
Sabah Pos tası GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

-
-
-

Yıl 1 No. 218 - ıu Batmuharrlrl : ABiDiN DAVER ÇARŞAf, BA • 27 • MART • 1940 Telg. lstanbul ikdam • Tel. 23300 

1 • • 

Macar Başvekili Romada BiZ VE BALKANLAR .. 
Transilvanya işini görüştü TOR~·ıv·E· 'TAA-~HoTLER!NI 

YERiNE GETiRECEKTiR! 
Teleki diyor ki: ''Tuna ve Balkanlarda Fransız matbuatı diyor ki: 

~a_lli i~~P_ eden meseleler yok değildir,,, "Almanya, Türkiyenin imzasını inkar 
etmesini temine muvaffak olamamıştır,, 

Abluk~nın t~sl~i Musolini dün Kont Teleki Hariciye Vekili. 

sıfıra ınmemtş!t,! ile uzun bir görüşme yaptı ş. saracoğ!ıııı'!I! µ ''Türkiye harbe 

sebep olmak 
Alman propa11antla•ı, 

eblulcanın lealbara dön
düfü /iltrini müttelile 
m em lele• tinde dahi 
Jl•ymal• muuaflale ol
muı•a da, ba •ilah t .. 
•İrini 11ö•tcrmelctedlr. 

Yazan: ABiDİN DAVER 
(E9\ ropaganda, iyi idare e• 
IF' dildiği zaman, kuvvet· 

mühim beyanatı 
Pariı;, 26 (Havas bil diriyoır) -

gaq,ı:,te~. ır d!']J<Jllilatik faaliy<t haki. 
lkmda geniş tefsirlerde 'bulun
ma:kıta, Balkan ve Tuna mın<ta -
kala:rının vaziyeti bu tefsirlerin 
esasını teŞkiJ. ebndk.~. 

Üç taraOı Beı' hı • Moı;kı>va • 
Roıma pakıtı h'11klurula Le J OUT 

garetesinin diP:oınatik mu'l:ıarriri 

yezı;-w: 1 
cPaskalya şenlikler< mülıim 

bir hadiseye vesile olmadığı için 

J niyetinde değil,, 

Hariciııe Vekilimiz Ş. Sara.:oglıı 

Alman propagandası doğu cenup 
Avrupası hakkında üç taraflı bir 
Sovyet • İtalyan - Alman pak-

tının imza edilmek üzere olduğu 
hakkındaki gürültülü şayia: arına 
nihayet vermiştir. 

Almanya bütün meharetine raij
men Türkiııeııin imzasını inkar 
etmesini temi11e muvaffak ola· 
mamıştır. Türkiye Hariciye Ve
kili B. Sara.coğhınıın beyanatı, 
Türkiyenin Alman vıidlerine 
kapı~maktan uzak olduijunu t'e 
müttefiklere karşı teahhütlerini 

(Arkası 3 üncii sal/fada) 

SEKER IHTiKARI Reyno dün akşam 
Sefer~ğlu nfko_ bir nutuk söyledi 
mahkum edıldı 

li bir ııllaJıtır ve mü
essir olur. Almanlar propagau • 
dactlıitı bir ilim, bir fen haline 
getirmişlerdir. Bu işin tekıılğini 
pek b'.i bilirler; fakat tatbikat
ta ekseriya beceriksizlik ederler. 
Çüııkü işin psikolojik, ruhi tara· 
fını pek kavrıyamıyorlar. Bizde ! 
yaptıkları bütün propagandala • 
ruı akamete uğraması bundan 
ilerigdiyo r. Fakat, Alman pro
pagandası, son zaınanlarda, az 
~ok bir mnvaffakıyet kazanmış
tır ki, o da, deniz ablukasının sı· 
fıra indiii yolundaki iddialarını 
müttefik memleketlerde dahi, 
hakikatin ta kendisi diye bazı 
ltinıselere kabul ettirmiı.olması
dır. Abluka aleyhindeki Alman 
Pron•eandası, iki hedef taklp et
n_ıektedir: Biri dahili, öteki ha
rı.ı, 

.l'riacar Haı'tcıye Nazırı bir ztyaret kabul defterini imza ediyor-
Yeni Başvekil zafere kadar 
harp düstıırunu teyit etti 

. Dahili hedef, Alınan ınilleti
nı, ablukanın Almanyayı aç, ham 
l>ıaddesiz ve petrolsüz bırakamı
Yaeağına ikna ederek onun ma
rı~viyatını takviye etmektir. Ba-

bı ti hedef, müUefik devletlerin 
•llllaruıa ve bitaraflara, Al • 

~aııyayı abluka ile yenm.iye im-
an olmadığı kanaatini vererek 

•rıların maneviyatını kırmak
tır. 

Birinci hedefin, ne dereceye 
kadar, elde edildiğini bilemiyo· 
~· Fakat Alman milleti istedi· 
'" kadar yiyip içemiyorsa, g;yi
:eınivorsa, benzin ve ham mad-

e •ıkıntılan çekiyorsa Alınan 
kropagandası, Alman milletini 
andıramaz. 
İkin<i hedefe gelince, onun ta· 

:Ü8".'!~e değilse de kısmen elde e
ğ ldıgıııj göriivoruz. Harp başladı. 
yı zaman S. Rus~anın Almanya
l'Qa ~er türlü yardımları yapacağı 
d 8 Cıuı ve muhakkak olduğu hal
rı ~' abluka hakkında kat'i bir em
ıı..İYet ve itimat vardı. Abdukanın 
ed manyayı yalnız başına mağlilp 
le ~Cei!-ltı.i kimse iddia etmemek· 
Yı eraber, bu silahın Alınanya
ıiir tnaddeten ve manen :ıaif dü· 
lay eceıtı. ve mağHlbiyetini hazır. 
•dJ~.~ır amil olacağı şüphesiz 
Ya ıliyordu. Fakat, bu fikir 

111;aş YBvaş zaifladı; müttefik 
deı::ek~tlerde ablukayı bütün 
bnra ~rınden sular akan bir kal· 
'ile İn . e_nıetenler oldu. Fransız 
nın gılız gazetelerinde ablııka
lıınd "'~yaffak olamıyacağı bak-

a ır kısmı istatistiğe, hesa
( Arkası 3 jincü saııfada) 

~DIDAVER 

Propaganda nedir ı 
ve nasıl yapılır? 

lletke . 

Rıoma, 26 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı biJdliriyor: 

Macar Başvaki!a Kont Te!OO 
Tribuna ı<azetesimn bk muhahi~ 
rinc verdiği beıya.n;.111.a, Roımada 
ya-pıJa.n, mü.!aka-tlaTdan, ıınühim 
neili.c 'I' beklem:ınln yanlış ol· 

du~ı Ve Rıomaıya, :ıı.o'ldai nazıar 
tıeDJ'tlisiııdıe buluıııınak üzere ,ıııeD
d!i:~irııi söyl.ooı!işt.iır. 

T(l1elki, Bal!kanlarda ve Tıma 
sallıasında mE'V'CUıt vazi~ ıb;;n ne 
merkezrlb o.J.du~ sua!>ine oova

( Arkası 3 ;;ncü sayfada) 

Garp cephesinde hava, 
propaganda faaliyeti arttı 
• 
/ngiliz tayyareleri Berfin, 
Hamburg, Prag Üzerinde uçtu 

İngiliz avcı tay ya.relerinden üçu ... 

Paris, 26 (A.A.) - Asıkeri va· tur. Maaonafih karada da, hır kaç 
ziıvet halklkuıda Havas Rjansı bildıL- günden beri devam roen hemen 1 
riyor: hemen kat'i sükunet bilhassa 

Geçen gün ve gece harekat bil· Sarre ile aşağı Vosges'ler arasın-
hassa havalarda faaliveUi olmuş· (Arkası 3 üncü saııfada) 

Yeni vergi zammından sonra 

Mal saklıyan tacirler 
cezalandırılacaklar ği fe.ıt j~0 merakla bekledı

etüd · 8 .adc 'ııirnbrın canlı ' 
Pek Y:k ızahıa.rı ile dolu e>er 

1 
tunlarırı~:da l K D A .M SÜ· ( 

!fllHARR/RI: ?. ) 
Hükumetin, harp dolavısile ek

s:Jen varidatı tamamlamak üze
re bazı maddelere zam yapacağı
m duyan bazı toptancı tüe<:arlar 
ve esnaf 2enis bir iht!ka= hare-

ketine ~ir_i.şmislerdir. Dün depo· 
lıı.rda ç:ıy, k:ı.'.hvc, manifatura ~ 
vası, muhtelif kumaşlar ve zam 
yapılaoaJt1 öğreıilen dllter bir çok 

(Arkası 3 üncü satıfada) 

Anıtkabir 
Başvekil dün 
parti grupunda 

izahat verdi 
Ankar" 26 (A.A.) - C. H. 

Partisi BÜyUk Mil kt M~cllfai gru
pu 'bugün .26/3/940• saat 15 te 
Parti miL<ıtakil gruıpu· ile biırlık
tıc grup veki1i Hilmi Unıııın bru;
lmnlığmda to?.amnıştır. Sefer oğlu Niko!aki muhakemede 

İhtikar maksadile şeker sakla· 
ıınak suçundan dolayı sekizinci 
asliye ceza mahkemesinde muha· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Paris, 2G (A.A.) - BaşvC:.til 
Reynaud saat 2Q de radı.·o ile bir 
nutuk söy Jcmiş ezcümle dem.iştir 
ki: 

Bugün, hü:kümetimi, F'ransız 
milletine takdim ediyorum. İtti
faık husulünü temeıın: ediyorum .. 
Ve bütün partiler mensuplarına, 
kabineye iştirak teklifinde bulun,. 
dum. İttifak, icraatımızın netice
sini karşılıyacaktır. Fransanın 
ham ortasında, mütemaO:ycn dil· 
şen bir hü'.kun'K!t manznırası arzet- ı 
memesi lfrzımdır. 

Tehlike bertaraf edilmiştir. 
Şimdi hükumet icrası lazımdır. 

Kabine dahll'.nde dokuz azadan 
mü~~! bir harp komitesi vü
cüde ııetirdim. Müzakere için ika· 
fid'.r ve harekete geçmek için de 
fll21a' deltildir. Yaşadığım an lrat'i 

bir andır. Vı;ıziyet saTilıtir. 1936 
martında, Alman ordusu Phcnnni 
ye girdi, 1938 martında Viy<aıny-a, 
1939 martında Praga, sonra l\It
mele girdi. 1939 eylülünde, Sov
yetleıin ortaklığıla Polonyayı pa1'
Ç'lllıyarı& V orı;ovaya gi'.fdi. 

Nihayet Finlandiya ha.:leı;ini 

gördük. düsmanın zaferleıinin bii
yümesine, böv le bir kütleyi, böy
le bir rı~i:min idaresinde nizam 
a:ltına almasına meydan bırakır
sak, hürri\'et bitecek ve Fransa 
bitecektir. 

Hüıkiımet vazür;ı her saha<la. 
harn etmektir. 

Kuvvetli hir tedafüi tahk.ımat. 
eskeri şeflere, vataru siya.net ve 
askerlerimi-Lin kanını beyhud•' 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Deniz harbinin son haftası 

CS:s:rnn açılmasını ımü1eaıkip 
lkür6üye gtı:en Baı;vekil Dr. Refik 
Saydaım, Atatü11lt Anıt kabri için 
şimdiye .kadar 280 hiın metre 
muırobbaıntla bir sahunın is1'ian· 
lı8Jki muamelesi hemen bitmiş o
lup iılbidenJn şel".ıfli için bu saha.
ya ililıvetıen daha 230 bin mcıtıre 
mwrabl>aında bh: yerin de isıtim
laıki cıih:<tine gidi!oniı; olduğun-

( Arka"~ üncü sa,.fada) 

Matbuat 
davaları 

Müttefikler hiç bir vapur kaybetmediler, bita
lrafların sekiz Almanların iki gemisi batırıldı 

"Tan,. gazetesi beract 
etti, "Cumhuriyet,, 
davası devam ediyor 

Afrod t dwvası münasebetile Sa
biha Zekeriya tarafından yazılan 
üç yaz.dan dolıcyı Tan gazete:;.. 
neşriyat müdüru Halil Lutfi ve 
Sabiha Zekeriya haklarında müd· 
deiumumi:ikçe açılan hakaret 
davasının muhakemes> dün asli· 
Ye ultıncı ceza mahkemesinde • 
bıtmiı; ve karar tefhim edilmiştir. 
Mahkemc:ıin kararında mevzuu 

dava olan üç yaz' ayrı ayn tah· 
ll ve tetkik edilerek ve vazıla· 
rin bu fıkrdarı Cmi endiŞeıcr ile 
d<ccl!i kaydedilerek: •Muharri· 
rın bu ıkra~arı ıı lmi endi~eler ile 
yazdı/il netic"5ine varıl~ıştır .. 

cMuharrinn matbuat kanunu
nun 30 uncu maddesinde ta,rif e
dildiği gib: tecavüzkar bir hare· 
ketle devlet memurunun şeref 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Ticaret getnilerine refakat eden bir lngiliz lıarp gemisinde sabah talimi .. 

lYazısı 3 üncü sayfadaı) 
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Müesseselerde r1~ Türk gemile-"'' Ortaokul ve Sinirlerin bozuk dediler ... 

Yazan: M. Sami Karayel korunma ~ liseler bugün 
Yobaz .. Koşarak geldi. Fakat, geçit denemeleri rinin ecnebi açılıyor 
bulamayınca, olduğu yerde kaldı Elektrik ve Tramvay sulara seferi 

iBu a;;alılk soıkaıkt= bir sank
h l:llbaz cilbbesiıni otıcıplaıınış ko
..v=ıu. Y<fua.:z.ı.n .koşmasında 
Ebep va.Nı. M~ caınilıeriıır 
den lb:idıittı müeı:zıni idi. Elan 
vaıkıUi geQmemek için caııniıye ezan 
olwınıya i!ıı:ışızyorı;l.u. 

Ve, tekrar gülüp oynamıya, ça
lıp içmiye ba.şladılar., Padişah, 
okiuğu yerden ıka.lktı.. Içtiği kalı-

depolarında tecrübeler 
ıı---=======~ ~ 

Yuııi"QEllile<' de sokaık ortıasmda 
Qör, beş ~ kadını oynııı!iı-
yoNeırdı. y eııriçe1ıil.er. uzalkıta:n 
bir yQba.zm ~liıh:ğl.ni ve gelip 
geç«eğini: görünce, esasen dar ve 
i2ıbe olan sdkağı büsbüılün kap
Jıy aır<ıtk ıl"'çi'..si2 _,,<ile get~r. 

Yolbaız .. K.oşaı.<O..< gelıdi. Fa'.kaıt, 
geç.iıt lbulamaıyınca, olduğu yerde 
ka!lıdı. Yrıniıçeriler iııı.a.dına elJ: 
çı.rpar.aık, tıüıı:ıü, tür}(i ıkii:füıller · 
sawrarak: 

- Ha baıbam !.. Ha kararliıruti 
yolıdaşlaır!. Ha, paWşalhm etten ' 
lı;aıleled .. 

