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Milll Şefi • • • • • • 

ınonu mız 

Meclisin ilk toplantısında · 

mühim bir nutuk söyHyecek 
Cumhurreisimiz, söyliyecekleri nutka 
Yabancı mehafilde büyük ehemmiyet 

yerli ve 
yeriliyor 

.\nkara, ı <Telelonllt') - Cümbariyet bayra· 

~bıı sene memleketin iter köşesinde, bilhassa 
ara- bugüne kadar misli görülmemi:) bir 

ftkJJde kutlanacakhr. · Ankaraya her seneden 

~a fazla talebe ve asker &'etlrilecek, muazzam 
Jf.lt ftçit resmi yapılacaktır. Diter taraftan Biiyük 

Cumburrebimiz Milli Şef İsmet İninü mühim 
.bir nutuk söyliyeceklerdir. Bu n11tka yeril ve 
yabancı mehafilde biiyiik bir ehemmiyet veril· 
mektedir. 

11let !\leclisinin ı ikinciteşrindeki toplantısında 

Cumhurreisimnin n11tuklarında ge<;en bir sene 
zarfında yaptlan işlere taallük edecek kısımlar 
için şimdiden resmi müesseselertle dekümanlar 
hazırlanmaktadır. 

Çörçilin 
Bilançosu 

~bin görünmeğe çok utra
•. hr, fakat n11tkundaa nilr.· Q,,,. 

•k akıvor 
~ " . 
' : Ahmet Ewıin YALMAN 
1 nıııtcrc başvekili B, Çörçil 

c~ :fenı bir nutuk söylemiştir. 
Çij • 

tıı~ • ınsan ruhunu anlamakta 
-~ı:eharetU, bır eski kurttur. 
~ etı hırında İngiliz milletine dai· 
t ha karanlık akıbetleri gösterir 
~ kıkat söylediği kadar kara 
'ci•nca, herkese: 
~ h, Allaha şükur! dedirtir. 
~lece Alman milleti daima 
iltt1 uınıtıedn cazibesi altında 

et Sevkedılırkcn, Çörçil kendı 
)' ~nı, tehlikeyi oldu{:undan da 

lltlt iostcrmek suretilc müca· 'u haıınde tutabilmi§tir. Hangi 
l{:erı daha iyi olduğunu en son 
lıaı 0rtaya koyacaktır. Fakat 

~ti de •ki. liderin de kendi mil· 
~ ~ ntn ruhi meyillerine en uy
"! 11ı 01u keşC ve tatbik ettikleri· 
~ llhe edilemez 
,-?iCtlrçıı, son ~utkunda bedbin 

'nı 1kb1n mi? İşin doğrusu şu ki 
~bıere başvekili adeti üzerine 
~~ görünmeğe çok çalı§makla 
~l?ı!r nutkunun her kısmından 
~t llt akıyor. 
Ilı çilin ortaya koydu~u bilfm· 

dur: 

l İYİ TARAF 
tır ~ .\lrnanya havalarda çok za. 
~~ tilt ~elmi tir. Bu kifayetsi:dik 
•\ ~ 11~ıdır. <Çor~il bu ııcnile ha
~iltırniyetinin artık inıiliz • 
tq tt itan cephesine geçtif ini id· 
ı ,ıııış oluyor. ) 

'-ı-,'41 l'eınmuz, afustos, eylıil ay· 
>ıg, ~ki Vapur zayiatı nisan, mat bitı:~ran aylan yekünunun ü ç
ı ~l11t ır. Bu sayede iaşe i leri 
~~·- ~Ştir. Çalışkan halka da.ha 
>\t >'•Yecek verilebilecektir. Ih· 
~ ~tokları harp ba~ı~dan ve re· 
.;:_. b lltden fazladır. Inciliz mil-
• :~eu. ene kendi kendine ıeçen 
tttbıı" Parlak Noel ziyafetleri 
-l'ııı ecektir Vapur zayiatım dol-
~ Ol!( ~ • 

la. ~ti Uzere Amerikada yapılan 
'llııı.t"l'dan istifade zaınanı yak· 
ı , ır. 

~ -l~il\talzenıeye ait nakliye hat· 

•·', te zayiat az olmu~tur. 
ıj"'\ b "riıtere ıeçen sene tek ba· 
llıııt~lu.nurken imdi iki kuvvet . 

\~!( efiki vardır İranla da bir 
ı ..._ 1ınta edilmek üzeredir. 

~'4tı .\llllanya bu yük zayiata uf
~11:· :Sihayet tahammülünün 
t, U.du vardır. 
~ ıı1~riıtere hiçbir zaman ma
~a or dıtt kadar kuvvetli bir 
ı... °'e clu una sahip bulunuyor. 
'1tbb :ta bir kaç noktadaki i\lraç 
~ Qllt ltsterine muvaffakıyetle kar 
\ ı~:bilir. Hatta Avrupa kıtası· 
t.!.'rıetac Y-apıp Rusların yükünü 
~tbillttk gibi bir imkanı hatıra 
~ lir ..... . 

~~tl ltu ve Çin milletlerinin 
i "a ltıkenmez m iinevi kuvvet· 

tıt ır. 

~l ...._ Fi-:NA TARAF 

~ ~ ı\}1ava haricinde teş~bbüs 
, t ita ltıanyanın elindedir. Ingil · 
.:._ eı1;acıa, tesebbusiı Almanya· 
i:'llıetıı~cn alacak kudreti elde 
~ lııeı ' 5tir. İngiliz ordu u mü· 
~~Itır 0lrtıakta beraber orta öl
t~a~ıy "e Alman ordusu gibi mu· 

''llerı:ı:tıı ate tecrübelerinden 
1 lir 

Kitap meselesi 
Maarif Vekili 

beyanatta bulundu 
"Bir kaç sene var ki okul kitaplarının 
yetişmemesi diye bir mesele kalmamıştır,, 

rr=-----..... 

!"!1lsan .H.11 Yücel 

Ankara, ı (A.A.) - Son günlerde 
kitap meselesi hakkında yapılmış o
lan neşriyat münasebctlle Anadolu ı 
ajansı yazıcılarından birinin sorusu ı 
üzerine Maarıf Vekıtı Hnsaıt A.U Yü· 
ccl aşağıdokı beyanatta bulunmuş· 
tur: 

Elimizdeki kanun mucibince dev_ 
letleştirllen ışlcrdcıı biıi de okul ders 
kitaplarının Maaı·if Vckllliğınce ha· 
zırlanması ve bastırılıp yayılması ;. 
şidir. Kitaplnnn basılmasım \'e dağıl 
masnı kolaylaştırmak tızere vekillik 
bütün memleketi dikkate alarak e. 
saslı bir organizma kurmu~tur. U
mumi merkezlerin Ankara ve lstan-1 
buldan ve memleketin Erzurum. Di-ı 
yarbakır, Trabzon, Sivas, Samsun, A_ 
dana, Antakya, Afyon, lzmlr glbı bil· 
yük şehirlerinde birer yayıncvl ve ki
tap deposu olan bu teşkilAt, okul ki· 
taplarını yurdun her köşesine ayni 
zamanda dağıtmak vazıfeslnl Ustilne 
almış bulunuyor. 

Birkaç sene var ki, Türkiyede okul 
kltaplarıııın yetıŞm~mcsı diye bir me. 
sele kalmamıştır. Yalnız yukarda an· 
!attığımız büyiik yayın teşklUHı ya· 
pılmadan önce, tek dağılma merkezı 

N ecip Ali KüçJka 
nkarada büyü 

merasimle 
defnedildi 

Ankara, 1 (A.A.) - Denizli 
ııırbusu \ e Türk Ba!iın Birliği 

yükııek ha)"ıiyet divanı rel<ıl ~e. 

<· lı• Ali Küçüka'run cenaı.e me· 
ra .. ımı bugün burada yapılını-:tır. 
\ ·e na,ı yeni mezarlığa defnettil · 
miştlr. ;\lera!olmd~ Büyük Milld 
:"\ıecır .. ı Rf'l11I Ahdulhalik Renda. 
Halk Parti'ii umumi idare heyeti 
auları, Ba,n$1l Vr. Refik Say. 
dam. Hkiller, Parti J\lüstakll • 
Grup Rei!tl Ali Rana '.farhan, 
.:\flllet :\Je(')lsi rlyaı,ıef dl\'anı a:r•· 
!arı, mebuslar, , ·ekaletler müs· 
te,.ar \ t> mi.ıdürü umunıileri, 

Türk Hukuk Kurumu mensup. 
ları, Ti.irk Basın Birliği umumi 
idare heyeti azalan Jle blrlltln 
.Ankara mıntakası idare heyeti 
,., bütün basın mensu~n \'fl 

mute\'dfanın ı;ok kalabalık bir 
kütle teşkil eden arkada.,ıarı ha· 
ur bulunmu, ve cenaze alayına 
l>İ;\llde, Jandarma, polis müfre· 
Zf'leri ile bir bando mw.ıka refa • 
ı..at eylemll}tlr. 

\, J 

olan İstanbul, bUtUn ihtiyacını her 
yerden önce temin ediyordu \'e Mem 
Jeketin muhtelif yerlerine okul kitap. 
Jıırı ancak hususi eller vasıtasile ya· 

(Devamı Sa. 3, Sü, 6 da) + 

' 

/ 
/ 

Rus ınotosikletçileri çifte mitraJyöde hem ridiyor hem de 
etrafı tarıyorlar •.• 

KNOKS'u~ 
beyanatı 1 

Dünyamn bugünkü 
aldığı hal karşısında 

Amerikanın harp
ten kaçınmasına 

imkan yoktur . 
1 ııme Pcl , l (A.A..l - Am lika 

Bahriye Nazırı Albay Konks ııöyle· 

diğı bır nutukta dcmi;ıtir ki: HıUcr 1 

Kırıma 
Alman paraşüt-

çüleri inmiş 
(Ankara (Radyo gazetesi): 
Hen'f.lz teeyyüt ctmiyen bir ha.

bere göre Kırım yarımadasına 

Alman paraşUtçU kıt'aları indi· 
rilmlttir. 

lAndra, 1 (A.A.) - United 
Preas: 

Sıılühlyetll mahfll!crde soylen· 
dığtne gore Almanlar Kırıma gi. 
den berzahta Perckop'un cenu· 
bunda 7 mile yakın bir ilerleme 
ka~·detnn~lerdir~ 
Polh•a'nın zaptından sonra Al· 

manlar Harkof'u ve Donetz hav· 
zasını t<"hdlt etmekte oldukları 

teslim edilmektedir. 1 
mağlClp olduğu zaman biz burada ba
rış hareketinin başına s-cçmeliylz. 
DUnyayı şimdiki tazy!'ktcn lrnrtar. I 
mak için adaletli bir banş hizmetinde 1 , ___________ ,, 

bulunacak bır kuvvctın müdıı.halesı. Moskova kon 
lllzımdır. Öyle bir k.uvvetın esasını • 

denizlerin kontroltı teşkil etmelidir. f 1 d 
H<\lcn şlmall Aatl..s denizini Alman eransı top an 1 
korsanlarından temizliyoruz.Deniz yol 
larını açık tutacağız \'C Almanyayı 

deniz ku\·vctinin mengenesine hnpls 
ve bunun içinde öldlireceğiz. Hitlerln 
hezimetinden sonra yeni Hıtlmn doğ 
masına mA.nl olacak şarUarı tesis eL 
meliyiz. Totalıterlcrin -hezimeti Bir· 

( Dc\·amı Sa. 3. Sü. 5 de ) + 

Moskova, 1 (A.A.) - Moskova 
konferansı bugün öğleden sonra 
umumi celsesini aktetmiştir. Ko· 
misyonlar mesailerini dün akşam 
bitirmiştir. Uınuml celseden sonra 
hükumet namına bir suvare veri· 
lecektlr. 

Odun meselesi 
Mürakabe komisyonunu alda

tanlar aaliyeye veriliyor 

Mürakip tarafından verilen rapo
run doğru olup olmadığı 

muhakeme neticesinde belli olacak 
Odun fiyatlarının, belediye İk· 

tısat müdürlüğü mürakiplerinden 
B. Sürcyyanın verdiği yanlış bir 
rapor yiizunden fazla olarak tes· 
bit edildiğine kanaat getiren ko· 
misvonun, odun fiyatlarını, dün. 
kü -toplantısında, 50 kuruş daha 

aşağıya, toptan 385; perakende 
510 kuruşa ındirdigini yazmıştık. 

Oduncular, komisyonun verdiği 
bu karara da itiraz etmişler ve 
dün belediyeye bir heyet göndere· 
rek yeni tesbit edilen odun narhı · 

nın çok az olduğunu ve bu fiyatla 
odun satılamıyacağını bildirmiş· 

!erdir. Oduncular tesbit edilen ye· 
ni narhın yanlış olduğunu i~pat 

için belediyeye vesaik getirecek· 
lcrini ve evvelce lronan narhla 
bile satıştan çok az kar elde ettik· 
lerinl iddia etmişlerdir. Belediye, 
oduncuların bu taleplerini nazarı 
ilibarc almamış ve konan narhın 
en geniş ölçüler nazarı itibarc alı· 
narak konduğunu söylemiştir. 

Belediye iktısat mudürHiğü ta · 
rafından, odun kesim mahallerin· 
de tetkikat yapmak üzere gönde· 
rilen B. Süreyya bazı aksam gazc· 
telcrinin yazdığ ı gibi belediyenin 
müstahdemin mlıdürü değildir. Bu 
vazl!cyc şimdi vekaleten bakmak. 
tadır. Kendisi belediye İktısat mü· 
dürlüğü mUrakiplerindendir. 

Dun muhtekirler hakkında taki· 
bat yapılıp yapılmıyacağı hakkın . 
da, İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lutfi Kırdar bir arkadaşımı· 
za, yolsuzluğun sabit olduğunu ve 
mesullerinin derhal adliyeye veri· 
lcceğini söylemi§tir. 

i l) • 

"''ıınıı ii;" 3, ~ij. 3 ıfe) - Almanlar he1' girdikleri ,ehri hir harabe halinde hulmalctadırlar ... 

Raporun doğru olup olmadığı da 
muhakeme neticesinde meydana 
çıkarılacaktır. 

