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Hamlet tercümesi 
ha\<kında düşünceler 

Yazan: S. 8. Savcı 
Yazısı 3 üncü say/ ada 

Bizim sulh 
hedeflerimiz: 1 

Bir sözle uyanan 
acı hitıra 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
la asın umum miıdUrhi~Unun rckli manada sulh ve emniyet ku· 

...... bır Bay Fcridunu var. rulmasından ve istikbalin herkes 
\~a. istatist~e çok meraklı- için hesap kabul eder bir hale 'el
~ ~tını bulsa bu zamanın meslnden başka dilcgimiz yoktur. 
~Ya Celebisi olacaktır. Hiç bir gaye içın kumar .~~.nam~· 

'Feridun gazeteleri dikkat ve ya ve_ ':arlığımızın en kuçuk. bı.r 
~.ılc okur. Bunu yaparken zerresını tehlikeye koymaga ıhtı· 
~ ı ölçer, bıçcr. Mesela muh· yacımız yoktur .• 
\r &azetcıerde başlıkların ne ka. Halbuki Ankara yolunda ateşli 
~ ll\etnin 00 kadar yer tut· ı bir arkadaşla gorli~üşttim. Kabı 
it llnu ezberden bilir. Geçenlerde kabına sığmıyordu. Şu yolda soz-
~•tetcıerimiz hakkında pek fa- lCI" soyl?yordu: . 

bir eser ne~rcımışti. - Dunya kasırga halındc ıkcn 
~n gun Ankarada nasın u· boş durmak olur mu'? Biz _geçen 
a 1'4udUrlügune uğramıştım. harpten sonra bu kadar arazı kay. 
· Pel'idunu gordum Bana dedi bettik. Arazı kazanmak i~in bir 
· · daha boyle bir fırsat ne zaman fle 
~' Stıin pek scvdiginiz bir mcv· geçer? Bunun için de mutlaka bir 
'ar. Şu fikri bir dilziye tekrar tarafın arkasına katılmalıyız. Gün 
~Orsunuz: o:Biz hiç bir tarafın kaybetmek caiz değildir ... 11 

•na katılamayız, aleti olama· Hafızamı yokladım. Ben başka 
~ıç bir yem i~tihamızı kabar- bir defa da bö>·le sözler işitmiştim. 

b • goziımüzü baglıyamaz. Çün Acaba ne zamandı? •• Hatırladım: 
~t kendimiz bir tarafız, sulh ve Umumi harbe girmemizin arifesin· 

ıı ~ tarafıyız. Herkes günün de idi. 
de bizim bulundugumuz >·ere O sıralarda Enver Paşa ve onun 

t...,~tır. Bız de karanlıkta yol gibi düşünenler kendi muhitlerin
~~enJerin sulh ve emniyet he· de şu fikri tekrar ediyorlardı: 

dı bulmaları, prensibe ve hak· - Ne duruyoruz; harp bitmek 
~aranır bir sulh yapabilmcle· üzere ... En ıeniş rüyalarımızı ger· 

\.,1~ etrafa ışık ve nur saçmakta ~ekleştirmek için bir daha böyle 
... q edcceğız.,, Bu mevzu etra- fırsat otur mu? Haydi bir tarafı 
: son birkaç ay içinde kaç ya· tutup hemen kavgaya atılalım. 
> ~ınız, bıliyor mu. unuz? Tam Enver Paşa, böyle düşünmekle 
•azı... kalmamıştı, KumaTda yüzde yüz 
~~enbire saşaladun: Ayni mcv kazanacağımıza itimadı olduğu i· 

'1 "'411Clı;ında birkaç ay içinde 39 çin memleketi zorla harbe sürük
' lazrnışım ha! Demek ki ayni lemiş, bir sabah uyandığımız za
rı temcit pilAvı ~ibi tekrar man kendimizi harp halinde bul· 

belki de okuyucularımı sık· muşluk, 
~ Enver Paşanın saikleri arasında 

•tada çok hurmet elUiım yarı yarıya memlekctt sev&~1 ve 
~t tle göruşüyordum. Sevılll 18hsl ihtiras vardı. Bygttn de ayni 

1 
Uurn hakkında B. Ferıdunun 3ekilde dü~nen azlıiı fkiye ayır· 
lı ıstatistiği anlattım. Pek ho. mak mümkiındilr: Menfaat ve ih· 
lıttı. Dedi ki: tiras yüzünden akıllarını ve milli 

11 
~Ylc guzel mevzuıın var da iradelerini kaybederek ecnebi be-

' ne diye yalnız :rn defa işi~- şinci kollarının en yaldızlı haplar 
39 değıl. 139 defa ay11i fikrin şeklinde uzattığı yemleri yutanlar 
~de durm~lıydın. ÇtinkU ve bir de. ya bunların tcsirile ve 
'ketin hakiki menfaatlerine yahut kendi yanlış düşüncelerinin, 
~ düŞtınce zaviyesi budur, E· galat görüşlerinin ve coşkun his· 
~ 1z kendimiz sulh ve emniyet lerinin tesiri altında; menfaat ve 

'hz. Dünyada hakiki ve sü· <Devamı Sa: 3 Sü: 1 de) §§ 

1'INi NBŞllİTAT 
PBOGBAMIJllZ 

25 llkteşrinde 2 yeni tefrika ve 
bir makale serisine başlıyoruz. 

Bir müddettenberi tefrika ettiğimiz .. 
MltLAKllLI KllDIN ,. bu sayımızda bitti. 

Yarınki sayımızdan başlıyarak: 

klZ KARDEŞiM 
Sa,lıklı ha kiki bir büyük hikayeyi 

neşre başlıyoruz. 

2S llkteşrin sayımızdan itiba
,.e11 gazetemizde şu yeni neşri· 
llat programını bulacakaınız : 

1 .. BERRAKLIC';A DOC';RU 
~met Emin YALMAN'ın memleket meseleleri 
hakkında esaslı düşünceleri havi bir zazı sarisi 

~ • Macaristanda Türkler 
Meşhur Macar romancısı Maurus 

Jokay'ın tarihi romanı. 

3-K 1Z1 L KAYA 
Vikki Baum'ın çok ince, çok cani. bir 

~0rnonı. Rezzan Emin YALMAN tarafın
an •ürkçeye çevirilmiştir. 

~~•trtpt progra•ı•ı• llaklsıata lt•adaa •••· 
~lıllalan•ızdı dallı lula talıllit wırıoıtı.. 

İırtifa eden Japon Başvekili P ı·ens Konoye bundan evvelki 
kabinesi aza larile beraber 

Japon 
kabinesi 
istifa etti 

Pek yakında mühim 
hadiselerin 

çıkması bekleniyor 

Siyasi mahafilde 
büyük bir 
faal.i yet 

gözükmektedir 

Japongada 
harp 

hazırlığı 

Çunking' de Japonyaya 
taarruz için planlar 
hazırlanıyormuş · · 

('ocuk ve kadın· 
lar Milli Alüda
f aa hizmetinde 
kullanılacak 

Toklo, 16 ( A.A.) - Jııpon hıı.bcr· Tokyo, 16 CA.A.) - Reuter: 
!er bUrosunun bıldlrdiğıne gore, Kcı· Harıcıye nezaretine geldiği söyle· 
noye kabtnefi dUn saat 20,15 te ıst.ı· nen bir habere; 'öre, So\"YeUer 
taaı~ı vermi,tır. ~rena Konoye dUn dun. Japon elçililine, Moıkavayı 
öğleden .sonra kabln~lnl teşkil eden 1 lcrketmeğe hazırlanmasını lavsıye 

nazırları birbiri arkasına k11bul cl· ı etmişlerdir. 
miş ve kendılerıne ıstıfasının seber· Tokyo. 16 (A.A.) - Japon yiik 
lerıni bildlrnııştır. sek mektcplcrile üniversiteleri ta 

Haberler bUrosunuıı i!O.ve etUğine lcbcsinın ders yılını muayyen ta· 
göre. Konoye kabinesi, milli polltı· rihten üç ay evvel bitirmelerini 
kada tal<ip edlll'cek usul hakkınd:ı karar nllına alaı\ imparatorluk e. 
kabine azası arasında fıldr blrlığı mirnamesi neşredilmiştir. Bu emir 
bulunmadığından istifa etmiştır. namelere göre. bu talebeden ya§· 
Prens Konoye, nazırları ile mutabık !arı ve beden kabiliyetleri müsa-

ASKERJ VAZIYET 

Rus müdafaa .hattı 
nerede kurulmalı? 

Rus orduları hangi hatta çekilebilirler, 45 
gün içinde daha neler olabilir? 

Yazan· Ihsan BORAN 
Doğu rcphnlnd.eki harekata dı&1r 

en muhlnı habt'rler -:unlardır: 
1 - )lt'rı.~;ı. boıK<'~imhı Kallnlu 

\e Kaluga Alınan .ı.ıtalarıııın elin· 
decUr. 

"! - ;\loeko\a meldan mıaharcbe· 

ııJ, ~llrln dı" müdafaa hatları onü· 
ue intikal etnfr:tir. l\lo,.&ı;o, anın bo· 
f&lhlmnı lı,leri artmı,lır. 

3 - RadJO Gaı.etesJnin haber 
'erdlllue ıore Odeı.a dü,mıil}tür. 

0

Dünkü yıuımıı.da Solyet ordula· 
rının dotu \t' t'flnup dotu iııtlka· 

meUerlnde <-ekllmeel k'ap ettiğini 

izah ettik. Buıtünkü haberlere gore, 
bu rekllme lüzumu artık hem mu
kadderat ,., IM'nt de sel·kıaJcen k•· 
btclu. Zira Ma,..ı Tlm~-enko or· 
dadan hem <"f'phedf'n yarılmış ,.e 
hem de ~I '' renup ttnahların· 
clM tehlikeli bir ff:kllde kuttatılac·ak 
ltale selm6'tlr. Artık Alman ordu· 
lwı kartıı11nda clerlnllil haiz bltlttik 
bil' 111öclafaa cepheıll yoktur. Alman 
ordalan artık MoııkOTa hl:u.-.ından 

flmlıle n cenaba çarkederek Man!
tel Vor~ , .e Marfl99) BadtyenJ 
ordularını da cenahlanlldatı ku,atıp 
lmba eRMte t~ edebUir~r. 

Böyle bareka• plfmek . ıçtn kara 
..... kadar öakrtnde dalla 45 slln· 
ltlk btr zaman vardır. Ve Alnıaa • 
•wı harp tecröbelert sQzöaöae se· 

<Devamı Şa. 3, Sü. l de) §X§ 

Vekiller heyeti 
toplantısı 

Ankara, 16 (A.A.) - Vekiller Hl'· 
yeti bugün saat 16 da B1l-4Vekilette 
Ba4vekll doktor Refik Saydamın ri
yuetl altında haftalık toplantısını 

yapmıttır. 

Dün Alman ve Rumenler tarafından alındığı 
bildirilen Odesa §ebrinden bir gorünü.s ,-

Almanlara göre 
Kumenler 
Odesayı 

işgal ettiler 

llallala Y8 Kalaga 
Almaalarıa ellDde 
Rus mukabil taar

Sovyetlere göre 
Almanlar 

' 
Merkez 

rhattını yardılar 

vazı,et çok 
vahimdir 

kali:lıktan sonra saat F de saraya it olanlar orduya yazılarak diğer .. '11 
gitmiş ve kabinesinin istifasını ım- ıerinin de başka yerlerde hizmet· Amerikaya göre 

ruzlan geri 
püskürtüidü 

Harp meydantnda 
yüzbinlerce Alman 

ölüsü var 
paratora vermiştir. !erinden istifade edllecektir. 

Tok!o, 16 (A.A.) - Japon siyası Resmi bir haberden anlqıldıiı-
mehafillnde bUyük bir faaliyet hll· na göre, bu tedbır, Japonyanın 

Devamı Sa: 3 Sü: 5 de) % (De,-amı Sa. s. SU. 6 de) §§ 

Y enişehirde beş 
ev yıkıldı 

insanca hiçbir zayiat yok· 

İtfaiye, enkaz altında kalan bir beygiri 
sağ olarak kurtardı 

Yenişebirde yıkılan evlerden bilinin enkazı 

Evvelki gün Yenişehirde bir inhi- · miş ve bina oldu~ gibi yanındaki 
dam h(ı.disesi olmuş, üç katlı bir Cı\' 'ft!) ve 71 numaralı kalaycı KAmlle 
birdenbire çökel'Ck yanındaki ıkı e\'l ait C\'lerın üzerine çôkmUştUr. Enka· 
daha yıkmış ve üç e\'İ de hasara ıığ zııı ağırlığıle bıı iki ev de yıkılmış 
ratmıştır. \ 'C yokuş nı;ıağı Vişne sokağına doğ::"tı 

Çöken ev Derealtı caddesinde Ve· 
1 

nkan enkaz Bahanın 10 ve 12 numa· 
ralı evlerlle Peponun da 14 numarr.'ı 

hap adında birisine alt Uç lrntlı ve . • 
e\•ını kısm<>n yıkmıştır. 

her katında da kiracı bulunan kıs· BUytlk bir tcııadl\f eseri inhidam 
men klıglr 67 nunlarnlı blı· bınadır.

1 
esnasında her Uç evde de kimse bu· 

E\•ln son günlerde yağan yağmurla· lunmodığından insanca bir zayiat ol· 
rın tcslrile sol tarafa doğru meylet· mamış, sadece iki beygir topraklar 
tığ! Belediyece görülmüş ve kiracı·ı altında kalmıştır. 
ıara derhal evı terketmelerı blldtrı: · Deı·hal vak'a mahalline yetişen ıt· 
mlştir. j t'aiye enkazı tem.zlerken hayvanıar-

Blna evvelki gUn tahliye edllfrken.

1 

dan blrıni sağ olarak kurtarmata 
bırdenbire şiddetli bir &'llrllltü 1f1tll· muvaffak olmu~ur. 

Konoye'nin 
istif ası ile sulh 
umidi kalmadı 
japon donanması 

zimamdarları kabine 
buhranma amil oldular 

Va.flnston. 16 (A.A.) - Of:: 
Japon kablneainin istifaaı Amerl· 
ka slyul mehaflllnde umumiyetle. 
Japonya ile Birl~lk Amerika U
zakşark meselesinin sulh yolunda 
hallı ıçin cereyan eden müzakere· 
!erin nihayet bulmuş olduğu şek
linde tefsir edı\mektedir. 

Bazılan, Prens Konoye'nin Baş
veklletten çekilmesinin, Rusyııda 
ki askeri vaziyetin vahamet kes· 
bettiğı zamana tesadüf ettiğıni 

:ıoylemekte ve yakında Slbet·ya 
sahil ,·llAyetlerlne mUtevecclh 
bir Japon hareketi imkanının 

me\•cudlyetlni tahmin eylemekte
dırler. 

Son günlerde müfrit mUl!yetçl 
anasınn tazyıklarının fevkalAde 
artmış olduğu ve bunun, Prenıı 

Konoye tarafından takip edilen 
harici slyuetln de,·anıı imkAnını 
ameli olarak selbcylemlş bulun· 
duğu söylenmektedir. 

