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(Alman tebliği] 
13 Sovyet 
t meni 

çevrilerek 
im a edildi 

13 bin esir, 
mühim miktarda 

Yası 
EYLÜL 1941 

r Bir lsviçre gazetesinin -, 
L- yazdığı makale --1 

A aranın 

Dİ binliii 
baklıdır 

"Türkiyenin harbden 
masun kalacağı 
yolunda duyulan 

itminan yerindedir,, 

idare lılerl telefonu: 20203 F'ıatl s kanıı 

Doğum gıldönümlerini tebrik 
eden fngiltere ve Danimarka 
Krallarına teşekkür ettiler 

• 

-malzeme ahndl Bir 1aUra1ut anuuwı lstlfade ecıe~.~~~~-~~~.~~~~~~ı.~~: ...... , "Boğazlar taarruza uğrar 

Bu çevirme hareketine Sovyet te ıgı Londra ve Vişi 1 ve niçin?,, [( hl. v. J ı mı, kimin tarafmdan 
~ 

"ltalyan kıt'aları da bd matbuat!na göre r ............................................. ~ 
iştirak ettiler Cena a vazıyet e<Türkiyenin ihracatı iki 

• 
1 

Kırım, Moskova, Lenin
grad, Kronstad ve 

Oranienbaum 'a yapılan 
hava hücumları 

Berıtn 29 CA.A.> - Aıman orduları 
ba.şkıanandanlıiınm .tebliti: 

Dinycpeııpeb;)v&kun e mal dolilıBun -
d.a CÜ 8ovyet, tümeni Aıman - 1t~l,yan 
ht·aıarının bir oevlnne ııareketl ne. 
tlccsınd• hUowna utraınış ve imha e .. 
d.lltniftır. 

~lınd;ye kad11.r ıelan haberlere ııöre. 
13 bin esir, 09 top ve ook m!ttardır. 
hattı nı.alzeme51 &lJ.DJDli:ıı". ıcwnen 
bat.aklık a.ra.&b"~ at.ııaııt olan dÜIJltiln 
kanh kayıhlar venntettr. 

Cl>enmı 5 inci sa,yfada] 
o 

areşal 

i muharib tarafın da iıine 

lı .. I BameD Le jornul diyor ki: _i yarar. Fakat kim kendini 
D · müdalaaya kadir bir mem· 

1 
'\ 

ta.,.ayı l "Rus ordusunun 1= ıeketten ~aı almak i•tene !I . onu aıkerı bakımdan ra • • ımuı Şt'!ln ~on rt"Slmlt'rl: Cünıhurrelsimiz Ankarada evvelki pıı yapılan 

1 ba edl•ıdı• mukavemeti gittik• ! hat bırakmalıdır» ~ Ankara 29 <A.A.J - Rels!cüm~11~a~~~ır~1St.lan t.ara.fından gönde. m . '-. ............................................ ..,/ tsınet İnönü doiumu yıldönümü rumı., olan tebrllt ve iyi dilek tel-

çe azalmaktadır :lsvicrede mUnteşlr Baslcr Nacrlch - mUna.sebetcıe kendisine İnglıtere gra!lımna teşekkUr1e mukabelede 
ı · teın gazetesi <Anlaırada n.ıkb;nllkı> kralı altıncı George ve Dan.marka bulunmuştur. 

Bir kruvazör ile bir " :f~' y:::ır~u şayanı dikkAt ma - ---------------------

2 k 
Times'e göre: ,unıtecı Preaa·ın dün An.~ractan ~;ı. Amerikada şayanı Maliye Vekaletinin 

dl•stroyer ve na - dl.rdikine aore, halkta günden eüne dikkat bir hadise verdig-- i kararla: 

IAI l K d artan bir rıı.hatlti: hı.ssi gônllüyor ve • • • b t ld man ar ırım a mu-E 'l'ürkiyen!n önüınuzdckı kış~ harbden 

llye gemısı a ırı 1 ff k l 1 1 uzak kala.cağı ~uvvetle tahmln edili -
V8 a 0 amıyor ar, i yormuş. Bu ntkblıılığın sebebini araş -

-- R k b. l h ·· : tımıak faydalı olur. 

C h · ı • d US m U a 1 U C Um• • İngiltere bu n lcbinllği Türk.ye tıe 
ep 8 garı arın a 1 ı d d" paylaşmışor. :halyan filosunun hare -

t 1 • f r ti • ! arı evam e ıyor ketlerlnden, İnglltered'? Mihverin Çn_ çe e arın aa ıye erı 1 na.kkale hakkında fena tasavvurian <>t 

Moskova 29 (A..A.) - Bu sabahki (Devamı ı nel saytııa:ıı 

Halk, bir mitingda 
''Kahrolsun harb!,, 

diye bağırdı 

iptidai maddeler 
tenzilat cetveline 

ilave edilenler 
1 

Lyon 29 (A.A.) _ Le Journal dtıZu istld!Al edıln1ek isteniyor. Fakat, 

gazetesıne yazdığı blr makalede 

d'eD Sovyet tebliği: i general ouval şöyle demektedir: [ •• 1 J 
28 Ey.ul gecesi kıt'alarımnz bütün i Ukraynada teeyyüd eden Al - • Düşunce eı• 

cephe boyunca muharebelere devam 1 man zaferi, blrçok dilşOncclere 

Harbe müzaheret 
edeceğini söyliyen 
meb'us yuhalanınca 
nutku yarıda kesti 

Kürk mantolar, mü
rekkeb, vtrnik cila 
'e zamk için kabul 

edilen tenzilat 
.. ,, .... a m etnıl~~rdlr. • - 1 oephen1n cenub bölgesinde iltlncl yol açmaktadır. Sovyet ordula. -

1 rmın ve mukavemetinin yav~ 

111zllmlş., :::r:ı.~~ ... ~um:Uş!::,S:n~;Y a;; yavaş gevge<tığini görüyoruz. in_ 1914 bir hesab kcsimiııin tarihini 

Milletlerin imtihanı 

" Ml~ • diri'en darbe dikkııtlmizi dephe -
• er olarak 2.500 ölü verml.ştlr. 300 e.5ir b dl ıösterlr. _ . 

1 
Nevyork 29 CA.A.J - Mcb'uslardan Ankara 29 <Hususi) - İptidai nı d 

~ 
Ctııtıb .....-Jl 

O!'dutarı b 
!' l:ı~lr6f ~ nu:~Man1 
1'~ 'l'raıı.s rad10su bUgün Ö"' 
nı bı ~ean ıs<eden ao 

<la11 te ldil"nıi,,tt aJanaının bir ha~ 

alınml§tır. nln bazan bir kısmına, azan - 1039 ~ oJled·~· ti . lık Flsh, bir mıting r.snasmda trad ettsi deler tenz.lft.tı hakkında Mıılıye Ve 
Öile tfıbllli ter kısmına çekiyor. Alman ordu- • Btrinclsınde nııı .. e ,.rııı ya·rbı~ı ~ır ı bir nutukta kongre tarafından trusvlb kllleti alAka.darlara gönderdi~! b! 

. ~1 hed fi evvelA Moskova _,._ de\'l'CSI ıç rıuc ne yapa ı m'9 o • edllm .. •n h b 11* 1 h ı> 
Londra 29 lA.A.) - Bugun Or. e. Iarının e " ........ - ü 'tik e ... 6Ure. e ar un etmes a • tebliğde §Öyle demektedir: 

-'- n•"•red''-n Bovyet. teblP~l: ııınnedildi. Sonra. Lenlngnı.dm duklannı gonn 5 · l.nde, bil~mete mU~ıhcret edeceğini . . • 
,.... .... uv a tıdnclslııde ise ceyrek _uırlıı.: çalış.. söylemesi üzerine, halk bu beyanatı Iptidaı maddeler .tenzıllı.t cetvelıne 

28 Ky!tll" gecasi, ınt•aıarımız cephe. dfi.'imek üzere bulunduğunu gör. manın verditl. neUr:•~rı olçliyoruz. ' yuha twazelerile karşılam~tır. kundura cllfı.sı, tabiı ve sun'i zamk, 
Din blUün boyunca muharebeye de - dük ve nihayet ilkön.ce duşeıı. ~:- Harb bir mılld loın mckt~hdlr, der_ Halk ckahrolsım hartla dlve b:ı~ır mürekkeb, Jsplrtolu vernik ve dnhU-
vam etml.tlerdir. yef oldu. Nihal manevra görüııu- ler. Cümlf'yi ~mamt~n;:::b •;ııım. ili . mı.e, bunun azerine hatib, nutkunu 1k: de mamul hale getirilen kürklerle 

l'ıloelrova 29 (A.A..) - İ.atlhbarat bü_ şe göre Ukraynadıı yapılıyor. Bu llarb ... :~ııe;:A, mu;aşay:n ::ııı!~ malden vazg~ı:;. mamul olarak hariçten ithal olunan 
roau tarafından n-redllen sovyet gu~n Donetz ya.ylnsındn ınuhnre • için me.. ' k" kl d d tl ·ı t.o 

vy için lmUhan :veridir. ur er en vucu a se rı en man • 
ıeoe yansı tebll.!1: beler oluyor. Yskında belki RO.~- Tam numara atan f\'ln ne mutlu. Fa. Bulgaristana gene kap ve man,şet ilave edl'mlştir. Kun. 

rr JCyltllde kıt•aıanmız bütün oep - 1ıof'un düş~üğü ili.in edilecektir. kat detll f'ksik numııııı, sıfır afanın n ··ı .. , dura cilası için % 50, sun'i znmk için 
he boJUDC& düşmanla çarpı..,mağa de Rostof Kafkasyanın kapısı. pet - bile mutlaka ıeı!le düşınP 1 İCRb etmı-... raraşu çu er % 69, tabii zamk !ç!n % 40. mürek. 
vam etmiflerdir, ıvr.vanı• ıs ıucı ayfada I rörmf'SI. tedbir ııtmnsı, ikinci imtihıına J d • i / " kcb için % 49 ispirtolu vernik için 

IS Eylftlde 98 dütman tayyaresi tah l •••••••••••••••••••••••••,/ hazırlanması sartilP. F.. U. n iT m iŞ % 41, yerli ~amul kürklerden vu • 
(DeT&DU 5 inci sayfada] "••···················· • ~ So

0
eçtyena 2C9um(Aaı-:1t:~ı-günD.U NB. uBl~~r ,, .. cuda getirilen manto. kııp ve mnıışet 

C .a k r.~ -·~-z1.ye zlslnde Penlk bllı;s!nde kli.n IDap;~~ için %. 3, hariçten ithal olunan mn_ 

S e W ~ yeniden Sovy.?t par2..6U~ll.!eri ınmısrır. mul kürklerden vucudn g';!irllen man 
SIUih, milhtmmst ve Jn'fllfi'k mııdde.. to, kap ve manşet. için ,o 54 nlsbe. 

lerlle mUcchhe:ı: b:ItUn bu Moskova. a.. tinde teıızllat ynpılmast kararlaştı -

Almanların Sovget c~n'!b jj;;; .. d~~ gele,~~İtalyanlar 
cephesine karşı genı ~ı~ 

hareketleri beklenmelıdır ltalyanın Tahran elçisi ve 470 ltalyan tebaası 
dün sabah şehrimize vasıl oldul111r tı1aua )'fd ~~ı BaşJca kaynaklar 

bu hab teırı.kkı f!.d.~~ \re ka1dı ih -
duıatı ere Cöre So rnesi lfl2ım ceıo~ 
:udYen~iıkunıand~~tlerın cenub or_ • k' kında yapılan taarruzun asıl büyük 
~ıı tUnn :~;u;:r::ı;~': ~1:~~ Dınyepe~ petro~s m~~ :-:ksadile tertib edilmiş bir şaşırtma 

n~1'tır. hareketi maske e . .., . h .. k tmek yanlış olmaz 
.................... <Radyo gazetesj) hareketi olabılecegıne u me 
GaYrirn ............... _. ........... \ • Emekli genera.l K. D. . ... ~ .. 

ll:e)e eşru bırleş- ı . Yazan . . mi tebliği Fin kıt_ yeni arazi kazançları elde edebilirler_ 
t Ve neseb • ~ Şark cephesinin merkez nııntaka - 10.l tarıhll .Fin:aftan Kanadalaska &e bu ittisal sadece bırincı yola mün. 

