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Bu sabahki 
haberler 

Vişiye göre: 

Sovret 
Ordularının 
vazıretlerl 

vablm 
Alınan ilerleyişi her 
tarafta devam ediyor 
\'işi, 24 (A.AJ - H. O.: Rwtvadaıkl 

:':ı hartı Vaaiyeti (Ha.vaa Ofi) tara.fın
S şu suretıe tahlil edilmelttedir: 

le ovyet Rusyada, he.r'b bUtün cephe_ 

Y u:ı işleri telefonu: 20203 CUMA 24 BfRİNCiTEŞRIN 1941 

nı.=~~ btiyQk bır şiddet.le de-vam et._ ~ _ 

Lenın.:.. .. ~ ... _,_, . M'--"-o- '-'---'nde dlitllriHen Alman tanarelerl tehrfn merkez parkında ha.ika teşhir ediliyor 
··~ Rua ku.vvlftlen mua.z. - •• -· 

~:;~:~J A:Z:-: (Alman tebliği) ("i:·;;;:··:~~;:::~· .. ·ıı A3ta0.~0ücrku··ün öl~~~n~n ~ova::an tardecıUm.ıeör. - 1 nazırı diyor ki ı vıldonumu 

~~~'":'= ..::: Moskovara 1"RUSY ADA Parti .ihtilal 
nı.ek Usla.r şiddetle muk.&~met llöster. al'-•' 
~tın~e~;;:i~ llerley~l hızını ..... v AZ/YET 
Veh:~~=~~eti bOyUk bir kilometre 
Mojaisk'de şiddetli aldqtık VAHIM..,, 

muharebeler 1 Kınına karşı 
"Sovyet hDkOmet ,yeni bir taarruz 
merkezinin dış mU· 1 başladı 

Havalar bozuldu her 
t ' araf bataklık halinde 

programını 

hazırladı 
10 lkinciteşrin günü 

bütün yurdda 
yapılacak toplantılar 

BUyi.ik Ata.türkün fani hayattan ay. 

~~ ~:--= H. o.: SO\Wet dataa hattı yarlldı,, 
~~kkında Stokholm. ; 

rıldı.klarının üçüncü yıldonümüne rast_ 
• Iı.yan 10 ::bı:.ııciteşrin Pazaı-tesi günü 

Almanlar tayyare ıle . memıs.ıın her t.ar~tmda 1htıre.ı ya ~ tn11.t4l iö ~ . -
JalııJc nıuı~~ edilen m.alll_ Berlin 23 CA.A..) - Alman orduları 
<letıe ce~yan lllQa ~ b~ ~- 'ba.Şkuma.ndanııtmın tebllti: 

Bu nıınta etnıekteıciıt büyük bır şıd_ Son ııecen l'Ülllerde fena. havaya rai 
la.r.ı nu.s z ka<ta.ıci Alınan men Sovyet hUk(kınet merkezinin dış 
bl~Jar ve ll1ılı fırkaları 81.rhlı fırka_ müda.taa m.evmlerl, cen\W batı ve batı 
0nia.rıa nı~03kova Yolun lle karşılaş. ~narında ıenio bir cephe tı:aerin ~ 
lnışlaroır. rtıh1e çarı>~~ 1~ dın yarılmıştır. Alman öncüleri bazı 

Alnııuı ku~ıı • ıu, • nokıt.alarda MoQkova.ya 61> kilometre 
lllt.'!kte okl.utt1&rıne:·~ nıerttesııe ilerle mesa.f~ kadar yaklaşını.şlardır. 
etmekte ve Almanlar~ datı.1 te:v1ıd DUn ırece Mııtıkova bir kere 4aha yan 
ti karşısında Rus kuvv tı'°:C4! faik!."- aııı vı tahrib bombaları ne bOmbardı. 
nıevztıere çeki!dlk . ~ erıntn "111 illan ~ Alman denlzaltııan 
dlrler lerJ.n.ı blldlrıneır:te_ OOıpyeJt:n a:a.ooö tıonllAtoluk dört dtı.ş_ J 

G . ına.n letnisi ba.tııınılfl&rdır 
Yalı~zete ~uhabirleri Rus sefert ba.şh_ CDevamı s ıneı .. ;rac1aı 
laş:ın 8.llberi hav.alarm bu kadar fena 
hk ::n: 1~ld~unıı ve Yolların hatak-
dlııne~ed~~e bir haıe geldltinİ r. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Moakova, 24 <A.A.> _ Bu sabahki 

Sovyet ıteblQi: 
Dtııı muharebeler tekmil cephe bo. 

yunca fiddetle devam ~iştir. 

asker naklediyorlar weneı eekreıterıw bu ihtifale aid bir 1 
pılacUtır. Cümhurı:yet Halk Partiaı 

_ <~ 5 inci sayfada) 

Londra 23 CA.A.) - Lordlar K.a. 
uında barana.tta. bulunan mü. ::m.,t naı:ır• Lord Beave;bro:!• 

BovYetler BlrUtinde vaz!Yetin • 
t ka.t birçok ba -

ıum oldutwıU, a tngtıterede 
kıımlardan ~n sene ·ııni 
ıınevcud olan vaziyete penzed• 
aöYlemlftir. 

Kırıma karşı 

Londra :13 CA.A.> - Mosk~ 
radyosu Kırıma. ıurşı yapılan Y 
Alman taarruzunun "bir safha&D~ 
500 Alman ve Rumen öldUAUnil bi -

dirmek:tedir. yastyet 
Cenubıda i muharebe -

Moskova etraf~ıu ileri sürdü. 
Ier iç.in her .tııı:i t.ar

1 
şu esaslarda 

tü no1rlal nazar ar 
topJ.aDaUllctadır: 

--• 5 ıaol pyfada 1 

[Dii,ii.nceler] 
Şeker bayramı ve 

paskalye ile hamursuz 

Bu&ilıı bayram. •• 
İ.stlklU caddeainla bütün maiazalan 

kırmw beyaza bürünmüş ve açıktır. 
Paskalye ile hamursuzu hatırladım. 
Gerot paska)ye Ue hamursuzda bay. 

rak yoktu. fakat aelk diıkkin da yok_ 
ta, paakalye stınıert İstiklal caddesinde, 
hamunıuz stınlerl Sultanbamamında. 

tst.atistikl bırakalım. 

İstanbul semtlerinin ticaretini ırk_ 
lara taksim etmek ıoın bayraınlan, 
paslı:alyelerl ve hamursudarı beklemeli. 

Alına~ar4' Harkofta 
durduruldular mı? 

Çarıpışnalar bllhasSa. Mojavak ve 
Marojarosla.vetz mınıta.kalarında büyük 
şiddet kesbet.mlş';ir. Düşm.a.nın taarruz. 
ıarı pek ağır zayiaıt ile ta~dedllmiştir. 

[uvT~ J ' ................................................. "' E. U. 

londra b~bah harb 
vaziyetini nasıl 

görüyor? 
daı~' 24 (A..A.) - 8ovyet Rusya_ 
retıe ~ 'W!.zlyetı IJ<:mdraıda ~u su. 

tnütaJeaı ~;,.. 
All?Ulı w. 

re ınesa. nlarll'l MıoskmıaıYa 60 kilo.met_ 

C Askeri vaziyet =1 
Son kırk sekiz saatlik 

'Jıô.diselerden çıkan netice dacı ~ &ıelmif oldukları hakkın. 
~aırı :va.Iatıd.ıır. 

~ ~a an.cıaık 96 ııe ıoo y . et bugün dünden ziyade Kızılordunun aleyhinde görünüyor. 
tactırı:~ lcaıdar lllıe3af.eıde bulunmıak. azıy .. "k 1 ·ı· k ti . . k b·ı· d B durum yalnız buyu çe ngı ız uvve erı mucıze a ı ın en 
rn~~=:n::t4ı.M:::: u Rostof bölgesine yetiıebilirf erse belki biraz salah bulabilir 
l'e.dyosu Al«na.nJann cıeınubdau ş'lıD. ... ~e'lr11 _...n••al ._. D 
dotru r.erıeıneıı: için lbüyüit bLr ~- A &SaD 1 .milW. D - . .., .-.. . • 
~ 8&.rfe.tmeiııte cj.ıd\dcla4"mı bildir_ son kırk 8*ia: aaaıtln aaıUrl hııbeJ'- ıya.tıJac, İ.lpaııyoliar, HOıaında.hlar, Dr. m.alkıtadı.rlıa. Aimıaınle.r, Biılyans.k'ın 
lneJttıe.cıır. leri aruında ıu a~r biLhıLs8a ~ü.r, Belıçl'kıalılu ve Fran .. tark ve conubuındaat! orm.a.nl*1arda 
te ltırınıtta Alma.ru.a.r yen.iden hareke • .ıı.emDyetılıdir: aızı.ann memleketilerl.ni t.eıuwıil sure ,. temiZl.eme ba.rekM.ı.na devam &~ .. 

lleçzn14leıxur. Oadl oeıphıeaJ.nin mer1ketl mıntaka ,. We &önder.ı..rut oldukları w yekünu 11 de thmal. etmediaderi cJıhetlıe y~l. 
Persıcop berzaıluııa u.ı-şı ta.~rruzıı, amda Aknaın, ordutumın Moekova. • epeyoe bir mi~& bA4.Jt ola.n gönW. dıen bazı miihmı. kıomutan ve aübay 

:e~er ve bir kJıS1t1mı ale geçirme- yıa kufı olıan taa.r:rml&rUe cenub lü lkaftlel9rln1 de bt.ı1bir1 a..rclı.nd.an ha. eeeedlwile birllk.te bet bin eel.rle b!.r 
e tnuvatta•k obnuşla.rdır. mmta.kıalsındıa müttefi:k ord.auların reke.t .seıhnıelerlne itıha.1 eıd«ek mad. milcta.r malzeme daha. topıl.a.ıxufıar . 

A 
- o Demeç nehri ~ k1.aıJt denl:ıi arasında. deten ~ m.aaıen taı1WJıye eyiedi!kleri dır. imanlar Preskop 1ti U•ri hareketleri kendiler.rine eeaslı orduJ.arlle bütüın şark ceplhe.li. üıe - Bu ~aa:ek:etlerle a(Y"ni zamanda. 01. 