Japon donanmaııı zimamdarla· 
rının son kabine buhranında oy
nadıkları rol Vaşingtonda bil· 
hassa ehemmiyetlı sayılmakta· 

dır. Japon donanmasının cmuha· 
rebeye hazır olduğu ve harekete 
geçmek için sabırsızlandığı.t 

hakkında M. Hideo Hirade tara· 
flndan yapılan beyanat, .şimdiye 
kadar Bırleşik Amerika ile barış 
yolundaki mUnasebetlerin !da· 
meslnde en kuvvetli amil olarak 
t.eltkkl edilen Japon donanma· 

1• sında, vukua gelen istihalenin 
manidar bir misali olarak göste· 
rılmektedlr. 

Berlln, 16 (A.A.) - Alman ordu· Moskova, 16 (A.A.lı- 15 teşrını· 
ları ba11kumandalığının tebliği: evvel tarihli Sovyct akşam tebliğı· 
Şarkta muharebeler, .şimdiden, So'li I H - 15 teşrinıcn·cı gecesi merkez 

yet hUkQmet merkezınin takı ibcn 100 cephesındc \•az Y<'l \.ıha met kesbet 
kilometre uzağmda bulunan .Mosko· I mışur. 
va ve dış müdafaa hattının btrçok 1 Almanlar müh.m mıktarda tank· 
yerlerinde cereyan etmeğe başlamı~ !ar \"C motörlU piyade kuv' etlen!e 
tır. harekete gcçmışler 'e cephenin bır 

Moakovadan 160 kilomet~ mesafe· kesiminde Sovyet mudafaalannı yar· 
de, bırl 'batı şlmalınde ve ~ğert ba· mışlardır. Sovyet kıt lan dUşmanm 
tı cenubunda, ehemmiyetli birer şehir llerı hareketin kıır.Şı kahıamanca 

olan Kallnin ve Kaluga birçok gtln· muka'licmet etmekte ıscleı de dUşm:ı· 
den'berl elimizde bulunmaktadır. na ağır zayıat 'crdlrt>rek gerılem"k 

Huıusı bir tebliğde de bildırllml~ mecburıyet•ndc kalmışlardır. 

olduğu gibi, Brlansk ve Vıazma çlf· İki haftadanberl bUtUn Sovyet şe
te meydan muharebesi bitmek Uzere· hlrlerlnde ve kasabalarında eli sil!h 
dir. Briansk'ın şimalındekl cephelerde tutan bUtUn erkekler askeri talim ve 
çevrilmiş bulunan kuvveUer dUnkO terbiye gormckted.rler. Mll;>onlarc.t 
gün zarfında imha edilmiş ve düşman erkeğe şıındılık harbin usullen ötte
kanlı kayıplara uğramıştır. Brlansk tllmC>ktcdır 

cenubunda mağ!Qp edilmiş düşmanın Londra, 16 CA A) - Moskova rat: 
çember lçıne alınmış olan baklyesinın yosunun sp kert, Mosko\"anm garbın
imhası devam etmektedir. da bır ke im n A m nlar tarafından 

BUkreş, 16 (A.A.) - Stefan! : 1 yarılması Uzenne c ddı bır tehlıkenın 
YUksek Rumen kumandanlığı aşağı başgösterdı nı bllduını tir. 
dakl hususi tebliği neşretmiştir: Kı· 

talarımız Odesanın şımdıkl müdafaa 
hattını yarmışlardır. Düşman bUtü 1 

cephede rıcat etmektedir. Gnlalacovo 
Dalnik ve Tartaka bu sabah saat se· 
klzdenberl elimize geçmıştlr. Ueri ha 
reketlmiz devam etmektedir. Ode,;a 
yanmaktadır. ı 

BUkreş, 16 (A.A.) - O!ı: Rumen 
umumi karargAhının teblığlnc göre, 
bugUn ötJeden sonra Rumen kun·ct· 
!eri Odesaya girmi9lerdır. 

BUkreş, 16 (A.A.) - Ofl Odesa ö· 
nündeki Rumen kuvvetleri kumanda· 
nı General Sluperko ıstıfa etmlştır. 

Berlln, 16 (A.A.) - Alman radyo
sunun bıldirdlğine gore Alman ha\•a 
kuvvetlerine mensup mUhim teşek· 

<Devamı Sa. 3 Sıi, 6 da> X§ 

Sovyet hükumeti 
Moskovayı 

terk etti mi? 
Ankara (Radyo Gazetesi) 

Sovyet hukilmetinin Moskovadan 
ayrılarak Samaraya veya Kazana 
nakledild!Ji tahmin edilmektedir. 
Fakat yakın bir ihtimale göre Sa· 
maraya nırklefliltiiiı zannediliyor. 

Spiker halka harp mcytlanının .ı.ı· 

binlerce ve yUzbml rcc Alman zabıt 
ve ncferJnln cesl'tlerıle \ e yüzlerce 
Alman tankları "e tayyarelerne dol· 
muş olduğunu söylcmlştır. 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet öğ· 
<Devamı Sa: 3 Su: 1 de) X 

Bir Amerikan 

gazetesine göre 

Rusyaya mal· 
zeme nakli 
durduruldu 

Rusların mukavemet 
edecekleri şüpheli 

görülüyor 
Nevyork, 16 (A.A.) - Ofi: Nev. 

york Herald Trıbune gazetesine 
göre, Rus ordularının Alman taar 
ruzuna mukavemet edebileceği 

şüpheli olduğundan tıukUmet, ma· 
verayı Siberya demlryolu ile mal
zeme nakllni tehır etmfıtiı'. 
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Et mes' elesi Lizbon: Garbi Avrupanın 
son barış sığınağı Sarkmtılık ihracat mallanmız üzerinde 

devam ediyor: geniş bir spekü lasyon başladı Vali 
· ı . . . . Amerika ve lngı " 

muavmı vaz1yetı t }eri [İspanya. ve Portcltlzin istilA Jı~fi olacağına da:ır 
bir, ıkl glln evvel bir söz: çıktı Portekiz Avrupanın her , 
yerinden kaçan bl"lerce siyası millt:«inin cyeşil hudut• 
dıyc tanıdıkları so:ı. sığınaktır. Portekizln buglln arzel· 
tığ iç mnnzara hnkk ııda Llving Age me<.muasırdn te-

izah ediyor tere gaze e et' 
benıeD il 

• dl1C cttl~ımız aşağıd..ıki !'lcfıs yazı bu sırada hcrhakle 
mcrııı. ve zevkle okunacaktır.] 

Egcr ml'mlcketlni harııten uzak tutacak clümen ltullan:ıbilirse Por· 
tt:kiı:i harpten kurtarabilecek ol an Antonlo ele alazar yetim 

ı;oc·uldarla y en~ek yerken 

Loncİı a • Lızbon tayyar ılc I.lzbo· Portckız.n şımdıyc kadar harp hn· 
na yaklaftığım sırada glln bııtıyor-1 rıcl kalması nskerl Jmvırctı sayesin· 
du. Lızbonun o yaman tıınanının h •ı· 

1 
de olmJmıştır. Bu ordu topcudan 

larafınd ı ık! ı· yn ,mağa b u~lnmıı;· 1 nıahnım bır trk fırkadan ibarettir., 
tı Hayretten ad t ı nefesim tutuldu. Portekiz donanm::ısınd:ı dn altı tor· 
On dort a~d.r Londrada harp \'e kn· 

1 
pitodan başka bir şey yoktur. 

rnnlık ıı;uıde ya- lspanynda Gc-
ı;ıı mı"ttm. UUnya· Yazan: neni Franko'nun 
da hf\H\ ullı ve nuruz 'e ltlbarı 
.~ık kaldığınll goz Erle Sevareld snr:uıma halindc-
ı rım ınanmıyor- dır. Portckız.ı iş-
au. ı:;-al ederse itibarı 
Tanannın kumaıotu b:ına dürte-, dcriıal yUkselır.Ji'akııt !nı;lltere lsp.ın 

rek ıkl tık metı gu lerdı: yayı Portekiz yollle beslcmelttcdır. Şu 1 
_ Bakınız. ur d:ı do t, orada Unııtlc ki t panya. lccndlm besleyen 

dU.,.man , r dcd clı ısırmnğcı ccs:ıret cdemiyecrk \'e 
Göslerdığt ı tıkaın llcıdcn bırıne Ahımnya~ın 1 panyayı doyurac:ıK 

baktım .Ncvyvıktı< ı gckn Klıpper nıc\•kıdc olmndığıw da halırlayacak· 
tayyarcsı, ha\ alıı.ıa h kim bır gcını tır. Alnıanyaya gclıncc Almnnl:ır .şu· 
azant('lllc , ,, ı~ııklnr ıçlnclc sUzUle sli· nu halıı1arlar ki. Portekızln Afrika, 
zlilC', garbi Avrupar ın son scrbc.,t lt· Asyn ve Atlantıkte bulunan arazuıl, 
mnnına lnıyurdu. nna yurddan daha. kıymotlidıı·. Al· 

Kamarot d•ğeı· istikameti göstere· nıanya Porlckızc l:ird 1ğl caniycde bil· 
rck ızah ettı: tUn bu yerler 1nı;ııtzlcr1n clıne d\işc-

- Hcrll 1dc ı;elcn t ıyyarc.. Be;-· ccktir. 
ıın • Lızboıı h8\ a haUı ıkı giln CV\'Cl ı Portekızın JıA~ lııtikl:ılino s:ıhıp 
i.şleme"'c b şl d . 1 k tayyue ile kırk olabllnıcslne baı,ıka. ııebepler de var· 
turist Porkk 7~ tndi. dır: Pm·tekız, Atlantiit ve Akdeniz 

\ 

Ağustos ipt dalarında Murat 
Scrtoğlu ismlnC\o bir nrkn<laşı 

gnzctcmızin hizmetine almıştık. 

İlk gUnUndcn başlayarak çalış
ma tarzından Jıoşnut kalmadık. 

Belki dUzelir dıyc iki hafta dişi
m.zi sıktık. Gozetcyı knsdl de· 
nccck bır şckıldc devamlı Slırct
tc geç bıraktığı!'n görUncc niha
;} et hızmctl:ı n.hnyct vcrmcğe 

mecbur olduk. 
Bu nı kaa.ı ~ bize t>uncıan 'dorn 

yı itin bıığlanıış, geçenlerde İk· 
dam gaz.ct.rslnde kin ve garaz 

1

1 

kolum bır yazı ile satııştı. Biz 
de, yazıdaki ıımadın ı;nrıu: mıılı 
sulli olduğunu kolayca. isbat ve 
Murat Scrtoğlunun gösterdiği 

iki !tatlı kl\çükiUkten dolayı le· 
cs:illrtimiızU ifade ettik. 

DUnkU 11tclıını ı;azetC$lndc ay
ni zat bıze yeniden sataşıyor. 

İhtiknr yol.le namussuz ellere 
para akmasının memleket lı,;l:ı 

nekadnr bUyf.lk b.r lktısaclı ve 
ıçtımai tehlıkc olduğunu flerl su
ren bır m:ıknlcmlzın mana \"O 

gllycslnl tamamlle tahrif ettik· 
ten sonra bu tahrif edilmiş şekle 
evvela uluorta sataşıyor. 

Bu znta son defa olmıı.k lizerc 
şunu söylemek isteriz iti bu usul 
ve vasıtalarla sarkıntılık eden 
adamları, bir münakaşa için kcn 
dimızc muhatap ısa:,mıyoruz. 

Bundan sonra entaşmalanna ts
tedıği kadar devam edebilir. ç.r. 
ki:ı bir şahsi garazın mahsulll 
ol:ın bu ncvı yazıları baş çe,•ırc· 
cek kadar bile alA a Uıyık 
ı:;aymnyacağız. 

Yalr.ız Ankara caddesinde; 
karşılıklı saygıya d yanır, temiz 
ve nczlh bir mllnaknşa. hava.sını:ı 
esmesine ve meslek şcrc! ve 
haysiyetine hürmet cdllmcsınc 

taraftar olduğumuz için bu iki 
yazı hakkında Basın Kurumu 
Haysiyet divanının <llkkatlnl 
cclbeltik. 

J 

İs tan bu 1 
fatihleri için 

Topkapıda büyük 
bir abide yapılacak 

L zbondan ylrnıl, ) h ıı be, kılo· lı<;!U et yollarının birleş tığı noktadu·. 
met uzakta E torll dında. bir say· Lubon, blltlin muhıuııml ıın Amerl
fıy )eri ur. Ot d:ıki P<alas i>lclınel kaile t m sını temin eden son lınıan. 
\ ardığım uman t&lıhln beni iki nu- dır. S<mra Portekızın Bcrbcst bir !'.l· 
maralı cihan lıarbınin en bılyiik ca- ha olnıaııı, her ıkı taruf casuslarının 
susluk merkezine S<'\ kettığıni farket· ışinc gelmektedır. Londra • Lizbon 
tım Salonlarda,'' rda, terasalarda hep hava hattı, gızll Alman vo İtulyan 
alçak sc le konuş ı Almanl r, ıtaı- casuslarının lngılt<'reyc girip çıkmıı.
yanlar, !ngilıt.ler, lspa ıpyollar var- sına hizmet eden birıcilt yoldur. 1sta.nbul Bcledıyesl, 1stanbula ) ,.. 
dı. Derın nınroken koltuldnra göm il 1 i03 senesinden beri Porl<'klz, iten· pabilcceği en bilyillc kadirşinaslığı 
ll'rck cıı:mslarının roporlnrını dınh· di parrumıı İngiliz parasına. uydur· yapıyor. 

ihracat mallarımızın fiyatları anor
mal denecek nisbette yükseliyor 

Fiyat ınurakabe komis~ı-onu dün 
vali muavinl Ahmet KmılPn riya· 
setinde toplanarak et meselesini 
gorlişmilştür. 

Komisyon k;timııından sonra va. 
li muavini Ahmet Kınık bir arka. 

Almanya ile yapılan son nnlaşm. 1 mallarmın da lhracnt plya.sanıızı ın- da§ımıza beyanatta bulunarak de· ı 
mevkii tatblka glrmf.\I bulunmakta· hisarları altına alnn bir kısım tUc- mi~tir ki: 
dır. Şehrlmf%dekl bir çok tüccarlar carlnr yUzu_ndcn tesir alhndn kala· cı İstanbula son ı;Unlcrdc cok 
Almanyayıı. mal ihracı hazırlıklarına cağı pelt aşıkAr suıcttc meyd:ınıı. çıi< k 
başlamışlardır. maktadır. miktarda koyun gelmiştir, Artı 

Almanyadn.n yapılacak flhalM için Deri fiyaUarı bir kaç ı;Un zarfır.ua et mescl:Si ~i~c. bir mesele. yok: 
bankalar tarafından da tUccarlanmı· 30 - 40 'kuruş karlar yUkselmlşti:'., lur. nuı;unkü. ı~tımaın~ızda. ka~.~ 
za akreditif temin olunmaktadır. Bu yükseliş bugüne kadar dcı 1 flyat- 1 ıarın dılcklerını t~t~ik ~ttık. 1 ı

larında hiç bir zaman görl\lmemlş yatları arttırmak ıçı.n bır sebc~ 
Öğrendlğlmlze göre Alma.nyaya bi ük 1;,.t· bulamadıgımızdan fıyatları eskı r y se..., ır. . . . 

