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ingiliz Kıtaatı, iman ard a arı Aldıl 
Müttefik vvetler slo • 

rıne 

İngiliz Tayyareleri Danimark 
hava Üssünü boınbardınıan ettiler ... • • 

Suikast 
Harbi 

Hile, il•at , •uiluHf 
6ibi bütiın namertl•ıt• 
ll•fdlerle lı•rbetlen N•· 
zilcre lıarıı, bütün lıom• 
ıalerı lıer tiirlü tedbir· 
lcri almalıtedır· Bi:ııim 

"• • z • 111 i ayanılı ol· 
mamı.ıı l d :ıı ı m d ı r. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
liS) u harp, topyekfuı harp. 
~ tir; Hitlerln yaptık • 

lan, hiç ıüpheslz, top· 
~ekim harp tikrini ortaya atan 
Lüdeııdori'un ruhunu d.detmek· 
t.dlr. Alnıa.ııya, bu harpte, ınes• 
WU ve ıayri nıe~u her silah ve 
taaıta ile harp ediyor. Bitarafı 
llluharipten ayırmıyor; dost düş· 
illan tanımıyor; kendi menfaati 
leaıı ettirdi mi .Pervasız önüne 
J.elene saldırıyor; gücilntin yet· 
utl her hamleyi yapıyar. Alınan 
!akeıinin elindeki mavzer tüfe· 
il IUup topu, Dorniye tayyaresi 
~ ise Nui iefleri için de yalan, 
..,,., suikast odur. 

. .ı\lınan ordusunun, Norveçe 
Clrnıek üzere bulunduğu gece 
O~lodaki Alman elçisi, sefaret • 
hanede bir kabul resmi tertip et· 
iniş ve 300 kilinin bulunduğu bu 
davette, Alman bava kuvvetleri· 
ilin Lehlstanı nasıl ya.kıp yıktık· 
~ını bütün delışot n tecayiile 
,~vir eden askeri bir tilm gös • 
~i&s; g'cce ,.arısuıdan sonra, 
(l•Tine dönen Norveç ricali şa
t •kla beraber, memleket Alman 
8?rruzuna u~radığı zaman, fil
Dıjn kendjforlni yıldırmak için 
rosterildiğini anlamışlar. 
Alınanlar, Norve(e girerken 

;:.ıan dolanın, hile ve hud'anm 
?-.;er hirlüsüne müracaat etmişler; 

or, eçteki Nazi partisine men
•ııp bazı vatan hainletiııi satın 
~lıı'.'şlardır. Entrika, para, sah
~turlık büyük roller oynamış; 

.. llıanya Norveçe karşı, misli 
11:•,rülmcmis bir suikast tertip et· 
:~~tir, Oslo halicinin knlelcrle 

1. Udafaa edilen daracık metha· 
"•den i•cri .. lrebilmck i•in elde 

•tt'k ' ' ha ı. leri adamlar \'asıtasıle met· 
nı lı müdafaa eden topların ka· 
d ııı.•n.?ı çiviletmiş\Cr, Horten 
nı nız ussünün müdafaasına me
nı ur üç Norveç zırhlısına ku • 
ti ~da eden amirale, Norveç ha· 

1 hve ~ezaretinin emri imiş gibi 
da le hır emir vermişlerdir. Bun· 

a, deniz üssüne girecek olan Al· :an harp gemilerine ateş edil • 
•.ınesi jıildiriliyordu. Yalnız, 
~ iliz ?r\leçin eski k:ılırnman de • 

nı· ·~ kralı Olaf Trigvason'un is· eJ0
• la~ı~·an küçük mayn dökü-

013 gcnı~ o akşam, tamir için li.. 
ı-.; na Yeni gelmiş bulunuyordu. 

orv0 ,. d . 
lı.ast h onanmasına kaJ:şı suı· 
ltenı· .azırlıyan AllllJlnların bu 
her· •n1n gctiş:ndcn nasılsa ha
nı;: hlınam.Jş olacak ki, sahte e· 
tir 

