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Behçet Kemal Çağlar 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

8a~em, ğalnız mahzurlu bir 
kanun olmakla kalmı'gor 
Meziyetin yolunu 

bir içtimai 
ve 

sistem 
hızını 
teşkil 

kesen kötü 
ediyor 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~ "Çcn gün bu sütunda meb· ------------------------

bfr Us profesörlerimize dair 

'~ Çtkmlftı. Mebus olan ho· 
~bııa an hepsinin mesleklerini 
~)'ı ~Uğa :Ccda etmelerindeki ma_; 
>l dtı hlil etmiş ve cundan dola· 
~~uınuz M:ıyı ifadeye ça· 
~ . 
..... it ... kadaş dedi ki: 

kA- lfepsj iyi, hoş, fabt Fııad 
""Prtlı .. 

...... ~'\iye kar&ı habtzltk ~. 
··etten? 

'CUnkij profesör kalmak Kl"ı>· 
~\in f:\tftdc deiildi. Köprc.lü 
Ot~ kendini yctişUrmiş bir a· 
teııı ır. Bunun içiR mcşftıur bcr 
~~nununun ölçülerine ıöre 
' ~hafif çeke.r, kendisine sek. 
'ıı an fazla ata&f verilemez. llıloskoTa konferall9tnda bstltere ve Amertkadan ıriiratıe yardım yapd· 
Ilı... )ara ile de Kopr-üu' i 1..ü.. ı"h· ~-1 /ilt '"' ........ ınasınt tıemha eden StaHta 'ffl Molotof' un sulh zamanında ahamıt bir rG9uu S 1~lii azadeliği temin e· 
~ ilınt uğraşmalarına ve Jto· 

devam edetnelt 

~~ l'ieı Diye bağır~, desene, 
>~l lt.~anunu bu zihniyeti ile 
~ Gprülüyü ölç~. k~ 
~l'(j~~ Ölçmüş ve mahkitm etmiş. 
~. it u rnemlckctin iftihar ede· 
~))>'it endi için ve hariç için bir 
~ diye kullanacağı bir ilim 
t~ ır. Tetkikleri bütün dün· 
'ıı dikkatı celbetmlş, kendisine 
~,~1 <ininrsiteler fa'hrt doktor 
~ rıı. vermiş, akademilere aza 
~l\' bir taraftan da Türk kül· 
'~ deir bir takmı sahaları ay· 
~I ı·ış, bu bahislere ait kara 
~ 1miZi biraz olsun gidermiş· 

~•nei diplomalı; ilmi usulleri 

' 'la~ kullanmaltta, bttgiye ~vg 
~ l&tennek1e, e.er YM"at· 
~ ltöprUliiye yaklaşmıştır? 
~'ıı:. Oltıyor ki bu va&1flarda bir 
~ ıı, barem k•nununun takdi· 
\ h.ı ınemıekette seksen lira· 
~!~la para k-Hamnağa dejerJ 
~r. nu ne kadar yanlıt ölçü .. 
~ l'lg{ bir sebeple melt\ebc de· 
~~t (!lrnek imkAnını bulmamak, 
~ 1~ktebe gidenlerden kat kat 
."'ildi ra~. azim, heves göste-erek 
'? > ltencıini yetiştirmek bir suç 

' 'ıı:. lıat Köprülü gibi bit' ada· 
~ tt'ldisi diplomadır. 

~1~da~~mdan ayrıldıktan son· 
·"' tıdum: Barem kanununu, 
~ t:ır"e filtın mahzurları görülen 

ıı._1tf saati gelirse tfldili belki 
cı ıra gelebilecek olan bir ka 

~ıy~ karşılamak hatadır. Bu; 
\,tl l:ıır ıstıfa sisteminin kötü VE: 

h 
1 

!emelidir 
q~ • 

\ tıılt~ınleketin yükselmesinde 
'ıı. 'fffında en çok tesiri olan 
~~ llıeınleketin kanunlarında, 
~.' ~de, içtimai telAkkılcrindo 
\.ı~ ı:> insanın yetişmesinin ve 
'""'lucı ~nın makbul sayılmakta 

Çin - Japon harbi 

Çin orduları 
50 bin Japonu 
çembere aldı 

Şangşo bölgesinde 
Japonlar geri 
çekiliyorlar 

ÇankJng, 2 (A.A.) - Çinllle.r 
Ş.ngso'nan ~imal dofusundakl 
ınuhattbelerde ezici bir mu,·affa. 
ldyet kazandıklarını ve 50 bin Ja 
p&n a&kerial çelik çember içine 
aldtldanRı ve diğer bir taarruzda 
da 2 bin Japonu üldürdüklerlnl, 

• otuz tank tahrip ettıklerinl bildi· 
rJyorla.r. 

JAPONLAR DONDE~ 1T1BA. 
REN GERl ÇEKİLMEYE 

BA;:iLA)llŞIAR 

Berfin, 2 (A.A.) - D. N. B.: 
MerkeD Çtndekl .Japon ordwıunun 
aşa~daki tebliği ne.,rettıtlni Tok 
yo radyosu çarşamba günü akşa· 
mı bUcürmlştlr: 

Ge(oen 27 eylfl.lde ('.aıına ı,gal 
edildikten ve düşmanın aa"a'I höl· 
geıoinde karp'8hk huuıe getiril. 
dikten sonra Japonların hedefi 
tamamen Jııtlhııal edilmiş bulun
duğuna &'Öre Japon kJtalannan 2 
blrlncl~rlnden 1Ubaren ıerl ~e· 
kUmeel takarrür etmiıttlr. Japon. 
yanın hedefJ fil veya bu .,ehrJ fıJ
&'al detu, dü,man lutalarıaı im· 
ha etmektir. 

Moskova 
konferansı 
neticelendi 

Amerika - İngiliz ve 
Rus murahhasl::rı 
bir beyannan1e 

neşrettiler 

Molotof iledi ki: 

«MOSKOVA KONFERANSI Hh'· 
LE.BİN İMHASINA YARDIM ET· 
Mİ BİR HADİSE OLACAKTIR 
ALMANLAR HARBE DEVAM 

İÇİN KAYNAKLAR 
BULA1'UY ACAKLARıı 

Moskova, 2 (A.A.) - Stalln, Bir. 
leşik Amerika ile BüyUk Britanyaya, 
verdikleri mebzul malzemeden dolayı 
Sovyet hük(ımetinin teşekkürlerini 

!blflğ etmek üzere Beaverbrook'\a 
Harrlman'a salahiyet vermiştir. 

Moskova, 2 lA.A.) - Sovyet Ha· 
riclye Halk Komiseri Molotof, Uç 
devlet konferansının kapanışı müna· 
sebctile söylediği bır nutukta, hUrri. 
yeti seven büyük memlekeUerln lllU' 
terek arzularını tebarüz ettirmiş ve 
bllhassa şöyle dem~t1r: 
c- Gasıp bir devlet olan Hltıer 

Almanyasına karşı yapılan tarlht 
mücadelede işbirllıtlmlzin ne derece 
sıkı olduğ'unu müşahede edebildiniz. 

Tayyare, tank, diğer siH'ı.h ve ham 
madde tıevkiyatının arttırılacağını 

Moskova konferansı göstermiştir. Bu 
suretle Hitlerci haydut sUrülerınln 

ümitleri boşa. çıkmış oluyor. 
lkinct zulüm yılı başlıyor. Fransa. 

(Dnamı Sa. 3, Sü. 5 de) X 
~ ' Ur. Hakiki bir ölçü ile bu 
~ ıı_ r iyi, ister fena olsun, içti.r 

0 :abn insan fabrikaları der· 
~Y Umuneye göre adam yetiş· 
tbasıar. Tipe uymamak YO. Murakabe Komisyonunu aldatan 

l' ~sarct ve fikir istiklAlı 
r;:ler daiına azlık halinde 

~~ • ltO§ede kalır. 
lıijt~ lıırihinin büyük çıkışları 
ci \t k inişleri havi olan mı.ihim 
~ ti var. Bugün hllla birçokla· 
~lııga~at bir görü:ıle ona COs· 
ı.ı~ : 1Yc bir etiket takıyoruz ve 

(eı-~1°Ui hakkındaki umumi öl· 
~~tt11 lt "i.l bu devir hakkında ser· 

Ullanmayı caiz görmüyo· 

~ 

Muhtekir oduncular 
Adliyeye verildi 

it 

vazifesi Murakip Süreyyanın 
değiştirildi. ' ) bu devrin yiıkselme kısmın 

ltı~~fınc sır, meziyete kıymet 
ıllcf 1ndcn ibaretti. Dünyanın 

l la~n getirse gelsin, hayatın rakat odan meselesi e1 .. , balledllemedl 
c l'rle"l. akasından yeti:ılrse yetis. 3 ... 

~r ~Yetu ve kıymetli adamla· 
tı-tı anı açıktı. Yolu üzerinde 

~tın:ıcı.eri ne kadar zamanda 
tı 41 bır barem kanunu ipti· 

~ı it Yln etmiyordu, bu sürat. 
~~tı:drctınc, kendi çalışması· 
~ 1 hıtına bağlı bir şeydi. 
'lı;l llti asır müddet meziyete 

1 Verrne s isteminin tatbik c · 
ı~tıı öyJe bir kuvvet menbaı 
tıı, i~ · kı memleketteki kurulu 

Fiyat Mürakabc komisyonu dün sal merkezlerine gönderilen Belediye 
öğleden sonra saat 18 c kadar süren lktısnt mUdUrlUğtı mürakıplarından 

uzun bır içtimadan sonra kendilerini Bay Süreyya da, orada aldatılıp, ko. 
aldatan odun tüccarlarını Müddei· misyona yanlış rapor verdiğinden 

umumillğe teslime karar vermiştir. mürakıplık vazifesinden affedilerek. 
Diln akşam MUddehımumlllğe ve· Belediyede başka bir vazifeye tayı:ı 

rilmeleri kararlaştırılan oduncıılar 1 olunmuştur. 

senelerdenberi İstanbul piyasasını Bundan başka, şehrimızdeki bazı 
inhisarları altına almış 7 • 8 kadar oduncular kendllerinln evvelce tesblt 
toptancı odun tüccarıdır. Bunların a · 
ra.sında iki bUyük şirkeUc meşhur 

odun tUccarı Kanburoğulları firması •111)11 ,1• fiç asır mUddct, birçok 
~il ~millerinin tes irine ma da vardır. 

c:ı asına rağmen meziyete Bu tUccarlnr e\"\'elcc komlsyo:ııı 

edilt'n ylik!!ek 'narhtan odun satın al· 
dıklarını, bu fiyat üzerinden satış 

yaptıkları takdirde çok ziyan edecek_ 
!erini söylemişler ve satıştan imtina 
etmeğe başlamışlardır. 

ll'ıat''rinin verdiği ilk hızla bir rapor vererek odun fiyatlarının. 
~ il de vam etmi:ıtir. çok pahalı oldugunu söylemiş ve 

Komisyon, satıştan imtina edecek 
bu glbr oduncuların da Adliyeye verı· 
leceğini bildirmekte ve odun mesele· iı.ııııt gösterdikleri fiyat listelerinin allına 

ıJtıı U barem kanunu, mezi· da imzalarını koymuşlardı. sinin artık tamamen halledilml~ bu. 
t~tı'ı darsızlığı, heves ve gay· Diğer taraftan öğrendiğimize gö. lunduğunu b!ldirmt'ktt'dır. 
rb belliği müsavi tutan, yal · re, komisyon tarafından odun fl~·at· Dikkat t'dilecek olursa, odun me· 

e..,•ını Sa. 3, Rii. 3 dl') _ !arını tr.sblt etmek Uzere, odun lstlh· (De,·am ı Sa, 3, Sü. 6 da) + 

oadra blltllrlJO 

Bulgaristanda 

iSYAN 
Ç 1KT1 

A imanların 
arbe teşvilıleri 
isyana sebep 

oldu 

İtalyan kıt'aları 
isyanı bastırn1ay a 

gidiyor 
J,ondra, % (A.A.) _ Londrada 

SoYyet harbine dair neşredUen 

haberlerden öğrenildiğine göre 
BulgarJı;tanı S<>vyetlere karşı har 

be Rllrüklemek l!!tt'yen AJmanla· 

rın bu te,ebbüsü. BuJprJı;tanın 

ba·ı.ı mıntakalarında isyanlar çık· 
rnasına sebep olmu,tur. Aynl ha

berlere öre, isyahl. bastırmak 

liLere bu rnı!ltakalara süratle ttal 

yan fırkalan göndcrilml,tlr. Or· 
dımun bazı cüzütamlarında ela Js. 
yanlar oımu,, firar b&dtt;eleri 
kaydf'dllmi~tir. ,_ 

Dö Gol dedi ki : 
Vazifemiz Fransa 
istiklalini, tama
migetini ve aza-
metini iadeden 

ibarettir 

AjlıM haMrierl lj&l'k cephe<1lnde tnglll:r tanklarının Rus tanklarlle a ynl ııafta muharebe etüklerllli lııilıll· 

riyor. Bu ııuretle ln&i.lb: tanıdan A,· rwpa kıt'asında Alman tanklaril.., ilk defa tarpı11mağa bafladılar. Reıılln 
· bir ka~: İngiliz tankını gfüıteriyor. 

========~ 
HARP VAZİYET/ icra Vekilleri 

toplandı 
ANKARA, 2 (A..A.) 
İCRA VEKiLLERi HEYETİ BU. 

