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ETEM iZZET BENICE'nin 
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atı 150 kuruştur. Bütün 
Myllerden ve kitapçı
lardan isteyiniz. 
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Başvekil Mecliste büyük bir nutuk Mesut bir yıldönümü 

söyliyerek yiyecek işlerini, alınan 
ve alınmakta olan tedbirleri anlattı 
Büyük kazançlardan varlık • 

vergısı namı 
• 

altında bir def alık • 
vergı alınacak 

Kazancı mahdut olan 1,600,000 vatandaşa ucuz fiatle 
bulgur, pirinç, yağ, şeker, ayakkabı, kumaş verilecek 

Şe~er, ihtiyacın Bu düğümlü nokta henüz 
• • 
ıçın 

üçte biri derecesindedir. 

Kömür sarfiyatını tahdit 

hariç olmak üzere 

çözülememiştir. 

kok kömürü fiatlere 

tedbirler hazırlandı, 

zam · yapılacak 

CmnhWTeiaimiı: lmtıet lnöali dört yıl evYel bugün bütün milletin 
iateğile Türle devletinin bapna pçmiıti. Atatürk'ün öliimile millet 
kalbine çöken acı, Atatürk'ün yerinde onun en yalan me.ai arkad~ 
mazisi ıerelli bapnlarla dolu kahraman bir uker ve kudretli bir deY• 
let adamı olan İsmet lnönü'yü görmelde t.elli buldu. 

lurk kallanma hareketinin ilk günlerinden ib"barea- vatan için en 
aziz pyelerin gerçeklepnesi ujnında yılmak bilme& mesaiaile nefsini 
millet itlerine ~ ol.n ismet İnönü devletin bapna seçtiği sün· 
denberi de Türk vatan ve milletini, k~ık bir dünya ortumda, 
her telılikeden nıasun tutarak ayc:lm bir yOlda llllmlffelayetle )'Ük• 

aeltmeğe devam etmittir. 
Türk milleti, batanda, devrin en büyiik devlet adamı vufmr 

bihaldmı nefsinde toplamıt olan lamet lnönii gibi bir Şef bulunduğa 
için babtİ)'ardU". Genç ihtiyar, kadın erkek ber lıirkün biasiyabna ter
cilman olu azis Reiaicuınhmumuza aıJabat n '-tanlar dileriz. 

BU S.&BJLABi TELGBAPL.A.B 

Almanya Fransayı 
tamamen işgal ediyor 

Hitler Alman ordusuna işgal 
altında olmayan Fransa'ya 

yürümek emrini vermiş 

Londra 11 (A.A.) - Almanlann kontrolu al• 
tinda bulunan Paria radyosu, Hitler'in Alman or• 
dusuna iıgal albnda bulunmıyan Fransa arazisi· 
ne yiiriimeai için emir verdiğini bildirmiştir. 

Fransız filosunun Şimali Afrika 
sahilinde mukavemetj kırıldı 

Amerikan kuvvetleri, Tunus 
topraklarına girerek Libya 
hududuna doğru yürüyorlar 

Londra 11 (A.AJ - Müttefik kuv- ,. ___________ .._,~ 

vetıer umunıl ka.rargAhmın tebliğine 
göre Şimali Afrika.da müttefik kuv
vetler, Oran limanını v:aptetmşller
dlr. Atlantlk sahlllerlndo D::ırülbeyza 
civarında Fransız harb gcml.!crinln 
muknvemetlne esas itibar!le nihayet 
verilmiş ve sam, Mehdiye, Fedııfo. 
sahll şehirleri müttefikler tarafından 
işgal edllmlştlr. 

Mü~:ı:re'ke kon~alan cereyan 
ederken Cezaylrde muhasamat dur
durulmuştur. Ceuıylr şehrine gtre:ı 
kuvvctıerlmfz hnl!t tarafından dost
ça karşılanmı;la- \"e F.ransız ~llerl 
derhal müttefiklerle işblrllğl. yap
mağa başlamL'jlardır. 

Oran limanının zaptında Inglllz 
donanmasile 12 ne\ ha va teşkilleri 
Amerikalılara yardım etmişlerdir. 
.Amerikan deniz blrliltlert Darülbey-za 
civarında. Fransız harb gemilerinin 
gösterdikleri mukaveineU esas ıt.1ba
r1le :iıllıayete erdtnnşllerdlr. Fran
sıılann 35,000 tonluk: Jan Bart zırh
lısı limanda yanmaktadır. 

Amiral Darlan esir 
Londra 11 (A.AJ - ce-ıa.ylrde 

Amerikan generalinin nezdinde bu
lunan amiral Dadana rütbeslle mil
teııa.sip muamele yapılmaktadır. 

Mareşal PetaJn n~tıtt blr me
saj da Fransız.. kuvvetlerlnln başına 
geçtltfnl ve hld1.9eler1 süktlnet!e kar
oııamalannı tavsiye etmiştir. 

Tunus beyi mürur 
müsaadesi verdi 

B. Roosevelt'in 
beyanatı 
---··---

A vrupaya büyük ihraç 
hareketi gelecek sene 

yapılacak --·--
Londra 11 ( Radyo) - Reisi-

cumhur B. Rooıevelt. yaptığı be
yanata, ne HitJer'in ve :ne de 
kuklalarmm Fransız ve Ameri
kan milletleri arasıı:ıdaki dostluk 
münasebetlerini bozamıyacak
lannı söyledikten ınora. Şimali 
Afrikadaki harekattan bahsede
rek demiştir ki: 

«B. Cburcbill ile gÖl'ftüğüm 
zaman 1942 senesinde Calai. ile 
Douvre araımdan büyük bir 
kuvvet geçinnek suretile ha..re
kete geçmenin muvaffaluyeti İh· 
timalleri bulunmadığını gör
diiiümüz için. bu barelceti t 943 
eenesine bll'akmaia n bu sene 
Şimalt Afrikada küçük milcyuta 
hir harekete .-....ıe ltarar ver· 
&. B. Cbun:lıill, Moekovaya 
l'i&tiii -........ bu noktayı orada 
da a&Uftl.• 

Hitler- Mossolini
Laval mülakat.? 
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Başvekil Mecliste büyük bir nutuk .söyledi· 
(Baş tarafı 1 iac:i sahifede) zararla alaka,ı bulunmıyan Beledi- devam cevabını \'erdik. Tevzide- Geriye hı·ç bı·r maaş ve u··cretle dukrt 

1 
an sonra hc.r yerde tanzim şart- olsaydı yağdan sonra b!rer gıda olan 

kararların tatbik ve yükü taksim ~ dbu iş~ becer.emi
1
yecekledrini ev- ki sulistimallerln de zamanla ça- alakası olmıynn 3, 4 yüz bin kişi !arı yapabilmek için elimize kafi zeytinyağı gibi mühim bir kısmı harı 

kabiliyeti olacaktır. ç- k- b .. 1 ve ın en gonnemış o mnmız ır. lışmakla azalacağına inandık. kalıyordu. Bunların merkezden h~bub .. at geçeceğlnı ümit ecl!yordnk. ce çıkarılan üzüm .. e fındııı.ın da ya un u oy e F L • • b' .. •. - h . . 1 ç ·· k • "' olmıyan kararlann süratle duaya d ;_~at ıdşın bır uçuhncdu cp .~1 ~1ar- Halkın ve tüccarın elınde bu u- tesbiti mümkün olmadığı için un u ıstntlstlkler Türkiye hububa- flatlerlnl hiç değUse taldbetme&l Jca · 
inlcılahedeceğine. ve hatta fenalık ır &.ı 0 a u ~ a a. gosten en nan alelhusus gıda maddeleri pa- biran evvel tesbit edilmeleri lca- tını 7 - 8 milyon ton olarak gö~i.erl- ederdi. Halbuki bu lki mahsulilmüzü 
yaratacağına şüphe yoktur. ga!retler,b~~ hf~a~~yketlerın .?er şeby.e ha1ılığına gelince bununla her bettiği için kaymakamlardan ve yor. Blz de bu hesaptan ellm!ze hiç flatı diğerlerine nazaran dl\.t1lk ol 

Biz bu defa tatbik kabiliyeti ra~en, ızıkl uyu vedmuspçe~. k': şeyden evvel mücadele etmenin Belediye reislerinden oturdukları değilse 1,5 milyon ton hububat geçi- makta. devam ediyor, Onun için ze . 
ola -k·· A _:ı,1 ~ _ _ '- • d nctıceye ya aşbrması ır. un u lüzumuna kani olduk. Fakat şehirlerdeki dar ve sabit lratlı receğimlzl ümit ediyorduk, Ralbukl tlnyağı flatlnln mübnlfı.galı fırlayış 

n ve yu u aı:nıane tilllsım e en b - l" . d h" b" k' l"k evdeki pazar çarşıya uymadı ve ne- ·· h d b 1 
l:ararlan aldık. Bundan sonra da lugund ve ımız be. ıç ır va ıt ma ı onun için kuvveterimizi her han- iru:anlardan ekmek ve gıda teda- ticede gördük k1 ç11çllerın hüki'.ime- nın guna ı sa ece u şln genlf mı 
böyle yapacağız. Çünkü maksada 0 ma ıgımrz bır hububat stolı:u ıtl geniş bir sahada israf etmek- rikine kuvvetleri yetişmeyen va- te borçlandığı rakam 600 bin tonu yasta tlcarettnı yapan mahdut bısa 
ancak bu yoldan varac~gıw mıza ka- mb_ev_~kuttkur kvule u 8~1yedl e yakıbn 

1 
ve tense onlan daha ziyade bu pa- tandaşlann adedinin tesbit celi- zor tutuyor. lara aittir. Ve verdikleri sözlere r~ uyu or ar ~ 1 d 

1 
men bu fenalığı yapmışlnrdır, Bunu 

nii... zaı o mu~ u un- halılıgın kurbanlarının bu un u- erek bildirilmesini istedik. Bo"y- Bu jkl rakam arasındaki fark sa- h h ld - kt d er a e unutmamağa ,.nlm•ca.ğız, 
Bugüne kdar aldığımız ye muha- ma Tn ır. d .., ğu saha etrafında tahşit ederek le bir taraftan bunlan yapar ve dece istatistik rakamlarının müba- Biz yağ buhranını yen;ekiçln O\l 

faza ettiğimiz kararlann hiçbirinde anı ıgımız asalet çalışmanın daha faydalı olacağı dar ve sabit gelirli vatandaşlara Hl.t<ılı tesbit edilmiş olmasından tedbirleri alıyoruz: 
tatbik noktasından bir kusur olma- Arkadaşlar! Bazı memleketler- ve serf neticeler vereceği kanaa- yardım sahasını çizerken diğer neşet etmiyordu. Daha ziyade gene A - Devletin muamele vergtıı ola.-
mıştır. Hububat ve pirinçteki yüz- de dokuz göbek dedesini sayabi- tine vasıl o?dtık. Esasen hükti- taraftan bu vatandaşlara nasıl çilçilerden seçilen su~ılnnn pek rak almakta olduAu yilzde 12,a lan 
clcleri tah.ail etmekteyiz. Oiğel' saha- len adamlara asn derlermiş. Bi- met beyannamesini huzurunuz- ve ne kadar yardım edebileceği- tabii olarak çlfçlyl korumak arzula- bundan sonra aynen ya~ alacağız v• 
larda da tarafımızdan tayin olurıan J zim milletimiz bütün tarih bo- da okurken bu bahse temas et- mfzl araştırmağa başladık. Ge- nndan ileri gellyordu. Benim duy- bunun için kanun lftylhası Mecllse 

fi tl miş Bizi ek kt ld";ı;..' uz k b duklanmdan, gÖrdiiklerlmden edin- verlldl. U 
ıa erde hiçbir değişiklik olmam~ yunca böyle bir esalet. tanımadı. • m ç me e 0 1.4'.um re u yardımlan temin ve ge- dlğim kanaate göre bu borçlandır- B 
tır. Bu, böyle olmakla beraber, he- Bizim tanıdığımız ruhi esalettir. darhk bu umum! ve büyük ıstı- rek iktisadi buhranı karşılamak ma 1ş1 tekmil mahsul Itıbarile yür.de mahsul~ıı~1e : ı!;ı~\~e ;:~ 
defimizin diğer cephesini t~kil eden k1 O da bize yaptığımız işlerin rabın küçük bir parçasıdır ve bu- ic!n üstünde bir karara vasıl ol- 3 veya yüzde beş ağır, yüzde 10 - 15 pıt ettıAlmiz bir f.late, yanı 80 kuru. 
memlekette normal ve mutedil fiate fyilllderinfn, eksiklerinin cesaret- mın ço~alması ihtimali yok de- duğumuz mevzular şunlardır: mutedil, üst tarafı da tama.men ha- §oa satın almak kararını verdik Bu 
ltıı~ak üınidi tahakkuk etmemit- le açık ve temiz bir yürekle orta- ğlldir. Böyle olduğu takdirde Karara varılan noktalar fit olarak tesblt edilmiştir. Ve bu yolda elimize 7 - s mUyon kllo· ya~ 
tir. Çünkü her ıeye rağmen ba;lıca ya dökülmesini emreder. Onun bu yükü mütesaviyen çekmek ı _ Elbiselik kumaş ve ayak- !ark h!mayell olduğu muhakkak olan geçı::ceğlni üruidedlyoruz. DununJa 
gıdamız olan hububat fiatkri aldı için bugünkü fiatlerde mesuliyet- ve çektirmek için bütün tedbir- kabı, 2 _ Hububat, 3 _ Bulgur, 4 _ tesbit hatası olmaktan ziyade t.esb~- beraber bir taraftan ordumuzun 1htl
yürüdü. Hububatla buaber veya te bükfunethı hissesi bulunduğu- leri almakta kusur etmemeğe ça- Pirinç, 5 _ Yağ, 6 _ Şeker. 7 _ Ku- tın mahsuliln yeşil devrinde ya- yacını karşılarken diğer taraftan 
onu takiben diğer gıda maddeleri nu söylerken duyduğum ıstıra- Jışacağız.» demiştim. maş ve iplik 8 _ Kömür 9 _ Var- pılını§ olmasınd:ın ileri gelmşltr. Bu buhrandan en çok ıztırap duyan 
f~~kalitde paha~ılaş!ı. o kadar ki bu- bın yanı başında ~u~ bir haz A;ynı beyannamenin diğer bir lık vergisi. ' · ::.: :1J:~~ün yeı:'::ı~nsmç0:a~~rolabyılr 1,6~0,000 vatandaşın yükünü hafıtıet-
tun hunlann hırçogu dünkü kara hlssedlyor ve bu sözlenmi mUli yerrnde de .zengin ve paralı 1 _ Elbiselik kum~ ve durum yaratmıştır. &> me&e çalışacağız, Vereceğimiz ya~ın 
•azar fiatlerini bile geride hırakmı~ esaıet ka!deleri~e uygun göre- ada;nıar 1cl!1 ~lr m~sele mevcut ayakkabı umum! muvazene, mili- Ko"y)u" borçlandıo.i fJati maliyet flatı olacak. ve her 1\\1•-
'ulunuyor. ceğlnizt ümit ediyorum. değıldir. Köylu ve çıfct bu mal- hak bütçeler husust id eler ve e.• ye her ay bir kilodan fazln zeytinyağı 

Fiat yükselmeleri Gıda maddelerindeki pahal~lı- lann sade~~ satıcılandır. Aın~le Belroiyelerıe' iktisadt ~~vlet te- mikdari ödüyor veya tur yaAı verllecektır. 
Daha ziyade Lobubat. tereyağı ve ğın istihsali teşvik edi~l bir iyıli- ve esnaf yuvmiyeJerinl ve işlennl şe.kküllerinden tutan 140 llraya Köylü borçlandığı miktarı bizi Şeker meselesi 

et gibi gıda maddeleri fiatlerinde ~ olduğu da in~Ar edilemez. Bi- veni şartlar~ daha e~elden !11- kadar maaş ~eya ücret alanlara memnun edici bir tamia muntaza- 8 - Şeker mcselesl: Mevcudu ta.~ 
cörülen ölçüsüz artışta, ötedenbcri lıyonız ki. tahdıtler muvakkat tibak cttirmıslcrdr.>> dıyerek boy- hem kendileri, hem karılan için man ödemektedir. Köylünün borç- :::-~~~~~:mş~~r e:!rd~:umılu;ıkı:ta.t: 
aıuhtek' 

1 
d·w· . tedbfrlerdır ve bu buhranı sağ- 1ece Devlet yardımının dar ve ~rer ""at elbiselik ku b'"t·· landııtı miktarın azlığından doj~an .. .. - v 

. ı~ er namını ver ıgımız ıını· lam ve katı olarak lstihsall art- sabit gelirli sahaya ve insanlara ~ı " maş, u un end4eyt köylünihı borcunu mtmt:ıza- seri adımlarla bir buhrana d<>#nı 
hn tesın yoktu .. ve~a .yok denecek tınnakla yenebiliriz. Bugünkü tevcih edilmest IA.zırngeldiğini yuka~ maaş aır:nıara da ~~z man ödem.ekte olması bilyftk n1spet- ulaşmaktadır. Cüntü: 
ladar nzdll'. Çunku !~at~.er .. arta~ken mübalftğalı fiatıer, köylümüzü anlatmıştım. Bu defa da halktan kendıleri için bır~r kat elbıselik te izale etmiştir. son bir ta~ ay tçln- A: Türkiyede lstlhlO.k edilen ~eker 
lıububat .... tam.nı;ıen.vltoylünun elınde toprağa ba"lamıs ve bö lece olsun memurdan olsun dar ve kumaş vermek istıyoruz. Bundan de hariçten c!e 50 bin tona. y-akın bu~- miktarı son senell'rde ıoo milyon kt .. 
J,ulundugu gıhı, c:lıger gıda ve hay· k'" .. .. g · Y 

1 1 
h 11 k " maada yalnız umumi muvazene day getirerek. bugün hububat vnztye- toyu geçmiştir, 

nn maddelerinin de köylünün elin- oylurnuz bu sene her yıldan da- s~_b!t gellrl .. an~ eri pa .... a 1 1 yu- ve mülhak bütGelerden aldıkları timiz endlşeJerlm17.i kısmen telAfl et- B: Bu sene töylilmüzfin eline bolcıı: 
(le iken pahalılA'1Jlış olduğu görülü- ha. fazla bir gayretle ekin faali- künden mumkun olduğ'U kadar ma~ ve ücret tutarlan 75 lira- mekle beraber her çeşit .fiat nınnev- para. geçtiği Jçin UstlhlO.kln ıoo mıı-
:Jordu. yetine deva~ etmekte bul~u.ş- kurtn~ IAzımdır karar ve dan az olan memurlara birer rasına milsald bir şekilde değUdlr. yonu çok aşacağı muhakkaktır. 

Eiter bu tarzdaki fiat yükselmeleri, tur. Bu faalıyete muhtaç koylü- kanaatıne bir kere daha vardık. ayakkabı vennek niyetindeyiz. Görültlyor ki b'U yüzde yirmi beşler C: Bu .sene şeker mahsulümüzün 
makul denecek bir had dahilinde lere 30,000 ton tohum vermek Yardıma muhtaç olanlar Gerek kum~lar, gerek ayakkabı- elimize her çeşit manevrayı yapm~- 50 milyon kiloyu bulabllmeslnt Meta 

kalmış olsaydı. bunu hoş görmek su~~~~şt~~tt~. Hemen hemen kAmilen şehirler- lar parasız olarak verilecektir. ~~ 1;Ü~8;!! ,~ır b~~ır!~r:1~~1~1:~ m~~n~f ;:~~ ~~~;af~!~ıı~ imkfin-
belld de mümkün olacakh. Çünkü: ta7.amen nartan 'n ~:n~- de oturan bu halk tabaka.sıru bu Bu eşyalar, süratle hazırlanmak- zettığim belediyelerin ölçüsüz ve he- lan gün gevtikçe zayıflamnktadır. Bu 

A - Hükumet bile resmi fintle- b dah ev. 1 defa daha yakından tetkik ettik. tadır. Tevzi ve taksim için tali- sapsız talepleri yüzünden butc:ıay fl- haklkatıerı herkes blldl~i lçln memle. 
rile böyle bir yol tutmu, bulunu- uk sene a geniş bir adımyüaı:- Gôi'dük ki Türkiyede nüfusu an matı da yapılmıştır. Avakkabı atlerl almış yfirfunüştOr. Ftıvakl eli- kette şeker satışını eskisi gibi serbes 
1ordu. ~- geçen seneye nazaran z _ e bini tecavüz eden şehirlerimizde tevziatı iki ay ronra başbyacak, mlulek1 miktarla piyasaya müdahale bırakacak olursak birkaç hafta sonra 

B - Bu yolda çok düşük olan rz~ ~~tlblr nispette tezayut oturan insanların yek!inu 2 mil- senesi içinde ikmal edilecektir. etmlş olsaydık flatlerde geçlcl btr sa- h~stalar için btıe §Cker bulmak müm-
köylü hayat ıeviycainin biraz kal- avl e .e

1
c • r.. • hi l . von 660,000 kişidir. Bunlardan Kumaı tevziatına gelince. erkclt lAh yaratabOecektlk fakat biz bunu kün olmıyacaktır. İşte bu hakikatıe

kınması yüreklerimizi ferahtandıra- fçı erımızın sse erı İzmir. 1sta:nbul ve Anka.rada otu- kumaşlarının kanunusanide tevziine yapmadık ve ellmlzdek.1 hububatı da- rı göz önfuıde tutan hiik~metım~ 
cağı kadar Partimizin halkçıhlt n Bu münasebetle fabrika ve ran bir milvon insanı düşecek başlanacak ve tevziat üç ayda hi- ha tara gün için t1aklama~ tercih muhakkak bl:r buhl'anı bir dercceyC a 1 Tk b d 1 rf 1 d 1 "'I ak ()() kişi kalmakta ettik. Fa.kat bu intizar devresi devam tadar karşılamak için şu tedbirleri 

ev etçı ı prensi ine de uygun dü- ma en e m z e ca ışan f.Şy.. eri- olurs l,66C,O - tam bulacaktır. Kdın kumılrının ederken İzmir, İstanbul, Ankara ve almakta mutabık kalmıştır: 
,ccekti. Fakat fiatler maalesef höy- mJzin memlekette yarattığımız dır. Bmıa normal artıs payı il!- tevzitına kezlik kanunusnide ba,Ia• Zonguldak için kendilerine buğday A: Buhrandan muztartp olan ı mlI
Je bir makul hadde de durmadı. eserlerde büyük hisseleri olduğu- ve edilince 1,800.000 eder. nacak ve buda sekiz ay içinde hitam tedariki hususunda tespit ettığJmlz YOn 600,000 vatandaşa bugünkU flnt-
Bilt.kia baı döndürücü 'bir •ÜTl•.tle nu da eByle.ınellv\2. Adetler\ ve Esldşeb\r, Avdın, Manisa. Si- bulacaktır. Bu tevmatan her üçü.de 1 her ay nfifu ba~ma cıno aldı, yürüdü ve mahdut gelirlerile ~em:rnı~~tıerı gün geçtikçe ço- vas. samsun, K9nya glb\ şelür- l:anir, latanbu1 ve Ankara tehirleri ~:!11.~!!ı-:11ı!~;e:.ı ~!~~ınl~~~ :er daR'ıtmak. s ~ gram şe-
lendilerine gıda tedarik eden miJ.. galan Tiırk işçilerinin ihtJsasla- lerde oturan bu halkın her hal- sona bırakılacaktır. Bu iş için hazır· tlımeğe ~ladı, Bunu önlemek 1çın B: Gelecek sene pancar miktanm 
yonlarca §ehirli bir ıstırap uçurumu- nnın arttınlması sıhhi, içtimai de üçte ikisinin hububat veya lanan kanun lnyihası Meclise veril- tedak!rlık zaruretini duyduk. ve bu arttırmak ve pancar çl!~lslnl de 
na sürüklenmeğe b~ladı. AlclWııum durumlarının düzenlenmesi hü- diğer ziraat tşlerile mes~ veya miştir. ~ehlrlere lAzım olan buğdayı tecviz memnun etmek için onların bu sene 
gıda fiatlerinin artmasında başlıca k~me~ çok yakından ilgilen- baskaca yardım dısı oldui!u m~- Hububat durumu edebileceğimiz bir flatle ve sıkı ka- getlrdlklerl her 100 kilo pancar f'!ln 
lımil olan buğday ve hububat fiatle- dıren muhlm bir mevzudur. İş hakkaktır. Bu halde 80 ku- 2 H b ha G hah yıplarla vermeğl ve bunu lmtAn hasıl kendUertne birer kilo şeker ve:ınek 
rinin bu ölçüsüz yükselme dışındaki kanunlle iş hayatına müdahale sur ~ehlrde oturan 1,800,000 ki- - ~ u .. t: . e!e~. arın oldukça aerbes piyasadan alarnk bir lstlyoruz. 
muuliyeti yalnız köylüye yüklet- etmiş olan Cumhuriyet hüktlme- şiden yalnız 600,000 nl yardıma bo~ !hnn ıl~ .gudnlen ?uyuk hÖnub~- dereceye kadar knpamağı muvafık C: Gertye 