Sahih 1 gayri: sında Alınanların şimal kanadlarnı. alarmın bırted k Beyazdenız sahi- hasır kalacaktır. Yalnız her iki hal_ 
Çocuklar ~ daki kuvvetlerinden bazılarını VoL şehrtnl zap 

1 
e:ıe rını ve diğer tara!- de de, hem denize, hem de karaya 

• • ..........._ llıes l . İ ga nehrinin memba taraflarına Uer- Ilne vasıl 0 :u v:Sk şehrine 40 kilo _ karşı müstahkem olan ve bu tahk1-
' ~ \' e esı lettıklerinc dair bir Vlşi telgrafının tan da Pro za nklaştıklarını bil _ matı geçen Fin harbl'.e bu defak1 

OOkt A Z A N ~:~~ğl ve b~itlm de dllnkil yazımızda met.re mesaf~ı:m olduğu ü~ere Ka hnrb esnasında pek ziyade artırılan 
Or Al' F d nıenuu ett:ğtmiz haber hiçbir dirmektcdır. M mansk'ın 220 ki- Murmansk mevkilnin Finler tnrafm 

1 
~~ı:Ult 1 uad Başgil ~:r :ı~.::~d edAlllmemi§tlr. Fakat bu_ nadala.ska şe~~nd:r Beyazdenlz sahi. dan zaptı kolay olmıyacaktır. Çün : ~l -
·-. l"aku • man baııkomutanlığı ıometre ccnu nl d kü So tl ri d d i I "/ tee1cıı lttsı. Dt-ka nın şark ceph 1 • . !Murmnnsk • Le ngra , vye e n o esa a ve Len n • V 

1 
,.. ttıı.l°3'!~ hukUltu ord'nı. knlarında ıcraesetntlndl~l uhtelif mınta. llndedırl veun mühim bir iStnsyonu- gradda göstermekte olduktan şld • 
c:.ılf "IJ l>rof ı - r ., şatıırtıcı ta _ demiryo un . f 1 fQ esörU 1 arruz hareketlerlle ütt tik d 1 B 1 bu suretle Fınler tara ın. detli mukavemeti aynen Murmansk. 
•e,..:•i ~Q.rıı d·kk 1 rın yeniden mUhlm~o e f~r k~ at - dur. ~ edlldlğine göre bundan ta da tekrnrlıyacaklanna şüphe yok. 1 ~ l 

' 

11111 .:r.
1
• at makale ler elde ettikleri hakkınınudva ıa ıye k- dan ı.Mşg .. ....,a.nsk'ın gerllerle itt+Jnll tıur. Ayrıca, bundan evvel bir defa "" · · -

3'a •flınci : a mev.su sonra ....... ~ ü "'ilki BQ Yazısını : mahiyetli dı~er haberler gelmlıttr. şimal Buz denlzl ve Beye.zde~ ~ ze. daha işaret etmiş olduğu~uz veçhi_ Yolcular tarne halinde 
\... bulac Yıntı%c/a 1 Bu haberlerden bir tanesi Finlerin rlnden veya Kola yarımadasl.e Be - le Kızılord~nu_n mühim b.r husumye_ İstanbul 29 (A.A.> - ttatyanm Tah trenle şehrimize rt'lzn!.otır. 

......... ahaınız ş rk mıntakasının en ıımal mınta _ yazdenız Uzerlnden Arkancalsk linıa. ti de en muşkill ve en buhranlı 2l\ - ran büyük elçlsl ve elcılilc erk~nıle Ka.!ile II&ydarpaşa istasyonunda 
..................... ; kasında fhrnz ettıklert son muvaffa_ nı va.sıtaslle temin edılebileceıctir. mıınlarda blle panik yapmamnsı ve !randaki ~talyan teb:ı.asınd:ın 4.70 ki _ 1tıı1Yan tonsoloslu~u erkfUu ve ttıılrao 

···-..... .., kiyet.lerden blhl.st.!.r. Fllhaklb. 28 Ey_ l}ayed Flnl~r Kola y.ı.rınıadasında da (Devamı ı nca s:ıyfada) şillk bir kafile bu şabah Krzurumdan kolonW t.ara!ındıuı tıırş~\a.nmıştır. 

, 
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Resimli :makale ı 

Bir tavzih 
Geçenlerde !"ener yangınından bah. 

sederken ayn bir tıltrada da fe!Aket. 
zedelerden o!nn gene blr ı><>lis memu. 
rumuzun acıklı vaziyetine işaret et. 
mlşWt. 

Yruıaın esnasında şehrin bir başka 
noktasında vazifede bulunan bu gcno 
bıe.murun uğradığı zarar ve z!yamn 
tellı.fl edilmesi temennla:le yauhA"ımız 
fakra ~rend1ğfmlze göre kasd mlz oı. 
mayan bazı t,,f's:rlere meydnn vPımlş. 

t.ır. Böylo bir z:ırnnn tazınlnine kanu. 
nun çeroevesl dahil ndl3 care bulun. 
ınası bugün .çln elbette mUnıkUn de. 
tlld!r. 

Btzıın maksadımız her ş .. yden evvel 
kAnmıla. muknyycj olan mal:aınlJın 

mUskUl mevkiı:le bıra.:Cmıı.k drfll, oısa 
olsa mevcud imkA"ls~tığı kanon yo:uı:. 

dan bettarıı.f etmek 1 1n lı\zım gele.'l 
te.;Wbtı.slert icra. temennis-ll(lm Jba. 
retti. 

Bu temennı,ı tekrarJıyalım. 

l\luslld san·a.tkarlarını imtihan et.. 
mekle mükellef olan Belediye heye. 
tinin iyi ve kııdlrş1nıısane bir karar 
\·ermiş oldukımıı öğttnıllk. Bu kıırar 

mucibince mUnıeyyizlcrln en aman. 
sızı telftkkl edilen h~lkm öminde se. 
nclerdenberl filen imtUı:m olarak 
ş hret kaz.-ınmı oian san'atkilrlar 
imtihana tabi tutulmr.dan ta•n nu. 
mara almış farıedllecekUr. 

Bu vak':ı hlU! senel •rce evvel dedi. 
ltodu mc\'zuu olmuş olan lılr ba kıı. 
'•ak'ayı bahrlat.tı, Bclecllyc o \'akte 
kaclnr inşaat ıle m şgul olan ruimar. 
tarın diplomalı olup olm:ulıklanm 

= = Herkes kendi yerinde 

J>ck arastırnu ·ordu. Bir ü k 
haklı ı ı: 11 pc 
rn o arak Lu lhm.,lln önüne ft'C}. 

ek lııtiyerck d:plonınsıı nılmarlıın 
iş<fon meneımrk ,·cya lır.tUmnıı. tabi 
tutmak istedi. Deditlnıi~ ı:ib' cl'i~ün 
cesinde de k 1 1 

• • nrarınd:ı da. kararının 
tatbik lieklinde de lı:ıklı [:'it ne çare 
ki bu suretle işden mrnedll~Is olan 
mimarların :ırnsın·lıı bir tanesı l'ardı 
ki, istanbnlnn en biiyuk resmi daire-
lerini yapmıştı. ~manınm t<:k 1 nıan ola.rak şöhret bulmn .. tu b m •• 

~ • u mı_ 
nıarın lehinde lcıtisnai bir karar ve.. 
rllebilirdi, ltend;sinc fahri lılr dlıılo 
nıa \'erılmesl ı:üşünülcbllirdl, fakai 
hatırlanmadı. 

Bir İsviçre gazetesi
nin yazdığı makale 
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Wiliam Shakspeare 
( VlLYAM ŞEKSPIR J • 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgıl 
• ,_ b"-- man hummanın garlb hntiz~dan. mttte. .. __ ,,_,.nım Jel nıer'ı o ... o .. ~W> - 1m. ' 

- 1 - .._....~ altüst eder MGtnet -ve oekkll blr mühOr vuru u$tur ki onu 

S on makalelerle, :tnl'lltz «leb!}"a- tık ~ maal1Y~ ve ıewm _ dört asııdanberi. yıllarıil her fey( ke. 
tında ıoman nev·ının ("lıarles kUYette m ~ derecede h&kim. haki- mireD dJelerlnde'!l ı:aaafin Qıtaralt 

Dickıer:ı.s..de lı:em&l mertebesbıe TUSU]tt_ yattı& mf1 taBVirinde oısun. ııarı.. rlndsı tame, neıallden neale dtilıya 
nü ihır.aır eden muharrlrlerden bahJse.. katlerin sadık kam8.ltıraıl ıevhAW'ıııl, edebiYatınm en muhteşem " ayni za.. 
dildikten sonra o büYök edibe ge~k ~ıyat.f ı:.:1ıarın derin Jttışaştannı m,arıda. e~ garib bir enmu7>.Ci olarak 
Pek muvafık nlurdu, risr bu yazılarda ~ e>Jeun şA.z bir .taJ>' sah.lbi tah' n&kletm~. . 
daha müh!Dt bir vame ta1"ŞlS1Dda bu.. . ür , tın barlci!lde, mtl,. Her feYden evvel tercem.ei haline b1r ..... nız kı ahlAk m a a ın do ...ıw taıım. 
lunıılme.mış olaa71J, bu vazife ~ ener bir ctnneae aklın ~evk;nde - •""" :. d . Strat.fort d ta hald bl 
sahne edebfys. - . ııısanııta ald eıemlerın ve aünU'- 15 e - s. ar • e r 
tınclaın bahset ıaşır • üfrtı lctatarma çıkaı bır aileden dotdu. On çocukla ma:eet :VO... 

ele 
0

1 ......... _. ~ ın m . ~ b .• le bir mahlOk an- künü ııor tasıYan bu aile sofrasının 
~•u' •v deha harJtası ıU O"/ ... ı-• b' •- f'-' ldl B ' bunun için de o ük bir asınlaD do~abllird!.'e zaruret uauıu , ır mı..a "'• · u ma.ı-

edebı'yatın iPti oak bfb' trl namı bütün cihan oet darlıll seh.et derecesıne geltnek.te 
dat aafhalarm~ Bu bQyilk : ;üksek mmta&:alann. gec.bned.1. o hentu on ya.,mda iken 
tevaltkut etmıye.. edebiye.im: t11neslerden biridir. Bu mek~t terkebme~e. babasına mua.ve. 
ret dıotrudaıı doJ da ~:!ıe de biraz a..ııinalık var. on.. net ie1ıı ~ağa mecbur oldu. TDh.. 
ruya, dün ve bu.. nama . Türklere tanıtmak sili pek eksik olan çocukta bir fikir 
iiliı bütttn cüıan dan bir~~sinin gayretıle senL peyda oktu; kendi kend.ialne ottenmek. 
sahne edebiya .. için ~~ilin himmeti birleşerek aahJle. IBu usulü keşfettikten sonra bol bol o. 
tında en bıiyllk ba G azeciildl genç edib ve k:Umala. etrafını tetkik etm~e. mUşa. 
dalı!. aa:yı.laıı bir mi9e Kral ~ v Butlan' son zamanda bedıelertnden netieele1' çıkarma~a. ko_ 
tamı almak icab muallim Or ttl. Cenab Seha.bet_ yuldu. MUsahedeıerlnde:ı ve ihtlsasla-
edecelttir: Wllliam ~teııoyu ~=:e::: ~t~ yazdı, garb ede. rmdan p.yet genjf hükllm~er çıkarma 
Shakspeare tın ona. al edenlerin yazüannda ta mt.ıstald Oyle bir görüş ve buluş ta. 
Romanın. te .. biyat1le ~~o bahSedlltr, fakat btıııde lblliyetile mücehhez idi .ki tabiat ı.ıahD:-

kbıWl--.. - babaedertell on .ni • sık sık 0 .... hsJtlmlerlnın. şa,,r sile beOe1' ruhu onun ıe!n sonsuz br 
-~ ~·artvet ıızere g!hv • kil tm• 1d z1n.ci asra kadar se!mlştl:lt, Sbaksl>ea- e....... · in ınız talmlel'lnl arasıTa tetelıbtl t:a"tabı teG 1 e ış o u. 

