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Yeni Brenner 
Mülakatın dan 
nelerdoğabilir ? 

Hitler ile Mu•olininin, 
lngiltereye büyük bir dar
be indirmek için, aıkeri oe 
ıiyasi mühim kararlar al
mak üzere, balaıtukları 
muhakkaktır. Bu arada, 
ispanyayı rıuuile ı:ıeya 
cebren harbe wrüklemek 
meıeleıinin göriiıüldüğü -
ne oe bir karara bağlandı
ğına da hükmetmek yan -
lı§ olmaz. 

V asao: ABiDiN DA VER 

A lmanyanın Führeri ile 
İtalyanın Duçesi, artık 
siyasi bir ehemmiyet ka

zanmış olan Brenner geçidinde bir 
daha görüştüler. Bu, iki mihver şe
finin 6 ncı görüşmeleri imiş. Aca
ba, üc saatlik mülakatta neler gö
rüştüler ve ne kararlar verdiler? 
Bir vaeon ..Jonunda konuştukları 
~eyleri keşfe imkiin yektur. Al
manlar tarafında, mareıal Keitelin 
ve İtalyan hey'etinde de ır;eneral 
Naccinin bulunması, bazı askeri 
nıeselelerin de tetkik edildiğini 
gösterir. D. N. B. ajallSllllll dün 
sabalıki ıı:azetelerde çıkan tebliğin
de şöyle bir fıkra var: •Bertin me
bafilinde, bu 90n mülakat dolayısi
le, Hitler ile Musolinınin, bilhas
sa haziranda yapmış oldukları mii
lakat hatırlatılmakta ve bu görüı;
ınenin bir devletin yıkıhna:kta ol
duğu bir sırada ıcra eciilmjş oldu
ğu da ~aret edilmektedir.• 

Hazir:lnda yapılan miil&kal, 
Fransanın mütareke şartlarmı ta
yin içindi; o zaman Fransanın yı
kıldığını hatırlatmakla bu müla
katta da İngilterenin yıkılacağı 
hna edibnch. -iot•~;g,: .t.Q1lr&..rl1 .. 

bri mihver ~efinin her miil!lkııtın
da bir devlet yıkılacaksa, dünyada 
devlet kalmıyacak, demektir. 

Bu defaki Bitler - Muııolini mü
lakatında, İngiltereyi yıkmak için 
tedbirler düşünüldüğü n çareler 
arandığı muhakkaktır. Çünkü, İn
giltere yıkılmadıkça, mihverin Pıı
diye kadar yıktıkları, Çekodovak
ya, Lehistan, Norveç, Daniınarka, 
Holanda, Belçikanın hlnat kendi
leri tarafından tamir edilmeleri la
zınıgelecektir. Avruııada, hatta 
dünyada yıkma işini tamamlıya
bilmek için, !rimdiye kadar ııalla
nan bütün balla ve kuma darbele
rine mukavemet eden İngiltereyi 
yıkmak lazundır. Bu itibarla her 
~yden evvel bn çok mühim ve 
esaslı işin görüşüldüjiüne fiipbe 
yoktur. Bu işin de iki cephesi var
dır: Askeri ve siyasi. 

1. - Askeri cephesi: İki, - il•· 
ı>onyavı da hesaba katarsak - bel
ki üç müttefikin bütün kuvvetleri
le İngillereye karşı müşterek ve 
ıııüttehit IHr taarruz yapmaları, 

2 - Siyasi cephesi: İngiltereye 
Akdeııizde taarruz için İspanya gi
bi yeni müttefikler tedarikine ça
lısmaları. 

Son zamanlarda mihver hariciye 
nazırları arasında vukua gelen 
Roma ve Bertin görüşmelerinden 
ve İspanya dahiliye nazırının mih
ver şeflerini ziyaretlerinden son
ra, Brennerde yeni bir mülakat ya
pılması, daha evvelki müzakereler
de, ikinci derecede mihver erkanı
nın halledemedikleri bazı ihtilaflı 
noktalar olduğuna ve bunları kes
tirme bir ı;ekilde halletmek için 
Bitler ile Musolininin görüşmek 
oıecburiyelinde kaldıklarına dela
let eder. Sivas! cephede akla ilk 
geleıı. mibakere mevzuu, İspanya
JJ Y• ruasi:le ya cebren, harbe sü
rilkle.mek meselesidir. Askeri cep
lae.ie ise, bu mevzuun tatbikatı gö
~lmÜ$ ve kararlaştırılmış olsa 
ı:-erektir. 

Ban haberler 5000 İtalyan pilo
tunun Almanyaya gittiğini bildiri
yordu, Eğer, İngiltereye taarruz e
dilecekse bu haber dohu olabile
ce;;; ıribi Mısıra, taarruz edilecek
se, 5000 Alman pilotunun, tayya
relerile beraber, Akdeniz cephesine 
relıneleri de ınuhtemeldir. Bava 
lcovvetleri için, in;• meydanları 
hazır olduktan S-Onra, bir cepheden 
ötekine !(ilmek işlen bile değildir. 
O zanıan mihver şefleri, bu müşte
rek taarruzların pürüzlü tarafları· 
ıu hal için toplanmış olabilirler. 
• Brenner mülakatından neler do
~a.cağını, çok geçmeden göreceği
nıize şüphe voktur. 

Abidin DAV E~ 

Milli Şef yakında 
Yeni bir memleket 
Seyahatine çıkıyor 
Başvekilimiz iki güa sonra 
Hataydan Ankara ya dönecek 

ingiltere 
Amerika 
anlaşması -Paaifikte ifbirliği yapıl

ması hakkında cereyan 
eden müzakere anlat-

lstanbul Kahraman Türk 
Ordusuna Kavuşmuştu 

:Ankara, 3 (ikdam mu
habirinden) - Reisicüm
hur lnönünün, bu günlo- . 
Je, memleket dahilinde kı
ıa bir ıeyahate çıkmala71 
beklenmektedir. 

Amerika ile 
Sovgetler 

Anlaşabilecek 
-----

Diğer taraftan Hatay -
Ja tetkikler yapmakta o
lan BQfvekil Doktor Re
lik Saydamın iki gün 
aonra Ankaraya avdeti 
beklenmektedir. 

Fransız Garbi 
Afrikasında 
Örfi idare -

ma ile .:ıeticelendi 

• 
AMERiKA FiLOSU 
PASiFiKTE KALACAK 

Londra, 5 (A,A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: Daily Mail gazetesinin 
N evyork muhabirinin haber ver-
diğine göre Hull, İnyilterenhı A
merika .büyük elçisi Lord Lothuan 
ve Avustralya sefiri Casey arasın
da Pasifikte müşterek bir ahenkle 
hareket edilmesi hakkında cere -
yan eden müzackereler bir İngiliz -
Amerikan anlaşınasile nihayet ibul
mw;tur. 
AD!aşma mucibince Amerikan 

filosu ~asifik'i, İn11iliz filosu At: 
lantiği himaye edeceklerdir. 
Anlaşmada aşağıdaki hükümler 

vardır: 

Bugün şehrimizde 
yapılacak • 

merasım 
iİstanbulun kurtuluş bayrıınu esnaf cemiyetleri iştirak edecek -

münasebetile bütün resmi ve hu- tir. Merasime Sultanahmet mey -
susi binalar, ticarethaneler ,vapur- danından başlanacağı için iştirak 
!ar, tramvaylar bugün bayraklar- edecek teşekküller saat 9.30 da 
la donatılacak, geoe fenerlerle ay- yerlerini alınış olacaktır. Saat 
dınlatılacaktır. Merasi:me, motosik- onda Sultaııahmet meydanından 
!etli polis müfrezesi, askeri baudo hareket edilecek, tramvay yolunu 
ve yedek subay okulu, askeri tıb- takiben Taks0ne gidilecektir. Tak
biye okulu, deniz harp okulu ve simdeki merasinı tribününde Va

lis~.K~eli .. askı:rı -~-~ piyade li, Parti reisi, meb'uslar, şehir mec
taburu, bır ~var'.. lbölul\'!i, sahra lisi 8za1arı, aeneraller ve üst ru -
bataryası, polis müfrezesı, mızıka-[ baylıu" resmi daireler rüesası es -
tı itfaiye müfrezesi, şehir bando - naf c~etleri reisleri bulun~cak
şu, Üniversite ve yüksek mektep- tır. 
!er, mekteplerin izcileri, liseler ve (Arbsı: Sa. ı, Sil. S de) 

latanbulun kurtuluşu 
ebedi kurlul~umu

zun bir sembolüdür 
B ugün, İstanbulun kurtuluş , 

günüdür. 17 yıl önce bu
gün, kahraman milli <>rdu İslan- , 
bula girmiş ve İstanbul halkı, yıl
lardır hasretini çektiği Türk sün
gülerine kavuşıııwıtu. O gün, ordu
sun ın himayesinden mahrum ve 
düşman sil8hlarının tehdidi ile 
ınuztarip bir meınleket halkımn 

çektiği maddi ve manevi bütün a
cılardan kurtulmuştuk. İstanbulnn 
Türk ordusu tarafından bu kurta
rılışı, Fatih Sultan Mehmet tara
fından ilk fethi kadar, belki on
dan daha mühimdir. Çünkü o za
manki Türkiye, İstanbulsuz yaşa
yabilirdi; bugünkü Türkiye İ5e ls
tanbıılsuz yaşıyamaz. Fakat Sovyetlerin 

Mihverle iş birliği 
yapmaması şart 

• 
Amerika elçisi, Molotova 

Amerika 
noktai nazarını bildirdi 

General 
yakında 

rikaya 

Veygand 
Şimali Af
gidecek 

• 
Sulh muahedesine kadar 

Fransa 
Avrupada aeyirci kalacak 
Viclıy, 5 (A.A.) - Havas bildi-. 

riyor: 

İngiltere Singapur üssünün A -
merika tarafından dilediği şekilde I ' 
kullanılmasına muvafakat etmek- · ~ 
tedir. Amerika filosu cüz'ütamları 
dost sıfatile Avustralya limanlarır 
nı ziyaret edeceklerdir. İcap eder-
se, Amerika, japonyaya sevkedile
cek harp malzemesinin hepsine 
ambargo vazedecektir. 

- -· 1 Osmanlı saltanatı, Scvr paçavra
sını imzalarken İstaııbulu 700 as
kerin muhafaza ettiği bir tahttan 
ibaret telakki etmişti; Türk mille
ti ve Türkive Cıımhuriycti ise, 
Tlirk İslanbulu, yurdun kalbg8hı 
addederek on11 kurtardılar; a; rıl
ma>: bir parçası olarak Türk vata
nına -<>rçinlediler. 

Boudoin, Bordoda çik.an La 
France gazetesine aşağıdaki beya
natta bulunmUJ>tur: 

cSulh muahedesine intizaren dış 
~iı_~!Jmiz galiplerim!"e Jr::rşı bir 
yirci kalmak siyasetinden başka 
bir şey olamaz.• 
Nazıx, general De Gaulle'u, İngil

terenin suç ortaklığı ile Fransızları 
birbirinden ayırmak için bir hükfı
met taslağı kurmıya uğraşan bir 
vatan haini olarak tavsif ve An
glosakson memleketler matbuatı
nı hatta İngiliz, Kanada ve Ame
rİka matbuatının bu gibi fenalık
lar faillerini tasvip etmediğine i
şaret etmiştir. 

