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italya yeni menfaatlerini 1Fransız kabinesi istifa ett" 
kor.umak için Silahlanıyor! Kabineyi teşkile me 
M l·'.: · d" k .... h 1 ki t tk .k . edilen Maliye .Nazırı Rey 

r 

uso ını un as erı azır ı arı e ı ettı bu ·ıe · k b 1 t d. 
Berlin - Roma - Moskova arasında _vazı yı a _u e ~e 

•• •• 1 b 1 v b•ld• .1. Kabıne buhranı devam edıgor, parlamento, 
goruşme er aş ıyacagı 1 ırı ıyor hükumetten harbin şiddetlenmesini isti,qor 

Hitıer -M .. s'oiiili ' ı 
mülA~<atı 
Bütün mühim meHl•

lmn lıonuıuldutu fÜp· 
heei:ıı: olan bu görüıme
de, en :ıı:iyade müıtueJı 
6ir eulh taarru:ıı:u konu· 
ırılmuı il• belki de 
kararlaıtırılmııtır. 

Yazan: ABiDİN DAVER 

M usolini ile Bitler, Bren. 
ner geçidinde görüştü . 

ler. Bu müliıka l, şu 

günlerin en mühim hadisesi oldu. , 

• .. 
I 

Bu görüşmeyi Almanya Hari· 
ciye Nazırının ,_on IWma ziya· 
rctinde hazırlanmış, yahut da o 
ziyarette halledilememiş mcs'e· 
lelerin hazırlamış olduğunu ka· 
hulde hata yoktur. l\tes'elenin a· ı 
i~le nıhu, mi ülılkdkta go1·rrdüşüdlesı 

1 
Musolin! bir talim esna81nda topçu at~!e meşgul.. 

" r ve a ınan arar a a ır. ı-------------
llluhtelif kaynaklardan gelen ha- ..J • t 1 R t V ' ç 
•·t:ei~2~~~üşmerun n 1 e r ay ş a g 1 ~g kan~nu 

3 - Balkanlar için, • t• V k dun meclzsfe 
t~~~t~~ayısovyetlerıeanıaş· iÇ ımaa çagıraca · gör üşü ı dü 
;~kubulduğuna hükmediliyor. 

1ze kalırsa, bu mevzulann yal· 
nız .birinden değil , hepsinden bah· 
ledt •imiştir. Hepsini birer biru 
etkılı; edelim: 
.
1
1 - Bitlerin Musoliniyi kendi

ll e beraber harbe girmiye ikna J 
etmek İ(İn, yani harp için, Bren
nere gelmiş olması ihtimali kuv· 
~dir, fakat 11.fusoliniyi kan • 'ı 
tır ~. olması ibt:mali, pek zaif· 

1 · "ünkü, harbin başladığı gün· 
::• nazaran, bugün ne siyas1, ne 
bivkul~~~~.vaziyette, mühim hiç 
•. r. degışiklilı; olmamıştır. Bir de
ıı:•kl.k varsa, o da İngiltere ve 

1 
llllsanın daha kuvvetlenmit 

~ malarıdır; bilhassa İtalyanın 
1 ~ etmek mecburiyetinde ka
acagı mıntakalarda. 

iç .İ "'1;anın, harbe iştirak etmesi 
ii~kİ t.a!Yan ricalin :n ileri sür • 
Ier ;rı ~ara uygun Vl!Ziyet· 
eiınd·~· hadıs olmamıştır. Italya, 
W 1 ! halde dı~ ticaretini inki· 
:ınetf"t~rmek suretile barışın ni
tadır~den istifadeye çalışmak· 
ıiya~ı· nıumi. kanaat, İtalyanın, 
f'iik iu:: ve lıılhassa harbin, lıü
llettiki b":'"~ Ve değişiklikler ar
•deri ı...ı~•~asaa İtalyan menfa· 
)e lb.e~ olduğu zaman, har
> ı.. eiı merkezinded'r. İtal
la'ı..,. •lh lın&iln bile hiç bir kal'I 
)erin ~emiştir. Çünkü hadise
ler . . ll!'fını bekliyor. Had·se
erıaı~e hnk~şaf ~lmemiştiT. Bina· 
he . Y Bıtlcrın l\fıısolin:yi har
le:'~Ye ikna etliği kabul edi-

BÜYÜK TAARRUZ BAŞLIYOR 
ROMA, 20 (Hususi ) - İyi ha- ıe.ıehbüste bulunacağını ümid 

Zr. Vekili M. Erkmen 
beyanatta bulundu 

'b<:ır aLm İtıatlyan ntt>rıibalaırınm utıınek beyhudedir. Böyle bir U:~ Ankara, 20 (A.A.) _ Büyük 
bey.an etıtiği:oo ııöre, t t.alya, Al- ş,ıl>büs ancak hususi yeni şartJ.ar M1:l tt Meclisi bugün Refet Ca.-
manya ile mütıleı>'.:lketı sulh ~b- ajtmda tcJcr;ırlanabilir. Fakaıt bu nJJtez'iaı ,ooŞkanJığında toplana· 
bii..<:ii!bde bulıunınıyacalktır. Çünkü <artlar Avruoonın şiımcl' lk i vazıi- rak çay kanun layihasını müza· 
Musoliıı.i iMi:liı! ıırutlııO< venneden yetinden ook uzaktır. Musolini 'kere etırn.ş vıc' bu münas"betil! 
evw1 su'lhü lruTtarmak i(;fn bir suJıh istiyor, f.a.kat her hangi bir i.kri sürü:rn• mütalealarn kaırşı 
teşe!!lbüst.e bu1unınu•. falkat bazı 6Ulhü istemistir. V.:rsav tecrü- Z raaıt Vekfü M uhlis Erkıınen 
hUki'tııJeıtl.erin mulkaveırıoti !Jt.kar. tıuil kilid r. Gecen 18 S('l')e çin- ı aoaj(ı<la'lci izah;ı,tı vermiştir; 
şılaşıruş!ır. Yeniden lböyle bir (Arkası 3 üncü sa'!lf ada) (Arkası 3 üncü sa'!lfada) 

VELS'İN BEYANATI 1 Şehinşahın do
ğum yıldönümü · 

Amerika Hariciye müsteşarı hiç 
bir sulh teklifi almadığını söyledi 1 ınönü ile ~ehin~ah arasın· 

da teadi edilen telgraflar 

Vels, Romadan ayrılmadan evvel Kont Ciano ile 
iki buçuk saat süren bir mü 1 aka tt a bulundu 

Roma, 20 (A.A.) - Vel'S, Mat- te bulunm111a memur edilmedim 1 
buaıta aşaj(ıdaki beyan~ bu· ve böyle bir teklif ')/apmadım. i 
kıırımu(llur: 3 - Vazifem, 11alnız, Amer; ka ı 

1 - Ne her hangi bir muharip Birleşik Devletler i reisi Ruzvelt 
taraftan, ne de her hangi diğer 

1 
ile Hariciye Nazırı Cordell Htıll 

bir memleketten hiç bir sulh t Ek- için mal11mat toplamaktan i ba-
l if i aldım. ret bulunmuştur. 

2 - Her hangi bir muharip ta· VELS'lN SON MÜLAKATI 

Ankara, 20 (A.A.) - Sehinşah 
Hazretlerinlıı doı(uın larını:ıı. yıl· 
dönümü münaı;ebetile Reisicum
hur İsmet İnönü ile Rıza şah Peh· 
!evi ve Hariciye Veki: i Saracoğlu 
ile İran Har iciye Nazın Mosaffer 
Aalam arasında telgraflar teati 
edilmiştir. 

----<>----

(Arkası 3 üncü sa .. fada) rafa, ne de her hanqi diğer bir Vels dün Muso!,rıiyj tekrar zi-
hükumeıe , her ne mahi '!lette o - yaret etmemiş, fa!kat Kont Cıano 

İzmir yamanlar 
dağında büyiii< 
bir h~yelan !!!!!!!!!!!!!!!~~ABlllİD!IN!. !!!!!'!D!A~V!E!R~!!!!!'!!lu!r~sa~o!~!u!n!h!e!r~h!a!n!"\!. ~bi!r!t!€k!l!if!·!!!!!!!!!:!!!!!(!A!rk!ru!~!!!!3!ü!n!cu!· !sa!'!/!f!ad!a~J:! 

,;s 11-lart Pazartesi günii büyük edebi ronıanınıızı neşre başlıyoruz : 

·' 

İzmir. 20 (A.A.) - Yaınan!ar 
da~ında Çank dere mevkiinde 
büyük bir heyelan vukubulmuş 
ve Yaman lar suyu tesisatına ait 
bazı borularla büyük hr beton 
tüMl harap olmuştur. Heyeliın:n 
çok ya~an ya.ilmurların tesiri ile 
vukubulduJ!u anlaşılmıştır. 

Daladye niçin 

istifa etti ve 

yeni kabineyi 

teşkil etmedi? 
Paris, 20 (Hususi) - Başve • 

Jı::ı Daladier ve kabine azası bu 
sabah saM 10.30 raddelerinde, ka· 
binen:n iı;tifas;nı takdim etmek 
üze-re, Elyse' sarayu.a gi~m~ler
dir. 

Nazırlar arasında yalnız P. T. 
T. Nazı.rı Yules Yulien yoktu. 
'kendısi hilen Londr ada bulunıına'k 
tadır. 

Daladier ve dlğer nazırlar lst'.· 
fa arını Cumhurreisine verd:k • 
t~n sonra ~.ıat 11,05 d€ Elysee'den 
(ıkmışlardır. 

Lebrun Dalader k '-!neslnln ıs 
tıfasını kabul etm'ştır 
Cumhuırrc'.sl Lelmın yer. kah'

neni.1 teşkili· için derhal istişare
lere başlamış Ve Jearuıeney, Her· 
r.ot'ı kaıbul etıbıkt.n sonTa sa3t 
12,45 de Daladier ile görüşmüş
tür. 

Herr:ot saraydan çıkarken, ga
zetecilere Reisicumhurun istişa
relerinin n.hayet bulup bulma • 
dığı ve bugün öğleden sonra ka
l:.ineyi teşk:k memur ed€Ceği ze
vatı saraya çağırıp ça.i:tırmıy~ca· 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

ist ifa eden Da ladye kabinesi.. 

Yeni kabine')/e qinnesi kuvvetle 
muhtemel olaıı L aval 

! Değerli alim 
•• 

'B. Omer bugün 
defnolunugor 

Cenaze büyük meras mle 
saat 11 de kaldırılacak 

Öltimunu der n hır t.erssı.ır hı 
haber "°ırdlgi.mı.z. bu\ '!lt ve de
~rıi fılıım Bı~iık mc'b'usu gene
ral· Besim Ömer A '.~lının ccna • 
:<Esi dün akşam .;;.at 17 de t: t>nlc 
An.karadan şetı:ri!I!'.'ı: müteve<.'C'• 
hen yota çı:karı.lnu.ş'1r, 

İngiliz Harbiye nazırı dedi ki j 1 

Cena:ı.e bu sabah saat 8 de Hay
darpaşa\'a l1tlmis olacaktır. O
radan Beled• ve Rcislit'finin ~ön
derdiğ'i bir c,naze ar:ıobaı;ına alı-
1J1acak olaın .tabut H.aydaTpaşadan 
Üsküdra ııötürülec»klır 

Üsküdardan da araıha vaplJri;y
le Kab<ıta<ıa ııeQiri.~ bir cenaze 
arabasiylı! in•Crhumun Divanyo -
lunda İstanıbul kız lisesi kacşısın
dak>: evime get.i.rilect'ktir. Resmi 
m~ırasim burada ve saa.t 11 de bas
)ıyacaktır. "Bitaraflar için bize ders vermi

ye kalkışmak çok tehlikeli olur,, 
(Yazısı 3 üncüde) -· • • ...... . 

CENAZE l\IERASİ:\Iİ 
PROGRAMI 

Yarun asrı mütecaviz b :r ur 
mandanıberi meınlı<iket kübtüır ve 

( A rka&ı 3 üncü saııfada) 
,, . . • 

İngiliz[ erin şiddetli hücumları 
ALMANLARIN HA ~NUM VE LİST HAVA 
ÜSSÜ DÜN TAMAMİLE TAHRİP EDİLDİ 

-

l~AŞTA ESEN 
Değerli muharrir SELA 

• 

KAV AKYELij! 
1 iZZET SEDES'in ilk telif eseri 

Orıılarda mesken bulunmadıi!J 
için . yat tehi kesi yok•a da Ya
manlar suy:.ı tesisatı tehlike' idir ı 
ve maddi zarar büyüktür. Bele- . 
d iye tam'.rat için derhal faaliyMe 
l(eçmiştir. Alman ta yııa re!eri bir ticaret vapurunu bombalıyor, bir 1ngili.t fotoğraf alıyor. (Ya.mı 3 ıe; 
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BOYOK TARİHT ROMAN : 137 t--111111 

G NÇ OSMAN 
Yazın~ M. Sami Karaye' 

Kızlar ağası saltanat içinde sal

tanat kurmuş bir şahsiyetti 

'Hoca efendi. aym zaman:lıa ~ıtü idi. Sıütcm Osman ü.zıeriıxle 
ıtıeE:iır:i olan bir ada:mdı. Faıkal;, 
az da. oııs.a Kralaır ~ evvoeıJıi. ve 
allurı ol.ıın ıb:X ~ Herıııeu 
yimı.i seil€den fazlaıclır sı:İ'~ ;,. 
çiodıe sal.tanıııt lrurmuş ibir şahs>
yeQbi.. 

Hoca efendi<, Al:i 'Paş3. meclli5Uııe 
«elrli Bı.ır.az h:ıyıecanlı. oldu.ğo 
aöı:ülJüyardu. Ali pasa sardu: 

- Hoca ~ndi hazretl~:r·'; Zatı 
t.llUıôzi biraz sinirh gördüm. 

Hoca; ~- ~ınd'ektııeri 
di'ikllt(ye 'bas] llf:h : 

- A, inayetlıl paşam!... Bu 
Kızlar ıa.ılaeiyle ne yapacağız bü
memL. !filır ıiıaikjka zaıtı şı1baınıeyi 
Bıirler durur ... Dedi. 
Alı paşa; Hocayı ıtaım can evin.

ihı. ~ Tam sırası il:li. 
P-; mukı:ı.be.e ey.bedi: 

- Efendi h=Uırl... Ne yar 
palım, simd, ulenayı. benmna, e
meılırtıa.- yez;,,.Jıere dil uza.tanlar <P
Jtıaı):b. 

- N-e hadleıme, ubnaya dil 
tıı!lllilmak ıı:nucibi miioazat:tır. 

- Bi:ıller de öylJe bib;iz.. 1'.a-
blt. .. 

- Hiç tıir vı&:t Ali Oıwnıın 
tatıtı 'bir baılmun ı eıı-...a oıa,. J • 
rmı.z.. 

Deyiıııoe; Ali.._ Yenll,;eri ap
Pil!n yii2ıilne balkara'k: 

- A{1a 'i:ı~'-· Ne buyu
rursıaıa.ı.z ! .. 

- Ulema~ Y~kai
laruıız her v*t ıke".ılıe •wıniş'ler
dir .. Ser'a tecıwıiııü ikrlıQla 'lresı:-e
clıer:i:z.. D.:di. 
Bu sÖ21ll:<r iizaııine, hoca Öıı:ıer et. 
dmıa ziyade ikıuvvet bularalk daha 
8iClk ve cür' atıJ:., ilronuşmıya b.aşla
dı. Erendi söyleıııi:ymriu: 

- Kızl:a:r ağası, ulıeıına<nm mıe
~ menasılhı .le dıe tÇ-;çır du
rur ... 

Demiye kalmadı, Yeniçeri ağa
sı ablkh: 

- Efendi ha.zret.ıeri, yal:n:ız on
hırla uğreşınış <&a ikili. 

Deyinoe; ôme.- efendi şö~i 
Dll'lm'hrl!a ~ ba:ktı ve 
aoro:u.: 

- Daha ukr~ılcları da vac 
mı? .. 

- v aır, dendi hıım'etleN.. Hem 
de başuıdan biiviik işlerle .. 

- Ağa ~.. Lt1t!Eder 
misirri:z? •• 

- Ne söy~ bi'lırnı- lı:ı. 
- Rica edan.ını söyleyinlz., Biız 

de ag011ı olalım! Dedi. 
Ve veziriazama hiLl>en; 
- PBQa hazret.ler.ı... Zabıilöle.. 

pnfajJı hah ıri var mı?. 
- Ha'Yı.r ... Şiıınd; ağa hııızN!t-

1ıriınden maluıı:umı. alacaık!.. De
di.. 

y~ .,;;aısı ~ -
cıı!kıerek b:iır tavırla: 

-EtenJi. ~erinin~ 
lıeTi kadar var paşa birader.. 01'
taıdıa dönı.ın decüko:lulac büyük -
tür. 

