmıit hattına 

l'ılud:ıny:ı ha ttınıı 

H:ınılınna hattına 

Kanıblgıı ha!tına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Jzmlr 1 ci sürat 
Jznı l r 2 el sürat 

Pazartesi 17 de (Erzurum), perşembe 17 de (Gü
neysu). Galat.o. nhtımındnn. 
Çarş:ımba 18 de (Çannltkale), cumartesi ıs de 
<Anararta>. Sirkeci nhtımındnIJ. 
Perşembe 8 de (Ü!3e11). Tophnne rıhtımından. 
Ciş'an :ıhire k:ıdar h:ıftnda 'll: posta. y:ıpıl:ıcaktıJ 

Pazartesi, salı 9.50 de c:ır.c;:ımb:ı, perşembe, cuma 
16.00 da. <Sus>. Cumartesi 14.00 de (Trnk>. p:ız:ır 
9 50 de <Sus>. Galata rıhtımından 1 
Pazartesi, çarşamba ve çumn 8 de (Trak>. Galata 
rıhtımından. Aynca çarşamba ve cumartesi 20 de 
<Konya). Tophane rıhtımından. 1 
Salı \'C cume 19 da rSeyyar>. Tophane rıhtımından 
Pazar 9 da (Sa!ldet>. Tophane nhtırnır.dan. 
ÇarşamM 12 de tBartın), cumıırt«ıl 12 de (Mer
sin>. Sirkeci nhtımınd:m. 
Pazar 15 de (İzmir) . Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de (Kadeş). Galata nhtımından. 

(9790) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malQmat aşağıda t elefon 
numaralan yazılı Accntelcrlmlzden öğrenilebilir. 

n alnta B:ı,ş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 42362 
Mildilrlilğü binası altında. 

Oals. t.a Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Llman 40133 
RelsllJİi binası altında. 
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.RADYOLiN 
İLE SABAH, öCLE VE AKŞAM 

Talebe ahnacak 
Maden tetkik ve arama ensti.:. 
tüsü genel direhtörlüğünden 

1 - Madenciliğe aid muhtelif ihtisastan tahsil etmek ve 
yüksek m ühendis yetiştirilmek iikzere Zonguldak maden teknisi 
yen mektebinin hususi sınıfına müsabaka lmtihan ile 25 talebe 
alınacaktır. 

2 - İmtihanda kazananlar Zonguldak maden ocaklan da
hilinde en az dokuz ay çalıştırılacak ve yevmiye 150 kunış ala
caklardır. 

3 - Ta lebe akşamlan yabancı dil dersi görecek vr. dokuz 
ay hitamında ameli çılışmadan muvafık not alanlar yabancı 

dilden imtihana tabi tutularak ehliyet göstercr.ler yüksek tah· 
sil için A vrupaya gönderilecektir. 

4 -Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği 
yerde ikamet edebilecek, ancak fcykalMe istidatlan görblen ve 
fakir olduklan anlaşılanlara ay11ca her ay 10 liraya kadar nak
di yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olmıyanlar arzu ettikleri 
takdirde leyli ve meccani olan Zonguldak maden tekııislyım 

mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak aynı ders senesi 
son unda iki sınıfın imtihanını birden verip dörduncü smıfn ter
fi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile ·Maden Tcknisiyeniıı Unvani
le mektepten mezun olanlar devlet bareminde 30 lil'a asli 
maaşla işe başlnttınlacaklardır. 

6 - Müsabaka imtihanına gircc:ek taleb~ aşağıdaki şart

lan haiz olmalıdır. 
A - Türkiye Cümhurlycti tebaasından ve Türk ırkından 

bulunmak, 
B - 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşını ~eçmemi~ olmak. 
c - İyi hnl ve ahlak sahibi olmak «1940 - 1941 ders yılın

da mektep müdavimi olmıyanlar doğruluk kf.lğıdı ibraz cde
ceklerdir.11 

D - Bulaşıcı hastalıklarla malü! olmamak. sıhhati tam 
olmak, bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında ~nlışmağa 

müsait bulunmak, 
E - Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek yahud bu dere

cede tahsil gördüğü Maarif VckiUetince tasdik edilmek, 
F - Nüfus lıU\iyet cüzdanı ve dört adet ve~ika fotoğraf1 

vermek, 
7 - Avrupaya gönderilecek talebe avdetlerinde tahsilleri

nin iki misli müddetle İktisad Vekfıleti emrinde hizmet edecek
lerine veya tahsil masraflanru defaten ödeyeceklerine dair 
müteselsll kefilli bir teahhüt name vereceklerdir. 

