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'ispanyanın hcrbe İngilizler ı . , 
müdahalesi ihti- Hücumları(. 
mali karşısın~ Arttı rd 1 

Almcıny• ile Jı.ly•, alı• 
Jeni:zi ele 6•fİrm•• ifİn 6• 
dcni:zin iJıi lıapı•ın• hıilıim 
olm•I• f•lıııyorler; hnp
lcn iıe:z6ln 11c yıl#ın o I • n 
lapenyol milleti •r:&••U hi· 
lafın• harbe aürii/ı!cnir•e 
aı;lıto m<llılrum oloc•Jıtır. 

y azca: ABiDiN DA VER 
an ~panya dahiliye nazırı ve 

Ispanyol diktatörü gene
ral Frankonun yakın ak

;abası. ve saf eli olan Serrano 
nnerın Almanyada uzun müd

:eı .kalması, İspanyanın Alınan 
•klifierini kofay kolay kabul 
•!me<liğiııe delildir. Dönen şn -
Yıalara bakılırsa mibverciler, İs· 
Panyaya, Fransız Fasından bir 
~ak~ arazi tavizleri mukabilin-
~ iki teklifte bulunuyorlarmı~: 
. 1 - İngiltereye kartı harbe 

rırmesi, 

İ 2 - Veya Alman ordusunun 
spanyadan gec;mesine müsaa • 

de etmesi. 
~!manya ve İtalyanın, İspan

Ya ıç harbinde, general Franko • 
Y~ vardım etmeleri, onun kan 
~?zl_erinc işık oldukları için de
g~dı. l'tlihverciler, yıllardanbe
rı tasmim ettikleri bu baı·pte, 
lıep Fransayı ve Cebelüttarık'ı 
arkadan vuracal\ Lir yardımcı 
t~darik etmek ga)Pfini takip ~ -
~Yorlardı. Fran>a. İsnam anın 
t. lınanyaya yardım etmesine ih
ı::aç kalmadan, krndi ınıinevi 
. .'!:Unluğu yüziinden, içinden 

çllni.ıııüş bir ağaç gibi, bir vu -
ruşta çöktü; fakat, İngiltere da
Yanıyor. Bir müddet daha ge 
çerse, Alıııanya ile İtalyanın bu 
?'U~•~am imparatorluğu yıkmak 
~ınıdıne veda etmeleri lazım ge
J°cek gibi görünüyor. Mihverci
{,:• hunu anlamışlar; Japonya ve 
Panyayı yardımlarına çağır -

~ııılardır. İspanyanın vazifesi, 
ebelüttarık'ın zaptına yardJm 

:de~e~ İngiliz donanmasına Ak
•nızın garp kapısını kapamağ• 

~~.lışınaktır. İtalya da, Mısır ve 
uveyşi •aptederck Akderuzin 

•cğntıbu şarki kapısını kapamağa 
u •aşıyor. 

lltihvercilerin İspanyol yardı· 
~ına ihtiyaç hissetmeleri, bil • 
.assa İtalvanlarm iddia ellikle· 

rı "b· gı ı, Akdenizi •Mare Nos -
~om - Bizim Deniz• haline ge
trenıediklerini, İngiliz donan • 

:;ıa~ının yarı kuvvetile de Ak -
enızde hakim olduğunu ispat et· 

:_nkktedir. İtalyanlar, Cebelütta
hı ve Söveyş şöyle dursun, da· 

1 
a ll_faltayı bile ele geçirememiş
•rdir. Halbuki onlar, kendi ba

"a, deniz ve kara ordularının 
tıı .. 
~ Uşterek taarruzu karşısında, 

altanm bir gün bile dayana -
;'"Yacağını iddia edip duruyor -
~rdı. Maltanın İtalyanın harbe 
f;•diği 10 haziran 1940 tanberi 

1 altaya münferit hava hii<:um
arından başka hiçbir şey yapıla
~aınış olması vr adanın, lngiliz
z~;e,. Yardımcı bir deniz üssü va-
1? esıni görmekte devam etme
..,•, deniz hakimiyetinin kıymet 
.: _?hemmiyetini tebarih ettir -
1 •ge kafidir. Deniz hülmiyeü 
İ~gilizlerin elinde bulunchıiça, 

1 
•!yanların, Mısın ve Süveyşi 

; e geçirmeleri mümkün olamı
gi~~aktır, Çünkü, Mısırdaki İn -
y ız kuvvetleri, Büyük Britan-
1.~ adasından getirilecek yeni 
~k'cn~erle takviye edilecektir. 
e denıze hakim olabilmek için, 
p vvc)fı, bu denizin kapılarını .a· 
k amak lazımdır. Bunlardan garp 
r apısını, İspanyanın yardJmı ve 
k123

' 1 olnından kapamak değil, 
-~~aınağa te•ebbüs bile etmek 
~uınk·· ' · un o;amaz. 
ı; 1~Panya, Almanyanın teklifle
k:ı kabul edip de İngiltereye 
y •sı harbe girecek mi? Japon· 
anın da ı 'h ·ı . "h onu nı vercı ere ıltı akı, 

lspa: cesaretini arttıracak mı? 
1tı.ınd Yanın iktısat ve iaşe bakı· 
liil<J ~ maruz bulunduğu güç· 

erı anlatnıış, bu memleketin 
(Arkası 3 üncü saııfada) 

ABİDİN J)AVEB 

ALMAN FABRİKALA
ED İL Dl RI TAHRİP 

------
Almanlar dün 
dört akın yaptı· 

fngillerede 43 Alman tay
yaresi tahrip edildi 

Londra 30 (A.A.) - Hava 
nezaretinin istihbarat servisi bil
diriyor; Bor.'bardıman tayyare -
Jcri pazar gününü pazartefilye 
baglıyan gece Magd3'burgdeki 
Braun Kohlen kumpanyasının 
bir petrol tasfiye fabrikası ile 
depolarına şiddetli bir hücum 
yaparak yüz kilometreden gö -
rülen bir yangın çıkarm;şlardır. 
Bu yangını infilaklar takip ey -
!emiştir. Bombardıman üç saat 
sürmüştür. Bu taarruza iştirak 
eden tayynrcler şehrin civarın
daki demiryolunu da bombar -
dıman etmişlefclir. 

Jnqiliz ta1ıııarelerinın Almanııava Mi.cumu 

dilmiştir. Gece faaliyette bulunan ı1 -başka bombardıman filoları is- • • ı • t 
tila limanları ?:;:erine yapılmak- ı • n g 1 1 z a y-
ta olan tazyıkı ıdame ederek üs-

Bombardıman servisinin diğer 
tayyareleri Stutgartta büyük bir 
havagazı tesisatı ile manyatu ve 
diğer elektrik teçhizatı imal e
den Bosh fabrikasını bombardı
man etmişlerdir. Gaz tesisatın
da 10 infilak vuku·bulduğu gibi 
Bosh fabrikasında da, büyük bir 
yangın çıkmıştır. 

tende, Flessingue, Calaise, Ilou-

1 
• 

1ogne ve Boriendeki gemj te -
cemmülerini ve liman tesisatım y a r e e r 1 

Keza Lipzig civarında~ı Bı" -
terfeld alüminyum fabrikası ile 
Almanyada bazı demiry<:>lu mer
kezleri bombardıman edilmiştir. 
Belçikada Anvers yakınında bir 

elektrik tesisatı bombardıman e-

brunbardıman etmışlerdir. 

MANŞTA TOPÇU 
DÜELLOSU 

Londra, 30 (A.A.) - Uzun 
menzilli topları bu sabah gün 
doğmadan evvel Fransız sahili
ni bombardıman etmişlerdir. 

Cal."'.i.!: li~ nı r1ht•mlarına tam 
isabetler kaydedildifıi zannedil
mektedir. Toplar sustuktan biraz 
sonra rıhtı.mlarda bir müddet 
yangınlar görühnüştür. 

. (Arkası 3 üncü saııfaıia) 

Başvekilimiz Refik 
Saydam dün akşam 
Hataya hareket etti 

Ankara, 30 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam yanların
da Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu olduğu halde bu akşam saat 
21.30 da Hataya ıritmek üzere 1Chrimizden ayrılmışlardır. 

Baıvekil Doktor Refik Saydam istasyonda, Reisicumhur namı
na umumi kfıtip Kemal Gedeleç ile başyaver Celil "Üner ve hususi 
kalem miidürü Süreyya Andriman, B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, V eki il er ve Parti Genel Sekreteri ve Parti umumi idare 
hey'eti azaları, meb'uslar, Vekaletler ileri gelenleri, Ankara Vali ve 
Belediye Reisi, emniyet müdürü vr merkez kumandanı tarafından 
uturlanmışlardır. 

---·ı---

Afrikada ltalyan kıtaatını 
şiddetle bombardımın etli 

Londra, 30 (A.A.) - İnııiliz ha
va kuvvetleri Afrikada İtalyan 
kıtaat ve naklivf" kollarını bom -
bardıman etmeie dev cylı -
yor. İngiliz tayyareleri Bardia
ya 24 kilometre mesafede İtal
yan mevzilerini ve Maddelina' ı;. 
manını muvaffak.iyetle bombar
dıman etmişlerdir. Sidi • Bar • 
raninin cenubunda bir nakliye 
koluna tecavüz edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri Habiışistan
da iki tayyare meydanını bom -
bardıman etmişlerdir. Dessiede
ki meyanda hangarlar üzerine 
tam isabetler kaydedilmiştir. 
Diğer boıntıardıman tayyare -

!eri Gura'ya hücum etmişlerdir. 

M:ı.vlf Voltllllll Devld ltllaplan mii
teda'Yil senna.yesl müdürlilfönden 

Üğretm•n ve Talebelere 
Beyoflu mıntakas111daki okullar 

öğretmen ve talebelerine blr kolay
Wc olmak iizere İslik!M caddesinde 
Foto • ":ıor mabııa&mdn bir aatı~ 
yeri açılmıştır. 

Al&kadarlat• bildirilir. (9289) 

MEKTEPLER DÜN AÇILDI 
Lise ve Orta o~ullaro yeni muallimler tayin edildi 

DÜN YEN! DERS YILINA BAŞLIYAN lLK OKUL TALEBELER! 

R i bbe n t rop 1 ~~~~7:""""~~ 
Moskovaga 
lıareket etti -Alman Hariciye Nazırı 

Sovyetleri üçüzlü misaka 
ıokmıyı çalışacak 

---•ı---

Sovyet matbuatında 
Amerikaya yakınlık 

Nevwrk. 30 (A.A.) - Reuter 
A iansından: 

Radvo ile nesrivatta bulunan 
maruf Ameriıkalı ııaze~ilerden 
Vi .. the Villia.ms Fon Rıbbenl • 
,.,,,.,•un Berlinden hususi lavyare
si ile alelacele .!\fos.kovaya ıtitmis 
oldıı"'wı.u isl>hbar e<ttiinni s-Ov
lemlstir. 

Villia;m. Fon fübbcntro;,'un 1-
talva. Alma11sa ve Japen,~ :ıra
sında müncltid veni misaı<ı Sov
.. ·et Rusıranın da imza et·mtsini 
temine calııımakla oldu~un ı iliı· 
ve etmiştir. 

SOVYET MATBUATINDA 

Moskova. 30 A.A.) - Dün sa· 
bahki Sovvetler Matbuatı vaze
telerinin ~öze carpan verluinde 
Amerika Hariciye Nazı ··,nın Al· 
man"•. İtaı"a ve Janonva ara
sında aktedilen ti(: tara fu pak
'ı n öt,cdcnberi mevcut ml'.nase
betleri zahire vurdui!u hakkın
daki bevanatını ne<ret.mektedir
ler. 

(Arkası 3 iiııcü saııfada) 

Alman • ScvtJet ittifakurın imzasından sonra Rit-
bentroı> Stalinle qörüşü'l/01" •• 

Bugün Romada!Pakttan sonra 
mühim müzakc- Sovyctlcrin va
relcr başlıyor ziycti değişmedi 

• 
lspanyı harbe girmek 

niyetinde dec'iil ! .. 

• 
Paktın imzası evvela 
Sovyetlere bildirilmiş 

Moskova. 30 (A.A.) - Tas A
iansı tildiriyer: 

Pravda l!azetesi ccBerlinde im
ta edilen ü~ tara!lı pakt. b.ı;;lı
liı altu,da -,d~dııo b.r b&.Slrake· 
lede diyor .ki: 

iki lisede, 

c27 eylülde Ber!inda Alnan-
11a, ltalııa ve Jaı:ıonııa araımıda 
bir askeri ittifak W}aı ımza... 
lan~tır. Pakt Sov11et!er Bir
li<h için tamam.en beklenmedik 
bir fl11/ olmamıştır. zira 'ıakikat
te bir taraftan A!manııa. i:a•~a 
"I' J apan1J4 ve diiier taraftan dıı 
!"'.l)iltere ı:e Amerika a•113ınrta 
esasen mevcut münattbı>tlerin 
tesbitinden başka bir şeu deQil• 
dir. Ve Qene zira Sovıı~ı JıükU.. 
met~ üç taraflı bir paktın ··'lkı"
da imza edi!eee<nnden Alman 
hilktlmeti vasıtasile daha evvel 
haberdar edilmi$ bulunuııordu. 
Paktın manasını tahlil ederken 
evve!emirde şurıısı kaııd<?dilme ~ 
lidir ki J>akt ha1"bin ııeni bir saf
lıaııa. imzadan ewelki safhadan 
daha Qeniş bir $4fhaııa qirmekte 
oldui;unu nıanasını tazammun et
mektedir. Su son cıünlere kada,. 
1ıarıı batıda A vnı.ı:ıa ile şimali 
Afrikaııa ve şarkta da Cine inh>-
8a1" ettiqi ve bu iki bölqe bi,.;.. 
biri?Lden aıın o!du.Qu halde. sim
dı, bu aıınlıila bir nihaııet 1'e
rilmektedir. 

'klasi şu-ı. ~~~~· 
be açılıyor 

• 
Bu ıubelerde latince 
tedrisat yapılacak 
Ankara, 3() (A.A.) - Maarif 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir; 
Maarif Vekilliği 1940/41 ders 

yılından itibaren An.kara Erkek 
Lisesi ile İstanbulda Galatasaray 
ve Vefa Liselerinde bu lisele -
rin birinci sını!larından itiba • 
ren Llıtinee tedrisat yapan bi -
rer klasik şube açmağa karar 
vermiştir. Bu şube<:e edebiyat, 
tarih, yabancı dil, ciınnastik \'e 
askerlik dersleri mutat lise pro
gramları mü!redatına uygun bu
lunacak, buna mukabil coğrafya 
matematik tabiat bilgisi, fizik 
ve kimya derslerinde ayrı birer 
müfredat takip olunacaktır. Kla
sik şubenin esas hususiyeti haf
tada beş saat Latince tedrisatı 
yapmasıd:r. 