Diyerek, .;engü çanğanelereıne 
elbıik veriycırlan:lı.: Sotta ~ 
miyeceitin.l aıı.lıaymca bağırdı.: 

- A.J:ıa.litan utaı:ıma.z1aır.. Din,. 
S"1: .ima:nsrzlar .. $er'a yol ~ 
ler.. Saıvıulım, Yol vı<aıin camiye 
y~. 

Y enlQeıri ııoııbaları.nda.n biri o
yunu ve ç.al~ryı durauraıralı:: 

- Bire 'ba:şı Jrefeıı:J.iı ~baz .. Ge
ceo::ık yol bulamadın ıını?. Haydi 
dön geri. 

Dedi. 
Softa, Cerbezeli, ci.ir'etkO. bir 

ldaım.dı.. Zoobaya cevap verdi: 
-AllaJıta.nhaya etmezler .. Al

laı!ı. ev.ine gitmek için de si2den 
mı yol alac~ız?. 

- Ell:bette ... Ne zannettin.. İ
ma:ın Efendinin borusu geçmez 
bw:-.da .. 

- Hain! Sarhoş, d±ns:z .•• U
ilemaya dil uzatma!. 

- Ulema mı?. Hani Ş.U 
pad işaJı ın hocası ve, imamı 0-
mer Efendinin aleyhimize saldı
.it> ulema değil m:?. Yakında he-
sıııplarını göreceğiz!. 

- illema da, yakında sıizin 
haJcirnıl2ldooı !gelecek... Ocakl.a
nrnz için fetva verecek ... 

- Durmadan yapun görek!.. 
- Padi<ıah, emııide olacak hem 

bu iş!. 
- Padişah, ocaktandu-.. Padi

ııehı lo.$kırtan siz ulema kılıklı 
y.obazlarsmız ... 

Diye ce\·ap verdi Ve, softayı 
ilı:ohmdaın t1.>tarak gerisin geriye 
d&:ıdürtlü. 

Genç 06ınan, bu hal karşısında 
hiç ses çıkarmadı. H <JttA, zorba-
Pmı.şah dedikodunun fena 

çağırmadı. Olduğu yerde sessiz
ce kaldı. 

- Padişah, dediıko<lunun fena 
lbtr vaziyet doğuracağına emin 
olmuştu. Bu, dedi:kodu alelade 
bir filii g:üz.a.f değildi. Okluğu 
yerde netice)'iı beklerdi. 

ıSofta~ söylene, söylooe gitti. 
Şunlart söylüyordu: 

- Siz görürsünüz?. Ulema ne
cUr anlarsınız'? .. Dın ve namus 
dü.şmaruarı mı.. 

- Sizin hakJrnnzda.n imam e
fendi gelecek.. 

- Ham ve bidin soytanla-r .. 
Hoca, uzaklaşını.ştı. Yeniçeri

lerden tı..:i zoriıaya söylendi: 
- Bu, herifi neden bu kadar 

söylettin? .. 
- Ne ya.palm><h? 
- KeI!esi:ni vunnııJ.ı idin.. 
- Şimdi; sıra.sı dej!il.. 
- N& vakit ya! .. 
- Ocak ortaları alevini alsın 

bir kere .. O vakıiıt baş.tan anla ka
dar .. Dedi. 

EDEBİ ROMAN : 3 

venı!ın ve, n..rgileniıı parasını ver- Haıva taoı:rrırıhrmdain pasif ko-
di V tt · vumna h:aikıkında umwn.i teoııüıı:-. e, ı;ı. ı. 

Genç Osın.aı, va.ııLyeti iyice i1eır yapıldığı g:iilıi şel:ırimizd.]<i 
kavramıştı. Yeniçeri~ bix isyan mu4ıla.liiiıf ıımıe- ve fabrilkalar-
alılıneti !lÖrmüştü. Buııım başlı- lia .iımaıl•idthıaneleırle ve mellıı!ı::ıı>-
ca müsebbiıbi de ulemanın dedi- !erde de ayn, a,yrı ve c:ınevııii rec-
kodusu idı .. Sonra; ukmayı kış- rıüllxl.er• yapı.lanası lkıa:raırfoaş\ıırıl-
kırtan da İmam efendi idi. mıştır. 

Suttan Osman, sarayına gel - Bu cüınh.-dcn OOn.aık iirrore bu 
dikten sonra, veari azamını hU>- saıbaılı &a.aıt 9 da Ka.dıköyrle Mü-
zuruna davetle sormıya başladı; hüırdardaki elekbri.l< şııllıesiJıı.de, 

- Lala!. Ulema kullarmıız ne saaıt 11 de de K.aıdıılroy eJ.ekıtrilk 
isterler.. müdiiıı1üğü dai.ıı:sinde .. pa:si:f ko-

- Afiyeti ~izi padi- rwmıa tıeorübekri• yıapfuıca'lctır. 
şahım!. Yarın saıbah <Uı saat 9,5 de A!k>-

- Ortalıkta rur alay dedilro- ~ tr=ııvay Oeıx:ısunıda, saat 
duilar ldönmekt.edir • Mallfımtıın 11 de J3ıe.yaızııtıWılki İstanlbul ele'k-
değil mi?. '1lııilk müıdfuılliğü d:aıi:resiılde, saaıt 

- Ll.zım ~len tedbirler alın- 14 te Şiş!.i tıramvaıy depostmda 
mıştır. P ~dişalıı.""n!.. sam 16 da dıa Beşikıtıaış tramvay 

- Yeniçeri ortalaırında, kahve- depa;Ullda ayni tıccriillıı<iler yapı
hane ve, meyhanelerinde aleyhi-
mize IAf olur dururmuş.. ~~ mıaaıda cu.:maııtesi sa. 

- J)ediJrodulııır.. Zatı ş3lha -
nelen hakıkı.nd.a demidir.. babı saaıt 10 da cSillıabıtıarağa el.ek-

... trılk falbııilkası. ndaı ..... ,., .... bir tec-. - Ya, kime müieveccihtiır. ~J-
D-~, ... _~u.lar ul , __ n_ rüıbe y~acakt..r. 

- ou.uwu ·· ema ... """-- Bulb;;.,,.;;.ı, tecrü"-~e '--~• "-
rınızla yeniçeri lrullannız afll- ~J - '""" =·- UUl1JI< 

sındadır. balar aıtıLacaık ve wmıııni şehir 
_ Sebep!.. cereyaını He tıııııanıvıaıylıaıra vıcır:İ.ll'llJ 
- Ulema Jrulları.ıuz, yeniçeri el€ilol.r.iik cıt'l'e;-aını mllMllklkaıt.en U.-

kul.larnııza liıkid.e birde verilen lutaa uğraWmı.s faıraolunaıraık 
ımevacip ve, di.lıeklerden dolayı aırıza.la!i ın en seri ·J:iır zama!llda 
~te.kı'. buhınuyoı:lar.. So=a, öııı..eımıesi ·temin oJı.ınacaıkıtır. 1 
bu, dinsiz imans:ızları ortadan ka.1-
dırmak gerektir diyorlar.. V t LA YET 

- Yeni(:eri ne diyor? 
- Ulema, padiı;ah düşmanı - p •f k f -b · ı dır ... Fetva ayrıdır .. Biz Pad.İşahl'-' ası orunma ecru esı 

mızın kulu ve, k.ölesiY::z, etten IıımiTde pasıf kanınma iŞ:ıeırinlİ! 
Jı:aleleriyiız.. M~acı'.ıp de, dilek U.ı:Ilcilk eden Franı;ız pasif müdafaa 
de bizim ha'lııkımızdır .. Diyor - mi.irtclıassısı Amiral Moren.in ya-
lar.. nn İ7ım.irden şahrimi:ze geıl'mesi. 

- illemayı .kı.şkırtaın kimdir?. bekl~n,1meık:ted!iu·. Mıütı,ıha&ıı -
- .. .. ..... sın önilıııd.e şeh..~ ınuıhW-
fülelli Ali Paşa, zülfiyare do- lıii eki;plerJn tecrübe yaµaıcaıklaırı

kunacaknuş gibi bi.r tavır alara.k ru yıa:zırmş!Lk • 
.<usmu.ştu. Padişah hiddetle: Bunıun uımuımi biır tıecrıü'be maı-

Lala ·· ı rnvet.iııde ve aıni o.l:aırak 1ıelkıındı - , soy e ... Devlet işle -
rinde hatır gönül olmaz.. şeıhıiırde ya.pıllımaısı da çOk muhı'Jıt

me( nörıiiilmelıı1ıodıi:r. - Padişahım!. Ömer Efendi "' 
derler .. Dedi. 8 E L E D t y E 

Zaten; Padişahın Galatada ge-
rek yeniçerilerden ve. gerekse 
yobazdan salısen lişitb kleıi de 
ayni idi. Veziri azamına m uka
bele eyledi: 

- Ya, Ömer Efendi demek .. 
- Yeniçeriyi t>eşviJr eden kim? 
- HCç kimse .. Ortada bulu -

nan dediıko<luya Yeniı;eri muka
bele etmiş bulunuyor Padişa -
hım .. 

- Lala, söylediklerini tasdi:lı: 
ederim .. 

Dedi. Ve. Galata.ıa ba,,ından 
·g<>Çen vak'ayı anlattı. 

Bundan sonra, ne yi.pılabile
cei(ini sordu: 

- Lalam!. Dedi.kodunun önü.
ne geçmek iç.in ne yapmak ge
rek .. 

- ······ 
- Yeru.ceriyi -bu sırada galeya

na getirmek iyi olmaz .. 
- ...... 
- Müsaad.., ediyorum.. Sus -

ma .. D~ükl.erini söyle .. 
- Efendimiz.. İmam Efendi

yi Darüssüadeden .şin:ıdi1ik u:zıaık.. 
!aştırmak münasi;ı1iır.. O va.kit 
dedi.!rodu mündefi olıur .. Dedi. 

adiseh; derha.I su emriı verdi. 
- Hocayı, hemen İstambuldan 

uzaklaştınmz .. 
(Arkası va1') 

Yeni içkili yerler tarifesi · 
Lokaınta ve biraıha.ne.lecle içkili. 

yıeırlere ait yenıi ta11:rneaerin ta11biık 
rnınıkiine kcmuhnaısının biır miid
dieıt t-ehiri Be.ectiyece uygun O>u -
lumnuştur. 

IBmıa sebep; H~ bira 
ve diğer iQkil.ere bil-ermilk1ıar zam 
oiuıı:ımıası :tıaık:kmda yap.Lan vız 
mec:.ilJte fıe!kiık :>luımn.ıncta bıııh-
nan tcltlitflerdıh-. Buın!aır keSlıi 

kaıV.iyut ett:!llııten sonra iQkıi!ii yer
ler ,taırıifıa!eıi bun ara göre t.arl1-
l<;n tatıblk olwı.aokıt.ır. a 

Oıobüslere yeni yollar 
Bazı Ş-hir otclbüsleri:nin Gazi 

ıköpriizünden geçiinilımıeleııi içWı 

dün maıhallirııde btr heye>t wa.. 
fmdaın t€!1lkilk.1'ır yapıJ.onJŞtır. 

&r klSıım İstanbul - IBeyoğlu 
atnbü&erin.i:n K.aıraıköy - Aziı.pka

pı oadcle:ilııd::n ist.üade etımelert 
de nürrikfu1 ~T. 

Di,ğer taır a:fitan Boğazıkesren - ] 
'l\ophane yıoLunıda.n ıı'idiıı otdrus-

'.Lerine nı.üsaOOie olumnaısı da dto-1 
büs kmnisyonunca uygun göı.ül -

~-

BAŞTA ESEN ~il 
Aradığım> 'bula.ma

vınca o solgun yüz gel:iT d..iıye a.k.
şamt bekledim; o solgun yüz gel
medi. ~hay&L sordum. 

A:n.ı:'ıem boynuma sanldı, yar 
na!klarıntda.n öptü: 

1 

~ KAVAKYELİ 
·~-.:~~ı .......... ._~lMmüe·m~n-:S~EL~A-Ml~l~ZZ~ET ·- .,. 

Ben ·kendJn.i Kıztltoprakta, 
kırmızı .b.--üçük bir köşkün büyük 
baJı\'esindeki kiraz ağaçlan altın
da tanıdım. Bundan sonra haya-
1ı.m, enginJı.kl~de, çayırlarda, 
bağ arda geçti. Gezdiğim, görr 
düğüm d.yarlarda, yalnız oyna
dığım yerlerin donuk izlerini güç.. 

lUkle seçebiliyorum ... Frenk in
cirlerinin d·kenlıi yaprakla.rile oy
nadım; çaıkıl taşlarından yaıpıl -
m..ş bir konağın bahçesinde çeıır 
her c;eVird.iıın. Buram Dodostı.ır ..• 
~'akat buraya neden gelnllştik? 
Bılın.iyord.um. Bu uzun seyahat.. 
ten vapurumuzun san kadife dö
şemelerini hatırlıyon:ım. 

Son.ra büyük bir ~likte arpa 

ve bui!d.ay baı;a.klarının arasında 
dolaştım ve birgiin kendimi çam 
ağaçlaırı:nııı ~ gölg~ bul
dum. Bunlartlan başka, etraıfını.. 
da dol~, sess'z sadasız gezen, 
.kısıık kısık öksüren solı(U!n. bir 
yuz hatırlıyorum. Bu solgun yü
zü rok severdim de, bu sevg:imi 
- garip bir h:ssi kablelvuku ile -
göstermekten çekinirdi:ın; bunu 
da hatırlıyorum. 

Bir gün köşk:ümüzde ·biır ıte -
lıiş oldu, ·beni İstanbula, doğ • 
duğwn odaya götürdüler, oyun,. 
ca1da.r aldılar. Bir hafta sonra 
köşke döndtirn, dört tarafı ara
dım, amma arand:ığuru belli et
miyordum. 

- Mısıra gitti! Dedi. 
Arınem ağlıyordu; ben de ağ

ladım. 
Uzun seyalıaıte çııkan ,solgun 

yüz ba'bamdı, bir daha geri dön
medi. 

• •• 
- Kaç sene &vvele gittin Os-

man? 
- Dedim ya, mazinin eteğine 

bastım; mazi sendeledi, ben sen
de!ed:m ... Evet, ne uzak d&vir
ler... Şimdi o zaman1a.r bana, 
bıızlu cam arkasından görünür 
ıtibi oluyor, teferrüatı seçerken 
gözlerimin yoculduğunu, dunum
Jandıihnı h'ssediyorum; rnüfek
ldı:>em eok kere dumura uğnı -
yor. Çocukluğumun her safhası, 
silinmiye yüz tutmuş l>ir resim 
gibi... Gözlmmde müphem göl
geler.le canlaın.ıyor, fakat her Q',,. 
.gisini aVU'1; etmek imkiuısız ... Ge
çird'ğim ömür, mütemadi deği -
şiklildere rağmen te'k renlkli bir 

Komisyon dün iki 
esasi . karar verdi 
Ecnebi sulara sefer etmek İs· 

tiyen Türk gemilerinin vazi
yetini tetkik ederek karar ve· 
recek olan komisyon dün İs
tanbul mıntaka liman reisli -
/?inde liman reisi Refik Ayan
tur'un reisliğinde toplanmış • 
tır, komisyon akşam geç vakit
lere kadar müzakerelerde bu· 
lunnıuş ve armatörlerin velti· 
Jete yaptıklan müracaatları 

tetkik ederek mühim kararlar 
vermiştir. Bunlardıin biri, Tiirk 
gemilerin.in harice seferleri ka· 
rarname .ile menedilmezden 
evvel müttefiklere kiralanan 
gemilerin mukavele müddetle
ri bitinciye kadar seferlerine 
müsaade etmektir. Karar der
hal vekalete bildirilmistiıc. Bu· 
gün armatörlere tebliğ edile -
cektir. Komisyon bundan son
ra da dahili ihtiyaç olınadığı 
takdirde uznn müddet kiTıı -
larunamak, yalnız bir rek Se• 
fer gidip gelınek şa:rtile diğer 
Türk gemilerine de ecnebi su· 
lara gitmek müsaadesi vere
cektir. Bu iki esas karar dün 
akşam vekfilete bildirilmiştir. 