mtmı.tfaıkiyetler temin e-tmek sure ~ rinde şl.ddetJ1 taa.rruz hıamıl.elerıne de mak traere Almıanlar ve İit;aJ.ya.nlar 

Ve A • k'• • 1 tile devam ey:.emaıtte o1dutu ~i şim vıam ederlerium bJ.r t.arantan da ısız Aıvrupa garb ceplheeUe, MJ.aa Okya. 
rnıens 1 ışga diye kadar maıruz ka1dııkluı müteva- seterl.nd.en esulı der.s.Jer alınış ol - nuııu, .Alkdenloı w ş.!mall Atrlıkadald 

• li aiır darfbeler ka.rş1611Ilda quk:ıun. duklıannı ~eoek ~ i&rl lk.. faallyeUerlni dahi geVŞ&tım.emekte, ettiler mi? hhk ve metanetJwlıni gw.e çarpar bir . arını büyük bil' di'kk~t.. hem has:ım.lıa:rının her türlü haıreket.. 
Lo • surette kaytbeıtmerruş olan ~ altma a.1maıa. ve ta.nz1 - lerine kal'§l ~.a. '.hem de omarı 

raıu;.dra, 24 <A.A.) - A'!manlaıı: Pe. asker ve l..şçilerl de bu de!& • be. w ibu meyanda Bal~ h'9JVlaoda, d.eni2Jde ıve ke.r6ıda. kayda M. 
<11rı~ \l'e Aa:nJesık:'i al.dlıkılarınt bil'. va.da mühlmce denebiteoelk iiık . ~ Sıov,yet ~ ve deniz ğer zara.rlaTa utratma~a davam ey_ 
rtd ed.~ı:_~, henüz bu ba.l:ıer te. lllş ve Myeoan eeed ~ ialiıl.ye.ni v~ mü.hlm bir Ua. lem&ktedirler. H:Qt:td. İta.Jwanlann Ra 

·~tJr. Kezalik AJırnanlu bir taraı da.ha,eUtrine ~ ..._ 'Dmmll 1 mal 1A1fadal 
~ 

İdare iılerl telefonu: 20203 FiaU 5 k.urut 

Milli Şefin 
Bataylalara 

hitabesi 
"Hatayın bütün Türk vatanında kahra
manlık, feda karlık misali erile adını 
andıracak bir durumde olduğunu 

bütün memlekete bildirebilirim,, 
----····,----

((Büyük Atatürk, Hatay için çok hauet ve ıztırab çek • 
miıtir. Şimdi bir bayram sevinci içinde ya§arken Ata

türkiin kahraman ve kutsal adını yüreklerimi.zin 
içinden gelen aziz duygularla anıyoruz» 

---····,---
Dlilli Şef Ankaraya döndü 

Ankara 23 CA.A.> - Cümhur. 
reisi !smet İnönll, bugün sehrımi_ 
ze donml.işlerdir. 

Şef, Anka.ra. garında B!lyük 
Millet Meclisi Reısi Abdü!halık 
Renda, Başvekil Dr. Refik Say _ 
dam. Genel Kurmay başkanı Ma_ 
reşal Fevzi Ca.kmak, Vekıller, 
Cümhurlyet Halk Pan!sı umumi 
idare heyeti azaları, meb'uslar, 
Genel Kurmay He Mllll MUdafaa. 
VekAletıi ve diğer Vekı\letler erka._ 
nı, Ankara vall ve belediye reisi, 
merkez komutanı ve emnıyet ınü. 
dürü ta.rafından itarşu.anmıştır. 

Milli Şefin hitabesi 
Ankara 22 <A.A.l - Doğu vl _ 

IA.yetıerinde bir tetkik gezisine çı. 
kan ReislcUmhurumuz İsmet tn_ 
önü, döntişlerinde Ha.~.ayı da ziya_ 
ret etmi.ş, ve ayrılırken kendllerlnl 
u~urlıyan binlerce Hataylıya hi. 

taben şu nutıku s\i,7hınılş.erdlr: 
An t.a:Ayalılar, 
Şimdi sizınle koauı;urken bJtün 

memlekette Ha.tay hdkkında duy_ 
aUJCıa.ımı soylemeık ı.stıyorum. Bi. 
r iki gündür Hart.ayın h er buc· ı. 

nı gömıete çalıştım. Her yerde 
va.ta.nda.şlarımı anıı.vat..uıa ka _ 
vuştuklarındanberi geçen iki se _ 
ne zarfında, OOk ilerıemiş bul _ 
dum. Ctmıhurlyetln ha.ik için ça. 
lışan idaresi ve a.navatanıu Rnta_ 
ya gösterdiği şet.kat ve sevgi 
memleketin bünyesınde va'"a'ı~ı 
tesirini derhal gösteı·meğe başla _ 
mıştu. Haıtaylıların vatansever!1k 
duyguların.dan ç0k sev!nd m. Ha • 
tayın bütün Türk vatanmda kııh. 
ra.manhk:, feclakA.rhk mlsaller!le 
adım andıracak: bir durumda ol. 
dııihınu ~tün memlekete b Jdire. 
bilirim. (Devamı 5 inci sayfadaı 

Tiyatromuz gerileyor mu, ilerliyor mu? 

Tiyatrodan anlayanlar 
neler sOyliyorlar? 

Refik Ahmedin fikri : " Ertuğrul Muhsin, 
Türk tiyatrosu tarihi yazacaklann kendisin· 
den saygi, takdir ve minnetle bahsetmeğe 
mecbur olacakları bir san' at adamımızdır,, 

Peyami Satanın Tasviri E!k5.r gaze. I hir T1yaıtrosunun ıslahını ıst!yen ya. 
tesinde çıkan bir maka1esı san'at ha. zısını okudum. Tı,yatromuı:, haurıauı_ 
yatımızın mtina.kaJ)a mevzuu otan ı;e_ nı.z ki birçok zama-ıla~ birçok muhar_ 
şid çeşid davaları ara:.ma bir yenısmi rlrlerlmlzln canlı a!ika ve tenkıd .mev_ 
daha, bel:k1 en suntur:usuna katmış zularından lJirini teşk:l eder. Bu aU\. 
bulunuyor. kaya memnun olmal; Jılzundır; bu, 

Şehir Tiyatrosunun bütün calışm:ısı- memleketlmlme t"yatroııun sevııc ~i
nı topyekun 1nklir eden, tiyatromuzu:ı n1 gösterir. Muhartirle.- t•yatroyu ~ev. 
tereddiye dol\'ru gittiğini iddia ederek, dikleri için onun yUl.:1elmes.n: ist.yor
bundan rejisörü mEs'ul tutan Peyarni lar ve bu hwusta<ı düş!lncclerinı söy_ 
Safanın bu yazısı her beklenmiyen id_ lüyorlar; halk tiya+,roy-.ı sevd.ği tc'n bu 
dia gibi alA.ka uyandırdı. mevzuda.ki yıı.zıları alAk.ı ile okuyeır, 

Bu mevzuda mütehassıs olanlar a_ muharrirler de ha l!cı.r. bu kabıl ya11la_ 
rasında act,.ıtımız ankete devam edi_ ra alftkasını blldik1~ ·ı ;çın zama11 za 
yoruz. ma.n tiyatro mevzua etrııfı~da sansas: 

' .. 

Refık Ahmed s~vl'ngll"in ce\'abı yon yapmaktan ger! kalmıyorair. 
u- Peyami Safanın İstanbul Şe_ !Devamı G nuı sayfada) 

Bayram neş'eli geçiyor 
Havanın güzel oluşu büyüklerin ve 
küçüklerin bayram günlerinden bol 

bol istifadelerini temin etti 

·--

Şeker bayramı sehrimizde çok neş·eu 
geQ?J!.elctedlr. BaQ'ramın bırincl ve ikinci 
günleri havanın COk liU~l ve bol ııü. 
neşli olması uımuımi Jaei'e;yt bir k.at da
ha artırmı§W'. 

Küçük yavrular &ehrin m~ 
semtlerinde kurulan bayram y&rlerinl 
doldurmuş, bliyük blr ne.ş'e içinde sa. 
lıncaklara, arabalara binerek elile. • 
mi§lerdir. (Devamı 5 inol ııayfada) 



SON POSTA 

Hergün Be•lmll Bakaleı = Dimaı lcuflfJetjni ifld-ilenleT, işletemigenler = __ .. _ 



24 Birindteşrin 

C E D B B la T .& sıırduı. ve oekingeındlr, h~ıraever ve 

T =ı 
zalimdir, inanır ve şüphe ooer, bakım_ 

. 

cUr ve üstelik delidir, Bir kellmede ;va_ 
p.makıtadır. O halde insanların hangi_ 

------------------------------ ai, evet ~imiz biraz ona benzeme 

''H~mıet,, hakkında ::::r-t::~~~m ... ub~ Bir mektub miinasebetile 
U · Bir . teobkikin htil!\6a&ı: 

Hamlet efsanesine dair en eski ima, 
hatıra gelen düşünceler .. 

--------

bl. r k aç k u·· ç u ... k not =~~tE~:a~=d~u:ıe~!~~ ~sed~~::= let'm .sml, birçok !rl.ıında ki.taJ:ılannda 
çok eslı:idenberi geQmeık:tedir. 

XllI üncü asır tarihçilerinden Saxo 

Bayan •A. K.» _mektubuna: ı cümle ile kaydedilen i<ld !anın yanlışlı 
b 

- Benım. derdım h1ç k:mscninldne ğıdır. Zira .a;dt kitabının ancak blr ik 
enzemez. cümlesi ile baş'am•c · M . k • ~· dilztinelik «muadele» sl reevcucldu' 

dıa :~ e~csink derdin! bu sütunlar_ Bu muadelelerin her b1n asır1ardarbc 
. rar. ~ce arğlll.ın, mademki ri milyonlarca cJef!ı biliis mevzuu o: 
mıa tar~ile. o.sa dahi neşre~ılmemesi_ I muş, şu veya bu 52k; ld~ halledllmi. 
n1 istemiştir, bu arzu.5unn hürmet Edl-ı hatta biıwk ahvalde beylik ııformUlr 
lec~, mektubunun . cevr..bı _husus! ad_ Jere bağlanmı.ştır. Aralanndaki far 
res.ne gönderUecektır. Bı>nım burada sadree g/jz ve t.elaıkkl r k d T pi 

Orammattcus"Un 11Danlmarka tarlhiıı 

vazan .· uaıı·d c:'ahrı· Ozansoy isimli eserinin üçüncü ve döroüncü .I • n 4 c 1 cildlerlnde de Amletwı hikayesinden 
. ~lunuyor. Saxo'nun kronikleri 

G 
1 'der.in surette h87ecaııa getirdiğiniz bir kemik, ses ve heyeoan halinde sahneye l 1514 te !ransızcaya çevrildi ve 1575 te 

a.rıt> ına.tızara! Tepebaşmda buıltaç zekA vardı. Siz onlara kendıni.zden ıkoyanlar ve etra!larm{fa.kı bütün vak'a Françoi.s Bellerorest •Feci Menkıbeleı·ıo açı.k olarak: söylemek lstedığim şey jlk (Dl'vıımı ::n ~;) 1 ır. 1 

aeyr~!a_ OYnaıı.an HamJetı seyretmiş,bahsed~rlf.en, bizzat onların şahsından !arı bir. tek zekanın niza.mı ile hareke: asimll eserinin beşinci cildine Hamlet'in 
hWı: ~ bazı muharrir arkadaşlar, bahae<liyordunuz .. ~ oonun içı11 on_ te getn~nler, ıSterlerse .{ı!ndl talihleri_/ hı~es:ni terclimC' eder--k ı1ave ett.t. 