30 
milyon şeker kalıyor. 

mek bittabi dogvru deg~ı"ldı"r. t1 bu kanunun tcanı"'nnı tamam- muh+n .. demektir. On binden az 8:. d-,-~tısıllıkc;ınh ebgbeçıyorıkdu. ıl _u-. görduk. Bu miktar memleket ihtıyncmın üçte 
k"8 "'"- muz c.ıu blrldlr. İştn bu düğüntlü nokta!nnı 

Şeh • 1 • • · - Jamak 1çln her gün daha dikkatli nüfuslu seblrlerln zirat siması • yı 1 u u at • ınt arını Böylece bu §ehirlerln valtJt ve hali ır e?D ih.ti~acı .. daha gayretu olacaktır. Harb daha llerldlr. Onun icin bura- ~ı.r derecey~ .k~da r önliyebilmek yerinde olan insanlarına 300 grnm bu ana kndnr çözemedik . 
.. H.~bubatın .. yu~~e !ı.rrru beşnı :yıllannm vatan çocuklarından larda oturanların yardıma muh- ıçın .... muhtelıf ıshltamelterde çalı,.. ekmeği a.~ kuruş fnzlasclle u kuruşa Kumaş ve iplik meselesi 

l_oylud~ o gun açın ıyı aayılan ~ir bekledlğl fedak~hğı en 1yl anh- tae olanlarının yekfuıtı 300400 maga başlad~~· . yecUrmeğe başladık. Gerek bu şehir- 7 - Kumaş ve lpllk meselesi: Bu
fıatle hukUnıet namına toplarnaga yan memurlar olmuştur Büyük blnl geçmez A - İngılız ve Amerıkalılardan lerde, gerek d!Aer tehll'lerde tespit gün bu lş hakındka ağızdan ağıza, 
l~r~r vCJ"diğim~z _;ünlerde. o~.hi.rle:~ mahrumiyetlere kaUanarak ça- &ıkara. htanbul, İzmlr şehir- hububat üte?ik. . edllen ve tespit edilmekte olan ve ~- kulaktan kula~a dolaşan cümleler 
~~zın hubub~t ıhtı~çla~nı gunil z.u- lışan bu kütle içinde cok lyl ça- terine gelince; istatistiklere göre B - J:l~rıçten .tedarik edilecek !~~b~ts ı:~~~°:1ta.n':e! e~: u~~ ::~~ır~e!!c!~:gfı~~~~~ a::ı~~!a4 
".°!1e ve hatta ıaah aaatme zor y~ti!" hşanlar olduğu gibi fena çalı- bir ınilvondan az olan bu üç şeb- hububat ıçın nakıl Yasıtalan ara~ fiatıe ekmek. mı veya. buğday venne- tezgAhı olan ktm.~eler kolaylıkla ıı:en-
tınyorduk ve ~a.rlanmızd~ hıç~.sr şanlar da. vardır. rln nilfusuna bir artma pavı dık. .. _ te başladık. Ve bu yolda devam et- gin oluyorlar. HattA 2 tezgA.hı olan 
ıto.~ mevcut dcgıldı. Bu .. vazıyctH goz İyileri mükAfat.1.andınnak ve ilave edilerek yektlnu 1.100.000 C- Yuzde 2S ltarannı aklık.> met kararındayız. Bütün bu sahalar blr adam bunları çalıştırmak Hl?u-
önund~ dururken alacagımı~ yuz?e tenalan cezalandırmak için da- olarak kabul ve bunun 500.000 ini Harİ t 1 eldeki hububat mevcuduna ve bl:r de munu dahi duymaksızın kenc!islne 
25 !er~n. ~barlarını~ .. gı"!'1e~ınl ha dlkkaUl ve daha ba..cısas ola- vardımdan milstağnl addettik. ~ en ge en çllçlden mütebald alacağımızın tah- çok ucuza verilen iplikleri s:ıtmak su-
temın ıc;ın yuz~e 25 len odeym~ı~ cağız. Devlet ellle yapılan ben- Ve böylece yardım edilmesi lAzım- bugdaylar ~llne dayanıror. Bu suretle hesa.plar ret!le rahat rahat geçiniyor. Çok ucn-
kadar her çeııt hububat_ alıpen~ru zln, JAstlk, çimento, demir tevzla- gelen vatandaşların vekO.nu kü- A - İngil~ ye Amerikan ttflrlerf ucu ucuna ancak denk geUyor. za verilen devlet kumaşları elden ett 
yasak etmek.te tCTeelc:lucle.~edilc. tı etrafında vaki oldufu &tylenen cfık sehfrlerde 400,000 ortalarda tarafından vadedilen on beşer bln Şayet haricin butday yardımı de- geçerek 4 - s mtsıı daha pahalı hat
Bu yasak, §ehırlcre hobubabiı ınme- snllıtfmallerl bertaraf etmek için 

600 000 
Ü bü....n"" -~rtmlzd de tonluk butdaylar getfrlllp teslim edil- nm eder, ldSyltı makul tıatlerle huw ta satılıror. Ku.nncın büyüklüğu bir 

ıine Ye fınnlann önünde beklenm~ alAlrab VekA.letlerln dlkkatlert bu 
600

•
000

• l~rak J';-~ 
1

,,O:000 dl. Bundan mada İnglllzler aynca b~tmı satarsa aeneyt u 611untı ne Çok sullstlmallerc yol nçıyor. Acaba 
sine mani olmakla kalmadı, yüzde mevzu üzerinde toolamnı§tır tah~ o tm k tll he' ~de 7.SOO ton arpa vadettiler, Bunun geç ... :'!~A~ basaba konulmamı.§ ba- ~~~, .. ~a~leteyerekft"taıınzd:aınrmadık.: 
2S ler ile biriktirmeğe ba§ladığnnız Sab• 

1
• lil · . e e sure e r yarJ!?Ildan fazlan bugiin bJze teslim 

11 
..... .uAUUl bertaraf etmek mtlmkttn JT<AA...... -. ... 

h b b t d hi 
1 

"lı • ıt ge ır er bakıkatin clvamıda bir rakaın edilmiş bir haldedir Amerika ver olaeaktır. Fakat ta.hslldo müşkftlAt daha lyl olmaz mı? : la 8 • ~evcu .unun ıe r er 1 ü- Arkadaşlarl Arıettiğim gibi kabul etmfş oldueumuza. !nan- dl~! 15 bin toııdan •Yn olarak SoOO olur, haricin bu{td.ay yardımı devam Bu eözlerln her hangi bir haklknU 
Y •• ç .:' JÇtn e~eğe .. ba§ladığına bilhassa gıda tiatlertnın hl bir dık. Şimdi en müblm tş t>a}ıalı- ton buğdayı bre kanununa ~!i etmez veya hariçten bizim temin et- ifade eıtığ!ne ~üphe yoktur. Bugün 
gordu~. O kadar Iu ald~grm~ ~a~r- öl n e sığ'mı an bir kilde ç alı lıktan e'n çok muztarh> olan bll kan Amerltada emrtmf~ hazır tu: memb mümkün olmaz ve yeni yeni devlet ellnde lşl!yen mü'!sscselertn 
~rh bı:uat b1ui~ay. ~hıplennın bıle vJJmesl s!bıt ve :ahdut b& blr buçuk milyondan fazla olan tuyor, Blr npunımuz bugünlerde fhtlyaçlar ve mnıretJer karşısında P~k Ç_?ğıı zararla işler bir vaziyete 

a a ucuz o dugu ıçın, çar§ldan ek-
1 

il b lkı te bftı dl tık rda bu buğda:vı alınap gid kalacak oltırsak en sert tedbirlere baş diişmuştür, Bu yolda devam bizi kl6-
m~ tedarikine çalı§bklannı bile öi- =d e g~1iner:ru milyonlarca va- bf ~,,. 5 ~~~ b ~sti- tıkamettekl İnglliz v 1:~ Bu ı.s: vurmaktan ula çeldnmlyeceğiz. Her pannın.!l zor açıklarla kar~ı karşıya 
rettı. aşı r rap uçunımlle ze ..,..,... zor '5vu.un;n u ş dınıının devnm ede:e lnl 'um~~~- ha! ve kArda. l,5 mlJyon civarında bırnlı:acağı kadar llttfsndl meıhcblmlz 

Ordumuz ve kara günlerimiz için karşı karşıya bıraktı. Bu manza- kametinde calşrken müşahede yonız ğ gördtiğümüz bu darı ve sabit ell 11 olan devletçlllğt de hırpahyacağı lçln 
hazırlamakta olduğumuz· atoklann ra llle karşılaşan hükOmetlmlz ettiğimiz bazı kolaylıklar bize B, :_ Nakli vasıtası tedariki fçln vatanda§lan alsla sıkıtıda bırat!u;_ çok tehllkelldlr. Buna ra~en biz 
yaz ortasında erimeğe ba~aması b~ b~Uln dikkatini bu muztar:tp Ct;_~tfmlZ!. arttırdı. Maksadımız her tarata bitden başvurduk. Por- cs1ız. devlet lşler:!nde blr flnt ıntlbaklna 
ıti telaşa düşürdü, Meseleyi bir kere kütle etrafında toplamağa ~r buyuk kiicuk şehirlerde oturan tekb llınanlanndakl Alman vanurla- Bulgur pirinç yağ gitmenin daha. mahzurlu oldu~ 
daha tetkik ettilı:. Alaca.. ızı alma- vererek b1r çok içtfma1a.r akaetti dar ve sabit gelirli ola'nlannı rını satın almnğa tefebils, muhtelif ' ' kan!Jz. Onun lçhı r.ıües.sese!c.rimlzi 
da h b bat 

1 
. . ~ be ilin ve meselenin bütün safhalanm bulmak ve tesblt etmekti. mfhalar geçirdikten sonra Portekiz 3 - Bulgur: Buhranın ve pahalılı- sadece zararla. işler bir halden çıkar-

n u u • JŞYen~n~ se_r 9 1 haftalarca süren bfr tetkike tAbl B" ed .. hükfuneunın muvafakatı Jst1bsal ı:m en aAlr )'iiktlntı taşımakta olan :ına.~ çok mahdut ve mütevazı bir 
Jtmeltte &~ne .tdıllke gord.uk. Stok· tuttu ütç en IDa&f alanlarm edllm.edlgı iç.in sukut etti. fsveçten Ahit geUrU ntandaşJara ç~lt ucuz Urfa iktifa etmeğl daha doğru bir 
anınızı ent'?ıyen ve ~ırlere ek- BW haftalarca üzerinde .,,,.,_ milrdan nınır tedatlkl :tonupa.J:ırımızı de- flatle bullJUT vermek tararmı aldık. yol sayıyoruz. Onun için seJAmetl da-

mek bulan bır çare aradık, hu ~are- ç~ . nm edip gttmektedt:r. Bu kon Bulsurlar bazıi'lanıyor, Ve ~ ha ziyade tabhn ve teni yollarının 
Ji. Belediydui muvillateıı ite aok- mağa mecbur eden mevzu~ her- Resin! ıstaUstiklerl tetkik lamı m~ neticeye nra~ 15 - ıe mUyon tUoyu qacaktır. Öyle ıslahında görüyorum, Net.ekim bundnn 
makla bıılabileceiinıizi ümic:lettik. ke~ fşgal eden pahalılık bılhas- ederken gördük kt umum! ve hu- emin olmaJr mtlriıkOıı r&rrmml;: anıJWUS ti i ntlfualu blc tneye her sonm. kurtarma~ ~ı.şfb~mıız mU
Belcdiyelere nnliiimiı: Lu nzife- sa gıda maddelerl iDerinde1ıd pa- ausl bütçelerden maaş alarak Amftlka<l*l Panama band a1 n • a.1 6 kilo buicuı nnnek lmltlnmı el- yon 600,000 vatandaşa parasız verile
nin O.,.nlahilmeai için onlara yer halıhk D1eftUU olmuştur. geçinen lnsmılann adedl yüz on parJarm atın alınması W..:ııi.c cff de edeceğiz. Bu tsUka.mettekJ mesa.t cek miktar haricinde tarafımızdan 
yer krediler açmdık ve rnuayyerı ta- illi adimda göze çarpan bindir. beniD b.tl a.th&Ja Slrmemlt&lr ft- hayll llerleJn4t1r. Ordu da tendi bul- tespit edilecek kuma., ihtiyacını ıes-
rihlerden itibaren lr.endilerine etole:- k I Bunları karı ve çocuklarile be- ut 'bltün buıılara mab.bll ırm. ıurunu &ynca. bulrhyor. mi tıatl~e kendilerine .sağlam ve 
lardan bahub.t venniyec v· • • no ta ar . . raber beş yilz bln olarak kabul ııe muhaıiplenn maıtmata aıQbdıa 4 - Pirtn~= Ptrfno için &ynı şeyı tontroııu Yoldan teslim~ eaı.catız. 
bildirdik". Bundan 90ıı:ra ,.= Bu menu konuşulurken daha ettik Yetim, dul ve mQtekaltle- yapılan buı Franm npu:rtarımn ıa- d°'8Ddttlr, memleket dahltndetı pi- oerı kalanlar lçln daha emin bir yol 
Beledi,-e. bağd bari 

1 
ilk adımda posta ve telgraf ve rin yekdnunu da 60 bin bulduk. rafıD'll2'ıdan k:Iralanmaaı milsterele. rlnçlertn J'hde on betini tlyln ~tl.11- aramala devam edeceğiz. 

yerlere h- a~ amhe k . 18{1 fn f.ttn ücretıeıinfn ku~, iplik Ve bmılann çoğu bfi nüfustan H htl ve milspet bfr netıceye var- ll11z fiatle hubub&tta oldUIU, gibi ııa- 8 - Kömür :1eseıesı: Bugün her 
d ucum e • r. eam • a- vesaire gibi Devlet müesseseleri lb t ld ""'• i hı 1 da 100 mat lstldadmı ı~rmJftlr Pak.at tuı &h7orus. Bir kı8mmı otduya mn tarafta bir köm r sıkmtısı hlssolunu-

aın a lı:endi ıehri için bu yıllık bir mamfilAtınm diğer eril ve itha.- are o U5-.. ç on an henüz neticeye varml§ • değlldlr h1m blr tısnmı da pahalılık~= yor. Geçen sene kışa 250 bin tonluk 
•tok yapmaktan başka bir kaygı llt ahs llerlnin Yhalılığil bü bin alarak kabul ettik. Bundan Maalesef son hadiselerin bu lşlmtze larma mal olduAu fiaUe ~tacağız blr stokla glrmlştJk. Bu senekı stoku
mevc~t değildi, ve böylece her yer- . m u pa e - sonra mahallt irlare ve Belediye- zarar ?ermesi Uıtımall çoktur. Şayet Umuyoruz kl tendller:!ne vereceği~ muz 50 bin ton bile değildi. Bundn.'l. 
de hır fıat yan~ bqlac:lı ve hiçbir ~ bir t~a~ teşkil etmekte ol- lerin Devlet fidisadt teşekkülleri- mavatfıı.ıc olursak hemen memıetet- m1z plrincln miktarı buJgunm rubun- başka stmendffer nakU~rntının art
fint hunları yarıştan vazgeçirmedi. dugunu gördük ve kendi ~dl- nln ve milllıak bütçelerin ücretli tekl btığday st.okunu beslemeğe ça- dan a.z olnuyn.cakbr. ması. fabrlkalnnn gece gündüz c;atış
Bu yolda hububat fiatleri ve onun- mfze sorduk. Acı;ba Devet mües- veya maaşlı olarak istihdam et- lışaca!ız. 8 - Yağ meselesi: Bugün memıe- malan ve kömür istJhsnl cden .. Al~t
la beraber diğer gıda maddeleri git- seselerf .mamfüatl?ın fia~lerini tikleri memurlannın yekQmmu Bu böyle olmnkla beraber :vardım- kette mevcut ya{\' buhranı garip ol- Jertn biraz daha yıpranması komure 
tikçe artarak bugünkü mübaliiwal umi f1at.Iere intibah ettırmek da aradık. Ve bunları yüz kırk ların yapılmnmasını ve vapurıann du~ kadar ~rslzdlr De.hn dün olan ihtiyacı hergün arttırmaktadır. 
raddelere erişti. Anlaşıldı ki ihı~a; mi lcabeder yaksa bu~ tevzi- bin olduğunu gördük. temin edilmemesini göz önünde tu- memlekette ehl'mmiyetİt bfr zeytin- Bunlar geçen seneye nnzarnn zayıf 
tüccarların inhisarı altında bulunan lerlndeki suiistimal şayıalarma Kanlan ve çocuklarile beraber tanık sarfiyatı ona. göro tanzim yağı stoku bulunduğunu ııarkes bili- yerlerim~dlr. Kuvvetli yerlerlmtz de 
bir mahluk dewildir. Bu. i in birce _ ve cesim flat farklanna :rağmen yedi yüz bin olarak kabul ettik. etmek h<'r lıalde 1ht1yntJı ve hesaplı yordu. Yaklaşan yanl sene mahsulü- şunlardır. 
hesidir g ş P ucuz tutmakta devam etmek mi Böylece cemnn bir milyon altı bir harekettir. nün de fena addedilmemesi lfı.zım Kömür işi . n·., daha iyidir? Bu suale bu mües- yüz bin olarak kabul ettiğimiz h ~d Yilzd_e ylrml beşer hububat geldiği söyleniyordu. Böyle olduITTı A - Geçen sene kcıml\r ocn.kları ~· 

JP'er cepheler !liC~eleri zararla işler bfr halden dar ve sabit ıratlı nüfusun bir b a yfjzd a yüzde 25 kararını alırken halde zeytlnya~ flatıeri birdenbire ny ~leycmez hnlc gelmişti. nu scno 
+fr ıı....-n. ı.t..• .. k lr u ı.- en ..... ~ geçecek hububat-- fırladı. Bu fırlayışın günahını da aynı hnlln tahaddüs ctmC'mesi 1çl:ı 

" ''" - Mhn\ m.c:la a ele ine daha tedbirlıylz. 
-ıiiiiiiiiiıiiiiim _ _ _ 
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Atatürk'ün aziz hatı
rası hürmetle anıldı 
Mlllf Şef, AtatUrk'Un muvakkat 
kabrini ziyaret etti - lstanbulda 

hazin ihtifaller yapıldı 

Ankara· 10 - Ebed! Şef Ata- Bu ziyaretlerin akabinde, Fran· 
türk'ün ölümünün dördüncü yıl- sa büyük elçisi B. Bergery de Ata
dönümü dolayısile memleketin türk'ün kabirleri önünde eğllmlş 
her tarafında derin bir yeis ha- ve aynca bir çelenk koymuştur. 
vası içinde ihtifaller yapılmıştır. Müteakiben askeri merasını ya-

Ankarada ihtifal saatinden ev- pılmıştır. 
vel her sınıftan kalabalık bir lstanbuldaki yas 
halk kütlesi, bütün gün devam ih •f il · 
etmek üzere herkesin ziyaretine tı a erı 
açılacak olan Atatürk'ün muvak- İstanbul şehri Ebed1 Şef Ata-
kat kabirlerinin bulunduğu Et- türk'.ün dördüncü ölüm yıldönü
noğrafya müzesine giden yollara münü derin bir yas havası için
d "kül ·· t" de idrak etmiştir. Üniversitede 0

Mn:;1uJefismet İnönü sabah bütün okullarda, Halkevlerinde 
saat dokuzda Atatürk'Un huzu- hazin ihtifaller yapılmış, Ebedi 
runda bir tazim vakfesinde bu- Şef'in büyük hAtırası hürmetle 
lunmak üzere Etnoğrafya müze- anıl~ıştır. .. .. 
sine geldlkleri zaman Büyük Mil- Dun sabah Eminonu Halkevin
let Meclisi Reisi, Başvekil, genel de tam saat 9,05 ?e ihtıf ale baş
kurmay başkanı mareşal Fevzi lanmış, ve operatör M. Kemal 
Çakmak, ikinci başkan orgene- k~rsüy~ gelerek ~ .~ir ~.utuk 
ral Asım Gündüz bütün Vekiller, soyl~mış ~e E~dı .. Şef ın yuk~ek 
Halk Partisi urnumt sekreterile şahsıyetinı ve buyuk hizmetıenn1 
Parti idare heyeti t\zalan, Parti ca.:zııı kelimelerle tebarüz ettir
meclis grupu reis vekilleri, müs- mıştir. 
takil gurup reisi tarafından kar- Beyoğlu Halkevinde yapılan 
şılanmışlar ve saat 9,05 de hep ihtifalden sonra Taksime gidile
birlikte içeri girerek Ebedi Şef'in rek Cumhuriyet abidesine çelenk 
hlızurunda eğilmişlerdir. konmuştur. Şehrimizdeki diğer 

MilU Şefle Millet Meclisi reisi Halkevlerinde de ihtifaller yapıl
ve genel kurmay başkanı kabre mıştır. 
birer menekşe demeti koymuşlar ttntversitede yapılan ihtifal, 
ve beş dakika süren bir tazim zl- çok hazin olmuştur. üniversite 
yaretinden sonra Etnoğrafya merkez binasının holünde Ata
müzesinden ayrılmışlardır. türk'ün büstü bayraklarla sanl-

Bir kıta asker, gerek gelişle- mıştı. Profesörler ve binlerce 
rinde ve gerek dönüşlerinde Milli genç, saygı ile büstün etrafında 
Sef'e ihtiram remni ifa etmiştir. yer almışlardı. EvvelA. rektör B. 
Saat onda en kıdemlt elçi sıfatile Cemil Bilsel söz olarak hazırunu; 
Polonya elçisi kabri ziyaret ede- beş dakika bir tazim sükutuna 
rek ihtiram vakfesinde bulunmuş davet etmiştir. Tazim sükıltun
ve kabre muhteşem bir çelenk dan sonra profesör B. Yavuz 
koymuştur. Abadan söz alarak Ebed! Şerin 

Saat 10,30 da. Mihver devlet- hayatını anlatmış, eşi bulunmı
lerf büyük ve orta elçileri, Etnoğ- yan yüksek şahsiyeti, büyük ln
rafya müzesine gelerek, Atatür- kılA.plannı anlatmış ve heyecan
k'ün muvakkat kabri önünde ih- lı hitabesini «Sana inanıyor ve 
tiramla eğilmişler ve defne dal- kendimize güveniyoruz,, sözlerile 
larrndan yapılmış ve bütün bu bltirmlşttr. 
devletlerin bayraklarile süslen- İki ttntversltell genç, Atatür
m.tş bir c;elenk koymuşlardır. Al- k'ün gençliğe hitabesini ve Mtlll 
manya büyük elçisi von Papen, Şef'in Atatürk hakkındaki be
bu çelengi muvakkat kabre ko- yannamelerint okuduktan sonra 
yarken şu hitabede bulunmuş- Unlversitedeki ihtifal merasiml 
tur: sona ermiştir. 

(•Büyük devlet adamı Ata tür- Müteakiben ttnlverstte gençl~ 
k'ün silinmez hA.tırasını taziz rl bqlannda profesörleri bulun
için, Mihver devletleri ve onlann duğu halde Saraybumuna glt
dostlan namına bu çelengi koy- mlşler ve Atatürk'ün heykeline 
makla şeref duyuyorum.)> büyük bir çelenk koymuşlardır. 

