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Bu 
Devlet mtaplan Dat\rltıfb&aı 

Vuzuncu Doğum Yılı mUnasehetila 

Namık Kemal 
oııa Ali lllrem'ID eseri 

bu eserle Namık Kemali kendisine en ya.km bir 
kimsenin kalemile tanıyacaksınız. F : SO Kmut 

Satış yeri: 
Maarif Veld.Ulğl ya.ymevi: Ankara ca.d<Iesf 

(11978) 

B ··yük inkıl8pçımıZ Namık Kemalin 
doğumunuri 100 üncü yıldönümü 

Harbın sıklet 
merkezi nerede? 

.Yazan: ASIM US 
Anupa harbinin ıklet merke-.d 

t.ekrar garba. intikal ediyor. Bunun 
sebe bi Akdenfaden İngiliz donan• 
masmı çlkarmak vo bundan sonra 
.hnıpa, Asya Ye • .\frika kıtaarmı 
hu ikt de,·ıctin hayat sahası hali
ne getirm<''k için mihnr devletle
rl tarafından tatbike girl!jilen pta
nın -bir taraftan Arnanıtlnkta 
diğ~r- taraftan Libya.da tta.ı~ 
ma.glubi.reti Ü7(•rin&- tahakkuk 
etınck imkfınsızlığı anlaşrlmış ol. 
nta.'4tdrr, 1timada. (leğer bütün kay
~aklar Alıııaııya.nın önilnıüzdeki 
Jlkbaharda, bellü de daha enel 
Eritanya adalarına ha\·ad.a.ıı ,.e de
niZ11.ltmdan yapaca~ büyük bir 
t~ruz ilo İnAiltereye ihraç teşeb. 
lııı-.unc giri~ceğlni bildiriyor. B u 
maksat ile Alman:rndn büyük Jıa-
7.Irlılıla r oluyor. • 

Esasen Akdenlzdcn İngiliz do
nanm:ı. ... ıuı ~ı'l<annak plim tabak. 
lmk etmi~ olo:rıydı lino mihver 
fleYletlcri AlTIJprı harbinJ ka1.aıımış 
olmıyacakh. Yalnız Avrupa, Asya 
\e Afrika kıtalan üzerinde siyB!li 
'e ildısadi hiıklmiyct kaza.ndll•tan 
t;onra bu el ey lef lcr lı;in uzunca bir 
7am.·m harbi idum etmek imkam 
lıııs'll olarnkh. Alman.)·a.nm bun
dan ıı;oııra harbi ka:ıamnak iç in 
bağlandığı iimit 1.üı:ük haclnıde 
11c'k çok dC'nlzalh gemileri yapa· 
nık hna.d:ııı tayyarelerle, denlı
den bu denizaltı gemileri ile Brl
tanya ada mı abluka etmek ve 
hariçten yiyecek getirmek zaru
retinde olan İngiliz milletini ~ hı· 
1'8.karak sulha mecbur cyllyebil· 
ınekti,. 

Öyle göriilüyor ki Arna\."Otlukta. 
, .e IJbyada. 1tnlyanlann giriştikle
ri taarruz hareketlerini ba.şa.ra
madıktan maada mukavemetten 
dü~melerl rn Jıcr geçen gün yeni 
bir mağliiblyefo uğranıalan Al
ınanları tekrar Britanya adasına 
11mumi bir taarruz ilo lhrM yap· 
mak planına çevlrmiştir. Arnavut· 
luk ,.e Libya mağlfıbiyetleri ttaı-

~·ada da.bili bil""'.tÖtriiDtii husule ge· 
Urir ve fa~t - partisi iktidarı el
den kaybederse Aimanyanın bu 
tara.It.a. yeni bir harp cephesi SA;· 

mak mecburiyetinde kaimaSı ihti
mali ştipheNiz Hitler Uo arkada§· 
lımnı düşündürecek bir meseledir. 
N as;ronal ıoosyallzm zimamdarları 
bir gün böylo bir nziyet içerisi
ne dii~ınckten korktnklan lı:in da
ha en·eı Britanya üzerine ibrao 
plinmr tekrar c llerlno alıyorlar 
demetldr. 

lt.alyadald sa.rsmtıla.rm Alınan
ları nasıl bir telişa. düşürmü~ oldu
i;runu anlamak için her blrt otuz 
a ... ~<er nakleden t.a.yya.relcrden yüz 
Jıadannuı ısilratle bu m emlekete 
günrlerilmlş olduğunu A"ÖZ önüne 
getfrmclc kii.fi gelir. Alına.uyanın 
1tal~·a:rn bu ~ekilde nakliye tayya· 
releri \"enncsj gösterir ki 1taıyan 
donanmn .. ı artık Akdenizde kıym.e· 
tini kaybetnılşUr. \'e harp gemi
lerinin hinııı.ycslnde olarak J.,lbya.
ya. asker 'o ralihlmınat gönder
mek milml<ün değildir. Bunda.n 
ba~ka 1lalyanın Alman nakliye tay
:nırcı~·-inc muhtaç olması da ayrı
ca İtalyan lıaYa 'kuvvetlerinln 
t•bı>mmi~·rti h:tldtm tla öt.edenberl 
:-:apılan pro)lag-andalıı.rm kıymet
ı-.izli t!ini de gi>stenıılştir. 

.\<'aha Almanyıuım bu şekilde 
~·ımlıınr ıt:ılya~, kati rnağlübiycte 
ılrı :hı siirülılenml'ktc>n 1mrt8.J'abl
ıı- rai ":' P.unu 'Tannetmi~·on1z. Hatta 
;"..'r· .,., unın l>öyle bir nında b11-
J··-·1 ·unu lıilı• tahmin etmiyoruz. 
'"'"'' :\hı ıı.nların denİ7::\llı t:ıarru-
7~- ıı.-. Rrihtnyayı abJn• ·ıı etmek 
1 ıı \erine tekrar .\•layı lstlli. 
I '" " "ı• ı ellerine alm.al.armdan da 
n:ılryoruz. ( Dctı(lmt f incide). 

" .................................................................................................. ------------
Bilylik Ti.irk ve inkılapçı şairi. Namık Kemal 

bundan 100 yıl evvel bu,gli.n doğmuş ve doğuşu
na ŞU m.ISl'a tarih dilşüriilmÜIJtü. : 

Tekirdağmm yalnız adı bilinen bu (8.rif) şa· 
iri bu doğumun ne bUyük bir istikbali olduğunu 
herkesten evvel söylemiş : 

"Erdi §eref, ha debJ"e, Mehemmed Kemal Ue" Erdi ~ref bu yurda Mehmed Kemal Uet 
1840 = 1256 

......... 1 ....... ,. ... 

örfi idare üç ay 
müddetle uzatıldı 
Ankara, 20 ( A.A.) - B. M. I menkullerin kıymetıendiıilme· 

Meclisi ibugiin doktor Mazhar sine aJt kanun layihası ile tsve. 
Germenin ibaşkanlığmda toplan. çe sipariş edilmiş olan şiınendi· 
mış ve celse açılırken Bolu me- fer müteha.nik leva.zmımın Tür. 
busu doktor Emin Cemal Suda. 1 kiye~ ithalleri mühletinin. Tüı
nın vefat ettiğini !bildiren tez- kiye • Fransa. ticaret, kont.en• 
kiresi okunmuş ve ha.tirasma jaıı ve tediye anlaşmalariyle 
hürmeten lbir dakika. a.ya.kta SÜ. merbutıan hükümlerinin temdit 
ktli: edilmiştir. le:f?ıe ait kanun liyihasının da 

........................................... 
l ngiliz 

donanması 

ADRiYATiKTE 
Bariden Draç'a 

kadar olan 
sahayı taradı 

(Yazısı 4 üncüde) 

(VAKiT) BUGUN ONUN 100 UNCU 
YILDONUMUNü KUTLAMAK 

iSTERDi ; ŞiMDi DOGUMUNUN 
100 UNCU YILINI ANIYORUZ 
'Edebiyat ile hürriyyete ci.n versen de ;:
Yine bir {Namık-ı) şeyda yetişir hakinden,, 

- .. 
.~~Y~ vatanperver şair Namık Kemfilin doğumunun 100 üncü 

yıldonum.u münasebetiyle üniversitede, okullarda, halkevlerinde, halk 
odalarında vatanpen·er şair hakkında ihtifaller yapılacaktır. 

H~r kürtül müessesesi bugün hazırladığı programa göre, Namık 
Ke.mfilı anacak, onun hayatından, eserlerinden milll mefkuresinden 
ve vatan.sevgisinden bahsedeceklerdir. (aPiJ.oun- t ıw.vaaa) 

1 Bardivayı Namık Kemale 
. k~şatan . ait yazılar 
ıngıhz kuvvetlerı ~---l',de:-

ç b · tt•k Namık K emal'in en eri gı 1 • Kronolojisi 

çe daraltıyor Be~lnclde: Ya.zan: btıkkr tarik nıo 
(Yazısı 4. foı: :;Je) 

italyan 
denizaltıları 
İspanyol gemile

rini batırmak 
üzere emir aldı 
~ndra, 20 ( A.A.) - A.mL 

r~lik dairesinden bildirildiğine 
g?re, İtalyan denizaltılarından 
hır grup bazı tspanYQI ticaret 
vapurlarına hücum etmek için 
emir aJmıştır. 

Bir İtalyan denizaltısına kar
şı ~apılan ve muvaffakıyetle 
netıcelenen bir hücumdan sonra 
İngilizler amiral Mario Falan 
Gol~nın . imzasını taşıyan bu 
emrın bır suretini ele gec;irmiş. 
ler ye fotografıru çekmişlerdir. 
Emırde şunlar yazılıdır: 

44087 numaralı ve 2 cari ta . 
rihli telsiz emrinin bir suretini 
ilişik olarak gönderiyorum. 
1mza Kıorvet kaptanı Sallilto 
Sestini. 

Suret: 
Casablancadan hareket eden 

ve Liıfuona gitmekte olan Ybar. 
r a ve Pinillos kumpanyalar.ma 
ait lsp~yol. bandıralı vapu~la . 
rm hepsıne ihbarsız hücum edil 
mesini kumandanız altındaki 
cüzüta:m.lara emrediniz. 

Emrin altında bu iki kurrıpan 
yaya ait vapurların evsafı ve 
h?susi işaretleri kaydedilmekte 
dır. 

NamıkKemaI 
Yazan: Şllkflfe "lbtı ı 

Namık Kemal Sergisi 
Ya.zan: llasa.n BedroetUn 

Namık Kemal'in 
bir manzumesi ve 
münevverlerimiz 
ne dşünüyor?. 

Günlerin peşinden: 

Harp içind8söz 
hürriyetı . 

Bır k.a.ç giin evvel Avam Kama· 
rasında bir mebus ÇörÇ.ile hitap e. 
derek: "İngiliz hü.ktı.metinin harp 
siyase tinde bir değişiklik olup ol· 
madığını sormu.ştu. Bu suale sc· 
bep Sir Robert .vansittart'm rad
yoda söylediği bir nutukta: '-İngil
tere Alman milliyet.ini mağlup e
derek hacil düşilrnıek için harp 
etmiyor.,, dem.iş olması idi. Bu me
bus: "Almwıyannı mağlfip olmasl 
ve Alman milletinin lıacil düşme.si 
daha. doğru değil midir?., demişti. 

1n.giUz Başvekili taıiht bir veli
ka. sayılabilecek olan şu cevabı 
verdi: 

Bizim memleketimizde herke& 
kendi fikrini serbest.Çe ifade ede
bilir; bu fikirler ltiç bir •uretle hil· 
kfımet için bir taalıhüt teşkil et
mez. Müsavat çerçevesi içinde ser
best münakalJa gerek hüküm~t. ge
rek parl!mentoda kabul edilmiş bir 
prensiptir ... 

Bunu müteakip 23-11..1940 di binnei müzakereleri yapılmış· 
altı vilayette bir ay müddetle tır. . 
ilan ve 25.11-1940 <Ja. l!. M~isl . Yine ~ü toplantıda bi. 
tarafından tasdik olunan orft rınci :tnUZa.kereleri ya.ptlan mad· 
idarenin lhitammdan itibaren ~~ deler atuı:nda TU.tkiye .. Alman 
ay müddetle uzatılmasına. a.ıt ya a.rumda imzalanmış olan 
Başveka.Iet tezkiresi okumnUŞ ticari mübadelelere mütedair 
ve müttefikan kabul edilmi§tir. hususi a.nlaşmal'a. !bağlı (b. 1) 

Karacabey ovasını basan sular çekiliyor 

Sir Robert Varuıittart uzun yıl
lar İngiltere hariciye nezaretinde 
imparatorluğun siyasetini değiş· 
mez bir müsteşar sıfatile idare et· 
tikten sonra Avrupa harbi b3-0ladı• 
ğı srralarda vazifesi hUkiımetin. 
diplomatik baş müşavirliğine nak· 
ledilmiş mlimtaz bir şahsiyettir; 
tabii olarak İngilterenin haricl al
yasetinde en yüksek bir salfJı.iyeU. 
haizdir. Hal böyle iken Çörçil bu 
zatın radyoda serbestçe söz llÖyle
mesinde hlç bir m.aJızur görınil
yor onun sözleri ile hükümetin 
mukayyed olmadığını anlatıyor. -s.u 
suretle lngilterede fikir bU.rriyetı· 
nin derecesi hakkında çok canlı bir 
misal veriyor ve İngiliz devle~ ~
damlan: •'Biz bUrriyetimb ıc;ın 

Ruznamede mevcut maddeler- listesinde isim tashihi yapılma.· 
den askeri tayinat ve yem k~ ~~ ait li.yiha da bulunmakta 
nununa. müzeyyel kanunun bı· ıdi. 
rinci maddesinin tefsirine ait ----.,;._----'---., 
mazbata Uz.erinde geçen müza • 
ker<"'ler ve verilen izahattan son BUG·u·N 
ra ~abul edilmiştir. 6 
Buıa ve arazi vergi~i kanun. 

lan hükUmlerine tevfikan ver-
giden istisna. edilen hilkmt §il- SAYFA 
hı.slara. ait ınukat._alr py_ıi 

11l1y 16 kı.crta.rıldt 
(Yazısı 4 üncüde) 

harp edi'-·oruz. dedikleri zam~ 
.r " • ..ıı.uesı bugünkü Avrupa hsrbinın o~.r 

işte bu hürriyetin muhafazaM 01• 
duğunu gösterııtlş oluyor. 

]la88DK~yı 
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ı Radyo Gaz3tesili Namık Kemalin krono!~jisi 1 tlldıse er ar;s~~;d:l 

Hafta . tat lin~n 
pazar gününe hasr. 

laglllz deaıı kav .. 
vetıerı adrlyatilı 

deniz iade 
Bu akşam İngiliz bahriye neza

reti slya.d ve askeri ehemmiyeti 
haiz bir re~mt tebliğ n~retmifltir. 

Bu t::bliğde fngili'! ""muımasma 
alt haf'! ve ağır deniz kuvvetle· 
rinin Adrlyalik denizine virJikleri 
b!ldirilmekt!Xiir. Bu kıı"'Ptl"r kru
\ı"azör ve to!""idol:ırdan 1'!"11rekk"n
ti .. Adriyatlğe glten gt'-niIPr ttal· 
yada Bari'yi ve Arnavutluk sahil· 
lerlnde de Dr .. " li,.,,.,. .. , ''" /. v'o:ıya 
lim!'l.nı arasındaki sahili taramış • 
lar-lrr. 

Daha gec; vakit dnnıı:••:m!l ku
mıı.nd:-nmm ldarcs! ' t nda Otran
tn bo~ıı::mr gE>r"n aıJ-yr hıırn Fcrrıl
ler:[ Avionva ı:mrnm" ,.;·•-csek in· 
filı''-lt ho-l-ı.1ar ~tmy"l"l"~rr. 

G"rt:I A-'"i""tı~ ... pıi?ntftve kıııı'lar 
bir k"<' d f'a fıı"'i'lz h"""' !!Pml'rrl 
~rrııl"ti ftY"'\ h .. -ı .. r drnl• .. JMarm· 
dan 'b"rl'ttl. B5••!e c'n.,•'1rn•nm 
.Adriyı>.ti.;e girerek Jfmanlan bom
b"l"~"'""~ v"' J'l"Ün" ·ıılft.tı kesm0 sl 
flk drfa V'\!<ua J!"t'lmı>J•tP-11.. fn~
liz kuvvetleri Adrl~·atlkte ftalvan 
harp gemilerine de rsqtlamıım1lj-
1a.rdır. DP.mek ki arb'k ,ıA;ı;.ıı } ı . .ı._ 
rıb:. Adr'vatik ıfenm bile ''birim 
denfz . ol'l"'a'ktan N ,,.,..,ııt-t·. 

