


6 

Yu 
•i: 
m 

"'" 6 ' ~ •m un 

... 
. " 
•hn 

• 

ızı E 
Fal 

eleri 

t Ba 
ini 

nsi \: 
13 Ü 

2 

il B:)A.F Milli Büyük Hikay!J 

Hafta tatillerinde denize c:der ,.e 
det inu daha yakından duyr:ıak is
~ m. B~zan bu tahayyıil o kadJr 
yı.: ve butün b~nlıcinu sar.1rdı ~ 1 , 
j' :ndcn geçer rüzga, ın estJiini duy 

ız, ku ın cıvıltısını iı!tmet olur-
.m. 
Ne tuhaf! l san ümit !le YC!tadıCt 

-da ken lini unutu)'Or ve ıstırap 
en .,sanlara gulmek: istiyor 

~ ı. sık gelen mektuplarında·ı ba:t\
ı:U uak..ediyorum: 

• t 1:>ahleyi"ı başlad 1 ğ m mt-lı:tubu -
ı.ı ı ndı bitıyorum. Gece yarısı •• 
rkes u~yor ve ben, balkonda sa
yazmakla meşguhir.ı. Hatırlıyor 

'lSUn? Sen burada iken, balkona çık 
5 ·ıuz .zaman içimizden: 
"- T . rım 1 Bu kadar güzel şey
r yar::1ttığ:1n için, bin ıükiirlr:-r ol

., derdik. Şimdl de bütün varh-
=ıhı dua ediyorum. 
'- T1.ntıml Bizi, ayni güzel ge-

1cn ya':ı.m.ımız ic;in, ne zaman bir
ıreceksin? ... Pek yJkında pek ya

da değil mi?., 
Ve sonra· birden seni hatırlıyor ve 

1.rwmda bulunmanı o kadar ıiddetlf! 
zu ediyorum ki, belki, bu mektu
;ımu yazdıiım cece sen bunu duy
uşsundur. Eveti ?-ıtektubunda ne 
·c1 söylüyoı sun... ''Ayrılık. ruhla-

ımızı birleştiriyor.,, 

• 
''Mektuplannı okurken ~cvinc;tl'!n 

,. iyorum, Bir çok zamanlar, \iUcudi,
.ın acninle dolaı;bfıru zannediyorum 
':ıahleyin yataktan seninle birlikt~ 
lklyor ve güneşin doğuşunu c;eninle 

ası şa seyrediyorum. Sahiden benı 

ğırdm mı? Ben ıenin sesini bura
n duydum. 
''Sana biraz. da iıimd"n bah1edeyim. 
z fcmden memnunum. Arkadac;ın 

akup bana bir çok hw,usta yardım 
:lıyor. Burada havalar pek hırçın

t • Artık eskisi gibi balkona çıka
yorum. Tabiatin güT.elliklerini giı
:;:ıe , benim de ne3elerimi çaldı .• , 

Bttndan sonra, Nihatin mektupları 
raz karanlıklaıımağa ve seyrekleş
ie başladı_ Bir mektubunda: 

111Seni üzmek korkusu, !len.İ ne ka-
' r özliyerek beklememe mini oluyoı" 

:fiyordu. - Seni görmeden geçen 
l' giln, adeta üzerime çöküyor ve 
ni eziyor. Mektubunda bir ay sonra 
:ı alarak buraya geleceğin~ söylü~ 

orsun_. Bir ay daha... Bu :nüddet 
na, seni görmeden ceçen ıaman

,a ·dan daha uzun geliyor. 

"işte, bana ge1medcn, san1. yaza
L "ecelim son mektup. Dönüt zama
nın belli olmasa bile, her halde gc

'"mıiyecektir. Seni ista3yonda bck
mek isterdim. Fakat, i$imin olması, 
er giin istasyona uirayıp treni belr.-
'~eme m.ini olacnk zanrundaynn 

"Birl:Rrimize kavu"Şacağımız 
0

gürı 
Ylkla$trkça, beklemek d:ıha tzıkıntıh 
oluyor. Merdivenleri çıktığını ve ka-

Yazan: Ol&UL. O.lDE~ 

pıy\ vurma.dan içeri gireceğini tasav
vur ettikçe, kalbim durur gıbi olu
yor. 

''Dün hava pek güzeldi, Buntlan İ!'
tifade ederek Neziheye gittim. Mak
sadım, yeni bir çocutu olan ark.a
daşımı ziyaret etmektı. Oradan dö
nüşte, sarannağa başlamıs kırlarda, 

ras~ele, uzun bir gezinti y::ıpt1m. Yo:: 
gunJuktan ziyadt, coşkun, nqc:den ve 
temiz havadan sarho~. eve dönc1üm. 

'
1Bu akşam geleceiini bilsem, deE 

gibi kırlara koşardım. Niçin mi? Bh 
duycumu lı:ah ettirme .. Yalnız, ıunu 
l.il ki, daima seru dı.işiinüyor ve d•.i
~ündükçe mesut oluyorum ... 

XIII 
tik karşılaşmamız, merdivenlr:rde 

oldu, Oı..u görünce, beni eıldsi gibi 
değişmemi, bulacafını düşündüm. 

Beni ansızın görünce: 
- Ah! Sen mısın? 
Diyerek boynuma atıldı.. Bütün 

vücudtl titriyor, korkulu bir rüyad<ln 
henüz uyanmışcasına arzuyla, heye
canla bana sıkı sıkı sarılıyordu. 
Yukarı çıktık. Odadan içeri girin-

..:e: 
- O ... Odamız ne güzel olmus. Ne 

hoş renge boyanmış 1 Dedim. 
Yüzüme bakarak: 
- Beyendin mi.? Diye sordu. 
- Ne kadar bilıen! 
- Sen açık mavi rengi seversin di-

ye duvarları bu renge boyattım. 
- Ne iyi etmişdn!. 
Sustu. Hep bana bakıyor ve belki 

de ne kad:ır başkalaşmış olduğumu 

anlamak istiyordu. 
- Balkona çıkalım, dedim. Orada 

ne mesut dakikalar geçirmiştik; ha
tırlar ırusın? 

- Bugüne kadar, ümitle bana ya
şamak imki.nını veren, zaten o anlar 
değil mi? 
Balkoı:a çıktık. Vakit erken olduğu 

halde, hava kararmaya başlamıştı, 
Hafif ve soiuk bir rüzg.lr esiyordu. 

Uzun müddet, hiç konuşmadan, baş 
başa vererek, tabiatı seyrettik. Nih:ıl: 

- Üşüyorum ... Dedi. 
İçeri girdik. Oda hafif karanlıktı. 

Ağır ağır llerlerken, ayağım karyola
ya çarptı. Sarsıld1m. 

Balkonun açık kalan kapısından se
rin bir riizc.ir yüzümüze çarpıyordu. 
Gidip kapıyı kapamak istedim. Fakıt, 
o günkü gibi Nihali bırakmak istemi
yor, ondan bir saniye olsun uzaklaş
mak istemiyordum. 

(Devamı var) 

RADYO · 
BUGUNKO 

7.30 Proıram 
7.13 MOrik (Pl) 
7.45 Hab•r!'r 
ı.oo 'Müzilr: f Pi.) 
ı.ıs f..,in •aat i 
8.30 Müzik (PL) 

o 
ı 2.JO Proıram 
1 Z.33 Silz eseTlerl 
12.45 Haberler 

13.00 Türt1ller 
IJ.30 JıılW:ilr: (Pt.) 

o 
11. 00 Pro1tram 

PROGRAM 
18.0S Fasıl 
18.40 Mü7.ik 
ı 9.00 Konu\raa 
19.IS Mibik 
19 so Haberler 
19.45 Türk müzifl 
20. ıs Radvo c-zttu.ı 
20.45 Şiirlub.r 
21.00 Zir•at takvimi 
21.1 O Tem,il 
22.00 Müzik 
22.30 Hab,rT'r 
22.4S Salon orkewtra..ı 
2z.ss K.apanış. 

'G'C'-_G~L~~~ıt•Jı_E.pt~~ J 

Harp Okulunda 
Dünkü Tören 

(B•ıtarafı 1 tncfde) 

0'llllızın namus ve şerefini 
z cehdiniz muhafaza edecek -

ır. Her yerde, her düşmana kar 
ı her zaman sUiıhmız üstün ol
un .... 

Bundan sonra Abdülhalik Ren 
·fa tarafından sınıf b,;rincilerine 
muhtelif kıymetli hediyeler ve
r hniş ve birinci sınıfa sancağın 
t 'imi merasimi yapılmıştır. 

Okul komutanmuı nutku 
Sannk teslim meraslmlnden sonra 
ul Komutanı Albay l\1ustafa Eren 
r ııu!' • .. ıöyliyerek ezcümle dcmiş-

J: 
Sayl!' büyüklerim, değerli arka
larnn, 

Bugün okulumuzun 108 inci devre 
e m'll sancak teslimi, mük3-
t dafıtma törenini yaptık. Bu genç-

ya:ı ndan iUbaren muRzzar ı;ubay 
1an rasına gin'"Cek, bı gilerini ta
m t- G?ere meslel:t okuHorma 
ecc-k.lcrdir. 

1 m bu tnplanlımıza yüksek hu-
' rlarıylc -iz şerefler katan bilyük

--n e kıymetli arkadaşlarımıza o-
1ın uzun minnet ve şükranlannı 

etı-ıeyi Bdenmesi en büyük bir 
ç bl :1m. 

Az çocuklarım, 

Sırr diye kadar millete ve orduya 
'- büyükler ve bunların en bü .. 

l rT.nl yetiştiren okulumnz !izleri 
tik alin bilyilkleri olmak için 

nf'" 1e müsterihtir.,, 
Orda kumutanı handan sonra e-enc; 
aylanmtza. Cümhariyetten evvel, 

Iebeye yalnız nazari ders ok:utul
".Unu, b:ılbukl şimdi nazari ilimlerle 
! · te en modem tech!zat üzerinde 
tatbikat yaparak yetiııtiklerini an-

•t·ktan sonra sözlerine devamla, hiç 
r gozün göremiyeceii zamanlarda 

b le sarsılmaz bir disiplin ve itaat 
termele:"i lüzumunu izah etmiş ve 

r.un en büyük örneklerini Ebedi 
fimiz ve Milli Şefimizin yüksek 
s'yetlcrlnde bulabileceklerini ili.ve 

et1T1 ve ıozlerin.l ıöyle bitirmiştir: 
"Çocuklar: Sizleri buradan meslek 

oku ına gonderiri:en tıpkı çocuk
larını okutmak için istemiyerek: on
lar? n yrılmaya katıanan bir babanın 
duyr! u tatlı acıyı hissediyoruz. 

ren gen(' bir subay, komutan ve öğ
retmenlerine, kendilerini yetiştirmek 
jçin sarfettlkleri gayretlerden dolayı 
ark.:idaşları namma te;,ckkür etmiş 

ve seve seve va7.ifeye atıldıklarını, 
Cürnhurlyet, millet ve va.tan ieffi knn
lannı stve ı:eve akıtmıya al"d içtik
lerini söylemiştir. 

~lerashndt.'fl sonra dAveUnl'r, ev -
velce hazrrlanan büfede izaz ve ik
ram edilmişlerdir, 

Cenubi lt a lyada 
cea,tarafı 1 lnctde) 

den görülen kesif bir bulutla ört
müştür. Soverato'da da mütead -
dit yangınlar çıkanlmıştır. 

Simali Afrika~ lnciliz hava kuv
vetlerine mensup ağır bombardıman 
tayyareleri 27-28 llkteırin gece~i 
Bingazi iızerinde, ertesi gece Trablus 
üzerinde akm yapmışlardır. Binga
zide, katedral dalga kıranına ve Lıman 
tesis.ı.tına bombalar diışmüs. Trablus
ta cümrük bln:ılarxna hücum edilmiı
tir. 

Norveç sahillerinde 
Londra, 30 (A.A.) - Hava nezare

tinin tebliii: Bombardıman servisine 
mensup tayyareler dün berrak bir ha
vada Brest'te bir düşman deniz üs
süne taarruz etmişlerdir. Dokların a
rasında bir cok bombaların patıadıjı 
görülmüştür. 

* Londra, 30 ( A.A.) - Ravn nezare-
tinin tebliii: Dün gece sahil tayyare
lerimiz Norveçte bazı hedefleri bom
balamıştır. Bir filo Polesunt limanın
da demirli bulunan ticaret gemisi top
lantısına alçaktan atarak hücum et-= 
miştir. Yedi düsman gemisine isabet 
kaydedilml1, bunlardan ikisinin batbiı 
görülmüştür. 

Bir balık yağ1 fabrikasına, kışlala
ra hücum edilmio ve tayyare karşı 
koyma bataryaları susturulmuştur. 