Yor!~er..r:ıı kesk..n oır kalemle veri.. lar, Bizi, ~Iz.ıı:ı gibı_ de~ taratından ni değlşitrebili.rler. O zaman ıwu>.!ıan 1 Shakespeare'in bu hl.kayeyi ilk defa bu 

lia, · ~e ~rbad temsııı 1ıcad ed!~ olan d:~er Wtün ma.hHl.k- bu kudretleri ön~~ silinir ve şUphe_ kit.abda okuduğu kuvvetle tahmin o_ 
hUşu buıcı ot.e ıt.araıt~ halk, oir mabed lara tercih etmektedırler.» ı siz daha büyük gorüntırler, lunmaıkota ve meV'ruu ondan aldığı sÖY-

"Son Posta,, nın bulmaca ıı: I~ - ı4) ) 

bu e: iç~e. adetA ne!eelni ıtutarakl Nasıl? Şu ar~! farka_ n? dersiniz? ,. y lenmek'tedir. 
ae1t eri dınlJyor. Tttıt: seyircinin yWt_ Fransada Com6die_Francauıe de Ham.. Shaitespeare ın bi..Htln piyeslerinden Ayni zamanda B!ade'nin cGas:konya 
bir rUhuna ve anlıı.yı.şuıa bundan iyi let oynanmcen seyirciler &!Aka.sızdır ve z1.vade Hamlet plyeısinde k!Aslk bir hu halle masalları> isimli ki·tabmda da bir 

delil olanı.az. Ta.bil, ar.omedi k.Lıımı_ bayanlar buzlu meyvalar yemektedir. su.siYet vardır. Bu mükemmeHyet An- Hamlet e!sane6i dikkate çarpıyor. 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolfıyan her 
okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

dev aıarn.nca tult1ata. meraklı olan E,,erden ude~ surette heyecana. gelen_ gio_Sabon değ!~, 1;Atindir. Bir konre: Blade'nin eski Fransa dahllindrki 
?iç ~terllerlnı btt üfilt'den ba_ ler> yalnız bırkaç_ ze&Adır. 1 ran.sında ~1:1 cıhetı t.ebarUz ettiren Laroque Timbaut kantonunda SeJnte 

l!:v« f&rtlle... 1 Bizde ise, cder«ı aurette heyecana Pranaız şaırı Feıınand Gregh.bu hük_ Eulalie~ Datiıer.lrle de Sustrace'ya 
ve • T~mdaki temsillere koşan gelenler. büt!ln hallt.tır. Alakasız olan_ müne şunu ilA.ve ediyor: söyleterek ya:ııdığı h«Ayeler atasında. 

Soldan sab: 
ı - Haftanın 

bir giinO (8). 

2 - B'.r hay_ 
van (2), Vücudu_ 

ifrazatı 
teır!1tfln dedikodulara rağmen bular ve buzlu meyva yiyenierse birkaç/ «Hamleot'in son bir tercünıesinl tek Cezalandırılmıs krallce ısimli bir hi1ı:a. 
Zt!'VltJ lert oaıı kulatfle dın.liyen ve'm~ı*kidden ibaret... . rar okuduğum zaman, hemen heme~ ye de var. caUıerlne je sum1·ace H;BS 
~ &eYrede:n asli ruünc·vver Tüıık' Km bilir b~Ud basıt bir muadele ..• detıştir!lecek bir tek kelıme bulama_ da kırk ya.şında imiş ve okumak yaz_ men.mb (5). 

ın tU!tar sev11'861 i1'tlhar edile_ Evet, sadece bır ta.kdlm ve 1.elıir meae_f dım.> malt bilmezmiş. Diğer taraftan oas_ 
bil, :erececıe iıerlemll)ltir. Buna. m1*a_lles.I ... Ve n~ice, ı:ıek parlak surette! Ne yazık. ki, Fernand Oregh, fran_, konıyada Oers'de ruğer dört kişi dahe. 4 :Suudlar 

Millete 

ıt1tir v~a ve AVnJıPanın en lleri,Tüı* seyi~cinın lehine ... Bununla itti) sızca.ya bu ıdeal tercll~enfn kim'n ta_ j Blade'ye ayni hlkA.yeyl daha müPheın c4ı • Ortasına bir 
e 1aD. at muhitlerinde bile bazan har edilebilir. ı:ıa.!ıından yapıldığını soylemiyor. İçinde b!r şı>kl!de naık!~mlşler. Bundan da 1111 (J) i!Ave ediniz, 

un tam&mııe zıddı görilldilğÜ za_I n bir tek değiştirilecek ke!im 0 bulunma_/ anlaşılıyor ki Cf'Ulanılınlmış krall~ beraberlik ifade 
raıc ~ O~Uftur. Buna bir misal ola- Yine Anatole Prance_ cHamlet'e yal_ yan bu tercüme harikulAde b:r şey de_ h'Uyesi Fl'em1et efsaneeinln biraz de_ et.sin en. Bir uz. 
BatJrını lllle Anaıtole Praııce'ın blrkaçDız Dan~~ değil, b~tün dünya ka_ ti! mi? Maamaf!h burada, .ben de he_ ğişik bir şt"klidir. 1 vun:uz <

2
). 

bura,._ tercüme ~orımı. Ba ranlıtı: gorUnüyordu• dıyor. Bizde de men ŞUnu ilbe edeyım kı. romancı vm ~ - Karadeniz 
uııkıbu bÜ1'ük Pranaı.z ed!.bi ve mü= teıııqa münelrıltidleri bil~iln dünyayı F8&d Mahmud !Carakurd. ~İstanbul tt_ Şimdi sahneye konulan Hı.ımlet snhlllnde aı,uran 

·dl La Yie lltteraire'in b:rinci cil 1eAil amma, sahneyi pek karanlık gö_/ niversitesi edebiyat ŞUbeslıt n:n yaptığı sanesine gelelim. j bıl' halkımız • 3 ı · 
~r:!tI Hanı.!ııri; ı:na.k:aleeinde Sha.kes~ r~rlar. Gözlerini yalnı~ .ı~hneye d'k_I son t.üııltçe Hamlet tercUmı:slnde değiş_ Bu mevzuu ti« defa olal'ak 1589 da 6 - Bir nota 
Y&aı n kahraınanına bitab ederek ne scler ve kol!slere başka bır zamanda t!.rllecek: bir tek kelime buinrnştur: sahneye çıkaran Thoınas Kyd'dlr. Bu 

1 r:n. Geliş ve gl-
~Y?r: . . babalar çok iyi olur. müct.en!p . kel'.mesi!. . . . piyeste bir hayal görilntiycr ve sahne ı dişte sorulan bir 

neır ızl lörtinoe, kendimde ba~ bir m Meseleyı, aidiyeti .ı.tıbari!e milterclm_ içinde sahne perdesi :nevcud bulunu_ sııa! ' 7> • 

11 b~ hi&ııetıt.ım, prensim. ve bu, sevinç_ Hamlet, ölüm döşeğinde ~yitiyor: !ere havale ederim. yordu. 7 - İneğin Y&V 
1-tuı nl!IJ'eden daha fazla. bır şey, Ku~ - Ey benim iyi Horaslo mi Eter . VI Sluı!kespeare'in Hamlet"lne ge!l:-ıre, rusu <4>. 

b ıza IJUDu aöylcyeyim !&ı, salon ba_ lralbinde aziz bir yer işgal etnı'şsem. MuhakkAt kı Anat-0le !l'rance, Ham_ 1602 603 tarlh;nde yazıldı ve lfı03 tc 8 - Bir aded 
dfl· h-az daleın ve ha!ifmeş:reb ııörün- b!r mlkldet için saadetıtes.1 11Z1\klaş ve leıti eın ~i anlıyanlardan biridir. Şu dü_ n~lundıı. Fakaıt 1604 te Shııkespeare <3J. Başmemur 

i· bundan dolayı. çot şikA~·et etme_ benim hlkayeml nakletmek içın bu ka_ şUnceleri de ondan hü!Asa ediycrum: bu faciasını yeniden tadil r .. tı. <4>. 
e 1 Ve hiç te nıı..vrete dUşmeme!i. Bu, tı dünyanın götı;Unde ıztırab içinde «Hamlet için ne!rr demt•nıişlerdlr? 1603 teki Hamle-t'te, ~halct'sp?are. 9 - EmULkin 
.lasız erltek"leri!e tadınlanndan miL nefes almağ8 razı ol!ıı Bu anLaşılmaz a<Wmı nasıl kavr:unalı? ·?.evci kralın zrlı'rlenm"~l meselPs!nde 1 getirdiği (4J · 
. eb .bir salondu. sız cuvare elbi Bizde de rejisör söylQvor: Bazan bir ortaçağ rahl.bi g'bi dll. ünü_ Gertnıd'u t.amaml!P mı:ı~ıım gös'er_ 10 - Bir erkek 

,,..,. 1 2 

1 1 

cııhı, l'IYilıanemiştiniB, büyük maliy~ _Ey benim heılcsız milnek.kidlml E_ yor, bzan da bir Röness.ııs ftllml gibi. mektedlr. Dl'.m"6t ki Shak"."J)ear!', km.ll_ iSnıl !4l, Ru (2l. 
J0kt '8ltl<ia Aışl.kıuıe bir entrikanız ter sıan'a.t du.vgusu kalbinde az~z biri Kafası !eyleso! kafası, !akat şeytan_ çeyi bu cinayete göz yummu~ gibi g3s- Sonuna bir m ekleyin:z, ye.ğmurlıı. a._ çiçeği (3). 