B•t ha ...... 1{ .. •"n ar.'·"-i ,.,.. "Mmfvc
tt de l'l"'ıiır..>ir. Fi';•r t,.~llz do· 
ııametıf b•ım~a mıı!\~k .. l~h k"'"C""-
11e A rnıovı•tt··Y.• .. ı.t Vu"'"!'l•'" !'!!1 

lfıl kolavla•nr. cH"'t"r taraçt 'ln tn'!i
){zler A lcdeni11 vt'h•nıı ti"!!N't rrp. 

m'l!""t!nP aM'!'lttı "'~ .. ı.trrl'IT hfldlti
yorlar. J .oyd 11frk,.tf A kc'.,.fz f~ln 
•h~orhsrz mal kabul etmeğe b&§· 
lam.bltT!'. 

ftalyanın vaziyeti 
ve Almanya 

Almanya f talvanm vaziyetini 
)'akmdan takfn cdl .. or. Bro"nPr ve 
Jl'ransadan A lmanlann t'9:•rava 
uker ~e<'lrdJl{Jı-ri ~vlcnh-oi13a dn 
bu h!! herll'r henüz teeyyüt Pt.mlş 
de~·tdlr. 

Fakat ftalvan!ar Ahnan••11nm 
l>U yardımmı fstemP.dikJo:rf rrı'k(}lil. 
yor. ttalvanlara Pöre bn~il"r'ne 
en bUviik '''H't.~..., tn~Itereye taar· 
:rus fle yapıJabfHr • .Almıtnvanm da 
böyle bir taamın havrhnl'!'l"kt"l 
oldufu fn!Fiıtere ve Amerlkada 
-5ylenmelrtedir. 

La valin azli 
La.atin azlinden sonra Fransa

daki esr.ıgen~·z vazivet hlll de
vam edivor. Gelen haberlere ıorB· 
re Lavıtle ltibarmm laıle!!f için .At. 
man setfrf bir tetııebbils yanmıştrr. 
·Bu teşebbll11 ne tıetlce v~Hlr, bu 
maJQm dernls'! de Fıa.ndenln v zı. 
feve b!'!cıfa-tılh he.beri gnJdi~fa~ 
göre Lavalfn tekrar lı, h ~"'a gı>l. 
ma9f bugUn için mevzuu vabia de
fildir. 

Şimali Afrika harbi 
Llbyadald f91gi]'s harekltr lnkl

pf e•mektedir. Taarnız e-'ıı,.., .. kte 
olan Bardla lrflm••nnıe .. lııı ~~ttf!ri • 
Jen büyük İnglllıı kunetlerinin 
tazvik laltmrladır. Bu mevkiin 
mukavemeti tn":lis harek!tnu ~ 
rfin geclk~tlr. İtalyanlar re
rnerde bir mukavemet tesisi için 
BıırdJa'da dövUşen Uc; tümen feda 
etmişlerdir. Bardia'daki İtalyan 
kuvvetleri de e&lr olunca - ki bu 
~k muhtemeldi?"- mahvedilmiş 
olan ftaJyan kuvvetlerinin mikta
n aekis tümeni bulacaktır. 

'iY unan • halyan harhi 
İtalyan - Yunan b:ırbl muvafCa· 

kıyetle devam ed"yor. Yunanlılar 
flmalde yeni muvaffakrvet kaıan-
11ıı~lnr, 1talyan1ar büylik zayiat 
Yermişlerdir. 

Merkezde ve bilhUM Tepedclen 
"Ye Kiieora civannda ltalvan kuv
Yetlerl rlcat ctmeğe mecbur kal
lftJ!7la'tdır. Cenunta da h<ırekat Yu· 
nan!ılRr lehine lnk~ etmektedir. 

B!r kömUr danosu 
1 

çöktü 
lld amele hastahaneye 

kaldınldı 

Blr utr evvel Tekirdağmda bu· 
giln doğan çocuk için (Erdi tere! 
bu debre Mehemmed KemJ.l De) 
mmranıı doğuın tarihi olarak ve
ren şair, Tllrk &lemine bu dolumla 
blr şeref erdiğini söylerken, IÜP
bcaiz onu dUşUndllren bu kellm<' 
nln ebced hesabında (580) tutan 
kxyınetindcn bll.!Jka bir şey değil 
ii; fakat do~:ın rocuğun {8 yıl gi
bi kısa b' r zamanm havsalumı 
gerçekten n!lsd bir şerefle doldur
duihınu gtlrdükc;e Teklrdıı.ğında bu 
~c<:hnl ~:ıirln bir istikbal keşif ve 
tevcL.'tlndekl i~ııb~•inı> NPcib F n 
zrl da imresne yerindedir. 

Ben Namrk KemA.l tc;:n, iki yr 
evvel (Va.kıt) dP (Namık Kem-' 
nğ olsavdr ctımhuriyet<:i ohl'Rk 
tı) diyen bir yazı n~retmı. Vf' 

Namık KemA.l ne kadar eeklae o 
nun (inkılA.bcı) VMfrnm d:ıima di 
ri oldu~unu anlntmak lı:ten-lştim 
Diyordum ki dedesi 107, babuı 84 
vaşmda tl1en bu inkılab adamı. A 
tatürklin Sammına ayak ba~tıt 
ı:ım~n 79 ya~ında olacaktı. Sağ ol 
saydı. Na.mık KemA.J: ''Var imi~ 
kurtaracak bathr karl maderinJ, 
diye Mustafa Kemale kııca3'·nı a
çacaktı. Namık Kemli elbette cum 
huriyetçi idi. Onu Midilliye süren 
ve ölümüne kadar oralarda ailrllk· 
Jeyen jurnal da bövle demivor mu 
ldl ve kendisi muamlarma karşı: 
"H!l!km cumhur ya...,maya hakkını 
kim inkar edebl!.!r? Mim tptld1v · 
zuhı•r.mda b'r ncvt cııM~•Jr değil 
m! j rl{ ?" del""'ivor mıı id;? 

Bu defa r-'amık KC'l""A1A .. n brhs 
·~lıı onun a:ıltanatcı. hilifetcl, itti· 
haddı isllmcı taranarmm hak.ikt 
mana ve hedeflerini söylemek is
terken, son çıkıın (T:ınzimat) ki· 
tabında Mytn thııan Sungu'nun bu 
bahsi pek Ustadane olarak onda 
''amı" olduklarmT g6rdUm: bu de· 
ra Nılmık Kf'm~ll ga7.ctecf bakı· 
mmdıın tahlil P.tmek l!t~dim. Bu 
mn asebetJc lı:amtırdığrm k:taP
lar haıı"\ daha büvü.c no1:s:ınrn te
JA.füi fikrini \•erdi. Aeağtdakl cet
vel bu fikirden do~yor. Bu <'l"tve! 
Nam·1~ K"l"'alin ha\' ı•t krono,oj!
!'line bir not olarak kabul oluna· 
bll"r. 

CctveJdP'd tatihlP.rdl'n hf: takı
m'Tlm te!hft;nde bu bah~in en sa-
1:\ '-i""tll dili füıtad Mahmud Ke
m!! tnal'm IUtfu.ndan istifade edil
m "wtlr. 

Cetvel gözden gee'l"ilirse Namık 
Kemalin havatı nert'l"rden akmış. 
nerelere c;a:mıp nMıl !eyer.anlarla 
kabarmış, rıPcıııl e9:!rler vermi,tir, 
hem bu gtlrüiecek. h~ bu merha
lelPmen herhancr\ biri tız~rtnde 
tetkik yanmak lstivenfor lr.enMile· 
tine bunda ipt!dat bir kılavuz bu· 
Jar.akt.r. 

Mevcut ıv•cırlv,t aM~dnld thtl- · 
l~flar .tarlh f:ı M:ırı hC"n\ o k""ar 
rok ı•ıYr ııtırdı ki bu arada a~d iı.· 
t"<iiVinıj ''!'!"mava %!!.!"•An ka~J"lAdt. 
Bir gİİ!\ N31'1 rk° K ('mA.'h "'RZ"'t€ci 
".er>he11I ll".~rlned ~tıl'tl""k b!r fır
•at ıır:mın.lr ıl'in luı.t,...,...ı h•nılrrrken 
v11lnıt onun Mc nesrolıınrn"MUI kl· 
t'!Jarrn~ım birini ı_p:ız •ecl ıırkad"Ş. 
l:ıt'Tf"~ }\l'~ı,,,.. pAl"I''"'',..., . 7,"ıılt"~e· 

rl"' b•ı 'k••' .. 1" KMTı~"n ........ tPc' llk 
telakki.si bir gonca halinde bulu
nuvor: 

Olma matrtı' o bdaT Alınla d 
blsmaya, 

Otar Olllar da aece sehv tt hat&
ya mazhar; 

hd llUAıyyet eder lı&tıl-tt hakla 
· t.emvtz: 

Jllrt Wlayk·I habf!tdlr, biri ... 
mlylM nuarl 

••• 
21 Btrlllctklnua 1840 Teki,..,.. 

ıt.ıtda (bıı.but: Konyadan g"elme Be· 
kir A~nm oğlu Sadra.sam Topal Or 
maıı ~ torunu Mun~ctmbqı Kur 
te.fs Asım Bl!y, anneal: 'Iektı-dıı.ğt mU· 
te .. clllmt s:ıllse riltbeslnde KonlçeU 
IAUt Efendinin kızı Zehra llanmı. 

20 Blrlnctklnun 1846 Af)'OGda .,.. 

Evveli. vahşi herekeUer yapar, 
karşı..smdaki erkeği tırmalar, fakat 
çok c;abuk bitkin blr hale gelerek 
bUtiln adalesi gevıemlt gibi blr 
kUlçe balinde erkeğin kucafmda 
kalırdı. 

At tıatllndeki kmn korku ile 
titreşt'ği belli idi. Belini amwııa 
kavnyan kollardan kurtulamryaca
~ı anlıyordu. Yahut dört.nala gi· 
den attan dllşerae parc;alanacalına 
düşUnUyor. Belki de bu sUra.t ona 
hiç bir geyi dUfilndUnnUyordu. 

Langada Tülbentçi Hüsam.et- Artık koY1Llanmak tehlikeel bJ. 
tfn rna'ı,,1' ... - i-d'? v;A" "•l ıor r"~. 
eesi::de 6 numaralı kömür de mayınca atlar atıratlerinl uaJttı-

lar. lWıya başa geçti. Km tqt· 
pcsu yağan sllrekti yağmuı.ar yan aUvariye y&klqtı: 
neticesinde evvelki gece birden. - Sen yoruldun.. V« 1ı6ru ar· 
bire çökmüştür. kadqlara., 
A:hşap ve ha.rap kömür depo· lşte •llYarl, o vakit km &6r'dl· 

au yıkılırken içinde ~ahşan Ce. Bir an bu körpe vtıcudun hara.re· 
mal Karaçubuk ile Ali Yılmaz tini ta danıarlannda hı.etti. Kal
enkaz altmcıa. kalm•. muhtelü bf çarptı. Onu uzatamıyordu. Atm· 
·erlerinden yar.-lanmJŞlardır. dan ind1, kızı da yere tndlrdl. 
Yanlılar yet~nler tarafm- Şimdi onu 6reetemekten. korku-
uı ..... •'°tndııa t*anlm.19. J«. G&lertnt Sftzlertnd• ~ 
--ra.hpqa bwıneefne kaldı. j yordu. Fakat bir araht Jmm muı. 

·~l&l"dlr. hJt blr aetretle Yldae helnnMrta 

Y azan : hakk ı /arık us 
~ıı.,_.., (umeıdnln .... AbdGU&· 

ut J:tmdl KarabJ,Mı' Balübe muhumı 
tayin olumnUftW'.) 
ıua Amteel öldtl - ...._...._ seı 

Jiler. 
1841 Beyaat Utta,_._ ........ 
18•9 Valide BU,UyeeAM 't"ertl4L 
1852 ~ -...ıyıe Kan.. 

..................... ,, 
ft pY*Jar. 

8 Mıı.rt lMT (1-.... 199palan) 

w k&rglr ,... - ........... 
mllk 'leıJl çlktı. 

8 Mart 1M7 .. ylme rtlt'-' Madl 
en-ııl mUteauıylzl verllcll \"e ı:nuruna 

nıı nua.tnJlltae taıta ecmıa. Olt
mcdi. 

25 Temmua 1876 (Vatu) pqe.a.ı. 
......... _..... .. Wuw ....... 
(11~1876Jılandaa ...... 

..U- ,..._,.. ftAWI......,._ 

~). 

11 SJlAl 1171 ~ ....... ... 
ow.. 

E71011811 &w eeMl wkzıı .. ....... 
ao Btrtııcitettin ı&T6 a.,eu Mkert· 

Je Cl"tlll1etl ...... ,..... kalıtı UAa 
ed1ldL 

(19 tldDcitetrin ı~TI Mldllat .... 
ladradılll). 

21 lldlıcttepta 181t 1aDel ......,_ 
11om1q..- ....... illa ...... 

r , 

l_g~~ke~-~~!!~~ 
Büyiilı Tarihi Aılc .,. Macera Romcım 

olduğunu cörU.noe 
gtlltlmMdi. Kl.hya: 

~. naklan pembe pembe oldu. ar teY· 
ler mınldandı. Sonra intihar et
mek ı.ter ılbl ytldltO)'Ull attan 
llU4ltı. Eter yeniçeri ftktlnde ye. 
tJfll'eHydl mutlaka Wr yeırt lclrda-

- Haydi. kim alaeak ! .. J'ula 
dunnaja reımea.. Gene arllaııus· 
dan gelirler •. dedi. Dtfer y~· 
tiJerden bUt ima yakl8ftı, Kobmu 
beline doladllı libi ata a.t6ae fır
lattı. 

Km prpauyordu • .AtiM ite.dini 
yere att. 

T•içeri lnwnll*': 
- Vay .. kahbe .. c1l7e JaaJlqrdı. 
Bu tt:ler daha psdetle atm e..-

tihıe ~ '" kolma man ..... 
kerelr: 

- B.t ulnıitu- ,...., 
Dl)'9 kfmb. Dil- ,.... ...... 

caktl . .At da bu haretettea ·~
müı, kofmaia betiudltl· 
JWıya bu becerllll ..... do

layı yeaiçeriyi .-.rlt.dl: 
_ Huan onu eTtnden, yatağın

dan çıkanp bara)'& ~- 8en ha· 
sır elinde ikea atma ~ 
diye aöyleadl 

Bu anrl&Ylf, ~ isMti 
nef8ini kmnJlt ol~ eq1mı .... 
km bir uuklataıı ata, hr de kıza 

bk külreh• attılar. kktl. Sonara. ~ MftaDt 
h-~· ... y •• ,. .................. ... 

Hükümetin fevkalade ahval 
dolayısiyle Buyük Millet Mec. 
lisine bir kanun projesi •\•ere· 
ceği Ankara haberlerinden an
laşılıyor. Yeni kanun proje:in. 
den maksat cumartesi günleri 
öğleden sonra başlayan hafta 
tatilini yalnız pazar gününe 
hasretmektir. 

Hafta tatilinin cumartesi 
günü öğleden sonra başlaması 
İngilizlere mahsus bir adettir. 
Kömür madeninin kendileri i· 
çin bir milli inhisar oldt.3u za
manlarda. sanayi ve ticaret file. 
minde yıllarca. rakipsiz yaşayan 
İngilizler bu vaziyetin temin et· 
tiği refah ile sabahları işleri-
nin başma geç gitmek, akşamla. 
n erken çıkmak, cumartesi 
günleri de öğleden sonrıı. başla· 
yan tatili pazartesi öğleden son 
raya kadar uzatmak itiyadını 
Avrupa harbine kadar muhaf a
za etmişlerdir. 

Ancak bu itiyadın İngilterede 
refah amili olduğunu zannetmek 
hatadır; bu itiyad İngiliz refa. 
hım yaratmamış, fakat İngiliz· 
lerin bazı tabii iktısa.dt hususi
yetler sayesinde mazhar olduk. 
lan refah bu itiyadı yapm'stır. 
!nıtilizlerin hafta tatilini cumar
tesi gilnil öğleden pazartesi gü
nU öğleye kadar uzatmalarına 
mukabil öbHr tarafta rakipleri. 
Almanlar günde on saat, on iki 
saat, Japonlar on dört saat ça· 
lışırlar. lktısadi sahada Al
manların ve Japonların İngiliz. 