re·~ bulmak iOln bir asırlık ric'i bir ha- ve edlblerin uı:aetmek ve daha iler;ye Genıclik ıyıD&n h!lııkkmda sahih ve 
retette bulunmak mecbwVeti var. «~~kl~ ~Us &tmlş bir A.det hUk_ mufassal maldma.t yok. Azim ve ikdam 

Bu büyük :dam 1564.16lt1 seneleri g-.tmeme i tir Ancıı.k şu son yıllar. ile kU'VVet bulan. bi~ yandan n1:1'1:"1a1' 
a---.a.. ... ftnft.ı 1 • f•k&t bıraktı~ eser müne g1rm ş · ... ft~nda faıl.a bir ve lht·ruıarıa nmcı:a.na.n gençJıtınd ._,........., ,,.._..... .. • _.. ki t.erc:eme sau<>:>• • kl 
lertn bollutuna ve dört aımdanbert bil.. da.uır t başlamıştır. Shaks. en müh1m hAdise henüz on se .z ya. 
tün dünyayı ~al eden şöhret.nin aza. gayret gör11l~~ıı~daıl bl!lnmeıte 'Ayık şı.nda iken kendlsinde'1 on ~aş kadar 
nıetaıe n1ısbet edilince pek kısa adde. peare = :ımadır. onu ısuı"le de~ıı. e_ büyük olan bir köv ktzile izdıvacı oldu. 
dilen bayatı onu kaidesinin üstünde bir mi~ tanımak hmnıslle sahnecle gö_ Bu izdivaç ona Uc ı.;oc~tı!l malşettnl 
lr daha sarsılmı.racarc tunct.an bir serler eaınak lA~mdır. yükletti. Hsyatı tilrltt tllrttt emellerin 

heykel metanetne cHoneğe kl.f:ıyet et- rüo a~I dan!>erl o·mn etrafınd'l ta'"r!z, dalgalan .'\rasmda yuvarlanmakt.rı.n 
nıif oldu Buglln ondan bahsetmek için Asır ar ".ı\ha~ yahııd takdir. U:>e.ret olar.a.'( telMrki eden cevval tab'l 
bu meıııb beykel!.n brşLsında bir Ur - ten~!d. h:'~et ;~ı~r: yUkselmlştlr. ve seMeri fikri için bu maişet yükü biT 
keklik duymaktan hA.li değll!m. Bu med•h. t iltere<te Amerika.da df'fll, mAnlıa teş'{ll etmedi; VP. ane bağlnrı 
dar sütunlar lçine onu keyabUmck ce. Yatnrı ng !lt<>kPİUr:ı. olmayan mem- htır ve calak mlzacına bir temend ta 
1 "nd ....... ınıı;tıızceye uı t 

s ın blr kartalı bir serçe kafesı e .·-- t1 de hususile Alman7ada, tal. m1~ olmadı. 
set.ınete benziyecak. onun ıç;n b·rk.llt' leke e~y:ı.da ona taıııyacak dere_ oenclf~lne .ald bir vıık'.'.L ontm ma'ne. 
kl.8& makale de~il. koca bir kltab yı>z. ya.da. meftun olanlar sayılamayacak ~tlni t.Mvir ~er: B=r giln dvardıı 
lrlak lft.zımdır. cede ededl O bü•ün dünya ed~il'at büyük1erden b·rlnln Rt-azı~ın" girer. bu. 

Bi~. dar bir çerçel'e içinde onu tas. radd ~rkesten ziyade ~e.1 etmiş rada gizlice avhnırken ~örtl'rrek tu 
Vire calışmak mec))urtyet-indeyiz. Bu- s~ıı.ın bil' me\'cudivettir. tulur ve Mi bir müC'rim ~ibl kııtıı(llla. 
nun içln biR bir rahbe:- bulmak ıa.zım.. muBaı:z: s....-ını. tesblt etmek pek nQra.k teczi"Ye E'dll!r. Bu vak'anm in.ti._ 
dır· -. ed!h v haklnıl unun '7U""" • ~.ou rehber P.ransız . et ı J rdur O İngiliz uHsurunun en yü~k kamını li.r hlov!ye yazmakla alır. 
i.""POUte Ta·ne olacaktır. Ml1 a es.sın : .ı.re.desı bu ırka aid nıhun en beliğ burada biterse de Jınya.tn\A ald mr 
e~1~rek nakledı:l.m~kir sıı.hlblni. bi~ na~ı h11ktnUndedtı·. Bu G&!rin luklaır bltmtş olmaz. Mai~t günden 

Gt mnstesn.a. tratı tasv nasiye5ine hikmet ve cinnetin, deha ve [Denm1 ıl/l de] 

&&MLET 
YAZAN : IBRAHIM HOYI 

~ bJr iSimdir. P:lyesteJcl U.bra.'Shatespeare, 1501 den 1509 yılına ka.... Den.slzliltlerlnden uaana.n ltraliçe, ol. 
manm aöslel\ \'e &öylerılşleri, şairın;d.ar bir takım facia piyesleri yarattı. ıuna nasihat vermek üzere hwıll61 dal,. 
1>eJDiniD plişi gUB isıamı-ladığı şey;Kendis!ni İngiliz dramcıtı~ınm kA.bma resine cakırır. Hamlett-9 anı bir deli.. 
lenlir. PeJcl. öyle m bu sözler ve 8ÖY-]varılmaz üstadı ya.pan bu piyeslerden şiklik olmuştur. Anasını m11Uıiı bir 
n.lıller hM:Utl değil midir? .. Bilü:is bun •. llk.i de Haml~ttir. Eser, çok eski dram. itham bom.bardımanum tutu. Bu ha.. 
ıar bizb:ııa &1 d~celer.mlZ kadar ha_,lardan birlnd~n örnek almıştı. Bu gibi llnden aşırı derecede korkan kralioe 
klkidirlet". oııı.aruı hakilı:iLtı otuyucu.. piyMlerin ana teması intikamdır. l.mdad tster, H1Ull1etin &öyl<yecetlerinl 
nım. Jı:afumm tA !(lodedir. H.wtieı oJ Hamletin mevzuunu kı..c:-aca hilıLsa casuslam'llık !çin bir perde artaam& ıııs. 
lan Btzıer1ıı. 'edelim: Jennıis olaıı l<ra.ın müı·a.ı ba$nabeync:Ja 

Hamlet nedir -re kimd'r?.. Hamlet Danln19.rka kralı ihtiyar Hamle' kraliçesinin bu telAşına kurban giderek. 
• bttyııt İngiliz dAhiai Şek8plrln en aıpanBlZln ölür. Kraliçe ölllmün üzerin.. hilesinin oe7JaS1Ul çeker. Hamlet an:~ 
muazzam eserlerınden biridir. p;yesten den daha iki ay geçmeden önceden se. sı zannile onu öldürür. Artık DanL 
ismini almış olen kahramanı, Hamlet viştlği ölen kralın kardeşi ile evlenir markada kalnw.sına imkA.n yoktur. Bu. 
jdünya durdukça, yaşayacak, ve kend1Jve tıa.htına ve yıı.~a~nn ortak eder. AL nu fırsat btlen kral amcaa1, onu mE'lll.. 

l
mizi öz varh(pnıızla kend mlze, bütün manya.da tahsilde bulunduğu \·l)l.'>1den leketten sürer. Niyeti de va.rclığı yerde 
düşüş ve kalkışlart!e tanınan bir tiptir. henüz dönen gene Prens Ha•" '. ana. onu öldtirtmeıctir. Fakat ·et anlıyan 
Danimarkalı bir kralın oğ:u clnn Ham. 9ıle amcasından şüphe e~mr.kte, ve ba. Hamlet bir kuıpuıı•ı bularak muhaf1-., 
Jet meşhur .ıoımak veya olmamak» tel_ basının bu ltad ır ca.buk gönülden sı - tarından kurtulur. Tekrar Danlmark'
sefeslni söyllven. meznN'ılarla konussn, linmeslne iCPrlPmekte, hattfı klipUr - 1 ya döner. Hain kral, Hnmletten u.tı 
e~'nde tuttuğu bir kafata.sı ll?;er:nde mektedlr. Bir gece bıı.ba.~ının hayaleti surette kUl'tuımaya kare.r vermiştir. 
hikmetler savuran, gilrel oreıyanm A.1kendl.sine göriJnlir, ve yeni kralı, öz Müşavirinin othı ile anlaş.ırak, bir' 
sıkı olan. tahta konmak ıcın amcmıı katili olarak c!smıai.'\r. v~ oğluna in_ plAn hazırlar. Ona Hamle~! düellova 
tıaratında.n öldflriilen bı\ba.smm lntika. Ukamını almasını emreder. davet ett:rlr. Camısmad.L kullanılan 
mır.\ pek yavaş alan bir facia hsrlka_ Hamlet. anlaşılan bu !dd1ayı ves;ıra_ kılır1ann u~u z•>hl!Hdir. Hasunlana 
sıdır. ]andırmak için harekew gecı;uekte ıte. bilhassa Ham!Pte sunu!a,...sk olan şa_ 

Blras enet H'\mlet p1vesın; en mu.. ciklr. Nihayet sarayd~ eskiden tamdı. r"oo zehir lcatılmışrır. 
aZ?.am eser .t;ye yllceltt!k. Yanhı; dPiUl.'ğı t;:yatro oyuncularına. içinde kard.-şi Bu plan ner.:Ct'!6lnde. kr.ılice ~lun• 
Cünldl bu eserde tn~n h.a\•atı 9yn;ı_ tarafından :;ıdürüle:ı bir kralın h!ki. verllf'M'k olan şan!:ıı vanl•şlıkla içerek. 
lanlT. CtlnkQ RamıPtin l'e-ktltl ı?.ttrab. vesi canlandırıbn blr oyun verdirerek oyuna alet oları mtişıı.virin 0~111, ve kL 
Slkıntı. 11zttıı-il. insanıyetin duvdntu İbım gelen d'!lllleri topla.·. ve amca. ta kral. mıml<>tln kılıç dıı:rbf'Stl" ö'ttr_ 
ayni du:vımlardır. sının babasının btlU oldıı~una ıınnn ıer. Hamlet. btt ırıretle babasının •ntı. 

