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Meclisde Tarihi Celse 

Büyük Millet Meclisi. evvelki gün, Milli Şefimi1in açış nutuktan ile yeni i~tima devresine girmiş tir .. Y~karıki resimlerde, Cümhur 
R eisini Büyük Millet Meclisine gelirken ve tarihi nutuklannı irat ederken görilruyoruz 

... Şefimizin 
Son Nutku 
Etratında 

Ofi Ajansı 

Türkiyenin Barış için 
Kaynak Olabileceği 
Hakkındaki Kısmı 

Tebarüz Ettiriyor 
Vichy, 2 (A.A.) - Ofi: "Mem

leketimiz bir gün dünyanın bek
lediği ve muhtaç olduğu barışın 
kaynağı olabilirse bundan duya
cağımız sevinç pek büyük ola -
caktır.,, . 

Türkiye Reisi Cümhuru Inömi 
n ün bu cümlesi bilhassa kayde
dilmesi lazım gelen bir fikri ih-1 

ı tiva etmektedir. Filhakika Türk 
hükumeti ve basını sulh dnvası
na hizmette bulunmaga memle -
ketlerinin her zaman hazır oldu-

Milli Şefin Dış 
Siyasetimiz 
liakkındaki 
Beyanatı 

ğunu muhasım memleketlere 

C K d 1r ......... -........................ - ... , 1 imdiye kadar duyurman:ıış de· 

eza an Un Un a J i ğillerdir. Fakat ilk defadır ki, bu 
1 a p o n y a i ~emleketin en b~:>:iık şahsiyeti 1 hır anlaşma zemını aramak hu-

y eni Deliişiklikler s b ı k j ::;:~na~u~~:~s~~i~~=~~;:;:;~~-o a 1 r S j Z 1 Reisi CuT?h.ur İnonuı:ıun,. esas-
lan yalnız i.kı unsura ınhısar e-• d den bu nutkundaki büyük sade-M e şrut an Tahliye, Para Cezaları, Azami ve ( 1 • ı lik bilhassa dikkati çekmekte -

'.Muıt Şefimizin tarihi nutukların
da dış siyasetimize alt verdıkleri 
izahattan bilhassa üç nokta üze
rtnde durmak Utz.andır; Birincisi, 
l'ürklyenln dünyayı yangından ve 
ıstu-aptan kurtarmak için barış 
unsuru olmaktan duyacaitı sevinç; 
1kinclsl 'Balkan milletlerinin istik
lflllerine kavuştuğunu görmek ar
ıumuz· Qçüncüsü de istikbale ait 
dş sı;a etimizin ana hatlarını i · 
:fade eden kıymetli s!Sz.lercllr. 

r 1 n e i dir . Bu unsurlardan biri, hakkın-Asga rİ Ceza Hakkında Hükümler Konuluyor ~ 
1
. da pek cemilekar sözler kunan-

• --o- dığı Almanya, diğeri de hakkın-
Ankara 2 (TAN Muhabirin- h ük üm tadil edilmekte ve bu nla- da pek halisane kelimeler sarfet-

den) - Adliye Vekfileti, ceza k a- rın iadesine aıt memnuı) et ka- : ••• Amerika.ile Münase·,= tiği İngilteredir. 
nununda yapılacak değişiklikler nundan kaldırılmak tadır. Mua - • 
etrafında çalışmalarına devam hedelerde sarahat bulunduğu tak bat Nazık Devreye ----o----
etmekt edir. Bugüne k adar ceza dirde mücrim olan Türk vatan- ! ,. 
kanunumu zun umumi hükümle- daşıarın dahi iadesine cevaz ve- ! Girmek üzeredir C h U re h İ 11 
ri gözden geçirilerek yen i esas- rilecektir. Diğer taraftan ha!ıf : 
lara bağlanmıştır. Genişletilen ve ağır para cezalarında hakimin 
ve ikmal edilen umumi hüküm- t ayin ettiği miktarın suçlunun 
ler 124 maddeden 183 e çıkarıl- iktisadi vaziyeti dolayisıyle te
ım§lır. süden uZak bulunduğu tshak -

Yeni projede en m ühim deği- kuk edecek olursa bakım bu pa
şikliklerden biri şudur: Siyasi ra cezasının yukarı haddini üç 
mücr imlerin iadesi hakkındaki ( Sonu; Sa: 2; SU: 1) 

il. Zekulga SBB7'EL 
l~illi Şefimizin, Büyük Mil-
191 let Meclisi kürsüsünden 

~elki gun irat buyurduklan ========= =============== 
~utuıc, iç ve dığ siyasetimize ait 
lr ÇOk mühim noktalan aydın

latan, ve yalnız Turklere değil, 
butun m illetlere ümit ve kuvvet HUBUBAT ALiMi 
t
\'erecek olan beynelmilel kıyme-
1 haiz tarihi b ir vesikadır. 
Ctiınhur Reisimiz, evvela dün- il • Ofi • • M ""b t 

raYı kapııyan harp ve ıstırap or- Toprak Mahsu erı ısının u ayaa 
asında Turkiyenin dimdik ve 1 Al F• ti 
b'Psağlam ayakta kalışının sebe- yapacağı yer er ve ım ıya arı 
Uıi anlatmış, bunu memleketin K ile T b•+ Ed.ld• ~r kôşesınde mevcut samimi Koordinasyon ararı es ı ı ı 

b1tlik, yabancı emellere sürükle- · 
~bıcı telkınlerın yayılma sahası Ankara 3 (TAN Muhabirin- bu vilayetler haricinde kalan di-
1~aması, millet yapısının sağ· den) - H~buba tmübayaatı hak- ğer vilayetlerle Antalya vilaye
AClllllığı, ordumuzun kuvveti ile kındaki koordinasyon karan Ve tinin Korkudeli ve Elmalı kaza· 
lıah buyurmuşlardır. killer heyeti tarafından ikabul e- ların~a bu~dayın kilosu 8,50 

Amerika Reisi Cii.mhur Muavini 
Wallace 

Kabinesinde 
-

Lord Başvekil ile 
Beaverbrook Arasında 
Derin ihtilaf Çıkmış l 
Lizbon 2 (A.A. - Ofı: Lond

radan muhtelif kaynaklardan ge 
len haberler , 1\1. Churchill ile 
Lord Beaverbrook arasında va
h im görüş ayrılıkları meydana 
çıktığını teyit etmektedir. Lor
dun harp kabinesinden çekildiği 
veyahut dığer bir nezarete geçti
ği takdirde b u neticenin İngilte
renin vaziyetinde ehemmıyetlı 
akisler doğurabilecek mahiyette 
olacağına ışaret edilmektedir. 

{Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Çocuk Ansiklopedisi 
Alınız, Ç Dnk O bıt Anllktopedl 
ona mektep kitabı kadar va 
balkl o ndan daha ziyade ll:amdır 

Flyati il llraif ır TAN ;..,OeanHl"d• ve tdtaocıterda butuftu r 

Cenu ptaki ceph e vaziyetini ,.e 
işgal edildiği bild ir ilen 

tUttJ:liMM 
Kırım'da 

Simferopol 
Zaptedildi -

Alman Kıtaları Şimdi 

Sivastopol'a Doğru 

ilerlemektedir 
Führer'in umumi karargahı 2 

(A.A.) - Alman orduları başku
mandanlığının tebliği: 

Ordularımız Kırımda yeni za
ferler elde etmişlerdir. Kuvvet
lerimiz mağllıp düşmanı ı;üratle 
ta1up etmektedır. Hususı bır 
tebhğ ıle bildirildıği veçhıle Ala
dağ şimal müntehasına ~eniş bır 
cephe iızerinde ulaşılmıştır. Al
man ve Rumen kıtaları dün Kı· 
rımm merkezi olan Simf eropol'u 
almışlar ve Sıvastopol istikame
tinde ilerlemeğe başlamışlardır. 

Donetz havzasında Alman ve 
İtalyan kuvvetleri yolların fev· 
kaliıde bozuk olmasına rağmen 
düşmanın mukavemetini kırmış-

(Sonu: Sa: 2; SU: 4) 

Kırımda Almanlar tarafından 
Sim feropol'ü ~österir harita 

SOVYET TEBLiGi 

Moskovanın 

Cenubunda 
1 

Mücadele 
T ula'ya Doğru ltalyan 
Tazyiki Karşısında Rus 
Kuvvetleri Çekiliyor 

Moskova 2 (A.A.) - Sonteşrin 
sabah Sovyet tebliği: 

Kuvvetlerimiz dün gece bütün 
cephe boyunca muharebeye de
vam Qtmişlerdir. 

Tula önündeki muharebe 
Moskova 2 (A.A.) - "Kızıl 

Yıldız,, gazete.si muhabirinin bıl 
dirdigine göre, Rus cephesınde 
Tula istıkametinde cumartesi 
günduz ve gece muharebeler de
vam ctmıs ve duşman uğradığı 
ağır zayiata ragmen hücumları
nı hafıfletmemiştir. 

Muhabir, Alman kuvvetleri 
kısmı küllisinin geri püskürtül
müş olmasına rağmen bu cephe
de Sovyet kıtalarının ricat et -

( Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

r .. ·--·-· Renkli Haritamız ·····-···--.. , 
Afillt Şefın dış siyasetimize ait dilmi~ir. Bu karara göre, top - mahlutun kılosu 6,75 kur:uştur. 

ierdiği ızahanan bilhassa üç nok rak mahsulleri ofisinin buğday, Seyhan, İçel ve Hatay vilfıyct
ı.~ uzerinde durmak doğru olur arpa, mahlut ve mısır satın ala· leri_le Antalya v ilayetinin Korku
~llaatindeyiz: bileceği yerler ve alım fiyatları deh ve Elmalı kazalarından ma-

Vaşington, 2 (A.A.) - Domei 
ajansına göre, ı) i haber alan mah 
feller, Japon - Amerikan münase
betlerinin çok yakında pek na· 
zik bir devreye gireceği fikr'nde 
bulunuyorlar. Ayni mahfellerde 
mutalea edidiğine göre, Amerıka 
Birleşik t:ievletlerinin Japon a
leyhtarı vaziyetini deği§tirmesi 
imkan dahilinde bulunan tek ça
reyi teşkil etmektedir. 

1 Ru_s_a_R_a-ritası 
yeni Amerikan 1 Bugün ördüncü Sayfamızda 

b
. Bunlardan birincisi Türkiyenin şunlardır: ad a diğer kazalarında beyaz ar-
ll' giın dünyanın bekledigi ve h t 1 H G . t panın k ilosu 5,75, siyah ve çakı-

lnUhaç olduğu barı!:'ln kaynag"ı o.l- Sey an, çe ' . tay~ • azrn. ef, rın 5,50; bu vilayetler haricinde 
ın :.-· Urfa ve Mardın vı~ayet erıy leı kalan diğer vilayetlerle, Korku-
d ası ihtimalidir. Yangınlar için- Antalyanın (Korkudelı ve Elma deli ve Elmalı kazalarında beyaz 
t e inliyen Avrupa ve Asya kı- müstesna) kazalarında buğdayın 

'(Sonu: Sa: 2; &U: 7) (Sonu; Sa: 2; Sü: 5) ~arının bitişik noktasında biri- kilosu 7,75, mahlütun kilosu 6,25; 
c~ S.ulh ve sükun yurdu olan 
~le~~~~~~:!~\:e~~~:: l __ ....:... ________ ..:.._ ___________________________ 11_11_11_••-.. -. -.. ------.-.-.-----------+-"-'----"-.. -11-••-.. -. - .-.,-:;,_, __ • __ .. , 

\'llı buıduğugimduyacağımızse- D •• k •• s H k tl • 
ra..~~~~n;·devletlera- an a por are e erı 
d ~ bir gun barışa delalet e
tıebilecek kuvvetlı bir devlete ih-

Yaç Vardır. Çünkiı Avrupa, As
~a Ve Amerikada bulunan büyiık 
.. ~~UVVetli devletler bırbiriyle 
~ halindedırler. Şimdiye ka
~r ~ harici kalmış olan İsviç
ı:tleve_· fapanya gibi Avrupa dev-

. rl barış hizmet ve mes'u li
t;tl!ıi üzerlerine alacak vaziyet-

detıldirler. Fakat Türkiye, 
n er ilti tarafa da dost kalmış, ve 
0nn.ı münasebetler idame et

:ıete muvaffak olmuştur. Bir gün 
ti taraftan biri bir anlaşma ih-
Yacını duyar veya barışmak 

;ıecbUriyetmde kalırsa ancak 
Urkiyenın del&letinden istifade 

edebılir. Cümhur Reisimiz ilk 
defa temas ettikleri bu mevzuda, 
'l'Urkıyenın mılletlerı yangından 
Ve ıstıraptan kurtarıp barışa 
~oturen yolda çalışmağa hazır 
UlUJıduğuna işaret etmişlerdir. 

Harp Filosu 

Geçen Ay 33 Gemi 
Tezgaha Kondu, 22 
Gemi Denize indirildi 
Vaşington 2 (A.A. - "İki Ok

yanus,, filosu programının tatbi
ıkine nezaret eden memurlar bu
gün beyanatta bulunarak ilkteş -
rin ayında 33 harp gemisinin, ya
ni vasati olarak gunde bir gemi
nin tezgaba konulduğunu bıldir
mışlerdir. Bu gemilerin arasında 
bir kruvazör, 3 muhrip, 2 deni
zaltı vardır. 

Aralarında biri kruvazör, biri 
muhrip, üçü denizaltı olmak ü
zere 22 gemi denize indirilmiş ve 
bu suretle vasati olarak üç gün
de bir gemi denize indfrilmiş bu
lunmaktadır. 

İçlerinde biri tayyare gemisi 
ve biri muhrip olmak üzere 17 
gemi, vasati olar~ ~i günde ~ir 
hesabiyle bir gemı hizmete gır
miştır. 