Rmna, 5 (A.A.) D. N. B. - Bu
rada haber alın<jığına göre, Fran
sız garbi Afrikası. umumi valisi 
Boisson bu müsteınlekede örfi ida
;re ilin etmiştir. 

Vich" 5 (A.A.) - Havas ibildi-
Molotoı:ı riyor: Anavatan mümessillerinin 

Berlinde imza edilen Alman - İtal- idari ve siyasi faaliyetlerini tan -
yan _ Japon paktından sonra, Ameri- zim vazifesini deruhte eden Fran -
ka ile SovyeUer Birliği arasında bir sız hükı'.imetinin Afrikada mümes
yaJonlJJı: başlaıruştır. Bu hususta yapı- sili general Weygand şimali Afri- I 
lan temaslar hakkındaki Anadolu Ajan-

Brenner 
Mülakatı -INGİLİZLERE GORE 

Hıtlerle MUIOilfii YElaı. uı.11. 

ıulh taarruzu veya harbin 
§iddetlendirilmesi yolun -

da plan hazırlamıılar 

---•ı---

ALMANLARA GORE 

Brenner mülakatı bilha11a 
Jngiltere için mühim 

kararlara vesile olmuıtur 
Londra, 5 (A.A.) - Reuter'in dip

lomatik muharriri yazıyor: 
Hitler ile Musolini arasında acele bir 

surette vukua gelen konferans, yeni bir 
sulh taarruzu yapılacağını tahmin ettir
ınektedir. Ban mahfiller, bunun irnk.3.n
sız olmadığı fikrindedirler. 

(Arkası: Sa. 3, Sü. 2 de) 

zıtARETLfR ı 
Di L ... 

sının verdiği ta.tsillt 3 üncü sayfamız- kaya j!it:rnek üzere yakında Vichy-
den hareket edecektir. Biitiin sahanlan dilden yapılmış 

da=dır=-. ___________ __:_____________ 
11

emekleTle dolu bir zhıafet masası 

Ticaret Vekaleti ma
nifaturacıların 

itirazına cevap verdi 
~------~ ... ı-------~ 

Fiatlere riayet etmiyen v~ya malını saklı yanlar bulunduğu 
takdirde haklarında derhal kanuni takibat yapılac.akbr 

VEKALET BiR TEBLIG NEŞRETTi 
Ankara. 5 (A.A.) - Ticaret V~ bu yolda bir tikôyet veya ihbar ıelme-

kaletinden tebliii edilmiştir: miştir Alakadar lqkıJAıa lüzumlu ta-
Manıfatura fiatları tesbıti dola· limat verilmış olup, fiatlara riayet et

yısıle İstanbul matbuatında oku - ıruyen veya malını ıaklıyanıar bulun· 
nan bazı haberler dolayısile eflci- duğu takdirde haklarında derhal l<anu
rı umumiyemizin tenvirine lüzum nt takıbat yapılacaktır. 
görülmüştür: 3 - Tesbıt edilen kar yüzdelerine 

iıasıııda Rodoslu filozof Kısantos'a, 
kölesi Sinoplu Ezop'v.n v&diii.i ce
vap meshurdur: 

_ Efendımız, diin. kölelerine en 
qiizel şeyleri hazırlamasını emir 
iıu11urmuşlardı. Bu QÜn de aksini 
arzu ettiklerini bildirdiler. Dü.n 
bütün vemekleri dilden pişirtmiş
iım. Zira dıl kadar qüzel ııer yü
zünde ne vardır? Dinleyenleri he
ııecanlandıran hatip. terennümü 
ile tulıı.ı qaş11eden muQanni hep 
dilin san'atkan deciil midır? Bu 
qün 11emelder 11ine dilden pişi -
rildi. Zira dılden .daha fena dün
ııada ne vard~r? insanlar arasın -
dakı bütün dusmanlık!ar kötü di
lin eseridir. Taze qe!inin masunn 
qöz bebeklerini aqlamanın azabı 
ile ııakan hoıırat kocanın siUihı 
kötü. dil deqil midir? 

Sinoplu. Ezop'un bu menkabesi
nı bana hatırlatan, dünkü qazete
lerde okı.ıdıı<ium 11mralı macerası 
oldu. 

Mahkümlardan biri :ııaptıqı de -
dikodııcian arkad.asının cok incin
diqinı lııssedince keskin bır ustra 
ile dilim koparmıs ve bu kanlı et 
parçasını arkadasının aııakları u -

1 - Alınan kararların manifatura nazaran ithaH'ıtın duracağı da yazıl
piyasasında tereddüdü mucip olduğu maktadır. İthalAt ve ciro ile kA.r nıs
söylenmekte ıse de, bu kararlar, her ta- · betlerı arasındaki münasebet tabiatile 
cirin, ne yapması lizım geldiğini gös- Vekaletçe de malüm olup bunun gibı 

mülfillazaların hepsı yüzde tesbitınde cu.na ftrlatmıs ... termekte ve bu suretle vuzuh temin 
elmektedir. 

Maamafih, tatbikata dair tereddüt 
edilen noktalar varsa, VekAlete müra
caatta bulunacak olanların tenvır edil
mesi tabildlr. 

nazarı itibara alınmışur. Keza, bugün- Nedamet adını verdiıjimi.z vic -
ku dış tıcar~t şartları ıçinde pamuklu dan hô.disesinin bu müfrit ve a1.jaT
mensucat ith alatının yüksek kflr bı- ~z numunesi beni u.zu_n uzun dii
rakılmasına mütevakkıf olup olmaclığ.ı sündiirdü. 
üz.erınde de durulmuştur. 

2 - Fabrikatörlerin pamuk iplikleri- 4 - Yüzde dokuz kAr nisbetinin ya-
ni sak.lıys.rak satmadık.lan ve blr kıs- rısının yanı dört buçuk puvanının ka
mının da paketi l _ 1,50 lira .faı.laya zan1.; ,·erg1Sıne gıttıği ve tüccara an
sattıklan söylenmektedir. Şimdlye ka- cak yüzde 4.5 kalacağı yazılrnıstı:. Yi.ız-
dor İktı$a.1 ve Ticaret Vekiiletlerine J (A:i<a.sı: Sa. 3. Sü. 3 de) 

•- Acaba .. -dedim- zehirli dedi
koduların acı netıcelennden dıı -
vu1a~ 11edameti btı tarzda izhar 
ermek moda olsavdt. ~~ kisının 
dili saqlam kohrdı' 

N izamettin Naz.il 

.-
ASKIERT 

-VAZIYET 

Sükun içinde 
geçen günler 

Muharebe sahalarmdan gelen son 
haberler bir gün evvelki sükiinun 
devam ettiğini bildirmektedir. Vu
kubulan bir kaç küçük harekat bu 
muazzam muhare~ çerçevesi 
içinde ehemmiyetsiz kaımaırtadır. 

Diğer taraft.an Brenner mülAka
tından sonra husule gelen akisler 
yakın istikbal baklanda JcuvveUi 
ihtimaller meydana çıkarmakta
dır. Bu ak.islerden istlrade ederek 
Brenner mülakatının mevzuu ve 
müstakbel harp sahalarının tayi
nini mümkün kılacak askert vazi 
yeti şöyle hillAsa edebiliriz: 

Bitler, yalnız başına ve Mans
tan Britanyaya tevcih edeceği ta
arruzla İngiltereyi yenemiyeceğini 
anlamış ve harbi başka sahalara 
da inli.kal ettirerek İngiliz kuv
veUerini inkısama uğratmıya karar 
vermiştir. Brennerde İspanyanın 
Cebelültarık.1 a, İ~lyanın Mısır ve 
Suriyeye, japonyanın da Uzak 
Şarktaki İngiliz topraklarına yü
rümesini temin ederek nisbeten 
zayıflarnı.Ş Britanyaya Alman bü· 
cumunun teksif edilmesi plAnının 
konuşulmuş ve hatta kabul edil • 
mi$ olması çok muhtemeldir. Fa
kat bu plan dahi niha1 zaferi in
taç edemez. Çünkü; İngiliz kuv
veti Amerikanın yardımı ve 
hatta harbe iştiraki ve tıibaye' 
Sovyetler Birlitinin müstakLel 
hareketi Brenner pl11nını alt \lst 

N. D. ı etmiye k~f.·d.lr. 

~--======~ 

.... 
Dünkü Alman 
Hücumları da 
Püskürtüldü -İngilizler 20 Alman 
tayyaresine mukabil 
4 tayyare kaybetti 

• 
İngilizler mukabil haTa hü
cumlarına devam ediyor 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tebliği: 

Bugün düşman bir çok tayyare filo
; ıan kullanarak Kent n Susseks sahil
leri üzerinde muhtelit hücumlar yap
mıştır. Hücumların hepsi ciddi bir in
kişaf göstermeden müdafaa lruvveUeri
miz tarafından dabttlmışlar ve püskür
tülınü~lerdir. 

Yaz saatile 17 ye kadar alınan ra
porlar bazı sahil ıııehirlerine ve Londra 
mıntakasına bombalar .._tııdı!ını gös
termektedirler. Çok u hasar <>lmuııtur. 
20 düşman tayyaresi imha edilmiilir. 
Dört tayyaremiz kayıptır. 

Londra, 5 (A.A.) - Hava nezareti 
tebliği: 

Sahil muba!aza teşkilfitına mensup 
Blenheim tipinde tayyareler cuma ıü
nli gündüz Cherborug'da Almanlar ta
rafından harp levazımı nakli için kul
lanılan demir yoluna blicum etmişler

dir. 
Civanla bulunan baJltarlar da ııa

sara uğı:amıltrr. Bavre civarında Bel 
leville'de düı;man IK8li altında bulu
nan tayyare meydanına da muvattala
yeUe hücum edilml:;tir. 

Hava Kurumunun 
paraları, toplıyanın 
elinde kalmıyacak 

-------
Kurumun dünkü kongre.inde mevcat gelirin art
tırılması için bazı esaslar teabit ve kabul edildi 

el LEYLERE ZAM TEKLi F EDiLDi 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

İstanbulun kurtulu u, •M;~akı 
Milli. nin Türk kanı ve T:.irk sün
güsü ile çizilmiş hudutları içinde
ki Türk topraklarının •·ekpa.reliği
ni, a:;nlmazlığuıı ifade eder. 

Yurdun bütüııliiğü ve istiklali 
uğrunda, dün her fedakarlığa kat
lanan Türk ıııilleti, bııgiin de, ya
na da. icap ederse, daJıa ağır te -
dakarlıklara hazırdır. Vatanın bü
:oili, ı!;;ıyJr'"lf.llM"ı'!ılaıı-biri., başı
rağı yerlere düşürmemek imanile 
her belaya ıı;öğüs germeğe hazırız. 
İstanbulun kurtuluşu, ebedi kur· 
tnlnşumuZDD bir sembolüdür. 

ABİDİN DAVER 

Duf/Cooper 
lngilterenin tecrid edilmit 
- bir memleket 
olmadığını aöyledi 

Londra, 6 (A. 

A.) - Britan
ya İmparator
luğunun barp 
1a;rreUerin d e 

yapm.11 olduğu 
yardımları ta -
nıtınak için ve
rilecek olan bir 
konferans &eri
sini açarak, is
tihbarat nazın 
Duff Cooper J1 
sözleri •öyle -
miştir: 

c-Bllyti.k 
Jlrit&ı:IJ' & D 1 D 

teerld edil - Dafi Cooper 
ııdf hlr memleket. olmayıp, bütün dün
yaya yayılan kudretli milletlerin teş

ldl ellltl bir ailenin efradından madul 
batmulafu.nu, ana.vatan cephesinde 
berkesin bllmeSlnl isi.erim. 