GÜN SAAT 14 DE BAŞVEKİL 1 
DOKTOR REFİK SAYDAMIN Rİ· 
YASETİNDE MUTAT HAFI'ALIK 
TOPLA'STI8l'SI YAPMIŞTIR: 

lngilterede 

Kabine 
itimat reyi 

aldı 
a.aruı 

..-.111: 

"Ruslar marksizm 
ugrunda değil mu
kaddes Rusya uğ
runda çarpışıyorlar,, 
Londra, 2 (A.A.) - Avam kama· 

rası hük<llnete itimat takririni itti· 
fakla kabul etmiştir. 

Bu takrirde f(iyle denilmektedir: 
MUtecaviz barbarlığa karşı açılan 

mücadelede Rus milletini mUtte!lk o. 
!arak memnuniyetle kabul et.meğe ve 
mUmktln olan her çareye başvurarak 
mukavemetini kuvvetlendJrmeğe ka· 
rar venlmiftir. 

Cenup cephesi 
CENUP CEPHESİNDE VAZiYET HALA BUHRANLIDIR. 
ALMANLAR, RUS ORDULARINA DON NEHRİ SOL SA
llİLiNDE BİLE MÜDAFAA iMKANI BIRAKMAMAGA 
AZMETMİŞ GÖRÜNÜYORLAR. 

I __ \_' a_z_a_n_: _l_h_s_a_n_B_O_R_A_N _ _. 

(Askeri muharririmizin yazısı 3 cü sayfada) 

Sovyetlere göre 
Harp bütün 
cephelerde 

devam ediyor 
Hava muharebele

rinde 38 Alman 
tayyaresi düşürükK.i 

'M86kova, 2 (A.A.) - Gece ya· 
rısı, Sovyet istihbarat bürosu tara. 
fından neşredilen tebliğde, Sovyet 
kıtalarının l Te:ırinievvel günü, 
cephenin bütün boyunca düşman· 
la çarpıştıkları söylenmektedir. 

Sovyet ı.aylatı dokuz tayyaredir. 
Bir Alman keşif tayyaresi, Mosko· 
va üzerinde düşürülmüştür. 

Moskova, 2 (A. A.) - Sevyet 
istihbarat bürosunun dün gece llei 
redilen tebliği: 

Almanlara göre 
Leningrad 
topçu ateşi 
altında 

Doğu cephesinde 
imha harbiAde 

8 bin eefr altftdı 
Berltn, 2 (.A..A.) - AlıııMn ..... 

lan b1WJ1k\lmıwıdaahp1n t-.: 
Doğu cepheeinde barell6t pitin ..

cibince de•""' etınlektedir. 

ltalyaR kıtalan 28 ile 3t e,w a_ 

ra&nM Dnieper'Nı dotueunlia ~t 
kıtalarını çevirdikleri w ı..- ettik· 
leri zaman 8 'bin ealr almıflardtr. 

Dilşman kanlı kayıplar venniftir. 

Londra, 2 (A.A.) - Ecnebi gau· Avam kamarasının reisi demlştır 
teciler şerefine verilen bir ziyafette ki: 

1 Teşrlnievvelde, bütün gün, bü· 
tün cephe boyunca şiddetli muha· 

Berlin, 2 (A.A.) - Lenlncrad .Dllll· 

takasmda Ahnan ağlr toplan blr hL 
bere nazaran Sovyetlerın KrOll8tlldt 
ve Oranlenbllu limanlannı bomkrdıı· 
man etmlftir. Alman batacyalan d6n 
Lenlngrad'ın amal merkezlerini bom· 
bardıman etmişlerdir. Kle!'dekl mi. 
esseselerlc bir gaz ve bir elektrik 
fabrikalarında da yangın çıkanlmı•· 

General Dögol şunları söylemiştir: <- Ruslar Marksizm doktrini uğ· 
<- Meşgul ve gayrimeşgul Fran. runda değil mukaddes Rusya için 

sanın muhtelif mıntakalarındaki va·. kahramanca çarpışıyorlar. KtndJ 
tandaşların düşUncele ve arzularile menfaatlerimizlc Sovyetler Birliğinin 
Be;>TUt, Şam, Londra ve Ncvyork• menfaatleri bir olduğunu anlamaz_ 
takl vatandaşların düşUnceleri ara- sak aptallık etmiş oluruz.> 

rebe.ler devam etmiştir. 
Pazartesi günü 25 Alman tayya· 

sında bir !ark yoktur. Geniş mikyas· 
ta bir .Fransız mukavemeti hazırla· 

nıyor. Biz \'akit geldiği zaman ga. 
lipler arasındaki mevkiımlzi alaca· 
ğız. BugtlnkU hUr Fransız milll rnec· 
!isinin başlıca vazifesi muka\•emctl 
arttırmak, Fransanın lstiklAllnl, te. 
mamlyetiııl ve azametini iade etmek· 
ten ibarettir.> 

SOVYETLERİN MARA VE Bi· 
Rİl'CİTEŞRİN GE::\IİLERİ 

BATJRILDI 
(Radyo ga~ctc~i) - Güvenilir 

bir kaynaktan haber verildiğine 
göre Alman istihbarat bürosu Rus· 
!arın Ma'ra ve Blrincitesrin gemi· 
Ieri Leningrad önlerinde batırıldı· 
gını bildirmektedir. Sovyct istih· 
barat bUrosu vaziyeti başka yere 
çevirmek için Almanların Köln 
gemisinin battığını bildirmiştir. 
Ruslar bu iki geminin battıgını el 
an knbul etmiyorlar ve harbe de· 
vam ettiğini bildiriyorlar. 

't· arınkl 

savımızda 

Bel} yazıdan ibaret ye· 
in UNUl bir zabıta 

hikaveleri serisini ncş. 

re b~'ilıyoruz. İlk yazı : 

canı SlvrlSlaek 

nerede? ... 
Bu gü-ıel hikayeyi ya· 
rınki nüshamızda zevk 
le okuyacaksınrz. 

Kafkas 
cephesi 

Müd. faa planları 
tesb: L edildi 

Londra, 2 (A.A.) General Vavcl 
ile Rus General ve komiserleri 
Bagdat ve Tahran ~örüşınelerinde, 

Suriyeden 'Kafkaslara doğru mlh· 
vere karşı kurulan cephenin kuv· 
vetlendirilmesi için müttefikler ta. 
rafından hazırlanan planların bir 
çok teierrüatını tesblt etmislerdir. 

resi düşürülmüştür. 

Kutzevalof kumandasındaki Sov 
yet tayyare teşekkülü, Eyial ayı 

içinde, piyade, m üh immat ve er· tır. 
zak taşıyan 864 kamyon 78 tank, Düşman bir şaşırtma hareketi ile 
80 zırhlı ôtomobil, 61 benzin oto· Macar topçularının ate~ altında 
mobili tahrip etmiş, 15 mühim· Dinyeperı ıkl noktadan geçmete U· 
mat depasunu berhava eylemii ve şebbll.s etmişse de hiç bir netice elde 

38 Alman tayyaresi duşürmiıştür. edememiştir. 

General Vavel Hindistanın iaşe 

üssü olmak bakımından ehemmiye 
tini bir kat daha arttıracak olan 
bu cephenin teşkilatını tamamlıya 
caktır. Daima büyümekte olan 
aınt ordusu bir milyon kişiden 

mürekkep ve modern harbin icap 
ettirdiği her türHi tcchJzata malik 

1
. 

bulunmaktadır. 

1 ngiliz tayyare

leri faa(iyeffe 
Londra, 2 (A.A.) - Hava :Neza. 

retlnln tebliği: 
DUn hava şartları dolayısne ha•• 

faalıydi mahdut olmuştur. Bir kU· 
çük tayyare teşekkUIUmilz Stutgart
da ve Almanyanın batısında ve ce_ 
nup batısında bazı hedefleri bomba· 
lamıftır. C&lais, Boulogne, Ostende 
doklarına da bomba atılm'l, iki düş· 
man A'\"CISI dUf{lrUlmüştttr. 

Son g'lıı*nle Tnglllz tayyarelerin in faallyetl ehe çarpıyor. Y-...... 
lrir ınıtıtz ta71areıılıdn 609 ldlome& re atlratle pike y ... p • ..,..._. ..._ 

chrdıtıaı ,..., ..... ti. 
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~jATfiQ~1 
j Soruyorlar: 

- ~ Vapurlarda bilet 
amlet'in geni tercüme meselesi Açtırılmayan fırın 1 1'aksiiere 

Zam 

11" ... (l -DIE~ .: 
v eo~ 

ve temsili Köprünün Kadıköy vapur lııke
·1estnde 10 a yakın bilet glJ4lSI 
vardır. Bu bllet gişelerinden an· 
cak Udııl V<'ya UçU, vapurun kalk
ma saatinden beş on dakika evvel 
açılır ve iskelede biriken yü:rlerce 
kl~ bu rl§elerden sıra bulup da 
bllet almaya lmkAn bulamıu.lar. 

ı . -
hadiseyi aydınlatacağı yerde büsbütün Yüzde 35 fark yüzde 

Kimseyi 
1 

inandıramazl~~ 
~ ır arl.."tldaş tetkil' ~ 
Uiiid1 tetkikinin netıcdtnl 1 

Belediye lktısat Müdürünün beyanatı, 

1 karanlıklara boğuyor... 50 ye çıkarıldı şöyle anlıı.th: 

-· Buna bize bir okuyucumuz 
yazı;>or ve pek haklı olarak soru. 
yor! 

cDlnt ba;>Tamlıı.rı en bOI nJal'· \., --------~r Taksi Ucretıerlne yapılan yUzde 
35 

Musevi vntıındıışlardır. B0 J1ll 
•ammt az gören otomobil sahipleri t ı ı k ti ı in re• 

Nuri özkUçUk adında bir vatanda· 
şın Çarşıkapıda Çilingirler sokağında. 
kiraladığı bir fırını faaliyete geçlr. 
mek dileğlle Belediye Reisliğine ver· 
dlğl lstidB.'lmın ıı.ylıırdanberi cevap· 
sız bırakıldığını, matbaamıza gelerek 
şiklyet ettiğini, evvelki günkU sa. 
yımızda yazmış ve alA.kadarlarul 
dikkat nazarlarını bu ış üzerine çek· 
mLşUk. 

Belediye İktısat mUdilrU bu sözle. .. 
1 

i l\ı·ac"mtla bu bla 1 e, meme e 111 z ı;tl 
. lslanbul Beled yes ne m ...... dl ı b"' mln nd,n da rıle yapılan şlklyete cevap vermiş n .. yrn rı " ı• 

addolunamaz. ÇUnkU, mUştckl, faall· ı zammın tezyldlnit lStemU lş~~d~~ mü· ederler. Eskiden, tıcaretle 'd 

~r tıyatrosuncla mU\'Bffaklyetıe te msD olunan Hamlet•ten bir sahne 

Şehir tiyatrosu dram kısmı mev· çıldırır ve suda boğulur. Memlekete 
ıme yine Shakspeare'in Hamlet'ile dönen Ophella'nın kardeşi Laertes 
aşladı. Bu mevsimin Hamlet'l yeni babasını Hamlet'in öldUrdııtUnU ve 

u1r tercümedir. Bu gUç iş, İstanbul OpheUa'nm onun yUzünden boğulduğu 
Onlvenıltesl lngillZ edebiyatı fubesl nu öğrenince Hamlet'i öldQrmek Uze. 
ı.arat~ndan ba.Şa- re kralla birlikte 

rı1mış. profesör Yazan: bir tuzak kurar. 
Halıde Edıp ve Bu tuzak, bir es· 
doçent VıUıit Tur Sadun Galip krbn mUsabaka-
hnn'ın tashihin. 6ınd& ucu döğme-
den geÇ'flllftir. üs SA V C J Siz bir kılıca ze. 
tad Halide Ediple hlr sürerek Ham-
Vlhtt TUrhan gi· let'i yaralamak 
bl tnglllz diline hakkDe va.kıt iki şah· j ve öldürmektir. Lıı.ertes bu tuzakta 
slyctin en mühim vazifeyi üzerlerine muvaffak olur, fııkat bu tuzağa kcn
almtş olmaları, daha temsilden evvel di de dUşerek o1Ur. Hamlet de ölme.. 
muvafCaklyctln pe~n bir temi.na.tı o. den evvel kralı öldUrUr. Annesi de, 
ıarak kabul edilebilirdi. kralın Hamlet'i öldUrmek için hazı:-· 

"f ladığı içki~ içerek biraz evvel öl· 
DUnyaca. meşhur ol1ın ve 1927 den· mllftilr. 

beri muhtelif tercümeleri Şehir tiyat
rosunda defalarca oynanmış bulunan 
Hamlet'ln :mevzuunu burada tekrara 
ıuzum yok gibi görllnUrse de, oku.. 
maınış veya. temsillnl görmemiş olar.
lan, dUnya edebiyatında w sahne 
hayatında pek mtlhlm bir yer tutan 
bu eseri okumağa veya temslllnl g~
meğe teşvik eder Umt~ pek kısa 
olarak kaydedeceğiz: 

Danimarka prensi Ham\et'iR kral 
olan babası ölmllştUr. Hamlet. He1-
slngür şatosunun sfirlarında. baba.si· 

001 hayaletini görUr. Hamlet'in bu 
hayaletten ötrendiğine göre amcası 
cıaudlus, yengesllo (yani ökn kralın 
karl!ı ve Ha?nlet'ln anneelle) lşbirU· 
ği eder~k karde'1nl zchirl~ ve o. 
nun karısına ve tacına sahip obnuş· 

* Yukarıda tercüme için c:bu gUç ip 
dem1ttlk. Hakikaten Shakspeare'•n 
eserlerini tercilme edebllmek için iki 
dilt', yanı lngilizce ile tercüme edile
cek dlle tamamlle hlkım olmak, bun_ 
dan başka da mUellüin felsefe dolu 
d\lşUnce.lerine tama.mile nUfuz etmek 
!Azımdır. Bu yüzdendir ki, dünyanın 
her tarafında Shakspeue'm eeerleri 
muhtelif şekillerde tercüme edilmiş 

W'e l;lr çok münakaşalar da olmuştur. 
HattA çok zengin olan !ransızcayıi 
yapılan tcrcUmelerde bfle bazan bir
birinden tamamlle ayrı ve man&Sl 
deflşik şcklllere tesadüf edllmittlr. 

