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Japonya nereye 
taarruz etmeye 

hazırlanıyor ? 
"1rnan 
~k Orduıan Moskovaya yak-
~b~ Japonyada hazırlık ve 
lıhtı bir politikasına doğru mü
~eket değtşlkllk oldu. Bu iki 
llııttır, atasında beraberlik var 

Moskova'da 
-örfi idare 
ilan edildi 

Gece yarısından ıaat 
beıe kadar sokağa 

çıkılmıyacak 

~il~ 
~!iıı de ~le cevap vermek müm- Sağlam binalara top ve 
~ll!fadğild.~r. Fakat herhalde, Ja- mitralyözler yerleştirildi 
taraça dunyanın gözlerini o ta- fabrikalarda işler durdu 
~ h~ren bir hadise belirdi. --·--
~t Ja enın ehemmiyetini biz- l\loskova 20 CA.A.) - Sovyetler Bit
~. tll. P.on gazeteleri gibi Ameri- Hğl Müdafaa komitesinin bir karar• 
ltı c! ırutere ve Almanya matbu- names1Dde ,şöyle denilmektedir: 

a tahlil t d'' 1 - Moskova ve civarında. örfi ida-lfadis e mekle meşgul ur. urın dil . ti 
~e: Şimdilik, bir hükOrnet re 2 - ;ece~ı:n~~dan sabnh saat 5 c 
lrıdllkf Sinden ibarettir. General kadar sokağa çıkılmıyacaktır. 
bır 'l'ujo'nun Başvekil ve Har- 3 - Dahlli inzibat serv!st N. K. v. 

e ~azı ı D. kuvvetlerine tcvdl edilmiştir. 
llartısı n olması, müfrit asker 4 - aŞaşırtma hareketıerh nde bu
tertir nin işi ele alması şeklinde ıunmağa teşebbüs edenler derhal 
~e ediUyo K b' H 1 · ldnm edileceklerdir. 

llaıı r. a meye ar cı- Başka bir kararname ne general 
~aiırty rı Olarak amiral Togo'nun, Jonko!, Moskovanın harici cephesi 
~btı e liazın sıfatne de Amiral kumandanlığına tayin edilmiştir. 
tı_ Uda•nın . • . Aynl kararnamede hüküm.et merke
"'lle ha gırmesı J'apon sıyase- zı müdafaasının garnizon kumandanı 
tlJrı h~ kiın olnn deniz kuvvetleri- Artemıere tevdi edildi~ blldlrllmek
laıet Ukfiıneti ele aldıklarına de- tooır. 
lııtı~ ~er, .~sasen yeni Japon ka- Evlere top v7 ~tralyöz 
<ılllıtğu u uç şahsiyetten ibaret yerle§tırılıyor 
Oış 1ll na göre, yeni hüktlmetin Bern 20 ıA.AJ - .o. F. i. ajansı 
h~ ~zarası bir harp teşekkülü Moskovadan bildiriyor. 

;ını \teri Muharebenin Moskovaya. ya.kla.ştığı 
~Un Yor. şu sırada Sovyetıer Birliğinin merkezi 

hlye ,dan ba§ka, Başvekilin Har- oarp çevresinde bulunan şehirlere 
~I ~llzırlığı ile birlikte orduda- mahsus hazin bir manzara a~tmek-
·••üs~ danlık vazıfesıni - nala.rda. ve evlerde mıtralyö'Zler, top-

• RotOf 

Voroıif ovstc • 

Rusyada bugünkü cepheyi ve Alınan taarruz istikametlerini 
gösterir harita 

"" kuman . . tedlr. Yapılan sağlam olan bütün bi-ı 

tııttn stıa olarak - bilfiU elinde lar ve tank datl toplarlle mücehhez 
~ ası ask tiki 1 . .. f mukavemet merkezleri vücuda getiril- =======-===-=============-===========-== 
~liğı er şler nın on sa a mlştlr. Söylendiğine göre, erkeklerin 2 Q b • k J 'd 
~ lld.e şüphe bırakmıyor. büyük bir kısmı cepheye gitmıt ve he- 1 n tan 1 n a po nya a 

~et Çarpan başka bir hususi- men bütün !a.brlkalarda işler durmuş.. 
~ tlllha tur. Henüz cepheye _gltmiyen işçiler t v h b t 

llılra1 \'ar: Hariciye Nazın şehir clvannda ve bliyük çıkış yolla- yap 1g1 m U a era a 
~~ğı 'l'ogo, uzun zaman Berlin nnda yapılan tahkimat lflerlnde kul-
aostı ilde bulunmuş, Alman !anılmaktadır. taa . . k d 
~lteru~ ?e şöhret kazanmış bir Moskova radyosu ne rrU Z San 5 Ur 0 n U 
~ğ dıptomattır. diyor? 

~etı ~~· dünyanın bugünkü vazı- Londra 20 (A.A.> - Moskova ra.dyo
tttrı çltlde Japonya gibi bir un- su bugünkü pazartesi sa.babı şunlan 
h.. •. ın llıüstakbel hareket hattı bildirmiştir: 
~?nıncıa Almanlar, Moskovanın takriben 112 
tltı.tıı n, hükfunet değişildi- kilometre cenubu garblslnde bulunan 
hııı . teSirı varsa veni Japon ka- .Maloyaroslavetz'in etrafında bulunan 
..,_ eSine bir · Sovyet mevzllerlnln 1kl cenahmı çe
"'lfltğı sulh ve uzlaşma ha- virmeğe teşebbüs etmişler be de, kuv-
l:ılltıcta diye bak1?ak gülünç olur. ,·etıı bir mukavemetle karşılaşarak 
~ n dolayı Ingiliz ve Ameri- Uerwmeğe muva.!fa.k olamam~lardır. 
""' r.aıeteı 1 · t 1a., Alm Moskovanın şarkında mün!erld büyük 
""thar . er nın e ""lını, an Sovyet müfrezeleri Alman çenberint 
ttleıt 

1 
ilıntn sevincini haklı gör- yararak başlıca lcuvvetıere ııtihak et-

li' .... lııındır mektedir. 
t•-~n B · . Bulutlann alçalclıit, yatmur ve sis, 
<ı:ıe il .. aşvekilın Japon mille· iki taraf tayyarelerinin faallyetinl 

tetın k Sözleri, yeni Japon siya- gilçl~tlrmektedlr. Buna. ~men Sov
lıır ln Şiddetli bir tezahürü ma- yet bombardıman tayyareleri büyillı: 
1 etincıecı· bir faaliyet gö.sterınektedirler.Bir tay-
a.Jcı:v ır: Çin harbini muva!· yare te§e'ktülil, blr Alman tank tah-

lıa)'a etı~ bltinnek; Büyük Asya ştdatını bombardıman etmek için o 
CSaiı t Bahasını vücuda geti'"'Illek· kadar al~aktan uçmuştur ki, bomba-
1..... ilde h ' Iann ln!ılAkı ile sıçnyan çamurlar 
"q\dj arp makinesini kuvvet- tayyarelere ka.da.r gelm1$lr. 

~U~ek; Mihver devletıerile Moskova halkına 
~ekfı ~:tı sıkılaştırmak... Baş- • 
~a.l>o· dllnkü yeni beyanatında., tavsıyeler 
M- llyatıın .. 1.. .u..ı- dö Moskon 20 (A.A.l - Moskova ra.d-
T~de 0 um uuuu neme- yosu, Pravda ga?Jetesinln, Moslı:ova 
ltarıı~ Olduğunu, ordunun feda· ahalisine hitaben yazdıtı bir mnkıııe
~l'l sa hazır bulunmasını da yi neşretmektedlr. Gazete, bu makale-

Alman, İtalyan, Macar 
ve Slovak tümenleri 

Donetz bölgesinde 
ilerliyor 

Japonya, Amerika ile 
müzakereyi kesmeden 
evvel kati bir cevap 

almak istiyor 

Berlin 20 (A.A.) - Almacı or- Tokyo 20 (A.A.) - 20 ille teş-
dulan başkumandanlığının tebliği: rinden ilibar>en Japonyada hariçle 
Şark oephesinin cenup bölgesinde yapılacak bütün muhaberat sanaü
Alman, İtalyan, Macar ve Slovak re tabi tutulacaktır. Mektup gönde
tüm-enleri durmadan Dontez havza- re<:ek olan kim.eler, mektuplannı 
sının endüstri bölgesinde ilerlemek- açık olarak bizzat po,tahane gite
tedir. Harekat cephenin diğer böl- lerine tevdi etmek meeburiyetin
gcle..inde muvaffakiyıetle devam et- d-edirler. 
mektedir. Hava kuvvetlerimiz. bü-ı 
ti.iın cephe boyunca mühim demir- Japon Baıvekilinin 
yolu hatlarına ve yollar oebekesine mühim sözleri 
r.~uvaffakiyetli hücumlar yapmıştır. 

Berlin 20 (A.A.) _ Alman sa- Tokyo 20 (A.A.) - Başvekil 
vat tayyar.deri dün biribirini takip Tojo, yeni kabine erkanına Bahriye 
eden dalgalar halinde ve büyük mu- Nezareti erkanına hitaben, Japonya
vaffo.lciyetlerle Sovyetlerin kıta top- nın şimdi, hayatla ölüm yollarından 
lantJlarına, tanldanna ve münakale birini tercih zaruretinde olduğunu 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) söylemiş ve halihazırdaki buhranı 
başarmak için her şeyi fedaya ha
zırlanılması tavsiyesinde bulunmur 

(Devamı sahife %, sütun Z de) f AKŞAM 1 tur. 
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Moskova ve 
Kafkaslara 
doğru tazyik 

artıyor 

Havas'ın askeri 
muharririne göre 

son vaziyet 

Vichy 21 (A.A.) - (Ofi) Ha-
vas askeri muharririne göre Rusya· 
da vaziyet şudur: Atman ileri ha
reketi ve bunun neticesi olarak mu
harebeler şiddetle devam ediyor. 
Tebliğlerde nanlaşıldığına göre mu
harebe başlıca Moskava ve Doneç 
mıntakalarında şiddetlidir. Alman 
kıtaları Moskova'da Sovyet hatla
rına derin surette girmişlerdir. 

Cenupta Ruslar gittikçe geri püs
kürtülüyorlar. Macar haberlerine 
göre Sovyet hatları birçok nokta
lardan derin surette yarılmıştır. 

Sovyet radyosu harp hakkında 
pek za haber vermekte, daha ziya
de halkı mukavemete davet etmek
tedir. Buırıdan anlaşıldığına göre 
Ruslar, Almanları durduramıyorlar. 
Moskova'ya ve Kafkala doğru taz
yik gittikçe artmaktadır. 

General Duval'in 
mütalaası 

Vichy 2 (A.A.) - (Ofi) Ma
ruf askeri muharriri seneral Duval, 
Journal gazetesinde yazdığı maka
lede diyor ki: cMoskova civarın· 
da çember gittikçe sıkışmaktadır. 
Murmansk limanı artık istifade edi
lemiyecok hale gelmektedir. Arkan
jel limanı ise buz tutmak üzeredir. 

Cenupta Rostof un jıgali yakın 
görülüyor. Bu suretle Rusyanın Ka
radenizle de alakası kalmıyac.ak. 
lran yolu da kesilecektir. Rusya ha
riçle alakası kesilip kendi haline 
kalınca harbe devam ıcdemiyecek 
hale düşecektir. Bu hususta ma
IUınatımız vardrr. Şimdi Rusların 
harp sanayii için istifade ettikleri 
Stalingrad ve Yaroslaıv Alman 
t~hl;kesinden uzalc bir mıntakada 
değillerdir. Bunlar esasen Rus harp 
sanayiinin ancak yüzde yirmisini 
tC!kil ediyorlar.• 

Kooadall askerler 
lngiltereye yeni bir 

kafile geldi 

Londra 21 CA.A.} - (B.B.C.) Kana.
da kıtalanndan mürekkep bir grup 
daha sa.limen blr İ.rıglllz llmaruna va
sıl olmuftur. Bu grup binlerce asker
den mürekekptlr. Bunlann arasında 
motörlze fırkalarda yer alma.Iı: üze~ 
birkaç bin asker, 1Y1 talim görmfi4 
yiizlerce. tayyareci ve Polonyalı gönül
lüler vardır. Bu kuvvetleri getiren va
pur tariesl, şimdiye kadar atıantlği 
aşan en büyük ka.flledlr. en-ıişUr sinde, ahaliyi tcab eder3e şehri aokak 

~U h · sokalc, ev ev mUda!aa için bir ordu 
.la. alde Japonya ne yapacak? halinde tefe'klı:üle davet etmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lin :i°nYanın önünde, Başveki- (Devamı aahife 2 sütun 5 de) 

keıuş(a hayat sahası dediği iki 
d.iğer· enıe Yolu var: Biri, Rusya, 
len 1 lloııanda Hindistam deni-

acıaıar B tı.ın rn . u hedefler, Japonya-
8lyast enraatıerl, yahut bugünkü 
~ b ve askeri vaziyet bakımııı
ttıltıa~ka başka zorluklar ve ih-

r doa., .... _ 
"sya ın" ...... uı.. 

Finlerin bir 
muvaffakıyeti 

Mühim Rua kuvvetleri 
çember içine alınmit 

~in ha . tasına ayak basmak, 
"'llh ... _ tbıni daha kolay bitirmek, B 1 -·&<\llyay er in 20 (A.A.) - O. N. B. 
ll'ıtncı a yardım etmek bakı- ajansı, askeri bir kaynaktan haber a.n Rus Yaya d yaya çıkmak, Japon- alıyor: 19 ilk teorin günü, Finlandi-
(i\tt d ahh a kolay görüneblllr. Hu- ya kıtalan Ladoga ve Onega göl
ttıesa_ra a Yakındır, nakliyat için leri arasında harekata muvaffaki
lca\'"-e kısadır, karşısındaki mu- yetle devam etmişlerdir. Bir Finlan-

""44et diya kolordusuaun bulunduğu kı-
~a - bugün için - belki sımda, Bolşeviklerin gerisinden ya
d.oğur az, ~ve böyle bir hareketin pılan bir hücum, mühim miktarda 
t1r. Jaacagı ihtilatlar daha hafif- SC>vyet kuvvetlerinin çenber içine 
l'aya Ponya, Mançuko'dan Rus- alınmasını miimkün kılmıştır. Diğer 
btı taarruza geçti!tl takdirde yerlerde de, Ffolandiya kıtaları ara
?ıl ' lle Atnerikanın "' İ 'lt . ' zi kazanmışlardır. 
1 
~ Japonya 

11 
' ne ~~1 ere- 19 ilk teşrinde, Finlandiyalılar 

erıne _bu e harbe gırışecek- 900 Sovyet askeri esir almışlardır. 
memleketler matbua- Ayni kesimde, 5 300 den fazla Rus 

Nccmt>ddin Sadak askeri ölüsü bulunmuş olması 'mu-
( !>ev-.ıu . harebelerin ne kadar şiddetli oldu-

aabife 7 sütun 1 de) ğunu isbat etmektedir. 

Şeker bayramım kari-
lerine tebrik eder 

Bayram mürutsebetile gaze
temiz çarpmba ve perşembe 
günleri intişar etmtyecektir 
Bayram namazı: Saat 6,55 

Para temin edilmiı, 
intizam da edilse .•• 

Beyoilunda Altmcı daireye gi
deni«, Belediye binası koridorla
rında bir kalabalık olduğunu göre
ceklerdir. Evvela: 

c- Acaba düğün mü var?ıt di
ye düşüneceklerdır. 

Fakat hayar. Böyle bir keyifli tö
ren halkına benzemiyor. Kötelere 
çömelmİf ihtiyarlar, kucaklarında 
çocuk, tazeler 
Meğer askere gidenlerin yardım 

gören aileleri llnlf. Bekliyorlar. 
Gerçi paraları verilmiyor de"ğil. Fa· 
kat İfle, intizamsız, bekletiliyorlar. 

Niçin böyle olsun? Mademki pa
ra temin edilebiliyor; intizaman dal 
temininden daha kolay ne var? İı
tihkalclar eziyebis daiddama.z mı? 

- Yarın bayram olduğu muhakkak mı oğlum~ •• 
- Bir rivayete göre 27 sindeymifl ... 

TELGRAFLAR 

Moskova'da 
büyük bir 
müdafaa 

hazırhğı var 
Londra radyosu « T ehli
ke vahimdir fakat mü
dafaa sarsılmadı» diyor 

Londr:ı 21 CA.AJ - CB:B.C.l Mosko
vn muhnrebesl butiin şlddetne devnm 
ediyor. Rus kıtnları Almrın motörize 
kuvveuerinl elan şehre ıoo kilometre 
mesafede durdurmaktadırlar. Şehrin 
nahllsl Moskova'nın dış kısmındaki 
her evi bir kale haline sokmağa çalı
şıyor. Moskovn'yı tehdit eden tehıt
ke vahimdir. Faknt müdafaa sarsıl
nıamı,ştır. 

Rus tebliğlerinde Uk defa ollrnlt 
Mofask, M:ılojaroslnvesk ve T.agnn
rok'un isimleri geçiyor. İlk iki 1;ehtr 
Moskova'y:ı. 100 kilometre. Tnganro!t 
Azak denizi üzerinde ve Rostof'tan GO 
kilometre mesafededir. Bu son mınta.
kada şiddetli · muharebeler olduğıı 
Alm:mla.nn cenuptan kU\'\'etıı blr ta
arruza geçtikleri anla.şılıyor. 

Lenlgrnd'dn Ruslar muka.bll hücum
lar yapıyorlar. Bum.da Almrın kıtnla
nnın zabitan zaylatının yiizde 60-70 
derecesini bulduğunu Moskova radyo
su bilcilrmeku ve hava da!i toplarının 
birkaç gün içinde takriben 200 Alman 
tayyaresi düşürduğtinü llfm.• etmekte
dir. 

Rus tf.bliği 
Londra 21 (Radyo) - (7,15) Oecs 

yansı Moskova'da neşredilen Sovyet 
tebliği: Birinci teşrinin ytnnlnci günD 
bütün cephe boyunca §lddetl1 muha
rebeler devam etml.ştlr. Muharebeler 
Moj:ı.sk, Ma.lojaroslaveak v• Taganrolı: 
bölgelerinde bilhassa çok şiddet.il ol
muştur. Merkezde Almanlann tank
l:ı.nn himaye.sinde Rus müdafaasına 
hiicumlan püSkilrtillmüştür. Pazar 
günü 7 Sovret tayyaresine mukabla 21 
Alman tnyyaresı d~lmüştür. 

Amerika 
Almanya 

-
Amerika Hariciye 
Nazırının tiddetli 

beyanatı 

Londra 21 (A.A.) - (B.B.C.} Ameri
ka Harlclye Nazırı B. Hull dün matbu
at mümessmertne yaptığı beyanatta 
Keamey Amerika torpido muhribine 
yapılan taarruzun Alm:ı.nyımın her 
tarafa karşı taarruz fikrine blr misal 
teŞktl ettiğini söylemiştir. Almanyaya. 
bir protesto notası gönderilip gonde
rllmlyeceğl hakkında gıızetecller tara
fından sorulan suale cevaben B. Hull 
rBeynelmllel haydudlara dlplomatılt 
nota göndermek tayda.!ızdır.. demiş
tir. 

Amerikada mühim 
görütmeler 

LOndra 21 (A.A.) - (B. B. C.) 
Moı1'ova konferansına iştirilc etmif 
olan Amerika heyeti reısı B. 
Harriman dün gece Cümhurreisi B. 
Roo.evelt'le görüımütür. B. Hani• 
man, Rus vaziyetine büyük. emni• 
yt'tle baktığını söylemiıtir. 

B. Roosevelt, Ruıyaya gönderil.e
cele. malzeme hakkanda B. Harri
marı ve Hopkina ile .3 aaat müza. 
kerede bulunmuıtur. 

Lübnan'm da istiklali 
ilan edilecek 

Londra 21 CA.A.l - <B B.C.) Orta 
şarktalt.l hür Fransız kuvvetleri ku
mandanı general Catroux dün, Suri
ye gibi, Lübnan'ın da ya.kında istlklAll 
ildn edllece~Un söylemiştir. 

Japonyanın vaziyeti 
harbin cereyanına bağli 

Va ington 21 {A.A.) - Vıışington 
hükümetinln memurlan Uzak ş:ı.ıilttn
kl vaziyeti endi.şc ııe takib devam 
etmektedirler. Japon siyasctind" cezri 
ve fmi blr değişiklik gorü!mcmlş va 
Amerikan - Jnp;m görüşmelerinin de
vam etmesi siyasi m.ahafııtere biraz 
emniyet getinni.şse de. umumi k:ınant 
müstakbel lnklşafinnn bil!ı'.lssn. har
bin cereyanına ba(:h buhmılu~u mer· 
tezindedir. 



Sa.bife 2 AKŞAr-t 21 Teşrinievvel 1941 

( ___ D_'l_·i~•-G_e_c_e_kmıı!i-.::v_e _______ sn:-.ammilala~h-kmg..:ı~· _e_a_b_e_r_ı_e_r __ ~ 
Mareşal 

Timoçenko 
azledildi mi? 
Merkez cephesi kuman· 
danı ünvanının general 

Jonkof' a verilmeıineden 
bu netice çıkarılıyor 

Sovyet hududu 20 {A.A.) 
O. F. l. : General Jonkofun M~o
vanKl harici cephesi kumandanlığı
na tayin edildiiHni bildiren kararna
me mareşal Timoçenkonun azledil
diğini ihsas etmektedir. Filhakika 
xeneral J onkofun ünvanlan araııın
dıt geçen temmuzdanberi Timoçen· 
koya ait olan cmerkez cephesi ku· 
manda::ıı> ünvanı da vatdır. 

General Jonkof t 2 §Ubat 1941 
denberi Sovyet ordusunun erkanı 
Jıarbiye reisi idi. Timoçcnkonun 
gözden düşmesi ile Jonkofun tayi· 
11i. vaktinde ilan edilmemişti. An
eak şimdi tesadüfi olarak, merkez 
cephesinde cereyan eden son muha· 
,,.belerKl büyük bir ihtimal ile gene
rE. l J onkof tarafından idare edilmiş 
olduöu, öğunilmektedir. 

Moskovnnın eski garnizon kuman
danı general Raviakine gelince, bu 
ger.erd!in iQminin on gür evvel kor· 
gencrallığa tayin edilccı kumandan· 
lann isimleri arasında zikredilmiş 
olm.- ı kendisinin daha mühim bir 
v,. .. ·fove ta\'İn edildiğine delalet et• 
me1.t('-ii•. 

Alman zayiati 
Moskova 20 (A.A.) - Pravda 

gıız-tesinin harp muhabiri, son tah
minlere ~azaran şark cephesindeki 
Alman zayiatının şimdi, 4 milyon 
ölü ve yaralıya baliğ bulunduğunu 
habCT vermel. ... ~dir. 

Rus hükumeti 
Moskovanın 880 kilomet
re cenubunda Kujbys

hev' e nakledildi 

lngiliz 
gazetelerinin 
mütalaaları 

Timeı cÖnümüzdeki 
haftalar zarfında had 
bir buhran beklemek 

lazim» diyor 

Londra 20 {A.A.) - Tıme. 
gazetesi diyor ki: Almanların dik
kate ıayan neticeler elde ettiklerini 
kabul ve teslim etmek: lazımdır. 
Almanlar harbin şimdiki safhasını 
aona erdirmek istiyorlar. Bunun için 
önümüzdeki haftalar zarfında gay
retlerini iki misline çıkaracaklardır. 
Bu yüzden had bir buhran bekle· 
mek doğru olur. 

Rusyada vaziyet 
ümidsiz mi? 

Cenevre 20 (A.A.) - D. N. B.: 
Sunday Time,, gazetesi cfazla sat ıve 
fazla fedak.arlıh ünvBll'llı tr.akale
sinde bilhassa ıöyle demektedir: 

cBiz, Sovyet Rusyadaki ümitsiz 
vaziyet dolayı&ile hükumeti acele 
bir pfırtİha hareketi icrasına aevk
etmiş olan veya sevketmek isteyen 
kimselerden değiliz. Vereceğimiz 
hükümde ihtiyatlı olmak ve dünya 
üzerinde vukun gelmiş muharebele
rin en büyüğünü yapmakta olan bir 
müttefikimiz hakkındaki aempatimi
zin hararetimizi mümkün olduğu 
hdar mutedil bir ~ekilde idare et
mek lazımdır. Hal'1azırda elimiz
den gelen her ııeyi yapmakta oldu· 
ğumuzu farzediyoruz. Lord Beaver· 
brook. ile Harriman·ın mucizeler 
yapmalarını beklememelidir.ı> 

Ayni gazete sözüınü şu suretle 
bitiriyor: cSon hafta vekayünin, 
modern Almanyaya kar~ı ckolay> 
bir harp yapılabileceği suretindeki 
son vehimleri de ortadan kaldırmı§ 
olduğu %annındavız.ı> 

Fransada 
suikastlar 

Nantes bölgesi Alman 
kumandam öldürüldü 

Non.ork 20 <A.A.> - Rcuter: Sov- Benıe 20 (AA.) - Nantes böl-
Jet Rusya hükumet merkezinin Mo6- gesindeki Alman kumandanın:tı 
kovanın 880 kilometre cenup doğu- katledildiği, Vichy' de resmen teyit 
aunda Kujbyshev şehrine nakledildiği edilmektedir. 
söylenmektedir. F d 
Sefaretler heyeti nerede? ransa a kurşuna 

Tok,·o 20 CA.A.> - Japonyanın Mos- dizilenler 
b>va büyüt elçl.sı. B. Tatek:ı.wa. tara- Paria 20 (AA.) - l§gal albnda 
tından gönderlhnl.ş olan ve Jnpon bulunan Franaadaki Alınan kıtaatı 
Hariciye Nezaretine gelen bir. telgraf- k d ı "' bl"W d' M 
ta, büyük elçi, kendislle maiyetinin ~ an ıb"l, te ıg e .. ıyor: em-
ye bütün kordiolomat!ğl.n, Kazan'ın nu aılahla.r bul~ndur~ugundan dola
eenubunda KuJbyShev yolu 1izerinde yı 1 S il)( te§nnde ıdama mahk6m 
bulunduklnnnı blldlrmektedlr. Telgraf ed.ilmiş olan Beaugency'Ji Hub'ert 
lıfoskova. Ue KuJbyShev arasında. tıen- Tufferv. bugün kur,una dizilmiı1tir. 
den gönderilmişUr. Zağrepte Alman 

askerlerine bir ıuikasd 
Bulgarisianda Dem 20 CAA> - Zağrepten 

'6lldiriliyor: Hırvat C!ahiliye nezare

4 kundakçi idama 
mahkiim edildi 

Sofya 20 (A.A.) - Sofya aaliert 
mahkemesi, dün gayri Jcanunt bir 
-.nele tetckkülünün 1Cun°daltçı gru· 
punun reisi ile üç bıwnin idama mah 
\Om etmiştir. Bunlar ohnmdifer le.a
zalan hazırlıyacaklar, köprüleri oer
hava edecekler, yangınlar çıliara
eaklardı. Mahkemenin verdiği &
nr, devletin himayeat kanunu ah· 
Umına tevfikan verilmiştir. 

d 30 eylülde i\lman aak'erkrine kar
F yapılan eui!Caıt neticesinde 1 3 Jd. 
flrifn ee-BtF eaildiğfni bildinnekte
dfr. 

