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13 Ağustos 1941 

Çarşamba 
L 4 üncü Yıl • No. 1177 _______ ..) 

ÖLÜ DEVRE 
I' 

,, 
Aldanmağa imkôn gok. 1' 

tur. Uzal.,arkta da Atırupa. 1
' 

da olduğu gibi hakiki bir ı ı 
hayat tıe memat miicadelesi 
vardır. Ya japonganın bel. 
kemiği kırılacak ve U:.ak. 
şark Japon tehdidinden kur. 
iula_cak, yahut Amerika ile 
Ingıltere Uzakşarka ebedi
yen veda ederek orala11nı 
tamamen Japon hakimiyeti 

La/tına terlcedeceklerdir. 

~~füııeyiıı C1ahld y ALÇIN 

-»ııc--

Fransanın takip 
edeceği yeni siya

setin esasları 
ne olaca k ----

GÜNLÜK SiY ASI HALK 

.. 

Ode&a linmnı 

Rus mukave me t inin devamı kemmi
yetten ziyade k eyfiyete kıymet ver

mek lazım geleceğini isbat ediyor 
YA ZAN: 

Emehli General Kemal Koçer 1 1 

Bulga.r 
ordusunda 
mühim de
ğişi kl i kler 

-->il«--

Genel kurmay 
re isi ve bazı ordu 
kumandanları 
değiştirildi 

Bütün siyası partiler İngiltere aleyhindtt 
Bulgar lırab Majeste BORts ilga olundu nümayişler yapılıyor 

da durmıyacaklar, Birmanya -
dan ve Singapurdan gelecek 
tehlikelerden bahsetmeğe kal
kacaklardır. Oralarla da doya
mazlar. Çünkü bir taraftan 
Filipin adaları diğer taraftan 
Felemenk müstemlekeleri ve 
nihayet Avustralya onları çe
kip durur. 

AJdan.ınağa imkan yoktur. 
Uzakşarkta da Avrupada ol
duğu gibi hakiki bir hayat ve 
memat mücadelesi vardır. Ya J 
Japonyanın belkemiği kırılacak I 
ve Uzakşark Japon tehdidin -
den kurtulacak, yahut Ame- 1 
rika ile İngiltere Uzakşarka 
ebediyen veda ederek oralarını 
tamamen Japon hakimiyeti 
altına terkedeceklerdir. Böy
le bir neticenin müthiş bir bo
ğuşma vukua gelmeden ufakte
fek tedbirler, karşılıklı müsa
adekarlıklar ve aldatıcı anlaş · 
malarla bertaraf edilebilmesi 
imkan haricindedir. Bugün iş
te bu çok kanlı facianın son 
hazırlık ve başlangı.ç saatlerin- 1 

de yaşıyoruz. Perdenin açılma-' 
sına az kalmıştır. 

H üseyin Calıld YALÇIN 

Haliç 
vapurlarında 
tenzilat 

Yeni bir tarife 
hazırlandı 

. Denizyollarına geçen Haliç 
ıdaresi için halkın fevkalade 
lehine bir ücret tarifesi yapıl
mıstır. 

Bu tarifenin 20 Ağustosdan 
itibaren tatbikine başlanacak
tır. 

Yeni tarife mucibince köprü 
ile iskeleler arası dört mmta _ 
kaya ayrılmıştır. Bunlar için 
tesbit edilen ücretler şöyledir: 

Köprü ile 1 inci mıntaka 0 • 

lan Yemiş Haliç iskeleleri ara
sı 1 inci mevki 5, ikinci mevki 
3 kuruş gidip dönüş ücretleri 
1 inci 10 ikinci 6 kuruştur. 

Köprüden ikinci mıntaka o
lan Kasımpaşa, ~ibali, Ayaka
pı, Fener, Balat ıskeleleri arası 
1 inci 6, 2 inci 4 kuruş olup gi
diş dönüş 1 inci mevki 10 ikinci 
7 kuruştur. 

Köprüden üçüncü mıntaka o
lan ~asköy, Ayvansaray, Ha
lıcıoglu, Defterdar, Sütlüce E
yüp iskeleleri arası 1 inci ~ev
ki ~ ikinci 6 kuruş olup gidiş 

( &onu sayfa 3 s-Ut~n 5 de) 

GAZETES~ 

Nnruo~maniye, No. 84 lstanbul 

- lgraf: \W-.'I "'V~AH İhtanbJI 

TELEFON: 20795 

L Her yerde S Kuruş 

-== 
;~LMAN-Rusıı Yeni Fransız 
L_ HARBi 

iç isi 
Berfin bildiriyor: Atatürkün muvakkat 
Harekat kabrine bir çelenk koydu 
muvaffaki· v . 1 • 8 k.1 0 k a f.k s enı e çı aşve ı o tor e ı ay-

yetle devam dam ve Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
ediyor Renda tal'afından kab~l olundu 

Ankara, 12 (a.a.) - Yeni ki Doktor lldik SayJam bltgtin 
Fransız büyük elçisi Jean He!- saat 11.30 de Enşvekalctte Fr~ 
leu bugün saat 17 de Atatür - sanın yeıı'. Ankara büyJ.v elçisi 
kün muvakkat kabrini ziyaret 1 M. Jean Louis Helleı.·yu kalıııJ 
ederek kabre muhteşem bir etmiştir. 

--o---

Kiefin cenubunda 
Sovyet kıtaları 

imha edildi 
Bertin, 12 (a.a.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb
liği: 

Şark cephesinde harekat 
muvaffakıyetle devam etmek
tedir. 

Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

U z ak 
şarkta 
tehlike 
a rtıyor 

Viladi Vostok yo
lile yapılacak Am

çelenk koymus ve Ebedi Şefin 
manevi huzurunda eğilmiştir. 
Bu ziyaret esnasında büyiik el
çiye elçilik erkanı refakat ey
lemekte idi. 

Başvekil, Fransız elçisini 
lıahul etti 

Ankara. 12 ('l.a.) - Başve-

ı- -

• 
1 

Meclis l!eisi de, El~i~ i 
ka'Jul etti 

Ankara, 12 (a.a.) - Fran
sanın yeni Ankara büyük el~i
si Jean Helleu bugün Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülha
lik Rendayı Büyük Millet 
Meclisinde ziyaret eylemiştir. 

·-
1 

erikan yardımı fe- J8.ll"n doııannıasuıın kuvvetli vilJum haı ~\ıdwı Hııso 
na karşılanıyor 1 saffı harp zırhlısı 

~:r~::: ~~~~g!ı~~~batı 1 vu·· ksek okul ların 
son günlerde çok dostane bir 
şekil a.lmışhr. Haber verildiği-

ne göre Amerikada İngiltere A k A k ı namına imal olunan tayyareler- s e rı a m p ar 1 
den üçte biri, İngilterenin ri
zasiyle Ru.syaya verilecektir. 
Ayrıca 4 vapurda Rusyaya • 

tıU:ı&'::e ~~: ~ş:~ ikmali olanlar kamplarını hirinM 
Amerikan vardımı Viliidivos -
tok yoluyla v:ı~ııacaktır. c i d e v r ed e 

:Japon Hancıye Nazırı bu -
nun japonya tarafından hoş 
görülenıiyeceğini kaydeden bir 
beyanatında demiştir ki: 

y a pacakla r 

"- Vil3.divostok yoluyla 
Rusyaya yapılacak Amerikan 
yardımı Uzakşarkta mühim 
hadiseler doğurabilecektir . ., 

GeTginlilı had devrede 

Londra, 12 (a.a.) - Pasifik
te vaziyet _gerginliğini o kadar 
ziyadesiyle ıoıuhafaza etmekte
dir ki, japonya tarafından, Si
yama, Birmanyaya, Singapura 
veya Hollanda Hindistanına 
-karşı yapılacak bir hareket 
muhakkak surette bu mıntaka
da bir harbe sebebiyet verecek
tir. 

Nohuda 
Azami Satış 

fiatı kondu 

Ankara, 12 <a.a.) - Maarif 
Vekilliğinden tebliğ olunmuş • 
tur: 

Bütün yüksek tahsil müesse
selerindeki talebenin tecil edil
miş olan kampları 20 Ağustos-
30 eylül tarihleri arasında ve 
yirmişer günlük iı<l devrede a
şağıdaki tertibe göre yapıla
caktır: 

1 - İstanbul Üniversitesi hu 
kuk, iktisad ve edebiyat fakül
teleriyle Yüksek Ticaret okulu 
ve Güzel San'atlar akademisi
nin kampa t.8.bi talebeleri birin
ci devreye dahil olduklarından 
bunların nihayet 18 Ağustos 
1941 tarihine kadar kayt için 
İstanbul talim taburu komutan
lığına müracaat etmeleri lazım
dır. 

2 - Fen ve Tıp Fakülteleri -
nin asker ve sivil t;aJebesiylc -

Yüksek Mühendis okulu ve Or
man Fakültesinin kampa U.bi 
talebeleri ikinci devreye dahil
dirler. Bunlarm da nihayet 8 
eylül 941 tarihine kadar kayıt 
için İstanbul talim taburu ko
mutanlığına müracaat etmeleri 
lazımdır. 

3 - İkinci devreye dahil o 
kullar talebesinden ikmali olan 
!ar kamplarını birinci devred; 
yapılacaklardır. 

4 - lstanbuldaki kanıp yatı
lı değildir. 

5 - Ankaradaki bütün yiık
sek okulların kampa tabi tale -
heleri kamplarını 10 - 30 eylül 
arasındaki ikinci devrede çadır 
lı ordug,ahta yatılı olarak yaı a
caklardır. Bu gibilerin nihayet 
8 eylül 1941 tarilıine kadar kayt 
için Ankara talim taburu komu 

(Sonu sayfa 3 siltun 6 da) 

-
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Dede bunu aklına koymuş! u. 
F 1 K R A Söz açıldıkça tekrarlar durur-

du: 

Amer, ka ,. 'lf - ötekilerin hepsini tx>dava, 
Ticaret vekaleti- 1 - ngl ere aıcıını, üstüne üstıü.'< bir suru 

d 
ma.srafa da girdim. Felek yar 

nin tebliği u"gvu"nu" muhakkaktır. olmadı, hepsi, bir sıraya öhlıi. Bari bu sefer şıınlardan bir ta-
Ankara, 12 (a.a.) - Ticaret ne alayım da ganice bir draho-

Vekıi.letinden tebliğ edilmiştir: Y2 z ın: Aka Gündüz maya konayım. 
29 sayılı koordinasyon kara- Şaka maka derken dede işi 

rının birinei maddesile Ticaret Siyasi değil, mizahi konuşu- ciddiyete bindirdi. Her aks&m 
Vekaletine verilmiş olan salahi- yorum. üstü Varoş denilen Rum n;;_a -
yete istinaden memleket dahi- Vaktiyle Rumelinin meşhur hallesini dolaşırdı. Beğendiği 
!inde nohudun azami satıs fi- bir şehrinde bir mevlevi şeyhi kızlara karşıdan öyle tuhaf
yatları aşağıda gösterilmiş· ol- tanımıştım. Adına Falan dede !ıklar, şaklabanlıklar yapardı 
duğu veçhile tesbit olunmuş - diyelim. Falan dede kuvvetli, ki kızlar gülmekten kınlırlar-
tur. dinç, şen bir adamdı. Yalnız dı . 

1 - Başlıca istihsal ve ihraç boyu epeyceden biraz daha kı- Kızdırınağa çalışarak: 
mıntakaları olan Tokat, Diyar- sa idi. Cübbesinin etekleri, tcs- - Dedem! Bu kız, senin lıa-
b~k.ır, .. Konya, Antalya, Balıke- bihinin püskülü ile beraber yer !ine gilldii.. Ne dive kuruntuya 
sır, Kutahya, Afyonkarahisar de sürünürdü. Şişmanca idi düşüyorsun? 
Manisa, Kayseri, Samsun, . ç0 '. de. Kül3.hı. boyuna yakmdı .. Falan dede ciddivetini boz _ 

B 
Üç tutam sakallı idi: Bir1· sa.,"- maz ve fikrinın· ı· abet" lı rum, ursa, Elazığ,. Malatya, . s ıne aş 

Burdur, tsparta, Mardin, Sey- da, biri solda, biıi de çenesinin delil olarak şunu söylerdi. 
t 

ucunda. o· · • han, çel, Denizli ile istihsali - ımıki ·değil mi ki,, gül-
kendi istihlakine yeten dig" er Dedenin bir kaç karısı vardı. dil, varacak! 

• Her nasılsa birbiri urdıudan Alb Kı • v vilayetlerde beşinci fıkrada cins ay ıox un aroşunda 
ve evsafı yazılı nohudun bir ki- hepsi de öldüler. Yalnız kaldı. da kırıta kırıta giUenler var . 