- Ne gibi.?. 
- Yen ıçeri odıalanOOa bazı 

miJbalMısız söıliQ- deveran ellııd<r 
te imiş. Alılaıb. efuımıme tü
lkanmez ömürler iıhsa:n ey-:.Csin ... 
Sultıaııı M ustad'a giıb; tahttan iııı -
dirmeik ve Mah Pe:ym. SU!ıamn 
şehzade Melımedi tahta l)>kıun* 
l.ıt:iıyorlaımnş gb ~-· 

Hoca e!eı:ııd:i, bu SÖ'l üzeriıııe deır
ha 1 atılarak: 

- Bu şayialara se~ olıanhıır 

bn.ler acaıba.?-
Ilıeyi.ı:ice; y <miçeııt ~ ım. 

Nıoyı ıısla;Ub;: • 

- Kızlar ağası imiş.. H~ el 
ahından para da~ 

- Bu m<:ıl'oııın aroıp her şeyi y&
par ... Doğıru ... Vıı:y balın vay_ De
dı. 

Marn:ııf:ilı.; y.,niıQeri kullan ı:ıa
~ b~ıırlıar. Sulı.an Qs.. 
man efendjımjz ;lç.ın can ~ 
Jeır .. 

J)eyi:ı:ıce; Verir:i;azam !IÖ'Ze lı:a-

1'$.: 
- Öyle ise, harelkatıe ~ 

liızım.. TJ!ıamaıyıa Jtaır~ !koyan, pa
<tişa.lnna hiyaı»._ıt ey.iyen ıbu a
dıamııı. V'iioudıı ortaıdaaı ıl<aliwıa
lıı:ın-. Dedi. 

Ömer efendi, seviııiyardu. Ken
dıi diiı;maaıı ha!k!lmııc!a neOOc öğren
ıni:lti. Sonra, _.,.Tiw wrılıa y _._ 
Qeri ağası da ikencfiWy.lıe benıil::ft
di. K.ızlac ağa,;ınuı yüzdlı, yili: 
hııtiqırwf,., gdsı,,; llooelk idi. ODa or
tada ıW:.'UDall. .Jraıx!.€şinin aı..i.ni 
göstereosktL 

B..r gün, Ömer efendi ik, K>zlar 
alıası llnwmia ibuln.ııııuyoıüm:h. 
Geoç padış:ab, sedire ıız.aırrıuş 0-

tun.ı;yordu. Hoca ıeıl!mdi bir ~ 
çinıiıııe getiıeıek; 

- Paıclıişı*ımı, lı:ardeııimi bigü
nah <>l:ıa::aık az~er.. Sadjc 
ilrullan:nm lwıbu şabanmjqılpn. 

~-· 
D-iYerek, KızJaır ağasının alenen 
~ bı>bmmak cür'etini gös
terdi. Kırıılıaır ağası bu ~y,,;; 
üıı<rine ~ vücudunu hiçe 
sayaıraik Ömer efenrliıye m'likai>e
lıe ~ Bu sıırette pad ıµılı Juı
ııunında ikisi arasında ağız <kı!laşı 
o'hdu. 

Genç paiişah, bu ağıız da Laşına 
~ :kah'.lı. Fakat; fa:ııbıca 
mağrur o.lan Kız!.aT ~ası Hocaya 
'büvUk bıaıkaret etmisii. Ayni za -
mama !lı:iddıe1l.e 1ı=uru tıümayua:ı.. 
dan çıbp gilmisti. 

(Arkan oor) 

İKTiSAT 

Peynir ihracatı karan 

iyi karşılandı 
H~ peyınir hacma müsa 

ede etımesi p!y..aia cdk müsaôıt 
tıesiıı' y apnuştır. İlhraıcaıt yıaıpıl
maırrııast ı~ bmhıı:ııelerdıe 
50 lın <teııdre ~ birlkmiŞl;ir. 
Fiyatlar da yıUl<'sehı:ıel<:tıedir. B:ir 
tenelke peynir 500 - 580 kuruş a
~. ~ iı;iın ronebi 
:lliıranaJtn-lıa derıhal ~masa g>::ıçıia
l'lLşt.ıir. 

Milano sergisine 
gönderilecek eşya 

Beş nisıaorda ~ o.!a.ı M;... 
!iııno se.-gisine :reınıen iştiraıkir 
miz kara-rl~r. Seıtıgiye gıön
derileook eşya bu~ yo]Q 
'ııkarJ lacak:tl'I'. MiJ:a:no sergı.&ino
dıcın oomıa buratlaiki eşyaııruz d'i-
2'e:r Avru.-pa merk"2ll'<riıııde 'kuıru
lacak seııı:?ilere gönderilecekt.iır _ 

İngiliz mühendisleri geldi 
K.aıraibük dıemi.r ve çelik fa!bri

lka3annda ç.aJ.ışınak ilie:re düıııkü 
konvııımll:ı.el fi> şeinimizıe ti 
İı:ı.ı:tili'L ~ -gıe)miıµ'. 
~ taır..ıBtarı. ayni trenle mem

ldkırJtirrkzıde çaılışııı3k .i.Sf4yen dö11t 
y~ ~en gıelmiş
tir. 

IKDAM'IN Edebt Tefrika• ;iiiliiiiö~ 

BOZGUN 
1 Y•- EMiLE Z~ ç..inn: ~~LAMI iZZET ~ 

•o. 82 -----!!!!!'\~ 
Sı.rtuu yastığa dayamış, zoda ı 

açtırdığı pe:~eye bakarak bır
denbire tekrar kızıl bir ışıkla atY
dınlanan şehri ,göstererek: 

- Nasıl? Gene başlı:yor, Paris 
yanıyor, bu sefer tekmil Pa:ris 
yanıyor! Diyordu. 
Güneş batar batmaz, enak am

bar:annın yangını .3en nehri son
larındaki uzak mahalleleaiı ateşe 
vermişti. Tuilöride, Vükela m<!C

lisınde çatılar çökmüş, için için 
yannıa:kta olan desteklerin ate
şini kürükle!Ilıl!Ş o'acaktı, çünkü 
yeniden yangın çıkmıştı; kıvıl
cımlar, alevler fışkırıyordu. Sön
müş sanılan birçok evler yeniden 
tutuşuyordu. 

Üç gündenberi, güneş batınca, 
tehir ate~ alıyordu, sanki karan-

!ık kızıı.ın korlan üflüyor, can -
!andırıyor, ateşi dört bir yana 
dağıtıyordu. O g.e,,., Vileıt dokları 
yanar-ken ışık o kadar kuvvetliy
di ki, sahiden bütün şehir baştan 
başa yanıyorınuş hissini ve:rtli. 

Moris mırıldandı: 
- Artık sona erdik, Paris ya

nıyor! 

Üç ı;ıündiir yan dal,ııın bir hal
de kald.$ için. şimdi konuşmak, 
biir şey ııöy lemek ih L yacı :.le ayni 
şeyi yalnız yirmi defa tekrarJa,
:ııtı$tL 

Birdenbke boğuk bir hıçkırık 
duyup döndü: 

- Ne o m.iJti .mini kardeş.im, 
sen ki, met:Uı. bir kadınsın, öle
ceğ:m ıiçin mi ağlıyorsun ... 
Haykırarak sözünü kesti: 

IKDAlll 
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Beşiktaşta 's 21 d" . 'Tayyare haber 
. . l""kl e e ıye ınşa- .. 
ısfım a er verme tecru-

at ihalelerin-
gapılacak besi yapıldı 

de sürprizler ! 
Türbe etrafı ve iskele 

meydanı açılıyor 

Beş:iıkıt.aŞlıa v:aıpu;ı< !;l!rela;tı civa-
rında ibıılırnaın Tüıık. Denri:z;cisi 
Baıb&roıı Hayreddi.ıı:in maıklOOr&
ımııin etırafıwn aıçılı:naen.a devam 
O~U~·r. 

Beieclıye; haradım. llııalıhrUm 
.Muvaıkk.i1!hane. ıJ::mı.a:sı yıtıriıne 
pa.rk y;apacağmdım o'.'Va:rda y<Di 
bir cMııvakkithaııe> iıı:ışa o'.una
caJm:ır. 

Diığer taraftan malk!berıe civann
dıa vı.o Beşilkıta:ş v.a.pur melesi 
ca.ddesiııııde bulwııın bazı dük -
kiııııkırm &ıılı.a istiomlıaıki zaruri 
göriiılıınÜ.\IWT. İskaleoniın cadde 
başmıdaııı •!t'.lbaı-en sağ kxilia bıiıu
nan bütü.ıı. dıiJkikaruaor .istinıl.Mt 
edi!:i'P yJkıl.aoaıldardır. 

Bu sıı.retJ.e vaıpur iıSk 1 s· cad
dmi .ııeıııi.$l'!'ltiıhniş ve bir d:e u»oıy
daııı. ~ıflmış olaca>'k!tır. Diğer 
taırafltamı Beşiik\:aıı kayma'kaınlığı 

da Alkaretlar ık:arşısmda sarayın 
sıııbjj kısnurıdaıkıt binaya, ibiOOn 
l'ESl1li daiır.EJer mr arm oJmai< 
Ü2ıeı!'e yer~ded'Jır. 

BELEDİYE 

Bütün daireler de yüzde 
on tasarruf yapıyor 

4471 lira keşifli 
bir yolun tamirini 
2931 iiraya aldılar 

Son za.manla.rda Belediye ifı.. 
şaat ihaleleri ile bilhassa yol 
ve bina tamiratı mü.naka.sal.a
nrı.ıı. ~tiro.k edenler çoğa!mıya ı 

b"§ amıştır. 1 
Ftoryadaki bir diikkanın ~ 

ra.sı için açılan mü.nakaııaya 
22 kişi birden girerek 300 li
ralık bir dükk<in kirasını 1000 1 
l_iraya çıkardıklan gibi diin de 
Uskiidarda bir yol tamiri için 
açılan mü.Tıakasaya biT çok ta
lipler girm.4tir. 

Dü.n bu ta.ip mü.teahhiııer 

i~aatı ü.zerterine a!mıak için fi-
11atlan indiTdikçe indirm41er
dir. 

Neticede 4471 ma k~f bede-
li olan bu yol 2931 ıiraya bir 
miiteaJı.hide ihale o'unmuştur. ıı 
Mezk'l11· yolun keşif kıymetin.
den 1500 küsur lira bir eksik-
likl<? yapılalrilmesinin mümkiin 
olduğu dünkii ihale ile an'~
mış oldu/fundan badema keçif
lerde en azam\ fiyatın ele alın
ması d-Oğru btılunmaktadır. 

"-~rl 
MÜTEFERRİK 

Bütün Nahiyelere 12 

dakikada haber verildi 
Biır pa&f k=ıınıma hazırlığı oGı

mak Uz.ere dün sabah tayyare 
ııoısta eklpJ.eri ta.rmı:ııodıan biır ha.-
1ıer ~ teorül:>esi y"4)1Jınıştır. 

Bu tecrülbeyıe< saat 10 buı;uiktaı 
haşlmı.ıliımştır. Taıın o saıaı1lte 

Çataıca ve Silıv:r:dlen şel!:ıI':ımi'z;e 
d'oğıru h.aıraket eden .1ıayy~r; 

hususi dMzl<rolıa dinJıenre mev
lcikıriınde bı.ııhına.ıı. etkip er taır a
tından. işi.tıfüp sü;' at irtifa ve ·i5-
b-lkarl*tkıri vilayotJt.eki Parru ko
runma funirli~me halber ve:r'.Jl
miŞıir. Aım1r1ıık de tıayyaırelerin 
.ııek!iğini bütün kıaza<laıı'Ja B· ğaz,. 

iQi ve Adalıardaki nalhiycl.ırıe te
lefonla haiber ~t.iır. Bu ha
ber veı.ıme işinin 12 daki!ka için-
de yapıldığı ııörülıniiştür. 
Öğkdıen soııııra da Vali muaviırli 

Haı ilk N<ilıadın reisl~ğinrle 'P"flf 
kıorumna kaınısyonu t<>p1anımıır 

tıır. 

Koo:isyoıı bu tecıil\b€uı.in lcritıi
ğinl yaıpmıştrr. Tccrube şayanı 

meırnın"!'et ~- İle
ride hu s0kilıde l:ıiır 1ıocı:üibe daha 
yapı.laoa!k: ve naıbiyclare haher 
vı'ırme zamanının dalha kısalltl!I -
masma~tır. 

GÜMRÜK 
Setııııiırıiz Be\ıedtroo.i ~ 

vaıP l'.iın az!.ıP;ı dol.ayısiy!Je y<13>ılıan 

t@sairoruf.LaT içiın dün ek tetlkıilkJ.e. 
l'e d"'"am dlunım~. Belerl!iıye 
~le il#ı!tmda iba:zı nı.emu.r.iıyetleriın 

bu sebeple liğvcilw:ıacağı anlıa
şı:.maktaıı:iıır. 

Polonyalı bir kömür 
mütehassısı geldi 

Polnoya san<>\l'İ.i köınik ~ 
müdür ve or.g~ mühen -
d!s ŞmenSJoi hlikfmıetimizin da
v.cıti fur.:rine dü.n sabahki ıkonvan
sionel 1ıreni ile şelır1mize ı;ıelmiş
til'. 

Sun'i ipekli Alman mallan 

~:rnenski bir kaç j!Üın .şehrimiz-
de ~ sonra Zolll!Ui ldaik kö-

Diğm- ta;mflta:n V <ıkaleıtt t.. OO!t
çelıarWdoe liri~ $00 şehr~ 
Maıa:ıt!f, &ihlıiıye, Naıfi.a. &ıYtaır 
Müıdıüırlül<lleıiv.le viliyetıe meıbut 
llruiüın daıJrelcc· bü'1ıc.l;l leriru:Le yüz
de 10 tasaırruf ya.'l)ı.lıınası Daihlli -
ye Vıell<illı<Jtindıen vıllayetıe hildJri!J.. 
mi$tti.T. 

1 
mü:r havzasıına gidecdk, ocalkla:rın 

. vı::ı ~ın daıh.a v.eırti!mli <Xıa
bi:fuıesi için alıoocak ~.ler 
ha'klkında ıretlıılkl ler vıa-pa.rıik h ü,-

MAARİF 

kUınete biır rapor verecektir. 
PaloıııyaJı mütehassıs Türlciıy&

de daimi stirotte kaJmak ray .... 
tiınııkı oll:luğunu söylemiştir. 

Mekteplerde sömester 
tatili başladı -

........ ...... .... ... ... ,,, * ........ .... 

Onta okuJI ıaırlıa Jı selerde ve bi.
rincı d,~_rleıkı. iıhıtısas mekltep
lıarinde düııı. iWleduı. sonra sö -
meıstr tatili bir ılııaflta devııım ede
OOkıtir. 

2 nisaru:l.a da biJtün ilik dkıul
l:a!r OOıne5lır taıtil :ne t>aıı:zyacatk-

lard:ıc. şelırİm<.İ>ıdekıi Elnmeıni 
dkaılıl!iıyet ırııelk!t~ de bu 
salbabtan :ıtföarnn paSkalya taıti• 
_ine 'ba;şl:anaca!ktır. Bu tatil salı 
ııünü saba.hına kadı:br devam ede
c..ıctiI. 

Muallimlerin kıdem zam
ları ve istih ak bedelleri 

IMualllimterin ımesken ıberlelk!
ri, teı:lı..izaıt paraları ve kıdem 
zaıınl·an g]bi bazı istı lı:kaıkL:rrının 
muntazaman V'.x .ı:rnediğini gö -
ren Daılıiliye Vekaleti bu huııu&
ta dUn ~ bir emiır gön>
d €'rnni.>-tiır. 

Ecıriırı; Yeni yıl Maarif bii;t
çel""'.oıde bu :is11iılı.kaıkllll1a; ya -
...... ~ ıtıerfiler ~ve haTcı.rah
:ı.ar balti.vetıri h.a!kilmı.da muh.-ıdı:
kalk tam tahsisat 'kxınuJırıaısı teb
liğ o1~tuır. 

- Ö1 ıniyeceksin! 
- Öleceğim, öleceJ!im, ölınem 

lazım, daha iyi olur ... Merak et
me o'bür dünyaya yararlı bir şey 
götürecek diığiLm.. Harpten ev
vel seni çok üzdüm, hem kalbine 
hem kesene zarar verdim ... Bü
tün yaptığım buda'alıklar, çılgın
lıklar f.enay a vara bilirdi, kimbi
lir?, _. Ha'l).isharu! veya nehir ... 

Anriyet gene şddetle sözünü 
kestiı 

- Sus! Sus!. .. Yaptıklarını !>
dedin! 

Sustu, bir an düşündü: 
- Ben ölünce ... Evet belki de 

ölürüm ... Azizim J an, hana siiıı,. 
ııüyü d.ayam~a hepimize bü
yük bıır iyilik ettiı ... 

