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Yeni Hidiseler rif esinde' Harbin İkinci SafhaSı 
Sovyetler,Finlerdenyeni taleplerde bulundu 

Molotof Berlinde, Goring ve Ribbentrop 
da Moskovada mülakatlar yapacak 

f ransız kabinesi teşekkül etti, 
lngilterededetadilatyapılacak 

Fransız kabinesini dün 
Pol Reyno teşkil etti 

ÇemberlaynSenkler ve 
Atleyi kabineye alıyor 

Almanyanın Romada ki Sefiri Berliiıe, Sovyetler I 
birliğinin Berlin Sefiri de Moskovaya hareket etti 

Yeni hükumet 
itimat reyi 

bugün 
istiyecek 

Fransada 

Tadilatın çok yakında 
vuku bulacağı bildiriliyor 

İngilterede ................................ ..._ .................. ...._ ............ , . " .. . .. 
HARBiN SEVK SOVYET -JAPON Paris, 21 (Hu - Londra, 21 (A. 

ıusi) - Yen. ka. A.) - Daıly Mail 
bıne bugün Da- gazetesinin yaz-

VE iDARESi MONASEBATl 
ladıer kabınesin- dığına göre, Çeın-
de Maliye Nazırı berlayn bu ak • 
bulunan P a u l şam baslı,·a k 
Reynaud tarafın olan Parlamento 

Çemberlayn'ın d•clifi 
,ibi maoaffakıy•I ihli• 
maileri a:ıı;; falcal l•h
lilceai büyüle o• haUd 
bir fel6.lcate müncer ola
bılecelc acele hareır.eda
re •Ürüklanmemel< flOyel 
dogru bir aeııkülceyıtir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 
D 

O 
nı:iliz Liberal Partisi reisi 
Siııclair, Avam Kamara • 
auıda hükumetin Finlaıııli· 

.Yaya yardım hu uı.unda.ki ıiya • 
11!1.uıj leı.k.it eııwı n ıu liizleri 
ııoy lemiştir; 

•- Fıntandiyaya harp ıevazı· 
mını teehhürlc oenn~ olmamı· 
~ "e Verdıklerimizin de, vıideıti
f,::zın o•,uıda btri nubeıinde o-

Hna muıeessırim. 
ıeİikkrriçıe_ki ıntıba şudur ki müı. 
Ağır _ıyı_, fakaı zayıf, kararaı.ı, 
ma ve ıktidarsızdır. Halbuki Al· 
Vet~ııa, daha fenadır amma kuv-

"ı, kudretti müdhi•tir. 
.cıa bi , v 

ıınc r kazanacağımıza eminim; 
m ıık, Jıarbi bu nırel e kazanmıı· 
· ~ tllbii olmıız; zaferi ka.zanmak 
ıç;~ rıayreı etmeliyiz.> 
Ilı ~ tenlUttco daha evvel, İnci· 
la.od IŞVelt.lj Çemberlayo Fin • 
lah •Yaya yardım mes'clesioi İ· 
ıevı. CUiJ._tco sonra sözü harbin 
•öyt "de ıdıı:r~si.ne ııetirmio ve 

e emıştı: 

le •;;- Bazı kiımeler daha şiddet· 
Fa:;T•k_eı .etmemizi uıiııebilir. 
Çok ı _hukumeıtn omuzlarında 
'1ıt~t~ınr bır mes'uliyeı yüklen. 
Cl2' ır. Mıı,o'lfjakı;ıct ıhtimal eri 
ıa ·bfrakııı. tehlikesi bıiyiik ve hat
ııe l felakete müncer ~labilecek 
ce4i~. hareketlere riirük.enmiııe· 

Vuraca"- . 
en . , !-:l'mız zamanı ve yen 

ıyı .. . . ' 
asi•;! .mu~avırlenmizin miita e· 
ni za~ıntıhap edeceğiz; fakat aıı
ki Zafe an~~ sunu ilöve etmeliııim 
.'<ııııtc ~atemın etmek için en iyi 
birli~i~ . ':P etmek kararımızı ve 

" ıızı muhaf . . 
Ceınb aza eımeıctır.> 

bali( 1 :'
1?nıo bu sözleri, mu· 

onun gib~r ~-rd_en Sinclair"ln ve 
rine dah 1 duşunenlerin tcnkitlc
"•Ptır. a evveı verilmi~ bir ce-

llarbiıı k 
•nn; mi ;:v ye i~aresinde te-
8u ~ok ın··~~ ıyı~ır, acele mi? 
0 kada u_ ı_m hır mes'eledir, 
hem •· r rnubıındir ki, bir harbi 
" "azand r b·ı· "'•bil: ' a 1 ır, hem kaybet· !{ r. 

. aıandırab T . E 
atıniu 1 ır. ğer harp san· 
biri ola:n rr.~him, kaidelcrindeu 
kaddij eskı tabırile •hasma ta
•l>ij ın~n~e sebkat. Y<ni tab rile 
Pre0 ini . an evvel davranmak• 
bi){ cde~ı'l~ muva[Cakıyetlc tat • 
kııv"ell. , <ek kadar hazır ve 
k ı ı<ek. 

d - •ltirebT 
a da!ıa 1 ır: Eiıer düşman • 

rna){ fikr' •vveı davranmış ol 
nıiyen •Ôt".,•Ya isin iç vüzünü bll
rnuhalefet-''"1 umuıniyenin ve 
daha zaif ':ı 1•7;,Yiki ile hasımdan 
•rruza ı:rc ~uı:uınuz halde ta· 

Bunun b:?e, kalkı~ırsak, 
•on Lehiı.ta ne . .-ıne Almanlann 

( 
• n taaruzunu, ikincisi-
11rkası 3 , 

uıı~ıt saııfacla) 

&ilİDiN DAVER 

Almanya ve Sovyetler Skandinav 
Devletleri paktına müsade etmiyor 

Berlin - Roma - Moskova askeri 
ittifakının temini kabil olacak mı? 
.AımsteTdam, 21 (Hususi) - Sov

yetJ.,r Birli{(iınin Berlin büyü'I< el• 
çisi $vartıı.ıv tayYare i)e Mooko
vaya hare'ket eWrıiştir. Bıı seyalıat 
Alınan ıhüıki'ı:met mer«<ea.in.<le ha- 1 

rarEl!J-\ efslırlere yol açımıilcta pas
kaılvadan evvel cok mühim siya
si tıiı-diselr.ırin vııkı.ıa geleceği. söy
Jeımıektroir. 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

INGILIZ TAYYARELERi DON KiELDEı 
iKI ALMAN ZIRHLISI BOMBALADI 

lnglizlerin diişiirdiiğii A<man tayyaren yanıyor .. (Yazm J üncüde) 

1 ki dev 1 et erasını:la 
ad!tml tecavüz paktı 
yapılması ı.nkl:ısız 

dan kat'i olarak tat:li esnas,ncta 
teşkil edilmiş • kabinede tazı ta-
tir. Y~ kabine dilat yapmayı tet-
Ya.rtn Parlamen- kik edecektir. Si-
to önüne çıka • yaşi mahafil şu 
cak ve itimat re- mütaleadad.r ki, 

Moskova, 21 (A.A.) - Havas: vi istiyecektir. Çemberlayn mah-
Japon mahafil.nde beyan olun· Reynaud kabi- dut bir harp ka· 
duğuna ııöre Sovyet - Japon ti· nesinde Daladier binesi kuracak ve 
caret müzakereJermln bu ay so- Milli Müdafaa bu kabin~ye da· 
nunda neticelenmesi muhtemel- Nezarefni deruh hil olacak nazır-
dır. Müzakereler agır ajlır ilerli- te etmiştir. BU !ar ayrıca ıd ri 
yor. Fakat Finlandıya harbi b t· tün taluninlere hiç b:r iş görme-
miş olduğundan gerek- ticaret rağmen Leon . yip münhasıran 
müzakerelerinin gerek hudut me- Blum, Louis Ma- harp planlariyle 
seleleri üzerinde yapılan konuş· rin ve Laval ka- Yen! Başvekil Reyno ı X) Başvekil muavini Sotıın (XX) meşınıl olacak -
maların daha sür'atle yurümesi bineve girme • lardır. 
bekknilebil:r. m.işlerdir. tıe Bahriye Nazın Campinchi (X~) ile konU§Uyor. Diğer bütün 

Avni Japen mPhaf inin mütır , Ycnı Plw:.aız .ı...t.:.n &1i.Wer. ffıY•e ,eŞelt:tül i'I harp sahalarında oldu~ gıb. bu sahada da 
lClı&$.ına ac;or\"'1 ku.sya l..ıı'! Japonya İn 
arasında bir ademi tecaroz paktı etmiştir: Fr8!D&a ve Riltere elele yürüyeceklerdir. H~ 
akdolunması da milstebat değil- BaşV'Ckil ve Hariciye Nazın: Revnaud şüphe yok ki. Yeni Fransız kabinesi de aynı hatu 
dir. Fakat bövle bir pakt akte- (Arkası 3 üncü sayfamızda) (Arkası 3 üncü sayfamızda) 
d:Jrneden evvel herhalde Japon· ı-- .. · .. . ·.. .. · • · • .. • .. · ... 
:=.r~.~~~~~~nag~;:~:ıL~ 1u· · Rıı·YE-BULGaR·ısT naı Anadoluda fırtı-.tespıtım ıstıyeceııı tabııdır. H na ve yağmurlar 

Basın birliği 
haysiyet divanı 
dün toplandı 
İbrahim Hakkının 
meslekten ihracı 
meselesi görüşüldü 

.Ankaora, 21 (A.A.) - Basın Bir
liği yUkseık haysiyeı divanı bu. 
J?ÜD Am<at a.da U.'us mfüssesesin
deki yerinde birinci ıtıo.pla.ıı.tısını 
yapmıştır. 

Dıvamn reislil:ioo Necip Alıi 
KüQiiıka seçilmis ve iQt.imada 
Neomeddin Sa.dil'.k, Nafi Atui, Ha
lil Ntlrad Bozteoe, Temyi.z mah
keme iızasında.n Fuad Tuğcu, 
Devret Şürası azası.ndan Avni Tü· 
rel ve maıttbuaıt umum müdürü 
Saıl:iım Gündo{(a.n bulunım~r 

Hı:!lvd lstarrou: Basın Mınıtaka· 
sı id,..-e heveıirun lııırahlm H:l'!<kı 
Konyalının -meslel<ten ihracı hak· 
kındaıki tıalebi üı:<rine tetıkikata 
baslaımıs ve bu hususta deli>h ve 
ve.;aiJ<in o.:ıbine karaır vermi~ır. 

Senenin en hüyiik 

Edebi hadisesi 

Kıymetli Edip ve Muhar· 
rir Selami izzet Sedesin 

POPOF Türkiye ile münasebet- Balıkesirde bir köyde 
• • • • .... • on evin dıvarı yıkıldı 

Oedi ki: lerımızı ıs! ah ettık I Balıiıı . .ur, 21 <AA> - Geçen 

Bulgar Hariciye 
nazırının nutku 

&ıfva, 21 (A.A.) - Kra!.a ve
ri!lece!k cevap için yapılan müuı
~ .. e>:ır esnasında Haıriclye Nazın 
Pooof söz alarak ezcümle dem.iş
tir ki: 

cHarici siyasette V'lrifemiz, 
harbin d~nda kalmak için bütün 
ııayretlerimizi sarf ederek bu har· 
bin neticesi ne olursa olsun bul· 
garistanı korumak ve miittefik· 
lerini müdafaa etmek o!ma'tdır, 
Dış siyasetimiz barış ve millet· 

ler arasında anlaşma üıkil.rune 
oadık kalmış ve bu siyaset bize 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

~~-~ !!!!!!!!!!!!~!!! 

DEGERLI ALIM BESiM ö ~ER 
DON MERASiMLE DEFNEDiLDİ 

ıhaEtaki sürek.Li yağmurlar ve fır
lınal-ar yÜ7JÜnden Saıvaş ~ 
K.omourca ve Çukııı- Çayır ıköy
leriınde bazı ev•er yııkılmııı ve blr 
d~ etıeieinQ;• bulunan Çayır kö
yüne ııece :ıınıi o aTa.k dagdan tıa( 
>Ve toı:ıMk parça.la.rı diişmiye b~ 
LW:lığındıım halık, korku içın<k kö
!YÜ cıeı: ıketımiye ınecıbur ka.rruır 
tp-. 

Bu esnada oın im.dar 1.111\İ!! de W.. 
~ı yı.kı.lm.ış1.ır. Köy civarın
daık, da2'm da Ot'lasından çatla• 
dığı. gôııü,lmüştür, V aziytWten deı-
lhal vilayeı makaımı hooeroa.r "'" 
d>mtW;, Va.li muavinıl i1 Nafia 
ıni1lıerıd.iı; e."i teıtkilkata hadise 
ma.haılode başl:ı:mış1ardır. Kö
~ b= cp."eri tahliye ettiril. 
miştıır. 
~ 

Yeki er 
Hey'eti 

Ankara, 21 (A.A.) - İcra Ve
killeri hev-et: bugün öğleden son
ra Başvekalettıe, Baş\'ekil doktor 
Refik Saydamın riya.etinde top
lanmış ve ruznamesin<leki mese
ıeiezi müzakere etmiştir. 

Yabancı sularda bu
Başta esen 
kavakgeli 

V8pUrl:aflmlZ !Allı tUyük edebi romanıdır lunan 

Hindi standa 
çıkan isyan 

----
217 kişi tevkif edildi 

Bombay, 21 (A.A.) - Reutcr 
Ajansın·;> bildırd ):!ine göre, ev
velki ııün cıkan ısvan neticesin • 
de şimdiye kadar 217 kişi tevkii 
edilm:şt:r. 

Armatörler müttefiklerin kiraladıkları 
vapurlara müsaade 
Türk vapı:r'arının ecnebi su

lara müsaadesız gitmelerin! me
neden koordınasyon hey'eti ka
rarı dün İstanbul mıntaka liman 
reisliğine telefonla bildirilmiştir. 

edilmesini istiyor 
Bu haber üttrine mıntaka liman 
reisi Refik Ayantur ecnebi su
J.arda vamıırları bul'l.11lan aııma· 
törleri çağırm;ş ve kend.lerine 

~~ Maır'll; ==::::= 
_Paızaır'll:esn 

Bu mUhlm eseri ikdam 
da okuyacaksınız Cenaze ala11ının önünde aayısız çelenk vardı .. (Yazısı 4 üncüde) J 

Cambndge ünivers.tEsinde tah 
sil etmis olan Khaksar partisı li
deri mash;r di de m~vkııflar a
rasındadır. Bunun tara[tarlan 100 
bin kişi,·;- baliğ olmaktadır. 

Khaksar partisinin gayrı ka-
1Wni b1:1' teşeık;küı o.d ııRu iı:ı1n e-

• 
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IDenizgolların-1· -- , - Modern bir "Cumhu ·yet,, gazetes· de 

f r 
'' avaları 

kan 
M. Sa 'd .. 1. l . Merkez banKa-ı b l kh ve,:;ika ar üzerine aç la davanın 

a suııs ım. ·ı · I a 1 ane nıuhakemesine du·· devam edı" dı" 
l sı ı e tacı r er : k l . k Genç Osman toy bir çocuk olmak-

1 a beraber diri ve erk k yapıh idi 
Kız.:;.ı,r :ıı:t:l5lDll1 bu hareketi 1'r 

d id:ı. }t.:.ı,; ~ ~ h=v., 

ınfydi? 
~'P ~-dıilir 

Sonra; Hoca efeod:i ped <pbına 
b.r wbir~~ 
n } Hiç buDa mukaıbe>e • 
<lıkıbuır ıra.~?. 

Hu.asa; Kınlar 3Pı.nm öifu>
d''ıııu h=.zet bn- d.eJİl!lk m ar 
li a eceli Kı:ıı.W' -
~ ~ h=wımlı ıc-., 

• çjkınx:a, ku:.naz hoca dc..-
h.a bundan w:,.rweye kıoyuklu. 

" üsmoo·n ,.anma ııaıo.-
hıı> ay .rl: öp:.ilk;ten sonra: 

- Padiş:vırm Kız.er ağası. Jw.. 
ıiUDUZUtı hıyaııet.leri vzrxiıır. De
di. 

Genç Osm:ıo:ı 1Dy bir ~ ~ 
malda berab..r d.izı.: ve enıek Y• 
ııu adi. Hlyanet saw onu bny
loiodımnı.stı. 

Omıan.ı. pari•la:rı }Uyana', sö-1 
ıııüniı ya.'n;..t kıeır.d: a.t:sler va-
ki <YaiNilecek b.iı: .dd.ai-. 
lıerdi. 

Pad rşalı, oOC\uAu yocden bn.a -
dı. Hocaıs.ının fr.ı;:.t- - yü:rü:yer&; 

- Ne bu h.i.yaoo• . • . ? 
- Efendimiz, Kırlar ka--

lwım .,, zatı şebaneied 

- clmsD;-~ q-
le.. y"""" kel uıç~. 

- p caıum sız!> .eW 
oaın.. y alımsa i amı w;tıın.ılı... 