Bir Rumen Ekonomi 
Heyeti Geliyor 

Btikreş, 30 (A.A.) - Türk - Ru
men ekonomi anlasması müzakere
lerinde bulnacak olan Rumen ekono
mi heyeti, fstanbuln hareket etmiş
tir. C..örüşmelcre f;OrıiRrrinin Uk haf
tası içinrle başlanacaktır. Bizırı için biricik nesfT'i te-;elli si .. 

z n rada vr d..1ha sonra. en büyük 
a ie ocağı olan orduda çalışmalannı- ·ı Alaskada l\l anevralar 
ST ye ilerlemelerlnizi İşitmek ve bu- N't'VYork:, 30 (A.A.) -- 01soci_.ı.trd Prrıı1'in 

1 · -unek olacakt r vrrılifl bit habere ıröre Am,rıkan ordu"u 
OYU ,,. ıimdi Al•ıkada timrliye kadar ırtırıılmcdik tıl· 

Kom 1nm bu nut.~uruı cevap ve- ı:Ud111 hQyQlr: m.anevrala.r yapmaktadır. 

Talebenir, 
Kontrolü 
Kahve ve Eğlence 

Yerine Gidilmiyecek 
Geçen ders yılında tat.bik edilen 

dl: .plin talimatna.'TlCSi iyi neticeler 
vermiştir. Bir der::; yılı i!:inde muh 
te1 ıf mektepleıcıı·n 34 talPbc çıkarıl

mış, 49 taletıeyc mecbur1 tasdikna
me. 21 t:J lebeyP hfr f.il'ne, 9 talebeye 
2 sene, muvakkat tııı t ccz;ısı veril
mi~ti.r. Halbuki di:::ipün L'llin·Hıbı...ıme

si t.athik edil'llerlen bir sene önce 
62 talebe mektepten ı:ıkarılnuş, 107 
ta !ebeye mecburi tasdikname veril
mJ '• 17 i bir sene, 9 u 2 sene ol
rr:ık ü:a.ere 36 talebe muvakkat tart 
ceusm!l çarpılmıştır. '.a:taarU VekAlc
ti, mekep müdürlüklerine gönderdiği 
bir tamimde talebenin mektep dahi
lindeki durumu ile olduğu kadar, 
mektep barlct.rıdekl vaziyeti ile de 
meşgul olunması lüzumunu bildir
miştir. Yarmdrın itibaren öğretmen
ler muhtelif gruplar holinde gece 
krıhve, slnema vesair eğlence yerle
rini gezecekler, talebenin dışarıda ne 
ile ms>şgu\ olduğunu tesbit edecekler
dir. Oğretmenler talebenin numara
larını ve okudukıMı mektepleri kon
trol fi;,jlerine geçireceklerdir. 

RumenlerTürkiyeden 
Mal Almak istiyor 
Roman yadan piyas::ı larnnıza yeni 

teklif ve s:lparişler gelmektedir Ru
menler petrol, benzin ve kerest~ mu
kabilinde, kuru meyva, incir, üzüm, 
zeytin, zeytinyağı, kuru fasulye, no
hut_ kendir, susam ve pamuk iste
mektedirler. Romanyndan gctirtilec:ııok 
marldelerin nakliye işi de bugünler-

1 de halledilecektir. Şehrimize gelecek 
Rumen tiC'aret heyetinin muvasalat 
tarlhi henüz akarrür etmcmiıtir. 

FİYATI YÜKSELEN MALLAR -
İç piyasa s.--ıtışlannda bazı ihracat 
mallarmm tiyatlan artmaktadır. İü 
badem 225, susam 55, keten tohumu 
55, balmumu 225 kuruşa frrlamıstır. 
Ham ipefln kilosu 42 liraya ve koza
nın kilosu dokuz liraya çıkmıştır. 

Resmi 
Bugün 

Daireler 
Açıhyor 

TAN 

G. Saray Beşiktaşı 
2 - o Mağlup Etti 

Fenerbahçe de lstanbulspora Yenildi 
Dün Bayram tatilinden istifade eden 

dört İstanbul klübü aralarında lig 
karşılaşmalannın rövanşı mahiyetinde 
olmak üzere Şeref stadında karşılaş
malar yapmışlardır 
lstmıbulspor 2 F. Bahçe O 
ilk maç lstanbulspor ile Fenerbah

çe arasında idi. 
Fenerbahçe dün bir B takımı ha

linde, Melih, Küçük Fikret, Murat, 
Ali Rıza ve Ömerden mahrumdu. 
lstanbulspor her zamanki kadrosunu 
muhafaza ediyordu. Fenerbahçelller 
dün şimdiye kadar oynadıkları oyun
ların en fenasım çıkarmışlardır. O 
kDdar ki oyuncular top stop ebnesini 
bile beceremiyorlardı. lstanbulspor 
normal oyunu ile birinci devreyi 2-0 
galip bitirdi ve Fenerliler bütün gay
t'etlerine rağmen ne birinci devre so
nunda, ne de çok bikim oynadıkları 
ikinci devrede gol çıkarmak iw.klnını 
bulamadılar • 

Galatasaray 2 Beşiktaş O 
Son oyun Galatasaray ile Beşiktaş 

arasındaydı. 
Galatasaraylılar dün 1Iakkı ve Hı

ristoyu da aralanna alan Beş.iktaşa 
karşı çok muvaffak bir oyun çıkarmış· 
lardır. Beşiktaş iki gol yedikten son
ra işin ciddiyetini anlamış ve Ibrahim 
ile Hüseyini takımına birinci devre 
sonunda almıştır. 

İlk devre Galatasarayın düzcün ve 
şuurlu oyununa mukabil Beşiktaşın 
kendini bir türlü toparlıyamaması ile 
geçmiş ve Cemil üstüste takımına ka
zandırdığı iki golle büyük bir varlık 
halinde oynamıştır. 

Beşikta$ın bütün gayreti Faruk ve 
Salim önünde semere vermezken, 
devre 7.-0 G:ıJatasaray lehine bitmiş
tir. 

İkinci devre Beşiktaşın muhakkak 
1rol çıkarmak azmi ile çırpınmasına 
mukabil Galatasaray her yaptığı akın
da üstün olduğunu göstermiş, fakat 
nedense iki golü kifi görerek haf
lannı beklerinin yanma almış ve Be
şikta1 akmlarnu önlrmeri tercih et
miştir • 

Tutulan Balıklar Denize 
Dökülmiye·cek 

Toriklerden Sınai Yağ istihsal Edilecek 
Tutulan balık.larm buz, ftçı ve te- ı da ümit edilmektedir. Bunun vagon 

neke azlığı yüzünden tamamen hari- tekerleklerinde sarfedilen yağlar ye
ce gönderilmemesi ve dahilde de is- rine kullanılm.11.smm mümkün olup 
tihlAk edilememesl üzerine, balıkçı- olmadığı da tetkik edilmektedir 
larm üç günde bir balık tutmıya ka- Haber aldtğımv.a göre, torikten 
rar verdiklerini y.aı.mıştık:. Fakat bu yağ h;tihsalinin müsbet netice ver
VS"liyet. bu işten geçimlerini temin m~"i üzerine, bazı müteşebbisler bu
cdenleri müşkül vaziyete düşürmek- nun için tesisat vücude getirmiye ka
te, balıklardan başka şekilde i ·tifade rar vermişlerdir. Bu suretle balıkla
çarcleri aranmaktadır. Bu mevzu il- rın denize dökülmesi de artık i-<ITihe 
zerinde yapılan tetkikler neticesinde, ksır~mış olacaktır 

B a y r a m münasebetiyle ta- toriklerden de, yunus balığmdan ol- -----·<>-----
til bulunan resmi müesseseler bu- duğu gibi sanayide kullanılan yağ Bir Yağcı Adliyeye 
gün tekrar faaliyete geçeceklerdir. Lo;;tihsalinin mümkün olduğu anlaşıl-

Dün havanın kapalı olması dolayısiy- mıştrr. İlk tecrübelere göre, bir ı;;ift Verildi 
le, halk daha ziyade l!alkevlerinde torikten iki kilo yağ alınabilmekte 
verilen müsamerelere sinema, tiyat- f ve bu yağm kilosu da piyasada 2 li
ro gibi eğlence yerlerine rnğbct et-' raya milştl'ri bulmaktadır. 
mişlerdlr. Bütün Halkevleri dün zen-1 Bu şekilde istihsal edilen Yal deri 
gln birer müsamere programı tatbik' sanayiinde, maden ocak1annda kul
ctmişlerdir, Burala:rda spor göst-Pri- !anılmaktadır. Diğer taratta:n dithilde 
!eri yapılmış, temsiller ve konserler istihlak edilen bu yağın !mrjçten ge
verilmiş ve bunlar halkın geniş alA- tirtilmesi güçleşen, sanayide kulla
ka.111iyle karşılanmıştır. nılan Tjkra yağının yerlni tutacağı 

CGmhariyet bur:haneı.iade Vani Devlııtoı'ilu• 
na ait 2fıi3 ırneke Trab7.0n yaft oldufu te.;l:ıit 
rdildill halefe yatcr Devletoflu Y•tr olmadı. 
iım iddia etmfttir.. Yatcı düa adliyeye veril· 
miıtir.. 

Altın Fiyatlan 
Alim üzerinde iki güntlenberl bir

kaç muamele olmu.~. Bir altın 2490 
kuruştur. 

Bir Hırsız 
Kuyuya Düştü 
Çıkarı lıncıya 

Boğularak 

Kadar 
Öldü 

Son birkaç gün zarfında biri Çam
hcada diğer ikisi Bulgurluda üç hır
srzlık olmuştur. Zabıta, failJeri orta· 
ya çıkarmak için tahkikata başlamış 
ve bu hırsızlıkların İbrahim admda 
biri tarafmdan yapıldığı neticesi;e 
varılmıştır. İbrahim yakalanmış ve 
suçunu itiraf etmiştir. İbrahim, dün 
adliyeye sevkedilirkcn Kadıköyde 
Gazhane civarında memurların ya
nından kaçmış ve. bostanlara dolru 
M:aklaşmı:ı;tır. Memurlar da İbrahi
min peşine düşmüşler ve bostanlar 
ara!llmda heyecanlı bir takip başla

mışttt. 

Bir aralık bir dovardan atlıyan İb
rahim, duvarın arkasmdakl bostan 
kuyusuna dUşmilştür. Kuyunun derin 
olması ve içinde fazla su bulunması 
yüzünden İbrahirn1n kurtarJlması 
mümkün olamı;yecağı anlaşılmış ve 
itfaiyeye haber verilerek yardım is
tenmiştir. 

İt!aiye imdat, ekibi Mdlse ınahal
linc gelerek, İbrahimi kuyudan çı
karmış i..c::e de, b\,\ müddet zarfmda 
fazla su yutan İbrahimin ölmüş ol
duğu görülmüştür. 

\ (manyaya Satılacak 
Tütünler Meselesi 
Almanya ile yapılan yent ticaret 

anlaşmasmm tatbikma ı~Umek üze
re ha7.1rhklar devam etmektedir. Al
manlar. piynsalanmtzdan alacaktan 
muhtelit mallann fiyattan hakkında 
tetkik1er yapmaktadırlar. Almanlar, 
Ege, Marmara, Sam!'flln mmtakala
nndnn fazla miktarda tütiln alacak
lardır, Ancak Alman eksperleri tü
tün mübayaası için tlcirlere bazı 
şartlar teklif etmektedirler. Bu şart
lar, kontrol neticesinde anlaşılacak 
mübayaa fiyatma yüzde on kar ver
mek gibi ticari teamüle uygun gö
rülmiyen bir mahiyette olduğundan, 
tfıcirlerimiz Alman tekliflerini cevap
sız brrakmışlardn:. 

