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Fransız Kabinesinin HarpROMANY NIN ARA 1 
Komitesi dün toplandı 

Almanlar da yeni 
Klemanso ruhlu 

Kabineyi 
buluyorlar 

...... . 

Fransa ve in
gilterede Harp 
Kabineleri 
=- -...:=-=== 
Aaıl Kabinelerin iı;ind• 
te,elutül eden harp lı.G· 
miteleri, harp hazırlık
larının U• harbin a:sanıi 
ıidlet oe enerji ile •wlı 
11e ıdareci iı;in çalı fay
dalı olacaklardır. 

-- ·-= 
Yazan: ABİDİN DAVFR 

fE rao~a~a Dal~dier kabi· u-- nesınıo ycrıne reçen 
ve Fransız sivaset i· 

lemioio en enerjik, en kudretli 
'3hs vctlcrioden biri olan Pol Rey 
no (Paul Reynaud), kabinesinin 
içınde beş nazırdan mürekkep 
bir harp komitesi teşkil etti. 
Başvekil ve Hariciye Nazırı ile 
Başvekil muavininden M-11i Mü· 
dafaa, Maliye ve Abluka Nazır· 
luındao mürekkep olan bu harp 
komitesi, kabinenin içinde, mün· 
basırnn harbe ait işlerle meşgul 
olacaktır. Bu satırları yazdığı • 
j'"z. ~ırada gelen haberlere göre, 
ngılız Başvekili Çemberlayn'de, 

mahdut bir harp kabinesi kura
•ak ve bu kabineye dahil olacak 
nazırlar ayrıca idari hic bir ~ 
Cörmiyerek münhasıran harp 
Planlarile meşgul olacaklardır. 

Fransa ve İngiltere demokrat 
nıemleketlerdir· burdarda dik· 
t r· ' k~ 0 rliik dikiş tutturamaz. Halbn· 

1 hrrbin sevk ve idaresi iç'n, U• 

%Un ve akademik münakaşalarla 
Vakit l?ecirmek de mozirdir. Me
sela, Fransız kabinesinde 22 na
%ır vardır Herhangi b'r harp me
~elesinin kabinede müzakere ve 
ıotacı 22 kafr dan cıkacak 22 ses
le saatler dejtil, günler sürebilir 
Ve ~u uzun münakaşalar, kabi· 
:~~ın sincsinılr ihtilaflar dojhıra-
ılı~. H~lbuki beş kişilik bir harr 1 

kabınesı, harbe at bütün işleri 
ye mcs'eleleri sür'atle idare ve 
:~trc edebilir. Bövlree bir dikta· 
0 r. verine beş kisilik bir heyet 
~•zıvete hakim olar. Hem harp 

•ha iy; idare edilir; hemdr d,._ 
j;1°krat ve p•rlmenter memle -

t.~t11erin sinirine dokunan dikta· 
or u· "'• lüzum kalmaz. 

ar BüvUk Harpte de, müttefikler 
nı ~sında bu usule müracaat edil· 
s·'Ş d~· Çok faydası görülmüştü. • !h 1 Fransadu oldun• yil in
: ~ede de, kabinenin içinde 
b.• but nazırlndan mürekkep 
Jı~nıı':IP .._~0m'tesi veya kabinesi 
et h ~"u takdirde, müttefikler 
•i:d esı~d.e harbin sevk vr idare. 
yeti e ıroı:uıen ve bibakkio şika· 
lerfn nıkcıp olan hı <ı gevşeklik
b~ı..; a ır da vranışlann, geç ka
t ın çok azalacağı mubakkak-
ır. 

Fransada t . 
enerjik b' hve ~gı_lteredc daha 
1ı ve h ı: anı ıstıyenlerin hak· 
Vardır B sız oldukları nokta(. r 
cih•tl · . unların haksız oldukları 

erı b ··ı 1 nıiştik F u su un arda izah et· 
ıeıeıe; d akat haklı oldııklPn mc· 
"" ba . ~ vo.k dci?ildir. Bunların 
İsidir r~;ı Fınl•ndi\'ayH vardım 
fn .. ;ıie ~sel~. İnııiliz hUktimeti 
lü Yaz~lm e Fınlandi:va ir;n gönül. 
Y•nda rnu asına, ancak snbat a
Fin harh~••de etmistir. Halbuki 
son l!ilnr 'j, l9l~ ikineitt>srininin 
rinci'kan:ın a~l~mışlır vr daha bi
nıiyeti, Fi 1 ıcın~e. Milletler Ce-

n andıvava vardım ka. 
(Arka" .• .-,,~;; sa fndn) 

ABIOiN DAVM 

Pans, 23 (AA.) - Yeni ka • 
binenin ha·ı'l> komit<;si 'bu sat.atı 
B. Reynaud'un .iy.ısetinde, Ma· 
l:iyc, nezaretinde il:lı: tıoplanllfilru 

yıııoınl.<itır. 
Bu ce:seye, B:ışvekıi:J. muavini 

Clh<ıutemp:;, Milli Müdafaa ve 
Ha1'bi·ye Nazm Daladye, Bahri.
ye Nazın Campindhi, Hava Na.
zırı Laurent Eirıde, Abluka Na
zırı Mannet, Maliıy~ Nazırı La
manrcot, Müo;tom •• ıkiıt Nazın Man. 
de, Te,; !hat Nazm Danıtry, ge
n al Ga.melin, ve Amiral Darlan 
iştir~k ctımlslerdir. DaJadve lç
timaa g.'1ımedı.ın evvcl ııene.-aJ Ga
mclin ile uı,un uzadıya görüs -
milş1.ı.ir. 

.AlJMANLAR NASIL KAR
ŞILADI? 

Aıınsu.,-dam, 23 (A.A.) - Ymi 
Flransız k:ı:bırıesinin. Alman oiı}a• 
si maihafl inde en f:ıa:la ıı"wrı 
diikk .. t. cali; görülen ciheti Kle
maıısu ruhu •·as~>!m.asıdır. 

Rotcrdaım ı?azete:Ji, rnüslemlıc'-' 
ke Nazırı M~ııdcl'den ·baska, da

( Arkası 3 üncü sa11fada) 
Harp komitesı top ·antısına iştirak 

eden general Gaml•n 

Uzak şarktaki harp 
JAPONVA HARBi N AGIRLIGI 
ALTINDA ÇÖKECEK MI? 
Çunl(ink, 23 

(A.A.) - ÇE
!kiaıi Ajansı ~ 
diırhı~r: 

Ku~i kıta
:wtmın kuımıtnda
nı J(ell'{ıral Paıi 
Cımg•h.si vımtı· 
ib beyana.tıta, 
hwbin 'kinci 
~·roo zarfın· 

'<la Cin!Uel"in 
ıınuvııı.ffa k ıı y e 1 
~lilednin co!< 
M'lıt~nı l<a<y -
d..-•1edikıten son 
ra Japo!"vanın 

h8lm dıp.lmıa
tik sah•na her 
zamankinden zi 
yade Lr"Ü,..~ırrot 

'bir """ZİVC'lie \ 
•:aldıi'ını bi'dir • 
mi(l ve Ci·nin ni· 
t>ai zaferi i~ 
D'l1llhasam a 11 ı n 
tMıiJ.i SU ÜÇ ÇBTC 

l'e r.ıu 'Tl'l<ün 01"
lbilcce-jtini bil- l(l;-.~~;ı. 

ıdimıisUr· 

,. 

1 - Müstev- Çinlilerin dik arazide cephane na.kl!yatı ... • 
liler, c.ıı n kendi vesait~ ile tar- dinınEik.ten ıstinkaı e-t.rn~. faıkat 
dedılmostır. nihai z'.!.fcr futiaııaJinin aııttığı 

2 - Japonya •bitlaiın ıbir bale gel- 1husut1Uruia israr eylemiştiır. 
meli ve iflas €otlrneidir. Japonya, ha.Teı.1<e<te gı•cirobiJe • 

3 - Miitearrızı durdurnnalk 1- ceklleri 7:>-80 fı:'kadnn 50 sini se-
çin ıbeynelmilel bir hareket vukıu feriber eıtımJş ılıulunrruı.ktadır. C._ 
bu.mahdır. ne 46 Jırıxın fuıkası gönderil-

Generol, bu üc ihtmıaı iizErin- ıırüş ve mütemadi ~atı tei afi 
den biTl b.:ıJııkmda kanaırtini bil- (Arkası 3 üncü sa11fada) 

Vels'in bindiği vapur 
lno:tizler 13 saat tevkif edip Alman 

Bankası Müdürü Şaht'ı aradılar 
Neo.•york, 23 (A.A.) - N~ıic 

DaHy News gazetesinin Ceb,uüt-· 
1anktan haıber aldı~ına göre, Sum: 
nt>r Ve s'in b'ndi~i ita:yan ıban
dıra!ı Conı!e Di Swoia vapuru, 
İnııilizler taraf;ndan 13 saat tevkif 
edl'ımiştir. Bu to~1];ife sebep Al
man devlet ba11!kası eSki dirc•ktö
.-ü Dr. Schadıt'ın .ıremlde bulun-

duğııııa <bir ı·ıkan bir şayiadır. 
İn,g;ilizler, oca.k dairellerini, tah

lisi.ye kayıkl:annı, h:ıva rnanL1<a• 
''.arını, <lire1{lerin ıbopcsine varın
cıya l.adar her tarafı taanam-.11 
aramışlardır. Fak ot, Dr. Schacht 
v~.'Jtt .. ü.;;t 1-:.ı~unm•ı 1.>:.: c r Ju a
raş!.mıuıl:ı ı· bt')'lnıd~ olmuştuı-. 

ık n : 

''Rumen hudutları enerji 
ile müdafaa edilecektir.,, 
Romanganın tekzip ettiği S madde
lik Alman taleplerinde neler var? 
Almanlar, Tuna donunca 6 ay içinde ~yrllan 

Petrolün yarısını bile taşıyamadllar 
Bükreş, 23 (A.A.) - Parlamentonun _açılışında söyled.:> nutka meclisin cev.ı

bıru getiren ayan hey'etine, kral Karo!, şu söz.eri söylem:ştir: 
•-Bugün Romanyadaki bütün faal:yet, ordunun teçhizi üzerir,de temerküz et· 

mehlir.Bugün Romanyada tek l;ir parola mevcut bulunma'ıdır: Romanyanın 
birlij!inin ve taaııamivetinin muhafazası.> 

Kral Karol, bilahare, Balkan Antantı auoı ara.sında tesanüdün takviyes.ni 
memnumyetle kaydetmiş ve söz'erine söyk- devam eylemiştir: 

•- Romanya, herkes ile ve hassat<'n komsuı.., ıle iyi münasebetlerde bulun
mak arzusundadır. Romanyanın, hudut:an dışında hiçbi.r emeli yoktur. Romanyt1 Kral• KAR OL 

Moskova-Berlin-Roma -• 
/talga üçüzlü itti/ ak için 

. Roı:ıanyanın .huduttan, enerji 1 
ile mudafaa edılecektir. Bu, Ro
manvanın mukaddes hakkıdır.a 
ROMANYANIN TEKZİP ETT1Cr1 

ALMAıN TALEPLERİ 
Bükreş, 23 (A.A.) - Havas: 

Clodius'in riyasetirul€il<i Alman 
iktıSıııt heyeti, Rumen hüklımetin
den bazı ta.:eplerde buh.ırunuştur. 

