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üsavat, evet. Hollan·daga 
istiklal g1ok 

Jmtiyaz hayır / 1says ın9uart de~iki: 
----------'-- "Führerin arzusu· 

• 
masına seyırc~ 

• 

•t••ıA h h } Hollaııdanın apı U aSyOD rU UnUn . Ort a- Almangaga 

kalamayız ilhakıdır,, 

Yazan: Ahmet Emin YALJJIAN 
Bu, Norveçe de 
f;ıtbik edi'ecek 

E e~k "ıkıntısının içyü· 1 r-------------------------· z{lnil araştırdıeımız za. 

n Kadıköyünde şöyle bir du. 
la karşılaşt.ık: Kadıköyündeki 

çikr cemiyetinin rei.sı Ko· 
adında biri ••• Kadıköy halkına 

ltnıek tevzi eden fu-ınların sa. 
~eı-ı §µnlar: 

Keç.e Kanıciz 
Hır~ Kuaıez 
Nike 
r~ora Y•rl'i 
Kenti dini 

'Yalnız galiba fakir mahallesi 
lye Gazhane fırınına ralbet et. 

rni3ler, orada Ahmet adlı bir 
ıncı, cemiyetin azası diye halA. 
&örüyor. 
Cemiyetten hariç olarak bin 
rluk içinde çal\şan fırınlarla 
°'ı:o tarafından kiralanıp veya -.aea bağlanıp kapalı kalan on 
~ fırının sahipleri arasında şu 
b1ı:nler var: Mehmet, Lokman, 
lf'1•s, İsmail, Ahmet, Hüseyin, 
aitt, KAmi1 ... 
:Siz Türle vatandaşları araStnda 

~rtlık hisleri uyanmasını istemi· 
~z. TeşkilAtı Esasiye kanttnu· 
'11n lu!r vatandaşa verdiği müsa. 
~t hakkının her sahada fili ve 
"'kiki bir mana alabilmesini is· 
ll)oruz. Zaten azlık diye bir mef. 
llqlfttın bir demokrat cemiyette 
>~ Yoktur. Her adam canNI, baş. 
ı_ bir yurdun sadık ve güvenil!I 
"'tandaşı olmahdır • .Eecr yaban. 
~-bir ıümrc veya yurt h11kkında 
~nüt hisleri duyuyorsa açıktan 
'çığa o zümre veya yurdun malı 
oı!lleh, bağlılık ve his bakımın· 
~'" rutwna yabancı bir mcrnle. 
~ttte dolup yerlesıwüş bile olsa 
llt•da; ancak hissen bağlı olduğu 
lllcınıeketm vatandaşı diye yaşa. 
>•bilmelidir. Şu kadar var ki 
~İlılığı ölçınekte umumi zümre 
lçu~ri kuilanılmamah, her ko· 
~~ kenei bacağından asılmalı. 

Vatandaşhr arasında müsavi 
lıcıc ve fırsat esasının hüküm sür· 
~ine şiddetle taraftar olmakla 

Beludalakt Alntaıt am81111 valial 

Saf• lnlnlar 

Stokh.Olm, 18 (A.A.) - Reuter: 
Yeni nizamın harpten sonra Av. 

rupada Alman tahakkUmlinden baş· 
ka şey olamıyacağını gösteren diğer 
yenl bir emare de, Hola·:da.1-. ı Al. 
man umumi vali!'i M. Seysıı Inqu. 
art'ın Kolonyada söylcdlfl nutukta 
görWmektedlr. 

M. Seyss Inquart, Alman zaft-ti. 
nlıt tahakkuku ihtimali takdirinde 
Holandanın tam istrkltı.line katlyen 
kavuşamıyacağını açıkça bildırm~ 

ve deml.,tir ki: 
cFührer'in arzusu Holandauların 

(Devamı Sa. 3; Sii. 5 •e) -

Fra.nsa 
açlıktan 
kırılıyor 

Mareş:JI Peten, Fransız 
miİletin3 hıtaben bir 
beyanname neşretii 

raber bir kısım adamların im· 
lihzlar yaratmalarına ve eski 
'-c>İtüIAsyon ruhunu ya~atmaları. 
~ seylrei kalmanın caiz olmadı· ...ı... 
'illa kailiz. Hele bu imtiyazlar, Şimalden ceııuba kadar uunan kanlı cephenin boj'u,ma 1nlkametlerl 

"Yaşamak için mücadele 
ediniz. Soğuk Ye aç/Jkla 
mücadele edemiyenleri 

düşününüz,, 

'lrf yurda bağlılık duymamaları. 
11"1 ve hususi menfaatlerini vü. 
t(llntck ~in her vasıtayı hoş ğör· 
~elerinin neticesi olarak ele ge
~ilrn~c bu yolda imtiyazlar 
~le geçlreblien adamları yurt için 
~a mikrobu kadar zararlı saya. 
il. 

Sovyetlere göre 
Almanlar 
soğuktan 

donuyorlar 

Almanlara göre 
Moskova 
müdafaa 

. hatb yarıldı 

Vichy, 18 (A.A.) - Mare~al 
Petain, ikinci kıs mevsimi milli 
yardım haliyetinin açilıl2ı müna. 
sebetile F..ransı.>Uara . hitaben şu 
beyannameyi neşretmiştir: 

Oencbilir ki Kadıköy ekmek 
~\'<:i işinin Koço, Hıristo, Niko, 
'<orgi, Konti adlı adamların inhi· 
~rı altında bulunması ve Kaıt:. 
lı6Ylü fırıncı Mehmet, Lokmarr, 

>'as, tsmaıı, Ahmet, Hüseyin, T u!a bölgesinde Ruslar Karaden"ızde 60 gem·ı 
~alit ve KAmilin hariç kalması 
ır tesadüf eseridir. büyük bir muvaffakiyet batırıldı. Bir muhrip 

Fransıziar, felaketin ne oldu· 
gunu öğrendiniz. Vücudurluz aç. 
lıktan ve soğuktan, kalpleriniz 
ayrılıklardan ve matemlerden 
mustarip, Yakınlarınızın akıbeti 
ve bütün Fransanın akıbeti, ruh. 
larınıza eza veriyor. Istırap yak· 
!aşmaktadır. Yaşamak için mü. 
cadele ediniz. Fakat soğuğa ve 
açlığa karşı yalnız başına miıca. 
dele edemiyenlerin sefaletini göz· 
önünden ayırmayınız. Bu sefalet. 
teri ve bu ıstırapları anlamak ve 
dindirmek Uizımdır. Sefalet, bu. 
gün, dünden daha !azla dirilmek· 
tedir. Sizden daha aç olanları do. 
yurmak, sizden daha fazla Uşü. 

> F'akat bundan evvel de iki nevi k d 1 
4
°lsuzlukla yakından meşgul ol. azan I ar haSQra Ug"ratıldı 
11ın. Her ikisinde de ayni nevi Moskova. l8 (A.A.) - Sovyc-t 
!atandaşlarla karşı1qşiım. Bun· geceyarısı tebliği : 
"an dört sene evvel İstanbul Be- 17 sont:Şrindc, kıtalarımız, bütün 
~clıyeslnin otobüs l~lerini yakın. cepheler boyunca dll.şmanla çarpış. 
an araştırdığım zaman şu man· mışlardır. 
~ra karşısında kalmıştım: Varı. Kalinin istikametinde \'e cenup 
·n batı cepluıslnln bir kesiminde, m•ı· 
ı. • Yoğunu yurt için feda etmiş 
11lr takım vatandaşlar, kalabalık harebe bilhas5a şiddetli olmuştur. 

l
'llelerini geçindirme(:c medar o. 16 sonteşrinile 21 Alman tayyaresi 
'n tahrip edilmiştir. Biz altı tayyaı e 
~ bir tek otobüslerini işletmek kaybettık. 
t ~ izin alamıyorlar, fakat Kara 
ltıın adında biri sürü ile otobüs Londra, 18 (A.A.) - Buraya ge. 

.. !eliyor ve müsamaha ile mua· len bit· habere göre, Almanlar, doğü 
llıeJe görüyor cephesinin merı<ez kesiminde so· 

1 
'aelediyc k~opcratifi adına sa. • ğuklardan şiddetli müteesslrdlrler. 

1lan yağlara alt bir işi, geçen se- Alman askerlerinin pek az kıamı bl.r 
ıı{! biraz eşeledik Elmalıoğlu Llm. kış harbini karşılıyabllecek techlzata 
llidis kardeşler tarafından kurul. maliktir. Bir çok Al~.an aııkerleri 

<Devamı sa. :a Sü. 6 da) X S soğuktan donmuş ve olmllş olarak 
'--- bulunmuşlardır. Alman aakerlc:i 
~ arasında kadın ktirkeri ile ve elleri. 

VATAN 
TeazllAtb 

kitap kapoaa 
Listeleri 4 üncü sayfada 

okuyunuz. 

~~============::::::== 

ne .geçlrdlkerl rastgele eşyalarla g • 
yinrn!ş olanlar pek çoktur. 

:Moskova, 18 (A.A.) - Pravda 
gazetesinin harp muhabiri bildiriyor 

Tass ajansının Donetz cephesin. 
den bildirdiğine göre, Rostot clva.. 
rında Sovyet müdafaa hatlannda 
bir gedik açmak için tanklarla tak. 
viye edilen Alman piyadesinin iki 
t~ebbtısU püskürtUlmü1 ve Alman· 

(De...u Sa: 3 Si: 5 ~ /&/ 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman 
orduları ba~k\.ımandanlı~ının teb 
liği: 

( DenMı Sa. 3, Sü. 7 de X <Devamı Sa. 3, Si, 1 de) §§ 

VATA1''•• OIEDJllC•larına bir lllzmetı 
Gazetemiz, okuma meraklıla nna bir hizmet etmek gayelölle Mu. 

ııllim Ahmet Halit kltaphanesne bir anlaşma yapmıttır. Bu anlaş· 
ma neticesinde okuyuculanmıza çok ucuz Clyatla kll8.p temin et • 
meğe imkAn haıııl olmuş bulunu yor. 

Bugünden itibaren neşredec eğimiz on beş kuponu toplayan 
okuyucularımıza dördüncü sayfamızda neşrettiğimiz birinci listede. 
ki on kitabı 250 kuruşa \'e yirmi kupon getiren okuyucularımıza 

ikinci listedeki on liralık on iki kitabı :5 liraya vereceğiz. 
Taşradaki okuyucularımız kuponları \'e bedelini gönderdikleri 

takdirde kitaplar adreslerine yol lana:cııktır. Birinci listedeki kitap. 
!aria ikinci listedeki kitapların yerlert değişmez. 

Y&TU •HJa•alan b• bnatı ll:açıl'IUJllllZ 
ÇUnkU en tanınmı' yazıcıların güzel UsJQpları ile yazdıklan 

kitaplar itina ile basılmış ve ki tap merakhlarmı cezbedecek blr 
ı:ıekilde satıta çıkarılmıştır. 

Kuponlarda numara yoktur. On beş kuponu getiren her oku· 
yucuya bırinct liste kitapları, 20 kupon getirene de ikinci IWltedekl 
kitaplar büyük bir tenzilAUa ve rllecektir. llk kupon, birinci sütu
nun altında~ır. 

l'lnatı 

Talebe yurdu açılıyor 
Yurdun çabuk açılması için 
Parti Genel Sekreteri ve Ma
arif Vekili Istanbula geliyor 

Ankara, 18 <Hususl muhabiri. 
mizden telefonla) - c. H. Par 
tisi Genel Sekreteri Dr. Fıkr; 
Tuzer ile Maarif Vekill Hasan 
AU YUscl lstanbulda talebe 
yurtları açılması işlerlle meşgul 

Norveç 
• 
ısveç 

ihtilafı 
"Norveç'in vaziyeti 
lsveç'in görmek is

tedigi derecede 
fena değildir,. 

"İsveç gazetelerinin b!ze 
karşı aldık/an vaziyete 

müteessiriz,,. 

Nen·eı;Ulertn P'IUuerl QtlJ&lt•s 

Stokholm, 18 (A.A.) - Norveç 
nasyonal ııosyallst lideri Quisling, 
bütün Isveç matbuatının · nerettlfi 
bir nutukta, Isveç · Norveç müna. 
sebetlerinden bahsederek demiştir 

kl: 

c'Memleketimizde herfCy mükem· 
mel değıldir. Fakat, Norveç'in va. 
zlyeti, Isveçlllerin görmek istedikle. 
rl derecede değildir. lsveç'!n dahill 
işlerine karışmıyoruz ve ls\'eç gaze. 
telerinln bize karşı aldıkları vaziye
te mtiteessiflz. Isveç ötedenberi fl. 
male hlkim olmak istemiştir. Bizim 
hedefimiz, btiyUk kudretli Almanya 
ile elbirliği .)lllpan bir norveç yarat· 
maktır. Yeni şimal A\•rupasını lmaı
edecefiz ve ls\'eçliler bu teşebbllse 

bir gün, elbette dahil olacaklardır.:. 

olmak üzere teşrık! mesai et. 

mişlerdir. Bir milyon lira sarte· 

dilerek lstanbuldıt kurulması 

kararlaştırılan talebe yurdunun 

mUmkUn olduğu kadar kısa bır 

zamanda açılması için icap eden 

tedbirleri alacaklardır. Bu mak· 

ııatıa Genel sekreter \'e Maarif 

Vekili bu akşam lstanbula hare. 

ket etmişlerd;r. 

Matbuat Umum Müdürü Alman 
heyeti şerefine bir ziyafet verdi 

Ziyafette B. Von Papen de 
hazır bulundu 

-------------- Ankar.a, 18 (AA.) - Matbuat 

Y u n a n 
1 umum müdürü Selim Sarper tara
. fından Alman matbuat heyeti reisi 

1 
orta elçi Şmit ile refakatıncreki he. 

ml•ııetı• aç yet Azası şerefine Ankara Palasta 
bir akşam yemeği verilmiştir. 