0 
ul gemiye tebliğ edilınrınİş· 

nı~y 1
5 0 Iiyoru methalindeki 

ten n1~r, sahilden ateşlenen cins. 
ne 0 uklan için, Alınanlar yi
?ın ":"are~giz l:ir emirle bunla· 
kesr ah~I ılt> .olan irtibatım da 
elçi,ı_rıı;,:şlcrdır. Oslo'daki Alına:n 
A.Inı ı, orveç Hariciye Na7.ırına 
Dıed:nYanın ültiındtonıunu ~·er. 
h~hJnn :l'.~rıın saat evvel, saat sa· 
'-- dort bnçu~unda Enıden 
.,~az·· .. ~ e. 

oru ıle iki denizaltı geıni-
(Jlrlrnsı 3 üne .ı saııfada) 

ABİDİN DAVER 

• 
Norveçteki lngiliz kuvvetleri ,4.l-
man paraşütçülerile çarpışıyor 

Norveç Bahriye ku:ını•ndanı 
Amiral H. E. Diesen 

N~eç ~rk4mharbiye 1'eisi 

K. LAAKE 

Almanlar müteaddit 
asker, gemi kaybetti 

Norveçkuvvetleri İki Alman tankı 
tahrip etti ve iki tayyare düşürdü 

'Paris, 21 (A.A.) - Havas A
jansı Norveçteki ~'l32f 'y.cıt hakkw.ı
da şu tafsilatı veriyor: 

<Fransız ve lngiliz kıtaatının 
ihraç harekatı arızasız ve zayiat-

sız devam etmektedir. Şimdi bu 
seferi kuvvetler erkiinıharbiye;-;Ie 
Norveç başkumandanlığı arasında 
sıkı bir el birliği mevcuttur. Fran-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Garp cephesinde İngiliz 
tayyareleri Alman hava 
kuvvetlerile çarpıştılar 
S Alman tayyaresi düşürüldü 

N orveçe sevkedilen Fı·ansız Alp kıtaa.tı Fanfarı .. 

Londra, 21 (AA.) - Fransada.
ki 1n~i1iz ikuvvetleri umumi kar 
rar..aJundan ıtıeıbllğ uiilrn~·: 

Bu sabah tayyarelerimiz gafi) 
cephesinde d~mtın tayyarelertu· 

le birçok. miisademele.-de bulun
muşlardır. Taı,ıyarelnimizden 
birj Heink<?v 111 siateminde bir 
düşman tayyaresine hilcum etmiş 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Norvc>ç Harbiye Nazın 
L!UNGBERG 

Musolini 
.Diyor ki: 
''Silahlanınız ve milleti 
en şerefli mevkie yük· 
seltmek için çalışınız., 

Roma, 21 (A.A.) - Romanını 
ıtesi.>i yılrlönümü ve ~ ·bayJ"amı 
ıınünas. •bet.iyl . Musoıuı.i lbu sa:bah 
!bir nutuk oor k>miş ve ezcümle de
ııni.<ii' ki: 

• şu anda size söyliyecclc bir 
tek _.özüm vardır? Silcilılanınız 
ve milleti en şerefli meı·kie ııük
seltmek için çalışınız. Bütün J. 
talııan milleti için düstur budur.• 

Yugoslav ekono
mi heyeti Mosko
vaya hareket etti 

Heyet 
viçten 

reisi, Marko
talimat aldı 

Bc!ın'ad, 21 (AA.) - Sovyet 
!Rusya ile id<!tısadi müzakerel~r 
yapmıya memur Yugoslavya ~ 

(Arkası .1 üncü sa11fada) 

ŞEKERPARE 
~SULTAN 

Tarihin en kanlı ve 
emsalaiz bir heyecan 
kaynağı olan devrin 
lçyüzü ifşa ediliyor 

=:::=:::: ;...;::;:.,;. ..:; - ";:,...--- ....... 