~u ve <füArnenlzln deliğ;n.e bir gar-yer işgal etmişse, bir an !çiıı benrm lı.klarla dolu. Yalandan ne!r:ıt etmek_ ıtermekte o zaman tercddüd ctn·'ştir. la.kalı b1r şe~ olsun 12ı. 5 - Öldüren mayi <5l B .r nota <2> 
çft:ı. : Clceti tekmamıştmız Bunun 1 5aıısımdım uzaklaş, s:ıhnedfliı:ı alınte_ te, faka.t hayaıt.ı uzun bir yalandan Hat:a bu piyeste, Hamlet. cinayeti a_ 11 - Sersemin arkadaşı <4). · 6 - Paraya ve baııkacılığ .. taıuiO. 
v&ıa.r ay~nlar, localarında, buzlu mey- riml gör ve yalnız bu na.va. içinde ne_ ibaret. Görünüşte mütereddld, karar_ nasına aQtığı mman. Gerrud onunla 12 - B r r~nı;< l2), Bir nota C2), eden bir ilim <4>. 
setw1ı YtYerelc, biraz öıksürüYorlardı; fes a!mala razı olhı sız, fa.kat bazan münekkidler onun ka_ beraber can1yt cezalandırmak icin it_ Cemi sigası (3). ı 7 - Sabunun tem"zl.yece~ı <4l, Tıı.t.ı 
nıea:ı!'eştıeıintz onları :ılü:adar ede. iV fasını kat't kararlarla doiu lfuluyorla.r. t!fak b'~P e-dlyor. tı,-tı> 1G03 te neşro_ Yukarıdan a.~.ıya: bir gıda <3>. 

~i. Bunlar, monden sergüzeştler Hamlet:l yelse sürükleyen talihidir. ~~ılı Hamleıti bir silrü ~...adın iç1nde lunan Hamlet ne 1604 te neşrolunan 1 - ~ğe verilen eskı bir :sim <Bı. 8 - İstikbal <3l, Biı' oyun <3>, :tşti 
ecı stı in.sanları dttşilnme~e mec- Ancak ta.biati de bu ta!lhe uygundu. ızorü.vorlar ve bunun için ona insan anısında.ki Pn b!lvi.i·k fark ta budur. Sn-ta gıyilen C3>. ra.k ifadesi <2l. 

ledezn b'ol'IQnuz \ile tşte burada size at_ San'atın yarattıb Jcahra.manların diyemiyorlar. Halbuki Hamletı asıı in_ tntımal birlncısı Kyd''n rr·ımlet'lne da 2 - Bir hayvan <2>. Yemek <2>. 9 - Bir Rum kadın ismi (5), G'zli 
----.~~~~M.... .._ budu...-_Jıh. lihi değlşMıez. Hamlet te. onun ;ç·n san Y8P8n bu tr:>ıadlur içindeki husu_ ha uygundur ve Jhtlmal lkinclsinde) 3 - Bir renk <2), Bir nı:ıvi halk ~i- llk (3). . 

,...._ ..,.__,_.._~ V<>D'.llAlf At 'yı>tJd.~1r _ _ An.t .h0ıı"r01'1k""e~tı0ı _v0e:..:a:~~rd;.:;;••r ·:..;c~e0_ ~._,.,.,..<!!;,;ID~~ev~a~m;;ı~3~/~'?~~de~.)~ .... ~ ... ~\ıı_g_a~r~as:ı:.'<~3~).'.'.'.:'."_:'t.ai"._~~~:~:::l:O~~Akt~-o-· r-ün--v-azlf~·-c~si-l~3-ı~, ~A~~~ş~C~3~ı~. J 4 - Mumun yatalı <O>. ıı:ı"" ..., .. Pal'Ç& <>>. 



Velime cemiyetinde yeşil 
başlı ördek l~zımmnş? 

- 130 
Evd: <GWDl-0 komşuna gelir başı_ 

na!..> Dliıı bizim k.oruşu <delı Fatma.>
nm mü.stadtbel kaıyıvalıdcme a~yhlm_ 
de neler söyledilini anlatauŞtıın ya. 

Cen!Wılıak ne bUyU.iUir! Peyg&.Ill. 
berlerden bl.ri ümmetine vaz ve naaıhıit 
ederken: 

- DUny.ada en büyi..iık ve cezası en 
tc-z olan günah nedir'/. d.ye sormuş. 

Bazıları <na.ma.z ıtıllnamaJt), bazıla
rı <oruç tutmamaJc), tıazıl&rı <adam 
öldilnno'lc), bazıları Cbir ba.kireı:1i.!ı ka_ 
nına girmek) diye cevab vennışler~ 

Peygamber: 
- Değil!.. dem.iŞ. Hiç b!r! detll... 
Cemaat hep birden: 
- Ya nedir ya milrş~d?, diye so_ 

rwıca ŞU cevabı vernılş: 
_ Kalb kınnak? ... 
(Bir ha.ra.b olmuş gönül tamirin et_ 

mcktir hüner!) 
Hayatım.da bilerek kalb kırına<i1ğınıa 

em.nim. Ylireğın o kaclar yufkadır _ki 
birini ağlıyor görsem _ eğer acele lşım 
ydksa • ben de oturup onunla beraber 
ağlarım. Hat.ta gooa.gfuı kafeslere koy_ 
duğum adamlar bile niba.yetUnnihaye 
•Ulmeğe başlarlar. 

- şu hoca hakl.luı.ten kom!:k adam, 
kalender adam. fena adam değil am. 
ma .. ıseyıt.ana mı uydu, ne ya.pıt.ı b'.ça_ 
re!. deyip dururlar ... 

- Nasıl şeytana uyınuş birader? 
Ht\la mı uyruıe.madın?. Herfiin elli se_ 
nedir ~! bu?. 

- olur a.. doğ"duğtında.nbed şeytan 
peşini bırakmıyor! demek. 

Hele maıhkeme k~u:ırınd!l b r gör. 
aeniz?. Pe~e birçok davacılar b..:iklr 
Birinci muhaıkemede biraz kızariar, t 
klncide yumı.ışarla.r, ii.çUnctide acuna.ğa 
başlarlar. Dördünclide elimi öper!er: 

- Biz vazgeçtLk?. Artık gelmiyece. 
ğ~?. Bir şeydir oldu. Kusura b .. \kma. 
hoca.?. 

- Bır şeydir oldu, evlad ... Ne yapa_ 
ıı.m insan beşerdir. Aliah lrnsuromu 
affetsin ... 

- .Amin Lm!n hoca?. Haydi JSnar_ 
ladık!. 

- Ha.ydl güle gWe ... 
İçimden de: 
- Sen gtt, &3'lli marttadan yeni.sini 

iöncler! .. derneği unutrnll.m ba ..• 
Deli Patma ka.lbiml QOi: t.ınyo'r<iu. 

Ben boyuna evlenmcğe kal:lnştı.kça be
ni sora~lara daJma: 

- önüne m1 bakar. Yere bakan 111.. 

rak 1&'kan vallahi KTalları, padişah_ 
ıarı, saraylıları bile aldatanış her.it 
~eı. Onun ben sakalından da e_ 
min deiilim. Bamn kara oluyor, J:>a.. 
zan bembe)"ll.Z. Mutla..lta. Kel Basanın 
tly&troırun<faıl sab.l alıp '-byor. Evet, 
rakl !pell, kuma.r OfD&IUM, hata si._ 
gara bile iozn:eE. Kadına parayı tane 
ile de&'il, deste ile harcar. Pak.at y&].. 
nız para ile ev?ll1k ha.yatı olur mu?. 
Her şey lfwm değıl ml a kardaş?. 

K1Zlll hazreti Meryem gibi babasız 
çoctlk mu d~uracak y.lksa.?. A .. üstü. 
me trillk sathk .. deli mi ne? Bu kAdBI' 
anletıY-Orum da hala soruyorsun?. de
yı.p dUrll.Y'OrdU. 

Bir gece Fa.tına hanım silklUm pük_ 
lüm ıelmlşti. Yüzündeki yeıs alamet. 
leriııe baktım, gene acıdım: 

- Ne o Fatma hanım? dedJ:n~ seni 
pek mUkedder görüyorum. 

Sekiz elif miktarı içini çekti: 
- Ah soıma. hooauı, dedi; ağla.sam 

mı; '<iövünsem mi; mezara mı girsem? 
- Ne oldu yahu?. 
- Senin odaya g·delim de d-O:ııt sahr 

sa.na anlatayım. Ba..~ başının. gelen1!. 
FM.ma hanmıın b!r de ~lu vardı: 

Deli Htıaeyin ı. M~llede ct..eJdne ~rl
k.lne çatardı. 

Kendi kendime: 
- Mut.la.:ka deli Hüseyin bir iş )'&JJU. 

Birini mi vurdu acaba? 
Diyordum. Benim odaya çekildik:. 
- Benim km evlendiriyorum. 
- Ya?. Mtiyesse1· evleniyor mu?. 
- Sorma başıma geleni•. Meğerse 

şimdiye kadar onu ıs~mem, bunu iGte
ınem demesinde sır ve hikıne~ varnuş. 
Aman hoca, senin hem kadın işlerine 
aklın erer, hem dünyamı\ ~ytanlıAuıa. 
İki saattir sana sorasım mı, sorm:ı;ve._ 
yım mı diye düşüni.lyoııım. ömrüıı ç0k 
olsun: Allah seni dl.! bu J.ı.ılerden kur. 
tarsınt. , •• 

_ Hangi işlerden. cı-
11 

_ BU fena i$lerden. ı:. 

_ ÖYle s(;yleme kızamn. ';-::' 
-Neden hoca? 
- Bir dtikkAnCJ.Ya c~:z kal) demek 

beddua e'l:ımek değil mldlr? .. <Allah sa. 
na aklı az. parası cok bo! bol en&.yi 
göndersin) d.lye dua. et. 

- Haydi öyle ise, Allah enay1nl bol 
etsin. 

- Hah şöyle, ~1 s!iyle derdini 
bakalım!. 

- Bisim. Kl\yeueri IAJle .senlit..~a-

şmda~ bir adama ver!yoruz. Gönül işleri 
- .Beyazıdda ke.şıt:c.ı .im~~- Palı:a.t ka. 