8 - 15/11/ 941 akşamına kadar istida ve evrakı müsbitele
rinl Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktör
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17 /11/9•11 gününde 
Ankarada sıhhi muayeneleri ve 19/ 11/ 941 de yine Ankarada 
~ağıdakl derslerden ynzılı müsabaka imtihanları yapılacaktır. 

A - Cebir F - Nazari hesap 
B - Hendese G - Müsellesat 
c - Fizik H - Mihanik 
D ...:... Kimya İ - Jeoloj~ 
E - Ecnebi dil 

(7945 - 9409) 

.---~-----------------------,~---------------------------~ Sümer Bank 
SlrkccI • • Slrkecl, Yolcu salonu. 22740 

Umum müdürlüğünden: 
M ® lri1il l\JI 1r ca1 o o rn <§1 cca D< 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekfllet ihtiyacı için malzemesi Vekfı.lci;Çe verilmek, diğer masraf

ları müteahhide alt olmak üzere muhtelif eb'nd ve nfımunede 292500 cllt 
koçanın t.o.b ve teclidl kapalı zarfia eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedcll on beş bin yedi yüz liradır. \ 
3 - Muvakkat teminatı bin yüz yetmiş yedi lira elli kuruştur. 

Bankamız Umumi mudilrliı!_i.ijn~ çalı.şmak uzere dosya sistemle- 4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada Levazım mudürlü~Undcn, 
rme ve kayıt usullerine vakıf. Bankalar veya resmi mi.iessese ve da- Istnnbulda Dolma.bahçede Maliye evrakı matbua anbarından verlllr. 
irelcr muhabcrnt şeflll:lerlnde bulunmuş tecrüt-e sahibi ve terclhıın 5 - Eksiltme 11 teşrlnls:mı 941 salı günü snat 15,30 da Vekalet Levazım 
llsnn bilen bir müteh:ı.ssıs alınacaktır. müdilrlfıCünde müteşekkil ckslltme komisyonunca yapılacaktır. 

tstC'k11ler tnhsll ve mesallerini gösterir veslk:ılnrln 1112/1941 ta- İsteklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki b~Igelcr 
rl.11 :ır kadar Ankarnd'l Sümer Bank Umum müdürlu 'Üne mürcaat muvakkat teminat makbuzu veya b:ınka kefalet mektubu ile birlikte tayin 

itıı!!l,.,11P
1

'1i"t~ı·~,.·~·1-a:sı•c&E:iBilliiDm•••....:mmmamiEmi.m•mmmli olunan gün ve saatte kanwıun t:ırıratı d~ircslnde koml.syonıı mtimc:ıatıan. 
- li$--'57PDL"' "J!'O ± ., ... ;,.... · ı (7920) (0406) 

. . . . .. ·. . .. · -. ... · . 
. . . ... .. ,. 

1:1#1~•1:1! ... 
Zeytinyağlarının h alisiyctinin aksini isb:ıt edene 

- 1000 - 1 ... ira ikramiye verilir 
Adrese d ikkat: l:.tanbul T ütün C ümrük Kemerli sokak 2 1 N:>. .. ________ Tel: 24197. 

Biriket Kömürü ~ 
18 Sa~ı! yeri: Bahçekapı Ta§ Han 18 1 
Lira Urün Ticaret Türk Liral 

TONU Limited Şirketi Tel: 21010 TONQ.. 

Maliye Vekaletinden: 
il~· 

ı - VckAlet ihtiyacı lçin malzemesi Vekô.letten verllmck ve dlıter rn lD 
rafları müteahhide ıılt olmak üzere muhtelit eb'nd ve nümunede 80 b 
adet defterin tab ve teclldi kapalı zartla eksiltmeye konulmu.ştur. 

2 - Muhn.mmen bedell on yedi bin yetmiş liradır. 
3 - Muvakkat teminat bin lkl yüz seksen lira yirmi beş kuruştur. 
4 - Şartnamesi bedclslz olatak Anitarada Levazım müduriüCundetl• 

İstanbulda Dolmnbahçede Mnllye evrakı matbua anb:ınndan \'erillr il• 
5 - Eksiltme 11 tcşrinlsftni 941 salı günü saat 14,30 da Levazım ın 

dürlüğündc müteşckkll ckslltme komisyonunca yapılacaktır. er 
İsteklller 2490 numaralı kanunun 2 \'e 3 üncü maddelerindeki bt'ICC~ 

muvakkat teminat makbuzu veyn banka kefalet mektublle birlikte ta. 
olunan gün ve snntte kanunun tnrifatı dairesinde kom1syonn muracnatıart

(7921) (94.071 

Türkiye Oümhuriyeti 

ZiR~AT BANKASI 
Kuruluş tnrlh1: 1888. - sermayesı: ıoo.oou.ooo rürt Urası. Şube H 

nJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muıımelelerL 

Parn hirikt irenlere 28.800 lira ikram iye veriyor. 