' 

Üç mühim karar 

31 ·vi18yette yapağıya 
hükômet elkoydu 

Pamuk fiyatları değişiyor, kömür 
havzasında ücretli 

iş mükellefiyeti tatbik edilecek. 
Ankara, l (Telefonla) - Haber aı-ı kiki \'e hUkml ~huılar ellerinde mev· 

dığımıza göre yann Mılll Horunma cut yap&fıları 2 Bırinclte,rın 1941 
Kanununa istinaden 3 mühim karar perfembe günUnden ıUbaren on ırtın 
neşrolunacaktır. içinde bir beyanname ile erı yakın 

Milli Korunma kanunu hUkUmlerl· Ziraat bankası fUbe veya ajanına bil· 
ne mllsteniden 31 vilayet ve ı kaza dırmeğe mecbur tutulmu'1ardır. Zi· 
dahilinde bulunan yapağılara 2 Bi- raat bankası şube \"eya ajanı bulun. 
rincltetrln 1941 pertembe gUnUnden mıyan kazalarda beyannameler kay· 
itibaren hilkOmetc;e clkonmuştur. Bu makamlara verılecektir. Bu be)'an· 
viU\.yetler şunlardır: nameler kaymakamlar tarafından en 

Edlrnf', Kırklareli, Tekirdaf, tstan. yakın Ziraat bankası şube veya aj&
bul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, tz- nına gönderllecektlr. 
mir, Manisa, _Aydın, Afyon, Eskl,e· Yapağılann mUbayaaam& ve lk· 
hir, Kütahya, Konya, Niğde, Kayseri. tısat VeklleUııce te1bit edilecek ... _ 
Sivas, Yozgat, Tokat, İçel, Seyhan, lar dahilinde tevzline Stimer ~ 
Mardin, Urla, Diyarbakır, Muş, Bin· memur edilmiştir. Mübayaa olWIMI 
göl, Erzurum, Ağrı, Kars, Trabzon, yapafıların bedeli bu banka tarafıa-
Van vlJAycUerile Polatlı kazası. dan tesellUmü mUteakıp ödenecekti!'. 

Yukarda bildirilen 31 vilAyet ve bir Elkonan y&pa&'ılar ı.ttk6mete •· 
kaza dahlllnde bulunan bilO.mum ha. (DeYa•ı Sa. 3. S. f de) -

Sovyetlere göre 

Poltava 
tahliye 
edildi 

Harp bütün cephe
f erda devam ewyor 

Almanlara göre 

Çarpışma 
devam 
ediyor 

Môskoft askeri 
teeieatı bombalandı 

~---. 

Leningrad mıntaka- Ruslar, Ladop gölü 
sında ilk teşebbüs sahiliae asker ihracı 

muhafaza teşebbüsiiacle 
o l u n u y o r laulandvlar 

Muvaffakıyet.le 
neticelenen mıııkahil 
tıarruzlar gapılıg&r 

.)ark cephesinde 
Rusların yaptıkları 
itMlrruz püskürtüldü 

Moakova. l (A.A.) - Sovyet iti· Bedin, 1 (A.A.) - Alman or· 
tlhbarat dai.resinHı gece yarı&l teiı· ciuları başkumandanhiının tebliii: 
llğl: Dnieper Petrovsk'un doğusunda 

30 Eyltl günü kıt'alarımız bütün bir zırhlı tilmen bir baskın netice· 
cephe lmtldadınca muharebelere de. 
vam etmı-ıılerdir. Anudane muhare
bel~rden sonra kıtalarımız Polta\'ll 
şehrini tahliye etmişlerdır. 

Teblif 28 cylCll gUnU 65 Alman tay· 
yaresinin tahrip edilmiş olduğunu ve 
Sovyet tayyare zayiatının 27 tayya. 
reden ibaret bulunduğunu ilave et. 
mektedır. 

Moııkova, 1 (A.A.) - United 

<Denmı Sa. 3, Sü. 5 de) X 

sinde düşmanın müteaddit batar
yalarını iğtinam etmiştir. Daha şi
malde diğer bir zırhlı fümen düş. 
man zırhlı kuvvetlerile karşılaır 
mış ve 80 Sovyet tankından 45 ini 
tahrip etmiştir. Geri kalanı kaç· 
mıştır. 

Alman sava§ tayyareleri dün ge. 
ce Moskovadaki askeri tesisatı 
bombalam13lardır. 

<Devamı Sa. 3, Sü. 3 ele) il 
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Yazan : Muhsin Ertuğrul 
dullah Cevdct'in, ikincisi de be· 

1 
nimdi. Bu üçüncüsU Profesör Ha- ı 

!ide Ediple D~cııt Vahit Turhanın 1 
nezareti altında Edebiyat Fakültesi 
ıngilizce şubesinin tercüme~i. 

Şeksplr 

Tiyatroya intisap edeli bir iki 

1 
sene olmuştu, belki o kadar bile 
değil. Bir gün Olello diye şdhret 
bulan merhum KCımil ve bir ak
tor arkadaş daha Tepebaşından ge.

1 

çerken KAmll'in ağzından bu (Ham 
Jet) kelimesini işittim. Bu iki he
cenin kime ve neye delalet ettiğini 
bilmediğim halde, benim üzerim
de herhangi bir iki kelimelik isim· 
deh daha büyük tesiri oldu. Ham· 
!et, gUzel bir isim. Hemen koştum, 
bir Hamlet kitabı aldım, okuyun· 

Bazı bimlcr vardır, damga gibi· ca hayranlıktan çıldırmış gibiy. 
dır, hemen muayyen bir Ulkeyi dim. O tesir bugüne 'kadar bir an 
hatırlı:ıtır. Butun dunyadn herkes bile kuvvetini kaybetmiş değildlr. 
Hamlet ismi geçer geçmez hemen Bilmem kaç yüzüncü sefer okuyu-ı 
Danimorkayı hatırlar. KültUr ışı· ı;umda da, tıpkı ilkindeki gibi ayni 
ğının ulaştığı bütün memleketlere heyecanı duyarım. 
Danimarkayı tanıtan, coğrafya ka- Bir milddet sonra (Vahram Pa-

1 öar (Hamlet) piycsidir. Bu çok pazyan) Hamlet oynarken ben 
tanımın ve buttin zihinleri işgal (Laerles) oynadım. Sonra 1911 de 1 
eden Hamlet, meşhur oldugu şe. Parls'e gittiğim zaman (Mounct • 
kılde hıç mevcut olmamış olan bir Sully) yi bu piyeste gürdüm. ts-ı 
ı:ahsi~ettir. Danimarkanın budu- tanbula dönUnce kendim otuz se· 
dunu bılmiyen ve bayrağını tanı- ne evvel Hamlet oynamak cüre. 
mıyan bır çok insan vardır kı Ham. tinde bulundum. Cüret diyorum, 
lct'in Danimarka prensi olduğunu çünkü o kadar hazırlıksız bir ço
b.lir. cuğun, kendisine tefsir eden, ince-

Peki anın Hamlet'in bu kndar likleri anlatan bir rejisör olma. 
zaman kalplerde yaşıyabilmesi dan, Hamlet oynamağa kalkması 
için Chakespeare'in ona muhak- cahilliğin verdiği ctiretten başka 
kak kendi hislerinden, öz duy~u- ı bir şeyle ifade edilemez. Bereket 
ı:undan bir şey vermiş olması H\. versin ki üstad Abdullah Cevdctin 
zımdır. ÇünkU bu yalnız iyi dü- aliıkadar olması, eseri muhakkak 
şünulmuş bir vaka, mUkemmel bir bir akıbetten korudu. 1913 de tek
piycs ol aydı bu kadar uzun ömür- rar Paris'c döndUğUm zaman An
lu olmaz, bu kadar insanlığa yak- toine tiyatrosu müdürü Cemier, 
!aşmazdı. İnsanlığa diyorum, zira Hamlet oynamak üzere tiyatrosu. 
Hamlet kadar hatıranın kırmızı ve mı (Suzannc Despres) ye tahsis 
mavi çlzgılerini çiğneyip geçen, etmişti. Ben Suzanne Dcspres'den 
kafaların işlediği, heyecanların in_ provalarda bulunmak için mflsaa
ccleştiğl i1lkelerl benimsiyerek de aldım, bUtun bir ay, bu vesile 
C'rbestçe giren bir şahsiyet dün- ile Fransızların en bUyük rejisör

ya sahne cdebiyatınd:ı yoktur. !erinden biri olan Lugne - Poe'nun 
Shnkespeare'in Hamlet'e verdiği Hamlet üzerindeki çalışmasını ta
bu kuvvetin kaynağını Danimar- kip ettim. 
ka prensini yarattığı yıllarda çek- Bütün bunlar tesadilfen benim 
llği ıstırapta aramak çok daha doğ- ayağıma gelmiş fırsatlar yahut be
ru olur. Nitekim 1601 yılında İn. nim bulunduğum esnada tesadü· 
gılterenln umumi havası (Essex) ren oynanmış Hamlet temsilleri 
kontu için verilen kararla bulan- değildir. Nerede, ne zaman ve ki
mıştı. Bu hüküm Shakespcare'in min Hamlet rolünU oynadığını öğ· 
ruhu üzerinde derin izler bıraktı; rendikten sonra bir çok maddi !e· 
Gnribi şu ki, yaşadığı muhitin buh- dak!'ırhklnra katlanarak, boğazım
rnn le, şahsi hayatının (Siyahlı dan kesip yol parası yaparak gö
Kadın yuzfınden d ) geı;lrdlğl sar- ı. aldııım uzun ve y'()rucu seya. 
sıntı ayn[ zamana rastladı. Üstelık hatlerle mUmkün olmuştur. Mese
de ilk dostu, ilk hamisi olarak ta- liı Düsseldorrda bir Hamlet oyna
nıdıgı baba ı olüvermişti. Kazan- nacağını Paris'te duyduğum zaman 
dığı bUtun şerefi. bUtun teveccü- hemen kalkıp orayn gider ve tem
htl ona borçlu olduğunu biliyor, sili görürdUm. ÇUnkU benim için 
kalbındc her zaman en yakın dost sanatta mukayese ön planda gelir. 
olarak babasını buluydrdu. Şimdi Nihayet (Hamlet) i bUtUn incc
bu dost olUvermiştı, ! liklerilc anladığımı umunca kcn-

Shakespenre bu ölüm karşısın- dlm tercüme etmek cesaretini gös
da, gençliğinde babasılc aralarında terdim ve 1927 de Tepebaşında 
geçen vakaları hatırlıyor, babasına kendim oynadım. Ben Hamlet oy
ait bütün hatıraları, birbirini ta- narken Kralın etrafında meşale 
kip eden uçsuz bucaksız bir kafile tutan hevesktır gençler aramnda 
lııılindc ruhunda canlandırıyordu. bugünün yetişkin sanatkarı Talat 
İşte Shakcspeare; ruhunun bu da vardı. TalM'ın istidadı çabuk 
mahzun, matemli devri içindeyken inkişaf edip de kendisine Hamlet 
(Hamlet) mevzuu yavaş yavaş oynatmayı dUşündüğUm zaman 
muhanilesindc koklcşmiye, büyü. tercUmemi çok eskimiş buldum. 
meye, dal budak salıvermiye baş- Dilimiz kısa zamanda o kadar isti
ladı. Bu suretle yaratılan Hamlet faya uğramıştı ki o tercUmeyi ye. 
fıdeta Shakespeare'in etinden, ke- nl gelışcn bir ge!>Ce oynatmaya 
miğinden, ruhundan ve kalbinden gönlüm razı olmadı, baştan ve hc
bır parçaymış gibi yaşadı ve öl· men hemen tek terkip bırakmadan 
mez bir hale geldi. tamamilc bugUnün türkçcsile ter-

Şehir tiyatrosu bu sene kapısını etime ettim. 1935 de Talılt'ın oy. 
yine (Hnmlet) le oçıyor. Bu 1927 ı nadığı Hamlet'lc 1027 de oynadı-

• denberi oynannn ilçüncü Ham- ğım Hamlet, her ikisi benim ter-
let olocaktır. Bununla tnrkçe- cümem olmasına rağmen, birbirin. 
miz üçüncü Hamlet tercümesini den tamamile ayrıdır. 
kazanıyor. Birincisi merhum Ab- (Bu yaı.ı Perde ' e Sahne mecmua_ 

HERGüN BiR.FlkRA 
sından alınııw;t ır . Yurınkl sayımızda 

, 'ehlr t iyatrosunıla temsil edilen 
Hıımlet'l n t enkidini arkadaşımız · -

Canfeda'ya can feda ı-aıenı ınııen oka· 

Soru yorlarl "' 
1 

Üsküdar ve Kadı
köy tramvayları 
c .... Oturacak dl'ğ"il an(';Ak so· 

kulacftk bir :'l·er bulmak lçh\ 17 ,te 
\apurund:ın 19h-er ok hızı ~ fır
lıyan l•"ı5tıkat11Cı - Kı~ıklı yolcu. 
ları, hergünkü gibi, bir t ram,aya 
tıalık istifi dolduk. Yaptırdım geç 
çıkan Uç beş lhti~arla dcpo~a he· 
:.p ,·ermeğe ı;iden bir ka~ bllet

('iyl de aramıza rılnıak lçlR itiraz 
daha sıl<H}tık ,.e henıurdanarak 

birbirimize okulduk. İ ki ltl~tt;i 
ile ben burun buruna idik. Birine, 
bu nfi ha l, ldaretle a raba kıtlığı mı 

, ar acaba'?. dedim. Ha.} ır, dedi. 
Adam kı tlığı "a r. Diğeri lla\ e 

$EHiR HABERLERllJWIPJI 

ihtikörla mücadele 
Yakalanan muhtekirler komisyo

na gönderilmeden 
Ad 1 iyeye verilecekler 

1Yeni bir 
büro 
Beyoğlu Fiyat 

Mürakabe Bürosu 
faaliyete geçiyor 

Beyoğlunda açılıı.cak Fiyat Müt1a· 
kabe bürosu için kaymakamlıkta blı• 

Şehirde sıkı bir kontrol başladı VC oda ayrılmıştır. Teşr:nlevvelin onun· 
dan itibaren faaliyete geçecek oran 

dün 25 kasap SUÇ Üstü yakalandı bu bUrooa daıma ıkı kontrolör bulu-
etti: 1 nacak, bunlar Beyoğlu mıntakaeını 