Japanyada muhabe
rata sansür kondu 
(Sa§ tuah 1 inci sahifede) 

Japonya, evet veya hayİr 
cevabi istiyor 

Tobo 20 (AA.) - Reuter: 
ToJo kabineebıln, i\merika - Japon
ya müzalCerelerini kesmeden evıvel 

Hayat pahalılığı Japon aakıert tekliflerinin red veya 
kabulü hu.ueunda Amerikadan açık· 
ça cEvet •etF• hayın dmilmeeini 

Münakalat Vekaleti gemi talep edeceii Tokyoda zannedil-
•• • ırektedir. 

murettebahmn ücretle- Canberra lO (AA.) Uzak 
rine zam yapıyor prlt başkumanClanı tir Robert Bro

ke - Poph.am YenJ Zellndaya yapa• 
caiı seyahatten vazgeçmlftir. Gene-

Ankara 21 - Hayat pahalılığı k&I11· ral iatiıarelerde bulunmak için bir 
mıda geliri muayyen olanlann korun- k ·· d ha A )yad kal 
ması için bir rapor hazırlaruıll3tır. aç. gun a . vuatra .. a • a-
Rapor tedkik edilerek bir karar ve- cak, sonra Sıngapura donecektir. 
rll~~ektlr. Münaknlılt veklUetı az üc- C h b -
retli devlet denlzyollan gemı mürette- Üm ıniyet ayramı 
batının terflhlert için ayda beş liradan hazırlığı 
on beş liraya. kadar zam yapmağa 
karar vermlstlr. Znmlar 150 bin llro VllAyet tarafından teşkll edllcn 
tutmnktndır. Bundan güverte ve ma- komite, Cümhuriyet baym.ını rnei'nslm 
kine ı tromol"n kamara memurları. progranunı hazırlamıştır. Bu progra
dümenci, m::ıranrroz, yağcı, ate~! gibi ma nazaran, Vllft.yet balosu Taksim 
hf gaz:lnosunda. verilecektir. 

zmcUerde bulunan 2 bin kişi istifa- Dl~er taraftan '""hrimlzde mcvcud 
de edecektir. 6 .,,.., 

- --- bütün mekteplerde Cümhuriyet bay-

B · 1 • ramı hazırlıklarına hararetle devam 
ayram tatı 1 olunmaktadır. Cümhuriyet bayramı 

Resmt d"\'~lr Ş ker bayramı mÜD!l- mfinnsebetllc Ankaraya gidecek olan 
s:b:tile yarınd n ltlbnren ~~rtcriı' 'zcl knfllclerJ çarşamba günil hususi 
ınınu s!bahın:ı. k11dar tatil cclilecekt!r. bir trenle hnreket edeceklerdir. 

Gördüklerim, duyduklarım B. Funk 
münim bir 

nutuk söyledi 
Eski şeker bayramı arifelerinde Hocaların üniforın• 

Ramazanın 2'l nci gecesine rasla
yan (Kadir gecesi) sclf1tln camilerin 
mhıarelerl kaftan giydikten, yanı yu
karıdan aşağı dört sıra kandille do
nandıktan roımı. Şehzndebaşının, Di
reklernrasının lkindJ ve gece kalabalı
ğı tavsardı. 

Ezana beş dakika. kala iftara. dam
layı~ların arkası kesilir, mahyalarda 
gidişe alamet <Su yolu>, (Çifte kayık) 
gibi resimler, <Elveda) gibl yazılar gö
rülür, U ı ayın bir. sultanı> ndan ay
rılış kederine bayrama kavuşuş se
vinci karışırdı. 

(Şeker bayramı) çocukların, (Kur 
ban bayramı) hacıların bayramı. Bun
lara (idi rıtır) ve <İdi edha> dt'nllme
sı Cfıtır)ın oruç bozmak, (edha) nın 
d:ı kurbanlar demek oluşundan gell
yor. 

Şeker bayramı yakl~ırken herkes 
haline göre hazırlıklara gi.fi§ip ele 
güne karşı küçük düşmemeğe çalışır, 
en önce de çocuklann sevindlrilmesl
ne bakılırdı. 

Evin çocuklarına. ba.ştan aşağı bay
ramlıklar, konunun kO'DL'iununkllere 
el öpmelik mendl11er alındıktan sonra 
tedarik edilecek şeyler daha. var: 

Üç giln misafirlere çıkanlncak şe
ker, kapıya gelecek mahalle bekçile
rinin, tulumbacılarının, sakalannın, 
uçlarına bir veyn. Ud çeyrek ba~lana
cak yazma mendiller!. 

<Büyük b:ışın derdJ büyük olur) me
selince büyijk konak sahiplerinin bay
ram hazırlıkları da gen~ mikyasta. 
Çocuklardan sonra hallleye, kerimeye, 
geline yepycnl fistanlar; mahduma, 
damada mum gibi kostümler. 

Haremle seltlmlıktaki maiyet de 
unutulmaz: 

Kahya kadınlara, eski sütninelerc, 
tayalara, Çerkes dadılara, siyahi ba
cılara koyu renkli kumaştan entari 
ve hırk:ı.lar; başlarına gene koyu 
:renkte, yazmacı İzann yemenllerl; 
ayaklarına keçe terll.kler. Halayıklara 
genç harcı elbiseler, hotozluk pazal
Jer, rugan terll.kler. Ahretıl.klere al, 
penbe, mavi go.z bÔyamnlan; ayni 
renkte basma entariler, mercan ter
llkler. 

Arada harem ağac:ıtpz da mevcud
sa. ona. da bir takım istanbulin. Zira 
bir müddettenberl llmonlleşmlş. Aklı 
fikri sultan saroylanndan birine kapı
lan1p Ha.şahır arobalannın arkasın

dan at koşturmak. Derdi günü de hiç 
değilse o hemşehrilerinin kılığın:ı. gir
mek; yani parmak ya.kalı, önü düğme
siz setreyi giymek 

Kahyatendlnln, yahut kAllya kadı
nın yanına katılıp Karaköye yollanır, 
<İştayn), (Tlring), (Mayer) gibi hazır 
esvapçılan yoklarlar, müşterisi az ve 
artık barld olan mnhud İstanbulin 
güç bel~ bulunur, Arapçık hemen sır
tına geçirir, bir (Arife çiçeği, leş bo
ce~n olup çıkardı. 

Istanbulun kenar mahallelerindeki 
fıkara, yoksul QOCuklar, bayramlığını 
arife gününden giyen akranlarının et
rnfm:ı. ü.şüşürler, makamlı makamlı: 

- Arl!e çiçeği, leş böceği! diye alay
larla hınç alırlardı. 

Seltımlık böluğündekllerln de gö
nülleri hoş C'dllmede. Hepsine, mevki
lerine göre derece derece, nevi nevi 
mendillere sırıtmış çam~ır: Kahya.
~cndlye, başnğaya, arabacıbaşıya maa 
yakalık ve kolluk :Cren.k gömleği; bağ
lanmış kravat, flldlkos fanll! ile bir 
çıft çorap, patiSka don. Ahçıbaşıya, 
bahçıvanbaşıya, uşaklara kutnu min
tan; bez iç gömleği, Amerlka.n don, 
pamuk çorap. Ahçı, arabacı, bahçıvan 
yamaklnnna, ayvaza, hıekçlye basma 
mintan, gene Amerikandan don göm
lek, imam çorabı. 

Bunlar Sultanhamamındakl (Şapi
rer) in (Gün doğdu> mağazas-.ndan, 
Kapalıçarşıdakl yağlıkçılardan alınır, 
bayram gecesi dağıtılırdı. 

o gece ahçıba.şılann lşgiiznrlı!P da 
var. 30 rnmnzan börekten, baklavadan 
attırdık.lan ya~. un ve şekerle beyzi 
şekilde kurabiyeler yaparlar, mabeyin 
kapısına bizzat getirip, ttk tık vurup 
içeriye verirler. 

Koskocaman tepsideki kenarları 
yaldızlı iki ta.bak vellnimetıe han-

kalayıp oruca niyetlenmişken davulu 
duyar duymaz, <Tok kamına deler) 
diyerek çakmtıya başlıyan b:ışlıyann. 
Tedarlkslzler arasında da şişenin di
binde iki parmakçık bulabilmek için, 
köşeyi bucal:ı araştıran nraştırana. 

Bayram gecesl en ziya.de meyhanf?
cllerin yüzü gülerdi. Ll.nga, Yenlknpı. 

«Mübadeleye yaraya • 
cak altınlara mihver, 
harp bittikten sonra 

malik olacaktır 

Tavukpazarı, Edlmeka.pısı, Balıkpaza.- R A A 
rı, Galata., Tophane ve sal.redeki Mak- oma 20 (. · .. ) - Burada bu-
sutlar Agoplar, Apustollar, Nikoliler lunan Alman iktısat nazın B. Funk 
cilyük paskalyalarmdan fazla. bayram bir nutuk irad ederek yeni nizamın 
ederlerdi. ve Avrupa sahasının sulhe lı.:avuı1tu· 
Ayyaş takımının ramazan girmeden rulma.sına ait tedbirlerin bir taslağı

evvel bir içki Alemleri vardı kl bay- nı çizmiş ve hayat ııahasına dahil 
ram gelinclye kadar perhize ya.tarlar, ,_. ı Akd • h d • ~ 
adına. (Bıçak silim!) derlerdi. uu ~n~n . enız avzasın a s~y~ı 

Rumclldcn ka\·ança fmlş. İstanbul- v~ Jktıııa~ı. şartlann ~ağlam ymı bır 
da.ki Rumeliler, Rumelide çok bulun- nızama ıstinat etmesıne nezaret et· 
muş olanlar buna rla.yetten geri kal- menin ltalyanın ba~lıca vazifesi ol
maüardı. Seldnlk, Manastır, Kosova duğunu söyl~i tir. B. Fulı: ezcüm· 
vllflyetıerinde çok bulunmuşlardan ve le demiştir ki: 
tanıdıklardan bir zat bu Adeti hiç ka- İngiltere ilo Ameıikanın iktiaadi 
çırmnz, uzını boylu anlatıp dururdu. sahada liberal usullerin muhafaza 

Oralann eşrafından, çitlik çubuk "d · . · .. d ı "ki • 
sa.bibi beyler ramazan yaklaşırken ~e ~ amesı ıçın muca e e et~ en 
eşi, dostu toplıyarak mükemmel bir. 1ddıasında bulunmalarına ragmen 
eğlenti yaparlarmış. O gün kuzular, harici ve dahili ticaretle ini gittikçe 
hindiler, kazlar kestirilir, kıymalı, tat- d1ıha ziyad-e devlet otoritesi altına 
lılı hamurlar yaptırılır, binlikler, da- koydukları şu aırada, beyrıelmilel 
macanalar dolusu rakı, şarap vur pat- müstakl>cl ticaretin inkişafına mlni 
lasın içlllr, Screzln bembeyaz tenli, ı k ta d ·ka d. liir sistemin 
güzel endamlı çengllert raksetkr, alın- 0 a.c~ rz a 1 sa • ı • l 
ıanna altınlar, Mecidiyeler yapıştınlır, tesısınd~n bahsetme~n sam~t .o -
hnvaya aıtıpatı:ırlar sıkılınnış. ımyacagına ve fuzulı telakkı edile-

Çengl faslı bitince davul zurnn; ceğine kaniiz. 
Rum çalgıcıların çaldığı, kemenr.c Zaman zaman beynelmilel müba
bozması Cgosel:ı) ve Bulgarlann ga.y- delelerde görülecek istihsal fazlalıli
dalan başlar, daha ardından hep bir- Tarını takas suretile örtmeğe müsait 
liktc (sirto> yıı. girişilir, derebeylerl, b. l k 1t k il 1 aaı 'Cla 
mlsatlrlert hep bir arada hora tep- ır .çare 0 ":~ a ın. u am m • • 
meğe kalkışırlarmış • fayaalı olabılır. Berlın • Roma sıyası 

Bunlan ballandı~ ballandıra anla- mihverinin gittikçe lazlala,an ve da· 
~an. ah ve vahlarla. yanılıp yakılan, ima daha süratle ilerliyen sıkı i~bir· 
Istanbulda da oldultça yüksek bir liği ile, bu işe yarayacak. albnlara, 
mansıba konmuş olan b\zim ahbap devam eden bugünkü harp l:iittiktcn 
bey, şaban ayının sonlanna doğru sonra sahip ve malik olacağız. 
mutlaka bir içki daveti yapardı. 

Kadınhğa 
özenmiş! 

_ • ..,or: 
Ali - Gazeteler yıu-o~eJ 

Kaptanlar, avuhtlar, hak·.-d
gibi, artık öğretmenler de "!""" 
nasak elbi:se giyeceklermiş. • . 

Veli - Ala... İntizanı 1!1• 
kemmel §ey~ir ••• Fakat azjzirll' 
takip edilen garip usule ak:!,:i 
miyor .•• 'Asıl disiplin nok tft'1 
dan üniforma talebeye I~ ı 
de~l mi) Okul içinde jçtiJI''. 
müsavatsızlık ortadan kalk'!'' 
okul dı11nda zapturapt te~ 
edilir. Çocuğun yaka~d 
numaradan kim olduğu anl.tl 
1ır. Melctepli bu sebeple '~ 
zadan korkarak bir mündeb' 
ıizliğo giriımcr. Eskiden bllf' 
leydi. Şimdi, üniforma gibi '~ 
za da kaldırıldı. Amma. h• 
ettikleri takdirde, hocalar h~t" 
ketlerinin cezasmı çekiyor f• 

Şimdi de, iste. aırtlarına unJfor· 
. ---LJ B • k'" ··ye ts• ma gıycçea; er. arı ursu 

lehe geçse de rahlelerde Ö~ 
menler onların buyurdukl• afi! 
dinlese, it asıl o zaman taın 
ohırll 

Yirmi bin tankın 
yaotıöı taarruz 
(Sa§ tarah 1 inci sahifede) P' 

yollarına büeum etmi~lerdir. f efe' 
hava tnıtlarına rağmen bütüsı h• i( 
kat sistem dahilinde cereyan e~t' 
tir. Tesirli bombardun81llar nh elJ 
sinde "demiryolu hatları mu ~
noktalarda !kesilmiş ve uzun fl1 d• 
leler içinde raylar ve çok ıni~ttlr 0~ 
otomobil tahrip edilmi~tir. Bir çge' 
tank da ya tahrip olunmu~ ve)'a~ıl' 
ri çclcilmek mecburiyetinde bıı 
mıştır. -1•' 

O devrin son zamanlannda böyle 
toplantılar yasak. Kolayını bulur, ya
kından uzaktan birkaç akraba çocu
Aunu peyleyip sünnet ettirir, ba.hçcs!
ne çadırlar kurdurup ince sazlar, hok
kabazlar, çengiler getirtir, sabahlara 
kndar mlsatlrlerlle beraber dem çe
kerdi. 

Londra 20 (A.A.) - Mosk~ 
nın, 16 bin Ha 20 bin Alınan •. 111• 

Tinıes gazetesinin kının iştirakiyle yapılan üçün~~ ,, 
arruza lcar~ı müdafaasına fngıl~ Je. 

o r:ım:ı.zanlarda içenler hlç yok muhabiri Madritte kadin Amerikıın tanklariyle tayyarelert 
mu?" Arab:ıslle. Oruç edatı taslıyan kılıgı" nda yakalanmı• iştirnk' etmektedir. rııı' 
Bekrilerin n~ızlarında. ka.ranfll, ka.ku- ~ Moııkovnnın, cenup ileri hatlıı ~· 
le, sensen. Bununla. beraber buram o~ft da, cıehre karşı belir.en ciddi bir t~ .. 
buram neşrettikleri ispirto kokusu Madrlt 2° CA.AJ - D.N.B.: ....... - v ' k. P' 

(Ben buradnyım!) demede, şıppadnk §arktan LlZbon yolu ile Londmy:ı. dön- dit, Timoçenko tarafından a ·ırn 
da seznmede. mek üzere bl?: kaç gün evvel İspan- raktırılmıştır. 11~ 

Hiç unut.marn. 12, 13 yaşlannda ka- yaya; gelen Londrad:ı.kl Times gazete- T ulayı tehdit eden Alman tıı f' 
dardım. Bizim vnldanım.Iarla beraber, sinin muhabh1 M. Wrangel Craker birlikleri. Moskovanın cenubu ~ d• 
büyüklerden, sofu .sulahalığl.le meş- Madrltte tevkif edilmiştir. bisinde kain Rynzan istikıune1tı11 L• 
h bl h tin N'e Bu tevklt h!dlsesi pek garip blr "l ur r azrc "'lantaşındakl kona- dri in bn •• ntr d 1'lerlemı"•lerdı'r. Timorenko. t_,. p.1• 
~ ift ittik tarzda. olmuştur. Ma t .. ,,....,, ca - " .,, 
1;1ınn ara g · delerinden birinde, çok "'ık ..ı • .ı"-1~, tiyatlariyle miidahale ederek. L~ Ezana daha vakit var. Konağın ben " ~ .. '" • ..., ~e" 
ya.ştnkl torunu önüme düşüp bahçe- başında tüylerle süslü bir ~an, man kıska~ın cenup ayağını 17" 
deki kaska.dlı havuzun yanında., tel omuzlarında beyaz tllklden b1r kurk, rin arkaaına çekmek üzere bu t~ ıJ 
bölmeler içindeki kana.ryalan, gilver- ar~da. hareıı 1pe.kl1 açık renk bir l>üsii bozmuştur. Bu kıskaçın ~1111 ••• 
cinleri, tavşanları gooterdlkten sonra: kostum, ellerinde açık renk eldlvenler, ayağı ise, Kalininde tesbit edılt11 ti 

- Hadi, dayı beylerime bakalım! ipek çoraplar giymiş bir kadının . B b"l . R 1 t afırıdıı 
ayakl:ınnın bu zarafetle mütenasip ol- tır ·. u 0 .. genın . us a

1 
r ar __ .\,t dedl. Taflanlarla kuşatılmış kameri- t d 1 · • 

yenin yanına vardık. mayac:ık kadar büyük olduğuna dik- gen a ın ıvın .. ~ ııır n -~ b"' 
İçinde, göğsü sırma kordonlu, altın kat eden İspanyol pollslerl, kadmdn.n henüz teyit edilme~iştir, fok!t. bef 

madalyalı ceketıertnı fora etm.Lş, ter hüvlyetlnl gösteren vesikalannı iste- r~.da muh~reben~n ~e:rnm ettı~ı tıı.' 
bıyıklı 1kl gençle mor fesleri yanıı. yı- m.lşler ve bunun, İspanyolcayı çok fe- gundenben ~hnn, 1k1 muharıp h' 
lok, omuzlarının biri kalkık, öbürü na. konu~~m kalın sesli bir er'kek ol- raf arasında elden ele geçtiği uı 
inik üç dört kUlhanbeyi; bir de y~ll duğunu öğrenml.şlerdlr. min edilebilir. 
s:ıbklı, kara. sakallı softa. Times mnha.bi~ e~yaların.ııı tet- Her halde, çok sert bir hiicof.' 
Rakılan yuvnrlarlarken seslenme- klk1 &ırasında mühim vesika.lara tesa- h 1 1: ld " ·· "lnıe1'1e" 

deler: düf ed.Um.Lştir. Hariciye NezareU hall- ~n a .. nmax:ta ?. ugu .~0~~ •• ece~ 
_ Donik! Manol' uı hazırda. bu mesele lle me§glll bulun- dır. Eger bu hucum puskurt~1 L'-"'' 

.. . .. an ayvaz, 1 Al 1 1 k J .. IY 
kilerci neredesiniz herlfier? Meze ge- maktadır. o urea, man arın, gc ece ı ~, 
tlrln hergeleler... · ·· haıda, ayni derecede büyük tıl .,, 

Serıned Muhtar Alas Moskovada o"rtı• yasta ikinci bir hücum yapfl11e' 

lran yolu 
.l\1eaaagero: «fdevcud 

şimendifer hathni adeta 
yeniden yapmak 
lazımdır» diyor 

muktedir olabilmeleri muhtemel 

idare ilan edildi ğil~desadaki kıtaatın tahliy~ ç;! 
mükemmel bir hareket olmu~. rİ 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) suretle Kırımdaki Alman kuvvetle 
1 

Bu makalede, Stalln'in, örfi idD.reyl bir misline çıkarılmıştır. Ruınenle, 
11A.n eden ta.rarnamool iza.h edllmektıt sekiz gün süren tahliyeyi ancak bcll 
ve alman tedbirlerin, tehrin mfida.ta.- · d ı - "ld""'' aJ1l11" 
ası ba.kmundan katı bir ehemmiyeti zın epo arı a.tcşe verı ı~ı :r. s İf' 
halz oldutu söylanmektedJr anlamışlardır. Almanlar Kafka . ., 

fendlnln; daha küçürek çiçekliler! Roma 20 (AA.) _ Mea.aeero 
mahdumla. gelinin, terime ile dama.- Am ·L lıl ı f "lizl • 

Maltale, düşman ~ karşı tifame.titide yapnaklan ha~.e~t"' 
nasıl möcadele edllecetinl, 1st1hklm Kırımı zaptetmed~n gitgide 8~ 
Jtlerlnin na..sıl süraUend.ltlleceğinl, şeceğini ı;ı:Öt~,..klP-rdir. 
ahall ordusuna 1za.h ve bal.kl, baş şeh- • • 
tin mtıdafa&81 ııoın. b&ya.tıarmı blle Roma büyük elçımı~ d.ın • ufacıklan hafldlerin · ortadaki gazetesi, erı~a ar a ngı enn 

ta~ ta.bak da arada.k.IJ.ertn. Sovyet Rusyaya yardım meselesini 
Bunlar derhal boşaltılır, içlerine sa- halletmek taaavvurlarile alay et· 

n llra, çeyttk lira, mecidiyeler konup me:ktedir. Bu gazete yazıyor: 
tepsi geri ver111r, bahıı.,teri alan Bolu- «Amerikalılarla lngi]izler, lran 
lu a~, çentSine aürüp lilrüp cebe tarible Ru.yaya mühimmat yet:İ§· 
atardı. tirme'lt için mevcut demiryolunu ye· 

Ram.azan tam tamamına bitince 
<Telanlll sell.onn> yani iiç ure ondan 
otuz hesablle bayram edillr, arasıra da 
yirmi dokuzuncuru otuzuncuya. bağlı
yan gece, hattft. bazan sahur yenip, 
aıtız çalkanıp imsfı.k topu beklenirken, 
bayram davullan gürlemeğe başlardı. 

Yeni ayı gören bir müsllm klşl, iki 
ş:ıhldle beraber tA Rnmlzden veya 
Kağıthane köyünden dörtnala Süley
manlyedekl İstanbul kadılı!Pna koş
muş; müjdeleyip avaldlnl almış. Ya
hut da viHl.yetıerln birinden <rüyeti 
hilA}) olunduğuna dair telgraf gelmiş 
Artık işret ehlln1n keyifleri key!. 

nilernek ve lıatta yeniden lnp. et· 
mek lAznn olduiuau anlanu,larCltt. 
Böyle bir it ise, h•it bir ıey değil
dir. Uzun Eamana muhtaçt•. 
Bir milyon İngiliz lirası tahmin 
olunan ururt malzeme, lrana Avus
tralyadan naklolunacakhr. Bu da 
mühim teşkilat işidir. Şimdi mesele, 
llu işlerin yapılıp yapılamıyacağı ıve 
yapılsa da bir faydası görülüp gÖ· 
rülemiyeceğidir.> 

Bu yil 446 talebe 
yatıli kabul edildi 

fedaya hazır oımata. dam ettttten vazifesi batına dönüY0 ' eonra. dlYor ki: ~ 
cEli sllA.h tutan ner yurddaş, düş- Blr mftıddettenl:>eH mezunen nıeın 1f. 

mamn JO}unu bsmell muaddes blr kette tıaıunan Roma. btlyölr. •~ ~ 
vabzi!e bilmeli ve her sokak, her ev bil' H~yin Ragıp vazifesi ba.fınA & re· 
kale haline gelmelldlr. Bu emre mu- etmek üzere bugün şehrimizden ?tt\ 
halfet eden herk.es. vakit geçiremeden ket edilecektir. 
Uıkerl mahkemeye verilecek ve biitiln #fi __________ _._., 

mtl.,en1kler, casualar 'fe diler ecnebi 
aja.ntan, dertı.al kutşun& d1zllecekt1r.ıı 

Bir Sovyet komiseri 
« Moıkovayİ kaybetmiye

ceğiz» diyor 
Londra 20 (A.A.) - Moskova ~rl 

onuncu muhafız taburu komisert, 
Moskova ahalisine hitaben radyoda. 
söylediği. bir nutukta demiştir ki: 
•İngllterenin ve Amerikanın tank

lan ve tayyareleri yardıniımıza gell
yorlar. Geniş memleketimizin her kö
§eslnden mütemadiyen taı..-vlyeler gel
mektedir. Azmimiz ve geni'? knynak-

•• demeli? 
Dünkif ajans telgraAarınd• 

iki mühim tereem• yanlı§J 'V&rd•· 
MoskovaC:ia cetat> de aiegd 

ilan edildi, kar§llığı anuhaııa•• 
hali ilan edildi> deniyor. Gece 
yarısından sonra ccouvre-feut 
iliin edildi tabiri İ:Je «ışık ıön• 
dürme> diye yazılmuı, yanlıştır. 
böyle 

Bütüıı ramazan k~an çatık, surat
ları nsık. çeneleri kısıklnr sen, şatır. 
Otuzuncu günün nkşamı son top atılır 
atılmaz lftn.r sofrasından çilingir sof
rn.sına nktamıa ede:n edene. 20 uncu 
günün gecesı aalıura oturup, a1zı çal-

dememeli; 
Örfi idare ilan edildi, aokağn 

çılanak yasağı ilan edildi. 

demeli! 