~ ŞEKERPARE ::==:SULTAN 
' 

iKDAM. Okuyucuları• 
nın ze'lkle takip ede· 
ceklerl en kıymetli ta
rihi roman bu eserdir. 

e zin pa- Bulgaristan üzerinde uçan iki as
h a ı andı keri Rumen tayyaresine ateş açıldı 

Romanyadan gelen 
malın fiatı fazla 

ANKARA, 21 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ eıiilmiştir: 

1-2 marttanbcri cari benzin, 
gazyağı ve motorin {iatları, mez. 
kiır tarihten sonra Romanyadan 
g•lcn malların fiatlarının d'.\lıa 
yüksek oln1as1na binaen, nıukta· 
zi zamlar -- pılmak sure tile ye
niden tespit cdilmis ve 2L nisan 
pazar ırününden itibaren meriyet 
mevkiine konmu!jtur: 

Benzin, gaı;yağı \'C motorinin 
İstanbul, İzmir ve İskenderun de
po esas fiatları şunlardır: 

Benzin, dökme, kilosu 22,90, 
benzin, dökme, litresi 16, 72, ben

( Arkası ~ unc-.i ,,aııfacıa) 

Romanyadan 300Alman çıkarıldı 

Bulgaristan da ecnebilere karşı tedbir alıyor 
Sofya, 21 (A.A.) - İki askeri Rumen tayyaresi, 15 dakika kadu 

Bulgar arazisi üzerinde uçmuştur. Bulgar ha\a defi bataryalan bn 
tayyarelere karşı ate~ açmıştır. . 

BULGARISTAN DA TEDBIR ALIYOR 
Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar hükumeti, Bulgar:stan arazisinde bu· 

Ituıan ecnebilerin vaziyetini tetkik ,.e kontrol t. tmck üzere hususi 
tedbirler almı~tır. 

300 AL:\1AN R0\\1ANYADA •• ÇIKARILDI 
Bükreş, 21 (A.A.) - Ecnebilerin miirakabesine dair alı'rc,ı:ı nc<

redilnıiş olan kanun \'erdiği salahiyete istinaden ~00 Alman Ro
manyadan ihraç cdilnı'ştir. 

B ırlin, 21 (AA.) - D. N. B. Ajansı bifıdiriyor: 
Berliner Beorsenze:tımq gıı.:etesi, garp deı•lctlcrinin Balkanlar 

hakkındaki projeleri etrafında mütalealar 11ii.rütmektcdı,., Bu mü
(Arkası 3 üncü 5'1yfamızda) 

Sovyetler 9 JaponLoyd Corc 
vapuru müsadere etti diyor ki: 
Jap~n Sefiri, Amerika Hariciye 
Nazırı ile uzun bir mülakat yaptı 

Ruzvelt mühim bir 
nutuk söyledi 

Londra, 21 (A.A.) - Domei A· 
jansı son on rıün zarfında Sovyet 
karakol gemilerinin Sıbirya de· 
niz mıntalcası açığında 9 Japon 
vapurunu müsadere ettiklerıni 
bildirmektedir. 
Vaşington: 21 (A.A.) - Japon 

sefiri Herinouchi, Hul ile yapmış 
olduğu bir saattik bir görüşme· 
den sonra matbuat mümcssille· 
rine beyanatta bulunarak bu gö· 
TÜ,!.mcııin Büyük Okyanustaki va· 
z,yetin heyeti mecmuası hakkın· 
da cereyan etmiş olduğunu söy
lemiştir . 
Mıımailcyh, Amerika ve Jo.. 

ponya hükumetlerinin Büyük 
Okyantısta sulhii.n ve statünün 
muhafazası hakkındaki noktai 
na.zarlarının yekdiğerine mümasil 

(A kan 3 üncü sa,.fadıı) Amerika Hariciye Nazın Hu! 

