
Büyük işler, mühim teşebbüs
ler ancak müşterek mesai 

ile kabili temindir 
Ata.ttlrk 

Sene 2~ - No. 8641' - Fiati her yerde ~ kt.ıruf 

En büyük Türkün 
erişilmez nasibi 

"Atatürk öldü, fakat 
ruhu hili yaşıyor,, 

Amerikan siyasi rlcall böyle diyor, 
Atatürk'ten ve TUrklye'den hay

ranhkla bahsediyorlar 

Washington 9 (A.A.) - Tilrklyenln muştur: uAtatiirk'ün basireti, lsa
!:bedt Şefi Kemal Atatürk'ün ölti- betıı karar ittihazında.kl kudretl Tür. 
~ünün • üncü yıldönümünün arife- k1ye'nin 1stlklllln1 ve mülkl ta.ma.
,ınde Amerika hariciye encümeni mlyetini temin etmiştir. Atatürk'ün 
?elsi Tom Conally, şu beyanatta bu- naziri olmayan sevk ve idaresi al
Junmuştur: tında Türktye, blrllğinl ve da.but kuv-

Atatlirk'ün blografislnl tedklkte vetini kazanmıştır. Blriblrlni ta
llerledlkc;e büyük blr devlet adamının klbeden 1.slahat. onu bugünkü modern 
en mühim meziyetlerinin basiret, şP.- ve ııert m1llet hallne getl.rm.lşt.lr. 
naat ve sebat olduğu ha.kklndaltl . AtatUrk'ün beynelmlle'l sah:ada.ltl 
kanaatim artıyor. Atatürk'ün par- ba.slreti de tevkalMe dikkate şaıyan
lak meslek haya.tının bütün merha.- dır. Atatilı'k, cihan i sulhunu teh
leıerl onım bu meziyetlere dikkate dit' eder mahiyette olan Alman 1deo
fayan bir derecede malik oldutunu lojlslııt meşuın ve hodblnane bula.
ispat etmektedir. rak teddetmlştlr, Atatürk, Almanya.•-

Türklye'nln yıkılmış ve Cl!$aretl kı- nm sUA.hlanma. programını endişe 
nlmış olduğu bir zamanda. Kemal lle derpı., eden nadir büyük devlet 
Atatürk, memleketinln mukadderatı.. ~damlarından blrt idi. 
ıu kudretli ellerine alata.ıc basiret. Atatürk ue e.rkadaşla.n, TiUkl;re'· 
tecaa.t ve sebatla. hareket ederek onu, nin siyasl vaziyetinl kuvvetli lttlf::ı.t
içinde bulunduğu karanlık müşkll~t ıarıa zA.man altına. aldılar. Türkiye·
bercümerclnden çekip çıkal'llllf ve yi askerlik balrunından şeref1n1 ve 
tit:rormları ve tahakkuk ettlrdiğl 1çt1- ist1k1Alln1 müdafaa edebllecek çok 
nıal terakki sayesinde ona. ttibannı kuvvetli bir devlet hallne getirdilet. 
iade ettirerek refahını temin etm* Atatürk, 4 sene evvel öldü, Fakat 
tir. ruhu hAlA. yaşıyor ve beynelmllel sa.h-

Amerikan mllletl. Tilrklye'nln te- nede slltnmez damgasını bırak:rnıqtır.~ 
ra.kkllerlni seınpatl ile, hayranlıkla. Ay.aın mecllsl hariciye encUmenı 
taklbetmışttr, Türkiye mukadderatı- ~zasından Claude Pepper şöyle de
nın ehliyet ve kab!llyeUerlni lspat et- m1ştlr: o.Atatütk, parlak bir ttı.blyec1, 
mı., insanlar elinde bulunduğunu uzak görüşlü bir devlet adamı ve 
görmekle memnunuz. Şuna kanUz ki cesur bir inkılA.pçı lçln gerekli bü
bir tecavüz vukuu halinde bu dürüst tün yUksek vasıflan nefsinde topla
tnemleketln zimamdarları, onun şe- mıştl. Şöhreti asırlarca. hiç ~üphet 
ret ve tstlkl~lnl müdafaa ermeğe siz solmadan ve silinmeden kalacak 
katı surett.e azmetmişlerdlı', ve devam edecektir. 

Ayan hariciye komitesi basından 
Guy Olllette de şu beyanatta bulun- (Devamı sahife 2, sütun 4 te) 

--

------ --- ----------------------------------------·----

Vatanın müdafaasına ait faal 
vazifelerden daha mühim ve 

mübeccel vazife olamaz 
Ata.ttlrk 

SALI 10 Teşrtnlsanl 1942 Sahibi: Necmeddfn Badalt - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

MİLLİ YAS GÜNÜ 

cEskisinden daha Duurlu, zinde> 
cS~ln ardındayız, O'nun izinde .. .>' ' 

Londra 10 (A,A.) - Türklerin Ebe
d.1 şefleri Atatürk'ün ölümünün yı.1-
dönümtı. münasebetlle İnglltere'nln 
eski Ankara. bil.yük elçisi si: Percy 
Lorra1n, Londra radyosunda İngU1zce 
bir nutuk söyllyecek.tir, Nutuk Türkiye 
saatlle 22,20 de 49 metreden verile
cek.tir. 

Milli Şef'in 
Türk milletine 
beyannamesi 

Büyük Türk milletineı 

Reisicumhur 
İsmet İnönil 

Ankara, 21 teşrtn1san1 1938 

Bu sabah gelen 
telgraflar ikinci 
sahif emizdedir 



AKŞAM 10 Teşrinisani 1942 

• BU s RKI 
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Başve il yarın 
• nutuksöyliyecek 

r Fevkalade kazanç vergisi 
layihası Vekiller Heye

tine gönderiliyor 

•• . .. 

Ebedi Atatürk 

su 
a b r u a lazım gelen si ah • 

merı 

ve t çhizatı temin edecek ir 
B. Roosevelt Tunus Beyine bir mesaj göndererek Müttefik 

kıtaların Tunus'tan geçmeleri için müsaade istedi 

D ört S('ne evvel bugün acı bir haber, Atatürkün gözlerin! 
dünyaya kapadığı haberi Türk mllletile beraber btltün 

insanlığı mahzun etmişti. Dört sene evvel bugün bir ncı 
haber, Atatiirkün millet u.~unda tükenmez bir gayret hazin~i 
olan fnni vücudunun takatten kesildiği haberi gözleriınizl yaşla 

Ankara g (Telefonla) - Büyük Mil· doldurmuş, yiireklcrimlzl parça parça etmJş, kadın erkek, çoluk 
let Meclisinin bugünkü toplantısın- çocuk, on sekiz milyon Türkü hüngür hüngür ağlatmıştı. 
da Meclis thUsas encüınenlerlnc Aza Fakat senenin her gününden daha çok işte bugün Atatürk 
seçimi yapılnuştır, Meclis çarşamba günüdür. Çünkü bir miJJet yaratan o Kahraman dört sene evvel 
giL."l.ü toplanncak ve Başvekil Şükrü böyle bir günde lasa siirmcsl mukadder olnn fani hayatı bırakıp 
Baraçoğlu tıeyannttıı. bulunacaktır. müddeti lnsnn hesaplarına sığmıyacak olan ebedi bayntn ayak 
B3şvekll bu beynnnt nrnsında. ş1ın- basmıştı. O gün Atatürk'Un fani \iİcudu \'at.ahın aziz topraklarile 
diye kadar alınan kararların bir iza- lrucaklaşınayn hnzırlanırken ölmez nıhu milletin bağnnda haya
hmı yapacak ve alınma.k istenen ka- tına de\'am etmek için •L"tw .. n zerreler halinde vatan evlfıtıanmn 
rarlarda.n da bahsedecektir. ~--

Meclis mahatllindc :söylendiğine nıhlanruı doğru uçuyor, asıl yeri ne yerleşiyordu. 
gare, hilkf1metın Meclisten ıttmat re- Bugün her Türkün hayat evinde parlak bir nokta halinde 
Y1 istemesi muhtemeldir. duran ve lıcpsl buluşunca milli birliğin me.şalesi halinde vatan 

Fevka.l~de knzanç vergi.si llı.ylhası ufuklannı aydın tutan ruh o gün Atatürkiln millete malolan nı
Veklller Heyetine scmdllmek üze- hudur. On sekiz milyon Türkü blrlblrlnc perçinliyerek bug{in 

Londra 10 (A.A.) - Müttefik- Tun beyine lbir me j aablanca'da 4 bomha patlamıı, bir redir. IAylhaya &()re, senelik t.:ıza.n- vatan sınırlannda geçilmes kaleler yükselten ruh AtaUlrkün 
lcrin Şjm li Afrika harekatı aüratle Londra ı o (A.A.) _ Amerika asker ölmüştür. • cı 10 bin Uranın ilstfuıdc olan va- 0 gün en geniş ölçüde vatan evlntıarma Uıkslm ettiği kahraman· 
gelişmektedir. Müttefik karargahı- Cumhwreisi. Tunus beyine bir me- Gazetelerin makalelerı tandaşlarlo. senede lkl defa bln3. ve lık ve terngat ruhudur. 
nın bir tebliğinde Gcza~r'i~ i~aii.ne snj göndererek Amerikan kıtalarr • Vaşington 1 O (A.A.) - Gazete- arsa alım mtımı yapanlar fev'lmlMc Şimdi Atatürk sağlığında olduğundan daha heybetle yaşt• 
pazar ak§amı ba~landıgı bıldınldık- nın Tunustan geçmeleri için müsa.a· ler Şimali Afrika hareketini. harbde kazanç verbist verecektir. yor. Senelerdir dünyanın ilzerlne inip ruhlan f.Slendiren karan· 
ten osnra deniliyor ki: Oron'ın ~atı· de istemi~ ve: cMüttefiklerin mü~ dönüm noktası ve büyük taarruzun Parti grupu bugün lık yalnız Türk vataıunı gtilgelendlremedi. Biiyük rehber İsmet 

ndca v~ <:cnubu_ndan ~e~knn terek düşmanları en kısa zamanda başlangıcı aayıyorlnr. Ncw-York Ti- toplanıyor İnönü Atatürk meşaleslnl elinde tutarak ınllletimtzl aydınlık 
kuvvetlen (lehre nufu:ı: ctmış, bırkaç imh etmekten baoka bir gayesi yok- mcs gazetesi diyor kiı cBu hareket, yollardan ileri, dalma ileri doğru götürüyor. Adı Türk milletinin 
nokt2~a mukavemetle karfllar~~ tur.> dcm~tir. müttefik davasının Avrupa toprak- An.kara lO <Telefonla) - Parti adına kanşan Ebedi Atatürk, ölmes nıhun bizim için bayntm 
tı~. . ı an:are mcyda?larından uçu Amerika Hariciye Nazın. Ameri- lannda kazanılması için Birleşik =u al= :~!:11C:!ı v:e!~; kaynağıdır, Şevket Rado 
clımızdc~ır. 20?0 ~r alın~ışbr •.. kaile Vichy arasında münasebetle- Amerika'nın çoculdannı feda etme-- ilzerinde g~rlişülecc-kUr. -- - -~ 

Atlantık eahıllennde seçılen bu- rin kcaı1diğini bildirmiştir. Amcd• ğe bazır olduğunu g&terir.> 
tün nokta! rda knraya asker çıkanl- kan limanlarındaki Fransız gemileri Mo ova 10 (A.A.) - Şimali Meclis dün toplandı DURUMU mıı1tır. f rnnsız ~.çak la~ bur~da da~a nezaret altına alınmı§tır. Kanada ve Afrika hareketi memnuniyetle taki- Ankara 9 (A.A.) - B. M. Mec· 
ifazl f alıyet gostermışlerdır. Denız Meksika da Vichy ile münasebetle- bediliyor. Pra"lida diyor ki: cHarbin lisi bugün Dr. Mazhar Gcrmen'in 'ııl ~--------------------------ıc 
kuv\ eti atcşile kıt&lanmız himaye rini kesmişlerdir. esaı yükünü Sovyctler tn§ımakla. bn~hnlığında toplanarak Meclis ih-
cdilmi tir. Jnsanca ıkayıbımız hafif· Çarpışmalar beraber birle§mit milletlerin bütün tiBas encümenlerine ha 11eçimlnl 
tir. Londra 1 O (A. A.) _ Reuter kun-etleril~. düşmana hücum ederek yapmı, ve çarıamba günU .ant 1 O da 

Mühim bir hava --'--'-" . .. C . k 1 onu czecegı zaman yaklaşmı§tır.> toplanmak {izere toplanhaına ıon 
muna.oınnc gore, ezayır ıyı ann· • . 

muharebesi da Matifo bumunda ve Onın'da Fran ızların vaziyeti vennıo~r: " 
Londra 1 O ( A.A.) - Cezayir Anı ) 'd ki kıyı batarya]arile ıid- h" l • Meclısın çarşamba gunkil toplan• 

lim nınd diiô öğleden sonra Almnn detl~ ;a;ışmalar olmuıtur. Ele ge· • va ım eşıyor . bsmda hükumet, programını okuya-

Şimali · Afrikada Amerikalllar 
bir çok limanları işfial ettiler 

pike tayyareleri görünmÜ§, bunlar çlıilen heva meydnnlanna deihal Vıchy 1 O (A.A.) - Fasta vazı- caktır. 
1-ı· ·ı · b.. t k t uçakJ ... bet"ırı"lmı· •tı'r yet vahimlc§mi§tir. Amerikan kıtala- -------- Mısırda Mihver ricati devam ediyor. na.ı. ıyc gemı cnnc ucum e me e- .... c. " • • • • • Ca b-
bb . - d b 1 1 d M-tt - 'r~hy radyosuna göre 1 S tankla rı MChdıyeyı de J§gal etmıı, sa 7 t• v fe USUn e U unmuş ar Jr. U C Vh.. ' J ' 10 kÜ csaf ze ınyagı 

fik a\'cılan hücum etmişlerdir. Ce- bir tabur Amerikan askeri Cuab- an~ Y. ~metre m eye 
· 'h !' d A "k 1 Tz lanca'ya çok yaldaşmııtır f etma- gelmıştir. Fetmalıı. dan gelen Ame- Sekizinci ordu hududa vardı 

zayır sn 1 ın e men an, ngı 1 
' . , L _ • rikan tankları ehre taarruz etmi~ f • 

Alman ve ltal~an uçakları ara.tında la dan gelen mruvvctler de taarruz l d' Şehr" t l _] uh 1 ması 
çetin 'hava muharebesi olmuştur. etmektedir. Şehrin kenarında mu- eh r· 1 tn ııtapı annaa m il• Şimali Afrikadaı kavemetle karıılaıılmamııtır. 

Fas"ta Casablanca civannda kuv- harebeler oleyor. Frans1z Jean Bart rece er ~ ~_;or. l h b l 
6 vetli Amerikan kıtalan ve tankları zuhlı ı birkaç isabet almasına rar e1za!'1

1
.r Qkenalge enb a dr erk g • 

hareket halmdedir. Fransızların Jean men halli faaliyet halindedir. rek, nğgı ızb 1ıt an uMraiha araya 
B 1 1 kl d 

_ çı ma a a;ı amı§tır. ver tay-
nrt zırh ısı Caaab anca açı arın a Alman uçaklannın -' · k k d' 

r ı . · f k b' · ~- yarCJcn sı sı taarruz e ıyor. na ıyete geçmış, a at ır tam ısaoet h J Am ,ı__ ıı_ b ·ı · k 
almı tır. ücum arı er~n ınar gemı er~ ve uça -

Sebebsiz yere fiatlerl 
yükseltmek suçile 

mahkemeye verildi 

Y • b• d k l ak Ceza • ı O (A.A.) _ Dün sa- aavarlıı:r durmadan foalıyetle bu-
enı ır or U uru ac yır • 'k k l lunmaktadır Validen aldığı direktif Uz.erine 
Londra 1 o (A.A.) - Amerikan batı buraya ycnı dAmcAln an sıtaukarı . başlıca gıda maddelerimizden olan 

Fas n Cezayir kl}'llanna ç~ 
nlan Amerikan kıtaları içerilere 
doğru ilerlemekte, mühim asker! 
noktaları Ye tayyare meydanla· 
rını ele geçirmektedir. Bu hareket 
esnasında karada pek az muka
vemetle ka.qılapıaktadır. Şiın• 
~c kadar yalnız kıyı batarya
latlı ve Fraruız donanma.aına 
mensup baza gemiler mukave

Fu'ın Atlantik sahillerinde 
!afi, Agadir, Mogadur, Rahat 
v• Fetmala'yn asker çıknrılmıD"" 
tır, Buralardaki ıhıı.va meydan· 
!ari Amerikan :kuvvetle.rl tarafın
dan işgal edilmiıtir. Birçok yer
lere tayyarelerle kuvvetler gön
deriliyor. 

h ··k· . ş· 1• Af 'k d ,_ 1 çıkmııtır. Bu aıra a man t a· llk hedefler d tkik u umetı ıma ı rı a a &Qro ar fı la l zeytinyağı işini yerin e görüp te 
cak yeni Fransız ordusuna silah ve lan ~ratndal il~~d tlr ~a~.mı; Vaşington 9 (A. A.) - Reis etmeğe başhyan Belediye tefti§ he· 

İngiliz gazetcle.ri bu hareket
leri Mihverin ezilmesine başlan
sıç saymakta, Ameriknlılann bi
rlblrinden uzak harb aahnelerine 
bUyük kuvvetler göndermeleri 
askeri hnzırlıklarsıın ehemmlye· 
tini gösterdiğini aBylemcktedir. 
Vichy radyosu, Amerikan kıtn
lıı..nnın çok iyi teçhiz edilmiı ol
quklannı söylüyor. Bu Tndyo, 
Ôakar' a karşı bir hareketin bek
lendiğini, Tunus'ta i~ıklan ka
rartma emr! verildiğini bildiri· 
yor. 

tcçhiuıt temin edecektir. Çarpı~n tır. • ça .:..:ar h §1 e 0 l a ye_ e Roosevclt, Tunus makamlarına 1yeti lstanbul yağ piyasasına bnkim 
Frnnsanın Suriyedeki mümessili ge- gİ!~' l Sank a~ frufçtad d~ müttefiklerin Şimali Afrikadaki ola~ firmaların muamelatını fatııraı- met göstermiolcnlir. 

neral Cat.roux, Şimali Afrikadnki :nrutı~·· ~ a a e! er ~t kal Mihver kuvvetlerini yandan çevir· lannı, kuyudat ve muhabe;atını in· 
Fransız kıtalarına hitaben bir mesaj m ur. ul~a"lcAm u ik ar mck Uzcro Tunus topraklanndan ceden inceye gözden geçirmlı ve 

Vichy radyosu Fe.sta Casablan· 
ca açıklarında bir deniz muhare
besi olduğunu, Fransız gcmllerinln 
mühim hasara uğradığını bildir· 
mlştir. Müttefiklerde buna dair 

göndererek demiştir ki: bombalar atm~ ır. en an geçeceklerini lıildirmiştir. bunlardan yedisinin sebepsiz yere 
<Akdeniz muharebesi katt safha- va.pur:-ına laa~ct olmuı, bunlar alev• Londrn 9 (A. A.) - Evening Hat yükselttı1c.lerini tesblt etmiıtir. 

eına girdi. Siz bu muharebede par-- ler içinde mıştır. Standard gazetesi general Eisenho· Vali Dr. B. LOtH Kırdar, tanzim 
Jnk bir rol oynıy bilirsiniz ve oyna- isyan hareketleri wcr"in kumnnda.sındaki kıtalann ilk eailen raporları düın tetldk etmio ve 

haber yoktur. 

malısınız:. Frnnsanın kalkınmaaını Rabat .O (A.A.) - Dün ,ehir-- bcdefi geaeral Alckannder ordusu bu yedi fumayı, haklarında knnunt 
eiz temin edebilirsiniz. Şerefiniz der• de isyan h~ketl bıı.stmlmıı, bükO· ile irtibab temin etmek olduğunu takibat icrası için Millt Korunma 

Son haberlere göre vaziyet ıu· 
dur: Cezayirdeki Fre:nsız kuvvet
leri kumandanı Amerikan kuvvet.
led kumandanile bir mütareke 
imza. etmi§tir. F.ransız kuvv&tlcrl 
kıılalanna çeldlmi,lerdir. Ame
rikıılılar ıcbrl işgnl etmiper Ye 

bundan mu'htelif istikametlerde 
harekete başlamışlardır. Ame· 
rikan ve lngillz hnrb ıemilcrl 
CczaYir limamna gimıi§tlr. Bu· 
raya İngiliz kuvvetleri de çıkarıl· 
m~r. Vichy, mütarekenin yal
~ Ccz,o.yir ochri ile civanna "t 

hal harbe girmenizi icabettirir.> met binası tekrar gui alınmııtır. Ca· yazmaktadll'. mahkemesine vermiştir. 

SEKiZi CI ORDU GÜNDE 100 
Ki O ETRE iLERLiYOR 

Doğu cephesinde 
Stalingr d ve Kafkasya· 

daki on muharebler 
Moskova 1 O (Radyo) - Dün 

o.kı;amki resmi tebliğ: c9 ikinciter 
rinde kuvvetlerimiz Stalingrad mm· 
tak.asında. Tuapsc'nin §İmal doğu· 
ıunda v Nalçık·ın cenup doğusun
da diişmanla çarpı§llllştır. Djğer 
cephelerde değiıiklik olm dı. Harb 

Mersa Matruh'ta kalmış olan bütün 
kıtalar teslim oldu 

ıemilerimlz Kıı.mdcnizde 3000 ton· 
Londra 10 <A.A.) - Bekl.r.1ncl ordu J,ondra 10 (A.A.> - Orta ~art.ta.'1!:1 h1k bir Mihver nakliye gemisini b~ 

durma.dan mllıver kıte.larmı taklbet- Amerikan 1tuvvetlerln• yenı blr ku· ardılar.> 
:mcAe devam ediyor. Marsa Matruh'· mandan tAyi,n edllnı1§tlr. Bu kuman- Tebliğe y-apılan ekte deniliyor ki: 
ıa k.nlan dilşmnn kuvvetleri pua.r dan general Andreva'tlr. Xumandn.sı c8 aontcorindc Sovyet hava kuvvet· 
günü teslim olmuşlardır. Tayynrc1e- liU1stln, İran. Ert~'deki latalara da leri 5 tank, 30 kamyon imha, bir 
:rlmiz hudut bl51geslndekl geçltlerde ş:unlldlr. Amerfknn kumandanı, Orta. demiryol katarını tahribetmiş 2 
dOşmn.n nnkJlye kollanno. mnteo.ddlt Şaı1t İngtllı: tuvvetıerı kumandanı topçu bataryasını i!kllt etmi§tir.' 
htlcumlnr yapınışln.rdır. Hedeflere general Aleksandcr'ln emrinde çnlı- Stalingrad mıntaltasmda askert 
birçok l.sabetıer olmuş, yııngınlnr çık- §acnktır. . . kuvvetlerlmiz. kUçük diiııman • 
mıştır Londra rn (A. A.) - lngılız l d . . ~-*- ~ 

• kuvv tJ • Sid' Ba ·•y1 ·oı 1'\1p annı tar , mevkDerıru "lnkim 
Brltanya hava JtuvveUerl kuman· dir ru e~ hal' d bı:ı ıe~M~h er- etmi~tir. Fabrikalar kısmında Al

danı: cOrdu günde 100 k1lometreden lu~ c~O ~ e = 1 dn~r marılar 200 ölii verdiler: topçu ve ai
fazla ilerlerken hava. kuvvetln1 hn.· an en u in e ı· pcr havam ateoile 2 knzamatı yıktık 
rekctte bulundunn.ak güç b1r ıştır. yor. Bu kuvvetin tankları hemen U.. 2 t lmh tt"k. 1 b .. 1 .. k . d' 
Puknt bu b~nlme.kt.adır.'D deml.ştlr. mil~ yokedilmfıtlr. .J.::_puk a e ı o u pıya e 

~ıtb • • 

Şimali F ransada 

Amerikan ve İngiliz 
uçaklarının akınlal'İ 

lzmirde bir boya Tuaps 'nin ,imalinde Almanlar 2 
taburluk bir dayanak nolctasma ta· 

imalithaneai yandi amız etmi,lerdir. T.urruz tardedil· 
iz.mir lO {Telefonla) - eznm 1hra- mi,, Alınanlar 150 ölil bırakm11la~ 

ea.tçılanndan Ahme't Rag:ı,p 1"Zllm· dır. Mozdok mıhtalcasında mevzi· 
clhrlın Qztım boymDa lma.lAt.lıınuJu. )erimize Ucum teşCbbüsil de akim 
de yangın çıktı. A~ t.aııye blnamna kalmıı. Almanlar 160 ölü bırakmır 
'8Irayeı etm k ısıtdadml r&ıerdlğtn· !ardır. Bu keaimde bir Alman kıta· 
den memmhr w ihaik endiş&ll '-' Blnın kunıanda nolttaıı tahribedil-

Londm 10 (A.A.} - Uçan kale- ~~· nllı. bir m tar lr alınm .. tır 
Jer ve Liberatör slstem1 Amerikan &wl!.lyentn -· -~d• yan .,, · 
tayyarelert şhnall Fransa.da. Saint gm oldu~ ~3"~~. ~ Londra IO (A.~:> - Moskova 
N'am!re doklarına hücum etmiş, beW d 1']d1r. Blnn ıoo b!n Uraya sı- radyom Do1!. nchnnm. or~ _Jaamla-
tnm isabetler olmuştur. 3 tayyare cortalı 1dl. Talıklltat ,.a.pılıyor. nnm dondugunu hil~ımu§lir. ~l-
ka.......,.11 '"'t' t gUlz t lerl man radyosu da doguda ııcaklıgın 

3u=u mas> ır. n ayya:re l . azaldığıhı haber cnni§tir. 
H~vre doklanna hücum etmıştlı'.. zmır b rl n at 24 de Almanların Ordzonikidze istika-
Bır Alman uçağı imha edilmiştir. kapana k · ~ ·ı · h k ti" d d 1 ca ~tınae ı en nre e ur uru muş-

Fransa - f viçre yolu 
kapatıldı 

neme 9 (A.A.) - Isvlçre gazetele
rine gore, Fransız mnkamları, diln 
akşam sat 22 de yeni bir emre ka-
d r n ., • İ rP 1' 

hmlr 10 crcJetGnlo.) - izmıt bele- tur. 
dlye.s1, barlann ııaat. 24 te kapanma.. 1 • d k • l • 
lanna karar :venn~ ve bu kamrm zmır e yeme çeşıt erı 
te.tbtkına. başlnnmıştır. tahdit ediliyor 

İzmir 10 (Telefonla) - Belediye, 
lokanta. ve gnzlnola.rda müşteriye clt
mek verllmeslnt yasak etmlşttr. Be
Jcdly b1 ü kadar Yemek e-

"Atatürk öldü, 
fak at ruhu hala 

yaşıyor,, 

(Bq tarafı 1 ind sahifede) 

~ Osmanlı bnpara.torl\$1 par- olduğunu, ıivil balkın zarar gör-
çalanır ve Tl\ıttlye'nin hayat ve be- rnemeai için bunun yapıldıitnı 
knsı bahis mevzuu olurken Atattlıic- bildirmektedir. 
le mahir ve bllglll ~ arkada.§ları, AmCTikalılar. Ccuyirin au~ 
kahraman Tüı:'k mlllet.ınin hakiki hında. Faı hududuna yakın Oran 
cevherine olan 1Umntıa.rmı lı:abyet- oehrlnin prk ve garbıııa hUyiik 
medller. Mllteknddlm hldl.seler, mikyasta asker çıkarmıılardır. 