Bir seıte harpten eonra. İmı>a.rator
hllun muaua.m. kaynaklan o derece 
,.teriler ecl~ k:l, bunlar yakında 
Ju.:JMf bir - ie>ıkil eck<ıel<lonllr. 

BUGO N-ı 

Otallonun Temsili 
-----
Yazan : Selami l:ı:z.et 

3 üncü sayfam.12da 

• YARIN 
Ramaz•n geldi 

Mahmut Y esarinin güzel 
bir hikayesi 

·---------



SAYFA-! IKD;tK 

1~1 =t:JOtlCEJ =llrnlL!l:3l;j~[I Büyük Tarihi Tefrika: 50 

ALI RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKIR Mütevassıt odun tacirleri, odu- 20000 fon mal·I 

na konan fiatleri fazla buldular! 
İmamı Hüseyn: "Mutlaka 

dedi Muaviye vefat etti. ,, 

.,. ....... ••m:•••••••••••••••llll!••~• I dından biraz takdirle bahsedecek Hayli hoş vakit geçirdik. 
İkdamırı Edebi Tefrikası : 29 1 olsam, sesi bir süngü gibi çıkıyor Birkaç gün sonra Bediayı gör -

'---------------------- da, o kadınla arama giriyor .. K'!I- dü;,im zaman: 
bimde doğması ihtimali olan bir - Geçen geceki manevran mu-KISKANIYORUM ! 'muhabbeti derhal baltalamasını 

1 

vaffak olamadı galiba!. dedi. 
pek ivi biliyor. Evvela duraladım, anlıyamadım: 
Kalabalık salonlarda benden da- - Ne manevrası böyle? 

ima uzak duruyordu fakat benim - Anlıyamamazlıktan gelme .• 
1 Y S E L A M f j Z Z E T 1 bir kadınla biraz uz~nca konuştu- - Seni temin ederim ki.. .._,.,.mılımma•z:::ıa•n•:a•••••m•::ı:ıı••••••ııl.lıııl-rl ğumu derhal farkedivor, göz uciyle - Beni hiç temin etme.. Bay 

•• ' bizi süzüyor. filanın kız kardeşi ile konuşurken - Çok. ı 
- Bir levanlayı alırken seni dö-

şündüm. 

Çan tasını kapıyor, açıyor, bir 
küçük şişe çıkarıyor, etiketini oku
yorum: •Aşk geceleri•. 

Boynumu büküyorum: 
- Bn bana nasip olmadı! .• 
Çenemi okşuyor: 
- Seni de memnun etmek ka -

bil deifü ki. 
İçimi çekiyorum: 
- Ve gece seninle beraber kal

sam, bir sabah gözlerimi açtığım 
zaınan yüzünü görebilsem.. Seni 
yanımda bulsam .•. 

- Gene çıldırma •. 

- Elbette. Ertesi gün de apartımanıma ge- 1 neye benziyordun biliyor musun? 
- Peki. liyor. Bir şey söyliyecek, bir şey Çığırtkanla ava çıkmış kuşbaza .• 
Bir ak am Bedialarda idik. Be- soracak diye bekliyorum. _ Bedia! .• 

dia gramofon çalıyordu. Bir aralık Hiçbir şey s~;Ylemiyor, hiçbir _ İnan bana .. Hani kuş ökseye 
koyacağı plağı gösterdi. Adını o - ~y sor~uyor. G~nler, _haftalar ge- bassın diye öksenin yanına öten 
kuttu: •Seni seviyorum!• çıyor. Nı~ıayet dıyor ki: • • bir knş asarlar da, ökseye basacak 
Çapkın kadın!. Beni seviyor.. - E sgyle b~k~lım, hala bayan kuş sese gelir ve yakalanır.. Ben 
İyi amma, neden hiç bana: falan hoşuna gıdıyor mu?. de ökseye basacak göz var ını?. 
- Ne yapıyorsun? Bir gece yemekten sonra, Bedia Bana beyhude yere ökse kurma ... 
- Bugün ne yaptın?. maiyyeti ile beraber benden uzak Basmam!.. 
- Nereye gittin?. dururken, ben bi~ ~ö ede bir dos- Aşıklar, çok kere veyahut da 
- Kimleri görüyorsun?. tum ve tın: kardeşı ıle beraber otu- bir çok Aşıklar her zaman, bu gibi 
- Kimlerle gör~üyorsun?. ruyordnm. teferrüata ebemmivet vermezler, 
- Geceleri nasıl vakit geçiriyor- O gece keyfim vardı. Galiba Be- bir Bil ehemmiyet bile vermiş ol-

sun?. diayı güler yüzlü görmüştüm, bu- salar, çok geçmez unuhırlar. Bnn-

mi? 
Havatıma şükredeyiın 

gibi suallu sormuyor? neden be- nun için benim de yüzüm gülüyor, tar. her münasebetle bulunan ka
nim hayatımla hiç meşgul olm11 - gevezelik ediyor, boyuna konuşu- dınla erkeğin arasında olacak, ola-

de&il yor? , yordum. Dostumun tın: kardeşi de ğan şeylerdir. Fakat o aşıkların 
1 Bunları ııomwycır amma, bir ka- J şen bir kadındı. nıa<ukalarına karşı olan bağları 

maddidir. Onlar maddi zevklerin -
den ha ka birşey düşünmedikleri i
çin nfak tefek şeylere kulak as -
mazlar, göz yumarlar, ehemmiyet 
verınezJer. 

Fakat ben, Bedia ile aramda yal
'"' bir maddi bağ olsun istemiyor
ı'l un. Ben Bedia ile aramda mfınevj 
bir bağ yaratmak istiyor, buna ça
lışıyordum. Çünkü ben Bediaya 
yalnız maddi zevkim için bağlı de
ğildim, istiyordum ki, o da beni, 
benim kendisini sevdiğim gibi, 
candan ve yürekten sevsin!.. 

İşte bunun için en ufak teferrü
ata ehemmiyet veriyordum. Bedi
ayı bana minen bağlıyacak olan 
Bu -;bi teferrüattı. Kalbimin lıu -
zuruou temin edecek olan temel -

* 

ki. oğlu Kemal, pencereden sokağı sey

rederken beş metre yükseklikten yere 

düşmüş, muhtelif yerlerinden ağır su

rette yaralanmış, hastahaneye kaldırıl

mıştır. * YAG TENCERESİ PARLADI - An
kara caddesinde 249 numaralı aşçı dük

kWıında çalışan li;min Çetin maltız il-

!ayıp evine dönen çocuğa benziyor- te yanmıştır. 
dum .. Bu deniz mahlukatının ufak * DIVARDAN DÜŞTtl' - Anadoluhl

tefek, boncuk büyüklüğündeki ka- sarında, Göksuda oturan 65 y~ında 
bukları, büyüklere bir şey ifade Tosyalı Ayşe gece ntisaful"ten dö

etmez. Fakat çocuk onlara hayran-ı nerken, karanlık!& bir buçuk metre 
dır, sıkı sıkı saklar. yüksekliğinde bir dıvardan d!işmU,, 

(Arkan var) oat ayağı kırılmıştır. 

. 
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Dil .. ,. i11r·ıınr.ıum .. ·::ınh"".::Jwı.:ıın"llım"'::~ıı·~ıınııı111 [iiaOa~~ Tiyatro Terııc1cııerı ._s_P_o_~_I 
Balkan oyunları 

dün başladİ 

ıın~llll~~~8_1IJ~~!l~Lm .. ıtto~ııı1L: .. ı1111..:lll lii.ııul ... ,;ml..:::ıı1.LtJ.1Hı 811 .. ~. Ot e 11 o' n un temsili 
liaua Kurumu- Amerika ile Kaymakamd lar l..>unkuk;~;;k ~ugun- ı 

ı C' t le r A r a s 1 n a 1 Dünkü yazımda, son günlerde hUn para arı .. 10V ge yine çoğalmıya baslıyan aşk cina-

A l b 
'/ k 1 Yeni tayin ve na- yetıerinden bahsederek bunıar ne 

Toplıyanların elinde n aşa ı ece ' biçim sevgi, bunlar ne biçim aşk ki Her yapıldı böyle? demişkın. Bugün yine, ay-

k 11 1 m 1 y & C & k .. Ankara, 5 (İKDAM Muhabirinden) - ni mevzun dönerek ayni suali so-

Fak .t SovyetJerİD Kaymakamlar arasınri> yeni nakil ve ruyorum: 
llava Kurumu İstanbul Vilayeti B 1 • b 

k ı •"" • tayinler yapılm~tır. Bu nakil ve tayin- - un ar ne bicirı scvgı, un-
oıı.,.csi dün son toplantısını ya - M.h J ı·" bı"r ıgı 1 b" · k b 1 ? 1 ver e ., !er şunlardır: ar ne ·~·m aş öy e. 

Parak mesaisı"ııe nihayet vermiştir. Se ·ı· · b" k b" İ 
S 

art Sarıkamış kaymakamlığına Taşköprü vgı ISJne ıraz ızan, ıraz • 
Bu toplantıda tetkik. encüınenini~ ya pm• ma 1 ş kaymakamı Niyazi, Mudurnuya Cide çerli yen zaınane a~ığı, hcıncn, ya 
tapo.r':' okunmuş ve. Is~nbul şubesı . (A.A) _ Reuter: kaymakamı Mahir, Cidt~e Karayazı labancaya, ya sustalıya, ya jilete, 
teşkılalını daha verınılı kılmak ga; Vaşıngton, 5 . · rı<ia ak- kaymakamı Kemal, Karayazıya vak- ya tuzrubu şişesine yapışıyor. Hal-
Yesile encümenin tcsbit ve unıunıı Janonya ile mihv_er. arası k.isle fıkebir kaymakamı Hü. eyin, Fethiye buki dünün ii.şığı sevgiliden değil, 
hey'etin tasvibine arzettiüi esaslar <J,olunan üç taraflı ıttifadkıkn ~ tı'ba- J haf"f b" "t b" . h t'" ~ d V ton a ı ın ye Sarıkamış kaymakamı Ziya, Üçün- 1 ... ır sı em, ır serzcnış a ~ 
tetkik olunmuştur. ri hakkın 3 a~ıng l · h ·' cü müfettişlik yazı işleri müdürlüı!üne en agır bir zulünı bile görse ona 