:ra.pılacıık ihracat için memleket aa· Ynğlı tohumlar d:ı kilo başındı fiyat üzcrınden ıbka cttık. 
hlllnde bUyUk sermayeli tUccarlar 5 le 10 kuruş arasında blr yUksek!ık Önümüzdeki aylarda hayvan ii
geıılş mık tarda bir spckülts:ronıı ba+ göstcı-mektedlrlcr. inhisarcı tüccar· yatlarında biraz fark olacrıktır. 
Jamı~lardır. Bu spekUJAsyon yUzUn· !arın bu ı;ekllde spelcUIAsyonlara de· o zaman et normal olarak biraz 
den yağlı tohumlar, nebaU yağla:-, vam etmelerine müsıımahıı. edildiği yükselecektir. 
deri, keten, kendir, a!yon, p:ımıık, taltdlı'<le fıyaUarın daha da l Uksele· Keçi, sıı,:ır, ve dana etine de fi· 
paçuTa, iplik dökllntillerl ve ke,:I eegl muhakkaktır. yat tcsblt etmedik el bolla~tı~ı ı· 
kılı !lyaUarmda bugUne kad:ır ı;ö- Buı;U:ı ihUyacını .şiddetle hıssetU· çin bu nevi etler ucuzlıyacaktır.ıı 
rWmeyen anormal bir yUkscklik gö· ğimlz: lthal:'l.t piyasamızın sıltıntıya --O---

ze çarpmaktadır. dllşmcmesını temin ıı:ın ıhracat pıya. Eminonü-Taksim arasında 
Yapılan anlaşma hUkUmlcrlnde.-ı samızı kontrol altına almalı ,.0 lıu 

olmak üzere, ihraç cdılccek mallarla şekilde spekUIAsyon yaparak bir kı· otobüs işletilecek 
:thal edflccek mallar nrnsında, bu· sım tüccarları ihracat piyasasına is· İstanbul Beledlyesı halita bir ko· 
ı;UnkU icaplara uygun bir teadUI ve tcdlklcrl fiyatı dıktc ettlnncğe b:- laylık olmalt Uzere Eminönü • Tak· 
mm·nzene olacağına nazaran, ithnltıt ralrnıamalıyız. 6inı arasında bir otobils servisi ıhdıı· 

sınıı. kar:ır Yermiş ve bu hatta 17 c,· 

tobUsün işlemesi için lertıbat nlın· 
mııştır. Bu hat derhal faaliyete geçe 
cck ,.c bılhassa sabah ve ııkşamlo.ıı 

halkın nakli hususunda bUyUk bir lh· 
Uyacı karşılayacaktır. 

Muhtekir iki kömürcü 
mahkum oldu 

4 liralık kösele 8 liraya 
satıl!r mı? 

Davutpaşadı:ı. kömUrcUlUk ynpıııı Kapalıçarşıd:ı. 14. numarada kose-
Abdullnh adında. bir!sl, Ycnlkapı ıs- lcclllk yapan A!eksandıos kilosunu 
tasyonuna. getirttiği 600 Jdlo nıan- 400 kuruşa aldıtı .köseleyi SOO kunı· l'aJöslm • Beşikta~ otoblislcrl de 
gal kömUrünU toptan olarak kilosunu şa satmak su~undan asliye !kınci cc· 

ahk i 
lşletllecek 

5,5 kuruştan satması llzım ı;clirken za m emes ne verılmlş ve dl\n ya-ı 
7 kuruştan sat.arken yaknlannu~. dün pılan muhakemcsuıdo cteK \'c dcrı Benzin t hdidatı dolayısıle kaldırı
asliyc ikinci ceza mahkemesinde GÖ· kısımları atıldıktan sonra köseJe"i lan, Traınıray ıdarcsinc aft Takıılm • 
rlllen .muhakemesi sonunda 25 lira bu fıynta satarsa ancak meşru b.ır Beşıktaş otobUslerinın tekrar ça.lış· ı 
para ,.e bir hafta da dükkfmının kn· lıadde kür edcb,lcct'ğ!n, ıddia etmış· tırılması için benzin verilmek Uzeıe 
p:ıülm:ıııı cezasına. mahkum cdllmış- tir. Mahkeme bu e.hetı Ayakkabıcı· lstanbul vııa.yetinc müracaatta bıı- ı 
tır. lar cemiyetinden sormağa karar \'Cr· lunulmuştur. Bu otobUslerln hüyUı. 

Bundan başka, Yc<llkuledc, Kazu·ı ınlş, bu rnnksatla mtıhakem('yi baş· b,r ihtiyacı k:ırşılnma..c;ı cıhetllc ~le· 

d k
.. ,._ "'lUk 

0 
ka bir ı;ilne bırakmıştır melerl için lllıtınııı olan benzinin ve-

ı;cşmc e omwcu yapan sanna · 
d 

n ht lif k' kö '"rti 71 o rllece~ne muhakkak n;ızarl\e 'bakıl· a uç mu c ımscyc mu - --
. ku .... !'ht "k - m~ktadır. 

kuruş yerme 8 ru.,. ... -ın sattığından• / ar !araması yapJ/dı 
dün ayni mahkeme ta.rafından 6:i lira F' 
SOO kur~ para c~asına ve 21 ı;Un ıyal murakabe kontrolorlcri 
do dUkkAnının seddcdllmoslne mnh- dün lleyoğlu, Eminönti ve Be~lk· 

Düzeltme 

kflm olmuştur. 

Romanyadaki bandajlar 
geliyor 

Romanyada.-ı Blparlş edilen traııı

' ay bandajlarının tesellümü için b!r 
mümessilin Romanyaya gldcceğlrl 
bildirmiştik. Hnzır vaziyette olnn bu 
bandajların tcsellUmllnc memur cdi· 
len elektrik mUlıcndislerinden Sllley
man Seden iki güne kadııı· tstanbuı
dan hareket edecektir. 

taş kazalarında umumi bir ihtikfır Vatan gazetesi yazı işleri müdür 
taraması yapmışlardır. luğüne: 

Yapılan araştırmada 8 muhtekir Haftalık mutat toplantımızda 
16 • 10 - 941 tarihli gazetenizin i

ki asap ve 7 kadar da bakkal Yaka. klncl sayfasında üçüncü sütunun· 
anmı~tır s 

1 1 
· .. da yazıldıcı veı;hllc zabıta i§lerine 

~ç u ar bugun Adlı~cyc \·crilc· ı ait bir gürü~e mevzuu bulunma. 
cckhr · · dısı tavzih olunur. 

~· 
Bayrama hazırlandım yor , c blrbirkrtnı göz hapsinde tu- muş ve başlıca ihracat maddesi olan Öğ'rendiğınıizo gonı Topkapı mey

tuyorlardı. şarııpl:ırını 1ngllız inhı ıı altına danını açmaya karar veren Belcdıye 
Bu fısıltıl r ar lSındıı da brlkl Poı· vcrınlştır. Halk eskldcnbcrl İngıllz burayn bir abide dlltmcyl lcararlaş· İki azJ/ı htrsız yakalandı o nıç tutmıyanlar kadar o· 

tekizın mukadderatı kararlaşıyordu taraflarıdır. Fnknt dlktll.tör ıırofe.,or tumı' \'O bunun içın şimdiden tet· Kamil ve Haısan adında iki kişı ruç tutanların da umüba. 
kanta camekanındaki bir tepsi bak 1 
lavayı görüp de parmağını önce 
cama süren, sonra ağzına götilre. 
rek yalıyan çocuk gibi, maiaza ve 
dükkAnların vitrinlerindeki kumaG 

ları, ayakkabıları, gömlekler!, şu· 

nu ve bunu, gözlerimle· okşadım 

ok§adım geçtim, .. Allah sahipleri· 
ne bağışlasınD dedim. 

Böyle bır kaııe- vcrmcw n evvel yu· Salazar, bir taraftan dıktatör oldıı- kiklere ba9laamı~ır. geçenlerde bir gece yarısı, Kasınıpa- rek, tüy gibi hafif geldi geçtiıı de· 
muşak t bıaUı, diırU t ruhlu Porte· ğunu, bu· taraftan da ınıhv r ha~p Yapılacıık abldo meydanın tam rır· şada Mehmet ŞUkrünfüı döknıe ve dikleri gibi ramazan bu sene de 
kizlılcrin ı·eyiııı seran olmayacaktır. mekaııızmasının Portekiz! her nn çığ. tasında. olacalt ve sütunun Uzcrlnde demir fabr!.kıısma t;lrcrek atclyedcn sonuna yaklastı. Hiç şüphesiz ço· 
Portekız kuru ve fakır bir mem· nemeğc muktcdır bulunduğunu göz tstanbulun fethınde şehit düşen kah· 4. bln lira. kıymetinde mamul eşya ve luk çocuk sa· 

lekctlır. Ycdı mılyon nUfuı u vardır. öniındo tutarak mıh\ ere dost bır Si· raman Mehmcd n mezar taşı buluna· aJAt çalmışlardır. hiplcrl bay. 
~ırnl dıktator sıfntıle bulunan ynsct tnkıp ctmcktcd.r. caktır. Bi!Aharo bunları muhtelı! kimsclc· ram hazırlık 

P f A t 10 d S )az bulu Llzbonda Almanya-.-. temsil eden \ ro esoı· n on a ar n 
1 

bli l"k b ,J Bundan 5 a ır evvel tsta.nbulu re satan hırsızlar yakalanmış ve as· !arına, alış ve. 
kuvHlinl halkı okııtmak s .... , 6 n unsur ar, Y ı ıı· faalıyct hain~· . 

• 1b 1b 1 ı Türk sınırları ıçcrislne sokmak lçuı 

1 

lıye altıncı ceza mahkemesine veri.- rişlerine baş· 
arttırmak. hayat ş:ırUarını iyilcştır· de<lıı- \"E" var.ıycto htıkım gorUnmek· . mişlerdiı-. Mahkeme diln bu duruş· !adılar. Ben 
mclt için kullanmaktadır. Eğer mcın- .ed r. Alman sc!m Baron Honncger, 

1 
şchı~ d~şcn a~kcrc, bu, lstnnbul~ııla.· mayı lıitirmlş, kararını bildinnrk de, kendi he· 

Bu teftişimin neticesi şu oldu: 
Eski bir elbiseyi tornistan ettir· 

lcketıni harptt'n harıç tutacak suret· ı l'ortckiz dlktııtörllnl\n ilmi alaknlo.· rın ) ap.ıc.ıklaı 1 en 1.ıUyük kadırşınas-ı Uzerc muhakemeyi ba~kıı. bir gl\ı:c 
tc dUmcn kullannbllır c o mükrmmel ı ınn lştırnk t!deıı bır fıkır ndanudır., !ık olmak dolayısılc, Hclc<liy<'mlzl bu ı . t ' . sabımrı, çocuk 

· hareketinden dolayı tebrik ederiz bırakmış ır. luktn bab:ıın-
mektcplcrınl, hastaıırlcrıııi, polikli· ı lki prof .. ör pek iyi nnlnşıyor vo Jmy. 1 • o-- 1 . . . . · . 

mck, bıbanı delinmiş bir çift iskar 
pine pençe vurdurmak, en yeni biı· 
&:omlcgimin c-nıklert glln geçtikçe çoğaltacaktır. na.şıyor. lııglllz scfıri Sır W it . -- 1 cıan ııılttığım "'bayramda yenı bır 

S lb bl d 
u 'r rını sık sık ziyaret etmekte kusur Du··n l/j/ayette bir ~Y giymek sevaptırıı scizünlı hatır 

e y r sporcu ur. Her sabah kah· ' Y' etmiyorlar. / Jd lıyarak ııoyle çarşı paznn dolaş· rek yaka ve 
valtısından evvel mutlaka yedi, se- Almnn polis şcft Hlmmler'in sng top anlı yapı I maga, egcr keseye uygun bulur· kolluklarını ye 

teginden kese. 

HERGüN BiR FIKRA 
Kaza orucu 

Osmanlı tarihinde delilikleri 
ile şohret bulan Sultan lbrahlm 
zamanında., Silahtar Yusuf l.'a
§adan sonra Girit kumandanh· 
gına tayin olunan lluseyin Pa
şa da, tıpkı efendisi Sultan İbra· 
him gibi aklen zayıf bir adam
dı. Bu sebeple, o da tarihe Deli 
HÜSe)hı Pa a adı ılc gcı,;mi-;ti. 
Yersiz \'C )akısıksı1. hareketleri 
ile biitün mai) etine illallah de· 
dirtmiş ve niha:> et bir gun, ku
mandası ltlhrıdaki ac:kcri <le ken· 
di~ kal'l!ı baş kaldınnağa mcc
hur ctmiı.ıti. 

A iJer, pa.-;ırnın pagma ettik· 
lcrı kıymetli c.~)alarını satıp sa
vurdukları, blribirınden gu:ıel • 
cariyelerini de bırcr tara
fa çekiJl zevkle daldıkları bir 
ırada, paşaıııu .>akın adamla· 
rından \'e <cııi.,;eı iler :ıra ınd:ı 

baba tanınanlarclan Bekta.'ii l\le. 
mi!,i Declenlıı, bir agacın altında 
oturup düşılnduğunü orta ça
\'tı'ilarmdan biri görür ve sorar: 

- Dedem, ne dl) e yiyiıı içip 
eğlen mi) orsun sen? 

- Kaza orucu niyetliyim de 
ondan. 

...._ Boz niyeti be clcdem, bijy]e 
tünde oruç olur mu? 

- Bozacaı;un, bozacağım a· 
nın ne apa ım ki Deli HÜ eyin 
sağ, Bır bza a uğr:un'lkbn kor 
ku)·orum. 

klz kılometrc yol yUrUr. F•kat mn- kolu olan Bıc!urn ben Estorll'de ıke-r. DUn İstanbul Vıhiyelinde Vıı!ı m.ı· 
1 
sam ya bir kat elbise yn bir çift nilcmek, 

ltun a, fıkir adamları sporcuları biraz oraya. s-eldl. l{im olduğunu LUksem· avinl Ra~ıt Demlrtaşın ba~kanlığı kundura, ya bir gö~l~k, ya bir Merhum ba. 
iç sıkıcı bulurlar. buıg'un en ılcri selen devlet adamı altında bir toplantı yapılmış ve bu I kravat, yahut da başkn bir şey al· bamın uBay· 

Portckizde 1ngıllz B('şlncl Kolu olan Josc! Bcch bana h:ıbcr vcrdı. toplantıda Dahıllye \•ekaletl Sefer- mağa karrır verdim 1 d · • 1 
B . t · . . . k 11 . · 

1 
ram a ycnı 

yoktur. Halbuki Portekiz ı;ızl! emni· u ih ı~nı Hı a. ı ı adamın bana an· berhk Umum Müdürü HUSamettın, D ğ T f ı k l" bi .• ı tl ğ ö \l d o rusunu ı ıra c me .. zım r şey gı~-
:,et te~kılatının bir çok unsurları a ı ına. g r~ i man or usu LUk· seferberlik itlerıle alAkalı daire mu- gelirse, bu kararımdan ancak çar.' mck sevaptırı> sozünü erin eti 

sembuıg u ıstılli etmezden bır hafta dUrler! bulunmuştur. Seferberlik ış· şı pazarda dolac:maga aıt olan kıs· mek için de bir çı"ft y ealgd r 
Bcrllnde Himmler teşkl14tı içinde ye· evvel Bıc!urn LUksemburg sokak! 1 . t f d ''"'ı..ııı ü " k " 1 çorap ım, <t.· erı e ra ın a go • ..,.- m ş ve omıs- mını tatbik edebildim. Bir şey al· eve attım Bayramd .. b • 
Uşmiş ve şahsi doslhıklnr kurmuş- rınd.ı gorUlnıUştUr. yonl&nn bugüne kadar yaptıkları iş- mak kısmını ben del:il etiketlerin ne ayaıııı~a gc"I ""ağ?zene eze 
!ardır Alm 1 P t ki ı · d ı [ArkıtL 'e ·· · ' • ı; " r""e ım. • cın nr, or e z ı ost a· vı ı;onu ) arı o] ler gozden geçırllmlştlr. üstündeki rakkamlar hazfet ti. Lo· TİRYAKİ 

Tcyı:crnc bakınız. Nerede i c ua· 
~ •lacak, dedi. 