Falan dedemiz nerclcn ö1l-- Dı"yc'oiln k ·· kün üd" .,_ ki 
!osunun toptan fiyatı azamı· 13 L :ı.e mıım m ıır : renınişse, öğrenmiş ki Rumlar- D" · k" "illi ı (on üç) kuruştur. 1941 Temmu mu ı gı yor ar, \•aracaklar ! 

da drahoma vennck adettir. F k t ded - " Is dı b 
zunun son baftasındakı" fil' va- H t • b a a <! """ 

0 ay u dü-ı a tfı azı zengin babalar kız- • ·· ·· d im bit · ziyete göre daha ooagı" topdancı 1 gwıu e o ~ mış, muh:..k-...., arına hayrete !>9.Yan drahoma k k dı Dlm" v fiyatı cari olan istihsal mınta- 1 a sayar · ı .. , gülilyor-

1 

verirlermiş. ı 

(Sonu uyfa 3 sütun 6 da) ===============ıı.ı=··=· ··===:=:•,:::=;:=:=:= 



8ayfa : ! YENi SABAH 

._....-: San'at ve Edebiyat r ... 
ZekAi Dede Merhum 

ANKARA 
HABERLERi 1

1
( ŞEHiR HABERLERi] 

-
r..T·e·m·y-iz_a_z_a_la_r_ı ·v111

e Baba ve 
------.. hakimler arasında kardeş Zekai Dede kimdir? -1\lüre\azi ha.~atta.n doğan de-

ha - hk mektep tahsili - Hocası Eyüplü Mehmed bey - yeni tayinler 
'Cstadmı ~ bir şakird - Hammami za<le İsmail De- kati ı ı• 
de - tistadm huzunında. - Genç §&kirde te'oociıh - Ankara, 12 (Hususi) -Tem.-
Sen! yalnız oku - Musikinin püf yeri - İsmail Dedenin yiz mahkemesi azalıklanna Kil· 
dersleri - tık eserler - Zekai Dede MıSlrda - Şaldrdler tahya ağır ceza reisi Mes'ut Gü-
an.stnda. :rekabet hisleri - 'l'ellal zade Hacı İsmail ağa ney, İstanbul Ticaret mahke • Dünkü muhakeme 

celsesindede ser
keşlik yaptı 

~ü Dede \e Slızni.k makamı - Arap musikisi - Ze- mesi reisi Zeki Ferel, Ankara 
kii !Wı musikide l'ellitikleri. asliye hakimi Vehbi, İstanbul 

r- - Ticaret mahkemesi reisi İrfan 

• a j Yazan : R. C. U. j • • 
Bugünkil müsahabemizde - Yeni çırakların varmış, 

Tü <musikisinde yenilik güste- pek methediyorlar. Gelecek haf 
blıvuk bir musilcişinasunız- ta beraber alıp getirsen de din-

e son asnn yüksek üstadla le.ock ... demış. 
nn n Zekiı Dede merhumdan Mehmet...Bey de şakirtlerin
bah l!decegız. Musiki tarihımiz- den en müstaıtleri olan (Hafız 
de ilen gelen şahsiyetlerden o - Zekaı) ıle (Hafız Hamdi) yi 
lar bu zat gayet mütevazi ha- yaıuna alıp üstadın lıuzur.ına 
yat şartlan içinde yeti.'5Dli~tir. gotünnüş. 
Kendisindeki san"at aşkı inki- İsmail Dede merhum. biraz 
fP.f eylediğı zaman büyük isti- havai şeylerden bahsettikten 
dadını parlatmak için talih o - sonra rrcnç musikişinaslara: 

tayin olunmuşlardır. 
Ayrıca Kütahya ağır ceza Miras meselesi ·· ·· den ba-

mah~e:ı;nesi reisliğine temyiz. ra· · bast Hacı Şevke~ karde§i 
portonı Sadık, Istanbul Tica- Ferdiyi bir sabah uyurlarken 
ret mahkemesi reisliğine fstan. tabanca ile öldüren Zeki adın· 
bul huk~k haki~i Senih ~ A:;s· · daki katili, geçenlerde, birinci 
lan, Üskudar aslıye ceza bakım- ağır cezada mahkeme olunur -
liğm.e adliye miı~cttişlerinden ken, ağabeyisi Sıddıkı da öl
Nurı, İsatanbul Ticaret mahke dürmeğe teşebbüs etm'ş ve 
m.es~ ~eisliği.ne asliye huk.uk kravatı altına sakladığı bir 
bakımı ~aı.1, .~tanbul aslıye sustalı çakıyı çıkararak bir
~ukuk hakımlıgın~ !stanbul denbire Sıddıkın üzerine sa.ı. 
tıcare~ m~hkemesı azasından dırmıştı. 
Nazmı tayın olunmuşlardır. Mahk ed k" . d em e ı Jan arma ve 

nun yoluna (Eyüplü Mehmet - Bıraz da musikıden hah-
Bey) gibi bır hoca çıkardı; sedelim. Hocanızdan geçtiğiniz - 1 : 7 <1 ·~ 
~~:C~ ~ı~~~etl~e~,6u~~~n~ös~ ~~.e=ş~irini okuyun baka-

3 

f K~§~~;a~ı·:lir ı: 
polisler Zekinin Sıddıkı öldür-
mesine meydan bırakmamışlar 
ve katli bu suçundan dolayı de 

terdi kı (Eyülplü Mehm.ed be- İkı ~akırt kıpkırmızı kesıle- ı 
yın) cırağı, ustasını ve onun gi- rek yeni mcşkettikleri "mu- * Elını kaptırdı - F tihdc, Mur
bi bir c;oklannı fersah fersah rabba .. lardan birıni okumuş- el a;>a cadde" nd kı bir flıt fabrı -
geride bıraktı. lar. Dede efendi genr heves· ka ındcı çal an Moton adında bir 

ikinci ağır ceza mahkemesine 
verilmişti. 

Zekii Dede Hicri tarihle kii.rlann ikisine de iltıfat et-
1240 senesınde Eyüpte (Cedit miş. Fakat Zekainin eseri okur
Ali paşa, mahall~nde doğ- ken nağmeleri kavrayışına e
muştur; babası doğdu~ı ma - dasındaki inceliğe, us(ıl vurdu
hallenin bnamı (~iılcvmarı Hik- ğıı zaman darnlardaki sağlam
meti) efendi ismhde ·bir adam-1 lığa dikkat etmiş. 
dır. (Pepe Hoca) narniyle ta- - Oğlum, demiş. Sen bana 
nman amcası Hafız lbrahim yalnız olarak bir eser daha o
efendi de o civarda (Kalender- ku ! 
hane) Dergi.hma bitişik (Lali Zekai, bu müstesna iltifattan 
zade Abdülkadir efendi)ilk mek cesaret alarak san'ata olan 
tebinin hocasıdır. Zekai efendi &J}kını okudugu eserle büyük 
yedi sekiz yaşında iken bu mek- üstada anlatnuş ... 
tepte okumağa başlamış ve 1smaıl Dede mestolmu . "İn
JDektebi bitirdikten sonra hıf- şaallah feyizyab olursun,, de
za çalışarak 1259 da hafız ol- miş. 
muş ve aynı mektepte yazı Oradakiler o gtln bu musiki 
hocası olan babası (Siılıı>yman ziyafetinden bol bol nevalele
Hikıneti) efendiden de hat rini almışlar. namaz vakti gel
meşketmiştir. Hıfza çalı!1ma - miş, herkes abde.·t lmak üzere 
sından anlıyoruz ki daha ço- dışan çıktığı zaman fu;tad o
cukluğunda iken Zeki.i dede- dada yalnız kalan Zekiıi cfen-

genç kız, dun makıneye elını kap
tırmış, parmnkl:ırı dogranmı tır. 

Moton b :> ın bır halde Balat Mu-

Zekin'n muhakemesine dün 
devam olunm ve müdafaa şa
hidi olarak uösterdiği kimse
ler dinlenılmiştir. 

Zekinin iddiasına göre. bun-
se" ı h t. hanesine kaldırılmı iır. lar, vaktiyl~ Sıddıkın annesine * Var1gın batlangıcı - Beyog- i~kence ettiğini ve a.nnesınm 
lunda Aynspaşa camıı yanındaki mallarını zorla ötekine berikine 
Sc-~r •P rt n.ınında knpıcılıt, yapan temlik ettirdiğini söyleyecekler- , 
Mdıı et Kaı am n, dun gece elmde dı. 

ıgaı a oldugu h ılde yatıp uyumuş- Fakat şahidlerin hiç birisi 
tur. Bıraz o ra ıgar. elınden duş- böyle bir şeyden haber olduğu- j 
n uş 'e yatak tutu arak yalgın çık- nu söylememLrıtir. Neticede 
mışt r. muhakeme diğer üç şahidin 1 

Y ngın buyüın ne meydan \ e- relbi için başka bir güne bıra-
ı lmcdeıı so dunılm ış Mehmet kılmıştır. 
yaka! n tır. 

Zeki bu seferki muhakemesi-* Bafı nd;ın yaraladı - Kocamus- ne paltosu i o girmek istemiş 
tafapa c dde inde Zeynelefendi fakat bu na , 1 dikkati eelbet· 
camıı yanınd k barakada oturan 

1 
tiğinden sn Ltndan çıkanlmak 

çamuı· 1 1 l k bı ıle maruf birısi, . . Zek .. · 
dün ~ old ıı geçen Ömer adında bi- istenmıstır. i bu yuzden bır 

nin sesi güzelmış. dıve: 

risı ile sebeb :r. yere ka\gıı etmi;; I hayli bağırmış, çağırmış ise de 
\'e kend nı yere yatırarak Uışla ba- paltosu hemen zorla. denilebil~ 

Zekai dedenin yüreğinde 
Oğlum, demis. Bundan şınd, n ııgır urettc yarill ınıştır. j cek bir şekilde çıkarılnu§ ve 

sonra hocan Mehmet beyle Ömer Cerrahpaşa hastahanesine ! mahkemeye herkes gibi ce-yaMD DN&kaddes san'at ateşi
ne iJk tekil veren eski Harbiye 
Nezareti me.ktubi kalemi hiiJe.. 
fumdan (Eyüplü Mehrned 
~), metlıur (ffaımn•mi zade 
lıırDaiJ Dede) nin çıraklarm
dandı; (1amail Dede) mus'ki
mızin en büy\Hl B1malanndan 
bin idi. 'Dede efendi,, denilin
ee berkmin b&tu-uıa lamail De
de getirdi. 

her vakit buraya gelebilirsin .. kaldırılmı , suçlu yakalanmıştır. ket ile sokulmuştur. 

Haftada bir gün de ayrıca gel- ==============.:===============-=-·=-=-===== 
nıeğe vakıt bulur ·an her hal
de istifade edersın.. Sende Al
lah veNgısi olarak büyük bir 
istidat var. Bunu terbiye et
meli. Hocan Mehmet Bey da
h'.l. musıkının "püf,, yerlerini 
öğrenemedi. 

HARP VAZiYETi 

Alm n-Ru h 
(Baş tarafı 1 inci •Yfada) 

fus kesafeti bakımından beş alb 
defa büyük olan Çine taaallftt 
ta tereddüd ederdi. 

rbi 

Nihayet 
otöbüs 

getirtilecek 
Ticaret Vekaleti 

agredatif açtı 
Öğrendiğimize göre h ükU -

met İstanbul belediyesin.in o
tobös ve saire motörlü mal
zeme ihtiyacını karşılamak ü
zere 530 bin liralık bir akre
datif açmıştır. Bu akredatifle
rin 500 bin liralık mıktarı Tram 
vay idaresi tarafından lsvıçre
den P"etirtile k otobüslere tah
sis edilecektir . 

90 bin lıralık kısmı da Ame
rikad:ın getirtilecek arazoz ve 
sair diğer motörlü malzemeye 
tahsis olunaca.kttr. 

Belediye Tramvay İdaresi 
bu akredatifler üzerine der -
hal otobüs getirtmek için te
şebüüslere girişmiştir. Bazı 
Isviçre finnalariyle temaslar 
yapılmaktadır. Diğer taraftan 
ara.7..oz ve sair motörlü malze
me alabihnek için Amerikan 
firmalariyle de temaslar yapıl
maktadır. Belediyenin ilk par
tilere getirteceği otobüsler 50 
kadardır. Bunlar çok güzel ve 
modern arabalar olacaktır. 

iKTiSAT 

Almanlarla ticari 
müzakeıat 
yapılıyormuş 

Dün bir sabah gazetesi Al
manlarla bir ticaret muahede
si için müzakereler yapıldıt;-tnı 
yazmıştır. Haber tamamen a
sılsıwır. Bu müzakerelerde 
bulunacak olanlardan hiç kim
se henüz şehrimize gelmemiş -
tir. 

Yalnız bazı Alman fabrika
ları mümessilleri ile mahdut 
ehemmiyette bazı müzakereler 
olmuştur. 

Almanlarla ticaret anlaşma
sı için müzakerelere eylfıl or
tasında. An.karada hatlen•cak
t.&r. 

Drk Hava K.onımundan: 
Büyük yağb pehlivan göreşl 
Kartal kuas& Türk Hava 

Kurumu menfaatine ağustos 
24 pazar günü saat 13 de 
Pendild& Madalya bah~esinde 
pehlivan güreşi yapılacaktır. 

Başa 75, Ortaya 50, Küçük 
ortaya 20, desteye 10 lira mü
kafat verilecektir. 

(~'yiiplü Mehmet bey) şa
ldnline ilk eserleri meşkettiği 
zaman ta.lebesinde gördüğü is
tidada bayr&D oldu. Genç Ze
kai, en güç eaerleri büyük bir 
kolaybkla gec;ıyor, istidat ve 
kabüiyetini günden güne inki
p.f ettiriyordu. (Eyüplü Meh
met bey) ttakirdi.nde bu büyük 
qlu gordükçe hevese g'eliyor 
ve hocası (lsmail Dede\ dE'n 
geçtiği nadide eserleri büv:ik 
bir edmertlıkle taJebesıne ta 'im 
ediyordu. Bu suretle bir sene 
ı<:•ndc genç mt111ıkişinas ~ on 
fQStl &ahılti kiıçuk bir üstad ol
muş hatti ufaktelek eserler 
bi e betıtelemeğe t.şlamıştı. 

~ efendi bir sene hafta
da iki gün hocası Mehmet bey
le, bir ıtün de yalnız olarak (De
de efendi) ye devam eylemiş 
ve şark musikisinin bütün in
celiklerine bu sw-etle wkuf 
hasıl etmiştir. 