Iık d Am ika Birleşik Devlet erı arı- ., 
Kongre, halkımızın havacı a-1 . e~ . So yeller Birliğine karşı ~~dır kaymakaını S::ılf..hnddin, Igdıra 1 tahan1n~ül ede~ _ve. h~tta onu ca .. -

vasına gösterdiği yüksek _al3ka.~ı , cıy~··t~· n~ktai nazar almış bu- ozalp kaymakamı Celal, Dikiliye Bur-ı nın.a _ınınnet bılırdı .. işte koca Fu-
tnükemmcl ve ınuntazam bır şck.i ~ cra ıs ır k · dedir sa Hukuk işleri müdürü Vedat, Ta:;- zulını_n ınJ•şlıur bcytı: 
de karştlamak için tahs il tarzları, lunduö.uk mer ~~1y~tlcr Birliğine kar- köprüye Araç kaymakuını Ali Rıza, cMın c5.n olaydı kclş meni dilşi-
' k d k"l't leleri ü- Amerı anın . k ed aza. ay ı ve teş ı a mcse ve şı hattı hareketi ve Ruz.· .. ·eltin 12 teşri- Araca !mroz kayn1~1caını Rağıp, Mal- est e• 
zcrınde uzun uzadıya durmuş . . ld M'lll Müdafaa bahsinde Day- karaya B:ıfra kayınakamı Eşref, Ulu- «Ta herbiriyle bir kez kurban 
Kurumun teberruda bulunnıakdıs- nıe;'d·e gc r· 1 siyasi bir nuluk söylemek kışlaya Konya ınaiy{'t memuru Rait, olaydım sana• 
t
. 1 .. a ka ar ton a ay ı A k K . d ıven vatanı ~şın ayagın ka h kk daki kararı bilhassa büyük bir I-Iafiğe M:ılatya mniyct memuru LO.t- şı crem de bir bcytın e 

gitn1csi yani mahatle ve evlere . - a~tı.k:n uyundırmak~adır. fi, Beytilşşcbaba Pınarb.a!$ı kaymrıka- şöyle der: . 
dar uzanması esasını kabul ctmış- Amerika Birleşik devletlerinin, feda- mı ~ema~, Pınarbı .,: ına ldil kaymaka- •Ben ölende Azraili gönderme• 
tir. : lı.klarl:ı Sovyctıcr Birliğinin mu- j mı Ibrahım, Hatay Hukuk işleri mü- c Yolla y5.ri c3nım ala Yilrabbi-• 

Teberru edilen paraların tam~ .. : ~:~betini kaz.anmıya teşebbüs _edere~ d~r!:iğüne Seyhan Hukuk ~leri mü- Bu da Şeyh Galipten: 
ınen Kurumun eline ge~cn1edıgı bir te!lkin siyaseti kabul etmesı. ~ahi~ d~ru .. ~~rem, Ankara Hukuk ışleti mü- c:Ferman senin, husulü benden• 
'TO)unda bazı sö:ılcr icitildiği söy - mevzuu değildir. Amerika Hancıyesı durlugune Mut kaymakamı Kemal, h'Iut •Can verme benim, kabulü sen-
lendiği zanıan Hava K~_ru~lll ıunuk yüksek memurları le Sovyet büyük el- kymakamlı~ına ~ki Şavşat kayma- . den• 
nıi merkez baskant Şukru Koça Çlisi Umanski arnsında vukua gelen kamı FE>yzı, Posot kaymakamlığına I G~~ıba bundan otuz, kırk yıl ka
söz alarak c;:unl~rı söylemiştir: n görüşmelerde, üç Baltık memle - Kargı kaymakamı Cahit, Kargıya Bur-/ ?ar once ve o zamanın tabirince, 
•- Aidat yahut komisyon namı :uerinin ilhakının ve diğ!'r üç mem- sa. maiyet memuru Al t ....-idin, Hatayın ınce h?stal~ktan ölmiiş olan pek 

altında Hava Kurumuna teberru 
1 

ket arazisinin ele geçiriln1csinin ta- Besni kaymakamlığına Kalan kaymaka- genç. ~ı~ ~aır de öleceğine 3:akın 
edilen paraların bir kısmının .to~ .. neınmıyacağı ve Sovyet militaristleri bu mı Tevfik tayin edilmişlerdir. SCVP'ı11sı ıçin şu~u .. söylemiş:_ .. 
!ayanlar elinde kaldığı rivayetı bı; arazileri işgali altında bulundurdukça ------- cLeb beleb bır aşık:m, bır lah-
zinı de kulağmııza geldi. Umunıı Sovyetler Birliğine karşı mevzuu muh- ş h • • d za mühlet ev Hüd3> 
nıerkeziu aldığı kat'i tedbirl~rle, U· teli! ekonomik kuyudatın idame etti- e rımız e me- •Bir Vedaı yare olsun ömrü ca-
ınuıuiyetle. artık böyle bır .. ş~ rilece•i etbarüz ettirilmiştir. ' 1 ~ k . vidim feda• 
kalmamıştır. Ilalkıı~11zın buy Fak~t Amerika B":ır!ciyesi, ayni za- rasım yapı QCQ Ya_ııı, bugün~ aşk mac~raları-
bir haınh·etle yaptıgı teberrular~ manda So~Ucr Birligının Uz.ak Ş~k- . ~~' aşıkane! cınayctlere nısbctlc, 
sunun bunun elinde kalnıası1!a hıç ta ja~nyanın an'anevi rakibi oldugu- (Bast~.arfı 1 ınci sa'!lfada) ( ~~ın hen .. te~s tarafı dcği_1 mi? Biz 
bir zaman müsaade edemeyız. Ve' nu ve şimdilik dünyanın bu kıs'."ında . T~ksımdekı bayrak çekme mera- a~ıkl~r oı;_lım, hem de ıcap eder
buna iınk3.n vcrmiyeceğiz.• ki menfaatlerinin Amerika Bırleşık sın:~e. ~crasım ~omutanının işa- se, b~r. d~gıl, bin kere ölelinı ... Tek 

.. d İstanbul d l tleri mcnfa:ıUeri ile mutabakat retı ~erıne askerı bandonun çala- sevgılımız, dildadcmiz c3n5.nım1z 
Encunıen raporun a ev 0 ak caı;ı I tkl'l M ·1 b 1 ·· ··1 · ' 

Ş . . . ... 1 İstanbul h r de t>ulunduğunu unutmıyar ' re- ,.. s ı a arşı ı e aş anacak- uzu mcsın, incinn1esin yaşasın! 
ehı.r Mechs~ ~za arının ve tren- la ıln bir noktai nazar almış bulun - tır. Okullar marşa İ§ti,·ak ed~cek- Gel de şinıdi sen ac;kın 'hu r~sidini 

'Ve cıvarında ışhycn vapur a ıs - f V · · k b ' ' · · . . .. . Hava Ku - maktadır. ır. e vıne mera.sun omutanının ve u ceşnilisini bugiiniin delikan-
lerın bıle~ ucretlerıne aınn1ını is - Amerika Birleşik devletlerinin Mos- işareti ile direğe Türk bavrağı çe - lı! ve lüzun11ından fazla tez canlı 
r~mu lehı~ı~ on __ !'ara.lzd··· ve ç<>k kova Büyük Elçisi Stcinhardt, Mosko- kilecektir. Bayrak çekme merasi- işığına anlat!. 
tıyeceklerının ogreıu ıgı M · - · .. t ki ıs· t y . d l b "steğin genel mer- vada görüşmelerde bulunmuş ve o- n:ımı mu ea p . anbul Beledjye- Daman Cemal Kaygılı 
k erın e o an. u J·ı esi dileğine de ıotofa, SoVYetlcr Birliğinin mihver ile Si tarafından Cumhuriyet abidesi- -----

ezce de takip e 1 m .
1 

. tir d ha sıkı bir iş birliğinin zararlanna ne bir çelenk konacak ve bundan 
ehemmiyetle yer verı ınış d · B iı:ret ederek bunun SoVYetler Birliği sonra gençlik namına yüksek okul 

Yine encümen raJ?orun af tav~ ile Amerika Birleşik devletleri arasın- talebesinden ve Belediye namına 
kuruınuna l!clir t~ı~ın cderıı .::~- daki münasbetlerin iyileşmesini im - Şehir Meclisi 5.zasından birer zat 
zekat, kurban derısı, tutka k kilnsız bir hale koyacağını tebarüz et- tarafından nutuklar söylenecektir 
buz gibi kaynaklarla az v~ya. çde tirınillir. Nutuklar bittikten son;a .cıeçit res~ 
mühim diğer kaynaklar _uz1 erınt~•- mine başlanacaktır 
• , h 1 ek tedbır er ~ G . · azamı ası a verce K una , •1 A k ece Taksım ımeydanında şehir 
bit •d!lmiş ve n.ava n::.~n:nde Bren ner mu a atı bandosu tarafından milli parçalar 
mesela fıtra - zekat zar d~kl ri çalınacaktır. Saat 21 de Vali 1'ak-

KISAA.JANS 
HABERLER' 

* Tokyo, - Bildirildiğine göre, sah 
sabahı saat 4 de Leo burcunda Al!ha 
yıldızı &imal ve şimali şark.isinde bir 
kuyruklu yıldız görülmüştür. 
FRANSADA: teberruda bulunanlara, ~er 'He a (Ba.staarfı 1 inci satıfada) shn_ gazinosunda kahraman' rd _ 

paralayın to.m~on ~'° 4'1'!:1uns. .. ;v Brenner muıd,.., ... , "0-·. · ..... ·· ... _ ,. • o u * Cen~vre, 5 - Sabık Fransız Maarif 
Kurumunun eline geçtiğini gos e~- üzakereye mütemayıl olarak go- tir. keri mahkemesince ncfyedilmıye ve as-
nıek için bu hamiyetli zevata ~~- :~:ezse. bu takdirde b~lki de. mihve
nasip surette haber verilmesının . ·ıt e karşı yenı tehdıtler sa
llsul ittihazı da teklif olunınuştur. ~i~r!:~ :~~sundan mülhem bulun-

Çok mühim esaslar ihtiva eden muştur. . 1 · 
Tic~FP.f VP.k81P.f i 

keri rütbesinin 
miştir. 

ROIUANYADA: 

rcl'ine mahküm edil-

* Bükreş, 5 - (Reutcr) Bir kaç gün 
evvel ckaldırılmış> olan İngiliz tebaa
sından Percy Clark, serbest bırakılnıış
tır. 

encünıcn raporu kabul olunınu!; Brenner konferansının mıhver e ··Jt•-
lur. d k. paktın akdini mu e~ 

(Bastoarfı 1 inci sa11fada) 
de 9 ktır her satış içindir. Binaenaleyh 
her !<Jatışta yü?.de 9 k:lrdan yarısının 

kazanç vergisi olarak verildiği iddiası, 

vergi mevzuatımız karşısında, hakika
te muhalif bir iddiadan başka bir şey 
değildir. 

DEGME 
KEYFİNE 
Bir gazete okuyucularına 

ev, öbürü piyango vadediyor. 
Daha öbürü kitap, eski gazete 
kolleksiyonu veriyor. Bu cö -
mertliğin sebebini Naneın-0lla
ya sordlını da, üstat: 

- Değme keyfine öyleyse, 
işler yolunda gidiyor •• demek
tir .. 

Diverek devam etli: 
- Bizinı aklımızın erdiğine 

göre rağbetli bir işten ev ya
pılır, üste de ev, bilet, kitap 
verilmez. Anıma, muhakkak 
siirdünı olsun .. iddiasına dil -
şülürsc üste siınit, kibrit, ma
vi boncuk vermek de gerek 
olur. 

MEVSİM 
MEVSİM 
Su son hafta içindeki cina -

yellerin sayısı insanı ürküte -
cek kadar çoktur. Hemen hep
si de oşk ve hıyanet mevzuu 
ile alakalı. 