Sanyerde Orta Oyunu 
Sanyer Halkevinde modem arta oyunu 

isin har:~lıklar. yapılmaktadır. Halkevl •,m. 
ın 1ubesı lsmaıl Hakkı Baltacıoilunun "Köy 
Muhtan.. isimli piyeısini orta o)'unu uh. rak 
oynıyacaktır. OnOmOıdtki pazar lf{]nG Sarı,.,r 
Ha1ke.,inde tsmail Hakkr Baltacrotla tarafın 
dan orta onınunun karakterleri ve mod'rn • 
leıtirilmeııi imk.tnları hakkında bir cörOıme 
y.apılacak ondan ııonra hazırlanan modern or· 
ıa oyuna oynanacalı:tn'. 
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"Şiir Gecesi ... 
Yazan: Nacı Sadullah 

R adyomuzun türlü türlü marifet-
leri arasına bir de •·Şiir gecesi., 

katıldı, Ben radyo programında yapı
lan bu yeniliğe değil, fakat onun tat
bikatında tutulan yola aleyhtanm. Bu 
yolun bozukluiu ve yanlışlığı ytlıün
den halka şiir zevki tattnmak gayre
tiyle tertip olunan o geceler tiıyleri
mize 8.deta soğuk kış gecelerinin tir
pcrtisini veriyor. Bu tesirin gittikçe 
umumileştiği halk arasına yayılan 
nüktelerden belli. Meseli evvelki gün 
Ankara Ipodromunda idim. Bulundu
ğumuz tribün fevkalide kalabalıktı. 
Alakadar memurlar gelen barı misa
firlere bjrer münasip yer bUlmaya ça
hııyorlardı. Bu vaziyeti cören bir 
vatandaş, o memurlardan biri.ne hitap 
ederek ıüldü: 

"- A beyim t Dedi. Burada yer aç
mak istiyorsanız, bu kadar zahmete 
ne lüzum var. Mikrofonun başına ge
çip halka, şimdi radyomuzun şiir neş
riyatı baı;lıyorl Deyiverin, alimallah, 
koca tribünde kimse kalmaz!,, 
"Sür gecesi" nin çeşitli pürüzlerinden 
birisi de geceyi tertipleyen vatandaş 
tarafından söylenilen &U sözlerde o
kunuyordu: 

.. _ Bizce, edebiyatımızda inşad di
ye b ir şey yoktur. Bu itibarla biz, 
yepyeni bir inşad usulü inşa etmek 
azmindeyiz . ., 

Bu iddianın ardında~ o n.tandaş
tan aruz vezninin en güzel nümmıe
Jerini dinledik. Fakat tfirler okuna· 
ıundan değil, ş!.i.rlere okuruışundan 
belli idi ki o garip iddia, sadece in
ıad usulünü bilmemenin mahsulü idi. 
Hakikatte, orta mektep talebeleri da
hi bilirler ki, her ~iiri olnunaIUD mu
ayyen bir usulü vardır. Mesell. aruz .. 
Ja yazılmııt bir ıiirl vezin bilmeyen 
bir ağızdan dinJediğimiz zaman, acemi 
bir şarkıcının, mütemadiyen makamın
dan düşen bir eser gibi dinlemenin 
azabını duyarSiru.z 

Burada Hoca Nasrettinin meşhar 
fıkrasını hatırlamamak mümkün d-oğil
dir. Bilirsiniz, pekmezle karış~ kat 
helvası yediği için sakalının afrıdığı
ru söyliyen Nasrettin Hocaya sor
muşlar: 

"- Aman hocam, bunu da bit dtı'?'
mamıştık. Pekmesli kar helvası da 
nasıl oluyor?., 

Hoca gülmüo ve ceva venn1$: 
"Vallahi evlat, onu ben icat ettint 

ama, kendim de beğenmedim...,. 
Ben eminim kt "Sür ıecesi" ni ter

tipleyenler günün birinde hakiki in
şad usulünü öğrenirlerse, bugünkü i
catları h~kkrndaki fikirlerini aorduğu

,. • .,....,,.. ... ıııu,.e•_,.,.eıııu .. n.,.,.eııue.,.ıııeııuee'111,. muz takdirde, bize ayni cenbı vere
t ceklerdir. 

v.t.nd•• 
Her -h•da istlhl&ki arttınn:.lı: sünün • n 

mühlm v•ı:ife•idir. Dah• çok pamuk, et.ha 1 ~--· 
çok bufda)', d•ba ~k arpa. daha çok ••ker 31 CUMA / 
oaacan, daha çok lcomür. daha çok pamulclu n . '--------
beı:, kıaa.ce. daha c:olı: riıal çıkann•k fçla da- kff'şrın 1941 HIZIR; 179 
ha çolı: •ı,., cephe •erl•inln bat ,ıan ohnı:ı.h-

dır. lstlh-1 eephealnde -7\fe •lmıt b i r ••· RUMi: 1357 HİCRi: 136f) 
tand•t. verimi.nl a rt hnn•kla, m lll l müdafa• · 
ku..vle'timiı:ia ,.ükHlmesine hiım.et ettiğini Ilkteşrin: 18 Şevval: 10 
bllmelldir. 

Ulu-1 Ekoaoml - rwtlnna Kutvmu Gilnct Oğle ikindi Ak"Şam Yatsı Im~ik 
fıi.30 11.58 14.48 17.07 1&.41 4.50 

Sovyet Tebliği Alman Tebliqi "192? deki Türk Ruhu 1 Urallarda Yeni Rus lnfiratçdar Roose· 
velt'e Çatıyorlar (Saştarafı 1 incide) 

Berlin bombalandı 
(Saftaırafr: 1 incide} 

mışlardır. Ağır topçumuz Lenin
gradın mühim ve askeri tesatını 

1941 de de Yaşıyor Müdafaası 
Moskova, 30 (A.A.) - Resmen 

bildiriliyor: 29/30 ilkteşrin gece 
si Sovyct tayyareleri Berlin böl
gesine bir hava akını yapmışlar
dır. Sınai ve askeri hedefler üze 
rine yangın ve infilak bombala -
riyle beyannameler atılmı~tır. 
Sovyet tayyarecileri yangınlar 
ve in!ilıiklar olduğunu görmüş -
lerdir. 

Moskova: 30, - A. A. - Sovyet 
öğle tebliğine ek: 

Voloka.lamask lstikamet;nde fa
:ıliyette bulanan birliklerimizden biri 
düşman il'eri harek:atini durdurnrak 
dört günlük çarpışmalarda 27 Alman 
tankt, 18 zırhlı otomobili, 120 askeri 
levazım kayonu tahrip ve 9000 den 
fazla Alman askeri imha etmiştir. 

Tul<ida vaziyet tclılikeli 
Londra, 30 ( A. A.) Moskova 

radyosu, .. Kızıl Yıldu.., gazetesinin 
harp muhabirlne atten. Moskovanın 
cenubu garbisinde kA.in Tul:ı bölge
sinde vaziyetin tehditkar bir hal al
dı.tını bildirmektedir. 
~loskova radyosuna göre 
Londro. 30 (A. A.) - Son harp 

telgraflarını zikreden ı-ıoskova rnd
yosu, merkez cephesinrle Almanların 
sağ cenaha dolnı il<>rlemiye le5eb
b0s ettiklerini bildLrmektedlr. Radyo 
111nl:ın 11:1ve etmektcdtr. 

1-Volokolamsk kesiminde vaziyet 
ciddidir. Düşman bu kesimde birçok 
tank ve piyade kuvvetleri tahşit et
miştir. Cereyan eden şiddetli muha
rebeler esnasmda Almanlar birkaç 
meskıln mahalli işgal e!mlşlerse de, 
Kızılordu bunlardan birini istirdat 
etmlşUr. 

"Kalinln kes!mfnde Almanlar kuv
vetlerini tekrar toplıyarak Sovyet 
mevzilerinde bir gedik acmak ıçı:n 
nevmtdane gayretler aartetmektedir
ler," 

Bir Alman kumandam 
cephede öldü 

Moskova, 30 (A. A.) - l\foskovn 

jBaştarafı 1 incide) 
tesirli surette topa tutmuştur. Deedes. 
Geceleyin tayyarelerimiz Mosko- Sir Decdes, gece Londra radyosu 
va ve Leningrada tesirli taarruz ile aşağıdaki hitabede bulunmuştur: 
!arda bulunmuştur. ~"1:ür,k Cüınburiyetinln 18 inci yıl-

Rus Zayiatı Ne Kadar? donum~, IIarp .yarım .küresınde, ke~-

1 

dılf'rını bur ılan etmıye ve fıkırlerı-
Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) - ni serbestçe söylemiye salfthiycttar 

Berlinde, şark cephesindeki Rus zayi- olan hüklınıetlcrin ndetc:e korkunç 
atına. ait yeni r;ıkamlar neşredilmi!;tir. bir nisbette eksildiği şu srrarla bil
Bu rakamlara &:öre, dokuz hafta i- hassa hu~u.o;;i br m3nnyı haiı.dir. Tür
çinde Ruslar 148 piyade. tümeni, 38 kiy akıllı hareketleriyle ve yıkılmaz 
t~nk t.ümeni'.. 10 süv~ri tü.meni, 8 dağ azmi ne bütün tehditlere ve yüz gül
tumenı, 2 mudafaa tumenl ve 2 para- melrre rağmen bu tehlikeli seneler 
şıitç~ tün:eni ki 209 t.~me~ ~ybetmi~- esnasmda kendi L-;tiklAlint t:ımamiyle 
lerdır. Bır piyade tiımerunm IS bın muhafaza etmiştir Hiç şüuhe yok ki 
ve diğer tü~enlerin de 1_2 bin kişi. ol- Cümhuriyctin ilfı~ edilmiş olduğu 29 
ması .. he~biyle, Sovyet. ınsan zayıatı- İlkteşrin 1923 tarihindeki Tilrk ru-
nın uç mılyon olması ıcap eder. hu 1941 senesinde de aynen yaşa-

D. N.B. nin tafsüôtı maktadrr .• 
Bertin, 30 (A.A.) - D.N.B. ajans~ Sir Deedcs, bunun Qç milhim ftmili 

askeri tebliğine zeyl olarak şu ma- olduituna. ilfıve etı:niş ve söyle de-
lümatı veriyor. miştir: 

Sovyet krtalan, Donetz: havı.as~- "Her şeyden evvel gelen ilk Amili 
daki takip harek:Atmm da gösterdiği Türk milletinin seciyesinde aramak 
gibi, uzun zaman mukavemet imkA- liznndır. İkinci Amil Türk milletinin 
nmdan hemen hemen mahrumdurlar. ~u son senelerde beslediği ruhtur. 

Alman ve müttefik kıtalar~ Do- Üçüııcü Amil de Türkiyedeki mı"lll 
netz'in yukarı mecra..'iDll, geniş bir müesseselerin day;ındıb,'1 kuvvetli e
cephe halinde tutmuşlardrr. Donctz'in ımslardrr. Büyük Britanya bugünkü 
membaı, KUTSk ile Harirot a:rmmda- Türkiyenin müttefiki oldnğtmdnn do
dır ve nehir, Harkof'un takriben 30 layı kendisine btr i!lihar payı ayrr
kHometre cenubundın, ceQup doğu~a maktadır,., 
doğru akar. Daba ötede, ııarka doğru Berlin elçiliğimizde 
dönerek, Dioyepe:r gibi büY'ük bir 
dirnek teşkil ettikten sonra, tekrar Berfüı, 30 (A.A.) - D.N.B.: Tür
garba döner. Donetz, sarktan gelen k~ye Büyük Elçisi Hü!lrev Gerede ve 
Don h · ı b. ı · e nı'hayet Ta refiki'sı, Türk Milli Bayramı münase-ne ny~ ırcşır v -
ganrog kôrfez:ine dökülür. Bu büyük betiyle Büyük El(ilikte bir kabul tö

reni tertip etmişlerdir. Bu törende, 
dir.;eğin teşkil ettiği sahada "Sovyct- Alman hükftmet azasından ve kordip
Jer Birliğinin Ruhr bölgesi.., adını a- lomatikten başka, bir çok Alman dev .. 
lan mr~hur S.."tnayi bölgesi vardrr. Al- Jet, parti ve ordu mümessilleri ve 
mantar ve mülte!iklPt'i, geniş bir &yni zamanda ekonomi ve kültür mah
cephe halinde Donetz'in yakarı met'- fillerine mensup bir c;ok mühim zevat 
rasma vardıkları zaman, bu sıı.nayi hazır bulunmuştur. 
bölgesinden, garp istikametinde, Dni- Türk Klübüııde toplantı 
epropetrovsk'a ve ş:lmal - batı isti
kametinde HarkoC'a giden derniryol
lan kesiltcektir. Bu suretJ~. henüz 
işgal edilmiyen DoneU havzası böl
gesi, gitgide daha !azla muattal kal
maktadır. 

TRrlyosu Car~amba akşamı şunları ralmdan işgal edilen Odesa şehrin
bildirmlştir: de, müh-tevliler birçok müşkilllerle 

Moskova cephesinde Kalinin bölge- karşılaşmaktadrrlar. Alman ve Ru
si Sovyet kuvvetleri kumandanı Kor- men istihkiım müfrezeleri Rusların 
general Khomenko'nun natnmam o- "'ekil eden ı uht lif e ı re 

Bertin, 30 (A.A.) - Cümhuriyetin 
18 inci yıldönümü Berlin Türk klü
bünde katlanmıştır. Harp Akademisi 
kumandanı Korgeneral Ali Fuat Er
dem ve Emekli General l!üsnü Erki
let'in de hazır bulunduğu bu toplan
tıda büyük elçimiz bir nutuk söyli
yerek yurdu kurtaran hür ve müstakil 
Atatürk neslinin mücadele ve müca
hedesini yaşatmış, bunun varisi olan 
gençliğin vazifelerini, Avrupa ile As
yayı saran harp içinde Türk vatanı
nın Milli Şefe medyun olduğu sulh ve 
sükiinun deierini tebarüz ettirmiş, A
tatürk'ün ulu hatırasını taziz ve M~ lli 
Şefe duyulan sarsılmaz bağlıhiı ifa
de eylemiştir. 