Ramletln uATadtğı h"°: şeyi, kendltn1. eder. Fa.kat Hamlet•e bit işi bıışaracalı: kammı altl' :ımma, nP va:ı:•k ~. dııhe 
se tatbik edebiliriz. O bllyük blr tefeL irade yoktur. Türlü tlll'lü bl\haneler, önredPTI mil1*1"!!r'n ol?lnnclan t-ir dame 
sllfçQdür. Hamlet ihtiras .sahibi, irade hattA yalandım dell!ik nöbetlt'rl ırer,!_ I yemiş olduttında:ı. o d;\ t'n vnltın ar. 

l
sahlbi blr 1nsa.n deil'~dlr. B:JAkls ood'l rerelı: amcasını omufan kaidmım.u:. 'Devnmı •!?.\ drl 
düşünce ve duygu ır.cell~l hAlı:!md;r. 

'i. ltkteşrinde jona bl.r k&hı-.mıv.ı da drYemeylz. Dü..1 ıılll9I••••••• 
şünen, kuran, uzun muhakP.meterle ha..I~ 

1re'ltete geçemıyen, gC"çemediğt ;çln de 
biTçok fırsıe.tları kaçıran bir varlıktır. 
Amcam babasını 61d!lrmüştUr. Bunu 
da, hay.alet 13ekllnde kendlslne gör!lne_ 
rek meydana vurmuştul'. Öyle ise 
Hamlet ba.basın:n intikamını almıılı:iır, 
alacaktır da .. fakat gene o tereddildlU, 
karamz halt yakasını b'r tUrlll bırak. 
maz. Tehtın g!'lsıbı amcasını dua eder_ 
ken görmesine rağmen, bir tilrlU eli 
ha.nçertne var!'mr.z. Zira, afnı>Rn 
Tanrısı ne ~·Uz yüze iken nasıl vurul.a. 
bilir?. Öyle ıse daha milnAsib b.r fır. 

Milli Piyango 
Afyonda çekiliyor. .. 

Bir milyon liraya yakın ikramiye dağıtılacak 
7 llkteşriade Afyonda çekilecek olan Mil\i Pıyangoda tam 

(960.000) lira ikramiye olarak dağıtılaoa'ktır. 
Bir piyango biletile taliinizi l:ir defa da Afyonda tecrübe 

ediniz. 
Bu sefer servet maden suyu gibi Afyondan bir memba halin -

sat 1m1lam9.lı ... • 
. BUtün bun1Rr b 1rC'r bahanedeo bRş_ de fışkıracaktır. o·· 
ka bir şey ·c'e~iMtr. MRdemki, babası_ f..ğer (30.000) liralık büyük ikramiyey;i. kazanamazsanız ... · ort 
nın tntlııtammı ı.sted ~i. lt:tfa~ında kul'. tane ( )ı().000) lirahk, altı tane (5.000) liralık, kırk tane ıkışer 
duğu glbt bir mfik:emmemt ile alama. bin liralık lk;ramiye sizi bekliyor. . . 
yacaktır. o halde, eşr;?~ saati hek:le., Bu sefer ( 1.000) liralık i~ramiyelerin adedi 120 ye, 500 lıra. 
meli .. relmese rle ne bcıs VlU'?.. lıık ikramiyelerin adedi ele yuz altmıp çıkarılmıştH. 

hıiitil edeWJatı!n en 'ot~k d!hisi \;.;;;. _____________ ~IP.;~~ ... ~.#~---11" 
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d.aıJııa bir 2'ya!et -vereceitla. ".-............. ·-·••••- ••• .. •• ...... -·--.... ···-··--··•••••••••••-·•••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••-•••• 
- Peki .. be:ıi!n sana ı.tıınadım var, 1 

kaç lira giderse ben veririm. 
- Yok .. ben dllnyada böyle iş ka -

bul etmem. Senınle dört vapurlle Ada_ 
ya gideriz. BüyÜltlada iskele gazlnosun.. 
da otururuz. O da saa.~ aıtı.d.~ kalkan 
w.purla gelir. Se!n kll.llŞ.l ta.raf;.a l'.\YTl blr 
masada oturursun. Bıın de onu deniz 1 
bnarına. bir masa.ya ·alırım. Ne içil;rse, 
ne yerurse hesabı sen verlrs!n. Senin 
ya.nmda .. l>.r -zarfın içine iki yüz Ura - 93 - Yazan: N uarel Sala C o::ka n 

- ıos - Kadının rengi bu defa bembeyaz ol. knyanm, eline veririm. Bil' daha bu B ir erkek gib! ş.ehvete esir bir ~n-ıkarışamıya~a~ kadar kirliyim . . Bu bir azab!~ yaşıy:ı.caktı. n.emzi il~ ınes-· 
Bugün hatıraW?ıı yoklarkfü işgal za du. tneStıle kurcaJanma.z. ~ana gıb1, hisler.ne galib, iki haltlkatl yuzum kızararak size it;raf ud olaca gına, maz.:yı unutup gülıneğ1! 

manına aid birk..ıç hikaye nakletmiye Ben devam eW.m.: - Gece ne yapa.cağız? ~.c. ephelı gayrı tab:i bir haleti ruhiye,ediyorum. Kendinı! bun::ı. mecbur gö_1öğrenmiye ba.'ilıyacai:°'.°Ina. tam b!r ka_i 
mecbur olduğumu görüyorum, - Arabyan hanında .. kadınlara mah _Otelde ık:i oda tutanz. Sen bir o_ "" d dl ı -

Bu h!kayel<'.r !şgal zamanına aid ol_ 8U8 kJsım varmış. Orada yalnız kuru da da., t>..z onmıla bir odada k&~ırız., :'"'"n ey m. rüyorum. Teklifin.izi kabul etmey :ş,-,naatı vardı. Lakın .. kararsızlık, ü -i 
m.akla beraber, n.etet paşanın tstanbu_ ekmekle bir !'l!Üta, on gün, hattA bir _Bilmem kı.. L ~a:at, bu gurursuzluk, bu teslimi- mi, başka sebeb:ere atfederek, bana1züntü, vicdan mücadc:esi içinde k .vJ 
ıa yakla.şması tar!h:erıne de tesadUf ay adamı hapis ve tazyık ederlermiş.. _ Bak .. nas.ıl istersen ya.p .. madem.. :Je eni büsbütün iğrendirdi. Kendi_.lruılmanızı i.'ltemem. Bu sırrı muha_ ranıyordu. i 
etmektedir. ı sen ağzını sıkı tut, bir şey kaçırma, ki muv&fık ;::-ömıUyorsun. ben gidiyo_ Eini her şeye rağme~, kollarım~n ~-faza edecek ~lr dürüstlüğe ~~ik ol~ı .. ız~ır~.bı bir .. çığ gib i g•~n!er gect:kçcf 

Hatıratunııın as1l cın!ı kısını y.rmi üst tarafından korkma.. nmı. t.şte sana. tcm.b:•h ettiitlm gib • ne_ :ra.sma bırakı;.ı, samımi, hakiki bir duğunuzu bilıyorum. Bu umıdledlr buyumuş, muthiş bir sur:ı.tle hayat.ıi 
senelik son devreme aiddır ki bunları Karı renkten renğe giriyo:·du. rede ne sorarıa.r::ıa agzını sıkl tutacak_ Esevglden mütevellid fedakarlık al. ki, çekinmeden yazdım. Ölünceye üzer,nden seyreden bu yük onu ez..! 
da _ömrtlm varsa _ karilerime bittabi Gene devam ')ttfm: "m. O kada.r .. var.sın !Uzun bey de bil_ saydı be b in b ı 1 • • : • n un:ı. anmış u un.say_ kadar yüztimü kızartacak ve beni miş, mahvetmişti. Gü.mek, hayattnn.: 
8lra ile nakledeceğim. - Olur ki ba-:ık.adı:rı mesele regmen diğ'lnl yaıpısın • ·dım k1 ta.. ı >f sızar da seni '\.di!yrye V'!rlrler. Olur ya _ Ben sa.na. mLLvafa.kat etmiyorum. :. ' parnıa arımın sıktığı nok yalnız yaşamıya mecbur edecek hadi_ nasibini almak, hakkı değil miydi'l 5 

Ermenice bu memlekette ilk operet iş sahtekarlık... var:slerin mallarını dedim m',? E arda:. av~larımın çektiği saç.!arda'senin münakaşasını yapmak fayd:ı.- . Bilhassa ~enel direktöre karşı inlL~ 
heyeti kuran <Benl~,ran) efendi vefnt gMbetmek. Olur va .. sen! b'rk:ıç gün _ Ne bileyim .... Düşünüp duruyor_ :hiç şuphesız dudaklarım dolaşacaktı.lsız.. ben ne derece kabah:ı.tliyim? Bu_ tikam ateşile kavrulmıyor muydu 7: 
~tmlşU. Çok mütee-s,lr oldum. A!'adan tevkifhaneye yo11:ubr. Adresimi bili_ 1 sun. Hem ben bu isi merhu:n dostum E ~efr~tle, .. istikra hl~. i~~im Nevln~ .. jmı tayin etmek çok zor. Kend'.mı ma_ İşte hayattan ve ondan i:ıtikam a a.; 
bir müddet gecıncP Emıen!ce gazeteler yorsun .. sana aV1ıka'-, falan tutarız. Benli.Yan efendini.l hatm için yapıyo_ :• B.enım ıçın Nevin .oldu, senin ae

1
zur göstermek, günahsız olduğumu cak en güzel fırsat zuhur etml~ bıı'.u~: 

de bir (riva_vpt) t!r do!ıımııya ba1:ladı. j Herhalde ~vu:Cat t•ıt.mek ıster. Çünkü rum. Başkll81 bin lira verse böyle piL :kalbınde hakikaten bır Sedad varsa, isbata çalışmak neye yarar? ınuyordu. Fakat.. Renızınin uc k,1ba-: 
Gfıyasonroda.nrıiki\h.ettii!'tPrimadonn'1 maazallah. bankadan sr:"nin ıç'n 11g!"ldi ~ın meselele'!"e gimıl'm. ·.:onu katıetmeğe b:ık!t dedim. ı Bu saadet! göz vaşlanm 1,.inde hati vardı? Onu bu intıi{anıiı. vtı.s ta.i 

Roza!'. <Benıtvım) öldftkten s:ınra k!\- 1 para aldı, K~savı bo~alt.tı~ diye b~ 'I ~ " ı 
sasmm anahtı:!annı alnrak bankada_. söz S17.arsa ceza:ıı en .ıız Uç senedir. He_ Güzel Rozali çama.çar razı o~du. ; o~u:ları düş~k,. bacakları birbiri.lkaybediyorum. Size mes'ud günler te_ etmiş olmıyacak mıydı?. Hisleıi buj 
ltt kasayı açmış ve fç'nde n~ var ne men bankaya gıt. Artık üst•n.r.ıfını sen Ertesi akşam, d~rt vapurile r..oza:ti ;n~ 0 aşarak, bıtkm odadan çıktı·.menni ediyorum. Bu temenninin yü- suale «Hayır!» Cevabını verıyordu.·1• yoksa ceb'ne :ndirmlş. 1 bil!rsin, kasa dairesi memuTtmu, mu _ ne BüYtlkadaya gittik. Bizim ınahud ~Bırkaç defa, peşinden koşmak, tek_ rekten ve çok samimi olduğuna inan. Mademki, Remzi istem.ş. her şeye razı. 