Hamlet'in tercttmesl, Dtlhasea turk 
(Devamı 8a. 4, SU : de) 

- Devlet Denlzyollan idaresi· 
nln, Köprll gişesinde herhalde bir 
kaç bilet memuru \'ardtr. Bunlar 
nlSbetıeşe, ,·apar ııaat1 olmayan 
:zamanlarda da, ı:lfelerlnl açarak 
balka bUet dağıtmaya de\-am ede
me:r:ler mi!', 

L~--------------.1 
Asker ailele-
rine yardım 
Şimdiye kadar 
16253 aileye 
yardım yapıldı 

Asker aDelepne yardım kanununa 
göre allelere yardım. bUyUk bir 1ntl· 
zam içinde yapılmaktadır. Ağustos 

ayı içinde bütün kazalarda yardım 

gören aile miktarı şudur: 
Fatih 4221, EminönU 2120, Boyoğ

lu 4ri00, Bcflklnş 1477, Sarıyer 573, 
Beykoz 273, 'Oısküda.r 1048, Kadıköy 
729, Adalar 170, Bakırköy 802, EyUp 
45S ki cem'an 16,253 aileye yardım. 
da. bulunulmuştur. 

Tren kazası 
Bir köylü ekspresin 

tekerlekleri arasında 
can verdi 

D!ln sabahki Ankara ekspresi Pen
dikle Tuzla arasından geçerken, mer -
keblle yoldan geçmek isteyen bir 
köylllye çarpmış, köyHl tekerlekler 
arasında parçalanarak he!Mn ölmiliJ· 

tür. 
UskUdar MUddeiumumilfği vaka· 

nın tahkikatına el koyml1', maltlnlst 
yakalanarak t.alıldkata başlanmıştır. 

tur. f 
Genç prens Hamlet yeni kraldan r---

intlkam almak üzere yemin eder ve 
bu ıntıkammı ha:tırlamak için ken· 
dlne deli sUııU ver\r. Ancak Hamlet, 
gördllğU hayaletin 9eytanın bir i.fı ol_ 
ması lhUmallnden korkarak krala 
ctnayetlnl alacağı tavırlarla olsun 
itiraf ettirmek üzere bir hile bulur. 
Bu hile, .şatoya davet edilmiş seyyar 
aktörlere ve aktrise böyle bir cinaye
ti temsil ettirmek ve bu arada kralı 

Nermin Okyar dün evlendi -, 

tetkik etmektir. 
Hile muvaffak olur ve Hamlet 

kralın yaptığı cinayete knnaat: geti
rir. Artık, intikamını tatbik mevkiL 
ne koymak kalmıştır. 

Fakat Hamlet annesUe görUşUrken 
perde arkksından kendilerini dinle
yen Polonluıı'u kral zannederek lSldU-
rUr. Polonlus kralın rnUşa.vlrl ve }"etlıi Okyann kızı, Nermin Bir gf, baba ı ve kocasile birlikte 
Ophella'nın babB.'lıdır. Ophella Ham. Bolu mebusu ve eskl Adliye Vekili bazıları ve diğer bir çok aile dosUaı-ı 
\et'ln 6evgiltsidir. Ancak Hamlet, in· Bay Fethi Okyarın kızı Bayan Ner- vardı. DilğUn samimi bir hava ıçtn. 
tık&mını tatbik mevkllne koymak mlnle merhum doktor General Z ya de geç vakte kadar devam etmif Ur. 
Uzere kendine deli sUsU verdiği za- Nurı Blrginln oğlu Vlşi sefareti Ba11- Gece de genç çittin dosUarı lçln 
man Opbella'yı da bırakmıştır. kAtibl Nuri Blrglnin dllğünlerl dlln danslı bir suvare terUp cdllmlttlr. 

Bu hususta maJQ.matına ml!racaat 
ettiğimiz Belediye İktısat müdUrU 
Saffet Sezen, aynen şunları söyle. 
mi~: 

«- Yeniden faaliyete geçecek blr 
fırına mevcut unlardan keailıp veril· 
mek ic:ıp eder. Bu tekilde bize 20 • 
30 kadar müracaat va.kl olmu,tur. 
Blz bunları kaymakamlara bildiriyo
ruz. Son yaptığımrz toplantılardan 

blrlnde, kazalara alt un lhtlyaçlan. 
nın tesbıtıni ve bu gibi fırınlara un 
taııııısı işini tamamlle kaymakamlara 
bıraktık. Eğer, halen tahsis edllmlf 
bulunan unu mevcut fırınlar ı,1eme· 
ğe klt2'Yet etmiyorsa. kaymakamlar 
ihtiyaç "nlııbetinde !ınn açtırablllrler. 
Lüzum görmedikleri takdirde de ye
niden fırın açılmasına münade et
mwer. Burada ticaretten men mev. 
zuu yoktur. Fınn açmak, hiı; bir za· 
rnan dUkkAn açmafa benzemez. P'ı· 

rınlar, kazaların ihtiyaçtan nl.lbetin· 
de açılabilir".> 

saue davası 
Bir yılan hikayesi 

gibi uzayıp 
gidiyor 

Dün Sa.Ue muhakemesine b1rinıot 

Ag'ırcezada. devam edllml.ftJr. 
Evvelce lk.tısat VeklleUne yazılıp 

cevabı beklenen rapor gelmediğin

den, Yusuf Ziya önlfin ve.klll avukat 
Bay Sa.dl RlZ8. IÖZ alarak tktıaat 
VekAJetinden cevabın gelmekte ge
cikmealnl, ifıerin sonradan MUnaka
~t Vek9.let1ne devrtndennler1 gelme. 
111 ihtimalinden olduğunu ııöylemlfUr. 

Bay Sadi Rı.udan sonra söz alan 
Yusut Ziya Önlf de demiŞUr ki: 
c- Biz İnglltereye 10 milyon ll 

ralık vapur sıparlf edeceğimiz umar. 
lktısat Veklletlne yazdık ve dırektl! 
istedik. lktısat VekA.letı bıze verdiği 
cevapta: cSiz 9ahılyetı hUkmlyeyl 
haiz blr mUessesesiniz. Bizim bu hu· 
susta bir direktif vermemize !Uzum 
yok. Bu mesele bizi ancak 1ngl11z 11· 
rası kredisinden, buna ayrılacak mlk 
tan ve şekli tcsblt etmek bakımın· 
dan alAkadar eder.> demtşti. 10 mll
yon liralık i~te direktif verilmeyince, 
250 bin liralık bir i,te tabildir ki di· 
rektife hacet yoktur.> 

Müdde.umuml, gerek Yusuf Ziya· 
nm gerekse avukatının taleplerine iş· 
tırak etti ''6 mahkeme, İktıaa.t Ve
kAletlne ehenunlyeUe tekit edilme;sl,· 
ne karar vererek davayı 20 lefr1ni· 
evvele bıraktı. 

Hilvtyetl meçhul bir adam Köprtt 
U.tünde dlllJerek öldU 

Kral. gittikçe tehlikell olmaya haf. Fethi Okyann Nlpntqında Rumeli Gelin beyaz kadl!eden ııade ve kibar 
la.yan Hamlet'i, orada b1dUrUlmek caddesindeki evinde yapılmıştır. Da· elbiseslle pek zarit ve gtlzeldL Ev her 
lradesile lngiıtereyo gönderir. Baba· veUller arasında İstanbul Vali ve taraftan gönderılen çiçeklerle dol
sını ve sevgllislnl kaybeden Ophella Belediye Reisi LQttı Kırdar ve eşi, muştu. 

Dtın eabah Köprüde gezinen orta 
yaşlı bir zat birdenbire Uzerlne te· 
nalık gelerek dllşüp bayılmış, kaldı· 
nldığı Gureba hastanesinde de Uade 
veremeden ölmllftUr. 

t d' · Belediye Daim ene m eden Muse\•ller mağıır.alarını~. 
ye ıleğinin is'at edllmemesınden tı·tk ctmt ve son vaziyet. 1 rıll"" 
daha. ı:iyade işinin 23 mayıstanberl racaatt tc ' ki ş ö etek yüzde 35 ldinlnnnı kendi hnyraın a ıııl ~ 
sUrUncemede bırakıldıtını söylemek· ler dolayıslled ha l;i g r çıkanlma.sına dutu kadar umumi ,e rC9 ~ 
le, bay mUdUr de kazalara alt un lh· zammın yU~ t~ e ~\arann ta.tbikı· ramlarda da rnUml..-Un oıdoj'll ~ 
Uyaçlarınm tesbit ve tevzii lşile ıca_ karar verm ~ I~· b şlanması kuv 3Ç1k tut rlar, ıılışverlşlerıııt ~ 
bında fırın açılmuı salfthlyetinln na yarından t l:ten a - dırmağa baknrlardt. şınıili ; 
kaymakamlara. vcrildltlnden bahSet· vetle muhteme r. ediyorum, gerek kendi ~ ~ 
mekte ve fakat, bu işin neden dolayı rında, ıerek wnuml ve .,,,, 
sürüncemede bırakıldığ'ını meskCt Makarna fiyatları yeniden tesblt ramlarda cllerfnden geldlft ~ 
feçmektedlr. Bununla beraber biz edlldl tatil yapmağtı, dlikkin '°" ~ 
EmtnönU kaymak4mlıfına da mUra· Fiyat MUrakabe kom~yonu dUnkü Iannı a~mamafn gayre~ 
caa.t ettik ve bizzat Bay kaymakam· toplantısında makarna fiyatlarını ye· yorlar. Ba tatillere h ~ 
dan fU malfuna.tı edll'ldlk: n!den tesbit etml~tir. Tesbit edilen takl asabiyetin sebeplerlnl ~.~ 
«- ''U•teki Nuri özkUrUk adında b" 1 b dun. Edindiğim maıuınata ,.. 

.... y ~ yeni fiyata. göre bundan uy e am 8.- JtJ'I .J 
bir fırıncının ne böyle bir müracaa. lAjısız makarna toptan 40, perakende kldım bayramlarda maı:; dl" -
tından haberim var, ne de bana böy· 44 kuruş Uzerlnden, ambalAjlı ma.· bulundurabilmek nam "I 
le bir lııUda havale edilmiştir. Dır karna tse toptan 41, perakende 4~ ftkrlne dayanıyorsa buıD
kaç gtln evvel yapılan bir toplantıda kuruştan fazlaya satılamıyacaktır. ları lmktuı dairesinde klipti'~ 
yeniden fırın açm&.k 1.sUyenler 'll(· Telşehrlye için toptan 43, peraken· malı: ayni ticaret flkrlllfl 1' J. 

kında gerçi ba~ şeyler göriltUlmÜş· de 47 kuruş fiyat tesbit edilmiştir. ediyor. Bu mmanda <'lele~; 
tUr. Fa.kat, sorduğunuz mesele bu !ondurmak bir nimettir. ~ .ı! 
görüşmelerden çok evvel vaki olmuş Haliç ldo.reslnln tasfiye L'lerl şey günden ctıne P8 ,_ I 
bir muameleye aittir.> ı Bagün beş kunıp eatıl_. / Haliç idaresinin tasfiye işlerine s· ~ " 

DUn tekrar .. mM ettıı.ımız rılkl- elden çıkanlmazııa )arfll....-tr 
"" & ., tanbul Beledlyeıılncc devam olun. .J 

Yetçl, İktısat mUdUrllnUn sözlerine sonra on beşe satılma&ı 1 rr 
maktadır. Tasfiye hesapları bu ayın ~~ 

cevap olmak 1lzere: d 1 dır. Sonra dilkkfinlıtr kıl on beşine kadar tamamen ikmal e ı • el ~ 
«- 23 mayı.stanberi işimi takip larak herhangi bir mah -.• .dl 

mlş olacaktır. ık ö im _....__ deW"r J 
lçln defalarca İktısat mUdUrUne, mu· ve a~ 1 z 8 ll;ıa.rnu r 
avinl Feridun ve m4.rakıp SalAhat· Jmç mbllne Mlrmek tailı ııl' 

6 mohteklrla dilkl<Anları birer hafta , tine b&fvurdum. Bu zaUnrdan hfç bl· dlr. İhtlldi:rla mUcııdele teŞ ~ 
kapatılacak y. 

rl bana dileğimin kabul edllmiyece- lpoou yakalayabmrse: • f 
tinden bahsetmediler. B[llkls biraz Çm6'alo""lunda kömllrcU Mustafa, .... oıı' 

'"C ö efendim, bahl:5 buyurduı; ~ ~ 
sabret, dediler ve beni bugllne kadar Alemdarda kömUrcU Halil, Snltanah- hb:.hn dllkklın filan ,eya ~ .. , 
b"klettiler. Mademki, işim olmıya- mette kömUrcU Nurt 7 kuruşa satıl. "' 
caktı, ne diye binlerce llra sarf etti- ması llı.zlm gelen kömürü 7,5 kurufa ram hUrmetlne kapala;fda ~ f 
rcrek fırınd& l(l8lısat yapmakhğıma satmaktan, Ahırkapıda bakkal Arif fşln içinden !,'dmıak lh~ 
!Uzum gösterdiler ve ne diye bu test· ne Şakir ekmeği 13 kuru' yerine önllılde tutulmaktadır.» / 
satı muayene ile beğendiler ve bana lS,5 kuruşa satmaktan, Aksara.ydıı _ Desene. dedim. tıtr ı"' ıt' 
ruhea.Uye verd!ler. Harcadığım para· sUtçU lııtavri 25 kuruşluk krema pa· cek 'ki delUEır (lbl bize ııerıt- .ıl 
!ara gUnah ve bana yazık de~il ketin! 27,5 kuru~a satmaktan, Kapa· &f" 
mi? .. > lı!iar~ıda tuha!lyecl İbrahim pazenfn ram dlylp 1şln lı:laden oılO' 
Demiş ve .fırınının faallyetlne mU. metresini 110 kuruş yerine lriO ku- ler. ~ 

saade olunduğu takdirde bugUnkU ru~a satmaktan asliye ik1ncl ceza - Ona klmse;>i inan4ı ;I 
narhtan biraz noksan fiyaUa çeşniye mahkemesi tArafır.dan 25 er lira pa. !;llnkU çek akillı oldukta" .. 
mu,·afık ekmek çıkanp :ıatacağını ve ra. cezasına, birer hafta da dUkk!n bllli1 J 
bu suretle diğer fınncılara da örnek !arının kapatılmasına. mahk1Un edil· ==========K=Ö:::r}fo j) ~ 
olacatını UA.ve etmiştir. mlşlerdlr. ~. 

