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Bazı sesler 
karşısında 
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Bahis mevzuu olan bazı ya
batıcı gazctcltrdc Turkiycyi kan. 
dırmaktan balısediliyor: il angi 
Tinkiycyi? Miislevlilcri çoktan 
kovmuş ve insanlık idealine gir. 
miş hür 11c nasyonalist Tiirkıyc
yi mi? 

Yazan: Fazıl Ahmed Aykaç 
};kscril n bir h'ı. ahı.ııı c-.iri o

lan mill<'tlerdir ki l;ütüıı rilıuna 
haklın olmak iddia ı ~ibi ~ıiliinç 
bir klisbıhlık ı;ü.,frrirlcr. Uunım 
l~tisnası yok gibidir. ·on 7.amun 
lanla Anupada türel en ~eri kafa. 
h \"C ileri Jcldi:ılı bazı onılcrll•ri 
'lavam11.a misal ol:ırnk ~iist~rcbili
~ :füct, dünya. bö,)l<'dir; hırs \C 

kfblr m:ıhkiımu Mr t:ılnm dirayet 
dicele.rindcndlr lii insanlık müte
madiyen mudenlyct de\i~ ıni~lrr ~L 
bi yn~garalar i itir. İ!iıni ıııaliım 
bazı dCl letıurln matbuatı lıu"iln
ll'rdo 3ine bir sıımııtıı ııal'J\nnn 
döndü. ;\fütec:l\ h: , o şcrpfsiı: ,.,j 

Jahlariyle mazlum ho;'.:rn7.l:ım:ı~ıı 
alıı:-mrs olanlnr bir milletin kahra. • lll&Dhğınr, nıanm i bir tokat ~ibi 
fıuraflarma yiyinco jJltlda sersem -
ledller. Fa.1\at belli ctmrmcğe ~
h hlar. Ondan sonra Jmn etin 
pcn~csi yakıılarıruı., hakkın k<'lcp -
çesi do hileklcrinc yapı~tı. Şimdi 
lıenı bir t:ı.nıftıın iepelcniror, hem 
de etrafı bir Jıezc~ nrı .) nj'.;"Tllunın:ı. 
boğuyorlar. Gerçi kcnclilcrinc sa. 
şılmB7.. Çünkü necabet Iz hih iyrtt 
leri iff>nıeo ııol\t:ııı tıınılmı t:ır. F:ı.. 
kat gazetelerinin ımmerd çığlıkla. 
nnı her zanıaıı ccuıı.,ız lıırnkmnk 
da (loğnı ola.mıız. 

~'ünkü kmulilcri kibar '<' 'c~arlı 
ükütu nnlamıulıklan i~in, başl\:ıla· 1 

nnm Uıharnmnt YO nczak<'tini tok 
defa zaaf alılnıcil ıı),)orlar. \'o 
buran üzednc esası korkak fakat 
manzarası cüretll c111 ttt.a\'Üzleriy. 
le nüma3;sıcrc baslQ orl:ı.r. Diinl a. 
~-a .) eni nizam ,·ermek iddiasındaki 
m(lnlcketlcrin basınına. fovsiyo O· 

deriz; iptida kalemlerinin in nnlı'< 
M!rOfini koruyabilml'Jc içlıı onlan 
birer (oparlatür) ~uretindc 'c su. 
ursuzca söyleten istibdıı.tt:ı.n kcrı
dllcrinI kurta.rsmlnr. l\ledcrıi hiiı
:riyetlcrini 'e tefekkür hnJ siJ etle_ 
rin! ımnnk (ll\lkın uk kılığınılan 
çlkan;mlıır 'o u suretle dl'b-11 hıı.
rici alem na.znrmda, iptida );:endi 
.) urttaşlan arasmd:ı. hiir bir aclıı.m 
me\·kii kııı.an mlar. Kiılnnt:ı. ':uız 
ctmcj:;'1 sonra tlü iinürilz? 

llünyanm ckonoın~'li: co~nfyıısını 
biliyorur.. Butüıı kül'<'YI hiiküml<'ri 
altına okmıı.k (la\ asın el:\ bulunan -
larm, doğtl ba.;kalıırını do) umı:ık, 
kendi el.-meklerini bulmak için çek
tikleri 7.ahmcti gordiil<. ı;, 1 barkı 
basılarak elinde m· \1ll"Sll tutulan 
nıasum milletlerin himmet '<' na.
mu la cloldurulınu.. anb:ı rlnrı ol
maga, mütccıniı:lcrin en snrlatan
lan dahi şlındh·r !m{lnr açlıktan 
kmlacal,tı ! o~rn , in«' nınlümılur 
ki bunların en ınll~ii\\ et lilcri l<cn
dUerinln on palto u rnrkcn, bir fıı.. 
ldrfn Mrtmdald ) ırhk ~ömlef,c bi. 
le güz dikecek .kadar ruh fukarası ı 
olan aç gözlülerden iharctfü. 

Hayır! İnsaniyet ilelcbcd bu 
soyguncu \ "O ~ &lgmcr stirilsüniln 

(Devamı 4 iitıciide) 

Vaşington, 11 ( A.A.) - Ay~ın 
,.e mümessiller meclislerindeki hü
k\Unct iider'lcri demokrasilere yar
chm edilmesine dair bir kanun la
yihası tevdi etrniı;lerdir. Bu layi. 
hada bilhassa aşağıdaki hususat 
derpiş edilmektedir: 

l - Amerika Cumhurrcisi, mil
li müdafaa mcnf aatleri ,icabından 
olduğuna lır;ı.naat getirdii;ri takdir
de, hükfunct veya müdafan~r rcisi
cumhurca Amerikanın müdafaası 
içinhayati bir ehemmiyeti olduğu. 
na hükmedilen bir mc:mleket için 
her türlü rnüdaf aa malzemesini 
f~brikalarda, tezgahlarda imal et
tırmek vcsair suretle tedarik et
mek salfilıiyctini haizdir. 

2 - ~cisicumhur böyle bir mem 
lekct lehındc her hangi bir müda
faa malzemesini satmak, de\'ret
mck, mübadele etmek kiram ver. 
mck. ödünç \em1ck '~Ya herhangi 
bir ~ilde \ennek hakkına malik
tir. 

VO§ington, 11 ( A.A.), - De. 

1941 Afrıka~u urı Çehk Hurn ,aıarı 

ç(i!J<'rin ınühinı 
J:;öslcnnektcdlr. 
hortumlıırıdır ;,, 

Hab;sler'1 Vatandaş vazifeni 
isyan hatırla ! 

ediyor Düzce ve Tok~ttan -K- li_s_u-ra--
Monakaıe voı- orduya binlerce 
larına yapılan eşya ve para nin zaptı 

hücum 1 a rla gönderildi :r epede::ıunı.:!geıinde 
İtalyan ordusu . Ankarıı, 11 ( A.A.) - Ask.:ılc-

k 1 • t rimize yapılmakt..'L olan kı~.ı·c 
müş Ü vazıye e hediye tcbr:rrüatına dair bugün 

d 1 aldığımız telgraflar, Düzce k" • 
üşürü üyor zası hnlkmm 3.815 parça rnuh-

BUDUTTA BıR telif cşyo. ve yine ayni maksat-
la sarfetlilmek üzere 805 lira te-

MEVKI berrü eyledikl~rini, tokat halkı· 
• • nm 1.109 parça, Erbaa knznsı 

lŞOAL EDlLDI halkının d:ı 2.138 parça cşyn 
Ka7ıirc, 11 ( A.A) - İngi

liz müf rezclcrinin Habeşistan 
hududunda Buna mevkiini iş
gal ettikleri bildirilmektedir. 

Londra, 10 ( A.A) - Habeş
lerin İtalyanlara karşı açık 
bir isyan tertip ettiği artık 
tamamiyle belirmiB bulunmak
tadır. Diğer· harp meydanla
rında büyük zayiata uğramış 
olan Mnsolini orduları §İmdi 
diğer bir cephede daha müşki
lfıta karşı ko)ınnk mecburi
:1<·etinde bulunuyor. Filhakika 
Kahiredeki İngiliz umumi ka· 
rargahından gelen haberlere 
göre, Habeşliler Sudan hudu-

( Devamı 4 iincii.dc) 

Yeni kanuna göre 

Amerika 
Cumhur 

Reisi 
Amerika milli müdaf a

asiyle alakadar her 
vaziyette 

Bütün imkanlarile 
YARDIM SALA .. 

HiYETiNi 
ELE ALIYOR 

mokrasilcre yardım hakkındaki 
kanun projesinin kongreye te\·dii, 

vermiş oluduklannı bildirmcJ.~e

dir. Eleşkirt'de 800 çift yün ço
rap ile 35 çift muhtelif e~ya te
berrii cdılmiş Üürgüb h<> lkı fa 
1.764 p:ırca yünlü c.~ya vc~miı· 

lerdir. 

- awwws - - - --
MIDallalAt Vekili 

Münaka'lat l'ckili 001,v!ct 
Kerim lnccdayı, dihı hususi 
ba<:ı ziyaretlm kabul ctmi§
tir. 

Vekil, lmgitıı • §Clırim.izdc 
kalacak oo yamıl..-i pazartr.si 
giinil deni.:: yolu ile Bandır-
111aııa gidecek oradan da iz· 
mire geçecektir. 

kongrede seri aksülameller tevlid 
etmiş ve bu kanun projesinin bü. 
yi!k bir ekseriyetle tasvibolunaca
ğı hakkinda yeni bir çok emareler 
vermiştir. Projenin mümessiller 
meclisine tevdii esnasında altı ye
di lll<'bus derhal ayağa kalkarak 
ta5\ipkfu- s(:)z!cr Söylemiş \'e ayan
da azadan Mak :Kcllar da Bitlere 
şiddetle hücwn ederek lüzumlu sa.. 
Jfilıiyctlerin verilmesine her hangi 
bir surette engl olaQilCl'k bütün 
kanınılann kaldınlmasını teklif 
eylemiştir. 

İnfiratçı ayan 5zası Klark, bu 
kanun projesinin Ruzvclte harp i
lan etmek ve dahili işlerde totali
ter bir hük11ınet tesis eylemek im. 
karuannı verclii;rini söylemiştir. 
LO~TIRADA MEMNUN1YET 

L<mdra, 11 (A.A.) - Dün fi. 
van ve rnebusan mcclis2erine tevdi 
Cdilen kanun layihasında derpiş o
lunan ve Amerikanın lngiltereye 
tam ı·ardnn siyasetinin ne kadar 

~Devamı 4 ımcı'ide), 

İtalyanları müşkül 
vaziyete düşürdü 

ARNA VUTLUCA 

VENi TAKViYE 
KITALARI 

GETiRiYORLAR 
Ati11a, 11 ( A.A.) - Arnavutlu

ğa l tal yan tah"'\ iye kıtaları geldiği 
teylt edilmektedir. 

BERAT'A ÇEKlLlYORLAR 
Manastır, 11 ( A.A.) - Röyte. 

rin Arnavutluk hududundaki hu
susi muhabiri bilöiriyor: 

Arnavutluk cephesinin ı:;imal 
mmtakasında bir kaç gündcnbcri 
devam etmekte olan sükfinet, dfrn, 
küçük çarpı~alar \"e fasılalı top. 
çu ateşilc ihlat edilmi~tir. Her iki 
taraf, hazırlıklara dev'3m eylemek
tedir. l\lüşahitlcrin tahminlerine 
göre, pek yakında burada büyük 
bir muharebe başlıyacaktır. Klisu. 
ranm düşmesinden sonra ltalyan· 
lar, Berat istikametinde çekil.ıhi}o 
lerdir. Yunanlılar, Klisura mınta· 
kasında yaptıkları temizleme ha. 
rekatında şimdiye kadar bir çok 
esirler almışlar 'e bir çok otomo
bil iğtinam ctmiı;lcrdir. 

(Dcı•amı 4 ii1ıciidc) 

Alman fabrikaları 
yeniden 

bombalandı 
Londra, 11 (A.A.) - "('A ik· 

mi5tir" 
lngiliz hava nazarctinin ciin 

neşredilen tebliği: 
Pel'§enbe:}i Cumaya bnğlıy:.n 

gece. Dui::ıbergruhrort ve Dus· 
scldorf r ehir limanlarına. ve 
Ruhr'da fabrikalar, yüksek fır:n 
lnr ve demir yollan da dahil OA· 

(Devamı 4 üncüde) l 

Beşik taşta 
Gırtlağı kesilmiş 
bir adam balanda 

Katili ITobruk'un 
henüz ele zaptı yak· 
geçmedi laşıyor 

Muhasara çemberi 
biraz daha sıklaştı 

Müddeiumumilik ve zabrta yeni 
ve esrarlı bir cinayet tahkika· 
tın'.l el koym:..ş bulunmnktadrr
Jar. 
Yapılan tahkikata nazaran 

cinayet .Beşiktaşta islenmiş ve 
delil olarak da sadece şarap bu· 
Jaşı~ı dört bardak buhmmuş
tur. 

Öldür~!en adam Beşiktişta 
:köyiçindc, tuhafiyeci Kemale 
ait e\·de oturan ve Beşiktaşta 
taksi yerinde taksilerin değnek· 
eiliğini yapan Tevfiktir. 

Tevfik bu odaya kısa bir za
man evvel kiracı olarak girmiş 
\'C bayramın ikinri günü, alt 
katta oturanlar, Tcv:ftJ~'İn oda
sından ağu bir koku gelmesi 
iiurine odayı kırarak açmış
lardır. 

1çeri ~irildi~i zaman değnek
çi Tevfik gırtlağından kesilmiş 
olarak kanlar içinde yerde bu
lunmuştur. 

Te,·fiğin vücudündc a~Tıca da 
ha sekiz bıçak yarası görülmüş 

(Dct:amı -~ ilııdiUlc) 

Bardiyadan yaya 
kaçmağa teşebbüs 

eden 

BiR iTALYAN 
GENERALi ESiR 

EDıLDi 
Kahire, 11 ( A.A) - Bıld ı 

diı;inc gore, Tobnık mıntaka 
smda. lngilizlcr hazrrlr'klarıı 
de\"3Jll etmekle beraber bazı ln 
giliz müfrezeleri Tobruk'un gar 
binde Jıarekfı.t yapmaktadll 
Z1rl1Iı kıtalar Derpe - Bingaz. 
sahil yolunda devriye gezmekte: 
dir. !ngilizler Tobnık'un 65 kı 

(Davamı 4 wıciidc 

H apisane kaçağı 
şiddetle aranıyor 
B A YRAMIN ikinci gtlnU latan bul hapishanesinden blr kaW msnııı.n 

kaç~trr. Bu, bir mUdckıt evvel McrdlvcnköyUndc arkad'1§1 ç X 

Mcvlıdi parasına tamaa,ıı ba§mI keserek b1dilrcn ve birinci ağll' c zn mah 
kcrncalne idamı istenerek ''erilen Ismıı.D oğlu :Muııtafadır. 

Mustafa, b:ıyrnm mUnnscbeUylo kendilerini bahçede serbest bırakmal 
rmdan istifadeyle bir kolayını bularak dama çıkml§ ,.c burad:ın bir Jp aıı.r 

l·nkalanması !ı;ln teıgnıflar çekilmiştir. 
Kcındlslnln Anadoluyıı kaçtığı sanılmaktadır. Tahklkabı mUddclumumt 

muavinlerinden Cevat el koymuo ve bUtUn memleket zabıtasına Mustafıınm 
kıtarak kaçını~. 

• 
Cazbmıd meraklısı bir <.Wktor: - Kalbiniz Jıala davııl gibi vur -

1 or bCyan! .. Fakat daha evv<'lcc bıı gü111bırrtüylc beraber duyulan 
~esi kaybolmııştıtr. Bmuı memnun olııbilirsirıiz. 



- v.dn u UdNOK&llmf iM\ _ 

lzmlr zelzeleslae Kaybedilen bir halk hocası: 
daıa- taısııat "Münip Hoca,, 

1 O saniye suren zelzele 9 evın 
birden yıkılmasına sebep oldu 

Yeni Sovyet 
Alman 

anlaşmaları 
Ticaret anlapnaaı bir 

sene uzabldı 

IDllml~. 
ReJa baygın bir bUde ~ 

111 butalıaneeiıDe bldınmnıtr. 

Alacaklı kavaaıı 

)(eşnıtiyet; maballealnde ofD. 
ran Niyazi' ile Naz1111, dUn WI' 
81&cak meaeleeindea dolayı b.v
pya tutU1111uelardır. Niyuıl t. 
pğmı çelmnil w Numıı bqm
itan tehlikeli eUrette .,.ra1wn., 
tir. 

Yaralı tefavi altına almm11Jt 
Nıyasl kaıılı blÇ8lı • blıiikte 
Jlblanmıttır. ---o---

ç Çingenenin marifeti 
Meryem, Havva w Sude llıdmd& 
çfntene tadını, bayramın lıirln.

gtlntl, strkeddeld itiıa1lt gUm. 
lbllğ'llnün depo9\1Ddalı çuvallaria 

kömürll çalarlarken :yablaa
lardır. 

Birinci sulh ceza mebkemMlne 
b lrilen her Uç çingene bdmı da 

r ay ıbapis cesaama meN.ftm 
derhal tAnrkif olunmutlanhr. 

Bunlar yalre lendığı zaman yanla.. 
iken bçan diğer tlo Fıcene 

anımıaktadır. 

.Aakerlik yoklamaama 
çağınlanlar 

UMüdar Asleerlill Şllbaindm: 
1-312 den 332 dolumlu ihti· 

w ruhsatlı sakat erlerin aPlı
• gQnleıde ihtiyat yoklamalan-
bqlanacaktır. 

2 - Yoklamalara biaat gelmek 
llllımnidir. Yoklama gününde bu. 
mmmw.~cak derecede hasta olan

doktor raporu. ikamet adresi 
etini esaslı surette tevsik et. 

lllrıınek suretile yakmlanndan biri
nüfus cüzdanım göndermek §81'. 

yoklamalanru yaptırabilirler. 
1 - İstanbul bölgesi haricinde 

JManlar taahhütlü mektupla 2 inci 
l'IDlldl:lede yazılı isteklere &öre ma

tın şubeye Bildirilmesi. 
• - İhtiyat yoklamasJM muay. 

müddet içinde gelmiyenlerden 
un mudblncıe 5 lira para cıem

alnur. 
5 - Bu nan daftt mahi,mn. . 
6 - Yoklamalar her gün ölleye 

yapılır. {Cumartesi hariç) 
•mı sonra müracaatlar kabul 

317, 

321, 

325, 

-m. 328. 

330. 391, 

yıkılmıştır. 
Karacadağ koyunde J dam ile 

1 evin kapı ı ve iki e\ in baca ı yı
kılmıştır. Bu koyde yalnız bır ke. 
çi duvar altında ka.mı~tır. 

Cumaova nahiye inin Bulgurca 
köyünde bütün e\ !erin duvarları 
çatlamıştır. 30 kadar baca, 2 dam 
yıkılmıştır. Bu nahiyenin 3 kö
yünden haber alınamamıştır ki, 
buradaki tahribatın daha fazla ol. 
duğu tahmin edilmektedir. 

Tire kazasının Subaşı köyün
deki jandarma karakol binası or. 
tasından ve üç köşesinden çatla
mıştır. Bina oturulamıyacak bir 
bale geldiği için tahliye edilmiştir. 