(İsmail Dede) merhum. Ze
kii efendiye evveli: Fener baş 
müeuini "Zaharya,, nın ( Se
gi.h) makamında (Çember) u
suliyle bestelediğı: 

Müşterek düşmana karşı bir
leşmiş veya bırleşmeleri muh -
temel bulunan Büyük Britanya, 
Çin, Rusya ve Amerikanın nü
fusu ötekilere nisbetle dört 
beş misli daha kabarıkbr. 

li odur. Bu nesli istihfaf etme
meyi harp önü Alman askeri 
edebiyatı da gözde bulundur
m~u. Bununla beraber, Avnı
panın asri ordularına karşı mu 
vaff akıyetler kazanan büyük 
Alman ordusunun şarkta karşı- ------------
!aşacağı her engeli ezeceğine B E Y A Z 1 T 

Çewm -1- meyguma ki bfımıı • i -
meyde C8llin clöaclNir 

güfteli (murabbaı) nı gec;miş, 
ondan sonra da kendisinin en 
güzel eserlerinden olup o zaman 
(Hicaz) makamında yeni ~ 
telediği: 

Habeş gamımnunu esir ve 
imha eden kuvvetin onda biri 
kadar az olduğunu öğreniyoruz. 
Wawelin zırhlı Ye motörlü bir 
kaç tümeni de, Libyada ayni 
nisbetsizlikleri içinde dövtlftil 
ve yendi. 

dair beslenen kanaat, tefebbüae Çec.lı Eııllrgtıme K.IU"Ulll09'm 
girişmesini teşvik etmi.fti. büyük ~l 
Şark seferi, bu stltunlarda Çocuk Esirgeme Kurumundan: 

izah edilen maksadlan istihdaf Caiakıilu Çifte Saraylar bahçesin 
ediyordu. Avruna yakasında de 16 Ağustos 1941 cumartesi gunü 
hasım bir kuvvet bU'akmamak, akşamı fakir çocuklar için 
yarınki çok daha çetin harbi Program: tsmail Dünbüllu, Süzan 

1 
beslemek, esas gaye idi. Ruslar, Şahin, Necdet tlevi, Az.eri heyeü, 
asırların Biyasetine dönerek; Çın heyeti. ı 
tslivlığın kUrtan.lmaamı iste-

Büyük bir· 
orman 
yangını 

Çenkelköyünde 
180 dönüm erazi 

yandı 
Evvelki gün öğleden sonra 

Çengelköy civarındaki Hasip 
paşa çiftliği civannda bir or
man vangını çıkmış, itfaiye, 
jandarma birlikleri ve halkın 
yardımiyle gece sah ha k dar 
devam ettikten sonra söndü -
rülmüştür. 
Yangın sonunda 180 dönüm 

arazi küle dönmüştür. 1 
Tahkikatta anlaşıldığına gö

re, yangın Hasippaşa çiftliğin
de oturan Ali oğlu 7 yaşında 
Hüseyinin mısır pişirmek üze
re yaktığı ateşten çıktığı anla
şılmıştır. Çocuk yakalanarak 
hakkında takibata girişilmiş • 
tir . 

Karıman 
davası 

Dünkü celsede 
konıisyonun 

raporu okundu 
Bavul ve çanta merinde zin

cirleme suretıyle ihtikar suçun
dan l?'CÇenlerde asliye ikinci ce
za mahkemesince tevkif edılen 
Beyoğlundaki Karlınan mağa
za.sının müdürü Santiyago Buh
hols ile teZP"ihtarı Kostantin 
ve çanta tacııi İstemat Çanıi
nin muhakemelerine dün lle 
devam olunmuş, müra.kabe k o 
misyonundan gelen cevaplar o
kunmuştur. 

Komisyonun müzekkereleri 
suçlann kısmen lehlerinde, 
kısmen de aleyhlerinde idi. Ne
ticede müddeiumuminin müta
leasııu serdetmesi için muha -
keme başka bir güne bırakıl • 
IDllW'· 

MAARiFTE 

ff115usi liselerde 
vuku bulan 

hadiseler 
Maarif Vekilliği tarafından 

hususi mektepler müdUrlWde
rine 17Önderilen bir tamimle hu
susi okullarda tahaddüs eden 
i n z i b a t i hi.diselerin gü-1 

nü gunune maarif müdürlük
lerine bildirilmesi icap ederken 
bazı okul idarelerinin bu esasa 
riayet etmedikleri ve bundan 
böyle öğretmenlerle memur ve 
mUstahdimlere taalfık eden in
zibati hadiselerden maarif mü
dürlüklerinin vakit geçirmeden 
haberdar ediknesi lüzumu bil -
dirilmektedir. 

13 Ağustos 

Lüzumsuz ihtar 

Tren yolunun bir taraf 
diğer tarafına geçmek · 
hayab.na malolacak bir k 
sebebiyet vereceği için te 
dir. Bu tehlikenin önünü 
maksadiyle istasyonlarda 
miryollarının altından bi 
çit yapıyorlar. Bazı yer 
böyle geçit yoktu. Mesela 
adiye) istasyonunuda 
taraftan gelen yolcular 
yon binasına gidebilmek 
ya köstebek gibi toprağı 
yip yolun altından geç 
y ıhut da demiryolu u ) 
rek aşın.ağa nıe burd 
!nsnnlann bC'deni kabıliy 
buna müsaid olmadığı içın 
diye kadar birinci c·, reye 
caat edenleri görmcdinı. 
ikinci çareye herkes tevc 
diyor. Dem.iryol idaresi 
mani olmak için istasyon 
nünü bir hayli mesafeye 
uzanan demir korkulukla 
haf aza etmiş; bunun ·· 
pa.ntalonu sakatlamadan 
mak her sporcunun kirı 
Bu cihet düşünülmüş ol 
uçları sivri demir korkul 
ortasında istasyon b" 
karşısında bir kapı var. 
kapı niçin yapılır? Girip 
mak icin. Fakat acaba 
hakkuİıız var mı? Ben 
dığını zannediyorum: ç 
tam kapının üstünde k 
levhada şu cümle yazılı: 

"Buradan geçmek 
ve yasaktır.,, 

Artık bunun 18.mı, cımı 
Hem tehlikeli, hem de 
edilen bir geçitten geç 
kimsenin hakkı yoktur. Y 
riayet etmeyenlerin mes' 
mala rı, hatta cezaya ça 
lan lizım değil mi? 

Ne münasebet! Herkes 
zünü istasyon memur 
gözlerine dikerek demiry: 
iniyor ve kapıyı açarak 
kolunu sallaya sallaya 
tarafa geçiyor. Bu yasağa 
halefet etmemek için .iki 
var: Biri yukanda dedi~· 
bi yolcuların, yamacın 
kıı:nnında kendiliklerindeo 
tünel açmalan ... 

Bu.na imkin yok dedik .. 
... kodm,b•kh-. . . 
yürüyerek istasyon hud 
dan bir kaç yüz metre 
Wrtan eoıın. demiryohmu 
eakalB gec;mek. Bu suretle 
sak meeelesi ortadaıı 
tır: fakat tehlike IDtl'9C 
Bu ild çareye de bap 
mümkün olamı}'a('.ağı için 
kes evinın bahçuııinden 
gibi. se.rbeet hareket ediyor 
bu suretle ka.pımn üs 
levhanın vazifesi bir süateD 
ret kalıyor. 

Böyle olunca buDa ne ı · 
var anlayamada. 

Bana bu gibi ahkimuıa . 
edilmiycn levhalar ltlzum 
dan fazla gibi görünüyor. 
seli her otobüste "şoförle 
nuşmak memnudur.,. diye 
levha vardır. Şoförlerin o 
zun mesafeyi sohbetsiz 

Ey ~ - 1 • ~ bicr ile tea
llüara saJdHI beni 

(lsmaıl Dede) o zaman A
hırkapı iTannda kendisine ih
"811 edilen bir konak.ta oturu -
yor ve isteyenlere musiki dersi nakşı ile (nühüft) makamın-

dan: verıyordu. Yalnız büyük üs-

A vnıpanın kıyılarında ve 
dört. bucagında ordular bulun
duran, Okyanuslann ötelerinde 
hedef ve maksad diye kOfP&D, 
hava yollanndan, vararak de
nızlerde emniyet şebekeleri ku
ran ve hasmının deniz hakimi
yetine rağmen denizler üzerin· 
deki kıt'alarda yer tutan Alman 
yanın yedı hafta önce saldırdı· 
ğı düşman da ondan bir kaç 
kere büyüktür. 

mektedirler. A lm•nJar da, uıl 
birliği yapaplarla birlikte, bol
şevizm aleyhinde "mukaddes I .. 
cihad,, a b&§lamı.şlardır. 

Alman ordusu, bUyilk harp-
1 te büyük kısmile garpte ve ce

nupta meşgul iken, çar ordu • 
sunu vura vura inhilile süıilk
lemişti. 

Kıskançlık ve ş ü p h e ... 
Bir yolcuyu çevirerek, sevgilime 
niye baktm? diye yaralayan bir 

tiklerini nadiren gördüm. 
vaylarda kaç defa yolcu 
"tükürmek memnudur,, le 
sına gözlerini dikerek • 

\ lannı tcmizledikte:ı sonra 
ragözvari "hAk tu,, diye t 
düklerine phit oldum. 

tad tamamen mu.ikinin acemi- Bend oldu dil bir şôh - 1 cUıMıa 
si laıılara ders vermediği icin 
keucfüwıden f eyzalanlar ( E 
yüplil Mehmet Bey} ) , sadaret 
mUslt:ııJQ.n (Ali Şefkati), (Tel
lilu4e İsımail) efendiler gibi 
müııuta ahaiyetıerdi. 

(Eyüplü Mehm t) beyin ye
n· talebesin.in i9tjctecbnı işiden 

Dcd Efendi merhum bir gün 
Melun Beye: 
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şarklSlnt meşketmiştir. 
Zekai efendi büyük üstad • 

tan geçtiğı bu ile; mühim eseri 
daima yi.d~er ve kendisıne 
mu ikı i.lemleriııi açmış olma
ları ıtibanyle onlara başka bir 
kudsıyet verirmiş. 

Zekai dede 12.61 de prens 
lıfustafa Fazıl paşaya- intisap 
ederek Mısu-a gitmiş ve bir 
ta.ç sene kaldıktan sonra ls
ta.nbula dön:mlştür. 1268 de 
llustaf a Fazıl paşanın daire 
kihyahğiyle t.ekrar Mısıra git-

-m.i.ftir. 
Mustafa Fazıl Paşa 127 4 

senesınde memuriyetle İstan
bul& geldiği saman 7.ekAi e
fendiyi gene maiyetinde bulun
durmuştur. 

Bu müddet zarfında 1261 
tarihinde bacce giden İamail 
Dede Meldrede vefat etmiş ve 
lstanbulda musiki, kutbunu 
kaJ'1edinı.~ merhumun talebe • 
leri anamda rekabetler ba.şla
ımttır. Dede efenctinin bütün 
ptirdleri yekdiğa lerine karşı 
"Jadepı" iddia ediyorlardı. 

Bu rekabetin en mtldbişi 
Zetii efendinin hocua (Eyüp
ltl Mehmet Bey) ıe (Tellil za. 
de Hacı İsmail ağa) aruında 
ceııeyan ediyordu. 

Bocesmdu edindiği derin 
maJftmata ,anık M&inin güzel
liğimi • ilbe eden TelW ade--
llİll bir - taraftartan ftl'dı. 

Mehmet Bey de v.etii efen-
(leftu •hlfe 4 •Otun 1 de)) 

Y annki harp için tayyareler, 
tanklar ve toplar yaptıranlar, 
arbk keyfiyete büyük bir yer 
ayırmak lüzumunu derpiş edi
yorlar. 

Büyük Britanya, Cihan har
bine girerken, Kontinantalde 
bir avuç kuvvete sahipti. Fakat 
ordu hizmetini az zamanda be
nimseyebilen uyanık ve gUrbüz 
bir camiaya gtiveniyordu; dört 
harp yılı içinde milyonlar yetif
tirdi ve bqanlar g6Bterdi. · 
Haşin tabiatin terbiyetki.r te

siri vardır. Tayfunlar ve rıe1aele 
ler diyarının sakinleri, bugün 
kablarına sığmaz gibidirler. Oy 
sa ki. Japonyanm hazar ordusu 
400 binden fazla değildi. 

Alman. Rus harbi batladığı 
sıralarda, wıun muharebe tec
rübeleri yaşemıı olan muzaffer 
bir ordu önünde Kızıl ordu mu
kavemetinlıı az umanda kınla
cağmı ve bu orduya ancak fell· 
ket mevud buhmdutunu sanan
lar çoktu. Kızıl mezhebin dlik • 
leri, yeni bir neeil yetittirmeyi 
muazzam kombinalar, tabeaer 
kanallar yaratan d6nler yıllık 
programlarının bquıa pçirmlf 
terdir. BugOnldl Rua ordumnu 
teşkil eda pnç un.eurdur, mil
ne9Verdir, emelperellttir ft de
vam edeD. mub•emetin de lmt-

Zira, o ordu tam manasile 
mücehhez ve m1lsbhzar değil • 
di, hatta ne için harp ettiğini 
de bilmiyordu. 

Ruslar, asnn terakkilerini 
itina ile takip ekiler. Almanlar, 
çocuklannın sütünden keserek, 
mermi yapbklannı iftiharla 
söyler ve yuarlar. Ruslar da, 
büyük bir geçim sıkıntısı için
de çırpmırken, Almanyadan, 
hıgiltereden ve Amerikadan ge
tirdikleri binlerce mtıteh .... sı, 
ikdar ettiler ve o zamandaııberi 
yqamak imk&nlan aradılar. 
Bugün, cephedeki mukavemet 
ruhunun tenemınilvini o dOfü· 
ntişler ve yorulmak bilmiyen 
ça.l1f1D8 ler temin ediyor, avı
tlstünlüğü ise, bu bidirede Wi 
bir ehemmiyeti haizdir. Rua ha 
va kuvvetlerinin on binlerce 
tayyare kaybettifi iddia edilen ı 
fU demlerde, imal ordu hava 
filolan. İngiliz sil&h arbdat
larile Berlin semalannda İl or
taklığı yapmakla, tebliitere ce
vap vermeye çalıflyorlar. 