NanemoJlaya: 
- Ne dersin üstat bu hale?. 
Dive soracak oldum da, şu 

cevabı verdi: 

Ya arasın a ı 
pon k gelmesi keyfiyeti, Sovyet-
akiP vu. ~ ~a. ·tffaka dahil etnıek 
l Birlıgını bu ı 1 
er 1 . faal iş birliğini el-
suretile Sovyet erbıbn.. .. hakkında şayia 

J ek teşe usu 
de ~Y em fikrinin alınmasında 
ve ispanyanın hıllen Almanyanın iç in
kullanılan ~rz, .. Iükleri göstermekte -
de bulundugu guç 

dir. .. öre mihverin hart> gay-
Görünuşe g ' ·den gözden geçi-

. dl tarzda yenı 
reU. cıd . ğcr bir sulh taarruzu 
rilmektedır ~e d~ dört karardan biri 
0 tmazsa, aşagı . . 

b·ıccck gibıdır. . 
ı:ııına ı d gru... ya İngilterenın 

Doğrudan o 
l - enelkurmayının mu-

isbl&sı. Alm:n g H·llerin hfı.13 bu is
halcfetine ragmen, 

1 ttiği sanılmakta
tiltı.yı &iddetle arzu e 

dır. . olu ile Cebclüttarık'a 
2 - ispanya y .. .h bir iler-

. 11 Alrikaya muteveccı 
ve pma 
leme. . Alman nezareti altın-

3 _ Belkı de bü ük mil<-
da, Mısır'a karşı ta~rnızun Y 

·den başlaması. 
yasta yenı B. rğinin böyle bir 

5 - Parasını Bankaya yatıran kimse 
yüz.de 3 iHl yüz de 6 faiz aldığı halde 
manifaturacıya bırakılan kfirın bundan 
aşağı olduğu ifadesine gelince, senede 
bir kere yüzde 3 faiz almak ile bir se
ne içinde her ciroda yüzde üç almak 
arasındaki fark herkes('e malümdur. 
Bu nokta üzerinde yanılmıya imk:An 

yoktur. 
Efk:lrı umumiyemizi bu knbil haber

ler ve mütalealar hakkında ikaz ede-

riz. 
Vekalet yukarıda yazılı neviden ol-
amak şartile ileri sürülecek miltale

:ıarı her zamanki gibi dinlemiye ve 
i!iÜS11üniYetli tadirlerle. bu m~ulan 
mü.stereken tetkik etrnıye hazırdır. . 

An 
k alınmış olan kararlara na-ca , . .. 

yette, tekasül g~sterilmesıne musama-
ha edilmiyecektır. 

* Bükreş, 5 - Tazminat mukabili is
tiınlfı.k edilmiş olan emlfıkin Cenubi 
Dobriceden gelen Rumenlere tevzi edi
leceği bildirilmektedir. JSanat'da devir 
muamelesine başlanılmıştır. 
YUGOSLA VYADA: * Belgrad, 5 - (D.N.B.) Courrier Yu
goslave gazetesinin bildirdiğine göre 
Belgradda yapılan Alman - Yugoslav 
iktısadt müzakerelerini müteakip İtal
yan ve Yugoslav hükUmetleri Belı:rad
da resmt ve daimi heyetler bulundura-
caklardır. 

Al\IERİKADA: * Vaşington, 5 - Eylül ayı zar!ında 
Birleşik Amerika ordusu 45 bin gönül
lü kaydetmiştir. Bu rakam gerek harp 
gerek sulh halinde bir rekor teşkil et
mektedir. * Buenos Aires, 5 - (Stc!ani) Hükü
met, ihracı gayri mümkün olan mısır 
fazlasını mahrukat olarak kullanmıya 
karar vermi&tir. (A.A.) 

4 - Sovyetler ır ı .. k .. olmakla 
t · mum un 

karara itiraz e mesı ·ı bir iler - Ü M ER s' d 
~=e=~=:~n::ı:: ~~RE ~Ug~_R. m~teşem dekorlu seneni!~1~~~e~~~mia 

Berlin, 5 (A.A.) -Yan resmi bir · Gorecegınız SENELER" 
menbadan bildjriliyor: . d t ZAFER 1 Berlin siyasi mahfillerın e e-
barüz ellirildigine göre, B_renner bu-
Iuşma~ı İngilizlerin kendi Imparator - K l~lerinin azamet ve ihtişamı arasında çevril-
luklarU:ı, yalntz Taymis kıyılarında de-. 1 İngil\ere Sarayı vı~~~RY A'nın hükümran .bulunduğu zafc; ve 
ğil fakat Süveyı Kanalı kıyılarında d 

1 

miş ve Kralıçe_ . . anlandırmu; tarıhı bır safhadır. Gozler 
müdafaa etmek mecburiyelınde bulun- şerefle dol.~ b~r maz?~ ~eşkil ve kalbleri teshir etmektedir. 
duğu bir zamanda vukua gelm~k~ır. için bedıı bır zıya e 

Nihayet, Berlin siyasi mahfıllerınd~n Bas Rollerde: Ad lf w t b k 
bildirildiğine gör•. mihv•• devletten. A, N gle o a roo 

1 
her zamamlan ziyade iik h '.~·~~':: n n Q e O. d •ç e"rilıni tir. Dört s.ene evvel çev-
geçmek mevkündedirler ve .:ı , B h ser 1939 a • b t k 

latanbul Şehir Tiyatrosunda temsil edilmekte olan 0-
tellonun yepyeni, orijinal iisli'ibu beynelmilel mahiyet a

lacak, Avrupanın büyük sahnelerine örnek olacak, Türk 

sahnesinin ve tiyatro seven Türk münevverlerinin iftihar 

edecekleri harikulade muvaffak bir üsli'iptur. 

Türk Tiyatrosu mecmuasında 
rejisör diyor ki: •Otelloyu gençle
re oynatmağı tasarladığım zaman, 
evvela an'ancııin bu esere vurdu
ğu - kıskançlık hailesi - damgası

nı silmek istedim... Dehayı esere 
bağlıyan bai? Otellonun değil, Ya
gonun şahsiyetidir.• 

gibi durulmazdı. Fakat orijinal, 
~uvalfak bir üsU!pla ortaya, ses
sız sed&Slz, havatta olduğu gibi 
çok tabii bir Otello çıkınca eserU: 
bütün şahsiyetleri gözlere' çarptı. 
Değil memleketimizde, bütün 

medenl dünyada bir anket yapı
lacak: olursa - tam münevverler 

İstanbul şehir tiyatrosu sahne - hariç, onlar bütün Şekspiri tanır-
sinde gördüğü -
müz Otellodan .. ----YAZAN·.----- lar - Otelloyu bil-

i 
rniycn pek az 

1 
1 

kimse buluruz, an'anenin vur -
dıığu - kıskanç
lık hailesi- dam-

~elemi zzet Dezdemonayı da 

ı.. ------------- bilen çoktur, fa
kat, Knsyo, Yago, gası silinmişti, 

esere, Yago zaviyesinden istikamet 
verilmişti; Otello, bir hayat hailesi 
gibi, tiyatro faciası karakterlerine 
fazla yer verilmeden, hayattan bir 
parça gibi çok tabii bir akı~la gözle
rin önüne serilmişti... Bu yepye~ 
ni, orijinal üslüp beynelmilel ma
hiyet alacak, Avrupanın biiyük 
sahnelerine örnek olacak, Türk 
sahnesinin ve tiyatro seven Türk 
nıünevvcrlerinin iftihar edecekleri 
harikulade muva(fak bir üsiüptur. 

* İstanbul Şehir Tiyatrosu sahne-
sinde gördüğümüz Otellonun mi
zansen üsliıbu şunları tebarüz et
tiriyor: 1 - Otello bir kıskançlık 
hailesi değildir. 2 - Eserin rubu 
Yagonun şahsiyetidir. 3 - Kasyo, 
Rodrigo, Dezdemona, Emilia, sırf 
kıskançlık faciasını tebellür ettir
mek i~in ortaya konmuş kuklalar 
değildir. 4 - Otello dendiği za
man hatıra valnız ve yalnız Otel
lo gelmez. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu sahne
sine konan Otello bunları tebarüz 
ettirrneğc muvaffak olmuştur; ınu
vaffak olduğuna en büyiik delil 
de, nıünekkidlerimizin temsil hak
kındaki yazılarıdır. Otello hakkın
da yazılanlara bir göz gezdirelim: 

•Son Posta• da İsmet llulüsi ya
zıyor: 

c: •.. Tablo değiştiği. zaman 3.ynn A.za
sı karşısına çıkan Otello (Hadi) silik 
bir şahsiyet. Yavaş konuşuyor ... Biri
birini takip eden sahnelerde Yago kö
tülüğe başlamıştır. Otello sakin, Otello 
heyecansız. Buna rağmen Yago birincı 

plilna çıkamıyor. Doğru görünen içten 
n~7.;ırJıklı bir dessastır .> 
yor: 

hele Rodrigo ile Ernilia, Otclloyu 
seyretmiş, hele bizim sahnelerimiz
de seyretmiş olanlar için tamamile 
meçhuldür. Bugüne kadar tama -
mile silik kalnıı.ş olan Otcllonuıı. 
diğer şahsiyetlerini Üzerlerinde 
durulacak kadar; Otelloyu fevkal
beşer bir sahsiyet gibi de!iil, bildi
ğimiz insan gibi, bcsrr suretinde 
ya5atıp: •Ah!.. Nerede o bağırıp 
cağıran kıskanç adam!• diye ara
tacak; her an içimizde yaşıyan ve 
hiç ekini belli etnıiyen Yagodan 
teatral yılanlık istetecek kadar •0-
tello• yıı tabiileştirmiş olan ve bu 
suretle bu şahesere tam değerini 
veren sahneye konuş tarzının, iislô.
bunun muvaffak ve mu\'afık oldu
ğu meydana çıkar. 

cYago kötiilük değildir, şeytan 

değildir, Mefisto da değildir .• Gö
zünde kendi menfaatinden başka 
hiç bir !=CY olmıyan adamdır.• A-" 
ramızda yaşıyan Yagolar şeytan 
tanı takınmadan, yılanlık göster
meden bizi zehirlerler, aklınuzı çe
lerler, deli edip ınahvunıza sebep 
olurlar. Talat Artemel Yagoyu bu 
kadar tabii temsil etti ve bunun i
çin muvaffak oldu. 

Otello, harp dışında karaya vur
muş bir balıktır; harpten gayri 
mevzularda konuşmasını bile bil
mez; iyi ~ürckli, sade, durgun, mu
nis bir insandır. Yavaş yavaş, kö
tü telkinlere kapılır, zehirlenir, 
huy deeiştirir, o asil ruh dejenere 
olur, şahsiyetini kaybeder, benli
ğinden tereccüt eder, deliye dö
ner. Hadi Hun, Otelloyu işte böy
le canlandırdı, böyle yaşattı. Bir 
insnJ.''~• bi• ".V)}un tereddiye düş -
çoK auzel teliaru ..... .ıı..Jt· "" --=.-: 
dil• tiradı vibi, halkı kahkaha ıle 
güldürdüğü irin büyük tiyatrolar
da bazfedilıniş olan o müşkül ti

yeti canlandırdı. .. Otelloda Hadi başın- radı, duyduğu heyecanı dinliyen• 
lere de sirayet ettirerek ba~ması 
Hadinin takdir edilmesi için kati
dir. Cabide Sonkn, snf, bir ruhun, 
temiz bir duygunun senbolü idi. Ne 
oldu~n.u şaşıran, kocasının de~
şen ruh baleti karşısında neye ug· 
radığını bilemiyen masum kadını, 
bir havat faciasında olduğu kadar 
tabii tecessüm ettirdi. 

c... Bu eserin temsilinde zaten ea 
mühim rol Yagonun'du. Talat Art.emel 
cidden üstadane bir kudretle bu şaJışi-

dan sonuna kadar ne c;;:ok şedid ne de 
çok zavallı olamadı... Kasyo rolünde 
Süavi iyi idi. .. Rodrigo rolü cidden mu
vaffak bir canlılıkla temsil cdlldi.> 

•Tan• da Ulunay yazıyor: 
c ... lVIahmut Moralıdan (Rodrigo) 

başka hiç bir artistle tebarüz eden şah
siyet göremedim. Nerede Otellodaki 
cevval ateşin siyah kan? Nerede Yago
da aradığım yılanlık'? .. > 

•Vakit. de Fikret Adil vazıyor: 
•··· Otelloya gelince ... İntiharını kıs

kançlıgından değil, aczinden zannetti
recek kndar zavallı idi. .. Yago rolünü 
kendine cız görüp silik knlmak endişe
slle, sahneyi kendine tahsis eden biı 

Tal.it tarafından temsil ediliyordu ... 
Süavi küçük bir feragatle Kasyo olabi
lecek ... Nevin Ak.kaya Emiliada daha 
çaçaron ol?n ı. Mahmul da Rodrigoyu 
bir maskara haline sokmakta tereddüt 
bile etmiyor.> 

l\lahmut Moralı, öyle cana yakın 
bir mübalağa ile Rodril'oyu, bön 
aşık tipini yarattı ki: rejis~~ 
Şekspirin eserlerinde elzem teliikki 
ettiğim.İz •Soytarı• yı sahneye koy
mamış olmasına itiraz etıncğe maa 
hal bırakmadı. 