Londra radyosu Fransız Şi
mal Afrikasına ihraç hareket• 
}erinin Akdenizdc hfi.kimiyeti te• 
min edeceğini söylemektedir. 

Mihver kuvvetlermin ricati 
devam ediyor. Sekizinci ordu 
Libya hududuna gelmiştir, Şiın
di L'bya rnuharebe1inin başlan· 
m~ı bekleniyor. 6 ltalyan tü
meni eair edildiği ıibi, diğer 
hlrçok esirler de alınmaktndır. 
Mihverin elinde pek az tank ve 
top kaldığı bildirilmektedir. 
Dün Tı-ento ve Brcsya ltlyan 
tümenleri kumandanları esir 
edilmişlerdir. 

Doiu cepheainde: 
bunlo.rm haklı olduklıınnı isp:ıt et.ti. Bu ıehir kuşatılmıı ıvaziyettedir. 
Emniyeti teessfuı ettikten conra Tür· 'd 
kiye, teıııkkl ve tekOmül yolunda ce. Oran açıklarında bir çarpl§ma Stalingrıı.d' da, Kafkasya a 
sur adımlarla yol ninı$ ba§ladı. olmuş, FransızlaJ'ln 2 muhribi. 1 muharebeler devam ediyor. Fn-

M1lll Şet, OUmhurrels1 İsmet İn- plopesl .bnbrllm~tır. 1 mUttcfik kat durumdn esaslı değisiklik 
On11 Ue olgun ~ arkadaşlan beynel- !korveti de batmı§br, Ce:ı:ayirin yoktur. Stali:ıgrad'da Ruslar mk 
milel ve Jç saha.da Ate.tnrk'lln stynse- garbında, Tunus hududuna yn· aık karşı taanuz yapıyorlar. Al-
:tınc deram etmektedirler. Şerefli kın PhUıpville limarıma da asker man uçaktan bu mıntakada bü-
bJr sulh ve emniyet mefhumu. Tür- çıkanlmıştır. Buradn h1c;blr mu- yük faaliyet göstermektedir. 
kiye sl.ynset1n1n ana prensipleridir. iL - n n = - - - -= - - - =- = 
Tilrklye bn prensipten aynlınamaAa ~-- -- ----~- -
azı:netmışt.tr. Kanun '" nızam to.- Sahte evrak tanzimi İzmirde ıiddetli 
nımıynn mntecavlzler, bu noktayı __ t..ak • 
taydetmelld.lrler.> mwı emeıı yağmurlar 

cUmenl re1sl Sol Vloom f\Dl}an töyle. uydurmak ve sahte evrak tandın et- saat devam eden §lddctll lodos fırtı 
Uilmesslller meclJsl, bartclye ~- Mevhum tahular namıoa kayıtlar lrnılr 10 (Telefonla) - Dlln ~ 

=a'.ca~ın~ıı:t~~ = ~; mek auretile . hıı.~neden 4148 lira nasını ta.ldbeden yaRmur, oehlrd 
malolmuş hi" bir ... -T>ftt Atatürk 79 kuruıu lhtil&ten :dmmetJerine ge- mlihtellf yerleri göl hnllnc gctırdl 

,, v--JV , _ -'-'- Tepecik semtinde bazı evlerln blrln 
kadar mlllt hayata ttnd1 haldkl dSLm.· çirmeıden maznunen ma.ıuıemeye tatlarına su girdi. İtfaiye, tehllke1 
gamnı YUrmal'. ınıretııe dtınyayı ha.Y· veri~n Emniyet mUdUrlüiü memur- giren Mrçolt vatand~a.n mcrdlve 
retler 1çtnde bırab.mamı§tlr. lannd Oaman Cemal. Nazil. Ce- uzatrnaıt Te 1p atmak sı.ıretlle ku 

Atatürk, 'l'ilrtıye'd asrl r.Uınlyetln an • 
mtıp.bhas blr tımsaıı o1muş ve ny1e nt. Reımi, Kudret, Necmi vo Ne- tardı. 
t1ılmakta. bnlunm~. Tilrklye'.nin, calinin ınuhııkcmeleri lkind aiır ce
yqamat ve mevcud!;yct hakkınıiı za mahkemeainde bıüri~. Mu-
tekmll a.fhnlannda Ab.tnrk'Qn ener- • 
ıı ve terakki ~kı b11ton par~- hakeme nettceıinde auçta mnmet ve 
le bellnnektedlr. ihtilaa mahiyeti görülrniyerek ıvui-

Beynelmllel münasebetler sahasın- feyi •ul.istimal ve devlet ihazincsin
da, Atatürk s1yas1 sağlam temellere d ,_ dil · f t temı" ı •ur
dny1Ull?\.1Ş görUnmcktedlr TC.ıtiye- en .. en erıne men na n .. ., 
nln 1stlklı1Unl hnkklle ~üdalo.a. ka· lan sabit görülmüştür. Maznunlar
b1llyetınde b\ılundu{tu noktasını ka- dan Oamanın Uç buçuk sene ağır 

Abdurrahman Eren 
vefat etti 

Eski avukat ve muhnrrtrlerden Ab-, 
dürrnhm:ı.n AdU Eren evvelki gece 
vefat etlnl§Ur. :Merhum, meşruuyct>
ten sonra lrun.ılan ilk baroy reis, 
lliı: eLmlştı. Birçok eser ve makalele. 
rl, adlrlerl vardır. 1 

bul ve üısdlk için Ebedi şene ve · c l' 3 N ·r Ce 
Tü..... •:ntn .... ~'l~,.u ld 11 U hapsıne, ema ın ay, azı , vat 

.~ye •u"f:l'"IA ıı.ree er e .. • . . . • Tll!!ll·k ••111111 
hemfikir bulunuyoruz. Bu sahada ve Res.Inı nın bırcr ay hapıslerme - Ht ~ 
Türklyentn, Birleşik mUtetlertn karar verHmi~tir. Diğer maznun 
tam müzaheretlne itimat ede- Necati Kudret ve Necmi'nin bu J1uç 
bllccctlnl d~fuı'inek, bizim lçln çok .1 ]"'k 1 .. ··ı d .... d b 

t ı . ı e a " a an goru eme ıgın en, e-



AK~MDANAK~MAl~-S~E~-&~1-.-R~--D~-.• ~B~-~~R~-L~~~-R~ı.~--)llBir 
Zarif ve nüktedan 1 ~ .-a .miill .&ili 

Atatürk '- Her an 

çJt:rp• da J1 

O'nun 
sesini işitiyoruz Onu dünyanın belki de her mu· 

harriri her bususiyetile anlatb : Bü· 
yük asker, büyük siyasi. büyük inin· 
lipçı. büyük bir milletin büyük reh· 
beri olarak... Fakat çok çarpıcı bir 
benliği vardı; acaba o cihet layık 
olduğu derecede tebarüz ettirildi 

Faturalar 
Dün memurlar tarafın· 

dan tetkik edilmeğe 
baılandı 

Kış hazırlıkları .• Kibrit boldur 
Mühim stokta n başka 

2 senelik iptidai 
madde vardır 

Onun yolqnda yürüyoruz. Hat!· 
ruı. sözleri, fikirleri bi.ı.iın için e:ı 

büyük kuvvet. cesaret ve kucl:el 
kaynağı oluyor. 

Yorulsak, bezginlik duysak, deniz 
mi? 

İlerinin insan.lan Atatürk'ü devir- Piyasadaki kontrolla r dün yeni-
daşlanııdan okuyarak: «Şöyleym.İf, den oiddetlendirilmiş ve vilayetin 
böyleymİJ ••. » diyecekler. Korkulur tebliği veçh.ile fatura yoklamalarına 
L:i Ebedi .Şefimi:ı yalnaz resmi nutuk- geçilmiştir, Mülga iaşe müdürlüğün
lar, vecizeler ai;tyliyen; nasihatler den Belediye İktisat işleri müdürlü· 
vererek ir~tlarda bulunan, yalnız ğüne deVTedilen Ticaret VeU.leti 
devlet ve cemiyet İşleri bafaJ"an bir memurlan sadeyağ, zeytinyağı ve 
ıahsiyet sanmasınlar. sabun satışlarındaki faturaları tetkik 

Bir manav dükkinını 
andıran tavanlar .• 
Bütün bir mevsimin içinde 

geçiri ldiği kış odası 

Birkaç gündenberi bayUerde, bil- üstünde uzun uzun açıldı.klan sonra 
hassa tütüncülerde kibrit bulunma- kuvveti kesilip kendini bırakıvere· 
maktadır. Bayiler, mü~teriye: cNe cek bir hale gelen insanların vaziyc· 
yapalım, Kibrit şirketi kibrit vermi- tine düşsek kulağımıza bir ıes, Onun 
yor.> diyorlar. Şehrimizde bir kibrit sesi, Onun meşhur sözlerinden birini 
buhranı olduğuna kani olmamakla fuddıyor: 
beraber, Kibrit şirketi müdürlüğüne «Hayat demek, mücadele ve mü· 

bitip, öteki güzel mevsımın başla
dığına delalet ederdi. 

mu.. t tt"k B" . h sademe demektir.» racaa e ı . ıze §U ıza atı ver- • 1 • 
diler: O :z.aman kesılen ko.lanmıza bır Bu millet sade asırlık ananelerin ebnişlercÜr. Sulh günlerinde kışın ıiddetli 

tesirile değil ihtimal Anad olu yay· Faturaların tetkikında istihsal olup olmıyacağı yalnız yer yüzün· 
lasımn ıklim' ,eraiti dolayısile de u mm takasından alış fiat~ ~u~aya ma- ,deki f~ir in~~nla~ .~lakadar ederdi. 
gülen bir tabıda olduğu için, Musta - liyet ve burada satış fiatı ıle arala.- 1'.a!bukı .b.ugun bu~un A~ru1?a; zen
fa Kemal, camiamıza neşe, eğlence nndaki fark.la~ hesaplanmaktadır. gını, f~km •. kışın şı~~ı:tlı mı, yoks.a 
ll§ılamak istemİ§tİr. Baloları, festi· Mem~rl~~· ıstihsal .mıntakasındaki mutedıl :n1 geç~cegını .. ~er8:k e.dı.
valleri, apor ve deniz baynun)annı, alış fıatı ıle buradakı satış fiati ara- y~r. .~lıml.er bıle, butun ışlerını, 
ıarkı ve danslan teşvikına sebep sında, evvelce fiat mürakabe teşkila· guçlerıru hır tarafa bırakarak bu
b'l)"du. tı tarafından vazedilen nakliye mas-- nunla .?:~şgul oluyorlar. _Kimi: 

Kış odasına halılar, postekiler, 
postlar aerilir, alçak minderler ya• 
yılır ve yasbklarla donatılırdı. Kış 
minderlerinin odadaki yeri de pek 
mühimdi. Bunların ekseriya ateşe 

çok yakın olması lazımdı. Mesela 
sobanın arkasındaki minder, kendi
sine bakaaı gözlere karlı günler için 
bir ccennet hayatı> vadederdi. 

- Şehrin her tarafmda 30, 35 kuvv~ ~eliyor, • ölüme hazırlanan 
bayiimiz vardır. Haftada iki gün bu bederumızde bır. hayat şalılaıımaaı 
bayilere kibrit verilmektedir. Nete- duyuyonız. Bezginlikten kurtuluyo
kim geçen seneki ihtiyaca göre bu ruz ••. 
sene yüzde on fazla veriyoruz. Fa- Evet, hayat mücadele ve müsa
kat halk, ihtiyacından faz1a kibrit deme demektir... Biz de yeniden 
toplamaktadır. Netekim tuz da top- mücadeleye ba§Jıyonız. Tereddüde 
)anmaktadır. Elimizde kafi derece- d\itsek, birşey hakkında bir türiü 
de kibrit olduğu gibi, iki senelik ihti- kati karanmızı veremesek yine omuz 
yacı karşılıyacak İptidai ve kimyevi ~ımızda Onun tatlı sesi duyuluyor, 
stokumuz da vardır. Bu stokumuz kulağımızda bir vecizesi çınlıyor: 

Dünyada en kıymetli şeyin haki- rafı ve kar haddinden fazla fark «Yer .. yuzunde 250 ııened.e hır kı~ 
L:aten ferah bir tebessüm olduğunu buldukları malların sahipleri hak- lar boyle çok sert olur> dıyor. Kı
fU k~lı yılın gözyaşı giinünde pek kında kanuni muamele yapmakta- ~'.si: « ! ? ~4. den beri h.avalar~a ~Ü· 
daha iyi anlıyoruz. dır. yuk degışıklık oldu. Bır kış otekın-
• O bizim çehrelerimize mahrum Teftişler guruplar halinde ve &ıi den daha fena, daha soğuk oluyor> 

Dışarıda buram buram kar yağar
ken bu soba arkasındaki mindere 
uzanıp zevkle kitap okuyanlara ve 
hazan sıcaktan yanaklan pençe pen
çe al olan tazelere raslamrdı. 

hiçbir zaman eksilmemiştir. Müte- «Lüzumuna kani olduğumuz bir 
madiyen de hariçten gelmektedir. Bu ıeyi derhal yapmalıyız! .. » 

olduğwnuz bu güzel ifadeyi vermek baskın şeklinde yapıldığından, mü- diyor. 
üzere çok çalışmıştır; buna erişmek essir olmaktadır. Faturaların tetkik .. Alimler.in .. b~ hükümleri vermek 
için sarfettiği gayret de her halde ve teftişlerine lstanbulun her sem· ıçın hangı olçulere başvurduklarını 

itibarla jmalatımızda bir noksan ol- Ve bu bizi tereddütten, kararalJ)a 
madığından, şehrin kibritsiz kalma- lı.ktan kurtanyor. 

büyük bir meydan muh~ebesini ka: tinde devam olunacaktır. bilmem. Lakin bizim. eskiden ckes-

Kış odası yapıldıktan sonra ade
ta evin mühim bir kısmı keı:ıdi hali
ne bırakılırdı. E.ın yukarı katlar, Bo
ğaza, poyraza hakan, şimal rüzgan 
alan odalar kış aylarında birer say
fiye gibi bomboş kalırlardı. 

sı ihtimali de yoktur.> Velev ki biran İçin fert olarak 
Haber aldığımıza göre, Kibrit şir- kendiınize k~ı itimadımızı kaybe· 

keti, bugünlerde bir ilaın neşrederek decek olsak. mesela ~iınizden çık· 
kibritsizliğin bahis mevzuu olmadı- mış, süngümüz düşük, canımız sıkkın 
qını halka bildirecektir. evimize dönerken sanki sanşın bir 

zar.masından pek kolay olmamıtlı· Fiatler düşüyor tane> den ~~da .. ~~~~m.~la> ve 
Yaradılışta zarif ve nükted-..ndı M k T '"d" 1 ...... haf- «kızılcıb gıbı ıkı olçumuz daha 

N 11 
.. . • · mta a ıcaret mu ur ugu, vardı 

e~e ve c:ın ı ık hunyesınden taşı· ta başı olmak münasebetile, piyasa . · .. .. . 
Yordu Her dolactıO.. yere <cyaşanıak f' ti · · b" . k y· V Bır sonbahar gunu, ekserıya Çar-. " .... ıa erım tes ıt ettırere ıcaret e- k d k d k" 1 
zevkrn götürürdü· Adeta bizi zor kAI t" b·ıd· . . B l d' İk. şı apı an geçer en ora a ı he va-. - a e ıne ı ırmı,~tır. e e ıye tı- I . · ·ı k d""k 
larcasma kanımızı kımıldatmak için t · l · ""d'" ı·:"·· .. d .. k"" . cı arın ışı tamamı e estaneye o -, sa ış erı mu ur ugunun un u pıya- d.'kl · · ·· ·· d""k K k 
fevk ve "etarete kumanda ile sevke- .. . d k" d u erını gorur u . ocaman oca-., sa raporuı:ıa gore, pıyasa a ı ur- · ı· k k k J d h 
dercesine 1 k d k d" man, ısı ap ara azan ar aqı e· 

... v v ~ gun u evam etme te ır. .. k I k t l · .. t"" d .,..,..,. o·· 1 f 1 1 . k"l nuz çı arı mış es ane erın us un en 
un ça ı asu ye en toptan ı osu b b d 1 ·· d" 

Y 58 65 b l f 1 
. k"l uram uram uman ar tuter ı. 

ol&m Ankaraya düşmüştü. Beni - , tom u asu yenın ı osu B 11 · k il d 1 
b 58 65 h 66 70 

.. l e erme ınnızı peştama ar o a-

Bazan sıcak odasından çıkıp, bir 
iş için bu ev içindeki sayfiye yerle
rine uğnyanlar tirtir titrerler, ve 
«kış odası> na biran evvel kendile
rini ahnak icin acele ederlerdi. 

Evin önünde çöken 
deve sürüs-ü ir dostum evinde ağır)am•"h ·, ben - , orozun - nature b" k . 1 k 1 .., N h l .' . mış ır ta ım ınsan ar, azan arın 

de kendisini paviyona davet ettiın. o ut arın 60 - 65, mercımeklerın · · d d · h' d" b · k' d k" Bir zamanlar evlerin, en esaslı 
S 90 O k 1 

. ıçın e emır ın ı şer etı ren ın e ı 
oframızda baskalan da var; oturu- - 1 5 uruşa satı mışbr. Fıatler- b. d l"kl" k l · d ld ısınma vasıtası mangaldı. Sobanın 

yoruz. Yeyip içtiğimiz sırada bir ha- d.~klı .. 5k kurudşla 7 kuruş arasında dü- d~ld~~;Pa irie ke~tane:ı~;i e~ışarıa çı~: bile bugünkü kaloriferler gibi adeta 
rekettir sezildi: Masaların hazırlanış şı. u var ır. rırlarkeQ'I nara atarlardı: lüks telakki edildiği devirler vardı. 
ıeklinden anladık ki O geliyor. Yağ fiatlerindeki düşüklük de de- H 1 ı 5 d · · Hatta· 

k d
. o· b k "l - e vaya ge . . . u a pışmış 1 . 

Şehre can veren hareketli geceler· vam etme te ır. ıyar a ır yag an · H l "b" - İnsan ya=yınca öyle ya~amalı d 420 . ki yenıyor... e va gı ı. .. v- 'S 

en biri başladı. - 425, ... Sıvere er 445 - 450, Ve etraftaki kenstane bolluğunu kardeşi. .. Güldür güldür yanan so· 
Bir iki saat sonra, Şimali Avrupa Ardahan yagları 420 - 425 kuruşa .. 1 h fif b" t lA d"" l balar Bizim gibi mangal baqında 
f 1 1 F

. l d A I goren er a ır e aşa uşer er: ·.. 'S 

ae aret müsteşar arından b ir zat, ta- satı mıştır. ıat er e vasatı o arak E hl 1 p k d b 1 pineklemiyorlar ... diye sobanın has-
nnn.adıg"ı beni elimden çekerek ikimi· 1 O kuruq düşüklük vardır Pat tes « yva ar 

0 
sun... e e 

0 
... k 1 b j 1 d 

fi tı · d., k' d"" "'k]""k k"l · b ad Bu sene kış kim bilir ne müthiş ola- retini çe en ere i e rasge inir i. 
zin de bilmediğimiz bir Balkan ho- a erın e ı uşu u ı o aşın a k! d" ·· ··ı·· 1 d" Eberiya evlerde büyük bakır pi-' İ b k ca > ıye uzu ur er ı. , 
ra sına kaldırmışh! stirahat zaman- eş uruştur. Mamafih kışın nasıl geçeceğini rinç, saç mangallar kışın etrafına 
larmda ho .. ça vakı't ge.-1nnesmı' • bi- ·ık h b k ı k O to la 1 1 d" " .... ı a er veren « ızı cı > tır. nun P nı an yer er ı. 

len bütün milletlerin gıpta edeceği u "' 1 • da azlığı veya bolluğu kışın hafifli- Bunun için daha kış odası hazır-
ve bizim bihaber, mahrum (hatta mumı mec ıs ğine veya şiddetli olacağına delil- ]anmadan önce, sokaktan geçen kü-
gafletimiz yüzünden ekseriya da mu· dir. Muşmula da böyledi. Fakat bu çük deve kervanlarından biri evin 
halif) h ulunduiumuz bu tarz b ir eğ- me"""a barometresi, meyva takvimi önüme çöktürülürdü. Develer biraz 
lence gecesi. .. Dün toplandı, muhtelif J • içktde yalnız kestane meşhur olmuş- yanlamasına diz çöküp, çenelerini 

Nihayet dağılma zamanı geldi ; İ~lerİ görüştü tur... değirmen taşı gibi biribirlerine sürte 
Atatürk, kalktılar. Tam kapıya yak- ·· k ·· "ki · · d · Kış Odası naslı hazırlanır surte, opu er ıçın e gevış getirir-

Zeytinyağı 

Tek tip yağ yapılmasi 
düşünülüyor 

Sıhhiy!" Vekaletinin daveti üzeri
ne Ankaraya giden zeytinyağı tacir
leri İstanbula dönmüşlerdir. Veka
let, muhtelif asitli yağlan karıştıra
rak tek asitli halk tipi zeytinyağı ima
lini istemektedir. Yağcılarla Anka
rada bu husus konuşulmuştur. Muh
telif asitli yağlar karıştırılarak halk 
tipi zeytinyağı yapıldığı takdirde 
flati daha ucuz olacaktır. 

Zeytinlerin yeni toplandığı ve 
fabrikaların faaliyete geçirildiği bu 
zamanda Sıhhiye Vekaleti, Ticaret 
Vekaleti ile müştereken hareket 
derek tetkikleri neticelendirmeğe 
çalışacaktır. 