<Rozamye çok kızı:vonlıım. Bir gtin hasebec'yi, dire'ctö~t gör .. an1at .. ağız_ h.acıvnd <medd'lh Ki'ı.~ım) d.ı. altı va._ ~rar geri çevirmek, ne olursa. olsun, malısınız Remzi bey. olmuştu, bu vaziyet onu günah i.şle_3 
(Viktorya) !le brr:ıher BüyUkadada !arını sıkı tutsunlar: purlle g!'ldl. :affetmek, kucaklamak, dizlerinde ağ- Si d ti aıı k Allaha mekten vicdanı önünde ba"tnl yere: ~ ze saa e er • eyere L<;. • : 
<Benliya.n)ın '>vunun:ı gitmiştik. Ro7.au o Jr..nde.r r>lddi konıışııvoroum ki. ta_ EvVelA ayn zyrı mas:ı.larda b'nız i _ ~lamak ihtiyaclle kıvrandım. Fakat 1 dık di ' eğmekten kurtarıyordu. : 

1 
• mar a yorum.ı • 

Vilct.orvaya zın:nf blr tnş atarak <bu rı şaşırdı. Eller me sarılarok: ~ildi. Sonıra nen Roza.lin1n yanma geL :yapmadım, yapamadım bunu.. Bfr Selma Kararını verdi. Remzi ne evlene-! 
adamla hayat g"çer mi?) dem!ş. Sa _ - Aman Mahmud Saim beYciğlm! diJn: :kaç defa, kapıdan, birkaç kere de ekt· 5 
bldeki keramt>tl an:ıyamamı.ş. dedi. Bu meseleyi Aliahtan: sPnden _ Da.nldı, gldlyor; dedim. :merdiven başından dönd:im. Selma, mektubuna şu kı.sa cevabı c 

1
• 5 

mozam haklit!l.tc..'1 kasa)'l bo5altmış 'başka kitme halledemez. Bunu yalnız - Aman nedeın? diye sordu. : aldı: Baba ve oğul : 
mıydı? K.a.sayı açmağ'a o d:ı S31Ahiyet_ sen halledebJIMi:ı .. ben şlmdl ne ya_ - Diyor ki ben çoluk çocuk sııhibi. ~Sa lmadan Remziye mekı b •Selma hanım; . .. .. i 
tar idise revetl d·yecf'ğ·m geliyor. payım? bir adamım. Rcw.a.li hanım kadar be_ I: . . •· . . Genel dırektorun o::lasındayız. 5 

Bn Crlvayf't> ortayn çıkınca doğnt tJzerine en mUh'm bir davayı alan nim kızım vAr. EvlA..1ım var o <is. be_,.: <Remzi 'bey; Mazinız de.'. ı.s.ıkbalınız de bana aid. Remzi, pencere-den sokağı seyredl-; 
<Rozall've gittim. profesör bir ı.vulta-; gibi ellml ş:ıkatl- nim bir ev\Adım demektir. Böyle bizi E Teklifinize cevabımı tahriren biL olduğunuz gunden ba~Iar. ~er şeye yor. Genel direktör, şef'e:den blıinin: 

- Vah zavallı n.ozal, hanım: C!.'<ilm. ma koyarak bir ik. dak;Jm düşündüm: adetA. bir dli.9%Ilı1.n telA.k1<1 u'..el'ek a.vn ı :direceğimi söy:emiştlm Cok geç kal- rağmen sizin çok temiz bir ınsan ~1 - getirditi evrakı te;.k.ikle me~ğul... İ 
Gördün mil oaşın:ı. gelen! .. b.r taraf ~ - Bu mesele olur .. olur ammn.. ına.ssda o!uı;ması ~en•m kalbimi kırdı. foığımın, sizi intizarda ·bıraktığımın duğun.u~a inancım va~ ... başm:zdanı Evrakı imzaladılttan .sonra, yalnız.! 
tan Benliyan cf:?ndi vefst etti. Buna - KAç y11z lira ile olur? . Hem ~u ~t~lerim.n hesabını ~a ken~ ~farkında.yun. Mektubumu okuduktan geçtlğını yazdığınız hadısede, igre~ç kaldılar. i 
son derece mllt~3Slrsi'l t.Abıi. Diğer ta_ _ Yalnız pa.ra ile olmaz. MC?seleyı 1 dim gor~itım. Ben hayatta b~ d~ree :sonra, gecikmemi haklı bulacağınızı'blr iğfal kokusu buluyorum. Sizin gu-ı Remzi babasının karşısına geçerek! 
re!tan şu <banka) me;,eıesı. . ~ıl .ih~r eden (KAzırıı) bey namında hdak. oarrete maruz kalmış adam değilim, ~ümid ediyorum. Öyle müşkül bir va_lnabsız olduğunuza. eminim. Hayat ar_ ayakta durdu: 5. 

<Banka) meselesi dey nce kı\rınm bilYfik b r zattır Y • 1 
yüzil kıpkırmızı oldu. _ Bd adam ~r.d'r? Memur mudur? ~li gene lnzarfü. bozardı.: ~zi:yetteyim ki .. On gündür gözümü1ka~aşım olmanız. içi~ uzatt~.ğım ~li' - Baba, senln:e biraz konupca i 

- Nedır o oanica meselesı? diye sor_ _ Hayır.. - Ne ya.n..o:ı.h:n, de-:fün .. çık:l"ın glt~ln .. :b:r dakiktı. kırpmadım. Gece lle 1gerı çekmedim. Hıç bır tereddude duş ğun. Mühimce bir mesele... ! 
du. _ Tüccar mıdır? ya.pacağl diJ"!'nanl?lt ne olar..'lk!? Ren :gündüz arasında. hiçbir fark yok.. Bu meden bu eli tutmanızı bir kere daha. Genel direktör, makc.sl::t tırnak:a..5 

- Ne olacak? Haberın yok mu? Za_ _ Hayır.. ağzını sı'\n tuttuktan son!'R bir şey yok. rtereddüd bu üzüntü beni mahvetti. rica ediyorum. Saygılarımla .. > rını düzeltiyordu. Başını kaldırma J 
bıta bu hususta deh.}<>tll tahk!kat yıa_ Adl'yecı midlr? <RQ'l,am yal"1:1~~ Şı:'Yl kapatmak için ~Si-re ber' şeyi açıkça yazmak mecbu_ ıtemzi dan cevab verdi: i 
pıyor. Bilmem amma; ya yarın, ya - Hayır.. neve Tl'IZI de~ıldı? Ka1ktı. maMmrr.a :riyetindeyim. İmkan yok, sizinle bir_ Selma, mektubu sevinçle boğuşan - Yalnız çabuk .. acele işim var : 
Çarşamba gllnü t_..vk!f oıunaoo.k.sın. _ Ya nedir?. Necidir? l!"'l<l'. flm'lı-17e baı:lıını. Ve blrıı7 sonra • . . : 

- Bu adam m"~. '-u~ b\-. ·k"'mi6vo. ncu_ """""""'"nllı sa~h'lş oldu R be...:.,,__ 
0 

:ıeşmemiz kabil değil Remzi bey. Be_

1
bır ıztırab içınde okumuştu. Her şeye1Biraz sonra çıkacağım. : 

Bu defa YÜZÜ kUI rengi oldu: .~·ı ' _, t·:
1
'""'e" ....ı, tt1k . ' · ep '"""

1 
- ~.n:m de size karşı derin. bir sempa- rağmen, Remzi onu kabul ediyordu.1 _ Peki, çabuk bitirmiye çalışırımi 

- Tevkif mi olunacağun? dur. İsi gUcU b ı gibi sırlaTı meydana • 11• • 

_ Öyle yal. Üç giındilr bar.kaya te_ çıkarmaktır. ........ .. ........... .................... :tim ve hürmetim var. Işte bu sem_1Bu büyüklük onu Remziye daha çok,baba... : 
]efon ediyorlar. _ Gözü kör olsun! Ertesi günü vapurda dönerken sor~ Eı>ati ve hürmettir ki, beİıi tek.Hfin!zi bağlamıştı. Fakat, ha.dU!e bir deği!di, Ellerini masaya dayıyarak, babr..;;ı~ 

<Halbuki banti:a kasa dairesine ~ele_ _ Şimdi bu adama b:r ziyafet ve. dam: · ;kabul etmekten menediyor. ikinci defa tecavüzüne maruz kaldı-ta doğru eğ!ldi: ı 
foo eden bendim) ~. - Romll hanım. temb:hi blllyılrswı? ~ Size her şeyi açıkça anlataca~un ğı•adam, Remzinin babasıydı ve ka_

1 
- Baba, ben evlenmiye karar -ver-. 

sonra ilave ettim: - Peki .. kaC Ur~ girler.se yapalım.. Güldü: ;Remzi bey. Ben .size Hl.yik değilim. Ba-yınpederi olacaktı. Bu h em acı, hem dim. İ 
_ Maa.ma!ih .. o:r şey değıl.. bitbtbi o vakit mfJSele kapa.nrr mı? - A#zmıı ıııkı tutmak mı? ~şn~·i<'.n korkunç ve iğrenç bir hftdiselgülünç blr vazıyet doğurm.ıyaeak - Alft... ı· 

bövle bir şey ulm:ı..dı~ı anlaşılacak. Yal - K6P8lllr da sllz m!l? Hepsi bn a.. - Eveti. Egeçıti. Bir geno kızın, koca.sına götür- mıydı? Genel direktörün b u izdivaca - Bir kız da buldum. 
nız ağzını sıkı ıut «meeelav o?ur ya, iş_ damm elinde! - Bana aynadı;Pı:ı oyunu kimin ~ ~mlye mecbur olduğu en muka.ddesşeyjrazı olacağı da şüpheliydi .. Remzi~i~ - o da iyi... J 
gal kuvvetlerine g'JLürı\rıer .. CTad:ı da_ - Aman Mahmudcuğum, ~ vtkile oynadığını bJ!yOl"Um. Ne fıurda :ıe-rden mahrumum. Sizin hayatınıza 18r a.rile bu ış net:Celense bıle, daınıı (,\rk:ısı var ' 
yak varmış .. sen ağzını sıkı tut .. bir ~ du.töm. ki earboış old!lktan sonra. anladım .. \ 

------l4!.11r.ına....... ___ ~-----~--~_::_,!Y~arın akşa,m. BUyiikadada bu a. (Dev:..mı 4/!l del •••••••••••••••••••••••••••••••••••-·•••• ....... _.-.---··--·-·-----·-• ....... •• .. •• ...... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SON POSTA 4/1 Sayfa 

Büyük Fransız 
EyluJ 30 

BikA7e 
ve İngiliz edibleri 

Bir Ramazan gecesi .d. 
1 ı ... 

Yazan: Ekrem Reşid 



Mem eltet 
lzmirde mekteblere bu yıl 

tebacnm pek fazla 
izmirde 

Bütün hayatınca en ulak bir 
lıcutalık geçirmiyen 104 ya • 

ımda bir çoban 

ilk temsili 
[Baş tarafı sayfa 3/1 dedir) 

ka.da.şı Horatiiusun kollan arasın<la 
can verir. Dtl.nyanm en büYük beşeı1 
faciası üzerine de bu suretle perde 
iner. Yusufun idma.~ giire'i 

- E ... Nasıl ııey bu. Bizim, Filize b 
dakika. bile da.yanamıyor 

- Ne olacak?. Alafranga. güreş böı 
led:r. Türk pehtivan•arı için bu gü 
biçilmiş kafta.ndıx. 

Piyer; 1$1 ballandırıyordu. Maks 
KBra Ahmede de, hız vererek nıey<.I 
çıkarmaktı. Hoş, Ahmedde de bıı fi 
hasıl olmuşa benziyordu. P yere; te 
rar sordu: 

- Ben de çıks.1.m olur mu?. 
- FlekAJA olur. liem dah~ iyi c" 

Kefereler Türk peb.Uvanı ne demek 
görsünler? .. 