- Ne billY=h l.e ! 
- A;.a, Y eıJlrQ!lri.erı el öoJ!tm:!an 

&Jlll<lllltll~- yaıır:ııuş.. Hat"..a 
y çeri ık.ul=ınız al"lllSlllrı< dıe
dilııoc!u ~- Ş> hzada Iırish
- Sıitao. çıkaımııik ıı.ıye. 
Qnde .im.!! . 

-Ne... 
- Th'Clt padiışal.ıınJ_ Kmdaltu 

dıa Ali paşa ku,=uz ile Y eıı.iı;eıS 
~ Sıulunızzdu:r. BuD1a'm a.
}eyhiııde ıbıtlun.usumm da ~ 
im:i bu trıtş .. 

- Vay lkMiır Arap vay!.. Tc
'1"8clreli de{:il. her gün Ah pq,._ 
d.aD .şikfm>t .,.,.ıe:r d.uorur •• üste ... 
Valide Su.]taııı. p:;şa a.Jeyb.iıle tah
dit eyler .. 

- Evet ı:al!i:wılırm. malrsıwb 
All~ kul.tml.DU ~ u
zaklaçtırmak, -ve maa , ' b mb

ma em>:JkUr. 
- Köpaı· ıı:uı>lo'un! •• 
- p y ..n1çfın ToCzsı 

bı.uzu ça.l(ı:np taMciiki lıuyt!.yett 

..,~rı. 

- Vay !kÖJJ<Ü ~ ı::ı!.. 
- Huııuru .şıdıaııeleı:inıdlı> ki»-

<iııeıll.eritrin 8E:'bebi. .. 
buna ıııtfO:umruya dq'.t<.ır, dedi. 

Paıd şıWı. büril:ıUl:ün eeJil.anmıştı. 
\HOJD.<'i1 '\e2't:' .azarını Qat:ırttı. Bu 
"'3k':ıd;ı.n ıııc Kıclar ~ı:s;nıı::ı w 
n.:ı de M.aıh FL"'llZ Vlol.i.ie Sult.rıw 
Mberi yd!:tu. Ç.ını.ü; Va'lt'a ani 
o.mu:;jtıı. 

Eı:cı-. Mıı.h Fi:r.ız Stiı:=ın ha
beri omu ş oıa idi, kıyıımd-
1ıer llulp-....r.dı. füç ş ü p h e 

!)'OK ~ lbu me> E!?İn SQhte oJdu
ku arUey3 crnımya ~. 

v eıl ri='.ıanm ha.beri yoktu . .?a
di.şalun .e.le1'aı:cle <:3ı'!ıim:a:sın& 
mar-a ~ Haı:ıta, m
men ~tı. 

AJi p ;ı., Q'.i< .l!"Çneden hu-

.KDAM 

= ~ Padisıb, eK l>m>Q&

ıriııd;:ı diw.n .odwında biır aıııab 1 

ıbı.r y.uıkaı:ı ~ 
Hoca EWrd de d ;ıetı.Q& di

van ~ ~ Vezb'li>. 
azam. bwıura ~ aiııu-s Gu:ıç 
Gmı:aııı baliırre.Jı:: 

- LUa, cırtıaJJlcta alıeymmi.m 
~ım eciEn bior aDy fıesad do

;ıır d .ı..ııuu; haıb:ır.in yol< 

ımu.? .• UYl@lr' mıc.,u1:1 yob.a'! •. 
..ruıe, Veıria:a.: . ~ 

O.., Jwı:ı&nı. 1np:;;;..adı. Ve _. 
·tiırupAı O<!\ ıru \e:rıli: 

- Pactiş h,m, ıi"ecek:, ve ıd
si .1-.üıınııyıı:n:.:ıırma zarar ira:s ed&
tıı~ ~ t.:.ırşı Ye
il çeri af:;ı,;ı l!m!tırııızla beraber 
cıırı •mttı siper EdİlJ dıınıruz.. 

- Bırak bu Wlan ŞJJndi r..... 
ıa... Kı:z.bar ağaa dorıi ıen a D 

~.. Şehz;ıde Mielwuedi tahta 
ç'1c.anm.~.ra ça ;lşıını ış . Burldan 
ll:ırıDrm yak mu?_ 

- Biiy..ıe .bir deUi kodu Y<&
niçeri <ll'talarııııda. w k&lrvdıa -
nelerde ku'..ak:ta:n kulre.ğa lkomı • 
ı;ul<luğunu haber alriı.k ve Su ba
şıy il y .miçeri atası kuJ .arımu 

ı.r şediııheılb bıı't·mduk. 

useiıbıtı:ı ki.m d.cr h.a..r. <ırilrya 
c*ma·ıL. 
- ........ . 
- • "eduı ~ venı:ıi~? 
- Pıııd;şaıımı.l imebbi;p, Kur>- l 

bü büınn~ mıırdı.ııg-~ 
~·besıiibztyyirr, Qert---- Kim im;., bu?_ 

- Si:ıitUt el:oJl!ı • ykı.. Ke-?t.eıııi 
llı;tıırurıtmı şimdi!_ 

- E 5eıwiimi z, Kızlar aeast kır 
l 1TT>1 rzrf1rrlıır~. 

- Y miAıeti ata=ı da çağ:ut 
~ ~c diiVauLı. bekle .. 

Çd< ~ Yeniçeri af:a--
sı d& grılanşU. Suı!ı.an Omııın 

~ tıer.ob::ır :o.ki ve mu-1 
d<fubır idi. Heı:ısm.• ayrı, ayrı 
lıuzuruıırda i&lıhıl.u c-di;ordu. Ve 1 
binıbiırJeri:yie go::iışr'}elerll:ıe mey- 1 
dan """"".ıymdu. 

Y~u-ı ~ ca hıiıçlbir şe"f
dw ılmberi y<ıkıtu. li u.zura gi
rer gi.m:cz, ~ Osman tı.iriıde(.. 
le : 

- Elrnl'i.i >mlbaıta dM;,a.t ~.,.. 
~ ~ <foi!ıu nıudın· bu?. 
-Ne ~ı.ıın:uğ

elle t:.a~~
ZIZ Pad~ım!_ 

- Y ec.ı.,t.1ri oota:armda baıEı 
d!rli :1ııx1 .. ı,,,. ol.makta . . ımış. •• 
Ma:aımatın va.- mı . 

Dey ~ Aı?,.ı ~yeti b.v• 
ramıştı. Esasen • ca eLend: de 
arada bulunuyordu. !~ ce
vap ven:l:i: 

- Evet Pa<liıı;>hyn ba.zı dedi 
ia:ıdu! ar oımıştur _ 
-N~ ., 

- Ş.Oı7.adıe M'·..tı.rnet Sn. lt<.ru 
t:atıJt.a çıtlt<ırnı?k !! J.bi_ 

- lGrıı bil <kd. kodu lan 
outle~er .. - ........ . 

-'.!': ~n ml'!' .. 
- Kı.zfur a:jim:ı '*! ıTu.nu 8';y.. 

e:Uer PadiŞa!ımı ' .. 
- Krııla.r al(aısı hal_ 

IArka.•ı t>llPJ 

BOZG 
l iZZET ij ~ _!~~~ ZOLA Çe~ra: - --· 

llo. 83 -0--!!!!!'I!!!--..... ,, 
Kader onlara aman verece.k 

mivd ' nri: ·et ı:ecelm uyumu
yor, bu odadan :kımıklam.ı;yor, 
k~ ~ ı tedavi <'diyoreu. O ltf"'

ce J an arkadat;lannın yaıımda 
lıo~ vakıt geçirdi. Gundüz ordu 
Belv·ı ile Büt.-Şom<>mi ~al et
nu;! Da = } n = Per--Laşez 
mez·rl:ğ d. Ona ııöre artrlı: me- ı 
&e kalmaır..ı tı. ki:n.9eyi kıı::şıı-
na a yo- lr ' artık. Esir sü- I 
rU ' V~rsa a doğru sevk edi-
) • .ırd· ı<:a • !evin, r»L"""l bo
y· ·n a böy " b r unıyc rastla -
I'"'JiŞL. &.kebcr pa.;to!<::, gom ll
lı 6di; her şev'• k.oı.dır vı: :.:z 
'" Uı. Versav :ılltı. anlan y...ha
lar ve soı:ı1 arla nr;ı'"VO!' . 

Fnbt pazar ı;.~ııu J an.n 0< .ı. 
pat.:ıdı. Bu köyu haftanın scı:ı 
ıninüv<!"~. Bu ta il gi.i.r.il, ıııı.ıw:, 
eiie:ir.d son k.a1a.n esiri.en o1 -
d · ri.ıyor, pa.paslar katanı edi -
liyonlu. Bütün • Lobo lcşia-
5:nda yay hm at 1tesilıned . Rır 
ket de rast ııele t ttırılan llııi 

yüz yimti yedi biçaı-e öldiirül. -
mü,tü. 

Diır.t ,ı:'.mdıii!' lopa tutu:.makta 
o:.m, mczıar ınrı:ar rb 'l"lı!T--Laı
ş t'Xfu ,üz ilı::ırk '"iz lki'şi'.)Iİ ib - ı 
zıı. kana buJ.:ı.111111" ıhir duwırra dlz
oc , ara.-ıa:ııcı.a yaraJanı;ı lı:> 
c:ı.n ruıı; . dıe Vaka.l.:?)'ı.;> ' 

"~=~·r...,t:•:•t:"' durdurol-ması verilcılişti. 
Flibt ibuna raf;lnen <.dw· 'Ü·. yoc 

lıııııdı. HırdulJlan hrtarazı T ers 
e.fs:ınevi tJ.Jı. yut 
oeı<. Frıışvti ~ 

Ma.k Möb:m, Per-uac;ez ta.
olar· · !kalae:ı:ı,tı. P.azar ıtü-

' t;W:ııeş lc;hm ıı;ıJıdiyan :P.ıria 
'OOyr ~:yard:.ı. Yol.ar 

y=gm 
ıııbE.!:!:'!:~ sevre gidi~; ~ 

ve 
lan -
yoılardı. 

,.unu eocuJdenm 
1ııııl:mııış ~iyıodıar 

Lobo !h,l•smdw duyur 
sesllerlmı •Ulı:adar oh.ır 

'Paıvıır al<şaınl. Olrt:i mağıııda; 

yapan ar uru aca 
arasında ihtilaf 

Dün Adliyede iki me· 
mur te_.kit edilai 

Dev.kıt Deniz y olkrı iıda...ıiıııiıı 
navWn ücuıtM-inde y~ ı;ır 
iiılıtimıııl baıJdomı..ıkıi t.abldlt'.ııt ~ 
tıinesirıde bl1m:ı.iş ve ckı9ya dün iııç 
~urla b rlııkt.e ;ı::ı:ı.üıkle ımumıoi
~ ::Lıs.>m ediJırnişci.r. 

Maznuıırl:ar Daıri:z Yolılan :i.Ja.. 
reru .k.ışe meır.urlanndan s..liiı
!bıwklm, ıkirşe meımıırıınndan :ı.-
meıt ve ımemucu Ras:m-
dı.r. Bunlar DördÜ'llcÜ Socııu 
Ha!tiı::- · e eevik~ ve 
aorgu ~~dir. Sorgu 
neıc .... ınıde &.a.'ıırl'.l n ve .laıne
ti.n :tıe\.1kiflcriııe kara.- vurümiış, 

.tl:a.siım serb.st bıraıkı mı ı:,<tır. 
Aliı.ğmıız maılüma!l.a ııöre, sıı>

i&tıima!: navlun ii<m:ıtinitı lk:uıı~ 
kalıemkı biiret ü:ze:r .ne <t.aıın, ~ kı>
Qllllrlaırınıa ııdtsm yazı ımıırk sure
ti:y.le yapılın.ıştıır, Suiistimal 
UZlllll mövlıc"et m e y d a n a 
çııkımamı.<; m senelerıi<dberi <!&
......,, etıınl$r. Bu .iti.barla ııt»

btimal mikta.rmJo 50 . 60 bin 
.lira r~ o~ tahmin 
~ekte" r· 

V1LA. YET 

Ani bir pasif korunma 
tecrübesi yapılacak 

Evvellı'..i giin İıım:irde •ll61lfVl 

yıııpı.an ıh:.va taarruz.ııanndan pa-
. knıULWlla tecrüıbesi ,ı:Jlıi; .ı,eh:i

mi:zıde ae ııayn m ıı.ayyen biır gün
de; baJka vıa b ç blr ekibe c.""""1>
dıerı rlı:ab€I' verilıınedeıı biır iıe.crü
be v~ılaıı:Wı anlaş~ı.r. 

Yeşilköylü erin bir ş'kayetı 1 

Y ~~ o..'Uraohıır tarafından 
dtZıı viliıy<"te yapı:la.n bir $İil..-8.Y""t 

ve mfrrncaaı!Ja bamye wıa..ı ci
vanrrdaık !eri su bast.ıJn h.aı de 
ft:faf,ı emo om ır alrnaıckın ge e
d.iği blldi.riJnıiştir. Ta:hkika.t ya
pımı.a.Jııtad:ır. 

İKTiSAT 

Bir Macar • Yugoslav 
hey' elı gsldi 

M m:'!!k..tiımiııden mÜhtm mii<-

·ngiliz li~asının düş-
. mesinden çıkan ihti- ' 
ıaf ın etki ki bildiri di · 

.İııgifu lir.w. soıı günlerde 
481 kurusa kadar dü~müştür. 
Bu vaziyet piyasamıza da te
sir etm.b>tir. Bilhassa ;hraeat 
tüccarlan ile l'ılccke:z Bankası 

arasında bir ihtilaf çıkmasına 
sebep olnuıştu:r. Merke:z Ban
kası tüccarların e\·velce sattık· 
ları malların bedeliııi İngiliz li· 
rasınm bugiin.kü n.sbeti üze
rinden ödemek istemiş!ir. Tü~
carlar İ5e o zamanki vaziyete 
~öre mallarını ııattıklannı ve 
paraları:ı da esiri yüksek nis· 
bet üzerinden ödennıesi lıizmı 
.-eldiğini b'ld.i:rmişlerdir. Mer
kez Banka boeW>kü nlıbet İl· 
zerinden ôdi,.cce.k olımıa bi:r
çok tüccarların binlerce !in 
zarara gircc · ileri ıürülmüş
tür. Aynca erlı.n Bankası 
üç gündenberi de öd1'!Dekte ol
du· ı panlarm yüzde yınm.;.. 

! ııi elinde tutmıya baılamıs!.u'. 
Tüccarlar bu vaziyetlerin 

önlenme.si ve eııkiden gönder
i dikleri malların bedellerinin 
İngiliz lirasının eski nisbrt il
ze11nden ödenmesi içia Anka
raya mlira<aat etmişler dün 
.fo tic•ret od11SJ.Dda alakadar -

· iaTa hu mliracaatlannı an.Jat
nuşlard.ır. 

Tic~ret V dilcti Ticaret ().. 
dasın> ve nuntaka ticaret mil
diırlü':üııe bu hususta tahki • 
yat yııpılma..ııı bihlirnll&tir. 

1 Dünkü toplantıda Tıcaret O
dası 'e ticaret müdiirliliZü mü
ıne'SSi'lt'ri de bolunmuşlardı:r, 

!k ye ıi tayin 
Münl:al bulunan Beykoz orta 

m1,ıkı~l'oi müdür:ü~i.i:ne /"J.rtvin 
ort..a m.aı..Ldh müdfu • Sara Be
şilot.aş 1 ne! orta rnıekttp 'mü. 
dün uğfü e de Ge ı.ırııoı.•v: orta 
mektrolıi mürdu. nıuavırü Ekrem 
tayin olıuı:ıımu.şıaı:dır. 

.. - •• 
ta. '"tla hu bat, zanire, tifı:iık ve h 8ber1 er 

deri .almak üzere dün şeb,. .... ~.~ .... .-.. • .-.. ..... -------
rim:ze bı· Macar ve bir de Yu-
1!'161av hey i ~ . .ımiştir. Bur.Jer 
dcrha: rp.ıyasa ile ~.emas.am ı:ririş
mi~lı::1rdir. ___ ,.._ __ _ 
DE.· İZ 

limanda iki kaza oldu 
Deniz YolUarı İıi'1resini.n N af.e 

isim:i U'l1 r-d ~ 
'ıa vnalao.- Sirkecide 299 
rıımu:ra ı sJ a.puı-yaıya ça:rpmı.ş, 

~nı.pa:~.~ 
ki at ..:!kt.adı:r. 

Liman .İşletn::eım.ln 13 ~ 
raL .ınoıa: ilniin vedclı ele bun
naın 541 nı.ımarıLı sal pury.a da 
kCJMUde sıı ara kaı>Jmıs ve tıaıı:
lı rbul= ıxıetır tWgralı.n 5 nu
mara.it mo:crü.ne çarparak hasa
ra a;ıraıtmıştır. 

ki eWırı. l?lft'dı ıvuıl!W..ııe ı:kaın Jan 1 
fena lba ~YUku Le Ü7JÜ:n-
11ii :çiıııdeıydi. 

