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Balkan ar Şimdilik 1 

Türkiye.Suriye SOVYETLERiN, iNGiLTERE-FRANS 
Harp Haricindedir .. Dostıuk Paktı iLE OLAN MUNASEBETLERi GERGiN 
it 1 AI S 1 _ Dün imzalandı a ya, manya ve ovyet er ye Hariciye Velıilimiıs rıe 
ni bir garanti planı hazırladılar ~;:~:;:e'~!1ı~~:~:r~~:::. 

JNorveç sahillerinin ablukasından 
sonra Almanlar hareketsiz kaldı 

Mottefikler Türkiye ile beraber - .... 
MOLOTOFUN 
BEYANATI 

Hariciye Komiaerinin, 
Türk iy • halılıındaki 
• ö ll le r i JoıtaneJir rı• 
•onbahardalııi /ıekremıi 
ifadeye b•n:ııememelıtc· 
dir, Bu itibarla mem· 
nuniyeti muciptir; Soo· 
yet/erin Almanya ile 

. beraber, harba iıtiralı 
etmelc İdemedilclerinin 
tc.>-idi, bu deulclin yedi ' 
aylık molüm •İyaHIİ· 

nin devam •dece lf ini 
11öıteriyor. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
<e ovyet Rusya Başveki
~ li ve llariciye Komise-

ri Moioto{, Sovyet 
'llüksek Meclisinde, beynelmilel 
"aziyet hakkında, uzun b..r ra
por okudu. Bu rcporUD Sovyet 
kusyanın müttefikler, Almanya, 
Türkiye ve İran ile olan miinaso
betleri, Besarabya mcs'elesi, Fin 
harbi hakkındaki kısımlan dikka
te değer. Raporun Fin harbinin 
••bepıeri hakkındaki kısmı bey· 
:elınilel bir kıymeti h•iz değil-

•r; tamamile Sovyet Rusya 
~alkiarına mahsustur. Çünkü Mo
.0tof, artık kimsenin inanmadı
ı:ı bir tezi tekra~lıyor: Finlandi· 
Ya emperyaıist devletlere alet 
0.lmuş ve Fin müdafaı. hallan 
Sovyet Rusyayı tehdit ediyor • 
ınuş. Almanva ile bir ademi te- 1 
tavüz paktı imzaladığı günden· 
heri, Sovyet Rusyauın da bir eın· 
:•~yal •l sivasct takibine başla· 

•ı:ı oıeydondadır; fakat Sovyet 
?e,ı_et a<.lamları, yan Lchistauın 
~tıla ve lıhakını, küçük Baltık 

evietlerinin a~·ni akibele uğra
;nak korkusile kabul ettikleri an· 
aşmaları, Finlandiya t; arruzu· 
n~~ hep cmperyalizn1e ka.rşı birer 
~udafaa tertibi olarak ileri sü· 

1 
~U~orl. r. Korkar &'İbi göründük
.~rı bu emperyalizmin, İngiliz • 
li Ta~sız degil; Alman emperya • 
/1mı. olduğunu itiraf etseler, ken-

kı e_rın., hak verecei:iz amma, 
a hin' ·ı d ı ı tızanı etmeleri, onlara 
Y a~·~arını kayhett:riyor. Sov • 
..: Usyanın emperyalizmi, Al· 
ta:~l~rmki gibi •Hayat sahası• 
lan,rıl~ Çekoslovakya ve Lelıis
te n •şı~ile açığa vunılmuş mil
di:~ b~ emperyalizm değil • 
Al' 0 henüz fırsat kollıy•n ve 
giz':'"0~a ile yaptığı işbirliğini 
kad enuye 5alı0an, bir dereceye 
d · ar çekın~en bir emperyalizm· 
ır. Onun .. d' 

taar ~~~o ır ki Lchistana 
rıu ettıırı zaman dahi, harbe 

(Arka 1 a sa <fadn) 
- ABİDİN DAVER ---r-v . 

" Koma:~ ;;:ıısez l 
Terns i 11 erinin 

Tenkidi 

Balkan Antantı Ha,-iciye Nazırlan Belgradd.aki son toplantıda .. 

Londra, 30 (A.A.) - Balkan- bep1er do'.avısile s!mdiük Av· 
lann vaziyetini tetkik eden •Ti· nmanın cenubu şarokl kısmına si· 
mes• gazete.simin Türkiye mu • rayet etm:yecelti merkezindedir: 
ha·biri şöyle yazm<ıkbıdır: İnıı:iltere ile Fransa, 'l'ürkiye ile 

cTürkiye'nin hükumet merko- itiliı.flar imza elmek ' · Il.omal" 
zinde ve Balkan devletlerin'n hü- ya ile Yurı·anistıaıı'a ganınti ver
l<Qmeı merkezlerinde hiıkim o- i mek!c Balkanlarda sulhü koru • 
lan intiba, harbin a.şajiıdaki se. (Arkası 3 ii.ncü saııfada) 

Ruzveltin Beyannamesi -
VELS AVRUPADA AMERiKA NAMINA 
SULH TEKLİFİNDE BULUNMAMIS 
Amerika hükunıeti, Almanyanın neşrettiği 
Beyaz kitap mündericatını tekzip ediyor 

V asingb:ın, 30 (A.A.) - R!'dsi
cuımhur RU'zvent ııaız.,(>ı::J ere S. 
V eh;'!ın A vru'Pa seyıa.ha1li haO<kını
da l:iir dddarasyon veıımı ~tı:. 

Buruı ıı.aızaran, Vel s Aımerika 
lhüikıi:mı 1:.1 narnmıa hiıç bir teah
büek g;L"(~~l•"e ITIC'LUn dej;,((di, 
ve girisıınruniştir. Aıırl ır.:ıka hül<fı, 
meli mııımna hiç l:n telW:l\le bu.
lunmamı0 ve Ame;dJ<.a. hü!ru:ıneti 
dl.ı her ~aıııgi. biır ıkayrnrk:taın hlç 
t:.ir sulh Wk] 'fi alıın=ı:ıtır. 

lrı,a:l:ya, Alın:ı.rıya, FTa.nsa ve 
İrııgiJteır hükiiımı:Meriıntn:ı Velse 
verod]k] iri ınalüm<ııt ~!'iyen mah 
renıdiır. 

Vcfs'n seyahati netıica;i, Ame
ı:tıka ilb zi•yaret ettiil,ıi ımooıl<lretı
Jer arasmrllalki müna5€ibeıl-1erin 

ta.vazzuhundan ibaret olınuştw. 
NiJı.ayl·t, hemrnı şimk:li Avru'Pllr 

( A rkas-. 3 iincii sa.yf aıJ.a.) RUZVELT 

SA Ti E SU 1iST1 MALI DAVA Si 
Müddei umumi Denizbank erkanı 

için 3 - 1 O seneye kadar ceza istedi 
Milli Reassürans şirketi müdürü Refii ~ayar 

ve arkadaşlarının beraeti talep olundu 
mesuıde muhakemeye devam e
dılmış ve rr,ıidaeitımumı muavi· 
n.i Doc·Yt <"Sa. h" -m~i .iıd'dia· 
sını serc!etmistir. 

Yazan: Selimi lzzet 

"·-=· =::.:==M=---=n·=--~" 1 

Satie şirketinin Fındıklıdaki 
lbılna&ınıın Den"ızbank naaııına 250 
b n lira)·a satın "lınnıası işinde 
yap.lan yolsuıluklardan dolııyı 
sahtıeı muarn · , v·.az.if t."Y i suir:..').>t., ... 
mal, miUbaıyaaıya fe.;at karıışt.ıım~ 
suclari.:e mahkemeye verilen Dc
nizbank erkanı ve diğer maznun· 
J.arın muhakemeleri son safhası
na ıı;elmişt:.r. 

Dün birin<:i. ağır ceza mal:ıke-

Maı.ıııı· lar: Mülııa Denizbank 
umum mudürü Yusuf Ziza Öniş, 
muav:in'cri Tahir Kevkep ve 
Hamdi Em:.n Çap, banka umumi 
katibi Sa<ltlJJ Galip Savcı, banka 
hukuk müşaviri avukat İsmail 

l Arkası 3 üncü sayfada) 

bede bulundular 

Aınikara, 30 (A.A.) - Tiirlkişe • 
Suri(ye <fOOIJJı.ik w iyi koımşuıiuk 
GnıııWıedı.si bugün saaıt 12.15 de 
!Hıın.ciye V ekfil.etiaıcie iımza,un'" 
mı,.mr. 

iMuııılıedeyi Türlüye n;ıımuıa Ha
ıılcı r;ı..ı V <>klli Şükrü Sımıcoğl ıu. VJ! 
ilioırııciıye umwn! katiıbi Numan 
ll\lf• r>eme'Tlcıoğlu ve Fran..a namı· 
rıa d.. tııüyüık el>çi M~li ve 
Suı :;·e Ievkaliıde lkomist'ri Puauks 
ıiım za e1ım iŞ ·erdlr. 
h= m.rııs>nri.ıı<le ·Ha raciye el'

lkıiın.ı ile Fran.sr.ı s'ifa.ıri yüksek 
memun,,1raı. ve gazci,ecllm- hazır 

lbu'lıınırn uŞt. nr. 
İmzayı müı:oeaıkılp Hariciye Ve· 

lki..i Şukriı Sarawl!'lu Türldytı 
.;..,. Frama aıı~iJ öted'.nlberi. 
ıınevcut ootluıkıtan baıhı;cqmı.ş ve 
1 Jk: mcrnlı~t mü nasdbatınd.a aır.a.
sırıı veı:fıno .mü~üı iıt çıka'.111ll.U> o
lan Suri'Y<' m sa "6inin de bu inr 
za .<ınoo muamooe ;.ı e :k,a t'i otarok 
mtad'an kı.'.llkmı.ş 'li.Jundu;.'Unu 
scirJ n;ı,-ti<r . 

r'ransa b!" .ik elcbi Ma:,ıl~lı 
'9el'diği. (."(1Vapta Türk • Sur~'t' 
müıınoobEıtlellicrııin bundan böyı.b 
mıülkemm~ <•lacağ'ına <'liıııkü ~aır • 
sılmaız Fııan.sll. • Tür!k clllstlu.i(u • 
rıa daynndıı:tını ;kıt.; <'\ı.emiı, ve ı 
n. ..uı'hc :o; : ı.r..!..< :.ı- k :tt1 reıı Ha -

(Arkası 3 uncü sm!fada) 
---<>----

Mcaar Hava 
Kumandanı 
İtalya Hava Müste• 

şarı ile görüştü 
R.ama, 30 A.A.) - Ma.car Hava 

lkuvvıeıtilerl kumandanı ..Miralay 
Haıry, refaıkiU1liınde Macar hava or
dU&u erikanııındım biri okluğu hal
die 1ta:tyan ha<Va müateşıo:ı =• 
nıJ Pr ıcıolb tıaııaıfmdıı.ıı kı>bU.: e
dıilıniştir. 

Mliıral'ay HSio/, ~nera:l Prico
lb'ya Macar müdafüa Nazlll'l ~ 
:ne Baırıtha'nıın biır me"18.jıru 12'Y'
di atım.ış1jiır. 

K oordinasgonl 
heg'eti dün 

·sabah toplandı 
Anlıar•: 30 [A.A.] · Ko· 

ordinaıyon heyeti ba •abah 
Baırı•lıil Dr. Refilt. Say· 
dam'ın riyaHtinde toplan· 
mıı rı• ruznameıincle m•rı· 
cut maddeleri tetkilı •tmiı· 
tir • 

Rumen Meclisi 

Türkiyede yapılacak 
köy için kredi açıl

masını kabul etti 
iBüıkreş, 30 (A.A.) - Türıkiy>tı

die rel%"~ mıntaıkasında bir kö. 
yün kıu:mlma&ı içID kredi açılana.
sı ha.kkında ım'<fb'115an meclisine 
ibir l<anun tElkliıfi ypıhml.jOtır. 

Haırı ci'ye Nazırı Gııılenko hü • 
lkiı.ırn.ll namıııa yaptığı beyanai.
ta bu teki fi k.aıbul ııtlij(j;ni, bunun 
Rumen m:illetıirun """'11' ve s&mi· 
ımi ibir dost olan Tüdki'.ı't'y~ı kal'
şı duyc!uihı tesanüt hl slerinln bhı: 
d!:l.iih m\luıj!umı söylem!işt.ir. 

:ll1eciis, Haricı.,·e N<12ı.rırun bu 
SÖ7Jleri.nıl haraıretli alkıŞıaıılıa kıal'
şiliıml.'l ve kredJi açılanası hak!kınr 
dııki teklifi ıitıtiıfa.!d'a k.aıbuı,• •1Yle
~h-. 

Molotof un nutku Londra ve Pariste nasıl karşılandı? 
Sovyetler Fransaya yen~ sefir göndermiyecekler 

• 

lngilizlerin meşhur Rodney zırhlısının topları .. 

P;,l'ls, 30 (A.A.) - Fre.:ıınz • m.ııhfillerir.de AV?"Ul'arun şim.a>-
İn<tiliz beya.ruotırun Avrupanın l:indeki memleket.teır:n şinıdi da-
hükı1met merkezlerinde husule ha realist bi:r noktai nazar kabul 
getirdiği kuvveolli :ntib;ı. hakkın· ettikleri beven edilmektedir. Fil· 
da tefsir' erde bulumn Fransız (Arkası 3 üncü sayfada) 

AMiRAL MUREN PASiF KORUN
MA TERTIBATIMIZI iYİ BULDU 

Dün Selimiyeden dafi toplarile bir 
aktif hava müdafaası yapıldı 

------------:---

!~ .... 

Diln Elektrik fabrikasında yapılan tecrübeden bir intıba .... 

Dün sabah ~t 10 ile 11 ara
sında hava taarruzuna karşı bir 
aktif müdafaa tecrübesi yapıl • 
mıı;, Si ıimive lnslasııııdlan M'an
D!'al'aya doltru mefruz tayyarele-

re karşı dafi ~oplarile atı.s~ ya
pılmıştır. Bu -t z.arfındıa köp
ril ıitllı Haydar,:ıeşa.-Kadı!töy ve A
dalar arasındaki vapur seferleri 

(Arkası 3 üncü sayfada.) 

Oenizyolları Kooperatifine· 
emirle mukavele imzalatılmış 
Kongrede idare Meclisi aleyhine kanuni 

takibat yapılmasına karar verildi 

... ,,, . . .,.. 

i Gorp cephesınde 
topçu muharebe
si şiddetleniyor 

Bir Alman müfrezesi 
pusuya düşürüldü 
Pa.rhi, 30 (A.A.) - tb güıırcn

ben mevzuuıha:hsolan Fr= ve 
Alrııoo toOÇ"U 'lruveMu.€-.tinJn faa.
liıyeı'Ji. ün ciddı hi'r sekiılde art
mL) ve ırldldd1.li blr ha} alınış· 
1ıır. Şımıd!iyc kadar V06;1(es'lcrin 
sıu<'AJllldakd mıntakaya munhasır 
.k.a!m toı>cu al<.'şi dılTı San::rc'i.nı 
-"Tfbındeld mınta:kı:tyn ve ik P<><t 
aıııa.sıaıı:lakl s:ılh::nın b:..'haıssa ge
~&.<:• Sarı :lbruck'un cenubun
dı:ı!ld mınfakaya sirayet e1ıınli:;l.itt'. 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

Genç Havacılarımız 
Dün Ankaradan Eski
şehire hareket ettiler 

Ank.:ı:ra, 30 (İKDAM muhaiıi· 
rl'ırıdi.n) - Tiiı".ı: Hırva kurumu 
Geclikii Ha:z:ırla:m:ı Yuvaııırun ilk 
dıevreslni .bitJiren ı;;encrer ESk'*" 
lhir a:ske.·i 'hwa oku.\ın<1 ilı'W:h&k 
eyilsmek tize!\: bu.ızün öğk trı>
nl ıv'lie Eskfuelrire ıriı1ımlı;ler ve 
3<.alabalılk bil" haJk i<üble;i t:mıfm
dan 'l!jl;urı:'aımıışlaTdır. 

GenQ:er, kuırumdan a.ynlı:1k>:n. 
Türk Hava Kurııımu Başkanı 
Emıunmı m'tlb'usu Şü!krü Koçak 
.ıoen.dilel'iıyl(, bir 'konusma yapımş 
ve ezıciimle deını;ititr ki: 

cArkadaşlar, 
Türk Hava Kurıımundaki va

( Arkası 3 üncü savfada.) 