(l on u: 8•: 2: 80: 7l 

Varın 

Prof. lsmaytl Hakkı 
Baltacıoğlu'nun 

1 
Mılli Şefın dış siyasetimize ait 

0 ~ temas buyurdukları ikinci 
1'lühun nokta, siyasetimizin Bal
~anları alikadar eden kıs~ıdır. 
k akt Yle Başvekilimiz de bır n u t 
'l' Unda bu noktaya temas ederek h Mühim bir makalesini TAN D "nkü lig maçlannda Fenerbah t'e Vefayı, 1 yenmiştir. Tafsi1At ve 1ıünftn diğer spor aw siitunJannda okuyacekıun•z 

SüleyS:aniye Taksimi, Beşiktaş Beykc";zu, İstan- 1 reketlerine daiz haberler ikinci sayfamızda -
1 
~~~ 

bulspor Beyoilanu, Galatasaray da Altmtuiu dar. 
urltiyenın butun.~~ illet-

(hnu;" • I; 

-------·---------------·····----··-.. 
IUünMU~~ı 
'SADABAT" A GOTOREN YOL 

Yazan: llBFIK llALllJ 

Hepsinı okumağa yetişemediğim için bilmiyorum: Acaba ıa
zeteleriıniz bu yıl lstanbulun kazandığı pek güzel, pek 

lüzumlu bir gezinti yolundan bahsettıler mı Bahaetmedilene 
kusur işlediler; şayet az ve kısa yudılarsa değerinı vennediler 
demektır. Yeni yapılan bu yol ile şehrimizın dillere destan ol
muş en seçme ve pek hoş bır "yeşıl saha,, sına, bir tarih ve ede
bıyat ülkesine kapı açıldı; büyük bir eksik onlenda, onemlı bır J!lô 

tamamlandı. Uzağında oturanlardan ıscnız açık bir havada tram
vay la Şişliye gelirsiniz; oradan "Hürrıyet Abidesi,, ne doğru çam
lık kenarından yeni şaseyi tutarsınız. Bu yol, YJUDUrta yuvar).a
sanız kırılmıyacak kadar düıdiır, kusursuzdur. Sağınızda, Kara -
denize kadar, güneşli tepecikleri ve gölgeli ı~leriyle gönuı 
açıcı bir yayla manzarası... Solunuzda Ramı, ~üp sırtları ve 
Marmara ... Bıraz daha gidiniz: işte kiğıthane vidısl... Bu mev · 
simde tunç ve kızıl yaldız renklı yaprilkları yaı:ı dökülmüş agaç
Jariyle goz ve gönül ısıtan bir koru; etrafında çepeçevrem yeşer
miş çayırlar ve yer yer dereler, köyle~, köpruler! Kendinızi ~ 
merhum Alı Rıza Beyin lstanbula aıt açık havalı bır gunundc 
su, yeşillik, gölge, bulut güzelliklerini toplamış durgu':', duru. dın 
lendirici bır kır tablosu karşısında sanırsınız; gerçektır; fakat ay
ni zamanda ışıklara işlemiş tortusuz ve şuruplu bir renk tatlıhjı 
ile iç bayıltıcı, rayihalı bir güzelliktedir; sanki yalancı ve bt'~
yal oyunudur. 

Nice yıllardanberi tepede mıhlanır kalır; bu cennetten kopup 
İstanbulun yanı başına düşmüş parçaya ulaşamaz; bakar, ~ar, 
Yunan masallarmdaki "Tantal'ın ipence,, smde olduğu Jııbı, el 
ermez, güç yetmez, ah eder, şeri dönerdik, bu~ öyl~ dejildır; 
asfalt üzerinden kolayca inebılir; donuşte de • meyillı yokuttan, 
done kıvnla, etrafa balta dinlene zevkle çıkabilirsiniz. Şayet yu
rüyüşe idmanlı, yahut arabalı i9enız o yol, P!1"kı ve vldıyı dolaş· 
tırarak sızı Ayasaja çiftliğine, Maslak pesme. de kavutturur. 
Himmetmle varol, Lôtfi Kırdar! Lutfediyor ve bııe teJıir etrafında 
kırların yolunu, şehir içinden de kırlara peneereler açıyorsun. Aç! 
Meydan, bahçe, yol aç! Gönlümüzü, pümüzü aç! Senın de yolun 
açık, apaçık, ferah ve aydınlık ol8UD! 

i 
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'iTi") ~AF Milli 
. -

Büyük Hikciy! !Bandai ve 
Kayış Geliyor 

' Fırınlara 
PiYASADA: 

Hamallar Nakliye 
Ücretlerini Arttırdı '.n:ı<RlKA No. 17 Yazan: OCUZ Ö.lDEŞ 

xıv artık uzakta. Ne malum yarın seni 
işinden çıkarmıyacakları? Değil mi 

Niha.ldcn ayrılmak, muvakkat bir kııım? Isterııen, hemen buıiln gel ... 
zaman için dahi olıa, bana buyuk b!r Ne hıltlyordum. Başım dönüyor, 
ıstırap vcrıyordu. Onu bu defakı. go- 1azıerlm karonyor ve meyhanede ce
ruşumde pek mesut olmuştum. Fak.ıt çirdl,im ıstıraplı glınler, gözümiin ö
her nedenı;c onun ı;ı;ulü&ü bana nadet-, nUnde canlanıyordu. Baıımı ıcrt bir 
ten zıyade ayrılığı h:ıtırlatmı§tı. Yok- hareketle yukarı kaldırdım ve bafır
&a, o saadetini israf mı etmişti? Ay- dım 
rıhk ona yenı bir takım acılar mı "Hayır! Aıla gidemem!,, 
katmı:itı? Ben uzakta iken, ağır ith:ım- Bu sôzClm ona hiç bir tesir yap-
larla mı karşılaljmıştı? Kollarımın a- madı. Gene tillerek söylüyor ve bir 
rasında nıçin :nler gibi konuıurordu? auıil komplimanlarla beni kandırma-

Onunla bu izin muddctince ıeı;ır- ya çalışıyordu 
dıgım b r hafta, bizim ıçln ne buyuk Nihayet sab;cdtmiyerek: 
bır tescili olmuştu. lstırapları'?ızı, "Hayır! Hayır! Diy baflrdım. D:ı-
ı;evınçlerimlzı ve duygularımızı bırbı- ha fazla ısrar etmeyiniz ve evimden 
nmı..ı:e anlatabılml;ttık. derhal çıkınız.,, 

Hila gozlerimin onıindedir. Hiddetle afaia kalktı. 
Bır h fta suren ve pek tabuk geçen "Geimlyeceks.i.n? Aına zararlı çı-

mesut dakıkalarımızdan . ı~nra, ayh- karsın? 
!ık ıkımızl de hasta etmıştı. Kompar- " 
umanda, uzun uzun hiç konuşmadan, Dedi ve hızlı adımlarla yürüyerek 
gozlerımıze, gozbebeklerlmizc bakış- dışarı çıktı.,, . . 
mıştık .. Sıiphesiz, bu ayrılık anında, Bundnrt sonra Nıhalın mektupları 
duygularmm:ı gözlerimizle ifade et- seyrekleşmiye başladı. Artık, sa~de
mektcn baııka ne yapabilirdik? tinden ziyade ıstırabından b:ıhsedıyor 

İşime döndükten sonra, ilk ııünlerim ve bir çok mektupları gozya3ından 
onu dıişunmeklc geçti. Sonra, b!raz: a- başka blreeY ifade etmiyordu. 
lıı;tım. Gene tesellim, onun mektup· "Çabuk gel .• Artık ı;endcn ayrı ya-
\arı oluyordu. ıamıya tahammUlüm kalmadı, Bütün 

"Sende nayrıldıktan sonra, eve ait- insanlardan nefret etmeye başladım. 
medım. Gidcmedım. Çünkü, gitmekten Yalruzlıiımı bUe kıskanan insanlar 
'<orkuyordum. Uzun muddet, caddede var. Geçenlerde iki gUn vazifeye git
dol stım. Sonra içime bir ıiıphe geldi. medlın Biraz ncıesiz ve sinirlerim 
~Acaba eimdı evde mi? Gitmedi de bozuk .oldafu için hasta tılbiydim. Ak 
bana mı oylc geliyor?., diyordum. E- şama kadar yattım. Ve yalnız seni, 
ıe gıtmck için acele ediyor, merdiven· saadetimizi, maz.lmizi, sevlnçlerimb:i 
len çıkarken hep seni dıieünClyor ve düşündüm ... 
tcnı odada bulncafımı zar_ıncdiyo~- Bahar gelmi:Jtl. Neıeli olmak isti
dum. Bu şüphe, bu tahayyUI, benli- yordum. Fakat Nihalin mektupları, 
gimde o kadar yer etmişti ki, odanın bendeki en ufnk bir neşe zerresini 
lc:apısını açarken, heyecandan boiuhı· dahi ôldürUyordu. 
vordum. . w Nlhalin bu hezeyanları neden ileri 

"İçeri gırdim, 1ık • baktıgım yer, geliyordu? için benim bir an evvel 
balkon oldu, Sen hakikaten orada nıı 1 mi bu kııdar bilyUk bir arzu I-
'd" ? G' l l · • d K d' · ge mc • • ın oz er rnı uguıtur ıım. en ımı 1 b kil rdu? 
ıiuymak istedim ve tekrar baktım. e e yo 

"Heyh:ıtl Seni değil, ıenin hayalini Aradan lkl daha ıeçtl. Havalar. ta-
~ormuştüm. Ne yazık ki, bu hayal u- m:ımcn ısınmıştı. H~rhal~c, ~azının 
llUn sürmedi ve birdenbire kayboldu.,. ortaları olmalıydı. Bır ı;ı;un Nıhalden 

"İsime karşı al!kam gittikçe za- şu mektubu aldım. 
vıflıyor. Çıinku, artık muhitim! sev- "Niçin gelmiyorsun? Halbuki ben 
memeye başladım. Hep yalnız kalmak seni dört gözle bekliyorum. Gel •• Sa• 
ıstiyorum. Hele birkaç ıan evvelki na o kadar ıeyler anlatacağım kil ... 
i:ıadıse beni pek Uzdu. Emin ol, gelen bu yaz, bana hiç bir 

"Öfleyin eve yemek için aittltim neşe vermedi. Günlerim bazan heye
~aman, kapıda eski meyhaneci patron- canla geçJyor.. Ve ıenl beklemekten 
la karşılaşmıya;vım mi? Bütiın vilcu- yoruluyorum.,, 
dumdeki kanların başıma toplandığı-
nı zannettim. Sarararak: "Nıçm gel-
rlıniz?,, dıye sordum .• Pek yakın bu· 
lunuyor ve vahşi bir gulüşle yüzünti 
buruıturuyordu. 

"Ohl Ne iyi olmuşsun. Seni gördüm 
ve memnun oldum .. diye komplimaıı
lara baıladı. Bu sözlerinden maksat 
r.eydı? 

"İçeri girdik, Sandalyeye oturdu ve 
benı karşısına alarak: ",Senin burada 
bulunduğunu hııber alır almaz ,ilk f
~ım sana gelmek ve benim yaramaz 
kızımı gormck oldu,, diye yala• s6y
ledıkten ıonra, ilive etti: "Mcyhane
mızl ı~rscn, Öyle güzel oldu kll .. Ar
tık benim gi.ızcl kızımı da yanıma a
lırım dıye düsundüm. Hem de "0" 

(Devamı var) 

-- ::s:::::e 
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1 GE.CE GE.L'-M H~BE.RlER 1 

Ceza Kanununda 
Yeni Değişiklikler 

( Baıtarafı 1 incide) 

misline çıkarabilecektir. 
Yenı projede emniyet tedbir

leri de tevsi edilmektedir. Bu su
retle akli maluliyete duçar olan, 
uyuşturucu madde kullanan, yaşı 
kuçuk olan kimseler doğrudan 
dogruya salıverilmiyecek, bu gi
biler tedavı muesscsolcrinc, dev
let idare ve mürakabcsindeki ıs- f 
lnh ve terbiye müesseselerine ko· 
nulacaktır. 

makta, bu gibilC'r hakkmda hiçbir 
ihtiyati tedbir alınamamaktadır, Ye
rtl lftyihada bu mahkümlar hakkında 
tUrlU takayyUtlcr tikredilmektcdlr. 

Devletin şahsiyeti ve ammenin 
nizamı aleyhinde veya siyasi mak 
satlarla işlenen cürümlerin fail· 
lerı hakim tarafından bir veya 
bır kaç vılıiyet ve kaza budu -
dunun dahiline girmekten mene· 
dılebıleccktır. Bu suretle yeni bir 
<.ınnıyct tedbiri mahiyetınde bir 
sur~un ortaya çıkmış olacaktır. 

Halen mevcut olan hükümlere gö
re. uçla ın çtlm ında bir suçtnn do
l yı t..ım ceza verilmekte ve dlğcrle
rındcn mu yycn ntsbctler altında bu 

as cczayn ilAve yııpılmaktadır. Ye
ni tadllle her ıuç için verilecek ce
zalar ccmedılerek çektırllecektir. 

Bundan başka diğer bir değişiklik 
de şudur: Hılkım eczanın ıı gari ve 
azatnl haddi arasındaki miktarı ta
yın ederken suçun vahamet derece
sınc Ve sUClunun SUÇ islemek istida
dına b:ıkatak hüküm verecektir. Su• 
çun \•ah::ımct derccesınl ve suçlunun 
ah1Ak1 redacU dereccalni tayin eı:le
cek u ul bir lc'\ylha ile toplu bir hal
de tcsblt edılmcktc<ilr, 

Projedeki en mühım değişiklikler
den birı de mcjnılan tahliye huküm
leri hakkındadır. Mer'i kanuna gcire, 
mesrutan tahliye, ancak mahk'Gmlye
tınin UçüncU veya dördUncQ devre· 
sinde bulunanlara, iB esası üzerine 
kurulan ceza evleri mahkfünlarına 
tatbik edilmektedir. Slhht sebeplerden 
dolayı bu gibi ceza evlerine ayrıla
mıytın ıslahı hal ctmiı mahkUmlar 
meşrutan tahliye hükümlerinden 11-
tlfadc edememektedirler. 

Diğer bazı maddelerde ağır hapsin 
hapis ile olan karışık vaziyetini ber
taraf etmek ve işe sadelik vermek 
bakımından cürümler için verUccek 
cezaların sınıfları değl§lıııilmektcdir. 

Üç Ay Süren Bir 
Fasıladan Sonra 

Almanlar Londraya 
Bir Hava Akını Yaptı 

Londra 2 (A.A. - üç aydan
bcri ilk defa olarak dunkU cu -
martesi gecesi düşman Londra 
üzerine bir hava akını yapmıştır. 
Alann gece yarısından evvel bit 
mlş ve kısa sürmüştür. İki ma
halleye bombalar atılmıştır. Ha
va karşı koyma bataryaları fa
aliyete geçmiştir. Şimdiye ka·
dar maddi bir zarar vukuu bil
dirilmemiştir. 

Ayni gece de İngilterenin şi
mal doğusunda Mialand'da ve cc 
nup doğuya da hava taarruzları 
yapılmıştır. Bu Akınlarda on Al
man tayyaresi dilşüriilmilştiir. 

Alman re8mi tebliği 
Bcrlin, 2 (A,A.) - ''Tebliğ,, DOş

mnn 1/2 Sonteşl'in gecesi Almanya
nın §imal batısında baıı )'erlere in
fltlık ve yangın bombaları atmıştır. 
(iç İngiliz bombardttnan tayyaresi 
düşUrülınOstUr. 
Düşman lllle nakliyatına yapılan 

taarruzlar esnasında, harp gemileri
miz ve tnyyıırelerimiz İlktcşrin ayı 
zarfında ceman 441,300 tonlldto hac
minde dUsınan ticaret gemisi batır -
mıslardır. 

Tünel Bir 
Tekrar 

Ay Sonra 
İşliyecek 

Bandajeızlık yüzünden hcrgün ?ir 
ktıç arabanırı ıervbten alınması ve ış
leyen arabaların azalması üzerine 
Tramvay idaresi Romanyada mevcut 
bandajları cctirtmck üzere yeniden te
şebbüslere girişmiştir. İdarenin bu_ i~i 
takip etmek üzere Romanyaya gon
derclifl mümessili 120 bandajın Slvi
Jingrad istuyonuna ııbnderilmesi ka-
bil olduğunu bildimıiştir. Bu bandaj
lar Sivllingrattan İstanbula yakın
da getirilecektir. 120 bandajla 30-
40 arabanın ltlcmesi temin edilebile
cektir Bu 120 b:ındaJdan başka Ro
many~da daha 780 b:ındaj vardır. 1-
darc bunların da en kısa bir zamanda 