G.i:rd. ve ~ öJil&Urıü ı:öı"diı 
Mlori> BUlroŞiJn laı<k 1<11 bıir e
moıraj..ı 11 ıoicesi ~.. GÜile-
sin son ikızıl ı:;ı:Jdan ~ dumn 
pcıııo....-etl.n srüzü..'üyor, ölünun 
~ ı.ıcUllida .iki mum YQl!ıvordu. 
Ka:-=ı ölümünden soıra çı

\lla.rıınEıdı.ı sııy.aııı eliD · e u Alır.~ 
di:ı ~ sesaiz sessiz ajilı)l'Ol'
du. 

A-r* m ıı:r:, baııııru lr.:ırl-
dı:rdı, J a.nm i(ird W-'1.1 ı::On;nce tir· 
pcviı. J ,;ıı .k .•ıdınd :ın RC ;.m~ ~ 
na atıJ;acaık. boynu...-ıu sarılacak, 
mıııtemine a,ynı rnt...ruc ~ak 
ec!:tuıl~- F~ t1:ııivs.ııı ikü . 
eUerre, .synn eden bütün bir mev
cuııli;v.:m ~ıı-Jedi.< nı. avdet et -
memek ii::ere Qikıld1 ~ıru t.ti. 

Art.ik ~ robı;t.a ilwp-
mı.t:t mıiy ? 

Mo;r. ısın llDl?:taırl ()!l arı lbi:: ıe; -
memek iiZEre aıv: • Jaın d.1. 
dıız ~Up y&'\11111f "' tıı<;'kımıı-
ya baş;! ac!ı 

il'Uı<zyet ~:iıy'et dedi kf: 
Elim:lb şşe- am.ı a<ın-

ım6ıştüm, ıır feor:vat l!ropardı.. An
cıılk Jm:;:ıc:ıık v bn uım. Ağ
~ il<a..'l boeanırl<fn benı ve 
..W ca,iiırdı.. 
Kardaş ölanfuıtıü!. Dot!du~ ~ j 

denbf.lıi candan sm-diiti. büyüt -

* Vali ve Belediye '°':isi Liifi. 
Kırdar şe.hrim.ııe müteöll.iJ< b:'= 
me;el.ole< hJJ<kmda tnnıas.ard.a 
buJ.wımak Ut.ere b..- kaç gıine-1;,a,. 
dar Aııılmrava gıd:.c.-elct.ır. * Ü ni~-er.;.tc H u.ltııık li'a:kiiı ite& llll
;c·bc·lc.; 23 n irs"nıda hııniıre hi.ı- ge
z <Dti :terl."p etm:i:i.ıerdi:r. 
* Brulca Aclaımı Maınn a bur
nunda knrava atumn Bo:g;ıır barı. 
dıra.ıı Ça.r Ferd naJlod vıpu.nu'!lun 
vükleri uradan ııi)nd.,,.ifon Ana
dou .aielbinc yillk~tlbıoelttcdir. * Parnıma bandmı.lı OoılısJper ad
lı va.ı:ıu=.a dun hnammna 740767 
bıo anadoni yait ""' 603379 idlo 
oot:rol ,ge im iştir. * Yeni yolcu sa.J.onu ın,a.tı bu 
a..v sanLlllda tama.men bitımi:ş n.a
cakitır. MeJru~at işla'i fn"'V111 

somma karlar .t.aımam~ıır. 

tü.gii, ıkuııtardıkı Jta.rdeşi!.. Bazen j 
de kocası.nm cesedini _ııördüık.t..o 1 
SQm'a yer vfuıi.mde ka,;.:uı bır il"' 
sevıdii:.- ık:ım'«ışı !- Harp .ka!:>inı öl.
di.iı:müşiıü demek, yer yüı:urııae 
yalnız. k:iın1!lcsiz k .ı.m :..,, lle'YU:ek. 
kmıaesi bu~tı. 

.Jan hı (,1lı:ı.rr.aıl< ha:9iru dı: 
- Kabahat benim! Cantmı fe.. 

d.'.l edı.l'eR'lf!l b I' aıtka.da.'1R hödük 
glbı yüok.endmı!.. Şım:li ııe o-. 
f?ız? Beıı:ııi ~ ecek m aılz? 

Bu anda ,ııöz ~ l!'lldiıe:r, ~
ça okudukfaruıdAn htyl'Clina gel
d wr Maz>. Rcmıl d<ı!' ~2Zlll fııJ<.<11 
t· lll ~nler l!'!!Ci.rc!ikleri oda ha.
ya ı enili. J an talıte.sşüuru:odra. son
ra bl.r"" daha for;:nü.e ed.etek 
t.ülvasına ~ıldı: 

Or-~<l<l'kı hayat, evlenme, 1cü,.. 
oUk bir ev, roiiıbwaı:ı b. T aikıyd 
00. 'v <"CC!k b;,r ta.r lıa ... Ş ımd i arttk 
Anr.i;) t lıi bııı: k-.l<lııı.a lböy le 
bı.r a 'kuımı1!1k arzwıu a;, \ -

m .... Aınri.rc-t _g.,jı ·mu Us. ça
lı.Ş:cın tadın a haYl!Jt Ceııınete 
dij eıxli. 

O ""1lD"1'>..I ka:ıb; n .n ~ a f d.u vji?U
la.. "JG .e bJvle bir flf!Y <!ü ünı an<>
ır...s alan Ar:nvot bi1'"'1cn anlıvor, 
iı;;eıv.n,i ııö..~ Bu evl.erıme
yı o z:ıımanlaı kend;sı d~ faııkına 
vaı:mad:m ıtıahayyül etmişt .. Fil ızı
kııanO.ve ba$ ıvan t-0hum ııeliıt
rms'~. Jaııı seviyordu. 

Gö1i.er:ı. biriihlrJeırine il1ını a:jk 

Balıkçılar he:, e li dün 

Ankaradan döndü 
J\ınkara gıdeın Bal>l<çıılar~ 

diioı ~ dfıımrüŞtür. 
BahJtc:ı1eır cemiyeti imEmdan 

Sabıu, Mıchmet ve Kimıikien müt
!'Ei<ıkep ola:n :heyet ;izalan 1kiırııa

ııwce Vatı:':ıi.ıroz Al.ı. Qot.ıın. Kayayı 
"'1\'"ret ed;;ın yeni deniz ma:lısW. 
ı:ıeri ık.a.nun.ı için şebriırn.iız barl>k
çılaırmırn şi*raa .ıniıııı:ıeU.-i:nıi ~ 

d .ıımislerdi.r. He••et Szası.nm wr
d..i(i maılU:ına.t.a ~ rın~ur ka
ıı:ıwı Büy .. Ml.I ıct Mı!<: l ıı:indıe 
bu dt:.vrede müzai&ere olıunıac?k.

,t.ır. Miiıtı ıo.kilben dıe şahriın i2ıde 

büvü:k ve modem bi:ı- baılıldı.aııe 

ı:mıası L~ .unacru.1<tın:. Bu yeni 
1-""tldı . l!lbl tı:l'.''"1ill ıba.bkhane

k. " .~ Fl' ~im: ı.m=tı ha~ 
obr<~=hr. A'VJri zaınılllrl.a b&
ıl:ıklhane ıt't" ırrütedaıv>l sermaıye .... 

Ue idare ~an:lır. 

ôÜ~Rf)K 

'l'llidürlerin telefonları 
kaldırıldı 
~ bütçe tasarrufla

nnın ta11biiı: rıe .beşlanmı$U'. İlk 
iş dlııralk müdür mua.,;.n~ın 
ve ıj..ğer memurların paralı te.J<>. 
f.oıılııırı !kaldırılmıştır. Yalıcu baş 

moour ve m'ilfe~enn parasız 
telclonban bırakı.lırnışt.r. 'Iaşra

dalk. gfrm,.--t.Jc m OOiir'Jenrııe ek 
ayda 50 nıü!k" le= hakkı verı. • 
m$tir. 

ADLİYE 

Cın yet faili sanılan bir 
adam yakalandı 

Bllllldan dört sene evvel Koı;hl
saroa bir cin.ay•tıt. işlı[yeırek ltaç
tıjl'ı :ddiasiyde cllin şelıriırnia.de 

O..ıde Hiutey.in adında bir ad.anı 
yak.al.anım~ ve vücudımıda ,;:::,;ı

hsJJ.nden !bildir .kii-l!i şeıkilde l:ıı· 

coı.k ve ku:rşun yara.aın ıbu.ıundu
iiu da görüle: ek Bi.rı-nci ııulh ce
za mahkem<aince 1ıe'lllkifiııe k.arıır 
ve<" .ılrniştir. 

Liıron - Melbanın defter
lerinde yapılacak tetkikat 

Liyon - Meliba çikolata Vl.' şeo

d<erlen:ıe miı~iile bulunan 
102 b .n tkiJ.o şekerin Milli Korun" 
rruı kanununun ırner'1yet.Ln..:kn ev
ve mi, sarıra mı a....ıud.ıh1l ro bu 
müessesenin mutad s'.okıınıın ne 
miktar olduğu hakkında Ü çüncıl 
Sul:h ceza hiıkimlığince eM vu -
ku:f seçil~n Maliye memur!- ın • 
daııı F\'ııid dün roahkcme<b tet.
kik::.tı hak.landa :z~,.t venni.şt r. 
F.aır<ort bu tettkiıkat taıırumı.la .. ,mı.
dıilı.ndan kendisine bugüne kadar 
miih.et ver.ıııni.\'1i.r. Eh1l vcl<.uf 
bu.ııü.n raporunu mahlremeye ve
recek V'e izaıhaıtta bulu.nacahlır. 

ediyurdu ve o dıak ıkada <1bediyl!Ul 
wıda e;:n .cin se~l:ırdı. 
Bu 1'~..ıttı da kal! ıııomaılt ge
re'lııl:i. DeN. ' il Jl!ÜD ...,,,.,ı ıı:nes'at 
ol.ma.lmı Jaıbıil i.!ı:en. lkardeıiat alıp 
götü:rdıü. Bu saad:ıt de k.anıa lbu
lanadk ı:'ÖQİ,İyca..ı.u. 

J aıı dirdeı1iıni iUtaralk ~ 
<JoıUwdu: 

- A.1Lalıa ısnaırladık! 
Anni.yet J.:ııruLdamadan duru -

yardu.: 
- A&ba ıısmarl:adık! 
Jaıı Mor4in c•s fa>e duldu. 

Morıısi.n ıten-'i a.ru biraz daha 
11eniı; ıtOCüou"fWdu, yüzü u:p \llZUll 

ince idi, haıvatta iıken deli ıoih> 
barkan j!ÖZlıe'.ooırle delilik lWına
nı ı, buştr.ı. Bu ya.vrusımu öpmdı:. 

istedı Falkat cesaret ~ Ooo.n 
k:mına biirünınü....tıü, ıkaderin bu 
igre.nçli,n <len kaçtı. Bütıiııı birr 
cihan QC.<erken .bu ne feci bir ö
hlmdıü ! ScYl gün 'bövle biT lru;r.
lxı;ı:ı mı V<!rrnek lazımdı? 

J am lndnraıraık tEikrar ııdıti : 
-Allah:ı ısmarladık! 
Anri ıbesmı ka rlı!'mıırdı., e1r 

l.ermı yfu:ünden çekmedi•: 
- &ılaıha ısrna:dadık! 

Ta.rlalıa:r haıra:otı, yana.n evt..r 
yııkUınıştı; Kaılib' lk.amıyruı J an 
giıtlt.i; ist.ikhaı."e, Fr=saıv:ı ye«ıtderı 
arumıak için la=n ~len büıyük 
ıııe ağırr 8'e ~ i.ler:edi. 

-Bİ TT İ -

•· ürodit. .davasmda, ehli vukuf ( 
>t..iyı;e cıııpac ~ oJ.aın ıwbık ı 

~zaı.ı nıuttiri İlbrahiıı:n Halııkı. 
.(,rı!falınııı •Cımlburiyot. gaııe>-

Pr>clto nıcşredilrerı ıbazı vuikala.r 
ıLAriı:ıe ~ ha.karat davasına 
d Allt.ıncı Asliye ceza mab!lıe
ı rı"'1:rıı.de saat 18,55 dle devam edil
ru.iştr. 

Dünkü c~ CumlıuriJ1eıt ~ 
ııete:;i neşnyat rnudurü H.ilkmet 
Mtlnif, garetedıe fo:.,WaLıın neş
:rec.ıilmiş olaon üç .,.,...;..<ıyı Konya
lı libı-,Ph m Hak.kının el Y"2tSl o.l
duıj:u """ ,g a z e t e d " ~ 
ıuLlen v"sika'aırı.ıı. aı.Uliın bu
lundugu lbeyaniy ~ ınahkı:.ancye 

ihraz ejmjştir. Hiık.mat MıüniJ bıı 

V<$İll<:ıla.ruı .ııı<Wkeıııe d05Yaısma 
kanulmaısım, arıaıık ist.ediğ. za -
marı kendisine .. ıa;;Je E'dilm<f;in.i 

rica elımiş ve mııfrılkı:mece bu ta
Jeo muvafık giirüınıü.şt;ii.r. tııııız 
edilen vesika.l<ı:rın Cumhuri ~ 
g.aze;tıa>ilıde f<:Aoğraıf:ı cık.an vem. 
Ju.ıann ,.yan~ ~örülinuş ve 
keı.ıdl el .ırıızw o IUıp o)nıoıdığı so
rulaıı: a;k vesikalaır maznuna - di
ne vıeriimedı:n - göstıeriltmi şt.lr . 
Miişteki İ.br.al:ıim Ra!d<ı bu hu
swt.a şöyloce CC'VaJJ v•eırnriştir: 

c- Ben bii'.ttJe bir şey hatı.r
lamı11orom. Bunlann benim 20 -
22 sene evv"lki bir defterimin 
yırp•aklan olduğu icldi.ıı ediliyOf', 
fakat lıatırlamttıorum. Sonra bf?· 
nim not defterimi koynumdan ve
ya sandıqzmdan kim çaUıbilir? 
Bınıdan b~ka kimseye kafıı.nnın 
ir,tndeki fikTinden ve koynundaki 
d !terinde bulunan yozılıırdmı ~ 

•• 
ıza ecavuz 

Bir adam çirkin 
vaziyette yakalandı 
EVVt'llki :tl<s= Yed kUl!ede Kr;ı.z.. 

h Çeşmede ;fırenç 'bol:' haıl.i8e oL
mu-.\.ur: 

İddi.aıya göre, Yuıu:f oğlu H!ü.
sevnn ~etiıı admda ame.'elik ya,. 
~ bır aıdaın KaW.ı ~Ellin 
ıba6ında ovııaınuı.Jota oJıa.n IBıaise 
-kıdıa lbeoı yaş.ı:ınnda bir ilazı 
!ı:aıııdıra.r ak di.ııı.i.ı. ikım:ıırma gö
tiimıfuı '"" bir saınıöai'ıın ırlıtına 
ocıkımu.ştur. 

Fakat k=· H.üseriıı Çetn · ıe 
bttaber Çqıne haşı:rriev ayrılıp 
·giı1ıtıi.ğiınıi görenler vaziyeıtleıı şüp
h-.ı ~derek ıbi;raz sonrra taıkip et
mişler ve :ıw.ıe-y.ni smıd.a.lın a.1-
tın<ia i:ml kıza tecavıüıııde baiıım
nuva hazır bir vaz;yett.e iken 
yWkaılaıını.Ş.aı'<icr. Üslıü !başı par
ça! ıaımnıış ~;ı:ı çocukla be.ra • 
rooı: Hüsey~dü.n Ad1';""Ye >~ 

ÇAMLICA 

SAFASI 

Üsküdar • It•dıköy tr.nvııy· 
lan diHktirü FeridUA Manyaa 
hem şirin, hem de kibar, an
layışlı ve görgiilü bir zsttı:r. 

Ga:&etele:rdl! ekuduğu:anıaa 
pe bu yu Çamlı • pzino

lar ya..,t:ıraeak, eilence yerleri 
açtıracalıwış. Nane~ bu
a11 Jtaber vadim: 

- Oh.. Desene bu yaz ı:a -
lıuğu Çamlıeada yakıp sah .. 
deceğiz.. 

Diyeek, ilin etti: 
- Fericlmt :yas tl'ııklHIR 

trıımv:ıy ·~ ....ı 
ilk mlidW: eluyor, nfaya cı.. 
iu- Doğrus ! 

OLANI DA V A& 

OLMIYA NI D A 

Tan'da günün alı:tiialitesini 
yazan bir m.~hul muha.tN 
şövle :vuıyor: 
•- Türk milletiaio her öle

nin yerini ılol unbi!ec:eğinden 
emin olduğumuz içindir ki, 
cMersiye• !erin beylik cüm -
leııi line gi u o •yeri doldu
rulmaz• hilkmüniln düsünee • 
lerimfain huchıtbrı dışına kıı.
rulmasım istiyoruz .. • 

Diyor. Nanemolla ile konu· 
·uyorduk da: 

- A .. Efendim doldunılMa-
ğı r, deldıwılınıyacağı var .. 