İyi hJaıbe;. alan rr .!L.leı'd bu 
ıtaıeo:er a.~ıd:ı.kı 5 madd'edehU
ıasa edilırnek:tedir: 

1 - Relchsmark'ın U,ye n~ 
ran kıyımetlend.irilımesi surMiy'le 
iştıİTa kıyım€<t:inin artııın!ım.:sı, 

2 - R=~ lhraca1 malt rına 
konan reshnlr ..rin ind1~i1mC'sİ 1 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

henüz mütereddit bulıınugor 
Molotofun Berlin ziyaretini Almanlar tekzip et

miyor, Ribbentropun Belgradı ziyareti muhtemel 

İtalyan ordusu teşki
latı bir misli genişledi 

Belgrad, 23 (A.A.) - Belgrad 
ı:ıazetelerinin Berlin muhabirim 
Roma • Ber'.1ıı - Mookova anlaş· 
mrnmı tahakkuk etmiş ı:ıibi gös
termelerine mukabil, aynı ı:ıaze

. teler'.n Rıoma muhabı:.-leri, ltal-

Macar Başvekili dün Romaya vardı 

van zimamdarları mahafilinin he
nüz bir karar vermek hususunda 
mü1ered\lit olduk. arını, zira, Mos
kova ile b:r rınlaşma vapmakla ne 
ikazaıı.act kl'3ıl'lm d .lıüı-ıdüklerini 
yazmaktadırlar. 

MOSKOV ANIN TEKZİBİ 
Moskova, 23 (A.A.) - Moloto

vun Berline ~'decei'( ne dair ola
r.ak yabancı memleketlerde çıkan 
şayisılar tamamen asılsızdır. 
ALMANLAR TEKZİP ETIMİYOR 

Amsterdam, 23 (A.A.) - Mo
lotov'un yakında Berl"ne gelece
~haberi, Alman Hariciye Neza
reti tarafından tekzip edilme • 
meı.te ve umumiyetle sivrsi ma
hafil Molotov'un, önümüzdeki 
hafta zarfında BerEne muvaı;a,. 
!atını beklemektedir . 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 
Sovyet Harici11e Komiseri 

MOLOTOV 

Roma, 23 (A.A.) - Stclan~ A· 
jansı bildiriyor: 

Kara ordusunun yeni teşklla· 
tına müteallik olan kanun l{ıy;.. 
hası Faş:yo ve Korporasyonlac 
meclisine verihniştir. 

Anavatan ordusu, 6 ordu ku
mandanlıRı, 18 kolordu, bir rno
törlü kolordu, bir zırh:ı kolordu, 
bir seri kolordu, bir &Jplı kıtalar 
b;ı$rumandanlı~. 54 piyade fll'
kası, 2 mol:öı'.'ü fırka, 3 zırhlı fır
ika, 3 seri fırka, 5 :tlıplı fmka, hlr 
Zara - sterva kıta.lan kumand ~ 
lıiıı. bir elba adası kıtalan ku • 
rnandan'1iıı, 16 kara rnıntakda
rı kumandanlığı ve 16 kara fır
kaları kumandanlığından mü • 
teşek:kil olacaktır. 

Ordu cüzütreıılannm bu suret
le artırılması neticıesinde, yük • 
sek rütbeli subavların da arttınl
ması icap etmektedir. 

Ankara umumi Amerika 70 tonluk 
Kütüphanesi tayyareler yaptırıyor 

dün açıldı 1 milyon dolara mal olan bu "Uçan 
kale " ler 28 ton bomba ve 200 mil 
sür'atle Avrupaya gidip gelebilecek 

ANKARA, 23 (İKDAM Muho
birind~I - Ma:ı.rif Vek:ilJiğiı bi
nasının zemin kaıtınd.~ rmılhafa:ı:a 
edi.JımEilote ibulunaıı 55 ıbin cilıt ki· 
~Ankara halkının, mün<eV
ve-rlıarinin ve tahsil ~nçlıijtinin 

iısıtıifadeısiol nıunin etmek mak -
sadi}1eMruırif V<iki1li,ğjnce üç ;ıty· 
ıdanberi ıtanzimine ça!ı.şılan tAo
lkara umumi kütıüdhan~i· bul(iln 
saat 11 d,._. Maarif nilesi ve maıt- 1 
ıbuaot m"'ll.stWWt huzu.runda Ma.- ••• 
anif v .. ıali Hasan Ali Yücel ıtora
ıllndan açıfınlı"'lır. 

'""""'" ...... . ,. 
11 
Afrodit,, davası 

Mcıhkrmede müddeiu
mumi Peyami Sa faya: 

" Zavallı ,, dedi ! 
(Yazısı Z n•i sayfamızda) . , ... • ıw"' •• • ................ .. 

Bu 25 tonluk bir 1ngiliz deniz tayyaresidir. 75 tonluk Amerikan 
ta.y11areleri ne büyilk.ükte olacak kıya& edin .. 

Nıer.ıyul'k, 23 (AA.) - .Assoc:i-1 Dünyanın en bfi'Viik tayy~ 
.aıted Poesı Vaşinı(.on<lan bildiri- o:duğu sôyılent!n cUcruı Kale. t.i· 
ıvo.r: (Arkası 3 üncii sa11fada) 

Macar Başvekili Kont Te'eki 
Muhtelı.ıf alaylar şu şekLde an. 

1.ırılacaktır. 
Pivade ordusu üç bombacı 2Ja

yından, fırkaları teşkile mahsus 
yiirı p i v a d e .alavı, 4 rne
t~rlü piyade alsıyı, 12 Bersaliye
n alayı, 10 alplı a'ayı, 6 hücum 
arabası piyade ala"' ve bir ar
navut muhafız a.Jayınden müte
şekkiıl o ·ecaktır. 

(Arkası 3 üncü saufada) 
---

VARIN 

Senenin en gUzel 
edebJ romanını net· 

re ba9hyoruz 
-ı 

BAŞTA ESEN 
KAVAKYELI 

Bu eser ed,b}y-..,t a erni.miz
de mütUrn bir hadis.: yaratacak 
olan üstaıd SelOOıi İzzet s~d.s'
ıiın ilk telifiıdir. 

Yarından ilibarPn 

__ Ask, ıııtmı.p .. hcyecaııı w ı?enç
rıı:ıın en at:.şli çılgınlık arının 
en kuvveti'.lısi olM 

BAŞTA ESEN 
KAVAKYELI 

Sabr:odiniz. Bu büyük <ser i
cm yaza•bildilderirnb. siw am 
bir fikir vcıı:emiyor. ,,_ ______ -



SAYFA -1 

BOYOK TARİHi ROMAN: 1-ı.o 
-

GENÇ OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Mah Firuz, Şehzadelerin katli için 
Genç Osmana israr ediyordu 

- B;ıoon, Mı23tafu11 kalı.leyJ&. 

mOO.i Fati:lı Sultan Mebııı:ıeı, Kıa
D!IQllamesine uyıınaıdl da ne oldu. 
&. kaG.n seain kellen ~ -
du. M"'1llielret bi:r ~abuın .... 
Jıııde kı>:.ooaılctı.. 

- o" 900 p.işı...ı:ılr • 
~~ K.u~ ve kudnet f'iCiD. 
de lkeı:ı. y apacaıklannı Y"P"'Z2!'211 
s;nır:ı., n.adim oluısım)_ 

- Hatta, bir gün gelir ~ 
medikleri ı=cm:p Mustafayı hl
le teJar tahta çıkarırlar. 

Diye, Sultan Osmanı alevien
diıüı. Korkı::ttn. Ta.lı:ı:ik etti. P... 
dişalı da n.'.hayet valjcjesi- Pi 
_.ı,,,,tıclede bnhmdu;. 

- Valide mec:zu:p '.Mustafmıın 
Wılikesi yolı;:ur. Onn ka.tley le -
ıınS .tüzum,,--=dur. Onu talı. ta <;>
bnı> tecrübe ettiler .. Ondan teb
lik.e gelmez.. 

- Pekfilii, ~temizle 
- Şehzade Mı:r&t, şıefow!ıe lb-

nhim küçüktürler
- Sonra; 
- Şehzade Mehmet büyüktür .• 

Clnun katlııne ferman v&eyim.. 
Dedi. 

Valide Sul;tım ısrar ed.'yordıı: 
- Ü ciinii birden.. en mey uıw 

bud.JX_ 
- Olamaz Vali.ı.. .. Günaha ~ 

remem.. yazıktır masu.mlar.ıL 
Nihayıet; şehzade Mehmedin 

):atline karar verdi. Bu da Kız
~ası mes'elesi dolayı.sile kafa.. 
mı.da yer ettiğinden dolay~ idıiı. 

Sultan Qsmaı:ı, celladı çağlrdı. 
Ve, irades:.n.i. verdi: 

- Bana bı>k, şehzade Jııı:elımedi 
btleylıe!. 

Cellat, em sar.ı.yın yolımu tut
tu. Daha çocuk o'..an şeb.zade:ri 
Mail Peykerin dairesmden alını
n teşebbüs etti. 

Eski saıra~ vaveyla içinde kal
dı. Mıııl:ı Peyker bağın.yordu: 

- H;ıinler!. Alçaklar!. Çocuj!u
mu boğuyorlar .. 

Bu, acıklı bağırtılan iş?ten sa
raylılar, korlrnlarmdaııı daire!& 
rine ka<;>rp büzii:ım~erdi .. 

Nihall'E.'t, cellat Sehz:ade Meh
medi yakaladı ve, koridora sü
rük:J.edi. Şehzade Mehmet bağı
nyordu: 

•Osman Allahtan dilerim ki, 
ömür ve Jevletilı berbat olup be
ni ömrümden nice mahrum eyle
din ise sen dahi b lıı;ement ohni
yasm .. (1) 

Naima, tarihi, Sehzad'! Mehme
din •eh adeti hakk:mqa şu yolda 
mfüalea yürütüyor: 

• ... (~adeti sehzade Mehmet 
ban) çfuı padlşahı ikmpenah haz.. 
retleriıiliı bizzat ı:efeue azimeileıi 
mukarrer oldu sımuberi Jreriııııill.. 
-.lı Osman şehzade Mehmet l:ı:an 
def'i ~da~ fitne için, izaJ.e o
lımmavı mu..,at >ettiklerinde Ru
meı: kazaskeri Keına'.ett.iın Efen
di Ietva vermekle caıabı şehri.ya
ri kendi b«.raderleri iken ol şeh
ude: bil('.inaha rahmet:meyip na
hak yer" şehlt etmek:e gaddarlık 
eyledi)er lakrim mezbur Mehmet 
han bi.r laüf~e:ıruıyi.I şehzaıdei 
lı:eri>nülhasail idi. 

Kat'.ine hücum olunduk.ta Os
man Allahtan diJ.erim ki, ömür 
ve devlet'n berbat olup beni öm-

rümden ntıce maıl:ırum ey lediıı ise 
seu dahi be!ııre.ıneıı:t olıın.ı;ymmı 
deyu hatmi kel.8.ın edip şeh.i:t oı..
muş ol vakti yeiste söz derun v>e 
.inkisan kô0bi m.ı:ıhzım ;;}., ettiği 
beddua ica.bete karin olll$> zam> 
nı kaL!de mücazatı zuhur etıniQ
tir. Sehzadei mağdur pederLeri 
Sultan Ahmedin ay~ ucunda 
metfun ve makburdur Tecavü -
m.llah an seyyiatihim .. 

Tarihlerin ekserisi şehzade 
MehmMi·n katlini Genç Osmamn, 
Hunin sefer'De bizzat ıiışürak ede
~ orebep olaraık gösteriırlıer .. 

Ali Pasa., Mah Firuz Sultarun 
bir hendesi. ~ iıken veziri a
zam olduktan sonra: Bütün kud
retleri ele abn.a.k ;ç:n padlşahı 
doyurmıya başla:Jlllii\L 0n para
sız olan :iç ve dış hazineier:l ve
zirleri süru:p mallarını ııasbede
rek ve, ricali devleti haraca ke
serek dolduruyo.rdu. 

Genç Os:ınDJJ, Ali aşadan mem
nundu. Çünkü; beş parasız olıın 
hazineler altın il<ı dolup boşalı
yordu. 

A:i Paşa, kzz1ao: ai:ası Mustafa 
ağaıy:ı Mı.<ilıra sürdükten sonra; 
arlık or!z.da lı:irn.secikJ.er kalm&
mı:;lL Yalnız, hoca Ömer Efen
di vardı Padişahın yegane hocası 
olan Ötn'<!r Efendi nüfu2 sahibiı 
bir adamdı. 

