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j INGİLIZ MATBUATININ NEŞRIVATINA GÖRE 

Stalinin esarabyadan 
vazgeçmesi m··şküldür! 
Fakat Almanyanın, Romanya Hükumeti 
üzerindeki şiddetli tazyikı devam ediyor 

•" 

ROMANYAYi.... MACAR BAŞVEKiLi DON CiA- ı-yekill~r heyeti 

TA Z Yi ~ _:, NQ iLE iKi SA AT GÖRÜŞTÜ iç~~.: R:~.:~:m~~' 
Almanyanın karııeında, 
Romanya, mii.tt•filıl~ 
rin yardımına da claya
naralı azimlıar bir •i
yaHC Calıip eCmezu, bu 
meml•lı•tİn ile ti •ad en 
Alman boyanduru1tuna 
(lirme•i mukadderdir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 

A askeri cephede muha
rebe bakımından çok 
hasis olan hu harp, 

diğer aiyasi, diplomatik, ikt adi 
cephelerde, pek büyük çarpış -
matara sahne olmaktadır. Bu iti· 
barla her &ün yeni bir hadise kar· 
~ında bulunuyoruz. Musolini • 

1 Bitler mülikatwın ve Fransada
lti kabine de(:işikliğinin akisleri 1 
leçıneden, bir Almanya - Roman· 
Ya hadisesi çıktı. 

Royter ve Havas Ajanslan, Al
~~nyanın Romanyayı sıkıştırdı
""11, batta ültimatom mahiyetin:t:. bir nota verdiğini yazıyorlar. 

. manya ise ültimatom veTildi
ii h~berini tekzip ediyorsa da 
Clodias'un riyaseti altındaki Al
~n iktı;ıaıH heyetinin, Rumen 
1Asa ldiınetmden beş maddede hü
iıı edilen taleplerde bulundu-:u :ır.alanlamıyor. 

111 
u beş madde üzerinde, Al -

re a~Jarıa Rumenler arasında Bük· 
ın:k~ "!üzakereler cereyan et • 
fa •dır, Kimbilir, daha kaç de
til cereyan edecektir. Çünkü, Na
te, eit!'arp devam ettiği müddet. 
duo· .. nıanyayı sıkıştıracaklar • 
l'U • ikı tarafın menfaatlerini ko-

Romanya Başvekili Tataresko Hariciye Nazın Gafenko, D<ı
ladye ile bi,. :ziyafette .. 

iLondra, 2;> (A.A.) - İırıg~ 
malhuaıtının ııeşriyatıına göre, 
Mıınaııılar Bii'kTeş üzerimde, her 
:iki taraıfın tekzilpleriıııe raJi;ınen, 
şiddetli bia- tazyilkte bulunduğır
na şü'J)hk• ~. A!lmanw Ro
maıııyanın petrol, buğday Vlf" di.-

°"1' idirlai nııadıdeler iılıracaıtıııın 
iınlhiEa:rıını elle a.Jımak istiyorlar. 
Bu taey'ik, siyasi i.httl lıflar çıkar
maımya iıtine etınwkl'C bera.ber 
diııer Bal'.ka.n hüıkUınet :ını:ıikezre. 
ri ii7Jer.inrle lleTlini.n yaıpbj!ı tıaıı>-

( A1'kası 3 üncü sayfada) 

Sovyet-Alman Münasebatı 
Molotov Berline, Ribbentropda 
Moskovaya gitmek istemiyorlar 

y nıak suretile hür bir anlaşma· 
nı~V~nıası lizımgelen iktısadi Moskovaya göre, 
fJıhd ~ erelerde, siyasi ve askeri 
n •ilerle Romanyanın zaran- yetlere muhtaç 