Dedi •ve meçhul muharriri 
kendisine muhatap tutarak 
:Wvle devam etti: 

- Mesela tanımadığım sa
yın şalagınızıp yerini doldur· 

layı ceza verilemez.. 
Bu.ıııdıa.ıı ooor.a Hi.kııneıt. Müni -

finvek.il~'Ubtİ:danEmfo~~ 
~ l:ıir o:ıw.p verdi: 

•- Biz KOftV'llının tfa!ıni ve 
ieıTümei halini uazmak sevd<>-, 
sında değiliz. Şah~•lardan değil, 
hı:ııanet tarihine ait ve.rikala,.. 
dan bah.<ediyoruz. Bu vesik<>
IM günün<U tolanmaiıdtT. lddia 
ettikleri gıbi üzerinden 35 Sl'nf! 

g~ıkten sonra bunlar neredeıa 
bulunabı!ır.> 

İrfan Emin tWtealciboo vesi:ka-
1ımlre.h yarıı.nın ~ye ait o
:b:ı ol.uwlığ.ıının lesb;tı .için is
t;Jııtaıp vı.;ı watb:ikat ya.pı.lmaBını iıt
ıteıni~ ... 

Hak.im, müddei:ıımunll muaviı
IIİIJİ.n tal.ooiı>e uygun oıacaO<, miiıt
tıeki İlb:rehim Ha1tkı keOOi aley -
hine isnad olunan veoıaıikin Sıh-

hat '"' adam: sılihaıtııı:ı.in isb~ına 
tara:ftM olmadı.ğıına ve = ka.. 
num.ınun 481 i.nci .m:ıO:lesioi-n 3 
nuıın.aralı b<odi :mefl-ı umun,,. gö
re isükıbabe ve tatbikata mü t&
..ıJ.ıık ı1A :ebiaı redd.aıe ·ka:ra:r verdi. 
Bunıdıan sonra miiıddeı umum! 

esas haTGkmdadti mütıııJ.eaısını ııöy
:liyerok ıhaıkam ve ~ 
~ puDtul.a.rla neşrotmooıek 
~dolayı Hilmnat 'Mü. 
n.i:fin ceza ik:ıı:nu.nll!lrW1 480 irııcl 
mııddc;' nin ııoo fık:rıısıııa voe .,,.,._ 
buat lkanımımun 48 ici madde
siıııe «lift ~8"'lll ... 
t.Ed. 

!Mulzaik uue mö.cJM!a•1ttm ,.... 
~ ıçm 26 mm saat 15,30 • 
bı.raloldı. 

İhtikara dair 
yeni bir emir 

Şiddetli ve devamlı 
tetki at yapılacak 
D:ı!hil±y'e v eld.le10 OOoı il:ıb1ldr 

bal!ckırıw!a yeni or eınix ~ 
mişt.irr. 
Bazı~ ve esnıııfıın hıır 

:n hıwır '"aız>.!Yet.:iııden li9tifade EO
mtk .istıe.Jlkl.ıri ~EQ 
llli~ıı: ve ~"I VEikilı>
tbıiıı taım:m.m ııia.ireaiııde J>iya
sanıır ~ ve şiriılrıb!ıe 
ıt.ııldh.ı isl:milıınek:tedri!r. 

En küçük blı' :lhtilk.im biJle, mey
dan verilırnemesi için icabedm 
ı1ıedbL 1tt a:~ beraber v aJI 
'Ve ~amlarnı bizzat müte
\Valkıkız lbuhımnaı.mı. da.~ o
ıhın."'1"1ltt!ltcT, 

mls vo Biriınci sallı 0!'2ll mıablre
rınesiııde sorguya Q0kıiJınişli;r. $ıoo.. 
'.R'U nM:cesinde Hiüseyllıin ~ 
fim> karar '"-~· 

mak lı.olıı:ır amma, ne tliye dol
dnrulnuyacak olanlanoı da be
•l>ıı katmıyenwuo canım e
[endim?-

IIA R P N E 

SA F B DA 7 

P eyami Sl'.fa bu iıkra&ıaa: 
- Sürünceme harb.i! 
Serlevhasını koymuş. Nan• 

... na, 
- Yine yaya kaldın a, Pe

yami ben sıana politika mes'e
lelerine kaı:ı~. Demiyor mu
yumT •• 

Deıl'Jı:ten sonra, ilave etti: 
- Sfrrünceme devri geçti. 

Simdi kızıştırınaca d evrinde -
u. Y a::tında da kesmece deT

riııe girilecek! 
Anladım ki, mevsimi geli • 

yor. Fakat, bo seferlıiler kar• 
puz değil, insan! 

HAliİB.E 

GAYRET 

İnsanlann iru anlan öldür • 
mesi iç.in 5CO liboratuar çalışı
yormuş. Bwıların faaliyeti ye
»i s.ilah, gaz, mikrop bulmak 
içlınn~. N anemollaya bunu ha 
ber verdim de: 

- t; le insan dediğin bütil.ıı 
iç yüzi.lo budur .. 

Dedikten sonr:ı, ilave etti: 
- Ayni cinsten olarak me

sela lcurtun kurtla, arslanın 
arslanla, kaplanın kaplanla &ürll 

halinde birbirlerini ,.,.ı.:klerl 
pek en.der görilldüfüne ı:öre 
bu marüet de yalnız insanlığın 
imtıyaı.ında kabyor! 

A. ŞEKİP 

• 
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iKDAM 

m· rw0

• 
ır .•. 

11 'u~U 
il•:; ["::ı 1 !D«ğ'111ıeıt l 
u::~ ,ııJ 1 Bııtf{ınJ• man~am: 

Alman 1 Gandinin • 
ı 

m al ndı ey 1 

"Vels,, Amerikaya 
dönerken 

llhP,. hattı zorchıır ı~ı.-. 
Sigfrit i:.e kolny biçilmez .• 
Ilcle bir ı.avaş bıışlasın da gör, 
Akttak sc r kandır, i(ilma! 

* 

_.,.,..a T rlhl t f ~ 

ALLA HIN 
D 

I 

\ıı No. 5 Ycuan: ZIYA ŞAKI . 

Alman Tayyareleri de İskoçya sahillerinde 
Ticaret gemilerine hücum ettiler 

Hindistan için tam biz 
hürriyet İsliyor 

Raı:ı.llllri> Bohar: ll.l (A.A.) Reıa
ter: Hind kongresinde Gandi ~ 
beyanatla bulunmuştur: 

Acap ne ola bu i~in sonu, 
Neye varacak giıliıfin sonu? 
Bana kalırsa: Bu yıl da gelırus: 
Tops11:&, tüfeksiz didi~in sonu! 

O sırada mecliste, çok mühim ve he
yecaniı bir ak' a cereyan eyi iyordu 

- Kapıyı aç, Emirübniımmiıı. ne w feı;;.dıa ser> sebelııyet ........... 
~ l!'ÔrİJ<><.<.'epm. din, hun de, zuıuıne \ e l:ıa.ks12>-