Ankarn 20 (Telefonla) - Bu yıl pa- l:ınmız, faşistleri, Moskova. kapıl:ınn
rasız yatılı tmtlhanlanna 4681 talebe da ezecektir. Askerlerimizi ve onlann 
girmiş, bunlar arasında en yüksek not yurdseverllklerini bildiğim için. mağ
alan 446 talebe parasız yatılı olarak lup olmıyacaıtımızı blllyorum. ;Mosko· I 
kabul edllml.§Ur. - vayı kaybetmıyeceğiu ~-------------
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~AMDAN AKŞAMA 
lı.riatokrcit belediyeci

likten Cl emokrat 
belediyeciliğe ••• 

~'1tnPa1aya bir İfİm dü,tü. He
ı:_ hemen b-tün· bir ·· b "'1 iti u gun, a ıem· 
Ad ulıtelif )"erlerinde dolaş~ 
~iti haşında dilenci... İskele mey· 
b Ve p • • • d 1:ıt]tdi • ~ yerı çamur ıçm e .•• 
h11rld Ye~ilık denen bir mefhumun 
tine kakı arka sokaklara ginnedi· 

" ai] oldum. 
v~r Sırttan •yle Kabataşta otururdum. 

>'okuıı Ayıupaıaya doğru brmanan 
_ ara esefle bakardım da: 

Jıtthtn Arnavut kaldınmlan Sultan 
~ Uddanberi himmet görme

ı<;. · diye dii§ünürdüm. 
dlh. ~~llfadaysa aldığını intiba 
~r ~dir: Üçüncü Selimdenberi 

tlirarnanuı ... 

t.1uııı--. b. .. . izi 
teçtıı "".:"'m ır munevverun e 

tun Harbiyede yürüyorduk: 
~d· Baırnuharririnizin asfalt hak
ttllı Ü Yazd·lclarına ıunu da il.ive 
tenı: · - dedi. - Bu memlekette 
~ll demokrat, belediyecilik aris· 
l'tlııı Bu tenakuz ortadan kaldı
ıatl :a hakiki belediyeciliğe kavu-

~. 

~ı::::w~angi noktaya temas etmek 
'"~ 1ırın· . '°l!rd' ızı se-:ziyorum... - cevabını 

~Or lln. .- Mesela ana yollar yapı• 
llıııı ·d Dıyelim ki Me~e caddesi. Bu
~t~ • etrafındaki apartımanlarda 
huı ~er oturduğuna göre umumi 
~Çtrıın katlandığı masraf bil-
~e~ onların nef'ine oluyor. Fakat, 
tor. t, manbk böyle iaap ettiri
da k•~lbette zavallı fıkaranın kıyı
~lı 0 Yede barmdığı kenar mahalle· 
h rı~ evvel, ıehrin ana caddeleri 
le .acak. Zira, Kabatl\Şlı Ahmed
l'll"l'dası.ınpft§a?ı Mebmed Taksim 
d'"f l\nmdan senede asgari üç bet 
l\as' 0 laun istifade ederler. Amma 
ııtrıd ltnpllfanın Sultan Selim zama· 
da.

11 
lrıberi metruk kalmış sokağın· 

liirı hle<;rnek her İstanbulluya bü
)'11 llYatında bir kere bile ekseri· 
t11ta rınaip değildir. Şehrin esas mec· 
~ı~;~ı ve mühim noktalarını önce 
ı_ . ıp düzeltmek, sonra teferrua· 
1>U:1lınelc: belediyeciliğin icabıdır. 
ltı.tıırlnın her yerinde bu, böyle ol
)o~ Ur. 1-fic J.ir rfn--1:-.. t belediye 
•ırrıı'"r ki ıehrin kalabalık, ana kı· 
~ lrtnı bırakıp, kö,e bucakta, fa· 
ka. ~ahalle1r~i im~ra uğraşsın. Baı· 
~ ır cihet ..fl'.ha var: Ana yo11arı 
l1ı ; Yola sokmak on milyon lira-

11: la • 
l~ · ıse, k'nar mahaJlr,-· •. mahal-
lıd; benzetmek yüz milyona bağ· 
le h·· ~etre murabbaı meselesi! l~
lİiirı~hın bn ~ebeolerle o tenkid et· 
~İ}-1 ~ aristokrat belediyecilik tar
til. c .~'lt~ı• ~·:vowz. Yalnız biz de· 
l' buu:."'I d: nya belet!iveleri ..• 

tııc ,lrn hu sırada cephemizde da
ltıiikt bir sokak belirmişti. Ne de 
ltııa ! ~nu:le~ s.;r,ek kaydı asfaltlan· 

tii~ulı~tabım, ince bir istihza ile 
ltrtısıyerek burasına işaret etti: 

ı:, ~ !<oskcx:a meydan bu halde 
t~ı elı dururken o dar sokağın se-
1\ .... .:ı:.ce evvel böyle dümdüz Av-

., ... , b" hal .\sı • O' e sokulması nedir? ... 
a.~ l>ır İpucuna sahip dcvi!:m 
~ a, tah""lj .. :-.; vilrütey.İm: Bura· 
~•t rtıtdıalı:kak ki, hatırı geçen bir 
•ıtı:~ (!\l'İ vardır. Arastırın bulacak-

(l'eın· d . B .. l'ot ın e erım: ırıne taf atmı· 
d 1.1rrı. Şu s<>tır~an yazdığım sıra
hat :> ~~ce vollfn nedf'"' ve kimin 
ta.kırı ıçin yapıldığım bilmiyorum. 
~bllt hövle k:ırakmi imarlar ls-

ulda '1it' tane de~ildir.) 
li•-;- ... İıte, «aristokrat belediyeci-
l{ .,, d. b 

ıye una takılıyorum. 
l>ah Ayni serlevhayı başka bir 
d~n da üzerine koyabiliriz. - de
l~ - Mesela her hangi bir eğ
l'ıt c~ ve sair belediye müessesesi 
tt1 l>ı •rlcen orta sınıfı, fakir sınıfı de
t\-\~ :tengin sınıfı nazarı itibara al
f~ı· ... Ağniyann ölçülerine göre 

'Yete giriımelc... Değişmesi icap 

(Va - Nu) 

~vamı sahife 7 sütun 2 de) 

Sahife S . 
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~~ ................................................................................ ..,_ 1655 senesinde 

lhtikarla 
mücadele 

Dün ikinci cezaCla bet 
da vaya bakıldi 

Dün asliye ikinci ceza mahkemesin
de muhtellf ihtlk5.r davalarına bakıl
kılmıştır: 

ı - Fazla f iatle kundura satmak
tan maznun Ba.ker ma~az::ısı müdürü 
S&.lamon Serera ile mağazanın kun
dura dairesi şetl Dlmltrlnin muhake
meleri, ikinci ceza mahkemesinde bi
tirilmiştir. Muhakeme neticesinde, 
bunların, Fiat mümknbe komlsyonu
nun tesbit ettiği kir haddini ~arak 
fazla. flatıe kundura. sattıktan sabit 
olmuş, ancak bu satıştan temin ettik
leri kılr miktan pek fazla olmadığın
dan, her iki maznunun otuzar lira. pa
ra. cezası ödemelerine ve mnğazanın 
on gün müddetle kapatılmasına ka
rar verilmiştir. 

2 - İsak adında bir ı;eyy:ır satıcı 
ile oğlu Yeşova kllosu iki liraya satıl
ması lnnm gelen bir otu, SCylll.n çayı 
diye kilosunu on liradan sattıkl::ı.rın
cian, ikinci ceza mahkemesinde yinnl 
beşer lira para cezasına mahkum 
edilmişlerdir. 

3 - Lokantasındaki listeye göre por
siyonunu yedi buçuk kurulla satması 
lfızım gelen ~kembe çorbasının porsi· 
yonunu on iki buçuk kuruşa s::ı.tan lo
kantacı Vasll ikinci ceza. mahkeme
sinde muhakeme edilmiş, suçu sabit 
olduğundn.n , yirmi beş Ura parn cezası 
ödemesine ve dükkanının bir hafta 
müddetle kapatılmasına karar verll
mlştir. 

4 - İçine hiç kahve karıştırılmadan 
kavrulup çekilmiş nohudu, hall.s kah
ve diye k1losu yüz seksen kuruştan 
satmaktan maznun Sabri dün asliye 
ikinci ceza. mahkemesinde muhakeme 
edilmiştir. Sabrinin bu flatten otuz ki
lo nohudu kahve diye sattığı sabit 
olduğundan, kendisinin bir hafta 
müddetle hapsine ve elli lira para ce
zası ödemesine karar verilmiştir. 

5 - Fener civarındn Polihron adın
da biri derecesi düşük rakıyı yüksek 
dereceli rakı flat lne satmak suçundan 
yakalanarak ikinci ceza mahkemesine 
verilmiş, muhakemesine başlanmıştır. 

Vali ve belediye reisi 
Ankaraya gitti 

Vali ve Belediye Reisi Dr. B. Lütrr 
Kırdar, Dahiliye ve Ticaret vektl.let
lerlle Vilayet ve Belediyeye alt mevzu
lar etrafında temas etmek üzere An
karaya gitmiştir. Valinin seyahati kısa 
bir müdde:; sürecektir. 

Çürük ayakkabılar 
Birçok klmsele: Fiat mürakabe ko

misyomfna müracaat ederek, bayram 
münasebetlle aldıkları kunduralann 
pek çürük çıktığından, b::ızılannın 
tecrübe için evde glylldlğl zaman yır
tıldığından şikayet etmi.şlerdlr. 

Bu müracantıer tedkik edilmiş ve 
ekserisinin haklı olduğu görülmüştür. 
Bunun üzerine büro, fa turasız ayalc
kabılan kunduracılara verip bedelleri
ni de müra.cantçılnra inde ettınniştlr. 
Fatura ile yapılan satışlarda ihtikar 
suçu da kolayca tesblt edilmiş oldu
ğundan. mağaza sahipleri müddei
umumiliğe verilmişlerdir. 

Kırmızı mercimek pera
kende 29 kuruşa 

satılacak 
Fiat müraknbe komisyonu kırmızı 

mercimek flatlerlnl tesblt etmiştir. 
Antep vliayetı mercimek fiatini art
tırdı~ı için, mahallinde yüksek fiatle 
satıldığı göz önünde tutularak burada 
da. kilo başına beş kuruş zanunedll
mlştir. Kırmızı mercimek toptan 25 
kuruş ıo paraya, perakende de 29 ku
ruşa satılacaktır. 

Terzi levazımı hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Astar, tela, kıl tela gibi terzi levn
z;mntının son zamanlarda. piyasada 
az bulunur maddeler arasına knnş
tığı görülmüştür. Bazı tüccar terzile
rin bunlan piyasadan toplıyarnk fiat
lerinin yükselmesine amil olduğu ileri 
sürüldüğünden alakadarlar bu husus
ta tahkikata başlamışlardır. 

lstanbulıın meraklı yerleri •• 

80 basamaklı yokuşun 
elli senelik • 

mazısı 
• 

Eskiden Yüksek kaldınm dükkan
larında iskemleler neden çoktu? 

Son zamanlarda. casrileştlrmeli 
mi?•, cDüz bir yokut haline mi sok
malı?• tanuıdald mütalbla.rl& cYük
sek.kaldınm• kendisinden sık sık 
bahsedilen bir yer oldu. Muh::ı.lckak ki 
basamak ba.se.malc merdivenleri, iki 
tarafında pulculardan, oym.acılardan 
tutun da kadın .şapkacılanna. kadar 
gayet çeşitli dükkA.nlan lle bu acalp 
yokuş İstanbul şehrinin çehresini teş
kil eden yerlerinden biridir. 

Dün bu kaldırımda elll ~ sencden
berl minimini, loş bir dükkA~ işleten 
ihtiyar bir adam.la tanıştım. Istanbul 
semtlerinin tarihleri bazen a$t ro
manları kadar meraklı ve cazip olu
yor. Yüksekkaldırımın yarun asırlık 
vdakftr dostu da bana şunlan anlat
tı: 

- Yükstıkkaldırım bundan elll se
ne önce BeyoğlwlUn Mahmutpaşası 
idi. Jstanbul halkı nastl öteberl almak 
için l\•lahmutp::ı.şaya koşarsa. Beyoğ
lunda oturanlar da o zaman buraya 
nkm ederlerdi. İstanbulun modasını 
burası idare ederdi. Buradaki şap
kacı, kadın !Ekarpinci dükkfmlan şeh
rin başka hiç bir yerinde yoktu. Şu 
karşıdaki sıra sıra dükkanların hepsi 
de şapkacı idi. Kadın şapkacıları ... 
Zamanın modasına göre cnmek1lnlnr
da.ki şapkaların üzerinde koca koca 
tüyler, yahut kiraz ve saire gibi mey
valnr ... 

Sonra Yüksek.kaldırımın en meşhur 
~~ylerlnden biri oymacılığı idi. Bura
da oyma üzerine öyle güzel işler yapı
lırdı ki, sormayınız ... Mesela Yüksek
kaldırımda. yapılnn oyma kuş kafes
leri yalnız İstanbulda değil, Avrupa
da bUe pek meşhurdu. Buradan, elde 
oyulan bu kafesler! alıp Avrupa.ya gö~ 
tiiııenler çoktu.• 

Yüksekkaldırım kaç 
basamaktır? 

İhtiyar satıcı sözlerine şöyle devam 
etti : 

- Daha bunlar glbl Yüksek.kaldı
nmda her çeşld eşya sa.tan dükknnlar 
vardı. Aklınıza gelen her şeyi, tahta 
oymak için «kıl testere .. den tutun da 
koleksiyonunuzdaki cParnguay,. pul
larınn kadar buradan tedarik etme
niz kabildi. İşte onun için Yülcsek
kaldınm son derecede kala.balık olur
du. Ben burnnın elli sene evvelki hali
ni gördüm. Babam da çok eski zama
nını billr. Hele o zaman bu yokuş sel 
gibi akarmış ... 

- Acaba Tünelden bn.şka bu yol.u 
şu söndüren sebepler nelerdir? 

ihtiyar yiiıüme baktı: 
- Vallahi Tıineıe de o kadar kaba

hat bulmamnlı .. Aslına bnkarsan in
sanlar değişti. Artık eskisi gibi yürü
meğl sevmiyorlar. Zenginlikten mi? 
Yoksa canını fazla sevmeden ml? ... 
İki adımlık yer içln herkes tramvaya 
biniyor. Halbuki ben Gedikpa,şada 
otururdum. Her sabah kalkar köprüye 
iner, oradan Yükseickaldırırna dükka
nıı gelirdim. Akşaml!ln da evime ya
ya dönerdim. Herkes de benim gibi 
idi. 

Zaten Kıır:ıköye gelenler biriblrlerl
ne sorarlardı : 

- Arabaya mı binceğiz? Yoksa 
Yüksekkaldırımdan mı çıkacağlZ? 

insanın gözünde büyüyor. Halbuki 
Beyazıd kulesinin yalnız birinci ka
tına kadar 180 basamak merdiven 
çıkmanız IAzımdır. Hem de onun ba
sarna.klan da da.ha yük.sektir. 

Her dükkanda yorulan· 
lar için iskemleler .• 

- Babam anlatırdı. Yük.sckkaldı
rırnın basamaldan tA Galata. kulesi
ne kadar gidennlş... Zaten burası 
kuleyi Galata.ya birl~tlren yolmuş". 
Hatta. yokuşa. cKule merd.iyenı. der· 
lermı,,. Yüksekkaldınm Istanbulun 
en eski sokajpdır. Cenevizler zama
nından kalmadır. 

Fakat blllr misiniz? Alışkanlıktan 
mıdır, nedir? Bu kaldırım, bu basa
maklar beni hiç de yormazlar. Eski· 
den biz buranın esnarı her dükkan
da çok fazla iskemle bulundururduk. 
Yorulanlar için... Yokuşun n.lt kıs
mındakiler dükkanlnnna duba az is
kemle koyarl:ı.rdı. Dükkan ne kndar 
yüksekte ise iskemleleri o l·adar ço 
gnltırdık. Çünkü kapıdan içeriye gi
renler iskemlelere yan gelirlerdi. Bil
yük mağazalar da tahta sırnlar ko
yarlardı. 

- Hangi büyük mağaznlar? ... 
- İstanbuldakl her büyük maıta-

zanın Yilksekkaldınmda şubeleri 
vardı. Sonra şlmdl yokuşllll bnşında
kl sıra sıra dükkAnların hepsi bir 
müessesenin elinde idi. Ve buralarda 
en· güzel erkek elbiseleri satılırdı. 
F.cnebl lisanda kitap satan birçok 
dükkAnlar vardı. Babıali caddesin
deki tiırkçıe kitaplar satnn kltapcı
lara mukabil cm sene evvel burada 
da çeşit çeşit dilde kltap satanlar 
vardı. Mesela o zamanın meşhur ki
tapçısı Gramaç1 burada idi. Fakat yo
kuşun en n~ühlm dilkkl\nlan tütün· 
cülerle birkaç ahçı idi. Bunlar gec.c
lerl sabaha kadar açık bulundurulur· 
du. Çünkü Yüksekknldınm sabah::ı. 
kadar mütemadiyen işlerdi. Gece ya
nsından sonra, Beyoğlunda eğlenip 
parasız kalanlnr buradan dönerlerdi. 

Hattü bunların arasında cebindeki 
köprü parasına kadar yiylp bıtiren
lere bile rns gelmek mümkündü. 

Yüksekkaldırımın 

düşmanı: Kış 
İhtiyar satıcı : 
- Şimdi, eski günlere nazaran 

Yüksekkaldırım tamamile ölü sayı-
lır. Nerede eski rağbet?... Hele kış 
gelince Yüksekkrıldınm. istanbulun 
en az geçilen yerlerinden biri oluyor. 
Bilir misiniz ki, kış Yüksekkaldın
mın en büyük düşmanlannd:ın biri· 
c:lr. Çünkiı scnelerdenberi tamir edil
meyen yokuş kışın, soğuklarda. müt
hiş surette don yapar, bazen öyle o
lur ki, dilkkii.ncılar bile gelemez ... 
Tabii dükkancılann dahi gelemediği 
günlerde müşteriyi hiç nramanınk la
zımdır. Eskiden müşteri çok olduğu 
için dükkanların önlerini sıcak su ne 
tem izlerlermiş ... 
Yüksekkaldırım İst..,.nbulun en eski 

bir yeri olduğu için onu öylece nıu
hataza edelim. Fakat basamaklan 
tamir etmek, onu zamana uydurmak 
mümkündür. Mesela merdivenlerden 
bazısı uzun bazısı kısa... Kaldınmlar 
tnmamlle bozuk ... Bunlar düzelse ge
lip geçen daha artacaktır Çünkü Yo-

Odunculara 
yeni mühlet 
Perakendeciler de 

beyanname verecekler 

Oduncuların ellerindeki odun milc
tarlannı gösteren birer beyannameyi 
Fiat müra.knbe komisyonuna vcrdlk· 
lerlnl yazmıştık. Komisyon bunlan 
tedkik etmiş ve bazı taraflarını nok· 
san görmüştür. Bunun üzerine nok
sanları tamamlamnlan için oduncula
ra gelecek ayın 5 ine kadar mühlet 
verilmiştir. Bu defa perakendeciler de 
beyanname verme~e mecbur tutul
muşlardır. 

Depocular yalnız kesilm1' değil, he
nüz kesilmemiş olan odunlann mik
tarını da bildireceklerdir. 

Bir odun tacirinin 
mektubu 

Dün, odw\ taciri Iğneadalt H::ı.ydar 
Doğu lmzasile şu mektubu aldık: 
cSayın gnzetenlzln 18 1lkteşrln 941 

tnrlhll nüshasında. Fiat mürakabe ko
misyonuna yanlış mahima~ vermek 
suretlle, odun narhının yüksel: tesbl
tlne sebebiyet vermekle maznun zevat 
~ırasına ismimin de karıştırıldığını 
gördüm. 

Fiat mürakabe koml.cıyonunca da 
malumdur ki odun flatlerinln tesbltl
ne alt temas ve lçtlınalarda hazır bu
lunmadığım glbl, bu lçtlma.1ann de
vam ettiği günlerde, hattft İstanbuldn. 
dahi değildim. 

İsnıl.min maznunlar Usteslne karış
mış olması, her hnlde, bir yanlışlık 
neticesidir. 

Bu iznh:ıtımın. değerli gautenizln 
llk çıkacak nüshasına. derclnt saygı
larla dilerim.~ 

Devlet konservatuarının 
kış temsilleri 

Devlet kfü\Servatuan kış t&msillerl
ne Ankara Halkevl tiyatrosunda ya
kında b:ışlıyacnJctır. Madam Buter
flay opernsı 22, 24, 26 blrlncltcşrlnde, 
Otele! kadın ve Denize giden atlılar 
da 31 birlnciteşrln ve ı lklnclteşrlnde 
temsU edilecektir. 

Palamut bolluğu 
Palamut gittikçe bQllamyor. Balık

çılnr son ikl gün znrfında 110,000 çift 
palamut tutnıuşlnrdır. Fiat 10 - 15 ku
ruştur. 

Karilerim izin 
mektupları 

------
Çamlıcadaki çamlar 

Muhterem gazetenizin 19/ 10/ 
1941 tarihli sayısında aDiJ[k.:ıtler. 
sütununda cCevlzll Ye Çamlıca• 
bn.şlıklı yazıyı okudum. .. Ve blldl· 
ğlmlz glbl bir tek Çam.sız Çamlı
caıı cümlesinden öti.irü tecs.sür 
duydum. Bağlarb:ışından Bağlar
lçine, Acrbademden Küplüce sırt
larına kadar uzanan Çamlıca hu
dutlan lçinde 1600 küsur çam 
(evet, bin altı yüzden fazla) bu
lundu~unun ve bunlara. cÇamlıca
lan GüzeH~tlrme Cemiyeti. nln 
son yıllarda Çamlıcanın cenup ya
maçlarına diktirdiği 1200 yavru 
çamın dahil bulunmadığının, ha.
zırlamakta olduğum cıÇamlıca. 

1 
islmll broşürdeki lstatlstlldere da
yanarak, muhterem gazetenizde 
tnvzihen neşredilmesini rica. ede-
rim. • Cct"ıl Alnı~entı 

L J 

bayram balışi şi ••. 

1655 senesinde fstanbulu ziya.ret 
eden Fransız seyyahı Thevenol'un 
seyahatnamesinde eski §eker bay· 
ramlanna ait bir yazı gözüme iliş
ti. Burada bayram bahşışlanna epey· 
ce yer verilmişti. Hatta Thevenot y~ 
nına birisini alarak bayramın ikinci 
günü sokağa çıkıyor. FrNtsız seyya· 
hı bir de ne görsün?.. Her sokak 
batı yeniçeriler tarafından kesil· 
rniş... Hepsi de silahlı, pa.Jalı, ynta• 
tranlı koca lcoca bıyıklı insanlar .•• 

Yol dan geçenleri çeviriyorlar, he
men hemen zorla Üzerlerine bir 
kaç damla gülsuyu döküyorlar. La
kin bu kokulu sudan sonra hemen: 

- Bahıİf !.. diye önünüze avuç
lar açılıyor .• Haddiniz varsa verme
yiniz. Derhal yeniçeriler bahıif ver· 
mekte nazlananlann yakasına yapı· 
§ıyorlar. 

O $Okaktan ötekine geçtiniz mi 7 
Yine ayni hal, ayni vaziyet... Ta· 
bii kalabalık sokakların, büyük cad· 
delerin ağızlannı kesen yeniçeraerm 
bir bayramda ne kazandıklarını tah· 
m.in edebilirsiniz •.. 

Hatta Fransız seyyahı verdiği 
izahat arasında: 

«Bayram dolll§masmın bana bir 
boyJi pahalıya mal olc!uğunu gör
düm hı diyor. 

Bir çolilan bayramfarda verilen 
bahşişlerden fİkayet ederler. Tavsi· 
ye ederim. Bahş~ verirken yürekk
ri yananlar Fransız seyyahı Jean de 
Thevenot'un 1655 bayramlarına ve 
onların bahşi;ılerine dair verdiği iza· 
hah hatırlasıclar. O zaman şimdiki· 
leri pek ehve.."li şer bulurlar. 

Hen tulumbacılar zamanına na• 
zaran bugün bahşişçiler de biraz ek
silmiıtir. Y azalan dahs ıimöiden 
e.ski hayabrnıza ait kıymetli birtt 
vesika olan Ahmed Raslın'in bay• 
ramlara dair btr makalesiınde tulum-
bacılar, bekçi, çöpçü, postacı başla 
gelmek üzere tam 16 sınıf hahşi§çi 
say .:..ğını hatırlanın. Hoı eski hah· 
fitç:!erin bir çoğunun azalmasına 
mukabil yeni, modem bahşişçiler de 
çUmuıbr ya ..• Mesela apartıman 
kapıcılan ... Eskiden hayatımız henüz 
apartmanlaşmamışken bayram sa· 
bahı onlar kaoımıza daynnmazlar
dı. Ve bunun içindir ki Ahmed Ra· 
sim'in 16 sınıf bayram bahşişç.isl 
icinde apartıman kapıcısı dahil de
ğı1dir. 

Bir çoklan bayram bahşi.şi verme
nin acılığından bahsederler. Lakin 
kafirin nlması da ~ek tatlıdır. 