Zelzelenin diğer yerlerdeki 
tahribatı hakkında raporlar bek. 
lenmektedir. 

tl!ITANBUL RASATHA:SESl 
Zl:LZBLll'l't KA YDET'l1 

htanbul, 10 (A.A.) - Kandilli ra. ............... : 
DOııJcU perııembe l'llnü akıamı Tür~ 

kiye yu _.u ile 18at 21,13 dakika 
2' ll&Diye geçe oldukça ılddetl! bir 
•lseJe k&ydedilmlftlr. Bu ulzelenln 
merkez U.UnUn Kandilll raeatb&Dealn 
den 306 kilometre meaaf de olduğu 

t.ahmlnedilmekted lr. 

"Folklor,. de
diğimiz halk kül. 
türü, halk edebi
yatı, halk musi. 
kisi ve halk san'
ati gibi ehemmi. 
yeti pek büyük 
olan ve hususi bir 
kol halilıde tetki
ki !azım gelen bir 
de "halk hitabe. 
ti,. vardır ki, hal
ka onun öiliyle 

Merhum hitap etmenin ve 
Miinip Hoca bu işte muvaffak 

olmanın kolay bir 
iş olmadığı da itiraf olunmalıdır. 

Ralunetli (Münip Hoca) , bizde 
bu san'atin tek kalmış kahramanı 
idi. Onu (Tokatlı) lar, (Tikveşli) 
ler, (Bordurlu) !ar. (Manastırlı) 
lar, (Manisalı) lar, Şevketiler. 
"Tefsiri kebir., muharriri kü. 
tüphaneci A t ı f 1 a r, yahut 
da bugünkü halefi (Tavaslı H~ 
san Efendi) ler gibi (Maarifi ra
baniye) naşiri allAmelerle ölçmek 
hata olur. Fakat geçenlerde Eyüp 
caddelerinden taşan binlerce hay. 
ranırun eli üstünde (KAşgari Der
gahı) önünden (Piyer Loti kah
vesi) ne çıkan sırtlann birinde e
bedi uykusuna dalmış olan babası 
(Cennet Hoca) nın yanına bırakı.. 
lan (Münip Hoca) Wde tek ba
§lna temsil ettiği (Halk hocalıiı) 
nm ilk ve son mümessili olmak 

.Uludağda yapılan 
kayak müsabakaları 
Birinciliği. bir Ankaralı, 
ik'inciliği Bursalı kazandı 

B111w 11 ( Huau&i JltWJbiri
~) - Bursa belediyesi ta
rafmdu. tertip ediJe'.n Buna dağ 
aporlaı'I mUaabakaaı eVVeRd lthı 
ötledıell, 8QQl"& Uludağda• yaprl
lllllbr· Mtilabakaya yUderce 
lllJOl'C'1 iltirak etmift;ir. Netice
de Ankara dağcılıık kliJbünden 
Drem Karay birinıciltği, Buna 
dağcıhk kltlbtmden Meliha ikin
ciliği 'kazanmıştır. 

Ktısa.'bakaya iştirak edenler 
eerefine akşam Bursa belediye
ili tarafmdan ÇelikPf'last& bir 
ziyafet verilmiltir· 

Ziyafette 1atanbWdan giden 
gueteciler ve sporcular da bu-
lunmuftur. 

Sporcu gazetecilere 
ziyafet 

Bursa 11 (A.A) - Kuri>an 
111.yramı mUnaaebetile tatilden 
f8tJfade ederek tnudağda yapı-

- Çabuk olun .. diyordu. Bili
yonRmuz ki atet yakmak yasaktır. 

Öbürü kabka.halarla gülerek: 
- Aptalhltn ltısumu yok diye 

cevap verdi. Nerede olduğumuzu 
unuturomm. Buralar Çerkezlerin 
en çok korttuklan yerler.. Bir 
Çel'kerin yolu buraya düpe kendi
Jillnden öltlr •• 

Kmu ka&rmlftl. 
Ateti aöndUrdiller ve bir anda 

kayboldular. 
Hiç \'dr ses duyulmuyordu. Kor

kunç .u.t6t tekrar bqlamJftJ. 
- Anlatıldı, dedi. A teşt tam 

mafanıım &ı.llnde yümıolar .. Şim 
~ de mafaraya girdiler.. Acaba 
ımu daha yüla.-: mı! 

A1lldarr kendüifhıden gidiyor. 
da. 

Ateetn yakddıfı yere gelmiıU. 
JDtraf& büllll)'Ol'du. 

Birden ta yunlbqmda bir gölge 
belirdi. 

Mehmet hemen bUzUldU . 
tkt ki§i idiler, biri: 
- Bak sönmemif.. Çabuk ya -

nar ... 
Diyordu. 
Mehmet: 
- Bunlar rene atet yakacak -

lar galiba.. diye dUııUndll. Kaça
cak, glalenecek yer yoktu. Ate§ 
yanar yanmaz oTtaya çıkaca.k ve 
yakalanacaktı. 

G&lerf hiç bir tarafı görmüyor 
da. 

tJra kiti atetleri bir araya geti 
rip Dıltftne çalı çırpı yığdıktan aon
ra mafaraya girdiler. 
Kebınet bu tmıatı bçırmadı. 

JCendtıll de arb.larmdan mafaraya 
clrcli "H bir kenara bOıstlldU. 

......... ... . Jr..,aranbktı. 

lan kayak müaııbakalan çcık mu 
vaffakıyetli olmuftur. 

Müe&bdalara diler' eenelere 
n.aSaran çok tuta )'U'lll;I ttu-
ra.k etmift,ir. 

Uludat otelinde ve kayak e
vinde 300 den fazla ldm8e bay
ramı geçirmiftir. Bu meyanda 
İstanbul gazetecilerinden milrek 
kep bir heyet de Buna dağcılık 
klpbünihı misafiri darak tnu
daima çıkmışlar ve yanşlarda 
bulunm\1fl&ıdr. 

lzmit lik maçları 
/;mait 11 (A.A) - Kocaelide 

lik ~arma bu hafta başlm
mış ve ayni gün de 41 atletin iş· 
tirakile 600 metrelik Çukurova 
kır k0fll8ll ya.pıJmıttır. Birinci
liği İbrahim B&ysal, ikinciliği 
Kemal Atilla, ijçtlncUlilğü Mue
tafa Rehmin kazanmışlardır. 

Fakat &Çlltt1. Yol vardı. 
Adamlar, kollan arumda bir 

kuzu ile dJean çtkmca Mehmet, 
yavaş yavaş Uerlemeğe bqladı. 
Elli adnn kadar hiç bir insana nuııt
lamadan gitti. Bir eee de duyma.. 
mt?Jtt. 

Fakat birden birkaç yol a.tzma 
geldiğini gördü. Her taraftan aee
ler kalıkah&lar geliyO'rdu. Yalnm 
ko~uşanlamı hepsi erkekti. Kadm 
sesi duyulmuyordu. 

Yoksa burada eair kızlar yerine 
esir erkekler mi getirilmişti. ÇUnkil 
esir kaçakçtlan, köle de kaçm
yorlar, esir puarmd& buan kız -
lardan de.ha pahalıya sat1Yorlardt. 

Mehmet. duvara yapJIDlJI bir 
vulyetteydi. Hangi tarafa ilerliye
ceğini bilemiyor, ve dtbJUnemlyor
du. Hançerini elinde nefee elma. 
dan bekliyordu • 

İkinci kuzu da kızartılmıı. dıla
ndald adamlar, tekrar içeri girip 
gözden kaybolmuşlardı. 

Mehmet: 
- Galiba yemek yiyorlar .• diye 

dni çekti. Ah, kendisi de 111 ml8 
gibi kotan keba.btan bir kaç lok
ma yiyebUM... Btıtlln mağarayı 
tek bqma ele geçil'ebilecekti. 

Birkaç lıllJlll dalı& ilerlemek is
tedi. Kapı h&Une retirilmit bir o
yulun altmdan btt11181'ek geqtJ. 
Doltalw dolnrlmu hayretler t-

hususiyetini haizdi. 
O b;r (vlız), bir (den hocası) 

olmaktan ziyade bir söz san'atkArı 
idi. (kuvvetli bir hatip, beliğ bir 
mukarrir ..... değildi, canlı, kimseye 
benzemiyen bir cerbeze taşırdı. 

Otuz şu kadar sene Allahm heı 
günü bıkıp 1 anmadan, duru~ 
dinlenmeden büyük küçük lst~ 
bulun her camiinde binlerce insanı 
irşada çalışan bu idealist adamın 
bir defa kekelediği görülmedi. 

Onun bir allime, bir mütefekkir 
olmadığını bilirdik. Fakat o bun
lann da fevkinde kudret gösterdi. 
lsl1m maarifinde mütebahhır gö. 
rünenler, bu işte onun kadar fay
dalı olamadılar. 

Halk vAizliğinin bir terbiye işi 
olduğunu da bilirdi. Buna binaen. 
dir ki; derslerini muaşeret Adabın
dan aile hayatının mütekabil va. 
zife balWıklanna kadar teşmil 
etti. En büyük zevki, halka in
mekte buldu. Onu yobazlığın a. 
leyhtarhğında da başa geçmiş gör
dülc. Yalnız aleyhtarlık değil, a. 
lenkiarlık yapardı. ''Zühdi barid •. 
denilen koy\ı "züht,. ü dalına hır
paladı, bilgiçlik satan, mull1k ko. 
nupnlan daima tenkit etti. Istılah 
perdaıhğı hüner sayan meslekdaş. 
lanna, ''Dolru konuşsana be a
dam! Ana dilini kedi mi yuttu. 
Allaha kitabet olur mu? O, her 
dilden anlar; hlli öğrenemedin 
mi? .. ,, ihtariyle gürlediği hatırlar. 
dadır. 

ç.ok zeki olduiu için halkı kuru 
nasihatle değil; aıekl ve drayetile 
teshir etti. Fitreten çalı§kaıı, "çe
lebi,, ve sempatik yaratılmlştJ. 
Somurtmak bilmiyen güler yüzünü 
parlak penbe çehresini, yilzüftftn 
kıskandıracak gOzelliği ile onu sev. 
memek mümkOn delildi. Bu can
dan adam, elli !!ekiz yıllık ömrü. 
nün mühim bir kısmım -Mün
hasıran- Türk kadmmı frJada 
hasretti. ''VAmnist., adiyle ~t 
buldu. 

lstanbulun mrif müftilsü onun 
bu ünvamna lltık olan ehliyetini 
bildiği için o terkibi ''azizinnid .. 

. . ti. 
ya çevırmıı • U-AJ. 

Herkesi kendi mızacma ve JU&aa 

seviyesine göre tatmin ederdi. 
Rind n1191i. eempetisi, lltifeli fık
ralan, nmrte ft hum:ıevaphkla 
beStedlli derslerinden hemen her 

Ne demeli? 
1aıam 111u.11ı 

Türkçe, ud tilrkçe, genif tUrk
çe ..• fa.kat ne yasık kt bisim ko
nuetutumus ttlrlle}ede ttırkçe bir 
aellm llellmeal )dl. Bugün öyle 
yerler, öyle mubltler peyda oldu 
ki (sellmUn aley'kilm) demiyorus. 
(merhaba) demiyoruz. 
(Sabah~ oerifleriniı hayırlı ol

sun) dlyenıiyoruz. (bonjur), (bon&
var) demek istemiyoruz. O halde 
ne demeli! Eski TUrkocaklanıım 
güzel kelimelerini diriltmeli, yay
malı: Glliıdllzlerl (~ydm), ge. 
celerl (tUnaydm) demeli. 

çinde kaldı. Burası geniş bir mey. 
dan halinde idi. Köşelerde garip 
bir is ve titrek gölgeler bırakan 
mepleler yanıyordu.. Gözlfti ıp -
ta kolayca alışamadı. Yalnız etra
fmda genç kızlann olmaaı. 1bım 
gelen titrek ve korkak sesler ytlt. 
seldi. Gözlerini ofuııturdu ve: 

- SWRlll... dedi. 
Şimdi kızlan daha iyi görebili • 

yordu. Dehtetle bqlamıı kaldır
mış ona bakıyorlardı. Mehmet, 
çerlı:ezce: 

- Ben yabancı dejilim.. Sizi 
kurtarmağa pldbn. Susun •• ~ 

Genç kızlarm aönllk bakJtla,rnı.. 

da bir an içinde Umit panltdan 
ça.kmafa ba.tlamıttı. Biriblrlerine 
baıkıfıyor, bir ıeyler fıaıldıyorlar -
dl. 

Dışarda bir ayak aeai duyuldu. 
Mehmet, hemen bir köteye bU

zWdü ve bir lmm elbiselerini keıı. 
dine aiper yaptı. 

Kızlara yemek geliyordu. 
Her tarafa parça parça et ve a

wç avuç puta dağrtılıyordu. 
M'ehmedl kimse farketmemifti. 

ÇUnktl timse de ftipbelenmiyordu. 
Esir kaçakçılan, rilyalannd& gör -
ileler, e.ır Jmlarnı JUmda ~ 
cı bir ertelin~ m.n. 
maslard!. 

Oeno lmhr, ..... '* -.ma ... 

zümre ·hoşnuttu. 
Binlerce hayranından bir tekine 

elini öptümıiyen bu pek halOk a
dam, çok ve vazi ve mütevazi yaaş. Londra, 11 ( A.A.) - B. S. C 
dı. Bilgiçlik satmadan öğretmesi- Dün Berlinde Sovyet Rusya ilE 
ni, ve satmak istiyenleri hoş gör. Almanya arasında bir takını a 
miyerek irşada çalışmasını mesleki laşmalar imza. edilmittir. tmıa 
faziletlerinin başmda saymalıyız. lanan anlaşmalar, dostluk mu• 

• • • hedesinin temdidine, hudut an 
Bu irfanlı adamın bir dersi yok- !aşmasına ve ticaret anlaşmuı· 

tu ki, derin bir aşkla irşada çalış. nm 1942 senesine kadar uzatJl· 
tılı Türk kadınım ''Kızılay,, (Ço- masma dairdir. Ticaret anlaŞ
cuk kurumu) • (Hava kurumu) • niası mucibince Alma.nya, eov
(Darüliceze) gibi hayır müesse.. yet Rusya.dan daha fazla mtk· 
selerine yardıma teşvik etmemls tarda petrol ve iptida! maddeler 
olsun. ala.bilecektir. 

Meslekdaşlanrun da ma!Omu ol- A l m-1..!u~ 
dutu üure ders sonunda ve (Haz':" n Qfmanın anı.,. •H 
reti•Halid) in, "llioet penceresi.. . N JJ 
önünde Türk milletine, Türle or- Barlın, 11 (A.A.) - D. · 
dusuna, Türk şehidine ve hükO- Ajansı bildiriyor: 
met erkanınm muvaffakiyetine ' Geçen sene ttktetrin eonlardl 
dair yaptılı dualar, hiç bir din a- da Moskovada başlıyan .A1mall 
damının rahlesinden onun kadar So et ticaret milzakerelen ıo 
OO§kun, onun kadar hararetli oL vy . 
mamış ve onun ruhları sarsan ber- İkinci klnunda gerut mik.MtA 
rak sesi kadar arşa yükselmemiş. bir iktisadl anlaşmanın fmplaıı 
tir. maaile neticelenmittir. AD1811ına..4 

Kürsüsünde bir içtimaiyatçı ka- Almanya. namına Hariciye nesr 
fasiyle çalıpn .<~ünip Hoca) • ha. reti erklnından orta elçi Sehn 
yır müesseselerini yalnız halka sev . 
dirmekle kalmu onlarm fahr1 tah· re, Sovyetlcr Birliği namına cı. 
südarlılıru da yapardı. ''Asker ba- Harici ticaret halk komiaeri S. 
halara çorba pi~. Haydi balca- Mikoyan tarafından imza edil 
lım; Allah bir hayıra bin sevap ih.. tında Bktedilen Alman • Sovye' 
san ediyor .. ,, gibi gönül avlayan 
sözlerle elindeki sayım biletlerin Bu yeni anlqma, 19'0 Şuba 
ve teberru makbuzlanmıt, çok geç- ;.,..; .. 

"di 1..--... ndan ·baret m~"'"· 
meden P ~"" 1 ticaret mukavelesi eeaslan dahf-
kaldılmı ıörilrdük. 

"lstiklll Savaşı,. nda Anadolu. linde yapılımr olup 1939 seu~ 
ya arabalarla Mushaf, silAb ve ça- sinde iki hük\iınet derpit edilı ·ıt 
mapr gö~~; ordunun. ~usret bulunan iktisadi programın tat· 
ve muAfferıyeti uğnınd& ihtifal.ler bikinde yeni bir merhale ttıtJdl 
:u~:::." toplayan yıne etmekt~r: Anlqma 1 Ağu11 ~ 

Eyilbün tamiın ve iman işle. 1942 tarihme kadar Almanya l 
rinde mü\im himıeti görülen ve le SovyeUer Birliği aruında bD' 
biıçoklarıru yaptılı iyiliklerle se- tia nakJivatını tanzim etme~ 
vindirmesi dolayısiyle (baba) diye dlr · 
anılan (Yahya Galip). bocanın bu · . 
itlerini bilir ve takdir ederdi. Mütekabılen yapılacak 

Onun litif ve sempatik plısında aevkiyatının hacman eeu mu 
"çelebi .. btt adam, yerine konmaz kavalenin ilk atmesi için drp 
bir mürebbt, pek sevilen bir halk edilen mikdan mahau dereeed• 
hocası kaybettik. Ebediyete götü. tecavüz edecektir 
rilldüğil gün metan bepnda; "ho- • 
~büyük bir adam delildi. Fa- Almanya Sovyetler Birliğin• 
kat ~ ~ dıtikti .... db'e 8':: anayte alat ve edeyatla 
yanı ve kabnne çelenk koymak neler verecek ve c:ı___..,er Blt 
ıu,mulılmı gösteren (Nimet Ab- ~., ... w 

la) ya tefekldlr etmemek haksulık liği de AJmanyaya iptidai mad· 
olur. Allah "c.ennet Hoca., sade. delerle petrol millta)dan gıda 
nln durağını cennet etsin!. maddeleri ve hiJbı- bujda1 

CEMALBDDIN SERVER verecektir. 

Lordlar Kamarasında Bu müzakereler Almanya it 
hükUmet aözcüliliünü Sovyetler BirHğt arumdaki do9' 

Lord LiJd rapacall tane münasebetler çerçfyest ~· 
bilinde ve mütekabil itimat hiJ• 

. L~ndra, 11 .. <A.A.) - Resın~ afne istinaden cereyan etmfftit• 
bildirdilfne gore, Lord B&Hfaka Yeni arazinin Sovyetl• Birltjt• 
m yerine Lordlar kamarasında ne ilhakkından dopn meaeıeıer 

htıldimetin .-Szctısn ve mümes- de dahil olmak üzere, bUttın fk· 
sili vazifesini bundan böyle mtis· tisadi meseleler iki memlekettn 
temleke nazn Lord LLoyd 1e- menfaatlerine uygun bir leldJdl 
ruhte edecektir. halledilmiştir. 

~deydiler. Yemeılt bile yiyemiyor.. Alman gazetelerini• 
tardı. Kehmet, yan gösle ellere, • 
PMWara bakıyor, içi .tbtll1lyor- nef1'1yafr 
ehi. Fakat •temele nuıl cesaret 
edebilirdi. Yalnız yemedilı:lerini 
görllnce yanmda oturduğu kıza sor 
du: 

- Niçin yemlyorsunuz! 
Kız boynunu b1lltttl : 
- A#mn11 açılmıyor .. 
- Kaç gUndUr buradumız ?. 
- GUnJeriınisi de unuttuk. Bel-

Jd bir ay .. belki daha çok., Ama 
bir hafta evvel gelenler de var .. 