Ilı . - ,, 
POLİS 

330 lira ve mücevher 
çalan hırsız yakalandı 
ıBeyoğ1umrla KüçUk Samlık oo- I 

kağınıda 46 numaralı apa"1ım-anın 
' dördüncü dairesinıe hırsız ghım.iş 

vı. konool göwiinde Wunan 330 
liıra ibJ biT QOk mıücevllıı€ .. atı çaıla
ralk ka'QIIlı:tıtır. Emııııi:yet müdür
lüğü derhal ta.hikıjkaıta baŞlaımış, 
birkaç saat sonra hıırsızın Me<lımet 
oı/[Aı Şüıkru adındalkıi sa.bıkah aJ.
duğu a.nl:.aşılmış ve ya:kalanaralk 
suçumu iıt:iıraf etımiştir. Ça.!ına:nı 

pıın-.a. ve mürovıh.,rl<er istirdat e<ii
ce.ndk saib·lhine vtırtiJmişflir. Şük

rünün 15 ııün evvel İ21!ll.İrden bir 
hırsızlık yı>paralk şehıı.Tumize kaQtı

ğı aJlİ).aşiıınış!ır. 

Bir adarn tren altında 
parçalandı 

lM<llki.ni.9t Arifün iıd-a:reşiııııdekıi 

baınıJi vö tıreni clün Balkır>köy le Y r:
dilku.lıe aıras:ı:nda hat üı:eri:ııode 50 
yaşl=nıda bİir adaıma ça.rımuş ve , 
vüotrdWıii oııtarl-an ikiye İıölımü(>
tıür. Hiüviıyeti meQhru.l ~an bu 
adaımm yalınız gavri rnıüslüım dl.
duğu aııJ:aııılmış ve üzerinde çı -
kıı.n bıiır ıpwlaıcl!aın hastahanede 
~.daıv~ ı;övdüğü ö!('reınLmiştk. 

Tahıkiikat yaıpılıın.adırtı. 

----0----

Hayvan ihracatı ba~lıyor 
Y a1nız İstanıhullıı:lıa bulmı.an hay- · 

ıvan ihracat birliği ıneınleketıiını.i>
rzin hayvan yıel1li.şt:i!ııi..en dliğer mm- · 
ıtıaıkaılarliDdıa şı.ıd>eleı· aıQIJ1ııştır. Ce
nuv ve ş..ıık yj]fıyetkıı:ıiırıde J<.uru
iliaıo lk.i hlıfukfle beralber yakı111fa 

maliyete ~eçilıeoelk ve hayvaın 
wacına başla~. 

etrafımda hep aynı simaları gfü- 1 
tablo ... Kendiınic bikl:.m lxi.eli 
dürn, onların arasında büyüdüm. 
Y alı:ıı" o solgun yüz eksi:b:n.işti; ] 
buna mukabil de bir gün se>fra
nıızda yeni bir erkek siması, er
tesi gün misafir odası.o.da yenıi 1 
bir kadın çehı:ıesi peyda oluyor
du. Bunlar gelinler, dama~lardı. 
Kadın erkek, aramıza giren, 

ai. eye kansanlardan da, her za
man, herkesten görmiıye alıştı.
;;ım şefkati, muhabbeti gön:lü.m. 
Onloır da beni seviyorlar, şımar
tıyorlar, her ~imi yapıyor
lardı. 

Her yeni sima, hi:ıikaç gün içlı»
de eskilerden ayırt edilmez olu- ı 
yor, on'.aı kadar eskiyor, onlan 
da eskiler kadar benlııısiyortlum. 
- Babamın ölümü. kalibimde müp
'hem bir acı, br y~ınık yeri bı,.ak
mıştı; yavaş yavaş bu acı dindi 
ve bir daha, ta Sultaniye girin
ciye .kadar, kalbimin o yerinde sı
zı duymadım. Bu yan.ık yerin üs
tiine mektebe girmem bgın bir 
denıı:r sap1adı. Sonra <:l11ad.ı:ın, 
il'k ayn!ık acısını mektebe leyli 
yazıldığtm zaman hisselrniıştim. 

11alat=ray sU!tanisine leyli 

Ünümüzdeki Salı ilko

kullarda tatil 
Biır h.aılltaıdMııberi cd!lııılk"ırılllle 1ıat

tilıi• nıe g'İlı1mi.Ş bulunan orıtıa dkui 
ve lis:>ler bu sab:ı.htan i11ilbarenı 

tekraır ~ıı!;arak 1>edrisaıt.a başlana-

calkıt.ıx. 

Paskal<ya tı.tiliıııdıe olan elkalJ,i.
yeıt dk:ııJJMı da bu sabah tekraır 
aı;ıLacıaık!."'1'1±ır. 
Dığer taralltan şetımınirt.d!elki Hık 

meıkttıeplerde de ilki nisan öoıi1-
müooeıki salı günıü saıhahındıaın i
tiıbaırc.aı. ta'.1ille başlaııılacaikıtır. 

Cerrahpaşa hastahane
sinde yeni inşaat 

Oerı ahaşa hastahanesinde yenıi 
'ile büyüik ibiır • Pdliık1iııilik > iınşa
ISl -.;,n 50 bin lira ayrılımı.ştJ,r. İn
şa..ta öııümüzd'elti aym 15 inoi 
ıııi.inündm Will>aren başbıınıaıııc~ 
ıtıx. 

Askeri Liselere talebe 
alınıyor 

KuCe<:ıi., Malt.c'1e,. Bursa aS!ro
ıri lise:.ırine her üç sı.n.mnm da 
öniiınüzdelkıi ha.ziran iQiıııd;~ 'baŞla
nacalk olan 940 - 941 ders yılıı için 
ıtaletıe all!!lBCa.ktır. Alınaoalk ta -
debe'.ll.ırin öz Tüıık ııclrnıdan olma
sı ken.cliiısinin ve af'esirun kötü hal 
ve şöbre<t sahlhi chnamas1 sıb
bi muayenede- sa~km1 çıkması ve 
yaıplıacak SEÇIDe sınavında kazan
ıı:nası saı<ttı.r. 

İspirtolu içkiler kanu
nunda yeni fadilat 

infuisarlar Vek&.lülli. 1926 scne
ısimenhcri taırıbi!k edill!m€1kıtıe c[aın 
iİspiırrtıolu iÇltilıer kaınuıııımda 14 ~ 
aı.ELiik tıecırüibelen.ı istittradıeını yeni 
rı:arııtıöıtılere uyııun bir şekilde ta
ıdila;t yaı:mııva karar v>c"ttn.iştıiır. 
iBıınuııı i'Qin İı:lh.isa1'.aır Umwn mü
rlürlıüğü taırafınıd:an hiıc proje ha -
zırlıamnıştı:r. Proje meclisin bu 
ıdewı:ı iQtimaınd:a 'kaaın.uıi<yel ıkes- ' 
ibedecektir. __ ...,_ 
ADLİYE 

Yeni sabah sahibi 
mahkum oldu 

Taın gazeUcm sahıiıpOOri<'.den Ze
ıkeriya tıara.fından Yeru Sabah ga• 
2etes<i sahibi Ahımet Ocıma1edd.in 
Sararoğhı ve nesriya:t müd:üri.i 

Macit Çc•lin aJeyılıfuıe açıılan ha
lkaret davası dün Alıtıncı AsJıi>.. 

'.Ylı ceza m~e ı:utıl.i.oe -
1eııımıisti r. 

Malılkeıne arli<yen lliııka:ret su -
çunu saıbiıt gömnüş ve ceza ka.ıuı
nun= 482 ncıi maıddesiıne göre, 
ltalkclirıi. tahlif sebep'ü'i(ylıe ha• 
fi.IDetıerek, ne'tıiıx:de Afmıet Cleıınıır 

Jedxl!iındn dörlt ay be.ş gün haıpsinıa 

w 66 liTa 60 kuruş para cı:-rııam 
ödemesmıe, Macit Oe1ıiınin ise 3 aıy 
13 gün hapsiıı.e ve 55 lira paıra 
cezası ödeınesın,,, ve ll'.\'llCa 150 
J.iıra zararı manevi öd!cl!nıl(M.ı:ıe 

ve eSlci ınalıkfunıiyetile:rıi, cılma.

dığından yaılnız hapis ceza!.arıın.ıın 
teoi!.Jm,. karaı- veıımiş1ıir. 

yazıldı.ğım günü hiç unutmam. 
Çak güneşli, çok aydınlık bir 
ırundü. Amcam önde, ben arkar 
da kapıdan girdik, sola saıptı.lt 
sonra sağa. bükülüp, ilkıi yanı taf
lanlı uzun yokla yürümiye baş
ladık ... Yol uzu yar, uzuvor, bir 
tür'.ü bitmek bilmiyordu. Parke
ler ay.:i(ıının altında sanki dal
galan "'Ordu. N erey>e basaıcağum 
.şaşır,arak, sendeliverek, arada bir 
sürçerek ilıerliyordum. Arada biır: 

- Doğru yü~üsene Osman! 
Diye homurdanan ~ımeamın se

s: de kulaklaxımdadır. 
Nihay~t mekte>bin soıtuk, taş 

dehlizlerme l(ird'lk. Bana tavan
lar, Ayascfvanın kubbesi kadar 
büyük ve yüksek göründü. Yu -
kaırı çıktık. Amcamın sınıf arka
daşı olan merhum Tevfik Fikret 
büyük ve asll Ffuet kolumu tut
tu; 

- Adın nedir? Dedi. 
- Osman. 
Kolumu sıktı: 
- Kuvvetli m·sm? 
K·e'keledim: 
- Kimyadan zai!im. 

(Arkası var> 

- Emiruinü meydanındaki mer
divenleri gördünüz mü? .. Hayır, 
camım mermer ~wnlerini 
değil, imarın yaptığı beton mer
divenleri .•. Sanki o koca meyda
nı abidemiz meydana çıksın diye 
deitil de, ne derece zevksiz oldu
~uT:ıu-.u görsünler diye at;rnı§ız ... 
O ne sakalet, o ne üsliıpsuzluk
tıır Yarabbi! O şaheser, emsalsiz 
kemerin, o canım köşkün yanına, , 
o muazzam ô bidenin ön üne o kö· 
tü basamaklar yapılır mı? 

Y enicaıniin şerefelerine nazar
hk diye Şarlonun patlak papnç
lannı assalardı, bu_beton basa -
ınaklardan daha çirkin, daha gü
lünç bir şey yapmış olmazlardı. 
imar zevkimize turup sıkayım! 
Dedim. 

Bana: - Bugün sinirleı-in bo· 
znk! Dediler. 

• •• 
- Duydunuz mu limanı.m.ız -

daki bir kaç yabancı geminin 
yaotıi'ını? Paskalyayı kutlamak 
kin basmışlar düdüğü, avaz avaz 
düdük çalmışlar! .. Limanda ko
pardıklan bu velvele, feci bir ka
za oldu zannını nyandınnış, talı· 
lisiye idaresi harekete geçmiş ..• 

Ecnebi kaptanların bu küstah. 
lığına karşı ne yapmışlar biliyor 
musunuz? Ceza kesmişler, yirmi 
beşer lira nara cezası ... Haydi e
fendim, olmaz böyle şey ... Misa· 
fir bulnndukları bir limanı vel
veleye verenler yakayı para ile 
sıyıramaınalıdırlar. Bu nıeınle -
kette parayı \•eren düdüitü çala
mamalıdır! Dedim. 

Bana: - Bugün sinirlerin bo
zuk! Dediler. 

• •• 
- Cumhuriyetten feyiz ala -

inhisarlar bir 
• 

revır açıyor 

Bir d·e çocuk yuvası 
kurulacak 

Paşaı~ıdeıki ~ faılıriıka
sı.ruia ça.b.."1Inaıkta olan beş yıüz kıaf. 
dm ve erlkıdk İŞQİJnin sııhhl ilhti -
ya(,f1aırıını esaslı biır şeJ<tillde teıın.i.n 
tı:tı:ı:ıek ü:ııere İıılb.işarlar Umum 
Miiiıdüırliiğü fabrika yarımda ibir 
revir te5isi'Tıe kar.aır wrmişt.iır. 
Ayıııi zaımaınıda falbrdıkada çıaılışaıııı 
işçilerin henüz tailı.sif. :vıa:;ına ~eilı.. 
mem.İ!i olan çocuk:arım Wiln<l:üz
leri bannıdırm.ak ve ya:vrul~ 
silihaıt ve te<ı1biyelcni:Y'le meşguıl 
olnnaık üıı.ıre ıbir QOOUlk yuvası d!a 
tıe.ıiıs edi leoE!kıtıir. yakında inşa>

aıta baışla.ı:ııroaıkıtır, İşçi çocu/kLan, 
ı;i!ııdüzl.e.ııi sülk:a!klarda oyaı.ıa:maik
tan kul'tanlacaktır. 

İŞ BUHRANI MI, 

HEVESLİLER MİT 

Bir gazetenin haber verdi -
ğine göre Gala tada bir tütün 
deposu işçi alacak olm~. Fa -
kat, iı;çi yazılmak istiyenler o 
kadar fazla izdiham yapmışlar 
ki, polis müdahale edip kala
balığı dnğltmıya mecbur ol • 
muş ve kayıt da durmuş. 

Nanemolla da mevzu ile ala
kadar olmuş olacak ki, 

- Anlıyamadını, bu izdiha
mın mahiyetini. Şehirde bıı 
derece lııdiham yapacak kadar 
işsiz ve iş bnhraw mı var, yok
sa tütünde çalışm.ı.ya hevesli -
ler mi?. 

Diye benden sordu! 

HARP NASIL 

BİTECEK? 

Troçk.iden sormuşlar: 
- Bugünkü harp nasıl bite

cek?. 
O da kendisine göre sütun 

sütun cevap verıniı;. 
Nanemolla, suali, cevabı, ne· 

ş.ir hacnıini görünce: · 
- Yere mi, suale nıi, okuyn· 

cıınun öldürülen vaktine mi 
hangisine acıyayım?. 

Diyerek, devam etti: 
- A .. Birader, bu snalin ce

vabını verebilecek adam bu -
gün Icryüzü~e yaşamıyor. 

Troçki, bu kabiliyette olsaydı, 
iıugün Meksikada balık avla • 
mazdı!. 