• lere karşı yaptrklan müessir 
tlJ8tf~• ı;;e ~'tö ~~a.bette bu halin tesiri ooyük. 

(ta Hiiii ıatt ~ -~ Biz TUrl..ler mtlll iktısat ---
·~ ~ INllllc1'1 Cif'· haam~a Avrupa. memleketlerinl den hıqbiri ile boy ölçüşecek 

bir va~jyette olmadığımız için 
hafta tatili !'istemimizi medent 
refa."l ııev~vesinin en yüksM 
derecesine çrkmış mHletlere 
benzetme~ çalışmak esasen 
pek doğrn değil~. Onun için 
hükumetçe hafta tatilini yalnrz 
pazar gününe hun:tmek :'~in 
alınacak tedbir çok yerin<k<Jir. 
Hattı fevkalade ahval ve şerait 
~ikten eonra dahi bu U8U. 
lün df:vam etmesi arzu edilecek 
l>ir şeydir. .A.. 

Harbnl sıklet 
merkezi nerede? 

(BtJf tarafı 1 incide) 
Fakat Almaııyada göze çarpan 

ba yeni hareket ka.rfıamda de 
mokrul cephesi aesab kalmadı. 
Amerlkanm Jlmdlyo kadar 1ngU· 
t.ereye yapmakf& olduğu yardon, 
para mukablllnde aUih satmaktan 

~~!!!.~imf- ibaret iken. ve lngtltereye kredi ile 
ıiT&l!falS mal .. tmak, yahut para ikraz et

r-JllMt •11h--. 
2 Btrtnclk&aun 1881 • ıı •= &.-

im ...... rnftı,... ıldlfL 
1838 lh'olltAU t.eknriıMll-
1818 (0 ... Tarllıl) illa ..... 

~ " Wr ~ e.ertncı Y&ak 
~. (Jtrnalı .....,. 8atd WnlD.· 
de lıArl JUIJ'OI"·) 

tt BlrlncttefrtD 1888 aı...a,aya 
... s.ektulııull• ,....... 

ı 8iıtncill&nılll 1R88 ıwu... lnr 
... ....... • ... ildi. 

atıldl ve yaııağma liddetll bir yum 
Nil yerl .. tirdl 

JIM&D. Pntek hm Ue )'9Diçeri
m omuundq )'ablayıp gert ~ek
mll ve kelldlnl tutamayarak mide
.,. pddetU ~ yumnak ywlefti· 
renk arbdatau yere eermJttJ. 

- A'tT&t d6vee yenlceri olur 
mu! 

Diye ktbya eöylendi. Sonra kor
kudan titrlyen kısa d6ndtt: 

- lla>"di, Mil ıeae ben.lmle 
'Jet. dedi. 

Abua km, 8&Dld tllıtçe büiyor. 
ınut libf bu ..ter minnet n fllk
raala H ... am ~ içine b&· 
karak ytlr6dtl. Befumı ~
lana tıkandlfı farbdiliyordu. l'a· 
kat km atıanaıror. bndin1 tutıı
)'Ol'du. 

ltid ine Y'DJ'uk yiyen yenic;eri 
alır alır atım yakalamağa gittl 
Dilerlm teluv huırlandılar. 

lltç BaLENlllYEN Btll PLAN 

Ali Pili&, Abu& kısmın kan ak· 
madaa bçınlapna 80ll dem:e ·---.... • (~ t1e1r} 

mek flklrlerl türltl türJü kanuni 
manialar kar§ısmda. kahrkon Cum
harrelat Ruzvelt bütün bu engel
lert azlnıkir bir darbe llc bir ta 
nla atarak: 

- Amerika İngiltereye parasız 
da oı. yardan edeedı ,.e her tür· 
11 harp slli.hlamu bol bol ''erecek· 
tir, lngiJtere harp ıııonunda bu 
yardıma makabil imkin bulursa 
verdlilmlz ııllAhlann kil'a.sım öde
yecek, ,ahut a)'Den geriye ,·ere
eekUr.,, 

Dedi. 
Ruveltbl bu eöztt gösteriyor kl 

Amerika baıtUn artık hlltün me\" 
cıtdlyetl ile tngtı~rentn y:.uunda 
Avrupa harbine glrml~ bulunuyor. 
Avrnpava orda göndennlyoNA hu 
da henüz bunun için hsıl1' o'madı· 
ıı, ya'1ut harp ll!n ctmıs olmanın 
IDM11Hyetlnl ~klen k~ndl Uzcrlne 
almak l"tedemlğf içindir. Eğer Al· 
manya \"e ttalva Amerlkanm tn
gllten-ye bu· tU~ltl yardımJarmı S"· 

bep JriSıltcrerek harp llln cd~ck 
olarlarıııı' 1914--1918 harlılndr ol· 
dağa gibi Amerftnulan Auuııa\"n 
harp C<'pbelerine ordular •la gr.te
cektlr. Don•la hiç ltiphc ~·nlttur. 

ASTM US 

Nazire! 

Kasıl yazmalı ? 
Uzatma işaretli (iı) Jarın bir va. 

dfesi de (l) ile kapanaıı hecelerde 
(1) in ince okunacnğınt göstermek· 
tir. 

BngUn doğumunun 100 lincU n· 
hnı ölümünden •l ~ ) 11 sonr-ı. h ..., 
cıyarak, lıf'm /i" Un ı ': :
ı Kf'r.1fıl) in n 1"1 'ı.ı ·· · 
(rnal) dc-· ı. crı·.) ir. 

(Kemal) ~ ıızmnm"1ı, (! • •• - •J 
yamı ah . 



JolttiHe: 

Sulh rOyas• 
hıgua Lor<tıar 

ı;ıılh tejebbMsii haldnltda ·lııonu~ 
hır oldu. -fw•ıet PMDm e ~ 
'eren ~ iilrıell ~ cı.ıwumın 
ana haUi:Dr Of'faya. n,ıda. Bu be
:nuıata ıııuaran • A.lm&nya harpien 
E"WeHı:I iJdiıalanDda ._., ~ 
hir saJh tr.kdi ~o bahM>hunu. 
nir ha.rbin :fa.cielan ne kadar çok 
tah.rllıiatr• n&:.ıı.c:ltt.r ~idd~t il olursa 
olcıun haııtııin nJhavei bofJD8Jll bir 
h~ m~ değil 'harbi icap etti· 
rl':n !!~ortadan kıa.lkn1t1slle t.e
min ~blUr. 

Bir hs.rbln hangi sebeplerle or
faya çıktığuıı göz önüne getirooek 
oJu"'8.DJZ onun na.sd biteceğini de 
tahminde mü!Jl<ülat cekınez<ıiniz. 

Harp, iki tara.fm dava..,mı kuv
,·etten ba~ bir \"Urlıa He haJle
d emedikJeri zaman demektir. Bu 
lıa!eti ruhiye iclnde ba..'51~·an ha.rp 
hir tarafın fikrinj diğerim• kabul 
f'Hirebil~ek dere-Oede galeM ç&l 
m:ısı ile miimkün ohır. 

939 harbi de bu klaıdl< tarifin 
kıı.drosu k;hıd<> patladL fftup 15 a.y
rlrr sf'faletf Ue, fe.cl.aJıın ile, öltiın
lerl ile, tahriplf'ri Ue <lE'VllOl edi
yor. Kara. A nıııınsı bir df'h~t 
iç.indedir. Yanın <lüziot"den fa'Tla 
devlet mUthi<ö1 bir lrnrku icinde ha
kimiyet sıfaÜarmdan sıyrılmı~lar
dır. 

ArruwutluJrta Yun:uı ordu.su 
~üne;ü ile tankları gerilere doğru 
'itirmt>ldedir. Akılenizde İn.:;iliz do 
nanma.<;;ı ezi<'i :r.aforlor elde etmiş

tir. Bunl&ra. hah9rak "JUlhe. ya~
tığımızı iddia.edebi.Ur mlyiz!Eğer bu 
harbin parça Jıallnde cereyan eden 
hadfscl-erini terldbi btr şekilde gör
müyorsak böyle bir diişün<'t>yc ga,

Jılp olmamız fobü görülebilir. Fa
kat 939 harbinin s<'bepleri bu ka
dar mevzii harplerle n1ha) et bulA
<'ak bir mabl:n•ttf' deığf ldir. 

Harp ha.kiki lıüvbeti ilP lnııtil
t~re ile Alma.ııyıı. ~mdadır. Bi
rinci plii.ıu işgal eden hAdke bu· 
ılur. Diğerleri ikicı~i derecede rol 
.. ahibidir. Ba.zt devletler d('I bu 
Jınrp sahnesinde sadEıee fi~nn
rlırlar. 

tnınıtere ile Alrnanyl\ amsmda
!<i hı.rp nihai n<-fü'P hu~uJe geU
r.>~L'K bir safhaya ht>nü.z gim'ıiş M.

;nlamaz. Çünkii, İn;ı.ilt.enıyi yı&."lDftk 
tlPm<'k ancak denfalere çr.lmra.k, de-
ıılı lruvvetlerinl yok ehne.k de
:n~ktir. Bmıa Abnı\nya, bu h~rp 
ıçlnde teı,.ebbüs ffli'(ICk bir ,.ad 
~-et.•ı.! değildir. 

Alnınn:ra. ka.ra A vnıpe.smda ha
!dmdir. Kara. ve hal'&. ordıı"n\'la ıs 
~~·drr kontinanda yeni bir 'takmı 
lıarel{etle-r ~·apmıı,trr. FtıA<at bu 
'uıreketler İn~lt.ereyi yrkma.k ha.· 
kmımd.un bir U>sir icra f'ldeau.•wi~
'ir. Buna. mukabil, İn~ bar~ 
ha ladt''l zamana na.za:ran ~ M

Iı-. larda. kun.:PHenmt>k imkanmı 
hılmustnr. 

Bunu iki tarafın snnayi tahri 
ı.:-.fmr mnlon ese ederek ~örme.k 
mümkUndür. · 

Almanya. ::ıana:vil tn.yya1'"'1erin 
talırip mınhı.ka"r i~indedir. 

İn~lterenln ·bir kJc,rm cıanayü 
tahrip mmtakası haricindedir. Ka
n-ı.da., llindl~truı, A yustr.llya, Anıe. 
r:foı. müteıruuHren malzeme 1~
riki hosmmnda • tnı:,Jıte-reyt> ynrdoıı 
9tmektedJr. Runa mnlmbil A~n
ya böyle bir ya.rclımdan ınuJınım
dnr. Harbin ba-;mda ı\ lıu8nya da
ha. kuvvetli ham ... itahbı.nna u.
hiptf.. 

Fakat İnıtlltcro tabrfp sa.h.Mı 
haricinden gördüğü yardıınlıtı.rla 
gitgide kunetl6ıuiıekteıdlr. Tahlip 
ku~tıe:ı1 blrlbtıt.e mösavı okla
iu gün ndy~ ne· olaMktı:r. tiri 
nta.ndn. da a.ynr uı.tktanla 98Jlayi 
rnb&~ı talıırip edi'n-~leea.&c, lak.at 
İngiltere Ülltün lava lnrn-Mlel'lne 
ı.olıip bu.hınacırkttr. Çünkü mem
bl\ları tahrip cıellasmm ha.rieind.e · 
dir. Nihai harbi ancak böyle kad
ro l~de mütalt>ıı etmek gerektir. 
F.u bal Yllkua ızelmeıdikc:e henüz 
rnuha.riplorin biribtrlerine kar~ 
ha,<; eğet'ek bir hale ~lnwıd.lkl~ri 
aıtla.şllır. 

H6ft\iz birinci plMıdaki muharip
le!"den biJi.nin ·'pes" detııMiııe lm
kiW hsim ~lına.d&n bir tmlh ~l>
biisli 8.DC.'e.k bi" hile bir sonda.j ve 
bir efk~rı unnımiy~ avcrlığT olur. 
Bnnun ıçln hcn\lz blt sulhun güzel 
, P şayanı arzu olmakla benı.ber 
l ir hayal \ ' O bir l"iiyıı. olduğunu ııa
nf)·oruz. 

SADRlERTEM 

Florya oteli kapandı 

Ahlak zabıtası memurlan. dun 
....... ce Tepebaşındaki Florya oteli
ni basmıslar ye lf5 kadın ve erke 
;i mUnas::-bd.siz vaziyette yak<ı-
!.,mıı:;J:ı.rdıı·. z z z 

T\:adınlnr muayeneye sevkcd.ıl· 
mi~. otel muhürlenmiştir. 

e \'Aifff 21 BilllNC1Ii.A~IBV 19!0 

Dericiler heyeti 
An·k.aradan döndü 

j Makara fiyatları 
8 kuruşla 23 kuruş 
arasında satılacak 

1 aır1 ftkçeı 
~ .....,... --- awwws ..._ 

Çörçil konuştu 
Fiyat murakabe komisyonı.ı. Çol<le, kanlı bir kavga;un baş-

nun makara sat~ fiyatlarını Trı~bğı !J;~ndenbcri , iik defadıı, 
te.slıit ettiğini yazmıştık. Uzun ki '·ı..,or{tl,. k:oıw§tu. 
bir liste halinde olan ve bu<;Un- lny;li;:; ::.:yasi a,ı'v,ncsi, gerçi, 
!enle gazetelerle nesredilecek 0 >•" ~ık. Mk l:ürsJye çıluu mal;. 
bu fiyatlardan bazılarını bil<l.L ta 1 ~e haf fa hi;fJ.s!lları y~ptır 

• • ı·iyoruz: nıa~tadır. Fal:ai: o mıdad hesap 

Maşın sahtı yan işleyen debag\J laı' .. ~.55_ metrelik siyah ve beyaz ~7~'.~;:~~~ lnt .iü:lii konıı.'jmalar 
' tufeklı makaraların 10 numara. I ç·· . f arl\ ı:ar. 

1 
· · · f f J lısı 23 40 - 50 numaralısı 8,5, orr;ıl. h(i~ıle elemlerde, fek 11· 

muaıne e vergıs ınden mua utu acak ı :?! n~aralrsı 14 kur~; zincir· ~~:!~· ~~lnı~ kı·~· et~! -~Jir },~tip 
li siyah vt beyaz makaralar .J?l<ln • A[JC:llHl'ı b,lluıı lııgılte. 

Anka raya gönderilen derici. vergü•İnden mua.f tutulmalarr / dan 'ıso metrelik J 6 - 20 mı. reyi dile oetirl"n l 1ir kudret cau-
ler hey-eti. <lün şehrimize avdet lüzumlu görülmüştür. m:ıralar 20. 24 - 50 numaralar lam2!oı· .. 
etmiştir. Bu heyetin. Anka.r~- t~te muanlele verg-ısının ·eni 18. renk~iler .de. ı~ kuruş ola- r Hın~ııı.,.Ol:~ ıııı:~ , ötcleri11it~, 
da.ki temaslanna aıt tafsılat 1 şeklinin bugünlerde :ı.iillet ~ec_ rak tesbıt edılmıştır. J:.aa11

:
1
'

1
a.. ~"ili Z? a.ırıaıım, Af:ı-

şudur: J.isinde mevzuubahsedile. -· . 1 '.1 ıh,·ın111, E.enan r.ZZ.r.~,ııııı, 
~1illi şef tsnıet İnönü. bi.r haber alan dericiler. An~:;~~ ve. nı!ırı!ıet ana1:?tonın. b,rıc _ 

müddet evvcl Kastamonu ve cı. bunun icin bir heyet aönd ) Dünkü ihracatımız 1~rş S"sı. omm cı•m!elcrıııde w 
varında · tetkiklerde bulunurken ı mişlerd.i~. 0 er- !:Jlllduyor. 
dPbaela.nn ga.vri srhhi bir t::ırz- 1 · ~ Dünkü ihracat yekumı 55 hiı} Yaldı:..~ı:;; ooz.iıı( t. a1 ı.: s.~·~ ~rr-
da ~alıştıklarını görmüş "e bu · Heyet: vekalc.~le temaslar ya_ lira olarak tesbit edilmi~tir. ff;r. polı,·ırılı~ı·::. i)(t\anş Nıt.ir? 
i~in de te-knik vasrtalarla b<ı$a. ~arak ~~r formül ~azırlamışt~. Dünkü ihracat esnasında mutad Anlamak ir:iıı . 01.u (l"ıılomel\ gc_ 
rılması için alakadarlara ne gi· ı,m~ g-ore, .. d~bag-lar mc-şın, mallar satılmıştır. r<'k. 
hi kolaylrkJar 1-!ÖSteı;Jmesi la. rhtıyan, gon ışleye~~klcr ve 5 Afril;a.da fogi!iz fo.rihi, l>u~-
z:rrnsa derhal yapılmasını em- eygırden f~zla motor kullan- lwhuwı sc:vinc nelisi C'dFC< k Nr 
retmişti. 