-Ya! ... 
- Birkaç giln 80lll'& buradan 

götllrlllecekmiştz. 

- Burada ıisi mubafua eden 
kaç kiti var! •• 

- Onlan da bilmiyoruz. Basan 
pek ~alıyorlar. 'buaıı etrafa da.. 
ğılıyorlar, burada Uç dört kiti ka
lıy01'. 

- Şimdi ne kadar var .. 

Bertin, 11 (A.A.) -
ler, yeni Sovyet-Alman ekono
mik an!aşmasına ren1t anttın1at 
ta.hais etmekte ve bu anlqma,S. 
iki memleket araauıda ekonoad1' 
sahada şimdiye kadar kaydoJe' 
nan işbirliğinin en milhhn uuat 
Iaınndan birisi olarak tellkJd ~ 
!emektedir. , 

Deutache ~gemefne ZettUltl 
diyor ki: 

Geçen sene Şubatında aktolo
nan Alman-Rus ~ 
beri iptidai madde w gıda ~ 
deleri mübadelesinde b~edllell 
tecrübeler ikt memleket için cı. 
tamamU~ şayam memnuniyet O" 

larak tecelli etmiş ve iki memlr 
- Gene yirmi otu kadar var- kete anla§JT'lanm IUIDulilntl P 

dırlar galiba.. • ~ .. 1etmek fmk•-1 _a...ı .. 
Kebmet, pyrl ibtiyarf, kwn n"P auJanDl ve .. &1&19 .... 

yemeğine elini uzatıp bir parça al- Völkischer Beobashter diyot 
mıt, afmıa g6tUnnUtttı. 1'üat bir ki. 
den kendine geldi: • 

- A... Böyle bir anlapıa. ancak mut 
Dtye haykırdı. lak bir itimatla itbtrlfgl yapaD 
Kızlar, bu halden c;ok mtlteemlr ve müşterek eserlıı mftşterelC 

oldular. Ellerine, ayatlarma ka- menfaatler! gittikç daha t,t 111• 
pa.nank ıtıca ediyor, keadi et ve e • 
putalarmı Mebmedin öntlne yılı - rette himaye edeceğinden uriJı 
yorlardı. IUl'ette emin bulunan ilci menı· 

Delikanlı, kanunr doyurnnqtu. leket arasında aktedllebilir. » 
itte o ftldt, ,.._.klan itin ne manyanın ekonomi siya11Ctiııe 

netice ftl'8Cetlnt dUfUnmefe bet- karp İngiliz abluk sının nmtd· 
1a4ı.. Kılavm • ~T 1eri yeniden çok sert bir darbeye 

<•••• ·wr) maruz kıı.hmf bulunmaktadır. 



F~ir ve san'at: 

. Şair ve 
• 

eserı 
- ı -

.... Mert hakkmda iki ljeldl· 
de ldUrihn w,rllebllir. Blrin<'I şe
Jdlde uaat eıııeriıün fn8A11 rubun
da doiunlağu teeıHAilri haya.tın ak· 
llfillmeJlf'ITt anlatılır. Bu, hosumu -
• giden bir tablo, bizi :t~h) iç eden 
bir tti""U blr kon~r, kendisinden 
hayrsnhk'ı. hahsettlğimb: hir siir, 
1fiaı1 diye hükiim \ enli,i;rimll hlr 
1ıııfı711Min lwıanıı • ~'ll J>h ğı telkinin 
IWeıdnden bnsı.ıı. bil'!'ey değildir. 

s.nat eMırindc bizatihi bir tel. 
ilin kudreti '"ardır. Çok defa aynı 
.wırden ayn, ayn telkinler alan. 
1ar hirlbfrteriyle müradeln edf'.rh•r. 
BiP llUl&t f.'l5eri ha.kkmda giizcl di 
.,..,, htikiim veren bir şaho;ın kar
fJINnda aynr §flY h:ı.kkınılB çirkin 
diY"t de balunabilir. lnknt mı gii. 
Rol diyen insan, ne do ı:lrkin di • 
yen adam «!64'.rin mahiyeti hak
kında lıf~ söylemi değlldirl<ır. 
Onlar kendi :ruhlarmm nesdııe ~il .. 
re eserden mUtees!ilr olma lar 'e 
d&hA eski 7.&manla.rda. nldıkl:ın t<'I 
kbtlerin tesiri a1tmda hal'flket et. 
ml lcrdir. 

Ot.eıto Pa~onun telldnleri &lhn. 
dadrıo. Bu t.tlsirledlr ki J>enlamona· 
YI öldürmüştür. Otellonun yerinde 
VelH!dJk ,.e Arab ocmh•ctfnin ka.. 
dın lıakkmdald ~liikkl~lnl ta.oıımı. 
YU1 bir insan bulun avdı mf'sela 
~t bdh aç fil..-rfne ·taraftar t e-
likkflmn liic1ula. gr.tlrdiğt bir ha. 
l~ rohiyeye 8ı\hip ol§a~·dı Ot<'llo 
hayatmm müthls dnımını o~·na. 
ınazdr. Her eımr kanu,.ında ino;nn 
bir Otellodan bao;ka tıtr.o;c~· cll"ğil 
dir: ranı dahi\ ÖD('Jfl(ff'n ruhunu 
dolduran telkinlerin ııksiilii lcminl 
Y'&pmaktan ha ka btr \'87.İfC J,:Ör • 
mer.. GÜ7.el denilen Sf''' <'İ{er hen .. 
de hıtıırl olan ak ma~ ... ı f,.e fııal 
rol sanatkann değil, t~lkin<' tahl 
olan tn~mdrr. O tınldc saııat e<ıo
rinl fianatkar değil, telkfnP. tabi o.. 
lan adamrn pslkolojlsfne !:Ön" mii. 
t&l4'l& etmek 1a7.111ldır • 

Sanata nazaran telkine tabi .,.. 
lan insan, sanatla nlika.ı ı olmrynn 
hlrçok hislerin tesiri altmdadır. 
O giinkU fizyolojik ~tar, nıhi 
bünyesi, aldığı terbiye. SO!!yetenln 
ona o gün ilham ettljtt Mı\'ı:'llcr, 

11efretler, modalar he~i bu tell..1. 
nin ako;Ulimel giicıterml'Sindc mü. 
P ir olur. 
M~li. ~rin sahibi ha\4kında 

beftedljfmJz hlAlt>r, onun ~üıel 
veya ~r1dn olması, menfaatimize 
uygun bir adam olup olmamaı.r, 

ve SİY&Sİ kanaatlf'rirı llSf'r hakkın 
ela hÜJciim ,·e.mıemlze milessir o. 
lurlar. Telkin nltn:da katarı ino;a. 
"m 5anatla nnnt olml\ an sr~ l 
aymna.'iı ~ikolojik faalip!f bnkr 
mmdan mümklin dl'ğilılir. ln..anın 
telkine tabi olduğu anda ruhunda 
barajlar 'Ü<'UdB getlrrrf'k kenıll<ıi .. 
nl her seyd<'n tCC'rit elmrslne im. 
\(in yoktt;r. F.ğC'r tt>lı..1nc tabi olan 
lnNLn bütlin tef-ssiıri ha,·ntını frl· 
kin yapanın arzu una yiizde yüı 
lntth&k ettim1<'ğc mU\ affak ohı r<i3 
hu zaman damın affııkıyf't sanat f'
ıterinin değil, teıı..;n J aı>an adanını 
f(>fkin mef-OdL-ırmı h 1 hllmr-.lnd r 
toplanır. Denrbilir ·ki bir kiitlf'~ e 
miisterek sanat tcreotı:'l·pel<'ri 
'erilir, ~ani lnsıınlarda miister<-k 
hfr bilgi dün\'ası , ücudn getirilir. 
Buna göre ~ıulıtelif Şllhı-.lar i.izl'
rlndeki t.4-sirlertn 'f'kfımı .sanat e· 
10erfnln mahlyeu· h n k k ı n d a 
derli toplu bir fikir elde e<lllmosi
nP. S<'bep olur. Bu J·ol t.ehlikt'IL 
dlr. Ç ü n k ü insanı derhal 
S&nat sahasmdaıı baska sahalara 
ı:::ötürür ••• oh ret sahihi, :'I n.ni tel ki· 
nJ ustaca ynpanlar sanat kıyrnf'tl 
.rmne kendJlertnl empoze ederler. 
Halbuki 81\nat kıymeti şöhretten 
tamamen haska bir şeydir. Şöhrc
tt sanatrn mü ınisı sa''Tltak sanatı 
anlamamak dem~rtlr. ;.:matla seih .. 
:ret bir ara~a J:t'.leblllr, fakat ayn 
ayn §41!Ylerdlr, f"heplf'rl dl'\ lmska 
bqkadır. 

tıdnri şekli, sanat ('qcrlııiıı lıir 
ntfı81ek hududu lçhıdP- ff'l'><'fi hlr 
görilae göre esteUk telakl..ilcrinc 
ı:::öre mütaleaAıdır. nan.As artık 

telkin hk olmazsa ikinci plana ~cç
ndttir. Sabit ~lr kıymet olarak bb -
7.M &enat Mert f<"tki1;; f'tlilmrk1e. 
dfr. 

Bu zaman d& sanatı bu ı;::iirii le 
estıeffk da\ıwnt anlaYJl\a. göre hU· 
kümhır \"erflOt"ıektir. ·Bİrinrl usul, 
l.m.amen ühjektif, ikinci u .. uı bi
rinciye nazaran daha obj<-ktlrtir. 
&ulat ~e bu za, iv«'df'n hak. 
11.,:1 Pl'f!IMdp olarak ·kabul ettik
'- llODN Mtl ıneselryf' ~reblllri1. 

-n-
.. _ Ra,a\1 bir Alemin f!liri ola

Wllr mtr 7..e"ldrnle buna cevap ,-e. 
ranem, ~ünkti ze\•kfml bir ba ka
ııma entpcY7.e etmeğe hak1mn yok
tur. Lehinde de bulunsam alev. 
hinde de ıçöyleısem Milat •nam~ 
ıJPiil, ben ancak kendi namona 

( IJtıNtJmı .+ iirndiik) 

Sehir Haber·[eri-· 
~ .~· 

Orta tedrısat ıçın hazırıanan 
gramer kitabı 

Bu yıl tecrübe mahiyetinde tedris ve net icesi 
Vekalete bildirilecek 

.Maarıf· Vekilliği tarafından Türkçe dcrslerinın en fa.7Ja ihti· 
Ortatedrisat mü~eleri ıçın yaç gösterdiği şev. gramerde im 
hazırlattırrlan gramer kitabının. la öğretim yollarının tam mana
bu ders yılı başından itibaren sile tcsbit edilmiş olmasıdır. 
tatbik me\"kİine konduğunu ev- f mlR. öğretim ~ek linin bulundu· 
velcc yazmıştık. Yeni ~ramer ğu karışık '"aziyct ancak gra· 
kitabı okul öğretmenleri arasın- nıer kitabının tesbit roeceği for
da 'hır anket Ye taslak halinde- mliller dairesinde giderilecek
dir. Öğretmenler grameri bu yıl tir. Gramer taslağında ıstrlah
Türkçe derslerinde talebe\ e oku- ın muhte,;yatı bakımından is
tacaklardır. Elde edecekleri ne- tenilen- karışıklığı verememek· 
tioc ve bu ırramcr tasla"r hak· tcdir. Bu ıstılahlnrın. bır kısmı
kındaki fikirlerini ~faarif Ve- nın lisanrmıza yerleşmiş Tiirk
kaictinc ders yılı sonuna kadar ç;deri bıılunduğı.ı halde bunlnr 
bildirmiş olacaklardır. kulhımlmıvarak Fransızcadan 

Alakadarların söylediklerine değiştirilerek alııunış beynelmi
göre; taslnk gramer, gramer tel karşılıkları kullanmaktadır. 
tedrisatın tam ve kusursuz şe· Ankete verilen ccvaplnr Maa
kilde yapılabilmesi i<;in iı;teni- rif Vekilli?ti tarafından tetkik 
len sekilde tertip f"dilemcmiş- edilerek f!ramer kitabında ica
tir. İmla meselesi ta.slnk gra- beden tadilat yapılacak ve yeni 
merde halledilememiştir. der~ yıl ba~ına talebeler için 

Halbuki bugünkü vaziyette ı gramer kitabı yazılacaktır. 

Yeni ilk mekteplek açılacak 
Vılayet inşaat imkanları 

bulmağa çahşıyor 
VılAyet seneden ııcneye miktnrları 

artan ilk tahsil çağındaki çocukların 
mektepıılz kalmamala.nnı temin lçın 

yeni yapılacak ilkmekteplerln lst!m· 
IA.k edilml§ ve edılmekte olan arsala. 
rı üzerinde inşaat ımkAnları araştır• 
maktadır. Bu arsalar Koskada, Aks • 
rayda Yuaufpa§ada, \'efa yangın ye. 
rinde, KUçükpazarda I<,eriköyünde, 

Namık Kemal 
sergisi kapandı 
5000 ziyaretçi gezdi 
Büyük vatanperver şair Na-

mık Kema.l'in doğumunun 100 
üncü yıldönümii münasebetile 
İnkılap eserleri mw.c ve kütüp
hanesinde açık • amık' Kemfı!ı 
se.rgisi dfln kapanmıştır. Ser~ 
yi açrk bulunduğu müddet zar
fında 5000 kişi ~ezmiştir. Teş
hir edilen e5€'rlerin bir kısmı sa
hiplerine iade edilmis bir kısmı 
da müzeye konmuştur. 

Maarif vekilliği ayni zamaı • 
da büyük şairin hayatr ve esel'· 
leri hakında bir eser vi.icude ge
tirmektedir. 
Ayrıca ölümünün 100 inci yıl 

dönümü münasebetile yapılan 
toplantılar. şair hakkında yazı
lan yazılan muhtevi bir broşür 
de tanzim edilecektir. 

Ayaspapda, Harbiyede, Nl§anlaşın. 

d cadde üzerinde, Beşlktaşla, Rurra 
ellkavağında \'e Yalova kaza merke
:ı:lndedır. 

BugUnkU malum tcdnr!kl zorluk
ları içinde mektep inşaatının bir hay. 
11 m~kUI olduğu aşikAr bulunmakta 
dı . Buna rağmen vllll.yct m vcut 
mUşkUIA.tı yenerek bazı yerlerde mel<" 
tep inşaatı için çalışmaktadır. Bu 
ll\kdlrde öoUmllzdeki ders yılına. 'kn· 
dar degilsc daha .mUtekAslt nüfwılu 

rıemtlerdo ilkmektcpler inşası kabil 
olabllee<:ktlr. Aksi takdirde gelecek 
sene Ukmektcpierde vaziyet çok sı

k~ık olacn.ktn. 

Bir hayır!everin 
yıldönümü münasebetile 
Yoksullara yardım 

edilecek 
1'opkapı fııkarııpcner cemlyetlnlrı 

mUesslsı \e Sınop sayla,, doktor 1 
Hakkı PtUmUn olUmtinUn dordUncü. 
yıldönumUnU linUmtizdekl pazartesi 
nUne rastlamaktadır 

Bu hazin yıldonUmll mUnııB<!bctlle 

Topkapı fuknrııpcrver c mlyetl mu 
hıtınd"kl 700 aileye blrcr kilo, yağ, 
sabun, uckcr \e bulgur, lltl~cr kilo fa 
aulyc v patates, muhtelif siyecck e~ 
ya tcvzı ederek aziz mUcsslınn hıılırn 
ıunı taziz edecektir 

Cengiz motörU 
nası l battı? 

270 gros tonilato hacminclckı 
Cengiz motörii, bu ayın i sinrle 
~ larınarada batmıştır. . 

Yapılan tahkikat nelıccsın<le 
geminin su alarak battığı anla
şılmLc;tır. Motör kaptanı, ken
dilerini bckliyen 8..kibeli gorur 
J!Örmez etraftan imdnt istemi~
se de gemi bntmaktan kurtula
mamıştır. Tayfalar ve kaptan 
kurtanlmıştır. Cc~;ıw motö
ründc bulunan 120 ton ~imento 
denize dökülmüştür. Gemi, "Mar
mara Ereğlisinin 5 mil §arl<ın
da batmıştır. 

Sarhoşluğun cezası 

Şehzadr.bıışmda oturan şoför Nu. 
rl, arife günü akşamı sarhoş ol· 
muş, kahvelerden birisine girmi,'1, 
bir mnsanm üzerine çıkıp hora tep 
meğe \'C türlü rezalet yapmağa 
başlamıştır. 

Bunun üzerine yakalanan Nuri. 1 
dlin adliyeyf' verilmiş ve birinci 
sulh ceza mahkemesi tamfmdan 5 
lira para cezasına vP. bir lirn mah
keme masrafı ödemeğe mahküm 
olmuştur. 

Şoför Nuri ma.hketnedl'I d~miş .. 
tir ki: 
"- Ne yaptığımdan hiç habe

rim yok. Sahahleyin karakolda gö. 
zUmil e.çtnn ve ya.ptıklarnnı anlat. 
tıklan :r.ıunan hnyreüm~t'n zypla
dım.,. 

VAKITa 
abone 
onunuz 

C. il. I'. Balıkesir l'ilôyel kongresi titayct için çok faydalı ve miiJıim 
korar/dr illihaz ederek sene/ık topla11tıs111ı bitirmiştir. l"ukarda Balı
kt.!ir \'alisi r:r Parti Miifcttiııi de beraber olarak biiün delegelerin bir 
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Ancak, dil tükten sonra tek
rar ka.lkıp, .Paris masa.sına ye· 
tişebilecek mi idim. Bu d.a ayrı 
bir meseleydi. 

Buna muvaifak olabileceğim: 
de şüpheli idim. Fakat ibir kere 
tecrübe etmek l,flzımdı. 

Her halde, öylece durup kal
maktansa, bir şeyler yapmak 
ıazund ı. 

Buna karar verdikten sonra. 
kendimi ileriye doğru attım ve 
bittabi. derhal yüz üstü yuvar· 
landım. Kafa.mı mümkün oldu
ğu kadar muhafazaya çalısmış-
tun. 

Bununla beraber. yere çarp
trın ve bereket vensin, kendim
den geçecek derecede §iddetli 
bir darbe yt>miş değildim. 

Stanley: 
- Ne oluyoruz? Diye hay-

kırdı. 
- Korkma, dedim. Benim! 

Şimdi • YE;rdeyim. Yazrh~~ey~ 
yakl~maga çalışıro~. Çün~ 
nerede olduğumu tahmın edeıbı· 
liyorum. 

Stanle)'., benim bu teşebbüsü
sümU takdirle karşılamıştı: 

- Bravo!. Dedi. Şu işin içın· 
den bakalnn eıyrıla:bileoe!kmiyiz. 
Simdi de hayret etmek ıurası ,. . 
bana geldı. 

Ben ise, bugüne kadar hila 
unutamadığım bir güçlük içeri
sinde bocalayordum. Ayakları
mı döşemeye dayayarak, .wcu
dümti ileriye doğru atmaga ça
ll!Jltla.ktaydnn· Bittabi, iskemle 

arada "çekilmiş resmi goriilmcktedir. 

r , 
GAZ MASK·Eli HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabıta romanı 

Jngilizceder. Çeviren : H . MONJR-
de benimle beraber geliyordu. 
Bu hal ile, her defa.csında, belki 
ancak, bir parmak ileriye gide
biliyordum. 