getirtilmesine çalıımaktadır • 

Diğer taraftan Amcrikaya sipariş 
edilen tünel kayışının Bas raya geld" ğl 
hakkında telgrafla maH'imat gelmiştir. 
Tramvay ve tünel idaresi Basraya da 
bir memur göndererek, kayı5ın sU-
ratle 1stanbula getirtilmesini temine 
çalısacakur. Nlhayet bir ay zarfında 
kayışın İstanbula getirilmiş olacagı ve 
tünelin yeniden işletmeye açılacağı 
anlasılmaktadır. 

Alakadarlar gerek bandaj ve gerek
se kayıı; işinin hallinden ıonra lstan
bulda tramvaylarda görülen bugünkü 
izdıhamın önüne gcçilccefinl ve halkın 
daha rahat seyahat edeceklerini bil· 
dirmektedirler, 

POLİSTE: 

Köfteci Dükkanından 
Yangın Çıktı 

Dün saat 16 da Alemdar caddesinde 
köfteci Mehmcdin diıkkanında b:r 
yane:ın çıkmıştır. Yangın. ocak boru
lannın kurumla dolmasından ileri gel
miş, tavanın blr kısmı yandğı hald 
söndürülmüştUr. 

AYAôINA MADEN DUŞTU 
Galatada Metal limited liirketinde ça
lı5an amele Tahir, dün mııden parça-
larını naklederken ayağına diışürmüş 
ve yaralanmıştır. Tahir, liman hasta· 
hanesine yatırılmı tır. 

TASLA YARALANDI - Ferlkö
yünde oturan Aytekin. sokakta oy
narken, Kad:r çnvus adında birinin 
attığı taşla başından yaralanmıştır. 
Suçlu yakalanmıı, yaralı çocuk hasta
haneye gönderilmlıtir. 

İEKELEDEN DÜŞTÜ - Dün saat 
16 da Nuruosmaniyede oturan Par
seh, evinin aıvaaını yaparken iıkcle
den dü~müş ve bacağından yaralan
mıştır. Yaralı Cerrahpaşa h:ıstahane
ılne kaldırılmı5tır. 

Milli Şefin Dış Siva
setimiz Hakkındaki 

Beyanatı 
( Baıtarafı 1 1 nclde) 

}erinin istiklallerine kavuşmala -
rmı gormek istediğini beyan et
mişlerdi. Bu defa Cümhur Reisi
miz Türkiyenin bu husustaki gö
rüşünü şu cümlelerle daha ziya
de aydınlatmışlardır: 

"Balkan nıemlekctlcrinin is
tiklali, Cümhuriyct Tiirkiycsinin 
takip ettiği siyaset temellerinden 
biridir. Bugi.ine kadar temenni
lerimiz ve gayretlerimiz, nasıl 
bu istiklalin mahfuz. kalması ii
ıerindc mcrkezlcndiysc, gelerek 
umanlar için de hislerimiz ve 
dileklerimiz ayni kalacaklardır .. , 

Binaenaleyh harbin zarClretlc
ri ile hasıl olan ve bazı Balkan 
memleketlerinin istiklallerine ni
hayet veren bugünkü vaziyeti 
geçici bir hadise olarak telakki 
ediyor, Balkan milletlerinin is
tiklallerine kavu§lllalarını istiyo
ruz. 

Üçüncü rnühim nokta, istikba· 
le ait siyasetimizin ana hatlarım 
ifade eden sözleridir: 

''Dışarı ile miln.ascbctlerimlz -
de siyasetimizi duru, diirüst ola
rak söyliyeccğlz ve ahitlcrimizin 
samimi yolunda yiirilyttcğiz. Hi~ 
bir şart altında zor kabul ctmi
ycceğiz.,, 

Türkiye şimdiye kadar duru 
ve dürüst siyaseti, ahitlerinc sa
dakati sayesinde bütün ciapnın 
saygı ve takdirini kazanmış ve 
bugünkü mes'ut vaziyetini mu
hafazaya muvaffak olmustur. 
Bundan sonra, ayni yolda yürü
yecek, siyasetindeki istiklale hiç 
bir şart altında dokunulmasına 
müsaade etmiyecclttir. Türkiye 
harici tesirlerden azilde müstakil 
bir siyaset takibine devam ede
cektir. 

Türkiyenin bahtiyarlığı uzağı 
gören ve fırtınalar ortasında si
yaset gemisini ustalıkla idare et
mesini bilen kıymetli ve kuvvetli 
bir lidere sahip olmasıdır. 

Bulgar Radyosunun Neşri
yatını Bozan Gizli Radyo 

Lig Maçlarında 
Fenerbahçe 

Galatasaray 

Beşiktaş Beykozu, 
Mağlup Etti 

Vefayı, 

Altmtuğu 
Oyun itibariyle pek de cazip olnıa

makla beraber havanın güzel ve ruz· 
girsız olması dıinkU liıı maçlarına e· 
hemmlyet verdirmişti, Ayrıca Fener• 
bahçenin son haftalar zarfında ufra
dığı bir kaç mailObiyetten ıonra Ve
fa karıısındıı nasıl bir takım çıkara
cağı ve ne tnrzda oynıyacaiı mernk 
cd:liyordu. Bu merak, Fenerin Vefa 
önıinde de bir mailQbiyet acısı ta
dacağı merkezinde buı mütalealnra 
geni• bir tah!l'lin 1ahası açacak kııdar 
bir çok uı.raftar ve allkadarları sar
mıştı 

Fcnerbahçe stactında SU!eymaniye
nin Takıimi 2-0 yenmesiyle ıonıı eren 
tık maçtan sonra, tribünleri doldurmuı 
denecek kadar çofnlan seyircilerde 
sabırsızlık 114.metleri ıörillmeye bas
laıunıştı ki Hakem Sazl Tezcanı ta
kip eden iki takım ıahaya Fenerlilerin 
merak ve endleelerinl ilmlde kalbedc
bllccek ıekilde çıktılar. l'enerbahçe 
bek hattına Muammeri ıetlrntiı. orta 
hafa da Zeynel! almııtı KUçUk Fikret 
ve Melih de takımın rolcülerl olarnk 
yerlerini aldılar. Vefada Hakkı yok
tu Buna mukabil eski Fenerli haf 
N~cdot, Yeıil - Beyaz takımın ıol içı 
idi. 

DUnkU oyundan sonra Fenertlter 
tekrar ümitlenmisler ve geçenlerde 
uğradıkları mağlOblyetler ıadecc bir 
korkulu rüya halinde hatırlanmıya 
başlanmıştır. Sarı - Lacivert takım 
dün Galatasaray karşısındakinden de 
daha fazla anlaıımıs ve müdafaa hııtu 
ise Vefanın &Üzel ve insicamlı akın
larına yc,r:nde müdahalelerle karşı 
koymasını bilmiştir. Fener sol beki 
Murat dün bir defa daha istikbalın 
meşhur müdafii olacağını gbstermiş
tir Diinkü oyunda Fenerbahçe için 
ilk. anlar geçtikten &onra yapacağını 
bilir bir takım halinde oynamıştır, 
diyebiliriz. Ilk devrede Küçük Flkrc
tln içinden llyiklyle yardım görmcmc
&inc mukabil sol aı;ık Cemil tehlikeli 
inişler yapmış ve atak oyunu ile on 
beljinci dakikada ııağ açığın çektiği 
çok güzel bir korneri gole çevirmiştir. 
Bundan sonra yaptığı bir iki akır "-..ın 
sonra Fenerliler, tempolarım ya·Uış
latmışlar. buna mukabil Vefalı Ncc
rletin oyunu ac;maııı. sai tarafın da 
tyi işlemesi ile giiıcl bir oyıın tuttur
muıtur. Bıı onda Muhteıemin topu 
bo& kalenin üzerinden atmrısı olma
saydı, Fenerbahçe belki ikinci devre
de endişeli oynar ve IUzumsuz heye
canlara kapılırdı. 

Halbuki blrlncl devreyi galip biti
ren Fenerliler ikinci haftayımda emin 
bir oyun tutturdular. Vefa da knle 
yakınlarına hatıl önlerlne kadar inen 
akınlar yaptı, fakat saha orta11ında u
zun vuruıılarla oynamasına raimen 

11~•;r!1:••4 :J™11 
(8attarafı 1 incide) 

lar, mevzilerinden pUskiirtmU 
ler ve yeni hizmet bölgelerini lş· 
gal eylemişlerdir. 

Lcnlngrntta, Sovyct kuvvcllcrl Ne
va nehrini gcı;mck için yeniden hu
ruç harckctlcrl yapmıya teşebbüs et
mışsc de ağır zayiatla Lcningrııtıı 

ı;ckllmiye mecbur cdllmlıtlr. Lcnln
grat ve KronfUıd'daki askeri hedef
ler tarafunızdan mucssir surette bom 
b:ırdıman edilmektedir. 

Tayyarelerimiz, gece gündüz Sıvaa
topol deniz kalesini bombardunan 
etmektedir. Limon tesisatı mü1.cma
diyen dövülmektedir. Bır Sovyet harp 
gemisi hasara uğramıştır. BUyük bir 
nakliye gemisinde yangın çık:ırılmı:ş
tır. Snvas tayyarelC'rlmiz, dUn gece 
lngiltcrcnln batı sahillerinde chem
mlyetll ia~e limonlarını bombalanıış
lardır. 

Sovyet hududu, 2 (A,A,) - "Orl,, 
Almanların zaptettıklcrini blldirdlk· 
leri Siınf'cropol, Kırnn ticaret merke
zinin baş şehridir, 1933 senesinde bu 
~ehrin nüfusu 98,000 kişi idi. Bun
ların ytlzde belki beşi Yahudi, yilzdc 
onu Tntnrdır. Bu f(?hir Sivastopol'n 
75 kilometre mesafede bulunmakta
dır. Almanların takip ettikleri Ssv:ıs
topol yolu, eski Tntar hilkOmet mer
kezi olan Bahçesaray ve Sıvastopolu 
müthiş bir kale haline getlrcn lsUh
kfımlar silsilesinin başlangıcı olan 
İnkcrmann yolu ile, ônzalı bir ara
ziden geçmektedir. 

Ukraynadaki takip 
Bcrlin, 2 (A,A.) - D. N. B. 8• 

jansının salt'ıhiyctll kııynnklardan öğ
rendiğine göre, Alınan kıtaları 30/31 
İlktefrin günü Ukrııynada sanayi böl
gesinde mağli'ıp Sovyct kuvveUerlnl 
takibe devam etmiııtir. 30 İlktcşrln
dc bu harp kesiminde 2,000 esir a
lınmıştır, DUııman ardçılarının gös -
terdiğl mnhnlll mukavemet, Alman 
kuvveUcrl tn:-afından her tnrnf'ta sU
raUe kırılmı;ıtır, 

Bavyera dağ kıtaları bir köprllyO 
hücumla 2:aptctmişlcrdır. Diğer bir 
mahalde tahripçi sovyet grupları 
muglOp edilmiş ve dağıtılmıştır. 

il arap olan §ehir ve köyler 
Vichy, 2 (A.A.) - Havas ajansının 

öğrendlflne göre Rueyadatn İtalyan 
harp muhabirleri, Almanlar tarafından 
işgal edilen Rus bölgclerlnde tehirle
rin tamamen tahrip edildifilni ve ka
.ıabalarlıı köylerin yakıldığını teyit 
etmektedirler. "Popolo dl Roma,. ı;ı;a
zetesinin muhabiri ıunlan yazıyor: 

"Leopold, Bunrcneli, Przeınlıchl, 
Uman, NikolaleH ve Kiev eehirlerln
dcn yalnız birer enkaz ve harabe kal
mı11tır.,, 

kale önünde şut yerine pasla vakit 
geçirmesi yüzünden Fenerin yavaşla
ma11ndan istifade edemedi ve maç ka
biliyeti bakımından fena not aldı. Q. 
yunun son yirmi dakikası Fenerbab
çenin tam ve ağır baakıs1 altında ce
reyan etti ve İşte bu anlarda Fener
bnhçe takımı eski günlerini hatırlatan 
güzel anlaamalarla, ıağ tarafının, bll
h:ıesa KilC:iık Fıkretin fevkalade top 
kontrolil ve ıayırılışlariylc oynadı 
MCltcaddit defalar santrfor Melıh ve 
sollç Turan açıklardan aldıklnrı geri 
paıılnrla fcvka15.dc pozisyonlara duıs
tillcr. Fakat Vefa şanslıydı. Ştitler 
hep yakından dışarıya çıktı ve niha· 
yet 41 inci dakikada sol hafın uzun bir 
vuruııunu gören Melih tam zamanında 
fırlayarak türlü mümanaata rağmen 
:Fenerin ikinci ve son ınyuını yaptı. 

l!'enerbahçe: Nuri. Muammer, Murat. AY· 
dın, Zeynel, Eıat, Fikret, Naim, Melıh, Tu· 
ran. Cemil. 

Vefa: Muvahhit, Vahit, Enver, Muıtata, 
L(ltfi, SO!eyınan, Ferdi. Flktet. Muhteıem. 
Necdet, ŞllkrO. 

1''iiruıan Tekil 

İslanbulspor 3 - Beyoğluspor O 
Halı:em E rcf lltutlunun ldarcalnde oyna· 

nan bu maçta. htanbuhporlular colı: dur1:u11 
bir OJ'Un oynadılar ve dakikalar llerledllıce 
Beyoflusporun mukavemeti karıısında oyun• 
ları daha alyade bozuldu ve bblece ille de ... 
re aıılıOz bitti. lklncl devre tekrar bir lı:Or 
d81UıU halinde cereyan etti ve ıcvlı:ıb &e• 
cen bu maçın son dakikalarında htanbul· 
sporlular arka arkaya ile eol ataralı: mlçı 
3 • O kazandılar. t 

Galatasaray 9 - Altıntuğ O 
ikinci maç hakem Muzalferın 1.daruinde 

Galaıuaray ile Altıntui! aruında ıdL Kuv • 
vcı itibariyle rakibinden çok üıtün olan Ga· 
latuaray, rahat bir o~n il~ bir buçuk aaaı 
Altıntuğ kalesini tazyık cttı ve bu mOddet 
rarfında tam 9 &ol çılı:nrdı. Bir aralık oyun 
Hrt bir ıeJcil sldı ve hakem Gılatuaraydan 
Enveri sahadan cıkardı. Dunkil maçta umu· 
mlyet ltibriylc ıı:Uıcl bir oyun çık.aran Gala· 
tuaray ıu ıekilde tertip cd lmlıtı: 

Osman. Faruk, Salım. Musa, Envu, F. .. 
fak. Hikmet, Arıt. ~mil, Mu~ufa, Oazanler. 

Beşiktaş 1 - Beykoz O 
Son maç ıçin Be ıktaı ılc Beylı:oz takım· 

tarı karııtaıttalr. Hakem Feridun Kıl_ıc•ın 
idare ettlii bu mac oldukça cctln ıı:ectı ve 
Beykoz devamlı calııması ile. nisbeten ağıı 
oynıyan Bıw;lktaı karıısında uzun bir mUd· 
det kalesini tehlikeden uıak bıılundurdu. An· 
cak ilk devrenin son dakilı:alarında bir tol 
yıyeıı Bıykoılular aahadan 1 • O mailQp O· 
!arık ayrıldılar. Jklncl devre daha ehyeca'!h 
cereyan etti ve Beykoz ~ol çıkarmak lcın 
çok calıttı ise de, forvertlcrln tocrübc lıllAI 
yQzUnden neti~yi def1$tlrme e muvolfak O· 
ısmadı. Boikta n da urtettiı:I ıı:aı:retler bcı· 
ıa ıı:lttilıtcn ıonro oyun l • O Beııktaı lehı 
ne bitti. p . M 

Beılktaı• Mehmet Ali. Yani, eyıı, cm· 
duh, Hüu~in, Caçl, Sabri, Kemal, Ibrahim, 
ŞOkrU, Etrd. 
Beykoı: Bahadır, Sadettin, Klmıran, Jll"eh 

met, Kemal, Cahlt, Omer, Turan, Şahap, Sa• 
bab ttln. Fikret. 

VOLEYBOL TURNUVASI 
EmlnönO Halkevlnln 1941 • 42 volc1bol 

turnuvuııu diln baılanmııtır. Yirmi altı 
takımın ı11trak ettllt bu turnuvaıun ilk hal· 
tası Oçi!nclı aıtııf tak.main aruıııda olmuı• 
tur. Neticede Kartulus Kasrrfayı, Kartal (A) 
Tay(unıı, Beyoğtusııor Ullhendiıi, l\!Uhendiı 
Muallim Mektebini :venmiılerdir. 

Japonya Sabırsızhk 
·· içinde 

(Baıtarafı 1 incide) 
Her ne olurs;J olsun Japonya 

ileride çıkabilecek bütün ihtimal 
lcre knr~ hazırlanmış bulunu -
yor. Şayet Birlcsık Amerika 
Japonyaya karşı iktisadi abluka
ya devam ederse, Japonya mev
cudiyetini korumak ihtiyaciylc 