1 
rı:a~ak şartıyle muamele ver. ilk okul çocuklarına yt1libiyet lcay·letti. Danı•ıı os.'.e-

0 zamandanberi İktrsat ~;e. ~ısın<\en muaf tutulacaklardır. ı-i neticeleri hıchr, si1ıtısi neti. 
kal-eti, bu mevzu üzerinde tetkik 1 Muamele vergisine tabi ola· Vard!m birlig"' İ cc!eri de büyiıktiir. Fakat oıııı 
ler yaptırtmaktadır. Deba.ğla- 1 caklar iqe vidala, vaketa, ve kö. c•ıılcıtaıı,n rl•u11~ı·nclrı. u ;;jdc 1·r· 

rm motör, hare; ve su dolaplarr Mle işliyeceklerdir. Bu proje kongresı· du··n reıı bir ad<ım111 haliııi gliıem~-
istimal ed~~ilmeleri için, bazı ikttsat encümenince tetkik edil- yoruz . 
vergilerden, ezcümle muamele rnektedir. Ha-=in<'lerlc doıımıı:J, .qam T:n.• 

vapıldı mJauımı.ş, yaradılıcıh bezeıımi.'1 
J bir fnk gö-::lii!ii[jii var. • 

flcfo geleceğe kar.'Jı, sinirleri 

gevsrtcn boş b-ir imıın. zı:hı giy
d:r •• c.ı.t ı ş•idetle çel:-ın yor. 

''Çok .şey ~raptıl:. Olmaz cl'ye 
bilinen bilıtük i._cıler ba rd1k: 
falwt lıırnların hi{'/Jirı y t zl,, 
<lemesiııi biliyor. 

Çötçil, son dü.şmtın y re se
, ilmedeıı clinde.ı 1A cı lrır l t. 
yrz.1larda•ubr. Ona gc:rc, vatan 
ve i,<;t'khil ııqr~nc?a /•er f rlJ.· 
Nirlıl, uz, 1ıcr tcdhir J~ittfık, her 
h•ı1'ı f'f kifayets;:.d ·r. 

lmparatorlıığu.rı gen.ili u.fuJ.la
mu1a l>;r avı .çlu1i.. mcluta. bir 
d.aml.a karanlığa, n.old-ı kadar 
luuarS?::ltğn tahammiil e,demez. 

Ecnce lngilterenin en b ·y 1'· 
k•tıT('f1CTitırfC1l lıir' de, iSfo lnt 
hi{: gev§ mi11en g rgi rğ ' sö ı. 
nı·:;cn heyecanı t;C bitmi 1cn. 
dinmeıwıı krtyııl.ı-11ı:;:uiır. 

Ecı.~l:aları. kürsüye ç kınqa, 
nrt,,ı ıir a·:ı11i1c. rf"'liçt'1nl17c r," ıı
for ·i1"' r ıl <;1,-l,., • ., 1 er ,<ı -;f · 
!'ini 11<ırl(rlcr ııafr:ı ılark""n, o ~
~rı!ıa , /1<1.r k qcr cğ:ıı d.c !i.st'i
ı•(; kcııd · eliyle donu'- lJir dı,ı-

11a J· !i"fjİl'~ıırır. 
Bıı lc11ıT;in. İnqi/i-; li · :111da.Jd 

o;;,. kı:::n ıı; mı tı lJiı· h f'"/'C kız. 

rlıl.ta • "''HZ7"a rbı ııa!:ıc lık dere
'e~·ıı' 1.:ç dii<»tr ,.-1·r,z crvh rl ı 
mi d,.,;; "'Or h"71'7 "1ırır 11'1. F ~ rf, 
~ıo;,., immımı n1r. l · /,rı"'lcr;('{J. 
impa a1'lrlıdiu. den1 ir k {' klar1a 
saı·;ıı ayl!ı·ta t1 tnn h.., m•et, bu 
rc•·.'ırr<it ıı r1l'aılrı ul."'<.. lır. 

H:::..~~kı ~::ha GEZGİN Kasaplar dün s ı k ı bir 
. . 

teftişten geçirildi 
Müesseselerin yiyecek 
maddeleri de kabul 

edilecek ı 
İlkokul çocuklarına yardım bir 

liği yıllık kongresini dün parti 
merkezinde yapmıştır. 

GONE I GONDEN -----
Civar vilayetlerden ve umum müfettisliklerden 

kasaplık hayvan fiyatleri soruldu 
Et fiyatlarmın sebepsiz yere 1 dükkanlarında anı ve sıkı tef

yükseJmesi etrafındaki tetkikle- tişler yaptırtmışlaroır. Bu tef. 
re ehemmiyetle devam edilmek· tişlere devanı edilecektir. 
ted:ir. ı Diğer taraftan, civar vilayet-

Fiyat murakabe komisyonu. lerden ve umumi müfettişlikler_ 
nun evvelki günkü içtimamda 1 den kasaplrk heyvan fiyatları 
her ne kadar oeıktpLer t..a.rafnı· ile kesilın.iş etlein ka.c:a satrl
dan et tiyat1a.mun bundan da- ı dlğı da sorulmuştur. 
h• f'8.1:1a ymaıııeıtilmemiae imkan Geleoek <'evaplar gözönü.nde 
olın~ etntmda. teminat ve. ı tutuJara.k fiyat mura.lraıbe k0-
ıi~ de alikader ~aınlar. misyonu ~hrimi7..deki et satış· 
d{hı be~ ~i kuap lannr kontrol edecektir. 

Bir ihtikar maznunu 
dün tevkif edildi 

Kongreden evvel birliğin bir 
yıllık çalışma raporu okunmuş

tur. Raporda 12,932 muhtaç ı:.a

lebeÇ.en 10,444 üne yardım yapıl 
dığı ve bu suretle muhtaç talebe
nin yüzde 76 sı himaye edıldi~i 

bildirilmektedir. Yardım cemiyet 
terinin temin ettiği ya.rdun mik
darı 72,856 lira 85,5 kuruştur. 
Rapor kongre heyeti tarafından 
ittifa.kla kabul edilmiştir, bilaha· 
ra hesap raporları kabul t.>dil· 
miştir. 

Önümü?.deki yıllnro:ı birliğin 
va.ridatını arttırmak ınaksadile 

para yardımından matla ayrıca 

mUesseseleri yiyecek maddeleri 
üzerinden yapacakları tebermla-

OOJ".a 1 Topuzyan so'rgUBU.nda inkar yolu- nn da kabul edilmesi isten
maz- na sapmış, mahkerof> kar-.ır ver- miş bu istek kabul edilmis mü

mek ösere duruşmayı }>şışka. bir teakiben yem idare heyeti s·..,ci
Bu, Ça.rşlkapt civarında, kundu- güne btra.kara.k Topuzyanı tevkif mir.e geçilmiştir. Seçimde eski 

Dün de, ~tiye ııekizind 

malrlcemeainde bir muhtekir 
nunu teviti! dfıilımiFir. 