Ka•vo da. Emilia da bu muvaf
fak ilsliibuıı çerçevesine girmiş -
!erdi. Onları da artık unutmak ka
bil dei(ildi. Ancak Biyankayı oynı
yan Samiye Güvenere hatırlatalım 
ki, temsil etliği kadının tamamile 
müstakil bir çehresi, kısa sözleri -
nin büyük ehemmiyeti vardır. 

tık 
---·--
müsabakalarda 
birincilik aldık 

üç 

On birinci Balkan ovunlarına 
dün Fenerbalıçe tadında başlandL 

5000 den fazla bir scYirci kalaba
lığının önünde başlıyan bu müsa
bakalar, organizasyon komitesinin 

dikkatli mesaisi sayesinde. bundan 
evvel yapılanlardan daha munta
zam ve daha güzel oldu. 

Tam saat 15 de ---it resmi baş
ladı. Üç milletin atletleri alkışlar 
arasında geçtiler. Ve sahada yer 
aldılar. 

Bu sırada Balkan marşı çalıyor 
ve Balkan atletizm konfederasyo
nu bavragı direğe çekiliyordu. 

Bunu müteakip beden terbiyesi 
genel direktörü general Cemil .Ta
ner'. Başvekil Dr. Refik Saydamın 
yerme kürsüye geldi ve kı.sa bir 
nutukla oyunları açtı. 

General. kürsüden indikten son
ra her ekıpten birer atlet, elinde 
b~yrağı olduğu halde kürsünün ö
nune geldı ve and içtL 

Bundan sonra müsabakalara baş.. 
landı. Tı:ılaıik neticeler şunlardır: 

100 METRE: 1 - Stefanoviç - Yu
goslav - il saniye, 2 - Fikret (Türk) 
11 2/10, 3 - Muzaf!cr (Türk) 11 41 ıo. 

smIKLA ATLA.~: 1 _ Thanos (E
len) 3.70, 2 - Muhiddin (Türk) 3.60. 

GÜLLE: 1 - Arat (TUrk) 1uo, 2 ..., 
Stefanakis (Elen) 14.26, 3 - A ıe, 
(Türk) 14.17. 

110 MANİALI: 1 - Mandlkas (Elen) 
15 saniye, 2 - Fail< (Türk) 15 saniye, 

3 - Barasoviç (Yugoslav) 15 6/10. 
400 METRE: 1 - Melih (Türk) 50 

5/10, 2 - Despot (Yugoslav) 50 7 /10, 
3 - Klinis (Elen) 50 9/10 

UZUN ATLAMA: 1 - Lazaroviç (Yu 
goslav) 7 .06 metre, 2 - Lambnıkil 

(Elen) 7. 04 1/2, 3 - Kllnls (Elen) 7 
metre. 

CEKİC ATMA: 1 - StepisnlJC (Yu• 
goslav) 54.42 (Yeni Balkan rekoru), 
2 - Goiç (Yugoslav) 46.21, 3 - Dimi\. 
ropulos (Elen) 44.91 

lSN METRE: 1 - ~otıir (Yugoslav) 
4. 4. 4/10, 2 - Rıza Maksut (Türk) 
4. 4. 8/10. 

4Xl00 BATii.AK: 1 - Türk ekibi 
•Fikret, Muzaffer, Turan, Melih> 43. 
6/10, 2 - Elen ekibi 44 ııaııı,.,, 3 -

MusaDalt.iJ.Ull.a ,,.,,.""""' - -
cektir. Yalnız üç milletin iitlralı: etme-
ıt dolayı.sile umuml tasnifin yapılma• 
ması ve her mibabakan.*1 neticesine 
göre bir Balkan eamplyonu kabul edil• 

meal takarrilr ebniıtir. Bu itibarla Bal• 
kan oyunlanrun neticesinde rnilliyel 
noktasından bir tasnif oJ.aınıyaco.ktır. 

Kazalar karşısında 
Bir kaza karlısında bütün ı;oğulc 

kanhhğı muhafaza etmeli, bağırmamalı, 
çırpınmamalıdır. Asabına hAkim olamı~ 

yanlar bir kenara çekilip daha sAkin 
kjmselerin kazayı geçirenle meşgul ol-
ınasını kolaylaştırmalıdırlar. 

Bu teıı,.kidler okununca Otelloda 
artık yalnız Otellonun hatıra gel
mediği, Kasyo, Rodrigo, Dezdemo
na. Emilia'nın birer kukla olma -
dıkları, eserdeki ruhun Yago ol -
duğu ve Otellonun bir kıskançlık 
hailesi şeklinden çıktığı derhal an
Jasılıyor; yoksa, bugiine kadar fev
kalbeşer bir insan tasavvur edilen 
\'e kendisinden ha kasını9 adı a
nılmıyan Otellonun etrafındaki eş
has üstünde gene, eskiden olduğu 

Tercümeye gelince: Orhan Bü • 
rian, Türkçe tahsilini İstanbulda, 
İngilizce tahsilini Londrada bitir
mi• değerli bir ırençtir. Şekspiri 
aslındnn okuyamadığımız, sahneyi 
dinlerken de kulağımızı tırmalıyan 
cümleler, kelimeler işitmediğimiz 
için kusur bulmakta kendimizi sa
lahiyettar görmediğimizi söyliye -
ceP.-iz. 

Prensip itibarile Uk iıt olarak kazaya 
uğrıyanla meıgul olmak !Azımdır. (Me
seli elbisesi tutuşmuşsa bir battaniye 
veya ıslak: bir örtil ile iyice sararak a
teşi söndürmeli) sonra kazadan doğma
sı muhtemel vahametin önüne geçmeH 
(meselil yangın baııanıııcında petrol, 
benzin, yal gibi maddeleri uzaklaştır

malı; hava.gazının ana musluğunu ka
pamalı). Bütün bunlardan sonra, hcnüa 
ıeımemişse, yardun istemeli. Birısinl 

gönderip poliıı ve doktor çağırmalı. 

Daima en iyi Türkçe filmler takdim eden 

T A K S i M SiNEMASI 
Bu hafta do büyük muvaf(akiyet kuandı. 

T O R K Ç E SO Z L O 

istiklal Kahramanı 

Kazaya kendimiz sebep olursak (me-

sell. evde birisini vurursak: veya otomo
bilimizle birisine çarparsak) asla kaç

mamalıyız. Kaçmak cinayet ve alçak
lıktır. Nasıl olsa ele geçeceğimiz için 

tayadsı da yoktur. Bil~kis kazaya uğrı
yana, kazayı ba~kası yapmış gibi ve 
hatta daha fazla ihtimam göstermeli
yiz. 

Doktor 

- l\.'Jalılm a, hazan 111evsi -
mindc)iZ. Daha biraz sonra da 
yaprak dökümü gelir. l\lev
simlrrin icalparmı yadırga -
ınamak l87.1n1dır. 

seyri bahsinde ilk teşebbüsü, gerek za- ı DİKKAT: ıı şa. _c . !"imle hiç bir nıiinas~ e ı yo hır. 
ı b k rilnıiş olan dı.~er bır ıll de tenzilatlı matınc. 

man gerek mek3n ve gerek usu a ı- ı~:!:ı:l~~~!:s~B~ı~ıg;ı~ın~ 1~sa~a~t~~~~~=============~ll mından, i~hk:balde de ellerinde bulun-

Çok takdir edildi. 
Kahramanlık - Cengaverlik ve Vatan severliğin parlak ve canlı 

bir timsali olan şaheser. 

. ..... ""'"' .. . , 

duracaklardır. İlaveten: İNGİLİZ - İTALYAN Harbini gösterir sinema gazetesi. 

BUNUN NERESi 
GAR 1 P 
Bir gazete şunu haber veri

yor: 
- Kızının kaynanası olan a

na ıniras için torununu redde
. diyor! .. Ve.. bunu: •Garip• 

hiikn1li ile karşılıyor .• 
Nanemolla da havadisi oku-

.. . FİS MISIR MUSİKİSİ İLE SÜSLÜ 

1 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler • 

• , PBUGÜEN K LTÜREKÇEKSOZ~~E;ü~SL~~ r MK• AD 1 N ara· Gull neş Bütün __ şe~ir halkı bu Fransız- 2 güzel ve büyük film bırdcn 
1 SAKARYA 

Sinen1asında 

mus olat•ak ki: 
_:. Bunun nesi garip?. 
Diyerek, iliive etti: 
- Gıtri plik vakıanın sonun

da del'il ana kızın gelin kay• 
nana oluş unda!. 

A. ŞEKIP, 

ca sozıu şaheserini görmek AŞK va Şöhret 
SİNEMASINDA VEHB·ı ve LEYLA •'URA T üzere SUF m s HARRY BAUR tarafından 

Sac:: rollerde: YU .. 1 ıo - 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da. Bugün 1 Spencer Tracy ARA y sinemasına Canı'ler taburu 
., .. .. .. d bugun seans ar R• d G ı)iKKAT: Filıııia uwıluzu .;.~z'f~ : l% de uruz matineler var dır. tchar re ene Koşuyor. Bugün saat 10.45 te 

Nan c y Ke ll y --te·n·z·il•iııtlı•I .n.ıa·t·in·e·v·a·r·d··r •. -" ı ... G.ö.ru.·ı·m·e·ın·i·ş·h·e·~-·el::c:ıli:inııılaı ·F·i·ln·ı· ... 