Ellerim kollan,m bağlı olduğu 
ha.ide, adeta sümüklü böcek gibi 
bütün vüeudümii kısıp gevşete
rek ilerliyebiliyorduın. 

nuna rağmen gayretime de
vam etim. Uzun uzun uğraştım. 
Katettiğim mesafenin ne kadar 
olduğunu hes..ı p etmeden müte
madiyen sürükleniyordum. 

Dışarıdaki saat oniki) i vur' 
du. Ben hila uğraşıyordum. Fa
kat nihayet vücudümün sert bir 
şeye temas ettiğini hissettim. 
Anladrğnna göre 'bu, yazı masa
sı idi. 

Bunu anladı~an sonra, üp-
hesiz, derhal ayağa kalkmak la
znngeliyordu. Fakat hey'at ... O 
harek<"t. benim için bir imkfı.n· 
sızlıktı. 

Bununla beraber, yine cesare
timi kırmadım. Masanın baca
ğına omUZlD'nla dayanarak, bir· 
biri ardıoc.a bir iki defa iU.im. 

Maksadım, bu hareketlerim
le. masanın muvazenesini boza
rak devirmekti. 
Meramın elinden bir şey kur

tulmaz. Çok geçmeden buna da 

muvaffak oldum. 
~!asa devrildi. Bittabi üzerın

deki telefon da beraber devril
mişti. 

Bu sırada. yiizüme, telefonun 
kordonunun değdiğini hisset
tim. 

Kordonu dişlerimin arasına 
sıkıştırdım. Dilimle muayene et
tim. Evet! Telefon kordonu idi. 

Şimdi, 'bu kordonu dişlerimin 
arasın.da çekerek. telefon maki
nesini yanıma getirmek lazımdı. 

Bu. iş beni dehşetli yoruyor
du. Fakat sonuna !kadar uğraş
mağa mecburdum. 

Başımı ikmııldalabildiğim için 
her defasında telef on telini diş
lerim arasına alıyor, sol tarafı
mn doğru çekiyor, sonra. tekrar 
kavrayarak yeniden çekiyor
dum. 

Böylelikle, telefonu yanıma 
kadar getirmeğe muvaffak ol
rlum. 

Talihin bu esnada bire yardım 
ettiği nokta şu oldu. Te1efon ye
re düştüğü zaman pek tabii ola· 
rak konuşmağa mahsus olan kıfl 
mı, yerinden oynamış, bir tara
fa f ırla.mıştı. Ve ıbenim ağmma 

Olrl_J dl,lndtlllçı: 
- 2-'~ ._.. ~ ..... 

Boşlu k . 
B AYRAMOA, saukı ıssız bır ada)a, kuş u.çmaı, .htı.:cuı 

mcz bir çole dümıiiş gibı oldıtm. Eş dost kalabalızı, sokak. 
/arılan akau renkli insan sdı, gurultu bolluğu, içımin bıt oksuz )'Ol· 

mzlığını gidermedi. Jlayatı, bır lt'k pcncr.rcdoı. biririk gonıil koşe.. 
sindm scyrnlnı/er için, galilm ıalctıen başka şifa, yok. • 

Eğer, bu arada scrdiğitıiz bir dost ziyaretı, bir vaha rnzgarı· 
11111 tatlılığiylr yiiziinuzii okşarsa, tıc mutlu! 

Fakat bayramlarm boş/11ğ11nıt arttırall dalıa başka şeylerle. de 
i.:arşılaşırsımz. Hulıımımm birlrşmes_it~c, aym uf k~ ba1!1nanıza. ı:ıı
kan olmıyaıı birtakım kimselr.rlc gornşı!ıck, bıtgımlemı en bı~)uk 
boş/11ğııdur. J\ap11mı zili durmaz. Herdwrnler~etı ayak sesler! ck
sılmcz. Sr.lômlaşır, guniil alıcı rnz~ ~oylcr, g11ler y11z gostc;ır t c 
tfjrıirsümız. \ma, cğcr benim gibi ıseniz. içitıizin sıısnyı.şı dınnıcz. 

D11ma11 l'l' sis altmaa yuvasmı kaybetmiş bir martı perişan. 
ilğıylc çırpımrsımz. Daha doğ111.s11, bu göç kuşuırımıı yuvaları da, 
acı . islcrı de. içinizdedir. 

!lele im barram ya/mı/ığı dalıa acı duydum. En lıcyccan.u 
zımlr.rr. rastladı." /larbiPı parladığı, yetti ihtimal 11/ukları::ın belır· 
diği bir zamaııda biiliitı gaze.tclerde~ .''!"hrıım kaldık. K.ızıla?'·~ 
alısmadıoımız tertiplr.ri ile bıze r.skı ıtıj'Cltlarımızın bekledıklrmıı 

"' .. l · k ~ zavallı.. veremiyor. ttmızııı kulnklurı tıkanmış. goz erı apamnı~. . _ 
larn dôtıiiyornz. Başımızın içini l>ir uğultu kaplayor. Zılmımız. 
/r sanki crreyar1 ke5ilmiş gibi bir karanlık dalgalomyor. 

"Ra.f_vo .. as/d gazetenin ~erini. ttflmıyaca~. ~azı Jıabcrl.er ı.:~~ 
dır ki irısatı onu brş duygılSlylt birlikte tatmak ıster. Radjo. ) . 
ml bir kutdk gıdası olarak kaldıkça, eksikliği dolmıy~rak. H::..ı. 
Selcr pereli duvaklı sisli <eylerdir. /nand1f!ımız zrkalnr, on n • ' , ' ,. U l . d k' d sımotlır kabıtklnmıı soydukça, aydınlıklaşırlar .• ~t erttı ~ ı uman J' • 

bıa çizğiltriyle birlikte ince hatları, gızlt yerlm de ortaya p~ar.1 Dôrl giindi11, ruhımm kaplayan derin boşluk. acı ve ıçli ya -
nızl1k galiba birnz da bundan ötıirüdür. 

Canım sıkıldı kça, kendi kendimi çocukl11ğumu11 ba~ıra!?t'?mıD 
atmak islerim. Fakat eskimi~ gönlümde, o güzel hafıza çıçegmı_bu. 
leyip açtırarak niisg ynk. Vaktiyle br:ni dtli divane rılen feyl~ a~
d1kça, dudak biiküytrrum. Bo§lr1k, yalnızlık fena şey! fıi t! kıtap • 
ne dı(.şii11mckle rl.olmıy<>r bu t1çurum!.. HAKKI SURA GEZGIN 

1..mifıtea: 

Gurur ve intikam 
Büyük muharebeler kazan

mış ve her ke6e llcendi
sıııi sevdirmi~ olan Aristid, A
tinadan nefyediliyordu ve bir 
çok kimseler onun aleyhinde rey 
veriyorlandr. Vatanından kovul
duğu halde vatanının seli.meli 
için dua eden Aristid bir k&ylü
ve sordu: 
• -Niçin Aristid aleyhinde rey 
veriyorsun? Ondan bir fenalrk 
mı gördün? .. 

Köylü gayet safiyetle 1\1 ceva~ 
ibı verdi: 

- Havır, be.na ıhiç t>ir fena
hk ya~adı. Fakat her dakika 
adil A ristid llfını i~itmekten 
brktmı .. 

Bu fıkra insanı t)(jyle dü§lin
mekteu. ınenedeımiyor : 

Ya zalimlerin lAf mı işitmek 

- Sığırcıklarla muharebe e
deceğim zaman seni istihdam 
ederim. 

Bu istihza Aster'i çok tlznniı:· 
tü. "Filip'in sağ gözüne'' ibare
si vazıh bir oku hükümdarır 
pcn~resinc atarak on.u kör ~tt ı 
Filip'te okçuya. "Filip, şehn al 
dığı vakrt .Aster'i asacaktır" ~ 
resi yazılı bir ımektup göndertt! 
ve şehri zapt.ederek meşhur ok· 
çuyu idam etti. 

Gurur hükümdarın gözüne 
intikam hissi de Astcr'ın ha~a 
tına malolmuştu. Bugün. be 
fki hasleti nef:sinde muhnfnuı 
edenler var. Fıkranın mahiyet 
aynen tekerrür etmese bile ya 
hayat veya gözlc-rini kaybede
oeklerine şüphe yoktur. 

N. A. 

ş<;ylc dursun yaptıklarını ~ren, B la l d 
yaşayan beşeriyetin reyi ne <>- ı ••• , ı yaşın a 
lac;ık ?.. ''Diln ''HABER" refikimiz on blnn 

* * * cf intifar yılmı idrfik ctml§Ur. Mem 
Aster Yunan kadimin m*ur Jeket için daiına hayırlı ve mllf!t ol. 

okçularmdandı. Bir gün .Make- muş. neşriyatında devam ve muva.• 
donya hükümdarına müracaat !aklyeUer temenni ederiz 
ederek şöyle dedi: -o-

En sen kuşıar bne okum· mas vtr•I va••ada 
dan kaçamaz.. Ordunda vazife .J .J r 
almak istivonım. Hükfımet merkezimizde çıkmakta 
Mağrur 

0

h\ikümdar,· gülün1se- olan "Ulus., retlklmiz tntfprmm 
yerek cevap verdi: ytrmtncf yıldönUmUnll kuUamakt. 

dil". Oolayıs!le Ankarada terUp edileıı 
gec;:en kordon da. o kısma bağlı bir toplantıda BUyUk MIJlet MeelW 
olan kordondu. reisi, Bn§vek!.1 ve diğer 'l:ektller de bu

Yanıma kadar gelen kısµn ıuı:ımU§tlır. Arkada§ımıza mlJ\•affakJ. 
da, konuşmağa yarayacak olan yeUerinde devam temenni ederiz. 

kısnndı. 

Kordonu çekerek sonuna ka
dar getirdiğim zaman ibumı an
ladım. A yni zamanda telef onun ı 
açılrnıs bulunduğu da hatırıma 
gelmişti. 

Dudalclarnnı, mümkün olduğu 
kadar telef onun ağrztna yakla.ş
tırara:k: 

- Alo! Diye !haykırdım. 
liiç bir cevap yoktu . 
Da.ha kuvvetle yenkten hay

kırdım. 
Alo! Alo!.. 

Yine cevap roktu. 
Stanley sordu: 
- Kanuşmak kabil olmayor 

mu? 
Stanley'in bu sualine de ben 

cevap vermedim. 

Çünkü içerime şüphe düşmiiş
tü. A:r. sonra., telefonun konlonu
nu geriye doğru çekmeğe başla 
dım. Bu defa gayet hafü gelen 
kor don, gayet h azin bir hakikat 
olarak lba.na gösterdi ki. telefon 
teli kesilmişti .. 

Feryatlarnna bir cevap alama 
yışımİn ~bebi de bu idi. 

İnilder gibi: 
- Stanley, dedim, halimiz 

şımd i iberba.t ... Telefonu kesmiş
ler. Onun için cevap alamayo
nız. 

Stanley'in eesine de. korku 
ka,namıatı: 

1 

ı 

1 

1 

Yirmi yıl evvelki Vakıt j 
12.1.921 

Çata lca havalisinde 
eşkıya 

Bakırköy -..·e Çatalca mmtakalarm· 
da son zamanlarda bazı çetelerin tU· 
redtğl haber alınmı§tır. Bunlarm ya· 
kalanma.sı için Çatalca jandarma ta· 
buriy1e mU~terekcn takibatta bulun· 
rnRk 11zere Millll.zlm Hikmet Elendı· 
nln kumandasında bir mııtreze ıırön· 
dcrllmıştır. Ayayorgı karfyealn.,. 
karııııa,an ç te ile ml18ademe vAld 
olmuş, dokuz cşklya yakayı ele ver-

i 1 1 in d kal&nmut ml§tlr. D ğer er n e ya 
için takibata devam olunmaktadır. 

:E Pazar t•zarteo. - 12 11.Kin. 13 11.Kln. > ::.:: '·""'"""' " I;,;:...,, il <[ 

t- Kasım: 66 Kunn: 17 

\ ak.IUeJ' \ U11t1 t;zanı VaaaUlı.alll 

Gtlnetln 8.25 ı.ıö u' s.u 
dofupı 
öJle 18.2Z 7.tı 18.%2 '7.%1 
:tklndl 15.47 9.46 16.'8 9.'6 
Akf&m 18.01 1%.00 18.02 l!.00 
l'&t4ıı 19.Sl 1.17 ııus 1.a1 
1mtıak 6.89 12.89 6.118 D.18 
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• Bazı sesler Afrika harbi 
karşısında oa~rnraft ı ıncıdeJ 

anatm ruhu yerine st.>kti alıp lometre garbınde bulunan Gaza. 

e 1 
aruz H~a h<>ee , e a.hut "r.afı:ve!>i:t (Brı.Jtara/ı 1 incide) ma'ya varmışlardır. 
iir tarıtnrınıu 't!oı.'lırciufuı ~terP. 1 hcn.df'.t'i olınırl'..r:akı Buı,iiııkü me •

1 

TAHŞİDAT ARTTI 
o.ypeler i"indc k:.ılamk ;;cl<il d~' a j deoı,_ 'e iktısıı<lı kudretleri, heoüı; ita .. 
sı, harmı;ı. ı,aJııı b r sanat ml'7.ht>h ellerınd~•,d bedhaht dün.u parca. 1 .;. _im~, ~t (A.~) -<:?.rtaşark ~rn., ~ t::m iı;indo ruhumımm ış.kla • .1 lan_~• bılo tam i~~ismam. J.afi ol :-ılız ku~.vet!erı um~mı kara:
rnıı sonclıirm<"ğl' lüzum ~<·khır TIN l ıuı~ an so~<.uz lım··~rm <·ıhanıı n~- nahr tar~ .tıd~ n bugün neşredı
• ckil içlnıle giizl"l bu!tmalıllcc~ğine rehilt:X:eı.ii hir~y ~·o' hır. Bolôda.ıı l len re:>mı_ te~I~ğde Tobruk mınta, 
inrmmak ı;creMir. b:ı~hs.! lı<kuıl<leri ~ry lıerket.in k;ısmda_ I:1~1lız_ 0~şidatrıı11 de· 

- \"I - l'l).nl. \'ermı~ki.e.u ndı olduklan İli>O vam ('dıldıgı bıldırılmeıktcdir. 
Dirnn e Jebl~atının, halk ~iiriı•in ~i-~ ~:)k~a _elou_ektir. 1'"r \'a:tıld BİR GENERAL DAHA 

aruzun, hce •nfn, hııldki sn.nnt ka:r. (.anu! mtcrdı ki ııoımı.aeı hıı:,·un. 
ııa.klarmdan Mer t.a-;ı.) ıııı parça!~ 1 d~nı~~ altıı~ıla iıısan!ıi;';uıı kaylıf'f. 
rrndan onra Jlri:enti seJı:IJ41iz n ı ını;,; _ ı,utlcl<'.:-ın. hiç olmıHsa matbu. 
hafi~ eler tnMrn.btırn bjr sanat l"S<'· atı ıç~"?" bir ıU ı.:ıcr<>fli M'!'.> i~lli 
riııi nı> '<>n SC-\lnrıneli ! lfiç liir ',,ı•. lr-bilsı~. Maalesef o da :ı,rcf., ! Gi.ın
kll t.a ~ubıı bizi ~iııoh sc' m ı.feu · d~·n ~ııne insanı öğürt.f'n ı-ımıarık 
menedemez. Eh "rir ki ~tize! dlye ı h:r ılllet <'O!<.Up duru ·or, F'llhaliika 
hır g "zc.!Uk clb"scı;ine ~onill ,er ııen~~c.r~"nberi kalem \O fikir ıwr. 
•niş olnu~al:nı, bc,.,ti~ım unutnm_ kalem u ıı.ld:ırm 

ılan cfolıa efendice ·i>ı bckl"nıt'k 
abes olur. Fal a.t ne yapmalı? Bun~ 

l«liınıJe Erel,im~nd Behzadm ''A- ~-r' h~ca\·ii7JcrinJ p~l< ilPrlyc giif ı). 
~rl Kilidim aıııl , ncllı siir kitabı J'lmre hcnıfüC'rlne - b·ı<ılrn s,.,,, i 
n~r. I~~·cünıcnd Ueillalhn hu t,ür değil - fakı.t h:ırll .. rhıi "hfütirm~k 
l~ltabmda glize ı·:ırı•an ilk bu.,usL mocburiycti.ndv.n lmrf ul:unı~·oruz. 
yet esl;:i ı:e~;il endişelerinden kar 

1 
B&Jıiıı mm ıuu olıın bn1.ı ;vaban 

tulnm, olmaı;ıcJır. Bu şrıkil endi';-<'- <·ı gazcteJerdo Tii>" i~·e;\·i kıındır. 
,.,_ind~n ı tıl"tulrr.anm n111tlalca bir ınakt.an hallscdilirM; Hangi Tür
htiyülc l}CY olıluguna kui değilim. kiy11yi'.' Mü!\f.<:,·lileri !;obta.u ko,· 
Ç\ml•ü snkil<len kurll:lmal<, rn:ra lllll~ Ye in ... anlık irl~uline girollco; 
ŞPkli iç.inde kalma!, blıe Mnatk.a.. hür ve na ... yona.li t Ti.irW;\ e~ 1 mi? 
nn hafdki lıih i~ etini t.anıtmal. H:endilerj ii.di pi~ llMJ dala' ercwm .. 

Ercfunend Behzad rnzln , e ka ğiıı.l, büruk i) a.sct :uıdıldarı için, 
fiyeyi kcndisinıı bir sus olarak sıım;rorlar ki r;e.r<>tlnl bilen ve hak 
kuUnnnınk l!!Umlvor, O le ,.:ırkı<'ı- tanıynn ml!Ietler de lıılan<'ı ~hl
lu u:rdır ki, söze başlamıtdıın , ü. di olabilir. Ye~ ah ut hrıhengi se 
cutta.nnı sağa, sola, sallarlar, bel.. fil bir ıı:l"nfaat hıı.ha"ma medeniyet 
lerlnı lnnrırlar. Telkin ~·apa.ca.ğr cl'llathgpıda bulunur! Ne mür if 
lnsnnm lborine ,., nJa tt'ıS lrl~rini ;allet ! Rc.,mi 'n J1ust1si t>ütün 
icra edC'rJer. Ondan sonra. ağııla.n. ~~ab!ellerimiıln ber \akit siiyledL 
n_~ ~rlar \'O e!<'leriya. Jiötü da ~ni artık iluymıya.n kalmadt. Bi. 
soyl~elcr alkrş t-Oplnrlar. ı:ım ı:o.yf'mfli de meydanda iyasi 

lfrılıiı"e, 11 ( A.A) . . İngiliz 
umqmi karargnhmın tebliğl: 
Bardiyanın zaptından heınen 

b~raz evvel g-aybubet etmiş olan 
~ıyah g-örnlekli kuvvetleri ku .. 
mnnrlanlarmcl;ın diğer bir Ckne
ral._Tobruk'a doğru yayan kaç
mı:ıga teşebbüs ederken yakalan
mıştrr. 

ÇE..\1BER. DARALIYOR 
li'a11ire.. 1 t (A.A) - f;on ha. 

bcr'erP. göre, Brit:rnya impara
torluk kuvvetlerinin çenberi, 
Tobru.k etrafında gittikçe dıı~ 
laı;;maktadır.· <;ephed~ki müşa
hitler, halen bır topc;u dücll~u
mrn hliltüm siirdilğünü bildir
mektedir. 

8ARD1YA ESlRLERlNl:'\I 
!\I1KDARl 

Kahire, 11 ( A.A.) - Reı:ı ~ •n 
bildirdiğğine göre, İtalyanların 
Bardiyc.vh .. ölü ve e~ir olarak kıt· 
yıpları mik.dan 2.041 subay ve 
42.827 c•e baliğ olmaktadır. 