ra Jevasmıatı ü.aerinde ticaret ya- ettirnılştir. idare heyeti ipka cdilmiştır. 
~~~~~~~~~~~~~-

pan Karabet T~yandır. Bir müs-
teri ye lmnduralara koruı.n mu ka vYa 
l~n fa.hiş fi~·atla satmış , fatura 
verm~kten ımtina ı>tmif!tir. 

Hemen ınahkemtye sevkedilen 

İsveç tica ret mümessili 
geliyor 

Bu ayın 28 inde lsveçten bir 

ticaret mümessilinin m~mlekı>tı

mize geleceği haber alınmıştır. 

Bu müm~~ilin. isve<:le devam 

eden tiell.ri vaziyetimiz f'tnı.fıntla 

temaslar,~a bulunacağı sö~·len

me.ktedir. 

- 2 -
Taıbanca üzerindeki pa nnak 

iı.i diıkıka.te alm.aoak olursa, ge
çenlerde Linton Heyls cinayeti 
ıle alakalı görüp ya.kalam.ağa 
teşebbüs ettiğimiz Qel:eyi de ida
re eden Durantidir. Ve en miL 
him nokta, Durantinin, kalpa
zanlık gibi gayet inoe ve. oovlet 
için son derece zararlı hır ~h
tekarhkla da. uğraşmakta olı11a_ 
sıd1r. Bu bakımdan onu ele gt>
çirrnek belki ~ olacaktır. Fa
kat herhalde ele geçirmeğe 
mecburuz. 

Stanlev ~esini kaşıyarak. 
ya vas biİ- seeJe : 

- Evet, dedi . 
Alhı\:v Raymond &Öriine de. 

va.metti: 
_ Şimdi bu işin nere6inden 

ba.şla.maJ.I? 
Stanlev da.ha fazla di~ünme· 

ğe meyd.an bıra.Jmıa\csrzm, ken
disine göeterilen t~veecühten 
istifade ~rek derhal söre atıl. 
dı ve: 

- Et-not. ba.shyacalFımrı yer. 
birdir. Yani Çarlf Tlıns ile Bert 
Lode-t-!n b-ı .-'adı~ı yer ... 

Şef kularını. kald!t'dı : 
- O~ demek? 

~-------------------------------M·~m---, 
GAZ MASKELi HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabıta r~manı 

Jngilizceden Çeviren: H. MÜNiR-
- Vallahi. şimdi: pla?xn;ıı rini bitirip de c;ıkanların bir !is 

pek o kadar kat'ileştirebılmış tesini istedi. 
değilim ama: öyle zannediy~- :Memur on dakika sonra tek· 
rum ki, bu iki sabıkalının ,·azı- rar oda.ya gelerek Ü7..erinde ye -
yetinde buluna':i1e<'ck birkaç ki- di kişinin ismi yazılı olan bir 
şi daha vardrr ... Bunlar hapisa- cetvel uzattı. 
nede ıie kadar yatmışlar? - Yedi kişi imiş efendim, de. 

- O kadar uzun mliddet de- di. Hepsi de hafif sm~lardan yat· 
ğil galiba ... Biraz müsaade e- mışlar. Bir aydan az bir zaman 
dın. DosYalarma bakayım . icinde tahliye olunmuşlar. 

Albay. Raymond~ masasının . - Ba~ka çrkan yok mu ? 
bir kenarına konulmuş ol~ıt dos - Daha önce Peter Grims a-
yalarnı en son evrakı arasın· dında biri daha tahliye oh.ın. 
dan bir kiı.ğıt c;ıkarara.k: "Her muştu efendim. Bir ev soymak
ikisi de Pentondl ha.pisanesinde tan on sekiz aya mahkitnı edil-
irrUsler .. dedi. mişti. 

Stanley sözünü k+>serek: _ Simdi kendiCli nerededir~ 
- Gecen ay iGinde hapisane- _ Evinde. kansının yanında 

den tahliye olunan diğer !'abı- oturU\·or efendim. 
k~ ı1tar var tm? _ Hapisaneden cıktıktanberi 

Albay ~ymond 7.ile ba..st1. ne işle meşguldür? .. . 
! çeriye ~ren memurdn.n. ge· _ Henüz bir mumı.c::eı.x-t~ız 

.<:en ay i~ind .. Perton"il }1.<ınic:a. ha1·fket!ne rast e:elmedjk efen. 
nesinden mahkumiyet müddetle-· dim. '· 

K ADINL1.....RI:-.;, ı.:.:ı,tL:~. 
köpüre akcuı nehirler 

gibi crnh ve ~kun lnreket
terindtp bahse~ece:~ J·~0 ilim. 
Nehirlerin ergcç denize te~lim 
olmaları g~bi, kadı:ıların da 
nihayet erkeklerin takdir ve 
himaye kanaclma sığmmaları. 
nr hesaba katrnıyacağıın. 

Kadınlarla nehirler arasın
daki münasebeti da.ha ameli 
bir -~aJıa~a kurcalryacağım. 

Hükemadan biriııe sol"mUŞ
lar: 

- Dünyada en ~'Ok değişen 
nedir? 

Cevap vermiş: 
- Nehirlerin yatakları ve 

kadınların kararları! 
Gerçekten kadınların karar. 

larmı gözönüne getirecek olur
sak, ne kadar se-yyal, fettan 
ve cabuk değişir şeyıt>rd11 ! 

Bir kadv.f a fara.z:l bir eğ
lence yerine gitmeğe karar ve.. 
r~n.iz. Yedi defa fi~r;ni c~eğiŞ
tırır. Sonunda hiç ak!ınıman 

- Bir iş güç sahibi oldu mu? 
- Hayır efendim. 
- Pek ala ne ile geçiniyor? 
- Efendim. muhtelif stadlar 

da yapılan köpek yarışlarına de
~·ar,n ediyor. Bahsi müştereklere 
ıstırak ediyor. 

- Pek ala, bu bahsi müşte
reklere i~tirak edecek parayı 
nerwen buluyor? 

- Bilmiyoruz efendim. 
Stanley gülümsedi : 

.. - Şu herifin parasının yü. 
zunii görmek fena olmıvacak. 
dedi. • 

Albay Reymond: 
- İsterseniz şimdi ya.kalata- 1 

Yim, dedi ı 

Stanlev bu fikre itir az ede-
rek: · 
.- Hayır; diye cevap verdi. 

liıç bir kimseyi tevkif ettitme. 
Yİniz... Doğrusunu isterseniz. 
benim alakadar oMiuğum cihet 
onun narnsı değildir: o parayi 
nere-den aldığıdır? Binaenaleyh, 
onun serbest vaziyette bulun- ı 
ınasx, hapiste olmasından daha 
fayc!alıdrr. 

- Su halde ne tarzda hare
ket etm.ek fikrinde.sin? 

(Deııarnı var) 

geçrı iyen bir yere, z manm
<lan ~aatl.?' ec rnnra tiitmek 
muv:.ıffakryet=ııe erersuıiz ... 
:Z:ıhut. bütün vaktıniz gıdile. 
cek yerin ınünakaşa•;'yl" ge· 
ı er. Çünkü daki;. a ba ında fi
kir Ye karar değ:şt;~·ir. 

Bu değişiklik içire<lir: Be. 
raberce bir yere çıkmağa kn· 
ı ar verdiğiniz ka.dı;.ını giyım 
hususundaki fikirleri ve kana
atleri de daim! deği~iklilı..lerC' 
ti\ !:Jitlir. Onu giyer olma.z; öte. 
kini tııtlar, vazgcç:er. Nihaye 

en muvafık giJlim tzrzr oldu· 
ğuna kanaat getirdiği kıynfoti 
de son dakikada W;-ğiştirdıkteıı 
sonra, belki bir mm afı1-i: l ·bas-
1:\ onu, yanınızda, hazır bula. 
bilirsiniz. 

Kadın.arla dill•k?.;ıhrd .11ıı:; 
''eriş dahi aynen böyledir: El
bise mi satın alıyorsunuz? En 
QOk beğendiği huna§lar da da
hil olmak üzere, vedi dükkan 
deiJ.~ird}kten ve' on yedi bi. 
çim üzerinde muhtelif karar· 
lar verdikten sonra. lı'ç Lfr 
~ev ;l}ınamak karariyle eve 
dönmeler~ <le k::ı bildiı·. 

Ve bu. ha1dkatLe iyidir. "":r
kek il'!in bir fasarruf Yesj}nqj_ . ., 
d: nmhtelif dükka dan iJirin
de buluııaı1 en pahalı ' :r. .ı. 
nasE"betsiz ko..c:tümü almarra ka· 
rar vermesi ihtimalini de qer 
;,aman göz-Onündc bulundur
mak lazımdır. 

P.u takım -1.ın diil'ya.da, en 
r·ok değü:en şey "nehirlerin ya.. 
tıklan ile ka<lml"'r.ı ı kaı'ar1a
rr,. nudır, deniyor? .. B"zo. ka
lırsa kadmln!". ll"'hirld m va.. 
tak değistirmE>leı iııden de da· 
ha cok W\ çabuk karar değiş
tirirler ... Tu!hafıkadmlar! 

HiKMET MlJNIR 

R.08 Ajans 20.15 R. gn:: tl~I 
8. J 8 Hııfil lS.40 Saz C5("r. 

program 19.00 Konu :ı 
8.t.'S Yemek list. 1;ı.ı, FoJı ınr öm. 

J 3.85 Tilrl>çe Pi. J 9.80 Aj:ıns 
JS.50 Ajans 19.45 la . .. rl' t. 
J -l.O!'i Türl.:~.e Pi. 1 "!0,-t:; Fafül heH ti 
14.20 Bando 21.1;; Hen <tın 

15.10 Operet Par. 2Z.SO Aj:ıns 
15.SO Konser. 22.50 F. n ı ~ 

Cumarte .1 Pazar 
21 1. Kan.12 1. K~r 
7Jlka.de; 2 l Zilktu~e: 

Ka<>Il'Tl: ·U Kncınn' 

\ akit.ter \ asa ti E:r.an• \ 'fl"'"l 

Otlneştn 8.77 
doğuı,u 

Öğle 18.l'? 
tkindi ı;;.3'? 

Ak,:ım 17,4.l 

Yatı:ı ı9.2ı 

ım~:ı.k 6.81 

., cı') ı;.rzç, 

9.ss 
7.:!8 l' "" 

l~pıv 

9.18 '\.S9 
C?.00 /O .. !)\ 

"'5 , ... 
ı.aııı . ., -----
12.~ 



C - V AJnT Zl BlRtN(JfK.A1'ı"'UN 194-0 

Yunan 
ordusu 
Arnavutlukta 

derin ilerlemelere 
başladı 

Atina .. 20 (.4..A.) - Yunan 
ordu.su, hava.nm hafif surette 
iyileşmesinden istifade edeN!k 
Arnavutluk cephesinin nıuh~ 
lif noktalarmda daha seııbestGe 
harekatta bulunmuştur. 

Yunan .ilerleyişi, dtin cephe. 
ııin bazı bölgelerinde derin ol
muş ve yenı terakkilor yol l'ıa.. 
ın-la.nmıştrr. 

Son 24 $Ut zarfında bazı 
hudut nınıtakalumdtt, Yunan 
halknım bıı harptekı amıinin 
gak gUze1 misalleri alınmıştır. 

Dağlık araziye iazla. miktar
da yağan kar dolayısiyle bazı 
yollar kapamnak tehlikesi gös. 
~ekte idi. Dahili emniyet ne
zaretinin emrine derhal ica:bet 
~en bu mıntakalar kadmları 
ve çocukları büyük bir neşe 
ile, derhal yollan temizlemek 
1$1ne koyulmuşlardır. Bu yolla
rın temizlenmesi şimdiden ta. 
ma.mile bitirilmi$ gibidir. 

Ma:na.stır, 20 ( A.A.) - Röy
ter aJansnun Arnavutluk hudu. 
dundaki muhabiri bildiriyor: 

05troviçadan Pogradetz böl· 
gesine kadar bütün 001'lhe bo. 
yunca Çar§amha günü, gece ya· 
nsmdanberi çok şiddetli bir 
topçu dliellosu olmaktadır. 

İtalya.nlarm altı ll.ğır top 
yerleştirmiş oldu.klan Morka 
dağmm tepelerinde düp bom. 
bardnne..n bilhassa. şiddetli ol· 
muştur. 

Yunan bataryaları bu mevzi. 
!eri· bombardnna.n etmlş ve bir 
müddet İtalyan toplanru sus
turmuşlar, fakat UZUlı menzilli 
İtalyan topla.rı büyük bir isa.. 
betle tekrar ateşe ~hı.ını1jlar
dır. 

Daha 50nra Yunanlılar çok 
3lddetli bir bomba.rd.mı8Jla bas. 
la.mışlar ve İtalyanlar buna 
ı'ek ~ıı.y:rf bir mukaıbelede bu
l unm uş_lş,rdrr. ·· 

Yunan gerilerinde Kocobj civa
rındaki mmtaka üzerinde küçük 
t tal yan bombardıman tayyarelerL 
nin uçmağa başlaması Uıerine Yu. 
nan bataryaları muvakkaten ateş
lerini kesmişlerdir. 

İtalyanlar Görice ve Florina a
rasındaki mmtakada Yunan geri
lerine çok yüksek infilaklı bomba. 
lar atmışlardır. Bu bombaların 
patlaması Manastırda evlerin cam 
lanru sarsmıştır. İtalyanlar, geri. 
!erinde tak"Viye kıtaatrnın toplan
masını kolaylaştırmak için bütün 
şimal cephesi boyunca anudan,. 
mukavemet göstermektedir. htih
kAm t:!burlan Lin yolunda karlan 
temizlemektedir. Ağır kamyonlarm 
cepheye doğru gelmekte olduğu 
görülmüştür. 

Lord Halifaks 
Amerikaya sefir otuyor 
Londra, 20 ( A..A.) - Röyte. 

rin diplomatik muhabiri yazı
yor: 

Bardiyanın 
munasarası 

Münakalt3t 
Vekili 

Silivrideki rıhtım 
inşaatını tetkik etti 

Spor 
- auı-=-.. 

Erkek mektepleri 
voleybol 

müsabakaları 

Mavnalardaki eşya ! 
PaZ"arteainden itibaren 

botal tılıyor 

lngilterenin 
Akdeniz donanması 

LoA4n. IO (A. A.) - lnsi, ~ 
amircı.Uıf ınm iırbUIJi ı 

Kahire, ZıJ ( A.A.) - Su akşam 
buraya gel~n haberlere göre, Bar
diya etrafında faalivette bulunan 
lngıliz motorlu cuzitamları, takn
bcn 24 kilometre uzunluğunda bir 
kavıs halinde limaıun etrafını ku
~atan ltalyan ınudataalarının ha.. 
ricf muhitine doğru ilerlemektedir. 
ler. Muhasara edilmiş olan İtalyan 
garnizonu, İngiliz ve impara~rl~{ 
kuvvetlerinin hucumlanna şıddet
lı mukavemet göstermekte devam 
etmektedir. 

MllMkalAt Vekili Cevdet K&riln 
lncedayt, dUn, öğleden evvel dev
let de:rııiryollarrnın 9 uncu işletme 
müclUrlüğtlne- g-elerek tetkiklerde 
bulunmuştur. Vekil, buradaki tet· 
kiklerini bitirdikten aonra ktBa. bir 
istirahati müteakip Silivıiye git
tnif tir. Cevdet Kerim lncedayı, re
fakatinde mrnta.ka liman reisi Refik 
A.rantur olduğu halde burada bir 
mUddcttenberi devam eden rıhtmı 
ve mendirek inşaatını tetkik et • 

Dünkü maçlarda Şitli 
Terakki, İstiklal, Bo
ğaziçi, t stanbul Liseleri 

Mün&kalt.t VeldU Cevdet Ke· 
riın İn~eda.ymm, Lhnaı:ı.1u U. 
mum MUdUrlüfUne verdlfl em· 
re g&e ltha.ltt et)'&lr ma.vrt&. 
larda il<; g(hıden tula bekl~U· 
miyeeeğin1 yazmıştık. 

Pazartesinden itibaren me.v. 
nala.rdaki eıeya.nm bo@altrlınuı • 
başlanacaktır. 

Diğer taraftan Limanla.r U. 
mum MüdtlrlüğU, civar liman· 
la.rda:n, tahınil ve tahliye ifin. 
de kulla.nıla.cak şimdilik IUzum· 
su.z vesaitin İsta.nıbul limanına. 
gönderilmesini istemiştir. 

A.kd.eubı dQDt.nmaınınrı alır ve hıı_ 
tit ctl.Utanılan it..ıya.111&~ Ar
ııanıtlulcta oları bıbrl muv.-ol~ 
hatlarını aqrlamaJıc U.•1'9 Adrira • 
t.1lı: de~de buı Jıa.rokotlcn:4cı 
bulun.ımııla.rdrr, 

Akdeııiı donmınMı hfk~ • 
da.ntılının bll&rdtfiD• ı&u 14 bi· 

Kahm~, 20 ( A.A..) - Orta şark
taki İngiliz hava kuvvetleıi unıu
ml karargahuun tebliği: 

18119 Kanunuevvel gecesi, Bar. 
diya ve Deme, İngiliz bombamı. 
man tayyareleri tarafından şiddet
le bo~I?,ardıman edilmiştir. Deme
~e buyük:. hasar vukua getirilmiş
tır. Askerı binalarda yangınlar çı. 
karılmış ve kışlalara, polis kara. 
kollarına, otomobil yarajlanna ve 
parklarına tam isabetler kaydolu
narak şiddetli infilaklar tesbit o
lurunuşLur. Son tayyarelerimiz he
def üzerinden uzaklaşırken, hemen 
bütün kamp alevler içinde bulunu.. 
rordu. 

Bardiamn şimal barbisinde düş. 
rnan kıtaları ve otomobil nakliye 
kolları tahşidatı üzerine de ayrıı 
derecede şiddetli hücumlar yapıl
mıştır. Hombaların hep5i hedef 
dahiline <iü~üş, fakat hasarın 
tam geni~iği müşahede edileme
miştir. 

Avcı tayyarelerimiz, ileri mın
taka 1 arda taarruz hareketleıine de
vam etmişlerdir. Soll um ile Gam. 
but arasında vukua gelen bir çar
pışmada sekiz mitralyözlü bir avcı 
filosu, üç Savoi 79 ve iki Fiat 42 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Aynca 
iki düşman tayyareıil de filodan 
ayrılmış ve hunların güçlüklükle 
manevra edebildikleri müşahede o-
lunmuştur. Maamafih kayıpları 
kati olarak tesbit olunamamıştır. 

General Raf k Münir 
vefat etti 

Tanmmrş nisaiyeci doktorla
rımızdan Gl. Refik Münir evvel· 
ki gece Gli1hane hastahanesin. 
de vefat etmi~tir. General Refık 
Münir ac;keri sıhhiye dairesi reis
liğinden tekaüt edilmil}ti. Ken-
disi Gül hane hasüım ncsmtfo se
nelerce baı:cloktorluk ve profe.. 
sörlük yaparak birçok doktor 
yetir;tirmiştir. 

!stnnbul umumi meclisinde ~
za bulunuyordu. Se-ker hastalığı
na müpteli olduğundan son gün
lerde Gülhane hastahanesine kal 
d:r-lmııştı. 

Merhumun cenazesi budin sa
bah 11 de Gülhane hastaha.n<;ı· 
sinden a<>keri meracıiınle kaldırı
larak Edirnekanrya. ~Ule<X'k
tir. General Refik Münir çok te
miz ve haluk bir insandı. Herk~ 
tarafından sevilen doktorun ölü
mü memleket il"in bir kavmbr. 

• miş, alakadarlardan ize.hat al
mıştrr. 

Dönüıte Vekil, Y~ilköydeki ha
va ista.<ıyonunda mı>şgul olmu~tur. 
Münakalat Vekili, bura.da da, ya· 
nında 11tanbul mmta.kası Liman 
reisi olduğu halde pistleri, ve hava 