Klasik şubede okuyanlar her 
sınıfta bu t!Saslara göre hususi 
bir tahsil takip edecekler ve li
seyi bitirdikten sonra kendile -
rine mahsus lise bitirme ve ol -
gunluk imtihanlarına tabi tutu
lacaklardır. Klasik şubeye mah
sus olgunluk imtihanı da, te -
mm edeceği haklar bakımından, 

( A1"kası 3 üncü sayfada) 

.-ıı BUGÜN ı~ 
Tiyatro Tcnlıiderl 

OTEL.ILO 

SelAmi izzet S E D E S 
(ÜÇÜNCÜ SAYFAMIZDA) 

y 

A 
R 

~I 

•• Amerikan Muhrip. 
terinin lngiliz do
nanmasına yapa-

cagı hizmetler 
Abidin Deııırrin mü
him bir m • it o le • i 

iSPANYA REist FRANKO 

Roma. 30 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

İsnaıı .. ~1 d~·e ·nazın Serra
no Sumer -arın sabah saat ı O da 
iRoıııe.va ııelecek Villa Madama

( A,.ka.n 3 iincü sayfada) 

Bu hiç 81iphesiz, harbin bun -
dan bihı!e siddetlenmesi ve böl
ııesinin qeni$lemesi demektir. 
Paktın akdine sebep olan ve 

bunu tewik eden amit nedfr? 
Bu amilin her $evden evvel son 
vakıalar İ nrriltere i!e Amerika 
arasındaki askeri i$ be1"aberlicii 
nin ve hatta Amerika tarafın • 
dan Jnqiıtereve vaın!an ve dai
ma ararak qiden JıSkeri var· 

( A1"kası 3 üncü sayfada) 

Maarif Vekilinin 
Velilere Hitab si 
" Memnun olmadığınız bir hali bir mırıl
danma ıeklinde değil doğrudan doğruya 

alakadarlara aöyliyebilirsiniz 
" 

Ankara, 30 (İkdam muhabirın- 1 çıok yanılırlar o · · "" 
M if V kil . H Ali . nun ıçın ..,en ço-

denj - aar e ı asan cu"'·-u mekteb d' 
.. .ı..,.~ Ank "~" e ver un vazı -

Yucel bu .._...... a~a radyosun- • fem bitti. diyen ana ve babafar, 
da talebe velılerme hıtaben bır anal k b b 1 k ·r ı . v k' .. ı ve a- a ı ,·azı e erındco 
konuşma yapmıştır. e il ezcuın- gaiil olan! d A·ı . okul bır-
le dem;ştir kı: . . . . ar ır. ı e \e. 

.. 1 b!rJnı taT..aınJı··.. r,·J:ıt!ar,:"nızı 
. •-. He.r şeyden once size şu ha- ı;etiştirme gayesinde yckdiğcnni 

kikatı soylıyeyım ki, okul deni- kuvvetlendiren iki müessese ola
len müessese, ıistüne aldığı vazi- rak gözönünde bulundurmalıdır. 
. fı·•"İ. ancak ana ve babalerdan. a- Bilmenizi isterim ki, okulları • 
ıleden ve daha genış ölçüde ce • mızın kapıları evlatlarımıza ol -
mıyet muhıtınden yardım görduğü duüu <"Hıi onfan" ana ' batı.1-
rusbette yapabilir. Okulu, aıle ve ıarına ve okula ıçten alaka du an 

oom.1v'!tten baska ve ondan mııa- herk<>se. acıkhr. Mı·~~.~. < 
takil farzetmck başlı ~ına bir 'dı~.ruz bır h.ıııı , gördu~unuz bır 
hatadır r- --'·! ıı· ııoksanı cemı) et ıçerısınde dcdı • 

• \."U.J\. arı ,1e stırn:ıP v j . . 
ziiesini tek ba$ına üzerine almış kodu halındc. n b;r mırı:danma 
gibi görünen okulda, her istedi- kLml_e sovlı•-.•rek '·erde t1 "rn 
9;ini \•apan sihirli ve ~biat ıistü 1 dan d~ -ruv:ı ~kulun müdürüne.'° 
bir kudret oldujtunu zannedenler (Arka.."t 3 üncü sayfada) 



SAYFA-! 

Büyük Tarihi Tefrika: 45 

ALI RESOL 
Muaviye imamı 
son derecede 
Dıye feryada başladı. 
Muaviye, Ayşenin bu feryat-

' larının, mevkıını sarsacağını an. 
ladı. Ve sozlerıru derhal tevil e
derek: 

- Emin ol! .. Senin rızanın 
h.iliıfına olarak, bı.ç hır hareket
te bulunmam. 
Dıye Av~eyi teskıne çalıştı. 

Muavıye, burada da 7'0k& ve 
dehasını eösterdt. Avsevi. tatlı 
dille ve ru.ıer vuzJe ı:rıdJ(lp et
ti. Nihayet vaz:rvet o dereoeve 
Pekli kı. A~ Adeta fikrın<ien 
rıc'at ederek: 

- Ben. sen.in islerme karuı
mak isternivon.ım Ö~lun Y ezi
de bis:t edilmesine de mani ol
mu vorum. Ancak. benim karde
<irn ile onun üc arkadasına kar
- daha mülavim hır surette ha
reket etmeni bdtlivorum.. Dü
"İin ki, artrk (Allabl ın huzuru
na ıTimen vaklasmısır. Ve önün
de. acık d\mln bır mezar var -
dır. • J 

Dedi. 
Muavive. Avsevi sustunnıık i

rin bu sözlerin dolh'u oldui!unu 
tasdik etti. Ve orw, kcnıiı tahtı 
r evaruna bindirerek. ikamet<ra
hına ~önderdi. 

Bu hadi.se ilz.e<'ine, Muaviye 
si.,asetıni dei!:istirdi. A""enin 
"ıradcri Abdurraılı:tr.an ıle, (Ab
duö lah bm Ömer) ve (A.bdulla-lı 
bın Zübevr J ' bır tarafa bıraka
rak. .rtık doimı.dan doıtruva ve 
sad1'~<> (lı:ıe.mı HüsevınJ e, cep
hed~n hl:cuı:n etznive karar 
verdı. 

Bunun üzerine. l!eııe ~e-bdebeli 1 
bir ala lla ka.l.iqo (Mekke) ve l!it.
tı. Halk tarafmdan, oaıiak me
rasirr.le istıkbal edildi. 

A vse. daha evvel davranarak, 
Mekkede bulunan Wraderine ııız
lice bır adam l!Önderrr~s.. Halk 
ile beraber. Muavivenin istı.k
bal ine C1kıması tavmve eylemisti. 

Abdurrah:man ik . arkada<'arı 
ikı Abdullah, bu tavsıve~ e ri• -
vet ettıler. Muavıvevi ~ıla
mıva ıı!ttiier. 
Er.ıevi Halifesi. onlan ııör':r 

"örmez ııüler •'ÜZ l!ÖSterdi. ü
l"'Üne de krvmetli hedivelerle be
r<>ber donanmıs birer at ihsan 
etti. Sofrasına alar•1• onlarla 
beraber vmıek ·'"edı. Ve veonek 
esnasında: 

- (Hüseyin bin Ali) vi or
ta.da ı:röreınivcrwn. Acaba has-
la mıdır?.. • 

D<:di. Muavivenin maksadı. 
İmaıru Hüsevin'ın bu istikbal me
rasimine nıcin istirak etmediği
ni öi'!r~nmektı. 

(İmamı Hiisevin) in arkadas
ları. vaziveti >dare etmek iste
diln 

- Ya Emirülmüminin!_ Hü
sevin bın Ali. sıtmadan muzta -
ı·iptir. Onun icin ll~1cmedi. 

D ive cevap verdiler. 
Mua vi ve. tasarladığı nlaru tat

!ı •k e ı?iristi. Ötr.kı i erc ıh= etti
ii i ııibi. (İmamı Hüseyin) e de 
bir donanm•- at PÖJ>derdi. Fa
kat (Hüsevinl, bu bedivevi ka
htı' etmedL Derhal "eri cevirdi. 

Hic sünhesiz ki. bu bir haka
retti. Muav' ·-e. kendisine has o
lan bir metanetle sabrederek 
bu hakarete mukabele .ıtöster -
medi. Bla:kis. tamamile siikı'.ı.t et
ikten ><ınra. (İmamı Hüsevin) ıi 
ikameı~;hında hususi bir ziya -
fetc davet etti. 
İmamı Hüse,-in. bu davee de 

icabet etmek istemedi. Fakat. ar
kadrı<"' larının rica ve israrı üze

rine " 'llarla beraber l!itti. 
Muavive, (İmamı Hüsevin) e 

Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Hüseyine karşı 
iltifat göstermişti 

'karsı lJOll derecede iltifat eöe -
tercl:i. 

Yenildi. İAildi. Uzım uzadıya 
a:taıti sevlerden bahsedildı. Mu
avrv0 9Ô'ZÜ döndurup doJ.astıra
rak. nihavet Ye2Ui'in bıatı me
seleaıne -.,brdi. 

- YA Hü.sevin!.. otlom Yezi
de senden baslta bıat etmıven 
kw:nse ka.lrmıdı. Liiz:umsuz Tel"'!. 
ın · etme. Sen de biat ver. 

Dedi 
lmamı Hüsevin. büvük birce

liıdetie 
- Ben. Resı.ılfillahın torunu -

vum. Y ezıd ~ dınsız ve sar
nos bir ıı<tamıı. nasıl bı at eciel»
lınm 1-
Dıve cevap verdi. 
Mua-nve. fena haJ.rle uı E.Jdı. 

Hu sozlen hazmetme.it mi. ~ak
sa siddetle mıtkabeleve geC-'Jlek 
mı lıi.zım ızele<.-eı?ını dusıinmıve 
'.>asladı. 

Mevk:1, şiddet ııöstermi'v" mü
sait dei!:ildı. Çtlnku (lmamı Hü
seV!ll). bu mesele hakkında her 
U.rlü münakasa ve mucadelcve 
-irisecek bir vazrvette idi. &ne
vi!erın Ha!ifesı. oi!lunun bütü.u 
se---iatının. b!r ZT'..,.fet meclisın
de ortaya dökülmeslru istemcdı: 

- Ya 'Hüseyin!.. Biraz vavas 
söyle. $amlılar. Yezıdı 00<! se
verler. Onun alevhmde hiç bir 
söze tahammül edemezler. 

Dedi. 
- Ben .. Resulilllahın torunu 

ve babamın. oltluvum. Nerede 
olursa nlorun . ~~"ru sözden aY
nlma.nı Allahtan bas ka da. hlc; 
kimseden korkmam. 

Dıvere!t. derhal mecl'si ter -
ketti. 

(Arkan tıar) 

Nafıa Vekili Trakyadan 
döndü 

Trakyada y<ıl inşaatını teftiş 

ve tetkik eden Nafia Vekilimiz 
general Ali Fuat Cebesoy dün 
şehrimize dönmüştür. Nafia Ve
kili öğleden sonra İstanbul Na
fia müdürlüğüne gelmiş ve şeh
re ait nafia işleri hakkında iza
hat almı:;tır. -'-------

Yeni asfalt yoll•r 
Asfalta tahvil edilecek olan 

Taksim - Sıraselviler caddesinin 
yeni tretuvarlarının şimdikiler -
den geniş ve yüksek olarak yap
tırılması ve asfalt inşaatının da 
en mukavim sistemden olması 
şart konularak 52 bin liralık bir 
keşif projesi hazırlanmış, mü -
nakasaya çıkarılmıştır. 

Annesini müdafaa 
ederken 

Aksa.rayda Papağan sokağın -
da oturan Fehmi adında birisi, 
dün karısı Mürüvvet ile bir me
seleden dolayı kavga etmiş, du
varda asılı duran uzun ve ka -
lı.n ağızlı dedesinin kılıcı ile 
kadının üzerine yürümüştür. 

Fehminin bu .sırada odad.a bu
lunan 5 yaşındaki Yıldız adlı kı
zı. annesinin tehlikede olduğunu 
görünce aralarına girmiş ve ka
dının üzerine inen k "cı tutmak 
istemiştir. Kılıç Yıldızın sol ko
luna inmiş, bileğini kesmıştir. 

Yıldız Cerrahp~ hastanesine 
kaldırılmış, Fehmi adlıyeye ve -
rilmiştir . 

....... ----~-----------.--· ikdamın Edebi Tef, kası : 24 j 

KISKAN YORUM! 
1 Yazan: SELAM 1 1 Z Z ET j 

Arkadaşlarımdan uzaklaşıyor - j ehemmiyeti, hiçbir kıymeti yok-
dum. tu. 

Bir zamanlar ne kadar arka -
daş canlı bir insansam, bugün o 
kadar arkadaş diiı!ma!lı bir a -
dam olmuştum. Bir zaı .. anlar ko
nU!!m:ıklan zevk duyduğum :ıh
paplarımd:ın bugii n nefret edi
yordum. Sözleri asabıına doku
nu)'ordu. Bahsettikleri mevzu -
!ara tamamile liikayıtlım. 

Bcdiayı tanınııyanlar, onun 
kim olduğunu hilmiycnler esa -
sen benim arkadaşım olamazlar
dı artık. Onların bahsedecekleri 
şeylerin benim nazaronda hiçbir 

Söz denıek Bediadan bahset -
mek demekti; mevzu demek Be
dia idi. 

Bedia kelimesi geçıniyen cüm
le boş laltan ibaretti. 
Dostlarım benimle ne lrndar 

samimi olurlarsa olsunlar, de -
ğil mi ki, Bediayı tanımıyorlardı, 
değıl nıi ki, ondan bahsedemi -
yorlardı, Onlarla temas edem~ 
dim. Onları arayıp soramıudım, 
onlarla konuşamazdım. Ve ma
demki onlar bana Cedi:ıdan bah
sederniyorlardı. Onlarla aliıka -
dar olamazdım, onları 5eveınez-
dlın... 

Ders vaktinde talebe 
alan sinemalara ceza 
Sinemal•rl• gazinol•r her gün muallimler ve za· 

bıta tarafından sıkı kontrola tabi tutulacak 
T alohelerin kahvelerden veders zamanlarında sinemalardan 

ku:rtarılınaları için bu yıl_ ehemmiyetle takibat yapılacağı
m haber ...erıniştik. Bu maksatla dün vilayette Vali muavininin re
isliğinde emniyet müdürü MuzafJer Akalın ile maarif müdürü 
Tevfik Knt'tan miirekkep bir laey'.et toplanarak esaslı tedbirler itti
has etıniştir. 