Filhakika, Ruslar, bunca a
yiata uğradıktan soma da, _. 
batta muvaffak ohırlara, ha
zırlıklarını gizlemekte de me -
baret ve basiret p.term..ieler -
dlr. 

RWI mubwm•tlnjg devum 
da kmımiyett.en .. ,.. ıre,n -
yete kıymfllt vermek llmn 119 -
leceğini t ediyorl . . 

genç hapse mahkiim edileli 
Kıekençhiın ve fiiplıenin, INa· 

nın beynini du""adan kemiren 
menfur ltlr kurt olcluOu fiipheelz, 
hele heklkf bir phıele eeven kim· 
•, Mvglll81nln en ufak bir here· 
kelinden filpllelettlr ve ktek•nt
lılın kıvnındıru pençeelne dUte· 
rek bunu kafuında ııtıye ltllye 
bU)'Otür, nihayet keıtdinl kaybe· 
derek baaan cinayet bile ltfemek
ten kenc1181nl alamaz. Aplıda o· 
ku)'ac.Oınız vak'a da, kııkençltk 
ve fUphe yüzünden cinayetle ne· 
tlce6enmealne ramak kalan bir 
hldleedlr. 
Vak'anın katıramanı heıtüz 21 

ya11ıtı doldurmanut. HO..yln oilu 
lly• adında ltlr ı•nç Gazhanede, 
Demlrhau mahall..ınde ot uru· 
yonnut- Geçenlerde bir gOn yolda 
•elerken, Mvmekte olduiu genç 
kazın bir arkadqı ile beraber yel· 
da ılttlil, bir kaç ınetre arkaaln· 
daıt ela yabancı bir adamın yUrll· 
IHiilinl giırllyor • 

llyu buna evvall aldırmıyorsa 
ela, bir aralık •vılllalıtln arkulıta 
clolru bakbiını, yabancı adamın 

cla kendlelne bir .. Yter. eöyladlllnl 
farkeder gibi oluyor ve bir kotuda 
yabancının yenına giderek yaka· 
eına •rılıyor: 

- Ne dfJe bu kızlertn peflr1den 
tldlyONUn?. 

Haklludt9 lbrahlm ollu S.llh 
adında blrı.J elan yttNnou11• ltlt 

bir pycl- halteri yoktur. Bur1cian 
pıırıyor ve kendlainl mıid•feaya 

...... yor: 
- Y•nl'tfln var azizim, diyor, 

ben ım bu kızl•rle bir ilıti61m yok. 
Oftl•rı ta4clp etmiyorum. 

Fakat Salıh bunları Mylerken, 
korkudan ve heyec•nd•r1 olecak 
ki kekellyor. Bu tutkun heli de il· 
yeaın 1Uphelcrtnı büebUtiln k•mçı· 
layıcı bir rol oynayaHk kendlelnl 
çileden çıkarıyor ve nlheyet ken • 
dıeini k•ybeden tıy .. 8allhln Un· 
rlne ulclırarak: 

- Bir ele ubnmadan lnklr edl· 
yorsun ha? Al da gir öyle ı .. ı 
diyor ve der demez de oeblncleft 
çıkardıjı eu.talıyı S.llhln omuz • 
larına daldırıyor. 

Bereket etraftan kotu .. nlar, il· 
y .. n çakıyı bir ikinci defa S.llhln 
vUcuclUne uplatn..... 111eydan 
vermeden keııdlalnl yakalıyorlar 

ve hldlu de bu kadarla kalıyor. 

Bundan eonra &elih haetahaneye 
kaldırılıyor, llyu da adli)'•Y• ve· 
rlllyor. 

Fakat SaNhln yara• hafif oldu· 
;undan Çôltıuk lyiletmlt ve llyu 
da üçüncü eulh ceza mahkem•lne 
uvdl olunmuftur. 

llyMın durutm .. dün bltlrllmlı 
ve auçu •bit girOlerek, Y•tı da 
lehinde olarak nazara •lı••ak eu. 
Ntile 29 g&in mildcletle taapee iNii 
klM edllmlftlr. 

Eskiden şirket vapurl 
göze görünür bir yerde " 
tan ile müsa.habet memn 
levhası vardı. Boğazic:inde 
turan bütün şebzadcler, 
t.aozadeler, hatti dama 
vapura binince • herk 
yüksekte bulunmak için 
cak - doğru kaptarı k " 
çıkarlardı, içlerinde k 
(miisahabet) değil, hatta 
minin idaresini ellerine al 
da bulunurdu. 

Vaourların en alt k 
lannda kocaman levhalar 
dı: 

"Kamaralarda yatmak m 
nudur.,, 

Buna rağmen ne ~ 
lcamara.ya i11Bem oturan 
gönnedilll. Orası sanki bir 
tübanedir. Herkes diğe · 
wtirab&tirıe, uy1cuauna h 
eder. Ytilaıek 9'9le koo 
Bilet. memwıı bile ayağıma 
CUAA basarak yolcuyu teeas• 
uyandırır ve bOeti zun 
dık:tan eoma gekilir gider. 
le uykuya dahp tSt.an 
Boğaza llri Oç sefer edenler 
dır. Meehur hiklycdir: 

Yeni TUrkoe öinmen bir 
nıpalı bir gftn vapunın alt 
marasına inmirt. hm-kP.Sin 
dığım görünce: 

- Ben yatmak kelimeeinl 
zanmak ?.anncdft"dim. M'eteı'. 
turma.k mifnasma geliy 
denüş vo: 

- Nizama riayet edeHat 
)'9 hemen boş bir peyke 
manq! VLUWA 
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Yazan : ULUNAY 
~~ 

Bu g a z e t c yalnıi 
lllemleketimiZde degıl, butün 
garpte ve şarkta me' kı :uta
cak.: Bi7.zat ben uç makale yaz
ıınagı üstüme aldım. M la de
mın size sbyiediğim il ksayfada
kı müstear adla olan yazıyı 
ben yazacağım. . Öyle bır isım 
buldum kı harikulade .... 

-Nedir? 
- Hüdayı Nabit.. Nasıl?. 

giızel değil mi? 
- Mükemmel.. 
Benim bu hararetli tasviple

tim muhatabımın şevkini art-1 
tırıyordu. 

D ı rnuharıirler de te
ımın eclıldı. Her . y yolunda gi
dıvor.. Sı dı> mues.:,i liği kabul 
etl ..ı:ten nra mecmuanın he
m 1 b ı h fta ne redı n esıude 
hıc n ı mrı hzur kalmamı tır. 
. Karsımd bütün h li tavrı 
ıle hır 1 tıfiıam işareti klıni 
alan aıre 0 ordum : 

- . P~ki, f kat bu mües slik 
şer~fının tabıi bir takım mec -
burıyetleri var deihl mi? 

- Söyleyeceğ{' söztl kolay
laştırm~ olmakhğımdan mem
nun bir .?al.de cevap verdi: 

- Tabn ustadım .. Pek tabii 
- ~u ~ecburiyetler de sırf 

nılanevı bır takım taahhütler 
o acak.. 
.a. - Tabii manevi taahhütler -
~var ... 

- ~için "manevi taahhüdler 
. dıvorsunuz? Yoksa nıües -
k hakkının maddi taraf _ 
da var mı? 

'Vasıf Co~un bu"'t·u· .. •t · b" numı-
ın ırden yıkılmasından 
an bır eda ile cevap ver-

i..& - ?annederim üstadım 1-
,.n bNır de. ~addi kL<imı v~r. 

- e gıbı? 
bakd!esel_i tesis hakkı olarak 
,_, hır şey vennek lizım 
,'<:;.l.ıyor. 

- Fakat 
- Y ook, ... üstadım o kadar 

Paıav "h • "a ı tıyaeımız yok. 
- Ne kadar olsa ... 
- ~ek, pek ehemmiyeteiz. 

