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FERE KADA H RP ! 'ruRKiYE Viyana Mülakatı 
Müttefiki er kat'i neticeyi almak 
icin bütün kuvvetini kullanacak 
' .... 

F·ran~s·a·d-aki ·ı Fransa meclisi 218 reyle yeni 
Kabine·Buhranı hUkUmete itimat beyan etti 

Fransıa Mebu•an Mecli
•i, harbin daha a:z;imlıar 
bir ıelr.ild• idare edil
muini i•tedilini ıı6r 

lermek iyin Dala dy • 
Kabine.İn• itimat•ı:z:lılı 
ıı6ıterdi, faltat ••• 

Yazan: ABiDİN DAVER 

YAKIN ŞARKTA 
SULHON TEMELİDiR i 
" Bi:z;e en fa :z:la emtıiyet ) 

veren Türkiye ile olan ! 
ittifakımı:z:dır ,. ( 

ı Londra, 21 (Hususi) - l\Ian- 1 
· cbester Guardian gazetesi 
Tilıkiyenin vaziyeti hakkında 1 
ne. şrettiği bir makalede diyor ( 
k:: ( 

•Bu harbin ilk altı ayı ile ge- 1 
çen bari.in ilk altı ayı arasın- ) 
da büyük fark vardır. Fakat . 
bize en fazla emniyet veren ' 
Türkiye ile ittifakımızdır. Ge- / 
çen harpte Türkiyenin diğer ) 
safta olması büyük güçliiklere 
sebep olmuştu. Bugün Türki-

1

. ye müttef kimizdir. Bugünkü 1 
Türkiye, Kemal Atatiirkün 
kurduğu sağlam bir memle • ' 

\ kettir. 
Türkiye Yakın Şarktaki em- , 

nivetin temelidir. Türkiye ile ) 

1 
llti~.•kımızın a.-.... milletleri 
üzer:nde büyük tesirler yap-

(Arkası 3 ii.ncü saufada) ( 
-- --- .• ~-1 

Ribbentrop, Ciauo 
ve Molotov Viyatıı 
nada görüşecek 

Harbin şiddet!endirilmesi ha~tkında müttefik
lerin verdiği karara kar~ Almanya, Berfin -
Roma - Moskova Bloku yapmıya çalışıyor 

Ribb: ntrop Belgrada gidecek 
Be r l in, 22....,....,.::!""_"'l! 

(Hususi ) - . 
Savyetic• Bi:r 
liğ;iın m Ber Jıin 
Büyük elçisi. 
nin Hitl'er, G(}. 
ring \T Rl':ı
bentlıop'ta ı( 
rüştüılcten son-
ra Moolrova'va 
gi tmesi<n.e oo 
yük bir ehem IF ransadaki kabine buh

ranının sebebi anla • 
şıldı. Fransız mebu -

san nıeclisinin ek.~eriyetİt F~nlan
diyaya daha ınü .. sir bir surette 
vardım edilmemiş olmasına mü· 
tecssiftir ve harbin daha azim .. 
kar b r şekilde idaresini istemek
tedir. Fransız i.yan meclisi, 14. v~ 
15 mart günleri yapfığı gizli top
lanıuardan sonra, aleni Mr cel
sede 240 reyle ve müttefikan Da
ladye kabinesine itimat beyan e
derken •Hükü:ıneb.ırı mıitte'fık:er
le sJu b:r anlaşma halinde, har-

iNGILTERE 

! KABiNESİNDE 
miyet vertiıl · 
m€0'.dbed'ır. Sğ 
rahiy,,.ı;ı;, .. m~ 
fillerin be')"Z 

ettik!• ırine ı:ö 
r'. uni.ittef.'ı'; 
!erin harbı s·d· 
d~t2=doirnıE'k 
hnJckınd •in ka. 
rarı v nrC\T' 
r>eır mülakatır. 
dan sonra VU· 

ıkua ,1?0~en b1 

sı:ıv&hat Almar 
yanın mukai>i 

Reyno H ükO met i~i~m ıIB;8;;J8ıTie~'f'-:· .A..,._. in...,.,..,,. -e r .......... i k-· a_,. ! 
bi ~ittikçe artan bir enerji ile ni· 
hai zafETe kadar .1evk ve idare 
edeceğine emin bulunduğuıiu• 
IÖy !emişti. 

Fransız mebusan meclisi ise, 
'Yan meclisi gil.oi düşünmemiş, 
hükumete itimat beyanını isti
:ııen b.ı-takriri ikiye ayırarak bu
n.un •MecJsin Finlandiya mille
tıne ve ordusuna, gösterdikleri 
takdire değer cesaretten dolayı. 
hayranlık hislerini b:ldireru kıs-' 
nunı ittüakla kabul etmiş, fakat 
•Yni takriri •Meclis, Fransanın 
kuvvetini azami hadde yiikselt
Dıek ve bize zor!a tahmil edi1.p 
Dıemleket.imizin selametin', em
~ııvetini, hürr:yetlerini müdafaa 
Jç:n, devam ettii(imiz harbi müt
tefiklerle s.kı bir anlaşma halin
de zafere götürmek üzere elzem 
olan bütün tedb r:en, her saha
d~ derhal ittihaz etmesi için hü
kumet,, itimat beyan eden• kı .. 
lllını bir muhalif ve takriben 300 
ınihtcnkif reye ka~ yalnız 239 
~ey ile kabul etmişfr. Böylece 

"Vatanın muazzam k&ynaklan, ordularımızın 
kuvveti düşmanı yenmiye kafi gelecektir,, 

Japonya 
Amerikanın Japon• 
yaya mal vermeme
sinden korkuluyor 

ransız meb'usan meclisit iyan 
"Dıcdisinin hilafımı olarak Da -
lad.ve kabinesine itimat reyi ver
nıc;ınistir. 

. ıı:ınats.ızlığın sebebi redde • 
~'.len itimat takririne göre n~i
k~rdı~. Meclis, harbin daha azim-
•r hır şekilde idaresini istiyor 

v~ Daladye kabinesinin bq a
zıınkarlığı gösterebilecefine iti
ınaı etnı·yor. 

siJ!ar~i ~aha azimkar ve daha 
İn .~.Uı bır şekilde idare etmeyi 
F gı 1

• nıeciisinde olduğu gib<, 
fuansıı ınedisinde istiyenler bu
d nnıası pek tabiidir. Yalnız ara-
~ ,$u fark var ki, Fransızlar, in

~ıl ~ler kadar temkinli ve soluk· 

1 ~n 
1 olmadıkları için, bu mes'e

ie ~n d.olayı Daladye kabine.inin 
evırm şlerdir H lb k. t ·ı· A · auı ngıız 1\'t"' Kamarası, Başvek.lin 

;atu;ı::f~kıvet .ııı.t.imalleri az, fa
felfık t · e~: buyuk ve hatta bir 
h k

e e muncer olal::.iılecek ace'e 
ar~ etlere ·· ·· k 

gibi kot'' .. su~u. lenmiveceğiz• 
ŞtJa 1 sozlerını sükCınetle kar ... 
ın mıs ve kabineye itimat et • 

emek ·b· b' manı gı ı ır harekette bulun-
ı.tır A . 

turtt~?r_ı~ıı •ller yit?it"n bir vo
filt ıvışı vardır• demişler: İn 

ered h . • -8ade e, mu alıfJer tarafından 
!ifa ~~ :~nkit ve temenni ile 'k
f':-!da [) 

1
1

1> arec,-ilen bir sev, Fran-
o od, .h. h. d J.'as(· 1 ·r e'ı ı ır a amın ri-
•ttiı(· h. k b' . . m; •. <'" \•e . 1 ır a ıneyı devır-

frıı s le olu~or. 
tuklar:',ı harn!•.n hahseden n'l ~ 

an bırınde), müc~deleA u
( Arka.,, .~ ;;1" · •q,,fnrl"n) 

ABİDİN DA VER 1 

Yeni kabine 
dün toplandı 

· Paris, 22 (A.A.) - Reyna.ud 
hüküm~i bugün öğleden sonra 

parlamentoya gitmiş ve beyan
namesini Plmmuştur, 

Ayanda Chautemrıs ve mebu
sanda da Reynaud tarafaıdan 
okunoo bu beyannamede hüliı
saten ~niliyor ki: 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Balkan kır koşusu ı 

Tokyo, 22 (A.A.) - :Bugün 
Meb'oın>an Meclisinde, eğer ~.,... 
rlka Jaıponyaya ihracatı yasaik e
derı;ı, J.aıpc.rJy<amn ne yaıpacağına. 
dıa'i:.· soıruıJlan bir sulell e C.!. rvc: tJen 
Ha!l'L~İ·ye Nazırı Ar" a dern:"''.ir ki; 

.Böyle bir yasağın tatbik edi1'
(Arkası 3 üncü sayfada) 
-<>--· Yugoslav ve Yunan ekipleri şehri

mize geldi. koşu yarın yapılacak ;Makam otomobillarl 
ı tahd~diliyor 

Diin~qcıen mısarır sporcular .. 

Türk wtııetrıım federasyomı ta.
nıiındaıı ter11io olunanı. bmıncı: 
ısa: ıkıan ıkır ·lrooustı v.arın HeybEıli 
Ad.ada icra edilecEıkıt'.ır. 

Bu kıaşuya iştlira:ke karar ver:ın 

1bes B"'ik.a:n ekilbinden Ruıroon. ve 
b.i.ıgar!w a.nı'ırerıırıa:nlanrun ta· 
a~,am l::n u?..dı.'<ı ~.ille!! ı~ rnüsa'baka
'.Y>a l!'iremJyeceklerini 'bıi1.dirmiş • 

(Arkası 3 üncü •aııfada) 

Skandinavyalılar ittifakı 
Sovyetlor Birliğinin bu anlaşmıya mu
h2lefet etmesinin sebebi anlaşılamadı 
Fin kabinesi Paskalyadan sonra değişecek 
He:sinkıı., 22 (A.A.) - Finlan

di,,a kabir<ciniı .. pookalya tatil
lerinden evvt< tadilata ananız 
t1Utıüma~ı pek muhtemel değil • 
diır. Ycnıi hükümo •. hı'1· ne ı;eldJo-

. de teşekktll ederse el6un, iılık iş 
C>!ıaraık: mem~.ıkrtim müdafaasını 
vıe iınarı-nı ele alacakt>r. 
Bazı mahfiller. bugünıkii H3'1'i

f Arkası 3 üncü saııfada) 

Layiha bütçe encüme
ninde tetkik ediliyor 

Ankara . 22 (iKDAM Muha
birinden) - Dr,vJ.ı, d..:ıreı:rinde 
bu"'undurulaoak nakil "'3s1ta: <ın 
kanunu lay;hası mediısin ·bıi.1.çe 

eooiilıııo.ınıinde müzakere edıilınek
tediır. .Bu kıınun'.oa nsmi Dtcuno
hiılı'.er adeıdıi ron deıı..ce t.:•hdlt e
dJ ımelkıted.iır. 

Otıcmıobil varilecek ımakam!aI 
şunLaırdıx: 

Cuıııtlıur Reisliği, M•:cl's Reis
~. Ba~ki.I ve VekiilıeıbJ;r, El'· 
ikaanıh<ırlP baŞkıaın.ı, Ordu ve loo
.tordu Jtuımandanları il!e donan -
ıma :kumandanı ve on beş vaJ.i o • 
lup dğer otomdotl].ıe .. ilı?a edi>'.e. 
CEikrtıi'r. 

A.AKBA 
--<>---

Memurların 

yabancı dil 
im tih ani arı 
Anka-ra:, 22 IA.A.) - Dcvht 

mom:u.l'Jlırı ile Banıkala.r ve dev--
1...t anüessro.deri mernurlannın 
yrulxıınıcı dıil imıt.ihanlarıına doair 
Maa.ri! Velkl~!h:timden alıp 20 mart 
tarihivle dördü,ncii 'bültıni.mdızıch 
ne.<11 'UtiğimilZ teıblıiğin bi.r fıl<Nısı 
ek;;;k çllctığından merl<fu· telbli-

( Arkası 3 iincii saııfada) 

Tadilat Paskalyadan 
sonraya kaldı 

Yen< Haro kabinesine gireceqi 
söylenen muhalefet lideri Atlo 

Londıra, 22 ( A.A.) - Royıter .rı 
parLlıın<ın.o muhd:ıwri yazıyor: 

Aw:.m Kıımarası, 2 n.isan a lop. 
)anrmc:.:<: üzere- pasıkal1ya ta1iıline 
baslaıını~tır. ; 
Muhaıip l<uV'\1.•tlenn büyük bir 

kısrnımn Mı! wıziye~t.. kahşı, 
~m'ekLt;n her lraa'afı>11da clduğu 
f-Vbi pur11ımczı'.o mahiı:ı!J. C:ınde de 
fena bir tes'.r yapmı.ş ve Scw:y~ -
Fin sul'h muıııh:•daslniın ~di, meb'
usıa,·a. h::ırp baılısiıı<le hwkUıme
biJı tı.kip etti i'!i siy>lS€11 tenkid 
W9ilesi vemrU:;ti. 

Çernıbcrlayn'in şiddetli nutku 
Syıbt Aı<lasına yaoıfan hava taar

(Arka.sı 3 üncu sayfada) 

ııa.vıretı •ermin 
ilk llJ.~si.d'i 
Avni malıilil 

lerde yakın li.c 
zamaıııda Al 

mamva-tta·\·a ·~~ii::iJ:~~ 
Ru.sva arasın -
da ·askeri bil 
b'ok t':SEiJ<\;ilı 

(Arkası 3 üncü 
sayfada) 

Kont Ciano ve Ribbentrop bir müllikattau 
sonra vedal~ıyor lar, 

Vergilere yapılacak zam ve 
mükellefiyete alınacak maddeler 
Meclis layihanın muhtelit encü. 
mende tetkikini kabul etmedi 
Çay kanununun bidnci rnüzakere~i bitirildi 

hıkarn, 22 (A.A.) - B. M. Mec-
4'isi bugün Dr. Maıılıaır GC'I'!?ll';n'
m riyaset.in.de tıop"laıııanı~~LI'. 