TOBRUKT AN Mll:'\IAKALE 
HATLARI KESİLİYOR 

Amerikanın 
yardımı 
( B<l.-§tamf• 1 itteidel 

Alman fabrikaları 
bombalandı 

şumüllü olduğunu gösteren haber. (Ba,.;tarafı J. incidJ) 
ler, İngilt.erede büyük bir memnu- ma.k üzere diğer bir çok bedeiJB' 
niyetle karşılanmıştır. Her iki mec 
lisce de bugünlerde kabul edilt"Cc- re İngiliz hava kuvvetleri tat' 
ğine şüphe olmıyan bu layıhada fından hücumlar yapıınıııt' 
Nevs Cronicle ga?.etesinde dikkat~ Rotterdam'da bir petrol deFO" 
1~ kayded_ildiği veçhlle, İngiltere- tl'Ri• atr. FJeSl!lingue, Dun kert" 
run ve mihverin ~zyiki altında ve Calafa'de doklar da -boııl 
bulunan diğer demokrasilerin em. 
tine derhal hesapsız miktarda tay· lanmıştıJ". 
yare, top, gemi ve Amerikan fab- Sa.hl! müdafaa etiO' 
rikalannda imal edilen her türlü se?Visl 
silahlar verilmesi derpiş edilmek. mensub tayyareler, Brest do)lt' 
tedir. ntıa mtıvaffakiyetli bir bUcuJll 

Londrada beyan edildiğine göre. yapmışlar v~ bundan başka flf' 
bu hal Almanyanın nihai hezlıne. ve(in CP.nubu garbi aahili.~~ 
te uğrayacağının bir delili adde- bir de . 1 k.. .. •. c.1'll" 
dilmesi Iamngelir. m1ryo u ·aprusunu 
Bu cihet esasen Londraya gehlli"i ha!'ara ıığratıuıı;ılardır. 
olan Reisicumhur uzveltin c:ahsf 
murahhası Harry Hopkins tara
fından tebarllz etttrilmektedir. 

Harry Hopkins demiştir ki: 

"Amerika lüks, konfor, ticari 
menfaatler, ne olursa olsun hıçbir 
şeyin imalata mani olmasına mü.. 
saade etmi:,;.'Cektir. Gerek Ameri .. 
kanın gerekre .Ingilterenin. Yuna
tıistanın '"~ Çinin kullanacaklan 
harp malzemesinin imali yolunda 
Amerikada se.ma-t>li bir ıayret gö
ze çarpmaktadır. Gayeye varmak 
için lüks eşyanın imalinden vaz .. 
g~k lhungelirse vaıgtçilecek, 
hillasa bu yolun üzerinde bulun..1. 
bilecek bütün manialar bertaraf 
edilerektir . Btı Amerikalılar bu 
harbin neticesi hakkında tamami
le nikbiniz.,. 

Tayyarelerimizden iki 
üssüne <lônmemi!'Stlr. 

tane' 

BREST BOl\IBALAND I 

Londra, 11 (A.A.) - l.fs' 
nezaretiqin bugünkü tebUği: 

CumP.yt Cumartesiye bağlı).,, 
gece. parJak bir ay ~ğı aıtınıi" 
lngiliz hava kuvvetleri ta:ı-j'8.rf' 
leri. lke~t deniz te7.:gllhlarına. ll 
cum ,.tnıişlerdir. R;h'iik bir ~ 
minin köpcıı::t~ine iki tam isa"'" 
kavdedHmiı:; Ye doklar nunta'"" 
ısı~da grnis- bir sahada yangın! 
çıkartlmıştır. 

Ravre limanında ticaret gcrıı 
lerine de hi\cum edilmiıstir. 

Ercümend BPhzad bunl&rdan d<.'. ahlikımı:ı: ela! Ne etrafımıı.da ı~ 
ğildir. T\afiycnfo tcll:lnlne muht.aç uuudaı·danbcri dönen entrikalardan 
olmadan ı.ö1,ünii sövfemek l~in kt•n Jıabcrsiz ~.:alan bir rahillz, ne de 
dlndc c.csaret buluyor. sinşt ka.tdl ! Hu.kkımııı istemekten 

Kahire, 11 (A.A.) - Am11 1ta
mada lay1k kaynaklardan q!Jnan 
meJUmata göre, İngiliz; kıtn1ım 

Tobruk ile garp arasındaki mil- =============================:::::::=::'? 
nakale h&.tlarını kesmeye muvaf -- ... . ".. . . ,• -~ . ";, .,, .... 

Bi e de romantikler, reali tler, 
sembol; Ier 'e nllınyet riiya.' i iı.
Jem • r Ui~t>blle<-eğimız sanat a
Wunb.n göründille.r • • 

Ercümcnd Behzad, harp aoıınısı 'e almaktan na"ıl Ji;orkmaz..,ak 
Al'nıpa cereyanlarından miitees. ba..5ka nun h4kJuna. el rııatmaktan 
sirdir. Fakat bu cereynmn rüya'i da. öyleco titttrl<t.. \'e bu a ıl e ndi. 
dünyıwnr mMallar halinde, ç0<:u"J< se~i cesa.retl~n he.ın en necibi, 
hntrza111 içinde ne gü.ıcl aJ,setüri. Iıem en me<lenbi biliriz. İn anlık, 
Y<'r. OnllD rnasallıı.n sanatkarlıktan politikayı, muhtekir esnaf ruhu 
nasibi olmıya.n bir adamiıı ağzmda. seviyesine indirdiği iı;indir hl be • 
luuııp olurdu. J}eriyet bugünkii dt-rekeye dü~tü. 

fak olmuşlardır. 1 Bugun SARAY ve iPEK si nemalarında 

Habeşistanda isyan ,. .. !.!!~!.'"~~~~~!~!~!.N~~,.~~!"!! ! ~uf.!,.... 
(Ea§tarafı 1 itteide) K h • G •• 1 • dundan 40 kilometre kadar a v e c 1 u z e 1 

Ruhu b&kımmd:ın El't'Uınend bir ller yi.ık!K'k ve kib6r duyguyu (e
yandan ev-0tıune 1ta~tra.nd1r. ıiuhu deblJ'&f:!) ve <romantizmi) gibi 
ona OT.ak ikllmJerc ~kmektıN:llr. kelimelerle t.esyif eden ıaıt.malı 

hır mesafede bulunan Gubbe 
mevkiine hücum et.minlerdir . Rej· I· • E l ... [ M h · 
Bu hücumdan evvel l ngiliz • T U g T U U S l n 
hava kuvvetleri me~kQr mev- BAŞ Roı.ı.ıIBnı:: 
kie şiddetli bir a.ıcm yapmış. H A z J M _ B E H z A T 
lardır. Bu akın, !talvanları 
mevzii tahliyeye mecıbiır et" ve 

Tabii bu ooroyanlar, bir halta 
A\'l'tlpııdruı mecmua gelmeyince, 
dii.,U emlyon mimencrlerin muh.L 
tlıı.o Auup:ıi ,Şa?'tlan ile geldi. Yia 
sen lik fikir 'e sanat hayatımızda 
csotl r 1ı il Avrupa in'ikft.slarnr 
dan ibarettir. IlJruı.cnaleyh bizdeki 
sanat cereyanları sanatkar kütle 
a asmıla. haklkt blr irtibat olmadı. 
b'l i~in, yn.nl ~nt adamı hayııtiy_ 
re, J.afn 1.) ıe halim. ooğiı bulunma 
dı~ için o egwtlk bir 1ro~ halinde
dlr. Bı nu fllA.n \"eya. falan adam.nı 
değl • iz senelik sosyete bilnye. 

sJnfn te::ıhürU t-Ollfükl etmeliyiz. 

Fakat berl y:J.nda.n o müthiş lılr ,-e meymeneWı: hilkatıerin elincle. 
daüss!lımm i~indE><lir. O blr İtıtan· Het'fley~ her gün daha ziya.de adi.. 
bul çoeuğQdur. Onu:n ~lrle PfkM- le~lyor. Uğrunda bin türlü sefil el. 
suvsrl çfzdlğf f stanb~f Jevhalan n.ayet irtlldib edilen menfa.at bUe !. 
lııotanbulu sevenleri, onu ya ,aynn: İ~te netice: Bizim nıu:armnzda. 
lan - ~~nkö bu ıııetıh; Y1l~n11", kuvvet U bir siya&t'lt h iç bir kere 
görülm~ - ne canlı bir MıkJlde denıı<~tıo yolda., olamaaJ Şeref için 
aksettiriyor. Kaydırak oynadığunız ölmeği bilen, J1J.tl8mak için hel'lf.'y1 
cami avlula.n, sııklambtıç oyua.rken fedaya. hazır olan cdu: ' arhktan 
iı:lndc sa1dıt.11drğmU7: J,urumo~ çe:r hem daha ziyade hayat h ak.lana 
me yalakJa.rı, ü tünde tiinedJğimlz mall:itir, hem de kudretine! En u 

miştir. San alınan haberlere M Ü N I R N U R E D D I N 
r aran muhacimler f irar ha.· Talat· Meziyet. Nevin -Perihan • Sabahat .. 
!inde bulunan garnizonu ya.km 1 Hadi· Avni .. Kadri. Kani - Y n!llar • 

' km i~lmizde bu teU.ltldye ak 
s 1 gö tercnlerimiz de yok 
de idfr. Fakat bu a.kstilfunel ede
bi o ~ n \"USıtallU'la. edebi nrbk 
yar tına.) a. hizmet eden bir ned 
fcrdl n ıkt;özllili mertehesbıde kaf
ddrı:a. bunun faydalı bir tesiri doku 
nnmaz. 

Hiç edebi olnuyanle, yabancı bir 
edebiyatın taklidi ortasmcla olur
sanız. elbette mnl;:sadn. en Yalan 
olanını mUtnletı. etnıeğfı m~bur 
olu.rsımuz. Bövl~ olmalils. bl'lraber, 
bizdeki edcblynt cercya.nla.rmm 
henüz bize ınnh mı hir esteti], ~
hfbl olamadığını acı O('I itiraf et-· 
mek JUzımdır. 

-n-
''Rföın t ulem,, tasa\'\-Uru büyük 

harpten nrakl düıı ada doğdu. 
Çünl•ü Avro anm biln esinde müt
hl!'ö l r inhil.ıl 'arılı. Akli onu iınh 
edt.'miyorclu. Un müthiş teıatl:ırlıı 
dolu hir dtmra ic i. 

'İn ıın mantığa isynn Pdh or. An. 
anel isyan oo"yor, h:ıtırnl1lnnft. 1 
ynn l'di ·or, tNI 'ilt>riııc is:rıın ecli
Jor. \'I" nilıa) <'t uczj içinde rü ·a
ya d ln ordn. İşte hu Jıa• atın ı;a -
nah rti\a\İ fılt.•m t.clikkl~iai ı-:ın
landırdı. 

T iyeci! r, sn 'ologlar. dohr 
b!l. "l n b <'"'t'f' ·an':ı..r oııiinıl ne 
dil r r, bunu 1 llnı m, benim nr•l\. 
sa m ol ı ol f.u ~bi ~&ster 
m ·r. AHU nm i" sıkmh"ı re.a
li~ h · el bo"lr 
r tı 

_, 

dan sıkIŞtırmakta.dırlar. --s 

haberler, iyi tens!k edilmiş Ha.bef çe· Zenrin n uıaht.eşem ..ıtnı-ler • Btı.yütc M Z heyeti Yeni ıarın~r 

~ltlenbtk ağl\Çlan, öl~lenmizi zu.n ömürleri, en taban ız ''arbklar 
yo unlu YC kavuklu ih tlT r ıa,ıa • sürnıez. 

Resmı makamlardan ırelen dıter 1 Necip Hakkı • M ümtaz. 

telerinln lta.lyaı:ı aakert l<a!ilelerioe MUzil< SADETTIN KAYNAK • 
ve mUnakaıe Yollarına hUcum ettik· sea.ıı..ıar~ 12.~ - ~.IO • '-10 - 6,30 ve t da 

l'!D!l. da:f"a.ilrğnnn mflzarlıkJs.r, sa.. Bizim dostıııklarmuı ~ıktır, 
hlTierlnılen r.akll t.ıışJa.rı fırlattığı.. sağlamdır ve 3DlimidJr. Çünkü 
mn denlı: bu karı ık hend~!!E' i~i:t- sahte gö5forl ' 'e hlleli ı, üterine 
de bir cle,ir nizıımınıı. maliktir. kurulu duygum11z yoktur. Snlho, 
lfülasa, Ercüm~nd Behz:ıdm kitnbt hem kendimiz, ht"m bütün ln"3D. 
~ize bi"'ey lsb:ıt etti: hk be8abma l!le\'iyoruz. l'Uze gü. 
Şair eserini nrnıeı. için ı;ekle fücü biç bir '-aade ,.e iya~te un 

muhtaç değildir. ~ fn.t otmeyi7. ,.o etmemt'liyiz. Ken. 
SADRİ ER'l'E."1 di mill<'tl~rinln f"fradma halt ve 

------------- hilrrlyoti blle layık görmlyenlerin 

italyan-Yunan 
harbi 

beşeri:ret-e hayır ,.e terakki geti
rcbHtteğtne innnaca.k kadar müe· 
rirn hir !!>iafdcrun bizim hudut tan . 
mız lçlnde ya,a:rnmıı.ı. Bunu h<-r· 
kes iyi hil-.Tn. Bılha~sn ötedenberi 
Tti.r'"A itid:ılpen·erlli;inden \"e a hfe
timlı'n istifade edf'rek b:ı toımık. 
ta, doktor, mimar, bankt><'ı, tü<'
car, gıızetcC'i, hatta kalfa malfa 
til5.n ıı,ihl ömilr "ürcrek zeııı:?.in o 
!nn, müreff Ph olırn ,.e &yo~lunan 
malfım klüplerlnde adeta bir mös. 
t">mlrkP toprağında menfa3t mın -
to.k:ıs.1 <;efi lmi' gihi azamet satan 
rd.,Jik eden rn hlr ('oh: vcc;ile ilo 
naııki1r h!ırlna5in11"'h.kluı ortaya 
~amJm1c; h•1hmım Jö,·aoten boxma,.;ı 
kim!if'l.,r rle ıınutmnsmlar; bunula 
~iirdiildı>ıi imıyrti, yalnu Tiirrt ka· 
nun.l!l.rınrn hiff'ım:ı, .ı?;<'nic:liğine '"~ 
mllletlır.hcn hazan miifrlt ıforcC"e. 
~-c , . ., ı-ıı., it irlı- hırrw'ı-lil?ln" borrhı
ıfo rhr. \"olr.,.:ı k<-nıJi'rrinin rır hiç 
hir "'t' '<]"n knrl- n, fi" ıh• mrııfaa.t 
ı~rıe h"' <.tın hir""" hnrm"-:ın 11 ı_ 
lii k '"'' Tı'l ,-;'!lli- ~il h;rı Hrrcl :.n l!&fil 

buhıırnn kll'1<;e 'ardır. 7.nt"n lM'd
haJı dilı>kle-ı-ini h'r tlirli.\ ıı.akJııYa • 
mrnın vo dııin :ı dı., ton•<>l\lııra 

b•ırımm "'"''hinrk .iu,.n•ıl••ılıl< f'L 
mn\i ma•ı•·rt H! nlnıf't 'll'l'\an hıı 

rfı~h. J.ı:rırll ı;ı "atnnrn'1~ htı"f'" 
•h"\i r11 hatr ,.., ,-nf 1•1 hı ,mak 1 "lıiJ 
ol•"lıt<lrl'rı1u }lir.drn i•; Mlmrldl'!Hr. 
Bfl!"!"''Fn .. ~·· J-,.,1,pc11,. ,.<' tMrı"•u 
<Yİİt'fii\1'ii Ve"P "lljkii1'"lİ"f.'1l"hld, <if"l" 

, (Ba~faraf ı 1 incide) 
1 unanlılar, merkezde mühım 

bir dağ silsilesi civarında hir !taL 
yan hattına hücum etmic:Jer ve 
du~mana büyuk zayiat wrdirmiş
lerdir. 
·YE. •t MEVZ!I...ERİN İŞGALi 

ıltfoa. 11 ( A.A.) Son haber. 
lere nazaran Yunar.1ılar I:lbu:-a
n_m ~iı;nalinde yeni ~evki.ilreyş rnev 
zılen ışgal etmiş ve ltatra nlan 
Berat ~ 0luna pli kürt mi.rnlerdır 

600 ES!R ALl~~DI 
Atina, 11 ( A.A.J - Dün ak .. .am 

ne;;redilen Yunan re:.mi tebliğ~nde 
Yli'-uranm zaptı et.na mda 600 l". 
cir alın<lığı, bun arm ara~ında 2l1 
subay huiundugu bıldınlmcktedır 
Yunanlılar dört topa t::ı.nk 'e oto-

, rnafk -.,i'ahlar ele geçırmişlerdır 
Yunanlılar 1\:lirnraya girdıklerı 

zaman ~hır bomhos ve a:e,·lı,>r L 
çinde idı. 

. Tebliğdl', "\"t1nan tan arelcnnin 
hır çol; Ilalyan cı keri hedeflerini 
nrımhardrmnn ettikleri \'e hütiin 
tannre eriıı n ca "mrn ııo:lerinc 
do1-ıdü.klerı ılfıw e<lilmektedir. 

Tl!.PEDELF.N 1\IÜSKOL 
\" \ZİYETTE" 

Atımı, 'J f A.A.) - Cenheden 
gelen son haberlNe gôre, Kli ura
r.ın Yunanlılar tarafından ~,;,ptı 
Tepcdel"n böle~ indeki İtalyanla~ 
rm Yazi' etin fe kalf:ıde müskü 
bir hale koymuştur. 

d 1.t"".l"<"ıinrl~n hıh ı,. lı!rcuw l'W'\lt. 
llYVt>n de :ı·ol>h•r. J ı\ki11 'll'll;,r. clıi
r?lo;t rJıı\"l'ı!nrı•a ••t:ı flahn f'rn:la ~ • 
r"lıirlt"''" Jırn<li!r-rinl h"kHY~n hl_ 

!erini teyit etmektedir. Bu btlcunııar Bua1ill aaat 11 d6 tenzlJAtlr mattnf" ....... mt', 
yüzünden lta!yanJar dal:ıa timdlden ------ ------------- _____ :::,...;_ 
ciddi zayiata up-amıı bulunmaktadır 
lar. B O 

Tra.blusgarp cephesindeki tngi. ize lüm ve Ateş dünyaaından gelen ilk elçi 
!iz muvaffakiyetıeri, Habeşi&tanda Torpillerin Ceh neme çevirdiği 
mU§!tülA.t içinde çtrpman İtalynıııa- 1 Bomb l k ) k d ... ky d rın vaziyetini da.ha ziyado iu .ı · a arın aıırga ar opar ıgı o anosla r a 
tirm.i!jtir. ÇünkU Trablusgıu-p ç ve:: ! ~ y 1 z e D ., a 1 e 1 e r 
liyle geceleyin uçan tayyareler. ta 1 ıla. 
rafnıdan getirilen etiz! miktarda 
mühimmat ve iaşe maddelerinin 
aı-lrasr kesilmiş bulun.maktadır. 

Dey!i Eluıpres gazetesj muhabiri 
Ha.beçistanôa İtalyan ordusunun 
tehlikeye maruz bulunduğunu bil· 
dinnektedir. 