Almanya Sov· 
vaziyettedir 

(~ kendi menfaatlerini temine 
>şacaklardır. St<ıkho1m. 25 (A.A.) - Mton 

(Arkası 3 ilrn.-ii saııfada) Bladet gazetesinin MoSkova mu.-
ABİDİN DA VER h:ııbiıri yazıyor: 

~~~~~- -~~~~~~~~~-

vezneciler cinayeti 
·faili dün yakalandı 
Tatlıcının ahlaki zahna kurban gittiği ve 
kıskançlık yüzünden öldürüldüğü anlaııldı 
On gün evvel b" _ _._. r ..... __ -c-_ 

•abaJı.ı , ır cuın.u ..,.,ı 
.. "V_eznE<:ilerdeki dükkaru
~ UZeruıde yattığı odada ölü 
:ııet;c an ve iılbbı adM muayenesi< 
laraki;~,:,,ırd~t~ğı sikılıp km
lıcı ş ~ "' u ou aııla~lan tat
. anıJı Abdülka·"~ .. ,.. ·· ·· orten es =·ın o wmınu 
ttl:ınıst rar ııerdesi 'nihayet yll'-

ır. 
Pn .. • 

talılt;ır. lrundenberi de"\.lalln eldıeıı 
cı ~. 1 ?

1 ~e bilhassa emniyet i!k:in,. 

d ıncı kı.sı.rn b·-··-'·--'--· e:ı A!iıı ..,.....,.....,....,ı·m-

lnan il" :- Cemal v~ Abduırrah
lllı8eri le ey ~t nahıyeıi başko
:fasılas1~ eına.J.in .ııeceli gündüzlü 
blauıabn~~klerile ka.:L dün ya
nı.iştir, -uş Ve suçunu itiraf et-

Katil, Bey 
kalkıtn azı.b aııtta ahırda yatıp 
i)'aşlarınd acı Romanyalı 35, 4-0 
iladır, Ke~eUktaş oğlu Hacı Mol-

' er kapısında ma • 
•Arkan 3 üncü ıa11fada) Dün yakalanan katil arabac; 

HACI MOLLA 

Propaganda nedir 
ve nasıl yapılır? 

İsmet İnönü riyaset etti 
ANKARA, 25 (İKDAiM ımuha

'birlıııden) - Velkillor Heyeti bu
ıriin ME<:lis binasında Reisicum
hur :ismet İııönünün riyasoti al
tında 'lıopltanmıştır. 

(Arkası 3 üıı.cü saııfada) 

------
Milli Şef, El enler 
Kralına tebrik 
Telgrafı yolladı 

Yunanistanda istik
lal bayramı büyük 
merasimle kutlandı 

E!enle1' Km!ı Majeste Jorj 

Ankara, 25 (A.A.) - Yunan 
istik.IU:oin 129 uncu yıldönümü 
münasebetiyle Reisicumhur lnö-J 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yeni vergilerin temin edeceği 
varidat 32.233.000 liradır 

Kazanç, hava, nakliyat, muamele vergilerile, ipek, 
benzin, çay, kahve, kauçuk, deri, içki, tütün, kibrit, 
fiatlarına ve damga resmine zam yapılacaktlr. 

DON iKTiSAT ENCÜMENiNDE MÜZAKERE EDiLEN YAPILACAi\ 
ZAM MİKTARINI VE MADDELERiN AOLARINI YAZIYORUZ 
Ankara, 25 (İKDAM Muhabirin - r'l"':-:!lllrl! 

den) - Bugün ikt.sat encümeninde 
fevkalade vergi hakkında kanun layi
hası müzakere edilmiştir. Bu layiha
ya göre (TicNi ve sınai teşebbüs er
babına) kazanç vergisine % 50 zam 

(Serbest meslek erbabına) % 10-20 zam 
yapılacaktır. Resmi yan resmi, hususi 
dacreıerdeki memurlara zam yoktur. 

Hava kuvvetleri yardım vergisine 
bir misl: zrnn, bankaların muamele 
vergisine de bir m sli zam yapılmak
tadır. Şekere 7 kuruş munzam vl'!"gi ge
çenlerde yapılan 10 kuruşun içindedir. 
Yeni bir zam yoktur. 10 kuruşun 3 ku
kuru~u şeker şirketine veri!E<:ektir. 

Benzin ve benzerlerine 5 kuruş, kah
veya 20. çaya 40 ·kuruş zam yapılacaktır. 

Pamuk ipliği, kauçuk ve mamulatı, 
i~lenmiş dm ve mamu:atı, sar::ciye, 
yün ipliği ve kıldan eşyayaı kıJo başına 
~i 10 n spetinde istihlak resmi kon
maktadır. İpek ve sun'i ipek kumaşla
rına ve mensucat üzüm, kendi.-, baha
rata kilo başına ~o 10 nispetinde istih
lak resmı konulacak ve he.- tür:ü mu- ı....-~--~ 
şamba mamulatı cam, şiı;e, ayna. ve sai. 
rf\Ye kilo başına umum yelle % 10 nis
petinde zam yapılacaktır. 

Iktısat vekili 
Hüsnü Çakır 

• 
lngilferede ''iki canlı,, • o pı 

Alman 
Casusları Bu yeni Alman silahının üzerinde 

• 
Çemberlayn'ın resmi var 

Yeni Alman torpili hedefini bul
mazsa mayn vazifesi qörüvor 

Londra, 25 (A.A.) - Evening 
St:ınd.u't gazeb, Çele tebeası <)!L 
dulklarını iddia ediıı Londmda 
ııamiıronılarla limaııılar civarındla 

vazif.eler aJmış olian •ba2.ı kadın -
larm hüviyeti ve m~ul'i(yet:leri 
haıkkmda palis hafiyelı:xi tarafın- , 
da.n 1ıallkikat yaıpıldıitıru !haber 
vemıelktıedir. 

iBu kadmlardaııı ~unun, Sü
det mıntaka'arındıtıı ge.lrne Narıi 
ajanlırrı olıduldarı ve casusluk et
mek üzere, salhtıe ııasapoıı1i.arı ha
mil olıa.rak İn$ıilı1ı, .. eye görıderil
di.kleri zanendil:me'k:tedir. 

l 

Dw:iye Nezaret.ine medıuıt 
ve reisi, İIWi ıterım1n eıslk.i ~ı
.ooslovaı1ı.ya elçi&i olan !hususi 
mallikeıne, İıwilıtf>rede ikaıme edlotı 
Vk C'ek tebeasından olduklarını 
söyliycn her saıhsı sorguya çek-
mive m<.nııı.r eıliilnll4tir. · 

l 

dün akşam bitti 
karar bildirilecek 

Muhakeme 
bugün 

Dükkanında, ucuz fiyat·a alına
raık beyarıname:.i verilm('J?liş şe
lrer bul'ıınduran ve bıınları baş
ka dü.JokiIDlara naklederk>m•. ya-

• 
kaltıanan Hasır iSkel.esinde yağ ve 
peyn!ir taciri Sefer ojtlu Nikola -
kinin muhalreıneıılne dün Atf:]ye 

Sı.:ki~inci C€za mahkeınesin<d ·~ 
lanmıştı. 

Okunan ıddiana.rneye göre, Ni
lkolai<i şektt fiıya1.lw-ırun yübe -
\leoeği:n;i h:i&9tderek, o Z8l!Mlla lıa
'lfU•l dlmadlj!ı halde, 2300 kfüı ıu.-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 



BOYOK T ARIHT ROMI !\I : 142 rı--ıı:ııı 

ç SM 
Yaz n: M. Siimi Karayel 

Veziriazam İmam efendi ile 
ağayı biribirine takıştırmıştı, 
~ .i aJr..sı, giiı2ıel bır yal.ın 

b~.u. Ttıım z=arun ruhuna 
muvafık ve mu~ık lbir uydur -
ma ü. Tam bir t;,.ırt.i.p bu' muş
tu. 

:,Ji ooşa; or'..altkla dönen dedi. 
ik<.Uu1arı işLt.mami.şti. Memnun 
\C L"c.s...'"1ll'i ..... Ye~\iCl"i ağa:iUU 
ıt<=-1.< ediyanh Fevıhiadıe bir 
Le. :...pıl:i. 

\,_ın-iaz:ım, hlr gün YeniQeri 
..... ıınn şuı:!:ırı söyledi: . 
- Ağa; yalan gWıel ... Imamı 

du,.u1Tıek lhld\en olacak. 
Aa pasa Yeıııiıçeri at{aııın.ı a.i.a

~W }'<>la koydu'k.tan ooara; imam 
Om~ efeıöyi de ·"d.lm& iwyma:
~'1 J !D ııt:rn.wı 1 • 

Jleıdi kxxhı.la:r •• H&k iQiııde fi& 
~ saray luııpı:larmı samıı.ya 
lbsı;ılıadığı sııı:ııda :imam efe.OOiıye 
mıllıNın Ciar .a;k sıizeı;i' J:ı,i;[- .liısaın 
ille; 

- Hooa efeuii hazretler> .. Or
~aıda dolaşan dedi. lıodu.lardan ha
berdar ıınıısımz? .. Dedi. 

imam eremı, dedi la:ıdWarıo 
mlruıuııu aimıtt!L Ve YcniQı>
rilcrin ~ beride kendi a}ey
g · ı;Y.rl~~ 

J.:n aıın elıendıi, ~1-am.ın Si> 

;ı; ~ ni OO'\lallErZ !bı:nıilınııadı: 
- Eftındlnıiv., Y\wııb;ai deıön 

hC2lle gıiirulı şimdi de ben:iı• 
~ • aış:ır o.ldula:r .. 

- ~ tahkik buyu!rlu
nm mu? .. 

- Söııde padişah muzı l:ıende
Diız 1""ıv.ik ediyormuşum .. 

- Ne ~bet boca <lfıerıdi. 
baraetleri! .. 

- TE!bdili d<IJ a:feıt et.liriı> ~ 
a=arla dolaştırnuya ~ 
rnuşımı.. ~~ 'benim bu iŞte 
~yoktur. 

- Öyioj>: et-.ıadim.. Bimeı 1113'

füı:ı:ıdm" dendim.. 
- F akait bu deıılımeııdil.e W 

a.rııLır mı? .. Za.ten çi:lıeden çikm.ış
·, ıdev.lot cliışm:ı.nı Jıam.erdir .. 

Şcr'.10 bfilı.ın 13'Lıımdı-:-. 

- Parl.işafuau:z, naya w ı:--a
lanın hukukunu lroruma·k V<' bu 
:ııarbııııarın taısallıutun00o hdz ~ 
ibıı.eık iİll;'in tebdil o;araık ı;ıe=ıek
llıe vıeı hairıerin boynunu ~ 
ıınakılı.'.ıffir. Elendıımi:zi,n bu h~ 
lııeıtleri dıo,i(ı •ı deıı>I mııdri . 
- ........ . 
- Ecdadı a·raırrı\arnı1n .icra ey
~ ibiır 4i 1ecilit e) .emiş tıulAı.~ 
nu,ymi:ıır .. Bu snyt:ırılarm etlbık
Jtri <:r1Uk yetişir .. P.W::..,ılhı teş
vik 15" aınit; .bile o'&"'lIIl, fena ı:ru 
ot:rnıı; ~. Dedi. 

Ali paşa; Ne evot ve ne de ha
y diye.dl: ruk.Une-..'.c Hıoca Efoo.
dı.YO dinled.ı. N• olux ne o:maz
dı. Sırası ııe.dıi((i zaman bol. llıo. y&

n'm edeblliiır<L. 
Vezlria.uıım. Rooa eferu:li:Ye yai~ 

ruız şun.•arı söy)ui;; ; 
- Bu~ kııdtm'llll önüne 1("9-

ııniye ç"1ıış>yorum Yı:.cDçeri ~a- . 
ıooa da amirler verc-ctjt)m .. 

- y enlçcri ağası ... Buna mey
dan vcıoncme · idi. 

- ........ . 
- Mıilromı esra<rımrz olan ağa; 

Yemçer·Yl" hahn vaıziıyet ıtakı
ıııııcal(ma hlzi Yeniçeri ooytan.la
rıııwı elne diişüıııruy - çalış•yor .. 

- Biln:ıem zal.ıfr:.ileci ne d'üşü
nüyornw:nız? .. 

- Yelliıçeri dedi ıkodusu bü- 1 
yürse, işi <f_"Ddimi:ı::ı erzeyaye-

cı.işim.. Dedi. \ 
A'i paşa; Yençeri ~ı a.Jey-

EDEBi ROMAN : 2 

• 
DÜ, 'KÜ TF..FRİKANIN 

HÜLAsASI 
O•mıın, uzun eteğini sürüyı> 
rek önünde yürüyen mazisini 
hatırlamak istiyormw; gibi 
takaklarını &ıktl. 
- Şu caıuı açsana dedi. 
P~ncere)li aQtıt?\ elektriği 
söndürdüm. Dışard.a, günler
ce süren fırtınalardan sonra 
kavuşan bir bahar gecesinin 
bütün ürperişile vücude san
lısı vardı. 
Osıruuı.ın ""'i titredi: 
- Bu gece bana çok eııki bir 
gotteyi hatırlattı.. Dedi Son
ra yerinden doğrularak pen
cerenin i>nliııe gitti.. Bir miid-1 

hinde tek bi<r kel.:."ll(! bLe söy
)eımiyardu.. Niılıa)'e:.; ömre efem
di lhiıddetlenerek. 

- Eger, Yeniçeri dedi kod~ 
ya nıiih<lyet vemnezısc, mes'uliyet 
yeniçeri ağa.;ııırlındı:r. 

- Ağ~ya kaı·~ı ne yı:cpabil:iri2.. 
-A2'.i Uzııııı. ~-· Yeri!ıt bir 
~ gıeıiiriwtnes:i rniinasip 
o:W .. 

- Maıhreım.i esracıml2dır .. Pa
dişahın Sddık hlr 'benıdesidlı-.. 

- Olsun .. P~m başka sa
dılk il:>oodesi ııni "rok .. 

- Her halde, acz:ini d:aılıeı:ı ~ -
.mı ... Dedi. 

V.:ı Hıoca afeadi, Ah paşanın 
y-..nınıdaın aıyrı!ı:p ı;ıi.tlıi. 

Vezirôazaın ııneınnundu. N.ib&
ya; imam efendi ile ~ı ibJrio. 
bir.ine ıu.kıştuımı<Jlı. Thıkai; Ho
cayı pariiışahuı yaırınzıda töbrnetli. 
dfu;;ürmolı: ~i. Burum da 
p;anmı yapmak ı:lzımdı.. 

Alı p:ışa; Burum da planrm ~ 
du. İmam efendinin, tkınayı, 
Yulliçeri aleyhine~ ma
~bir isyana :id>dJiyet ve
receığın.i ileri sii.mnElk killi idi. 

Niteldın; Paşa, Yeniçeri ağası
m llıuzun.ına ~ak: 

- Ağa; Vaziyeti tehlikeli ~ 
riiyorum.. İımam dendi, ulemayı 
haidimiffi efzun oJa.raık tahrik@
nıişıbu unuyor .. Yeniçeriler bu 
hald..n müştelı:i. S't""N ı r de Ye
niıçc."ilcrlıe lıerabenfu. Bir g'a.le
yaıı wcude gelınesı meHıuuiur. 
Dedi. 
Ağa; uleınanı.n derli kodusun

dan koıtiruymdu. Çünkü, bunlar 
~ı fetva insanlardı. Biraız mö
l!+bazad""1! sı:mr.a, cel/Qp 'Y'erdİ. 

-Biltün mes'~ Hoca efen
<bye aMir .. 

- liooa eferıdi, llıwıuTuıına g&

Jeorek rudliıı>izi ta)ep ey.lcrli. 
Deyince, Ağanın alk,\ ~ııııdan 

git.'t:L Pür hüiet ba,iil'ra.ı ak: 
- Efend.hıritz, YeWçer;. kul:l.a

rmc.. FcLvıaıda.ı korkmaz .. İmam 
efendi, ulema ?.e Yeni!Q;riyi ikDT
hıLorn""'-. Biz:er fOil.va verdir-
m.e:ini de biılitiz .. Dedi.. 

NJll-ıayet; İmam efendi i~ı Ye
niı;criimn aır.ısı deh.scl:l i surette 
açııdı. Dedi kodu bü1'li.dü. İstan
bt>! yermden oynadı. 

İımam efendii ~ kcrufu;ni kur
t.a.rnıa.Jı: iQiııı u~ ıteşvikıe baş
ladı. U _em.a da, Hocayı meslek i
caıhı tutuyıordu. 

Dedi ıkodıı!ax .. N ihuyeıt saray 
ka;oısından• İQeı'i girdi. Padişahın 
kulai(ına !kadar trlaş!L 

Faka.t Genç Ü»man., alıcLrış et
modi Çünkü, ortada dönen dedi 
ıkodıı, İ.ınaıın eiY<.'I>dİnin teşv;&tin
ckm •başkıa bir şey ifade ebmi"r'O<"
dıu. 

Bir gün Geı:ııç Osman, tıeıxl.ili 
kryai'et edeıck Ga:lıııtaya _w-_ıçmişti. 
P~. biır esnaf ik:ıyaı!1eıtine l(ix
mışt:L Mieyhanerun biırisiıne gcl
di oturdu. 

Meyhaneyi gedikliyı n Y elllİQerİ 
:zıorll>a:hrı.. Çacgı Qallıdıraraık da -
v....ı vunkıraralk kadı.n oyna!.eyor
lardı. 

Genç Osman, taşradan ~la:n.iş 
n:ıü$tıeıri gibi bir köşeye alıurdu. 
Ve seyre daldı. Ye:ı.içetila- şa
ra;p iıçiyu"lıor .. Esrw ve katx.k çe
k.iyorlM" .. Gelen, geçeırı ırz Eiı!lt
ne tasaHııt ~lardı. 

(Arl«uı var) 

~I 

det kendi kendine konuşur
mu~ gibi söylendi .. Sonra bir
den çekilerek: 
- Camı kapa.. Elektriği yak 
dedi. 
Dediklerini yaptıktan sonra 
bir koltuğa gömüldü_ Başını 
salladı: 
- Bava içim kadar durgun 
bu gece .. Fakat durgun hava
lıırdan sonra fırtına kopar. 
Ben de beynimde çakacak 
şimşeği, benliğimde esecek 