Ali Paşa; Jozl.a.r-ıı.P;asile ömer E
fendiyi birbirine vurdurara.k kız.. 
!ar ağasının başıruı. çnrabı örmüş
tü. 

Şimdi sıra Ömer Efendiye ııel" 
mişti. Eğer, paşa Ömer Efendiyi 
saraydan def ey lemiye muvafiaık 
oluırsa arl1k k.,-;ıda oua ölüm ve, 
mAzıılivet yoktu. 

Ali Paşa; düşünüyordu; 
- Hocayl kime vurdurayım? 
NHıayet; buldu. Hocayı Yeni.-

çeri ağasile çab:şt.rrrrıak llıımdı. 
Ulema ve, Y eni.ceri mes' el eşi vü
cude g<ıtinnek -'erekti. 

Yeniçer~ ta:n:amik Ali Paşa~ 
muti -di. Çünkü; paşa, son devi:r
lerde giirülmemi.ş bir derecede 
Yeniçeriyi ~nlu. Yeniçe
riy<ı ikide birde maaşl.anndeın 

ı:ıayri mevacip ve, d :J'!!kler ver
diriyordu. Yeniçeri o kada!l- yüz 
bulınustu k:i, veziri azam, ne der
se onu yapmıya mühevva idi. 

Mısıra sÜil(Ün edilen kızlar a
ğasının ada.ml.an bire:r, b 'rer az
Jiolundular.. Hatta, Divarbe!ill
valisi vezir DilaveT Paşa da az
lol un:ara.k y<rrine padişahın siliih
tan tayin olund.u. 

Ali: P-; hi.r l(ü.n yen'.Qeri a.
j!:ıısını şu yolda kışkırttı.: 

- Ağa; haındo'sun ha.z>nede 
para bol. Yeni.çeri bol ihsan ve, 
ma~ alıruıktadrr. :&ikisi ı<ibi pa
rallıan: içeroe ka.l.ın.amdı:tadn-..• 
Tuka.t; yenic;eriler:n bıı; haline 
ulema ve, yobaz gii:ruhu haset ille 
bakmaktadtt. Her l(Ün aleyhleri
ne bin bir tezvir doğurmaktadır
lar.. Bunun önüne geoınek ge-
rektir.. ' 

- Evet, efendimiz ... 
-Ulema ve, yobaz.laır ... yen,;,. 

QEıri zotbalan; muhar~J.erde 
kacar o!d ular.. Adetleri defter
lerde resmen .altmış b:n ııöste
rir crlduğu halde on bes bini g-eç
m"2.. Ortalarda kol kalmamış.. 
tır. 

iKDAM 
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Türk gemile
rinin harice 
seferleri 

Komisyon dün çalış

malarına başladı 
'Ilüıı'k l?lf'lllilerinin ecnebi suJ.a

ra gi:tımıeJ.eıı.i içffi müsaade ed<'cek 
<il.aın 'lrorrrisyon kuru.lıı:nuş w dfuı 
sabah :M. M.ıa:ıılBka Limaın R>eıis a
ğLıııde, reis Bıed'ill< Ayan.turun b21r 
lka:nlıil;mda i1k toplanıtıısını yap -
mJŞtır. K.amisyon ük oJ,arak Ro
manıy;ııya ı;nrta.ka± ve diğer iıhra
oaıt nıailı.rı naıhııstırnıı:ık üzıeıre ha.
rzın:a:İıian Demıtncaş şilhl:ıinin vui
yetini te4lkiık etmiş, miisbet kanır 
ve.ruID$br. 

Bir iki saaıt içinde Müna&;aJe 
Vekiıle<ti taraıfından ıtasdi:il< edi -
l.en karar ü2"lrinıc. va;puır öğ>eden 

m-ı:ı.ra K.östeooeye hareket ~ 
~ir. Bu kaıraırdan an..u;ıitlığı ü -
zere, kami9y:on 'l1üıık iıbracııt mad
delerini tıaşı,yacalk gemilerin ha.
rici ~ine müsa<ıde edecekı
!ıir. 

Diğer ta.aftan ecnebi sırl.acd'a 
lbı.ılunazı ve cai!ın}an gemiler de 
ıııelıcliJoten sonra wıriyeiieri tet -
'k.iık ediliıcek ve mi.i<ıaiot ı;fuıi1len
R<ı reıkrar sefer m üsaaıd"'5i veri
leceikltir. Bu arr-ada mukawl.e :i:le 
muayyen müdkieıl!I.,.- için mütte
fiıklere kiraJanırııış v.aıpu.dara oo 
bu müddetler taımaı:nlarunc;ya ka
dar sefer müsaadesi verile<:e~ 
san ılrnaktadrr. 

BELEDİYE 

Belediye şube m~dJr
lerinin otomobilleri 

Roomi dairelıeııdeki o1:ttndl:ı.iJJ&. 
rin ao:a.mi deırecede taıh~ ohm -
mam hakkında hazı:rl.antlıil;ını dR1n 
ıhaiber verdiği:ın.i.z yeni kanuıı lQ.
yijhao;ı nazarı ilikkaıte almaraık :ııı... 
cıeıdiye şuıbe müdürlerinden ba:zl-
1a<rma ha.rc:i:rah he:'iaıbmıdan veril
mekıtıe olan otomobil ücı:"1tı:ıerinin 
de veıü yıl masraf lbüıtıçesindıen 
<;rlı:arıllması kaırar'lE!Şt:ıril!nıştır. 
Teflisl<ır w te'Jk"JkL<>r traırnvaıy"l>a, 
otıolbüsle ve en aciıl ·.-a:ııi'.)"'ıtleroe 
anc:nk taıksi t.ıe yaılaoaık.tın:. 

Su surat.lıe hey;ı:ıti feııniy<ı, ~lak:
trik, traınva.y, tünel ve Sular İda
reıleri müdü-rlerin<e ait kırınızı ta
lbele.ıi mcl<:am otomol>t::Jeni dıe bar
ziranrlan fühaıren isleımiyecelk!tir. 

Komedi Fransezi karşı-
lama ha21rlıklarr 

Cuma l.'fuı.ü alksımımdan itiıba -
ran temsi.I erine başhyaca.k olan 
Kaıncıd'i Fransez A!ıdıistl.,.. i o ırün 
sılba'l:ıı!eyin ekspresle şe<hrirnlıe ge
J.ecelcleıilir. Heyet Sirkeci istas -
yon.unda Beh:ıdiye Tırriıı:ı:ı bürosu 
şefi ve Şcilıir Tiyaıtrosu rejisö
ııii Eııbuğrul Mu1ı6m ii>e aı~ri 
tanrunıdan k~ılanaca;ktı.r. 

Garda avt.istl<ıre şehir namına 
'bir chuk"t> verilecektir. 

Diğıcır tarafitan Bıied.iy,,, Reiıslıi
ği bu münasabe'lle Tepe başınıık:
'k.i .Şehir Tiyat.rosu, nu te.kmill 
harici ve oohid kırsmıJ.a:riyle ley
Jaki re~ boyaım~rr. Salonla.
ve kol1n.rldar da taıın.iır ol llllm'UŞ
lardı:r. Localaır 15 - 20, Jro"tu;k,,,.. 
7 ve •mı. aısağı biWler de 5 lira 
dkınasına ra.lımen teikıı:nil ['OCa ıa.r, 
loolıtııklaır 5 ,tcenısil .için de saıt~lımll(r 

, 
1Sakarya vapu-

r unu İngilizler 
ı müsadere etti 
1 

Vapur içindeki ya
hudileri gizlice ka

r ya çıkarmış 

Bundmı bir müddet evvel 1 
~ Köskncedım ~ldığı mühim 

l ıniktarda yahuıli mühac.irleri 
F'ilistine l{ötüren Sakarya va. 
purunun lngilizler tanıfından 

. müsadere edilerek· Beru ta gö

. türüldiil!ü tahakkuk etmiştir. 
l Sakarya İngiliz hükfuneti • 

nin müsaade etmemesine rağ~ 
men i~indeki yahuılileri mo -
törlerle gizlice karaya çıkar -
mak istemiş ve bu sırada ya-

! kalanmıştır. Geminin koordi· 
1 nasyon heyetinln son kararına 
l rağmen memlekete dönemiye -
\ celil anlaşılmaktadır. Bn yı>I· 
! da teııebbüsler yapılmaktadır. 
tı._ . -~ 

Gemile!:de pasif 
korunma işi 

r cchizatı taman1 ol
mıyanlara sefer yasak 

Mmtıa!kıa Li.:ınan Reisi V ekfılıet
ıtıen aı.rlığı bir an.!rJ<ı. µasil ko<:TUIJr 
ma terilbirl-eriııi ta;mamhyan ge
ıniılere dii rden itilbaııeın seter mü
saadesi. vemıeıniye lbaş1amıştır. 

Dün .Jİ!naırııda.n hareık>cıt etımak is
ıti'Y""ll IW>hln gemiler kxınıl<rol e-
d':ilııniış, bir QQlolaır.ı.nda pasif ko -
runma ıtıeşlcil:aıiları ıııclksa.ıı görül.e
rek hareket. müsaadesi vı.:ıri:lm:ıe
ırn.iştir. Her ""'1"..!ıde e!lüp1er leş -
lk:iı:1t ;Re mü. e:ı... .:.::ı-c n.dcdin..--e l(3IZ 

ma&1rosi, .ki:rec kaymağı ve 'kum 
truib:ı.lan buılunrlurnnaık moobu -
yeti vıardK. 

Eyüp otobüsleri tatil mi 
edilecek ? 

13-e!ccli."e Reisfi.j(i Ha. 'ç vapUJl'
Imı yolcıı1arnıın aza:.ınasına se -
ibep ohralk gösterıi1«n Elyüp 00>
ıWs:erinin faal.iv atini <tıa'til eıt -
m.:1k i~·in te~kik'.er yapnı.m'3ldır. 
Bu ot.obüslerin vı1 ı&: yoku n.ak
:liy>tııtı ve temin elıiıkleri kaıı:lıar 
ibu ınaıkııaıt'.a ıgö2rlen geı;irİ'liınek -
edir. 

IDii\'eır tıı:ralit!ıın HJalic ci........uııda 
aıçuı:n falbriı."l<:a ve İ$ yerle>ri pey
d: .. pey oofıt>lrlı."1 ve bu;raliaıııd. iki 
haLkın savısı da a;ııtıtığı hande Ha,. 
ı]ıiç vapur:ı..n isletımeıITTıin el'an 
kfü- cıtımemesi 3"ID Jıeıri de ıı:1-rıca 
aıra,ştJrıJmaJrhdrr. 

Balkan kır koşusu 
bugün yapılıyr · 

Balkan lkı.r h"'OŞUS)I b~n Yu · 
nan, Yu,.,aoslav vıe Türık aıtıeıvleri>
nin işti.rakiy le Heyılxd.i Adada 
saaıt 15 de 7500 matreliık !bin: me
safe üzerimJ;e yapı.J.xaktıT. 

Tırhan vapuru 
Kazasında 
Mes'ul/er 
Kaptanların mahkemeye 

verilmeleri kararlaştı 
Tıı1ıan VJllPUTunUU .Alaııiya ci -

varmda karaya otunınasında ka.
lbalıaıti gi>r.ü1en kaı:ıtacların matı -
ıloameye vı::ıri:Jııne.Jeri karar.aıjınJ,. 
7ll1Sl.>r • Miünaıkale Veka.lati bu 
hısu·sta son ta/b!ldloatı ya:µınaıkıta
<lır. Bu S€'Ile i~ d.i.ğer deniız 
}'l>hları vaı:rurlarının karaya oıtııır
ma.;mda kaıbaılııaıti ibuillnduğqı !es-i hiıt edi en kaptanlar da mabıke -
rnıoıve vertkıceıklerdir. Tırhan ka,. 
zasından ha11Jine 100 bin &adan 
iacla zaıra.ra u~anı~rr. 