Geçen seıneki zeytinyağı mahsulü 
iyi fiat bulduğundan, yeni sene mah
sulünün işlenmesine önem verilmek
tedir. 

lasmışlardı ki, karşılanna bir zat k ki 1 af d f Umumi meclis dün birinci reis en çocu ar on arın etr ın a ır 
çıkh. Ellerini oğuşturarak. iki bük- Böylece kestaneden haberi aldık- dönerlerdi. Bu arada bazı zevkine , ............. ............... ..... ..... , 
lu"m olarak bı"r •eyler •o"ylemeg"e yel- vekili B. Faruk Derelinin reisliği al- h l k il d k k l k v ., d I M l tan sonra emen paça ar ve o ar üş ün imse er de ı... için yaz mey- gala sokulmaktan tüyleri yer yer 
tendi·. tın a top anmıştır. celisin açıma~ " sıvanır, kış odasının hazırlanılma- vaları saklarlardı. Kullanılmayan yanmış, 11ararmıştır. İçerinin sıcağın-

Meg~er Sıvas kongre•ı'nde Musta· sı münasebetile çekilen tazim tel- b 1 d B d . d 1 1 "' fl B k 1 sına aş anır ı. u o a evın en mu- o a arın tavan arına kavunlar kar- dan camlar terlemi~ ve gayet kalın 
fa Kemal'e zahAır olm•usa da netı·ce· gra arına aşve a etten ve Parti h f l k 1 d b k l lk • ....., G l k l ... d 1 k a aza ı ve müm ünse o osa a an puz ar, sa ım salkım üzümler ası- bir tarzda buğulanmıştır. Çocuklar 
de muhalefete kalkmı• ve sı·yasetçe .. ene se reter igın en ge en teşe - fı d 1 d K b" 1 d .., k 1 fl k d k tara n an seçi ir i. apıya ya ır [ ır ı. parmaklarile bu bug"uların Üzerlerine 
maO.l A 1 ak "kbet d"" .. K. ur te gra an o un u tan sonra Re- . .,, up o ar nı e uşmuş. ım . l"k k d l kl"fl perde, ya bir halı asılırdı. Biituı:ı Kasımın doksanıncı günü, yani yazılar yazarlar ve resimler yapar-
bilir b • k b d l t ıs ı ma amı.., an ge en te ı er h _ riık ~~e .asa adaktsene erce ~he • ait bulundukları encümenlere hava- delikler, deşikler kapamrdı, atta tam ortasında dışarıda buram buram lar ... 

, munz V1 yaşa ı an sonra Dl a- 1 d"l . . B d El k "k kapının altından rüzgar gelmesin kar yağarken, içeride, mangal veya Kış odasıı..,ın haricinde evin hiç bir 
"'et bük" A t k · el' k e e ı mıştır. u ara a e trı ve d v l .r ume mer ezme g ıp en· "d . . .. l . iye, eşigin üstüne geçe par~a arı, soba başında bir yaz meyvası yemek tarafında kolay kolay barınmanın 
dini ihtimal bu gecenin coşkunluğu 

1 

~Jr~mvady. 1ı ar2elleOrınbı~ 91~2 butçe edr"ınk e içleri pamuklu bezler çakılırdı. Bu hem bir refah alameti, hem de en imkanı yoktu. Hatta yukan katlara 
es-.asında "'ffett"ırınek ı'•temi•. -İ•te ı ave e ı e.n .. ın. ıranın tas ı ı- 1 k k v d •· .. "' .., ~ k surete apı apanmca bir igne e- güzel zevk addedilirdi. Bunun için cSibirya> ismi kcıınulurdu. Yatak 
bütu""n aece L ..... ·~ladıO.ı. şu""phes"ız na, ele. trık ucretlerın.e yapılan zam. , k l ... r........ "' . d 1 l 

94
3 b liğı bile a mazdı. 1 bazı evlerde öyle tavanlar vardı ki odaları da Alaskanın şimal şehirle-

cünıle cümle ezberledigı"" her keli- o ayısı e ütçesınde bazı tadı- B' k k d l d b l IA l Ş h T ır ço evin ış o a arın a, pen- un arın altına sırtüstü yatıp baktı· rini hatırlattığı için bazılan yatmaz-
mesı' m·ıskalle o··ı,.u··ımiic: dehalet nu~- at .yapı mas.ı, e ir iyatrosu büt- k ı kA" " •• .,. -.. • 

30 
b l h cere enar arına agıt veya mu· 1 gınız zaman tepemizde tersine çev· dan biraz evvel buralara man,.<>al 

le . d. 1 l .. r· çesıne ın ira munzam ta sisat b" 

Y
undu •ım ı reverans ara soy u- konulması, nakit mevcudunu kar- şamba yapıştırılırdı. Bunun için ır 1 rilmiş bir manav dükkanı var sanır- koydururlardı. Gece yatısı misafir-
or u. I k ça-.ak un hazırlanır. Gazete gağıd· dınız. !erin yatak odalarını bir saat evve-
At t 

.. k .. .. .. k t' şı ama üzere Vilayet bütçesinin l h k b a ur onu::ı sozunu es ı: h )"f f ll arı, ya ut es i bir sarı muşam a Kış d •• } !inden manga) ile ısıtmak, hiç deg"il-
B _ı. b d b"" 1 1 ,,cı 1 mu te ı ası arına 15 bin Belediye 1 o asının guze 

- ıra.ıı;, ura a oy e aııar o - k d 43 700 
l ' perde uzun uzun kesilirdi. Bun ar se odanın rutubetini aldırmak adetti. 

tn r d d• S d b" kı ısmına a • iralık munzam az . - e ı. - en en u şar h . k I ki" I . unlanır, pencerenin kenarlarına ya~ manzarası.. Ayrıca sıcak tug"la veya .. iqeler içi· 
İ t" O .. l , ta sısat anu ması te ıf erı encüme- b B 'S 'S 

s ı_y_o":m?. nu soy eı ne havale edilmiştir. pıştırılırdı. Bu suretle odadaki ü- öyle itina ile hazırlanan kış oda· ne sıcak su konularak yataklar da ısı-
··•• G 1 T d"IA k · I tün pencereler açılıp kapanmaz bir sının, mevsimi gelince, manzarası tılırdı. Bir zamanlar a""m yukarı her-
s.. 

1 
bak a ata a ı at omısyonu aza ı- k ,,...,. 

- oy e aytm: " M h N .1 Akd ., . hale sokulur, hazan da hava alması pe güzel ve cana yakın görünürdü. kesin, hele sabaha kadar ayaklan 
H a . b . d" gına u arrem aı ogun ın· ) l d M nı ya sen enım ın, ih b k b l B ... 1 için ya nız tek bir tanesi bırakı ır ı. angalda yanan limo,, kabuğu et- üşüyen ihtiyarların muhakkak birer 
Neye döndün sö .. d '? t a ı, açı u unan eyog u müftü- p I l l f h 
Hain aldathn benzı' un en lüğü için intihap yapılması mazbata- encere ~rin . llı<l anıp~ ka~a.~ı ması 1 ra a afi~ ve ~endisine mahsus "bir tuğlaları vardı. Gece yatmadan e~ 

. 
1 

k b I çocukların ıçlerıne adeta buzun ve- ~oku verır .. Bır kenarda, kapagını vel bunlar kızdırılır, üzerine bir kaç 
Anlıyorum gözünden! arı a ul edi erek toplantıya niha- rirdi. tıtrete titrete, fokur fakur kaynayan damla sirke dökülür, bir takım bez-
Adam beynmden vurulmuşa dön· '):::'ec:t-:r.v=-=er.,,.,i ... lm=iş ... ti,.,,r..,,.. ,,.,...,,.~,.,,..,,,--~--- Çünkü artık bütün bu camlar ta çaydanlık ... Mangalın altında kıvrıl- lerle çocuk gibi kundaklandıktan 

du". Bır' ceyler so'"ylemek u""zere dav-ı •••••••••••••••••••••••••••••n•••••••• hah ·· ı· ·· 1 · ta m h -' d b" k "f h tik " } ., ara, guneş ı gun ere, nısan or - ış, ucu suz ır eyı ve ra a ı sonra yatagın İçine yer e~tirilirdi. 
tandı. Fakat verilen İşaret üzerine türkün arkasından çıktık, dağıldık. !arına kadar açılmazdı. İçinde yatan evin kedisi 1 ••• Çok de- Yemek odalarına da, sofra ku
lnce saz bu ~arkıya b~ladı. V e eğ- ~'f.~ Lakin bir de etrafındaki muşam- fa ağzından buram buram duman• rulmadan bir müddet evvel manga) 
lence gecesi, bir operet sonu leta-ı Sanının, A tatürke dair bu tarz ha· balar, kilğıdlar kazınılıp da pencere lar çıka11 çaydanlığın fokurtusu He konulurdu ve masanın üstüne, du
fetile böylece sona erdi. tıralan olanlar da onlan yazmaL, ta· gü~eş.e.. bahar ha~.as.ına :"çıld~. ~ı 1 k~?inin keyifli keyifli mınlt~arı bir- manlan etrafa yayılan bol kırmızı 

Bu bot atlatışa hayran, hepimiz j rihe yadigar bırakmalıdırlar. eVlr!"I ıçınde pek muhım bır degışık-- bırıne karışmakta... Ve eger bu biberli tarhana çorbası mevsimin en 
paviyondan, zarif ve nüktedan Ata- (Va - Nu) lik oldu demekti. Bu bir mevsimin hayvanın, hele rengi beyaz ise, man- «gözde yemeği> addedilirdi. - Es 

Amcabeye göre ... 

d"'Lfpu 

hayal yanı başımızda belirir ve 
Onun şu sözlerini işitir gibi oluyo-
ruz: 
• . «Maddi ve bilhassa minevi sukut 
korku ile, acizle başlar.» 

Ve bunun üzerine fena bir uyku· 
dan uyanmış gibi silkiniyoruz. Ken
dBnize itimadunız arbyor, h8"Bl• 
karşı cesaretle bakıyoruz. 

Onun vaktile «Hedefiniz Akde
niz I» diye ufuklan gösteren parmağı 
bütün hayatımızın önünde esrarb 
bir ışık gibi yürüyor ve yolumuzu 
aydınlatıyor. 

İşlerimize kar~ı biraz kayıtsızlık 
göstersek sanki nurdan bir el omu· 
zumuza dokunuyor. Ona ait JU söz• 
leri işitiyonız : 

«Tek bir şeye ihtiyacımıs vardırı 
Çalışkan olmak! ... » 

Ve o vakit hemen i§imize aanh· 
yoruz. 

O, her zaman bizim için kudret, 
kuvvet, cesaret, kendine giiven, iJ,. 
bam ve teşvik kaynağı olmuttur. 

Hatırası bütün tazeliğile, olduğa 
gibi ba.şunızın içinde. sevgisi ve has• 
reti kalbimizde, daima ilerileri ~a
ret eden '11urdan eli önümüzde, yo
lunda yürüyoruz. 

Ve dünyanın. milletlerin. büyük 
kütlelerin en çetin. en korkunç imti
hanlan verdikleri bugünde onun se
si hepimizin kulağında çınlıyor: 
.. . «Hükumet millettir ve mil!et bil· 
kumettir.» 

O dünyaının en büyiik ve en mesut 
ölüsüdür. Çünkü sesini arkasmda 
bıraktığı 18 milyonluk bir kütle 
her an iJitiyor. 

Atatürk bize yalnız bir vatan ve 
het- biri bir milletin hayabna değer 
seri halinde inkıla1l eserleri değil, 
aynı zamanda, bütün hayatım1% 
uzunluğunda yolumuzu aydınlatacak 
sayısız fikir nurlan da bıraktı •.• 

Onun önünde eğiliyoruz ve yolwı· 
da yürüyoruz. •. 

Hikmet Feridun Es 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Beşiktaşta oturan Enverin bir 
yaşındaki kızı Esen evde oynarken 
üzerine kaynar su dolu tencere dev
rilmi,, ağır yaralanan çocuk Şi~ll 
Çocuk hastanesine kaldırılmışsa da 
orada ölmüştür . 

AZADE T ARCAN 
Kış jimnastiklerine b~lamıştır. 

Adres: N1şantaşı Ihlamur yolu No. S 
Tel, 81430 

- Dört yıl evvel O ebedileştiğil 
~Ün koca millet bir tek hıçkırık 
halindeydik Amca bey . •• 

.. • Gözlerin matemini ••• 

1 
••• Yurdun yaaıru ••• 

1 
. : . R\ıhlarımızdaki 

mege ••• 
inanla dindir-ı . . . Davamızın 

çalı§ tık ••• 
nuriyle gidemıeğe 1 A. - Ve bu kara gÜnümüz aziı 

bir baş'ın ışıgiyle aydınlandı ... 



sanıre • 

ultan Murat 
nede ç ırmıştı? 

Kira meselesinden 
bir aile f acıası 

İsveç Hariciye 
nazırının bir nutku 

Hukuk 
kütüphanesi 

O zamanki devlet adamları 
vaziyetten tamamile gafildiler 

yeğenini aldürdü, 
karısıni yaraladı 

.Beciktaıta otUTan Hüseyin adında 
lzveç'in durumunu anlattı, Norveç'te 

Türk hukuk kurumunun 
İyi bir teşebbüsü 

70 yaılannda bir adam, ayni ovin alınan tedbirleri tenkid effj Türk Hukuk Kurumu bir Hukuk 
tk.l odasını lıaal eden yeğehl Ahrne- kUtUphaneai kurulmuına karar ver-
din 1'endlalne kıra vermemeıl yUzlln- rnfo ve ıu açık mektubu neşretmiş-

cSultan Abdülaziz katil mi edil- Netekim ilk me§rutiyetin iki ıcnelik den, Ahmet aleyhine d&va açmıgtır. Stokholm 9 (A. A)' - İaveç talihJn harb halinde buluınan iki zıt tir. Mektubun her tarafta iyi knrŞI'" 
diı intihar mı ettih mevzuu, hfi- c.ılız, caneız bir 8mUrden ıonra ~ Neticede mahkeme, .Ahmedin ev• Hariciye Nazın M. Guntner, &.yan ve zümreye ithal etm~ oİduklanna kar- )anacağına eminiz: 
disenin vukuundanberi - Mithat diıahın bir lradesile gSçmNI, muhJ.. den çıkanlmaaıha karnr vennlı ve mebman meclisleri huzurunda mil- oı hl9 ıllphe yok ki lsvcç milleti Şi- cTürk Hukuk Kurumu> büyüli 
paşa vo arkadaşlannın Yıldız sa- tln irenl idare tarzına henüz fntibak e-v:rak Jcraya verilmlfdr. Bu ıırada hiın bir aiyrut nutuk aöy)cmJıtlr. Na- mal memleketlerine taalldk eden bir Hukuk kütüphanesi kunna~a ka
rayındaki muhakemelerine ve bu etmediğini lspaf eder. HUseyiııln kansı Ane, Ahmedln ev- zır bu nutkunda esaslı olarak do- den da:ha geniı aahaln.rda bir muta.- ra.r vermiıtir. Maksat, bu kütüpha
bahia etrafındaki yerli, yabancı bir Mutlakıyet fdarcaiııe UlJl tm- den çıke.nlmamuı için kocasına ri- miıtir ki: 'lr'lWıt sıaftile hareket etmek ve bil- nede hukuka ait eski ve yeni bütün 
~ok neşdyata rağmen - h!lii. hal- menin vicdanında haaıl olan dorin ca etmft, dlnletcmeyince ıı:nı.ra bal" cHarb ıenelerinin dördüncü kışı hlUaa bu harbin doğurduğu millet- eaerleri bulundurmak ve bu eserler 
ledilmemiı bir muamma gibidir. al:Qlfunelf ancak 1908 lldnci mq- lamııtır. b~şl";?na.k ~ercdir: buna ra~e~ ler arasındaki kin hislerini azaltmak ıaycalnde Türkiyede her hukukçu-

Sultan Azizi hal"eden zümre vo rutiyeti doğuran isyan hlı.reketinde Evvelki ıabah Hiliıeyln Ahmet ve hharbın ın:kipf oekilleri vo neticeaı imkanlarını pek·bliylik bir meserret• nun ilmt ihtiyacını tatmkı etmektir. 
luvvct, OsmanL İmparatorluğunun buluyoruz. Bu isyanın tuurlaşmıo Ane hep bir arada gen~ bu meae- enUz ~~k.Cik. bıı:_ halde bulunmak- le alkı§lıyacaktır. Bu huıusta mnale- Binaenaleyh: 
keyfi ve mutlak idarcaine isyan eden hale. gelmesi de lkincl mC§TU" leyi mUnakA§a ederlerken aralarında t~dır: B~m sıy~sı hareket yolwn"!z aef yalnız bir ümit serdedebiliyoruz. 1 - Her hangi dilden olursa ol-
cereyanı temsil ediyordu. Hal' va- tlyetın ilanından bir lld •crı• eTVele kav""' çıkm t H"- . ıivrl tımdı içın va iatıkbal için katt bır Çilnkil ıimdiye kadar harb esirleri aun, hukukun her oubesine ait eski 
k d hi . . . ti Şu .. - ı§ ır. wıeyın ucu surett t • d'J . • s· 1 l h" ı . b' b ek b 1 • b b asın an sonra saray mu tının pa- aıt r. takdirde Sultan Aziz ol§li bastonu ila Ahmedi kamından e. ~s~ e .. ı mııtır. 1~ er, men- e ıne svcçın ır ar ette u unma- ve ~enı mat u ve gayrı mat u telif, 
dişahın ölümünü katil ıekline ıok· devrinin ıon yıllannda padiph ve Aneyf bazı erlerinden e.ğır ya- faatle~ı mudafaa etrnege ve harb sı imk&ni bile elde edilememiştir. tercüme, şerh bütün eserler; 
mnk İstemesi, inkıliipçılan çirkin bir aleyhinde baıgöateren hareket vo ralamı§tır. YaraLJar hastaneye kal- ıahnel~n ye.kın veya ~~ . ola.u~, Yalnız hariçten gelecek bir mlidaha- 2 - Meclis zabıtlan, Takvimi 
surette lekdemck ve halkın nefre- lıo§nutBuzluk.b.nn memlekette ldart dınlmışlarsa da bunlardan Ahmet htarıp guruplardan hiçbuıne ıhı- le tamamen insant bir mahiyette ol· Vakayi ve Meclisi Mebusan za.bıtna· 
riıli çekerk saray ve mutla.lcıyet bir inkılap yapmak fildrlerile alaka- hastanede lilmüştilr Ayşo tedavi a etm1 cmeğe karar venniı bulunu- sa bile muharip tarafların bunlan meleri, nizami mahiyeti haiz fer• 
idaresi aleyhindeki inkılap hareket- sı olmadığı mcyduıdadır. Meıruti- edilmektedir. Adl~e doktoru Ah- yoruz. sveç bilkumetl harbiı:ı sonur- reddetmesi bazı ma.lcul sebeplere is- manlar, iradeler, ve sair bu mahiyet• 
lerinin gelecekteki inkişaflarmı bal- y~t. hür.riyet. cMeclis! mebusan:t gl- medin cesedinin gömQlmcslne ruh- na kad~r tarafsız kalmak katt az- tinadedebilfr. Fakat ıuraama işaret te eserler: 
tnlamak içindir. hı isteklerin. ancak Mit.hat pap, Na- sat vemıJ~tir mlndedır. etmek isterim ki, İsveç hlik<tmetl 3 - Hukuka ait tarihi vesiknlnr; 

Sultan Azizin ölümü etrafındaki mık Kemal bey, Muatafa Fazıl paJA _ :. .. Bu~ rağmen muharipler nazann- devletler hukuku kaidelerine hlir- 4 - Fetvalar, ter'jye mahkeme• 
katil iddiası, sırf bu pisikolojiden vesaire gı'bt ıenç lnkılapçı Türlr.- Vıı.ka!' mut~akip y~anan Hu-- ~ ~8:1~~tlerlmiz her vakit pürüzsüz met edilmesi husuauna pek büyük !eri sicillatından iktibas edilmiş hü-
do~'lTluş kötü bir propagandanın lerden mürekkep mAhdut bir ~ ıeyln dun Adlıycyc verilml, ve Sul- trtbı gorunmemişse , hunun sebebini bir ehemmiyet atfetmektedir. Bunun kUmler: 
bugıine kadar devam etmesinden reye inb..isıı.r ettiği muhakkaktır. tanahmet aulh ceza mahkemesinde lavcç'in diğer Şimal memleketlerine için, muharip tarafların, bizzat ken- 5 - Hukuk mecmuaları ve hnt• 
ileri geliyor. Her halde Mithat paşa ile inkılap- yapılan ıorgusundar karşı hissetmekte olduğu ıarsılmaz dilerinin menfaati bakımından, Av- t&. yevmf gazetelerde çıkmış hukuk! 

Vaziyet bu merkezde iken bu çı arkadnolannın Sultan Azizin - Y ~enim Ahmet Ue karim Ay- teaan~t hislerinde aramak leabeder. rupa memleketleri içerisinde bunla.- makaleler kütüphanede ehemmiyetli 
demn.r;ojik dedikoduya taribf bir hal'inden aoiıra kalblerlnde gizlenen a el birliif yapıp beni evden atmak Bu hısler ise İskandinavya muhitin- n öldürücü bir tehlikeye maruz bıra· yer alaeakhr. 
kıymet vermek lüzumsuz ve bu nok- {Kanunu es.ast) emelini herkeaten istiyorlardı. Buna muvaffak olama- den harice çıkıldığı vak.it, daima iyi kacak blr tarzda. sefalete meydan Elinizde böyle eserler varsa ve 
tayı kurcalamak da değersizdir. evvel ke .. feden veliaht Abdu"lhamld yınca üzerime ahlıp beni dövdiller, anlaşılmı§tır. Biz yalrıız muharip vermemeleri ilmidinl izhar edece- b l K "' d 1 un arı uruma satmak suretile ül-

Hal' ve irıtihar vakalan nıml oJı.. Efendi (Sultan Hamid) olınuıtu . .kaçtım. Onlan ben vurmadım. Her ev etlerden birisi tarafından ta- ğiz. Bu bale.undan Yunanistana kar- Jdimüze hizmette bulunmnk istiyor-
muştur) Bu da çok deşilmiş, çok Muasır siya.set ve ilim cereyanların- halde biribirlerinl vunnutlardır. rafsızlığımıza karşı, bizleri silaha §1 yapılm11 olan insani yardıma lıti- sanız lutfen eserin: 
tafsilnt verilmio bir mevzudur: Yeni dan büebUtOn gafil olan 

0 
zamanki DemiJtİr. Hüseyin tevkif edilm~- aanlmağa mecbur edecek bir taar- rak cdebildiğimizden dolayı mem-

hlem tecrübelerine girişmek zait- Devlet ricalinden evvel veI:•hdın tir. ruz. vaki olmadıkça, bilyük devlet~ nun olduğumuzu söylerken, ihtiyaç Adını, sahifesini, ıahibini, tercü-
. A k Sul A h 1' - ] uh L - ıo d b l me olup olmadııYını, varsa tarihini. tır. nca tan zizin a i se- ananevt aaltnnat idare •ftrzının teh- """"'""'""""""""'"'" 1111 """''''"'"""" 11 "'"""' e.nn .m. ar.ebcainden hariç kalmak wuın e u unan bütün memleketi~ .. 

:L 1 ·ı S t J .... k b lh hangi lisanda yazılı oldug';unu ve ka-
oep ene u tan Muradın cü Cisu sı- likeye girdiğini sezmesi. kendisinin nıyetmı atıyetle beslemekteyiz.> re ve i assa oimaldeld komıulan-
rnsındaki bazı hareketler, memleket- yüksek kültürüne del"let etmez. hamid efendiyi görilnce heyecanla Nazır, bundan sonra hveç mat- mıza kar11 bu yolda muavcnetlere ça satmak arı:u ettiğinizi bize bir 

1 a b• 1 k d h E 1 b h mektupla bildiriniz. 
te var ığını duyurmağa baolıyan genç Yaradılı§l itibarile, çok mütecea- ve ua ıyct a en isini avuza ıra- uatının Almanya aleyhine bir ecre- azır bulunduğumuzu da knydedece-
Türk inkılapçılnn namına vaziyete si, olan Sultan Hamid"in sinsi kur- tıp atmı§h. Artık veliaht, bu halde yan takibetmekte olduğunu resmi ğiL> Hediye edilecek kitapların posta 
ha1tim olan devlet adamlannın katt naz zekaııile ameruıının 'zam~ında olan bir padişahtan aabık hükümdar bir lisanla teyidettikten sonra bu cc- Nazır, nutkunu ıu ıözlerle bitir- Ücreti Kuruma ait olacaktır. Eğer 
ve vazıh bir inkılap programile ~ A'Vrupa'ya luı.çan G Türk] . hakkında bir irado alınmasına im- 1 reyanın İsveç tarafsızlığına karşt mi§tir: hediye hususi bir kütüphanenin ta• 
g_irişmediklerini ve iınkılap fikirle- ıMithat paşa Ue hangt~el peşi~: kan olmadı~n~ vo a~ı. zam~~~ §~pheler doğurabileceği noktası üze- «Bugünkü vaziyet, istikbal hak- mamıı:u teşkil ederse, hu kütüphnne, 
rm?en ne lmdar uzak oldukJannı birleştiklerini lı:cofettiğl muhakkak .. ·~ltanat nöbetinın kendısıne ge)digı.- rınde durmuş 'Ve demiıtir ki: kında büyük endişeler doğurmakta- Kurumun umumi kütüphanesinde 
belırtmek - inkılnp tarihimiz ba- br. Nitekim Sultan Azizin lıal'inden nı anlamıotı. Bundan cesaret alan «Yalnız inkar edilemez iti laveç dır. Biz bütün kuvvetimizle istikba~ hususi bir mevki alacak ve sahibinin 
kunından -. f~ydalı ola~.br. . sonra gösterdiği faaliyet. hep bu in- ochzndc. ~drham ~üştü papyı basını, .diğer her ha~gi bir memleket lin bu güçlüklerini karoılamak mec- adı ve mUmkünse büstü kütüphnnc-

~ultan Azizi tahttan ındırcnlerın hllp tehlikesini önlemdı: endi in- - Adeta em~r •erlrcesıne - s~rş- hasını 1le kıyas kabı! olmıyacak de- buriyetindeyiz. Bunun için memle- nln listüne konacaktır. 
hal hususunda ortaya aürdü.klezi den doğmaktadır. şee tırmış ve velıahdın J.rıın Uzenne recede geniş bir serbcsliğe maliktir. ketimizin hayati menfaatleri etrafın-
ıcbepler, Tanzimattan evvel, padi- Sultan Muradın son z.arnanlarinda Sul~n Aziz de Topkap1 .arayından Bundan istifade ederek bazı gazete- da toplanmak, onlan müdafaaya ha- Kömür tasarrufu için 
ph aleyhi?deki Yeniçeri nyaldarır- kendi padiphlığını temin edebilmek Çıragan sarayına nakledilmiJti.> ler ~nlıı~amazlık doiurııcak tarzda z.rlanmak ve vakti gel<liği zaman bir gÖrÜ§me 
malar.ında.kı bahanelerden farksız- -..:n Kigwıthane kö-Lu"nd• Mithat pa· B. Muatafa merhum, Sultaıı Mura.- neırıyatta bulunmuşlardır. lsveç ba- dünyanıın yeniden İn14Sı işle.rina iş- O d Ş d k d ..... ~ "' d L k · ~'- k d ün Vilayette Vali ve Belediye ır. ım IY •• e n ar ma1Uın tarihi se· fil vesaire .ile yaptığı .rizli g·0•1:ı-e dın naşıı) ve ne zaman delirdiği hak- smın a ıner i i taraftan biri ile ara- tıraK etme azmin eyiz. Biz bu ıe-
b 1 S ı A 

o• ~ k d 1 · dk k ld k k reiıııi Dr. LGtfi Kırdar'ın reisligwi al• 
eı;ı en: g~~e .. u tnn z_}z,. 