- Çalı~timcak adam bulamı- Fiyat MUrakabe BUrosu, ihtlklrla 

1 

Dün üzerinde tetkikat yapılan mev daimi surette kontrol edeceklerdir. 
yorla r. Ç'ünkU, \&7.ifo ağır, ücret daha fiddetll mücadele edebilmek için zu kasap ve peynirciler olduğu için 

de o ni bett.c az.. Mesel.A, ben dört dünden itibaren polis ve zabıta! bele· yakalanan 30 ınuhteklrden 25 1 ka. Dahı./ı'ye Vekili 
enellk bir blletı; iylın. Gerçi ye,·- dlye memurlarlle birlikte çe.lıflltaya saplar te~kll etmekte idi. 

milembı adı J.'>8 dlr a ma elime 
1 

başlamıştır. Diğer taraftan öğ-rendlğiınizc göı·e dün beleiiyetie 
a.}·da 84 liradan fa r.la geı;mez. A - DUn şehirde kontrolörlerle beraber bundan böyle Fiyat MUrakabe, zabı-
yak satH:ılığı ile günde üC ı)apell n çal"an emniyet teşkllAtı memurları, tal belediye ve polisin lştlraklle yapı- meşgul oldu 
bükWdUğil de,·lrde, bu kada r ııa. ı sayısı 30 u geçen muhtekiri, suç Ustu 

1 
k U U h ti d ht ki 

r aya klmşc gelmiyor i~te. yakalamışlar ve bunların hepsini dUrı t~t k c :m meş u ar a mu e r. İki gUn evvel İstanbula gelen Da-
<)tck i "lnlrlendl. Dahıuıı \ a r has ı akşam, müddeiumumiliğe teslim et-, eı n omısyona verilmeden doğruda'l hlliye Vekili Faik öztrak, diln öğle

t alanun ı~lye doktor istirahat ' e- mlşlerd!r. doğruya mUddelumuınillğe .sevkle. ı den sonra vilAyete gelerek Vail "" Be 
rlr, idare yc,·mlyeyl k er. l in Öğrendlğimez göre murakabe me- kararlaştırılmıştır. Bu suretle sUrti:ı· lediye reisi Doktor LQtfi Kırdar!~ be_ 
daha garibi, hastu haherlnln has· murları her gUn bir mevzuu ele ala· cemede kalıp kırtasiyeciliğe giden ih- lcdiye işleri üzerinde uzun müddet 
ta olmadan bir glln en ci n rll- caklar ve şehirde bu me\•zula alA.ka- tlklr hAdisclerinin derhal adliyr.ye in_ I görilşmUş \"e izahat almıştır. 
mesl lLdetl 'ardır bizde. - ·eredo dar nekadar müessese varsa mUm- tıkali temin edllmlş bulunmakta olup 1 
görülmU,tUr bu?, kUn mertebe hepsini kontrolden geçi. ihtlkArla daha esaslı mlicadelc ım- ltlekteııler açılınca ortaya bir lhtlkir 

Dedi \e hergün ı:cktlğlmlz azn. receklerdir. kanları hazırlanmaktadır. hüd~e., i daha çıktı 
bı tevlit eden adıunsızlıjtın 5ehcbl-
nl önUme sürdü-.• • 

Bunu bir okuyucumuı; yazıyor 

' e orıı.}·or: 

- Diğeri ne ise ama şu, ha tn
lıj;YJn bir glin evvel hab"r , ·erilnw-
1 talebi tuhaf değil mi! •• '=..._ ____________ ~J 

lsmail 
Dede 

B üyük san' atkurın 
gününde Müzeyyen 
Senarda okuyacak 
.Musiki üstadı me;ıhur Hamamıza

de İsmail Dede konseri için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Evvelce 
do bildirdiğimiz gibi llk konser yalnız 
vali ve belediye reisinin davetlilerine 
mahsus olmak üzere cumartesi gilnU 
saat: 16 da Taksim Belediye gazino· 

Bono sahtekarlarının 
tezc!.yesi istendi 

İki seneye yakın bir zamandanb:!
rl, ikinci ağır ceza mahkemesinde 
görUlen, Gayri mübadil bonoları sah
tekArlığı muhakemeaine dün devam 
olunmuş ve müddeiumumi muavini 
mUtaleasını söylemiştir. 

Müddeiumumi muavini, sahte mU. 
budil bonoları tabetmek, bunları bir
birlerine ciro etmek ve muhtelif de
ğerde Ziraat bankasından kUlllyeth 
miktarda para çekmek suçundan 
Hüsnü Alkın, :>;!hat özkoyuncu n 
arkad~larının, ceza kanununun 312, 
3(6 ve 350 inci maddelerine göre tec
ziyelerini istemiştir. MU&\'ln ~1rmlyl 

mütecaviz suçlunun arasında yalnız 

Ali Fuadın beraetlni talep etmlştlr. 
Muhakeme karar verilmek Uze~ıı 

talik edilmiştir. 

16 yaşında bir kız 
dördüncütkattan düştü 

Fatihte HUscyinaıta mahallesindtı 

oturan Zeynep adında. 16 yaşında bir 
genç kız, dUn sabah evinin dördUn-

sunda verılecektlr. cil katındaki camlan silerken mu\•a-
tstnnbul belediyesi bu konser için zenesinl kaybederek aşağıya düş-

bUyilk bir broşUr de hazırlamaktadır. müştUr. 

Bu broştlrde Dedenin hayatı canlan. 

dırılacak, eserleri ve gUftelerile bit

likte notaları dıı dahli olmak Uzerc 

gösterilecektir. 

Bu ilk konsere, kendi arzuslle kıy

metli okuyucumuz san'atklir Bayan 

Müzeyyen Senar da iştirak edecek. 

tir. Bllhassa kıymetn san'atkann iş· 

tirakl konsere bUyUk bir hususiyet ve 

recektlr. Diğer taraftan konserde 

çalacak ve okuyacak san'ntkarlar da 
şunlardır: 

Tanburl DUrri, kc.mençeci Kemal, 
Niyazı, kemanı Nuri, kanuni Artakl, 
kemanı Sadı, Cemal Ktı.nul, N'ecmı 

Rıza, EyUplU Ali Rıza, nısfıyecl Şev_ 
kidir. 

r ...., 

1 

fitre, biri yılda bir defa. şah-

ıın11..clen baı;kalarını dli!jlinmeğe 

çafırıın fı r attı r. Hu da\ete aa

nıinıi bir a l ka gÖ!itermeliyl7~ 

'--------"" 

Zeynep başından ve muhtelif yer. 
lerlnden ağır surette yaralanmış, bay_ 
gın bir halde Ha.seki hastancs.ne k al 
dırılmıyt.ır. 

Her sene ayni dert 
Mektepler açıldı. 
Fakat talebenin 
elinde kitap yok 

Mektepler açıld>iı halde henüz 
ekseri ders kitaplarının mevcut 
olmaması talebeleri ve muallimle· 
ri müşkUI biı· vaziyete sokmuştur. 

Bilhassa ilk mckteplclrn ikinci, 
UçüncU, dördüncü, beşinci sınıfla
rı için.okuma kitabına ve beşinci, 
yedinci sınıfların tabiiyc, orta 
mekteplerin tarih kitabına bUyük 
ihtiyaç vardır. 
Diğer bazı kitaplar da eksiktir. 
l\Iaıırif Vek~letl bu kitapların 

bir hafta zarfında hazırlanarak 
.atışa çıkarıl<ıcağı n ı dün alakadar. 
!ara bildirmiştir. 

.Mekteplerin açılması üzerine yeni 
bir ihtlklr mevzuu ortaya çıkmıştır. 

.Muhtekirler piyasada defter, ka. 
lem, IAstlk gibi talebelere llzım oıa

Galatada Karahalill paşa. sokağın· cak ne vursa. toplamaya ve bunları 
da 26 numarada mezecilik yapan Tıı· piyasadan çekerek !!yatları yıllkselt· 

meğe çnlı..şmaktadır. 

Aspirinin· tanesini 
5 kuruşa satmış 

na~. çittin! beş kuruşa. salmllSJ 1!· Fiyat MUrakabe bürosuna bu hu-

zımgelcn aspirinin tanesini beş ku-ı susta bl~ok ihbarlar yapıldığından 
ruşa satmış, yakalanarak lhtikAr su. bUro bu gibi muhteklrleri şiddetle ta. 

çundan adliyeye teslim edilmiştir. kibe başlamıştır. 

-~ 'C 
''Güze[ Sözler,, oyunu 

Sahur zamanını bekliyen anama gülünen kulübe, içinde atlanan 
arkadaşlık ediyordum. Vakit ko-1 şatodan iyidir.• 
lay geçmiyordu. Elıme o.GUzcl 

1 
TUrkiycdcn geçip Kafkasa git· 

Sözler» adlı bir kitap geçti. Vakit ınek dedikodularını hatırlııı.dım, şu 

geçirmek için şöyle bir eğlence susturucu cevabı aldım: c:Memba
buldum: Aklımda bir mevzu tuta· dan alınması lazım gelen s uyu de· 
cak, kitabın rasgcle bir yerini aça- reden almıya heveslenmek buda
cak, çlf 'rakkamıı sayriinın başın- lalıktır . .,, 
daki sözü okuyacaktım. Bakınız Boğazlar hakkında çık•rıbn şa-
bu eğlence, ne neticeler verdi: yiaları dUŞilndilm, ona da layık 

«Harp.1> dedim, şu cümleyi oku- olan cevabı aldım: «Kapalı aiıza 

dum: «Delilik, sari bir hastalıktır sinek giremz. • 
ki bir aray:ı gelenledn sayısıle ke- «Bulgaristanın harbe girmesi 
safet peyda eyler.ıı şayiaları?» dedim, cevap hazır: 

Birer birer işgale uğrayan mem. «Kafası tereya~dan olan fırına 
leketlerl dUşündüm, karşıma şu yaklaşmamalıd ır.» 

söz çıktı: «İns;ın kendinden ve .:Ya ikide bird e ç!kall sulh şa
başkalarından korkarsa ınuvaflak yiaları? » d ed im, bu sefer Napol
olamaz. » yon cevap verdi: «Sulh, zaferlerin 

ııKoca Fransa bu hale mi gele· olduğu gibi ihtiyaçların da birin· 
cekti?ı> dedim, Horas cevap verdi: cisidir.ıı 
«Tedbirsiz kuvvet, kendı sıkleti • İngiltcrenin istilAsı ne oldu?ıt 
altında ezilir.n diye düşündüm, şu cümle ile kar-

«Arlık V ordusu, çete baskınla- şılaştım: «K urnaz tilki tutkalla 
rı para eder mi?" dedim, Sadi yaknlanmaz. 11 
şöyle dedi: aZayıC bir düşmanın cıAmerika harbe ne vakit girc
zarar vcrmiyeceginl duşUnmek, cek? ,,dedim, şu Arap darbı mese
bir kıvılcımın bir yangına sebep 1i cevap verdi: ıcKaz ıikken .sabret, 
olacağından şüphe etmektlr.11 tokmak olunca vur!-. 

ııZavallı Avrupa ac;n dedim, 1 «Türkiye?- dedim; şu çıktı : 
j 

karşıma şu Zenci darbı meseli di- I 11Kcnclisile sulh haliıııde olmak , 
kildi: cPiliç der ki gıdamı bulmak ekseriya dünya ile hali sulhle ol. 
pek gi.lç değildir, fakat onu yiye· l mak demektir.D 
cek rahat bir köşe bulmak mese- .Hoşuma gitti, nman bir daha 
ledir,D açayımD dedim, şuııu buldum: 

d i arp tebliğleri neden yUzdc .KökU derin ağaç rürr.gArd an yıl

seksen yalan?• dedim, şu cevabı maz." 
cldım: ııİnsan, zararından korktu· oHak oyunu UçlUr, haydi bir 
ğu her hakikati inkara alışır.,, daha!• dedim, bu sefıer de K ar-

ııBu işte Haile Selasiye kazandı, no'nun şu sözile karşıia~tım: «U· 
fakat Avrupayı bırakıp Habeşis· yanık bir adam uyuyan yüz bin 
tana gitmek değer m lydi? » dedim, adamdım kuvvetlidir.,, 
şu elimle ile karşılaştım: «İçinde TİRYAKİ 

tl1·Uncü Sultan Murat :.r.anıanııı

da ilk defa olarak Kıı.larni;rıısı ta. 
yln edilen lacar donmcsl hadım 
Gazanfer Ağanın bendelerl arnsın
d:ı elınan aılında ihtiyar bir Hek· 
taşı dedesi 'armış. Gam ' e len sa
' et bllınl) en, hayatta hcrşeyl gli. 
hinç goren 'e hoş sözlerlle herke 1 
gilldüren bu adtuncağız, Kıı.1 ra· 
ırıuı ı ile araya gldegelc tanıştığı 

Ha rem k ethlltla ı me,bur Cnnfe
da knlfı:ıya gönlünü kaptırır. Gece 
gilndü:t. alı edecek '«' e\•gi ini ah
bnplıınna bile öyllyC<:ek clcrecedc 
azıtınca işe ağa mlidahale eder. 

idi. Fakat gUn geçtikçe fikri değişti. Sul 
tan, nskeri mUşavir Sir Templc ile gô. 
rUşmilş, fakat tahmin edildiğl gibi taz. 
yik etmeğe kalkışmamıştı, H içbir teklif 
tE bulunmadığı gibi olan biten işlere iti
raz bile etmemişti. Birkaç gün evvel vali 
konağında b ir öğle yemeğinde de bulun
muş, fakat meseleyi kat'iyyen açmamış
tı. Bu sükut valinin hiç hoşuna gitmi· 
yordu. 
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yoktu. Valinin yanına hemen Jmsmak is
tıyordu. Fakat Rahman daha sak in olma
sını efendisine tavsiye etti. Fazla ·teHiş gös_ 
tcrecek olursa zarar göreceğini anlattı. 