kasırgayı bekliyornm. 

* 
yı:llaroır brlı.nalarla hıtra., olan 
Jra1ı1:im. ili yDdH" huzura, sillcil
na lr.ımJıPıı. Uzun yıllar gök gü-

,..n ""~"'ıırrı· f""''~lll ll"'ııt"llf°,~"'"'rı"""G'""rlr""'I"' . ""'l ı ' ~ ~;;: ..... ::-~~ .. ııı .. n .. l.i:ı l..111 .... ı1~; •. 1i;.d .. :u .. i~:ı '" .. L::!t" jl.. r ı. ~ ;;;;;;;::;;:;,;;;;;;; 
Talebe için 'İhraç maİ7; Eksik mal 
ayrı vapur· . . ı tartan esnaf 

Z~ppe frenkperestlikten kurtulalım 

ve tramvay ıçın vapur · çoğalmı.ş 
buhranı var 

Maarif, ta 1ebe arası.,da 

bir anket açtı 
Uzaık yerlf'l'de oturan taieberun 1 \ 

h:ı.k:kı.rudaıki şikiıye'Uerine ~e ta- I \ 
rıife,erin değ;,,!.:..-il:ır.ı;sini m~ 
bir ha>! bulunup bıı.lumnaıdtğımın. 
1ftilı.iıt ôunıınaısı i cin talebe arasuı- · 
da Maı:ı:rif Müdur u.gün<.• bir can- ı 

..kel• açıılanıştzr. 1 

Boı?;a:zıçi ve Adalar g;.hi yer - / 
lede diğer uzak sem tf erde otu - ı 
ran lıise-, oci.a okul muaılıl im 
mekıtepleri taeıbei.eri lbu husus
taılti dilekJeri.nıi metl:ıteıf erin'İi'l 
:miidü.rlüJ.derme bEdir 0t'1lrlerdir. 
Diğer tarafltan saha!lıları Bo -

ğa:zioı;ııaıdeın ve Ada..aırıd.an yaLııız 
taJelbe.krc icin husu~i birer .tale
be v.ıı:>11rıı. ıkalıdırıl:aea:ktır. 

Salbahla:rı ve aikşamları da Be
vo<>tu ile İstaılbU! aırasmda ve di
ğer bazı semt erde ctalebe tııan.
~i lao:ı. toabriık olunaıca.lotır. 

VİLAYET 

Alakadarlar Ve
kalete müracaat., 

etti!er 
Son güııl ·de vapıırsı.zluk ~ 

,·üzüııden ihracat ~valarunız ) 
iskeleler üzerinde kalmakta - \ 
dır. B'rçok limanlardan gclen :. 
haberlere göre, vapur bekli -
yen ihracat esyalannın yağ -
murlardan mutazarrır olduğu , 
bildirilmektedir. Limanımızda ' 
da bu şekilde mavnalarda ve 
ambarlarda bekliycn ihracat 
eşyaları çoıi'almıştır. Ecnebi va· \ 
purlarının az gelmesi ve bun- \ 
lann da diğer ecnebi liman • 

1 

!ardan aldıkları mallarla dolu 
olmaları yüzünden fazla mal 
arlmamaları buhranı arttır -
maktadır. Alakadarlar yeni • 
den vekalete müracaat ederek 
bu işe kafi bir çare bulunma· 
sını istem.işlerdir. Muameleler 20 günde 

bitecek 
'-•iiiiiiiiiiiiiiOiii ....... iiiii;;;;iiliiliiii ____ _ 

Dıılbi!~ ve diğer V eltfile<Uer -
den V'ilaye1ı)eıre yazılan resmi yar 
zıılara ıın çok 20 gün iı;ıinıde tek -
mil muıamek''eri ikmal olunarak 
cevap verilinesinin usul i ttiihazı 
'bi,r emlıi:e vi: aya moktupçuiıuk
J.ıırına teb1'iığ olunmı.rş'.m. 

BELEDİYE 

Kadıköy - Çamlıca 

şosesı 

Kad.aköy ile Ça.m;ıca arasında
ki Acıhad= volwıun lf09'-·ye 
t.aıhv.iıb. için faahyete geçilmıiş -
tir. 

Belediye reisliği. Jn"llP grup mü
teahh i:tlere ihale ~t.ği bu büyük 
f!:S. run Pn.,<ınciilıını lumraita ika -
dar iıknıal ede<ıektir. 

Dı.ger t:>r:ı:ft0n Krrt:f i:e Ya -
kacık arns:rıdaki şose de kamı.len 
afila.lıta bhvil ıxunoc.ık ;r. 

İKTISAT 

T rakyadan kesilmiş 

kuzu geliyor 
1 

Dış ticaretimiz 

Muhtelif memleketler
le ticaretimiz arbyor 

İl1f': ede, İta.lıyada, Macac.i&-
tmıd:a ve Y unanisbıtnda m u:lııt.elıif 
"tlica:ri lemas!a:r yaoaıı:ı iıtıha!ô.t ~ 
illıracaıt '1Jüccarl.aııımı2ıda.n badaırı 
dün şehr.iıın~ döıımiişlerd İT 

Y oni ticaret ımlıaşrrı.al.anndan 
soııa:a her tarafta meml<Jket.imi<lle 
iş vapmak istiyenler ~aLmıştı.r. 
Y a.Jaı ız İn.~ ve Fransız fabı·i
ıkıbmı Jııarp OO'ayısiylıe QOk ııneş -
gu.ı oldı.Jk,lıamıdan sivaı1ito~ ri geç 
tesliım edebil ımelctedirfor. 

Ma.ca:ril'lta.n fabMkaları ise her 
tüı-llü sanayi maıdıdıele:•iırıı derhaı: 

verebüceik:!erini aöylemişleırdic. 
İtalyan :fabrikalan demir boru, 
kaıH o ve bu gibi ha:ın madldesi 
QOk eşya.lan ancak peşiaı. para 
veya haım madde ımu3t:ıbi!1'ı.nıdıe 

sa.1.ma.k is1.eım<>k:ted6I'J. re. 

Yuııaniıstandrun gelen tüccar -
1ar da Yunımlılrum ihracı men 
edilen madoı kömürü yer•ne lin
y]t · h~ hepsini s:ııtm 
alanıya kaırar verdiıkl."1rİlli söyle
mişlerdir. 

Son günlerde Trakyadan kesil-ı 
mJ,ş kuzu gclmiye başl.ı:ımıştır. 
Bu kuzuların fiatları İstanbul 
mezbahasında >kesilenlerden 15 
kuruş aşağı o'duğun.dan biır müd
dettenberi yükselen fiatlann dü
şeceği tahmin olınımaktadır. 

... . • . '"''"' 

Almanyaya 100 bin liralık 
susam satılabilecek 
Almanyaya 100 bin liralık sı.>

sam ihracı '.<;in dün alakadarlara 
müsaade ge:.ınistir. Bu mallar k
tanbul, İzmit, Mersin piyasala
rından verilecektir. Msıl.Uın ol -
duğu üzere Almanyaya susam 
ihracı bırkaç gün evvel menedil
miştL 

Dünkü ihracat 
Dün İn.ı:ıltere ve İtalyaya 300, 

sandık yumurta go(inderilaniı;, bu 
mallar 26 liradan saıtılmıştır. 

Belcik.aya da eski ele.b."i:rik ve 
şaıık dcmiryollıarı şiı'lret!eri tara
fdldan mühim miktarda arpa. gön 
derilm..ı;tır. :Su arpalar piyasadan l 
6,5 kunıştan toplanmıştır. Ş r -
ketler sernıayelerüıi bu suretle 
mem ·eketteıı çıkarmaktadırlar. 

rültüleı:ı~ne alışan ruhum, hi.>se
diyorurn, son zamanların sessiz
lii7inden yeis getiriyor. Bunun 

1 için bir sev bekliyordum, öyle 
ı bir şey loi, beni üzm ye baş'ıyan • 

1 

bu sükiın ve huzur demlerine, 
o eski fırtınalardan bir ses, o es
ki şimşeklerden aydınltk getir
sin. Tfıfan ok;un ıstiyorum, bu 

ı tiıfana kapıl;;.yım, beni alsın ma-
z:n. n çakıllı, dil<<:n ~ çiçekli yol
larına götürsün; şımşek çaksın 
diye göz'üyorum, öyle bir şim
şek ki, o eski giin.!erin, şimdi bir 
yığın kül, bır yığın tas ve toprak 
olan harabesiıııi aydrnlatsın.. .. 

cEA mde ka'em, hım.ana ve boş 
bulduğum dimEığımdan yenı bir 
eser meydana çıkarmak için ne 
kadar zaman var kı, beyhude 
çalışıyorum• en dolgun, en yü:lı:

lü olduğumu sandığım zamanla.-, 
kale.mı elime a.mca, bos. bomboş 
olduğ'umu hlsscdiyorırm. Göz -
l.erim s81111erce sigaramın du -
manla.ruıda kaybolurken, düşün.. 
mee, ilimi anlıyorum. 

Kalem elimden diişüyw, 
sayfayı lelleliyerı birkaç sa -
tır bir islwlet soku.lcluği.Je sırıtı-

Küçük haberler . ... ... ... 

* Terbiye ve tedris tar'hiınize 

aıJt b.i<nıil eserlerin toplanılıp bir 
cTedris Müzesi. vücude gelinnok 
için şehr:iml7ıcle ku.rula.ıı• kom15 -

yıon dün Maarif müdür mıuwi
nmm reisli~inrle mı{aıı:ııııw;ıtır. * Ün>ver~ ikı:z taılebt.:ıh>riın 
:ı&kediJ<leri haldnnda yem bir 
emir ııönclcr'.i.imiştıir. Bu an.re gi>
re; bir yıl içinde 10 defa asker! 
dıeı.'S:ere Rİıl11ruyen lal.dıe:er sı -
ruflarında ipka oJu.naca:lrlaTdır. * Haliç ve Baıkı.rKöy gibi işçi 
anıelelerıin faız.l.a Wmıduğu semt.. 
J.erde medbı.rri temizlik bramalaxı 
bT.ıiııil.ıniş\.ir. Bu semtlerdel<'i. be

lıiı:r ~ 300 kişilik ~""' 
Jııa.Jıiıı.de ha.maımla.ra seY.ko.lun,. 
muşlardır. 

vorou. Kalkıyor, soka{(a fırlıyor, 
do'.aşıyor. zevk almadığım, zevk 
ahımıyacağmn şeylenin ~e 

1 
koşuyorum. Vücudüm, sess.ırz ve 
miıti, yavaş yav~ bu hayatın, 
bu mii·nasız ve emelsiz ömrün yü,. I 
kü altında eziliyor, harap olu -
yurdu. 

Osman göğüs gCQ.Zdıi ve tekcaı-
l&iı: 

- Nihayet mazi'I'in uzun ete
ğme baı;tım!. .• 

• •• 
Ben bir sigara daha y3l<tım; 

Osman iyice kol.tuğa yaslanmış, 
başını yastığa dayamış, göz eri
ni ITW""hul bir noktaya d.i:kmiş, 
sank.iı ben'ınle deği:l de, ha!Yalinr 
de canlanan mazi i:le konuşuyor
muş gibi anlatıyordu: 

- Ucsuz bucaksız, ıssız bir çöJ.. 
de seraptan serabaı koşa.o, susa
mış bir cey!an gibi duru bir kay
nak arrvan, kumral b;ışlı, ela göz.. 
lü bir cocıık görüyorum. Yakıcı 
bir güneş altımla cmes'udum. 
diye ık:osan çocukla, mes'ut b!:r 
hayat sürerken saadet myan 
adamın arasında fark var mı der
S:n? O mes'udum diyen ~n 

Bir haftada 25 kışi Be· 

lediy ce cezalandırıldı 
Beyoği.u V<e Ka<lıköy seıınt:eriır 

deiı:i esnaf ve düıkıkancıların ei..e-
rin.dıe l>uhınıın ölQii ve terazi alet
krinıi.n. muaıy-t'Ileleri devam et -
mıeJk.tcdir. 

:\lecburi muayene ve damga 
işi<ıe •baŞ analı 10 gün a..auğu 
hal.de pok az esnaf müracaat et
m.iıştıtr. 

İ.sıanbul ciheLindek.i muayenıeı 
ve damga .I.>•erine de önümüule
ıki ayın 16 sındıı.rı itiıbaren haş
llanıhnası kararlaştırı1ın~tır. 
Diğer taraııltan 10 günl.üık mu -

ayeoo'.t>ı'Cle haızı b,xaııi v.e- kanıtar-
00' dkslk tartılı bul.umnuştur. 
Ayrıca muh.td.if sem\! erıde de 

kıoıııiirol.lerd,,. 7 ı:ün i<;inıclı! 25 es
nafın k.asdea üksiık mal verdikle
ri rtmlı~t otunarak ozza kesiJrrıU, -
tııx. Bil'llNısa. seyyar esnaf ara
smrla e!kııiık tart:anlaxa fazla te
saıclüf O:unduı(u iQin ·bu hususta 
şUl>elere yeniden stkı IJooııı.trol mıı.-
ri 1"<ri!miştk ___ _,,_ __ _ 

İthal malları ve 
İngiliz kontrolü 

Ankarada bulun.aın mıntaka t;,.. 
caret müdürü Avni Sakman ti
caret VekfıletUe temaslarda bu
lunduktan sonra dün şehrmıze 
dön.mü.ştür. Ticaret Vekaleti te
·,,})büsile hükUrııetint.z tarafından 
İ.nıgi:liz hülkfımeti nezdinde yapı
lan müracaatlar ü:ııerine Aıneri
kadan ve dij!er memleketlerden 
meınleketim:ze gel-ecck demir w 
dii'er itlıaliit eşyal.arının İngiliz 
kontrol heyet'en taırafından ko
laylık görmeleri temin edi:lm.i$tir. 
Bu suretle fazla ihtiyaeımız olan 
mallar vollarda va!o.t kayl>etmi
yecekerdir. 

Şarki Anadoluda 
fecri şiına 1 i 

Ş. Karalıı'sar, 25 (A.A.) - Dün 
gece saq.t_ 20,10 da 15-20 kilomet
re uzunluğunda bi!: recr± şimali 
.ııörü 'müstür. 

Gü.miişhane, 25 (AA) - Dün 
gece oaat 20,15 de burada bir feo
ri şimali hadisc.;i vukua gelmiş
tir. 

Gümüşhanede zelzele 
Gümüşhane, 25 (A.A.) - Bu

gün 12 de orta şiddette amudi 
bir zelzele olnıustur. Hasar yok
tur. 

Köy okullarına verilecek 
eğitmen adedi 

Ankara, 25 (İKDAM Muhalıc
rincien) - Önümüzdeki yıl köy 
okullarına verilecek iki bin eğit
men ile bun.1.ııırın mi:ktarı altı bi
ni bu.1.acaktı.ı-. Süt.rede bu husus
ta.ki tahsisat 730 b.n liraya çı-ka
nlacaktı.r. 

1940 Umumi Nüfus 
sayımı 

Ankara, 25 (İKDAM .llluhahi
rinıden) - U.ınwni nüfus sayımı. 
önümiiuleki ~rinievvel aşında 
yaıpılacaktır. 

aradı/ıı da mevhınn saadet de
ğd miydi? O da saadet peşinde 
koşarken hlTJ'.)3.larunamış mıydı?. 

Biraz sustu, gıme şakaıkla.rını 
sıktı, ~z!erin; ~tı: 

- 4te l'Jla'd: önümde diye de
vam etti; İstanbulun, sırları kıeş
ferlılmez, bilınir sanıldığı halde 
en yakın kom<uların bile iç yüzü 
anlaşılfl}az, dar brr m<\h<ı.!lesin
de, lıasık tavanlı, sık kafesli kü,. 
çille bir oda ... Bu odada doğmu
şum, ilk feryatlan bu oda dinle
miş, ilk acılarını bu odada dı:n
miş, ilk şikayetlerim bu odanın 
ı..ru-1 . . . 
~ erme &lll!JlJ.Ş ••• 

On yaşrmdayken doi!ıc!uğum o
daya bakar da şaşardım: •Hay
di bu odada doğmuşum derdim, 
faka.t bu od ada nastl otı.ı:rmu -
şum? .. İnsan bu daracık odada o.
turmıya talıamınill edemez!• 

Fa.kat şimdi? Şimd; o odadan 
hiç çı..kıru:ıs:ı.ydım diye düşünüyo
rum, keşki o odadan dışarı adım 
atma.saydım. Saadetin, aıncak o 
ilk ai!~alar, o il'k acıl=, o ilk 
şikayetler olduğunu Jıissediyo -
:ı:um. 

f Arkaaı var/ 

- .l ıı.ım, Sarabernar İstan- , 
bu).,, ı: ıdiği zaman, ancak bu-
r da r•:ıat nefes aldığını söyle-
ı li~L·; bizi takdiT etti. 

_ l\1onşer, J eınie bana dedi 1 
ki: Ben turnede yabancı bir mem· 
lı..:kcLte l.Juiundugumu unuln1a .. 
dı.ıı. mcak ista~bvlu yadırga
ıuh .ıJ.U! 

N mutlu bize değil mi! İnkı
ına yüz tutan eski Imparator
Iu;;-... n züppe frenkper~t zihni· 
yetine göre evet: Avrııpanın bil· 
gisine hayran <>lan henırr. zjhni
yetime göre hayır ... 

Büyük Fransız san'atkiırı Sara
bernar derme çatma bir kumpan
ya ile çıktığı turnede ancak ra
hat nefes aldığını, hatta R<>mada 
ıslık çaldıklarını hatıratında iti