Patricıa sukl'ınetıni muhafaza ctmiye 
çalı~ıyor. Yalmz kız krırd~inc bakarak 
mızarlarılc ona: 

- Mutlaka son dakikadrı Sidncy işi 

!arkctti. 

Demek i tiyordu. Çır;eklcrın arasrndaıı 
Oclı cy'ın neşeli e"i vc kahkahaları du 
yuluyordu. Yemekler birıbirini takip c 
dıyor, fakat Patricin bir lokma bıle ye· 
miyordu. Selimin nazik sözlerine tek tük 
cevaplar vcrcbilh ordu. Solunda oturan 
nmmıl şakalar yrıpıp somurtkan kadını 

ı;:uldürmiye çalı~ıyorsrı ela muvaffak ola 
mıyordu. Patricin fırlcta her dakika bl· 
raz drıha 1hti~arladığını hissediyordu. 

Nıha~ et yemek bıttı. Kadın ycrindcıı 

guç hal ile kalkııbildi. Çok ağır bir dar· 
be yemış gıbi idi. Parmağmı kunıldata· 

cak kuvvetı yoktu. Halbuki gulcr l üz 
go~termck, ycmc>kten sonrrıki gece davc. 
tınc gelecek olanl::ırı Odrc)c tanıtmak 

1 ·Lımdr. Vıılı, ktırısının bu bitkin ha· 
imi gôruncc kendi kendine soylcndi: 

Artık korku kalmadı. 

EDEBİ ROl\IA.'l 

l'azan: Franci8 de Croinet 

boş duruyordu. Hiç kimsenin canı oyun 
oynamak istcmiyordu. Herkes Odrey'in 
c.>trafını almı~h. Yeni sultanı merakla 
ı:c·yrcdiyorlardı. Saat onda vali, Odrey'le 
elan n ba~lıyrırak baloyu açtı, Selim dııns 

clmcdigini sb.}'Iiycııck dans müddetince 
Pntricin ile konuşlu. Kadıncağızın gdz· 
lcri dalgın, ruhu bıtkin bir halde vaziye· 
tini idareye !:alışıyordu. Vali çok ne~cll 
icU. Gençliğinde kadınlar arasında epey 
maceraları olmuştu. Yaşlarımı§ olduğu 
halde bile hiılfl crızip bir hali vardı. Od· 
r<'y ile dans ederken genç kadına bir çok 
iltifatlarda bulunuyordu. 

'fEFRİKA No. 105 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

ketmeyiniz. Siz gıdersoniz buranın par
laklığı da beraber gidecek. 

Patricin surunUrccsine kapıya kadar 
gelip sultanı tc~yi etti. Selimle Odrey, 
çıkar çıkmaz dllşüp bayıldı. Bu bayılma· 
nın sebebi öfke ve hırstı. 

Bazı geceler sabaha kadar yataklarına 
ı;irnıediklcri oluyordu. Arada bir uyanıp 
sozlcrlni açıyorlar ve mesut bir sevinçle 
biribirlerfne bakıyorlardı 

Odrey o akşam da odalarına girer gir· 
me:t Selime dedi ki: 

- Oh çok r;iıkur. bu valilerle buluş. 
mak i~i de oldu bitti. Korkulu bir ruya 
cormüş gibiyim. 

- Beni sever misin? Mesut musun? 
Bana onu söyle. 

- Saadet kelimesi k~fi değil, Yeni bir 
kelime icat etmek istiyorum. 

Pencereden mehtap ışıkları içcrı süzü· 
liıyordu. Bahçedeki fıskiyeden akan su· 
!arın ~ırıltısı odaya kadar gcli~orciu. Sc· 
!im Kang Vah'ın açtığı geceyi hatırladı. 
O gece nc kadar üzgün ve meyustu. naı. 
buki artık, ~imdi Odrcyin ynnında lcti 
nı hep yanında kalacaktı. 

Karısını kolları arasına alarak: 
Hep benim olacaksın, değil mi? de· 

dl. 

A jan5 tclgrnflorı bSJı 
• \C 

glin. :.l~a'-İ, o"kcn 
11 

ı.ıo 
,f'y 

ri meseleler ho.kkında 711 ilrdtııtl 
'obancı gar.etenin ileri ı; b r 
~ uıııııı 
mUtulı\a)ı, n~rcttiı;I nı utrr 13 
makalı•,ri h:ıbcr H'r1r· 'folll .... ,1 ~ 

" ııı-· 1 rafta guz.c:telcrln az.ço 118rt1' 
ltlr dlN"ktl( çci-çr' esi içinde \JI 

ettigi malumdur. tng11trre '<\ ıı • 
rtı.:ı ıleıııokrtı.'-Ocrlııılc ':ıı.ı) r wtı 
büfiın lıa~kaılır 'e ~ı.ctcJcr ııır
rinc 7.ıd kim eterin malı ,cya I' 
hirllc ınii<'ndclc cdı·n p:ır1ncrlP 
roftarıdır. ,r,> 

01>113 uı•uların, bu nıüt:ııa;bııırıt> 
mukald~rln kı) metlnl iM ,_ıtll 
lı:lıı telgraflarda ııılı geçen ııııııı" 
terin mct-lck 'c nıe~rcpıcrlııl 
ltrl faydası" obıınz. ıJjll' 

• on gelrıı hJr lııglliı nıecnı c"1r-
lla, tnglltcıc 'c Amerika ~ı.ıııd' 
riııden iııı ıo:ıfla gelenler lıll tı )11" 

malfmıat gurdwn. Bu ıııııJCillli ııV 
kandaki dül'jüııcc ile a~d•> .. 
lcdlyorwıı: 

l nc'illz. ;az.etclP,ri: J;J i.l) • 
Time - Muhafaz.aıJır. ~ 

Ari1anya hükflmctiııln ;) an cııı 
ıuzetesl olmukln nı:aruf. ı;c) 11 

11'1 mahfilll'rıle pelc ınuttbCr;~ 111 r 
Dali.)' 'l'l'l<'grarh - l\Jüff :Jfr'' 

l ıcıtl 
lıııf1111ıkfı r. rarlaıneıı1oda1' f~ 
ınuharazaku rlaT» ın ua~lrl t ,.~tr' 

Dall,y I~l:prcss - ı.orıl S:,,,. ı 
ıırook'aıı gazetesi. ı; .. kl ı;ıa,rdtf' 
('hamberlaln'I ~lddctle tcnıd~tıııır' 
dl. ~•hlhl şimdiki 1ngiltrr0 

Mili ~ 
11lnc G'lrclldenbcrl hu ga%ctc 
rece lıill•fımct taraftandır· 111-ı' ı11il • 

Daily l\lall - ıusta.Jdl. 'pııJt 
ı;I olm3kla maruftur. 'fc ı: 
unıumll etle şiıldetlldlr. J,ord 

therıuorc oi1('5i11hı malıdır· ,ııı 
srll' 

Dally Hcralıl - l"l!:l P ı.;I 
Ucrlıı 

t•n ba.,lı ııli,.lr:i cfkiırı. l~ç ... ır 
• . ı.illl" 

tılnt3 e glrınoelndcııbcrl hU ııır'~ 
miiıulınct ehnclltc, raı.at dır· 

pi .. 
hlr l:<tiklalıı sahip ııuıuııııt ~ 

:-,·e\\S C'hroaicle - sugilll Jll" 
Jcfette olan Jfüe:ol ııarttslnlP 1 

te5Jdlr. IJU3 ıik lılr scrbCStJild~ 
cdlf· 

~ılmış tcnkitlP..r ıı~rctınei't uııO 
.... . ı·ıııııt .,r.w \ ork Tlıııeı. - ' • ~ 

ı;ohrdl halı: bir 1t3ıctc. C ~ 
yntçlltrc nıUtcnıal illlir. son d 

ıil(lt 
<le B. Rooso' eıt'c karŞı ıı ~~o 
ctmi,, fnkat sonra GUınhurrr 
iy815ctino ilWınk etnıl~tır. 

111
, 

<'lıkaıo Trlhuıır. - Sıaıı~.>i ıııı 
tııkalarmd:ı t·uıııhuriycl!:i 1~,ıı 
mwne::ı!<lli. Il ıı3 iık ı.aıı:ı3 i nıe c•511I 

1 ııl 
krlle alakadar ıneseıder c 

olur. !'>illıdJ'1 

Chkago DaUy !\ıın::ı - ~ıııı" 
Bahr{J c Nazırı albay JinO~ dp 
~ct~i. Dalma, ıııUttcrıı.ıcr:ııı,:ı
ınüeblllr yardımda ııuıuıı OJl'b" 
nıiıdafıuı etmlştlr. ~alııtıi c cr'i"' 
yet çt partblndcn oımıı.Jd:ı b ,,,.ı 
ı;azcte son derece Roosc't'lt 
tarıdır. 

r 
T. C. Diyanet tşlcrı 

btanbul MUftlllğındcn: t 
rıııır 

ıs birincıtc~r.n 1941 cJ • 
"6 ~· si gilnU ramnzanı şer.fl11 " ~ 
ıp" 

musadlf olmakla. ukşanıı ,, •)., 
gecesi) Leylcı Kadır \ c " b ' 

rincitcşrın çarşamba ı;-ü:ıtl 
ram oldt•ğu ı!An olu;ıur. ,,,1 ı , 

tstnnlıul 1\iu>-· 

ıs:ıllakal fıtır 

En ıyt İ:> 
5" 
:?0 
51 Buğd:ıy 

Arpa 
Oz.Um 

27 
88 Jli 

23-1 liO 
Ha) mm n::un:ı.ı.ı 

sa. o:ı 
6 55 

37 
Vasati 
Ez:ınl l 

1 ııs;r.1111:n;ı~ 
H~ndi kızartı11851 1 . ııtl•' 
'fenıizlcnmiş Hlndlnın b ı'< 

nı vücuduna sıkıca ba.jla>1P ıl• 
natmah. Sık :;ık korü:u11

; .:o 
malı. Yumuşayınca çık3'~e ıı.o 
tuma#a bırakmalı. tlzcriııdt1'11ıı 
nan yağları :;ıyırııl çıı.ar ,111,1

1• 

sonra bir tencereye kO) -ıı~ l 
Uç dört soğan, bir kaç 11'\ ı;o· 
le kereviz, bir iki ıııaydano ıııt 

'bCr, j 
kü doğraınalı. 'l'uz, bı rli. 
\"ay kasığı toz hardal ct>P' r"'tı 

ter · , ki yeınek kaşığı tııze jfC il 

Der \'C i5i <; vuc;u t.atlıhkla 
•anından dd'cdcr. 

Scklı yüz kisi sultanın öniinden geçit 
ıe,.ml yapıp tebrik etti, Briç tnasaları 

Bır ııralık Odrey, Selimin yüzüne ' ba
kaı ak gitmek istediğini anlattı. Lord 
Brandmor tclaşln dedi ki: 

- Aman bizi bu kadar erkenden ter· 

Odrcy ile Selim, Udaigor' daki saraya 

d6nar donmcz odalarına çckildilcr. Ev· 

lendiklerindcnberi her gece uyku zama 
r:ını kabil olduğu kadar geciktiriyorlar. 
dı. Birbirlerine soyliyecck o kadar tatil 

f:Özlcri vardı ki, uy1<u ilc vakit geçirmiye 
acıyorlnrdı. Fakat artık öyle bir hale 
geliyorlardı ki, yorgunluktan ve zevkten 
bitap dil~yorlar ve oturdukları mindc· 
rln üzerine uzanıp kalıyorlardı. 

Odrey sevda dolu gözlerile bakarak: 
- Hayat bana ne kadar kısa ı:örüne· 

cek, diye içini çekti. 
-SON-

ve iki kerçe kendi suyu Jı, ı~ 
fü ateş üz-0rinde bırakıt111

11ı 11aı· 
ra sıra suyuna bal\mıı:1·ı, hi'' 
yi çevirıncği uııutnıaıtı311i11tıı" 
pi~ince tabağa almalı. 5° <'"'~ 
l'-<t ipini kesip keskin bir ~!11,ırr 
dilim dilim clolraınalı. vı :,rı il 
ke ilmiş y~il salat:ı p:ırr:ı fjıl' 
zerine l·atırmah. Hardalı 0:ııı• 
c.a bir m.ıyoncz.i üzerine d 

ıı:I sofraya yoHanuılı. 
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~BOR~! 
~:Q3j K 1 TA P LA R A R A S 1 N O A lb......._ 
Hamlet tercümesi 
hakkında düşünceler 

Eil SON Ht!\lBlttli~ li=ı 
Nahiye müdürleri

inin taYin ve istihdamı 

Iranda tarihin 
tekerrürleri 

<Başı I incide) §X.§ 
~ bu z.a.ınan az def;lldlt. 
~ 0l'dUları ha.nı;I Jıatta ı;eklle
~: lianaatımlıtı göre Buz de· 

Atak dcniz.1 anısında • coğ· 
harıt ına göre • bu h:ıt ~öy

:Yazan: M. H. ZAL a raaİlll demokraı;ı J enlden 

bııır· 
~~k • One,a gohı • \ olog· 

lııııcıan itfbı:ırcn Yol m nehri 
~ • Gorkl •arbından ltiba· 

Dehri ol ahili • Ro tof 'c 
lltııızı. 

de hattı Arkanjel k • Ye· 
luıa ına olnıaı. da hatıra gc· 

~e, lnı;ııtcrc , c Aıncrll<aııııı 
'"qQ<f:ın 3 ardım tcşrbbU Undc 
b ı kabU olın;ıı.. Zaten o böl· 

'lııı llrok lıarcMH olııc:ıl< dcf;lldlr. 
~:-"buna Imk!ın \erınl)Cccktlr. 
~ <lorkl nıtilılnı bir anayı ,dlr. Burıı"da bUytfü otomobil 

rı 'ardır; feda cdUcınc~ 

l>on nehri tutulmau;a o 
Voııa)a l<acl;ır !,;ckllnıck lfı. 
~ kl bunun ııınlıımru Jnın • 