B. Churchill'in nutku 
Mısırda kazanılan zafer, son değildir. 
Hatta sonun başlangıcı da değildir. 

Belki başlangıcın sonudur 
Londra 10 <A.A.) - Başvekil B. Flandr yollanndakl insafsız tahrl

Church111, belediye reisinin yıllık zl- batı hatırlatmaktan kendimi atamı
yafetlndekl nutkunda şunlnn söy- yorum. Şimdi de olup bitenin kahir 
leml.ştlr: adaletin birincisi olduğunu dilşün-

- Muharebelerlm!zde devreler bir- metten kendimi alamam. 
birine çok zıt manzaralar gbstermlş, Şimdi kazanılan zafer, Mısır'm 
1'akat netice şimdiye kadar memnun müdafaası bakımından katı ve son 
edici olmuştur. son muharebede he- olmnk gibi iyi bir manzara arut
men hemen sonuna kadar vnzlfe çe- mektedlr. Fakat bqlı başına önemli 
tin olmuştur. ROmmeı ordusu büyük olan Mısır meydan muharebesinin, 
tlcUde bozguna uğratılmıştır. Mu- Amerika tarafından Akden1Z umk 
t!?.rebe ıu tek hedefle verllml.ştir: batısında başlanan unutulmaz te
Dü~man ordulannı kend.W için felA- şebbüse başlangıç teşkll etmesi de 
(elin en büyük ve en deva..-ız ola- mukadderdir. Bu teşebbüste ordu
cab1 yerde tahrlbetmek,, muz, bava kuvvetlerlmlz ve her §eyin 

Muharebe çok şiddetli, çok kanlı üstünde olarak da donanmamız şe
olmuıtur. Almanlar uçak, tant ve reru ve önemli bir rol oynamaktadır. 
top, bütün silahlarda klas bakımın- Bu kuvvetıı teşebbüsQıı lmlll Blrle
dan apğı kaldılar. Bu son değildir. tlk Amerika relsldlr ve ben onun 
Hattl sonun başlangıcı da değildir. faal ve bas1retU blr :v&Terl oldum. 
Fakat belki bqlangıcın sonudur. cSü- Bundan sonra B. Chun:hlll. inıtı
rekll alkışlar.. Bundan böyle nazller tere ile Amerikanın, İspanya ne 
ba§kalanna kal'fı etaertya merha- Porteklzln hat ve menfaatlerine rıa
metsi7.ce kullandıklan bu hava üs yet edeceklerini teyidetmlf. Fran.aa
tUn?UAiine kartı koJlllak ıdonmda nın talkıııacatmı ve lmparat.orluta 
Jı:alaca.klardır. İngılız tank ve uçak- tekrar kavupcatuu ve Şlmall Atrl
ıannm daroeaı altında kaçan Al- kaya asker çılı:a.nnınm Almanlar ile 
man tqıtlarlle dolu sahil lx>yu halt- dötüfOlek ve Akden.lz1 emniyet al
tındaki raporlan okurken, müda- tına almalı: için oldutunu söyle
taasız goçmenlerıe dolu Fransa ve mlftlr. 

&önül Cehennemi 
--------·--------M E B R U R E SAM I' n 1 n 

lçll, duygulu ve canlı uslubile hazırlanan bu eser telif kütüp
hanemizin çoktandır &Llediif, beklediği tarzda ' edebi zevki 
okşayacak, his tahlillerindeki kuvvetle okuyana derin heye
canlar tattıracak, tesiri uzun zaman gönüllerde kalacak bir 
romandır. 

Başvekil büyük 
bir nutuk söyledi 

1 

Seker beyannameleri Cebelüttarık'ta 
Hakiki ve hükmi ıabıalar 

ellerindeki ıekerleri 
hükUmete bildirecekler 

büyük faaliyet 

Mütemadiyen limana 
vapur kafileleri geliyor 

(Bllt tara& 2 nci aahifecle) ı lan hattında kazandıkları paraların Ankara 10 <A.A.l - Ba.peklletten 
B _:En mt»ılm kömür ocakları blr komisyonca takdir edilen bir kısmını teblıt edllm'ltUr: 

kaç tünelden geçen bir dekovil hattı- vergi olarak istemekte tereddüt duy- ı _ Apgıdalr.1 maddede yazılı ha· La Unea 10 (A.A.) - Fourlus uçak 
le Umana ye f)mencUtere bağlanıyor. muyorm. Ve 600 llradan aoatı bh· klkl ve hükml f&lusların 13/11/ eemıaı ile altı Inglltz torpido muhrl
Bu lf klnunusanl içinde bltmlı ola- mükellefiyet tekllt etmemlf olduR"u- 942 cuma günü sabahına. kadar ee- bl, aralannda bü:Yük tonajda dört 
Cilktır. muza göre faltlrlerl ve zayıfları bu ker satmaları veya ıeteri ııer hangi remı Ue iki petrol gem.isi bulunan 22 

c - Bu aeneye kadar kı4Jık kömür vergiden tamamen muaf tutmakta- blr surette lmalltta Jtullanmalan ve- İngiliz ticaret gemisinden ibaret blr 
almata giden vapurlar dalgalı hava- yız. ya .evvelce sat~ olup da. henüz t.e8- kaflleye retaltat etmek suretlle bu 
larda barınacak yerleri olmadı~ı için Bu vergi münasebetlle yaptıtımız ıım etmedikleri şekerleri teslim ve- sabah Cebelüttarıta glrml§lerdlr. Çok 
Jşlerlnl yarım bıratara.k istanb11l9. tetkiklerde büyük tüccarların ve hu-, ya her hangi bir sebeple dlter blr dikktle bu kafileyi koruyan Ame
dönüyorlar ve böylece çok kıymetli sust zümrelerin vergiden kaçmak yo- yere nakletmeleri ya.sak ed1lmlşt1r. rlkan bomba uçaktan da Cebelütta
zaman kaybediyorlardı. Bu sene lunu nasıl bulmuş olduklannı gorerek 2 _ Tlcaretıe ~Ugal eden bütün nkta yere nmlşlerdlr. Kafile Atlan
Eretli limanını kısmen temlzletUk. hayret ettik ve lsta:balde bu glbl haklkt ve hükmi §8.hıslarla t1ca.rct{ tikten gelmekte idi, 
Böylece fırtınaya tutulan kömür va- vergi kaçakçılıklarına meydan ver- maksadile nezdlerinde şeker bulun- Amerikan ve İnglllz lpretıertuı ta
purlanna bannacak bir liman temin memek için tedbirler araotınyoruz. duranlar ve şekeri imal ettiği mad- ııyan 30 uçaktan 20 si Akdenlz ve 
eyledik ve vapur kayıbmın önüne Bu vergi için ikinci matrahımız delerde kullanan bUünıum haklkl ve onu dort çift motörlü uçak refalta
geçmeğe çalıştık. hanlar, hamamlar ve apartımanlar- hükmi §ahıslar 10/11/1942 aalı günü tinde olarak Atlantlk ıstlkametlnde 

Bütün bunlara rağmen kömür buh- dır. Bunların sahipleri bu vergi ile akşamı ticarethane, mataza-. dllkUn, saat 11,30 da Cebe1ilttanktan ayr.1-
ranı bertaraf edilemezse, ~ edileml- mükellef kılmmııtır. Yalnız aldıkla- depo, ambar, fabriks ve 1ma!Athane- mışlardır. _ _ 
yeceğl anlaşılmaktadır Komür sartl- l''- L· '-ı1n 2500 1. ıerlnde §Ube komisyoncu ve ncente- Bugün hava faaUyetl dunkunden 

· n sene ut s:ıra yea. u ırayı · t lm '""'"'" ki yatının tahdidi için tedbirler hazır- t .. t b 1 . . b' .. lerı nezdinde ve sair yerlerde mcv- azla o u.ştur. B ... ~ av uça an 
ladık. ecav~z e mezse, un ar ıçın ı~ mu-- cut şekerlerinin cinsleri ve miktar- mütemadiyen Akdeniz ve Atlantlk i.s

KÖ!Jlilr işinde en mühim blr me- kell.efıyet yoktur. Fak~t bu mıkta.." !arını ve bulunduklan yer:ierl gös- tlkametlnde boğazlar üstünde keşif 
sele de fiat meselesidir. Zonguldak g~çıyorsa, bunlar komısyonlarca ta- teren beyannameleri l2/ll/1942 per- ve devriye uçuştan yapnuşlardır. 
madenleri bl~ senedir zaraTla iş- yın edilen parayı ödemeğe mecbur- şembe akşamına kadar bulunduklan Nelson zırhlısı lle bir kruvazor ve 
liyl'n bir müessese halini almıştır. Kü- durlar. yerin en büyük mülkiye memuruna birçok torpido muhriplerl ve as?ter 
çükten başlıyan bu zarar bu sene ta-

1 
Üçüncü matrah büyük çifçilerdir. makbuz mukablllnde vereceklerdir, yüklü iki ta~ıt gemisi Cebelilttarık ll-

hıı.mmül edilmez bir yekllna va:::n•ş. Büyük çifçiden kast, 500 lirayı hiç- 3 _ ı0/11/1942 salı giınü alqamm- manına demirlemişlerdir. 
tır. Müesseseyi bundan kurtarma~ bir işi.,e halel getirmeden verebile- dan evvel satılmış olup da henüz 
için flatlere zam yapffi:~k .. z:ıruretlnı cek çifçidir. Bunlar mükelleftir ve bu mü.ştermırlne teslim veya göstcrildlk
duyuyoruz. Elyevm komur devle~ mükellefiyet hiçbir zaman için çif- len yerlere sevkedilmlyem satıcı 
m~esseselerine tonu .. 14 liraya, husı~~ı çinin varlığının yüzde beşini tecavüz elinde kalmış olan şeker satıcı tara-
müesseselere de 19 kusur liraya veri..- • k . tından verilecek beyannameye derco-
yor. Hem müesseseyi zararlardan etmıyec.e . tır. .. . lun,ıı.caktır. 
kurtarmak hem de ufak bir amortls- Vergının şahıslara gorc mıktannı 4 - 10 11/1942 salı akşamından 
man temin eımek için bu fiatlerl 21 altışar kişilik komisyonlar tesbit cvel satılmış veya milşterilerlne tes
llraya çıkarmak lcabetmek~ olduğu- edecektir. Bu komisyonlara vali ve lim edilmek üzere yola çılmrılmış. 
na kanı olduk. Daha z!yade ı"ı.'.1-mak kaymakamlar riyaset edecek, def- yani bayıln elinden çıkmı!I ve fakat 
ve ısıtmak için kulla::ıılan kok komür- tcrdar veya malmüdürleri de mali- müşteri eline varmamı., olan şeker
lerinin flatıerlnde bu sene lç!n bir yeyi temsil edecekler, diğer 4 aza ler müşteriye vardığı günü takibedcn 
değişiklik yapmıyacağız. Bn yoldan halk tarafından seçilmiş olan Bele- gunün akşamına kadar ikinci mad
yukanda tekrarladığım l.600,000 ''3 - diye Ticaret veya Ziraat odası aza- dede yazıldığı şekilde ayn b'r be-
tandaşa kömür tedarik etmeleri yolu- 1 ' d .1 k . yanname ile bildirilecektir 

• !(.,, k d k t ta arı meyanın an seçı ece tır. • nu mümkün oldu&.. a ar açı u - 8 k . 1 d'V. k 5 - Akide, lokum çikolata, leblebi 
cağız. u • omıs~o~ a.rın ver ıg~ . arar- şekeri ve saire glbİ ıeketden yapıl-

V arlık vergisi lb~r. katı ahve ~l~h.a~dır. B~ vergınınbte.- mi§ maddelerin alım ve satınu ser-
ıtı ve t sı ı ıçın genıı zaman ıra- bes olduğu gibi bunlar beyancnmc-

Arkadaşlal', 1 daha geni• ve kılmamıştır. Çünkü bu iıi para kuv- ye tAbl değildir. 
Müsaade edersen z " ·1 · · · ti l 1 d 6 