"Dünya haritasını 
yeniden basmıya 
mecbur olacaksınız ,, 

Karnovom, 21 (A.A.) - Loyd 
Corc miintchiplerine kar~ı irat 
ettiği bir nutukla muharebe hak
kındaki düşüncelerini anlatmı~lır. 
Loyt Corc ezcümle demiştir ki: 

cBcn biü harbe sürüklemek 
bahsinde yapılını$ olan manıvra· 
]ara ve harbe takaddüm eden 
müddet zarfındaki yanlış hare· 
ketlere dair olan mütaleamı de
ğiştirmiş değilim, fakat harbin tS

babı hakkındaki miitaleamda da 
bir tebeddül yokt'ur. Bizim si
tilha sarılmamız çok doii'ru ··c na
musluca bir hareket olmuştur. 
A'l<TUpadaki hudut dej:işmel<ri 
hakkında naıar1 dikkatinizi celbe. 
derim. Bu harbin neticesi her ne 
olursa olsun dünya haritasını ye· 
niden basmaO;a mecbur olacaksı-
nız.• 

Loyt Corc'un bu nutku kendi
sini parHimenloya intihabının el
linci yıldöniimü dolayısile yapı· 
lan bir merasİnı esnasında irat 
edilmiştir. 

G.Saray Gençlerbirliğini yendi, 
Fener Muhafızla berabere 

!!!!!911-· 

Dütı yapılan 

lllilli Kü1ne 
~!açları Altınordu: 4-Beşiktaş: 3, Vefa :2-Altay: 2 s-

Dünkü Befiktaş - AUınordu maçından bir enstantane .... 

D'ÜN ANKARA VE İSTANBULDA YAPILAN l'tlİLLİ KÜJ'tlE MAÇLARİLE, E Ş R E F Ş E F t K 
~ 1\1. K. NIN YAZILARINI ALTINCI SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ. 



SAYFA-% 

BOYOK T ARiHT ROMAN : 1ee ıı-mtıı. 

M. Sami Kar yel 

Sul O(l O man, Hüseyin paşanın 
fikirlerin yanaşmıyordu. 

- P !um... Ir ""' nd -
rn=u .. Lan= yolwııo .. a .Kur -
bandır.. Door e: .• 

Btmua.o. s _a, pad şah S Lihtar 
aı; ryı ça ıı:u.. e s<Jrıl.ı: 

- A · )1 hıirrayunwnda 
muhafız o rak kırlan ne .kjldar 
Boetanı...t. v0;ır .. :ı:. 

Sil~.ıtar aı;;ı t!"-';lınc\a .• Cevap 
verem 'f9 du. ÇLlnlnı Bo<;+..ancuar 
XlelliÇ • aııkı.tlarırıdan. h 
bn ıb~ ta ~!a k&Qm:ışt.ı .. 

p"" ...ıı, soz.u mi c krar dı: 
- t.. y.,_ ~u ;ı.yoJ.lo;)"'""'"" •• 
- L• ,1 &Z, Bosıancı kui2T!-

ız... cr ıb .. rı b ır t.ır a d · ı.
.ıar 

- ~ ~ ha.ıı.!er vay ... Nankör 
Ti 

- ... 
- !:> ı:arlm- 1 ı da mı kimse 

ok?. 
- Sı1Urtarlar vam ıba-
n.da paıd.şal:ıım .•• 
- Boı.tancılardan ıkınısccı kler 

- ,.ıı: mu? .. 
- Kırk, elli k:i:;i var padişahım. 

"°"' başı ne ~ durur .• 
Y€ yet• tnp'.am:az.. Neden 
J.X. ·'- çek d uzen veıımez ... - ........ . 
- G &: :1Cl başıyı çağır .. 
B'..r ..z a Bost~ım~ı o aşı da 
varu. 1ınışt.i. Pad~, Boo-
ıcı ;ıya: 

- Ş 1'. mevcudL.Ulu topla ... 
S .ul I .. Dcd,. 

So , S .alıtar agaya döne-

,u. sen de maıyoUni top -
e w.ı. andır ... 

Gc c , bu <.miri ı vel"-
k nıa, Booı..ııcı başıya 1kın. 

ci b:r m4 dıilıa verw.: 
- '"' ay.bum in ... Bır gemi 

a .. Karşıya geçeceğı-z .. 
'Dec .. 
Ba:. JıCı başı ve Silahtar ağa 

-~.r.ıı>;o.zızt. D rı:ıa..mm:ııet!cr:.
rııt ııiLhl.ııcıc:i • ı!ar.. Boo1.arıcı ;:,ıa
şı, SGnrytburnwı.a .:.Dili... B a;. rl<har 
llM'e geldi. Et.rafı aradı •.. Bı;r tcl( 
lfl!IJllİ. tıuh= dı. Bu ..-..a.sılişti? .. 
~.. QŞaı(l yukarı ~u. 