diğer yerlerden ham madde ara
ma zorunda kalacak ve hatta bu 
yüzden düşman çenberini yar -
mak mecburiyetini de göze ala
caktır. 

Siyam'a karşı lıazrrlrk 
Lodra 2 A A.) - Japonların Si

yamdaki' Japo~ aleyhtar~ tc~ckkülleri 
ortadan kaldırmak istcdıklerı Londra 
da haber alınmıştır. Japonlar, bu~un 
Uzak 11arkta 'refahı temin. mnksadıyl~ 
yapılacağını söylemektcdır!er. Aksı 
takdirde Japonların asken harekete 
ctc;eceklerl zannedilmektedir. 

Fnkat hakikatte, Japonların Siyam
dakitaraftarlan vasıtasiyle dahili en
trikalar çevirerek mütemadiyen arta
cak olan bir tazyikle Siyamı, Japon 
noktai nazarına iştirak ettirmek iste
dikleri sanılıyor. 

Askeri hareket olması icap ederse 
bunun Çln ve Siyamda yapılacağı tah
min ediliyor, Hindiçini yalnnında top 
lanan J apon takviye kıtalıırı evvel!i 
Birmanya yolunu kesmek ve sonra da 
~yam topraklarım işgal etmek teh
didindedir. 

Japonlar, Hindiçlni etrafında kara 
ve deniz kuvvetlerini toplamllya devam 
ettikçe, mesele gitgide daha fazla fc· 
caat arzedecck bir hlil almaktadır. 

Q-

Kars ve Çoı·lunun Kurtuluş 
Yıldönümü 

Kanı, 2 (A.A.) - Şehrimiz.in 21 in
ci Kurtuluş yıldönümü dün burada 
heyecanlı bir ıurctte kutlulanmıııtır. 

Bu münasebetle ticaret odası, Hnlk 
evi Belediye ve halk mUmcssillerln
den mürekkep bir heyet komutanlığ 
ziyaret ederek Kara halkının kahra
man ordumuza kuşı sevgı ve inancı
nı ı;Ukranlarını blldlrmi terdir. 

Çorludaki meraBim 
Çorlu, 2 ( A.A.) - Çorlu halkı dUn 

kurtuluslarının 19 uncu yıldönUmUnu 
çoşkun tezahüratla kutlulamıslordır. 
Halkımız bu vesile ile büyilklcrimize 
bağlılıklarını ve sevgilerini blr defa 
daha teyit eylemişlerdir 
L!!S L § ; Yenı Uıylha ile bu hükmün doğ

ru olmıyacağı dUsOnülmüs. iş esası 
üzerine müesses bulunan ve bug(ln• 
kli ceza ovlerinln yüıde seksenini 
tc kıl eden ceza evlerindeki mah
kOmların da mctrutan tahliyeleri 
mümkun Kılınmıştır. 

Dıt:er taraftan bugün 
t hl ye kararından ıstıfade 
dpgrudan doğruya serbest 

m!"Şrutan 

edenler 
bırakıl-

Sabık Rumen Kralı Tekrar 
Faaliyete Geçiyor 

Londro 2 CA A.) - Rum•n mıhfıllerlodtn 
6lrtnlldıtıııe tllrt, timdi Mtlı&lkadı bulunu 
ukl Kral Koro! yıkındı bır beyannaınc n•1· 
r.derek kendblnı HUr 1'umenlerln rthl ilin 
edee<k ve otlu Mlhal'ın mevkuf oldutunu 
bildlrecelı:tir. 

Soba 2 (A A.) - Oli : Bir kıc aydan· 
l:leri Bulıı:ar devlet radyoJunun ncırlyatını 
bozan ıbll r•dro htuyonu ıızun .ratıırtıu· 
!ardan .onra nı!:ayet bulıınmuıtur. Bulcar 
Münakalat Nuırı Oorınol buıtın matbuata 
beyan.ıtta bulunarak Bulıı:ar telsi• bulucu 
aar•hltrlnln. altlı vırltl l1tu11onun11n Kı· 
rrmda bulundu/tunu hemen kat I denecek bir 
surette tcsbıt cttıklerinı ıörlemJatır, 

"Reı;ı;ime Faslciıta" gazetesinin mu. 
habiri de Kiev'ın İ&ııalinden beş gün 
sonra hiç kimse tarafından tahmin 
edilmediği bir sırada şehrin tahrıbine 
başlandığı ve öğleden sonra birden 

bire müthiş inflUiklcr iGltildiğini kay
dediyor. llk infiliklarla yer yer ı;a
yılamıyacak kadar çok evler yıkılmııı
br, Uç ı;aat sonra kızılordu ve rad
yo neşriyat sarayları, bunları takıben 
de Douma binasile d icr ıki buyuk 
bina havaya uçmustur 1nf 1fi.k bom
baları bbylcce bütün Kicv fehrıni ta
mamen harap etmı!jtir.,, 

• 

Un Tevziatı 

Ekmek İ<iİn 
Bitti 

Yeni Tip 
Hazırlaklar 

Fırınlara mutat nisbetten fa;ı:la un 
,•crildlfi ve şehrin buliin fırınları ge
celi gıindüzlü durmadan çalışarak ek· 
mek çıkardıkları halde, bazı fırınların 
önündeki yersiz izdiham, dun de de
vam etmiştir. 
Yapılan tctldklere röre, Bayramlar

da tehire fazla ziyaretçi gelmiı olma
sı, ustelik bazı kimselerin !azla ekmek 
almak temayülü gö11tcrmcsi bu izdiha
ma sebep olmu5tur. Maamafih, alika· 
darlarca butfin tedbirler alınmış, yenı 
tıp ekmek için fırınlara leliyeblldik· 
teri kadar un verilmiştir. 

Yeni tip ekmek tamamen bufday 
unundan imal edilmekte ve buıünkiı 
ekmekten farkı biraz daha esmer ol
mrıııındadır. Bu ekmek bucUnkilndcn 
daha lezzetli ve dnha mugaddi olacak
tır. 

Verilen unların fırınlar tarafından 
tamamen lılenip işlenmediği de sıkı 
blr surette kontrol edilmektedir. Al
dıklnn unları tamamen iılemlyerek 
saklıynn veya ekmek yapmıyarak aat
mıya kalkışan fırıncılar eiddctle ce
zalandırılacak ve fırınları kapatıla 
cııktır. 

------cı---~~ 
ADLİYEDE! 

Çahştığı Fabrikadan 
Kumaı Çalmıı 

Gnzhı:cıımcde, santral mensucat fab
rikasının amelelerinden Ali Yılmaz, 
fabrikadan kumaş ve iplik çalmıı ve 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. Sul
tanahmct ikinci sulh ceza mahkemesi 
hırsız ameleyi iki ay on gün hapse 
mahkum etmiştir. 
SARHOŞ BAKKALLAR - Ahmet 

ve Mehmet isminde iki bakkal dün 
Saraçhanebaşında blr meyhanede rakı 
içmişler ve sokakta bağırıp çağırmaya 
başlamışlardır. Polisler bu iki sarhoşu 
susturmaya uğraşmışlar ve fakat Ah
met ve Mehmet bu ıefer de memur• 
lara hakaret etmişlerdir. Yakalanarak 
adliyeye verilen suçlular asliye yedin
ci cezada muhakeme edilmiılcr ve her 
iklıi 31 gün hapse ve otuzar lira pa
ra cezası ödemeye mahkum cdilmiı
lcrdir. ---o---
İlk Tahsil Çağındakilerin 

Sayımı 
Ayın 11ekizinde yapılacak ilk tahsil 

çağındaki çocukların sayımı devam et
tiği müddetçe halkın evlerinde kala
rak sayım memurlarına maUlmat ver• 
meleri lazımdır. Esasen sayım iıini 
zorlaştıran veya yanlış malumat ve
renler hakkında cezai mileyyidelcr 
vardır. Diğer taraftan her sayım isin
de bazı kimseler bunu vera:i işleriyle 
alakalı görmektedir. Halbuki bu aayı
mın da yol veya diğer bir vergi ile 
hiç bir alakası yoktur. 

SOVYET TEBLi i 
(Baıtırafı 1 incide) 

mek mecburiyetinde kaldıkları -
nı ilave etmektedir. 

Tulaya gıden büyUk yola ka
dar Rus hatlarına girmeğe nıu
vaffak olan 13 Alman tankı tah
rip edilmiştir. 

Tula istikametinde birçok tank ve 
motörlU piyade kuvvetleri kullanan 
dilşman "K,, kasabasına hücum et
miştir ve Sovyet istihkAmlarmı ha· 
vadan şiddetle bombardunan ctmck
tccllr. 

Kırım'daki mücadele 
Londrn, 2 (A.A.) - Reutcr'in bil

dlrdığine göre, Sovyct hUkfunet mcr
k~inde, Almanların Kırnnda Rus 
mukavemetini kıramadı~ı haber ve
rilmekte, Rus kuvvetlerinin 9iddctll 
düşman taarruzuna knrııı koymak hu
~sunda zor şartlar altında kaldığı 

Son günlerde hammallar nakliv 
ücretlerini arttırmışlar ve tarifeler 
den fazla ücret almağa başlamıslar 
d'1". Bu yüzden iş sahipleriyle ham· 
mallar arasında münakaşalar olmak· 
tadır. Diger taraftan ardiye ve ı 
polarda çalışan h:ımmallar da ayrı 
şekilde harekete başlamışlardır. Ta 
clrler fiyat murakabe bürosuna va 
zlyetl blldirmialerdir. Meydancık 
hammallac ı evvelce bir çuval zahire· 
yı depodan arabavıı ı ~ kuruşa taşır 

!arken 20 kuruş almağa başlamı11 
tüccar da bu vaziyeti kabul etmişı 
Fakat son defa Sırkecı hammalları da 
dahil oldufu halde bilti.in hammallar 
bir çuvalın depodan arabaya nakli i
çin 50 kuru, istemektedir. Bu vazi
yet bcledıye tarifelerine de aykırı ol
duiundan belediyenin de bu tıe el 
koyması lııtenılmektedır. 

YEN1 SENE MAHSULLERİ -
Muhtelif mıntakalardan yeni sene 
mahsuliı fasulyeler pıyasamıza gel -
mektedir Bu sene Trakyanın Kırk
larell, Uzunköprü ve Teldrdaf mer
kezlerinden de piyasamıza fasulye 
aönderilmefe ba1laıım15tır. Çanakka
le, Biga, Balıkesir havaııı:nden de 
nohut ı;ı;öndcrilmektedlr. Kuru bakla 
utııları henüz artmadıfı için ıcvki
yat pek azdır. 

PJRlNÇ FİYATLARt - Anadolu
dald pirin çmıntakalarına elden pirinç 
fabrikatörleri dl:Snmüılerdlr. Bu sene
ki mahıulun geçen ıcneye nazaran 
daha randımanlı 9lduğu anlaıılmıııtır, 
Yeni mahsul pirinçlerin bu ay içinde 
bol miktarda piyasamıza çılcarılma11-
na çahıılınaktadır. _..._ __ _ 

Zam Gören İnh1sar 
l\Iemurlan 

İnhisarlar idaresi diğer fabrikala
rında olduğu gibi İstanbul bira fab
rlkaslyle Samsun tütün fabrikasındaki 
i•çilerine de sıcak yemek vermeye 
başlamı;ttır. 

Diğer taraftan idare, Cümhuriyet 
Bayramı dolayıısiylc merkez ve mülha
katta müddetleri dolan ve kadroları 
müsait olan 250 memurun maaşlarına 
zam yapmıljtır. 

__ , __ _ 
Modern Ortaoyunu 

Diln Sarıyer HalkeVJ salonunda 
Profesor İsmail Hakkı Baaltııtroğlu
nun hazırlamış olduğu "Köy Muh
tan,. adlı modern ortn oyunu büyük 
bir kalııbalık kütlesi 6nUodc tcmsn 
şubesi tarafından muvaffakıyetle tem 
sil edilmiştir. Temsilden önce İsmall 
Hakkı Baltacıol:lu "Orta oyununun 
modernleştirilmesi fmkAnltın, etrafın
da enteresan bir konferans vcnnl~
tlr. 

3 Pazartesi ı 
2 nciteuin 1941 - HIZIR 18~ 
RUMİ: l 357 HiCRi: 1360 
İlktesrin 21 Şevval: 13 

Güruıı Ojle Jk:ind Akıam Yaıilims k 
39 ıı SS 14.45 t.703 ll,I, 4.SS j 

Yeni Amerikan 
Harp Filos~ 

( Sa§tarafı 1 incide> 
Y e11i bir kruvazör 

Camdcn (Ncw Jcrsey), 2 (A.A.Y· 
"İki Okyanus., filosu ismi verilen ın
eaat programında derpiş cdlkn 10.000 
tonluk Chevland ismlndekl yeni kru• 
vaıı:ör bugUn, tahmin edilen müddetten 
yedi ay evvel denize lndlrihnl,tir. Bu 
kruvazör New - York shlp bulldlnıı 
coorporation yardı tczglihlarında inıa 
edilmekted:r. 

Surati fazla olan bu kruvazör 57 
deniz blrllğlni ihtiva edecek olan yeni 
bir serinin ilk gemisidir 

Churchill 
Kabinesinde 

kabul edilmektedir. ı 
( Ba§tarafı 1 incide) 

I spmıyol gazetelerinde Almanların Kırımda pek az. pnra
şUtçü ıtullandıldan ve ccı:>heden ta
arruz ederek Rus mildafaasını yar
mnyı daha muvafık buldukları ve 
mUmldln olduğu kadar fazla topçu 
ve tayyare kullanmayı tercih ettik
leri Londrada teyit edilmektedir. 

Dunnadnn Rus hatıarlnq hücum e
den Alman ttıyynreleriyle topçusu· 
nun ates himayesi altında fazla mik
tarda tahı;it edilen Alınan piyade 
motör!U alayları dilı;mana mütemadi
yen taarruz etmektedir. 

Çetelerin faaliyeti 
Moskova, 2 (A. A.) - Bugünkü 

pazar gClnil neı;redilcn Sovyct tcbli
glnln Ut'ıveslnde dün cere7an eden 
muharebeler esnasında Almanların 
uğradığı zayiat hakkında tnfıiltıt ve
rllmcktcdlr: 

Bir Sovyct Birliği, bir Alman pi
yade taburunu imha ederek bir mik
tar tayyare dafl tnpu lııhrlp etmlş, 
mltrıılyöz. ve cephane iğtinam eylc
mlı,;tir. 

"Rus kayıpları ciddidir,, 
Londra, 2 (A.A.) - "Reutcr" Ti

mca gazetesinin Moskovndakl muha: 
biri Londraya dönmils ve neırettlcı 
makalede dem!ştir ki: 

"Ruslar bilhassa harbin ıon safha
larında milthl• kuvvetlerle d6vUamek 
zorunda kalmıılardır. Rusların ıon ay
lardaki arazi, insan ve teı;hlzat ka
yıpları ciddi olsa ıerektir Fakat asıl 
meıele, Moıkovanın dayanmuı ve 
Sovyct ordusunun Roıtofta Umitılz 
bir mukavemete devam etmeıitilr. 

Hltler, Sovyct orduıunu imha et
miye muvaffak olamamııtır Rusyad:ı 
tankları, tayyareleri ve kamyonları i
dare edecek yetiımiı mUrettebat var
dır; maamnfih ıubay noksanı da var
dır. Son gfinlerdeki aiır kayıplar do
layısiyle teçhizat ve bilhassa tank 
noksanının yakında hlssolunacağı sa
nılmaktadır. İşg1tl altına geçen yerler
deki fabrikaların ne dereceye kadar 
Urallara nakline muvaffak olundugu 

Roma 2 (A.A. - Stefani Mad
ritten bildiriliyor: lngilteredcki 
hükumet buhramndan bahseden 
"lnformacioncs,, gazetcsı şunları 
yazıyor: 

"Bu hal, İngiliz milletinin için
de yaşadığı derin dahili buhra
nın haricı tezahürüdür. Bugün 
büyük Britanyada, ilk hamlede 
gayrı tabii gbruncn, bir vaziyet 
mü§ahcdc edilmektedir. Bolşe -
vik rcjıminin Alınan ve mi.ıtte
!ik darbeleri altında yıkıldığı an 
da lngilteredc sola doğru bir te
mayül sezilmektedir. Guniln bi
rinde Londrada bir halk cephesJ 
iktidar mevkiine gelirse buna da 
hayret edilmemelidir. M. Chur· 
chill bu surtlc kendi siya.c:etinin 
kurbanı olmuji olacaktır 

Hububat Ahmt 
( Baıta:-tıfı 1 ınclde) 

arpımın kilosu 6,25, siyah ve ça• 
kırın kilosu 6 kuruştur. 

Ofisin mısır satın alma fiyatı 