Şu sözleri de ilAvc etti: 
- Eğl'r acele ettiğinizi görürlerse oyna

dığınız oyun meydaı;...- 'c;oıkar. Jıaponların 
hakiki maksadını bilerek bu işe razı ol
duğumuzu anlamamaları ldzım. Korkarım 
ki bu ihtimal derhal hatırlarına gelecek
tir. O zaman Japonların işi dur9 urmak i
c;ın istiyeccklcrl parayı v ttmck istcmlye
ceklerdlr. Sizi de başlarına getirdiğiniz bu 
belAlardcın dolayı hç affetm iyeceklerdir. - Dede. der. J>lllnl Uıt \o hu 

C\da) ı unut. nunu padişah haber 
alır"a eni flhlret eferlnc çıkarır 

hli!-
Araı1an uıman geçer. Bir m. 

ınn:t. nın Jlk günü e\·dası şahla

nan cledc çilingir orrasını ) ine 
ı.urnr, dcmlcnnıeğo, biraz da ZC\ -
zcklcnnıcğc ba~lar. llildlsc.} i Jşltcn 

tı a:t.:ınfcr A~ dedenin h ücresine 
ko':ar 'o hiddetle 8-0rar: 

- t:lnn hnbi • Ramazanın gel
diğini unuttun mu? .. 

Dede, )aşlı gozUnU nğnnın yü_ 
:tiınc diker. Ye: 

- Ranıııı.andnn ban ne be a
fam. Ben <'..anfedu uğruna ~el'e 

nl.}etll)1m. 
IJcr,. şaraıı kuııa mı başıoa yine 

diker. 

Yeni kurulan ve yükselmeğc başlıyan 
fabrikayı ara sıra düŞilnüyordu. Deniz 
üssüne pek de yakındı! 

Çalışan amelenin her birinin ayrı ayrı 
hUviyetini tetkik etmişti, Hepsi ya Ma
lakalı veya Çinli idi. Şirketin idare 
meclisindeki yedi azadan uçU İngllizdi. 

Fabrika arazisi denize kadar indiği i
çin bu cihetten de tehlike yoktu. Fakat 
bütiln bu ihtiyat tedbirlerine rağmen va
llnln içi rahat değildi. Askeri mtışavir Sir 
'l'emple'in uyuşuk bir adam olduğunu bi· 
li~ or ve garip bit' endişe hissilc vakit va
kit gizli bir rahatsızlık duyuyordu. 

Vali bir sabah beşte kalkmış, yanına da 
muavinini almış, tayyare ile in;iaatı tet· 
kike çıkmıştı. Her taraf o kadar iyi mas
kelenmiş, yeşillikler ile örtülmüştU kı hiç 
bir şey farkedememişlerdi, 

Ayni sabah bir kurmay zabitile beraber 
tekrar uçmuş, işte bu defa şüphelerinin 
haklı olduğunu !arketmiştı, Hemen bir 
vapura binerek Udaigor'a g itmek ve sc. 

lim ile görUsmck arzusunu duydu. F akat 
Sultan o anda inci evinde sevgllisile ()tle 
yemeği yiyordu. 

Vali, kendi kendini hiddetten yiyordu. 
raka bastığını hissetmişti. Hayatında bu 
derece hırslandığını bilmiyordu. Zabitle
re, hiç kimseye bir şey söylememelerini 
tembıh elli. 

Sultanı Udaigorda bulamayınca hemen 

geri döndi.i. Yazıhanesine kapandı ve Su l

tana yazmış olduğu tavsiye mektubunun 
musveddesini tetkike başladı. Japonları 

Selime tavsiye eden kendisi idi. H iddetle 
kendi kendine söyleniyordu: 

Kahrolsun .. O budala Temple, bana 
çılgınca bir hareket yaptırdı. 

Vali, öfkeliydi. K endi kendisini kaba
hatli buluyordu, böyle bir ihmale özUr 
olmadığını biliyordu. 

Otuz senelik diplomatlıktan sonra 
böyle bir mUnascbetsizliğl nasıl yaptım? 

Diye üzülüyordu. Fakat yine: dier §C· 

ye rağmen bu mesele ortaya çıkmamalı
dır. D diye dUşünUyordu. 

Valinin ilzüntüsU yalnız şahsı için de
ğildi. Yerinden olacağını biliyordu, Fakat 
en evvel dilşündilğU şey, İngilterenin ma
ruz kalacağ ı zararlardı. Her ne pahasına 
olursa olsun, İngiltere kUçük dUşmemeJiy. 
di. Meselenin bu tarafı, şahsına ait tarafın_ 
dan daha mühimdi, 

Vali, askeri mUşavir Sir Temple'i ça
(:ırdı, Sultanla derhal ve muhakkak gö. 
rüşmek istediğ ini söyledi: 

- Sultanın ce\'abını bana h emen tele· 
fonla haber veriniz, dedi. 

Selim o aralık inci evinden çıkmış ve 
sarayına dönmüştü. Valinin kendisile ace_ 
le göriişmek istediğini söyledikleri za
m an: 

- Oh, nihayet! d iye sevindi. 
Bayan Tur pin'e telefon etmek , Odreye 

işi haber vermek a rzusunu d uyuyord u. Ar 
tık evlenmesi yakın olduğuna şüphesi 

- Vali, bana karşı hiç bir şey yapamaz. 
Elimde mektubu var. 

- Fakat vali zeki ve tehlikeli'ıbir adam. 
dır Bir delikanlı gibi değil, bit- hük ilm· 
da; gibi hareket etmeniz Ui.zım, efend im. 

Selim öfkelendi, Rah mana h iddetle 
baktı. Fakat Rahman bu bakıştan yılma
dı, sözlerine devam etti: 

- Valinin ayağına gidemezsiniz, onun 
buraya gelmesini beklemen iz lazım ... 

- Hakkın var, Rahman .. Bu işi bildi
ğin gibi idare et. F aka t çabuk olsun. 

Rahman, valinin davetine telefonla şöy 
le ceva p verdi. 

- Efendimin b u gUn çok işleri v a r. Na
zırları topladı, g5rilşilyor. Yarın sizinle 
ister Rah ayang'daki saray d a, ister Udai
gor'da görUşeceğini söylilyor. 

(.Ukaeı var) 

Bu iş bu kadar 
basit mi? .. 

• pil' 
tF:!f!!!. aıetede okıııJum: E .. J>ı ı-" 
~ esa teşkll eden beırdl)-t ._,. 

tısat müdürlliğu raı)orJnrındıı ~o' 
Jı~lık olduğu anlaşıldığıııdaP ıııdirP 
fiya t& çeki başına elli ı.uru' 

ınıı:. ııC. ~ 
Gazetelerde verilen nıatoın o4-' 

re belediye lktı .. ıat ınüdilrıuğU d 
mıntakalarına bir menıur ,~ıı oıl 

.1 ,-.nh7 
mlş, tıu memura \ erı en ,, ıııınll 

lfımat ~üz ünden fire fark•· ~.P 
ri;ye ücreti, nakil masrı:ıfı > ,. r 
tııtulmu5, bunun netke51 oııırıı,# 
dun narhı ~c.kldc elli kUruŞ fU1' 
™ bit edllndş, neden ı;0nrt' t~ 
Müra kabc koı:ı.ıisyonu bu 1 1 ~ 

·arılı• 
arette tetkik etml~ 'e 3 • ıııırfl 

dui unu anlıyarak nnrhı eiU 
indlrmis. .. 

Bu ı; bu kadar basit ınl!• 1 ııı"' 
Bir kere ~ğer bcledl)C ıı.tı~ ~ 

ttürlüfü, Mıtün hlr şelılr h;ııl fiil 
ke esile alakadar fi~at ışle ~ 

il el uı tek ınemıının gelişi ı; ı 
111

c r' 
netice inde ,·erdiği yani•': yı.ıP ;I 

btl 
porlara 1 Una t ettiriyorsa• ~ 
dilrltiğün işleri herh ngl bit ~ 
başarabllecrği kadar rsııat , e 

!aydır. ınıı f' 
Sonra •lmdlve katlar Jıal ., . , 

dağı odunl rda alf.ıkadarıars ·,ı 
kaç kfır '"erdiğini bllmlyorıııİlıı , 
belediye Uttı at mUdilrlüğlirı rl I 
Wetıle her yüz kurufta »fi~ 
kuruş bir cyanlışlık üoretlıı 

1 
ti ,, 

olduflı muhakkaktır.Sadece 
1
, 

lı urettc tetkik ecllldl, ) 'll
11 
;;.; 

muş, bu yanlışlık düzc!Uldl9 ıı\ö ~ 
nafile yere veı-llml~ o:yanlı~ 
retlerini» tcllifl eder nü'! ı T 
Hayır, bu iş bu kadar b_, _,-1' 

ğ"iJdlr ,.e olmamalıdır. \'a1'~ ~ 
lış hesap Bağd ttan doner> iP f 
o ~'nhş hesap bir ı.nrarı ıtııl~;,ıl 
muşsa. o yanlış hesabı ) ıı ,.,~ 
dan h~ap ommk. ııeridC ııeS" 
m uhtemel bu gibi ı;eıı,ıgUıt1 jf 
ların umuına zarar \erm ı ıı1' 
ne g-eçebillr. ~ 

ıtöı; A 

======~ 
S o r u ~ u z :::::::f' 

Söyliyefi/1
1 

s' K;ıdınla erkek at 
sın da boy f ar1'1 

dl 
ÇP.ngelkö~ ünde Havuıbao;ıll :t 

numarada n avan l\tuznffC • r. 
tlntaş soruyor: nıdın \C ~ 

ler arasında tabii oııııı ,f ._,., 
farkı , ·ar mıdır. Bu far e4 
ıılsbetıerine göre ne dere<" 

J.Cıtfen bllıllrir mlslnlı. '!· 

CEVAP - Boy, ırkln!"S 

değişir. Bizde ckscriyctlC ,~ 
doğan kız çocuklarının ııo.d' 
erkek çocuklarının da 50 

._ıı 

metre kadardır. çocu ıı 
gençlik çağlarında 1<crll 

bUyUme istidat \'C kudrtt 

olduğundan ya'} ııerled "çt, 
da ur.aı·. Bu uzanıa 25 )~ 
dar devam eder. Boy111rıP ) 

ı t 
ra göre bUyUmesi ve 1'1 IJI 
arasında bulunan fıırk ıı 

vasatı olarak yapılan 

şu netıceyi vcrmlştıı·: 

Kıı.lar E rkekler 

0,69 0,70 
0.97 0,99 

l,08 1,10 
1,27 
1,51 
1,63 

}1 

Uliil ..... W. ....... ~ ,_ 

Patatesli yuınııt 
ı:ıJ• ~ 

GOO gram ııatateı;l o)'l1 

nar ı;uda hafifçe haşlP) ı l' 
malı. Bir ka~ oğanı 1 ıre 11 
rek patatesle blrllkte 1<1>

11
" 

klnoslnden geçirmeli. u ol ' 
gın te re) ağında 1ıe111bt"lı1ıtı 
kadar kır.artmolı . Delikli l"tı' 
~e ile lizcrck ba,ka bir 11 • 

malı. 10 tane lumıırta)ı ~ ~ 
kase' e kırmalı. Çırpntll tel 1 r ~ 111• 
çeyrek saat k adar !,'t1tf

1 ıı." 
pli rlınce, sıraslle k fifl rıı r 
tuı., kara biber, yenıtıatı~:-e 
ince doğranmış ılereotu 1 eO· 

tıı1 rek çnrpnıağıı ık\ am c 
\'ladaki ~ a ı:;ı lizınell, ıçı rı:/"'. 
daha yıığ dokmell, çıı.ır<l ' 
kıMla r kı ı.ılırınalı . J"Hk 8 t' ıı• 
vannıama'!ına bilhassa dil' .ıı 
• Jw 
meli. Kıyılmı ı:ıoğan , c ııof 

·ı ııı rı 
çırınlını '.1 ~· ııııı urtu ı e ,ırrı' 
'&) a boşaltmalı. Bir kllç ,~· 
rı"tırnıalı, ta\'B)ı 3 a,nı: 3

11 
.. tl • ıı!l'r-_& 

kerek 'iallamaJı n~ ) 111 (", 

hllha a dikkat ctnıel1· _,,. ....... 
listtc ka lan kısmını d:ı cıı. 
ta11 M>nra ofraya \ ertı' 
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Rusyaya ' 
Yardım 

~z~;RAN 
~----lıı.. 01a konreranı.ıııııı o;;l yaoıi me-
.~~ . 
. • lıitını mevzuwııuz harklntle_ 

"1eıı •kat ~rk ceııhe-slnde bugun gü· 
" llıııunıı manzara) a göre bu 
~llsın aı.kcrı bakımdan bil) ük 

C letı \"ardır. Uu huSU1tta, 86• 

- tt ~ he a kcrllk ctheUerlnl tah· 
,,llıtk 'e neticeler çıkarmak Is_ 

ı ...... 
'" ~o koıa konfcran mın hal· 

~ ~;t;;;!fı~ı~: :~:lı~llll:·:::~~ 
'l°lııf.1.; !\ltretııe ~ ardımliır. Bu 
'llıı ..\nıenka , e tnı-lltere yapa· r, 
~, 

~ 't "1ııerlka 'c İngiltere ;ı·aptık
' Yaııacakları llAh ''e mal1.e_ 
', l:ıültıl< kı,.mını So\yet Rus· 
~'~klerdlr. Bu llAh \'e mal
ı., 1 ha~lıraları ( tu) are, tank, 

t d • 
Ilı 1te.r ınot<ırlu harp \1l ı tala-r, 

·~ ~t ~ıl g'Üç oları ıncı;ele bu 
lıt. lıtr '.H nakletmektir. Ta) ·are_ 
~'le d.i~eceğiml;ı )Oldur. Bunlar 
t~t da Ruı;yaya naklcdllebDlrk:r. 
~ difer rnoWrlU '\asttalar ka· 
"-~-.;e denlzıieıı göıtderllecekUr. 
-, .__il, J\hlerlkanın H: İngiltere· 
~ ıı..ı cı tuı \ e arx dairtlerJ üzerin· 
'~';;htkları \C aralarındaki biıı. 

~li 'e kilometre tutan mesa_ 
il.. )IİniıJhnl'c naklh"at mesele· 
"'.'!\"'le ' • 

'lcııı •dar fal:r.a zaman yiylei bir 
tu derhal anla.,ıhr. ..... . 