Sahilde bir tek ı:ern..i bıı1ımadı. 
, ır • a)'?k b'JıJ yoktu. Tah

k!lk ~11 • Me_!!er, Yeııı QCriler, 
Pııdiph, Anado.ıuya i<a<m"= 

• Sara ı>rnuıııda ve pa.d.ışah 
eıı v;.""' ne kaJa.r Qflı: ıırı, ka rık, 
gemi Va.l'Da l:ı i tQp il'Y!'P Hali
ce e:krnıış tardı. 

l9oot cı, rs vılz e~i..i. Padışa.
hm bu.w.ruııa ç ktı. Sui.;.;uı Os
ımmı. ha r :. SiliUıl ı. 

8oota:. cı •Q-11 g , gırmez 
SORkı.: 

- H.ı:..;r mı.sımz?. 
- P~uııı. •. Salı ..de bir tdı: 

geııru yok' .. 
- N ' 

y • ahp 
.l' ... 

lı Genç G;manın 
-:dı. e cevap 

ı: N ayet, wı-
so i : 

- Sandalla ı.- • oz • Evvehl 
w beıu ık a eç..ı- ruz ... &ınra 
da sız.ı;r ı:cçe:.ııiı.w. D di. 
Ba&bııcı cevaıp \'tteô : 
- P~a ·ıım . T ir san-

Q.a:l bile bır kıınaanı<lar ..• 
- Ne dlY' un?. 
- Evı:'t pad ı?hmı !. 
- Vay ha nır. .. var... Demek, 

buraya varıncayoa kadar düşün-
•• T ha! .. Dedi. 
V cziriazanı H W;eyin paşa, Ye

nôçcr .ajiası Ali Ağa ... Memnun 

EDEBi ROMA :29 

uşlareı. Yoksa. pa!as paaıdı
ras Ana.doluya geçıeo.:k.ierdi. Ve 
nW:csi ,,.,,. uhaikk.aı.\ ım .şkiık olan 
lb:.r harekc-te tevcssu.J ey liyeo.'k
lenL. 

Genç Osrooıı, muztar k.aJıınış 
/bir adam tavnyJ.e HliseY'ın paşa
ya ııt.ıtaılxo: 

- Lam, nıeı ya.oocaj(ız şimdi?. 
- P~ ... Arzey ed:igım 

glbi hareket eylemek muvafık
tır .. 

ile}.nce, Sultan Osnıiln ı:azaba 
~ 11ık: 

- .... aua, s:tıı be~ meczup Mus
aL. ). ıını ÇCW<et:eı<s:.n ? .. 

- Hasa: Pad.şa!ı.L'!Il ... 
- Sonra, bu lıerınen. nasu Y<>-

lıa ı:: .ırlı'<.z?. 

- Pad ~=· .. Ocaııa tes;..,ın o
luJl hı • şr;y, bert.ara! e:.ıttkt.en 
sc.nra, Ş.Juacıe • UB~<ıyı oıııta
dan yok C!lırııCk kalır... Or.dan 
suıra, zıorbalarıın h.ı.kkınıdan ibirer, 
b r .. el..ıı>r ... Dedi. 

SUJ.~an Osman, HUscyin paşa
nın filkırJ.,,. ııe yınaşın.y-ordu. Ni
nay<.•' .mı:ıraktan çatlıyan ve ne 
yaıpac-..ğını şaışı.rnuş bulunan pa
d ıın va....dmi Malı Firuz Sul -
U'll '.lı:·nlarından bırini gönde
re:-c.;: c T :nu ı:ümıc-k .iotcclı,ğıi'!l.i. 
bıı.l:ü. ; . 