bütün vilayetlerde 7,25 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Bu fi
yatlar yeni sene mahsulünden 
şimdiye kadar yapılan mübayaa
lara da şfunil olacaktır. 

1 • 2 • 942 tarihinden 31 - 5 .. 
941 tarihine kadar mübayaa olu· 
nacak mısır fiyatlarına ayrıcn 
bir kuruş ilave olunacak ve bu 
zam 31 - 5 - 942 akşamından son
ra kaldırılacaktır. 

ıık1 bir ıurette gizli tutulmaktadır 
Sovyet mukavemeti müessir surette 
devam ederse önümüzdeki :ıylarda bu 
fıbrlkalann eski tcmoo ile calısmaları 
beklenebilir., 
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BUGüN ( KONSERYATUARIN iKiNCi KONSERi l 
~------------------------------------------J lngiliz Kabinesinde 

Mihver kaynaklan •e Ofl ajansı 
bir kaç sUndenberi Lord Bea

•erbroock'un harp kabinesinden çe
kildifi haberini ,..ynıaktadırlar. 

Of: ajansı diln bu mesele hakkın
da ııoyle bir haber •ermlıtlr: 

"ChurchUI ile Beıverbroock arasın-
da vahim ıorUı ayrılıkları meydana 
çıktılı Londra kaynaklanndan ıelen 
haberlerden anlqdmaktadır, Lord 
Beaverbroock'un harp kabinesinden 
Çekılmesinin Incilterenln vaziyetinde 
ehernnuyetll ıkiıler dolurabllecell 
tahınln edilmelıtedlr,,, 

Hoca 
Ve 

Zekô.i Dede 
Muasırları 

Yine Ofi ajanıının Bem'den aldılı 
bir habere ıöre: "Londra mahfilleri 
bu haberi kat'1 olarak tekzip etmekte
dirler. Fakat bu fayla, bir lrac aaman
danberi 1nıiltere efklrı umumlyeainln 
büyuk kısmında harbin 11vk ve idaresi 
Ye Sovyetlere yardım meaelelerl hak
kında mevcut olan ılyaıl rahat11zhtı 
beslemektedir." 

Stokholmden ıelen bir telrrafa rö
re: 'Sovyet Ruıyadan telen 1pılliı 
aakeıi muteha1111ları, Alman ve mUt
tefık kuvvetlerin Kafku1a böl111lne 
ıılaımalarına ancak blr muciaenln m&• 

n olacaiını sö1lenıi1lerdlr '" 
Stefani ajanıına Mıdritten blldlrll· 

dıtıne ıöre, bir tıpanyol ruet .. ı ay
nı mesele hakkında ıunları yumııtır: 
hBolıevik rejimi Atman ve müttefik 
darbeleri altında yıkılırken tnsiltere
de ıota dofru bir temayül sezilmekte
d r. Gunt1n birinde Londrada bir halk 
CtJ>hesı hukametl iktidar mevkiine ge
lirse buna hayret .tmemelidır. Chur
tbıU bu r:ıretle lrendl ıiyaaetinin kur
banı olacaktır 

Bir kaç ıtin · evvıl, mühim hlr Alman 
tabııyetinin parı•lltle tnslltere1e in
d tının teulp olundulunu bildiren bir 
•l•ns haberi ıelmiıtl. 
. Btokholmde buı 1ahıl7etlerin !nri
lız ıefareti erklnına, Almaa,..nın İn· 
tıltereye kartı fına niyetler b11lenıe
diti ve iki memleket araaında, Sovyet 
Raıyanın n harbe sebebi11t veren 
J:'ranaanın zaranna olarak bir anlaş
maya varmak mümkün olacağı hak
kında telkinlerde bulunduiu bitaraf 
kaYtıaklardan haber verilmektedir. 

(leuı11•..ı lıon .. ,,,.atuvan tarafından ha
atrlanan ve Zek&I Dede merhumun eter
lerlne tabıtla edilen tarihi lconıerlerln 
lklnclel yann verllecelcllr. Bu münue• 
INUe, ZekAI Detle merhumun bayat ve 
eMrlerlne dair olan a .. fıdakl mekaleyl 
olnt)'\lculanmıaa takdim ediyoruz,) 

* ı•tanbul konservatuvarının TUrk 

musiklıl Uzerindeki faaliyetinden Ho
ca Zekll Dede ve muasırlarının eser
lerinden hazırladıfı bir konserlnı ya
rın dinli)'eceilz. 
Konservatuvarın, yirmi ıeneye yak 

laıın Türk muılkıs.ı mevzuundakJ ça
lıımalnrı böyle kon1er h lınde orta
ya konulunca matbuatımızda ve hal
kımızda allka uyandırdı. 

Halbuki konservatuvar şimdiye ka
dar bu konıerlerden çok daha mu
hlm hizmetler ıörraUıtur. Meseli, 
926 da Anadolunun halk ıarkıları
nı, TUrk muılklılnde baıılı baıına bir 
mevcudiyet teıkil eden ilihlleri, artık 
mahdut muılki,inaalar hlfızasında ka 
lan eskı eserleri (nota) ıle tesbıt et
mekle, konaervatuvar Turk muılki 
asarının asırlarca tem dı eden (ziya) 
facıasına bir (ıon) vernuştır. 
Yalnız bu hizmeti ile konservatu

var musiki tarihi mUvıceheslnde TUrk 
musikisine Esliftan çok daha fazlı 
olarak hizmet etml,tlr dlyebllirım 

Evvelki makalemde (1) yazdığım 
vecihle bugün elımlzde bulun n (bes
te) !erin en çok 200 senelik bir ömUr 
!eri vardır. Ondan evvelkiler (nota) 
ile tesbit edilmemiş olduklaqndan ve 
araya bin bir mani ve ıaıleter ılre
rek buıun yalnız gufteleri kalmış ve 
fakat besteleri unutulmuıı ıltmistir. 

Stokholmden relen bir telırafa ıö
te, Loid George, Churchill'in kabine
Ye rirmeal husuaundaki teklifini red
detıniıtir. 

Birinci konserde (Hamami zade 
İsmaıl Dede) nin eserlerini tnkdım 
eden konservatuvar, bu defa Dliyiik 
Dede Efendinin şakirtleri olan Deltll 
zade, Zekii Denenin barını seçmekle 
teıelsule ria1et etmlıtlr. 
Yarın iılnnı dlnlıyeceğimlz bu zat

lınn ıerek lllm ve irfan ve gerek 
mul1atı ıhllklye itibariyle bıııta 
ıelenl Zekll Dededir, 

Merhum Z ekil I>ede ~ 
Gayda, Glomıle d'İtatla ıazetesin

de çok pyanı dıkkat olan şu satırları 
)azmııtır: 

(Vefatından bir sene enellıl rnml) 

' Aalauika 1alruz mihver devletleri· 
... "" .)aponyaya taarruz ıtmek n11e
tınde dec:ldır, ayni zamanda lqlltere 
lınparatorlup ilzerinde de bir takım 
emeller beslemektedir. Roosenlt, u
zun zamandanberi, Kanadayı Ameri
kanın siyasi ılsteml içine almııtır. Bu 
keyfıyet, Kanadanın 1nıHis impara
torluiundan ayrılması ve harbin ıo
llUnda Amerikanın ve Aanılo - Sık· 
•on lleminin hildm kuvveti olmaıı 
deınektir. Diler cihetten Vaıinrton

* * zekli Dedenin hall hayatında o-
nun &ılrı için (llihi tavrını ha

izdir) derlerdi, Bunda demaıoJı yap
mıyanların ıu noktadan haklarım tes 
Jim lbımdır ki Zekli Dede kırkından 
ıonra Mevlevi tekkesine intisap etmlı 
ve yetiıtlll devrin tekke mod 11 bır 
devir olm11ından dolayı talebesinin 
kısmı klillitinin derviı haıılet kimse
lerden olması bu ısnada sebep olmuş-

1

--e-aaa 

Yazan: 
Babarıye mevlevihanesi kudilmzenba
ıısı olmuştur. 

Zekai Dedenin bu maka ma tayini 
onun tekke musikisi ıçıh yeni ham
lelerlne, yeni eserler ibdaına vesile ol 

olmuı ve 19 yaıında (Hlfız) ünva- muştur. Mevlevi tekkelerinde oku
nını almııtır. nan iyini şerifler mahdut olduiu gi-

Zekllnın bu 1eti1me devrinde tah- bl her makamdan ayın de yoktu. ls
ıil uıuUl, ıimdiki ıekilde delildi, Bu mail Dede bu noksanı kısmen telifı 
sebeple o zamanın icabına ıöre Ze- eylemış .ise de zamanında: 

s. s. ı 

kaı bir tnraftan (hıfzı kur'an) a ça- - Artık eski ayinler beğenilmez 
lışmakta, bır arafan husniıhat dersı oldu. Yenileri yapılıyor, bari eskıler
almakta ve bir taraftan da arıl!>ça -den güzel bir ıey olsa?. 

~ alının haberlere ıöre, Amerika, tur. 
tahsıl etmekte idi. Gibi uğradıgı tenkitler bu defa da 

&111iltereden btlttln tiılerinln Amerika Halbillıi Zekai Deaenln muıiklye 
tllınne verılmeıini ve İqiltere ile vukuf ve idrakı, ilihıyi ılihi tavrında, 
doıninyonları araıındaki tercihli ıt1m- prkıyı şarkı tavrında be•nelıyecek 
ruk tarifelerinin kaldınlmasını iste- kadar derın ve esaslıdır. 

İlle bu esnalarda niba1et Hlbz Ze- Zekii Dede içın. yapılmaia batlamıı 
kt 1' m11eikl tarihine mal eden hl- idi. 
dise vukua geldi. Buna rağmen mevlevi tekayasının 

Hamami zade İsmail Dedeniı;ı ke- mepyihi de erbabı musıkiden oldukla 
maiden vucutça zevala yaklaştıiı bu rından Zekii Dedenin asarındakı kıy
senelerde Zekll evveli EyUbl Meh- meti musikiyi takdir ederek bu su
met Beyden musıki me5ketmeğe baş- retle maye, suzinak, suzidil, saba 
lamış ve gôsterdlti istidat neticesinde zemzeme mlkamlanndan lS!mez iyim 
Mehmet Bey Zekiıyi kendi hocası •eriflerin de ibdiına imkan bırakmıı
(İsmail Dede) ye kemalı iftiharla lardır. 

nıııtır. Bu vaziyet Churchıll'in ve in- 200 kadar ilihi, 200 kadar ıarkı, 
1 lızlerin cesaretini kırmaktı ve ken- bir çok iyini ıerif, kir, nakıı, mu
dılerıne, harp uzadıkça !nciliz men- rabba, ıemai tarzında isir bestellyen 
faatıerlnin zarar ıörecetlni anlatmak- Zeki.! Dede Tilrk musikisi kadar A
tadır.,, rapların Mısır muııkıı'ni de tctkık 

Eksenyeti itibariyle hakikate uy- etmi:t ve garp musıkisı hakkında da 
ıun olm dtiı kuvvetle muhtemel bu- fikir ve malilmatı olan hır muslkişi-
11un n biltiln bu haberler, rnıhverin nastı. 

g ltere71 Sovyetlerden ve hatta A- DuıUnUnilz ki İsmail Dede, Sultan 

ı talebem) diye takdım etmiştir. Ze-
kai bir sene kadar da Türk musikisi-
nin iklncı blniıi ve asrının ''Faribl,, 
si ıddedilebilen İsmail Dededen mu
sikı meşketmek ıuretiyle ıenç 1aıın· 
da kemale yaklaşmıştır ...... 

n er kadan ayrunak makladıyle sar- Mecldin garp musikisıne inhimakı 
f tt ğl hlssed len buyilk gayretlen muvacehesinde terki dar ve diyar ede
il sterm11ı itıbariyle ıayam dikkat- rek rahmeti Hakka kavuşurken artık 
li i Istanbulda Turk musikisine yan b kı-

r. Ayni zamanda, nıılterede ai)'as! f Güzel sanııtler, müntesibinin! hayat b b lırken, Zekii Deden.in hu enne hlz-
r uhran degılle bile, sıyasl bır k b mu"cadelesinde sefaletten kurtara 

huzurau~uğun bulunduğu kanaatini met ve intisapta yorulma llmez 
t ıayretler sarfetmesl nncak bugiln tak mıyor. Bu sebeple her ıUzel sanatta 
Yıt etmektedırler. Oyle h11aedili- Z h oldug·u ııbi musı'Lı"·'naılar da hayatla >' · dir ve tahsfn olunab lıyor. ,aten er .... 

c or ki, buıUn Inıilterede esaslı iıç dlhl zamanında hazan takdire, hazan rını kaz nmak mecburiyetini sanat aık 
eyan mevcuttur, Bunlardan biri, da istihza ve tı hkıre hedef olmamıı larlyle telif mecburiyetindedirler, bu 

Sovy9tleJin zararına olarak inıiltere mıdır?, mecburiyete riayet etmiyenler sonun-
! e Almanya arasında bır anla1ıt1a da ya dahi veya sefil olup gitmiıler-
ternınifti iatıhdaf eden ve netıcede * * d" s ~ 

ovyet - Alman ademi tecavüz pak- Zekai Dede 1824 senesinde İstanbul- Bu sebeple Hafız Zekii hayatında 
tının nnzalanmasına, İngilterenin ve E B b bir yandan hu""snu'hat hocalıı·ı ve ba-F dıl yUp civarında dotmustur. a a-

n nm l•IAketıne sebep olan Cham c di A ı H" basının vefatı U·erı'ne tayı"n olundu&.· be sı e t lipaşa mahallesı mamı a- ' & .. 
rlaın sıyaaetldlr. Son zamanlara fu: Silleyman Hıkmeti Efendı olup mahalle imamlıfı ve bir yandan da 

k dar varlıl1111 hıssettiren bu Cıty otlu da şimdi konaervatuvarda hoca Mısırlı Mustafa Fazıl Paşaya intisap 
Ya etının, Almanyanın şark cephe- olan Hifız Ahmet Beydir. la muılki muallimllti ve bilahare 
ndeki son muvaf'fakıyetlerl Oıerine O zamanlar mahalle mekteplerinin Paıanın hususi daire mt1dtirlt1iünü de 

~ ar canlandığı hıssedllmektedir. hocaları mahalle imamları oldugu ic;ın deruhte ederek Mısıra rıttıkçe Arap 
nci cereyan, Churchıll ve Eden'in Zekllnin de ilk hocası babası idi. musıkiıınin Mııır kolunu, İıtanbula 

~il ettikleri cereyandır ki: Ameri- Amcaaı da Pepe Hoca naimyle ma- geldıkçe Türk musıkiıini tetkik sureti 
anın ve S<>vyeUerın yardanlari)'le nıf olup oda bu mahalledeki (Lali- le bizlere buıün zevkle dinliyeceiimlz 

liitlertım.ı imha etm•)'l ilUhdaf et- sade AbdUllladir Efendi) mektebi ip- birı musikiyi ibdl eylemiştir. 
lllekte beraber, Sovy.tlerln• Alman - tidaiılnln hocası idi. Zekli, evvell hlfız, billhare hoca, 
laların 7erlne, Avrupaya hfıklm olma- Zekiinln ecdat ve akrabası hep hafız imam olduktan sonra nihayet 41 ya-
rına mflnl olmak ve Avrupa sulbü- idi ki irsi olan bu yola Zekii de dahil şında hocasının hocası İsmail Dede 

llUrı qilterenln prensiplerine ue gibi Yenikapı mevlevıhanesine intisııp 
blellfaaUerıne göre yapılmasını müm- (1) Kvnlki makale 4·10·1141 tarihli Tan· ederek mevle•i olmuı \'e 62 ,..,ında 
kün kılmak içın Sovyetlere ölçülü eadır. da (Dedelik) piyesıne nail olarak 

:t'llJ"dıın yapmak prensibini takip et- 1 ;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİı•iİiİiiİİİİİİİİİİİİİİİ =iİİİİİiİİİİiı. hlektedır. tl' çUncü cereyan ise, en • 
~~ komünistler olmak üzere, bil- En 

n sol grupların ternsU ettikleri ce
~~~rılardır ki, ingilterede bir halk 

