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Müttefiklerin Yeni Planı italya Ve Macari tan Eski 
Mütecavizlerin cesaretini kıra- Arazi Taleplerini Tazeledi 
cak kadar kuvvetli, daimi bir . 
lngiliz. Fransız ittifakı yapılacak Musolini askeri hazırlıklarla, Italyan 
İngiltere bitaraf/arla ve bilhassa Balkanlı- Matbuatı da müttefiklere hücumla meşgul 
farla ticaret yapmak Üzere bir şirket kuruyor Kont Teleki, Macarların uğradığı haksızlıkların tamirinden sonra 

.. .. . Tuna ve A vrupada devamlı bir sulh temin edilebileceğini söyledi 
Almanya buyuk hır taarruzda bulunmak Uzere hazırlıklara basladı ..... . .. . _ .. , r _ 
..... . . . . .. 1 ' •-.:'- ~ 

ltalyanın Askeri Reisicumhur ~"'J'' 
Fransız Sefi-

H azı r l ık 1 arı ı rini kabul etti 
Müttefilıler• mütevec· 
cih gibi görünen il• gô•· 
terilen bu hazırlılııların 
gayHi, Almcrnyanın 
,.anında harb• girm•lı· 
ten zi,.ad•, /ngilter• rıe 
Frtın•aJan ba;ııı tauia· 
l•r e I J • • t m • lıı ol•« 
gerelııtir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 

Dünkü kabiııe içtimaına riyMet eden İnqilterc krclı Majeste Jor3 .. 

Londra, 5 (A.A.) - Fransız ve 
İngiıfü mütehassısları büyük Bri· 
tanya iJe Fransa arasında daimi 
bir ittifak yaratmayı istihdaf e
den bir plan hazırlamaktadırlar. 

Daily Mail gazetesi nc göre, bu 
iıttif.ak o kadar kuvve-tli olıacak· 
tır Jci, herhangi melhuz mütear
rızın cesaretini kıracaktır. 

(Arkası 3 üncii "a)lfada) 

TRAMVAY BiLETÇiLERi KAPILARI 
HER ZAMAN KAPIYABiLIR MI? 

Ş•hir Meclieinde bu meıı.zu <ızcrinde yirmi da
lıilı• •Üren bir münaAıaı• oldu. Neti c • d • bu 

mecburiyet biletçil•r• Jlfılııletildi 

, 

Hariciye Vekilimizin de 

bulu11dufa mülaltat bir 

•aat •ürdü 

Ankara, 5 (A.A.)-Reisicum· 
bur İsmet İnönü bugiin öğle-

den sonra Fransa bi.lı·iik elçi- ! 
·, si :\l .. ssigliyi Çankaya kiiskiin· 

1
) de kabul ctmislerdir. 
/ Bir •aat siiren bu k abulde 
, Hariciye Vekil; Şiiktji Sara
\ çoğlıı da hazır bulıınnıu~tur. ... . - _. 

Milli Şefin hey-

1keli ilk ola r ak 

Macar kıtaatı Çekosloııakyanın taksitıımde his e•iıuı düşen araziyi ~gal ediyorM 

Malatya şehrine 

rekzediliyor 
:\1a1ıa!tya, 5 (A.A.) - M~i ŞL~ 

fianiz ve ;mc~ hem hrimiz in· 
önıiiııün ~·.ıt.an h zm. tlerindl iki 

ALMAN, ITALYAN VE YUGOSLAV 
Zİ RAAT NAZIRLARI BUDAPEŞTEDE •• 
Rom.ı., 5 (A.A.ı l\'lt, .. ni, 

Mar~l B, ~glio'yu k, Ou cd • 
rek muıınaıile>'h tile İtı::lyan:rı as
k<'ri ha.zL """1an hakikmd'a bır 
saoıtıten f.,. görüşmüştür. 

Roma, 5 (R<ı.d}o) - itatyan 
matbuat, mut :dıik«dc İ al~ a a-
rasıncu ht:oaofası ac:ı\k b r (.'oik. 

mı t>Clt"lcı. orlt;gımu va7.maikıta 
ve bu mesele '(Vin tngiW:ire ve 
Fraıısan ın hur bi ibaz=a.lar da 
ge-ne ort!ıaya çrkacağmı ilave ~ot.
mE'kıteclıiınJ,ır. Ezcü.ınl~ • Popo.b 

1 
c', 't~ ga-wtesl 'bu mese!Uer 
lı!lJllunda vazd1l.'ı b T maka'cde 
dic-;-0>· ikl: 

:'vfü: eftk ı . h<crbı şiddctıen
dırmis değildirler. Ab:ukayı şid
dehlcnct:r.nıek b1t~an zarara 
u~ ne <ıt • İ =>yava gelin«", 
biz m İngf tere ve Fransa il• 
hcsırplaşacağıını:ız m t>cleer mev
cu.tıt.ur. Ve bugünlerd. ~eru m~ 
sele!er de ortaya çıkarmaktadır. 
İtalya bu mesclele<li halletmiye j 
mec'bınd'uır.• (Arkası 3 te) 

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

Elektrik ve 
tramvayın karı 

Bir senede iki buçuk 
milyon lira temin edildi 

b"'t;mblf: l'iıJkı!ııik ve traımr;a' 
.idaıı 1 rin ilJ, Bdedryeye cf°J<.ıiır ta 
rihı olan 1 t<wmuz 1939 dbn J 
ik.anunusani 1940 iinne kı:ırla 
<fıan 6 ay içinde l mJ!l.yon 10' 
bin 115 lıra 33 :kuru · kar tıem_ 
eıı!ihl'll'ı ımlaş!lınıştır. 1939 yıl 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

1 yüksek ve t.arihi eser erın i de cal). 
lanchracak bir h<y>iı.e-llllııiııin i·lk 
defa olar-Jk ~1ahıty12. ~Lmincle 
relı.ziıne hıa.i i~·t>m~da buluırnın 
Makııtya umumi mecıı;,, ie şe • 
h io· mıdisin.de ve büyüık bir 
haillk !kfül~i hı.;ıurunda yüks.~ 
tezahürat ve samimi atkıı;larla 
lc.ıın' ar v C!I'i ım 1', 'tıır. 

Al manyaya bir baskın daha! 
• Bu karllll' bütün sahirde büyük 

bir sev' nç uyarıdııırn;ş ve h,aı.llrn
:ınum m nnet VI~ tazim his~ırfu>e lngiliz tayyareleri Alman müda/aa hatlarını 
tercÜ'mıill' olmu~tur. 

Bu :ınaksa1 la val\ırnz.\ıı nya.se • 
tiıııde 1eşcld<ül ede!ı kom.ıt.e dl . ..-

geçerek harp gemi/ erini bombardıman etti/ er 
hal faali)l ite~ ·laır.u..-tır: Bu ese- B b I Al- ~ 
rin bu sene içındc kma'1ı Maıl.atya ! om a an_a_n __ _ 
ve Mala tyı&lı!ar iç n büvük bh - • 1 • 
oo<hti.ı·aTll'k olacaıktw. m a n g e m ı e r ı 

hasara uğradı 

Norveç üzerinde 

Jün meçhul tayM 

yareler uçtu 
tır. Norveç tayy a.re er , 
bu y abanc tayyareyi ta
dbc koyulmu~dır. Ya
bancı tayyare bunun iizr
r~ uzakla mışbr. 

Kahıre, 5 (A.A.) - Mı
sır tay 'a<recileriııin ta -
linı ve terbiyesi süratle 
ilerlemektedir. 

Bu sabah üç tayyare -
ıJk bir grup Alınauıdan 
Beyruta hareket etnı - · 
tir. Tayı are.Jcr pazaotes 
dönecclC tir 

Moskoı•;>, 5 (A.A.) 
Sovyctler Biı liğini.n P< • 
sıfiJ< denızındekıi Sov • 
vet naJc.iı} at~nt hıma ve 
.xltında kaiilelea' le va p
tıraoağı hakkındakı ş.
_yialar burada tevıt edı'
memektecl:r. 

Paris. 5 (A.A ) - 5 n;
san tebliği. 

"ostalarımız b:r duş -
ırum keşif k.olunu tardet
miştir 



BOYOK 

o 
Sami 

Genç , Yeniçeri ocağ1nı 
küHiyen ıa -vetmiye karar vermişti 

y: 
nıre. 

)«jf. \ -e: . 
Genç padişah, HU1J$)-n sel!t'l\İ!r

ile :Yeoııç=ı:iıOt:ıı'itı taııJıııınW1e lnlii-

- ıre - bir . ar -
~ 'kaf'il)'lr.le meydana koy-
ınu:şlu. 

iElvwdlc 'den cidui!'n ~i-
~ ):1 r hır 
dıüşmım •kol.lesi için ,padü,,aoh.oaaı-

>bımand:ıııt~ır.d:ıill !PK• alr
bııdı. Yer4°n.cr, Hu n S<'fe.. 
Oı:de de bu kıd n l("<lıiı:me ışini 

p m rn:ıllı:s.ırlı m · ' ha 
Y31J1P Is"..arbuta OOidülktcn SO!l!

!'8., A~ urada hiır 
kuvvet r~ v 
,-aıı; Yer.t°'""ol'l1.cnıı l!ıı:ı:!:aSlllill C-L.-

~ 
l:ın;;ı&:~ıt:lugu 
nrurci:k.."f- hır orduya sa1uıp !la.lt
mıya ~ Bu do:plıe 
i!:iıme)111 foı!Jı Hüse
JYli!l. ~ ~ 'ııııiçeııİ _.. 
lb:ı;lmıı faııo.aca lem t:moJk1ı'!ın 

1Jevall&..ı eyliemjşti. 
ılfu ·..ıe ~ve 

mu; fik.cri _yüz hırı ~- kıadaır 
trllLi t vıı:ttı . • Ulilllıer bu 
un uı:ıt:1:a:lııın .1:ıllık:iın bir tıaılode 
Ç'lldUlar .. 

I..ıclhi'stiarı seferıııııitı arleımi tn'1'

-..ıt:l[Jibıreı..t q'bııma~ ıMl:ııeıp
ı;.. lntbiıii ... "5Zlıl"_,,_ IHıiiıııe
Y'"" paşa i!le Nak:kıaı> p.:ıışilll!l!l ~ 
rmn Hıınryı1" Kant,.,_. Mırzarun 
~ 'e :Krı-Aı- ..,_ 
"Sl ~ 'lıitamı. ~ """ '!11111-
...... :ııtfietrOOk ıaz:.m geliır. 

H™"> şaha"""" dt.ckıobı.
ımuş obn !bir rrt c1'im ~ Sıü
i lV'llllllD .-ııj:l . Deıl>:ıi:l bıWlmıııt. pa

jJ~:!J]":~u uıllJulr '!"':~·~ 
,.... ... 111 1 ·( laırJI 111111 111 11 il. 11 t ••• 
Manifatura 
fiatları da 
ilan edilecek 
Mağazalara list61er cıstı

rılması ciüş- .. "yor 

Belecliycrıı ın meyva vıeı YG!i se4:ı-
ze fiyatlarmı bJ.dirmı 1,t '1.1-

ı:ıı:. dıl(er -yerlere 
ıtopi:::ın f ı.:ı..rı 1110,;1rrıır m:eı .... 
'8Slllllllk --21BTİide .roıgı bı-..rm 

aıl(~r eşyııılarda dıa tathııki <llı;ü
oü!.tme19tcıdır. 

• l.mliBb. "'nicaıtet Müdür ğü b~ 
tıssa l!IUlllİİf3tw a ci.nslıcınıne gö -
re Uıyaıtllllrmın mfkıta:"ını :ıGbit 
ı.derek burıllaırı listeler hal"1ırlle 1 
m~·azıılkıra acrumı içiııı. ~"
lcr Y'lllJl!Ill3lkLachr. Bu düşünce 
\.a1•11>m re~-~ loJ>lan<ıCW o
lbıın ilklbsıdı .lamıis;ıona tıidriL -
o li< '~ orada 'bir karaıııa baj(ları&
uılktır. 

~.llll!IDIOk ~<moove - e, mııni
fa1ıuıraıdaın sonra ~r madkllier 
<iiwil!d: .de .ıbıı ~ YllV.ılli. y;ı,. 
vaş .tatbik cmleo-. lkitir. B 'lb.assa 
ımıeıriledrııılıe ıilıııtildır ıu-iil.len 
ımıaddUlere en evvel tıdlb.ik <>. uaıaı
caıktır. 

VİLAYET 

~ Amir 1 :<roıı..u .. F ; Gdıiırd::lı:· J 
ktn keJ UJ: ~~ -

~: 

- 'lRlh im-.ıliı ı;ae 
ııımaa "Wl!t'lllD ııc-
ırayı. de-

Ylr.ı ıge-

-~~"'·· oo_..a .. 
1ıt: . li.ar, 'kO!lıe V'On:l'1Z .. Canımız 
lkd'tuğooıuz a}tmdad?l' .. l<d!le ge
ltilr.irrz .• Bır ~ '\ ·dırnz .. 'Bu ni
ce :lwl!d1ır .. Buna 'b o~at ~:r: .. 

.Qaııığımız, ~. ~r. 
iP'tıltil!ili .ır mncıc ıı-Wleve on 
~ aılJri ;rrdı. Bu ha:le taiha·m
muıJıııriiıt ~. 

} i<aıt, C.:,nç Osm .. Y onıiQorı Qe-
nı ~El:t.'OIUnıe acL e't'ID(• 

Ra:!f;a, Ol 

.mctydairııma .,:ı;ıkecierlocn, 1l:>Lrer, 
QJJrn.>ıc.m f!I çJl'.l!eldt. ade't -
ııaym.ştı. 

Osnı; ııı1 ı ordusu T.ı.ma "1 ~ 

dUşm:ıın =ınıe vaniığı. zam'3ll 

cd.-..a Y rummıa an arr 
.. ibeo ilciŞi ich ~ ri 
birer, bıırer ınuŞU. 