CeJ.s.nim acriınasını mütealldp 
ıMaJi!}"e V eıklı'.!i kürsüye gelerelk ge-. 

len <'Tl!k arasınd<ı bı.;.luııun w 
ıOCvıkaliidc vaziy~-tten de '1yı baz> 
'll'€ıl'l!'i V" r s'.rnl<.'re za:n ·rasına 
""" l>aZ1 maddu rin mükel!~fiye<t 

(Arka~-. 3 iincii. sa•ıfnda) 

Dün birkaç ticaret 1 

gemisi daha batırıldı 
Bir gün ı:;onra ! 

Senenin en güzel 
edebi romanını net

re ba,hyoruz 

Bir İngiliz denizaltısı Almanların 
4950 tonluk vapurunu batırdı 

-

' 1 1 

ı 

Bir Alman tall!ıaresi ticaret vapuruM taarrıız ediyor. (Yazısı 3 te) 1 

BAŞTA ESEN 
KAVAKYELİ 

Bu eıt" ed,ıbııy,.; a emi.mız
dıe mü:1::n bir hadise yaratacak 
otan üstad Sefüm: l~ Seci s'
ıiın ilk tclifidir. 

Bir giin sunrn ! 

Ask. ıztırap, h_yeca·n ve genç
!il!'in en at· li cılgınlık arının 
en kuvvet.ıı;i olan 

1 81\ŞTA ESEN 
KAVAKYELI 

Sabrcd3ıiz. Bu bi.vük eser i
<.'İın vazal>ildiklerimiz size tam 
biır LlUr vnemiyo.r. 



BATl'A -1 -
BOYOK TARİHİ ROMAN: 1as1mnımııaı. 

OSMAN 
n: M. S mi Karayel 

Ali paşa; Arabı vapura bindirme
den ne kadar mah varsa almıştı 
- Ev. v P.adı.şahım!. 
- .r oaD.a haber verıme-

d;iniz?. 
- Mes Ukl vıı.Uıuh .kesbedeJJ. bir 

iki gün odu Fb<lıpbım!. 
- \ezır.i.azama ne 6Öy-

ıledin .. 
-Dun gece._ 
- Ya .•• 
Pacl şa..1, Hoca Öm\~ e!endı!ı

~ e dör .. erek: 
- Hooo.m. ı ç;ı ... rırt!... De-

dL. 
Biro..z sonra, divanda bel< -

y.tn Vuzir!aZallı huzura ,ge.ldi. 
Ş.md.;., .tıuz:urda ~ 4uşı lunu
yorau: 'Yen çen ağası Veııını.a
zam, Hoca efendi.. 

P .arıt • Kızlar smm 
ranet etf..ikine ı ~. 
\~~ 
- ıL Arabı ~ooüm gömıei.o 

a.mmı.rz eyıe ~üs n.. Dedi. 
V< rzıi.rJaızam, y. . çer:ı ~ ~ hllr-

ızıı uGtn ey.n)dıkr - Derhal Kızlar 
a.$smı d'ai:resi.ndıe ~astırıp eLici 
ayai{ım bağ~ Bahk;b:aıneya 
~ .. Bir ~İ'Y"? b.ındire
ırek MEik!keye ~ün eyl!ai ı1ı.a.-.. 

.tu:aıp, ~. Neye ~~ 
ğıır , ıbiılınııivxm:h1. Iıkide birdoe ısöy-
1.er yordu: 

- Eemm camm, ~ 
IArutlbe.m olsun.. 

kurtar 

vıın:l€ Metti. Harem akalarmd.an 
~-"~--- da..."1\issü.a.dıe aığalarından 

fenalık. yapanlaır Meldk.eyc süru
lürlardi. 

Bu sır.a:lıarda biiyUk brr hadı>
se '\lÜWde g idi. Safi
ye Srutan (Bata) eski sarayda 
vrtıfat efıt.i. 

Safiy:eı S~ itan Ü'çi:noü Mu:radm 
S&1ıtaırurt devrinı. bir şer.ilki :s.alıta
naıt .gibi YQŞadı ve ~ı. 

Ondan .sonra, } aınıi Muı::adın 
vefaıtıında:n sonra, oj!lu 1..ıçu:rıoü 
Meh:ıneıt devrinde Vao:.ı<l!~ Sultan 
na:.ınl}le hükıümran oldu. 
Safıye Sultan 4.am otuz sene

ye yaik.ın Osmanlı Tüıiderıinm 

OrR , :SaT.ay' ôddJıeriıni ah üst 
etti. e kadar ~cnaılık ,, hep-
sını iora eyuadi. OsıniulJı lmpa

!]u.g.wlWl tevakıkui Ve iııWlta.t 
devirler.im hazır~. 
~_.-~ Muoot taııa!JıDda:n esJm 

saraya kaıp.a.tılan Safli.ye Sulk.arı 
on beş :saıe aadm .daha yaşadı. 
Sa.r.arJıP solun -0.dü.. 

Sa:füye Su rt.anın y.erinıde şjmdıi 
Malı Peyker durııyordu. So.ıtarıı 

Af:ıı.rneL "Zıa!l'l'l.anında epeyce OıYJ.l!n 
oyruy.:ın bıu güzıetl kadın ~ 

!la.i aniu. Çi.i:ıi1tü; tahta geç
m k uzera üe şehzade& 
varoı. . 

.Ba şetız:.ade n bi..ırıısı Meh -
. ~ Mıırıat ~ İ 

Şm 

M. Sögen'i keçis· 
tazar 

AlghonH Daudct 

Par tc lırık ş ... r Mösyö Piyer 
ıG re .,., ·a, 

A ı ı Grcnguar, sen hiç 
ll~.-ı~eKS;n, y.azık! 

ne Paııs n .yi bu- g azet"'
! kra mu amıd~i ;konuyo:r 

<la, te ai)e aay4ıtı oı;,un 

ha C nacak halıne 
b . a, 
ı>:rl k p d.i ·e 
haykıran surat n bak1 B k, gü
zel k fıye tutkunlugu seni ne 
hale soktu! Apo cm (*j Hazret
lerınin a) fal rı üstünde -0n se
ne 'Olunu a~madan çaJışman 
jşt bu · e yaı-ad ... Gene de u· 
tanrr. vor musun? 

F kra ınuharrirı ol sersem, fık
ra mulıau.. ol! Para kazanırsın, 
Br bo • (**) masa tutarsın, t;-
yat.rol ı k t 1 gittı
~ın zaman kul .na yen bir ti.ı 
tak rsın. 

Türkçe 1 

Selamı lz~et 

Olmn mı! istemiyor musıın? 
Sence, canının .çekt.ib gfoJ. b~ı 
boş vaşamak do,E{rud.ur . . . Öyley
se kulak ver d.e • . $ögenin ke-
Q"JS.,. n n başına gelenleri dmle. 
Başı boş kalmak .i.s1emeDiD .neye 
yara~ .anlars 

* 

Kapalıçarşı 

için 50 bin lira 
tahsisat kondu 

İKDAM 

~ 
2 

= = = :=2-~, Limanlarda 
Umumı sıgı- l k 

. yapl aca 
naklar ınşaatı l h t 

ısa .a 
Tamir edilecek ve yol· 

• 
1 
bitmek Üzere 

Tahmil tahliye iş1eri 

makineleş.iiril c k tarı asfalt olacak ı 
Kapalı çarşının iıman., hüsnü 

mıthafazası . ooyt}e uğraşmaık Ü· ı 
zere Çarsı Koruma oomiy :i. ..na
mıyl~ yeni b · cc.-miyat kwrulımuş
tur. 

Bu ceımiyot. heyeti ida.r.t i Va
li vıe B decliy~ r.:asi Lutfi Kırd-arı 
ziyıarnt ed:erC:ik kap.aJ.ı çaı şınm ba
kınıs121.<ık yii:tiinden ~ün-den gü
ne 1ıaı a.;p a up tı.;~xlıkeyıe dıütştü

ki.mü söy}QmiQ~. 
Yağmur,u ıhav.alaırıda ka.pah 

'!'aırsının bazı yerlerınıde dtolaş -
mıık ioi.n ş~ırru;iye aQrn.a!k mOObu
rıi~ bile tahaıdıdüs etıtılği 
Vıalliye ıbi:ldı:ıır..ıın'l!Ş W:! bilhassa yo1,. J 
~rla bu a!kaııı kw:m.lamı ısü:r'at.e 
tamiri rica olumnustıı.ıı·. 

Vaıt ıbu müI.acaaıtJ:a -akadar 
olıarolk bu kıyımeC.! ıtmıi'h.i ese-
rin ~Yte> kadıar ~ bir 
baJde lkıalışmdan dol.ayı :t:eeıısü.r 
ve tı~f duıyduğunu biltlkmiş
th-. 

Luln Kırdar muı.iasebe llnıÜ
dü.rıüğüne emir vererek ~ • 
yenin ~yıl masraf ıbiit.çesin.:eı 
~ çaıı:şmm tam:iırı lçiın. 50 bin 
.M.a ta.l:ı:s.isaıt koydın:ın~. Y alr
.lıarm ımni:r m.asrdının yarıısı bir
iliilia::r~ dü:lclcan B3dup!eniradm aıl.ı
naca1ki . 

Korunma ekipleri 
Amir l Moren'in 
önünde crübeler 

yap caklar 
Vali Muavini Halfık Nihat 

ile st>ferberlik müdürü Ekrem 
ve pasif korunma k.wnisyonu 
azal rı dün muhtelif kazalara 
giderek yeni umumi ığınak - l 
lar inşar.tını kontrol etmişler- \ 
dir. Bu sığınakların yerleri 

'· şimdilik 2izli tutulmaktadır 
ve ancak yakında inşaatı ta -

1 rnam1andıktan 50nra bildlı'i • 
lecektlr. Diğer tarnftnn Pari
sbı ve bir çok Frnnsız şehirle· 

' 'linin pasif korunma işlerini 
organize etm~ olan Amiral 
Moren 1 hafta sonra şehrimi

, ze gelecektir. 
Amiral:n huzurunda ışehri

ımizin muhtelif semtlrrlnde 
bütün pasif korunma ekiple.rt 
tecrübeler yapacaklardır. 

;;;;,;;-o.-iiiiiiiiil!iiliiiiiiililliiiiiii-liiililiiliiil~ 

Yeni Emniyet 
müdür mua ini 

Bu yı çaıpnın .ana caıdideleıi 

asf~'!ıa çevrHecı.ikitir. Baıd~ her. Dün vazifesine basladı 
y:ııl büt:Qesbbe de • için 

icabed 111 sat ır. t 
ViLAYE'.I' 

bura_d ... canları -sık!byor, J-.ıiç bi
rini Y:tn.unda alakoya.mıyaca -
ğım. 

Buna .ra.]tmen, ayni §ekilde altı 
keçı ka.cırdıktan sonra, biır yedin
cisıni !beslemeyi göze aldı; fakat 
b sefer kendisine iyice alı ın 
diy ... bit" y.avru seı:_.1i. 

Ama1't ~uar, bilemezsin 
M. Söger;ı."n min mini k "si ne 
güzd<iı! ş·rın göz1cı' le, sivri .sa
kalile. parlak siyah tırıuık.lıır.ile 

men bo lan, vucudünü 
palto ~:bi saran uzun beyaz kıl
larile o kadar güzel~ ki! .. lle -
men h.emen Esm .raldanın (***) 
~ı ~ alım.1 ~. hatıra ~ 
yorsun degil Grenguar? - üs-
telik de ıU :sa dı, o rulgandı; u.
W.brlt.~ depremnıez, ay.ağını ça
nağa .S<>kmaz<iı.. Keçi d il, bir 
. .ı:m :1>1.&d ;.ı • •• 

[. ~e ·n evi .=:r~ı..ı... .... , 
d.;..k.enler e l.V>'U'l"t~?n' 

~ !Besli 
on.ya koydu. t 

a:k:tan ~ amış çayırın 
erine lbal!l:amıştı; arada .51-

e t> oklu orou. Keçi 
nuttu, ı0 le candan 

otluyordu ki, M. Sögen hayran,.. 
dı. 

Zavallıcık: 
- Nihayet burada canı s~ıl

mıyacak bir tane buldum! dıye 
düsünüvordu. 

M. Sö~en yanılıyordu. ket:isl.
nin eanı sıkıldı. 

* Bır gWı dağa bakarak ıkend.i 
kendine konuştu: 

- Orada kimbilir ne rahat e
dH~ Boyun deris"ni yüzen bu 
mel'un tasmayı, taşımadan fun
dalıklarda hoplamak ne revktir!.. 
Tarl::ıı:iia ot'amak ese,.,e veya ö
küz var.aşır~... Keçilere erıgin-
1.k ister' 

O aO:dan itiliaren tarlru ın .otu 
tatsız ~eldi. Canı sı:k.ılınıya baş
lad.J. Zaif.l~dı, sütü çekildi. Bu -
tün giin, lr.urun <l.eli~erıiı açık, 
yüıii dağdan yana, hazin hazin 
m eleyip, Me!.. Diye ipine asıl
ması vürekl~r acısıydı. 

M. Sö~ kecis.11e b.r şeyler 
o1du~ u {arkediyordu amma, 
~e oldug nu bilm ·yordu... Bir 
&'bah ağmayı: bZtirmek üzere 
':en, ıkeçi döndü ve kendi dilin

'1e: 

Dev.Jet Llın-:ı:n İş~m U
mum Müdür .üji;i..ınıli.."'b :yı~ıı:ri sene 
bütçesi:nde yıapı-~~ mühim :iş
t"..ır W:...n aıyıI"L, ay.rı ıtu-ıhsisaıt ayrıl-
mı....tır. Memicket ~~ 
mevcut :iskıa1ıe!eı1hı t3Illiri ~ is
kele -olmıyaın yer ı ·~ yeni ~ ~ 
llcler inşası için 900 bi:n li.ra ;zy
rılrnıstıır. 