0

müui! ve anlapnawdan b~ müstakbel ın a tariht aydınlatacak yeni bir mızı~ eçı masını icabettirccek tarz- raıte aa ı a ı ça imsenin emn.i-
aefih hır hukurndar oldugu ıçın hal halifenin daha bazı hareketleri var- noktayı daha oıı suretle beli..+*-r: da hır makala çıktıkça hükumet ta- yetsiz1iğini üze.rimize çekmeden, aU- hnda bir toplantı ynpılmıştır. Bıı 
ed·ı · · F k 1 ... ,.., f k" · d k toplantıda kömür tasarrufunu temin ı mıştır. a at üstat bnül Emin dır. Sultan Haınidin veliahtl•~ ·~ c.Mekatibi askeriye naZtrı s·u·Jev.. ra ından ihtar veya kapatılma ceza.- un c;in e endimize ayırdığımız 
M h d K al t 1 

_. --- " la d :ı_ k )d ·ı 1' b 1 etmek için tiyatro ve sinemaların 
a mu em na, bütün bu se- manına ait bu didi~melerini canlan- man pap cülOs edeceğini sabaha n n tntoi edilmiıtir. Yalnız, bun- yo a ı er ıye i iriz.> 

b 1 • - .. d "h" b" ik k '-- .. ı_ il d Al I seana saatlerinin bir saat daha geri-
ep enn .ustun e tan ı ır ıvcsı a dırabilmekle hem vUkelluun Sultan arıı apansız bir surette tebliğ edin- NU mustcsna na er e ve man ar 1 1 .ı h 1 h ta f d f b 1 h' R A D y o ye alınması hakkında görüıülmüş, <ıa a venyor: Azizi hal'etmekten ba:ka maksatla.- ce l\"C ia t Murad efendinin korku- r~ ın an svcç mat uatı a ey ıne b b .ı_ 1 t h"k ·· ugu.· n u husus.t.a .. kat .. i k_.arar veril-
cSultan Ahdu"Jh .. -:d •-rahndan n olmadı;,nı, bem de Sultan Hami- oan muvazenesini bozduguv nu Heri verı en um.um u ~.u .ma:zur göstc-...... "' .,. k h d - ld mesı muvafık gorulmuştur. Bundan 

vaki olan talep üzerine Mekkei Mü- din vaziyeti kendi lehine nasıl ha- sürerler. Filhakika, Süleyman pa~ rece ma ıyetıe egı ır. Bu maka- b~ka Memurlar kooperatifine ait 
it •neme emiri Şerif Abdülmutta]ip zırladığmı anlatabileceğim. nın bu ihtiyatsızlığı, Sultan Muradın tlerin ihtiva et.ti~i fi~i~ler şlipbe~iz Bugünkü proaraın aennayenin arttınlmasına dn knrnr 
efendi merhumun yazdığı 17 rebi- Bu tarihi bah" l . d w ek üzerinde iyi bir tesir bırakmarnııtı. veç halkının fikırlendır. Fakat, bu 12,30 Program, 12.33 Ajans haber- verilmiştir. 
ülahir 1297 tarihli varakada hal'in hevesli ve meraklı er~lan Cf:~~:~CJ' K_endisine verilen teminata rağmen hal~ u~~~t s?ret~e m~afaz.a et- lerl, 12~0 I!tlklı11 marşı ve saat 19,30 n ----~ 
müzakeresi için Babı acrakeride bir arkadaşım, bir kaç e.y evvel ıve· bınt merasimi için araba.ya binen ~İ: ıred~t v~e!ın te~cuman~.~~- kadar kapanış, 19,30 Prognun, 19,32 Parti kaza kongreleri 
Rüotü. Mithat ve Hüseyin Avni pa- fnt eden Belediye kimyahane rnüdü- ~ultnn Murad, heyecan ve korku r ır er ..• ~ e eer.ı.y~t Uzere butun Ajans haberleri, lD,45 Radyo Gazete- y ~ .. , 
§alarla Hasan Hayrullah efendi rü merhum B. Mustafadan dinlediği ı~indeydi. O zamana kadar bütün svcçte buyuk aksulnmeller Y.~pmı§ sJ, 20,15 Ebedl Şet Atatürk'ün ölü- .. alova, Beyoglu, ~nkırkoy, Kar 
toplanıp kendi de med'uvven hazır bazı tariht tafsilatı bana anlattı. Ya- bıatlar Topkapı sarayında yapılı- o~an ~oyeç hMreka~~nhdabn mulhem mllnün dördüncü yıldönümU müna- dıkoy kaza kongrelen toplanmış ve 
bulun-:a.k bila küfrin hal'in caiz ola- kın tarih"mizi ynkınd l"kadar t- yordu. Sultan Murad da Ayasofya- 0 muş ar 1~· ama ı undan da .scbetlle, M!lli şet ismet İnl5nü'nün kongrelerde Parti Vilayet reisi ve 
mıyncağını söylediğinde Hayrullah meal v ı a~~ ~ l ti .e ya gelinciye kadar bu zehapta bulu- yanlıı netıeelcr çıkartmakta mana o gün bu büyük ncı dolayısllc büvük azaları ile Umumi meclıs azaltın bu-
efendi cBen Sultan Azizin küfrüne ve Sul•~ OH~d~ın rfu ı· ah.el esnnle nuyordu. Fakat arabanın AyBS<>fya- ıyokıtur. ·ıı . Türk mllletıne yaptıgt bcynn~tın lunmuşlardır. 

h d 
. •w· . ı.cın ....... ın aa ıye e, u ~ d (B b ·· s•·eç mı etı arzul w okunmn 20 9 0 .Az1 At ' C B' )"k 1 k fe a et ederım> dedıgı gıbi Rüştü tan Muradın ne zama . . ıld an a ı lıumayun) a sapacak yer- : f l"k l • . arına ragınen, sı, ,.. z n mızın um- ır sene ı ça ışma raporu o :..•n-

paşanın da c:Eğer Sultan Aziz daha dığını aydınlatması it~ba~fın bç ı.:: de Oivanyolu caddesine doğru iler- harbm e a et erıne. maruz ~almı§ hurlyetın onuncu yılında necip mil- duktan, hesaplar tetkik ve yeni sene 
on gün makamı hilafette bulunwaa batı pek dikkate layıkı b,:ııde ~ !emesi büsbütün teliı~nı arttırmı~. 0.la.n Nkorveç ~e Dnk:nımb.~r~a mıl.letle-- !etimize ynptı~ tarihi hitabenin ken- bütçesi kabul ve dilekler tesbit cdil-
memaliki islumiyenin rnahvolaca- B. Mustafa merhum genç ub7ı."k.im- amcasının hal' ile henüz akıbetinden nnın. ılrş~ın j pe ~Y'U~ hır ac1 dl seslcrlle neşri, 20

•
45 İstlkl~l marşı dikten sonra yeni idare heyeti ve 

ğım> $Öylediği beyan ediliyor.> yager olarak saraya i~tisabetmiı ve haberdar olmadığından kendisinin du!n:ıh ta d~İ sve~b~ıl~ı. Norveç- ~~a:~a~fr~~. kndnr kap:ını§, 22,32 V~~~e~ kMilT·resŞi f d~c~t'tki aeçŞilfiş 
(Osmanlı devrinde aon sadrı- hal'lcrle cülfuı vakalannı yakından de - tarihteki kanlı mis:ıllerile - !:C'!tım~~e~i~~i:e Buı~;db~~ son. ele- Yarın sabahki program ıv .ı;ıc. l ~ ~e ar ı ı ve el ın 

Azamlar· Cüz'· 1 sahife· 113) takibedclnerlc temasa muvaffak ol- Yedikulcye götürülerek hapis ve 1 k ti ri a . d k" hırker Şımal 7,30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça- emırk e.n ab tıdn a yıtsdız şart~ız Ç3 ış-
• . • . K d' • • 1 orada katledil eğ' . bu mem e e e rası:'l n ı u uk te- lıştıralım 7 40 Ajans haberleri 8 30 ma • ıca e erse yur un selameti va 

Halbuki Sultan Az.izin hal'i hak- muştu. o:ı ısını tanıyan ar üzerin- fik" b" b"e~ ~ı eanmış ve lakkisi ile taban tabana tt t ı Snlon orkestrası. ' ' milli birliğin devamı için her şevi fe-
Lada verilen fetvanın cmuhtelü~ de dürüstlüğü, ciddiyetile hürmet N'ok~ Üs su;un çıleMden çıkarmıştı. kuvvetlerinin bunları harb" ır .. d~ga da edeceklerini alkışlar coııku:'., te-
fUUr> kaydını ihtiva ettiğine göre hissi uyandıran merhumun verdiği ı~e ?11) d k tan) uhad (Babı li icabatına e.tfetmclerine ~n §! k~t- uııııı111111111111111ıın11111wıııımuuınıııı1111m1111mııı•ııım11 zahürlerle ifade etmişte~ ''ey Partili-
padi~hın deli oldugwuna kani olan tııfailubn da doğruluğundan ıüphc sguweraz11 en .edd utlr"udanl'lt'ak tba hoturldu- yoktur. Bizim vazifemız" ı'keti'ımt an TEŞEKKÜR h . . . ek · d x."Jd' A la ki aman şı e ı e ı ı u ran arı , sa ve ye düşen milli vazifeleri tebo.rüz et-
ve ta ttan ındınlmcsine sırf bu ac- ctm cnız eöı ır. n ttı arının · · d S 1 M d ı· h iace vaziyetlerimiz.in gu"ç 1 Oğlum Süha ne~erln u!ulil mun" n- tirmişlerdir. Kongreler devam et-b t d 1 f h "Ju d gcçınyor u. u tan ura ve ıa t ,. o masına ı; 
• )~ en ° ayı etvn veren ıeyhül- u sası §U urı iken temas ettiği Namık K~mal h rağmen, elimizdeki bütün vaııtnlar- .sebetlle gerek şifahen, gerek ta.hrlren mektedir. 
ıs amı~ h ~uk.an.daki vesikaya gö· c:Sultan Aziz hal' edildikten sonra vesaire inkılfı.pçılardnn Meşrutiyet f~~ la bu iki kardeo millete yardım et- tazlyetıerl:ni bildiren ve gerekse ce
~~ -1- n d~ ı ~7· gıderek halifeyi kü- Topkapı sarayına gönderilmiıti. rkıin telkini nltındn lcalmıı ve §ayet mektir. naze.slnde bulunan nrknd:ı.ş ve dost-
ur e ve ıkn.sız ıkle itham etmesi, Mahlu hükümdar, burada yalnız ta- tahta cülus ederse (Kanunu "•as·ı) yı" Diğer vazifemiz de memleketi- lam ayn ayn teşckkUre tcesslirüm 

o zamnn ı devi t d 1 ""' • 1 b.. .. .ş· 1 mAnl olduğundan bu hususta. muhte-
- M' h . ~ a am annın van camından ııık alabilen bir odaya ilan edeceğiı:li vadetmİ'lti. Fakat mız e ulun • ımn memleketleri rem gazetenizin tavn.ssutunuzu rica 
S l ıt ;t. ~a~ .. ıs~sna edersek - kapatılmış ve jhtilıittan meınedilmi~ Meoırutiyctin kısa bir ze.~an sonra ara!!ındakl. bagların muhafaza edil- ederim. Denlzyollan muhasebe 
ı:k t~~ zızın ~n en sonra mem- ti. Hizmetine memur edilenler de Cu~huriyete yol açacağını da Fran· mcsidir. Bılhassa bu memleketlerden mildlir munvlnt Baha Dener 

el lı· ~manın. ıca~larkna uygun eski maiyeti değil, saray usul ve kai- sız ihtilal tarihine merak sarmak 
~at~d • ırb. af!ke aısdtcmı )"kurmak için delerine vıı.lcıf olmıyan bir takım suretile şüphelenen Sultan Murad ÇENBERL 
ıp ı aı ır 1 re e ma 1 olmadık d 1 d A \_ ı·· ~ . • TAŞ s· d lannı göstermektedir. - a~ am ar ı. mea~ının na ı uzerıne Türkiye' de de aynı b&diseler olaca- J JDeID3SJ0 3 

Hal" t f da be . culfu eden kardcıı Sultan Muradın ğını dii§ünmüıtü. Kendisinin bu tarz-
n l e raı ın seli Pd _':_e tcsırler daha ilk gününden akli muvazene- da dairesinden çıkanlmnsı anane 1 Bu g u· . n ve B 

e o urııa o sun eme er cıd bütün • · b s l H 'd .. · • • · Ugece hedef Abd"l• . . h w Blllı ozması u tan amı e umıt ve hılalı olarak, Topkapı sarayı yerine 
ın u azızın §8 sı oldugu cesar t • • S k k A T A T Q R K' •• anlaşılıyor Rej' d. I V e. vermlfb. eras er apısına götürülmesi, ken-: Ebedi Şe!lmlz un Tef tı 

d 
· ırn avrun, asır ar- elıahd Abdülhamid efendi d' ·ı b b b"' " J h d 1 a nm 

anberi süren idare sistemini d w· - h I" . .. .. • ısı e era er utun ııa tanat ane a- Dördiıncü Mntem senesi dolayısile 
tirert'k parlama t b' h"k"egış .' 1? ertcsı gunu Topkapı sarayına nının öldürülerek Cumhuriyetin ilii.n Af f" k' •• H 
vücuda getirmek brahia ı~evz: u~et gı~m.ı§, Sultan .. Aziz!e görü~m~ iste- edileceğini sanmasından çıldırmıştı!> a ur un ayatı ve Cenaze Mera· sı'mı' J 
ğildi. Memlek tt • . u 7 ~ııtı .. Fakat nobetçı, sabık padışahla Sultan Murada korku ve sonra da 
etmek fikri ne e sa ed '!'eşrutıRy~tı .. tesıs hıç kımseyi görüştürmemek emrini cinnet getiren Cumhuriyetin o ta- Biltfin hnsılat Tiirk olmtma kurumu menf.ı:ıtine alt olacakttr 

rııızam uştu pa· nldıgwı · · c]" h d 'hl • şnnın ne seraske H" · A . ıçın v ıa tın a. arzusuna ırı erde ne kndnr uzak olduğunu za-
• r useyın vnı pa- muhalefete kalk k d'• · · §anın, ne de diğer ricalin zihinl · . b" k .. . ış~ış, anca· ye ıgı, man ıspat etmiştir. Ancak, merhum 

kt cnlıyordu. Her halde M~thn; ır to at uz~ne ıtaate mecbur ol-. kin.yahane mü.dürünün bu rivayet· 

Pasa meşrutiyet reı'imini koruyaı bı~I- muştu .. ! Vbelıakht, yarım saat kadar leri hakikate tamnmen uygunsa, ge-1 
• • amcası e u aranlık d d .. .. k r hd 

meğe başlıca mani gördüğü Sultan müştü Sulta A . . ~ ~. a goruş- re ve ıa ın - daha padişah ol-
Azi · h I" • 1 • d b'I k · · . · n zızı ustu başı pek madan - vaziyete hakim olmak 

zın a mı emın e e ı me ıçın perışan, fı.deta k ndindccı e mi . . .. V• • 1 
asıl maksadını arkadaşlanna açma- bir hald b 1 1

. h gk ç . ş ıçın go terdıgı f aalıyet, gerek Su l-
e u mnsı vt- ıa tı pe h·d-'t 1 d Jd d k' b 

mıştı. O, bu gayesini - mizacını ve detlendirmi ti. Abd'ılha 'd f • d' .a?kb u,.ra ı<:l çı ırma"ın a ı se <"p, 
fikirlerini pek müsait bulduğu - Topkapı ııa d mı e en ı ıstı a ın saltanat hanedanına hazır

rayın an sonrn am<'.n'ilının )ad • t hlik • d h 
yeni padişaha, Sultan !'\forada kabul - haysiyet ve serefile mütenasi mi ıgı <' eyı a .? o .zaman sez-
ettirrnekle tahakkuk ettireceğine bir surettt' - istirahat ve iknmet' ~ şk obl'dl uklarını g.oste~ıyo:. Buna 

· d" . . k ını mu a ı . o zamankı vukelanın da 
emın ı. temın l'ttırme makıadile yeni pndi- gerek 5 1t il ·d· k d 

Hatta Sultan Hamide {Kanunu şahı ziyarete karar verdi. Abdülhn- ek an ~mı ın lmk ~a mı ~e:, 
&asi) yi kabul ettiren Mithat paşa mid efendi, Sultan Muradı ziynret ı~~:hı-mt 'h.t' gerle me.~I e etın hkak~k~ 
·ı k d l d b k d 1 ·w· a ı ıyn<; arını o çcmeme gıbı 
ı e ar a aş arın an aş a ev et ettıgı zaman ınuhntnbının •uurUClu derı' b' fi · • d b 1 d k 

d 1 d 1· b' "d . ·ı k . .. n ır ıta et ıçıa e u un u la-
~ am an ka par ~madnter dır vı•J a:1eyıj tamamı e aybetmış olduğunu anla-ırını ispat ediyor. 
ıı;avrayaca sevıyc e egı dı er. dı: Pndişah, kardeşi veliaht Abdül- MU!itafa Ragıb 

Büyük Matem Günümüzde 

Ebedi Şefimiz T 'ü 
Hayah ve Cenaze Merasimine ait film 

Bugün ve Bugece 
Beyol;lunda İstanbulda Kadı köyde 

iPEK Milli-Alemdar Süreyya 
Slneınnlnnndn gösterilecektir. 

Biıti.in hn~ılnt: İstanbul nmE:u l\ı1JCADELF. cr:MiYETİNE nittır 
,._. .... ,~wem--.:•amm ................... ~, 

Şubeye davet 
Fatih askerlik şube fn:?cn: 

Top tİsteğm. Hümü O~. Eklem 321 
<S9720) Selanlk. Top Tcl;m. r;•11em 
Oıt Ebrar (48296) Çetlnta.§ tst. J3ı7 
Top Teğm. İsmnıı Hakkı Oğ. Nüzhet 
Kı:mal (52490) İst. 1324, Levazım 
Asteğmen Ragıp o~u Rafet (3 ()996). 
Top Teğmeni O.sınan oğlu Jia an 
Oral (40410), Top Teğmeni Mehmet 
oğlu Kenan Kayan (43256), Top Teğ
meni Sabri oğlu Hnyrl Okyeı (52;99) 
İ.st. 1332, Piyade Asteğmeni Zlyn ~
lu Kemal (13097>. 

Bunlartn adre.slnl bilenlerin şubeye 
haber vermeleri. 
İzmlrden Fntlh Askerlik şubesi mm. 

takasına gelmiş olan nakliye Ote 
üsteğmeni Kemaleddin Ala1alt 
(40579) şubeye müracaatı mın olu-
nur. 

ı_G_ü_n_u_· k ....... 8 .... o=-r .... s=a-=-I, 
İstanbul borsasının 9/ 11 91~ fiJtıcrl 

Lonct:-:ı uzcrınc ı sterlin 
Nevvork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrld üzer!ne 100 pezctn 
St0kholm üzerine 100 koron 

5.24 
112.-

30.-
12.!:1375 
31,135 

% 7 B!rincl tertip Milli müda-
tna istikrazı ırı.-

% 5 Birinci tertip Milli Mii:lsfnn 
istikrazı 19,-



BEB TELDEll' 

Son - .. 
goruş 

G &zümün önüne güneşli bir gün geliyor... Sanki ışıklar iri 
blllur parçalarından süziiHi)'Ol'JllUf &ibi gayet aydınbk, 

parlak ve ışıl ışıl yanan bir gün .•. Haydarpaşa nhtunınıdan <ıSö
fütlü» yatına biniyoruz. Atatürkiiıı yanında, mllll kıyafeti ve 
belinde murassa hançerlle bir Şark hükümdan var... Maverayi 
ttrdün hiikümdan ... 

Söğütlü yatı nhtımdan aynlırken alkış sesinden söylenen 
sö'Zler :işitilmiyor... Nihayet açılıyonız. Tepemizde tayyare filo· 
lan uçuyor. Yanımndan Türk bahriyelilerinin selim vaziyetinde 
durdukları harb gemileri geçiyor ... O kadar yakından geçiyorlar 

ki dirsek dirseğe vererek tAzim vaziyetinde duran kahraman de
nizcilerimizin ~hrcleriııi bile farkediyonız. 

Tayyareler yatın üzerinde son derecede alçalarak selAm uç111-
lan yapıyorlar... Atatürkün belki en n~ell günlerinden biri .•• 
Tayyarelerin türlü türlü uçuş tarzlan hakkında misafir hükilm· 
dara, bir havacı kadar bilgi ile, izahat veriyor .•. 

Bugün her şey haya' dolu. .. Bol güneş, masmavi gök. •• Öyle 
bir gün ki insanda hiç akşam olmıyacaJmut ~ uyandın
yor •.. Ukiıı Atatürk günden de, giineşten de, hattA masmavi 
gökten de daha hayat ve neşe dolu .•. 

O yattan çıkarken gazeteciler tarahna doğru yürüyüp elini 
umttığı dakikada biri kulağıma eğilip de «Onu son görüşiln
tlür! • diye fısıldamış olsaydı lnamr mıydım ki? .. 

Buna imkan ''annıydı? .. Bu hayat dolu, gün~li günde, bu 
ha,at dolu sanşın, sevgili yiizU son defa göreceğime nasıl tnana

bili;dim? .. Şimdi her "10 teşrin» sabahı, o gil'neşll günil hatırbyo
rum .... Onu son defa gördüğüm günü ... 

10 tesrin ... Ve o ışıl ısıl yanan gün ..• Ayn ayn ild gün arasın
da ne inanılmaz, ne büyiik, ne dehşet verici bir fark! .. - H 

Mahkemelerde: 

Evden çıkmadığına kızmış, 
çamaşırları çamura atmış! 

(IS ~(ei': ~~~ 

Şimali Af rikadaki hareket 
hayati ehemmiyeti haizdir 

Buradaki muvaffakiyet Almanlara Orta Şark 
kapısını kapayacak, Anglosaksonlara Avru
pada harb için emin bir üs kazandıracaktır 

hıgillzlerln yaman muharipler Şimall Afrikadan söküp atmaya 
olduğunu ve bunu naznn itibara Yuan: yetişecektir. Böyle bir muvaffakı-
alrnıyanların daima suırutu haya.. M. Şevki yazman yet ise yalnız Afrika harb saha-
ıe uğnyacaklannı «Kavgam>ı sını değil ve fakat bizzat Orta 
adlı eserinde bizzat Hitler yazar. Şarkı Anglo - Saksonlara kazan-
Bu böyle olmakla beraber ferden dıracak, yahut diğer ta.birle Al-
dövüşçü ve cesur olan bu mıııe- manlar Kafkasyadan buralara 
tin derli toplu ordu kitleleri, iyi sarkmadan onlara muva!fakıvet 
subay ve komutan yetiştirmek kapısını kapamış bulunacaktır. 
için de epey zama:na muhtaç ol- Hül~~a: Orta Şark ve Afrika 
duğunu muhtelit harbler göster- için iki tarafın tasarladığ'ı kıskaç 
rniştır. Şimdi Mısırda İngiliz or- hareketinden Anglo - Saksonla-
dusunun Mihvere kar~ı kazandı- rınkt tahakkuk ederken, Mihver-

IST ANBUL HAYA Ti 

Milli matemimiz·n 
yıldönümü 

Bugün milli matemimizin dör
düncü yıldönümü. Büyük Ata
mız, dört yıl evvel bugün fani 
hayata göz yununuş, Dolmabah· 
çe sahillerinden yayılan bu kara 
haber bütün yurdu göz yaşı sağ· 
naklarile kaplamıştı. Aradan 
dört yıl geçti fakat, yaranuz he
nüz dünkü gi'bi sızlıyor. Yıllar 
değil, asırlardan ~mıra da bu 
acı, Türk milletinin gönfünü ay
nı şiddetle sızlatacaktır. Muhak
kak ki her insan, hayatında bir 
kaç ölünün ardından elem 'aş
Jan döker. likin zaman sün~erl 
yavaş yavaş o ıstırabı gönüller
den siler, nihayet o acı hatıranın 
üzeri nJsyan kabuğile örtülür. 
Fakat Atamızın fanilikten ebe
diliğe göçetmesi her faninin öhi· 
mfi gibi, zaman ile niS) an per
desine bilriinecek bir hadise de· 
ğildir. O, her fani gibi aramız
dan :?ynlıp adem diyanna git
memiş, '.rürk milletinin kalbine 
yerleşmiştir. O a'Ziz hatıra, asır
lar ve asırlarca dedelerden to
runlara intikal ederek Türkün 
kalbinde yaşıyacaktır. 