Y emç evvıcııce piya(lıe i -
~ :Hım yın ~il' mt heınPll. 
iıeıpm a'IJ'J mıma lbı;ı• ır d. :ııeda!rik e
diı:ı :ıer o.dlular. 
"(;enıç O>ınan, H~ıyn ,,stlf&m

de ~. Boş, 
~ 'SUlhe 't'ıtip IJoı'lııp ııılaı--~ fi'!h yare di.işıiıır. <tlİIŞti. Fakat, 
Y c:..iıçeıcilıoo ın g=ıuı, •:Uni. l<11ııırjhtıpl 
şOO.~ lıçiuı:lieın z1:nde ~ 
ırm:haıneılıCJ. ~e kaıdir "'-

Osman, YeniQeıri oc:ağmıın kiiJI. 
li,) • .,. IQğvına Jom-ar ~ıınıııııtii- Ve 
blı .k---hlç ıı..-~ . ~ 

EDESi ROMAN: 13 

llir mi? F.....-: ~ l miiaa:faa mine -
il> BOll!l=:)tu ~ı.eııı~ ıpaşa, bai;:ı;.,ı .!lımıinJ ll!llle <iü.n sablliı. 

llmmaııııd:l,...;I ,~ ha ibıır mı~ ...,._ 
ı:l:'lliillaıılll bıııımmı:ır=ı 'liHrtr-bJ-- .. we 

İVIEltSİTE 

İÜ • y ıı1bımcı -d< 
rıııeil!dtıAHi. l!ldıe ~11ci ıaym 
ıtxA,ı • ı8 ri-R\emı tall1-
m ijm!!$1ıımı.ır.t 'haŞ ,.ıırn.... b
ııaııt.,....'Jnn$bıır. 'Bu ttahmi !lın
'lıibmia m• Ff alk ciiı:ıuy ..-r; 

''Gençli'k,, • ey 
Afrodn 'ti 

iF'a
d3ımn Iİln-

·ne açı an 

sa 

.:AtroWt. ırvasma a• ~ l\:iJr ka.
..-iii:;aıtiir :'El\tijlJinden dı.:ı.layı 
miiddeiıımı ıımiyc Jl~t uıçı.r -
Jı. d:Jı\·a cd:ılm G.ınçllk• .ıs.im:" 
haftalıik g.aızet.enin mu.essra ve 
~ müdiiril İbsaıcı Orlıı.ıın'u.n 
~ mm Dönd!üncü 
füilye cı.ıza ~ ıre
vaım edilmi$tir. ııısan .ınijd:ı.faıa 

ıu ~Jt:ıdijii oo:o.erm vıazılı 
b.iı' .!Ilı ın a ljJ..;crnrıc\ e "lUlllŞ -

ıtır.. Xr-n8.cinnı sathr"'kası ol--
halklwııı:la ~ 

l1J ıık.et · ıtıeıı.'li.z cevap ı;eitzne... 
di,iılnıd:en durusma h:ıskıı güne 
bmııkılımıstı.r. 

8o te1tiır lan ha'k
kı n da ki tahkikat 

Yıedi.sı lıeYki:f edilen ve dördü 
, eı.iwf mulraılane Gle -

o.'Ut ooıın sa!tı1te miibııl!lli ıOOnden 
bamaılatan ıınaımıum on lılı' lkjşi 
b+tL ., ilci ttat'blıJi'kı• ~ ıdiiın. 
milddeiuımırnili:'kçe Dörcfilııııü S(JI!"\. 

~ W iııUÜğ·i:ıııe YEO{lm iııJıı r. TaJı
La 'lwaı .iA.lr.ata ~ 

ba<zt ~ tef!Hc!k yapınu;
ltlr. 

..-.:c ~
llıı ~ ıilkım*1 ~ <lliD-
jtımdım .. Miınlpl.-

-delk:i ""1ıuııaı:ııllt -ııeç V&>-

ikaiaı" ıı:::;xınomm haz1riııt< 

axı:ıl;1t:ıır. 
iBu ~ Ilı l!Ai .,ııüıılimrei< 
~e :lıevıı:Lıs]eceiı!lüır. 

BELEIDII'I: 

ir se 
'r• ı..-r 

e ancak 

~··~ 
T~ lll!:ııilih)?l ~T. 
Bu aeabş 1939 yılı baı:;lnıdıa ıba.şl.at
~. ~ 'Y7l evvetk.i yııla. 
ııı.amliiila.1l ~'Cllcu aıdadi aO ıbıin 712 
n:ikısıı:ııcy1le:li m lyoo-'46 lbiııl.'d~ 
:rııiiştüT. Bılı.-a geQ..ın yıhın :y<t1l. 

.mı. .. 'llİii1':İIXie l!rii:rıe1 yöicUUrı &ıılııa 
zb ;ı;zr!lrlııj;m!iı;ını 6 >&y :<içiımle 
14 hin 322 lira 93 kuıruş ııamr e
~. 

:F.ıı!kaıt bş me1111ı:mındıe ~u
clll' aıU:t~ zaırar ~ ıt
omerrıiş 'Ot wreıle 11139 ~ iç<>-
,.~ 'tünFMeıı eıım;ik l>l lııra 94 
W?"!tli;llıllk m m tıaımn c:ırıııııa
bilmiııı::ir. 

""çiik a erler .... . 

* ı:iı'Ja!~ :ı;ınıarue hilıhıııf.. 
sı. paıımık ..ımı.:a lbaş . .ıııımŞ aııUıı:. ' 
2000 .tan paımı.ik sa.lr!mış ve hu 
yıi.i7.dm İtıaılyarllaır :bize ki.~ 
~ ıbarQhı v.;ıız~te git-

-~· B ~ ·- :ır 
nıaddle\"dl' üıı:ırındıökı .İltal tyaın ıt:a -
~ı •vflmıı:f1m·. * ü~te baıhQes ne talebe 
~ baııllWınrmı. ~ 
m~ aıış ·E!~lıeri. 'içm 
tedbir ahıııınmıtı.r. 
*~ nJ!t~ 
vıız~ tetkik Ed...ııı .lamıisyon 
dün Limılıı Rel...lğinde lıoplan-

.:.":ı'.baaıı an iiı Wft!l&ı ı 'tıı!fik!ı: j 

BAŞTA ESE ~ 111 

ınoden ll(eıldiğ:.mdc mütereddiıl:im. 
re&m ı,ı:emrıştiın.! Nerınini mi, 
ıydk:aı. .!F'at may ı nu görm.iye gel
mitltim ? ... 

Ulakluırıın& ,;şakrıiık biıı- kah
okıilia mlaıdı: Fat.ıruı gii:]Uyor
dıı. ilt.atıV1i!t&ırım ~e ge
'liı:tuııişlerd.. Pamııilôktan !R!S -ı l KAVA~YELI 

f.: ı!!ki!Yii:mte?l !El'e:Jlköyüne. ık:ır 
dır; -a ·a · - . IOd:ama ıııinU-

.=ı::m.ıı:;;ı .ıı;;t::;ı::ıtıı. m• IKımı 
yo .. u. IBir ıııı uddet 

Si ..._ 

r 
\arcu ... K· iır ve 
lilkay1 ı duruvordıı. Ona dogm 3-ii
r .mı, ııva~ .k.aıpandmı, 
eılerı.rri ellerime ırldım, öı.: :mı, 
av..ı iıırmd.m, pıı:rmaiklannın ucun 

ıiçer.ı. 
gi.rıp girrnemc-kte dc,'in, "uraya 

- 'Miyet ~! ... 
ffi>önlip >bırkt.tlar. Sıı'lım: 

- 'lr.eşel&:i.JT ederız ded;, bu- ı 
yur58II1Za. 

- Teşekkür ederıın, ışı:m var 1s.. 
mzyoNmıı. Vepura '81>

cıılk 'Vl!lk.t:m Jail '· 
:F..ıtma aynı 'Sanem·.. Sım}<i\ C&

'IU _.. ~ ıı-Orüııec yüzünde 
!biraz ~. kabkahasmı.n ı.zi 

' ilcılmadı.Gene seram verine 
udııilt büktü. Beın ma,kl:aı;:ınken 

g ne w:a lııtsn ılı;alrltıdıasm duy -
dwn ... ~.ağır 'YOhııma de= 
t!dJ oru:m Amma rıA?rcye ,gide -
cq;m? 

:İstarlhul ~ vok ... Eve dö-

iyisi ma ·aller.min ~ 
,..;m,z rıdruna otu.mıa:mdı.r ... 

O dünden soı::ra b:r <LJıa Nar-

'"Jll"IIF"' 
ffl 

H .ı. 
11 nlıdHnı 

laştı, şimdi de 
·müşteri yok! 
Ha ukiA a alkı 

senc\erce "su, su 1,, 
( diye feryat etmişti 
( Şehrimizlıı e11 ı;iael ..,yı;ye 

yerlennllen biri 1>lnn Biiyül<a
dada senelcrdenberi acı fru:yat- ( 
lar halinde kulaklarımızı dol-

, d8'lln sU1111tluk derdi halloı.m.-
. du,."'u ihal6e mahalli iıaftan 1oe- . 
lcdiye suyunn istenilen -...ğbe- • 

J ti güsterınediği görülmektedir. 
\ Beı...iiJe w bin 26% 1iu git..i 
. büyiik bir mll5Ufla Bü~'iibda-
ya Üsküdar yakasından !ayet· 
lerlc su getirtmektedir. Bu su- 1 
yoıın evlere teni ol.-nası için 
de Eü~·iibda Jililmklarıoda. f _ 

• bin 712 metre boru döşenmış-
tir. Fakat biitüo bu masrııfla-

1 ra rağmen l!l39 yılı içinde yal
; nız li7 aheae lemiu &kııııuw -

ı, mi ·tir! Bu tıiı011eJerdea de ay
'Di yıl içinde 3 bin 228 lira tah-
sil lmumı . Halkm bu rae- \ 
betsizliğine ba.~hca sebep sn - ( 

1 
yun ı.iraz pahalı olmasıdır. Fa- .' 

· ıkat 11 da 1:anııidir. ,ı 
Buvaziyct karşısında belediye ~ 
~iındilik masraf edip diğer ada-

' fara •n getirtmem.iye karar 
vermi~ti.r. ı 

"- rl 
Feriköyünde 
kanlı bir hadise 

Bir adamı tabanca 

Son faksit kliring ye

liyle ödene k 
AJ:marlhiı"kümJtıı "harp yüzün

dC'!l Alınanıyadla VApın'laı
ll'lll1JiQ .bız.e t<ııllmı ı;1ımekte kd.iıııY'" 
l.ilid;;ı;r ~yi lbıbu., dın'ıli -
Ciır. 

Evwfc.e Ahna.n hiikunıc'ti bu 
\~J:ann son kı.lcsıtler:irııi ~:rl:ıest 
d6vlız oila.r.aık. · -lml$tL Ş1!mm i:se 
tıaı tilerırı. !k1.Jirı ~ 'l!"lil i!Yle ~ 
d/.ııın~,bi!nı\ kııiDJwl c<tım<t;tır. 

.A:ıi!kmıı:da yapılmalk.ta olaırı ye
ni ~eıdler 'taıman~ 
ıkJi:rting ıııruı.ışınası l!TlZ'llıaııdaiktan 
sı:ııını va,pudarıın bcdlcit ı 1ri ibu sıır 
nı:iJt, ödienecekl:.ir. :Ay.rııca A!man.
hır vapuırl:ıırmıızı kıeııııdi mayn 
<Laııı.aıları hari<rn.c ıka.daır Alman 
d.eınizci.Lıri ılı ı;ı.kaımayı ve Oil -

d311!. Tüt.lr: dcı>i.zc i lı:rine tes
lim olırrıcy. ·aıbul rt~lcrd'iır. 

.İ.ngil'!ere hü:kı'.ııırı.eti dl... ovdu -
ğu .wml!)a,ll(<:>; a r ::ııı. ~ 
!111ID!Za si.ıs,-,"' muaııncle yaıpınıya 

ve rrıiisad.. re etnınm !yıe kaaı.a.r ver
miştir. J31J):ıuna..eyh hııırp v&U
_yelti yaıııi llİil'pl'irlJll!ır ~ 

ltliıring :<nkı..'>rrlasının t.aııakkuıkun" 
d!an sonra Alım:ıınY"J(l.a buhıınoo 4 
büyiik Ve ırı.i vaııuro ~~ı:lk; 
i!nikiım !lıHaıl cı:ı.ıoaıtttıır. 

MÜTE 'EJ&aıt& 

r .ı. istiyor 
Ottıcıner Liın Tiarot lılıiıcfünliıi
~ 'hiır l;ı ~
Tixıaio:lt müd"oırnü A S~'.m 

vıe Beledive ~ -· · - Sai
fetin 'bu~ bu 1o;ı:ı o-
11<.<lciileır ~ az.»:,~ı u. ır 

re\iıma.lıpı11• 1011 !ı-a.rp ~ 
le ı:-ıfuallal ~ ı illıerı. siiTt••ıffii!'-r 
ve f:iy .:<.laıra • zam ""1lıe -
~.~ıya ~ 

kabzesi ve çak dır. 

kat add.:ıııl:nde kııınlı bic ıtı.ad:ise Bir m ıbi r · n :J 
olımuş, ırunıcıurııcı Kaına1. adıJnda ayağ m 1copardı j 
tıiın arlradaşı Y arın d!a ycdıı
mDe a:t cmib.:ııı.ı Kall.nııınaııu trOviip 
talbanca lcaıbzesiyle ve il:ıııçaJr

la nıülen~Jt J'fil· oııiııı.b. ağıır :ra.
ralamışlu, Bı.ikçı Veyto1.Ui dle bı-
çaıkl:a .UJh.dlt vıe !<üfür e1imiı,...ı,_'l1-
dıır . .Bekçi imdat ~içm iki 
eJ sı':'.ah aıtım:ı.ş ve gdlenı pd]Jsler 
Kı,ımal ne yaşan )'a'kafamışlaır -
dıır . .K.aıhnıar= B<:y~u :h.aı51talı.a
~ llca'ldmr~. 

Dün, A ..ıyeye verıı ıen maznun
lı;ıır '13 iıriıııc:ı Sulh ceza mıailıAııeme -
ı;md,. mı;ııuya cal:Hmi{llR . Ke-
=I ±.al ıı:eoe ev.ınde ırakı 
ı<,""1mn a.tılaır lk.i WJln ııeooere
camını:! ~. lııahçı.ıı:e çı
kınca Ka:.ramaırn eliııxie bııha ile 
duVill!ldııa:ı aıtll>!liren ı:ö:ıdüğ"ilnü, 
kavııaw.a tıaş)aı&Jkı ın aııkıııı:l:;ışı 

Yaşııırm ilııeıxh•.&.in.i· ıııymfıi(wııı hiı
diıııeıııiaı sebebi Kaıbr-ımu•ıılllll iken.
diııiırılin rıılkı eııkı cin JV'aıı>l.ı:ı.'ı J:Üo

ıııü/ ILüdıen hiddıetl.eılıı:J olıd'll$ıt
nu ııöyA ımı~. tıııbarııca vıe bıı;aklıa 

yar.ıılııııhbnı !İl!llkilı" ııderelk K•a.
manm dııvmdıııın atııaımıa nıeı:ır.ı.

s nd!e ~ <>Jf!CJlğın ıidtDa 

~- Kıııhr.mnaıım sıll:ıllıi -
"' \yl!lli Hd!:rnda '8cM'i ır -
ctıll c:.lıınadrg,..ctm hiilciııı 1W=aL 
i.e y_.,... ~ır:ioe ka-ar 
vemrrı ipt;;r. 