Ziraat Banıuısuıaa ıtunıoarnıı ve ıhbarsız tasarrut tıesaplıuında en 
az 50 llr.m buiunnnlarn senede 4 defıı çekilecek kur'a Ue aş:ığıdakl plAna 
~öre ikramiye daıtıtılacnktır : 

4 adet ı .ooo liralık 4.ooo lira 100 adet 50 lirnlık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • lG'l • 20 ı 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
of Kl\.A\T: Hes:ı.plarındakl paralar t>lr sene içinde 50 liradan aşağı 

" '• o ,,,ı.:<>r.lere ikramiye rllttıl'!1 takdirde % 20 fnzlastle verilecektir. 
Kuralar senede 4 dcfn 11 eylul, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran t arihlcrincle çekilecektir. 

M 

Ma iye Vekaletinden : 
216/ 941 tnrlh ve 4057 numaralı kanun muc!biace ihrocınn selfthtyct 

verilen ve hasılatı tamamen D!yanb:ıkır ve Elô.zıg istnsyonlanndan İrak ve 
İran hudutlannn kadar yapılacak Demlryolunun in":ısına tnh.sis edUt'Ccıc 
olan '"ô 7 gellrli 1941 Dımılryolu istlkrazının 20 senede ltfn.sı me ut Beş mil
yon liralık birinci tertibine alt tahvillerin satışı 7/ 11/ 941 ı;abahmd:ıJ\ 
15/ lJ 1941 akşanuna kadar yapılacaktır. 

Tr.lıvillcr hn.mlline muharrer olup beheri 20, 500 \e 1000 lira itibari kıY
m"tte blrllk. 25 ilk, 50 ilktir. 

T. : illerin ihraç rıatı ~ 95 olarak tcsbit edll~tir, yani 20 llrnlık bir
lik tahvil bedell, 19. 500 liralık tahvil bedeli 475 ve bin liralık tahvil bedeli 
de 950 llradır. 

Bu tahvlllcr umumi ve mülhak bütçelerle Jd:ıre olunan da
ire ve müesseselerce. vilayet hususi idareleri ve Belediyelerce yapı
lacak müuıyede, münakns..ı. ve muknvelelerde teminat olıırnk ve hnzlnece 
satılmış ve satılacak oln.n Milli emlAk bedellerinin tediyesinde baş b:ış:ı. ıaı
bul olunacaklan gibi tahvil bedelleri faizleri tahvillerin tnmnrnen ıtfasınıt. 
kadar her türlU vergi ve rilsumdnn muaf bulunnc!\klardır. 

Mezkfı r tahviller Türkiye Cümhurlyet Merkez, Türkiye Cil.tnhuriyctl 
Ziraat. Türkiye İş, Emlfık ve Eytam, Halk, Türk Tic!U"ct, Belediycier banta
lnrlJe Sümer ve Etlbank tnrnfından satılaca~ı gibi rllğer b:ınkalıır vasıtasue 
de temin olunabilir. (9643> 

rı Devlet Demiryolları ve Limanları l,letme 
Umum idareıi ilinlari 

Muhammen bcdell (9000) dokuz bin lira olan 35 kalemden ilY.ı.ret ~ 
margan yemek takıml:ın 24/ 111941 pazartesi günü s:ı.at 15 de kapalı zni'! 
usulü ile Ankarada idare binasında s:ıtın alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin (675) liralık muvakka.t teminat ile kanunun 
tayin ettiği \'eslkllları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
ıeJsliğlne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrndn malzeme dairesinden, Haydar-
p:ısacin tesellüm ve sevk sc0li!:1nden dni!:ıtılacalctır. (9709l 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden : 
Müesscroye mnli ve iktl~:ıdi ilimler \'e sosyoloji için 35 şer llro nsıt ma

aşla .ki asistan almacakttr. Talip o'anlann kabul şeraiUnl ve lmtıh:ı.n t!l.ri
hlnl oğrrnmck üzt're muclı.ulüğumüzc mür.ı\!:ıat ctmclerı lazımdır (6009-9599 