Onun da gözleri yası>rnıı.ştı: 
- Bunu söyleme dedL Kafamı 1 

duvarlara vurup kırayım mı .is-

1 tiyorsun? 
Moris hararetle dev-0m etti: 
- Södan harbinin ertesi günü, 

insanın !:azan tokat yemesi hayır
lıdır dediğiı:ıu. wıu tma.. . Ve ilave 
ettin: İnsa.ıı.ııı bir yerinde taaffün 
etmiş, işe yaramaz hale gelmiş 
bir azası o~ursat bekle• . 1era-

Küçük haberler 
..... -- ....... 

+ Fransa F..nstbtüsü ve Siy.asaı.. 
Bo~ler al<ulu pııoft'6arlorôınrlen 

M. S.ıe1'fried, bugün saat 18,15 de 
Üniıve!'5iıtE konferans sati"tıınıund.a 
(Sanayi iıııkıl8bmın zmroammız 

rıııes lleleııi üwrindeki ·besiırll!'l'h 
mmw ıu bir Jroıı:feran:s v<"rncek
tir. * Gaııı. Ki1prüsii., Eılekrtırilı: mır 
törlcırinıde V'U!kua ı:telıem. ıb:irr aırız.a 
d·:Jayısiyle dün saıbah ~ı1aına
ml$tı.r. Bu sabah açılacaktır. * Alm&nty atl;ı tailısi-:tle lbı.üını an 
ta:lebeluıı'.ını ize her av bq kilo 
mlktarında ;::ıda maddeleri ı;()n
de-ri!.me& hususıı.n<la çıik.ar 11 :11 ka
raı. n~ dün g~ihıı1 mrad:ikı aJ u:ka
dar:ara lbilıdir.i:lttniŞ'.;ir. * KastAnmnu va;lis' A'VIli Do
liMı birinci sınıf val! ·l#te t:ırfi e't
miStiır. Kasta.momJJya ~lıdıiğı gıiiıı

den!beri külfür "'" imaır i.şler.iruie 
ve clii\'er sahalar_ da Q(lk ç.aılışan 
A'V' ~ı tebrik ederiz. * Beı100! ıyel'ırin ölçü ve ayar iş
lerinde calı.şım ımemurlıarm 'kefa
li t paırasına tabi tutulın:alaırı ka
rmıllaıştın)m~ır. Bu kaıraT üzeri
ne; ~ive kadaır mez.ikılır me
murlardan kıesilmiş d•an kefal!'.:~ 
))l<ralaırı j11Elriıve vıcıııile.ccktir. 

dan öliir gib: ölmektense, balta 
ile o azayı kes_ıp atmalıdır! .. Ba
zan hu sözü hatırlayıp çok düşün
düm; Pariste bu bunak, sefil Pa
r'ste tek başıma kaldığım müd
det diişündüm. Kesip attığın çü
rük aza ben in ... 
Heyecanı gitliJ<Qe artıyor, kork

mıya başlıyan Anriyet i'e Janın 
yalvarmalannı dinlemiyordu. 

Şiddetli bir hararetin parlak 
havailer: önünde devam ediyor
du. Fransanın sal:m, ak'ı baş:nda, 
muledfJl kısmı, imparatorluğun 
zevk. hülya ile çü:nitmü:; oldu
ğu kısmı söküp atan toprağa ya
kın kalını~ köylLi. kadındı... Kan 
ban~osu elze'P<li. .. Ç r=ha ge
ri. en milld günahlarının hesabı-' 
nı veriyordu, yeniden canlana -
caktı. 

- Azizim Jan sen sade Ve sağ
lamsın ... Haydi, haydi, kazma kü
rcğ al. .. Köyüne rlön, €Virl..:ı yeni
den yap ... Beni koparın attığına 
iyi ettin çünkü ben kc 'I. ';!erine 
yapısm:ş olan ülserdim! 
3avıklıyordu, kalkmak, poo " 

cereye dayanmak istedi: 
- Paris yanıyor, taş üstünde 

Gümlıü'kıtıe ·kalıınış dıan sun'i i
pekli Alman kumaışlarının ithali
ne müsaade edan kararname dün 
gümr(1kllena l:iıldirilmiştir. Evvel
ce iıPdkli addedilen ve hu ı;.uret.\e 
yülks6k gilmrüık :resmirı.a tabi tu
tuı.an bu ına:ı la!!' bu d fa p ını uılı:
lıı t.arı:.fes:iııe göre iıthaıl ediJo<cek
lerdi.r. 

ADLİYE 

Gümrük anfrepos•Jnu 
soyan hırs!z 

Sirlkıooi ~üım:ii!k antropı0larının 

aa-lkasındak kıapıclan ~reorelk 9 txııp 
kı.ııma.ş ça.Jan Sa..i.h dün Birinci 
Sulllı ooza maılıkem<sinde muha
keme ed!ilmis va suçu sabi: görü
lerek 9 ay hapsıe :ııı:ahklım C'd!Jl.
miştir. 

Bir kızı zorla eve gö
türüp tasallut edenler 

Sehremininde atman Kdıriye 
adında biır koclmın kızı &bahatı 
bir eve götürüp tecavüz eıt:me!k: 

sumınrum maznun Niyazi ve Kii
mt:ın m'Ulh:a'~ l~ri dJn B'.rin
ci ağ1r ceza malı:keıınesınde b:iıt
n:ıis ve ka ra:r .b.ilıd'irilmiştir. 

Yaıınlan talililkaıta göre, Ni;yaııi. 
ve Kfuniu Scbıahatı alım.ışlıaır, Ka
milin evine .götlllunüşle:rdir. Bu
ra.da kızı sabaha garlar zorla alı
koyım~ınıclır. N i y aızi dr.> saha -
hata recavüz ıeıderek ikir1'ertınriştiır. 

SUQlıaırı sabiıt oJ:a;n maznıuın1ar -
dan Niyazhniın 5 SE'll0 7 gün haı:>
sine ve mıüelrlbeden amm0 hiz
meU ıerml'Wl m31ııruımiyeofuıe ka.
rar verilım:iıı, Kimıil dıe 21 y.aı,ııı:ı 
biıtıilımed! .ğiındı:ın 2 sene ıbir ay lıap
sıe mahlWm olmuştur. 

-c:_::..ı 

taş kalınıy-0<:ak... Her şeyıiı silip 
süpüren. her şeye deva olan lıu 
alevi istedim ... Evet! ... İyi bir 
iş görüyor. Bırakımz aşağı ine
yim, insaniyet ve hürr:yet vazi
fesiıni ikmal edeyim. 

Jan güç bela onu yatağına. ya
tınlı, Anriyet de ağlıyarak çocuk
luklarından bahsediyor, kendini 
top'amasını r'.ca ediyordu. .. Pari.
sin üstündeki kor büyüyor, alev 
denizi karanlık uzak ufuklara 
doğru uzuyor, gökyüzü b.ır fırı

na benziyordu. Bu yangın işi or
tasında iki gündür mütemadi -
yen vanan Matye Neı:are+inden 
tek alevsiz, b1r matem buğusu 
gibu kalın, siyah bir duman ko
kuyordu. 

Ertesi cumartesi günü Morisin 
halinde ani b-r iyiliğe doğru gi.
di.ş bel inli. Dab a sakindi, harare
ti traz dü.şınüştü. Jan Anriyeti gü
ler yüzlü bulunca çok sevindL 
Gene, tay'.n edemediği ıbir atide 
hep beraber olaca.klan hülyasına. 
kapıldılqr. 

(Arkoıı var> 
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1. ı LEii] 
işin şakaya tahammülü olsaydı 

Ankara çocuk tiyatrom &... -
hk:larına dair havadisi.er gelmi
ye başladı. Çoculılara gösteri

lecek modern karagöz de • mo
dern karagöz demek daha doğ
nı olacak - Şarlo, Tarzan, Miki 
de vannı~ .. Resimler, mukavva.. 
dan daha mütecanis olduğun -
dan, iyi cins kartondan yapılı
yonnıı.ş_ Boylan da seksen san
tim imiş ... Acaba neden ı met
re veya 1 metre 50 değil? .. 

Bu haberleri, müjde gibi ?eri
len bu havadisleri okurken ağ
lanacak halimize kahkahalarla 
güldük. 

Dere boyundan katmerli boy
nunu salhya sallıya, tulum geroa
nnıı titrete titrete, yağlı gövde
sini .butlarına yashya yashya ge
çen besili öküze; dere boyunda 
güne.;lcnmekte olan kurbağa 
bakmış da imrenmiş: •ben de o
nun kadar şiı;man olurum• dcmiı 
ve. .• Çatlamış!._ 

Sineınalaşo:uya özcneıı kara -
göz de öl..-üze bakıp çatlayan kur
bağaya benziyor. 

* 
Gene Ankara çocuk tiyatrosu 

bazırlıklanııa dair müjde gibi v&
rilen havadisler arasında oku -
duk: Kim demiş kukla yerli mal 
değildir diye ... Meğer tarihi arıış
tn:naLu-, saLllıiyet sahibi arkeo
log ve tarihçilerin göriişleri en 

Tatlıcının kati
li bulunamadı 

Zabıta dün de birçok 
isticvaplar yaph 
V eznucıilerdtd düik!kanırun üs

t~ odasm:ııda ölü buhırum ve 
mcıı'flda yapılan rııın:ıyene neıtJ,. 

cesfııde ~ sı!ld.ernık ~ 
ölkhlTüillüıfü anı1aşılıaın tatl1.Cı Şıam
lı Albdillkaci nn katili veya:kafıilı. 
llan.ı &ün de meıyda:r>a çııkıa:ııtıaıına 
mışt.ır. 

Zalbıtaca nezaret altm.a a:b=D
.lamdan nıılldtiı!.ıü.ıı. oğlu .ınkı:ır Sııır 
h:inin lııfıdise ~ kışiada bu -
luOO.uğu aıı.laşıktrust.ır. V c seribest 
hır.akı tnışlır. İ.k.i seı:ıe evvel A.b
dfülkaıdıirin ıkasasmdıaııı. para çaı;.. 

dı.ğı'1ldım ıb.iaıyı h~ gi.rmiış ve 
mahkfımi;yetiı:ı.i '/llllli b IJUımiş o -
l:aın Erniın de lıiııdise gıcıcesi baŞkıaı 
'b.i!r y.eırde bu~ımduğu anhaşılımış 
ve bıırakılıınıştır. 

Miüıddeiu:m:uııni mua.V'ini Fetlbıi 
Sezai. ve Elma.~ :İlk!.tııci şuıbe 
ınarnurılan dıüu de BıeıY=>t baş Jro... 
miseıiliğinıde talikiıkaıba <:tclWlllII ~ 
miŞ_ıe:rdJi.r. 

Öğr~e göre, mallctılliin 
stkı bin arik00a$lıa<rnııd:an Kemal 
ile evvelce para calımallctıaın Emin
.le obell'albcr maıl'lki'mn olanlwdan 
Mii'$\aık, dükkan m g ::ı.rsoıılJlaırı ndaın 
İlbrah:iıın ve boş ıwkı '1şeıtıı.ıiısı:ıt.m 
a.an Kıptı Elrniaı. ve maıktıllünı 
eski çır ağı olan ve ha.len .Balur
köv B,z tabri!kasmdıa çalışan Hü-

eski kuklanın orta Asya ma 
Türk kuklaları olduğunu mey 
dana koynnışmuş. .. 

En eski heykeller de belki o 
Asya hafriyatında meydana çık 
mıştır. fakat benim budutlarnu 
dan ancak Cumhuriyetin ilan 
dan sonra girdi .. Kuklayı 
ve ıw' an evi bir eğlence ol ara 
kabul edersek, •Marie- nin isml 
tasgiri, yani Meryemcik dem 
olan •Marionnette» ne diyec 
ğiz? Kukla dediğimiz •Mario 
nette• in anası hıristiyanıık~ 
Hemen orta Asyayı öne sürın 
ne işe yarar? 
Öğretmen, talebelerden birin 

ampulü gösterip sormuş: 
- Bunun mucidi nereli idi? 
Cocukta bilgi sıfıra sıfır eld 

var sıfır! .. Deırhal cevap verınişı 
- Orta Asyalıydı! .. 
•Marionııette- i hıristiyan di 

nin ilk yayım. aletlerini milli v 
an'anevi eğlencemiz diye sürme 
istiyenier:in bu talebeden de ne 
farkları var? 

* 
Eğer işin şakaya tahanı.mülii 

olsaydı sözü burada keserdik. 
Fakat bu kültür davasını gürül
tüye getirmemek, mügalataya 
boğmamak elzemdir. Yapılmak 
olan işin yıınlışlığını pazartesi 
çıkacak yaztmızda anlatacağız. 

SELAMi: İZZET SEDES 

Denizyolları 
suiistimali 

İki bin lira kadar 
olduğu anlaşılıyor 

Deırırio: Yolıları irlaresin.iıı. yük ve 
ydJcu lilleti!Jcırıı üzerimde meı_vd.a
na çııkaırılan su.iriSti ıınaJ:in l:aıJıikilik,;) 
tına el:ııeımıniyetle devam edil~ 
m:Jkıteai:r. Y aılruz suiistimaılıin 
ıınıi>1ctıarı barz;ı gaoof;e] erin ya:ıodı.ğı 
~ 50 - 60 'J:xiorı ) ıra gtiil:>i büyüık 
ibir y€1klıuı .tı.ııfıınaıkıtıaıilia:. Çü.nıkü 
esasen 91liıiıstiıınai yıaıpılıdığı Ka.
raköy VIE.' Tuphaırue aıcentel±ld !<mi 
~.iuie bu kadar farklı l:ı1r 
para ıilırti.'laııa. >ıı:ık.iın yo'.lmıur. Me-
murlıaır bDkıt satı.ş m~lııırım 
t:dlciınııııe!k üzere idareye venli!k -
lıeri maırxiıfiestx>lıarda r,ıikıaımoJ>ırı dk.
sik giislıeııı:nek suıreı!Jiıylta sııttsm.. 
ma.li yaµıı:uş1ıırcm. Sulistıiuıoıliıı 
btr: kaç aıydaoııbe-.ri y.aıpılıı:lığı ve 
mlikıt:a:nrun da ancaik bi<r iki llİllı 
lh kııdal- dliufıu hesa~ 
taıdı:r. 

Maıınaıfilh sıtıiSfliım<ıı! ü:ııeıriıne bir 
Qdk ıhesaıpı],aır sıllu ib1;r kontrolldıeıcı 
~i.ilmeikitıeıOOır. 

sıeıvtin de dün ııabııtaıca istıicvll!f> 
edi rnıi:şkm:lir. Sarıgıryıa çelki:len
Jer arasında SıeJbaılıat arimda bir 
kadın da vardlr. 

Aıl:hğımız ma'ümaota göre, za~ 
btt.ı. 'bu i'lt;:cvıa;p:L..- ""' ıtıü<t'lkaıt 
ooticeıillııde miimın blı' ip ucu ere 
ıııeçiırmiştir. Bu iz iiızf.rinde yü
riiıınel<ttediı. 

~N-~O T · L .· A.-R ı 
" ' ~~ . ... 

... ',...... ' ,. 

İSTANBULUN 

SUYU 

İstanbuhı.n 8UY'L· Diyince 
sakın •Yaz geliyor, sıkıntıdan. 
kurtı.daoakst.n.1'1, kırk~nı.e, 
Taksim sulan veriliyor~• gibi 
bi:r zanna düşmeyin. Bu serlev• 
hayı Son Telgraf'taki fıkrasın
da Reşat Feyzi kullanmış. Na.. 
newolla ile de görüşüyorduk 
da: 

- istanbulun suyu. 
Diyerek, serlevha:yı tekral.-

ladıktan sonra güldü, 
- Mes'ele yalnız İstanbulun 

suyunda dejiil; belediye değir
meninin suyunda.. Bakalım o 
nereden gelecek, varidat büt • 
çesinde 1,500,000 liralık açıl. 
\iarmı.ş .•. 

Dedi! 

HAYIR DUA NE 

VAKİT ALINIR! 

Para alınır, aferin alınır, 
bahşiş alınır, ınii.kiibıt alınır, 
ikramiye alınır, takdir alınır
Alırur alınır alınır ... 

Fakat, Nanemolladan ""r -
dulll! 

- Hayır dua ne zaman alı-
nır?. 

Gülerek şu ceY'3bı verdi: 
_ Akşam ve sabahlan İs " 

tanbul tramvaylannda balık is
tifi halinde seyalıat edilmek -
ten kurtulunduğu vakitte •. 

GÖZE 

GÖZ .• 

-Göze giY.1 .. 
Dişe diş .. 
Diye bir m~hur söz vardır. 

Ona misal arıyordum, Nane
molla: 

- Ne kafa patlatıyorsun ey.. 
lit .. 

Diyerek devam etti: 
- Almanlar İngilizlerin Sca

pa Flow üssü bahrisini bom
baladılar bir harp gemisinj ya
raladılar. İngilizler de Sylt 
adasında Alman hava üslerini 
ve limanlarını bombaltryıp 

mahvetmişler. İşte buna d~ 
diş, göze göz.. Derler ki, bu -
kukta adı •Mukabelebilınis.il• 
dir. 