Yemekte Alman büyük elçisi Von 

Olüler 

Gıdasız!ıkt Jn her gün 

yüzlerce kişi ölüyor 
Sofia, 18 (A.A.) - Ofi: Yuna. 

nislanda vaziyet son derece ve. 
hametini muhafaza etmektedir 

• İaşe maddeleri noksanı gitgld~ 
ı daha fazla hissediliyor. Haber a· 
• Jındığına göre, Başvekil Çolak
ollu, Atina halkına hitaben bir 
beyanname neşerederek, i'akirle
re yardım edilmesini ısrarla iste· 
miş, Yunan milletini kurtarma. 
nın yegane yolu, ;ıahsi fcdakfir. 
lıkiarc\m çekinmeden birbirine 
yardım etmek olduğunu söyle· 
mlştir. Hükümet vaziyete çare 
bulmağa çalışmaktadır. Ziraat 
nazırı, gıda maddeleri alımını 

müzakere etmek üz~e ScH'tnlğe 
gitmiştir, 

Halk, feci bir gıdasızlık içinde. 
dir ve ölüm vak'aları endişe ve. 
rici bir nlsbet dahilinde artmak· 
tadır. Yunan Hekimler Birliği, 

cesetleri yakmak üzere Scnsinod. 
dan müsaade istemiştir. Umumi 
sıhhati korumak için alınması za. 
ruri olan bu tedbirin diÇer bir se
bebi de tabutluk tahta bulunma. 
masıdır. 

Papen ile refikaları, Alman büyük 
elçiliği erkanı, Hariciye umurnl ktı.· 

tlbi. bllyllk elçi !'uman Menemen. 
eloğlu, Hariciye Vekaleti erkAr.ı, 

Anadolu Ajansı umum mUdUrU Mu. 
\"affak Menemencloğ1u vesalr bit 
çok davetliler ha.zır bulunmuşlardır 
Yemek geç vakte kadar devam et. 
mlştır. 

Bir Alman 
generali öldü 

Bir kaza neticesinde iı1en Alman 
ha\ a Generali Cdet 

Berlın, 18 (A.A.) - D. N. B. 
Havacılık levazım reısı Gener:ıl 

Udet, 17 sonteşrlndc yeni bir slltı.h • n 

tecrtibesını ynparken ağır uretu 

(Devamı Sa. 3, Sii. 7 de) X 

Bütün vatandaşlardan 
beklenen iki vazife 

1-Kendileri kadar başka vatandaşları düşünme~ 

2- Dünyadaki açhğı düşünerek israftan kaçınma~ 

İsrafa karşı halkı ikaz için bir neşriyat 
se/ erberliği yapılması pek yerinde olur 
Ekmek işleri dün normal manza. 1 ekmek işinde tesiri dokunmakla be. 1 dilerl ekmek başına yırmışcr paı\ 

ra.aını almıştır. i:ı:er tarafta bol bol raber başlıca sebep, halk arasında tasarruf etmiyc u1t_ra.şu-ken dığeı 
ekmek bulunmuştur. HattA bir tram bir takım telAşçıların ilıtıyaçların· \'alandıı.şların sıkıntı 'çekeceğini he 
vay arabası dün sabah on bire doğ. dan fazla ekmek almalarıdır. Bıı saba katmamışlardır. 

ru Galata.dan geçerken, bir fırının yüzden sun! bir noksan hasıl olmuş Dünyanın bugUnkU hali karşısır. 

taze ekmek çıkardığı görUJUnce vat. ve bazı açıkgözler bundan istifade da vatandaşlardan iki şey beklemek 
man bir gUn ev\'elkl sıkıntıyı hı. edel'ek fırından aldıkları ekmeği da· hakkıooızdıl': Blrlııclb. kendıleri ka. 
tırlıya.rak dayanamamış. \·atman ha !azla flyaUa halka satmışlardır. dar digrr \'atandaş:ann lhtıyacını 
ve biletçi ve bir kısım yolcular fı· Ekmek fiyatının yirmi para artac!I· dü\'Unmek; ikıncısl de dünyada· 
rına giderek kilolarla ekmek almıf· ğını düfUnerek ekmek b~ına ylr. ki açların halim ~lı;Ur:e"ck ekmt-k 
ıardır. mi~er 'paradan yUz para tasarruf e~ ve dığer gıdaları israf et~ek .. • 

Şura.sına 9Uphe yoktur ki, fırın· mek için ihtiyacından fazla olaı ak Oyle sanıyoruz ki, Millt Taaa.rrut 
cıların ve bllhaua Fırıncılar cemı. beş kilo ekmek alan insanlara tesa. Cer.ılyetlr.in, gazetelerin \'e dığer te. 
yetierinin bir kısım unları börekç'· dUf edilml9Ur. Böyle insanlar, her şekkUUerin israflann önüne geçme!( 
ı.ere. tatlıcılara ve paııtacılara sa•,_ ıun ekmek miktarının normal lhU. Uzere halkı lkaz için bir ~ferber'lk 
mlllarının ~ diler trizt selteplerin yaca göre tayin edildiğini ve ken· kurmaları pek yerinde olwr. 
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r _S_o_ru_yo_r_la_r :_,,I~ 
Kömürcülere 

verilen imtiyaz 

--- - V A T A ll -----·-------------·---------------- l!. 11 _ 9U 
___,,, 

$ E H i · R H A B E R L E R -i nml~" 

Hamlet bitti 

Gml~DlEM ~ H 
e,(l~~s 

Yazaıı: Maur.us YOKAY 

Ferit Beyin süvarileri 
uf akta göründü 

« ... ., Geçen pazar güali ~-
.. ,, .kendim g:l\ri l\aktbıde lki
miir teclarik eclemb".Cll 49.rt -. ı ~ 
ko""u He, XıslL;lı mc~ l 
dan .ı-~·en köınür yüklü ıUf: ara• ı 
baılımı birini, antınıztla ta'k&ina 

etlnek edik. hiltlnln .auva-
11.a"katlni .al .. k. dleidlinl ötemek 
ULCre kömlirlerl tarttırmn~a 

ba.~lıyacağımız sırada, Usküdar 
.kömürdilerlnden Hü,;eyln adın. 

Nihayet Safiye de 
imtihan oldu 

Amma Esnaf Cemiyetinde değil 
lstanbul Konservatuarında ... 

Piyesten mülevellit 
davalara bugün saat 

14 de başlanıyor 
Uzun mUddettenberl devam etmek 

te olan Hamlet piyesi diln akşam so
ermlştir • 

Hakiki hayatta• •ı 
bir sahne 

U fak ve tulmf bir ha~ 
Bclld gözünüze ı:arpıfl~ 

tır diye naklediyorum: 
cLü~Hde oturan Bayan ~ ~ 

nın nltı yaşında oğlu Aımıei ...ı ~ 
zımlığını basına geçirmiş; fV' ı Ortalıga de t veren sayha ve 

gürültuler birdenbire dw'.Clı.ı. F.a.. 
lkat bu durgunluk biraz evvelki 
curültüaen daha korkunç bir te
&ir ya~yordu. 

Biraz onra ağır topların sü. 
ratle ileri ısuriümcsinden ileri ge
ıen gıcırtı ve gümltüier ı;:coenin 
ükünet.iıti yardı. Her bir topa 

t"üzlercc yen~eri, kendi kendile· 
rini koşmuşlaııdı. Hepsi kanatlan
mış gibıydl. Alır topların bu ka
dar sür.ati<! ilcrl ığı hiç :görülme. 
mişti. 

Nihayet ıığır toplardan 'birincisi 
Mana~rın kapısından eTii adım 
uzap ;ı.·.rclı. Bu top y.lrn:ıi dört 
librelik demir gülle atıyordu, gü
rultüsü kilometrelerce uzaktan du 
yuluyordu. 

Hasan Paşa, ba ındaki kavttğu 
çıkardı ve olışının tanınmaması j. 
ı;in pencereden a ğı attı. Kendi 
kendine dedi ki: 

- Artık ümit kalmadı. Ancak 
AUah bır mııcize gösterebilir. 

Tam bu sır.ada Küçük Ahmet 
P.otia ne Fent Beyıin .süvarileri U

fukta görundu. Dört nalla geli
yorlardı. Küçtlk Paşa, atından in_ 
di. Topun ağzwuı t.am önünde dur 
du. Yalın kılıç, 5c:'lcre dönerek 
kendilerine bnğırdı: 

- Behey nadanlar. siz nasıl 

müslümansınız ki NemseHlerle 
muharebeye gc1miş iken harp 
meydanında kendi dmdaşlarınıza 
saldırıyorsunuz! 

Asilerin elebaşısı orta~·a çıka
rak cevap verdi: 

- Biz Yeniçeriyiz. .ı\llaftl!t öz 
bahQcsinin çiı:ek~·iz. Bu bas. 
cenin ortasındaki ça:lı çırpıy.ı te· 
miz.lesRek bizim vazifemizdir. 

- Ben sizi tanıyorum, fakı.t 
itiz de beni tanıyorsunuz. Siz iyi 
askerierslniz, f'~k.at ben de iyi 
alka-im. A\lah bizim elimize bu 
kılıçiarı birbirimizi keselim diye 
mi verdi? Ben sizi vurursam ar
kamz.dan 1lğfanm, siz beni vurur. 
sanız siz de ağlarsınız. iBtrbirimi
zi kesmek bize yakışır :mı? Düş· 
mamn karşısında buiunuyoruz, 
BirbiTimizi yok: ederek OftU.n yQ. 
zünü guldür:mek caiz mi? Düş. 

mana çekilecek sili.hı ~i dia 
kardqine ceken adam Allahın 
gazabtna uğramaz mı? 

- Fakat o klıç, hiç Qekilmezse 
kınında bırakılırsa Allah gazap 
etmez ıni? 

- Sizin istediğiniz :nedir? 

- Biz dövüşmek istiyoruz. 

- Dövüşmek için dü~n kar-

sınızda duruyor. Birbirimizle dö· 

VÜ§meie sebep var mı? 
- Bütün ordu boş dururken 

HERGuN BiR FIKRA 

Silahtarhk kürkü 
Jklnd 'ultan Mahmut denlnln 

.adraz.aınlarından .Silahtar Ali 

Paşa, Tillbend ağalığı ınenıurl) c
tluı.lc ve heniİ7. be,\" iken, Slllihtar 
F:ınin ata ile araları açllır. lkisi 
•le birbiri ile uğra.~ınağa, rakibini 
ı,adlşahın gözilndcn ılii';lilrıip ı;a

raydan ur.akla-<;ıtırmak l!;ln birer 
bahane arn,tırnıağa başlarlar. ~1-
lıihtar .Eınln ağa, bir güıı Udnıll 
\'aktı kelifit bir 7.amanında pa
dişahı kandırır. Ali beyjn Bcyru. 

ta ürülm~I iradesini alır. Fal.tat, 
iradenin rakibine tebliğini her ne. 
den 1 e ertesi güne bırakır. Kma. 
ğı delik bir adam olan Tiilbead 
ağası, ha ına «dettk fell&keU iğ. 
renlr. Mııknbil bir teşebhü" ile 
o akşam Emin ağanın aıll 'e kea
dl,.inin Silfihtarlığa ta~ ini için 
ikinci hir irade alır. Hemeıı, !'il· 
lAhtarlara mahsus bol kollu kür
kü giyinir, gece \aktı rakibinin 
!konatına gtder \C karşısına diki
lir. F:mln ap, Tiilhend ağasının 
sırtındaki llahtarlık kürkünü 
gbrUnı•e aklı başına gelir. Rakibi 
l!,--tn kudıtı lnı.fllY• kendi dü,tu. 
fDnll de tabii farkcder. l!jl taUıya 
bağlamak, ~eni Sllfıhtarn gönliinii 
avlamak için dU dölmıete, ö~ilr 

cınemeğl' ha<ılar. o esnada, azJJ 
haberi konağa yalıltr. Kimi kor
kudan ha) ılır, kimi de k~ııı ko. 
nalrtan ayrılır. :t.a,allı Emin ağ'.ı 

yapayalnız kalır. Bu acıklı hale 
ı:ahlt olan ağaııııı yakınlarından 

\C lıl'.kta-:ı erl'nlerlııden Bur alı 
Te\'nk Haııua baha, hirl gurur
lanan diğeri ıle "Olllurtan iki ra· 
klhlrı a~ rı a~Tı ytlı.lerlne bakar, 
bakar. llliılinlu bir eda ile: 

Göremez iklnıs(l ınura<lınca re
lektcn behre 

::-;e,keder ~ckdlğerln ahal gad
ri dehre 

Mı r&ını ortaya atar \e hemen 
oradan k~ar. 

biz tek başımıza nasıl dövüse :gi
.dclim-> 

- Aıa, ben de sizinle beraber 
dö~il§e 4idecQğim, 

- Ne;, bWmle ,geleceksin? 
- Ben de geleceğim, oğlum Fe· 

rit de gelecek, bütnn ordumuz 
gelecek .. 

Yeniçerilerin gazap feryatları 
oirdenbire sevinç nidalarına ~ev
rildi • .Bep.&i eirdcn batırıyordu: 

- Mu'harebey.e gideceğiz, Kü
çük Paşa bizimle beraber, Ferit 
Bey izimle beraber ... 

.tBu sayıhalar ağızdan ağıza do
laşınca trampeteler çalmağa 'ba,ş
ladı. Toplar Mhre doğr.u çekildi. 
Köprü kurmak iç.in hemen hazır. 
lığa geçildi, 

Nemse <>rdusu, sahilden bir 
çeyrek saat .uzakta iki orman ara. 
Ena &ıkJşmış, dinleniyordu Akıl 
ıermez lbir ihtiyatsızlıkla . Deh
rin bu noktasını tamamile muha· 
fazasız bırakmıştı, 

Yeniçeriler. urgarılara 'tutuna. 
ırak karşı sahile -yüzdüler ve köp
rü başı kurdular. Şafak zamanına 
kalmaclan köprü tamamdı. Yeni
çeri kafileleri köprildcn geçmeğe 
başladılar, 

Nemse • Macar ordusu, Türkle
rin niyetini neden sonra farketti 
Derhal nehir sahiline üç alay SÜ: 
-van surdü. Bunlar Türklerin 
üzerini ,şiddetle .atıldılar, hatti 

Yeniçerileri köprü başına kadar 

sür-dliler. Orada iddetli bir dô

vüş koptu, Bazıuı bh- taraf, bezaa 

diğer taraf üste çıkıyordu. 