1 hl ti haiz olan varlık vetı e swıstıma ere yo açı masın an - Beyannameler münderecatı 
~~~::.ne n;~en evvel buraya ka- ve her çeıitv tezvirattan korumak yer alAkalı memurlar tarafından yerinde 
dar izaha çalı.,tığun karar ve müta- lunu tutmagı hayırlı bulduk. Bu se- kontrol edilecektir. 
llalanmızın ruhunu birkaç cümle ile beplerle vergilerin tesbit ve ilanı için 7 - ı3/11/1942 cuma sa.tıahından 
hül~ edeceğim: Haftalarca süren 1 S gün koyduk. Bunu takibeden 1 S IUbaren '8kerln .satı§? aemesttlr. 
arattırma ve müzatrerelerimlzde 3 goo içinde tahsili ıart koyduk. Bu 
büyük mlna hiikflmetlnize rehberHk müddeti takibeden 1 inci haftada 
etnı!ştlr: Adalet, em.niyet, tatbık ka- % 1 fazlaıile, 2 nci haftada ise yüz Talihliler 
bUlyetı. 

1 1 
b-t" de 2 fazlaaile tahsili prt koıtuk. p• 

A: Adalet aradık, .onun ç n u un Parayi venniyenler için bir taraftan ıyangonun SOD 
dikkat ve lhtımamımızı bu buhranın . . ~ ... ki)• • d kaz ) 

atır llküntı çeken ı,s _ 2 mllyon Tahsıli emval kanununu harekete y- ıtm e anan ar 
entanda,Y etrafında topladık. getirmekle bearebr, diğer taraftan M'll l 
v~: Emniyet aradık. istedlk k1 bu ya- mükellefleri amele tefkilatına gön- ı i piyangonun 29 lkteırin 
PacaK-omız lylllkler suiistimal edilme- der:neği, hem işçi tedarikini, hem de fevkalade çekilitinde büy\ik ikram~ 

ıs• 1 il ._\. ·ı· · L l l ye kazanan talihliler belli olmuttur. sın. Ve tıpkı maaş verilir glb ver - para uıınaı mı s:o ay aıtıncı müeyyi- 8 kT . b" ük .k . . 
1 sin Nasıl bir adam 2 maaş alamıyor, deler addetik. u çe 1 1!10 uy ı ramıyeaı o an 

mÜşm kaimıyor sa yapacatunız 1yl- Bu kanun ile taldbettiğimlz 50.000 lıra Ankarada Rıza Bqko-
11.kler de b6yle kati ye emin bir yol- hedef tedavüldeki paralan azaıt- tara çıkmııtır. Bu zat Samanpaza
dan yapılmı. Neteklm daha ıtmdldfnı mak ve memleket ihtlyaçlarunı- nnda Öz~en mahallesinde liribu
bu istikamette talimatlar hazırlan- za karşılık hazırlamaktır. Bu eak soka1ı1n~ t.9 numarada. ot.ur
m14 bulunuyor. böyle olmakla beraber kanunun ~aktad~r. Ta!ı~lı, .. ka.~ahalık ~ır aıle

Stalingrad ve 
Kafkasya da 
Dün küçük ölçüde 
çarpışmalar oldu 

Londra 11 (A.A.) -4 Dün gece ya
nsı MoŞkovada neşredllen resrn1 Rua 
tebllğlne gbre Stallngrad nuntaka· 
smda Nalçıtın cenup doğusUe, Tu
apsenln §imal doğusunda dün de 
muharebeler olmuştur. 

Stallngradda Almanlar küçük 
guruplar halinde fabrikalar mahalle
sinde Rus mevzileri arasından geç
meğe teşebbüs etmişlerse de her 
defasında da püstürtülmüşlerdir. Ik1 
düıman bölUğii kısmen yokedllmiştlr. 

Nalçığı.n cenup doğusunda Alman
lann 20 tankla yaptıklan hücum 
püskürtülmüş t.anklardan altısı tah· 
rlbedllmlştır. 

Tuapse çevresinde Ruslar bir tepe
yi geri almışlardır. Almanlar 200 
ceset ve teçhizat bırakarak geri çe
kilmişlerdir. 

-~~~-----~-

Yeni Gine' de 
kati muharebe 
Yakında iki muhasım 
arasında büyük bir 

savat olacak C: Tatbik ka.blllyetı aradık. Eli- tatbikinde Türk parasının kıy- n~": geçınmesını g~çlukle temın ede
mizde olmıyan hiç blrşeyl vadetm7- metlenmesl muhtekirler üzerinde bılıyor ve serbea ış yapıyordu. Ken
dik. Sadece ellmlzde bulunan v~~~ toplanan halk buğuzunun bilin- disi ikramiyesini alırken con beı yıl
bulunacatına emin olunan bş;~:Yr rnesi vergileri ödemek için biz- dır bilet alıyorum, talih nihayet ba- Lonclra 11 (A.A.) - Cenubi 
vadettı.ıı:. Ayakkabı, kumaş, Uıs ' ' t na da güldü bundan sonra yapaca Pasifikte, Yeni Gine· nin ıimalinde 
bulgur, pirinç, yaR, şeker hep elimiz- zarure sa ışa çıkarılacak malla- v b b.1: . d . . - Japon köprübaıına karıı müttefik· 
de mevcut olan mallardır. onun için nn fiatlerinde bir itidal husule gımyı. enb 1 ırımk.•1 .. embı~tı~;L 'k . lerio tazyikı devam ediyor. Avus-
bu kararlanmımı yürüyecetıine ve getirmesi gibi tAll faydaların ta- ıne u çe 1 ııın uyu.&. ı ~mı- . 
hlssolunur bir salAh yaratacağına hassül etmesi de imkln haricin- yelerinden 20.000 lirayı latanbulda tralya .. kuvvet1e~ı cenah.tan Japon-
omlnlz. Vakıa elimizde olmıyan hiç de addedilemez Ortaköyde gaz deposunda hamallık lan . dovmektedır. Katı muharebe 
bir şeyi vadetmedik. Fakat yapacağı- Arka~lar· ' yapan Rizeli Salim Çetintq kazan- saatı yaklaşmakta~ır. Ja~onl.ar or-
mız iyiliklerin buna münhasır kala- t i d b 1~ ğurn iktlsadt nuıtır. 10.000 liralık ikramiye Bur- rnanlık yerlerd~ ııdd l•e~~ hı~ mu-
cağını ifade etmiyoruz. Bll!kls ell- buıf n e ~ lı u l~l sada hüviyetinin ilanını istemiyea kavemet gösterıyorlar. Muttefık ha
mize imkA.nlar geçtikçe verece~lmlz bu ranlınkl aş kca zord~. ~nd~ v !~ bir talihliye çıkmııtır. Beyoğlunda va kuvvetleri dü§Inanın gerilerine 

il Ucta • i ıutt.ır zor u ara arşı uşun ugu K b " v h h.. 1 d 
makannbm il nni;,_ vet ntbe~~nsahasın; müz tedbirleri birer birer ve bir G~m .. aracı yokuıunda 8 numarada Şu~dadgırl' avwa uclumu yapmış.arll ır. 
ma ve ug n ._.... a ..._ k .. l h lind ttf y dı 1 ulsum Camodan, Kadıköyünde ı et ı yagmur ar, mevcut yo an 
teşkil eden 1,5 - 2 milyon vatand~ ~ız a t ~l=l lm. ar rnt a- Şifa caddesinde Balda sokakta 30 geçilmez bir hale getirdiğinden. tay• 
mlktannı çoğaltmak emelindeyiz. E - ku ve a z e rasane ve d H" · F h · O" 1 yarelerimiz kuvvetlerimize hava• 
verir ki yeni lmkAnlar yeni iyiliklere vvet kazanacak olan kuvvet- numara a useyın a rı unge en, • k J 
yol açsın Bu !ılerin dı.şlnda, kalan lerimizlnı bu mücadelede'Il galip Kırıehirde Meıe köyünde Tahir dan malzeme ve erza atıyot'. ar. 
yerlerde de natıerı başı 00ş bıraıanı- çıkacağına katiyen inanıyoruz. oğlu K~zıI? adındaki talihliler de 
yacağız. Az çok faydasına emin oldu- Çünkü vatanımızın bugünkü ÇO- beşer hın lıra kazanmıılardır. 
ğumuz her hangi bir kararı almakta cuklan yalnız büyük bir neslin • 
asla tereddild etmtyeceğlz, evıa.tıan değildir. Aynı zamanda Balık ıhracatçıları fazla 

9 - Varllk vergisi: ölçüsüz düşmanları yenen büyük buz iıtiyorlar 
Arkadı;-şlar alelllmum e.,ya flaUerl- bir neslin ta kendisidlr. Taze ve tuzlu balık ihracatçılan 

~ltnihbu1gilnkü delice aı;11mda filvaki Başvekilin nutkunu Müteakip dün Belediyeye müracaat ederek 
ı.:s sa azlığının lthal~t noksanının. gu • • R.. T h R f'k ş b lık ı ·ı b 'k 
yanlış tedblrl~ bilhassa doymak rup re1S1 arıa ar an, ~ ı ~- a çı ara ve~ı en . uz . mı tarının 
bllmlyen hırsın ve lhUUrm geniş k:t ince ve daha bazı batıpler soz arttı~l~asını ıatemuılerdır. ihracat 
hisseleri vardır Fakat bütün bunla- ,soylecv.kten 90nra cebeye nihayet mevsımı daha bir kaç ay devam 
nn tesırı kadar• diğer bir vakıa vardır verilmiştir. edeceğinden buz ihtiyacının pek kı
kl 0 da tedavüldeki Türk paraSlilm Meclis, saat 1 S te tekrar toplana• aa zamanda giderilmesine çal1Jıl
mütemadlyen artamsı ve 700 m.llyona rak Varlık kanununu mllsatceÜyetle rnası istenmektedir. 
çok yatlafnul olmuıdır. müzakere edecektir. 
Nı.meten ufak dertlere illç aranır- KOCOK HABERLER 

ken bu büyült yarayı Uımal etmek Ek k 
bittabi dotnı olmazdı, Onun ıçln dl- me satışı * Hayreddin ve Yusuf isminde 
ter 14lerle beraber bütün c:Ukkat ve iki kiti resmt fiati 22 kuTUf olduğu 
1ht1mamnn1zı bu ya.ra üstünde ıopla- l. -ld '- 'l 2 ı· d 1125 L·ı 
matı " blr U19 bulmalı en önde Bir me hanede 360 na e ıu oaunu ıra an ~ı o 
gelen blr yazlle aaydık. Bu 1§ için teli: Y • mazot satarken yak.alanm!ılardır. 
yol tedavüle çıkan paranın bir kıs- muvakkat elonek karnen Bunlar hakkında tanzım edılen e.,... 
mını vergt oiarat ıerı çekmekten iba- bulundu r-!'.,Yili.ye.t tara~ndan Müddeiumu-
rettır: Ve bu geri allf bq1ıca. halt> mılıge verılecektır. 
yıllannda o<* para kazan.mlf olan- Lokantalarda ekmek aabfınm ya- *Tophane civannda oturan Bur-
lardan yapılmalıdır, ve yalnıs bir de- sak edilmesi üzerine Vilayet ve Be- han adında biri dün birdenbire has
taya ma'hsua olarak aiınmalıdıl'. lediye, tehrin muhtelif aemtlrinde talannuı ve cankurtaran otomobili 
Bu mülAhazalara bhıaen bu lf 1çln bir teftitler yapmlftlr. Bu murakabe, ! ile hastaneye kaldmlmıpa da biraz 
kanun IAyihası hazırlamak zaruretini bilhaaea lokantalann fazla bulundu· sonra ölmüıtür. Burhanın aon gün-
duyduk. ğu Beyoğlu ve Eminooii mıntaka- lerde ıiddetli öksürüğe yakalandığı 

3 matrah lanndadır. :YapJan kontrol netice- ve bazı ahbaplarının tavsiyesi üze-
• Uzun tetkiklerden ra hazırlanan sinde Vaail isminde birinin meyha- rine öksürüğünü kesmek için tentür-

Berlin tekzip 
ediyor 

Alman ıözcusu: «Alman 
askerinin Türkiyeden 

geçmesini istiyeceğimiz 
doğru değildir• diyor 

Berlln 10 (N.P.D.) - Bugünkü Al• 
m.an basın konferansında, Alman. 
matbuat sözcüail, h&lll' bulunan ga
zetecilerin dikkat nazarlannı DaUJ 
Exprea ve Ulılted Express'l!ı An• 
karadan verdlklert bir habere ~ 
mlftlr, Bu habere göre, mihver lı:uv• 
vetıerlntn İngiliz ve AmerUalılanıı 
Fransız f)mal Afrika.sındatı hare• 
tetıerl yüzünden general Mont.go. 
mery'nin Ubyadakl Jruvvetıerinı ar
kadan vura.bilmek için, Tür1dye top. 
raklanndan geçmek mrunda kela• 
caklan ileri sürülmektedir. 

Hususl blr maksatla yayılmak ıa
tenen bu haberin, son İnönü nut
kunda da isabetle ıtaret edllmlş oWı 
bularult sularda 1§ görmek ıstıyeıı 
hain maksatlara matuf ôlmaktaıı 
bqlca hiç bir lfe 1'-!'amadıtını Al· 
man basın sözlüsü bilhassa bellrt
ınl§tlr. 

bu kanun llyllıası başlıca 3 matrah- nesinde 360 kifilik muvakkat ek- diyot içtiği ve bundan öldüğü iddia 
tan para toplıyaca.ktır. Bu matrah- mek karnesi müaadere edilmşitir. edilmiıtir. Müddeiumumilik Burha
lar .~hemlyet sıraslle funlardır: Bu karnelerden 71 i be,, 6 si 4, 2 ai nın cesedini Morga kaldırarak tah-
~cearlar, emlAk ve akar sahiplen, 3 ve biri de bir gün evvelki tarih- kikata baılamııtır. İngı·liz parlamento heyeti 

büyük çitçiler. Harb yıllarında en çok lere aittir. * Sirkeci istasyonunda manevra-
parııyı tüccarlar kazandığı için bu • 1 k H . . Çin'e vardı varlık vergisinin en büyüt yükünü Karnelenn Uzerlnde numara ol- cı ı yapan asan Seyfı evvelki ge-
blttabl onlar tqıyacaktır Esasen ne- duğundan bu numaralara g5re han· ce çalıprken sağ kolu iki tampon de- Londra 11 (A.A.) - Bir İngiliz 

Pek yakında AKŞAM ıütunlarmda vllere, sınıfiara ve zümreİere ayrılnıl§ gl kazadan almdıiı anlaıılcakbr. mirinin arasına sık~ak ar lan·~~arula~·mııın:nt~AC)~ı-aw:ı_~W&.·1.11&·-...-~-
l_____\a::=:==~=-------=-----_:._~_____JIJ..luılııL&a--.~.._._--~.L&A-L----



[ TARiHTEN SAHiFELER J 

Mezhep tica feda! 
Hayatı çok tatlı ve zevkli, ayru Diye ıordu, Çoculi liabuini g&-

tnmanda dehııetli, tehlikeli macera.. tererek: 

~
rla dolu olan (Navar} - ıonra- - Benim babam budur! 
an Fransa. - kualı Dördüncü Cevabını verdi. İkinci Handı 
anri dö Bearn'ın doğumu büe baş.- - Bu lıalde bana damat olmak 

L başına bir menkıbe teııkil eder. ister misin) 
Validesi gebeliğinin farkına vann- Demesi üzerine küçük ç<>Guk ko
ca halini ha bası olan Na,.ar kıralına ca bir delikıınlı edaııile, pervasızca: 
bildirmiştir. - Kızı göreyim! 

Navar kıralı kızını yanına çağır- Teklifinde bulundu. Kıml altı. yeı-
clı; o da kocasından müsaade alarak eli yaşlarında olan Margerit'i ge
Bearn'a gitti. Fakat prenses endişe tirtti. 
içinde idi. Çünkü garip mizaçlı ba- Bearn'lı Hanri bu prensesi beğen-
basının o sırada metresi olan entri- di ve: 
kacı bir kadın lehine ve kendi aley- - Eveti 
hine bir vasiyetname tanzim ettiği Diye· kabulünü bildirdi iki çocuk 
söyleniyordu. Aralannda bu vasi- bugünden nişanlandılar. Az zaman 
ye:aame meselesinden bahis açılın- sonra Hanrf oin babası Rouen vch
ca Nnvar kıralı: rinin muhasarasmda öldürüldü. An-

- Sen bana çocuğu gösterdiğin nesi oğlunu Fransız sarayında bıra
vakit, ben de sana vasiyatnameyi karak Bearn'n döndü. 
gösteririm. Fakat bir şartla! Doğu- Hanri'ye La Gnuche.rie isminde 
ra ·ağın çocuğun durmayıp ağlar, bir asilzade öğTetmen tayin edildi. 
nbus surntlı birisi olmamnsı için do- Bu zat şakirdinin dimağına iyi ve 
ğum günlerinde ve dakikalarında kötü mcfhumlan yerleştirmek husUı-
hcp şarkı ııöyliyeceksin 1 suı:ıa çok ehemmiyet verirdi .. 

Dedi. Şartın kabul edilmemesine Kötü mefhumlar arasında vatana 
imkan yoktu f hiyaneti Hnnrinin havsalası almıyor. 
Doğumun ilk ağnlan baş göste- böyle hareketlerde bulunanlar en 

rinc• . .,:nç kadın bnbasını çağırttı; şiddetli tabirlerle tahkirlerine \lğru
Navar kırnlı odaya girerken kızının yardu. 
farkı söylemekte olduğunu duydu Bir defa öğretmeni çocuğu şöyle 
v:: işi anladı. Ağzından: bir tecrübe etti: 

- Hal Büyük baba oluyorum - Vatanı aleyhinde silaha suıl-
demek 1 mış olanlar hakkında biraz daha mu-

Sözleri döküldü. En şiddetli ağrı- tedil ve munsıf davranmalı değil 
lan çekerken bile prenses şarkıları- misiniz] 
n fasıla vermedi ve oğlunu şarkı - Bu da neden) 
söyliyerek doğurdu. ( 13 kiinunuev- - Olabilir ki aizin familyanızda 
vel 1553). bu cürmü irtiklbetmiı birisi bulun~ 

Na var kıralı hemen muayene ile aun r 
çocuğun erkdr. olduğunu anlayınca, M" k·· d .... 11 H d d ..... · . • - um un egı er e ıgını~ 

ko~p altın kutu ıçmde bulunan va- ze j anının ammıı buna inanmam f 
ıriyetnameyi getirdi: ... Bir ~Jile bu~u ~ İnanmalısını~. Tarih burada! 
kızına uzatırken, drger elile çocugu K. • · .. · 
ld - ım ımışr 

8 
ı. K b 1 B d '--nal - Connetable (2) ele Bourbonl - ızım u sana u a oa • • 
D. ek t .... • · · d Connetable de Bourbo=ı 1 ıncı Fran-
ıycr , yavruyu e egının ıçın e • lid .1 . . .... . •. d l 

g('türdü. Odasında henüz doğmuş suv~ nı.n dva esı e gıl ~f !gı ~,ı:cah kele 
... d d ki b. d' netıcesın e vatanı a e,, .. ıne aı a u • 

çokc~gun ut ad arını b. ıraltıış ~armı- lanmış ve Fransız ordusunu mağlıi
aa .a ovuş ur u ve ır n 1>upa- b . . B h b d k ı 
_ı el l_ı d ... b. ··k •·Lı ... etmıştı. u mu are e e ma tu oC:..'"1 o our ugu ır yu auıı; e agzına I .._ h B d L· K 

d .. k .. ı $ k ı_ 1 o a n ıı;a raman ayar - ıu or-prap o tu arııp oıı;usunu a mca k lek • .. !' d' 
çocuk başını kah o tarafa. kah bu uauz ve eaız §O~a ıye ıy~ me': 
t f il d 8 .. ··k b b hwdu - ıon nefesınde bu hıyaneti ara a sa n ı. uyu a a memnu- 1_ ., 'b l . . 

· ti ÇOJL tayı ey emıştı. 
nıye e: Ö"' . , .. 

G .... ,.. k' h L•k• b' gretmenı Connetable ın tercu-- oru uyor ı sen aıı;ı ı ır . h 1. • ,_ '- H · k 
B 'l ı ı_ 1 d d. meı a ını 01>uu•en, ann ızanyor, 

cam ı o aca1>1ın e ı. d K b. · · d . .. . . . sararıyor u. ıraat ıtınce 'Yenn e 
Yavru preruı ılk ıutnındcnnın mo- duramadı· kalktı· salonda bir aşağı, 

melerini mrıyordu. Üçüncü sütnines~ bir yukar; dolaş:p ağlamağa baş
tarafından o kadar şamarlandı lu I d 
nihayet bu huyundan vazgeçti. a ı . . Ah 

1 
B b' B b • bö. 

K .. ··1t H · L· •• • d - en ır our on un y-
uçu ann ıeKIZ sutnıne en l bi I -'-l k . ·k•b d ... · · h' 

d. BM .. •• • d .... 1 c r a çıu. ı ırtı a e ecegını ıc; em ı. uyuyunce mızacın a goru en . d 
1 tezatlnr bundan olmalır zannetmıyor um 

Çocuğun yaşı biraz ilerleyince bü- Diyerek c~i~e bir k.alem aldı. 
yük babası nasıl besleneceğini ve Bourbonlar ailsılcaamesınden Con
neler giyeceğini de tertip ve tayin netable'ın adını sildi. Öğretmeni bu-
etti: nun yerine kimin yazılması münasip 

G d k k ... • olacağını sorunca. silinen adam ye-
ı ası esmer e me , sıgır etı, . B d' d 1 
. k lb' . d rıne ayar ı yaz ı 

peynır ve sarmısa tan, e ısesı e u- O 'ki d 'k H · d B 
k. d · · ·ı k .. n J yaşın a ı en anrı e e-
ımc en yenısı verı meme uzere . . l h b' 
· t ·ı k'' ı·· kk b d arn Parıste asılzade ere ma sus ır mm an ı c oy u aya a ısın an . . k '!Ah 

·b t 1 kt -. mektebe gırdı. Zırh taşıma , sı a 
ıare oaca ır al' l · k .. •-(Be ) 

H • b .. "k b ha ·ı t un erı tapma , yuzme... am 
anrı, uyu n sının emn e ... d b k. 

ekseriya yalın ayak, başı kabak ka- daglannda, kaya~~mn a nıı açı ~a-
l .. ·· d k d s- ı b'. 1 lın ayak koşmaga alıştnl§ Hannye ya ar ustun e o~ar ı. oy e oy e y·--:ı .. t.k'k H • ·· 

·· - ... d 1 k. b. ht;ue ı le ı orace ı tercume yurumege o erece a ışmıştı ı, ır- _ı_ b.' ·k ·ı 
L_ • ld d ki cbn~ten, cc ır ve matcmatı ı e 
..aç sooe geçınce. yo a yanın a - ~--ı.. dah h ·· ·· ·· d 
1 d l k 1 d UM• "'i .. ...,.tan a oı gorunuyor u. 
er en yoru mıyan n maz ı. B d b' · · d H · b'. ··k 

Ç ki 1 b .. ı · ·ı k ura a ır sene ıçın e ann uyu ocu ar a oy e gezıntı er, o- b' , k. f _ di 
şuşmalar onda her sınıf tan adamlar- ır m ışa goster · 
la konuşup halleşmek, gevezelik et- Hnnrinin va!id.esi arttk oğlunu 
mek itiyadını peyda eylemişti. Bu yanına almak ıslıyordu: Gen~. ~: 
terbiye ile Handi dö Beam, tam bir var kıralının memleketine donuşu 
Gaskonyalı oldu ve öyle kaldı. ( t) bir bayram sayıldı. Her taraftan ku-

Büyük babası ona yazı öğretilme- dumunu tebrike heyetler geldi; bir
ısine müsaade, fakat inşa ve kitabeti çok da hediyeler getirildi. 
yasak etmişti. Bu yasak onun miza~ (Devamı sahife 6. aütun 3 de) 
cmdaki ııkıilikle iyice kalem kullan-
masına başlıca aailc olmuıtur. Beı 
yaşında iken babası ile annesi onu 
F:ransa kıralırnn sarayına götürdü
ler. Kıral ikinci Hanri: 

- Benim oğlum olmak ister mi
•in? 

(1) Malfllndur k1 Gaskonyalılar 
g&terJşl, palavnı.yl, abp tutmayı çok 
aeverlerı 

(2) Baş imrahor; sonralan Fran
sada bu Unvan ordu baş kumanlan
na verllır olmuştu. 

1 Şehwtebap 1 TURAN 1 1iyatroauNla 1 
13 iklnciteşrin cuma günü 

Aktam aaat 20,30 da 

Sanatkar N A Ş i T Gecesi 
3 yıldanberi ıahneclen uzakta kalan büyük san'atkar sahneye çıkıyor 

Bayan MÜZEYYEN SENAR Konseri 
HAU DE - ERTI.JGRUL SADİ - MUAMMER - ISMAIL DOMBOLLO 

Bütün hallı:, '°'• saz ve varyete San' atkarlarırıın İştirak ile 
\ 

---- - - . - . 

Günlük Borsa 1 
~--•••••••••Her Akşam: Beyoğlu İstikl&I Caddesinde •••••••••••-.. 

ISTANBUL GAZiNOSUNDA 
1on119u tıatıert 

Londra fi2ertne ı sterlln 
Nei:vork üzerine ıoo dol:ır 
Cenevre ll7.'erlnc 100 frank 
Madrld Ozerıne 100 pezeta. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

8,24 
l29.-

30,e7 
12,9375 
31,13~ 

SAFiYE ve
20:::e;;;:::etin SAZ HEY'ETi 

MUAMMER ·m 4tiruil· ALABANDA 
F.sham Ye tahvtııt 

Blva.s - Erzurum 2-7 
% 7 MJlll Müdafaa Jstikrazı 
Müttehlt Erm1s konserve 

2<1.15 
19,-

RevüsünUn son 5 günü 

Pek yakmdaı ALDIRMA Fantezi 12 tabloluk büyük RevU hisse aenetıeri 22,-

Yazan : EKREM REŞiT - Müzik: CEMAL REŞiT 

V EFA T 
istaııbnl Barosu avukatlJırmdan 

PJ.ATON KJ,fMANOliLU 
vefat etmLştJr, Cenaze merasl;:nin!n 
11 1.ktnctteşrln 1942 ça.rşmaba güni\ 
saat 13 te Taksim Ayin Trlada kilise
sinde icra olunacağı teessürle m.n 
olunur. 

<Cenaze Levazımatı P. An~rlldis) 

Mevlud 
F-"im Nlizım Özçetlntaş'ın vefatının 

kırkıncı gününe tesadüf eden 1'3/11/ 
942 cuma günü öğle namazını mütca
!dp Erenköy Zlhnfpaşn camLslnıie 
oknruıcak mevl(idu şerii'e doztlnn
mızla. arzu edenlerin teşriflerlnt rica 
ederim. 

Köprüden saat 12,30 da vapur kal
kacnktır. 

Eşi: Behice Özçet.in~ 

TEŞEKKÜR 
Milli Korunma kanununa muhale

fetten dolayı Cumhuriyet Adllycsl ta
rafından aleyhimde tak1bat yapıldı
ğı günlerde dostlanmın gösterdiği 
yakın alakaya ve ndaletln teceııı et
mesile beraet ettikten sonra sevlnç

Görülmemiş bir muvaffakıyetle 
devam ediyor. 

KATAUN KARADY'nin 
Gördüğü epiz rağbetle gi~eler 
çok kalabalık olduğundan ge
ce seanslnrı için yerlerinizi 

~elden al.nız. 
- Tele fon: 49 369 __ .,, 

lerlnl gerek ynzı ve gerek bizzat ya- -------- --- - 
zıbanem.lze kadar gelerek 1zhnr eden J!I•••••••••••-. 
arkadnşlanma. dosUanma. sonsuz 
mhmet ve çiikrnnlarımı gnzıeteniz 
vasıtaslle nrzederlm. 

Ab<lullah Yasin 

18 İkinciteşrin çarpmba akşamı 

SARAY 
SİNEMASINDA 

MÜNiR 
NUREDDiN 

Mevsimin ilk konserini veriyor. 

MARMARA'da 
Bugiln 

ŞAHANE F1LMLER 1 
HAFTASI 

1 1 
Asnn J&huti eseri 

Yarım Nikah 
MIRNA LOY -

MELWYN DOUGLAS 

Bir Rüyalar abidesi: 

SÖNEN IŞlK 
Ronald Colman 

ŞEHİlt TİYATROLARI 

!
EllilJllıil~~ı Bu akşam saat 20.30 dn 

ııH Dram kısmında 

~! ııullı·~ NUH 
11\1 

Yazan: Andre Obey 
UDM I'ürkçesl: Mübeccel Yarar 

Saat 20,30 da komedi kısmında 
ASRİLE Ş EN BABA 

Yazan: .Splro Melas 
Türkçesi: A. JiacopuJos 

GörülmemİJ rağbet ve her gün 
yer bulamayıp dönmek mec
bur~etinde kalan sinema me
rak.lılannm umumi istek ve 

israrlanna binaen 

ALKAZAR' da 
Seyircileri mütemadi heyecana 
garkeden senenin en meraklı 

sinema romanı 

ZOR ONUN 
iNTiKAMI 

2 Safha 12 Devre 25 Kuıım 
hepsi birden 

Bugünden itibaren: 
BİR HAfT A DAHA 

Hergün 11 den itibaren 
devamlı seanslar. 

Bugiin 
Caddelerde, Tramvaylarda, 

Yollarda kahkahadan 
geç emiyec e kııi niz. 

Çünkü: 
Dünyanın gülmeden bayıltıcı 

harikası 

3 AHBAB 
ÇAVUŞLAR 
Polis Hafiyesi 

MiLLi-ALEMDAR 
da bqladı: 
Ayrıca : 

Cihanın Zarafet ilahesi 

ALiCE FAY 
in mucizeler film i 

Allo Brodway!. •. 

SURTUK 

ÇENBERLiTAŞ SiNEMASINDA 
Bugün 11 den itibaren 

Senenin 2 fevkalade filmi birden 
STRAUWS'un şaheseri, senenin en muhteşem musiki abidesi bu sene 

Şark Sinemasında 3 hafta gösterilen 

1-WiENER BLUT 
Şaşanlı sahneJerUe gözler kamaştıran, azamet ve lbtlşamile başları 

döndüren, Aşk şarkılan, nağmeleri, valslan müstesna danslar1to 
herkesi mcstedccC'k azametll eseri. 

Rejisör WiLL Y FORST 'un san'at harikası 
MARİA HOLST-WİLLY 
THEO LİNGEN - HANS 

FR1TCH 
MOSER 

mü~erckcn yarattıklan büyük mizansenli operet 

2 -KABIN ENTRiKALARI 
KAY FRANCİS - MİLDRED COLES'in 

tam bir Ahenkle ynrattıklan meraklı A§k ve ihtiras tıımt 

Ehemmiyetle 
Dikkat Nazara 

Görmekte olduRumuz her giln ar
tan rağbet karşısında: }Ju~iiııden 
Jtfbaren her &' ıin ll den ve Paza ı· 

günleri 10 dan itibaren 
devamlı esanslar. 

'---------------------------' - Günlerden beri bütün Istanbulu yerinden oynalan 

TVItKÇE D E M i R T A ç 
Buriln bütün seanslarda n yarın yalnız gündüz son defa olarak 

LALE Sinemasında 
röster~lltlr. Fırsattan lstlfadt! edinb. 

YARIN AKŞAM 

DOROTHY LAMOUR • BİNG GROSBY -
BOB HOPE'in 
Son zaferi olan 

ZANZiBAR YOLU 
LALE'yl şerefe ıötüren bir ıafer yolu olacaktır. Suareler için numarnh 

yerler şln1dlden kapatılmalıdır. Telefon: 43595 

BUGÜN MATIN ELER DEN İTİBAREN 

SUMER Sineması 
Müthiş bir adli batanın tarlhçesln1 musavver 

BIRAKIN YAŞAYAUM L 
Beşeri, fütlrasiı ve çok nll.\kalı tllml takdim ediyor. 

Baş rollerde: 

H ENRY FONDA -
MAUREN 0' SULLiVAN 

ve RALPII B.\ Ll..Al'1l: gibi dehakir artistler vardır. 
Bu hafta berkesin nCzında dolaşacak müstesna bir filmdir, 

••• Büyük merakla beklenen dünyan11ı 8 inci harikası 

CONRAD WEiDT 
SABU - YUNE DUPHEZ 

tarafından çevrilen 

BA6DAT HIRSIZI 
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Kendimiz 'yaphk 
U san ıannan nfrapnli, kendi ellle yaptılı heykele lpk 

olup, ıwtuap çelrm heykeltnpn btli,mnt bir çoklan 
itilir. 

fnunlık flmdl bu sanatkirm acayip vaziyetine düştfl. Çilıı· 
kil his de asarlarca çabfıp meycla na getlrcliğtnlz, Adeta yarattı
ğımız bir fettan sevgilinin JStlrahuu çekiyoru. 

Burtlnkft hayatımm, ~kü medeni lhtlyaçlanmm lea· 
•etmek, onlan bulinak ve meydana Ç'lkarmü için senelerce, 
lıattA boan asırlarca as mı ult'aştık? .. Meseli §U bloriferl ele 
ahmz. İnsan oğlu bu kıvnm kıvrım boruyu evine sokuncıya ka
dar az mı kafa patlattı? .• Az mı uğraştı?. Nihayet onu da haya· 
tına soktu. Kendisine alıştı. Fakat §imdJ, bir çok memleketlerde 
fnsanlar onu yakamayınca üzüm üzüm üzülüyorlar. 

İşte bütün hayatımızı, böyle ufr8§8 uğraşa, didine didine 
pyet kanşık bir hale sokmuşuz. BuKftn ~ydlğtınlz fU kundurayı 
akıletmek için ldmbllir kaç asır geçti! Şu sırtımıza rtydlğlmlz 
elblselerl, paltoJan, ceketleri, yelekleri lcadetmek için ne kadar 
uğraşıldı?. 

Senelerce bizi hayata bağlıyacak, ihtiyaçlanmm. çoğaltacak 
bir takım bağlar bulmak için yorulmuşm: Meseli ayaklanmızı 
beğenmemiş, evvela hayvanlann üstünde, sonra diğer naldl va
mtalannda yol almağa başlanuşıı. Derken tramvay denilen bir 
ıey bulmuşuz. Ve ktndimizi ona aJıştumışız. 

Böyle yeni yeni ihtiyaçlarla doldurduğumuz bu bayat hinm 
sarsılınca, alıştıklarımızı bulamayınea feryadı baslyorus. 

İnsanlar kendi bulduklan, kendi yaptıklan, kendi düşündük· 
leri kendi icadettikleri ıeylerin esiridirler. Ne vardı kendimlzl 
bu kadar rahata, yeni yeni zevklere, konfora alıştıracak bil· 
mem ki ... 

İnsanlar bir vakit çıplak ayakla, tramvaysız ve kalorifersiz 
ya.~mıyorlar mıydı? .• - H 

TANK MÜDAFAASI 
Tanksavar silah ve vasıtaların tekamülü 

tankın ayağına köstek vurmuştur 
Yazan: 

Bir elinde ördek başı saph ıem· 
siye, öteki ellle yedi sekts yqJa. 
nnda bir im çocuğunun kolun· 
dan tutmuş, oflaya puflaya mal· 
l8DCbğmuı ,Ppısnıdan girdi. Gl· 
tenin önünde bekleşenleri ftilDSİ• 
yesbıin aeile dağıtarak memura 
eeslendl: 

- Oğlum. Eramllleri burada 
nu veriyorlar? Dolap dolaşa ka· 
famın beynlmfn altı üstüne gel
di. Şimdiye kadar bu işleri bizim 
kız yapıyordu. Geçen gün Bursa· 

M. Şevki Yazman ya gitti de, 1Mı para derdini be-
Mısırda.kt İngiliz taarruzunu olduğu gibi piyadenin ön safta nim bapma bıraktL Aylığı alıver· 

incellyen Reuter'fn asker! mu- kıymetini ileri atılmasını lcabeUirmekte- se de sonra gttseytll ne olurdu 
harrirl diyor ki: «Sekizinci ordu ytntan : ~ e:1'1 sür tind n dir. İngiliz sekizinci ordu komuta- bilmem.ki? ... 
komutanı tamamen yeni bir tA.- e P ece ' a e runın yeni diye tavsif edilen Didiklene didiklene koynun
biye tatbik etmekte, tankların ve zırhından dolayı piyade ile tAbiyesi gibi Stallngrad sokak ve dan f!kardığı ağzı büzmeli torba
önünde piyadeyi ilerleterek mayn kıyaslana~tacak faydalan haiz dolaylarında tankla beraber ha- y1 memurun önüne bıraktı. Me
tarlalanndan yol açtırmakta ve olan bu sılu.u m~evra alanında reket için teşkil edilen husus! mur, nufus tezkerelerini, maaş 
ondan sonra tankları ileri sal- ~lnedke::~nJ.ğg~~rec~~ir ... (u~ Alman piyade birlikleri ve bil- cüzdanlannı tetkik ettikten son· 
maktadır. Bu sebepten bu taar- arı a a e. ı z .,. ço v tün harb sahnelerinde yavaşlı- ra: 
ruzdan çabuk neticeler beklemek geniş .:Afrika ülkesi bu bakımdan yan duralıyan ve mevzi harbine - Vakte, dedi, sen iki tane fo-
doğru değildir.» en musa.it harb sahnesidir. Yal- inkıİa eden hareketler bunu tograf getireceksin. 

Taarruz bu tarzda yapılırsa ruz dar sahalara gelince bundan öste!ektedir. Tesiri artan ve Bayan valde gene elini koynu-
bundan çabuk neticeler bekle- sonra vaziyetin değişeceğini son ~detlerl çoğıala-n tanksavar snMı na soktu: 
menin doğru olamıyacağı husu- zamanlarda muhtelif harb sah- - Burayi buluncaya kadar so
sunda Reuter muhabirile muta- nele~ndeki muhtelif misalleri bl- ve vasıtalar bazı yerlerde tankı kak sokak dolaşmaktan aklım 
bıkız. Çünkü taarruzun neticesi ze gostermektedir. durdurmuş~ ve ~ yerlerd~ ıs: fikrim dağıldı. Kız Borsaya gi· 
bugünün en süratli ve en kud- İyi tanksavar topu, bol mayn, tankın ayagına köstek vurmuş derken tenbib etmişti de ben ya. 
retli silahı olan tankın, motörlü bataklık, nehir gibi su mAnileri, tur. Bll_-!ldan sonra.ki harblerde nıına resim aldım. Velakin şimdi 
vasıtanın temposuna değil, pi- akar yakıtın yanmasına tesir buna gore . hazırlanmış ordular~ sana \•ermeye unutmuşum. Eeeh, 
yadenin harbsiz zamanda daht edecek kadar fazla soğuk tankın da bu çeş;t hareketlere dalın ihtiyarlık böyledir işte ... 
beş kilometreyi aşanuyan yürü- işe yaramaması ve hattA. eskiden şahit olacağ4ız. Koynunun bir köşesinden mu-

~' !t~~ ~~~~I ~:kt;~~~~a ~~:~~= ş 1 M AL 1 A F R 1 K A' o A K 1 !ı~'::~a v!~:ı~= b~oto= 6 
O tan evvel piyadeyi sürmenin bir baktı ve gülerek iade etti: 

@ (\ o • o, o o ~~~ ft:~ğ~~ d~~1~r~tti~~~~ r~mi::d~J=!!~la8~~n~=d~ Şekerden harb malzemesi çıkanhyor ~~.::~;:. ~";~~:W:01~= f RANSIZ HAVA KUVVETLERi "'::~ .. ~ hlıldet1enı11. Ay-
ı allan ileri sürülür, mlnller bert.araf dmlJia cJoiru dönerek keneli ge· 

Japonlar tarafmran işgal edi- pamuk ekilmiştir· Mahall h ettirilir ve arkasından ağır silAh- · d tirdiği resme bir daha baktıktan 
den Fillpin, Cava, Bomeo adalan ve. Japonlann ihtiyacına yetecek ıar gelirdi. şurası var ki bu Bu kuvvetler gerek evsaf, gerek a et sonra gme memura ur.attr 
çok şeker kamışı yetiştirir. Bun- miktardan fazla şekerler sanayi- kA.fi d ed hızlı b 1 ·ı b "I .. t · · 
dan çıkanlan şeker başka yerlere 

0

de kull~acak maddeler çıkanl- ~!:1lığmdan ~~~yae tank ç~a~: itibarile Müttefik uçaktan e oy o çuşemez ğl- şı:..kbenım resm~ Y:· 
gönderilirdi. Şimdi sevklyat yapı- mak üzere hu~si fabrikalara dı, duralamış, mevziler önünde :.:·rahm!:ı'rinI:::.n bl~ 
Jamadığınd~ Japonlar şu iki sevkolunuyor. Çünkü şekerde~ dorunuş olan ordu kütleleri ha- Harbin yeni yent tera.kkller rinden bahsederken evvelce ma- zim mahalle4eki komşulara sor. 
tedbiri düşünmüşlerdir: • H..+i b~~;:dı ~d!!ı::!ad~;a~ reketinin bununla temini düşü- kaydederek, Fransız şimal Afri- lılmat vermiştim. Bu resmi ben sandığımda sakh-

1 - Şeker. kamışı ye149 .. ren n m r. nüldil. Nitekim 1939/42 harbinin kasına sıçramaslle, bütün dünya Halis Fransız bombardıman yordum. 
tarlalardan bir kısmının pamuk halledilmesinde 1?"1anılmakta- bütün hızlı hareketleri de ancak efkln umumiyeslnin dikkati bu tiplerinden Fannan 222, 223 ü sa- Memur ısrar edince, söylene
Ye plrlne yeUştlrmeğ'e tahsisi. dır. Buthanolden bır de isooktan tank ve motör sayesinde müm- sahaya intikal etti. Amerikan ka- yablllrlz. Her birlst 700 beygir rek seriye döndü, mukavvalı res-

2 - Şeker kamışından sanayi- lsmlndekl tayyarelerde kullanı- kün oldu. Şimdi bittekrar mev- ra, deniz birliklerini destekllyen kuvvetinde dört motörle müte- mi etralmc1aldlere göstenneğe 
de kullanılacak faydalı maddeler lan sunl benzinin madde! asliye- zllere taarruzda tank birinci ka· kuvvetli hava teşekküllerinin fa- barrlk olan tlptn süratl 270 km. ..,._dJ: 
~kanlması. s1 elde edilmektedir. Bu .suretle demeyi işgal etmiyor, mevzi mu- allyet.i bilhassa 4ikkatl çekiyor. ve 1500 lan. dahlllnde tapyablle- - AJWI aşkına şuna balums. 

Cava adası ile Flllpln adalann- fazla tekerlerden çok lüzumlu harebelerlnde kltayetslzliğl ev- Bu kadar vaat bir sa.ha üzerinde cell bomba 2000 kg. dan ibaret- Kqlar gözler hele şu çenenin 
daki şeker kamışı tarlalanndan olan sanayi ve harb maddesi çı- 'felceden sabit olmut bulunan hareketlere iftlrak eden Anglo - tir. Bundan IODl'a Bloch 210 tipi- to~khia llPm ben defli mi· 
btr kısmına şimdiden ptrtnç ve kanlmaktadır. piyade öne sürülüyorsa bu bir Amerikan hava blrllklelbıe kal'§l nl sayabiliriz. Bu tayyarenin mü- ytm? 

Tahta bac a k h k aptan 
yenllik değil, ancak bir gerilik Fransız hava kuvveUerinin mu- rettebab 5 kişidir, sürati 320 km. Gös uclle ben de baktım. Mu· 
olabillr. • kabil faallyetinln derecesi ancak 2000 kilometreye 2 ton bomba kavvanm tlstünde on yedi, on se

Filhakika bu gerilemeve yalnız bu saha ii1.erinde bulunan havn taşıyabilir. Am.iot 143 Gnome lds yaş1annc1a bir genç kadınla 
Bir lngillz korveti mürettebatı. kat edim) demesine sebep bir ba- Mısır cephesinde ve İngilizler üslerine ve uçak adedine bağh Rhome ik1 motörle müt.eharrlk yanında Mr delikanh resmi vardL 

Atlantlkte bir tahta parçasına cağının tahtadan olmasıdır. Kap- tarafında rasgelmiyoruz. Aylar- oıacatı tablldlr. olup süratl 310 km., 1200 tno- Meğer .. ,... ftk1enbı ıençllk 
~ au ,Clze~t\ durmaia tan geçen umum! barbde bu be.- dır stalingrad'da ml.J}ıarebenin Harbin bidayetinde, Fransız metre bir saha dahilinde 1,S ton resmi lmit· Komşu.lan resimci 
~ bir lnaım kurtarmıflal'- catım bybetmlflh'. ()ndan IOD· UDJ'IP gttmeü, Sovyetlertn xat- bava kuwetıerilliıı klareal Bava bomba tapyablllr. lmlf de o saman çarpfla çekmiş· 
dır. Adam sudan çıkarılırken: ra daha Od defa blndlll gemi taaıarda daymunasa, hatıl biz- erklnı harblyeııüe lfblrllll :yapan Nihayet en IOll ve cidden mu- mlf. aa,... ftlde, •a renn1n ., 

- Aman bacağıma dikkat torpillenmiş, fakat her defasında, zat Rommel'in geçen yaz Elale- Hava nezaretine bağlı idi. Hava vaffakıyetll bir tip olan Uo - 45 f yaranuyacafma bin zorlukla lk-
edtn... diye bağırmıştır. tahta bacağına rağmen kendlsinl meyn mevziinde duralaması tan- mıntakalan sıraslle beş kısma zikredelim. Beheri 15~ bey~ na edildi. Bu defa da qi ke!tlrme 

Kurtarılan adam ~5 yaşında kurtarmıştır. Kaptan bacağını kın bu ezici tesirinin kalmadığı- taksim edilmişti: Dijon, Paris, kuvve~inde ol~ iki motörle mu· yoldan halletmeğe kalkıştı: 
bir deniz kurdudur. Bir yük va- . 1 t tı B na dernıet etse gerektir. Tours, Aix - en - Provence, Ceza- teharriktir. Suratl 480 kın. 2600 _ Eh, mademki bu resmi be· 
puru kaptanı iken vapur bir de- ~rmi sene evve yap ırmış r. u- iz tank sllA.hının her tarafı yir. Cezayir şehrinin teslim oldu- km. bir saha dahilinde 1,5 ton ğenmlyomm; bir resim kaç pa-
ntr.altının taarruzuna uzramış ve gün bu kadar mükemmel ve tabi- B • . . . ğuna bakılırsa Fransız hava mm- bomba taşırır. Okuyuculara bir raya çıkıyorsa benim paranun 
batmıştır. Kapt.an da suya atıl- tye benziyen bacak yaptırmaya silip zl ~p~~:~· ıı:phe~~ı v~ takaJanndan birlsln1n; hall ha- mukayese fırsatını daha verebi\- üzerinden kes de gerisini ver, 
mıştır. Kaptanın «bacağıma dik- imkAn yoktur. mev ~ da :ı hu b ~ Z:e zırda en mühiminin, kaybolduğu )Ilek için bundan bir kaç ay ev- ben gideyim. Sen sonra sokağa 

~~ tek~ü'ı.. ~ bl ~r- ve bi'nnetice sıkışık bir durumun veı 3 ü Ankaraya v.e blrt Ari- çıkınca bir resim alırsın. iki ku-
Batl rl lan Vapurların miktara dsıi~ lI ba~ ak :: .. bu t,.zahürü başlamıştır denilebl- fiveye tı:ıen 4 motörlü Amerikan ruşluk resim için beni burada 

ıı;• yo ara ar ' ır gun. Ur. Personel bakımından, Fran- Liberatör ağır bombardıman tay- bekletme Ocakta tencerem var. 
İsveçli bir vapur sahibi, 8000 batınlmıştır Vapurların batını- azı}; va;ıtsnın da dlurtur:::· sızlaıın çok usta ve mahir pilot yaresi hakkında kısaca söyllyebi- diye t~tturdu. Etraftakiler ara· 
tonluk eski bir vapurunu '150 bin ması bu nlsİ>ette devam ederse 6 ceg n: ~!ffil~ızı asa ay d 1- oldukları muhakkaktır. Esasında liriz ki, mezkftr tayyare rahatça ya P«Jiler. Kendisi olmadan res
İngiliz lirasına satmıştır. Vapuru sene sonra hiç bir gemi kalmama· d~ iu~ i 1~~.:~rn ev~ni çok büyük bir itina ile yetişen Londradan kalkıp Lenlngrada gl- mi çeldlemiyeceğt de zorlukla an-
1933 senesinde 80 bin sterltne sa- sı JAzım gelirdi. Bereket bir ta- ~~ ~:ı e~~F fa::ı~ -- hava personelleri, bllAhare uzun dip gelebilir ve normal olarak 4 ıatıldı. Orada bekleyenlerden bl· 
tın almıştı. Umumiyetle vapur raftan büyük süratıe yeni vapur- r ·ıahe v a!~ıan~ büyük müddet Slmun denen mektep ton boma taşır. rint yanına alarak söylene söyle-
fiatleri on misli'nden fazla yüksel- var sı .. e v · uçaklannda da son stajlanru bi- Kşif için Fransız hava kuvvet- ne çıktı. 

ı lar yapılmaktadır. mamafih bun- bir teklmule mazhar olmuş bu- tirlp orduya intisap ederlerdi. lerinde evsaf itibarile her taraf- Biraz 
90

nra, yeni çektirdiği re-
~~~a:ı~~ ::erfım:!~~ ann lann mlktan batınlanlar 'ka~ar lunduğu hakikatini seziyoruz. Fransız av birl:iklerlnl teşkil ta takdir edilen Potez 63 tipini simlerle geldi. Fotogranan hid-