)olunun açılı; l olmn ıdır. 
A[ıı]ıtQ o znman 1ron • Tlır9 

t • 'Uraı ) olu kııllnnılablllr. 
llu .ra. nııku pctroll;ınndan 

t'-1 kalır. 
lilUdafan ceııhl' inde gerek 

~ 'o gerek6C lktısacU, l) ııı.i 
t:ı cbepler dolayı ile en 
lıöıgeıer, deniz 'c bllhaı.~a 

~ hiiıgcıerldir. Bu itlbnrlıı Ru 
tr:ı tfnet ağırlığının Gorkl • Ros· 

111da kU\' etil lıuhınm:ıo;;ı ili· 
t, 

"1.ıı nu lar ba l<uınnndanlık 
~ııı de askeri tcaıılara göre 
~ k nıceburlJ cUndcdlrlcr. Ru 

ile\ k 'c ldarcııJ, hlı.o 1877 
"1 · nu e;cfcrlndc Yıldız ım· 

lıı.ııılan 5C\k 'c ldarc3i 
~1 or. Kendi ccııhelcrlnılc I~ 

llııs ınur allan, diG'cr ordu· 

' omu~ 'crdildcrl lı; ec
llıda dalına zaJ ıf kaldılar 'c 
~ İllin ho4;' ine ku\' ot ka) • 
''l tu,.arak bü)l\k nıı-y· 

~l'Cbelcrlrıo Jt:tirak etmcıll· 
~ nlar da clalına Rus ordu· 
,~ra. h tlıırııu taarruz istika· 
ıı r.k ~tllcr. ışte lar~I 

ı.lıJ ko ordularının ccnııhtarın-
İkelc dli.,me l bunun dor· 

\ tııı~lillr. • 

~~ f.chJlkc daha: Orcl'den 
lkanıetlnde •Ut'rlC'JCn Alman 

lııı 1 llıajaıı'a doğ'ru atılacak· 
lllar l\fo }<o\DJı kuşatırken 
t"len t k\ IJ t' kuv' etlrrl 
bon nehrine doğru yhrUJ c-

'~lareşaı BudJ3enJ orduları· 
0~ llehri ol ı;ahflJni tiıtma,.ına 
it CakJardır. Almanlar Budi· 

0'>t-0r lstlkamctJndc ı-imdJ 
.( ~il orlnr. 1'"akat tuhnıi'rt et
\ı 11 harC'kcti 31ıııınalan Al· 
~ıı e~kulceJfı nı<'nfaatlerl 
~ ~ GaYcnia bhisl l.\losko\a iac 
~il ordularını Kafkas y11lu· 
~tan menetmektir. 

"it •• 1 Soz e uyanan 
~cı hahra 

(Başı 1 incicle) §§ 
~&ahıplerinın arkaSlna bıl· 

katılan temiz vatanper· 

~~iti dunyn boylc sis içinde 
~ tırn Ufuklarımız: daima b<'r. 
'"e e:nız kalmalıdır. Varlıı::ı
t lstikıtılimiz:J korumamızın 
~~:Udur. Bunun için kUçuk, 

konu§kan bir azlık tara· 
ıtulilklara fısıltı §eklinde 
~tlen sôzlerin açığa vurul· 

\le serbest bir munakaşn 
~Oı>ılmasında çok faide 

::ıı; duşuncenln scvkıledlr kl 
acıd<>medcn sonra bir, iki 
~~u hayatı bahis Uzerinde 

~et Emin YALlUAN 

o~yetl 9re göre 
~i!l <Başı 1 i11cidc) X 

1 zeyllnde deniliyor ki: :l(f yakınlarını müdafaa 
~ rı kl rimu:, 58 ıncı Atman 
~ nıensup askerdrn bUyüd 
tr~ esır almı,tır. 
~Soğuktan ve Sovyet muka· 

tlarının artmasından dola.· 
~ 11 •kerlerıntn manc\•1yatı 

Ye:ı .ı:ayı!lıı.dığanı sö:o,1emek· 

~ 28 ıncı alayın, b r taarru· 
;rtlt~n imtina cttığinı söyb· 
~ Subaylar, sılA.h kullanmak 
"linde kalmışlardır. 
~". 16 (AA.) - Of!: Ga· 

i:ıı b r•ncı sayfalarını bUtUn 
dolduran başlıklar şun· 

~0\1 
ttı-1) a e:n bUyUk tehlikeye gö· 

'il. ı:ır-., d.Ioskova on ferdine 
."'1 , ılı n müdafi.La etmeğc a· 

~it it 
t itnseı r, Rusyanın bu har. 

~ lllc-sı takdirinde Sovyctlcrln 
U rlnın çökmesinden kork 

.tr. Bununla beraber resmi 
>-loskovanın zaptı halinde 
trıukavemeUnln devanı ede· 

"il t beslemektedirler. 

1 

Ham 1 et, Danimarka Prensi . lstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi neşriyatmdan - İngiliz edebiyatı Seminer mesaisinaen 
No. l - Halide Edib ve Vahit Turhan tarafmdan tertip ve bir 
mukaddeme ile notlar ilave edi~miştir. JO forma: 40 sayfa. mu· 
kaddeme ve notlar; 120 sayfa. Hamlet. 

!l'LJI amlel"in yeni tcrciımesini, ya içimdekini) lıakkllc ifade ede· olmak lazım &elir. Arada yine çok 
U-U Şehir Tiyatrosunda dınle· bilir.. fark var. Hamlet biliyor ki her 
dıkten sonr~. nc:frcdilen kitnptan Kitaptaki tercüme ne ne kadar halde bir maksntıa görünmü~ bir 
da okudum. Piyesi seyrettikten farklı değil mi? Hamlet, değil yal· hayalet sadece < bakmaz:n, fakat 
sonraki yazımda i§aret ettiğim veç. nız: üstündeki simsiyah mantosu· maksadının ifadesi olan bir tehdit, 
h.lc tercüme umumiyetle iyi ve nun, etrafında gördü~ıl cali malcm biı" ihtar tarzında <•sözlerini dike. 
muvaffakıyetlıdir, Ancak bu ter· lczahUrlcrinin, içindekini hak'kllc rck bakar 9, Hamlet bunu biliyor 
ciımenin yanlı~ \'e müphem taraf· Ye böyle olduf;unu hissediyor kl: 
hırı, bugünkü dile hos gclmiycn Is y aza il : ~ 11değil mi = and n derneği unut· 
\'e daha temiz: bir tiırkçc ile ifadesi 1 muyor. 
mumkün olan noktaları da yok s. a. SAVCI ıs inci sayratıa ıforauo hayale· 

Dahiliye Vekaleti, 
konun projesi 

bu hususta 
hazırladı 

bir 

Ankara, 16 (Hususi muhablrlmu· her taratında vazife ı;ör~ck b.r sıll· 
den telefonla) - Dahllıye Vekli.letı hate malik o'acaklardır Yukarıdaki 

sartlnrı haiz olanlar 6 aylık bır staj 

~c,•res, ı;cçırcccldcr ve aynca 6 &): 1 
nahiye mUdUrlerinın tnjin ve lStlh· 
damı hakkında bir kanun projesi ha· 
zırlamıştır. Projeye nazarnn nahiye 

dıı idari ışleı e daır bir kurs göreceıt· mUdUrlcr. asgari ilse veya ort.amek· 
tep mezunu olncal<lar ve tayin için !erdir. Nahiye mUdürlerı :?O ııradan 
açılacak imtihanı kazanncaklard:r. 60 liraya kııd::ır maaşlı olmak Uzerc 
.Askerllıtlnl ikmal etmemiş olanlar i sınıfa ayrılmaktadırlar. Halen \'a· 

nahiye mUdUr!UğUne kabul edılmiyc· zlfc göıen nahiye mUdUrlerl de bu 
cckler ve nahıye rnüdürltiğUndc llk sartlnrı hal:ı: oldukları takdirde kn· 

• 1 • 

memuriyet alanlar 20 y~ını gcçmi· nun hUkUmlerlnden istifade cdecex· 
ycceklerdlr. Nahiye mUdUrlUğUne ta• ı !er, aksi takdirde nahiye mUdUrlUk· 
yin edilecekler ayni zamanda yurdıın !erinden alınacaklardır. 

degil. Bunlar, kitapta daha kolrıy \. J tin görünme müddeti hakkında· 
göze çarpmaktadır. .._ .. yüze kadar sayılacak bir mlid· 11/man hariciyesir;in Or· ı 

Butün tercumeyi gözden geçirip ifade edemiyeceğini sôylüyor. Ki- deh diyor. Halbuki insilizceslnde: gam bir gazete diyor ki: 
kclıme kelime, cümle cümle tnhlll taptaki tercümede bu mflna;\ ı bul· " · .. With modernle haslco ynni 1 R Jt• • 

Aaıerikada 

U dlrilml,tır. i~ a:.ı bU!;lubı 
affediliyor, mccll mıirııkobc \OLİ· 

f~lnl cnnlı bir uretlo ~ UJll) or, J ('· 
ı:ıl ~ah c.rdu \O jıındorınıının b:ı.':ku· 

ıııa;ıdanlı ından uıaklıı~tıralı.) or. 111 
glfü. ,·e Ru!i ku\ \etleri de İran de 
mokrıı 1 inin düğlın H' baJ r.unıııı 
ruhııt,..z etıııımıck için Tahnıııı:.ııı 
çekili.) or. 

'.l':ırllıı lı:tdf .. clcrln ':ıklt ':ıJ..ıt 

tckerrur etti •ini 'c a:;1 nl ı.cbeplc· 

rln oyııl netkeleri doğurdu •unu ııl . 

dlıı edenler, ıran lıiıdl clerlııde lı.ı 

dlalıırıııa u~ gıuı noktalar lic!jll'tlc· 
bllirkr • 

l raııın on seııclerdc gC\'İnHı..I 

nıııceralar '1006 Ilı• ıooıı araısı . l 
ı;eı;lrdlgl maccrol:ırn ııck beıııl~ oı 

JOU6 dnn CHCI ıranda. dahili hh.ı· 

ro ııl'k twz.ul<lu. \'akit \Dl\it llıtl 

laller olu)or \C J903 tc Dabllrrln 
kıtale u •ratıldığı şekillerde ba .. lııı· 
lıJ ortlu. HiO:> it US.) aılakl Dliııı:ı 

nlİ'•alinc bakarak hulk, tcnu.lli lılı 

ı.cınıcı tall'plcrlndc bulundu. l.\lu 
ı.aflereddlrt ~ııh hunu kabul ederek 
7 flkte':rln 11107 de ilk lrun nıcdl· 1 

etmek, bir iki sütunluk yazı çer. mak hayli güçtür. oımutcdil blr tempo ile yüze ka· • • • • " 1 uzve ın rıyase .. 
ı;evcsine elbet sığmaz:. Bunun için l\lütercimler, metnin mana kud- dar ... • deniliyor. Shakespeare'in lngıltereyl IStıla, tı•nde mu·"hı·m bt•r 
kitapta rastgele işaretlediAim nok· rctini yaratan cı dcsıı. yalnız: be· hakkı var: Yüzü saymak bir dnkl- -.ıııı aı:tı. HJOl lklııri ımnunund.ı 

l lalar hakkındaki dU:ıi.mceleriml nim ıı, .. sel gibi», uhnkkilev ifade· kado da, bir saatte de olabilir. tarihi bir Slr oia • 1 

• • ld oldu, Jt•rlııc l\leluııct Ali getti. 
belirtmekle iktıfa edeceğim. lcrlne niçin ehcmmıyet vermemiş. Ayni sayfada yine sakat bir cilm ıçtıma yapı 1 :\lchnır.t AIJ ~ah, tıpkı .\bılıılhıınıi· 

Kitabın başında kırk sayfayı !er anlamıyorum, Halbuki bunlar le· nSağlıcındn olduğu gibi, ara· rak saklanıyor ıllıı roliıııii o~nudı, C\\r.J.ı nw~ruı, 
dolduran cıShakcspcare'in hayatı» ı tTis not alonc my lnky cloak», sına ak düşmuşn. Bu cümleyi oku· Alman hududu, 

16 
(A.A.) Va~inston 16 (A.A) - D.N.B· ;vctc ~emin etti, fnkut bir mUcld,•t 

ve «liamlehı hakkındaki notlar et. ıınor the :frultful rivcr in the eye.. yunca zannediliyor ki: «Sağlığın· Bildiriyor: '.';Onra hlr ne,1 31 mart h;ıdbe~ı ı;ı· 

1 

raflı \"C faydalıdır. Hattfl profcsor. 1 ve "That can dcnote mc trulyıı da .sakalına ak dli§müştü, öldükten O!i; Almanyanın sulh tcklülerin. lfoıs RuzveJt, askeri müşavirle· ımr:ırak J!JnS ınııy1 .. 1nıln ıııcdM 
d . t 1 ü 1 1 . d h ti tt sonra da ak düşmfü, ... Halbuki öy· de buluudu&una dair dolaşan ha· le oçcntın ercümcden ziyade bu c m e erın c sara a e mevcu ur. ,, bcrlerin uydurma olduğunu bir ke rile tcsbıt edılen saatte istişarede feshetti. ııatt hl7.ılc ıııc!jrutl~ ı·I 

notlar üstünde uğraı;tıkları sezll· Hele bir şt>yi aifadc,, ile 'hakkilc le değil• re daha beyan eden Alınan Hnri· bulunabilmek için perşembe günü lıan•kctl Jıa7.ırl:ınırkr.n '\akı olıııı 
tnektedir. Yalnız bu kırk sayfa bi. ifade» arasında hayli mana farkı Hamlet- Sakalı kır mıydı? lııı h!\dlw Abdlllhııınlclin pel• ho<;,u. cfye Nezaretinin organı cıLa Cor· öğleden sonra toplanması derpls 
le kütüphanelerimiz içln büyi.ık vardır. Horatio - Arasına ak dii§milıi respondance Polotiqc et Diploma. edılcn kabine içtımaını tehir ot· nn ı;ıtti. lrnn milli ınccıı inin f(',,· 
bir kazançtır, On birinci sayfada Hamlet: orAh haldeydi, sağlığında olduğu gıbi. . hedildJr•ı hlr kıır. satırlık blr trbll.: tique» saz:etcsi, asl::eri vaz:ıycti tct miştlr. "' .. 