Sarıyer. Kilyos arasında 
otobüs 

Sarı.l"".- :i'.- K:ilıvoo arasında <J4ıo.. 
büs iıı*ttiı1mesi Belediye Reıslı
ğiı:ıce ka.ral'l.aı$trrı.lıını"1tır. 

Bu haıt:ta şimdi.ilk :ilki oto006 
tahsis olun_acaıktır. Her isti.ven 
otobüs sa.hibinin müracaatı ka -
bil<! ohınacakıtır. Faık.aıt; <Jtobiis -
ler 8 er kişilik ollıcaıkıtrr. 

Yoku naıl<J.1yaıtma njsanın onu.
na kadar baş:anı l..ıcaktır. 

DENİZ 

Düdük çalan İtalyan ge
milerinden ceza alınacak 

Dün liımanınuID:a garkµ bir hfı
dise o1mustu.r. Sirkeci nhtımı
na yanaşık bulunan İta:lyan g>e-
ııniıh.-inin birdeıılbire dii dü'kloeri.
ni ca.Janıya ba.ş1a.dıJtlan röru.:müş
Wı:. Bu yüzden alfil<w:laırlıı.r te
liışa düserek bir tehlike olduğu
nu sanıınııs'.ar ve hadise ytri-n.eı 

derhal molörlıer göndermişl<ırd±r. 
Faık:ı.t sonraıdan kaıtolıi!k yt r.tusu
nun i ık günü münaseb-.ti yle dü
dü.k.l<:rin ça'.ındığı Öj!;reni'lmiı;, 
'kautanlar L>man Reisliğine d'a -
vet -E<dileTek so.ı,gı.rya çekiılııniş -
lerdıir. Ni.zam.ıarırnı.z l:ıöyfe bir 
dini mımı.si.me müsaade ılımedi
ifuırlen garni2.eııd.en ceZa alınacaık
tır. 

MÜTEFERRİK 

Eminönü Kızı!ay kongre.si 
Kızı.J.aıy Fııninönü merkezinin 

OO'lle!iık kem.gresi dün öğl-eıden ~ 
ra TioBO'.':lt Odasında yapıl:mışi-.r. 
Toci:.n.tıda İsta.nbu.. Parli mfüet. 
tisi Tevfi!k FLkrel: Sıl'<OJY da bu
Jq;nımtJSbırr. 

idare heyeti reİSi Atıf Öd.Üıl bir 
senelik fu::ıılivet raıxmınu okuya
raık Elminönü merlte'Zinin bir se
nede- 23800 lira varidaıt b:ıınrin ııt
ltiğlini aza mi!kta:.ının 7190 a çıktı
ğını, relze'.e feıalretrz;ed:v erine 
240.337 lira~ı.k nara yar.dırrıı ~ 
22552 parçalık esya yard'mı.ı ya -
pıklığını bildirmiştir. Burulan 
baoı..lu;. Kı:zıl.aıyın Eıminön.ii merke
zinin aıyni ı><aıe icinıde bi>r rok 
faıki.rke iılac, e]b.ise d<Lğ11t..ı:ğı, 
ııneık:tep .taı'ebel>eırine yemek ver
diPi anJ,asıJı:nı."1ır. 

'1) Naima. Cilt 2. S: 187. (Arkası van) ' <h.r. 

Baı'lk>ın'a:rıda iı.ılı: defu y~:ıJ.acak 
ol!;ın oo müsabakaya epey z:a -
maındiaıfueri kampta bulıınıan aıt
lıeıtiLeriıırıizden Rıza Maıksut, H ü
seyjn, Mustafa, Gahpb"ı mıüte -
~elkık.iıl .eıki-p ilştiırak edec:e!k;tjrr-. 

Faıaıliyet r<>porunıım kalbuliin -
den sotl!"a Y<'ni idaıre hev"1ıi se
çillımjş, meı:ikezi umınni heyet 1ıop-. 
cıantılarma murahhas o:la:raik Atıf 1 
Ödlü! iDtmap olunarak tD'p.l!aııııtıı 
~ V'€'ril<rııişbir. 

M. Sögen'in keç!si 
Yazan 

Alphan•• Darıd•t 

-2-
- Ya isteğin nedir-? Ne Uıti-

yorou.n? 
- Dağa çıkmak istiyorum M. 

Sögen. 
- İyi amma, yazık deiiiıl mi 

sana, dağda. kurt olduğunu bil
miyor musun ... Karşına çıkınca 
n.e yaparsın? 

- Boynuzlarımla tosılarım M. 
Söııen. 

- Boynuzların kurda vızgeLr! 
Benim, send""'1. çok daha boynuz
lu keçilel'Jmi yedi... GeQen sene 
buradaı<i zavallı ihtiyar Rönoyu 
b.ldin ya? Teke kadar az>!ı, kuv
vetli, ağır b:>şlı keçi idi. Bütün 
gece kurtla döğ~tü ... Sonra, sa
bahleyin, kurt an.u kaptı. 

- Vah zavallı Röno vah!. .. 
Zaırar yok Mösyö Sö~n. bırakı· 
nız beni dağa çıkayım. 

Mösyö Soı:ıen: 
- Sen b:Jirsin Alı'ahım! Dedi; 

bu keç-"l<"rime ne yapıyorlar a
ca P? İş,,, kurt bir tanesini daha
yiyecek... Yawna vak... Senio. 

Tüı kç~sı 

Selami lzz..t 

sana rabnen kurtaracağım kah
be! İpini koparrnandan korktu
ğum icin seni ahıra kapıyacağım, 
hep orada kalacaksın, 

Bunun üzerin<ı M. Söge.ıı lo€ç.i
Yİ ka<p karanlık bir ahıra soktu, 
kapıya da c:ft kilit vurdu. Ne ya
zık ki. pencereyi unutmustu, da
ha arkasını döner dönmez, kiiçiiJ< 
kaçtı ... 

Gülüyor musun Grenguar? El
bette ~ersin! Malüm, sen ba
bacan M. Sögene ~ keçilerden 
yanasın... Fakat bakalım biraz 
sonra ıııene giil€bilecek misin. 

Beyaz keçi dağa ayak basıncı>. 
her ~r ve her şey hayran kakh. 
İhtiyar .ı:amla:r hiç bu kadar l(ii
zel şey ııörmemişlerdi Onu, kü
çük bir kra>iıçe gibi karşıladılw. 
Kestaneler, dallannın ucil<ı ok
şamak için yere kadar e~or -
!ardı. O geçerken, yaldızlı katır 
tırnakları açılıp yol wrlyocı.ır, 

alabildilleri.ıı.e güzel lrokuyorla!'
dı.. Bütün dağ, onun şerefine bay
ram yaptı:. 

KecMn"'rin ae bıııdaı- mas.tut oJr.. 

dufıunu tasaVVtlr edersin Gren
"'1Jar!. .. İstediği gibi hoplayıp ot
lamasına hiı;bir engel yoktu,.. 
Cayır diye buıradaki cayrra denl.r
di! Bovnuzlaın aşıyordu! ... Hem 
tle ne çayıx! ~ diş, ,:nce, ]>ezret-
1i bin bi:r türlü ottan yapııl!ınış
tı... Tarlanın çayın gibi değil -
di ... Ya çiQekler! Büyük mavi çan 
çiçekleri, uzun kabuklu erııuv"n 
yüksüık otlan, baş döndüren öz 
suları t·aşkın bütün bir yaıbani 
çiçek ormanı! ... 

Beyaız keçi, Y"n sarhoş, ayak
lan havada içlerine ııömülü -
yor, yere dökiilmüş yapraklar ve 
kestanelere kanşanlı:, yokuş}ar 
boyuncaı yuvarlanıyordu ... Son
ra, ansızın, bir sıçravıı;ta ayağa 
k<illı:ıyordu. Hop!... İşte başı ön
de maki.slerle $i.ınşu·liıkl.erde ko
şuyor, hazan bir tepecikte, bazaın 
bir hendekte, yıikarda, aşağıda, 
her yerde görün.i.iyordu ... Sanki. 
dağda M. Sögen'n on keçisi vaır
dı. 

Böyle sanıbrdı elbe>tte, çünkü 
B!ac.ketin hiçbir şeyden pervası 
yoktu. 

Bir sıçrayışta koca dereleri a
şarken küçük ve nem1i toz için.
de <kalıyordu ve kıllarından su
lar sızarak ya.ssı bir kavaya uza
nw l(Ün(!Şte kurunuyordu... Bir 

aralık, ağzında b'.r san sıclkım, 
bir yayl:anın kenarında yürürken. 
ta asağıda, ovada ak dik<ınler'e 
<;>evrilmiş tar lasile M. Sögenin e
vini gö.rdü. Gülmekten gözleri 
yaşaırdı. 

- Ne de küçük! Dedi? Orada 
nasıl oturmu"'1ffi? 

Zaval'!ıcık! Kendini bu kada!' 
yüksekte görünce hiç değilse dün
ya kadar büyük olduğlınu sanı
yordu. 

Herhalde M. Sögen.'n keçisi iyi 
bir gün geçil'di. Akşama doğru, 
sağa sola koşup dururken, işti
hıcılı • ·tih-alı yabani asına dalı 
yiyen bir sürü dağ tekesi arasına 
düstü. Bizim beyaz esvap:ı hu -
varda hevecau uyandırdı. Ya -
bani asma dıdmın en ;yi tarafı
m ona ikram ettiler ve hepsi de 
zarif birer aşık tavn tak:ndılar ... 
AnlasıldıjV.na göre de - Amma bu 
aramıWa kalsın Grenııua:r - içle
rinden biri, siyah 'Postlu bir dağ 
tekesi B'anketin bostına g"tmek 
bahliy<ırhl"tına erdi. iki aşık, bir 
iki saat onna'Illarda kayboldular 
nel-er konuştuklaru:ıı öi!renmek 
isterseıı l(it, _göze ;görünmeden 
yosoolar arası:nda akan geveze 
pınarlara. sor_. 

• •• 
Ansızın rüzı;ii.r çok sert esıni-

ye baş'adı. Daj( menekşe ren,gine 
büriIDdi.i.; akşam oldu. .. 

Mini m:nı keçi durdu: 
- Ne çaıbuk! diyip şaşakaldı. 
A.şaiitlarda tarlalar sise boğul-

muştu. M. Sögenm tarlası siste 
kayboluyor, evin de vanız ince 
bır duman tüten damı ııöriinü -
yordu. Geri götürülen bir sürünün 
çan seslerini duydu. :i.c"ne bix ga
riplik çi)ktü. Yuvasına dönen bir 
Akdo{'an kuşu kanatlan.um uci
le sürünüp l(eçti. Blanket iiro&
di ... Sonra bütün dağ uludu: 

- Hu! Hu! 
Ak'ına kurt geldi; çılgının bü

tün "1in aklına 1<elmemi5tL.. Bu 
sırada ta uzaklarda, ovada bir 
boru öttü. Bu son bin' ümide daha 
kapıkını M. Sögendi. 

Kurt: - Hu! Hu! Diyordu. 
Boru haykırıyordu; - Geri 

dön! Geri dön! 
Blanket geri dönmek ıistıedi; fa

kat veledi, ipi, tadanın çitini 
hatırlayınca, arhk o hayata ta
hcımmül edemiyeceğini düşün -
dü; geri dönmemek daha. doğ
ruydu. 