Bu aralık jkinci köprü de ta
mam el.9luştu. Küçuk Paşanın sü
varlleri bu koprlidcn geçerek 
düşman sUavrllerini arkadan vur. 
dular. Nemselilcr ve Macarlar 
üstün kuvvet karşısında kaldıkla
rmı ve kendilerine hiç bir taraf
tan yardım gelmediğini görünce 
silaklaruu atarak tabanı kalfür· 
dılar ve siperlerine do:ru kaç
maia be ladılar. 

Fakat Küçük Paşanın atik sii
varllcri kaçan di.ıımanın r.icat 
haUar.ını kcstJ. İki taraf llGkeri 
bir kaç dakika içinde bir tek kü
me Aalinl aldı. Bir milddet sonra 
mücadelenin ancak bayraklarm 
etrafında <levam edebildiği görül
dü. Sonra bayraklar de birbiri 
ardısıra devrildi. Muharebe yeri
ne üç bin hmistiyan cesedi seril. 
mişti. Türk askeri her tarafa ken
di ay yridızlı bayrağını dikti ve 
sahipsiz kalan çadırlar arasında 

talana girişti, 

Bu dakikada bütün hıristiyau 

ordusu korkunç bir tehlike geçi· 

riyordu. Köprüliinfin ordusu kar
şıya geçseydi ve Hasan Pa§anın 

kuvvetleri harbe karı§Saydı Nem
se ordusundan bir tek Jnsan kur

tulamazdı ve Türklere §imal yolu 
a~ıludı. 

da biri yıoıımıza geldi. Araba 
...:blbbailen CJU ılira alacalı oL 
dağmnı Ye lhlnaf'!naleyh yUklil 
kömürlPnn kendine alt bulu.ıt, 

doğunu söyllyerek blıl bu ki
'tDllrlerl almaktan menetmek ı .. 
tedl. 'Xöylil de bu adama elll li-
ra borcu olduğtıD11 Wraf ile bl:t.-

' 

lel'den Blar.ağı ııara ıile ttorouna 
ödemeğl Jkabul t!t.11. l•'akat., bu 

adam bu teklifi ka.lHlle yana,_ 
mallı. Ka.rakOla baıp "111'4u. I,e 

;nıllı'lahale eden baş lkomilıw Hu. 
1lfıs1, ını.ihltm ıve bJrJm lhtJyact, 
IRl?:ı bllcUğl 11aWe kömUrteri al. 
.mamır.a ımüaıaade etmedi, :'\la-
kmnua emri ~. MI tkintiir 
UNriidanla Mtltltafa 'beye r;ttte
ccktl.r. dedi \e arabayı bir po· 
Us :refakati He UBklldara gön. 
dereli. iBa \'adyet .karşuıınCla o. 
raita bulunan bldcr hayretle ba. 
kıştık. ıtahllilir ki, 41 gündenberl 
kömlirıiüz de kaldık 'Ve soğuk 
yemek yemeğe alı-ıtık. ..... '!> 

Bunu Kısıklıda oturan bir o-
kurumuz yazıyor ve s~yor: 

- Baş komisere bu kömürli 
bize aldırtmayıı> ta . lu!ltara be
~ ı&'üaderihneSinI Mtre4en ,... 

kamın nercsl ve bu :mutafa be· 
yia khllln nesi oldnfunu. &laka. 
dar kim ise IOtfeo ai)ler 1111 

Karadenizde 
bir kaza 

Bir vapurun 
pervanesi ~optu 

Biz balıkçılar loncasuıa men
wp •eliliz diye ceml,ette ılm· 
tiha.D olmayı red•eden Safiye 
dün Konservatuaraa parlak 

bir i•tihan venli 

Bütün sanatkArlar Esnaf cemi
yetinde imtihana tabi tutuldukla. 
rı zaman, ımtihana girerocyeceği. 
ni bildiren sanatklr Safiye, böyle 
bir yerde imtihana girmektense, 
susmayı tercın ederim, demiş ~ 
ses .sanatkirlarının .Esnaf ccmiye· 
tinde delil ancak Konscrvatuardo 
imtihan olw:ıabilcceltlerial bi}.. 
dirmiştl. 

Safiyenin bu §ekildc imtiaana 
girmeyisini bazı !kimseler bir 'kap 
risten ileri geldiğini söYfemişler
:se de, Safiye bunu tekzip cbniş 
ve demiştir ki: 

.- Biz ne balıkçılar loac:asına 
mensubuz. ne de kunduracı esna
rındamz. Esnaf cemiyetinde işi

miz ıae? 
Ben bu .imtihana kendi namıma 

deiil :san.at haysiyeti namına gir
mek istemedim .• 'I 

Bayan Safiye 

Safiye :imtiftalıa bu eekilde gir-~ 
mediği için Taksimde çal~ırken, • • 
ehliyetsiz diye bir kaç defa hak- Karodenız seferlerm-
::::zan:!!:~uş ve kenclisl- de fodilôt yapıldı 

Sanatkar miltcaddit de!alar a- Evvelce salı ve pel"§embo olmak 
l~kadarlara müracaat etU'kten son üzere lıaftada iki giln saat 17 ~e 
ra, 'kendisini Konservatuarda im- Kanı.denize yapılmakta olan posta
Uhan citirmeğe muvaffak olnma- Iar bundan böyle saat lCi c alınmış-

mış ve bir ıi.stida ile Vali ve '.Be- tır. 
Jediye Reisi doktor Lfılfi Kırdara Postalar Istanbuldan kalkarak 

' müracaat ederek vaziyetini bil- Slnoba kadar yalnız gUndUz \'O Sl· 
dirmişti. tıoptan Hopaya kadar gUndUz ve 

Vali saaatmın btı talebini gece seyri yapacaklardır. 
haklı bulmuş ve kendisinin Kon- DönUşte de ayni şekilde aeyir ya-
servatuarda imtihan edilmesi için pılaca.ktır. 

Samsundan Zonguldafa ,gıtmekte atAkadarlara emir vermiştir. - .. o~--

olan Altay \•apurunun pervanesi Ci.. 

de ~ıklarında dtifpnllş ve •ıtapur de

n!z .nasında. lti!niı . 

Vapınıın telsizle yaptığı yardım 

ıstetı iLzerinc Karaden-ız postasHU 

yapmakta olan Erzurum \'&pVU ''e 

Kozlu :romoıık6rll yardıma kOfMtIŞ. 

lardır. 

Erzurum \'aplll"U AUayı :yedeğine 

alarak Amasra. önlerine getirmiş ve 

vapur sonradan Kozlu romorkör11 

Verilen emir üzerine dil" san
atkftr Bayan Safiye Konservatu· 
•ra çağırılmış ve kendisi orada 
imtihan edilmiştir, 

İmtihan esnasında Safiye çok 
güzel iki şarkı okumuş, imtihan 
heyetinin takdir ve alkışlarını 

toplaınştır. 

Dün Konservatuarda parlak bir 
imtihan veren safi.yeye Konser
vatuar heyetince Türkiyede ilk 
kadın konsert1st 1.KlVanı da veril-

290 sandık çay geldi 
DUn Basra yollyle muhteılf llha· 

lAt eşyat,i gelmiştir. Bu arada ey~ 
dek makine aksamı, tıbbi mUstahze. 
rat ve 290 sandık kadar çay gclmlf
tir. 

Istanbulda ibir hııy'li dedikodulan 
'lllUclp olan piyes, ~ehir TiyatrOS\ln.. 
da temsilden kurtulmakla dcdlko. 
<lulardan kurtulmuş olmamakUdır. 
Hamlet piyesi rnUna.kaşalan esna. 
sında suT\tlan ldlfUrlerdcn mUtevcl-

1 
llt davalara bugün Asliye cezada ba-
kılııcaktır. . 

Saat 14 de b~lıyacak muhakeme. 
de CeHi.leddtn Ezine -ve Ertuğrul 

Mühsinin mücla!aıı. ve iddiaları dln
lenilecektir. 

Lôstik ve şosonların 
tüccarlara tevzi işi 

tanzim edildi 
Ustik ve şoschılann şeblrdcki pe

rakendeci tuccarlara munta.zam bir 
şekilde tevzi edilmesı için alınan 
tedbirler geni~letilmektedir. 

Şimdiye kadar yerli Ulstik imal 
eden mfilılm bir fabrika ile anlaşıl • 
m~ ve tevziatın eskidenberl kavaf. 
Iıkla ~ kimselere yapılması te
min edilmi'şU. 

Ogttndi~mize göre, diğer fabri

kaların da bu karara uyarak satış 

yapmaları Clyat mUrakabe komisyo

nunca kararlaştı.rıldı,ğmdan, lAatlk 

tevziatı normal şekle konulmuş bu

luıımakto.dır. 

.BugUn !Astık fabrikalanndan mal 

alanlarm mallannı piyasaya. ar.zet

m«liklert ve yUzde 25 - SO gibi :fa. 

.hiş bir kArla mallarım taşra tUoca.r. 
lanne. sattıklan iddia olunmaktadır. 

Komisyon bu mesele ile yakından 
allikadar olmıya başlamıştır. Bu gi. 
'bi harekeUcre te"·esstıı ed.cnler '1d
detle ce'Zalandtrılacaklardır. 

Üniversite marşı ıçın 
bir müsabaka aç!lıyor 

Unlversitemlzin btr marşı ve tar· 
kJsı bulunmaması ötcdenbcrt tcn
k1tıer1 mucip olmakta ıidi. 

Universıtc rektörlüğü bu ihUyacı 
nazan itibara almış ve bu mııksaL 
la bir marş ve şarkı milsabakaaı 

açılması için f&aliyet:e geçmiştir, 

yedeğinde ZOil.guldak limanına geti

rilmiştir. 

m4tir. 

Askeri mekteplere 
girecek talebelerin 

imtihanları 

vesika usulu 

İki tramvay Of'asında 
sıkışarak yaralandı Bursa, Akiehir ve Konyadaki as. 
Şehremlninde KUçUkhamam soka- lterl liselere gtrmek lstcyıp te mu. 

ğında oturan 12 yaşındaki Nccmcd- raca.at eden talebelerin lmtihanlan 
din dlln saat 7,30 da :U.lelldc tram_ bu ayın 23 ünde mllracaat ettikleri 
vaya ters tarafından aUamış. 0 sı- mekteplerde yapılacnktır. 
rada mukabil taraftan gelen vat ---o-
man Fethinin idaresindeki tramva.. 
ym arasında kalarak sıkışmış, sol 
kol ve bacağından ağır surette ya
ralanmıştır. Baygın bir halde Cer
rahpaşa. Jın.cıtahancsine kaldı.rılıruş
tır. 

Belediye umumi 
meclisi topl~ndı 

F en ıakülteslııe keydolunan ta· 
kıbe pek çok olcluğu ~in iz-

dlbamın ön&ne geçillDt'k iizere tnle
~e nwnara verilmiş. Tek numaralı 
talebe ile çift numaralı talebe ayrı 
ayrı saatlerde derslere pre<•ekler. 
mi. 

A nu bir çok yerlerinde ia.,e 
maddeler çlo kullanılan ~esika u. 
sulüne bi&Cle tuıısil bevealllerlnln iz. 
dlltamını önlemek maksadllc ba~ 
'\'Wrulması se\·lnlleoek bir şeydir. 

GESERAJ, KIŞ 

zaman Jçlnde ne terfi. ne de tekıı_ 
tide sevkodllmenıest Ş&'>lla~ak !ft!Y. 
dlr. ı-~aırat Öl'lc unnedlyonun ki hu 
sefer Mosko\·a nıuharebeslnlıı neti. 
ceaJne gtire ya blr derece yükı.ele
cek, yaJıat da emekliler arasına ka· 
rışacaktır. 

o:l"OL» UN MA.'°ALARI 

Gazetelerde bir başlık: cRus~·aya 
yeni bir yardan yelu bulundu» 

Da\'adl 1 okudum: .Ruıyaya Ame
rikan '\'e ınpıı. mal&emesl eöade
rllmek hususunda Hlndl!ıtııı.ndan şnr_ 
ki Irana, Blll<'lstandan «eçMel< gl. 
den bir yoldan istifade edllocekmltı. 

. _ .... -
onra ba.-:ırıdnn lüzımlığı ı:ıkarıa;;. 
ymca feryadn. başlamış. yer it ) 
üzerine yetişen annesi ,.e kO~: Q 

lnr da lfızımlığı ı:ıkaraman# 

Ahmet Cerrahpap ha tahall ,,JJJ ~ 
götiirülınü, \e ba,ından lill ! 
gUçllikle ç~laınlmış». -

Bb: insanlar umu.ml)'etle 119-: ~I 
ruk gibi başımızı, 1N_rnamu:ı11 'ı- ~18 
malıi:reUnl bilmediğimiz, yahııt tf ~ 
ne11ocslni keıotlrcmedl~it J~ 
sokınağa mcy~..Uıı:dlr. Oadan &O"· 
ra başıını;:a nçtığımız işin içi~ 
çıknnınyız.. Hir müddet kendi ıı 
dlmlzo kurtıılmağa uğraşırız; ~ 
tuJmak için )1' işlmJııl. ya lkfJlllll 
:zl tehllkc) e sol..-mak IA:zırwdır· ;. 
nn akıl crdlrlrıce, feryada ,·e 
dan solılan yardım lstemeğ~ 
larız. Oncc yakınlarımız f fi. 
koşarlar, onlar ı1a uğraşırlar, ti' 
kat name. Artık, l.-ilçtik Ahi" llfr 
hastahaneye kııldmlması gtb•·...
ha esa Jı ve genlş bir )'&fi"~ , 

ha, "VUrmaktıın başka ~re yo~ 
Bunun netı~lnde, ya Ul:z.ımh~ 
rılmadan, yahut da. ba"ımız , 

, tltl• 
lenmeden kortlılorsak ne ırıu ~ 

Kii~Uk Ahnıcllln lıu mlll'Jle ,
diinyaitakl umumi hayatın ııer ~ 
haı;rnda tr.ı;adlif Cdllelılle<·ek aJ: ,_ 

' kliçuk veyn büyük benzcrlerlle 
çUye '\ nrablllr.slnlz. Şö)1e b;,:: 
met ediıı dllnynnın tlroret, ~ 
anat, spor, şu VC) a bu alıln ,ı 

guı:dcn geçiriniz. Göreceksin!' ,t. 
küçük Ahmedin ynptığı şeY• _ _., 
Ç(lk veya bU) lik çapta bir ~ 
rn lnnacak tnm m!inaslle ~ 
hayattan bir snhnedJr. 