ğı zafer haberleri etrafa yayılın- cilerink1 bir daha sahneye çık-
ca ilk akla gelen şey de fU olu- maınak üzere ortadan kalkmış Dört yıl enel hugiin de onun 
yor: olacaktır. Bütün bunlar için de azb: ~evkibi ardından a~.1 göz 

fngmz ordusu artık kAfi dere- İngil!z sevk ve idaresinin iyi iş- y~lanle bir çok şeyler soyl~n-
cede yetf~ş ve İngiliz zaferi lemesi k~fl gelecektir. mış ve yazılnuş~ı. Bunlar hakıld 
başlanı1• mıdır? Şimdi herkesin Vakıa Afrika ve Orta Şarkta duygulanmızı ifade etm.ekt«;11 

.. ...,.. all esi çok uzak. anak. acı hakikatın 
ve hattA bütün dünyanın kendi Anglo Saksonlann g P gelm b.. ""ki"° w.. ka da aczimizin 
kendine soracağlı sual budur. harbi sona erdirerniyecektir. Fa- uyu ugu ~ısın . . . 

Bayan Fahrye, ev sahibi bayan alıp üzerime saldırdı. Kadının Şahsen biz mgillzlerln Şamill kat bir Anglo Sak8011 mferl dü- fe~.tlarm~a~ ıbaret ıdı. Bılhas-
Selimeden davacı. Sultanahmet elinden kurtulamıyacağımı an- ve hattA bütün Afrikada galebe ştlııebilmek için bu. tik şarttır. sa böyle büyük acılar karşLqr.da 
üçüncü sulh ceza mahkemesinin !ayınca papuçlarımı elime alıp çalmalanna deAfi fakat Rom- Cünkü ancak o takdirde Anglo idnnnA lmdkrelti, douygulannı i!a~-~ 
koridorunda birer köşeye çekil- eve dar kaçtım, odama saklan- melin- şimdiye ka~ zafer üstüne Saksonla eski dünyada harb için en acn • ır. •. ~am•."?· gonu -

. l hldd tU h"dd tr b" "b" r 1 ol- Jerden taşan huzim. goz pırı.ar-ınış er, e ı e ı ırı ır- dım. zafer kazanmasına şaşanlarda- emin, sağlam bir üsse sah p lannda tekasüf eder ve Strak 
lerine bakıyorlar, . homurda'111- Fakat hlkılm beyi Sellrnenin nız. Çünkü hiç bfr p.rt Romrnelin muş bulunacaklardır. Bu iptida! . t 
yorJar, m~un Selıme ara sıra. elinden kurtulmak ne müınk1ln!. bu zafert kazanmasına müsait .sarta sahip olmadan bir 7.a!er da~~alar hahn .. d~. bo anı~. cıte 
elini kulagmın . ardına koyup dA- Evde peşimden kO§tu, gözleri değildi ve bil tün bu zaferler es- dilşünmenln kabil olmadığı mev- bugun de, 0 bu~k elernı!:' -~dı-
vacıya bakarak. dönm~. homurdana homurdana nasında Rommel kot ve malzeme- dandatadır. Ancak bu üsse sahip ~~anF!i:a'te on:z ,?~~:1 ~ft:~~: 

- Ha.ıa. da bana küfrediyor- odaya geldi. Yalvardım, yakar- ce daima lnglliz ordusunun aşa- olduk n sonradır ki Avrupada .... d b"" .. k • . ·aşatma .... 
An ı Sak f ri .. i onun e. uyu eserım .. 

sun öyle mi? Evde yaptıkların, dım, JA.f anlatamadım. Şöööylece ğısmda bulunuyordu. B1ltün Jl'ransız şimal Afrlbsma (Jlranlan g o son za e ne guven n gayesile gönliimüz ferahJannor. 
1lstelik beni mahkeme kapılan- saçlarımdan yakaladı, odanın or- Mihver muvaffaldyetlerlntn Rom- Amerlba lnlneUert Jnnnandanı artması mümkün olur ve yine Ne mutlu bize ki: onun kur· 
na sürüklediğin yetişmiyor da tasında ben! topaç gibl çevirme- melin mahirane manevraları ve reneraı Etaenhcnrer bu güvene dayanarak Udncl cep- duiu ve, yirmi yıl hayatını vak· 
Yine beni çekiştiriyorsun değil ğe başladı. Bir taraftan da to- komuta sanatına dayandığını he kurulabtllr. Bu itibarla şfmaıt fedip feyizli nurlarile aydınlata-
ınl? Şimdi hAldmln karşısında diz katlarla, yumruklarla dövüyor- müteaddit defalar izah edip dur- amansız bir takip halfnde Rom- Afrikadaki hareket her bakımdan rak aınrhk terakkt merhalelerini 
çöktüğümüz zaman ben de bili- du. Öyle de kınvetll kl, tuttuğu duk. &1md1 İngiliz başkomutan- mele nefes aldırmaz ve barmdır- hayatt ehemmiyeti haiz bulun- fltll'd•iı Türk Cumhuriyetini 
rlm söyllyeceklertmi. DA.vacı ol- yert kopanyor. canımın acısın- )ığı kendi sevk ve idare sana.tini mazsa, garbden şarka dofnı ya- maktadır. Muzafferiyet fçfn de ebedfyen yaşatmak vazifesini 
dun diye gururlanma. Senin ka- dan bağırmata başladım. Dl~ karşısındaktn1n seriyeslne çıkar- _pılacak Dcfncl haretet Mihveri fvt sevk ve idare edilmesi k!!idlr. omuzlanmna vüklenmiş bulunu-
dar benim de ağzım, dillın var. kiracılarla komşular yetlştller de mışsa, muvaffak 'ff muzaffer ol- o 1 yoruz Balnnc!an öyle bir evlit 

Mahkeme e alındılar hAldrn1n zor kurtardılar tatlı canımı. HeY m8:!!!UJ tçfn hiç bir sebep yoktur. RUS JAPON M NASEBET yetlştİrmek kadar ~mm ~Prinı karşısında Y ymyana 'dikildiler. tarafım kara kara yandı. Şhndi Bilakts havada, karada ve deniz- • yqatınağa çab~k da Tiirk 
dlva arzuhali ve evrak okunduk- çatır çatır cezayı yesin de aklı de de haiz olduğu kuvvet üstün- milleti leln en bü_vük ,ercftir. 
tan sonra Fahriye d~vasım hikl- başna gelsin. lüğü dolayısile bu rnuzaf!erlye- Ne mutlu bize ki. böyle muaz-

ye ettı: Mamun Sellıne sorguya çekil- tlnln katt neticelere uıaştınnak Japonya'yı iyi tanıyan bir lsvı·çre zam bir miras bırakan Ata ... ın 
dl Kula>ıı. .... ""'rmı• Elln1 ....... e icln fcabeden 1mkAnlara: sahip- evlltJanyız Zaten· 11~e mutlu - Bu tadının evinde kiracı- . ıır.• oa.&• y· :,.H tir · • • ' 

yım Vellkln son zamanlarda her kulağının ardına koydu, ytık8ek . ..._ dfplOm&tl münasebetferı·n kesif• Türküm. diyene!» vtt.izestni de 
ed · ban ld Evden sesle kendf.sfne anlatılan dAvayı Tebliğlere nazaran ı:ngillzler sa- bize haAby•n o deiil mi? .. 

n ense a gaıez 0 
u. kte n m· hllden nerıemek ve düşmanları- mesi beklenemlyeceğlnl söylUyor çıkarmak için sebepsiz yere kav- dtnledi n sonra başını sa a · nın sol yanı geıtlerine sarkmak işte, o mutlu Türk buj?iin de, 

galar yapmağa, bana eza, cefa - İlAhl hAklın bey oğlum! O suretile Elft.lemeyn mevkilnl çevir- cihanı kasap kavuran ~arb !a!1-
etmeğe başladı. Sanki kiracı ol- söyledi, siz de inandınız mı? Hep- meğe muvaffak olmuşlardır. va- Gazette de Lausanne, Japonyayı miyetle Avrupa.da zannedildiğinden gını ortasın~a. Ebedı Şefımn 
makla kadına esir olmuşum. Çı- ıt yalan. Fahriye sabahleyin be- kıa bu çeşit çevirme biraz güç ol- hakklle tanıyan 'blr zatın Rua - J&- daha fazla 1stlklAle ~edlr ve Ja- mukadd~ mırasını şere~e ya~t
kardım h~m bey, bir dakika bi- nlrn1e çatır çatır kavga etmişti. muş ve tamamen Jmha edici bir :ı:>o:n mihıasebetıerlne dair ıu mata- ponyanın bugünkü zimamdarları et- mak, yükseltmek azmıle 1\11111 
le bu hale tahammül etmez, Ben de kızdım, bahçeye am~ mahi et alın tır amma tngl- Iestnt neşrediyor: kA:-ı ımumıtyede vuku bulması muh- $efJnhı etrafında yekpare bir ce
evden çıkardım amma, hem şu bir havlusunu :vere attım. Bunun lizlerf'n daim~tüiı vas~ teş- Rus - Japon mtınasebetıerlndek.l temel hareketıet1 hesa.ba. katmak lik kale halinde tonlanmı bulu
sırada ev bulmak zorluğu var üzerine açtı ağzını, yumdu gö- kil eden deniz kuvvetlerine da- sırlara nüfuz etmeğe ça.ll§an Amert- mec~urlyetındedlrler. Japonyanm en nuyor... Ne mutıu, bu~in de 
hem de kadının yaptıklarına kar- zünü Bana savurmadık küfür ak nd i t'fad tmek kan basını bu Jki devlet arasında bir büyuk kaygısı, ftituhatını sağ- ııTürkiim» divehilen ağızlara! . 

b n1 d 1 adı t tt B · n Ü ri d yanın ve o. an s ı e e harb çıkması ihtlma.11ne karşı dlln- laml&§tırabllmek ve genı,ıeme enıel-
§l e m e n m u u. en bırakmadı. ustellk ze me e 1mkrınını bahşettiğinde'n tng·1~ y:ının dlkkatlnl çekmektedir. Bazı lerhıl tahakkuk ettirmek 1çln bitmek 
e~den çıkmadıkça Selime de hücum etti, ben de kendimi kur- sevk ve idaresine daha uygun gö- gazeteler, Rus - Japon harbinin pat- bllmeyen çın hartıin1 biran evvel b1-
küp!ere biniyordu. Çıkmam ya, tarmak için onu 1ttfm. İşte, hal rilnmüştür. Jamak üzere bulundutu ha.berini ve- tırmekttr. Halbuki Rusyaya karşı 
hA.kım beyi Ortada kanun var, ve keyfiyet böyledir. Bana küf- Bu mevzi tamamen düştükten rlr1ı:en Slblrya'ya karşı Japon strate- harbe girişmek Çin meselesini daha 
nizam var. Öyle, ev sahibi, canı rettiğl 1cin asıl onun cezalanma- sonra Mihvercııere söylendiği Jbinın ne olacağına dair bazı tah- ziyade tarıştıracaJc ve 1şgal edl m1ş 
istediği zaman kiracıyı kolundan sı lAzımdır. gibi büyük kayıplar verdirilmiş mlnler de yilrütmüştllr. SürprlZlerle ve edilmemiş Cinde büyük aksiila-

Cemal Refik 

Lokantalarda ekmek 
kontrohi 

tutup sokağa atabilir mi? Küfür iddiasına karşı ne diye- bulunulursa Rommelin Şimali dolu böyle bir zamanda kehanette meller cıoturacaktır. Ja.~r. Bü- Lon~anta~a-~cla . ekmek .satı ının 
Neyse, kısa keseyim. Geçen ceğt sanılan Fahr!ye: Afrlkadaki vaziyeti cidd(\.'l güç- bulunmak saçma bir f8'Ydlr. , Fakat yük A.!yayı kurmaktaki buyuk mr- menedı1me!!ı uzenne, Beledıye, lo-

g{ın çamaşır yıkadım. Evin bah- _Hayır hlkbn bey, dedi. Ben leşmiş olur ve fyl bir takip hare- k~anetı bir tarafa bırakm.ak .a be- lutıan takdir etmekt.e Te Çlnlllerln ~n~larda konuollara baıl3:mııtır. 
çesindeki ipe astım, odama gir- ona küfretmedim. Sellmenln ku- keU. iki ta.raitan tevcih edilecek ra'ber: Amerikan bamımın ortaya glzJ1 n.lyetlert hakkında hayalAta ka- Şımdiye kadar. yapılan tcftııler~e 
dim. Biraz sonra tekrar bahçeye )aklan x.. .. d c.~. 1 1 rl t 1 Şiınall Afrikadan Mih- dürdüğü faraziye ve tahminlere ta- pılmamaktadırlaı:. Resmt mahfillerin elemek satan hır lokantaya tcsad f 

w •• beğ 885.u ır. QVY enen e zor aarruz a ban tabana zıt olan aebep ve vakıa- ateııı demeçlerine nazaran Japonya- cd"I i t" 
çı_k~g~ zama:n ne g~rsem e- duyar, ters anlar. MalQm ya; sa- verin tamamen atılması l~ka:n lan tetkike girişmek faydasız olmasa. da endişeler beıtrmektecllr. Bqvek.11 'mem' ır. . .. 
nırsınız?.. Çiçe!tl.er gıbi yıkadı- ğır işitmez uydurur, derler. Bu dahiline gtrrnlş bulunur. Çünkü, gett,ktir. general Tojo Büyüt Asyayı kurmak Fmnlara rverılen un mukabılındo 
ğırn, sakızlar gıbı bembeyaz ça- da öylesi işte. Çamaşırlanmı ni- İngilizlere olduğll nispette, El!- 8ovyetlerln harb huırlıklan ve !~in ıoo senelik gayret ve emek sar- ekmek çıkanlmasını temin edecek 
maşırlanm çamurların içinde de- çlin çamura attın, dedim; bana lemeyn mevzii biZoT.at Rommel için har'b kudreti hakkında Almanyadan fına batlı bulundutunu bir müddet surette tedbirler a1ınmııtır. Bu iti
ğ11 mi? _Aklım b~mdan gideyaz- küfrediyorsun, diye üzerime sal- de cölde müdafaaya en elverişli daha 1y1 malftmat edhunl.f olan Ja- evvel beyan etıMınW miydi? barla fınrılardan hemen hepsinin 
dı. Çektiğim emeklere mi acıya- dırdı vegı\ne mevzi idi. Bundan sonra ponlar, Rusya lle mllna~lerinl J'aporı askerl mahfilleri. bl~a gündelik unu işledikleri an1aşılmak-
yım, yaktığım oduna, harcadı- . Seli ın b!.bya hududundaki SoUum-Ka- zehirlememek ka.ygısUe hareket et- Nankin hilkOmeUnln kurulmnsından tadır Yaln12 Fatih kazası clahilinde 
ğım sabuna mı yanayım? .. Bak- F=lenyten ~~h~~e:n d~ eı7:~ puzza hattı yahut 'ı'obruk _ Bi- ınlşlerdlr. MogoUstıuı'daJd Japon kuv- dolayı memnun görünüyorlar. Faknt üç fı~ının yolsuzluk ettiği ıörülmüı 
tım, ev sahibi Selime de biraz 1u?ıe ,_._.~":_.ıkı;~ F ~ relhaklm hattı cenupta!ı çev- vetıerlni Sibiryadatl Sovyet ordusıı- Japonyada aıtıııı ve mutedil bir çok ve Fatih kaymakamlığından Beledi-
tıeride beni seyrediyor Çamaşır- zor a 1

"'" wuu ve a - . ğ da- nun kuvvetıı mUfrezelerlle çarpı.wtır- rical, ya.kında Çlnde .sulh ve silkfı- • . • . . B h ı. 
ttığı bent dl rtyenln JdLtretti\ğlnl duymadık- rilmeye, muhasara edilme e mış olan ve 1939 senesi ilkbahannda nun iade edllecttı hatJondü1 ümit- yeye bildınlmıştır. u uamta taıvo 

la"ruonun J~mrrm a beh kıa· lanm söylediler. ima mahkfimdurlal'. Bilh~ vuku bulan Nomuhar hldlsest, Ja- lertn yersiz ve mevsım.sıs oldutunu kilcata baılannnşhr. 
Ya na y aş kar gibl te~ a: suç sabit olduğundan Selime- Rommel uzun menzil ha~n uze- P<mlar tçhı Rtıı11 kuvvetinin beklen- takdir ediyorlar. • 
hm ~Umll Şul kıydın da çam~r ntn em Ura para celBll Meme- :dnde geri çekilirken bu~ z:- D1«llk bir tezahtıril olmuştur. Benelerdenbeı:1 aWtftn ve nizamın Trakya'da kıtlık ekim 
=~:r::n8:1 Ne istiyordun be: sine karar verildi. yta~ verirse 1~kra~~ m~~e~ 8o~ mı1ılı ve hna kuneıleri ıamm:aen iade edUmJf 014ulu ~~ Edime (Akpm) _ Havaların 
nim ÇanJ&flrlanmdan? Niçin at- Mahkemeden çıktıktan sonra ~; gö7.e alamayacağından :t~ir~ı:1n~ ua. beklemedtıt- ~~!tJ~=uns:1 =-~-iyi ve kıtlık zeriyata elve.rifli gitm~ 
tm bunları? dedim. Sen misin koridorda Selbne koprak Fahri- müteakip mevzilerdeki müdata- lentır. Mücadele çot = ~ tedlr. Hattt buılannm iddtuma gö- sin.den ka,.lfl .ve _bahçecıler kıılık: 
soran? LAfım ~mda yanın yenin arka.mıdan yettştp slSy!en- ası daha güç ve kısa olmaya Mogollstan hudutlan bM'nnda buıl re b1r sımedenberl Japcm,a cmllsta- ekm ve aebze ıılerıne hız.la çalı§mak-
kaldı. Selime: «Vaaay ... Sen bana m~ bqladı: mahkôm kalmış demektir. olan btr anlAflJI& u. çabuk bitmlftlr. t1b Mançutu devlett 1beı:1ndeld hl- tadular. 
küfrediyorsun öyle mi? Al, işte - Bana elH Ura ceza kestiler, H ttA. üttefik de letler (yani Japonya.nın Almanyaya, Raya.ya mapemıt daha bariz bir .surette hts-
lelllıı hakkın budur» diye suratı- senin de fçtn rahatladı de~ mi- +-... ~ m v a rne- kartı müca.deleatnde :yardım etme- aettınnettedlr. 

111111ııl111 l J l ITTTl !Ti lTlTTrTTTTTTTTTl 

ma ıırraaak diye bir tokat pat- Veıtıdn bmıu da serıhı yanma ~tere ve Amerika) Afrlk b mest geçen sene hayreti mucip ol- Japoııyanm Moetova bt17tlk elçlst paea takdirlere mazhar olan Japon 
Jattı. Sonra 'da yerden bir odun k~r bı~nm sanma ha... selesini ciddi olarak halle ve u: muştur. Japonyanın Buyaya kal"fl Ta.tetawaıım bir kaç ay eneı Parf.s.. dlplomatıanndan biı:1dlr. Rus Sşlerl .. 

nun lçtn ellerinin altında mebzu bir sergüzeşte atıımamuı, bun.da Ja.- tetı esti .Japon eı~sı eato De de~- nl de bllir. Japon menfaatleri, SoY• 
len mevcut bulunan ıruvvetleri ponya ıçtn blr menfaat ~rmemesin- tıı11mlf olmasına faflllamak lAzım- yetıerle aktedllmlş olan saldırm:ızlılC 
kullanmaya karar vermişlerse bu- den uerı gelmiştir dır. Bmıdan dört sene evvel Japonya paktına sıkı b!.r suret~ riayet edil• 
gün şarktan garbe doğru başlı- Bugün Rusya 11~ muhai'ebeye gir- harlciye nnaretl sandalyea1nl işgal mestnt lcabettlrdlli müddetçe Sato• 
yan hareketle iktifa etmlyecek- mekte bir menfaati n.r mıdır? Bu, etmiı olan Bato Japon mecllsl kür- nun Moakovadakl vazifesi at ko-Gönül Cehennemi 

MEBRURE SAM l'nin 
içli, duygulu ve canlı uslubile lumrJaıum bu eser, telif kütüp
hanemizin çoktandır inlediği, beklediii tanda eileW sev1li 
okpyacak, blıı tahlillerindeki kuvvetle cıilna,ana derin M,. 
canlar tattıracak, tesiri uzun zaman gönüllmle lmlacak '* 
romandır. 

lerine ve Amerikalıların çıkmış ııet az muhtemeldir. silsihıden Çindekl Japon seferinin rüklemek olmıyacaktır. . 
bull!nduğu Libery üssünden ve J'aPC>n ordusunun muharebe aaha- tehllkelerlni llAn etmişti. Askerler, Japon Hariciye Nazın TOı?o n ı 
uzuıi zamandanbe de Gaulle'- lan, bugün o kadar geniflemlştlr ld yüksekten atıp tut tuklanndan Sato tlfamnda da Sovyetıerle Jap ar 
cülertn işga'li altında bulunan kuvvetlertnı daha fazla datıtmak ken- mevkllnl terketmek zorunda kalmış- arasında. bir gerglnllğ n başla g c nı 

h ttı Ü tü üs- dlsl tçln meşom neticeler verebll1r tır görenler olmuştur. Bununla b ra· 
ı.Fransızların a s va m f Şunu da 1lbe etmelld!r ti Rusys.y~ Aaeı1 partinin harekAtını cüret ber, gazeteler, bir Almnn kadı • 
temlekesi üzerinden ve bu de a ka!1l hatbe gtrlşmek JaponJada hal- ve amtmtyet ne tenttde talkl§mıf evlenmiş olan Togo'nun tiçler ı:aktı• 
garptan şarka doğru da bir ha- kın pek ziyade hofun& gidecek b1r olan Jellne J&pon ri\cliltı sat.o idi. nm ruhu ve çerçevesı içinde Alm:ın .. 
rekettn başlayacağrnı bir kaç ya- hareket olamaz Askeı1 part.1ııln m- Bugün Bat.onun SovyeUerle inkıtaı ya ne Japonya arasında daha. sıla bil 
zımızla izah etmiştik. Anglo • ma.n zaman y~ptıtı ICflnlce miiba- hazırlamak için Mostovaya sefir oıa- i~lrlıt!M ıarafdar oldutunu blı 
Saksonlar bu hareket tçtn de llgalarda mtifrlt nıuyonallstlerln ra.k l(ınderllmLf oldutuna. bıanmak müddet evvel yazmışlardı. ~n~imuz• 
lcabeden fnıkA.n Vff malzemeye tdeallni ben~ her tıtır, habız gtic; bir ter olur. deki aylar, Japon - Rus munasebet. 

J tamamen maliktirler. Şarktan bir surette komllnlstıikle itham ed1- Bat.o, .usı, basireti, aklı eellml lertnl örten esrar perdealnl kaldıra• 
~===========-===========ııı garba d<>lru b&§layan hareket llJOrdu. Halbuki Jaı>on etkArı umu- vı ~ bit çok defalar Avru- caktır. 
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macılık ediyordu. Köyün en maru! ••• 

, 
' Otuz altı senedir aynı iskelede çı-ı şetli a.1A.kadar olurdu ••• 

ııiınalan arasında sayılırdı. Dışandan O klşn başında çımacı Hayda.rın 

Ea'lf~ 

Gördüklerim, duyduklarım 

Eski kuklacılar 
gelen misafirler Lskeleye çıkar çık- ayaklan tutmaz olmuştu. Doktora İskemle kuklacıla~, perde kuklacıları, 

İp kuklacıları 
maz ona sorarlardı: gitti. Muayene oldu. KencUsine: 

- Kuzum, Halil bey evde mı? - Şiddetli bir romatizma ••• 36 sene 
- Hangi HalU bey?,. Küçüğü mü? •• bir iskele üzerlnde kalma.k kolay de-

Büyilğü mü? •. Bu köyde iki Halil bey ğ!J. •• Bundan sonra katiyen rutubet-
nr ... Siz hangisini anyorsoouz? sız yerlerde yaşayacakslnlZ. dediler. 