:rninl-ere git.ıned:im, köşk.lennını 
öniiındenı ~ ... Gönleır ıgeç.
'tiF'f' ODlardan, Nerm.iııı ıiJe ht
madan uzak ka.lmaık. bQ.?uma git
ıınive baştlzyardıu. Çümıii. anılao lıa 
yafuııde yaşatryorımı. 

He.le kı.ş ge1looe, .köıı.palı pence
reımn önünde, 90banJ.n horultu -
ınmı. riizıımn iın.ütilermi tliınh
yerck, haya lleııden kiışancler kur
m banıı biiyfı.k zev'k 'Oluyordn. 
Bu hazin bi rzevkti. fa:l<at fakat 
miiŞfikt., caın:ı yakındı. 

-4-
Ayse cadı, Ayşe cadı, 
Giin gene bir giiıı koc.aı4!. 

- Ne yapzyorsu.nuz 
- :İpek bü.keyorum. 
IGrugelıi aılmr:ıdan Jropmı:!ı.ğı iki 

tel 'SJIÇI ıpar:mııJdm= arasıı:ı:da 
b~ Biır aattir, d.ışa!rı:laki 
lirt.::ı>ayı diinliyar ıı:i;bi. dıı:lgı:n, 
scı;ıü dııru3 Dtihım. 

Hey l:ıel:iıııin ıııı;ız bir çamlığı-
na llan lBişk, ~ çıl-
~ ıbi.r ıtil?,gôrnı bhaçlacı .a;I
tında, ölümle ~ hiır hag. 
ta gıı:ı.ı, hü tün vücudü y.a.ra;ı.ı bir 
ha.ta .ı!i.bi. iıı.liy-Ord u. 

Off~<d1.m:a!ı.~ Mmıeıt J 
~ ~ '3799 ın.u-
ıınaıı-.Jlı - - ..,_ 
a:ıa ~ t.ramıv.a!)" Clddııs ın - ' 
dan çeıdkı:!ll 20 yaŞlıı;rııı:ııdl 'lıeı'

zi Haikllorydl ça:ıımıııış ~ ikıııı:ı:Jyo<
nu.n ..ıııt:ıı:ııd11 - mı JRaldl<:ı;nm ııı:va

ğı . Saı:ör 'bu ıka:zıı. !i.E 
d ı lr:.ııı1mıııımş ilcııc:ı:ıyonu cuıra:ııı 

ır~N'afa~..,... 
lk.aımış ve rllliıık. eı:t!kiııik dare-
ğ;iınre llııiittıiiııı. iiııcztr'lı · -
ıtır. iSu ;çıı:ı'Pmıı. mtiıc . ı;ıc>-

f örün yam >da oturan k;ınnyon sa

hili luışıııadaııl'S!öaiatım:ıoıtm" 
y aıraWaı- Beyotıhı haıs:taıban:mnıe 

~ • .mm yıılkal~"'!.ı.:r. 

P cereden apdest bo-
zarken sokağa düştü 
Ga11'3ltada Necati Bey cadde -

ıııiııdeıki Km-a !Miimöıed Gt~ 
yı;itJln "M~afa eg& &., Omar 
ifüııı. gece yarım alıııl.:1'lt boı.:malk 

iı;;iın tı<Wııın ,penıo.Jl'l5İllli. .a:c:ıtJMi >.e 
bu işi pimJııeın ~ 
loayıbaıieııek üç q ~ 
sdk.ajia yıı"'3I'iammslr. M\lll:ııtıellif 

yerleriııde:r:ı. ai/!:ıır sı:dlQ! yıaır~ -
:ıı.aın Ömeır Be.voi:'hı "bıııdta!ıarıesir 
rıı~ !kaı1ihrıı)mıışhr. 

Fırtmanı:n gürültüsü, ka.lbi • 
miıo'e, feveı;ıma lılızıır 1lı>i:r d'Dır -
gtııııliı.k vıeıımiı;ıltı SDBUyoırôak 

Nihıeyet !W .dqy-e ve ibelr-
ki ıQe be!olMp biır ~ aıl-
m:q; ıiçiın lla!dımı.: 

iNemı:iın bllr ri!}-ııdmı. dllkiı:ııir 
g;ı.ı ütıı-etti, -=ı ti 
gözleriımı:n dı9iııe ıl.ıııiılızrailt, ~ 

l.ar.ma =i:re . mıııaio bır 
o!!iÜe cevap verdi: 

- ipc1r 'hüJdiyarmr,: .. 
&mıra ıbm za:m.;ııııki giılai, i>ny 

edi:rıdil!;i!!ıi tür lboyım '1t:ır.mrn i\e 
ilirııe ett : 

- '.İpek bükmüyor muyum.? 
- Büikü~-m&ımı.ıız. 

- Sen&ıbük. 

Eb:.lıd.i, <ıdnı.ııı. ban.a doğru u-
urttı:; 

- Hayd. kopar da sen de bük. •• 
Müteredd ttim: 
- Ya acırsa?... 
- Oooo ... Duyduğımı acıların 

yanında bu acı h.:ç sayılır. 

<Ar~ varl 

Devlet 

ıda ıK:mı:ıerilb--ll''nıllS 

!l!"""f;,,,e "' 
tinde, tiyatro mektebi talcbcle
Tiain M · -Lcs I'~"-""" 
ri4ieuk~ \::oın("(fisini t'lnsil et
tikleri ve ~~ransız san'1ttk3.rları 
tarafmil.n ~o alkı lanilı1darım 
.ı.;ı•s• yor \ c 
ınbalir .-;a.ıı '.a.l.lcirlıırdaıı birile ko
ntL~tuklannı ~öyle anlatıyor: 
"'- arika diy•. tnıin olu 

fe\blade o•-.....lılar_ 
z 

Daruyor, riunn r teknır .,_ 
dil·or: 

- Harl.ka'. •. Hele jest.leı:i_ .ide 
sel{un alnıaları ... Dans sahnt..~i 
cichlıra nı· mmcldH 

---~ 
- Biraz n1üba1aga gi•n11f'diniz 

mi'! 
- K-u'f'i~ ym. Molie<re'i iıö~·le 

Ol aınak IM11ıL Emin olunuz, biz i 
1Mm11 llnı tailar o~ r. ~:ız. 
Çii:nkii biz t'i ve dar ..-ıcıer 

. içinde calı•ırız. .llalbuki esere 
ruhunu \:erınck laı:ımdır. Eserin 
nılo11 da budur. Talebeler İtalyan 
-Yliine giiu ~n .-... 

İtalyan usulü biruz tulüat de
meılııir. <lir-. iı;iııı sonıywnJE: 

- Yani tulüat nıı ~ezdiniz? 
~akııt - . iel'dtıiir, 

· tam yerinde ve doğrudur. ;\lo
tilme'i -. ...,..... laz-fır.• 

Ankarıı& 1m nniln~m bir sı
rada devlet koııscrvatu~rının ti· 
yatre ~-.& ı Mıl· 
ıret• ile ..c;u.·· veıc-.. da-..ı 

de '"''~ ve >& bn ,,mi 
istidatlııım e<l'Zll - ...... ıar-, 
jeııtloriıae auı;..- lbbm@iım 

- ·•t-
-· • • - E IUaırdıı, t ...... 

1'il oieceldc:ftir. Framu: 
~ ... -ioıier:auıı,. 
.ıe.1etıbm1Sel"\'"81ıllal'11tiyıııır. 

11 
t.!ı ıııflar ıa.;:;il.iE 

Oe:tiet . 8 ..... '"". 

1lııı:ma •·e ~ sııılı~ıine 
mekanizmayı sokmaınalıdı.r. Bu 
m<>ktep ıııakine .değil, ı..,_ 
iyi konu~an, güzel, yan~ız ko
mıŞMl • lar ~eti km ,. lir. 
Devlet tiyatrosmsdaa "ği-

q ~ey ' WeDck ~reli.et-

nda tiy 

cim:ı :a e c ı-. 

etime eser üstünde çalıştırıntl a 
•~I;nnala:ır. Ter c, JJC .ır 

iyi olursa olsun. nıhuyct tcrcü
ımed.i.r.. B.ultu. J'.alr.ncMlır 1-'crcii .. 
mc eserlerle t;yairo san'otkirla
rına güzel tiirk\"t!)'i bcmm CfDiye 
ve guzel türkçe~i ,ıi~ietmiye p<'k 
ıimk:A görntÜ)·onız. Biz · :atra 

meklelıi talebekrmin Foli R -
ikmın, , · · F'11zilm, Clel~tfin 

'EDnenin fü k~ le işe ma
larına taraltarız. De,·Jet konı;cr
\<ıtuarııun tiyatro talebeleri Fa
lUı z.ıtkı.yı czl>erl i, l\ecı9 

Faiiı, t::clilettiıı Ezineyi eınsı.l 
etmelidirler. Bu temsiller tek ı.,ılı; 
.... ~ düz ışık 11ltı.oııla, jcırtk
re luç1ıir -baü.ı:a katılmadmı, 

ruh hfiletleri sözleri.il ~es Joziy le 
rüz ettir;lerek verilllOe · ' • 

Bu nsile ile r no llY• 
temas edeceğiz: Eski eserlerimi
zi ihya etmek elzemdir. 

Xiirk .QaCuk Ü,yatusı ıi8ı l'üı:Jı: 
meı;ııllan ne lıııa.dar ~ bir 
kaynaksa, Türk tiyatrosu için do 
Tiık ı.riloi o ar zeınc-m bir 
kaynaktır. Eski tipleri naı.ıl yaı
Şlltıftıek lazııngeldiğini Türk ti-
yatrosu taJebe'ılcrlıı.e öğrC'lmeli
:yiz. Sıımıa ·ça e - · ı-'o 

Celıil tiyatro mektebinin nper
'ta.anna ve pragıaınına ginnel.i
air. A,ynaaz Kadısı• , •Bir ka
""* ıoıe.rilıii· gilııi cııederi ..,ı... 

ed< asıriara intikal eGecok -
hiyette eserlerdir. Yarın da ınn
haı.J.ak ki, ~eni ıariiellifler imi -
hin:ıiııdlln -alaJW1ş ıkr Y ...... -
lırdır. Yiymo ackteıaden çı
kacak sahne san'atkıirlarmm eı;
ki örf Ve adetlerimızi lyıce bil
DINeri ~tır. 

O.... Jet ti trasu l&b.ııeoi eski 
tarz LiyatronWl bütüu •ecibele
rım! sadık kalmaııuılda beraber, 
tiy..tr• ~-- h..- iı:aıl!lllıa da 
uymamplıdır. 

SELAMİ .İZZET SEDES 

Şehir tiyatrosu 

Cahide ve Hazımın ay. 
rılacakları doğru değil 

./Mııılrii a-'.ele.ıd.ın füı,j .Şei&r 
Tiy:ıı:lıro&ıı -.;aın'aııkar.lannd:ııın H.ıı. -
2lllTl ile Cahlaenin ıbu mü<'SSOO'•
dlıııı:ı :ay.n..acııilclarııu .h:albar "\'Ol' -

masc Şehir Tly-at.rosu .:rej.iııö
ı!'Ü .EN.ığıuııl .Mıuhı>;iın bı.ı ~ 
lkıılt';.;ı.1tile ~ alımiştiır. 

Kı:ı'llIJe!Ui sanlıılllki:ıımıoıı: Haam 
ff"" ııı.r ımub:a.?ririmi:e~ ırıiıy
.lemiş.llr: 

•- !Her halile 'bu, bi-r, J nisıM 
şakası olcıcak. jakat Z!!mım....SU 
yaıırlmaJITP umıtttl-rrrıtt bi-r şaka!. 
Bu aherin kat'iy_ycn astl t'e esar 
sı yokrur. Beıı varlığımı mem -
le-kete göııteTC11 bir ıııüesseseden 
nıwl ayrılabilirim? - Ha.ııtaııamı

du" dolayı bıı ııefe>r e&ıroeye ıif
ti1'Gk eılevıedim .. • 

.. -- ...... '.'0.-c. ·T L ·A-· .. ·R···' . 'N . ·· .. , . ·; . .. . .. , 
- . ' ' . .. . ' 

-·- _..... .., . .. . . 

TOl"T'A.. CiLASI 

O Y U N C A G I M 1 !, 

Biiokii ~ l<ıNen Diri · ) • 
lıe ,y.-ıyorıkı: 

'"Sen :z•_ınaıılarda, bazı top • 
tancılar şcbrin ot işi ile fazla 
oynanııya başlamı~lanhr.• 

Dimim. N a, .. . 

ysek .jlll c""* ·erdi: 
- I'eveld<tlli • . ' e fu-
"Yl'l!'B aymqıll "b~.şt-

marölJ,ar, • ·~-

mı 

e 
ib<:ıı4"ııllloci' op~ eritiyorlar, 
...., • apacaldan;a,.... h ·
ik.oi'ller.lleı, ~..ıcı-aım ya-
ıyarlınımı !. 
!Be(liwo'Ilerin aritilmeııi. il -

~gar· .. Be)k<4İn, birımi.
nevi ikıy...._..ti v<"ya bir mukad
ıı.... aıiığı e ettitiıni düşü
nerek, bu nasıl iı;, .diye, bizim 
Nooemo'llaya sordıun. 
Şu cevabı v<"rdi: 
- Aıııa.d ..-, Nazi şefleri 

bir gün de, kendi hcykellerinrn 
yapıl~ iimilli eıınuş
ler .. 

- !iled- tlaılim-
• loeJ • 'bri kısL 

..... ok . W1i.. 

SEL G İD'Elt, 

ıU!W 1':.ALI.K-

:BabWDl.e, yenHlen 'bir silriı 
gırzetenin çıkmak iiJ<cre bu -
ndnğn söylenip du:nıyor. Bn 

rivayetler, bizim N 11!1 cmOilaı
nın kulne-m.a da gitmiş .• 

- Ne dersin, diye soı-dnın.. 
- Alı1ımm, dedi 
- Aldırdığını. yok, liif o1sıw, 

iliye sorılıım ... 
- Alilırma. dedik a. sel gi

der, kum kalır_. 