Boru OOınüyordu af'tık. .. 
ı Keçi arkasında bir yaprak m.-

1 şırtısı duvdu. Döndü ve karam
lı.kta dimdik iki kücük kulakla 
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Afrodit ~valara 
Peyami Safa dün müdafaa
sını yaptı ve müddeiumumi
nin iddialarına cevap verdi 
..Alfn:odiıt. davası ~ 

.e vu.lı>u bı.ılru.ı neşriyaılıtan dol:aı
yı miiıkie:iıııımumi.l:iıl: taırafıınrjan 

.cuımhuriyet. g021ut.esi. neşriyaıt 
rnüdfuü Hikmet MÜTuİıi ve mu -
ıarrir Peyami So.fa ailicyihine aıcr 

l:an davaların m~iııı.e dtü!n 
Alltıncı .ı\s..ıi.y e reı:a ı.ıalık€tIDesin -
de d~ıım ecfilrni.şti!r. 1 

Dünıkıü celsede muılınırır ir Peya,. 
mi S:ııfa :ı::ıüıJlaf<>asuıı seııcletırı::ı.iş\Jiı. 
Pe Iami Sa.üı ııııüıcJclıeiuımuıınini!ll 
gec.wı celsedeki iddianamesinden 
baıhs..-rlerek şıöy Jıe demi$;ir: 
•-İddia makamın;n esas hak· 

kındaki mıltaleasını hayretler i· 
çind.e dinledim. Çünkü iddia 
makamı bu dava arın sebebini, e
sasını ve bünyesıni teşkil eden 
yazıları ve içınde »ııç unsuru t.,_ 
liikki ettiği cümleleri teker teker 
ele alarak tahlile hiç ya~--madı 
ve biT tanesi müstesna olmak ü
zere sekiz deli"den hiç birini 1"ed
detmeden cevapsız bıraktı. Bir 
muharrire her hangi bir ~ ..,.,. 
çunu yükliyebilmek için iddia 
makamı, esas hakkındaki mü
taleasını söy !erken yazının için
deki suç unsurları ile ceza ve matı-1 
buat kanunları arasındaki münıY 
sebet.eri tayin etmiye mecbur
du.• 

Peyruni Safa müteallcilbeu mü~ 
deiumuımiinin cevaıps.ı:z bıraktığı,
m söy~. ıdiği yed!i d'l'.ir.;i birer lı.iırer 
anlaıt.tı ve iddia makamının cda.
vacı ıb.i2iz, .başlıklı yazıdan 'baz> 
oüını.l:eleri kald.ıraraık ha!kaıret su
ci}l ıe ıh'Ddisini ieıke'.eınellı: iste
diğjni söyli~ek şöyle dıavam 
en ti: 

•-Müddeiumumi Hikmet Onat 
Yeni Sabah qazetesinde beni pat
ronuna vicdanını satan ahlaksız 
biı' adam gibi göstermiştir. Ben 
ise bu hakarete verdiğim cevap. 
ta müddeiumumiyi namus u ve 
muhterem bir adam o arak tanı -
dığımı yazmak sureti-ııle kendU."i
nı bir kere daha teı 1ih ettim. 
Bana hakaret eden miiddeiumu
mı olduğu halde. hakarete uğ
ramış gibi benim aleyhime dava 
açmasına iddia makamı ne buyu -
rur? 

Ben Hikmet Onat aleyhine 
bir dava açabilirdim. Bana bunu 
tavsiye edenler arasmda Ad iye
nin yüksek rüesası da ı·aı·dır. 
Fakat ÖTıüne ge en Türk münevve 
Tini mahkemeye süriikliyen o zatı 
l>'..ıçıu sandalyesine bturtarak ma
kamının prestijini düşürmek is
temiyorum. Bu da beniT!ı adalet 
makamlarının itibarına ve haysi
yetine gazetelerde haka,-o:dmiz 
beyanat neşreden o mü(edi1ı.mu .. 
miden faz a ı'iayetkiir •>lclı;•]ıımıı 
isbat etmez mi?• 

M<iiılıealkiben, iıd.d.ia n~' kımu.
ının haıkaret ve kn.k.;d ar--mdaıld 
fa:ıikı van 1Ş a.ıı.1attıi(ına işare, edJe... 
rdk bu bınıusta muilııtııilif m.isııJ
il'er le terııkidin ve hakaıreıtin fark
!Ları.ıı.ı u= uzun iızah <ıtrtıi ve Av
!IUP"Illll l'ilberal maıtbuatında şa -
ilııs:'aT a aıİlt renıkidl ıe rin ilı edelfi, 
'Yaıri kaısııt memı'.ekeıt mıtın.ha.ü 
ise en ağır kıitlüırlıerin bile haıka
.. eıt sayJ;]:aıını.yıa.cağım, Avropa maıt
lbuaıtınd'a memlekeıt ım<ıSelel'eri 
etraıfmd:a 'h<iıkuırııcıt rica ı aleyhine 
çok ~rr ciim'.,Jer y azi1dığı hal -
de bunlaırın bir tendrid mahiıyetia:ı,. 
rle t'e::akıki eılı iliğini söyledi vıe 
şöyle devam etti; 

•- Aksiyon Fransez Ba~ mu· 

panldayan iki l(Öz gördü ... Bu 
kurttu.• 

• 
• •• 
Iri yarı; depren tisiz, arl<a. ayak-

larına oturmu.ş, m:ni mici beyaz 
·keçiy.e bak>yor, evvelden QeŞ
nisine varıyordu. Nasıl ol'Sa ka
pacağını bildiği için, kurdun a
celesi yoktu; Fakat keçi dönünce 
kötü kötü gülırı>ye başladı: 

- Ha.! Ha! M. Sögen.in keçisi; 
ve kırmızı koca d.::ıın; kav dudaık
larına sürüp yalMıdı, 

Blanıket kurtuluş olmadığını 
anladı ... Bir an, saıbahleyin ıkaı
pılınak icin bütün groe döğiişen 
ihtiyar Röno'nun macer.ısını ha
tırladı ve hemen kapılmak daha 
iyidir dedi; sonra caydı, o ki, M. 
Sögenin cesur keçisi odi, boynu
nu öne doğru eğdi, bovnuzlaınnı 
uzattı. kend.ini müdafaaya ha -
zırlandı ... Haıyır kurdu öldürü
rüm ümun•le de_ğhl - keçil<ır kurt 
öldürem-ezl~ - aııı.cak Röno kada.r 
uzun daya;na>bilecek mi diye me
!'ak edivordu ... 

Bunun üzer.'n.e ejderha ilerle
di, küçük boynuzla.r hare!rete 
geldi. 

Cesur keçicik, n<ı de candan 
davraruvordu ! Belki on lrere, ya
lan sövlemiyonım G""'1guar, so
luk almak i'Cİn kuırdu ger.'lemiye 
mecbu~ etti. Bu bi'r dakikaıhk fa
süaJaırda, aç g<Wö, hemen tadı-

lıaniri Leon Dode Briyan·ın Ba.,
vekiııik zamanında meıres!eriyle 
geçırdıği hususi hayattan bahse
derken cBaşvekilin boynuzlan 
yı.dı.zla.rın seyrilseferine mani o -
luyor.• satırlarını yazmış ve bu 
ha.ı·p çıkıncaya kadar zaman za -
man Başvekil ve Nazır olan Saro 
için .Goril Sara. demı.ş ve bu 
sıtatt bu isimden hiç ayırmamı,t
ıır. 

Diğe'I' bir çok Nazırlar için kuJ
laııdığı tabirler ekseriya şöy.e -
dır: •Veba jareleı~, alçaklar, ka
tiller, hırsızlar .. • misal. "1' binler
cedir. Bu gazeteler aleyhine bu 
yazılarından do!ayı hiç bir dava a
çılmamı§tır. Ha buki ben ne yaz
m~ d.a aleyhime dava açılma.. 
mıştır. Müddeiumumiye Goril, 
Veba faresi, hırsız, katil, a.l>;ak >m 
denıi1im, Hayır .. • 

Peyaııni Safa mütea.k1ben, Türlı: 
maltlbuatının nez:ı.heti..tıde.n ıbaıh -
sed.e1:ek ıketl(\islınin yazınında san' .. 
aıtkıaa:a ve san'aıt .eserlerine ka.rşıı 
sttern halmrle yapı.Lan n~iyaıtın 
lıaltik<ll.erine iı;;aret etıtiğini ve 
müdıdıeiımıu.ıniyi bu 21ilhniyeti.n 
çerçi.'Vesİ'llden cıkaıım.aık için d.eı 
ad.aııet kııvvet!eı:i.ııin inkılap cıe.p
hEsinrle yer alacağından emin o.b
dU;itlınu kaıyd>eUtiii!inıi. ve fazla cla.
r aik müddr..riuırnuminin haıka.retiaıe 
lk.a:rşı Wlll1.l1 namuslu v,e m>Uhiereıın 
lbiT adıa.n1 Olrlul:unu yaııdıil;ını iı.ed 
sürerek: 

- Nezahetin bundan fazlası 
mesleki vazifemiz hesabına reza
let olur. Dedi. 
Bun.daın sonra, id<lıi.a maıkaırnı -

nın eV'\iıcJık.i celıseık, ortaya aıbth
i(ı maıtbuatıın. taıhaıkıkiiımıi.i mese
lesine temas ederek şöyle devam 
e-;ti: 

- İddia. makamt matbuatın ta
hakkümünden bahsediyor. Mat· 
buat tahakküm et mig dıı ne ol -
mU§? Hıkmet Onat hilUi yerinde 
oturuyor ve aleyhimize dava üs
tüne da.va aı;ıyor. Hiilô. Adliye 
ça.tısı altında haklarında talep 
edi!en cezanın cins ve mahiyeti 
bakımından bir gazetecinin bir 
do.andırıcıdan bi,. fikir adamının 
bir luı·sızdan, biT edebiyatçının 
hir karmanyolacıdan farkı tıok -
tıır, Tahakküm eden kim? Mat· 
buat mı? He'/' gün bu suçlu is -
kem!e!erine memleketin münev
verlerini oturtan, her gün saat -
lerce ve bO§ yere yüksek mah
kemenizi oyalıyan, devleti, mat· 
buatı ve muhamr:eri boş ııere 
mas-rafa ve zahmete sokan biz mi 
yiz İddia makamının matbuat 
hürriyetinden anladığı her gün 
bir gazeteyi, her gün bir kaç "'"'" 
harriri hapse sokmak mı? Teşki
lıitı Esasi>ıenin vicdan, fikir, ten-
kiti hürriyeti dediği şey memle
ket münevve'l'leriniıı bir zind~ 
nın demir parmaklığı arkasında.. 
dillerini çıkarmamaları mıdı-r? > 

Peyami Sa:fa bwırlan .son.ra. 
c<riıc'i• Jrelittı:ııesiıı.in •irtica> ile 
lbaŞka baŞka manaı1a'l1da oJrluğu -
ııu anlııitıtı ve: 

•- Gayem beraetten ziyade, 
bütün memleketi tesir içinde bı· 
rakan bu davaların adaletle 
bitmesidir. Mahkemenizin mem
leketi ve adaleti en yüksek irfcııı 
ve vicdan seviııesinde temsi! e
den bir kara,. verecğini biliyo-r ve 
sükunetle bekliııorum.• 
Diıyerek müdafaasını. bitirdi. 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

nıaı doyamadsl"tı çayırdan bir tu~ 
tam koparıyor ve ııığzı dolu dolu 
ııene döğiişe dönüyordu ... Bu bil> 
tün ı:ıece sü.rd ü. .&:ada sıra.da M. 
Sögen.'.n keçisi duru gökyüzünde 
dans eden yıldızlıara haıkıyor, ve 
kendi kendme : 

- Ama.n·diyı>rdu, bati taınye
ri ağa.rıncıya kadaır dayansaıın ... 

Biri biri ardı sıra yıldızlar sön
dü. B~anket boynuz,, -kurt diş 
hamlelerini daha sı.klaştmiı .. : 
Gökhitimler'.nde solgun bir ışık 
belirdi... Bir çiftlikten, bir ho
ırozıın kısık ötü.şü yükseldi ... 

0'.nıek için l(Ünün doğmasın
dan baı$ka bi.r şev bekl<emiyen za,o 
valh ha-vvan: --Oh! Dedi ve kan
la lekelenm~ güzel beyaz kürkü 
yer.e uzandı. 

Bunun üzerine kurt :mini mini 
keçinin üstüne atıldı, k.aptı. 

• •• 
·. All:ınaısmarladık Grenııuar! 