- 1':vi amma; Piliz gibi donia ~ı 
mam. Eter; aYatun:\ bu gt\vurun g' 
cMA;i gibi bir ~Y bulurs!Ul onunla çık 
nm. 

- Kolay, Filize, bulamadığımızı 
sebebi malfunt. Çok kalın ve iri ada 

Koca Yusuf; kahkaha ile gülüyord 
Ahmede dönerek: 

- Bre Ahmed; ben de soyunayı 
be? .. 

- SoY\ID bel Yı.ısuf, hepten tırı> 
l.ıyalım şn kefereleri be! .. 

İkisi birden 80YUilma..7& gltmişle 
Pillse; başka bir iri kıyım çıkmıştı. 
da Konrad gibi, yüz yirmi okkalık 
pehlivandı. 

P'Uiz; bu pebliyanı da yerden 1 
vuru:vordu. Ahmed ve Y:.ısuf ta soy 
dular. Ayakları.na mayolar uymu~ 
İkisi de aslana benzi.yordu. 

Pakat; e'mdi de ort.a.:fa idman y:ı 
cak pehlivan yoktu. Olanlar da, 
zin güreşinden yılını.şlardı. 

Kara Osman durur mu? O da 
yunmuştu. Bazı Fra.nsız pehlivanııı 
Filize nazaran Yusuf ve arkac!aşla 
daha ehemmlyetsiz gönnti.$1erd. t~ 
rinden biri cesaret alarak YusuflA 
nıan etmeii k'l.bul etti. Bu pt>h11' 
Polonyalı, Çoreeld idi. Yüz yL'"Jlli 
kalık bir pehllva:ıdı. Boylu, adale!: . 
güreşçi idi. Yusufu, gözüne kesn\ 

MösYö Piyel', Yusufun Yl'mru. ı 
rek: 

rUFAK BiR MEMUR 
ahna.cak 

tıPtidat tahsilini bitirnı!ş 
yaşına kadar bir memur alına 
caktır. 
Diş Deposu Mehmed İbrah 

Berkm.ene mllracaat. Postane Ce 

~--desi Mereanof Han. 



T lgrü ~ Telefon Ve Telsiz llabe 
Wavel, Kafkasyanın Almanya, Rusyaya 1 m:oskova 

d f h · · J konferansı mü a aası için u~um ıçın aponya- t 1 d 
Tahrana gitti yı tazyik mi ediyor op an ~ . . 

Şanghay 29 <A.AJ - Sahlblert A- Konferans mesaısını 
lngiltere Kafkasyaya 
bir heyeti seferiye 
gönderecek mi ? 

Wavel Londradan 
tayyare ile geldi 

merlkalı olan aChl.n& Pres.s> gıuete_ 
si Tokyoda. bir Japon membıunıı at. en geç bı•r haftada 
fen bazı beyanat neşrotmektedir. Bu 

beyanata göre A}mo.nya, Ja.pon or - b•t• k 
dusundakl f~t zabitler vasıtasile 1 ırece 
sovy-etıer B!rllğ1ne derhal hnrb ilft.n 
etmesi için Jıi.ponya.yı tazyik etmek.. 

tedir. 
Stalin heyet reislerini 
kabul ederek görüştü 

Amerikada bir 
rezalet meydana 

çıkarıldı 
Yüzlerce hükumet 

memuru gangsterleri 
himaye ederek maaş 

alıyorlarmış 

FJ!aliye Hukuk Müşavirliği 
Maliye müşavır avukatı Vas!l Şen. 

süzen, Vekalet hukuk mUşav!rllğlne 
tayin edilmiştir. 

TEŞEKKnR 
Yakalandı!";ı uzun blr ~tnlıktan 

kun.uıamıynrakı vefat eden anamızı 
ro.:.cı .ı;tı.ran.a;..ga.lıtn.\ kadar götürmek 
i.ç.n b zc refs.oat b:.ıyuran, evim ze ge. 
lerek aikm!.ze baş saillığı dUeğinde 
bulunan mek'ub, telgraf ve te!cfonı:ı 
teessürlerini b.ld.ren aziz arkadaş VP 

hemş!'lınlcr m ze derın şükron ve FA"/ 
gıüır.mızı sunarız. 

· Birkaç harb 
mülahazdsı 

Yaz~nı __ Selim Rczgıp Em•f 
ugunku harbin a!ubcti üzerimi~ 
kat'i tt-sir yap:ıbilec~ ınohll tte 

ol.d~u içl~dlr ki but.ün zihınkr, her 
turlil siyası ~e ik ıs:ı.di tc:ı:ntıilrdcn ev
vel, şark cevlıesi barclclUlc m • g.ıl o. 
luyor. ~anların, bu bahiste, Jı ·nüz 
esaslı bır neticeye wram:ımış oldukln. 
nnı ~u m.lsaUcrle fsbat etmek fst l'CD 

lr.r \ıırdır: • 
1 - Napolyon, l\loskova scfrrJne 25 

Haziranda b:ışloımış ve U E) llildc 
Moskovaya rrinulştlr. Dalbukl Alm:ııı
lıır, ısnrk hnrckiitm:ı. 22 H:ızlmnd:ı ba • 
Lunışlar ve d'an J\loskovadan lıç ) üz 
kiısur kilometre U7akta. bulanmal.-ta 
dırlar. -

2 - 'Üçiıncü mnh:ı.rcbe n) ı sonunda 
lıızfyet şu şekil<le nıüµhede olunmak
tadır: 

Şim:tl \"e ccnııbrh J,l'nlnı;rnd ile O. 
des.'\ abloL.-a edllmişlerd!r. nu şrlılrlı>rtn 
önünde ccreyıın eden rnıılı:ırelrf'lcr, 
hnrb tarihinin n:V.llr kavı1ctllfl le nh 
müı.-addclerdlr. Her ild tııraf t.a bu 
yüzdm ağır nylat ı:-ôrmı>Jdedirlrr. Fa. 
kat boıriind"n yarın·ı sukut ctml'lcrlnl 
beklemelc beyhııdedlr. Çünkü ı l'nln
grad muaZZJlm t.ıhltlm:ıt ile mııhnfnza 
altındadır. İçeri!Je (;;e cok mu:ın~-ım bir 
<ırdn mevcuıl b'llnnmnktnd•r. Od "Yft 
oreli:nce: bu !$ehrin denizle muvas:ılnsı 
1 esllın~mlştlr. Ye kıır:ı talıklmatınıfan 
hlc biri esa.<ıh surette ze\Jclcnmcml!:ttr. 
Bu iki mahsur 6Chlr arasuub inıtldad 
eden bin beş yüz küsur kilomc'rcllk 
cephenin ortasında ,.e Smolen k mm 
takasında f.anrruz h rekrtlul iitn.rr c• 
dcnlcr Ruslardır. Rarnda, ,,11"\nnlıı; 
bir m!Mnr gcrilcmlş1erdlr ve müdafaa 
vaziycUnde bulunmaktı>c'lll'hr. Bu du
rumun Klyd ve daha ccnubdnki Al. 
man harekatını lı:olayl;ıştıneı bir ma. 
nevra oldufunu iddia edcnlrr yok de.. 
llldlr. Çünkü Klycr:n alınmaslle J{ın. 
ma ka<lar nfifuz eden Alman ileri ha. 
reketi, bu yannıaclanm d.ıhrt ile aı;ıkıı-#-• Bu Akşam ••llııı. smı ke..<dlğt gibi cercr.ın eden son ha. 

~ rcketler ele Buı.lyenni onlularmı çok na 

ER 
• 

Sinemasında 
WİLLY BİRGEL - SİBİLLE 
SCHMİDT tarafından 1cvkaH\de 

bir tarzda ynratılan 

OTELSAHER 
Fransızca sözlü filminde 
Bfitün hayatı... Lfiks ve lhti§a_ 
mı... Şampnuyayı. .. Da.ns ve 
mwı1kly1 ... Dram ~ aşkı göre
ceksiniz. Muhtcşam Viyana §ehri 
gözleriniz önünde canlanacak _ 
tır. Bu akşam için ye.rler1n1z1 

evvelden aldırınız. 

~-YARIN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAB 
Sineması 

Sinem~ perdesinin tuyler tr_ 
perUci bir har1knsı 

Görünmeyen 
A AMiN 
İNTİKAMI 

Esrar ve korku 
1'11nıle:-ınin kah

ramanı 

BELA 
LUGOSİ'nin 
Yeni bir şaheseri 
Müthiş, çılgın 

ve korkunç 

blr sergüzeşt J 
romanı ..... 

zfk bir varlyete solnnuşlanhr. 
Bu nczakeUn başlıca sebebini, :ı~ke. 

ri harekatın. bu mmtakadn. me,slm 
iUba.rilc şbn:ıldcn daha rlvcrlşli bir de.. 
\1lm inıkinına malik bulunmıısınd:ıdır. 

ni.ıtfin bunla.ra rağmen mütc:-mz 
Alman onl:ılamnn knrşı~mıla bir hayli 
gcrlleml'1 bnlun:ın Sovyct R rcp. 
hc!dnde, şimdiye knılar bir parç:ıl:ın
ma, hatta. esaslı bir yank d:ıhl '"rül. 
memiştJr. Muharcbelerın ayni innd TO 

B7DI şiddetle devıun etmesi de, t:ırnf. 
lann canlı ve cnn,;n; malzeme üakt
mından henüz kuvvetlerinin son lıad. 
dine gelnıcktcn uzak bulunılnklannı 
ı:-ös&ermektcdir. 

Bütün bunlardan çıkaribbilccek n~. 
Uoc şudur: 

Şimdiye kaıl:ır mlitemndi hnrbll'rle 
y~kdllcrinl tahribe çalışan iki t;ırnf 
11.uvvcUeri arasınd:ı. en mlihlm Jmlııı 
karşılaşması cenubda olmuştur. Şayeıl, 
bu mın!akııya aid olm:ık iizerc son 
muharebelerin nctlcclerl hnkkınılaki 
rakamlar doi:'m eık'\C:lk olurlı:uıı;:ı.. bun.. 
dnn sonraki Jıarek!ilt..'"ı b:ı kıı. m1lılydto 
bir inkisar be:kl!!ltlclı: lazımdır. 

Nitekim. ba'11 Alman 'kaynı>.ldarı. ya. 
pılan propagandalara kıır:ılıl< olıı.rak 
bu nokia:vı ~::lı:ırii"ı cltirmrktc \"e bn 
ml'Sl'le üı:crinıle •lumuı.lttaılırl •r. 

.._'51//1H ( ~ aQUf. ~Ht..llt, 

MELEK'te 
YARIN akş:ım snat D da 

Senenin ilk ve en mükemmel 
Fransız filmi o·· yayı 

Ti reten 

K E i F 
Herkesi m<!rak ve heyecandan 

titretecek nefis bir fllm 
Baş Rollerde: 

ROGER DUCHENE 
ERİ.O VON ST.IWHEIM 

OLAUDE DAUPHİN 

Dahi bir rejisör WiLL Y FORST 

Oyns:yanlnr w~.Y FORST - MARLI\. HOLST - PAUL HÖ:H.BİGER 
ve VIYANA'nm en güzel VALSLAlU pek yııkmda 

ŞARK iNEMASINDA 



İLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
Der :yemekten sonra &ünde il<t de.fa mnntaUJWLD 

cll'}lerinlzl fırçalaJ'llla. 

Askeri 
vaziyet 

• :' • : 1 ~ •• • • -

f ' lstanbul borsası 
İstanbul bo1'83.5ının 29/9/941 fıaUan 

CBKLE& 

Açılış ve upan tf 
Londr& lBterl.in 5.22 
New-York 100 Dolar 129.5275 
Cenevre 100 İniçre Pr. 
Madrid 100 Peçeta 
Yokohama 100 Yen 
Stok.holm 1001svec Kr. 