.çoçu 

Tİ"YATKOSU 

Aıı'karacla, ·eni lwrul:ın ço
cuk tiyatros.unıhı, temıilkrin 
gece "aat 9.30 ıia ba..<lamasına, 
bi:r mulıarrir arkadaş ifıraz e· 
dıvor: 

Yalın, diyor, cocıı.klaı:m ı.u 
saatte u~·kuda <>hna&ı. lılzım • 
<dır. Münasebetııiz bir temsil 
saati seçilıniş ... 

iııim 'a ella, ayni fiki:r-
Jle değil! 
-BIQ'ır, diyoc,ımerıik~ 

.-İ.11. ~ tımazlar • .şimdiki ÇD 

caklıırm &~il ~le açı:lı: ki .. 
A.ŞEKİP 
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Tramvay biletçil ri 
( .Bll$taratı l incı sayfada) 

Bu maııtidlerdeııı tı=l:aırı 
laırtır: 

Fransız b inesı·nı·n umum"ı /B .. Meclisinin zi:~:n~!~~ı:,~z;~::.!7!~ 'I }·akında sebil" tıyatrosundan ~eki-
l d" k •• 9 t• lecek kendi besab111a bir orta o-

- Ilııanrvav ar:ibaılarına haOli 
~ fırLla yıok:u ıı:ıkma.ını

ya ~memur.an eclOOr -
duırlaır. 

t 1 kk d il k 1 un u ll. ; ımaı yıınu' takınu !kurarak merhum 

sıyasetı ın a muza ere er .A~,(A.A.)-B.M.!Mec;'i- !:s~·.~kluAlininyerinegcçecek-
sı ~tm Dr. Mazha:r, ~ ın G<ıyet hususi ve ı:iıli olarak Kahraman, fakat zavallı Ali • • 

evını 

- ıı. ·~her ,f.ev.ı:lr..!ruf rruıha 
~ bağımarak o :;tasyo -

n n '13fllIDi ooyliyCKJCl'>ero.o:r. 
-Tr.a:mv'a,Y a;rabalaırı sefer ha

lmde UIJ n kapılar kaı;al• dura -
caıkm. Baş•CJekil egno, Radikaller 

grupunun talebini ka'.bul etti 
Purıs, 5 (A.A.) - Başvekil Rey

r.ıaı..ı. Radikaller grupunun ta
le\;mı k;rl>\11 ederek scl' günü iı
:\'"ail mec • liİnl!:l he fi korp ~ ha
lin.ele ü;tı:mamdan sonra yeni ka
lbmcrnn umumi s yaı;ıet ba"kk-n
da nıüzalrorelıcr cer~yan etnı€sine 

karar verm,ştir. 
Paris, 5 (A.A.) - Fı·ansız t.ca

rot neza.ret:nin gelecek aydan iti• 
hare .. bütün Fransada kömür sa
tı.,,ının vesıika usulüne tabi tutul
masilla karar ver<liği ö~bme!<
tedir. 

iNGILTERE, JAPON - AMERiKAN 
1 H T I LAF t NI HALLE ÇALIŞIYOR 

Tokyo, 5 (A.A.) - Japon Ha- J 
ticiye NNaretiniın bır mümessi- 1 
lıô Tokyodaki İngiliz Büyi.iık e!Qi
si Crai:gie ilıe J~ hariciyesi er
ltanm<ian B. Yamada'mn 13 m
ııanda ~ vapuxiyie A
tı>erikaya hareket edecEltleriıııJ. 
bildinni: tir. 

Mezkür mümessil tebC3lliim e
dere!< şun.laırı illiive e1miştiır: 

Bu su:ret'e Craigi.e Ye Yamada 
apurda Asıımamuru had:sesi hak 

kında görüşmclore devam edebi
lccek1=!ir. 

B. Yamadanın, Asaınaımaru işi
. h~ memur edilıni;; oldtığu 

bıı münasebetle iatrrlaıt.iimeıkta
dır. 

Diğer taıraftan a:brwHı .mıW -
mata göre, B. Craigie, Tokyodıım 
OO:reloet etmeden Japon Haır.icj,. 
ye N azıın B. Arita. ile görü.şecek;
tir. 

Kı.ıılrumin Şimbun gazetesi, İn
giliz büyük elç.it;infil 1.ki rrıemre
dı:et aırasmda askıda.iti mıeıselıe"!er 
iQin bir aclaşmaya vaııınak ianka
ru haklwıda B. Aritaırun :fiıkrmi 
~emruye çalışaoaıktır. 

Ayni gaz.eleye g&re, Sir Craiıgiıe, 
Ruzveıt ve Hun'ü İnl(ii't.erenoin u
zak şall'k siyasetine müzah<reıl: ve 
Japonyayı Avrupa; haırb.nde müt
tefilıılere iltihaka imale lçi:n. l.kııaa 
çaıbş:ıca:kt>r. 

ta nın askeri 
hazırlıkla 1 
(Başmakaleden devam) 

io.~. Etse de BalJwn devlet
lerhıiıı deniz kuvvetleri, İtalyan 
donanın lDa 11Jl!Z&l'1111, O kadar 
uiftır ki, böyle tedbiıiere lü -
zum yoktur. Sovyet Rıısyaya ge
lin.re, onun ela Karaclealı: filosu, 
İllılyan dm>mllll3SUHl.an zaiftır ve 
boğazların muhafızı olan Türki-

e ne Sovyet, ne de İtalyan do
aanınalarının Çanak.kaleden gi
rip çıkmaiarma müsaade ehnez. 
O ha ide! İlalynnın d~zde harp 
edebileceği devictler, yalıuz İn
giltere ile Fra.rıs.adır n bu iki 
de\ let, İtalyayı, sade demir par
maklıkl.an değil, billün binalar
daki çivileri söktillecek kada.r 
demirsiz bırakabilirler. 

O hade, İt<ılya müttefiklere kar
şı, JUman7'arun yanında harbe 
nıi girecektir? 

Divorlar ki, So\-yet Ruı.ya, Al-
ya ile beraber harbe gicmek

ten imtina ediyor, 1\10\otof bunu 
açık~a sö~·ledi, Stalin, resmen söy
lenmed~n evvel bunu, Hitlere bil
tlirmiş, llitler de, Brenner'de Mn
solini ile görüşerek o Alman
)"a ile beraber harbe girmesini 
teklif etıııistir. O da, bazı mü -
lıinı t"·izler ınukabilinıle buna 
razı olmw;tur. Sovyct Rusya sah
neden \·ekildi; ltal~ a -un yerine 
sa~ne~·e ~"l'lunıık üzeredir. 1 

ltalya, ··cdi aydaııberi de as- 1 
keri hazırlıkla.r yapmış, eksikleri
ni taınaınlamıştır. Nitckiın 1 Bü
)ul< Harpte de böyle hareket et
mişti. Avusturyaya kar:t harbe 
girmeyi tas.mim etrnis ve bu mak
satla 191' ağustosu b~da lıita
raf kalarak ma~·"' Hnlarma ka
dar, oa ay müddetle harbe Jııwr. 
laounıstı. O &anl31l.ld İtaly aa baş
kunıanciaru General Cadorna'nın 
hatıralarını okursanız İtal~"'n or
dularının bu on aylık müddet 
zarfında, mühim askeri hazırlık
lar yaptığın ve ancak harbe harır 
olabildiğini görürsi.iniiz. 

İtalva, bu harpte ıle, yedi ay 
1 

llıiiddetle •garri muhariplik. a- ı 
dını \'erdiği vaziyette kara, hava 
\e desıiz ordulanam eksiklerini 
.....,IAIDladı. Şimdi nıütteilltlere 
kar ı cephe alacaktır. 

Cu iddiada lıulunanlar, kimbi
lir, belki . .ıe billı4.ır1ar. Belki 
de, İtalya, bu sürprizler harbin
de, Yeai hfr "1irpciz )·apacaktır; 
fak2t, bizim fikriıniue, İtalya, 
harbe girmek istiyor idise, bunu, 
e~ ınüsa:ı ş:ırtlarla e)lıilde yapa· 
bıtirdi. llatta kısınt-ıı hazırlıksız 
<>Isa dahi. .. Bir defa, İt~lyanm 
L.ı::.ırt a olması :nasıl kabul e
dilebilir ki, Sla>..., uscıllıı~ her 
!~sat.ta yediden )'etmişe kadar bil. 
tun ltnlyan milletinin tepeden 
~ırnaga kadar miisellah ve har-
" hazır old ğuım söylüyor, 8 

lildJ"tln itıılyan Eııı;i5üı>ün ta
llrruz iciıı e ir beklediğini rea
IDcn il;W ediyor, bilmukabele 
Dıcınleketin her tarafında •Nb, 
ICorsika, Tunus, Cibuti, Süveyş!• 
•esleri yükseliyordu. 

Bii tün bunlar, 193' cyli'ılünden 
tok ~vveı sö~·lend.iğine ve bağır
tıldtgıaa ııöre. İtalyanın. daha o . 

tarihte borbe hazır olınanıa.ı.ı ka
bul edilemez. Habeş harbinde ve 
İspanya dahili harbindeki insan 
ve malzeme zayiat ve sarfiyatı 
yüzünden bazı eksikler bulundu
ğu kabul edilse dahi, Ahnanya 
ile beraber hemen harekete ge
çildiği takdirde, İngiltere ile 
Fransanın a.z çok baskına uğrıya
cakları malfundu. Çünkü onların 
eksikleri, ınulıakkak, daha fazla 
idi, şimdi ise vaziyet değişmiştir. 
İtalya, hanı hazırlıkları yaptıysa, 
müttefjkler daha iyisini, daha faz .. 
!asını yaptılar. Dün, Mısıra \'e 
Süveyşe az çok muvaffakıyet ü
midile taarruz edebilecek olan 
İtalya bugün, silah patlayınca, 
bizim eski Tııablusgarp ve Bin
gazimiz olan Libyayı, Erilreyi, 
Somaliyi, Habeşistanı kaybede -
ccktir. Harp oralarda bitmez, di
yeceksiniz. Öyledir amma, İtal
vanın müdrıhalesile müttefikle
rin harbi Avrupada kaybedecek
lerine ve bu İtalyan müstemle -
kelerini geri vereceklerine dalr 
deliller de yoktur. 

Fakat astl mühim meı;ele, İtal
yanın Alınan zaferinden ve İn
giliz - Fransız mağlubiyetinden 
nasıl bir iı;tifade temin edebile· 
ceğindedir. İtalya, bütün isteillk
lcrini alsa dahi, Nazi Alman yası 
gibi, geni ·\emek, genişlemek, a
labildiğine genişlemek hırsına ka
pılını~ bir devlet, İngil.tere ve 
Frllllbayı yendikten sonra, İtal
yayı, bil> ük biT devlet olarak 
bırakır mı? Muzaffer bir Alman
ya, mutlaka, Adriyatik kıyılarına 
inmek ve Akdenize çıkmak isti
yecektir. O zaman Alınan ordn-
6tt Brenner'dcn ve eski Avustur
ya ile İtalya anısındaki dağların 
diğer ge(itlerjndeıı bir çığ gibi 
ccr.uba dniru yuvarlanacaktır. 
Daha 22 sene evvel Triyeste, bir 
Cermen tebri idj; İngiltere ve 
Fransa mağlup olur da kuvvet 
müvazcnesi b,.ozu1ursa, buraSit yi
ne bir Cermen şehri olllllya rnab
kômdur. İtalyanın :kuvveti, ~ 
maiden kopup gelen çığı durdın
ınıya asla kafi değildir. Buuu İ
talyan de• let adamları ve Büyük 
Harpte, A\·ustıırya >e Alnıanya
ya yani Cermenliğe karşı harp 
etmek istiyenlerin llayraktar -
!arından olan Sinyor Musolini 
pekaliı bilir. 

Onun içindir ki, İtalyanın, Al
~anyayı mına{fer etmek üzere, 
Ingiltere • e Fraıısaya kan;ı si
IBluı sarılaaığını sanmıyoruz. Mü
temadiyen devam ede gelen as
keri hazırlıkların manası, hem 
kuvvetli olmak, hem de nıütte· 
fikleri korkutarak İtalyanın iste
diklerinden bir kısmını onlardan 
alımya çalı mak olsa gerektir. 
Aksini akıl ve mantık, hatta ta. 
rih kabul etmiyor. 

İngiltere ile Fransa, sil.ih şa
kırtısı üzerine İtalyanın dilekle
rini kabul e<lerler mi? Eğer, hu 
talepler, ehemııriyetsiz şeyl<}.l"se 
evet; fakat; geçen seoelcnle bağ
r~ lıağnşa istenilen ı;eylase, 
hayır! 

ABİDİN DAVER 

ııiyıascıiııde ~ lııniir } - duydugumuLa giıre Hazımın ku-
man ıiŞ.ierı 'lJlllllJD1 .m:üdlürfüüğ<ü 1935 racağı bu yeni orta oyunu tıaJwıu geçindirmek için 
yıh heıs:ı!bı kat'isiınc ı~'tıdıa lo:ı3bl:llr da ~o~ le olacııkmış: 
m· ve Türkiıye - Sovyet ihüOCİI- Pişekar: N a z m i A c a r ..• Diyerek, Alinin hiııııetl-4;. hoş-
metleri •asında müooki.t demir- Kavuklu: Hawn ... Kavuklu ar· nı.itısuız:Puğwı denlr.ı.l ~ ~ 
ydllırı mıılkıl\e.tsiınıin 21 i110İ maıd>- k sı: Ressam Şefik ... ı$akı: İbra- ilştı: (Fart.mı.a) ie (A'.li) rııin 
dl.siri.n 2 nıci ftkrasının tadiline him Hoyi ... Kayserili usta bodos: izdıivıaçfarı, bu s.r.aaıt a.'tm.dıa V'llı-
ait ikanun layih.aısmın dıa bi.rind Kitapçı Semih U'ıtfi... ·Balama, lkııa g(illdİ. (Reswütlah) 111 lk.a-
müzalkeııoesinı. y31>r!:ı'.ll1r. yani doktor Limokondurusaki: naaıt;J)erver ve f.aıziJetlkfu- k:>zı, 

Matbuat k Akı;am muharrirlerjndeıı Hilali... Hami!ie denilen fıdi lhir döşeme, 
anununa Bal.atlı bC2irgiın: Son Posta mu- iQi hurma lifi i!.c dolı:tıırumı1.11Ş 

apılacak ilaveler has~becisi Lem'i ... Ka.layc! Hay· 1biir deııi yastık:, hububaıt öğüt-
J rettın: Aksamdan Huseym Av· ııu:Jk için t:aştan bir el de~ 
Aıikıaııa, 5 (iKDA:!\1 mtı!ı®ıi _ ni ... Ayvaz: Defterdar dikinıha· ı:ı.i ''!el hi:r me>tin kırlbıadaır:ı :ibaret 

riıııdon) _ M:ııtibuat kaırııummun nesi makinistlerinden il. Sabri... oL:ıın cihazını al.'.ll"aık, (A~) nin 
bam maıdlde!Jıe<ıine yem nüküıınLır Aşçı: Gııreba hastahanesi katip- IM<ııımeıtgfıtıma na:kJetlti 
ilave ed:ccl< o.ll:ıaı. ikanun .liıylib.a& lt>rindcn Zeki ... Baklavacı Hac• Mi, seııe1a-deriberi ,..,,.,.,"' 

Fişfiş: Ömer Rıza ... Razaki zade: ,,.~...,... 
~~,:. M~b·7 ~. .. -lnıİdXle mü· Nahit Sırrı ... Bir"ucı' zenne: Suat aŞk hicraını;:ırma g&ı\erdiği sa -
....,,....,.~ bıır ve "tı:ıhamımül.ün müikafaıtlm Deni.1; ... İkinci zenne: 'Peride c .. 
Bekarlardan vergi lal. .. Üçüncü zenne: Neriman Hik- buılımu~. Fa1mna da, saf 

mek ... Zennelcrin annesi: Nezihe teımiz i'll!San !le\'~ sin.in hi<; bir mıi-
alınması İsteniyor Mnhjddin... saıJ. ile ölQii,eıniyecek et recede 

Ş t t b S r. ç k yıü'ksek olan saıa.dG!me kıuvuş -Aıllcaıra, 5 (İKDAiM nııUboabit- e ure acı: a ıye... er ez 

ıı 'iııden) _ "'~~ .;ı· ~lb'·-· Smrı halayık: Va-Nu ... Zurnazen: Ney- muştu. 
ı.......,... ··~ ~ T fik N. B' ESlı.ıqı v E'!l!"af <taııa.fıaıda.n .w,_ .,,,;w..;;.ı,. "''""~ H--''-'-ıe ·bir kıa- zen ev ... arazen: ımen e- ,..-. 