Meseıa tahrir masrafı beş nüs
~ıaya kadar verilmiyccektir. Ar 
~~~lar icleal namına bu feda
~hğı kabul edıyorlur, g rıye 
kalan masrafın eheRlmı}etı yok 
tuı·. 

.- Nasıl olur? Tabı, tertip, 
kiğ:ıt kli. • ... Bunları yapacak 
~nlar da ideal namına feda -
~rhğı kabul etseler ... 
~ Ü tadtm, gülmek istiyer-
~ .. Nasıl olur? 

nokta~ım de demek ıstroığim 
rnına f "00,!Uı ~baret. td al na
~ . edakıı.rhgı kabul etmi)en 
t~~ın ına rafı mUthi1J bır ~ekim 

ar. 
. - Yamhyot-sunuz zannettıği 

~ır:. ka.dar ınühım bır meblağ 
lr~ldır. TaR çatlasa nıhayet onl 
agıdı gecm z .. 
- On lıra mı? 

~ - On lıra olu; ~m üstad? On 
ane binlik kağıdı g~mez de

mek isti yol' .ım. 
- On bın lira ... 

b" - Göriivorsunuz ya, mühim 
ır Rey de';ıl :u . 

~ astah 3mın bende bıraktı
gı za~,flığ ~ . 
lir nın h! ra~men bu on bın 
glilmek : .. 0 1rnıyetsı~li i bana 

N ~ an verıyordu 
- dıy . 

ded" ~sunuz, azizim? 
ım. On hın hra zannett •.. 

ka~:ır ehemmıyetsiz bır ımz 
de• ıldir. para 

Co tun ayağa kalktı 
rı;-b .. stal d~m ! dedi. Ri~a ede-

oy C SO\lem v· · 
taynın ' her · "· n~z. Ayns
bilh şey nı bıdır,. kaıdesi 
d 1 a~. a. bu meseleye tatbik e-

l:.-ıl r. Sokakta gelene g 
avuç acan b" . eçene 
1. ır dılenci i<'ı b' 
ı a pek mühım b" n ır 

la alelı h" . ~ par dır. or
elıernm. ır aıle ı ın bın lıranın 
. h ~ ıy lı vardır. F k t sizin 
ıç ı !>; ızl~r dolduran on bın a
d~nın dılencinın hır lıra ı, or
~ 11.llı adamın bin lıra ı kadar 
~mıyttı Yoktur. 

bm.u~tabıma Ulllln llZUn bak-

- Öyie mi Z&nlMdiyol'9Ul\ ? 
eledim. \iz· 
Şair: 

- Yanılıyor muyum? dedi. 
On bin liı a dediğiniz parayı siz 
ufak bir hevesinize feda ede
cek mevkidesit.iz. 
r Bu lüzumsuz servetin mes'u
tYetini t.aşımıs olmaktan mah

çup bir lavı rla: 
- 130n zengin değilim, dedim. 
Co.~kun: 

roı: Evet üsta<iım, dedi. Bili -
•iz i!::· Şahsan zengin d ğilsi

..... &kat rdikanız prenses ... 
llc:~fikamın servetile benim 

ıakanı olabilir ki: 
ıni-;;ı ~Yle söylemeyiniz; hare-
8\l y ?.in ~eti sizin demektir; 
büt~ıgınız muhite bakınız; 
iİbi ur bu lüks Bizi on bin lira 
tan ın lllc bir meblağı tasarruf-

etleder mi ? Sonra bu bir 

Tefrika No. 50 
~ 

!ııraf değildir, nihayet istismar 
~lecek bir sermayeden iba. -
rettir. Refikanız prenses haz -
retleri de zannedeıim buna mu
vafakat ederler. Bu tesebbüsü
mliz için bize sermaye vermek 
arzwrunda bulunan pek çok ze
vat var. ~z o. şerefi rast gelene 
vermek ıstemı) oruz. Gazetemi
~ ~ayedarlığına tanınmış 
b.ır şaı_ıı;ıyet seçmek mecburiye
tiı_ı:deyın. Bundan dolayı size 
muracanı: ettik üstadun ... 

Vasıf Co kun, beni kandır
mak iein en eazib fikirlerini 
böyle tesbih tanesi gibi dizerken 
ben onu bliyiik ümit! rle bek
lıven k d tarım d · i.inü\ or
dum. Ş dı hepsi lı:ahvede top
larım lar \'apur aatıni he~ap 
ederek Coşkunu dalıa doğ-ı uısu 
Coı:.kunun getireceği on bin li -
ı alık Pki bekliyoı lardıı. Şu an
da 7..en°"in b·ı adam olmadııhına 
ne lrnd r mütees~ifirn. Dahiler 
zümresine karsı ''ermek için 
on bin liı·a o kadar büyük bir 
para mıdır ki? 

Halbuki bununla kaç kişi avu 
na<'ak, kaç he' eskar imza ını 
okutmak saadetini tatmış ola
cak? Onları Bohem hayatının ı 
tatlı meşguliyetlerinden mah
rum etmeğe -zengin olı:;am- hiç 
hakkım yok. 

Fakat ne yapabilirim? On li
radan ibaret olan servetimın 
yaı ısını çımacı Kadir ağaya 
,·erdim. Saks bibloların, Goblen 
halıların lake takımların arasın 
da yaşayan adamın bütün varı 
yo'hı ciizdanmın bir köşesinde 
dörde büktilmüş bir tek beş li-

1 ralık kiğıddan ibaret. 
Co kun. benim sükutumu kan 

dırıldığıma bir delil addederek 
mütemadiyen söylüyor. 

- Bu on bin liranın hepsini 
biıden sarfedcceğimiz zanne -
dılınesin. Paranın nıı;fı kasada 
daima mevcut bulunacaktır. Bu 
halde eğer arzu ederseniz bat; -
langıç masrafı olarak beş bin 
lira da kifavet eder. Çünkü an
lıyorum üstad: şimdi sizin bii
yiik mali işlerle uğraşmanız ih
timali \ar. Olabilir ki büyük ~ir 
k Uere tahvil" ta (Ruvayal 
Doyc) e bi.iyilk bir meblağ ya
tırmıs olabilirsiniz. Bu mua -
mele belki şu anda -ehemmiyet
siz de olsa- hesabınızda on bin 
lira bulundurmayabilir. Bun- ı 
elan dolayı arzedıyorum, şimdi -
lik b bin de k: fıdir. 

Za\alh şair~ B u a yorulu -
va un. Seni kahvede bekliyen 
sevimli arkadaşlarına buradan 
eh bo doncceksin. Seni gördük 
leri zaman hepsi birden sana 
dogı u kosacaklar: 

- Ne h"ber Coşkun? 
Ve sen ya birden bire muvaf

fakivetsizli.0"inin biiti.in yükünü 
benim üstüme yığarak: 

- Bıraan şu hasis herifi, ne 
oldum delisinı ! Boşu oşuna ba
na saatlerce Qene çaldırdıktan 
sonra reddetti! 

D"veceksin. O zaman hepsi 
btrdcn: 

- Zaten budalanın ne kıyme
ti var ki? Dört makale yazınca 
kendini bir şey sanıyor. İnşa
allah mecmuayı çıkarmak fırsa
tını ele geçirelim; biz ona gös
teririz. 

Di~ erekler. 

m a fa 'i
vam ediy r 

(Ba§ tarafı 1 inci sahifede) 

Dün gece Alınan savaş tav 
yareleri Moskovadaki askeri 
tesisatı ve diğer mUteaddit·mü
hinı demiryolu münakalat mer
kezlerini bombardıman etmişler 
dir. 

Demiryollannda bliyük yan 
gınlar ve şiddetli infılaklar mü
şahede edilmiştir. 

10 - 11 ağustog gecesi Al
man seri hücumbotları İngiliz 
sahiline yaptıkları bir hücum 
esnasında muhriplerin kuvvet
li himayesi altında bulunan bir 
gemi kafilnsine hücum etmis -
tir. Fena havava ve dü.cman 
hava dafi toplarının şiddetli 
ate~in rni?:men, altı bin tonluk 
bir ticaıct gemisi batınlmıştır. 

Atlantik sahıli açıklarında 
bir İngiliz tayyaresi bir Alman 
harp gemisi tarafından düşü -
ri.ilmtiştür. 

Odosa üz .ri :dJki 
tazyik artıyor 

( Baı tarafı Birinci sayfada) 

"11 Ağustoo gecesi kıtaları
mız Keksholm, Solsti, Smoleıı.sk 1 
ve Uman istikametinde Mlica • ı 
deleye devam etmişlerdir. Ka
ra kıtalarımızla iş birliği yapan 
hava kuvvetlerimiz, harp mey
da!llannda düşman piyadesine 
ve motörlü birlikleri ve hava 
meydanlannda tayyarelerine 
darbeler indirmtşlerdir. Diğer 
istikametlerde ve mıntakalarda 
mühim harekiı.t olmamıştır. 

Korosten istikametinde düş -
manın büyük bir tank kolu Sov
yet tanklarının, tayyarelerinin, 
topcu ve piyade kuvvetlerinin 
müF.terek hareketlerile hezime
te uğratılmıştır. 

50 Alman tankı ve iki tayya
re defi bataryası tahrip edil -
mi.ştir. 

Odesa üzerindeki ta,;lik artıy~r 
Londra, 12 (a.a.) - Sovyet 

- Alman cephesinde üçüncü Al 
rnan taarruzu yeniden şiddet
lenmiştir. Odesa ik Kiyef. ara
sında.ki ileri hareketi inkişaf 
etmekte ve cephenin diğer kı
sımlarındaki Alınan ileri hare
ketlerinden daha tehditkar bir 
vaziyet ahnaktadır. 

'84!rliae yeni bir akın 
Moskova, 12 (a.a.) - Sovvet 

ta"''areleri dün gece Berlin ci
vanndaki askeri hedeflere kar
şı veni bir akın yanmışlardır. ı 

Yüksek infilaklı tahrip bom
baları ile vangın bombaları a
tılmıştır. Berlinde büyük yan- 1 

gınlar çıkımış ve şiddetli infılik 
ler vuku bulduğu görüJmüş -
tür. 

Harekata iştirak eden tay -
yarelerimizin hepsi biri müs -
tesna olmak ürere ilslerincdöo
mü tür. Üssüne dönmemiş tay
yare ananmaktadır. 

YENİ 

Bu gar or u
su da mühim 
değişiklikler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Şımdiye kadar Bulgnr hava 
kuvvetleri kumandanı olan ge
neral Vasil Bojdcl, ord\ı kuman 
dnnhğına ve onun yerine de ge- 1 
neral Ajranif tayin edilmişler • ı 
dir. 

General Mişof, Stoyçef ve 
Stefanof ordu kumandanı ol -
muşlardır. 

Ankara radyosuna ~öre 
A11kara radyo gazetesinin 

dün aksam verdiği ma Cımata 
nazaran, Bulgar ordusunda 
b ıdaq başka 8 a•bay e bir 
çok ya b. y da ordu fan : rıl -
mıştır. Sofyada orduda yapıl n 
bu geni!; d i l-liklerin • bebi 
hakkında hiç bir şey söylenme
mel tedir. 

Btı7gar"sta· da 1tıg·1te-re 
<r7,cy1ı" 4 nü1ooyi.'1U!tr 

gofya, 12 (a.a.) - Ofi: 
A va:n kl m rasında Eden ta

rafından Bulgarlar aleyhinde 
yapılan beyanat Bulgarista~da 
infialli tefs"r1ere yol açnıaga 
devam etmektedir. Gazeteler, 
aleyhinde nutuklar \'e makale -
ler neşretmektedirlcr. 

Aı:;edoyg :-adda talebe kon~re
sinin açılısında Dahiliye Nazırı 
Gabrovski tarafından söylenen 
nutku lngiltcı e aleyhine nüma
yişlere yol açmıştır. 

Matbuat, Dahiliye nazırı ta
rafıııdaıı söylenen nulkwı ln
gilteknin Bu.;;arista a kaı·şı 
daima hasmane lıareketlcı le 
bulunduğuna daiı· oian kısmın
da \'e Edenin tehdidleriııde ıs -
rar etmektedir. 

Miüıiı ı bir oasu.s tık 
Sofya, 12 (n.a.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Sofya divru:ı harbi yeni bir 

casusluk vak'a. ln! vakında mah 
kemeye başlıya alctır. 

Dnevnik gazetesi bugün iddi
anameyi nesretmiştir. Bu iddia
nameye nazaran eski İngiliz a
taşemilit:eri albay Ooss bılhas
sa ya.hudilerin yardımı ile siya
si, askeri ve iktisadi haberler 
vermek için bir şebeke kurmuş 
tur. Bundan b ·ka bu ajanlar 
sabotaj hareketlerinde bulun -
makla tavzif ed lmişlerdir. 

Sekiz maznundan yedisi mev
kuf bulunmaktadır. De Gaulle
ün Bulgaristandaki başlıca a
janı olan Fransız - yahudisi lsi
dor kaçmağa muvaffak olmuş
tur. ...... -· ..... 

1\tarnş ~b=uFa~a~ ımız Man-1 
sur Bo doğanın refikası chlt bin _ I 
b::ısı Bay Fehmi keı ıncs:i lsmet 
Bozdoğan çekmekte olduğu hastallk
tan kurtul::ımıyarnk \efat etmiştir. 

Bır çok nkrabn ve ;ıtkndrı larının iş
tirakıle cenaze nam::ızı H::ıcı Bayram 
camıınde kılındıktan sonra Cebecide 
Asrl mezarlı 'n d,.fn('(! imi tir. Kc -
derli aılcsınc sabır ve sayın oluyc 
Tanrıdtın rahmet dıleriz. 

Üç Büyük Muvaffakıyet 
1 - 1 tanbulda en iyi S A Z 1 

KRiSTAL 
de dinleyiniz. 

2-Eıı iyı okuyan bayanlar (KRiSTAL) dedir. 

3- En hassas ruhlara hıtab eden degerlı san'atkar 

Veyahut böyle demeyip için
de ya.ı adığım servet ve deh<le
beyi en ince teferriiatile tasvir 
ederek mU\ affakiyetsizliğini 
yedire yooıre anlatacaksın ve Müzeyyen Senar'ı 
netice hep bir yola çıkacak; da (KRiSTAL) de bulabilirsiniz~ Td· 40099 

Ben yine nazannızda cimri, hod l'lıiıiıılıi•ıılıılİiiıil•••••••••••••••Em~:a:ım•ıl bin bir adam o!(lcağım. 
Coşkun beni yola etirmek 

i in bi.ıtün inandırıcı k~ıvvetıerini lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
kullanırken ben yatağımdan fır 1 
hyaıak bağırmak istiyorum: satınal.ına lıomisgonunılan: 

- Ah azizim! Bilmiyorsun, 1 ı _ Merkez ve mülhakat müstahdemini için nçık ekiiltme ile nümwıe
anlamıyorsun, benim bu ctra -
fı.ında_ gördüğünüz eşya ile hiç sine tc\!ıkan kUn aşı rlaıremizden verdmek uzerc cl62> takım clbıse ve 
bıı· alak k k""kct dıklirılecrkUr. . am yo . Ben bu evde bir ""' ~ısafir bile değilim; ben faki- Bılcumle dıkiş hııı'Cı dikiciye ait olmak şaı t.le beher takınun dikme 