KÖR~ 
Bir kız çocuğu tramvaf ~ 
altmda kalarak yara/an~ 
Eylipte oturan Sıdıka adıll 

kadın S yaŞlnda bulunan kızı }.::!: 
ile birlikte dUn Sirkecide Orb&l"' 
caddesinden gittikleri esnada y,rıl'' 
randan geçmekte olan 2690 nuD'-" 

lı vatman Ahmcdin klarcstll~ 
tramvay blrdel'!bire kliçUk .ı\~ 
ı;arparak başından ve vUcudU11 

muhtelit kısımlarından ağır sııt•tı' 
yaralamıştır. 

Yanılt Juzcagu derhal hast~ 
Ye kaldırılmış ve vatman Ahın•' 1" 
kıılanmıştır. 

Şirketihayriyenin 47 Y'!~~ 
emektar Salih kaplam c;t ,-

Şirketi Hayriye vapurlarınd• J' 
sencdcnberi kaptanlık eden, ı1'-_1.d 
btlyUk takdir ve sevgisini k~~ıı 
olan Salih kaptan kısa bir ha~ 
mut nklp &mu tür. ~ 

Salıh kaptanın cenazesi dllıı 9' 
saat 10,5 da hususi bir vapurla ~ 
rtlclen Paşabahçeye "nakloditlP 
mezarlığına defnolunmuştur.~ 

KJZILAf 
Mecmuası 

ı~evkalide nefis aylık bir _,.. 
gaıdn halinde iııtlsar etlll~ 
ba lamıştır. İlk sayısını ııı•• 
vezzilerden arayım'-

Fakat her iki ordu çok garip 
bir inaUa Raab nehrinin şark sa· 
bilinde hareketsiz kaldı. Köprü
lü bir akpm evvel derhal harbe 
giri5mek taraftarı olduğu halde 
şimdi başkaları teşebbüsü ele a
lınca kızmıştı. Ordunun bir tek 
cenahının tek basına harbe ikarış
ması nı karşıdan kal'ilya soğuk· 
kanla seyrediyordu. 

Koska belediye şubesi 
Koskada evvelce yaptırılmakta 

iken yarım kalan Belediye Tahsil 
şubesi binası yeniden 43,000 kü
sur liraya ihale edilmiştir. 

Şehir meclisi dün saat 15 de 
toplanmış ve ruznamedeki mese
leleri görü~üşlür. Faruki Dere· 
linin riyasetinde yapılan müza
kerelerde ruznamede bulunan 10 
madde kabul edilerek all1kadar 
encümenlere sevkedilmi~tir. 

A. ş. E"mer'ln Uluı reflklmlzde 
«General kıl)ın barbe karışnıaıu• 

ba,lıkh bir dış polltika Jazıı.ıııı gör
düm de lıatırladım: Okuduklarımı· 
za göre kış, :Sapolyonun ~loskova 
M'ferlnde aıskerliğe fntl!Jllf) etmiş '\e 
dofnıdan dotrµya ıcner&l olmu'1tU. 
BütUn riithelerı bir olukla at1ıya.

rak generalll~e çıkn·eren bu ak saç. 
h askerin bir buçuk asra yakın bir 

Dilimiz ne gilzf'l, ne zengin ,.e ne 
m1\nah bir dil. Şu «'Rmıyaya yeni 
bir yardım yolu bulundu» cümle ı 

yukandald Jlavadl51 heın «ltaklkb, , ~ 
hem de cmecaıb mana itibarile ne =.========-=--=-~:::~ 

~:;::~r::.:yor: Yardım yolu \C l:ij;tfl!J:W:Hljj:ljl 
(Arluıa ftl") 

Otelin defterinde belki de !böyle bir 
isim vardı. Fakat ne ayıp, ne J'ezaletı. 
Demek ki Aşıkının lsim ve hüviyetini 
ö~renmek için otel dc!terlerine bakan 
kadınlar dn varmış! Bu düsi.ince Maya_ 
yı adeta boğuyor; ciğerlcrile kalbinin a
rasına eiren ikinci bir ıstırap gibi bunu 
ta içinde hissediyor. 

Genç kadın hızlı luzlı yürüıne,ğe baş

ladı. ÖnUndc dar bir şerit gibi uzanan 
yollardan adeta ko$uyor. sonra birden. 
bıre duruyor ve otların arasında yavaş 

yavaş akan dercciğin şırıltısını dinliyor
du. İşte küçük bahçedeki değirmen hfılft 
dönüyor. Akan suların döndürdQğü kü
çük çark ince 'bir ses çıkarıyor, bu de. 
ğirmen Fiyorunun kendi ellerile yaptığı 
Eevglli ve kıymetli bir eserdir. 

insan, bu bahçenin yanında oturunca, 
içindeki ıstırapları ne güzel dindirebilir. 
Su değirmen, §U küçücük oyuncak, ha
yalle hı&lkatı birbirine bağlamıyor mu? 
Oyuncağın her çıkardığı ses Fiyor diyor. 
Fiyor, Fiyor ... Bu isim insana huzur, 
emniyet ve sUküncrt veriyor. 

Bu sesler bazan merak ve endişe uyan
dırıy<>r. Fakat bu endişe yalnız kısa bir 
zamana ait... Sonra yine sonu gelmez 
bir neşe ve saadet müjdesi taşıyor, bu. 
luşmanın ve beraberliğin saadeti! 
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Ticaret müsteşarının karısı bir gün ar

kadaşına dedi ki; 

Meclis cuma günü saat 15 de 
tekrar toplanacaktır. 

VATANIN EDEB. ROMANI: TEFRİKA No. 26 

~~!~ 
Yı:ızan: Vikkl Ba'°" 

- .Bayan Clcsinger de pek acayip ta· 
vırlar takınmıya başladı! 
Maya'nın sofrada yeri yine boş kal. 

mıştı, 

Hususi kalem müdürünün karısı omuz· 
!arını silkerek gülfimsedi. Otelci kadın 
söze karışarak dedi ki: 

- Belki de yine ba ı ağrımıştır. Zavallı 
bugünlerde hep rahatsız .. Her akşam er
ken yatıyor. Ateşi var ve çok yorgun gö. 
runUyor. 

Hakikatte Maya yatmıştı. Açık bırak
tığı balkon kapısından karanfillerin bay
gın kokusu geliyordu. Bu koku ona ne· 
ler anlatıyordu. 

Tepesinden doğru ay yfikselmiş olan 
Kızıl Kaya garip bir §ekildc sessizdi. 
Genç kadın gözlerini kapadı. Nefes bile 
nlmıya korkuyordu. Hayalinde yine geç_ 
miş anları yaşıyordu . SeVogili bir yü
zün, tatlı dudakların kendisine doğru yak 
}aştığını hissediyordu. Fiyor'u Adeta gö
rür gibi oluyordu, Fiyor yalan söyleme. 
mişti, Biltun s&zlocl bir~ bir.er hatırın-

Ceoriren:Ren:aa A. E. YALXAN 

dan geçiyordu, Fiyoru bekliyecekti, gel
mesini mutlaka bekliyccekti. Bir aün, 
hattlı bir gü.rden de fazla olsa yine bek
liyecekti. Dağların ötesindeki ovanın ne 
resi olduğunu, Fiyor'un ne demek iste: 
diğini bilmi)'ordu. Vadiye ağır ağır ka. 
rnnlıklar basıyordu. Kestane ağaçlarının 
koyu yeşil gölgeleri büyüyordu. 

Maya'nın gözü önünde canlanan ay
dınlık bir yoldan mesut iki insan yürü. 
yordu. Bunlar biribirlerile o kadar an· 
la§mıştı ki ... 

Fiyor ve Maya, mesut sevgililer ••• 
Maya, hayalinde yaşattığı gelce~ an. 

ları birer birer düşünüyordu. Yatağına 
uzanmış, her saati, her anı. her lAkırdıyı 
zihninde tekrar ediyordu. Pazardan cu
maya kadar geçen kısa günler ne kadar 
hatıralarla dolu idi. Maya, birdenbire ço. 
eukluktan çıkmış, olıgun bir kadın haline 
gelmişti, O zamana kadar kör olan göz· 
lerine ışık dolmuş; uyuşuk kalbi uyan
mıstı. 

Fiyor'oo söylediği son veda sözlerini 

'l'atlı!lert 

işitiyor. Göğe doğru bakan gözleri dört 
köşe ve azimli ~enesini tekrar eöruyor 
gibi idi. 

- Allaha ı.smarladık, sevgili farıcı~ım 
demi§ti. • 

Uykuya dalmadan evvel yavaşça: 
- Allah rahatlık versin, Fiyor, dedi. 
Sonra tekrar l!,Ykusu arasında: 
- Fiyor, se9gili Fiyor... diye tekrar 

ctU. Otelin kukulu saati üç defa öttü. 
Bay Gicsinger bu saatte yatağından kal
kar, homurdanarak hazırlanmıya baş. 
lardı. 

Ayni saatte dağdaki bekçi elinde :le· 
nerilc yollara dü5tü. Geri dönmcmiı; o
lan bir dağcıyı aramıya çıkıyordu, 

- 15 -
Tren ta uzaktan gelirken Giesinger'in 

snçsız: baııı pencereden görünürdü. Sonra 

tren durur durmaz koyu renk deri ba

vulu, demirli bastonile Bay Giesinger 

vagondan atlardı. Neşeli, nazik ve karı· 

sına çok alakalı bir hali vardı. 
Genç kadının çenesini okşayarak bir 

ıkf tatlı söz söyler, istasyon memurile 
§akalasır, kocalarını k.arşılamağa selen 
bayıınlaıra iltifat eder, otelci Langkof. 
lcr'in omuzuna vurarak l::ir şeyler söy
ler; armonik çalan budala Mozc'ye rnu· 
tat sadakasııu verirdi. 

(Devaaı var> 

Sebzeli taskebab• 
Koyun etinin yağlı tarafıod"1 dO • 

lılr buçuk kilo ahı> kuş baıır ,,o 
ramalı. Ga~et ince çentııııılş tı; 
\an ile birlikte, kendi yağllC atll 
fif~o karnrduktan sonra keli es' 
bir tepsinin ortasına yıfınalt· ,..ıı 
lerln arasına Jkl kaşık tere~ 
dökmeli, kl'ifl miktarlarda ti' 
bahar ,.e arzu edllı.11~1 taı<d1 ,e' 
knrannı \'C tıı~ın S<'rıımell· '(] ,. 
rlnl de yn bir sahan kapağı "~tt· 
hut nılnl mlnl bir tencere ııe ~t· 
mell. Tep inin kenarındaki ya'-tl. 
lak hoşlula ince rendeden -~· 
rllcrek et ııuyu ile plşlrUınl' ı:; 
tates, ha' U!;, yerclması, kere~. 
'c ha,ıanıp kı:rıtınış pır~ "'e· 
hana göbejtl, karnabahar dö~; 
il. ehz.clerln liı.erlerlne iki )f! ~ 
ka!Jığı tloınnte al!;'asını, 1ıır t• 

·rt ~ ınek kn,ığı to:r. şeker \6 do dırıJ' 
mek knşığı et ı;uyu ile sulan etili 
serpmeli. iki keıı\'e ılc sebı.eJ "'" 
ıcın.ıe ha11landığı et suY11~ 
gezdirmeli, ayrıca kl'ifi nılk or• 
tuz <la 8cl'ftlı;tırınell. Tcp.;l~~ı. 
tıı sıcnklıktn bir fırına ııU ,-t 

Araııra et suyu serperek cı ııı' 
ııcbı.clerln ka\ rulııp yaıuna~ıı 
dikkat etmeli. Plşlnce fı ,pi 
almalı \'e teı,.1111 ile soğlltıl ill ,-e 
sofraya yollamalı. Çok ıezze 
be le31ci bir kebap olur. 
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Harp Vaziyeti 

sya ve Atlas cep
~f erindeki harekat Yeni ilmi Zihniyet 

Tercümesi 

~I SON HArBIRllR I~ 
'' Yunanistatı Lrakınmıinim 

hala bir kararı 

[ SiYASi iCMAi, 

Japon 
ihtiraslarının 
akı beti \ c.zan: . 

Ihsan BORAN 

~nktl tcbllğ1ero ıöre Şark 
lıareltAt şöyle bulıi a 

l r: 
- Buz denizi ahlllııde (lUl&I'

) limanını alamıyan Alman -
!Qı~ctlcrJ kar ve tiONa kantı 

c için, şehrin prblndcki 
l'da kı11 oruu~hlan kurmıyı.ı. 

t l}lardır. 

- Buz deohi cenup kenarı ı. 
~ega gölü ara&ıııdaki .Fin kıta. 
'ııç bir tlerl harekette bulun. 
'Itır. Bu bölgede artık kayakh 
r hareket kabiliyeti gtietere. 

1 -nar, 
- Onega - Ladoga gölleri 

vo vlr nehri !1Jnalla4e 
n ır1a blrllklcrl bu nehri ıeç-

e te.,ebbü etml!ılcr&e de Rm 
n taarnızlarllo geri atılmış-

. Oenupta Svanka - Tlkvln 
varan Almaa ordU8u, bu 

1 Rus ceııhetılni yarmadıkça, 
tın Svlr nchri boyuııdan Vo
'Ya doğru ~kllmek istemedik. 

1 
&nlaşılıyor. 

- Ladoga gölü cenubunda '\·e 
lca - Tf\•ln hathna varan 
ıı kun-ctlerl bir kaç gönden. 

bu mm·kllerl prka ~pememı,. 
· Bu hatta ancak bur me\-xl 

11..~Uınl9lerdlr. RuaJar şlmdlllk 
. ~da lsttkametlnl kapatmıt bu. 

rlar. Bu bölgede kanlı mu· 
ler cveyaıı etmekte; fakat 

henllz dayanmaktadırlar. 

er de Vologdaya kadar olan 
lıUometrellk mMateyl adını •· 

1 ._lldafaa edebilirler. 
- Merkezde M011kova garbin· 
"~et del~memlttlr. Ru• or. 