Sovgetlerin 
Mu.halef etine 
Rağmen .. 

lsveç Skandinav devlet· 
feri ittifakının akti im
kanları111 araştırıyor 

Den.zyollan kooperatifi dün ı 
sabah soat 11 de Tophane yolcu 
salonunda sene:fil< umumi hey'eıt 
toplantısını yapmıştır. 

Topmntıda bu yı!I kooperatifin 
2077 ika 4 ku.ru.ş kAr elti.A'i e.nla· 
şılınış, y.alnız geçen yıl 12 bin Ji. 
ralık zarardan eonra mnortismaıı. 
yolu ıayrılmadığında.n bu para 

tamamen amortisman olarak ay· 
rıl.mıştır. Bu suretle hisseda:rlara 
hisse ve faiz d.ağılnuyaca.Mır. 

İki sencdenberi kooperatife l 
binlerce lira z.aı-ar veren Kcı.:a 
taş su ve ıı:azoz fabrikasının bu 
sene de 9903 lira 5 kunış zarar 1 
ı;ebep oldultu a.nla.:,.ıl.mı:jtır. 

İSVEÇ KRALI GUSTAV 

S'tolclııolm, 30 (A.A.) - Royter 
j\,,m,;ını.n. öğrendiğine göre, Rtuir 
, wııın m uıha r Jt.ıne "'Hım en İs
, Sk.aın~'Ya memlek t:lert 

(Arkast 3 üncü sayfada) (Arkası 3 üncü saı;fada) 



BOYO :147 ..... 

Yan = M. Sami Karayel 

Padişah Vezirini huzuruna çağıra
rak dedi koduların mahiyetini sordu 

01"lab dedi ltodu 31;bıdı. ye- 1 
· . aada lxır...ta l!IÖyiem -

,. .... brrfr: 

- Oo:ı:"a el ~ lı>>Lleııin 
-.m: .. 

- ~ Vtah beaieı<.. Ha'l.tt'lli 
ııUI ı.ıı.ı.u.vu.z. .. 

t -Allah. Yi. A:liı, Ya Fe11tıatı!. 
j - 1ıttitz. MSbmut, 1milı:i de n!-
cmrr .. 
-~ 
- ınııi.m ıQS:ı ıtaıniık ıt.cin:l.ir .. Ev-

. .,ıı Ali, ahlI:i ~ .. 
Y~rııııar, mey>~de. şa

._tıaıllll<ırde.. Haıı1aııtia, tıeır&r 

Kervan~ 
ıdıatnadıo de<li llrodu yaıp>y0rla:ı--
lh. .. 

Ü paıııa. Olll:hiı ~bir .. 
dtlındıı ~ '*' aım$ ZMen, 
k•mf,11~ !Oplrınm hemen mr """"" 
mı Yeuiı,'Eri sdaiesi idi. Onlar 
da ıınaha:lleırindıe dtmmııdan a:tii 
'1Dı ~yodaın:lı. 

.Ail!i; ,paşa, için kıvamına ~ 
lbı ~rooa, ~=fmda balı -
- ricıitı hUlo'.ıme\e d'3I!t } 3lllrlll>
.. ,,..'!ymıft..: 

- Bilmem, ne y&psak ._ 
llr! .. Bey>ieı-1.. 

Aı:li paş.aınıın E!tr.ı{ı da kendi. ~ 
lıih:f Mr otiı•ilıın*tan _, .. 
P9 yaı:snak M.ed!iği:nln fa:1kı!ııdıa 
Ulıer •. (J.Map ~lertlı.: 

- K~ kısnuna. klll'Şl 1oo.n ur 
1mr? .. 

- ~ 1M11ma1 1se r SUa.t- oı..
ma.? .. 

- Bea<ıtıaış Veli """4idı. durur 
lllll? .. 

Qırıwı cıc:ııfla bai<i~ 
- Yoı11Qer.i ktr\lw> 

dıM:ıı. ve diııııcltr". 
Gıitoıç Oımıan, dıwma tebtUıi iict

u.r~ orada bunda p
diiı'!~lrıi"in dıedikwh4ıra vııiJcl'tı. 

P",.ıtişı+ı, Azız Maiımıııt e{aı;cb
p mııjJ>eırli. Zııılaıı. lııılbaı;ı ve cle
dıeı;ıi; gli"ıü-rıin:llade A2."JJz }Mlbmnt 

l!ll:1!ld! dıev>let lş.eriıııe müdah:a.Te 
ede!l" om.ışı.,. Sa.~ t:dıakıkiim 
tmı-biı- uı:kmı ~ ,,ı-~ 
p~ dedi ıloodııkm. çOğa]dı

tmı gQ.nlOOC ~ bir yol t:duıak 1 
lkım ~ ,_. ...m. 
~. bıiiı8.ı- ~ Bo

iı1zxl*i. lhuoılırr ~ ı:.a- ,,__ 
dan bir yımra ım nakı;ı,Je ta;:l>
yacalıltı. Bu sure" d.odi iılW 
daha ~ tıev..alı ~ 

aGker bıoarn derdi. 
S ı!:;m Qıman, Alıi pa.şaı;ım. ha

aı.un:ı ~ Ve eoııdu: 
- Lıd:ı... Oııta::ioı.a dDıııen cl!>-

ırftrodWara ..rfilı mısrn 7. 
- Evet, padi';l"hmı ! . 
- Öy'2 e De w <fıım .. m? 
- T . . Jirl.ıınıa aamıŞ!t. 

Ped.Şfuın:., 

- Blır luyaında.n k.crkıınuytır 
musun?. 

- :M~ pıwtişıbım' .. Ne 
. :.ı. y eıık;eri !cıOı.rınız 

baızırdr 
- Öy~ ama; SVibjıı!hı, dıiva

m hiinınyıma ~"liıııde ne .raı>
bldarmu lbl!irnin ! . 

- Bu n ese le l:ıüılbü!:ün baıF -
paX.Şa'ıvn!. 

- Ne ol:ıiW:r1. 
- A::ı:iıı M;jmııı ıt ebmıim A.Ji 

Osman sıaıltımaıtma miicla. bf.leo;j,. ı 
tııi Y€SIJÇ€!11İ lıElilırnı2: ~ .. 

- Eliıaf:te. \ 
- Mahmut efem, Şeh.ı:ade 

EDEBi ROMAN : 7 

Artık .ıv ku saatleı:ima de de- l 
bıniştiı geceleri sabahlııra b- ' 
dar bin tiil"lü oyun bııluyoc, guır 
düzleri ög eye kadar uyuyoniuk. 
& . hayat da güneş battı.k'.an 
SOI:ra Hepimiz gece
ye ;ıl,."tzk. 

Bu- gece, uzun Jlık, dur-
gun, ufaklara doğru aiııienen · 
gecesoydi; ayduılı.k bir pce. Ay 
bulun camcrtliğ} ile ortal:q}a ,.. 
kını saçıyordu. 

Bahçeye açı.lan kapllllll ... " -
ne çıktı,liım zaman, ~en 
demzm uzak ve bilyillii sesi, en
gin, meçhul di.ya:rlann esraı:b. k> 
yılar•ndan gelen mr inilti ile, ıru
lı n kopan, dudaklarnnm u-

Muradı tahta ~ ga,yl{U -
smıda iı:ıtı1$.. Yerriçeri lrullııruwıın 
~bıwvı...ır.eıt~
dir. 

Deyince, SıMları Omıan kuı:hı.r
du. Şuura. eklen ~. Bağıra
nilc: 

- La.-., söy!ed;ı.Jıeraıı esatı 
nu? .. 
-Evet,~ .. ~ 

milsinp? .. Ali Osınena lltaqı. lw
'.Y"Jllla:r .. Maıl:ıınut. Efoodi ~
lh.ma: :>Jtlca ıder ,}s.. 01'1ası bıtl' 
ıınek:e b ... ,peo.ai!ı oldu. Bu yoJ.. 
da <kıvamı maazalWul tea:.G devle 
• baışınııı lılİT gaiie ıııQmllYa _.,. 

lred:ır. 
- Ne y......,.ıc geı'*ltir!. 
- H=ı· y~ ı1wJlmnııo 

ge:ıevama. ~ .. Şeyt1ı ~ 
u.a ;mib ;Jıe .jmdj!l'i!c lıM

ıkei Ş<rife ydllıuwıAc erliıdır •. 
- ~ SÖ'!'R!mİn LaGıat!. 
- J3ıı.ı ~ ~ lı.ıı!lmlgı saüıa.-

rıaiJ. aıUY,yEieııirııize ~ mıliı
""""6llr olan $eyh e.b:ıdi. de da -
nı • ~ bailıl
ııur. 

- Bir güıükü çıbnaısırı.! . 
- Zau•••uem! Pari·ı '•mn!. 
- Seyd>in müıııiıc1aru '* i:ı;"lııi 

derler .. 
- y~ ktııJJarBwz Wtidtr' .. 

Dedi. 
p • bıırııun fuıeriı>e .... ı 

m wııdi: 

dly&Mdkıı.-

Mi --- ine .. 
mu:;tıu.. 1sııaııRmTıda san -
ib.'.ıs.'> ~.na bir lk:ı>V\'ti. cbıJ Ariz 

efecıdi;. de ıtıa, .. ıa,, 
alRnış oJ;ıııo;ılkıtı. Na y. • ~"' 
pdiip!nn · verine gati-
m:eW. 

Ali paşa; bm:uırdıtn çı.'<:aır çııkı
meız dtwını bümayu:ıııa ~ Der
ıtıaı :t:lir al* d1vma - get:il'
di. 

A:v;lk cüvanma, ~ . $
sım, Yen:IQeıri Q<d>acllaınıııt. s;,,. 

1ıaılumıı al!abrmı ve ŞcyıhiJ,. 
ısıaım çağırtmıştı. 

Her kıcs, bu dhııamn ne 9'.beJ>
le vmı o.iduğumı ~.Mı; 

söıırı ih .. :ıdı . 

-~ ortalaJı.ta bir 
çdk dedi ;lıxdı}ar döoııııild:ıe.:. 
Bıı <ildi drochltar ıı;.ç şiq,llıesız m,a,. 

lıiırıunu>mır .. YeruceriıJeu-, hulkıu -
ku sal~ ~T.ıo.iın mz,,.J?ıijJe 
~ıı. Şey Aziz Mahrrut ... 
te.ı:i b.azret:ııerinir:ı de..~lılla bir 
Qol< .k.İ<;l'enın il. i>Ca O'{ )od ğ ı.nl. . :Elf
Vabİ rııaııta pailldh kuvveıiciıı 
iı:ılios:r.ıııı ~ soylcoldll' 
diır. Yeı:ıııı;>ri <rta;laın, de~ 
aM~mpanahm mııha.fın.cın.. oW!.en 
lkalelem o!ınak.la bu ı;bı haıat.a 
lluc ib~ ''9kiıt m. ':;'dmı vcmıemi.ye 
ıu:rnkar ww:ın.ıl<ı '3Xı c..Jıe . Ye
niçeri ve Sı;palı ko!tı:: • =da 
~ ey=.a n1cy"di:ı<ı vcrıırııcırr:rl ü-
2Rr Şeytı efr 'lldli Jııaı.ı-ei:lerlnıin 
oıtt:~ ~ lkıac.T Mdk!;e.
yre 'ba&x.ı ZlllTIDW<i.a tıemimıel".i mü
aaı;i.p ııô~r.. B>?ıuimı m 
ne iıuvurumuııNz? ,. 

Dedi. 
Bunun Ü2leırıine bıııfta Y~ 

aJllası oılınak üzere bazırun: 
- İ.nadet P'*i. t+wnız efeıdıi -

mjzjndir .. 
Dedill!lr .. 
M pasa, diYaııll ıııım !kazığa. 

b ,y ; ııp ik.aıarmı aiiılı:rt.anı son
ra, <Bbll ÜSl<ü geçti. Aziz 
efen<M11n hmıurn!W dahil . 

(Arlauı~J 

~ 1111 

cwı<la bel=ıı:iye başhyan bir te
besrumıi :mi hır lıick!eile kesti; 
wşlerırn aru b r teessıirle kenet
lendi. Yüz der lerirnin çekildiı,~ 
n . lıisrrettim. 
~ i<ahkaha1arbı gülen kız

lacn a} sesleri merdivenlerde 
by.boidu. Arka kapıdan 'ben:i: a
ramak için ba!lıçeye çıkıyorlardı. 
Ben üc; aylık çılgın hayatın ru -
humdakt yorgwı.luğunu hissedi
yorum. 

Bu üc; ay bir- dailcilrs belıi dü
~ dUşünmeme vabt 
bırslrnyımıııb. Bu ÜÇ ay gillıniif, 
söylemiş, ~ eğ!enmŞtirn. 
Kaygıı nedir unutmuşlı.mı. Bwıa 
r~ bu kWıkah41 dolu üc; a-

;~:::ııi··~:ı~··ı,,11,··1·1' ·1···~~111111,···,11,,,··ı~~:ı[·~:·~··:~r·~~~ı···ıııi··:::· ·ı··::~:J·ı·~ [ ·~ ... 
!!_udlL:ınlln 11 11. J U 11 ulınllhı n•lnmı ~,iL;! uuJ.11111 ! 111 .... ~:ıır, 
Kasadan 3800 •K9!!!!1!!!!ir!!!!!a-la-r'!!!!!!!ı !!!!'!ar!!!!!!t;' · I ngilizlere 
Lira çalan ısmarlanacak 
Muhasebeci ran yazlık ev 11 vapur 

sahipleri 
Dün 2 sene 2 ay hapse 

mahkum edildi 
Kaııa.köyde Bankalar cad<Jesj'>

dıe ~ı.sl bw,mdutu Elek>
tron şirketinin lı:a6ıısı:ndan 3800 
ılriisu:r lirayı çalmaktan ınarzmııı. 
Adi Rıza Peker ile paralan sak
.byan ı.nieşi Saliharun mııhake
mes 'ne dün. meşh\lt suçlar kanu" 
mın:a tevfikail.ı Beyoğlu ceza mah
kemesınde devam edilmiştir. 

Maznun vekilleTi\ Rızanın gay
ri tdii1 ve.ziyetteoılup, 
şuurunda bozukluk bıtlunduğu
nu iddia ederek müşahede al -
tma a.1ı.ıuna.smı istemişlerdir. 

M.a.lılreme ehlivukuf olan.it 
maımunu.a e\-vela adliye doıtoton.
na muayene ettirilmesine ve Sa
l:i-hanm tahliyesine kara:r vermiş 
ve ıraahakemeyi ö~leden som-aya 
bıraıkırnşt1r. Öğleden 90m-a\ti cei-
sede maznunu muayene eden 
adliye doktoru Sath H~ ~ 
şabecley.e aJ.mması,nı muıeip bir 
hal göriilmediğini raporil.e bil
di~ ve bunun üzerine müşa
hede ıtalebi ~ ırıüd&
faa.lar dinlenmiş ve neticede mah 
keme ~ıru vernıi.şlir. 
Rıza Pak.erin kenilisinde kaı1an 

lJciınc.i ..n.aıbta.-J. asayı ~arak pa.. 
rayı çaldığı ve lc:ıılc;;ıı:ieşi Sa.11-
tıava aaldattığı lill!bit o:duğuııdım 
493 üncü madde ile ve 522 ıoci 
madde ile artrılaı:ak 3 &ene 3 
ry ~e. fakat tlılı:iOataı baş
lamr baıJ•mrıaz ~ imde etü
ğiııden crsa sının 2 sezıe 2 aye 
tenzili"'!, Sal"lıımm dn. ınesrul< 

parayı btt.erek •akl..ınıı:k suçun
dan 2 gün ~is ve 260 kuruş pe,
ra ceır.aso ödemesine ve tecil ta- 1 

leplnl:ıı.in reddine kaPar ~ 
miır...r. 

BELEDİYE 

Yeni seyrüse er 
talimatnamesi 
~ ~ y.,,,._ 

ibre '1r tanrnatn.ıııme<ıilı>i. ilkımal. e
derek. ı:tra:;ıaUa veı.ımlşt.J:r. 