• 



• 

SAYFA - C 

Rol dediğin böyledir! 
Nıkleden: FA IK BERCMEN 

«Geçen yazdı, diye komedi artisUe-ı Her halde hayatını kazanmak için 
rınc.len Gisar anlatmıya başladı, taşra- bu ~e angaje olmuş değildi. Zira, on ... 
da bır kasabada pek meşhur bir piyes da, oyundan zevk duyan bir adam su
oywyacaktırk. Tiyatro müdürü, bir çok ratı yoktu. Onca, sahneye çıkmak de!J 
defalar oynanmış olan bu piyesi bilhas- bela kabilinden bir ıeymi~ gibi idi. 
sa seçmişti. Buna sebep de bu piyeste İşin bu tarafı bir muammaya ben
bir çok kimselerin rol alabileceği idi. ziyordu. Oyundan zevk almadığı mu-

Neş'e ile yola çıkmıştık; epey de pa- hakkak. İhtiyaç içinde de görilrunüyor
ta veriliyordu; üstelik masraflarımız du. Çünkü, bir ıün cüzdanını açbğı 
tiyatro tarafından ödeniyordu. Bundan uman, bir süril banknotlar gördüm. 
başka idD'!'e memurumuz bey iyi kaJb- Sonra dehşeUi tanıdıkları vardı. Bir 
ti bir adamcağız olduğu için, ineceği- çok bedava davetiyeler alıyor ve gitU
miz yerleri kendi seçiyor ve rahatımı- ~miz yerlerde dağıtıyordu. 
ıı en mükemmel bir şek.ilde temine uğ- Adını bir türlü hatırlıyamadığım bu 
raşıyordu. Btribirine uygun arkadaşlar- muhterem zatı, baştan aşağı kaplıyan 

la scyah.:ı t etmek cidden keyi!U olu- r•_·rar perdesini yırtmak milmkün ol
yor. • madı. Her yerde bizim indiğimiz otel-
Yalnız, içimizde bir arkadaş, daima lere gelmiyor ve bizden ayrılıyordu. 

bizden uzak kalıyor ve aramıza karış- Geldiği zamanlarda da arkadaşlar o
mıyordu. Arkadaş dediğime bakıp onu nun tomar tomar mektup yazıp pos
yıllarca aramızda kalmış sanmayın. taya verdiğini söylüyorlardı. 

Meslek icabı arkadaş dedim işte. Yoksa Turneden döndüğümüz zaman, bepi
bu zatı içimizde tanıyan yoktu. Adını miz kışlık programımızdan bahsediyor.
bile bilmiyorduk. duk. Her birimiz bir tarafa &idecektik. 

Oldukça yakışıklı otuz, otuz beş yaş- Ona da nereye gideceğini, hangi gru
larında bir adamdı. Sesi fena değildi, pa angaje edildiğini sorduk: 
fakat ifadesi berbattı, meramını anlı- - Yok, dedi, ben bu kış sahneye 
1abiJene aşkolsundu. Halbuki rolü, can- çıkmak niyetinde değilim. 
lı olmasını icabettiriyordu; o ise, soğuk, Ayrıldık:; ondan sonra bu zat hak
ölü gibi hareket ediyor ve böylece ro- lcında haber almak mümkün olmadı. 

lün bütün güzelliği kayboluyordu. Ve bir daha da biribirimizi görmedik. 
Biz.im meslekte seyircilere kıymet Yalnız geçen hafta tesadüJen ona 

ve itibar verildiği malO.mdur. Bu zat dair bazı şeyler öğrendim: HayatJnda 
~yle şeye aldırmıyordu, ıslığa da ttı- bir defa bile sahneye çıkmamış. Büyük 
tulsa, istifi bozmadan ağır ağır sahne bir maden suyu şirketinde memurmuş. 
den çekiliyor ve locasına gidiyordu. Taşradaki siparişler için şirket tara-

Bir gün dayanamayıp idare memuru- tından turneye gönderilmiş; yol para-
na sordum: s ı ve diğer masraflar şirket tarafın -

- Yahu, bu deve kuşunu nereden dan verilmiş amma, o bu işi az k~rlı 
ele geçirdiniz? bulduğundan tiyatroya baş vurmuş. Ve 

- Bilmem .. müdür bulmuş; angaje hafiften bir iki rol almakla şirketin 

olmak için sık sık uğramı:J ve bir çok yol patasmı cebine yerleştirmek ve 
itibarlı kimselerden de tavsiyeler ge- bedavadan dolaşmak imk5.nını ele ge
tirdiğini duydum. Patron, onun iyi gi- çirmiş. 

)'inmesini bilen bir adam olduğunu gö- Dahasını da söyliyeyim mi? Bedava
rünce, piyesteki burjuva rolü için onu dan aldığı davetiyeleri de, maden su
angaje etmiş, umumiyet itibarile lena yu alan müşterilerine yutturup bilet 
değildi. En hoş tarafı, bize pahalıya bedellerini istif etmeJ:t suretile bir hay-
mal olmasıdır. li de para yapmıştı .. 

1 Kuru ciltler için yağlı ve yağlı L hususi tüp ve vazoları 

tfm in edebilir. 
1- KREM PERTEV: 1:11r 

tuvalet mWttahzan
dır. İnce bir itina ıe 
yapılı.şında.ki huswi

yet itıbarile yi.izdf'Jd 
clı&:i ve bunı~ukluklıı
rın le§ckküıüne mAnı I 
olur. Deriyi aenç vu 
cera:in tutar. 

;ı,- KREM PERTEV: lfü 
Güzellik vasıtasıdır. 

Genillemit meşaman 
ınlaıtırarak ciltteki 
pürtük ve kabarcıl.;:

lan ı:iderir. Cil ve 1~
teleri izale eder. Teni 
mat ,..,. ıeffaf bir hale 
ıel:lrlr. 

ı- KREM PERTEV: B\' 
cilt ti.evasıclır. Dert 
ıuddelerinin ifrazatı· 

nı düzelUr .. Sivilce ve 
ıiyah noktaların teza
hürüne mlni olur. 
Cilt adalesini b(?!;Jiye
rU. kuvvetlendirir. 

cilt'er için 
vardır. 

y~81Z 1 

B 0 Y 0 K TARI H 1 ROM A N No: 25 

Tasfiye halinde bulunan 

Şark Merkez Ecza 
Türk Anonim Şirketi 

İstarrbulda Sirkecide Horasancı.
yan twıındaki Sark lıie~ı._~za 
Türk Anonim Şirketinin 26 Eyl(U 
940 Perserıı-Oe ııünü toplanan his -
sedaran hey'eti umumiyesince tas
fiyesine karar verilmiş olmakla 
$irkette alacaı{ı olanların bir sene 
zarfında yukarıda yazılı mahalde
ki tasfiye memU<"larına pazartesi 
ve perşembe j!\inleri saat 14 den 
17 ye kadar müracaatları ilan olu
nur. 

!Hali tasfiyede bulunan Şark 
Meııkez Ecza Türk Anonim 
Sirketi Tasfiye Memurları 

lsanbu.l Dördüncü İcra Memur
l!LQundan: 

Galata Ömer Abit lıan ii<;üncü 
Jı:at 6 rnıımaralı yazıhanede mukim 
Erzurumlu ıHacı Ahımet Zade Bay 
Necip; 

Türkiye İs Bankasına, W Nisan 
1930 tarihli hi.r kıt'a taahhütname 
ile borçlu olduf(unuz (27500) lira
yı takip talebi tarihinden itibaren 
% 5 faiz ve % li avukatlık ve ma
sarifi icraiye ile birlikte tahsili 
icin haciz volile ta:kip edllmek ü
zere takip talebin<le bulunulmuş 
ve dairemizin 940/602 nuanarasile 
dosya açılarak tarafınıza gönde
rilen ödeme emri iıkametııahınızın 
mech u1 ıkaldığı meşruha tile iade 
edildikin<len icra tetkik mercünce 
ödeme emrinin 30 gün müddetk 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
İşbu ilan tarihinden itibaren 3<l 

e:iin içinde borcu bütün faiz ve 
masraf ve sair teferruatile birliik
te ödemeniz, şayet borca bir itira
zınz varsa yine bu ımüddet zarfın
da tahriren veya şifahen dairemi
ze bildirmeniz itiraz etmcdiğ'inh 
ta:kdirde yine lbu müddet iı:_inde 
mal beyanında buhıNnanız. bu -
lunmadıP"ınız takdirde hapis ile 
tazyik edilecef(iniz, hakikate mu -
halif beyanda bulunduğunuz tak
dirde hapisle cezalanclırılaeağıruz 
ödame emri ma:ka.mına •kaim ol -
mak üzere ilanen tebli_ğ olunur 

(29545) 

IKDA• 

- ·~ ./ .. 
,•/';,). ~ 

" 
, 

HOOEL 150 Ar' A R ADVOSU 

~PIVP.~~ 
• VOl. T AK0M<h.AT0.t va UIO YOi. T 
#lıtMOT h.a T.......UT u:ZuN OMORt.J.) 

!BATAR'f'A TAKIMllLC ÇAL .. I,. . 

TOl'UI SATllj rut: ISTAUUL. llJlTAll 1WW1 IWIOI BEY llEÇIOI ... •·il lU.: !'12111 

Beykoz Tümen Satınalme Komisyonundan 
ı - Selim.iyeye teslim 500 trın ve Tuzlaya teslim 200 ton yulaf ayrı, 

ayrı olmak üzere 16/10/940 çarşamba günü sa ·- 10 da Beykozda Halk Par
tisi binasında Tümen satın alma komisyonun<Kı pazarlıkla sa.tın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 500 ton için 3000 Ura ve 100 ton için 600 liradır. 

3 - Evsaf ve ıeraiti her gün mezkiir komisyonda görülebilir. (9420) 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan: 
1 - 30 ton bulgur ve beş ton sadeyağı 11/10/ 940 cuma günü saat 10 da 

Beykozda Halk Partisi binasında Tümen satın alma komisyonunda ayrı, ay
rı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 _ Bulgurun ilk teminatı 380 lira ve sadeyağının ilk teminatı 53C1 li-

radır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkOr komisyonda görülebilir. (9476) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 

c i N s t Miktan 

Fiatı 

Lira. K. 

IIar ici elbise 160 Takım 22 00 
GC'mici elbjscsi 48 > 18 00 
Oeyaz elbise 30 > 10 00 
K•>ket 2 beyaziJ. 130 Adet 2 50 

:lK~a1p~u~tıiiij:;:'.:::::::::::::::::::::::;:.;~~B.::;;..,...,~>; °";:,,;.,,.-__:17 50 • 00 

Fatin 

Lastik spor ayakkabı 

Terlik 

Beyaz poplin gömlek 
iki yaka ile 

Fildekos lanil~ 

Patiska don 
Çorap 
Mendil 
Ltıci vcrt yün fanila 
Pamuk atlet fanHftsı 
Spor pantalonu 
Siyah kravat 
Havlu 
Hamam havlusu 

260 
160 
80 

650 
650 
~50 

1780 
. 780 

80 
160 
160 
260 
160 
100 

Çift 

> 
> 

A<let 
> 
> 

Çifti 
Adet 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

8 00 
2 30 
1 90 

1 60 
o 90 
o 40 
o 40 
o 13 

350 00 
o 50 
o 60 
o 35 
o 45 
1 90 

Bedeli 
Llra. K. 

3520 00 
864 00 
300 00 
325 00 
810 00 
400 00 

6249 00 

2080 00 
368 00 
152 00 

2600 00 

1040 00 
585 00 
260 00 
312 00 
101 40 
280 00 

80 00 
96 00 
91 00 
72 00 

190 00 
3107 40 

.&t'uvakkat 
teminat 

Lira. K. 