Bu tedbirlere göre talebelerin 
kahve ve sinemalara devamlan 
meselesi ile okullar kadar zabı -
ta teşkilatı da ehemmiyetle meş
gul olacaktır. Her semtte polis 
memurları ve ayrıca muallimler 
daimi kontrollar yaparak ders 
zamanında kahvc1 gazino ve si
nemalarda gördü.kleri talebeleri 
derhal karakola götürüp ailesi -
ne teslim edeceklerdir. Bunlan 
kabul eden kahveciler ve gui -
nocular da tecziye olunacaklar -
dır. 

Mektep saatleri zamanında ta
lebe alan si"Uemalara ceza veri
lecek ve tekerrüründe muvak -
katen kapatılacaklardır. 

Peynir fiatları 
tetkik edildi 

Komisyon Trakyada 
tahkikat yapacak 

Fiat mürakabe kornjsyonu dLln 
akşam txıplanmış, peynır üzerin
de yapıldığt iddia edilen ihtiktı • 
n tetkike başlamıştır. İstanbul -
dalti peynır tı.iccarları davet edi
lerek dinlenmişlerdir. Bunla: 
peynir üzerinde ihtikar olduğu 
hakkındaki iddiaları kabul et -
memişler ve pahalılığın yerine 
müstahsil tarafından yapıldığını 
ileri sürmüşlerdir. Komisyon bu 
iddiayı yerinde tetkik etmcğe ka
rar vermiştir. Trakyanın peynir 
çıkaran mıntakalarındaki fiat -
!arla İstanbul piyasasındaki fi -
at mukayese edilecektir. 

·----<O--

BELEDİYEDE 

Et fiatındaki farklar 

Eylül im~ 
ti hanlara 

629 genç liseyi, 1629 ' 

talebe de Orta'yı bitirdi 
Orta mektep ve liselerin eyli'ıl 

denesi imtihan neticeleri kat'i 
olarak tesbit olunm~tur. Bu ne
ticelere göre ey!i'ıl devresinde 
şehrimizde lise bitirme imtihan
larına 1090 talebe girmiştir. Bun: 
!ardan ancak 629 u muvaffak ol
muştur. 461 i de muvaffak ola -
m.ıyarak gelecek yıla kalmışlar -
dır. Orta okul bitirme imtihan -
!arına ise 2034 kişi girmiştir. Bun
lardan yalım 1629 u muvaffak o
labilmiştir. 405 i de gelecek yı
la k:a~tır. Dün c!e yazıldığı gi
bi bitirme imtihanlarında mu -
vaffak olamıyan kız ve erkek ta
lebelerden istiyenler bir yılı ev-

. !erinde geçirmiyerek bu yıl da 
mekteplerinde ayni sınıflara de
vam edebileceklerdir. Bunlar iki 
yıl içinde; kaldıkları derslerden 
dört defa imtihana girmek hak -
kını haiz bulunmaktadırlar. 

MÜTEFERRiK 

Dahiliye Vekilinin 
tetkikleri 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün vilayete gelerek Li'ıtfi Kır -
darla gö~ ve şehir mese
leleri hakkında izahat almı:;tır. 
Öğleden sonra da Vali ile elek
trik, tramvay ve tünel idaresi
ne gidip bazı tetkiklerde bulun
muştur. 

Küçük haberler Şehrimizin bazı semtlerinde ve 
ezcümle bu meyanda Çarşıka - 1 
pıda bazı kasaplarda et fiatları --------------
35 kuruşa kadar inmiştir. Hal - * Kadıköy ve Yeşilköy kazaları 

dahilindeki asfalt yollara birer 
buki Beyoğlunda 50 ve Adalar, kat daha katran kaplanması ka-
Boğaziçi gibi yerlerde ise 55 ku- rarlaştırıJmıştır. Bu işe hafta i-
ruı;a kadar et satılmakta olduğu \çinJe başlarulacaktır. 
görülmüştür. Bu fiat farkı bak- * Erenköyünde Ethem Efendi 
kında Belediyece tetkiklere ge - caddesinin Büz kıtbristanırun 300 
çilmiştir. liraya yaptırılması kararlaştırıl-

m:ştır. Bu işe 10 teşrinievvelde 

İKTiSAT 

lngiliz liral•rı teslim müd· 
deti dün akşam bitli 
İngiliz liraların'n Merkez Ban

kasına teslimi için verilen ikin
ci mühlet de dün akşam bitmiş
tir. Herhangi bir şekilde olursa 
olsun dün akşama kadar banka
ya teslim edilmemiş olan ster -
lingler bundan sonra kabul o
lunınıyacalrtır. İngiliz konsolos
luğu -dün ~am bankada biriken 
paraları mühürleyerek teslim al
Illl$br. 

Onlardan artık nefret ediyor
dwn. 

Arada sırada, sözü evirip çe
virip Bediaya intikal ettiriyor 
ve sırf ·Bedia• adını teliffvz e
debilmek için bulunduğum bir 
davetten, bir ziyafetten bah · • -
diyordum. Fakat bu beni " 
min etmiyordu ki.._ Alelılmuın 

Bediadan bahsetmemin de tadı 

yoktu. 
Bcdiadan sırf Bedia olarak, 

aşk olarak, ihıiros olarak konu
şabilmeliydim. 

Aşkın mukaddes bir egoiznıa
sı vardır, aşk, kendine inhisar 
ctnıiycn seylcri silkip atar. ha
rinıine sokmaz. 

Be<ifayı tanıyanlara gelince: 
Garip değil mi, onlarla da ah -
duklarımdan ncfrct;!t fovkindo 
pap olamıyordum, hele dost ol
bir hisle uzaklaş1yordnm. Onla
ra kin bai!'lıyonım. Eıasen ken -
dilerine kal'$1 gösterdiğim dii -
rüşt, kaha, sert muamele onları 
benden UJ!aklaştırıyordu. 

baslanılacaktır. * Bükreş sefirimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver dün Vilayete 
gelerek Vali ve Belediye Reisi 
Li'ıtfi Kırdar la bir müddet gö -
rüşrnüştür. 

* Arap caıniinde oturan Ayşe 
dün komşularından Sakine ile ge
çimsizlik yüzünden kavga etmiş, 
iki kadın saçsaça başbaba bir -
birlerini döverken, araya Ayşe
nin oğlu Yaşar da karışmıştır. 
vaşar annesini müdafaa ede

rek. Sakinenin karnına birkaç 
tekme vurmuş ve üç aylık QO -
cuğunun ~esine sebebiyet 
vermiştir. Ya-;ar yakalanmış, Sa
kine tedavi altına alınmıştır. 

Onları kıskanıyordum! 
Beraber okluğumuz zaman iç

lerinden biri Bedia diyecek ol -
sa, gözlerim yerinden uğruyor, 
sözü kesiyordum. Be<liaya dair 
söz söyletmiyordum. 

- Bu bahsi bırakalım! 
Dr~·ip ayar,a kalkıyordum. E -

ğrr emrimi dinlemeyip devam e
d~cek olurlarsa çıkıp gidiyordum. 

Onlara ne müthiş bir garazım 
vardı! •. 

Herkesin içinde Bedianın ben
den uzak durmasına, bana yüz 
\'ern1eD\es-İDe, benimle konuşma
masına, bana Liikayt kalmasına 

sebep hep bu ahpaplar, •,u asi -
nnlar, bu dostlar, bu arkadaşlar 
ce;ıi1 miydi! .. 

Bed.ianın heı.o: 

- Aman şüphelenmesinler! 
Ded ; i insanlar bunlar drğil 

mi~· dı"! .. Onları nasıl sevebilir -
dim? Onlarla nıuııl ahbap ola -
!>ili rdi ?. Onlarla oturup Bedi -
ayı nasıl ·onuşa!ıilirdim?. 

Bence onların bir tek vazifesi 

el-ı~o..ı'· -- - te 
binden sual ettik .. m el-

mantı n~1,."cu.. Sı&.alını, 
olan yaln12 Yavurour. 1 bet.m'Etı· . ·---•>-<i ı;ok-

y eni padisa.hm """'° ~" 

,. 1\ 

Yeni Türk-Ruman ,ı 
ticaret anlaşması 

M Bugünden itibaren 
)) tatbik sahası.nda 

Şehrimizde imıalannıı.ş o -
lan Türk - Rumen ticaret an
laşması iki taratın muvafa -
katile b~dea itibareıl tat -
bik sahasına girmektedir. 
Anl~anın tatbiki husu -

~da sehrimizde tetkilder 
yapmakta olan dı.ş ticaret n -
mum müdürü Servet Berkin 
dün akşam An.kara;.-. dönmüs 
tür. 

Servet Berkin dün ihracat 
ve ithalit birlikleri azaları i
le temaslar yapmış, yeni an -
la~ınanın tatbik şekilleri üze
rinde izahat vermiştir. 

Bu yolda bazı hususlar i -
çin tüccarların da fikirleri a
lınmıştır. Umum müdür an -
!aşmanın iyi bir şekilde tatbi
ki için alınması icap eden ted- \ 
birleri V ekfilcte bildirecektir. \ 

"~ " 
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1 - BİRİNCİTESRİN 

GÜNOt' TENKiTLERi=== 

T eferrüat deyip geçmemeli! 

Tcfcrrüat der geçeriz. Halbu- • 
ki tcferrüatın bizce çok büyük 
ehemmiyeti vardır, ehem.miye -
ti olmalıdır. Tderrüatsız hadise 
tasavvur edilebilir mi ki, leferrü
at bir çok işlerde kale alınma -
sın? 

Şairin: 

• ...... Kara taştan 
Su damla damla akar, 
Bırikir, sonra bir gümüş 

göl olur, 
Arayan hakkı en 

sonunda bulur!• 

Dediği gibi: Telezrüat ,da dam
la damla toplanır. İçinden çı -
kılmaz bir bataklık olur, arayan 
güçlüiü en sonunda bulur! 

Harbiye - Taksim caddesi ay
lardır yapılıyor. Altı nihayet 
bitti, şimdi sıra üstüne gelecek 
ve pek tabii olarak bir iki ay da 
bu iş sürecek. 

Bu iınar haTekctinin esasına 
hiçbir diyecek yoktur, fakat te
ferruatı var ki, buna da ehem -
miyet verilmiyor: Sabahları ve 
akşamları bu yoldaki izdiham gi
diş gelişi uzatıyor, sekteye uğra
tıyor. Halbuki, biraz teferrüat 
nazarı dikkate alınıp gayret gös
terilse, Harbiye - Taksim ara -
smdn gidiş geliş rahatlıyacak. 
Yapılacak iş de çok basit: İş -
!ek saatlerde, mCS<!li\ sabahları 
sekiz buçukla 9,5 arasında, 
akşamları 18 buçukla 20 buçuk 

Seliimi izzet Sedes 

arasında Taksim - Harbiye ar 
sında atlı nakil vasıtası i~leye 
mez, bu saatlerdeki tramvay 
!arın dörtte üçü Harbiye i 
Taksim arasında durmaz! dem 
kifidir. 

Fakat bunu kim düşünece 
Teferrüat! 

Belediye Taksim abidesiniı 
etrafındaki tarhları düzeltti; o 
rası cidden güzel oldu. Esas it· 
berile bu iş de yerinde ve yol 
dadır. Fakat bunun da leferrü 
var ki, kale alan bulunmuyo 
Pazar glinü halk abidenin etr 
fında gezer, hava alırken, tar 
!arda beş on kişi harıl h:trıl ça 
lışıyorlar, çimleri kırkıyorlar 
Bu iş pazartesiye kalsa olma 
mı? .. Haydi olmaz diyelim, bu • 
günün işini yarına bırakmıya 
lım; fakat pazar· günü seyran 
çıkanların manzarasını bozma • 
mak için bu iş pekalfi şafakla b 
raber yap : lırdı. 

Fakat bunlar teferrüat, uğ • 
raiJDağa değmez; o kadar değ
mez ki, mesel3 bir jübilede, me
rasin1 sahnesine; esas, jübilesi y 
pılan san'atkarın bB'iına çelen 
koymak olduğundan; bu güzel 
vazifeyi üzerine almış olan zat; 
kiremit rengi elbise ile çıknr ..• 
Elbise nedir ki?. Teferrüat! .. 

Halbuki teferrüat deyip geç• 
mememiz ]i.zımdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

B~nle~ce liralık ipi!~ ~At 
k m S ç~an bekçı · Pamuk kırpıntısı ihracatı Tica. 

Fabrikadan parti parti 
kumaş taşıyormL;Ş 

Şişlide, Nubar adında birisine 
ait bulunan bir ipekli mensu -
cat fabrikasında muhtelif zaman
larda hırsızlık olmuş, binlerce li
ralık ipek kumaş çalınnuştır. 

Zabıta tarafından yapılan tah
kikat sonunda hırsızın fabrika -
da çalışanlardan birisi olduğu an
laşılmış ve bu iz üzerinden yü -
rünerek hırsız yakalanmı:;tır. Bu 
fabrikanın gece bekçisi Tahsin
dir. Tahsin muhtelli zamanlarda 
çaldığı kumaşları Nişantaşında 

Emlak sokağında ·Papazyan• a
partunanmın kapıcısı Halile gö
türmW,, zemin katındaki bir oda
ya deıxı etmiştir. 

Hırsız Tahsin ile kapıcı Halil 
yakalanmış, mallar meydana çı
karılarak sahibine iade edi.lmiş -
tir. 

Bir çocuk pencereden 
dUşUp öldU 

Dün Aksarayda feci bir kaza 
olmuş, Arif adında birinin 7 ya
şındaki çocuğu Sebahat, evinin 
penceresinden sokağı seyreder -
ken, müvazenesini kaybetmiş ve 
12 metre yükseklikten yere düş
müştür. 

Çocuğun kafası patlamış, vü -
cudü hurdahaş bir hale gelmiş -
tir. Sebahat Cerrahpaşa hasta -
nesine kaldırılu\ken ölmüştür. 

* Karagümrüi.te, Beyciğez ma
hallesinde oturan polis memuru 
Hakkı, dün evinde tabancasını 
temizlerken, silah ans ızın patla
mııı, çıkan kurşıın Hakkının ka
fasıru parçalamıştır. Hakkı öl -
müş, defnine ruhsat verilmiştir. 