Tercümeye gelince, yukarda çiz· şu kaSkatı :vücut erise ••. "' diyor. 20 ınci sayfada Hamlet hayalete kik ederek Rusya seferinden son· Reis Ruzvcltin riyasetinde yapı <:""kllnc'lc ht:ıııbul gnzctelcrlııc yııı-
dıgim sınırlar içinde kalarak, ba· ., ~ask~tı .vüeutıı umumıy~tlc öl· ı coylc hıtap ~!yor: ~ister rahm~- ra in,.llterc aleyhinde ittihaz cdl· lan bu içtımııda Harbiye llnhri- dınldı. 

kt 1 il . ,, . . M lA 1 müş bır vucuttur. Hamlet ısc sas· tc kavuc:an hır ruh ·ster mclün bır C> • • • ı· k t ı 1 k ti ] lt 
tıncı sayfadaki usccaali herkese dır ve <' kaskatı vucut e un metnin· !gulyabani ol; ister cennet rüzglır· ııı '·t d d . lk b k 1 dcrnın etti. 15 frınınuı. 19Clf <>• ... , 
z:ı no a ara ışeceı:>ım. ese .... a • .. " • ı ıecck kararın sunün mcselesı ola· ı JC \'e Harlcıyc nnzırlerlle kara ve ·n ·a ~an ıarc c c 9 ınrh 

malüm olan" ycrin"c «şecaati hl'r· deki inı:ilizcesl usolid !lcsh11 dır. ları, ister cehennem boralorı gc· ı caı:.ını yazmb 01\ha ır.t d"kk t 1\~.n~z &~c ur~ay ki aş ~n arı bve Ml'hn•et Ati ~ ~ • ., ı. .. \,...,. 
kesce bilinene · oôldüğü takdirde• Her dilde olduğu gibi ingilizcedc ı tir». Burada ı<Goblinıı kelimesinin Gazcı~.. u usus ~'l ~· al\~ ~a- 1 ıs er 1 ::-ry op ns azır u· gn u taMı & 1"fı: .. ı.~ --'tn• <·' 

1 
verı"ne cıöıu· rse:. o: niz:amı dairesın. de bir çok kelimelerin rnuhtell! a«u]yaboınit> diye tercümesi do:ı<· yan. mal ... mat .ve. rme 1 e ırd. akta· unmus ar ır. ı J' 
" . q' A , k b"ll · . d s . ., d" E e. ı lcnın muharrırı §OY e eme e· ı _____ ,,_____ c u. ~ ~ ~··•·11• • i°)• ı !H•ı 
de ımza edilen,, yerine ıınizaınınca m na 'e mu a ı erı 'ar ır. ' o ru dccil ır. sasen cennet ve ce· 7.affcı ~.. ı;Mt ı.; • 1\J~vth ' 

1 imzalnnan.· «tcrkcdili''Ol"dUıı ve lid,, el<: «katı = sulpıı manasına hcnncmden bahsedildiğine söre bu dir: . . "h" '\l A 1man1 ara g o·· re 1 ;ı·mlden kunılı!tı ... ıy:.ıa su••r.J!ıu :ıl · 
' " eler · 'b · - 1 ,, . · . Ancak istılanın tarı ı ı rnan • . «tcrketmeyi, yerine <·bırakılıyor· g ısı sı ı ı sag am» manasına ela kelımcnın asıl manası olan «Zcba. . d ı ft."<IU<li, şahlıırın a kere ba ... kurıınıı· 

1f B d t l'd Il h · . . 1 t ~ yukst>k kumanda hcyetı tarafın an 
dtu ve «bırakma~ı ; o mukavele gc r. ·lııra a .. « oto d~o ı t . c~ '"• nı, yıl tc~ cı ı yfe ınck 1Hzın\1dtır. •. . bir sır olarak saklanmaktadır. <Ba~ı l iııd<le) X§ <hııılık e•lcıııl.) c<·f•t\'lnc <lalr kanun· 

1 ahkamına göreıı yerine cımuka vele "s~pasa~ .a~ı vucu " ıyc eı cumc .. 25 ~1cı. sa ad.~ .. Hanı e.: uSızı l 
0 

1 

kU\lcr ı.ıoskonı nııı askeı t , .e sınai he lar ı;ıktı, •lcıııokrnı.I tıa;ı raını ta 3 , .. 
hükümlerine goreı.; «müsc!Uıh ve eclılmelı ıdı. guc~nclırdıGime butun kalbımle tc· b • • deflcri:ıl bombardıman elmişlerd r. I ııi lolr lstilıdnt kurulıın<'aJa kadar 

1 mlınidar» yerine ıısllfıhlı ve mfl· On ikinci say~~~aki: «Fakat ben cssüf ederi~B dly.or. Halbukı d'm ı JapOll ka l/leSl ln!ılilk ve YRJ1gın bombaları sila.1 cle\aın .. tıı. Şu rıırkla ki hu ~rni ı,.. . 
nalı11; •alôkadarı:ı yerine ualfıkalın ne kadar Herkul e benz-cmezsem, sorryıı "muteessırimY> demektir. (Bası ı incide) % !abrlkalaıındıı bUyUk hasarat lmsule Ubdat dcHcslııde lran ı tlklôllm· 

ı 
dcnilscydı §Üphesiz: bugünkü dile babama o k~dar benzemiy~n o a· Teessur ile. tccss~f arasında dnğlar kUm sUımektcdlı·. Pr~ns Koııoyc dUn S'Ctırmivlerdır. 
daha uygun olur, kulağa daha d~~a .. .,, yerme u~akai bcnım Her kadar dcğılse bılc tc>peler kadar saraya S'lderck Pl:klıır bUrosu rcıs! 
munis gçlirdi. Kitapta bu bakım· kule bcnzcmedıgım kadar baba· fark vardır. M. Suzukl \'e MUh:Uhıı.s Lordu ?-J . Ecrlln. 16 (A.A.) - Alman ağır 
dan tashihe utjraması lazım selen ına benzcmiycn o adama .• ·" daha Ayni sayfada Hamlet: Danlmar l~ido ile müzakere ctm ~tir. topçusu. 13 llktqrin gUııü, Lenlngril1 
kelimeler ;tz değildir. lürkçe ~es~_ı ll_l:idir? kada tam bir habis olmıyan hııbis .Diğer taraftan, mU.caddit ı::y.ıı;ı dnkl ehemmiyetli askcrl tcsls:ıtı bom 
A~m sayfada: nFortinbras öl· On dorduncu sayföda liamlt>l l?~tur~ ~iyo~. Ha, .işte burada in· tc;ckkU\ler, czcUmlc. Ja.po:ı faf. t bardımnn ctm!~tir. Bolşevikler, 15 llk 

dugu takdirde kanun ve BÖValyelfk haynlct hakkında ukndaşını sor- 1 ~ılızccsı ılc turkçc>sı arasında d j!· partisi tel!kltı cdılcm To:ıokai ve D.• lcşrtndc ~at k cephoslnın merkezinde 
nizamı daırcsinde imza edilen bir g~ya çckcrke~: Size baktı . mı?n lar kadar :fark var. Fakat yerim yet azaları cemiyeti, Pıcns Ko:.oy: bir Alınan piyade tümeninin bulundu· 

1 

mukavelede ınez.kür olan bu arazi dıyor. ~albu~ı bunun ingllız:cc!I: trımam oldu. .. . .. den, m im siyasetin de~li:nıez bir ğu kesimde Alm:ın mrvzılcrine knr"ı 
galibe terkcdlliyordu 11 ve 11Ncptun aAnd fı:ı;cd .~ıs eyes ~pun. ~o~ . " Haml~t . tercumcsı, tekrar goz: ııckllde tatbıkını ve bilhassa, Japon • tankların mUz:ahcretıyle b.r karşı hi.i. 

miılki.tnün nazımı ay, kıyamete ka. d(ur ve __ ler~u.me)sid: . «k~oz.dlcı::ı.nl ı s!~c den 1 gkcçtırılh~hlycd!vl e. bazı h~t·erltC'rl Ameııl.an mUzakeı atında melin bir cum tc>Ş <'bbli'<Uı de bulunmu~tur. Bu 
daı· sürecekmiş ;::ıbi uzun tutul· veya uz:erınıze ı ı, cgı mı. ıı mut a as ı c mı)'C mu aç ır. \"azl)et alır.masını isteyen bir takıir ı hUcum 11UskUı tUlmUştür. 
mu:;tu ~ cumlclcrinin ikisi de sa· 1 .mzıılamışlordır. Nazırlar arasında Hclslnkl. 16 (A .A.) - Sert ve mı..· 
kattır. «Fortinbras öldiigii takdir· ~ 1 cercynn eden mUzakcreicr gizil tutul. törlU Fin müfrezeleri yıldırım siiratı· 

t:ıl;:ını ha:;11rlı işler de ~·uplı. 

Jlb.lıu dlloğlınlz , udur ki İranııı 

lıu ılcfııki clemokruı.I haınlc."i NJ,ı.:· 
lam bir temele kanı';' un. l~lnde pclı 
çok 'l'ıırk de bulunan lrıın halkı f P 

nu idareden rn IUZJ iktan 11rlık kur 
luhun 'c Jraıun ) abancı l~galin
tkn halas olarak tuın lstıı.ı. llıır 
lıaHı-:aı•ağı giinlcr )'Dkın oh·un. 

l'crıl lıü~·iil• dı;lmir. n. Cçııı·ıı 
IJlısnıi ıııeınlrkctlmiLdı· dıı~ ulan \. 
"aııılıııi dilcklt•rl kunlcı;; lrana gOtıı 
rcrck H' Jıi~· ';'Uplıe ~ok kl dostlu· 
t:-uınıı.rıın bir kııt ıl.ıhıı km, l"tkt:· de imza edilen bir mukavelen yok· Halkımızın en çok 5 evdi ği 4 Büyük Yıldız: ınaktadır ve salahıyctlı mahfıllcr, le I<ıırclldc ::'>1\ınjaerYcnbahhl me\'l,I· 

tur. Fakat «imzalanan bir muka. mUtıım hlldise!rr zuhurunun uzak bir ini işgal ve mUhlm ınevklda bulunan ııır:.!ııc :ınııı oıa .. nktır. 

velede Fortinbras ölürse galibe Clark Gable - Heddy Lamarre ihtimal olmadığını ıhsasla iktifa et· lkı Sovycl piyade alııyıııı imha etmı1. 
bırakılması taahhüt edilmiş arazin mcktcdırlcr. !erdir. İ n 1 ı il A ı. 
vardır. Sonra <iUZun tutulınaıı nın c b s T Hclslnkl, 16 (A.A.) - Pctrosko· Rndyolın Diş Macunu snhiplcr; 
türkçede manası büsbütün ba:;· Claudette nl ert pencer racy rf apo11yada harp jun şimali şarkislndc faaliyC'tte bulu l'\ecip ve Cemıl Akar kardeşlerııı kadır: uBu iş uzun tutuldu», tıete· 41 • b b 

• c: nan seri ve zırhlı Fm mUfrezeJc·ı a aları emeklı muallim Bav Hıi-
gin kumaşı uzun tutuldu» gibi. Nefis ve şaha ne bir filmde bulustular. CBa~ı 1 incıde) §..~ scyin Avni Aknr 92 yaşında· oldu· 
Burada aNeptun mUlkünün nfızımı flmdi bulunduğu !cvkalAde vaziyc müessir bir topçu hıızırlığından so.ı· 
ay tutulmuştu ve bu kıyamete ka· KARA SEVDA ti goz önünde tutmaga ir1k.in ve· ıa Ukkonsıılml boğazının ilcıislnde ğu halde rahmeti rahmana kavuş· 
dar .sürecekmiş gibi uz.un surmüş· rebılmektcdir. ' kAln Oramosksjc kasabasını işgal et· muştur. Merhum mi.itteki, nbit V<' 

tu .. ~ demek l"z:ımdır. DP"cr bir emlrn:ıme, C\'Ji kadın nm•!erdır 1 salıh fıkarapcrver bir zat ıdi. Ce· 
• a " • • • nabıhak rahmet ve mağfireti mı. 
Bunlar gibi sakat bir cümleye Amerikan filmciliğinin şabeseri lar hariç olmak i.ızere 16, il{ı 25 Bu mUfrez:eler birçok esir almışlar hiyesine mazhar ve gerıde kalan· 

dokuzuncu sayfada da tesadüf e. ~·aş arasındaki bütün kadınlara ve ve büyUk bir cebin ortasında bulunan larınn dn sabrı cemil ihsa .1 . 
diyoruz· «Taç giyme merasimtniz· 16 iliı 10 yoş arasındaki biitün er· vedln~ı Sovyct ordusunun crltQnıhar· sı· n C a b .. nk c~ c • . . en ze namazı ugun u cu· 
de vazifemi ifa i~in Danimarkaya keklere iş mecburiyeti derpiş ct-

1 

biye heyetim de esir c~mışlcrdır. ma günü ogle namazını müteakip 
koşarak geldim'· Dunu okuyunca mcktcdlr. . Bununla bembcr yedıncı SO\')'ct or Beyazıt camii ~erifındc kılın:ıcnk 
insan zanneder ki Laertcs bir mara Tokyo, 16 (A.A.) - Domcı a· dusunun kumandanı Gcneı-ııl Avaku·j ve l\Ierkeze!endi de nile kabristanı 
ton koşucusu gibl. Frnnsadan Da· İlk çıkarılan yirmi beş milyon liralık tasarruf jansına söre._Tokyoya gelen haberi nor bır oımanın kenannda kcndlslıl na defnedilecektir. Merhumun ,a 
nimarlroya kadar durmadan koş. Ier, Çunklng ın Japonyaya ka:şı bekl!ycn bir tanka binerek mucize 

1 

siyetine hörmetcn cenazeye Çelenk 
muştur. Halbuki .. taı: giyme mc· bonosu iki aydan az zamanda SOfıldı bir .taarruz hazırlamak maksadıle knbılindcn kurtulmağa muvaffak ol· ve çiçek gonderilmcme i rica olu-
rasiminizdc vazifemi yapmak için bir lnglliz • Amerikan . Sovyet as muştur. nur 
Danimarkaya ko~tumn dersek La· kert meclisi ihdas etmek tasavvu. 

1 
• 

ertcs'in Danimarknya dönmekle a· 1 lkiDCl• yı•rmı• beş mı•lyon ı1·ralık l rundo bulunduğunu bildirmekte· İSTA?lı"BUL BELEDİYESİ ŞEHİR Tİ y AT R OSU 
ccle ettiğini anlarız:. İ§in do[:rusu dir. 
ve türkçesi de budur. 1 

Onuncu sayfada kraliçe Hamle· bonolar da çabucak Satılacak, S • 
te: «Üstünden bu zulmeti ah diyor. 1 es sınemasının 
Bunun İngilizcesi cı Casl thy nish· bitecektir. 1 açtlıŞ töreni 
ted colour off u dur, Kraliçenin 

nighted colour • yani ı kara renk-
ıc,, kasdettiği ı zulmetn değil, Ham • 
Jelin tislündeki usiyah mat~ın clhl. 1 
sesi, dir. Nitekim biraz aşağıda 1 
Hamletin ll'bU simsiyah mantom" 
ve daha a~ağıda da kralın Hamle· 
tin matem elbisesini kasdederek: 
, Fakat bu kadar ısrarın matemde 
sebat, dine mugayir bir inat sayı. 
lır demesi de bunu açık~a s~te· 
riyor. 

Ayni sayfada Hamlet dıyor ki: 
, Ne bu simsiyah manto, ne bu fı· 
det olan karalar, ne ahu vahlar, 
ne göz:deıı boşanan yaşlar, ne su· 
ratsızlık. ne çatıklık. ne de bütün 
bunlarla giden acının herhangi za· 
biri şekli, tarzı ve goslerişi içim· 
dekini ifade edebilir.» 

Du satırların ingılizccsiııi yeri· 
mi daraltmamak için buraya yaz· 
mıyacağım, Cııkat aslına az çok sa· 
dık bir tercümesini asağıya kayde· 
deceğim: 

"Değil yalnız: benim simsiyah 
mantom, ıstırabın bütün tnrz, hal 
,.e şekillerine uygun ne fıdel ol • 
muş resmi karalar, ne zornkl bir 
solukla mübalfı[:alı iç ç<ıklş, hayır, 
ne de gözden sel gibi boşanan YS:i, 
ne yüzün meyus çatıklığı beni (ve· 

Menfaatiniz 

Derhal bir bono almaktır. 