KURTLAR 

KUZULAR 

- Haberiniz var ını?. 
-Neden?. 

r.k ,;elişnıiş olan müesseseleri • 
nt"zi'l başında İstanbul ~ehir ti
y~trosıınu da sayabiliriz. Bu böy. 
Je iken, ınemJekete nifak ve hi
yanet kundağı sokup dağa kaçan. 
lar, dağdan geldikten sonra bağ> 
dakileri kovınıya kalkıyorlar. 
Minyon Virjininin göbeği karşı
sında yalanıp yutktpıınaktan b~ 
ka zevkleri olıruyanlar, bugün 
Cmnhuriyetin kurduğu, yerli ya
bancı herkese k~ı üğünebilece
ğimiz bir müessese ile bu mües
sesenin fedakar, fedai san'atkar
lanna papuç kadar dil uzatıyor
lar; onların ellerini, ayaklarını 
öpecek yerde kafa tutarak tenli 
de yelteniyorlar. Bu da kafi de
ğilmiş gibi öğüt vermiye de 
sırnaşıyorlar. Komedi · Fransez 
geliyormuş. artistlerlmiz onlann 
temsillerinde bulunmalı, imişler, 
hem istifade ederler, hem de den 
abrlannı.ş! .. 

Zannedersiniz ki, tiyatro mü
essesemizi kendileri yoktan varet
miştir; sanırsınız ki, tiyatromu
zun gelişmesinde büyük emek
leri vardır. Zannedersiniz ki, ti
yalromuzu bugünkü mütekiınll 
hale getirenlerin aklı, fikri, dü· 
şiincesi yoktur. Bugünkü san'at
lı:irlanınızı yetiştirmiş olan, on
lara neyin den olacağını b:il • 
mez, idraksizdir, l;mıun için de 
akıl öğretmek lazımdır. Dağdan 
gelm bağdakilere akıl öğyetmiye 
kalkanın nkalilığı tahammül 6-

dilir şey değil. Nasihatle uslan -
mayanın hakkı kötekıni§.. ya da
yalı: yediği halde uslanmamış o
lanın hakkk nedir? Dedim. 

Bana: - Senin bugün sinirle
rin bozuk! Dediler. 

Siz söyleyin, insanın sinirleri 
bozulmaz mı? 

SELAMİ İZZET SEDES 

Belediye koope
ratifi kongresi 

Y ann akşam borçlu
ların listesi okunacak 

i31alıerliye koopera.tilfinin heyeti 
~ 1DplarıtIBı yıann alkşam 

sıııaıt 17 dle yaıptl-acakitı:r. 
Çtik ka<lalbalbık olacağı düşü:nü

ll'!lrek ilınoperaıtıif lokaıııtasınıııı 00.. 
yülk. saıloı:ııu bu :Jıx:ını;ıreye tahsis oı
lıımmu.Ştur. 

Kooperaı1ıidi!Pn borç para aılı.p d-.ı 
öıdemi'.)-enl.erin :ınııl!ha!keımeye W'

rilııneleı:~ haıkıkmda da yaırı:nki 

heyeıti ı.ımtmıiyedıen sıaliııhiy~ıt i&
teııdlecıelkılıiT. İQl&.iıırle ıba>!ı e9!ı:i 

nıÜ!d:ürl\erin de hulundukll.aırı. ıtıah
miıı d'.=rı borQ1ulıarm lis!Esi de 
bu toplaıntıda okunacaktır. 

- Tuhaf şey. 
- Fakat, üstat nedir mera-

mın?. 
Nanemolla gülerek haber 

verdi: 
- Kurtlar knzular hakkında 

affiumumi ililın edeceklermiş! 
Yine bir şey anlamadım: 

- Üstat bilmece söylüyorsun 
galiba? .. 

Dedim. 
- vallahi değil .. 
Diyerek • V<ltkit. gazetesini 

elime uzattı: 
- Bak Asım Us, bu başlığı 

koyarak başmakale yazmış!. 
Makalenin i~ni okmnıulıın 

amma, herhalde serlevhası ka
dar mizahi olmadığına kendili
ğimden hükmettim. 

ANLAŞILMAZ 

BİR MUAMMA! 

Bilmem, gazetelere ve iktısa
di havadislere dikkat ediyur 
musunuz? İngiliz lirası düşü -
yor, mallarınuzı satamıyoruz, 
vapur bulunmuyor nıallarunı
zı satamıyoruz! Hangi vaziyet 
olsa zarar ucu bize dokunu -

yor. 
Nanemollaya: 
- Neden bu böyle? .• 
Dedim de: 
- Vallahi kardeşim bu bir 

muammadır. Ben iktısattan ve 
hele dünyanın son zamanlar -
daki garip, cilveli, oynak, sür
prizli ikhsat inceliklerinden 
hiç anlamadığım iç.in bu yol -
da seni tatmin cdemiyeceğim.. 

Diye cevap verdL Tabii ba
na düşen yine: 

- Anlaşılmaz bir muamma .. 
TeseUisi oluyor. 

A. SEKİP 
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K t T 1 k. ·ın Roma teması rı Deniz harbının ~~~t~şöyleb~~~~'.eryazı-0 n e e 1 n h f t •Bugunun leblebıcılıgı Yenlçe-

Macar Başvekili Rom ada 
görüştü Transilvanga 

(B~ıarafı 1 inci sayfada) 
ben, bu mmıtaıkada, sulhiin haJ.eiL
dar C>lanadıi:ı l:ıeı'lresQe görüleb:ı.
ıux,.~ am.rok bum.ın ha!.h icaıJ:ıe.. 
a.rı ınE!!Eleler bı.Jiı ıımı.ariığı ma
n.ası.ı:ııı taızıaırrvmun dmed'iğiru fi/y
leınişllir. 

Kam Telek.i dıaınit;tir kıi; 
<Macaristan, Avrııpamn hali 

ha.zır vaziyetine uygun bir du -
rum muhafaza etmektedir. Ban 
ilcil meselelerden kabil olduğu 
kadar az bahsetmek çok daluı iyi 
olur ... 

Boma, 2ı6 (A.A.) - - H;ı,vıas • 
Macar BaşvtJkili Kont Taelkıırunı 
Romayı zi:.Yaret.i, son Avırupa hılı
diseleııiylk> v., billhoosa Brenner 
ınu fılkatı iıle sıkı sureıtıtıe aJflkıa,. 
daın:hr. Buda.peşte Jc:ı.hiınffijrnjaı 

Avru,pa hiidiOOlera.tn aldığı seyiır
deıı en.dişe dıızymakt.a <>dığu ııö
>ıi.llciyor. Beı-iıi.ıı w IV!oılkova ara.
a:nııa her gün da.ha :ciyade :fili 
bi.r maılı.i.yut aJ.aın ki birliği ve Tu
na ve Baılil..a.n A vrupıısı ü""11inde 
bir İ'lıa!.yan . A.Jımaııı - Sovyet an.
iaı:ıınası ihtıimaHeri., ~i:ye<l:bır 
Mı.car mıılıfiJ.l.erinin endişei.ı.><'i>
ni a:11ttıııınıııkıt.a "'" bu mahlillılıet", 
M<ıcaır menfıı...ıl.eria:ıi:nı nihayet ııo. 
ın... - &:11'.Jıi.n IDWlvel'I meo.fıa.atJe.. 
tine kuTban ~Jmeıinden koı1k.
l!J.alkıtıadı:r. Bu sıı:h<;.da rne:ıe:a, Bu" 
dapıeşte, İlt:ı:Jlya V'e Ah:ruı.nıyru:uı:ı., 
M.a.cm-is1la.nı:n Raınaııııyaıdak;. is -
lalclerini ruwp sonuna kaıd:n- tehir 
O'.ııneıı i<;in hlı.len yaµt.ı.ğı t.azyiokin 
talktıiık seilxıµl'al1İni. anlıyaanama!!:ı
tadır. H<!:r ha:de Koot Tuldd, 
Muıool.ini - Hiıtı.« mWakıM.ınını 
haık.iki şüınnL"i.inü Raınadıa ı;aiısen 
ö~ ist.eınıişt.iır. Faşist Ha
ııix:ıİl),cı N azınnın, dünkü görüşme 
esnasında, M:acar Başveki!ine tta.J.
Yanın st-i faaliyı<ıti halk!lrnırl'.ıı 

.izaılıaıt venmiş olkkı,ğu ve A'VlU
ı>awn cenulbu şarGd nuın1ıalkıasm-

• • • 
ışını 

da vazzy eıttiıı:ı nrtısuaU<lbel iıııJcişaf -
,arı lııaik!l:ın.da Macaır B~ 
eOO•ışe<El!'.iı:ııi. i.ı.aheye çalıışıxrq bu
lunıdu.ğ>u şüıftEirlX:lı.ır. 
ıMacar Başvekııli K.onıt Tel.ellci 

bu akşam saat 18 dı~ Musoı!i.ni 
tarııiı.ndao ~ erliJırııiıştlir. 

Koo.t Te:eki., &mııadıa bıuı'luın
nıanııo;ı dolayJSiv le Kil'a1 tarafın.. 
dan kıııbul edıilt.ııwdiği i.Qin hü -
iııiiıuxlara ıııa.ilb HoPtilll!in sımııiml 
hor mmajını gön.d!eıımı:şti.r. K.rıal, 
l\1locar Başvdküıne (I,~~ 
b.ilJd:irecı bir açovap yd J.a:ınıı;jt:ı!r. 

llit Cluıb'de Kont TeMkıi ile 
~re da.retli müstıeşaırı Sir 
Noel Oıades arasıııda v:uıkulbl.l>
lıan mü ~atın tıaıın..rııeylliı tesa.
dlüıfi oldu~ beyaıı ıOO.ilmek!te
d.ir. 

Cmıriıere del Ticiıoo, Maıoar Baş.
vıellı!iı'> Telıııltinin funa zıiyeret:i 
hakılrnıı:s:a şöyıle yıazı-yur: 

cHabeT alınd•ğına göre, İtaI -
ya, Macaristan•ıı meta.iibatı hu· 
susun.da bazı teahhii.tlere girişe -
rek Macaristana teminat vermekr 
te ve fakat bunların tahakkuk 
ettirilmesini umumi Avrupa hu· 
dt4t!an tadildtı 11apılacağı zama-
114 tehir eylemektedir.> 

Burlaıpcl'.ll.e, 26 (AA.) - Mlacar 
..dllcinumumi.yeSi, Kont Tulleılı:iıni.n 
ziıy.arol!i. sıtfthalıarıru büyıük biır aıe.
lka. ile taıkip c1ıınıdlcte ve M<ııoa:r 
Başvekıill!i iıle Koıııt Ciıano arasmda 
dün yaıpıı!oo müılıaka.ta büıYiiık: bir 
ehemrniy<jt aıtıfeyJemei<ı..tır. Ma. 
caır (1fib."fu:ıuıınıuımzyesi, !bugün 
Kont Tıetl.eıkıimn Muscfüıni. i!:e ya· 
p;ıcağı mülakata dıa ffie:mmiıyet 
veıımeıktedi:r. Çimkü bu ı?(iııüş
meler müstallı:bel iıııaJıyan ve Ma
car siıyo;ıııe't:im A'WUl)ıa iııtikifı ve 
Aıl.-ru;ıxımn ınu8rez i::e aeınuıbu 
şııııik:iSi:ai alıôlkıarlaır eden mmel.e
'ler kaJ.şı5ında aılacajtı ırı:ıiiştere!k 
cliı-Elkt.i.:fl.cr.in tesbi:tiıne hiıı.mıııı; eck:• 
cekfu. 

Garp cephesinde 
( B~tarafı 1 inci sa11fada) 

da '.Yani 40 kilometre imtidadın
da bir c·ıphe ü.zıel'iaı1d.e old'llli<ça şirl
deili ve devamlı topç1J ateşi kay
dedilm~ir. 

Her iki 4ırafın hava kuvvetle
ri .Ou topçu faaliyetine ioıtirak. et
i114tir. Tayyareler topcu ateşleri
ni tanrzi.m, keşif, fotoğraf ve avcı 
faaliyetlerinde bulunmu.şiardll". 
!İngiliz tayy;u-eleri şimal deni2iır 
de, Fransız tayyareleri Alınan -
:Va üzıerinde ve Alınan tayyare
len de Fransanm ~a.rk mıntaka
eı üzerinde uçmuı;lar ve fakat ge
celeyin derinlere girememişler
dir. 2fi mart günü Alma:n tayya
releri cephede Sarre ile Vo:;ges
ler ve Lauter ile Colmac arasın
da, keza Fransa.nın şimal ve şarl: 
nlmta.kıı.ları, şimal denizi ve İn
~iız 5'fuillerinde uçu.rl aır yıaıp
lllışlardır. 

Karada barı:ı hadiseler ol:rnuş
tur. für Alman devriyesinin 
W-anıdt ormanı cenubunda.ki bir 
Fransız postııı;ma yaptığı hare • 
ket r.ıJtiın lk.a!ımıştır. 

Londra, 26 (.A.A.) - <Evening 
~ g.o/ret<sine ~ krali.Y""t 
hava. kuvvetleri 25 mart a.kş.amı 

r Aı.mrunyarun şimali garbisi ve 
Prağ üzerinde keş.ıf ı.ıçıışlıarı ycqı
~la.rıbr; 

Bu gazete şöyle yazm.aıktadır: 
•Hamburg, Beırlin, Mü.nilı ve 

:Arıag roıdyooırı tam bir saat ~ 
üveııte bııunıarııamı$aırdır. Fa.
Jııa1 bu i:ıususta Londrada henüz 
resmi bir haber alı.namamL\ltır. 

Müttefikler Amerika. 
dan Türkiyeye yapılan 
demir sevkiyatına mü-

dahale e m ·yecek 
I.ıoodra., 26 (A.A.) - Royıter A

jarısı ~: 

4909 ~ Ameııiika il:ııaınd:ıralı 
EkShifbitar yük gemisi, ~ 
'be'\ıkif ediliıiıkıtl11 SOll!r&, ~e
yıeı m<ı'lıısus d:.a.n dern:ir yıiikü iJ.'! 
ydluna dwaın eluı>ek ü:ı:ere ser -
lbest ll»rıilk.ıJınuştır. 

Müttefikler, Bir }eşik .Amerik:a
da:n ~e yapıl!an deımiır 
se<Ytkıiy~tma badeıma ıniirl afha.le et>
memiıye k""aır ~. 

Arı.ka.ra. Haberleri 

Mareşal Çakmak Türkkuşunu 
teftiş edecek 

A.NKARA, !l6 (lKDAf\ıl mu - 1 ~ bzıtıtiiş edeaek, Türlt 
lıGıb>rinden) - Maxeşa[ Fev-- . . 
:ı:i Cııık:maık yarın (bu.<ıün) tay- Kuşu at(fye ve pi.lot mekıte-
Yare pianör meydanınıda ta• bim gezeoekti.ı:. 

Kaplıcalar idaresi için tahsisat 
ANKARA, 26 (İKDAM mu -

haıbirinden) - Sthhiye Ve
ikil" ,itine bc.,a.nan kaplıcaf'..a.-

rm i<i <esinı21 yardım için ye

ni bütçeye 60 bin lira tnQısi.~ 
sat koıı:mu.ştur. 