1939 da denizlerdeki vapurla- olmadığından harb on sene sür- Harb sllA.h ve vasıtalarının eden tipler muhasım tarafınki- sayabiliriz. Bu uçak muhtelif detle memurun önüne attı. Me-
mı mecmuu tonu 67 milyondu. müş olsa denizlerde vapur kalma- tekamülü dalma şöyle olmuştur: terle mukayese edilirse arada bü- vazifelerde kullanılabilir. Tek mur makasla fotagrafiann kena-
3 sene içinde bunun 21 milyonu ması lAzım gelir. Harbi kazanmak tem insan di- yük bir nispetsizlik olduğu derhal satıh, çift motör ve 3 kişi tara- nnı kesel'ken bayan valde büsbü· 

mağı ve kolu bir sürü faaliyetler göze çarpar. MeselA. en aon tip tından idare edilir, süratl 440 tun bldcletlencU. • ı· tul k sarfederek yeni sfldh ve vasıtalar Amerikan av uçaklamıdan biri km. dtr.Bu tipten maada Breguet _ Ben onlara pmdl avuç do-
Kadınlann yaşlan gız 1 tu aca bulur. Fakat bu silAh ve vasıta- olan Lockheed P, 38 t nazan itı- 'l'I, Muro 113, sıralanır. hmı para verdim. Bana sorma-

İngilterede bir k kadınl b' esele çıkmıştır Kadınlar lann müessir olduğu görülür r,ö- bara alalım. Bu tayyarenin süratl Fntnsa mağltlp olduktan son- dan kendi kendine nasıl kirpi· 
kert hizın tı rd ço kull 1 ar 1as- ~ı:ırun sır olarak ~anması- rülmez bu defa da bunu önliye- 680 km. dir ve 23 mm llk 4 top ra, bu ant mağlftbiyetln sebeple- yorsun? 

e e e anı ıyor ar. 1stt rlar Şimdi kadınlann cek imkdnları arqtınnaya baş- ve iki maldneti ile mücehhezdir. rinden birisinin de hava kuv- diye bafmnata başladı. işim 
Bun~ ~la~n.rzı1 ~:!; ~ haber verecek olanlar lar. Bu iki geçit mesai arasında Buna mukabil Fransız hava kuv- vetıerlnin klfayet$zlii1 olduğu 'blttlil için, 90ftl'll ne olduğunu 
~ :1 yulr. d .. r.ı ..... dan ortaya için bir ceza aranıyor kAh yeni bulunmuş stWı ve klh vetıerinde bulunan en son model söylendi. Fransız Hava nazırla- bllmlyo1'1811. 
J8f an u utrt...... · onu önleyen vasıtanın tesiri avcı uçağı Moran 408 mn süratt nndan Pierre Cot ve Guy la Cemal Refi]!. 

uzunca müddet devam eder. Kı· 480 kilometredir. 20 mm llk bir Chambre bu nokD'Dlardan mesul ili••••••-••-. Bir çift ayakkabıya mukabil ameliyat! lıçta kalkanın, kale ne t.opun top ve iki malalnell tüfekle mü- tutuldu; fakat meskdr pmsıann 
1 icadından beri devam eden bu cehhemlr. Fransızlann elinde bu ifadeleri bunun akslnl ifade edl-

--~ Fransız gueteslnln yudı- pılmaktadırN. ti bun dok1ıor karşılıklı Uerlleme ve hlktm ol- tipten bqka Dewoittn Spad, Kod- yordu! Netice itibarile denllebi
~ göre YunaniBtanda doktor- Sıhhiye ezare u - ma ftZfyett tankla, tanksavar ronlar vardır ki ,bunlar artık mo- Ur 1d Fransa harbi emumda 
lal' para yerine yiyecek veya gl- ıuıun eeref Ye haysiyetine muha- vasıtalar arasında da aynı suret- dem bir hava harbinde hiç bir J'ramu hava kuvvetı.l kara 
yeeek maddesi a1mağa b8llanU4- lif g&müş, doktorlann yalnız pa- le bafladı ve devam etmektedir. mlna ttade etmıyecek laidar es- JruvveUerine pek cOzl JUdımda 
Jardır. Umumiyetle doktorlar bit ra aJmalannı latemlfttr. Fakat Şimdlk1 clhan harbtnln b8§ında tlmlş tiplerdir. 1938 1eneslnde bulunabllm1şler ve Alman bava 
JUDlurt&ya mukabil bir hastayl ettlbba odası, çalışabilmek için anlaşılıyor k1 tanksavar vasıta· rransa Amerlkaya 200 tane Cur- hücumlanna karşı dayanamamıt
muayene ediyorlar. Bir çift ayak- bqka çare olmadılmt blldlrmlf- 1ar karşısında eak1 hAkimiyet.lnl ttss P. 38 tipi tayyaresi ımıarla- Jardır. Bazı tstatiaUklere göre 
tabıya mukabil bir ameliyat ya- tir. muhafaza edememeldedlr. Bil· mıştı ve bunlann çotu tesUm edil- 1939 da Fransanın emrinde 1500 
;.;...;;..-----~;...-.___________ bassa ElAiemeyn glbt dar bir sa- mlştl. Çok kuvvetu bir Dıtlmal da- llt saf modem tayyareler oldulu 

l'ref D ltiam t..au Giıtwı'm 1 1 hada ve müdafi taraf tanka kar· hlllndedir ki halen belld Franm iddia edildi. Bu ratamm mevsuk 
• • tonterann R A D y Q şı müdafaanın icabettlrdiğl bü- CUrtissleri ile Amerikan Curtlss- olup olmadığını burada mOna-

Bmln il HalkeVinln tertibettitt tün tedbirleri ~lnuşsa artık tank· lerl birbirlerile çarpışmaktadırlar. kaşa edecek detfilz. Afrikada ise 

M EVLOD 
SeYIW W.mm toptancı b

ap 1ıltıllmn YlJIUf Eraenc'lu 
ölQmb,Qn lııdanOı Cinine t.e
l&dtıf eden U Ddndtefı'ln per
tembt llnil BeJollu P1nuıata 
camll .. ritln4ıe 6l!e namazını 
mtıteatlp meıtıumun rohu tçtn 
Jılftl6- nevevt kıraat edllec~ 
tinden, kendillnl eeven ve tanı-
1&11 •hlbbt. ve dostlanndan arzu 
edenlertn tetrtfl"1 rica olunur. 
~-eşi 'H nlltlan 

~ k teranslar• seı111 Prof •· lann bu mevzılerl yaramadıklan Yalnız şunu da işaret etmeden halen tahminlere nazaran 1000 1 
Dr. Kbun°İsmau Gürkan'ın' .tı~ Baıinkil proıram yeni İ'ngiliz tlbiyeslnden anla- geçrnlyellm ki halen Fransız Cur- mütecaviz tayyare bulunduğu ğının yerine gelecek yeni mevcut 
tarlhlnln ıtlzum ve ebemml,eU. mev- 12,30 Program 12 33 Milzik <Pt > şılmaktadır. Halbuki tank bil· tisslnln süratJ san Amerikan Cur- blldlrillyor. ~afih bu adedin değildir. Vazıhan tahmin edilebi· 
nlu tonferanstyle 12/11/942 peqem- 12 46 Ajans ııae"rıerı' 13 Şarkı ve ttk~ hassa bu gibi dar ve müstahkem tissl olan Kittyhawk'a nuaran içinde kısmı küllisi eski tip tay- len bu üç mühim sebeplere UAve-
be güntı saat 18 de açılacaktır. Olrtı tWer 18 03 Fasıl heyeu 18 45 Dans mevzileri yarmak içtn meydana hayli aşalı bir mevkidedir. yareler de mevcuttur. ten bir takım pslkolojk sebepler 
eerbeatır. oneairuı; 19,30 Ajans ııaberı~rı. 19,45 getlrllmlştl. Fransız bombardıman birlikle- Şimall Fransız Afrikasında bu- de sayılabilir. MeselA. Amerikalı· 

Yurttan eeaıer, 20,15 Radyo oazet.esı, Mamafih bu mütalbmw.dan rlndeki tiplerin daha harbin bida- lunan tayyare birlikleri Anglo • Iara karşı sempati ve Gollls tema-
JStyotıa Baa~cıen: 20,u Bir halk ttırttlsll ötrenlyoruz, tankın artık kıymetlnl zayi etti· yetinde bile eskimiş olduklan Amerikan hava birltklerlle kati- yilllerle hareket eden hava per-
i - 12111/IQ pertembe günü saat 2ı Evin .saati, 21,15 Müzik <Pi.), 21,SO ğl mdnası çıkanlmamalıdır. Ha- herkesin mahlmudur. Buna rai- yen boy ölcüşecek kabiliyette de- sc>nelt gibi. 

ıs de ~ Tcpebe§Uldakl Temsu, 21.50 Rlnaetlcumbur bando- yır, bilhassa Afrika gibi geniş men Fransa mütareke imzalama- ğillerdir. Çünkü evvelemirde ev- :Yukarıda sıralanan bütün bu 
ınertes blnaaınc1a. muharrir B. Refik au, 22.30 AJaııe baberıert ve borsalı~ sahalarda, her tarafı ve her isti- sından üç, dört ay evvel Ameri- safi ltbarlle dun bir mevkidedir· maddi ve miııevt mahzurlar 
A. sev~~dan cDlvan edebl· Yana ...... ,......._ kametlnln tahkimi tmkAm~ ~olnıı~:J-lik~ad;-;aaı;nı;,:Loc;;t;kh;_:;:eed~H~ı:IJd:;:ıao::n:.:.ve:,G.:=lenn::.ı.;l:::e:.!r,...:sanl:=:ıt.:::en::-.:;:;b=trln=c~i eh, ~emmtretlli~ruıu~ ... ı.-.1ııı-_.....-....... __....--~---
,atında n..:~u mtıblm bir , ,30 Program, "1 .12 Vteudamasu ca- yan yerlerde tankın eski ır: 
toııferaDI &U"'Vllfktlr, ' 'l,40 -



Direktör!. ] Tarihten sahifeler 
İki gün ta.raf olmayınca aalcallanl kapıdan çılcaca~ sırada, odadaki en (Bat tarafı 4 ÜDc:Ü sabifecle) sonra bir rahatatzlık llluetti: 1iu bal 

t>eyaz beyaz çıltan ve lc.endlslnt on, son muarun, genç memur Nacl'nln hirdenbire o k..dar ficldetlendi ki 
On beş yat da.ba ihtiyar gösteren masa.sının önünde durdu. Hanrinin eli daiına lt~de idil öleceğini himeetti; oilunu yanma ça-
emektar veznedar muavlnl lcahmdn- Son derece hayret etmlf glbl birfAncalc bu kese her vakıt ~01 ~~~- ğırtaralt mezhebinde aebat etmeei
den bir yudam lçtıkten sonra. yüzünü tavırla Naclnln yüzüne dik dik bakı-1 nurdu! Onda dolu olan gozlerı idıl ni vaaiyet etti ve çok geçmeden 
bu.ruftU,rdu: • yordu. Şlmdl geil9 memur da silt İstediği vakit, istediği kadar ağlıya- öldü. 

_ Ah, bu bizim dairenJıı kahveci- dökmiif kedi gibi kaba.hatıl lc.aba.hatll bilirdi! Valideaini çok seven Hami aon 
'1 ah . •• Ne adam yahu! ... Şu kahve- başını önüne ~1. NÜla.yet gü- Uzun nutuklardan hoolanmazdı dereceye varan tee.ür ve ye"ai için-
:ye balan hele ..• safi arpa.! •. Hem de liimslyerek ona sord.u: amma aır.uında bir Caskonyalı ol· de odM1na kapandı ve günlerce 
fincanına On kurUf alıyor!... - Siz Naci değll mWnlz?_. • • duğunu ispat edecek sözlu aarfet· k 
Ka~daki masada bir tl\ltım ra.- - Evet... Bendenlzlm . . • mek fırsatını kaçırmazdı. imaeyi kabul etmedi 

kamların üzerine eğllınlş çalıfan göz- - ÇocukluRunuz ve delikanlılı~ H . . bab ,_,,._ ta•tan Bir :ıün Dokuzuncu Ouulea geldi: 
ıMl mi annnın a.aı &;1U1 pro ...... v · . d I I .... .J·· lüklil blr adam cevap verdi: . Beylerbeyinde geçti de&.. ? . • . I 1_ •V d d di ~genmı ava avet e a ıp götur<;ıu. 