(Kallnln - VolokalanSk -
lııık - Maloyarotılavec - Tu· 
._~ttındaıı henliz gerllememJşUr. 
·°""' taarrazlan ayni hatta kar .. 

ış ve mukabil taarruzlarla 
l\., lloktalarda geri atılmıştır. 
'"la clvanııda. t boşa g 'Clea ku

nınne' ra ını Almanlar, 'llm· 
tlıtıaı cenalunda Kalla.in'de tetc

deae,)·eblllrler. Düa şlmalclo 
\1at•ı alan kuvvetler ı;iiratle qr 
)UrUyebUselerdl, Mosko,-ayı' şı: 

Uıaıa etmek ve Buı müda 
~he..lni ;ramlan kavramak ım: 

bulmuş olurlardı. Fakat bu 
t '\"&Ziyetl beniU yara&aına. 

' tdır. 
- Cenupta Doneı; hana&ında 

' ordusunun duraklamaııı de
~!!diyor. Ne Voroneç lıtlkame· 

\·o ne ile Rostof tizerlne doğ. 
~eml.şlerdfr. Bu )'Uıden 
lltakı Rus ordularının derlııll
ha:ırrtanarı mevzileri lşcal, tah 
"e Mlidafaa için yetkin zaman 

.. . 
'kat Kınmda Ruila.r muJaare. 

tamanıue kaybettiler. Al· 
t.."" Rwuen JotaJarUe blrllkte 
•~) şehrini de aldılar. Şim41 
"topoJ'ü dllşUrmtye sayret ed.J. 
~ • Alınalllar Kerç Botaaı prp 
llt.~ettne vannakla, Kancaayaya 
'~ .için -ııe kac'Jar &"ÜÇ ~ o1· 
\ bir .YOi daha ka~ıflatdır. 

- Kafkas ;yolu artık Alman 
~ na yan ,·ennlş ''&2.lyeUedlr. 
'- lıı&"ifüler Hindi tandan RUli· 

t, lnaWıme &"öndcrllma.ı ~in ye 
~ btr yol bulmuşlardır. Bu :roİ 
~taa ''e prkl ırandan ı~e. 
llus topraklarına) m&nmakta

\ı. l>ek yakında bu yoldun yeni 
1 ~c sc\·kedllecektir. Bu suret-
lııı:uızıer, Hazer dcai:ıi prkın. 
ter-en emin bir yol kullanntak 

torı ... ' -· - Garp cephesine ait en mU· 
haber şudur: Bay Ruzvelt, bi· 
ık kanununun tadili liyUıuı. 

~la etnılştır. Ticaret a:emilerl 
lll sll!lhlandırılacak ve bunlar 
1tero limanlarına kadar gide. 

'ıttraır. Bundan ba'ka Bay Ruz. 
~ nıllyar, 68'7 mllyon dolarlık 

tahsisat lııtemlştir. Bunlar 
Ve mUhlmmat , deniz • ha\"& 

~Ueı-lno Mtrfedllecekttr Bu 
~· AtlB!I denlılnde harbe hız 

rnahlyettedlr. Arbk AUattda 
,~tek prp oephoal fllll safhaya 

iş bulunuyor. 

'======= 
~tansa açlıktan 

kırı~ıyor 
1 

. (Başı l incide) §§ 
~rı giydirmek için, zcnein, 

hepiniz verccekslnlz. Köy
~· siz, yumurta. sebze vere. 

ltıiz. Frnnsız.l:ır, hiç bir şeyl 
1~antnra, saadctinlzdcn bir 

vermenizi temin edec-ek, 
llnıtnuımış hazineler bulmak 

• dolaplarınızı, ambarlarınızı 
!tere daha arayacaksını:t. Hl. 

111, imparatorluğun gınırları
'lıı <!Un:vanın öbUr ucuna. bUtün 
rıer• Fransız, dost ve yabancı 
~ 1erıno kadar ulassın. Fellket 
;1nın yarattığı bu karşılıkll 

Ilı 1ın ruhu !~inde, bu samlmt 
t •t itinde, Fransız dirlll~inln 
~,frlağa ba:;ladığını şimdiden gö
Otuın. 

dayanıyor,, 

Yunan veliahtı bir nutuk 
söyliyerek dedi ki: 

Hükumet Japonya ve 
Fransa ile siyasi 

münasebetlerini kesti 

y • .,..~: M. H. ZAL 
apon DIJ et met"lislnln re'

lHe toplantı r mürııı<ıel>Ctlle 

Yazan: Rauf & bllled BOTINLİ 
Geçen musahabede edebi blr laııılabllir ki müellif, füpheslz, o 1 tedris itlyadlle, §ilpbcslz daha iyi 

romanın tercümesini gözden ae- zehabı kasdetmemi5tir. ıı ••• Her ı anlatırdı. • 

"Yunanistand3 intizamı 
mu haf aza etm k isteyen 
lf iman ve lta!yanlar 

hareketsiz kalmış 
bulunmaktadırlarn 

Londra, 18 (A.A.) - Buglln Lon_ 

Japon siyasi mümessilleri 
Bağdadı taketmek 
için emir a,dılar 

Ja(lon baş' ekJll, hariciye nazırı 'r. 
maliye nar.ırı tarafından nutuklar 
slSylennılşUr. BUtUn hu nutukla : 
Jaııoııyanın nıll kUl \BZIJethıl p. r. 
lak kelimelerle 6rtrneğe çalışıyor. 

çetin mali ve lktısadl ,·aı.Jyettnııı 

normal ve iyi olduğunu lddiaJ a 
kalkışıyor \e Japon de\ lctiulıı. 

bll~·Uk dc,·let liıfatllc, kendi keı -
dine borçlu olduğu \aı.lfdl'rl mu •. 
laka ba.,&racağırıı ileri ürıi~or. 

çlrmi~im. Buıün de Umi bir münevverin ister istemez bir me· 5.3) cZaten l\cr ilmi felsefenin 
eserin, Gaston Bachelard'ın «Le tafizik takip etUği söylenegelmiş- bu düalist (3) temeli hakkında 
Nouvel Esprit Scientifiqueıı un- tir.» gibi bir tercüme yapmak mil sür'atle bir sebep gösterilecek gi· 
vanlı eserinin Prof. Hilmi Ziya nasip olurdu. bi görünüyor: Sırf, Ulm felsefesi. 

Nevyork, 18 (A.A.) - D. N. 

ltlken tarafından :v•pılmı§ olan Gene (3.1) «Onlara çabucak nln ~tbiki bir felsefe olmuı va-
tercilmesini tetkik edeceğim. iğreti bir isim vermek için, mo. kıasından dolayı o, muakalecl, bir 

dra'da bir nutuk lrad eden Yunan 
Velia.hdi Pauı 9öyle df''ı'\lftir: 

B.: Birleıik Amerika basınının 
neşrettıfi bir Un!ted Press habc· 
rine göre, Irak hilkümeti, Fransa 
ve Japonya ile diplomatik milna. 
sebetlerinl kestifini •bildirmiştir. 
Bu habere ıörc Irak hUkO.metlnin 
bu hareketine sebep olarak gös
terdllJ. şey, bu iki devletin, Irak 
ihtilAll esnasında mihver devlet
ledlo sıkı münasebette bulunmuş 
olmalarıı.I,r. Baidattaki Fransız 
ve Japon elçilikleri derhal kapan 
mış ve !rakın Vichy elçisi geri 
çatırılmıstır. 

~ıl rnevzua airi§me6den evvel dern ilmi zihniyette sükC'ınetle felsefenin saflıa?ını '1e vahdetini 
bizde yapılan tercümeler hakkın- birleşmiş olan bu iki esaslı fel- muhafaza edemez. İlmi faaliyeUn 
da bir husu.1lyete dikkati çekme- sen tavrı, k14slk rasyonaliım ve hareket noktası hor ne olursa ol. 
le lUzum CörUyorum. Garp dil- realizm isimleriJe gösterellm.11 sun bu faaliyet ancak temel sa· 
!erinden tercüme y.apan1arımızm fıkrasında cıprovlsoire• kellmesi- h:ısını tcrketmek surctlle tamamen 
çoğu, o dillerde cümleyi teskll nln muvakkat :verine dğretb di. ikna edebilir: Eiter 0 tecrip ya. 
eden kelimeler dlzllinin türkçe ye tercümesin~eki kusura. bakıl- ı pıyorsa, isti.dl~l yapmak !Azım. 
cümlede hemen tamamile aksine masa bile aisımler. e aıt olan dır; eğer lstıdlal yapıyorsa tecrip 
denebilecek bir sırada celdiğ)ne klasik sıfatının doğrudan doğru· yapmak IA.zımdırı. fıkrasın'ın seli. 
bakıyorlar ve meselA fransızca yn rasyonalizm ve realizme izafe kasını münakaşa etmiyelim Yal· 
bir cümlede her kellmen!n türk. edilmesi derin bir ihmal allmeti- nız asıl metinde ilmi fels~fenin 
çe karıılıtını o JJUreile diziver. dir. t a t b i k t bir felsefe olduiuna 

cYunanistan hlll dayanıyor. 15 
Itayan tUmenl ile 70.000 Alman Yu
n&111Btan 0da intizamı muhafua et
mek için boş gayretlle hareketaız 

kalmıt bulunmaktadır.• 

mekle tercüme yapmağa kalkııı- (4-3) aBir cihetten göstermek dikkat celbedilmlş olmasının ih-
yorlar. müşkül olmıyacaktır ki, ilmt hü- mal edildif ini ve onu milteakıp, 

Bu usul, esas itibarile, yanlış kümlerinde en muayyen olan bir bütün fıkranın hulAsası mahiye. 
delildir. HattA metinden fazla rasyonalist, esasını tanımadığı tinde olan ve tecrlb • istidlAI x 
uzaklıafm'lyarak ıeshlbuna müm- bir realitenin talimini günü gü- istidlal - tecrib vetiresinde tecri
kOn olablldlli kadar riayet edil. nü~ kabul eder, ve diğer cihet.

1 

bin üstün ehemmiyetini gösteren 
mek lAzım gelen edebt eserlerin ten en cür'etkar realist g(iya ta- t<toute application est transcen
tcrcilmclerinde bir dereceye ka- mamile rasyonalizmi haber ve- danceıı cümlesinin tamamile at. 
dar tatbik edilmesi ıerektir; fa- ren prenı;ipleri kabul ediyormuş 1 lanmış bulunduiunu kaydedelim. 
kat ilmi eserlerin tercilmelerin. gibi vasıtasız basitleştirmelerle Şayet tilrkçemizde atranscen
do böylo bir kayıt yoktur. Varıl. işe girer.» · dance.e teriminin takarrür etmiş 
ması ıöıönOnde tutulacak yegA. Bu fıkranın aslında müellif en ve herkesçe bilinen bir mukabili 
no gaye müellifin ne demek iste· udetermlne.e rasyonalisti en •in- yok idlyse bu ehemmiyetli cümle 
dilini Tilrk okuyucuya açık ve transigeanb realistle karşılaştır- ctoute ar-1fcatıon a un caract.ere 
kolay kavranablUr bir ıekilde mıştır. Bu sıfatların ikisi de bir transceno.!ıtı. seklinde teIAkki ve 
anlatmaktır, B. Hilml Ziya ba1- manada, fikrinde sabit, kanaatle> o suretle tercüme edilebilirdi. 
ka bir eserinde (1) ctercümenin rinde musır demektir; müellif, (6·4) «Zaten bu tatbikat ihti • 
yaJ.nız bir nakil l&i olmayıp, ade. ayni kelimeyi tekrarlamamak için yacı, saf riyaziyat ilimlerinde da. 
ta yeni bir eser vermek oldutu böyle yazmıştır. Bunlardan birin. ha sizli olsa da, daha az mü
ekscrlya unutulduğu için cümleler cisl eşyaya izafe edildiği vakit essir delildir. Bu ilimlerde za
ayncn çevrilmekte ve Uirkçe uıı- umuayyen» mefhumuna ıelirse de hiren mütecanis olan bir me
l<tba sokulmamaktadır, Bunun şahıslara izafe edildiii zaman tafizik ikilik unsuru, realistler 
Türk okuyucuyu sofuttufunu, te· «kararında sabit, cesur.e manasına il~ nomlnalistıer arasında. pole-

f t ·ı 1 ·· 'h ıı · gelir İkincisi de hiç bir vakit mık yapmak için bir vesıle do· errua a aı ercume ı ma erın- I · 1 ıı. ktad f k d fr 
den daha zararlı olduğunuıı söy. cilretkAr manasına gelmez. uTa- .urma sl ır.dıt'kkı traısdı~l a. bailn. 

. . sızca a ına ı a e ı meıoe e 
Iemlş olduğu halde kendi tercU- nımakı> dıye tercüme edilmiş bu- . . t T 

1 
. .t ld 11 ' 

meslnde bu hatadan sıyrılama- lunan cconnattre• filli bu fıkrada 1 r~ky~zıyal ı ırn ~rhı~e aı 0ilt uau. a-
. .1 şı .. r o an «z .. ıren m ecanıs.e 

mıştır. G, Bachelatd'ın kıymetll abılmek, vlkıf olmak• mefhumı e f t fi lk 1 af olun-
. k 11 1 ...t c·· .. .. .. Sl atı «mC a Z 1> e Z e 

escrıni cUmleleri tersine çevir- u anı mı~.ır. • unu gunune.o 1 t 
mek ve franıaıca kelimelerin yer- diye çevrilen •1our11ellemenh muş ur. 