mevdanmı gözden geçirmiş, istaıı • 
von mlidUrü Abdullah BU!blil'den 
izahat almıştır. 

Vekil bundan b;ışka Yedi.kule şi
mendrrer· atelyelerinde de tetki· 
katta bulunduğu gibi araba vapuru 
ve eşya depolan mesr.lelerile de 
m~gul olmuş ve tahmil ve tabii· 
yr:de 11ilrat temini çareleri etrafın
da tetklkatta bulunmuştur. 

Vekil salı günlıne kadar şehri· 

mizde kalarak tetkiklerine devam 
edecektir. 

Ticaret heyetimiz 
Şehrimizdeki Macaristan tica

ret mümessili Çiki, yarın Ma::a
ri~tarıa gidecektir. Ticaret mü
messili, Macaristanda bulunduğu 
müddet zarfında Peştede başlıya. 
cak olan Türk - Macar ticaret 
müzakerelerine dair temaslarda. 
bulunııc~ktır. 

Ticaret heyetimizin, 6nümüzde 
ki salı günü Macaristana miıte

vecdhen şehrimizden ayrılacağı 

haber almnııştır. 

••Milli badem 
ezmesi., sablbl 

Tahta.kalede bir eeker fabrika-

takımları galip 
Erkek Mektepleri M'asındaki 

Voleybol müsabakalarına dün 
Beyoğlu ve Eminönü halkevleri 
spor salonlarında devam edilmiştir. 

Alman neticeler şunlardır: 
Eminönü hslkevinde gümin bi. 

rinci maçında Şişli Terakki Tica
ret Lisesini 15-7, lS-2 ye11erek 
oyundan galip çıkmıştır. 

Tea{nnlar şöyJe teŞkil edilmişti: 
Si~li Terakki: Muammer, Tahir, 

Şaban, Lt1tfullah, İhsan, Haldk. 
Ticaret Lisesi: Murat, Murat, 

Nuri, Ahmet, Sedat, Muzaffer. 
İkinci maç Pertevniyalle lstikltı 

liseleri arasında idi. Çok sıkı bır 
şekilde devam eden bu maçın ilk 
iki seti: 15-7, 15--7, beraber bit
miş, üçüncu sette Istikl~liler 
15-3 ile maçı kazanmışlardır. 

Takımlar: 
Pertevniyal: İhsan, Sabahattin 

Nizami, Süleyman, Cudi, Sıtkı. ' 
lstikl~I: Hüseyin, Muhittin 

Sadi, Fahima, Fethi, Necdet, §e~ 
linde idi. 
Beyoğlu hal.kevinde yapılan 

maçlar da çok güzel olmuştur. Bu
rada ilk maç Boğaıiçi lisesi ile 
Bölge San'at Okulu arasında ya
ptlnuş ve maçı 15-8, 15-2 Bo
ğaziçi kazarunı~tır. Takımlar şöyle 
teşkil edilmişti: 
Boğaziçi: tsınet, Celtı, Semih, 

Tevfik, Tahir, Suha. 
Bölge San'at: Rıza, Nihat, İs. 

mail, Yılmaz, Adnan, Haydar. 
!kinci. maç Istanbul Lisesi ile 

Işık li~i arasında yapılmış ve ts. 
tanbul lisesi bu maçtan 15-7, 
15-14 galip çıkmıştır. 

Istanbul lisesi şöyle teşkil edil
mişti: Salabattin, Vedat, Necati, 
Müfit, Mehmet, Sadi. 

Işık lisesi ise: Necmi, Adnan, 
Adnan, İbrahim, Şinasi, Bülent 
şeklinde ~di. 

Bugüiıkü mektep 
~ maçlan 
lstanbul erkek mektepleri 

şı sahibi Hüseyin, "Milli .türk ,. 
badem ezm.;sl" adı;tle piyasaya 
şekerlemsler çıkarmış, fakaC ys 
pılan tahlil sonunda bunların 

fındık, susam ve undan yapılma 
olduğu anlaşılmış ve şekerci 

"hallo aldatarak menfaat temin 
etmek" suçundan dün adliyeye 
verilmiştir. 

futbol lik heyeti ba§kanlığı>ı. 
dan: 

21·12-1940 cumartesi günü 
Beşiktaş Şeref stadında yapıla 
cak maçlar: 

Saha. komiseri: N. Tekil, Da 
rü§şafaka lisesi - İstanbul er. 
lisesi saat 13,30, hakem Hiisnü, 
Kabe.taş lisesi - Gala.tasa.ray li 
sesi sa.a.t 14.,45, hakem Hüsnü. 

Şekerci birinci sulh ceza mab 
kemesinde sorguya çekilmiş, oa
dem pahahJaştığından bu çareye 
baş vurduğunu itiraf etmistir. 
Mahkeme bazı cihetlerin tahkiki 
için duruşmayı başka bir gtlne 
bırakmıştır. 

Bu arada 100 tonluk 1~ pot 
de. İstanbul limanında çalışmak 
il.zere Devlet Limanları Umum 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

Namık Kemal'in 
10 O uncu 
doğum yıh 

(Bil§ tarafı 1 incide) 
Okullarda ilk de~ler, Namık 

Kemal ihtilaline tahsis Erlileccktir. 
Maarif Vekaletinin göndermi§ ol
duğu Namık KeınAiin resmini top. 
lantı salonunun bir köşesine asıla. 
caktır. Bila.hara okulun direktörü 
toplantıyı açacak ve büyük şairin 
hatırasına hürıneten herkesi bir 
dakika aya,k4l susmaya davet ede. 
tektir. Bir öğretmen de 'Namık 
Kemfil,, rnevzuu etrafında bir 
konferans verecektir. 

'C;N!VERSITDE 
Üniversitede Namık Kemal ihti· 

f~line saat 14,SO da talebenin hep 
hır ağızdan söyliyeceği istiklfil 
marşile başlanae!ktır. 

Bilahara rektör Cemil Bilsel 
toplantıyı açacak ve davetlileri' 
bir dakika sükuta davet edecektir. 
Süktltu müteakip edebiyat fakül
tesi profesörleriliden Halide Edip, 
Nihat Tarlan, lktısat fakülte i 
doçentlerinden Ziyaeddin Fahri ve 
Güzel San'atlar Akademisi profe.. 
sörlerinden Ahmet Hamdi Tanpı. 
nar "Namık Kema.J.,. mevzuu et
rafında söylevler vereceklerdir. 

Profesorleri müteakip talebeler 
de Namık Kemale ait şiirler Oku-

rlnclkAnun •""' ~f 
Vittel Pridran'm kwm.ıı.4uı •ltuı • 
da bulunan kı-uvıı.:dh· v• t.orp~ 
muhrlplerlııden mUrükep filo Ad
rlyatlkte Bo.rl, Draç lfmaıtm1. kadar 
olan krsmmI tamamlyle tarannıtlt. 
Hiçbir düşman gem!lhı:ı te.adut 
edilmemiştir. Ayni gece zartm.da 
blzıat ba§kumandan taratmd&u L 
ııare edilen mhltlarda.n mUr~k • 
kep diğer bir kuvvet Taranto bo· 
ğamıı g~erek cenubt Arnavutluk. 
bki İtalyan kuvvetlert !(in nı 
heyatr bir ia§e Umanı olan A.-vlon. 
yayı ağır bir bombardnnan altına 
almıştır. YllkaAk infilAklt glllle -
lerden 100 ton kada.r atılm~tır. 
Bütfut b ı harek!t es:ııaamda dli§ -
rnanm ht~bir mukavemetine teaa. 
dUf f'dilmemiftlr. 

t111 ıabılıalı 
Hamalın parasını 

çaldılarsa da 
yakalandılar 

Mwıtafa Kap ve Yagar adında 
iki sabıkalı yankesici dUn, sır

tında. bir ytikle yolda. giden ha-
mal Mustafanın etrafını sarmış 

lar, biri laf anlatır gibi yapmJ.i, 
diğeri kendisini tarta.klamış ve 
nihayet cebindeki paralarını çal 
mışlardır. 

Hamal Mustafa sırtında yi'ıkle 
pe~erindcn ko~amış, fakat 
feryadı basarak hırsızları yaka
latmıştır. Her iki ya.nkesici de 
adliyeye Vf>rilıniştir. ------
lngiltere Amerikadan 80 

tı caret gemısi alıyor 
'l\'P.ı•ııor'lı·. f!O ( A.A.) - l'.ev

york Times gazetesinin bildir. 
c'!iğine göre, lngilterenin Ame· 
rikaya sipari~ ettiğı 60 ticaret yacak}.aidır.. , . 

GÜZEL. SAN' ATLAR 
AKADEMlS1NDE 

, gemisi hakkındaki muka·~le 
imzalanmıştır. 

Gürel San'atlar Akademisinde 
de Şair ~acib Fazıl Kısakürek ta
raf mdan "Namık Kemal,. mevzuu 
etrahnda bir söylev verilecektir. 

HALKEVLERINDE 
Her halkevi ''Namık Kemfil., 

mevzuu etrafında birer program 
tertip etmiştir. Bu ihtifallerde Na.. 
mık KemAl hakkında söylevler ve.. 
rilecek, şiirleri okunacak ve bazı 
halkevleri tarafından tiyatro eser
leri temsil ~leCP-...ktir. 

NAMIK KEMAL SERGISl 
Istanbul belediyesi lnkılap Mü

zesinde Namık Kemalin eserlerine 
ait tertip edilen sergi Üniversite 
merasimini müteakip Rektör Ce
mil Bilsel tarafından açılacaktır. 
Sergide büyük şairin eserleri. ma. 
kaleleri ve onun hakkmda yazılan 
eserler teşhir edilmektedir. 

RADYODA 
Radyoda Xamık Kem.fil mevzuu 

etrafında bir konuşma yapılacak. 
trr. 

Bu mukavele tn~ere mü.. 
messilleri ile Tadd şirketi mü
messilleri ara.smda imzalanmış.. 
trr. .- EWWWQ 

1sAKARvA1 
SiNEMASINDA 

lstıuıbulda Uk de.fa 

CASUS 
HACI MUSTAFA 
Türkistan ve Buhara'da oereyaıı 

• edetı bir cuusluk ftlml 
İl!veten: 

Patronum Kocam 
Claudette Colbert • 

Melvyn Douglaı 
Fransızca sözlü hoı bir komedi. 

Bugün taa.t 1 de tenrJll&b ..-Uııe. c ................ ,. 
·::~)";.: '.... 4",._., ...... : •• .... :::. .. ~ '.l.r"..:..·. :·~·~· .::;"" .. , .. ;...... - ... 
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Münevverlerimiz 
Namık Kemal hakkıG-

Namık Kema 'in bir manzumesi 

• 

da ne düşünüyorlar ? 
1 - ~ 
' Üniversite Rektörü Cemil Bilıel, Edebiyat ! 
1 Fakültesi Dekanı Hamid Ongunsu, Fakülte ·· 
1 nrofesörlerinden Ahmed Caferoğlu ve Nihad 
İ Tarlan'm Büyük Sair hakkındaki fikir leri .. . 
: .... ............... .... ....... ... . ..... .... 

Yazan: Hdsan Bedreddin l lgen 
BUyük Dairin ölU.mllnden BOnra 

onun eserlerini okuyan, §llrlerin· 
de terennUJn ettiği duyguya vi.kıf 
olan muhtelif devir pirleri, edip
leri, münevverleri onun hakkmda 
eserler vUcude getirmiş, ondaki 
memleket sevgisini bu eserlerile 
caniandırmağa çalışmışlardır. Na· 
mık KemAll, muhtell! bakımlardan 
tetkik ve tahlil eden münevverle· 
rln eserleri bugün kUtUphaneleri
rnizi doldurmaktadır. Nesiller bu 
eserlerden onun hakkmda söylen· 
ıniş l!IÖzlerden faydalanmakta ve 
.büyük şairin karakteri edebt şah· 
siyeti ve vatan aevgısi etra.fmda 

hak vermek pek yerinde olur. 
Çtln1rj1 tanzimat hareketlerini tet
kik edenler Namık Kem.llin bura
da yeni fikirleri, tnkılA.pçılığı ka· 
bul ettiğini gördüler, 

TUrk dll1 profeaörU Ahmet Ca
fer oğlu da Namık Kemal hakkm
dalı:i dUşU.ncelerlni sorduğum ıa • 
man bana kendi duYllllarmı §iiyle 
anlattı: 

Namık Kemll ttirkçttıilk cere· 
JU1D1D en bafmdadır. 

Namık Kmdrin bsbtl$t 
Mustafa Asım Bey 

bilgiler edinmektedirler. 
Bugün, Namık KemAlin doğumu

nun yiizU.ncü yıldönUnıU olınak 
ınünasebetile, memleketimizin ta
nnımı:ş münevverlerinin ve edebi
yatçılarmuzın fikirlerini de alma

''- Namık 
KemAl Erzlncan
da tUrkçülük ce
"ya.nmm en ba
şındadır. Bu iş
de onun bUyUk 
tesiri vardır. Er-
zinca.ndn Türk 

hususiyetine ait notlar mevcuttu. 
Kendisine fikirlerini ısorduğum za -
man bana dili}ilncelerl.ni şöyle i.mb 
etti: 

mektepleri ya-
sak olduğu za
manda, Ud smıfh 
iptidai mektep

Bb Namık KenılU her fl8lıada blr 
yı uygun bulduk. 

Memleketin en bUytlk ilim mUe&
~eseşinin başında bulunan değer
li üniversite rektörü Bay Cemil 
Bilsel Namı:k Kemll bakkmdaki 
tluyuşlarnıı şöyle anlattı: 
N aınık Kemil bugttnktt neslln ide· 

ale bağWığı yolunda kuvvetli 
örnektir 

"-Namık Ke 
mAJ ben yaşta O· 

lanlarm, doğru ve 
iyi yazma kudre~ 
ti ve hürriyeti 
sevme kablliyeti 
Uzcrln.de en bi1-
yilk tesiri yapan 
değerli edibimJz.. 
dir. 

\ Riya ve mUda-
baneden uzak 

idealine bağlı ve bu ideal uğrunda 
devrin:n her kuvvetine karşı du
rabilmiş idealist vatanperver ve 
mütefekkirimizdir. Bu hassası yal· 
nız bizim neslimizin değil; bugün-

lerde çocuklara milliyet cereyanı
nı vatan sevgisini, bilhasBa Türki· 
yeye ka.rşt olan sevgiyi derinleş • 
tı.rmelc için Namık Kem!lin şftr. 
leri bestelenmiş ve rnlll'Ş olarak 
ta.ıe'.i>eye öğret:ilmJştir. Yirnıbtcl 
asrm başla.ngıcmda Erzlneanda ye
tİl}en şairlerin bir çoğunun gerek 
mevzuu ltlıbarUe gerek edebiyat ka.. 
lrbt itibarile Namık Kemlli taklit 
eden bir ~ Özlü pirler bulun
mwstur. Hatt& Namık Kemlle ~ 
ıı otan hamiyet o kadar ileri gö
tUrtılmUş.tU ki, Erzineanda Satirlh 
edebiyatmm Ustadı sayılan S&bır: 
Namık Kemli §iirlertııl Namrk 
Kemlle nazire yaparak Mert TUrlt 
terinin lrusurl&rint g&ıtmrelt dert 
lerlne ağlam111Jllr. MeselA Namık 
Kemlldeki: 

Amilllnık. efk&nmn, lkbe.tlmls 
vatandır. 

Serhaddlnılze bb bbe hl1d be
deaıtlr. 

kü neslin de ideale ba.ğlıltğı y<r Mnıtrh S&bri de: 
lunda kt.wetli örneklerdendir.,. Am&llmb, elkt.nOUz lfa.yt va.. 

Ede.biyat faktiltesi dekanı HA· tudrr. 
mid Ongunsu da Na.mık KenıAU Klnll gares6 Jun ~ bl7Je nıh11 
bir tarihçi profesör gözüyle şöy- bedendir. 
le tahlil eiliyor: Efal yok anacak l'5mfz Jafi da· 

O, modern devlet telakkilerini handır 
kavramJ~ blr ferttir Dtlnyada bb esaftJtt;e bUttın kAn 

"Namık KemAU. biz 
ben, bir tarihçi Kafkulılam: yol keeel'b nun 
zi.bniyetile düşUn- &ima. 
nıek isterim. Bu Bundan başka N~ KemA.lin 
sebeple Namık vatan ıevgl:slni aynen okuyan A· 
KenıAlin edipliği, zeri şairi HMi olmuştur. Bu sat 
eairliği, bakkmda tama.men N~ KemAlin bir t&k
bir şey söyleme· lldidir. Hurufat mlahı meselesinde 
yi doğru bulınam. Namık Kemll; vakti.le bu yolda 
Namı:k Kemli, çalışan Mirzafethan Ahmed ıade
lsJ.Amt ııark me- ye cevap vermekle 60-70 ytl ev
deniyetinin an'a· vet TUrk dUnyaamm bUyilk blr ih-

nelertne uygun olarak :islAm ~ tiyacmı da kıı.rş1lamnştır. Bugtlıl 
tn.iaama candan bağlİ gayretler bile Namılt Kemay Erzinc8llda en 
ve fedakar bir ilmmet fel'di oldu- çok sevilıniş ŞA.irlerden biridir. 
ğu kadar on dokuzuncu &Sil" telak- Bence Namık KemAl: memleke
kilerine muvafık olarak modern te samimiyetle bağlı bir şahsiyet 
devlet ve millet mefhumunu da olm113, çalxştrğı sahada bunu kendi
kavramağa başlamış bir millet $İne ideal ittiha.z etml~tlr. Namık 
ferdidir. Bu itib&l'la Namık K~ Kemal, Tür1tlyede kendi vatanmt 
nıal, islamt gayretle milU hamiyet okşarken ve onun hl.lni ,·ctine çalı. 
ve vatanl>e'l'Verliğl nefsinde topl&- Itşırken hariçte kalan Türkler için 
nuş, iki ilemi temsil eden hami- unutulm.as bir misal teşkil etıniş
yet zincirinin intikal ifade eden tir.,. 
dikkate şayan bir halkasını teşkil Bay Ahmet Cafer oğlundan BOrı.• 

• eder. Bundan dolayı kendlııine re. edebivat fakültesi profesörle • 
tanzimatm, ınilli h8.k.imiyet dev- rinden A 1i Nihat Tarlanı da ziya
resini hazırltyan, fikir adamları a- ret ettim kendi.<i Namık Kemal 
rasmda yer ay:rrmak: li.zun gelir. bsJı:kmda' Universttede vereceği 
lşte Na.ıruk Kemil bu şahsiyetile- söylevin1 bazrrtama.kla meışguldü. 
dir ki YenJ nesill~r üzerinde mü- 'Üstat; o kada'l' ~ema.tik bir ııe .. 
rebbi vazifesini görmllş, seciyesi- kilde çalıştyordu ki cidde~ 'h~yran 
nln meta.neti dolayısile hakikaten oldum. Masa üzerinde dizilmiş ~ 
müessir olmuştur. ~t çeşit za.flar mevcuttu. Bunla • 

H&ınid On~~'nun fikirlerine mı hllrrivette Namık Kemllin bir 

klil olarak kabul edlyoJ'UZ 

••-Namık Ke 
m.A.l, ancak hUrri· 
yet ve vatan mef 
humlarmm en be

~ llğ bir galri ol· 
malt, haya.tını bu 
mücadeleye has
retmek itibarile 
ta.rihiınizde çok 
şerefli bir mevki 
ihraz etmiştir. O
nun bu mücadele 