şıl..-çı deyip geçmj;yellm. Her1!:n üç ta. (Baş tarafı 3/1 del 
ne evi var. Karısı b1mUş. Amma ihtiyar aYDi manzarayı, ya.hud ayni simayı 
nıRı:tl:yar demlyel!ın: DU>diri herif. tersım eden bir düzüne ressamın sev_ 
Genç kız .lstiYor. Kılavuz araya girdı. dikleri bir manzara veya simanın ba_ 
Uyuştuk. Müyesser gene {istemem de his mevzuu oluıp olmıı.masımı. göre yek_ 
ıatemem> demeğe başlamasııı mı?. diğerinden farklı empresyon yaratma-
Yalvardım, y&kardtm. ağladım, sız_ ıarı gjbi. - 115 - Yazan: Nusret 

!adım: <Kızını .. genç iSter, ıstemezsin. Bununla ben.her kaydedeyim. ki, aşk B en bu saadeti çoktan kaybet_'olac.ağını ta.ıınılu edeb l!r.::ın! Beı 
Orta yaşlı ıst,er, l3temezsin. Ne olacak muıı.delelcrı"rıin halledtlmeleti için bu_ : mi.ş bu.unuyorum. Lteıniye\içinde bulunduğum şerait bi.ısb~t 
senin halin?. Evtle mi kalacaksın?. Ra. lunup tecrübe edilmiş olan formt.Uleri ~un da yok. Btinkü rnnin başka .. sana anı ıtmak istemem. ı;ıa)L 
hibe mi oıaca.'ttsın?. Benin yaşındaki tatbLl:-at sahasında daima ayni netice. j ~ 
kıt.lar şimdiki zamanda Uç ay on gün_ yi vermezl~. şahıslarm karaik<terlerine, :ude:r düır;ist Vi.! k:;uakter sa. si o kadr üzüntü ve düşünc"t:lerun 
de ço~u:k doğuruyor. senin bu halin hislerin eve muhitlerine göl'e yekd.ğe_ ~Lbi bir insana h."'end imi vere- ki, ba.bamll1kı onlarm ya.,mda pt 
nedir? . .> deyince, all hocacığım; ilahi rind~ çok farklı nt:v.ieelere varırla.r. !ook temizllk.tıe değilim. Lakin b;ı_ !!:ü.çi.iık kaldı. Sen ııasılsm; nasıl yj.i 

boyu bo8U devrlh;iu; ne ~evab verse İşte gUçillğü doğuran bl1 noktadır. Her ~n~in Se·dad, nasıl içim tıtrtyerek kit geçLriyor::ı\'n S ' dad? .. Semin An'-1 
betenlt'6in?. ne ~e ;Bayan A. K. bu mundeleyi ister :senin mes'ud olmanı diiiyorum. Bu dolunun uzak bir kÖ§esinde çile d 

- Ne cevab verdi?. kaJbul et.sin, ister etmesin, husu.sı mek- ?nektubu yazı.şımclaki yegtl.ne saik da l clurrdu.ğunu düşündükçe b 1n,ezsin il 
_ A .. aıklıma geldi'.rçe r.lvanadan çı_ tubumun postada tıir iki gün gecikme_ • 1 1·t1M 

1 d' :.t>. udur. N_azana acı.yorum, seni sevi. ıztır.ab -k·"orum. Eğ.er bu mc-.. 
kıyoru.ın: <Anne ~.n unumu e.e ım; si ihtimaline karsı kendis:ne ihtiyaten ,.,... ' 
eıetımı astım .. ) demez mi?. bir tavsiyede bulunmıık iste!'im: ;yorum. !kini~ karşı duyduğuım bu bum üzerinde mü.':lbet blr te.$'r hns'Ll 

_ Allah All.nh. Ne demek ınıL1 o?. _ Pena netice doğurması ihtlmali Shi.sler ba.na me.:iud olmanızı tenrenrti getirir ~ saadetine yardım eders 
_ Ne demek ola.cak.• kışın sinema. gallb olan bir kararm tehir edilmesin_ Eet,tiriyor. Bu mektu.bunıl:ı. sculn mer_ güna.hlarımm kef.aretini vermenin bU.: 

yamı b&hçeler .. ne olur?. ~ ."c·~:ğa ı den hiçbir zarar çııkmu, dll.o:Unıne payı Sho.met ~ sevgi ~erini harcltete ge_ znrunu duyacağım. Sanı e1·edi sade 
tar mı dayanır? .. Ah .. dedelcrı.ıııız soy_ ne kadar çok olursa o ltada.r iyidir. :tirebiilr ve seni çifti ğe döndürebilır. '.er diler, seni çook çok öprr m Seda41 
lerlerdi. <Kadın ateş, erkek baruttur) Hl'ZE ~sem ç.ok bahtı.yar olacağım. Seni dü. ~E\'İ..~ 
derleroi. Hiç ikisi bir yerde du~ mıt?. 0 !şünen, yalnız seni sev.miş, şimıcL çok 
<lOz hergün hergü:ı sinemao.a. . ne H •• - C • 
vsr?) decUıtçe: <Anne göl'aen ne fınm- ergun =bedOOıh.t, acı:.ı b.r k dln yolunu be-k_ -

1 uyor> derdi (Bıış tarafı :? nci Yl'fada.l ~iyor Sed:ı..d.. yuknrıda da yazdığım N \' d ... 
er_o:llm. .. . . bir Alınan alb:/yının. 8ot"deau ı;ehriD. igLbl, bu kadın çcı.: gururludUI i2Z -;.ı 0 ıceye ogru.. 1 

_ Ne bileyim ben flrim mi, fı1ım j de de daha. küçük riilbı'li diğer bi.r Al. j nefsine karşı C:M bassa.stır. Ayn h s Kapıyı Nevln a~mışt1. Ko.rşısınds! 
mi.. meterse fırlmi de. filimi de kom_ =a~~~yubıum .:Jtd~l:~i:ım:.:;:::i ~sa:Lyeti sana karşı gôstero~ğl , seıı.n Sedadı görunce b.r çığ.ık .ı;.oparc'tı: ! 
şunun oğlu Ceviı Husanla oynuyor .... _ ._ .. b ,_ 

1 
b-•-ma"•n l ·de kendi k.adar gurıırlu ve izzet! ııef.I _ Scdaıd. I Nereden r t ' ~en? .. j 

- Şimdi n-e yaıpe.ca.kSJn?. ~a da halk arasından seellen birka9 Sıne karşı çok tı lız oldugunu bı.d.e;· Sedad, Ncvınlıı bu lY.ıyıet.nı eevab.i 
k\rıto.lŞ. uc:rmu..... u-ma.mu:; ar VI'! ....,. _, • • ı: . . - .. ~I .. ' • , 1 

_ Amaın hocam, kulım ko'en ola. düzüne rehincyi kurşuna d.izm.işlf'.rdir. ~~n vaziyet.ni bı!dl..rmiyecckl ir. Bir ıandınnaığa \ alüt bulı:.mndan. ondaki! 
yım?. Bu ınm senuen başka kl.fT!se Resmi Frı\nsız hüktim"ti bu su;1·-sd j~de mıı:ıı.s me"e!e.3i mevzuu balı.soldu.bu tJıha.v\-Ul ıt.ışısındR h:ıy.ete diiŞo-j 
du:vmasm. Meseleyi dün ak$D.:x' b;z:r.-ı w.rden müicl"SSirdlr ve bi:ısat df'd:t :ğundan seni arküt.mekten büsıbütün m;ıı:.tü. Ye.rabbi, Ne,-..ne n e o!m~~ 

M ll Çt.ıın · · 11- b kil · · d oda bı · ..., s:urşuncu Habbe il •:ı..YA a • reısı ......, aşve muavıoı ra Y • ~eoek tıu asıl ka1ın hürmete veböyle? Havır hl<' kimse vaktHc b 
_ E.,v. Kimse duymasın: Her tarafa. rer autuk sövlberek va.+andao;br·~· b'I : _ .. • • 1 ~ • •• • ' ~ • ' - • ıtı! 

açmata baŞladml. sonra'?. rı'bi hareb-tlerden tahdt· etmişlerdir, :sev!lmege layıktır Sedad .. siz h~.k.ka- genç kadının harıkula.de gu 1e. b.r :-ı 
_ canım, yalnız ona sçtı:n. Ne de- fakat Fran.."'acl& komiinls~J<-tin hPrba-ıı Eten blI'birm:ze layt.ksınız. Sen! Ç"k an olduğunu t.ab.ın.r. edemezd!i 

di bilir misin: CA .. ntıht ""tına ?anım . ..-ı "'" Avmım meın•..ıt.-t'nden ()Ok. knv Eet•ra.fü v~ makul dil.)ünmeğc davet genç kadın ne ça.b-uk çökm~tü. Za..j 
dedi. is mUtehıassaS heyete hava'e olu_ vetU bir kütle teşkil e~· .. k*l" olınala_ fedlyurınn.. BiHyorum ki, dik ~lısm. ır.amış, göz1crin n nıtı StY hlaşınl4{ 
n.a.clllk değil ya. Bir ördek alırsın. Ke. nna bakıl•r<ıa. his bl1 su•ka .. ıU-nıı ar_ ~İ.rı.adçı ve herkesten ba;Jta türlü dü. yüzü buruşrnus çizgilerle ort ı.iıuiı~ 
"'ersin. ördek kanı da tı;>kı insan ka. kası almabilooeiinl CJaAJlll.Yorm. • :şünen bir ada..'1lsm. Liı.kln bu defa tü. Bir an olduğu yerde kaskal.1 'ke..!l 
nına benmer. Olur blter.) F.1,r,.m "•nklıgıl ;imdı bırakmağa, ~rkes gibi düşün..si'di. Derin l)ir merruıme- dü)t\~ 

- Ya!... • :rnel'M mecbursun! uZavıallı Nevln!• diye gö":iis gcç.rdı 
_sen ne der.sin bu tse?. _...~ Ed b t · 5

" •-ı e ıya : Bu kadının kırık hayatını sen tam!.r - Ne za.man geldin &dMd?.. J - Doğru derwı .. 
_Neden a.nladın hocam?. (Baş tarafı S/l de) kciehllMı ancaı.:. sana böyle bir - Blı'z evvel!.. i 
- on bşe gündUr mide ağrıSmdan Shıakespeare. ağızdan Lşittiğ'i GasS-on ~elttub yaulığı.mdaıı N'\za.nın h.aberı Sedad. Nevlnı btı"ma~, .Naıan h;ı~;f 

ölf.lıY'orum. Bir örd~ çorbası yııı>trraca- efsanesine göTe eserinin o kısmmda. :Yoktur. ŞlıYed çift.J:ğe donersen, bur.._ kında. malüma.t alm:ı:lı: ~o BZ'bekte 1 
~ım Sab6hla.n eYCien erken ç!kamrvo. t.adilr.t yapmıştır. Esaı;en, Kral Lir 7f- ı ~dan ka.t'i.yen ona ba bsctme.. bana yaıllya uğramıştı. D:. k'ka1rc a Bebek~ 
y,,,.,.,' Öi!'!E'rlen sonr:ı tavukçuları dcııa.. sanesi gibi Hamlet efsanesi de, XIII 1ln :gelince· saadatinlze uzaktan dua ~d ha.tıralarla.ba1oaşa kalmış. koruyn. N'1 
mıronım amma örvlek bula.IDJYO~'\lnl. eti asırdanberi Anglo_Sa.kson ma&alla_ :n<>M...... 'Ha at beni daha nerelere, ne vinl-e buluştukları ye;.-l:?re uzun uıutıi 
TavUk.çular ne diyorlar blir m!s:aı?. n anı.smda bulunmakıt&dır. •""6 ... n. Y . . . b , b- ·;nıe dolu 0 1-dU: 

- Ne diyOl"lal' hoesım?. Ne'tA<:ede şu anl~lı.-vor ki. kat'l ola_ ;aık.ı.bet~ere ~urü.kliyecek bilmı.YOl'U1!1· bakmış, tı•ka, asa uzu alını ~J. 