1!1!!!!!~!9!1!'!!1!~'11"'!911! .... ~!m!!m!!~~lll!!!İ!ıı!l!l!!!!lll!!!l .... -Ru.,1!!9!!!!111~-!!l!ll!!!!m·.ı ~orunu z ~ 

~ 5öytigell; 
Mevcudu kaiınaY'~ 

mektep kitap~ Ramazan sigaraları 
E skiden ve daha sonra meş- \ de bile mahrum kalırlardı. 

rutiyet devrinde de bir mild Ramazan dı5ında Reji idaresinin 

det, Ramazan gelince cıMüıiterekül 
menfaa İnhisarı Duhanı Devleti A 
liyei Osmaniye• fdarei merhumcsl 
cıRamazanı şerife mahsus• sigara· 

lar, tütünler ih. 
das eder ve bu eo-~ ...... -
lar tiryakilercc 
kapış kapış al 

nırdı. Bununda 

sebebi emüşl 
rekülmenf a a 
tAblrine rağme 
ııRejiıt idaresi· 

tUtUncü bir millete yutturduğu bo. 
zuk tUtUn ve sigaralar yUzilnden 

değil miydi ki memlekette tütün 
kaçakçılığı almış yürilmU~. kaçak· 
çılar geniş bir şebeke halini almış_ 
lı. Adapazarından, Hendekten ve 
daha birçok yerlerden ölüler, ya. 
ralılar bahasına katlanmış bakkal 
kAğıtları içinde getirilen kız saçı 
gibi nefis tütünler her mahalleyi, 
her evi dolaşır ve derhal müşteri· 
6ini bulurdu. Rejinin kadın ve er· 
kek kolcularının köprü iskelelerin 
de vapurdan inen kibar yolcuların 
bile ellerindeki 
paketleri, çanta 
tarı araştırmak 

küstahlığı ise ta 
hammül edlllr 
şey değildi. 

Cümhuriy et 
rejiminin bizi 
kurtardığı bir 

1 - tisküdarda askeri ııı6 50t'~ den Fevzi Kayadelen ı f 
İlkmektebin tarih, c o 1 ı' 
yıı., tabiat kıt•!cı 
ile orta mektebin biti J 

HERGüN BiR FlkRA 
Nevşehırı\ lbrahim 
Paşanın orucu 

örn İdare Komutanı Ali Rıza Ar· Yeni gelin ve gUvey pazart~I gU· 
tunkal, Kolordu Komutanı Avni ve nU Vişi'ye hareket edeceklerdir. Ken· 
eşi, Lehistan, Irak ve Ml!lır sefirleri, dllerine saadet ve iyi bir seyahat 
latanbulda bulu:ıan mebuslanmızdan dileriz. 

Olen adamın hUvlyctı anlaşılama· 
mış, ölüm ,ekli de ,uphell görUldU. 
tünden cesedi :Morga kaldırılara';( 

tahkikata ba.şlanmı9tır. 

nin bütün menfaatleri nalıncı ke· 
seri gibi kendisine yontması ve en 
fena tütünleri ve bu tlitilnlerden 
yapılmış sigaraları halka sürme
siydi. Bu yüzden, Ramazan baha· 
nesile senede bir ay yüzilnil göste
ren daha iyi tütünler ve daha iti
na lle yapılmış sigaralar umumi ve 
haklı bir raibet görür, hattfı ba· 
zı kiınseleı atik davranarak bun· 
lardan stoklar blle yaparlardı. A· 
tik davranmıyanlar ise, reji idare· 
sinin lAf ve gösteri& olsun diye gös 
terdlği bu lütuftan Ramazan için 

çok belAlar gibi Reji belAsından 

kurtarmış olmasını da, bu vesile 
ile, ~ilkran ve minnetle hatırlama
lıyız. TİRYAKİ 

nıfına ait lisan, :auıtenı•ti ~~ 
tesna olmak üzere diler ,ırr" 
re alt kitaplardan bl9 ~ 
bulamadık. Cümhurtyel~ ~ 
rif, Ahmet Halit, Retı1 ,.ııırı 
Bolat kitap evlerinin ıte f 
bu kitapların kendiJerlJI ııJ f. 
madığını \'C noksanları J 
let Matbaasından alarn'6~1~ 
söylediler. Bu vaziyette eri ", 
kalan ve mektep id~1 111 ,, 
fından kitap tedariki ı(""-".J 
tarılan çocuklanmıza n~I" 
kimlerden kitap alabil 
lıitfen bildirir misfniı! tp 
CEVAP - AltıkadarU&t• 
caat ettik. Kitapçılara b d 
ihtiyacı karşılıyacak J<ll 'J~J 
tap verildiğini, fakat b~f'..ı 
Iardan bir kısmının t<O oi' 
sahipleri tarafından taşr 
derildlği ve bu sebeple ~ ıı 
de bir kitap yoksuzıuJlı ıııt 
getirlldiğl, ve bunun dllıııl 
gün içinde tnmamllc 1 tı" 
lc.rek yavrularımıza b01 1~ 

Uçü.ncü Sultan Ahmedin ısad· 
razamı ve damadı, Lile devrlnln 
en büyük adamı Ne.ıııru İb· 
rahim Paşa, lınarcılılda oldutu 
ka'liar çapkınlıkta da şöhret ka· 
zıınmış bir adamdı. Namus mef. 
bumuna pek o kadar ehemmi· 
yet vermez, n.amu.shı ailelere 
S!lrkıntılık etmekten bile çekin
mezdi. Hatti, sadareti sırasın.da 
fcfanbul kadısının haremlnt de 
iğfal etmiş, bilyük blr skandala 
b le sebebiyet vermişti. 
İbrahim paşa, bir T&Z rama· 

zanının sıcak bir gününde Ki· 
ğdhane kasrındaki çaflıyanın 

karc;ısında güzel cariyelerin sun 
tınğ'u soğuk şerbetleri içip se· 
.. hılenlrken, b!r bektaşi fakfrlnln 
dereden r.n içtiğini görür: Adam· 
:ığızı huzuruna getirtip, yüzü· 

ne tükürür. tlstellk bir de döv· 
durdükten sonra sorar: 

- Mübarek Ramau.na hiç mi 
~ürmetin yok senin behey ha· 
bls? 

Bektaşi can acısile ovunur ve: 
- Affet paşam, sizi şerbet ı. 

çerken görünce hilali görüp bay 
-am edildiğini sandım ve ne ya. 
.z:ık ki. aldandım ve yandım. 

Cevabl1e taşı ıedltlne kor. 

Vali bu gecikmeden fena halde sinirlen_ 
mlştl. Sultanı ertesi günü saat onda bek
lediğini tekrar telefonu açarak haber ver. 
di. Rahman, bu saatin münasip olmadığı. 
nı, Sultanın evinde meşgul olduiunu, an· 
cak ö~leden sonra serbest olabileceğini ve 
şayet yeni bir mAnl çıkar da görüşemiye· 
cek olursa haber vereceğini münasip bir 
lisanla anlattı. 

Vali de artık bu saklanbaç oyununa bir 
nihayet vermek lAzım gelditlni düşündü. 
İşi izzeti nefis meselesi yapmıyarak sulta. 
nın ayağına ıitmlye karar verdi. 

Sir Temple'i telefona çağırarak şu emri 
verdi: 

- Yarım saate kadar tayyare meyda
nında bulununuz Hareket etmeden evvel 
sizinle görüşmek. istlyÔrum. . 

Evden çıkmadan evvel karısllc de gö· 
rilştü. Akşama bUy{lk bir ziyafet verecek
lerdi, Yerlerin intihabında müşküUıt ı;ık
mıştı, Kadın kocasına danışmak istiyor
du, Vali karısını görünce ters ters baktı 
ve kendi kendine dllşilndü: 

- İfrata varan namus telAkkilerl, usul 
ve kaideye ait taaasup yüzünden bu müna. 
sebctslz hAdiseye hep karım sebep oldu. 
Tam o aralık Patricla elindeki so!ra pUı
nını uzatarak sordu: 

- Sağıma elektrik şirketinin müdilrUnil 
mil. yoksa ... 

Vali karısının yüzüne bile bakmadan: 
- Bana vız gelir, diyerek odadan fırla· 

EDEBİ ROMAN 

\' cu.an: Franci& de Croiuet 
dı. Kadın alışmadığı bu muamele karıwn· 
da dondu, kaldı. 

-2s-
seıim valiyi nazik bir tebessümle kar· 

sıladı: 
- Bı:ına seref veren bu ziyaretinizin se· 

beblni sorabilir miyim? dedi. 
- Bunu ancak yalnız kaldığım zaman 

size izah cdebllfrim. 

Vali ile beraber gelen İngiliz zabiti Rab 
manla beraber dışnrda kaldı. Vali, Selim· 
le beraber yazı odasına girdi, kapılar ka· 
pandı. Vali, biiyük mücadele zamanlarına 
mahsus silkônetine sahipti. 

Vaziyet gayet nazikti. Rahayang ~hri 
denizin kavis teşkil eden bir noktasında 
kurulmu&tu. Sahil şehrin clvarında dnr
hışıyor ve bir boğaz te§kil ediyordu. De· 
nlz manevraları esnasında donanma bu 
cinr boğazdan geçmekte zorluk çekerdi. 
Birçok defalar buna bir çare düşilnlllmüş 
tü. Fakat amırnllık dairesi bu mahzurlu 
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tarab &örmekle beraber darlılı da faidell 
buluyordu. Düşman deni%altıları bu dar 
boiazdan geçmekte zahmet çekecekti. 

Fabrikanın bu sahilde kurulması aske· 
rJ bakımdan çok fena olmuştu. Bir tek 
geminin batmaslle bu bôğaz kapanır ve 
donanma ya içcrde, ya dışarda kalabillr· 
dl. 

Vali, Selimin Japonlarla anlaşmış oldu· 
gunu hissetmişti. Fakat bu anla~mnnın de 
recesini tahmin edemiyordtt Acaba bu 
maskelenmiş inşaat, aralarında kurdukla· 
rı bir plAn mı idi? Böyle bir şey varsa 
tehlikeli bir oyıın oynamış oluyorlardı, 
Yoksa Selim bilmlyerek Japonlara Alet 
mi olmuştu? Acaba Japonlar kendisine 
ne gibi vaatlerde bulunmuşlardı? İngiltere 
ile arasının bozulmasını göze alacak ka
dar iyi şeyler mi vadetmlşlerdi? Acaba 
Selim ne gibi bir fikre kapılmıştı? Bu 
fabrika i§i yüzilnden İngiltere llc Japon· 
yarun arası açılabileceilni anianuyor 

muydu? Yoksa santaj yapmak için bu bir 
vesile miydi? 

Sultanla karşı karşıya gelince, daha 
ilk s1Szler söylenir söylenmez valinin içi 
rahat etti. 

Soze ketıdisi başladı, dedi ki: 
- Size öyle bir haber verecellm ki 

hayrette kalacaksınız. Sizin de benim ka 
dar mUteesslr olacağınızı tahmin ediyo· 
rom. 

Selim, bu hayrette kalınacak habere 
hiç merak göstermeden şu suali sordu: 

- İnşallah Lady Brandmor'a bir şey 
olmamıştır. Rahatsız fllfm değildir ya? 

Sellm meseleyi sanki hiç anlamamış 
gibi hareket ediyor, için için vali ile alay 
ediyordu. 

Lord Brandmor o anda her şeyi anladı. 
Karşısında kurnaz bir iş adamı bulaca
ğından korkmuştu. Halbuki sadece çıl· 
gınca A~ık bir delikanlı ile karşılaşıyor
du. 