Küçükken hele çocuğu çoluğu ol· 
madığı için yakın akraba evlatları· 
.na muhabbet besliyen a.mc:aların, 
teyzelerin. halalarm kapılarını bay
ram sabahı çalarken minimini ka1· 
himize sığnuvacak derecede büyiik 
bir heyec:an hissederdik. 

Ve nihayet el öpmeler, ipekli 
mendiller içinde çil çil paralar ••• 

Bazan bir çevr~n verdiği heye
can dünyalara bedel olurdu .•• 

Hikmet Feri dun Es 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F otograf sergisi 
Emir.önü Halkevinden: 25/10/1041 

cumartesl günü saat 15 te Evhnl.zln 
eski binası salonunda Cumhuriyet Cft.• 
zetesi fotoğrafçısı Nanuk Oörgüç'ün 
röPOrtaJ ve Mdlsat totoğrananndan 
mürekkep blr !otoğrn.f sergisi açıla
caktır. On beş gün devam edecek olan 
bu sergi her gün saat 14 ten 17 ye, 
pazar günlerl de aynca 10 dan 12 1e 
tadar bütün yurdd&§lara açıktır. 

- Haydi c::ı.nım Yüksckkaldırımdan 
çıkıvercllml .. derlerdi. Hele yukarıdan 
aşağı inişte dtişünm.ezlerdi bile ... Dük
kanları seyrede ede inmek bir zevkti. 
Hatırıma geldiği için sordum: 

kuş öyle sanıldığı kadar meyilli eü!ğll- 1lfiıiiiiıı·-.--• .._- ııiii-it1iiiilııiiii-....,.iiii-iıi- ~iii~iiiiiiiiiiiiiiiİİiiiiiİİİİİiii-iiiiii-iiiii.~iiiiii·iii-iiiiiiiiiiİİiiiiiİİİİiiiiiİİ-.,;;İİİiiiiiiiiiiiıiıiİİİiiıiiiiiİİiiiiiiiıııii_ ilıi_iiıi_iiil_,_._ 
dir. Hatta bir müddet evvel bir Al· .~ 

- Acaba Yüksekkaldırım kaç basa
maktır, saydınız mı? 

İhtiyar adam sanki kendisini ce
halette itham etmişim gibi: 

- 53 senedenberl inip çıktığım 
merdivenin kaç bas:unak olduğunu 
bilmez miyim? Tamam 80 basamak ... 
81 amma birisi sayılmaz.. çok kısa
dır ... 
Doğrusu hiç birşcy değilmiş. Yük

sekkaldırım.. denlllnce 1smı üstünde 

man, bir nevi otomoblll tecrübe için ' 
YÜksekkaldınm merdive:ılerf!nden ( 
yukarıya kadar çıkmıştır.• 
İhtiyar yoku.şun başından ta aşa

ğıya, Galataya baktı: 

Elinizde 
100 lira 

94 lirayı bir 
yapmak ister 

- Bir vakitler Mahmutpaşada ol- • 
duğu gibi bumda da. dükk.Anlann 

yıl sonra 
misiniz ? 

önlerinde sıra sıra tezgahlar vardı' 

=~ğiü~ç~~:!~;;,eDü~~fa:C11:; \ Bir tasarruf bonosu ahnız? 
ŞPQrtalar çıkanlırdı.. 1 .... ~ 

ffjkmet Feridun Es ~l!!!!!!'!!!~"!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!ll!!!'!!!!!!!!!!!!l!!!ll!!!'!!!!!!!!!l!!l!!!!l!!!!!!!'ll~ 

Bay Amcaya göre ... • 

c., - Ankara radyosu dür. sabahki . . . cEski bayramlarda el öpen· . . . cGaliba eski çocuklnrın bur· 
b •hsaatinde Layram hediyelerindoo !ere hemen bir mendil hediye edi- nu daha çok akardı! .•• 

. . . cı Fakat şimdi bir mendille işi 
geçi~tirmek olmuyor ••• 

•. cHiç değilse bir cep veya el 
.;antası verme~ icap ediyor .. .> 

B. A. - Mendil ş~mdi de en 
münasip hediyedir! •• 

"' acd ' 1Yordu bay Amca... lirdi ... - ~ .. 
B. A. - Mağaza vitrinleri önün· 

de az mı ağzımızın ıuyu akıyor!.. 
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Kuzu mantarı 
nasıl yetiştirilir? 

Kirizma ne vakıt ı 
yapılmahdır? 

K.iriz:ma topnğm alt ve derin 
tabakalarının üste aetirilmesi iç.in 
yapılan bir iıtir. Bu sayede toprak 
biı metre derinliğine ıkadar iflen· 
mit .t~ vıe köklerden ayıklanrn~. 
yuu:uıptılmış ve Jta:barblnlı~ olur. 
:Beyle hir topraia dik-ilecek aiaç 
ıve Eidanlarm kökleri kolaylı4la :ya
~ndaa .hem kolay tutarlar 
J.mı de k.11Tfttli olarak l>üyüyebi· 
lider. Kirizma işi 'bağ, meyıyalak. 
çigek bahçlei, onn&nlık, korulu:Jc, 
aebze boataıaı ve fidanlık yapılaıcağ1 
zaman tat.bil olunur. Sebze b<>Ma· 
oı, çiçek bahçesi .içjn yapılacalc 
Kirimı.anı.n derinliği kırk antim 
olabilir. FU.t fidan Te ağaç ile~ 
dikme-k için Kirizmanua 80 .. ntiın 

Bakla ve bezel
yeleri ekiniz 

fm:mde K. N. ye cCT&p: - Mem
leketimizde., yenilen ~ bau man· 
iım denilen Aprik yetiştjrilmez. 
Bu lcıymetli n besleyici mantaT 
-.ktiyle AnupaClan bnıhılınQJ 
olarak getirilir rtt biiyült lolı:anta
larda bUamlırdL 

veya bir mdn! olması şarttır. Bakla we be.Ulyekrin ekim za• 

Mantar ziraat.i memleketimizde 
nıeçlıuldür. Tecrübe maLadiyle 
1932 senesinde )"C'tiştirilmiş -ve o 

•ene Taksim bahçOlind ... açılan çi· 

cdt •eTgiainde teşhir cdilmi§ti. Fa
l:nt meraklısı çıkıp ta azotlu mü

kemmel bir gıda olan bu mantar· 
lan yetiştirmeğe hcv-es etmem.iştir. 

Bunuo ilci sebebi vardır: Biri :istih· 
lakinin aı: olmuı. diğeri istihaali
ain pahalıya mal olmasıdır. 

Kirizmanm yapılma zamanı her manıd.ır. B\a ilci bahar aeb.zC$inin 
yain iklimine KÖre değişir. Kaide ekiJio miiddeti bir.inci kanana ka
Olaralc bbal edilen usul ıudur: dardır. Eğer ıimdiden balda n be· 
Haaci ayda ağaç dikilecek ile dj- :zdye yerlerini hazırlamamıt iseniz 
kim .nmanııuJan brlc gün evvd acele ediniz. Bakla jçin bahçenin 
kirizma bitirilmiş olmalıdır. Dikim ber wgi hiı tarafı olursa olsun 
içe mevaim. sonbüar ıilo i~ iıe yarar. Çünkü o kadar mütkül
dır. Sonbaharda ikinci teşrinin on puent değildir. Fuat bezelye içSı 
beşinden, yani yaprak dökümü ta• bol 1:\ineı gören biT yer olm&lıdır. 
marn olduktan aonra birinci k.anu· Toprağı 20 - 30 :santim, yani bir bel 
nwı on b('fİne kadar ve ilkbahu<la derinliği kadar derin i~lemek kafi· 
y.pra1c tomurcukları kabannadan c:iir. Tarla -veya tarhı belledikten 
on bet &Ün .evTel ba~laııarak to- sonra !birbirinden 30 aantim ara· 
marcuklanma xamanına ;kadardır. laklı olarak 15 .aaııtim dl"finlikte 

K~nı 'mantan yetİ§tirmek için 

'Blanc denicln Miçclyom (yani to· 
Lum vazifesini gören) iph'klerini 

Avrupadan ~etİTtmc'k. lİlzımdır. Bu 
qılikler dehliz. mağara. bordum gİ· 
l>i ışıl. görmez bir yCTde mezar şek
linde taze 'beygir gübresinden ha.
nrlanııcak tümsek aırtlanı serpilir. 
Bi. tahta ile gübreye ınk~tmlır, üze· 
rine hir parmak kal111ltğmda iyi 

elenmi ince bahçe topraF: veya 
r.ıp·ak çürüğü serpilir Te tekrar 

Şu halde kirizmayı da ona göre çnk\,rlar &ÇU\IZ. 

hesaplıya.ralt zamanını tayin etmek Her çukura iki el avucu cfoluw 
en pratik usuldür. Yann ve yaz •o· çurwnu' -ki gübre koyduktan 
nunda. mart veya nisanda ltirizma sonra biraz toprakla karı~hnnız. 
yapmak doğru değUdir. Birincisin· Ü:r.erine üç balda ltoyıın 5 • 6 aan
dc.: toprak kuruyarak .ertl~ir. ikin· tim kadar toprakla örterdc aulayı· 
cisinde alt tabakada sular toplana· n:z. Bezelye için de ayni ıeyi ya· 
ral dilcilece.l fidanlann kiitlerini pac&kaınu. Ancak bezely<'lerden 
çürütebilir. her çtlkura S -8 tane koymalısınız. 

Pirinç nedan 
böceklenir? 

bıh. ılc stkıştınlaralc su1anrrsa on iyi kurutulmadan çuvallaıımış 
1le!'I gıinde körpe mnntarlar küme ~rinçlerle, esasea böcekli mınt&ka
ldim~ ve süt beyazı renginde tc- !ardan getirilen pirinçler, bir müd· 
Şf'ı kül ~erler. det •ıcak olan kilerlerde kalınca 

H ftadn bir s:ulnmalc. ve .lcnbarnn- böcelclenmektedir. Pirincin böce.k
lan ,.lJe tt:krar gübreye sıkıştırmak lisi makbul olrnamnlda beraber, hö· 
ıav ;11de bir sırttan 3 • 5 kilo rnan· ce1'.lcr meydana çıkmadnn evvel 
tar dınabilir. Bu mantarı yeti tir- pişirilirse kimse böyle bir. ?eyin far· 

• _, h · ,_ kına varma.z. Teneke ıçınde ve 

Bir do bezelye çukurlamıı otuz san-
tim değil, altmı, eantim aralıklı aç· 
mal111nt7 ki .ileride ~ukurlann araııı 
1colaylık1a çapalanabilsin n fi· 
danlaı'ıl çalı konulacağı için bu iş 
kolaylıkla başanlabilinsin. Bezelye
leri birbirinden 60 vantim ~ '·klı 
açılnn çizgiler içine de ekmek mu· 
vafıkhr. O 2'aman hem daha az 
çalı kullanılır hem de çapalanma.st, 
mahsulün toplanması daha kolay
laşu. 

Resimde ci.zgilerc ek.ilen ?e en 
çolc mahsul veren Unic hezel,,csini mc z manı nısanaan azırana xn- 1_ v ._ I l<l v h ld b"l b " 

d •. rdrr. .:apagı ~~pa ı o ugu a c ı e o· görüyorsunuL 

-Uf ntl11Mrmml1111111111111UIU1ttıllnt'1Ullhltllrtt-Ol1"' C~kli pırınçkrdCfl böcek ç.ıkar, Çu• ~-----------·-. 
Hazin bir teşe~-'·u" r vatda tutuıanıarın çuvalları açılır 

~ h. açılmaz böcek.lCT m~ydana fırlar. 
Sevg .• I bab:ıml.Zln vukuu vefatı Pirinç tohmnluiu ilaçlanmamış 

dolayıslle ccnar.e merasimin~ lştirak oluraa bunun önüne geçmek kolay 
eden gerek bizzat ~ gt:rek yazUe acı- değildir. Yalnız kilerdeki pirinçleri 
.lamruza iştirak etmek llltrmıda bu- :kurtarmak için bir çare vardır .ki 
luuan muhterem zıeırata ve azız dost- bu da: Pirinci kapaklı bir gaz ~ 
lanmıza sonsu:ı: •ükra.nlarunızı ı;una- otltesinc veya 2alıire tenekesine 
112. doldurmalı. fakat her tenekeye 

Oğtıll2.n 150 - 200 gram hdar tuz karıştır· 
lt:ıdyolitı Dq DJacuna ahiplert malıdır. Pifirileccii uman pirinç 
Net-ip Te Cf!IDU Akar tardq)er yık.anınca tm da erir. 

TAKSDM sineması 
Büyük rekor ve büyük muvaffakıyet 

halkın tchacumu ile bir haftadır TAKSIM SiNEMA.Si SALONU

NU doldurmakta olan mevsimin ilk TÜRKÇE SÖZt.0 'Ye ARAP• 
ÇA ŞARKJU muazzam filmi 

KIZIM DUYMASIN 
Umurnt arru üzerine bayram haftasında da aösterilccclc.tir. 
Şimdiye !tadar 6:Önneyenkrin•bu ikDci Tc .on baftada filmi &'Ör

melerini ta~ ederiz. 

Matineler: 1 1.45 - 2 - 4 . 1 S - 6.30, Suvare ... : 9 da 

SARAY sıneması 
Bu pcrternbe ak~mı GALA Suaresi olarak modem zamaaı.mız111 
edebi TC hakiki ıaheıııeri ... Bütün hir aeale &.fkı tarutan ıromam .•• 

Dl.llLE BRON"SE' • E .... -.i 

OLMEYEN AŞK 
(Wulıhcnng Heights), 

Uaş roTierde: 

SINEMASINDA MEVslMtN 
EN GOZEL Filmi 

Wlll. Y FRITSCH ile MAR
THE HARELL'in 

EBEDi AŞK 
Büyük muvaff:ıııt.i~tle devam 

ediyor. • 
<Sf..S• Sineması hıncaluaç 

doluyor. 

Bütün İstanbul balkı! 

AL KAZAR 
Siıncmuuun bayram progra-

mına hazırlanınız! 
Yarm matinelerden itibaren 
Iİnemacılak aleminde şimdiye 
kadar misline raalanmamıı 

l>üyük hir film. 

YERALTI 
CELLADI 

~ 
rolde: 
Polis 

-----, .~ 
KUD~11N ZAFERTACI SANATIN ŞEREF ABIDF.Sİ DÜNYAYA YALNIZ BÜYÜK şAHf.50' 

LER :YARATAN DAHi RF.JlsöR CECİL B. DE MILL lN l-IAR1JcASI olan 

TAMAMEN RENKLİ 

·ZAFER ORDUSU 
MOSTESNA Ol.ARAK BU AKŞAM 

LALE SiNEMASJNDA 
FEVKALADE MÜSAMERE OLARAK. 

Cu7 Coep4ll' - tıL.Wa... Carroll • Paulette Coddart • Pratoo 'Fcmer • 'Alam Tamiroff'un ..,,.. 
wrdiii bu ıaheser hfitün ım...t.aıu · allafbn aanacaldır. 

lLK AKŞAM lÇIN NUMARALI YERLER BU SABAHTAN iTiBAREN KAPATlLMAKTAı::J.lR. 

.YARIN 

MELEK 
Shıemasmda 

Telefon: 43595 

Matineler.ten Hibaren bayramlarda daima ee 

Mlyilk ftlmlpt gösıt;eren slnemacı11k 4ünyaswJA 

' büyük yıldm. 

CLARK GABLE 
SPENCER TRACY • 

e 1-tEDO.Y LAMAR 
CLAUOETTE COLBE-R1 

UN.f.maaD ne.tıs 'b1r SW'eÜe JU'Atılan 

SENENİN EN BVYfJK. • EN <WZEL n ŞAKA.NE FİLMİ 

KARA SEVDA 
BiJtik bir 1qk.- Btiyök bir muera 

Yarın rece için numaralı koltuklar enelden nldınbnalıdır. 

BU AKŞAM 

1 P E K 
Bayram haftası lçtn 9ellenhı en MUAZZAM aşk ve KAHR~· 

LIK ŞAHESERİ BAŞLIYOR TtlRÇE SÖZLt} ve TtlRK MUstıdS1 

Sinnnaqnd• 
TCRIC KABRAMANLJK w CİVANMERDLtöiNi ~DIRAN ŞAHANE FIJ..M 

Salihaddini Eyyubi ve Boz AslaP 
Boz Aslan ~laJanm !&yliyen 

MÜNİR 
NUREDDİN 

Milli ve Alemdar'ın 
Geçid Resmi: 

Sayın lstanbul halkı (ALEM

DAR) ve (MlllJ) de ıeqit 
resmi yapacak.tn. 

Dünyanın muazzam artisti 

VALLACE BERRY 

O EN il 
Kahramanları 

Bettan hata laritçe 

Dehıet}e-r n he~lar ha· 

rikamıı alkı~ jç:in 

Bayram Şeref fil mi 
Aynca: 

Çingeneler Barı 
Revüsü · 

MIKEY MAVS ilave filmleri 

~-HARiKA--. 
AMERiKU.U.AR, NİY.lGll we
Jilesindaı daha maauam eser 
J'llftttılar, asnn stnem.a ın.a!nld 

B 
A. 
R 
t 
K 
A 

Dorothy Lamour 
m en son çevirdiği 

Sil&APUR 
YOLU 

B 
.A 
R 
t 

K 
A 

! dene 13 1asım hepsi birden 
Yeni prln1ar ve bütün mulki: SELMA'mn şarktlannı söyUytll: 

ttSTAD 

SADEDDiN 
KAYNAK 

MÜZEYYEN 
SEN AR 

Ru akşam SUMER Sinemasında 

Deanna Durbin'i unuuuraıı 
muzaffer yıldız Açılrnartı1 

Gonca kahramanı ve Holh • 

GLORtA
8

ÜJ~AN'I 
Amerikanın en 

siNG GR6ss" 
ile beraber yarattıkları 

YILDIZLAR 
ŞARKiSi 

Filmini giwp gocwım ve dinleyiniz. 

ŞarJalann ... Revillerin ... Dans ve musikinln filmi ... 

'r Yerlerinizi evvelden aldırınız __ ,. 

VİCTOR HUGO' nun meıthur ve ölmez eseri 

IOTRE DAM'ın KAN BURU 
(Notxe - Dame de Paris) 

Senenin en muhtcıem filmi. Baş rolde: 

CHARLES LAUGHTON 
--------_.. 

~----v arm matinelerden itibaren•---• ...... • 

AZAK İstanbulun iki büyük 
sinemasında birden 

TURAN 

Bayram programı olarak Beyoğlu si11emalannda ayrı ayn haf-· 
ıalarda gösterilen iki müstesna film birden 

iki Yüzlü Canavar 
BORİS KARLOF - BEL.LA LUGOSİ tarafından temsil edileJl 

Korku... Esrar... Deh§et.. ~ ve heyecan filmi. 

Merle Oberon - Laurence Olivier 

Gangster
lerin bia· 
man clüş
manı 

cSainb 
l&ka'bile G\inün mevzuu 
tanıluı Heyecan. Deha, Dehşet ve İhtı-

Ayrıca TURAN'da 1 Ayrıca AZAK'ta 

SiHiRLi YOZOK. :;~?!~~ 
, 

Amerikada 6 ay sonra ıösterilmiş bjr sanat ibKiui 
Pcrıemhe akşamı için yerlerinizi evvelden a1dınnız. 

BAYRAMDA HER AKŞAM -----llıııı. 
Şehzadeba~ı TURAN Sinema - Tvatroawıda 

SlNEMA - TJYATRO ·VARYETE 

Büyük 

NAŞiT ve arkadaslan 
Ç 1 N '\iaryetcs.inin akJlara hayret v~ akrobat numarıı.-

Sanatkar 

csra- şamm misli görfilmem\.'} bAri-
'İ. kası. Amerlkad:..ı Avrup:ıy:ı. 

rengiz tayyare ile gctlrllen ilk !ılın. 
adam na. · 

~!r ·~::r~ y"- ı ı MARMARA ı 
filmi ı,ı,l' R il sunuyor. İzdihama mani olmak 

1 

'f.41. için tedbirler alınmıştır. 

T epebaşı dram 111mı11p11mı 1
" ŞEKERCi 

lan ve yeni varyatenumaralan Gece saat C/KOLAT CEM/L 1 kısmı 11111111111 1 11. MUSTAFA TC MAHDUMU 

~----·B-u···y·u···k-·K-o-m-·e·d-i.ı e_r ____ _, 1 H !o,~o LdE T ı ... :::lll 1 s. vm m:::.~~;~:~~~~ ... lla-

TÜRKÇE SÖZLtİ 

Şimdiye kadar çevrilen bü-

tün Türkçe filmlerin fev~ 
' de bir şaheser. 

latanbulmı lhtipmlı 

Beyazıtta MARMARA 

U nutulmus Kadın 
Hayatı hakildyeden alınJll1Ş 

bir aşk faclaaı -6 
Gecelerine Karıı 
S.ineması Üstünde 

MARMARA GAZiNOSU 
TÜRK MUSiKi SANATKARLARINI DlNLEYJN1Z. TÜRK 

MUSiKİSİNiN lNffi NA~MELERINI HER GECE 

7 den 12 ye kadar terennüm etmektedirler. I 
1 'r Gündüzleri açıktır, Tiryakilc'l'c halis kahve il $ 



SÖZÜN 6EliŞi ----~~~~-------
işkence 

Q kunta yuma öğrenen herkesin, lı.imbilir hangi vaade hapıla-
l'ak ftl'kuV\tiile pir yazmaya ç:ılıştığını gömıek ve bu he

lts~ ne derece merb:unetsiz oldukları hakl..,nda bir fikir 
~ isterseniz, ,·ereceği yeise dayanacağmn:dan emin olına
lllı §arUJe, bir haftalık mecmua satın alıp onwı cıOkuyuculara 
tt\oaP1a.r» sütunWlu açıruz. Göreceksiniz ki ilci koca sahiiede kırka 
)~ okuyucu - bir ilkokul sınıfında da ancak bu kadar talebe 
~ardır - mecmuaıwı arlık bir «Şilı· bakı.cısı» haline gelmis olan 
!lıtıharririne deste deste şür gönd~rcrek fikir sormuş ve za\-alh 
-Ulıar:rir her şeyi bozuk satırlar üzerinde, sruıldcn şiir imişler 
tft,f, "1uvafık mütale:ılılr beyanına mahkllnı etmiştir. 
~ Çak hazin, belki tünel vatmanlığındaıı daha hazin bir iş. 
~l vatnıanı nasıl aynı kısa ve karanlık yoku~u evvt'la öne 
~> sonra geri geri, her nevi değişildik ihtimalinden mah rum 
•lar ... 1- • • h.b. d . - namüt.enahi defa çıktp mıyorsa mecmua sa ı m en 
~ıı; bir şiir heveslisinin kalbini kırma!ıı yolunda bir direktif 
~ bir yıgm mektup b~ı.na geçen bu biçare meslekdaş da 
~ü, şiir heveslilerine abiraz daha gayret!» tay.siye etmekle 
tba ediyor: 

Şiirleriniz pek güzel, fakat acele etmeyini7 ... Olgun bir isti
"~rıa sahipsiniz, biraz kitap kanştmn... Haftada yüz şiir yerine 
lbır §lir yazacak olsanız bu mutlaka hepsinden daha kuvvetli 
tlacaktır ... Tahsilim yok! d iye ked«".rleruneyin, Baki'de bir saraç 
r~ idi ... Şiirlerinize bayıldık. bunları ihtimamJa saklayınız .•. 
Stıdaduuı hJlyret uyandıryor, size finüdle bakıyoruz. Hassas nı

lılllıll% heyec:uılandığı uman yükseliyor ... Evvela nesirle meşgul 
0hınuz, sonra sıra nazma gelecektir... Şiire çok güzel başlamış
lllıuz, devam edini7 ••. EscrleriniWe noksan olan ~ey sadece biraz 
ltıtinıaın ve biraz intizamdan ibarettir, başka kusur bulamadık. •. » 

Büttiıı bunlardan anı~culıyor ki tal ih siz şiir bakıcısı bir hafta 
~da tasavvur edilemiyttck kadar fena manzumeler okumak
t._ \le çok canı sıkildığı halde pek memnun görünmeğe gayret 

etnı«"ktedir. 
.. Ne '20r iş! Şairler bukadar merhametsiz olmalı mıdırlar? 

~'iUıkü yaptık1an bir işkenceden başka bir şey değildir. 
Şevket Rado 

M ajüskülsüz yazmak 
merakı 

lJ Vakit gazetesinde Hakla Tank 
h 8 arkadaşımı% (kendi yazısile 
akkı tnrık us) haklı tenkitler 

)'I ll2J}'or. Fakat, insan bu tenkit-
~· k l tı okurken, bir garabet mera ·• 
;f nı dinler gibi o!uyor. Zira, 
fi ~l:la Tarık arkada ımız csabit 
il:il"> denilen bir sinir hastalığına 
~lnıuştur. Yazıdn büyük harf 
t ajüskül> kull81lmaz. Ne sa· 
~r ba~larında, ne has isimlerde. 

«!ndj adını bile, nesneler gibi, 
ttıg> diye ufak harfle yazar. 

1 
Arkadaşımızın ' bir maksadı 

~ .•hilir. iktu.at fikrine çok Tiayet 
'tin, matbaa harflerjnde tasar
tııfu gözetmek ister; büyük harf 
j-hrnetini fa2la ve lüzumsuz bu
ahiJir. Hepsi doğru, fakat alda 

tclcn iki aual var: Hakkı Tank 

~~·_neden bu garabet prensipine 
Utiin gazetesinde riayet etmi

}'or da, bu yazı usulünü sadece 

o köşede kullaıuyor '> Gazetenin 
diğer kısımları mı yolsuz, yok.sa 
kendi köşesi mi? 

bsanlar, kendi §ahsi görüşle
rine nazaran, mesel:! kravatı 
fazla bulurlar, frak giymeyi lü2um
•uz sayarlar amma, kravatsız soka: 
ğa çı'kma'ktan sıkılırlar. Hakkı Ta
nk bile... Çünkii amme adetleri 
- !lllçma olsa bile - ferde ha· 
\.imdir, kendini zorla kabul ve 
tatbik ettirir. Bunun müeyyideai, 
ceza olmasa da ayıplanmak, gü· 
lünç. olmak gibi korkulaıdır. 