ANLAŞILl-

YORKİ .• 

Pasif korunma münasebetile 
İstanbul mahallelerine binden 
fada tulumba verilıııiı;. Daha 
da bu miktarda verileee!mılıı-

Nanemolla ile konuşuyor -
duk da: 

- Gençliğimi hatırlıyonım~ 
Diverek, ilave etti: 
- Anlaşılan tayyare harp -

!eri yeniden yeniye mahalle 
tuluınbacılığını ihya edecek! 

A ŞEKİP 
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Ta rD Ihı n te1Fır fi ka : .,... ___ ...._ 

ALLAHJN ARSLAN/ 

A 

• 
Hitler - Musolin1 

mülakatı 

Ü 
(B~-nıaka!eden cl<"Vam) 

Şimal devletlerinin ~Tun~ t~hlik~ıi ~==?:~~~:::~~i~t 
1 b • h / /d lannın, lıundan sonra, yuvarlak 

Yapacag""' ı asker""ı pakt ır a a l ~:t.i~;,:r::rü~:~~e~;::,e!:'~ 
tadan yapılmayıp parmaklık gı-

T uğyandan bir kaç b_i, ~aı~1ı yapılmasına k. rar ve-,,.. b • •1ı k s ~ nlmış ... Iı:ıte bunlara derler, harp 
.1 as u ıttı a ın ovgetlerin Macar boguldu cih·cleri! Hem de bunlar! ba~bin 

Budapeşte, 20 (A.A.) _ Buda- daha başlarında kendinı goste-a / egh • d ld ,.. •• ı •• pe.:;tenın cenubuc.<1a Tunada hu- reıı cilvelerdir. Ya harp bızlasır 
ın e o ugunu soy ugor sule gelen ve nehrin akmasına ~y~":c~e~:~~;;izfmau daha 

C}
Mo&kova, 20 (A.A._ ) -. Yaban-. Re . Kambr ' 14 tta - mani olarak sular;.n cıvarn yayıl- l\ıescla •atal, ı.-·ık sapları do"'r-

nazeteler hede! 1";~ ı-~-'"· ;,;ı 0 nun ma. ooy- masına sebep olan 10 1™!tre yük- d ' _... " · ı ı ~~_,.a lecili(i malıim Sovyet aleyh tan er. bescr santimden fazla olını-
h~utlıınrun ask.eri müdafaası nutkundan da anlaşılacağı veç- sekl.i.i(nideki buz sOO.dine tayvare- yacak ... sapkaların krnarlan kal-
o1?'ak uz.eıre •tedafüi itt W• ili- hile böyle bır ittifak Sovyetler 1-er tarafından 1:.ombalar atıl.mı.,,- lop başl;,,.da ta"ııan kaskeller, 
mı v~il<m ilttifakın akdi jçin Fin- BirliJ(i aleyhine müteveac.ih ola.- trr. Sed hala bombalara muka- rahiplerin takkelerine, fötrler eski 

da
l.andiya, .İsveç ve Norveç ;ırasın- cak ve Sovyet'.er Birliği ile F.n- vemet etmekted.r. Tuğyandan bir tulumbacı kül.filılanna, melonlar 

n 
müzakerelerd_e bu_ lunu:d_ ""u- 1and" d 12 ----'ta · kaç kisi ö:.mü.ştür. Sular 10 me.- top.rak tencerelere ·~ sı'Jı"ndirler 

u bıldn:nekted.ir "'-'--di ""•- ıya ar3filll a """-''• ı.mzıı,.. re kadar yükselmiştir. •· ·~ 
• ı· Ulld.1.1 ya, .ı.s- !anan muahede ile tam tez:rt ha- .,;ti;mbot baaalarına dönecek ... 

v~v~-~ol>'.eç arasında böyle bir !inde bulunacaktır. ç k Ve daha neler de neleT ... Ey azi-
İe,. B ~-'t~ia.k.~ a .karşı Sovyet- Helsinki, 20 (A.A.) - Knlan- ay an_UDU ;im, bunun adına harp demiş -
lu "" ı:ıı:ın hlç bır i~rıızda bu.- diyanın, Rusyaya terkedilrnı şark ler, h~p ada~a nele~ yapt~az. 
:oca,gı da mi sürü.imek - mınta.kalannda, ciddi hıqbir ha- (Baştarafı ı inci sayfada) Hususile İngıltere gıh', dunya • 

T · . dise kavdedi'memişt.r. Maaıınafih ,çay işine başlıyalı epeyce nın en zengin ve bütün mal -
hi ass Aıansı ŞUnu be~·ana IC!IA- Viborl('da, Pi.nlandiya ve Sovyet bir zaman oldu. 1924 senesinde zemesi gayet bol bir milleti, ta-
h ~~U~roır kiSovyetleriB.ırli{prin sskerleri. arasında bazı dövüşme- Riz•de 70 dönüm dekar vüs'a- sarruf ve iktısat diye 5inıd"den 
ıı:,1 1 ~~otwe dair olan bu ba-l !er olmuştur. Sebebi, tahliye es- tinde bir fidanlık kuruldu. 0 za- kürek ve süpürge saplarını dör-
teW:r·~ ~te tevafok etmemek: nasında Finland.yalılar tanıfm- man 1lapllan tec-riibeler gösterdi d~r köşe yapıruya kalkarsa, ya fa-

. a, • Clrv.ıç parlimen.toou dan terkedilen eşyadır. kır ve malzemesi mah~ut olan 
ki, Rize nııntak:...., qavet nefis h · 

1ta1 Ya S l
• ı ah 1an1 yor ~~y q~::ı:~~!';a~:~ ;;1'!~ \ ~:~~'.::~ i~E:~~k~aAY:~: 

mından çok elverışll!ır.• 
cBunun beş sene sonra •eme- ı F 

de F (_Baştarafı 1 inci royfada) 1 suıda yaıp.LlAm mfilalmt oonasın- relerini iktitaf etmıye başlayın- ransız ka biDCSİ 
3Şl6l İıtalV'8C. rejimi Llbyacia da bi.l.luıssa Balkao>lıarın bi:t.arni _ ca, halk, kendisıne ne gıbi bir 

l:lıaılxfi'Slıanda v
11 

İsı:ıanyada üç ke- lığını t.eın.in w ~ ile Aılmaıır kazanç temin edeceğini takdir e.- (Baııtarafı 1 inci sayfada) 
re haoıbe .ııirmiş ve AırnıaıvutJ.uğu yıa'nın A~m bu kJDınınıdaıkj cıemediği için endişeli davran- ğı hakkhnda bU- şey bilm~diğini 
!•"'a.J. O'.ıınistır. 1tal)'alll ınooıfaıaıt,. memaırtJeıım tansiiıı huwswıda makta haklı idi. Tecrübelere sôy lemis tir. 
le.11n.rı ve hak.lai'.ııim mivtal'"'""' .,. __ ı.._,_ Aı----·a yardım~ vüc'at verildi. Ve halk gözleri Lebrunun yeni kabineyi t~ -
~ teyld.i 1•-ı.- u..~ ~-ımı· • ,_._ ~~..::'.:'.~:'.'2.:''-" 1_.....,_.""'" kile Daladier'i memur etmesi bek 
._ , ıt: •~,_,;-v~ ~ ""r ,.,.. ......,. ,....., • .....,"""""'""' -==...,.... önünde geçen bu tecrübelerden len.n:ckted r. Daladier'nin yeni 

Y"::"._1~ ~'"""' ulıın.istir. ~ Mııoo1iırri Avruıpada heınü.z su.lı soııra inandı ki çay .kendisi ve Ri- kabineyi teşk.i',; mu v [fak olma-
\;;:h ~-"""' ,;_~crı.ıAV'l'Ul>O>d.aıl<oruınaıeıalk n.a:z:ıım.ı rolüıı.ii oynamak tawv- ze mıntaka.~ için büyük bir lca- sı. bu sabahki meclis ıçtima.ndan 
~ _,,.,..._'()'k ba$a havali fileD- ~~·nda b··,'··---~·m i,.W,. ll~l- "k b' • --L ...__., • -~ .....,.,, ........ ,... ~ ,,....... zanç ve büvü ır qeçım m•m.,aı sonra aktedilen gizli ceısede bı-

._ ... eırı de \Ql"dn-. ..;... __ ,.._ ·----· ~·~- ,..;........;;.._ >L id lık b" Rom ·- ~....., ........ ~ _,_ ......... .......- olacaktır. Biwıassa f an ·ta ır raktığı tesi.re bağlıdu- Normal za-
a, 20 (A.A.) - Mıı.eoı]vn tiiır. İtalya hü.küınet.nin reisi vak- kurııtma evi .. apıp da yapraklan rna1'!\a. mili,"tıc,,. kabinenin vazi-

M~ Gr•~ kıabuJ. elımi~ kin h--"- neJmedi'"' kanaatinde- • kal "'r N -,. .., .,,....,,. " ><• rotın almıya ba~ıadığımız zaman.- yet;, bir kaç gün muallakta "'" 
· eşroılikn ibiır teibliğPe bu dir bilir. fa.ka:t hali hazırdaı<ı U;tı.snal 

!nOiht-:ı.t ,..,. . !•~'" dan itibaren halk onun para et-ıını.;ıs....,.. ;.,,..farun ü- Nevs Olıroı>icle garre1• s\nirı Ro- şera · t dolayısile bu husus>a der-
k.ti harzırlılda:rlilll8 mü:~allii< bazı ma mu2ıabi.ri<ııirı bllıctird.ii!ine l{ö- tiyini anlayınca ~·e qörünce rağ- hal bh· karar .ttili:ıo:ı ıaz ~l -
ln-1.>eJerın ı:örfışüli(iğü bid1iıl>- re, bitaraf _.-;...-ıı.;"ı- Brecınfır bet arttı ve müracaaılar biıibiri- mektedir. 
lnektıedh-. müUııkatını ~~a ve Mos- ni velyetti..• Paris, 20 (A.A.) - Yeni kabi-

RA Y8TAC TOPLANIYOR 'kıova a:ra:;mclıa. )!ÖrıÜşmelar 1ıakj,. Ziraıa.t \11.ılci!i. siv~'-Jline devam neyi teskile Daladicr kabinesi."lde 
Aınıstcro:ı.n, 20 (A.A.) - Ber- 'bedecı-.ığini taJ:ımin eylemektedir- eyiliyerElk V~!kaletin bu n..tiroler- malive naz:n olan Reynaud me-
~en i(d<n luıbeır.\c:re ııöre, H.illr leır. İıYi lııalbc!- al.an Benlin mab- den OO<l'I'a fa.3'lıiıyolıinı oottı:ı'3!!'ak mur ed '.miştir. 
~ Bırenner g-örüşmem hak!kın- ~.'Uer.:o:fe baısıl olan ka.naaıte Rö- Revnaud öğl<'den sonra ayan ve 
da __ ,,,.____. ..... .. ...~ 30 bin creka:!lık ç~yhiiı vücu.de b ı· 1 . t . 

_ uw~._ vuımua. uz.ere u.n kaç "-\ 1-ıa;ş)ıoa ScNvet devıleıı. adam- ,., me usan :ını.-c ı.: erıne muta zıya-
l{une kada.r ~ı tı>pi.ad.111'"& .laırı.ndan biri yııkında Berliaıe g;,_ j(l.\t.iırnnelk iQin U,d\J.rll.d.'11 alı~ retleri yaptıktan sonra Daladier 
~ pak muhlıemoJdi.r. decck ve Von Riıbbeıııtrop da M0&- d:ığın.ı :işaret ey".eıriş \"€ bugüne ile görü.şmüştüı. 

Hi'tlı.ır, bu huısustalki k.a;ra.rıru, kovatyı. ı:iya:'Ot t.deooktir karl...- .ııetiıı'tlk!n oolı.um m~ Reynaud yarm sabah vai.di mıı.-
Murolın.m.n bir kene dahıa Vele Hiıtler Bı-rl.i.ne döner dOnınl?ız ·!Le gene b~i.iııııe kadar yetıiştlix.iJı:cn cib:nce Reis"eumhura cevap vere-
llıe gö:riişmesiıı.i müı'-1"- Rana- '"'"-'""" ve Alman --~ ..... _ _._._ bilmek üzere ist:şarelerine devam 
darı ·~......., ""-''--... "'""~ """"" fidan mıilk:t.a:rı ha'kıkında '2ıahat 

!!ebcek son mesaj üzerine a- nı ı ~'lffiii6tür vermiştir. etmektedir. 
~... Berl"'rr.deki umumi l<·--'" H"<ıt- Yen.i kabineyi (eşk'le memur 
R""'""~ """"""'' Zraa<t Vekili söz:kl'iıne nih&yct R.e)'n~·d n zet ·• ~- . ...._.ki -,.,._ lızası, mu1ad <>kluğıı ıer _ Mu:soMm müıakı:ıtı ne.tice_ -~ ~a ec• ere =Dll~·- : 

~ı..;;ı... ......,__ .__.._,_._ "' ~ veri.t.ken çay fiya1la:rırun hcr Reisicumhur beni kabiııey. ı;eş-
._,, 'V-"" ...-a~ = ~ lr.l'"inin 'hı:ıfta oom.ındaaı evvel •~•-at ~t ıeı-...n- ,_,__.......__ b•• hangi b 'r suretle kunılncalk 1!:1- ~memur etmjşUr. Bu vazifeyi 

lı-.ıııdar _,,~~~'-"~. ıuan ~ n.eydana çıkaıca.i'ı rneı1reıı.inde - .:ıaJ<.kiiller yüııündaıı yükselreeğ; kabul etmedii(im. yarın sabah Rc-
=uoc.,_.......,....... d.iır. Bugün Roma.va gclmesi belk- isicumhura bildiireceğim. 

,, Loodra. 20, (A.A.),- Daidıy Ma- 1enen Kıonıt Tc~nin sery.ahat!- mııktasrnın mevzuubahis olaıuny.ır Daladier, Radikal sosyalist par-
:,.,,:~.- Roma muhab'ri M:ıc.aTistaın va.ziy{'b'n.İın muhtemel cağına işaret ~tY].emi-ş ve d6m~ tisıınin parll\monto 1'ruımndıa iza-
, _,..,. i.ıikiş'afı bakımıaııdan Alman nwıh- tir ki: h t '· '-''f ·--'ikt ty

1
· '-"-·- _...._ __ ... ..,.~ .,.:;.,,_ a verereK, .,,,ı a •<«u en son-

'"""'-T _, """'ullJ""'"" ~J mırinin bilhassa nazarı dikka- K h · d k R isi h · bj;- ~. iki dikılıaotör ara.- tim celb:ıLmektedir. • anunun rıı u t•e şım iııe a- ra e cum urun yenı kabineyi 

lngilterenin ş\d. 
detli hucumları 

Londra, 20 (A.A.) - Haber a
~ göre ik.. İngi!iz tayya
:resı daha bu sabah saat 9.50 de 
~ilt adasındaki d~1a.'l. uslerinin 
\lzerlnd.ı::n ıııçmll"tur. O:ssür. de
~tayyare hanga.rları, baraka -

ve demiryolları tahrip edil
~Ur. Dün ıı.kşaın Si.it adası üze
tlne Yapı"an akına son sistem 
'1' el.iıı.gton ve Vhitley tiplerinde 
30 . tavYare !ştiırak etmiştir. 

lngil..z hava. kuvvetlerinin Silt 
adaı;ı ilzcrind.eki faaliyeti bugün 
saat 1.5 de de devam etmiştir. 

.Silt a.dasındakı Hornum Al -
ltıan ÜSSüne İng0liz tayyareleri 
tarafından ya.pi.lan taa.rruzlar dün 
aaaı 20 ,,_ b la birbir' . t . "" aş ını.ş ve ını. 
t~:l;eıJen da-lgalar halinde bü -
kun .ııece sabahın ilk saatlerine 

adar devam tın· t. ü ·· ·· ı·· e ış .r. ssun us-
t ~ Pek çok mi.ıctarda bomba a.
~ mışt>r. Alınan bJberler hangar 

•'.!!, atolyelerin ve deniz tay
Yare}erj h h' arcket sahalarının mü-

un hasara u:ıradığuu teyit et.
nıekt~ıri r. 