Bir mfiddet sustuktan sonra sözüne de· 
vam etti: 

- Hayır, çok şllkür kanm iyidir. Mc. 
fe.le bilsbütiin başkadır. Bu sabah bir İn· 
gillz tayyaresinin inşaat sahası üzerinde 
'l4çtuğunu size sôylemediler mi? Ben ken
dim de oralarda gezdim. 

Selim sahte bir hayret g5stererek sor. 
du: 

- Tayyare fabrikanın üstünde mi uç· 
( A,.kan var) 

~~- ydliU.Hoe<ği A 
fli4:.tfttl3~nl9r; 

P:1içli ti:·it /. 
·ııcı Besili lkJ veya üç pı ~ 

suda iyice haşladıktan fD f 

ledlğlnlz kadar parçala~ııı"ıı' 
nız. Parçaların küçük 0, 11 , j 
tercih edlni7.,. Bu parçsl aolf 
cerede bir 'cnıek Jtaşıfl fi' 
tereyağı ile ke.vurunııı. iJ 

leri dönmlye başlayınt::i ıtf 
rlne ya bir kaşık un, ) :ı pt1' 
kaleta tozu serpip etıer l 
Icşlnclye kadar karı~tırıJI e6t 
niz. tizeriııe, diğer tence~,ıf 
ıunan piUç suyundan b ıılf 
küp ateşten lndlrlniz. G~eJ J 
sahana kıifl mlkt:ırda el.< tı1et"~ 
ya fırancala dog-r&yınız. tııı"J 
ekmekler tirit haline ıe~•'"· 
kadar dört yumurta ue o 
mış piliç suyu dökünuı:., <' 
yerine de JlillÇ tcnccresf

0 1*,1 
rip etleri tirltler fızerfııe .,ı ~ 
mz. Kafi miktarda kar~ft' 
serperek soğutmadan e 
yollayımz. Çok lezzetli ' 
m1 kolay bir yen.ektir. 
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lenup 
vaziyeti 

cephesi 
~Yazan:--• 
~BOBUI 
1 
~ rk ceııheslnde , ·azlyct: 

ı1e l1n kıtal.an Petrozavodsk 
llını.ı:lnrdır. Bu şchlr Onega 

&aıııımde ,e Lenlngrnd - Mur· 
ııaı..~e~ır)olu Uz.erinde mllhlm 
4-''<lGır. 

~rad clvnnnda kış alAmet· 
~lllağa ba)nmıştır. Alman 

rı bir kaç g1lndenberl tebre 

~ bir Uerleyhı yapaınnmıt-
. llıı .. 
~ l1a tnukabll ha\'B kuvvet-

1<l4 k Lenın~od'ı ' 'e gerek&e 
, U silnü bombardıman et
' bund:ın başka Alman ağır 
: Lenıngrad'dııkl askeri "e 
~ ecletıerı sUre.kll ateşle tahri. 
otıllııştır. Rus müdafileri· da· 

• ı\bnan hücum bJrUklerl 
nıc\Jdln Uk müdafaa 

Ilı bile ele g~lremenıl~ler· 

ller~ 
eı ~Phe!ılnde, Mareşal Ti. 
0 Ortlulannın mukabil taar-

~ 01 n k şarkında dunnu' \'e 

t la.danberl mllhlm bir Derle· 
"'~l'ln b enııştır. Buna mukabU, 

lrilkıerı oreı Brlansk b-
ı -la ilde Yenı bir taarruza b3f1· 
fdıt. Aımanlarm böyle blr 

CaJıa te buıunmıııan lhtbnalln· 
bir hafta evvel yazılan. 

'bab etınıştlk. Orel • Brlansk 
ttlııde başlayan bu taarruz-

~~sat, şüphesiz Harkof -
~'il. deıtılryolunu kesmek. Çer
'ra Yapıldığı gibi lkt Rwı or-

hııttı rldl üzerinde bir 
l"aparnk Mare,31 Budyenl 
ıııı Şimalden ka\ ranuıktır. 

't>k fnydıılsr mUhlmdlr: 

~ atareşaı Budyenl orduları 
~ Ilı.erinden takvl,>e eılllo.. 
• 

'ı_ "Pıto ko,ayı cenuptan tehdlt 
1'· 1cın müsait vaziyet elde 

1 • 

' ~·-,~r~ı Badyenl'nln ordu• 
, en ihata tchllkest kar~
ltl(ı Ukraynayı klmllen bo. 

l>on nehri ol sa.blline oe· 
ı t llıecbur edilecek· 

..... ~ . 
ltııı 0n nehri wl snhlllnde muh 
ta lt!Uclafn.ası bidayetten ltl· 

t,.. ltı ta d UştırWecelt. 
lıarıa bu Alman taanm.u, 

ctpht!llııdeld cephe roarruz. 
daJıa çok ebemmJyett ha· 

~,~n tablyesl değtşmlyor: 
"t de lkl Rua ordusunun ara 
~lltanıeu scçllml~tır. Bu ta· 

~Ctııck daha ziyade Mart'. 
~ Cnko'ya dttşUyor. Orel 
ltr._lıı ~·enı ku\'Vetlcr toptamaaı 
~ \ hUkametlnde bir yanla· 
~~tuı. )npması bcklencbiJlr. 

ltı Ceph inde imdiden kar 
>' r. 1 usların Poltava bölse
~lllıkJan ınukablJ taarruz 

ta• tllJt. bunun rerlne Busla-:
:ı lııhUye etmişlerdir. Al. 
~ hedefi bir an evvel Don 

tıtla J°Uı!a, \'&rmn.lrtır. Bunun 
llsk lle Azak denizi ara-

) ltUs cephe&lnde UraUe 
· t llçınağa gayret edcc.ek
~~ ~lınaı Harkof'un sukutu. 

'ıtllıı lcnııyeceklerdlr. 
" l> :t·•runadasına giden ber. 

~l!l\op cenubunda Alman 
~ l'llU kadar Uerlemlşler ve 

' 11t ~t etmeyen blr habere 

1 
Slırun araztslne para.şiit 

ııı,., bıdınnışıerdlr. ı~oıt.ava'da 
· ~bil taarruzu akim kaldı· 

le n t USiar Harkot garhma 
~'1ı btıııınduklarmdıın Alınan. 
btr ICırıın berzahına daha 

'llrettc tnarnız eıloockler-

\~~ &'erlslnde \azlyet: 
re lG • 60 yaş arasında bu

rcııer mecburi olan askeri 
~1~ başlamışlardır. B~r 6 
~ t6re 110 saatlik talim ve ur

la llctıkıerdlr. D2'.? te,·eımııuıer 
'tııı 3'1lşını1a bulunanlar kıt.ala. 

• 1edliınişlcrdlr. Bu suretle 

:ısan \e muh:uip :ıayiatıru 
•. 11..ı. teltıtl cdeceklerlnl 

"" '" ~ · r. Almanlar da bu ı,ı 
;tinden lııtlfade suretile 

ta bşıyorlar. 
lo. '"'--.rp nıalzemesı sevki 

ı1 l otun kullanılmaaına k.1 • 
llılştır: 

\'ladı\o tok yola. 
1 -\ti( 
' l •nJelsk yolu. 
~tan Yolu. 

~aı.ımızda bundan tafsl. 

\ 
llılıc ttığımız ıcın, bu zaman 
ltıc 11Yatın fayda \C mahzur

l~:ta~a lUzwu görmllyoru't. 
'\ı~ıa b Ccı:ıuıl cephesinde \-UZi. 

\ ~ IJ.hraruıdır. Almanlar R'u. 
\_Ilı~ l>on nclırl sol sahlllnde 
·~ aa lmkAnı bıraknın:mata 

!ıı görlmUyorlar. Eğer Don 
' ltıl'llUe \&rırl&rsa, Rusyaya 

• ~ 11 en münasip yol olan 
it..~ "fl<as • lo ko\"a lrtlbatuu 
·' Uyllccklerdlr. Taarruzda 
'-11 'e taı.ıa sürat göstennelcrl. 
• bebı bu dU~iınoo olsa ~e-

-~~(,_E D_E_B_T _B_A_H_l_S_
6L_E R__,,,,) .ı 

lnl<:ılllp edebiyatı 

Edebiyatta inkılap 

ANKARA HABERLER/ 

[iıYASI iCMAL' 
lranda rejim 

':f ezen: M. H. ZAL 

Profesör ve Ordinaryüs 
Profesörlerin evsafı 

1 n&'fltere Batvekillnin iki gün 
evvel 8Ö)1edltl nutukta lran 

lıakln•da öç möhlm aokta üura.a· 
de durulftınl}tu. 

BlrincJl!ll l}U: Hiıdlııe1erln r.ara&rt'. 

tue ln1na karşı haddinden fazl:ı 

flddet sösterUdllinl B. ÇörçU açık· 
ca itiraf etmlt ve özür diler gibi bir 
lban kullanmıştır. Hedef \e hadi· 
selerin zarureti ne olursa Ol"un. 
müstakil bir memlekete, halkının 

rızuına a,> kırı olarak, ı;trllmesl, df'. 
mokrasl ct•phe.ı.lnln müdafaa ettiği 
prenıılplere uy&'Wl bir şey ıı;ayıls

maz. tng!ltere bUkt\metınln bunu 
duyup ııöylemesl d bir teeellldlr. 

Asıl inkılap; insanı ve Türkü, bir kelime ile 
halkın kokusunu edebiyata sokmaktır. 

Ankarada toplanan bir komisyon bu 
evsafı tesbit ediyor 

183 ir zaman· 
lar, ,Ke • 

malizmin ateşin· 

de sayıklamış dur 
muştuk: Bize in 

f 
Yazan: 

Behçet Kemal ÇAGLAR " ' 
lan, cinayetleri 

cıer 'V'f! fesatlarile 
ulvile~esi n i • 
fiart koşmakta ne 
kadar haklıdır. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Profesör 
ve Ordinaryüs profesör olmak için 
mevcut talimat ve nizamların ltanunt 
hUkUmlerc bağlanması için Maarif 
Vek!let!ndc çalışmalara başlanmış. 

tır. Bu maksatla İstanbul Ünivel'Sl. 
teei RektörU Cemll BUsel, Siyasal Bil kılap edebiyatı lAzıml Her fırsatta, 

kürsüden ve sütundan, şiirden ve 
makaleden hep bunu haykırmıştık. 
Bize inkılap edebiyatı lAzım ... 

1nkılfıp edl•clyatını ne biz iyi 
a.r...ıamı,tık. ne de iyi anl:ı'ahılml:· 
tik· Jlr r eli kalem tutan, muhaıc. 
kak bir Dumlupınar dest.anı, bır 
Sakarya tasviri. bir işgal ve istir· 
dat hikayesi yazsın demek istemi· 
yorduk. Bir yazının inkılfıp edebi· 
yatından sayılabilmesi için, içinde 
mutlaka inkılap eşhasından birinin 
isminin geçmesi ve büyük zafer· 
terimizden birini yadetmesi şart 
değildi; her yazının sonunda, kıs· 
sadan hisse, okuyucunun zihnine 
altı okumuzdan birini çakmak hiç 
te zarurl değildi. Biz o zaman cıin· 
kılap edebiyatı•, «inkılAp cdcbi
.vatııı diye tutturacağımız yerde 
aedebtyatta inkılAp ltızınu dcsey· 
dik bütlin güzel, doğru ve yüce 
düşüncelere yol açmış olacaktık .. 
Evet: Edebiyatımızda bir inkıUı.p 
ltızımdı ve bu lüzum gün geçtikçe 
kendini daha sarih ve katı hisset· 
tirmc ktedir. 

Ve Ziya Gökalp, bir sürü Avare ı Çehof, Maksiın Gorki'nin ilk 
genç, memleketi bir muhayyel Kı hlkayeleri~in birinden bahseder· 
zıl cima tepesinden seyrcttirmlyc ken «bu hıkayede keskin bir halk gller okulu, Dil, Tarih - C-0ğrafya 
girişti. Bunlar, yalnız 0 konuşur· kokı.ısu varı> diyormu§. İşte Gor- Falrlntesl ve Hukuk FakUltesl de
kcn ve yalnız onun tesirinde iken kiyi dünya mikyasında meşhur ve kanlarllo Maarif Veklletı YUksck 
nğızdan dolma bir imanla donanı bilyllk yapan liCY, usta realizmin- Öğrettm mUdUrUnden mUrekkep bir 
yorlar, aradan zaman geçince tek· den, GU veya bu tejime hizmetin· komisyon faaliyete geçmiştir. Ko. 
rar küçük ve çarpık çıkmazlarda den çok fazla, eserlerindeki bu misyonun vazifesi profesör ve ordi· 
bocahyirlardı .. Edebiyatımıza Ti.Irk ıkeskin halk kokusu11 dur. Artık nrıryUs profesörlerin evsafını bilBI· 
halkını ve Türk insanını getirmek, yetmez mi «divan kokanıt, ~:r·ran· ren bir kanun projesi hazırlamaktır 
memleketi bir ana vatan tepesin- sız kokan•, «Osmanlı kokan• e POSTA, TELGRAF'l'A TERFİLER 
den görmek lazımdı. (1) serler? Başkasının amberini ve 

Ede'biyatımızdan taklidi, tasan
nuu, lğretiyi, köksüzü silmek, ede 
biyatımıza insanı ve TUrkü bir ke 
lime ile: Halkı getirmek lt'ızım .• 
Bu, ne lnkılfı.pçı bir zihniyetin, ne 
idealist bir görüşün, ne su, bu si· 
:yasl cereyana kapılmış düşünce· 
nin telkini veya mecburiyeti de
ğildir. Bu, bizzat Türk sanatının 
var olabilmesi. tutunabilmesi ve 
milletler arası itibara kavuşabll· 
mesi için biricik çaredir. 