"C ON V OY,, 
C!:--iVE BROOK • JOHN CLEMENTS 
T urkçe sözlü büyük harp ve aşk film i 

Bugün LALE de 
Beşiktaş cinayeti 

(Ba§ tar ,f, 1 incido) 
ve vaka zabrtaya haber veril
miştir. 

h!wten: En aon "'elen TUrkçe Paramwıt diuıya b&vadiai 

•••••••• Bugün saat 11 de t.ElnnJAtlr matine ı•••···-~ 

Te' fiğin üzerin<le~ ceketi ve 
paltosu yoktur. Odanın ortasm
daki masada şarap bulaşıklı 
dört b.ırdak ile yemek artıkları 
bulunınuştur. 

Y pılan ilk tabkikab na1.a
ra:r. Tevfik va.kadan bir gece 
evvel Beyoğlundıı vanmda bir 
kaç S!'f'.nç çocukla buluı'\l'ırnşttır. 
Kendisinin bazı gençlerle miinn.
sebette bulundu~u ha ~ı· veril· 
miş '~ tahkikata bu yolda baş~ 
lanmırtır. 

' ' ' 
Henil:r. zan altmda bulunan bir 

kimscı yoktur . 
0 

• ' 

1 

!<

0

1 lf ': ' 1 ı . ' • ~ , ' r _..,,. 

,~~--··-•:ı-· 
Bu hafü ~~ıa;ra!euk m•<-1 BUGUN_! .Af<!!.~.!~neaııda 

muası çrkml!ya, b~laml!ttrr. Adı ~ Tarihin en llliyük '"~ h~·ec.anh kAhr&manlık Tabtıı 
(Arkadaş) olan bu meomuanru ba· ı~ Gôzlf'r !ıama,tı.ra.n d!!korlar ... on bf.nt~roe ng0nn 
şrnda Eın muvaffak resim $anatkıl- fi H 
rnnız C-0mal Nadirle çocuk tcrbi.-ı~ ( AL i M E ) 
yesi üzerinde ilitisaB kazanın!§ bir lj 

Yeni neşriyat 

l\1usolini h stahaneleri 
geziyor 

f\ 11'1Hl hit' il rll\1"~ nrnı•p<;; mP.\'I' t oJ. 
.v.,;;.,,.,.ı hh- et '~ka mıofı.,as<n 

lar! ZiNI. huı-:ı.,r THrHwrlir. VP. 
bnr.ı:ı.'J ~"l"•T. lı .. ıj.. Tiir'd"'" MarQ 
C'der, Tatlısıı tı'-!'r1~'"1"rl rlr"'il ! 

gellç, Vedad Gilnyo; bulunuvor 1 BEYAZ ES RE İlk sayw çocuklarımıza. e~: 1• :retle verebileceğintlz bir dergjnın . 
bütün esas vasıflar.uı toplaını~trr. §1 
Giiz:~llik:le w faydayı :me%Cetm;nln i-.: 
takdi~ degcr örneklerini burada 
mebzul olarak buJuyo'rllZ. Kendial- -
ni tebrik ile okuyu.cularmuza. ta.v~ 

Rr;ma 11 ( .e1.A) - D. N. B. 
B. Mu.selini ·efakat;nde Fa· 

şist partisi um:ımt katibi oldu~ 
~u halde 'bu§rün Roma hastaha.· 

Fazıl Ahm"d A'·kaç 

nelerinden birini ziyaret etmi~-
tir. ># 

siye ederiz. ı -

Seııenbı en tevkalıWe ·e en büyük 

Tlrllçe 16111 ,a11aıerı 
Bua1lD .... 11 ete t.enztıltb matme. 

: t 1 • 1 :ı :1 T ~ 1 1 ıl 1 1 l~I f, ! j~ ,; 1 lj' ' ı 1 ' • ' H • 

. ı , .ı 11,• ·ı, · .. 1' ', •• 
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A MER iKADA 
ı·ot\F ALIK RADYO PROGRAI\'II I 

Yazan: ıskender F. Sertelli 
42-

Harry de, Yusufu §öyle .. ~i.~ 
tartmış ve uzaktan görilnd~gu 
gibi kof bir adam olmadıgmı 
sezmifti. 

Harry lbir iki kere Yusufu 
e:nse.8inden çe'kip yere ~3:1t 
istemişse de, Yusufun sa:bıt bır 
kavll'k .pcı gi~i, oldu~. ~erde 
dımdik durdugunu gorunce, 
Yusuf hakkındaki kanaatleri 
büsbUUln değişmişti. 

'Birçok güreşlerde daima t~cı
la galip gelen Amerikalı pehli
van acaba bu güreşte ne yapa
caktı? 

Harry, meydana çıkmadan, 
kendi nıenejerine: 

- Onu mutlaka, sırtını yere 
getirmek suretiyle yenmeliyim .. 

Demisti. O bu maksat ve bu 
gave ile dövUşUyordu. 

Yusuf,· meydana cıkarken., 
terctimanına sadece şunu sö} le 
mi ti: 

··- Güreşten sonra, yemeği 
Sogosun dükkanında yiyelim. 
olmaz mı?,, 

Yusuf, o gece gUre.c;eccği i
çin. ikindi kahvaltısından baş
ka birşey yememişti. Karnı fe
na halde acıkmıştı. Güreşten 
sonra Bogosa gitmeyi düşünen 
Yusufu, sirk direktöril o gece 
Yalnız bırakır mıydı? 

Güre.5ten sonra kimbilir ne
relere gideceklerdi! 

• • • 
Mihrııoenin locasında ufak 

bir hareket oldu. Bir iki kişi 
girip çıktı. Mesele biraz sonra 
anla§ıldı: Büyük mikyasta bah
se tuttL5an Amerikalı renginler
den iki kişi mihracenin locasına 
giderek: 

- Müşterek bahsimire- sizin 
do iştirakinizi rica ediyoruz. 

Demi§lerdi. 
Lahor mehrac~i sorm~u: 
- Kimin kazanacağtnr tah-

min ediyorsunuz? 
- Tahmin değil.. f alkat kuv

\'etle umuyoruz: Han;' galip 
gelecektir. 

- Galip gelme7.Se?. 
- On 'bin dolar kaybedece-

ğiz. 
- Çok az. 

makta gecikmedi. 
Halbuki, Harr" Yusufu yer -

den kalkamıyacak sanıyor ve 
üzerine atılmağa hazırlanıyor
du. 

Yusuf. hasmının iboynuna öy
le bir sarılış sarıldı ki .• Harry 
birdenbire sendeledi, üzerine bir 
dağ çökmiiş gibi sarsıldı. 

Yusuf hasmını 'biraz ezmek 
istiyordu. Güreşin ilk on beş 
dakikasında Yusuf hasmına 
birçok fırsatlar vererek cesare
tini, atılganlığını ve tahammil~ 
lünü denen:<a't istemişti. 

Valker, bu vaziyet hiidis o
luncaya kadar - bütün ümit
leri kırılmış bir halde - güreşi 
seyrediyor ve arkadaşına: 

- Yusuf zannettiğimiz gibi 
crkmadı. Harrynin çevikliJi 

rşısında bir deSHrmen taşı ka
dar ağır davranı)or. 

Diyordu. 
Valkerin görüşüne \'e düşünü

şüne birçok kimseler iştirak e -
diyor, sırk direktörünüböylc gör
mekte ve böyle dUşünmekte hak
lı buluyordu. 

Yusufun meneieri Mister To
mas bile Umitsizlığe düşmüştü: 

- .&on bu adamın kuvvetini 
ölçtüm .. Oyunlannı denedim .. 
Neden hareketsiz davranıyor? 

clC'n atclremde bana saldırdı-
ğı gibi çevik da\Tanmıror? 

Diyerek kızıyordu. 
Gazetecilerden biri: 
- Sokakta arslan parçala

mak, yemekte koskoca bir ku
zuyu yemek mıı rifet değil.. 
Harryi yenmek lazım. 

Diye söylenmeğc başlamıştı. 
Bu sözii söyliyen gazeteciye, 

seyircilerden biri : 
- Sade yenmek değil, biraz 

da oyun bilmek, maharet göıs
termek hi2..ım değil mi? 

Diye cevap ~t?riyorou. 
Sirkin içinde bulunan binler-. 

ce seyircinin, sa.rılki lbir .grrtlak
tan nefes alıyormuş gibi, sesi 
çıkmıyor.. herkes heyecanla, 
sükunetle bu miithiş güre§i 
scn·ediyordu. 

12.1.941 Pazar 
9.00: Program ve memleket ıı:ıat 

ayan, 9.03: Ajam haberleri, 9.18: MU 
.ılk: Marolar (Pi.) 9.45/10.00 Ev ka· 
dmı - Yemek lilteal, 12.SO program 
ve memleket aaat ayan, 12.33: MU· 
zik: Saz eserlerl, 12.llO Ajaruı haber· 
Jeri. 13.05: MUzlk: MU§terek §arkılıır. 
13.25/lf.30 MUzlk: Radyo salon or 
keııtruı, (Viyolonlat Necip .A§kın !· 
dareslnde), 18.00: Program 've mem 
leket saat ayarı, 18.03: MUzik: Rad· 
yo caz or.keatruı, (İbrahim özgUr l· 
daresinde). 18.50: Müzik: Fasıl he 
yeti, 19.SO Memleket aaat ayan ve 
Ajans haberlerl, 19.46: MUZik: Şarkı· 
lar, 20.15: Mllzlk: Tino Roast pflıklan. 
20.30 KonU§Jlla, 20.45 MUzlk: Şarkı 

ve tUrkWer, 21.lfi: Konuama, 21.30: 
Tcnuıil, 22.30: Memleket aaat ayan 
.Ajana haberleri ve Ajana apor servisi, 
22.50: Mllzik: Daruı mUzlğl (Pl.) 
23.25/23.30: Yarınki program ve ka· 
panış. 

13.1.941 Pazartesi 
8.00: Program ve memleket saat 

ayarı, 8.03: Ajans haberleri, 8.16: :MU 
zlk: Hafif program (Pl.) 8.46/9.00: 
Ev kadını - Konuama, 12.80: Pro 
gram ve memleket saat ayan, 12.33: 
Müzik; Şarkılar, 12.50: Ajanı haber
leri, 13.05: l:.~k: Şarkı \"e türküler, 
13.20/14.00: l!üzlk: Karqık program 
(Pl.) 18.00: Program ve memleket 
ııaat ayan, 18.03: MUzlk: Radyo caz 
orkestraaı, (İbrahim özgür tdarcsln· 
de), 18.40: Müzik: Radyo ince su 
heyeti, 19.15: MUz.ik: Piyanist vlrtU· 
ozlar (Pi.) 19.SO: Memleket saat a· 
y&rı ve Ajans haberleri, 19.45: Müzik 
Kadmlardan tuıl ıarkıları, 20.15: 
Radyo gazetut, 20..5: Müzik: Şan 

Solo - Azize Duru (Soprano), 21.00: 
MU%ik: Dinleyici lıtekleı1, 21.80: Ko· 
nU§ma, 2l.f5: MUzlk: Radyo orkes· 
truı (Şet: Dr. E. Pratorlua), 22.80: 
Memleket A&t ayan, Ajana haberle· 
rt. ziraat. Nbam - Tahvilt.t, Kambo· 
yo - Nukut boraaı (l'l,yat), 2'l.45: 
MUzlk: C&&band '(Pl.) 23.2r./23.80: 
Y armld Pr"C>IT&Dl ve k&panlf. 

14.1.941 Salı 

8.00: Program Ye memleket aa.aı 
ayarı, 8,03: Jılüzlk: Hafit program 
(Pl.) 8.45/9.00 E• kadını - Yemek 
Uateat, 12.80: Program ve memleket 
saat ayan, 12.8S: Müzik: Türk~ 

pllklıı.r, ıuo: Ajanı haıberlerl, 18.0ıs 

Ve gülerek ilave etti: 
- Ben ancak Yusufun galip 

geleceğini umuyorum. Ve bu
nun için - aksi sabit olursa -
elli bin dolar kaylbetmeğe hazı
nm. 

Beşer dakikahk hikAyeler 

Amerikalılar, elli bin dolara 
kavuı::aca~lanndan ve Harrynin 
galip gd reğinden o kadar emin 
görüniiyorlnrdı ki... 

- Bahsi hemen kabul ediyo
ruz . 

Diyer<.'k, ayak üstünde, icap 
eden şahitler huzurunda ''bahis 
karneleri .. imzalanmL5tı. 

Bu. o gecenin en büyük bah
si müşterekleriııdcn .:ıiriydi. A
merikalılar birkaç kişi. .. ,Fakat, 
kan;ılannda elli bin doları ala
cak veya öd yecek bir tek adam 
vardı: La.hor mihracesi . 

Amerikalılar, adetleri iktizası 
olarak, sirkte hazrr bulunan 
noteri de şahit göstermişler ve 
işi ona havale etmişlerdi. 

Sirkte bundan başka,· daha 
küçük mikyasta olmak üzere 
birçok bahislere girişiliyor, bir 
çok paralar dönüyordu. 

Hangi tarafın galip. hangisi
nin mağlQp olacağı !belli değil
di Bunu kestirmek de mümkiin 
olmuyordu. Zira. ortada, dün
yanın en meşhur ve en kuvvetli 
iki pehlivanı çarpışıyordu. 

Gazetecilerden birinin dediği 
gibi: 

''- Nevyork müthiş bir sar
sıntı geçiriyor!,, 

Ve herkes heyecandan boğu·· 
lacakmış, trkanacakmış gibi, ol
duğıı yerde titriyordu, • 

Bir aralık Yusufun 'birdenbi
re yere düşmesi, seyirciler ta
rafından fona tefsir edildi: 
"- Bu, ilk sarsmtıdır. Yusuf 

mağlCıbi) etin ilk sinyalini ver
di..!., 

Diyorlardı. 
G~reş kızışmıştı.· 
Yuksek bahislere tutusan A -

merikah 7.enginler: 
- Şimdi neredeyse Uihor 

mehracesinin elli bin dolarını a
lacağız. .. 

Diyorlardı. 

Yusuf birdenbire silkindi .. 
Yerden kalktı. 

Han;' aasaladı. 
Bu kalkış, güreşlerde c~ine 

rast>Ianmıyan mUthiş lbir kaBmı
tl. !'mut ayağa kalkar kalk
ın.. '*-nmm lx>Ynuna sarrl-

Yolcuları az, yahut aa.pa i&
tasvonlarda tren amirlerinden 
bir. çoğu hayvan besler. lı.mir 
baıılıyolerinden birinin son du·
rak yeri olan Seydiköy amiri 
Hasan Hüseyin de bunlardan bi
riydi. 

İzmir ekspresinde gidip ge
leı.ler bu küçük istasyonu tanı
maz. Çünkü .Aydın demiryolu 
Gaziemirdcn bir kavis yaparak 
ayrılır; ve sol tarafta bir tü
tün tarlasını yav~ yavaş geç
tikten sonra eski Rum evlerinin 
içinden köye girer; bir zeytin 
yağı fabrikasıııın yanıbasmda 
durur. Yani ista yon, mevkii 
itibariyle köyün cenup kapısın
dadır. Pa.kat köye açılan beş on 
metrelik yegan asfalt yola 
rağmen bu tarafa hiç kimsenin 
uğradığı yoktur. 

Jşte 'bu sc.bcpten, istasyon a
miri de kuştan, köpekten vaz. 
geçip bekar olduğu ve istasyon
da yalnız bulunduğu için may
mun besliyordu. 

"Kapitcn., bu kiiçük maymu
nun ismi idi. Ama, niçin ::\1us -
tafa, Nuri değil de Kapiten ? .. 
Bu ayrı bir meseledir. Şunu da 
unutmayınız ki bizdt 'büüin 
hayvanların isimleri böyledir. 
Yani ecnebidir: Müjik, Ceki, 
Bobi gibi.. 

Hasan Hüse)ine köyden bir 
çokları takılır: 

- lflan, Hasan Hüseyin der
ler; maymun da beslenir mi ki 
ulan?. 

- Neye beslenmesin ki be 
hemşerim ? .. Kötü bir evlat ye
tıştirmektense bir insan taklidi 
büyütmek yeğdir! 

- Hay Hasan Hüseyin hay!. 
Dediğine de bak bir defa .. Şu 
"senin,, ki kaçmayıp· da sana 
bir çocuk yapsaydı lböyle dimez 
din ya Ha.san Hüseyin.. ... 

Hasan Hü0 eyin: - "Derdim!,, 
dive ısrar eder: kövliller ''de
me~din,. diye ayak direr; hUla
sa boş günler böylece geçer gi
derdi. 

Fakat köyde Hasan HUseyi-
nin maymununa herkes alıştığı 
halde :köyün imaını bir türlü 

all§amadt. "Feead hayvan,, di· 
yerek fetva verdikten sonra 
§eriatte maymun beslemenin ye
ri olmadığını aöyliyerek '"ıKapi
ten,, aleyhinde köylilleri isyana 
teşvik etti. 

Seydikdylln yolcuları diğer 
sapa istasyonlardan da. daha 
azdrr. Ancak cumartesi günleri 
İzmire inenler olur. Bunlar da 
üç dört bakkal, bir nalbant, he
men dönmek il.zere inen bir iki 
köylüdür. Bunun haricinde is
tasyonda ancak poeta memur • 
!arı gözü.kür; banliyö asıl Ga
~emirden, Piyade alayının za
bitleri ve tayyarecilerle dolar. 

Bunu söylemekten maksadım 
şu ki istasyon Amiri• Kapitenle 
ho.sça vakit geçirmek· için ser
bestti. Yalıuz cumartesi günle
ri vakti pek olmaz~ biletleri 
kontrol etmek, istiflemek, nu
maralamak; yaz ise istasyonun 
önünü süpürmek, kışsa şömine 
için odup kesmek ... Bütun bun
lar hep cumartesi toplanırlardı. 
Bunun haricinde liasan Hüseyi:ı 
köylüleri kahveden kaldırarak 
istasyona getirir; yahut kahve
de ise mübahaseye girişirdi: 

- Benim Kapiten yok mu? .. 
- E? .. 
- Artık ymıekte çatal kul-

lanıyor .. 
- Ama yaptın ha Hasan Hü

seyin. Maymun da nasıl çatal 
kullanabilir be? .. 

Yahut: 
- Ben.im Kapiten yok mu? 

Dün akşam tam bir yirmi do· 
kuziuğu yuvarladı. 

!<:]erinden biri bir gün şöyle 
dedi: 

- Senin Kapiten bilet kese
biliyor mu Hasan Hüseyin; ona 
bak sen? 

Kahvede bir gülüşme oldu: • 
- Hah hah ha.. ha bakalnn 

Hasan Hüseyin; cevap ver ha ... 
Istasyon amiri: 
- Ta'bii. dedi ; Seydiköyden 

lzmire kadar bal gibi keser ... 
İmam itiraz etti: 
- Haydi canım, dedi; o ka -

dar da saf değiliz be... bilet 
kesermiş ... 