... m evvem e yre 
!arak bildirdiği rakrımlara göre, Ka- bırakmış oldukları birt0k gi7.li ma
linin etrnfmrla Almanlar beş bin ö-
lü zayiat verdirmişlerdir. Ölüler a- yinler ve saatli bombalan patlatmıya 

devam etmektedirler. ra!':mda 36 cı makineli Alman tiimeni 
kumandanı General Affenbacher de Londra gn7.etelcrinde iri harfierlc 
vardcr. b3stlan ba~lıklarda bildirildiğine gö-

Almanlnrm takribf'n e1H tank, 200 re, Ruslar ricat edC'rkcn Odesada 
"İntcharcı,, imni verilen müfrezeler motosiklet. 40 top, 32 ~ipcr havan 
bırakm~lardır. Bunlar hiçbir zaman topu, 32 ağır mitralyözü t.'lhrip edil- ~ 

mlştir tf'ı-;lim olmamıya yemin etmişlerdir. 
Ş<ohrin altında, 30 metre derinlikte, 

Odesada Rus çeteleri mahıPnlerde yaşıyan bu müfrezelerin 
I.nndrn, 30 (A.A,) - Sovyctlctin efradı hayrete pyan bir ncvl çete 

çekilmesini mC•eakıp, RLJ11cclcr ta- muharebesi yapmakta~trlar ... 

Bükreş elçiliğimizde 
Bükşer, 30 (A.A) - Dün Milli Bay

ram münasebetiyle Türk elçiliğinde 
yapılan kabul töreninde hükUmet rei
si, saray erk.inı, yeni ve eski nazırlar, 
kordiplomatik ve cemiyetin yüksek 
tabakasına mensup zevat bulunmu!}tur. 

( Ba§ta ~ofı 1 lnelde) 
General Max Well'in başkanlı

ğında bulunan bir heyet, yeni bir 
Maverayi İran demiryolu inşa -
sına ait İngiliz teklifini mahal -
linde tetkik için pek yakında or
ta şarka gidecektir. B u yeni de -
miryoltt Sovyet R u syaya gönde
rilen malzemenin toplu olarak 
sevki işine tahsis edilecektir. 

Bu yeni hattın teçh iz edilebil
mesi maksadiyle ahiren Birleşik 
Amerikadan ray ve m üt ah arrik 
malzeme vermesi istenilmiştir. 

Sovyet Endüstrisi 
Londra, 30 (A.A.) - İktısadi harp 

nezaretinden verilen malGmata cöre, 
Volgarun dojusundaki endüstr i çev
resinde Sovyet sanay.iinin üçte birin
den ve Sovyet harp sanayiinin % 35 
inden fazlası bulunmaktadır. Bu arazi, 
Sovyetler Birliğindeki demir istihsa
l3.tın1n % 3S ini, kömürün % 35 ini, 
bakınn % 90 Jtu, kurıunun % 90 ı
nı, manganezin % 67 buçuğunu, ni 
kelin % 67 sini, alüminyumun % 40 
ın1, petrolün ,..., 14 ünü temin et
mektedir. 

/ .ngiUz gazetel.erinde -
Cenevre, 30 (A.A .) - DNB.: "Dai

ly Telegraph" gazetes inin Stokholm 
rmJlıabiri yazıyor: H azin fakat mev
cut hakikati görmek zamanı gelmiş
tir, O hakikat şudur ki, Donetz hav
:tasırnn kudreti ve serveti. Sovyetler 
için artık yoktur. Sovyet ordalar1nın 

artık, muazzam ricat muharebeleri 
vermekten başka. bi r ıey yapmadıkları 

vahim an hüh11 etmiştir.,, 
Ayni gazetenin Samara'daki mu

habiri de, Moskovanın nihai mücade
leye hazır bulunduiunu yazıyor ve di
yor ki: • • •. 

"liemen bütün fabrika1ar, kapılannı 
kapamışlardır . Bazı kimseler, Bol,e
vik cephesinden bahsederken, orada, 
Verdun gibi, müstahkem mevkilerin 
birbirini takip ettiğini söyliyerek, h if
fctle hareket etmiılerdir . Fakat vazi 
yet böyle değildir. Bu m uharebede, 
Sovyetler, yalnız ricat harekeUcri ya
pabilmi.')lerdi r . Halbuki Almanlar, ta
arruz imkinuu daima elde bulundur
muşlardır.,, 

Vaşington , 30 (A.A.) - Alınanların 
Kırmıda kazandıkları muvaffakıyetler 
hakkında Birleşik Amerikaya celen 
haberler birçok haftalardan beri alı

nan ma!Umatın en vahimlerinden biri 
olarak telikki edilmektedir. 

Maamafih, Birleşik Amerikada lıaıp 
malzemesi bakımından yardımını :ırt
tırmaya karar vermişti r. İstihsali fa:t 
lcılaştırmak meselesi Amerikanın ba$
lıca meı;;guLiyetini teşk il etmektedir. 
Bu itibarla, bua:ün veya yarın kömür 
madenleri amelesinin greve nihayet 
vereceği haberi m emnuniyetle kar~ı
larunı§tır. 

(Battar•fı 1 incide) 
rin öncüsü olmaktan başka bir 
şey olmıyacaktır. Maske atılmış· 
tır. Amerika Birleşik Devletleri, 
hatta muhasemat İngiliz adala • 
rma intikal etmeden evvel, bilfiil 
harbe girmiş bulunacaklardır. 
Okumasını ve düşünmesini bilen 
herkes Roosevclt idaresinin han· 
gi hedefe doğru gittiğini açıkı;a 
anlatır. Amerikan milleti kiıfi de 
recede llvutulınuştur.,, 

Lindbcrglı'i11 Nutku 
Nevyork, 30 (A.A.) - Un!tet PreSS: 

Lindbergh bugün °EvvelA Amerika,. 
cemiyetinin tertip ettiği bir toplant!:· 
da söz alarak Reis Roosevl'lt'i har ci 
siyaset sahasında diktatörlük usulle
rjne ve kaçamaklara başvurmakla it· 
ham etmiş ve bilhassa şöyle demiştir= 

~HilkOmet pek ekıtlı davranarak 
bizi Amerikanın müdafaa!iı namına 
Alman harp bölgesine kadar gö 
müş olmakla beraber, şimdi de sebep 
siz bir taarruzun kurbanları oldıt· 
ğumuzu iddia etmektedir ... 

Amerika üs istemiş! 
Nevyork, 30 (A.A.) - Ameri • 

ka Ajansları Vaşington'dan bildi 
riyor: 

Atiyen kendi tıırafından kulla 
nılınak üzere bütün Büyük Bri • 
tanya üslerinin Amerikaya terke 
dilmesinin Birleşik Amerikan hiı 
kumetince İngiltercden talep c· 
dilmiş olduğu siyasi maluıfilde 
tahmin edilmektedir. 

Kno:c'un sözleri 
Vaşington 30 (A. A.) - Keor:ıY 

Amerikan muhdbinin torpillen.m" ı 
hfidisesi hakkrnrla Bahriye l':azm Al
bay Knox tarafından verilen yeni 
raporda aşağıdalci izahat vardır: 

1 'Amerikan muhribi, ticaret gemi
lerinin denizaltıların tnarruzlanrı 

kar~ı müdafaalarına ynrdım1 cttiği sı ... 
rada torpillenmiştir. Muhı~p deni' 
altında patlıyan bombalar attıRı es• 
nada tam ortasına isabet eden bi-r 
torpil yaraSt almış, kazan dairesi ha• 
sara uğramış, mürettabattan on birl 
ölmüş ve on er yaralanmıştır. Düş ... 
man denizaltt!;I bundan ba~ka ik 
torpil daha atmış, biri önden, diğeri 
arkadan geçmiştir ... 

Raporda bildirildiğine göre, Ke:n·· 
ny muhiı-.ib:i, taarruza \lğramada!1 
evvel istikameti ve milliyeti izah e ... 
dllmiyen bir kafileye refakat etmek• 
teyeli, 

Çinde Soğuk Dalgrı!-Ö• 
n&hay, ~O .A.A.) Pazar Pa:ırar-:esi 

ca htttDn Cia llaerlne çlUtrn mOthlt aoıi?ıılr. da 
tr•" birçok inıının ~l'·lmtıne Uble'p olmu,ıur1 Mah.alll belediye .;.mak.aml.an so~.akl.arda 1 
«İ çocuk olmak Oıere 131 lı:ifiniıı c:eıeı eıtaı 

1 bulundu&uau bildirm,kttdir. 
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işgal Altındaki 
Sovyet Toprakları 
A lman kaynaklanndan gelen ha-

berlere göre, Alman makamla
rı Sovyet Rusyada işgal ettikleri ge
n sahnlardan istifnde etmek malt
"' dıyfo, şu tedbirleri almışlardrr: 
'l'oPraklnr, şimdiye kadar üzerinde 
talışan işçilerin malı olacaktır. - Al
ın nn, köylü1ere hnyvan temin ede
~ kt.ir - Çok verim temin eden köy
~erln arazisi iki misli arttın1acak-

- Hususi mulkiyete geçen top.. 
~klar vergiden muaf tutturulacak
d r. - Rusynda din h!irriyeti iade e

lt'Cckür. 

Sovyet - Alınan harbinin en bfiy(lk 
: 11>rizlcrinden biri, Alman askeri 
ja:ıy_ kı devam ederken, Bolşe\ik re-
rninın memleketin muhtelif yerle

~ nde çıkacak isyanlarla içitıden in
h Uıl edeceği hakkmda hemen hemen 
k Ctkcste mevcut olan kanaati kö
l ünden tekzip etmiş, Kızı -
{du dört aydanberi rlcat halinde 
~ ına ına rağmen, Sovyet idaresi al
h 11ldakj yerlerde en ufak bir isynn 

re eti vukua gelmediği gibı, Al
~ nlar tarafından fatiliı edilen yer

rde de buna benzer hadiseler ol-
ınrş, Ukraynada yerli bir hükil

ı>ıct kuracak bir insan o;ttaya çıkma
~ıştır; b'Hikis butun bu topraklarda 
kalk, organize çeteler halinde işgal 

uvven rine mümkfin olan bütün 
guçlukleri çıkarmakta devam etmek-
1.edır. Bolşevik rejimine düşman olan 
~e muhtelif memleketlerde muhacir 
3Yatı ya ıyan Beyaz Ruslar bile 

rı.C'llılaketlerinin Alman istilfısma kar 
~1 lnUd fnası hususundaki Sovyet hii
ılnıetıne zahir olduklarını iltın et
~ lera r. Sovyet - Alman harbi, 

U bakımdan ananev1 İslav - Cer
men mucadelesi şeklini almıştrr. 

1 
'Bu şartlar içinde, Almıın makam

b n tarafından alındığı bildirilen ted-
rlerın bir tesir yapmıyacağmı ve 

0tılan müstevliler hesabına hararetle 
ı:hşnuya sevkedeceğini düşünmek 

küldUr 
n n hu~iyetinin iadesi meselesine 

llt>lınee, esasen mevcut olan bir şeyin 
:ıı de i mevzuu bahsolamı:yacağı, bu
d n, son nutkunda Nazizmin dünya
) n d ni kaldırmak istediğini söyli-
l'n Roo evelt'i tekzip etmek ve A
rık efkfın umumiyesini kazan
k ve Roosevelt'in aleyhine çevir-

0 dit maksadıyle alınmış bir tedbir 
Ugu ileri siinilmektedir. 

İııgiliz Yardımı 
B fr Reuter haberine göre: I..ord 

Blverbroock'un, 18 aydanberi 
trı f 1tlği büyük enerji hasebiyle bir 
g det l-.tirahat etmesi muhtemel 

liiinıektedlr. 

g llu haberin mahiyeti, La Suisse 
;ı: ~t nln Londra muhabirinin ga
l?ı ne göndermiş olduğu şu maltl-

,.Ua daha iyi aydınlanmaktadır: 
l' t~ngiliı. efkdn umumiyesinde Sov
lı t>re yardım meselesinden dolayı 
ı kfırnete karşı bir hoşnutsuzluk baş-
~lŞtır. Chuchill, umumiyetle bu 

tn etü tenkıUere şahsan hedef ol
k 1lıak1a beraber, bugünkü vaziyeti 
g v:;;t.tnak hususunda kabiliyetsizlik 
ı- ten ve lfizumu kadar enerjik 
it re t etmiyen bazı Nazırlara fazla 
tr~attan dolayı itham edilınektedir. 
\ t nUncr sadece bu Naz:ırlann is-

11 lll1 istemekle kalmıyorlar, harp 
der ayı n!n lazım ve mümkün olduğu 
b ~ede inkişat etmemesinden ve 
~d ~k insanların harp için seferber 
~orı eın·ş olmalarından şikAyc-t edi
t ar \' hQkümettcn, mazideki ha
z tler:tnı haklı gösterecek sözlerden 
b ti de istikbali kurtaracak ciddi ted-

İ~r \'e faaliyetler istiyorlar . ., 
< d gıJız hükfımetinln Sovyetlere kA
d d er~ede ve beklendiği ve vaode
J Yl sekilde ynrdnn etmemesi do
nu :ti Yle. bir buhran geçirmekte ol
/\ a hissedilmektedir. Geçenlerde 
)at>t tı; 'Kamarasında f~ mebusların 
ran~ıtlan şiddetli tenkiUer, bu buh-
İn . tezahQrlerldir. 