Dt>di. F~t .:Caı>ıcı <baııı, d <lak- lıt(a yaı. ~ ~ ile .-

WNDRA, 21. (Ilu.sıui) -. İn-~ 
~Hava~~ 
flıa..yy=e.ICT ~ Koel.'e hııoım 
ıım:;işle!xm. 

~~~ 
pjda!Jli~ aı:tşine rı;emen 
IIUO At~~. 
&..=.en ü.s."erioe avdet eden tey
~ bıir.ı.ııin ıır:aıxu•eıtu;tı li-

deıııı.cJo1. buiuınan i9ti AJ,. 
zı;rıb:l!J61Da m;ı;t, mı jsaJ-at_. 

u e&~. 
Diier taraıttan İEllıxıQya ~ 

ftııe bücımı eden Almatı ta,yy~ 
) '>dm . . ~-

~iliz Am.&-~ Alman harp 
....,,..~Ü-li t.arafmdan İsk.oçy. - . 
hiıleıi açıık.ı.ırında lıa.r" ııemiliri
&o refö.ıkaıti.ndııt ciden ~Jua 
>aııı taru= hak:kiıda """*"'* 
~ dıiıyQ" h: 

•Bu taıarn&Zda üç bitcınıf ,,,._ 
Wli hıı.ttJç.ı hıs:ıaTcı uğı w ;tw. Bs. 
... T.,.~; • 

1287 tonluk N~ S......,. -
J>Uru, lıiT bomba ile kıucms ~ 
rlı&ftır. 

H in iki 
Fransada 

(Ba.ştaraf> 1 inci sa1/f1ıdtı) 
Baqyeldl ı:ı:w.avini:. Chau~ 
Milli Müdaiııa Nazın.: Da.lad,er, 
Bahri:;~ Na210: :tıılar-ı>e Miljıajnı 
Campinclıi, Hava J. azın: Aynac, 
Teııliluııt Na.zm; Dautry, Adliye 
Nazı.n; Serel, Dahiliye Nazırı: 
iHenry P..oy, .Maliye Na.z:ın: La
lıılou.reux, 1.:.ilıbarat Nann 
Fressard, Maarif Nazın; Sıırraut, 
Miiı:tenı.lckllt Nam: Mandel 
Ticaret N.....n: &ilin, NÖ 
Nazırı De Monrie, t, Nazın: Po
maret. P. T. T. azın Julın, De
niz Tica.tet Nazırı: Ic:.o, iaşe Na
ıcn: Qıreuille, Ziraat Nazın: 
Th.ellier, S~ Na:z.ı.rı: Heraud, 
Tekaüt Nazın: Riviere, Abloka 
Nazın: Mom:.et. 

Rcynaud kabinesi, yann saat 
15 de mebııs:ın ve ayan mecli&
lıeri huzuruna çı.kacaktır. 

Yeni kabirede Jti yenilil:: VZl'

dı.r. Birincisı, Reynaud, Chau -
temps, Daladier, Lamourex, Mon
:rıet'den müteşekkil b;.ı- harp ko
mitesi olup haftada üç defa toı>
lanacal'ttır. İkincısı, Nezaretler 
aras.ıOOa b. r iktısad'i lmnsey . 
Bu IH>mey haftada en az bir de
ıa toplanacak ve i\.1.aliye Naııırile, 
Yazi.feleri iktisadi iııfere taaliiıli: e
den di]icr r.azırlardan müte..,ek
kiıl olaeaktır. 

P.nıl Revnaud kabinesi üçüncü 1 
C buriyet.ıı 187 nci ve t~ 
de um altına b.bmesiıfir_ 
Kabıne 22 nazır ve 13 rnüste- · 

tıır.~ müteşek ·1 <>lop dlıli:mu 
iya:ıı. bası, 22 sı mebus, ilı:isi Pv
liliı'«ttıt;o harici olmalı: üure m<»-

35. ô.zadaıı llJ.Ü•°"Şt'kk T d.ir .. 
Kabinenın sLyasi trpkkii lii 

.. lctlir: 
... ı:.1<aı Saay~ ~ 

- Ceı:den 6, CWlllhuriyetçi 
sosya;ist b rJ;ğinden 3, sol ~ -
1lah cı.ımlruriyet.çi birJiğ;nden ve 
A:IÜ.itak.il radik:a.llerden 6, cumhı>
tiyet.ç;. mi.is~Ule.ı:den 2 ve müıs-
taki.l!erden iki k" şi, l 

Av an azası, kııhillede $11 n.:sbet.
te dahildirler. Radikal. sosyalist , 
deıı okra t sollardan iki ~ Cum-1 
hur ')ıe!çi bti-liitinc!en iki kişı. ile 
!uç bir ı;ırupa dahil olmıyan bir 
l'.işL 

lG hi lsveçli aslı.eıe 
alınıyor 

klwlm, 21 (AA) - ~ 
~or cmlş' ta.Iı:riben 10 bUı 

I:.ıı vaz. silaa altına ~ır.rııa.. 
, ca.kt:r. 

F ransada komünistti-... 
ge r a. nan tedbir 

~ .. ı ( :\.A.) - s:nfaıııi.: Sa-
1.iıhıv tar ~al:lde ta.sr.Jı ed E
) ' ı.r.ıı.::t 1 :!.I'af;~rl:ın F'r.ın
Eatfo bm..ın:stcye karşl alı.l".an 
tooc .ı-er u n"ticııkn vern:~ t:r: 
kı. ''.:'·~ık .Utnisı. melh'w:Iar" 3DO 

n 3't ne~ . ye tıznsı cıJ<arı3-
6 ı u· 3{cra • . '1ıt fe.ı.'ıorunmuş, 

4To ' ;;;,r ed'.Lmiş ve 11 060 
~..l)' ~ı.ı.r. 

ıç ri eTyork-
t n ayrıldı 

Nev.,-~r~ 21 (A.A.) _ !~ 
~ transatlaırtik- vapıı
u llııry. bwıtiin Nev -

h ı.ıtet etmlşt r 

159g ton "uk Utklippaıt tJcıpotl"IV 
,... bir ycıngıA bomb«A aabet '" -
mi.ştir. 720 tonluk Tanı EliH _. 
purıınıı da lceza bir bomba dilf
m~ f.ıktıt hıısann derecesi tea
bit edilememi4fu' .• 
Kqıerıh~. 21 (A.A.) - Raı -

men blllizildi)ıine ~re, Dani -
martıı.a bl;ikUrnet.i, S.r..ıt büc~ 
n aınasmdı., İngi.Li1: ıta)'Yarelerl.
nı.o. Da<>ımub iirııeı.-iro9 ~ 
nnı \le Danıima:rka. ıracp sabilje,. 

rdın • baz:ı ~'Ul ı ""' ereümle 
HJ.anıilıs.!aod'ı ""' bir Danlıruırl<a 
a:;llı:eri mevzi.ini ibombarılıman e-
diıt ~Wıııi ~ l:ıbkUmeti. ,,_. 
diade prot.cal.o ..ı.eceıı.t.ir. 

Ctiıelıı-«znk, 21 (AA) - Atr 
.ı.etıiz Framıız fi.mu baş'kuman

cı-ı An*al l!'.stıeıva w Atrb ""' c...... AIJ'anl.ik Fra.nrn gani -
:rooları !)ınilamı,.,.Jau Amini <>
llve. lnAb .Aaıin}lle<iyilt ~ 
m< !erde bU::unımalı: ü:ırn dün Ce

~ ~· 

c· sa.fh s 
· n gilterede 

( Baştcıra "ı ı inci ııayfaaa) 
batt.keti ittihaz edecektir. 

S=diki b1'Plı harp kabinesi 
Milli M\iQ.afaa reislen de dahil 
olmak üzere dokuz iizadaoı mü
rekkeııt!r. Çemberlayn'ın i.şçi par 
tiai ro.si Attlee ve Liben.l par
tisi reisi Si.ncl.aiire bi:r kaç arka.
~:yle birl.ik::e katiııeye j(ir
melerini reklit etmesi mıı,'ı.temei.
d.r. Maamafih bunların kahin e 
girmeyi kabul ed-oceklıen şüph<'
J.id'r. Ancak lr.whin gös~ 
inki;;afla.r l>u iki partinin an' a.nıe
v1 vaz:v•tiııi d~iştirebili.r. 

Londn, 21 (A.A.) - Haber a
lınd.ı..<7ı.ı..a göre, liberu mebus 
Maııder ve muhafazakar mebus 
Boothbv yarın Avam Kam.ara -
auııcb Abnanyaya kal'Şl ablulranm 
da.ha ziyade şjddetle tat.bik:'ni i»
ÜY"Cekler ~ bu hususta baX1 l>ek-
1.iflerde bülunacaklardır. 

an Mecr ind 
mü akaşah bir c 1 

A'man ekafliyetinin 

sadakatı teyit eıdrf di 
Bükrcş. 21 (AA) - Radar A-

jansı bild~r.yor: 
:rı&diste, Kralın mesajmQ ve

rilecek cevabın ıril!zak.er"5i. ..,._ 
nasında m•ıb'tı.> Hans J W1,l{ AJ,. 
maıı ekalli.yeW. =ı..-ıa oöz ala
ıra ~ ek.a.ı;;.lyrtin mıiU 
fli\nessaıııs neµhesi.nıe ve J(IEll!Ç:lik 

ı:ı.r;kıi. :atl'll.a '-':ıiırak etıt"iıııi ~ 
ıdevWik;ten scınr,,. AJıınııın. .eitaJDj... 

;yc!:lııııiııı. Rumen ck.r.•'etfuıe llr.aqı &

lıım s:ıdlkaıl.iıni ve Rııımıen. millri6 

ile rn:iım.i bet\t1ikti. ~ - ZllWG-
IJ!lyGıd e:vlem.i$ir. 

BUllB cevap ırexen , ~ "" 
filin ns coıpbesi reiıli V alda 
Vüvıod. bu~~ 

mnun ~ot.iar ıbiln !1'i!ftlt baamı 
.Ruıaxn hük~ie:riıııin ebJI9-. 
~ Jcı.r.sı hıiıc bir :llllmaı. taz
yik sı~ 'lıalk:ilb;ine ~v·cssül et -
ıınımııİlf oılı:I uıkbı.ııa dclil. ~ -
ır:ı kaydl:ry-Jemişt..-. 

Bu :yıeıU re ;idııııdzı. eloa.uyeı.:ıer 
~:ıki ıı-.saisi daıha sıkı b ır hM 
l!'P~.. Sioıı!eri hir k"""1e; RJİt
/b' t ıl!;fd.i «lli'IOl"Uz. Blııiıro dıe 
ımcrn lıeker'on tl!!ralk:k.io;i noımwa l'X>v
lt> telTiiıkki oed.ii:ınemizi. anu ed>
vonız. 

T"r i - o ista 
( B~tarafı I inci sayfa4a) 

komş·ılann.,zlcı ı:e lıer şeyden 
örıre kardeş Yııcıoif ııvga vıı .ken
d"::iy'e ıtalıa 1925 ıfc dostluk mu
al eı!esi im•a!udığımız dost Tür-
1d11e le milna.,obetlcri rrıi<i isldh 
im "'mıı verml.ştir. 

B•ı dostluk muahedesi milleti
miz"n kenaisiu.e ımiş•erek men
fcwı:erimc olan. TuTk mi!'etine 
1·~ hı.ıısiyııt;ım ıık.'~kte • 
dir 

bu mmittll tiyaset 11yrd zaman· 
da dı ~<"T lı:omıı;!cıror.nz Romanflll 
re l" ~matanla dcı mümebırl:le
Timizf a 'iı.a imkan tıenn1-$tiı'.• 

* Hükı'.ı.uııete v~=iz şartlaır 
.kabul c-d.lmeı ise ve bu n.ziyet.
te sivil .ıaats:zlik karan yenı
den verilir iı;e üzerime luçbir me
suli:yet. alamam.. 

Kimi diyor ki: Şöyle olacak! 
K' mi diyor ki: Böyle olacak! 
Kimi de diyor: Ne şöyle, böyle, 
Kısmet ne The ö le olacak! 

Gandiden sonra söz alan Meh
ru Pandi, Hindistan :çm tam bir 
ist.Jdfil :isti.ven ve Hindistanın hü.-1 
riyetinin Br ta:nya emperyalizmi 
ile hem ahenk olmadığ;nı bJ.di
ren bir karar sureti alı.ıımasım 
K.orı;ıreden talel:.etmiştir. 

* Peyami yazar: Bir ba•ka tli'l'lü, 
Selami vaznr: BiT bn ka tür'ü, 
Bekt·•i ·yazar: Bir başka türlü, 
Melami yazar: Bir başka tiirlü! 

* . -Amerikan Vels, onu dmlcdı, 
Şunu dinledi, bunu dinledi, 
Barışa niyet var mı, yok nmdnr? 
Hep,;ini, eni konu dinledi! Bu karar sureti, büyük ekseri

yeti<' tasv:p olunmu stW'. Y alnil 
16 deleııe aleyhte rey vermiştir. * Sanmam ki, dönmüş olsun 1'mnila! 

Hava s'msiyah henüz bo:utıa, 
Bitmeden bnut, nasıl 01"~ da: Rum_n - İtalyan tediye 

mukavelesi 
.Bül<reş, 21 (A.A.) - Dün ak

şam nesredilen resmi tebliğde, 
İtalyan - Rumen muhtelit komis
yonunun 20 mart tarihinde saaıi
mi bi.r karşılıklı anlayış havası 
içinde =.sini bitirdiği, ve bu 
vesile ile yeni biır te<iye mukave
Jesnn mza ~ b.Jd.iri.lmek -
teılı. 

Mudanyada heyelan 
Bıır.;a. 21 (A.A.) - Mudaııya.

nm l.sı.klar lWyii.odıe vukua gelen 
yer kavınaS>. 400 dönümden. i.b:a.
•et olan bir araz: pa:t çasmı ldiıci
Jen hasara ııi!ratnust:r. Zarar m:.k 
ta.rınm 10,000 liıadan fazla oldı:>
Jiu z:mnedili"Yor. 
Devıım etme!.te olan heyelanı 

önlemek i(in icabedeu tedbirlere 
başvunılmuştur. 

Macar Başvekiiinin 
yapacağı temaslar 
Raına, 21 (A.A.) - Macar Baş

vddlıi Konıt Te. lolU. Tu ımııcla 1ı..ı
ı;o li:ı:ıi ve !" OIOJt Ckır.o ile müJa
ık<atbı: ycı,pamğmı, oraya haıreke
ıtıiıDıdeon <IV\'e'c P.kıo.la Trieste gare
ıte;.ine tey id c!ımiıl'L. Kont TeJe,. 
lk:, İtaılya - Macar müınasebatl& 
rirııUı doot.a.ııe mahiyet.ıı:ı · ~Jb> 
ırüz rıtıürmıiş. ve bu miL"'l~l 
rJ:;,ı;ı, lam:ı devııwn ~ ııöyole
mışür. 

Jsveç aleyhinde miting 
Stokholın, 21 (A.A.) - Upsa

Jada bi.itün s1yasi ~rti m'limeıı
silleriılin de .ıı;t:rak e tt gl büyii.k 
bir mit!ng yap.ıl:n:.s v~ bı.ı.rada 
İsveç hü.lcU.nıetL>in Finland'.yaya 
karılı tak hett!in siyaset aicwL tJ.e 
~nkit oluıımwıtur. 

Bi.it.ün hat'pler Finlan<iiyanın 
parçalaıımasmın Isve:: itin t.arl
hin en büvi.ik felaketlerlııden bic 
ri oldu~nU> söy~.r. 

Karahisard zelzele 
K,a.rıılıiısu, 21 ( A.A.) - Dün sa

m b ri 17,30 d<"I lııc:fif. ci.'i:oeri 18,t'G 
de cenuptan ')iı:rı3ıe a~~ru gcirül
ıt.uı lü V!> Onf.:ı. ljİICfd JlJ'A! C> /oJıak furere 
~bl.i ilk:i :yıur sa=ııt.ısı o:mu.ş -
tın. lli(IS3,]" yoı..t.ur. 

Alman - Yugoslav 
iktisat mü.akeresi 
Belıı=!, !U ( A.A.) - Alman -

Ywıoslav daimi iktısat komitesi 
müxalrereleri Almanyarun arzusu 
üzerin., tekrar talik edilmiştir. 

Barı~ :vııt>ılır armutla, dut 1~? 
OS. IAN CEl\o!AL KA G 

a a cı su ardaKi 
vapurlarımız 
(Bııştanıfı 1 inci str)Jfada) 

vaziyeti h&ber 'tl'ern::Ştir. Bu top
lan tıdan sonra liman re,si een!!hi 
sulanl a ve liman!nrdıı bulunan 
7 vapurun kaptanlarına wer şif
reli teıs·z çekerek yiikl~rini bo
şalttıktan sonra derfıal İstanhu
la dönmelerini bidirmiştir. Ayn
ca bu vapurların bulunduğu li
manlardaki Türk konsolosluklan 
na da avnı eınİ'!' bid lmiııtl:r. 

Yalnız bazı armatörler vapu.r
lar:ru müttefiklere mua'l"Yen müd 
detfer için kir.ıladıldar'nı sövli
yerek ve yapurlarınm kendi e
mirlerinde olrr.adıi!ını bild ~ -
rek kararın bu gibi mukawleler
Jb ~lı OOlJ:ıın,z ~ ~ 
olnw:Lihnı iddia etı:nektedi:rler. 
Bunlar ayrıca koordinasyon he -
yetin.n kar:ınnda bu hı..-.usta sa
rahat olmadıılı l.ald:e liman reisli
ğj,n:ıı. bu npurlara d.;;. dönmele-
r bildird ' "" ileri sürmekte
~. FıııJııaıt .Jıman reisl rne Azı,. , 

l.."llll"a<lıızı va-i en d-bu~ 
bi vapurlar .çin ayrı: hır mua -
ıırek yapılacağı bili:i.rilmemıı;

t.ir. Arrnatörlıer mukavele ile bağ
lı olan vapurların muayyen miid-
detin hıt<ımına kadar sefederi
nc müsaadt" edilmesme alaka<hır
lara müracaat ederek ist.yecek

lwiir-
Bundan sonra oec•ıebi sulara 

sefer edecek ııc :.ıtre müsaa<;;e 
vermek ıizerr lStanbul Jin;:ın re
.iı:L1dcn bil' koımsvon lmru!a -

c:urırr. Kom;ııyon · •• a b:r zaman
da t~ ek.kül ("<ic<:ekt:r. 

Dıe;er rilita .. Er"ğliden bü-
t.:n: mcmkkcl Iırnar!anna taşına
caa ıtömü.rlcr ''-"n alı.r:acak iıza
nıi navlun f' tları dilıı Münakale 
Vekaleti taruLndan liman reisli
~ine bilrlirı imiş; !'iman roiosJıf4li ruı 
ibu h'usu..1.:ııki emri tahriri ib.iıı- ~ 
kilde bütün vapur sahiplerine teb 
l:ğ etmi.stır. Koordi.r..ı:syon hey'e
tinin yaptığı navlun tar fesi I5 
nisanJI kadar tatbik c ~k, bun 
dan sonra ihtiyaca 2Öfc ye.U bir 
tarif yanılacaktır. 

Görüşmeler, beyanat, buhran ve harp 
9:19 bMbinia, 111' den .. ...., her 

sene fazlalaşan iktısadi buhran, 
· timni ve siyasi r.HWer ~ 
1.ql~ı bilinmiyen b:r hakikat 
değildi. V.ıziyetlerini, perdelerin 
ıakasıadan r' yoı..r, ıı;netelcr, 
siyasi nutukL:rla tlüBya --u 
efkarına tasvir eden Almanya, 
İtalya, la ı.ıi S yet Kaaya tia, 
Totaliter siynsi ~kiilller ara-
smda bul ıı. · spanyada. Jaf"l!-1 
yada daı.· halkJn rulıi ahvali. i -
tısadi buhraı,ların, Garlıkların, iç
timai ıı:ailclcriıi tesirleri, taz:ı:ik
Jeri altında hıılıınmaktachr. 

laci t , Fraruıada \azıyet 
"µhe · em ~ ki, to ali ter m<>'m· 

JrketleriP. ı:ı>ne n'sbetle daha iyi-ı 
ılil', sa~ l!r. Ane.ak harp za- ı 
maahırımb dnW demoltr.ıai esas- , 
]arının. parlimento sistemlerinin 
nnııh1tbz::ı , e ·ıd·;:; mcm .t