4"""" olsa ı....ı N Dlr-... tör böyle söyllyerek alnındaki o ur, &ah katoliklıge av et e er . B" l H . . . ''-- et - ... _ gene 4J•,. . e arpası """' N ,__ ,_ f d R oy ece anrımn matenuoe nuıa.y 
birader? . .. Fındık ta.buptu, fındıki .• yara '1'Jnt kaşıyordu. Şimdi odada iıuıyet utolikler tara ın aı_ı H~u- veriltti. 
•.. Odadak! memurlaru1' en genci olan herkes susmuştu, Büyük bir merak en muhasara edildiği sırada hır ug- Hanri ile Margerit 18 ağustos 
Hac! soze kar!.§tı: içinde onları dinliyorlardı. Umumi no kurşunile vurulmuştu. 15 72 de evlendiler. Tertibedilen eğ-

- sız de içmeyiniz canım! .•• Bu- direktörün hususi kAtibesl de giizt>l Hügno olan Hanri de mezhep leaceler dört gün aürdü. 
nu içmek boynunuzun borcu değU gözlerini açmış, gülümsiyerek onlan muharebelerine kanştı. Hanri fıtra- Fraruıa kıralı ile valide kıraliçe 
Ja dikkatle "takfbedlyordu, ten ceaur değildi. Ancak muharebe b vl I l 
Ö~ç memurun yanında oturan Direktör genç mem\ira eğildi: esnasında iı kızı•ınca, gayet iyi dö- uk.eg ence er e uykularını feda ede-

ufak tefek. •irin daktilo tasdik etti: Beni tanıdı ? dedi Y ce derecede mşgul görünüyorlardı. 
"1 - nız mı · · · • vü.iirdü. H '-- Öyle ya ... Madem ki fmdıtt ka- - Tanıdım efendimi.. .,,- a·ıdkatte proteatanlar aleyhine 

buğudur. lçmezslnlz, olur biter. . . Müdür arkasına döndü ve güzel - İ§te düşmanlar 1 kaalı Saint Barthelemy hazırlanı-
Beyaz tıraşları uzamış veznedar kA.tl~ne İngilizce bir şeyler söyll- Nidasını iptince vücudu titrediği yordu 1 

muavini ortasından ikiye ayırdığı si- yerek notettlrdi. Belliydi ki yazdırdı- lc.ann ağnsına tutulduğu, hatta ba- Ağustosun yinni ikisinde amiral 
garnn.m bir parçasını itina ile arıztı- ğı şeyler Naciye aitti, 2an kendisini tutamadığı bile riva· Coligny yaya olarak Louvre sara-
~a yerleştirirken cevap verdl: Onlar odadan çıkar çıkmaz, _büyük yet edilir! yından kendi konağıfta giderken atı-

- Olmuyor . . Olmuyor' işte! . .. HlkAye 2 vPysptlr o& ... - O k d' • • b h ]'ne ok kı- lan iki lc:urıunla yaralandı ve öldü! 
Bu sırada kapıdan bir arkadaşl:ın bir hayret içinde kalan memurlar ' fııe.n ı~ınıı:ı u ~1 ~ri kal- Hanri bu haberi alınca çok korktu. 

t1?1~, lçJnde glrd.l. Ona t S\llu• derler· Naclnln etrafını sarmışlardı: zar, ne ıne ıtap ve eza an g . 
dl. L!\kin pek heyecanlı idi. - Nedir bu?.. . S:ı.na ne için öyle mazdı . Bizzat muharebeye gıtmek Odasına kapandı: bayıldı, ayıldı 1 

- Am:ın... Şirketin ~i umum dikkatli dikkatu baktı ve ne konuş- lüzumuna güçlükle kandırılan ve Ağustosun yirmi dördünde - Saint 
dlrektoru muesseseyl gezt;vbr. Odala- tunuz? Allah aşkına çabuk söyle .•. Osmanlı vakanüvisleri tarafından Bartehlemy güaü - sabahleyin kı
ra glrlp çıkıyor ... Neredı! ise buraya Meraktan çıldıracağız zlnı . .. Mudür yersiz olarak (Eğri fatihi) diye övü- ralın yanına cdavet> edildi, Kılıcı-
da gelir ... dedi. senl nereden tanıyor? . .. len Üçüncü Sultan .Mahmedin mu- nı takmak istedi; bırakmadılar. 

Şirket memurları derhal m.n.salan- Nacı, arkadaşlarına. cevap vcıme- harebede ilk silahlar patlayınca he- Sevkedildiği odada silahından tec-
tım uzerlerlne, ve kendilerlne çekidü- den ~nce, yanındaki genç dütiloya men İstanbula savuşmak istediği, or- rit 'Ve tevkif edilmiı olan prens de 
zen \Crdller. Veznedar muavini ellnl döndu : duınun ağırlıkları arasında bir yadı· Conde'yi buldu!' Dışarıda ve saray
çene in e gotı.irerck : kl Bae ylzlan ~üriisaavvd et.d .• e Bmlrlsldn~~? ra nakledilerek kalbine biraz huzur ya protcstanlar katliama uğruyorlar-

- Aksilik işte ... Keşke tıraş olsny- ma n n mu e e r u. •• . • •1 k 1 .d.ld' d D k Ch ı ı· d b. ·· 
dım . . . Yeni mudür beni böyle gore· Bir şey yazacağım tiedl ve cmruyet ven me yo una gı ı 17 ı. o uzuncu ar es, e ın e ır tu-
cek .. . dedi. Bundan sonra. y~~ı ~akineslnln ği, orada olan halin şüyu unu men kfek,

1 
Üstü başı toz içinde, gözleri 

Genç m mur Naci gülümsedi : başına geçtl. Harfleri tıkırd.atmağa için çadır sahibinin yokedildiği riva- an ı, Hanri ve Conde'nin yanlanna 
- Canım bu kadar teli\~ lüzum başladı: yeti bu münasebetle hatıra gelme- girdi. iki rnahbusa gazapla ve kı-

yok . .. O buyüklerln. fi.mirlerin. şefle- - Ne yazıyorsun ... Söylesen e! ... mek kabil olamıyor. Ancak Üçün~ saca: 
l":ln odasına gider. Bizim gibi .sekizin- Naci sükfıneUe cevap verdi: CÜ Mehmetle Dördüncü Hanri ara- - Ölüm, yahut ruhani ayini (3) 
el, dokuzuncu derecede ehemmiyetli - İstifamı!. . . sında bir fark göze çarpıyor: Hitabında bulundu. Hanri: 
1nsanlıınn odasına gelmet;l tenezzül - Sebep? Sultan Mehmet bir daha mu hare- - Ayin 1 
etmez • . . - Artık yeni direktör beni burada beye gitmediği halde, asabi halini Condc ?,e: 

•Sulu• diye çağı.rdıklan arkad~lan tutmaz . .. Ondan evvel davrn.na;run ... yo..-ımeğe gayret eden ve daima mu· - Ölüm! 
izahat veriyordu: Hiç değilse kibarlık bende kalmış ff k l H . .. .. .. na Cevaplarını verdiler. Dokuzuncu 

- Gayet genç bir adam... A."Jl.nta olur va a o an anrı, omrunun sonu 
yak~ıklı, fiyakalı, cakalı bir şey. . . _··Ne oldu amma Bütün bunlar kadar birçok muharebelerde bulun- Charles, tüfeğini kendisine mukave-
Yalnız pek ukalA.ya benziyor ... Me.ş- nedir? ··' muş, bazaon muhataralı noktalara bi· mete cüret eden genç Conde'ye doğ-
hur kAtlbesl de yanın\\... Ona bir _ Bıra.lcın Allah aşkına ... Küçük- le atıldığı görülmü!Jtür. . .. rulturkea tercddüdetti ve: 
§Cyler notettirlyor .. . Ukin bu chusu- ken taşla onun karasını yannı.ştun... Fransa kıraliçesi Katerın do Me- - Dü,ünmek iç.in bir çeyrek saat 
si sekreteri. ne güze! bir kız!. ·Dün- Hani alnındaki yara 1zl yok mu? ..• diçi, bir da.rbe ile Hügnolan imha müsaade! Tekrar geleceğimi 
Ya güzelli . .. Öt.eki çalıştığı yerde de ~ o benlın marifetim... Çocuklu- etmek tasavvuruna düşmüttü. Hile.- Diyerek çıktı. 
beracerm~ler. . . Sekre~rt blzlm ğıımda onu az dövmedhn' .•• Sıkı,,~ı- kir İtalyan kadını. bu manada vü- Bu dakikalarda aaraydaki Hüg-
umuml dlrektörun adeta sat eli imlf rır, sıkıştırır pataklardım. . . Amma sul için iptida Fransızlar arasında nolardan birisi katiller tarafından ta
~iyor!Ö;i~ır •.. KA.tlbe deyip geçme- siz diyeceksiniz kl: •Canım ~ukluk biribirini:ı kanını dökmenin lüzum- k.ibedilirken Navar kıraliçeai Marge
ylz, onun ma~ı blzıın şirketin öteki bul .• Ş!mdi kalkıp da senden ö..; allr suzluğundan baluile sulh için büyük ritin odasına iltica etmişti. Margerit 

mı hiç? ... • Siz bu ad.a.mın ne kadar b. ·ı ·· d' H- bu adamdan kocaamın Dokuzuncu müdilrlerlndt'D daha fazla... Ayda ._,_ 1 bir in ld ~ kft~ıı d ıı.ıı ır meyı ve arzu goster ı: ugno 
-s 11 ı &.Uıc sa.n ° u"'unu ...., e&.., fl · · ·ı·r kl.f • B ·· Ch 1 " d · · d C d~ ·1 "' ra a ıyonnuı ... Anuna hıtkkedl- tasavvur edemezsiniz Sonra dahası fe erme ıb a te ı etti. una gore: ar es ın aueaın e prens on c ı e 
yonnus da ... Ingillzce, Fransızca ve var Delikanlılık çağ~da bu blzlm Kızı Margeritle Hanri evlenecek, birJikte bulundu~u öğrmıdi. Teh
Almancayı ana dili gibi blllyormuş.. ae~tte oturan kırmızı entarlll bir kı- gerek proteatan ve gerek katolik likeyi anladı. Hemen bir mantoya 
Sonra çok akıllı kızın!.§! ••. bmi dcA- za Atık olımıttu. Ben aevgllls!.nl elln- Franaızlar el ele verip Fransanın bürünerek çıkıp lural valide.sinden 
tlbe. canım.·· Aalına bakarsan genç den all'nıftım.... Hele bu hldlaeyl hlç diipnnı olan ispanya i.izerine yürii• kocasının öKimden masuniyeti va" di-
umum mtıdüriin btitiln ltlerlnl dön- unutamadı. Ne ~ olsa 1l1c sevglllst . •. yeceklerdi. ni aldı. 
dilren o! · ·· Yoksa lrendlsine icara senelerce benimle konuşmadı .. Kar- Hanrinin validesi vaziyeti anla- Geçen bir çeyrek saat Hanrinin 
gözlerlnln hatırı için 375 Ilra vermez- şılaştığım.ız zaman suratının aldığı mak üzere Parise gitti. Sonra ken- Conde'yi ikna etmesine kafi gelmit-
ler ya,.. hali görmediniz mi? . . . Sonra kAtlbe- d.isi de aldığı iyi haberler üzerine ti. Charleie gelince: 

Bu sözleri dlnllyen genç daktilo, sine de b.enlm hakkımda bir şeyler Parise yollandı. Protestan ıefi met- - Ne oldu} 
aynasını çıkarmış, yüzünü tetklk edi- yazdırd.ı Iylsi m1 ben istifamı vere- h . ) C 1. d p . l o· d ('-· bu" den•. 
:yord.u yi 1 ·Vaktil ,_Af ._..~ ur amıra o ıgny e arıse ge - ıye sor u. ıı;ı prens 

• m ... e ...,. asını ya.""'6.m ve . . B·· 1 K . d·· M d' · A · t ' 
Nihayet birdenbire kapı açıldı. llk sevglllsinl akiığan bir umumi dl- rnıştı. oy ece aterın ° e ıçı - yın 

Genç umum direktör önde, ıtrlcetin rektörün yanında nasıl çalıtırım?... protesta.n düşmanlarını eli altında Dediler. Bu cebri bir cihtidu idil 
öteki müdürleri , iunlrleri. şC!leri ar- ijöyle söyllye• yazrnağa baŞladı- tutuyordu. lıe Hanrinin valide5in- Ancak bu kurtuluı Hanriye Fransa 
kasında i~rl girdiler Biraz evvel ğı. 'istıfanameye devam etti ve bitirdi. den baıladı. Kadın Katerinin ken- ta~tına kadar yol açh. 
kendisi hakkında konuşula?\ katibe Bu s:ırada arkadaşları: dis~ne. he~iye .ettiği muattar eldiven· Dokuzuncu Charles'in ~erine ge-
de içlerinde idi. _ U.kln yeni kAtibe sana amma lerı bır gun hır saat kadar taktıktan çen Üçüncü Hanri' nin 1 5 89 da kat-
Umuın direktör de, kendisinden sıcak sıcak balo.yordu ha! ... dedıler, )inden sonra Hanri Fransa km:.lı ol· 

emin, maiyetindeki bir takını küçük O güldü: du. Fakat Paris kendisini tanımı-
küçuk memurlara gurur içinde lltlfa.t - Aman susun ... Bir daha ml? • .. raştmız .• Ve ben de slz!.nle uğraşmak- rdu 
etmeğe alışkın insanlann tavrı ile: Belki kft.tlbeslne de ~ıktır. Neme ıa- tan mücadele kabUlyetlmi arttırdım. yoD .. ·d.. .. H . '( 
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- Merhaba arkadaşla.rl ... dedi. zıml •.. Hayatta güreşmeği sizden öğren- or uncu . ~r~ . . te ran-
Haklkaten yalcışıklı bir adamdı. Tam bu esnada sanki kendisinden dlm! ... Görüyorum ki, bende-ıı evvel- sızlann eksenyetinın dını olan kato-

Yalnız alnında bir yara izi görüliı- bahsedlldlğinl anlcı.m~ gibi dlrektö· ki müdür enerjinizden is+.Jfade ede- likliğc re5men süluk etmeği muvafık 
yordu. rün sekreteri içeri gireli, Naciye ııtı- memlş ... Ben sızı bilroma alıYorum; buldu. Bir sene sonra Pariae girdi 
Odanın havasında tel{ış, heyecan fatıa gülümsedi: hep blrl!.kte çalışrız. Maaşınız da ve Notre - Dame lôli9e8inde katolik 

ve çekingenlik dalgalan kabarıyordu, - S!zl umum direktör istlyorl. . . artmıştır. KAtlbem s!z.e yeni vı:.zıte- ayininde bulundu.. Bu iiyiınden çı-
LAkin gene dlrcktorün onlara pek dedi. nlzi gösterecek . . . kınca, mezhebini siyasetine feda et-
dikkat et t ğl bile yoktu,, Memurlar iç- Genç adam f!tlfanamesini eline nı- Bundan sonra arkadaşça elini sıktı. menin tesellsim: 
]erinden cNe mağrur adamlı. duşün- dı, •Size demedim mi? .. . • gibi arka- KAUbe onu kendi odasına götürür- _ Paria her halde bir ruhani 
ceslnl geçiriyorlardı. Umum müdür da.şlarmın yüzüne manalı mAnalı ken Naciye: fi. ine değeri 
f~yle etnırma bir göz gezdirdikten baktıktan sonra kltlbe ile dışah çık- - Sizinle çalışmaktan pek büyük Y .. 1 . d b ld 

1 sonra çıkıp gitmek üzere tekrar kapı- tı. Direktörün odasına girdi. Müdilr zevk duyacağım ... diyordu. Soz erın e u u 
ya doğru yurildu. MPmurlar bu heye-, onu masasının önüne oturttu. Sigara Naci içinden mırıldandı: •Keşke Süleyman Kani lrtem 
canlı zlyaretın bir an evvel bitmesin- ikram etti. sonra gülerek: vaktlle kafasını yarmasaydım 1 • 
den memnun gibi ldUer. Müdür tam - Siz çocukluktanberl benimle ui- CRir Yıldız) (3) Yani kat<ıllkllğt 1:&4bull 

Tefrika No. 44 

- Bu aeıael1Jt ne amana kadar c:aımı taıbutıutıarmı g&xıen ~ 
~? ~ bir ftl'7UJD.UD e&fine bpı1m1f 

- Biılmıcya tadar.. o1sa.Jdık, f1md1 aenı Kmmapada bot 
- P&dJpbm baber1. olaydı, cami yere ar8Jl\> duracak'1k. 

tabutlUkl&nnı orta.dan bldılUdı. Büttbı ömr:tı aeraerUDtle geoen Ah-
- Tabutıan nerede muhafaza ede- met tehlikeyi -görünce gfrz;lerlnl utut-

celcler o zaman?.. tuıarak blktı. O, Fatmarun kendi 
- Her ölü sahibi yeni bir tabut aleyhinde ber hangi blr ~lllt ya

yaptınr.. ölüleri tabutla beraber gö.. parak karakola Jtoştutunu tahm1ıı 
merler. En iyisi de bu değil mi? etnııYol'du. Ayakta durdu: 
:- Ben galiba tabutsuz toprağa. gö- _Benden ne istiyorsunuz? 

mülmektcıı korkuyorsun? 
_ Korlruyonım ya Daha eski za- Asesler derhal Ahmedln üzerine 

manlarda. hiç bir ·ölüytı tabutsuz atılarak kollanıu urganla arkasına 
top~a gömmeı.lerml4. Bu devirde bağladılar. Ve bu ı-. o kadar ç:ılıult 
caml bahçelerinde birer tabutluk ya- ve meharetıe ;vaptıar ki, Ahmet bile 
pıldı. İnsan camiye giderten bu ta- şaşırdı •.• 
'butlan gördükçe ürküyor. - Beni gafil nvladınız bel 

- İyi amma, a birader, herkes ta- Diyerek oafkın şa.şlcın aseslerin yil
but yaptırabilir mi? Faldrler ölünce züne bakma.ğa ba.şladı. 
tabut paralannı kim vetecek? Ahmed! tabutluktan çıkardllar. 

- Bundan kolay ne var? Her fa
kir kendi mahallesi ta.rafından yeni 
bir tabutla kaldınlmağa. mecl>ur edi
lir. Mahallell de kaldırmağa mecbur 

Biraz sonra Ka'riye camlslnln av
lmru önünde toplanan mahalle ço
cukları Ahmed! tanıyarak: 

olur. Bir tabut nihayet on kuruşa mal - Her sabah tobutıukta hortlıyan 
oluyor. Mahalleden ku1t klşl onar serseriyi yak.aladıla.r.. fakat o gece 
para. verse, tabut parası bu suretle olunca gene buraya gelecektir. 
tedarik edilmiş olur. Ahmet glb~ ser- Diye bağrışıyorlardı. 
seriler de yntaca.k tabutluk bulamaz. Aseslerd.en biri çocuklara dbndil: 

- Sa~ olsun mezarlıklar. O zamaıı - o artık buraya dönmlyecek . ço-
da serserilere gün dojtncak •• mesken- cuklarl o, kendisi g ibi bir serseriyi 
lerlni mezarlıklara nakledecekler öldürmüş, Zindanda cezasını çe!te

- Soğuk havalarda. orada ba~nn- cek. 
mazJar. Ahmet yolda giderken her Ş"Yl an-

- Mezarların içine girip yatamaz_ - Kollanmı bağlamasaydınız. beni 
lar mı.? buradan zor gotnrürdünüz! 

- O kadar ileri gldem~er sanıyo- Diye homurdandı. 
nım. Ahemt yolda giderken her şeyi an-

- Boş tabutun içln<le horul horul Jamıştı. Asesıerden biri: 
uyuyan bir adam, mezarlıkta da ya- - Dostun Fatmayı da kodese a.t
tıb!lir. Hele o üstü kapaklı lahitle? ı tılar. Şimdi orada bununla yüzle e
yok mu? Vallahi onların içini yatak! caksinl 
odasına çevirirler bu herifler. ı Dedi, Ahmet büsbütün hlddetıendi: 

- O halde ne yapmalı? Şe;ır1 bu _ Demek ki benim başımı yakan 
serserilerden nasıl kurtarmalı. k ltak ld .. 1 I? 

- Sürgüne göndermekle.. 0 a . 0 u, oy e ~ 
- istanbulda ne kadar serseri var . - Öyle ya, Sen oyle şır!ıntılardan 

, ' vefa mı bekliyorsun? 
bll1Yo~a1;ı~~un · Piç Ahmedl Ka'riye cam.is~nden 

_ Asesb~ınm tuttuğu hesa.ba gö- Edlrnekapı karakolu~ gotürdUklerl 
re on yedi bln kişi imiş. zaman a~m oluyordu. 

- İstanbulun nüfusuna göre hlç Ahmet y~yı :1e_ vermlştt. O ~im-
de çok değil. dl hapsedlldı~ k~ucük ve P,:ncere-
İki arltadaş ıta'riye ca.ınl.stnin ba.ll- ~~ bir taş odada akıbetini b . kllyor-

çeslnde kon~rtten, art.adan bir Acaba Fatma neler anlatm·ştı? 
ses duyuldu: Ahmet onun da bir b~a odadıı. 

- Zebaniler buraya. da dadanmış- mahpus olduğunu biliyordu. Hcnil3 
lar. önlerine bir yağlı kemlok atan yüzleştlrilmemU}lerdl. 
olsa da savuşup gltsıeler.. Fatmanın bu Ltte Uglsi ve suçu ol-

Asesler blrbirlerlru! ba.lcı.ştılar: madığı anlaşılmıştı. Yüzleştlrlldıkten 
- Bu ses nereden geldi? eanra. kendlslni serbes b:ra.kacaklar 
_ Bunu anlamıyacak ne var? Ta- ve Ahmed! Yedlkule zl.ndanl.arma 

butıuktan.. atacaklardı. 

- Hem de onmı seaı. detll mi? 
- Ta kendlal.. 
Tabutluğa~ y{lrMfller. 
Ayni ses atlı aseslere cevap verdi: 
- BelAnızı mı arıyorsunuz bura-

da? Heydl, i§lnJze gidiniz. 
Aseslerden birt bağırdı: 
- P.lç Ahmet .. neredesin? 
Derinden gelen ses biraz daha ya-

kınlaştı: 
- Burada.yım. Ta.butlardan birin

de yatıyorum. Uykunuz varsa., gelin, 
siz de yatın! 

- Haydi, gevezeli~l hınk da mey
dana çık. 

- Uykunuz varsa gelin yatın de
dim ya. Rahatımı bozmayın benim.. 

Atlı asesler sesin geldlıt tabutu 
buldular. 

Plc;ı Ahmet boylu boyunca bir tabut 
içinde yatıyord.u.. asesler! p;örünce 

Ahmedln öldürdüğii (.Adsız> 1n 
klm8es1z bir serseri olması yiiztınden, 
ölümünden sonra d!'ıvacı.sı çıkma
mıştı. DD.vacısı olmıyan cinayet SU{'• 

Jamıı lşllyenıer müebbet kürek c"· 
2nS!le T.lndana atılır ve orada çok ajtır 
tartlar içinde ilç bCf aydan faZia ya
tamaz. ölürdü, 

Ahmet. karakolun taş odalannda 
bunu düşündük~e dl.şlerinl gıcırdata
rak söyleniyordu: 

- Alacağın olsun kaltak! Ben bir 
daha dünyaya donmesem blle, elbette 
seni el altından gebertmenin yolunu 
bulurum. Zindanda bana yardım 
edecek bir gardiyan elde edcroem, bu 
senin işini çabuk bltirme~e ycWr. 
Fntmanın sorgusu bitirildi. Erte.~ 

tün Ahmetıc yüzleştirildi, 
Fatma: 

gözlerini kırpıştırarak sordu: - Işte bu canavar benim evimde 
- Khnt arıyorsunuz be aynasızlar? Adsızı öldürdü. 
- Seni arıyoruz ulan! Haydi kalık Dedi, Ahmet §aşaladı.. cöldiınnc-

bakalım.. dim..11 diyemedi, 
- Ben daha uykumu almadım bel 

Rahatımı bozmayın,. haydi, defolun Adsızın kanı Ahmedin dil!ni tut· 
başucumdan. Behi belaya sokmayın, muştu. 