Bu hikayeyi ben uydurmadı.Jn, 
Eğ>er bir iüri ProvanSayıa .ııeleceJı: 
olursan yerlilerden sık sık din -
lersi.n: ·Mösyö Sögenin keç'si bilr 
<tıün ,gece kurtla döğiiştü, sonra, 
sıllıah olunca kurt anu kaptı.• 

An·'fııvorsıın ya., Grenıguar: 
•Sonra, sabah o1unca kurt o

nu kaıctı.• 

-Bi'TT.t-
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,.,.,.a iiarı hl tefrltra: -----. 
ALLAHIN AR LAN/ 

SAYFA -1 

Fransız kabidesi 
toplandı 

Maliye Vekili yarın 1 Defterdarlar ara ında 
izahat verec"k . k"I t . I 

Hizmet erbabının ver- yeni na 1 e ayın er 
· · k Aıı.kara, 23 (İKDAM Muha!:Ji>. t.eıdaon Salih. Çoruma f'a.nıa.kluı--

Ne ,;ize! ve ne bal gibi bir ni
ha•entti o!. O, ı,:ayet ı;üzel ve bal 1 
5'İbi ıı.ihivendi, b"'l, evveliai gün, 
iii[l.e-·e yakın bir kıraathanede 1 
di~ılcdim. İceriıle bı ıı.de~ rit 

1 
I 

oıl.wuş bir ihtiyardan ve hır de or- J 

ta ,·aslı. Allahlık bir garsondan 

-N. 

mr, inso sız bir tebessümle, artık 
darbeyi indirmiye hazırlandı 

(Ba.ştanıjı 1 incı S11yfaıia.) 
l:ıiliye nazın Heori Rıoy'm K-~ 
maıııw. 1.arabndaııı teıjkıi:l edilen 
ruırıı .ı.. Mrmi- aza sıfaltiyle 
dahil olrooışıbulunc>uııunu kayde
diyor. 
F'RA.NISIZ GAZETELERİNİN 

M,ÜTAU!)ALARl 

gı erıne zam yo ri:nden) _Hakkari ~ defterdar muaviıü'ığine I:.t.anbul 
başka kimseler yoktlL llen, ber- ! SQ 0 
mutat orada bir 4evler çi:liktiri
yıırdunı, tirit olmuş ihtiyarcık da 
ı;:ilııdclik gazetelerin birini, yarı 
cehri b '.r sesle, hıfza çalışıyordtL 
DerJ..en, nrla vulı, Allahlık gar· 
son kalkıp radyoya yanastı ve o
nu, bir iki karıştırdıktan sonra 
Mısırı adı. Mısır, o saatte galiba 
)anık ve hayli durj!llll bir dua 
gibi bir şey ~kuyordu. Fakat bi
zim orta ya,.lı, Allahlık guson, 
aederu;e bunu bcltenmedi ve ma• 
kiB<yi biraz daha karı . tırdıktan 
sonra k:arşııruza ince mi ince, na
zik mi nazik, süslü rnü süslü, us
talıklı mı ustalıklı, ayni zaman
da pek sakra.k, pek kıvrak, pek 
oynak bir nihavent parcadır çık
tı. Bunda gülte ve ağızd. n teren
nüm )oktu, salt çalı:ılar tcgaDnİ 
ediyordu. Ben, önce bunu her 
hangi bir Jşarkının aranağmesi 
sandımsa da sonuna kadar bir 
insan sesi duyulmayınca ~dıın 
ki, sırf çalıplara ıruJısus bU e
sermiş! Amanın do.;tlar, o, -
ıı:Wıel, ..., bal gibi, ne göniil alıcı 
bir nilıiventti o! Çalıwrlr.en :ı.ila
nimden kimler ve neler geçmiyor
d1L En eski >;e en nıeşhur beste· 
kirlarınu<dan eıı yeni ve eıı is
tidailı san'atkiırlarınw.a luııiar 
ziluümde resmi:;eç.it yapmQ'an 
kimse kalmadı ~L. Eskiye de, 

Paris, Z3 (AA) - Rırvas: M• 
buaıt :hüLiı>ası: 

An.!t>.ra, 23 (İKDAM M~b>- na Burdur defterdıirı Nu&ret, muhasebe müdürü \'ah;t, To.k.aı-
rfaıdczı) - Malı.ve Vekili Fuat Bııırdura Er=can cief •erdarı da Ordu defterdarı Abbas. ff yar-
A!ı; alı. Pazartesi ~ü bütçe en.- Vehb.. Erzıııeana Sinop defte!"" bakı:ra Tokal defterdarı Cevdet, 
cürr.cıuıdc 9~ bütçesi hakl.m<la darı Hikmet. Sin.oba Çorum def- Orduya Divarbakır defterdarı 
izahat verecektir terdan .Salih, Qorwna Çanakka- Baha, Coruha Kükfhya ddterrum 

!B. M. Meclisine verilen ~ ik- le defterdarı Cemil, Çıınııık.k.a.le Ank def 
... - ··!. - -....... rük· vn ·-'-ıs' ar' ·r, ad- ef rd H"" .. Tahsın. Kütahyava ara -""""· ~~.. ~ "'""' >« ye Zon.guld<ll< d te an usnu, 
ı... e, m:iliye ~ bütçe encümen- Zonııuldağa Ankara defterdarı te!'dan muavooi Hasan ncloil ve 
}nrıne havale ed-Jen vergi liıyi. Remzi, Ar.kıl!_ax_a _İstanb~ def - tayın edil Ol Ş ero'.r. 
haia.n.T"ın bir" cisi kaz;;aıç ver.ı;
si l::anunun<la tadiılat vaııılması.
na ch.ro.ır. Bu l avına ile t..cari 
ve sınai teşebbüslerden vesair 
is ercl n aLnmakta olan ka%anıc; 
v~isinin n· beti.eri arttınlmııkıta 
ve :mdive kadar mükehlcfıi!yet 
haricinde k alan b= müesseseler 
de \1'Cllrliı mükel.'.C<fiıy. llbe ;ıtıhıal e
d.Jıı,cictedır. 

HUmet erbabından alınmakta 
ohan .kazanç verl!iı;inıiaı. nisbetle
rinde bir de~iklik yapılmlllnış
tır. 

afıa Vekili 
Dün Bergamaya gitti 
.'İrmir. 23 (A.A.) - Naha V~ 

lıı lı ııenera! AL Fuat Cel:.esoy bu 
sabah saat 9 <la refakati.ndcl<i ze.. 
v~tra birlikte otomobille Ber;:a
ınava gitrıt.,tir. 

Nafı.:ı Vekili o h.av~Gkieki su 
~ri. hak kında te1ıkı :kle: de bu -
hınacak ve akşam ~hrinı.i.< e d~ 
ınecektir. 

Moskova. Ber1in 
Roma 

(Baştarafı 1 inci sa11fada.) 
Be'ıı:rad, 23 (A.A) - Ha"Vas: 

Varı R.bbentrop'uıı ya.kında Bel
,,-ada geleceği hıtkkında bl.ll'llda 
ısra:rlıa dönen s ay i a l ar sa
liilıivettar mahftlleroe tevit edil
memekte ve mezkilr mahfiller bu 
hwıust hiç bi.r mııdüm2,tlan ol
mad•~ını bilii.rınekted:irler. 

Bununla beraber Almanyanın 
diTılomatJ< ve ticari ı;ivasetini.n 
yaJıım doj?uda faaliye tini hlr kat 
daha a:rtırmış olması ve Alman
Yanın Brenner mfilakatında mü
him bir rol oynamış o1an Bal -
kanlara ait düşünceleri sebebile 
bu m.ıhfi.Uer böyle bir z'ya;re1ıt 
ihtimalden har~ addey]emeınek
tedirloer. 

70 tonluk tayyareler 
(B~anıfı 1 inci smıtada) 

flÖ. 70 ıton.luk yeni bir >boınbardı• 
«nanı. ~ıı.in ılıii.:en Ameri -
kada .nşa ediliookıte ' lundo.ığu 
iBır' -liilik Aımerika ordusu tara -
fı.ıııcUın ıbildirfunekılec:lk. 

Bu t:.yyare, hic ıbir ye. de du.r
ıın:ıxıan Avrupaya k.o"'>dcr ıı<;UP av
det ~.oeceık. 28 1ıon bomba yü
kuvJe saıırtıte 200 mil yapacakıtı.r. 
IB_. V. 19 denilen bu t"µ tayyare
IUn 'bcdcli taikriıben bir milyon 
do ara }akın paray,a ıroal o.ına!k.
lkıdır. 

FRANSA DA YEN! BiR TIP 
TAYYARE YAPIYOR 

l'anis, 23 (A.A.) - y......_ l"&' 
ili ibiır avcı tayyaresi 'kaıza.tımt?
tır. lfanbin bidayocttinde kendi 
•ınıfından tayya.rela'e ıtefeıvvuk 
eden ve oe,:ıhede ımütea.did.i.t mu
vaftaı:nyetler kazanan 406 Mora>
r>e tipi tayyareyi., şimdi bu y~ 
l>i aV<Cı tayyare geride bmrkmış
br. Yeni ta.yya.re soın derece 'kul
lanışlı ve seridir. Çok miilkcm
nı~ı evsafa malik vıe ku'VWltli 
ı;ıJaııııarıa müce!ıiı.eMir. V>e en 

,..._ USUl.lere göre, büyü.k s~ 
r...,,. ıha!'--'- . _.. ,~__,,_ ....,., ınsa ....., m< ... ==·· 

Alın n iktisat nazırı 
istifadan vazgeçti 
~· 23 (A.A.) - Haws Ajan-

11 bıl.d'.!i)·o::: 
A:' n iktısat 'IlM'.ITI Ftınk, i&-

t f vnz _, .... z· . ·na n~v,.u.,,Lrr. ;ıra, varzı-

1. en ll'Yl'llınuısı AJ mımyada. 
1 'tl!V'ai1!dttıeı . ne ıİe1bep 

.,.er eeek rmthiyettoedir. 

Grip mikrobunun 
kaşifi öıd·· 

..,f° dra, 23 (A.A.) _Grip mi.k
i'; ofu kt:;fedcn. Üç alimden bi
~ an Sır Patrick La&ılav, bu
lt n Ln'>drada vefaıt etnıişt'r, 
Jal~a.da iki altın ma-

e 1 ın ilk mahsulü 
Oeııı ~. 2:! <AA.> - lta.ıyarı nıa.
t>an.t!ını~ r!'is!, bugün İtalya 
~ ~~;:dıürüne Alı:ı .mmta
"-'- .• """" ~ Rose madeıı.
-=JllQe çdııııırılan 107 kilo l'-
ie9di ~~ a.....,. 4 • 

Roman yanın 
kararı 

(B~ara.fı 1 inci sO'l!fııda) 
3 - klmıı:ny.ııya gön.d<:rilec"* 

Rumen ma1"arı ~ını.n il:ııdi-
rilıınesi 

i - 'Ama:n - Rumen kriling 
s:i&1ımıine .Bohemy.a. ile Monwya
nın da i1ıhati., 

5 - Tıu!ı.adailri Namı l"OIDDl'
ılıDıı)eriy lie gaız vapurlarına Al
maızyay a bor ııv avrı!ıan petrol 
ıııııüıtaın b.a!..aıde oııalbnMlııt ıteıni
Dİ.. 
Ch»uı;, Rum<!oı iıld:mt nezareti

nin mU'!'aıhho:ııSlariy.le görüşme& 
riDe yarın da devanı ed ceık ve 
bu /?OOiişneler OOıyiik !bir iiıı.i -
ımalle paSkalya yaııtıulıarından son
raya ikooar sürecellotir. 
A.UMA..."iLARIN PETROL Alı.VlA 

VAZİYETİ 
Bi.ilrreş, 23 (A.A) - Hıwa.s : 

İyi haber alan maı.'ıfilı;eroe söy
~in.: göre, Alıına.nyanın Ro
~~ya bir u~:ı.tam götıder
dii\ine daiT dol.asan habeı:, Clodi
us, Rıırn<ırı !Jııtısat nezareltİ.11.İn mu
rahhBs ><N'İY le ·temasa başladığı 
rı::ıman Göl:Jbes'm aja.nilırı tara.
bndan .İşaa odibi9ür. Halıbulci 
aJııiıkadar menbal:ınian al111an ha
ibeıı ıer, vırıi:yoeıt.in bu merkerzıdıe ol
madıi.';ını gOOteıııneh!teclic. 