raf ediyor ... Jem:e'nin de İstan
bula derleme bir trupla gelmiş 
olması muhtemeldir ... Be-rhalde 
şehrimize gelen ecnebi san'at -
kilrlann . şöyle üst perdeden a
lıp tepeden bakarak - İstanbul 
halkını takdir etmeleri benim a
sabıma dokunuy<>r. İstanbul da 
onlar tarafından takdir edilmek
le öğünmemelidiT. 

Dikkat ederseniz, bir Balkan 
turnesi sır• sırula, S<>fya, Bel -
grad, Bükrese uğrayıp İstanbu
la gelen ecn<'bi snn'atkil.rlar; Bük
reş, Belgrad, Sofyada çok takdir 
edildilderile ö~>iinürlcr, sonra: 
•İstanbulu hiç yadırgamadık, 
halkınız takdire şayandır!• der
ler. 

Benim kendilerine verdiğim 
tek cevap şudur: 

- Biz çolo: nı · safirpcrveriz! 

Vali dün akşam 
Ankaraya gitti 
Üsküdar tramvayla
nnın borcu 1 nıilyon 

V .aııı ve BelOOi:ye re.isi Lutfi 
Kı:rda:r dün a:k.<ı:ımki ak~e 
Aı~lrarnya g~iıınlştir. 

Li:itfü Kınlar Ankar.ada .pasif 
lrorumna ıi'şleri; yeni y>l be:edi
~ !bütçesi v döviz ııneıe[eısi ile 
de meşgul olacaktı.-. 

ÜekiiıclaT, Kadıköy v.e havami. 
Haik Tramvay' lıırı A.noıUn şiıire
tinıin eski borçlarını ·tasfiye V'l! 

şi!dketm va:..ıvıruru 'isi.allı otııne!k 
ma!\rs:ıdjıylc 13.ao; Vektııette ıtopl:a -
nacaik olanı k.oını.syoıı. da vailan.iıı. 
iŞ!iralmy..e .buııün tetkikata lıcış&
yacaiktcr. 

Şırketi.in 1 mi 'YOi\ U.-aya ya -
lı:ııııı olan lıorourıu Belnlıiye Rei&
l:iği; Evkaf idaresi ile müşi;e
relken ödemeyi k ail:ıul e1ıın~Jr. 

TORİK 

NECMİ! 

Fiske, Çimdik.. Şu ve bu gi
bi müstear namları biliyoruz. 
Zarif mizah imzaları. Fakat, 
bir: 

- Torik Necmi .. 
Olduğunu da •Yeni Sabah•m 

delaleti ile öğrenmiş bulunu • 
yoruz. 

Nanemollaya sordum: 
- Tanıyor musun bu zatıT 

Diye. Güldü: 
- N c münasebet. Güzideleri 

hep •Yeni Sabah. deıakti ile 
ve gıyaplarıııda ancak tanı -
yıibiliyoruz .. 

Diyerek, ilave etti: 
- Allah eksildiğini göster

mesin. Şimdiye kadar kendi
lerinden neler ve neler öğren
medik ki .. 

NİÇİN 

DO~URMUYORLART 

Tan'da bir me~ul fıkra mu
harriri: 

- Kadınlarımız niçin çok 
çocuk doğurmuyorlar?. 

Diye bir yazı yazmış. Onun 
ne vazdığını okumadıii;ım için 
tabü bilmiyorum. Fakat, N .. 
ııemollay a sordum: 

- Niye do.ilırmnyorlar?. 
Yan şaka, yan latife: 
- Koealarının başı boş kal

masın.. Diye çocuk doğurmu
yorlar .. 

Diyerek ilave etti: 
- Mah1m ya, biri etekte. bi

ri kucakta, biri memede olun
ca koca da istediği yerde ve 
iatecli"" gibi olur., Derler! 

İLK VE 

SON .• 

Esat Mahmut bir roman ., .. 
zıvor. Adını da: 

Doğruyu söylemek 1"2ım ge
lirse misafi.rperverliğiınlıi ifra. 
ta ... ardttdığımız oluyor. Mese!A 
ben derleme san'atk1ırları etra • 
fına toplayıp İslanbala gelen 
Brüno'nu.n •Sirano•yu Aleksan· 
dr'm •Eme- yi Piycra'nm cMar
yoneh i öldürdüklerinı gördüm. 
Kendıleri aldıkları rollerde mü
kemmeldi, fakat diğerleri figü. 
ranlık derecesini ıışamaclıklann· 
dan temsiller siiriindü; buna mu
kabil hepsi de İstanbul halkı -
nın yiiksek zevkini takdir ederek 
gittiler. 
Yabancı san'atkiirlarm temsil

lerine rağbet göstermek güzel 
şeydir fakat yaptıkları..lıataların 
gözden kaçmadığını, hiç değilse 
ihsas etmek de fenM değildir. 

Bu satırları ın61lllcketin1ize ge
lecek olan Komedi - Fransez ar
tistlerini kastederek yazıwyo • 
rnın. Gelecek olan trup derme 
çatma değildir, aralannda derli 
san'atkiir yoktur Katrin Fontne, 
Jermen Rus, Yonnel, Şambröy 
&ibi beynelmilel şahsiyetlerden 
mürekkeptir. 

Amma ben diyorum ki, ne o
hasa olsun, kim olursa olsun, ya
bancı san'atkirların, buraya ge
lirlerken de, yürekleri biraz çarp
sın, nihayet anlayışlı bir yaban
cı. nıemlekette olduklıınm nnnt
masmlar ve takdir ed.ılirlene, bu 
takdirle öğünüp: ne mntln biııel 
Desinler. 

Züppe frenkperestli.k. zihniye
tinden kurtulalım! 

SELAMİ İZZET SEDES 

Hamal işlerin
de suiistimal 

Bir idare memuruna 
işten el çektirildi 
Be:cdiye İktısa! Miidürlüğü 

miifetrttişleri Ka.dıköy hamal bö
l!f>.itiinde ya'P!lan bil- sı.ı:üst:imal 
talıllıtilkmiıyll'e mefiR'll]! lbıı.lunmak ~ 

tarurlıar. Tahl<iıkatın ilik saıflıa
sında J'.Ilıerlikür bölıüık hamallann
dan elbise paırası. olaraik kesfileo 
paranın bi.r kısmının st!Wtlhnaı 

ediJıcii,i;; V..ıihit oıu.nımuqtuır. Bı> 

n un i.imMnıe oo.uk idare ı:ı:ı.emu
rıı Kastma müretııırşl.eır ıtarafı.o. 

clıarl! İ$El'I el~-
Dij(er taraft.an saııdaJcıl:aır ce 

nıiyetı. reİ3l ful.ek h aofıikırriıı yac:l>

lan bir yxılwzluk !tııban ~. 
tı da devaım et:nrokrtıedir. 

- İlk ve son .. 
Koymuş. Nanemolla ile ko

nuşu:vordnk d.a isim üzerinde 
durdu: 

- Son olduğunun fıır.kında
yuu amma, ilk. olduğunu bil
miyordum! 

Dedi. Romanını, atlama taşı 
mı d~iniz!. 

OTOMOBİLLER 

KALKINCA 

Bükiım.et r~ dairelere ve 
ph•slara ait otomobtlıleri tah
dit etmçk kararını vermit. 
Tabii çok yerinde b.ir tasarruf 
t<!dbiri. Ancak, otomobilden in
mem.iye alışıınlar hesabına fi
raklı. 

Nanemolla ile .konuşuyorduk 
da: 

- Ya, ben de onların yaya 
hallerini düşüniiyonım. Ya, 
denizden çıkmış balıklara dö
necekler, yahut da altlanndan 
iskemleleri çekilmiş insanlara.. 

Dedi! 

ERBABI 

BİLİR 

Hayat pahalı. Bunu biliyo -
ruz. Gittikçe pahaWanıyor, 

onun da farkındayız. Fakat a
fiyet'in pahalı olduğunu bil • 
miyorduk. Bunu da Felek Bür
handan öğreniyoruz. Y azııım
da: 
•- Yalmz hayat değil, &fi. 

yet de çok pahalı! .. • Diyor. Na
nemolla ile bu mevzuu konuş
tuk da: 

- Erbabı bilir .. 
Dedi ve .. Afiyet'in nerede sa

tıldığını öğrenmek için. Felek
ten adres istemeyi lüzmnılu 
buldu! 

A. şEKiP 
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~:::111''~;İİ;.·~ l"'''l"lln11111· .. nr]f l~'"'Dj'·: n":ill" '" llı"ll\l"~::İıı· ~ı ~ğ«'teıl J ı,:::,, ltı .... dj Llıı.. llU Lııı .. l .. ,;:~ı;l l.,;,,ıl;~ li; J .. !U L::~ LııJ Güneşi bırakta 
d k 1 i r b yangını haber verı ec isin Ün Ü içtimaıı ngi iZ ma~ U- J\Iağripten Mıişnka ve ııimal 

lllılka.ı:a, 25 (A.A.) -B. M. Mec- yet vttilnesine atı kanunun m& atının neşrıyatJ t~:~un.t:;,~e~~!d~u!:;:ad:::~· 
"-'- '- G . _ _,. --"- nüyor, bir Amerikalı filim ise, .;..;;u.İ.ı:ı t>u;:on ş..ıınro:ı in (..,,...- ...... er~si \'l<Sli.e&.y~ ~oz a.an ha- (Bnotarafı 1 inci sayfa.da) 

-. bakınız, neyi di4ünüyar? Bu -
1aym ~a y<aıptığı rtnı>- tı.pler tara.fıınıda.n lı:lybımn .iktı;. j >kkı:den faritlı d~ildir. gün, yer yüzündeki bir buçuk 
li:ı.ııtııcla cclsen.in ıııçılmasmı mü- sat enci.imetıinoe de•-"'·"- edil - ıc """'-'=, Aı.rruıınya.nm cha-~• .. ..,,..._.... .. _,,,,...,"" ,_ milyar insanın içinde, güneşe en 
teaılOo Bilecik ımcb'usu Pr. Oıner rnes> lıizmn ll"Jleoejti husı.ısurıda sai:ı8Sl!ID •musı.iılıa:ıı.e y,as•t.alarla muhtaç olan Groenlandlılarm 
A.ka:Jı.nm ve!at etı..:ğ ; ll!:" daic tez- ve ıı3Ul bakınunda.n RıafiJ< 1nre ıeOcie <*n:i.ye cal.ıştı,gını ve bundan bile, ş:mdi hatır ve hayallerinden 
kere ok=.ııı ve hatırası.na hür- _ Marua _ ni:nı .i.ed süırdüğü ~ dam'l'k&wfın mü.tte!dLerı mühim gcremiyecek olan Ameribl.ı a-
meJ.'11 aıy:ı:kta .iki daikiJm süklıt +c.•' k _ '--·'- M"" ılı!tıoıadi ve aıikeri ku' vali er kar- limin bu dn-'••ttııini okurken, .-..1-''°"•. ""1ca:aro. a.rşılıık <Mfi•-. una- .. ~ 
.,,..,..,,..,._ k ı · v ·1 "h v-- be- ŞJB>nda 'lıulU!lldı.ı.'Tilak <>.ouılU mll- iç mden ne kadar güldüm, bilse-

"-·'-" "'--ız" y:·-ran İşi-'-- a oc eki i Ali v<''tt.ıı '~·'"" nl '"""°''" '""'" ""- "''"'"' ul .. ..ı..- ta:easınxiıachr. niz! Kendisi bir astronom, ya U-- M" ..... ~- ;;,;-,;; 1939 yılı """' yana.tta b urım...,.~ · 
••-ll UiUW' "'<~ .,.,.,,_ 1ıg;liz matbuatı .'illl1U mÜŞa - bir hey'et İl.Jimi olan bu zata gÖ-

çe.;mı_ varidat kımnmm Jorai Vl!l Bu :izahatı müteakip Jrarıoınuo lııede eJiYor ki, Raınanya hare - re güne~, bundan taın on beıı mil-
m.a:ml'f 'kısrnıında cSooyeıte ~ maddıeleriıı:Uıı müz~ ge - kot ,. aibest 'gini muhafaza ey- yon ~ene sonra söuc.:ekuı4! Ka-
Tıürr~ıt Anaııbn ı;imeti hisse SC'- ~ ve kanu.ııc lkaanl eıd'iibı.iş- Gton~. Romanya Malive ra ciimleı;i kuvvetli inı>an d:ye 
nef,_,....;. . mıı.i!ıcıyaa bedeli. adi:r- tic. 1 eU!ireti mnumi ka.ti4:ıi Jordanın buna derler işte! , 
le a.çılaca:k 'bir faslıa 520 : 780 Meclis çarşamba gii:nü 1ıop!ıaoa.- mühim bir heyetle Loodrayı zı.- Şimdi biri kalksa da fil Ame-
liroomı ta:h~:s:ııı kaydına mezuni- 1 c:r'dır. ~Ui bunun dıelilidiır. rikalı alime dese ki: 

Seferoğlu dün 
tevkif edildi 

T~ gaızetesi, ımeııkür heye- - Be mübarek ad&m, bırak sim-

i 
Mı• ll"'ı Şefı• n teb- t:in evvelki k.li.-~ ani aşınaı;ındOO di, on beş mılyon yıl sonra gü-

dai:>a devamlı bir anlıaşna yapa.- ne.;in sünüp kiil, kömür olacağı-

} f cağı iimi.dia:ııdı«lli. Çüfikü Ro- nı da, şurada bumnmuzun dibin-
rİk te gra ı many..da hasıl olan cıı. ğc:;ikuJ<.:er de, bundan aıtı, yedi ay önce yaa-

böyle bir anlaşmayı mümkün kıli- nnya başlamış olan Avrupa Jan-
(Ba.,tarafı 1 inci $llyfad4) (Baştarafı 1 111ri sayfada) ' rııaatadJr. RoınıımyalJ.ar lıı.giltere- gını ne zaman sönecek de orta-

dar ttıtı:ı.n 120 çuval şeker almış nü, E>enler Krııllı Majeste Jorj"a. lliİn ve ~iliz döV'İtll erinin yas:_ lık, güllük, gülistanlık olııak? 
fiya;t axtııJ!dıaıı saın.·a bıtın..an bir tebrik telgrafı çeknıı.;lerdir. ı..ıııniıyie AJ.lrnan 1ıa:1Mkilll! xnuker Sen, onu bize haber ver! 

~ fiy.aıJ a sa11ınal< üzere satli- ~t:;~t 1!!: !8-~~'ı.t VErnct için kıenıdin.i kuvvetieı:ıdir- OSMAN CEMAL KAYGil..I 
lıaım.t.ıl.ıT. Bclrıd:a.n, <lPlaıYı milll tat •••'a .. ~ ''-ı:ı~ı·y· · Vekili "'"kr mck aıı-ırusı.ındadır. Fakat mü:r .... ._. .... ...,.....,....__ • ._..,...,...,.,..,.,..,...__.,,. ....... .,..,. 
&nruıııma d<aıruııunu.n 32 nci madf. ~ ·~ = ~ ~ """ ı küJ1tt Qdk büyüık oJ.a.oaikıt>r. ÇiiJı• 
•h,; del.filati.yte 59 unou madcle- rü 8"'r.aooğlu da Başvekil ve Ha- ıkü Alınan. llazyilci d<uvvetlıiıdiır. Veznecı·ıer cı·nayetı• 11iıne ...:;.__ .............. _. ,...._.__.u. riciye Naz;n maıt.ile.yine Gene-

'"~" ~- ~.J'A"' ral Metaksas'a birer tebrlk tel- Airnanya müdaıfaasız ve iktısa. -
IM~iım>tmıi, 8UÇUlll tıemas gra.tı göndermiı;leror. am kendiBl:nıe b"ğl.ı bttııır:ıf dev· 
·-· MiU Korunma lı:a:ı.uııunun Ctmıhuriyet lıükUmeb. nernına ıeU!e..:le oarubıu şaıılti hududunu 

32, 9 voe 66 ııcı mıdiaerinne na.- protokol uı;mım müdürü SaJBhad.. "-f1irnıiıernek istiyor. Cenup hu -
ll:aran ınrı ltıııhk:ilaıtın ve mubalre- din Arlıel, Yunan buyüık. elçisuri dudu mihver ilıe leıhimlicfü. Gaırp 
llXoiır m0\.ilrufen yapılması ica- ziyaret ooerek b.ükümetin uıbrilı;- ilJı.Dıdıı Si'ldried ha.trtı ile, şimal! 
ba1r.5ğim söyiemiş w bunuıı fuııe.. lerini bildiırmiştir. hıııd.urlu da Fm>aıııdıi.yanın ıma.ğ -
rirıe hakim Sefer ojtlu NiJııAı!ri-- Dost ""' müt.ıefik Yu.n.anistaıım .IUbiyetindıım "'°"'"a ş:iınal devM-
biıı ~ufen mubdkeııne edl - bu mutlu günü bütün Ttick m]h. loııi ü:ııerinde mütıemadi ı:ızy.ilk ilıe 
llleık ü=e te'Waiıfinıe kaur ver- ti tarafından pek derin SUl"ettc kıhiım.1id>r. FaıkM Aılrııanyanın 
llllşt:ir. hissedilıınekte ve luı.rdeş m.illeıe ıJ anını tatıakllruk etttirn1'."Bi için. 
Ma:ımunrm aıd<asırıa bir jandar _ saadetler tememıi olnıımaktadır. asl=i haırek&t:tıa devamlı ıNkıi-

'·'· -- -·"·ucı-< ŞEHRİMİZDE '1b2tt ve Ruslarla İtalyan'latın mu-ma ........ ue .....;,,,,.;,..Len sonca mu- Dost ve mu·· tteb.k Yun-·-'._. anın 