Hak.lcı Tarık, hayalta belki hiç 
beyenmediii bir çok şeylere ria
yet ed.iyor da, Türkiye de tek ba· 
tına. majü&kül ıullanmıyan bir 
yazıcı olmaktan neden çekinmi
yor} Emin olsun ki bun\Sl da 
müeyyidesi 'Var: Her yazısını 
gördükçe, çok uaslı bir tarafı 
ehik, garip lulı1'.ta bir insan göz 
önüne geliyor. Ha1'kı Tarık Usu 
böyle görmek istemeyiz. O, cid
di diye tan1nmıotır. 

~~!~~~.~~~mı 
Sigarasız gün 1 

lıa '«neartstnnda KeçlcenM?t oehri ve ler de ayni auretle böyle bir cslgatasız 
~isi umum vaıım K1ş Endre, ten- gün. Uln ederek ~~ wcrler 
~ _trıbl bu JD.Jlltakada bir «Siga.- ~in t:fillyetll miktarda signra. top1a-
1-ıt 8'1!1• 11An etmıştir. O gün umum mışlardır. 
ıeo.ooo tüfün lçmlyerek biriktirdiği Şlmdl böyle birer 1riin uan eden 
~ siga111yı ceph~e Sovyetıerıe 
Ilı~ eden Macar askerlerin~ gönder- Macar kasaba. ve fehlrlert, hangi 

"9~ır. ka.saba. dah:ı. çok sfgan. toplıyacak di-
ltıınu gören dlter kaab& \le fehlr- ye ldeta aralarında yarış yapıyorlar. 

Bir mUzede 3,000,000 haşerat 
'rltiJıl tabli,e &it dünJ1Ullll en zen- yoııu İsviçreli doktor Rb ver~tlr. 

~- . lllilselerinden blri Ma.711 nehı:1 Ziyaretçi müz.ede ao bln çe~lt. bö
-=nndetı F.ra.nk.furt oehrlnde bulun- cekU!, gene 60 bln nm slneldert gö
~adız. lh m~ i mllycıından rlbıce ha,Jrette kalacaktır. Bu ha.şerat 
~ haeera en uzak çöllerden ve kesif ormanlar
lıtt t Tardır. Dilnyanm en dan get1rflm1ştlt. Diğer mü:?:elerde 
""kelebe.tlert Mirada bulunur. 500 bulunamıyan nadir haşerat bu mfuıe

hqeratı he.Ti btr 21Cnıtn koletsı- de bulunur. 

(GUNUN ANSiKLOPEDiS~ j 
Bizans tarihinde yeşiller ve maviler 

>ıo~1Lr1ler1.mJzden Xema.1 Ergün yı:ı.zı-
dlJ.uı tn.r1b1n ' na e ait eserlere mernk-

Cevap: 
- Vardır. Ohai1.es Diehl'in Th&xlo

m, İmpera.trlce de Byzance 1s1mll ese
rinde 27 Te 28 hıcl sahifelerde §Öyle 1 
yazılıdır: 

c Yeşll, toproğa alAmettlr. Bu renge 
mensup yanşçılann müsabakada ka.
za.nmaları, o yi)ın gayet münblt ve 

(KUŞ BAKIŞI: 
Hamlet münakaşaları 

.. . 
uzerıne 

Yarınki 
Belçika 

Bdçika bir senedenberi işgal al· 
tındadır. Kral Lcopold 1940 ma• 
yısında B. Hitler' e müracaatla tes
lim olmak :istediğini bildirdiği za· 
man her tarafta bu hareketi fena 
görülmüş, hatta Franıra' dıı. kral 

Profesör Halide 
Ediple bir konuşma 

ih2netle itham olunmuştu. Bılhas:ıa Edebiyat fakültesi İngiliz edebi
kralm, müttefiklerine haber verme- yntı profesörü muhterem Halide 
den teslim olmak suretiyle, Fransız Edib memleketimizde her münev· 
ordusunun sol cecıahını açık bırak· ver vatandaşın takdirle kar§llamruıı 
ması bir türlü affedilemiyordu. lazım gelen bir teşebbüse giri~ 
Halbuki aradan geçen zaman zar· mİ§: Talebelerini toplamış, onlara 
fında kralın harbe devam edemi· Shakespearc'in cHamleb isimli bü
yece~ini anlıyarak teslim olmak yük eserini tercüme ettirmiş. Bu i , 
mecburiy~tinde kaldığı ve b~nu e;· yapılırken cloçenti Vahid Tur· 
velceden lngiltere ile FranSA ya bıl- haı;-ı'la beraber başlarından bir an 
dirdiği anl&§ıldı. Bunun üzerine c:yrılmamı,. iki sene süren dikkatli 
aleyhindeki cereyan durdu. Kral ,.e cidden yorucu bir çalışmadan 
Leopold'un teslim olduk~n •~n.r~ sonra ortaya tam bir cHamlet> 
çok dürüst hareket etmesı. ken~ısı~ı tercüı:ıcsi çıkmış. Şehir tiyatrosunun 
bir harp esiri telakki ederek hiç bır rejisöı ü de tiyatro mevsimini ls
§eye karı~maması yavaş yavaş ':5~1 tanbu1 üniversitesinin 'bir sem.ine
düşmanlı~ hemen tamamen sıl;p rinde vücı·<la getirilen bu eserle 

kıyetlc beli rtiyor. Öyle zannediyo- 1 hangi oa}ıeserinde bulunmak.tadır: 
rum ki bu hemen hemen yepyeni her halde hu model tü.rkçe. mu• 
bir Hamlet'tir. Güzeldi. Mahmud hnrririn arada sırada gördüğümüz 
Moralı'nın oynayışını da başka gazete makalelerinin tiirkçesi ol
Hamlet'ler gönnÜ§ olanlar yeni bu- r.•ıyacak. 
luyorlar. T emıil umumiyetle iyi idi. Muhterem profesör gene gülüm· 
Eserde ShakC9pca.re·in aktörlere siyer~k: • 
verdiği nasihatler tutulmuştur. Elle- - Bilmem, dedi, siz o yazıyı oku· 
rini kollannı sallamadılar. Hatta ro· d\!nuz mu? Celaleddin Ezine Şehir 
mantik H"mlet taraftarları inkisara tiyatrosiyle Hamlet'.in son müter
uğradılar. Gençler doğrusu iyi ça· cimlerini müthi~ bir nükte ile, bir 
lışmıslar.> daha baş kaldıramıyacakları §ekil-

- Tenkidlere cevap vermediniz, de yere vurmak hevesine kapılıyor. 
dedim, eser etrafında lc.opanlan Fakat bu o kadar kolay olmuyor. 
biiyük gürültüye Tağmen henüz bir Piyeain ilk Üç perde3indc arkadaşı 
şey yazmış değilsiniz. Necip Fazıl ile yüksek ,_esle istişare· 

süpürdü. açmış. 
Almanlar, Belçika·yı İşgal ettik- Ne iyi bir iş yapılmı değil mi? 

Müteheuim, cevap verdi: leri galiba bu nükte etrııfında olıı
cıık. Fakat nükteyi bulamıyorlar ve 

- Eserin Şehir tiyatrosunda tem- merhum Süleyman Nazife ba~vu· 
ten sonnf burada yeni bir hükumet Şehir tiyatrosunu her gece çııtısma 
kurmak istemişlerdi. Hükumeti kadnr dolduran halkın memnuniye· 
kunna'k iç.in kralın muvafakati, bir tİı:le, sürekli aU.:ışlnrına bakılırsa 
hükumet rersi seçmesi lazımdı. evet. Fakat bu eseri seyreden bazı 
Kral kendisi harp esiri olduğundnn münekkidlerin yazılarına bakılırsa 
bu i~lere lı:arışamıyacağını kati su- hnyır 1 Sanki bir cinayet İ!llenrruştir. 
rette bildirince yeni bir hükumet Tercüme eden ve ettirenlerden 
teşkl.i knbil olamadı. Bugün Belçi- bn~lıyarak eseri temsil eden ve et
k,1. hiih1metini Londra'ya hicret et- tirene kadar her vatandaşa ateş 
miş olan B. Pierlof nun reisliği altın- püskürüyorlar. Onlara göre zavallı 
daki eski kabine temsil etmektedir. Haml~t tercüme e<lilirkcn yaralan
nelçika' da eski nuaretlerin umumi mış, oynanırken katledilmişitr. Doğ
katiplerindcn mürekkep bir heyet ruau, sebebi bir türlü anlaşılmıyan 
i !eri .idare ediyor. Bu vaziyetin pek mübalağalı bir hassasiyet. 

siline dair bir yazı yazacağım. Fa- rarnk ~un eski bir H amlet tercü
kat diğerlerine cevap vermek bil· mesi için sarfettiği nükteye sadece 
mem lazım mı} Tasviri Efkfır mü- ı bir cBay> ilavesi suretiy e i§İn için· 
nekkidi Hamlet hak.kında bir mü- den çıkıyorlar: c Bııy Shakespeare"in 
talan, Şehir tiyatrosu hakkında bir oğlu bay Hamlet, Şehir tiyntrosun· 
tenkid, Hamlet'in tercümesi için de da ketı- .ı·t-1.tirl> 
tasnifi biraz mü!lkül bazı şeyler yaz· 

harbin sonuna kadar devam edece- Dün muhterem profesör Halide 
ği anlaşılıyor. Edib'Je bu bahis etrafında konu~ur-

Harp bittikten sonra Belçika'nın ken kendisinin de münekkidlerin 
vaziyeti ne olacaktır) Yapılacak neye kızdıklarını henüz anlamadığı 
sulh muahedesi mucibince eski hu· belli idi. Çıkan yazılardan bir lcıs
dudlaum tamamen muhafaza ettiği mmı okumu~. cl~te esericı şurası fe
kabui edilse: bile Belçika'nın birçok na tercüme edil;ni tir. şöyle yapıl
müşküi!erle karıılapcağı, eski bil"' malıydı!>, cböyle oln:'\z, :öyledir!> 
!iğini muhafaza etmesjnin çok güç· diyen bir münekkide rasgelJnemiş. 
leşecetıi anlaşılıyor. Buna ttbep Yalnız bir muharrir lisan tenkidi 
Belç:ka'nın nüfusunun iki ayrı ırka yaparken eserdeki cMelun çıknk 
mensup olması ve bu iki ırkın anı· tabirine dokunacağım> demiş. Hal
larında ıınla:amaınasıdır. Bclçilc.n' • bulci eserde bu aöz cMclun çıkrık> 
nın nüfusUClun yarısından bir parça değil, cMelun çıkık> tır. 
fazlasını Flamanlar, geri kalanını B ._ b. uh . O hel. • 
d '1 1 l k'I d 1 Fi· aşıı;a ır m amr, p ıa nın 

a "a on ar teş ı e er er. · aman• k d . La • .. l d'v· z k" 
1 b. · k b Al \T ar eşı ertes e soy e ıgı c _ev ın 
ar ır nevı a a manca, n- .. 1 b h 1 • d · k 1 B gu n çe erın e seyran etme. > 

!onlar ıse Fransızca ·onuşur ar. u .. l . · k 1 k b la b 1 
iki unsur arasında uzun senelerden· cum es.mSeı c u a t nnal yıdcı> ul~ 
b · b' 1 1 k d muş. « yran e mc > ememe ı 
erı ır an apmamaz ı var ır. . . H lb 1c· b H l"d Ed'b 

Flamanlar reşmi lisanın Fransızca Jmış. a u 1 ayan a ı e 1 : 

değil, Flamanca olmasını isterler, - 16 ncı asırda zevkü safaya 
V:ılonlar ise buna kat.iyen razı ol- düşkünlük. gece klüplerinde, bar
mıular. Bir aralık iki lisanın da res· iarda geçen hayata aid tabirlerle 
mi Ji,an olması kabul edildi, fa- ifade edilemez. O devirde sarayda 
bt bu da ihtilafı halledemedi. büyümü§ nezih bir kız bunu ancak 
Flamanların müfritleri son ıvazi· cGül bahçelerinde aeyran> c:liye 

yet üzerine faaliyete geçrru~Ier, Bel- ifade edebilir. Eğer bu aeziı <loğru 
Fi 1 h• ki 1 ifc 1 6 ncı asırda gül bahçelerinde çi~a· da aman arı~ a . m o ması 

lazım geldiğini iddia ctmeğe baş- seyran edilir, 20 nci asırda gez.i-
lamışlardır. 25 mayısta Gand şeh- lir, diyor. 
rinde yapılan bir toplantıda Fla- Muhterem profesörün ibeklediği 
manianın Leider'.i (Führer'i) Staf ctercüme hatalarına işaret eden 
bir nutuk ııöyliyerek Flamanların tenkidler> mevcud olmadığı ıçın 
Cermen camiası dahilinde yıı~mak bahis kendiliğinden değişti. Ham
istediğini bildirdi. 3 haziranda let'in Şehir tiyatrosunda oynanı§ını 
Ypree'de yapılan bir toplantıda İyi buluyor. Bilhassa Talat'ı bcğc
Flaman mebuslardan Leuridan Hol- niyor. Hamlet'i oynadığı sırada 
landa ile Flandre'iın Cermenliğin kendisine yaptığı tesiri anlatırken 
birer parçası olduğunu söyledi. monoloğ söylemiyor da diyor, 

Roulera §Chrinde yapılan bir iç· yüksek sesle düşünüyor. Hamlet ka-

Fl• eh l d rakterinin hususiyetlerini verirken timada gene aman m us ar an 

mıştır. Makale üniversitenin ne§l'et-
tiği tercümenin ba~ında bulunabi
lecek Liıaz malUmat, bir iki Alman 
ve f ngiliz şairi ismi ve Şehir tiyat
rosunu aforoz gibi üç unsuru, pek 
de münasebetlerini belli etmiyen bir 
yazı çorbası ile başlıyor. Şehir ti· 
yotrosunu yere serdiğine kanaat ge
tirdikten sonra terümeye geçiyor. 
Fakat bu da tercümeyi tenkidden 
ı:iy:ıde Nef'inin Fahriycsini gölge
de bırakan bir cCelaleddin Ezine 
kasidesi> halini alıveriyor. Her ne 
kadar ka,.idenin vezni VI'! kariyesi 
yoksa da kendini beğenmişliğin bir 
insana tenkid perde.Ü arkasında ne· 
ler aöyletmeğe kadir olduğunu gös
termesi bakımından eğlenceü ve 
ibretlidir. 

Tercümeyi beğenmemi~. Aliıl Fa
kat tercümenin fena türkçe oldu
ğunu ve izafi terkipler bulunduğu
nu söylediği :z.amnn metinden bir
kaç cümle rveta. b ir pasaj alarnk 
iddiasını misallerle isbata girişmi
yor. Maamafih hakkı var. Çünkü bu 
sahrlar ancak Fahriyesin-c bir mu
kaddimedir. 

Tercümeyi yapan talebe neyetinc 
söylediği §eyler açık Türkçe ile göy
le hülasa edilebilir: 

cSiz türk~yi bilmiyorsunuz! 
(Talebenin hepsi Türkolojidendir. 
Türk edebiyat .. ,, da, lisanını da ken
disi kadar biürler) l liç türk.çc oku
madınız mı? (Talebenin türkçe 
okumuş olduğunu pekala biliyor) 
Yani bizim yirmi senedir yazdığrm1z 
erkek türkçeyi okumadınız mı? 
(Bu cBizim> kelimesi Edne·nin 
türkc;ede İşgal ettiği mevkii göster
mektedir. Lisanın hükümdarı oldu· 
ğuna işaTet). 

Fakat Celaleddin Ezine yirmi se
nedenberi yazdığı ve cModel> ol
duğunu ilan ettiği kendi türkçesin
den de mütercimlere birkaç pasaj 
vennemi~tir. Bu türkçe acaba 
- mütercimlerce malüm olmıyaa -

Burada ben : 
- Necip Fazıl temsili beğeniyor 

da, dedim, tercümeyi beğenmiyor. 
Kendi.si Shakespeare liz•rinde çok 
çalışmı'.'!. 

Bayan Halide Edib : 
- Hakkı var! dedi. Çünkü bü

yi.ik şair arada ~rada piyes yRzar. 
Bu sebeple Şehir tiyatrosunu ve 
r ejisörünü gtlcendirm~ -- " gelmez. 
Ynzısını okudum. c.ı\man Er tu~
rul Muhsin gücenmesin, Hamlet'i 
katleden Şehir tiyatrosu değil, Ham
let mütercimleridir> diyen bir ya
zı . c Bu müterc;mlerin eseri Abdul
lah Cevdet ve Kamran Şerif tercü4 

melerinden de aşağıdır > diyor. Fa· 
kat O da pnsajlar nnkletmeğe, son 
mütercimlerin beceriksizliğini mi
sallerle i.sbat etmeğe yanaşmıyor. 
Bu.:ıunla beraber bence büyük şair 
kendini pt'k müııkü l bir mev kic ı oy
muştur. Zira Fahriye ya7.manın da 
bir hududu olmak lazım gelir. 
cShakespeare· in c ~rlerinin nslı üze· 
rinde ç-ile doldurdum> diyen ncla· 
ma b ir gün : Buyurun m asa başına. 

Hamlet muharr irinin her hanc i bir 
eserinden bir hakem heyetinin seç
tiği bir parçayı tercüm e '\'e t : !sir 
edin J demeleri imkanı vardır.> 
Ben bütün Shakespeare münekkid
lerinin bövle bir da\'eti her halde 
memnuniy;tle kabul edeceklerini 
!!Öyliyccektim amma ba~kaları hesa
bına taahhüde girişmcğe ne lüzum 
w .. rLı} Münekkidler belki de kita
bın metni hakkındaki tenkidl r.rini, 
a.ı;lı ile doğru ve güzel tercümeleri· 
ni gösteren makalelerini bayrnm· 
dM şonraya bırakmı!llardır, dedim. 

Muhterem profesöre veda eder· 
ken, o z.aman lngiliz edebiyatı se
minerinin mesa~ine Shakespenre'in 
ruhuna nüfuz etmiş kıymetli mü
nekkidlerin de iştirak etmi .. olaca
ğını düşünüyordum. 

Şevket Rado 
Tollenacre daha ileri giderek şu bilhasia mistik cephesini muvaffa-
sözleri söyledi: cValonlann otur- ~~~~===~:::c:=====ıı::::================================== 
dukları yerler bizim hayat sahamız. Yag" t·ıatı• KOÇOK . HABERLER K ücük hırsız 
müsternlekemizdir.> • 

Bu sözler Valonlar arasında bü- * Fiat müraltn.be Jtomisyonu dün 
yük akisler uyandırmıştır. Brüksel'- Trabzon yağı perakende de geç .at:te kadar devam eden bir 
de cıkan gazeteler §iddetli maka- toplantı yapmış, ihtikfır suçlle yakaln-
kler yazarak bu iddialan reddedi- 150 kuruşa satılacak nan birçok esnaf ve taciri Adliyeye 
yorlar. vermiştir. 

İ•te j .. gal altındaki Belçika' da va· * Tramvav idaresi tarafından ~-
"' -s Fint. müraka.be komisyonu Trabzon let.Uen Beşiktaş _ Tnkslm otobüs ser-

;z;yet budur. yağı fiaUerlnl tes1>1t. etmiştir. İstihsal vislerl, benzin bulunamaması yüzün

Tarihi Türk musikisi 
konserleri 

İstanbul Belediyesi Koose"atuarı
nm <Tariht Türit musüıJsl) konserle
rinden ikinclsi 4 ikJnciteşrinde Fran
sız tıyatrosunda verilecektir. 

Konser 18 ve 19 uncu asırda yetişen 
musiki üstadlarmın e6erlerindcn mtl
teşekkil olacaktır. Bilhaa;a ZekA.t 
Dede, Mustafa Çavuş, Emin Ata ve 
Tl!ııaizadenin eserleri programda en 
mühim yeri tutmaktadır. 

<Tarihi Türk mu.slkls1> kon.setlerin
den Qçünciisfi 17 ncl asırda.ki Türk 
musiki.sinin en güzel parçalannı te,,· 
k11 edecek ve 4 birtnclkAnunda verııc
cektlr. 

- tlçüncü yi)ma bas:a.n ve dün
yanın aıtmı üstüne retlmıekte 
olan harp bizi daha kuvvetli, da
ha tertipli ve tedbirli olmata zor
lamaktadır. En cctin vaziyetler 
karşısında bile, bugüne kadar ol· 
duğu gibi, sağlam Te sarsılmaz 
dunbilmcf e devam edebilmek 
~in. daha kuvvclli, olmak ba.zır
Iığındayız. Siz bu bamiıklan tit
re Ye EekAtma:l.:ı, hava kunmıu
na yardım edCTek kolaylaştırabi
lirsiniı:. 

mıntakalarındaı Trabzon y:ı.ğmın yük- den ilga edllm'4tl. Vilılyet, haltın mü
sck fiatlerle satıldıR'ı oradaki Fl.nt mü- nakale ihUyacma cevap veren bu ser
ra.kabe komisyonlarının göııdcrdilderl •isler irin günde lazım olan benzhı 
raporlardan anlaşılmıştır. Bunun ii7.e- miktannı temin ettiğinden, servlslertı 
rlne şehıin'UMe de Trabmn yatı ffat- yeniden başlanmıştır. 
lerlne bir miktar 7.am. yapılıns.!ı. sa.-
ruretl hasıl olmuştur. * Şehrlml.z ilkokullarında bulunıı.n 

Trabwn yatı evvelce toptan 120 ve Yoksul r:ocuklan himaye birliği dün 
perakende 132 kuru.,a satılıyordu. Dün Partide bir toplantı yaparak, himaye 
tesblt edilen fiaUere göre ise, badema işlerinin bu sene geçen senekine na-

l k zaran dah:ı mükemDlel olması lıçln 
toptan 132 ve perakende de 50 uru- alınacak tedbirleri kararlaştırmıştır. 
şa satılacaktır. - - - * Bir müddet Beyoğlu n Sanyer 
İki çocuk havagazından müddeiumumlllklertnde bulunan B. 

Zehirlendi Kamil Boran, İ.stanbul dördüncü sor
gu hakimliği.ne tayin edilmiş, dfin "fn-

Fatih civarında. oturan Müıterremin zl!eye başlamıştır. 
dört ya.şındaltl oğ'lu Erdoğan lle dokuz * Şoför Nurlnin idaresindeki oto
ya.şmdakl ~lu Hayreddin, dün anne- ınOOll Vefa cadde3indcn g~rkcn 
ler1 evde bulunmadığı sırada. mutfağa Mustafa adında. blrlne çaıpe.rak ba
glrlp kapıyı kapamışlar ve oynamalta şından ağır surette yaralamıştır. Mus
başlamışlardır. Oyun a.tasmda. H.a.y- tara hnstaneyc akldınlmış. şoför Nuri 
reddin bir 'b.ralılt bava.gazı muslu~nu pakalıınarak tahkikata başlanmıştır. 
açmış ve kapamadan bırakmıştır. * Yem~t.e Teklrdnğı iskelesinde 
Musluktan çıkruı gaz mutfağa dolarak ba~lı bulunan Kalecik nıotöründe on 
çocukları zehirlemiştir. beş yaşlarında Kemal, motörlln bozuk 

Biraz sonra eve gelen Mükcrtenı, yerlerini tamir ederken, elindeki ma
nıutfağn. girince, çocuklann 1ltlsinl de zot Jlmbası birdenbire patlamış, Ke
baygın bir halde yerde bulmuştur. mal yüzünden ve başının muhtell! 
Kadın derhal polise haber Yenniş, Er- yertcrlnden ağır yaralanmıştır. 
doğanla Hayreddin 800 slJyUyc.mlye- * Ktıdıköyünde oturan Bürhan ve 
cek bir !halde Basekl hastanesine kal- Nejad adlannd::ı. lkl kişi dün evde 
dı.nlmışl:ırdır. ___ kavga etmişler, bunlardıın Bürhan bı-

Tramvayda bir odacının 
cüzdanını çalmış! 

Sama.t.yada Maliye şubesinde oda
cı M~ diln tramvayla LA.leli cad
desinden geçerken on beş ynşlannd• 
bir <;ocuk tramvaya blnmi3 ve bir ara
lık Mehmedin göğsüne çarp:ırak tek.
rar tramvaydan ntıaınıştır. 

Bu hareketten şüphelenen Mehmed 
elini cebine !IOkunca, içinde 650 lirası 
bulunan ciizdanının çalındığını anla
mış ve derhal tramwydan inip poll.9'! 
haber vermıştlr. Zabıtncn yapılan 
tahkikat netlce61nde ciizdanı çal:mın 
müteaddit sabıkalan bulunan Eyüp 
adında on ikl YaJJUlda bir yankesici 
olduğu anlaşılmış, Eyüp yakalanamlC 
tahkikata başlanmıştır. 

Bir hakaret davası 
Çıkardığı bir eser ha.kkında ynzılnn 

t;enkld yazısınd:ı. kcn<!lslne h.akhrct 
edildiği iddla.s1le, Edebiyat tnk:üıtes1 
protesörlerlnden Herbert Meltzlg ıa
ra!ından Cumhuriyet gazet.esı muhnr·· 
rirlerinden B. N:ıdir Nadi ve Neşriyat 
müdürü B. Hikmet Münif aleyhlerine 
açılan dfıvnya dün asllye birinci ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

~ Burada, mütemadiyen Y~lllcr 
~Vlleıin mücadelesine raslıyorum. 
_ t bu 1k1 rengin blrlblrlne rakip Cld:J: caizse - spor klübüne alamet 
larC u blllyorum. Bizanslılar, asır
latıı a lkiye nyn}nuşlnr, kimi bir ta
lil • t1ın.ı ôbfir tnra!lı olmuştur. Ke
~avı ve Yeşil birer fırka hallnl de 
~ ~nsett.e de rol oynamıştır. Bü
,._ lı4a r, meşlhurdur. Ancak Yeşll 
tine hvı ren.kler.tnın neye delalet et.ti
~ lçblr Yerde l"llSlamadım. Bunun 

:rnAııa.sı var mıdır?• 

mahsuldar gec;ecel::rfne hayırlı bir ala
met sayılırdı. Mavi lııe den!zln rem
ziydi. Bu renge mensup y~nn 
muvaffakıyet! Jse, rahat seyahatleri 
miijdelcrdl. Tabiatne zirna~iler hep 
Yeşlllerle, denlzt'iler ı:ıe Mavilerle be-
nııbe~ olurl&rdı.• ---------------

* VilAyet enırlne 10 ten çivi get.miş- ça.kla. Nejadı yaralamıştır. Nejad h:ıs
Ur. Bunların tcvzUne bugün ~- taneye taldınlmış, Büman yaknlana-
catt.lr. ralc tahkikata başlanmıştır. 