Taı:.m::.tnaıme ~ lıir MecJiisiruııı 
öbür gür>Jkü tvplant ııeıv6a>- 1 
Ounaıeaıktır. Bir <;dk yem mıdie
er.i ihti'V'a eden bu 1ıal limWnarne 

ye ~ otıobiis ve ıtramveylaı-da 
• ...;ı!lı::OOk sesle l<ıı:11ruşımılk mcımıni
dur, V~ naldiyev~ cadde ve 
~ ir;ıia'ı ayn. ayrı S'fu-'ııılı 
ıı.ai:lllieıi t.esbit o~: Bu 
sür'aıt hatflıerini l'OOteren leriı.ailiar 
haızır .'a.rup muhtelıi:f cadde ve 

Milli korunma ka
n un una göre taki
bat yapılmak Üzere 

faaryete geçildi 
Sayfiye yerlerine halkımı -

' r.ın bu sene erkenden rağbet 
· göstermesi üzerine buralarda 

ev kiralarİDJll yükseltildiil 
hakkında belediye reisliğine 
· ·yeller çoğalmıştır. 
Dün bu münaset.etle Ada -

· !ar, Ösküdar, Beykoz, Sarıyer 
ve Kartal kaymakamlıldarıııa 

/ beleıli,ye :reisliğinden bir emir 
1 gönderilmiştir. 

Ba eminle geçen yıl ile bu 
\ yıla ait kiraların tetkik olu -

(

1 nnp mükayeseli bir" şekilde 
ııösterilmesi bildirilmektedir. 

1 Milli korunma lı:ııamıunun 
:ıo uncu maddesi; ev kiralan· 
nı geçen yıldan fazla-ya çıkar
mıya teşebbüs edenler hakkın
da iddetli ceEalan ihtin et
tiğind- mulrlelrir ev sahiple-

. ri ehemmiyetle ve sür'atle ta
kip olunaealtlardır. 

• Bu hususta Ticaret Vekile
tinılen bugünlerde bir talimat
name gelmesi beklenmektedir. 

"----- ... = - rl 
1000 Yataklı 

astahane 
Proje mu kav e 1 esi 
dün sabah imzalandı 
M€diliyGköyiRıd\,. yapıı.ıaoaJı: <>

l:an yemi şehir ~ 

proje nwıkavel lesi düın sabah vi

:.ıı~ıe imza!~·. Miırnar ı 
v ~ pro i'ı.ıyi sür'atle haz>r lryaı
cakıt:ııı". 1000 yaıtalolı. olan bu yeııııi 

ıımiessı..aıeleıt:in inşa Wıalmi de yaikın 
dıa yapılaıcalkltı:r. M:öıtekaiben de 
lheırru!rı ;aı:şıııaıta lbaı;I aru;ilocal<itır. 

B<l'edi!)lle ReilUijti ımeo!ki'ır ha&-
1:a!!ı.aın, ı.İın irıt;ıeBı jçİıı. 00 yıl 00.t

çcmru • 400 lfJı:ı l!iml'ık bir taı'hsisat 
ilwyımıustur. 

~ yı.l lar bütQesirıe dıe 

ayrı'. 'acclk o an ta:hsls:ıtla iııııaat 3 
ıy1l i.çindıe- ibnaJ. o)ımralsıtg. . ... . ... . .. 
Küçü ı: habe le 

mer~ .. &S>lacaı:.:.ur. ı .... --... ·y-... ~-----,,,.-............................. . 

Kerestecı ler - emer
burgaz arasında otobüs 

0

B<.•~e ~'Cii!ur ile Ke
mer But.gaz arı:suıda cıtobüs ış-

ım . km-ırl:ışt~, Bu ye
m ı " :.:ı iılci aW:ııüs uıtısis oi'una
caı!ı!tlır. Se JH 1lere 15 n.isaır .dan itiı
baiı.1; ın baş] mı Iacıikıtır. 

İKTiSAT 

Zeytinyagı ihracatı d Jrdu 
Zeytinyağı ihracat blrL.ği zey

üny~ fiatlannı 48 kuruştan 52 
kuru,,a ç:ıkıırnuştır. Bunun üze
rine İtalyan.lıtt bizden mal al
mamıva Yunanistan.dan alını,.. 
başlamışl.vıiır. Fiatle.- Yuna.U
a.ısla dahi Ult'mllur. ~ağı 
İlll'ii<2t> durmuştur. F'iıaı:ll:aı"m u
cuzlıy acağı tahmin edilmektedir. 

yın, :ııeş'e ile örülü aylar:ın bir 
boşluğu v;;;rdı. Bu geçen ilı;; a,y 
baş bu- lcubbe gib · ç:.U ç!n ötü -
yordu ... Ben.iğırnde bir şeyin ek
siküii;in.i, ben, c.dd<;.~ güldürecelt 
rnc.;'ut edecek bir *Yin eksikLgj 
m lı.iset:ıni.Y>e ba;ılamıştım ... 

- Bu . da.igwllk Osman Bey! 
Ensemde ılık b.r nefes duydum, 

ı.lilderime kadar ürperdim.,. Ko
nuşan ses, bu illee, ha.Uf ses, ba
zm bir ciua gib gönlüme sindi 
ve sord•1: 

e düşİinÜY<>rsunuz? 
Gene ürperdom ve b.rd.en bire 

.k:ula:.clarırnda yakan, hU»alıyan 
h.."Ş in, sert bir ses, sınıfın kara 
taht;aı;ı başıı:ıdıak ses çmhlı. ;5an.. 
iti N:mık soruyordu: 

- Ne düşünüyorsun? 
:&şmu QClll'lniİni; karşımda, 

mchtahı.n çaitl.ı.badmni roııl{i :ile 
ralr'm ve mUşfik gözlerlnc esiri 
bi.'r Wl ııer...ıniş gib1, Şe:fikıa duru.
yordu. 
Gözı>Ö2ıe ı.ıeldik. BaOaşlarnıda te. 

ielli arı.yan, meorh>ımeıt .i9tıiyeı:ı 
hil- ?ŞJık: vardı. 

H:iç cevap vermed.im. kolum
la belinden kuşak aldım. O b
mıld:ımzyor, kaçmıyor, beklıiyor-

* Karadeniz h..ırt.ında yaz v "IPUl" 
ıtaııif<Sinm tııil!lı.ikine yarın sa.
l:ıcllılı>ıı .fübaıren ibaŞ anacaktır. 
Tarifeler VSAlE!t ta:"afmda.n tas
dillk: edil rr.lk dün Dertirl Y ol'larına 

- .derllıniŞtir. * Y\:ırıl'ldtitk ~ ni.
zaaruı:aıııırui .ınucilbiıooe :vıaırınrl= 
sımra muayyen~ nraadaı= ihr<ıemt müsaıaıde<ri verillm
"VI.~. 

* Karaıköy !köprüsü dün sahan 
..,;;ılırken hir aırızqa uğraıru:; ve 
açıJıaım<anıı:şt.ır. D:ımal taını.inı lbaş
~l<". Tamir bitene lr.bprii 
lbu so/balı. açi.ıacaikıur. * Ber;dk;tııııt ldübünün :fevıka!Udıe 
k.onarcsi dün toplanmıştır. id::ıı
ori ve maıli raıpoıU.ardım sonra llclü
Wıı 25000 tir alık b(lt.Qesi llı::ıil:ııı1. 
olıd.naıra'k veıııi i.dare lıeyetiııcı tek
rar Zıiya, Aı);ıdjjJ'qwllj r, İhsan, F\lt
ıl:u Sadri:~· 

ıdıı... Göğsüme d~ sokuldu. 
Omuzlarına akan saç1arı yanak
larımı ~ı. 

- Şefika sen bu gece menek
şe kokuyorsun! 

Ay sanki gözbebeklerinde doğ- 1 mu.,lu; vüzil o kadar ayd.ın!J<tı: 
- Menei<.şe)'ı <,-ok se'\·dığinizi 

aü y J,em;şti:n;ız de ... 
Dudaklarım sc.çlarınd:an baş

lı yurak alnında, y.,na.klarr·ıda, 
çcnesınin altında gezindi. 
Artık lrollarunın arasına sığın

mak VE bir daha çıkmak ıstem;- j 
yc.."!!UlŞ gıbi bağrnr.a yas:.ınıyor

du. 
B'ran b:.r kalh, lıir vücut olu

verdik ... 
Bahoeffi; nili&vetlerindeıa kö
lerdcn sesler yuksehvor kız

ıa.r. kumrulac gibi: .Qsmıııı B y, 
Osmruı' .. Osm , Osman Bey!. .• 
diy.e dem çekerek beni anyor -
tardı. 

y aık.ınlarda bi:r:i bağırırken: 
- A. .. Çocıtkbr!. .. ŞefJta da 

ortada yok. 
Vıcdan cevap verd.i.: 
- Aramaym çocuklıır burada

lar! 
Ben derhal Şefikanın 'yarundan 

Mukevefe bu halta için

de imza edilecek 
İ.n~i'lıi..ıJlka-e l.'iillarl!!M'\aca.k il vıa-

ıpuT iıÇiııı Arllr,amar!a Swan Hun.
tar- firması mimxık&1l\yle mii7.aık& 
rebr yap.an Denıiıı Y o&n Ummn 
ıııüliüril ibr.ahlm ıuma.ı ~brıo 
din ~ şı:tmimire ge.ıın;aştr . 
Umum müdiiı: Ka.;Jmpaşa faıb -
r'1k.a ve lı.a:vı.ızl:arrma gınerıei< ta
aruırle bulUll>Oll. vıq:ıu:rl.ıım. göımuş 
ve orada bir mi.iı:!dut rne.:ı;,'Ul oJ>. 
llJIJl;jtlur, ibrarum Kamaf bu ak
ş;mı ıınüzaıkiaıt.t.ere dm aım etanek 
ıl1ııa:ıe tıe!krar fuıka:raya ~ 
fu. 

KlilOOisiıy>.lıe göriiışen bir mt>

baırrıiııiıuize rnüzalre:ekır haildun
da ııunLlax.ı söylkını.iştlr: 

c- lııgiıiz firmllSı mümessiUy
ıe tefernuıt iizerinde tamamen 
an~ış bulunuyonız. Bir iki 
esaslı nokta kalmı.~tır. Bun.arın. 

hall<ıdilerek sipariş mukavelesi-
.,.... bu hafta içinde imzala114Ca
ğsm ümd ederim.. 

Tasarruf tatbikatı 
ge i cek mi? 

, Giınırolk • larii>da yü71ie 
10 nisbetinde yupı:a.:ak tasarruf 
bir nisanda tatbik ed 1(-cektir. Fa.. 
kat diın öğleye kadar Vekilet -
ten bu hususta bir emir g<>hn.e
miştir, Bu işin bir nisandan soıı.
ı:aya kaldığı anlaşılmakıııad. 

MÜTEFEKKİK 

Nafıa Vekili 
şehrimize ge!di 

Nafıa Vekıl" Ali Fu..t Cebesoy 
dün Bursaıl:ın şehrimize ge1 rni.:ı
ttt. 

Fransız tayyarecisi 
dün gömüldü 

Eskişehirde hava ok;ılu öğret
ımen! ı rrnı:!ffi o. :ıın müeı!ISi!f nı.- k.a" 
za neticesinde vefat eden maruf 
Fransız tayyaree.sl Dürnarun ce
!llaZesi dün ııabah trenle şehrimi
zr gct:tri!miştiır. Bifilıaıre cerwze 
Haydarpasadan İstanbula geçi -
rihn~ ve Ferikövündek: Fransız 
:ı:rıerarlıi(ma askeri merasim 'e gö
mülınfuılür. Cenazede Amiral Mu
ren ile Vali muavini de hazır bu
lunrn uştur. 

Hamid.ye suyunda hile 
mi yapılıyor 

Evlere •Ha.midiye suyu. götü
ren bazı •ı>bla nn da h:i.le yapa
rak menba suları gibi bu suyu da 
ha'kımı;ıa kan ık olarak içird:i.k
leri ııörülrnfuıtür. 

Bunun için şOOelere ver~en bir 
emirlie sakaların tenekelerindeki 
su:ların ani surette kontrol olu
nup tahlil ol.unmıaık: ÜZ&e nümu
neler aJınmıası b:iJdirilıniştir. 

D i:er taraftan. gerek Hamidi.
ye su1arırun ve gerek meııha su
lan .ka~la:nnın daha mu.kavim 
ııxıiilıür ve tellerle .Jr.apıııl:ıı!mala -
n içm de 1 milyon 750 bin adet 
yeni kuişun mühür 110 ıkiı!.o mu
kavim tırtıllı tel sjpaıtiş oıLun -
=tur. 

çeluldim. Artık nraını:oda an a
dmılık me9a.fe var. 
Heosı biı-den merdivene hücum 

ettiler: 
- ~kolsun size, .. Yanın saaıt

tir sizi arıyoruz ... 
Bu arahk V.cdan Fatmaya lıir 

:;ey ltr fıslıvor, Fatma da mani
dar gülürnsiyerek öksürüyor: 

- Bu ge~ıe yalnız k:alnııya ih
tiyacım var ... 

- Saklarnbru; oynıyalırn mı? .. 
Onların elinden b ka türlü 

lillrtulmanın çaresi yoktu. .. 
- Gezetın! 

Divec<'kler diye korkuyordum, 
ha buki onlar da bwıu teklif ede
C<'kkrıruş. Hepsi brden el çırpQ
lar ve sord .. ıar: 

- Ebe !om olacak? 
- Ben dedim, haydi bakalım 

saklanın! 

Kiraz, erik, kayısı ağaçlarının 
altıarına saldan.rlarken dallar -
dıı.ıı pıtırıık gibi çıgiı.k. ve kahka
ha dökülüyordu sanki ... Bir da
kıka sonra çığlıklar sustu, kah -
kzhalar dind., ay ışııiile yalnız, 
ba.şba.şa kaldım. 

(Arkası var) 

Marmara 
vahşi r şe 

Çat gölü, İstanbul yarı 
eğildir: Ay p oluyor! • 

ır 

İstanbul Şehir TI.ı atro•o bir 
Avrupa turnesine çıkacak olsa, 
muhakkak ki, gidecegi her yer
de temsil vereceği tiyatro btlıa.sJ 
hınca hınç dolar. Nasıl ki, b.zde 
de Komedi - Fransez temsilleri 
için yer kalmamı~ıır. Tiyatro se
ver, her medeni şehir halkı tçin 
yabancı san'atkilrları görmek• 
dinlemek, seyretmek büyük zevk
tir. 

İııtanbul ve Ankara ı:ibi mü -
nevver nıerkezler inılıin, tarilıJ 
bir san'at müessC:b.esi olan Kome .. 
di-F'ransez'e gösterdiği rağbetten 
daha tabü hiçbir şey olamaz. Hal
buki buzı arkada!jl rıınınn Fran
sız san'atkirlanııa karşı gösteri
len bu alakayı tebarüz ettirerek, J 
Istanbul gibi yedi yüz bin nüfus
lu bir şehirde yedi yüz kişilik 
bir tiyatronun dolması ile öğüa
melerini anlayamıyoruz. İst 
bulda bin beş yüz kişilik bir ti
yatro pinasına kavuştuğuuıw: 
gün misafir san'adı:arlar geldiği 
zaruaa dolac ma da şüphemi& 
yoktur. Bu t:ıbii hali neden bü
yük bir haslet sayalım? 

Marmara Çatgoıü, iatanba.I da 
Çatı:ölü kıyılarında yarı vahşi bir 
köy müdür Jd, pek tabü olarak 
srn'atc gösterdiğimiz alakaya keo.
ılimiz de şaşar gibi: •Bn nasıl o
lnyor? Hayret! .• Demek isWı- ~ 
bi kendi kendimize destan yazı.
yomz! 

edeni memleket s n ·at.kirları 
cihmı turnelerine çıkarlar, her 
medeni bir bu sau • atkar:l:ınn 
temsillerine akın eder, binlerce 
kişilik tiyatnıl. r temelinden ça
tısına kadar dolar ... Bundan wn
ra o şehir halkı: 

- Aferin bize! ... Biz san'ati 
takdir ediyoruz, yabancı san'at· 
karlara rağbet gösterdik! Diye 
öğünmez. 

Medeni bir şehir için bunun ak,. 
si mutasavver değildir ki, öğü
ntilsiin.. 

Hele yaban.:ı san'atkıirlann 
temsillerine akın eden halk: Ne 
yapalım kendi tiyatremuz bizim 
müncvverlLrİ tatmiın etmiyor, 
dör gözle yabancı san'alkir bek
liyoruz demez; çünkii bunu söy
lerse ayıp edeceğini bilir. 

Komedi - Fransez temsilleri 
müna~betile •Tan. gazeicsi ise 
şöyle d>yor: 

•Tiyatromuzun - yoklnklar i· 
çindc gösterdiği bütün şayanı 
takdir fedal;iır!ıklara rağmen • 
münevver zümrenin san'at ihti ... 
yacuu tatminden çok uzak kal
dığı da, yine bu rağbetten ani .. 
şılmaktadar.• 

Bunu söylemek hem ayıp hem 
de nankörlüktür. 