.B:ir-kaç tanesi İskend~un li.ma
ırııına tahs.ia O'. 'urumaık ÜZC'l'C ta
nesi e~eır blıı .~ya, 6 t:mı. siı de 
büyrük romöııkör i!lı'1a olunacaık
tı:. Bwıdaın baıSka İst.anfou.1 lıi
maııun:daki tıahım.il tah.liryız iş.eri-
nıi ~tıi:r.m~ üzere 200 
b:n Nıra saı·füyıJ;e. büyük bin.· sa
biıh vinç yapıılacak V \,;!' TQPtumede 
cb 290 bm lir.a sarfiyle bir anf;.ıre
po inşa ed.iloo.tk!l"ır. 

ADLİYE 

- M. Sögen dedi, burada gün
den frilne crlyonmı, -bırakınız da
ğa ~~y'.m. 

Beyninden vurulmuşa döneını 
M. Sögen einden SÜ t çana~IJll 
düşürdü: 

- Aman Yarabbi!... Bu da 
mı! Diye haykırdı, sonra çayıra. 
keçis.i.nın yanına otw'du: 

- Demek beni bırakıp giimek 
istiyorsun 'Blanket ! 

V.-e Blanket cevap verdi: 
- E\.-et Mösyö Sögen. 
- Burada ot mu bulamıyor-

sun? 
- Yoo! Hayır! :Mösyö SöJ?en. 
- Belkıiı 'bağın kısadır, ıpini 

uzatayım mı? 

- Zahmet -etm€Y.İn Môsyö Sö
.ı<en. 

- SONU YARIN -

(•~ ApoUon, kndim Yunanlı • 
ların şiir ilahı . 

(**) Pariste meşhur otel ve 
lokanta. 

(***) V. Hugo'nun c!'Totre -
l>ame de Paris» romanında ke
çisi Djal.i ile sok.ak so ak dola an 
güzel c;inı:ene kızıdır. 
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l. 
isofir geliyor! 

· Komedi - Pra.nsez san'atkar
hırı schrimize gelip İstanbul Şe
hir Ti7atrosunda temsiller vcre
c<..gi i§;in })izim salaş boyanıyor; 
ev sahipleri paçaları sıvamışlar 
tm ünasebetle ortalığı topla:np 
etrafa çekidüzen veriyorlar. Bu 
"şe dair «Türk Tiyatrosu• mec
muasında bir ynzı neşreden. 
•Perdeci• tiyatromuzu daima da
ğuuk duran ve misafir kapıyı ça-
ınca toplanmıya brujlıyan evle· 

re benzetiyor. •Sof ada manı::u· 
lı büyük hanım, yer minder~ri
ni hanım, kahve tepsisini küçük 
hanım, su testisini b eı; kinıi ya
tak odasına, kimi sofa aralığına, 
kimi kilere, kimi mutbağa kn .. 
çar- diyor ve şaşkın şaşkuı, ge· 
lecek misafirlerin Sofyaya uğra
dıktan sonra geleceklerini, of. 
yadaki ti~·atro binasının Avl"Upa 
sahnelerinin birinci derecede mii
kcmmel bir tiyatrosu olduğunu, 
Fransız san'atkfırları bizim sala· 
şı görlince arada mlikayese ya
pacaklannı düııüncrek oruyor: 
•Söyleyin bana ... Ben şimdi ne-
rel~e ka(ayım? .. .. 

Bu suali yalnız cPerdeci• değil, 
bütün İstanbullular sorsalar ye
ridir. 

• .,, 
1914 senesinde Şcmadebaş,nda 

Letafet aparhm~ında (Darül
bedayi) kurulduğu zaman Şeh
r mini Cemil Pa a san'atkarlara: 
•BW'ası movkiftir, yakında ti -
yntro binası yapılınca oraya nak· 
Jcdeceksinb:11 demi . 

Harbin ilk ikinci ıenesinde Te· 
peba51 tiyatrosundıı •Çürük te-
mcl• oynanırken o ıamanın Sad
:razamı Sait Halim Paşa bina ek· 
sikliirini görerek bir tiyatro yap-
tıracağını müjdelemi • 1 

Gene harp içinde Sadrazam Ta-

nizyolla ı 

suiistimali 

Dün iki n1emur daha 
tev if edLdi 

De-vı.et Deniz Yolla:rı İ.id:are
sinde biı fa le ve man.if s.bol.aır üze
r..ınd<? yapüan sınisbiımal taıhıkilka
tına AdJiyece .dı ıv:am -erlilmeik'te -
dia:. Kişe memU4"laııınıd.aın SalA -
baürllrı ve Lmıetın -t::.ıvıkif ed!lktik
lerinıi d "i:n .Y'!lZI?HStılk. 

Dün ':V"-'i'T>lbm tısıh!1ci!kat nıetıice- -
.sin~ Di:n ~ Y oL!a.rı k.o:rııtaQl dtı.~ 
iresl:nden A:h.ınKıt vı~ İsmai1 Hant
kı aıdlarm'da tlci mmnw· da:ha .sor
gu hak:iırrı.lıiğiuııce i3tıiıcıvıaıp ediıle -
rek N:rvlkif olumnuslaırdır. Böyıle
ce bu l'llliİı!iltiımıal i '.e a}U1cıü ola -
naik dönt memur .teMkıf ed.i~ bu~ 
lu.mnaıldıaıdıır. 

Alıdığırnız m~Jlıırnaıba ,göre, ha
distıdı: draha iba'Zi a.J.fukadıa.rlnrın 
-meveudiw.eti an. laşıJma·~tadır. 

Balıkcıların dilekleri 
Ba' ık'Çllar ce.ıniyet ırıden .Anka

rıaıya ~üç axa tar.aı! nrlan Mü
naıkat Veıkfiletind :n alınıarak 
~ehrlımi"ıOC getirilen balıkçılık kar
nunu p.."Ojcsi üreriınde tıe~iılclt:ır 
y.aıpıı ım.a!ktaıdır. Cemiyet idare 
hevı.ıtıi bıaı!'llkeıl.a.rın d!i(eklaıiıni dleı 
te."'biıt edlerek prıojı.ıyc biır temen
ni hıillnde ilivıe edıt"C' ikıt.Jır. 

O HALDE 

YAYA GİDİYOR 

Tekrar Amerikaya dönea 
Vela vapura binerken İtalyaa 
p~tee!Uttine: 

-.Bana hiç bir devlet a;alh 
teklifj yapmadı. Ben, sadece 
Cum.hurreisine ve Hariciye Na
ZI1'Ula vermek Uzere maUimat 
topladım.. 

Demiş. Nanemolla, bu habe-
ri elauınq ela: 

- Öyle~-se yaya gidiyor ... 
Diye:rıek ilave etti: 
- Ei:er, maksat sadece ba 

idi ise elbette hiç bir devlet 
hakiki zamirini kendisine söy~ 
lemis değildir ve ht>psi bir 
mavat okumayı tercih etnıi ·tir. 

GÜZEL 

BAHAR! 

Bay Fatin diyor ki: 
- Ekseriya, soğuk ve de

vamlı k.ıı.;lardan sonra giizel ve 
devamlı ·babırrlar olur. Bu yıl 
da Nenuz;un iyi bir bahar müj
desi ile girdiğini tahmin edi
yorum. 

Nanemolla, bu beyanı baıın 
da gösterdikten sonrn: 

- Ağzından öpülecek adam. 

lat Paşa yaptırılacal. ol n 'lurk
Alman dostluk binasında bir ti· 
yatl'o bulunacağını ve Tep •başı 
sala ından kurtoltmacağını söy -
lem iş. . 

•Perdeci.. diyor ki: «ilk vnit
lerin üstünden 26 sene ~(ti. Biz 
gene hila Tepebaşt salaşuıda • 

• ... 
cPc.rdcci.. nin hiıln al şta ol• 

duiu tamam, Cakat duyduğu \"8• 

itler eksiktir. Onlan dn biz ta
momlıyalım. 

Muhiddin Üstündağ on iki e
ne cnel Dariilbedayı'i i "' dip 
Şehir Ti~·atrosunu kurdu~u za· 
man: «Pek yakında bir tiyatro 
yapacağım!» Dedi. 

J>oktor Lfıtfi Kırdar istanbula 
gelir ıelmez ilk iş olarak: •Bu 
şehre bir değil, birkaç tiyatro 
binası lazundır, her şeyden önce 
bu mes'e]cyi halledeceğim• dedi. 

Ve biz 1940 senesinde kapıya 
mi afir daynnıntıa daima dağınık 
duran evlerin sakinlerine benze
dik: ·Büyük hanım hanıma (A· 
yol kapı çalınıyor) diye sesle • 
nir. Hanını küçük hanıma (Ka
pıyı açsanıza) diye 'bağll'ır, kü· 
çük hanım. bacıya (D dı misafir 
geldi ~liba baksana) diye hay
lartl', bacı umacı sesile (Kim o?) 
der ve hlla bir tiil'Jü kapı a<"ıl· 
mu ... • 

Evet tiyatromuz misafir geli
yor diye •Perdeci• nin anlattığı 

· haldedıT ve 1$in ası] atısı, ıekiz 
yiiz bin nüfosltı, İstanbul ısehri 
tiyatrosunun .Perdeci" si kaça
cak yer a.nyor da, Yunanistanın 
ytis elli hin nüfu lu küçücük bir 

hrindcki tiy~tl'onun perdecisi, 
gelen misafirlere göğsünii kab:ı.l'
tarak derhal kapıyı açıyor! 

SELAMİ İZZET SEDES 

Ticaret Vekale
tinin bir kararı 

iki devlete susam, ve 
y pak satılmıyac k 

Ticaret Vekaleti Afm.auiJ. wa: 
~ ve- Sovyetlerc de yap ğ 
sıırtıl.nıasmı dınıdurmaür lüzuımuı u 
!hilssaıım:ış' ve bu knıraırmı düın zar. 
lıliıneı -ik~ı -b • ~

m!Ştin'. fürljlk bütüın. tıüc<.'184"lara 
v.azl ti h.aıber vemriştir. 
• S~etı.ı.ecin evve~ piyasa i

,, 300 bJn Jciılo.luk hlı' y.ap&~ı par· 
tisi. ü~e y.arptıkOa.rı &nla~a

da yoo.i. karar Wzea-inı!f yerine ~°"" 
tJriJemiyeee:ktiır. 

---<>-----
Baakırköy bez fabrikası 

genişlet lecek 
Süıme-r Baınık Umum Müdünlü

W Bakrrkıöy bez falhnLk.a.sını tı~ v
sie k::ıır.ar vermiştir. Fabrika mü
diüır.Ii.:..."li taraıfmdan bu hususta 
biır nroje hazınlaınmıştır. Ayrıca 

teıvsi.ai\ıan sama f.abnlkaının ham 
maddLı ihthnacının ne kadar ar
tacaj!ı ıcıtrafmda da tı.:1fkilclcT ya
pılımaktadır. 

:iınışaaıLa bu yıaz ba.şla.naıra'.k ve 
)"!'nÔ. paıryunLar yarpılacaıktııı-. 

n;yerek, cümlesini şövle bi· 
tirdi: 
-Kanı kan ile deiil, · işte 

laöyle su ile yU.rlar. Hele '11 
ınenimde ne ıüzel, ne nikbin, 
ne insani ve beşeri bir dilek 
ve tahmin ... 

HAYAT MI 

İNSAN MI? 

İtı.ııl ada ncşred"len bir si· 
:yasi tebliğde hayatın insanla
rın iradesi fevkinde hadisele
rin cereyanına hıı verdiği is&· 
ret edilmiş. 

Nanemolla ile bu işarete 
güliistiik, ve şu kararda muta
bık kaldık: 

- İns~nın ir.ıde ''e an:ufV 
esastır. Kuvvetli olduğırmu:ı 
zaman kendmizden, zaif o1ıhı.· 
i!nmıız zaman hayattan bili -
riz. Fakat. netice helva, halva 
farkıdır! 
BELKİ DE 
ARSLAN 

Pe:ı; ami ~fa fıkrasına. 
- Fransa kaplanını ıınyor! 
Gibi bir serlevha koymuş. 

No.ncmolla güldü de: 
- Belki bu sefer kaplanını 

değil. arslanını arıyordur .. 
Dedi! 