Evvelce ehli vuku! ol::ırn.k .seçilen 
profesör bayan Ha11de Edib Adnan. B. 
İsmail Hnkkı Baltacloğlu ve B. Sıddık 
samı tnrnfındnn verllcn rapor bu cel
sede okunmuştur. Ehll vukuf heyeti 
bu raporda, tenk:ld y:ızuını tedkik et
tiklerini ve bunda düvacıya. hnknrcıU 
müt.czammın t:ılr notta oımn.dığını bll
diriyorlardı. I>nvneuıın bu rnpom kar
şı cevabmı hazırlaması lçln mu.hnke
nıe gelecek haftaya bırnkılmıştır 



Sa\llfe 8 AKŞAM 

KIZI ve ANASI ) T rakyada eski Türk fatihlerine 
tarihi mezar ait iki mühim · I KONUŞAN MUMYALAR 

Tefrika No. 90 Yazan: tsKENDEB F. ~ Otelin merdivenlerinden çıkarken ı ona baktı: 
blrdenoire nefesi keslleceıc dereeede - O halde MlA oynıyabllirsin.1z. 
§aŞlrdı. Gözlerine inanamıyordu. Ol- Çünkü ihtiyar değil.slnlz... • 
duğu yerde kala kalmıştı. Bu, merdi- Burhan dudağım büktü ve başını 
venlerin :vukan basamaklarından aşa- sallııdı: 
Aı inen IA.clverd erkek pantalonlu kız - İhtlya.rladık, ihtiyarladık! ... dedi. 
J.'erda değil miydi? .. Tam yirmi sene Ayşe yerinden ka.lkariı:en: 
evvel tnnıdığı Ferda!. .. Tuhaf şey!... - Öyle i3e sizi yarın pingpong ma-
Yirmi sene içinde hiç mi değl.şmemiş- çına. davet ediyorum. Bakınız ihtiyar 
ti? Sanki bundan yirmi yıl evvel in- olmadığınızı o zaman :ı.nlıyacaksmız-. 
sanlan hiç ihtlynrlntmayan esraren- Kabul mü? 
giz bir uykuya yatmış, ve bugün ı;;epe - Kabul ... 
genç, tapa taze uyanmıştı Genç kız ona karşı son derecede sn.-

Burhan şimdi yirmi senellk bir ha- mimi, tatlı ve dost davranıyordu. Ve 
tıra dünyası içine gömülmüştü. CHJzü- ondan bu dostluğu çok ileri götürmek 
nün onüne bir delikanlı ile bir genç isteyen bir hal vnrdı. 
kız gellyordu.•Kendlsl ve Ferda ... Et- Ertesi gün birlikte ping pong oyna.-
rafı çitil bir bahtede kocaman bir ce- dılar. Burhan arada bir: 

( Gazi Nureddin Topuz; ve Gazi Mahmut beyler) 
' 

sanca merakından d.Lolerlni gıcırda 
tıyor ve: 

- Acaba onu diişmanla.rmdan bi
ri mı kaçırdı? 

Dlye düşünüyordu. o, saray mu
hafızları nrası.iıda bir. nkşam sarho.t
lukla. · ağzından şöyle blr :ınt ' kac;ır
mı.ştı: 

- sız. güzel kadınlarla yaşadığınızı 
söyliyerek övünüyorsunuz. Ben de bir 
kadınla yaşıyorum amma, iddia ede
blllrim ki, bu kadının eşi Mısırda de
ğll, yeryüzünde bile yoktur!• 

Sanca bunlnn söylerken, arkadaş
larından birlnln verdiği cevabı hatır
lıyordu : 

- Onun yüzünü biw bir kere olsun 
viz ağacının altında. geçen tatlı dakl- - Beni o kadar sıkıştırmayınız. 
kalar .. bu Burhanın sevgili olarak ilk Şaşırtmayınız ... Nefesim kesillr, tıka
tanıdığı genç kızdı. nır kalının. Blr ihtiyarın ölümüne se-

Ferda lle evlenmeği deli gibi iste- bep olursunuz ... diyordu. AYtfC gül
ml.şti amma onu dinleyen kim? .. Genç mekten kınlıyordu. 

İçinde Edirne fatihlerinden Nuredduı '!'opw'un mezan 
bnlunan Selimiye camisi önündeki Dilaver bey parkı 

gösternıe-z mlslnız? 1 
Sarıca: 
- Hayır .. göremezsir.iz! 

ıuz başka.ırUe evlendikten sonra. Bur- Bu şakaklarındaki saçlar hafifçe Edimede Mimar Koca Sinanın 
han bu maceranın bir çocukluk hcve- beyazlanmağa başlayan olgun insan şaheseri Selimiye camiine ç~an cSi
sınden ibaret olmadığını çok iyl an- kendisine şimdiye kadar hiç bir erke-
lamıştı. Aradan geçen uzun yıllar ~in vermediği garip bir heyecan du- nan caddesi> üzeri:ıdeki geni~ 
Ferdayı kendisine unutturanuvordu. yuruy0rdu. Daha ertesi günü birlikte meydan bundan bir kaç sene evvel 
Hatta birçok biı~·ük işler, seyahatler, yürüyüş yaptılar. Civardaki blr köye park haline konulurken burada top 
hayatla yıllardnnberi güre~lerl, ka.- kadar yürüdüler. Ayşe gene erkek güllesi şeklinde bir künbed mevcut
~arlanmış bir zamane erkeği elmasına pantalonu ve ayaklarına keten, rahat tu. Bu top !}eklini gös~ren işaretli 
rnğmcn bu maceranın hntıralannı bir lsknrplnler glylnrniştl. Burhana bir taş, Toplu Baba mezarı diye Bek
türlu içinden çıkarmamıştı. kedi yavrusu sokulganlığı gösteriyor- taşilere ait basit bir mezar oldugvuna 
Kırk yaşında idi. Llıkin eski aşkı du. 

duşilnünce halt\ çccnklrui!YOrdu. İşte Bir arn.lL'c ynnlnrından bir otomobil hükmedilerek kalmıftı. 
bu uzun merdivenlerin alt. b:ısamr..t- geçti. Bunun içinde otele bir gün ev- Selimiye önün~eki yeni parkın adı 
ıannda da öyle olmuştu. Yukarıdan vel gelen yeni evliler vardı. Ayşe gü- büyük bir kadirşinaslık hissile Edir
inen erkek pantnlonlu kız yanınd:ı.n fümslyerck: ne'nin imarına çnlışmııı olan ~ki 
g~erkcn ona ılık ve sevimli bakışları- - Gördünüz mü? .. dedi, yeni evli- belediye reislerinden Dildıver beye 
nı çevirdi. ı,akln hayret bu gözlerde ler... 1zafe edilirken burada Toplu Bnba 
hiç ö:rle aşınalık . tamdık bir ifade Burhan dalgın cevap verdi: mezarını da onun şerefi yadını 
yoktu. Burhan kendi kendine: cCnnıın - Evet ... Gördüm .. 
znt.en budalalık bende. O olmasınn - Blribirlerine ne kadar ynkı.şıyor- canlandıran tarihi bir hatıra olarak 
imkan mı var? Bir ınsnnın yirmi sene lar değU mi?.. yasatmak icap ederdi. 
içinde hiç de~i~memesl, tnm:ı.mll" bir - Zannederim erkeğin yaşı pek Bir Bektaıı i şeyhi bilinen T~plu 
gene kız olarak kalınası knbil ınl ? Cok l fazla değil mi? .. Aşağı vuk:ın kırkında Baba, meşhur Emir Ha.san bey oğlu 
t enzemesine ra(tmen bu genç kız Fer- vnr. Halbuki kadın C:Ok küçük... Nureddin Topuz olup, .Edirne'nin 
da değil ... Hem evleneli hanidir? Kaç Ayşe ltlrnz etti: fa.tihlerindendir. inesi bey ve Selman 
Sl'lle oldu'? Belki şimdi çoluk çocuğa - Bilfıkis... Yaşları d:ı biribirine bey adında iki kardeşinden inesi bey 
knn mıştır.• dedi. çok uygun ... Ben evlenmelerde erkeğin d I 

Bu esnadn aklına birdenbire garip olgun bir insan olmasına tarafta- a ma Edirne' de nesi köyü çiftliği 
bir ihtimal gelmişti. Sakın bu Ferda- nm! .. bulunmaktadır. Selman bey de Fa-
nın kızı olmasın?.. Oteldeki odasına döndüğü zaman tihin beşinci Segban başısı idi. 

O günü akşam yemeğlnde kendi;;lnl Burhan çok dalgındır. İşte ilk gençlik Gazi Mahmut beye gelince: Süley-
btı-bütün şaşırtnn bir hadise oldu. Bu ideali tamam yirmi sene sonra. ve hiç man paşa ile birlikte Rumeliye '°'eçen 

Türk büyüklerinden meşhur Gazi 
Fazıl beyin torunlanndandır. Fazıl 
beyin Süleyman paşanın Rumeliyi 
geçişini tasvir eder şu beliğ sözleri 
cYakasın Rumelinin desti takva ile 

almışsın. 
•Keramet gösterip halka suya seccade 

salmışsın• 

tarihte mühim bir yer tutmuştur. 
Mevlüdü nebeviyi yaza;-ı meşhur 

Süleyman Çelebi de Gazi Fazıl be
yin torunlarındandır. ikinci Murat 
zamanında Uzunköprünün inşasına 
Gazi Mahmut bey nezaret etmi!}ti. 
Bu seheble köprünün başında yakın 
zamana kadar türbesi bullNluyordu. 
Uzunköprü belediyesi tarafından 
köprünüıl"başında yeni bir park ya· 
pıldığı zaman Gazi Mahmud bey 
türbesi yıktırılmııı, yeri bilinen me
zarı da park içersinde kalmıştı. Böy
le yeni parklar vesilesiyle Türk bü
yüklerine ait kıymetli tarihi anıtlan 
kaldırmak tarihi inletmek demektir. 
Hiç olmazsa yerlerine niı:ıane olarak 
birer kitabe ta§t dakilmiş olması 
büyük bir kadirıinaslık sayılır. 

Mimar: Kemal Altmı 

Diyerek, bu ba.h.si kapatmıştı. Fakat, 
arkadaşının meraka. düştüğünü, fırsat 
ve im.kAn bulursa, dünya. güzeline 
benzeyen bu eşsiz kadını görmek sev
dasına diişece~lni biliyor .. bu yüzden 
Kahiredekl evinl herkesten saklıyor
du. 

İşte Sarıca ancak ondan şüpheleni
yordu. 

Acaba. bir gün peşinden gelip, bu 
evi görmüş müydü? Lakin evi görmüş 
olsa bile, o arkadaş, bu eve ne cesa
retle glrcbllir, Hoşc:uıı nasıl ve nere
ye kaçırırdı? 

••• 
Sanca çok muıatriptl._ sevgllisini 

aramaktan yorulmuştu. 
Bir aralık nklına şöyle bir ihtimal 

geldi, evin zemin katında bir takım 
bodrumlar vardı. Ac::ı.ba Hoşcanın ba
sına orada bir felaket mi gelmişti? 
Zira bu bodrumlarda eski devirlerden 
kalma bir hayli mezar ta,-ıı vardı. Sa
rıca, Hoşcanın ısrarı üzerine bir gün 
buraya onWlla birlikte inmişti. 

sefer hakiki Ferdıı lle karşılaştı. Yn- değL,meden tek.ı:ar karşısına çıknu.ştı. 
nında birkaç saat evvel Burhanın Ve bu sefer önünde hiç bir mani de 
merdivenlerde gördüğü genç kız var- yoktu. Saadet hemen yanı başında 
dı. Ferda pek az, farkedilmlyecek duruyordu. Yirmi yaşının sevgilisi 
d er "'cede dej:tişmlştl. o kadar lti, kızı mucizevi blr istihale geçirerek tekrar 
ile beraber yanyann iki kardeş gibi karşısına çıkmıştı ve ona elini uzatı
duruyorlardı . Llıkln birlblrlerıne ne yordu. Halbuki şimdi bu Burhana pek 
lmd1r benziyorlardı. Burhan hayatın-! garip geliyordu. Vaktile annesine dell 
da iki insnnın bu derece birlblrlnln gibi Cışık olduğu bir genç kızı sevmek, 
nynı olacaklannı hiç tnhm1n etme- onunla evlenmek ... Eski sevgillS1. kay
nıişti... Yanlaıında uzun boylu orta na.nasıl. .. Bu ona pek garip geliyordu. 
yaşlı bir adanı yürüyordu. Bu Ferda- Ayşe ile evlenmek! ... Halbuki vak
nın kocası ve erkek pant:ı.l;;ınlu genç tile Ferda Ue evlenseydi şimdi belki 
kızın babası olacaktı. İleride bir ma- de Ayşeden bliyük kızı olacaktı. Arala.
saya oturdular. Yemeklerini · yediler. rında ne muazzam bir yaş farkı!. .. 

Şarkın güzel bir şehri: E~azıg 

Sanca eline şnmdanı aldı. zemln 
kapısını açtı. Bu kapı, insana saldır
mak isteyen bir ejder a~ı kadar kor
kunr.tu. Sarıca bu kapıyı her zaman 
kapalı tutardı. Birkaç basamak mer
divenden indi.. biriblrine geçen üç 
bodrumdan blrlnclslnin sahanlığında 
durdu. Sarıcanın kulağına korkun~ 
sesler akscdiy0r gi.blydl. Ev s:ı..hJbi bir 
gün Sarıcaya, bu bodrumlar hakkın
da şu kısa !ak:ı.t merak uyandırıcı 
malümatı verm.L,ti: 

Ert"Si giınü Burhn.n otelin arka Bir an Ferdayı gözünün önün.e ge-
t:ırnfındaki büyük terasta oturuyordu. tirdi. Yirmi sene onu hiç değişt!rme
Bu;aya bir ping pong masası konul- miştl. Kızı ile ayrıl ya.şta gibi duru
m uştu. Ferdanın kızı ile bir delikanlı yordu. Ayşe de aynen annesini andın
masanm iki tara!ındn durmadan el- yordu. Ve o da muhakkak kl senele
lcrindekl kiıçük raketleri sallıyorl&r- re tepeden bakacnktı, gençliğini uzun 
dı. Burhan onlan bllha.s.sn Ayşeyi sey- yıllar muhafaza edecC'ktl. Yinnl sene 
ıediyordu. sonra bugünkü Ferdanın vaziyetinde 

Genç kız bir aralık topa hızla \tur- olacaktı. 
<iu. Top masanın üstündeki küçük Halbuki o zaman kendlsl GO ya-
nğın üzeriı~den !ırladı, Burhanın şındıı bir lhtlynr! .. Burhan: 
ayaklannın dlb!.ne düştü. Ayşe onu - Bu imkA.nsız! ... diye mırıldana
nramak kin koştu. Burhan eğ!llp to- rak yerinden iırlndı. Biraz parkta. do
pu aldı ve ona verdi. Genç kız tatlı bir taşmak istiyordu. Otelden çıkar çık
cülüşle teşekkür etti. maz Ayşeye rast geldi. Onunla karşı-

J.akln bugün ping pong topunun ya- la.şınca genç kızın gözleri parladı. 
r-... mazıını pek üstundeydi. Mütemadi- Memnun onun yanına yaklaştı : 
yen kaçıp kaçıp Burhanın yanına, ku- - Ne iyi ettlnlz de çıktınız. Akşam 
cağına, dizlerinin dibine düşüyordu. karşıkl tepeler ne güzel oluyor. Haydi 

O her defasında topu alıp genç kı- oraya gidelim ... 
za veriyor, Ayşe de ayni tatlı gülüşle Böyle söyllycrek Burhanın koluna 
teÇZkkür kelimelerini tekrar ediyor- girer gibi bir hareket yaptı. Erkek: 
du. Bir aralık: . - Peki kızım!... diye mırıldandı. 

- Slzl pek rahatsız edıyoruz .. diye Ayşe: 
mırıldandı · - Rica ederim bu ck.ı.zım!, SÖ'lünc 

Ve oyun b1ttlktcn sonra. onun ya- nihayet veriniz. Ne ben sizin kızınız 
nındakl masaya oturup bir müddet olacak kadar kilçtiğüm, ne de siz be
dlıılendl. nlm babnm olacak kadar ihtiyar ... 

İ!ıte bu sırada genç kızla ah.bap ol- Fena halde sinirleniyorum bu kellme-
dulnr'. Ayşe: ye ... Biz ayni nesilden iki arkadaşız! ... 

- Ben bu oyunu çok seviyorum. Siz- Ertesi sabah otel müşterileri Bur-
de bilir mlslniz? ... dedi. hanın erkenden İstanbula. döndil.ğü-

Burhan güldü: nü ı.,ıttllcr. Herkes hayrette idi. 
- Bilirdim ve sençllğlmde oynar- - Tuhaf adamı ... diyorlardı, hai-

dm1 da ... bukl henüz kür zamanını bile doldur-
Genç kız gözlerinde tatlı mlnalarln madı... lllkmet Feridun Es 

E T KADER! 
Aşk v e m acera romanı 
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- Bu m~eleyi ben de bir kaç 
kere aklımdan geçirdim. - dedi. 

Daniş bey aordu: 
- Peki, ne neticeye vardınız, 

Sermed hey} 
- Vallahi efendim, neticeye va

ramadım. 

- Öyleyse, siz de benim gibi bir 
§eyler bilmiyorsuınuz. 

- Belki sizden biraz daha fazla
sını biliyorum amma, pek müphem 
şeyler... Vehbi paşa, arada sırada 
bize gelirdi. İşlerini görürdü. Sele
f' nizle hasbihal ederdi. Ben de ku
l :ık misafiri olurdum. Esasen be
nimle de ara ı iyiydi. Çok iltifat 
ederdi, Allah rahmet eylesin... Bir 
kız yeğeninden bahse ttiğini hntır
Jnrım... Kocası Ramiz Sadık bey 
nciında biri imiş. G nyet hovardn, 
mü:ırif Liri. V ehbi p~şanın uzun za
mandanbcri ailesiyle arası açık ol
masma rağmen bu kız yeğenicıin 

ak•betinden endişe ederdi. Ah pa-

Nakıeden: (Va • Nil) 

şacık ah... Jyi adamdı, iyi kalhliy
di doğrusu ..• 

- Ne olmuş bu kız yeğen> 
- Fena vaziyete düotüydü efen-

dim... Kocası Ramiz Sadık bey ve
fat ettiydi. 

- Ne tarihlerde}' 
Sermed, ba§ını kaşıdı. 
- Umumi harbin sonlanna doğ

ruydu galiba ... Vehbi paşa da o 
sıralarda vefat elti zaten.. . Sonra 
artık bu işin ark8$tnt ben de zyi ta
kip edemedim, Rukıye hanımefen
di böylece, büyük bir servete kon
du. . . Evladı Rüsuhi bey de ya
nındaydı... Varis onlardı... Bizim 
noferlik, onlann şehirdeki işleriyle 
uğraşıyordu. Paşa alafranga oldu
ğu için Avrupndn 7."nuir:lerin yap
tıkları gibi 0 !!ini noter vasıtasiyle 
gördürürdü. Ben, Rukıye hanım 
zamanında dn varidatı toplar, ge
tirirdim. Hanımdendi, gayet aza
metli oldui:u için, benimle kon~ 

Elazıg'da hükU ~t caddesi 

c- Bu evi yaptıran büyük babam, 
zemin katındıı..kl me7.arlan knldırmak 
istemiş .. bir gece rüyasına cehennem 
zebanileri gelmiş.. bu mezarları kal
dırdı~ı takdlrde hemen öleceğin! ve 
vücudü cehennemde yanacağını söy
lemiş. Büyük bab:ı.m uynnınca hiddet
lenmiş.. mezarların kaldınlma.c;ı için 
ameleye emir vem1l.ş. Amele kazmayı 
vururur vurmaz büyük b::ı.b:ıma bir fe
nalık gelmiş.. titreyerek, b:ığırarak 
can vemiş. İnşaata babam devam et
miş, fakat, büyük babamın ölümü 
üzerine bu m~zarlara dokunmamış. 
O zamandauberi biz de bunları kr.1-
dırmak teşebbüsünde bulunmadık .. 
üstünü bir duvarla. örttük .. ve güzel 
bir kapı yaptırıp ölüleri yerinde bırak
tık. Ve onlardan hiç bir zarar görme
dik. Sakın sen de onlara el uzatmn! 
Sonra, büyük babamın nlubetlne uğ
rarsın!• 

Elılzıg CAkşnın)- Elazıg Şa.rkın gü
zel bir şehridir. Eski, harap, plfmsız 
Harpııt kasnhasmı uzakta, dağların 
üstünde bırak.arak ovaya. inen şehir; 
plftnlı olarnk kurulan şehirlerimiz 
nrasında yer alabillr. Dördüncü umu
mi müfettişliğe ve Tunçell vllayetino 
merkez olan şehrin en mutena. bina
ları ara.<;ında umumi mütettL,lik bt
naslle Halkevi gelir. 
Şehrln en büyük noksanı bol su ve 

bol elektriktir. Villlyett.e m::ı.arl1 ha
reketi vardır: şehrin 11.scye olan ihti
yacı nazan dikkate alınarak geçen 
sene ilk sınıfı ihdas edilmiş bulunan 
llsenin tam teşekküllü hale Hr:.ğı te
menniye şayandır. Elazığ', Tunçel!, 
Bingöl vllfıyeUerinin yüzlerce tale
besinin tahslllni temin cd~ek llsenin 
bir an evvel açılmasını herkes temen
ni etmektedir. 

Halkevi bahçesi güzel ve b:ıkımlı
dır, Halkevlnln bandosu muayyen 
ak~mlarda bu bahçede iyi bellcnmL' 
parçalar çalmaktadır. 

maz, yalnız selefiniziın odasına gi
rer, onunla konuşurdu. Mllli mü
cad.!le sıralarında, o da, kocasının 
vaktiyle vefat etmiı olduğu Kara~ 
caboey çifliğinde iildü. Hiç bekle
nilmiyen bir anda ... 

Noter, gülümsiyerek: 
- R~uhi bey, mektubunda, bu

radan cmenfur yen diye bahsedi
yor. Hakikaten uğursuzmuş. A nne
si de, babası da orada ölmüşler ... 

- Öyle efendim... O tarihten 
itibaret'\ ne hidisel-er cereyan ettiği
ni siz ·de benim gibi biliyorsunuz. 

Dani~. vakaya parmağını dola
mıştı. İoin arkasını bırakmadı: 

- Acaba o Ramiz Sadık beyin 
haremi ya~ıyor mu} . . . Belki varis 
odur. Yahut da onun evlatları ... 
Evladı var mı dersiniz} 

- Sanırım, Ramiz Sadık beyin 
zevcesi de hayatta olmıyacak. Aksi 
takdirde kendisinden bahsedildiği
ni duyardık... Amma, iki kız ço
cuğu varmış... Selefiniz onları ara
mıştı, bulamamıştı. 

- Niçin aradıydı. 
- Rüsuhi beyim arzusunu yerine 

ı;'"t!rmek için. 
- Demek kızlar bulunamadı. 
- Bulunamadı. Haberlerini ala-

madık. · 

Muhitine faydalı olan kız enstitüsü 
günden güne tekemmül etmektedir. 
Sıhht müesseselerce de zengin olan 
Elazıg'dakl asa.biye ve n.kliye, cü~am 
h:ıstanelerl, memleket hastnnesi ci
varın bütün hastnlD.rına şifa. verlcl 
ağuşlannı açmışlardır. 

Yenl yapılan ve yakında faaliyete 
geçecek olan vllfıyet hastanesi, bir 
sıhhat yurduna lazım olan bütün ve
s:'!itle mücehhezdir. 

Son senelerde civarda mezruata 
çok zarar yapan kımıl ve süne haşe
relerlle mücadele için Zira.at Veki\Ic
tince fıcil tedbirler alınmış ve gönde
rilen müteh:ıssıslann nezareti altın
da h:ı.şero ile kış mücadelesine baş
lanm~tır. Mücadele geniş bir sahaya 
te.şm!l edildiğinden yeni mahsul se
nesi tahribatın önüne geçileceği mu
hakkaktır. Ziraat Vekflletı töhum te
mizleme evleri faaliyete başlamışl-.:ı.r
dır, çitçinin tohumiuklan il1\çlanıp 
çalkanarak ektirilmesi için gerekll 
takibat yapılacaktır. 

Sarıca. ev sahlbiı1dcn meraklı bir 
rr.asal gibi dinlediği bu sözleri hatır
larken, elinde tuttuğu şamdanı bir 
mezar taşının üstüne koydu .. ve me
:w.nn dibinde yatan bir gölge gördü .. 
yere eğildi. 

Sanca birdenbire ı;;öz.lerine inana
mıyacak kadar sersemlemişti. Mezarın 
dibinde Hoşcan bor;lu boyunca yere 
serilmiş yatıyordu. 

Sarıca boğuk bir sesle bağırdı: 
- Hoşcan .. Hoşca.n .. 
II~o:ean cevap venn!yordu. Sarıca 

ŞÜphe ve tereddüt içinde blr:kaç sani
ye hareketsiz kaldı; elini bir türlü 
Eevgillsinln vilcudüne dokunduramı
yordu, Mezarlığın bo~ucu. korkunç 
havası da Sancanın maneviyatını 
bo7.mu$ ve cesaretini kırmıştı. 

- Kaç saattir seni arıyorum, Hoş
can ! Buray:ı. neden indin.. korkma
dın mı? 

Diye söylenerek, yavaşça elini sev
gilisinin alnına sürdü. 