r~m, ekmek parasına muhtar. tahmin bedeli 12 liradan 1944 liradır. 
bır fald~im. Ya.tağınun baş u~ 2 _ Bu eksili.meye alt şartnameler ıneı·kezimiz levazımından parasız 

C\lllda gordüğünüz şu "m""bl'" 1 alınır. 
çekmesini bile 0 un,. 3 _ Ekılllme 19 Ağ~tos 1941 salı gtinu s:ıat 15.5 de Galatada Kara 
malik d~<>ü· . ~1?1ek hakkına Must.afap:ıia sokaıınde m~ldlr JRerkez satın alma kollU6yenwı.da yapılacak
vetim eilzd~~ı' nı_ı~ bUüin ser 
büküldüguw .. · · mın ıçınde dörde 

ıçuı ufalm . b .. 
zülmüş bes liralık b" ı:;;b ve u -
tan ibaret. ır anknot-

Sen, bu sözüme iRa.nın _ 
caksın, güleceksin. a-ya 

- Hadi. hadi git işine ... Ço _ 
cuk .mu ~andırıyorsun? diye _ 
ceksın. Sıgaranı söndürdüğün 
k~arı oymalı ~blaJa'r bile gU
muşten. ~~o~.o?_ılden inmiyor -
sun. Yedıgın onunde, yemediğin 
:ı~kMda, gökten geçen k~u 
ıçı~ çekse.. Kebab olup önüne 
gelıyor; cennetin lezzetini dtin
Y!-da tadan bir bahtiyarsın. Bü 
tün bunları cüzdanındaki buru
lfUk befli.k kaime ile mi ödii
yorswı ?. 

(Ar1'ıııas wrJ 

tır. 
4 

_ Muvakkat Leminat parası 145 lira 80 kuruştur. 
5 _ Bu işe girecekledn 1941 senesi Ticaret Odası vesikasını i~me-

. rt•·~ (6577) leri ve tcrzı olmaları şa ... · 

· nhisarlar U. Müdürlütfuıden :I 
1 _ idaremiz ihtiyacında kullanılmakta olup hari~bm celbi iktiza eden 

ve H/51941 den 8/6/941 tarihine kadar fnsıla ile muhtelif gazetelerle pa
zarlıkla satın alınacakları ilin olunan 133 kalem malzeme meyanındaki 
Bergamut misk artiflsyel, liınon, portakal, neroli esanslan i(in vaki olan 
tekliiler tetkike tlbi tutulmakla ber:ı,beı· göriılen lÜZUDl üzerine pazarlığı 
cl5> gün muddetle temdid edilmiştir. 

2 - Bu csanslara ait ınilf'redat listesile birlikte şartnaınelerl Knbata~ta 
Levaum şubesindeki Alnn komisyonundan her ıun 5ileden sonra alınab · 

3 - 'taliplerin % 7 .5 teminallarile birlikte bu husustaki teklifierhıl en 
ıeç 2/9/941 salı iümlne kadaı- mezktl~ komisyona tevdi etıncleri lQzumu 
illn olwwr. (6946) 

azami 
§atı'.S fia ı ondu 

(Baş taraf\ 1 ifl.(,"'i sayfada) 
kalannda ise, azami fiyat, ay
nen cari olan fiyatlardır. 

15,000 nin lafı mı 

(Başı ı inci sayfada) 
_ı-ransız rnılleti, bir yalan şa~ 

yialar ve entrikalar ha' ası için 
de, hakiki bir huzursuzluk çek
mektedir. Aslında disiplini boz
mak teşebbüslerınden ba ka bit 
şey olmayan sözde b las te eb
büslerini haklı göstermek ıçın, 
çok defa batta hüküm.ete karşı 
dahi, benim himayem ileri sü -
ri.ilmektedir. 
Mareşal Petain, hükumetin 

derhal tatbik edeceği siyasi 
hareket programını asağıdaki 
12 nokta halinde bildirmı tir: 

1 - Gayri mesPUl mmta -
knl rda bHün partilerin \'C si
yrısi tec:ek {i.ilerin faaliyetıne ni
hayet verilıni tir. 

2 - Parlfımento azasına ve
rilen talı · at kaldırılmı tır. 

3 - Farmason memurlara 
karşı zecri tedbirler alınacak ve 
yüksek rütJ:eli masonlar u
mı mi hizmcUcrden çıkarıla -
caktır. 

4 - Lejyon, ""ayri me~gul 
mıntakada milli inkılabın en 
iyı bir ig('isi olarak kalmakta, 
fakat hükümete taabi bulun -ı 
maktadır. 

5 - Polisin faaliyet ''asıta -
lan bir misli arttırılacaktır. 

6 - İdarede kırtasiyecilik 
zihni •etini kınnak ve gizli ce
miyetlerin faaliyetinin önüne 

1 

geçmek için komiserler tayin o
lunacaktır. 

7 - Prcflerin salahiyetleri 
takviye edılecektir. 

8 - Pek yakında bir ış yasa
sı neşredilecektir. 

9 - Ekonomik teşkilatı mu
vakkat statüsii tadil olunacak
tır. 

H lic va urlannda 
' t 3Z;iat 
( Baı tarafı 1 inci sahifede) 

dönüş 1 inci mevki 15 ikinci 11 
kuru~tur. 

Köprüden dördüncü mınta -
ka olan Kağıthane iskelesi ara
sı 1 inci mevki 10, ikinci 8 ku
ruş olup gidiş dönüş 1 inci 18 
ikinci 15 kuruı:ıtur. 

Ayni mıntaka dahilindeki 
karşılıklı iskeleler arası 1 inci 
mevki 5 ikinci 3 kuruştur. 

Bütün mıntakalarda subay -
lara 1 inci mevkide 5, erler 2 in 
cide 1 kuruş vereceklerdir. 

7 yaşından 10 yaşına kadar 
çocuklar için 1 inci mevki 5 
ikinci 3 kuruştur. j 

Talebelerden 1 inci mevkide 

1 
4 ikincide 2 kuruş alınır. 

Bunlardan başka umuma 
mahsus abonman karneleri de 
yapılmıştır. 1 

Bunların ücretleri 1 inci mın
takada 1 inci :mevki 50 ikinci 30 
kuruştur. 1 

2 inci mıntakada 1 inci 55 
ikinci 35 kunıştur. ı 

3 üncü mıntnkada 1 inci 75, 

2 - Diğer bilumum. ıı;il~te~
lik veya istihsali kendı ıstıhla~ 
kine yctmiyen mıntakalardakı 
vilayetl rde nohudun toptan 
fiyatları, ınutad surette o m~
haUin istihlikmi en çok temın 
eden istilısal mıntakasından 
hakiki ve ambaHl.j masrafları- ! 
nın ilavesi suretile bulunur. 

3 - Bh-inci fıkrada mevzuu 
bohsolan azami fiyat yüzde 5 
nisbetinde toplayıcı ve toptan<:ı 
kfırını ihtiva eylemektedir. 

4 Nohudun biitiin memle-
ket d hilind"' müstehlik fiyatı 
toptan fi;") ıtlaru a ami vU:de ~5 
nisbetinde bir perakendecı kar 
füı.v :s· suretilc bulunur. Bu pe
rakendeci lıiss~ azami nisbet 
olup, mutad m.ıret:t, daha d\ın 
b"r kar yüzdcsıle .<i<lh~a.n ye:
lerde yine bu eskı nısbetlerın 
devam ettirilmesi matluptur. 
Yarı toptaocılaı ın da faal bu • 
lunduğu yerlerde, bunların his: 
sesi, toptancı ve perakend.~cı 
yiizdeleri meyanında teamule 
göre tefı;k edileccktır. 1 

İhtiyacını kendi mınta~asın -
dan tedarik eden şehırlerde 
müstakil fiyatları yalnız pcra -
kendeci kir yüzdelerinin ilavc
silc taayyün eder .. Müstehl.~k 
mıntakalarındaki Etehırlerde mus 
tehlik mıntakalardaki şehirler
de milstelılik fiyatları ayrıca 
toptancı hissesile ikınci fıkra -
da mezkfrr ma&a.fların hesaba I 
katılmasile taayyün eder. 
Yukarıda esasları varolunan 

fiyatlar natür:ı temi~ nohudun 
çuvalsız azamı ~tıs fıy~tla~ ~
lup, nohudun diger nev ı~en bı
rinci fıkradaki esas fıyatlar 
mütenasiben mutad fiyat fo.rk
larına göre tesbıt olunur. 

Yüksek okulların 
askeri kampları 

(lia& tarafı 1 inci sahifede) 

tanlığına müracaat etmeleri la-
:umdır. . 

K1Z talebe-Kin atıs talimlen 
6 - Bütün yiiksek okullar -

daki kız talebe, atıs vazifeleri • 
ni. derslere baıjladıktan ve na
zari olarak yetiştirildikten BOn-

.!!: ya2acaklardı.,r,;,,. -"".!!!!~~!"!'!! 
ikinci 55 kuruştur. 

4 üncü mıntakada 1 inci 90, 
ikinci 75 kuruştur. 

Memurlar için aynca yüzde 
otuz tenzilatlı 50 yapraklı kar
neleri vardır. 

Eski tarifeye göre Köprü ile 
Fener ve Balat arası bilet ücret 
leri 1 inci 12 kuruş iken yeni 
tarife mucibince 6 kunısa ve i
kinci mevkide 8.50 den 4 ku
ruşa indirilmiştir. 

Keza köprii ile Eyüp arası 
1 inci mevki 12 kuruştan 8 ikin
cide 8.50 den 6 kuruşa indiril -
miştir. Ayrıca gidiş dönü bi
letlerinde de tenzilat yapılmı~ • ı 
tır. 

-------
Tramvay yolcularına ilan 1 

lstanbul belediyesi elektrik, tramvay 
ve tünel işletmeleri U. müdürlüğiinden 

Belediye riyaseti eınrilc belediye gıdiş duraeınm Turbed r oka ının 
başına "" geliş duragının da boyacı Ahmet sokagında 105 numaralı dır~-
ğe almdıl1,ı muhterem yolculara ılan olunur. (6946) 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Kiralık kasalar 

Yeni po tahane karşısında yeni Voıldc h. nı altmda yapt.ırıl n k\fçuk ka
Galar kıraya \ erılıncge başlanmıştır. Tal p ol nlarlr) 'c f ıl:ı n lüınat al
mak istiyenlerln mcz.kür mahal.da kiralık k l::ır memurluğuna muracaat 
etmeleri. (6981) 

istanbul C. M. Um11mili;Jinden: 
Cinai 

Birinci ne\:i Tosya 
pirinci 
Horoz fasulyesi 
Nohut 
Urfa yqı 
Tuz 

Kilosu 

3000 
'iOO 
800 
490 
400 

Sabun 250 
İstanbul ceza ve tevkif evi hastahanesinin yuk;ırıda ve miktan ~ rı.ılı 

enakı pamrlık suretiic temın cdıleceğinden talıplerin 19/8/941 sah guniı 
saat 15 de tstanbul ceza \:e tevkif evi binasında toplanacak korrusyona mil-
racaatlan. (6957) 

lstanbul f iat murallabe 
lıomisyonundan: 

94 No. lu ilan: Yerli pamuklu \'e yünlu men5l.lcat ve iplıklere 
edilen kl1r % delıcsi ~dır: 

Yerli pa'lnUk iplikleri 
Yerli ~t beı.leri 
Yeril diler pamuklu m~ 
Yun iplikleri eyerli> 
Yerli yünlü mensuoat 

Toptan perakende 

% 
~ 

"' ~ 
~ 

a 
3 
7 

10 
10 

% l~ 

cc 15 
% 15 
% 20 
% 20 

(C989) 

olur? 

I• nsan acayip b r m lUk"· 
tur. kanıksadı mı, kanıksar. 

Eskiden koşe ba ınd ki aşçı 
dükkanında karnını doyurm yı 
canına minnet sayan issiz delı
kanlı, tesadufüıı yardımıle hür
metlice bır mi.aısa kuvu tu mu 
en şöhretlı lokantayı beğenmez 
olur: 

- Bu memlekette ağız tadıle 
bir yemek yemek mümkün de
ğil! ... Grizgi.hından tutturarak 
susam yağlı fasulye pıyazıle 
akşam ettiği günl ri çabucak 
unutuvermiş olduğunu ısrab e
der. Koltukçu dUkkamndaki bir 
takım hazır clbi yi ı ı~ ıkla 
seyredip: 

- El me para g~rse in 1-
Jah şunu ahvercvim. R g· o
şuma gıtti. fıyatı da uygun! ... 
Derken şehrın en kibaı terzısin
de, yaptırdığı kostümle~ ı9in: 

- tyi givinmek mı ıstıyor
sun? I..ond!'a terzilerine elbise 
diktirmeli. Herifçi o<Tulları kos
tüm dıkmiyorlar, şavaj Y.~~tı
yorlar ! .. kabilinden nanko~luk
lere kalkısır. Ha1bukı mırasa 
konmadan evvel kıçı yamalı. 
dizleri çıkık pantalonla; kolit' rı 
kısalmış, yakası yağlı, yer Y~ 
solmuş zıbidi hareketle surttu
ğli g-,i.inlerin üzerrnden bir sene 
bile geçmemiştir . 

Japonyanın w!"umi seferberlik 
ilfuı ettiğini ve Bırmanya hudu
duna (1500) ki~Uik bır kuvvet 
tahsid etm"ş olduklarını oku
vunca lokanta ve terr.i beğ~
İnez miras yedi zihniyetile ıhti-
yarsız: 

- 15000 kişi mi? Bu kadar-
cık bir kuvvetten ne çıkar? gi
bi bu müh"m lruv\:eti küçıik gör 
düm. Fakat bu dili ünceme ken
dim de saşmadıro desem yalan 
söylemiş olurum. Çünku 1~ 
kişilik b r km·vet hıçde öyle ıs
tisgar edilecek bir kemmı~e~ 
değildı. Biz Türkler 15000 kısı 
ile nice ülkeler fethetmış, bir 
sürü memleketler ele geeirmi
şizdir. Ruhi hfıletimi bi~ tah
lil edınce 15000 lik kuvvet.ı ne
den dolayı mühimsedığimi an
lamakta gecikmedım: Sovyet-~ 
ler _ Almanya harbi başladık : 
tan sonra heı iki tarafın resmı 
tebliğlerinde: 

- Diinkü muharebelerde 
(80 000) esir aldık. Düşmanın 
ölü· ola.mk 1.ay"ah bır milyona 
yakındır: 

- 7R53 tayyare dtistirdük. 
D~maıı simdiye kadar '161:03) 
tank ı:.ı:ıvi etnıislir J<jhmıze ge
çen eı:;ır. sayısı ( 400 0001 .. dPn 
fazladır. Çnpmda öyle buyu~ 
rakamlar ~örme~e alıstık kı 
şimdi bıze l!lOOO rakftlll~nı ehem 
mi •etsız. çoruk ovuncıu'1 k:ı.hı
lındcn bir ey gclıyor Hcı.ni ı !l 
yonlnrla oynamav ı alıc:rru~ hır 
mil ·ardC'riıı binler 1 ıı (> mı a 
ınava r kamlar k rşıı::ı d ~u
dnk bukmesi gıbı bir :&zı.::;a -

ma ... 

* Biz insanlar g •-<' kten hil ı:f 
mahlüklarız, her şeye alı ı 'O

ı uz lı ttii yüz binl<>rC'C ı.. ıi 
ııev'iın in flıtlenmi bir odr. la. 