* Taksimde Billı'.ı.rcu sokağında 
12 numaralı Gül apartı.manının 
bir dairesinde madam Erininin 
randevuculuk yaptığı haber •
lı.nmııı ve yapılan araştırmada i
ki kaduıla iki erkek yakalanarak 
ev kapatılrruı;tır. 

vardı: Beni Bedia ile bir uıaya 
g-etirecek bahaneyi ihdas etmek, 
sonra çekilip gitmek, beni Be -
dia ile yalnız bırakmak! •. 

Ben onlara gönlümü açamadı
ğım halde, onlar bir olup bana 
yardım etmiyorlar diye kızıyor
dum ... 

Bedia, daha ziyade kocası: 
- Bu gece sizi bekliyoruz! 
Diye beni davet ettikleri za -

mau, kalbime kızgın bir ok sap
larurdı. Herkesin içinde Bedia -
nın en yak:ını ben olduğum hal
de, ondan en uzak kalışını beni 
harap edi)·ordu.. 

Bazan telefonu açıyor: 
- Beni mazur gör Bedia, bu 

gtte gelemiyeceğim! diyordum. 
Baznn da onu görmek arzusunu 

ycııcmiyor ve banıp ola ola, ka!
bİ'ln sıı.laya sızlaya gidiyar, bü -
tün gece ıztırnp içinde yanıyor
dıun. 

Salona girdiğim zaman beni 
görmemezlikten 

(Arkası ı•ar J 

,.-

ret Vekaletince menedildi 
Ticaret Vekaleti bazı tetkikler için yeni bir emre kadar pamuk 

kırpıntısı ihracatını menetmiştir. Adana ve İzmirdeki stok miktar
ları tesbit olunacak ve bunların değerinde satılması temin edile -
cektir. 

Susam ve ke- IBağdattan ka
len tohumu l ag getiriligorı 

1 H"kA t 
---'•--- • 

Spekülasyon yapıldığı u ume 4 bin İngiliz 
iddia ediliyor liralık akreditif verdi 

Son zamanlarda üzerinde s - Maden! eşya ithalat birliği Bağ· 
pekillasyon yapıld ığı söylenen su- dattaki alakadarlarla temasa ge 
sam ve keten tohumu fiatları ye- çerek orada ruübinı miktarda ka 
niden yükselmiştir. Her iki mad- !ay bıılunuğunu öğrenmiş ve va-
de dün borsada 24 - 24.5 kurnşa ziyeti aJak:ıdarlara bildirmiştir. 
kadar çıkın.ıştır. Ticaret VekıH•ti memleketırnizııı 

Birkaç büyük tüccarın paha- ihtiyacı olan bu maddeyi getirt-
lı fiatla mal almağa kalkması bu mek için ıa.zmıgelen akredıtif te-
vaziyeti meydana gı>lirdiği anla- min etmiştir. 
şılrnaktadır. Kalaylar bugünlerde Bağdat -

Bu tüccarlar mal mübayaa - tan yola cıkarılacaktır. Bu md-
sıru kestikleri gibi piyasanın bir- !arın 4000 İngiliz liralık ka:lar o:· 
denbire yİile diişeceği tahmin o- duğu bildirilmektedir. 

!un.maktadır. 1 ~ ~ 
Almanlar serbest dö· Ankara borsası 

vizle mal alıyorlar 30 , 9. 940 
Almanlar memleketimizden 

serbest dövizle mal almağa baş - Kapanış fi~tları 
lamışlardır. İlk olarak mühim bir 
parti fın<hk gönderilmiştir. Da
ha da gönderilecektir. Diğer mad
deler üzerinde de bu yolda mü
bayaatta bulunmak istedikleri ha 
ber verilmektedir. 

* Bugünden itibaren şehrimi -
zin her semtinde et nakliyatı 
münha<;ıran Belediye tarafından 
ve kendi vesaiti ile yapılacaktır. 
Bu suretle daha sür'at ve .kolay
lık temin olunacaktır. 

MEKTEPTEN 

YETİŞMEZ 

Beşiktaşta bir hatip kekele
miş. Bir gazele de bunu par
mağına dolamış. Hatip kim, 
niçin kekeledi onu bilmiyo -
rtl%. Sadece Nanemolla ile ko
nuşuyorduk da: 

_ Hatip mektepten de yetiıı
mez. Hatibi hayat yetiştirir, 
bayat pisirir ... dedi ve cümle
sini şöyle bağladı: 

- Eğer düzgün, heyecanlı, 
hitap ettiği kütlede istediği 
tesiri hasıl edebilecek hatip -
!er yetiştirmek istiyorsak ön
ce onları seçmiye ve tanmııya. 
aonra da yetişmek fırsatına 
kavustunnaya mecburuz. 

KENDİ 
- --

KENDİLERİNE 

Bir gazetenin haber verdijti
ne göre yeni ve genç şairler 
ikiye aynlmışlar. nen, bunu 
o kıt yunca: 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Rrahmi 
Leva 
Peçeta 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

Açılı~ 
5.24 

132.20 
29.687li 

0.9975 
1.6225 

13.90 
26.5325 

0.625 
3.175 

31.1375 
31.005 

Eyvah, vaziyet vahim 
öyle)'9"-. 

Dedim. Nanemolla gülerek; 
- Aldırma, sen. .. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Kendi kendilerine gelin 

güveyi oluyorlar. Bu •şair -
!er hadisesi• nin kimse Car . 
kında bile değil! 

BEYHUDE 

YOKULUŞ! 

Mehmet Asım Ua makale -
gine: 

- Mihver devletlerinin dü
şündükleri yeni nizam ... 

Diye bir başlık koymuş. Na-
nemolla, bunu görünce: 

- Beyhude yorgunluk... 
Diyerek, devam etti: 
- Bunu herkes biliyor: 

Dünyayı taksim ve insanları 
Alman - İtalyan - .Japon kö
lesi yapmak. Yeniden yeniya 
tefsire kalkışmak bryhude 
ycrgunluk değil de nedir? .. 

A. ŞEKİP 



l - BbtlNCiTEŞRİN lMt ' 

CJIC][f:J ıın 
Ingiliz - Rumen 
nıünasebatında 
vuzuhsuzluk 

lngiltere 
S İngiliz 

• 
tevkif edilen 
hakk.nda Ro· 

manyadan izahat istedi 

l HAVA KURUMU TAYYARECiLERi 
DON ANKARAYA AVDET [TTI 
Havacılarımız bu gezilerin de 
250() kilometrelik uçuş gaptı 

Bükres. 30 (A.A.) - Bükreş-1 Ankara, 30 (A.A.) - Cenup vi- Hava Kurumu gençleri tıu ge -
teki İnıriliz atasemiliteri. i(eçen 18.yetlerinde hava gösterileri yap- zilerinde 2500 kilometrelik bir u
hafta Ploesti'de tevkif edilen 5 mak üzere geziye çıkmış olan · İs 
İn"ilize ait evrakın askeri malı- Türk Hava Kıırumu tayyare ve çuş yapmışlar, Adana, Mersın, • 
keıneve ~'inderildiitine dair p0- paraşütçülerinden mürekkep fi _ kenderun, Antakya, Gaziantep, 

!is tarafından -~oılan beyanat lo, bugün öğleden sonra şehrimize Urfa, Diyarbakır, El.azık, Malat
hakkında dün Rumen askeri ma- dönmüşler ve Eümes'ut tayyare ya ve Kayseriye uğramışlar ve bu-
kamlarından izahat istemistir. meydanında Hava Kunmıu er _ ralarda uçuş ve paraşütle atlayış 

Bu makamlar bu ıribi evrakın 
alındıiiına dair ademi malUnıat kanı tarafından kar<ıla:ımusla~. ırösterileri yapmışlardır. 
be"an etmislerdir. 

Bu suretle Rumen hükumeti -
nin mevkuf bulunan 5 İngilize 
karsı besledilii ni--etler ıtittikçe 
vüzuhsuzluk •iisterrnektedir. 

İnıriliz konso'oshanesi me -
'nurları tarafından ikinci defa 
obrak mal-ıouslarla <Törüsmek ü
zere ~~aoılan P'~~'Tetler neticesiz 
.k aJ.ınıst ır 

Roma müzakereleri 
(Baştaarfı linci sa11fada) 

da ikamet edecektir. Kont Cia
no tarafından '""refine bir öğle ve
meöi wrilecek. ak•ama da hu• 
susi bir yemekte hazır i:ıu.luna -
caktır. Müzakereler varından i
tibaren ba•lıvacakır. 

Roma mahfillerinde İspanV'Ol 
nazırının İtalyan hükiıınet adam
ları ile ··anacaih müzakerelerin 
t>ek bü·-ü:k bir ehernmi""'ti ol
duğu kaydedilmektedir. 

İSPANYA HARBE GİRMEK 
İST.F.lMtYOR 

Madrit, 30 (A.A.) - Reuter 
Eğer Berli.n, 1snanvanın !Ya

ikında hari. e ıtireoei!ine <İA'r cıd
di bir ümit beslen.mi• ise. Madrittıe 
bulunan müsahitlerin ekserisinin 
kanaatince sukutu hayale ui!ra
:ınıs bulunma:ktadır. İsnan.va da
hilive nazırı Serrano Suımer'in 
ziuaretinı müteakin Berlinoo 
ne-redilmis olan resmi beyana
tın formül hal:indekıi mahiveti, 
iMadritte bu kanaati takviye et
ıınektedir. Bu teb!iaden evvel, 
mühiım hadisatın hazırlanmakta 
oldu 'una dair Rerlinden bura va 
bir --k haberler akmakta bulu
nu··~rdu. Ür taraflı Bertin nak
tı da. mihver devletlerinin ümit 
ettikleri tezahüratı U"andırma
.ın10 ıt>bi 11örünmektedir. İvi ha
ber alan ımahafilde zannedildi
;;.ine ııöre bu nırkt Almanva se
ri ve bariz menfaatler temin et
mediOi takdirde. bunun Nazi 1 
nrestiii üzerine tesiri çok fena 
olacaktır 

----o-~--

Ribbentrop 
(Baştaa-rfı 1 inci sal/fada) 

Matbuat. bundan sonra. Ame
rikada silah sanaviinin devamlı 
bir surette arttığı hakkındo Sov
vetler resmi aiansı muhahirinin 
bir de tel11rafını nesretmislcı -
dir. 

Trud 11azetesi. Amerikanın Fa 
sifi.kte deniz üstünlü"'üne öı:hip 
oldu "•ı hakkında 11azı:tte d_ La
usanne'da cıkan bir vazı vı nes -
"'"tır."" .. i..car. 

KISAA.JANS 
HA BERLERI 

+ Tokvo. 30 - (Reuter) Domei 
Ajan.sına nazaran J aponva<la bu
Pün yapılacak nüius tahriri tota-, 
liter harbin sevk ve idaresi ioin 
baslıca esasları verecektır. Bu 
nüfus tahriri J •- ~vanın hllr" 
vaktinde vaotıiiı ilk ve Janon ta 
rihinde be<incıi nüfus tahrıridir. 

..._ Budapeste ?' - 'D. N. B.) 
Macar Nasyonal - osvalist hare
keiniıı or<Yam dan l\iaırvarsaıt 
<tazetesinin nr---etti bır tebliğe 
"Öre, oklu haç oartisi. Macar Nas
vonal - Sosyalist nartisi ile bir -
leşmiştir. * Madrit, 30 - Dahili harııten
beri İsoan··· ile Peru arasında 
inkıtaa uiTramıs olan telefon mu
haberatı bugünden itibaren yeni
den ba<laırmtır. 
*Roma. 30 - (Stefani) Kant 
Cial' • beraberinde Alman sefi
ri Fon Madkensen ol riu "u halde 
tıu sabah Romaya avdet etmis -
tir. * Londra. 30 - Gecen haziran 
a··ında t.amı.L< olan ve kcndısin
den ümit kesilen cShork> adın
daki İw>iliz denizaltı ıtenı:isinin 
bes za bi;ti ile bir cok m ürette
ibatının harn esiri oldukları h:ı-
ber alınmL<tır. (A.A.) 

lngilizler hücum
ları arttırdı 
(Bastaarfı 1 inci saııfada) 

Almanlar bombarımana 20 
dakikada 4 salvo ile mukabele et
mişlerdir. 
Öğleden evvel uzun menzilli 

Alman topları tekrar 20 akika 
kadar ateş etmişlerdir. İngiliz 
topçusu Alman bntaryalar :na ıt
teş açmış ve bataryalar öğleden 
biraz evvel ateşi kesmişlerdir. 

ALMAN ffÜCUMU 
Londra, 30 (30) - Hava ve 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Düşman bugün İngiltere üze -

rinde dört taarruz yapm·~t:r. Av
cılarımız ve hava müdaiaa ba -
taryalarımız müstemirren faa -
liyet göstermişlerdir. 

Saat 9 a ve 10.15 e doğru ya -
pılan ilk iki taarruz esnasında 
düşman sahili Douvres yakının
dan geçerek 60 kilometre kadar 
içeriye nüfuz etmiş, fakat tay -
yarelerden hiçbiri Londraya va
ramamıştır. 

1 Fransız ve İn
giliz harp ge
mileri Atlas 
Okyanusunda 

Tanca. 30 (A.A' - Stefani 
Aiansından: 

Dün sı>baıh lki Fransız tomido 
ımuhribi, Cebelültarık bofozın -
dan -·--mi<ler ve cenubi Atlas 
Okvanusuna d<><Tru i!ıtmi-lerdir. 
Birka~ saat sonra b.!r kruvazör i
le büvük bir zırhlıdan ve dört 
i-~iliz t..,r-ido ~nuhrlbindcn mü
rekke., ~ıan bir -kafile. avru volu 
takibetmi<tİT. 

Bir Fransız to·-·aresi. bu ka
filenin üzerinden urmus ve Fran
sız Fasına ·it.mis. müteak:hen biı 
fnotjJjz deniz ta··varesi Cebelüt
tarıktan ~eıerek Fransız Fasına 
ııitmistir. ----o----
Pakttan sonra 

( Baştaarfı 1 inci saııfada) 
si olduiiu süphesizdir. 

Pakt J aponııaya, •bÜ!iük do
iiıı AS11astnı• ve Almarıııa ile 1-
talııada ·da cAvrupac 1ıı vermek 
tedir. 

Hiç şüphesiz bö11le bir pla
nın başarıl111ası, iki muharip ta· 
raf kuvvetlerinin 1ıakıki nisbeti
ne ve daima inkisaf etmekte O· 

lan buqünkü harbin cereııanına 
ve neticesine baiilı bir şeııdir. 
Paktın diiier mühim bir h=ı

si•ıeti SovtJ<!tler Birliiii hakkın
daki ihtirazi ka11ittir. 