Ve bir buz parçasına dokunmuş gl-

Daniş bey: - Yapacak başka bir şey göre-
- Garip şey ... - dedikten sonra: miyorıunuz demek? 
- Pekala ... - diye sözü kesti. - Vallahi göremiyorum efen-
Vehbi pap varislerinin evrakını dim. 

uzun uzun bir daha gözden geçir- - Öyle olsun... DediKiniz gibi 
di. Namuskar veznedarı da batının hareket edelim. Fakat bu vaziyet 
ucunda durmuş, bakıyordu. Noter, görülmemiş bir maceradır... Hiç 
bütün kağıdlann ve dosyanın mü- bir servet, böyle yüzüstü ortada 
kemmel olduğuna kanaat getirince k"lmaz ... 
defterleri önünden itti: Veznedar: 

- Rüsuhi hey ortadan kaybol- - - Pek de orijinal değil... Zira, 
duJc.tan sonra serveti iki mislini başka misalini de bilidm ... 
bı.ılmu, ... - dedi. - Bu işin içinde bir sır olacak ... 

Sonra, Sermed efendiye: Muamma ... Çözemiyorum. 
- Şimdi. ne yapacağız) - de- - Cidden muamma... Amma, 

di - .Bu işi böyle bırakmak caiz ı;örürsünüz, kendiliğinden aydınla
<leğil... Mütemadiyen paralar biz- nır •.. 
de duramaz a... - Bekliyelim öyleyse ... 

- Şüphesiz efendim, şüphesiz... Veznedar sordu: 
- E, öyleyse> - Benden ba.,ka bir şey istemi-
- Vehbi paşa ailesi de bizim en ynr musunuz, efendim ... 

esaslı ve eski müşteriluimizclen- - 1 Iayır ... istemiyorum ... 
dir. Onların işini kapı dıtarı ede- Sermed cckilm-ek üzereydi. 
cek değiliz. Kapı açıldı. Uyanık yüzlü genç 

- Peki, ne yapalım}... bir memur içeri girerek dedi ki: 
- Ben s:tene paralan toplnrım. - Hafız Celal bey ... Zatı alinizi 

biriktiririz. işe koruz. inşallah koy- görmek istiyor, Daniı bey ..• 
duğumuz işler de hayırlı olur ... Gü- Veznedar· 
nün birinde Rüsuhi bey ya gelir, B . y 1 H d 

h d h . · · k Şa - u zat anya ı azne arza-
ya. ut a ır varası çı ar. yet ve· ı d I . k"h l d d I . 
f . . . . • d e erın n ya arın an ır. zmır ta-
at ettıyse, servetını varısıne evre- n d k' ·wv b k 

deriz. ra ann a ı çı ıge a ar. 

bi ürperdi.. cllnl geri çek~ .-sı a* 
Hoşcan yerde bir taş v-...--~ 

donmuş yatıyordu. tıfdl: 
Sanca genlerini açarak ııar 
- ÖlmU., ... 

tı' 
Hoşcanı kim öldürmii.ştil? o,t>' 

korkunç mezarlığa kendi kendiııe 
sıl inebilmişti? ç,11' 
Sarıca bu muımunayı çÖZil1elı'O 

şıyordu. tft' 
Ev sahibine koşarak h§.c:UsC~ 

lattı. Ihtlyar bllgin, H~anın 
lığa. indiğini duyunca: öldar' 

- Onu eski ölillerin ruhU 
müştür. Jlı:ıf' 

Dedi. Fakat, mezarlığıı gcllP d~~ 
canın yerde cansız olD.rak 1" 
görünce şaşırdı: ~· 

- Bu, ölülerin J.şine ben ~ 
dedi, Hoşcanı boğazından bOğtll reıdl 

Ve yere eğilerek boğn.zd:ı.ld t>f 
sancays. d'.I. gösterdi. ..,....ıır 
Şlmdl Lsin şekli bfuııbütün degır 

ti. 
Ev s_ahibl: r ııı· 
- Ölülerin öldürdüğü k~~,. 

sanın vücudünde yam, bere bı atı ı,ıt 
Bu, ölü değil, diri işidir. H~ ~~ 
insan oğlu tarafından öldürülJll ~ 

Diyordu. Sancanın gözerl doU'ctııı' 
oynamış, beyni atml4'tı. 0nun 
habersiz kim girebilirdi? j?I' 
Sarıca uzun boylu düşüneınedL _.ııı 

tiyar ev sahibi, yerde fatan lloP" 
tedkik ederken: 16ar· 

- Bu zavallıyı Hnbeşll biri 6 ııı· 
müş, dedi, zıra Habeşliler mtik~pı 
mak için öldürdükleri bir ki ıı · 
gırtlağını kendi dişlerlle sökerler. dU 
le bir bak.. Hoşcanın gırttaı;ınd:ı. ıt 
yerleri var... gmlağı da koparıl~rıı 

Sanca tekrar yere eğildi.. JiOŞC0rdO· gırtlağındaki dl, yerlerini de g 
hiddeti büsbütün arttı. ~ 

- Demek ki, bu zavallınm Jl1ı 0$ıl 
bir düşmanı varmış. Bu m eJUI1U ıı 
C"lde etmeli? 1)11• 

Diye bağırnıağa ba.,ladı. ihtiyar w 
gln hemen yerdeki mermerlerııt t'' 
tüne bir avuç kum serperek, bit 
kım çlzgller çizdi: ndJ 

- Bu işi yapanın 1sminln başı 111• 
.. ş, harf! var. Onun kim olduğtııtU eV 
lamak güç olmıyacak .. tak.at, elde 
mek kolay dc~il. ıııııı 

Deyince, Sanca, ihtiyar bi].g 
kollarına sarıldı: tııaı' 

- Aman Sey!d bu haini mu bit 
yakalamalıyım. Bu derece hr.lnnnc tıO' 
şcklde insan öldüren melün k.atDI 
luı;> meydana çıkarmnk vazlfeınd~irer 

Ihtiyar ev sahibi şüphelerini 
b!rer anlattı: ~ 

- Bu cinayeti Şabakadıı.n de 
kimse yapamaz. Zaten vnktile iklS~er
Tuman bayın gözdeleriydi. Biri ııır 
kes, öteki Hıı.beş carlyesldir _ bun

11
,.. 

daima birlblrinln düşmanıdır. Billl dl'· 
sa Şabaka gayet klskanç bir kadın sf
Bunu ondan başka kimse yap:ııı\. 

Sarıca. evin bodnımlannd:ı. fenıa1• 
br geçiriyor: . tıır 

- Tanrım, bu ne esrarengıı 
memleketmiş.. asi 

Diye söyleniyordu. Mczarlıktnn 
kata çıkmışlardı. ıı· 

Sarıca, öldüğüne inandığı şa~ e· 
nın bu cinayeti kolaylıkla yapnbil~\I 
ğine bir türü akıl erdlremiyorctıı. f!\' 
Hamza reis, Knhircde az mı ıı 
mıştı. Şabakıın·n bunca arnştırın11>"' 
rnğınen bulunamadığı malüındu. 1, Sarıca onu tekrar arnmaf;n mı gır 
şecekl?. , 

- Hoşcanın katilini ne yapıp yııP~e 
cağım, meydana çıkaracağım. sen 
bana yardım edeceksin, Scy!d! 

Diyordu. Ev sahibi htllfı. flkr!nde ı.S"' 
rar ediyordu: , 

- Onu Şabakadnn başka ktınse 61 
düremez. 

- Peki amma, buraya nasıl g·reb11' 
fil? ~ 

- o istediği yere gireblllr ... acın 
kendini kimseye tanıtmadan. 

- Hoşcanın burada saklı oıdu~un" 
nerdcn öğrenmiş? .. 
- - O, güvercin derislncLen tala bilir:~ 
masını bllir. Hoşcnn ötedenberl o~U U 
rakibesi idi. Ka.sn Yusufta öldü~t~, 
duyunca fala bakmış ve yaş:ıdı~nı 
renml.ciUr. 

(Arkası -rarl 

- Biliyorum. Siz de buradıın ~t 
rılmayın, Sermed efendi ... Şu f'il" 
çük 1 l:ıfızı görmem iyi olacak··· 

1 
.. 

Hafız, noterliğe çok defa ge 
mişti. Fakat oimdiye kadar yalrııl 
vtznedarla temas ederek gelir ~ 
masraf işleriyle konuşurdu. aı; 
nun için Celal şimdi, tanımıtc:lıi' 
noterin yanına alındığı için sıkıldı. 

İ~ine yeni başlyan genç notf~ 
onun yüzünü bile bilmiyordu. l •! 
defa bu adama baktı. Hafız CelJJ 
onun üzerinde iyi bir tesir bıralt' 
m~~ • 

c- Ben olsam bu adamı işleri'" 
me karıştırmazdım... Ona kıarfl 
ilerideki münasebetlerimizde d• 
tedbirli davranmalıyım ... > diye dii" 
şündü. 

Fakı:.t nazikane dedi ki: 
- Buyurun efendim... LJ):feıt 

oturun ... 
- Teşekkür ederim ... Emriniı?, 
- Hafız bey, zatı ainizle yerı' 

teşcrriif ediyoruz... Ben vıızifeYe 
başlnyalıdanberi buraya birkaç lte' 
re geldiniz. Fakat sizinle görüşe' 
mcdim. Affınızı rica ederim ... Bil' 
nunla beraber, biliyorum ki, ~rı 
mühim müşterilerimizden biriıı1" 
mümessil ve vekilis):ıiz ... 

(Arkası vıar) 
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Japonya nereye 
taarruz etmeye 
hazırlanıyor? 

AKŞAMDAN AKŞAMA ı ___ G_u_· n_I_ü_k_Bo_ .. rs_a ..... I B ~ ~ ~'\A, c. ~ ~ ~~o 
Aristokrat beleCliyecilik- ._ . 

~en tlemokrat 
belediyeciliğe 

ı:. x. 
~ '' rıea Ttlrk borc\l ı. ıı. m. 11.10 

, 8n 1 b1te4 ) • » 1933 fktal:ıl!yeli !9,6' 
(llq tardı 1 inci sahifede) (Ba~ taralı 1 c • • • • 1039 1ıcram.1ycil Zrsam to,46 

tının b ed• Ull budur, .. BaMan tolll'a ııö• > t 1034 sıvaa-ı:mırmıı 1 IO,ISO 
na u yoldaki müspet iddialan- önünde bunu tııtınah .• Mumafih, • • 1934 Slvu-EmırUm 2-T I0,80 
., rağmen - hiç inanmıyoruı fimdiy• kadar lıde JU 90D faaliyet • 1 1932 Bu1ne bonol&n 151~.;so c.ıira A İn · -"--.ı esaslı bir bata: lcayıl , » 1935 Hazine bonola.n ""' bö ' ınerlka ile gilterenin .,. ......... ....ua, ya • > • 1938 hazine bonolan R6,50 
t Yle ahdi blr mecburiyetleri yok- mad.ı, auuyoram. . A. I>emtryolu tahvlll ı · n 49.-
l.lr. Bund • Aklıma bir hatıra pldic A. Demlryollan tahv111 m '9.75 

l'ln a, Amerika menfaatle- latanbalda be,neJmllel koncrele- A. Demlryolu mttm~ senet '4,50 
ı e dokunan blr cihet de görü- rin sık ak toplandıiı sıralardı. Ve- T.C. Merkez banta.sı 128,50 
tem.ez. Amerika olmadıkça, tngll- dad Tör, bir ecnebi mlaafirimize, T.1' bantıası nama muhan-er 12,10 
erenın bu aralık Siblrya yüzün- bir Bofuiçi aezintW emumcla re- T. İf ba.nkas1 (hamile alt> 1!~.s. 0 

den J ' .. d ben ..a T. 14 bankuı mflm~ll ıw. 
t aponya ile harbe girmesi de JllD pro'!aa~ ası yapıyor, 99 A. Dem.lryollan a1J'ket1 (IJO 8Q) 28.-

b
asavvur edilemez. Böyle blr harp kulak ıniaafiri,~·~~~edmn. n. l A. Demteyollan llı'ketl (,. 100. '4,-
t'tn A . ' Vedad, Do111UUHU1Ç en, oe)' fit• Esklh1sar çlmento 10.60 

... nıerıkanın, hem İngiltere- be,ini eliyle ifaret ederekc Kredi Fonslye 1903 102,-
·~ın den· • 98 Atı ız ve hava kuvvetlerini - Bis artık baıılara heveslemni· • > 1911 .-
y antık denizinden Pamfik Ok- yonu. Yollar, mektepler, hastaneler, > > Anıortı 68,50 
anıısuna göndermeleri dernek- enstitüler yapıyoruz .• : - d~e .ha~· » » Kupon ı!'.~~ 

Ur ki i · . retle anlablfıen ecnebi, zarif bır aoz Türk altını 
bı'nı· ngııtere içın Avrupa bar- .. ::yl•dr~:- dahi ihtimal farkında Külçe aıtm blr gramı 3,48 n ..... .. 18..... Osmanlı ban:ıca.s:ı (banknot> 2,85 
1'.aı yan kuvvetinden mahrum olmaksmn ne dese bejenininiz: Londra üzerine 1 sterlin 6,22 

maya bedeldir _ Evet. çüınldi, aaraylannız ya- Nevyork üzerine 100 dolar 132,20 
eli İkinci hedef ol~n Hollanda Hin- pılmıf... Hepsi mükemmel... Madrid üzerine 100 pezeta 12,89 

stanu1a gelince Sumatra Ja- Şehirlerin tarihini cözden reçi· Stokholm üzerine 100 kuron 30,75 

Va, Borneo gibi ~dalar düny:ının renI-:r, b~ teYden evvel aar_ay~~ 1 R A D y Q 1 ~ıı d - vesaır anstokrat yapıların ılkonce 
ın egcrU ve en zengin iptida.! belirdiğini; demokrat Jrurullann ve 
n. at!deler kaynağıdır ve Japonya- halk:ı aid ihtiyaçların, onların etra· 
sıın hunları ele geçirmesi, kendi- fanda meydana geldijlni cörecek· 
te ııe büyük iktlsadt menfaatler indir: Bir tato, bir kal'• ötedenbe-

lllin eder ri meı-kez olmuştur. 
İ'akat b · 1 . d .. t 1 lstanbulm da, yeni imarmda, 

lefüı u yer erın unya s ra- İ§te bu tenkide uğrıyan aaletperve-
ı · bakımından asker! layrnet- rane temayüller ilk nazarda ıöze 
;.rı de büyüktür. Hollanda Hin· batıyor. Fakat umarız ki, bundan 

1~lanına malik olan kuvvetli bir be, on aeue sonra turistler, Vedad 
drn· T" • b' • d'-· ba 17, devleti Avustralyayı tehdit or e o ~e .~nı ver ıgı ceva 
ecıc>r H" -1:-ı akl U k nazari b.. mükabelede buluns.-ı· 
Ş . ını..u.:ı ana y ~r, za 

1 tar~ deniz yollarına hfildrn olur. ıır~ Elbette artık Kasampaşanın 
n~ıtercnin okadar ehemmiyet yollariyle ve fakir fıkaranın bele

''erdiği Singapur deniz üssü el- diyeciliği ne uğraşacakaıruz ... Çün· 
den gider. Bu sebeplerledlr ki, şa- ld; büyiik me!danlarmız, :zoııginle
l'et Jaoonya bu sahaya göz dik- re mahsm guınolarmız, kibar semt· 
lni t• ' teriniz yapılml§... Hepsi tamam, 
~e ngiltere ile Amerika harbe .. k _. 

ı;:i mu emmew ••• 

1 
r~rler, zira onlar için bu harp, Su-a ~tir. Sabula bekliy': 

'tu~di ve askeri bakımdan ha· l.iın ••• Fakat ah §U mesud yollara hır 
YatJ bir zaruret olur. O zaman kaVUJaak ..• 
Japonya, dünya iktisadiyatında (Va - Nu) 

Aınenkayı mahvetmeye, aynı za- Kırda aoyulmu' 
lııanda Britanya imparatorluğu- Bir otelde oturan Aslan Ahmed 
tıun en zengin parçalannı ele ge- adında b1r1 zabıtaya. münı.cnat ederek 
Çltrneye çalışıyor elemektir. dört kişl tarn!ındıın soyulduğunu ıd-

din etmiştir. Aslım Ahmcdin iddiasına 
Japonsanın, mesafe itibarile de nazaran vaka şöyle olmuşt~r: Ken~.~

ll7ak, büyük denizle aynlrnış bir s1 otomobll 10.stlği a.lmnk uzere şofor 
sa_h • . . Haydar ve Mehmed adlannda lkl kl-

'olada bu çetın ışe atılması !çın ~iye müracaat etmiş, bunlar, Aslan 
lunerika ve İngiltere ile harbi be- Ahmede otomobtı llstlfti bulacaklarını 
heınehal göze almış olması Hizırn- ve lfı~iklerln bl.r depoda glzU olduğu
cl nu soylemlşlerdlr. A.slnn Ahmed, nm-
ır. Eğer Japonya, kendini bu de- · ıannda ıtararla.ştınldığı veçhlle ertesi 

Bugünkü Pro&-ram 

12,30 Program, 12,83 Türkçe Pl~klar, 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Turkçe 
plii.klar, 13,30 Kanşık program Pl. 

18,03 Salon orkestrası, 19,00 
Fnsı1 heyeti. 19,30 Ajans ha-
berleri, 19,55 Zeybek ve sahll oyun ha
valan, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Ha
fif sololar Pi., 2100 Ziraat TakvlmJ, I 
21,10 Oda musikisi, 21,30 Konuşma, 
21,45 K!Asik Türk mllziğl, 22,30 Ajans 
ve para borsası hn'b<!rlerl, 22,45 Dans 
müzl~ Pl. 

22 ilktcşrin ~arşamba s:ıb:ıhı 

7,30 Prcınram. 7,33 Hafif parçalar Pl. 
7,45 Ajans h:ıberlerl, 8,00 Hafif prog
ram Pi., 8,15 Evln sa:ı.tı, 8,30 Ham 
program Pi. 

22 llkt~rln çal"}amba ötte Te akşam 

12,30 Program, 12,33 Fasıl ~ı:toları, 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Fnsıl §ar
kılan, 13,30 Kanşık Program Pl. 

18,03 Beraber oarkılar, 18,25 KOn\11-
ma, 18,45 Çocuk kulübü, 19,30 Ajans 
haberleri, 19,55 Kemençe, kanun ve 
tanburdan saz eserleri, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Bir h:ı.lk türküsü öğre-

1 nlyoruz, 21,00 Ziraat TakvlmJ, 21,10 
Hicaz nuı.kamındruı şarküıır, 21,30 
Konuşma, 21,45 Rlyasetıcümhur bnn-ı 
dosu, 22,30 Ajans ve para borsası ha
berleri, 22,45 Cazband Pl. 

23 lllcte!!rln perşembe sabahı 
7,30 Program, 7,33 Hafit program Pl., 

7,45 Ajans hnberlerl, 8,00 Hafif prog
ram Pl., 8,15 Evin s:ıntl, 8,30 Hafif 
program Pl. rece kuv\'etli hissediyor, iki bü- gün lA.stik parası olarak ynnına üç bln 

l'lik deniz devletlle çarpışmayı lira alıp Haydar ve Mehmed lle bu- !3 ilkteşrln perştmbe öğle Te nkşam 
.. ' luşm.uş ve hep beraber Beşl.ktnşa. gt-

R"Züne kestiriyorsa, böyle bir dip, oradan yanlarına ikl kişi daha 
lnaceraya atılabilir İngiliz ve aldıktan sonra. ~oför Melunedin oto-
tı.ın · ' · moblllle Amavutköy üzerinden kıra 

erıka donanmnlarıle hava ıkmışlardır. Aslan Ahıned!n lddiası-
ltu\ vetıerini Avnıpadan ve At- ~a. göre , orndakl depodan otomobil 
ıantikten uzaklara çekerek Al- 1A.stlğ1 verilmek üzere ~dlsl kıra 

12,30 Progr:.m, 12,33 Muhtelli' §arkı
lar Pi. ,12,4!l AJ:.m.s haberleri, 13,00 
Muhtelif §arkılar Pl. 13,30 Knrışık 
program Pl. 

18,03 Caz orkestrası. 18,30 Fasıl sazı, 
19,00 Konuşma, 19,15 Caz orkestraSl, 
19,30 Ajans haberlerl, 19,45 Yurttan 

Boldan sa~a ve )'Ukandan apfl: 
1 - Gök gUrilltüsl11le bem'ber ça

tar • Tersi yüz demektir. 
2 - Beraber - Avrupadıxk.1 Türk 

topraıtı. 
8 - Dayanıksız. 
4 - Tersi kamaradır - sırat edatı. 
G - Ankarada. bir müze. 
8 - Sonuna. cP• gelirse blr nevı 

kwnt\ftlr • Mefhum. 
'1 - Zıplamak. 
8 - Terst vfıeudda olan kab:ıfc1kları 

tarif eder. 
9 - Fena de~ıı - Nida - Bir çift. 
10 - Kale burçlannda bulunur -

Kocaman bir ha.yvnn. 
Gec:tn bulmacamuın ballJ 

Soldan sah ve yukandıın aşatı: 
l - Karagöz, Ka, 2 - Ara.bacılık, 

3 - Ramnzanayı. 4 - Aba. Oldum, 
5 - Gazoz, lbat, 6 - Öcal, Akala, 
7 - Zındık, Lık. 8 - Lnubo.11, 9 -
Kıymalı, Az. ıo - Alo. Tnka7.a. : .• 
«AKŞAM» neşriyah 

MUHTELiF ESERLER 

Kuruo 

f\.adır: aak~r oluna 
Necdet Rüştü 60 

İtalyadan Amcrikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
İttibad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve nasal öldürüldü 

M. Ragıb 150 
SiDema yddı.zlan (ciltli) 100 
F~ıl Ahmed 
Hitabeler, tiir1er, hicivler 
vesaire 
Edeb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 
2~ kuru~a tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 
Pempe pırlanta Va-Nu 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
Y..aracaahmedin csran 

Kfırdc~ katili 
V6-NQ 
V6-Nô 

Tevx.i yeri: 

25 
25 

25 

25 
25 

AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
vüzde 20 tenzilat kuponu • , Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Palas No. 14. Taksim. Telefon: 
43963 HergÜh sant t 5 - 18. 

sesler, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 ~--•••••••••" 
Şarkılar, 21,00 Ziraat TakvlmJ, 21,10 • 

lnan d .. 1 . dımda götürülmüş ve bu dört kişi tarnfın-
yaya a mu ıırn yar dan soyulmuştur. 

bwunmuş olmak iç.in Hollanda Zabıta bu iddia etrafında ta.hklkata 
llınctistanına taarruz eder. Fa-ıbaşlamıştır. kut buna ihtimal vermek güçtür. •ıiıll••••••lllll 
li'ikrimizce İngiltere ve Amerika AKŞAM 

Karışık şarkı ve türküler, 21,30 Ko
nuşma, 21,45 Senfoni orkestrası, 22,30 
Ajans ve para. borsası haberleri, 22,30 
Dans müziği Pl. 

24 ilkteşrin cuma sabahı 

ZAYİ - 17849 cüzdan numaralı ko
cam Mehmcdin asker ma~ında tuı
l:ındığun ve Emlnönil ka.ymnkamlı
ğından aldığım maaştaki milhürümü 
knybettlm. Yenlsini kamırdığımdan 
eskisinin hükmü yoh."tur. 

Istanbul Umumi Meclisi azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

fsıanbul Umumt Mecllsl üçüncü 1ntihnp devresinin 4 ncü yılı teşrlntıı: 
sanı lçtlınaının Uk inlkndını 1/ 11/941 tarihine rasUaynn cwnnrtesi gtlnfl 
laQ.t 10 da aktedlleceğindcn o gün muayyen &natte Umumi Meclis salon~ 
nu teşrlfierl rica olunur. (9323) • 

Rumame: 
1 - Dlvıuıı rinset intihabı 
2 - Drum1 Encilmen intlhnbı 
1 - İktisat encümenleri 1ntlhnbı 
4 - İçtı.ma gUnlerln1n tayini 

~ürkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeasese.ıf 
Müdürlüğün.den .. 

iŞÇi ALINACAKTIR 
Muessesemlz :fahrlknlnn 1çin Fabrlknmızda yapılncnk 1mt.ıhnnda 11'.\~ 

vatfa.Jc olduklan takdirde gösterecetlerl eh]Jyete göre 6 liraya. kadar Yeıt 
m1ye ne: 

ıo ·-··- Blrlncl sınıf Tesviyesi 
10 -·-· Tornacı 
~ ........ • Frezecl 

Alınacaktır. Sanat mektebi. mezunla.n ~reth edllecekt!r. • 
İsteklilerin 15/11/941 tarihine lcndar qatıda yazılı ?Ma.1kle btrmcte bır;;. 

zat Ks.rabükte müE&ese mlldürlüğilne müracaaUan m.n olunur. 
1 - Nüfus k:Ağıdı, a.s'ltcrllklerlni yapmış olanlar 941 ihtiyat yoklam~ 

yaptırmış olrruılan, tecllll olanlnnn Nüfus 'k~!t'ıtıanna kaydettlrmclcr .. 
2 - Polis 1yi hal k§.ğıdı. 
ı - Çiçek o.şı kfl.ğıdı. 
4 - Hizmet vesikası. 
6 - Varsa tahsil vesikası. 
6 - l boy, 8 Vesikalık fotogrnf. (9172) 

Sıvaa Nafia Müdürlüğünden 
ı - Kapalı zarf usull1 ne eksiltmeye otnulıın iş: Sıvas meı1tezindc ~ 

nlden yapılacak llt okul !.nşMtldır. Bu ışın keşif bedcll 20541 Ura Ti kul'\11"' 
tur 

2 - Eksiltme Sl/10/041 tarlhlne tesadüf eden cuma giinü saat 15 te VI• 
16yet Daimi encümeninde yapılacaktır_ 

3 - Bu 1şc alt evrak §Ulllardır: K~ llulli.sası, tia.t bordrosu, proJ 
yapı lşlerl umumt şartnrunesı, Bayındırlık işleri genel şnrtname8'. ve m 
vele projesidir. isteyenler bu evrakı Nafıa müdürlüğünde tedarik edebil 
ler. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için isteyenlerin 1541 liralık muvakkat te
minatı Sıvns Hasus1. muhasebe veznesine yatırdıklnnna dair makbuzunu 
veya bu ml.ktardn şayanı kabul banka mektubunu ve 941 yılına nlt Ticaret 
veslkasUe eksiltme gününden en az tlç glln evvel Sıvns Vnllllğine mü .. 
maslli işleri muvaffakıyetle başardıklarına dair referanslnrile birlikte mu• 
racaatıa aln.caklıın ehliyet vesikalannı teklf mektubu zıırfı lle birlikte dW 
zarfa. koymalnn ve keşif dosyalarını tedkik ve imza etmış bulunmnları U\• 
zımdır. 