A. ŞEKİP 



-
·-llAiittM 

e 

'"~[i)[!~[~ll[~ 
- - - -

Vergilere ya
Meclis müsaade ederse, hiikll- pıJacak zam 
met. bu canla dır..,ılılt vazifesi- ( B~tarafı 1 m.ci sayfada) 
1lİ ifa edeeektir.• meWJUW'.tll a.!mıruıSma da.>r al!aıı. 

kadar harp! 
Reynaud sözlıeriniı .ı;yle bit!r-- l<al11Ud1 layiıhalarmın iT om ~ 

m.iştir: Wfı:l!kMı i . taır.!lın iÇii1' ımllllitJ'.ıb:t 
- •il.arp etmek iııtiyorıız. ak- botr rncüıı~ tetlakiıri l:ıtam.ış

di ümkün yerhe uıhii. en kı- tir.Ar; Ra.n.a Tıırh:m _ İst:ıl1bul _ 
sa n anda yapmak imkanını 
v ecek olan, sizin harp husu- sôz aeor11k, bu g•bı v:erg.i karluıc
Slladaki azı:ni»i2d.ir. Veo:ceeğlniz •l&mıın mubtdı.t. bir <lllClilnen<le 
re , h riciu ıniivacehninde, a- 'tet:ıdk:in1B muvatıık o a.mıyacaoi!ı-

ı:~~~.~ i lnn:tarauktır, bir re~.·dir.• au $1 mrüş ve me' ı:uubahis 
~ i b !>ettire- 1..... ı.ıı. a.li5J<a,d:ıır ff'lcümt'n-Daha baska müdahalelerden ..., 