,...;,Cıznetinin iktidar mevkline gel -
~eatnı ve Sovyetlere ne pahaıına o-
.::- oı.un, bUtUn yardmılaraı 7apıl-

ııu ı..wmektedir. 
M, ANTIN ,.. _____ , 

IALIKÇININ 
KARiSi 

SARK 
1 

Sinemamda 

Güzel Yıldızların .... 
En Nefis Şarkılann .... 

En Meşhur Filmlerin Kraliçesi .... 

ALiCE FAYE 
Don Ameche ve Henri Fonda ile beraber 
Nefis ve Şahane Bir Filmde Sizi Teshir Edecektir. 

AL TIN YILDIZ 
CLİLİAN RUS SEL) 

Önümüzdeki Çarşamba 

MELEK Sinemasında _, 

' 

zeki! Dedenin hocalıtı yukarıda 
da ııo1lediiim ıibı başlıca va

sıflarından bıridir. Bilhassa omru -
nün ıonuna kadar devam ettıiı Da
rU13efıkıda bir çok maruf kimselere 
musiki zevkini aşılamıştır kı bunlar
dan bazıları merhum muharrır Ahmet 
Rasim, Kazım Beydir. 

Zekii Deden.in en buyuk talebesi 
oflu Hifız Ahmet Beydir ki hukuk 
tahsili de yapan mumaıleyh pederin
l:len tevarils ve teallUm eyledıil Ttirk 
ve Arap musikisine dair usul ve asarı 
hilen konservatuvardaki faaliyetı ile 
ziyadan kurtarmaktadır. 

* * 1 124 ıenesinde Eyıipte doian Ze-
kll Dede, 1898 de yine Eyüp

te hayata ıözlerini kapamış ve Kaı
ıari derılhı civarındaki mezar ta
ıında: 

Bahariye mevlevihanesi kudum
.ıı:enbaıııı ahzeni esrarı musikii 
üstadı ıehir Hifız Mehmet Ze
kli -Ut-mevlevi Dede Efendinin 
ruhlçUn 

Yazılıdır ki bir fatihaya vesile olur 
dıye buraya kaydeyledim 

r 
ŞEHiRDEN 

, ... 
RÖPORTAJLAR ' 1 l 

------------------------------------------" 
ıSimdi Soba Borusunun • 

Envaı Var 
Soba tahassürü - Borulann çeıltlerl ve liyatlan -
Sobasız boru satmıyorlar - TeıekkUrün bini bir paraya .. 