İyi habcır ııı!aıı mab:llili ıeıOOe ka.v-
dedilrliğme ~. A'hruıaıwanın Ru
men potrol ikonlıY:ı iarıı a y d a 
180.000 ton idi. Fakat al;t,ı ay >
çind~ Tunamn dıonanm:ısı yüzün
den A.Iıınanya bu miıkıt.a.rın ancD: 
yarwn.ı a'<IibUmiştıir. Bu .müddet 
r=ıfııırla. mü~ y.:Jrurı: <k<'!ldi 
b.iıssclerini dei!'il, Alm:myamn da 
tıiısıo<l;ini ...,ıı;1atthr. Bırııdan b..
lka Tuı\kiye, Yını.anistıa.n veya 

Yuı;ıısla~-ya son Ft:r~ ıınıınibin
oe datı a QOi< ıınilctarda ,:ıetırol al
:ıruşlııı.rdır. Rıımaınya şiımdi :iı1ıaJ,. 
ya için de ıbir koo1ıerıjan ayır
maktadır. 

Aımanlan.n aşai(ı 'l\ınada mü
'hlm. hubı.1\ı.a.t s!'oıklları var İGe de 
bun.lan naklelımek i<:"iııı elleriııde 
vesaıilt yır;klmr. Alıınan lar soı:ıba.
hll'r rukol~'Lı;irıe Jmda.r eil<>rinde
ki v>ağlı tohum kon:tmjanını da 
baıncn k.'rınilen biıtirınişlcrdir. 

Uzak Şarktaki 
harp 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
iQin 30 <M'a ta.kviy e Jntıı.aıLı gön
derılımoonc l<üzum hasıl ..Rnuş -
tur. J a.p:myanm b;ır;p m_.aıflıan 
20 ımilyar yeni ~iş!:ir. Dahili 
İıııl"Qları gelooelı: seııe 30 mil'yar 
yene J>aıliğ olacaıkıtır. 

Generale ııöre, Japooyamll bu
günlı:ıil da.hlli ~ .aQk:ecl r~ 
jime 'IBUI müddet devam imU. 
runı vooın.i~ ve J noya ni
ihaıyet baır.bin ağlr..ob altında çök&. 
ııdlı:t:iT, 

İtalyan ordusu 
(Başta.rafı 1 inci ~a.tıfada) 

Tonçu a' aylarının sayısı 123 e 
çıkaı.lıcak, yani, 1914-18 harbi 
ha.;uıdwlııne e:ı.auıran bir misli'.ı 
olac<ıktır. 
.MACAR BA.5V'EKİLİ ROMADA 

Fransa vs ingitıere
e harp a inesi 

(Başmakaleden devam) 
ran vermiştir. İngiltere ile Fran
sa ela, Finlere yardım etmek için 
harekete geçmişlerdir. Finlandi
yaya gönc!erdikleri ilk siliUı ve 
ma!zemeniıı ne !arihte gönderil
diğini bilmediğimiz için bu ciheti 
teuk.it etmiyuruz. Faht, her iki 
devletia, bu sil.a.lı ve malzeme 
ile beraber, kendi memleketlerin
den F.iıı.landiya) a gönüllü, hatta 
gönüllü namı altında asker gön
dermeleri icap ederdi. l\lareş.al 
r.lannerheim.•in Once malzeme, 
soma insan istemiş olması, İngil
terenin iki ay teehhürle ancak 
1940 sene.i Ş'lrbatında günüllü ya· 
zılnıasına müsaade etmesini ma. 
zur gösıermez. Göniillülerin ta
lim ~e terbiyesi de, zamana mııh· 
taçtı ve bualuın Fiıı.laudiyada 
taLm ve terbiye edilnıeleri, loel
k.i de ela.ha dotru olw-du. İ.giliz, 
.Fnoısız gönıillii.leri, daha evvel 
ı,inder' · olsayclı, l\lareşal 
.Manncrheim muhaU.ak ki, lııın· 
lan reddet 1ueı ve geri çeviraez
di. 

Gönderilen silah ve malzeme
nin de geç ve azar azar giiııderil· 
ıniş olması ihtimali vardır; Lı • 
kat, yukırnda da söyledi~iıniz gi
bi, bn hususta kat'i maliımatnnız 
olınad.ıii;ı için, bu nokta üzerinde 
durmuyunız. 

Fransa ve bilhassa İngiltae, 
•B.:ırp, sulhte kazuıılır• söziiniln 
ifade ettiği hlklll"tten t~gafiil e
derek 1933 ele Hitlerin is başına 
geçmesile sili.hlanmıya v e silih· 
lan arttıkça teca\'Üzkir bir siya
set takibine ba~hyan Alnıanya
ya karşı, hemen, ayni kuvvet ve 
şiadetle ~nıruya başlarwui1-
lıu:. Eğer, onlar, Almaayanlll te
caviiz maksa Uc !ifüthland.ığmı 
ve Rlhayet hıı:rp etmek ınechu
riyetinde kalacakhrını diiı;iiııe
rc.k 1934 den itibart.n adam akıllı 
sililılanmıya başlamu; olsalardı, 
bup,üu, iş büsbütün baı;ka türlü 
olurdn. 
Artık ol:m olm~r. l\füttefik

ler silahlanmakta geç kalmışlar
dır. Shnd., bn teşebbüs ve baş
langıç hatasını tasbilıc ve kaybet
ti eri zamıını telafi> e u/:rll$1yur
lar. Bu itibarla askeri lı:uırhkla
r-1a da, bar sevk •·e idaresin
de de çok en 'ik, çok gayretli 
oluıak meeburiyefndedirler. Kay. 
bedecek bir tlakikaları yoktur. 
J>;;.kat, bu, vaktinden .,..vcl taar
rua geçmek cibi, zararlı Ve ;ıce
kci hareketlere atılmak demek 
dejfüdir. 

İngiltere ile FTansaııın, keııdi
leri kolay vurulur vaz<J·ette de
ğildirler. Yedi aylık harp, hunu 
gösteriyor. Fakat onların garan
ti verdikleri ve yahnt taarruza 
uğradığı zıı:man, müdafaa etmek 
mecburiyetinde bulundukları 
menilokctler, düşman taarruz. 

larma caılı: daha miisırittir. Bu 
a...,,Jekrt1""re, tuı:n&z e.ıild'ği za
man yapolaca]ı; yvimılar ........ 
...U. da yapılacak yar . 
ılımlar ltafkadır. Bu ikiDci (eŞİt 
yardrmlıın hınni sür'atle yap • 
mak J.imdır. Nitekim, fik. 
ler, Lel>is*•ı yaJ.ız %ama· 
:nmda ..-.paltjlettkleri yanlımla
n ıla yapm~. Harp ka
Diııe~rinin hami sür'atle ba'MIJ'· 
malan ica1' uen i$1er arasında 
bn da varıbr. 

ABİDİN DA VE& 

enh·e de laenziyen, fakat ıı:er
çck bir saıı'at eseri olduk na zer
re kadı:r süphem olmıyan bu kö
rük parra biteeeğine yakın saa
te bakınca, a•ladım ki, bizim rad
yonun başlamasııı.a daha bir hay
lı vardı. $imdi içlındca: 

- Acaba burası, l1angi yaban
cı bir il ve biziın eserimiz olaJl 
bu pek ı:ü:ı:cl, bal g ti, halis muh
lis nihavent parc"ı buradan ora
ya na'ıJ ı;itml, ola1 

Diye di.işiinürkcn çalgı bitiver
di n hemen, Allclılık. garsonu ca
~ırıp sordum: 
-N~esi idi bu diııled.iğimiz 

yer? 
Ne dese beğeniısiaiz? Deme

Iİn mi ki: 
- A ·ra:puım bir yeri idi, ne

resi olduğnllun ben de l>t'k far
Jmııb dc~Lm! Ra. •gele diiğmc
yi çeTirdjm, karşımıza orası çık
tı. a bar da olsa iol.i nereı.i 
ol 11iunn anlardı atnn1a .... Yal
nız o canım nihivent best~i de
ğil, çalgılan da birim çalgılara 
pek beuiyen bu yet", ~a a e
rsi idi dusi.ıiz! 

OSMA...'f CEMAL KAYGilJ' 

(Bu.:;tarafı 2 ncide) 

Bunu müteakı.o müddemımwni 
m.uvıni ahır SÖ2 ..ıar '1>u mii
dfilıı.a.nın bı.r e<lebı.; ~t e.5<!<'ı O.t 
tan f - ..ı 'bır k.ıyı:neı.ı h , l:mlıtın.
mııd.ı .nı, ba.ıiıro.er oi.ııı.erıncl t'e
yaınının y anıış filci.r vaıın-l< su
retıy >e çızmeden }'tl!kan çı.&tı

~ .il ~i ..Urdu ""' bu harcate-.:Ur 
den uvrayı Peyami Safayı aa
-r.ıh, ):ıkla ta \'Sitf ederek ret. -

f&a baık.lrını sui 'iına. l(.1 

8Öy1.!dİ. 
namı bu s. ıld dp sözlerin zı:p

ta gıeçırnesi muvafık o.ı.ma'(fıgını 
işaııet ederek şunian söy.led.i ve 
za:p(.a ~i: 
•-Yuka.ndaki cim[eler bizzat 

makamı idd,a tara.tından tmld 
ettirildi. Mahkemece kendilerin 1 
den- iddia arını 1/llZılı olara.k ver
meleri istenildi. Bana. karşı şi
fahi olarak beyan edeceklerini 
söylediler ve sözleri zapta bu s..
'l'efle ge('ti.• 

Peyaımi S:Uıı, müdderumuml
nirı sözll."l'ine ll1'llikabe eve !uzum 
göıımediğini sövled'ilieıı oonre 
müdafaa veıki. ııi lrfa:n Emin ve 
Suad Zıya müda.faal:mru hazırlı
v:ımOOıklaiını söyliyerek istim
b.a.l ~ıt:tier. :Merai saati de g :ti
,e-in<len mw,akenıe 27 marta bı
rakıldı. 

Rarmı. 23 (A.A.) Mııcar.i&t.ıın 1iii;;;;;o::ı:ııı:ı:::m:::::::ı;ıı::ıı:==ll'.:ı:ı:S:::ı::zll!::ı:ıt11!!111!1:1112:ı::ıllil:li!:lll ....... ı!J 
Başvekili Kont Tecıekl bu sahalı •• 

Roına)a ıı .. lm.iı;, hıı.lk 'tarafından h ff SU '11.A ER Sı'nem a~.ia .kaırşılanmıstır. Kendi- iJ'.I ında 
•"ni gard& Kont C>ano ıistikhat E't
miı;tir. 

Ma<."Br Basveltilmi:n ~-eli. hu
susi mahiyette olmakla beraber, 
Rom<J.da söy leııdiğine göre, Ko.nt 
Telekı.ı Duçe ve 'Kont Ciano ile 
goruşec ve Papa ile Kral taraf
larından huzura kabul edilecek
tir. 

Zelzele Komisyonu 
.Aaılkara, 23 (A.A..) - Başve -

kat.ette çahşnı~ olan zelzele .m.. 
misyonu bugün öğleden evvel 
Bıışvekiıt Dr. ReoJliı: s.,dıam'm tir 
'Y · · '"* rtııııplamınk wı •w • tı.ş ve 
bazı,fkaı:ah: "'•&• ..... 

Geçirmekte olduğu rıu•zzam film balJun<la j,tanbnl halkı Düny:ı 
harlkala:ruun dokuzuncu ·u sıfat ve unvanıDı vcrdilrr ... BE. 'IIUR 

sessiz aineıııaıuo cu büyük eseri idi fakat 

G 
.. 