Gene; arka~aşlarımdnn birlle, bir 
yeni mecmua için yaptığımız konuş 
mada hatırlatmıstım; in nU zafc· 
riniD kazanıldığı aylarda ilk nüs
hası çıkan Dergtıh mccmuaorında 
Yahya Kemal: 

.Tanzimatçılar memleketi Çam· 
lıcadan gorilrlerdi: edebiyatı cedi· 
decilerse 'l'epebaşından... Şimdi, 
memleketi Metristepcden görecek 
bir edebiyat Uı.zımdırıı mealinde bir 
başmakale yazmıştı. İsmail Habib, 
ııTürk Teceddüd cdeblyat111 kita. 
bında, bu fikir üzerinde ısrar ve 
takdirle duruyor. uBu nesir. bir 
keşiftirıı diyor ve llAvc ediyordu: 
«1\1'.etristepe veya Tınaztepe; bu te· 
pe, Anadolu tepesi; bu tepe, ana 
vatan tepl!!sidirıı. O da, öteki de 
hep bu tepenin eteklerinden ses 
verdiler. Tırmanmasını başarama 
dılar: gevşediler, tembelleştiler, 
işin kolayına ve ucuzuna saptılar; 
-aynı teşbihi devam ettirirsek di· 
yebilnriz ki-bunlar çok defa birer 
tepeye bile çıkamadılar ve memle 
keti Yahya Kemal, cııKtığıthaneıt 
den; Mehmet Akif. aTacettin De· 
de DergAhııı ndan, Ahmet Hasım, 
.. Kurbağalı deren den, Nfızım H\k. 
met aKremlinn den gördü. 

- . 

Edebiyata Fransız insanını, ede· 
biyata Rus insanını getiren Fran· 
sız ve Rus muharrirlerini taklit 
etmekle, ancak Fransada ve Rus
yada bir sanat varlığı gösterilmiş 
ve bir sanat hizmeti ifa edilmiş O· 

lur. Türklyede muvazi bir varlık 
ve hizmet için, edebiyata Türk in. 
sanını getirmek ltı.zımdır. 

Türk Romanına kendi bedbin ve 
ulvi mizacına göre Türk insanının 
kırık ve ezik taraflarını getirebfl· 

mlş olan Yakup Kadri: 
uBazı arkadaşlarımız, inkılAptan 

ve inkılAp kahramanlarında? sita· 

yişle bahsetmeyi inkıllıp edebiyatı 

yapmakla bir tutuyorlar. Edebi· 
yatta inkı!Apc;ılık bir mevzu intl. 

habı meselesi değildirıt demekte 

ve inkılApçı edebiyat için cinsa· 
nın tam tabiatte ve hakikatte ol· 
duğu gibi, bütan kusurları, günah. 

Barem 
(Başı 1 incide) = 

nız eskiliğe bakan bir usuldür. 
İnsanların kıymetini yalnız kAğıt 

parçalarile ölçmeğc razı olması
nın neticesi olarak cemiyetin bil· 
tün tabii ve salim gidişini bozmuş, 
mekteplerin hiç kimsenin istifade 
cdemiyeceği ve bir §ey öğreneml· 
yeceğl şekilde dolup ta~asına se 
bep olmuş, inkişaf halinde bir 
memleket için son derecede zarar· 
lı bir hava yaratmı§tır. Kfiğıt par· 
çasının bu kadar rağbet görmesi 
üzerine türlü türlil sahtelerini ya· 
panlar da çıkmıştır. Bunlar bazen 
yakalanmı3, hazan yakalanmamış
tır. 

Hlikômet ve meclis barem kanu 
nunu, bir mahzura çare diye çok 
iyi ve temiz bir niyetle hazırla· 

mışlardır. Fakat bu iyi nıyetten 

tatbikatta pek fena neticeler doğ· 

muştur. 

Öyle umarız ki barem kanununu 

değiştirmek ve meziyetliye, çalışa_ 
na yalnız kendi hesabına değil, 

memleketin en yüksek menfaatleri 
hesabımı tam hakkını \'erecek bir 

revdorunu vermesin de bizim te· Ankara, 2 (Tl\lcfonla) - Posta, 
ze.k kokumuzu verse razıyız! Telgraf mUdUrlUğU Levazım şubesi 

Sarıkam~ mtıdllrU Y~rla Ankara Posta muıı. 

B.ıt.ÇA.GLAR 

(1) Ayni benzetiş ve görllşten 
yürüyerek diyebilirdik ki: Mehmet 
~min, bu ana vatan tepesine ilk 
ulaşabilen btiyük insan olduğu ka· 
dar bUyük sanatktı.r da olabilirdı. 
Eğer görüş sahası dar ve eda tarzı 
yeknesak olıpasaydı,. ve devam e· 
debilirdik: Faruk Nafiz, han du
varlarında mısralarına rastladığı 
muhayyel aalr Mara~lı Şeyhoğlu· 
nun delfıletile Erciyasın etekleri· 
ne kadar varmıştı, Fakat tez dön· 
dil. Şuracıkta teşbih fantezisinden 
derhal vazgeçerek ilt\.ve edelim ki, 
mesele, mevki meselesi, seyahat 
işi değil, memleketi yerlisi, halkı 
kendisi olarak görmek şart. Müs
teşrik gibi, seyyah ı:ibt, sergüzeşt 
arayıcısı gibi değil! 

S E S Sineması 
Tepebaşmda a9ılacak ttlnemamn 

adı kondu 

s s 
Tcpcbaaında pek yokmda açıla· 

cağını bildirdiğimiz sinemanın 
halk arasında açtığı (!İsim bulma• 
anketi bitmiş, bu ankete iştirak C· 

den on iki bin altı yüz yetmiş se· 
kfz kişiden sekiz bin yedi yüz elli 
altı sinema sever bu güzel sine· 
manın adını 

s E s 
koymuşlardır. 

S E S Sineması müdürlüğü 

muhterem halkımızın gösterdiği 
yüksek aHikaya teşekkür etmekte, 
minnet ve şükranlarını alenen bil· 
dirmektedir. 

" S E S ,, ismini koyanlar ara· 
sındaki kur'aya Beyoğlunda cYe· 
ni Şark berber dükkfınında Bay 
Kemal Deniz kazanmış ve kendisi 
ne bir sene müddetle 2 koltuk he· 
diye edilmiştir. 

ıstıfa sistemi kurmak, Meclisin i· 
kinci teşrinden sonra ele alacağı 

ilk işlerden biri olacaktır . 

Ahmet Emin YALMAN 

Moskova 
konferansı 

(Başı 1 incide) X 
yı, SovyeUet" Birliğine karşı hazırla· 
yan yeni maceralar lçln kullanılacak 
btr hareket UssUne tahvil edilen Bul· 
garlstanı, bUtUn Avrupa~'l soymak 
uzero HiUercllcr nekadar gayret sar. 
federlcrso etsinler harbe devam et· 
tnek için kAfi roUttarda kaynaklar 
bulanuyacaklardır. 'Moskova konfe· 
ransı milletleri boyunduruğu altına 
alan Hitler'in şanlı bir fiUrettc imha. 
sına yardım etmiş olan bir hAd\5e 
olarak tarihte yer alacaktır. 

Ordumuz mukavemet etmekte de
vam edecek ve harbi kazanacak bU· 
yUk bir ezlcl kuvvet olarak kalacat;. 

tır • 
Harp tdaremlzin ve hUrrlyetl sc· 

ven milleUcrln dUşmana galip ı;ele· 
cekleri hususundaki imanımız sarsıl. 
mnz csıauğtınu savyetıer Birliği be· 
yııU \•c Sovyet millctler1 namına ln· 
glllz ve Amerikan mtlmcss!Uerlne te. 
mln ederim.> 

Moskova, 2 (A.A.) _. Moskova 
konferasının nihayete ermesi üze 
rine Lord Beaverbrook ve M. Har. 
riman tarafından ac:ağıdaki müşte· 
rek beyanname ne~rcdilmiştir. 

Sovyct askeri ve sivil makam· 
larının istedikleri hemen biltün 
malzemenin Sovyet bükümeti em· 
rinc verilmesi şimdi kararlnştırıl· 
mış bulunmaktadır. 

Sovyet hükOıncti, İngiltereye ve 
Birleşik devletlere, bu memleket· 
lerin acele ihtiyaçları olan büyük 
miktarlarda iptidai madde vermek 
tedir. 

Konferans, toplantı devresini bi 
tlrirken, üç hükumetin şu kararı
na iştirak etmiştir: 

Nazi zülmünUn tahribinden son· 
ra kurulacak olan sulh bütün dün 
ya için kendi arazileri dahillnde 
korku ve ihtiyaç gibi ~artlar al· 
tında bulunmadan emniyet halin· 
de yaşamayı mümkün kılacaktır. 

Aradan seneler geçti, fakat açık 
gözle gördüğüm bir korkulu roya 
yı hiç unutamam. 

Hlndistanda bir köprü inşaatın· 
da başmllhendistim, Mevsim yaz. 
dı. Sıkıcı, bo~ucu bir sıcak var· 
dı. inşaat yerinde benim için bir 
kulübe yapılmıştı. İki katlı, damı 

ı "•"-""ı aaa kadar kalabilirdim? Her halde bir 
müddet sonra el ve ayaklarım vü· 
cudümün ağırlığını taşıyamıyacak 
bir hale gelecekti. 

KOBRA YILANI 
vardı. Üstü yağmurlar aksın diye 
oluklu saçtandı. Bunun altında ı. ye gelmiş, diyordu. 
c;c.risinl serin tutmak için Hint u . Arkadan. i~inci ~ir ses ak ... cttı: 
sulü bir saman dam kurulmuştu. - Kendınu takdım edeyim: A· 

Öğle vakti kuHibeme döndüm. dım Ram lJas:· 
Cavalı usağıma dedim ki: Şişmanca bır adamdı. Üzerinde 

_ Lohi ben eşeğin btrlyim. I Adi cinsten bir yağmurluk vardı. 
Kö u rnUhcndl.sl diye bu sıcak Başına kirli bir koloniyal şapka 
Hi::ıstana gelecek yerde keşki kfi· geçirmişti. Uzun b~yıkl_aıı aşağı 
şlf diye Şimal kutbunun buzları doğru sarkıyordu. Gözlerındc hem 

·ı ydim çekingen hem de arsız bakıslnr 
arasına gı se . ' 

Lobi güldü: vardı. 
_ Sıcaktan galiba çok mütees· - Ziyaretimin sebebin! anlata. 

dedi yım dedi Siz burada bir köprü 
sir oluyon;unuz, • k 1 K yap;yorsu~uz her dakika kaza o· 

- Keski yalnız .. ;ıcad o sn.f k u~ labilir Çalış~lnrın eli kesılir, in
ru sıcala tahammu e erım, a a cinlr İhtiyat olarak burada birkaç 
bu rütubet... nevi. yakı bulundurmalısınız. Be· 

Uşa~ımın . ge:i;:~~~ YY~~~i i~~ nim sattığım Amarnat adlı yaı:tı, 
çevirdım, Hıç ş · hem iyi yapışır hem de sargı va· 
nız btr !iise soğuk bira içip öğle zifesini görür, fiyatı da ucuzdur, 
uykusuna yattım. . d' 

Uyku birdenbire tutmadı, bir bır rupye ır. .. 
i ktım öğleden sonra gQ. Hiddetten kopUrdüm. Bu sı· 
~:;r~t~:da ç~hşmağa devam et· cak gün.de istirahat zamanımda 

k lazım geleceğini unutamıyor. böyle bır !ieY için beni rahatsız 
md e • etmive cüret ediyorlardı. 

urn • 
İklnci takımın çalışması üçten --Defol buradan, diye baöırdım. 

altıya kadar silrecckti. Bundan Yoksa arkana öyle bir tekme vu· 
sonra şehre gidebilecek, vantilfı.· rurum ki, bütün yakılarını yapıs· 
törlü, buz dolaplı evime kavusa· tırsan yarayı örtmiye kMi gelmez. 
caktım. Uşağıma çıkıştım: 
Dalmıya başlamıştım ki, usağı· - Bir daha böyle adamları ya. 

mın sesi kulağıma geldi:' nıma sokarsan seni boğarım. 
- Bir ziyaretçi var, sizi sörmi· Bağırıp çağırmak iyi geldi. Si· 

Yazan: D. RAiS 
nirlerim gevşedi, uykuya daldım. 
Bir aralık yağmur ı;ürültilsile u· 
randım. Gözüme garip bir şeyler 
ilişti, Dotruldum. Bir de ne gö. 
reyitrı: Ku!Ubenin ortasında ejder 
gibi bir kobra yılanı durmuyor 
mu? İki saniye yılana bakarak ha· 
rckctsiz kaldım. İki saat kadar u· 
wn gelen iki saniye ..• 

Kobra yılanı için içine kıvrıl. 
mış bir küme halinde hareketsiz 
d...ıruyordu. Yahu~ havada tuttuğu 
k&fasını sağa sola oynatıyordu. Ka 
paksız gözleri bana dlkllmi§'ti. Ağ· 
zı açıktı Yeşil blr pasla kaplı diu
lerlnl görüyordum. 