Milli Şefimizin Nutlc 
Yazan: VLUNA 

auyilk M~llet Mecliıinin a 
miinııacbctıyle Milli Şefın • 

digı nutuk, si)'aaı, içtimai bakı 
tevkallde ehemmi1etlıdir. Tur 
Ciimbarn ıı tultuia salt m si,..ı 
tın scınereltrrini yalnız tems 1 eyle 
Türk milletine degıl, bUtun dunya 
tanıtan ve tattıran yeılne bah 

R amazan bayramından önce ha- - Soba almauanız boru vereme- bir de•let adamıdır. 
valar birkaç glln s0Jukla71ve- yiz, elimizde anc k sobalanmıza gö- MiW Şefin ıöyled iı nutuk halda 

rlnce, bir kızılca kıyamettir koptu, re boru var dediler. Boru alabilmek da dilnyı ılyuller.i bırçok f k rler 16 
modern, konforlu ap rlunanlarda o- cin ıoba bile almıya razı oldum, en llyecekler Ben bu nutukt dikkat 

celbeden bir noktadan bahacdcc 
turanlar yaygarayı bastılar, modern kUlUııtllrilnU göstererek sordum. Li1an me1elesi. 
konforun aleyhinde söylemedik !Af - Aııı.. Kaça bu sob ? Cilmhurreisunız nutkuna o Jca 
bırakmadılar ve hep blrden: - 24 lira Beyim. temiz, o kadar açık ve mukemmel 

- Ah eski konfor, ah eski çini so- - Etmeyin yahu. Bu ıılelfıdc dök- Türkçe ile soylem ıtır k buna hayr 
bol •. Tahassürü ıle iç çekip durdular. me oba, evevlkl sene 4 buçuk lira olmamak kabil degı d r Bu ba 
H kları da yok delildi. O, buz glb dı? dan ben bu nutku dil ö nc&ı olar 
gecelerde sobalarına b rk ç odun a- - Nerede o gtlnler Beyim. Masal ele ahyorum 
tıp keyiflerine bakan bahtiyarlara oldu onl r, ıımet İnonu, Tu k 
gıpta etmemek elden gelmezdi, Fakat Astarı yUzQnden pahalı. Vaz geç- bt1yllk 1&hsiyetlenıtderı 
işin asıl garip tarafı, kalorıferli a- tim, Jomgoçyana ıtttlm, halime acı- '1n memlekctın yapııt te'lı mul 
partnnanlırdn oturanların 11obalılara mış olacak· Jeainda elli bahsiDın ne 
gıpta edişidir. Nihayet kaloriferli a- - Ben veririm dedi, k ç tane lı- oynadıiını ve oyn,,.Kagı ok ene 
partımana manıal koymak güç del 1- t yorsun? den takdir cylern\itir. •• son Dil 
dir. Hal böyle olunca da sobalı ev - Yedi boru, ile dirsek. ku ile yalnu bttttin dunyaya meml 
veya apartnnanlara ııpta yer•lzdlr, - Ver parayı, On buçuk lira bo- ketın siyasetim bildinrıekle kalmamı 
asıl ııpta edilecek bahtiyarlar onlar- rular, altı lira dirsekler. Hl buçuk ayni. zamanda mesnlelıetın içtimaı,. 
dır ki, ııobalan ve çUrllk çarık da lira eder. tına ve ilim hayatına taall6k eden b 
olsa ellerinde soba borulan \'ardır. - Pahalı delil mi? bahiste f ilen dutuncn n ıoylemlıh 
ÇilnkQ İstanbulda yeni soba borusu - Ver parayı ı ı ı, ., Çok lAf etme. Herıeyde he yerde o un ark 
bulmak, bir muhtekir yUtellnde in- P halı delil, ucuz blle. Devlet d !re- dan. yurudü&umuz aıbı d ı b hs nde 
saf bulmak kadar fmkAnsızdır. lerlne bllem bu fl;yattan veriyorum, ona takip edeceıılz ve etmeliyız, 

Kil!IU peynlr tenekelerinden ıoba Yarm onu da bulamıyacakıım, Bqüu onun nutkı1le anlıy.ıı.ı 
borusu yapıp siyah v.-nlkle boyadık- - Boruları ıöreyim barJ. "Kelime'' lerin m11htelıf mana ve 1 
tan sonra 7Ü% yirmi kurup nazlana - Nesini göreceksin boruların? klUerine muht ç oldueu zannedil 
nazlana satanlar, ellerindeki mataa Boru işte. (diplomaai lisanı) blaim saf, t 
rnilıterl bulmakta hiç da ıüçlilk çek- - İncesi var, kalını var. Nde, ullalb Turkçemizle daha ıiaz 
miyorlar. Eskiden soba borusunun a- - İncesi kalmı yok, Ne varsa o. e4l ec!IU,or_ 11 .. 

dl saç ve çelik saç olarak lkl nev'i Hemen oracıkta bir boru ıözUme "lgerlde rullll tılrlllı gDvenfyoruz • 
vardı, bir de emaye borular vardı ki Hişti, Baktnn, sigara kljıdı gıbl bir &azündeki ihenlc kanetini: "Um11 
:ıengin harcıydı Fakat şimdi ıoba bo~ tcYı bir tarafından üflesem öbür ta- da .1 .. _ d 
rusunun envaı 'var·. ı rafı delinecek. Şaka olsun diye sor- ru hı lycmia- vah et -1· milli:nre 

iıtin&d ecl11onu.,, Cümlcı yle m 
Gaz veya peynir tenekesinden ya- dum: 1e1e bile etmek iıtemım. 

pılmış boru, oluklu saçtan yapılmq - Bu mu \ereceğln boru? Li1Mlann da insanlar ı bı bir hil 
boru, çinkodan yapılmış boru, ııalvı- - He.. Belenmedın mi? Bund n viyetl olduiunu unnedıyonatn Mese 
nl7lı açtan yapılm11 boru, ince bi- aylAsi can saglıcağı... . birinde halılkatan milli birliğe da 
dondan yapılmııı boru, varilden ya- Ben, ı5o kuruş 1 tenılen borunun nan Yebrlr bir edl, dfierlnde söyler 
pılmıı boru, kullanılmıt eski boru. bu boru olacağını hıç de tahmin et- ken !Snunü ilikleyen mutna.ıı:i ve 1 
Bunların içinde bulabilirseniz en memıttım. zumıuz bir ca'lıyet ıemmeı! var. 

kıymetlisi kulalnılmış eıkl borudur. DükkAnd n çıktnn. Bir buçuk sene "İcap ederse yerine "ıereldrs 
Fiyatı 120 kuru tan 200 kuruşa kadar e\'\ el on yedı buçuk kurup satılan tlbirı ne kadar aatlam ve lllıoniktlr, 
değlımektedir. Borunun sağlamhtı - bu borulara 150 kuruı vermlye ıön- Bilhassa: 
na az kullanılmışlığma göte detlıen lQm knll olmadı. Ya Jaınıoçyanın "Hiçbir prt alttnda zor kabul 
ıı;atı, şehrin her tarafında bir narh edası'. Parası mukabilfnde dört çil- miyeceOlz ... 
hukmunded r. Bu boruları hanıi ao- rilk boru veri)'or amma, bil' apartı- Bu f lrir bu d 
bacıda bulurı nız hemen almalısınız, man b lı lıyormu t 'n t ın Y r. b r surette l 
çunkU ertesı gun fıyat mutlaka yük- Alay edıyor, ha&.t • ha\'6 sö7leme- Nutuk baştan a & ya bö1 
elecektir si ağıruna g dı7or adamı paylıyor. laia hoş ıelmeyen, lehçeye 1 hancı o 
Dıjer borul rın .fıyatları nevilerine Borusuz kalmqtım. Mangal komil- lan biç hır kelımeye rıslamadım B 

gör şöylece Uısn f edilebılir: ril alıp kışı mangalla geçirmekten itibarla bu nutku y lnız ihtıva eyle 
l - Gaz ve benzin tenekesinden baıka çare yoktu. diiı siy sı fıkırler balı:ımından deii 

yapılmı \ernlkll boru: so _ 70 Bereket ,k rşıma iyi kalbll bir a- !is n ve edeb yat ıubarıyle de sade 
(Bu borular kokar, ate e dayanma~. bir dam çıktı lice örnek bir "şaheser ı bı tel 

i 1 yakıııan sonra urındekı boyalar da t>ul _ ÜzUİme karde im dedi Be a- edıyorum. 
pul dö 1.ilür" ve pudrası dllzcOnO boı:ulmuı a · n 
cuzeye dönerlrr) na boru bulurum, yarm ıel bana Nutkun hı ni hüviyetinde teaac! 

2 - Oluklu saçtan \ eya çinkodan Hali, tavn bir aralptl. Amma · bu eylediiim incelıkl ı det b ri de •kesin 
y , pılmış borulnr: 110 - 160 acaiplik onun eski kulhanlardan b - ıibi bazı kelımele n izah nı yıne M 1 
mı~•:uif::lnı~,:.~,':ı~rı: .~:~:,..~ rl, hcıcs. .Wan bir babacan oldu- il Şefin 1 aamndan öirenmelıliiirnia 
-lıolardan yapılmı !ardır Her boruda bırkaç gunu ıf de edıyordu. dır. 
de ık vardır ve bunlar perçın çiv11I ile ka - Kım ın sen? ded'tm Nutuk şoyle bıtivor: 
patılmııtır. Renklen beyazdır Sıyab vcmık e · ~ 
boyananları vardır Fakat boyasızları daha - Neylne lAznn senin" dedi. S n "HUr ve ,ercflı vatana faydalı ola 
ıyıdır. COnkO vernik lıolıar ve ., ... dayan - al ıu adreai Yarın dilkklna gel il- bilmek, ıüphellz bir bahtlyarhkbr . ., 
mu, dllkOIOr. Clıılıo boruların dı ater da· ted'AJ bo · ı ' 
yanacalı şOphelıdir . Fıyatları borudak deli· le n ruyu a ' git. 80 kuruş ta- Ona siiphe yok Falı:at hmet İnon 
f•n ulılına. uçın ve,.a clnkonan in elltıne nesı Fakat eski borudur benimkiler ıibi bir buyuk adamı Şef olarak ba 
lıalınlıfına ıllre deflıir) Am~a ıelııelellm, senin ıördilğü~ •ında ıormek de bır mıllet !çın ne bu 

3 - Galvanızl ıaçtan yapılmış bo- yeni borulan on kere eskitir de yine yulı: bahtlyarhttırt 
ru· 120 - 180 

(Bu borular yeni saçlarıılan J'apılmıt ol· böyle kalır, 
duklanna gllre fıyat delittlrlrler. Nlelıeıen 1'- .. ... 
tercih edllmtBİ lubedın ealıl bonılardır •enk
lerı beyaz olmak a beraber enıniJ'elle lnı11a · 
n Jab lırler Biraz lıoku ,.aparlarsa da bu ko 
lcu kul anıldıkça ıeçer ) 

4 - İnce bidondan veya v rllden 
y pılma borular: 120 - 250 

(Varllın veya bidonun ıncdfllııe ve lıalm
lıiıruı ıllrı fl1'at alırlar Sağlam olmakla lıe· 
raber kokarlar. Bu koku kısa bir zaman zar 
fında zail olurza da ilk anlarda kokunun tld· 
detıne tahammul "debllmelı bir ha1'11 ırQçtUr. 
So ukıa tııremeyı ter ıh edenler olurınuı 

5 - E ki ve kull nılmış boru! r: 
120 - 200 

Bu borular iyidir. Fakat bulunma ı piyan 
ko i abetı kadar ıanaa bajlı bır keylı,..ıur) 

6 - Kullanılm14 emayye borular: 
500 - 700 

(Ottde beride mevcııtlan •araa da lııılla· 
nab lecek haba,.ıfııe t .. adilf edılmemelıtedır 
Para ı olanlar kaloriferli ıpattımanlırtllı O• 
turmakta, m uvuı bUtçeyle ıecıncnler de bun 
!arı camek&nlarda ıllr p önlerinden ufak bi 
rrr tebuı mle ıeçmcktedırler.) 

••• K Ucuk harflerle yazdıııun bu ma-
lumatı erbabmdan aldım, er

babı ıle konu mama sebep de, ıoba
mın borusuz kalışıdır, Borular curu
mu , kullanılacak hali kalmamış. 

Nerede yeni boru aradunsa yok, 
dedıler. Son merhale olarak Yenlpoı
tahane civarına gıtUrn. buyilk blr 
m tezada: 

A llah fukarayı sevindirmek is-
tene e~ellnl kaybettfrır, sonra 

1ine buldururmut. Bizim it de ö1le 
oldu, Soba borulanınız çilrudu, bin 
milşkQlflttan ıonra yenlalnı, pardon 
tekrar eskisini bulduk. 

Bana tanesi 85 kuruşa mal olan 
boruları - neye saklıyayun - mın
netle aldan. Adamc ğıza te ekkUrun 
b nl bir paraya, her biri yenllerc).,-n 
çok d ha baskm, apasağlam, kalın, 
ajır borular, hemen 10bac171 çagırn

rlık, ob yı kurdurduk ve biltUn ev 

halkı o kadar se'i indik 
gunluk güne,lik olm ma rağm 
h rıl harıl ya ıp, buram buram ter 
llyerek k r md oturup ızharı 
d mani eyledık D ısı d ti r ha m 

Said KESLE 

l
""ŞEiiiRTiY.;:Tiösü· .... 

KOMIDI KllMI 
Ak ı n,ı 

KÖR DÖGU Ü ·---················-········· .. , .... __. , ' Her Kalpte İztırap, Her Gözde Yaş, Her Dudakta 
Hasret Ate~i Bırakan 

D O R O T H Y LA •il O U R 
un Son Zaferi 

MEMNU . A$K 
'----------~~-------

GlrdUjiD Fevkallde Raltı•t 
ve talep üzerine 

Ocüncü Haf tasına 
OLGA TCHEKLOWA 

BRIGITTE HORNEY 
ile 

ye 

iki Aşk Arasında 
ICÜPE GÔfl\EH AOt.'f' YAMIMDA TAJIYAll ~ TASURUf ~t\~ 

BASLIYOR 
luarecre rıumualı yerlerlnlzl 

tDndDzden temin edlnla,, 
Telefon : f0380 

Filminde Hayran Olacaksınız. 
Birbirine rakip iki kadın ... Ct11tdan seven iki kadın-, ____________________ ., 
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BULMACA 
,, 

Devlet Deniz Yolları lılefme--ldaresf 11.Snları ·hkeri Fabrikalar SaiınaJma "«oıiiisyonif · İlanlara 
l 2 3 • 6 6 7 8 9 

t 

Soldaıı ula: 1 - Tersı ,.ayraak, bİ.I· 
dlnaek • ırQnlerdn lıırl 2 - Bir ıil• rHcl • 
ıolıtea J'aiar ı - Tera: ltaer • ta tb delil • 
bır nota 4 - Ters: ba,.·Hnıa ctkardıit MI 
1 Sa btlrilı dal 1 - Anıua 7aptıiı • k• 
tide 7 - KHmbdc olmı,.arak • uku bulan · 
d•rialıkler ı - Takım adalar • bir erke• 
iıml t - Sana delil, ona delil • ters; 
b ir deııia nalı.il n11ta11. 

l'ıahrıdııı aıaiı : ı - Nen bet ıablbl • 
Aıfiltada bir ümııı:ron a - Bir bılife • 
ten. alıılrll s - Blr nota • Amıdkada bh 
Mhır 4 - Ten: Paada nrm• S - Aceleci 
1 - Ter•: Allkadar 7 - Bir nıık • ,..t. 
mü 1 - LlkırdJ • taharri t - Usak • 
lıaıllamalr. 