Hendekte demir nıadeni bulundu 
ANKARA, 26 (İKDAM mu - l lunınuşt:ıı:r. Yadonıd."l. 1ıiır he-

ha!!ı;,rn,.bıJ) - Hıendıe!k dl- yet bu mı.ntaıkaya girlereik te4>-

"atı.nxıa bir demir madeni bu- k:ilklı<ırde bulıwıacallctır. 

Mukaveleleri yenilenmiyecek mütehassıslar 
lı..~K.ARA, 26 (İKDAM mu" 

hılbirina:zrı) _ Mdez ruı. 
ZssıQllıa müesresw birinci 

~ lie baldai~laji ve 
hiYtiıoJi miidüru :iie Ni.ımune 

lıııDtahı:ıı1'Si kıiak mfiıtclı as
sının mıı!kavıeleltti ~ 
ta bibne4ct:cdir • 
3ü~ darliığı dnlayısiö>la bıı 

A1man mu~ muıka
wleaeri ~. 

50n a ası ri devrinin leblebiclli&idir. Bu· 

Laıı.d.ra, 26 (AA.) - A:ııtiıralW< 
ma'kamı bildiri:yu.r:" 

Hııırft>m• ~ıcınrlımberi ilk 
defa olaralk pazaır günü gece Yfit
r= biıbım hafta zarfında miitte
Jliıkl.erıe aıit hiıç 'oir v.a;pur b"'tm.J, .. 
maımı.ştır. Bu hafta içinde Af.. 
m:atlıar bütün ga.yreJLıı'ı.nıi silah
sız bitaraf gcm:lleciıı.e tıevcilh eıtr 1 
miışılier<liır. Bunlardan. altısı Da
n.iımaxka olmak üzere 8 V0JP"J'l' ba.
tu~ •nıı;lt.u·. Baıtacı vapuıılaırm 
mecımu tooalaiosu 16.561 dir. 
Diğer ı:ıitıetllıen cHeddm nl~.rim• 

ve •Edmund Hugo S!inu.uı• ic;
ınindeki A! man vapuıt an İngiliz 
taıhtıelbahlnleri tarafından batırı..ı.. 
nuştır. 

Kıoıpenhag, 26 (A.A.) - 25 maııt.
ta İı;ôroQyanın ş.ima:Jınde ba.looı 
cBr<tıta. ismindeki Dan:iıınarika 
v34:1uru müıreutebaıtı.nclan 13 kişi
nin k:~lt!uğu t!-:'eyyüd etmd< -
tedir. Bu surı:ıtll.e harbin baş -
langıcmdııaılbeı:i ölen Dımiıınaırka 
gemiıt:iılerinin adedi 331 i bul· 
muş d:uyor. 

Reynau'nun 
nutku 

( B~tarafl 1 inci savfada) 
döıkınemek llnkanıru vemıekte
dir: 

Faıkaıt, bu gayret, bütün saha-
1.arda. yapılmaktadır. 

Bunun içindfr k:, herkes vazi
fesini ifa etmelid:iT. Hük:fun<!t, 
herke.si yerli yer..ne kovacaktrr 
ve mi!li gayrete iştirakten imLina 
edenler cigneneccktir. 

B~ınıızı dik tutarak ;mtihana 
doğru vürüyeliın ve boyun eğmi
ye d~ Bir muhı:ırip ruhu, bir 
galip ·rt>hu ile, o imt.hanın hak
kından gelmek için ho.z;rlanara.k 
yürüyelim. 

---o--

Matbuat davaları 
(Baştarafı 1 inci sa11fada) 

ve haysiyetini ihliıl etm<ık değil, 
ilini bi.r mevzuaı temas eyled! ği 
anlaşılmrştır. denilmekte ve maz 
nun Sabiha Zekeriya ile Halil 
LıiUinin beraetlerine karar ve -
ril&ği bildirilmektedir. 

&liyl' altıncı ceza mahkeme
sinde, bundaın sow-a, Konyalı İb
rahim Hakkının. dwacı mevki
inde bulunduğu, •Cwnhuriyeh 
gazetesinde kendisi hakıkında el 
yazısı olduğu beyaııile neşreili

len vesikalardan dolayı açılan, 
hakaret davasına devam edilmiş 
ve gazetenin neşriyat müdürü 
Hikmet Münifin vekilleri avukat 
İrfan Em:n., .Suat Ziya rcıJ.idafaa
Jarını serdetmislerdir. 

Bu uzun müdafaa.Jardan za?ta. 
geçen hukuku hüJasa şöyledir: 

- Tarihi vesikaların ll<"Şti cü
rüm teşkil etmez. Bu vesil<alar 
kime ait olursa olsun üzerinde 
durmaık azırndır. Tarih! mevzu 
:i:ru;anlar ve onların fiilleridir. Bu 
fiiller umumi hayata t~ıalluk et
ıtij(i taıkdirde tarih içm malzeme 
olur ve neşr€dili<. Müşteki me
mur sıfatını haizdir. Bu iddiamız 
ıı:nevzuu dava olmak üzere mah
kemeve ibraz o!unan gazetedek 
yazılar ve ~endisi.n<n Airodit da
vasında. ehlivukul sıfatile müta.
lea beyan etmesi ve neşriyatta 
buluıın:ı.asile saıbittı:r. Bu itibar la 
sıfata t&a llfık eden talebimizin 
is'afı .I.azımgelir. Ceza kanunun.a 
göre hakarette taksit esastır. B z 
kendisine aı:t vesa.ilti neş.rcderkeı:ı 
taiıkir etJJ)ek istemedik. Sadece 
ıtarihin olan vesaıiki ilmmeye ar
zettik.• 

Bundan sonra müddeiumumi 
eskı. iddiasında ısrar etmiş ve mu-

• hakeme dosyanın tetkiki ile ka
rarın bildirilmesi için 29 marta bı
ra.Irılmıstrr. 

günün muhallebiciliği Enderun 
devrinin mu.lıallebiciliğidir. Bu· 
günün helvacılığı, diinün helva
c:ılığıdır .• 

Evet, Bürlıan Cahit gayet doğ
ru sövlii;yor; bunlarda biraz Y• 
Dilik, değişiklik ister. Mesela leb
lebilerimizi yenileştirmek için, 
onları artık Tophane güllesi gibi 
yusyuvarlak değil, dörder köşe 
yapmalıyız. Muhallebicilikte ye
nıı;k için muhallebilerimizin ve 
siltlllçl~rınuzın içine, mevsimine 
göre biraz karnabahar, roka, ha
vuç, patlıcan, yeşil domates, sa· 
kız kabağı filan ka~tırmalı ve 
onları eskisi gibi artık ilıerleri 
açık tabaklar, kaselerle değil de 
muntazam ve süslü kesektığıtlar, 
paketler, kutularla satmalıyız. 
Helvalarımıza birer parça ıhla -
mur, keten tohumu, çodır uşağı ' 
filan karıştırmalı ve onu da artık 
terazi ile di!ğil, metre ile ölçe
rek müsteriye vermeliyiz. Hatta 
Nuhu Nebiden kalına tnrşuları
ıruza biraz gülsuyu, vanilya, hat
ta kolonya serpmeliyiz!. 

OSMAN CEMAL KAYGILI .. • 

Yeni vergi zam
mından sonra 

(Bastarafı 1 inci savfada) 
maddeler ortadan kaldırılmıştır. 
Bunlardan a:.mak istiyen esnda 
mal olmadığı söy lenııı iştir. Bu -
nun üzeri.ne küçük esnafta bir çok 
mallan ileride fiat farkından is
tif;:;de etnıeı< üzere ~aJüa.ımşlar
d1r. Bu yüzden b'r çok maddeleri 
piyı:ı.sada bulmak kabil değildir. 
Alakadarlar da bu gayri meşru 
hnrek·=ı!e karşı sıkı takibata gi:rn
şeceklerdir. Mi.il korunma ka -
nununda bu gib: hareket eden • 
lere karsı şiddetli cezalar oldu • 
ğundan md saklad;klan duyulan 
para ve foııt ilm.kfu'ı yı:opanlar der
hal adliyeye verilecektir. 
Diğer taraftan bazı bak.kallann 

da kahve. ~'.Y ve kibı• t sak.lamı.ya 
koyuldukları .haober alınmıştır Bu 
nun üzerine dün bütün kayma -
karnhklara verifon bir emirle bu 
hususta müteyakkiz bulunulma
sı ve ihtikıl.r kastile anal sakla
ma• teşebbüsleri,ıin ,, ddetle ta. 
.ltibi tebliğ olunmuştwr. Bu kabil 
eshas da milli korunma kanunu 
hükümlerine !{Öre hemen cür -
mü mcshırt malık~lerine SP.V
kolunacaJ<l.ardır. 

Anıt - Kabir 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dan buıı;ıünJerde a1'txk abide p;ro. 
j.csiıniııı yaµlınlacağını V'<! Mııl)itltr 
l.ooarası mimarlar nimmnaımesi -
ne ~ müsaıbaıka taliına.truJııne.. 
si.ni.u ve teknılk P1'01'ramının h.a

zıılaın.dığıru bey an ile Pırrtiyıe da
ha evvaı de a.Th.di:lmi.ş oid'uğu 
"'<ilıile evvclcıınirdc bu binamın 
münlhıasmıını Ata1ıiiı'ke an bir ill>i.
de mi, yıokı;a ayni zooruıncta mrı:~ 
lek:at miıJ.i ·büyUkıi 'l"ine mallısu.s 
cPantean• şeklinde bir yere mıi 

cümıası ~ği haıkkınıdıa Pa<t'
tıi.den biır kaJ°M" islıeciiıği.ni 'lılldir

ın.iş ve bu m 'VZU etırnfınıfa söz 
eöy!iyen müteaddit h@ti:bleri mü
teabp ~ müraıcaaıt edii d:ilk.te 
inşa ed..,eoek biınarun miiıııll:ıası -
ran At.atıürlkıe ait bk il.bide olıma.
sı ş0kıli lrnibU'l ~-

Bunu mü!tea.kıLp Parti $UPU 

artık miisbak.il grupla nru.ıt!eılcl<. 
olmaksızın ruznaımesiıııe ~ 
A:ı:ııemka se'!il?isiındıe ru!.."'r lıeŞhiır 
edi.ırniış "" ~ için m. sarlodidı
mıiıı ~ ,, ııl!ıJkmcJa!lti Sttaı\ taık>-
riırinıi müzakere etırn.i:jtür. Bu va
dide lıiır QOlt hatiıplerI.e hirlık:tıe 
İllltisaıt ve 'Jlicaret Velkii!:eıııiınE 
izıılhıııtı d'iııleıımis 'it'< ruznamede 
baŞka- madı:l>2" d maıdıi!ındaıı riya· 
setıQc saat 19 da a::ılseye nihayet 
""ri'm~. 

Harbin genişlemesi mese!eleri 
Muhtelif kaynaklardan gelen 

haberlerde Almanya, Sovyetler 
Bir•--ilrj ve İtal)a arasında si~·asi 
sıkı temaslardan bahsediliyor. 

A.lınıuıya, Sovyetlerle İtalya. 
nın harbi c<'1lubu şarki Avrupa
ya, Karadenize, Akdenize ve şar
ka kendilerinin bı şlıyacaklan ve 
sebep olacakları taarruz hareket. 
lerile bulaştırmak istediklerini 
zannetınemekteyiz. Yine mez -
kılı memleketlenli!ki radvolar, 
gazeteler, Finlandiya sullıü üze
rine harbi şimali Avrupaya, bil-

1 
hassa İsveç ve Narveç hüki\met
lerinin muhaleietled ill'erine yap-

mıya muvaffak olamıyan İngilte
re ve Fransnnın, cenubu sarki. 
Avrupaya ve şarka muharebeyi 
t~ mil için hazırlandıklarını tek· 
rarll\·orlar. İngiltere 'e Fransa
daki bir kısmı arznların, resmi 
kararlara müncn oldıığu söyle
nem.ez, 

Harbin garp cephesinde Al -
manya ile İngiltCI'e ve Fransa 
arasında ınev!Zil halde ~lmaın 
ilıtinıalleri diyebiliriz ki, zaif 
göriilemes. Hiidist>lerin bu tarz. 
da inkişaf edeceği sövleuebilir. 

HAMiT NURİ IRMAK 

..,....,. Tarihi tefrika: -----~, 
A LI.:.A HIN A RSL:.A NI 

~-,IA lb ~.~i 
- Na 10 ... - - ~ f'•ı:pJ ZIYA ŞAKia e:!J!:I. 

Mervan 
gibi, en 

kudurmuş bir canavar 
harbediyordu .. 

on safta 
Diye, <mll'Clliti. 
:iıhıwıaıciler, koşu.ll çıalı çıır.pı f!.'?!"" 

tiır<l.inı-. Bıml.ao l<ıapJ:nın önıüne 
YJJ;arıı.k ateş verıdi1er. Ya.ııı::ın ka
':>J, ooyill: .bir .gıiiırü)tıü iıie d.ıvriliır 
~. önde ibiı1M reiıslerin
den K.tnane, .5e) yi:dan, Kaınbire 
"'a ~ oiınak Ü2ıere, ıbütün fu.. 
tihalıcıiler 'k·a.pııdan :iıQerr:i hücum 
elıtiler. 

Meırvaııı, ciddıen cür'«tkiır dav
rımdı.. Elin.de ya:lm lb.iır kılı<; ol
duğu ro:.Jı<. büyıüık bir muhaıfız 
küıt!ıeısi iıie ilitilfilaileri avluda kar
şıladı. 

Siımd:i bur.aıda, boftaz boğaza. 
'kan.ı fbiır mücadele baş:adı. Bu 
n:ııü<ı«<iele o kadar kocltunç bir 
hıtl aklı <Li, biliıün duV'<ll' la.r. kan
lı c! parçala ı, fır Jamış beyinler, 
kıp kızıl derüerıe mülemma bir 
hal aldı. 

Mel'\ aın, ıkudurmw; brr <>ana.
var gıiıbı, ıan ön safta hari>edi>yor
du. Ve he-r saMırıŞta bir »htıi!Wci
yi cleviriı)'Ordu .. Biır aralık, yıaraı
ladığı :illıtüa.cilerden ibiıri, onun 
ayaık; a.rına sarıklı. Çekip, yu .. 
v.arlıyacaOOtı. Mervan, lbirdeıııbi -
re oon.d~ledi. Ayalciarına ı;arıl:ın 
iıllt:iıl.ilciyi ölrlünınek .içiaı yı,:ıre e
ğildi. İste tam bu aOOa, diğer 
bir ilit.i ili, aırun kalın ve siıy"1ı. 
boynu ii2ıeııiııe hix 'hanıQer fodir
di. Bu küstah ve cür'et1ı:ar adaom. 
kru:kunç b.r feryaıt ile y'<!re yıkı
'clM:ttrli 

İhıtiiilıııc..;eı-, ';:,nU'llla daha faz
lıa m~l olıruya l~ ııö:med.i
ler. Aını.ıık rena halde ıbunalmııı 
ohn muhafe a.rı ılı ü s b ü t ü n 
·11en..ı1iy~ırok ası. saray binaısından 
İQeri girdiler. 