R:oı>enhaııoan bildiril' d - · ·· l'e .gı.ııe go-
d ' Raıı> sa...uı.ncıım ve Romoe a-
asından 0 bo • . 

sint . lı rnbacdıman hadise 
taa.r ş::ı. ııt olanlar bulunmuştur. 
Ve İ ruz fls•1alar}a tekrar edilmiş 

naıl ~ ta•· .. ~ı . h 
saatte blr .' ·' Q. ~ E!!'t er yarım 
dır ta hucum.ar yapmc;lar -
ııa;'nı ~Yareler Hmclenburg han
dır. a bomb:ırdunan etmişler-

'}'· ıc· uı d 
ha~arla-,. en gelen bir t!'lgrnfta 
Y 'lJ1ın r k.:smmda büyük bir 

}:'~tm bild:riı.~or. 
l>ar:: ş<.ıVIALI A:FRİKADA 

dığına '8. ~O ( A A ) - Haber alın-
ka-" • L Rllre Fransa ş : Afri-

'ı.4d,,,lt1 as' .. . . 
"'<lııc~ ı<erı k;.t aca. , takvıye 
mı "d~k 19.19 sınıfı,, .n bir kıs
ediiece-kr tnsnnda Afrıkaya sevl< 

ır. 

• 

lngiliz Harbiye 
Nazırı diyorlci 

Londra, 20 (A.A.) - Hamiye 
~a.zuı O~Ner St.anley bUJ\'Ün 
I..ondrada sövleclı.l!i ııutuıklıa dıe
rni.,'tir ki: 

•Bazı ecnebi matbuat lnzi Fin
!andı·ııa ,ıııde gevşek hareket et
mekle ve te:;ebbiis zihniyeti gös
terememiş olmakla muahze edi
yor. Bu, ne için? t,;ünkü iyi kalp
liyiz. Bıtaraf!ann hakkına ria -
yet ediyoruz. Bitaraflar için bi
ze ders veTmiye kalkışmak Ç-Ok 
tehlikeli olur. Öyle bir ders ki 
onu öğrenmeyi esa.<~n çok aTZ!L 
ediyorduk. Buqı.in 6qrenmiş olu
yoruz ki, bitaraf!ann hukukunu 
hiçe sa.yandır ki vazi•ıetten müs
tefit oluyor. B1.1<1ün öğreniyoruz 
ki bu istifadeden başkaca tak -
dirleri de o toplu11or. Bu. iııgi!
teTen n pckıilıi istifade etmesini 
bi!ecegı bir derstir. 

Sonra, bazı ecnebiler, harbin 
buqiink.Ü tarzı cereuanıru tenkit 
ediııorlar. Bir boks maı;ın111 kar
nı tok seyircileri de i$te tinkı böır 
le konuşurlar. Jlfıibı1re:e $ahast

ıun d~nda. her türlu tehlikeden 
ô.zadc bımların i$1eri qüçlen mü.
bariz/eri daha kuvrctlı tıumruk 
~allam.ya tesvikten ibarEttır.• 

Yeni Çin 
ü umeti 

Tokvo, 20 (A.A.) - Domeı. A
jaı,.,ı bıJdıc~yor: 

Vang_-Şıng-Vey'in cıyaset:i. al
tındaki ) em Ci.rı merkezi hükU
metınin 30 martta ·~'C bd.şlıyaca
g, Na...,kin'den ııesıruııı. """;-'' _ 
ınektedir. ....... ......... 

dar yapm~ okluqumuz teşebbüs- teşkile tekr:--· kendi.o; ni memur 
!er, oradakı çay ziraatını tamime etmek ist.ediftı.ni ve fakat parla.-
matuftur. Bu itibarla arkadaşı- mento an'ancsine tE'l.-fikan bunu 

kabul etmem.i.ş olduğunu söyle
mistir. mızdan istirlıam edeceğim, bu 

teşebbüsün i1fi bir neticeye doğ
rıı yürümesini temine matuftur .. 

Ziraat V ek ılıi.ı1 'il bu i<l~mı 
mü1eaılnp maddeler olammuıı ve 
verilıen bir tadııl t.ak:ıın Ü3Cl"iııe 
enciirm>ne v<'rilmis bulunan dıiX-
düneü maodd:ı miistı::ı;no o:~ ü
zere kanurı diğer ınadıdeler 'ni.n 
müzalkerı:s', ükimal oluıııımU$tu!I'. 
M...-Jıis cuma J'iiııii toplanacaktır. 

Dalad'er kabitı<$lnin ansızın 
ıı;tôfası ha-lk arasınd'1 biıyük bir 
lıayret uyandrrmışsa da meclisin 
_gizli celsesine ist:nık eden me _ 
buslar arasında hayreti muc"p ol
mamıştır. Metuslar reyl~ıin hü
:Cıimeti müşkül vaziyete d~ürdü
ltünü hesaba katmıslardır. Yal -
.117. sosyaLstl~ değil_. büyük sağ 
.ıenah ~pu ıle Louıs Marin Rt"U
nu da rexd:'ll ifltiıı.i<&f elımiş!kırdfr. 

ve lngilteredekı beyana t 
Sulh teşebbüslerinin vereceği 

son neticelerinde menfi olacağı 
anlaşılıyor. Nutuklardaki mey • 
dan okuyan şiddetli sözlerden, 
bir takım tekziplerden, tarafla
rın a"'cakları vaziyet de gün 
geçtikçe daha etraflı tarzda belli 
olmaktadır. 

Sovyet Rusya ile Finlandiya 
ara..ıudaki sulh muahedesi, İsveç, 
Norveç, D:ıniınarka hükfunetle
rinin kararları, şimali Avrupada 
harp ihtimallerini bertaraf eyle
ıniştir. Sovyet RılS)'antn cenup, 
cenubu şarki Avruna memleket
lerine, şark ve ark cenubu hu~ 
dutların!lak.i ıııılk!lere tecavüz 
harbine başlamak nıye!lerınde 
olmadığı görulüyor. Bazı sı)asi 
tcşebbüsıcrı, 2\foskovadaki ga
zetelerin ne':-Tiyatı, Sov)·et rnd -
yolanndakı . o,Jeri bu key(ı~ ele 
bir del,l olarak g0stcrelıil•r, dahi
li rejin1ini, iktllıadi, ziraı, h;tiınai 
sahalarda kuvvetlendüınek mcc
buriyetcr;Je, Finlandiyadnki ş1d
detli mukavemetin husule getir
diği mühim zayiatı te.iıfi keyfi
yetlerinin dahi, Sovyetler., hu
dutlarında taarruzi yedi hareket
lere g-irişınek hususlarında müs~ 
pet kararlara SCVkC)lİVen amiJ. 
ler arasında olduğunu ~öl·ler, 
sayabiliriz. 

Almanya ile ittüakını devam 
ettirdiğini tekrarlamasına raj;" 

m en fqist İtalya hükfunetinin, 
cenup A vrupasile Balkanlarda, 
Akdenizde, netice itibarile Afri
kada sulhün devamına çalışmak
la, müttefikine dahi hizmet ya
pacailı bilinmiyen b ir hakikat de
ğ:Jdir. O halde, harbin gelecek 
ve yakın ink!şah, garp cephesin
de Almanya kuvvetlerinin tek
sifi esasına doğru veçhesini ta
yin eylemektedir. Avanı Kama 
rasındaki istizah, beyanat göste
riyor ki, İngiltere ve Fransa hü
kılınetleri Türkiye ile ittifakları 
,~ : ,.~1 ···Hlp l?nrrkc-tf' hazırdırlar. 

Türkiye Cıımhur:yeti dahi itti
faklarına gOrc hazır.aanmakta, ta
ahuiıtlcrme riayette bulunmak
tadır. Cenubu şarki Avrupa ile 
Akdenizde, sark hudutlarımızda 
sulhün. ~ükUnetin devanu, Sov
vetlerin bir taraftan, İtalyanın 

d'gcr taraftan niyeflerinde >a _ 

miııu olmakta sebatlar:ıe, bozul
mak tehlikesinden uzaktadır. İt
tifakımızın, lıu~utlanmıza doğ
nıdan, yahut bılvnsıta tecavüz _ 
!ere göre tatbikat 'ahasına ko
nacaiı e,as!arı, Sovyetlerle İtal

yanın miisp,t harel.ctlerinin de
vamik mezkür nııntakalnrda sü
kiinetin dc\anunı dahi isti!zanı 
ettirmektedir. 

IIAMİT NURİ IRlllAK 

\ııtıı-.. No. 4 Yazan: ZIYA ŞAKIR,,,__,, 

2 - Ziyaretin yeni bir sulh ıa
ar:rw:u için yapıldıgı yolunda
ki lı.berler ve tahminler, daha 
do;;ru görünüyor. Fil,oaki Aıne
rika llariciye Ne~arcti ;uüst~a
n Veba. memleketine hareketıni 
tehir etmesi ele bunu gösterıyor. 
(,;elik Paktın birbirine bağladığı 
Hi!lerle l\lusolini, ınü~terck bir 
sulh taarruzu yapmak içiıı. gürü't
mü~ ve belki de anlıış1111~lardır. 
Bu anlıışma neticesinde, Lararla
rını Vels'e bildlımeleri beklene
bilir. 

mütecaviz ôsi, 

kalesinin önüne dayanmıştı . 
Dört bini Medine 

Elbu Bek xi.ıı. oğlu, l\lısn-dan ge- 1 
1"'1 şilkiyd!çUeri yanına allı. Yola 
ırev·;ın ooö.u. .Medined-n epeyce 
uzaıklaştılar. Art.ık Mısıra)'ilhla.ş
·'Wı.ıa.r. Bir giııu, yul:ları.na dl.ıvam 
Erlerken, uzaktan sÜT'~ ?.kır 
... :.ikaı::nol.aıe g.ıden bir lleı;inli 
,gözlerine ilişt.. Yolculaırın b ıp
ı}eri.ne gn....;p bir şüıııh_ ,::irdi . De
vel.cr'.ıııi >l.ı all..armı sürerdk, yıl.
dJnm g.lbi gJden lbu Hçc nl,ye 
güç! iilk1e- yctJ..<;t;OOr. Onu ıs'Ji<.'"V<lp
'ıan geçirdiler. Al.d1'kl:ın C\.'V"-P -
ta.ıı ibiitıbü 'ün şü,pa: 'cndıı:T .. O 
ZaJm""1, bfrvUk bıJ" dJi.\clro.tJıe O a
damın uzer , aradılar. JlJ.ıl.nde
k.i komer;ıı mcş.ıııi ara.>ın.dan blr 
modktup çıkardılar. Ve .bu mekrt.u?
'11.., lı eru \'31.i ora:ı a ~iıdiğı. za
=ı, kılm<lisini 'kıad c<lJari:z) y=sı 
ile 'bu ya. '.llm aıl.ı.ııda Halife Os
llll.la:D.lD. millırünft.i ~~ÜT Jtö.rınCZ, 
sa:şudıbr. 

EJbu Bllki:r m o~ u Mı.ı!ııınımed, 
iIIlı<W..ubu a.l.ıınca, Mcd~ avdet 
et:.i.. Ha.lka ve o;hail>a ~-1.a"di. 
Ve sonra, ıb.izzat Halifeye müra
<!aaıt ederek bu ht.ııSUstıa .izalıaıt ~ 
tıedı . 

San derecede şefilıııt ve ımerh.a.
mdtli, aym za:no.n.da yüıksck fa
zilet sahibi olan (Osman) ın. 
ah:.Q.k w seciyes~ böyle enıtıiri
ikalı lbir cin;ı,:,xıt icrasma müsaıiıt 
değ Ldi. Buna b.'11>.'.1€'11. !kısa bir 
taıhk katta.ı sonra, bımun Mervan 
ota:rahnıdan şövleoc yapi.lıdıi(ı. ta
bahl<:W: e11ti. 

Elbu B<!kir·in ~lu Muh.-ımmd 
M'Cuiıuien hoıraket -edem:cn Ha
l!ife Osman oııun oc.ne bi: emir -
name \"€rınive lüzum görır.emi.ş: 

- Mısır halkııniıTI murahhasla
ri'.Yle g.ı-d ,yorsun. Mısıra vasıı:. o
lu.nca, doğruca val.illk ma.kamıona 
<?ec" '-"• n. Ahdu.J.a:ha d_. <ozlı;lun
duihınu, dııınim ta!l'.afımdarı ıteb
liğ OOer!ıin. 

Demuıti. O tarihıe ~00.: mera
sim w ıll!srifat !kaideleri konma
dığı i~n. bu da hem Muharnmeıl. 
'1J hoın de l\1ı.sır murahıhru,ları 
tarafmdan pE!k tabii arldro..ı.. 
mL~tL 

Hrubııkıi, Mmumııed ile 'Mısır 
<m'lH'OOl>asiarınMl lınrc1cet;Jndc<i bir 
kac R'iin sonra, M>ervan (Halife 
Osmıını a müracaat et.ti 

- ES'<.i vali :.le '-en.. va'll.' ııra.
... ınıda bir .iJıtjliif çııkmıık ihtima
li var. Biır kfıl:ı.,t yıazıp hususi bir 
·:ııdarnla etıki valıve ı:;indeı'ron iy\ 
O~U.'t'. 

L'"LL. 
Osman Me!'lranın bu do{:nı mü

ıt.ale:ı!:m:ı .h:ıık wrd .. Boy e buc 
mck;ml;;un yazı.lr.ı:ısıru en?l'CUi. 

.1 ,.,,'<\11, y"7rlı.itı mektubu 
~"' .,öa!ıenlı. ~pek kı
sa<- ·ıu 8.ld.""""': 

[iza cô.ekelemirü fakbülu] 
YlHli {Vali ge..ıdii(i zam•n Ken

Mervan'ı feda .edernlye<.-dkt.J. Ha.ı
lbuki fıısler de bu ndk:ta üzerinde 
o kada.r iısrarla duruyorlımiı ki. 
oo.laı:ı da ıbu fii.kirdeıı \'82 geçil' -
m<i< iIDüın:ikıün d.~ilıdi ... Şu hakie 
bu gergin vazİ>."El\, hlç iiıpbesız ki 
kodk:ımç lhiır ~ nıatı.cclcne
o::i<ılL 

Bu müı;ıkü! vaıziyet karşısında 
bt.ııııahın (Alıi), bu kork>unç aki
betin önüne geQ<ıbı mck wn ha
yıatınıda ili: defa olar ak ınuıı!ıooı. 
hir ;.fade we va:ıı.~ «ti idaıc elırnek 
istıedL 

- Cenabı Haılc, \ıç btr ciır -
mü. "-=ız >bırakmaz. Buna bı,
naen size şunu tawıyE ocl~~im. 
Men·aru.n crzasııu, Allaha ter -
kcd.."niz. Resti u Ekrem. ıı o dc:re
ce Scvdği '· (Cennet) i e qr 
sır ettiğı ilimaıı -ile- nrdıdan dıa 
va:z geçıniz.. Eğer bana emni~"cl 
ve i<lı.rnaıdımz varsa, ben kefalet 
<diyıor!l'II' k., .ıııtıık Osman hak -
sızlık.1:::..-a nihayet \"ereo.k. •. Ve 
tıunıda!II oonra mıeşevwtkı iş ıŞ)re
ceıkıtıır. 

Dedi. 
AsJcr, vaziyeti kcıx!.i araılarm

da müzalkere elirM9ı: içjın çadırı 
tcı:ıkr."lttiler. B..'f müıddet gö.rüş\Uık
ten son.r.a te-krar 1(11.dıia: 

- Ya Ali! .. Mervıın'ı Halifenin 
yanından ırz*l.ac;tırmadı;kç:ı, bi -
l'J ım J:mraıdam ~\det otıncın ıze im
'kfuı yok. Senin 1'"\/Sl)"tlll U:ııeıi
ne. bu :ınel'urı b:rüin cezasını., 
.Aı.;Wa 'bır<i:ka4li:m. Faka.t, oınun 
aııtık İ!badwla!lıa ait i$ ıardm tıa -
maımiylıe el çekt.ifnn; ııörmei y.iz ... 
Gi.l, ta:rafmmıd.ıırı Halüeye söyle. 
Bu adamı (Yemen) e sii;rgü;n et
sin. Bitı de, ibuxıunla il<ıtifa <ıle-
Wı.. Çekiliıp ıoomiıeıketlooim• '1e fŞr 
delim. 