"""""' vıafa!kı.ti veya t.eı.frilki ınesaiı5'i liı-haıhmıeye de>vam d~. ıi6t:iık1ilirun 129 uncu yılı mü.nııse- ızımdır. 

Şoıhiıt ol=aık zaJııt Wl<'a.kası. lan. betil.e dün şeh1'.mizde de büyü.k. Stalinirı Besaraıbya iizeorir.ıeici 
ziın eden kan iseder, daıl:ıa ııon• merasim yapı.lmıştır. 
ra ~ oğkırıun katibi dinJ.oo,. S-t 11,30 da Tıılksimdelki A- TDEltaliıbatm<kın vaz geı<;mesi milir 
~ 'P3lnmunun ıifaielEciıri. 1ıell<- yatrivadi .kilisesinde dini bir a- kiil gibi göziiküvor. Keza mün-

J haısınırı Alınanı nü!ııızunun ın-
ra.r etırıiştir. Ş,:ıker taciri Samo- yin yapılmış, Vali mwıvıa Ifü- ki·,,. .. ,__, S''.·ırcı· . k•'~-'- da t~-·~a 
ekiis dıe '""'-r .....,.,.,.,1, ~- dai Karatabaın ile şelırimizdeki -""~- .. , ~ .. -. ~·-• """'" --ı;-· ~uw iÇl!ll müşk-ille betıziyor. Ayni zıa -
lkeırliaine göııı::lıeri."iıı:ıoe diihl<fm- bır çıolt ecnebi konsoloslar hazır ma.OOa. Türkiye vardıx vıe mütt€-
daJti ııııüsta:bdomin.ioe lbıınlııırı. bıUu:nmuıılardır. fİkık'ltıin aııtaıbil~ek o'.ıan ikıtısa.-
.,_.__ ~-· h~· .. ına s-'-- '--ru. Bundan sonra Yunan konsolos-""''"'" """" ~·...., .....,,.....,., di rudmileri ~ vard<r. ..mrı: .. ,, .... _., .. ıa.k:vı,,..._,~ o'--"·- hanesinde de bir nsııı:iı kabul ter- Alın R İ '-· 
~ ~- 'UL" "''-.cı>- tin roum:ş, .konsolos şehrimizde- arıya. usya ve taıl~a ile 

ıki Yunan tebaası.nııı lıebrilclıeıi.ni ~11 ü ·bir ;ıakt istiyor. Bu paılııt-
Müdafaa vekWeri mıirlaıf.ı...Ja. _ kaıbul e!ınıiştiır. ı tan lıaıb:scıdiliyw da enıüz tır 

D1I yaparak suçun &a.biıt <Unxırlı - Ati:ııa, 2ü (A.A.) - Milli istik- haklkuk etımerrriş'..ir. 
ltını :iddia ve Oe.-a-"t istemişlı:.r- ili bayraıni, bütün Yunanstaınillı, Daily HıtT<ıltl gazetesi, seni he.: 
dii.r. V ak:it ~tiğindon mı.ılı.ar tekmil ahali tarafından, nek par, hanıı;i biır AJanan tı:cavüzüne k.ar-
lkame .kıaıııaı- ~flı.i.m ed:iUır1'Jk 'Üı?e- lak bir şckilıde kutlanmıstır. Ali- şı bir ISOO çc!kımek ü~rc mütıte -
re ~ sa:aıt 14 e bırı>kılımış, nada kralın ve Ba_wekiliıı huzunı fiıklcr d'iolıom-.u;isinin BaJ'lkanlar-
maznım vüdk!riır>iın <tıoı!iliye taııep. ile yapılan ve Seliınikte, Laris~~ da müc:ııdele etm<'Bi 13zmı geldi-
ıleti nnhlWlmU'i "" Se6:.r ojtlu da ve diğer ga.rnizon şeh:rlerinde Pli VIO' Olı'1ıa şo.ı1c ordusuımın bunun 
:N.ik.olaki düıı. aık.şmn tevi<ıdıııoe- de t<>krar edilen a."1<.eıi merasim, >çin orta şaırkta bu~unıduku mü.tar 
yı. gönderi}ıni..qtjc. memleket müdafaasını temin için Jeasınd:ııdıT. E~ Airnıany a &iyas! 

""'" ..,. ___ k-·~ .. ~- .,,, sarf edilen m<>.saivi göstermiış'f.ir. bir ıııuva.ffaloyot kll'Za.Imloa.ZSa bu 
"",..." .....,...,,..1a ~~"" Ecnebi meınleketlerdcld bütfuı ordu - 1--u:ııcu madiieıi 500 lira:bm 5 bin , Y= oı:ıtada. l:ni :wımasile, 

Yunan kolon'lcri Met.aksasa ıteb- zaıferi ka:zammş ol ac<1kıtır. Çıi.n-
tlırayıa !kadar paıra oezoası ~ ilki rik mektuplan göndererek krala kü Alımanva cenubu şa.ı,ki ıiısti.Goa-
&e'IJedoen b:ş sen-e kada:r .,;>,..,.;;n 1 ve mı''l! hıükfımete olan bag"lılı·k-v' --.. - lll(;!;ind.C!k:i tazvikinıOOn vaz geç-
aerzaı;ı emıelıııekt.edir. I.ınnı ifade etro4lel'Wr. rniye m:clmr kala<ı3:k~tr. 

' • Da'ily He.,,..J,d gawlcsi, in~ ' Ik• c ı T • ı mmtıbua;tı.nın da tı+>kı FTansız :ma.t-} an ı '' orpı ::~!.!!~un~m:=:1~ı: 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Y.a lle y apılmJlii elinde şeıru;(ye -
aile Gemherlayn'ın bir de resmi 
~. 

Oslo, 25 (A.A.) - Norveç hü
kılmeti, Londrada.ki sefirini Nor
veç .ka.ra sWaruurı İ'iı.la;• edıi.lrne
sinden dnLayı İngiltere hükıime
tine bir protesto nol.ası vernıiye 
meımw- etro4tir. Bu pmlestoy.a 
sebep, mezkiir sularda bulunan 
b>r İngifü: torpitosunım bir Al
man vapurunu durdunn.aık iıç.in 

lop at-'llış olmınndır. 

Bunun •İlri canl1.> bi:r t<>Il>il ol
d~ zannediliyor. Yani torpil 
Olaraııc .atıldıktan sonra eğer he
defe isabet etmezse, b'labare 
ıınaYn ol.arak da işe yaramaktadır. 

Arı.kara. Haberleri ....... - . ... .... " ........... ..,., .... • 

Krom ihracatının Etibank tara-
fından yapılmasına karar verildi 
Am<ımı, 25 (İKI"XAM rnutı&

bi.rIDcien) - tıı::ıısat Vekaleti
Ulıı glistatliı(i lüzum İİ21:.r.İfıe 
kramlanımzın :memleket eli. -
'!lna satışı El!1bank tarafından 

işla-Rı. .tarıe:imi ıiçin Et~a. 

300 bin lira mütedavil semıa.
ye verilıı:riştir. 

Çok çocuklu ailelere yapılacak yardım 
ANKARA, 25 (İKDA:M mu -

habirintlen) - Çok çocuklu a
' ~ ~ ikrıımi.ye-ler 

için hır milyon liraya iJ:ılliyaç 

V'a'l"dn". Fak..t zırrunıt dolaıyı

sioyle bütıçeye auca:k el.li bin 

l.iıra kana M:mişti.-. 

On üç milyon lira ilave edildi 
. ~~ 25 (İKDAM mu - 1 ven. l<redi vıe istikrazlar İÇin 
ab:İtinden) - Yeni DUyun.u an iiç miLyon · a ili edil-

Urnamtye bütçesine ya-pılan miŞtir. 

Milli Müdafaa tahsisatına yapılan ilave 
ANKARA. 25 (İKDAM mu - M.iLli Müdafaa tahsieatm.a bir 

~) - Aıikıeri .kadro- milyon ııelıriz yüz oıtuz bin liN 
n:.u.; .,.,.Jtığrndan veni bütıçedııı zam yapı1ınıııtır. 

Başvekil Ankaraya avdet etf 
AııJt.ııra. 25 (İKDAM Muiıa - mi.iş ve İsta8yuıda ~. 
~!'il) - Başvek.iıi Dr. Be- mebı.slır Vali ve Belediye re-
"""Saydam bu sabah~ .isi, eım.İ.)-et direktönı tıaratıo-
ı., İst<lllbuldan Ankaraya dön- daıı lqıqıılwıuıW 11:. 

!er tcı'lkin E'Yi~nesiaı im gön<iilJe
re ferah vemnekte olıduı'\'unu ya
zıyor. Kaıradıenizin !kapısmı tu
tan Tfrı1ki""'1'tin meI'lılıi.'.l'ıne ve 
kı.ıvvetinıe itimad rliıyor ve Ro -
mll'llya :ile Yuııoslavyaya da mü.t -
tefikıew seın'f)a.tismi ıbadiri
yor. 

Roma, 25 (A.A.) - Macar B~ 
vek iti Kont Te loki, 1:nı sa<bah Ha· 
riciw N=rı Kont Ciano tara -
fınıda.n katıd1 edilırni'11tir. Thi saıwt 
l'Iİ.İlren millak:at, samimi h:ir hava 
ic:'ir:deo oeroyan Eilmistir. Bu mü
ıaikaıt <O<maSuııdıa enternıasyona.l 
vaziyet <'ÖrÜ<OiilmÜ-ıtür. K.onıt Te
lekıi., yarın V enedik sar~ ttıdaı 
M'ıPld!iım ıtarafıından !kabı! edille
coktir. 

Roma, 25 (AA.) - MrM B~ 
kili Kont Te~ yarın MU9".{ınt 
taıııafından ve D!'Tscm hP sah<ıl.u. 
da Pa.w taırafnıdan lııahul ed' 
oektir. 

Yeni vergilerin te
min edeceği varidat 

(Baştarafı 1 inci aayfada.) 
zarfında be ya nııame verecekler
d!r. Bu yeni vergilerin U!mm e
deceği muhammen varidat mik
tarları şunlardır: 
Kazanç vergisi zammı: 2,380,()(){) 
hava kuvvct:eri yardım vergi.si: 
6,056,000, B:ıııka w sigoo~ruaırm 
muamele vergisi, 943,000, .,S:er 
;istihlak vergisi 6,935,000. BoozJıı. 
ııarrımı: 2,489,000, lkaiıV<! zammı: 
1,063,000, çay zammı 188,000, Jaı,. 
uçuk, deri vesaire 870,000, ipek, 
sun'i ipek mamqLltı: 2,058,000, 
naıkliyaıt vergisirı.e zam i:ıısandaıı 
400,000, eşyadan: 1,100,000, dam
Rll Te<>mi: 500,000, miiskirat 
2, 726,000, tütün za.mmı 3,030,000, 
tıeı;vflri sa:ı:rayiden istiiade eden 
mü69!!E3elerden 1,510,000 ldbriıt 
zammı 527,000, yekUn: 32,2:13,000. 

<\DİL AKDA 

(B~tarofı 1 inci sal/fa.da) 
ruf helvacı Salioh ust.1Illn a.Nlbası.
na muva.flLak e\2uişür. 

Had.i.se föy le oJmu;.i'ıı4": 
Bundan eki sene evvel, tafu! 

cı Atdülkadirin yanında. Preştir 
neli 18 - 19 y ;.ışlarında Sabri ad:n
da ya.1u.şıklı biz' genç çıraklık et
mektedir. Abdülkadir dükkanı -
nın üstündeki odada bu gençle 
beraber yasamak-tadır. 

At><lü'kadir g>bi genç çocukhı.
Ta diiŞkün olan ar~ıbacı Hacı 
Molla, Saıbr<yi bu d "i;kkanda ta
ruımış ve s'k sık diiW<fı.na devam 
ederek Sabriyi kend:.Sılc bcra -
her ya.>amrva ikna t>derek b:r bu
çuk sene evvel tatlıcının yanın
dan c.kanruştır. Bunoan sonra 
Sabri Hacı MoJ.la ile beraber yır 
oonuya 'baslamı.ş, fak.at aırabacı
nın kazancı mahdut oldu-ğ,und~ 
Sabrının lüko giyinmek ve saf.re 
gibi baZL ilıtıyaçlannı tamı.men 
tatın,n edemerniı;,tir. Bunun üze
rine Sabri arada sırada gizlice 
yine tatlıcı Abdü.kadire ziyaret
lerde bulunmıya ba§lt•nllŞ, bunu 
haber alan Hac> MoUı 3abriyi 
döverek bu ziyaretlerden ı:nenet
ırtıek istem.istir. 

Cinayetten iok:t gece evvel Har 
cı Molla ile Sabri Sehzadeb~ı.rı
da bir kUhvedoe otUT\lClarken Hay
ri adında bır genç geını iı; 'e Sab
ri ile beraber kahveılen cı.kaı:aJ< 
Abdü kad;rin düi<Iı.nıre g \m1ş
lerdir. Mak.sat Sabriıun Hayriyi 
tatlıcı ile tan,,.tırmroK!ıc. F.a..ııt 
Abdülkadir Hayr yı obe)l'enme -
ım:ş Ye Sahn-ve: • Yann akşam 
dei:il öbür akşam sen ge~ bura
da kalırsın• demı.;;, Sabri de bu
na muvaf<lkat et.miı;'lir. 

Bu kco>w;ma oereyaın eder
:b:m S a ıb r i n i n 'kah.Yeıclr.ın 
avn'dığını gören arabacı Hacı 
Molla. iki arkadaı;ile beraber çı
kara<k tatlıcı dük'kiuıına gelmiş 

v.- Salbrıyi tat.1 Y0rkcn goııımi.ş 
h'ddetle ba{\;np cag.ranık ko!un-ı 
dan tutup db\;arı :ıkarnus ve tek
rar tatlıcı dukkanına dönerek 
Abdulkadire çatmak istcmi.ştir. 
F ıkat taılıcı içeri<ierı dükkan ka.
pıııını .kilitlediPinden kanı.ya bır 
iki tekme indirmi• ve at.kada<;
ları tarafından teskin edilerek 
oradan uzaık.!aştınlmıştır . 

Sabri bu hadiseye raeIMn sö
zünde durmuıı ve cinayetin ika 
edildiği .gece saat Yarımda gizli.
ce .tatlıcı Abdülkadirin dükkiı.nı
na ge!m~. Abdülkadir <lükkam 
kapayıp içeriden lkilitk:yerek mi
safirini yatak odasına cıkarmış
tır. Aradan iki saat geçt~ten son.
ra, saat iki buçuj!a doi(ru Sahr:
yi evde bulamayınca tatlıcıya git
tiitini anlıyan Hacı Molla dükk5.
na gelmiş ve kıınıvı vunnuştur. 
Abdülkadir aşağı inerek merakla 
dükldnın kapısını açar :ııcmaz Ha
cı Molla içeıi atılmış ve .A.bdül-

d• rin ,gırtlağına bir yumruk 
indirerek vere carpnuştır. Abdül
kadir olduğu verd,e yıkılıp kal -
mış, hemen yukarı fırlıvan Hacı 
Molla orada Sabriyi ya.kalaıruş, 
birkaç takat ataTak a.'aı!ı in<ii.r 
mi:jtır. Sabrivi orada bekletenılı: 
Abdülkadrin cesedini vü.klen -
m~. Uı;t kattaki odaya cıkararak 
yatağına yatırmış, üzerini de fu.t., 
m~ür. Sonra Abdiılkadirüı .,... 
binde bulunan 90 } röl!)'L da .a!araık 
aşağı inmiş ve Sabriyi alarak çır 
!kıp ııitmiştir. 

Hacı ~fulla, 90 lira ile ırtesi gün 
Sabr~ 60 rra lık ~zei bk palltıo 
al:rnı.ş ve müteb4i, para. ile de 
onunla karşılıklı r:ak.ı. içerek eğ
lenm tiT. 

Dün yaka!anan Hacı Molıla ve 
Sabri hadiseyi bu şekilde anlatart 
rnk i'\irıı.f etm;şlerdir. B~ün ad
li.Yeye verW,Celderdix_ 

.,..... ... TaT'lhl tefrika: ____ , 

ALt.:.AHIN ARSJ.:.ANI 

~tfJA 

• 
Mervan gelip kapının içindeki 
küçük pencerenin önünde oturdu 
Mervan, bo,..xe sarayda mü - ı 

<k.faa te.ıtjb<Jjtı alıılken. me.dlte 
blliıınanlaroı:.ın bır hı.."'.Yat dog;ı-u.
ea (.&i) ram evine g> uı. MU>dt~ 
cereya.n tEden va;ı;;'a.yı ona b.aba" 
vıerdi. 

başı giıi l~.ıHananık le~ !aırı «... 
ma!k ...ıtediler. Fakııt, .k.apmm :iki 
'(a:ııfwda!ci ı.ılclerin mazga:l d&
lile'\rinden iızerlerioı:ı serı:ı1 en 
kızı:m y:wlara deyanamıyarok 
~ çekildllıeır. 

Ali, Ifulife .iıle Amr arasında 
yapılan miına:kaşad!3'.nl çok müte
ıeg;ir o:maıJa 'ber:ıbel", Osmanın 
halkı mcıunun edec-ek ş:ikilde 
h:aırekıeıt '*'>es.in sevnii. Ve bir 
an evvcl vaı.iyeti .O..ıillı cııımek i
Qİ!D, güzıı..ie eıılıa.p~ (Ta.ıha) ile 
(Z\.ibeyr) i evine çağırt.aıraık: 

- Gidiııııl, der:ba.1, Eın.iı:LilmU.
m.ııôn Osman ile ımıüşavecc.-yo git
ti\iiniız. Ve ona, k1'"\'an'ı uzak 
b.,. yere l!öııdemıesi:ıııi tavs~ e
dııı:iı. Biraz a:nra, iben de si:oe 
iJtilh.oık edariın. 

DOOi. 
Ta:.ıtıa. i1ıe- Ziiıbeyr, (Ali) nin bu 

<telklliini. meıımuniyet:e kabul e't
rtiler. Doğruca Ha.ifıwıin sarayı
na. ~tıtileır. Ve içeri ginnck is
ıtediler. 