Ye ı:;•terenin Sovyctlere. ne dcrcce
Y'ıırtı dar ynrdım ettiklerini ve bu 
tini ~nı Sovyetlcr Birliği hüküme
rıız at:ntn edip etmediğini bilıniyo
Yet· ~al.nız Churchill'in, İngiliz-Sov
C tıuıu llŞması mfi.nasebetiyle söylcdl
eelt'r kta: İngiliz tayyarelerinin ge
detıe tıuıdıkça ı.lyadeleşccek bir şld
lel'i.ni Al::nan harp ve sanayi merkez
Alrna honıbardmıan edeceklerini ve 
Yapı tıların geçen sene İngilte.reye 
i de ıltlarnun kendilerine fazlasiyle 
ruz ~lleceğlni söylediğini hatrrlıyo
k~ E!eclc.r uzam.ıştır, Alman hava 
rnCŞgu1dcri Sovyet cephesinde çok 
ku"vetı lh-ler. Fakat İngiliz hava 
boın~ eri hen11z: Country ve Londra 
lerde bu.ı l?nanlannı andıran !aaliyet-

Ur:unam~lardır. 

M.ANTEN 
-=~========= 
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Hayal Albümünden 
Bazı Mühim Notlar 

Denize Ba ık Atanlardan 
Hesap Sormalı 

Balık Fiyatlan Palıalı -Neden Bedava Balık Dağıtılıyoı·? 
Baltk1ar Nasıl Satılır? - IJenize IJökiilii§üıı llikmetil 

"Eski Zamanlarda Boğaziçi Vapurunda Bir Sahne .. 
Dünkü Bayram münasebetiyle so-

kakların görülmedik kalabalığı 
şehrin tabii hayatını tamamen dcği!i
tirrwşti. Halk nakil vasıtalarının ın
tızamına değil, nakil \Vasıtaları Bay
ramın icap ettirdiği tadilata uymaya 
mecbur oldular. Tramvaya mı bine
ceksiniz? Biletçiler yolculara bagırı
yorlar: 

- Taksime kadar, ileri gitmez! 
Sışlien Bebeğe, Arnavutköyüne ya

hut lstanbul tarafına gidecek olanlar 
derhal seyrusefer programını zarure
tın lüzum gösterdiği bir §ekle soku
yorlar: 

- Taksim - Beşiktaş otobüsüne bi

Her kafadan çıkan ses arasında bir r- yazan: ~ kadın: • 1 - Çocuğun donunu çıkarın da ke-
5 u L u N A y 

1 
nardan denize doğru çömeltin ... 

S - Deli mi oldun hanım? Elimden 
S uçuverirse... Sonra oğlana ne cavap 
•••••··-·-----•••• ...-.. veririm? 
Hiç seyrine dayanamam, hemen ben - Öhö! Öhö ... 
de başlarım. - Ağlama yavrum. Elbet bir c;a-

İhtiyarca biı' hannn - Hanım, onu resini bulacağız. Bak burada ümmü 
deniz tutmuyor. Babalart tutuyor. dünya seninle uğraşıyor. 
Gônnüyor musun? Ağzı köpürmeye - Büyuk hanım çocuğu şu kenara 
başladı. Bir kere kol başıya götürün. doğru götür, hemen oracığa ... 

Kocasından şikiyet eden iri yarı bfr I - Hay Allah rnzı olsun. Sen bizi 
rum kadını korsanın tesiriyle de yu- nasıl ferahlattrnsa Allah da senl oy
:rnne hucum eden kandan kıpkırmızı, le genişletsin .. 

neriz, Bcşiktaşa inenz:, orodan tram- anlatıyor: 
~raya atlanz. ıı:o kseırro pu o andnısma me:va tay 

İki dakika sonra ram kadını birden
bire susar, burnunun kanatlannı .:ıqp 
kapayarak: 

- Aman ne ti7ncı aftt ivroma. .. 

ta tusakolu fıso kc ta ıus plyaao idya .•• 
Fakat otobüs Maçkada mezarlığın Ve karşısındaki bu uzun cümlenin 

onünde durmaya mecbur oluyor, yol durak yerlerine: "Poli sosta'', "Orea" 
tıkanım§. 

kelimelerini guç sığdırıyordu a· k - Çok bekliyecek miyiz? ır aç ses: 
- Haminne! - Bilmem. Haydi yayan inelim. - Bir şey kokuyor! - Yine ne istiyorsan 

Diın, herkes gıbi ben de boyle yaya - Nedir bu koku? 
Yiınime de dahil olduğu halde bütün - • • • Zenci halayığyn hanımı-: 
nakil vasıalanndan istif de ederek ni- - Söylesene? • • • Ne? Aman ba- - Vallahi. Bizim Şebter değil. O 
hayet Beşiktaş vapur iskelesıne ka- şıma gelen. Ben şimdi ne yapayım? biçare kendinden geçmiş .. 
vuştum. Oh benim cici yavrum biraz kendini Kadınlar tarafına geçen memur: 

O gun için vapur bile vukuatın sey- sık. Bnk Ortaköye geldik. Beykoza - O ne? .. Kim yaptı ,bu haltı? 
rini takip ediyordu Memur· sunda ne kaldı? Kadınlardan birH 

· · B" L. k h A B- -k ha-- Ne zaman geleceğ.nı bilemem; ır uaş. a am~ -: · u~ . - Şu ihtiyar hanım!_ 
rnalihna Bocün fevkaHide gunler mm, çocugu dertlı mı edeceksın. Hıç Memurun sesi: · * * ··· 1 böyle şey tutulur mu? - Yaşından baştndan da tıtanmı-

v b. . . ı - A kardeş, küçüğü olsa kolay. yorsun. Burast sen.in evinden temizdir. 
apura ınebıtd.ık. stanbulda kay- Peykenı·n u·stu··ne r•kartır, denize dog·rn 

,... -Ağzım topla. Benim evimde çif-
garı :Yant ~ub.~enlı~, bu yfkallabahkb~ıiz yaptırırım... Aman eve kadar dişini ter çifter hela var; çocuk sıkıştı. Ne 

, . aya a umunun sa a :ırını ır- sık, benim melek evladım! ? 
?e~bıre u.çurarak karıştırdı. Gorumun _ Günaha girme büyük hannn. Me- yapayım 

d b kl k - Bana haber vereydin, sana yetl-
onun e ır c;oc~ ~. levhası açtı.: . . lekler yemezler, içmezler, böyle ras- ni gösterirdim. 

. ~ zaman Bogazıçı vapurları, şımdıkı geldikleri yerde ç;şim var, demezler... Başka bir ses _ Hadi, hadi. Bir 
gıbı. arkada.n uskurlu degıldi. Eski A- Ağlama ile karışık çocuk sesi: kere benim de başıma geldi de, Beşik-
mer_ıkaya aıt fılmler.de goriıldüğü gibi _ Haminne!_ taşta heliya kapadılar, ondan sonra 
nehır vapurları şeklinde yandan çark- K ak 1 H • 1 ··t-
J ·d· B · · . - arn sı amınne er go ur- içeriye bakmadan kilitledller. Çark-
ı 1 1

• irıncı m~".'kı yolcuları, sün Sana o kokmuş yumurtalı pan- lann gu .. rültüsünden feryadımı işı'tti-
vapurun kazanından ıtıbaren kıç ta- • . · · 
rafa do - 1 k d k 1 kl dıspanyayı yeme dedım, ınadına :uft- remedim. Köpruden ta Emirgina kn-

gru 0 an ısmın a arşı 1 1 lcndin dar ağlaya ağlaya gittim. Bereket ver-
yaysız peykelerde otururlardı. Burası Öhö! Öhö ~•n kavun zamanı ı'di d,. yolda kur-
da ortodan kalın yelken bezi bir;; per- - ... "" ...., 
de ile böliınerek kadınlara 0 zaman- - Büyük hanım. c;ocuk morardı. tuldum ... 
ki tabir ile "Muhadderat : 1_ ıslllmiy- Gunahur. Sonra barsağı duğümlenir. Vapur Beykoza gelir. Büyük hanım 
ye., ye mahsustu. Buna rağmen Bo- - ~e ~~nyım ~~zım? Şa:ıırdı~. çocuğun elinden tutarak perdenin ar
ğaz:ic;inin bütun Rum Ermeni kadın- ı Barsagı dugumlenecegıne uçkuru du- kasmdan çıkarken söylenir: 
lan erkekler tarafınd; oturmazlar, ka- ğumlensin. Anası olacak kan piçini - Allah ruzi kılmasın. Bir daha 
dınlar tarafına geçerlerdi. Sıkı balinalı başıma sard~. Ben. ?u l'.'1~tan sonra oğlanın oturağını almadan böyle uzun 

korsalarm cumbaladığı irı goğiısleri- cc=o=cu=k=d=a=d=ı=lı=gı=e=d=e=b=ı=lı=r=m=ıy=ı=m=? ====y=o=lcu=l=n=ğ=a=ç=ı=k=a=rs=a=m=. =iki='=ol=su=n='=== 
nin üzermdeki uzun kaplama saat kôs
teklerıni Alhyarak; uzerlerı c;icek, 
meyva bahçelerini, dolma kuş kollek
siyonlanm andıran geniş şapkalarının 
mızrak gibi iğneierıyle etrafa tehdit
ler savurarak yı.iksek sesle ve bir di
kiş makıncsı intızamıyle konuşurlar- K A 8 A H A T YUVASIZLIKTADIR ••• 

5so bin kılo torık bahgının satıla
mayıp denize dokülduğü 1st n

bulda kilo hesabıyle dünku balık fi
yatları: 

Barbıınycı 400 Mucan ı20 

Levrek 250 Kaya 120 
Pı•i 250 Kıhç ıoo 

Dere pi isi ıso Kırlanıtıç 80 
Lüfer ıso lspan 80 
Kalkan ıso Kolyoz 80 
Uskumru ıso S rdalycı 80 
Kefal 120 1 bmarıt 80 
Çine kop ızo l&trankılos 50 

Torik 25 

Bu fiyatlar. balığın en ucuz saul
dığı pazar yerlerinden alınmıştır. Bir 
yandan balığı muşteri bulunmadığı i
ç.İn den.ize dökuyorlar, b r yabdan d1 
h:ılk yiyebılecek balık bulamıyor, ya
yahut da pahalılığından yanma yak
laşamıyor. 

Bu ne tezat. ne akıl, sır ermez hik
mettir? Fakat esnaf anısına ı;irip de 
iş biraz eşelenilince derhal anla~ılıyor 
ki, meselede ne hikmet vardır, ne de 
sır Sadece bir kaşkariko vardır. 

Bana kalırsa işe derhal fiyat mü
rakabe komisyonunun, idare ve adalet 
makamlannm el koyması ve bin
lerce ton balıft halka yedirmemek 
için denize dökenleri adaletin huzu
runa koyup hesap sorması ve ceza
landırması Hizımdır. 

Fakir halka bedava balık dafıtmak, 
bir garip ve asılsız teranedir. Balık
haneden bir balık almak için polisin
de!'\ nnhiye miıdünine ve kaymakamı
na kadar bütun idare makamlannı iş
gal edip bir ( fakrühal) ilmühaberi, 
sonra da bu ilmühaberle balık alına
cak. 

Bu, düpedüz halkı aldııtmak ve ida
re makamlarım boş yere iırnal etmek
tir. Fakirlıği isbat için bir balık ala
bilmek endişesiyle Balıkhaneye ciclip 
srra beklemekten daha büyük bürhan 
olmaz. İlmühabere ne lüzum var? 

Hem bedava balık dağıtmak atıf~ti 
neden? Kilosunu beş kuruştan seyyar 
satıcıya versinler, .zengini fakiri, iba
dullah, kilosu on kuruştan doya doya 
balık yer. 110 bin tane balık da hal
ı,.,n rızkından alınıp denize dokıilmez. 

Fakat dedim ya, maksat, bir suçu 
örtmek için: 
"- Bedava balık dağıtıyoruz da yi

ne yiyecek ad m bulamıyoruz,. diye 
ortalı· ı velveleye vermek ve gürul
tü arasında mevcut b:ılığı denize do
küp piyasayı kırmamak. 