Fa.kat letaeyon lmiri ısrar 

Mllzik: Türkçe programının devamı. Program ve memleket ı.aııt li.)üfl 

13.20/H.OO: Mllzik: Karışık program 18.03: Müzik: Radyo cu orke traaı 
(Pl.) lS.OO: Program ve memleket {İbrahim özgUr idaresinde), 18.40. 
aaat ayan, lS.03: MUzlk: Cazband MUzlk: 'l'lirkçe karı§lk program lfl.16 
(Pi.) 18.30: Konu§ma (ÇUtçlnln saa· MUzlk: .Muslkl kalyedoskopu, (Pl.) 
til, 18.45: MUztk: Çiftçtnın saati, 19.SO: Memlcltet saat ayan, ve Ajana 
l!i.00: Müzik: Şan rıııı1tali, - Bari· ho.bcrlerl, 19.45: Müzik: Radyo ince 
ton Max Kleln, 19.30: Memleket sant saz heyeti, 20.15: Radyo gaz t.esı 

ayan, ve Ajanıı bıı.bcrleri, 19.45: MU· 20.45: Müzik: Piyano ile caz p:ırçula 
z.lk: FaBil heyeti, 20.15: !ıadyo gawı:.. rı, (Pl.) 21.00: Müzik: Dinleyici ıs· 

tesf, 20.4:S: .MUzlk: l{Ume heyeti -· teklcrl, 21.30: Konu§mn (Sıhhat saa 
Kllıslk program, 2i.30: Konu§ma: ti), 214r"ı: MUzlk: Radyo ork<'stıaaı 

Hukuk ilmini yayma kurumu nılına ,şet: H. Ferid Alnar), 22.30: M mıc
Avukat Nejat Say "Vesayet nedir? ket saat ayan, Ajans haberleri, Zira· 
Nasıl devam eder \"O kalkar~.. 21.41'.i: at - Eııham - TahvUAt, Kambiyo -
.MUzlk: Radyo salon orkestrası, 22.SO Nukut borsası (Fı)atı, 22.45: Mllzlk : 
Memleket saat ayarı, ,Ajans haberlll· Cnztıand (Pi.) 23.21'.i/ 23.30: Ynrınkl 

rl. 22 45: MUzlk: Radyo salon orkes· progrnm ve kapanı§. 
trası progrnmmm devamı, 23.00: :MU· 
z k : Cazband (Pl.) 23.~/23.SO: Ya· 
rınkı program ve luıpalllf. 

15.1.941 Çarşamba 
S: Program ve memleket saat ayan, 

8.03: Ajans haberleri, 8.18: MUzlk ha· 

!it program (Pi.) 8.4:S/ 9.00 J<.:v kadını· 
Yemek listesi, 12.30: Program ve 

memleket saat ayan, 12.35: :MUzlk: 
Şaı kılar, 12.50: Ajans haberleri, 18.05 

MUzik: Hnlk tUrktllerl, 18.20/14.00 
MUz.lk: Radyo ııalon orkestrası, (VI· 

yolonlst Necip A§km • ldareatnde), 
ıs.oo: Program ve memlelcet saat a· 

yan, 18.03: MUzlk: Dans mUzlğl (Pl.) 
18.SO: Konuşma (Dış politika hlldlse· 
leı1), 18.46: Çocuk saati, 19.15: MU· 
zlk: Çocuklar tçln, 19.30: Memleket 
saat ayarı ve Ajans haberleri, 19.45: 
Müzik: Geçit koOBCrl, 20.lri: Radyo 
gazetesi, 20.41'.i: .M!lzik: Faaıı heyeti, 
21.10: Konu§ma, 21.25: :MUzlk: Beste 
ve acmaller, 21.45: .Milzlk: Riyaseti· 
cumhur baııdoau, (Şef: lhaa.n KUnçer) 
22.SO: Memleket saat ayan, .Ajans 
habrrleri; ziraat, eııha)ll - Tahvlllıt, 

K&mblyo - Nukut borsası, (Fiyat), 
2U5: .MUzik: Dana mU.zlği (PL) 
23.2ıs/28.SO: Xarmkl program ve ka· 
p&mf. 

16.1.941 ' ertembe 
1.00: Program ve memleket Hat 

ayan, 8.03: Ajam haberleri, 8.18: 
Mllzlk: Batit program (Pl.) 8.45/9.00 
Ev kadmı - Konuama. 12.30: Pro· 
gram "memleket aaat ayarı, 12.83: 
MUzlk: Fuıl heyeU, 12.tlO: Ajans ha· 
berleri, 13.05: .Mtlzlk: Fasıl heyeU 
programının devamı, 18.20/14.00: 
M\1zik: K1U1g1k program (Pl.), ıs oo. 

. 17.1.941 Cuma 
8.00: Program ve memleket saat 

ayan, 8.03: AJans haberleri, 8.18 Mü· 
zik: Hıı.fit program (Pi.) 8.45/ 9.00 
Ev knılını - Yemek Listesi, 12.30· 
Program ve memleket saat a,>an, 1 
12.33: Müzık: aarkılar, 12.60: Ajans 
haberleri, 13.05: MUzlk: Şarkılar pro· 
gramının devamı, 13.20/ 14.00 MUzlk · 
Knn§ık progıam (Pl.) 18.00: Proır 

ram ve memleket saat ayan, 18.03 
MUzlk: Rarlyo (Sv ng .. kuarteti, O 
özgür ve Ateş Höc kl rı ı. 1 .80: .MU 
zlk: Faaıl hc;ıeU, lllOO. Müzik Pc~ 

rcv ve saz sema Jerı, 19 lô . Müzik 
Yeni prkılar, 19.SO: Memleket saat 
ayarı, ve ajanıı haberleri, 19.45: MU· 
zlk: Seçllml§ şarkılar, 20.15: Radyo 
gazetesi, 21l. 45: ·Teman, 21.so: Konuı· 
ma (İktısat Saati), 21.45: MUzll« 
Jtadyo sıı.lon orkestrası, (Viyolonist 
Necip Afkın idaresinde), 22.30: Mem· 
lcket saat ayan, Ajans haberleri; t 
raat, Esham - TahvilAt, Kambiyo 
Nukut \lorsası (Fiyat), 22.4(1: Milzl • 
Rııdyo salon orkestrası programının 

devamı, 23.00: MU%ik: Dans milzlğl 
(Pl) 28.~/23.SO: YarmkJ program 
vo kapanıı. 

18. 1.941 Cumartesi 
8.00: Pnıgram ve memleket aaat 

ayan, 8.()3: Aja.rl'ıs haberleri, S.18: 
MUztk: Hafit program (PJ.) 8.45/ 9.00 
,.Ev kadını - Yemek listesi, 13.30• 
Program w memleket saat ayan, 
l3.33: MUzik: Türkçe plAklar, lS.50· 
Ajans haberleri, H.Ofi: Mtlzlk: Türk· 
çe pll\.klar programının devamı, 14 20 
Mllzlk: Rlyasellcıımhur bandosu, 
!Şef: 1hsan•KUnçer), 15.00: Müzik: 
Sinema ôrg:u (Pl.) 15.80: Müz\k: 

Ang ra ıxwıct konaervatu~armdar. 

naklen neırlyat. Riyaaeticuınhur fi· 
tarmonlk orkcstraamm kon.seri, 18.00 
Program ve memhıket saat ayan. 
l .OS: MUzik: Radyo caz orkeatraSJ 
ıtbr him özgür idaresinde), 18.40• 
Müzik: Türk mllziğlnln folklor önıek 
lerl, 19 00: Konuşma (Günün meaele· 
!eri). 19.l:S' Mllzlk: Zeybek ve oyun 
havaları, 19.30: Meml<'ket saat ayan, 
ve AJans haberleri, l9.4:S: MUzlk: Fa· 
sıl heyeti, 20.lfi: Radyo gazetesi, 
20.45: Müzik : Şarkı ve tUrkUler, 21.15 
Konu ma (Blblıogra!ya), 21.80: MU· 
zlk: Radyo salon orkestrası (\'iyo· 
ıonlst Necip A§km idaresinde), 22.SO 
Memleket Mat ayan, Ajans haberle 
ri, Ziraat, Esham - Tahvillıt, Kam· 
blyo - Nukut bonıası (Fiyat). 22.60 
Konuşma (İngilizce - Yalnız 1wıa • 
Dalga postaalle), 22.50 Cazband (Pl.) 

(Saat 23. 10 a kadar yalnız uzun -

dalga post.asile ı. 23.25/23.30 Yannkl 
program ve kapanı§. 

Mürakabe 
Komisyonu 

Beyoğlunda bir mağaza 
hakkında karar verdi 

""'Tstanbul fiyat murakabe komlsyo. 
nu ııchrimlzde hangi mıığıı.zalarm lUka 
~ asfmı tqıyablleceğlni tetkike tı.1-

laml§tır. 
Bundan bir müddet evvel fiyat mıa 

rakabe komisyonu manifatura cinlle
rlne kl!.r haddi tayı.n ederek peraken• 
deciler için yüzde 12,6 k!r kabul eder. 
iten bazı inağualarm lUka ( 1) oldıa 
ğu kanaatine vararak bunlar için bir 
misli fazla kAr etmeğe cevaz verml~ 
ti. O zaman bir çok itiraz ve mUna· 
kaplara scbeb olan bu mesele kapan. 
mı§ zannolunurken fiyat murakabe 
komisyonu ııcııalz adaBJZ tetkiklerin• 
devam etmıı ve bazı mağar.alan da.
ha lUkB olarak kabule b&§laDU§tır. 
Öğrendiğimize göre komisyon BeYo 

ker mağar.aaaım d& lUka olduğwıu 

kabul etmı.,,Ur. Bu karara yalnız mm• 
taka Ucaret mUdUrU ve ıtmdi Ucaret 
veklıletl te§klltı.Uandırma umum mn. 
clUrO olan Avnl Sakman ıiddeUe IU. 
raz ctınl§, takat komJsyon, Beykeriıı 

• lllluı öıınaımıa binaen kt.nna ~ 
yüz Ut.ve euretlle satış yıı.pablleceğlne 
karar vermtıtir. Komıayon diğer bazı 
mağa:ı:alarm vaziyetini de tetkik ede

cektir. 

Bir maymun numarası daha J 
edince~ isbata düştü; Kapiten vurmaya başlamışlardı. İmam , ____________ _ 

Yazan: Kenan Hulusi 

de hakikaten biletleri kesti başını kişenin üstUnden uzatb: 
Ustelik parayı almadan da bi- Kapitcne bakıyordu. Kapiten 
!et vermedi. hemen fırladı; kişe kapağını 

Bütün Seydiköylülerin par- açtı: derhal masanın üzerine. •. 
maklan ağızlarında kalmıştı: bılet alacaklardnn ikisi parala· 

- Hişt Musa, ulan ha'berin rını verdiler. Kapiten hem ta.
var mı?.. İstasyon amirinin rih zımbasma basıyor; hem de 
maymunu }'ok mu?. birdenbire işini bıfakaralc soba 

- Kapiten mi?. borusunun üzerinde- kuyruğunu 
- Ha. İmıire !bilet kesiyor sallıyor; numara yapıyordu. İs-

be?.. tasyonun önü bir bayram yeri 
- Hişt, Aliçal! Görme; Ka- haline gelmişti: 

piten bilet kesince imam bir ol- - Ne dersin, diyorlardı; is· 
du ki... tasyon memuruna imam da bir 

- Hadi işine ulan .. maymun oyun etti ki!. • 
da bilet keser mi? - E, Hasan Hüseyin pılıyı 

- Kesti i§le. lmam mat ol- pırt!yı toplasın artık ... Kapiteu 
du. 
Şu kadar var ki imam oyu

nu hazmedememişti. Bir may
mun bilet kesip para saysın ? . 
Hem de ismi· Kaniten! Yani 
düpedüz gavur cinsi? .. 

Ertesi günü istasyon amiri
njn höd zötiine tahammül ede
miyen birkaç köylüyü topladı: 
Hasan Hüseyine bir numara 
ya omaya karar verdi. 

Bu oyun şöyle tertip edildi: 
İstasyon amiri cumartesi 

günleri saat 1,10 postası ile 4 
postası arasında köyde gezinti· 
ye çıkar; yahut kahvede sene 
çalardı. Ancak 3,50 de döner; 
on dakikalık bir zamanda bilet 
kesmeğe ba.5lardı. Halbuki 4. 
pootasmı yapacak tren makas. 
tan geçip lokomotif değiştire
ceği için 3,40 da gelir; yirmi 
dakika istasyonda durur;· dü
dük çalar; istim muayene eder
di. 

!marn köylüleri baffına topla
dıktan sonra bir tren düdüğü 
taklidi yaptı: ve kişenin önün· 
de mevki aldı. Kapiten içer. 
deydi; kendi kendine temizleni
yor: ve bitleniyordu. Tren dü
dürfüne birdenbire kulaklarını 
kabarttı; lbir saniye istasyon 
amirinin kapıyı açıp açmaya. 
~ına· dikkat etti. Kimseler 
yok. Halbuki Knpiten tren dü -
diiıfü ile, ya.but kişe kapağının 
açılmasiyle birdenbire fırlnr; 
istasyon amirinin yanıbaşmda 
yer alırdı. 

İmamla. köylUler pencereyi 

pekala yapıyor işleri ... 
1stasvon amiri işte tam b11 

sıralarda gözüktü; ve ne ol lu 
is~ tabii Kapitene oldu. ı::itiin 
bir gece soba borusu üstünde 
bağlı kaldı. Yemek verilmedi. 
Sekiz sıı.o.t içinde bu mc~buri 
r('jimden adeta eridi, zayıfladı. 

Geçen hafta çarşamba glinU 
ise şu oldu: 
lmaın on iki postasına yetiş . 

mek için acel~ açele geldi. Ha·ıa 
soğuktu. Kapiten kuyruğunu 
kısmış dolaşıyor; daha doğru
su istasyonun küçük asfalt yo
luna bakan tarafında birisini 
bekliyordu. Hocayı görUr gör
mez duvarın dibine çekilmesi i
le istasyonun yan bahçesinden 
kavması bir oldu. 

Hoca istasyonda evveli saa·· 
tine baktı: 

- Daha erken, dedi. Yanm 
sant var. 

İstasyonun dört kişilik bekle
me orlasına girdi. İçerisi boştu. 
Riizgilr Sarıklısırt tepelerin.den 
Cuma ovasına doğru vuvarlanı
yor: Seydiköy kırılacak ve par
çalnnacak bir cam gıöi sertle
şivordu. İmam kapıyı çekti; ve 
kapadı. 

Bu sıralarda Kapiten istas -
yonun ön tarafından dolaşmış; 
sabahları llra sıra bir salepçi
nın durduğu küçük iba.skillUn 
yanından !bekleme odasına doğ. 
rıı gclmisti. Tam J apı hizasın
da bird~nbire ba"'!ll dr>hn kıs1-
ra.k kapının her vakit üzerinde 

duran anahtara doğru uzandı; 
bir defa çevirdi; o kadar. 

Saat 12 ye 55 var. lst.asyon 
amiri kiŞ«Xien ba.51nı uzattı. Dı· 
şarda kimseler yok. Tren kalk· 
mak Ü1.ere ... Seydi.köy postası 
bu~n de bomba§. Yalnız sağ 
tarafta bekleme odasmm }tapı -
sı hızlı hızlı wruluyor. Saıa.t 
12 ve ısa kaldı. 

...:_ Hey.. tak tak tak. 
Hasan Hüseyin: 
- Yuf, dedi, i~e biri var.· 
Alelacele çıkarak kapıya bir 

defa abanma.k istedi. Hoca: 
- Benim ya.hu, diyordu i Ha· 

!an Hüseyin; benim ... 
Trt'nin hareketine bir dakika 

var. Anahtar 8.§&ğt, anahtar yu
kan; yok! .. 

- Tak tak tak .. bu ne kepa
zelik be, Hasan HUeeyin .. hey .. 
tak tak tak ... 
Boş istasyon bir teıııiz ha~ 

ri gibi birdenbire doluvermişti. 
Asfalt yol ilıerindeni nalbant, 
birinci bakkal; kahvedeki i§Siz. 
ler; bir köylU kadın, zeytinyağı 
fabrikasının bekçisi, hillisa Sey 
diköv sanki birdenbire ora.da~'" 
dı. Tren birdenbire hareket dil· 
rliiğUnü çaldı: - Çuh, çuh, 
çuh! 

- Yuf olsun be; hoca nasıl 
da treni kaçırdı . 

- Ama muziplik ha.. 
- Yok canım. Hoca bakma-

dan içeri girmiş olacak .. 
Bu sırada, istasyonun yanın -

daki a!!nçtan: 
-Pat! 
Etti, yere birşey dliştü: 
- Anahtar, anahtar ..• 
Bli1 Un gözler birdenbire ağs 

ca çevrilmişti: 
- Kapiten!.. 
- Knpitenin bir numarası 

ha ... 
- \Tav köpoğlu ..• 
Kapiten çıplak dallar berin· 

de birinden ötekine atlıyor; 
hoca: 

- Olur ha:vvan defll be; o
hır havvan değil be; diyordu; 
vny f csad mahlQk ... Hasan mı. 
sc~·in; yahu l öteki tren ne w.
kit? .. 

- 4,20 de hocam! 4,20 de,..., 
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tın alma komi8yonlarmda yapılacaktrr. Taliplerin kanunt vealkalarile tekllf mektuplarmı ihalP. ııaatinden bir llllal 
evvel ait olduğu komL,yona vermeleri. Şartnameleri komisyonda :örütur. 
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Ilı 1

.

1 

C:ıındur. ı.;,so da, 

111
1

11 
/ ,\ı..o.anAl :?po.tsao ld:ı: Satış Birliğinden : 

3i80 numaralı kanuna müstt•niden ne r<'dllcn 2 / 12800 n~ 

clılist 

Buğday öğiltmeal. 

Sığır eti. 
Sabun. 
L&ha.nL 
Pıraaa. 

Ispanak. 
Maydanoz. 

.Ha\'UÇ. 

~tıktarı 

2600 
120 

21,600 
63,000 
63,000 
6:l,OOO 

1,000 
00,000 
• 
ı 

Ton 

Kilo .. 
" 
.. 

Tutan 
Lira. 

84,500 
36,000 
11,880 
o.35:5 
7,245 
7660 
110 

3i6< 

! ~ • • 

Temiruatı 
Lira 
5'75 
2700 

891 
402 ) 
SH) 
~7) 

9 ) 
2S2 ) 

H ' 

• ihale Gün, Saııt 'e '.:\fa.halli 

14/ 1/941 
16 .. 
20 ,, ,, 

H / 1/ 941 

16 
15 
lô 

Man~. 

Erzincan. 
Niğde. 

11 F;dlme Havl'la . 
(1711 - 12:138) 

.:j'. • :ı-; 

btıı,1:\1 Cacld08irıd6 Komt•di kı!lnıındıı: 

G llndU7. J 5,30 da, Ak.,-.ıım %0.SO da: 

Paşa Hazretleri 

Rasit Rıza Tiyatrosu 
H.\LİDE PlŞKİ?lı' be· 

raber 9 tkinclkAnun 
l'eNıemhe ak snıı 

Kı11lıl<oy Siı~)') a 

"inem.aııında 

(O t. ·-~J .ı. perde ~~· atladı J.J'.K 

Aıağıda yazılı mevadm pazarlıkla ekailtmelerf hlzalarında yazılr :;Un, saat ve mahallerdeki Askeri ~tın 
:alm~ ltomilyonlarında yapılacaktır.T.,,liplerin belli l"akitte &it oldu:U komiııyonlarda bulunmaları. ~artna 1 . 
komısyonda gljrültir. '> me erı 

Beyoğlu Halk Sineması 
Cinsi miktarı Tutarı Teminatı tlıale gün, Sa.at , ~ :\fahalll. 