Bu ka~ıt her se11den evvel pakt 
de,,letleri tarafmdan Sov11etler 
Birliöinin harbin ilk qiinlerin -
denberi muhafaza ettiiii bitaraf
lık hattı hareketine karsı bir ri
atıe olarak, ikincisi de Sovııct
ler Birlüii - Almamıa ve Sov
wtler Birliiii - İtalııa ademi te
cavüz paktlarının mer1it1et ve 
ehemmi11einin te-ııidi olarak mü
talea edilmek icabeder. 
Barış ve bitaraflık si~asetine 

sadık olan Sovııetler Bir!iiii bu 
sivasetin kendi eliııde olduclıı nis
bette den~•mez kalmakta oldıı
öunu ve öule de kalacaiimı te
tıit edebilir.• 

___ ,__ __ 
iki Lise 

(Baştaarfı 1 inci saııfada) 
<Devlet olgunluk imtihanı• na 
müsavi olacakt:r. Tahsile klasik 
şubeden başlamak, talebenin is
te.iline bağlıdır. 

Mevzu kıtlığında 
bir börek hikayesi 
Bilmem yalan, bilmem sahi, 

bana anlatan zat, manzarayı cö
zile gördüğünü söyledi; işte ben 
de meseleyi aynen size nakledi
yornm: 

Geçen pazar bir kır alemi yap
maya karar veren yedi, sekiz ar· 
kadaş cnmartesi gününden f1l 
kararı vermişler: Herkes, o ır• 
ce evinde söğüş, dolma, börek, 
helva filan gibi, rastgele bir şey 
yaptıracak, ertesi gün de yaptır
dığı şeyle birlikte, doğrudan doğ· 
ruya, eğlenti yerine gelecek! 

Nihayet pazar günü, öğle vak
ti, bu yedi sekiz kafadar, elle -
rinde birer paketle sözleştikle -
ri yere gelip ağaçların altındaki 
su başına yerleşirler, masalar 
kurulur, paketler birer birer a-
çılır, börek çıkar ... İkinci paket 
açılır, yine börek ... Üçüncü ke-
za, yine börek. .. Dördüncü bö
rek... Beşinci börek ... Altıncı bö· 
rek. .. Yedinci börek ve se.ı.:zinci 
yine börek oğlu börek çıkınca, 
hepsi fena halde afallar. İçlerin
den biri sorar: 

- Simdi ne yapacağız? 
Bir ba~kası cevap verir: 
- Sjz işi bana bırakın, yalnız 

benim yanımdan biraz açılın! 
Sonra tutar, eline bir bı~ak a

lıp masaya vurarak bağırmıya 
baslar: 

- Hani ya yok mu börek is -
teyen, halis tereyağiledir bua -
lar! 

Biraz sonra biri yanaşıp: 
- Kaça börek? der. 
- Parayla satmıyortız! 
- Ne:vle satıyorsunuz? 
- Sö~ş, dolma, sardalye, ta-

vuk haslaması, helva gibi şey -
!erle mübadele ediyoruz. 

Derken etrafta oturanlardan, 
bir miktar söğüş, dolma, sardal
ye, helva alan masaya yanaşır, 
yerine biraz börek alıp gider, 
mesele de bu sureti" hallolunur. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Tlya.1=ro 

OTELLO 
•• pce l•t•nlnıl $elair 7 iyatronnJa t•m•il etlil• 

m•f• b•ıl•n•c•lı of•n "O TEL L O" y•lıtıs hali• 
lı1111 ilıtir••m lıa•itl.e•i, lıara Hoıl• ile lıı•lıançlıfın 
tle•t•11• ılcfiltlir; Otcllo, •in•i tellıi11ferfa ••il bir 
'ralıun ll••ıl Dejenere o/tlafana, na•ıl •lçalJıfını 
•Ö•teren ıalı eHrtlir. 11 nci o .. rJenberi ihtiyarla· 
111ıyan Otello'ya ••lınemiır.Je Y•ı•t•c•lı. ol•n ırenv 
••n' •t.lıcirlarımı:uı maoaff•luyet Uınenni M•rİ:s. 

1601 9 rlOOen IOlll'& Şddltplrln 
ıwı'•si kaçlı, kalemln4eıl kan cı-
lamıya başladı. c&<ımco ile .ttllJ"eb de 
bu aşk faciuında bile k•hkah•ya ter 
veren Ş..klsplr cö!ı;il7e ilçü ~lbl cül
wek ve l"fildürmek J.c.1D 7azmıya 

başladığı kooıcdll•nle ıı.ci& ile M 
başı buabu yüriiyon!L cBaml<>h 
lraJedlyası ile _..,,jzmaya <lıişeıı 

Şelı.l&ı>lr cOleUo• .Kral Lln dlai<-

ılır, fabl biiiöin ba 1-nlana cam 
""'"1u"; c<Mell.,. ü be -Ue, ellle, 
4amarlan.n4akl akan bn.lltı OWlo, 
~o. Yaco, Des.ıe-a yar4Jr. Şe
klsptr, il&b.., llllı.ly•lne 1ı1t bir 
te7 lliTe etm.em.iıf, ani a.m&nda la 
Jıepolnl. .bor .. ,.ı ,.,.........,..,. DJ-
7er. 

158' le Fııu>suıa7a lercibne eti
len Senüo'D.1111 h!Uy- olnoaı.ddı:, 

f&k&I Olell•'ıı .. beb ıribl eoerlec 
r! ile ölüme kas!- ----YAZAN:-----,\ buırWı bile arıuıwı
deler yazdı. İhll- ı da yqadıima flİP• 
;:--ı;~ı:=~ ..... __ Se __ ı_i_m_i_l_z_z_e_t__ :::ı:::;::-.:..~::-
a.şk. her ne olursa ccrhetmiye de lm

.ısun ve her ne paha.sana olursa ol- 1 kb yoktur, çlinkü. Seot.lo bikirestı;ı-
su..u. intikam almak. delilik ve in- deki kukano Mairlbi'7e CJ.D vc-re-
sa.a öldürmek. ınevzuıarw.m teması bilmıs olsaydı odebi7aı tarihleriue 
idi. cömülm.ez, oıeuo rlbi içimWle ya

İnci Uz mönekkltlerind.ea Kav-
dul Kl:1.rka l'öre, ~il.ispir bu iema .. 
71 clyi şeylerde fenalık aramaktan
sa, fena teYlcrln Uf taratl:ırUH ar..,. 
yıp bulmak. Allalun kullarma ra
him ve mü.fllk oklutunu cöıot..er -
mel< isıin• lş.leınlJUr. .ta .. w. ede
bi:y.ah tarihi> nıuellifi LöruJye &'Ö

re de, Şek.lspirl pesimlı:maya dü
şüren 1601 den sonr,,kJ bi.c!Jseler
dlr, ailesi. muhillndekl bMiseıerl 

1601 de babası ölü7or, 1&01 de kıa 
kardeşi Suzan•. 1609 da da annesi, 1612 
de kız kani.eti Cllberla, 1613 de de 
erkek kardeşi Rişar ölüyorlar. Bu 
acw.r orLa.sında Şoltlspir buru>l1Yor 
ye b• ruh hileli içinde lnjedya 
ı.avayı ueslmjı;.iniku mev alıyor. 

pn!J. .... 

DİKKAT 

Maııdrak Filminde 2 haftadır 
büJiik muvaffakiyetler kaza
nan ALKAZAB sinemllSI ı:ör
düğü nı.ibetten cesaret ala -
rak bu hafta muhterem müş-

terilerine 2 BÜYÜK FİL!\l 
birden ı:österecektir. 

1- Meş'um Liman 

Baş Rollerde: PELLY ANN 
YOUNG!\lONTE BLUE 

On gün on gece azametli Ok
yantu denizlerinde kahramllll 
denizcilerillin görülmemiş ser· 
gÜzeştidir. 

2 .. Maskeli Sef 
Baş Rollerde: Herkesin sev

diği BUCK JONES 
Her sahnesi, her metresi ill -
sanı heyecandan titreten müt

hiş film. 

y A RJN M~t.inelerden 
ıtibaren 

ALKAZAR 
Sinemasının şeref programı 

olacaktır. Telefon 42562 

Tepebaşındaki 

ASRI SiNEMA 
Halk Salonudur 

-
9!!!!1!;;;!!!!!!!!!!!!>~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 

Gerek Şeldaplrl lncdemlı olan 
İn.ıllU proresörü KJark.m ve ,.em 
Pacis edebiyat fa.kült.esi profesörü 
Löplnln iefsirleri.n.l kabul etmek 
güçtıir; tıinkü Şelı:Isp;rln pC$1ml•
maya. dii$mesinl o devirdeki Uyıı\-

Bu a-eoe İstanbul !!•bir Tb-drosu:a-
4& temsil edllınlye bııfl:ı.nacak olan 
cOtello• neclir? .. Bir a.tk Ye lus
.lı:ançlık desl&nı!.. Esasen ~klsplri 

~hfunn: za.ma.n, ha.lis ka..u ihtlrasuı 
pençesine düşerh: pzebe ~elen aşlı. 

öldüriir; muztarlp röaiil, lztıraba. 

tahammül edemez üldürür. Fa.kat 
IOes'ut Pnül lıhrap nedir bilml
J'tD bir aşk ela, cuebe ıet.trtılr, 

mıut&np olsan db'e tuıaklar kuru· 

hır ve n.llıayel bu afi< 4a katil olıız. 
İJte Otello! .. Bu ya.ita esmer adamuı 

şüphe ve kskıuıçlık içini de karari
maktadır; bu bir ardır, 4ışa vurmak 

t.sı-.ecllil 1rir ıar Ye b1I ıar nlha1el 
ölümle biler. Olello lılf de pslk&na· 

&tel deiildir. Sevdlilne kendisf.nl 
müdafaa edecek uman bırakma&. 

Ondan şüphe eder, ona t.ebdtL eder; 
fakat kadın o kadar günahsızdır \l, 
hiç bir şeJln farkına varmaz. Olel
Jo ancak son dakikada, Dezdemona' -

ya.: cSenl lildüreceflm» ded.lltlen 
sonra sebebini lalı eder. Kadın .,.. 

pla.r, atlar, kekeler, ölümden Jtur
ıutamıyacağuıı hisseder. Otello Deır; .. 

demona'yı boia.r. 

Her salı, çarşamba ve perşem
be günleri duhuliye 10 kuruş. 
Biri TÜRKÇE SÖZLÜ olmak 
üzere haftanın iki güzel fil -
mini birden görmek fırsatını 
kaçırmayınız. Program her 
cuma günü matinelerde deği· 
şir. Her cumartesi saat 1 ve 
2.30 da, her pazar saat 11 de 

ispanyanın har-
be müdahalesi 

karşısında 
(Başmakaleden det•am) 

uzun kardeş harbi ve Fran.koya 
yardım edeıa Alman - İtalyan 
tavyarelcrinin bili merhamet 
yağdırdıkları bombaların yap -
tığı tahribat yüzünden harpten 
yılgın ve müteneffir olduklarını 
yazmıştık. Frankoya ale~·htar o
lanlar kadar taraftarlar da dahil 
olmak üzere, İspanyol mill~li -
nin yeni bir harp n1aceras1na 
sürüklenmek istediği ınuhak -
kaktır. Harbi, istese istese, iş 
ba:;ı..ıı~a bulı~uan. ~ir avuç em -
peryalist istıyebıhr. Bunlar, es
ki IspRnyol nıüsteml~k~ iınpa -
ratorlu~unu kıırmak ıstıyen ba
yalpcre:t mac_eracılardır, ki .mih· 
vercilerin zorıle İspanyol ınılle
tini tekrar harbe, açlığa ve se -
falete sürükliyebilirler. Cebelüt
tarık, İngilizlerden alınsa bile, 
İspanyollara inde ve teslim o'.u
nacağı çok şü~.helid~; çiinkü 
büyük bir scvkulceyşı ehemmi
yeti haizdir; Akdenizin kilididir. 

ro 5.tmosfcrinde anunak daha dotru
dw: 

1598 de Şopma.ıı cAııbuazlı Bü
sb 1604 de cAnbu .. h Büslnln ln
t.ikamı alındı» trajedyala.nnı yu
mışLı. 15~8 de Con ı.arstoıı cAn
tönyo ile Mellda» lGOO de cAntoni-
7oowı intikamı» b'ajedya.ları ile ken
dini ta.-.lrrnı;tı. 1601 de Kld'in .h
ıı=yol lr.ıiodyası• ihya edll41. 1682 \ 
de Anrl Cbetl cBlr babanm latlka
mı:. tr:Jedyuım ya~dL O üvlrler .. 
de makbul oı:n, takdir edilen ~J' 

1 
kan ve intikamdı. Şcklspir gibi bir 
Uyatro adamı için bu havara UF

ıaa.kl.sa ba ka çare k&lmaml2)h; •-
yabilmek için de bu 7olcla m~vzu.l&r 
aram.ıy& ba.tl&d.L Şek..i\pirln bu ha
v.ayı, fena fe)"h:rln l,J'I taraflarını a
rayıp bulmak lotn yapouş oUıusına 

a-ellnee, bu da varld deilldlr, çünkil 
cOtelle» aun da mevzuu kenıHnin 
deiUdir. cOtello> nun ka.bı ve muh
tevası İtalyan me1lillerinden cjiral
di Centie» nun bir hikiyesinin •7· 
nen tercümesidir. Şekl<;pir ancak 
vak'anm sonunu değiştirmiştir. Sen
tio'nun hik.4ycsinde Mağribi He ıtt .. 
miei, Dezdamona71 beraber öldürür
ler, son..-a kadının W;t.üne odanuı da
mını çökcr&.lıJ kaza olduiıuıu söyle-r
le:r. Böyle bir eıSOD» sahne1e uyruı
ya.cağı iç.in Şcklspir sonu deil~llr .. 
mittir: Ot.eUo Dqıdenıonayı kcneft
&i boj'ar ve tavan yıkılmaz.. 

teru:ilailı matineler. 