Fakat; ka;pıcılar iıçeııi, aima
<hl:ı.r. GJ.dip, Mervan'ı ç.a,ğırdı.ıar. 

Mervan gelip, kapının iıçliıde
iti lkü.çüQ( pencıcıreııriın öOOnde dur
du. ,s-_,,, t bir =le .btmlıııırla şü:vb
oe kıoıııııştu: 

Mervan - Ne istiyonıunuz? 
Talnıa - EmirWanQjrnCnin ile 

ııörüşmek istiyoruz. 
- Ne ııö'rüııeoeksin.iz.' 
- İbauullalıın SU:.funetıi >ıi 

.ııceıııdisiyle m~avıere edec€,.iz. 
İıbadu'l.'ııhın selfınıeti.ni, 'birz

zaıı Emıııiilanüaninin deru~.te et -
ırni:ş~lı". Ve kıınıs3 ile müşavere
Ye de mubit:ıç değildir. 

l\forvanın bu ,;e:ıt sözlerine ve 
küst.a.J:ca .!uro.1<o!.lerine (Ziib:!Yr) 
d;ı,;-ımaını.adı: 

- Ey Rc·su a:~.ahın menfuru o
lan mel'un~ .. Sen, oo zaman Eımi
ııiilıınümıi.ıııin ile halk aıı-a.;mdan çe
lkileOOksin? .. Anhşılıynr ıki sen 
ona ce'illT ve ~ gös!eri
:vorsım. Ve bu giıdişle de, .kıc~ 
ni mw·da.r hlr ~ siirük
ıiıüywımn. 

Di~...,, bağınmıya b"'i'.a<lı. 
ZU.b..•yr'in feryadını iışiıtecler o

.-aya koşuıp toplandılar. Bix kaç 
s2.DIİ~"e zıırlında büyük biır iwan 
kOOes.i halini aklılar. On1a.r dn: 

- Emiriilaniiımıiıııiın, biraz evıııcd 
mescitte töı.ıbe etti. Artllk &al"a
ymın ~r arını ha.ika a ·ı aça
ıra:k Resulü Ek1'eIIlin d<' tıOOa
biyle müı;av reye gi:rış . ıcegme 
ı;öz veroi. Ş.iını<li nasrl oJ.uyor da, 
kapılar halka karşı kapanı~'fil? .. 
Re.ıuLü Ekrernm en S<N~ili iOti se
habe;i, nıe cesa.n:ıtle t.:ıtıkic olu
llU'YOI". 

Diye, f.ezyada baş.~ı':u-. 
Jlkn'an. mrkusu.nı:lan bucl&-a 

sciı?Jc muıkaıbele edemedi. Fakat 
saraydaıkıi .mWı aJ'rt.kııra: 

- Çabuk, dk yağdırın. Şu ser
oor.ioleri da/:rlıın. 

D;oy.,, emir verdi. 
S!lra~"<la. beş ,..uz.e y:ılkm rnu

lırıiız \"3Tdı. Bun.l.lT hemen dam
lara ve duvarlıaırın üoıerine çık
tılar. Halk ilieıine ok yağdır
rmya baŞ.ach''ar. 

Mı.ıiıaiızların hu :barek.:ti, halkı 
biishü.1.ün galeyaın.a getirdi. BUilr 
!ardan bazıları ko<:aır.ak variyeti 
SEiili haricmdelki iılıtilıiıldlere 
balber verdiccr. Zat.en Haıliıfmiııı. 
sarayına hücum a1ıınıılk .i.çin baıha
De Mıyan asiler, deJJ!ıa·r sil.ilila.rı
na s.a:rıtaralk ııelıre g.iıı-diler. &ıra
yı :lıer taralttaıı. iıJıa.ta e'Jt.iılei". 

(Ali), va.k'ayı haber .W. a:Dınaz, 
son dere<: · ıteessüıre lka.pıkh. B!r 
kaç ddkika, heyecımdan ne y~ 
caı(ıru ~. Sama, (Iı..n) 
ile rHi*"yin) i çabrdı: 

- ~ silllılanlMZ. ~ 
tı.in sarayına koşup, oou lı:mtar-
tnalk lıQilı> - ıınün*i.iııse Yll4ll'" 
ruz?. 

Diye ibağı.rdi.. 
(Haısaııı) i!E (Hüstrvin), llnlıçıl:a.

rıru !akıp katkanl'a:r:ını alchlM. 
Dernal, Ha!ifoet>iııı saraıyıma looı;ılu
lar. tl'ıtilalci 'erin öniliıe atıJdı -
lıır. Onları dağı:tımalk lçizı yal
'1113lVnıya lbaşl~drlar. F1aıkat hlç 
lk.imııeye söz g<e<;irmiye muvaffak 
damaılılac. 

Ar'.ık, is i>lreil ~işti. futl.. 
lıiılciler, mımafızlal"'3., ~ 
bir oik ve sapan muharebesine 
girişm~e.rdi. 
Mıihafızlar, ~ siper

ler <aırikasında saık;hyaıbitdikleri ;,. 
-er fuıt:'a tekfaıt vıemı~. bü
tün şidıdıeıt' eriyle halk üz.erine ok 
~myorb:rdı. HaJk i9C, 5!1!'ar 
yın önünd<!i!ti ırne,ıdıtiıw:la ve açık
ta haııpedtynmu. Vemdakilra 
y~l:ar Ve ölenler Q>l)ııl.ı. -
~. 
~ııı lbiır kısmı. ~ 

direkler ıı:etiırdi:ler. BUO.:aırı kor,; 

O zaıınan, illı.tilalciler arao;ll'..dan 
bi:r 9eS yilks.1lıdi. Mısır mtafılci
ilEırinin reisi olaın (Kenane bin 
Bcş1r): 

- Ça~u.k.. Kaıınya a.teş ver>-

(Arkası va~) 

:19IK.. !':f !!.lf~.B.J!!.R.~:. 
(Ezmede -<Köı:>rü basmda·Riiş-

1ıü) imm4 meıktuıı s.Vıllıiııe -
(Hazreti Fatmı2) nın vefat ~ 
hi hakkında ırnuhtıefü rivayı. ıtJer 
\Oll!llır. Biz. bwıılaı:ıdan en mar 
kul ol.anı kabul eiltlk. llij!cr ııor
diıığ-.ıınuz ıyıkıtal an, yakında çı -
~ d.3ıı ltiotaı>ta tavziıb ~ 
ğiz, A lıi'ıiratıı ı:a, 3!seldtür.e mu
kalıeie ederim. 

(A. R. imzalı m~ sııı!mi
ro) cidıden yüksek ve aJmıane bir 
vukuf r:e yazılmış olan peok mu
:fasal malciaıbımuza bu daır sii.
ilınlaııda cevaıp vernni'ı"e iımlin 
yOt. MufaBsal adresimzioı tıi'dıl
riiın · ıi, hü:rmetle rica ederim. 

-<>--
(Hazreti Muhammed) ~serinin 

ilmmili üze~. :tın- cok lrodiTşinas 
alruyuculıaırıımdan alıdı,ğmı mek -
tu.pla:ra .11.)'tı ll'}'Tı anulı:aıbele et -
meık .i\m:ırdiım. Fakat, uzunca sü.
ren nıtıa±sı:.ı! ığmı a inzimam e -
den r,.. meşgulıyut <li'ayısiy
le ibuna imkan bulaınadı:n ... Bt.r 
mull1tıeram =vmtan ~ ru.w, 
~rdfrleri alfıkaya ~ı ın'
~ s:ımiırni şüft.craıııi.vnmın 
kabulünü rica ederim. 

z. Ş. 

İstanbm Ikinci lcra Me....rla
ğulldan: 

~. Ha...an Arif, Mele:, Hü
se--:in BerE!lı:ıet, Fa:tma Saadet, HalııL 

'11:ıe Hüda, Hanıi:fc Naıı:i:fu, Hamza C&
ma1atıtiın, Ebu BeOcir Sıddık, Zü
bevde Zehra ve sai.reııi:n mu~ -
sarrıf ~ &yan İhsana jpot.dt 
gıösl:ıri"en Tuµlı::ınedıı Ekmck.çi
bası mahaJJcsmJıe l<.ayden Güğüm 
çılmnaızı hiı:len Boıazan so'kağın
dıa. eski ve yeni 7 /9 No.lı Vf!! sağ 
ta.rafı Kalıost !hanesi, solu Kuçi F.i
tat hanesi, aıı'kaı;ı Hıristo halı9fJ
s.i; ön.ü yol ile maılınut ve ye -
minli üç ebU vulkuf tarallndan 
metresi sekiz iiıradan tamamına 
~ .. yüz on iki lira .kıyun<:'t ~ 
ediileın ve çapına ıı&"e 64 m ıt:re 
murabbaı ııniilrtarırrda olan arsanın 
on .ikide an iıissesi 2280 No.!I. 
kamu.nı !lıiküımler±ne göre 3l't'tır -
ınıya :konulım.ı.ştur. 

Mezkür arsa üııerinde üç met
re irtifüı.ında ;to.praık mıvcui\ıtur. 

Bu gsyriıınen!kııle ait şar:.ıwne 
26/4/940 taoribinden iıtbbaren İc
ra divanhanesinde açık buluducu -
1aıcaık ve biriıııci arbtı.mıası 7 /5/940 
tac 1lıine- rnfuadü salı günü saat 
10 dan 12 ye kadar İstaaııbul laı:in
ci İcra Dairesinde yapılaral< mu -
hammen lrıymetiın yüzde 75 ini 
bulduğu talkdirde en çok a.ılttırao
na mıie edilecakt.iır. o p böy
le bi!r bedrd ıtde ed±:.eııiez.se son 
a.ııttıramn tailhiidi baJti kalaruık 
şıa:ct.iyJe OD f:ıeş gün temdJt eda.. 
la-e-1< 22/5/940 taır.itıioe milt;adil 

. çarşamba giill!Ü gene ~ saat ve 
mahalde icra olunacak ve i:kioci 
a.I111ı.ıırnada 2280 nu:ınaralı kanun 
hiJkiiımJım gıöz önünde tııııılııral< 
.ıJn sem arltmııııın üstüne bınıla -
Jııca.kıtır. 

T~lerin yüzıde 7/> pey ·akçe
si vermeleri veya boı niılbette mia.-
1 bir banka teminat ıınelı!bıbu 

ibraz eı11Ineleri lfızıım<hr. Faı:ıiha 
malüırnaıt a mak istiyeıılerin her 
zaman dairorniızi.n 9:r7/4349 No.lı 
dosy asma müracaat edıebilece'kle
ri, arlıtımııya işti.-aft< <denleırin 
şartr.ıameyi ()~ ımündereca.
tinı kablll etıni:ş ve .tıü:tüııı ma -
h'.ıma.tı alınış aıddolunacakl an. i
ıxıtek $0hibi aW:-:ı!dtlana di{'Elr 
alidmdarlann gayri!ınenkul üze
r.indeki 'haıklarıru, h~ fm 
ve mıaıııra!a dair olan idd:iıabnra 
evrakı müSbiıte~l!e berıabeır 

yirmi gün i.çinde daireye bıiıld1:r -
meleri, abi takdiı!'de ıw.kları ta -
pu sicilleriyle sabit olnuyanların 
satış 'bedelinin paylaşmasından 
hariç kılıaıc,akları, müşterinin y& 
nrz &ıra~ baret llııı ibaie pulu ve 
yi;rnı seıı:ıel' Jk ta v:iz lbeıdcli ver -
~ n:ıfdlıur ~ ve diğer 
.riisuan v.e vergiil.eırin müzayedıeı 
be.J"linclıen öderıecei'i ilin Oılu -
m.ı.r. (25538) 

oman yayı 
tazy k 

(BClfTl'(lkoleden devam) 
Almaııy a · çin, bilar aflar bire1 

•Sağma! inek• lir; bütiin sütıinü 
"Vermediği takdirde, hemea bo
ta:r.la.nması icap eden inekJ r. 

Al.man)-.m.a gücü yettiği c:ııs-
ten küçük çaplı bitaraflara karııa 
iktısat po1itikasının ilk ve soa 
prcnsipi zorbalıktır. O, bitaraf
ları yalnız kendisine hizmete mec
bur birer köle addedi3 or. Ko -
maayaclan istedikleri bun.wı en 
büyülı: ılelilid" r. Hariç~ biç · 
Jüymeli olıwyan Alman markını, 
Rumen parasına nazaran ~k yiik
liCk bir fiatla Bwnenlere sürmek 
istiyor; bu, mali prensipleri ta
nırmyan bil z:orl>alıktır. Koman
yanın ilınıc:at mallanna koydu
ğu resimleri kaldırmasını isti • 
yor. Bu, miistakil bir devielin 
dahili işlerine karışan bir zorba
lıktır. Almanya~• gönderilecek 
Rumen mallanııın fiatlarmı İll -
dirtmek istiyor; bu, iktısadi pren
sipleri çiğ.U,.en bir zorbalıktır. 

Ta geçen nisandan, yani Al -
lldll orduları Çekoı.lovıı.kyayı 
ortadan kaldırdıktan sonra, Al -
muyanıa Romaıı)'aya karşı tut
tuğu ikb>.adi praısip, işte bö> le
ce, münhasıra» tehdide ve ta:ı
yike dayanı)'or. 

Romanya, üç taraftan az ı;olı: 
Almanyıuua tsiri altmııla bulu
aan üç dev etic ~la: S..v
yet Rıısya, Macaristan ve BulP
n.tan. Gerci acaristanla ııl
gar.istan, bir müddetteaberi Bo
manyaya karşı daha uysal bir si
:raset takip edi1orlar amma Sov
yet Busyamn icabında, Alın ·a
ya ile birlikte Romanyayı tehdit 
ve tazyik edeceği muhııkkakhr. 
Esasen, Polonyanın ü.k takı.- in
de, Almanları Koman1a hudn -
dundan uzakla tıı'an So~-yctler, 

sonra, Romanya - Lehistan tari
kile Almanyaya yapılan nakli -
yatın korunması gibi bir lıaba
ne ile Alman ask.ederinin Roman
ya hududuna müca\'İr olan Sov
yet idart:sindcki Leh topraldan
na ı;irnıt:lcrine mw.aade etnıi~ 
tir. Almanlann bundan ınaksa
dJ, hiç ~uphesiz, Romanya üzeri
ne, taz··ik yapmak için fili imkiın
lar elde etmekti. 

Şinıilise kadar Romanyayı 
Ruslara ve Maearlara brşı 
müdafaa eden .kuvvetler arasın· 
da İtalya da vudı. Eğer, iddia e
dildiği gibi Bitler - Mıısolini mü• 
lakabnda, İtalya, Almanyanm 
Romanyayı sıkıştırmasına mü -
saade ettin, Almanya, yavaş ya
Vllj Romanyayı iktısadcn adeta 
ilhak etıniye çalışacaktır. 

Almanyanm bugünkü iktısa -
di isteklerini kabul etmekle işin 
için.den çıkmak miimkıiu değil
dir. Romanya, harbe sürüklen -
memek için, müsamaha ve mil
saade gösterdikçe Alman tazyiki 
artacak, Alnıanyanın tehdit U. 
iktuadi muvaffnkıyetler temin 
ettiğini gören Sovyet Rusya da, 
Besarabya meselesini ayni tehdit 
usulile halletmiye kalkışacaktır. 

Romanya, bütün iktısadi haya
tının Almanya tarafından sevk 
ve idare edildiiini ıstemiyorsa 
Almanyamn iktısadi tahakküm 
ve istibdadına ~ olnuya ta -
hammül edemiyuebe, simdi -
den enerjik bir siyaset takibine 

şlamalıdır. Romanyanın harp 
etmekte e, ikbsadi boyunduru-

• ğa razı o unıın, diyeeeğiıli tah -
min etmiyoruz. Çünkü böyle bir 
vaziyet, memleketi harp etmeden 
11$liın etmek dımeldir. Jlallnılrl 
kral Karot, b-an tamamile ak. 
1liıı.i aöyliiJor: 

cBugün Romanyadalci büta 
faaliyet oniunun teçhizi iizeria
de temerküz etmektedir. 

cBug\1:11, Jtomanyada tek bW 
parola 1><1rdır: Rom4ft!111Tltn bıf'
liğini ..,., t<ımamiyetini muhafaza 
~k. 

cRom.cınyanm hudutları l"Tlerji 
ile mi.idafsa edilecektir.• 

Romanya için yapılacak şe,., 
Al-•~"1lllın talepleri1lft1l is'afı 
bbil oJaıı1.ann.ı hJrul ettiktes 
•nra. artık bir adını gm atma
malrtır. Çünkü Almanya, Romaa
yanın bir harbe sahne olmasını 

e lnı yüzden memlcketia büfüa 
tabii kaynaklarmm en az bir iki 
eeı.e verimsiz kalmasını istemez. 
Di~er taraftan müttefikler de, ga
ranti ettikleri Romanyayı, şim
diden adam akıllı teslih ve teç
lı.iz etmelidirler. Yo ya Ro
manya ge ek davranmııra mec
bur olur; yahut, Finlandiya ~ilti 
•er wardım göriir ve bundan is· 
tifade ...ı-. Bütün k&T1llliar 
hemen verilmeli; onlarm tatbiki 
iein de, !'tıat kavbetmedm azim 
ile He ba anm~lıdır. 

ABİDİN DAVER 

Reyno bugün 
nutuksöyliyecek 

Parııı, 25 (A.A.) _ Başvı.J."iıi 
Reı:naud, bu saba1ı. İtal'.)"a sefiri 
Guari.,lia ile Fra:ns.aınm Londra 
sefiri Ooı:ıbiııı'i ~ul etmiştir. Di
ğer- ciibeıbtıe.ı Rıeynaud'un 26 roarl 
•aaıı; 20 de r~ rur ııut!Wı; söy· 
~eoektir. 



en. .... ,. - • 
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Derviş 