5 - Teklif mektuplannn alt iç ve dı~ zarflnnıı ve vesikanın dordu .cü 
madde hükümlerine ve t:anunt tarifelere uygun bulunması lAzımdır. P03-
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin tekllf mektuplannı ikinci maddede yazılı tarllıte s:ınt 
H c tadar Encümene makbuz nıukabl.ll.nde tevdi etmelert Uin olunur. 

(9135) 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Enstitüde bu ders yılından ba§lıyarak açüm13 olan yabancı dil .şubesinin 

•Fransızca• kısmına. 1mtıhımla yatılı talebe alınacaktır. Lise olgunluk v.eya. 
öğretmen okulu diplomasını nlnll.1 \'e yaşı •25n l geçmemi§ olanlann 3/Son 
~rln/941 pazartesi günü en.stıtüde yapılacak 1mUhnna girmek uzere dilek
çe, diploma, hüviyet cüzd:uıı ve 8 adet fotoğrafla birlikte mezh.1\r tarihe ka-
dar enstitüye baş vurmalnn 11\zımdır. (7857 - 9303) 

ithalat ve ihracat birlikle i 
Umumi Katipliğinden: 

Milli Müdafaa. Vclti\lettnc ot taahhüt eden firmalar tel almak fü>cr.e cl
lerlndek1 vesika lle beş gün zarfında Galatadn. Ömer Ablt hnndn Mndt>ni Eş
ya 1thalD.tçıları Birliğlne müracaat etmeler! l1An olunur. 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 
Ka.dıköyünde Osman ağa mahallesinin Sö!WtJü çeşme sokağında 21, 

23, 19, 17 ve 15 numnralı apartımarun hedm ve teh:u:Sl edecek nnknzının 
satışı açık nrtt.ınruı.ya konulmuşur. Tahmin bedeli 3880 lira 76 kuruş \'C ilk 
teminatı 291 lira 6 !kurustur. İhale S/11/941 pazartesi günü saat 14 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veyn mcktup
larlle ihale günü muayyen saatte Daimi encümende bulunmalnn. (9257) 

* Tahmin B. D.k T. 
'i{ll,00 

3750,00 

2100,00 

59,33 Çöp ara.balanna k~m imalinde kullanılmak üz re 
alınacak 6 kalem malzeme. 

281,25 Çap anı.balarına koşum takımı im.alinde kullanılmak 
üzere alınacak :sabunlu kösele ve vnkete. 

Japonya lle harp etmek isteme· 
'1ikleri kadar, Japonya da bu lki 
kuvvetli düşrnaru üstüne çekmek 
istemez. Japonyanm, Bugünkü 
lıarp kabinesine rağmen, Ameri
ka He konuşmaya devam etmek 

1 
7,30 Program, 7,33 Hafit program Pl. 

7,45 Ajans haberleri, 8,00 Senfonik 
parçalar Pl., 8,15 Evin saati, 8,30 Sen

l\lü ener 3600,00 

157,50 Motörlü vesait iç!n alınacak SOOO adet müsbct nkım
lAtör P1Akası. 

270,00 DarülAceze müessesesi için alınacak 1000 metre ::ıba 
kumaş. 

istemesi bunu gösterir. 

Necmeddin Sadak 

Senelnl 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

f too kuruş 
'150 > 
400 > 
150 • 

Ecntbl 

2700 lronı§ 
1450 • 
800 > 

> 

Posta ittihadına dahil olmıyan 

Dük ve Dücıes de Windsor ecnebi memleketler: Senellği: 
:ı: 3600 altı aylığı 1900 Qç aylııtı 

Nevyoı·ka'ta 1000 kuru.,tur 

Nevyork 20 (A.A.) - Dük ve Teletonlarunız: Başmuharrit: 20565 
düşes de Windsor bu sabah beş l'azı işlerJ: 20'765 - İdare %0681 
i:Ün kalmak üzere Nevyorka gel- J'tlüdür: 2ot97 
llliştir. Dük ve düşes Waldorf - ~- 1---Ra-m_a_z_a_n_2_9 ____ Hız_ır_l6_9_--t 

;oria otelinin bir katını i~gal edecek- s. tm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. 
erdir. E. 11,17 12,56 6,08 9,37 12,00 1,31 

lngiliz matbuat ıervisi pazar ak- Va.. 4,39 8,18 11,59 14,159 17,21 18,53 
~rnı dük ve düşesin fotogTaflannı İdarehane BabıA.U elvan 
c;cktirmeğe muvafakat ettiklerini Acımusluk 80kak No. 13 
fakat gazeteciler tarafından kendi· 
lcrine hiç bir !!ual aorulamıyacağını İllB•u•rsa••~•ll•ye•İkin-•cl•B•alnık--Ma·hk-e-
bildirmi tir. meshıden: -----

İn ·ı k 1 · Davalı: Bursa.nın Kara Da.vut M. dt 

fonik parçalnr Pl. 

Uzun, uzun dütünme
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

Sarıyer tapu ıicil 
mulıafızlıfından : 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili~"e mütehaasiıi 
Divımyo)u 104 

Muayene ıaatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

........ ookwrGEll .... ~ 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR tffiOLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hasta.lıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İf Bankası karşı
sında, Emlr Nevruz aokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
gı tere ra ının Dutlu sokak eski ca.m.11'Crinde m\lkim Botaziçinde Balta.lhna.nın4& Pat-

kardeşi İspanyada iken ıka.met.gAhı meçhul Osman tt- ma.kçı Oilcaaddln mahalleslnda Ru- .. _________ _ 

Madrid 20 (AA) - Due de filmezgez. ~11899 meınııar cad~• tlJn 1 !lolı Ba-

TeL 42203 

cı Karmıs Recep kızı. Na.ime taratın- llDi paoa ;yalm ve korusu namıyıe ma.-
out:ester pazar ~ünü Cebelütta- dan aıeyhbıJ.u ikamAt otıman bopn- ruı cam menkulün m.tf mülk 

11ktan hareketle ispanyayı ziyuet ma davasında 1.k:ı.metgUıınrz; meçlhul kısmına ait tem~ .h&cetlnin 
ctrniştfr. Dük otomobille Laline& da kalması haaebile W9/9f1 aat 10 dA lkaydi 1.da.re:mizde olmadıtı ci-

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

hududu geçmiştir. Maiyeti baıka bir mallkemeye ttelmeniz iıçln :UAnen •e hetıe sene~ tasam.ıfıı.ta. tıyasen 
~tonıobilde kendisini takip etmekte ll9a.lı:.en davet.iye tebll# edlld.lRi halde Halim paşa vercse.sı namına. 11enetsiz-
1di. Otomobile motosikletli iki la- mahkemeye gelmed1ğ'l.n1zden ve tara- den tesçlll talep edilmektedir. Bu hu-
l>nnyol memuru refakat etmekte ve tınızdan bir vekU. de göndermedlğl.nlz. susta 1tlrozı ola.nlann evrakı müsbite- Şehiı gürültüsünden uzak bir 
h 1 den gıyabınızda. muhakemeye devam- lerlyle birlikte tarllıt Udndnn itibaren 

lln arın arknsmdıin bir polis araba- la: Davacı 1ddlaeını şahitle lspatınn on gün zarfmdo. &nyer Tapu 8icll yerde büyük bir parkın içinde 
'' r.itmekte idi. Dük ve maiyeti Al- ve kan ik.ocalıklannızm Eskişehlr nü- MuhafıZlığına veya 61111941 T. de ve çamların ortasında fevkalu· 
ccı:iras' da Cristina oteline inerek fus Md. sorulmasına, keyfiyetten bah- çarşamba. günü sa.at ıı de m:ı.halllne de güzel manzaralı çok temiz 
ii~le yemeğini İspanyol m~murlarile sile size ııımen gıyap knran tebllğlne gelecek memura münı.caatıan llAn ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

Tahmln bedelleri ile Uk temlnat mlktarlan yukarıda y:ızılı işler nyn 
ayn açık e'kslltmeye konulmuştur. Şartnameleri 2abıt ve muamcl~t mü
dfirlügil talemhıde eörfilebillr. İhale 27/10/941 pazartesi günü _,ant 14 da 
Dahn1 Encilınende )'apılacaktıt. Tallplerln ilk teminat makbuz veya ~ ·~
tuplan ve 941 ;vüma att Ticaret Odast veslkalarllc ihale günü muayyen 
saatte Da.hnt encfimcnde bulunmnlan. (9082 ) 

.............................. mer..1en 
lr" ~ 

CAFERF AHRI nin 
eserlerhıde11 

Ku 

YENi HARFLERLE 
Savat ve Polis köpeii 50 
Tavuk hastalıkları 25 
Tavukları çok yumurtlat· 
mak için ne yedirmeli) 25 
Ne :zaman cİ'~civ çıkarmalı> S 
TaYUkçulukta muvaffakı-
yetin ıırrı} 25 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır} 25 
Nasıl tavukçululc yapılma-
lıdır'> 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
1( cçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Satış yeri: iKBAL Kitabevi 

«AKŞAM» ın fayclalı 
neıriyatı 

Kuruş 

Tarih öğreniyormn 
Ahmed Refik 

Çocuklara cojrafya 
lmaatleri Faik Sabri 
Don Kitot Cervantes 
Nereden geliJ"O"D7 

Faik Sabri 

GülliTerin 1eyahatJeri 
Yer yüzü. G ök yüzü 

Faik Sabri 
Bir Türk lıazuun Amerika 
yolculuiu Faik Sabri 

~-

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

«AKSAM• karilerine mahıua 
tüzde 20 temilit kuponu 

~~ . 
Dr. F ET H i 

birlikte orada yemişlerdir. muhakemenin Sl/l0/9(1 saat lO na. olunur. (7524) ~.er türlü hastalara açık hususi 
C t talikine mahkemece karar nrllmlştlr. 

1 ebelüttarıktaki spanyol konso- Tnrlhi ıı~ndan itibaren !beş gt1n za.r- ı P•••••••••••... hastane. Sinirlerini vo yorgun· ZAYİ _ İstanbulda Ziraat bankn-
oııu ile İspanyol aristokrasisine r~nda hakkı itirazınızı kullanmaz ve 1 Liraya teminatlı luğunu dinlendirmek ve neka· sındo. 544 numaralı h.esapta. kulandı-

LABORA TIJVARI 
Cerrahpaşa hastanesi bakteri· 
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tnhlilleri ve (id
rar vasıta.sile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: TakBime giderken 
Me,elik sokağı Ferah apartı-

l'llcnsup bnzı :zevat yemekte hazır bulunmaz veya bir vekJl gönderme-zse- hat <!evrini geçirmek istiyen· ğım tatbik mühürünn Jı:a:y:betUm. 
tulunmuşlardır. Yemeği müteakip nl.z bir do.ha mahkemeye kabul edil- PERMANANT lere mahsus yegane müessese. Yonl.sinl alaacğımda.n eski.sinin bük-

ük el Cnnuta'yı ve Marki de La- mlyerek gıyabınızda muho.kemeye de- Be Telefon: 42221 mtı :rok.tut. 
tios' un malikanesini ziyaret etmiı- vam olunacaR'J, tebliğ' makamına b.1m liiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiııiiillıiiil iııı•••••••••••• 
lir. GlmAk tızen 111lı oıımuı. 

manı. Tel: 40534 
Cideli Bana ÇeJi,lı. 
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Yazı.n sayfiyelerde hoı vak.it 
geçirmek için meşhur 

AR SEN. 
LUPEN 

Büyük n heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz 1 

• Bu ıeri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 ku"lf; 
6 Cildlik takimi 

birden alanlar için 
liati: 4 liratlir 

Tevzi yeri: AKSAM matbauı 
tel: 20681 

Yüzdf virmi iakonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbauı Kitap ıervisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
co yapılacakhr. 

Baş, diş, nezl , grip, ıomatizma 
Nevralji, Kınkllk ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe abnabilir. Her yerde Pullu Kutuları tsrarla isteyiniz. 

En üstün sanatkarlardan müteşekkil Saz heyeti 
Kemençe : Aleko - Kanun: Ahmed Yatmaı:ıı - Piyano: Şefik • Keman: Maksut • Keman: Ali - (İzmir
li) Klarnet:. Salih - CünbÜf: Şevket - Nay: Gavsi, Okuyucular: Agyazar - Fanık Albn • Bayanlar: 

Süza.n Güven - Nevzat - Semiha • Birsen • Süeda - Güzin - Saniye lbsan - Şülaan - Ay5el. 
Salibattin Eyübi filminden (Atlılar) marıı bestekin Sadettin Kaynak tarafından bizzat dirije edile-
rek koro halinde okunacaktır. Ankara radyosmıcla OynamJf olan Sadi Günelin 30 kitilik büyiik 

Ç O B A N R E V Ü S Ü Fiatlarda zam yoktur. Telefon: 42633 

İ elim, eğlenelim, neşedir geçen hayat, 
•••••••••• Her a.lqıı:n «MAKSİM. e gel, gamını, derdini at! .......... . 

Dr. IHSAN SAMİ 
BAKTERİYOLOJi 

LABORA TUARI 
Umuml kan tahlllA.tı. frengi 

noktaı nazarından cwasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey 
vatı sayılması. Tifo ve sıtm 
hastalıkları teşhl.sl , idrar. ce
rahat . balgam, kazurat ve su 

1 t.ahillA.tı illtra mikroskop!, hu· 

1 
sus! aşılar lstlhuı.rl, kanda üre. 

1 
şeker, Klorür, Kollester1n mlk
tarlanr.ın taytnl. 

• !vanyolu No. 113. Tel: 20981 • 

'l'ti.~kiye Oti.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tariht: 1888. - Sermayesı : 100.000.000 Türk ı.ırası. Şube ve 

ajans adedi : 26:5 
Zirai ve ticari ber nevt banka muamelelerl 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında ırnmbarau ve ihbarsız tuarrut hesaplannda en 
az r>o ıır.ıın bulunanlara senede 4 defa çeltllecf'lı: lı:ur'a Ue aıaCJdakt pllna 
:.töre ikramiye datıtıtacalttır : · 

4 adet ı.ooo liralık 4,ooo Ura ıoo adet 50 liralık s.ooo Ura 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 2so • ı.ooo • 16Q • 20 • 3,200 • 

tO • 100 • t,000 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 Uradn.n aşağı 

11;1°m 1ver.ıere ikramiye ('tktııtı tnk:dirde % 20 faztaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUU, 11 birinciklnun, 11 mart ve 

l 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. 

RADYOLiN 
İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 

.Ser, ......... ..,.,.. uc ..,. ..... - ..... 
~d~J'IDIL. 

Yıldınm süratlle tş ba.p.ran ve alım satımda rekor kıran 

Bozkurt - Eml•lc 
Sayın müşterilerinin bayramını kutıul:ı.makala bearber Ankara fU• 

besinln açıldı~ı müjdeler. Taksim Abdüilıak H tlm.ld caddesi 
No. 23 Telefon 43532 

Çanakkale Belediyesinden: ıJJ' 
13/9/ 941 tnrilıinden ltlbaren arttırmaya çıkanları sinemaya o.it fT\eı:ı!· 

mele bazı müH\hnzalarla refedllmlş ve işbu ihale nşağıdakl şernltlc Y 
den arttırmaya vazedilmiştir. ett• 

Çanakkııle yalı caddesinde kain Belediye sineması işler vazlS ıır· 
b:ı.hçesile birlikte 4 sene için icara verilmek üzere bir ay müddetle art 
maya çıkarılmıştır. 

1 - Şehri muhammen bedeli 12000 liradır. asc· 
2 - İstekliler bu l.şe ait ,şartnameyi parasız olarak Belediye muh 

besinden isteyebilirler. ıjl· 
3 - Arttırma 10/11/941 pazartesi günü saat 15 de Çanakkale srtc 

ye encümen! huzurunda yapılacaktır. .e 
4 - Talip olanlann % 7 ,5 teminat akçclerlle birlikte mezkur güıt ~ 

saatte Çanakkale Belediyesinde hazır bulunmaları ilan olunur. C915' 

Oogan Sigorta Anonim Şirketi 
Müessisler Heyetinden: 

Türkiye Cümhuriyetl dalıillnde ve ecnebi memleketlerde eşhas, baY
van, emval ve eşya. üzerinde hayat, kaz:ı., nakliyat, yangın glbl her nıeç 
sigorta muameleleri yapmak ve bu glbi işleri yapmakta olan Türk \'C 

ecnebi şirketlerin mümessUUk ve wnumi acentellklerlnl ıra etmek ve 
ipotek muka.bill lkrazaita bulunmak ve bu maksatlarla bilcümle mııJl, 

ticari ve sınai muameltıt ile meşgul diğer şirketlerin hisse sened~t 
tahvilleriyle hazine tahvil ve tasarruf bonoları mübayaa etmek ve ıu
zumu halinde iştigal sahasına dahil şirketler tesis eylemek ve 100 sene 
müddetle devam etmek üzere beheri 100.- llra kıymetinde ve htımrıınc 
muharrer 5000 hisseye münkasem ceman 500,000.- lira sermayeli: 

Dogan Sigorta Anonim Şirketi 
adiyle bir anonim şirketi tedricen teşklllne 11/10/ 1941 tarlh ve 8025 sa
yılı vesika ile mezuniyet istihsal edilmiş olduğu ve bu şirketin hasılatı 
safiyesinden % 15 ı ihtiyat akçesi tefrik edildikten sonra bakiyenin 
% 25 lnin Mecllsl idare Azalarlle Müdiran ve Memurlann ve % 75 inin 
de hlsı>edarlara muhassas bulunduğu ve tesis heyeti umumlyeslnln ser
maye! şirketin tamamının taahhüt ve % 60 mm tediyesinden sonra ıo 
gün zarfında gazetelerle usulen yapılacak ilanda gösterilecc-k gün ve 
saatte İstanbul Yeni Postahane arkasında Türkiye Imar Bankası mer· 
kezinde toplanaca~ı ve bu içtimada sermayenin 18.akal nısfı temsil edll· 
mcdlkce müzakerelere başlanamıyacağı ve her hisse sahibinin blr reye 
sahip ve ancak bir şahsın hisse miktarı ne olursa olsun l\zami 10 reye 
malik olncağı ve kararlann mevcud hlssedarlnrın ekseriyetle lttiha.% 
edileceği ve scrmayel şirkete lştirfık arzusunda olanların 2111011941 t.a
rlhinden itibaren 27/ 10/ 1941 tarihi akşamına kadar İstanbulda Aşir· 
efrndl caddesinde 35 numaralı Tiirklye imar Bankasına mürar.nntın 
iki nusha işttrak taahhütnamesi usulü dairesinde tanzim ve imza ve t.a
nhhütlerinin % 00 miktarındaki bedelini de derhal peşinen ödemeleri 
lüzumuılU mübeyyln işbu hulılsa musaddak şirket esas mukııveleslnln 
8, 9, 11 ve Ticaret ka.nunur,un 281, 283, 287 vo 288 lncl maddeleri hü
kümlerine tevfikan ll:i.n olunur. 

Recai TURUJ, 
Em in TAN.-L~ 

Mühcndi-ı F.nver Adakan 
!\tühend i<ı Haydar Salih Tokal 
!\lühenôis Nihat Gevran 

Kıt!l.Smdo.n izinsiz ayrılmasından dolayı aleyhine hukuku amme d ::ı.vası 1 Devlet Demiryollan ve Limanları İ•letme 1 
acılmış ve hak.kmdada yakalanma müzekkeresi çıkarılmış olan yedek he- y 

sap memuru ıı3266h ve Adapazarı bankası eski memurlarından Adapazarlı Umum idaresi ilanları 
Ahmet oğlu 312 doğumlu Halil Maclt Piralının yapılan aramalara rağm.en ===========================~~ 
gösterdlkl adreslerde bulunmaması ve halen meskeninin de bll!nmemesl ha- Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazt1

1
1 

sebile askeri m.ahlreme usulü kanununun 212 maddesi mucibince gaip sayıl- ı kalem ta., kapalı zarf usulü lle e~iltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/ 11/ 94 
m.asına ve 216 mn.ddesl hükmüne tevfikan da Türkiye dahilindeki mallan- salı günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında A. E. komlsyonund• 

Haciz kararnamesi 

nın haciz edilmesine karar verildi. n27sı <93l6l yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminatı makbuz ve diğer kanun1 ve· 
Müstantik Adli l mlr sikııl~rını havı kapalı zarflarını aynı gün ve saat 10 a kadar komisyon re· 

As. Ad, Hakim Tüm. K . lsllğine vermeleri lA.zımdır. Şartnameler parasız olarak Sirkecide koınl.5· 

Yum-T~mgu_ tJ' resin yondan ve Bandırmada. Bandırma istasyonundan temin edilir. (9190) ' Osman Şevki Çiçekdaf 

Sümer Bank iplik ve dokuma 
fabrikaları müdürlüğünden: 

İŞÇİ ahnacak 
1 - Müessesemize bağlı Kayseri fabrikasının muhtelif 

atölyelerinde çalıştırılmak üzere tornacı, firezeci, pulanyacı, 
tesviyeci, dökümcü , modelci ve takırnhane 4çisi alınacaktır. 

2 - İstekli iş~ilerin kabiliyetler ine göre 15 - 50 kuruşa 
kadar saat ücreti verilecektir. 

3 - Taliplerin doğrudan doğruya Kayseri veya İstan
bulda Bakırköy fabrikalarımıza lüzumlu vesikalaril~ birlikte 
müracaatları. (7831 - 9300) 

KAYNAKÇI EŞYASI ALINACAK 

Cinsi Miltıı..n a.det Muhammen bedel Muvakkat temına 
Llra. Lira 

Parke taşı 140,000 16,800 1260 

* Devlet Demir Yollan Dokuzunt"a İşletme miidürıüğünden: 
İstanbul - Uzunköprii - Kırklareli arasında işlemekte olan 8 No. t• 

yolcu katarının tnritesl 22/ 10/ 941 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde dıt
ğlştirllmlştir. 

İstanbuldan 

Kumkap1 

Yedikule 

Zeytinburnu 

Bakırköy 

Yeşllköy 

K. Çekmece 

Y. Burgaz 

İspartakultt 

ö merll 

8,30 
8 ,40 
8 ,41 
8,51 
8,55 
8,59 
9,01 
9,06 
9,09 
9,18 
9,20 
9,27 
9,29 
9,40 
9,41 
9 ,52 
9,54 

T. IS BANKASI ' 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden: 

Kayak pantolono rüzgar caketl, battaniye, kasket, sırt çantası, kar göz
lüğü, tozluk ve eldiven alınacaktır. İsteklilerin 5/ 11/ 941 çarşamba giinü saat 
15 te umum müdürlü!nlmüz satın alma komisyonu tara!ından açık eksiltme 
ile yapılacak ihalede mevcut mallanna alt birer nümuneyl hamil~n hazır 

Hadım köy 
Bu katar Hadımköyden itibaren 

tır. Muhterem halka ll~n olunur. 

Kalkıf 
~rış 

Kalkış 

Vanş 
Kalkl..1 
Varış 

Kalkış 
Varış 

Kalklf 
Van~ 
Kalkıf 
Varış 
Kalkış 

Varış 

Kalkl.f 
Varış 

Kal kıt 
Varış 

Kalklf 
Varış 
Kalkış 

eskl tariteslle seyrine 

10,04 
10,05 
10,18 
10,25 

devam edecek" 
(20203) 

Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plani 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 l\Tayıs, 1 AğustoS: 

3 lkinciteşt'İn tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAI\fİYEl.ERİ 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 tt 1000 .. - 3000.- ,, 
2 .. 750 

" - 1500.- " 4 ,, 500 " - 2000.-
" 8 

" 250 ,, - 2000.- " 35 
" 100 

" = 3500.- .. 
80 ,, 50 

" = 4000.- " 300 .. 20 " = 6000.- " 

bulurunalan ilAn olunur. (7860/ 9304) 1 ... ._ .............................. .---~ ı İstanbul Kambiyo müdürlüğünden: 
Amerika taleplerinden 23623 numaraya kadar olanların müsaadesi 

ıçıkmışhr. Zamanında alınıp kullanılmayan perın1tıcr 1ptnl CdlleeeğindCXl 
nlakadarların derhal müsaade varakaların ı almaları rica olunur. Asistanlılc imtihanı 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı 
Enstitüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistan alı
nacaktır. Asistanlık imtihanına girecek namzetlerin Türk 
Dili ve Edebiyatı Yüksek tahsil diplomasuu haiz olmaları ve 
askerlik hizmetini yapmış .bulunmaları şarttır. İmtihan 
3/11İ941 pazartesi günü An.karada Fakülte binasında yapılar 
caktır. imtihan şartlan Fakült e Müdürlüğünden istenebilir. 
isteklilerin istida ile müracaatları . «7861ıt «9305» 

D. D. Yolları 3 i§letme müdürlüğünden: 
Miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı turıl 

çam odunu pazarlık usullle eksiltmeye konulmuştur. Ibalcsi 6/ 11/ 941 per
şembe günü saat 16 da Balıkesirde D. D. Yollan 3 iı;letme binasında ynpı· 
lacnktır. İstekllier 2490 sa.yılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale günil 
muayyen saatten bir saat evvel komisyonumuza müracaatları lazımdır. Bil 
işe alt ~artnnme ve mukavelename projesi parasız komisyonumuzdan a.U· 
nabllir. (9241) 

Mikan Muhammen bedeli Muvakkat l"ır.Jnatı 
Ton Beher ton lçln 

Lira Lira KurU4 
170 H 178 50 