* * 
dı. Bu perdenin iç.i, hiç bir tiyatro 
muellifinin bır piyeste tesbit edemıye
ceği kadar kuvvet1i hır hakıki hayat 
sahnesi idi. Yiıksek sesle konuşulduı;u 
için gizlı saklı hiç b r şey yoktu. Bu
tün oradakilerin ev hayatlarını, husu
siyetlerini öğrenmek mumkimdu. B.ı
zan öyle mevzular konuşulurdu ki per
denin diğer tarafında bulunan erkek
ler.in hafif meşrep olanlarmr guldürür 
sahte vekarlılarına da "1ah:ıvle" çek~ 

en dtin Balıkp:ızanna g'ttim. Es
naftan iıç, beş kı§i ile konus

Bir ailenin çocuğu olabilmesi için, sufçuk kuşu gibf. .• O kuşun da yu- tum. Ve ogrendim ki, balıkların den.i
ilkah hadisesinin meydana gelmesi de vası yoktur, yumortasmı başka kuş- ze dokuluşunun sebebi çiftini 50 ku
yetışmez. Biri nnneden, biri babadan lnnn yuvalarına emanet eder~ öyle ruştan aşağı duşürmcmek endişesidir. 
gelen iki tohum birleşince hasıl olan büyütür ... Fakat insan kendi yumur- Yine ögrendım ki; balık, balıkha
çocuk yumurtasının, doğmadan önce tasını başkalarına emanet edemiyece- nede müzayede ile satılır ve üç nevi 
dokuz ay kuluçkada kalarak büyüme- ğinden, Iütein az veyn büsbütün ek- balık alıcısı vardır: 1 - Tuz:layıcılar, 
si için bir de yuva lazımdır. İki tarafm sik olan kadın yumurtasını büyütemez, 2 - Konservecıler, 3 - Satıcılar. 
vucudü sağlam olur, hiç bir yerinde kaybeder. Bunlardan tuzlayıcılar daima paha-

tirirdi, 

Ben hayat albumumdeki bu levha
ların kenarında yazılı olan 

notlardan şunlan okuyorum: 
İnce cırlak bir ses - Haminne! Li

mon şekeri isterim ..• 
Çatlak, gıcırtılı bir ses - Daha 

pandispanyam bitirmedin oğlum. Sen 
kime çektin böyle? Mutlak gelınım o
lacak pisboğaz kanya ... 

Bir kadın (karşısındakine zenci ha
layığı gostererek) - Hanım, kalfaya 
bir şeyler oldu. Bayıhyor mu ne? 

- "Şebter., mi? Deniz tutıır hanım
cığım. Zavalhnın hiç böyle uzun yol
culuğa yüzü yoktur. 

- Bu havad:ı adamı deniz ttıtar mı? 
Maşallah koca umman bugün çarşaf 
gibi._ 

- Ah, sormayın. Sade deniz değil, 
ı;imendifcre de bıns.e oyle oluyor. Ge
çen ay Pendiğe Seyfullah beylere git
tik. Yolda zavallının yüzünüze güller 
övüre övüre içi çıktı. 

- Ay şimdi de istiFrah edecek mi? 

Marney: - Johnny seni öldürür. 
F:ğer hep bunları bileydi, benim ••. 
böyle ... Kaldırıp götııruI.rrteme seyir
ci kalamazdı. Nastl olur? Onun hep 
bunlara rağmen scyırci kalaca •mı 
tahmin etmek mantıkt olmaz ki, ak
la yakın olmaz ki. de •il mi ya? •• 
Dedi. 

Bu sefer kuşkulanmak, korkmak, 
yerinde oturup rahat edememek sı
rası Jeffry'nindl. Vfıkıa Johnny'nın 
mevcudiyctinın teşk•J ettiği tehdit, 
o kadar tchllkc ara ında ehemmiyet
siz sayılabılirdi. l-'akat kızda ha ıl o
lan sükün ve al·ıkasızlık JefC'ln iti
madı nefsini fena halde sarsıyordu. 

Bir an jçin, kendi iradesinde, n\'UCU 
içinde tuttugunu sandığı vaziyet vo 
hadisatın, iradesi d~arısma kaymış 
bulunduğunu duyar gibi oldu Kızın 
röylediği o kadar mantıki, o. kadnr 
tabll idi ki, Jeff bir ıırnlık: "Acaba 
Johnny şimdi bu odada mı?., diye 
odanın köşe bucağmıı bakındı. Ken
dini toplamaya uğraştr. 

- Johnny mi?! Dedi. Sen Jobn
ny'nin müdahalesini mi umuyorsun? 
Söylesene! .• Dur bakıılıın, o daha ha
pishaneden çıkalı bir hafta bile ol
madı. Kodesin korkusu daha htua i
çindedir. Kodes ne mi? Hapishane! 
Bunları hep birer birer ögrcncceksin 
r.eele etme... Bu sözler hep aile bil
mcct'lerJmir.dir. 

Jeff Lcgge konusurken 'kıı.a doğ
ru yfuudü, ve elini kızm omuzuna 
koydu: 

- Dinle sevgilim, "enin yapabfie
ceğin iki şey var. Ya babana her 
§CYi l;ildirir ve sonrasına mutcvck-

hastalık bulunmaz, tohumları da yo-l lı fiyatla b:ılık alırlar, çtinkiı malla-
londa olur, ilkah hadisesi meydana Buna kadın~ kaba~ati dcnllcm_ez. nnı ihraç ederler. daima mallarına 
gelir de, hazan çocuk yumurtası ken- Hormonlann bır cilvesı demek dogru muşteri bulabilirler. 
disine bir yuva bulamaz. olur ... Fakat bundan dolayı, çocuk Konservecilcr pahalı bnlık al maz-

Vakıa, çocuk yatağı denilen kadın doğuramryan ka.~ına_ ~s~ demek hiç !ar. satınlar fıyatınn balık almak is
uzvu bu iş için, yumurtayı büyütmek doğru olmaz. Çunku luteın hormonu- terler, fakat bulamazlar, çünkü mal 
ıc;in yapılmıştır. Fakat o uruv, döşe- nun eksikliği pek kolay tamamlanır .. sahibı bunl ra ucuza balık satmaktan
mcsiz, yataksız bir oda gibidir. Co- Yumurta kendisine bir yuva bulur... sa, balığın fiyatını dtişürmektense 
cuk yumurtası öyle çıplak bir odada Kabahatli zannedilen kadın da çocuk malını denize dokmı:yi tercih eder. 
yuva tutamaz. Öyle c;ırçıplalı: odanm :nnesi olur. Satıcılar, balığı gunü gününe sata
yuva olmaya hazırlanması llztmdır... ..:""""ısTA .. N .. _BUL ·B-E'L·E···o··ı-YE.~S·~ı·•••• mayıp kokutmak endişesiyle az ve 
Bu işi görecek, çocuğun yuvasını ha- muml:ün olduğu kadar ucuz balık a-
zırlayacak olan da lütein adındaki =.S:. ŞEHİR TİYATROSU lırlar. 
hormondur. Bu akıam saat 20,SO da Mezatta balık fiyatını alın değil, 

Çocuk doğurmayan kadınların ba- • Dram Kısmrnda: Hl\.l\ILET • satıcı elinde tutar, balık fazla çıktı
zılannda, belki bir çoğunda bu hor- :Komedi kısmında; Kör Döğiişü : ğı gün piyasaya az mal arzeder, faz
mon ya büsbütün eksik. yahut liizu- -- ----.. - .. : la balığı denize doker, yahut da hiç 
mundan az bulunur ... Kadm tam ka
dındır, hiç bir yerinde hastalığı, çar
pıklığı, uzuv bozukluğu yoktur ... Vü
cuClü sağlam, muayyen günleri mun
tazam, elline karşı sevgisi tnmam, hat
ta biraz da fazladır. Çünkü bu lü
tein hormonunun eksikliği, çok defa, 
kadınlık honnontınan fazlalığına te
saduf eder. 

Bu kadının tohumu çocuk yumur
tasınt hasıl eder, fakat o yumurtaya 
bir yuva yapıp onu büyütemez. Yu-
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kil olursun, yahut Uıı içine bulastığm 
berbat vaziyetin bcrbatlığma göz 
yumup i~ şakaya alaya vurur, ve 
benimle beraber keyfine bakarsın. 
Dedi. Kız yerinden :fırladı: 

- Babamı çağıracoğnn! Dedi. 
Fakat telefona varmadan evvel, 

Jef kızı önliyerck, onu kalktığı kol
tu~a atmı~ı: 

- Dur! Babanı cağıramıyacaksm. 
o yol do kapandı. Yt:pacağm bir şey 
var. Şimdi Madam JeU Legge'sin. 
karımsın. Baban gibi alcak herifin 
birinin kızını almakla nelere tenez
zül ettigimi bir defa düııUn. Marney
clğbn bana hele bir öpQcfik ver. 
Kocacığını öpmez inisin yavrum? Şim 
diye kadar, sevgiye niş:ıne olacak ö
pücükleri, ve okşayı lan bana bah-
t'tmckte pek o kadıır comert davran
madın. Seni dnha şlSyle bir bağrının 
basmadım. Seni korkutmak isteme
dim. Ccntilrne.nccsinc, Jeft Legge'ye 
yakısırcasma hareket ettim. Diyordu. 
Kız apansızın kendini Jeff'Jn kol

lan arasında buldu. Hep tırmık, bt'p 
hnreket ve çeviklık kesilmiş bir ya
bani kedi gibi, heriften kurtulmaya 
ı ra ıyordu. .Teff dudak1artyle du
daklarına erişmeye ~abalıyor, o ba
şını eyip herifin göi;siine dayıyordu. 

Epeyce uğrasıp da, öpemediğini gö
ren herif, kızcağızı, kolunu ek yerin
den koparacak gibi bir hareketle, 
kendinden uzafa .fırlattı. Kız adamın 
hırsla pancar gibl kı:zarmış surntına 
bakarak, iliklerine kadar tiksinti ile 
titredi. 

Jeff'in sesi kinle ~ısılmıs yılan gibi 
f1S11.."lıyonhr. 

- Elimdesin, Marney. elimdesin. 
Seni knnunlıı, nhkAmla, tldetlerle ken 
dl emrime sıkı fıkı ba •!adım. Karım
sın, dünyada h!C bir klmse senln ile 
aramıza glre.mez nrtık! 

Diyerek yine kızın tıstOne y{lrüdll. 
Onun sapsarı kesilen yQzfinü iki a
vucunun arasına sıkıştırarak kendi 
yüzüne doğru kaldırmaya uğraştı. 
Korku, dehşet, ve tıksintlden doğan 
bütün kuvvetiyle, kız kendini herifin 
elleri arasından yırtarcasma kopardı, 
Eerbestledi, kapıya ko~tu. Kanadı ar
dına kadar açarak çarptı. Ve gozle
rindc hayret kapıdan geriledi: Kapıda 
upuzun bir kadın vardı. 
Kadının yüzfinde bir sertlik yoktu; 

bilakis alaycı bir mana vardı. S:ıçlnrı 
:.:ırmızı idi. Otelin hi7metçı kadınla
rınd ın biri olduğu kıyafetinden belli 
idi. Şivesinden İngilız olgu!,'U anla
~ılıyordu. 

Tefrika No. 28 
Jeff karrya: - Bumda işin ne! 

D fol! All h bcllım versml Dıyc h y
kınyordu. 

Kadm: - Benimle neden böyle ko
nuşuyorsun? Ben böyle l:sana taham
mül etmem. Anlıyor musun. Ben bu 
odııların hizmetçisiyim! !>iyordu. 

Bu kll!ilr ve küfüre cevap orasın
da, Marney odadan dışarı kaçmak 
fırsatını kaçırmadı. Kapıdan çıktı, ö
lt'.ki odaya g~tl. Kapıyı nrdından 
kapıy r:ık anahtarı döndO.rdO, kiile
di. 

x 
Hiddetinden aklı başından fırlıyan 

Lcggc, bir an odanın ortasında hare
kelc;iz durdu. Sonra vüeudUnan bil
tün yuktyle kapının üzerine ntıldı. 
İtti, kaktı, omuzladı, tekmeledi. Kapı 
yol vermiyordu. Hemen m sanın ü
zerindeki telefona davrandı. Tele.fonu 
kavradı. Fakat vaz geçti, Yerine koy 
du. Skandal yapmamalıydı, Jcf!ery 
Legge olduğunu 111\n etmek do~u 
değildi. 1 i tatlılığa dökmeliydi. Yine 
kapıya döndü. Usullnctk vurdu: 

- Mıırney oraya ne krı.pandm ya
hu? Dışan gel de aklını ba ımı top
ln, seninle şaka da edllm ye<·ek ga
liba. Seni şöyle bir denemek i tiyor
dum • .Aferin do{;'?'Usu, diye yalvarmı-

balığa çıkın z, fıyat du meye yıiz tut
muş i.o;e yukseltir. 