(Ha-san) ile (Hüseyin), yanla
r.ıııııda (Ebu B:ıki.rin oğ~u Muhaın
mro) dld.uğu halde ihtiliılci.lerin 
ar:ıısına dacdr:.ar. Oıhardan evvel 
1.ooara.k Ha1ife Orunaın•n odaısına 
vartlrlar. Sırtlarını '.ka.pıya dı>yı
ya-rak ilvtiJililerin içeri girmd"" 
rine mani olınıya çffiışt.ıl.M. 

O sırıııda Halife Osman, odasın
da ya.nız buh·nuyoıxlu. Ariı8ı: 
hay:ıtıruın son 00.>nle:ıiııııin geldiği
.,., kanaat getirdi$ için, ağlıya 
ağlıya (!kur'an) o.'<uyardu. 

Bir iki saııtıtenıberi devam eden 
bu !km1k:unç miica<kık!ıin gürü.l -
tüsü, ibıt:iyar Ha,iife)'İ hltlı:ın bir 
hale g~. Kııı;rp lrurtulına
yı a>khndan ~emedi.ği gibi, bir 
V' •· ı', ~:ııc"'k ki!dar da şuur 
eı;erig&:ıeteıreınedi. j 

1'.aıpınm önüııtil'!, (Ha&ın), (Hü,. ' 
s .ı;rin) ve (Muhıırıl!'llai) ile illı.ti
ı.:ı.cilierin reisleri K.>;ıane, Seyyi -
dan, Kao:ı.bire ve Alkıip arasındıo
ki münaıkoşa, ıülııt:·et s.i.allıa dia -
vandı. Bu üç/!<'!><', Halitenıin Jıa
vaıt.ı.ııı ~c.ı.ı1tarı.b-ilmıeık i~in ölümıü 
bile gözlerine ~lardL 

Fakat K:r.:ınane, ga)-rt iht:i>va.:ılı 
davranıyordu. (Ali) niııı <*uJları 
ile (Elbu BekıiT) in oğluı:ı.a fazlıa 
si:ddet ııooteıınıiye cesaret edemi
yordu. 

ilıotı:ı fil reisi, mai<yetinıcJı lk.ilere 
Jşareme eımi:r l<'e!di. Bi:r ar.da 
ri.b1lilakiliıer o üç aısili:aıdenm ü-ze.. 
rine yi.iJdendiJ.er. Onları kıSkıv
ralk :yaıka.ıyarak uzalklara sürüık
:u.ıdıilı.; ır. 

Keıı.ime, dişlerini gıcWtıaırak 
caıun yaınına lrndaT yakhıştı. Bo -
ğuJk bir sesle: • 

_ Bari, J:ı,ayatıru kuı:<lıar · Hia-
Wıoo .iııtifa et. 

DOOi. 
O:muıın, baışını mü!evetkl<ilfuııe 

(!lrur'an) ıın üı.a·;ne ~- MelUıl 
"'' mubtazar bir saı.e: 

- Hiılıifet, bana AJ!:ahın b;ic 
verliasıdır. Onu, Allıilitan başka. 
hiıç lk:iırrıseye veromem. 

Dzye, cevap verdi. 
KeııQu."11iiı. elindeki kanlı kı.lııç, 

~ırıım sür'atı..)"lıe ha-va.landı. Ve 
lll}ıni sür'a1te Emi:riı:anümmm Os
manın boynlllla dayandı. Ve ar
b'k kriıç da.rbcleı.i biribirinıi ta • 
kibe başlll!dı.. Zaval.ı C>.imamn 
parçalaınınış oeseıcL, oord!üncü Jo,.. 
lıç d.aııbe<;ınde, blr külçe karıillı: 
gıiJbi, kanlar lıçiıııde yere yuvar -
landı. 

O ·zaman, oı:lıaının yan kapuarm
dar, biri a<;M. Saçı baışı p<nşarıı 
bir ıl<.aıdın ; 

- Qiinıahtır. Bu ibt.iyaır ad.ama 
kıymayıruz. . 

Di.;ıe, Yeryat ederek ortaya a.
t:tlıdı. Sıoıı daI1beye mani o}mak i -

..,. ~ .. . e.mdelki karıılı la-Qin, ..ox:na.oenun 
tıca sarı1dı. Fakmt derhal P34'
maıklı.:ırı dojiraı:ıdı. Halife Os -
IDliillHl bu sadık ve vefakar ııcıv
oe6l (Naite), paııunall<.arının iz,

tıırabındaın ziyade, kxıcasmnn kan
lı Ct.ı~.dı kaırşısıında hlssettiğl O • 
mıJımıaz aaya d.ayanarmyamk, 
oraya düştü, bayıldı. 

Oamarun ron haıyaıt dakikasın-
da okudu.ı?u (kur'an), daha Jıa.. 
:ııa açıık dım.ı1-ordu. Fakat; 

[Feseııekfiyekehüm • ull<ih<! 
ve hüvessenı1-ulalim.] 

A.;-et.iıniıı. üzerinde, büyUlı:: bir 
kaını ·lekesi göri.ıırı.üyordu. 

(Arkası var) 

Biz ve Balkanlar 
( B~tarafı 1 ınci sayfada) 

tutacağını k<ifı derreede göster
mektedir. 

Romanya, Almanya ite ış yo. • 
pan küçük detı!et!erm maruz bt4· 
lundugu tehlikeyi tamamen müd
riktır. Diğer taraftan Romanya- 1 
nın, hudut ta.d"lermdeki usulü 
Fmlandiyada sabit olan korkuıu,; 
Sovyet konu;us1ma da itimadı kal
mamıştır. Bükreşin, AlmanyCl
nın şiddetli tazyikine muhalefet 
ettiği anlaşılıyor. Kral Karolun, 
Rumen istiklal, bütünlük ve bır
liğini teyid eden ve bu.nlan si
Uihıo.. müdafaaya azmetmit oldu· 
ğunu bildiren son beyanatı bu -
nun parlak bir de!ılıdir. Işte, Al
man propagandası tarafından, 
tra11,pet ve boru ıle ilıin edi· en ~ 
taraflı anlaşmanın soıırava kaı.. 
masnıa sebep olan zorluklar bu,.. 
lar olacaktır. 
Pw~ 26 (Radyo) - .Deyü Elk

sp..,.;• g"2ldıesmi.ıı Anıkara muha
biri, Haırıciye Vek.ilı Saracoğl'lll 
tle ya-ptı.ğı millik.atı neşredıyor. 
Tiif"bye Hanici)i,t V elkili ııu beya-
n~tıtıa bulunmuştur: 

c- İngiltere ve Franaanın bi
ze yaptık an vardımdan çok mem
nunuz. Bir Balkan hüküm•tinin 
her hangi bir dev letın veya üç 

SAYFA-1 

blukanın tesiri 
sıfıra inme iştir 

(Ba,mıakaleden devam) 
ba dayanan, bir kısmı da, sadece 
sabırsızlık ve asabiyetten ilham 
alan vazılar rıkıruya başladı. Bıı· 
na .,.-ğ;ncn. aksini iddia edenler 
ve iddialarını ispata çalışanlar da 
yok değildir. Ablukanın zafına 
ve hatta aczine inananlann dü
şüncekri üzerinde, Alman pro
pagandasının büyük tuiri oldugu, 
na •iiphe yoktur. Çünkü Alman· 
!ar, yalnız Almanyadaki neşri • 
yatla değil, bitaraf memleketler· 
de yazdıkları ve yazdırdıkan ya
zılar. neşrettikleri ve ettirdikleri 
rakamlarla da ablukayı çüriitmi· 
ye çalışıyorlar. BJbassa Sovyet 
Rusyanın, me'l"ut ve müstakbel 
yardımları üzerinde c;ok gürültü 
ediyorlar. 

Sovyetleriıı şimdiye kadar M 
manyayı, ablukanın te~irini s~fı .. 
ra indirecek kadar heslıyemedik
leri, muhakkak olmasına ve ile
ride ne dereceye kadar beliye
ceklcri de meçhul bulunmasına 
rağmen, Almanlar propaganda 
vasıtasile bu neticeyi kısmen el· 
de etmiş ve ileride taınamile el· 
de edecekmiş zehabını. husule gı& 
tirmiye çal.ışmaklad.ırlar. Haki· 
katle ise, Sovyetlerin Almanya
yı besleyip besliyemiyeceği an
cak, bu 1940 yılı içiu.de anlaşıla
caktır. Alınan itlıalitının abluka 
nıeticesiııde yiWle 60 azaldığı m,... 
hakkaktır, Ve ablukanın tesir
leri fışikir görülınektedir. Eğer 
böyle bir tesa olmasaydı, Al • 
manlpr J çocuklanna vitaminli 
haplar yutturmazlardı; Roman· 
yayı bu kadar sıkıştırmazlardı; 
memleket dahilinde, her türlü is· 
tihliikatı çok sıkı bir vesika usu· 
lüne tabi tuhnazlardL Almanya
da tahsilde bulunan Türk talcbe
Yi! ayda beş kiloluk yiyecek gön
derilmesinin kararlaştırılmış ol· 
ması da, ablnkanın tesirini gös
terdiğine eu. büyük delildir. Al· 
wanyadaa gelenler, ablukanın te
sirleri.ol anlatıp duruyorlar, Hat. 
ti Alınaııyadan ı:elen bazı Al · 
manlar bile, buııu itiraftan çe
kinmiyorlar Bugün Alınanyada 
doıuncıya kadar yemek yemek, 
!.etki, ~alnız, Nazi şefl~ne mü· 
yesscr olan bir nimettir. iaşe va· 
r.iyeti, umumiyet itibarile •kifa· 
fı nefs• ve caçlıktan ölmiyecek 
kadar• tabirlerinin ifade ettiği 
şekildedir. Halbuki ablukanın en 
az tesiri,iaşe maddeleri üzerinde .. 
dir; ham maddeler ve petrol Ü· 
zerindeki tesirleri daha kunetli· 
dir. 
Ablukayı koyanlar ve abluka. 

dan tesir bekliyenler, esasen AJ. 
manyonın, tam bir a(lık ve kıt • 
lığa maruz kalacağını asla hcsap
Iamamı~lardır. Bu, tesirini tedri· 
cen gösteren bir tazyik vasıtası
dır, ki 011un Alınanları tazyik el· 
tiği göriilmektedir. Abluka, müt
tefiklerin düşmanı mağlfrp etmek 
için kullandıkları ve kullanacak
ları harp vasıtalarından ve silah
larından biridir. Muhtelif silihlar 
gibi o da, umumi hedef ve ga)e· 
ye varmak için, kendi hissesine 
dii!ıeıa tesiri ) apmaktadır. Fakat 
Alman propagandası, bn tesir ve 
tazyiki sıfırdan ibaret~ gibi 
göstermekte mcnfaattardır. U nıu
ıni kanaat ~ur ki, Sovyet Rus
ya, Alınanyaya mühim miktar
da vardım roebilse dahi, abluka· 
nın. tesiri, hiçbir zaman sıfıra 
dü miyeooktir. Ablukanın tazyi. 
ki azalacak; fakat müessir ol • 
makta devam edecektir. Sovyet
lerin hakiki yardnn derecesi de, 
ancak zamanla e:örüleccktir. 

O zaman, Osma:nın kapısı, bü
yiilk hlr patıırdı :ile arlkasına dev
rildıi. Kıenanıe, elinlıeki kanlı 
lkıbcı ""=rak ;içeri girdi. Al1tık 
hidıctet ve llıeyıecaı:ııdan kan Çlll'.IQ-

i(ına dönen götl:ırini, berl'babt 
Ha!lt:!leınm mehil ""' giryan gö:zı:e.. 
rine d'ıkrtıi : 

ABİDİN DAVER 
devletin birden tazyikine boyun 1 !!!------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

- Ya Oııınaın!.. Se'bep olrluğıın 
!ıeı.aıooti goöıtlün mü? .. Eıııer Mer
vıaın deniılen laini valdiiıııde feda. 
etseydiın., bu hallere i!O:ıebi~ 
vıerını·i:vızı:d<1tı.iıı.. 

Dedi. 
Osman, acı acı güiü<ınsedi. Ha

fif bi>r seıs:e: 

- Al'.lahın taJırliırin i, hiıç bi.r şey 
tebcti!i edemiıyor. 

Diye mırlmbele atıtıi. 

eğmesi muhtemel değildir. Bal· 
kanlarda nüfuz mıntakası tesis 
etmek istemek harp demektir. 

Harbin Balkan1ara ve Orta Şar
ka sirayet edeceğine ihtimal VeT· 
miyoruz. Türkiye buna sebebiyet 
verecek bir harekette bulunmı· 
yacaktır. Fakat bütün hüsnü ni
yetimize, gayretimize rağmen heT 
l_ıaııgi bir sebeple harp çıkarsa bu 
harp mevzii kalnuyacaktır. Em.
niyet ve istiklalimizi m~f-ıza 
için ne lfizımsa yapacağr.z. lngil
tere ve Fransaya ve diğer Bal. 
kan miittefiklerimize kartı teah
hütlerimizi harfi harfine yerine 
getireceğiz. Bu hususta hiç şü.p
lıe etmeyiniz .• 

Refahın hazırladığı hülyalara gönül bağlayanlar ... Miıl:yonerle
rin vasadı.,ğ"ı ze"'k ve nes'eye hasret çekenler'". Milyonların yarat
tıl(ı 'üks bLr hayatı göremi:yenler ruhwnuzu dolciuran bu esrarı 

Yarın Akşam LALE de Çözeceksiniz 
Ktasik güzellikte birincilik kazanan yıldızı 

MADALEİNE KAROLL 
AmerJwı.m meşhur Donjuanı; F1RED MAC MURRAY'm Lüks ve 

ıh tiı;amla süsledi.kleri... Zevk ve Asıkla canlandırdıkla.n 

MülL. VONERIL.ER BARI 
FRANSIZC \ FİLMİ 

Seneıı.in en mtµtesna zevk bayr.;ımdır. Bu müstesna suarenin nu
maıralı bile11d i şimdiden sa ı,~· m;;lktadır. Telefon: 43595 

Şeker ihtikarı 
(Baştaraf> 1 inci saııfada) 

keme edlılıelı Hası;r iskelesinde yağ 
ve peynıir tüccarı :SCfer oğlu N:. 
.koli ha:kkuıdakt kaıraor dün tefhım 
ed!.l:rr. iş tir. 

Mahkeme, *ketin oa.hal.Uıı;a
ca.ğm;: daic çıkan şay.alar üze
rine N ikolimn şeker tüccarı Sa
moıl:idi.sten 12\l ~;uval ~ek.er mi\
bayaa ederek satl!'tan kaldırdı
ğuu ve zamdan sonra fazla fiat ıı 
satılmak üzere Samo;l dk. ve S\~
fonun dükkanına sakladığını a
hit görmüş ve milli korunma ka
nununun 32 nc.i maddmi de..ci: e
tile 59 uncu mıaldesine tevfikan 
Seferoğlu Nikolinin 2 sene 2 ay 
müddelle ~.re sürgun edıl
mesine, 750 lira aitır nara cez= 
alınmasına ve şekerlerin müsa
deresi.ne karar v= mevkuf 
kal~ı bir giınün ı;iırgun cezı.
sından mahsup edi.lnı€sı kaydile 
Nikolıiyi seıi>ec.t bırakmıştır. 