4 lerinc türkçe karıılıklarını ve ahergün, mütemadi:yena demek- Biraz ıonra <7 • ) •Fa.kat ~~e-
t . 1 t t· d' ..J.-ı·t.ı. lA o, rlyazlyatcının psıkolo3ısın-

bazan da karıılıkları zannettiii ır. « ns ruc ıon unc n:a ı c:• · · · k 1 · bi l't ı t 11 1 1 den tecrıt edılmıyece o ursa, rı-
kellmeleri koymak suretile tercü- "

1 
r r~ 1 en ~ a m; ve ~r n- yazi faaliyette aemalara ait ıuri 

me etmiştir. Sırf bu sakat usulü c pes orma eurs u ra ona- , bir organizasyondan faila bir şey 
takip ettiği için okuyucularının lisme~ «rasyonalizmi haber veren 1 olduğunu ve her saf fikrin psiko
kolaylıkla anlayamayacakları bir prensıplerıı diye karıılık kelime lojik bir tatbikat, realite vazifesi 
eser vücude getirmis, hatta ayni dizmek usulile tercüme edilerek gören bir misal ile beraber bu
sebep yü:ıtinden sık sık yanılarak medlulleri hakkile anlaşılabilir lundulunu farketmckte gecikll· 
bazı fıkraları hiç anlaşılmu bir bir şekilde ifade olunmamıştır. miyeccktir.11 cümlesinde ushlp sa 
gekle gokmuıtur. Bu fıkra tUrkçeyc, meselA, DÖY· katlığından fazla olar.ık «faire 

Bir kaç misal gösterelim: le çevrileblllrdl: abstrar.tion• fiilinin «hesaba kat· 
TercUme ıöyle başlıyor: (3-1) aBir cihetten ilmi hükUmlerin- mamak, sarfınazar etmek• mef. 

(2) cWUllanı James'denberl, çok de en musır rasyonalistin, künhü- humlarından gaflet edilerek «tec
defa tekrar edilmi~tir ki her mü- ne vAkıf olmadıiı bir realitonin ridn diye tercüme edilmesi ve 
rMıvvcr adam mukadder olarak arzettiği malumatı daima kabul böyle bir hareketi tavsif eden 
bir metafizik takip eder. 11 Bu edeıeldiğini vo diler cihetten en <tlndümenh kelimesinin büsblitUn 
cümlede datalemenh ke1imesf. mutaassıp realistin, rasyonalizmin ihmal olunması fıkraya hiç anla-
1tin «inevitablemenb mefhumun. tefahhus prensiplerinin sıJıhatini şılmaz bir mahiyet vermiştir. Bu 
da kullanılmış bulunduğu a!Jiklr teslim eder gibi bir takım vasıta- fıkra doğru olarak ıöyle terciime 
lken cnukadder» karfllılının sız basitleştirmelere glrljtlğlni edilebilirdi: 11Fakat riyaziyatcının 
kullanılması okuyucuyu yanh!J ııöstermek güç bir iş değildir. ıı 1 psikolojisinden (kafasının içinde 
bir zehaba düşürecek mahiyette· Muhterem profesör, biraz zah- j geçenden). füzuli bir surette sar
dir, Bu cilmlede, «mukadder»' in m te katlanarak tercüme h'kkın- fınazar edılmezse, riyazi faaliyet
türkçedekl ml.ihtelif mefhumla. dae kendisinin koydufu o iUzel te surl bir şemalar orııanizasyo
rından olsa olsa «Allah tarafın. prenslpe riayet etseydi müellifin nundan fazla bir şey .m~vcut ol· 
dan takdir olunmUi• manası an. bu fıkra ile ne.. demek istediğini, duğunun ve ~er ~af fık~ın arka-

sında pslkoloJik bır tatbıkat , rea-

.... •U .. , .. lite hlımetlnl gören bir misal, bu
•••••••••••••••.. lunduğunun farkına varılmakta 

BütUn htanbul halkının 
seve seve görllp alkı!lıyaeağı 

Nefis Bir Şaheser 
AMERİKADA BİRİNCİLİK MfiKAFATI KAZANAN FİLM 

SÖNMEYEN IŞIK 
bUyU.k mucid Edi*>n'un meraklı ve nıtlthlş maceralarla dolu he.yatı 

Baş Rolde: 

SPE NC ER TRACY 
Numaralı koltukl&rın bugün erkenden aldırılması r!ca. olunur. 

Yrıırın akşam SARAY sinemasında 

BUyUk Filmlerin bUtUn Lilka ve ihU,amı ... 
Sinomamn en gU zeı kadınları ... 

BUtUn senç kızları al~k&d&r edeıı bir Fllm ••• 

ALTIN HAL KA 
HiSll ve ihtiraslı mevzuda o lan film ba.şlıyor. Bu muhle<Şem 

şahetıeri yaratanlar: 
Olmcyen Aşk filminin Elveda Gençlik fılmlnln 

kahramanı yıldızı 

LAURENCE OLIVİER GREER GARSON 
Fakir ve çeyizsiz kızlar nasıl evlenmeli?.. Mily<mer kızları da nasıl 

L evlenmeli? ••• 

aeoikllmez .• 
Ayni sayfada «Az çok vazıh şe· 

kllde •• , :ıı diye başlayan fıkranın 
ortasında o-dans des fonctions plus 
OU mofns melCeSD cümlesinin at. 
landığı ve itallk harflerle üzerine 
dikkat çekilen ıcorserıı fiilinin 
ıtakviyeı mefhumu yerine, gali
ba bele takılan korseye benzerli· 
ğlnden doğan bir tedll sevkilc, 
ırkuşatmak11 diye çevrilmiş oldu· 
ğu göze çarpmaktadır. 

Sözü fazla uzatmağa hacet yok. 
Y~ni tımt Zihniyet'ln ilk beş say. 
fasındakilcr arasından seçtiğim 
bu misaller tercümenin nasıl ya. 
pıldığını aöstermeğe kAfidlr sa
nırım. 

Yukarıda zikri geçen kıymetli 
eserinde (s. 381) bazı tercOmele· 
rin uğradıkları tenkitlerpen bah
sederken abu tenkitlerin mütcr-
clmlerı daha dıkkatlı davranma
l!a sevketmesl itibarile çok ehem· 
miyeti vardır. Fakat bunlardan 
bazıları samimi bir niyetle değil 
gizli iikirlerle yapıldığı .• ıı mo. 
talcasını yürüten muhterem pro
fesör, öyle sanıyorum ki, istik
balde kendisini daha dikkatli dav 
ranmaea sevketmekte beni haklı 
ve samimi bulmakta tercddUt et-
mez. Rauf Ahmed Hotinll 

(1) Uyanış devirlerinde Ter
cüme, 1935, s. 382. 

(2) Burada ve ileride kayde· 
dilen rakamların blrinclJi tilrkçe 
tercümenin ve ikincisi fraru;ızca 
metnin sayfalarını gösterir, 

(3) Realist ve rasyonalist. 

G. s·korski 
Rusya ya 
gidiyor 

Polonya Başvek:li 
Stalinle görüşecek 
Londra1 18 (A,A.) - Polonya· 

lı mahfillerden öirenlldijlne gö. 
re, Polonya Başvekili ve Başku
mandanı General Sikorski Rus 
devlet adamlarile görilşmek ve 
Rusyada teşkil edilmekte olan 
Polonyalı tümenleri tefUs için 
Sovyet Rusyayı ziyaret edecek
tir. 

General Sikorıkinin ziyareti, 
Stalinle Polonyanın Moskova bil
yük elçisi profesör Kot arasında. 
ki görü~eden sonra takarrilr et
miştir. 

Napo~i 
bombalandı 

lngi liz tayyarelerinin 
akmlarr ne tices:nda 

ölen ve yaralanan!arvar 
Roma, 18 (A.A.) - İtalyan or

duları umumi karargAhJ.ıtın 534 
numaralı tebliği: 

Bu gece düşman tayyareleri, 
birbirini takip eden dalgalar ha. 
llnde Napoli'ye hücum etmlsler. 
dlr. Maddt hasar alır de41ldir. 
Sıgınaldara girmemis olan 20 ki· 
şl, bir bomba ile yıkılan bir bina. 
da ölmüşlerdir. Sivil halktan 40 
kişi daha yaralanmıştır. 

Catane'a yapılan aon hücumlar
da ölenlerin miktarı cem'.an 30 
kisidir. 

Sovyefl Jre göre 
(Bqı ı incide) /§/ 

lar ağır z&ylat vermişlerdir. 
Londra, 18 (A.A.) - Görttn~e 

göre Ruslar, günlerdenberl karşı 

hücumlar yaptıkları Tula bölgesin~ 
de bllyUk bir ınuvaftaktyet kaza-ı· 

mtflardır. 

Kırım'da çarpışmalar devam et. 
mektedir. Almanlar, Kcrg'ln alın_ 

dığını bildirdikten ıonra. şimdi Kıt.f
kasya'ya varabilmek llmldinl gö,. 
termektedlrler. 

Holandaya 
ist iklal yok 

(Bqı 1 incide) -
bir ırkdllf sıfatile Alınan bölgesine 
ilhak edilmeleridir. IstlkW. Aıma.n
ların erişmek istedikleri arkad&flık· 
la telifi rnUmkiln olmayan bir feY· 
dir.• 

Umumi vali, Holandalıların Al· 
manlnrla ayni ırktan olduklarını, 

takat onlar gibi inkişaf edememek 
bahtsızlığına utr&dıklarını ve bu 
hatlnn ta.ahihl icap ettiğini llA.vc et. 
mi,ur. 

Neu Zuriher Zcitung'a göre, M. 
Seyss Inquart, Holanda için söyle. 
diklerinin Norveç'e de tatbik edilı:

ceğinl teyid etmif ve haricl temsil 
ile lktıaa.dl birlifin mutlaka lüzum
lu oldu#lJnu, yent nizamın klmse,>e 
istlklM mUsaadeat vermlyoceğlnl Ko. 
lonyadaki nutkunda belirtmiftir. 

OL OM 
Bay Hakkı Katran'ın Eşi Bayan 

R~FİKA KATRAN 
diln sabah öldü, Cenazesi buaün
kil Çarıamba günü kaldırılarak, 

Kadıköyde Osmanata camiinde 
Öğle namazı kılındıktan sonra 
Karacaahmet Mezarlıiına defne· 
dileccktir, MevlA Rahmet eyliye, 

Tokio, 18 CA.A.) - Irak hü
kOmetlnin Japonya ile siyasi mil· 
nasebetlcri kesmek kararı üzeri
ne Japonya Hariciye Nezareti 
Batdattakl Japon işgilderine der. 
hal orta elçllill kapatmak emrini 
vermiştir. Japon işgüderi hava 
yolile Japonyaya dönecektir. 

Tokio'nun sallhiyetll mahfUle· 
ri, bu tedbirin, ııeçen nlsandanbe. 
ri devam eden vaziyeti nihal ola
rak tesblt ettlfini belirtmektedir. 

Parti müf etf ş ~eri 
arasında değ:ş·klik 

Ankıu-a, 18 (Huıust muhabirimlz_ 
den telefonla) - Açık bulunan c. 
H. Partisi Seyhan bölgesi mU!cttiş. 
llğlne Mardin mebusu Halit Onar 
tayin edilmiştir. Sağlık durumu dn
layıslle rnU!ettlşllk vazifesinden af 
dileyen Iata.nbul mebusu Sadettin 
Oras'ın yerine Yozgad mebusu A
rat'ın tayinleri Genel Başkanlık di
vanınca kararl1L9tırılmrştır. 

Ankara, 18 (Telefonla) - C. H . 

Partisi umumi idare heyetinde açık 

bulunan A.zalığ'a Afyon mebusu Şev. 

ket Raşid, Genel Ba.şkanlık dlvaııır.

ca HÇllmi,Ur. 

Müsavat evet, 
imtiyaz, hayır ! 

(tsaşı l incide> X§ 
muş bir menfaat dolabı karşısın
da kaldık. Amme menfaati yü
zünden glriıtiilmlz bu mücadele 
yüzünden Belediye Memurin koo
peratlfl bize dava açtı. Aylarca 
mahkemelere gittik, geldik, çok 
~ükilr neticede ceza mahkemesi, 
Amme menfaatine hizmetimizi 
takdirle yadeder yolda bir beraet 
kararı verdi, Fakat içyUzUnU or. 
taya koydulumuz işin temeli ne· 
kadar muhkem ki kılına bile ha. 
ta ıeımedi, aynı hlzla bAlA işle
yip gidiyor. 

Mahlmatımız, yalnıı ekmek, 
otobils ve yağ işlerinde karşımıza 
çıkan üç Mdlse ile kalmıyor, sağ· 
dan soldan buna benzer pek çok 
şlkAyetler duyuyoruz. Netice ola
rak insan şu kanaate varıyor ki 
bu memlekette doğmuş, bUyUmüş 
bir takım adamlar, TUrk kanun. 
tarının kcndllerine verdiği mU· 
savi hak ve fırsatın kadrini bil
miyorlar, bu memlekette kazan. 
dıkları paranın bir kısmını kendi 
lehlerine imtiyazlar kurmak için 
kullanıyorlar, kap!tUUtsyon ruhu· 
nu apaçık hortlatıyorlar. Paraları 
sayesinde işlerinin diğer vatan
daşlardan evvel görülmesini isti
yorlar, diğer vntanda5ların zara· 
rına olarak kendi lehlerine hu
ııust fırsatlar, dolaplar yaratıyor
lar. dl~erlerlnin rahatım, sıhhati· 
ni. menfaatini tehlikeye ko~·acak 
usullerle iş görilyorlar, devlete 
karşı vazifelerini namus dairesin
de görecek yerde kaçamaklar 
arıyorlar. böylece yurda ba~h. 
dürüst ve namuslu valandaşlara 

nisbetle imtiyazlı blr mevkie çı. 
kıyorlar, kendilerlle milsavi şart· 
lar altında rekabeti imkwız bir 
hale koyuyorlar. 
Azlık dedilimlz zümrelere men 

ıup herkesin bu fenalıklara i~ti
rak ettl~ini iddia etmiyoruz. Fert 
olarak arada namuslu, dilrüst 
adamlar olduğuna, bunların di
~erlerinin ~idişinden eza duydu
iuna eminiz. Fakat ortada her
halde aiır bir yara vardır. Umu
mun menfaati namına, Tilrk ka
nunlarındaki müsavat esaslarının 
korunabilmesi namına bunun de
filmesi ve çaresinin bulunması 
!Azım dır. 