Boı;lln Mat J l dr, Akt-ıuo %0 de: 
1 - IUSIL\?'\ÇLIK 

Ii:uru fuul)7 
Sıfır eU 
.Arpa, yulaf 
Peynir 
Sığır eti 
Odun 
Arpa 
Samar. 
Kuru ot 
Yular 

Lira Lira 
144 Ton 43,200 32-40 

' 70 28,000 2100 
ll T6 ,. 105,840 6342 

60 •• 33,000 2475 
525 H 189,000 14,175 

5540 .. 110,800 8310 
6970 .. 592.450 44,{33,75 
a:ıoo 

3i00 
400 

132,000 9900 
!?40,500 

34 000 
18,037,50 

2350 

15/ 1/ 9.U 11 

20 " •• 15 
20 .. 11 
22 ,. ., lO ) 

22 .. " 11 ) 
22 .. .. 15 ) 

22 " .. 16 ) • 
24 .. ,. 10 ) 
24 .. .. 11 ) 

24 .. .. 15 J 

Edirne eııkl Müşir!yet D. 

Edirne eski MUşirlyel D • 

l::dırne eski MU:ıirl,Yet D. 

Süloğlu. 

2 - CA1''t DOKTOU. ·-------· Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yollan hastalık-
iarı mütehassısı 

llt•Joğlıı latlklı\I CMdesJ No. ~tı 
Bnraa PaJ:arı tJ.ııti.I Ohanyan 

Apıutman. Tel.: 41%35 

:+ :+ "' 
A§nfıda yazılı me\'adm kapalı zarfla ek!Utmeltri tıfza.Jarmda yazılı b'tin, 

:ııaat ve mahallerdeki Aııkeı1 Satın Alma Kom~yonlarmda yapılacaktır. Ta· 
lıplertn kanuni veııikalarlle tekli! mektuplannı ihale aaatlnden bir aaat evvel 
alt olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri, komiı.yonlarmda gor111Ur. 

( 171i - l:!5iil 1,-_____ -;.-.----.!._-•:~;;:----__::-===~--
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Jrundura. 
Fırın Jn~sı. 

Sığır elL 
Af lı:abr, bakır. 

:Wlktuı Tut.art 
Ura 

:ıooo çın 2•,000 
1 adet l'i,063,80 

200 ton 70,000 
30,000 adet 17,625 

Teminatı ihale ıuıı, aaııt n maha111 
Lira 
1300 
1279,80 

5000 
1322 

13/ l / 941 15 Kayat>rl 
ı• ,, ., 16 Çanakkale. 
H .. ., li Çanakkale. 
13 ,. ,. 15 Samıun. 

(16{13 - 12fi2t 
'(. :+ :[. 

.Aşağıda yuılı me~adın kapalı zartla ek.s!.ltmul hizalarında yazılı gtin, 
•aat ve ma.hallerdeki Aakeri Satm Alma komlııyonlarında yapılacaktır. Ta 
liplerin kanun! ve.alkalarile teklif mektuplarını ihale 11aatlerinden bir .ııaa' 

C\'VCl alt oldu:U komisyona vermeleri. Şartnameleri komıııyonda görülür. 

;\ilk tu ı Tutarı 

IJra 
16.000 

1'Pmİ• 

nah. lhale Gün, :saat n 1\lahalli. 

Pirınç. 40 ton 
Sade yağı. 25 .. 
Arpa. 210 ,, 
J .::uru fasulye 60 
Sabun. 12 ,. 
Sığır eti. 'i5 ., 

16,SOO 
15,000 

'i,200 
15,750 

. Lira 
2400 
3188 
1260) 
1125) 

IHOI 
1182 

13/1/941 17 Ankara Lv. Amirliği. 

15 ,, .. l 6 Balıktair. 

22 ,, " 
15 " ,. 

10 Sıırt. 

10 Çorum. 
{1691) 12432) 

• • • 
Afağıua yazılı mevadın kapalı zarfla ekııiltmeleri 22/1}941 Ça~amba 

~Unll ııııııt 11 de Sülotlu A.aktrl ııatm alma komiıyonunôa yapılacaktır. Ta· 
lıpl 'tin kanunt vulkalarile teklif mektuplamıı lh&le saatinden bir ea.at ev· 
'el ltomlayona verm<!lcrf. 

Ct:'.\'St 

Sığır elL 
Soğan. 

l\liktarı 

Klln 
120,000 

';5,000 . :(. . 
Teminatı 

J,Jra 

6300 
1519 

0727 - 43) 

4500 çift fotin pazarlıkla yap tmlacaktır. Tahmin bedeli 27,000 
lira kati teminatr 4050 liradır. Şartnamesi Ankara, htanbul Lv. a· 
mirliklcrinde de görülebilir. Taliplerin 2-4/l/9·U cuma. günU saat 15 
de Afyonda askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. (1735 • 115) 

'(. :{. '(. . 
Beher kilosu 33 kuruştıı.n 400,000 kilo sığır eti pn1.arlıkla salın 

a.Iınacaktrr. Muhammen bedeli H0,000 lira muvakkat teminatı 8250 
liradır. Şartnamesi koınisyonda verilir. İhalesi 14-1-941 :.alt günü 
.saat •14,30 da Çanakkalede .A.ekeri sntm alma komisyonunda yapıla.
çaktır. la'tekliler:in me:ı:kür günde ve saatte komisyona gelmeleri. Sı
ğır eti ayn a.)Tt mUteahhiUere de ihale edilebilir. (1733) (85) 

••• 
On bin çitt er kundurUI ıı.lmacaktır. Kapalı zarfla ek.9iltmeıi 17/l/9U 

Cuma gUnU aaat 15 de Çorluda Askeri Satın Alma komiayonunda yapıla
cakbr. Taliplerin kanuni neikal&riyle teklif mektuplarını ihale aaaUnden 
bir sut evvel kombyona Termeler:I, tahmin bedeli 75,000 Ura, Uk temlna tı 
5623 liradır. •(1719 - 19) 

:ç. ~ ,,. 

12 NO . .(.000 kilo çinko almaca.kt.ır. Pazarlıkla eksiltme& 17 /l/941 
Cuma günüsaa.t H te Ça.na.kkalede askeri satm alma komlılyonunda 
yapılacaktır. T&b.min fiati 99 kuruş kati teminatı 59·1 liradır. Taliple'rin 
belli vakitte komieyona. gelmeleri. · (1743 - 145) 

:r. #j. ~ 

A§ağıdakl meva.dm pazarlıkla eksilbneleri hizalarında yazılı gün, saat 
ve mahallerdeki ukert atm alma komlııyonlarmda. yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakiUerdo ait oldufu kombyonlarda bulunmalan. Şartnameleri komi•· 
~·onl&rmd& görlllilr. (1741 - H3) 
<-11"st :\fik1arı Tutan Teminatı thale gün, saat ~ mahalli. 

Lira Lira 

Aş kabı. 5000 

·rop cep· 1000 alMt 45,000 
hane semerL 
Buğday. 800 ton 
l'ırinç. ı;o ton 20,000 

'i50 

33i:'i 

3000 

15/l/9U 15 Edime eski 
yet D. 

U ,. ,, 11,30 Eakiıehlr. 

16 " " 10 
1-' " •• 15 

Konya. 
Çanakkale. 

rr .............................. --... 
Ereğli Kömürleri 

işletmesinden: 
3780 numaralı kanuna müsteniden neM'edilen 2/12899 nnma. 

ralı kararnamenin 8 ~yılı kararma göre te~kkül eden Ereğli Ha\·· 
L!l~ı kömürleri Satıs blrliii, 3867 numaralı kanun ,.e 2/14547 sayılı 
kanıma.menin t.atblki netfreı>i olarak 1. Kanuna~i. 19!1 tarihin

den itibaren Ta.1riye haline konınuı; olnwıma binaen sözü geçen Bir. 
lilJe Ta~fi)e tarihine kadar aktcıdilm.iş olan muka,·etelerin Kömür 

~linıl 'edheleri 'e lı,bu vecibelerden doğaca5< haklar i~letmemiz 

tarafmdan denen n na.klen kabul edilmiştir, Binunaleyh 1. Kano. 
nusani. l!H ı tarihinden itibaren Kömür teslimine müteallik t.al€'p
lııer 1!,1'ıı Zongulda'kta. :\lahdut Mer.'ullyetli Ereill Kömürleri İ~letme
"'l nııif'5"'""e:;in.- müra.c-aat edllmar;i ilan ohınnr. 

Tlrklye Cu~barlyetı 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai t·e ticari lıer tıevi banka mu.ameleleri. 
Para blrlktlrenlero 28.800 Ura lkraınlyo veriyor. 

Ziraat Bankasında.Jmmbnralı ve ihbarsız tasamı! hesaplannda. en az 
50 llr&BI bulunanlara senede ' de!a çekilecek kur'a Ue aıağtdakl 

plruıa göre ikramiye ôağıtılacaktır. 

<& aded 1,000 liralık 4,000 lira 100 adııd 50 Jlralık ü,000 lira 
4 .. 500 " 2,000 " 120 40 .. 4,800 •• 

' 40 
.. .. 250 

100 
.. J,000 .. 

4,000 " 
160 20 .. 3,%00 .. 

D!KKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan apğ. 
dU§miyenlere lkramlyo çıktığl takdirde % 20 !8.%1ulylo verilec~ktlr. 
Kur'alar senedo " defa: 1 EyJQJ, 1 Blrinclkl'mun, ı Mart vo ı Hazlrao ı 
tarihlerinde çekilecektir. 

F..saa 
No.: 
769 

1147 

1398 

1526 

1714. 

1730 

2li6 

2237 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Yeri 

JiıJmeU Cln!oi Mcsah~ı I>cpo:r.ltoıu 
Emlnönli Dayelıatun mah. San-
dalyacılar Sok. Kurumlu han 
alt kat e.ski H, yeni 12 Kütuk 
93, pafta 87 ada 260, parsel 43 100.- KCı.rglr oda 32,t!O M2 20.
Beyoğlu Fcrlköy Şlşll KAğıt· 

hane caddesi eski 29 mükerrer 581 
Bryoğlu Tatavla. araba meyda· 
nı soknğl eski 19. 
FaUh eııkl Çıkmkçı Kcmalet· 
tin, yeni Hallan Hallte mah. 

112.-

Aran 

Ars;ı 

192,86 M2 116.20 

Takriben 
HS,84. M2 22.40 

eski Sangcz yeni Halıcılar Ye 

YCı.ran ııokağı eııkl 34,36 taj 62,8 
EminönU Büytlk çarşı mah. ln· 
circiler sokağı eski yenl 6 kü· 
tUk 1273, ada 2763 pa~l 3 
Yeşllköy ŞevkeUyc mah. Dl· 
mltri çıkmazı eııki rı. 

863.- Bostan 837,73 M2 
KO.gir 

172.60 

dllkk6.nm · 
250.- l / 2 hl!.sesl 4 M2 50.-

Beyoğlu Feriköy Rum kilisesi 
eski ön, yenl Evranos :r.ade so· 
kağı eski yeni 73 mükerrer 
taj 37/ 1 
Beyoğlu Knsımpaşa Emin ca· 
mi malı. Samancı Ferhat ve 
Bucurgat sokak eski 8 mUker· 
rer 8, yeni 8-34 taj 8-34 
Eminönü Hobya.r ma.halleııi es· 
ki zaptiye caddesi ycnl :Mimar 
Vedat sokağı cskl 16, 18 Taj 17 

32.-

240.-

540.-

pafta 25, ada 416, parsel 9 24i0.-
Beyoğlu Tophane Kemanke~ 

Kara Muııta!ıı. Pa§& mahalleııi 
~ki Kasaplar ve Kılıç Ali, ye· 
nl Tophane Kas:ıpları aokağı 

eskl 16,18 yenl U,16,43. 2396.-

Arsa 31,61 :M2 6.40 

Barakalı 

arsanın Takriben 
1/2 His. 215 M2 48.-

DükkCı.nlı 

evin 
l/2HL!. 

KArgir dük· 
kA.nm 

46 M2 108.-

30/120 His. 'i6 :M2 494.-

Dilkko.n 
ve 
odalar 479.20 

Yukarda adresi ve ta!silo.tı yazılı gayri menkuller açık arttırma usuıı:e 
ve peşin para ile ı;;atılacaktır. 

İhale 20/l/19U Pazartesi gUnU saat ondadır. Mllzaye~ srrnsmda veri· 
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarmı ytlzde 
yirmi nisbetlnde tezyid eylemeleri ve mUhUr kullananların mUhUrlerlnl no· 
terden tasdik etUrmeleri lflzımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nUtu.ıı tezkeresi ve Uç kıt'a fotoğrafla birlikte 
bildirilen giln ve saate kadar §Ubemiz cmlAk servisine gelmeleri. <(840) 

(12099) 

Sahibi: ASIM US 
Umum ne~riyatı idare eden: 

Ba!ıldığt yer: VAKiT ~!atbaası 
Re/ i'k Ahmet Scvenqil 

kararnamenin 3 al·ıh kararma. göre te~kkül eden Ereğli H•'-" 
Kömürleri sahs birliği, ahiren me,kil meriyctc konulan 8867 .._. 
nıh kanun H' 2/ H.').1'7 sa3,[ı kararname hükümlerinin tatbiki neti
ce. .. i olarak 1 Kanunusani 9'11 tarihinden itibucn t•!!tln 1ısflll' 
konmu!ı>hır. • 

Satı birliğilc ı-.imdiyo kadar aktodilmi olan muku~le~rin Jıto 
miir tc:.liminc müt€'.alllk 'eclbeleri ,·e 1 bu ncihelcıWın do~ 
hallderl t;reğli Kömürleri tı;ıetmeı<ii tara.fmdan kabul ohma.rak ~ 
mür tt>slimatı i~bu muka,·elcler hükümlerine ~öre yapı~ 
bu hu us fc;ln alakada.rlann Ereğli Kömürleri. t letme8hıe 'fe ...... 
~l' tarihinden cnetki maamıılcler lc;in dahi merkerl Zon~ 
bulunan, Hali tn<.fiyede J:rcğll ffa\'7.a"I kömürleri t~ blrHğtll' 
mül'&<'aat etmel<'ri ilan olunur. ............................ ~ 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - İdaremizce kapalı zarflı ekailtme ile tahta, tabı Te kadron oırttP 

Uzerc 35,90 metre mik!p kereste ııatm aımacaktır. 
2 - Eksiltme 19/ 1/941 Pazarteal gUnü Rat H de Takalmde Sır~ 

terdeki idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek l!l:lyenler idar merkezinde leTazım ııervttl" 

mUracaatıa :artnameyi alabilirler. 
4 - Teklif zarnannm nihayet eksiltme günü ı!aat 13,tlO ye kadar >"* 

ı~ıerıne verilmes i lı'\:ı:ınıdır O snaltf'n sonra getir!lP-cek za.rflar kabul cd}1tııff 
(1590 

istanbul Belediyesınden 
İstanbul Umumi ı.ıeclisi için 50 lira. aylık ücretle iki &itenognı.f 

alınacaktır. Talipler ara~mda 20/ 1/941 Pazarteei günü eaat 10 d• 
müsabaka yapılacaktır . .MüsabakR:,-a girmek isteyenlerin 601'8itini 
öğrenmek üzere 15/ l / 9H Ça.rşanba günü a1q~arnmn. kadar ZAbıt 
ve .Muamelat .Müdiirlü~ilne müracaatları. (50) 

1 Deniz Levazım Satınalmı Komisyonu ilinları 1 

ı - TaahhüdünU ifa. cdemiyen bir müteahhit nam ve heııa.bııı' 
1>lma.k üzere 55 adet husw;i tipte pila.Jcanm, 15/ 2. 1dnun/9U ç~ 
ıa günü saat H pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri bedeliJI 
ü1.<Ie on beş n.iWctindc makbw: veya teminat makbuzlarilc Kaeıtııl 

ıaşada bulunan komisyona müra.caa.tlan. ( 45) 
:(. :t- ~ 

Movcut fenni şa.rUanna uygun olmak üzere bir adet makkap ~ 
alır, 16/ 2. kanun / 941 pe~embe günüsaat Hdepazarlıklaal~ 

tır. 

hteklilcrin Kasımpaşada bulunan .komisyona mü.ra.caatlan (15'1 
,,. ~ . 

ı - Tnhmin edilen bedeli ''920,. lira olan 20 adet çüili u.ryol" 
nın 14/ 2. Kılnun/941 sair günü saat 14 de pazarlıkla. ekeiltmea yarı
laçaktır. 

2 - Kati teminatı "138,, lira olup şa:rt.namesi her rUn komisyon· 
dan alınabilir. 

3 - 1steklilerin ıbc.lli gün .ve snatte Ka.eıınpll!lada bulunan koinl" 
yonda hazır bulunmaları. (111) 

• • • 
1 - 25/ 12/ 940 tarihinde yapılan eksiltme&nde teklif edilen fi1". 

tı gali t:örülen 20.000 kilo yünün, 22/K. Sani/941 ça.rea.nba ırUnü -t 
14 de ikinci pazarlık ekailtmesl yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli ''24.000 lira ilk temin.atı "1800 111" 
olup §art.namesi her gün komisyondan para.s~ olarak a.lmabilir." 

3 - .lsteklilerin belli gün ve saatte Kasnn.?89&da bulunan koıııi" 
yonda hazır bulunmaları. ("'5} 

- ~ -\' ~ 
36 adet yemek tabağı 
15 adet Çorba tabağı 
15 adet Salala tabağı 
15 adet kll§ık 

15 adet Çatal 
15 adet Bıçak 

1 adet yazı makinesi "tior:ıruı.1 p.ryolu., 
15 adet tahta ıskara "resmine a;örc,. 
ı adet elektrikli makas 
{ Levha Kontrplak 

20 adet Kalııa 4.X4Xl2 
35 adet Tahta 4...X2.SX25 
50 adet La.ta 4X5X3 

100 adet Trabzon 
2 adet Pens 
2 adet Tornavida 
ı adet Hayya taknr, 
ı adet Küçük tııgmz anahtar 
1 adet btiytık lngillz anabtarı 
1 adet Buji "nllmunesine göre,, muhtelit eb'atta cn·ata ve .omun 
ı adet El mengenesi 
2 adet Kalın ve in(:(! eğe 
l adet Demir destere 
1 adet zımba 

1 atlet kesgl 
2 adet Emme ek:ı:oııt \'alfı ve yayı "numunesine ıon,1 
ı adet Regülatör yayı: ••nnmuneai ı:ibl,, 

100 Gram Gümüş kaynağı 
2 Torba Çimento 

30 adet Vardiya aaatı 
30 adet Adl termometre 
10 adet Tek dtirbUn 
20 adet Barometre 
20 adet Muvazl 
30 adet İ'ergel 
20 adet Pilli monıı !ener! 
12 ndct Hiğrometı-c . 
12 adet Masa tele!onu 

, 

Yukarda cins ve ınlkdıın yazılı qya \'9 malzeme 18.1.9U puarU1 
gilnü .saat U den itibaren ayn ayn ayn pazarlıkla almacaktır. 

lsteklllerin Kaamıpqada buluruı.n kombyonda Jıazır bulunmala.n. Cl~) 

)(ikdarı 

5000 kilo 
~ooo kilo 

('inııl 

Kösele 
Vaketa 

Tahmin 
bedl'll 

190 1.00 
lli64.SO 

. 

nk tıemhıatı 
Lira Kr. 
1431.08 

2.36 

30845.80 231Ut 
1 - Yukarda cins, mikdar, tahm1n bedeli Uo ilk temin.atlan yasalI il' 

l<alenı eşya, 18 İklncikAnun 9H Cumarteei gilnU mıat ll do pazarlıkla e)CllJt 
mclcrl yapıla.cnktır. 

2 - t11bu kösele ve vaketa iki iııtekliye de ihale edilebilir. 
:; - İsteklilerin belli gün ve l'JM.tte K&mnpqada bulunan kom.Mıl'(ll)~ 

hazrr bulunmalarr. (112) 