lat!c 'ti' m 'm.esııillrrinin 
rnhf alı'tl'~lin n nf<isleri daha ko
ı..,, ve çabnf< q;'til'iyor, tesir'ni da
ha fazla lusulc ıı:etirtiyo . Fran
<ada 111. D'.ıladier kabines.in.'n is-

i ~fasına sc hep olan meb'usan uuıc- 1 

!isinin 300 den fazla izasmın iti
mat revindeki istinkaf karar.le, 
Ingilteredeki ruhi ahvalin asabi 
tarzdaki tecellileri tet!Uk. detez 
miihim Jı.iidiseler arasında ıı:öste
r lebilir. HiUer - l\hısolini ırıU. 
lata.tile totaliter nıemleketlerde>
ki halkın asabi ab,alinin, yeni, 
yeni mancnaurla te•kine calı.şıl
dığını söylemek, bir keşif d"lPl, 
ma1ünıo ilitın sayılır. 

Ne yapılacak? İngiltere ve 
Fransadaki. teına)·ül, harbe ş.id<iet 
verilmesi merke:zindedir. Silt a
dasına ve müstahkem Alman üs
lerine t;.imdiki- harbin en şiddet
li hava narnııunun gecen gün 
yııpıldıA:Jna ı::öre, nıiiltefiklerin 
huvalard• biiyük hareketlerinin 
yakın oldııi\'lllııı, unu diğer şid
detli siva•İ \"e a"1ı:eri tazyiklerin 
tnkip evliyeceğini sö liyebiliriz. 
Muharebe vati)·eti, pek çok hn
suslarda ve harıı siyaseti itibari
le yeni safhalarına, dönüm nok
ta Yarına ~lmelde<li . 

HA..'lfiT NUUİ IRl\LUı:: 

Ja.rınd..l miist2.hzi ;. ~--- diit ectu3in. .. "1 iiiŞln ~ 
"""'~ VU'di: sokup bil dıiııjlT!IU.?lt µılt - Em.rı.üıniimmn. l:ıızwie ._ haılı:'.-m ,_7 __ 
~ rneıc.iıı)e ~ Ha..ite ş:ışrdıı ~ A"l".ıb 

Dodı. tara.fa G.ldı. Ba: ZC2, --

Bu C"""P, (Ali) '.}'i h~ i- cidi dı<riıı ''"' . s...axı· 
<,m<fo bıra!<.tr. Ye, hayrtıU.ııi .ıı.i:ı- k.;;p..arl.ı. Heı,&;es-, o"Prlıı!idan yoer
lenı~~ !uzum ı;ıö yrerok ~= de bu s.;al'eJı SAYf-
·~yı .bı;tk."V®a 1>ıışl.Wı: lıiyaıe ıbaı.<:mıya l>a.ş.a.:iı. Bütün 

- AL.:ıuı., Aıııa.b.... esc1Jie. .ıııiit- ~. uı:ıalc. tıefok yaıpı..ı ııoııı. 
1ıL, ha. d~..,......;. , :ll<Jl<i, 

- Evet. b&1<JŞ!ı bir ı.tııtJ.yar ~ 'biı>!.>-
- booc.']J?. lalıctı. B " ; ltih.abı en ıı\.ı.-
- H~.ıı>:a !ı::ar.ıı b!r h.ud:;e si:'fy- z.>d.e.er-.indıen "' (Amr l:ıin 

li:;-'liCE!k. As; idi. 
- G · sey .• Bö:ıde · ~ k.a.- H o.ıcrııa:ı:n 
r~ı. kıviıcım gfu""1-iy.W 

- Ka:ra.rl~mıy;ı, ne b.a<:e<t?. ·n' zarnın, a 
K•rırfH, (Em rı.hı:ntlmı.ıı.in) değil: sacı ~.ı-4 lulti'Y 
mi~_ ·...ı ;.,terse öy .e Yapar. garı• Ha:.. T otı:rd~:ı :\'l'r bll' 

- l?<i<Al:i ... Şu brode, aı:; kaııı- çefili: yay ,;hı wr nıus o•;ın bU 
yı. İif.~lye girip oouıı aıvdefüıi cür'eotıkaı- a.cfiaıma k..,.ı ne runt1e 
·lıokl.ır;<!'yim. muka!belle ~ı:rtn- ıtırde~ 

- Bunu yıapa.mam, Ya Ali... kest1r--rrn:f Anıdaki korkunç sü-
Elmirülmüırı nı.ııı Llıe ına.ı.:;-~ 'lı::Ut, 'hir d;Ja'<:ı d.t> aırn etti 
:ki.eıxl:en ·ba.\ık.a. hı<; kimıse'.vi iQ&- Amı· Ha.lifeın.in ac.ız: ve 2llli111• 
!iye Juııbuı, e=eımak için emiır al-- anladı. A<::ı ve môıstehzi biır .ı:ü-
dmı. ~lıe: 

- Bu eıınri, ~ a.Jıdın?. - Ya Oeın.an! .. Biır ayağın me-
-Emirülmürrl.nwn aızi:cy.ı:iı'e- zam. yakliafi!Dı~lı;r, D.tiat oet, 

ni ve hyrrü.li akıl ma,av:iıri, Se-y'- b\.lEJWllJ.a, ak ıkxılı:u Qn geliyoc. 
y.it na eı:"""1ui<ıın ~'..um. Şı... anda= IaZill'.l o.an. eb.i iii-

Aliınin y uzünde, ~wc ,Jııir iıt- &..ı...ı ıtı · e diifıü:mdc dııiiil---
~ a.I.lırrw..: beJ:rdı: Şirniliy .. 6'-'idar yaı:ıt.ıJdarına tövt.ı 

- Dıııh.a ~ mı ıervan? .. Fe- vıe iiıaıbet eıtm.!k:tlr. Ve keııd.>
Jôiket unımımun keınaruıda hl - ni u.isnU uııarı. ile hilaB: me-v
le, hu lıbiııde · ııeda- lciiııdeıı 4'8k'Ell1iik. ~ iı eımıni 
m<ıt hlssetımyor... Allahıın yüz hıııını. ve alkrai:ııılarının is.::fa -..e 
.ilin lıin~ ·, on= uzenr,•.t ol5u- be!.a!aıru:ıd:aohalis ~ylaneatir. 

Muı.. ıl:.Jl, Eıne.vt l.airaft..ıcı D; .. e !:ı.e ' "Tdı. 
ol!aııı. k.ar,.>ı.:ı başı. (Ail) r..ıııı l:Ju bOO O meta mescttıte Jııo..~ ve 
duı:ıs!Ilıd.uı !ıı_.,ı.aı.ı.maınıŞ'_.. Paı - t.eibıc!iıtJ<ar tı;,- iw1Durtıı başladı. E-
cereyı ""o.pıyacakılı. Faık.aıt ALl, sert ıniri.iılım:ümıı 0ıımoa;n, Ç<Jİ<: müıt-
v.ı miıu eh ııcı. "o bi!' scıole onu du.r loiıJ. bir v=ıyeUbe,.lıll!:.mıştı. Şu uı-
dımiı• · da, eıı kmltuınç bir !-.3".Jillı!oıı.11 af. 

- Bu.sabah, (Ta.l!ha), (Ziiiif:ıeyr) J"n1ll, "MID'rıaıi Vllll"dı. 
v.eııai:re gjll:>i ~ ... u;lıaa:ıtan ha=- ' ( ,ı., 
:ı..rı buı·:ıya ~....cci<l'eı:ıd<. Ve .Elmi- e!!!!!!!!!'!!!!"!!!!!""!!!'lt!!!!!!!!!'!!!!"!!'!!!i!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!9 
ııüı ~ ile · meşveret 
Meclaıi ~ıclıeoı:lkJe4" ..• G<i1.lli& 

"? =··· - Evet, ~cılıille:r •.. Faıkat, E:m-
~. keI!ldi.ler.ı.ni kaıhu1 e!
med:. .Me&.· de ı::u"""-"er. !cıııbe>
o'.erse, orada ~-ü.r..iz.• Diye, 
unhın ı;awnarn= mretü. 

Ali, binleıı.bir.e o kadar büyük 
hlr h.ııOJd.ete kapıldı ki, ııi vi.iıcu
du, 1.arııt:r :ranırn- t.'l:remi-ye baş-
laıc!ı ... Artık oc::ıd.-ı dı.uraımıadı.; 

- H~. Kadk Aım: ... Se<ltll. 
taıru: rtııı:i IElhd.iiı etıı:ırirv e iıınitiD. 
haısıl obı . . . Lea.>a.'ı.t Oısı=ı
m, hu; feliiık;eotlt..ın lru."1t.a.rıncya ııa-

.ın uv3iffak C>lmaJı ld.. 
Di). , dtişü.:ıe <J•işfine, e1ı1 • "'ge

..., kaııa.ıı<iı. 

* Aıt. h'1. dü;ıünıeesmde- (dl< r.ıa.-
bet ediyordu. Çünkü o sı.rada 
ınesc:;; .. ~, m ve hey.eıcan
.~ mr v · "' cw4.an ey .iY'(ll"<hı. 

Emıru.Jmüntiniı ı Osır.:ın. (Ali) 
ye ' ~ •ÖU! ru,i:eırıen. ıı;cue 
l\forvc:nın 1.elik:iııı:ıılı.n:ı kapı~ .. 
Ku.vvetJı lhi:r muhafız müfrezeID
nm ı!!ril->!Drla me.-ckle ~lk h~ 
kı oraya w.p!am~... Meırvamn 
ta'"Siı.)'e <.ı~ ~ bia' lı&.abe 
söS"I Jemi;ye l>aşlamıştı. 

Halik. Eını.ır.ülı:nümiıılinüı but -
beı:in.i büyüıi< b.r <ıDaıı. >le dinli -
yeıııdu. l!<ııkaıt hele kimıı<ı; mem
nun ~rilnıniiyar:du. Osman, elin
uelki F.h.I dişi saplı asaya da.yana
ı:::.ıık, ]'Oi"glm ,,,. J:ıııııııta vücuııiu sıır

sıl.a sarsı.lı;ı. ll'..ıtıbcs.aıe "Y lıeQ, de
''Wn ıııdiwn!u: 

- Veyi o g.aijl :inı""'"ar.a ilııiı, 
c.ıa&ı., Hallı.km azap'""' :ilk.aiıwıı:lııın 
Jwrkmazlaı: .. .lSr 1.ak.un miinafık 
ve .ıı;.a.reııkarlara uy.Klar .. Halk ta
rafı,,,1.pn ~ oıarıı: Emıiz\.Wmü.. 

miınft di.l uzatııT!z ... Bunlao; o 
müfsid.erdiır iki, zrubardlı: lbeı.. 
dl.de mediun olan Resul;, il aıbıe 
mü.barek ııa.şmd:ın .da hal'2 *
Il>E2lıer. Eh . ıı;.ı.lm a:ı;as!.De. ~_,..,. 
"" ni:fak saloınalk iı>terler. Faıkat 
bu miif»dl'E&-, mt>k.satlarınc te
min ~rd?. O.ıııet. 
H:ıılııl;;ın, Entiriiı.müm.ici:ne 
setıU;':i manıevi lı."Uvvet ~lllda 
Z'e'\'au ve inlıizaınsı uı:tn:ıııao:ak, 
mem:r<lketl~DE çeitii,4) gidc_uk
lcrd±r .. Ey MC(ine h.ilicı!. .. BiL 
""' BJ,gah o.Jıım kL Asi ve ba,gilerin 
tedip zamanı, su sakalımın ucu 
kadar y:ııklıışıruşiır. Eiler siız, o 
tıedibin dıaıııb ve siıddetiıxiuı ma
sun llı:alımaık .isti'l'(lnlaDız, Asllıl:ıin 
s.'ll lel'e' ~ :z~ vuiku.bulıan telkilıne
rİli'lJe, zerre ikadar iltif&t Jrösblor
meyiniz. Zira ... 

ElnriııiJlm!imınıin Osman,~ 
• bre SÜIJÜlıÜ lke9t,;. csınııın 1ıa11ı: 
ırnııımıdaırı Jrorkımc ve !'Jelıditlkiı' 
biır " yUl<ııe)m<ş11k 

- Ev Osm:ın! .. Cerıab1 H-..:mn 
.koı!k!.. Ham, .,. aiıffliıı ilıe fit- J 

Yeni ha~ ..... l r 
arifesin 
(Ba;ta.rııf< 1 ınci •J.Vftıd.a.) 
~ .Aılımmı """ Srolr)1'ıt: ri

C<ı.lıi araısı.ndıı :r.ııJnnıda. vuıku• ~ 
'6bila:ıe'lt j((;.C.i.şıııe m ~ m~ 
zaeı.ıe iÇ!nı Mro.i'.lwwya Jei!lın.şlil". 

Bl.t.ıra;f ~:ı:iııidlerı göre, y-r 
'k:ırırla Görir,g vıe Rıılıtoııtırop Moa-
1.~.< gı.decek Mo~v da BerJi.
ne ·p;e .ıtce:k"" ..iT. 

T~e,,"Taf ~Bertin mu
!i.ıib!r illi .ııöre, Al.men büii:üımıEt 
merkezı. dlp.fumatnk mahMıeri, 
A lmaınya Sovyctl"r Bir~ "" tW
y:ırun, yeıı;ı A wupaınm amru!uşu 
b:ıt.smdc, yakmd:ı nriı.ş~erek tıic 
bcy-.ı.nn.aııne neşrodco..lklıent fiıl!:
r ııidcd..r. B\ı beyaııın=E?J"-' göre, 
ye.n.i Avı-u:pa.rm 1..-u.rıı:.ıuşu, biı Üç 
devıleıti.n id:ııresi aıitmda cet".ıyan 
ooeıeel~'.;ir. 

Roma, 21 (AA.) - A!ı:ııooya
ııın Roma bü'V!Üık ~is.i Maıkensctı 
l;ıu :sıJhaıh saıa.t 7 ,50 de Ba-lııe ha
~ kılımiştir. 

SOVYETLERİN YENİ 
TALEPLERİ 

Sldkbolm., 21 ( A.A. J - Stok -
hıııbn ~.in Mo!ko.v& mu
babiır~ yaı:>V«~ 

Sovyct ıerle MoskıovaGald. F'm 
h<(l--atinlıı iılk iqtimauıdı14 Rııll1ar 
sıon ı:mıa;h.eııe ile Uoıdiaiııe ~ 
di.lı:ııı. hı.ııdudıı. 1:ııı:ıı ııdııtalanla ~ 
m.ıe1ııılıl!k t.aQ;; vvu:nı'llrd:a 
>arını b1ısm etııı. ~- F,m.ier bu 
:yaı.i illt.eılG.ıeri 'katıtı~ edecelı:dbO
ni bildi.mı~. 

A:ft ~. Mla.l:ıtıcw'un pdc 
}'>lkıınıd:a .BmJan., ~ı:tinıi ı
ibe:r vcrnwktıcd.ir. 
~ h'iikı.\ınıitdniın bir Skan

dlııav t:edafüı .ittlfaıkmı müsııma
ha ile karsı lıyaıınrr.aıcağı h.aGd<ıı:ır 
da Tass Ajansı t'airaf.ı:ndan y;qıt
hı.n ncşriyırt b~ M~ ta
rafından :teyid dllnniş'..ir. 

KoııenhaJ,g, 21 (AA.) - Alman
ya "imal me~ ıııi araaıda 
derpiş ediWn id:Wıik :ı.ıırusu.nrlt 
Sovyatloer Bir.ıirı!iininı ıv:ıkfıaıi n _.. 
rma iş!:h-ak e~. A 
yarım da. miitale.'61 .ş"lıduır kJ böy
le lbir iıttifaık ~"' ile Finlıuıd1-
va ara61111rla a~n su.lhe an
cık :ııarar ~-

Helaitıki, 21 (A.A.) - FWan -
ı:Dya radl"OSU, Firdanrl:'y.a ile !. 
wç arasmda Url&Pii ı tıir pıılı;t ha
kında So?yetler tarafından ilrri 
sUri!.leı>. il:lıl"azııı. ~ t.
ratındaın ıedılelô'rldılitsi bi1t:l.t:-
ını.&-. 
Be.,.ı, ?1 ( A.A.) - P\Jl:iı!!ikıı 

,.......ııaw;nın Beriin .. ~ 
bde, ! T ' Ra "9e llttna &nl!&l: -

da, po6: IMitmda Ü<" ~ı bir an-
la."m'll '.V'"P' 'tıruıs'oo. mfum. 
<Uilııi Miler 'lll!l'n; c. 

SAYl'A -i 

• ar sev· 
• • ar es 

(Bcışmakaledcn devam) 
ne ~ Bal\an Bu inin ba
ş:mdaki Osınanl ı taarruzunu mi
sal gösterebil.riz. 

Bu harbin yedinci ayında, mü~ 
tclikler tarafında, •teenni• yi b .. 
rakıp •acele• etın k 'stiyeıılcr 
peyıla ol 11. haklı mı 11-

lnr? 6d'lti teferrii.ıt itibarile tr.ıı.. 
bdı.rlıır, faka.t ($11! itıbarile h• 
k iıeı'i; er ve nki r ·. mrrı.
tefil< orduları acde harekete mco. 
~ 1 j M, bir 0 

t elaJR... 
iti &aıksımımıı~ 

m....,,,.,-a ~ - ir ~arnı
zu başaracak kudrette dei(ildi. 
Kalclı Jıi,. ita1 a ıia ,ü he!' bi •a-
2:yett<"'. l'ra awa ... ya '1a 
b . -- . 07ıl 11 
harlain · Joaf larınd.a. li .. :m.sa. 
ya -,ıı1ımı 152,llOO • · ~rulerdi -
~ · · uz t ;wııak ;:er . Mil
yMıh.ık .-..ı- aıraswdaki k " -
vet ıniWaa esinde bu 152,000 kf.. 
şi, tıır.ı:riırin kef · i möltefikle
riııı tımıfma bastıracak kadar ınü
hoo bir nv""t Qitildii.. 

Havaya gelince. harbin 
da İng'I reni 1 urdan te-
şekkül halinde 'di: P'rııır ye>
ni tavyıınirT halmn ıf n im. -
l>etti!j. zam.anı telafi e~ melde 
m~ıldü. Almanlaı-ın, her iki 
devletin hava lwv,·etleriıı.in meo
m.ııana bile üstün bir h~ va ordn~ 
suna sahip. olduğu kuvvetle tah
mia d.Wyudu. 

Yedi ayılaaberi ıaiitt.efilc.ler, i.
-~ addi ü ... 
tiiıı ·· - .. ü izaleye çal~·ııriar. 

Onlar, tkıımaııd:ıa eı;vel davı
mak l>"~in kat'; y«il' em· 
rtiiıii haaırhklan, sul :ı.=nın
da yapaanıalı: ıafletiJıe d. mU. 
oid..ı.1aFl için, laarp ııa.Iadı~ı za
-. A.Lwıan.ya &"ibi yıldırım har· 
hl yapamaır.lardı. Oulamı bir yıt
rııtma harbi esaı;ına da) anan pta ... 
lıınııw, ana hatl:ın şudur: 

1 - Deniz lailtimiye iıııizden ia-
tüade ederek ·· abluka 
etmek, 

2 - o·· - arru>r ~ılers ._id
detli bir m dafaa harbi ynpıımk, 

3 - Bir tııraitau bu taııt'T11% -
lıırı def ederken diller taraftan 
fuıami ıı:.ayretle maddi ii:;tünlü ·Ü 
temine calışnıak, 

4 - l\Iaddi üstünlü~ temin et.
tikten soara mukabil taarruza 
g~ınek. I 

Müttefik devletlerin başk.llllWln.
dam.Alm:ınyamn mutlaka bıanus 
ed.eceğiae inanmış ydı? Kan 
bilem.eyi-ı; Eğer innDDlJ'!S8, bu 
bıırp planının dü~man taarruzn
na ait kısmı, ~mdiyc kadar, yan. 
lış çık:nııı;tır; fakat yanu doğnı 
olabilir. Sovyet Rusvanın yardı
mını - şimdilik sözle . temin et.
fiği icin, taarruza geçmeüı; o da, 
taarruz ederse maglıio olacağı
nı ~ ve bir yıpratma har
Iıiııe dayanmak" c;;ıreleriae b'\r-

vwmııJ.ta bıılunın.ııshır. o ""· Ur 
arrım e.bnediti · çin uanca "e 
ınak e 71p hatta 

kuvvet -
. ir. 

Şimdi, müttefikler taraJ'mda 
•Za eri la:zanmak için ııayret .,.. 
meliyiz• diy<>nler, bir taarruz ;... 
tiyorlar d~mektir. Fakat, buıifn
kü h:arekets:zl.iıii, tenkit edenler, 
acaba müttefik orduların Alm
ordusundan. daha kuvvetli oldu
ğmıa 'l'e bir Uıarruzu başar:ııbile>
ceğine emin midirler? Ejıer, böy
le olduiuaa ılair kat'i malWnat
lan varsa tenlcitlui.nde haLJylır .. 
lar; yobe ılqildirler. B z, esaa 
itibarile IMıkiız eldııkW
kaniiıı, çünkü, hen.üz İngili:ı -
Fransız kara ve hava ordulu.ı, 
Almıınlaza karşı, t:aın bir üstüm. 
lük temin edem~lerdlr. IW 
taraita Sevyet. Ka& ·amıı fınat 