D i(cr ı..ıraftaın Lıon - Melboı 
müea; : s mr.nde bulunan std< şs;:,.. 
kerleı· f>akılmıd a ehli vukuf rapo-
ra üzerinde müddeiumumilikçe 
yapılan ta.hbk.aıt bitmiş ve mü
essesenin ha:reketl ~ malıiyetin
de görüldüğünden milli korun
ma k.aoınu lriikfunlerine göre ce
za 1-ı ıldınltruısı talebile 8 inci a.;
li '<' ceza mııiıık.Eımesi.nıe verllmiş
t 'r. Yakında muhakemeye başla.
nacaktır. 
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Paşanın alkol ve uykusuzlukla artan 

asabiyeti apaçık farkediliyordu 
Hacı Bektaş Velinin halleli 

müşkülat olduğunu kestirdiğim 
için belı de bu gece sizden bir 
müşkillUnıün hallin ıstiyece -
ğm! . 

- E:den gelene eyvallah .. Bı
ıırun bir davamız var paşa! 

- Ne davası? 
- Tarikat, şeriat, hakikat ve 

marifet davası... Hacı Bektaşta
ki Alevi çelebisi ile uamızda 
yııllardı.r .ibUfı.fla.rıa sebep olan 
bu davayı Pir.i.min keremi ve siz 
evlil.dmuzın himmeti ile kolay
ca be.üedebiliriz .. 

- Nasıl? Amma b€fı da.ha da
vayı anlamadım.. 

Dede bOOa kısaca anlattı: 
- Paşa erenler; bizim Hacı 

BEktaştaki pir evimiz, Ç.elebinin 
Cehdidü istilA tehl.ilt'esi altında 
ouhmuyor.. ÇelEi>min iddiası, 
kendisinin pirun.in neslinden ol
dumı, bjnaenaley h dedelik sıfa
tile çekıbilı.X ünvanınm onun e
linde bulwımasıdır. Halbu:ki Ha
cı BEl!ctaş Veli mücenetti .. Bu te
vatürle değil, tar.i:hle müspettir .. 
İş böyle anaçı.lı: blr şekil gösterir
ken bu dsva yıllardtr meclisi me
eayo.h te sürünüyor ... Biz; ikinci 
Mahmut zamarundanlıeri gizli 
teki.e VQZlyeti:ııde buluııduğıı. -
muz ve devletin lrendi kendini 
aldatmak için bizzat bulduğu bir 
usulle tekkemizde bir Sadi şey
hı bulundurara.k ayin yapabildi
ıİmi.Z i.c;ln davamız biraz gölge
de Jr.alı.yor. Meydanda.ki bıııkkımız 
v«ilmivoı-. Sürünceme4e bırakı.
l.ı:yor. Ben, dedelik postuna sa -
lıı. pken, çe:ebinin nüfuzu yüzün
den burada ikamete mecbur tu
tuluyorum. Hacı ~ektaşa, Pir e
vine gidemiyorum.... Şimdi, siz 
evlıidmıızdzın niyazımız şu: bu 
davayı meclisi meşayihten lehi
mı.ze biı;, kararla def'aten ortadan 
lkaldırın8'k; falıı.rin pi1" evine dön
mesine iradei seniye isdanna de
lalet buyurınaktır .. 

P114&, kendi anlayışım hüJasa 
etti: 

- Yani çelebinin bektaşilik 
~burnunu sokmasını önle -
mek, sizin de Kırşehire dönme -
nize padişahtan müsaade iradesi 
koparmak değil mi? 

- EVoet .. Hepsi bu! 
Mabeyin feriği. aınuzlannı silk

ti: 
-Bu, kolay .. İstediğinizi yarın

dan tezi yok, müruısip bir fırsat 
ıkol!aT, ~fendi:mize arzederirn. Ta
vassutuınla bu i:; çabucak yoluna 
girer.. Buna !kan;ılık benim de 
&izden iı>tediğim, bir yıldır ele ge
çirmiye uğr~tığırrı bir dava var .. 

1 - Evet dede ... 
_ Rengigiil de, kocru;ı da bu 

de!lgiı.luın evlirtı]a rı:ııdandır .. 
- Onu da biliyorum .. 
- Siz de bu dergahın canları.-= karıştınız! ... 
- Evet .. ."Orası da öyle! ... 
- Onlar da, siz de benim der• 

"ışııruıiniz ! .. 
- O da malum! .. 
- Bu üç malüm bir araya ,ge-

lince çıkan neb:ce şu: Sacit de, 
RengugüJ de sizin yol kardcııiniz· 
dir .. Biraz evvel meydanda na
sip alırken Sacide niyıız ettiği:nir 
.:ıı:, benim size kardeşin malına, 
canına, haram, ve harimine el, 
dil ve göz atm>yacağınıza dair 
istedığim söz, sizin de bu yolda
ki miispet ahdi:niz var .. Yolumuz 
erl1k yoludur.. Hacı Bektaş ev
Jatlan, eline, beine, diline kavi 
o!.mak davasını güderler .. Bütün 
bınıları bir dakika düşünün .. 
Sonra isteğinizde ısrara lüzum 
görebilirsenjz pekala! .. 

- Sacit karu:mdan memnun 
mu? • 

- Muhakkak!. ------ Benim de öğrendiğime gö-
re hayı.r! 

Dede, bu çerçevooekd konuş
mayı kesmek, hoşlanmadığı şu 
mevzuu nJıayete erdirmek için 
sözü kestirme tuttu: 

- Tukrar ediyorum paşa .. Sa
cit de, Reıı,g;gül de sizin yol ka.r
de~inizdır. Bun1ar hakkında de
ğil böyle bir tesebbüse girişmek, 
sizin güttüıtünüz fikirde devam 
etmek inda11ah ve indennas aife-

dilmcz bir suç olur. Birbirinden 
hoşnut. birbirile mes'ut çiftlerin 
arasına g rmek, bu saadeti boz
m.ıya kalk.ıı;ıııak adeta cinaye-t 
sayılır tıa.'Şa!.. 

- Ben, mevcut bır saadeti or
tadan kaldırmak, bir yuvayı yık
mak, 'birbirini seven iki gönlü ay
rılığın do!)' anılmaz ateş :e dağla
mak, hicranın acı zchirile ağula
mak tasavvurunda değ:ılim.. İşin 
iç yüzünıi bilmiyorsıın dede .. A
dete uvularak yapı.'.nıı~, hatta 
RenP"tqülün arzusu hilafına ıkıyıl
mış bır nikiıhla tes s edilen bu 
rabıta ne S.cide ne de karısına 
saadet vermem~tir. İsbat mi ;,,. 
tiyorsun? İşte: evleıııne'.erinden 
2,5 yıl geçtiği halde bir çocuk
ları yok! 

- Bu delil olamaz paşa!.. 
Pasanın a'.kol ve uykusU21ukla 

artan asllliı;eti apaçık farkedili
yordu. Emretmıiıye alışmııı, iti
raza rastlamamış, dilediğini yap
mak, istediğini almak nüfuzile 
yatışmıs olan genç !erik işi kes
tirme .vo:.a döktü: 

Dedenin gözleri irileşti .. Nüfu
zu, iktidarı önünde en olmaz, en 
"·-·-'-- '-'erin bir anda Nizü-....,_--....,. ,. (Arkası var) 
lüp oluruna ba,ğlandığı rivayet e- ============= 
dilen bu çetin mabeyin !eriğinin, 
.Ahdü.lhamidiu en güvendiği ya
verinin kend1;i:nce halli istenıe
cek. nasıl bir dava.;ı, ne çeşit ibir 
a<rZUSU olaıbilir<ti. Dede, hayret
ten .irileşen gözlerini ııas•nın göz.. 
bebek!eriııe yerleştirerek sordu: 

- Y~ mı duyuyorum yak
ea Paııa?. 

- Hayır .. Ancak sizin delfile
ıtinizle hal'.edilecek bir işim var .. 
Ben., sizi eramıya, bu dergahın 
canlan arasına ka.tılıruya sevk ve 
iıcboır eden hu isteitinıi !izin de 
kabul etmeniz lazım .. 
Mıdıim ya .. Her külfet 'lıİr ni

met .k.arşılığıdır der'.er .. 
Dede, diiştüA'ü hayretten sıy

nlarnS'dan boyun büktü: 
- Eyvaıllah erenlerim... Eli

mi?J<len ııelenı fakir sizin gibi gü
zide bix evla.dı.mızdan esirgi -
yeoek değil ya! 

- Öyle ise Çelebiye karşı mu
za.fferen Kırşebıire döıımiye ha-
zırlarun!.. . 

- Peki .. Fa.kire düşen iş ne -
ar• .. 

Paşa; bir türlü açıl.anıadığı, 
dilinin ucuna kadar geldiği hal
de ortaya r.ııkaramadığı arzusunu 
nereden başlıyarak anlatacağını 
kestİl"emiyor, dedeye apaçık söy
le:ın.iye karar ver&J!i Rengigül 
ıneseleslıu: hangi girizgahla or
taya kovması icap ettiğinde te
reddüde dü.şilyordu... Dedenin 
rual do!u ı;izleı>i paşanın alkol 
buharile yü;klü Vtı mü tereddi t dıif. 
mağma bir kamçı tesiri yaptı .. 
Bır türlü kestiremediği başlan
'7LCL bir t.:ıTafa bırakarak dam • 
dan düşer gibi tek bir cümle ile 
bütün ma.k:sndın.ı dedeyi postunun 
im!rinde h<ıplat.rak ortaya. koy
du. 

- Reı:ıgigülıi seviyorum dede!. 
- Rengigülü mü ... &ıcit Bey 

cıjUumı:rzwı kansını öyle mi ? 

İstanbul Üçüncü İcra M<'mur
hığundan: 
İstanbulda Uııka.panında köp

rü basında kain kereste ve doğra
ma fabrikası sahibi Rifat zade 
Şevkive. 

Türk.iye İş Bankası, Beyoğlu 
beşınoiı noterliğinden 6/6/932 ta
aih ve 8887/1118 numara ile mu
sadd<.k hesırbı cari mukavelesı le 
borçlu bulunduğunuz 29085 lira 
88 kurusun 1/4/939 tarihinden 
itibaren bermucibi taahhüt her 
üç ayda bir hesap ve resülm&le 
kalp edilmek üzere senevi % 9 
fa;~ ve % 3 komisyon ve % 10 
avukatlık ücreti i:e birlikte tahsi,. 
lı için haciz yolu ile takip edı.i
mek üzere tuip talebinde bulun.
muş ve daıicemizin 939/1718 nu
maralı dosyasından tan fınıza 
gönderı:ıen ödeme emri ikamet -
gfıhınızın meçht.l kaldığı meşru
hatile iade edildiğinden icra tet
kik merciince ödeme emrinin 30 
gün müddetle ıiılanen tebliğine 
karar verı:lın;.,tir. 
İşbu ilan tarihinden itiıbaren 30 

gün içinde borcu bütün fai7 ve 
masraf ve sair teferrüatıle bir -
liıkte ödemeniz şayet borca bir 
ntiraznıız varsa yine bu müddet 
µrfında tahriren veya şifahen 
dairemize bildirmeniz itiraz et
medi,ğineız taktirde vine bu müd
det :çinde mal beyanında bulun
mazsanız hapisle tazyik edilece
ğiniz hakikate muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde haois ile 
cezalandırılacağınız ödeme ernr.i 
makamına kaim o'.mak iizere ila
nen tebliğ olunur. (25564) 

ZAYİ - 1928 seneslnde Tıp 
Fakültesinden ı4ldığıım hü\•tye 
cüzd= kaybettim. D'pkı.rna 
alacağundan hiiJınıiı yoktur. 

1933 senesi mezunlarından 
~09 Hayri 

...... 
·R,_:~~- -D Y ~.O 

• ı . •• 

::>ALGA VZUNLUGU -

.A.Q.11,U a. 1'115 a... it llw. 
~.11,7'-. HU Keo. 11 llw. 

Hila. 1Ull-. Utllw. 
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lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Emniyet Sandığına borçlu olupta ölenlerin varislerine ilin yolile tebligat 

Borçlunu11 adı • Gösterdiği ikametgah 
Hesap 
No. 

Hor<;- Aldıfiı 
!andığı borç 

tarih Lira 

o1ı ı5. o1ı .': ., 
o;. " ... ... ı: 
] ~- Q. ~:o a 

~ '=' er. -~ ·ı:;. ~ "' ~ ~ ..... ..ı: ..c:: Q1 ..... ..... .... ~ 

~].§~.~~j 
12.30 Program ve mcınılıeke!t 

saat ayarı, 12.35 Ajans ve ~ Abdu;rralııman 
teom . .o.ii haıberleri, 12.50 Müzik (Merzuk oğlu) 
muhteı.tif ş:ırkılaır (pi.), 13.30/14.-

Kızı:1ioprak Çifte Ha\"'U21lar cıa4. 
No. 3/5 mütakatt 

939/25 87076 14/5/937 90 lliı· roza pam.antif, bir cift pııılanta 30/4/939 
!kol düğmusi, biı- altın sı:ıat ile kcr-
dbn biT altın !kutu. 

110.03 

Mfuik: Küçük orkestra (Şef: Ne- Hi.Jıınıet (R""1nt 
cip A<ıkın), 1 - Franız Liszt: I- oğlu) 
kııncı Macar rapsodıaı, 2 - Cao-1 M .. i<f 

Bcsi.k.ta.ş Köy içi mciı. Mektep so-
kaık No. 19 

939/45 8?5'16 14/6/937 06 Bıir çift roza kıiipe (biTinıin ortası 

yok') 
• 07.31 

Rdbıı..clıt: Tt-La. (potpuri), un e Aksaray Mura.t ~aşn ma.h. Cami 939/156 69099 23/5/934 36 Bir çmt pır .an.talı küpe, 'bir rom 
iğne, bir roza yüzük. 

7/7/939 28.65 
18.- Program ve ır.cınıle!rut sa- ıka rşısı sokak No. 50 

at ay<11·ı. 18.05 Müıik; Fasil he- ;leküre 
yııti, 18.40 Mü:cik: HaLk ıü.ııi<.üJeri, 
Malaıtıyalı Neca.b ve Sadi Yaver 

Şeıhremini Ereğli mah. M•iill!ra 
sokak No. 14 

939/181 76186 2/8/935 40 Bir Qift roza hurda küpe (iki taş 
nalısan) Ü( altın biJıem, ~ttı yüz 
wam .ııümüş. 

• 38.~ 

Ataman, 18.55 Serbest saat, 19.10 
MeımJ.ıkıut saat ayarı, Ajans ve 
m~teoroooji harerlerj, 19.30 Ko
nuşma (Dış pc;.ıtika hiıd.io;eleri), 

19.45 Müzık: Halk tüıküleri Ye 

Fa.tına Yelkenci 
(Osman kızı) 
S.ı.ıniye (Ahmet 
K.} 

Nişanta.şı cad. No. 1 Kırista! 
aı:>dı'1ırnaııı. 

İstıi'llye KiirkQiib<ışı mah. No, 152 

939/250 

939/274 

1457 2/11/937 350 

66584 13/12/933 08 

<Alı adet beşibirlik. 10/8/939 196.3~ 

Bir ~~ft roza iğne iki nazarlık a~ • 6.30 
tını. 