' hrıald<\ Atlas , e bn1. deniz· 
lı... ~ıı ltı.:en i\lurmamık )Ohı, Lon . ~ ~ .. ,..,. 
~-vu rıtll \e NC\")orktan 5000 
!il r Uzaktır. Karcllden geçen 

~idt 1 lıı - Almnn kıt'alanrun 
' llltınıiaııır. Daha ~arkta bu_ 
'~ ı\ri(anJclıık limanı kışın ta· 
~ donar. Denır.k ki askeri ba

'l1tıa1<1c bir mu' ıA&&lll teml
llıka 

ı n kaJınnmıştır. ..... 
' ' C:enupta 8ıl ra körfezi -

~~111{1&fkas - l\lo!lko\'a yolu, 
'e nıahdut \crlmll tran 

ııııın 
~ un Katka .)adan Ruıt)B-

1. .. .'~ n de.mlr.)ollarınn duyan· 
, -..,, ır. 1 akat Hasra körfezi ile 

't-ı •tasında takriben 5000 mil 
... l(llrfezlc .'.\"e\ vork arasında .. ,q • 

~ıt tııtan bir deniz mesafe i '8u llıalıdut 'erimli hatlarla 
'- iti d'nJz lOlu3Ja Ru )&ya bir 
"tı 11de acaba nekadar malze

ltlriJl"biJlr .. ..... . 
!Sarkta Ne,york - Vladl

bııı ......_ l\to kona yolu; bu yolun 
~ lıı ııııı deniz ' e takriben 18 
'ti 111ıttre kara me afe 1 \&rdır. 
' l ttıııerı \'ludh·o!ltok - Moa_ 

St Olunu ancak JO - l:> günde 
s~ fiıı lOldıın .)a111lal'8k bol 

'-it llakJiyutına karşı tetik Ü· 

~.duran Japonyanın ne vazl-
1 lla<:atı da hesaba katılma· 

tııt. 
~.\la kııılan Arkanjelsk ,.e 
';111 lt·a glılen buzlu yol 'ar a 

lt lııtırade edllcıne7.. <'t'nupta 
~11 

- Türki!!tan - Ural 
4o ~taııarı yollar hatıra gtllr· 

• rın ameli hiçbir k~etl 

ttlct 
lıft 'tlldur: ~llyonlar tutan bü 

Otdh 
\."'it .. ııun harp malı;f'me."I ~ok ..., 'it ' e kara ,·ollarından nak
~ tir. l~te tıi~ ötedenberi bu 

t d 1 
~ ftt 0 al ı ıılle, Rusların bahara 

1~11dl ~aflarlle kurularak , .a 

~~e etnıclcrl lazımrcleı·etlnl 
\. '-ıı lUk. Bahara kadar kaydı 
\,~le l"e alr nıotörliı kara 

•· 
1 l~lrı kahul edlleblllr. t·a_ 

°'h 111n en ı;ok hala kunet-
11ııtı 

.\~ 3acı \"ardır. Bu bakım-
' '

1
ka \e lnglltere Rusyaya 

>'Olfa 
..., tından _ l!lirallc tayyare 

'- ~ııııırı 
"il ~lr er. Bu da Ruıılar için 

ltaıanı; ayılır. 

Evlenme 
bııı a, ltonıutanlığı daire mUdU· 

ıı ~ 1''1kret KdmU kız• Ameri· 
~1 °Uejlnden mezun Perihan 
~le lzmlr tUccaramndan 
l'ı Ur oğlu Ahmet Tımurun 
~ hpıınuştır. Taı afeyne sa_ 
~. 
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12,04 
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Küf ah g a 'da 
Halkevinde modern ertaoyun-u 

Yazan: ~ 
lsmail Hakkı BALTACio6LU J 

• • Kiltahyaya ilk defa gelmiyo. Peşek&r üı; tane marazi tip gön· düğününde fakir çocuklara dağı. 
tılan iskarpinleri, çocukların nasıl 
kucakladıklarını anlatıyordu. Ağ· 
laınamak elden gelmiyor. Külah· 
ya Hake\'i modern karagöz \'C or· 
ta oyunu gibi ciridi de ilk defa 
tatbikat alanına sokan en mutcşcb
bis bir evdir. 

rum ve azametli knlesini ilk defa deriyor, bunlar giıya kavukluya 
gormüyordum. Bundan jki yıl ön· akıl öğretecek. Üçü de birbirinden 
ce, Halkevi tarafından bir konfc· ı kaçık: Zirzop, geveze ve serseri. 
rans vermek uzere çağrılmıı:tım. Hepsi ~açmalıyor. Knvukluyu 
Orada çok sevdiğim üç arkadaş çileden çıkartıyor, Kavuklu hep· 
var: sini dövlip kovuyor. Sonunda kiiy 

Halk Partisi ve Halkevi reisi eğitmeni geliyor. Çok i) ı anlaşı. 
Salahaddin, edebiyat ösretmeni yorlar. Fakat pe~ekliı· ba~ta olmak 
Eflatun Cem, lise müduru Enver üzere üç tip meydana gelip haka· 
Demir. İki gece kalacağım. Bu ret gördüklerinden şikfıyet edi· 
zaman içinde Halkcvl faaliyelin· yorlar. Kavuklu: 

Dilimin ucuna geldi, söyllyccc· 
ğim: Bunları düşünürken o:şu bi· 
zim Üsküdar Halkevi neden kı. 
mildamıyor?,. diye diışünüyorum. 
Köylere seyyar sinema gönder· 
mek işi Kütahya Halkevinl çok 
oyalıyor. Belli ki bu işte de mu· 
vaffak olacak. Şunu da haber ve· 
reyim. Kütahyn Halkevi yalnız 
halka gitmekle kalmıyor. Halkı 
da Kütahyaya sokuyor. Bu çok ha· 
yırlı bir harekettir. 

den ne görebilirsem görecc-ğim. 
Kütahya Halkcvi en şerefli ev. 

terimizden biridir. İlk defa mo. 
dern bin karagöz piyesi oynatan 
odur. Bunu bildigim için onlara 
modern bir orta oyunu tecrübe· 
sinden bahsettim. Halkevi reisi 
çok ilgilendi. Bir tccriıbe yapa· 
lım, dedi. O akşam çocukları top. 
!adılar. Bana C. H. Partisi tara. 
fından yazdırılan iki karagoz pi. 
yesi vardır: Karagözün köy muh· 
tarlığı ve köylü cvlc-nmcsi, 

Bu piyesler Parti tarafından 

çıkarılan 11Karagöz1> adlı kitapta 
basılıdır. Bunlardan birincisini or. 
ta oyuna tatbik etmek istedım. 

Halkcvi gençlerine mevzuıınu an· 
!attım. Bazı sorular sordular, ec. 
vap verdim. 

Gençler ertesi giin kendi arala. 
rmda bir prova yapmışlardı; gor· 
mcdim. Akşam üzeri bir de benım 
yanımda prova yaptılar. Gördüm 
ki, bir ikisi orta oyunu gorınilş, 

çoğu görmemiş olan bu çocuklar 
orta oyununun tekniğini bilmiyor· 
lar. Onlara anlattım: 

Orta oyunu yalnız orlada oyna. 
nan oyun demek değildir. Belki 
ayni zamanda lekerlek bir mcycla. 
nın geometrik tabiatinc intibak 
eden bir oyundur. Bu oyun ritmik 
hareketler ister. Orta oyuncular 
gelişi güzel yurümezlcr, adımları. 
nı dUzenli atarlar ve hep meyda
nın kıyısında dolaşırlar. Zaten 
çifte nare ile dümbelek de bunun 
için değil midir? Sonra orta oyun· 
cusü sahne aktörü gibi yassı blr 

«Asıl hakareti gören bizizı> di· 
yor. «Ya bizden olun, ya kendini· 
ze başka bir memleket bulun!» 
diyor. Kavuklu ugcçimli bir adam 
olduğumu ispat edeyim. İşte bak, 
köy öğretmeni ile elele verdim. 
Çunkü o bizden» diyor, oyun bu· 
rada bitiyor. 

Halkın hayreti \'e neşesi büyük 
oldu. Beni çok sevindiren sebep· 
lcrdcn biri de, iiç Kütahya mebu· 
sunun, Atacddln, Besim Atalay, 
Sadri Ertemin tcsadü!C'n bu mo· 
dern orta oyununu seyretmeleri 

Kütahya Halkevinin elinde ihti. 
yaca yetici bir bina henüz yoktur. 
Fakat olac-aktır. Biliniz ki Klitah· 
ya Türkiyenin en büy(ik ve en 
ı:,rüzel stadyomlarından bi .. lnc mn· 
liktir. Iluna göre Halkcvi binası. 
na neden sahip olmasın? 

oldu. 
. . Ilurada iki değerli ilk öğretim 

Temsılden sonra memnunıyct· mıifettlşi ile tanı~tım Sabri Ay· 
lcrini söylediler ve bu oyunu köy· ~ kal, İbrahim Baykal · 
!ere sokmalıyız dediler. Ateşin bir,, Bu mUfcttişlerin · ivi yetişmiş 
Türkçü olan Besim Atalay ırAnka· okul adamlarının hay~t VE' halkla 
ra~a dönünce ilk işim Nafi Kan. hemhal olmaktan çıkan dikkate 
su'yu görüp muhtar oyununu ta- çok değer fikirleri var. Yatı okul· 
mim etmc!:ini istemek olac-ak• de· tarı üzerinde söylediklerini, dl.İ
di. Ben de mebuslarımız kadar şlindiıklcrlnl dikkatle dinledim ve 
memnundum. kaydettim, Bu ilk ,9ğretim müfct· 

Temsili Kütahya zeybekleri ta. tişlcrl inkıtıibımıdn mühendisleri 
rafından çalınan saz, söylenen Kil· işini görUyorlar. İlk tedrisat dal· 
tahya havaları ve oynanan KUtah- resi adam seçmesini çok iyi bili. 
ya raksları takip elti. Gerçekten yor. 
çok güzel şeyler. Bu musikide asa· Kütahyadaki intibalarımı bir 
Jet var, bu şahıslar haysiyet taşı. makaleye sığdırmak imkansız. 
yor. Bu gece Afyona hareket ediyorum. 

Halkevi reisi ile dcrdleşiyoruz. S<izi.i burada keseceğim. 
Parti tarafından yapılan süllflet İsmail Hakkı Baltacıoflıı 

Çör çilin 
Bilançosu 

Üç mühim 
karar 

suratmış gibi yalnız bir yüzden, <Başı 1 iaehle) - (Başı ı incide) -
ondcn seyredilmez; heykel gibi 2 - Kış zannetlildlfi &"ibi bir trlmıf ııayılır. 2 Blrlnciteşrin 194.1 
vücudüniln her tnrafından seyre. müttefik defildir. Rusyaıla kı nı tarihinden IUbaren bu yapağılar·n 
dilir Yalnız bir farkla, heykelin da Alman tazyiki devam edecektir. ba.şknlarına satılması bu husustaki 
etrafında dönen seyircıdir; bura. 3 - Almanyanın yeni ve büyük Koordinasyon heyeti kararı hUkUm· 

1. t hamle hazırlaması hckleneltilir. da seyircinin ortasında c onen or a !eri dairesinde yasaktır. 
Oyuncudur. Onlln l·,.ı·n bir noktarla İlkbaharda çok çetia muharebeler B . 

~ u senenın nisanında ncşrolu· 
saplanıp kalmayıp, sık sık geniş olacaktır. b k l b 

4 - Alınanv. a kı~ın da Atlantik nan ır arar a azı vilayetlerle 
ve tekerlek hareketler yapınak ., İ:slanbulda ve memleketin her ta. 
gerektir... harbiai l5iddetlemlirmeğe çalışa· rafındaki iplik ve mensucat fab· 

Bu kısa tenkitlcriınin çok iyi caktır, rikaları elinde bulunan pamukla· 
,__ 5 - İngilterenin istilasnıa te· 

r.eticeleri oldu. Halkevi sanatk .. r· ra el konmuştu. El konarnk satın 
k d 1 Şebbüs edilmesi tehlikesi hali geç-ları hemen durumu avra ı ar, alınan pamuklara verilecek fiyat. 

muvaffakıyetle oynamıya başladı· memiştir. Jar o zQman her ne kadar tcsbit 
lar. Bundan önce Halkevi reisi B, Çörçil, bu bilançoyu çlzdık· 

1 
· . d d 

ten sonra netice olarak şunu söy· cdı mış ısc e sonra an Yl1pılan 
çok iyi bir şey düşUnmUş: incelemeler neticesinde bu \karar 

lüyor ki bundan sonra da 'çelin ve 
e:Asım Babayı Kütahyaya çağır· ınUşkül zamanlar geçecektir, fa· <iakı Akala fiyatlarında kuçUk bir 

mak, orta oyunu görmemiş olan kat İngiltere cihan çapındaki fa. değişiklik yapılması lüzumu go· 
yeni nesle bir orijinal Turk tema. 't 

1
.. .. tık pek 

1 
• ...,

1
• kav rülmüş ve bu maksatla yeni bir 

k cıaya aı ro unu ar ., • 
şasını gösterme . 'il ramıştır. Bu işin hakkından gel· ı karar hazırlanmıştır. 

o akşam halk tiyatro salonunda mek hususunda kendisinde liyakat Yarın çıkacak bu karara göre, 
toplandı. ~erler ortada tekerlek göri.ivor ve nihai zafer hakkındaki Akala I: 65; Akala II: 62; Akala 
bir boşluk bırakmak üzere tertip s<izü;lü ispat edeceğine emin bu- IIIk:t60 ve Akala IV; 56 kuruş ola. 
edilmişti. Reis o gece benim halka lumıyor. ca ır. 
söz ııövlememi istiyordu. Oda O· B, Çörçilin bilançosundan neli· Fark, satan lehine evvelki fiyat. 
yunun~n karakterleri üzerine söz celer çıkararak istikbal hakkında !ara nisbctle 20 para veya bir ku· 
söyledim. kehanette bulunmak güçliir. Fa· ruştur. 