1939-1940 tiyatro mevsiıtıi:nde 
İstaabul şehir tiyatrosuna git -
miş olanların sayısı Ytl'Z YİRMİ 
BİN kişidir. Bu yüz yirmi bin 
kişi çapulcu güruhu mudur, yo&<
sa baldın ~ıplak ümmi alayı mı
dar ki, cTan• gautcsi tiyatro -

KAZ GELEN 

YERE TAVUK 

Taşdeien menbaından her 
gün 74 ton, Defne menbaından 

da 18 ton su akıyormuş. Fakat, 
su idaresi bunun ancak 28 to
nunu şehre verebiliyormuş. G• 
riye kalan 64 tondan iı;tifade 
edilememesi.niıı sebebi de va
sıtasızlıkınış. Tabii bu vasıta
ııızl.ığm btUjında da yolsuzlu -
ğun geldiğini takdir edcı:sinU. 

Nanemolla ile bu ruewuu 
konuşuyorduk da, 

- Kaz gelen yerden tavuk 
-esirgenmez! 

Diverck ilave etti: 
- Su idaresi bu işi kendisi 

için çok gelirli ve müstakbel 
bir hazine haline sokmak için 
biiyiik bir sermaye ile her va
sıtayı pe~inen temin eylem• 
lidir. 

K ÖP &.K LE RE 

YOL VERGİSİ 

Belediyewn yaulışlıkla ev -
!erdeki cJan, Jak, Melo, Me
dur, Arslan, kaplan, fil, üı:kek, 
atılgan• ı,rlbi ad!ı sanlı bazı 

köpeklere de yol vergisi yazdı
ğından bahseden bir lıavadiıı 
okudum. 

Nanemolla ile konuşuyor -
dnk da: 

- Bu bir yanlL5lık değil, 
hü nü tesadüf.. 

Dedi ve ilave ettıiı: 
- Hatta belediye bu parala

n tahsil etmek hnsusımda ıs
rar etmelidir. Çünkü sokakla-

muzun münev"erlcri tatmın ed&
mediğini söylüyor? 

Ankara Halkevinde btanbul ş<>
hir tiyatı"osu • er Günt. ü temsil 
ettiği gece, "·cldllcrimiz, mebusla.. 
rınuz, sefirler tiyatroda hazır bu
lwıdular. Temsilden sonra sefir
lerden biri •Ulus, ba:;muharriri
ne: •Sizde in.kar hasta.Uğı var d.,_ 
di, mütemadiyen tiyatromuz yok 
diyorrunuz, bundan mükemmel 
tiyatro olur mn?• İstanbulda 
•Kral Lir>o Ankımıda •Baba. oy
nandı/n !_aman üç gün evvelden 
tiyatroda yer kalınamıstı. Şeki&
pir ile Ştrinberg'e rağbet göste
renleri münen-er sayn:mzsak, ki
mi sayacağız? 

Tiyatromuzun münevver zü111 
renin san'at ihtiyacını tatnıin -
den çok uzak olduğunu söylemeli 
İstanbul halkına hakııret etmek, 
8all'at:kirlanmızı biçe saymak, 
kaclriıımi sıfıra indirmek olur; 
nankörlük olur. 
Ayıptır efendiler! •• Bu&iin ti

yatromuzla şeksiz ve şüphtısiz 'il,., 
tün dünyaya öğiinebillriz. Tiyat. 
romnzla münevver zümrenin 
- amma züppelerin değil, tiyat>
roya Jıe.oı.diierini ve tualeil<ırini 
göstermek için gelenler cleğiI -
Hakiki Türk münevverlerinin 
sıın'at ihtiyacını artık kar.şıladığı 
için öğünebitiriz. htanbul Şehir 
Tiyatnı&unun perdesini, Muhsıi
nile, Galibi ile, Bediası, Ney)'iresJ. 
Cahidesi ile bütün dünyaya göğ
sünıüzü Jı:a bartarak açabiliriz. .&. 
ğor bilmiyeıaler ve şüphe edenle1 
varsa, bugün ~ehrimizde misafir 
bulunan Fransanın kıymetli san
atkarlarına sorsunlar, Ertuğrul 
Muhaini onlardan dinlesinler. On. 
lar bu Türk s• n'atkilnıun kendi
leri ne rej>sörlük edecek kudret 

1 ve kabiliy~ olduğmıu !iöyü-
;yeceklerdir. 1 

Ne yazık ki, hali\ nankörlük -
ten, inkitr hastalığından 1..-urtula
madık. Ne yaak ki, bu yüzden 1 
tiyatromuzu ~ük ~ye 
yelteniyoruz. 
İstanbul Şehir Ti-ya.trosu1111 dün

yaya tanıtmalıyız. Ba artık, bir 
vazife olmuştur. Eğer Fransa 
Türkivede bir İstanbul Şehir Ti-< 
f&trosu olduğunu bilip tanısa idi 
Istanbnla ııeüfken zahmet edip 
dekor getinnezdi ve lstanbnl ş.,. 
hir tiyatrosunun açtığı dekorlan 
ııönıeydi, keodi dekorlanm kur
mazdı. 

Fakat ne yapalım ki, Marnıa· 
rayı Çatgölü, İstıınbuhı da Çat
gölü kıyısında yan vahşi bir şe
hir sananlar neııkür olarlar_ Bıı 
nankörlerin de itiraz okun :ııııra
rı memlekete dolnınnr. 
Ayıptır efendilerl Hem de na

sıl ayıptır bilir mi&iniz!. Eğer 
Komedi -Fransez san'atkarlarına 
Şehir Tiyatromuzun her hangi 
bir tem.silini gösterip sonra on
lara :vazdıkl.anmızı okusak, bizi J 
ayıplarlar. inkar hastalığuıuzııı 
tedavi carelerini ~lam, ar- j 
tık nankör olnnyahm. 

SELAMİ İZZET SEDES 

rı dolduran ağızhksa: ve tas -
mesız bir sürü haşan kurt kö
peklerinden kurtıılrnan ın bel
.ki bu "'kilde bir çaresi bula
nabilir! 

YALNIZ 

NAKLİYATTA MI? 

A lmanlann den.is taarruz -
hırı hatilledi.. Diye bıuu si • 
gorta şirketleri fiatları ten:d -
le başlamı~lar. 

Nanemolla, ha\'adW alınca: 
- Şu doların inip çıkması q. 

bir sigorta edilebilse hari. B-. 
yüzden bir çoklannıız büyük 
zararlar göriiyoruz. İki gün ev
vel dol..,, 131 kuruşken iki giiA 
sonra 151 .kuruş oluverdi ve 
mal çekenler tabii o nisbette 
okkanın altına gittiler! 

Dedi! 

BİR CİGARANIN 
-- - ---
ÇIKARDIGI ATEŞ 

Bir meczubun attığı sigara
dan Alerndağuıda yüz elli dö
nüm fundalık yan.mu;. Nane • 
nıolla, havadisi okuyunca: 

- iyi ki, meaupmuş, ya a-
kıllı olsaydı ne yaparılıkf. 

Dedi. 
- Niye? ..• 
Diye ordum, fil cevabı ver

di: 

- Akıllıların attığı atcf yü. 
zünden bütün Avrupa ve in • 
sanlık eayır cayrr yanıyor ya
hu. .• Harp, kiımı.ıı eııeri? .. 

A. ŞEKiP 

• 
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So yetlerin lngiltere . Fransa 1 

a k~~ıar 1ı~rp-
ile münasebetleri gergin -h~~~~~;_ 

(B~tamfı 1 inci sayfada) tadır . .Sovyetl:er Birliği bütün dltt-. Bımae:n:ııılıeyıh anllarrlan bi!r i<lh-
nık. Norveç 4imal denizinde deı;- teahlıütleıini tamamen ifu ar - Il.ke,gıJlmez. Diğer C'~J..l:enı Bail-
riye ge~en İngiliz hM<p gem.ileri- zusundadır. .loanlardım istediği kad= ip.ti<lıai 
ne ~rr:.ız etmek ilı;ere Norveç Sovyetler Bilrliği ile IRo=ya ınrarlıdoeier tr.ıın!iın C<W::J ıJ,ece.ğfi: müd-
il«Jasula.rına gireı:ı Alınan t:ah- arasındaki Besarabya mese!esi detçe harbi Balkunlara teşmil ~ 
ıtelbahırleri:n.i tevkif elmekle haı!o- henüz halledilmi~ dt!ği'ldir. Soy.. mt!k ve burada yem bir cephe vü-
Jarınıu 'Iliidafaası için enerjik yeUer Birl:ği Besaraby anın Ro - cude get>rmek .M:manyınun men-
harcketlerde buhmaoa-,i!ıru ;spat manya tarafından ilhııkını hi.- ıüıtaı'Jlm>""1e ~yi;ııd:i!r. Sovye(ilitı 
~tir. bir zaman tammamış di<!er ıtaı7ıf ·Bı.rliğinin Finlandiya seferinden 

Moskova, 30 (A.A.) - D. N. ıtıan ese k-ırt'i olarak lın; biı: zaıınan s=a yeni sergiizt!stlere atılaca-
B. bildiriyor: protesto etmeıruşm. Fakat bu ğı sureti umumiyetle z=edil -

B. Molotof yüksek Sovyet mo.ı- vaziyet Romany.a ile bir gergin- memekted.ir. N:hayet Bıcl:kan -
.llsi önünde mat ettllti ve 55 doa.Jti.. l:iği zaruri k:ılımınıakt.adı·r. Şi.ın- lar Poionyaya ve Finlandiyaya 
ka süren büyük nutkunda harp- dilik Bükrt!şte bir Sovy.et büyük .. benzemezler. Balkan memleket-
cu Fransız - İngiliz S:yaııetiııô el~isiınin bulıınınaması 1938 yı - lerine l<'ransızl:a;r ve İngilizler 
Oiddetle taıWtl1 ederek ezcümle de- hndaki bazı hacti3elerden mfüe- yardım edebilirler. Bu mülilha -
ill'.l.iştir kl: ve!httir. za Türk efkarı umı.un.iyesine gö-
Ahnıanya ile Sovyetl.er Birliği B. M-0lotof, Sovyet politik.ası- re, her şeyden ziy.ıı.de Balkanları 