Aseslerden biri bu söze hidd'!t- KolbaşUWl gozlert gülüyordu: 
len<li.. - İstanbul bir yaman ltas:rgadan 

Tabuta birkaç tekme vumra.k: kutuluyor, Şu serserileri birer bi·cr 
- Haydi yürü. karakola r,idecek- yakala.mağa muvaffak olursam, ne 

sin! dedi, kaç saattenberl seni ara-
1 

mutlu bana.. 
maktan gözlerimiz karardı. B!ltiln (Arkası var) 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

burada böyle kazıntılar yoktu, dok
tor bey. 

Kemal Mehmet laboratuvarına 
doğru birkaç adım yürüdü. Buranın 
duvar kıamı. temelleri hizasından 
epeyce kazılmış; hatta bir de koca
man tat yerinden oyn:ıtılmııtı. 

lazım gelirken, kapırun yanında el Böyle tarz bir grum"u Londranın Hakka borcum yoktur. Hacca git
pençe divan duran uzun kırmızı en büyük otelleri ele geçirse metr- tim, elhamdülillah... Zekiit ver
.fesli, ıiıru.iyah redingotlu. rugan d~tel m~aşile .tutardı. Fakat Amber dim ... Fakat Allahın bildiğini kul
ayakkabılı on iki, on üç yaıındaki boyle bır te.khfe maruz kalsaydı bi- dan ne aaklamalı~ Tembellik! Ah 
zenci oğlana: le r.e~d~deceği şüphesizdi. Zira Zey- fU tembeHi.k .•. Çok namaz kaçırdım, 

- Amberi -dedi.- Odun ahi- nelabidın p8.fanll\ kıymetini biliyor: efendi hazretleri. Hele sabah namaz-
8111 sobaya. Yeniden •oğuk almıya.- Pata geçen eene kendUine bir ev la...., sormayın. Yann ahirette ne 
lırn. hediye etmi§ti. Birkaç -~fta evvel c~p vereceğim. bilemiyorum. Der-Tefrika No. 121 Yazan: (VA • NO) 

Gün iyice ağudıktan sonra., iki f nin mi) 
nipnlı ile çocuk. bahçeye çıktı. Adam eğifdit 
Doktor, Karabatın bir kementle bo- - Hayır efendim. Benimki bod-
ğulduğunu teabit etti. Bu sevgili rumda ..• 
hayvanın feci ölümü. Reıitle yenge- - Peki bu} Senin de değil. bizim 
•İni uzun uzun ağlatırlten, Kemal, de <Jeğil. Öyleyse de5ene li hırsızlar 
eUeri ark~ına kavutmut, katlan ça- bırakmış. 
blrnl§, evın etrafında dol&flyordu. Bahçıvan gözlerini açtı: 

- Ne mlna} ... 
Bahçıvan yerlere eğilmiş; yumu

şak topraklara bakıyordu. Doktor da 
birçok ayak izleri gördü. 

- Beyim 1 İçlerinde çocuk da mı 
varmış ne} 

- Kadın ayağı gibi bir ıey ... An
latılır muamma değil... Sen, Hüse
yin aia. bana kalırsa iskeleye kadar 
bir sark da komiser Alişan beye ıu 
olup bitenleri haber ver. Lab~ratuv8;"ın duvan dibine gelin- _Hangi hırsızlar~ 

ce bırde~bır.~ dura~dı, ~erde bir _ KarabA§ln katilleri. ••• 
le.azma gordu. Ayagıyhi dGrttü du- B. I • .1 eli başİoda Zeynelabidin paşa oturduğu oda-
daklan:u büktü. ' • ır e ışaretı e c~e ve yı hamamların göbek taşı ne kadar 

aglıyanlan gösterdi: Ü 
O esnada bahçe kapıaının gıcırd.. _ B k r sıcaksa o kadar ısıttırmıitı. !telik 

dağını duydu. Gündelikçi bahçıvan... A a · ·· D de sırtına methur kürklerinden biri-
lan evinden geliyordu. iı k. ~nl} eme, beyim ... Nasıl ni giymişti. Bunu Üçüncü Napoleon 

_ Hüseyin ağa!... - diye ses.- l ;.•r:ı ••• Sultan Azize, Sultan Aziz de mer· 
lendi. - Sabah şerifler hayırlar ol- ;- 1 1 ıı... hum kayınpederine hediye etmit-
eun ı Gel bakalım. bak ahçıvan ıatkın şaıkın etrafına miı. Dizlerinin üzerindeki örtü ise 

H l sabahlar olsun bey- v ınırken yeni bir hayretle parma- meşhur bir primadonnaya sevgilisi-
-. ayır ı gını u;;'~!: ni terkettirecek nefasette bir her-

efendı. .. . b k ")' e 1
:. 'hu ne) Bunları kim yap-1 mindi. B1.111ların altında ve bu bunal-

- Kuzum Husyın, u azma ae- mıı · •• Dün ~ ben ayrılırken tıcı odada buram buram terlemesi 

Siyaıh çocuk, 'Vllzileainin ancak de bir dükkan bailfladı. E.mlak.io- ler ki: Öldükten sonra iskat ile me
czib rolü olduğunu bilirdi. Yani den irat geldikçe avucuna aık11tın- sele halledilirmiş. Fakat bu ne dere-
hiçbir iıe el sürmezdi Pata önünde verdiği altınlar caba. ceye kadar doğrudur ıüpheleniyo-
tu··rJü· tu"rtu·· d:•.lrrn.eler oldugu" halde Şiınd -··· Amberin arkasından odaya giren rum. · iden bir vakıf bırakmak 
bunla:d_an .~içb.iri~e ~asmaz, e~ini gayet rabıtalı. terbiyeli bir upk ta- auretile gÜnahımı Allaha bağıılat
uzatmaga utenırdi. Kahya ef endıye vana kadar yük.aelen yaldldı F ran- mak isterdim... Düşünüyorum ki. 
olsun, sofracıy., yahut kilerciye ol- sız sobasına birkaç kütük daha atın- mesela ... M~ela İzmirde yetrniı bin 
sun, ~e ~öyl~ek lazın:ı gelirse bü- ca, patanın misafiri olan müftü altına alınmış bir çiflik vardır. Şu
tün •ıparışlen ışte bu cın gı'bi oğlan efendi, !atasının cebinden, bir çocu- nu Medine fıkarasına verilmek üze
yapardı. ğa kundak. olabilecek büyüklükteki re talısia etsem} Sonra gene lzmir-

Emri alır almaz, yerdeı.-ı cba§ Ü&- mendilini çıkardı. Alnından pıtrak de, bir depomuz var; yirmi bin altı
tüne> manasında bir temennah ça- pıtrak beliren ter tanelerini sildi. na satın alınmıştı. Onu da İstanbul 
karak kalın perdelerin arasından ka- - Böyle işte, efendi hazretleri ..• camilerindeki hıfız talebesine vakfet
pının dışına gölge gibi süzüldü. Ne Yeni bir buhrac geçirdim... Saklı- sem? 
parkeler üzerinde en ufak bir pıtırtı yorlar amma, anjin ... Günün birin- Bu rakamlan iıittikçe yutkunan 
çıkardı, ne de kanadı hızlı kapattı. de tabii yuvarlanıp gideceğiz. müftü efeadi: 
işini mükemmel yapan bir uşak to- Müftü, hem sıcağa, hem de bu - Pda -muvafık. - dedi. 
murcuğuydu. Nereye gitti, nasıl yap- sözlere karıı: - Ben de öyle düşündüğüm için, 
t " A d A f d' d d. (.Aınberi göstererek' çocukla kah-ı r ra 8'1 yarım dakika bile geç- - man e en ım... - e ı. J 

· k 1c Öy ya efendiye haber yolladım. Muka-memı~ en, apının yanındaki nö- •- Yok!... lef Öyle!... Zab ı·t uh · · · b d l l 
b · d d ve a m arrırı, ıca e en •ahit er e et yerıne Ön ü. alinizden bir şey danı§tnak isterdim. >' 

Gene el pençe divan .-e emirlere Tabii farizai savm ala kaderil-imkAn evzakı tedarik edet,J buraya da gelir. 
aleste. tetikte. eda ettik. Saıu.ıun o husu.ata Cenabı Bulunmak )stemez miydiniz} 

(Arkaa var) 



11 Teşrinisani 1942 

tJsKVDABDA - 11 odalı geniş KİRALIK ODA ARANll'OR - Be-
bah~ell, terk0ı9, elektrik, kuyuları elan yo~ıu İstikl!il caddesine kapısı olan 1 

----------------------
- lŞ ARIY ANLAR 

. ahşap ev (4000) liraya satılıktır. Kn- bir binada (n.Ueye için) mool.lyalı ve 
TICARETIIANELERDE - Yuha- raköy Melek han No, 8 Emllk...f1!n1s'e ya.but mobilyam; bir veya llrl oda 

alpllk eski yeni yazılarla muhabere, müracaat. aranmaktadır, Akşam. gazetesi Kü9ük 
otcı, lokanta, daktJlo, sigorta hesap.. -------------- il!nlarda cistJkıru> rümuzuna meit-
lan bllinço kAr ve zarar tanunwıa TOPKAPI BARiciNDE - Birçok tupla müracaat. _ ı 
uygun ehven flaUe yazılır. Telefon fabrika. arsalan ayn ayn veya toptan 
49010 satılıktır. Karakôy Melek han No, 8 KiRALIK - Möble bir oda banyo 

1Bulmaca1 
ı a a ' a e 1 ı ı ıo 

Saliffe 'I 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (16000) on altı bin Ura (100) yüz metre mllt'zbı muli• 
telif eb'atta. karaa~ç kalD.S US lklnciteşrln 1942) çarşamba günü saat U6>l 
on altıda Hayda~a Gar binası dahtıtndekl:ıkomlsyon taratmdnn kapali 
zart usullie satm alınacaktır. 

Bu J§C girmek isteyenlerin (1200) bln iki yüz llrnlık muvakkat temlnnt 
kanunun tAyln ettiği vesikalarla teklltıerinl :muhtevi zar.tlıınnı ayni gÜilı 
saat (15) on beşe kadar komisyon Relsllğlne nrmelerl lı\zım.dır. 

Bu işe alt "1rtnameıer toms!yondan param olarak dajptıımakta.dır. 
c998v 

* Muhammen bedeli (2800) iti bln altı yüz llra olan (1000) bin kilo taftı.Jfı,! 
DAKTİLO, IKlııiP _ Eski '\Ve .Y.enl 'Emlfüaıcrvls'e .müracaat. I ile eniber, GEila.'truınray, Balo so. 

Türkçeye bihakkin vakıf bir bayan nALATADA - otel, han, Ugtr _5_00_r_a_pm __ • _~,_~_nu_m_ara_y_a_m_nr_a_ca_a_t. 
ı----ı--ı-- ınıt kenevir (23 lklncitefl'in 1942) pazartesi günü saat (14) on dörtte HnYJıl 

da.rpqada Gar binası dahlltndekl komisyon tarafmdan açık ekslltme 1lS1lot 

ciddi miiesscsclerde hesap, satış, ko- evler (5000 - 40,000) liraya satılıktır. 
mlsyonculuk lşlerlnt dahi mükemmel Karaköy Melek han No. 8 EmlA.kser GtlZEL MANZARALI - Beş bin li

raya, beş odalı, bahçeli, elektrik. ha.
vagazı, temas tesisatlı, Mannnraya. 
AdalanL nezaretli. oerrahpaşada 
Kargı sokağında hane, Müracaat ye
ri: Cerrah~a Beyit Ynlrup hn..11 so-

l llle satın alı.nacaktır. 
Bu l§e girmek isteyenlerin (195) yilz dok.san beş liralık muvakltat temi .. 

.. _ .......... _._-.._. .. _.._._ .. naı ve kanunun tayin ettlğl vesalkle birlikte eksiltme günü snatlne t.a~ 
blr surette yapablllr, Akşam gazete- vis'e müracaat. 
slnde (Can) rümuzuna mektupla mü-------------
racaat. BAYE7..i'l'TE - LALELİDE - Em-

Soldan safa ve yukarıdan a~: tom1syona müracaatıan lAzımdır. 
ı - Bir meyva - Beraber. Bu işe alt §artnameler komisyondan parasız olarak daltıWınaktadır. 

salsiz apartımanlar (30,000 - 45,000) l - Bir Tü.I1t ülkesi. (1093>' 

KAl.ORfFERct veya KAPICILIK - liraya satılıktır. Kara.köy Melek han 3 - Tabanca.. * 
Tulumba, terkos tamiratından :ınlar, No. 8 Emlakservls'e müracaat. kak 22 numara. - 2 4 _Tecrübe meydanı. Muhammen bedeli 51120 <Elll bir bin ytız J1,rml> llra. olan 1600 Rulo tü>ı 

5 - -rcrsı kalın elekten bir harf ı1ben 5&800 Kg. karton bltüme 23/11/1942 pazartesi günü saat 15,SO da k~ 
eşi de temlzllk işlerinde yer arıyor. SATILIK _ iki tatlı kArglr apartı-
Tarlnbaşı Pnşabakkal 13 Hüseyin man Kadıköy Rıhtım boyu Misakı 

DEVROLUNACAK MAÖAZA - Ka
dıtöyünde l§Jek ınnklde dört yüz lira 
satış yapa.bilen konforlu maruf bir 
bakkaliye m:ı.tazası sa.hl.binin Ana
doluya gitmesi ha.sebile satılıktır. 
Taliplerin: Onla.ta.da Mehmet. Alı pa
şa ha.nmda Nas ~rketine müra.caa.t-

ekslktlr - Tersi blr nevi kundura de- palı zaH tıSulü ne Ankar&'da İdare blnumda ıoplanan Meı1tez 9-'Uneu tq.t 

Korkmaz. Milll sokak 10'7 No. Gazi mektebi 
r1st. mJsyonunca satm almacaktU'. 

6 _ Tersi feryattır - Lltvanya.nın Bu işe girmek isteyenlerin 3806 (Öç bin sekiz yüz altı) llrabk muvakkati 
HUKUK f'AKtlLTESİ - Birinci karpsınc!a alt kata müracaat. başı. teminat Jle Itanunun ta,ytn etti~ vesitalan Ye telclltler1n1 aynı gün saat 

7 - Eski zaman tadın mantosu. 14 de kadar adı geçen tomlayon Reisliğine vermeleri JAznndır. mut talebesiyim. Mail vaziyetim mü- KADIKÖY _ Bahrtye CJ\ddesi, All 
f:ait olmadı~mdan, tahsilime engel Suavi sok. No. 23/3 Url katlı, beşer 
olnııyacak şekilde ö~lccien s:mral:ırı odalı, bahçe, banyo, taras, su. elek
~ışmnk üzere lş arıyorum. Akşam'- trlk manzaralı apartıma.n satılıktır. 

8 - Yapmalı. Şartnamelel'. bir Ura muk.ablllnde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

ıa~ -5 9 - Nota - Esas çetlrdekler. ıiıte~diaiiırliikileiidilliieiibiilllriıiıı. •••••••••••••••••m(lıilıl1861iİİ)•• 
10 - Kısalardnn daha kısa - Bü- • 

da H~F.A. rümuzuna, 3 -----· - GALATADA - Perşembepazarı cl-
16 YAŞl..ARDIDA - Sekizinci sı- BAHÇE ÇEltiSbmE Möm..u.:t varında 600 metre murabbaı zemin 

rufa kadar okumuş tah.slU olan ve MttsmldL BAiRE _ !lir antre ol! kat lbetonımne bt: depa satılıktır. 
hiç bir yerde çalışmamış bir Türkl üştemilAtınd llrckk Aİın 8\ !AteJye olmağ:ı musalttır. Telefon: 
genci münasip bir iş anyor. Ak.,ı:am'- ~f~ıı.nesl ~: Çi:Vaıı ;:ı 42Z'1!l. Millt Emliklş, • • - 1 
da (Göztepe) rümUZWla, - 2 .kak ııı. JEsen ~artımımınaıı. ıtira-

yük. 
Geçen bulm.acamn 

Soldan sağa ve yakandan aşap: 
1- Meyvafiatl, 2- Ellaçı~. 3-

Yiv, Asri, 4 - va. An~nlya, $--- Açan. 
lm, El, 6 - Fıstık, Ve, 7 - İkram, 
Semt, 8 - Amil, Elim, 9 - Tı, Yev
miye, 10 - İ.şgaletmek. 

MEMUR ALINACAK 
İ.stanbul Gnıpu T&pu sicilli müdürlüğüne batlı Merkez Ta.pu sicilli 

muhatızlıklariyle mülıbakat. Tapu slcllll muhafız TC memurluklannda. 
münhal bulunan 15 liralık asıı maalh k.A.tlpllklere namzet memur alı
nacağından 2997 sayılı te§k.lllt kanunumuzun yedin.et maddesinin (Ll 
fıkrası mucUılDA:e Ta(>U ve Kadastro mektebinden veya l18eden mezun _I.İSP.: 9 KADAR TAHSİLİ 01,AN lıktır. - 1 5 - MÜTE~ERRIK 

nm GENÇ HAYAN - İyi bir iş ara- ACEl.E SATILIK EV - 5 1/2 odtı. 
O olmak ve bu~ takdirde orta m~tep mezunlan arasında. blllm-

T ESE K K R tihanlspatı ehliyet edenler ahnacatından (Askerlik ve tahsille alf'ık 
makuıdır. Akşamda (G Z.) rümuzu- denize nazır büyük bahçeslle 3000 Jl- Al.MANCA DERSIAERİ - Blr Al-
na mektupla müracnnt. - 2 ra Bll{lktaş Kılıçalı Posta Milvezzll man bayan tta.ra:rmdm:ı ucuz veril-

Kadıköy Rnllı.evinden: olmtya.n) taliplerin knt.lhan günü olan 20/11/942 tarihine müsadlf cu-
Aş Evimizde fakirlere sıcak yemek ma günii s:ıa.t ikiye kadar mektep diploması, hiisnühal varakası ve 

. . . sokak No 19 _ 1 mektedlr. Beyoğlu Reşatbey sok. No, 
LlSE TALEilESI BiR GF.NC - Öğ- · 9. Galatasaray Apt, daire 2, 

tevztine yardım olm:ı.k fuıeTe prenses Slhhat rnparu ve a.ııkerllk De alAkası olmadltını blldlı1r vesaiki hlmi-
İffet Hasan UOO) lira teberrft buyur- len Grup müdürlüğü Bürosuna mflracaat. eylemeleri ve evvelce dllek-

leden sonraları ehven füıtıe bir kfıtlp- ACELE SATILIK APARTII\IAN - --------------
llk arnmaktadır. Daktilo blUr, Ak- Be}'Oğlu Kalyoncukulluk İngiliz sa- ALl\IANCA DERSLERİ - lU$Ulii 
şam'dn E. M. f/. - 1 rayından aşağı Hamalbaşı Yenlyol tedrls1 .miikemmcl olan 'bir Alman 

mak surcille göstcrdlklerl yüksek ho.- 9C vermiş olan taliplerin de işbu vesnflc1 imtihan gününe kadar ihzar 
yırseverllğe Hnlkevim1z Sosyal Yar- ev1em.elerl lldn olunur. 

2 ışçı AR.YANLAR 
Sa.mnn meydanı Petro Facı fırını yo.- öğretmeni ıAlmanoa dersle:i -vermek-

dım şubesi derin teşekkürlerini su- illlllliiıiıiıiiiiiiiiıııiiiİİIİiiiiiiiill•••••••••••••••••Iİİ 
nar. 

- nlnd:ı. Tevfik Erendi soka~da. 31/1 t edlr. II'emiz mobilyalı :btr ocıa ııma-
numaralı senevt 1200 Ura iradı bu- lıktır. Pazardan manda her gifu saat Emekli, Dul ve l'eUmlerin nasan 

· 4 t 7 k d 'stı • dikkatin~: ışçt ARANIYOR - Boblnuarcı, lunan üç katlı mücCddet Güneşli en ye a ar I klal caddesi 133 
kordela şerit ve pottnbağı makinele- npartımnn içindekilere müra.caat. No. Hasan bey npartıman 2 net mer- İstanbul Defterdarlı-
rlnde çalışabilecek lşçllcrc ihtiyaç _ s dlven 1 inci kat 6 No. ya mürecaat. ğından: 
vardır. Aceml işçi dahi :ılmır. Gala- ÖÖRETMEN, TALEBE VEYA ME- - S 4056 sayılı kanunla ma.aşlarnu blz-
ta Necatibey cad. No. 156 ya müm- MUR BİR BAYAN - Beyo~lu Firüz zat almayan emeklllerlP., yüksek mek 
cnat. ağa'da yent bir apt. da bir aile ya- ARİTMETIK ev GEOl\IETRİ DERS- tebc müdavim erkek çocukların ve 
İŞÇİ ALIYORUM - Boblnvuar ma.- nında möbleli bir oda kiraya verile- LERi - Li<>enin fen ~ubc.sl mezunu rüşdünü ispat etmemiş bulunan kü

klneslnde çalıŞillllJ usta masuracı kız- cekUr. Pansiyon da ol:ı.blllr. Akşnm'- üniversite talebesi tarafından orta çiiklerln yetim maaşlarını za.minın
lnnn Yeni Postnhane arknsında 32 ı-dn (F. Y.> rümuzuna müracaat. mektep ve dokuzunclt sınıf talebesi- da alabUmelerl için bu ayın (25) ln-
No. lu Küçük Ticnret hanın·!l ilçün- - ı ne kolay blr metodla öğretlllr, Ak- ci gününe kadar mensup olduklan 

Ü k 
şanı gazete~ne 8, B. rümuzuna mek- ım-d·· 1-kl rı - a ••- ikin 

c ~tındaki lpllk katlama ntöl~'IE! FEVKAI. •DE M""''Z' .. RLAI ARSA _ ma u uru e ne murae n""" -me müracaatı • "'" - nı .. .,. tupla yahut 52-33 telefonla mürn- el altı aylık yoklama mu:ı.melelerlni 
nrı - ~ Clh gt d d i ta ·1 h..... t 1 · an r e en ze mamı e ....um caa • - yaptırmalan Hl.zımclır. 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafia Müdürlüğünden: 

ı - Bilecik ısı. - Karaköy - Bursa yolumm esaslı ŞOSc tam.iraille ısuôat 
dıvan lru}aıı.tı olup keşıt bedeli 92H7 Ura 24 kuruş iizerlnden kapalı zari 
usulllc e~tmeye çıkanlmtştır, 

2 - Ihale: 
25/11/ 942 çarşamba günil saat 15 de Bileclt vllAyetl nafi!!. müdürlütil 

odasında. teşekkül edecek lhale komisyonunca yapılac:ı.ktır. 
S - Ihale evrakı §unlardı.r: 
A - Keşif metrajı 
B - Ke~lf hilltısnsı 
C - Hususi şartname 
D - Mukavele formüı:l 
E - Eksiltme şartnamesi 
F - Sllsllel fiyat cedvell MUREBBİYE İSTENİYOR - Dört bir arsn urom fiatle S.'\tılıktır. Boz- Bu müddet zarfında. yoklamalarını 

ı yaşındaki kız çocuğa gündfızleri ba- kurt Emltl.k Takslm Abdülhak HAmlt ALTI ntN LiRA SERMAYE KOY- vermlycnlere kA.nunucvveı üç aylık H - Bayıtrrurlık 1.§lerı genel ve fenn! p.rtnamelerl, 
kaca.k. Talc.<dm Sırasenrller c:ıddcs1 caddesi telefon 43532 MAK - Kendimde çalışmnlc üzere ınaa.şln.rın umumi tev?.lntından son- Bu evmk 461 kuruş bedel muta.blllnde Bileclk nı:ı.fl:ı. .nüdilrlü~den alı-

- 59 doktor SUphl .Ann'a :müracaat. esaslı bir 1ş nnyorum. Beyoğlu pos- rn maaş vcrllcc~ı llf'ın olunur. nnbUlr. 
KiRAJ.lK - Yeni yapı, 4 oda. ban- ta kutusu 2271 numnraya ta!sllfıtıı 4 - Ekslltmeye l~At etmek fçln •tıda :yazılı şartlan haiz olınRt 

EC?.ACI KAi.FASI ARANl'YOR - yo, elcktrJk. dcnlz mnnz:ı.rnsı, bo.ğ, 1 mektupla mUracnat. _ 1 J.'ııtih Birinci Sol., Hukuk Hnklmli- ı:ırttır: 
İşe vakıf bir bayın yazı ile 757 İs- ekili bahçesiyle. tramvay durağmıı blr ı ğinden: 942 ·569 A - ihale tarihinden 3 gün evveline kadar nafla mlldürlijğünl! miira.-
tanbul posta kutusuna mürncaau. dakika. Gô'Ltepe, Tütüncü Mehmet l\IEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Mehmet Şernrettin tarafından Fa- cnat ederek b1r sene zarfında en az 50 bln Ura n!Sbetlnde şose lnşaatı yap. 
llAİMİ BiR REKİM CASiıo;TAN) _ Ef. sokak 15/2 yarbay Cevat. - 2 , Gazetemiz 1darehanestn1 adres tlh Hnrnççı Muhiddin ma.h:ıllcslnde mış old~a da.ır vesaik ibraz ederek bu işe. ~mek için vlliyetten eh-

-------------1 olarat göstermiş olan knrllerı- 49 numarada Ahmet Tahir aleyhine llyet vesikası alınacaktrr • 
.H:mşlre ka~m ve erkek iş~iye lhtl- KELEPİR SATILIK EV _ Kadıkö- -nlzden açılan iznlei §uyu d!lvn.sında müd- B - 942 vılına nlt tıcaret odası vesikası 
~ı ?ev=· Isteklllerin Taksim Bele- ,!'Ünde Alt%311>l ~ tn:ımvaey ıvoıuna Ev - Atnı - ş N - s s A A - denaleyhln ikametgahının meçhul 5 - Muv;kk.at teminatı 5857 Ura 36 ku~ştur 
~ H:ı.:estrte ~ ~iın Va- ımiksvir 5 o&ı., cı&rlk, ~s nnev- N E - B D - X T - 1\1 v - kalması sebebiyle ilMıcn yap1lan teb- 1 - İhaleye girmek ısteyenlertn 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde 

munwnı;, ..... u. - ctrt; ~ ll!lıŞKJI) ına acdle :t1Wctır. G. Satış - Metod - Yöndcr - llgat üzerlne mahkemeye gelmediğin- hazırlayacakları kapalı ıarnan 2 ncl maddede yazılı vakitten ı s::ı.at evve-
IABORATUVAR _ Amb:ı.lnJ ı~ıe- Her gün 18 den 19,30 a kadar Galata 

1 
TER_ F. 1- Dlpl _ ing den, gıyabında muhakeme icra.sına line kadar komisyon reisliğine makbuz mutablllnde vermeleri lazımdır 

rinde • çnlışııcat genç bir baynnal Ada han 35/1 numaraya mUrac:ıat. ı namlarına gelen mektuplan ıda- ve duruşmanın H/12/942 ~t ona Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. .1öıı. 
lhUynç vardır. Galata Peryenıbepa- - 1 rchanemlzden aldırmalan rica talik edilmesine karar verilmiş oldu- ----------------------------
zar cnddesl Beretetoğlu hnn No i İR olunur. ~ndan mezkür günde mahkemeye • 1 • 
J1_ 12• · C RANG DE - Defterdar yoku- gelmesi veya bir vekil göndennesl iŞ emecıler kooperat•ıtı•nden • 

. şunda, Taksim. Beyoğlu, Tophnneye ZAYİ_ İstanbul Paket gümrüğün- illin olunur. • 
RIR DEMŞIRE VEYA EBEYE - beş dakl:ksiık omestede, banyo, elek- den çekilen 6/8/ 942 tarihli ve • koli ,, ____________ JI!! 