• 

Bir yıl \'adeli 'bono 

Altı ay ndeli bono 

ı'ç ay vadeli bono 

. . . . . . . . . . . . . • • • 

• • • % G 

. . . %4 

Faiz getirir ve faizler de peşin ödenir. 

Tasarruf bonoları 5, 25, 100, 500, J 000 liralık par· 
çalar halinde ~atışa çıkarılmıştır, Hiç bir \'ergi 
ye merasim yoktur, Paranızı istediğiniz anda gene 

paraya ~evirmenh: kabildir. Arttırma ve eksiltme· 

lerde satış kıymeti üzerinden teminat olarak kul· 
lıınıhr. Kesenizin müsaade i nlsbetindc ı;iz de 

bunlardan bir tane alabilirsiniz. 

Bonolar hazinenin kefaleti altındadır. 

ı 'fepcbaşındaki eski Asrf sinema 
' ycrındc dün yeni bir idare ve 

1 

mümkün olduğu kadar ycnile~ti· 
rilmiş bir binada Ses sineması açıl 
mı~ır. 
Kalabalık bir davetli kitle hu· 

zurile sinemanın açılış töreni ya· 
pılmıştır. 

Sıılon yeniden boyanmış, yeni 
ıııık ve seda tertibatı yapılarak es. 
kı Asrl halinden tam asri bir hale 
getirilmese zevk ile çalı~ılmıştır. 
Bir Alman !ilmi ile ise ba~lıyan 
sınamanın kı~ mevsimi için daha 
gUz;cl filmler de hazırlamı~ oldu. 
ğu soylcnmektedir, 

Güzide muharrlrcmiz Mebrure 
Sami Koray en nazik bir ev sahi· 
bl idi. Gerek kendisi gerekse Bay 
Sami Korav sinema sahibi değil de 
sanki evlerine gelmiş misafirleri, 
hazırlanan mükellef büfede izaz 
ediyorlardı. 

Bay Selami İzzet de sinema mü· 
dıiril sıfatile misafirlere ikram için 
dört dönüyordu, 

Yeni Ses sinemasına muvaffa
kıyetli bir hayat temenni ederken 
her ınUşteriyi tatmin edecek güzel 
filmler göstereceğinden emin bu· 
lunuyoruz. 

Tepebaaında Dram kısmı 
Bu akşam &a:ıt zt,30 da 

UA~LF.T 
(5 Perde) 

f .. ıı ·Jlıl cad. Komedi k15m, 
Bu akşam aat 20.30 da 

KiBARLIK BtVAI.A 1 

f zAFER ORDUSU] 
~ GELiYOR... -
# 

i • 

Türk l\lusiklsinin ve Şark Filmciliğinin §ahcscri 

SELAHADDiNi EVYUBi 
ve 

Türkçe Sözlü - Türk Musikisi - Yeni Film 
Türk kahramanlığımn bir zafer <lestanıdır. 

D l • il A T : Bu filmin evvelce Amerikadn yapılan 
filmle hiç bir alakası yoktur 

Musiki kısmında :: büyuk İ5im: · 

M O N i.R • SADETTİN • MÜZEYYEN 
NUREDDiN KAYNAK SENA R 

~------------------------~ 

... 
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IHik4't'ltiE 
"Aşk uğrunda,, 
_ Na_k_le_d_e1_1 :_M_. _A_t_ti_la_A_Y_K_U_T_ I 

üç arkıula..ştılar. Fabrikaları ka
pandıktan sonra tiçU de •cıkta kai.
mışlardJ. Bir tanesi keıniklenni ça· 
Urdatarak esnedi gerıldı. 

- Karnım aç dedi .. 
O sırada bağıraı ak bıı· gazetecı ön. 

!erinden geçti. Hişt diye bağırdı Mı· 
hal. Ve bir gazete aldı. Sevınçle ba· 

ğırdı. 
- Haydi uyuzlar, yine iş çıktı. 
Ve kalın parmağlle işaret ettiği bir 

yeri okudu:: Tayyare maklnl.stl arı

yorlar. 

- Bana b k bu iŞi en iyi Mıha,
lofun dostu Olga bcceı ir. onu nıUheı:· 
dlsc musallat edelım .. 

- Yaşa be Petro .. Akıllısın ben bu
nu düşUnmcmlştım .. Ve bu arzu .. .e 
yerlerinden sevinçle fırladılar .. 

O akşam Olgaya bUtUn her şe,)'t 

anlattılar. Kadının gözlen parla
dı. Di,ıerı gıcırdadı. 

_ Ozülmeyinl.Z. Bu Işı ben halle-

deceğim. . .. 
2 numaralı locada Oıga ba' mU· 

hendlsle kafayı tUtsUlemişlerdı. Olı;a 
~azlyeti ide.re edıyordu. 

DOKTOR Kimyevi Maddeler ı • TARANTO 

SATIŞI 
Halk Bankası Türk Anonim 

ŞiRKETİNDEN: 

Dahiti hastalıklar mıiktıasslsa 

(M(ÖM OTÖRAX TATBİK 
EoiLİR) 

'N!Mi, Şahdeğirmcn ıs. No. 1 
Tel: t92K 

Sa&t 2 den 5 e ı,adar 

Aşatıda mllfredat ve isımlcr'i yazılı klmyev:I me.ddeler ufak pnrUlet• 
halında ve pazarlıkla 20 Teşrinev\'d !.lU tarihinde satılacal<tıı-. Bu me.d· 
delerle doğrudan doğruya aırı.kalı tl\n'at sahip ve mUessesclerlnln lste.n· 
bulda Yenıpostahane cıvarrnda tst.:.ı.nbul Halk Sandığı hlnasmoo mUte
ı;ıekkll komisyona mui.yyen gUn v~ saatte nrllıacaatları ut'ın olunur. 

ZAY 
Antalya askerlik şubesinden al· 

dığım teskereml zayi ettim yenisi· 
ni çıkaracağımdan eskisinin huk· 
mü yoktur. 

A rttırma güniı ' c aati 

20,10 Dil saat 14 
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)faddcniA i mi 

\'ıılkacıt Merkapto 
> D 
> D.M. 
> F 

lı;epal C. 
Tanigan 
A.ctdc Oxaliııu~ 
Bisulfite de Soude 
Nourinax 

Miktarı 

Kilo 
2000 
1000 

Akseki kazasının Cevizli na· 
hiyesinin' SUleymaniye köyün. 
den 'Ali Özdemir, 

lOOO .. --· DOKTOR---· 
1~!~ Ç l P R U T 

50() Cıldiyc ve Ztihreviye mUtehas· 
1001) SiS i Beyoğlu Yerli MaHal' Pa-
20-00 zarı karşısında Posta sokağı 

lOO köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: 43358 

İçlerinde tatlı bir Umıt üı perm~i 
~·ardı. Ve nlh:ıyet ayni gUn Uçü de 
taahhUtnameyi okumadan imzayı ba
sıp işe girdiler. O akşam avans a'
dıkları para ıle mUkemmel bir yemek 
yediler. 

Bir aralık kRrşıdakl locada kendi 
sini gozetllyen arkadaşlarına chemen 
gidiniz> işaretıni verdi. Ve pelt az 
sonra da bir silıih sesi barın altını 
Ustüne getirdi. 2 numarlı ıocada oı.u
ran baı;ımU1'.,ndls kalb.ndcn yediğı 
bir kurşunla yeı c yıkılmıştı. Mih:ıilo· 
fun doııtu Olga elinde M.lfı. namlwıu11· 1 
dan duman çıkan kUçUk bir tabanca 
ıle ayakta ve dimdik duruyordu. Ken., 
dtsıni tevkl!e gelen polislere sUkQnct· 

~----------------------r~ 
1 

Kartal Tapu Sicil Muhafıı tığın· 

1vanof, Petro. Mıha!lof bu üç can· 
dan arkadaşın samimiyeti uzun bir 
mazıye dayanıyordu .. Ayrı, ga)Tıları 
~oktu Kazandıklarını beraber yiyor
lardı. Ertesi gtlnU lvanof, motörde 
sakat gordUğU bfr montaJ ıçın itiraz 
etti dıye mühendis kendisını azarla· 
dı. Fakat ne olursa olsun lvanof bu 
ıhmalin llerde bır kaUlya sebebiyet 
vercceğını onccden ışarct etmıştı. 

le: 
- Ba.şrnUhendlsi ben \-urdum! de· 

di ve eller im kelepçeye uzattı. . .. Bir hafbl sonra kıılabalık bir tip 
tayyareyi de Mıhaılof ıdare edıyordu. Bu olüm hfidisesi mlılhış bir skan· ı 
Havada mUkl'mmcl numaralar yaptı. dal oldu. Fabrıkada birçok kimseler 
Jo'akat tam bu esnada motorun sesi zannattına alındı. Amele grtıv yap· 
kesıldi. Ha\'ada kuyruğu kopmuş U· mıştı. Genç bir amele bağll'lyordu: 
çurtma gibı fırıl fırıl dönmcğe baş- - ~e duruyorsunuz, bizı birer kö· 
)adı. o hız ve 0 sUratle yere bir te· pek gibi öldürtenlerden hesap sor.ı-

mcl çlvisı gibi çakıldı. Herkes hayret l lım. 
ve dch~t içinde kalmıştı. Mihailofıın Kalabalık arasından Petronun sc-

komllr olmuş cesedlnı çıkardılar-. h-a.. si duyuldu. 
.ıof ve Petro ona ılk defa tstanoz çı· - Ace!c etmeyiniz. Bız katil de· 
kartıp ağlıyan ikı d06t oldu. ğiliz, jüri var. Mahkeme var .. 

. ı Zabıta kuvvetleri fabrıkayı kuşat· 
• • tılar ve grevcileri dağ'ıttılar. 

O a~am !vanofla Pctro karşı kar· .. 
41ya tezgflh başında içiyorlardı. 

- Bu ıştc bır oyun var. 
Mahkeme çok ~rUltulU oldu. M.· 

hailo!un başınUhendısin ı·akip bir fab 
rlkadan aldığı 250 bın franga kur· 

- Ne susuyol'6un koca. budala. ban gittiği anlaşıldı Bu hadise 1vn-
Söytescn e nofun ,ehadetlle de sabit oldu.Bu işte 

ötekl trnslı uratını sıvazlıyot"du. ı parmakları olan dört kişi hapse atıl 
- Ben de oyle sanıyorum h anof dılar. Olg a da neticede beraet kazaıı-

bu işte bir orostopolluk var.. dı. K~pçeJerden kurtulduktan sonra.' 
- Hem sen bana baksana .. Geçen kendlsıne dostları tarafından verılım 

gün bizım mühendis beni ne diye a- kır çiçeklerinden yapılmış büketi dos. 
zarladı. Montaj sakattı. Arız:ı. sös· tu Mihallofun mezarı Uzerlne bıraktı. 
tercceği muhakkaktı. d k Yanın a askeUerl elınde iki arka· ı 

Petro acı acı gUldtı: daşı da vardı. Müıallofun istirahati 
- Ben buldum diye bağırdı. B u ruhuna dua ettiler .. Küı;Uk bir gu~ 

Up tayyarelenn kıymetınl çfuiltıriı:k leci çocuk bağıra bağıra gazete sa· 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Scrmaycsı: 100.000.000 Türk 

Şube ve aja.ııs adedi: 265. 
lira.ısı 

Zirai ve ticari hel' 11evı banka muamclclcrl 
I"ara biriktirenlere 28,<ıiio lıra ikramiye v~ri~·or. 

Ziraat Bankastnda kumbaralı ve ihbarsız tnımıTUf hesaplarında 
en az 50 !ırası bulunanlar a sen'!de 4 defa çekilecek kuı 'a ile aşağt· 

daki plflna sore ikramiye dağıtılacaktır. 

1 det J,000 liralık 4,000 lira 100 adt't so liralık 5,000 liri\ 
4. » 6GO » :?,000 » 

120 :» 40 4,800 » 
• » 

40 » 100 
» 
» 

1,000 » 
.c,oto » 160 )) 20 » 8,200 l) 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki paralar bir 6ene 
alJ3ğ'ı dtiı,m lyenlere ikramiye çık tıg-ı takdirde 
verılccektır. Kuralar senede 4 d efa, ıı Mart, 11 

11 BirıncikAnun da ~kilccektir. 

lçtndc 50 liradan 
~ 20 taz:asile 
Hazıran. 11 EylQl, 

dan: 
Yakacık köyünün Orenler mev· 

1 

kilnde eski 4472122 yeni 83 No. iu 

şarkan yol Garbcn Bağlar yolu 

Şimalcn Mehmet Ali Kaptan tar· 

lası cenubcn Emeti Kadın basile 

mahdut tahminen 1838 M2 tarla 

l ve zeytinlik kadimindenberi bila 
senet H üseyin oğlu Mustafa Üzum 

1 
Özünün oldugu iddia edilmiş \'C 

bu yerin tapuda kaydi olmadıgııı. 

dan senetsiz tasarrufata kıyasen 

m uamelesi yapılacagındaıı bu yer 
hakkında tasarnıf iddiasında bu· 
lunan varsa 13/İkincite§rın/941 
Pcr~embe gününe kadar vesaikı 
resmiyelerilc ya bizzat veya mu ad 
dak vekillerinin Kartal Tapu Sicil 
:Muhafızlıgına ve yahut ayni g,ın
de saat 13 den 17 ye kadar mahal
linde talıkıkat yapacak 1.'apu Me
muruna muracaatları ıl:in ohillur. 

VAT AN GAZETESJ 
iLAN FIYATLARI 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üneil > 

Abone Ücreti 
Türkiye dallllillde: 

750 
50rJ 
400 
1SO 

50 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
R iıçilk tasarruf 
heaapları 1941 

iKRAMİYE Pi.ANI 

istedıler. Mesele basit aptal anlama· t du ıyor .. 
dın mı? .Mıhallof da gt.lme gittL. - Mahkemenin kararını yazıyor .. 

r SOMER BANK 
UMVll ldDCaLtilNDI•: 

seoelik 6 aylı:k laJl* AJb1ı 

l~I 
1 

Ç 1 K A C 
- Vay canına be doğru .. P ara, pa. Havadıs. h avadis .. , .. 

:a, ah bu ne fena ,ey. Zehir gibi, atrş Olga küçUk mendllilc gözUnUn ya· 
gibi, yılan gibi bir şey .. Dudakların '1 şını sildi.. Petro ve k anof da burun
kenarındnn taşıra, taşıra birer baı·· ıarını çekerek ağlıyoı lardı .. • 

Memur alınacak etmiş olacaksımz. 

Bankamız Umum i MUdürlügünde çalışmak üzere dosya sistem· 
lcrlne ve kayıt usullerine vakıf, bankalar veya re ml müessese 
ve daireler muhaberat memurluklarında bulunmuş tecrübe sahi· 
bl bir memur alınacaktır 

Senelik G aylrlı: 1 ayhk hia :;ayta11nda saat:mı 50 kuruştur• 
dak votka daha yuvarladılar. Mahmut Attllii AJkut Müracaat yeri: ...ı6 r ,, 5 

İstekliler tahsil ve mcsc:iİcrini gösterir vesikalarla, -21/1 0 /lOH 
tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umum MiidurlülWnt' nıii. 