er:ı.sındalQ d-Oı<tluk müna.sebet - run esas hedeflerini aııağıdıaki şe- taarruza k.IDtı korumıya. kafi ge-
leri muvaffadıJ:yelle inkisaf et - kilde tavsif eylenU,,ı;:r: lir.> 
mektedir. Bu müoosebetler bii- 1 - Mıilletler anasında banşı Ba1k3Jl devi ""11~.;rinm aırbında 
tün Po!OI1.Ya muha.rebe&i eSna - temin etmek v., Sovyetrer Birli- t.1€ıv<l1!r.il:ı oJ.ana!k suıl'h Lehi ınde bu-
&ında sağJ.amhiiını ~ ve jiinin emnüyet.ini. zamı:ın ıaJtına ıliı.ıııııa.n. 'kıuvvekii m<r TÜi!:iki.ye var-
mütea.k:iben iki memleket lehi- a!ınııJ<, ılır. 
ile olarak artan ticaret mübade- 2 - Sovyetler Birliği bu polir Tü!ıik.iıye, Ballkaıüıırıda şimdi~ 
leltınzı,in 1:ıımınıi ırureti1e ı;!e!Nşle- ti:kayıı ~P ederil:en, Avrupaıum .kaı.1:ıJr biiıihıır'lerin k.ıSkıman !kllım-
ıtılıniştir. Buna mukabil, Sov - en büyük dev.letleti ııırnsında c:. ~ulia<r aııtısında hir anlaşma yaıroıt-
YeUer Birliği! ile Fransa Vt! İn - reyan eden şim<liki haıı>~ bita.- llnlya büyüık bir dilkkat ve ilbıti -
~tere tı.rasıntlaki mün.asebeUer, rafh'1mı muhafaza etmelıiıdir. ·ıe ~·"---'·'-~-- •ı··.., 
bu devletlerin bilhassa .ficlandi:y.a B. Mol-Otof n.ut.kıınoı şu mı.retle ~Uır :ı.e Tfuilci;"""~~..;,;~; 
harbi esnasında Sovyetier Birli.. devam etmiştir: o ,,.,_ 
ilin<> karşı aldl1ıJar:ı hasnwı"" M.t- İn11iltaııe ile Fir.ansamın Finlaın- llillilitltef>~· kti, oon ayllaır içi'll-
tı. hareket u···~......._ d .. ni• ~.......__ ,dıa Ro'lkısııı mfilelJıeııiın.e ve Bal -

~~~ ,.._.....,, ~.r~ diya h.aııbi esn..sıındalti h<rtt. hıa,. kıam lhıü:lııı1ımetlleimne kıendi glyıı;ıet-
~ feı>a.lıa.şn:uı;tı<-. reketlt!rinden 'başka djğer ,bazı 

B. Molotof Sloondinav ıneınle- hasmane hareketli.~ ve ezcüm... :lenidl eaıllaılıımya ~şlııT V"I 
ilı:etleri a;rasında tedaifil bir rtti- le aş~ vııılııeJa-ı ıiıkretmek b!:ı:ında Baı&aruann :miildsıfaııımm 
talı:_, proiesi hıııkkında "'- bir şey mümkündür·.. ıtamJiıı iJf,ıi'n ımicııtef.iık orduların 
*'i!1rıek is temedi4'!.iı>iı k;deyle _ ı _ Fransı2 po1'ismin -Peı:isteki Oıilıa Şımk!lıa ıta'hsilt e<iilmiı; oiıd'1ikı
ııuş ve böyle bil- nrojen:in Savyeıt,. Sovyet tiı'.ı.ıret miirııessilliğine lwır laırına diaiT tem mı.t venm:i,\ieıdiır. 
l'J.n ha~ muahedeVnin üçillıcii , ıtt okın Jmrek.eti. Hik;! birnetce ver Kqpı.ri:ıag, 30 (A.A.) - P-Oıl.iti -
llladde;ine a.yk..rı ~.ım ilave ı miıyen bu hareloetin müteşebbis- ikıen ~ Romıe. mu'hııhiri 
etmiştir. leri .,,..,hıız taldı'h edilebilir. yrıu:ryor: 

B. Molotof bundoın soııra, 3ov- 1.2 - PaMsiek.i Sovyet büyüık B~ şartlar i~ İtalya>-
Y<!tler Birliğinin diğer metnie.ket... elcisi B. Suriıtıı: aleyhindeki te _ nm ~ı:le baığla:nmıııktaı 
ıer ıe olan ~den baiı.. sebbüs. Bu vakı.a F:ronsarun Sav- hiç !bi ır onC'llfaıaıti yo"""'. 
ııeınıi.ştir. yetler BrrliğJıe bşı inıfiıa11ini gös İ1adyanın Bal~Y<JitlmtlEJki =ıa• 

Sovyetler Bidiğinin eeıı.up kam ternıek için mühim vesileler ar.ı;- :tı:ı: ıınev-ııuulba.1ri"11ıi:r. Rus-Allmaın 
IUlıarile münaıiebetlerinde ili(; bir dığııru ispat etmıeJclıedir. Sovyet- - İl~ai!yan gmıawıtıiıs:i. Y'(>rCıne İılrJya 
değişiklik oJmamıştor. Fa.kat Sov- ler Bh-liği bugünkü ahvıa.l ve şe- dlalhıa ziyalde A1ınaaıy<whln, Rus-
yetler Birl:jti yakın doğ.u.daki ba- raiıt içIDde F'<ıaıııı;ada b:X bü.yük yaamıı w İıt<ı:lyan-ıın. ayrı aıvrı ga.-
ru •şiiııheli m<>nevnalan> e:zcü.m- eJlçi. :bulınııd=~ arltk menfar ırmıttrı veronıesimi teıro.ilh etmıeJkılieı-
~ Fransız - İngiliz kıtıiliımıın tıa.- >ast gö:rınemek>tedic ve Sıı!riıt:z geri diır. Pe!k lkaıt'i olmaıma\M;ı, lbe-
haşşüdünü aıWta ile müşah.ede et- .-~.ı:ılımştır. mlber e:ğ;er bu proje taıh·~.kWI< 
mekted;r. SovyetJer B.i.r.IW mü- 1 3 ~hıı:::iliz baro ~eri, Ame- ecl!erac, Bcııff.!n w Roona BaıJk.a:or 
teyakkiz bulunmalıdır. Fakat rilradan "'--. eder .,..."":ne m..ı lall"!l!l gııııııı kısmını ve Beıılfüı:ı ile 
d~ kuvvetleri, ""---' ~.,, ........._ 
leketin,ıı kMŞı her tfuıi7 mem.- nakleden Sovy.et ~erim her IMaikıcıva da Şarlt •kıamını gra:ı:ı.-
:r;un derhal şi-d..letl.i bir nru~e-""" tilrlii beynelmilelı huk:Wııa ayk:ı:ı:ı Hı\ edıeııelkl'Wdi:r. 

~v olara:k tutmuşlardır. h1ymıım :hıa.ııtı ha~e-.ketiıni de-
met}e kaTŞıl:a$3Ceğını Q'Özönfuıde 4 - İngiliz hüldlmeti, harbe ğil.'l~iaaıv.ıs i0'n Almaeyarun dıaı 
tulınıaılıdır. Bu tavsiye, bilhassa ibaışlaınadıan fuıee İngiliz. müesse- ıır~ ""'":'''-~ Balkan•~ "-•-k "--· 
Sovy&ıer Bir",..____ J.-- '"° "°><~ y<U ·. '4=>U 
,_._ . .....,,,,.. -..ı,• ta.an-u:z- seleı:ine yapılaın si:parişlierl teslim- l:ıUSUEU!Odaikri. si.ıvırseflini değ'.•şf.lrr -
-..ı.r SlVB1!1ei.e ilet oJ.an kmnfll den imtina e+-'-'--''~. meSI Baznnrl'ı.r. 
m~- .,_.__.,__ _....~. .......-=-~ 
== """'" ~--..· 5 - F'raı:ısız hüılcilmeti, her töit'- Tu:ı\9eln Ru:gy•ınun R~ 
S ti B. li"'-"- ""'- lü hukı:ıık '--'~-'~- muh-·,.,.. ~ ovve er ır ~ ıü.<Jciye ve ~""" ........ ~ -ga=rııt!i veıııwlk is'~ııdrın. 

İran ile <>km mfuıasebetleri es&- larak &wyetler Bir~ F=- !'liiırlbıe dllm~.ıdlir. 
sen meYcut mo:ahedelem ve erle- sııdııkt tlcaret mümE'5s>J.Ujtine ııllt 
mi lecavüz paktlaı:ma d.ayannıalG p.aır.a1an mfuiad<ıre ~. 

f KD .1. B 

['Z>ağ«1ted J 1 
Satie su.istimali a a 1 

Piyasa hayli yüksek 
Bazı gazeteler, hatti bazı re

porlailar, son gilnJcnie paça"'" 
rac:ılıjhn, kırpmtıcıhğm hayli a
lıp yürümüş olduğunu yazdılar.. 
Ben de dün baktım, bu iş, yani 
paçavra, kırpıntı alış verilıi lcb

lebi<:ilere kadar sirayet etmiş... 
Dün, öğhıden biraz sonra idi, 
gene bir leblebici yamağı, heybe
sini, kalll'urumı, terazisini bol ı
s.ırgaıı lı blr arsanın duvarına da
yamış, yan.ın.ılaki biri kız, biri 
oğlan iki kücük çocukla birlikte 
bir şeyler kıillı;tmyordu. 

Merakla yanlanııa sokulunca 
bir de ne görsem bceenirsiniz? 
Ç-Ocuklar, c\·de ne kadar çorap 
yamaiığı, eldiv<!n parçalil, her ta
rafı lime lime havlu döküntüsü 
iskarpin silme bozi, aba terlik al
tı, yedi sekiz yerinden kopuk ka
dın d.z bagları, erkek jartiycleri, 
artık eler tutar yerleri luılma
mış pantalon askılaı:ı, tek tük si
c.tmleş.ın~ gr~vaM döküntiileri, 
hatta kecedım, fakat ll"Yet eski 
bir kuzu· ta=as.ı ... 

Genç leblebici, bunlan birer l>i
rer evirip çeviriyor ve: 

- Bu ne iııe emme, bu yara
maz! 

Diye bunlardan 1ri:riıı.i boş kal
burun içine, ötekini .de yanında
ki ısırganların üzerine · stifliyor
dn. Nibc yet bu tetkik ve ayınna 
ameliyesi bitince teraziyi yaka
ladı, onun bir gö:r üne yüz elli, 
iki yüz gramlık dirhemleri yer
leştirdi, öteki gözüne de bir iki 
avuc leblebi doldurup her iki gö
z ü de kılı kırk yararcasına derik 
Ji;'Otircrek leblebiyi çocuklara da
yadı: 

- De haydi, gu.le gule yiyin! 
Çocuklar gülüşerek leblebileri 

eeı>le1li.ı.ıe yerlaşt it.kıten sonra 
b<jicnilrneyip ısı:rganların üzeri
ne konulmu~ olan şeyleri sordu
lar: 

- Bmıları ne yapalım? 
Kalbunınu koltuğuna sı~ı -

rıp heybelerini omuzlayan leh • 
lebici: 

- Onları da dedi, yarın sabah 
~~tJırun öniindcn geçen eskici 
yalmdiye verirsiniz! 

Nasıl, piyasa hayli yüksek de
mekte lıaklunıymisim? 

İş madem ki, lelılchicllere ka
dar düştü, artık, bundan sonra, 
kenar semtlerdeki çocuklu evi-er
de mutfak paçavrası bulabilene 
aııkolsun! 

OSMA.ı.'lf CEMAL KAYGILI 

Ruzveltin 
Beyannaınesi 

. (Başta rafı l ınci sayfada) 
Isa Caniş, banka yıq>ı ve bina'Lar 
servisi şefi mülı€Iıd:S Neş'et Ka
sungil, banka idare meclisi reisi 
Ziya Tımer, Aza Cemal Şahlng>
r.ay ve Sedat Erol, Milli Reassür 
rans şirketi umum miidüı:ü Re
fili. nıiı.l Bay-ar, ~ Reesiiıranıt 
ikinci müdüru MalJık Kevk.ep, 
huJmk II1Ü$11viri Atıf Ödül ve J e
rans şir.ket~ mudfuii Meteos Te
mel ve a vu.katl.aın hazır bulunu
yorl<ırdı. 

Müdde.unıumi mu.avi.ni, Sa1ie 
lb.iırıııısmın saıtm alı:ı:ı.ışı.nıdta ~ı.!:an 
muameleyi ve cereyan eden l'.Illlr 

ba!keme safahatını ""'1a ttıktan 
sonra ııalepleriııe şöyle devam et;. 
miştir: 

•- Satie'ntlı bu binasının alın
masına e:>as teşkil eden ikinc' .ra-ı' 
'POrun ikamesi su.retile meııbu.t 
'bu1ı.ı.nd ukları vekaletin ilı.z.arm
da müştereken h.aıreket ettikleri 
anla;,ı!an Yusuf Ziya Önis. 'l1a.lür 
Kevkep ve Neş'et K.asımgilin lJıı 
şekilde hareketleri sahte hiır mu
a:mele-diı: Jti, Tiil'k ceza kan<ıımınun 
330 uncu maddesme uyım-. İıkiiı
ci raporım b'r:inciyi ibnıaı ve ıs
]:ai1 > ...... :~;~l 'ha2tr1ardığı .. i:ô:'1.cre 
iti müdoafaanın reddi.le. kentlile
rinin bu maddeye göre tecziye
.l:eri lii.zınıdrr. Diğer tarai\tan bun
lardan Y wruf Ziıı:a Önişle Tao!ı r 
Ke-ı,;:<,..b>n, ·bıoii.aıım krımıetiınıe d&ir / 
veka1de haılrilmte mııbı:ıJif be -
yanda bulc:nnınltla memuriyet va. 
ziıı!.~evi"'1 sı.ıWıt!:ıın:al eıı..m-enoı
den, ayıti kanunun 240 ı.ncı mad
desine görıe de cezalandırılma.la-

fesat karıı;tlrırıM< maddesil:ıden 
-d., bütün dava edilenlerin bera
eti ,iktiza ettijp kanaatindeyim. 
Davııda DeııW>a:n.k mensubu oJ,. 
~ Bera Bavar, Maallk Kev
<f<eıı. Atı! Ödiil ve Meteos Teme
lin vaziyetleri de beraet kıara • 
il'.l!lda mü:ı:ııd:eınilQ1ıl:r> 
Bmıdm sooı:ıa maznu.ıı.arm 

mij<lafaa}e.nnın ye,pıhn.ası için 
muhakeme 13 n.i3aıı.a bı.ral<ılnuş
tır. 
Müddeiumuınınin ceza :s.tediği 

maddele.-d.en ceza kanununun 
339 uncu maddesi resmi evra.k:ın 
tahrif ve taızyiri veya sıalıtesinin 
ys.pıl:ması suçuna dair olup üç 
seneden an seneye &ad.ar hapis ce 
zıısıru mWıtehimdir. 240 mcı mad
de ise .ihmal ve suiisW:nale mü
teall.Mr olup 3 aydan üç seneye 
.ı.adar hapis ceııa.si vernıektedir. 

Ga p ce besinde 
(Baştarafı 1 inci savfada) 

Toıpçu, bu suoot'e 50 ki~ı:neı0-
reffi1k l:t.ır caımerle tııı:ıliiyette bu,. 
lııırnınuştu:r. Alıman toPQU alt.eşi> i;.. 
!L1 biri.~ avcı tayyareleriıııffi ltiı
ma<yeS'mıd'e rasat tıwyyareleri i:rlr 
'ka~ kere NÜC'Ul!lla geQl!J'~· 
F:mtıs:ı.z toıpçu l~:Iii IIllJVıd
:M<J.j"91:]e mu.k&lir:t• ederek AJ,. 

ma:n taan-ıWarıru her 1ıa:raJta -
~ 

1Rıiır .ı\ı:lrııtım ıııüfre.z.esi. pusuya 

dlişü!!"iillnı.iiştür. Her ilki tarafın 
'tıwvıaı:ıeleni de taa.::M!ıl ~ 

~-
Paıril'l, 30 (A.A.) - Daı:.aıdye, 

l>u saıbııllı ,ııe:ııe.raı Gaımeilin, Geoı-
gm, VWJ'ıı:mı!lı:ı ve .t'.miral Darlan 
iile -~ü.Ş!ıür. 
Dabıdıye. l:ıııWin ö. roden 9ll<lrQ 

Nıy>ıee'de 1h):fmıacalk ohm harp 
ID:ıırJ.ılmiı:ııe ~ eo:taceAr. 

n icap eder. Yuım:f Ziyıı. ön~ın 
:iıd!a.re mecliı;:nden kıarıır almadan. 
binayı aJ.mıya talip oJ.ma,k sure
rtile Denizba.nk kruıunun.a muha
lif ha<reketi el<:> bu maddeye girer 
m.ahiyett.ediı-. BıınJıa.r hakkında 
zönün-de tutulmalıdır. İsınail ba 
Canişin vaziyeti d.,, Vekalete ha
kikate muha f beyanda, bulun
maktıan vazifeyi suiistimal m.ahi
cürümlerin çtimai ahkıimı doa gö
yet.i.nde ohıp 240 ıncı maddeye 
uyırımdur. Ida:re meclisi re ·si ve 
azaları olan Yusuf Ziva Taner, 
Cemal Şalıingiray ve Sedat EroL 
satın alın.an Satie binasının vazi
yetini teltik etmeden ve ist ·.ın.1ıı.1t 
kanunu hükümlerini yerine ge
tirın:yerek dei;erinden mzla bt!
delle satın alınmasına sebep ol
muş. ar, idare meclisi reisi ve a
zası sıfatile bu sııctııı alma kara
rını [mza etmek.le bankavı zara.
ra sokmuşlardır. Bu hareket de 
memJriyet vazifesini .ihmaldir. 
Kendikri hakkında ceza kanunu
nun 230 uncu maddes 'nin ildnci 
fıkrasının tatHki lazımdı.r. 

Sovyetlerin muha 
lefetine rağmen 

Hamdi Em'1ı Qap:a Sa-dun Ga
lip Savcıya gelince, bunların her 
hangi bir cihetten cürme iştir. ki, 
suçla alakaları yoktur. Kend.le