- Bazı kadınlar geliP ör - rak bugilne kadar biJ:n.en yalnız ttc ,Babunın başına gelenle~en ~:ıb:rın ğu ıx:ıde, _;"•·ın:-'l kapısını ~ fü;dei 

de'lclerl 4ıôplayorla-r. diyorlar. S<m, d~ Hamlet facia& vardır: Bunların birin. ,yok t:aıbll.. sel>ebinl rumuz b lmıyo_ Nev: n1 bır in .. nn enitnzı ~ _ ıi 
yeffil başlı tıtr ördek bultıl'SU!l. ter.n-ıeı cisl ~d'in, diğer ikisi Shıı~re'irı :mm, d.'3J'la doğrusu birçok se • karşısın.da buluncıı ıztırabı bır ka 5 
iffet 'Ve9bne1ert MüYe.~r har.nnm ve- piyesleri. Yalnız. aoııbıı. bir ~lördü..,rU- ;bebler var, hnnglsWl.r öğrene - <ı'bı artmıştı . Zaman ne kııd.ar çaJ 
ırme cemiyel:lnt yapmırlrlm, geçer gi_ sü de Y'Ok mudur? 1htim.nı vardır. ~a. Smectıiik. Babamı genel direktö:-.'buk yüriil'or, hMiseler msan~:rl Jh~ 
demin Fatma hsnım. Rem hic milt(>.e~- Jat.t onu yalmz btme Re~let tenkie. hııkten uzak'a.ştutltl ır. Bu dartl:ıi!bıı.le koyuyordu? Nc-vin, bu a ·urd1a~ 
qJr Dlma. ~le sPVell' mtnn"'1~dim o_ yemnlar tılllyOt"lar! Anı-iı.k an o meç_ :' · . f. t An üzün.L.;.ıı.rwıü.ş göz!erl çul.cura JLJıçm ş, ç.rltiU: 
lalan ııeYterdir. Tevıelo:kPli df'~l. annem hııl H.am.leıbtlr vf.' imo n•,. türlü mw bn :onu pek (?Da sars 1· nem .. ............... • .. " .. ,, -ı e r.ei 
\ik:ıfik1111Hlndenbm bfltffn m~afla!1nı 1srnıı'90r1ıa.r. ff'ltid ~hrl <namn:v Stü tç.:Dde .. bol pJra h'\rcamağa, yuk. kadın, ıdört yıl evv~l 0 guze. ·~ d 'I j 
Vl\zar. Gecen R'Un eı9'11md!~ i'Onden b!r :Se1tbir'hıa.yatyaşamıya alışmışolanlarkesl.n hıa.yr:ın o?tlıığu kadın m.y l-·İ 
ırlln ~!ki yapmkt:ı <bir ft.ded .C'\rıiP~: tim? Meierae annem de az değilmiş :ıçm bu vaziyetin ne kadar müşkül (Arke..sı ''al') ; 

..... _ .J: de""11 hıı.???... (Arkası var) ~ 
7 kut'U.$) dl:l"f! )'Ullt ~Ör;1uu..ı. l:l' '" \ ---·-··-··- · - · -·•••"""' f1MU.ıneLd cıt 4· e ıaaceUb et- lılabmu Naim .&linadat '---·--···· .. -·-·-··--·-----



4/1 ~ayf.a SON POSTA 

Güzel olursan 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

bir a.af ve Jmtd de eksik değlldl. 
Kim bilir, belki d~ Seyfiyi yeniden 
kendlsine ba.ğhyabllirdi. Bu lıarikulA_ 
de saadet için iwreti nefsini ve guru,. 
rundaaı ıbir parça feda etmesi çok gö_ 
rülür müydü? 

Genç 11:adııı, cgüzel olma11k gayesi_ 
ne bütün varlığıle sarılmıştı. o ka_ 

dar 1tl, yavaş ya.va'} böyle bir şeyin 

kabil olnuğuna kendisini inandırmış 
ve ismal'ladığı ipek çamşırları, açık 

ma'VI elblreyi g\ytt' ;':i!ll, yanaklarına 

ömründe ilk defa allık sürdutfi, dtL 
d&klar1111 kızıla. boyadığı gün Seyfi
nin eski şe<f'k.at ve ateşlle avdet ede_ 
ceğ! htı.lıyasınıı. kapılm~tı Bu hulya 
oou bii.yillü kan9.dları aro.sma. ahyor, 
1nsanlnn ve eşyalnn ü,:tünden aşa_ 

mk yüıksek.lere gijtürü:yordu. Buda, 
ina.nmaık v;e aldanmak ıstiyen zavat 
lı bir kadının bütün benliğ! gizli idi. 

Ve nfilucy'et ıtıir gün Ferhunde elinde 
paketlerle evine döndü, doğruca o_ 
dasına ç~tı, a.yııanın karşısına geç. 
tl. Kalbi çafüyaca:C kadar :kuvvetle 
çarpıyordu. E'btselerini birer birer çı_ 

Satılık köknar Tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - Böyükdüz bölgesi emvalinden olup manca.rcı deposunda mevcud 

9!i() adet muadili 928,354 metre mik~b köknar tomruğu açık artırll)& 
su.retile aatıllğa çıkarılmıştır. 

2 - Toınruk.lann kabukları soyulmuş olup ha.cim arta kutur üzerlrıden 
h~aıblaru~ır. 

1 
.. ~ .. - ToD?rukla.raı ald satış şartnamesi Ankarada orman umum müdür. 
ugunden Istnbul, Zonguldak orman ç.evirge müdürliiklerlle Karabuk dev. 

let Ol'lllan iŞ'et.me.sl revir amirllğnldde görülebilir. 
4 - ';l'omrukların muhammen bedeli 1009 lira 50 kuru.~ur. 
ıi - l!tcklllerin % 7,5 pey a·ltçesile 27/10/941 ta:rihine ra.stlay:ın Pa 

za.rtesi günü .saat 14 de devlet orman 1'J,etmesinln Satranboludld b5~Q 
f&tllğindeki ~a müracaatları. c9170.t 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası 
Komisyonundan 

Satın alma 

Kuru ot 

Miktarı 

k.1lo 

334000 

Tutarı 

Llra 

26720 

% 7,5 
ıtemlnatı İhalenin gün 

Ura 
v~e saati 

10/H/ S41 Pnzartesl ıo 

A - Üç yı.U <>tuz dört <>in kılo kum ot 10/11/~ Paza.rtesı günü saat 
l-0 da Urfa Günm:ük Mıınafaz,a, Kıt ası Sa.trna.Inn komisyonunc kl.. 
pah -zartla ihale edilecektir. 

B - Şartn~m&yl okwnak iStiyen.er Urfa ve Jslahlye Gümrük kıt'ala. 

nnd:a her gün okuyabıllrler. 
C - TaUbler teminat. akçes. olan lkibin dört liral·ı Urf.a Giimrük kıt'a. 

&ı vaznesiM yatırıp ve.GOa ma!tbuzile şartnamenin d dtincii lllMi. 
desinde keudlleı· nden ıstenllen vesikalarla lıl.rUkte ihale s.'lat nden 
blr s1at evvel teklif me'k:tublarıni komisyona vermiş buluruıcnk!ar_ 
dır. c9389> 

Baılık 
1 nci 
2 nei 
3 neii 
4 ncü 
iç 
Son 

Tek sütun santimi .. _. ...... .._. ......... . 
ıııalttu 500 lıunıı 
uıhile 400 » 
sahile 250 » 
aalaile 200 » 
ıahile 100 )> 

ıalıile 60 » 
•alt:ı.e 5ıO 



81111 

Sivısta lllkın u ihtiyacı 
fazla sile karşılandı 

iz mirde 
Bir sopa darbe.ile adam 31· 
cltiren bir ldiyliiıriin muhake· 

m-me baJlandı 

Yusuf un güre'~-ba,ııyor 



IOR POSTA Sayfa 1 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
lnwilizlerin yeai 

gizli silibı 

Otomatik 
top •• 

1 izciler Ankarada 1 "Garb cephesine 1 
bir saf er açmak 

toplanıyorlar delilik olacak,, 
Adııua, 13 CA..A.J - Clmbu'i,S. baynmı ımfmuet>et.tı.! meraalm~ lf

tarat: dll1ıelk e-re bagb l:Nobul ... K'aJRSi ~ W:tiet 
~ pıtmıtfler 'ft mettebliler taratındıuı ~. 

"""'caosn 
Gı.oill JUi 

Edenin 
beranatı 

AÇILMIŞ GONCA~ ,.-a.tan. 
w ~ bWl>Glü 

8LOBIA .JBAN'ı 
Amerikanm eırı meŞbur caz 

mugaıınisi 

811'8 IBOSIBY 
lle beraber yarattı.tları 

YILDIZLAR 
ŞARKiSi 

FBmJnl gidip aıöriinüs ft dinıeyinls. Şarkıların... Revülerin •.• Dana 
Te masl.kinı.n tı.ımi. Yeıterilıial ttn'eldeo .adırınıa. 

Be~r: Saat 11 - ı - 2,30 - UO - 8.30 - 9 d& 

San'at Bayraaı.. Zafer ~ ...... Şeref lla7nDu- Ye llaldld ~ 
A 

BUGüN LALE'de toplandı 
Çilnkil Uç senede tt-k bir şaheaer 7aratan bijıytik rejisör OF.CİL 

B. DE :aıtı.ı.w:·ın IOl1 aferi olan R i: N Jt L t 

Bütfin ~ayı: GARY COOPF;R - MADEIJNI: CAKROL 
PAULETTE GODDARD - PRESTON FOSTEB - AKİM T.AMİIU>Fruıı 

tudreUer.ao ha)-ran eden baldk1 bir p.beserdir. 
BAYRAMDA HER oUN uat: 11 - 1 - uo - .. 30 - 6,.30 - 9 da 



' Prol. A. R: Thompıon ve l rlan Konur 

63 ilacı ders 
L esson Sixty-three 

Exerciae lrom leııon Sixty
two: 

ı. Because there was a cUrty mark 
on the glove. 

2. A look ot dilguSt. 
3. By letting her ha.ve some more 

gloves at ıess than •hıt! normal p":lce. 
4. ln a drawer. 
5. She got some lioen in exchanııe 

for it. 