Kı.itahyada (ifte nere çalan kim. kat yalnız şu kadarı söylenebilir Bundan başka nisanda çıkan ka· 
se yok. Bun\m yerine klarnet ki bir barometreye baktığımız za. rarda zikredilmiyen Çukurova 
koymuşlardı. Klarnet çalmı;>•a baş. man istikbale ait hava istidadını yerli cins pamuklardan, dag ve 
tadı, Salonun dibinden mevzun ibrenin gösterdiği son noktadan Kozacu malları dahıl olmak üzere 
adımlarla ilerllyen ı:>eşck~rı~ gö· ı delil, takip etmiş olduğu seyirden kapı malı için yeni listeye 54 ku
rUnü:ıü halkı çok sctrlndırdı. Pe. anlarız. Bu ölçü ile bilançoyu tah· ruş fiyat konmuştur. Ru fiyatlar 
şekar tariht eski kılığını taşıyordu.

1 
m edersek tngilterenln halinin çok 4 nisan 1941 den itibaren merldir. 

Ortaya gelince mf!ydanın etrafın· fenadan iyiye doğru gitmekte ol· Teslim edilen pamuklar için de 
da bir ,devir yAptı, durdu, selfıın duğuna hükmetmek caizdir. bu fark nazarı itibare alınncaktır. 
verdi ve «bu gece oyunumuz, muh· Ahmet Emin YALMAN Ayrıca Koordina:;)'on heyeti mil-
tar o)runudurıı dedikten sonra el· li korunma kanununa istinaden 

terini kavuşturup kavukluyu bek· A 1man1 ar· a g o·· re Ereğli kömür müessesesine iş mü· 
lcmiye başladı. kcllefiyeti usulünü koymu!itur, 

Mevzu yepyenidiT', Kavukluyu (Başı 1 incide) // Kömür havzalarında çalıı:an ame· 
halk köyün muhtarı o.Jarak seçer. Bertin, 1 (A.A.) - 30 cylCtlde leler tesbit edilen fazla saatlerde 

1$!11 SOM .• HAllERlHl jf=J 
su L H Almanlar 

Rivayetleri 
Bi,- mütareke 
haberi üzerine 

Liyejde halk çı;gın 
bir bayram günü 

yaşadı 
Paris, ı \A.A.) - Pelit Parisleıı 

gazetesi BrUkselden aldığı şu telgrııtı 
neşrediyor: 

Llege'de hiçbir sebt'p ve maksat ol· 
maksızın harbin bUtUn cephelerdf 
birdenbire durmuş ve umumt mUtare· 
ke imzalanmış olduğuna dair bir ha· 
bel' yayılmıştır. Bu haberin doğru o. 
lup olmadığını hiç k.mse araştırma· 
ğa ıuzum görmeden bUtUn şehir hll
men şenlenmiş. halk caddelerde lto· 

Harkof'u 
çeviriyorlar . 

Ankara (Radyo Gazete i) - Fin 
racivo u Hnrkof'un tamamen çev· 
ril~ek üzere bulunduğunu bildir
mişttr. Harkof düşerse, Almanla· 
ra Kafkas yolu açılmış bulunacak· 
tır General Vavcl, Kafkaslarda 
tedbirler almak üzere faali~ ele 
geçmiş bulunmaktadır. 

İngılizler Almanları Kafkaslar. 
da knrşılı:ımak için hazırlıklara 
ba~larken, Moskovada da Ruslara 
yardım meselesi gorüsülmektedir. 

Alman-Rus harbi 
kışa da devam 

edecek 
Madrld, ı (A.A.) - Rcuter: Şuomağa, oynamağa. şarkı söylem"- ak 

"' Almanlar, şimdi ilk defa olar ğe ve öpUşmeğc başlamışt r. 
A k!lam olunca da ışıkları maskele- kendi gazet lerınden, Ru~ aya karşı 1 

· JU k 1 adıbından 80 haı bin kı ın da de\ anı edcceğ.nı öğ-
meğe artılt zum a m b 

1 
1 1 

d 
kaklar donanmış, f kat fazla ile. rer.m " er r. 

k 1 · e t panyol gazetch!rı ın B lı.1 mu-
gldlldlğınl gören resmt ına am ar ı., 1 hablrleı ınln bildirdiğine göre, bUtUn 
karışmış bunun üzerine nbsbi bir sil · Alman gazeteleri Albay Scherff'ın bir 
ktln kaim olmu .. tur. 

b" ·1 d ıı.. makalesini neşretmekted r. Poeblo ga 
Şehrin tek bir insan g. ı nan ıt,. zcl•sınln muhııbtri:-ıe ı;öre. alb~l 

bu mUtareke habcrının. yala~ o~duğu bu ~akalesinde clSll I\•ııpolyon felA· 
çok hazin bir tarzdn oğrenılmıştlr. 

1 ketinin Iılçblr suretle tekerrür etml· 
Budapeştc l (AA.) - A many!I 

' yece!llnl Alman halkına anlatmakta. 
tarafından sulh teklifleri yapıldığına 

dır.» dair çıkan haberler Budepeştede ta. 
mamlle asılsız olarak karşılanmakıa
dır. Gazeteler Alman tekz.binl Uk say 
!alarma koymakta ve Rusların dış 
mukavemetine rağmen Almanya ile 
mlltte!iklerlnln bUtUn cephelerde har 
bl kazanacaklarını yazmaktadır. 

Çekoslovakya 
· S, Rusya 
--

Askeri anlaşması 
Londra, 1 (A.A.) - Reuterin 

diplomatik muhabiri bildiriyor: 
Sovyet Rusya ile Çekoslovakya 

hUkumeti arasında Moskovada 
aktedilen askeri anlaşma, ahiren 
yapılan büyük Britanya - Çekos
lovakya askerl itilafının umumi 
hatlarının aynıdır. 

Rusyada tc"kil edilen Çekoslo· 
vak askeri birliği. Çekoslovak or. 
dusunun bir cllz{ı olacak ve men. 
supları Çekoslovak kanun ve ni· 
zamlnrı :ıhkfımına tfıbi bulunacak 
tır. 

SO\'YEli Rusyadaki Çekoslovak 
cüzülamının şefi Rus baş'kuman. 

darllığile anlaşarak Çekoslovak 
başkumandanlığı tarafından tayin 
edilecektir. 

Uzak Şark'ta 
/Vlüh im toplantılar 

yaozlzyor 
Slngapur, 1 (A.A.) Resmen 

bildirildiğine göre, 29 eylül Uzak 
şark bnşkumandanı hava Mareşali 
Brookpooam, Çın suları başkuman. 1 

danı Amiral Layton, M. Duff Coo· 
per ve Malezya vnlisile Bangkong 
ve Çunkcng biıyük elçileri bir 
konferans aktelmiııkrdir. Gorüşü. 
len meselelerin neler olduı:u bil· 
dirilmiştir. 

Maarif Vekilinin 
beyaaatı 

(Başı l incide) + 
yılıyordu. Bu yayma iş aylarca sUr· 
dUğf.1 halde mutavassıtlara temin et
tiği faydalar do yı .ıe ve k tapsız 
kalan yerler bUyUk merkezler olma. 
dığı için ses çılcmıyordu. Aldığmnz 

tertibat her ) ıl bırnz daha artar alı: 
milyonu geçmiş bulunan ilk "ile orta 
öğretim talebelerini kitapsız derı3e 
başlamaktan hemen hemen kurtat· 
mıştır. Bunu bilmek ve bu işin gUç· 
lUğUnU takdir etmek lazımdır. Bu yıl 

S ti e O•• re kitap flyatlanndıı, yalnız ltUçük ms
Q vy e e r g bette bir artma ile basımın temini i

( Başı ı incide) X çln devlet, bUtUn imkfınlardan lstıc~
Press: 1 de etmiş ,.e mcmlelcet fl' ldtlanna kı· 

Prnvda gazetesinin, ceph den aldı· tap pah tı gelme ın dıye yUz binlerce 
ğ'ı bir habere gore, Kızılordu, Lenin· Ura fcdakfı.rlıkta bulunmuştur. 
grad mıntak~ında ilk teşebbUsU mıJ BUtUn vatandaşlarıma şunu hatır
ha!aza etmektedır. Ruslar birkaç gUn !atmayı vazlfe bnlrlm ki, talebe olan 
den beri mU\ nffakiyctle neticelenen çocuklaı ıııa her gUçlUkte olduğu g1b., 
mukabil taam11.lar yapmaktadır. kitap meselesinde de bir zorluğa ut-

269 uncu Alman tllmenl ağ"ır zayı_ radıkları zaman ilk baş vuracakları 
alla pliskUrtUlmüşlür. insan. olml idare Amirleridir. Vckıllik 

Knoksun beyanatı 
<Başı 1 incide) + 

!eşik Amerikanın milli siyasetine da· 
hlldlr. Bırlcşik .Amerıka Hltler ve 
buna tdbl olan İtalya ve Japonyanın 
mağlOblyetlerlnl temine çalL,acaktır. 

Harp sonra!!ı vaziyetintien bahse
den Knoks, kuvvet ve kudretimlzl 
BüyUk Britanyanın kuvvet ve kudre· 
tlle birleştirmeliyiz Yeni taarruz 
harbı dalın başlangıçtndır. Tarihten 
aldığımız tecrUbclcr harbe girmekten 
ne kadar nefret cdıllrsc cdHs1n, dUn· 
yanın ııldığı bugünkü hal karşısında, 
bundan ictlnabın mUmkUn olmadığını 
göstermektedir, demiştir. 

verdiği emirler ve lmkAnlarla onları 
bUtun bu gUçlUkler! yenecek şeklide 
''asıtalandırnıış bulunmaktadır. 

Prof esörlülıten 
çelrilen mebusla

rın geriııe 
doçentler tagin 

etiilecek 
Ankara, ı (Telcfo'lla) - Ankara 

yüksek mekteplerinde protesörlUk e
den bUtUn mebu-toı:ın mebusluk va-ı 
zlfclerml pro!esörJUklc. inc tercih et· 
tikleri öğrenilmiştir. 

L 

ova ateşhis 
ve ilaç 

. 'azarı: M. H. ZAL 
~us, Alllt"rlkan, İngiliz murah· 

~ ha l:ı.n lo ko\ ada toplan_ 

n zahiri manzara· 
h inde bulunan uı: 

lıkh ) ardını ted 

rakat l':lerln .ı.on atruı;rı cereyana 
b<Jre 11ıo.,ı.o, n lrnnferaı ı hariçte 
bulunanhırn l'iU tc iri ynııı) or: lııgı. 
liz 'e Amerikan he;) etleri, gö1.e lıcr 
haJde eııeu•e h. ta gorunerı birinin 
;) ııın ıu tehas ı doktor
lar nıt 'ki ııdc r. llaııtanın muka· 
'cnıctl 3 crind olqp olm:ıdığını a. 
rıışhra( akl rdır. Bu teşhis Uzerlnc 
de bundan ımnrıı il ç gönderıııcnirı 

faldcs! olup olmadığı mel dana ı;ıka
caktır. 1 c pe adlr ıı:ılıalıdır, ı;on 
derllnı ı de kola dc~Udlr. Zalımc· 

tur. 

ten geçmiş c gön. 
tmakta mAııa ) ok· 

Ölle gwün or ki, Mosko\ ada 
toplan n de ı ekrası doktorları ."'O\· 

l et blin) cslnd çok m11ka' emet buL 
mu larılır. J<.llnJndcn geldi!! kadar 
b l Dil t da ILeDICl 1, ıııünıkun 

olduğu J udur r ltle Ru.,yaya ula';· 
tırm:ığı karlı 'e !aldell göruyorla r 
\C mü,terek ılusmaıdarıııı RU'-)8 

g1bi ucu burngı buluııınaz bir ~he· 
dil lıpratmağa de'am et•ıeğl ,.e bu 
mak atla Ru lanın iki )ll:t. mllr1on 
ln anını ı;i ühl:ımağı kt'lrlı bululor. 
Demek ki oulnrın \&rdığı teşhise 

gore Rus ordu u bozgun haUndc ol
maktan uzaktır, eline 1)1 ııllAh \ e
rilır c mil) onlarca Alman ıuıkerinl 

nusyada b:ığlı tutınıı~a \e adım a· 
danı :uıı tuıu h ılfı kudreti \"ar_ 
dır • 

;:'imdi me ele>.., Ru yaya malr.emc 
,..c,·klnde kulll!.nılncıık miinakale )ol
larınıA \CriıR '" enınl;ıctlndedlr. Kı· 
şın şlmalden olsa ol,.a ta)'3&re u_ 
~:urulalılllr. :Mnl:ıcınenln çofu Si· 

lıirl a ılemlr3 oh 3 l:ı \ eya Bftsra kor· 
fezı _ lraıı tıırıklle Ru ya~a \ara
hllir. Almanya lJtı ;) olun emniyetini 
trhdlt edebilecek bir me\ kide de· 
ğlldlr. Bunu nnc-ak japonya kıısmen 
ynııablllr. Hunun kin J ponların tu
tacakları yolun, Ru harbinin bun
d:ın onra lrıklsafına pek !;Dk teıılrl 
dokunabıleocl. 

Pelı yakında 

Te oba ı da giztl it 

s 

Hem duyulacak 
He lecellffr. 

Yeni l)ir 
c olan 

İKİNCi l \KALA.DE 
PROGRAl\11 ı\ BA LIYOR. 

20.000 ' HRAMAN 
Cesaret ... Z .. A k .. ve 

kahram nlık timsali. 
n 1 rde: 

PRI STO O TER - ltAN 
DOLI il S<: ) 'l' - l\IARGA· 

RI T 1.İ D Y ZAt"J:RE 
noGnt INSAı" 

Pişekar bedbindir: uRezil olacak. Bolşevikler Şluselburg'un doğu· çahşmıya mecbur tutulacaklar ve 
~ın bu işten vaz geç!» der. Fakat sunda Ladoga göl!lnUn sahiline çalıştıkları saat miktarınca da faz· 
kavuklu umadem ki beni halk seç. asker çıkarmak teşcbbiisilnde bu· la ücret alacaklardır. 
ti, bu işte bir hayır vardır» diye. lunmuşlarsa da Alman tümenleri Bundan başkn bu mıntakalarda 
rek sebat eder. Sovyctlerin niyetlerini vaktinde nakil vasıtalarına da konulan ça. 