GE:; ~ Osman, &l:.35ının dı vana 
=:;.e,;..nı, ık ardı dırrmasınıa 
emre. . M Ftruz Su ço:1t 
ı:: 1' başına hır şal c.rtmı.lş 

v b ar a "'~e:;:=>ı. 
V ( ır .ızıcrn Huaeyin paşa, Y enı
çeıı, a .ıısı Ah ağa d v nda ıd1-
Jer. BOO'...ı.= l:ıa:>ı. Sıuiılıtar aaa 
da .k:ipı&ı d.van du.~ yoı ıaru.. 

• I oJı Firuz Suhan 1.<1ics <li'dııııa 
~~ oı<l hiıtaben: 

- A.rslıanı.n ... Kul tayfası pa
ra}a t:iima eyi ır... iç tıazin~dıeıııı 
bu tarafa tıe<;er .•. Ulemanın Jıe... 
zor. =n ileri ııc , :nkrı derhal 
bu t aaf g,,,_ r... lı· .ıoıruı nın tle
ır, ge_ ııeri de esasen Musı.a.fnyı 
ll;lı.mea.ı:kleri 1çin beyi:ılcr td
riıka 'Cl~ ... Bu suretle Mustafa
yı 1 erine iade ;;> 1:. ier... Ş ı!lldi 
ıCl\ıTufacak s;ra c;,gı, ·~. Hemen 
ha b:'te _geçınelıd ır ... Ded... 

Pad~ eEOVap verdi: 
- \ "'"-de, Lalaım da ayn, fi

brdedı !r •. Ah a.!ta da boy le so}'W. 
Fa1aıı>· butün bt.mlardan soora, 
art ta~ ve taiht M Osman göl.. 
~:ıdC A""1'l°••• Ded • 

\ .ı Su = muk:ııb ie eyle-
di ; 

- ArsL: •• B k şu g:ıJe 
ort n dE:!fnlsı.: • • Ondan ö es'! 
ika ~ ıv:lır. 1' ~ • a • OO:p orta

Pr.;.~;~ 

-?o:: 
JG, eold 
fik~ ferin..;: 

.. H r 

Esasen, Ar.:i:ü'Cınıy 

~··· Drti. 
Brnun üzerine iç hazioxletı 

1ıarlıa1:ır cJM;,usu a l'..ıı getrrıJdL 
Bu to~balar Y. n.,çe"i ağası ta
rafından gizlice ağa'.ara ve:<'le
O!ıkti. Ve bir tozıba al.tına satın 
alın:ın al!::.-la.r Sul!tan Osman ta
rdtarı olacaklardı. 

(Arkası ,,ar) 

- ··--· ... _.... 

BAŞTA ESEN 

il KAVAKYELI 
1 iZZET 

Şefika gözlerini · e de\ ire-
re a~Tetle baktı. Ben aldırma-
dı devam ettim: 

- Hava çok gü-zcl, be gn-
m • o uruz, h de biraz k u-
furw:. 

m işin iç yüzünü 1 
et 1 b. lıenı vııziy ... 
ti eziyor; b im N la -
luı ı ol aiığuru aıılır r ve ar
bk onu sevd · · de • · or; 
Ş kanın a 
hı !erin de 3,-abaııc:os 
n i~in !ritme is 
k.aya bakıyor, gitme 
bnne arıyor: 

- Misafirleri vardır diyor. 
Ccn ;;itmek it.in can atıyorum, 

Sefibnuı c.i k istemedl;ii 
,ııruitı· ıd'ea belli oluyor: 

- sız · • ·. 
n... kestiı'me k,,_.,,ım. 
- Eğer siı: . ·,_. 

sanız ben giderim. 
Selika ...._ J'Cll'İINka kaWı: 
- Neden gitmek mtemUelim. 