- Vallahi bilmem •.• Benim dedi- Rutubets\z yerde yaşamak mı? •.• 
R1ın mavi gözlü, kısa boylu bir zat ••• LA.kin onun hayatının 36 yılı iskele-

- Tamamı •. Kü~ük Halil beY... de geçm~ti. Bu tahta, salaş ve biraz 
Evde... O yalnız çarşamba günleri deniz olunca bir gemi glıbi sallanan, 
İstanbula iner... Tt'kaüt oldu ya ••• yalpalayan ve nerede ise içindekileri 
Amma bugün misafirleri var. Gene deniz tııtaca.k bir hale getiren fskele
:ınütekait bahriyeil Bahrt bey, sün- de yatıp kalkardı. Çoluğu çocuğu 
ger tüccan HamdJ bey evindedir- yaktu. Hatta hiç evlenmemişti, va
Jer... pur zamanlannın haricinde bu isk.e-

Misafir bunlan dinledikten sonra: lede balık tutardı. Vapurlarda-ki sey
- Zarar yok... Ben yabancı deği- yar çımacı arkadaşlannnı İstanbul

llm, dly~- gideceği yerin y~lunu tıı- dan getirdiği ekmek, peynir ve saire 
tardı. Koye her g::len m.saflr ona. ile karnını doyururdu. Çünkü köyde 
başvuru:du. Ve çımacı Haydar lza- bir bakkal dükkftnı bile yaktu, 
hat venrdi: Evelenıp aııe sahlbl olmadığı halde 

- şevki beyi ntl soruyorsunuz?. O bu tenha köyde hiç yainı2lı.k hissıet
bu sabah 10 kırk beşle Istanbula in- mem.lştı Vakıa yer yüzünde klmsecl
di. Ak.cp.ma artık 7 yirm.i 1kl lle dö- ğl yokt~ ama bütün bir köy halkını 
ner .•. Ondnn evvel gelmez... kendi a.Jlesl gl.bl blllrdl. Evet çoluğu 

Köyün bütün günlük hayatı- ile, çocuğ'ile, ihtiyarı He, genel lle, 
nı klmln evde olduğunu, ki- kadını Ue. erkeği lle mua.zza.nı kala-
nıln İstanbıılrı. indiğini, kl:nlere balık bir alle ... 
hangi vapurl:ı. mlsafir geldiğini Yıllarca onlarla. yakından alakadar 
ondan lyl kimse bilmezdi. Çün- olmak kendisinde bu hlssl uyandır
kü çımacı Haydann buldnnduğu say- rnı.ştı. 

fiye cok tenha idi ve htanbula inmek Halbuki şimdi bu sahildeki sayfiye
irin de vapurdan başka hiç bir vası- Yl doktor kendisine katlyen menedi
t a yoktu. Bundan dolayı çımacı Hay- yordu: 
dar köyde olup biten herş~yi !.ster is- - Kanşm:ım ... Beni dlnlemez:.;;en 
temez öğrenmcğe mecburdu. ölürsün ... Her halde rutu.'bctte!l kaç-

MeseH\ o bilirdi ki Sıdıka hanımın malısın... diyordu 
iki kızı her pazartesi güna btr elli beş Çımacı Haydar 1şi.n şakaya gelir 
vnpurlle İstanbula sinemaya iner- tarafı olmadığını anlayınca Koca
di ve akş:ım altı onla köye dönerler- mu:ıtafapa.şa tarafında büyük bir 
dl. Ve ihtiyar çımacı pa?.artesl gün- tahta evin bir odasını kiraladı. Bü
lerı iki kız kardeşin bir elli beşe bin- tün hayatı, iskelede geçtiği lçin bir 
mediğinl görse merak ederdi. Onla- kaç kuruşu vardı. Zaten idare de 
rın h:ı.stal:ı.mp hn.stalanmadııldurmı, kendisine 75 lira kadar blr mükafat 
yahut başka bir işleri olup olmadığı- vermişti, Yerine genç bir çımacı gel
nı sorup soruştururdu. dikten iki gün sonra Jhtiyar pılısını 
Eğer kı?.lar altı ondan sonraki va- pırtıo:;ını topladı. Zat.en köyde herkesle 

purlara kalırlarsa gene meraka dü- veda etm~ı. O günü 11 em beşe bin
şerdi, Çünkü çımacı bilirdi ki kızla- dl. Vapur iskeleden aynlırken yerine 
n ~eç kalırsa anneleri S1dıka hanım gelen genç çımacının attığı halat, 
küplere biner... onun toparlak ilmeğine dalgın dal-

Adetiı. köyün nabu bu adamın elin- gın baktı .•. Bu halat atıldıktan sonra 
de gibi idi. O gene bUlrdi ki kalbin- sankl 36 sene içinde yaşadığı salaş 
den hastn olan aşisman Osman.. cu- lskele ile aralarındaki bütün bağlar 
martPsiden cumartesiye iğne!erlnJ kopmuş sandı ••• Zaten öyle değil mi 
yaptırmak üzere şehre inerdi. 1dl? ·• 

Köyde klm kiminle dargındır?.. Şl.ş ayağını sürükllye sürükllye 
Kim evienmt>k niyetindedir? Kimler bastonuna dayana dayana köprüye 
hayatından memnun? Kimler eğleıı- çıktı. 
ceyi çok severler?.. Bütün bunları Bindiği kırmızı otobüs onu Kilçük-
çımacı Haydar gözü kapalı olarak mu.stafap~ya bıraktı. 
söyllyeblllrdl Lakin rutubetsiz, tahta ev de Ha.y-

36 sene bütün bir sayfiyedeki yerli- dann ~alığını geçirtmemişti. Ya
Ierın . buraya sonradan gelenlerin tağa duştu 
hayatlarına ait pek çok hususiyetıeriı Baş ucunda ltlnıses.i yoktu. Halbu
öğrmm!şti, Burada doğan çocuklann ki o kendi.sini n~ ~!abalık bir aileye 
b .. .. .. 1 · ı ~cı t" -· - .. - t sa.hlp sanırdı. Butun bir sayfiye hal-
uyı:yuş enn .,, e a. gunu gunune a- kı · .. -

klbetmlştf. .:·· Yattı~. ~erde ı:ep onları duşu-

Mesela şu küçük Selim işte-.. Köy
de doğmuştu. Evvel! bu clvardak1 
ilk mektebe gitmişti, Sonra onu İs
tanbulda bir . mektebe vermtşıerdl. 
Her sabah ilk vapurla gider, aksam
lan dört yirmi lle dönerdi. Böylece 
seneler geçmisti, Nihayet Selim mek
tebi bitirmlıjti, iş hayatına atıldlk
tan sonra daha geç vapurlarla. köye 
dönmeğe baslamıştı. 

nuyordu. Buyuk Halil beyin oğlu ev-
lenmlş mi idi acaba.? Küçük Halil bey 
bahçıvan bulmws mu idi?. Gene se
lim bey son vapurla mı geliy0rdu?. 
ıŞ!şman Osman• ın kalb hastalığı 
acaba nasıl olmu,tu? .• 

En harcıA1emlert iskemle kuklacı
lanydı. BaJıarda. çayırlar biçlllnceye 
kadar K!~thaneden, mısır mevsi
minde Göksudan, taze ceviz çı!klp 
Plll şişelerde satı.lıt1ten Sarıyer Sula
:ruıcian her cuma. pazar eksik ol
mazlar; bayramlarda. Bayezit. Fatih, 
Cinci meydanlarını sıralayıp durur
lar. Yazlan hafta arası da Anadelu 
yalı:a.sı köşklerinin, Boğaziçi yalıla
rının önlerinden ahenkli ahenkli ge
çerlerdi. 
Karayağız f.k:i Loncalı veya Sulu

kuleli. Biri sa.rende; öbürü hem ha
nende, hem kulacı. Sazendenin sazı 
ya hurda bir keman, ya kemençe, ya 
da kıranete. Hanendenin bir elin
de tef, ötekinde arkasız kahveci is
kemlelerini andıran bir dört ayak. 

Ayaklann oyuk içlerinde kuklacı
nın parmaklarına iple takılı değnek
ler; üstlerinde renk renk fistanlar 
giydirilmiş, Pembe Güllü Benli Emi
ne, Kara Aççe <~um ·a ha. ağtz
lanııdan a olarak çıkar) adlı bez
d~ bebekler. 

Ipler çekilince dej!;nekler çifter çH
ter, teker teker, döne döne kalkıp 
iniyor; bebekler de zıp zıp zıplıyarak 
fır fır dönüyor. 

Çocuklar tutturur, pencere!erden 
çağırılınca bahçeye dalarlar, yanyana. 
bağdaş kurarlardı. önce bir taksim 
ve berbat sesle gayg:ı.ylı gayga.ylı ga
zel derken, türkülere girişirlerdi: 

(Oğlan kolunu da sallama), (Kır
mızı gül ta.karsın}, (Aman aman 
aman leçço) dan sonra gı.1.ya alafran
ga polka, CKutı kupl kutı mere ku
lançeto) diye ne dilce olduğu bilin
meyen mahut hava .•• 

Yüz para, üç kuruş, bilemedin çey
rek atılır, (Bereket versin) le te
menna.hı çaklp gldP.rlerd.l. 

••• 
Perde kuklacısı, omuzunda perde

nln çaprazvari açılıp kapa.nan çerçe
vesi, sırtında. küçürek bir sandık 
önünde laterna, dilile damağının ara~ 
sında ince zarlı kösle düdük, cırlak 
bir sesle etrafı çınlata çınlata, sok.ak 
sokak dola.şırdı, 

Çağırıldı mı gelirler, çerçeve kuru
lup üstüne dallı basmadan perde 
sarılır kuklacı sandığı alıp içine gi
rerdJ, 

Kuklalar bir, bir buçuk karış bo
yunda.. Kafaları, elleri ta.b.ta · elbise
leri kumaş, İşaret parmağı kafaları
nın altındaki deliğe, baş ve orta par
mak bllek:Ierlndeki dellğe sokularak, 
kollar havada oynatılıyor, 

kOPan onluklan, yirmlliklert toplardı. 
Kör Ahmctten sonra., geçen raa.

yaliler) yazımda. bah9ettiğlm 13eşlk
taşll Ahmet HulUsi peyda. oldu., Kö
se, çopur, bunıu Kat dağında, mecl
diyeden aşağısını almaz, hemen fır
latıp atardı. 

Onun repertuvarı da öteklııin tı
patıp örneği •• 

••• 
İp kuklacıları içinde, sekiz on yaş

larında iken ilk gördüğüm, Mla da 
hatırım.dan çıkmıya.n, !renk kuklacı
dır. Bir ramazan Dlreklerara.sı'ndakl 
salaş tiyatrolardan b1r1n1 kiralamış, 
her gece tıklım tıklım müşterı top
lamıştı. 

Perdesi şimdiki s'.nemaıann beyaz 
perdelerine yakın, kuklalan ar§ın ka
dar ve düzinelerle, hele dekorları 
gayet itinalı, göz alıcı ve çeşit çe
şitti. 

Hiç görülmemlı;, ve bir daha görü
lemez ne numaralar: 

Türlü türlü taklitli tipler, cam
bazlıklar, hok.kaba.zlık.lardan başka. 
baletçi kızların, ~ık ~ık dansözlerlı\, 
kuru kafa iskeletinin dansları 
(Pierrot), (Colombine}. (Arleqttln} ı~ 
pandomimaları. Sekiz, on kişi karı
şan, sfuJ.ü, mükemmel bir komedJ 

Hiç unutmam, en sonunda guyıı 
<Cennet) diye yemyeşil çayır çimen
li, billur gibi dereli bir manzara gös
terilir, gökte kanatlı n:elekler uçu
zur, şarkadak gerideki dağlar, tepe
ler yan.lıp renk renk ışıklar arasın
da şanı şarıl çağlıyanlar belirirdi 

. Bu frenkten birkaç sene sc~ra, 
Dm:klerarası'nda. Mızı.kal hünıayı.::ı.lu 
Halım bey de kukl-:ı oynattll.Şltı. Ge
ne mızıkalı miralay Mehmet Şah 
bey merhumun oğ'lul·du. Oyunları 
hemen hemen slnyorunküne yakın, 
rağbet de cok. 
Ralımetıı Halim bey meşruttyetten 

sonra Istanbul tarafı sinemalannda 
piyanistlik de etmiştir. 

Usta Kanarya, Ortaköylü Yasefin 
oğlu gibi Y1ikseıc kırat Musevi hok
ka bazlar da sünnet düğünlerinde ip 
kuklalan oynatırlardı, 

Gece yansı ya.kla.şmca hokkabaz 
masa başında yardağlle yarenllkler1-
n1 keser, el ça:bukluğu marifetlerine 
ara verir, blr köşede Karagoo o:ynar
ken öbür köşeye kulak perdesi kuru
lur, sonra fasla girişilirdi, 

Yukanda anlattığım gibiler kadar 
değilse de bunlar da oldukça hoş, 
eğlencell şeylerdi. 

Divanyolu lle Çarşıkapısı arasın
da, mütareke seneleri Beyaz Rusla
rın (Bahçesaray) adile açtıkları ba.
nn yerinde, be~ altı ay evvel (I{ukla 
oyunu) diye levhalar gözüme ll!şi
yordu. 

Numaralar hlç değişmez, Evvela 
koca burunlu, kambur göğüslü ve 
sırtlı soytarinin de cırlak sesle tür
kü söyliyerek çık:ı.şı. Arkadan tepesi
ne sopayı vurup bir 1hUyarı yere se
rlşi. Papaslann ta.but getirerek ölü
yü içine tık:rnalan. Ardından iki ko
konarun döne döne dansı; kum 
Araplannın (Udrubu kahva yallah 
yallah) dlyc havanda kahve döğdük
ten sonra birbirlerine tos vura vura 
oyunu, Nihayet koca bir canavar gö
zükür, kamburun koca burnunu har
tadak kapar, fasıl da biterdi 

Merak bu ya, bir defa. gidip gör
mek, çocukluğumun tatlı demlerini 
hatırlamak çok istedim, fakat saa
tinin vakltslzllğinden, eve dörnedek 
yoll.U'.'lun uzaklığından bir türlü na
sip olmadı gitti. 

-=--- -. . - . . -· -

• 
Ha, unuttum; 1klncl arzusu da be- diyeceklerim var ..• Piç Ahmet bı.ıgün
nimle evlenmekti. Eğer bu gece ge- Ie.rde Hamza reisin güzel kapatına.Bı.
llrse, Adsızın sOOleri 1ftl.radır diyece- m da ka.çıraca.Jt.. oruı. göre göz kulak 
ğlm ve inanacağun, Ya. gelmezse... olun dlyecelttlın. 

Ytmınılclarmı sıka. sıka baA:ırdJ.: - Haydi kahpe. Hamza re.isin ta-
- Gelmeızse, ben gl.deceğlm. Edlr- pa.tınası falan yok. Namuslu bir k&-

nekapı kara:k.olunda.ki kolbaşıya nsı var. Nlk:Ahında ben blle şeroet 
evimde olup bitenleri anlata.ca!Pm. içtlm. 
Piç Abmeclln 01dürdüğ0. adamdan Fatma~ götürdüler ve bir taş oda 
ba.hsedece~. ve Ha.mzanın kansını da h~tller. 
kaçırmağa yeltendiğini de söyllyece- Kolbaşı, atlı aseslere şu emri ver-
ğhn. Bakalım o zaman Ahmet ellm- di: 
den nasıl kurtulacak! - Piç Ahmet her gece cami tabut-* lu'klarm<la yatan serserinin b'.ridir. 

Fatma o geceyi uykusuz geçirdi. Hemen camileri dol~ın.. belki he-
Ahmet gelmedi. nüz uykudan uyarunanuştır Cami-

Fa.t'ına. öfkesinden kendini yiyordu. !erde bulamazsanız Mısır tarlası et
Sabahleyln sabn tük.lendi. Etraf- :ratmdak.1 a..tyon Jı:aJıvehııneleri.nde 

tan İpllkhaneye giden işçilerle bera- mutlaka göreceksiniz O bir katildir 
ber, o tla sokalta çıktı; doğruca ka- adam öldürm.üş ve cesedini mezarlığ~ 
rakola gitti. atmış. Onu tevki! edeceksiniz! 

Fatma çok hlddetliydl, Kapıda du- Atlı asesler bu emrt alınca karakol-
ran yeni.çeriye sordu: dan aynldılar ve Piç Aluncdi arama-

- Kolbaşı burada mı? b koyuldular. 
••• - Ne yapacaksın? 

- Mühlm blr diyeceğim var. 
- Kolba..,ı bu gece yeniçeri oca-

ğında kalmıştı. Yeni döndil, şimdJ 
yatı:vor. 

- Bu mm.an uyku olur mu ayol? 
Ya padişah şlmdl tebdill kıyafetle 
buradan geçse ne yaparsınız? 

- O zaman gidCT uyandırırım 
- H&ydi git uyandır öyleyse.: 
Kapıda duran nöbetçinin gooleri 

fal taşı gibi açtldı: 
- Ne diyorsun ha.tun.. padişah 

buralarda mı dolşıyor? 
Fatma işini çabuk bitirmek için 

başını salladı: 
- Evet.. evet.. bu tarafa doğru 

geliyordu. VC;zirl, ağası, celladı •• 
hepsi. yanında idi, 

Noöetçl içeri koştu. Karakol bir
denbire kanştı. Kapıda blrlken ~ 
sahipleri karakolun bahçesine doğru 
kaçıştılar. 

Ve kolbaşı, dokuz metrelik kumaş
tan yapılmış ıteniş şalvannı iki tarafa 
sallıyarak ortaya çıktı. İlk 1§.1. Fat
maya bağırmak oldu: 

- Hükar geliyor be kadın.. herkes 
bahçeye çekilmiş. Sen ne diye kazık 
gibi ortada dimdlk duruyorsun? 

Fatma kendini tutamadı .• güldü: 
- Merak etme aslannnl Hünkar 

efendimiz Eyübe rloğru geçip gıttt. 
Telaşa lüzum yok. sen benim işimi 
gör de vanp gideyim, Denden sonra 
gene uyursun r 

- Benim uyuduinlmu sana kim 
söyledi? 

Fatma cevap vermedi. 
Kolbaşı: 

- Bu kadın tekin d~U galiba. He-
le bir derdini dinUyellım •• 

T abutlarin içinde 
uyuyanlar 

Atlı asesler, o sabah ilköncc en.mi 
tahutlukla11nı! ara.şta.rdılar. Edtlrne
kapı civarındaki bütün camileri do
laştılar. Her rami t:ı.butluğunda bir
kaç serseri buldular; onlara Piç Ah
medin nerede olduğunu sordular. 

Asesler, aynı zr..mand:ı., tabutlar 
içinde uyuyan serserileri dayakla 
uyandırıp kaldırıyor ve tabutlarc!a 
yatmanın yas:ık olduğunu söylüyor
lardı. Bunl:ırdan birisi bağırdı: 

- Piç Ahmed! yıllardanberi Ed.lr
nekapı cami~inin tabutluğunu ı~endi 
evi gibi kullanıyor. Ona bir şey ya
pamıyorsunuz da biz zavallıları mı 
görüyorsunuz? 

Bu sırada caminin kayyumu ye
tişti: 

- Bu yersiz, k:mseslz bi-;arelerden 
ne istiyorsunuz? Dcrdinlz nedir? n:ı
mi anyorsunuz? 

Deyince asesler ne için gelcLikieri
ni söylediler. Kayyum şu cevabı ver
di: 

- Vezir Ahmet paşa zamanında bu 
zavallılara imaretler yemek verir, 
kervansaraylarda yatacak yer bulu
nurdu. Devletli çekildikten sonra 
m~czuplara., yurtsuzlara bakan ol
madı. Eğer Piç Ahmet gibi her yurt
suz, meskensiz adam kendine 'kolay
lıkla yatacak yer bulmağa muktedir 
olsaydı, bunlar da tabut!uktan kur
tulurdu. 

- Sen şimdi bu nlAnn.<ıız wJerl 
bırak da bize Piç Ahmed.in nerede 
bulunduğunu söyle. Yokı:a seni de 
alıp karakola. götürürüz. 

Dlyere-k Fatmayı !çeri aldı. , Karakola gitmekten korkan kay-
Ylllll, atlı asese bildiklerln1 söyledi: 

Ondan ötesi maltim, 
Fatma. intikam almak için Ahme

din bütün yaptıklarını kolbaşıya an
latmı.,ıt. 
Fntmanın sesi perde perde yükse

liyordu: 
- Bu herır canavarın blrldJr. (Ad· 

sız) gibi daha. nice masumun canı
nı yakmış, kanını akıtmıştır. 

- Adsızı nerede öldürdü? 
- Bizim evde .. 
- Ne zaman öldürdü? 
- Üç gece önce •• 
- Neden o gecedenberl haber ver-

- Tabutluklar Piç Ahmedin mes
kenidir. Fakat onu birkaç gecedlı! 
buralarda görmüyoruz. Belki Kunı
kapıya gitmiştir. 

- Kunıkapıda ne işi vıı.r? o sem 
tin tulumbacılan ve külhanbeylert 
onu Kumkapıya sokarlar mı? 

- Piç Ahmet arasırn. ortadan 
kaybolur ve kendisine sorduğumwr 
zaman Kumkapıya gittiğini söylerdi. 

- Yala.n söylermiş, Biz haklk:ıtl 
öğrendik. O buralara uğramadığı za
man dostı.mun evine gidermiş. 

Adam akıllı para kazanmağa. baş
ladığı zamandanberi artık son vapur
la geliyordu. Gündüzleıi de üç vapu
rile İsiaııbuln iniyordu, 

İhtiyar çımacı köydeki bütün in
sanların hayatlarını gidip geldikleri 
vapurlara göre takibederdl. Bir genç 
adamın akşamlan muntazaman er
ken dönerken birdenbire son vapura 
düşmesini hlç beğenemezdi. 

Bütün bunlar hakkında ta.hm.inler 
yürütüyordu. Her gece rüyalanna 
köydekiler glrerdJ. Dünyada tamami
le yalm:;, olduğu için 36 senelik ha.
yat onu köydekilerle son derecede 
haşır neşir etml.ştl. Hem şimdi, şu 
hasta halinde onlara biraz kızıyordu 
da .. Biri akıl edip de kendisini yok
lamağa gelmemişti, Birt ama.... Hal
buki Hayd:ır baba onları kendisile 
alil.kadar olmağa mecbur sanırdı 
Çünkü çocuklar cHa.yda.r babaıı d1y

0

~ 
etrafın1n. fır dönerlerdi. Büyükler 
daima kendls!ne iltifat ederlerdi 
Halbuki şimdi?.. Acaba niçin gemtl~ 
yorlar? •• Kendislnl neden yoklamı
yorlardı? •• Haydi çocuklar gelmezdi. 
Büyüklerin de pek fazla işleri mı var

Benim çocukluğumdan en' çok ge
zen kuklacı Üsküdarlt Kör Ahmetli 
Bir gözü mlsafirli, triyarı. sırık ha~ 
malı kılıklı bir heri!. İki çeyreğe per
de kurar, çeyrek de versen alırdı. 

Semıed Muhtar Alus medin? Kayyum istcmiyerk güldü: 
- Ne .diyorsun yahu, dost kim, 

Ahmet kim? O, kadınlara yan giiı:le 
bakmaz. Biz onu herkesten iyi t::ı.nı
rtz. 

_Hele genç kızl:ınn geç vapurlarla 
donmelerine katfyen taraftar değil
di. Bazen kendi kendine: 

- Bak h~~e;,.. Ayten üç gecedir se- dı ne idi? .. Her halde öyle bir şey 
kiz otuzla donuyor ... Aı-ır.eı-;1 de bu kı- olacaktı 
za karşı .Pek ~umuşak davranıyor ca-ı Çım.ac

0

ı Haydar baba bir gı.in öldü.. 
nım •.• dıye soylenlrdl. Otuz altı yıl- o hayatında köyde birlsinin eli kesll
lı~ çıma.cıhk on~ o hale getlrrnlfti ki 1 se hemen haber alırdı. Lakin köyde 
koyde bırınln bıle bumu kanasa he-; hiç kimse onun ölümünü blle duy. 
men haber alırdı ve her şey ile deh- madı... (Bir yıldız) 

BİLLÜRŞİŞE 

Bir aralık Habeş bir çocuğu da be
ral>er taşnnış durmuştu. Vücudunda 
pembe renkten ağarmış fanllA ma
yo, soluk atlas don, üstünde yırtık 
pırtık ceket; güya cambaz. 