Bir altın lira. 
24 birlık bir gram kftl~ 
altın 

EaJıam Ye TahvUAı 

12.89 

30.75 
25.00 

352 

(Baatarafı 1 ine! sarlMhl 
son tına. kadar lnad vıe ısrarla mu • 
barebe etmesi olduğundan Fin kıt'a. 
!arının ihdas ettikleri bu yeni vazı -
)"etin, hele deniz ciheti açılı: kaldık.. 

ça Murnıa.nsh yakın bir akıbet ha_ 
mlıyaca.k bir mahiyette olabılmesl 
de pek o tadar muhtemel gö:-ülme -
mektedir. Keza.ilk, birbirinin zıddı o. 
b.n blr çok mı berle!' arasında bir 
muka~ yapıldığı takdirde Mur _ 
manslt _ Lenlrıgrad hattının, Lenin _ 
gradla. Wolhow nehir veya kanalı İkram.iyeli % 5 933 Erg:ı_ 

d .,., t. liste.s 1m nl A. B. C. 20.20 
arasın a... LSmı m na o ak % 5 938 26.50 
üzere ciddi bir tan:da bu defa Ka _ tş Baıkası N:ıma 11.80 
nadalaskada ~Udlği ve Finler, Si..,\.__,.. ___________ J 
~ kanalının şimali şarki kısmını 

henüz işgal edememiş olduklarından 

1 
bu hattın Kanadahıska cenublle R A D Y O 
Wolıhow nehri arasındaki kısmının ------------
elyevm Sovyetlerin elinde bulundu-
ğu do.hl anlaşılmaktadır. 

!Bahsetmek istediğimiz haber.l$"ln 
1klnclsl, *ğı Dinyeperin teşkil et -
mekte olduğu dirseğin ~arkında müt. 
tefık orduların evveli.si gün ihraz et
tikleri yeni bir zaferi blldlrmektedlr. 
Alman ba.şkomut.anlığı dünkü tebll _ 
ğinde ~rpet.covsk.'tan Dlnye • 
per nehrini .,aru doğru geçmif o -
lan ve Alman kıt'alarile İtalyan kıt _ 
alarmdan müreltkeb bulunan bir t.e_ 
şekkülün kendi ka.rşısındalti üç Sov
yet tümenini şiddetli ve ku.şatıcı bir 
baskın taarruzlle mühim bir mağlil -
bi~t.e uğratarak büyük ?:ayiata dft -
çar etmek suretlle o civardaki b;r ba
tak.lığa. doğru sürdüğünü \'e tebliğin 

SALI 30/9/941 
7.30: S!lat aıyarı, 7.33: Hafit müzik 

CPU, 7.45: Ajans hab&lcri, 8· Benfo_ 
n1k müzik <PU. 8.30: Evin aaatı, 12.30: 
Saat a,yan. 12.33: Türkçe p'alı:lar, 
12.45: Ajans haıberleri, 13: Türkçe 
pl~r. 13.30: Karışık müzik CPU, 18: 
Saat ayan, 18.03. Radyo salon orkes. 
tra.sı. 19: Fasıl sazı, 19.30: &.at ayarı 
ve ajans heberleri, lD.45: Serbest 10 
dakika, 19.55: Karışık şarkılar, 20.15: 
Radyo ıazetesi, 20.45: Meyıur ke • 
man vlırtUcnları CPU, 21: Ziraat tak.. 
vim.I, 21.10: 51\ksofo:ı soloları. 21.30: 
cıoo sene önce nasıl yaşıyorduk?) Er. 
cümen Ekrem tarafı~. 21.45: KIL 
sik Türk: mUzlfi programı , 22.30: Sa.at 
ayan, ajans h!lıberleıi; borsa, 22 45: 
Dans müziti <Pi.>. 

veri1dttJ, ana tadar bu teşekkülün vetU bir lhtlmal dahilinde bulunan 
13000 esirle 89 top ve birçok dığer yeni harek.ct Hilrkof ve Doneç .sana. 
harb malzemesi ah.z ve iğtinam et - yl mıntakalarlle Kırım yanmada.sını 
tlğini zikretmektedir. ve Azak den!zi havııllslnl ve pyed 

zaman zaman ~ bölge böle bu kn. ~t ordwıu yeniden t.akviye, tıı.n
bil taarruzlar yapmak gerçi Alman ıim ve temrtk edilerek esaslı bir mü_ 
strat.eji.slnln bir teamülü halindedir. dafaa muharebesi yapabilmeğe sallh 
Fakat, sovyet cenub cephesinin u - bir hale gekoek veçhlle münaslb bir 
muml vaziyeti gözönüne alınır ve ilk hattıı Qekllmez de karışık ve az em_ 
hamle<Hı ele geçen esir milctarlle bir. niyetli bir tıarzda ilcrt bö1gelerde ka
llkte Almanların bu harekete Klyef hrsa zlk.rettığlmlz havaliden daha 
şarkınd11ki lmha. \şl n\hayet.e erdik - mühim olarak bu orduyu Lat.ihdaf e. 
ten sonrtı. tevessül eyl:tXilklerı dUşii- dece~l A.şlklrdır. 
nüHirsc bu haberin bir m badi ola. ve bir iki defadıt' tekrar ettiğimiz 
cağına, yani Klyef şark mıntakıuıın:ı bu hakikatin ilk emareleri görünür 
nazaran esasen blT hayli ileride olan gibl olmuştur. Eğer Sovyet oenub or_ 
bu hava.tide ynpılan bu harek~tln, dusu komutanlı~ı biraz çabuk dav -
başlanmak üzere bulunan asıl büyült ranmıyacak olursa bunun müteakıb 
hareket.! maslrelemek maksad\le ter_ emarelerinin de lı:cnd\lerinl göster _ 
tib edilmiş bir şaşırtma. ve kuvvet çek mekte gecikmtyeceltlerinl bir daha 
JUC hareketi olablleceğıne hf\kmet - tekrarlamak bilmem fazltı. olur mu? ... 
mck yanlış bir şey olmaz. Bu maksa_ F.me.kli Genr>nl K. D . 
dın temini iÇin çalışılırken karşıdaki 
d üşmn nı fa<Zlıı h ırp~lamak ve sars· ı ~ .. 

t hfır ederse bu defa Fitre ve ukalınt Turk nava F)ı. 
mak fırsa ları ZU 1s- rumaııa ver. nn ııarn (1JaV3, J<.t-
olduğu gibi blttnbl bunlardan dil ~·tay, Çocuk F.sir1:t'mr) 1<uruml.ırı 
tifl\de edilir. anısında 1rnr'd çe paylaşılır. 

Alma.niann aovyet cenub cephesine :...-------------.. 
I:D.rııı bugün'erde başlamaları kuv -

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
veter;ncr ve Ziraat. Pakültelerlne bu Yıl cabul edilecek talebele. rlno= lnıt.ihnlllım :tstanbuldn sultanahmedde Y~kse.'t İkt.isad ~e Ticaret 

ktebi ıronfer!lns aalonı:nda ve Ant.arada Yükselt .-.\nıar. Enst.lttlsündu ~
;:~ yazılı gün ve saatlerde yapılaca~ındnn namı.ed talebenın ımtlhıın ko!" 

mlzYOnuna :nür:.caula.-ı. <6869 - 8377) Saat. 
Ders Olln 

P.zik 
Türkçe 
Kimya 
~oloJi 
Cebir 
Yabancı dU 

6.10.941 Pazartesi. 
G.10.941 • 
' .10.941 Salı 
'/ .10.941 1 

8.11).!Ml Çarşamba 
9.10.941 Perşembe 

9.12 
14,30. 17 

!U2 
H,30~17 

9.12 
9.12 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
5&13,25 ııro. keşllli Gureba bastanesı kalörjfer te.sl.sıı.tı ba~lama işleri 

9/ 10/9411 Perşembe günü saat 15 de rektörlükte nçık eksiltme ile ihale 

e<Iile«kt.ir. 
istekliler c3,-000> liralık bu gıbl iş yaptıklarına dair Nalla Müdürlü • 

ğünden ıılacakl:!ırı veslka ve 4.3ô liralık teminat., t .cn.ret odası k~ğıdlarlle 
gelmeleri c8331> 

Uevlet OemiryoUarı işletme U. M. dan: 1 
idaremiz iht.ıyo.::ı ıc n kallSh zar! usulile 560 ton kuru ciirgen odun satın 

alınacaktır. 
Ekı;ilt.mc l'l/10/941 tarihine mllsudit Cuma günü saat 11 de Hıı.ydarp:ışada 

birlnci ı:Şletme koın!.syonuuda yapılacaktır. 
Muha.ınmen ton bedeli 1740 kuruştur. isteklllerın 720 Ura 8) kur~luk 

muvakkat t.eıruna.t vermelrrı ve SDat 10 a kadar kap.ılı g,arflarını konı syo_ 
na tevdi etmiş olmn ı ı ı. ıımdır. 

Fa.zla izahat ve .:ırtnamc almak 1st1yenlerin işletmeye mUracaatlan. 
ı8f87ıı ,,. . 

Palamut ve cam kabuğu nakliyatına mahsus DD./239 No. hı t.ıl'lfe yeni
den tertlb edllm-şt1r. Yeni ror fe J.ı0.9'1 tarihinden ltlOOreın mer·ıyetc c·. 
rece ittir 

Eski tarife, yeni tarı.!enl'O dışında kalan palamut hWdsası ICJl 1.11.941 
tarlhine kadar mutebi!!' olacaktır. 
. Yeni t.arifeye palamut unu ve çam kabuğu unu it.hal e<\llınlştir. 

F z~ ta!sfiA,t için ta8)'on13ra mUra~t edllmel!dtr, c'll 'la • 8699ı 

TiYATROLAR ) • . • : . i 

isTANBUL BELEDİYESİ 
ŞehiT Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında 
1/10/9f1 Qarş:ı.mb:ı. günü 

akşamı 
HA l\I LE T 

İst1klo.t cııddeııi komedi kısmında 
1110/94.1 Çarşamba gtinil akşamı 

KİBARLnt BUDALASI 

BAŞ, D. Ş, NEZLE, GRİP, ROMATİZ A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