knmlıp kalan sayısız sınC'k ii
rüsü gibi kıı ılm sına bil ...... 
Şımdı anlıyorum ki 1 "lOOO ı a

kamı kiiçulmemiş. ylı .. bi 1 r
den, n1ilyonlardan bahsed n 
resmi tebliğleri okuva olruva 
kuf amdnki rakam mefhumu alt 
üst olmus. 

A. C. SARAÇOGL 



Cazgır, ortaya çıkarak iki J 
pehlivanı olduğu yerden knl-
dıı c \ c meydana yolladı. 

Hafız bu sefer gidiyordu. Gö
ren goz Jnlavuz ıstemezdi. Her 
gclecı, küntcyi doldurdu. Biraz 
nefeslenerek bekledi. 

Deh Hafız, anlamıştı. Hafız, 
gıdıyoı du. Hergelecinin nefes
lenmesi manalı idi. 
Deh Hafız, caz.gıra bağırır gibi 
acele: 

-Gidiyor .. 
- Amma. yaptın ha?. 
- Gıdiyor dedim sana! .• 
Derneğe kalmadı. Hcrg~ec!! 

kunteyi aşırdı . Hafız, sırt Ustu 
y· Hem de tam 

· n .n l p ol
ahçup 

tı I · sm a. tı. Mey 
d. y ı nı terked ·r k ekildi. 

H r l lı_; ı, tara tarları bağrı-
~ıyorlardı: 

- )' a .ı F...zerç.cr.. 
- • a. a, İbram!. 
Deli Hafız çırağının boynu

na sanlını~ opuyor, bır yandan 
da: 

- Ulan. onceden korkuttun 
beni. .. 

Diye söyleniyordu. Hergeleci 
de gülerek: 

- Usta, biz biliriz işimiı.i. 
Diyordu. .. . 
Hergclccinin kartal ~reşı 

~ok parlak olmuştu. Aynı 7.a
manda çok para almış~ı. He: -
geleciyi İstanbul lıeylerı ve a.ga
lan kendi yanlarına almak ıs -
tediler. Hntta çok para teklif 
ettiler. Fakat, Hergeleci ustasın 
<l:uı ayrılmadı. 

Fakat. İstanbul Hergelecinin 
~ok hoşuna gitmişti. İki de bir
de ustasına: 

- Usta. İstanbul çok gü1.el .. 
Hele camileri. 

Diyordu. • ı 
Hergeleci ve ustası, Kartal-

da iki gfin daha kaldılar. Ondan 
sonra köylerine döndüler.. Fa
kat Tosun yoktu. İkisi de ke
derli idi. 

Hergelecinin namı daha kü
çilk iken İstanbulda söylenmiş
ti. Herkes onun iyi bir ha.cı peh
livan olacağına inanmıştı. 
Eğer Hergeleci, biraz daha 

okka koyup gclişirı:ıe onu zama
nın hiç bir baş pehlivanı öyle 
kolay yeneıne~.rli. 

• • • 
Hergelecinin büyük ortadaki 

güreşleri bir kaç sene devam et
mi~u'r. Kolay kolay baş albna 
~ememiştir. 

O vakitler, baş altı ve baş 
pehlivanlar çoktu. Öyle kolayı 
kolay büyük ortayı kurtarıp 
baş alta geçmek, baş altından 
ba~a geçmek kolay şev değildi. 
O günün başaltı ~~vanl~
rı bir çok kereler buylik gu
reşlf~rde, büyük ortaya güreştik 
leri olurdu. 

Hergeleci, biiyiik ortada bir 
kaç sene g\ireşti. Pakat, ba1.an 
küçük güreşlerde baş altına 
güreş tutardı. 

Fakat, daha baş altına güre
şecek halde değildi. O vakitler 
baş altı pehlivanları muhteşem 
ve müthiş adamlardı. 

I.JLkin Hergeleci büyük orta
da nam ve şöhret almıştı. Onu, 
büyiik ortada kimse meydandan 
çıkaramamıştı. Hangı bilyük 
giire~e giderse büyük ortaya 
hakim oluyordu. 

Artık Hergeled, baş altına 
nwn7..ed bir pehlivan haline gel
nı ci{e baslamlStı. Hüyük orta
nın en namdar pchlivanlannı 
birer birer yenmişti. 

Jforgf'leci, ba.Ş atlına güreş 
tuta~ 1.aman yetmiş, yetmiş 
iki okka gelivorrtıı. VUcude ge
lic;mişti. Fevkalade adal li bir 
viirııt!ii vardı. 

Hcr~eleci, okka.sız olmakla 
bcrn.ber vücudünck dirhem yağ 
yllktu. Her tarafı adale idi. Kol
hu.1 hizuları, omuz başları, gö
ğsü bfı.ı iz bir surette adale için
t~" irii. 

Kavalarla. hiiyUk güreş var-
•'' ~ ••ı-'ct'ı virmı dört yaşla- 1 rmda vn.rdı. B:ı güreşte başal
tına lutmağa karar vermişti. 

F.ı:aseıı, Sergclecinin artık 
lı'\yiik ortnya t •ılnuı.sı a esti ve 
htiyük ortnmn pehlivanları o
nun biiyHk ort.n.ya. çıkmasını da 
istcmı-zlerdi. 

Büyük orta.ya konulan ödülü 
her va'·i~ Hergelccinin alması 
da muvaf1k goriilmezdi. 

Bin:ıennleyh, usulen Hergele
cinin artık hiivtik ortadan ay
rılma~ı liL1.ımd

0

ı. Bu sebeple Ka
vn.!e g-ı'ı'f-!-'irıdı• Her?.elecinin za-
1'lui oı k hiıyük orta yerine 
i:ıa nıtım J?lıroe.<:i icap ediyor -
chı 

lJ ı~.,ıH<'ıuın tıE.1ası cırağının 
... 7ı .• bu !;"i!l'('!s e baş altına gtl -

· gi rm.-Pfoe:ı tnraftar değil -
di. 

Fa,.,; t Her gcir1eı. :ı rtık kara
nnı ,. rmişt.i. N" olursa olsun 
b:- rıltn çıhıcaktl. Knvalaya.1 

hareket etmeden evvel ustasına 
söyledi: 

- Usta! Kavalada ne yapaca 
ğız? 

- Ne yapacağız güreşcceğiz? 
- Ben baş altına çıkacağım! 
- Olmaz.. Tehlikelidir .. 
- Benim artık büyük ortaya 

çıkmam ayıp değil mi? 
- Daha bu sene de büyUk or· 

taya güreş .. Neden ayıp olsun?. 
- Bilyük ortada basım kal· 

madı usta.!. 
-Kalmasın!. 
Dedi. 
Ustası da haklı idi. Fakat 

Hergeleciyi de artık b.üyUk o~
taya güreştiremezlerdı. Pehli
vanlar muhakkak sikayet eder
lerdi. 

Hergeleci okkaca kilçük oldu 
ğundan oyle kolay kolay baş 
altına kendini atamazdı. Adamı 
bir elde mağlfıp ederlerdi. 

O vaktin ba.r; altı pehlivanla
rı en aşağı yüz on, yüz on. beş 
okkalı pchlivanlardl Hepsı de 
sayılı ve mahir usta pehlivan -
!ardı. 

O vakit baş altının maruf 
pelılivrınları şunlardı: 

Filibeli. M1stın .. 
Ezineli, Çekici Hasım .. 
İzmitli, Yürük Mehmet.. 
Deliormanlı, Kuyruk Ahmet.. Kullanıyor 
Baş alt.ının namdar pehlivan- _ ----------19!. 

ları, bu yukarıda saydığım peh- Çocnklıtrınızı kiiçülrten SA· 
livanlardı. Daha bir çok baş al- :NtN Diş ıtW·ununu kullan
tına güreşen başalb pehlivan- nııya, SA.NİN diş macunu 
lan vardı. ile ~ünde üç defa dişleriıti fır-

Kavala güreşine kimlerin ge- <,'alanıaya al.ı;,tınmz. Gürbüz 
leeefil malüm değildi. Fakat, ~·etişmell'rini temin etmiş o
ma~f bas altı pehlivanların - lursunuz. 
dan bir ik.isi muhakkak gelirdi. 1 -,;.;;,;,;,;~-----------

Deli Hafız. Hergelecinin ka- EC'l.8.Delerle bül·iik ıtriyat 
tiyen başaltına güreşmesine ta- mağaza.Jannda bulunur. 
raftar değildi. Çırağını biraz 
daha geliştikten sonra baş altı
na atmak istiyordu. 

Nehari talebe knydı Pazartesi, Perşembe saat 9 dan 12 ye kadar 
yapılır. Telefon: 604i4 

T. H, K. genel merkez başkanlığından 1 

Benzin alınacak 
'1 - Havacılık dairesi motörlU v.ıısıtalnrın senelik ihtiyacı için azı 

50.000 toiu 75.000 lltre dökme benzin,k:ıpah zar! usulile eksiltmeye konul
mll§tur. 

2 - 'Muhammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 1473 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Esksiltıncsi 25/8/941 Pazartesi günü. saat 15 de Türk hava kunımu 
genel merkez binasında yapılacaktır. 

4 - tstekiller lüzumlu vesika ve teminatıunnı havi kapalı ve mühür-
lü zarflarını saat 14 de kndar komisyonu vermelidirler. (6767) 

Bursa Belediyesi muhasebe 
h:6üdürlüğünden 

Çekirge mıntakası dnhilinde yapılacak 50 hektarlık bir arazinin harita
sı için kopalı znrf usulılc cksıltmeye konulmuştur. Eksıltme 18/ 8/ 941 paı.ar
tesi günü saat 15 de Belediye Enciinıcninde yapılacaktır. 

Haritanın beher metre murabbaı 2 bin kuruş uzerindcn muhaıruncn 

bedeli 1000 lira ilk teminat 75 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenlcr her iş günü ve saatinde muhasebe mü

clurluğiıne ve eksiltmeye ıştirak edecekler usulu veçhile hazırlanmış zarf
larını 18/8/1941 pazartesi günü saat 14 de kadar Belediye Encümeni re.isli
gine ilk teminat makbuzları llc birlikte teslim etmeleri iUn olunur. (6915) 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Derincede bulunan bir deniz tesekkfihinde muamele memuru mıınh:ılln 

de i.ıcreUe istihdam edilmclc üzere blrmemura ihtiyaç vardır. 
1 - Lise mezunu ve ihtiyat subay olması, 
2 - 30 ya:ıından yukarı olmaması, 
3 - Sıhhi vaziyetinin sağlam olması ~Derintede çalışabilecek vaziyet-

te bulunması> 
4 - Yazı, evrak dosya ve hesnpişlerinde bilgili olması, 
5 - PIAn çizmeye kabiliyetli olması, 
6 - Kanunen lazım gelen diger şartlan haiz bulunması, 
Yukarıdaki şartları haiz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile İstanbul 

deniz komutanlığına müracaatları. ( 6871) 

1 Devlet Demiryolları ilanları ( 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL -50 
Hazreti Yusuf, artık baba 

olmuştu. "Allah bana çktiğim 
bunca. sıkıntıyı, kardeşlerimi, 
babamı unutturdu,, manasını 
'.ifade ettiği için bu ilk oğlunun 
adını Menaşe koydu. Menaşe
den sonra Efrayim doğdu. Bu 
isim de büyük bir mefhuma 
delalet ediyor; "Allah beni mey
vedar kıldı,. manasına geliyor
du. 

Bu suretle iki sevgili, yani 
Yusuf ile Zillevha, vedi bolluk 
senesinin sonuna kadar dört .ki
~i olmuşlar<lı. Menaşe ile Ef
rayim, onların esasen pek sa~
lam olan ::;a,ıdetlerini biısbütün 
takvive etmişler, yıkılmaz, hat
ta sarsılmaz bir hale getirmiş-
lerdi. · 

Hazreti Yusuf, bu müddet 
zarfında resmi vazifesini de 
tam bir muvaffakıyetle başar -
rnış: Mısır diyarının her tara
fında binlerce zahire ambarı 
ftH~'·dana getirmişti. Ambarlar, 
tıklım tıklım dolu idi. Yedı sc-

1 ne içinde biriktirilen zahire; 
Mısır dıyarından başka daha 
bir çok vabancı diyar halkına 
da kifayet edecek kadar çoktu. 
Yabancı memleketlerden al
mağa ~elecek olanlar, Mısır 
almağa gelecek olanlar, Mısır 
hazinelerine av1ıç avuç altın 

1 
Firavunun rü··ası, Hazreti 

ya~dıracaklardı. 

t!Ç'0NC0 KISll\1 

- Hiç kimseye bir ~ 
fazla zahire verilmiyecelc· 
bire almak istiyenler e 
bana müracaat edecclker; 
dilerino vereceğim vesiktı(; 
raz ederek diledikleri ~~ 
dan zahirelcrini ala:bilecv 
Vooikasız zahire alıp ':~ 
yasaktır. Bu yasağa ıriıı.r_ 
ımeyenler ölüm ce1.asını:ı ~ 
lacalar!. 

Yw;ufun bu emkri, ~ 
para ile zahire alabilet~ 
aitti. Fakat fakirler ne 
caklardı? Paralan ol 
içın bittnbi zahire a l 
dı. 

Onları açlıktan ölm~ 
kfım etmek elbette iw 
sığmazdı.. Hazreti Y 
yüksek vicdanı buna nı:ı 
za gösterebilirdi? HaJ<ı~ 
fakir olduklarını isbat ed 
meccanen zahire daf,'1 
mecburiyeti vardı. 

Hazrt>ti Yusuf, bu husu: 
düşündii ve Mısır diyarı 11 
ları içinde yaşayan biitiif 
kirlerin fakrü hal mazb!l 
ile birlikte kendisine miiı1' 
etmelerini ilan etti. Bu ~ 
ican eden diğer tedbiri~ 
aldı. Ve nihayet 7.ahire AJI'. 
lannın :ıçılıu tevziata bsl 
masını emretti. 

* 

Nihavet usta çırak Kavala 
güreşine geldiler .. Kavala güre
şi kartal güreşinden bir iki so
ne kadar sonra olmuştur. 

1 

Zekai Dede 
Merhum 

Yusufun tabir cttıği gibi çık -
rnıştı. İlk yedi sene fevkaliıde 
bolluk içinde geçmişti. Yağmur
lar tam zamanında yağmış, en 
verimsiz tarlalar bile insanı 
hayrete diişürecek derecede 
bol mahsul vermişti. Tarlalar, 
Hazreti Yusuf tarafından tan
zim edilen µl'n mucıbince bi

Muhammen bedeli 150.000 (Yilz elli bin) lira olan. 3?00 adet deri ~:ıket çilmiş, elde edilen buğdavlar, 
25/8/1941 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 7.nrf usulu ile Anknrndn ıdare saplarından ve başaklarından 
binasındn satın alınacaktır. . • avrılmıyarak büyük büyiik bin 

Ha~reti Yakup, aradan 