erenler 

Kôzımın ardı sıra baba 
meydanından oyrıldılar 

Dede baba mabeyin ferik'ine 
döndü: 

- Haydi paşa erenler ... Biz de 
ı:nihman evme ç.ekile1.m! 

Pasa omuız.'armı silkti: 
- Daha erken deii:il mi de • 

dem? 
- Gece yarısını çok geçti.. 
- Biraz daha konuşurduk e-

fendim! 
Dede baba.nın da arzusu buy

du.. Fakat o, bu koııusma tekli
fini paşa ile b 'r!ikte kendi husu
si odası olan Pembe oda (1) da 
y_apaeaktı ... Şimdi, konıışma tek
lliinin paşa tara~ından ileri sü
rülmesini huru:fi)erin ad eti ve 
ıina~lll<:a hayırlı bir başlangıc, 
il<endi ümit ve arzularının tahak
kukuna muvafık bir fırsat sayan 
dede elile kapıyı işaret etti: 

- Evvallıah eren.'.er.. Fakirin 
de henüz uykusu yok. Meydan 
iboşaJıdı .• B:zim höcreye çekilsek 
de muhabbete orada devam ey
lesek? 

Mabevin feriğ'i yerinden kalk- 1 
tı.. Derviş Kazımın ardı sıra ba
ba erenlerle paşa eren' er mey
dandan ayil'lldılar.. Tekkenin ba
ba dairesi olan it; içe üç odalı 
kısıma geçtiler.. Dedenin hususi 
höcresine. pembe odaya geldioler .. 

Bu oda, küçük ölçüde bir ta
savvuf müzesi halindevdi .. Pem
be ya_ğlı boyalı duvarlara _ge'işi 
güzel asılmıs teberler, nefi;rler, 
Hindishn cevi•· kabııJ(u:ndan, 
çam sakızından, böcek ve deniz 
ha'.'{Vanla·nnın sert kabu:ltların -
dan vaJJJlmış çeşitli keşküHer, 
muhtelif cesamettoe ve bektaşi
lerin balım taşı dedik'eri renkli 
ta$lwdm mamul teslim i'aşla· 
;n (2) kan.beri-yeler aeayip 
birer annatür -teşkil edİ'.'/'<>rlardı. 

Bınıların aralannda, duvarları. 
çeoecevre ka'!llıyan rengarenk ve 
biçim blı:im J.evhahır göze çarpı· 
yordu. 
Kapının ya.nmda taş basması 

bir ıreslm lfvha vardı.. Bunda 
Hacı Bektas Veli, gözcüsü karaca 
Aıhmet Sultan ile bir posta otur
muş, karsısında bir el'ni kaldırmış 
coşkun, veleli bir aslana emredi
y<>r, bunun yanında rindane bir 
ifade ile -tfilik yazıdan ibaret şu: 
ıilti satır: 
Sunar bir cam memlu, bin tehi 

peymaneden sonra 
Erenler ean'ı dilşat eyler amma 

ah neden sonra 
göze •arpLyor, bunun yanı başın
da da Aptal Musa Sultanın bir 
duvar üzerine bi.nm : ş resmi görü
l;üy<>r; hiç bir itinaya lüzum 
gösmrmeden gelişi güzel duvar· 
!ara asıı.an bu levhalarla tasav -
vuf ve tarikat edevatı ilk bakış
ta insıının üzerinde tuhaf, mistik 
b'.r tesir husule getiriyordu. 
Ded~nin peşi sıra pembe oda

va giren paşa erenler, Üzerleri 
ik:ırmızı murabbalı dokuma ör
tülerle kaplı sedire çıktı. Dede 
baha ile karşılıklı birer pösteki-

Haırıınürreşit sag!ağmda ve he
nüz bütün neş'e ve sıhhatini mu
hafaza m:ği demlerde cücesine 
büyük ıimtiyazlar vermi$.ti. Hu
zuruna _giren vezirleri.ne kendi
sine yaptıkları hürmeti cücesine 
de göstermelerini emretınişb'. . Fa 
kat ak stlkaJ.l.ı, koca gövdeli, ko
caı kavuılcl.u: veririlıer hakikaten 
hır yumru:'k kadar <>'ıan bu: yu -
murcağm önünde ooyıı.n. eğmek
te büyük nefret hiss<!'derler fa
kat halifenin emrini kerh.an ifa 
ederlerdıi. Cüce bnıı.un farkında 
Jdi ve vezir !erin her birinden de 
onlan birer bahane ıiıle Halifeye 
gammazlamaJr ve az1ettirmek su· 
ret.ile intikaım almıştı. Hatta iÇ'le
ııi.nd'en biır tanesi bi.r "'Ün cüce
nin önünde hürmetle eği!li:c'k.en 
bidde1ıiıni zapted<"memiş ve: 

nin üstü.ne yerleşti. Derviş Ka
zım , ufacık bir tepsi iç'.nde bil
lfu bir su:rahi ;le yeniden dem 
getirdi .. Önlerine koydu:, çekil • 
di.. 

Şimd>, ayrı ayn menfaat kaygu:. 
Jar.' Je yü.lüi bulunan mürit ile 
mürşit; dede ile muhip, bekta.şi 
babasile mabeyin f.eriği karşı 
karşıya ve haşhaşa kalınışlardı. 

Dede baha, kendi elile do:dur
duii:u bir kadehi Abdülfettah pa
şaya uzattı : 

- Demlenelim paşa! 
Abd ülfet talı paşa artık içmek 

dstem.ivordu. Hafif bir dönüşle 
tam çakır keyü adı verilen hal
deki kafösile dedeye açılabile
cek vaziyetteydi. Fazla alkol, haıt· 
ta tek dolu daha bu kafayı taşı
rır, ))a$allm tasavvurunu bu en 
müsait zamandan başka bir ze
mine; veni bir fırsat zuhuruna 
kadar geci.ktiireb lirdi. Pasa, deci· 
nin uzattığı .kadehi almadı: 

- Evva:llah baba.. Artık iç
miyeeei!im! 

- Mürşidin uzattığı dolu ge
ri çevrilmez! 

- Delki dedem .. Fakat meydan 
dışında bınııı. mazur görebilirs:-

. ' . nız. 

Dede, Abdülfettah Paşanın al
madıitı kadehi kendisi yuvarla
dı .. Bir d akika kaşlarını çatıp yan 
tarafındaki penCEreden, mehtap
la içinden ~ıklanan ve etrafı 
kaplı.yan geniş kar enginine ba
kışlarını daldırdı ... Sonra, bu da
l~tan soıtuklaşm~ b:r ifade ile 
paşaya çevin:liği bakışlar:nı bu 
Suriyeli a.şiret ç<>euğu:na Osman
lı saravınm ölciisüz nüfuıunu v~ 
ren sırına apuletlerinde dolaştı
rarak söze girişti: 

- Bu aıkşaımdan itibaren Şıı.!ı
kııtlu Su~tan dergahı bir can daha 
kazanmış oluyor .. Bu can, sade 
dergahımıza değil, tekmil taııi -
ıkatımıza faydalı ol~ktır .. 

- E.'den geldiği ikadar de -
dem. 

- Zaten yolumuzun bu zaman
da sizin gibi b 'r cana, j;ıöyloe nü· 
fuzlu •bir <!'Vlada şiddetle ihtiyacı 
vard~ .. Pirim halleli müşkülat -
tır .. lşte sizi .b'ze gönderdi. 
Paşa sözü aldı: 

( Ar!<"sı var) 

(1) O zaman konaklannda her 
daire bir renge boyanır, evlerde 
odalar lıöy\e renklere ayrılarak 
renklerine göre isim alırlardı .. 
Tekkeler de bu teamüllerin dıııı· 
na çı.kamam~tı. R. Y. 

(2) Teslim taşı balgam taşın
dan yapılmış muka'ar çizgilerle 
12 köşeli yassı bir taştır Babalar, 
ve bektaşiler bunu bir kaytanla 
boyunlarına asarlar .• Kanberiye, 
ceviz büyüklüğünden armut ce· 
sanıetine kadar değişen ayni taş
tan yontma kuşak başlarına de
nir. - R. Y. 

Tefrika: 174 

- Senin derini yüzüp .iıÇine sa
man dolduracağım gün gelmiye
cek mi. acaba ... Diye mırıldan • 
mı~tı. 

Bunu duyan cüce de vezire 
- Benim derime samam doldu

racağı.n gün gelıniyecek amma ... 
Senin .kazığa <>tu:racağm ve ka
zığm ucunun ağzından çıkacağı 
gün pek yakın .. 
Cevabını verm'şti. V<!' filhaki

ka bu vezir çak geçmeden haıl.i
fenin emri ile Bağdat meydanın
d& kazı.ğa vuru:Jarak meçhul bir 
6tı:Çım cezasmıı ~kın.iştL 

Cücenin en çok sevdiği vezir 
Ca:ferdi. Cafer onaı .!<arşı hakiıka
ten büyük bir tnsan imiş gibi 
muamele Eder, bu da zelkası bü
yiilk. insanlardan baskın hllıkat 
ucubesini 9e'Vindi.rirdi 

P O S F A R S O L , Kanın en hayati kısmı olan kı.nmzı yuvarlacıldan tazellyerek çoğaltır. Tath iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik 

verir. Sinirleri canlandırarak asabi lnıhranlan uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliı'tinde, Tifo, Grip, Zatiirrieye, Sıtma nekahatle· 

rinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

FOS FA B SOL' ün: Diğer bütün kuvvet şuruplarından üsttinlüğü DEVAMU BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla

nanhırda bile tesirini derhal göstermesidir: 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

PO~ 
Be$iktaş icra Memurluğundan: 
Bıiır allıcağm tem.ini istifası 

iıçliın ıha:!i!z aıt.ı.na aılıınan bir adet 
Slııııer ım&ika diikiş makinesi• 
5 / 4/94-0 ~ ııü.nü S2aJt 14 den 
15 e lkadaı: lsbaıııbul Saa:ıdal Be· -
dıestıen.i'nde açill< artıtı.rırrıa sureM'\"" 
le paıraya çew-il.'ı::ce'kıti&·. Yüzde 
yetımtiş beşhıi bu lıınOOıj(ı ıookdir -
de i!k:inci mı1ıtıırm.ası 8/4/940 pa
zaır<tesiı günü aıyıni ye:de ve aıyni 
saatte en QOık aınlltırana iadesi ic -
ra olunacarktJT. Vergi ve ıt,:il.la
lri(ye müsteri)'<! al:t cflmak üzere 
aılıcılıınıı:ı ayni ~ ve saaıı.te ma -
h.a11~ buDundıırulıacaık mem u -
nıına müracaatları ilan olunıııc· . 

ı HALKEVLERINDE SPOR FAALiYETİ 
Cumhuriyet Halk Partisi memle,ket sporunun 
inkişafına büyük fedakarlıklar gösteriyor 

Beden TenbiıYe;i K'!ll1W1u Bü
y.ilk: Mil.'Jet iMecl'isiınde kabul edi
lerek spor Ve OOde<n OOribi,yı:Si iş
Jeti yeni kurul.am Beden Teıibiıve
si: Geınel Doodlotörlü.ğü ııhdEBine 
vE!liıl.dlilkt.< oo.rııra ıkanııınını l 4 ün.
oü matlrlesiııe göre spo.r ve be -
den tıerl>iıyesi için Halk<ıV'leriırıı:ı bır 
r.al'.nlian iŞ er iÇırı Paırti denhall har 
reıkeme ~. Kanunun 14 
üncü mıadıclesi şöy'le di'.Y'Ol': ·Hal
kevkrri lkend'i mensu]:>Laırı.na ve 
aırzıı edıenJlere 'kapalı veya açık 
saılıoıı!lıaruırla lbed~ın lartıiyesi Ge -
ne! Dixek:tör'Lüğü ~ e müştı::rrek 
olıa.raık tıerliıp edilecek pırogramJ.a,. 
ra göre j:imrııast.iik, iSk.rim, g:tirreş, 
yüıdi!Y'ilş, sa'.ooı oyunları ve ı:n.Lliıi 
raıkıslıa.r gi'bci. bed.Eııı. 1:Eflıbiyes.i ha
n:ıket!l.erini yaıptıır aılııiJ. ir !er .. 

İı;te ikanun'llll bu madrle<>iınden 
miiılilıeın d.'an PBl'tıi bu hususta 
fıaaliye-re geçımiı; ıbul'llJlilla"1tadır. 

Plaır1tıi bu :faıalııveti ~in aWıısu 
ve salonu müsa;;t bulunan Hal -
ıloov'leriiıı:den, spor ve bakın <ta: -
'.birvesindıeın. ve Mllı.as.sa mil!.i sıpor
laııdan ha"1!/P. mahalJeırde, haıngi 
nevi!leı:ıiıııioı tı.ııtunıınası. ve iınıkiı;afı 
müımıküın. ise onlıaroan i.ş:ı başlar 
mayı ve ıha:.kı iıcaıbıın.da yurd m~ 
d.aıf.aasına yar.yacaık spodara doğ
rn teşviıki esas ol<aır ak göz önıüne 
al lınışiır. İşte- 'bu esaslara göre 
sal ahııyetli ve mütehassıs ze
vaıl.ın ve B-'de.n Terbicıresi Genel 
Direikılörlüğ'ü ekıma.nlarınm yaır
dımıınıdan istiiı!ad.e ey :emek smce -
tiıy le ilik odaııaık Trakyada ve 
~a.rıbi Aımıdd 'uda bizzat ma•ha[e
r.i.ıııde lı:ıcekıme:er vıaµtınlamlk aşa. 
,ğııd.a gooteriılen mı>rlre:ııl'<>rde fa -
a.ı:ıvete •başlaım•r;ı.,,., Bu fa:ııli ~ 
·Yet içinde müsa>t görülrn. yer
d: ırıdeki ffa,Jıkevi .'<>• ine bağlı köy -
leııde de spor yuva.Jıarı açılmışltır. 

TRAKYA MINTAKASI: 

Uzıınıköpı·ü, Keşan, İpswla, Bar 
l:ıa>eski, Lii.aburgaız, Çorlu, T<!'
ık.iındaJi, Maıllkara. Hama, Kı:ı~)a
relri, Vize, Jildinııede el :ma.k üzere 
12 HaWkı . Miın.de faaliyet başlaınuş
;tı;r. Bu Halıkev'ler:i ger~rk lbina ge
;r€1k spor aJ.aıı:ılıan ve ,gerekse :mu
hiıt!eriıniın heves ve al'luını ·bakı
mııııdaııı. Li::riıde sayılan y.e,1 ·adıir. 

Bundan baska bu 12 H aJıkıevine 
,blJJğ'lı <>lan .köytleDden 35 .köyde de 
""y.rıea rhlrer Bpo!I' yuva:sı açılan* 
tt. 
İSTANBUL VE GARBI ANA

DOLUDA: 

Beyoğ'lıu, Kıamköy, Beşilktaş, 
Üsküdar. Baık.1J1köy, Kütahya, İz
mYt, Hereıke, Gölcük, Karamür -
scıl, Adaıpazarı, Eskişehir, Baı.illoc~ 
sir ve Bandırma o maık üzere ke
za 16 Ha.Jık•.viınde faaı 'iıyete ııı:~ 
çıil ımıiıı ve bu Haılıkevlıeırine bağ'lı 
lköy~,orden 21 1.lı!öyde de yuvalar 
açılımıştır. Bu mmtalkada BJyırıca 
DuımJıı.'Pıınarda •biır kayaık me<ıke
zi ve Kütahya Ue Bal ııkesir mın
ıtaılmGı.nrl.a da aıti. ı cir'rt çalışına 
ımer.kezleri açılmıatır. 

Bu fa.a.li(yo: rtleriın inıki'şafı için 

Bir rivayete göre cüce Haru:
nürreşidin Bermeki sülalesine 
karsı imha· kararını çok evvelden 
vermiş, fakat cücenin ibram ve 
;ı.sr.ı.<n yüzünden bu müthiş te
di'Jl ve l.mha hareketini bir hay:i 
gectl<tinni.ştir. 

"elhi.r ve lkasallıailıardaıki Ha'.llkev le
:rine-: Gfueş miııı.deı".J.eori, vd.eyrol; 
iba.skertlbol teçlhizaıtı, saı:onlaT için 
ufki panmaıklık, şaıku:li çerçiıve, a<t
lıaıma klasa ve oclhpauıırı gibi jimı
nastiik aletl:eri taıLinn, loibıııt ve 
bastıonlaırı, süıı:ı;gü mübareze 1ıü
fenkleri ve teçh.izaıt.ı; siklet aıtma 
gii!.le'.er.i. 

Awu....r iQiın; Bartiıs, tırmanma 
halaı1ıları, ı;ıaııtiık ~i!bi jirnınıastik va- 1 

ısııtaları w : bazı Hall<evleriıne de 
ıa,tııs Wıfeıkleri wkrim. oııal&mesi 
ve deniıı ıkenarlarıındaiki Halıkev
ieri içm kü!rek ta ·im saJ.arı temin 