Duhuliye 10 Kuruş 
(Arkası 4 üncü sa!fftıda) 

Bu Perşembe akşamı SA R A Y Sineması 
TRADER HORN Filmine nazire olarak Y•Jlıl•n 
Mevsimin ilk süper filmi FRANSIZCA SOZLtl' 

KARA 
( STANLEY ve 

GONEŞ 
VINGSTONE) 

Şaheserini takdim ediyor: Baş Rollerde: 
SPENCER TRACY RiCHARD GREEN 

Bikir ormanlarda, 3 sene mütemadiyen çalıı;ılan ve 11 milyon 
dolara mal olan ve binlerce iicüranm iştirakile vücude getirilen 

Dünyanın en büyük macera ve sergüzeşt filmi 
Oönya sinemalarında 5 a7 müddetle ı:österilmiştir. 

aarif Vekilinin 
Vekillere hitabesi :APONYA - SOVYET RUSYA 

Tokyo, 30 (A.A.) - Stefani 
A iansından: 

Harici.re nezareti namına söz 
sövlemi··• salahivettar bir zat. 
Berlin misakının imarı ve teda
füi mahivetinin müstacelivetine 

Bir saat kadar sonra Dorset sa
hili üzerinde üçüncü bir taar -
ruz kayde~a:rruştir. Düşman mu
kabil taarruza uğramış ve tay
yarelerinden pek azı memleket 
~inde kayda değer bir mesafeye 
nüfuz etmiştir. Bu taarruz esna
sına bomba atıldığına dair hiçbir 
haber gelmemiştir. 

Maarif Vekilliği klasik şube
nin Latince tedrisatına esas ol -
mak üzere bir Türkçe gramer ki- ' 
tabı. hazırlatmıstır. 

İspanyanın doğ_rudan doğruya 
barbe iştirak etmıyerek Alman 
ordusunun Fransanın Atlas Ok
yanusu sahillerinden İspanyaya 
geçmesine ve Cebelüttarık'a git
me_ı;ine ınüSaade edeceğini dü -
~ünenler de vardır. Bu da, yine 
Ingiltere ile. harbetmek demek
tir. Çünkü, ispanya, Almanlara 
böyle bir ınüs~~d~ yerince, İn -
giltcre kendısını ispanya ile 
mulıns~ma halinde addedecek ..-e 
bu memlekete karşı, icap eden 
harp Jıarekctlcrinde bulunacak
tır. Bu harck~llerin ilki, zaten 
yarı aç olan ispanyayı, abluka 
ile büsbütün aç bırakmak ola -
caktır. 

Şeklı.nir üzerinde çok çalıpn, bil
tün eserlerin Fran3ızcaya nakJt"den 
Gizo, İn.rillz Uyab-o adamınm fena 
bir mütercimi fakat tyi bir miidafl
idlr. Giz.o: cbqka.sında.n aldıtı bu 
vak'ala.ra, esas vak'a.da bulumnı -
yan en es.ash şeyl vttdi: Bay&tı! 
İtalyan blkiyesinde bir MafnlN., bir 
pbaJ, 1olr bahriyeli, ._ııılı:aoçhja 
kurban ıııriden bic&re blr ltaduı yar-

(Bastaarfı 1 inci saııfada) yanmalarını dilerim. 
cabında maarif müfettiş ve mü - Bilhassa sabah saatleri, anala-
dürlerine, valilere, bütün maarif rın çocuklarına ve kocalarına kar
teşkilatına ve nihayet hepsinden ~ en mühim vazifeleri aldıkları 
millete karşı mes'ul olan Maarif zamandır. Kendisi uyıırken QO -

Vekiline müracaat eder ve her cu.kları okullarına, kocası işine 
türlü şikayetlerinizi onlara söy - gitmiş olan ana, içtimai mevkii ne 
liyebilirsiniz. olursa olsun, servetinin merteb~ 

isaret etmektedir 
Avni zat, Janonvanın ne ta -

arruzda ·bulunmak ne de herhan
m bir devleti tahrik etmek ni
yetinde olmadığını kaydettikten 
sonra SoV''et Rus• ·a ve Japon
va arasında bir ademi tecavüz 
misakı akdi hakkında beyanat
ta buluıunaktan imtina et.mistir. 

Nisi Nisi gazetesi, bu misak 
hakkındaki makalesinde hüku -
metin hf'deflerinin milli müda
faavı takvive etmek olduğunu 
···zmaktadır. J\ '"tıi makalede 
Sm~·~t Rusva ile "'n meselesi 

Dördüncü taarruz en şiddet
lisi olmuştur. Bu taarruz saat 13 
ten biraz sonra ba,,lam~tır. 180 
tayyare Dungeness üzerinden sa
hili gecerek dahile nüfuz etmiş
se de taarruza uğramış ve filo
ları Londraya varmadan dağıtıl
mıştır. 

43 TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 
Bugün saat 19 a kaar alınan 

raporlar, bugün İngiltere üze -
rinde 43 düsman tayyaresinin 
tahrip edildi.ilini bilirmekteir. 

TEPEBASİ 
DRAM 

KISMINDA 

1/10/940 sah günü 

akşamı saaL :?0.30 da 

OTELLO 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KIS:\llNDA 
1/10/910 SALI GÜNÜ AKŞAMI 

SAAT %0,30 da 

YALI UŞAGI 

hakkında da 11örü•ülece"i vazıl- illl••aııısmm::•:m::maz:Bı••••a:BE!ll:l:ımıııı:ııı•=••·-1 
maktadır. 

Asahi -etesi. m'sakın vuzu- · "EMBERLIT-AS 1 ı-F-·E-R-A H 
~~n~~r ~=~\~ ~~~~~~:':ut~~= \1 I __ ı· - -t ----' 
~r~ih~~~l~m~•~d~ı~ö~ın~ı!!!i!"~~~~m~·~k~t·o~d-ır!!!!!!!!!!!~j 
.ı, --
ZAYİ - İstanbul Eırniyet mü

dürlüğünden almış olduğum 31-
32278 numaralı ikamet tezkere
mi zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur, 

Alman tcbeası,.,dan Alzk -
sandr Duplitzer 

ZAYİ - 193R senesinde İst. 

İstanbulun en büyük 2 sinemasında ayni zamanda yarın mati -
nelerinden itibaren 2 büyük film birden 

1 - O T E L E M P E R Y A L (TÜRKÇE) 
Casusluğun bin bir heyecanını, aşkın yaratıcı kııdrcliııi ya~atan 
İSA MiRANDA ve RAY MİLLAN'ın hürriyetten ateşini, aşk -
tıın ilhamını, tarihten kudretini alan milyonluk PARA..'UUNT 

FİLMİ 
2-TAYYARE POSTASI 

İspanyavn, harbe girntcsine
0 

mukal>il Fransız Fasının vade -
dildiği de söyleniyor ki bu şa -
yiayı doğru olarak kabul etmek 
J5za11dır. Bu takdirde, .i·'ransa, 
Şimali AfrikaJa!~i topraklarının 
m ... --ıc1a çıkarıldıgını gUrcccktir. 
Fas İspanyolların, Tunus İtalyan· 
\arın. C<'zayir de, tabii arslan pa
vı olarak Almanların üstünde 
kalacaktır. Böyle bir vaziyet ha-

sıl olıırsa, Reynaud ve Daladi -
er'in yerine Afrikaya çekilip 
harbe dC'Vam etmi:yen mareşal 
Pelain ile arkadaşlarını son za
manlarda kurulan yüksek mah -
kemeye vermek daha doğru olur. 

İspanyanın harbe girmesi,_ Ce-
. bclüttankla "e Akdenizde ln -

giltercnin omuzlarına yüklenen 
yükü daha ziyade ağırlaştırır; 
fakat ümitsiz bir hale getirmez. 
Yalnız İngiltere, imdiden lü
zumlu siynsi ve a'keri tedbirle
rini almalıdır ki bunu yaptığına 
da şüphe yoktur, 

ABİDİN DAYER 

Ders seneleri içinde mekteple si ne kadar yüksek bulunursa bu. 
her türlü a.18.kayı kesip, ancak im- lunsun analık vasfından kendini 
tihan zamanında iyi kötü bir şe- mahrum etmiş dl!Illektir. Türlı:: 
hadetname elde etmek kaygusu i- milleti ne kadar bahtiyardır ki, 
le yapılmış müracaatların ne ka - böyle analar onun kucaii.ında var· 
dar faydasız ve '.kıymetsiz olduğu· lığı yokluğuna müsavi den~ek 
nu bu vesile ile de hatırlatmak derecede azdır. Ana ile babanın 
yerinde olur. her türlü ihtimamlarına mukabil 

Analar ve babalar, her şeyden evlatlarından isteyecekleri ancak 
evvel evlerinin hayatını çocukla • çalışmak, hayatın güçlüklerini, 
rmın vaziyetine göre tanzim ve sertliklerini anlamak ve buna 
tertip etro'elidirler. Büyük şehir- göre iradelerini kuvvetlendirmek, 
!erimizde vaki olan gece toplan • bilgi ve meleke kazanmaktır. 
maları, uzun saatler süren misa • 

--

firlikler, çocukların çalı malarına Size haber vermeye mecburum 
istirahatlerine engel olan ve de- ki, memleketimizde büro faali -
'lamlı, muntazam çalışma imkan- yeti isteyen ne,>iden kadroların 

- !arını onların ellerinden alan kö- nisbi dolgunluğuna mukabil, ye-

•ım••••D•••••••••••••••••••••~• ltü ve zararlı adetlerdir. Bunlar biı ni ihtiyaçların doğurduğu teknik 
'• - çok gençlerin, ancak ailelerinin mesleklerin kadroları cok boş -
· K!LlCI bir orduya, göğsü bir kaleye, varlığı bir tarihe bed.cl Servet. mevki ve otoriterlerinden tur. Bu itibarla işe \'e tekniğe gi-

olan Kahraman istifade ile tufeyli bir havata düs- den faaliyetleri arayıp tercih et -

Vatan 

T O R K Ç E melerine sebep olmuştur. mekle çocuklarınız için daha e-
Evlatlarını içki sofrasının veya min bir yarın hazırlamış olıırsu-

K t A l oyun masasının yanında bulun _ nuz. Osmanlı devrinin ulfıfe ye -ur aran rs an duranlardan, her türlü laübali, a- yicileri gibi üç beş kuruş maaşa
EROL FLYNN - OLİVİA DE HAVİLAND 

çık konuşma ve hareketlere ço _ lıp dalgacı ve tembel bir hayat 
cuklarını muhatap kılanlardan sür':"ck '."zusu. il~ v_e sadece bu 

San'at Okulundan aldığım tasdik
nameyi zayi ettim. Yenbini çı -
karacağundan eskisinin hükmü 
Yoktıır. Melunet oğlu Fikret 

GARY GRANT - J O A N A R T H U R 
Kolombia Film Şirketinin büyük aşk ve macera sinema roma -

••n•ı•. •l\'•l•ev•s•i•m•i•n•e•nlllb•üıyıük••s•ü•p•er•i•il•mlii•,msı11inmcm•a11c•ıl•ık••a•lıı:eıımai::ıın•iııı:ı:ııı:ııellnillll' 1 
:mi büyük mucizesi. 

Bu psrşemba akşamı L A L E ' de - Türk vicdanlllın nasıl nefret et _ ı düşunce ile vakıt olduren dıploma 
tiğini söylemeye hacet yoktur. On-j uşkünlerine .bu im1?'n hiçbir su -
tarın bu oaflet uvkularından u- retle verilmıyecektır. 

• 



• 

U.YJ'A • 

Mektepler Dün Açıldı 
Lise ve Orta okul /ara geni 

muallimler tagin edildi 
$ehıUni.zde resmi. h~i. e

kaliırvet ve ecnobi tekmil illı: 
mekteıılc , dün sabahtan iıtiba
ren M"ılmıslardır. 

Lise ve orta melct.eı:>J.erle mu
al.Lm w san'at okulları da i:ıu 
&abalı açılarak 1940 - 1941 der~ 
••ılı tedrisatına ba•lıvacaklardrr. 

An.karadan donen Tevfik Kut 
dün venı ders vılı baslanıncı ınü
nasebt!tıı.e :kendisile ııörüsen bir 
ımuharruimıze $U beyanatta bu
lunmustur: 
•- Buqilıı aldıQımız kat'ı ne

ticelere qare bu 11ıl şehrimizde· 
ki tekmil resmi ilk mekteplerin 
1 inci sınıflanna 11eniden 13725 
çocuk kaııdolunmUŞtur. Resml 
orta mekteplere iae; ilk okullar 
mezu.nlanndan 8818 ~ yazı!
mt3tır. 

Orta mekteµleri ikmal eden.
Zerden de 3064 genç !Ueııe geç
mişlerdir. 

Bu 11ıl lstıınbul t>il4ııetinde 11e
niden 9 ilk 'nektep ~ılmı.stır. 

1 

Orta ok1ıl ve liselere qe!ince; 
Taksim erkek orta okulu lise ha
line qetiri!miştir. Kıwıkaııı orta 
mektebinin bulunduQu Fransız 
mektebi biııasında ıatm alınmı$
tır. Üsküdarda Fıshk aiıacında ' 
11eniden insa olunan orta mek
tebi kız orta mektebi şubesi lıa
line qetirilmiştir. Be1/o1'lunda da 
bir kız ~rt~ '.Tıektebi şu 'ıesi ;ci.i
şat olunmuştur. San11erde vila
ttetçe i...ti'1'.l<ik edilmekte 01011. ve 
bir de Edirnekaında kiralar.an 
rum mek!etıi bı,,aunda ve• .. iderı 
birtt JTta ,ıkul .~ube~ı aç;lr,.c;.!t 
kararlaştınlmt3tır. Y enı taı;inleT 
11aııılırken orta okul ve lise mu
allirni'1Tinin ikamctqcihlan cit>ar
lanndaki mekteplere tauin olun
malan eSCl$ına bilhassa dikkat e
dilmiştir. Açık mualli1"ılık!ere 
Üniversite tnezunlarından cHı
ııetnameliler tat/in o!unm,~!ar
dır. Ve hic bir Iİ$e tnezuııu mu
a!limliiie alınmaml$hT. 

Halen şehrimizde de hic btr 
açık muallimllk kalmamıştır .. 

ORTA :MEKTEP VE LİSELERE 
YAPILAN YENİ TAYİNLER 

Maarif müdürü Tevfik Kut An-

ŞAHANE BlR FiLM 
ZAFER S~ HNELERi 

Bugsca Sümer Sinemasında 
İngiltere imparatorluğu taı-i -

hinin şanlı ve şerefli sahifeleri 
sayılamıyacak kadar çoktur. Fa
kat bunlardan hiçbiri Kraliçe 

1 
Victorya'nın şan, şeref, zafer ve ' 
ihtişamla dolu altmış saltanat. 'e-1' 
nesini ihtiva eden parlak sahı -
felerle rekabet edemez. 