Sıcak havaya rağmen blrdenbi· 
re ürperdim. Bumbuz kesildim. 
Çaresiz bir haled idim. SilAhlar 
JtulUbenin karşı tarafındaki dolap· 
ta duruyordu. Kapı ve pencerecte 
karşı tarafta bulunuyordu. 
Kaçamazdım. Sesim olduğu ka

dnr fe,ryat ederek uşağımı çağır· 

dım. Ses, sadn çıkmadı. Lohi ko· 
nı..şkan bir adı-mdı. Benim uyku 
7.amanım esnasında yarenlik etmek 
için mutlaka kampa inmişti. 
Yılan kıvrnnmıya ve bana doğ

ru harekete başladı, Çaresizllk i· 
c;inde bir sıc;rayışt<ı damın glriti· 
ne sarıldım. El ve ayakl:ırımla O· 

raya tutundum, Bu vnziyette ne 

Asırlar kadar uzun bir zaman 
ge~tı. Ellerim artık tutmaz hale 
Yaı mısu. Bu sırada kapı aralık e· 
dildi. Bir insan sesi, çok tatlı gibi 
gelen bir ses aksetti: 

- Bc!l Ram D::ıs, ikinci ziyare· 
ti.m yapmıya geldim. Amarant ya· 
kısı ... 

Bunu sôylerken kobrayı gördil· 
Esmer, hareketli ytıizil, korkudan 
sabit bir maske halini aldı. Beni 
bıral. ıp kaçacatını sandım. Bunu 
yapmadı, elindeki kuıuyu fifddetle 
yııruun başına fır)attı. Kutudım 
yakılar fırladı. Yİlanın başına sa· 
rıldı. 

Kobra yılanı bunlarla u~rqır. 
kcn, ben kendimi aşnğı koyuver
dim. Dolaptan tabancamı almam· 
in yılanı vurmam bir saniye içinde 
oldu. 

Ram Das hiçbir şey oJmamıs gi
bi karşıma dikilmiş, haltı malını 

metht>diyordu: 
- Görüyorsunuz ya, yakı ne iyi 

.rn'pıştı. Size üç tanesini bir rup.. 
yeye satayım. 
Canımı kurtaran adamın elleri· 

ne sarıldım:-
- Ne diyorsun, dedim, böyle 

kıymetli bir yakının üçü bir rfip. 
yeye satılır mı? Sen deli mi ol
dun? Her birini üçer rüpycye alı· 
yoru"1l. Ne kadar malın varsa hep· 
"ine talibim. 

O gündenberi yanıma Amarnnt 
yni:ısını almadan adım r.tmam:ı;ı.'l 

fıdct edindim, 

\'ini Cemal birtr derece terfi elmiş· 
!erdir. 
TERFİ IJST.ESIND1'... BULUNMA· 

ı:·A.'l HAKİMLER 

Ankara, 2 (Telefonla) - AdliyP. 
Vek~cti terfi eden hD.klmlerin liste. 
sinde tcrfle mUstahak olduklarını. 

ldd!ıı edip de listede bulunmıyanların 
lt!razlannı tetkik için ı ve 2 sayılı 
birer komisyon ayırmış ve bu komis
yonlar faaliyete geçmişlerdir. 

tHTI AS YAl'ACAK 
VETER1NERLER 

Ankara, 2 (Telefonla)• - Ziraat 
Vcka.Icli Veteriner tababet şubesinde 
yapılacak lhtısu içJn bir nizamname 
1\ıızırlamaktadır. Buna göre veleri· 
ner tababeUnde ve şubelerde lhtısas 
yapacak olanlar üç sene çalışacak. 

lardır. • 

Odun meselesi 
halledilemedi 

(Başı l incide) + 
selesi, hallolmuş bir meseleden ziya· 
de, gittikçe ça.tallatİP içinden çıkıla. 
maz bir hal almaya başlayan bir 
mesele hallnl muhafaza etmekte ber
devamdır. 

Bugün tstanbula. 40 m!l mesafede 
Değirmcndere,de odunun çekisi HO 
kuruştan 8.'8ğı satılmaktadır. 

1sUhsal mıntakalanndaki oduncu· 
!ar, fiyatlar indlrlldigi takdirde ge. 
lecek sene için İsta.nbulu odunsuz bı· 
rakacaklarınr söyliyerek komisyonu 
tehdit edecek kadar ileri gitmekte· 
dlrler. 

FJyat J\IUrakabe komisyonu, ko:ı· 
ti"olörlerln vermiş olduğu ve odun fi. 
yatlannı en a'8ğı yQz kuruş indir· 
te<:ek olan raporları nazarı itibara 
almıyarak odun flyatlannda. ancak 
eıırkuruş tenz At yapmayı karar al· 
tına nlınışbr. Komisyon almış oldu. 
tu bu karar üzerine de odun fiyatla.
nnın normal olduğunu iddıaya çalıf· 
maktadır. 

Bundan evvel de odun meselesi hal 

ledilmişti. Ama geçen gUn dört saa~ 
suren bir toplantıdan sonra, komls· 

yon, odun meselesini hallettiğini d"· 

ğll aldandığını anladr. Acaba bu de. 

fa da., aldandığını anlaması için Fi

yat Murakabe komisyonunun dört 

saatlik bir toplantr yapması mı ı~-
znn gelecek ? •• 

İkinci nokta, ıranda Jstlbdadıı: 

kalkması ,-e hUr bir rejim kurul· 
ma&ıdır. Şimdi öyle anl&l)ılıyor :ı.ı 

Bıza Şah memleketine ettltlne şüıı 
lae olmay:ın büyük lylllklerl kc) rı 
, -e ~hsl idare teklinde biraz. paha. 
lıya ö4etmlş n bir hesap saatı ~<'· 

lince lyUlklf'ri bir "aniye itin unu· 
tularak mebuslar \e halk ke,>fl lda· 
reRln kiıtü tarafı Uı.erlnde ılurmu~
lardır. tn1nda ıt•hı.l ldarenln kalk· 
muUe ec11ebl lfgallnlo kıır•lmaı.ı 

ayni daJdka~a tesadüf etmiştir. Bu 
itibarla 1ran halkının hür bir hına 
teaetfÜ9ÖDe lmkh blll•ndufundıırı 

balasetmek Cazla olar. Ba•unla he 
rabeT iyle sirUIUyor ki memleket 
ı,,ıerlnde ilk hiirrlyetlnln kurulma· 
aı \ 'C meşruUyetln daha tut Mr ff'· 
1-Hde a\detl, ecıteltl ı,gaıı.ın acıııı

nı biraz uu•tarm11ıthır. 
U~Uıtcü nokta bgUlz - İran it· 

tlfakıdır. İff'1'1 Mttnda MI' menııle. 

ketin lşıal kın-nıtlerl•e nlalp bir 
memleketle IUlfakr, tam bir gönül 
ho.,luituaa da,> anır bir hareket dl~ e 
karfılaaamaz. Fakat taıtıtereoin 
:'1111rı nrla har1Nı sUrUklemetne51, 
eski Irak ltlikClımet!ne, tngflt~rt>)'ll 

karyı ı;lliha tıanlacak kMlar hıtre· 

ket hürriyeti imklnı bın1km~ı şu· 
- deJilet edtyor ki tngtltere, men 
işgal vaılyetlntle bulunduta tam 
mtl&taklJ nya şekU itibarile müs
takil memleketlerde halkın lracte.l. 
nl zorlamakta son hadde kadar git
miyor. Bu itibarla İngiliz · İran 
ittifaka bUııbiUUn gönül rıza11ına 

day•11ır ltlr hart>ket diye ka11ıtan
masa bile ikisi orta111 bir ft!Y telik. 
ki edUebHlr. 

Acı bir ölllm 

Cumhurıyet gazeteal muharrlrlc· 
nnden arkad&Jımız Mehmet Selim 
Turanın babası Mehmet Reşit Tura 
bir mUd<!ettenberl mUptcl~ old•ığu 

hastalıktan kurtulamıyarak C\'\'elkı 

gece ölmUştUr. 
Muallim olarak memleket irfanına 

uzun seneler hizmet eden merhumun, 
cenazesi bugün Bcyoğlunda Fıruza

ğada Ağahamamı caddesinde 17 nu
maralı Çlsnel epnrtımanından kaldı. 
rılarak namazı Ağahaınamı camlln· 
de kılındıktan aonra ebedi makbf:r~
&ine defnolunacaktır. 
Arkada,ımıza ve aılesine derın 

tazlyelerlmlzl sunarız. 

'N c: P Ali Küçü ka Ailesinin T eşek kürü" 
Hazin olümü ile hepimizi buyilk bır acı içinde bırakan aile re· 

reisimiz Necip Ali Kuçı.ika'nın Ankarada yapılan cenaze tôrenin· 
de huzurlarile bizi teselll etmek lütfünde bulunan muhterem Bü
y!lk Mi~let Mec1isi Reisi Bay Abduhalik Renda ile muhterem Bas· 
vekilimız Profesör Dr. Bay Refik Saydamıı, Sayın Hariciye, İktı. 
sat, MünakalAt, Maliye, Adliye, Ticaret, Maarif, Ziraat, Sıhhat ve 
İçtimai 'Muavenet Vekillerine; Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın 
D~. Bay Fikri Tüzer'e, muhterem Diyanet işleri, Şurayi Devlet, 
Dıvanı Muhasebat Reislerine; Sayın Üniversite Rektörü Bay Ce
mil Bilse! ve Roma büyük elçisi Sayın Bay HUseyin Ragıp'a, De· 
nizll Valisi Bay Osman Nuriye ve butiln muhterem Büyuk Millet 
Mecllsi azası arkadaşlarına ve dijer zevat, dost ve hemşerllere; 
İstanbuldaki törende bulunan Sayın Dahfliye VekilimlzJe İstan
bul Valisi Sayın Bay Lütfi Kırdar·a ve Örfi idare Komutanı Sayın 
General Ali Rıza Artunkal'a Sayın Bay Ali Çetinkaya ile İstanbul 
Merkez komutanına ve diler zevat, dost ve hemşehrilere minnet 

duygularımızı; telgraf, mektup ve çelenk göndermek suretile ve 
b1zzat zlynreUe bizi teselliye koşan dostlarımıza, muhtert'm ga· 
zetenizle, merhumun yazılarile hatırasını taziz eden muharrir ar
kadaşlorma teşekkürlerimizi arzeylcr, b!lyük acımız sebebllc ay. 
rı ayrı şukranlarımızı sunamamı~ bulunmaktan dolayı özür dile· 
riz. 

Annesi, Eşi •e çoeaklan 
Pr. Dr. Tevfik Berkman Ferit Küçük& Cabit AkY'tr 

" " LALE günün muzafferi ••••• 

DOBOTBY LA.MOua. BiNG GR08Brnin ~nttıtı 

SiNGAPUR YOLU 
Ne:(cden yaratılan, prkı ile süslenen, her kalbi fetheden hakiki 

bir şaheserdir. 
LA L E S i NEM A S 1, günlerdenberi yer bulamayıp da dönen 
bütUn İstanbul halkının bu harikayı görebilmesi için filmi bir 

hafta daha gösterileceğini müjdeler 
İstedi~iniz ak§am yer bulabilmek için lütfen numaralı yerlerinizi 

bir gün evvelden kapatınız. 
Telefon: 43595 

Günlerdenberi süslenen ve güselleşen 

BEŞiKTAŞ llBEL SINBMASI 
• Birinciteşrin Cumartesi günü, 2,30 dan itibaren sinema dünya

sının büyük harikası olan TÜRKÇE 

OTEL EllPEBIYAL 
filmi ile yeni mevsim başlıyacağını mujdeler. 



• 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - d • adet eski ve büyük demir para kasuı pazarlıkla sa· 

tılacaktır. 

2 - Pazarlık 10/ 10 941 cuma günü saat 9 ,40 da Kabatllşta 
Levazım şubesinde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

u8743u 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (44.400) lira olan Sabit ve Serynr Telgraf 

makineleri ve teferruatı 17/ 11/ 1941 Pazartesi günü saat 15 de ka. 
palı· zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3.230) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giın saat 14 de 
kadar komisyon reisllCine vermeleri l~zımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. c:8563 .. 

* işletmemiz ihtiya~ı ıçın açık eksiltme ile tajıminen 100 1\13 pa· 
tinaj kumu satın alınacaktır. Beher metre mikabının muhammen be· 

deli 225 kuruştur. Eksiltme 20 101941 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 11 de H. Paşada 1 ci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 169 liradır. İsteklilerin muayyen gün ve sa· 
atte komisyonda bulunmaları li'ızımdır. 

Kum cinsini gcirm~k ve daha fazla izahatla şartname almak is· 
te,renicr işletmeye muracaat etmelidir. (8775) 

BULMACA 

2 ' 

Hamlet'in yeni 

tercüme 
ve temsili 

(Ba,ı 2 nc:fde) 

çe bakımından muvaffakiyeUi olmuş-

1 

tur. Bu muvaffakiyet tam olabilirdi, 
eter tercümede yer yer muhtelif ka. 
lemlerin oynadığı daha az hlesedll· 
seydi ve chayrctinize galebe çalııı>, 

cazız kı.vd~im>, <ZC\'kin gUI bahçe· 
lerınde seyran etme> gibi bugünün 
tUrkçcsile kulağa hoş gehrılyen ve 
tercüme kokusu \'eren cUmlelere da. 
ha başka bir kı\Taklık veıilseydi. 