beklediii, dijiv tarafta ıw,. .. 
JUD. ne yapacab malılno olnaada
ğına göre teenniyi elılen bırak
mak ve acele e!m<'k kat'iyyen 
"'1İz değildir. Çüekü herhangi bir 
tlf&nıa han!k ti, muvaffakıyet.
sizlik 1'C" mafli'ıbiyetJe neticeıe

ırirse ~ovyetlerin de. Italyanlana 
da, müttdikler aleyh ne bareh-te 
,... ..... ntC'lcri ilıtimalleri vardır. Fin
hı divaya yarcbmda geç kal.ın.ııct 

olmasının bir sebebi de bu ur. 
F"ıııland"ıyayı luı:rtarmak iç· ' t-
tefikler ,.ııJıfindan lfVVel. kuvvet.
lerinin yetiımi:r«eii bir belaya 
ejrıaek istcm=ifler r. Ciinkü 
Fiııbındfyayı lmrtBTahm derken 
ke:adiJion majô:]" J> ohır..a ne Fln
lanıli'.n blır, ııe öteki kilçftk de.
Jetler, luttt!l ne ele ken.dlleri lİ1I 
iti.Darla Çemberlayımı hakı<ı' .,..._ 
dır: 

M twaff akıyet ihıimaUeri aıı, 
fakııt tehlikeA ~ "" lwlCıt 
b+r felcik«Cıı mimcer oltıbilecd: 
10tle~~ 
11aııec doğru bir s...,·l'eıikeıı~. 

ABİDİNDAVD 
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Paşa ne birinden vazgeçecek, ne de 
diğerini kabul edecek vaziyetteydi 
-..~ .....,,.------,..-.-· - • 

- <' JV '";' \. j...ı '.J_..A; :,f.ı-' 1 ~ ~.Y' ( fo ~..;. v. . :Vt. oV" 

(.bı...:.,..,~~._.,,._;.-:-;~v\;(/..r...ı,;ı,.,~ ~./~~.,,., ;...~ -
1 

:,, fa.'~J ".r.; ..İ" ".,..., ~ 41..-_;.. 
~_,4 'ıi\el:,ı..•./ f:--: ... ;.:~ 

.-n& • Ct _,...,--~-"-:::-=----~ _._ ___ ......, 

P- bu ııwıli Mıtıemiyerek * / mıdaııı ~- Bohçacı bdı-
nuı verd.Ai su i2ahat !ı:.uşWnda 
,genç ve otoriter mabeyin ferir 
kinı:rı son başvuracab çarr dıe if
lb ediyor; Hünkir iradesile Ren
ıclııül kocasından boşaMa bile 
tide etmek imklırusızlıVı ap aeı 
bir suratla yüzüne sırıtıyordu.. 
Bobcacı Gülizar Abdiillettah 

Paşanın •,ıltzır>d"" .ıstemı.y-erelı. dö
külen; 

- Peki; şimdi ne yapaca~? 
SuaAıe omuzlanru lı.aldınp 

başını çarpıtarak ı.~rşılık verdi: 
- Yapacak bir şe7 kalmıy~ pa 

fa.. Ya v~ek yahut da. .. 
~ı kadın sustu.. Korku 

ve tereddüdün müştere)t ınanasi
le tuhaf bir ifade sekli takınan 
gözbet.eklerini paşaJllll ~ıJ.da -
yan sırma apuletl-erine mrlıladı •. 

Ma.beyin fer .i(i derin bir aliı· 
kaile ~ ett-Ri soziin yarıda bı· 
rakıld.Rı nokl.ayı tekraı\iyarak 
Gıilızarı söyletmive calıstı: 

- Evet... Yahut da?!_ 
- Yahut da pa,;. oı.ıara lı:arı:ş-

mak, kızılbasların aras111a gı:r -
ın-ek, Bektaşi olmak, böylece o 
nazeninın aya~ı baf(!ı bulu.nan 
tekkeye devamla bu işi hallet.
mehen ba$ka çare yok! 
Pa~ Gülızann bu son tavsiye

ıı ne h ç sesıni çıkarmadı, karşı· 
lık vermedi Deıuı bir fikir faali· 
yetıle d~ünıniye daldı .. 

Bir ta.ra!ta bütün harikulade· 
liı}ile en cazıp bır ~önü! mevzuu 
hal nde bunu gösteren dildadesi 
Rengigül; öbür ı.tra!ta her tür· 
Jü sünru akı.relerine aykın gö
rülen; mazmunı Lelıiklti edilen kı
zılbaşlık; bektaşil k vvdı. Biri· 
ne dalmak ıçin bunlardan öte • 
kim de kabul etmek yahut da her 
ik sinden birden vugeçm-e-k Ja.. 
zımdı.. 
Paşa ne birinden vazııeçecek, 

ne de ~erini kabul edecek va· ı 
ziyettevdi. Gönlü: bütün hızile o
nu Re.ngıgülden tarafa <tiyor, Su
riyeden menba a!an din telakk • 
leri de (zındık) damia5i1J! alnı 
ltaralanan bektas~e tüy lerıni 
ürı>ertirerek baklnyordu., 
Bobçacıdan aynldtktan iki gün 

sonra bir akşam mabeyı;ı:ı ki ta t.e
t.nic tatil saatinde bir hademe 
Sacidlı:ı yanma geldi. De'..iJ<aııJ1-
nın lı.~ına fısıldadı: 

- Beyefendi; devletlı1 Abdül
fettah Pasa Hazretl-erı kendi eri· 
ını gönnen.zi emir buvurdula.r! 

- Pasa Hazretl~i nerede? 
- Yaveran dairesinde keneli o-

dalar.n<ia bekliyorlar .. 
Sacit beş dakika sonra Abdül

fettah Paşanın dairesine uğradı; 
Pasayı ııiyinın4, çıkmıva hazır 
bu'du. Mabeyin fen.~i delikanlı· 
nın sormas.na meydan vermeden 
ıözü aldı: 

- Sac!1 Bey. Bu akşam bera
ber çıkalım.. Sen.nle bir şey ko
Jllı$3cağım! 

Dedı .. Katip ile ferik; paşanın 
arab:ısile Yıldızdan avrıldı : ar. 
Doğru Beyoğluna çıktılar .. Kr:s· 
tale geldı er. O zamanın vükela 
ve <'kabırının devam ettıği bu 
çalgılı gaıı.nonun iç Joca1anndan 
bı.nne cck ldı: er ... Rakı sofras ı· 
nı.n basıl:lJ geÇ<-rek oturdular .. 
llk kadeh:erle o:cden bcrıden ko
nuı;an ferik, Sacidııı gözlerı al -
ko ün tesırile bulııtlanıruya baş
layınca sadede gırdi; 

- Sacıt Bey? 
- Buyur paşam! 
- Senınle dostuz dei!:ı mi? 
- Şüphesiz veLnimet.im! 
- Estağfurullah .. Bende tuhaf 

bir arzu var .. 
- Ne gibi paşa? 
Abdülfettah Paşan:n mahmur

la.sarak kızaran rıözlerindc söze 
nereden baş~ıyacağını kestire • 
memekten dokma bir tereddü • 
dün ifadesi belirdi .. Paş:ı düzme 
bır hlkaye !le söze girişti: 

- Sacit Bey, Ben; soy be soy 
Suı-iyelıyim .. Amma Şamlı de
ğil! Suriyenin arap Irakile hudut 
teşkil ettf.ıi!i noktada, Küfeye ya
kın sahalarda hükümran o' an b ;r 
aşiretin re·a zadelerinden:m ... 

- Bunu bil:vorum paşam! 
- Dur; acele etme .. Üzerinde 

mııdı.. B•ham dedem, ceddim 
Sadattandı biliyorsuo.. la16m 
tarihinde meşhurdur. Peygam • 
berle torunlarile Muaviyenin ço
cııklan aruındaki hılıifet kavga
lannın Jı.anlı tafsıJatı lsl&.m ta· 
ıdıinde lı.ıpkızıl sayfalar halin
de nı~ailden nesle intikal ediyor .. 
Ben de derin b.r taassupla takip 
ve devam ettii!im bu davada tek 
.ııaye o'&nık Kerbela şehıtleri ~ 
marn Hasan ve Hüseyınin şeha
detıni ııütmekteyı.m .. Şimdi sana 
wrada açılabılece~im bir nokta 
var .•. Burada, istanbulda da b.
zim akıdelerimirLi rıüden, Muavi·, 
ve ile çocukları Y ezlt, etbaı 
Mervana lanet, Sô.data rahmet o
kuyan bekta'.ıi· zümresine karış. 
mak istiyorum.. 

P81ia durdu. Anlııttılt'annın toy 
ve basit fik.rli delıkanhnın üze
nııde meydana rıet.irdiği tesirleri 
tetkik eUi .. 3acıt; kulaklarına 111a
nanııyormuş g:bi isp:rto buhar le 
süzü en ııözlerıni bü •ün gayreti· 
le ır:leşlı.rıniş, Paşanın af(zma 
bakıyordu.. Mabeym f~ı söz· 
!&ine ara verınce atıldı: 

- Çok giızeL Çok münas.p ve 
çok yerın<le bır arzu bu!. 
Paşa devam etti: 
- Evet öyle .. Fakat benım va

ziyet:mı de b r defa düşün .. Sa
ray:n sırada, sürüde ı:elenlerın
den:.ın .. . Rutbem de fertk. Bek
ta.şı o.ınak .ı;tıı yapılacak an'ane
vı merasımı ve bekta~ lıf(•n sade 
saray muhıt;nde deıı:ıl. halk ara
sındakı mevkııni de bır defa ha
tırla_ Bu arzumun zorluk köşe
sinden t.akılınca adeta başarıla • 
mıyacak, gönlümde sönecek a· 
ltibet.:nı ko ayca kesLrırs.n. 

Sacit omuzlauııı silkti · 
- Sen bu arzuyu duyduktnı 

ve isttiıınde ısrar ettikten sonra 
mes'ele yoktur paşa! 

- Nasıl mes'ele yalı.tur? 
- Mes'el<! yoktur ya .. Bu iş; 

senin nasip alarak 12 imam ka· 
Lırına kanşman bekıaş;l ~ın sır
ı.arı arasında gömülü ve tamamen 
rıizli kalır! 

- Anlama<l ım SaO:.t Bey! 
Delikanlı peltekleşen dili'.e ba

sit düşüncesinm mahsullerini, 
kendı ıı:örüşünü izah etti: 

- Paşa bektaşilern sır te'ô.k
k 'si meşhurdur., Bundaki şöh
ret ıı:erek bu zümreye katılan • 
lann ııizli tutulması rıerekse ka
tılış arasında yapılan merasi.ınin 
tamamen saklı ka mas dır. B na
enalevh: sen bunu istedikten son
ra senden, benden; nasip alışın
da, ikrar verişınde hazır bulu • 
nan canlarla mürş din ve rehbe
rınden ıı:ayri kimse bunun far • 
kında olmaz. 

- Demek ıı'ızli ka'abilir öyle 
mi Sac;t Bey? 

- Tamamen paşam? 
- Peki; benim bektasi olmam 

için lüzumlu bu merasim nere -
de yapılacak? 

- lstediiı .n. seçtiiıin, dilediğin 
bektasi dergahlarından bıC:nde .. 

Pasa; Sacıt hakkındaki malfı • 
mattan hat.erdar devi rniş ıı: ı bi 
cali b:r teııa!ülle sordu: 

- S.z bu t~forrüatı nereden b~ 
liyorsunuz Sacit Bey? 

Sac t belahatın, kısa görüş ve 
düsunüsün hası l ctt :iıi bir gurur 
sarasile karşılık verdi : 

- Nasıl der· er paşa; hani meş
hur sözdür; Hak erenler insanın 1 

i.jıni rast gcO.rrse t l ! anı:ıçta 
~uva_ffakıyet . . ;sabet belirtir .. J. 
şın uıı:u.ru da oluru da budur ..• 

- B r şey anlamad.m Sacit 
Bev! ı 
.- Anlatayım paşa, Bu arzunu 

kıme actın b'liyor musun? 
- Sana!.. Yeni fakat samimi 

bir dost'ukla çok sevdiğim bir 
arkadaşıma! . .. 

Sacit ma karalı bir kahkaha sa
lıverdi, ilave ett..\: 

- Bu teveccüh ve iltifatına te
sekkürler ederim Paşa . . Senin 
tar'ki nazenine (!) int:sabın hak 
erenler arzusuna uygunmuş,. Çün 
kü ben de bu tarikat:n, halkın 
pek beiienmediği l;u volun yo 'cu-
lar ndanım! (Arkası var) 

(1) Bektasiliğin bekta•ileree 
bir adı da (Tariki nazenin) dir. -doğduğum toprak; o toprakta ya

eıvan a$ıretın üzerinde yapt ı~. 
0 

İTİZAR: Haecıicı Zalim adli tef: 
tesirleri~ beni eski arap Jıdô.fetı- rıkamızı bugün koyamadık ö2ür 
nln kavııalanna kanşır.aktan. on· dileriz. 
W'ı tetkik etmekten uzak bırak- _1111ı-.ı1111111ı1111111-.1J111111lllıılllııllltılll1111' 
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22 Mart Cuma 
12.30 Program ve roemlıekeıt 

Aaıt ayarı, 12.35 Ajans ve met.e<>
ııoJıoj.ı ll:ıabel1icri, 12.50 l\ı:üodlı:' 
~ ~ (pi.), 13.30 M.ü
:ıııik: Şüıkııü Sa. mııı.ar tarafından 
aak~ ııololan, 13.45/H.- Mü
m: Me.odiıer l·Pl~, 111.- Pr<>ıı -
l'1El VIO mı::ıınilelr« .saat llYll'l'l, 18.C5 
Mimk: Çalıwı!ar: Kanal Niya:ııi 

Seyhun, Fahri Koµuz, Cevdet 
~..ı. İz2>E!ırJin Ök•"· 

l - 0..u.yan: A7.9.e Törem. 
1 - ...... İısilhan şarkı: (Düş-

1ıüın e:em? aŞka), 2 - Arif Be~ -
İsf.elı<ın '3'1kı : (!Gm dE'ın;ş ıılklım 
alım), 3 - ..... . . Hi:seyni tüırkii: 
(Bl.11 ibır lkUUık o!aydım). 

ll - Okuy'llll: Neaını Ruıa A
hıskan. 

l -~ peşrevi, 2 - 1 
M. CeliilcMın Pş .• Be;t<rılıg3ır 
,,ariu: (EyUıor tahammiil iu.a.r iö:ı>
lum), a - Udi eooı a . Bes'lıeni.-
1ıt.r şaı1kı: (İstıedinde RÜ!lÜDÜ 
Viııdıim 681'.18). 4 - Rakım • Uşşak 
şaıık.ı: (Baıoa hcç yakl$1llıyor). 
4 - Dede • Uşşalk şarkı: (Guli 
de R84IlıeYiverdiı. 

lll - Okuyar:ı: Mefharet Saii· 
nak. 

1 - ıu.:t Bey • Suzinw şaıtkı: 
(illi dil. Ci eıiri rıa:ın olur), 2 -
...... - SuııioıMk şaııkı: (Ben ,;ilşe-
ni a\ikuıda), 3 - Ari! Bey • Sır 
:ııınalı. şarkı: ( Göıüınden gi.tnti
Y'OI' mr an hıryaJ.ın). 18.~0 lvlı\ııUlk: 
Keıneıı.çlci Has:wı Sözer,, 19.
Sı.ıı1besL ı;aat, 19.10 Mcmıleket sa
a.t ayarı, A.ia:nıs Vi! mvteoırokıji 
baıberle.ıi, 19.25 Mu:..ık · Çr. aıı.J:ar: 
Kaınıun; Vecihe, Yaylı t.ımbur: 

lzzettın ffi.1.e , U>d: :$->rıf İçh, üo.u
yan MuııaJ.fer tıkar, 1 - Hüsey
ni peşre-.U, 2 - .. .. .. • Hüseyni 
Yüruk ı;emai: (:&.:rı ~.obi sana aşı
kı üJiı.adeı, 3 - Ş<'V'k.ı Bey - Hü
seyr.ıi ~kı : (Neyjqı.m ·~iıre 
d. uı uıcaımı kiır). 4 - ....... Hü· ..,,.,,i şaır.kı: (Göz.timde nazlı si· 
maınm hayal.i), 5 - h:ıettm Ö.k
te - Yaylı tamlbur t<ık:simı, 6 -
Şlilorü Tuın.a.r - Rast şa:kı : (Uyu
sam göğsime ıkoy,;am şu hummalı 
.ba$ı), 7 - M. Cda ıed<J.:ın Pş. • 
Rast şaııkı: (Fıtry.o!or gizlemış). 

8 - Mu.za'll.l...- f.J:<ar • Rast saz se
ma si, 20.- Koouşına (Mi.:li kaıh· 
raıınaıulı: menkibeleri), 20.15 
TEMSİL: Kerv-arı Kı::ı,n, Yazarı•: 
Mithat Ta.nsu.k, 2J.15 S·'l'best sa.. 
at, 21.25 Müz ık: Ktiçük orkestıra 
(Şef: Necip Aşkını. 1 - Miıoheli.: 

İtalya şaırtkıla<ı (potpuri), 2 -
Mldhe ~: Jıkıinoi 'kü<:tiık suit, 3 -
Paul Lindke; B r operet uvertü
rü, 4 - Be<ıtılıoven: Meşhur Me
nüet, 5 - Rıclı. Heub,:rı.:er: Şaıık

da sui1Jindm. Raksed~>rı !kızlar. 
22.15 Memelrot saat ayan, Aja:ns 

haıberleııi; Ziraat, e!llıam • tahvi
J.at, kaın:biyu • nulı.ut .borsası (fi
y;otı. 22.35 Müz St: Caz!>.ı.ııt (pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program w 
kaoa:nış. 

TAKVl\1 we HAV' 

22 Marl 
CUMA 

Hicri: 1359 Runılı 1356 
3 üncü ay Gün: 82 l\lut: 9 
Sefer: lZ Kasım: 136 
Güneş: 6,00 Akşam: 18,23 
Öğle: 12,21 Yatsı: 19,54 
İkindi: 15,48 imsak: 4,20 

- HAVA VAZt~,ı,;Tt 

Yesilköy J\foleorol·~i ı;tasyo-
nıından alı.noo ma . .ır.-ıı.-ta göre, 
hava yurdım Trakya, Marmara 
ve Kaıradeniz kıy ı!.a.. ı, Doi\'ıı ve 
Orta AıtadoJunun ŞaTk ve ş:ianaıl 
kı:;ımJıaruıda çak bu u1.lu ve mev
zi yağısıı cenı.o dıo~tL~unda az 
buı .. utiu, dığcr yer1E-rdc buluıt.u 

ı:- çmı<;, niız'(arJ.aı· oo<ıin bö~ ' 
!erde şiımal istikame>tın<ien .&ıe 
ve cenup doj!usu bölııe ninde yer 
yer 'kuVlll:ttll di.ızer yer>..-~ orta 
kuvvetıte. E~ deniız aıdc fırtına 
sıekiirıde esmir;.tir. 

Dün, İsta.nbulda hava hulu.tlu 
ıteQrnlS rüzııar..ar sm:ıl: şruıki ııs
tikametindeTı &aniVlıd ı 4-6 mek-e 
hızla umıişti!r. Saat 14 de hava 
tazyilki 1024,7 mli.ba~ ı:iı. Sühu
nf!'l ec yüksek 6.2 ve en düşük 
0,04 sanıtigraıı kaıydedi.ırr.işt.r. 
~~~~~~~~~~~-----