Ut O ıstanbulda, Po~tahane karşısındu Kızılay scHış :.ıurosn 'f~ 094·9 
İstanbul, Postahane arkasında İ1fmcıhk Şirketi 'l'elefon: .. o Ucuz talebe 

biletleri 
Murakabe 
Komisyonu 

racaa t edebilirler. 

Gauteye cönderilea evrak denıe
dll!!ln edllme&ln iade •huuıu•. ~--------------------~ 

/Yıezarlıklar Müdiriyetine Yeni Neşriyat: RADYO 1 G o· N o N 1 

ait servis arabası [ 1 [ .J 
Ay sonuna kadar 

temdit edildi 
Komisy~n kadrosuna işletilecek Yeni Ad .:lmPROGRAMt _I BORSASI 
muhtelıf şubelerden Bundan bir hııfta evvel makine Yeni Adarn'ın 355 ıncl ısayısı çıktı - 1 - 16 TE ' RİNİEVVEL 

Bu ısene mekteplerın geç açılma'Sı ? .
1 

ı;ubesi mi.ıdurluğüniln verdıği bir ı Bu sayıda lsmaıl Hakkı Baltacıoğlu· 1 .30 Program 18.
4

0 Müzık . 
O Za 1 a,. Ve e d 'ı I d 'ı " d • 1 - 33 :Müzik 10,00 Konuşma. l 1 Sterlın 5,20 

dolayıslle Devlet Demiryollarında ve raporlar mezarlıklar mi.ıdırı"etıne mm seyahat n0Uar111 an ı~utalıyada '·· • 

1 
· t İstanbul Fı·yat ... . Uı·ukabe ait servis arnbasının kaldırıldırrını 1 adlı bir makalesı, Suplıi Nuri tıer!· 7,45 Ajans 19,15 MUzilc 100 !_?8°nlar 13_2.,2_0. 

Denizyol arında mayıs, hazıran, cm· ... .. komıs <> • 19 30 S t > ~ ·,cenaze otomobil lerilc ka·wn ve ı;o· nin cEn·ell\ teı biye> adlı bir yazısı, 8,00 Müzik •' na ayını 
muz \'e ağusl0'3 ay\nrınn mahsus ol· yonunun çalışması etrafındu, tetl<ik· ire gibi malzemenin cadr:le ortasın I. H. lIUl~gıi'nun Şemıı adl ı bu· Y·1.· 8.30 8,45 Evin saat 19,15 MUzık " Peçeta 
mıı.k Uzere satılan talebeye mahsus ter yaptldığını yazmıştık. Tetkikler dan gcdrilmeslnln çirkin bir man- z sı, Ecvtıt Gl\resin'ın f'.1\1usıki buh· ı? 30 p c gram 20.15 Radyo gaz. 100 İsviçre kronu ,. - · r' 20,45 ~mzık lıOlih&m n ! aıa •:iis 
gıdip gelme b!letlerinln bu ayın son sonunda hazırlanacak raporlar, Baş· zara arzettiğlni yazmıştık. l\Iem- ranı adlı bir tetkik ve tc.ıkit yaz.s., 12•33 MUzilt 
gecesine kadar temdidine karar verii- vekAlctle Ticaret Vck !etine takdım nuniyetlc ögrendl(::imfac: göre bu 1 Kitaplar, Antogo:rn ve Hayatın ı tef· 12,fr> AJans 
miştlr. Bu suı etle talebenin CUmhu· ed!lecektlı·. Şımdıkl halde komısy'.l· neşrıyatımız uz:crlne servis araba- rıknları, iç sosyete ve kllltUr haber· 13.00 MUzık 

smın işletilmesine müsaade edil· lerl. Resimler ve karıkntUrler. Bu fi. 
rlyct b yramında hUk!ımet m erke· nun yeni uzuvlarla takviyesine baş· 13,30-14 MUzik miştır. Bu suretle bu çirkin vazi- kir gazetesini okuyuculaı ınllza ta.-· 

21,00 Z.ırae t tak. 
21,10 Temsil 
22,00 Müzik 

1933 Türk boıcu I 
1918 İstikrazı dahili 

12,84 
30,77 

L.L 

22 ~o 
22 00 
20 60 
20 40 

zinde yapılacak bUyUk geçi t resmin· lanmıştır. Bunlar sanayı erbabını 

de buluıunnlarma ımklın verneceğl temsilen Sanayi Birliği umumi kAtl· 

yetln de onu alınmıştır. eıye edeı iz. 18.00 Program 
l S,03 Milzik 

22,30 Sant ayarı 
22.45 Mlizik 
22,55·23 Kapanı~ 

1933 İkramiyeli Ergani 
1034 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 49 25 (( 

sır ı1l 
Soldan sağa: ı - d ~ Mezarlıklar mildtirli.ığu yeniden Hu~uk gazetesi 

Yedi sencde:ıberı Cc\'&t Hakkı öz 
C. il . P. Alemdar Nahiye 

Reisliğinden : 

~IÜSA;\U.:nı: 

~UKUT 

Turk Altını (Hamıt) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik (Re§at) 

24 90 
24 00 

gib bu S<:ne Şeker bayramıle Cümhu· bı Halit Clllery1lz. ticaret erbabırı hazırladığı bir proje ile bundan 

riyct bayramının blrıblrı arkasına. temsilen lthal!t \'C lhrııcat Birl!kleri sonra cenaze sahıplerinin miişkil{\ 
ı;clmelerinden dolayı talebenin m em- l!muml kll.tibı Mahmut, Tıcaret Odası ta maruz kalmamaları için dokto

lcketlerlne gitmelerı hattlı. bir yurt• umumi katip \'ekili Avnı Baki ve O 1 run da mezarlıklar mudi.ırluğün· 
. ı den göndcrilmC'sini ve nakil licrc· 

gezısı yapmalarını do.hı ımkan dahi· dadan ikı aza. ile Yerlı Mallar Pazar- . 1 d t 1 1 b 1 · d · ı tinın be e ıye n ısı şu e erın e 

bey tarafından tUı·l«;e ve fransız<'a ı 

olarak yurdumuzun değerli bilginle· 
ririn, ecnebi profesörlerin ynzıları\e Cümhuriyı;t Halk Partisi 

Alem·: 24 ayar altın gramı 

127 00 
3 48 

lıne getirmiş olacaktır. 
1 

lo.rı mUdUı·UdUr. Fiyat MUrakabe bU uğraşılmıyarıık günderllecek tah. neşredilmekte olan Hukuk Gazetes:· 
dar nahiyesi menfaatine 20 Eyliıl· 
ele Fenerbahçc Bclvl.ı gazinosııncta 

tertip edilip nıulıalefeti havadan 
TAK V İ JJI 

DUnde ıtlbaren tntbikına başl:ı· ı rosu şefı Muhsin Baç dıı daimi aza sildarlarla alınmasını dii~ünnıek . ııın dordUndi cildinin Gl - 52 ne! nli:s 

18n bu yeni tarife esasına. göre mor· meyanına ithal edllnılştlr. laşc mli- tedir. Mi.ıdlirlük bu düFüncesini haları zengin mUnclcrlcatlle intişar 
ıyet nıUddetl içinde herha.nı;ı bir ta-

1 
dUrU ile Ofıslcr umum mUdUrlerinın belediyi.' reisllğine bildirerek tat· etmiştır. Bu nllslıada Rize mcbuc;u 

dolayı yapılamıyan bUyuk mlısa· l i TEŞRİNİEVVEL 9H 
mere, Cumhuriyet Bayramı şerefi . ! CUıUA 

leb bilet Ucretınln yUzdc onu kadaı; de komısyona alınması dUşUnUlmek· biki kin musaac:,:.~cclctr. 1 Ord. profesör Saim Alı Dllcmrenın ne 28 Birlnciteşrin Snlı gi'ıml akı Al': 10 - G ÜN : 290 - Hıı ıl': 165 
ı;amı '!'aksim Belediye ı;:azinosun · 1 RU:\Iİ : 1357 - Birind tesrin: 4 bır ücret tediye edecek olursa b!lctı tedlr. Adli tıb, Konya mebusu Galip Gllltc-

İstanbu/da 700.000 çeki bir ay için daha yani ıkinclteşrin so --o kinin :Medeni kanunumuza. Ccv.ıt 
d a fevkal ı'ıde zengin bır program HİCRİ 1 6 UAMAZA ., : " o - N: .. 5 .. . 

nuna kad:ır uzatılacaktır. F dk 'h odun varmış Hakkı ôzbe .... ın Sınai mUlkıvetıc ga!. tn ı ı racma müsaade J J -
rllrnnunl rel< b te nlt makalclerl!e Oduncuların verdikleri, depola· 

rındakı odun miktarını gösterir be 
Son günlerde hariç piyasalar· yanr~ameler, toplanmaya başlamış. 

dan fındıklarımız içın talip artmış. tır lstanbulda yuz bin çeki kadıır 
tır 

1 

odun olduf:u tahmin edilmektedir. 

dahilinde yapılacaktır. Evvelce da 
veliye ve bilet almış zevatm elle . 

Bu bilet.er e\ \ elcc de olduğu gıbf 

anca' mektep tdnrelerınin ıznİni de 

ihtiva eden tnsd kil tezkerelerini hA

ınll olan talebeye verilecektir. Bu hu

sus bUtUn mekteplere bildirilmiştir. 

- Kitaplarınızı ~ 
ARlF BOLAT 

SlTAB IVl•DIN 
alınız. Bütün Jcit&pl&rı bulabı.. 

:cceğiniz gibi Ankara nqriya· 
tının, A ;-rupanın model v~a 
m~mue.ların'ın Babılllde ye· 
g€ıne utvJ yeridir. 
ıaz.etelere ll.\n da kabul eder. 
Ankarn caddesi 89 1 tanblll 

edildi 

Ticaret Vek letl 2,5 ve 2,25 lib. Blr iki. giın zarfında kat'i netice 
relik çuvallar içinde ve çayri sa· ıUın edılecektlr. 
t i 75 kılo olmak utcre fındıkların -----
i hracına müsaade etmiştir. Yufka ve kadayda 
~- fiyat kondu 

ffrkadaşım bıçakladı 

BakırkôyUndc oturan Kazım 
Fiyat murakabe komisyonu R a· 

mazan münascbetile fiyatları ar
tan bazı gıda maddelerine fiyat 
tcsbıtine başlamıştır. 

!'indeki biletlerle bu musamereye 
İstanbul Tabıbi Adllsı En\eı· Karanın şeref vermelerini rica eyleriz. 
\'C daha saır ){ıylnetll zevatın yazı· 

tarı, etıldlerı \'at dn-. "fntblkat ı-e ıçtı· 

hadat kısımlarındıı. da faydalı karaı· 

: İstanbul :\lıiddeiuıııu ıni l i ğinden 

1'a!iköıırü H a kim Muavin i Şaha 
. 

ı;azctesını okurlarımıza ta\•slyc ey- ıe miı.racaalı -----------------------leı,z. 

Belediyeye almacak 
memurlann imtiham 

İlave göç se ferleri 
Devlet Denizyollıırı idaresi kıı; 

mtinasebctilc Adalardan şehre in
mek 'ist ı yen halk için yeni bir ı;:oç 
~cferi daha yapmayı karaı.'ln§tır· 

Belediyeye alınacak memurlar mış ve bu tarifcyj dünden itiba. 
Kuloğlu adında birisi, dün Emine. 
nünd e darı;:ın bulunduğu eski ar· 
kadaşı Halime tesadüf etmiş ve 
knvsaya tutu§mu~tur K avga so
nunda Halim bıçağını çekerek Kfı 

zımı sol elinden yaralamıştır. 

Dun ilk olarnk ~·ufka ve 
yıflarıı fiyat koymuştur. 

kada· ıçin açılan ımtıhanlara dün de de· ren tatbike baslamıştır. 

1 
Yaralı tedavı altına nlınmış, suç 

lu yukalanmı§br. 

Bundan böyle biltUn dukkfinlar· 
da kadayıfın kilosu 40 yufkanın 
da kilosu 32,5 kuruştan fazlaya 
satılamıyacaktır. 

vam edilmiş ve 35 ki~ı girmiştir. Bundan böyle ht'r giın saat 
Bunların kısmııızamım bayanlar 11,30 da Buyükudadnn bir vapur 
tcşkıl etmektedir. Bugün de lise kalkacak bütun Adalara uğrıyarak 
ınczuntarının imtihanlarına başla· ı oralardak i halkın esyalnrını istan · 
nacaktır. bula naklcdeeeklir. 

• 

1 VAKiT ZEVALi EZANI 

-
1 

GÜNEŞ: 6,14 12 46 
1
ÖGLE· 11,50 6,32 
İKİNDİ. 15,03 9 36 
AKŞAM: 17,27 12,00 
YATSI. 18,50 1,31 
İMSAK: 4,35 11,10 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HE.KiM 
Dahiliye Müteba .... 

Divan yolu '°' Muayene ~aatleri: Pazar 
he·!ç ht-.,.::n 2 5. T el: 2'698 

Sahıbi ve Neşriyat MUdUrü 
AHMEf E:\flN l'ALl\IA.N 

Basıldığı yer: VATAN Matbaası 

2 - Km·um; yaltın arl<• ~ /' 
3 - Çıçck tarlası; bal<ı)C 

51<' meyve..; temas et. 5 -
11 sı İlgi; iptidai bır nakil ' e; 

Biı· gıda maddesi; çc\' I< 
aııct ı 

Tlh k Jcavmı 8 - Nek 1 gıcı. 9 - Goz rengi; sorıd 11 

lrl beygır, kı a zaınıırı· ı 
nota; kU!;a t et·, oo.....-:"w 

8 > . ..... 
Yukarıdan aşağıya' J <N 

' madde knı ıştırmalc. :ı -
yu · söz. 3 - Sıra; co!f 
Jeı ınden. 4 _ Teahh•1!'8 ıı 
v - Kasık: yasal< ed ırrıt~ 
6 - Serserınln sonu: ıtol< 
Tok değ!!. 7 - Bır pt~ 0t1 
deniz \'asıtası. s - J3 r ~ 
edatı. 9 - Geçmtş gUtı!e ~ 
ra ve UltUn nev'i, 10 -

ıı .,,,.. 
hııj'\•nn; bir meınlelcct.. I< 
denle karışık veya 1<sP11

' ıııJI 
JJlıııkii hulma<'aııı JI • 

Soldan s;\ğn: l - .M' 
(Klsnrna). 2 - OrilYC1

•: 

Azma; peyanı. 4 - • 11 1 / 
5 - Ülker. 6 _ .Aıdttt· 9 
dımlamnk. 8 _ Maşa: rfcı:Jl • 

rı: .tdızey (Yezıdl). ıo -
11 - mr. o~ 
Yukarıdan aş!lğıya 1 '; / 

madc 2 - Arzu; ıdaıe "/ . a" ltl; ışık. 4 _ Yağ! ıma. ıı 

altiL 6 - NH; rcdarıb es 
7 - Piram don. S - .ı\~(I / 
tacir. {} - Sııyt; kaZ 
esi. 11 - KamnalşaY l~ 