468 68 

195 00 

233 06 

Eksi lime 

şekli 

İhale günü 

ve saa.U 

Kapalı znr! 7/10/940 
Saat 14 

Açık eksiltme 7/10/940 
Saat 15 

Açık eksiltme 7/10/940 
Saat 16 

ı - :ı.Iektebi mizfn talebelerine lüzumu olan cins ve mikta.r ıve fiatları yukarıda yazılı eşyalar ayn ayrı Uç eartname 
ile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme Ortaköyde Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde 7/10/940 tarihinde toplanacak Satınalma Ko· 
n1isyonunca yapılacaktır. 

3 - BunJarn ait nümuneleri ve şartnameleri görmeyi arzu edenler :hfektcp Muhasebesine müracaat etmelidirler, 

4 - Eksiltmelere iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde~erindeki şartlan haiz olmaları lhım
dır. 

5 - Kapa lı zarf usul ile elbise eksiltmesine i ştirak edecekler sözü geçen kanunun 32 nci maddesi tari fah dairesinde 
zarf'..ı .. ıı :ı ihzar etmeleri ve bu tekemmül etmiş zarfları eksiltrnc saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile yapılacak teklillerde gecikmeler kabul ediln1i
yecektir. 

6 - Eksiltmelere iştirak edeceklerin yuk<J.r ıd a yazılı muvakkat temin<.ı tlarını İst. Yüksek Mektepler Muhasebecili
gine ya tı rdık larL"ll gö:;terir makbuzlarını veya banka mektuplarını ve Ticaret Odasının 1940 yılı belgelerini 
Komisyona ibraz etmeleri l!izımd ı r. (Kapalı zarf eksiltmesi için bu vesaik zarflara konacaktır.) (8983) 

s:nda 3000 süvari, Korlat ritt.eki kad~melerini ç~iyere~ gali~i- 'ı ~at~e'nin . ma~~~~i~.de bir kaç süvari 
maiyetinde 3000 sil vari, Treır yeti kat'ı hır surette ten1ın eybyccckti. ile uzcrlerıne yuruduler .. 

Yazan: M. Sami Karayel 

Muhac'da Macarların hülyası çok sürmedi 
Tekmil muharebe hatb dört 

bin hatvelik bir yer işgal etti. 
İkinci hat aleliırnum süvariden 

ve kısmen de piyadeden teşkil 
olundu. Piyade cenahlara taksim 
edildi. 

Süvari kuvveti, her biri üç 
bin kişiden mürekkep kıt'alara 
taksim olundu. Her kıt'a da, yek
dijieri gerisinde mevki aldı. 

Birinci hat, Nikola Tarçabın, 
ikinci hat Korlat; uçuncü hat 
Trepta ile ŞıL.k'ın tahtı kuman
dasına verildi. 

En ııeriC:e de Yohan Dragfinin 
kumandasında olduğu halde hin 
kad1r zırhlı asker mevki almış
tı. 

Her cenaha hafif piyadeden 
iki bin kişi verildi. Muhaç ordu
ııiıhı, şehrin takriben beş bin 
hatve cenubunda, beş yüz kadar 
araba ile muntazam bir müs -
tahkem ordugah haline konuldu. 
Buranın muhafazas;na iki bin 
ki5i tayin olundu. 

Umum Macar kuvvetlerinin 
taksimatı berveçhi ati idi: 

, Birinci hat, sağ cenah: Ku -
mandanları Bati Yati ve Tahi 
2000 süvari. ' 

Merkez: 1000 piyade, seksen 
too. 

Sol cenah: Kumandanı Perini, 
2000 piyade. 

İkinci hat - Tarçe kumanda-

t:ı ile $ılık kumandasında 3000 Macarlar bu surtle tertibat aldıktan 1 Pek uzck mesafede görünen bu Türk 
süvari, Dragfi kumandasında sonra muharebenin vukuuna saJ:nrsız- süvarilerilc muharebe ettikten sonra 
1000 süvari. !ıkla intizar eylemiye başladılar. tekrar geriye ttelip muharebe ııizamın-

Hafif kıtaat: 2000 piyade, or- Sabahleyin güneşin doğmasını müte- dakl yerlerini işgal eylemelerini em-
dugiı)ı muhafazası için: 2000 ki- akip yağmur serpilmiye başladı. Öğle- reden başkumandan da bu işe mani 
şi ki, mecmu 14,000 piyade, 14,000 ye doğru ortalık dehşetli bir karartı idi. 

süvari ve 80 toptan ibaretti. peyda etti. Etrafa büyük bir korku ve j Macar süvarileri ufukta ıörünen 
Macar kıtaat• yerli yerine yer- dehşet veren bu fırtına kemali şiddetle 

leşir yerleşmez Kral Lüi Pala- gönüllerde tesir yaplı. j Türk keşif süvariler! üzerine saldır-
tenle beraber bütün kıtaatı do- Macarlardan bir çoğu bir kaç günden' dılar .. 
)aşarak askerlerini teşci için nu- beri pek yorgun düşmüş olduklarından ı Bu esnada Türk kıtaatı, verilen em
tuklar söyledi. Türklerin 0 gün taarruz fikrinde ol- ri padisaht üzerine her taraftan ilerle-

Macar ordusunun sevkü ida- duklarını söyliycrek ordugaha çekilmek. ı miye başla~. ilk taarruz cepheden 
resine tayin olunan başkuman - istediler.. gözükmüştü. 
dan Tomori ve, Zapolya ile be - Macarlar, dehşetli yağmur ve fırtına Veziriazam İbrahim paşa kumanda-
raber İstergon Piskoposu ve da- dan dolayı yorgun olarak Muhaca ge
ha sair papazlar da kralın ma - len Türklerin taarruz edemiyeceklerine 
iyyetinde bulundular. emin olmuşlardı. 
Yapılan muharebe pl~nı üzerine, bi- Fakat, Macarların bu hülyası çok sür-

rinci kademe tekmil hat boyunca mu- medi. Bali Bey kumandasında bulunan 
harebeye başiıyacak ve umum kuvveti- süvari kıtaatının bir kaç keşif kolunun 
le Osmanhalrın birinci hattı üzerine · Niyarad cihetine doğru ormandan Her
yük1enip atılacaktı. lediğini gördüler. Baturi kenar ufuk-

Macarlann kendi itik.adlarına göre, tan hayal meyal görünen bu Türk sU
bfr taarruz neticesinde Osmanlıların bi- varilerlni, orduyu kuşatmak, ve Ma
rinci hattı behemehal ric'at edeceğin- ı car ordugAhındaki efradı rahatsız etn1ek 
dan, sü\·ari kıt'aları muharebeye giri- için sevkolunan kıtalar telfıkki ettiler .. 
§ecclc, ric'at eden Türk kıtaatı ne Gi- Kraldan aldıkları emri mahsus üzerine 

sındaki birinci bat He Behram paşa ku

mandasındaki ikinci hat cepheden ta
arruz ediyor. 

BaJi ve Hüsrev Beyler maiyetindeki 

süvari fırkalan düşmanın sağ cenahın
da çevirme hareketi yapıyorlardı. 

M.acarla12, Türklerin il4rledikleı';.ni 

görür eörmez taarruza başladılar ..• 

Macarlar top merıpisi yağdınyorlar
dı .. Fakat, Macar topçusu hiç bir tesir 
yapamadı. 

(Ar kcısı var) 

ısazı (Il3:ilt"'l:'.fln ........ --
!. l hanf."d.an1 \l.1UUt ..-a•_ ... 

man ı. ı tıetmistİ· k- 1 

1 - BİRİNCİTEŞRİN I!MO 

Yeni KolejNt.:r'-
İLK - ORTA - ıJSE Takalmde Sıraaelvller 86 

Müdürü - E•ki Şifit Terakki Direktörü M. Ali Haş-met KırJ:o.. 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ö(;RETİMİNE 

EHEMMİYET 
vermek, talebenin sıhhat ve inzibatı ile yakından al5.kadar olnaktır . 

Derinceden Sirkeciye 2000 ton arpa ve 800 ton yulaf naklettirilecek
tir. Pazarlıkla eksiltmesi 8/10/940 salı günü saat 14 de Tophanede ist. Lv. 
Amirliği satın alma Ko. da yapılac.lktır. 50 na 100 ton taşıyacak va~ıtası 

olanların belli saatte tem.inaUarile ve vesikalarile Ko.na gelmeleri. 
(480 - 9480) 

* 1781 ton lavemarin kömürü vapurdan askert birliklere nakil ettirile-
cektir. Pazarlık.la eksiltmesi 8/10/940 sah günü saat 14,15 de Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanu
n! vesaik ve teminallarile belli saatte komisyona gelmeleri. (478 - 947R) ... 

260 adet inzibat kol bağı yaptırılacaktır. Pazarlık!• eksiltmesi 7 / 10/ 
940 paz.artesi günil saat 14130 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
Ko. da yapılacakhr. Nüm.unesi Ko. da görülür. İsteklilerin teminatlarile belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (474 - 9479) 

* Piyade ve atış okulunda mevcut Şevrole marka otobüsün tamiri pa-
z.arlıkla yaptınlacakhr. Eksiltmesi 14-/10/940 pazartesi günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ynpıJacaktır. Keş i! bedeli 
1697 lira 60 kuruş Uk teminatı 127 lira 35 kuruştur.. Keşfi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

(473) (9435) 

* 30 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlık- tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

la eksiltmesi 7/10/940 pazartesi günü İsteklilerin teminaUarile beJli saatte 

saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa- komisyona gelmeleri. (481-9536) 

2 senedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronometreleri metin, hassas ·ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bahçekapı Üç Kardeşler, Karaköy 
Könrii Cad. Panciris, Beyoğlu Fo
to Süreyya karşısı Burhan Ruhi 
mağazalarında satılır. Fiatlar mak-

i bdu~ u._ ' 

Toptan ııiparişler H R K • Yeni gün 133 l ,. 'r 
için müracaat yeri • • Orl inci sokak No.3 Zml 

Beykoz tOm~n ~atınalma komisyonundan: 
1 - 250 ton ekmeklik un 11/10/940 cuma günü saat 11 de Beykozda 

Halle Partisi binasında Tümen satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alı ... 

nacaktır. 

2 - İlk teminatı 3000 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her &ün mezkUr komisyonda görüleb ilir. 

(9477) 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden 
Şimdiye kadar mektebe- kaydedılmis olan talebe adedi alınacak m ik ... 

tan tecavüz etmiş olduğu cihetle aşağıdaki günlerde bir giriş müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. • 

7 /Blrlnclleşrin/940 ııazarlesl: 

Saat 9 dan 12 ye kadar ce'gir, Trikonometri 
Saat 14 den 17 ye kadar Geometr_ı 

8/Birlnelleşrln/ 1940 salı: 

Saat 9 dan 11 e kadar fizik 
Saat 13,30 dun 15,30 a kadar kim1a 

Saat 15,45 den 17 ye kadar yabantı dil «Fransızca, İngilizce, Al
manca> 

Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini yanında bulun
durmıyanlnrla kopye kalemsiz veya mavi mürekkepsiz gelenler imtihanlara 
iştirak edemez.Jer. t" 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NE$RİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIGI YER: SON J'ELGRAF BASIMEVİ 

r1m'.?.'»Wm%*'$~$1"...J'.M'l?!WJ 

On caajp reok .. h•psi de 

1 P•ri•İD son rnoda11 . Kutu· 
aıın ortatı"dalı..i delikten 

-._,.} fÖr•bihraieh.' 

Enelc:e mümkün oldutu 

2 laaa~vw edilemiyen daha 
hafif dalııa İ•c• bir purlre. 

_ Ota•alaodınlnııı,) : dır 
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