ll\Jı(Üıl '-'!::'nteıııı.."ım•· aonra meclis, itimat mü?:ake.resi- !:ı~~ tıeınak edilmcleri-

~~~~~~~:~u~v ~ o u :ne başlamıstır. Mrolis mWhttl'il en.ci.imen U-ş-
tl etıne.lı ve ,,..._ Neticede mecliı!, 156 reye ka~ ki'ini kabul etm.mi~r. 

aere<len celine .,1• 218 reyle hilkumete itim.at be - Mecl:s 'bwıı:lm sonra ruznanne-
tl k içi.a f'ruı.w yan etmil$t'r. llO müstenkif var- Wıııdaki ını;ı.ddekırin müzukeresi
T:ıllr-.ıı; · eyı.-k topla- dır. m ~ bunlard&n orman ka-

·e şe it • ı k. Sb.in iti- Celse kapanmadan evvel, içti- ırmrıuDUll l2? nci madd"'3jıni:ı. bi:r 
Y"11lde vırı.ifemhi nıa. 2 nisana t edilmiş, ve na- f;lanıısırurı ~ a.!t mwıba.ta 

;y-~-atıız. r başka bir ztı"lar. iti.mat re. ınden :müte\•el- üzetioıle l!'eÇt!'n m!imk' ft'.Yl taoki-
dtitt iht• ~ Ylll'Sa t:anm ve llt vU:yet hakkm<ia ~ ü- !ban orman llcanurıu muvaB!kat 
inıJt:llrıııtııırl mumaın kay- ~ planmışlardır. enciimere geTi vt'rim>iş ,..., ça.y 

üttefik- --o-.-- lk-.mmıunun enl"İirneınd:.n ıı!'l>ien 
n·criınİ:Ü)lı v~ • .-ıerine bati Skandı·navlılar dör~ maddft>i ktıt:ıuled'erek 

ikmıunun ı:.iriı>C'i nıümııke.1'€8i ta&.ma. wdular:uıı.w.ıı. kuvvetine, 
asktr:<'rimizin tehalüküne ve 1• ltı• fakı rıwticımı,ş\ır. 

.......,liıı pa>!&ı-t.eri 1'Ümi topJ:-a.-ş · in ltıyaetİlle ıüvemaek 
ve nihayet Fra.asanm e:Jııedi d.e- (B araf\ 1 inci ıa11fada) '!araktır. 
hasını hatı..rlamak kafidir. J ·ı· k b• • 
ilkımıetiııbeyatınamesi Yelli- :rac~~~!:.:'.:J::!_ ngı iZ a ınesı 

hassa •Sovyetlerin ihaneoü yar- ..,, """"" 
dımıV'le. ,_ ciıh~net her nereden tedlir. (B<Warof• 1 inci sa.ıfada) 

" ~ ~ 1 •r '"-·"'·- ,,._,._,;,,. rnru ve IIaırb.._ Na.zın Sta.nıley'-~ıne ~!Sin eoil~E>klir· kısım- ....,.,,,. __ ...,.., ~ ......... •• • ·~ 
lan ieotka'i>c!e alkışlanoııştır. Firıı!ıa:ndiya - İsveç - Norveç :ttı.- iaı hava nı>Zıırı ~ Vood'un 

B~vannaı:ı:ıenı.ıı okıınmasım mü- d üi r:ııilı:tı pro~ mubalefe.. ~ bı>hrlye naZ111'1 Çifoçiol';.., eneırjiık 
tea!ı;p. meclis reİSİ Httriot har- tıi, bürtüm Fnı:Jıanmya m~ • hitalbrueri, ~ J ~nünd.rıberi ten-

. se it · ve hük.Wııe- "- ·· • ,.....,. · ,..., ı kıit'm ı:zıoltımı~ bıışkı.mıştı .r 
::_~=::.=. .,_-:::.,~ K-"-'--'- '"'"''"t ~~~·L..ası !b-tin siyaset• hak.kır.da iki istizah ~ ~ .. ....._ ""''""""' uuua« ,_,.ı.mı 

takririmn mevcut oldu~unu Dil- B'-" · J 1ıiınaJJcriıııe ı!~lince. bu mes?tool."l 
dirm'<S-t:r. ...;ğj, keneli a.Jıeytı·ıaııe mütevec- paıik:ıfi'l'Q tıa.tmeri 2Jat'fında bir ka-
"~ ,__ cıih olaca~ı ve Sovyet - F'ın l r•"• ra-+""'-·ı _..... m"~"·,--•""yuau<i bu isti.zab ..... 111 der - =~ ... ~ • ......._. """ -~'"" 

lıa.r mü~all:eresmi ıı;tediğimden sWh muıa!ıeOO!ıi He tez.ad b&lJiın - dJır. Başv:ı:ı, in bu i$te kara.n:::ıı 
ı:ncclis bu ~ıza:hlan .. :tken:ye ~ buhuıı:ıca,itını babanı edlerek 1 ool>!ta.n vermi; olıııası ..,. bu ka-
ba.şlem••tır. bu :pe!:ta muha'iefeıt. ~ekrt.etl.ir ~mı -'-~ tutm.akta bırhmması 
~~-m Ubineye alınma- 1'm.'laiıdi.ıa:b ~ eVtirikhği- d; mu~t;;,,eldir 

omdan dolayı .. irnııt reyi venneok- ne göre, :&ın!ıinde bu pakt proje- İyıi halbeır a.l Loodra ın..""1fll-
ten •ımt ina edeı. Galinıand ile sıb So :oyeı.lı::ır ~lifli all.•yhi.ıı.e- ıırn.nm flkıil".e l!ö.....,, ~de 
Eı:ıdk!n.in: V... ı:.riyet.ıci fedi!- ı mü:t.eveocih tl"laklki eyle:ıne!kt.e - ba,zı ~"'1.!cl::ıi<Jm- :vnpfac::lkı l!r 

rılSYWı ıcrupı.ınıııı hüküme~ ta.- din:. Hi.lklmıet siyasetim :rı!kiıle 
m:.le mıma!etet etti/tini söyli- ~ 'U a:ııruatıazal!ıır iı.er müıtıenn~ olım12rWı f!kscri.~ 

Yrn bu ım>p resi Marinf.n istizah- ..uıc-w,,,,.,11<tedi.r: !s <; V1;J F'iııı.lııa- veı.i mllbdut balı ham kabi- -sin
hnncla!ı. sa a. Paul R~ynaud diya ·· ·•• ki ~a. y '- de mi"li m!iıdıtf.la ,~'!ör· >as:~ 
kürS:Ve çıkarak ~osyaListJerin ka- nn: ~il! bir- palııt mevmuha.lı.- neııııa 1!'4ıiır.lııı B. Wilt!titan ~ 
bin.ey !Gtiralttni istemekte tered- ., . &n-- 1ıevıciSlni ı!Öm'ei<ko tatınin ediıhıiı; 
düt ~mesınin esbabını izah et- ~ Birli,i!anlın ooı~ ~aıfl>i biır o"""ııl<iıırddıı-
ml.'<ve sosyalistleı-:n vatanseverll- ı:ıalı:• 'et. ~ ~ 

~ luiaı~~;;ı!1~ı; :. ~~ ~:: ;;- o ün bir k a c ticaret 
Revnaud, bundan sonra, bir ~:e~ :·~~:u: ge isi dah' "baflnldı 

harp kabinesi .lehinde izhar edi- ..;;_-. ın:>ddı!ei · ~.• .. Bir'- T --'""'-, 22 (A.A.) _ B'- .•~.o... ~ ~enn.Jere mukabele et- ·-- ~· . .-.. .............. ~ ~ '"~ 
:rtıek •~ere, kabinede bir •·-p ... _ lii'!i ~y her ha~ bir liız ~ ,Rt.a:nisi, !l m!lrt -per--

- ,._ .,.. 1ec - l:ıG..__,,..,, ıı..hıtıö' ~·ı.be a;;cı.ii Danirnaırkıı. sahill.e-
hlnesi vücude getirdiğim s4iv le- ~. ~ taı;dtoo Sovııt-ıt _ ;:;! B ;;;;,, mesarodJ :9e)'t-etımek _ 

~ve demiştir ki: ler Biır-'~'"i. ~ -..e '"- de ·- _, __ 4950 ~~ ""-'·"'· U1 ·"'"--- hali hazırdaki lıaile orta- ""' '""" ''"'-~ ı "" """' .....,...,~ = .......,..~ 
suı~ şahıslar üzerinde trrcilı- • mi!naıt \"tlıını:lş!.ir. Bı.ı va~ nJh,•ım Alman gemisiıııi bat1IU'Il.lş-
I yapmPk bir cürüm olur. Ma· Kreı:nlitı'in pıı.kıta mUMfü hıtlıtı n!rm.."lhr. 
7..İıfü; bütiin fikirlerimiz n ı h.a.rıWiırıin ~rini mkııreaık tıır. Geminin müre41tıcbııtı kmıl'a-
"?zlerirniz artık sayılmaz. Bari- ~. Iaıdıra, 22 (A.A.) - Dan.iım.ar -
cı iyaset balı.sinde, yeı:-iııe düs- 1!!'!!!9!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! karun A}ı(ti vapuru At as doni
tu.runmz dosthığa dostlukla, ---=---,;------ı zioı.de bir Ahn:m d~ısı tar> 
dümıanlılta dü•manlıkla muka- TÜRKI• YE bDdan ~ · · • Vapur ÜÇ 
~ ehn ltfu. Komünizme hr- dia$:i!k.ada b.lltınwı~. Müır5:!! ıbat-
i~ c:e· ::-;~ ~-~~\~!: (&:ıtcrsfı ı iılri sayfada) tan 4 k~ ile bir kadrıı.ydoCU kay;-

._... bolırouştur. 
Uet te.sekkiiüidiU.- mllSI t ·• . Türkiyeııin e-

.., . Reyn.ıud,. !izahlara ver- lıemmi.veti (Ok (;ubılu. Çün- Bal kgn kır koe su 
"" cevah:n kiı:ıı:ı. kısmında da- kil Türkiye lıir (ok ;perleriD " Y 
lıa bash ıııilletlerln. Frru:ıs.ız - kanısadır. Çaaa'-lnleyi ~·P (&şt:mıfı l iAci •r.ıtiada) 
1nıı:ı11ı: blokuna i.ştirak!Pri !emen- kapamak Türfıiyen'.n eliııdedir. ladir. YMııx Bu.4ıar ekibi Ü<; 

. nd.,, bulunmuş ve •Bu i.şt' ak, TW'k.iy niıı İıı.l:'iltere ve Fran- ıkoşucusunu. mü~ahid sıfaLi Je 
t~ l!t n tesanüdümürii asla sa il müttefik olması Şarkta !!_öı:ııdı:.=.ık ~e dıe hu ta..vp 
~· dedi'!r n sonra semine Almuyaaııı i.steaiği gibi ba - 1komiıte ta-rafından kabu; oh:ın -
tDYle dıevam etmiştir: re ·et tt · · i olacak - ımaımı'l!n'. Di ti<ip.~:dto Yu-

- • da. ...__ bv· tır.• goslav ve Yunanlıi>ar dün toeıı. 
t:::: veU~riıı uyaıwlınlıuasl laumılır. yJıe şehriımi3e ~ ~ 

Tdka1ili y :ı.n utıe lıırn• yıur .leşm iş.ler
dir. A ... kara Haberleri . '" ......... • 

B şvekil dün Fronsrz Amirali ile 
Pasif korunma işlerin) görüştü 

1 
A llTe 23 (1KDAM ınuha- ı 
~e,.j - ~i: Dır. Re-
Sa buı!im Bııl;veldılet 
~ Par Müdaıfa;ı 
leşl>:tJ· ~tnu traltiık etm€Jk i.i;w. 

Aıninl İzıı:ıurdeo sonra İs- ı 
tanbula geçcc-, ıtt •~ bu şehrin 
de P~f miK!afaa ~fttmı 1 
te.1ık:ik ~ '""1'ı.n ~krar \ 
Aıllı:ar.v-.~ d~ür. 

·mı.bıe ~miş bıJıl uıııan 
nr::ı.ıra.ı ~·:yü k3'bı.M ede
.. itefıciis· ~ b1r saat ita -
dJır - .. - . Amiral Mo
ı·eu ba aksam ~ ikl~

Ve ada bi:- halb k:::ıdar 
.:ık ~a 'bulwıa -

C3Jdır. 

BAŞVEKİL İRAN !:LCİ
SiNt KABUL ETTİ 

s ,.,ı.; Dolıru>ı.· Reli< Say
d= bugün öi'ıleden ev,•:C 
B şvokiılet d we9inde Iran 
t>ü 11: JICizıım~'i kaıbul 
bı> lıtrdır. 

K.ıo""mu .. r istihs )atını arttırmak için Maden 
T tb ika t Mektebi fa ebesi arttırılıyor 

x-anl olm • r. Talebel& 
ooaıt-:ı.:ı ~IM't i(in yev-
~ rerfl'erokti:r. 

mıılı:tep mezı:mlanndı11· 
19 il gi:ı:ın.i:ş ve :iO u bi.tiırme
m ş o mılar bu mE•k:tebe ka.
~l ~ ---

Y i Adliye terfi listesi tastik edildi 
Ad KA ?2 (iKDAM MuTlabirınd~J - Y-eni !>azm.u:wın 

l Yek\let.ı UU-fi J,ist.esi. ;rüikseılt t.asdıillte n etrruGtJ:r. 
nlı. Al'CBA 

Dcıat ekipler dün - ı& cta abi
de. ~ aor<lııllatan _.. 
Taık.siım stıadmcla. bafiıf bU aı:ııkeo
mın y3'J)lnısla.rdı.r. Misafirler 
lbuııün V alii-yi uyaret ettJdcten 
ıson.ra ~'Y•bcli Admya ııııd;;·x:dııi.e-
dir. a.,-..a;. miisaJ4a ~nı 
görecek,er ve Büyük Adaya gıe
~ ~e ~ ed.ilt!n A
lkııı:::;.,.a °"' • iıne yerıe,,..ce.ıt ı~yd;ir • 
Aksamı saat 19 da Alk;;.:,}öl otel'm
de Birinci Balkan kıT koşusu 
lk~ top.laııwca.!--tır. 

Yaruı ela Heytıe;ı • daJ..~ Birin
ci Balkan kır koşu.w Vali.uin bi .. 
nuflciyl'e aı;ılacak. Ye cıı.daıı son
ıra o~am m •~ \' ıı.ıl~cak 
moras?mdoo sonra müsabalı:ava 
"eC'il rcck tfur • 

·"Memur m "şJan 
h kktn ' AYC 
A KA1M, 22 (iKDAM ~1ttiıe

b"mde10) - ~ mmruran 
a,;<hkhrınrn · ·hld '"" t.a.diHn.e 
da.k ol.aın kanuııa bi.r ek ı.hnak 
~ hükL-eo~ ırr:clisc lı!':r ia
ylh~ \'Orİ m~. Bu ta 'hıa hiç 
bır rı.-un esaı:ma ııhlt olmadan 
ctılıı:ıi müsta:hdum:cr C'(d' ım-
den m &l'.ınl:ır, OG.lrcıımı 

tti;?i doo.:re a:l e<lllip her 
veı.aı...t t~ okaııuıı!anııa tıait
ıaııııac ' v bwı.t\m =a. .. 
memlll'l ı Killi buııl;;;r vaz · ~-
ıeri de · eda~. 

F ransadaki ka
bine buhranı 

(B~kaleden devam) 
zadığ:ı ve bir yıpratma harbi şek
lini aldığı takdirde, çok disiplinli 
Almaıı milletinin dııha ziyade da
yanacağım, buna mukabil, btra
tan ıkı bir d.iııipline tahammülü 
ol.uuyan Fransızların, Almanlar 
hlıdar dayanamıyacaklnrıru ihti
lil cıkanp sulh istiyeceklerini id
dfa etm: ti, Bitler, Fraımzlann 
hey<'canlı ve sabırsız olduldannı 
d;i~ünerek bu temel üzerine bir 
zafer satosu kurmuş ıtörünüyor. 
Şimdi Fraıı ızların harp ye -

dinci ayııu bitinn den sal-oı..rsız
land'ıklarını ve Finlere daha zi
ya~e yaTdımda bulunmadı; harbi 
daha şiddetli, daha enerjik bir 
şekilde sevk ve idare etmedi diye 
bir kabine d~rclüklerini ileri 
siirerck kendi milletine .İşte ben 
siae d ·medim mi?• diyec.-ktir. 
Niteki daha imdiden yan res
mi bir Alman tebliği şunları IÖy• 
iüyOT: 

~Sivas! Alman mahfi'leri şoka
naattedir · Fransada vukubulan 
kabine tebeı:ldıilü. HlUer hükfı
metıni imha eyltyeceğini iılan e: 
den hüku~tin kendi hedeflen 
:vi.izünden ezici bıir muvaffaJuyet
sizliıie .W-a.mııı oldu_i!una bir de
lildır. 

•Bilhassa Fransız - İngiliz si
yasetinin, Sovyet • F nlandiya 
s l, Brenner mül.Akatı ele u,i!
radıln muvafiakıyetsizlik. bu is
tfanın esasını teşkil etmJ~ ve 
&di11 - Roma mih\•erinin, bir 
kl!'re daha sabit o'a.n çözülmez
liği, Fransız efkarı umum.i~!n
de bir panik t.-vlid eylemıştrr 00-
n·lebil±r.• 
Fra~ada vu>nıhulan kabine 

buhranını. • dest Ye müttefikleri
misi.n dahili itlerini tenkide hak
kın117. olınan1akl:ı beraber - mev
simsiz bulm"1Dı:.k kabU deJ:ildir; 
fakat Alman lıiıkilmefnin ve ga
zet,.lttiııin, Alman efkan 11.aı• 
mivesini takvi·\:e rtmrk i"in yaz
d.kıan ela bu j,,...~daılae. hir 

··bürleDJl!l eıı ibarettir. Büyiik 
Harµte, Fransız kab'neleri mü
teaddit dcialaı: deği tikleri ve o 
harbin son döri ayı ınüstesna ol
mıık iner dört ~e i. heıı Al
ın:.ny ve uıüliefiklerinin mu
vallakıYetleri " zaf~-rlerile E"(
ti<Wi halde, imdi U' ilerin bekle
di.::i gibi. Fraasızlar isyan etme