Ustası a.şk.a gelerek (Hayya!) dlye 
bağırdıkça zavallıcık perendeler tak
laklar atar, baş~ağı kabak durur 
bacaklannı boynuna dolayarak bük: 
lüm büklüm olur, elleri yerde ku:rıba
ğa gibi zıplaya zıpla.ya yürür. kan
ter içinde parsaya kalkıp gönülden 

·- -

Tokat'ta Köroğlu 
çeşmesi tamir edildi 

Tokat (Akşam} - Tok.at'ta.n çıkıp 
Sıvas'a giderken Çamiıbel denilen 
yerde, bir zamanlar at oynatmak, kı
lıç · ve kargı sallamakla ün aım~ 
meşhur Köroğlu'nun çeşmesı. vardır 
Çeşme son günlerde vali B. İZmd.di~ 
Çağpar'ın htmmctUe tamir edilmiştir 

Ebedli Şef Atatürk, Samsuna çık~ 
tıktan sonra Sıvas'a giderken bu 
çeşme •başında dınırnuş ve suyunu iç
mişti. 

- Korkuyordum .• 
- Öyle baldın çıplaktan korkulur 

mu? Demek ki sen de ona yardım 
ettin? 

Fatma hiddetlendi: 
- Ha.yır. O benim bclll.lımdı. o ge

ce .lru;ka.nçlık yüzünden Adsızı öldür
dü, cesedini mezarlığa götfuiip attı. 

- Sonra ne oldu? 
- Bir daha semtime uğramadı. 
Kolbaşı, kapıda. duran nöbetçilere 

bağırdı: 

- Tıkın şu kaltağı külhan odası
na .. 

Fatma şaşaladı: 
İfadem bltmcdl aslanını. Daha 

larla Haliç sahiline doğru yürü- - etle demeyin ... Şaka etme- Hayrette kaldı. Hakikaten de ku-
yordu. n• y:in... allahi gördüm ağabey. Fıs- !ağı.na garip bir gijmbürtü ile kan

tık ağacından sizin laboratuvara şık bir takırdı çalınmışh. Demirle-
Günün ı§ımasına bir kaç saat kala. doğru geliyorlardı. Ellerinde uzun rin taşa topra w 

doktor Kemal Mehmet beyin oda u:zun bi.rşeyler vardı. elen. • ga 'Vllrması kabilin-

Uzunbôylu konuşmadılar. Asesba
şı kayyumu hain bak;ş!arla süzdük
ten sonra: - :iç Ahmet gibi bir serseriyi ko
rumaga çalışan insana ilk defa ras
lıyonız. 

Diyerek, başka bir caminin tabut.
luğunu a:ramağa gittiler. 

* Ka'rlye c:unisi bahçesinde .• a.zcsler 
atlarından indiler.. bunlardan b'd 
sordu. ' 

(Arkau var) 

- -~ 
Doktor bir kaç adım bahçede 

ilerledi. Fakat evin içinde, merdi
venden koşuşmalar oldu. 

Şayeste: 
k.apm hızlı kızlı vuruldu. Merhum _ Mitral öz fi)A 1 · Hacı Mebmedin büyük ovlu dar d • y an o acak. Haydi - Karaba§ ... Karaba§I ••• - diye - Ne vad Nedir"> Ne yapıyoro-

k 1 d 
g e- haydı yavnım saçmalama! Sen mı'- haykırdı mir aryo asm a doğruldu IV'e d.irı- • b · sunuz} - diye geliyordu. 

AŞK VE MACERA ROMANI 

1- ..ı' D bel k dem ozmufSUn. Doğru yata;;.,na 1 
caı. ar CT te errür etti: f d ... Y •V• A 

. 
-. - Sen misin Şayeate) Bir ... y mi Sağ tara ına ön, gözlerini kapa. Hayvanın sesi gelmiyor. Dudak.- - engecıgım. h yengeciğim ... 

- Bir saate, haydi haydi iki aaa-ıgövde hareketlerile heyecanla heye- istiyorsun güzelim) ,..- zihnindeki dii§ünceleri at, mı§ıl mı§ıl lannı cacayip §ey> manaaın<la büz- ~ı~sızlar Karabaşı öldürdü! Yedi 
te kadar hepimiz birlikte bundan canlı bir -yler mun" aka..,. ediyorlar. Ha w b "V'I' dü ba•ını llad K d. k di şı ... Bahçedeler ... k J d r-. ,,.. - yır aga ey benim .•• Al;, ... ..,,_... w •V• • " sa ı. eın ı en ne: 
çı .. ma ı;v oğru Beşiktata gitmeliyiz. Nihayt reis bazı adamlarla birlikte Ben, Reşit!... Çabuk aç... - Agabeycıgım... İmkaru yok~ c- Billur §i§e denize uçalıdanberi Genç ;kız ağlamaklı bir sesle: 

~:ı;~.mag:;il;;;:~ f:'l~:ı::r döadü. V~ Bed.~ye il~ Emin ve Rı- Genç doktro, terliklerini, rop dö ~'lJ'a.rı:~ ten. ~~I otrsutıuz, ge- cinler periler bizim evden el etek - Kemali Ne olur ... Allah aşkı-
Buna emin ol reis · za da dahıl, kafile halınde uzaklaşıp fambrini giydi. .. • aşagı me m. .a · doğru ıöy- ~ekmişti. Yine ne oluyoruz'» diye nal Gitm.e... Gitmende ne mana 

Atiye arkaİannda,. bakt gittile.r. Gene Cahidenin vıyaklama.- - Dur, geliyorum. luyorum ... Penceremın önünde Ka- düşündü. v.:ı.r~ Ya sana birşey yaparlarsa. 
- Demek gidecelker. Sabahla- sı ses~zliğe hakim oldu. Neden son- Reşit, elinde şamdan, uzun beyaz rabaşın hınltısını iş.ittim. Havlama- - Sen .yürü, ben geliyorum. • diye hıçkırdı ... 

mıyacaklar ya 1 Pekala ra Atıye çınann dibinden kalktı. gecelik entarwle adeta titriyerek sına meydan kalmadan sesi birden Çocuğa belli etmek.sizin " 
Zihnind~i plan gittlk~e tebellür dFethinin kapısını vurdu. Şişman ka- kesik keik. dedi ki: bire kısıldı. Merak ederek pencere- b dak' k d. d yatagın Sesinde öyle bir yalvanş vardı ki 

ın· - Eve hırsızlar gın' 'yor ye yaklaştım. Ve o adamlan gör- aşuculdn Eı .ome ıtnetı'g~nı'nı' tabanca- doktor tabMıcasını cebine soktu ve 
ediyordu: • ... d" Yed' k' . d B b sını a ı. mnıyet açarak · · · d E 

N k d 
"t · k - Gene k' " d' k'l di · A R'· um. ı ışı say ım... ir irle- b' I . di ıçerı gır i. vin her tarafını aradı-

<- , e a ar mu eessır, ne a- ım r - ıye ı i · açın- - man yavrwn... uya mı gö- rı'n . _ .1 ek .. .. l d ce ııne yer eştır : 1 Hi b 
d 

· 1 k d. ca · .. N h Öyl . e ışareuer verer yuruyor ar ı ar. 'ç ir gayri tabiilik dikkatle-
ar perışnı., o sam, gene en ıme · ruyorsun ~ e ırsızı} e bırşey Ben d k ktu . h b w · - Yürü bakalım 

h~L· 1 1 ş d b ki Oh "k'· I K ıı.. k . k e or m, sıze a er veqnege w . . · rine çarpmadı. Fakat sabaha kadar 
aı1.ım o ma ıyım. ura a e eme- - §U ur. - dedi. - Ara- o sa araoa§ ıyametı opartır. geldim Şa t . el Aşagı kata ındıler Sokak kapısı 

lif Hepsi birden çıksın, gitsin ve ben dım ve hepsini buldum Ç - Hem o varken evı'mize yaklaşmak lun mı~ yese yengemı uyan ıra- nı açtılar. Bahçeye d.ogvru bı·r adım. gözlerini de uyku tutmadı. Bir çok 

ı • b.k 
1
. . d · ed'I · ocugumu r seferler, muhtelif istikametlerdeki 

p anımı tat ı etme ıyım ... > a ıst 1 er, Ben alıp göl'ii Y• kim.in haddine~ Doktor'. atacaklardı kı· Rcşı't ayaklanna yu-LJ y b' d'b' Gözün d h recegtm. pencereleri açarak bahçeyi gözetle-
r emen oracıga ır çınarın ı ıne ... ~y ın, anımcığım! Yumur- G·· d" Gözlerimle gör- _Canım h d d. muşak birşey ~kılarak sen<leledi ve d 1 E 

d A k 
.. 'd' · ·· "l cagın vıyaklarn~aından ·bu .k - or um... ne acet i r. vin üç dört odasında la'mba-Jtur u. ş ının ve umı ının gomu - ..., d" & • - e ı - b' wl k k d B düğü kapıyı ta uzaktan gözet1eme- olsun kurtulacaksın. gececı u;;. k ş, altı, yedi kişi idiler. Onu da telaşa düşüre~eksin. Hem ~:~~u;:;.~r J~g_,; b <?P'i: ı . ahyde lar yaktılar. Gözlerine korulukta 

ğe başladı. Fethi reis aceleyle ora- B_ir çeyrek sonra, Atiye, bnrıi.i.va o tor alaycı alaycı güldü: bak ben sana aksini isapt edeyim! Ç k o gv1 .ır oşuşma o clu. bazı gölgelerin dolaştığı çarptı. La.-
.ıan çıktı. Bu sefer patiska perdede M lah k -·~ - Ohol Ohol Seırıin hırsızlar Yürü benimle beraber... oc_u yKere bcgı mışz: il K kin, bu hayal mi, hakikat mi} fyı'co 
cı I e atın ızını pelerininin akİıta eşkıya çet . h .., N . . . Y k d c ara aş... ava ı arabaş. t · d I . . b 
üç gölge biri birine karışıyor: e , ha§, saklaml# olduiu halde hızlı adım- caklar. eaı )'a ur. ~yımızı soya- aBta o asdının penceresini hızla işte boğulmu§. Ölmüu diye ağlı- j ayın e eme csızın sa ahı ettiler. 

i açtı. aşmı ı§an çıkardı. Lakin yordu. J (Arka.sa var) 

Yazan: (Va • NQ) Tefrika No. 120 
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BAYAN AHÇI iş İSTİYOR - Ala
franga - alaturka. yemek pişirmesini 
mükemmelen bllit taşraya gider. 
Elinde bonservlsl var. Küçük Pannak
kapı Na. 42. A.N. 

mofon, lld büy{lk nlkel vazo, büyük tıınnn satılıktır. Dlvanyola cnddero ·masratma. i§Utak de kabul edilir. 
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lılar. Beyoğlu Sakızağacı Na, 55 kat müracaat. 
3. Pıızar, salı günleri öğleye kadar. zıo LİRAYA SATIAIK APAllTI -------------

s, .. _,,Y'IP' ,,.....,._.A ••• -_.,..,..,İ VE MAN - IAlellde Genç Türk cadde ACELE SATILIK EV - G l/2 oda. 
nuı...a.a. a.wı.r..ıu MAA.tnc..., sinde dört dalreH ve senelik geliri .. -.•~- b~~k n 

KOLTUKLAR - Ernıman 3 tipinde 2440 lira satılıktır. Dlvn.nyolu 9 Nu- ~nazır ....,... bahçeslle 3000 -
1NŞAAT; TAMİilAT, TADlı..AT Za\.YS ve R. C, A Mumvtton tşler ha.l- mnn. Tl!: 21807 ra B~<iktnş Kılıça.lı Posta Müvezzll 

PROJm.ımi - Bctonnrmc, fe:nn1 be- de Jaıı>h. Münıca:ı.t Pap:l.zynn Ap. - roka.k No. 19 - 2 
s:ıb:ıt ynpılır. Ruhs::ıt işleri tnklp et- No, 7 EmlAk sokak Nl.şanta.ş. 2 13500 ı.htAYA SATILIK APARTI ACELE SATILIK APARTl!\J'AN -
tirlllr. Kadıköy Kerestecilerde Mü- MAN - !'atihln en ~ı mevklln- Beyoğlu Kalyoncukulluk inglllz •-

Yüksek mühendis mektebi 
müdürlüğünden 

Son glı1ş mtlsaba.knsında. evvelce kaıtuıdıklnrı ruın edllen talebeden: 
maada sıra numaralan n.şnlbdıı yazıll nam~eiıer de mekteblm1ze yat~ 
olartık kabul edllmJşlerdlr. Hemen mtiracaatlnn. 

Sıro No. Sıra No. sıra No. 

214 \ !40 450 418 
136 312 S71 236 
280 48 246 ~58 
608 ııo 227 155 
94 602 409 126 
85 IZ04 115 465 

355 ıs S48 fl7 
145 198 58 80 
49 s10 627 11'1 

354 303 418 
478 132 399 
167 S68 60 
17 455 36 

hürdnrfuntbey sokağı 1/1 bay İs- SATILnt PİYANO - Alman mar- de Dd da!rell, senelik gellrl 960 lira raymdnn aşağı Hamalbaşı Yenlyol 
mail doğrama fabrikasına ve Sul- imh iyi. halde blr piyano aatılJktlr. Divıınyolu caddesi 9 NUman ttnı:en. Saman meydanı Petro Facı fınnı ya. ·'"<1226) 
tnnhamam ECE tuha.,•'"' - .. - ... _.. .. Bilyükada Ankara palas oteli sahi- Tel: 21807 

427 218 

.. v .. ~-- btn - n1nda TcvfJlt Efendi somğında. 3111 
tMühendlsı> rumuzuyla müracaat. e müracaat. Telefon: 56 •• 80 4000 LİRATA SATILIK nthmAN numaralı senevi 1200 llnı ira<lı bu- Devlet Orman lıletmesi Düzce revir amirliğinden 
iKTİSAT FAKtlLTESt TALEBE- 4 - Kiralık • Sablıli 

Sİ - Bir genç ehven ücretle her han
gi btr müessesede her nevt işte bü
tün gün çalışmak ıstcmcktedlr. Ak
ş:ım'da <S.T.> remzine müracaat. 

Çember:lltaşta Vezir han sırasında ?tınan O~ btlı milcec.idet Güneşll Devlet Orman ışıetmesı DUz:ce rev1r1n1n Danıert deposmıd:ı. mevcp,t 
senelik gellrl 300 Ura ve flstiinde bir apnrtıman içindekilere müracaat. 189 metre küp ve 589 desimetre kilp muadlll 2SO adet kayın tomruğu 13!1Jı 
odası bulunan dükkAn sa.tıhktı!'. T - 9 942 cuma günil saat 14 te DO%cMe Devlet Onııa.n 2şletmesı Revir tımlrllği m. 

DAKTİLO, KATİP - Eski ve yeni 
Türkçeye bihnkldn vakıf bir bayan 
ciddi mücs.<;eseıerde hesap, satış, ko
misyonculuk 1şlerlnt dnhl mükemmel 
blr surette yapablllr. Akşam gazete
sinde (CM) rümurunn mektupla mü
racaat. - ı 

KALORİFERCİ veya .KAPICn.ııt -
Tulumba, terkos tamiratından anlar, 
~1 de temizlik işlerinde yer arıyor, 
T:ırlab:ı.şı Paşabn.kknl 13 Hüseyin 
Korkmaz. - l 

130,000 - tstnnbulun en göbel: ye- 21807 - ö{;RETI\IEN, TALEBE VEYA ME- nasında müteşcWI .tomısyonda_ açık arttırma ne sıtüaeaktır. 
rinde 45 od.ah 65 yato.klı bir otel ISOO LİRAYA SATILIK D0KKAN MUR BİR BAYAN _ Beyo&lu ~ Tomruklann blr metre kiipunihı muhammen bedeli 20 llmdır. Şart.nam~ 
acele satfuktlr. Takslm Şehıtmubtnr NuroomıanJyede üzerinde blr odası ~·da. yenı bir apt, da bı; aile ya- ~kara Orman mnum müdllrUlğü, İstanbul Onnan çevlrge müdüılii~ fiıi 
cad. 1/4 T: 434136, D. No. 440 olan di!tttn satılıktır. Divnnyolu cad nında möbleli bir oda kira.ya. verlle- Düzcede Revir Amlrllğim.lzde n tomruklar ~de görülebUir. 

90.CIOO - Talimhanede altı kath desi No. 9 Numan thken Tel: 21807 cektlr. Pnml.yon da otabnır. Akşam'- - isteklilerin cı. 7.5 muvakkat temlnat ve nfil.kı lflzlm.elerlle birllkte 1ha.ld 
6 ,...r odalı ta.ı-... rerll, bah"cll bir •• da (F. Y.) rilmuzuna müracaat. cun ve saa.t!nde meüftr komisyona. müracaatıan. (1014> ' 

.,,- uu ,.. ıuSKUl>ARD.4 - 11 odalı geniş 
n.part, satılıktır. Müracaat Taksim ba~ll. terkos. elektrik, kuyuları elan -

2 

Şeh1tmuhtar cnd. 1/4 Tel: 43486, D. o.hşap ev (4000) liraya satılıktır. Ka FEVKAI.!DE l\IANZARLAI ARSA -
No. 441 rn.köy Meleı: han Na. 8 Emlfılu:ervis'e Cihnngirde denize tamn.mile hWm 

80.000 _ Beyoğlu Ba1ıkpamr bir mfiracaat. - l bir nrsa uygun !latle saWıktır. Boz.. 
o.po.rt. 5 tatlı 4 der odalı 2 dükkln kurt Emlflt Taksim Abdülhak Hillnıt 
nvnca. büyük bir depo ftzertnde ayda TOPKAPI Bı\RiCİNDE - Birçok caddesl telefon 43532 - 1 

fa.brllca arsalan ayn n.yn veya toptnn 
300 Ura. Tel: 43486. D. No. 442 - sntJlıktır. Karaköy Melek han Na. 8 5 MÜ IK 

u,ooo - Bcyoıµu SaJtmı.~cı c1- Emlnkservts'c milrncaa.t. - ı - TEFERR 
vannda 5 odalı, lınhçell, bany0lu. yajt-

Beden terbiyesi istanbul 
Bölgesi Başkanhğından 

FnUhde Futbol sahası yanmda. Bölgece 1~ ettır1lecek kapalı sato-. 
nun ve Ealıa tahdlt duvarlarının mevcut avan projeye göre fenni şartnnmd;. 
sl.nln, metrajmın ve ıı:ıaıe evrakının tanztmı. inşaatın kontrolu 1/50 nılkya>c 
sında tafsllfit p15.nlannm yapılmam CStntUt hes:ıbntı hariç) 1~ Türiit YülOo 

llUKUK FAKttı.TESİ _ Birinci lı boyalı kfi.rglr b1r ev s:ıtılıktır. Tnk
mnıf talebeslylm. Mali vaziyetim mü- sim ~hltmuhtar cad. 1/4. T: 43486, 
salt olmadığından, tnhslllme engel .;;;D.;.·..;.N..;o.;.·..;4..;.43;;..... ________ _ 

GALATADA - Otel, han, kftglr ALl\IANCA DERSLERİ - Bir Al- sek mlmnr ve mühendisleri ıı.raSJnda 10/ll'1942 tarlhlnden ltlbaren (20) gün. 
evler (5000 - 40.000) liraya sntıl•ktır. man b:ıyan tarafından ucuz vem. milddetJe Jmpalı zarf usum. ile mOna.kasnya Jronmll§tur. Bu tş lçlıı muham;.ı 
Knraköy Melek han No. 8 Emlfı.kser- mektedlt. Be~lu Reşat.bey sok. Na. men bedel 80.000 seksen btn llra üzerinden yttzde 4,4 hcsablle 3520 üç b1Q; 
vfs'e mürac:ıat. - 1 9. Gnlatasarny Apt. daire 2. - l beş yüz yirnıi liradır. 

olnuyacnk şekilde ö~Icöen s~nralnrı 21,000 - Tepeü..c:tü clvannda. trnın
çnlışrmı.k üzere iş arıyorum. Akşam' - vaya. 3 dakika 3 kntlı ! - 4 - 5 odali 
da H.F.A, rümu::una. -1 blr apart. satılıktır, Mürncn.a.t T: 

• • t Bu miktardan kazanç kanununun 28. el maddesi dcUUetlle vergi kesilir. 
BA'lT,ZİTTE - ı..nLEL DE - Em ALMANCA DERSLERİ - Usulü Tnllplerln münakasaya glrei>Dmek 1çln: 

ımANSIZCAYI iYt BİLEN - ve 
hukuk fntüıtesine devam eden bir 
genç ôğled<'n r.onrn çalı~mak üzere 
münasip iş nnyor. Akşam OL K> 
rümuzuna mek•upla mür..cruıt. -

iST. tlNİVERSİTESİ BlliillK FA
KÜLTESİNDEYİM - Mali vazıyetı
mln müsaadesl?Jl~l d-'Iayı'lile fakül
teye devam edem.lycceğim 5() lira üc
reue bir iş arıyorum. İsteklilerin A.V. 
rfrrnuzuna mürncruı.tı:m. 

2 - 1ŞÇ1 ARJY ANLAR 

ALMANCA VE TCRKÇE - Ticari 
muhaberııta bihakkın muktedir dak
tilo bill.r bir bay veya bayn.n aranıyor, 
Posta kutusu İstanbul 562. 

İŞÇİ ARANIYOR - Boblnuarcı, 
kordela şerit ve potlnbağı makinele
rinde çalışabilecek .işçilere ihtıynç 
vardır. Acemi işçl da.hl alınır. Gala
ta Necatibey cad. No. 156 ya mürn
caat. - 1 

43480, D. No. 444 
sn.ısız apartımanlar <S0.000 - 45,000) tedrisi mükemmel olan bir Almnn n) Yüksek Mimarlık veya Mübendlsllk diplomasını balz olmaları, 
lira.ya satılıktır. Karaköy Melek han öğretmeni Almanca dersleri vermek- b) Ellerinde başlı b:ışına blr Devlet Dalı'esl namına resmi bir 1çln pro~ 

80,000 - Cihangirde iyi b~r mevki- Na. 8 Emlnkservts•e müracaat. - 1 tedlr. Temiz mobilyalı btr odn kira- ve ş:ırtnamcsinl hazırladıklarını ve b17zıt kontrolünü ynptıklannı tevslk oo& 
de 6 katlı 6 şar odalı banvolu güzel Tı\M TEFERRtlAT _ Bir n!ke- lıktır. PnzaTdnn maada. her gfm saat resmt birer vesikayı haiz olmaları, 
bir apart. satılıktır. Veli Özder. Tel: ldjhane takımı satılıktır. Galata Yel- 4 ten 7 ye kad:ı.r İstl.klfil caddesi 133 c) Beden Terbiye.!! Umum Müdürlüğünden ehliyet veslka.sı alarak 1b?Q 
43486, D. No 446 kencfler l4' Na. B. cemUc müreccnt. No. Hasan bey n]l3rtunan 2 nci mer- etmeleri. 

dlven 1 lncl kat 6 No. ya mür:ıcaıı.t. dl «;;, 7,5 nl..spctlnde temıruıt vennelerl. l!izımdır. 
2'7,000 - Bey~lu Sürp:ıgop clvn- KİRAJ.JK - Mobilyalı veya mo- - 4 e) Bu 1§e a.ıt §llrl;name ve avruı proje (b) maddeslndek1 vesika.yı gös~ 

rmda trnmvnya yakın ~ katlı s-4- 5 bllynsız. Şl.şllde Bomontı clvannda ARı·~ıETiK _ GEOMETRİ DERS- mek §artne. her gün be§ llra mukablllnde Takslm'de sıraservllerde 57 n'ttıM 
odalı banyolu bahçeli bl.t apart. sııt1- tramvn iki d klk fed ::.. """ ~· ya a a mesa e mı.uı- J,ERİ - Lisenin fen şubesi mezunu marada Bölge mUdürlüğÜ.nden alıno.blllt. 
lıktır. T: 43486. n. No. 447 tnkil bir katta üç oda b(ıyük hol, üniversite talebesi tarafından ortıı. En mutedil ücret ve en muvııfllt teklif yapana ihnle icra edilir. .ı242, 

42,000 _ osmnnbe~e tramvaya elektrik, havagazı ve terkos. Müra-
caat: Her gün. Telefon: 20553 mektep ve dokuzuncu sınır tnlebesl-

yıı.kın 5 katlı 5 şer odalı banyolu, çok ne kolay bir metodlıı. öğretilir. Ak-
s:ığlam bir npart. satılıktır. Müracaat RAKIRKÖYVN _ Güzel yerlnde §a.In gazetesine s B rümuzuna mek- • Deniz Fabrlkalan muhasebesinde 1stlhdam edllnıek üzere dört ucretn 
T: 43486. D. No. 448 denl:>:t görür metresi bir liradan üç tupla yabut 62.:a3 "telefonla mürn- memur alınacaktır. isteklilerin dilekçe ve icap eden veslknlarlle en geç IS/, 

H,000 _ Maçka clvnrmda 8 katlı liraya ka.dnr satılık arsalar. Taşralı- caat. _ 2 11/942 gunü akşamına kn.da.r Gölcük De:nlz Fabrlknlan Genel Mfıdürl.ı~e 
3-4-5 şer odalı banyolu bir apart. sa- lıırn tafslH\t verilir. Bakırköy Zubu-1 mürncaatıan ve bu tai1hten sonra vaki olacak mürncantıann nazan ltıba.-
tıl tnt Baba c:ıddeslnde 22 numaraya, l\IEK'J"UPLARINIZI ALDllUNIZ rn nlıı.mıycağı. c1221 

ıktır. Müracaat Taksim Şehltmub- ____________ ;;.___ Gazetemiz idarehanesini adres l 
tar cad, 1/4 Vell Özder, T. 43486, D, ö ı1 1 Devlet o ı t • o·· . .... . ı·.... d S!\TJLIK _İki katlı kar....ır ap:ırtı- olarak g stermiş olan kıı ıer - rman ş e mesı uzce revır amır ıgın en 
No. 449 ı:;• i d man Kadıköy Rıhtım boyu Misakı m z en Devlet Onnan tşletmesı Düzce revlrlnln Mudurnu Elmacık dere Tekiı'-

34.000 - Pangaltı hnmam cıvann.. M11Jt sokak 107 No. Gazi mektebi E-r - Alnı - Ş N - S S A A - ler deposunda mevcut 220 metre küp kayın tomruğu 13/ 11/ 942 cuma gtlnQ 
d:ı 5 katlı 5 şer odalı banyolu sağ- karşısında nlt kata mürncnn~. - 1 N E - B D - K T - l'tl V - saat 14 te Düz.cede Devlet Omuın i§letmesı revir funrtliği binasında mütc-
lam n.pıut satılıktır. Taksım eehlt- G, Snt~ - Meto<l - Yönder - şeltkU komisyonda a.çlk arttırma ile astılacnkbr. 