Majeste İngiliz Kralı ve Kra -
!içesi hazretlerinin yük>;ek mü -
saadeleriy le İngiliz stüdyoları, 
Amerikanın en büyük film fir -
ması olan RKO Radionun da i.ş
tirakile •Topraklarında güneıı 
batmıyan• bu büyük imparator
luğun azametli hükümdarının ha
rikulade hayatını tasvir eden mu
azzam bir film vücude getirmiş -
lerdir. Film, bu büyük Kraliçe
nin yaşadığı, saltanat sürdüğü 
sevdiği ve nihayet öldüğü yer -
lerde çevrilmiştir. 

Sandirgham, Buckingham sa
rayları Balrnoral şatosuyla İn -
giliz Kral h:ınedanına ait bütün 
diJter saray, şato ve malikane -
!er bu muhteııem filmde hakiki 
dekor olarak .kullaruJmıştır. 
Diğer taraftan Londradaki Vic

torya müzesi büyük Kraliçeden 
kalına tekmil kıymetli hatıra ve 
eserleri filmi yapanların istifa
desine arzetmiştir, o suretle ki 
bu altmış zafer senesini sah:iP. -
!eriyle beraber yaşayan ?utun 
kıymetli mücevherler, elbıseler_, 
m<ıbilyalar, arabalar v.s ... fılınin 
ihzar•nda kullanJmı.ştır. 

Hakiki bir şaheser olan bu film 
800.000 İngiliz lirası sarfı ile tam 
uç senede meydana gebniştir. 

Film b~tan l:ıa.şa en son Tec -
hnicolor sistemiyle renklendıril
ımiş olduğundan mevzu tabıatin, 
dekorların ve ~anın hakiki renk 
!eri içinde yaşatılmıştır. Bugü -
ne kadar hakiki hayatı, hakiki 
renkleri içinde tasvir eden bu 
derece muvaffakiyctli bir film 
daha görülmemiştir. 

Sayısız altın, elmas ve mücev-] 
herin gözler kamaştıran parıltı
ları içinde huduts~z b~ gii.clli- l 
ğin. eşi görülmemı~ bır kıbar. -
lığın, mertebesine varılmaz bır 
acalctin imtizacıyla meydana ge-

karadan y~mi ders ''Ilı kadrolan
ru ırebirmistir. Bu listelere <'Öre 
!'Eiırimiııdeki orta mektep w ld
selerde veniden V•tıılan tavin].e-
ri ''11.ZI"anız: . 

,... - - kız orta okulu lııııilizce 
muall.imilPme a"oktan b&van A
dile. Bevkoz kız orta tarih cok
rafyaya Üniversite mezunların -
dan Saime. Üsküdar 3 üncü orta 
ımetamatıiiıe B. Esref. KadıköV 

3 üncü orta metamati.J!e B. İh
san Ina:ilizceve Bedia. Kadıi<öv 
2 nci orta okul tatıi>veve Halide. 
K.adıköv 1 inci orta okul Alınan
.. -"! Mahmut Afıif. Gazi Osman 
~··· tabiıyeve Semiha, Yen!İkaoı 
<'rtada ~'ransızcava Mehmet Gök· 
budak. Oibali .kız ortada ooı:ı
rafva•'ll Selıman Necati. mez
kfu okulda tar i.tı ve ''Url bilıtisi
ne Ber>ka. Bakuıköv 1 lnci orta 
okulda mü.zi~e Celile. Pertevni
·-· 1 lıisesinde c<''~'vaya Saba -
hat Fevzi. Kasımnasa ortada 
tarih ve ~rafvava Fahrünni
sa ı' ·-ean. Kasımpa•a 2 nai orta 
okulda tabiiyeve Meliha, Ka
smı~··a l inci orta okulda tarih 
'"' ,.,. "-•'"'3Ya Cevriye ve Sıdı
ka, Kasımpa<a 1 inci ora okulda 
tabfr"eve Sem11lıat ve inınlrizceve 
<;ehbal. Kandilli kız lisesinde 
kimvava Naiıme. Camlıca kız 1.i
sesinde fizi«e Sabiha. Gelenbe -
vi orta okulunda !nııilizoeve Enis 
C::enba.. Davutnasa ora mekte-

n tarih ve roi'raivava B. 
Sühe··l Hevbeliada orta mekte
binde Türkce muallimlii!'ine Ba
•·an Cihadi•·e to -''l olunmuslar-
dır. 

ÜCRETLİ YARDIMCI 
MUALLİMLER 

C::ehriımizde ücretle calısan yar
dımcı muallimlerin daimi kadro
lara alınarak mao<1 ııeciııilıne
leri dü•ünülmüstür. 

Maarif Vekaletince v>~ılan 
tetkikler neticesinde buna bu ,., 1 

da imkan -i)rüleıncmi<tir. Bun
lardan muvaffakıvet gösteren • 
!er ücretle vazife lt:rinde ipka o
lurnnu•lardır. 

OTELLO 
(Baştarafı 3 ii.ncüde) 

~ bir dJyecek yok delil mi? .• 
Esasen liç asırdır bir t<Y diyen de 
olmalllJ.1: Otello }tara. sevduun, 
kıskançhfm ve intikamın de&taru -
dır. 

Ancak bu netlc.:e3·e ve yalnız Otel
loyu nau.n dikkate ahp varıyoruz. 

Bir an eserin &dma: «Y&&'O» dersek, 
OielJo'nwı aade ve sade bir aşk des
&aııı olmadıiı lııti.k.münii vett~:ı mi
yb'! 

Y•C'O yalnu canı yalu.lm.q bir dÜş
....., deilldlr, baAlt bir ablibıs 

dcflJ.dlr; ancak Otdlo ile Dezuemo
ııa ·nın sad&etlui çekemiyor detlldir; 
Yaco 7aptıhm bllen, m111ııakeme\i 

yerinde, .m.iLtabede ve miiliha.z.Ala.rı 

nali.z, Allah diye E&'<>iz.ına':ra la
pan, cinayeti. fen ha.llne sokmuş si
nik bir ha.indir. insan onan naunıı. 
da 7a eqel veya menfaatlae i.JeUir. 
Fenahk, kötülük yapmak •evki ~in 
,...,11r ve yapt]dıktan sonra da cöf
üs kab&rtdır. 

<Mello, ele Yaro alınarak incele
necek oJur:ı.a ıu neticeye vanlır: Ah
liksu telkin karşlSlllda eıı merd in
san aleahr, ıphsiyetlıti nihayet ka.7-
be<ler: İşte Otello-.. O bir y!iilllr, 
saftır, temiz ybrekUdir, se'Vdabdı.r, 

dQ~arı durudur. Falı...ı.t Y&v&f ya.
Vaf, et.ra.rma 1"eri1en entrlk:ı •lt a
rasında ('ırpına f;ırıuna, sinsi telkin
lere kapıla. kapıla kendınden .rt:\!er, 
hisleri dejenere olur. Ot.ello e.ntrl· 
ka. Ue blr rubun n:ı-,JI aJçaJdı!uıı ıos

teren şaheserdir. 
SELAMİ İZZF.T SEDES 

tiril•n bu şahane film ilk defa 
olarak 15 mart 1940 tarihinde 
Buckıngham sarayında Majeste 
Kral ve Kraliçe hazretlerine ve 
saray halkına takdim edilmiş ve 
on dan sonra bütün İngiltere ve 
Amerika sinemalarında halka 
göslerılcrek bugüne kadar hıçbir 
filine nasir <ılrnıyan bir rağbet 
ve takdır görmüştur. 

Şercflı ,.e azarr.etli tarihinin en 
nJzik günlcrıni geçırrnekte olan 
İngilterenin en büyük hüküm -
darının hayatını tasvir eden bu 
muazzam ~ahcseri göstermek 
bahtıyarlığ:na mazhar olan Sü -
mer Sinemasını bu muvaffaki -
yelten dolayı tebrık ederiz. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki film, 
şehrımızde de laytk olduğu tak
diri görecektir. 

Beykoz Tüman Sıtınalma Komisyonundan 
ı _ 500 tt..\n odun 2/1019.;;o c:a~a~ba günü sa;:ıt 10 da Beykoz Halk 

Paı·tısi binasında ti.inlCfl salın almJ. k i.cyonv'l<la paıarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - İlk temin::ıtı 638 liradır. 
3 _ E\·.sa.! ve ıeraiti h<.:r gün m ezkl.:r komisyonda görülebilir. (9293) 

\ 

eu~.ou.ı. ~-ı;.Qcte 

!binden sual e fuııttllllın el-
- vii!ı;elfi ve , _, . 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.79 DL HC5 Km. 20 Kw 
T.A.Q. u.,7 IIL 15U5 Km-20 Kw 

1618 m_ 128 Km. 120 Kw. 

1 Birinciteşrin Sulı 
18.- Pnıwam 
18.03 Hafif ııolo ve orkestra 

eserleri (ııl.) 
18.30 Kon~ (çiftçinin ...ati) 
18.45 Richard Straıwı'dan ke -

man ve ?i11ano san'atı 
19.30 Ajans haberleri 
19.45 Fa.sıl lleııeti 
20. 1~ Rad1/0 qazetesi 
20.45 Biiııiık Fa.sıl hf?11et• 
21.30 Kon!L$'ffla {inatiıtik u • 

mum mü.dü.rlüiiü. tcra;'ıtı· 
danı ) 

21.45 Rad110 salım orkestra.sı 
22.30 Ajans ha!ıerlcrı 
22.45 Rad110 salon ork~st~ası 
23.- Milzi1''. Cazbant (pl._ı 
23.:>5 Program 
23.30 Kaııanı.s 

İstanbul 3 üncü İcra Memur -
luğundan: 

I K J>&a 

iLAN 
KiBRiT ve CAKMAK INHİSARINDAN 

1 
1 Birinciteırin 940 S•lı ••klııml•11 ltib.ren 

KiBRiT FIATI KUTU BAŞINA 

PARA 
Zammedlld1AI sayın halka llAn olunur. 

KiBRİT ve ÇAKMAK INHISARI 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden 
Şimdiye kadar mektebe kaydedllmiş olan talebe adedi alınacak mik

tarı tecavüz etmiş o.lduiu cihetle apj!ıdalti günlerde bir ciri,, miisabaJaı 
imtihanı yapılacaktır, 

q/B.IJ'lııOlt..ıın/948 puariml 

Saat 9 dnn l:? ye kadar cebir, trik.onometri 
Saat H den 17 ye kadar ııeometri 

8/Birlndtefı'ln/1940 ııalı: 

Saat 9 dan il e kadar fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 

Saat 15,45 den 17 ye kadar yabancı dil cFrnnsızca, İngilizce, Al
manca> 

Mektebe ya2Jlı ııaatıerden geç ge1enler, kayıt Jı:arnesini yanında bulun
durm.ıyanlarla kopye kale.m;l.ı veya ma j mürekk.epaiz aelenler imtihanlara 
iştirak edemezler. (9303) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndın 

Iııotek cihetinden paraya çev
rilmesine karar verilen ve ye -
minli ehlivukuf taraiından ta -
mamına 8650 lira kıymet tak -
dir olunan Beyoğlunda Tomtom l 
mahallesinde Gülbaba sokağın -
da 232 ada 13 parsel eski 17 - 19 

yeni 19 - 21 numaralarla mütak- iİl•••m•••••m•m••••••••m•••••ııiil 
kam şarkan 6 şi:malen y<ıl, gar -
ben yol, cenuben 12 parsellerle 
mahdut apartı.manın tamamı art
tırmaya konmuş olup 8/11/94-0 
cuma günü saat 14 ten 16 ya ka
dar '1'.!aireroizde birİ'bci arttırma
sı icra ve arttırma bedeli mu -
kadder kıymetin yüzde 75 ini 
bulmak suretile en çok arttıra -
nın uhdesinde bırakılacaktır. Ak
si halde son arttıranın teahhüdü 
'baki kalmak üzere arttırma 10 
gün müddetle temdit ve 18/11/ 
94-0 pazartesi günü ayni saatte 
keza dairemizde yapılacak olan 
ikinci açık arttırmas•nda, arttır
ma bedeli takdir edilen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmad:ğı takdirde 
satış 2280 No. lu kanun ahkamı -
na tevfikan geri bırakılacaktı.r. 
Hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla di -
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hus--:ile f•iz ve masarife dair 
vukubulacak iddialarını nan ta
rihinden itibaren 15 gün zarfın
da evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri iktiza e
der. Aksi takdirde hakları tapu 
sicille.ile sabit olmıyan1'ır sa -
tış bedelinin pay !aşmasından ha
ris; kalırlar. Mezkfır gayri men
kulün nefsinden doğan ·birikmiş 
vergi mükellefiyeti ve vakıf i -
caresi ve tellaliye resmi borç -
luya ait olmak üzere salış bede
linden tenzil olunı.:r. 20 senelik 
vakı:f taviz bedeli ile tapu harç
ları müşteriye aittir. satın peşin 
para iledir. Arttırmaya girmek 
isteyenler mukadder kıymetin 

yüzde yedi buçuj!u nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
etminat mektubunu vermeleri 
liızımdır. 

Evsafı umumiye: 

Zemin kat - Sokaktan iki 
basamakla çıkılan zemini Karo
siman döşeli bir taşlık, üzerine 
merdiven altı ve 1 numaralı da
ire olup bir sofa üzerinde ikisi 
içiçe 3 oda, mutpak ve hela var
dır. 

Birinci kat - Zemin katta 17 
mozayik basamakla çıkılan bu 
.katta sahanlık zemini karosiman 
olup bir sofa üzerine ikişer iki
şer birbirlerine geçilen 4 oda, 
mutpak, ve hela mevcuttur. 

İkinci kat - Bu kat 'birinci 
kat:n ayni tertibat ve teşkilatı
nı ihtiva etmektedir. 

Çatı katı - Bir taşlık üzerine 
biri camekanla bölünmüş 4 oda 
mutpak, hela vardır. 

Mezkur bina kargir ve 4 kat -
lı ön, ve yan cephelerinde bi -
rinci kattan itibaren birer çık
ma. şahncşin olup biri kapı üze
rinde, diğeri yan cephede ve her 
üç katta bırer balkıın vardı.r. Bi· 
nanın harici sıvası taş kesme -
dır. Arkasında 21 kapı numara- 1 
lı saçla etrafı çevrılmiş aralık
ta erik, dut ağacı vardır. Mez -
kür ·apartımanın zemın kat pen
cereleri demir parmakJ,klı ve 
hey'eti umumbesinde elektrik, 
terkos, havagazı tesisatı mevcut 
bulunduğu ve umumi mesahası 
isE! 81,25 metre murnbbaı olup 
bundan 56 metre murabbaı apar
tıman ged kalan ise .saçla cev -
rilmiş aralık mahaldır. 