rinin beroeti istcl:(indev'm. Bu a
rada binanın satın alırun;ı işine 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) 
a..~ lıir tedtlüi jfıtffalı: alkdô 
iı1UtJIB1ıf1!:$.Jki irrt't8ın-1Q. .. l ~ 

.m • ll Uev31Ill elımelı:ıtedıiı. 

Stıcıkllml>ın siuaııi maıhafi!iimle 
lkaı\-ıciı 13'i:lıcy<r iı!i, böy>Je IOOr illttl.ak 
µro}eı:iıııı' .lsvoeıç ham çıikaıı:acaılı: biıı: 
mu.hede değil, l:ııi.likiıs suQıü mur 
ıhiaıf.au.a eyi'.ıİyOOffk bir v.mım oJamık 
W a1ltkı ı ti!ııııe'kıtıah. Bu :ııolDıı 

lkıalt'i hiI kınar """'~ """"""
'P'IDieni.n bütün aSkar.i, ikıtısadi 

veohek:r!i. ldkıik <i'ıIDacaktır. 
Bu l>'~n talıa.k!kuku Millet

ler Ceırniyalıi ~-'Lım.a da muvafık 
olki'u!Şu ay:rııca oo tebarürl etılfrrii. 
ilr'J:.ikltect.lr. 

SAYFA 

00 

eyana ı 
(Başmakaleden devam) 

girmediğin; ..., blbraf kaldığını 
ilan etmiş; Fiıılaııdiyaya k~ 
hrap ilin etmeden tecniizc geç
miş; bir komüniste, hudut bo -
yundaki bir Fin köyünde, hükU
met kurdıamuş; meşru Fiu hii-
kiimetini bir çete tefaklı:i edcreJ. 
onu tedip ve tenkij.e kalkınış; ia-
k<.t yine o hükfunetle sulh akt&
derek üç ay evvel yapın.ıya kal
Jaşi.ığıııı, yine kendisi bozmw, -
tur, 1--..-inlandjyaya açıktan açığa 
yanlını eden İngiltere ve Fran
saya harp ilanına ımum. görm&
miştir. 

Sovyet Rusyan.ın müstakBcl 
siyaseti bakımından mühmı gör. 
diiJiümüz bu noktayı kaydettik
ten sonra, Molotof Yoldaşın oku
duğu rdporun asıl• ehemmiyetli 
kısımlarından habsetnıek istiyo
ruz. "Huni.um biri Besarabya 
mes'elesidir. Bu meo'ele hakkın
da l\folotnfun ~;;ı;lcri iki şekilde 
kayd11dilmiştir. Bu iki şekilden 
birine göre Mowt.of: 

•Km:nşul.arımı:z arasında yalnı.ı 
Bomanyıa. iı1e ademi tecavüz pak
.tımız yoktur. Bun.un .sebebi .de 
ifhakını tanımadığımız, fa.kat 
şimdiye .kıadaı- ;adesin. de talep 
etmediğimiz Besarabya mes'ele
W.ir. Bununla beraber bu ihti
Jaf, Sovyet - Rumen miinaseba
tmı ihlat ed.ecelı: =hiyette de -
ğililir.. deın.iıti:r; ötekine .oa:ıa -
ran da .Romaıı,y a ile aramızd<> 
bir B""'1.rabya mt!$'e1esi vardır. 
F.ıı:ka.t Besambyayı harp yoluyla 
~ etmeyi düşünmüyoruz• 
şekl'nde bir dil kullanmıştır. A
radaki l:ark miihjmdir. On.mı ~ 

nutkun bu lru;.mın11 tavazzuh etti
ği :ıamaıı, tetkik ve mütalea et
melnlaha doğru olur, fikrindeyi:r;. 

Molotoiun bizim için en mü
hinı söaleri Kafkasya ve Türki- • 
ye hakkında.ki şu beyanatıdır: 

•- Son zamaniarda Kajkasya
ya dair bir tukuıı ~ialar çıka
nım. Bu şayialar, o karlar gi.Uü"Ç 
ı>e osd5'zdı,. ki, onlı:ı:n telaiµ edil
miye bile değer bıılmuycmız. 

cBuqün için cenuµ komşulıın
mızla mümırebatımı:zı ilı.U!! ede
cek hiç bir sebep yoktur. Bu -
nıınla beraber, Suriyede bazı şüp
heli'harnkdtı itma ile kaydetme~ 
t"" geri kalmıyOT'Uz. Orada, o.,_ 
nerol W eygaııd'ın kumandası nı
tında muazzam bir ordu taJışid 
edilmiştir ve edilmektedir. Miis -
tem.!eke askerlerinin de dahil bu
lunduğu b>ı ordunun, bize ka~ 
hasmane bir hareket için kulla.
n.ılmaması..1ıa ve kütn§Ularımızın 
bu gibi hasmmıe hııreketle..e alet 
olmamalarına azami dikkat et. 
mek vazifemizdir. 

.Tü-rkiy_e ve İrmı. ile miiııase
bııtımız, aramızda mevcut ademi 

Türkiye .. Suriye 
dostluk paktı 

(Bt1$tarııfı 1 incı $11ııfada) 
~ v d!Wi Şiiikır.!i. Sımıcoi!lu 
lllQ, ımnırrU iıi.1:ilJ a:ıwım.ı. Aieııe

llleııcio~ıma ve diğıar 'llilrk miio
ıııııtıen~··Jeııj ttı ve bW bi2ım

llli cla:iıre umwn müxl:ilrii Ferüın 
G.:ımw Er,glb'e tıeı(Je'.kılıfrr etmiştir. 

Denizyolları 
kooperatifi 
(Baştarafı 1 mei savjada) 

1 Pasif korunma 
· tertibatımız 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
-durdurulmuş, Marmııradan lınıa
oo. ve limandan IVLarma.raya hi<; 
ihlr deniz vasıtası geçirilme~ -
tir. 

(Baştara.fı 1 inci sayfada) 
dıa ~ moot.eık;ı,r clwıı.ın.lı lfr sul• 
!h:ü tm:ıs iımlkiırfüır:ı ıx(k ruz ollrnak
lla beııa<ber VelB'in. seyaıhti netir 
oısiır.ıde el.de {1dillın maJ.ümrut böy
:Je l:ııiT sulfruün tl!'Sici =anı ı<e'_.. 
dl~ Wki.t f~ ıo.r 1u:vılll'.ıti 
İhıa'i!Z olacsıkıtır. 

Vo.şi~, 30 (A.A.) - Harıi.
cıi(ye Ne-za:re~mce ıı.cşP.ldikııı b:ır 

Wi:>I 1 ğde Cor,cf.ehl H ul:l, Bı .il'l:iıırle 
nıea ı:rlilo:m vusi:k<ıll:'da Amcti1k&ı 
diı;oıbmıruı:rrma aıt.tedilen sÖ2ıleııi 
kıılt'irfdJ ı.ı tfJkıı:iıp aumEilmıecw:. 

Her gün... Her hııf1a... ve her zaman ••••• 

nAfi ın rc::::ıı nin semasında nurları 
i6 16 ~ ebedi şöhretleri son

suz olan yıldızlar doğuyor .. 

' tecavüz paktlariyle tanzim ve 
tesbit edil~ir. Sovyetler Bir
liği hükumeti bu muahedelerle 
deruhte ettiği teahhütleri yerine 
ııetırmd-te. devam etmek ırr:zu -
sundadır. 

!M~ ~ jçl.4::ırek IIİl-1 
bay.,t veı'ilm!işlİr. 
İPUAUX BUGÜN" ANKAıR.ADA:N 

AYruLIYOR 
'I:ıüııik- Suriye ~ jın

o.ıa:hımıik İi'2ıerle ~e 111' Anllrnı
~ gaJnrilı dla.n Suıri;ye fmik:d
ne kooWıeri Puaux ""' rnaiyeljl 
haıınııııarıın fıenal!rl;q '.V"izijnclen J"'ttillı 
~ 'Ikıro6 ıbıım<lylıe AAhı:ıiı!fe 
~<at edıeOOk ve oıra!dan layya
ıııe .ille Su:rl!Yeye ~. 

Ge ç hav ı arımız 
. (BaııtaTafı 1 inci ~atriıula) 

Zıfeııizi bitirdiniz. Hava orııı..ı.. 
na iltihak ediyorsunooz. Hatıa 
olcu!unda ve hava ord~ dıı 
"Yııi muvaffakıyet; göst.enceği,
ııızden eminim. 

Geçen giin, memleketin büyük 
~~eri Mareşal, sızinle konuştu, 
dasb hal etti. Kıymetli hitabesini 
c"lemek şerefine naiı oldunuz. 

_en LJ·urmay Baııl:am, sizden bü.. 
~~lc l · zm ler bel:led.iğini söyle-

. Onun umıtlerını ıaııukkıık 
;~~re• egm 'e h ç iiphemz yok-

tı Sizden a ırılıı k"1ı, eski bir ha
d acı olınak ıfııtiyle. ricalarım şu
- ur: Kahraman bir havacı olabil
"'Ck · · · · b. b . n ıyı ır sıhhat :;ağlam 
•. •r dimağ, diiriist yılmdz lıassns 
U,e 1•Yanık lıir karakter mutlaka 
ı.;/'»ıdır. Bu vasıflara daima ma-

" 1nıı11a çalışmalısınız. 
la 0 Unuz a. ık ol un arkadaş -r .• 

Kiralandı,lp ilk sene koopera -
tıfin 17 küsur bin lira zantr ve
= ~ ilk!i.nci SEll<e ıiııı. ,.... 
nıra '!"ağmen mu.kavelesw dört 
sene için tekrar yeniliyen ve !Ham 
diı Emin Çep, Hılıni.t Samcoğlu., 
Fııaıt Musa, Ulvi Yenal ve İbra
hiın Murattan mürekkep -0 za
ıma:nli :idare nıecl:W ~ ka
nuni taıkiba.t yapıl.mıooı ~ 
:ınışt.u-. 

İ<lııre meclismm bu ha:reketi 
l:ıııllılkmıdia geçen~ Uıb
ldkaıt yapan beş ki.şilik hey'etin 
raporu okunmuştur. 

Raporda yazıldığı.na göre, De
nizbank umum müdü.- mımıvini 
Tahir Kevkep ile umumi kJitihl 
Sedat Rıza. o zaman idam mec
lisine tahriri bir emir vermişler 
ve Koca.taş fahr.ikası ili! mukave
.ıla:ytl yıeııliIJyıcırek .imml:amalıınru 
bildirmişlel'dir. O uıma;nki idare 
meclisinin de bu gayri menkul 
ş:ıfluS.ıer.ın tesiri m1'ı!rıtfu lka!J:ınaık 

ilk ,tecrübe senesindeki zarar.ıı 
raılimeo mukaveleyi dörıt sene içi.n 
uz.attığı anlaşılinıı;tı.r. \ 
Bundıın sonra meclisi idare ve ' 

miiro.caa t1arııı r.aporu okunarak 
aynen kabul edilmlıı ve geçen se
neki cıare meclisi ipka edilerek 
toplanıı} a nihayet verilmiştır. 
Kocataş fabrikası .Le mevcufbu 

mukav ·lenin feshi veya başka 
birine devri iç'n Necmettin Mol
la ile müzakereler yç p1lacaJııt.tt. 

ivanof İtalyaya 
hareket etti 

Atışlar çok muvaffakıyetli ol
mıı.ştur. İşaretli bombalıar hava
da hemen ayni yel'de infi: ak et
mişlt!rdir ... .Böylece hiçbir düşman 
:tayyaresiniıı. §ehre kolay lı.klıa so
ıkulamıyacağı anlaşılmıştır. 
D~er roaraftan evveJki gece 

Band=adan şehrim'ze gek!iğiın.i 
haber vel'diğimiz Fransız pasif 
müdafaa mütehassısı Amiral Mu
ıı:enin işti.ralüle dün S<>bah v:ila -
yette bir toplantı yııpılmıştır. 

2 saai siln!n bu .toplantıda V.a-
1i ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
muavini Haluk Nınaıt, emruyet 
müdiRii: Muzaffer, seferberlik 
müdürü Ekrem ile Amiral Mu
ren ile birlikte gelen Dahl.iye Ve
ikfilet: seferoorli.k umum müdürü 
Eiisamettin de bulumnustur. 

İçtimatla şehr.iım.i2in pasif mü
daıf.aıa, jjqJmıi ı>fufilşülrn..ir. 

Müıteakilı<ın Ami.vın Muren; 
Ekrem ve Hiisamettm refıakaıt...ıı
de sehrimizi.n muhtelif kazaJ.arı
na giderek sığın.ak mahall<>rini 
.görmüştür. 

Tdbli{lı-Jıcı şö.vlıe deınlınıcld~lir: 
.29 martlta çfuan == gazete

leri • Aılmaıııya Haı.-.icive Nezattıtir 
ınıi.n bir oıBeymz Kntaıp. neşretıtiği
aıi bi,dliır:meklt.cıd!trlı:n·. Bll k.iii:ap
lfu Pollo!liYa ve Amıeıl ika d;iıplo -
~ ıııvasmda yıo.rııldı.ğı idıdia 
edilllın göri.işn>Were d..-ir Polıool\Ya 

RaTiciye Nez&reün<ie bazı evrak 
elıd'.e erli :Jıctii:<i •ka7dedilıın<>kted1r. 
Q.ırok lıeniım ı<"ırckse Haı:ıici,ye 
INezaıretindEJki aıılkad!aşl!anımııru bu 
~ellerden lıaıberdar d imar 
d:ı:ğıımızı ve bu vesilk:Mııırı ıruııtı::~ 
lber aıdtl~'ttnizi müım!kün o
ıbın en büyiiık kat'iyet1e beyan e
rlierl lın. Zilk:re1:li.b11 ırakta.i =uır
lıaır lhliıç bi.r zaım.an ve hiç bir su" 
.-.atlı,,, Amer.ilka hiilkfiımetimıia:ı nı:ıık... 
rtJai '1JE\Zarıfü\ı veya s;yaoot.ine uy
J('Ulll. değil ıdl !r. • 

M"L Y ER ER B 1 F L İ İ 
Güzel MADIBN KAROL'un bayıltıcı gözl-eri, yakan tebeısüm-
1eri ne zevkine doyulm.ız bx şaheser yaptL 
İçin-den kaynıy.an bk volkan gcbi şahlaneın FRED MAKMOR
REY ona. ne büyi>k bir kudret verdi. 

MiLYO ERLER BAR 
Milyoııl:aruı, kudretin, güzelliğı!n, ihtişmn.ın t.opl~~ı seneırin 

en müstesna filmidir. 
İlave: M 1 K 1 ve ParamıIDt J"urnafl 

Bugün saat 11 de tenzllitlı Il1'1!tine 

Bugün M ıe: iL E K inemasında 
GÖZLERİ KAMAŞTIRAN B1R LÜKS VE ZENGİNLİK ARA
SINDA MUHTEŞEM SAHNELERLE DOLU NEFİS BİK MU-

SİKİ - ORİJİNAL BİR MEVZU 

A 
Bu aııa itfaiye merkezleri ve 

vesııı:ti i:., muhtelif ekiplerde ıet- İTİZAR: 
kik olunmuştur. Bu ekiplerde-ıı 

Filine ilave olarak: Amerika.dan hususi olarak getirtilen Yazımızın çokluğundan 
•ALLARIN ARSLANI M ALİ• adh tefrikaın.ızı En Son Renkli Yaz Modaları ve etro Jurnal bazılanna küçük tatbika.t yaptı- . 

rılmıştır. 
Anı.iralin sehrimizde bulınımaı

sı münasebciile bugün!erd., u
mnıni hir tecrübi'! yapılıa.caktır. 

Fransız pesli mücfafaıa müte
'h.a~;,ı.ı:sı dürlkü WUkıikJ'eı-:iınrlı2n meım 
nun ohnustur. 

Mumaileyh dün kendisi.le gö -
rü;;en gazetecilere ı;u l;ıeyanat
tıa bulunınııştur . 

•- Tetki.klerimden çok mem
nunınn. Bu dom ve müıtıtclik mem 
iibkıefute ~ğim ye:ıileıı:l: ;W'f.Yme 
hü.cuml:ar.ına karı;ı yıımılan pıa -
sif müdoafua tertibatını da iyi 
buldum. lstanbuld.an sanııa An
k:aray.a gi-decek ve .raporumu Bar 
vekalete vereceğim .• 

koyamadık özür dilern. j •ıızsnm•a.Bmugun•··· msa•allt•l•lm:dea::ıte=n•:zJ•.lilmtlı•ınamti•. n;;em••••-J 

ugün Sinema ınd 
2 ~üzcl ve müntehap filimden milrckkeıı fevkalade hir program 

Eğlenen ~~:en:··Viy::~~ \ i ana... 
1 

TalA umR iA N 

~}~ ... ~~CE~~ 80~Jllll [, JOBNNY~ji !;;~ ~-
•e mLDE KRUGF.R tarafından yaratıılan bu j suWvAN tanlmdaıı çevrilen ve şündiJre 
ııeş'e ve kehknha filmini görüni!s. bdar göriileı en harik:ul8de macerabır. _ 

SeınuJar: 10,45 - %,15 - 5,55 ye 9,.35 te SeıınUan ll. lS - l.50 -.. UO da 

1 

Am.irol Muren ibu,."Ün de tet
ltikierin" de\'lllll edecelı::tir. Pa -
zal.'tesi J?i1ıili ·rwiımrle yapıla~ 
calk oPo!ıı hlr vasi! koruııııma de
nem"8İI1e de nezaret edecekıtir. . 

ilaveten eni FOKS .JURNAL en son bmıı ve dfin)'a haberleri 
---=~mıiiiiıiiiiıııliıii Bqlbı. saaı lD,45 tll fFl!Znath m..ıipe iiııiiiiıl ______ ıi 

.Son mm.anlarda lranla im=a 
ladığımız ticaret m.uahed~ iki 
memleket arasındaki mil.,_.;ba -
tın. daha ziyade inkişafına e. bet-
te yardım edecektir.• • 

Bu beyanatta, Tiirlı:iye haklı]O