İşte balığın denize dokulmes!ndeki 
hikmet buradadır. Karadenizde torık 
elle toplanacak kadar çoktur ve bu 
balık piyasaya arzedılırse, toriğin ki
losunu 25 kuruşa tutmak mumkun ol
mıyacak, torık yuz paraya kadar duşe
cektir. 

Bu ise torik balığı avım şahsına in
hisar ettiren kalantor balıkçının işı
ne gelmemektedir. Çünkü bu takdirde 
tuttuğu toriklerin çiftini elli kuru:ıa 
verecek yerde 20 kuruşa, belki de ıs 
kurulla verecek ve az para kaz:anacak
tır. 

Nitekim iki gün balık tutmamakla 
torigin çiftini 50 kuruştan 120 koru
ııa yiıkseltmişbr. 

Balıklar denize dokiılduğü gün de 
Balıkhanede tongin çifti 50 kuruşa 
satılmıştır. Eğer balıklar denıze dö
külmeseydi, fiyatı bu raddede tutabil
mek mumkün olmazdı 

Hakikat budar. Balıkhanede yapı
lacak tetkikat da gösterecektir 

ki, çifti 50 kuru tan aşağı satış yok
tur. 

Böyle hareket ederek fiyatı düııür
memek için balıklan denize dökmek 
ihtikar degil midir? 

Üç beş kuruş fazla kaz:anmak hır
siyle halkın yiycceğıni denize dökmek 
suç sayılmaz mı? 

Ve biz bu suçun hesabını soramaz: 
mıyız? 

Said KESLER 

Nahiyelerin 
dutları 

Yeni Bir Layiha 
Hazırlan.yor 

Dahiliye Veklileti, koylunun işlerini 
takip içın guçluk çekmclerımn ve 
gunlerce kaza merkezlerinde kalmala
rının kaza ve nahıye mmtakalannın 
çok geruş olmasından ileri geldiii 
netieesme varmışbr. Vekalet. bunu 
onlemek için bir kanun layihası hazır
lamaya baııJamıııtır. Bu liyihaya gore; 
Nahıye hudutları küçultulecek ve her 
nahıyenin en çok 15 koyu olacaktır. 
İlk olarak nahiye olmaya musait köy
lerin tesbıtıne baslanmıştır. Nabiye 
olacak köylerde luzumlu olan te:ıki
lat vticude getlrileccktır. Yapılan tet
kiklere göre; bugunku kaza ve nahiye. 
ler mesahai sathıye itibariyle çok ge
niş bulunmakta ve 200 - 300 koylu 
kazalar, 100-170 koylu merkez nahi
yeleri ve 80-100 koylu nahiyeler bu
lunmaktadır. 

Kalabalık vilayetler için 

Dlgcr taraftan, nufusu çok olan vi
layet ve kaza merkezlerinde, halk iş
lerınin daha çabu'k gorulmesini temin 
içın bir de taşra teşkılat kanunu la
yıhası hazırlanmı11 ve layiha Buyuk 
Mlllet Meclisine verilmiştir. Bu ka
nuna gore, memlekette her beş bin 
nufusn bir nufus memuru isabet ede
cek teşkilat vucude getirilecektir. Ay
nca niıfusu \S bini geçen nahiyeler de 
bırer nufus memuru göndenlecektir. 

Mesut Bir İzdivaç 
Ak am g zete i muharrirlerinden 

arkad ımız B. Cemalettin Bildik ile 
Akhı l' husu i id re talıakku - me
muru B. Abdull h Yavuzun km Ba
yan Nemliha'nın du ilnlcı;i ~vvclki 
gun Akhisarda ynpılrmştrr. Yeni ev
lılerc aadcUer temenni cderız. 

ya .koyuldu, fakat içerıden bir cevap 
geldigi yoktu. Yoksa babasmn mı 
telefon ediyordu. Öyle olaydı, tıkırdı 
ve ses duyulurdu. Halbuki odntln çıt 
b'lc yoktu. Jeff böylece düşünurken, 
kapalı od nın ote tarnfından, kori
dora açılan diğer kapm.ın gıcırdadı
ğını duydu. Hemen koridora çııetı. 
Ko oca hiırmetçi ka~ısmın odadan 
çı onakta olduğunu gordü. Kapıyn 

davr ndı, amma çok geç. O kapı da 
hı7.mctçJ çıkar çıkm ız killtlenın ü. 

.Jeff'ın gözleri k n çan klnrma 
dönmu tü, kanya: "seni gidip otel i
daresine h ber vcreceğım,, dıyc ba
ğırdı. Onu oracıkta oldürmek isti
yordu. Fakat kuduran bu öfkesi so
ğukkanlı koca İngiliz knrısına tesir 
edemiyordu. 

- Herkes benim hüsnü nhlfik sa
hibi oldııgumu bılirl Anlıyor musun? 
Yatak odal nnda bulunmak ve te
mizlemek benim vazüemdir. Sen o
na karısarnaz.sm. Bana kötü dil J...-ul
lanrna. Anlıyor mu5lln? Çünkü ka
nuna müracaat ederimi 

Jeff durakladı. Olur iş değildJ bu! 
Sinirli sinirli düşündü. Ne yapmalıy
dı? Hiçmetçi karının koridprdan kay 
bolmasmı bekledi. Sonra bir hademe 
çağırdr. 

- Otel idaresine tıırafnndan mü
racaat ediniz. Lötfcn oda kapıları
ımza ikişer anahtar versinler. Çün
ltli karnı da, kendinde de anahtar 
bulunma mı ister, dedi ve herifin 
eline bir banknot sıkıştırdt. 

Her!: "Hny hııy efendim. H~hııl
de çift anahtar buluruz, dedi. 

(Arknsı \•ar) 
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Yazarı: ULUNAY. 

Lord Sandviç isminde b r adam b r 
cun kulupte ıkı tablo b ka a oynar
ken fena halde cıkmı , yemek çın 
chemmıyetlıce b r şekıl a an oyunu 
yanda bırakm k istemc.-m ş, garsonu 
c: ğırmı : 

- Bana dort kö ke lrNş bir lok
ma ekmegın uzerıne b raz tereyagı 
surunuz, ustune yıne o şek<lde ınce hı 
dilim tutsulenm'ş d 1 koyunuz: ve yme 
ayni şekilde bır d er ekmek lok
masıyle kapayınız. B t b g koyup 
çatal ve bıçaksız olarak getırıniz. 

lsmokinlerin, fr k a ın ıç nde dim
dik duran klubmenlerde h yret 1 Çatal
sız, bıçaksız nasıl yemek yem ? 

Lord S ndviç, Aslan yurekli Ri
şar devrine mi vdet ed yor? 

Lord, bir eliyle k5.gıtlan verirken 
diğer elıyle de t b ktan bu kuçticük 
lokmayı alıyor ve ' lup ' dıye yutuve
riyor. Bunu gayet o · al bul n kar-
nı toklar b le g em edıyorlar. 

-B 
- Bana da 
- Bana da bır Sandviç 

Derhal bu lokmanın ısm konmu -
tur. Zengin lordun namı meıhur Brı
ya Savaren gıbı bu saçm:ı çe nicllikle 
dunyaya yayılıyor, umumneşiyor. On
dan sonra artık iki safha arasına ko
nan her ~ey için -yemeğe dair olsun 
olmasın- sandviç adı kullanılıyor. 
Hatta sokaklardıı göğüslerine ve sırt
larına birer ilin plak sı as rak dola-
15anlarn bile "Sandvıç adam" denı
lıyor. 

Sandviç'in ne olduğunu bilmeyen 
bir bizim memleket vardı. Bununla 
memleketimizde Sandviç yoktu de
mek istemiyorum. Bizim de kendimize 
mahsus bu çeşıt bir k hvcaltumz var
dı. Mesela, Anadoluda nemlenmiş iki 
kat yufka ekmeğinin içine yumurta
lı kıymayı bol döşerler ve kocaman 
bir siııarn boreği şeklinde bukerler, 
adına da enfes bir Tilrkçe ile "du
rum, derler Bund n beraberınde ye
mek goturemeyen, vcy hut gıtügı yer-

i 
de yıyecek bir ey bulamamak ihtima
li ol nlar bir kaç tane heybelerine 
atıverirler; 'lki tanesi ferah ferah bır 
öilin yemek yerini tutar. Sonra aile-
ce kır gezmesine gidildiği zaman mut
laka biri ~ehirde kahr ve evvelden fı
rına ısmarlanan peynirli pide tepsi· 
si ile tam oğleye dogru yetişir. Bo 
maydanozlu, mı k gıbi yağlı o peynt ... 
li pıde, sandviçten başka bir şey 
midir? Fakat tadımlık değil doyum
luk bir sandviçtir. 

Şimdi angarya şekline sokulan ye
mek masraf ve zahmetinden kurtul
mak için sandviç bir ihtiyaç şekrn 
girdi. Herkes ne lokantaya, ne sut 
haneye, ne işkembeciye, ne börek 
ye benziyen o rahatstz yemekhaneler
de yüksek iskemlelerin tepe inde t 
neyerek biraz fınnlanmış olan b 
peynir ekmek dilimi He iktifa ediyo 
ve bir kedi bile doyurmayan t ım 
hkla avunuyor, kendi kendini aldat 
rak "doydum,, 2anned yor. Ne ailele 
tanıyorum ki, halleri ,vakitleri evle 
rinde mutfak kaynatmaya miısa.it o 
duğu halde bile sandvıçle geçinıyo 
lnr . 

Bu ecnebi metaı bizim fçtimaıyatı 
mızda tahrip edir:J bir rol oynuyo 
Eskiden dışarda yemek yemeye mec 
bur olanlar lokantaya gitmek ıste
mezlerse ya bir börekçiye giderler: 

- Şuradan ıkı yuz ellı dırhem kıy 
malı, peynirli börek veri 

Derler. Yahut i~kembeciye giderel 
bol ekmek doğranmış yumurtalı b 
çorba içerler, iıstüne bir de koyur 
başını kıvırırlardı. Ve buna gelincey 
kadar, Istanbulun her semtinde şöhr 
kazanmış yenecek nesneler bulunu 
du. Fatihte ııuböreğı, B lıkpazarm 
gözleme, Eyupte kebap, Beykozda p 
ça yen.irdı. 

Butün bu nefis ve doyunıca yemek 
!erin yerine şlmd iki parm k eni 
lıgınde hır ekmek arasına sıkıştın 
mış bir lokma peynire karıaat edıl 
yor. Niçin? Çunku onun adı Sand 
viçtir. 

Ona bu isim yerine tll mcktept 
bildiğimiz şu "beş ekmek, bes peynır 
densin, o zaman kimse yanına ugr 
mı? 

Şundan, Bundan 

Tükürük Böceği 
Bahı;elerde, kırlard ve tarlalara 

rasgelırsinız:. Cıçek veya otların yap 
ı!lklan uzcrıne tuku ulmu gıbı tuk 
ruk kopuklcn gorursuni.lz Bunu ya
pan küçuk hır bocekt r Adın da tu
kürük boceğı derler F kat bu bocek 
tukiırücu degildır. gorduiünuz kopuk· 
ler dahi tukUrük deıi"Jd r. Bu tükii
rük kümesini iki parma ınızla kaldı· 
rncak olursanız. iç nden sarı renkte 
Uç koşeli bir kurtcuk bulacak ınız 
Bu kurtcuk yaprağın ilzerine yumur-
tasını bırakan tükürük böceğinin tır
tılıdır. Krutcuk beslenmek için yapr -
ğı deler ve nebatın öz suyunu emer. 
Fakat delinen yerden fazla öz suyu 
sızdığı için, hayvan sevki tabıi ilf 
bundan istifade eder. Bir taraftan o 
suyunu emer, diğer taraftan bu su 
yu nefesi ile üfürur. Tıpkı b'r s bun 
hı suyun iıfürülerek köpukle tirılme 
gibi, öz suyunu kopukleştirir Knıt
cuğun bu hareketi, kendısini du man
larından korum k ve gözd. n s kla -
ması içindir. Siz bile bıı tuku u 
içinde giz:lenmi bir böcek bulunab 
lecefini dilşunemezsi 'z de 
Bahçelerdeki karanfil d t 
böceğ ne sık sık ra tl nm k 
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1 

1 

1 

TÜRKİYE iŞ 
Küçiik Tasarnıf Hesaplan 1941 İkramiye Plam 

• . Keşideler: 4 Şubet, 2 Mayıs, ı Ağusk>s, 3 İkincite~rin 
tarlhlerlnde yapıbr. 