yıllar P'Pr.tiği halde sevgiU 

0 sufunu unutmamıştı. 
hasreti ile ağlaya ağlaY" 
ede ede gözlerini kaybe~ 
Güne.1in valnız hararetill! 
scdiyor, kendisini e-öreın,ı 
du. Bütün giinlerini, g~. 
kovu bir karanlık içinde ~ 
yordu. Tabiatin rei1.kleriiıiı 
killerini ta:namen unutm~ 

Kendisini Yusuftan 8,. 
hain oğullarının simalarıııl 
le hatırlamıyordu. Onl~~ll 
ründe hiç gönnediği Y,,...J 
insanlarla perde ark, 
·konuşur gibi k.onuşuyordıJ. 

Kavala çok zengin bir yer 
olduğu için ayan ve eşrafı bol
du. Orada yapılan düğün güreş
leri çok giizel olurdu. Pehlivan
lara da. bolca para verirlerdi. 

(Bat tarafı 2 inci sayfada) 

di gıbi yetiştirdiği çıraklnrla 
iftihar ediyordu. Bu münaka -
şalar hayli devam etmiştir. 

Bu fşc ginnek fstiyenlerin 8750 (sekiz bin yedi yüz elli !ıra) lık mu- lercc zahire rumbarına naklo
vakkat teminat ıle kanunun tnyin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıunmuştu. Biriktirilen zahire, 
saat 14.30 -z.ı kadar komlsyım reisliğine vennel~n lô~mdır. . " Mısır halkının yedi yıllık ihti-

Şartnamcler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpn~ıı \:CZnelerınde satılma ... - yacındırn kat kat fazla idi. 

tadır. (677
6

) Hazreti Yusufun aldıı'Yı bu Yusufun yerini tutan ~ 
yamin hakkınJa da hiçbir s1. 
yoktu.. Çünkü Hazreti Y 'ıJ 
Bünyaminin ancak çoc~ıııı 
nu biliyordu. Halbuki P~ 
min büyümü.ş, serpilmiş, aı--; 
gibi bir delikanlı ohnuştu. 
yüzden, bittabi ada.ma.kıllı fJ 
ğişmişti. Bünya.ıninin _.ıll 
yeni şekli bir tlirlü t.aha.YJ" 
tasavvur ec:lPmiyordu. 

Kavalaya geldikleri zaman, 
Deli Hafızla çıra<!ı arasında da
ha hala başaltı için müttehid 
verilmiş bir karar yoktu. 

Deli Hafız, çırağının baş al
bna güreşmesine muarız, Her- ı 
geleci ise taraftardı. Yolda da 
bu lıususdn \lir çok münaka§a
lar yapmışlardı. 

Hergelecinin kararı kat'i idi. 
Her ne pahasına olursa olsı , 
bas altına çıkacaktı. Bu, baş 
alt; herifleri kendisini, yivecek 
değillerdi ya! .. Amma, elli ok
ka fazla adamlarmış, ne olacak
sa olacaktı. 

Deli Hafız, çırağını korkut· 
mak istiyordu. Kavalava geldik
leri zaman baı; altına güreşnıe
ğe gelen Filibeli Mıstını, EY.ineli 
Çekici Hasanı göstererek: 

- Ulan bunlarla mı güre.5e-
ceksin? 

Dem isti. 
Hergeleci, cevabını vermişti: 
- Elbet de usta be!. 
- Ulan, herlflerin ensesi 

nln belin kadaı:.. 
- Kaç para eder, kasabda da 

et var .. 
- Olmaz.. yenerler seni.. 
- Usta! Ben kararımı ver -

dim. Bırak beni güreşeceğim .. 
- Oalum, nasıl bırakırım .. 

Beni dinle .. 
- Usta!.. Sana hürmetim 

vardır. Seni dinlerim... Fakat, 
bırak çıkayım baş altına .. 

- Vallahi sen bilirsin oğlum. 
- Usta! Evci Allah galip 

geleceğim.. Korkma yenilmem. 
- Dedim ya, söz dinlemiyor

sun .. İster yenil ister galip gel! 
Ne yaparsan yap!. 

Dedi. . 
Fakat, Hergeleci, ustasının 

gönlünü almak istiyordu. Seve 
seve meydana çıkmak başka 
idi. Ustası Filibeli Mıstını gös
tererek: 
- Ulan, bu heriflerle dalnşılır 
mı?. Görmüyor musun herifi?. 

Deyince; 
- Usta! Balana sen onun iri

liğine .. Ben, onu yola getiririm .. 
- Belki de getirirsin. Lakin 

bu herifler ezer seni .. Güreşden 
ederler adamı?. 

- Yapamazlar usta! 
- Oğlum, güreşini k{klerler .. 

Sonra. başa da gUreşemez hale 

* Zekai Dede Mısırda bulun-
duğu zaman Ar.ı.p musikisini 
esw;lı surette tedkik etmiştir. 
Bestelediği meşhur (Sf.ıznak) 
ayininde bu musikiyi Türk mu
sikısi ile mezçeylediği bazı 
nağmelerden anlaşılır, bilhassa 
üçüncii selamda bu hususiyet 
daha baıiz bir surette görülür. 
Zekai dede merhum son 7.a
manlarda "Da.riiş.'?afaka,, da 
musiki ı.muallinıliği ettiği ci
hetle kendisinden bir çok maruf 
zevat feyiz almışlardır. 

Bu meyanda meslek arka
daşımız Ahmet Rasim mer -
hum ile ilk musiki hocam Ka· 
zım beyi zikredebiliriz. 

Üstad, 1stanbulda yerleştik
ten sonra bestelediği eserlerin 
bir çoğunda bü~bütün başka 
yenilikler yapmağa muvaffak1 
olmuştu. Garp muc;ikisine doğ
ru te'll.eccüh eden bu yenili.kJeri

1
· 

(Nihavend) makamından zi
y.cı,de (Rast) makamında gös -
termesi dikkate değer bir nok
tadır. 

Zekai Dede merhum (Stız -
nak) makamını çok severdi. Bu 
makamda mümkün mertebe az 
"zirı;üle,, kullanarak besteledi
ği eserleri birbirinden güzeldir. 
Bilhassa: 
Mfü;tii.k - ı - cemalin gece gün

düz dil - i - ~)'da 
güfteli süznik bestesi şüphesiz 
bir (şaheser) dir. 

üstadın musikideki irfan 
hamulesine oğlu Ahmet efendi 
varis oldu. Böyle olmakla be
raber Zekai Dedenin oğluna 
bırakt.uh en büyük servet o
nun Türk musikisinin kütüğü
ne hakedilen unutulmaz ismi 
ve eserleridir. 

Ruhuna yüz bin fatiha! 
ULUNAY 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
İKRAMiYE PLANI 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 May11, 
1 AOuato1, 8 lkinoltetrfn 

tarlhlerl"de yapılır. 

l adet 2000 Liralık = 2000.· - Lir• 
3 , 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 , = 1500.- > 
• , 500 > = 2000.- > 
8 , 250 , = 20-00.- > 
35 > 10(1 > = 3500.- > 

80 , 50 , = 4000.- , 
soo , 20 , = 6000.- , 

.. 1 ...... .-.......................... . 

BI•R HAKi.KAT'. Saysn mUşterilerimizin 
nazarı dikkatine : ____ , 

~ 
K4pah v~zıyt'lle llçıK Yi1Ufl'l/r 

~· 

gelirsin?. Pırlantalı ve elm11lı ııa::ıt demek bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir. Çünkü: 
- Bir sey yapama1.lar usta! Pırlantalı ve elmaslı saatlerin blltün hakiki evsafı meşhuru l'ılem olan Si NGER saatlerinde toplanmıştır, 

Sen 'gönlünce muvafakat et!. Bunun ıçın sant alacağınız zamıırı, tereddudsfız SINGEl'l c~ati olmalısın~. Ve saatin üzerindeki SINGER 
Diye yalvardı. markasına, müessesemizin adresine dıkkat etmeniz lAzı.mdır. 
Deli Hafız, çırağının kat'i ka- Modayı takıb eden her asri kadın için kıymeUi taşlarile ve nefis işlemesile hakikato!n nazarı dikkati cel-

tedbir saycsin<lc ecnebi mem
leketlPr de zahire ı:;ıkıntı.sı c;ek
miye eklerdi. Parasına, malı -
na. mülküne ~rüvenen herkes,_. 
!Mısıra gelip istediği kadar za
hire satın alabilecekti. 

Nihayet sekizinci sene gelip 
çatmıştı. Bu, kıllık devresi - ı 
nin birinci yılını teşkil ediyor
du. Bu sene de, diğer sf>•ıeler 
gibi, bütün tarlalar ekilmişti. 
Fakat gökyüzünden bir damla 
yağmur inmiyordu. Her ta
raf müthiş sıcaktan cayır ca· 
yır yanıyordu. Büyiik, küçük 
ne kudar dere varsa hepsi ku
rumuş; pınarların suları çe -
kilmişti. Halk ıçecek sularını 
ancak derin kuyulardan temin 
edebiliyordu. Hatta her sene Ut· 
şan, ild tarafındaki araziye gün
lerce su altında bulunduraıı 
Nil nehrinin bile suyu f evkala
de azalmıştı. Kuraklık ve sı
caklık yüzünden ıı~ y.:şil bır 
ot, ne de taze bir yaprak görill
ımez olanuşlu. Bitta.bi ekilen 
tarlalardan bir demet ekin al
manın imkinı kalmamıştı. Y cdi 
bolluk yılının mahsulü ambar- 1 
larda hükumet namına. hıfz1t • ı 
dildiği ve bu ambarlar Ha~ -
reti Yusuf tarafından mühür
lendiği için aclık tehlikesi der
hal yüz göstermi~ti Büyük 
çiftlik sa.hiııleri bile yiyı><>tk te
dariki nden aciz kalnıı~hı rdı. 

ÇarJiıda, fınnlarda eknı~k 
bulmanın imk:inı yoktu. Hiiliısa 
Hazreti Yu~:u"un keşif ve ılcin 
ettiği mukad1!er ff'laket bütün 
şiddetiyle, biiti:n dehşetiyle 

1 
b~'ilamıştı. 

Bu felaket, ~iiphesiz, yalnız ı 
Mısır diyarına nıal.sus değildi. 
Filistin, Sıırıye ve diğer ülke
lerde ayni müthi3 felaketin a- ı 
mansız pençc:lerı arasına düş
müşlerdi. Yalnız msanlar değil, 
hayvanlar da açlıktan ölmek 
tehlikesine maruz bulunuyor -1 
lardı. Zira, bütün çayırlar, 
mer'alar sıcaktan kavrul
muş, susuzluktan kurumuştu . 

Hayvanlar, kavruk otlardan 
başka yiyecek nesne bulanu • 
yorlardı. 

b .. :S:~d~~~! .. Yadk'!P•t.~~~ uyu ugunu, egış ıgmı ~,..f 

çe ka.rtlasnn sesinden ~; 
du. Buna mukabil, yıllarca 
retini çektiği Yusufunun 
c.ieğişmedigini zanııediyordtl· 

Çiinkii onu nasıl kaybetti 
hayalinde g~ne öyle yaşntıf. 
du. Se::ıinı duymadığı içiıı,,.., 
yüdiiğürıe, değiştiğine ihtll". 
vercmivordu. Belki Yusıı 

öldliğüne inandığı, ölen bif~ 
san ise büyüyüp d~şem•ı. 
ceğini bildiği için bövle dii 
yordu. Fakat Yakup, Yııs~ 
ölclüğünü de kabul etmiyo 
Zira ı:;enelerce evvel gör<l 
rüyaya nn.zaron sevgili ya~ 
sunun havatta olması icap 
y-0rdu. Cünl<ü bu rüya.(/ 
ona aeride sultan olacağı 
şir ~ilmişti. Rüyanın tah~ 
kuk edebilmesi için Yusufutl 
şaıması lazımdı. Binaenslt: 
Yusuf yaşıyordu. Bir gÜJl 
lip hain kardeşlen onun ötı 
de eğileceklerdi. 

Ya.kup, buna. inanıyor 
imı.mlığı içindir ki onu uı:~ı 
binu rahat ebn~e. ömruıı 
bir a.ıunı olsun ağlamadan. f' 
etmı~dl geçinneğe muva ' 
olamıyordu. 

Hain ka.nlcşler, Yu# 
kole diye sattıkları za.ma.ıı~ 
beri bab:ı.la.nnı ziys.ret et:w. 
ccsa.ret.l.nl g~yor~ 
Ancak çok mühim bir iş o!d.~ 
zaman onun yanı.na gidebilir 
lar ve hakaretle kovuluyor~ 
dı. Söulcmek isledikleri 
şeyi Bünvamin vas1tasiyle 
lenıekten b~ka. ÇcLreleri k~ 
mıştı. 

( ArW8! vo1 

======================~ 
Z AYI Bilhassa su bulamadıkları için 

daha şimdiden kınlmağa baş.-
lanuşlardı. Sülcymaniye Askerlik şubesi 

bancı kısmından alınış o]dıl 

a!:.r~~!nıy~=~!iı ar~~t~~~~~ terhis t&kerenıi zayi et~. Yefl 
alacaguııdan ~kwnin hükmü · Kimsenin elinde bir lokma yi-

yecek kalmamıştı. Fakat ilk tur. cı 
düşündüğü gibi herkese iste- Aksaray Çakırafa mahallesi 
diği karlar zahire veremiyccek- sokağında 21 No. aa Areb1' 11 
ti. Aksi halde parası çok ~'Utka nııhiy~nden 319 doi" f 
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rarı üzerine nihayet muvafakat beden böyle bir harikul8de SINGER saatine sahip olmak lıdeta bir saadettir. 

etti. Fakat, istemiye istemiye ... 

1 

S NGEA S t• Hoşa gidecek en H d• t•kt• 
Bir iki gün sonra güreşler o- aa J makbul ve en güzel e ıye J Jf 

olanlar fazla fazla alacaklar, lu Hasan Tahsin olt].u ı..aıfl 
fakirler ise fazla alamayıp ile- Vahap Yılrnaz ~ 
ride pek wrlu bir vazivete dü- ol'' 

lacaktl. Bir yandan davetliler, No. 82. A. Elmaslı ve 11 PIRLANTALI 600 LiRA, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

seyirciler K.avalaya akın eder -ı Dikkat: 5inaer saatleri 1stanbulda yalnız Eminönü merlretlndeki mogaLımızda satılır - 1stanbulda şubemiz 
ken bir yandan da pehlivanlar ;••••'•""'•• 
geliyordu. (Arkası var J ,.,. yoktur. Adres: SING!R 8AAT MaOuaları, lstanbul, Eminönü No. 8 

şeceklcrdi. Buna meydan ver- Sahibi: A. Camaleddl11 Sar•ç ti~ 
memek lazımdı. Tevziata baş- Neşriyat MOdüre: Maoit ç• , 
lamadan evvel her tarafa su .Basıldıtı 7U: (H. Bekir au,..ot1'r.ı> 
emri yaptı: !'· Cemalıddfn 6araço61u mattı•• 