d&ı dostça bir dil )rnllanı)mıştır 
iri, Türlriye efkin onıumiyesinin 
bunu memnuniyetle ~ılıy11 -
cağı tabiidir. Çünkii, Türkiye, 
Soyyet RUSJ'n ile dast geçinmek 
azmllıde oldu,.~ her vesile ile 
izhar et:miştir ve komşnmındgp 
da ayni dostluğu beklemek hak
kımızdır. 

Molotof'un Soı:ıhaharda irat et
tiği nutukta, Türltiye D;in söyle
dikleri ile ilklıahardııki aözleri 
arasında büyük fark vardır. O 
kekremsi ifadenin değişmiş ol • 
duğu, memnuniyetle kayde de
ğer . 

Molotuf Sırr.iyede t:oplawuı 
Fransız ordusundan bahsederken 
<Bu .orounlll'.', bize karşı ru..ını.... 
ne bır hareket lçin kıtllanılması
na ve komşulanıruzın bu g<bi 
hamnane hareketlere alet olma
~ azami dikkat ed~eğiz.• 
diyor. Türlriycnin, politikası s.
r~tir; hükUmetimiz, Sovyctl~riu 
bır taarruzuna uğnım dıkça, 
müttefiklerinin SovycUere kar
şı yapacağı bir harbe iştirak et
miyecefiini onlarla akdettiği mu
abedeye koydurmustur. Bu iti
barla Sov;vet Rusya·. bizim tara
fımızdan emin olabilir. 

lllolotof, nutkııuu bil.irirken 
•Şimdiye kadar olduğu gibi, bun,.. 
dan SOil.l'a da bitaraflıın muha
faza edeceı:iz ve büyük devlet.er 
arasında de'"8.lll eden harbe işti
rak. etm yeoeği'Z.• diyor. Ç-Ok dik
kate layik olaıı bu sözler, Sovyet 
Rusyanın, ~·edi aydanberi takip 
ettiği malfun siya.5etten avrılını
y.acai.Pn;t ;ı:östennektedir. · Yedi 
a~h!< h&disatı ve Sovyetlerin bu 
hadiselerdeki rolü gözönöndo tu
~ursa, bu devletin müstakbel 
sıyııseti h:1Yli tavazzuh etmiş o
lur .. Bu ~yaııet, harbin dev.ammı 
!"'?11' etınek ve bu arada kolay 
istif.adeleı- tenıin .eylemektir. 

ılBIDİN DAVER 



• 

5ATP'A- 4 

. 13. 

Semi ha bacının da iştirak ettiği 

nefes, tekkeyi yerinden oynatıyordu 

, , -- -ı 

- :>ALGA lIZUNLUGlJ -

._.,.,...,_,m•- u ... I 
rA.P. sı,Tt-. uu ıı:-. 11 ıı:w. 

ıuı-. uıa.. uı ..... 

31 Mart Pazar 
12..'JO Prqgıı'3I!Il vı... meım<ıekotıt 

saat a:vaır.ı, 1.2.3a Ajans ve 1Hde

ordbji lı.albarlıeri, 12.50 Müzik: 
Ça!lfaın:.ıa.r: Fallıire FeıEan, Re&Jk 
Fersaıtıı, Cevdıet Çağlı>. FahTi Ko
pw. 

I - Oku.yaın: Radife icrten. 

~ "_:.;:,,,, .r: (/ :-./',.).) 1,.,,,.... ...> I" ( ~.>\...-- .. ~.., _;::; ~"' )..:_,. ·"' 

(J.=:;.,~ ı.l""'.~(l~\r;',,Y(fa .?c;,).İ,,~'if...P ~ ~~;;'"'-"" 
...... il f . ~ .. ' 

~ ~ _,ı 'il'.~("'-' u..;ı)> '1" _; 
"' , 

J 

1 - Muhaıyyer küırdili p:-şre
vt\ 2 - .. . .. . - Muhayy.ır kürdi 
şa:ıılm (Var mı bıu:et), 3 - Rahmi 

't Bey - ·MııfrıatYYer şarlkı: (Seı·apa 
llıüsnü wsın), 4 - S. Kaynıalk -
ıMuıhaY'.Y'llr şaırlkı: (Ne zam:ın gör
sem cınu), 5 - ...... - Muhayyer 
•tıiixlkii: (Ay doğdu batımadı mı), 

• r/~('.!.lr!J//(=--, 

\ --
Paşa <JlllUZ!anm s:itkti: 
- Rengi:gillti ben alacağım! 1 
- Varır mı paşa? 
- Zannederim .. Basit w ma-

lıeydn katibinin; bodbm ve ten
ıperver bir kOC3Illll yerine kalM 
yalnız onuıı sevgisi ile çarpacak 
yüksek rütbeli ve ılrumınıız bil' 
toc .. Ren~ için şimdilik .ideal 
bir tip almasa bile zamacla bu
nu sevecek, kabul edecektir! 

da temı:>o 'tullm bo ooşkım sar· 
hoşb>ı:a deden.in mtaruıı tebLğ et
ti : 

- Erenler, <kde baba gürül;tü 
etmesınltt diyor! Yukarı.da xnih
man.l:a!" rahata vudılai'.. Paşa da 
yerine ~kildi.. Amlı: sw;un! 

Dede, karşısıııda.k:i nüfuzlu 
edamın teklifini ksbul ettiitini 
ı;ıösteren bir eda ile konuştu. 

- PıekfilA.. Ben, bana düşeni 
yapayım .. Geııiısi size ait! Yann·. 
dan tezi yok.. Rengigülü çağır
tınz! Kocasile dara çekeriz! Ar 
~ ı.üıacık bir h~ 
luk varsa elimle birleştirdiğim 
ızib} bu çüti ytine elimle ayın -
rım! Üst tarafın,. kanşmam! 

Pasa ile dede bu şifahi a.ıılaş
madan sonra yataklarına çekile-· 
rek uvumıya ayrıldılar! .. 

Aşeviı.de tekkenin en ciinb~
lii saati geçiriliyordu. 

Dede i'.e paşanın pembe odadaki 
rakı serv;s;,,J yapan derviş Kazım 
mihman.la.n yatak.lanna dağıtır
ken çoban Musa aşçı baba ile bir
likte Ayad<çı Al., ı;lervU; Ahmet, 
beraberlerine zenci Semiha ka
dını da alarak muh&bbeti aşe
vınde, oca.k baf;ında sürdürmiye 
gitmU;ler; gecenin en ileri saati
ne kadar burada gazel gazel üs
tüne, nefes nefes ardına vur pat
lasın dem sürüyorlardı.. 

Dede ile paşa yatmıya gid'i''
ler.k.en tekkeyi saran dimdik fal
solu bir ses tokatına lru.lak ka
barttılar .. 

. Aşeymdeki demH dervişler der-
VlŞ Kazımın: 

- Aman erenler .. Biraz yavaş 
söyleyin. dede, paşa eren'.erle 
beraber pembe odada muhabbet
teler! 

Tenbih'ne &Jdı.nş etm....ruş'.er; 
derviş Musamn pat.av,.tsızca sa
vurduğu: 

- İltisizlln de Allah bel&ını 
• 1 versm. 

Narası bu sa.r:boş kafalarda Ka
zak Aptalın meşhur neieslerJn<ien 
birini hat.rlatrru1j; aşçı baba 70 
lik Hacı Nw-ının ~a.masile ne
fese yo.t ver .J.nı.U;ü.. 

Semiha bacının da iştirak etti-
ğ; bu nefes l{ecenin ıssızlığında 
tekkeyi dolduruyor, bu ahşap ko
ca huıanın delik deş.ııltlerinden 
ıııızhlerek Muna çayırının t.eınbe
yaz bir engin. andıran karlı •-!
hında aksede ede uzaJwırda dal
galanıyordu. 

Eşeği saldım çayıra 
Otlayıp karnın doyura 
Duşu görüp de hayza 
Yoranın da ·--· 

Bir canbazın, madrabazm 
~irisi de var yeıııczin 
Öıiine meyit na.ınazuı 
Kılanın da ·-

Derince kazın kuyusmı 
inim inim inildesin 
Kefenin dıken iğnesin 
Verenin de .... _ 

Dağdan tahta getirenin 
M'f.zarına götirrenlıı ~ 
iskatına otur~n.ı.n 
İmamının da --

Kazak Aptal bak söyledj 
İşitenler Jıazeyledi . 
Sorarlarsa ne söyledi 
Soranın da ........ 

Nefes, kahkahalarla süslenerek 
söyleniyor. mest dervişler gırt
laklarının bü.tıün kuvvetile avaz 
avaz bağırıyorlar, te1<4eyi yerm
den ovııc.tıyorlardı. 

Dede, paşayı odasına bırakıp 
da kendi yerine ıtderken durdu 
bu gürültüye kulak kabarttı .. Y~
ru sıra elleri göQ<?ğinde kavuştu, 
rulu yürüyen Derv.:; Kiızıma e
mir verdi: 

Kazımın bu ih tan maJuı.ralı sat"· 
boş k:ahkahalıı.rile ualandı.. Der
viş M.ısa oturduj!u tıelrnenin ke
nanndruı ayağa lmLktı.. Yer:nde 
duramıvaraJr, yalpalıya yalpalı
ya bir ka<; adım attı .. Elile bir işa
ret yaptı: 

- Durun he canlar! Derviş Ka
zım ne iı>tiyor? 
Derviş Kazım <tekrarladı: 

- Canım Derviş Musa de<ren.iD 
emri va<", paşa ve mi.hmaınlar .. 
Derviş Musa b·r el işaretile 

Kazımı da durdurdu: Deminki 
nefesin ma.kamma uydurarak. b&
ğırrnıya başla<iı: 

Bize habecr gönderenin 
O haberi ıı-etirenin 
Mihmanm da paşanm da 
Dedenin de ........ .. 

Bu b&y kırış dervişler'n aklını 
başına getirdi. Ayakçı derviş A
li Musan_n üzerine atılarak ça!r ı 
lak sesi.le avazı çıktığı kadar hay
kıran, küfrünü tekken.in içinde 
zangır zanJ'ır dıwuran ağzını. el
lerile kapadı .. Dervişler: 

- Aman, dede duymasın! 
Diyerek Musayı sürük! ye SÜr 

rükiiye 8.\>"Vinİn içindeki aşçı ba
banır. J>QStwıa getirdiler! Yatırdı
lar .. Çoban Musa, ağzını kaııatan 
ellerin <tazyikinden ara bu.'.up 
kurtuldukça y.arun yamalak hay
ıkınyor: 

Beni posta yatıranın 
Üzerime oturanın, 
A.<jevinde kudııranm, 
Tekkenin de ........ .. 

• 
Gittikıçe aZoan bu küfür, ııseviır 

deki muha,bbeti, kız!sık ve cı.,
vı:k zamanında nihayete erdirdi .. 
Herkes verlertne çekilerek post
larının üzer .nde sızdılar .. Dergah 
derin bir u,y kuya vardı .. 

(Arkası var) 

-

Havacılık, mesleklerin en şeref
lisi ve en zevklisidir. Tayyareci 
olabilmek için Ortaokul tahsili 
kilfid.r. Türk Hava Kurumunun 
(Gedikli yuvası) 16-20 yaşların
daki bütün gençlerimizıı açıktır. ,. - -,,,...,..,,_ __ -.,ı..zıy_ . ZL 

Beyoğıu 3 üncü Sulh Hukuk 
mahl:emesinden : 
İsmail Kıınter tar.a.fnıdaın K.a

sırnaşarla y a:ğıhaıne ç~ 
8 No. d:a muıkiıın &an ö.ü Maiı
cınuıt Aziz Su.gur kaınıs.ı Maide 
ve oğlu Neodot Sıı.guır ıı!l tyhl. 
ne açıılan 300 .'ira alacaık daıvasın
da: Necdete gönıdıeri1'.ın d.aıvetıi
yeye müıbaşiti ıia.·a!l'mdan vı.ı
rl:·m meşru.Jıı3tıta 1kame1igılli.ı meç
h'U.l okhığuıırlaın bia tEfblıiğ iade 
ediıl!rniş vıe daıvacı vekili ilanen 
ıtebliııat :icrooını tak p eylemiş 
ve t.aılıe-p veçlıil e 20 gün müddet
i Lı ilAneııı lıebli~ icrasına maılı.

kemece karaır vıeırilimiş ve yt<ıvtınÜ 
ımuılı.alkeıne olan 27 /3/940 saat 
10 da ~eıneye ~ediğiınrb
cbı bılkıkmı:zıda gıy.a-g k.aıran t:i>
~ karar veırıiftmiş ve oeliıedi
,:ten meodıaırı tatbik evralk.la tet -
lk:ilkat iıcrııınna ve tet!k'ilkıaıtın 
22/4/940 saaıt 9,30 d:a icrasına. ve 
lbwııi<ın ıbahsiik, dıeı gehni;yan da
va eiliilenlerden Neod.ate gıyaıp 

ikararı teblii!ine mah
ıkemı. ce 'kaJNıT veri: imiş olk:!lu
ğu.nıdan y»vırni mu.haıkem.e ol.an 
22/4/940 ~d.alt 10,30-da maıhOCenıe 
ye ıtclmeni:z ve gel:mediğinirz ta.k
di.rıdu gıyaıbımzda karar V'<C'hle -

ceği gıvap karan malkaıımn.a ika>
im olımalk üzere 20 gün müdOOtle 
i.ôıı o=ı.r. (25687) 

- Git şu biedeplere söyle, §.. -vaz avaz haylurmasın!a<"l Mih- tr!ZAR: Haccicı Zalim adlı tef· 
manlar rahata vardılar! rikamızı bugün koyamadık özür 
Derviş Kaznn koşarak aşevine dileriz. 

indi .. Terııcere kapaklarını zil ~ __ -
bi Jmll""""&k hamur taht&lann-1'.1 _._W'-lllllllıı,..lllW_,llllllı~ılflllrl 

II- Okuyaın: NecllTli Rıza Ahıs· 
lkaın.. 

1 - Şemse1tt.iın Ziya - Hüseyni 
şa.rllu: (Yaslanıp yaıiıınış), 2 - H...,_ 
fız Yusuf: - Hitsqyni şaırlk.ı: (&1'
çın biilkıürnl:eri), 3 - ...... - Halk 
W.lküsü: (Yağmur yaığa.r ordan 
'bu.ırlanl. 4 - ...... - Halık türi<iisü: 
(Yılıcbz), 13.30/14.30 Müzik: Kü
çük orloestıNı (Şef: Neoıp Aşkın), 
1 - Kaırl BL:ııme: Gü.nıeŞte (vııı s), 
2 - V.llfireıd K}aıeır: Sere:nad, 3 -
J. Stıraıum: H'aıyat sir.e neş'e vı& -
sin, 4 - Bruıno Haııtıma:rı:rı: Par -
laık ~nıeş cy.ğında daııs (Elıııter -
meı::ro, 5 - J. Stnwss: Diıııoami • 
d,ın (EsraJIBl!ll(.irl wls), 6 - J ..... 
cop Clhriat: Yılıdııı:ları Altım., 7 -
Liırıdkıırıııaıı: Vals Booton, 8 - He
ıııberger : Şankda. 

18.- Program vıe meıınie'ket 
saıat .ayarı, 18.05 Müzik: Radyo 
c>aız or!kestrası, 18.30 Çoc.uık sa.ati, 
18.55 Ser!J:ıı<st saaıt, 19.10 M€l!l11.'e -
!ket saat ayan, Ajam ve metı:. -
o.rol.o:ii Jıak"' ıer.i, 19.30 Müzilk: Ça>
..a.ıilaır: Cevdet Ko=, Rru;en 
Kaım, Reşad Erer, Vedl:ıe. 

I - Olruyaııı: Müzıeyyen Se
na:r. 

1 - Şevıl<ıi Bey - Hicaız şalilı:ı: 
(Demem oan.a), 2 - Ri.fat Bey -
Hicaz şarlkı: (Nirün Wlbıül), 3 -
~iki Bey - Hi<:az ş. •k ı: (Bilini -
yt>nuırn lbaına 1101'.duı, 4 - Şükru 
Tu:ıııa - H1 caz şarılm ( Sevrlaırnı d1-
IDm aaıla<taıın~z), 5 - Tüırıkıli: (Sa
ırı kun:ieiia), 6 - Tür:kıü: (EM göz
'lerirnı). 

II - Okıuyan: Muzaffer İlkar. 
Ylmi tfuikiller ve haılk şaııikılan. 

20.15 (Büyük miımar Si.naran ölü
ıı:nünü.n 352 nıci seııei d.evT>y~ 

ımüıııasell:ıet'iıY'~I:> Konuşma: Eısıtetilk 

'balkıımrlan mi !mııır Sin a:n - Profe -
sör İsmaiil Haı.lrkı B:&cııoğii:U), 
2-0.30 Kcınuşrn.a: Sbanırı hıy€itı 
vu eser :eri - Türk Yüksek Mi.
ıınamlaır birl'i,<ti- na.ııııııı-a mi lmaT 
Bedri U=, 20.50 Ti.mık •beste -
lkfnl:arn>dıaın ~ir Ağa, Iıtri, Md:ı

anet A~a ve Taıb'M:ın beSte ve 
oomaiılıor (pL), 21.- Müzik: Hal lk 
tfrrtküı.eri ve oyıın haıva11arı, Arla
naılı Aziz ve Sa.eli Yaver Ataman. 
21.15 Müzik: iBe:rt:boven Jı.a:kkında 
lkıomışma - Cevad Merndoo, 21.35 
Mıüziık · Oda miliııii'ıi - Be>€Aıhoven 
($eoı:ıtıet), Ça'nlar: Rauf Öklt:eım 
(l<ıla~); Dr. Paıul (Korno); 
'Mustafa Sesar (Fagot); Gflber!t 
Ba:ck (Keı:ıuıın); W aı it.er Gı aih<l'I'dlt 
(Violıa), Euver Kalkıcı (Çe&); 
Recep 'Duğaıll (Kaııtıbaıs). 22.
iMiizlk: ()pemt Selelmyoınlıan 
(p1.) 22.15 Mem!Eike<t sa:ıt ayan, 
Ajans haberlı:ıri Ziırııaıt, esham -