Dığer taraftan başka dairelerde 

Bir derece terfi yüz 11ra asa mııaşı olup da ayni z:ı.- ••• 

eden hakim /er manda protesöl'!Uk edenlerin de pro_ 

1 resör!Uk vazifelerine nihayet verile· 

KAl!TAl,I.AIU 
ket .Jurnalı 

ılü) 

·· d b" k" l b haber a larak du··.,manın tecebbUsU. lışma mükellefiyeti şimdi daha Oncc, yüz yaşın a ır oy ii a· ,.. " il · · 
ki k .. .. . nü akameje ugwratmıclardtr. ziyade genişlet mıştır. ba gelip kavu uya oyun ycnı ~ 

ihtiyacını sayar: Sovyetlcr çok büyük kayıplar Devlet orman işletmelerinde ça· 

ı) Uığım çukurlarını kapatmak, vererek geri atılmışlardır. !:s~ll~r~~1ı:;~ ~l~rt::dç~~ş:~il~c~~ 
2) Bataklığı kurutmak, 3 - Kö· Berlin, 1 (A.A.) - Alman ağır knblliyette vatandaşlnr ücretli iş 
Yun Yolunu yapmak, 4) Köyü agwaç. topçusu Kronstadt limanında bu· 

• mükellcfi~·etinc, nakil \asıtalnrı lamak, 5) Okuldaki aç çocukları ıunan <tBirinciteşrin İhtilfıliD adın_ 
da Ucrctli çalışma mükellcflyetiı1e 

doyurmak, 6) Ses kutusu (radyo) daki Sovyet saffı harp gemisini tfıbi tutulmaktadırlar. 
a lmak. bir ele.fa daha muvaffakıyetle bom. 

Ankara, ı tTele!onla) - Adliye 
cektır. VekAlctı terfie müstahak o!an h!klm 

lerimlzl bir derece yUkseltmıştir. Bu Gğrendlğtme göre Ankara yUkseA 

meyanda beşinci derece hlklmllğe mekteplerinde mebuslardan açık ka· 
Ankara kadastro hdklnli Ruhi, Rize lan yerlere doçentlerin tayını yapıla· 
Ağır ceza reısl HUseyln, İstanbul A · c-aklır. 
ğır ceza reisi Hasbi, temyiz nıportö 
rU Muhittin, temyiz raportörü Adil, 
Adliye VckAleti zat işleri umum mu_ 

Do~entıerden hır kısmı bu maksat_ 

la önUmUzdeki gUnleıde imtihan edl· 
Kavuklu bunları yapmıya çalı. bardıman etmi~tir. Son günlerde 

şacagını söyler ve köylü babaya Alman obüsleri tarafından ciddi 
hakkını hclfıl etmesini söylerse de suretle hasara uiratılan bu gemi 
köylü etmez. Sebebi, ölünce kö· yeniden tam isabetler almıştır. 

dllrU Hakkı, Zonguldak ağır ceza re- leceklerdir. 
kaynaktan bildi~ildiğine göre, Sov· ısı Rıfat, Ankara ağır ceza hlkim. 
)et kuvvetıerinın şark cephesinin 1 Behln teıfl etmişlerdir. 

yün duvarsız mezarlığına gömül· Oranicn Baum limanında bir 
mekten korkmasıdır! Sovyet kruvazörüne muvaffaki· 

Buıtun üzerine kavuklu yemin yetle hücum edilmiştiı, Alman 
ediyor: İlk iş, köyün mezarlık du. agır topçusu Oranien Baum lima· 
varını yaptırmak olacak. Köylü nı tesisatım de ateş altına almış. 
baba bu sefer hakkını helal edip tır. Limanda büyük bir infilak 
ıidiyor. Bu işler nasıl yapılır; ka. vuku bulduğu görülmüıstür. 
vuklu bilmiyor. Berlin, 1 (~.A.) - Bir askeri 

merkez mıntakasında yaptıkları 
ehemmiyetli mukabil taarruzların 
hepsi lardedilmiştir. Sovyet kıta
ları kanlı zayiata uğramışlar ve 
mebzul malzeme terkelmişlerdir. 
Londradan gelen ve Almanların 
bu mıntakada ricat ettiklerini bil. 
dir9 haberler tamamen asılsız· 

«ır. 

--o---
Sil'ahiocağında bir 
yangın başlangıcı 
Diln ak,.am geç vakit Harbiyede 

Sipahi ocaıının bacası tutuşmuş. 

6a da Beyoğlu itfaiyesı yangının 

bi.ıy~n e.slne meydan vermeden 
ateşi tıondurzluştur. 

lJ \.llk f imi 
SOZLÜ 

iZ 
ıANLARI 

Kazandı ı hnrikul~dc rağbet 

rine 

1 
Sinema ında daha bir hafta 

t mdı <"oılmıştir. 

tı " rak . 
MATBl'AT l'. l\ICDl RLÜGÜ 
MI: il l' KET .lrn!'\.\LI No. 3 
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Kitaplarınııı 
ARiF BOL A'I' 

KIT AB EVIN DB~ 
CDmhuriyet Merkez Bankası 

2 7 E Y L () L 11141 VA.ZIYE T / 
Lln A K T 1 F ..... P A S 1 P" __ a.._....,..__u_ .. _ 

ıc-: s....,,~ ..................... -....... _ ........................ . 15.000.000,-
Altın: Satı Klloer- 7U04,628 
Banknot • • • • 

hıtiyat Akçeoi: 

Uf&k!ık • • • • • 

102.1:14.217,77 
10.830.625,-

560.555,78 113.52(.398,55 
Acli Te fe.kalW. "' 
Huoull , • , , 

• • • • • • • . ' . . . "' . T.822.010,16 
6.000.000.-

bıılol' 
alınız. Bütün kit&pıart eırlJ"' 
leceğiniz gibi Ankara n ffl' 
tının, A ı.TUpanın model ,.,. 
mecmualarının BabıAiıde ' 