~~.r~ .ı.v.......,, ıvw.:..... f :d' •· .. B'"rh y \ k deırilıen düı;,"" hedi'~~-t. , biır .,,, . .. . . Bu en ı ... ve reıısor: u an e e ..• ...-. J , 

mm proju;i' ılldl2i. ..,llmJ;:şt11r. İdare memuru: Halil LUtfi... müdddt sıikıntı<>Iz bir hayat ııeç-
proje ile l:ı<!kUr l1Iikcl< ve 'kadın- Eğer, Kavuklu Hazım, bu ta- >tli. Flakırt b'1-nz oon.ra, - (Alıi) 
l.ıııniaın .. OOirarJ.ık VE1!1'İS.i> ruırm kınıla bir ortaya çıksın, ~ta 'lriın ıknrkituğu - el.im müZ'!lyd<a 
ıoltıında, maaş, ücret vıeı t.alhsisaıt- Şehir Tiyatrosu olmak üzere bü- baş goOOteır<J • 
:m-ıtt!ıın senelik :koazaırııç >"'1'1? l!eııi· tün tiyatrolara top attırmazsa :Metin ve Jranaıa.t'_._ ""a'--a) 
niın )'liizcL omı. ı:ıi9botiiıOOe biır V'e'I'- ben buradayım'. ""'- ,,. , .• .,,,, 

uıııın zaman bu ınii2ıa"ydk:a:ya cıe<-
~.alıı1maısım, tekil\if eyı.luınekıte - OSMA."'l CEMAL KAYGILI suıra.ıı~ gtiğ>iis gerdi. O meşakı-
w.ı l!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

1 !kaıtl:i vaziyetiıni. bi:r gün bi:ıe ri-

Er zincan zelzelesinde Mu··ıtefı"klerı·n ~ robası:na sezdıirme... 
di. Zevci (Ali) ye karşı da kaJ.-

çalışan mahkumlar bıinrle zıeırr<?o kadar bo: infial lıis-
Aıı.k:ara, 5 (İKDAM Mııhabi - yeni planı $.'1medi. EV\1ela, yalnız. <Alil 

riınden) - Hüküınet Erzilıcan ıım saf ve ıXı.k mu'lıa'lfue"ti ve 
felaket: e;nasında yarorml:an v<> (Bastarafı 1 inci saytada) oowa da, ıbinıiıbın-iııııi :ınıü·hılmp dtin-
fedakarlıklan görülro bazı mah- Mütehassıs!.ar tarafından cWe yaya.<;eı.'Cn (Hasan). (Hüseyin) 
kUmıla.rm aıflerini deıı>~ elmiş ve edi.ioıı. ilk netice1cr.:n yüksek h.a.-p ve (Mulhsm) ismı n.deki ('.(at.'a-
A<lliye Veka.etihce hazıırlanan şıirasrnın öniimiizdeki i.çt.ı.ınaın- nru.n se.'Ri;si ile ikitilia e1ıt.i. 
bi.r layiha Başvekiı.lete veriılm.:ış- da, heyete arzı ihtlıruıl dahilinde- (Muıhsin), uzun zaınııını yaşa_ 
tL Vekffiet Hey'eti bu layihayı diı:. Bı.r plan,ı:n hedefi, iki mutle· .madı. F.a!ka.t (Hasan) ile (~ 
t:asvip etmiştir. La}-iha bu.günler- fik devlet ara&ında bir el bid'iği yin) Rarulü Ekrom.in aılcSi ara_ 
de Büyük Millet Medi»in-e verir- vücude getirmek O:ıu.p, bu el bir- smda kıymeotl ıbiıııeor hazi.ıı.e gibi 
l!ecek ve bu dev.rede müzakere ve !iği haki:katte, iJı:i mi.!letm ya!n,z; lbüyii.k bir se-.'gi ile- k:ll'ŞıJ.a.ndıliar. 
intaıç oluu.acaktır. harp esnasında değil, harpten Resu· ü Ekrem Efenıcıı:miz, (Fa.-

sonra da askeri ve ikt<sadi b-r tek tım ) -

Leh Başvekili Vey
gand ile görüştü 

Paır;>is, 5 (AA) - Polbnya Baş
vetkı iJ4 ve orou l:.ru; kııı:nıa.nıdlmı 
general Sikxır:::itl, geııerol W ey -
ganci'ı 'kabı.il -.de!rek ımrurı bi.r 
miiılfJbaıuta w~. 

Zola'nın 100 üncü 
yıl dönümü 

Paııis, 5 (A.A.) - ıElrnilL• Zol'a'
mn cbji>tımaınun 100 üncü :>'JI l:lö
nıi.imü. dün Panltlheon'da meras.ian• 
le tes'.id et\Hınt-1:.iır. Hertiot, Saır
t'aıuıt ve daha ibir QOk rev:ıt me -
raillıntı • ~ ı.ltıniıılıerdi.r. 

İtalyaı ı l arazi 
talepleri 

Roıma, 5 (A.A.) - İ ta:l~·ada 
damir ımnn:.ı<hkların kal<lııril -
mas> bl;ılkn.ınd'.ıı.ki k:a<ran rı"''" 
zulbalhs oo.n G ornale d"İta>ia 
bu iecfbiırjn İtalyaya bir mil.yon 
tıon iyi demir "lemin ed"<:eğı:ni 
1ıaiıııniın ey 'iyor ve dıi~·or ık : 

• Vakıa İtalya heıııü.z haq:ıte 
"-ıitLclir. Faıbaıt muı!ı:anplerden 
bir 1ıaırıaıfıın wtaı., tazyikine kar
şı ko)ıımıalk ım'-Clbu.riyetinde bu
hınuıycır, deıniT anı gami~ de -
mel<.tiır,• 

Bud:ııpeşte, 5 (A.A.) - Baş-

vetkı a T'-ll&i Meclis haıriciye en.. 
cünneııi a=ındanı mürekkep b iır 
heyet huzurunda lbe,YVll:.l!ım>.el 
vaızi.yetıe daıir bı..yaııaıta bulun -
muı;tı.ır. 

Kıcm.t Te.<>ki, lbe)ıaıı.aıtırun so -
mır.da, Maıoaa:i6Uıru.n amııru:z kal
dı:i,'1 lı~mı 1r.ıııni.l'ini is
UJdiğ fil, bu tron:iuivı, Tuına "hav -
z..sınWı w Avııupad.a sul'hiın mu~ 
hı:ııLazasıırm ve takvioye-.iı:ıd temiın 
eylıiyeceğini söylemiş ve •Bu Mar 
cm- siyı:ıseti, damın ayırbi kalacaık~ 
t.JJr .> Derr.ıiştiır. 

Bııdaptsşte, 5 (AA.) - A;)maırı: 
ve Yugoslav ziraat Nazırları dün 
Bu~e ziıraat foo11J11 7Jİ'.\-a
ıı:ıt eı1ım1şleroir. İW.yan ziraat 
:D321TI da fwm ~ ziyaııet e
d..ıcelctir. 

devlet halinde tevihididir. Hatta a Y1 SaJ(ına, (Aı'rl) yi 9Ciuna, 
Rasaın ve Hüseyin <b kuca11<1:aırı-

İıı<gi1tcııe He Frmısayı a!fil<~dar na alııvor ... Onl.arı, mübarok aba-
edeon mühıın meseleleri münke- . ,a, örtıiyar: 
re etmek üzere b:i.r FrMISIZ İngiliz · 

·~- •-- ihd bil I.Şte .. Hepimiz, b1r vücut 
paru<.uıen""'u ası e ınevzu;.ı olduık.. Siz benım (ebli 'be·"') im 
bahistir. ,. 

Alına.uya ~'11 citı.ım .anlatmak Ui,. (iill:iôıha) sunu: .• 
zımdır ki, sulh aktedildiokten son- Diyoııdu .. 
ra, Avrupa sulh ünü bu landı:nrak Falka.t Rı.suılü .laıhın bu derere 
ma.ksad~ <ınun t:ı.rafandan ~pı- ~i bu muazzez V'i.iıouıtllar, 
tac:ık h&hang[ l>ir teşebbıis, .Fr.ı.n ı<iddıor'.Ji bir mi.izaycka iÇ'indf; ya-
sanın ve İngilterenın ~·maz ııııı:ı kıav,,.ıhrynrdu. 
nıuk:abelesiıle karşıl.aşaıcaktıT. fu:ısulü Elkreın Efuncrıımıiz, sev-

B.İR TiCARET ŞiRKETİ gilil-e:I':nin bu mü &>il ih~l".n~ ~ 
Maliye Nazın John Simon, A- d"\"'

0 

biliyor Ye oof aırı düşünd\ikçe, 
vaıın Kamarasına göndercli.ği bir rahim ve şefilk kıa:lbi, hiıın oluyor-
teı.kerede, b:taraflarla ve başlı- du. Fa!kat lrend"ı-si ~ anı)a.ra "'W-
ca Türkiye, Yug<ıslavya, Bu'ga- dımEıdE>Cek haılde ~'lrli. Olldulv
.rı.s·tan, Yunanistan, Roına.ııya, Ma- ça .kMa:balılk ci'!m (hanei ~) 
car..stan ve fırsat zuhur ederse di-- d~ yıaşıyı:ıdlaır da, 1'.rmi crve. bir 
ger her h<.nı;i memleketle ticaret ka.c kıovun ve bıçinıin sü'lıii ile~-
yapmak üzere hususi bir şirket Qi.nınıalata'.ıeıı-dıi. 
kurulac&[(mı bildirmektedir. Vaıkıa, (lbe:vıtülımaıl) ~ ,., hü-

KABiNE TOPLANDI kıiıntıt hoızincsi ~I ıeıtın~ 
Kral, bugün Buclanıı;!ıam sa- ti. G:azıiarda al:ınaa'.ı ~ t mal-

rayında aktedi:len hususi bı.r iç- lıarıımn yü:zdle beşi, _ vevabıııt, 
ıtiımaa rivaset etmiştir, Vuku.ı>u- ban:l.aınn bedıı:O.:ıri _ar.ada bm-
kın degi.şiJ<lik netıceı;mde Jtabi- !l)jJkıtıe idi. Bazan Resu' c; Ekıru.'!m 1 
neye LA.nan yen nazırlar yemin Efentiimiz, bu paıMlarda.n fa.'k.ı·-

1 
etmiş1erclir. Jçtim.a.ı müteakip 
Kral, Lord Chatrie'.d ile hava ma- lıerc \"C muıhtaç olanJ.a.ra sa.dıa.ko.-
reşatı Arthu.r Lon~ore·u kıııbul '4>r veriyordu. Fakat bu <plll"aıda.ı 
etmiştir. kıen.di kı:zmıa. dılll1:adma ve ot:ar>un -
ÇEMBERLAYN'iN BEYA.~ATI kırlJlla bir d±rihcm bile ayırım•yı. 

alki'Jlnıd.aın --mm--"":" -"'-i, (Al.i) Ba..,vekil Çeımıbet'layn, Avam .. -..-···""""'' "~ 
Kaarıaırası.nda daıhi'li ı;ı er<lLın balı- nıiıııı bö)'ıe- ılıO:r yardımı kabı.il el>-
sEderok, inıgUtı.re ile Almanya ,.,_ ıınıeSİn11o ımllcin ve lh'timal dıe gö-
rasında bir mukay~ yap.m~Lır. l'01lJiywdu. 
Q.ıırlber.Iavm dem'-'tıır ioi. Kahraman - faık:a<t. zav.aliı -

, ·~ ... (Mi) eV'ini -->ndiinın<'k ,...._ ça.. cAlmanya harbe ta.mamıyle .,-, ,,.,.., 
ha.zırlanm~tır. Orada "Seferber loşm~ıta ıkusur et.ı:n:iywdu. Şeref 
edıi'ıecek kuvvet loalmamı§tır. vıe- ha}"siıı•eıt;.ni rencid. etmiyeock 
Öğreniyorum ki, Almanyıuia it- ıiş:lıri, büyük .bir ımeınnı.ı.niyellie 
çi noksanı vardır. Ve Polonya.. lkalbu; edivardu. Fıa.kat okst<ri'Ya, 
lıla.rla. Çekleri, Alman tarla.lan • <İli bırluınmıııyocdu. Ve ~ bu:luııı-
m sürnıiye mecbur etmek için va- :rı:ııadıib zııım;mlar da, Ram. ül1a -
tanlarından çekip çıkarmak sure- hıın <'ÜZ bebeği olan '!azı FatJıma 

li.'I , aıynıi kııyml!'ti hAi• o'mı sev~ fııi 
tiyle, cürme cürü.m ilave edil- tıarurıla.rı.. aç i<aılrvoıdu. 
nwk isteniliyor. Jliir gÜ'n, Rnsuhi Elkrern Efeıuli

Bizim, tam buııun makus te,ek- ıınıiz (F.,tınr.a) yı zivıa;reıtı. gitti. o 
kül<itımız vardır. İtiraf ederim 

gü'll F1aıtırna. son derece.ı:re rni.itu· 
ki, bütüıı işçilerimizi henüz faa. . . fi k 1 esini"·· RksuluJl:ı'.lı, ıneralk ve en· 1iyete getırmıye mu va a o a- dişe Ederek: 

madık.• _Ya Fa.tıı.ma ... Niçiın bövl:e me-
Cemb-ırlay'll, ııı;deıcıek ı:ıerşombe 

. j . ikı" .. ~-"' it b lül >-e ıınıilizunsum? .. 
günü 1ı:ııg ıterenın • ........., a;ıı i Djyrd, 1ne<ısürooün ıoebeıbini -
~ ve idare tarzı hıııik:kmda mü- al cıtiti. 
uikerede buhıırııı.ıl:.:alkıtır. Fatıma. mvela 00y emek, ~ 
· Mııınaoleii'1 liiıclıri Allıııe, ımeseı..- :mıedi.. Fa-kırt Rcsulufüahın isran 
ıUı son derece ehemmiyetine hiı- ü:ııerine: 
nae.ı:ı, müzakerenin hafa celsede Ebb·ı şik· -- • "-··ı, . - Ya ı... "}.... ,,,,ızy 
yaµılma.;.ını istem.iştir. 