taıhvil lat, KaırnU:ıiıyıo - nukuıt !bor
sası (flyaıt), 22.30 Ajaıııs spor sel'
vı si, 22,40 Mfuıiık: Viır'tüoz.,,,. tpl.) 
23.- Müziık: Caıı!bant (Pl.), 23.25/ 
23.30 Ya.n.oki program ve kıııpa-
nış. 

1 
- Çocuk Hekimi -

Dr. Ahmat Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün oaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

Beşiktaş 1cra Memurluğundan; 
Biır alaca.ğm tıeıın:ini iStifaısı için 

hacirı: altına aı!man biır ıııdet Sinr 
ger maıik.a. d.iıkiış makliınesi 11/4/940 
~rnıoo ıçiinü saaıt 13 den 14 e 
!kadar İıstmıılrul Sandal Bedeete -
:ıı.irıde açzk ~mm:a sure!Ji;yle pa
raıya çevriJıecel<'tir. Y"'u.zde yet. 
mi; .b:şmi bıilınadığı ıtaıkıdiırde 
Jkıiıİıci aııi1ıtrrnııası 15/4/94-0 pazar
'1ıeısi "'İinlÜ ayni yerıde vıe ayni su
rette en çolk 00'1!tır.aına iadesi iıcra 
d ıımaıcaık!t;r. V er.gi ve dellfiliıye 

milııtleıriyı. a'i.t olmaık üzere alıcı -
l:a.rın aıvni gün ve saatte maha:l -
ffin.de bıııl.U111iuınıı:.acaık ımemw:u • 
na müır.ıocaıa'1ı1a.rı iLan alıuınıır. 

(25699) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldb'e ..., ~e mil1"lı&lıııa 

Puar barle ber ı;ıln ııabalalaıı 
ak.şama kaclar 

Adres: BabıAll Cafaloflu 
:rokuşu kÖfjeslnde No. '3. Tel. Z38!11 

iil 
Dünkü Mektep maçları 
Haydarpaşa, San'ata, Hayriye 

Kabataşa galip geldiler 
!\la-arif müdürlüğü taııafından 

tertip edilen lik maçlarının ev -
velce tehire uğramış müsabaka
larına dün Tıoksiım ve şeref stat
la:r:ın.da devam edlnıiştir. 

VEFA '- ŞİŞLİ TERAKKİ 
'l'a.kskn stadında, günün birinci 

maçı Vefa Le Şişli Terakki ara
sında yapılmışür. 

Vefanill hl:k.miyet. aJtın<la ge
çen müsfubakarun 1-0 uncu daki
kıa.sında Fethı takımının oirınci 
golü.nü yapmıı; ve devre 0-1 Ve
fa lehine kapalllllJ.'?tır. 

İk.Jı.cj devrede Vefanın üstün
lüğü devam e~ ve 25 inci da
kikada yine Fethi takunının ikin
ci ga.'iinü ç-ılba=ıl'i v>.• miisa'b.a.ka 
0-2 füşli Teraıkikıiın.in r:rııai( ubiyetiıll:> 
bitmiştir. 

KABATAÇ - HAYRİYE 
Günün i.ltlnci maçı Kabataş .le 

Hayri.ye Jiseleri ıaııasın<la yapı!l
mıştır. 

Ahmet Adem±ıı. hakemliği al
ıtında başlıvan müsa-lıa!k.anm ilk 
dak..kaları mütevatlin olarak geç
.ti. Beşine> dakik.adan itibıaret Ka
bataş nisbi hir hakimiyet tes s e
derek raıkbi'lli sı.luşt:ırmıya ba-t-
1.adı. Rüzgarla oyruyan Hayr.ye
liıler 15 inci daık:ıkadan itibaren 
hakimiyeti lehleri;ne çevirdi'.er
se de mühacimler'nin kale önün
de topla Jiazl:a oynamaları yü • 
zünden netice ela.madı:ar ve dev-

1 re -0-0 bitti. • 
İkinci devre QOk sıkı oldu. Rüz

.ııan lelı.iııe alan Kaba taş 4 üncü ' 
dakikada Nevzadm ayağile tir 
gol kazandı. Hayr.yeliler 13 üncü 
dakika<U. Kadir vası tasiZ e buna 1 
mu.4bele ettiljlr. Biraz sonra sol 

1 Bugünkü Maçlar 
TAKSİM STADI: 

Vı.itıc. Beşilkıbıış 
Gd ':ı.ta."Dll''IJ' - F. Bahç., 
ŞEREP STADI: 
························ 
Aırıadi:ıı'.u - Da.vuıLpıaışa 
Elyüp - Alemdar 
FENER STADI: 

Kuntuau~ - Sişlıi. 
Bevo.ğJuspoor - A.•Hioo.r 

Saat 
14 
16 

14 
16 

14 
16 

açığın sı-kı şiitü Hayriyeye ilrinci 
golü kazan<iordı. 
KabaLaşın mu.bbil hücumun

da sağ açııkları ta.kımını tekrar 
berabere vao::vete gi:rdi. Bu ka
ırııŞı.klıktan istifa.de eden Tevhit 
sıkı bir şütle Ha:yriyeyi tek:rax 
ga.Ci.p vaziyete ~iırd'.. Bu sırada 
hakem her iki· tıaıkımdım ıbia"er o
yuncu çık.ardı ve müsabaka 2-3 
Kaba.taşını mağlU.byeti ile niha
yetlendi. 

HAYDARPAŞA - SAN,AT 
Günün son ~ı Haydarpaşa 

ile San'at mekıtebi arasında oldu 
Rakibine na~arnn ()Qk kuvvetli 

olan Haydarpaşalı'.ar derhaıl ha
ıkirniyeti aldılar ve ilk devrede 
iki, ik:nci devrede de ili; gol ya
parak maçtan 0-5 galiıp çıktıl.ıır. 

Şeref stadında yapılan .kı;rşı
.Lasmalarda da Darfu;şfak'1- İstk
lfili 1-5, Taksim, ticareti 1-3, Yü
ce Ülkü, İstanbul lisesini 0-1 yen
mişlerd:r. 

SATIŞ İLANI 
lstanuul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Hediye ve Niyaızi taırafınıdan V aikı:f Par.atar İ.daresiıııden 25178 
ikraz No.siytlıe borç alınan paratya ırnulk.aıbil biırirri del".~ıe i.poıteiı: 
g&itJeıııiJ.ırni:ş olup borctın ödemneınffiiınd•eııı dn.aıyı satılmasına k.araır 
varil en ve tamamına e'lıli vulkuf tanafıııırl1an (1290) llia ıkıymet t.ıcl<>
d'.iır ed.i1ıniış o1an Ayva-nsa:ratyda AıtJk Mustaıf.a oaşa ı:ıııa.lıafl<!Siııı.in 
Gü.:tıaın ooikııı.ğuı.da eski 8, 8 müil<.e= yeni 10,12 ka-oı No..ı. sağı 
Cen-aıı:ıı menzili, so1u Sa'WJJ vereselleriın.iın: meoıziil! vıo 'baolıQUSi; aınkaın Ah
met ve Tıriiıy.aınrla.fil ıkalfa menzili, ceP!ıem ydl itle QeWil:i bİl' lk§ıııgix 
evin evsaıf ve ıınesahaısı a'lağı.da yıazıl'ıd:ır: 

Kaııııdım ilıeTi giı:~b::ı lkaıı-eıliınaı:ı. biir amre üzerinde biııiru:le 
yıiilk ve dili ap olia:ıı ilki eda, muşamba. döşeıli bir sofa ve kaıreısiıı:nan 
b:i:r muıtbıılk, tnbırrfua, g00nillü iilti kliıp ve merme:r muslıuıktilu h<!a vw
d!ıır. 

!BİRİNCİ KA'r: Mıışaıınlba ooı;ı:i!i •b:ür safa fuxırıiınıdıe ibiır dıalaıp ve 
ilki <rlıaeıaın ilbare1ı1::i'!'. Biinıada el~k ıtesisatı rn evcuttıu:r. 

MESAHASI: T<ll!Damı 72 mıeıt.re muralbbaı olUiP •bwıdan 20 metre 
mımı:J:fuaı bıilıçıe gı<ıri k.alaını biınadı.r. 

Yukarııda budu~, ~·vsaıf ve ııneısabası yazılı ~ troruımı 
aQJk aııttırımıYa kmımuştı.ır. 

1 - tıbu ııayr.iımen.J<;u.lıüın ~ma şartnamesi 2/4/940 '1ıaırıihiııı. -
dm Jtıibıaren 937 /368 No. ilı İsba!ilbtrl Dör.diiiooü İcrıa da:iıresi.nin mu
~ IIllimaırasıında herikl<ısin gôrebillineSi için açı!kttıx. İl liınıdıao yaızılı 
ol:aa:ıı1andaın fa2l'a mıaCUımaıt adhı·aJk it;Jtiıy·eınl"ır, .iŞhu şaoılınameye ve 
937 /368 dosya No. siyle ımemuriyetiİl!rı'.İo2'e müı:ıacaıaıt e1ımı:llid'.ilr. 

2 - Aı1tıtırmııya iştir<ılk iı;ıin yut,;arırla yazı!'ı. kıymetmı yfuıde 7,5 
nilSbe!tim:lıe ıpey veya m.iJ11 biır baııkamıı 'b:m.inat; mekıtııılıu tevıdıi efil. 
[EOi.0<.tiır. ('.M.a.dde 124) 

3 - tootıak sıılı!bl aliacaıklıllarla d'>ğer <aıl!akıııd.:n'Jann ve U-ililf.ak 
halklk:ı sahi..P eııİiO!in gayriımeııftrul iiızeııiııırllelki haıklaırmı b.ususiylle fanrı: 
ve masraıfa dair olıaaı OOllia! larmıı iŞbıu llfuı l:aıı1illı iıııoclen iltıtbaren yir

mli. ~Ü!lı :iıciııııdıeı evralkı ımıüıS'bilt.eleriıy~ lhiıllikltıe ırnemuri~tiımıiıze bil -
dıhııımıl ıeri icallıeder. Alkısi hıaı1ldıe IJ:ııako!laır:ı tapu siciJ:ik, salbıi.t <ftmari'ııkça 
&at:ıış ,becfelini.n pay1aşrnaı<ırxlan haclç :ka.IrrCaır. 

4 - GöSteniilleın güıııde aırttıtımuya ilSt.iırJıik edeıier arıiıtuıına şaı:ı!.na
mesiıni· okuıınuş ve tüzuımlu malfunaıt aı)hmş vıe ıbuın.Ları tııımaırneın kıaı
bul e!1ımli.ş arl ve ttilbaor d:oouırila:r. 

6 - Gaıyriım~.ıı:k;tıl 2/5/94.-0 tarllriınde oe:r.şeınlbe, gikıü ısaıaıt 14 den 
16 ya lk:adaır tst.anbuı: DöndiÜ!!ıOÜ İcra meımurluğımda üç defa bağnl.
dılk!tıaırı sonra en ı;ıc;lt dmına ih.af.ıe edlllir, Aıooaık arl1ıtıııma berlel'i 

muhıamıınen kııyıımıtıiln. ~ 75 İllIİ ~ veya saıtııı iSfıiıv'Ell'in a::ıı.ca
ğıııa riiQhan:i olan cfü{er aJ=alkW.aır bu]ımu,p da lıecreıl 'bunlla:rm oo 
gaşııtınrenılı;ı iılle t.eın.m ed';ı"llıniış alaca!kLa.rınm n""mı.uuaıx:l:an faızli9ya 
~ıOmı arzısoı, en çok a:ı<1rt.ıraıı:ı.n lıeaihlııiidlü ll:ıalci !ka:llm:ıı.k iliı< .. e aır<flt.ııııını 15 
güıo dalha 1ieımldiiit ülıiıle.rek 17/5/940 taa.ıiıb.'ittlıe cı.ııma giWü sıııaıt 14 den 
16 ya ikadaır İstaDOOl Dönillııcü hıra rn~ odll5lııırlıa arıtıtı.r -
ma bedeli saıtıı; ııstiyeDlin ailacağııoıa ruQhani Ollaın diğer ııi!ıır.akilılıanın 
bu ~ ile telII!in ~dOCırıllş a&caıkıhn ııneoınuumac fazl.8'
:va çılkmaık şa:rtlylıe m Qdk aa1iıbrana ihalle ed:illlir. B~ lbiır beı1er 
E.lkJe edil tm<Z3e ihaıle yıapılıınaız. Vıe satıış 1ta113bi düşer. 

6 - Gı>yrimeııilnıll ike~ j}-ıaıJe dUliıaııı. kimse deriıall veya ve

ril.en ırnülhbt içiıııdle parayı V<!l1meZS<f ihale lk:.aJ:ıaırı JleSlıd.llllru!D.-.alk lı:ellr

dils.iınden evvel er> yillmek ,tıeı!Wfltıe bn]o maıcı kiilmse anzetımiş cilldluğu 

bedelli.le all:ru(ya razı olWı:ısa ona, = olınıaız v~ ~a henım. 

on lbeş gün miiddetlıe dıımnya ~ en Qdk aııtit.ıx.aıııa lhalDe 
e;:liilllİJr. İki filı.aile aNllilllldalki faııik vıe ~ günller liı;ım yüzdi~ 5 dleın 
hesaıp oluıııax:a!k '.faiız vıe dJiığer zag:aırt>ıır ıcynca bü!k.me baret k.a.lmaıkr 
s=ıııı ıınenı.uıri(yet aLıcııdaın tamil o.'luı:ııı..ır. (Maıdlde 133) 

7 - Akı airl1ltumı.a bed~ haıriclıııdb olıa.rak ya!I!:= tlııpı.ı iıeırıaıit baıl"
çmı yinmoi ~ v.a.krf ıtaıviz Mlleliin.i ve ilhall.~ kıaıııar :µu(ıl!anm vıe!l'
m:iıyıe mecbu:rdııır. Müt.em'k:iırn wr@ıeır, lıen.~ ve ıtanrcifat ~ dıel-
13l&ye rwıııaıııden ~ lbısl<ıdiye ıriisumu 'Ve mütıeırnlk:iim vakııf iı
cıaıras.i ıfıcıya q d'.ıınatyrp ıamtttı:ıma ilı<deıliıOO!eıı. 1ıeıııız:il oluırııuır. İşblı 

gaıyıriımeııllc.ııı )"llka:rııd:a ~ lıaıııilb.te İStaı:ı!hul! Dö:rıdlünıii lcra 
merrııııı1Jlııhı odıasmda i$hu il"'aııı. vıe ~ aırıtıbıımıa ~ dıı,-

iruıiııııde sa.t:ı1wığı ~ aııumı.. (0016} 

.-_ .. - ~ ~ .. ' ~ -l 

ANİ TESİR 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA. 
TİZMA, SOGUK ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

~ .. • ...... ~ ı - . . 
. . 

TAl\\11\1 v• HAY~ 
3 1 Mar t 

P AZA R 
Hicri: 1359 Rumi: 1356 
3 üncü ay Gün: 91 Mart: 18 
Sefer: 21 Kasım: 145 
Güneş 5,45 Aksam: 18,33 
Öğle: 12,18 Yatsı: 20,05 
İkindi: 15,52 İmsak: 4,02 

- HAVA VA.l..llı'.hTI 

Yeşiı.lkqy Meooorolıojiı ~ths
wıınuındaın. al bınıaırı malUıınaıta göre, 
llıaıva yund!un. doiı;u bö>ıı;eleııinde 

OOk bul'U!tilu., diiıkeır V<!'l'.i-ırde kapa
lı, Tnııkya Maırma:ra :h.aJv-= Ka.
ırariLıtıiz kı(yıJ :aırıiıylie Eııren.iın ş'.ımaıl 

ık:ısıım.lıarmda nrevzi<i yıağlşlı g...;; -
miış rüz<ıadar Tt·aıkya Marrmara 
ıha.v-<:amnıd!aı şi!ma.l. ~ .. ıoo.lgefileı-. 

ı., C'€'11UP i!Jtikıaımet.iı:ırlen E'.J{e VE 

Oı1ta An.adolıuıd-a Y'Ell' V'-ır kuV'llleı1.1i 

<ilı'!er yel'lerde ol'ta kuvwiıte es • 
ıı:niış, Marma...--ıa ve Karadeni~ 
kaıra yel f.ortınaısı lba.\ıl.:ımışt1r. 

Dün. İstanlbu..lda hava çok bu -
l'ınt.iu. yaığ.,.Lı wı hafif oırajl o geç.. 

m.is, rüz.gfıTlaır şirr.ıaltlen sa:ıııiıve

de 7-9 metre hıril.la esmıi$ir. Sa
aıt 14 de haıva taeyiıki 1004,3 ımJ,.. 

.Jıilba:r iı&i. Silhuruııt en y.üikselk 21,6 
V'e <ın dıüŞ1k 6,0 ~ 'kıaıY -
dıd'il lrn!istlir. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
rektÖıü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRA.F Basımevi 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 liı:alık = 2000.- lira 
3 • 1()()() • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 200 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250~ • 

Keşideler: 1 şub:ıt, 1 mayıs, 
1 ağnstos, 1 lkinciteıırin tarih
lerinde Yllllliır-

13() ~ .§ t\ 
J. N l\At.. 

30 . 3. 194() 

1 Sterlin 5.24 
100 Do'.ar 146.20 
100 Frc. 2.9675 
100 Liret 7.4325 
100 İsviçre Frc. 29.2725 
10-0 Florin 77.6156 
100 Belga 22.18 
100 Drahmi 0,97 

- 10-0 Leva 1.8375 
100 Peçeta 14.1625 
100 Pengö 27.0525 
10-0 Dinar 3.565 
100 Yen 35.31 
100 Isveç Kr. 31.00:l 

Esham ve Tahvilat 
Türk borcu II peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurum 5 

~ehir 
1 iyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

19.50 
20.02 
19.50 

OYUN YOKTU~ ... 
İSTİKLAL CADDES i 
K O M E D f K T S :11 1 N D A 

31/3/940 PAZAR gündüz 
saat 15,30 da 

YANLISLIKLAR KOMEDYASI 
31/3/94-0 PAZAR günü 
aksamı sa.at 2-0,3-0 da 

YANLI$LIKLAR KOMEDYASI 