Eeerln ba,ka bit' yerinde ~a
Soldan sağa: ı - Mensucat; eski na galebe çalın k> pek yerinde <Mu

bir gazete. 2 _ İlga: yoketme. 3 - yor da 8u chayretinlze galebe çalın>, 
lşaret edatı; Afriko.nın eenubundakl caziz>, cseyran etme> gibi taolr ve 
burun; bağışlama. 4 _ ümit et; bir cUmeleler kulağı t.umalıyor. Fakat 
sayı; rabıt edatı. 5 _ Su dağıtan · esere nısbetlc bunlar o kadar az ve 
boş şey. 6 - Bır çiçek. i - Baş; 1 seyrektir kl eseri mf!vsim başına ye. 
zıya. S - Bir renk; barsaklar; bır j tlştlrmek tizere biraz acele etmek 
nota. 9 _ Babanın yarısı; coğrafya mecburiyetinde kalmış olmaları muh· 
tabirlerinden; sahip. 10 - Bir pa· temel bulunan nıiUercimlenn bir da· 
•nuk clnsı; renk renk. 11 - Uçma ha g~n geçirmek suretile bunları 
'asıtası; Allah. tamamile ortadan kaldırmaları pek. 
Yukarıdan aşağıyo.: ı - Korkulu AIA kabildır. O zaman sahneyıiz, 

ı Uya; bir sebze. :? _ Köpeğin ağla- Hamlet'in iyi bir tercümesini tama· 
maBı; ilgi. s _ Su: içi boş; llı.hza. mile kazanmış olacaktır. 

4 - Bir renk; fasıla; bir nota. 5 - Tercümeden bahsederken bir nok· 
Haydut; gramer tabirlerinden. 6 - taya da işaret edelim: Eserin dünya 
Bır yerden bir yere nakil. 7 _ Kar edebiyatında en fazla yer tutan mo. 
tırtınası; fidanın irisi. 8 _ Kalı\; noloğlarından blnndeki cto be or not 
elem; bır nota 9 _ Nefi edatı; şef; to be , t olmak \'eya olmamak> şek· 
bir renk. 10 _ Ek; kaplıca. 11 - lin<ic tercüme edılebillrdı ve evvelce 
Soluk; et satan. 

s - 111 - 94 ı __..,,,,. 
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R OA radyoları geldi ! 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir •••• 

DOXKtl BULMACA?lt"J . HALLİ 
Soldan sağa: ı - Lalanga; dam. 

2 - Avaz ; Asmara. 3 - Zat; ağ; 
u!A. 4 - lrln; ant. 5 - Sefer; al. 
bay. 6 - Damla. 7 - Ayran; ek· 
ser. 8 - Mat; aile. 9 - İse; at; lad 
ldal) . 10 - Akıtma; sade. 11 -
Dik; imtihan. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - LAzistan; 

ad. 2 - Avare; iki. 3 - IAtif; sık. 
<f - Az ; nedamet. t> - Rana; mi. 
6 - Gaga; tam. 7 - As; nale. 8 -
Mutlaka; si. 9 - Dal; .silah. 10 
Ara; Elada (adale). 11 - Ma; A· 
yar eden. 

edilmiştir de. Bu sefer bunu cvar ol· 
mak veya yok olmak> şeklinde ter. 
cUme edilmiş buluyoruz. Bizce bu 
tercüme daha vazıh ve monoloğdakl 
felsefeye daha uygundur. cOlma· 
mak• hiç vilcude gelmemek manasını 
verdiği halde cyok olmak> vUcude 
geldikten sonra cortadan kalkmağı> 
anlatmaktadır ki, dediğimiz gıbi bu, 
monoloğda ifade edilmiş düşüncelere 
daha uygun dilşmekledır. 

Hullisa edersek, her bir cfunlesı 

ayrı ayrı mUnakaş;ı. edilebilecek bir 
eserin diln dınledlğimiz tercümesi, 
kusurlan pek az bir tercümedir. 

Bu haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. • 
-~=-:..:.-_- :· .. . -- - . -------- ---·--- . ---· -= --- :'":. __ - -.-

RADYO_ 
ı_PROGRAMı =ı 

7.30 Program 10.15 MUzık 
i.33 Müzik 19.30 Saat ayarı 
7.45 Ajans 19.45 Milzlk 
S.00 Müzik 20.15 Radyo 

8.30-8.45 Evin saa gazetesi 
12.30 Program 20.45 MUzik 
12.33 Müzik 
12.45 Ajans 
13.00 Müzik 
13.30.14 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Mllzlk 
16.40 )l!lzlk 
19 00 Konuşma 

21.00 Ziraat saati 
21.10 Temsil 

22.00 .MUzik 

22.30 Saat ayarı 

22.45 Miizık 

22.55-23 Yarınki 
program 

TAKVIJJ.t 
3 TEŞRİ~İEY\'EL 9U 

Jf. 
Temsile gellııce, bır çok defalar 

temsil edilmiş <Han Hamlet'in yeni· 

Stttde muvaffaklyel.6izlik beklemek 

esaBen abes olurdu. Halbuki dekor 

ve temsilde, bi\ytlk olmamakla bera. 

ber bazı değişiklikler ve muhakkak 
bır teklı.mUI göze çarpmaktadır. 

Birinci derecede rol alanlar hayli 
güç olan vazlfclerinı muvaffakiyetle 
başarmışlaı-dır. En ağır yUkU taşı· 

yan TalAt Artcmel, bazı yerlerde ro
IUne degil, sesıne, mesela Horati'o ro. 
IUnU yapan Sami Ayanoğlununkl ka· 
dar tabliltk verse şUphesız daha lyl 
olacaktır. Her nabıza göre şerbet ve
ren devlet adamı rolUnU Mahmut 
Moralı, hoşa giden bir tabiilik ve ko. 
!aylıkla yaptı. Cahide Sonkuyi- dU· 
şen Ophclla rotunun daha iyı temsıl 

edilebileceğini zannetmiyoruz. Hadı 

HUn, Neyyire Ertuğrul, Avni Dilligil, 
Samı Ayanoğlu, Kemal GUrman ı·ol-

Jeı·inın çerçe\'esınl doldurmağı bıldi. 
CUMA ıer. ha ciddi bir lntıba bırakacaktır za11. 

,;y: 10 - GÜN: 2i6 - Rtıır: 151 lklncl derecede rol alanlara ve bll· nedıyoruz. 
R{'l\U: 1357 - El'l,UL: :?I İkinci nokta: Eserin en edebi. en 
HiCRl: 1360 _ RAMAZAN: 11 hassa figüranlara gelince burada bir 

\ AKlT ·ı-Ev ALJ ElwL'J noktayı işaret etmek zaı'Uretindeyiz. felsefi yerlerinden biri olan mezarcı· 
__ • __ __ Bunlar, sahnede olanlarla dıyebilirlz ıar sahnesinde• mezar ve mezarcılar 

GUNF.Ş: 5.59 12,09 ki seyirciler kadar allı.kadar olmuyor geri pltmdadır. Eğer Şehir tiyatrosu-

ÖGLE. 
iKİNDİ : 

12,03 6,14 hissini veriyorlar. Hele dört kışının nun blnası akustlk'ı mUkemmel bir 
15,20 9 30 oJUmlle neticelenen son sahnede f!· ' • bina olsaydı bunda bir m hzur görU. 

r\KŞ.\!\1 : 

YATSI: 
11\-ISAK: 

17 49 12 00 gUranların alAkasızlığı ve heyecan. 
' , sızlı""ı, bunları dekorun teferruatın· lemezdl. l<~akıı.t böyle olmadığına gö· 10,21 ı.so b 

4,20 10,30 dan birer heykel zannettiriyor. 

r ' Ulr gün (C'r.hr.nncın) in başımı
zın ibtllndc kapılannı açtığını, 

ellerl, kulları bağlı eyretmemek 
için, bUtlın varıınızın, yoğtımuzun 
kul olduğunu ı;iinncmek ı~·ln 

(1 ltre) lerimlzl gvklere armağan 
etmeli~ iz. 

\. .. 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
AIL'IET EMİN YALMA.."'l 

.Bacrıldığı yer: VATAN :MAl'BAASl 

Vazı sahne hakkında iki nokta: Bir 
yerde sahne değişikliği açıkta yapı· 
lıyor. Vakılı. pek kısa süren bu değl. 
şikllk sıras'ında ışıklar karaı·tılıyor· 

sa dn gıden \•e gelen sahnedeki me
şaleler sahncyı aydınlatıyor ve in. 
sanda ttey sey rcller, bakınız, Şehir 

tiyatromuzun döner sahnesi vardır, 

bır dakikadan az bir zamanda man· 
zara değişiyor> dernek isteyen biı' 

Uzentl hissi uyandırıyor. Bu pek kı· 
sa değ!Şiklik sırasında ışıkların ka.. 
rartılmasile birlikte dış perde de ka· 
patılıp tekrar açılsa se,>ircllerde da-

re mezıı r ve mezarcılan on plana al

mak ve dördUncU beşınei sıralaı·a bi. 

ıe mırıltı halinde gelen bu <'n güzel 

parçayı daha arkadakilere ışittlı't'bll· 

mek çok yerındc olur kanaatındeylz. 

Bunda teknik bir mahzur da yoktur 

sanırız. Shakspcarer'ln eseı·lerini bu· 
tUn dUnyada ayakta tutan ve datm!l 

da tutacak otan tarafının daha ziyade 

cvar olmak veya yok olmak> mono
loğu ve cmezarcılar sahnesi> gıbl 

parçalardaki e.rlşllmez edebi ve fel. 
sen kıymet olduğunu gözönünde tut· 
mak lli.zımdır. 

·adun G. t-IA \Ol 
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BİRADERLER 
STANBUL ·ANKARA· IZMIR 
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Istanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
39/3100 1 
Elmasa 3784 lıra vermcğe borçlu Yakup Hilminin varisleri üze· 1 

rıne kayıtlı Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahallesind<? eski 

kayık yapıcısı yeni Abdülezel sok kaf:ında eski 17, 58 • 19 • 21 ·7 yeni 

58 • 56 . 60 • 60/ l en yeni 58 - 58 - 64 _ kapı numaralı olup evvelce 

iki moğazo bir arsa ıken halen tevhiden bir dc90 haline getirilen gny_ 

ri menkuliın 84 hi .. se itibarile 13 hissesinin 2280 sayılı kanun htık· 
mline tevfikan paraya çevrilmesine karar verilm1ştir. Mezkür gayri 
mcnkuliın tevhit edilmiş oldu{:u mahallen görülmüşttir. Zemin kat 
cepheden istor demir kepenkli üç kapıdan girilir zemini toprak ta· 
van potrcl kirişleri beton ayak ve kiriş üzerine istirdat ettirilmiş ze· 
mm ile dcişemesiz üç kattan ibarettir. Çatısı oluklu saç ile · örtlilmiış. 
tiır. Arka taraf hududundaki tariki hasta biri !stor kepenkli dığeri 
oluklu taşlı iki kapısı vardır. Cephedeki 60 numaralı kapıdan girilin· 
ce sag taraf hududunda zemini tahta camekanlı bir yazıhane rnev· 
ruttur. ön ve arka pencereleri istor kepenklidir. Ön cephesi sıvalı 
nrka cephesi sıvasızdır. İçeride elektrik tesisatı vardır bina kıigirdir. 
Kereste deposu olarak kullanılmaktadır. 125 lira kira getirmektedir. 
Sahası, tamamın 255 metre murabbaıdır. Gayri menkulün tan~amına 
25 bin lira kıymet takdir edilmiştir. 

Mezkur gayri menkulün şartnamesi 16/ 10 941 tarihinden itiba
ren açıktır. arttırmaya iştirak için yazılı kıymetin 7a yedi buçuğu 

rıisbetinde pey akçesi veya mllll bir bankanın teminat mektubunu 
tevdi edecektir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ir· 

tıfak hakları sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklttı'111~ 1 
faiz ve ma~rafa ait olan iddialarını iUın tarihinden itibııre J. 
içinde evrakı müsbitelcrile daremlze bildırmelen lflzımdıı's-' 
de satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 'Mezkur ı' 
kul hissesi 3/Teşrimsani/41 tarihinde pazartesi giınü saııt r ~ 
ya kadar dairemizde en çok arttırana ihale cdtlir. Şu kad' fi 
ma bedeli gayri menkul içın tahmıl edilmiş oln kıymetirı er 
im bulmak ve satış lstiycnın olacağının ruçhanı olan dl:~9r 
lar o gayri menkulle temın cdılmiş ise ruçhanı oları 11 fil · 
rnecmuıındnn Cazla olmak ve bundan başka masrafları tctt• 
şarttır. Şayet bciyle bir bedel teklif edilmezse en çok ıır d 
ahhüdu baki kalmak üzere arttırma on gün daha temdıt cd• 
Teşrinisani 41 tarihine tcsadlif eden perşembe günU 14 vıl 
kadar yapılır. Bdylc bir bedel ile alıcı çıkmazsa 2280 s'J. ıı 
gorc tecıl olunur. Gayri menkul kcndısine ihale olunıııı 'J' 

hal veya verilen mi.ihlet içinde parayı vermezse ihnıc ~11~ 
lunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan ~ 
dellc almaya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmaz!i11 

di giın müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ıhatce 
ihale arasındaki fark ve geçen günler için 5 den faıı 'cı• 
rarlar alıcıdan tahsil olunur. Alıcı yalnız tapu ferag fllJl f 
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vcrs:.ıılt" il 
resmi vakıf icaresi çop ve fener arttırma bedelinden teıı fi 
Bu 5crait altında muayyen gün ve saatte gayri menku1U11 

illin olunur. 