mişler ve sıılhe talip olma 
lardır. Bilakis hunu Almanlar 
yapmış) ardır. 

l'nnsa bir d-krat meınle -
kdtir, Fırusa. m"ll ti siyll5i hiir-
riyetin · tİT. Bu hal, bazı 
bazı zfıf telakki edile<'ek tezahür
ler.. sebebiyet veri, ıia. ba
kibtte. 41.emokrasi, Fran~ız mil
i fuıie. •~ ckfa. dört- sa
ı.r ve tahammül etm~ini, niha
yet muzaffer olmasını temin eden 
imiUerden biri olmuştur, 

Bu harpte de, Fransada, ara sı
n. Nuırlar ve .lıabin 1er değişe
_,.ktir; Fıraıısız meclisinde güriil
tülü içtimalar olaeaktır; h u 
han aarıırhın da görülecektir; 
fakat tran,... uoilleto7. vazi!'et 
hııkibten feıuıl-3 clalai büyiik 
bir \'alanpcnerlik ve kahraman
lıkla muzaffer oluncıya kadar 
hariıe devmn edeı:e.lıtir. Bana m•
kaDil. Abnaııyıula, hiç ses sada 
çılmuyacak. HiUeria 'y eüai 
... una .lıader. kimse tenkit dahi 
etmiyccek, kabine buhranı olını
y eaktır; fakat, Alman lllilleti, 
aacil iyettk ve ikalarıoın ya
aııoda :nfer teblii:l ri b11.luad.,; 
miiııWet\"f! salHr V<' anırniil gös
terecek. işler köfü.l~eği ıaman , 
bu mü•tahk<'m ve muhteseın ka
le içillden _ ıkılacakt.ır. Çiinkü kar· 
şı tarafta millet kendi irad~sile 
laarıı ettiıti '-e kendi iradesi ile 
harbi sevlı: ve idare etliği halde, 
Alınan atla, kİııllMYe ~ açlır
mıyaa ve Jııil<litiai ek11 an k!k 
ı.&. a.bıa aak.imdir. Milletin ke• 
ıli milkaılderal> e ı.a:ı; atı ünriıı
de, hicbir sözü yaktur; Ahnanya
da cari olan bu us.tü. Fransnda 
asla ök,mex e Fr1U1S12 nıllleti 
her frdal<irlığa katlandıih halde, 
bir diktatörlüı?e tahammül el -
mez. Yalıua:, Fr- millet noec:
ım.Hı de, clii=ıaı- tarafın4aıı •if 
telikki e4ilceek ve ıl .. -n -
-.-i abat yiik.selbn.. vetıile 
vue;ek faaliyet *etahiiııw -
•• ~ .. •*-*i liııllıac.W~. 
ö.lerinciııo. imek tolattir. hı;b 
..._,lı:nıt bir Mıeün, ttelilt: 
İng-ilterenin Avam Knıııan:;ı ~
ıi.ır. 

Harbin e. le pre.116iı*r' 
ee · ;; le kaiıleleri Tardır 

ki. hlchir k»iıle, ......_ 
aatta · apo1ecm ctaı.i • • 

. ·tiretıl8- HarlWı daha -,.ii.k 
bir enerji ile, daha ·· w 
ai şi4.detlc ·k Ye iıl.uesi 
. idlı .. bu ->i .. 
ty . • .. _. 
h:ı.rı: a uıın ft ..,.. 

-saman \'C ınck' • ı-. · plcrine 
"! k şartil - ~ ..do ·
lan da. siperie'*ki Fhn n ae
fıtrleri .&ar Jııel'-ı yi ili ... 
ıwl:der. Bak'aDnll ' r- w .. 
bi kalıraınanları hile bekli~. 
Fransız mebu•an · · IMıtku
mandıınlıit ııaktiıulıca evnl ba
tt.kekt il ç~e iebar e-d•rse. Jıu 

1z binlerce Fransıztn kanına 
~al ulur. 

r-Tarthl tefrika: ____ , 
ALLAHIN ARSLAN/ 

~A#ib ~~ 
-Nı 

Kendisini bu müşkül vaziyetten 
ancak bir hücum kl. :iaracaktı 
Halife Osman, bütün zek-.l. ve 1 

cesaroıtuı.ı k>ol.adı. Aınıladı ki, 
kendlsini bu müŞkıül vciye<tten, 
an<:ak kızvvtıt.li bir ihücum kurta
racaktı ... Osın&n bu ka:rar ı.e e
lindıJki ~ma daıyal!dı. Sesine 
miimkün o.l.cıuitu .kadar lrud:ret v •. 
azamet vererelk: 

- Ey, aılıına.k ~u! .. Sezrilı ne 
haddırt<ijr iki barla tö'ıbe ve <ınM:ıı:ıt 
tavsi(ye edersin .. Eli' töW>enin 
n o!duğunu lb:ılıyorsdll., orıu ev
vehi.. sruı ...tıne.Jsin ... K.a.rışıık iş
lermc!en dbl~·ı, sonıi l\Iısı.r va.14!.t
iiin<tc'l'l ben azle'!ııxıro ırn mi? .. Söy
le balk.alıım. S:n, bu m§sıycıtizıe 
tövbe etti.n. mi?. 

Amr, dı>rhal v.:rinden fırlayıp 
aya;-,,, ıka.lwtı. Z ·i ve cür'etkar 
ııöxler ini balkın il=iıı<k dlllaş
tırarak: 

- Ey !';as!.. Sah!~ o.V.O. Alla
fün şu mukaddes ım~~. o
nun ~ sizlerin huzwuııda, Haf'!fe 
Osman ile- muhalkeem oluyorum.. 
Bu muha.keım>yıJdi:ı.~vinh. H~
mü:cfüıü ver:ni-z. Yaırı'll a.l-ıiret.tıe 
de ö~- 6"had~ ediniz. 

Div-e hMmiı. 
Mescit 'bLr anda, korkunç i:ıir 

\ietLZ fı'Ittııllıa5ı a'ilbi da,Jiga'..andı. Ve 
?ir ~ &anra da, yal"" /bir ka
va "lbi mit ve sii!k:n kaldı. 

Saılıne cok Me-esand1... ~ 
ıruın, mınbernn ÖfPÜnd'C, uzun bo
yu, Mdd!ndıen fiazla taŞkın fc:m.ı, 
kınalı i!ıe--~ a:ı, sırımı işfeme
lti ineık maşlibl;rh, e indeki l'il: 
clşi saplı~ dnvaıııııı.ş, mağ
rur naızarlcrh Amr'e baıkıyıırdu. 
Arrnı. ise, .tı:tlk ar=ndıa, biivücek 
b .. çocufbı 'beıızivuı narin ''Ücu.
diy Le faka,t kO!"lrunç gözler nin 
bütüın şiddet ve deh~e hücu
ma haım-laruyıoı:du. 

Aımr'ıını htieumu, pek ımü<!'htş 
oll.u. 

l.ahın nefre · ıW.amııı ~ biır 
ma&:ılülru romaye etmenı.. \' ona, 
herıkıe,ı.ıen {aızla kıymet vıe ehem
~ veıııneıııdi:r •. 

o anda. h:».lk arasmda hiddı<tli 
bir lıotr;m'tu duvulidu. Bu mü1e
hevvi.- =.. &ideta kaya.laıra ça;ı:ı>
ı.mya lııt;;m.mı.aııı kookuııç 'bir cJ.ail.. 
ga11-a~ 

Amr şimdi. yuzı.nm 
çewrcii.. K:el:iıı:ıelıı: il:t.erİil(le 

dl.lira dura söclcriıac dıeV"atn 
- Ey NSs! .. İçııniıtie bulunan 

cshwı lci.ramın vaşlıları çı:ık iyi 
bi!.'i.rlcr.. B.l.miyoıler de, şı.ındi 
bend öi(mnsinı.er ld.. M: an 
dieı1""'n m:ıJı!Uk. luıtklkaten ALia
hm JaneUine > Resuliıl:Daıbın 
rv.ıfre".ıuıe uı:ramış bir mahlfu< idi 
Babası (Hakem), mi.en E ·i ba.
n,danıo.m en merdı.ııd bir şa.lıfilye
ti ~ i. Bürun hayat.mı, ıı;ıkı. ku
ma.r, zi!ı:ıı ,.e tiviita >Şleri}' e ıı<- ' 
<,Urli.. Om1'D bu mmfur amelle -
rmin oezaısı oınıak üzere Oanabı 
Haık ooa ~ayeı; ı,irenc; ı;d:ınID bir 
(Nıat 'u.ci. &ı Qıı, (.MErV'M') iıdıi. 
Haıkıem beldenin 3ıdati mucibin-' . 
ce, )'C.ııi clıoğan og.ıınu kucagı-
na ahp Resulü Eknımin \JımJır1> 
na ı;ttıi.: 

- Y ii Resuı ı8ıl.aıh.! .• Benim oğ
Nına da ha.vrrdı>a cıt. 

Dedi.. Fakat Rıe!ıulıi , bu lt-
reaç çehreü ~uğun yür.iinii 
ı:;;ruı- ~mnıerı: fena halde lıilaııin
di: 

- Bil, ı.sıl çocıult? - Daha şım
diden, yüzüıııdm mel'ane~ ~· 
BaJ~ından dalııa telıılıı!keh bır 
mahlük. 

(Arkalı~) 

Memurların 
dil imtihanı 

( Baı;tarafı 1 inci saufada) 
ği aşağı.da aslına u;~ oJarııll< 
U.tkra.r neşredjyonız: 

Maarif Vek.iliğindıeıı: 
~~lan ile Barıka1r 

ve d.evılıet müessaıelıeri menıuırlıa
rınw 3~ •~ JJUII)o:ı.r~ııaıııı.uıı.. 
lar dıaıiiresıiıııd yapılacıı:k ya -
b=Cl dil imt.ihanJ,arı bıtlıikıııda 
ki taı~ l!'Ôre beır selle 

SAYFA-1 

Değişiklikler ve harbin 
yapılması hususları 

Frım::a ve İngillereden gelen 
gazetelerin vaziyeti tetk.ke has
redilen yazılannda, Re>ma, Btt!Lı, 
Londra mahfellcri!c şahsen :\!. S. 
Vei.s ve Papalık taraflanndnn ya
pılan ~·alanlamalara ra;:me~ A· 
merika Hariciyesi müsteşarının 
muharipleri uzlaştırma teşebbii
sünü daha fazla gayri resmi t:ırz
da yaptığı nn~asılıyor. Alman · 
yanın, sonra Italya ve Alman
yaııın şart! rı, Londra ve Paris
te beienilmemiş. Çünkü mezkiır 
~ü1i,aıylt kaJıul.. Alım oyanın, 
Nu.lım ve Faşizmin üstünlütüne 
muvalakati intaç eyliyecekti. 

Umumi efkira Finlaııdiya sul
bünden sonra başlıyan g•vşekli· 
ği daha fena safhalara ıretirme. 
mek gayesi, İngiltere ve Fransa
da yeni hamleler yapılınasım za
ruri kılmıştır. istifa eden Dala -
ye kabinesi yerine eski :\fd~iye 
Nazırının kurduğu yeni kabıne, 
milli birliği tem.sil edecek ııekil
dedir. Söylend:ği ıı:ibi bir wore
sal. vahut bir general kabineyi 
kurmamış, Fransa demokrasisini, 
faşizm sistemi istihliıf etmemiş
tir. Radikal sosyal'stlerin kabi
nesine, hemen bütiin part1lerdrn 
mümessıller alınmı<;(, ~·t>ni Raşvc
kilin , ahruıdan zi)·actt-. mUI! M 
lik kabinesinin miitteh·ı heyeti
nin ıı:eçen umumi harpteki •lhtl· 
yar kaplP.n• Kleman oyu ve za
feri kazanmak azmini tem il et
mesine itina olunduğu görlilmüş
tür. 

Baska biy tarzda İngilterede da
hi muhalif fıtka liderleri M. Çem
'berlavn kabineoine alınmakla .
yollarda ;riirilnttektir: 

1 - Ba n benzeri yeni ham
lelerle, Finlandiya snlhü ftzerine 
bmeıı sanılan halkIB m · 
yatrm kuvveılendirmek. 

2 - Harbi kazanmak i(iıı da
ha ~iddetli, lıer n ılaya müraca
atla hareket ey lenıek. 

Almanya. İtalya, Sovyet Rwı
yanın hueketler'Jc B11kP.nlara 
dair kon~alan bildiren haber
ler, İn~llerc ve Fransadaki ha
zırlıkların muhtemel neticeleri
ne a;öre müktazi mt kabeleleri ha
zırlamayı, k:ırula tırmavı i. tih
daf <'trnektoct:r. Banunla bera
ber, harbin müstalbel inlri"8fı
mn, İtalya ile So etleri, Al -
manya ile filen birleştirmek esa
sma göre değil. Almanyayı kas
tederek k-ııYYetlerin rp «11he
siB<le teksifin• dotı' ııevk e<li
lettii söylenebilir. Bu snelle 
lııKJııin yayılması tehlilıelerile 
karsılasılntn.. 

BAldT NUK.i IaMAK 

- Ya Ü!ml.:m! •• Bıinz evıı1 u ba... 
na. aiıımıa:k oilu deıtiırJ.. Bunu dırı
mr:ık! , be:ı:ıa karşı Uı gaıyu ve 
gara:z:iJ:ıi ~i.n.. Haillc oldu
~ 'haM'e, Allalıtaı:ı. iaıdı:ııwlwı 
bana iA:ra ~ ... B.iia-siıı •• ba-
1-rı da Denım gil». Arıtıp bvmi
nn daıhlleriırııdendir. Sen na<;ıl bir 
cak ıın.i;ıkOC. !erde beni ça
iV.r çıda i>enim ~en. !kir
ler mduı istifude <.~iı:ı..e. senin 
bab::.n Ja nim babamın zeka -
smdan, dirnyetinden, feıta.netltı· -
den Ö\•leoa fanralar gömıü'4ür. 
Şu haole nıııraran. ıimıa'k o((lu o
laın, ben ~iim ... Ev-Eıt, beni Mı
= varii?inıt:rı sen aoı cıtt:i<ı. ""'" 
kaıt, Allıaha kmıem edtt itn iri. ka.
nı;ıık .;şlerimden. ~ .. Yeğuıle
riıııdeoı olan Aıbdull:ııh. ıbin Süını.Jı.'u 
benim yerime- t.ırvm etmek için 
azlrı!.tin. Bu hususta lli•-lbe ve is- . 
t.iiifar dıınesi <2zı.ın geloı. dıt>. hen 
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de~ .. 
Ho.l:k aınısında, b r fısıltı dola.;

tı.. 

Haikıın. \<ıkdı.r ile ınsJ.ami. naı
zar!arı. •:.v\-oa Amr ilmi As'ın uı.e 
rinde dl.>-aıştı. Sonra, birdımbi.ııoı 
bu l:>elkı17.ar husumetle do:arak 
Halife Oııman'm üz.o.rinde ~ 
dı. 

AJrnr. bir an sumr sı 1ıs•naz üs
mm lrerxl mm mildaıfaıa elıııdt i
(lin söııe ~ıomaıl< i:!:t.::dl. Flllk.aıt 
haJıı:iıkıırlen Aırap!arm sa nl.ı dııııhi
lhindan ol.an mıüıııtıi:; hasmı, bu -
na meydan ~ Eıxııra ·,. bi!-
fesah.'.ııt ve ooaJfat söı>-ı.nıc >jjy-
1 devam etıti: 

- Ya Oııma.n! .. ~ı: h~arın 
huın1:aırlıın ibıır:;.1. laııls<ı;'liı. sena 
tıö\'be " d:st:iğiaır tav&: ·e edecek 
ka<laır ciir'ı:ı!lk5rlık gösteııınemım. 
Faık:at ......, <> kıtdıır ruriik bir ııtt
:ııııı.h irt..ikaı> elılıirı kıl. ~ bu 
vüzdtn luDiini b~ habr
ı:ıillr. mc :dlcie: iıik&t eylediın.. 

Kebir dı!ını*cek kadar büıNk: 
O.<> pı.h nedir, bilir misiın? .. 
Dm-. <nı da., ben söy~. O 
günah, (Merr.m birt lııaıltftorı) ~ 
bı. Mlııııhın üııeıti.nr ,..., ~ut-

açılırnası Jazım ~ ~a>dıan 
lıIDtlııın. 1939 ikınciteşrin d~ı
sı.ne mahsuben marıl 1940 ayı için
de vaı:>L~ı İcra V<!llııilleri ~ 
tıi.ni.n 9 mııırt 1940 tZıh Ye 2/13007 
kararı icıabıdıı-. 

Bu i;ı ıııllil amı lfil;n' ve saatıkr.!. 
taliııruı.tıııaııııenill biırioci m•lıl · 
nin (.b) fıılıırasına uyularak a:;a -
j(ıda ilin~ 

Anı.itam Di1, Tarih, Caiirafya 
Faıkilllr.Bi.nde: 

26 manı. 1940 ııalı s;ıat 9 d:ı ya
zı !i, 29 mart 1940 cuma saat 9 da 
SÖ'Jl)Ü • 

İstanbul Üniversitesinde: 
25 mart 1940 ı;aaıb::si saat 14 

dıe yazıı!ı - knı:ı.feraııı; sakıa.mda -
29 mart 1940 cuma saa.t 14 ~ söz
lü. 

Amerika -Japonya 
(B~tarafı 1 inci saujada) 

mesi daima göz önünde tutulmuş 
"" Jırpo11ya yetti bi.,. ticm'et an -
ı~- Akdı içis ~ 
devcım etmekle beraber bu ted
bıri ittihaz etmiş ve buna mii
kemmeuın hazırlan•'*'-'· 

Ym,gçe n&lnmıı seyır~ 
açı.lıması hakfkı.nıdaki karonıı, tn