V ocabalary: 

credit <krEdit> = krec:U, ııa.ar. 
det>t <det> = borç. 
dis~rlbutln Cd!stri."1\1$1) u:ı tevz\at. 
pavmPnt (pEymmt• = tediye. 
produce (pr()dyUS) = mah6ul. !ıstih_ 

sal. 
profıt <ıprOfit> = kAr. 
re('" "'t <rtstıo ma'cbuz. 
re<'<lrd <rEk.ord) = kayıd. 
stamp <stemı» = damga, pul. 
'r""'" <ıtrEyd> ticarBt. 
r~xt and tra~slation: 

When you gtve money in exohange 
f"r ,. "" ~ t.l-ıe monev :" ıı ; <ı:;·ment fnr 
the grırıds. (Emtia muıkab !imle pı\ra 
verd ~ın ız zaman o para Mltslı. için ya_ 
pılan bir tediye _ ödeme _ dlr). When 
someone gives you money in exchange 
for yoıır wo~. the money !s a pay_ 
ment ror your work. Some persons 
keep n record in a book or ali the 
Pllô"Jl'le"t.S whlch tlley make and ali 
the pııvmPnt wh1ch they gct. 

In a buc; D"!I'<: whl'""' mnn°v ., co 
mlrg ın and gn'nıt o•ıt ali th" • ı n , . 
ımrll s reoord Is very necessarv. <H"r 
zaman oııra g'ren ve çıkan bir i.şte 
ı:-x.·1 .. h r kayıd zaruridir> . 

Th's man m•kes money by trade, 

but he is not the owner or a store. He 
gets tamı produoe. suct. as ;ı:ıo atocs. 
egp and mllk. at a ıow pr!ce, and 
Jet.a ot.hers have ı.t a: a h ghc ;:>r.cc 
He makes a diôtributlon or the produce 
to private housM. 

YeaterdaY he sent ~e eggs to ıa 
man. On every egg there was a stamp 
aa a a1gn that the eggs were good. The 
pa.yment tor the eggs came th:.S mor_ 
nJ.nc. 

'I1ıf.s payment is part of the credl& 
or the buslne.ss and he put it down to 
h is crediıt in the book. <Bu ted\ye işin 
teslimat kısmıdır ve o bunu defterde 
u.c;Umat hanesine yazdı> . But he did 
not make any payment to the farm 
rrom whloh he got the eggs, and tlll 
ne does th"s he \\·ili !lat'" a d• l>~ 

He is now scelng lww much greater 
his credlt !s ~ his de:,t thls a 
mount will be his vroflt. <Ş·nıdf d, 
matlubunun borcundan ne kadar fazla 
olduğunu görmektedir; bu mllctar onun 
ktm olacaktır). 

The paper on tJıe table Is a rcceipt 
for the money he got from the person 
who had the eggs. The man will semt 
the receipt to hiın as ıı 'Jign tha~ the 
paymenıt ror tJıe eggs Is complete. 
There is a stamp (pul> on the rece!pt 
w.lfö the name or the man across it. 

Exerciıe: 
Pl"ase nn~er the fol:owlnCI r.urs

tlons: CLt\.tfen aşatıdaki suallere ce_ 
vab veriniz>: 

1. How does the JrUln makf! money? 
2. ~ d!d the man put a .!-tamp on 

he eggs? 
3. What goods dit! the man malı:e a 

dfstrlbutıon of? • 
4. ~v does the man have a debt? 
5. What ıs e n<>vm"nt? 

Tiyatromuz geri~eyor mu ilerliyor mu? 
(Baş tarafı ı lncl sayfada) Peyami Safanın ya~sının iç tsrarı 

San'at ve estetik balıl.s.ı:rintn pek co. nıtıhlmdlr: 'nyatromwru:ı bugUr.kll i
twıda olduğu glbl tiyatro nıevzuunda dare şekli jyf mi? Yoksa Komedi Pran_ 
da clbetıte salsalfıh ıe;te konUŞmağa lL ser.deki teş'!dlMı a.yoen ta.tl>'lt m[ etme_ 
yak.atı olan arkada1.,m:.z Peyami Safa_ Uy.iz? Şehir Tiyat.-ruund.& bütün dünya 
nın yazısını lıl kısm1 ayırarak tetkik tiyatrolarının nas!l ldape edildiği hak. 
etmek ·;.~ımdır. Bu yazının dı.şı ve 1ı;I kında her tl.yatrı>':l ayrı ayn mUra_ 
vardır; dşında tlyıı.tronun reJlsörU Er caa.t edilerek getlrtnm1s maHtma.t var
tuğrul Muhslnden şikfı:t~t edll yor, ııu dır, bu do~7a.yı :;ımi baştan okumak 
adamn salA.lılye•ıeıı çok senlşt !'; :.üz_ faydalıdır. '!stanbul $Phlr T yatrosu 
terce piyes o1rnmalt, bunlardan tı\yık meru;utılan bugün muayyen b r maaş 
olanları seçmek, yıllık ten.sn program_ alarak çahsına.ktıcl•rlar. snl•:r.eden çe_ 
!arını vücuda gotirrrek. miza~sçnie!'lnl klldikl.en sonra ke:ıcil!er n e. BldUkten 
haz rlamak, rolleri d:ığıtmak. ;:>"O\'s·a_ sonra ailelerine tcki! 1Jd maıı şı ikram!_ 
ra nezaret etmek, san'atklmn zevk ne ye vesaire vermek te rr.llmkiln oımu_ 
müdahale, faallyetı ıe tah8K ıt.llm, şôh_ yor. Bu vaziyeti blr an t\'Vel ıslah et.. 
r•t n t r, ıst!kbn'lııc kumanda et- mek lAzımdır; sa'.l 'atkftrlnn muayyen 
mek. mecm ıa ne3l"el.'nek, dilcd (:1 g·bl, maaş sahibi olma'<la beraber has:lat_ 
rol almak, maaş a.1ı~ı ha!de d le d'~I tan hissedar etme;! he1ı: ı htıynrlaylp 
81b. Ol ruımamak s&lnh Yctl"•i bu ada_ çekildlk~rl ı:.ama.n onlara mutlak ıı. bir 
ma v im şt r; bu .ıdım d!"Tebl'' 'I me_ tcltatldlye vermeli ve ölUm Jı:ı,inde ai_ 
todu lle çalışır, de•olnvı ağzı ıle ıı:o_ lelerine vardım çarelerin• arama1ıvu.:. 
nu$UI', mes'urlyet.ı utır; yorı;undur, si. Bu, geciktlrilmed-:: 'l yapılması pek !Ü_ 
n rlerı bozu,tur, abuıı: sabuk 6 :yter wmlu olan bir tg,lhnP.tnamt' ve '!>;r 
soylt.iy0r, ttyatromı.:ı.u bugUnkU 11 anı- te~lkilM işidir. Tiyatrod'l oynanarak e_ 
laca.1c sevıyeslne dllı.lırUyor, t yatTomu_ serlcrln tetkik ve k.,ı:.uttı ıle meşgul 
zun ala.bUdıslne tereddiye doi;ru koş_ olmak bugUnkU vıwyette ka:'ll'Oda dra
masına sebeb olu;or: deni! \"Or. GörU.. mıı.iurg ünvanlle me-vcu~i o1an memu_ 
lUYOr ki m~htereın meslek.taşım Pcya_ riyeie alddlr: yeni kadroda b:r d~ama_ 
mi Sara. 30n gUıı1 c"<h Tiyatro :nl'c- turg yerine Uç kl~ 1 k b!r okUT"la heyeti 
muasııe bazı gazc>~ •!e· de karşılıklı \'U_ konulmasını rayda· ı bulurum, bu heyet 
kıi>ulan ne;rlyatı11 t~rı aitındadır ,.e vaktlle ıb!r aralık bı::ı'm de szaS!ndan 
tıpkı Ertuğrul Muıır.. . .:ı g!b hayli smı.r_ bulunduğum ve ı stth ederek çeklld;_ 
1 konu maktad~r D"n1 ı l\lem b!ıır k' ğlm cHeyetl edeb·.,e, ler şeklinde va7J 
. :rtutruı Muhsın, evrl a1lıl.h, kendi fc ve saltl.h ~'etinin hu:Iudu bel!! olma-
a~ında oroylentıeıı sözl"'ri r l zl ne ta_ yan şatafatlı bir ' he·n~. d •4ıi, re1 ı.öre 
_..:~~e\~:ad • ve,kk;wretl~~r b'r a_ yardıma ve onun emr! altında ta·.şa_ 
n:üdara~ edfuneğ::\1tya~ v ~~afı~dan cak: tıyaıtro zeV'k ve kUltUrü olan gen~
t~n benim de böy e b r nl;et! • Y:· terden mürekkeb m:ıar.:ı ve memur b r 
tur; kıml time urııı mUdofaa e:l~yi~ heyet olmalıdır. 
ki; ki taraf ta ahbabımdır, iki taraf ta Kadroda bir rej\<;n:.- muavl?'llğ! .lhda_ 
kend !eslerini kenGllerl g!Srmekten tı.ciz f/nda da rayda mUl1lıaza ed"yonırn." 
detıld!r. Tarafiardan herhangi bır"nl G. O 
korumak :nevzuuoı.ııs olmadan fikrimi 
söyllyeyını; blr ad ımııı mutıak'l aıey 
hinde ~ eya mutlau lehinde söz söyie: 
nllmez ya, hakkındl <\a r.öz söylenılır. 
Ertuğrul Muhsin , Tilrl: t;iyatrocru tart 
hini yaz:ı.caklann keııd!s ncten pek co\ 
saygı ve da.ha çok takdir ve minnetle 
bahsetmek mecbur•yet.':ıi dnv~C3klıın 
b.1r san'aıt adamıd•r: aktl\,.. , ""'rı" bl
zcn memle'tetlmlzrlc henllz .,..s" eri_ 
teııned!: reJlısörlüğünU:ı eŞ'l'zlıil m,.v _ 
dandadır: tiya.troyıı an'..ama, halka 
sevdirme ve yaym-ı sah alanndak! rm_ 
sal'l'z h'>.!n'et' l?&ônUnded!r. Hoı pt\lün 
bir dikeni vardır, bu Ertutruı Mu.11al_ 
n1n de kaba.batı tenkı.lıere asla ta
hammW etmeml!lllc!!:-. o kadar çok 
f&Jdalı ve m<isbet :es ~ıkamı~ bir ı.da_ 
mın ı>olemilı: g»,ı faydasız \'e hat!! 
neticeleri itibarile da1m 11 tııdsız b!r sa_ 
han rait>et etm~ın~ ben h er :-.aı-:ıan 
tlsül11rlhrı . Peyami S·da do~ıı s1y!U_ 
10r , Erıtuğrııt M•ıhslnln aa'~hlyetlerl 
h*"katen ırenlştlc; lı\t·ıı M•ıhs·n tlyat_ 
roda bu saWıiyetle•ı •lnıdlye ltadııı 
dalma lyl ~ullan~: ve ancak eh!! in
unlara ve!'ilen t:e:ı~ sall.~ı•vfltle il"l it 
çıbblleceiini lsb .t e~tl. De~erlt mu 
harrir Peyaını Safrııın tlyatrom•ııu~ 
tt'Teddlye '.lotru ıtMııJi Y'.llundakl dU 
ştlnceslne ıştiralt etme'.t ben;m 1cln ve 

Normadni vapuru 
tayyare gemisi 

haline ifrağ ediliyor 
Nevyork 23 (A.A.) _ at.etanl: 
Barlı gazet"'lerln yaulıklanna gö 

re hüitümet maka.m.lıınnın el koydu: 
ğu cNorır.andlea ısmlndeki Frıınsız va 
puru tayyare gem;sı hQ1 ne ıtrağ e 
dilerek Amerikan donanmasına !t.haİ 
edileceld.lr. 