Deniz Fabrikaları Um um Müdürlüğünden: 

Suavi sok. No. 23/3 lkl katlı, beşer + .... __ 
odalı, bıı.hçe, banyo, tarns, .su. elek- namln.nna gelen mektuplan !da- Ankara Orman umum mlldtırın~o. • .1JSı.ıuıbul Ormnn çevlrge nıüdüıtlibu ne 
trlk mn.nzarnlı apartıman ::atılıktır. • rehnnemlzden aldırmalnn rica Düreede Revir limlrllğimlzde ve tomruklar yerinde görülebll1r. 

muht:ı.r cad. 1/4. T: 43486, D. No. 450 KADIKÖY - Bahriye caddesi. AU 1 T E R - F. 1 Tomnıklann bir metre küptinün muhammen bedeli 15 liradır. Şnrtname 

35,000 - Ma.çkn. clvanndn 2 kat _ 
4 

olunur. İsteklllertn 4lı 7,5 muvuknt teminat ve evrakı lf\zlmelerlle birlikte ıhn.le 
işçi AUYORUM - Bobinvuar rru:ı.- üzerine 7 otla, bnhçell fevkalMe bir gün w saatinde mezkftr komisyona müracaatları. (1013) 

klnesinde çalışmış usta masuracı kız- köşk acele satılıktır. Taksim Sehlt- ----------.------------------

lnrın Yenı Postnhıı.ne arkasında 32 muhtar veu ÖZder. T: 43486• D. No. Zayi _ 940 - 941 senesinde :tstan-ı Kadıköy ıcrn memurluğundan: Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
No. lu Küçiik Ticaret hn.nının üçün- 451 bul .. ~ke .... 11_..._d....., nldııı.. ... olgun- 96 21447 ...... ,.,da ...:"-yel rl ...,..,, 
il k t d ... ı 11 '-tla tö ..... ,,, ~· ...,.. &.,... -s ·~ı:;· .,...... e 3-...ı Yd. Sb. ve memurlann şubcmtze mfirncaatıarı,, 

c a ın 11"" p k ........ ma a l:Jfe AN""ARAYA NA'ITY-ı~ ıs- ı..ıı. 1 f kst dl ü tl 4 ın. n.a.ac...a .. •>n. ıu· ur.. ve lise bitirme diploma an a-
1 

Bir borçtan dolayı bJıczedilerek o tnt. rde kanuni muameleye tevesınil olunacat;'l. 
me m racan an. - YENLER - 6 odalı boş bir arpartıman külte yangınında yanmıştır. YenUe- paraya. çevrilmesine k:ı.rar verilen 200 Sn. 6. Hs. M.. Bekir oğlu Vebbl An 'Üsküp 329 - 14, Top ~. Melunct 
MÜREBBİYE iSTENİYOR - Dört dalres1 İstan'buldald daire 11e değiş- rlni aln.cnğımdan eskilerinin hükmü ıırn t:ıymetJnde bir adet 8 trunbalı oğlu Mu..ctaıa Lfıtfl 50637. Top. Ölç. T~. İsmnll o~lu M. Mithat Erdeneı 

yaşındaki klz çocuğa gündüzleri bn- tireblllr. Müro.caat: Takslm şehit~ yoktur. Ersa marka. radyo lle 60 l.ln kıyme- 50742 Ecza. tistğm. Yasef oğlu İsak Adatao 38341. Top. Tğm.. .Adil Soyar. 
kacak. Taksim Sıra.serviler caddesi muhtar caddest 1/4 telefon 43486, 5381 No. Cennp Kesldn tinde ve dört :tnpaltlı mnvmı ve a.y- 50463 P. Tğm. Remzi oğlu Mahmut Plrlnççl. 49405 Nk. Tğm, Izzet oğlu Arlf 
59 doktor Suphl Ann'a müracaat. - 1 Zayi _ Nüfus ~remt, beıntımı nalı hüre 16/11/942 pazartesi günft Hlkmiıt Beton 13686. (1620 - 1163) 

- 1 MÖBLE VEYA MÖBLESİZ KİRA- ve tatbik mübrümü kaybettim, yeni- saat 12 den 14 de kadnr Knlamışta.1s-
_EC_ZA_C_I_K_A_L_FA-SI_A_R_ANIY __ O_R ___ LIK EV - Osmanbeyde telefon ve sini çıknracıığmıdnn eskls1nhı hük- kele clvamıda Osman Kaptan npar- Kütahya valiliğinden: 
İşe vakıf b!r bayın yazı ne 757 İs- Frijfıderi olan modern blr ey k1mlık- mü yoktur. Zehra noşgören tnn.anınm arkn kısmında blrlncl açık 
tanbul posta lrutusnna mlli'ncaatı tır. Her gün saat 12 - 14 arn.sında ZAYİ _ 1838 No h Tıbbiye diplo- arttııımam yapılmak 3Uretlle satılacak- Kütahya Merkez hastanesi ı* ~ l adet Fur.bastür, ı adet ~-

_:. 
1 

görüleblllr. ~n su deposu kn.Işısın- tır. Birinci arttırmada teklif edilen trlkll santir!uJ, ı adet elektriltll ~ ! ~et Benmari, w 1 adet Ameliyat 
. da Halepli Şfıkrft 60k'akı 11 No. da mamı kaybettim. Yentslııl çı.karaca- bedel mahcuz eşyanm muhammen mMIWnın 1bales1 güntı talip çıbnadı~dan eksntme müddeti 17/11/942 

DAİMİ niR llEKil\I (ASİSTAN) - bayan suada müracaat. _ 2 ~d:ı1un~~ln ~~:ıfa~1ij!~ kıymetln1n % 75 şint bulmadığı tak- salı gQnil soo.t 15 de ihale edllmek llzere uzat~tır. 
~şlre. kadm ye erkek ~iye lht1- tirde 17/111942 salı günü aynı mahal 1 - Fut'basturun muhammen kıymeti 750, Elektrikli santlrfujun 360, 
:raç vaıdır. İsteklilerin Takslm Bele- 13,000 - Bomonti clvannda iki kat ZAYİ - Hayriye Llsesıntn san s:ı- Ye saatte tkincl arttırması ya.pılmnl: Elektrikll Etüvün 850, Ben.marhıln .350, Ameliyat mnsnsınm 2700 llrodır. 
diye Bahçesi ka~ndn. Taksim va- ilzerlne 4 odalı 2 hol banyolu beton- nıtından 800 No. ne aldır;tm 26/9/942 suretile ıı:ı.tııaca~dan ı.steklllerln 2 - Bwılann umum.unun muvakkat teminatı (375) liradır. 
kıf Hastanesine müracaatları - ı arme bahçeli bir ev satılıktır. Tele- tarihli tasdllmame Pertcvnlyal Lise- % 7.5 pey akçeslle arttınnaya 1ştlrak 3 - Ş:ı.rtnames1nln bir örneği İstnnbul vlliyetl s·/Jhat ,.e Içtimai ~-

L!B · fon 43486· D. No. 445 sinde muamelesi yapılırken ka}1>ol- edeblleccklerlnden satış günleri ma- ven.et müdürlü.ğüne gönderilmiş olduğundan istekliler mezkiir mildlirlü~ 
ORATUVAR - Amb:ı.l:ı.j tşle- 16,500 _ Osmanbeyde beş odalı muştur. Yenisini nlncağıından esklsl.- haıtlnde hazır bulunacak memura mü- müracruı.tın. göreblleceklert g1b1 vllflyet da.lın.i cncümenI kalemlndekı dosya• 

rinde •çalı§ncak genç bir ba.yann bahçell kAgir bir ev satılıktır Tnk- nln hükmü yok-tur. rn.cantlan mm olunur. sını glireblllrlcr. (1245) 
Jlıtlyaç vardır, Galata Perşeınbepn.- sim Şehltmuhter caddesi l/f Vell 860 Tnlha Başçı 
zar caddesi Bc.rciretoğlu han No. ÖZdcr telefon 43486 D No 4r.2 
11 - 12. - ı ' · · :> - BULANA Mt1KAFAT 

HAYDARPAŞA LİSESİ Rh'VİRİ KİRALIK - Mö!Jle bir oda banyo Çarşamba Askerlik §ubeslnden. al-
İÇİN _ Bir hJıstabakıcı.Ya Dıtıya.ç ile beraber, Galatasaray, Bıı.lo so. dığım terhls tezkeremle Fatih İtfal
vardır. İsteklllerln lise müdürlü~üno Noef apart. 14.3 numaraya müracaat. ye-sinden aldtğım vesikamı '7/11/942 

"' - 1 cuınıı.rtCSi akşamı Gedikpe.Şa. cadde-
baf vurmaıan. ------------ 81nde zayi ettim. Bulan UztmÇ~ 

3 - SATILIK EŞYA 
" H LİRAYA KAGİR 2 ODALI Şerl!pqa. Han No. 11 geUrdlğinde 
EV - Ankaraya nn.kll dolayıslle 3 memınm ed~. 
odalı müstat:ll kısmı da 18 liraya acele Ha.mpl'k ottıu Misak Açıkgöz 

SALON DAVAGAZI SOBASI 15 dönQm bahçell yenl ton!orluc!ul'. 
Gayet flk n.deta bir mobilya gibi tn- Kadıköy Acıbndem Karakol brşı.mı
glllz ~erine benzer İ&t11cW cad- da Tekin ı;nk.a.tta 8 numaraya mü-

Kartal icra. memurluıtundan: 

deıııl lff No. da satılıktıl'. _ 1 _rn.c_a_a_t·-----------· 

BalDı t)nn,e borçlu Mattıepede mu
tim Ze;ynep se.er, Mu.na!a, Zeynep 
ve Mllıtlbamtıı yazfü bor9'1.anndan 

PİYANO - Yeni, fevtaılde SATILIK ARSA - Bebekte Yotıırt- dola.yı Malt.epede Tahta köprü ve 
""""' ıem demir kad 1 dze\, cu sotaıtmda ~ tarafı )'Ol, 351 met. asfalt W.Crlndeld lllü Be1dr oğlu Hil .. 
._..raz • ro u, Alman re murabbaı Tiisatlnde olan eS1 te- seylnden mtltal edecek iki tapu ıse-
marb.!l satılık ptyano. BeyOğlu Zilm- n1s yer! eıveı1şll fla.tle aatılık.tır Mil- nedlle lmyıtJı a1:'Ullerden 240 aeb1m 
büı sokak Tilnel han 1119 sa.yılı dal- racaat yeri Kalyoncultullult 

0

Faltif ltlbarlle 141 setımı açık arttırma sn
~e müracaat. sokak numara 12 her glln 11 - 1'1 ye retlle ntıbnasma :tarar verlimi§tlr, 

SA'ftl.IK REMfNGTON YAZI MA- kadar. Beher metre murabba.ına 80 kuruş 
KİNE8t - Müceddet ecnebtce yazar KiRALIK _ Telefonlu, mobilyalı kıymet takd.Jr ohman 1§ bu ht..sselerln 
Te mÜhetıdlslcr için §erit metro. Tak- apartıman. Salon yemek yatak oda.- birinci arttırm.nsı 7/12/942 pazartesi 
ıılm L4marun caddesi Çelik Palas sı, ""geniş sofa bahçe havadar aydın- günü saat 15 de yapıl:ıcaırtır. O gün 
kapıcısına mürnc:ıat. Jık her türlü konforu haiz teshin de muhammen kıyme~ % 75 1nl bul-

temin Cdilmlş telefonlu bir daire ki- madığı surette en oon aıttıranın 
SA~ t TAKSi ve BİNEK OTO· ralıktır. Adres: Şişli Tramvay dura- teabhüdil üze.rinde ba'kl kalmak su-

MOBILTXR - Tnkslm Cumhuriyet ~ Hasat sokak 38. 2 ci kat. _ 1 retlle ildnci arttırması 22/12/942 salı 
caddeslnd~ 25 No. ya murac:tat olun- günü nynı saatte yapılacnktır. Bu 
mıısı. _ 3 nOl' UK KELEPİR - Pamrlıksız baptn.k1 şartnameyi görmek tsteyen-

1200 liraya devren sntılı'k ve k.iraıııd lerln tarihi 11!\ndnn lUbnren ve mü-
YAR~I ÇAP 4l7. Oü !'l b'r pi- bakkaliye 1500 liraya slgortnlıdır.l 7.nyedeyc lştlrlik edecekler ile Kartal 

satılıktır Tarı ba.şı ııu ey n- Kcıdıköy Moda cadde 1 Leylek sokak icra memurluğuna mc-zk\\r t<ınhlerde 

Çatal, Kaşık, Bıçak, Muhtelif cins çorap, Havlu 
ve Battaniye ahnacak 

İstanbul Sanat Okulu Alım Sabm 
Parti No. Alınacak ~ya.nm :ın.lktan P!atl Tutan 

1 

2 
3 

Nev'i Kuruş L1, Kr. 
Ço.ta.J, ka§dt ıoo dilziine mo 2990 
ve bıçak. 
Yün ~rap 3000 çift 

'nre çorap 6000 çift 
mahlll> 
Tire çorap 
(Harlcl) 

3000 • 

70 !100 
60 3000 

110 3300 

Komisyonu 
xa.t1 Teminatı 

LI, kur113 
448 50 

315 
540 

495 

Batkanlığından: 
İhale gün ve saati 

16/11/1942 saat 10 da 

18/11/19'2 snat 10,45 de 
16/11/1942 saat ll,30 da. 

16/11/1942 saat 14 de 

5 Yüz havlusu 6000 adet 250 15000 2250 16/11/1942 saat 14,30 da; 
6 Hamrun havlusu 2000 • 750 15000 2250 16/11/1942 sant 15 de 
7 Battaniye ı 530 • 2200 11660 1749 16/11/1942 sant 15,30 da 
8 Batta.niye 11 450 • 2000 9000 1350 16/11/1942 saat 16 da 
1 - Milstnccıen teminine zoruret hasıl olan yukanda ynzılı C8) kruc1n eşya. pazarlıkln talibine ihale edth. 

mek üzıere eksiltmeye konulmtı.§tur. 
2 - İhale, Yüksek mektepler muhasebccll1ğinde toplanacak okul alını ve satım komisyonu tnrafınd:ın yu-. 

kanda gösterllen gün ve snntıerdc ~pılacattır. 
3 - Her parti ayn nyn ihale cdilcc~ktlr. 
4 - İsteklilerin iştirak edecekleri partiye nit kat•t tenilnatı lhruc saatinden evvel Yü~ ek Mektepler Muhtl/!I 

sobeclliği veznesine yntınnaları veyall ut tıcmlnnt m.~upln.nru komi yon başkanlı~•nn. ıbraz et ıcrı ı ·ızınıdıl". 
5 - İsteklilerin bu pazarlığa !ştlr::tk edebllmelerl için 2490 .,~yılı k nun icap ettırdl17' ' haiz bulun. 

malan şarttır. 
6 - Yukarıda yazılı 8 kalem eşyaya alt numune ile §:ırtnnmcler c'i.m k l t". t. ! •• • un bu. SaQiıt 



Salil!e 8 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra Günde 3 Defa muntazaman Dişlerinizi Fırçalavınız 
• .... • • • • 1 , '. • ·.: ••• • • • • .. 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkalA.de 
1y1 gelir. Derlnln tazelenmesine 

ve yenllenme~ine hizmet eı1er. 
HER EC'LANEDE BULUNUR . .. __ ... _____ _ 

Şık bir bayan 
Arjante mantosunu 

satmak istiyor 
Beyoğlu Doğan T1lk.l Kürk 

mağazasına mürncaat etmeleri. 
Telefon 41154 

Temiz Yemek, Temiz Servis Nerede? 
Galatadn Yeni Yolcu salonu üstilndckl 

1 Fındık fnresl, Sıçnn, Tnrlıı. raresı ve bllUln fare nevllerlnl öldUrllr. nı._ Lı.MAN LOKANTASJNDADJR 
parça yağlı ekmek veya pastırma. üzerine sürlllUp de farelerin bulundu-
ğu yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı seve seve yiyen fareler derhal 
ölürler. Küçük fındık fareleri 1ç1n fare buğday zeh1rlertnden setpmeUdir. TABL-DOT (150- KURUŞ 

1 Buğday 25, Macun hnllnde 50, §işe 75, dört misli §~e 125 ku~ur. Saat 12 den 15 e kadar müzik 
H A S A N D E P O S U ve Ş U B E L E R t • Ayni zamanda alakart yemeklerimiz de ucuzdur. 

·-· , ....... 1.::ı ................................. llriii 
!ll•Dıımm•••-• .. -• .. ••• .. -• .. -• .... !!I w Her b!: ı:ılparlş kabul edilir. Geceleri açıh"tır. Tel: 41033 

ı Or!~n~~~.! .!~~~ı.~~ ~~!~!~~~ .. 
1 

on günde okunan blltün dersler, sorulnnn cevaplan, çözUlmtl4 pro!llem
ıer. hülfı.salar vardır. Ortaokul talebelertnı bütUn wrluklardan kurtar
maktadır. Flati 10 kuruştur. Birinci kitap çıktı. Blltün kltapçılıırdan 
arayınız. Postıı Kutusu 452 - İstanbul • 

w;w 

Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 

H'O RO Z Marka 
Anilin paket boyalan 
Umumi Satı,: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

• --....................................... ALTIPARMAK HAN 3. 4. 1 DİKKAT: Sayın müşterllerlmlz piyasadan 

A ı S t 1 k V • ı ı A 1 mübaynıı et.tikleri paket boyalardan rütubet görmllş olana tesadtl! ce e a 1 1 l a 1 •d"l""" h" an yukankl nd .... e mümc .. t ...... d•i)tfllrcbllld"· 

7 odalı, blr büyük asri mutfak, blr hamam yerı 4.~ dönlim yan işlen- ------------------llllİİ 
BEBEKTE SATILIK ARSA 

ADEMİ iKTİDAR .... 
VE BEL GEVŞEKLIGINE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 

lllÇUI ili SATll•" 

., MSS ı•wcwa wlff&e> ~ 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: ı Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, ı İkinciteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

~--1943 ikramiyeleri--... 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 )) 999-
1 » 888 » 888- » 
1 » 777 » 777- )) 

1 » 666 ll> 666- )) 

1 )) 555 )) - 555- )) 

1 » 444 » 444-- }) 

2 » 333 ,. 666- » 
10 ll> 222 ,, - 2220-
30 » 99 » - 2640- )) 

60 » 44 » - 2640-
250 > 22 )) 5500- » 

mlş ağaçlı balıçesııe terlı:os, elektrik, yan kA.rglr, bir çatı katı, bulunmaııı 
manzara. 2 kuyulu yent blr köşk acele satılıkttr. Flatı 11,000 Ura. Muta
vııssıt kabul olunmaz. Görmek için içindekilere müracaat, Erenktiy, sa.h
rayıcedld cıımısı yanında No, 3. asfalt yol üzerinde, Rıhtımda denize nazır 817 M2 revknlfıde bir arsa satılıktır. Cunuır- 334 11 

tesı. Pazardan manda saat 12-17 arıı.~ında 23758 e telefonla müracaat. » » - 367 4- » 
Gorüsmek lcln Pangıı.ıtı. E refetendl sokak No. 12 keresteciye müracaat. 

[))~PO ARANDVOR 
anlata veya İstanbul cihetine yakın takriben 60 llA. 1oo metre mu

rabbaı büyüklüğünde rutubet.sız bir makine deposu aranmaktadır İs~k-
!llerln 40419 numaraya telefon etmeleri. • 

Blrlncl sınıf operatö:: NöroşlrüJlen ve Estetik cerrnhlsı mütehassısı 
CAFER TAYYAR KANKAT 

Şişli Cerrahi Kliniği 
Her nevi erkek ve kadın amellyatıan, slnlr, dimağ ve nuhat şevltl 

nmellyatıan, (ESTETİK: Ytiz BURUŞUKLUÖU, MEME. KARIN SAR
KIKLIÖI ve ÇİRKİNLİKLERİ - GENÇLEŞTİRME ve GÜZELLİK AME
LİYATLARI> kadın rahim hastalıklarının Elektrtk ve Dlııtermı ııe 
trdavW. Muayene: Saat 10 - 12 Tc-lefon: 80093 

Gümrük mu haf aza genel komutanlığı satınalma 
komisyonundanı 

Clns ve mlktan Muhammen bedell İlk tcm1nntı Glln v• saati 
Llra. Kuruş Lira 

~-=:.=....~~~~~~~~--

4500 metre kaputluk 25482 110 1012 17.2, teş, 042 aalı 
kuma,, saat 11 de 
780 çift çizme 27300 2048 17.2, teş. 042 .salı saat 15 

Yukarda yazılı kuma,, ve çizmeler hlzalannd:ı yazılı gUn ve saatlerde Jm
palı zarfla alınacaktır. 

Şartnamo ve nümuneıerl komisyonda her gün görüleb1llr. isteklllertn 
kanuna uygun olarak hazırlayacak.lan %arflnnnı yukarda yazılı eksntme 
saatıerlndn blr ~at evveline kndar İstanbulda. Galatada Mum.hane cad-
desinde 54 numaralı dalredekl satmalnuı. komisyonuna vermelert. (818) 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Ban kasından: 

11/11/942 çarı;amba gün sant 14 de s tışı mukarrer 

------------------------------------------' Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 

F ABRiKA ve MÜESSESELERE 1 ~~~~:!~~u~=~~:. almış olmaz, aynı zamanda talihi'nlzi de 
DÖKÜM İŞLERİNİZ , _____________ , 

- İçin, Galata Tünel caddesi 36 No. ya müracaat ediniz. - 5 Ü M E R B A N K 

Yüksek Elektrik mühendisi aranıyor 
Konya Elektrik Şlrketınln mühendisliği münhaldlr. Taliplerin aşa

ltıda yazılı evraklar1le Şirket. Müdürlllğüne müracaatlnn illn olunur. 
1 - EhUyetname sureti - 2 - Şahadetname- sureti - 3 - Bonservisler 

suretı - 4 - Terclimelhal - 5 - Askert durum - 6 - Husust Şartl&.n -7-
Istedtğt aylık ücreti. 

BiR DEPO MEMURU ARANIYOR 

NEZLE - GRiP .. BAŞ - DIŞ 
Ve Bütün Ağnlan Derhal Keser. Her Eczaneden Ara)'UUZ. 

YERLi MALLAR 
PAZARLA R· ı 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

ŞEF MEKANOGRAF 
ARANIYOR 

Muhasebe serV.lslerlnılıde kullanılan Hollerith Muhasebe 
makineleri için dolgun ücretle mütehassıs bir şef ınekanograf 
alınacaktır. Ta.liplertn, Bu makinalann muhasebeye tatbikin
de bilfiil çalışmış, tecrübe ve ihtisas sahibi ve bu sistemi ida
re edebilecek kabiliyette bulunmaları ve yabancı dillerden biri
sine mükemmelen vakıf olmaları şarttır. 

Bu vaziyetleri haJz olanların 21 iklclteşrine kadar Ka.tırcı-
o lu hanında Müe~se Zat lerl em ine müracaatlan. • 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
6 1 

_ Şch!r Tiyatrosu Komedl kısmı knlörlfer tesisatının tamir vt tadlll açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli fi678 llro. 12 ku~ ve 1lk temino.tı 425 
llrn 86 kuruştur. 

Keşıt Y! §artname zabıt ve muamelAt müdUrlüğü kaleminde görlllebllir. 
İhale 23/11/94'? pazartesi günü saat 14 de da.lınt encümende yapılacak.. 

t~~· Taliplerin ilk temJn~t makbuz veya mektuplan, Uuı.le tarlhlnden (8) 
gun ev,;el Belediye Fen işleri müdUrlllğüne mUrncaatla alııcaklan fenni 

eoıı etvekNı!llle.nib İiıi"ilidİhİllİIİkİAi' iiıiiiliııiihiiliılliiillillliilll ......... 