Dediler. 
Bu teklif, 1 Ali) yıe- çak muvaı

f* .ııeldL Ü'tiin1ıü.sü, doolıaıl. 11'8 -
fifledi. :Siil.ii.n kuvvetini. ~ 
:rek Halifeye bu teıkııf;i. kabul 
et!tiııınek i~n, sürlatle selr.e av
d.'t et.ti. Kale ık.->ısındarı .ıtiL'er 
ginneız doWu<:a (Darül.lı.alife -
Halifenin kmıai(ı) deın.erı Owıa
nı.n sa.rayına !?itti. 
Sarayın cüıı:rue 1<.aıo.11Sı. ~mı sıkı 

Jııaıpamıı.ı_<ıtı. A1i., e} ndek:i ilısanm 
ucunu o büyült df.n..- kaı>ıya vuır
mıva llıa.>ladı. Kaııı!l'lın içinden, 
kürii.k v>e denUr afesli bir pen
cere anı}h, F'l-rıcererlen b.Jkan 
kapıcı başı; 

- Ne ~n, Ya Ali?. 
Diye, ıınırılıdanıdı . Ali., çok cir-

kıiın b:r s0ltildc ik.aırı;ı~ıst.. 
Eğ'e>r Amin ya-inde bir bıaııkusı 

olsa.yd~ hiıc şi.iılhesi:z ki lwnrlisini 
lıö;r.lece ltarsıiı vaın kapıcı. baş> va 
acı sözler- e&.-kır "" aıuı ş.idd:tf e 
tekdir ederdi. Hdibukı A lli, bü
tün lll1Qlla<JYle sükunet ve soğuk 
kanhl.ıj(ım muha.faza a:;ti; 

1 A rka.sı var 1 

Son günlerde müheuiç haber-
1.r vermekte pek büyük {aalı
yet gösteren Amsterilam'dan ge
len bir telgrafla, bu mülakatın 
cBerlindeki bazı mahfiller tarafı
dan Avrupa tarihrnde kat'i bir 
qün olacagı kanaati israrla ileri 
sürülmektedir.• Den.::.dlktcn son
u·a, .ililw edibyur: cAynı Berhn 
1ıı.a.lıfıllerinde, Almanya ile İtaL
ya arasında müşterek-en hazırla· 
naıı bir programın iki hükiimet 
taraından ildn edılmek üzere ,,,.,_ 
lunduğu ve bu pror. ın Avru
JJanın yakın istikbıii.nı tesbit et
mek ı.izere oldııqu bi!dırilmekte
dir.• 

Bu babenle, . doğ"ru ise - ,;..ülıi
kat mevzu ve mukarreratmın 
sullı ,-adisinde olduğunu teyit 
ediyor. Her halde, son Bi!ler -
Musolini görüşmesi umumiyetle 
snlh için bir hareket olarak teiiılr. 
ki edilmektedir. 

3 - İki devet adamının Bal -
kanların vaziyeti i~in görüştük
leri iddiasına gelince, iki buçuk 
saat süren mülakat esnasında eı. 
bette Balkan me..elesi de görüşül
muş_tur. Balk.anlarda, Almanya 
da, Italya da, barışın devaruı.nı is
tiyorlar. Çünkü Almanya, bu mın
ta.kadan ham madde, petrol ve er
zak temin ediyor. Harıı olurs.ı bu 
maddelerin belki hiç birini ala
maz. Ualyanın da, ken<1i nüfuz 
ve havat salı ·ı teJılkki etıiıl"i Bal
kanlarda, ne Gamalılıaç, ne de 
Orakçelriç gömıiye tabamınülü 
yoktur. Bu itibarla mülaka,:a, 
daha ziyade Balkanları Sov) et 
Busyanın karıştırnul&iı. ihtlimali 
ve buna karşı alınacak ted b.rler 
mevzuubahis edilmiş olsa gerek
tir. 
. 4 - AJmanyanın, Sovyetlcrle 
ltalyal'.l da anlaştırıp lngil!ere 
ve Fransarun ~ma yeni bir 
üçüzlü itıifalJa çık:ma.k islediği 
şüphesizdir. Komıinist Rusya ile 
pek çabuk •e pek sıkı sann"'i do
laş olan Bitler, İngiltere ve }'ran
sadan en·el, Sovyetlere ve bol
şev;zme karı;;ı müttefiki olan :\olu· 
soliniyi de bu yeni sevgi.sine i~t.
rik ettirmek istiyor. B;iyle bir it
tifak tahakkuk ederse, arlık hep 
birden Ingiltere ve Fraru;•ya ta
arruz etmek kolaylaşır. Garpto 
Almanya, Akdtınizde İtalya, or
ta şarkta ve Ası·ada Sovyet Rus· 
ya, iki büyük demokrasiye çulla
nu:lırr. Bu pliın, Hitl!'r ve Alman• 
ya için caz.ipse de, bilmeyiz .\lu
solinl ve ltalya icin, o kadar par
lak mıdır? ('ünkü böyle bir harı>
te, en :tiyade ezilecek olan !tal -
) adır. Diğer taraftan İtalya, Sov
)-cilerin ve komünizmin kuvvet
Jenme,;:nden, gcnişleıne,;inden en
dio;,. duymaktı>dır. Bizzat kendi
sinin bu enıili;e kaynağını takvıye di<iimi btia'aınla k ' ediniız) Ke- i ll'll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""'lm! 

D ı• ... ı· etıneo;i pek akıllıca bir hareket tmele.ni.nden rnıürdkk..,p bir amir
na.-ı.ıecl'.ın· ~ban ,ti. Hali:" O 1an, 
h].ç tereddüt ct.mcdc:ıı, bunu mÜr 
hür;roi. 

O tarihte, h..rtlıe nokta l<ov
malk, hanüz k:ııt'i bi.r .ka de Jı3.. 
!ini a ımamı;ıtı. Onun için, Hali
fenıin mw.ür:.miiti enıinıame dıe, 
ook:tasrz y.azıirru:;ıtı .. Halbllki Mı.cr>
van., bu eı:n.ırnımıeyi tOO:hütıletr 
tikıien SO<ICa, (Faıkıb..lii) kelıımıe
si.ndeki ('be) harflınn üz.erine iki. 
noıkıta koydu. Lu. l. ru.:ne l:ıöyleoe 
(Fa.ktiLu) şdkline ın:u,:.;p ~ıderek, 
mııinıanıen.n IIJÜ.nderecat.1, 

[Vali oraya geuhği zama»-, ken
disini katlediııiz.] 

O.ı:ın ~~tur. 
Bu acı ha!k.ika.t ortaya çıktığı 

hao1cle bile HaMfe Osman zıif gös
tıer.mıiş ... Hısun ve aıknibalanna 
karşı I=edi~ı müfrit hirnııye 
~ne gadıe edE'!llemı; ... Ge
rek Ivledizıede •bulunan mhalıın 
w .go;.-ek Elbu Bekirm oğlu Meh
met ile M.,;ır mural::lhaslıınnın is
raıı!arına raı:men, Mc.rvanı katı;>
l'iokten aı:'L<')'4emooıış:.i. 

Bunun üııeriıcıe Mısır m ah
hasiarı. bir t=!'t.ln Mısıra \'e di
ğer t...-:ı.filan Bıısra ve Küfuye ha
:ı.J er göndcımıişlcr... Halb. 
(Hal le Osıu:ı.u) ın ale}'iıine taııı
ri!k edıerdk. bu kı Yi1Jtl ve L,·yanı 
vwua got.iraniı;JeıUı. 

Dört bini mütecaviz asi, Mcıdı~ 
n.e ka!'eı:onin önıü.nc dayarunıştı. 
Bı.m ar, k.ııık dli güındu-J:ıori ya, 
Halı :feL:n ıı;tiiıfasuıı \'le> yahu'!, hi
}iıfot nıM<.ı.rr ını kendi enVik .. ~
na iı1et ( dııPCn Mervanın, IJreı.dir 
leı:ıne tcı; ıımüıi "5tiyıorla'!'d.ı. 

(Ali), biiıtün haıyıı.t>nda, haılob
~n ,Ja.: kaclar ay.nl.mamJŞ!.ı. 

Buna bİ'll.2en, iisikrin ıb.ı haklı ta-
.Jeıj)eri kmşısmda birdoolb .,., l 
o::ıvap w:receı.,'<oi şaşırdı.. Çok 
j.yi ;ı,;liyordu ki>, Hı:llfe 0aınan 
büvüik bir mulıabbelıle sankiiğı. ı 

eg" er } a ım olmasa gerektir. Bu iL ulu İ!al-
~·anın, So\'yctlerle .. ş Uııliğini ka-

(Baştarafı 1 incı sayfada) bul edeceğine pek ih!ouıal veri-
tilibma büyük h!izmet' T e1.mi.:; <>- leıncz. 
lan bu QOk dei!erlı <ilimin an.i k.a- Hüliisa, Hitlerin Musolini ile 
yı:bı biıtün memlıeketC~ O:.duğu gi- daha ziyade bir sulh tnarru.u yap.. 
bi şehrimizde de d:"ır .n bir tees.>-üır mak için görüşmüş oldu j;"U, fakat 
uya.nffirmıştır. bu mülakatta bütün meı;-ıulann 

Hiiıkıirne~; oeuazc.n:n 'büyük müzakere ve münakaşa edildiği-
meraısimle kıalıdınhnası İçin ali· n e hükmetmek ;tanlış olmaz. 
k.adar.!ara wııir vemr.~ior. Bunun ABIDİN DAVER 
üreıine düın saıOOh vf!Ayet'\e Va- NOT: Aıık:a.radan ) azılau bu 

yazılar, daima bir gl.n •onra 
lin.'n r:eıislibinde tıoıı:>Ia.nan bir ko- intişar ettiği i~in, bazaıı lııldi-
misyoıı. meras?m ~ıımını. tes- seler, tahminlere takadd ·· nı •!-
bite~: mekte ve yazdıklarımız maJü-

Bıı oroı:rama göre. bayr~ııını- m u ilim kabilinden olmakta-
za sarılı tabut bir 1ıoo arnbaslllA dır. Muhterem okuyucnları -
kon'lll:ıook ve cena:zıeye sü:vari, pi- mın, bu g\bi ,-aziyetler hiıdis 
yadrı bt'aları v>e m.ıknıen tüfek olduğu zaman bu noktayı. na • 
bOJ.UkJeri. b;llırive b·lih EndO.Z:arı, zan itibare almalarını. rica 
Yedek Saba v. askeri lisder tııJe- __, . A. cven.m. D. 
beteri, vili V<'t ve Bel ediyc er - 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kam ıbiitün ÜnNISıte geııçhği ve 
pır~rle dı:iktorlar istirak e
dıooCkb-dir. 

ÜNİVERSiTEDE YAPlLACAK 
MERASİM 

Beyazıt camunde namaz kılın
masını müteakip d~ büyük ö1ü
nün tabutu ünivers.te merkez bi
'!laSU18 getinlecek ve iç avluya 
konulacaktır. 

Ömrünün uzun yıllarını üni
versite ve t1p genchğinin yetiş
mesine harcamı~ olan değerL 8.-
1.iıni.n hizmetleri burada yapıla
cak moe-rasimle yadolunacaktır. 

Bu merasime ünivc.rsitıe Rek
törü B. Cemil Bılsel namına Dr. 
nrofesör Ald Muhtarın bir nut.
lrile başlanacalı:trr. Bu nutuktan 
son.rn da profesör Tevfik Reınzt 
Kazancigil ve iki ı!lniversiteli tale
be birer hiıtabe- irat ederekler -
diT. 

İhtiram slikUtunu müteakiben. 
de cenaıze bunıdım Merkez Efen
diye naJdolunup -aile.si makbere
:ıine detnolunacaktıc. 

Vels'in beyanatı 
(Baştarafı 1 ınci sayfa.da) 

ve Ameıri:lca elçi.;i ile b rli'k.:ı;. öğ
le ,..,..neg< n. veci rkte.r> soımı ilki 
sa.at.tan !82>la b.r miıddet Koat 
Ciano ile görüşm.iıstur. 

Oeıoov·a, 20 (A..A.) - V eh; sa.at 
11 de Come di Savo a v.a:ı>ı.ırtı.na 
bimniştı.r. Va"Olll' saat 13 de Nl..,.. 
yorllı:a hareket etmiştir. 

ALMA.V - AMERlK.AN 
MÜNASEBATI 

V~. 20 (AA.) - Baıhi
mcıre Sun gaze1ı!ısi, R~ıtuı. A.J.
oı=ısa !Je diplomDlıik münas:ibet.
ter; o!lıya ve Ciarence Ricl<etıt'i 
B:-:rl:i.ne elçi tayin atım.Eik 1-w
v-uronda bulundukumı Y~
Cia'rencıe- Rıcket, s-.ılh ı.eıhi:nde ve 
Quailrer yardım teşkilatınd.aılct ra. 
ili~~ tıaruıımı.Qtır. 

Gazete RuZ\-elt::tı Vels'in ropo
rumı beildiyecJdğ;ını ilave eUrıek
tedıi:r. 
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Kanı içtikten birkaç ay sonra ka
dıncık ananın karnı şişmiye başladı -

. ,' ;I ..,\.İ' t L '_..p .J .!-Vtl' ,.?~ 
; l ~,...; ~J,,,._.,,.,J.,:,_,.. f' ~-= ,...,.,- .. ~ . . .. 

~(-' 'J) ~ .• \/. . . ,,..:., ~ ,,.,, ,,__, ı.J-'> _.,,.,.,, ~,,. 
• 1; ",>/ ,.,> IJf /" .J".,),JI • • • • ' • 

, " ..;'..J-' c:.ı~v~.-' 

Baş, Di~, 
Rcmalizma, Nevralji, 

Nezle, Grip. 
Kırıklık 

ve lıUtiin eerıfıuı derhaf keser. icabında gü.ıda 3 lr:ase abnabili• 
~-

Gayrimenkul Satış İlanı 

... ....v"'rv. . , 1 
v .......-; .. ~ • 

;,;J'Y' /J'""A;; ./-_>~-'' -------------'-------------------------

etti~ efsane şu idi: mıştı. Abdü.lfetıtah Paşanın sor-
Hacı Bektaş Veli Horasandan lfU .,~ ;il"aşt~a cevap ve-

.Anadoluy a ııeldiği zaman mer ren:;.,. ...:O kelime ile Mabeyin fe-
kezi Ankarada bulunan Ahile - riğinuı 1lk görüşte gözüne kestir-
ı:in toprak!anna ııeçm:ş; ·burada ~i, yarup tutuştu~ hıı kac!Lnı 
pek de hiianültabul görmemiş; şöyle tarutt;lar: 
hatta müıruınaatla ~ılaşmışlL - Malıeyini hümayun ketebe-

İ.:;te Kırşehire g ~ğı sıralarda &İnden Sacit Beyin refikasL .. 
yerlilerin c;ıok sev<Lltleıııı ve say- - Bizim Sac..t Beyin mi? 
dl.Lan, !kerametine jnandıkları - Ev~ .. 
Hoca İdris Hacı Bektaşı kabul et- - Maşaarah.. Allah sahibine 
miş, ona hürmet göstermiş; ken- ba~asm! 
disi ve karısı Hacı Bektaşın biz- Bu !asacık konuşmadan sonra 
metine koyulmuşlardı.. Abdülfettah Paşa ile .3acidin ara.-

Bektaşi mitolojisinin efsane ba- sında zahiren devamlı bir dost-
l<ımından çok zenııin olan bu luk, içil dışlı bir saınimiıyet ha-
faslındaki hadiselerden birisi de vası belrdi .. Her fırsattan istifa-
bir gün Hacı Bek taşın b.rdenb;- de ile samimiyeti derin· eştirmi• 
re ve şiddetle burnunun kana - ye gayret eden paşanın birkaç 
ması, (Kadınctk ana) nın bu kanı aylık ç~ması boş bir yorgun
avuc~anna doldurması, ayak bas- luk oldu .. 
m.az bir tarafa JlÔ!J!Ülmesi hak- Sacit, pasaya ka..""Şı fev.luıliıde 
kında Hacı Bektaşm verd'ı'!;i em- mült~fit daVIandıltı halde ihsas 
ri yerine getirecek yerde kadın- ettiği b r daveti ka.bul etmiyor; 
ctk ananın bu kanı içmesidir. yaratılış:na uyarak basit bir Pv 
Kanı içtikten birkaç ay sonra tabası gibi harekette ısrar ey:i-

tadıncrk ananın karnı şİ1jmiye yor, pasanın isteğini vurdum duy-
başlamış.. Hoca İdris baba olma mazlıktan alıyordu .. 
(ağını QO)ttan savmış; 70 :ni aş- ; Göze kestirilip el· geç"rilemi • 
mış oldul!u için evve:a bu şişkin-; yen a.rzular ihtiras. körükler .. Pa-
lik hastalıl!a haınledilmif; mua- sa da bu ihtiras körWderunesine 
vene yapılınca kadıncık ananın Rengıgülü bir defa ı?iir<lükten son-
ııebe~ı ortaya çıkmış ... Ve tabii ra kapılmış, içir. iç n vanan, tu
bü"ük bir dedikodu, taassubun . !usan bır arzu ı.e Ren,ııigülü bul
.körükled iU muazzam bir müna- J ma.K, onunla münasebet les's et.-
kaşa peyda o'muş.. mek çarelerını a.ramıya koyul - 1 
Hacı Bektaş işi tahkik ettir _ muşlu ... Fakat buna iınkiın hasıl 

miş. Kadıncık ananın Hacı Bek- olmuyordu ... 
tasın burnundar akan kanı iç- Paşa bu yenilmez, dayanılmaz 
tıği anlaşılınco. ,ııel;eli{?in bu yüz- ihtirasın sevkile bır pk çar•lcre 
den olduğu tesbit edilm ş .• Der- başvurdu .. Devır; türlü entrika-
ken zamanı gelince yaşlı k.adın- !ara müıiaittı. Sultan Hamidin i-

radesüe kadınlar kocalarından 
cık ana nurtopu giıbi bir oğlan do-
j:urmus .. İşte bu çocuk Çe.ebinın boşattırılabiliyorlardı.. Paşanın 
ceddi imış! ııöı. erin. bürüyen derin ihtiras, 

Mı.tolojı.k bir efsanenin deli- Reı.,ıı,ııiılün güı renkli iıaya.i onu 
letile veraset davasını payitaht- bu yola sapmağa da sevk ve teş- j 
ta.ki mec:isi meşayihe dayanan vik edecek mahivelteydi .. Fakat 
ve: bunu en sonra müracaat edilecek 

- Hacı Bektaş mücerretti .. Ço- bir şekil sayan Abdülfettah Pa-
cuğıı mocu~ yoktur; ahlifı da şa; yine o zamanın muhırbbet del-
olamaz! ıarar;ndan emektaı ~ir bohçaçı-

- Hayı~; Hacı Bektaşın bu- yı, Samatyal• Gülizar ::alfayı bul-
run kanından gelen cedd:ne gö- du.. Ona bol bahş ş vfı.dile karısı.it 
re erenlerin vArisi vclfiyet ve ta- tehditiı tenbıhler yaptı; 
r katı ~lıım F;fendi Hazretleri- - Gü'izar kalfa! DEdi; benim 
dir! ne sakaya gelmez bir adam oldu-

Kılıklı iddia ve müdafPalarla ğumu bilirsin! bu isi mutlaka o-
ıürünen bu dava, tekrar Hacı !uruna ba.ı(lıyacaksı:.' Han, b:r 
Bektaştak: Pir evirM! dönmek için söz vardır: Ya bu deveyı ııütme
çare ve vasıta anyan dedeyi hay- li, ya bu diyardan gitmeli!. An-
lı düşündürüyordu.. !adın mı?! 