çok çalışıyordu 
ih lkiryet yl: ıııı;'t:ıim. Üç 
ı?il!ldüx ki, eVll!llille ~~~-ecek hlı
ıııeG' giııım'.ldi. Bcnliırn ııçjırı, ehem
llTIİj"lfü yok. F alkat, (Hasan) üe 
(Hfrıi.N.in) aııdk &Ç"hğa d ımı&
ıınaıdı 1nır. Bu sabıı:h' aığ a:l:ı;l.aır ... 
On ia<rJın ~z yaşlıarı.nda.n kıl
:ıı lınıct~ i!ı3sııl d an i:ııtıralbı 
)çin derball mmıaza ıttu:roıwn. Ali 
de, son derecede mi.ıtees5i:r oldu. 
İş araınıık !Qll1, çıkıp ·gitt.ı. 

Dodi.. 
Faıtı.ııı&nm bu söı:lıer ı., Jtesu. u 

Elı:..'lGlll Efenı:liıni:zi son a nccde 
d& Un e1lt • 

- Krmn! .. İnsamaırm en bü
yük f.a:ırlatı, sah<c ve t.ahammü.~ 
düır .•. Kıaı:hr ve k:ısm: it, :lnsaıdı:ıora 
.:ıer ,aıacieti Mden '~ Taıl:i
oo 1r>1, an:.alk biır ıüztlerı mom
mm ""' ma;'ut etıti. Sa.na Ai gibi 
muımtaız Ilı ır şah;ryetm :ııcw~
ni D1ISlp eyllı:ıı:ll. A4, O!ihabın en 
..ıi2ıiırıidir. Ve sana <>kın sevgiı
ooi de, hiç 'biır '!". '!kı..vas etıınek 
ımiimkün ~ldi.r. Sa:kın /oe. :ye 
kaırşı şika}•"1: eıırnıe. Onım, samı 
ve wliiıı t arırıoa 9Qn clı:ıııeceıi. met'
bııt oı.aın. ~aıssaıs v ı rallı::ik 'lo."ı)bjnl 

rencıde ey:lome. 
Dıye n39Jhat Votıro!1. (FalW.TOO) 

yı bir lkıaç gün (A:.i) 'ilin~ 
dıer:ioı.na. tel'~ (Hasım) & 
(Hfu< !Y 'il) i alılp, trarJeı ~ 
avde-t "1Jt.i. Al.i, ıbol~ 'k:a.
dlar ~Jaırlm ~-rl:ın ~-
vıa:ııe:h. 

Alı'n:n bu mJz~ı;Jkıa,;ı, hür~ 
l:ıaırploıı:ın 2U:l:ıurur a kadlaır devam 
C'tit.1. Bütün bu ~ iştirak 
ed:mı. "~ hepsi~ de ~ 
lkalhramaıı..ılkııa.r göstcroıı. (.\J:i) 
Yl-'\ 3JI'tik Roou.ıiıllalb:m emil" ve 
~{ıe - diğer esılııaıp ~ 

inde -~ mıilıı kalbı.tl et:.i
cilli. Aıııcaik ondan sonm, Alı
nirıı ewııdelk.l hıa~'a.. bımz rebb. 
keSbe:\iliadi. 

* AH, :ı:arnanını boş ~. 
h zamaııılımnıdıa bir ~ 

:fiııik r ve ııdiit 'V3!Z1 ıv'ri ~ 
mİye ~ı., di~ ~ 
dan, amca zaıdegı .Abdıtı.:a!h bJn 
A'lılbaıs a baş başa ~ o 
clie'vımlıe malüm oları; ufünı ve 
fiinıimm 'tahsi\i:ne 00..0 Ed'i
yuW. 

İkit>i ~. Resulü Ekroın Efen
Ciımjıziın ilam ve Keaıata:tmtıdan 
auıııni deroo tle İlltmıde etmi&
J.er; :iıS.Bıni.vetıeıı ...ın yülıısek hlk:- 1 
ml'ik ,.e w sefelıeırmi bü1iin m -
oeelilklor >y.İ;ı ~mnişl:anii. \ 

( Arb..oı var) 

ön lqıq:aıd:m v ve aılkıa 
k111Pıd'an da lbileıtçi mcs'u!dür. 

& soın ma<lie 1J!lm 20 · ·a 
suren bı:r miiırıalk!aı;;rlo!n GOIJra. lo.. 
'bı:ı1 dlımmuıŞtıu:r. Bazı aza aıi<a 
~ıJarm bııanınasıııd:ıın b>letçı
:ıe.m mes'lt • wtu·lımal:annın doğ -
ru ojıını,y~ ı arabanın K-in
d.· olaııı lb lctçilerm Heır İStlllJ'YOD
üa lkailaıb;ıh11. ar.asından arloa Jta.. 
PtYa .geçomıy~l<fıeriın söyle
w.__ıer ve za:11 a:ı anaaşlıa.ıı. r&Z. o!an 
b.ı rtıA1stalıdatıi1eıı • l: ı ~wretle 
bEr <le ceza yülklameıııın hi~ dQ 
?nısafa uyıını)-acai(ma Jş<rret et -
mlo;lıertli.r. 

Bir ik ısını aza ıs: bu mrobı.ıri -
"V'L e, !kapıya en yakın yerde bu
ru.nan müş!ermin tiıhi tılt...,. 

. ssm istelmjşlc:n:ıİ'r. Bir aza da; 
~ soo.ra ~a;ııUrıı:ı ytri
ııe z 'llClr • ...,J<f.ımeıoini te!tlıif '*"" 
mi,lir. Bu "11!"ada maddeırUı cıeiaw 
tetkiki için .ciilNme havailıe o
lun.'lımn da ~;:$tir. 

Encümen nmnma :!zalıat veri!o
ıniş, k31>ıbnn açrk 1rn.tnasw:ıdal.d 
m:llı:rurhr ~ +.ııırı:ıaılar' im. 
!emek :r:ancııretmaen ~ 
es:ı.9 ın bunun hİık-n N1cılk im
Itanı n !sıb iruie 1a10lk o"lurıdıığu 
bi..dirilmlş ve l:detçileriin bu b.
yıtten çıkarıhnalan büıtiin 'lırem
''lOY ;v>rlarının daim« llÇ1ik ka). 
m:ık netioos ni ooğuracai?ı !ler! 
~i.iırüılmüst.ür. 'Bunun ~ 
madıde a\'4'.11<111 kabul E:dilırnif!t.iır. 

Tramvay ve 
Elektriğin karı 

( B~tarafı 1 inci tıaufada) 
açirıde iW tıu !kar 2 ıınil;-ocrı. 509 
lbm 949 ira 95 kıınıı,a ~ dl-

Bu ı.ıanıı 2 mi>ynn 224 bin 688 
Ü!'a 90 ~ eddıılııik ~ ...... 
dan 285 bin 20 liiııa 11 kuruşu • t>e 
~ 'lıem:in oJ:uoıouş -
ll!Ur. 
D~ 1m'lfditııll111nm>vay ~ 

!arııı.m saıyır:;ı da nrut.mamyun 
!111lmaidı.dtc. E2ıC'iiıne 1938 y1 ~ i -
çWile İ:!ta.nbtıl ve BeyoAJı:n.ın 
llıi!ııınil hııt!Lanooa 73 ~n kü -
sar yoku lıaışlıumr;ıkhı bu milı: -
ıfm' 1939 J'lhOOa 78 nıDyıcın kıiiııuro. 
(rA1rın$ıı. 

Bu Sll'l"'ellle sooı yıl ıçiııde ıtınaıın.. 
V'IW araoafbrmda. ~lÇen ~ 5 
mi(\'Oll 376 hirı 855 ~ fıazla se -
}-alhQt etmiştir. 

Bu dardlnn bj!ljjDQOılıarı dün 
Şehir Meclisioe veri:lmiış ve IE't
kilt oh.mınalk üzere birtQo'l enıc:ii -
n.-lniDe havaıl oı...ınuştur. 

BUGÜN 

İPEK 
fYRONE POWER 
FONDA NENCY 

HENRİ 
KELLY 

Sinemcaınt/o gibi 3 büyük Yıldız tarafından 

Büyük h.ı-ycc.a,nılar - Hıır>k.::liıde macera.'lar - Nefis h<r' aşk ve 
seı;ıtizeı;.t şaiıesert FranstııCB sözlü ve 'reTtltli filine ilave olıanıik 
FORS dünya haberieri , • ., Balkan kıır ko.o;:usu 

DİKKAT: Fi.lırmıı uzoo:h.ıığu dolavısiyle seıarıslıar: 
12 - 2 - 4,15 - 6.30 ve 9 da 

G«:e teınWl:lıeri iç>n yerleri.ıııizi eV\oelden aidırıınıız. • 
-

• 

İ BUGÜN SÜMER SiNEMASINDA 
Göreceğin.iz "" en büyük 3 Fran z Mtisti 

ViCTOR FRA.""«:EN - HA.RRY BAUR ve A:N'NIE DUCAUX'un 
yarat t llkkı-rı 

Taptığım Kadın 
Fr.a.nı;ız sabeseriıwı büyüldüğü, hl<;Si ve «ıtrvvetlıi Feeriık ~ 

ralıa.rı itibariyle seyirciiere heyecanılı iıloi seet ~-· 
Bu filmde bütıün kahr3maııılıklıar ""OOıtün aşk tasvir edilmektedir. 

ilaveten: EKLER JURNAL son düıııya ve harp halıerleri 
Bugün saat 1 ve 2,30 da. tenz;Jatlı matineler. 

Hülkümelin ı:ııaı;i:rı: ellkarı olan 
c&li Ujsa~· gazetesi, üç OOat 
~ıet nıazırrarınlJll hu :oi..vaıre>tlı ~ 

ıtini ehemıniyetk &aıv<\e!vtemek
teriir. 

Çl.trrıb:.ıi.ayn bu tekli1i ıt.aı;.v~ 
ve ha!fi celse yapıılaca'ğmı vadlet
miştir. 

ALMAN TAARRUZU 
•- Bugün TAKSIM Sinemasında 2 büyUk Film birden 
1 1) J A C K İE C O O PE R 2) Arzu umumi üzs:ine 

VEFAT 
Pııa:is, 5 (A.A.) - Allınanvaıd:an 

gıelen haberlere ~e, Almaıııyta 
b ır kuV\•o'1 "llotllalhüııünd<> bu !un -
ma!k üzere büyüık hazrrllk.: ar yap
mıı.klıdıchr. 

F RE D BAR T HOL O M E V ABDULVEHAB'ın eın büyük :ııaferi 

ALAYIN ÇOCUKLARI ŞKIN GÖZ YAŞLARI Vakit Gazetesi Başmürettibi 

Hayri Şahinin •beyisi Necip 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bu
gün Hıılıcıoğlundaki evinden kal
dırıla:rak aile mezadağına defne
dilece&tir. Aileaine taziyet ederiz. 

AJ/man Hariciye Nezaretinde 
'Jxoyarrı olıımıdu,i?una göre, mütte
flkfıenin lbrta.r.ıııfl.aca ~ Alinlm
Y:llJ1 .izıw ederek her~ bir 
barn\:dıiaıe şl:tdetlıe m~ 
'bı.i una.caJ<ıtı;r • 

Filmind• 
lstanbulda ilk defa 
Seanslar.: ! - i.45 "" t.30 

Türkç" sözlü - Arapça şarloh )'l!Di ı...oya 

S-slar: 11,50 - 3,35 ve 7,20 de 
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Dede, kararı nı genç kadına kabul 
ettirmek için palavraya başladı 

Dede ile Reng.ıgi.J.tin münaka- ı 
~· ı halVE-t halindeki meydanda 
eoey uzadı. ~aro.a bulımanlaT ._ 
ceride ba<J fevkaladeıl:Jüerin ce
rey B.11 eı.tiğ;ııı. t.alun.iooyor !ar, 
meydanın a.,;ıtlmasını, halvete son 
ııerilmesiru bekl.iyor.lanh. 

Münak.a..;anaı uzu.rı süroüj?ü.nü 
gören dede Rengi'ı;.il€ son söz ola
r a<k: 

- Peka:iı .. Tarik.af. a<Utp ve er
ik.anına göre hazıT canlar müva
oclıesmde icap edeni y;ı_pacağrz ! 

Dedi, dı.şan seslendi: 
- Derws Kazım, mey<lan açık

tır! 

Sofada püı- sükün daıkıkalar ge
ç>reo canlar tekrar içeriye dol
dular. Abdülfettah paşa, dede
nm buılduğu bu düzme rüya hi
kiıyesiıle bwxın vara<Xlğı oobice
vi önden kest~yar; dedenin; ken 
<hrnıi maksada doğru göt.üren şu 
buluşunu bir taraftan takdir ö
~ ta.raitao da !erin ediyordu. 

Meydan açrl.ıp caın.1ıar yede -
pnce dede pür vaık.a-r biır ıtavr1a 
yaııyana bu)ımdurduğu çifte hl
taop etti: 

- Sizm beraber yaşaanaoıza, 
tırlikt.e ömür ı;ıecimıame g.:.ılıe
mek iısı.ediği.niz geçiımBizlığ.ın:z 
mani .. Onun için aynl;maruz la
zıırngeliyor .. Ne derS:n Sacit? 

Saci:t bunu olı:.abul elü;ıiind be -
liMıtı: 

- Eywllah erenlıeriıırı! 
!Kocasının tereddütsüz dtıden:İll 

it.aıranııa boyun eğişi, za feve
nııııa baz.ır duran Rengi.gülü co:;
tıırdu. Genç kadın sade cür'et ke
"Jmiş bir taV11"la sözü aldı: 

- Demek bu emriıllzle Sacit 
benden ayrııl.ıyoc öyle mi baba 
ercnier?! 

- Evet kızını! Şeriain kestiği 
p&rnıak acımaz derler .. Tarika
ıbn verdiği hüküm de öymr! 

- Bu çeşit hüküm ne ~ena.ta 
&ıgar, ne tarikate dede ... Kocam.
la benim aramdoıkl g<!Ciınsızl.i,iıin. 
b o: farkında değili2, böyle bir fte:t 
olmaıdıiımı mii:,tereken söylü -
yoruz. Buna .. ~ siz bunun 
bu.luınduğuoa kanisiniz ve ••• Elıi.
ni:zıdeki nza üz.erme müesses nü
m ve salahiyett .kötü bda- ku!la
nıı;la alıeyh:rnizc tevcih ediyor, 
oııdaın sonra da şerıatm, tarlka... 
tı:n ahk.3.mına uygıııı hareket et.
ti<'!.ilılzi sövleınftttıen çekiıımiyor
sumız! ... 