Bu mesele üzerinde yarınki ya. 
zımızda da duracaiı:ı. 

Ahmet Emin l" ALMA'X 

• 

Pakat ) Ukııckten atan keli mele· 
rln arka&ıııda ııulh arzu,.u, aıılıı':'. 

ma emeli pek açık bir surette o. 
kunnıaktadır. 

Japonlar a<·aba barıştan ne nn. 
Jıyorlar'? Tıpkı Almanların AHu. 
pa kıtası hakkında aııladıklarrn .• 
Diyorlar ki: «Bizi A'yacla ken: ı 
ballmlı.c bırakııı. l'Uderce mllJ '"' 
Çinlinin l8tlk1fıllnl yok cdcllm, on
ları blz.Jın emrlmlzde çalıtır eı.lr ıı. 

rWerl haline indirelim. Çln'i bnihs7. 
larken, Jllndl~lnlyl \'C diğer mü. 
nasip yerleri alırken 61zJ rahat hı. 
rakınız, lktısaıll tazyik redhlrl knl. 
lanmayınız., etrafımızda çemb<>r 
çevirmeyiniz, halimizin zarureti!'. 
rllll kabul ediniz, biz de izi rahat 
bırakırıı..• 

.Japonyanın ~ Uksek Çin medeni· 
yetini yıkmak, asli ruhlu Çinlllerl 
köle haline indirmek \:C toıırak 

hırsını r·ran!!anın, Holıuıdanııı, fır· 

sat düşerse Rusyanın aleyhJne o
larak doyurmak ~rtlle Amt'rlka 
'~ ln&1Jtere llc ı.ulh yapal'atına 

'\·e Alman;taya hiç tereddiit etml'. 
den arka çe\·lrcceğlne §Upbe yok. 
ı,•akat böyle bir "ulhun bir muta. 
rekeden ne farkı ola<"ak '! Japonlar, 
bir defa ,•akit ve fırsat bulup Çin. 
111erl yüılen•e milyonluk köle ıü. 

rWerl lıallno lndlr51nler ve As~·anın 
hanı madde kaynaklarını ele geçir
sinler, Alrııanlann bir \akitler Nrı 
tehlike diye bağırıp durdukları 

tebllke taınamtle gercekleşlr, ~U· 

niln birinde bütün Alyayı, bUUn 
Amerikayı, hatta Anupayı teh· 
dld eder bir mf!vktc gcleblllr. 

Japonya; keneli 1 tedltl yolda 
bir sulh için Amerikanın kapıları. 
nı suntukı kapalı baıla<-aktır . .Japon 
lar ıokı-:mışlarsa, ze<:ri tedblrlede~ 
kurtulmak istiyorlarsa. Çlnde ba_ 
rrş kaırulmuına lhtty~ d11yu~·or. 

lan.a kendi aralarınılaki ifrat ce
reyanlarını bofma.ktau ve Çin la· 
tlkllllne 88y{l ıöıııtenrek Çindc 
ant'&k lkhııadi Jl&%lLf'lar aramaktan 
b .. ka çareleri yoktur. 

Bunu kavrıyaınayıp btıgünkü 

•fır yük altında mücadelelerin' 
ı1evam edecek ve Amerika ve in· 
gııtcreye "Wihla saldıracak olur. 
lana blr vakitler yeallJk hamlele. 
rlnl ve çarlık Bu y&6ıoa karşı za. 
ferini hayran hayran seyrettığlmb 
Japonyanın çökUntUsinil '\"9 dör. 
dllacU l'lerecede bir devlet derece. 
ı.lııo lamc&lnl ıiroccflz. 

Bir Alman 
generali öldü 

(Batı 1 incide> X 
yaralanmış v~ hastaJıancye göttlrtl. 
!Urken ölmllştUr. 

Führer, vazife bllfında. böyle feci 
bir OIUme kurban giden bu 11ubay 
için mllll cenaze töreni yapılmasını 
ernretmifUr. Umumi harpte hava 
muharebelerinde 62 za(er ku.anau 
bu yüksek av tayyareclsinin hatıra. 
sını tazir. etmek ve Alman hava kut 
vcUcrinln yeniden tanzimi csnaBı'l· 

da yaptığı bUyUk ihlzmetleri milkA· 
!atlandırmak maksadUe, Führer, Uç 
numaralı av filosuna General Udet 
filosu adını vermlftir. 

A lmanlara göre 
(Başı 1 incide) X 

Kırımda sava~ tayyareleri VE 

Stukns'lar Sıvastopol IstihkAmla. 
rına ve liman tesislerine imha edL 
el darbeler indirml~lcr, bilyUk bir 
nakliye gemisini batırmı5lar, bir 
torplto muhribi ile bir ticaret ee· 
misini hasara uğratmışlardır. 

Bcrlin, 18 (A.A. ) - Alman 
radyosu, Kırımda Almanlar ta. 
rafından 68 tank ve 368 top tah
rip veya iğtinam edildifinl ha· 
ber vermektedir. 

Di:er taraftan, Kırım limanla. 
rında ve sularında 60 gemi batı. 
rılmış ve 69 iCmi ciddi surette 
hasara ulramışlır. 

Vişi, 18 <A.A.) - Arazinin don 
maya başlaması üzerine muhare. 
beler §iddetini arttırmıştır. 

Karclidcn Donctz havzasına ka
dar çok çetin muharebeler cere· 
yan etmektedir. 

Moskova radyosu Almanların 

Moskova rnilda!aa hattının bir 
kısmını yarmış olduklarını ve 
Moııkova cenubunda Tulada Rus
ların arazi terkettiklerini blldir
mlştir. 
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TORKiYE 
IŞBANKASI 
Kllçak ta•arraf 1942 İKRAMİYELERi 

1adet2000 liralık= 2000.- lira 

" 

beaapları 1942 

IKiAMtrE Pi.AHI 
K.EŞİl>t:Lm: 2 Şubat, 4 Ma-

y.ıs, 3 Aiustos, 2 İkinciteil'in 

tM"ihlermde yapılır 

==· 

3 lt 1000 • = 3000.- • 
2 ,. 750 • =1500.- • 
3 ,. 500 • = 1500,- • 

10 • 258 .D = 2500,- :. 

40 JI 100 • =4000,- JI 

50 • 5i • =2500,- • 
200 ,. ~ • =5000,- • 
2-00 il lt • =20e6,- , 

İSTANBl·ı, BELEDİl'ESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Dram lı.t ı da İstiklal caddesi Komedi kısmında 

B11 ak .am .29,30 da 
~ERDİYE:SDE 
BİR IŞJK 

Gündin saat H te 
ÇOCUK OYUNU 

BH ak am ~at 20,38 da 
KÖR DÖVÜŞÜ 

~·----------.... --~--~-

l H i K Ji 't' I~ 
AHMET ONBAŞI 

1 Yazan: Necla MARAŞ 1 

Çocukluğumun aşağı yukarı bU- - Çocuk, çocuk dedi. Sonra göz-
tiln seMkri aşağı yukarı Anadoluda lerlni ymc karştlara daldırarak mı
geçmiştır. Onun için mı bilmem ? I. rıldandı, 
çimde dalma oralara karşı bambaş. - Ne edecek kaçtı ise kurtul· 
ka bir sevgi, bir yakın!Lk duyarım., muştur... Ahmedin halindeki dur. 
o zamanlar Karadorılzin iç taraf- gunluk artık canımı sıkıyordu. Çok 
Jarında kUıçUk btr kazada oturuyor- zaman onun karşısına geçer saat
duk. Dört tarafı ağaçlık kocaman 1 lerce konuşur, fakat ağzını açtıra. 
bir bahçe ortasında bir cvlmız var· mazdım. Artık evde de bir tattıızlık, 
dı. Orayı öyle severdim ki, bUtUn gtzll konuşmalar, !ısıttılar bir takım 
günüm çarşıya biraz uza!{ olan eve değişiklikler başlamıştı. Kcn<li ken. 
öteberi taşıyan ve boş zamanlarında dime hırslanıyordum. Ahmedin 
bahçe He uğraşan Ahmcllc beraber köyUnc düşman glrdise ona ne. Ba
gec;erdi. Ahmet bana tnc r dalından na neye surat ediyor. Evdekilere ne 
dlidUk yapıp kendi de kUçUk kava- oluyOf'. Bir sabah penceremin önUn
lrm aldı mı, bUtUn zevkim onun iç. d ki seslerle erkenden uyanıp dışa· 
li dağ havalarını bu ufncık tahta nya balonca, bahçe kapısının önüne 
parça ına sığdıran ncleslni d nle- Ahmed! omuzunda heybesi e duru
mcktl. Her ay başı parasını alıp ko. yor, babamla konuşuyor gördUm. 
yüne annesine giden Ahmed.n arka- Bir aralık babam: 
sından bazan saatlerce tepine tepi- - Aman dedi. KUç{lk uyanmasın 
ne ağladığım olur. Bu yUzden epey kıyameti koparır. Daha sözlerini bi
de azar işıtlr.dlm. Ahmedln köyUn- tlrmeğe vakit kalmamıştı kı, içer. 
de bir de nişanlısı vordı Emmlslnln de bir vaveyladır koptu ve yalın 
kızı Halime. Bazan köyUnden anne- ayak kendimi bahçeye attım. O gün 
ılnden bahsederken, garip bir ço- Ahmetten ayrılıp içeri glrdığlm za_ 
cukluk teces Uslle lAfı HalimC"ye ge. man Meta hasta ld•m. Günlerce 
tirir, onun bUyUk bır mahcubiyetle kimse ile konuşmadım. Hem bu se
kızanp bozararak anlatışını katıla fer Ahmet harbe gitmişti. Tei<ru 
kauta gülerek dınlerdim. O zaman gelmesi şüpheli idi. Heı· gUn onda..1 
eline geçirdiği bir değneldc beni ko. yeni bir haber bekler, urlık yal. 
vıılar: nız kaldığım bahçemde dolaşır du-

- Hadi oradan, ne isteyon ben- nırdum. Mesafeler bUyUklertn kalb· 
den dıye. Bahçede dört tarafa koşar- !erindeki en ciddi bağları bile söker
dı... GUnler öyle gUzel geçiyordu ken tabii ki benim çocuk yüreğim 
ki ay başı geldiği halde Ahmedın de Ahmedl yavaş yavaş unutuyorju. 
köyUne gıtmeyışlnl bile unutmuş- Aylar, seneler birbirini kovalıyarak 
tum. Fakat Ahmet artık gUlmUyor geçtıler, Harp, sulh, dUşman sözleri. 
benimle koşmaca oynamıyordu. Blı' nl yavaş yavaş öğrenmeğc, mAnaları 
gün onu aşağı bahçede belini kuru- nı kavramağa başlamıştım. GUncşll 

muş blr ağaç kUtUğUne dayamış dU- \'e sıcak b r haziran @nlydl. Bahçe. 
şünUyorken buldum. Hemen yanına deki bUyük kestane ağacının altın

koşarıık: da oturuyordum. Bırdenblre bahçe 
- Ahmet ded m. Ne yapıyorsun kapısı açıldı. Babam içeri girdi. 

orada? Başını hızla çevirdı. Gözle. Dalgın yUrUyordu. Yanına doğru 

rini mlntanmm yenine kuruladı. koştuğumu görünce eliyle işaret: el· 
_ Hiç dedi. DUşlınUyorum. Bizlm U, durdum. 

köye dUşman girmış de. - 'Bak dedL Hırçınlık yapmıya-

- DUşman mı o da kim? Beni cağına söz verirsen seni Ahmedin 
elimden tutup yanına oturttu. köyüne götüreceğim. Otomobil ya-

- Düşman dediğin şu senin rım saate kadar gelecek. Içimde 
korktuğup köp k sUrUlerınden de 

1 
eski gUnlerln Ahmed! canlandı. Se

beterdır dedi. Tarlalarımızı basıp vinçle atıldım: 
mallan götUrllyormuş. 'J'claşla aw_ - Sahi mi, Ahmet gelmiş mi? 
dun. Babam ağır ağır devam etti: 

_ Ya Halime ne yapmış? Başını - TelAş yok, Ahmet şehit olmuş. 

iki tarafa bUkt.U: Bunu ailesine haber vermcın için 

• 
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ı , KURTULUŞ _, 
Fiya\I 

her 
yer~8 
4,5 

1 Doktorlar'.. ~ank~~ılar, klltipler. mühendisler, 
velhasıl butun rnurekkeplj kalemle yazı ya. 
zanlar, mürekkebin ceplerine akmasın. 
dan korunrnaı;ından ve ucun bozul A.Jıt.7".:~'ir 
masından kurtaran yegtine: • 

Kırmızı Halkalı T 1 K U 
Dolma kalemi uradJS' 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA Av:upada dahi tasdik olunduğı 
glbı Almanyanın bu icadı, mü 
rekkepli kalemle yazı yaz. 
nak mecburiyetinde olar 

Dozulan par~ 
rın yedekleri_ ı_ • .ın. 

ücreti alınma~. 
maliyet fiatına yerl,_. 

ne takılır. TİKU k•1 

sekiz parçadan ibaret ol(" 
her bir parçası bulunur. I> 

Nevralji, Kınklık ye Bütiia Ağnlarınızı Derhal Keser ınlkı hakikaten bu ezi· :1 
vetten kurtarmıstır O, 
TİKU ucu 1~ ,4 

icalnısda ıiH• 3 kaşe ahnanlir. Her Jetıi• .... k.tWa " llll'a.da iste1lntz. 
aşınmaz. " r.t 

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN ll*1liıl 

JtataiU,.e Mi4eba._ 
Dhaa1ehl Mı& 

Muayene saatleri: Pazar 
haric hergün 2,5. Tel: 23698 

DOllTO.R 

/ TAllANTO 
Dallili hasiahklar mi6ebulw 

CPNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR) 

TOnel, Şahdeflrmen s. No. ıs 

Tel: 49ZH 

--- DOK.TOK ---
Ç l P R LJ T 

Cildiye ve Zühreviye Mütehas
sısı. Beyoglu Yerli Mallar Pa. 
zarı karılısında Posta sokaiı 
köşesinde Meymenet apartmanı 

im••W•Tel: 0353 lilll•• .. 
ZAYİ 

Fatih Nüfus memurluğundan 
almı~ olduğum nüfus hüviyet ciız
du.nımı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Mahmut oğlu 337 doiumlu 
Ali GürtUner 

,.------19!111------------~ .... 
VATAN GAZETESi 

iLAN FiYATLAR! 