şar'kıları, Çaıanlar: Oc'V'det Çağla, Mihriban (Şakir 
Kemal N. Seyhun, İzaıttin Ök- K.} 
t., Fahri KopU2. 

Hasköy Aynalı Kaıvaık Çakırcı 
so.kak No. 28 

939/309 78220 27/11/935 10 Bir al1ın saat ıınaak&ıtelk. • 09.50 

1 - A=ı Bey - Hicaz şarkı: 
(Her zahmı Qiğer suze), 2 - U
di Alııınet - Hicaz şarkı: Recwyi 
vasi için ol <'iiliz<l!"e), 3 - Ke
meni Noıbaı· - Hicaz şaııkı: (Ağ
Wnış gü.lınüş), 4 - Mustafa ça
vuş - Şehnaz şaıikı: (Fırsat buJ,. 
sam). 

il - Okuyan : Maıhınut K&rlllt
daş. 

1 - lıııni - Ferahfoza şarkı: 
(Dinlendi ~ııın), 2 - Dede - Fe
raıhfeza şarkı: (El benim için), 
3 - Saınturi Etam - Sulıtaniye -
gfıh şaTkı: (Bu gülıaruı yine 
biır ll(ıvbalıan), 4 - H3':ı Arif -
Sultaniyeg{jh saz sem.Wsi. 20.30 

> • 

Fatıoo Yelkenci 
{ Osınaııı kızı) 
Şekfue (İhsan K.) 

Samı MüniT (M. 
Celalettin oğlu) 
Hayriye (Haşim 
K.} 
Fa.tına YeUk:encıi 

(Osmaın kızı) 

Şefik Köprülü 
Mihriban 

Kızılitopra.k Ziver Bey ydkuşu 

No. 25 
NişaıııtMı Caoo caddesi Kıristal 
aparlrnan No. 1 
Şehremi1111i Erefı:i maıh. Masura 
ooka'k No. 14 
Talksim Ayazpaşa Sellmhatun 
sokak No. 41 
Kadıköy Osınanağa mah. Mis 
sdkak No. 46 
N"aşantaşı Cabi caclrlesi No. 2 
Kırista.l apar1ıına:ı:ıı. 

Erenköy Bağdat Cad. No. 306 
Kız~ topra!k Ziverbey ydku.şu 
No.17 

939/345 84337 

939/359 89922 

939/456 85049 

939/525 74218 

939/531 79904 

939/562 86826 

39/615 1639 
39/647 80TJ5 

12/12/936 75 Bir pırfan1alı taba!kır. • 71.55 

6/11/937 75 iilci rooa dal i.i?ne (bir taş YokJ • 90.05 

'J:l/ 1/937 13 Bir roza teilota:ı yWıiik 27/10/~ 13.21 

26/ 3/935 33 Ba.r ahın kutu. 11/12/939 26.34 

'llJ/ 3/936 11 Bi.- Qift puılııntııllı küpe (bil' taş • 10.60 
noksan) 

29/ 4/937 230 Bir pı:riliınta ~ yüzük. • 245.90 

21/ 6/38 43 Alıt.ı adet blı- lıiraılılı: 17/ 1/940 48.08 
25/ 5/936 06 Bıir roza yüzülk. • 04.5? 

TEMSİL: 11) Bi~ Tcla.Jclti mesı"" Ata Canfe.ı (İbra
Jıesi (Yazan: R. U. Joyce)~ (2) him Etem oitlu} 

~=~;.::ıı:ı!,: 1t. ;}'~ !OOJıra (Mehmet 

Üsküdar Frstık ağacı sokak No. 6 39/719 93232 14/ 6/938 18 Bıi>r clımaslı ikdl s:ıa-tıi bir altın yil· • 17.54 

züık (85Q) gram gümüş. 
Yed..lkule karalrol kaırşısı No. 1 39/748 1373 12/ 7/937 25 Bir ackıt beşibirlik. 1/2/940 30.00 

vas. 21.- Serbest. saa:t, 21.10 fü>.. K.) 
nuşma, 21.30 Müzik: Riyas::ıli - Fatma Hürrem Kadıköy Ba:lıar.iy~mah. Şekerci 

Ba:kka 1 sokak No. 21 
39/754 88033 8/10/936 ;li) Bir aoot aıtm saat ıbio- altın çaffia. • 3?.21 

cumhur ban.dosu (Şef: İhban Kfuı- (İrf.aın kızı} 
çer), 1 - O: mal Reşid: Deonıizci. 
:.,,. marşı, 2 - P... Korsllkow: Af.
tın Horoz operasındaaı Gün~ şar
kısı, 3 - Meıxlelssolın: Bir Yarı 
rüyasındaib uvertür, 4 - D. Ge
oqr«;: Akselıdı.ın pre:tüd. 5 - Sa
int-.Saens: Saanson ve Daı1i:la op>:ı
rası.ndan fantezi, 22.15 Moınlelket 
sa& ay>an, Ajans haıberleri Zi
raat, esham • tahvilat, kambi -
yo - nukuıt borsası (fiyaıt), 22.35 
22.35 Mfrııiık: C(121bant (pl.), 23.25/ 
23.30 Yarınık:i proımıan ve kapa.
nış. 

TAKVI •ve HAV\ 

27 M•rt 
ÇARŞAMBA 

Hicri: 1359 Rumi: 1356 
3 üncü ay Gün: 87 Mart: U 
Sefer: 17 Kasım: 141 
Günes: 5,52 Akşam: 18,29 
Öğle: 12,19 Yatsı: 20,01 
İkindi: 15,50 İmsak: 4,10 

'- BAVA VAZJl'.t:l'İ -

Yesilköy meteoroloji istasyo -
nundan alınan ma:ümata göre ha 
va vurdun orta Anadolu ve Mar
mara havzasında bulutlu, Trak
ya, Ege, Akdeniz kıyıları ve ce
nubu sarki Anadoluda çok bulut-
1'u, doğu Anadolu ve Karadenjz 
kıyılarının şark tarıc.flarında ka
palı ve mevzii y~;slı ııeçmiş, rüz.. 
görlar bütün bölgelerde kısmen 
durgun ve kısmen de muhtelii 
istıkame-tlerden hafif olarak es
miştir. 

Dün btanbulda hava bulutlu 
geçmiş, rüzgarlar şark isti.kame
tinden saniyede 1-2 ırnetre hızla 
esmiştir. Saat 14 de hava tazyi
ki 1018,9 m:Jibar idi. .Suhunet en 
yüksek 17,1 ve en düşük 3,5 san
tgrat ka~dedı;ılmişt:r. 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAH.tLl HARlct ---
Sf>aeU. Uto Kr· 2300 JU. 
1 aylık coo Kr. 1'511 Kr. 
3 aylık IOG Ki'. IOG Kr. 
1 • l.O Ir. 

1 LAN 
TEK SÜ'rtr.l 
SANTİMİ 

Birlııd Sah<fe '°6 1ı:unıt 
ikinci Sahife 250 kurut 
Üçüncü Sahife 260 ktıııq 
Dördüncü Sahl!e 100 kuruı 
5 - G ıncı sahifeler 50 kurut 
1 • 8 i.ncı Sahifeler H kurut 

Gazetem'7ıde neşrt«ree

eek bilcümle ticari ilanlar yal. 
mz Ankara caddesinde Kab • 
ramanzade hanında 1Iincılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Yı.ıkaında sırasiyk ıs,nt"erıi ve sair tafuilatı yazılı bu}U'nan her borçlu "\"<"!.desinde !borcunu ödl?rnediW:ııdııın takı"'be ~fanmaık lçİn 

yapı:laı:ı hesaıp tariihiıı.de borcun faiz, kom:isyon ve masaril'iyle baliğ olduğu nriktaT k>::ındisinc art sırada g&ıtleırilırni<;tir. Her borçlu yazıllı 

boırcunu veımıcd:iğ'in.den 3202 No. lı kanun mucibince hakkında icra takıi:bi başlaımıaık üzere tanzim dlunan iıbba=aııne borıçlunuıı. mukave-
lenam€de gösterdiği ikametı<ahına gl>nd!:rilmı.ş it.-e ~ vefat ettiğ1 an la$ılırn<ı.sı hru;ebiyle telj iltat müıınlkün o1maanıştrr. 3202 No. 1ı kanm
nun 45 iooi maddesi bu gibi hiidiseleırde t€'btigaıtın il.in suretıiyle yapılmasını emreder. Yukanda iısimlleıri yazıfı borqlularm mirasçılıırı i"1>u 
iliiın tarihinden iıth1ıar:"l bir ay iQinde Sandığıırnıro müracaatla murislerirnn bovçl.arını ödemeleri llfu:ı.m dır. Ödmnedik:leri. taıkdirdc ırnez • 
kOr kanuınıun hükrnünl te<Vfikan takip b3.'llıyacağı ve rehin'brin pıı.raya ç::'V'!·l:h~eğ>i NO' borç1unun vaınislerini.n malı'.ırn.u bulunıınak ve ona 
göre hıaırakat edil:mdk ve h~.- birinı:ı ayrı, ayrı ihba.maırne tebliğ makamına kaim olmak Ü7.ere keyfi.yeı ilôn o1ooıH". (2370} 

ist. Asliye 9 uncu Hukuk Ha-
kimlijfnden: 

Kadriye OJ.ıı;.n ta:ra!ından Maç
ka Tc.şvıiıkiye Ba.yır sokak 68 No. 
da oturan kocası Şükrü aleyhi
ne mahkemenin 940/107 N. sı 

ile açmış olduğu boşanma dava
sının yapılan tahkikatı sonunda. 
m~eyhin mez.kur adresindel2 
sene evvelsi oturup çıktığı ve ha
len nerede olduğu bilinmediğin- 1 
den ilanen tebliğat yapılmasına 

ANİ TESiR 

vemüddei:aleyhinesasdavayakar BAŞ DIŞ NEZLE 
şı 20 gün zarfında cevap verme- ı J ı 

sine ve tarai'arın 19/4/940 saat GR'IP RQMATl'Z 
9 30 da mahkemeye davet e& 1 - _ 
• . ., d ' melerine ve davetıye a,e ava 

arzulıalirr'n mahkeme divan ha- M A SQ" u K 
nesine talik ve gazetelerle de ila- ı ~ 
n.at icrası.na kara~ verilmiş oldu~ ALGINLl,X..I 
ğundfn olbaptaki karar ıruretı ~ 

ilan olunur. (25552) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

OYUN YOKTUR .... 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISl\flNDA 
27/3/940 ÇARŞAMBA günü 

akşamı saat 20.30 d~ 
YANLIŞJJKJ.AR KOMEDYASI 

Bakırköy sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Şmılar köyünde mukim Hu
riyenin ayni kövde mukırrı ko
cası Mehmet aleyhine açtığı sulh 
teşebbüsü davasından dohyı b<.~ 
rayi tebliğ müddeialey~~ davet;,. 
ye gönderilnıiş ıse de koyden çı· 
Juırak ve halen nerede bulundu
ğu ve mahalL ıkameti meçhul ol
duf:u davetiyeye verilen meşru
hatt&ID. an!aşılına:k.la ywrni mu -
hakeme 15/4/941} pazartesi saat 
11 re talik kılır:dı ve 15 gün miid· 
detle Cıl.;i.nen tebliğ-at :crasına ka
rar verilmiş oldugundan müd
deia!eyhin yevmi mulıal<cmP de 
hazır bulunması gelrnedi~i tak
dixde gıya.ben muhakeme icrası
na devam olıınacaf:ı teb!iğ ma
kamına kaim olmak üzere H. U. 
M. K. nun maddei mahsusasına • 
t.evfiıkan malf>mu olmak üzere i
lan olunur. (25567) 

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

SON TELGRAF Basınıevi 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesi. mucibince c500• kilo kalay açclı: eksiltme usuliyle 

saillı alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli c4000> lira muvakkat teminatı .:ıoo. :lira.
dır. 

m - Eksiltme 29/III/940 Cum11ı günü saa-t 10 da Kabataı;la Leve
:wn ve Mubayaa.t şubesindeki Alım Kom:syommda yapılacaktı.-. 

IV - Şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabili.ı:. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

ı;ıüvE1lm.e parasiy lıe birlikte mezkilr komiı;:vona müracaatlaırı. (2302} 

* • 

I - Numuneleri mucibince 55, 62 el. lıık cem'an 19781 adet bira 
şişesi ıpauı.rlıkla. sattbımtır. 

II - Pazarlık 4/IV /940 perşembe Riinü saat 16,30 da Kabataş
ta levazım ve müba)l'3at şııbesindeJı:i at\.~ Jromiısyonunde, ~· 
caktır. 

III - Numuneler he.r gün sözü geçen şubede görülel>ilıilr. istek
illerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 m':ktarındaki 
teminat pa.ra.lari.1e birlikte mezkür !romisyona nrii:racaatlaırı. (2354) 

;;;;;;DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldb'e n dllreYl:re ailtelı••w 

Paur lıarlç lıer ıriin sabahlııa 

al<pma lwlar 
Adres: Babıill Cafaloilu 

101<11411 Jr"v-!nh No. 4S. Tel. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MOT AHASSISI 
Divaayolu 104 

l.NKA~ ... 
26. 3. 1940 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

\ 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Lire-t 
İsviçre i'rc. 
Florin 
Rayişma!rk 
Belga 
Drahmi 

100 Leva 
100 Pt!çeta 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

&llP""'I 

5.21 
130.49 

2.9525 
7.1375 

29.1875 
69.1611 

22.1828 
0.96!J 
1.6925 

13.4625 
24.6675 
0.62 
3.2575 

32.675 
30.9l 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 20 ...... 

İstanbul beşinci icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar 
verilen (bir adet Üpel kap tan) 89 
mod~ 6 silindirli ve 2260 İstm
bul pıaka numaraılı taksi otomo
bili 30/3/940 Cumartesi günü sa
at 11 den 12 ye kadar İstanbul 
Asmalımescıiıt 9-11 numaralı Sü
leymanın garajında satı.13':aktır. 

Birinci artırmada teklif edilen 
bedel mahcuza takdir ve t.ıhmin 
edilen kıymetin % 75 ni bulmaz· 
sa satış 6/4/94-0 mt'Ilartesi günü 
ayni saatte yapıla<'aktır. Tali;; • 
lerin giin ve saaf:ıde ınahallin<.le> 
hazır bulunacak satış memuruna 
mürac;ıatları. ilan olunur. (255'>~J 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

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

"Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
Adile tarafından Üıoküdarda 

Toptaşında Cuncı hanında sak.in 
'kocası Salih aleyhine açtığı bo
şaruna davasının neticei muha • 
kemesinde tarafların 21/2/94-0 
tar.hinde boşanmalarına karar 
verihnis ve sadir olan ilam müd
deialeyhin lkametaahının nıec -
huliyeh hasebi!e bila tebliğ ade 
ed.ilm4 ve ilanen tebligat icrası
na karar verilerek ilamın b r su
reti muhakeme divanhanesine 
talik edilmiş olmakla keyfiyet 
gazete ııJ.e de ilan olunur. (25562) 