ed'ilımis ve yol1aınrn1$!ır. 

KÖY YUVALARINA GELİN
CE: Bu yuvai:'aırda miJli sporun 

(25529) 

Mantarlı muııambaJar, istor
lıır , ner<le iQ:n tüllel', dıvar 
kil.ğırtlaırı, yataık çarşafları., 
yünlü ve ni.ke yatak örtü
J:ri, el ve v'iÜz havluları , ve.1-
hasıl tefriı;ata ait bilciiimle 
malzemeyi BAKER MACA
ZALARINDA her yıerden mü
sait şartlar ve ucuz fiyatlaırla 
bulabilir9 niz. 

:yımıında ocden .t'f..ıbiyesi de sürül- '-----------
mek d.üşün ü.lmi.i<ıbür. Bu mark - " 
saılJlıa ~ taliım eri malzemesi 
yo11.a:nm~ ve barfiks, P<>rli.k gloi 
jiımmıstilk iileıUeıni ılmrou:rul:muş -
tııır. Köy Y'l.LValarına aynca bol 
milkıtaırd.a silkı'.ıe<t aıtıma ı;;~ ele:ri 
v<riiını:iış ve hnıralarda kır k<>su -
•ları vı:ı halaıt çekme işleri ta:ıızim 
edi/lmiş bu :un.ınaıktadır. 

Bu surertl.e ilk olaırak bu sene 
<tesis edil.en bu SPOif me.ıılwzlerine 
ve yuvaılaırma Cumhıııri'.Y': ~ Halık 
Pa:rtıisince tooıin ediıl.en vesa>t ve 
=lzem«niın m.iılotarı şudur: 

67 ırüreş m nderi ve brandası, 
279 güreş Plll'Jlıtı vı:ı donu 
8 Atış tüfek ve ;,ıı;banca:sı 
4500 aıtıış hedefi 
72000 aıtlŞ mermisi 
5 masa ten isi 
6 1ıaıkım vole-y;ool, bookertftıdl 

teQhiızaıtı. 
15 şarkn.ıli çerçive ve aıtlama vıe~ 

Gaı>ti. 

228 ta im Jöbuıt ve lbaatonu 
56 Barfiks ve par.tik 
60 Tı.ıımaıırma ve çekme hal.aıtı 
230 Silk.le! ~tına güllesi 
90 Süngü mi.iıbaıwze ıt.üfeği mas

lkı:si ve ~öğilis!üğü 
8 Taıkıun cirit 
32 İskrim kin kıf:ıç ve epe ve 

yedek nımrlı1ar1 
24 Çiıtit k<aıya.k ve teçlhiza.tı 
12 Taıkım kılıç ka]kanı. 

BUNLARDAN BAŞKA GAR-
BI ANADOLUDA: Manisa., Ber
j!'alna, SmdlJl'gı , Gönen, Ayvalık, 
Eld'.remit, Alk'bıisaır, Bıı.-sa, Karaca
b,y, M. Kemal ıoı:ışa, inı ııı:öl ve 
Demiııl!iıde olmak üz.ere 12 Ha.Jıke-
v.iı ve bııınlara b'1i('ı 60 köyıde İ'D
ce1eme'.r. .. lbiıti.ııii'.>miş ve yıa'kında 
bu:ra-lıaroa da faaiily;<>be gecilmelı: 
Ü2Jere t~tilbaıt a' ırıırrıış ım alzeme 
ve vesaıill< 11'.miniıne haşlaırumış -
tır. 

Köyl'lil"erimıiız ekim, haı;at ve 
ha.ııman rnevsiımleri.ıııde kafi de-

- -- --

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TFLGRAF Basıınevi 

reced'e i:ıedeoi faaıli:y>:rlıte bu-lun -
dıııklarıınıda.nı bunlar ]<;in tQUo.iık 
edı1eııı ıı.ıuııraım d :ııha zi.ya<le bu 
mevs imler haıricindı.> sonbahaırda 
ve kt.<;ın kaih'V'cl€1"d!.· v-e evi erde 
kı.oalı k.al.\nay ı'P spor hıaırEıke<t1eıri 
ile ,n s'>l{ul olmalarını .temin esa
sıın2 göı.edk 

Bu yıl içiın ıbir başlangıç ve 
bi:r teşv.ıık marhiye tiooc olmalk ü
=e hir de müsaıhaıka prog.raımı 
tıe:>tıip edJ ım.iş ve tıaılfuilke geçi.1-
miı;ıtlı'. 

Bu m5salbaıkBJlar lkır koşuları, 
sJkl:'t aıbma.. halaıta tırnna!lllma ve 
h<Cıaıt çakn:ııe, aıt14, süngü ııniiJ... 
bıaıxzeili :ınüsaı:-Sl<a!aırıdu. 

Pamti Genel Sck.reterliğıi11ce 

lbu: :müsaıbatlili:.aro.a iyi derece aılaın 
Haı!ıkevi SPO:roul 'arına k e'lldi[eri- ı,. 
Qirrı faydalı o1araut münıasi.p paırti 
heıdiyekri vcrhleeeği gibi aıvrıca 
ınüsa/balkalara iry:i ve QOlk spoil'C\I 

iJle riı;lt.iıraık e>tım.iıı ol!an H.aılke \ 
şahsiyeti maneviyelerine <le keza 
mil<.afat ve h!::diye:er verileeek -
tir. -

Beden Ter'bi')"eSi Geırıel Direk
tör'üğüniın .Yanunun tahmil ettir 
ği csaslrar icinde inikıişaf eılımE:icte 
bulunaın ça.'1:ŞIJla'Lan yaınında 

Cuımib.u.rvı:~ Halik Partıisi de Hral
kevleıri yel ıu E~· kemdıi çaıl..ı..,<ma 
orowaımı içine a:ldığı YQ1clatt1 spor 
ve jıiımnastiık ha..eıketleri ile miHi 
sporla.rı.r; köylere kaıdaor tıeşınili 

sıı:reti~c iıııkişaılını ve va1a'D<llı.~ 
1aı:-ı bu YQlıdan da :y<ılıişti.mıiıye 

bli'.Y'ii}k bir önem wrmeikıte w 
i.nılcişaı[ını ıınarldi, manevi yaırdım 
ve tıeşvtlklerle ;temine çalı..'llll~ 
dır 

Sayin müşterilerimize müjde: 
Saıbıık ŞAMLI ve yıaınan ATA ATABEK mağazasıntlaıki fanila 
'11RİKOT A.J, çamaşır ve saiır TUHAFİYE çcışit:lerimizi ayııı.l sııra
da sabık Tayyare Piyango Müdüriyeti lbio:ı.asının sağ ıt.a.raimda 

47.2 No. dıa ıbula;bil'i.rsiniz, HAYRİ KOYUNCU 

- Nasıl silah ist'.yorsu:n? 
Di::,re sorduğu zaman da cüce 

şu: cevabı vermiş~:: 
- Küçük,. Ancak benim kul

lanaıbilecei!im ok ve yar. .. Yalnız 
oklar zehirli olacak.. O:vıle ki.. 
Sap1amr saplaooıaız ölümü tev
lit edece'k. 

İşte cücenin boynunda daiJna 
asılı ve ıherkesin oyuncak zannet
tiği yay ve ok böyle müthiş ve 
ani b 'r ölüm kaynağı idi. 

den fii.ş ediılıınemesi için !kendisi
ne vazüe verildi<ğine ·kan· oldu:
ğu:ndan o daha Rı:ırunürreşidin 
sağlığ:nda yeraltı yolunun .saıdılk 
muhafızlığını yapmıştı. 

A!inaseıı:in caıritYe9Hıden &<lll>
ra Saadarun., &eliarnenin ve Ha
bibenin de bu yo!dan istif~de et
~· k lerini ~ bu gözcülüğü saye
sinde öğrenmişti. 

Bu gece de işte ilk defa olaralı: 
Cafere verdiği sözü .tutmuş ve 
yine Hk defa olarak zehirli o'k
larını tki Mı.san üze.n'.nde tecrübe 

Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir müddet •RADYO

LİN• kullandıktan sonra diş
leriniz inci ~bi parladıktan 
başka mikropların kamilen 
mahvolduğunu; zararlı salya 
ve ürazatm kesildiğini diş et· 
)erindeki iltihıuıların durduğu
nu ve nihayet ağzınızda latü 
bir rayiha başladığını duya -
caksınız. 

Ga ret temiz 
" 

Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 
Her sabah, öğle ve akşam 

yemeklerinden sonra günde 
üç defa dişlerinizi 

'ÜJ rrç©ıU~yo lf\l D~a 
~---,~~~~~~~~~~~~M 

Maarif Vekilliğinden 
1 - 22.39 saytlı ikanuınun taıtbikiıne daıir olan tıalimamaınıeye 1(6-

re ontıa ticaır<~ <>kullarının 3 üıncü ve 4 üncıü smıflıan iı;iını iki ci!:>tlteı 
mıül~e.irkıil .biır <Ekonomik Coii:rafya• ikiitialbı y<ızıJ:ıması müsabakay.ı.. 
lronu.lımuşfıur. 

2 - Mıüs.aıbaka müddeti 15/IV /1940 taırilhİ'Dıdı: ın baŞ iU!Ilaık ve 
15/II/1941 cumanl.esi grünü akşamı lbiılıınek ürı:.ere an aydır. 

3 - Müsabaıkav» iştiralke karar verenler 15/XI/1940 cıuma gü
nü aıkşaıınma kadar •bi•r dilekçe ile Maariıf Vekilli:ği:ne miiTacaaıt edı:~ 
reık 'bu müsaıbaıkaıya giır.eookler defteriıne aıd'laırıını yaMıraırak bir nu
mar<ı al acaikk:ırdır. Müsai:>akay"' gireni e.riın ya-.odıkları lkiltaplan 
15/II/1941 cumarıkı;i l!'(inü 9alalt 13 e kadaır MaaTÜ Vekilliği Neşı.,iıyat 
Mıüdlürrlüğıiime ,1JeSJ.iım etımefielli vıe-.va ıııi)ndernneleri şaırttır. 

4 - Müsabaıkarla birinciıtij!iı kazaıı:ııan lkiıUw serisi üç yıl sike i&:. 
dlruliıaı1'da oık11tul a.:ak ve müellliline h<!' yrl için 1200 lira tıelif hakkı 
vıeıriılecekıtir. İlk.inci çıkan kiltaıp seııisi:n!i. 'll'atzaına biır defarya mahsus 
d'maık ü:ren:ı hir:iıı:ıcinin mıüe!Urfiı:ıe verilenıin bi:r y>.'lığı mükafat ola
rak veri1rnek.t.ir. 

5 - Müooıbaıka:Ya l(iTeceklerm ESerl.erini ÜçeT nfuJlıa olımıık üze
re makinE i•le ve kahıtfarm yal:ııız •birer yüzüne yazılmış d'ııraftı: Mıır 
arif Vekilli!ğ;i Neşriyıat Müdüırlüğüru. maildbuz mukalbilinde- ve<rme
leri veya l?ilndı:ır:melıeri liızımdır. Kirtıaıba kıomıllacak Tesiım, şelkil, ha
rita, ırrafil<i er ve saıtrenhı ıaısıll<lll'ınm yaılınız 'bu nüshalard•aın biırine 
ve yerkO'iıne Jronulıınuş bıı1unması kafiıdiır. MüsaJbakaya basılmış bir 
kiıtanla giırenler de kilıaıbm üç nüslııasını verecek veya gondocecek
Terdir. 

6 - Müsaıbaikaya girenlfO'i!ll eser :ınüsveddeleriy:e biırlilkte eısıeT'
lıeri kabul edi:klj,ği 1akıd.irde eser lıcıriıni ilfrn ediılen telif haık.kı mukaı
li'inıde ve her 1ıürlıü tasarruf ilıaklmıdaaı vaız ge-çere'k Mararilf Vddlrt
ğtrııe üç yıllık biır devu iı;i!n iıerketıtilkll.ermi ve kiıtalbın o devre için
deki her bası.lıı:;mm son ,tashiiıleriaıim ikeıı.dfle.ri veya kendi mes'uli
Y€'1:leri al~ında ttay.iın edıecek:eri diğer ibilr zaıt taTa!Ünrlan ya>pı''acıı,. 
i(ını ~ösocırir notıerl.i!<ıten ;JJ8Sdilk'li bir tıeaillhüıt senedi vermeleri de l~· 
zmndır. 

7 - IGtaplıaırd!a lbu:lunıınaeı lfizını ırelen' Ped.a.g><>ji!k v.., ,t'elknik va.
sıft'aırı ~öırteren şaı1ıı:ıamzı iı1e noıber!iığe tasdik et!tiır.iılecek ıteailıhüıt se>
nedimn ıbrmülü Maarif VeJri'lliği Neşryaıt Müıdürlüfıünden alınili"iır 
Mekıtupla istİyımleriın bir lııııruşl.uk ıpoS1ıa ,pııL'u:ııu da birliil<te gön-
dEmıelreri icaıbeder. (1150) (1881) 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletlerl her eczanede bulunur 
P...+a kutulU 1755) Galota, latorıbul 

• 

inhisarlar Umum MüdürlUğllnden ~1 
1 - Şartnamesi mucibince a500> lilo kalay aç* eksiltme ~ 

satın almııcırktır. 

• .J 

U - Muhammen bedeli c4C)OO. lira muvakkat teminatı. <!00> lir; · 
dı:r. 

m - Eksiltme 29/fil/!MO Cuma günü saat 10 da Kaba.taşta !Jev,.
zını ve Mubayaa.t şubesindelci Almı Kom'.syomında yapılacaktır. 

IV - $ıırlnarn<!'si her gün sözü ,ııeçen ııubeden parasız al ıına.bilitt-. 
V - İsteklileııin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7, -

ııüvenme parasiylıe birlikte mezk.tir komisyona müracaatları. (2302 

Harun.ü.rreşidin cücesinin-Ca
fere y~tığı büyük bir iydik de 
yeraltı esrarına vakıf olduğu 
halde onu: ifşa <!'tmemesiydı .. 1ki 
ikaın.ş boyu: ile Abbaseyi tak.ip et· 
ıın.iye muvaffaık olan elice onunla 
her;ı.ber yeraltı yolundan geçmiş 
ve Caferin sarayına git~, bu
rada sevdalıear taım bi.rbi·rlerile 
sarmaı; dolaş v;;o:iyette iken kü
çücük e!len:ni çırpmak su:retile 
onları alkışlam;ştı. 

Abt.a.se ve Cafer, cüceyi kar
şıların.da görünce şaşırmışlar, 
koırkmus1ar, saıısan k<soJmişler 
se de cüce düdük gibi sesi ile le
min etmiş ve bu esrarı onk'l'la be
raber ölünciye kadar :muhafaza 
edeceğini vadetmişti. 

Harlllllürr~ ;idm zı:ımaru hila
fetinde cüce bu zehirli oklaırı İn· 
san üzerinde tıecrü'teye fırsat 
bu:lmamıs, yalnız bir defa sara
yın vah.ı;,i hayvanlaı: bahçesinde 
yaralı bir ars'.ana bir <>k ~rnış 
ve hayvan hemen ölınüş, kimse 
de bu ölümün sebeb'.ınin faril<ına 
varmaın.ı.ştL Çünıkü iğne kadar 
ufak olan <>k arslanın tüy ler:i aı
ı:as:nda kaybolmuştu .. 

etmişti. 

~::=:~ "1St ı:, :ı s:T:A:N:e:u:L::s_E-L:E_o:ı·v:E_s_ı_:No:E-N_-_~1 

- Yalnız, demisdi, bu: ımühiro 
ve büyük sırrı muhafaza ve ica
»bında müdafaa il;in beni:ın boyum 

1

. 
kafi de.l(il .. Bana bir siılah !Azını. 

Cafer: 

Cüce sonradan yeraltı esrarı
na kimlerin vaJrıf olduklarını da 
öğrenmişti. Yahudi Haronun e
vine de müntehi olaın lbu esra
rengiz ve tah tezıemin dehlizin 
insasında muhakkak kı', zevk sim
sarının da mühim rolü <>lınu:,tur. 
Faka1 cüce bu -esrarın saray içfil. 

şey, lkaıpı yoldaşının Aşıkım ha
vuzdan yeraltı yoluna açılan yer
den ikaçırmııı cılıması oldu. He -
men is1ı'kameti havuza d<>ğru çe
virdi. Fakat Kasııma bir şey söy
remedi ... 
Haıvuza he:ıüz yaklaşmıştı ki, 

Ha'bibe; gecenin sükfuıetini yı:r
.f.an bir feryat ik.opardı. 

(Arkası ııaıo.) 

ÜS!riidaırda Toptası caddlesiıruleloi pıarıke ve adi ıkaJdırı.mlaruıı t.amİl'i 
lŞi açılk EıksiDlımiye .kxmuılmw;tur. Keşirf bedelli. 633 lira 75 lrorwı ve 
iik rtıemiınaıtı 47 11.'ira 54 k;uıru$ıır. Ke$if ve şooıtııı.aane zabıt ve muame
lilt mürlfulli.iğü Otalıeımiınde ııöriiJecelk!tliır. 

:lıhai!e 29/3/940 euıma ,ıııiiın.ü saaıt 14 oo Daiım!. Encümende yıa.pı

laııai<ıtıl'. Tail'irplerin ilik teminaıt mıal<burz veya m"1kdlupkıı-ı, 94-0 yır 
l'ına ait Ticaıret Odası ve illraleden 8 ~ <!'V'Vcl Fen #!eri müdürlü· 
ğiiın.e miiTaca:a 1Jla ailaıcalk1arı llenni dı~ veııikaJl'ıa.rity!lle iıhıııle f('Üınlİi 
mU!a!l"Yen saab Demıi Enrumen~ 'bulı.mma/l'arı. (1987). 

• 