Bqlık 
1 nci _,.. 
2 noi :t 

3Unoü :t 
4 üncü • 

750 
500 
400 
150 

50 

Bir gece bekcisi 
kömürden zehirlendi 

Kazlıçeşmede Yani adında birinin 
fabrtkasında gece bekçiliği yapan 
Halil oğlu Faruk evvelki gece bir 
mangal ateş yakarak yatmış, fakat 
kömlirden çıkan gazlarlıı zehirlen. 
mlştir. Faruk baygın bir halde Ye. 
dikule hastahanesine kaldırılmıttır. 

Halı fiyatları yükseliyor 
Son günlerde halı fiyatlarında 

bUyük bir yilkseliş göze çarpmak
tadır. 

BugUn eski fiyatlar nazarı itib3. 
ra alınacak olursa, halı fiyatların

daki yUkscllş metre murabbaında 

7 - 8 lirn kadar bir yUksellş göster
mektedir. Isparta halıları 20 • 22,5 
liraya kadar yUkselmlştlr. Allka. 
dar tüccarlar fiyatların daıta da ar
tacağını söylemektedirler. 

İskeleden düşerek 
yaralandı 

UskUdarlı inşaat ustası Agop 
dUn Caddebostanın<la bir inşaatta 
çalışırken iskeleden diişerek muht,_ 
Uf yerlerinden yaralanmıştır. 

Agop Nilmune hastahanesine kal
dırılmıştır. 

bana mektup geldi. Bizim adresi 
vermiş. 

Başıma ağır bir .şey indi sandım. 
Gözlerim yana yana sulandı. BüyUk 
bir insan ağırlığtylc: 

- Fakat babacığım, dedim. Bu o 
kadar kolay değil, ya Halime nt ya. 
paca.k ştmdl? O içeri doğru yUrUr_ 
ken: 

- Orasına sen karışma dedi. Gi
deceksen hazırlan ... 

* Otomobil yeşil tarlaların arasında 
kıvrılan yolları aşarken ba\ıımı pen
cereeıne dayamış Ahmedin S()n gUn· 
lere kadar bana tatlı tatlı anlattığı 

Halimeyi dtişUnUyorduın.' Uzaktan 
tepenin dik yamacına serpilen evler 
görfinUyorlnr, yolda ba.şı bo., dola
şan inek ve at sürUleri gUrfilt.U ile 
kaçışıyorlardı. Ofumobılden inıp 

köyUn içine sapan yolu döndllğUmUz 
zaman kulaklarımıza. davul .z.urna 
.sesler! çarptı. KUçük bir evin eşiği
ne çömelmiş oturan ihtiyar bir köy. 
IUye yaklaştık. Ellmizd&ki klğıtta 

yazılı adresi göstererek Ahmedin 
annesini sorduk. Yaşlı adam şöyle 

bir yUzümUze baktı, sonra: 
- He ıı.nla.dım dedi. Emlfte onla. 

rın dllğllnU var bugUn. 
- DüğUnU mi!? Kim evleniyor? 
- Halimeyi alıyorlar ya? Hepimi-

zin gözleri doldu. 
- Ya demek Halime ~eUA oluyor 

REKOR! ••• 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
A1liNıM ltik4-t: İırta.W 'l'itiin 6imrik IettıterH s.kak 21 Ne. 

Tel: %419'7. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
50 Kı. Yağlı alemin)'l:lılll boya 
50 > Toz bc>ya • kanarya sarı.s1 

80 • • • toprak renci 
208 Adet pencere caını 54 X 95 
se ,. • ,. 48X ıoı 

280 Kc. Sülyen boya 
35 > Siyan boya 

260 > Bezir yap 
100 » Skatif 

100 • Reberoit muşamba macunu 
200 Metre katranlı muşamba 

28 Tabaka siyah saç 

1 - Yukarıda cins ve miktarı 1azılı 12 kalem ınalzenıe paur
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 25/11/941 sak güail saat 10.30 da Kabataşta Le. 
vazını şubesinde müteşekkil Alını komisyttnuntla yapılacaktır. 

3 - Her kalem Jçin de ayrı teklif kabul edilir. 9865 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen Dedeli (45.000) kırk beş bin lira olan 100 ton piri

na yağı 1/12/1941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 

Ankarada İdare binasıada satın alınacaktır. 

Bu işe (irmek isteyenlerin (33 75) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14 de 

kadar Komisy&n Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şarbıameier parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (9902) 

s.iıiai "' Nfllliyat Müdiri: AHMET EMİN YAI..MAN 
B.ıldıiı yer: VATAN MATBAA.si 

Tenzilatlı kitap listemiz 
Blrlacl Liste 

500 kuruşluk 10 kitap 250 kuruşa 

Aşk Güneşi Etem İzzet Benice 150 
75 
50 
50 
40 
40 
30 
30· 

Donogo Asri komedi 
Parmak/arife Konuşan Kız Hallen Keller 
Tarihte Kadın Sima/an Ahmet Refik 
Bir Öğretmenin Romam Huriye Öniz 
Gözlerin Sufi Nur TahsiU 
Bizim Türküler Vasfi Mahir 
KağJf Oyunlar1 
1939 Harbinin Menşeleri 
100 Fal (Manzum) 

ff. Moruva 
Necdet Rüştü 

25 
10 

500 
Bu lııtedekl kitaplar 15 k11poo 11nıkabllinde 230 kuruta alınablle· 

<'ektir. 

bdncı Liste 
10 liralık 12 kitap 5 liraya 

Çapkm Kız Aka Gündüz 
Abdülhamit ve Yiidız haf/rafı Tahsin Paşa 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 
Bizansın Son Günleri İskender F, 
Cem Piyes 
Moskova - Roma Falih Rıfkı 
Hayatm Sonbaharr Dr. Poşe 
Bugünkü Japonya Resimli 
Yeni Türk EdebiyMı Vasfi Mahir 
Faust hakkında Adnan 
Vataqdaş için Medeni Bilgiler l/Fet 

125 
150 
125 
100 
75 
7.5 
75 
75 
50 
.50 
50 
50 

1000 
Bu ll!telkkl kitaplar 29 kupu mukabilinde bq liraya alınablle. 

cektlr. 

Bol mürekkep 
, bırakıldıeı halde, her ne • ,ı 
Je durursa dursun, mürekkep alt111 eıı 

/ .;e kurumaz. TİKU en sağl.am ve f' 
kullanışlı mürekkepli kalemdır. Hct' 

de arayınız. Taklitlerinden sakınınız. i)ıef 

alır. 

Kuvvetli 
basılırsa 

4 kopya 

çıkarıla. 

bilir. 

deki HU EaRasıy diEatRinD 6 
ARAYINIZ· 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankasr 
KurulUf tarihi: 1888. - Serma yeeı: 100.000.000 Türk Utal 

Şube n aj~ adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ııtvi banka mu&melelert.. 

Para biriktirenlere 28,000 lira iluaınlyc veriyoa 

Zıra.at Bankaaında kumbara!ı ve ihbarsız tasarrut hesap1arıııclJ 
en az 50 lirası bulunanlara senl!de 4 defa çekilecek kur'a ile _.,ır 
daki plana göre lkra.miye dağnı!acaktır . 

4 det 1,800 llralak 4,000 Ura llO IMkt IO Unhk 5,900 1ltl' 
4 • 508 • :?,000 • , 

1%1 • • • f,800 
4 • Z5t » 1,IOt » '° > 1.. • 4,811 » tit • ıt • 1.208 

1 

DİKKAT: He&aplanmızd&ki paralar bir eene l.Ç'lnde 50 1~ 
aşağı dUşnıiyenlere ikramiye çık tığı takdirde 90 20 fazl~ 
verlleoektlr. Kuralar ıened• 4 defa, 11 Mart, 11 Hazı.ran. 11 ~fi 

11 BirlncikAnun da çekilecektir. 

RADYO 
Buıiiakü Proıram 

7 ,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 MUzik 

cuk klübü 
19,30 Saat ayarı 

19,45 Serbest 10 

dakika 

-
f ' 

8,15 Evin saati 19 55 Müzik 5 
8,30-8,45 Milzik ' , 

12,30 Program 20,15 Radyo gazc 

12,33 Müzik 20,45 Milzik 7 

12,45 Ajans 21,00 Zirant tak ' 

13,00 Müzik 
13,30-14 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Milzik 
18,25 Konuşma 
18,45 Radyo ço. 

21,10 Müzik ' 
21,30 Konu~ma 
21,45 Müzik 
22,30 Saat ayan 

22,45 Müzik 
23,00 Kapanış 

TAKViM 
19 TEŞRİNİSANİ 19U 

ÇARŞAMBA 

AY: 11 - GÜN: 323 - Kasım: 12 
RUMi: 1357 - İkinciteşrin : 6 
HİCRİ : 1361 - ŞEVVAL: 29 

VA..K.tr Z&VA.Lt u,.ut) 

GÜNEŞ: 6,52 2,04 
ÖGLE: 11,59 7,11 
İKİNDİ: 14,32 9,45 
AKŞAM 16,48 12,00 
YATSI : 18,24 1,35 
İMSAK: 5,09 12,21 

BORSA 
18 TEŞRİNİSANİ 941 
Sterlin 5,2375 

100 
100 

Dolar 129,9625 
İsveç kronu 30,99 

E.aUm Te Tü't'üf.t 

1933 Türk borcu I 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas _ Erzurum 
Anadolu Dcmiryolu tahvili 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altın gran'\ı 

... &. 

23 80 
20 75 
20 58 
49 25 

25 80 
24 70 

118 50 
3 60 

,. 
~/ 

snğa: ı - A1enı; Ç; r 
pıp geri gelme. 2 - Zedele' p9· 
müstemlekede çalışmak OzcrC Çl• • 
ra ile tutulmuş Hintli vcYıı 

1 
c

liye verilen isim. 3 - söylöl ı;ı 
ni kısa i~aretlerle zaptcdeıı; dl" 
kuş. 4 - Adet; Davulun sri~cıc· 
şı, 5 - Genişlik; Ur. 6 - •

1
1?11' 

leri kaldırılıp bele asılan esi' fi "' 
nevi elbise; Anadolu Ajansı. ~es 
Pişman olup vazgeç! ,A.'ltJ'l:crs 
Matmazel. 8 - Bilet. 9 - ıı•· 
vasıl olan; Tersi: kocası veY8 ııe 
rısı ölmüş insan. 10 - flC~ad· 
Çok iyi, 11 - Adlar; Asıl 
de. ~sJB" 

Yukarıdan a ağıya: 1 - 111 •· 
denizde bir liman. 2 - raı 11 
şan; Tersi: Fransada bir ııc • 
3 - İmek masdarından şar~. f" 
gası müfret muhatabı; Tef5 ~\" 
lanya'nın eski ismi. 4 -. \'

9
6 

na iki istifham: Bir şchır. 6 
Telefon nidası ; Bir mcyvıı. 

611
re

Bir nevi cetvel; Zikretmek 
1 

tile. 7 - Bir nevi halif tat 
1 Jl' 

rek 8 - İrat ·, Beraber. 9 _. """ . • • Jcll•':.'.:.ı 
marn havuzcuilu ; Bır nevı tııt'"-
10 - Kaldırma ; Zamanın ~c
matından; Bilyük. 11 -
lik; l\I~nalı. 

Dünkü ltulmac:tftın h•111 11ı: • Jtlıır 
Soldan sağa: 1 - ~ u s 

ha! Başka bir .şey söylemeğe vakit d n gllneş karşı tepelere sırma şc- '' ı L' · • ı 
kalmamıştı ki ihtiyar elınl kar;ıya. I ritıer gıbi uzanan dağ yollarını rar· ASKER IK iŞLERi 
uzatarak: !atıyor, ufukta taze ve kızıl bir ak-

Mat. 2 - Amerika: AUi. ı:;ıı 
Zcyncli; Raf. 4 - Ayva; • t1ıl 
5 - Avanak; Sa. 6 - Ar, />\'11 
Tavan. 7 - Zert; Meç. 8 _. 111' 
kat; Erme. 9 - Elbpcn~61;;ıc· 
10 - Eleyen; Re. 11 - P. 

- Nah dedi. Güvey geliyor. Baş- şam başlıyordu. Kadıköy Askerlik §l:lbesi ba§- me; Fa. ..,,,ıf - ~,. larımızı o yana çevirdik. Başı omuz· Gözlerim<ien ÇJlgın 8evinç gözyaş. kanlığından: 

tarının Uzerlnde yti.kselmlş, göğsUn- tarı akıtarak Ahmede doğru koştu- Şubemizde kayıtlı yedek subay 
de kırmızı bir kurde!A ile ilişik Iı- tumu, onun koltuk değneği.Re tutu. ve As. memurlardan bu defa tec
tlklAl madalyası ve bir onbaşılık nL nan kesik bacağına deli gibi sarıl· his edilip de terhis muameleleri
ı;anı sarkıyor. Kollarında biraz gQç dığımı basit bir çocukluk hatırası ni yaptırmamış olanların şubemi. 
hareket ettirillğl kolluk değnekle. değil, bUyUk bir tıergUzeşt olarak ze müracaatları, aksi halde hak-
rlle Ahmet ıwerek bize yaklaşıyor. ıçimde 1akhmm... j ıarında kanuni muamele yapıla-
du. Yavaş ya.vq hararetini kaylıle- N. Maraş r.acı ilan olunur. 

Yukarıdan a ağıya: 1 ,clv· 
JlC t 

yaza; Ek. 2 - Umcy; tıl.l\'11 

3 - Meyva; Rulet. 4 - A~ 6 
köyü 5 - Rt--· An; APC • S / • • . t 
Aklen· Ktene 7 - Kaın° · _,.ıııe. ' • 'VP • 
İkame; Re. 9 - Mars; '.l'•ll'ıı· 
10 - AIA; Saçma. 11 -
Elma • 