Dede homurdana- g>bi bu ağ!i" 
sözlerı; ka.rşıl.adı: 

- Sen sade kocarıa değid; aile
ce ba,ii!ıt bulıu.rıduğu.n tarı.kate de 
\karşı gelroek bu küfürleri uzun 
müddettir iıaz.ıır.laıını6a. benıziyor
sun Ren~gü.I! Aklmı başına top
la klzını .. Bak, soyun, SQPUD ta
riki niızeıı.ine =ıın yılla; hizmet 
~. bu sayede .ki dünyasını da 
mamur etıniye muvaffak olmuş 
muti iı'ıı;:aın!&rdı.r .. Bu !lraı:a.rı .Sa
~ hanım luzımı.u böyJ,;, Pir hu
zuru say:ları darda toolığ etsey
dllı: h.ı.; itiraz etmeden: 

- Eyvallah! 
ı bastırır, yolunca amel edeni> .. 
Hailbulti ••. 

Dede, keııı:la. kıııırdrıru genç ve 
gıizel kadma .kabuJ etürıııek jçıiıı 
boL pa.l&vralı bir di&kora girişti. 
Renı:~I artık. bu<llara kulak 

;ısecak dıalde dejlıildi, şimdiye ka
dar hayatının nasıl bu ıelfıkk>lere 
kurban ed> d .gini; zekasının, hür
nyetın.in, i<ntih.aı1 hakkının, na
sıi bu ad.amilar taraıfıııdarı me
:oohınduğunu d~üyordu .. Gevç 
iuzın ka:fa•ıınıcla artık hiç düşünce 
kalmamıetı.. Ne a.ilesinın vawrıa 
dönermyl'(leİ(İn.I, ne tekkeden düş
~un ~girıi, ne yuvasının yı
Juld.jj,cnı fll.ı"keclemıvordu ... Göz
ler ımrarmış, çer.esınıın bütün 
kuvvet.ile, müdıtfaa kabd•iyot. ie 
şoy ıüyOf", söy liiyordu ... 
Dodenın ·buna lalı~rnilü kal-

11,an:ı.ı.ııt; art.ık.. O güne kad...- hak
ık.ın<la verilen bet· hükmü bir ku
zu tes.limiyetile kabul eden_ R en
J(İIR\İ~n is-;am 'Y'e ;ı.paç~ bir. ıfa
de ile ;ıclık hiçbir şey din}eıniye
cegini 'ıı1eri süriişi.i k.MşısUıda ya
pı.laca.k tek şey kalıyordu: 
~lü dü.$kün (!) etmek! .. 

Deden.ioıı u<vdurm<ı .riiyasi'lıe baıı
hyan hiıd16e onun da, pat;;ının da 
tam u;ine acıyacak bir iı'"'-:şaf 

J>:fl9İernl ışti. 
Paşa, bodayette ~ülür. he

yecana kapılıp ~ı aça!"ak gö
zünü yı.mıduğu zaman bu v&i
yett.eıı cok mütdıassis olmu~; lıat 
ta bir ara: 

- Yeter; dede! Yalan söylüyor
sun ... Hiç yoktan ortaya a«.ığın 
6U rüya ı.J.e Reni!'igwü ü.zm,ye 
hakkın yok! 

Di.'foerek Rengi.gülü "1ıti2am e
decek hır hal de takınmıııtı. Fa -
bt, illNlib< .. 'Y.İln feı'Üii Jrendi6i:ni çar
çabuk topadarn,. bütün bu 
y""ıl.aonlanıı kerıdl6i iç ]rendi 

gö<>)ll. sevga.ı hülıı;;• kendı i.lıti
r;ı.,;ı UJ(uruna ortay.a ık.onuld~
n u düşünerek sükut etmi<ıtl.. 

Hırlbuıki dedeo:uı düS>kün ed.ı:şi 
ile pa~arun ~1.edigi kendiliğinden 
meydaıı.a cıluyorı.;! u .. Düşkün olr 
dulttan sonr.t Roo,ıııgül artık evi
ne döııeıniyeccktı ... Dönm:ye yli.
zü olmadığ< l;:ior tıaraLa bıraılulsa 
bile dedenin sözünden oo adım 
~ cıhruyan &ıi:dc Hanımcferı 
di onu eve ~ değil bi.- daha 
kö:;kün semtine b.le ~a7.dı. 

Tabii Reng gul tekkede d<: ka
la-JOOL.d.ı .. Tarika>ttan <:.>karı-km biır 
Cailın tekkede, te~lerde ne işi 
e>Jurdu .. Dii:,künlü.k tezeM n bü
tün ~ clergahlo.ra bicu' der
v_i:ı gönderilerek bildin'lir, Ren
gigül bu himaye ve barınma yo
lundan da mahrum ka.l!ıor<lı .. 

Saide Hanımefendi :lllıe U>kmil 
akrabaları tarikat meseJesi yüzün.. 
den aliılaır.ınnı. kesm ı; gibzy - 1 

diler .. Rengiglil bımlarm yanma 
sığınabilir miydi? Bu da ıpek i:h
tima.J. d:ah:i)i.nde göırübnüyordııı. 
Eaer Rt>ngigü,j buııııanl"'"1 t>:n.ıe 
gitse de: 

- &ı; dedeyi ve tar ika ti tııh
kir ettim. Onun iç.lıı evden aynJ.. 
marn !Azımgeldi! 

Dese; buna inarulırnıy aca.k; işin 
.aslı .araııtırıJıııı.ca dede tarafın -
dan boşa.tıdığı: ve terika1ıtıen QıJ<a. 
rıldı..ğı nı.ber a.lınacaık; cıctık 'bek
taş; olan ana babasının eviııden 
atıUan br mah!üku; 

- Eşna! 

damııaı;He doarnga 'Y <ıcaık ol.an 
muhiti, bu maı;a! hikayesine kim
bk daha ne akla gelmez, haya
le ı;.ığmaz kıUplar takarak ~ .i6-
nıaıtıkırda bulunacaklıa<ıJ-ı.,., 

Bınaenalıeyh; tıpkı altındaki 
payandası <;ekilin.iş bir bimanın 
yıık.ıılışı gabi bir liıhzcde her şeyini 
kaybeden; bu kar, kııı ve kıya
metıte yaıpayalnlfl, tek lıe:,ına, ev
s.z, barksız, ödsüz, oca:ksız ookak 
ortasında kalan hır kadm; bir kaç 
dakika evvel her şey~ olan bir 
aiJ.e .kadın,, iken birkaı; dakika 
sonra güzelliği.n<icn ve kadın
lığından başka ıı.:çbır şeyı olm>
yan bir va:r:.k ha:linc gelince kenr 
dis?nc uzat.ıl.an kola sarılır; 

- Denize düşen yılana sanlır
ınıı;! 

Sözüne uv&ı<lk bu kurtarıcı va
sıtaya bağlan.ırdr. 

İ.şW?; Ren~! ıçin de •DÜŞ
ll:ün olduktan sonra uzanacak 
bu kol, denize düşen zavallıya 
yaklasan biT yılan mah.."yetinde
k.i Ahdü.lietJ!Wı paşanın kolı.ıruı 
S<t rılııcırk tı.. 

RC'llgigül söyledı, söyledi .. Ağ
zına ııeleni, aklından geçeni 00,. 

ğırdı, hayk.ıTdt .. Nihayet derman
sız chişerok bııılundugu yere çök
fü_ Asabiyetten kıp.kırmızı kesi -
len y ü.ıü, göz yaşkın: e ıs!ıanıan göz 
ler; bi.r yorgunluk ifa<lesilc yük
lü olarak yarı baygın bir halde 
sık sık nefes almıya koyuldu. 

Meydan<iaki caı;ı lar bi!"an içın. 
deo-.in b:l" teessüre kapıılrn:ıt;J.ar; 
için için Rengigüle acıyorlıaır; de
deye karşı gelışın, tarik.ate söz 
söyleyis n günah büyüklüğü kil'
~sında da ıırıfi.ale dü üyor!ıa.rdı. 

Dede gayet sakin görünüyor; ıs
tilwı bozmadan yerleştiğ, pos
tunda gözıer·m heyecandan hıç
.kınr g...bi s<iz söy liven Renl(igıi.lıe 
dikerek çok tebif«bır şe1· seyre-
diyomıw;çasına bakışlanno. ooun 
üstünde tutuy o:·du.. 

( Arka.n var) 

( 1) Düskün etmek: bekta.~i l er
den berh .. ngi birinı n tarikatin 
prensiplerini bozacak şekilde ha
reketi karş1'>ında kendi mürşidi 
t.lral'uıdan ihraç edilmesidir. Bu 
takdirde muhip hM;bir tekkeye 
UÇayamaz. belrlaşiler evinden u
••kht$tırıhr, - R. Y. 

Askerlik işleri 

Askere Davet 
hıt ... Aı. ""a.J< ŞuhEsind.en: 
1 - Ştım<lıye kadu.r muvazr 

:ııaıflık hl- mer ni yapınaırnııı 316-
33.5 (Dalı.i.1) doğum'ıu, cezall, ce
zasız (jaırıdamıa) ve (Gümrük) 
&JDJ1ıırııı TTıe"nst.ıp er:ı f. eskere ııev
Jtediliıcek.ler·. 

2 - s~ top.la.n.ına günü 
20 N.ısıın 940 cumartesi sabahJ 
s.aet <iokuzdur. 

3 - Bu celpte bede! kabul o
bmaz. 

4 - Tayıın olunan güOOc mıir 
kelılef1emı şubede hfı.zır bulun • 
maları iiin ol.wıua·. 

' 

. 

R A O _Y O 
- :>.ALGA UZUNLUGU -

7.A-Q. lt.'T a. WH il& it llw. 
'l'A.r. 11.Tla. HQ!la lt&w. 

l&Ua lllll& llt llw. 

6 Nısan Cumartesi 
lJ..30 f'ııQgıtlill1 H llJ:>E1IDl€ikeL 

ooa ~ıaım., 13.35 A):;;n9 .vw:_- mel.(>o. 

ro oj lııai:ül 13.50 IMfuıik Ç&
l lacb: Rııı.Ş.iı Kanı.. Oeıvd.ıt Ko
zan, V"Cinc, Re:,ıacl Erer. Oku -
·ynn: Mlü.:e.·~ Seı.a.r, l - Hür 
VC} rııi Jl('l:ılre'Vi, 2 - Rahmi Bey -
Hü&.ıvtıi :;aı:ık.ı: (Kı;min ımı:ıdl>ur 
ru hiit;ııL anı.;ıın), 3 - M. Oeılıiı
J/Jillırı P<;,. - Hüoo_1<.1i :;;dm: (&v~ 
~mı oom.ılın), 4 - S. ~ -
Giiıl.izaı· t.üıııkii: (B;..ğirııma ta.; b"'" 
sayılım), 5 - l<'ahrı Kopuz - Hi>
cm: ş:ıoılu (B:iır gıee"-Ciık sevd;ı\•iın), 
6 - Uşşak kıoı;m:>: (Aıhurdını d\iı:>
tüm J, 14.15 Müzik: HaJac tıürl<ü

licn, oyun ve ka:;.tk ~' Sa· 
dı Y a"c:ı: A taroan ''" A.ııiz Şen• 
"ıs, 14.JO Mü:zik: Riıvas.ıticuım -
lbı...- ba:n<loou (Şef: i ı.sa.n Kün -
4'0r), 1 - Si:mcon Roqtid: Ma.rı;, 
2 - W dıcr: Klari.neı, içim. ikon -
ser, 3 - Glliaıika Madr. it;t.e bir 
yaz go::esi, 4 - G. Verdi: Trova
ıtıare ~maın f~e;i; 5 - P. 
Unolı:e: .Bog.ı.ı:iıçinıcf~. (Enıter -
ıınc=o). 15.Hi/15.30 Mmilk: M&
<ocllie:r {p l). 

18.- Pl<JMJMI ve ~ 
-ı a.yaon, 18.05 Mü.ıA: Raıdö'o 
carı: 0<1kestıraısı, 18.40 K<vııuşnıa 

(Ywıt ~ "" savgiı9 I)' 18.55 ' 
S.ııbest saat, 19.1 O Medrket Wf

e.t ayan, A~ vıe ınıeıtıooroloji 
habeı1lleııii, 19.30 M'ii:z:ik: Ç31an 
.Br, RQ;qı. Kam, Cevdet K=ııı, 
VLtcilhe. Reııarl EM-. 

I - ~: Mw:aft'Er :tıkaı-_ 
1 - Hica>Jkar peı;ıır.M, 2 - Ze

A Dede - Hiıoııııkıiır ağır semai: 
(Gill;ıeıııde hıetTm:), 3 - Leyf ıa Ha.
aıırn - Hioaızık:iır şa.rlkı: (Nliırdıesh 
rıerd:ı aceı>), 4 - Muhlis Saba -
mtltin - Ricac.oktır şa.nkı: (Emin.e
min oo. ı\:J:1;ıe gird:; yaşı), 5 - Ha.
cı Arif - Hüzzmn şan'kı: (Me:ft.un 

oLa:l.1, 6 - Y esa'l'i Asını - Hıüz " 
zam ooııikı: (Yine 1m1i1:iiım 1ıaşaır 
ai,&ır), 7 - Fa. z Kap:ııncı - Hü;,
zam şaııtlu: (Sü<k:l iim bük üm sır
ırnıaı saçm). 

ll - Okuvan: M iıZ1.'Y)'OO Se-
nar. 

1 - K)Ema[, Eırr.ın Ben. - u,,- 1 
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Cin.si 

Yemekten 

sonra günde 3 defa 

Dişlerinizi muntaza
man fırça/ayınız. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Miktarı Keşif ve muh 

SABAH, ÖGLE 
ve AKŞAM 

1 
bedeli % 7,5 tem. Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati 

İsp rto tı.ııh:ımbaları 
Ş..~ ba.kııncvi 
paıraıtıonc:r 11..Eis<ru. 

50~ 600 -
t674 43 

45 - Flazaot~!k 14 
126 - Açıık ~lk. 14.30 

I - Klı:tıif w ı;arlnıaınesr mucibınce ıdaireın.ızm Şem..;paı;Q ba· 
lmıınevi paratonıe<r tesisatı işi açılk dmifüııe 50 aıoot t.wluımlba ı,ıarl>
narnıe w 1ı:roltisi ~lıııce paıumlık usuifuyle iohalie ohmaca.ktır. 

II - Keşif w mıııhaımıı>e1> ~eo-i mu"alkl<aıt tımınaıt..erı dkt
·ıdJtıme saa1'1:eri hi:zaılaırmdıa yaızılııdmr. 