~ıre ve Ameııka tarafından 
ilıtibeız edil.en h;ı,,;g>ar>e hailllı M
rakL..C doıllaywiıre ..,.,i a.ı...., .. 
Jmmıywıağı sualıine de Aırıit.a liU 

"""""• buhmınııpı.r. 
.T tıpe1'!/a Y 111119!'• -11 rini cu

teri mü'ıi~laTla ~tıT, 11-
sıuen bu karaTra si~~ hiç bi'T 
istifade d~memişfi.• 

Viyana mülakatı 
( &utaraf• 1 inci aayfada) 

edeceği SÖV etl!iDlttcfıi:'. 
Di/!'er taraftan Ber<.li:nin siıyı:si 

m"'1•fi1inde dolıış:ı:cı bir halb:re 
göre, yıa!onda Vıiyanaıda Mob1»v, 
Ribbentrop "" Kont Ciaııı.o ara
smdıa biır .arUli1tırt yapıkıcak Y3 

bu mü~ iktısadi Ye siyast 
ımJ:aııınarun esaş'1'0 Jı:oDUŞUlacalr.
tlr. Bı m<hnı a milştıerek bir 
beyaıım:ıme neşrodi k üç dcv
:t.:ı!Jın Avrupamn ccıwbu ~a.-kı
sinde sulliü karuyacıııktarı, bu 
mm1ıak.aıd:ı -""'P ~]eri t :-a
fın.d.. bir faalh-et ~rildiA<i 
b!rillrde barlıin bun!< n nvıl -
mA8W\6 mmu o.ıacı*lar ı ve mıüt-
terek haı-<'o...k.ııt.e ~cttklıeır i nan 
ecliı1ıece1ctir. 

Ahan~ Jnı:ıhli:l:Leriıııdıe s&y
Ieııdii(i:ne g~. <ki a"I evveıl ta -
vi.n eıdıib1 So\ryeı: erin Roma el
Çi&:i Garıımön llıc. İt.alvanm Mos
:kova l!':çtı;i Rı:ııısf yaıkıı:ııda "'1(lh 
eiQi~ ıılmıora'lı: ve ftl"ı.rine 
baekıı>ıa.rı ııeçır>Jecdktılr. Gcre!lkin 
ltimad ~ ~ri iııteıın~ 

Bcr ekoileıin dr ~t&ilmeıi Huıt
ya ile ttalva aırasmda -.,-enıi. 'bir 
~oarıiıv ti!. 
:;avı.lınıöikt.aıdtr. 

Rorıı.a. 22. (.A.A.) - halya Mat
'lroatmıın Y~ ka~nn

den alı>rıik :wxiığvıQ ~ Al -
man Haı · Na:zm Vorı Rilı -
baıbıoı> yakında Be!J:rnda gtİd!'
cekt.i:r. 

·~~~~~~~~~~~~~~ 

Bugün Türkçe 
Sözlü nüshası 

Fransızca 
üshası 

İP EK v e 
Sl:rıema ıa.rırıcl.e. 

MELEK 



BAYFA-C 

. 8. 

Saatler i'.erledikçe kızışan muhab
bet, meydandaki disiplini yok etmişti 

• 
, 

Paşa cali bir hayret tJ,. atıldı: 1 
- Yani sen bektaşi misin? 
- Cedbeced bektaşjy:m pa • 

~am! 

Paşa bir baş sallayışile d~en:n 1 
:fikrini tasvip etti.. Dede; loı<ma ! 
emnı:ıi vereceği sırada meydanı 
sarsan bir ses tüfaru yükseld.: 

- Bek, bugüne kadar bunu bil--mJyordıırn! ... 
- 3ade siz değil paşa bunu ben

den, dergiıhımdaki canlar'.a der- 1 
v:şlerden, mürşidim v,. rehperim- · 
den başka kı'ınıse bilmez! Bu da 
biraz evvel söylediğim (sır) ki
tabınıoı. ilk babının L!irinri cüm
lesidir!. 

- Hangi tekkeye devam edi· 
yorsun? 

- Merdivenköyündeki Sahku
lu Sultan dergahı şerif ne.. Za-
ten tarikatin en büyüğü, pirimiz 
Hacı Bektaş Vel:nin halitası de
de baba da oranın post niı\lııid:r. \ 
Sade ben değil, ailece, karım, 
kaynanam, onun ceddi de bekta
şid r. Hepimiz de Merdivenkö- 1 
yü dergiıhmın canlarrndan•z! 
Paşa elini .3acidin omuzw:ıa koy· 

Hu dost! 
Eğer ııözlü isen dizil katara 
Bu yol gö:tlünündür, körün de

ğildir!~ 
Bu gül büllıiilündür, hann değil-

dir, 
Eğer girebilsen gönül ev"ndir. 
EğeT giremezsen yerin değildir, 
Bu yol gözlünündür, körün değil-

dir, 
Bu gül bülbülündür, hann değil

dir ... 

Ve ..... ..ga2el nihayet bulur bul
rna·z, derviş Kazımın bir işareti
Je sazlar harı>kete ııeld ler ... Mey
danı dolduran kadınlı erkek1i 
mest kafile b:r ağ.zdan Pir 3ul
tall.in kıvrak nefeslerınden bir 
tanesine başladılar: 

du.._:_ Öy'e ise ben:m de aran:za Güzel aşık cevrimizi 
katılmam io·aı lüzumlu her şeyi ı Çekemezsin demedim mi 
ba·na öijret, benim tarafımdan da ' Bu bir rıza lokmasıdır 
bu husustaki teşebbüslue taş- Yiyemezsin demed' m mi? 
la! 

- Yarından tezi yok paşa! 
Ve .. Gece yansına kadar Kris

talde karşıhklı kafayı Ç<'ken Sa
citle Abdü fottah paşa ayrıl:r -
larken tekrarladılar: 

- Hemen ise başlıyalım.. 
- Başlıyalım .. 
Sac. t, bu konuşmanın er!>esi 

l!iinü Merdivenköyüne, der,gaha 

Yemiyenler kalır naçar, 
Gözlerinden kanlar s•çar, 
Bu bir demdir gelir gecer" 
Duyamazsın demedim ıni,? 

Bak su &Şıkın haline, 
Ne gelse söyler diline 
Canı vaşı aşk yoluna 
Koyamazsın demedim mi? •• 

koştu. ~ehmet Ali Hi'mi dede- Asıklık ulu dernektir, 
ye. Abdülfettah Pa~anın iste(( ni Olmıvanlara ömekt r. 
müjde k•lıfıile b'ddirdL ' 

Bir senelik rnuhiplik nöbetin- ' Yensiz YPkasız gömlektir, 
den sonra işte bu gece nas p alan Giyemezsin demedim mi? 

ma~yın ferilii boJ,s nna·arla süs-/ Asıkla• harabat olur, 
lü üniformas:Je dede babanın sof- • 
rasında (muhabbet) faslını savar- Aşk katında hürmet bulur, 
ken meydanda-ki ha.reketlerle a- l\Iuhabbet candan tatlıdır, 
lakadar olmuyor, ayni dı>r,gi'ıhın Doyamazsın demedim mi? 
canlanndan olduğu hald<! Rengi-
l!iilün o ııece niçin tekkeye gelme- J Pir Sultan Aptal olumuz 
d:,l!ini düşünüyor, bu sırada kendi ı Ba!<ka ulaşır yolumuz, 
davası ve derdile rnesııuı tulu - \ 
nan dedp babanın muhabbetten On iki imam kolumuz, 
sonra pasaya celbi ile aralarn- Uyamazsın demedim mi." 
daki ihti'ıif: paşanın müdahale
s:Je kendi leh'ne halli cı>resini 
arastırırken pasa da muhabbet
ten sonra dedeye açılmayı, boh
çacı Gü1.zara tatbik ettiği vaitli 
ve tehdit! tenbih usuli' e mak -
sadma varmayı tasarlıyordu .. 

Saatler ilerledikce kmşan mu
habbet, meydandaki l:.aşlangıç di
s plin'ni yok etmiş; masadan ma
sava, bacıdan cana savrulan bol 
ıstılahlı bektaşi nükteleri almış 
yürümüstü. 

Dede ı:cniş köstek1, altın plr
yol saatine ııöz attı .. Pasaya !:.a
karak haf.f bir tebessümle fıs!C
dodı: 

- Vakı t epey geçmiş.. Lok -
rna (1) edip muhabbete son ver
sek! 

Nefes nıih~t ·bu.ur bu,'ırmız 

bir yen'.sine ba~!amıya rnE'Vd<<ı• 
bırakmadan Dedenin s:,si y<iik
s.ıldi: 

- Ca:ıı lar lokımaya ... 
Bu emir, y.arı sar~ıcş caınl'.ahn 

hosuna g'.ıt'rnemiş, caın 'ial'ını sıık
rnıştı .. Faıkı:.t, yam basınıd~ bir aza-
met ve ihtisaım heY'kel dur.u
şi.yL. boy gtisten•n vz, Ded€5iİ!ll cırn-
rini t~ısı.·ıfıo eU.td'~ni haı:tekeU-eri~· 

1€ be.~n paşanın, yanı o gece
ki m ecı·dan sahloil' n de nza,sı gö
rü ünce itiraz EdEn olmadı.. 

(Arkası var) 

(1) Bektaşilerce vemej?e veden 
isimdir. R. Y. 

lfl:4M 7 ARff.llmJG TfiFArt. VG 

_DALGA uzum.ucu -
'iA.Q. ıt,47 a Ult5 &-. ff llw. 
r.Aı'. 11,1' a HH il-. 11 llw. 

lllt -- 111 it& lif ..... 

23 Mart Cumartesi 
13.30 Program ve mern!;:.ıke<t 

saat a,varı, 13.W Ajans ve me<te
Qf'()ıt!:Jj1t h<Jben .. ed. 13.50 Müz.i!k: 
Çaıla.nLar: Reışaıd En ır, Vecihe, Ke 
maı N. S~&>Iİ>W1, İz"ctım Okte. 

I - Okuyan: Ra<lıfJ Elr.:;.n. 
1 - Lemi - Rast şarkı: (Sazın 

_ıtibi), 2 - S. Kayn..i« - NeV1!Ser 
şarJU: (Hicranla harap o.!du Lı, 
3 - ibo:ahim Ağa - Mahur ;;o...kı. 
<Szıb<.ıh oLsurı), 4 - Rahnu B~y -
Küııdıcıi H. Şarkı: (Ye~me~ mi 
sana). 

ıı - Okuyan: Mustafa Çai:
lar. 

1 - şe,·ki - Kürdi'; H. Şarkı: 
1Seoo.ı aceb uşşaka eziyet mı ço
gaııdı), 2 - O.anıl - Hıcazk:ir sar
kı: (Layık mı sanaı, 3 - ..... -
Hüzzam tüılkü: (Sana da yaptı
rayı.ın Namy-4.n aıına.n), 4 - A
rilt Bey - Huzza.ın .ı;ar:u: (Balı,ı,; 
goeım beyiian evde duıNl!.iınaz), 
5 - Uoı Ahmet - Karcığar şar
kı: (Beni b~ilme mi sandın)., 14.3(ı 
Müıılı: R.ivaset.icumhur bandoou: 
(Şef: İh5an Küncerı. 1 - Sousa: 
Marş, 2 - FonteJJ.•lle: Çin~n.e 
kızı (,,..ıs), 3 - Rossinı: Sevil 
Beııbeni opreasında:n uv.oır.tü.:-, 4 -
Pııcc•..nıi: La &>hem operasııııcf.aım 
fan.tezi, 5 - Meyerbe<ır: lhi.ı1Bt1 
l\ILarşı, 15.15/fa~,, Müm: Karı
şık mü:ıılk (p •. ). 

18.- Proj{l'am '"e' mern'.ı.iket sa
at ı:<Va·rı, 18.05 Müziık: Radyo caz 
oıı.<;<u .. rası, 18.40 Konuşma (yurt 
b:ıgısı), 18.55 Serıbesıt saaıt, 19.10 
Mem~aket saat ayarı, Aıan.' v~· 
meı..eoro'!lji hı:.ber.oeri, 19.30 Mii.
:ıılk F.>Sı! he•yt.IJİ, 20.10 Konu\\'Illa 
(Günıün rn"9.ı:.e.oerıı, 20.25 Miml<.: 
Ça.lan er: Ruşen Kam, Vı.cifne, 
tı.es..d E. er, Cevdet K<ızan. 

l - Okuy·an Mii2ı.ıyyen Se -
nar. 

1 - Şerli !eli - H:caz şarkı: 
(Dı • .rdiııni ummana döktüm), 2 -
ş.,,ı.u - Hııcazkar şarıu: (b'ira
kınla zaliırn), 3 - ...... - I-üca·z 
şarıkı: (Aşı.k o.dum yavrucağım) 
4 - ToıkMıı, 5 - Hacı Arıf Bey -
Muhaıyyer şaı•kı: (İ.'tı.ınas eLinıye 
yiıre 1 , 6 - M. Ceiiil.,ıti>n Pş .. -
Ka..cığar sarıkı: IVah meyusu vı
sa.ı.ııırur), 7 - Sa.z Semaisi. 
il - Okuyan; Mefharet Sağ

naik. 
1 - ...... - NiGabmek şarkı: 

(Görrnd< isl<.ır da.una), 2 - Ziya 
pa..a - Ni.aıburek şarkı: (Bin :ıı<~ 
ban söy ers.n), 3 - Ziya paşa -
N:&ıburd< şarıkı: (Mesti nazını 
kiıın büyübcü ı, 4 - A i Rıfat -
Niszıb-uru:ı.'< şarıln: (Meykdorp bir 
güli.,,aıra). 21.15 Müz.:k: Kli<;üık 

orkestra (Şef: Necip Aşkın), 1 -
Sehotıtık - İta•1v.a:n Sw.nad1, 2 -
'Tuaha.ikowı:ıky: SeNnad (va<s), 
3 - BucaLo~si: Giri biri bin (Pes
ttdozzanın bir ,,arkısıı, 4 - Louis 
Ancel: Karrnençica (İspanıyol En
term:zzıcsu), 5 - Pdu. L;nck<!: 
Mozı:ı.'ıi maş, 6 - Bce·thoven: 
iskocva hava 'arı, 7 - Caludi: 
Romans (Keırnan vu onkeslıa için) 
8 - Lepo:d: Yugcıi.avya İmci eri 
(Yw;:<cs avya Haı.4<: iınteıisi), 22.15 
Mi:mlukdt saaıt ayarı, Ajans ha
ber.en; Zirnat, esham - ıahviLat, 

kaımbiY'O - nukut borsası (fi,yaıt), 
2Z.30 K.onu"1l!a (Ecn. öi dillerde -
Yacrıız kısa-dalııa posLaııiy.e) 22.30 
Muı;J,: Cazbant (P.), (S1at 23 e 
kado.r yalmz uzun-d1".ııa pcMa
S:Y' e) 23.2j/23.30 Yı:-nnki µro;ı;
ra.. ... ı \ıe ~ ... a ...ş. 

İnıtıyaz <ahıbı ve NeşrıyaL Di
rek ö;·ü: E. İZZE'f. B<.sıldığı yer: 

SON TFLGRAF Basunevı 

rac.a olduğunu Bağdadın altını 
üstüne gc tirseler bulamazlar. 

- Aman ... Beni korkutuyorsun 

+IA C C~ C J 1;6.LJH • Selliirne .. Bu kadar mühim b'.a 
yH vardı da bunu ne cıiye şim
diye kadar bana söylemedin· 
Hep orada bu·uşurduk. 

Xasırnm ciddi tavn Habibeyi 
ürı<litmüştü. 

- Nasıl olur, diye kekeledi •. 
Ben buraya gelirken koridoı·da 
kimseye rastlarnaaırn .. 

- Koricior üstündeki oda'.ar
dan b,rine girmlş olacaklar .. 

_ imkanı yok. S'tti Zübeyde
nin iki gün evve_ verd İ1).ı emir 
üzerine bütün od2.Jan kilitledim. 
Anahtarları bende saklı. Hatta 
bu odayı da bu ge-ce senin içôn 
açtım. Bunun açık olduf(undan 
k.msen:n haberi yok. Yalnız bir 
ki~L· müstesna ... 

- K m o bir ki>l .. 
- 3ellame.. Çok iyi bir kız. 

Harunürre!.'.d:n car'.ye'erinde:ı .. 
Kasım kısa bir düşünceden son

ra: 
- Demek, dedi, koridor üzo

rin<lekı ı bütüı> odalar kapalı.. 

Tef-ka: 172 
- Evet.. Bütun odalar .. Yal• 

ruz meraivrn kapısı müstesna ..• 
- Merdiven kapısı ne? 
- BahÇ<'ye i.'len merdiven'.n 

kapısı .. 
Kasım bunu duyunca hemen Ha 

hibenin koluna yapıştı. 1 

- Ha.ydi, dedi, düş önüme .. Yol 
gö.ster. O merd:vene g'.ciclim ve 
oradan bahçeye çıkaLın ••• 

• •• 
ivaz, sevgilisi Se'lameniııı reh

ber~i(i il€ karanlı.- merdivendrn 
inmis ve bahçeye çıkrnıslardı. 

İyaz sordu: 
- $imdi buradan nereye gide

ceğlz? Nere<le saklanacağız? 
3ellame kısa bir tereddütfıen 

sonra: 
- Merak etme .. Dedi. Seni öy

le bı.r l'erde sak.ıyacaj(;m ki, o-

İyaz, sevgilisinin ağzından Ali 
bin İsanm öğrenmek istedii(ı,ı bü
yük sırrı nihayet öğreneceğini his
sederek hem seviniyor hem sa
tırs.zlanıyordu. 

Sellame cevap verdi: 
- Şimdıye kadar söyleme • 

dim ve ne de söylemiyecektim. 
Fakat hem seni hem de kendumi 
bu g~ce tehl.kede gördüğüm i.c; n 
söylem>y., mecbur o·uyorum. Bu 