1 

1941 ikramiyeleri 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
~ 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESEk 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabfür. Her Yerde Pullu Kutulan .İsrarla İsteyiniz. 

, H E R A K Ş A M Tel. 426 ,3 

M A K S i M Salonlarında 

SAFİYE: 
VE EN ÜSTÜN SAN'AT· 

KARLARDAN MÜTEŞEKKiL S A Z HEYETi 
Kemençe ALEKO - Kanun AHMET YATMAN - Piyano ŞEFiK Keman 
MAKSUT - Keman ALI (lzmlrll) - Kl~rnet SALiH - Cümbü~ ŞEVKET -
Nay GAVSI, Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN - BAYA.~LAR 
SÜZAN GÜVEN - NEVZAT - SEMiHA - BiRSEN - SÜEDA GÜ 

ZIN - SANiYE - IHSAN - ŞÜKRAN - AYSEL 
L 

Ankara RADYOSUNDA oynanmış olan 
SADİ GtiNELİN 30 kişilik büyük ÇOBAN REVÜSÜ 

,_içelim. E(jlenellm, Neş'edlr Geçen Hayat. Her Akşam « M A K S 1 M ,. e 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 
... 

Çoc-ukAnsiklopedisi 
Her Çocuk babası. çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu ~nüşkiilden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi A 

Çünkü: 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta ı 
mektepten SO'l'lra muh
taç olduğu en kıy - 1 

metli eserdir. 1 1 

Her hediye kırılıp kay
bolabilir veyahut u-
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü -
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. T 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla -
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür. Ona boş 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriyat ''Eyi·~ 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

cilttir. JJI iikemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adres: 

/stanbul ' · 

lstanbulda TA N Matbaası Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

İstanbul Levazım Amii-liği ·. 
Satınalma Komisyonu ·ilanları 

1 ı adet 2000 liralık - 2000,- Lira 8 adet 250 liralık - 2000,- Lira 
3 " 1000 " - 3000,- " 35 .. 100 .. - 3500,- " 
2 " 750 " - 1500,- • 80 " 60 " - 4000,- • 
4 • 500 • - 2000,- • 300 " 20 • - 6000.- • -
Oevlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

On ton kadar keçi kılı alınacak

tır. Pazarlıkla eksIItmcsI 4-11-941 
I Salı günü saat 14 te Tophanede ist. 
... Lv. Amirliği satın almn komisyonun

da yapılacaktır. Hepsi toptan alına
bileceği gibi 2 tondan nşağı olma
mak üzere ayn ayrı bliplt'rdm de 
alınabilir. Taliplerin nUmune Te tek
lif edecekleri :tiyat üzerinden yüzde 
1edi buÇUk teıninaUnrllc belli va
kfüe komisyona gelmeleri. (325-9432) 

CİNSi 
Miktarı 

Kilo ----Ispanak 73,000 
Lahana 61,000 
Prasa 62.000 
Havuç 12,500 

Tutarı 

Lira 

10.950 
6.100 
6,200 
1,500 
1,770 
3,400 

mirliği satın alma komisyonunda ya- 1 

pılacaktır. Keşif bedeli 27,376 lira 8 
kunııı. ilk teminatı 2053 lira 20 ku
ruştur. Kesfi komisyonda görül!ir. 
Taliplerin kanuni Yesikalariyle tek
lif mektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vcnn~lerl. 

Muhammen bedeli {37G6) lira (80) kunıs olan mwMellt iCkll v: 
eb'attıı 3508 adet kuru pil {12.11.1941) Çarşamba günü saet (14) on 
dörtte Haydarpaşada Gn rbinası dahilindeki komisyon tarafından açı 

~ 

k 

eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
Bu ise girmek istiyenlerln {282) lira (51) kuruşluk: muvakkat te 

mlnat ve kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme gunü saatin 
-
e 

kadar komisyona miır..1caatları lfızımdır. 
Bu ~e ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

• (9359) 

Muhammen bedeli 207,000 lira olan ıo,ooo ton cimento 17 İklnclteş 
rln 941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida 
re binasında satm alınacaktır. 
ıBu l$e girmek istıycnlt'rln 11,600 liralık muvakkat teminat ile ltıınu 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kada 
komisyon başka™ığı rt'isliğine ..-ermeleri ~wndır. Şartnameler 2:ıo ku 
nışa Ankara ve Haydtırp:ışa veznelerinde satılmnktadır. {9H5) 

-
-

-
r 
-

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 
Dr. Gasson diyor ld: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbilt 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruı. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

3000 adet boıun çuvalı alınacak 

1 
j 

1 
j 

1 
j _, 

' ~~ 
j\ 

4/2. inci teşrin 941 Salı günü saat 13,30 dn pazarlıkla 3000 adet b<>, 
1DI çuvalı alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve s:ıatte lCasımpa,ada bu -
ıunan komisyonda hazır bulunmaları. ·94c2) 

-Beherlne bir kuruş fiyat tahmin 
edik-n on iki milyon beş yüz bin a
det alüminyum çadrr diiğmesi mü
teahhit nam ve hes:ıbına alınacaktır. 
Pazarlıkla t'ksiltmesi 11/ 11/941 Salı 
gilnil saat 14,30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır, İlk teminatı 7500 li
radır. Nümune ve şartnamt'sl komis
yonda görülür. Taliplerin belli vakit
te komisyona gelmeleri. {33(}-9467) -~5,000 kilo süt ile 24,500 kilo yo-
fltrt Jo:apah ltQrfla eksiltme1c kon
mu;tur. İhaleııi 12-11-941 Çarşamba 
günü saet 15,30 do Tophtwıede Lv. 
Arnlcliği satın Mina koml61onunoo 
J aptlncaktr. Sütnn beher kilOS\l 20 
kuruş, ilk 1emiruıtı S75 liradır. Yo
furdun beher kilosu 32 kuruş ilk te
minatı 588 liradır. Evsaf ve şartna
meleri komisyonda görOlür. Hepsi 
birden ve ayrı ayrı taliplerde ihale 
edilebilir. Taliplerin kanuni vesika
larile teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (326) (9433) -Beher kllosuna 168 kuruş 80 san-
tim fiyat tahmin edllen 12,000 kilo 
pamuk corap ipllitl ıılmncnktır. Pa
znr!Tkla eksiltmesi 3/11/941 Pnzar
tesi günü sa:ıt 15 de Topha~de tst. 
Lv. Al}llrllği satın alma komjsyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 1519 li
ra 20 kuruştur. Nümunesl komisyon
da görillür . İsteklilerin belli vaklttc 
komisyona gelmeleri. (321 - 9356) 

Kt'reviz ll,800 
Karnabahar 17.000 
Maydanoz demet lG,500 330 

30.250 
Yukarıda yazılı sebzeler pazarhkln 

satın alınacaktır. İhıılesl 3/11/941 
günü sant 14 de Tophanede ist Lv, 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır, Hepsinin tahmin bedeli 
30,250 lira ilk teminatı 2268 llrıı 75 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin beJli vakitte ko
misyona gelmderi. (318 - 9284) -Beher kilosuna 400 kurus tahmin 
edilen 30 ton kndar san sabunlu kö
sele alınacaktır. P<ızarlıkla eksilt
mesi 3/11/941 Pazartesi g{inil saat 
14,30 da Tophanede fst. Lv Amirliği 
satm alma komisyonunda yapılacak
tır İsteklilerin tekllt edecekleri 
miktar üzerinden katt tcmlnatlariyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(9314) -1583 ton li'ıvcmarin kömürü nak-
lt'ttirilecektir. Açık eksiltmesi 6/ ıı / 
941 Perşcmb~ günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misy.onunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komısyonda görülür. İsteklilerin tek
lif edecekleri fiyat üz.erinden yüı.dc 
yedi bucuk kuruş ilk tcminatlarlyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(323 - 9358) -Beher kilosuna 330 k~r~ş tahmin 
edilen 6 ton kadar çarıklık ham deri 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
4-11-941 Salı günü saat 14,30 da Top
hanede ist. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 1485 liradır. Nümunesl komis
yonda görülilr. Taliplerin belll vakit
te komisyona gelmeleri. (324) (9431) 

(317 - 9283) 

- oı Beher metresine 45 kuruş tahmin J ., 
edilen 10.000 metre boz elbi!:ellk ku· REMKLİ 
mas kahve rengine boyattırılııcaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3/11/941 Pa- f"1 

zartesi günü saat 15,30 dh Tophane- fit rl 
de Lv. Amirliği !atın alma komis- KLİSE. 
yonunda yapılacaktır. KaU teminatı I 
675 liradır. Nümunesi komisyonda, 
görülür. Tallplerin belli vakitte ko· 
misyona gelmeleri, (328 - 9469) -

Salı pazarındaki ambarm tamiratı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 12,ll.1941 Çarşamba günü sa
at l 5 de Tophanede İst. Levazım A-

Sahip n Ncşn1at mOdllrfJ Emiıı 
UZMAN. Guetecilik •c Netri}'at 

T. L. $. TAN matbaası 

OSMANLI BANKAS' 
TÜRK ANO~tM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mü~kit mukavele 

mesi 2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik 
0dilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaı;.ılı Resmi Gaze1• 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lira~ 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS, l\IARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve :MANCESTER'de 

TTSIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FtL!STT 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
UGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURIY ı 

T,ÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirlerı vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları kiişadı, 
ficari krediler ve vesaikli krediler kiişadı. 
rürkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide sened· 
•:;kon tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tah,·ilat altın ve emtan üzerine avans. 
'"ncdat tahsilatı ve saire. 

Envüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanuı en müsait şartlariyle (Kumbar,alı 
Kumbaratnz) tmmrruf hesapları açllır . .. _.il 

Nafia Vekôletinden: . ' 
Eksiltmeye Konulan iş=. 

1 - Niğde su işleri yt'fiinci şube miidlirlüğü mıntaknsı dahl1lndekl 
saı. bataklığının kurutulması ve sarımsaklı suyu ve tt'\'abiinin ıslah işleri 
muhammen keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 416.967 lira 24 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 6,11,941 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada su işleri rdsliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırlık 
işleri genel şartnı:me,si, umumi su işleri fenni şartnarr.esiyle husus1 ve 
fenni şartnameleri ve projeleri 20 lira 85 kuruş mukabilinde su işleri 
reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye glrebilmeı.. için fstf'klilcrln 2042$ lira 69 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günd!!Il en az üç 
gün evvel <.'ilerinde bulunan vesikalarla blrllktt' bir dikkçe ile Nafia Ve
klıletine m~racaat ederek bu f"e mah us olmak üzere vesıka almaları ve 
bu vesikayı ibraz etı:neleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talcblnr1"· bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lfızımchr. 

Postada olan gecikmeler kabul ed;lmt'z, (7355 - 8880) 

ı• ELEKTRiK TESISATI PRA TIGI • -----
1 nci kitap : Dahili Tc.si at (2 nci Bası) 40 Kş 
2 " " : Asansör Tesisatı 40 Kş. 
3 " " : Motör Tt'Sisatı 50 Kş. 
4 " " : Dinamo - Motör sargıları 50 Kş. 
5 " " : Alternatör - ll!l'l)tör sargıları 75 Kş. 

İkbal, Haşet. İnkılap, Üniversite Kitahevlert 
lstlyenler sarih adresleriyle (10 ı<,. ilave ederek) 

Posta kutu : 2322 (Geo metrl Prob.) lstanbul 

'•••••••• Adresinden temin edebilirler. 
, 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Eskişehir orman fidanlığı için asgari 35 metre yüksekliğe sa

atte 40 ton su çıkarnbilccek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli 
t·lektrik jeneratörü ile birlikte bir tane Diziye} tipi motör ac:ık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır 

2 - Fennt, idari şartna~elerl ve mukavele örneği İstanbul Or
man Müdüriyetinde görülebilir, 

3 - Muvakkat teminat 800 lirnd>.. 
4 - Eksiltme 8.11.941 Cumartesi ğanü saat 10 da Istanbul Orman 

'\füC:üriyctlnde yapılacaktır. (9342) 

~~~--------... -~ 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z-İRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi:· 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zil'Ri ve ticari her nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lir~ tara 
iKRAMiYE VERIYOI 

Ziraat Bankasında kuml:ıarah ve lhbıarıız tasarruf heaaplannda en u 50 
ııraa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıa!lıdakl pllnı git• 

re ikramiye da!lıtılaeaktır. 
4 Ad ti 1,000 Liralık 4,001) Lira 
4 • 500 .. 2,000 • 
• " 250 " 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
LOO • 50 ,. 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 " 3,200 • 

Ol KKAT: Heaaplanndakl paralar bir aene içinde 50 liradan ••aOı dU,ml• 
yenlere ikramiye çıktı!lı takdl .. de 3 20 fazlaslyle verllecektlr, Kur"alat' 
aenede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çet<llecektlr -
... , 