ve feragatine bUyük kıymet veren 
gen.çlilı, bunda.n evvel bir kaç de
fa bu muazzam p.hslyetin ruha.ni
yeti etrafında toplannuşb. Gençli· 
ğin bu vatanperverlik ve fazilete 
v:erdiği kıymet, bizi çok aevindi
re~ek bir hadisedir. Cumhuriyet 
hllkOınetfnliı. gt!DçUıfJn bu heyeca
nım teşvik ederek bu ihtifali üni
versite 'konferanıı aalonundan halk 
evlerine, Ye dershanelere teprlli 
bUvUk bir ttlkra.na layıktır. 

O; bUtttn fikri ve l'\Jht faaliye
tini bUrriyet ve vatan gibi iki mu· 
kaddes umde etrafında tek.sif et· 
tiği için belki faaliyetlerinin diğer 
aa.halarmda klfi bir kudt"et gös
terememiştir. Fakat KemAll biz 
bir kül olarak a1ryor ve bu kUIUn 
muhteşem abidesi önünde eğilmek 
zaruretini hissediyonız. 

TUrk milleti kendine htmıet e
denlere daima ~ra.n ve minnet
tarlıkla mukabele etmiştir.,, 

Profesörlerimizin Namık Kemli 
hakkrndAki bu duyuı;lan ve sözle
rile bilyük şair cumhuriyet Türki· 
yestnde h1tkild ktymetini bulmWJ 
ve kendiTIP la~ olan yer verilmiş 
olduğunu ifUharla göl'ilyoruz.,, 

NA MIK KEMAL 
Dert çekenler yolunda ışık oldu varlığm, 
Göziinde para, llcbal çamurdan birer yığın , 
Sanatın o fUaunkir teline bağladığın 
Rltyar. ile ömründe kışlar döndU ballara ... 

Sesin ki etmiş lta.b ktztl karanlıklara. 
Bize kadar erişti gökleri yara yara;• 
Millet şehitlerinin olsa da bahtı kara. 
Gömmez onıyı tarih topraktan bir mezara .. , 

Değil şu viranenin değmez saltanatnu, 
Teptin yedi kat göğün gllneş dolu ba.htını; 

1 Bir <;elikten zincire vurup bUyUk ahdnu l Sürllkle<lin kanınla boy&dığm yollara... · 

Zindan, ölüm korkusu faniler için gerek ; 
Hangi gtıneş kararır karanlıktan Urkerek ., 
Asla boşa çıkmadı ~emal, verdiğin emek · 
Yanardağlar tutuştu ardında sıra s:rra ... 

GazUnden kan olarak akdı milletin derdi ; 
Saray onlarm olsun. sana zindan Yeterdi : 
Muztarip gönüllerin tahtı en gilzeı yerdi ; 
Y1UJ1Yan varbğmı o mabetlerde ara ... 

Şüld\fp Nlbfıl 

• 

Edebiyat tan.hl Uzeı1nde yaz.ılmı§ yazılardan ba
sılan Namık Kemalin kaç yaşında. dlva.n sahlbl oldu
ğunu bir tereddUd noktası halinde kaydetmişlerdir. 
Bl.lha.Bsa Namık Kemale dair başlı başına bUytlk bir 
eser yazmııt olan Doktor Rıza Nur, Namık Kemalin 17 
yaşmda olgun bir ııatr ıöhretl alllll§ olması rivayeti 

kabul olunsa. Namık Kemalin büttın bu eserleri yirmi 
be§ ya.şmıı. kadar söylemi§ olduğuna bizl inandırır. 
Aşa&ıya naklett!ğimls ınam:ume ~te bu defterden 
alınmıştır. 25 ya~ından evvel ;yapılan bu manzume in· 
kılAbcı KemAlin yüreği çırpmmaktadır. 

kar§ısmda, bu dlvanda gtırülen şiirlerin blrtak.rınıru Heri.~ ta~ eyleyen k.All-yt lstidadma 
25-30 yaşından aşağı blr zamanda vUcuda geUrileı:ni- Kargalı i fıtratın ta.riz eder ti.stadma.! 
yecek kadar yük.sek bulur. Neş'e-1 devletle nolsun fahnn, ey mel'lt-1 ~ 

Bu noktayı en kaU olarak halleden bUytlk tlstad Sen misin badi bu bezm-1 ilemin icadına f 
lbnülemin Mahmud Kemal olmuştur: Kendilerinin bu- İhtiraz et rlşe-1 lylne-1 sadpareden, 
gUn lnkıllb M:Uzeslndeld aergide teşhir için lt'ltfetUk- Değme ehi 1 ~rm hlm.l nişadma. 
ıerl vesika hem sergiye en büyük kıymeti vermiş, hem Görmesin bndad, yarab, n.h.metinden t.a ebed. 
bu tereddütleri giderecek vesikayı ortaya koymuş Sarf·i makdur etmeyen hemclnslnln imdadına.. 
oluyor. ve görUJUyor ki Namık Kemal tilvakl Sofya- Ti. ki lcrl·yl teavllndilr temeddöndcn morad, 
dan ı7-18 yaşında bir gene olarak gelirken elinde dl- Farzolor ısl1hı her cem'lyyetin, efradma. 
vanmm nüvesini getlrmig olduğu gibl değerli müdek- Etmeyen Hni. "ilcudUll, eylemez lbyl-yi mülk, 
kik Bay All Türkgeld.i'nln burada teşhir ıcın verdik- Hodpcrestidlr sebeb her devletin berMdma. 
teri ikinci bir defter de Namık Kemalin tam bir divan Eyledi &ennaye-1 lzz.tt seidet rll!eti 
ı1ahibi olduğunun a.zamı h&ddiDi ıtade eden bir kaydı Llnet olsun ft.temtn ts.\'1' t eefa-mutMma. 
ihtiva eunekt.edir. Bu defterin sonunda 7 ZilhUcce 1281 BB.ls-1 tekva btze hü:ım t umumidir, Keml~ 
ta.rlhl va.rdır. Ve bu tanlı Jat!Daa.b. tarihi olarak dahi Kendi derdim gönlümün bllllh gelmez yldırus. 

------------·~---------------------------- -~---------------------------··-----
inkı:ap müze ve kUtUphanesinde açılan: ı amık Kemaı 

Yazan : Şükufe Nihal 
Çocukluğumuzda onu babalan

nuzdan bir ef8alle kahramanı glbi 
dinll'rdlk. 

Evde söylenen şarkılarda, ~ilr
lerde hep onun aesl gürlerdi. .. 

Nan ık Kemal ser
gisinde neler var·? 

Yeni bir din kitabı gibi, döşe
me tahtaları a.rasma gizlenerek 
elden ele dolaşan el yazısı kitap
ların ona ait olduğunu sezer; bU
yU.klerin heyecanlı konuşma.lan a
rasında hep onun heybetli adını du
yardık .. , ve: 
"Top patlasın, a.te§lerl etra!a. aaçılıım, 
Dtınyada, ne bulduk ki ölümden ne 

kaçılsm;,, 

"Altı da bir, UatU de birdir yerin, 
Arş yiğitler vatan imdadına!,. 

••sipehrin bahtını, ikb&llni hep 
pıymal ettim, 

Büyük vatanperver şair Na
mık Kemalin, doğumunun 100 
üncü yıldönümü, bugün yurdun 
her yanın.da törenle anılacaJc, e. 
serleri, memlekete ettiği hizmet 
ler birer birer anlatılaca.k. ve o· 
nun ruhu kadirşinas Türk genç· 
liği tarafından kendine layık 
olan ihtiramla taziz edilecek. 
tir. 

Hayatı, memlekete yaptığı 
hizmetleri anılırken, onun ede
biyat sahasına vermiş olduğu, 
bugün elimfade mevcut eserleri
ni ihtiva eden bir sergi de ter. 
tip edilmiştir. 

ıyal ettim, Namık Kem.al sergisi, Şehir 
H&yatımdan muuze:&ken vatandan ve İnkılap vesikaları müz.esinin 

HamlyYet mealeğlnde terki evlAdU 

ınnaa.ı ettim, seyyar sergi salonunda haZiı

Sebat·u ume b1ll blr deni dllnya mı lanmıştır. Sergi bugün açıla
kalınıştır... caktır. 

Okuyucularımıza sergi hak. 
"KemAl'in MDg-t kabrt ımımadcysa kında bir fikir verebilmek Unıi

namı k&lmııtır... diylc sergiyi b:r gün evvelinden 
. ziyaret ettik. Kısa bir zamanda 

gibi, va.tan lirizmini en aam1m! bır hazırlanan, bu sergi bir varlığı 
§ekilde aksettiren şiirler ve bazı. l gösteriyor. 
aı beıııtelenmiı m1Sl'alarla çocuk Sergi salonund& bUyU.k bir 
ruhumuzun kahramanlık heye- faaliyet var levhalar takılıyor 
canmı ihtiyacmı tatmin ederken, k. 1ar , k"t l 1 . , ' 
bir giİn, bütün varltğnnmn ondaki c_aıne a~ a .1 ~p .ar yer eştu;ı. 
idealin ve feragatin alevile kav- lı~or, m~ mU~ürü Şemsettin 
ruld w •• rd .. k Guneren ıle Selım Nüzhet Ger-ugunu go u. kb . 1 tmam&k va- çe u ı.ş ere nezaret ediyorlar. 
Art~ vatan se:ver_.~ en bU ... 'ilk Direktöre yakleı..Ştrın: 

tan içm can vermeuuı J 

sevk olduğuna inanmamak ka· . - Kolay gelsin Ustad! De. 
bil mi? dim. . .. .. ~ . 

Bugün çocuklarttnıza biiyUk a- Benı gorunce sel~~n v~ı: 
tanm ve tnönilnUn a~trklan des- - Pek kolay degıl, ~~· Ba· 
ta.nt kahra.manhk şahikalarmı gös- kalmı neler elde edee.egızl 
terirken, bundan elli bu kadar yıl ~l~ndeki Tasviri Efklr gaze
evvel yaşamış bil' Türk kahraına- tesını tanzim etmekle meşguldü. 
nmm da, o tepeleri aydmlatacak Bay Şemsettin: 
bir ıgtkla Uk yola çıkan yolcu oldu- - Namık Kemalin vefatını 
ğunu öğretmek, borcumuz<lur. haber veren ga.uteyi arıyoruz. 

BU.yüklerimiz ne kadar çoğalrrsa Vefat tarihi gazetelere !bir 
tarihimiz o kadar şeref kazanır... k_aq gün sonra geçmişti. Ha.be. 

Nam ık 
Kema·ıden 
Doymadı gözlerimJz kan Ue ol 

sun doysun, 
Babalar a.ğlıyadnrsun, analar 

saç yolsun, 
r·tlzltmüı; yerde ~u.nnsün. ba§ı· 

mız taş olııun, 

\'atanın bağnna düşman dayadı 
ha.nçerhıl, 

l ok bnlş knı'ta.TIU'.n~t bahtı kara 
maderini! 

•• * 

rı veren gazetede yazdan yazı· 
yı bu~mak istiyoruz. Bu sahifeyi 
ayn bir came'·anda te!';hir ede
ceğiz. Oldukça tarihi bir kıy. 
meti hajzdir.,, 

J?irektör sergi hakkında şöy
le ızahat veriyor: 

"- llk vedi camekanda veni 
Türk harfleriyle basılmış Na· 
mık Kemalin kendi eserleri ve 
Namık Kemal hakkında yazıl. 
mış eserler, garp dilinde ona ait 
yazdan eserler. 17 camekanda 
da Namık Kemale ait vesikalar, 
yazt yazdııh ve idare ettiği 2'8.

~te!er, makale1eri, hatıraları, 
dl\:anı ve edebi eserleri, pives
lerı, roman•arı tarihi tenkitle· 
ri, mektuplan,' hakk~da yazıl • 
m:ış yazılar, vefatını halber ve· 

Yüksel ld yerin bu yer değildir, ren gazeteler bulunmakta.dır. 
Dünyaya geli~ hüner değildir. Duvarlara da bir çok fotog. 

raflar, doğum ve ölüm tarihleri· 

ne a.it afişler ve muhtelif §!ir
leri konmuştur.,, 

Şimdi ~ekaruardaki eserle. 
ri gözden geçirelim: 

• • • 
Salonda birind came!•anda. 

büyük şairin "Vatan veya. ~~
listire piyesi, Zavallı Çocuk, R~· 
ya,, eserleri bulunuyor. Bu bu. 
yük camekan da gönül öyle ar
zu ederdi ki, Namık Kem:ı.lin 
eserleriyle dolsun. Fakat bura • 
da ancak ka.rşnnıza ü~ eser 
çrkıyor. 

İkinci camekanda, muhtelif 
Türk şairlerinin Namık Kemal 
hakkında yazdlklan şiirleri ve 
ya.z11arı bulunuyor. Bunların 
arasında. en eskilerinden en ye. 
n ilcrine kadar var. 

3 ve 4 Uncll camekinla.rda; 
Namık Kemalin ha.yatma ait, 
Maarif Vekaletinin neşrettiği 
diğer ediplerin yazdrkları eser
ler. 

5 6 ve 7 inci camekanlarda; . . 
Namık Kemalin İbret gazetesı 
ve o gazetede yazmış t>J&uğu 
makaleler göze çarpmaktadır. 

8 inci ca:ıneklnda; Namık 
Kemal hakkında almanca ve 
Fransızca dilleriyle yazilmIŞ e
serler ... 

Bundan 90nraki camekanlar. 
da da sır88iyle salnameler, ken· 
di el va7.f<;mt gösteren mektup
lar var. Bu mektuplarm ar~ 
smda bilhassa pe:lerine yazdıgı 
bir iki nUmune göz.e çarpıyor. 

Diğer bir camekanda Avrupa 
da çıkardığı gazete ve mecmua· 
tar ve yudığı yazılar sıralan
makta.dır. 

UlBın, İbret, Sadakat, Gayret 
gibi gazeteleriyle Basiret mec. 
muası 1292 de Va.kıt ve !ttihad 
gazeu;lerine yazmış olduğu ya· 
zılan muhtevi matbu gazeteler. 
ıı inci camekanda Na.mık 

Kemalin muhtelif ga.zet7lerde 
yazmış olduğu ınal(alel~rm ki· 
tap şeklinde intişar etmış olan.. 
lan ... 

12 inci camekanda; kendisi· 
nin kullandığı kalemi. hokkası, 
kahve fincanı ve batıra defte
ri ... 

13 Uncü camekanda; divanı .. 
Divanmdan kendi el yaZTsiyle 
yazıl.mı§ iki sahife.. . 

H Uncü camekanda: Yine ti. 
yatro eserleri var.. B ·nl--rm 
ar:-smda; K!ı.ra Bela, Akif Bey, 
piyesleri bulunuyor. 

15 inci eamekR.nda; romanla· 
rı ve fransızcaya tercüme edil· 
m

1

iş İntibah. romanının bir ·nüs. 
hası .. 

16 mcı camekanda da: tarihi. 
Cevdet Pa.şa.nm yazdığı mektu· 
ba. verdii'Yj cevap, muhtelif 
mektupları ... 

17 inci camekanda: bugün 
Na.mık Kemal hakkında muh· 
telif gazetelerin yazacağı yazı· 
la.rın te-şhirine avnlmıştrr. 

"' . ~ 
Namık Kemalin eserlC'ri~i 

toplama, aynı zamanda te~ır 
etme baknnmdan İnkıliiP ~ıı~· 
sinin tertip etmiş oldu~ u 
ııergi cidden kayda şayandrt'1· i 

11 'd bil••m,. . in eser er erı e, ,, u.n. şn.ır .. riik b; r 
ve ona ait vesikalar büY ak 
ftina ile araştırılıp torla;;~ası • 
trr. Bu araştm:na.nın. ~; Namıl; 
na da. İnkılli.ı> ınur.esını 
Kemal sergblf vesile olmuştur, 
diyebiliriz. -~ tJı.en ..... ---·--· 
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. Baş_, Di,, ·Nezle, Grip, Romatizma 
. Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keaeı: 

lc.bındıı günde 3 Kıı,e alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININ!Z, 
,. HF.R n:ıwr: PULLU ICUTlfJ.ARI ISRARLA ISTF.Yl~ll 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 

Açık eksiltme ilanı 
K0!1if bedeli 

Tarihi Günl\ Saati Lira K. Yapılacağı yer 
3/1/941 Cuma 14 999 1515 Adalar MaimildUrlüğUnde 

BUyUkada HUkfimet konağmm tamiratx açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındirlık işleri genel, hususi ve lennt şartname. 

!eri, proje, keşif hUJAsasiyle buna ıntiteferri diıter evrak Adalar Malmildtira 
1Uğilnded1r. Muvakkat teminat 75 llradır. lsteklilertn en az bir taahhütte 
(500) liralık bu işe benzer iş yaphğma dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden lstanbut vHA.retine müracaatla eksiltme tarihinden 
8 gtln evvel alınmış ehliyet ve 9-lO yılma alt ticaret odası vesikaları ile 
gelmeleri nan olunur. (11846) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ııanları 
2.000 metre mlkfıbı ceviz tomruğu almaca-k . 

Tahniın ed1len bedeli (7'4.000) lira olan 2000 metre mikA.bx ceviz tom. 
ruğu aııkeıi fabrikalar umum mUdilrlUğ'ti merkez ııatm alma komisyonunca 
2/ 1/941 perşembe gilnU saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna. 
me 3 lira. 70 kuru,tur. Muvakkat teminat {4950) liradır. Teklif mektu~. 
larmı: mezkur günde saat 14 de kadar komL.qyona vermeleri. (11805) 

:ıt- :ıt- Jb 
4215 ton demir hurda.aı aa.tm almMak 

328• sayılı kanun mucibince 4215 ton demir hurdası: mahrec ista.syonla· 
rmda vagon dahilinde teslim ııartlle fennl ve idari şartnameleri veçhile ve 15 
tonda..ı:ı a~ağl olmamak il.zere 1 Mart 9U tarihine kadar beher tonu 17,l50 11· 
radan satın alınacaktır. !steklller şartnameıılnl her zaman komisyonda gö· 
rebillrler. Ellerindeki demir .hurdaıımı satmak istiyenler mlkdarına göre % 
15 kat'l teminatlariyle blrllkte merkez satmı:ı.Jma komisyonuna mUracaatıarı. 

(11723) 
• • 4 ~ 

Yüı: doksan 'bin Jltre henzln almaak 

t'ahmln edilen bcdell 52.9Hi Ura olan yüz dok8an bin litre benzin atıkert 
fabrikalar umum müdUrlUğll merkez aatn:ı alma komisyonunca 2/1/941 
perşembe gUnU ııaat 18 da. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 
65 kurtı§tur. Muvakkat teminat 3895 Ura 75 kuruştur. Tekllf mektuplarını 