İşte, mabeyini hümayun cena- Gülizar ka:fasının günlerce boh 
bı mülükane ketebesinden Sacit çalarım omuzlayıp kozyatağın -
Beyiın nefes neiese dedeye koşup: dt .i .3aide Hanımefendinin köş-

- Erenlerim .. Abdülfettah Pa- küna taşınması hiç bir net ce ver-
ea. Hazretlerinin saravdak.i nü- medi. Re~~!; değil gülizarla 
fuzunu bilınezsin:z.. En olmaz konaşmak, bohçacı kadının bin 
.İ$, tavassutile o'.unına bağlanır, bir sırnaşıklık.la çeşitli hav'.ı ve 
hatta, bazen efendimizin iradele- yazmalarına bile t.akmıyordu ... 
ti bide paşanın huzura çıkıp bir Evin emektar kalfasile pundu-
müdahalesile şekil d~t.rir! lı
manm ki, bu zat dergahımızın 
yükselmesine bici.im ve müfit o!
lur! 

DediJıi z.aman bu j,Jcj taraflı sı
kıntı i«nde bunalan dede, paşanın 
1arikate girmek erzusunu '.yi kar
eı'.amış; nihayet bu akşam da na
sip ve.nrek ikrar almıştı. 

Fab.t bu hareketle; Abdülfet -
tah paşanın da nasip alarak Mer
diven.köyü tekkesine taıth can
lar arasın.a katılışı dede babaya 
oldufcu layd.ayı temin edem.iye _ 
cekti. 

Dede baba, Mabeyin feriii Af>. 
ctiiihttah P~ hazretıer:niıı han
~ fikir vıe makaatı..ria tarikate 
~ wzızıulıııeıı S.Ciıd.in ver
di~ iuhMlıa lkt:fa elmiş, işin · 
'""ilanlı .... ıç yuzuıı yamam ... ı. 

ıSurişJınin erken yetiştiren iltli
minde doğup büyüdül:ten sonra 
ııençlikinin en civc vli zamanında 
Osmanlı İmnaratorluı;tnun binb r 
lfi(lence ve sefahat merkezi kesi
len payitahtını.. ,ııeli,.. saraya yer
leşerek çeşitli zevk sahnelerinde 
ömür sürüyordu. 

na getrip bu mevzuu enine bo
yuna kurcalıyan bohçacı kadın bir 
hafta sonra, kendisini sabırs.zlık,. 
la bek:iyen Abdülfettah paşanın 
kon_;ı.ğına geldi. Paı;anın yanına 
çıktı. Teşebbüslerini kısaca hüla
sa etti: 

- Paııacığım! Sen; fethl im -
kansız bır kal 'eyi z.apta k.alkış
~ın! O kadar uğraştım. Tür
lü dil döktüm. Denem~im söz 
ıı<>lişi, kurcalamadı,iiun ,ııirizgab 
ka!madı.. Seniıı can evinden vu
rulduiiun nazlınu şöyle bir defa
cık olsun karşıma al:p da ltonu
şamadını bile .. Öğrendik.m şu pa.-
6Q: Bunlar soyca kızılbaş insan
lar .. Dedelerinden ka:ma bekta
şikk yolcuları.. Bilirsin mutlak 
paşa. Bektaşiler- için (sır sahibi) 
<Lr derler .. İs buraya varınca ba
na paso demek düşüyor .. Yel ka
ya<lan ne a!ır? Onun için teni 
affet! 
Paşa düşünceli bir tavırla sor

du: 
- Ne dedin? Bektaşi mıi imiş

ler bunlar? 
- Evet paşa.. Hem de soyca .. 

DALGA UZUNLUCU -

"A~"·"-""''a ..... 1 r.A.r. 31,7'-. "" ıı;-. it ıtw. 
HU -. 111 &-. Ut ıı; w. 

21 Mart Perşembe 
12.30 Program ve -m1e«et 

saat aıvaırı, 12.3!5 Aja,-ıs ve mete
oroı\ıji ıld:>erh.ıri, 12.50 Müzik 

ÇaılaııW: Fahri Kopuz, Cevdet 
Çağıl.a, Hasa·n Gür, Hamdli Tekay. 

l - Okuyan: SOOi H.o:şı;es. 

1 - Kaınuni Aıri:f Be.y - .ffi caz 
şaı:kı: (H~roın1a geçen ,ııünlıeıri), 

2 - zeki - Hicaz sarkı: (Hani "Y'" 
n:ıınaım deııdin), 3 - 2\<ık; Aıri! -
$-ot.aaıaban şaırtkı; (Kız vücudun 
,,ül mkaınlb.iır yasemin), 4- •.•... -
Şeta:ralban ~.ı.ıf>"1: (Oduncular 
da/:'d.aın odun '!lll.-iıiıriT) ' 5 - ...... -
'llüır'kü: (Göreısı.ıı mi geldı b:ııı.i. 

me:eğim), 

II - Okuyaaı: Melek Tdkgöz. 
1 - Lati:f Ag.a - Hicaikar şar

kı: (Yakıtuır zaıman ,ıeel), 2 - Ha.
şian Bey - Hicazkar o..rkı: <Şeır 
tasetı.cı: ben Uı.ruz&rım), 3 - ... -
Hıcaz şarkı: (Mevsımıl 'bahar !l"ılı

dı), 4 - ...... - Hicaz tünkü: 
(İndiım yfu-in ba.hçesine). 13.30/ 

14.- Mlü.ı:iık. Karı.<ak mı.iızik (pı.), 

18.- ~aım ve anemkkeıt sa
aıl ayarı 18.05 Müzik: Raodıyo caz 
o.C:.€strası, 18.40 K.onuşna (O:ıiıb

Loırraiya), 18.55 Serfuırnt saaıt, 

19.10 Memleıket saart aıyaırı, Ajans 
ve m·ıOeocooIJi Iııaılıı .- en, 19.30 

Mi1zilk: Fasıl heyeti. 20.16 Konwr 
ma (sıhhaıt saıaıti), 20.30 Müzik: 
Calaırılar; Hı:ıkıkı Derman, Şerif 
İç.i, Haımdi Tukay, Zühtü Bardak -· og .. u, 

I - Qk.uyarı: Saıf:iıye Tukay. 
1 - Udi Aılmıet - Karcığa.

sarıln: (Vaırtkm gönüW..ı, 2 - Sel. 
Pırıaır - Karcığar şa.ııkı: (Sana 
g:xllil verdiım ılıcni :)ıra.:ma), 3 -
Aı!'ta!ld - Kü.rdCıi H. Sarikı: (M'
tı.k ne siyaıh), 4 - Utli Mehm.ıt -
Ki... dili H. Şaıılkı: (Deııdin ık ise), 

11 - Okı.ryaın: Mustafa Çağ
lar. 

1 - Şerif İdi - Nihavent şa~
kı: (Gece saıhiı!.deırı açıp ı, 2 -
Yesaıı. A.sıım - Nihavent şarkı: 
(Yaz geldi ~üm eı';lmei1m), 

3 - ...... - Ti>.•kü: (Aksaıdexr 
~'Yer aman), 4 - ...... - Türkü: 
(Şiıın<ir Pı.nar), 21.- Miızik. 
oYun haıvaılaırı, Sad~ Yaver Ata
man, 21.15 Radyo orkestrası (Ş..!: 

Dr. E. Pıraet(ıri.us), 1 - Edward 
Ger.man: ŞekspLr'in Sek•zin llan
ri ı> 'Yesi iç.n ya.zılmış üç dans, 
2 - Fr. Maliıpiero: Dört İnvenzi
aıııi, 3 - Fr. Lisııt; Lls Pre:ucl."'S 
(Smfonilk paırça), 22.-05 Müzik: 
Melıoıdi.Jı,r (pi.). 22.30 Müziık: 0-
:pe\l aryaarı (pi.), 22.55 Mü
zıık: Caı.banıt (n.), 23.25/23.30 
Y aırllllki -.rogıram ve k~. 

lstanbut Asliye Üçüncü Hu
kuk Hcilmnl>ğındm: 

lııiariya lAJiu,a vıek.ili avukat 
Vatıaıı taraCında:n, müveld<illrıID 
tıooa&ı olup mukaclldeıma TLŞYİr 
ki'Ye Jılıı1amur cılıd:de6i 8 No. lı 
evde mukını i1kuı hali haızır ika
m~m ~ul o.d'Ufcu taay
yün eden Se!"j Pi.zınloo Romaoo
viski aJeyhine mahkmıenirı 939/ 
918 No.h dosyası ,ıJe açılan bo -
şa:nma daıvıaslllln ic-ra kılı.nan mu-

lstani>ul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Zıl!ı.ra. Fatma, Müzeyyen. İz:rnt, Salih 

0

Zkki. Afıım-.ı: Nusret 
ve F a t m a Liınuının 10140 hesaıo n .ı m ara siy 1 e Sarıdı
j(ımızda.n a.dıin (3~0) liraya ka!-şı bi: ınci c!·~ecide ipotc-k edip va
rlesin.dıe bo.rewıu ~:(:irucıen hakkın.da ;vaoılan t:aki:p ürerim•cı 
3202 numaralı kı.n.unun 4<i ııcı maddesinin malufu 40 ıncı maddesine 
göre saivLmaısı ic"<x-d"n B<,ğa:zi.çina. Cer.ı;":ıköyüır.de eski Te•g.af, 
yeni A r a 1 ı k saka!{ı.."'lda eSki ve ven. 8 No.lı ahşap evm ta
mamı hlr .bu('llk av müddetle açık a.r.t.ı:mıya konmuştur. Satıı; taou 
sicil kavtlına göre yapılanaktadır. A.rıttırmıya J(imıek :stiye.ı (88) 
lir:ı pey aıkccsi Vo.recclctir. Milli BarL1<.ı!Jarımıııdan birinin tcmfoat 
mek.tubu da kabul olunur. Birhlımiı; bütün vergile:•ie Belediye re
simlori Vl wkıf icaresı ve taviz bedeli ve te.il.B!ıy~ rüsumu bo.-çluya 
aiıtıLir. Aııtıtmma şa·ntı:ıaımesı 26/3/940 tarihinden il»ba~en ti1'k.İJ< eıt
rneık istiyenlere Sandık Hukuk işleı.i sen-ısinde aıQk bulundu:rul..caık 
tı'l". Tapu sicil kayd: ve sair lüzumu izaha.t da şartru<mıede ve ta
kip dosyasında vardır. Jl..rttırmıya eirmi · olanforı, bunları tetkik e
d(rclı: saılılıi?a cııkl!:ılan gayıimenkul hakkında her şey; ögrrnımils ad 
ve Ltibar olunuır. Birinci aı.-<ttı -na 21/5/340 tarihine müsadif sa
u güııli CağaJDg!unda .ıc.iin Sand.ığtmıııda saat 10 d3J1 12 ye kadar 
yaıpıılaca.kur. Muvakka·t iha.lıe yapılaıbtlmesi icin teklif edilecek be
denin te:"<'ihan alınması icab.dcn gay;Phmm'kul mükellefiy.,ıtrerw-le 
Sandık aıac.ıP:roıı ta.maımen gecm.iş o'.ıması sartlır. Aıksi takdirde S0<1 

a:rtıtıranın teahhüdü baki kalımak şa:ııt\y1 5/6/940 tarilhinc müsa
<U C3iI'Ş31!nba günü ayru mahalde "'' avni saatle son at"Ltımıg:;ı yaıoı
lacckıthr. Bu artl!l'IDada gayııIDıeı:ıkul en QOk a.rttıranın üst.ünde bı
rni<.ılacaıktır. Hakl:m-ı tnou sici'neriv!& sabit olmıyan a!'aıkadarlar 
~ iı:ıt:fak hakkı S'lhiplerinin bu haklarını ve hu•usivfe faiz ve ma
sa.:ti!e dair iddialarını ilan tarihin den füibaren yirmi gün içirule ev
rakı mü~biıtelerivle ben°"r dai:eımize bildirmeleri liız=dır. Bu su
reti"\! hekl.a..mı bikliııme·m:ş olanlarla 9ıakla;ı taou sicillerivle sabit 
olmıvan.lar satıs bcd:'1inin pa•Mışm~s:ndaıı haric kalırlar. D2ha faz. 
la maılümat alma& işliyenlerin 938/1185 dosya No. siyle sandığımız 
Hukuk işleri servisin•:• mür~caat etımeleri lüzumu i.Uııı olunur. 

·* DiKKAT 
EMNİYET SANDIÔI: Sandıkbar alman ı:ayr;me kulü ipoıtek ~ös

t.eITJV1,~ •t.A .. Y< .... ~rr rrtıh~m n)ıc;'."'inıizin kovmuoe;:: olci.~:!u kıyrr.:tin yüz
ô. 40 nı tecaviiz etmer.ıek üzcrc iha:lr bedelinin varısınıı kadar borç 
\ıcırm ·k suretivle kalavl>k giiıstermekted .-. (2011) 

Gümrük MJhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Hasköyde D<ıniz Muııtaıka K. ve tan:l'.- atölyo:sinde köh'lley-e 

ızyrı:'m 57 kalem muhtelif nevi aıtölyıe a.Iıa.t ve edev.aıtı pa:ıar:.lkla sa.
j.ıJıacaıkıtır. 

2 - Muhaımımen becreh l 04 1ıira 65 ik:ıı.ııuştur. 
3 - Paza.rlıl< 29 mart 940 günü sa..t 15 de GaJ.aıta Mu:ınhaııe 

ca.dkk<ıinde İ'lmıil>iım Rifat Harındaki lromisyonıda yapüacaıktır. 
4 - İstekliler her gün atölyeye Jridııp görebifuler. tk temna.tı 

8 Uıradı:r. (2179) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
!star.bul Emniyet Sandığı Direktödüğürıden 
Hüseyin'in 40 hesap No. sile Sand.ğım!zdan aldığı (125) liraya 

karşı b rinci derecede :potek edip vadesinde borc.ınu vermediğioıden 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde
siıin matufu 40 cı maddesıne ııöre satılması icabeden Çarşıyıkebir
de Kaoalıçarş.da orta kazazlar sokağında eski ve yeni 37, 39 kapı 
2773 ada 25 parsel numaralı kagir dükkiının tamamı b:r buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmustur. Satış tapu S:Cil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya ,ııinnek istiyen (13) lira pey akçesi ve
rece-ktir. Milli t.ankalarımızdan birin:n tem:nat mektubu da kabul 
olunur. Birikm:ış bütün vergileri!' beledi.ve resimleri ve te"l.ıi.liye 
rüsumu borçluya ailtiı". Arttırma şarlnames: 26/3/940 tarihinden 
itibaren tetkiık etmek iı.tiyenlere Gandık Huıkuk isleri sedviı;inde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iz.µıatta 
şartnamede ve tak p dosyasında vardır. Arlt.rmaya girmiş o'. an
lar, bunları tetkiık ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Biriı:ci arttırma 21/5/940 
tarihine müsad f 3alı günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 
10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat iha'e yapclalıi•lmesi içi.n 
teklif edilecek bedel:n tercıhan alınması icabeden ,ııayr'.menkul 
mükellefiyetile Sandık al.acağnı tamamen geçmiş olması şarttır. 
Aksi takdirde son artıranın taahhüdü baki ka'mak şar1iJe 5/6/940 
tarihine müsad:f çarşan ba günü ayni ınahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayr menkul en çok .arttuıı
ıı:n üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
~akadar"ar ve irtiiak hakkı ulıipleruıin bu haklannı ve hususile 
faiz ve . .p1asarife da.ir id~ alannı ilan tarihinden itit aren yirmi gün 
içind<!' evrak ı müsb telerile beraber dairemize bildirmeleri lAzımdı:r 
Bu suretle haklarını bi'.dirnıemiş olanlarla hakla.rı tapu sicilleri!~ 
aab 't olmıyan'ar satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da
ha fazla malfunat almak istiyenlerin 39/10 d osya No. sile sandığı
mız hukuk işleri servisine müracaat etme:eri lüzumu ilin olunur. ... 

DİKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan ııavrimen.kulü ipotek göster

mek istiyenlerin muhamminleriınizin koymuş olduı;t kıymetin % 40 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar bo~ vannek 
suretile kolaylık ,ııöstermekteıi:r. (2010) 

haık.ôlll"6İ neticcsn1f:c Kımunu Parıs ve Londrada olduğu gi-
Meden!.nin 134, 138 ve 142 ı:ıci bi şe!hr"1ıızin BA.T{ER mağa-

Zayi 

rruıddmıne 1evfik&n ta1"a1hırm zal~.-ında da kadın manto ve 
ba;anmalaırına ve M. aleyhin bic rotları için yünlü fanılezi ku-
sene müddel!Je evlenunEflleısi.rıe ·r asların ve 'kootüm tayyörler 
ve ımru;ar.ilf:i muhaıkemeni.n uhde- icin Twced ku:m.aşlannıh rn 
s. " tahmil rııe 6/2/940 tarihinde 1 zenl!in çeşitleri V<' umumiyet-

1328 - 1329 seran darsıyesinde 
Sürmene riiş~esinden aldığım 
şahadetnaıneyi zayi ettim. Yeni
sini çıkartacağımdan ESkisin'n 
hükmü olmadıl(mı ilfin ederim, 

Devlet Limanlan U. M. 

Hakikaten bir daha dönmedi 
Nakleden: Faik Bercmen 

$: hrın "ıcagından kuctulnıak 
üzere daJiıllardaki · ooyfıyd..erdeıı:ı 
biri alıaın Ayn Brimm.3.nı:ı'ye giıd'i
yoodulk. O.ı..:Lin bi:raıı öl.esinde 
oı<cııncriCdc-n caml::ınn aı.asınd"" 
ya.va.; Y8'Wl.Ş y.iiırüııııO.ye ıb~. 
Biır aıral'ık, aınkad:aşım durdu. B<ık
!lllı, sraıp sarı rumuş~u. Sinirll bir 
taVIrta ağzında:ki si:;(arayı al!ıp 
parm...ı&muyle ı.C!Xırc•k yeıx- aılıtı. 

Ben ~a';M.ın /-"ı'<'l.D l.ıül<a;L<en iı~ 
zü.n.lü ıb<a"" S~\....;le: 

- Şuraya ıbirın o.tura.lım! De
di, Hoş~. gıiya ~i\lcnmi.ye çık
tıık ama, ·k~OOırnı tuı:omadım ge
ne .. Bur;.da kız ka:rdeşıım gö
mıLüdüır de ..• 

Sustu. Yemd~nıbir si-gara y.Lkıp 
bır ,ıci nl.ıfcs ~'t.'kıtı.k:len soına-a de
v.an1 ıç, 1 tı1ri.· 

- Sana anı:.>tayıın, 1917 scne
siınin sonır:m ıili. Rızk kapıl.arı 
'kapanmış ve sefalet vıe ölüım gwr
dapları a~ıJınw;ıu. Bcıbam bizi ge- ' 
ç.ndıırmE>k ve ç bm:.ı..ıır,<Jmak için 
bütüın gayırebini ha>ecıyordu. Sır
tına baikıır tıencere.li..:r 1 bru:.ını.aııaı' 
•uruyoır ~ köy köy d'O.'a.,ıyo.rdu. 
GOLiırdüğü ~şyayı, köyl'Ü'J.il"@fl 
dan, aııpıa, bu.ğıdaıy1a <lı.<gi'i'yOrdu. 
Kıaç defa, fı:rLuıal~ın. tıipi;;erin 
arasında kaıy,)C}Jmı::.:t teh.1.w•eri 
g~ .,.di. Bi.r kaç defa da €:.ki
vrua·r yolunu kl.sui\..•r. Bir gün 
anru ... ne: &'--.~ıe vuın 1 dedi. ~ya
dan nefes almamn imkanı yok, 
kı<OO:iım ı~ değil de, ~ız::n için 
kıoiikuyorum. Eger beni öl:dü: ü.r -
!erse sae .kiıın ·baıl<ar oonra ! .. Brım
miıne'de ·bır d"'1<.t.or ıc;i.r ya;tı ımJ.lk.-
1.(.!W yaıptıımo.ı< iıstiyur:rmış, eme
n:, o arı:lı< oraya ıı;i.d:ip QWlışayıım. 

Çocuık..ıa'1 da oraya yer.eşüri.riz.> 
Bah=ı ayni ı.aırnaında iyi ·bır .i:n-

şaaıt us.ıası iıdı, lltır ım<.:rık€•ı>İl1 
sr.·w.na ~ y'1ıkleo"p buraya 
ııeıx:U<. O ~ıaılüLler on y aışınrl'a i -
dını. Bı..ııden lvüçük bır eılkek 
ve bır kız ka!:'d.~.m vardı. Ne 
ise, t~ s :..:.v ..... ·r g.iıfJlı_ ve biına 
hlr ay i.;ınde •b,utı. Me""-'P iJlU , 
kısını.üan ~ba:rot yapıldı, E.lkek 
çoou'k.i:tTa ayrı, kız çoeu:k ara ay -
rı ... 

Bir gün e:rıkek karoeşı.mle obc
n:ı. mı .ılkur kısmına, kız kar<leşı.m 
Afı.f-tYi de kızlar kısmına ı<<Jmr
düı.!cr. Kmıcl şınıın .Y oıocıgı yeı be
ntrr.ııdndc:n u~a.ıüı. lıık gece u
yuya.ınıadını. 

AnıEnıın dizleT i di.lıimden a(Y'rıl
maık bize çok güç ıl'(elımi.'ili. He.
ne hal .iS.ı OOI't hafi.arla bu yeni 
haymta .a..l,\llilıştıık. Liılkin ka:rnı -
mız do.yunuyoıdu. Ki1çük bir par
ça'~~~ azıcık ocyınirden ~ba
reot oıliz.n vanefıin bizi doyurmru;ı
na iımıkıiırı ydkıtu. Her gün ayni 
şeyıi. yiyo.du:k. Çocu:k1arın çoğu 
açlııktaın ~lıyor, çırpınıyordu. A
=nır.l:a. yaraımazlığrnıdan ve 
ha.sarılığından ötıiri clf:r1h d4ve 
çıai!;ı:rdığıamz :Oir QOCu:k vardı. 
Bir gıiin İ1riıt ansızın kaybolıdu, 
O ııece de görünmedi. Eı•u.si gün 
ba~e ayun oynaTkm on.a r.ıst
iaıdım ve sordum: 

- Nie'n:de idin İfri:t?. 
- Sus .. Köye liaçtım, diyerek 

efuııi. koyınuna soktu ve bir par
Qa köy ı:ılıımei\'i ile bir avuç kuru 
incir uzatıtı baıı.a. 

- Bunıları al ye!.. 
O gün perş€mbe kli. Kız kar

deşimi ziyaret ecb:l(lktim. Ona 
hem ıimcirden ve heım de ekmek -
tı:ın lbire<r oat"Qa sakladım. O gıiin 
Afifeyi bir kayanın üstünde· bo
zuhnuş hir hal.de otuyor bullium. 
Beni Jı(irün~ gözleri do'.u dolu 
o)du, lboğUk bir sesle; 

- Kaırruın oa1,; ağabey! Dedi. 
Yüreğim J>8rQa parça olıchı ek

mekle *1ciri uza.tttmı. Ertesi lhıal
ta hastıa4'.a!ıııntmı. Ancaık lbil- ;xy 
sonra kaTdeşim Afi~:\Yi gördı.U
diın. Bfuılıütün Elimi$'·: 

- Burada herlkes b':ın.lmle eğ
lecivor ~aıbev. diye sıı!landı. 
Kıaırınıım a(; ... Amııem, /babam bu
nıcla yok. Ben bu halle nasıl oyun 
aynanın. 

ı,erı çı'kıınak: mtedim. Fa.kaıt d1' 
kaınıyı açronadı.m. Al'kadan sanık! 
birisi kaıpıyı itiyordu. Kard€şi

mi. çaı:;ıımm; uj{raştı:k f.ailrat aca
madılk. O zaman balbaım kuvveti
mi d<ını<ımek ister gibi; 

- Ayıaj(mla vur. açılır! Dedi 
Biraz geri c<ıkilip kapıya müt

hiB bir teloıne savurdum. Kapı 
:ı· r ınr \ter.de bir ci!s .. m sürürıitr 
g:Jbi old'u. YırtılJıru..ı bir entariz.in 
ıctr··i· kcmık cŞJ'IllS b:ı vücut var
dı. Ycrık k21!1a ·bovaıımış sac -
la,- !'ıÖ"rÜnüvordu. Tilt'e'1iı:n, kork
tuım. Balba.ını cahıxlık. Cesedi 
döndürdü. O zıam:ır .. O zaman 
hrpi•ııiz hird.ın inledli< .. Ye-rde ya
tan J u kız kal'de,,im Afife idi. 

Annem sacını başını yolmıvaı 
ba.'Olwdı. Koyınundan kuru b'r ek
rnc1k çrkanp Afirert:!l .:ğzına u· 
zattı: 

- Ye, kızım, ye yavrum, bi
l!iyorum ki k~rnın a e ! .. 
Artık is i.'1:rın ıı-eCTTJio;ti. 

Kaırd""iımin ölümünü doi~uran 
s<ib 'bı ·bukımıvordum. Aı;lı1<tan 

· mı, hastalıl~tarı mı, soğu ktaın mı, 
ycıksa kapının .açt'masiv.lıe hasıl 

ofan sukütta.n mı ölmüslü? Bura
sını, bir türlü kc-stiremiy'O;dt'm. 

Evıcfo beş on tahta vardı Ba -
bam hC'J)Si•ni wp'.;;yı h~ldr ve a
kiT bir ta:buıt Yl>Ptı ve tıı:bufo r
tına vuru"l mezaırlıi!a voll· "'.ı 

Yanın.la ben vardan. Boyumdan 
·büvüık bir kıazma il: Aflfe'lin m..,._ 
Z..,.111 ı k'!'ndim aC'\ım .. > 

Arlrodaşım eliv: köv m~ar
lı"ınm kenal"ındaki küçük bir me
zan gösterdi ve: 

- t<:ıe Afi.fenm mezan! Dedi. 
Ertesi ıı-ünü Afifeırın .aI>kada~ 

lımndan bir ~·;,·ı ıı-ördii!m. Yanı
ma koşarak l?'~ldi ve· 

- Ev\ "ki g c~ AEL oeıwere
doo ıka<'tı d"'di; Ona d' ki bura
vıa- bir el.&: ad"" me-: n. Çünkü bı
lıiV>:>l'"un va, r."Uallime ook sert 
ve lkr!: vü:c-klı. Sonra da oru 
i1'dü.ı'es~ dôve:r .. S Kın dönme -

• "? 
sın. t' nı:ı. 

no~,.,,, 'Sin .. Zav Jh k;;'Cl·S'lm A
fife ora' a ha~kaıten bir daha dön
-ıedi. 

---·----

21 Mart 
~ERŞEMBE 

Hicri: 1359 Rumi: 1356 
3 üncü ay Gün: 81 Mart: 8 
Sefer: 11 Kasım: 135 
Güncs 6,0t Akşam: 18,21 
Öi\"le: 12,21 Yatsı: 19,52 
İkindi: 15,47 İmsiık: 4,24 

- HAVA VAZiYETi 

Y~şiJ!k:öy Me~">ii istasyo
nundan a.baıan ın.aıwnaıta ir'.)re, 
hava yurdun Marmara iı.a.VU'toın
da ve Orıta Anadolwıun gamp ta· 
rruf'IMmı.ia bU:.U.tlu; Trakya, Ege, 
Alkdeniz kıyılarında çok bulutılu 
Ka.radeniz kıyı ıarı v.e J)o.ğu bö~ 
lerin<k- kaıı>alı, mevzii ya.€;ışlı geç
miş, rii:zıgarlax Traıkya, Ege, Ak-

dmirı kıyı1arıındaı orta ve ceıııulbu 
şaıı1ki Aruıdolurla siımaJ diğer yer
:ero.e cenuıı ve cenubu ı;a.rbiıchı 
halli o!ıarnlk esmis Denizlerde de 
fıriına dev.aım etımistir. 

Dün, İstatil>uldıa ha'Va bulutlu 
ı;ıecıınıis, rüzgar şimali şaJ!kiden 
saniveclı:ıf>-7 metre hızla esımsti.r. 
Saat 14 ıh hava tazyilk!.' 1018,6 mi
Jıibar idi. Sü:hunet en yüıksElk 10, 
ve en dür;>üik 0,2 santifll!"at o.llf'aat 
kayded!.ılmistiır. 

-------------
Çocuk Ilekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
pazardan maada her gün saat 
ıs den sonra. Tel: 401%7 

Bir hafta anra yemek tama -

roiyı1e azalmıştı. Coeuldann ata- ı 
mırla mülhiş •biz- aclık büküm ııür
miYl'J başJ.ııd.J. Aradan zaman geç- ••••••••••••• 
ti vıe ıüha>y'eıt lbi2i me!kitıeı:ıtm (ı-
kardfiar. Sadece Afife !kalmıştı. 
Bir Qdk QOCt&lar açlıktan ve has
talııktaın kırıldılar. Bu hav:ı.disi 
duvan anmam: 

- Afifeyi ıııetiırtıelıirm! Diye ay.ak 
<lirEdi. Çocuk ölecnk. Biz ne yi
varsalk o da onu yıer. 

BAıBAM - A l 1 a h rah
met evl.ıesin - cünun orada kal
ması hem ıkendisi ve hem de bi
zi:m için daha hayırlıdır,, Diye 
cevaıp ve!'di. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMlNDA 

21/.'\1940 PElR."EMBE j(UllU 
akşamı saat 20,30 da 

PEMBE SOKAK No. 46 ... 

Bir yıl evvel, Hıdrellez .ııünü 
mabeyiı halkının Kiığıthanede
'.ki cal:tlayan köşkünde yaptıklan 
kır ziyafetinde p:oşanın muhW!ris 
'bakı.,ları '3acidin karısına iliş -
mi .. Re~gi,ııülün i~ce boyuna, ze
ln ba.kış.ı, tahnrlı ve der:n bir 
hüzünle bulutlu iri ve gür kir
pikli gözlerine, mevzun endamı
na, asil lir olgunluk manasile her 
inhinası dayanılmaz bir caz·be 
te~kin eden tekmil varlığına hay
.-an ha.Yran bakan paşa bunuıı. 

Hatta, kalfadan öğrendığime gö
re bu nazlı bebeği de ııenç koca.
sma bekt.aşid r d:ye vermişler! 
Yoksa kızı ne ahun şa11ım ne pa
ralı, zengin kısmetler istemiş ... 

- Rengigül hanımın kocası da 
bektaşi mi:ymi.ş? 

- Evet paşam! 
- Peki şimdi ne yapacajtız? 

(Arkan var) 

karar verilırrrlş vıe yazı:an ilfün le ıkadın ve genç kızlar e~bise-
maiılkeıne divanhanesm. talik e- 'erini alakadar ed"n yünlüler 
dDJııniş ol.duı:(umlan M. aleyh &.-- t--.ıhir edilmekte ve her Y'<'r-
jin I.fıoı:ı ıtıariıhindm 'ti:baren on beş den müsait şartl.ar ve ucuz fi-
~ zarfında temyiızi d.ava edebi- va~IHla satılma:kta<lır . 
b:eği hususu i.ı3.n olunur. (25440) J lııiılll•••••••••• 

N eş' et Çakar 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldı~ yer: 

SON TELGRAF Basımevi ı
. Annem biisbüıtıün içlendi: 

- Zaıtı-ın omu kÜQÜkten beri .,,,,,.,_ 
ınczsiın .• Kalbaılı,.ti sıska ve zayıf 
olnııası deR'i1 mi? 

O ..alııaıh erikooıieon 'k:ıliıkı.p dı • 

İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ K'.ISMINDA 
21/3/940 PER.$EMBE gunu 

akşamı saat 20,30 da 
HERKES KENDİ YERİNE 