sım bu sarayda bilenlerin hepsi 
öldüler. Daha dün ııece ölen Sa
adan da onlardan biridir. Şimdi 
artık bir ben kaldım ve bir de ... 

Sel ame çok iJeni< ııitrn ş olmak
tan korkarak b.rden sustu. İy az 
da üstelemedi.. 
Şimdi bahQede hem gidiyor, 

hem ııenç cariye hafif sesle an
latıyordu. 

- Bura dan, sarayın altından
bü tün Bağdada yayılan gizli ye
raltı yol.arı var. Bu yolları vak-

A 
1 fi o ' ' .. ,._• ·~ .... . . ·.: , . ,,,,., .. 

Yunus Emre -Aşıkpaşa Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 

-2-

Y a~an : Abdülbaki Gülpınarlı 
11. C: 1, S: 96 ·Bırak iltiliğh 

Yunus'un değildir. Misal: 

Sabah, Öğle, ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Yalann dtlnyaya konup göçenler 
Ne söylerler ne bir hai>er verirler 
Üzerinde türlü otlar bitenler 
Ne söylerler ne bir haber verirler 

5. C: 1, S: 83 •Aldanma dünya 
aline> Yunusun degHdir. Misal: 

Ağlamaktır benim işim 
Aı:la gözüm şimdeng~n1 
Irmağ oldu kanlu yaşım 
Çağıa gözüm ş:mdcngeru 

Hüda bizi attı öd'e 
Yanmak oldu bize ı.'lda 
Ömrün oldukça dünyada 
Gülme gözüm ~:mdenger.ı 

6. C: l, S: 86 c3anrna kim a'.- ' 
danmadın• Yunusun deg;Jdir. 
Misal: 

Ey gönül sen bu cihandan neyle
yim usan111adın 

Dirliğin gafletle geçti ölümün 
hiç sanmadın 

Nice bir cünn ile isyan kanı 
Allah korkusu 

Bihayalık hadden aştı k mseden 
utanmadın 

Sen sende iken menz:ı alınmaz 
Bahri olmadan gevher bulunmaz 
Er açtı yolu ayun eyledi 
Tolon ay doğru hergiz tolonmaz 
................................................ 

12. C: 1, S: 98 •Sorarlar bir ey
yam gehır. Yunus'un değildir. 
Misal: 

Bir gün senin defterini düriirler 
bir eyyam gclur 

Kamu aklını başuıdan •!urlar 
bir eyyam ge!ur 

Te,hide uydur sözünü mevlaya 
döndür yüzünü 

Eyn:ne kefen' bezi sararlar bir 
eyyam gclur 

········ ....................................... . 
Görülüyor ki, 100 sayfada -ki ı 

her sayfada birer şiir vardır - on 
iki tane şiir, Yıınus'un değildir. 
Bütün divanı elemiye ne zama- ) 
nımız m üsa:t, ne de gazete sü -
tunları. Onun iç n ancak 100 say
fadaki Yunus'tan gayri kişilere 
ait şiirleri ~ret ettik. Bunlar.n 
hepsinO,e lisan çok yeni olduğu 

Radyolin 

7. C: l, S: 88 •Canan elleri kan
dedir• Yunusun deg:Idir. Yuka- ı 
rıda misal verd'k. 

1 

8. C: l, S: 93 •Ge!en geçı;r k.~ 
nan ı:ıöQar• Yunus ll.'l degıldir. 
Misal: 

g bi ne Yunus edası vardır, ne 
Yunus müeddası. Eski metinler- 1 
de de bir tanesi bf e yok. Su hal
de düvanda yüzde ondan fazla 
Yunus'tan gayri kişilerin şiirle
ri var. Yunus'a ait ş'irlerin - bu 
şiirlerle bernber - hatalarını, 
okun us yanlış' arım, vezin dü -
şüklüklemi yazarsak üç ciltl'.k 
hata - savap cetveli neşretmek 
Jazımdır. 

Yurdda ittifük halinf', gelen bu kanaati 
niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 

tesi3e 

Bu dünya kimseye kalmaz ana 
dur ölilmün zinhar 

Ka~an kimse gider gelmez ana 
diir ölümUn zinhar 

........... ········· ........................... . 
Divanda şairlerini kat'i~'e 

b'ldiiiimiz siirler: 

Çünkü ·Radyolin• in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün .RADYOLİN• 

kulla·nanların dişleri temiz, ve gü

zeldir. 

Çünkü ·RADYOLİN• emsalsiz 

dığı için mütemadiyen taze piya

saya çıkar. 

. Çünku •RADYOLİN• d:ğer ma

cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 

·RADYOLiN • kullanan on binler

ce kişinin ne kadar haklı olduğu-

Nite cem ettin ise mal alur va
rislerin fühal 

Sinde sen çekesin vebru ana dur 
ölümün zinhar 

1. C: l, S: 88 •Canan elleri kan
dedir• Hı'mmet Efendiye a'ttir. 

2. C: 1, S: 120 •İki cihaırıdan ö.te
fd'r• Sait Emre'nindir. 

rağbeli dolayıs'fo hiç stok yapma- nu anlamak kolay laşu·. 

3. C: 1, S: 121 •C:rağınıa kas
tedenin• Asık Paşanındır. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten S'lnra 
günde 3 defa 

....... ··················· ..................... . 
9. C: 1, S: 94 •Bir budağa kon

mazsın• baş'ıklı ve dehşetli su
rett•e bozuk ve berbat bir tarzda 
yazılm1>; olan ş1 ır Yunus'un de
J';tildcr, zaten taç beyti de yok. 
Misal: 

Yaktın beni yandırdın noldun 
hey gönül noldun 

Alemden usandırdın noldun hey 
gönül noldun 

Uçtun hey gönül u tun yedi der
yayı geçtin 

Ol dost iline göçtün noldun hey 
gönül noldun 

............................... ······ .......... . 
Çok aşk oldu ınihmanın iina fe

da kıl canın 
Yanmaktır işin senin noldun hey 

gönül noldun 
!(). C: l, S· 95 •Bendeyin gül·· 

m~dik baş• Yunus'un değildir. 
MisaL 

Yürü fiini dünya sana gelende 
gülmüş var mıdır 

Bencileyn gözii yaşlı ağla~·u kal
mış var mıdır 

• Söylerim bilmezem sözüm yürü-
rün görmezem özilm 

Bir oldu gecem gündüzüm hiç 
böyle olmuş var mıdır 

4. C: 1. S:l36 •Değülürn kalü
kikle• fi.•,k Paşamndır. 

5. C: 2. S: 300 •Ask ııe'kek cüm
le eks'kler biter• Eşref oğlunun
dur. 

6. C: 2, S: 383 •Yer yüzünü gö
ren kişi• Aşık Paşanırdır. 

(Arkası var) 
- J'"!!!!!!!!!I 

T.AK\'I ·.• ve HAV' 

23 Mart 
CUMARTESİ 

Hicri: 1359 Rumi: 1358 
3 üncü ay Gün: 83 Mart: 10 
Sefer: 13 Kasım: 137 
Güneş: 6,00 AkşPm: 18,23 
Öi(le: 12,21 Yatsı: 19.54 
İkindi: 15,48 İmsak: 4,20 

- HAVA VAZiYETİ -

Yeşilköy Meteo."Q'o.ii :i:stasyo
nu'Iltlan alıın131ll malttmaıta gö;·e, 
ha'Va ywıdun Kar.aıde.ı'i:z kıyı:lıır 

riyı ~ kısmen de Orta Anoadolu -
nıU!JI şima!indt:ı QOk burutlu ve arı: 

vağl.'}lı, Tra!kya, Koo ıeli.de çoık 

yağışlı Trakya,, K~ 
caeEıde çoık bu:lutlı,,, diltz.- yer ET

de bulu:tlu gecmi:ş; rüzgarla.r bü
tün böle:el!& d<! şLmalıden, doğu 
bölgı>'.ı,roe Orta Anatlohıtla ha.
fü diğer yı<•rlerde arta kuvvette 
Eııe denh:inıde kuvvetl!ice q;:miş
tir. 

1- GENÇLfK 
2 - GÜZELLİK 

3 -SIHHAT 

• 

İstanbuJ Vali ve Belediye Reisliğinden 

İstanbul Umumi Meclis Azasına 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin h<!psinl size 

KREM PERTEV 
İstanıbuıl Umumi Meclisi 3 ünro inıtihao devııtsının 2 nci yılı 

r.Saı.'l ı.ç•hmaınm i.lk in'iıkadını 1/4/940 t.aıruhina- rosbıyan paızartesi 
l!iinü saıat 14 de aktedece·ğ'inde11 rnuhıterern azaının o gün mua:yyen 
sa2,tte Umuırni Meclis salonunu teşrill.:ıri rıca ohınJUr, 

R.UzNAME: 

temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV: Bir tu

alet rnüstahzarıdır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne mani 

1 - 940 bütçesi. 
2 - Zabıtai B"1ediye Tal:iıınatnaımesinin müzaıkeresi. (2285) 

tile Harunürreşidin k;z kardeşi 1 
Abbase, Sıevgilı:si Caferle bulu.ş
rnak ic'.n yaptırmış. Abbasenın 
hır cariy<-Si vardı. O da gizlice 
l:.ize ha.her verdi. B ze, yani çok 
sevdiği dört cariy€ye. Abbase öl
dü. Caıüyesi öldü ... Dört cariye-
den b'.l'Osl evve:ce... Birisi dün 
gece öldü ... 

Sell6.me, Bağdadın bu rn!'Şhur 
yaa!tı yolları hakkmda yanl;ş 
ve ancak kendisine söylenrn·ş ma
lumata sahipti. O, bu yo·un Ab
base tarafından yaptırrld:ğını zan 
nedivordu. Hakikatte ise yolu Ca
fer yaotırrnıştı. 

olur. Deriyi genç ve ger-
ret .. Fakat birçok yerl<!rden ora- gin tutar. 
ya girile·bUd'ğ: gibi btrçok yer-
lerden de çıkı:ahil:ir.. 2 - KREM PERTEV: Bir gü-

- Mesela?. zellik vasıtasıdır. Geniş-
- Mesela işte şimdi şu önüne !emiş mesamatı sıkıştıra-

l(eld1ğmiz havuz bu gizli yOOwı rak ciltteki pürtük ve ka-
kapıJarnıdan bil':dir. barc:kları giderir. Çil ve 

- Bu havu2 mu?: lekeleri izale eder. Teni 
- Evet .. Havuzun ortasındaki mat ve şeHa1 bir hale ge-

kalın fiskiye gövdesiru 1ıörnıüyor tirir. 

musun? 3 - KREM PERTEV: Bir cild 
- Görüyorum.. devasıdır. Deri guddeleri-
- İ<te o fiski:ve yeraltı yoluna nin ifrazatını düzeltir. Si-

açılan bir kapıdır. vilce ve siyah noktaların 
Oradan ip merdi111enı1E gizli yo- tezahürüne mani olur. 

la :ni!ir .. Sonra Bağda<iı.n içinde Cild adalesini besliye -
beylik caddelerin ortalarında şa- rek kuvvetlendirir. Kuru 
dı.rvan gbi müteaddit mus:uk ve cildler için yağlı, ve yağ-
üstler: kubbeli çeşmelerin... sız cildler için yağsız hu-

-
ı N t\Ar.. 
:ı2 • 3 • 194:> 

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

Sterlin 
Polar 
Frc. 
Lirı>t 
İsv 'çre Frc. 
F or:n 
Ravişmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Peı;Eta 
Pe·ngö 
Ley 

100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr, 
100 Ruble 

A.ı:P'lnıı 

5.21 
13uA9 

2.9525 
7.1375 

29.1875 
69.1611 

22.1828 
0.965 
1.6925 

13.4625 
24.6675 

0.62 
3.2575 

32.675 
30.92 

Esham ve Tahvilat 
Erııani 20.-

Mantaırlı muşambaJa.r, istor
lar, 0€rde w·n tüller, dıvar 
kağ>tları, yat:ıık çarşafla:•, 
yünlü ve nike yatak örlü
l.ri, el ve viiz havlt:ları. veJ
hasıl tefri:şata a>t bilcümle 
malzemeyi BAKER MAÔA
ZALARINDA her yı<rden mü
sait şartlar ve ucuz fiyatlaırla 
'bulalbilirs'niz. 

lsanbul Asliye 7 nci Hukuk Ha
kimliğinden: 

N\ıko ve Koço Can•bezdi iflas 
.irlare aııalıarı avuku.t A.ic vyıadıs, 
Anaıstas Evyeniıdis ve N ı>1m Sa.
gesın; Uııanya, füıık'5anı. Yorgi. 
Caııııbez.d::i ve Anastasya a y&llerıi· 
ne ıı.otıharı müııkiyeıtin mü.şterı*, 
miiı Gtiyı.ıte inıkilaıbı ha::.ıkıırıd.a aç
tığı dava.da; mü.ddeialt>yı,uerd;.ııı 
Aııııastasya:nın hiılen iTae oıuırıan 

adresten aıyrıl•p Yunamstana git
miı; ol'Up vıe oradakd aıdresiniıı:ıı de 
meolıul bu.'uoouj\U tel:ıd ğe me • 
mur Post.a idaresi rnı.murunun 
<lı<>unuııııda dava anuha.i bulunıall 
b!ıl:ıt&ğ zaırfı fu.erme venmiş olıclu
jiu meşrubattan anlaşılmış ve 
davacı VEilri1'i dıe ilanen tdıJLğini 
iıı1ıemİ.'i o.ana<k..'a H. U. M. K.mın 
141 ·inci maddesiıııi:ı 2 nci fıkra.
siyle 142 ve 144 üncü mad<lı.deri 
hill<üm:ıerine teNfik~ ve bir ay 
müOOetlıc İstanbu.lda yevmi ve 
Anıka.rarla resmi gaoote<lerle llı!Ş
riııı:ı Jtarıu- vernlldilıi ilaneaı teblilt 
ohınuır. (25984) Anlaşılıyordu ki, Abbasenin ca. 

riıyesi de hanımı gibi ara s:ra bu 
yoldan kendi sevda buluşmaları 
J..in 'stifad-e Edlvordu. Hatta bu
nu çok sevdiği dÖrt kapı yoldaşın
dan da sak' arnamı.ştı. Onlar da bu 
gizli yolun delaleti ile saray ha
l'ıci aşk tul~a'.arına gidebili
yorlardı. 

Evet Susi tüp ve vazoları vardır, 
- ... IL••••ıııİııı•-•••••lfl - Onlarda bu havuz gibi ı:W-

li vola cıkarlar .• 

Dahili konforu alôkadar e
den en güzel ve şık mobilya
lar ve bilhassa yatak, yemek, 
çalışma odalnn ve salon ta
kımlan, Briç oyunu için A
merikan mobilyaları, her 
yerden müsait sartlar ve İyaz sordu: 

- Dernek l;u yo~un bir giriş ve 
çık:şı fakat b:r çok dehlizleri 
var ... 

- Hayır ... Söylediğinin aksi. .. 
Yani yol tek bir delıılizden iiba-

ivaz, dstedi,ii;i ıma·~Uınatı tam o
larak aldıi(ına o ka<lar seviniyor 
du ki .. Bu sev'.nci izhar için ken
dini tutamadı ve Sellarnenin boy
nuna sarıldı. Ve .. Sordu: 

~ Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmat Akkoyunlu 

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

- Havuzun içinden, ortasında-ı 
ki fıskıyeye kadar nasıl gidect>
)ii2. Suya bata bata:mı? . 

(ArkasıvıırJ •---------

ucuz fiatlarla 

BAKER (Eski Haydan) 
Mağ-azalannda bulacaksınız. 