K.itapl arınızı 

ARiF BOLAT 
KiT ABEVINDEN : 
alınız. Bütün klt.ıı.plan bul •'Jile_ 
ceğinlz gbl Ankara n~rıya~nın, 

Avrupanın model ve~lr mccmıı
alarınm BaoıCLlide yegl.ne eatış 

yeri<lir. 
Gue.elere ilan da kabul eder. 
Ankara caddesi 89 - istaııbul 

zannederim pek t;')lc k•msP"ıer ıc·n 
mümkün olmaya .. ıı.lctır. S••ı aıı «rvd il 
kadar hakllr.atı de seven Peva>n ı:ı1ta 
tıyatromuzun tere1tti euııı v b 1 t~ ........ ........................................... . 
redd ve de F.rtuğr11l Muhs'n n li"beb 
oldulhı ı;fizünU h thal.1e pek s"nlrl! b!p Son Posta M.atbaası: 
nmanında LÖYle'll'Q VP s!ntrlm. &tlltftl\ 
1"ıldUlttan ı.onra da btı fıkrin~ vaı Nt3riYaı Müdürü: Hüseyin Ragıp Emeç 
ıecımı. oltnalıdır. - I ARtBt: A. Ekrem U$AKL10lL 

SON POSTA Birinciteırin 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
r..revralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

fcabında günde 3 Kaıe Ahnahilir. Her 

Meşhur bir clld mütehassısı
nın şayanı hayret keşfi olan ve 
cBİOCEb tablr edllen kıymetli ve 
gençleştirici cild unsuru şimdi 
(pembe renkteki> Tokalan kremi
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yat.mazdan evvel sü
rünüz ve her sabah dah a genç 
uyanınız. Gündüzleri de beyaz 
renkte (yağsız> Tokalon kremini 
kullanınız. Cildi beyazlatır, t.aze
leştlrlr ve kadife gtbl yumuşatır. 

( TIYATR ... tLAR ) 
isTANBUL BELEDiYESt 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kwnında 
Bu a.lqam saat 8,3-0 da 

B A l\l LE T 

isUklll caddesl komedi kısmında 
Bu a.lcşam saeıt 20,30 da 
KİBARLIK BUDALASI 

~AZETESİ 
C UM H 'l'UI GO Nl (il C ll A ll ı ti 

Cümhur:yet Bayramında 

Yeni Cilde 
1 inci Sayıyla bqlıyor 

• Yeni romanlar, veni hikayeler, 
yenl şiirler, yeni oyunlar, yeni 
marşlar, yeni bilmece:er, ve bilgi 
sayfaları. 

Her Sayıda Baıtanbaşa 
Dört renkli resimlerle süs:u say_ 

falar ve daha blı'Qok yenilikler .• • YAVRUTOR.ı!, T llrk çocultlan _ 
nın IJık ve bir!cik gazetes!dlr. • Birinci sayıdan başlıyarak siz 
de YAVRUT'ÜRK okuyunuz. • Yavrutii.rk 

Cumartesi gUnleı-l çıkanlır 

P.la.t.ı s kuruştur. 

TÜRl< TlCAR~T BANKASI A~ 
KUPONLU VAD~Lİ M'VDUAT 

PARAHI IUAADA ULET 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

l). D. Yolları 4 işletme Müdürlüğünden: 
Şube 43 mınta.kasmdan ihzar edilecek aş:ığıda. ~ak tkıa!ılometr~~erl, 

miktarları munammen be<!el'.ertıe muw.4Ckat t.emına il! ı ve muna. 
kasa tarihleri gosterilrr.lı} olan balast i§lne tıa.li~ çı~dığından ;yeniden 

u t 15 de 4 işletme mudur u6unde toplanan ko_ 
m~,::en olan g n vel saka uz·· ere kapa.lı zart usuhle nı.snakasaya konul_ 
m .... .,vnoa ihalesi yapı r.ıa 
muştur. 

Bu işe glrnıek istiyenler!n t~mınatıarını ve kanunun tayin ettiği vesi_ 
tatarla teklif mektup.larını münakasa günü olan muayyen saatten bır 
saat evveline kadar komıSyon reı.s:Jğine vermeleri 1§.zlmdır. 

PQatada olacak geçikmeler kabul edilmez. 1 d 156 Balut. ltlne aid mukavele şartname projeleri Kayseri veznes n en 
kuruş mult&bı1\nde satılır. a9250• 

Ocak M:kt.arı TuL9rl 
~Uometreaı Şubes: M 3 L. 
214 + 600 700 ti80 
204 + ()()() 600 8!-0 
165 + 950 1000 1800 
156 - 159 
135 136 
125 + 000 
124 + 300 
132 4 600 43 

(15 !16 
64 - 000 
58 - 60 
24 - 27 

5 - 6 
8 + ()()() 

10- 15 

Sa.bil 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
l 001J 
ıo:ıo 

2000 
20()0 
~fJOO 

20!>0 
2000 

193000 

1400 
1500 
14()0 

1500 

14}0 

15'.lO 
3GOO 
3000 
4000 
4000 
3000 

31320 

Muvakkat 
teminatı 

Münakasa 
•. . tarihi 

7111/941 

Bursa - \ ... alova Hududu Yolu· 
nun Sandoviç Sisteminde İnşası 

Bursa Vilayeti Naha ıv1ujur .. ugun"'en: 
1 - Bursa _ Yalova hudud yo!unun ı + 300 - 59 .;. 700 kllometrelerl 

arasındaki <SSS033> lira ,29> kunq keşif bedelli bozuk şosenin san
dov1'; slstemınde inşasına, kapalı zarf usulile yapılan cksı.tınes1 neti
cesinde t.alib çıkmadı ğı cihetle eksiltme işi olr ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 10.11.941 Pazaııtesi günü saa.t on oeşte Bursa VllAyeti Dal_ 
mı Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu ise aıd evrak şunlardır: HU!.AM.i keşif, silsilesi f.yat cetveli, mal_ 
zeıne ocakları grafiği, fenr.t ve hususi, ika.palı zarf usul:lt: eksil~e; 
bayındırlık işleri tar~namelf'rile mali şartname ve mukavele ptoJe-1 
Nafıa dairesl:ıde ~örUlooilır. 

4 - Pazarlığa ı:lreb!lmek ıçln (!?6451> !ıra C43) kuruş muvakkıı.t teminat 
vermeleri, UcUncU maddede yazılı evrakı kabul ve ımza et..-n~lerl, bU 
inşaatı vap:ı.bllecek!erine dalr ihale gününden sekiz gün e\'Vel istida 
ile VılB.,y;ıt makamw:ı. mü!'a<".aat edilerek o 'Ql.rllana kadar yapmış ol. 
duğu işlere d:ı:r vesatkln lelflle ehliyet vesikası istihsnli ve Tıt'.aret 
Odasına ta.yıdlı bulundut"Una dair 941 yılı ves.kı:ı.sı ile olrliktc 10.J l. 
941 P v..arlesi günü saat on beşte v.ıA.yet Da.imi Encümenın.de hu.ır 
bulunmatan ilan olunur. (9217> 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Antalya llbaylığından 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 

Anta:ı,ya.da yapılaca.ıt kız mektebi ınşaatına a4<l 1129830> Ura c@
kuruş bedeli keşltten :nüfrK c20SOO• !if'alı.lt inşaattır 

2 - Bu işe a1d şartname ve evrak ;unlardır : 
A - Mukaıvele projesi 
B - Eksiltme ıartnamesi 
C - Hususi p.rtname 
D -Ketif 
E - Vahldl fla.t cedvell 
F-Grafik 

3 - Şartnameler ve evrak Antai7a Naıfia Müdür!üğü ile vilayet encü. 
meninde görüleb!lir. 

4 - Eksiltme 3/ 11/ 941 tarllılne müsadlr Paza.rtes1 günü saat 14 de 
Antalya hususi Muhasebe binasında kurulu vil§.şet encümenine~ 
yaıp ıl acaılttır. 

5 - EkSiltıne kapail zarf usulile ve vahidi fia.t eaaaı Uzerınden yapa. 
lacalktır. 

6 _ Eksiltmeye girebilmek için ~klilerın 1537 lira 50 kuruşluk J.llU• 
vakkaıt temlna.tı yaptırmaları ve bundn.n başka aşağıdaki vesııta .. 
ları ibrz etmeleri şuttır. 
ı - Bu işe girebileceğine dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış ye

slka. 
2 - Cari seneye ald ticaret odası ves1kası 

7 _ Blliımum resmi m as::aflar nıütea.bıhide alddlr. 
8 - Tekllt mektub!a.rı 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun ola.re.~ 

;yapılması şarttır. «9171> 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~uruhıe tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJem adedi: 265 

S1rai n &leari ber n evi baııb muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zı.raat Bankasında kumbanJ.ı ve ibbarSlZ t.aaarnıf heublarmc!a eO 
u: 50 lirası bulunanlara ııenede t defa oeklleoek kur a Ue a.şa1ıd.akl 
pllna göre ikram.iye dalıtı.lacakıır. 

4 Aded 1 ,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 » 4,000 )) 
100 » 50 » S,000 » 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 ,. 3,200 )) 

Dikkat · Hesablıı.nndalt.1 ' paralıır b1r sene içinde SO liradan .,.11 
l en"ıere itramİYe çıktılı takdirde % 20 fazlaslle verilecekttr. cı 

d~r~alar senede 4. defa, ıı Mart . 11 Haziran. 11 :ı:...,.ıru, 11 Blrtn 
tlnun ta,.ih1erlnde çekilecektir . 