(Fedaile~ alayı) 

&slıi ve sör.li.i &İlv>ma tarıiıhınin h.ç şupbe,-.'z eo yiıkselı:, en .muvaf
fak, en iiı1işamlı.. h.üllsa en ıyi filmi luıbul edilmistir. FiJ.ınirı f~v
Ica.lade uzun ohuc;ına biruıen tam S&'.J.t'crinde bulunulma
sı rica ol.unur. 

S e a n s s a a t 1 e r i : 11 - Z - 4,30 - 6,30 ve 9 da 
Her gün sat ll de tmııil51lı halk matineleri. 

Diye yüzü..:;. reviMi. 
o anda, h.hıwı oosi., bir d....m 

dalıı.ası gfui, kiiıkored!i. Her taraf-
1ıaııı.: ,_ 

- Hay Alı.,,hm ıanetıi 

- Bu 1-'ı.f, .ı..kwm.:;; ıa~ 
*-

- Böyı.e bıir adam, "E:1iıJi :iıiimın 
ıınulkaUderau.n.a nasıl kanr.ın.:ır?. 

.LA.ye ilıtoıl:ıdi.li<ar sıes)er yillse!• 
di.... 

Aıınr, l:ıaJbn fuıerinde, ist.ediği 
'lıeısıri busw.e gtll:mnakteın ıınn -
mm bir .lı.aiıde, eileriy..P her tal'a- j 
fa .>U:kı.ü işaretı vuxh. Sanr.a, pe!1ı- 1 
OESini Şlİkilrma irı.dıımiiye hazııclro
nımı be ita~ insaf:sı:ıu.ğı ile SÖ0- • 

lıiri.ıe OOwıırn <*- 1 
-'\fıe&-:1.e, ResıiU&tıırıı:yaWz bu 
~ .iba.ıı-1 k.a;ı;ayrlı, vıaızı:ıreot 
bazı ıieHderle iteviı ed:Lebilirdi 
Ha.lti>u!sa bu monfur ı;ocuı;ı;.n asi 
ve ııd>ffi ız o.ıaııı oo.bası öyl\! haı
n.ktıJ.l-ıre o_ııa:roı. gusterdi .ıri, R~ 
sı. ı. f'ı ı l,a.b Efeıyi ııın.iz, bu heı.,if,iJlı 
Mecl;j;npıd., ~ tırh811:Wllill 
edeır.::ıyerdk Olll.I, o mel 'un ve mer>
d.ut ot: u ili.>, Tei.f lır 'esine a;.... 
gün etti. 

Gene: bir Med.i!neli dııry3nıııınadı: 
- İiktsD de, geı):ıerımek .'ıizmı 1 

1'1!ıhrdl. l Dıye baim1ı. 
- ı he- o ıkıarlıar art-

mış:, ıkt; Hah1ie CU:na.rıın :muııa
fız!arı, saitar.rnı hır kat ha sıa
~ doiı. tıin.i k:ı.b(-1Hınm 
.k.:ıııx;ıı-=-ı ııa dayamalı: mEC!l:ııı.ın
; et.ıınQe. lı.alrnıµrdı. 

/vrrrr, yüzim:fu vahşi ve iınsaf -
sız lıtr tcbcssihıı!e, arıtık .sem d.a!'
be\'1 i.ndfrıırruyc h.ıı.ncarı.dı. Bu de
fa H.ı1!D-l\1.I dôcıcrok bita1ıa 
baş.;ıdı: 

- Ya Osman! .. Bi.lti- m.isoin ki, 
Haılı: :.m .ıı!c Me ı ·:ın, Rcsuliı..L..'l,.'ulı 
saı!.1,ı:uxia., Mocii.ııeye ~e!'.

1 IUııt • P.esııh"ıl bm ,'da ında:n 
sonra, Halifu E ou B<*:ir VL ~ I 
1'll1 z:lilııaıılanııı:la da au:iete ııesa
ı:a ..p.mıeililıM:.. Aııx:a, senin 
m.ruc.t mevıkiıl!l<' Wı mrın:i bc'lk.Ie -
etiler. Ve sen, hil ıfct rneoı!ciiru iıt
gaı, akr etm::t::, senın davetin u-
,, ırlııo>, Ru;u. ıil1:lııın mcdfwn ol
du.,u bu müOO.rek be.ideye ;(l
rellı.Iıd.Joer .. 

Şiıındi, ııorı.ıyorıu.m sana, oıiıarı. 
ne halda a:f:fet.l.ın. Ve ha;ıgi sa.. 
ll.lc..ı} e:.l.e, on.I.aı ı bu m a= bel
deye kabul ey,eriiıı? _ 

Ha..i!enin o.~. beıın ~ 
keoiJıd.i. H.alıkın hiddetli nazar
ları, z:ıvallı Halifenın bu aımuş 
çe1ııresı Qe'Y?"i!ld.i. Hcd<es, O.. 
maııı.n w..:-ecf'j?i ~ o 1radırr 

d -'.n bir hevecaıı '" sfrlrüt üe 
bcıkliynrthı ki. o an.da mescidin 
io"Il.lk b:r ,;'nrk ucsavdı, met. ·a 
kanr-·+"ar1rıın ı "si l'Sİil.ilcc€kti. 

H CBr n, şu andak; aczi-
ni aç ça ifade t<laı har:f bir 

soıılie cewıı:> verdi: .• 
- ResulUll:ııh, Mervan ı.e ba

basuu T;;Me 5lİT'gÜn eıt;tiği za. 
onan, cBurıhr, 'bir daha~~ 
ye avdet \.llımiyectıldec.• Dıye bir 

emir veıııntmı.işti. Böyle bir aınır oı.. 
madığı için, on.lıarın Taif kale -
sinde çel'J'tiikleri sefa.ete merna -
ııneıt etıım. AıkrabaJ.ıık his:ı<rm• 
m~lüp o)ıııra ı:ret.irt\.im. 

Aımr, acı acı g:.Idii. Yiiııiebızi 
· s<slıe mnıkabee eııti: 

- .Akrııi::ıaılık hısceni, hıç şüı> 
'hes.i.z ki, tai<ti.re şiiJi<l.n gurü ebi
lir. Sefa.ete kar~ı gö.;11 • .rılen mer
haıınoı ı.sc, ı..sruılı.k lazıleti:nin 
en tııu} ul< bir eserrorr.. Ha}"di, 
lbu ı ~ dolaıyıoıy. e, Merva
nı l\!ediıwye ~ ~ir:menı hoı; ,ııö
rel;m ... Fakat, Alloırıın ıanetıne 
ve Resuliıı.lahu 1 ndret.ine ugraı
mış o1an u maı1:ııU1m ilroıı.d.ıne ıca.
üıı ve m'.lşaviır ya)llllaııa ne mana 
verJmı?. 

R:ı.lıfe Osman, ileri geri hafif. 
Qe sa11'3ndı. Za.nıı;ıır zangır tid.r i
yen haqıl;larının ik.uvvcli, artık 

vücudıı.nuıı si\J.el.ine ta.Jıamnıiil 
edıomhrecek kadar azalmı~ı. Düş. 
meımdt için am.uzumJ. ınidleı:in 
h;naonna da.l"l'lı. Gözlerini, IYM!Ç· 

bul bır mcdbadan mcded ı:mıu
J">."YJlUli g;tıi, evvo,iı. ha'kın ü - , 
zerinde ve ınn.a, me.::i.din ta
vıınındıa dola:şt.ırdı. 

(Osman), sahsı >tlbariyJıe m.. 
.ı.;,, Q<)k yüksek kı}'!!D(t ve evga

fa maılil<ti ... Ahla.kının safiyeti, 1 
huduıtsuz ~ıllk:::ıt w m<'T'1am«i, 
i<:albc ,i~ zaman bütün m,.:1.an - \ 
nı ;siamiı et u~nda feda Ede - il 
ceık derroOOe ciiınerl!iği, bi..lb• 
sa i:mi kudret ve meziyyetı oou 
lbir kısmı ha' ftta o ~adar 92'\'di.r -
m .k'~ l::.ilil..ıt müddeoti ı=fm.. 
dal<i bütün ,.,lıı;uz]ı:ılfclıara ı ~ınen 
ihti ar €Slı.mlan çokları, daha 
il:ıiolıiı onun \.-..erine titıreyıp ka -
nat ;<~tel.erdi.. 

( A1*:ıın .,..,. ) 

K,ahineııjrı ,,,,..,.,,;.m öniı.ııe çıkı

tJğı oelselıeıri talı:ıibeden ,günlerde 
oirl1*u gmi bugün de Pıris mıı.t.
lbuaıtı meclis m~!'eriyle m.,._ 
gclolıınaıkta ise de tefsirlerden d:.
ib.a ziyade her ııaızeterun kendi .ı. 
bili ~ teına1iilü sımıairta.
a.r. 

Orrlre ga2lElbeeinde Bure, Paul 
Bevnaudk~jmesi~m~•l!aımıen
lioda .i:y1 bir rf!'( almadığını mü
$Mıeı!e eıdıeırek di)'Ol" ki: 

.Frıt11811dtt bir adam """""" 
fakat !mlumıllCC da cesattt- k>r'-
mak için çalışı;,.,., Milli bn-!ilt he
nüz a.yaktadır ve Paul R~...,,.,r~ 
un va.zijesi ağır ola.caktrr. Ancuk 
Clemenceau da 1917 de iktidan 
eline aldığı zaman vazifesi bu~ 
dan daha. hafif değildi ue o za
-A.~ kefldiaiıı.t harbi Jca. 
zamııq m~nii f.Jcat l;q
'betti. 

T oroslular gecesi 
Adana erkek - kız i:iıw>Jıerjıvlm 
v~ ceı:ı:ı~ Takıııtli -
yanda 1.erliıp etti,lıi bakı dün gece 
~ ve Qoık neş'eli"" ~ 
celi ııeçmiştir. 

BAK ER 
MAGAZALA 1 

İmtiyaz sahibi ve N eş.riyat Di
rek:torü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TEt.GLU' Basımevi 

İstanbul un dört bıııeağıru beferber eden... Halb C<lll!İmn '1* sel. 
gih' L A L E ' ye çeken. .. 

Haftanın, seneni.n ve mevsimin biricik Sii:pe filııni 

KALP AGRISI 
Gli7.~l D A N t 'E L L E D A R R İ E U X' nün yarattığı_ Sa
wllu· dan kı.ıdrctini. .. Güzellikten ihti1;amını... Aşktan lnırııretini. 

alan en ""' filmi. .. 

B gün E Sinemasıntla 
Programa ilave: 1 - En son P ARAl\IU1''T .JURNAL 

2- RENKLİ MİKİ 
Bu;::ün saat 11 de teıı.zi.liıfü ma'!i.ııe . 

Bugün A Si Sinemasında 

p L TAVA MUHAREBESİ 
(Deli Petro'nun so 

Türkçe Sözlü 
u) 

:M.uazam - muha.rebefuri... En, d<· ıŞCl.li deniz ~. 
300.000 kişi.ıı.ir.. ifbrakiıle ııemııın hBrilmlat' 

Bugün !lf'.anslar: 11.30 - 2 - 4.20 - 6.40'"' 9 da 

Bu Hafta ·R Y Sinemasında 
Türkce • Sözlü 

TARZAN 
(Maymun· Adam) 

NJımirde ~ l&;I l" 1wı w mer.ıirlı mac«;llar. fi:md'~ ıı:.llr 
hiç bir fülmde ~-

Baş rolılııırtle: 

JOHNNY WEISSMULLER ve 
AUREEN O SULLEVAN 

A1frıiikanııı bıUtııı. gôıımmüş onne.mııı· bütün· esrarı... Düıı:ııYa J:ıfı.. 
luimleri roıer ... Büyük Dev w. GORİL maymunl:an ... 

vaııış cüoeler _ .. Korku... D~t ... Heyecan ... 
tın.-n: YENİ FOKS JURNAL son dünya lmvadisleri. 
B~gün saat 10,.'lQ da teıızilıi.tlı matine. Bu FHm %7 mart Çiarşambaı
cl en itibım:•rı İZMİR!Dl!! "YIEJ\'İ sine macla .. erilecektir. 