III - Eksiltm .. 17 / J:V / 940 Qalşamba ~ Kabaıt.aisıLa Jevaıım ve 
mülbızyaat şubesindeki alun lkıcm>lıyonun<la yaıp1~aikıtı.-

J:V - Tesisat şarıt.namesi her güın •evazııın şılbisi vczncsiıııden 
(8) 11ruruş ımulkııbilinde ""' tıunwnba şıa;ııtmm'si 'Paıratsl'Z alııınabilir. 

V - Par.aıtaner tesisatı ~ ~ ırecekler şa!'lır>aımesiıniın (F) fil<r 

rıamım yardlı vesaiJde vıeı her fkJı i1ş iıçiın yıü:r.d_ 7,5 giivcrıımı. pau-a• 
lıaıriyle biıı\ffitıtıe merıikUr lkxmııisyona mü.-acam an. (2565) 

• •• 
I - Nürmlnl'5i ımucibince 100 ıaıclet :rerist.ıms açılk e'ksıilltmıeı uooı· 

liıvie saıt.ın aılmaca.k>t:ır. 
II - ıMuıham.mıeu l;:Ylcli 365 lira mııvaıkikat U unikımı 27.37 !irad!T. 
III - Eksiltme 10/J:V /940 ç<ı• şamJba günü saaıt 16,30 da Kaba -

t.a$l.a levıaızmı ve mübaiyaat şulbe,;,-nd~ alnın k()J11illyooımıda ya1)ı.'.a• 
~. 

rv - N'ümunıı her gün sözü g .. ç.en şıfuedc görültlbU.r. 
V - ~i!i-«"i.ıı eks ~ıtıme için ta<_V'İn edilen gün ve saıaıtte yüz• 

de 7,5 güvmıme parajariyl birlıilıltıe meıJkUr lının1>1Yona mürncaat-
~ (2728) 

Beyo<j ıı 4 ii11cu Sııliı ı-ıu· uk 
Hıikımliğiııdt'11: 

'l'aksim Alcarca solro:k 3 numa• 
r"J' evın birinci kal>rıda otur
mak'ba ilkeın ölen A vad'is Demır 
<>ğluuu: t.e11,ilwsınc matık<'lmece 
lJI konu 'lmu:,1 uır. ilıim tarih ınclen 
boşlronak Ü7; ı:e aılacak verecelo 
vesaiır ~-urot.lc :1 akaclm,,arnı bir 
""' mır.aısı;ı;iarın üe a!Y icinıcfo :sa. 
yor:-lu 4 üncü SuTh HukuO< Ha -
lkiııııl.tiı'!i.,._,ımfuacaat eıan.,.n.ıı..; müdı 

dal.inde müracaıart etımiyenl-ır h*'" 
lloınd:ı lkaımmru medenônıin 561 ve 
569 oocu maddelerJ hiikü.rnı,eı.:• 
llıafuik ediı.eocıği j( lan olunur. 

(25908) 

İstanbul Birinci ifltıs Memuf'
ltığtından: 

Müflis Hacı Mehmett Debbaılt 
hakiwrıdaki iifl:is111 kalkmasına 

- borı;lumın ~ tasarrufu. 
~cm mafüıırıın lkı..ırıdis ine iad<!sDeı 
'.i:st.anııı.ıfJ Birmci Tucaret mahlre
m. siınce 4/4/ 940 1ıaı:iliinde kanır 
verild'ii\'i ilan cxlunur. (25904) 

E'JSi:~~:ÜC ~~ ı--i-S-T A_N_B_U_L
1_l_E_L E-0-1 Y_E_S_i N_O_E _N -a 

~), '":ı - Hrist.aki - RıaSt Sil"" 
lk:ı: < Ça.mııa ook efudl:· ı. 4 -
Şerıiıf !Qll - Mnh ın şaırikı: (Aında... 
ımmn doi:srıınu dleStti crrıclie), 5 -
Mal>ur saız &maisi. 20.10 Konuş
ma (güır.ü:n m:tttitJl?ri), 20.25 Mü
ıılk: Fası.. heyeti, 2U5 MU2:ik: Kili 
QÜk orlkıestra (Sef: Ne<:i;p A$kın), 
1 - W. Ganı?lı~er· A$. Qallı
karn, 2 - F. Rekıc-nwalld: GI'iırr 
ztng'de (potpurı). 3 - Jaıc Gr.iıt
~~ ah~ (V'3ls), 4 - B.' t ltr 

~: M.enüıet'fıo (Sol Majör)' 
5 - Wiı~· Kocster: Hind N'İl!ınli>-

6 - Jac Griıt - Marş, 7 - All'.>
ıi6 Padıe'l111egg: Vı yananın oa.zi .. 
bet;;., 22.15 Mcmlcikı it sıruırt. ay....,·, 
Ajans baıber'ıcıııi, Ziraat, (sMm -
1lıhviliıt. Kam~ - m.ıiout bor -
sa611 (:fıiyat), 22.30 K<>JlJUŞllJ3 (ec-

neibi dllenlıe - yalnn kEa ~a 
pootasİ')-'11 ) ' 22.30 Müzıik: Oaız.bant 
(~l) (sa.'.J.'t. 23 e kadın- ya:lımz uııuın 

dalga pootas>-e), 23.25 /23.30 y ı>
rınlki pl'Ofll'am ve k.:ı.paımış. 

• 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunhı 

Taksim-Talimhane P alas No. 4 
Pazardan maada her gün aaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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S terlin 
Dolar 
ı·rc. 

Liret 
İsviçre Ftt 
Floriıı 

Rayişnıark 

Belga 
Drahmi 
Len 
Çek Kronu 
P eçe ta 
Zloti 
P engö 
Ley 
Dinaı 

Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

llaDanıt 

5.24 
147.-

2.9429 
7.45875 

Z9.2725 
69.3575 

25.0407 
0,97 
1.775 

13,61 

26.8725 
0.625 

3.4925 
34,3050 
U .005 

.Esham ve Tahvilat 

Ergani 20.04 
19.53 Sıvea-Enurum 5 

Kanımünel mensucat rıirketi 
bi6se senedi 9.-

'Ilmksiımdıe Kaııaıı"" yokuşunun yeni ~l kalıdırııın • "11Sa.aıtı k.ı.
paiı zarf ~ ek.sültmiyıe ik.cmuımu~-t.ıır. ~ bedeli 10114 jm 
48 ;kuıruş vt• Jl!k tcmıiııııtu 758 :iıra ·58 '.kırnıştur. MUkav'€llıe, tlkısiılt.
me. Bay:mdıırillk işleri umıuanl, huSUıSi ve fern>İ şarUan, pro_J<' ke
~f ll>ü.lfısası ile OUM ırnü~_tlJdıır~ diger "1V"rok 51 ıkuır~ ımııkaıbil.ndli: 
Fen iı\l-en ımüdür, iı.ğiinıden aılmacakıtar. İh~le 22/4/940 paza.-t.esi 
ııünü saı<:ıf. 15 de Daiımi Elııcümende ya,prLacaıkıtJ.r. TallipJLırin i'l1k 11'~ 
ınimaıt ımakbuz veya ımektup]m-1, iha~uden 8 gün evvel Fen işleri mü
&;ıı_:üJ\iine m üracaııtl.ıa aıaeaklan fenni ehi~~ nt "1<:ı 940 yııbna a; it Ti
cıarıt. Oclıası VE!9Hkıa.kın iLE 2490 ;ıuma:ııa 1ı k.aınııııııını tarifatı çev.rwiı»
de lhaırn·hvc rı teklif ımeıkLıı;>ı.:nm Jllııll . gunıü saat 14 e kaıcla·r 
Di>lmi Elncum ııe veıımıe:eri. (2735) 

• •• 
lst.aııbut Beıflldiycsi hududu dahil'irııdeki 11 kıaıza "' • R.aııtıal ve 

Çet..::loo lkaıı:ı·1aI'!Jı<la yaptırılacak &i'l*r sığırmlk ve siıper hendeıkl\.r 
D:;aatı açık eksıltırn;.yı,ı "'°'1u'.muı;tıuır. Ke;if :tX.ldel!i 5488 lira ve ;;nc 
1€miırıı::ıtı 411 lira 60 kunı..-rtu:r. Ke.-;•f ve ~aıı1ınamc za•bı t "',muamelat 
m üdÜl'liikü ~-ı görülecektir. İhale 9/4/940 salı günü saaıt. 14 
ti ı Daimi Encümende Y"-'Pılacak!Jır. Taliplerin i'.i< t<-minaıt mak
lruz veyıa mellıltı:ı~arı ihaledeını 8 _gün evvı. n Fon iışleri müdw:hlğü
ne müraca..'Vf..la aucro<:arı fenni dıliıyet -ve 94-0 yııhna aM. Tiıcll!.l-t OıcJa>. 
sıı vıeı;.ilkalaırıyflı •ba!l,, günü D'll!ayym saaıt~ , Daimi Encümend~ bu-
hıınmnlan . (2308) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
8/4/940 pazwt.e;i günıü saat 14 d(' l,;.•aı>bu el~ Naha Müdürliğü 

ekcıltme ~ıı odru;mda (9894.65) liıra kesıf bed.lli Üsıki.id.ar 
~ ağa o.ita okulu inşaatı aoçitk efi<silltrniyc lronııhmı>ı1.ur. 

Mlulloav'<lle, ~ksfil\tırne; Ba:ymWd.:ik işleın. ı:ı:erıel, hususi ve ıl:ınni 
~ım, proje, ikeşii hiilasasiyJe buna .mü~ıfı:rri clıiM-ır ~ıvrak 
~inde )?ÜrÜ]lee<Jktir. 

Muıv3l;!Irat tıeıııl!rnıit (743) liradır. 
İs:t~'klli'lı.tiru en az lılcr- tııahlıütltr. (6000) ~ıra!~ bu ı* h.ın.zcr iı,> 

va;ptıi(ıırıa dai:r waıro:erinclen aimış o'.dui?;u V<.'bitkalara islina.dm İı>
tan.'bu Vi!laye1li"" orniiracaatfla dksittıne taııihiınode.n (8) gün evwi. 
ıclm n"i ~li:v>-~ ve 940 y/ma aiJt Thcanıt. Odaı;ı veslkalaırivı.c gel-
me:ui. (2235) 

ZAYİ: İzmit D"wz Kumandan
lığında hizmeti askeriycmi İfa 
ettiğime dair tezkeremi kaybet
tim yenisini alacağımdan eskisi
n.in hükmü yolotur: İzmit deniz 
kumımdanhğı güverte efredıııdruı 
324 doğumlu Ahmet oğlu Eınin. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. iZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

• 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clld~e ,,. ~e ..ıııe._ 

PHar luırl9 her rin oa'bütaa 

alt:- bdar 

Adrea: Babıill Cafalotlu 

70laı'11 kiteslııde No. t3. Tel. 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lir< 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- ' 

12 • 250 ' = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 > 

210 • 
50 
25 

• 
• 

= 3750.- • 
= 5250.- • 

Keı;ideler: 1 şubat, l mayıs, 

1 ağustos , 1 ikinciteı;rin t arih
lerinde yapılır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1 - 4/4/940 pel"-1-ımıbe gün.il on biroe n•yrı, ayrı ( ~öıHımcsi ya

pılaca,ğı ilan oı una.n "- mıu•YY"l' ~ taııp çıil,madıgmrl""' 2490 
SllO'liı laınımun 43 üncü maddi'sme ıt~ 15/4/940 pazartbsL günü ..a
at ond3 yeniden ;ı,;ı.k 9<s ~1nniye kooıı.. an i.;l~r a~iiıd:a g&ıtcr;dmi -
llİf: 

A: Ankıaıoadıı V~ii et bıınru;ımda 1~s.~ olun.ı::ak kimya liıbora
wıva.n içitrı 156 ,Jmınnı kimyevi ecza ve ii·liit· Muhamm<>n bed fi 3460 
llia 9 Jruırw; oJup ilik ternimılt.ı 2591iıııa 50 kuıruştur . 

B - İskroıd!:.ırun ik•iımyahaawsi :ilhlı(yacı içiııı 386 JraJern kmnye,· i 
et= '1.1<• iıla'.: Muheımıne.n bedi lh 5615 ""8 75 kıu·uş oıup i•1k ~em• 
mm 421 ilim 19 kutruı•tıur. 

C -- İstanbul Güın:rük.e~i k.imy.ıharırni futlya.cı ıçin 45 O<alcm 
kim!)'evi •eza ve a!ıat: Muhaımmen bedi.li 2722 liıra 30 kuruş olup 
ilik •tern mlı 204 lira 17 ku!l"U.~lıur 

2 Hrır bı"IJ~ aı> ~!er<' aJ.n..c:1k ın:ı:lzor.enin mrk-
ta.r ve evsafını g<k.1hıır şarrtırı•amel:iı", her gtin levazını se·ıYi<rindl• 

ııörill t'b ,] i r. 
3 - İ91.etlcl.ıı le>mı ık arııunİ ve:;ikıUariylE .be r• .- bt>i i gümie bas-

mıüdıiThilk .;af.m ııJına kömıs~una .ıııcCımeforli l.Jan olun.ur. (2il94 J 

ZAYİ - Şarld Kanatı&ear As -
kıeri.'ik .,ubesmden ~ .as -
llııerlik vesikam w nüfus cii7.daı
ııııımı. zayı et im. Y enıiKteıriırııi aı!ta -
oa,ğ>Jıınclan hUlıımll yolı.'lın'. 

316 doğumlu M ehmet 
o(jltt Mıısta.fa 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Hakimlii/inden: 

EN BiRiNCi 

'HJaırol.1 1ıaratı:ı:ıdan Bebek1t l 
VaWeyi Hidevi yokıuşunda 37R 

rııumaN>da siik:i>n A!ıdltııl~ah kızı 
Gül bilDlOn aleymne aç' ı..n ve Jk.. 
td<Jtıe ik'i iAc 'bıı.ğmıdıa yem 43 No. 
'lı han.ıve ımevzu haczim rekki tı,
Jelb ne m ii<tedai<- ola.n daıvadaın do
~ 29 nıisan 940 taııtltı ine mü

&adif pazaırl:e6i güıııü saaı 15 i~111 

~ daveti mwf.azam
llnlilı M8rıih kıılın;ıın da""ıt.ryenın ı

~aııı haz>ıı ırnc<;t>ul bulııın.an 
müdıck:ıiaıleyha Gübo:anta i[fuıet

lıelbi~ !karar veril!ın.iı; QJldu -
j!uırıdaırı mwn.aileovna mernkür g\ın 
wı ~ biz:mf. ~~-' vey.a 
bllr vei<ill göndıeııımediW ıtaftu:lliro• 
h*'kıında gıyaben mu.amele ilfa 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur 
edittcek.i lifin ol!unur. 125902) 