Ve bir erkek hademeye ihtiyaç var-1 trtk havnpzıw.e SllYJl.lıaviıa.Hlilmn- demi -ğm D •b h• o k 1 

dır. Şlşll Cerrahi Kliniği müdfirlii~fi- bll ...... ı. .96 11mnnralı Y.-1Jova apartı- - r du elere alt 
91510 sayılı r • 1 ra 1 m en er 

3- ~· gumrük makbuzunu zayi ettim. Yeni-
ne saat ıo - 12 ye kadar müracaat. manımn :S mımaı.1LS1nm bir kısnu kl- slnl alncağımdan eskisinin hükmü Balıklı Bast. Dahiliye !Wütehusıs 

27/11 /942 tarihine müsadif cuma güınü aaat 15 te İstanbul 
Türbede &na.f cemiyetleri merkezindeki salonda heyeti umumiye 
toplantısı yapılacağından mezkur gün 'Ve saaue kooperatif ortaklarının 

hazır bulunmalan rica olunur. MECL1Sl lDARE 
raya ~1hn~ııalr !Arzu edenler mü- yoktur. Beyoğlu Ağacamll, Sakı7..llğacı, ı 

IlASTABAKICI, ÇAMAŞIRCI ve racaat edebilirler. Adr~ll: Marpuççular Şll?eci Han Çöplükceşme sokak No. 13. . 

trrucv ARANIYOR - Ortalcöy Şifa 3000 LİRAYA BAHÇELİ EV - Bir No. 42, Samuel Bensa.~n Tel: 42468, ~--------------------------~ 
Yurduna hasta.bakıcı, çamaşırcı ve tarafı Söğütlüçe.şme tren durağı ~a T•-~.: _.8 l'ttlntı1t--ı·7etı• 
ütücü almac:ı.kt.tr. İsteklllerln her yınna, diğer yani l numaralı sokak ZAYİ - Tatbik mühürümü zayi et- Kartaı Kadastro Miiclürlü!tiindeu: l&&"'a&_.., V ...., 
gün öğleden sonrn. müesseseye müra- Çayır boyurıda 72. İki katta 5 oda. tim. Yenisini çıkaracağım, F..skibinln Kartal tazasmın Maltepe Beledlye- z .• R A A T B A N K A s 1 
caat etmeleri. Muallim Nacl caddesi Müracaat: Kadıköy Rıhtun c~desl hükmü yottur. hududu da.hlllndeki Cumhurlyet ve 
No. 115. 2- Misa~llll sokak 22. - 2 Halfil: Bekir Dü.ıer !:~t:: ya.=ei:~o. :.ıa: Kurulut tarUıJ: 1888 - Se~fCst: 100.000,000 Türk lirası Şube H 

nun 22 inci maddesi mucibince cet- &Jds adedi: 265 

3 - SATILIK EŞYA · Sı\TILIK İKİ DAİRELİ, YARIM ZAYİ - Darülfünun Tıp Fakültc
KARGİR IIANE - Yeni ta.mır cıtlil- sinden aldığını tastiknameyl zayi et- veller 12/11/ 942 tarihinden 1Ubareıı Zirai ve ticart her nevi banim muameleleri 

SALON HA\'AGAZI SOHASI _ m~. hem oturma, hem irat. Öa cep- tim, Yenisini alac.ağund:ın. eskWnln iki ay müddetle Maltepe Belediyesi Para btrlkttrtnlere 28,800 Ura 
dairesinde asılmıştır. Bu müddet zar-' 
fmda tesblte ktlrşı 1Urazı olanlı.mn 
Bostancıda İçerenköy caddesindeki 
Kartal Kadastro müdlriyetine mür:ı

Gayet. ilk adeta. bir mobilya glbl İn- hesi kübik serpme. arkası yaRh boya hükmü yoktur. 
glllz ~ömlnelcrlne benzer İstııı:lAJ cad- Uokiidnrda salacak, Harem lskeles 
dest 146 No. da satılıktır, arasında, 10 - 12 de (80093) numara 

Ali Feridun 

ya telefon. - 2 
SATILIK TAKSİ ıv~ BİNEK OTO-

tJskiidar Milli Korunma Mabkernt
slnden: 

caatıan ilfın olunur. 

MOBiLIElll - Tıikı;im CamlıurlyCt CA~Aınl;.Lu. SULTANAIIMF.T, Dl Etiketsiz mal satmak suretiyle Mil
li Korunma kanununa muhalefetten 
suçlu K. Köy Serasker sokak 23 sayı
da. kuru kahveci Karabet oğlu Ova
klm Dcmlrclyan Üsküdar Milli K. 
m:ı.hkemeslnJn 20/10/ 942 gün ve 241/ 

ZAYİ - Arnavutk.öy nüfus memur
luğundan aldığım ve beraberinde 
Beyoğlu yatıancı askerlik şubeslnde 
kayıtlı c.skerllk telle.remi kaybettim, 
Yenisini alacağımdan eslds!:nln hük
mtı yaktur. 

caddesinde z :No. ;p. müracmtt olun- WANl'-OU:ı ıBAYF.ZiT CİVARINDA 
ması. - 2 'üç dört odalı ev aranıyor. Peşin kira 

YARIM ÇAPRAZ - Güzel bir pi
yano sat.ılıktır. Tnrlabaşı Hüseyin
a#a BOkalı: No. 10 - ı 

KELEPİR ACELE SATILIK KAM
YONET - TfcarethanP,.Jere, f~rlka.
lara elveri§lJ. Tabimde Ankara cara
Jmda Karlo ustaya mllracaat. Ad
res: Kemeraltı ŞevtetpaJa han No. 16 
Galata. 

SATILIK Stm:lu MAAl•Uil VE 
KOLTUKLAR - Ernıman S tlptnde 
Z&Jys ve R. C. A Mumvtton tşler hal
de kaplı. Müracaat Papazyan Ap. 
No, 7 Emllk sokak Nlşantaş. - 2 

ACELE SATJLIKTIR - Kotra. te
ferruatiyle yeni tonaj 3 boy 9,50 met
re kabine çift yattık ve bir kaptan 
yatağı önde yelkenler yedekte kayı
ğlyle. Tolratlıyan kapıcısına müraca-
at.. - 2 

4 - Kiralık • Sablık 

AN'KARAYA NA.KLETl\IEK iSTİ· 
YENI.lffi - 6 odalı boş bir nrp:ırLımnn 
dairesi lsuınbuldo.kl daire l!c değiş
tirebilir. Muracnut : Tnl:slm Şchit
muhtar cadde ı 1/4 telefon 41486, 

ıstcnlldlğl kadar verilir. Münı,caııt: 

İstruıbul Posta kutusu 333. -4 

ŞİŞLiDE SATILIK APARTIMA.N 252 sayılı. llimı lle 29 lira 10 turuş 
Beş ve dörder odalı dört tat aynca ağır pan. ce2:Ulle m.abkfım edllm.lştJr. 

S3Z dotamla Melıınet otla 
Melımet Serin 

bodrum bahçe, taksimatı ınükentnrel. •-----------------------------. 
Jı:ontonı tam, nezareti emsalsiz. ,oda lnlıiaarlar U. Müdürlüğünden: 
lan büyük, bina metindir. ~lık b'at 
2400 llra. ş.lşllde t.ütüncü Zekerlyaya 
müracaat. - 7 

Nümune ve pı1.namesl muclbince 10.000 adet bira andllı mUt..callhlt 
nam ve tıea.tıına pcızarlıkla mt>bayaa edl~et:tır. 

tlÖBLE 'S'n& Mömaiz JdRA- Pazarlık 17/11/942 salı günü saat 10,30 da. İnblsarlar Ka,ba.t.a.ş merkez 
11..JK ~ - OSmanbeyele 11;e1eton ve Satmalnıa .komisyonunda. ya.pılacakbr, Taliplerin aynı gün ve sııatte merkez 
FrlJkiert olan modem blr ev Jtlralık- komisyonunda hazır buluıunalan lüzumu llln orunur. .1291l 
t.ır. Her gün aaaı 12 - 14 arasında 
görület>lllr. Şişli su deposu karşısın
da Halepli Şiikrii so~ 11 No. da 
bayan Suada müracaat. 1 

İs. Jandarma Sa. Al. Ko. nundan: 
(1615) llra (70) kuruş tahmin bedelli (36) kalem matbaa m:ılzemesl 

27/ 11/942 cuma günü saat 15 te Istanbul - Taksim J. Sa. Al. kamicyonumuz-
KİRAUK - Telefonlu. mobilyalı da açık ek.slltme Ue alın.ncaktır. Muvattat teminat (121) Ura (18) kuruştur. 

apartıman. Salon yemek yatak oda- Malzemenin miktar ve cinslerlle sa!r tnfsllat şartnameslhde yazılıdır. Şart
sı, geniş sofa bahçe havadar ıı.ydın- name paramz her gün komisyonumuzdan verilir. İsteklilerin tcmlmıt mektup 
lık her türlü konforu hnlz teshin de veya makbuzları ve sair cvrııklnrlle ek:slltme gün ve s:ıntinde komlsyonumu-
temln edilmiş telefonlu bir daire ki- zn gelmeleri. (1281) 

rnlıktır. Adres: Şlşll Tromvny dura-

ğı Hnsat sokak 38. 2 el kat. -Dr. HALiL SEZER KARYOLA 
BÜYUK KELEPİR - Paznrlıksız VE M 1 l 

1200 liraya devren satılık ve kiralık ADEN EŞYA F ABR KASINDAN: 
b:ı.kkaliye 1500 llrayn s1gortnlıciır. Fabrikamızın son 6lstem Nlkel!ij ve Hromaj kı.Smı faaliyete f!CÇ-
K3dıköy Moda caddesi Leylek sokak miştlr. Hariçten sl.p:ırış Jmbul edileceği sayın müştcrtlertne aJ?.olunur. 
24. - 1 

Ziraat Bankasında kumbaraJı ve itibar~ tasarı-ut nesaplannda en 
u 60 l1taa bulunanlara ıenede t defa ~eıı:ncceıc kur'a Ur aşatıdatl 

pllna göre ı.traınlye datıbJacaktır. 
1 rulet 1.000 llrahk 1.000 Ura 1 100 nClet 50 liralık 5.000 lira 

' • 580 • !.000 • 1 t!O • C@ D • 4.800 D 

t ıt 250 • 1.Me • 188 • Z1 • 3.200 • 

40 • 100 • '""° • 
DiKKAT: SeAplnnndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

dil§Dllyenlere ikramiye ~ktıRJ takdirde % 20 fwasıle verllecektlr. 
Kuralar senede f defa 11 eyl(ll, 11 blrincikinun. 11 mart ve 

11 basiran tarihlerinde çekilecektir. 

idare memuru almacak 
fstanbul Bölge Sanat Okulu l\Iüdürlül;ünden: 

Sanat okullnnna muhasip ve idare m emuru yeUştlrllm~k üzere idare 
memuru nnmzctıerı alınacaktır. Namzetlerin Memurin knm.nunun 4 ünt:ü 
maddesinde yazılı şartlan h aiz olmalan liizını~ır. 

Bu ~sc tn1lp olanlnr ar ır.da 25 XI/1C42 t~..n nıurod'f çarş:ımb:ı u
nü saat 9 da imtlhnn t><•ılnc rtn c! n t all;Jl"rln 24XI 1042 ~a lı g ınü nltl) mmaı 
kn.dar Okul müd.muf:\ine b ı· ist '4 ı.; .. b ... _,, .... ı ı ı lll olunur. 0276> 



ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa mu~tazaman diş!erinizi fırçalayınız 

. . . ~ ' .· :· : ~: :~· 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 

Platinden, Altından, Pırlantalı 
KADIN, ERKEK KOL ve CEP 

Saatlerinin Envai Çeşitleri 
Kıymetli taşlarla müzeyyen şövalyeler 

1943 Modelleri üzerine 
Yüksek zevkle yapılmış emsalsiz ç t Ç E K ve P L A K L A R 1 N I 

s izde btılacağıiıızı müjdeleriz. 
-~~F.:-ve 

r· 
ARLO 

aatlerinin Acentesi 

saat maöazası 
---- İstanbul - Eminönü Meydanı --• Telefon: 21128 

, 

SAYIN BAY ANLAR 
Yüz ve ağzımızın güzelliği, 
Dişlerinizin sağlamlığı ve güzelliğile kaimdir. 

Güzel dişler, cazibenizi temin eder. 

. ~-·~~ANIN . 

DiŞ MACUNU 
Dişleri beyazlatır ve inci parlakhğıru verir 

SANiN DiŞ MACUNU 

Sahlık deniz motörü 
Teknesi mükemmel ya.kında 

iyl tamlr edllml.ş yelkenleri, bor
da ve havale mu.şıımbaları di
namosu müceddet 60 tonluk 
mazotlu 60 beygir fişekli Duiç 
Dizel makinesi yenl konmuş bu
lunan noksansızdır. Satılıyor . 
Müracaat: Unkapanı Ayazma 
caddesi 204 demir tüccarı Kara- ı 
kin Arapyan, Telefon: 21710. 

cele satılık 
EVveABSA 

ı - Fatihte Nişanca ca.dde
slnde üç odalı, Terkos ve elektrik 
mevcut bulunan bir ev satılıktır. 

2 - FatJh Kıııtaşı caddesi Jm
tldadı üzerinde köşe başında bü
:vük ve güzel, topraksız, cephe
leri 15 metrelllc v-e 9 metrellk 
caddelere bakan bir arsa satılık
tır. 

Müracaat: Fatih tramvay 
caddesi 28 numarada Milli 
Emlak alım satım inşaat 
bürosuna. 

DOKTOR • OPERATÖR -

Zekiye Temizel 
Paria T iP fakültesinden mezun 
Doğum ve kadın bastalddan 
Birine! sınıf mütehassıs. Pazar
dan maada her gün saat 15 ten 

ZAYİ - 1838 No. lı Tıbbiye dlplo- 18 e kadar. Çarşamba günleri fı-
ı . mamı kaybettlm, Yenisin! çıkaraca- karaya bedava. 

Kadıköy Moda iskelesi 251, 
ğımdan, ~1tlsinln hükmü olmadığı Telefon: 601118 

llan olunur, Dr. Rifat Özt.ür,k ••••••••••••••• 

Birinci sınıf operatö.:: Nbroşlrüjien ve Estetik cer:ahisl mütehassısı 
CAFER TAYYAR KANKAT 

Şişli Cerrahi Kliniği 
Diş etlerini kuvntlendirir antcseptik ve hoş kokuludur. Her nevi erkek ve kadın ameliyatları, sinir, dimağ ve nuhal şevk.1 

1 ameliyatları, (ESTETİK: YÜZ BURUŞUKLp-ôu, MEME, KA~IN SAR-

I KlKLIGI ve ÇİRKİNLİKLERİ - GENÇLEŞTIRME ve GtiZELLIK AME-
İ lan: LİYATLARIJ kaduı rahim hastalıklarının Elektrik ve Dlotermı ile 

j tedavisi. Muayene; Saat. 10 - 12 Telefon: 80093 
ıoo : 140 Ura ücretli blı: elektrik makinistine ihtiyaç vardır. Nafia Vekiı.- ilıiiiiiiıiiiiiilİİİİiillıiiıiıiiiiiiiiıııimlİİİIİıiiiılıiiıiıil•••••••••••• 

letl blr!ncl sınıf elektrik chliyetnameslnl haiz ve tercihan San'at okulu ıne- ··d·· J •• "'·· d 
zunu olması ve elektrik mötöründen ve bilhassa otomobil elektrik teçhizatın- Devlet Demiryolları Umum mu ur ugun en: 
dan akümülatör, şarj ·ve tamlrlnden anlamak ve talip olaC'akların Tül'k ol- İdaremizde kurs ve staj gôrerek maklnist ve başmaklnist. teknik büro 
ması, ecnebi bir kimse ile evli olmaması, askerliğini yapmış olması şarttır. personel: ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar sanat okulu 
İsteklllerfn ehllyetnamelerlni, mektep diplomalarını, nü!us cüzdanı sureti, mezunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffa-
askerllk vesika ve yokJamalan hüsnühal kağıdı, sıhhat raporu 8 adet !otoğ- kıyete göre sanatkar ünvanile ayda ıoo liraya k;adar ücret verilecektir, 

rafları ve çalıştıkları müesseselerden alın!§ oldukları bonservisleri 24/11/942 Blr ·senelik staj müddetinl muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve 
günü Kartal Maltepesinde Kışla komutanlığına b!zzat müracaat etmeleri müteakip kurslardaki (muva!!akıyetıerine göre merkez, atelye ve depo tek-
lliln olunur. (1659 - 1295) nlk kadrosu dahilinde terfi ederler). 

DEPO ARANIYOR 
Galat.adan Ka.bataşa. kadar deniz kenarında takriben 2000 llA 3000 

rn.etre murabbaı büyüklü~ünde depoluk bir arsa aranmaktadır. İstek-
!ller!n 1043 ta kutusuna milracaatlan tıfın olunur. 

Aranılan şartlar şunlardır: 
1 - Sanat okulu mezunu olmak 
2 - Askerliğini yapmış bulımmak 
3 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak 
4 - Ecnebi ile evll olmamak, 

Talipler bir dilekçe He 30/11/942 tarihine kadar İstanbul (Haydarpa-
1 şa, Sirkeci), İzmir. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Adana, Malatya, Esldşeblr 

Afyon ve E.rzurum'da işletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 
Dilekçeye sarih adre:; yazılacak aşağıdaki evrak ilJştlrllecektir~ 
l - Mektep diploması 

Uzun ve devanili-tetkik ve- tecıübeler mahsulüdür. 

Osman Şakar ve Şk. A. V.UM EüNeei1f: R 

AR:~iftt
59 

SATIŞ 

Asicurazzioni Generali Han 
No. 31 

TE KA DE 
Radyodan anlıyan makin~l 

ı - 'J'am «Süperheterodiqueıı 5 - Sariiyatta tasarruf. 
alıcı 6 - Munzam oparlör ve gra-
2 - Devasa kudretli bir ma- mofon tertibatı. 

· 7 - Yeni sistem teımik sigor-kine. 
ta 

3 - Seste sadakat ve kudreti 8 _ 13 metreden itibaren kı-
yüksetilıniş son sistem lAm- sa dalga. 
balar. 9 _Yüksek randımanlı anti-
4 - Ses ve ton ayan ve para- feding tertibatı. 
zit kesme tertibatı. 10 - Pürüzsüz musiki. 

'-............................ -----~ 
Tereddüt etmeden 

~~a&zı 
2 

- Do~ruluk k8.ğıdı TRAŞ BIÇAKLARlNI KULLANINIZ 3 - Aşı kA.~dı 
~A 

1 4 - Askerlik durumunu blldJrllen vesika ve nüfus cüzda.nt. 0,10 mm. incelikte: ~a.kikJ İsveç çellilnden hususi olarak !sviçrede 
Mü.sa.baka. inıtilıa.nlan ,An.kara.'da yapılacaktır. şeraiti haiz olan.ıarın yaptırılan gAZm LtiKS TRAfJ BIÇAKLARI piyasada mevcut blltün 

Arıkara'ya kadar seyahatler! temin edileecek ve tmtıba.n günü adreslerine bıçaklardan Ustün ve ucuzdur. Her yerde ısrarla arayınız. 
blldlrllecektlr. ~124b DE p o s U : İstanbul Çlçekpazarında Fındıklıyan Han No, 31 

KULLANINIZ. TF.Sl.RINI DERHAL CÖR0Rs0NOz. --- .:.:.:::.:.::.:.::::.;:._ _____ ~------------ ·--FEBM!iiiiiiiiılAR-D•AııııiLiıl ıii"f'!ilıiikil.iılılEiskiiıil HALKiiiiiliibıiiiakiiiilaiiin.iıııisa.iih1iiiiııı>liılerln .. dllİeniill-• 

En makbule geçecek hediye -- Ortülük muşamba enknı satılacak 
WAi,aD.~lııiP8UJ.Wi811ü11 bir 

DOLMA KALEMİDİR • 
..... Her kırtasiye ve büyük mağazalardan isteyiniz. 

D~vreı Liın&nlan İşletmo' Umum nıüdürlütü.ndeıtt 
Tamamen e&k1inı, ve kullanılmaz t :r hale geJm1' ·taJuntnen 8000 lcllo 

miktarında bulunan 200 a.det Örtülük muşamba. satılacaktır. 
Taliplerin tekltnerlnl nihayet 17/11/942 salı günü a.k.§aln.ına kadıır Le-

vazım müdürlüğüne tevdi etmeler!. (1304) 

·· ük e Bron rR .& 
-Komprimeleri derhal geçirir. 

.. _____ KU11JSU 35 KURUŞ'IUR. llİI ____ .. 

DEPO ARANDVOR 
Galata veya İstanbul cihetine yakın takriben 60 Ua 100 metre lllU

rabbaı büyüklüğünde rutubetsiz bir makine deposu aranmaktadır. İstek
lilerin 40419 numaraya telefon etmeleri. 

--