Maarif Vekaletinin 

kararı iyi kar~ılandı 
Ünivenfte Hukuık vL iıktısaıt 

F .WW.tt'lcr:i gc nçll.-:ınden ık al lba
hk ıtıı r grupun i:ımme iıir t.eWcik 
ı;ıezist yapmayı karaı'Jaştırdııklan
m, faıka{ İı:rrı.r B uediye Reısl.i.ğ'i
lllİn Uru""'rs tclı g~r.re b ır 
mekıtup goooen:c.-ek ibiit.ı;e daTlı
/tı dıol.ayx:iyte kcndcbrini İ!lrilırde 
ımısaf:r cd.:mıyoccgın:, bildirdı ği.
m vıe İzmir Bel.cıctiv c Reislığ:iırin 
bu Jıanıkc.,.ıin Ül hIB te gençli
ğ a.rasında d: • .-ın b:lr tee;.,ur u
yand 1 :dıgııııı lıal:ıoer v ırıın.şl.ik. 

<.. mı zı.n yı;rou tamyıp 
sık. s;k ya'ı .. t ve Ceıınaslar yap- 1 
masım tCTViç eden • faarif V eıı<a-
cıti bu ııoc-selıe .i.le ııJiıı1tadar al

mı.ı.ş v Dahilıye V ek:iiel.ıyle te
ıLıs oc1C'rck 150 ÜıDversi.1Jc· run 
İmı:rde Ik>ı gür.lük ya.'!oına. 4 giin- . 
fük yn! ve ıkc.mct müddeti ye
roek 'c....-iıni a:min etmiştir. 

Elv\' .ki gece, Anadolu A.iaınsı
'la verd.ği b 'I' tebıi.l(le lwyflıve1ıi 

rı:az am-eıe ..;aıı ed~n Maar f Ve.. 
kal i dun sa<OC!ı d:;, mU..'tiıı:cl bır 

!!'afla Üm>ersite rekt.ör!U 'il
e emır \-erır-iştrr. Bunun uzcr< -

ne dün pa-zar ol!ıııasma ragınen 
uıın m t. k', 'll ~=illk buro
u U uVC~,,tec!e çalışmış v. luz, 

erlrdk '!.:eh<" ıer n muracaatluın. 
-lrabul ctnıQt,r. 

'l !cmıJ. talc!Y ,.r Maa.rıf Vl Da-
1 h:.Jye Vel!:fil .er ııı bu harı:,.etl

'l t>ü .k bı· tı •. r ven.emn::.x. 
:?° k ... r- Lkm1 ... ıriır 

Ünıve.: • , ..ı: bu sabah 
r.i.1!1 ız -n B" Lit'!T ıva .ırcket 

.,..._cek 1€ dır. Sa t l~,10 cı.ı :Jm
J~'"lll ..ın kalıkac;"-'l(: ıı.Y\. e ,_., a
uac ... k o. . ..Jıllı 3 tusıL<ı vagonLı h
m • g~ekl C'<1 _r. 

T 1 1.ıciim.mı.z İ= rde 23 nisan 
'bMır'-'.ı münascb 1iyJe y~pıla-
' < b :ı uı r '< .;dece&;-ı· ve 
l= ne b:lT • lt"llık koya-

rdıı:. 
Dıg r tara,'tan ü.., v. !"Sıt:: L r

den 100 kiş,lık bır grup da dün 
•aıb•" Bursnya l.ar et •rt.ıni$tir. 
Evve}ki JfÜD A ıııkaraıya h ·et 
eti:' ş ()lan 125 ık . ] . talebı: gru
\Ju da Anııtaı::ı fı ı>c; tcra!Uldaaı 
lı2Ta!·ctıc 'kaTŞ:1!amr-,,tır. 

BELEDİYJ; 

Kooperatıfin t kviyesi 
Tök.ltler yapıp B cdiye koo-

peraWm ya "<!Shı-ıtme1' v~ya 
dil" 1lm k husu ~ bır netcc 

cu n 
\ ıl " 
nunc k 
ne ır" ..... 
ali .r. 

en5kiŞ k 
t.ı.kvıy ~ ını 

Ad.:ıların kadastrosu 
tamam andı 

İst""1ibul Kac. tro müdürlüğü 
cKıcııJıada• nın da adJBOJ:mUnU 
kıı:ııa> etırnştir. Bu suı· ıt:.:e İstm:