mezkfir gUnde saat 15 e kadar komisyona vennelerL · (11804) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdür
lüğünden: 

t~ıetmeınizde 40 lira. aylık Ucretıl sıhhiye memurluğu münhaldir. Talip· 
lerln evrakı mU.Sbite ile memurin mUdUrlUğüne müracaatları. (11933) 

Oemlyotlmlz Taı:armcıan Celbedilerek G\\mrUkten Çlkıı.nlan 

Ensülin Müstahzarı Piyasaya Çıkarılmıştır. , 
Halkımızm Eczanelerden Reçete lle Tedartkl nA.n Olunur . -

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Tlryandafilin 337 hesap No.sile Sa.ndığtmızdan aldığı (300) liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında. ya
pılan takip üzerine 3202 No.lı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı 
maddesine göre satılmast icabeden Ba.kırköyünde Yeni mahallede Turgut so· 
kaı'.\ında eski 125 adet 9 No.lı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapilma.ktadir. 
Arttırmaya girmek istiyen '(88) llra pey akçesi verecektir. Milll. bankaları. 
rnızdan birinin tem.inat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bUtiln vergilerle 
belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellA.liye rUsumu borç· 
luya aittir. Arttırma şartnamesi 20/12/940 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere Sandik Hukuk işleri servi.sinde açık bulundurulacaktır. Tapu si· 
cil kaydı ve sıtlr ıuzumlu malfim9'tta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttırmaya. girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sattlığa çıkarılan gayri· 
menkul hakkında her şeyi öıtrenmlş ad ve telA.kkl olunur. Birinci arttırma 
lS/ 2/ 941 tarihi.ne mtisadif Salt günü Cağaloğlunda kA.in Sandığımızda saat 
10 dan 12 ye kadar yaptlacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekli! 
edilecek bedelin tercihan alm.maaI icabeden gayrimenkul mUkellefiyetile 
Sandık alacağmı tamamen geçmiş olması şa.rtttr. Aksi takdirde son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak şarüle 5/3/941 tarihine mlisadU Çarşamba günü 
aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada. gay
ri menkul en çok arttıranın ilstilnde bırakılacaktır. Hakları tapu slclllerile 
sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ha.klannı v~ hu· 
su.sile faiz ve masarife dair iddialarmı na.o tarihinden itibaren yinnl gün 
içinde evrakı mllsbltelerile beraoor dairemize bildirmeleri llı.zımdır. Bu su· 
retle ha.klarmı bildirmem.iş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit omıyanlar 
satış bedelinin paylaşma.smdan hariç kalırlar. Daha. fazla malumat almak 
istiyenlerin 40/ 1426 dosya No.sile Sandiğimız Hukuk İşleri servisine mUra. 
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
•D t KKA T 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrtınenkulU ipotek göstermek isti· 
yenlere muhammlnlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 mx tecavüz 
etmemek lizero ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek auretile kolaylık 
göstermektedir. (11989) 

urnAJni 
"~. _ ... 

Ondan: ' - . .,, ... ............ ·--
1 - Keşif, §&rtname ve p!Anı mucibince idaremizin Paşa.bahçe fabrika· 

smda yaptiracağı yangm söndürme tesısa.tr işi yeniden pazarlığa konmuştur. 

ll - Keşif bedeli (3239.50) lira, muvakkat teminatı 243 liradır. 
I.II - Pazarlık 24/XII/940 Salı g1lnU saat 14 de Kabata{jta. Levazım ve 

Mll.ba.yaa.t ı,ıubeslndeki Alım korn1syonundıı. yaptlacak.t:ır. 
IV - Şartname sözU geçen Levazım Şubesi Veznesinden 16 kuru.:ıa all

nıı.blllr. 

V - !.steklilerln pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte % 7,5 gUven<I 
mo paralan ve §.artnameslnin "F., fıkrasında yazılı veslkalarlle birlikte mez-
kQr komisyona. mUracaatlan. (11908) 

BO SA 1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici askeri kıtaatı ilanları 1 --·------Ankara 20-12-940 -
--ÇEKLER 

l St.erJtn 
100 Dolar \.. 
100 Frc. 
100 Liret 
100 bviı;ro Frc, 
100 Florin 
100 Raylşnıark 

100 Delga 
100 Drahmi 
1'10 Levıı 
100 Çek Kronu 
100 Peç.Pta 
lOQ Zloti 
100 Pengö 
100 Lf>.y 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Krona 
100 Ruble 

S.24 
132.20 

29.6875 

0.9975 
1.6225 

12.9875 

26.5825 
0.625 
3.17;; 

31.13':.j 

81.0050 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 19.75 
Smuı - Erzurum 5 19.12 
Sn·M - Erzurum G 19.08 
Altm 22,GO 

1
11111~111 ı Şehir Tiyatrosu 

1 A.l<şı m 20.SO da 

Tııtal-l Temlna.tı 

ctNst. l\fikt.a.rı Llm Lira lbale gün, Saat ve Maba.UL , 
Kuru incir, 30 Ton 6600 990 26/ 12/940 14 Çanakkale. 
Saman. 50 it 2500 375 25 ,, .. 14 Çorlu. 
Kuru ot. 50 " 3500 525 25 .. .. 14: Çorlu. 
Odun. 5400 ,, 24 .. ., H Gcliboluda Bolayir. 
Arpa. 150 

" 23 .. .. 15 ), • 
Yula!. 150 " 23 ,, 

" 
15,30) 

Kuru ot. 200 " 
16 ) 

Saman. 200 .. 16,30) Çcrkesköy • 
Saman. 1100 

" 
44,000 6600 3/1/ 941 15 Edirne eski MUşiriyet dairesL 

Sabun 27 
" 

12,960 1944 3/1/941 16 Edirne eski MUııiriyet dairesi 
Er çamaşırı. 5000 750 25/12/940 l 6 Edirne eski MUşlrlyet dairesi 
Sığtr eti. 185 Ton 74,000 ll,100 23 ,, 

" 15 Kırklareli Kava.klıköy. 

Saman. 54.00 
" 

180,000 34,000 25 .. " 16 Çatalca. 
Sığır eti. 936 308,880 4_6,332 25 

" " 10 Çatalca. 
Ot. 5400 il 324,000 48,600 25 

" " 17 Çatalca. 
(11667 - 12012) 

Aşağıda ya.zılt mevadm pazarlıkla ekııiltmeleri hizalarında yazılı gün, 11aat ve mahallerdeki askeri satın alına 
komisyonlarında yapüacaktrr. Taliplerin ôelli vakitlerde ait oldukları komisyona gelıneleri. Şarblameleri komls· 
yonda görtiltlr. 

:(. ~ :(. 

200,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmesi 26/12/940 perşem
be günil saat 11 de Çana.kkalede Mst. Mv. Satın alma komisyonunda 
ya.pilaca.ktır. Tahmin bedeli 60,000 lira ilk teminatı 4250 liradır. Ta· 
liplerin kanuni vesikala.rile teklif mektuplarım ihale saatinden bir sa· 
at evvel komisyona vermeleri (1621) (11692) 

:(. :(. :(. 

23,0 00 kilo sade yağı almacaktrr. Kapalı zarfla eksiltmesi 
27 /12/ 940 cuma günü saat 15,30 da İzmir Lv. amirliği satın alına 
komisyonunda yapilacaktır. Tahmin bedeli 35,650 lira ilk teminatı 
2674 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin kanuni vesi· 
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vernıeleri. (1623) (11694) 

r KAYIPLAR ) \. ___ _ 
ll/Vll/ 1940 tari.h.lnde aldığım 670 

numara.lı orta okul diplomamı zayi 
ettim. Yen.islnl çıkara.cağımdan dola· 
yı eskisinin kıymeti yoktur. 

Slllvrikapı No. 60 Kadri 
(34426) 

* :{.. :ıt-
3410 numaralı kamyon pJAJı:aını za-

il il 
l'l'P"lıa')t Ur aıı Kı>cmınıbı 

11111 
Bulunmaz Uşak 

\ 'azan: .J. M. BARRlE J(. 3(. :ıt-

yi ettim. Yenlslni alacağxından eski· 

sinin hükmü yoktur. 
Nihat Ahmet Kutman 

(34422) * •• 
lstildAI Caddesinde Komedi knımında: 

Akşam 20.30 da: 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün ıı <}(>, A.Jrşam 20 de: 
l - Gün Doıtarken; 
1 - Taksi BaydUtlan. 

Çarşambaya: 

(KARA KOltSAN) 

{,p:uk H~ktmı 

Ahmet Akkoyunh 
TaUtm, Tallmııane PRlu No 4 
PaardfU) muda hergUn Aat ı ~ 

ten 90nra. reıetorı 401:l7 
..... .. .. : .. : 

Mevcut numunesine göre 500 adet çltt araba koşumne 100 adet saka 
araba koşumu pazarlıkla satın almacaktır. Çift araba koşumunun beherine 
75 ve saka araba kogumunun beherlne 45 lira· fiat tahmin edilmiştir. Hep
sinin katı teminatı 6300 lira olup ihalesi 2/1/941 Perşembe gUnU saat 15 de 
Ankarada M. M. V. Satm Alma komisyonunda yapılacakbT. (1639) (11828) 

it- :ıt- J(. 

Beher kilosuna tahmln edilen fiatı 8.5 kuruş olan 2400 ton sert ve Yü· 
ınuşak buğday pazarlıkla salın alınacaktır. Pazarlığı her giln Ankarada Lv. 
A:ınlrliği satın alma komlııyonunda yapilacaktır. 15 tondan aşağı olmamak 
şartıle ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 2400 tonun kaU tell')inatı 22,900 
Ura, 15 tonun 192 liradır. Evııaf ve şartnanıesı 960 kuruşa komisyondan alı· 
nır. Taliplerin t.er gün komisyona müracaatları. (1527) (11743) 

:(.~~ 

340:375 beygir takatinde bir adet Dizel Elektrojen grubu pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 48,750 lira, kati teminatı 7132 lira 50 kuruş
tur. Pazarlığı 27/1::\/940 Cuma gUnU saat 11 de Anka.rada M. M. V. Hava 
Satm alma komisyonunda yapılacaktir. Evsaf ve şartnamesi 250 kunı!ia ko· 
ıııl8Yondan al.ı:ıur. Taliplerin belli vakitte komisyonda bulunmalan. 

-(1665 - 12010) 

tstanbul Beşinci tcra Memurluğun
dan: 

940/ 4511 
Bir borçtan dolayı baczen paraya 

çevrilmesine karar verilen 6 parçadan 
ibaret Karyola, Konsol, Duvar halısı, 
Taş ayna 27 /12/940 cuma gtlnü saat 
10 dan itiba.ren YUksekkaldirmı Şah· 
kulu mahallesi Rober apartman 13 
No.Iı dairesinde açık arttxrma ne sa
tılacağından aJıcılann gününde orada 
bulunacak icra. satrıı memuruna mü
racaat etmeleri nan olunur. (34426) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Bevenga 

MUSTAHZARATI; 

Sıhhatinizin, neşenizin sofranızın zeynetidir. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli 29.900 lira. olan "100.000" kilo 

kuru üzümün, 27/ 1. k8.nun/ 940 cuma gUnü saat· 14 de kapah zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı "2242" lira ''50" kuruş olup şartnamesi her 
gUn komisyonundan ''150" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifa.tı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zartlarmı en geç 
belli gün ve saatten bir sn.at evveline kadar Kasımpaşada bulunan ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (11623) 

~ .. ,,. 
Marmara. Ussübahri ve Koca.eli l'tlü!rtahkem Mevki Komutanlı~nıılan 

.İnebolunun Slnarctk köyünden ve Eminönü Askerlik şuoosinden HUse· 
y1n oğlu 325 doğumlu lsmall, 

Rizenin Pazarköy kariyeıılnden ve Beyoğlu Askerlik şubesinden Hasan 
oğlu 526 doğu,mlu HUseyin, 

1stanbulun Bagçe köyünden olup 936 seneııinde Yağkapanmda liman şlr· 
ketinde amelelik yapmış olan Osman oıtıu 319 doğumlu Mehmet nam şahıs. 
lar hakkında komutanlıkça takibat yapılmakla ise de müteaddit mahaller· 
den va.ki a.r&.§tırmalar neticesinde bulunmadıklarını.lruı askeri muhakeme 
usuıu kanununun 215 inci maddesine istinaden duruşma gUnU olan 2:5 tkln· 
cikAnun 941 saat 9 da. komutanlık askeri mahkemesinde hıızxr bulunmaları 
veya meskenlerini bildirmeleri, aksi takdirde haklarında gaip hükUmlerinin 
tatbik edileceği ihtar olunur. (11993) 

• • • 
l\1armara tiı-sübabri ve Koca.en l\lll.ııtahkem l\levld Komutanlığından 

I 

Yavuz gemisinden ve Unkapanında Demirhon mahallesi çeşme sokak 4 
numaralı evde annesi Sahura nezdinde o~uran 929/ 2079 t.erUp numaralı ve 
1328 doğumlu İstanbullu Naki oğlu Nihat hakkında yapılmakta olan tahkl· 
kat dolayısiyle vAki aramada ve yapılmak istenilen tebliğlerde gösterilen 
adreste bulunamadığından gaip addedilerek meskeninin biltlirilmesl ve ifa
desi alınmak Uzere komutanlık Uçüncü şubesinde bulunması için ilanen teb· ~ 
liğa.t yapılmasına karar verilmiş olduğundan askeri usultin 215 inci maddesi· 
ne istinaden nan tarihinden itibaren bir ay zarfmdo. mcskenlnl bildirmesi 
veya komutanlık Uçüncü şubesi.ne gelmesi ihtar olunur. (11992) 

.... . 
Oev1et Demiryoltan ve Limanları 
işletme · Umum idaresi ilanları 

:Muhammen bedeli 60.000 (Altmışbin) lira olan 20000 metre yelken bczı 
6/1/1941 Pazartesi güntı saat 15,30 da kapalx zarf usulü ile Ankarada ldaro 
binasında satın almacaktxr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 (Dörtbin ikiyUz elll) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vcslkalan ve tekliflerini aynx gUn saat 
14,30 a kadar Komisyon Rei.ııliğin.e vermeleri lll.zımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa. Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadır. (11882) 

' 

lstanbu·I Belediyesi 
y • ' 

... i .. ta.n ı a __ r ı _, _ ~~ 
Unkapanmda Haraççı Kara Mehmet mahalles inin Hlsnraltı sokağmda 

Kadastronun 1032 inci adasmda 19 parsel, eski 18-20 yeni 24-26 knpı 
No.lı odalı ahrr Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinin tanzimi için 3710 sa· 
yrh belediye lstimlA.k kanununa tcvfilmn Lstimlake tAbi tutulmuş olup mua
melMı ikmal ve tamamına 810 lira kıymet takdir edilmiş ise de tapudan. 
alman kayda göre 20/ 960 hisse sahlbl Emrullah, 20/ 960 hissesi sahibi Satı, 
24./960 hisse sahibi Nuri,24/960 hisse sahibi Ali oğlu Fazlı, 24/ 960 hisse sa· 
bibi Ali kızı Penbe, 30/ 960 hisse sahibi Emin oğlu Ahmet, 30/ 960 hisse sa· 
bibi Emin oıtlu Ari!, 80/960 hisse sahibi Emin km Mühibe, 6/ 960 hisse sa
hibi Emin oğlu Mehmet, 6/ 960 hlsııe sahibi Emin oğlu Veysel, 6/ 960 hwe 
sahibi Emin kızt Emrullah, 6/ 960 hisse sahibi Emin kızı Ayşe, G/ 960 hisse 
sahibi Emin kızx Asiye, 120/ 960 hisse sahibi Mus:ı. oğlu Ömer 30/ 960 hl.asa 
sahibi Süleyman, 30/ 960 hisse sahibi Fatma 15/ 960 hisse sahibi All, 15/ 960 
hisse sahibi Süleyman, 15/ 960 hisse sahibi Hayriye, 15/ 960 hlsııe sahibi Sa· 
!iye, 24/ 960 hisse sahibi İbrahim , 24/ 960 hisse sahibi Fatma, 24/960 hisse 
sahibi Emine, 24/ 960 hisse sahibi GUI, 12/ 960 hisse sahlbl Mehmet ve 
12/ 960 hisse sahibi Atı Osxnanm ikametgA.hlarx tesbit edilememiş olmakla 
mezk1lr hissedarların llln tarihinden itibaren müddeti kanuniyesi zarfında 
takrire gelemedikleri veya mahkemeye mUracaat etmedik leri t&kdirde mcz
k1lr kanunun 18 inci maddeııinin tatbi.k olunacağı 10 uncu madde gereğince 
iltn olunur. (12019) 