Gayri menkul kendisine ihal.e 
olunan kimse derhal veya verı
len mühlet zarfında satış bede
lini vermediği takdirce ihale ka
rarı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksPk teklifte bulunan 
kimseye arzetmiş olduğu bPdelle 
almağa razı olursa ona, olmaz -
sa veya bulunamazsa tekrar ve 
vedi ı:ıün müddetle arttırmaya çı
karılarak en çok arttıranın üs-

Resim çerçevesi 
2 M/m lik ambaJAj leli 

Mlkları 

655 adet 
1500 kıı. 

Muhtelif çelik malzemesi 74 kalem 
I - Şartname ve çelik malzemeci 

rıda cins ve miktarları yazılı üç kalem 
lerle satın allnacaktJr. 

Jrluhamıııea % 7,5 
bedeli tenılııatı Eblltme 
Ura Kr. Lira Kr. Şekli 

5126 -
1200 -

384 45 Kapalı zart 14 

90 - Açilt ek. 14,30 
- - Pazarlık 15 

mti!redat listeleri mucibince yuka
malıeme hizalarında gösterilen usul-

II - Muhanunen bedelleri, muvakkat teminatları, hizalarında yazılıdır. 
il! - Eksilim<! 7 /X/94-0 pazartesi günü Kabataıta levazım ve mübayaat 

ıubesindelti alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve müfredat listesi sözü geçen ıubedcn parasız aJu1a
bilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kaflun1 vesaikle Yllzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek. 
tubunu ihtiva edecek kapalı zar!larırn ihale günü eksiltme saatinden bir sa
at evveline karlar mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver
İneleri ve diğer ek.c;iltmelerc girecekler de yüzde 7,5 güvenme 

0

paralarHe 
yukarıda adı geçen komisyona müracaatları. (8900) 

EB)'koz tümen satın alma komisyonunrlan : 

Clnıl 

llJktarı 

Ton 
İlk te. 

Lira Eksiltme eön ve Saati 
~~~- -~~~~-

Nohut 33 445 14/10/940 pazartesi 10 
Nohut 33 445 > > il 
Nohut 49,5 670 > > 15 

ı - Muhtelif garnizonların senelik ihtiyacı içiıı yukarıda yazılı nobut
lar h!zal.arında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zartla cksiltmiye kon -
muştur. 

2 - Eksiltme Beykozda Halit Partisi binasında tümen satın alına ko
misyonunda yapı1acaktır. 

3 - Evsal ve şernitleri her gün ımezkür kornll.syonda &örülebilir. 
4: - İsteklilerin hizalarında a:österilen saatlerden bir saat evve1ine ka

dar kanunl oekildeki teklif mektuplarını komisyona vermı, olınaları l~-

:r.ınıdır. (Q204) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan 

ı - Merkezimiz müstahdeminJ için nümunes.i veçbile c153• takım 
maa kasket kışlilt elbise ile «9> adet kaput ve <40> takım pantol caket ve 
4.0 adet tulum işçi e1bisesi :raptınla.ca.1-ctır. Elbiselerin beher takı.mı maa 
kasket ,28> lira <25> ir.uruı kaputun beheri «20> lira işçi elbiselerinin be
heri 660 kur#;tan muhammen tutan «4636> lira «25> kuruştur. 

2 - Eksiltme 4/ı0/940 euma günü ııaat !4 de Galatada Karamusta!a 
paşa sokağında mezkOr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olacaktır. 

' - Bu işe ait sartnameler merk'1Zimlz levazımından para.•nz alınır. 

5 - Muvakkat teminat PRrası «34.7> lira c72• kuruştur. 

6 - Eksi1tmiye gireceklerin terzi olduklarına dair 1940 senesi Ticaret 
Odası veııir.ılarını göstermeleri ıarttır. (8855) 

Beykoz ask~ri satın alma komisyonundan: 
Mlkt:m Clııııl 

15000 
\5000 

8000 
3000 

iOOOO 
6000 
~00 

sooo 
400 
900 

25 

7000 
700 

17000 
~5000 

9000 
•OOO 
1000 
6800 
3000 

3450 
500 

1000 

7700 
800 

çift 
> 

> 
> 

Yün torap 
Kundura 

Yün eldiven 
Yemeni 

Pamuklu mintan 
Kıl k<>lan 
Kep re 

!Beygir çulu 
Belleme 
İp kolan başlıb 

Nalbant takımı kösele 

Tımar fırçası 

Tevhid semeri 

ı · - Yukanda cins ve miktarı yı:ıılı levazım eşyası pazarlıkla satın ah
nacaktır. 

2 _ Pazarlık günü • teşrinievvel 940 cuma günü saat on belle ya
pılacaktır. 

3 _ Takarrllr edecek :!iat üzerin den teminatı kat'lyye alınacaktır. 

4- _ Taliplerin yevmi mezkllrda Beykoz perk karşısında askeı1 &atın

alm3 komisyonuna müracaatları 9276 

tünde bırakılır. Ve iki ihal.e a - ı 
ras_ndaki fark ve geçen gun1er 
için yüzde beşten hesap. oluna • 
cak faiz ve diğer masarıf ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memu
riyetimizce eski müşteriden tah
sil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenler 11/10/940 ta
rihinden itibaren dairemizde a
çık ve asılı bulundurulacak art
tırma şartnamesine ve 940/97 No. 
lu dos>·asına müracaatla icap e
den bütün izahatı alm:ş ve öğ -
re~ olacakları ilim olunur. 

(29410) 

TÜRK BAYANLARI 

Biçki - Dikiş Terakki Yurdu 
Bicki ve dikis hic bilmivenle

re 9, bilenlere 6 ve dikişi 'bilip 
makastar olmak istivenlere 3 ay
da bütün incelik ve teferruati -
le esaslı surette öğretir. Tas-
dikli diploma verir. talebe kav
dına baslanmıstır. Cumartesi ve 
pazardan maada saat 9 - 12 ve 
14 - 17 ye kadar herııün müra
caat kabul olunur. 

Be11oqlu Altın Bakkal Babi! 
caddeii N o. 63 

1 - BIBJNclTEŞRlN 1941 

1 ' ' .~.. .-' .. --~.. : •• " ~::!•' -~~. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her J'eımldeıı llOnr& cönde ii<ıdefa nnmtuamaıı dlşlerlııhl fırı;alayınn. 

~ - • ~ ' ı . . ~·· 

lstanbul Telefon müdürlüğünden 
İstanbul ve Ankara Telefon MüdürHlğ(l santral ve atölyelerinde yetıe

tırildlltten 90!lrll ~r ınerltezlere tayin ve izam edilmek üzere müsabaka ile 
(31) adet makinist, (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör ahnacaktır. 

Müsabaka imtihanı İstanbul "" Ankara Telefon Müdürlüklerinde 

25/10(940 tarihine müsadif cuma günü •aat 10 da yapılacak ve mııvaffak 
olanlara staj müddetince ellişer v.. tayininden IOnra altmışar lira ücret 

ftl'ilecektir. Taliplerin kanunJ evsafı haiz san'at mektepleri elektrik -şube .. 
si mezunlanndan olması ve mtisabakaya girebilmek için 21/1-0/P<!O pazar

tesi günü ıaat 17 ye k:ndrır ın('zkt1r Telefon Müdürlüklerine e\Takı müs-
bitelerile milracaat edilmesJ ıarttır. (9338) 

SALiH BOSNA 
Rasim Bey Fabrikası Müsteciri 

TARSUS-
24-9-940 t•rlhinJen itibaren lplilı O• 6e:ıı li.ıları: 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

m- 335 nı 400 Ssö 5M 5s5 6iö ~ 
Tip B Seyhaıa 825 k•ruş, Tip E Horozlu 780 kuruş 

Fiattar Fabrika tesllm amballjsızdır. 

İstanbul Defterdarlığından 
2395 ayiıı kazanç kanununun 3 üncü maddesile, yaştan itibarile vergi

den istisna ed.ilen1erin sadece seyyar olarak iş yapanlar oldulu ve il;igal 
ettik.teri dükk&n ve ticarethane gibi mahallerin iradı tizerinden vergıye 
tAbi olan mükellefler nezdjnde iş gören müstahdemlerin bu mua.fiyetten ıs

ti.!ade edemiyecek.leri Maliye Vekhleti yüksek makamının 13/7/940 tarihli 
ve 22101 _ 980/17680 sayılı yazısile bildirilmiştir. 

Bu sebeple ~gal ettikleri mahallerin iradı üzerinden vergi veren mü

ketıefler yanında müstahdem vaı.iy<!tinde bulunan 18 yaşından küçük veya 
65 yaşından büyük olan hızmet erbabının bu .ili.nın neşrini müteakip 15 

gün içinde karne almaları ve vergilerini yatırmaları, aksi takdirde bu 
müstahdemleri istihdam edenlor namına 3840 sayııl kanunun 18 incj m.:ıd

desinin İ :f'ıkrasJ bükmüne gOre 3 Dl.isli cezalı vergi ta.rhcdileceğl tebliğ 
olunur. (9292) 

l\letre 

3.366 8 santim eninde ~erit kolan 
13,:'66 3,5 santim eninde :erit kolan 
22,512 2,7 santim eninde şerit kolan 
3,787 5 santim eninde şerit kolan 

Yukarıda yazılı dört kalem serit 
kolan 2/10/940 çarşamba günü saat 
!Cı cta Tonhanede Lv. Amirliği satın 

alma komisyonunda pazarlıkla satı.'l 

alınacaktır. Tahmin bcdell 8904 U

ra 28 kuruş ilk teminatı 667 lira 
82 kuruştur. Nümuneleri komisyon
da göriilür. Taliplerin belli saatte ko-
misyona ıelmeleri. (419 • 9097) 

* Piyade ve atış okulunda mevcut 
Şevrole marka otobüsün tamiri P'l
ıar!ıkla yaptırılacakt>r. Eksiltme::\ 
2/10/940 çarşamba günü saat 15.36 

da Tophanede Lv. Arnirli4i .. ı ., a!
ma koınİSJ'onunda yapılacaktır. Kew;4 

bedeli 1697 lira 60 kuruş ilk temınatı 
127 lira 35 lruruftul'. Ke§f.l koı:nisforıd~ 

görülür. İııteldilerln kanunl vesik•
larile belli saatte komiSYona ııel -
meleri. (425 - 9073) 

* Davutpaşa askeri fırının elektrik 
ve su tesisatı yaptınlacalttır. Pazar
lıkla eksiltmesi 10/10/940 perşem
be günü saat 15 de Tophanede Lv. 

Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keıif bedel i970 !ıra 77 

kuruş ilk teminatı 72 lira 82 kuruş
tur. Keşif ve şartnamesi komlsYonda. 

görillür. İsteklilerin mühendis veya 
ikinci sınıf agre olması veya göste-
rilmesi şarttır. (454 - 9306) 

* Davutpaşa askerl tırınında sıcak 
ve soğuk lilU tevziat şebekesi yaptı
rılacaktır. Pazarlıkla ek,sillmesl 

10/10/940 perşembe &iinU saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği .. ıın al

ma komisyonunda ya.pılacakhr. ~e
ı;if bedeli 932 lira •7 kuruşhır. Ilk 

teminatı 70 liradır. Keşif ve şartna
mesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanuni vcsikalarile belli saatte 
komisyona f<'lmeleri. ( 455 - 9307) 
. ... 
Davutpaşa asker! fırınında sıcak 

su tesi~tı yaptırılacaktıL Pazarlık

la eksiltmesi 10/10/940 perşembe gü

nü saat 14,15 de -Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda. ya

pılacaktır. Keşif bedeli 990 lira , ilk 
teminatı 14 lira 25 kuruştur. Şart
name ve keşi.f komisyonda görülür .. 

İateklilerin k.anunı vesikalarile belli 
aaatt~ komisyona gelnıe1eri. 

(450 - 9308) 

İıntiyaz Sahi!>i ve Ne,riyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldıtı -
SON TELGµF Basımevi. 

Adet 

ı Klarnet Si B. 
l Soprano saksifon Si B. 
l Alto sak.sifon Mi B. 
4 Trampet Si B ve Mi B. 
2 Korno 
2 Tranbon 
3 Bariton 
2. Bas 
ı Trampet 

Yukarıda yazılı mızıka ~letlerJ Top
hanede Lv. Mamul eşya anborında 

olup tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 

wiltınesl 8/10/940 salı günü saat 
16 da Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

AleUer anbarda görülür. Taliplerin 
belli &aatte komisyona gelmeleri. 

(453 - 9305) 

• 
45 ton nohut alınacaktır. Pazar

lıir.la ekııilbnesi 9/10/940 çarşamba 
günü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nünıuneol koınisyoııda 

• görülür. İstek.illerin kanuni vcsika
larile belli saatte komjsyona ıelıne-

lerl. (458 - 9316) .... 
40 ton yeşil mercimek: alınacak· 

tır. Pıızarlıkla eksııtm .. i 9/10/940 
çarşamba günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma kornii
yonunda yapılacaktır. Nümunesi ko
m.iı;yonda &örülür. İsteklilerin kanuni 
evıik.alarile belli saatte korrUsyona 
ııelmeleri. (459-9311) 

* ~00 adet kıl yem torbası müte-
ahhit nam ve hesabına alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 9/ 10/940 çar
~arnba günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın ahı11a komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,450 
lira ilk teminatı 873 lira 75 kuruş
tur. NümlHlesi komisyonda görülür. 
İsJ.eklilerin kanuni vesikalarile belli 
ıaatte komisyona ıelmeleri. 

(f52 - 9304) 

766,400 kilo kuru ot a!_;ııarıtklır. 

l'azarlıkla eksiltmesi 11/10/940 cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Tahu1in l>E-delı 

47,900 lira ilk teminatı 3592 lira 50 
kurt~tur. SnrtnamaJi komisyonda. 
görülür. İsteklileriıl belli santtc ko
misyona gelmeleri. (460) (9312) 

* Davutpaşa askeri fırını hamurhane• 
ısine su temin edecek: depo yaptırıla
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/10/ 
940 perşembe günü saat 14 d~ Top
hanede Lv. Amirliği sahn alma ko
misy-onunda yapılacaktır. K~ir be
deli 482 lira 6C kuruş- ilk tem natı 
36 Ira 22 kuruştur . Keşif ve ~art lan 
kornıı.··yonda görü1i..ır. istekli1eı-tn ka
nuni vesi..kalarilc belli saatte koı~-

• yooa gelıneleri. ( 457 - 9309) 