l"abında günde 3 Kafe Ahoabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla İsteyiniz. 
~~~~~-"';..~'.\f~---~,..,;:~ · .. ;·'·.: ....... • :" ,_w ı .. ~... ·. •; ·, .~. .. .;· • ·- • . """';i• • 
1?.~-...... ...,>'-••· .. ·~·- .. ~~ıı-:"-Y·.i_~- r:'t~~ . , . ~ . . . . 

Reklam Değil, ·Hakikat: _..,, Tµıı.cell Nafıa Müdürlüğünden 
Yurdwnuzun her köşesinde dürüstlüğü, ucuz_ 

tuğu ve b>l çeşidleri!e tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan bir yerden mo _ 
bilyn almamalarını tavs iye e<Ier. Mutlaka sa _ 
lonlarımızı gezmelerini rica ederiz. Bilhassa in_ 
giltere kai'yolaları ve A vustUil'ya. sandalyulan 
me,-cuddur. İstanbul, :Rıza.paşa yokuşu No. 66 

Ahmed Fevzi . .'l'el: .23-4.0'7 JI 

KUŞ TÜYÜNDEN...__.._ 
YASTlıt, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenlıe ve henı de 

sıhhatinize BiR KUSTOYO YASTIK 1 LIRADIR 
faydalıdır. , 

Yastık, yar~anlan da pe~ ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 
Balloğlıı Kuş TüyU fabrikaısı. Telefon: 2302'7 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Tunceli Nafıa Mlldllrlüğünden 

1. - İhalesı 11/9/Ml tarıhinde yapılmak üzere eksiltmeye konulan 
Tunceli villyetlnde 7apıiacak Mnmekn Seylthnn yolu teevlyei türn.b'.ye ve 
~ in.şaatına me-zkfı.r gü!le kadar talıb çıkmadığından bu irl.9:ı.at fiat. 
Iarı yu~ltilerelt tekrar elcsiltmeye çıkarılmıştır. İşin muhammen keşif 
bedeli 260.000 lıradır. 

2. - Bu ife aid p.rtnam~ ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri gene, şartnamesi. 
D. - Hususi şartname şose ve köprüJer fenni şartnamesi 
F. .:.... Serıdöprl. 
O. - Grafik. 
H. - i<rt.Iyenler bu işe aid evraktan şose ve köprüler şartnam~ile ba. 

yındırhk. işleri genel şa.rt.nıım.cslndtın rruı.o.dasını 4 Ura rnukabllinde Tun. 
celi Nn!ıa Müdürlüğünden aaıın alnbi.llrler. Şose ve köprüler ıennl şart.
name&lni ve bayındırlık iŞleri geni!l şartnamesini görmek ıst.ıyenler 

Tunceli Nafıa Daire.sin.de bedelsiz olarak görebı1irler. 
3. - Eksiltme 7/101941 Salı günü .saat 15 de Tunceli Nafıa Müdürlü. 

ğü binasında kapalı zarf U.:."'Ulile yapılacaktır. 

4ı. - Eksiltmeye girebilmek için :isteklinin 13760 lira muvakkat temi.. 
nat verme3i ve aşağıdaki vesikal:ın halz olup göstennesi lıi.zımdır. 

A . - İhaleden en a.z tatil günleri ho.rlç 3 gün evvel Tunceli ,·na.yeti. 
ne müracaat ederek bu tşe gırebllmek için alınmış ehliyet vesıkası. 

B . - T.caret ve .sanayt odıısı s!:cll vesikası. 
c. _ Bir defada devlere ald 50000 llrahk !Jo.se ve tesviye 11:nı muva.f. 

f&klyetle ikronl etm.;ş olduğuna dair vesika. 

5. - Teklifier 3 . üncü maddede ynzılı saatten bir saat evvelıne kadar 
Tunceli Nafıa Dairesindeki eıtsatme komisyonu rei.sUğine makbuz muka... 
bilinde teslım edlleooktlr. , . 

Poata ile gönderUeoek meıı;tubların nü1ayet 3. üncü maddede yazılı 
saate itli.dar gelmiş olmadı ve arttırma eıcsatrne ve ihale kanununa uy. 
gun olarak ımühür mumu ile iyice kapatılmış olması llzımdır. Postada. 
olacak gecikmeler kabul t-dllme?:. <8340> 

İstanbul Defterdarlığından 
Dosya 

No. 
Muho.mmen 

Nev'i bedeli W!mınııt 

5ı2169/ô8.1 

52301/87 
52301~1 

Oalat.a Yenlca.mlı Mah. Zindankapı So. E: 1 3720 
3, 5, No. 3 aded balıkçı mağazası. 
Kl.içükpnzar ' Sıı.rıdcınir Mah. E: Hatapkapı 71 
~yazına Y: Kerestccller İltdlş So. E: 461, f69 Ye: 
fil, 59, 35/1 kapı NoJı mağazanın 148/5760 
hisse3l. 
BUyült ~arşı Çukurha.n üst. katta 12 NoJı oda 270 
Mercanda İğneci han Qlt katında 3/4 kapı 1800 
No.lı iki oda. 

5,ı>O 

20,50 
135 

6230112009 Büyükı;ariı Astarcı hnn alt katında 12, 13, 14 5-10 
No.lı kfırglr oda. 40,5 

55100~ Fenerde Tahtamlnare 
de.cıinde 7, 9, 11, No.lı 

6.Z301/2259 Beyoğlu Bü\bül Mah. 
No.lı 132 M2 arsa. 

Mah. Köprübaşı cad _ 
96 M2 3 arsa. 
K3vun So. E: 16, Y: 8 

225 

130 

5'2301/2'1115 Kadıköy Osmanab Mah.Kuşdili So. (11, 59 55 . 
NoJı ~ükknnlı evin 2/48 hissesi. 

52301/ 2716 Kndıkoy O.mıanağa Mah. Tayyareci So.m· So. 3240 
F.: 54 Y: 211 No.lı kagir ev. 

1 

52301!2'l'14 Kndıköy Osmanağa Mah Sö""tı'" 
E:'l59 Y: 304 · ö':, u~me So. 3S2,3a 

. •2 No lı odalı dukkanın 2/8 his.s . 
52301/2721 K~dıköy O.sınannh Mah. Çilek So. E· l2!2 es;ın 

Mu. Y: 59 No.ıı nhşap evın 30/1024 h'. . 
122/ 12498 Tahtnkn~ede Balkapanı han üst ka~:· 

12 kapı No.lı odanın 45; 270 hlssesl 
2/66 tisküdar Murat Re·s Mah. Çıkma; ı 

E 8 Y 10 N 
B nbaşı So. 320 

: : o. 920 M2 arsa. 
52301/1008 Emlnönu Yavuz Sinan Mah. Mahmudiye cad_ 

86 
desinde E: 4, 6 Y: 2 No.lı dükkanın 269/ 4224 
hls.sesi. 

2/25ı18 Fenerde Kü.ıçükmustafap~ıı Mah. Küçük Mus- SQg 
tafapaşa caddesinde E: 49 Y: 69, 69/1 kapı 
Nolı odalı dükkanın 174812520 htssesi. 

3/217 Gillat:rôa Yazıcı Mah. D bek _ Hoca AH so. 3GO 
E: )P. Y: 34 No.lı evin l /2 hissesi. 

17 

10 

4,50 

I 
243 

2ti,50 

6,50 

2,50 

24 

6,50 

63 

27 

Yuknrıda yazılı gayrimenkuller 13/ 10/ 94.1 Pazartesi günll s:ı.nt 15 d 
milli emlak müdürlü[tünde top1anacıık olan komlsyonda açık arttırm: 
ile ayrı ayrı satılacaktır. Fazla izahat içın milli emlô.k 4 üncü kalemine 
müracaat. (8536) ·······························-··· .. -.............. -. ... -····-·· .......................... _ ..... _. 

Son Posta Matbaası: Neırİyat Mlidürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHIBLER1: S. Raaıp ~ A. Ekrem USAKUcJı. 

1. - Ihalesi 10/9/ 941 tarihinde yapılmak üzere eksiltmeye konulan 
Tunceli vi!lyetinde Seylthau Plümör Muti kôpriisü yolunun Seyithandan 
it~aren 2'1000, 3.1000 ve 62000, 70000 kllometrelerınde yapıla.calt kısım.. 
la.r inşaatına mezkür güne lu:ıdar talib Çı.kmanllf olduğund:ın fıatıar 
yükseltilerek bu inşaat tekrar eltslltmeye konulmu.ştur. 4ın mııhammcn 
keşif bedel\ 1,800,000 liradır. 

2. - Bu işe nid ~artname ve evrak şunlardır: 
A. - Eksllt.m~ .,artnameısl. 

B. - Mukavele projesi. 
C. ..- Bayındırlık işleri 

D. - Şocıe ve köprüler 
F. - SerıdöprL 

G. - Grafik. 

genel şartnnmesl 
fenni şartnamesi. 

H. - İ.stlyenler bu işe aid evraktan şose ve köprüler şartname~ne 
bayındırlık lş\erl genel ,artnamesinden maadasını 3 lira mu:ta.bilinde 
Tunceli Nafıa Müdiırıllğünden satın alaıbllirler. Şose ve köprüler fenni 
şartnamesini ve bayındırlık işleri şartnamesini görmek lstiyenler Tunceli 
Nafın Dairesinde bedelsiz olarak görebilirler. 

3. - Eksiltme 6/10/ 941 Pazartesi günü saat 15 de Tunceli Natla Mü
dürlüğü b.nıısında kapalı za.rf wıulile yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10250 lira muvakkat terıt• 
nat vermesi ve aşağıdaki vesik:ı.ları haiz olup göstermesi lbımdır. 

A. - İhaleden en az tatil günleri hariıÇ 3 gün evvel Tunceli vilayetine 
müracaat, ederek işe gireb.lmek için alınmış ehliyet vesikası. 

B. - T.l(:aret ve sanayi odıısı vesikası. 
C. - B:r defada devlete aid .WOOO liralık yol ve köprü vesaira lşinlo 

muvaffak.lyetle ikmal etmış olduğuna dair vesika. 
5. - Teklifler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvellne k&doJ' 

Tunoell Nafıa Dairesindeki eksiltme lı:omlsyonu reiıSllğine ma!d>uz muka• 
bilinde te6lim edilecektir. 

Posta ile gönderilen mektubların ni'ha.yet üçüncü maddede yazıll sa. 
ate kadar gelın~ olmuı ve arttırma, eksiltme ve ihale kanununa uygun 
olarak mühür mumu Ue iyice kapatılmış olmıun IA.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. a834J.ı 

Eskişehir Hava Okulu Komutanlığından: 
ı - ~klşchir Ha.va Okuluna bir nazarl motör, ve teknoloji öğretmeni 

ile bir rııdya.t-Or, leh:m, kaynak ve lfıstikıı}i öğretmeni alınacaktır. (}ere' 
her Ud.81 ıçın de ıoo - 170 liradır. TaUb olo.cıı.klaro yapılacak imtihand' 
gösrereceklerı bllgl ve llyııkat. derece.s.lne göre ımt.han heyetince taf{dlr 
edil~ek ücret!er verilecektir. 

2 - Aşağıdaki vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşktı ~dllt
cek bir heyet tarafından imtibanlıırı 10/ 10/94.1 tarihinde yapılacnkt.ıf 
Taliblerin 8/ 10/ 941 taı\hlne kadar Esklşehirde Hava Okulu Komu~ 
ğına müracaat etmel~ri ve ımtıhan günü olan 10/ 10/Ml tarihinde 
şehir Hava Okulu Komutanlı(;ında bu .unmaları. 

A - Türk olmak ve ecnebi ka'dtnla{la. evli bulunmamak. 
B - Askerliğini bitirmlıı olmak. ~'i' 

c - Medeniyet haklarından mahrumiyet cezasile mahküın 

devlet için muzlr tC'şkilatJara men.sub olmamak. ıılli\ f 
D - İyi ahlft.k eshal:ıından olmak, haysiyet ve namusu {lStell' 

lerle ve alelltlak ı.ğır hapis veya o derece OM:A11 ret 
blr tin Ue mahkOm olrn,.,mı•..._ 

E - Sıhhl ahvali vazıre gOrmeğe müsaid olmak Cra.porl&l. 
F - Lise veya muadili tahsil görmüş olmak, veya Devlet me~.t 

ı;ıı.l" 
rlyetlerlnde hizmeti mesbuk olmak ve bunlara ald vesı 

ibraz etmek. c14ıJ 
H - En az üç sene blzmet edeceğine dair noterlikçe mus:ı 

taahhüd senedi vermek (1119.8508) 

ZiRAAiT BANKAsı 
tturuıuş tarihi· 1888 

Sermayesi: 100.000.'ooo Türk Lir851 

• Şube ve aJans adedi: 285 
Zirai ~ Ucari her DeTi lııaJaka maametcldl 