- Çocuk Ilekimi -
Dr. Ahmal Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıjtı yer: 

SON TELGRAF BasııneVi 

Yunus Emre -Aşıkpaşa 
Yanua'an fİİrleri, en Hli m•tinlerd• Aıılıpaıa ,,. 
Sait Emr•'nin fİİrleri/e, daha muahhar nü•halarda 
bunlarla 6era6er l•mail Ümmi, Ka•ım, Şeyh otlu 
Sato, Eıref oflu, Şeyh V<!fa 6İbi ıahaiyetlerini 

6ildifimi:ıı:, 6ilmedifimiz; ıairleri ıiirleriıe, daha 
y~ni diuonlarda İ•e yine bunlarla 6era6•r NHiml, 
Ô§ılıi "Aıılı.paıa z;ad•., himmet Efendi, Himm•t 
:z:ade Abdullah. Muhyi,_ 6İ6i •ofu ıairl•rİn 
fiır.er. !,. Jrarıımııtır. 

Y a:.ı:an : Abdülba i Gülpınarlı 

- .1-

Memleketiıniızde ah:akı, dü -
rüstlüğü ve faz letile tanınmış 
olan k..tapçı Raıf Yelkenc;nin, 
son günlerde Cumhuriyet gaze
t.esOn<ie Yunus Em:re'nin Aş.k 
Paşa oldui;unu iddia eden bir 
makaleoı cı.kt.ı. Bu münasebetle 
ben de Ankara radyosunda Löy
le blı- idd.anın varıt olamıyaca
kı hakkında küçük bir konuşma 
yaptım. Bunu müteakı:ıp yine 
Cumhuriyel sütun arın.da Bürhan 
Toprak'ın Yunus Emre'run Aşık 
Paşa olmad.ğını w Raıf Yelken
ci'nin istinat ettiğı, şi.r.n de Yu.
nusa ait bulunmac.1 ;{11.ı iddia e
den nev'i şah:.ına münhasır lxı' 
yM:ısı cıktı. ffiva·ki Bürhan Top
rak, vesıkalara karşı sağ.r oldu· 
ğıınu söylüyor. Fakat ben, bu 
yazımda ona dej!il, efkarı umumi· 
yeye ve sai(ır olmıyan ·ara hitap 
ediyorum. Kendiler.i; beni mazur 
görsünler. 
Yazımda ön,-.. Bürhan Top -

rak'ın Yunus'u ne kadar anladı
kını mücrnelen anlatınıya ça
lışacak, sonra biraz daha etraflı· 
ca Yunus'un Aşık Paşa olup O:· 
madıi!ını izah edeceğim. 

Bürban Toprak, bundan epeyce 
evvel •Yunus Emre• d.nanını 
üç cih olarak bastırdı . Bu za va Ilı 1 
divanın ne kadar gayri Lroi ol· 1 
duğunu •Yeni Türk• mecmua -
sında kısaca anlatmı.ştmı. Bura· 
da yine bu divandan baflsetmiye 
mecbur oluşuma müteessif.m. 

Yunus'un şii.rleri, en eski me
tinlerde Aşık .Paşa ve Sait Ell".· 
re'nin ~ıirlerile, daha muahhı;r 
nüshalarda bunlarla berabc"!' İs
mail Ümmi, Kas.nı, Şeyh oğlu 
Sato, E.şref oi(t u. Şeyh Vefa g:l;i 
şahs.yetlerını b ı ldi.i(.miz, bilme
dı.i(ımız şaırleıt11 şıir er le, daha 
yeni d.vanlarda ise yine bunlar- 1 
la beraber Nesımi, a. ı ki (Aşık 
Paşa zade), Himmet Efendi, H:m-, 
met zade Abdullah, Muhyi ... 
gibi sofu şairleıuı 'iTJwle karış
mı•tır. Hatta ganptır ki, bil şi
irlerin bir kısmı, malıl8slariyle 
•Yunus• mahlasına değ.ştir.l • 
meksizin Yunll6 divanına katıl· 
m..ştıc. Muahhar şaırlerın ştir
ler .• Yunus'un şilrler.nden, her 
şeyden önce dil bakımından ay· 
nlır. Me~ela: 

Bir kişiye söyle aözi kim ma'ni· 
den haberi var 

Bir kişiye viqil cöngü! canunda 
ı~ık eseri var 

Şunun kim taşı hoşdurur bil'n 
kim içi boşdurur 

Düngün öten baykuş durur san· 
manI: malı davarı var 

Bir devligeç yuva yapar yürür 
ilden yavrı kapar 

Toğan ileyinden sapar zire-lin· 
de murdarı var 

......................... ....... ...... .. .... ... . 
Erenler yolıdur mlşe mişe kolay· 

dur kolmaşa 
Mişe olan yirde paşa harami çok 

Antcri var 

Şeyhu diinişmendü \•eli cümlesi 
birdür e-r yolı 

Yunus'dur dervişler kuiı Taptuk 
giLi scrveri var 

diyen Yunus, hiç bir 2aman 

Şol cennetin ırmaktan 
Akar Allah de~·ü dC)'Ü 

Cıkmış İslam bülbülleri 
Öter Allah deyü deyü 

Salınır tfıha dalları 
Kur'an okıır hem dili.el 
Cennet bağının giilleri 
Ko)ı.ar Allah devil deyü 

•Bürhan toprak divanı, 
C: 2, S: 447 • 448• 

diyemez. Yahut Himmet Efen • 
din..n 

Biı.dı sabaya sorsunlar 
Canan elleri kanded:r 
Biienlcr haber versinler 
Canan elleri kanded.r 

............................... ················· 
Derviş Himmet eder ahı 
Acap görem mi şol şabt 

Seversen güzel Allahı 
Canan elleri kandedir. 

•Ayni divan, C: 1, S: 88• 

gibi bir şiir söyliyemez. Bu şiir
lerde Yunus'a ve zamanına n's· 
bet:e li.san, ne kadar yenidir . .K~ 
za. 

iııteyelüm it ısuıu bulup cöre
lüm kandadur 

Can kulağı açucısa işl.u sözüm 
turvandadur 

Alıgörün turvandadan ışk eridür 
anı dadan 

Bu.ııda boyun uran adem Hak ka· 
tll}da dermandadur 

eeo••o•OOOOOOOOOOOOOOOOOUUOOO O • o oooooOOOOOHOO 

Biti sunıla elünğe itdüğünğ gde 
yolunğa 

Ne diyem tağlar azıya ol korku· 
lar kim andadur 

Vlll'lcağız terezüye Hak kendil 
bakar yazııya 

Tanıklar bile bulua dostunğ düş
manunğ andadur 

................ ...... ..................... ..... 1 

diyen Yunus 1 
1 

Niçin bunda gaflet ile mağrursun 
Ke-n•an göçer gider yolda kalursun 
Be vallahi sonra pişman olursun 

Uyan ~J gözlerim gafletten uyan 
cAyni divan, C: l, S: 81• 

diyemez. Bu muahhar ş'irler, yal
nız dil bakım:ndan farkedi mez. 
Bu.ı:ıların eda ve müddeası da Yu
nus'un değildir. 

Fakat Sait Emre, Aşık Paşa, 
İsma.'d Ümmi, Yunus mensupla
nnaan d.ğer bir Yunus, Şeyh oğ
lu Sa,to ... giob. Yunus'la aynı za
manda, yahut Yunusa çok yakJn 
zamanlarda yaşamı'i şai.rlerin şi
irler'.ni ayırt etmek hayli güç
tür. Yunus, bu şair'ere müessir 
oldu.i(undan bunlar, Yunus eda
sını benimsemi~l'eTdir. Yunusla 
1atııkat kardeşı ·olduklarından 
ayni ak deye sahi-ptirler. Müed· 
dada da esaslı bir fark görün • 
mez. Bu bakımdan bu şiirlerde 
Yunusun aşkını, hayran'.~ını, coş. 
kunlugunu, cezbesini... hüliisa 
Yunus'u görmek lazımdır. Fakat 
buna nazaran hüküm vermek 
çok tehlikelidir. Yanılmak im • 
kanı -?jc fazladır. Bundan dolayı 
yine vesika.Jara, yani metinlere 
müracaat et~k zaruretindeyiz 
Eğer bu ş.irler, Yunu.s'un asrın
da yazılmıı; olan dıvan ve mec
mualarda Yunus'tan gayri bir:sı· 
nin adına mukayyetse derhal, 
şüphe etmemiz ıcap eder. Bu şüp. 
heyi mütea~ şiirin eda ve mü
eddasına göre bır h ükü.m vere
biLr.z. Fakat Yunus'un zamanın
da-ki divan ve mecmuaların hep
s.nde herhangi br şiir Yunus adır 
na mukayyetse, eda ve müedda
sı da Yunus'unsa artik şüpheye 
mııhal yoktur. 

Bu mukaddemeden sonra Bür
han Toprak'ın Yunus'u ne kadar 
an'adıiıını, divanının ancak 100 
sayfasında Yunus'un olmıyan şi
irleri kaydederek anlatalım: 

1. C: 1 S: 78 •Hey t.en..ım öm
rüm kuşu• başlıkh şiir Yunus'un 
de(:(.ldir. Lisana bakın: 

Hey benim ömrüm kuşu kande 
varasın bir gün 

Ecel arayı yürür ele giresin bir 
gün 

.......... ...................................... 
Yarenlerin gelelcr seni tilcille

yelcr 
Soyalar donlarını üryan olaSJn 

bir gün 

................................................ 
Aşık Yunus nidesln acap kande 

gidesin 
Erenler meclisine jl'İrmez olasın 

b:r gün 

2. C: l, S: 79 •Acap no'a benim 
halim• Yunus'un d<!ğildir. Misal: 

Bir korku düştü canıma 
Acap nola benim halim 
Derman olmaz ise bana 
Acap uola benim halim 

................................................. 
3. C: 1, S: 81 •Ömür bahçesi

n'.ın .ciilü so'.madan• Yunusun de
ğildir. Bu şirden yukanda bir 
dörtlü.ıfü nümune vermiştik, bi
rinci dörtlüğü de yazıyoruz; , 

Ömür bahçesinin lf(ilü solmadan 
Uyan ~J gözlerim gafletten uyan 
Ecel bir aün bize rehzen olmadan 
Uyan ~J gözlerim gafletten uyan 

4, C: l, S: 82 •Ne söylerler ne 
b'!' haber verirler> Yunusun de
j:i.ldir, MiW; 

(Arkan txır) 

Z2 - MAJlT lMI 

En 'kibar mahfilleri, en ince 
zevki selim sahihlerini meste
decek yegane kolonya suyu 

ASAN 
.......... ,DE P O S U 

Müstahzarahndan beynelmi· 
lel şöhreti haiz ve 360 mad&l

ve 

..,. • ... r-1-
_ r,~, vı~, GRf?, NEZLE, ;°'Ct-lA 1 iZt"!.\ 

Nevral.ii. ltırık· 
lık ve bütün 
ağrılarınızı 

derhal keser 
icabında günde 3 

kaşe alınabilır • 

Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz 

13 () ~ .§ Al Ttksim Yeni Yıldız 
Kurtuluş Spor K lübü 

J..Nt\Ar..~ 

:u • 3. 1940 

13ta-'.in 
Dolar 
Frc. 

&an1111 
5.21 

130.19 
2.lffi 
7.1375 

29.2022 
69.1611 

T. Y. Y. K Soor kJiiiXinün 6lla 
D rıam.r..aıınes. muciıbiıı<;e k uııı.Jn 
Kııı.ıt.ııılu:ı Saıfa meyda.ııı 80 No.lı 
roerıkez irla.<'csi.nde sur.elik y .ni 
hey'eti i'dme intihap oluna~ın
d.aıı kay>Uı itzaııan topl-.ın tıya ~ 
melieri .ua.n ohmur. 

RUZNAME: 
1 - Gecen hey'~t.i ~ 

zaptının okunıınası, 
2 - Hey1.ıti idaren n stnel• Jk 

ma:I! rapoonmun okurunası. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Liret 
isv.<;re Fre 
Florin 
Rayişrnark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
eçeta 

22,0075 
0.965 
1.6925 

13,4625 

24,6675 
0.62 

' 

3 - Yeni hey' eti i<lartniı> m.-
tıiılıaiıı, 

1 4 - Telolilleır, '.iısfıİ'zahlar. 
Zloti 
Penrıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Rul:.le 

3.2575 
32 675 
30.8275 

lstanbul 3 üncü lcra Memurlu
ğundan: 

939/3004 
Bir ıborC'll!l• temini irin mahcuz 

ve satı:lnıaısın:ı karar verilen (200) 
lıira muhaıınm•.ttı kıym'1li Kehr.>
n.a.tör marka lbuz dola<ıı açık art.
tınma i~ BeYQğ .u Firuzaıta Altın 
B ).ız:ilk oo1oak Saadet apartmanı
nın önünde 27/3/9i'J ça.rşııanba 
,l?iirıü saat 16 dan füb~ren yaıpı
hıcaılı: birinci arttıııınada 'ld<lif 
ed~ en loedel kıymetiırıJn y\izde 
ye1ımş tbeşi.00 bulmadığı takdir
de i'kinci artıtı:ııması 1/4/940 pa
zartesi ııünü ayni saattt, yapıla
caıktır. Amıaık istiyrnlE"rin l((in 
vıe saatte mahaJdnde bl!lunaca:k 
memu.ru:ı:ıa miir<ıcaatbrı ilan olu-
n'llr. (2547 J) 

DOKTORa 1 

Feyzi Ahmet Onaran 1 

Cll417e n sünrire mllebauuı 1 
PaDr lıaıi9 her cin •balı.la& 

alı-• lıadar 
Adres: Babılll Caplofhı 

7olnı$0 lı5-.. tnde No. 43. T•I. US!lt 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRAM 
KISMINDA 

22/3/940 C U M A gunu 
akşamı saa: 20,30 da 

PEMBE SOKAK No. 46 
+ 

İSTİKLAL CADDESİ 
K O l\f E D t K l S M 1 N D A 

22/3/940 C U M A gunu 
akşamı saat 20,30 da 

HERKES KENDİ YERİNE 

Besim Ömer 
dürı defnedildi 

• 

Tııb 8.lani.ııin d-eğerı , siıması Bı
ıecik meb'usu Doktor Geııa a.I 
Besim Om-T Açıka..ını.n cenazesi 
dllını Tfuıbedeki eviıııden m . .-asim-
1e katlıclırı.!m1'jltır . 

Cenaze bugün sa.baıh <ıksıır'se 
ba.glat11an husu.si btr vagonı.a An· 
ka;rada,n getl'i:Jıniş w ev.iıne nıaık~ 
dılmiştir. 

Cenaze tam saat 11,30 da evdeD 
cıkarı.l.arak top arl>asına ikomn~ 
önde bir bö-'ıik piyade ve onu ta· 
lk>btll maıtan havası çalan aske
ri baıııdo olduğu ha de Bey81Z.ıda 
doğru yola çıkm~tı.r. 

Merasimde lstaıııbul vaıli ve B:;. 
lcdiıye reisi. İstanbu.J Kumandanı, 
Part müfebtişi, Parti, vtiıiyet ve 
Be.'ediye "rkanı, esk , vıe }'· ni dok-
1xırlar, Üniversite ta ebel1ıo.'i w 
meııhumu seven biaıı:ı:ırce h.aıllk ha
zır bu1ıınuyordu. 
Ceııazeve &şvekalıııt. B. M. B. 

Hal:k Paırtıisi Umunni K tLp:iği, 
Ankara V;o.'isi, Arı'kn.ra BcJıediye
si, Anılı.ara doktorları, İstanlbu:l 
Vilayeti, İstanbul Bclcdi}esi, Kı· 
2ılav, Tüı'k T>b Cemiyıti, Eltil:ıiba 
Odası, İstarlbuı Doktxırlaırı, İs • 
taınbul ün;versi.tesi ve sair res
mi Ve hususi mfüııses<ilerdeıı saı
yısız çelenk gönderi imi$( ·. 

Cıın>32D na.mazı kılın.dı!ktan san
ı-a, tabut çok sevdi~i Ün>verslte
nin avhısıına ~ürulmü~ ve ora
da değerli ö1üve yüıkıse!k tahsiıl 
ta.Jell'rnLniıı d e· istirak ıvı·'<? haıı:i.rı bıiır 
merasim yam lmı~tır. Burru:Ia reık.
tör namııilla -pro~: sör Akil Muh
tar ~ Profesör Tevfik fuom2lİ 
taTafı·ndan hitabelN iırad ediJıınıiş 
ve iık i Üniversite'i g~, yill<~ık 
taıhsil genclii!iaırln ohu çok acı 
kavııptan duydukları t~ı ten 
cıiirnan o:ımuştuır. 

Buradaıki h3'2lİn merasimden 
sonra cenaze Menker, f · ndive l?Ö
türüJerek a.i:ıe kaıbristanına dıefbeı. 
dil:nrlşt:r. \ 

• 