gtne satl\I yeridir. ,,ıtl· 

Gazetele"' l!An dA kabul ıı" 
Ankara caddE'S. 89 ltu.D 

~~~~~ 
13.822.019,13 

Dahildeki M..ı.altirler: TedaYiiW~i Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • • • 

"' t ' • • 449.624,11 U9.&24,l1 
Kanwıun 6-8 inci maddelerine tevtı· 
kan haz:tne tarafından vAki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye b&k..l ... 

Orta okulu bu sene bıtırdlrtl ~ 
okunaklı ve seridir. sorotard• ıt! 
zife aramaktayım. Referans g 
bilirim. Bayan Çakır rüınuzsle 

---
Hariçtcıl<i Muhabirler: 21.683.011.-

teye müracaat. ~ 12.550.894,79 

-,- YMi • • • .. • .. • • • • • • 137.066.M!I,-

Altın: san Kilogram 8.922,987 
Altına tahvili kabil ıerbelt dövilJer 

Diğer dövizler ve Borçlu kliıiAC 

b&kiJeleri • • • • , , , • • .. 46.198.017,91 58.7(8.91%,70 
K&rfliıfı tamamen altın olarak 
Ul.veten tedavüle vazedilen • • . • 

ReMkont muk&loiii il&veten t..ıavtıle 
17.000.000,- Dr. Hafız CeP1
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LOKMAN HEJ'~ 
Dahiliye Mütebai"" 

Oivanyolu l 04 ,pı 
Muayene saatleri: f 1~0~ 

haric her~n 2.5. T•\j!1,..-, 

TORKiYE 
fŞBAN KASf 
KiJç-/Jk taıarru/ 
heıapları 1941 

IKRAMN'E PLAN! 
M ... I • • , ...... . ...._. 

1 ........ _. lllıılıı __ 
.... , 2 7 ,...... 

1941 iKRAMiYELERi 
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1 • :ıooo • = aooo.-
1 > 'f1IO. =~ 

' . 
1 • 

• • • • -. 
--:ıeo 

ao 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

=-= llQOQ..-

= -=-=--
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
116 No. lu ilan 
lstanbulda Vagonda veya kayıkta tcslin"I tel balyalı ·aman1n 

kilosu azami 4,5 kuruştan ve yerinde dokme iki kuru'.';ı.tan atıla· 

caktır. ..a1ao-. 

( ~PO R ) 
~·--------------------------
Mü k e 11 e fi yet islerinin 
yürümediği anlaşı l dı 

Hazine T altYillmi : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye k...,wtı 

Kanunun 6·8 inci maddelerine te-.ti
kan hazine taratmd&n vl.kl t ecliya t 

S-edat Ciiada,.: 
Tıcart ıenetler ' . . . . . . 

E.ıı- ve Tala..-ilit Ciimıılam : 

(Deruhte e4ilon evrakı nakdi· 
A. - (yenin kar9ı!ıfı eotam ... ı.,ı,. 

(..ıtit (iti1Nu1 luymeUe). • 

B - Serbest Mh.&111. ve talLvlllt ~ .. 

- ' 
Altın ve döviz tl.zerine &T&U • • 
Tabvill.t Uzerine &Tana • • "' "' 

HWneye kua •adell &TADii .. .. • 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna ım 
açılan altın karfllJIJ. &Yana , • • , 

158. 7(8.563,-

21.683.011, -

275.227.9*7,39 

45.418.801,93 

8.311.443,46 

{.SiS,64 
6.261.788,85 -.-

167 .500.000,-

137 .9116.1561,-

275.227.9H,39 

53.730.2(5,39 

173.768.717,49 

Hia.tedarlar : .••• ••••• • , •••••••••••••• •• - ·· ........ . ........ . uoo.ooo,-
'ıfıahtelif : ······ - · ···- ·--· -. .... . ..... ._ ..... ....... .. . 8.H9.851,0l 

y .... 825.163.248,64 -

Devlet Demiryolları ilanları 
1:10, 941 tarihinden itlbarenD. D/101 No. lı tarifenin ııurup 

ve aile guruplarına ait ahkAmı, halk ticaret biletlerine ait D. D,102 
No. lı tarife ile amele guruplarına ait D. D/103 No.lı tarife lAğve. 
dilmiştir. Ayni tarihten muteber olmak üzere gazetecilere mahsus 
seyahat kartı tarifesi ile Çankırı • Zonguldak kısmına mahsus ame· 
le tarifesi ihdas edilmiıtir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra· 
caat edilmelidir. •8767• 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H i R T İ YA T R O S U 

Tepebaşında Dram kısmı 
Bu akşam saat 20,3 0 da 

HA.Mt.•T 
(5 Perde) 

istiklal cad . Komedi kısmı 
Bu akşam saat 20,30 d a 

KIBARLIK. BUDA.LA.Si 
(5 Perde) 

Olgunluk imtihanlarında 
yanlış ölçüler 

Bir babanın acı şikayetleri 
Geçen gün yerml Uç rencin Oni. 

versite imtihanları Ue alılkası olan bir 
derUeri hakkında Maarif VekA.letin~ 
dikkatini celbetrnlştik. Dün de mat· 
baamza derin bır teessür içinde bir 

de memleket için faideli olabilecek 
bir gencin boşu bo:Juna bir senesi öL 
dürillmüf, belki de bütün tahsil he· 
vesi ve ~vkl kırılmıştır.• 

Bize öyle geliyor ki bir mektepte 
bütUn talebe birden bir imtihan· 

vazedilen • .. • • • • • • • • 

Hazineye yapılan altın k&rf'lıltlı a
va.na mukabili 3902 No. lı kanun mu· 
ciblnce 11.1.veten tedavüle vueclilen 

Mevduat : 

Türk Lir&R •••• 

Altm: san Klloıram 
. . "' . ' 

877,160 
S851 No. I• kaııuaa göre Jıazı.e1e 
aodaım av- atılkabw tevcll ellwau 
allmlar: 

Sa.ti Kiloıram 

Döviz Taahbiidabt 
Altına tahvili kabil dav!zler • • • , 
Diğer davizler ve al&calW kllrinı 
bakiyeleri • , • • • • • • • • 

2!50.000.000,-

94.000.000,-

71.008.460,Sl 

1.233. iS~,03 

78.1:14.167,?0 

-.-
26.965.022,87 

Mıahtelif: . .. ..... . . . .... . . . .. . .. . . . AA 

~ ·· · · ·· ··· .. ······•· · ··· .. 

Yekim 

1 T....,uz 1938 taribinde11 itibarenı 
Iskonto haddi % 4 Albn üzerine Av.,."• 3 

Arnavutköy • Tramvay Caddesi: Çiftesaraylar 

498.065.552,-

72.242.242,54 

78.124.167,90 

26.965.022,87 

120.944.244,18 

Yatılı ve 
yatısız 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. İlk kısım 29 
Eylülde, Orta ve Lise kısımları 25 Eylülde derslere başlıyacaktır. 

Telefon: 36 • 210 

İstanbul Fiyat fvluraka ) C Komisyonu :ıdan: 

• 

117 No. iu ililn 
İstanbul vilayeti dahilinde odunun çekisi toptan azami 385 ku· 

ruşa perakende ise 510 kuruştan satılacaktır. Not: Nakliyesi pera· 
kendeciye ait olmak üzere ikinci ellere yapılacak odun satışları 
toptandır. Perakende satı~ fiyatı olan !510 kuruşa kesme eve veya 
dükkana kadar nakliye ve istif masrafları dahildir. •878!. 

BULMACA 

ZAliİ 
Kasımpaşa 2 inci orta oJC1J tıel' 

a.ldığım tasdiknamemi k9r D 

Yenhuni alacağımdan e.sJ<i!~~ ~"° 
mü yoktur. u. A d• ~ 

,'.\la.hD~ 

Askerlik ilanlar• 
,,. 

Usküdar askerlik ,ub.,.I•~~ 
Kuleli Askeri Lisesi rl) p 

retmenllğinden istifa edert~~ 
bula gelmif olduğunu dil~ oıııı 
bildiren ve ikametgahı bclh ,:· 
emekli jandarma Binba.şı ~ ; 
klbin derhal şubeye mür:C.. / 
l!li. __,.,, 

GONON1 
[BORSASI) 
~ TEŞRİNİEVVEL 911 ~ 

1 Sterlin "" ıı· ... 
100 Dolar " 

> Yen 1$ 
• Peçeta 3oıl 
• İsveç kronu 1 

EWaam "" ·taı..;"I ~ 
,ı 

1933 Türk borcu I 
1918 istikrazı dahili 
1933 ikramiyeli Ergani 
1934 Sıva..c; • Erzurum . 
Anadolu Demiryolu tah\'ill 

NUKUT 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşı birlik (Reşat) 
24 ayar altın gramı .;::::::; 

--
Hl-~-

' 
'1. inci Terti p 3 .. üncü çekiliş plim 

Bu Piyango 7. 10/1941 de Afyonda 
Çekilecektir. 

İkram.iye İkramiye 
Adedi Mlkdarı 

l 
4 

6 

L ira 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

Bu teş ki latı, Ha lkevleri ne 
devretmek en doğru harekettir 

baba. geldi ve tunları anlattı: 
•Oğulm, liseden pek iyi numaralar· da muvaffak olamazsa ve mektebin .. ı-+.+

la çıktı. TayyareciUğe büyük hevesi ~huruç imtihanında 9 numara alan ·bır 
tar. Tayyare mühendisi yetişmek U· talebe olgunlukta ~ num_ara almak 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

30.000 
10,000 

5,000 
2,000 
l,000 

30.000 
40.000 
30,000 
80.000 

1 

zere Yüksek Mühendis mektebinin mevkiine düşerse i'in i~ınde esaslı 
imtihanlarına girmeğe ha.zırlandı. L.'\ J bir haksızlık var demektır. . 

Beden terbiye~:ı n1ükelletiyeti ışle· daha bozuk olduğu ıde ,uphe yoktur. kin da.ha evvel olgunluk imtihanlarını Bir ~encin hayatınd~n bır sene 
1nın bugtinkU ı;ıekıl ve organiZa!lyon O halde nic;;in ısrar ediliyor. geçirmesi llzımdı. Bu imtihanlarda kaybettırmek çok ağır. bır ukubettir. 
bozukluğu i<;;inde memleket gençliği. Biz bu iı;ıin faidesiz ve yürümesinin. da umumi surette muvatfakiyet gös. İmtihandan maksat, bır şeyi ölçmek 
ne bir faide temin etmesinin ve yü· imkA.1sız olduğunu daha bundan bir. terdi. Yalnız hendesede Ankaradan ve hak aramak olduğuna göre ve_ 
rilınesinin ın1kfJ.nsız olduğu artık 'ıti sene evvel bu sütunlarda iddia etmiş gelen Uç sualden biri mekteplerin er· kA.let bu gibi şikA.yetleri dinlemeli, 
tiln açıklığı ile anıaşılnuş bulu:.man.· ve mUkelleriyet işlerinin halkevleri· ken tatil olması dolayısile hiç gör- tetkik etmeli, haklı görürse her ha.· 
tadır. ne devrinin daha doğru olacağını ileri medikleri bir bahse aitti. Buna oğ· de icabını yapmalıdır. Hayatından bir 

Faidesiz ve yürilyemlyec~ek bir 1 ş 

içın de memlekctın binlerce Urasını 

boş yere sarfetmek bugün değ!lse bi· 
le yarın muhakkak ki, bu iş başında 
llanları da mesul bir vaziyt'te aoka· 
bilir. 

sene alınan bir genç hakkını mUda· 
sürmüştük. Bugün kadınlarımız da ıum cevap veremediği gibi fen kıs. 

mükellefiyetten istisna edildikten so ı mında imtihana giren on. yedi kiıJl· faa 
her 

etmek ve sesini işittirmek için 
halde bir imkAna malik olmalı. ra her vUAyette esasen mUhim bir nin hiç biri de veremedi. Bu sebeple 

yekün t11tn11yacak rr.Ukelleflerin köy· çocuk lisenin huruç imtihanlarında _d_ır_. -------------
!erimize karşı girmiş ve mtikemmt:l 
bir şekilde teşkilil.tlandırıln11ş sporu" 

Vekiller Heyeti, bilıyoruz ki, son da ön ph\nda Lutan halkevlerine biraı 

hendeseden dokuz numara aldığı hal· 
de olgunluk imtıhamda bef numara 
alabildi. Hendese muallimi ve mektep 

_RADYO 
ı_PROGRAMı:J bir kararla kadınlarımızı mükellefi. evvel devrı her bakımdan faideh ow mUdUrü, talebenin bu bahsi görme· 

yelten 1stısna. etmiş ve bu karar da lacaktır. Bu suretle hem binlerce li· diğini ve ceva1t vermelerine imkA.n 
bundan bir hafta evvel İ!'ltanbula teb· olmadığ1nr biliyordu. fakat bunun 

rn boş yere sarfedilmemi~ ola.eak ve 
7 ,30 Program 
7,33 MüZik 

19,00 Konuşma 
19,15 Müzik liğ edilerek kadınlaı ın calışmasına devlet imtihanı olduğunu ve kendile. 

hem de bugün boş arsalarda acına-
son verilnli~tir 

~ımdi kadınların mUkcHefiyetten 
ıı.tisnası ortaya nıUhim bir mesele 
•'1karm :ştır. Malümdur ki, beden tf>~·· 

biyesi kan11r.una göre müstahdemi 
b<'' yUzü bulan fabrika .,.e mileşsese. 
ler bir gençlik kulübü kurmak ve teş 
kil;\t yftpınaklıı mUkelleft.rler. Bı.. 

~0.1 kararla k:ıdınlar :..stisna· edilince 
o çok mlicssesc •.-e fabrikalar eka.· 
1 yctte k.ılnıai<t;ı \•e t şkil. t.ı. kur· 
maktan muaf bir vaziyete gırmekte
d.:ler 

E~al'en bugün lstanbulda bile mü· 
'kclleflerl. bır araya toplamak ve ça· 
it.Şmaga <ıevketmek imkansız bir ha:. 

rinin hiçbir suretle müdahale edemi· 
cak bir vaz:yetto çalıştırılan çocuklar 
kapalı bır salort ve sıcı.ık su bulaca&: yeceklerini söyliyerek seyirci kaldı· 

7,45 Haberler 19,30 Haberler 
8,00 Müzik 19,45 Ser. 10 da. 
8,30/8A5 Evin s 19,55 Rad. Gaz. Iar. Maarif VekA.leti yUk:ı:ek tahsil ya. 

12,30 Prograın 20,45 Müzik 
pacak gençlerin miktarını azaltmak 12,33 MUzik 2l,OO Ziraat tak. 

!ardıl'. 

Haftanın lig maçları ve a.Mak pek eyilere bu !ırsatı ver· 12,45 Haberler 21,10 Müzik 
. mek ıçın olgunluk ımtıha.nını istedi· 13,00 MUzik 21.30 Konu,şma. 

İf"itanhul Futbol ajanlığında.n:. / ği kadar sıkabilir. Yalnız kullandığı 13,30/14,00 Müzik 21,4.5 MUzik 
5 Birln<·lte~rin 911 pazar gunü ya- ölçüler yanlış ve haksız olrnamahdı:-. 18,00 Progran1 22,30 Haberler 

tııla<•ak 11.ı; nıa<,;lurı: Tedris senesinin kısa kesildiğini vekcl. 18,03 Müzik 22,45 Müzik 
Fenerh.ah('r "tadı: ıet biliyor, hattı\ bu bahislerin gele. 18,30 Müzik 22,55 Kapanış 
S. O 30 !-lıl<il 1stiklfı.l. H. Sela.mi cek senenin başLnda gösterllmesı için 

Sadı~. RLışen 

s. ı1 30 A:tıntuğ - Beyo~luspor, Yeni Neşriyat: 

Perde ve sahne 
Tank Nurett ·1, Nihat. 

S. 13,30 1'~enerbahçC" - SUleyrnani 

Bu güzel san'at mecmuası nUsha.· 

Soldan Sağa: 1 - Rumelinin yassı ı 
lokması; Evin kısımlarından 2 -1 
Ses; Şarki Afrikada. bir şehir 3 -1 
Şahıs; Balık avı vasıtalarından; Bi· 
rinci 4 - Cerahat; Yemin 5 - Yol· 
culuk; Miralay 6 - Katra 7 - Meş. 

rubattan biri; Çok defa 8 - Donut<; 
Familya 9 - Şart edatı; Bir hayvan; 
Tersi: Ağacın kısımlarından 10 -
Atın alnından burnuna dokru uzanan 
beyaz leke; Basit 11 - Sarp; Sınav. 
Yukarıdan A'}akıya: ı - Karadt..· 

niz kıyılarında eski bir mutasarrıf· 

lık; lslm 2 - Başıboş; Bir sayı 3 -
Güzel; Kesif ·i - Katil; Pişmanlık 

~ - Çok iyi; Bir nota 6 - Kuş ağz!; 

Yemek 7 - Bir iskambil kA.ğıdı~ lnil· 
ti 8 - Behemehal; Bır nota 9 - A

ğacın kolu; Harp Aleti 10 - Fasıla; 

Ter.si: Azayı kımıldatan 

11 - Su; Düzelten. 

sinirli Pt 

D UNKU BUUIACANIN HALLİ 

Soldan Safa: ı - Lenlngrad 2 -
Ki; lp 3 - Eza 4 - Re; Anane: Ar 
5 - Ana; İna (ant); Aba 6 - Ka.· 
bak; Delil 7 - Aya; Oto; Oda 8 -
Çi; Jneli; Ey 9 - Ulu 10 - Ne; An 
11 - Şamandıra. 

Yukarıdan A,ağıya: 1 - Karaka· 
çan 2 - (El) il; Enayı; Eş 3 - A
ba 4 - Ne; M. M. (Milli milda!aa). 
5 - Enikonu 6 - Nazan; Telin 7 -·· 
Anadolu S - Re; t Sa.) yı 9 - Alo 
10 - (Ye) di; Abide; A. A. (Anado. 
lu Ajansı) 11 - Paralayan. 

almıştır. üç yüz kişilik mevcudu bu. ye; Adnan, ı<:sat, Se~n1l. 
S. 1~.30 Galat o.ı. ray -

Sami, RE"şat, Necdet. 
!tınan bir kulübün çalı~mal!lında an· 
--ak yirmi beş kişiye tl'sadüf ediliyor. 

Beykoz; 

:nekteplere talimat vermiştir. Böyle 
oldugu halde hendese gibl bir derste 
talebeye hiı; görmedikleri bir bahse 
dair sual sora.rsa talebenin olguntugıı 
nu ölc;mUş olmaz, gözgöre, haksızlık 
yolna düş:mUş olur.VekAlet fevkalA.de 
haller dolayıeile tedris seneainin kısJt 
kesildiğini düşünerek meselA. Uç yeri· 
ne beş l!IU&I sormalı, muallimleri bun. 
lardan tiçUnU ayırmakta serbest bı· 

rakmab, böylece talebenin görm
dikleri bahislerden suale muhatap ol· 
maları ihtimalinin önüne ıeçmeli idi. 
Olgunluk imtihanından maksat, bir 
gencin umumi &urette olgunluğunu 

ölçmektir. Halbuki bu yapılacak yer 

dan nüshaya hem baskı, hem de ya· !I•••• DOKTOR 
zı bakımından iyileşiyor. Ç 1 P R U T 

Bunlar da bir araya gelerek bir aag-a Şrefet .. tadı: 
b:r sola döndürüldükten sonra o gün· I S. 9.30 Kurtulu., - Doğu; H. Ba. 
kil ça1ışma nihayet bulmuş oluyor haeddin, l\ot:üeyyet, Sabahaddin. 

GöıJ.IUyor kı; bu organiza yon ta- ~. 11 ao Eyüp - Galata; Şekip, 

mamen ıuzumauzdur Devlet hazinesı I Fazıl, Z~ki. 
beyhude yere zarara sokuluyor Bın~ S. l.i.30 'le"l"l - Tuksin1; Fendun, 
leıTe iıra:ra yazık oluyor. İstanbuld1. 1 ~ıustafa, BU1end. 
\·aziyet böyle olduktan sonra diğer 1 S. 15,30 Beşikta.ı, - 1stanbulspor; 
\'i!Ayetlerde de ayni vaziyette hattiı. Ahmet, F'erıdun, Bahal'ıddin. 

Yeni çıkan yedinci nüshasında Er· 
~ ... ~rı r 

tuğrul Muhsinin (Hamlet) hakkında 
''"' Bqotln Y.U M- r~. bir yazısı. 1. Galibin <Piyes nasıl ha. 
un kw . ,.. Poota <..kafi 

zırlanır'?• mevzulu yazısı, Selim 
k~e11Jndo Mc)u • ft""-t-:a:u 

Nüzhet Gerçekin ilk Türk tiyatro· Tel: 4..SSSS ••••I 
suna ve ilk Türk piyesine dair bir e· ============== 
tlidil, Vasfi Rızanın Suavi hakkında 
bir yazısı ve diğer kıymetli, dilfün· 
dUrticU ve eğlendirici yazılar vardır. 

Sa.lıibl ve Neşriyat MUdllrtl 
AHMET EMİN YAL.'\IAN 

:aa .. ıldığı yer: VA.TAN MA TBA.Alll 

160.000 

170,731 

500 
100 , 

50 
10 

2 
Yek-Un 

120,000 
80.000 

120.000 
60.000 
80,000 

320.000 

960.000 
T am biJet Yarım bilet 

4 Lira 2 Lira 
Yüz bilette 42,68 b ilet kazana· 

caktı r. Rasllatın % 68 ı ikramiye 
olarak dağıtı lacaktır. 

SÜMER BANK UMU~ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Umumi l\.1üdürlüğUn1üz kadrosunda 400 lira ücretli (Jht~ 
kii) bir adet kimyaı:erl ik, üç adet 400, (ihtisas mevkii) ı~· 
300 (biri ihtisas mevkii) ve bir adet 260 lira ücrelli 

Makine Mühendisliği 
ile 300 lira ücretli (ihtisas mevkii) 

Hesap Mütehassıslığı 
münhaldir. Tayin edileceklere yukarıda yazılı kadrolar 
satları dahilinde 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazar911 

leceklcri ücretler verilecektir ı 

Taliplerin mesleki tahsil ve ~e:sailerini gösterir vcs~k:al9~ 
10 1941 tarihine kadar Ankarada Umumi Mı.ldürluğoıı1~ 
racaatları. 