Evvelki balmac - Sohlaıı aaia : ı -
Aıeıuaul 2 - Lut • ttU a - ltnt • taaı 
4 - Ulıap • nem S - Ur • rica 1 -
Xlllno 7 - Ut • knl • o 1 - Mutanaaı 
1 - Zat • Trak. 

\'akandaa a .. tı: l - Aletim- a -
ı..ar • tu s - Etek • ti 4 - Taclkat 
ı - Ut • pli• ı - Sat • Cent 7 - Uu 
..... r ı - LIM • ti t - LlmL 

htaııbul Lcva r •rıı lı 'T1İr l ii ;i 

'5 a•ırıalııı.J f{orı i ,yorıu l!unloı ı 

Beher kilosuna 50 kuruı tahmin 
edilen 2500 kilo salça pazarUkla sa
t m almıcaktır. İhalesi 5/11/941 Çar
pmba ,Onü saat 14 de Tophanede 
LY. Amirlltf satın alma komiqonun
da yapılacaktır. Katı teminatı 187 li
ra 50 kuruştur. Evsaf ve prtnamesi 
komia)'onda ıörillür, (335 - 9510) -20,000 adet 90ba bonJ8lı ve 8000 a
det dlnek yaptırmak üzere saç lev
ha almacaktır. Pa-zarbkla ekailtmeei 
5/11/ 941 Çarşamba li}nü saat H,30 
da Tophanede Lv. Amirlili satm al
ma komisyonunda yapdaeaktır. ı.
teklllerin teklif edecekleri nilmune 
ve temlnatlarlyle belll vakitte komis-
;yona plmeleri. (336 - 9511) -On bin adet bakır yemek tabalı 
almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/ 
11/941 Perşembe ,Onll saat 15,15 d• 
Tophanede Lv. Amirlili satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklile
rin nilmune ve kati teminatlariyle 
belli vakitte komlqona plmeleri. 

(332 - 9507) -Betiktat askert tınnında duvar ln
,..tı yaptırılacaktır, Pazarlıkla ek
siltmesi 6 / 11/IHl Perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirll!i sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 455 lira 92 kuruş, kati 
teminatı 88 lira 40 kuruştur, Keşif 
ve pıtnamesi komisyonda &6rillür. 

1 

ILl: .. SAB..., ~ , .. ~··~· YE - ~· ~ .~ , ,AKSAM 
. .. -..,-. 'l .-· ..... •A-r ~ .. 

. •• +'t .......,...... "4 • 

Müdürlüğünden 
1 - Orman Umum 'MOdilrHlğü merku ve 'rill7etler teşklllta için 

nümı.tnelerine ve prtnamesine göre muhtelif cim defterlerin basılması 
ve cilUenmesl eksiltme)'e konulmuştur. 

2 - Bunlarm kAtrt. mukavvası ve kaplık ktph mal17e kırtui;ye 
ambal"ından müteahhide teslim olunacaktır. 

S - Tab ve itçilfk muhammen bedeli (tfNI) llradır. 
4 - Eksiltme 11.11.Nl Salı günü ... t 15 de İstanbul Orman llılQ

dilrlilt\lnde 1ıoplanacak Mtınalma komisyommda )'&pdacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 74 lira 85 kunııtur. 
8 - Jıtekliler bu ite ait prtna?MYi Ye nümuneleri İstanbul Or

man MUdürliliQnde ıörebillrler. 
7 - Münakasaya ıireceklerln muvakkat teminat mllkbuzu tesllin o

lunacak malzeme muka~ (4540) liralık ikinci bir teminat, kanuni i
kametgAh ve ticari ehliyeti n şirketlerin talebi halinde bunlardan baf
ka 3490 ~h kanunun a ilnc1i maddeelnde yazılı veslkalari)<le birlikte 
yukarıda ~n sQn ft aaatt. mezkOr komisyonda hazır bulunma-
lan llundw'. (9543) 

i ~ tanbul Belediyesi lanlar 
Beyazıt tahsil 111besi binasmm ikmal ve inşaatı kapalı zarf usu

lil'le eksiltmeye konulmuştur, Keılf bedeli 43175 lira 54 kuruı ve ilk te
minatı 3238 lira 18 kuruftur, Mukavele, eksiltme, bayındU"lak işleri ıe
nel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keeif hülAsaalyle buna mütefer
ri diler eYrak 216 kuruş mukabilinde Belediye Fen İtleri MOdürliltün
den verilecektir, İhale 18/11/941 Salı l(lnQ saat 15 de Daimi Encümen
de yapılacaktD'. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale 
tarihinden ııek1z gün evvel Belediye Fen İşleri Mlldilrlütune müracaaUa 
alacaklan fenni ehll;ret. 941 yılma ait Ticaret Odası vesikaları, imzalı 
şartname ,,oe kanunen ibrazı llı.nn gelen dlter vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarlfatı çevresinde hazırhyacaklan teklif mektuplarını ihale gü-
nü saat H de kadar Daimi EneQmene vermeleri llzsndır. (9465) 

Taliplerin belli vakitte k.olnlsyonaG Tophanede Saraçevl kundura km-
gelmeleri. (333 - 9508) mı tamir ettirllecekUr. Pu.arlıkla 

_ kslltmesi 10.11,941 Pazartesi günü 
Beherine 38 kuruı tahmin edtten saat 15 de Tophanede Levazım .A-

10,000 adet bakır su bardala alma- mirliti satın a~a kom_lsyonunda ya
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi S/llltft pılacaktır. Keşıf bedelı 2441 _lira 41 
Pertembe rtınü saat 15 de Tophanede kuruştur. İlk teminat~ 183 hra 11 
Lv. Amirliii satın alma komisyonun- k~r. İstekhlerin ıhale gününden 
da yapılacaktır tık teminatı 285 ll- üç rün f!Vevl sİtanbul Komutanlılı 
radır Nüm~ komisyonda ıörü- eube 9 dan bir ehliyet vesikası alm~- 1 
lür • (338 _ 91113) lan prttır, K .. if ve şartnamesi ko-

• misyonda 16rlUür. (340 - 9555) -hı milyon adet buz mıhı alınacak-
tr. Pazarlıkla ekslltm•I 11/11/941 
Salı günü saat 15 de 1'ophanede t.ı. 
Lv. Amlrllli satın alma komlqonun
da yapdacaktD', Nil!nunftl komisyon
da '6rülür. Taliplerin teklif edecek
leri fiyat 07.erlnden ilk teminetlarty
le belli vakitte komisyona &elmelerl. 

( 33'1 - 9612) 

-
Beberine 15 lira tahmin edilen 1500 

adet avcı bormu alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 11-\1-941 Salı ıilnü 
saat 14 te Tophanede Lv. Amirllll 
1atm alma komlayonunda yapdacak
tır. Taliplerin belli vakitte ilk temi
natı olan 582 lira 50 kunlf}a komls-
7oaa plmel-1. (127) (Mil) 

3 İkinciteşrinden 1 O İkinciteşrine Kadar Muhtelif 
Hatlara Kalkacak Vapurlann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattı na 

lzmlt hattın• 

Mudanya hattına 

Bandırm• hattı na 

Karablga hattın• 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr birinci ıU rat 
IZJQJr ikinci ıUrat 

Pazartesi '17 de (Tarı) , Perşembe 17 de (Ka
radeniz). Galata nhtnnmdan. 
Çarşamba 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 
de (Anafarta). Sirkeci rıhtnnından. 
Perşembe 8 de (Ülgen). Tophane nhtımm
dan. (İş'an ahire kadar haftada bir posta Y{l
pdacaktır.) 

Pazartesi, Salı 9,50 de Çarşamba, Perşembe, 

Cuma 16,00 da (Trak). Cumartesi 14,00 de 
(Sus), Pauır 9,50 de (Trak). Galata rıhtı

mından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de (Sus). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarııamba ve Cu
martesi 20 de (Konya) . Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh
tnnından. 
Pazar 9 da· (Mersin) . Tophane nhtnnından. 

, Çarşamba 12 de (Bartın), Cumartesi 12 de 
(Saadet). Sirkeci rıtıtı mından. 
Pazar 16 da (İzmir) . Galeta rıhtımından, 
Perşembe 13 de (Kadeş), Galata rıhtımından. 

(9542) 

N O T : Vapur H ferlerl hakkında her tDrlD malOmat aplıda t ele· 
fon numaraları yazıtı Acentelerlmlzden lS6renlleblllr, 

Galata Baı Acentellill - Galata nhtımı, Limanlar Umum MUdUrlUOD 
blnaeı altın da, ' 42382 

- Galata rıhtım ı, Mıntıka Liman RelıllQI b l· 
na11 altın da, 40111 

Galata t ube • 
elrkecl • • - Sirkeci; Yolcu Salon u. f 1740 

As. Fb. İzmir Si. Fb. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1- İhtiyaca binaen aşağlda cins ye miktarları yazdı (38425) lira mu

hammen bedelli Uç kalem malzeme ayrı ayrı veya tamamı kapalı zart 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Satın alınacak malzemelere alt şartname mesai günleri içinde 
saat 8 den 16 ya kadar Tophanede Askerl Fabrikalar Satınalma komis
yonunda görülebilir. 

3 - Münakasa 20,11,941 Perşembe rünil saat 14 de İzrnirde Halka• 
pmarda silAh fabrikasında müteşekkil komllyonda yapılacaktır. 

4 - İstekli olanlar o/o 7 ,5 nlsbetlnde 2882 liralık muvakkat teminatıan
nı emvale yatırarak alacakları makbuzlariyle birlikte 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesi mucibince tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
ve belll kanunun bu hususa ait 2, S üncil maddelerine göre icap eden 
vesaiki hAmilen muayyen olan IÜJlde milnakasa saatinden bir saat f!V
vellne kadar İzmirde Halkapmarda Sllfıh fabrikasındaki satınalma ko-
"lllsyonuna makbuz mukabili teslim etmeleri. (9488) 

Muhammen bedeli % 7,5 temi,,,.. 

C 1 N 8 1 Mllctan Lira Lira 

Siyah sabunlu kösele 7500 Kı, 35625 2872 

Siyah vaketa 200 Kc. 1000 75 

Karaman Melini ".. 1000 Ad. 1800 oj35 
. ,, 

YEK0 N 38425 2882 
flıN/lllll 

8600 adet baıhk 7420 adet laplt alınacak 
Tahmin edilen bedeli (45530) lira olan 8600 adet başlık ile 7420 a

det ispit Askeri Fabrikalar Umum Müdürlilğü merke~ satın alına ko
misyonunca 12/ 11/ 941 Çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname .(2) lira (28) kuruştur. Katl.tteminat (6829) liradır. 

---~--------------~--(4345) 
SiNE FiLM LiMiTED ŞIRKETf 

Tasfiye Memurluğundan ,. ·, 
lJÇlJNCO iL A N 

Sine Film Limited Şirketinin hissedarlar heyetince fesih ve 
t~fiyesine karar verilerek keyfiyet İstanbul Adliye Sicilli Ticaret 
m~murluğunca tescil ve sicilli Ticaret gazetesinin 26 Eylt11 1941 
tarihli nüshasiyle ilin olunmuttur. 

Sine Film Limited Şirketinden alacaklı olanların işbu illn1 
İşçi Çll"ak mektebi yeniden açılacaktır. Talip olanların 5.11.941 ta- müteakip iki hafta sonra intipr edecek üçüncü ilin tarihinden 

riblne kadar Umum Mudürlillümüze dilekçe vermeleri ve şeraiti öğ- itibaren bir sene zarfında, tatil günlerinden maada her gün saat 

~ 

renmek isUyenlerin fen heyetimiz müdürlı.iğÜne müracaat etmeleri. 14 den 18 ze kadar lstiklll caddesinde Saray Sineması dahilinde 
..._ <9503> _. ka1n yazıhaneye müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri lü· 
,. zumu ilan olunur. 

1 M A • ı• v • d Tasfiye Memuru: Sıtın 'Oner 

stanbul Hava ıntaka Depo mır ıgın en lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - 5000 kilo (150) m/m lik çelik mil alınacaktır. 
2 - Kati teminatı olan (637) liranın Bakırköy MalmüdGrli.ığllne 

yatırdarak makbuzu ile birlikte 13,11.941 Perşembe günü saat 11 de Ye
ıllköy Hava Depo Amirliği Satınalma komisyonunda bulunması. 

3 - Evsaf ve şartnamesini almak lstlyenler tatil gunlerl h ariç her 
gün saat 9 dan 17 ye kadar Yeşilköy Hava Mmtaka Depo Amirliğine 
müracaatları. (9490), ·- 1 

Devlet Demiryollarır ve Limanları işletme idaresi ıla n ları 
Muhammen bedeli 207,000 lira olan 10,000 ton çimento 17 lkincitee

rln 941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara~ida
re binasında satın almacaktır. 
ıBu işe girmek Jstiyenlerin 11,800 liralık muvakkat teminat tle kan. 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14}0 a kadar 
komisyon baııkanhtı reisliğine vermeleri llznndır. Şartnamqler 200 ku-
r\lfll Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (9475) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Ne§rıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

1 - 90 kalem 28 ~e 50 beygirlik deniz Dizel marka traktör 7edek 
malzemesi satın alınacakbr. 

2 - 432 liralık kati teminatının Bakırköy MalmQdilrlüğüne ~tın
larak makbuz ile birlikte 13.11.941 Perşembe günü saat 11,30 da Yeııil
köy Hava Mmtaka Depo Amirliği Satınalma komisyonunda bulunma-
ları. (9489) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Erzurum Nümune btitahanesinin 88 kalem illç ve ııhht malzemesi 
açık ekailtmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 5.11 .941 Carpm~ ıQnü saat 18 da Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürllllünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 86 kalem ilAç ve sıhhi malzeme için 1111 Ura 
73 kuruştur. 

· 3 - Muvakkat teminat 89 Ura 40 kunıetur. 
4 - İstek1ller şartname7f ber gün )tomls)'onda görebllfrl~ 
5 - ts~kliler 941 yılı TicaTet Odaaı vesikasiyle 3'190 sayılr kanunda 

yazdı vesikalar ile bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubiyle birlikte belli günde komisyona ıelmelert. (9143) 


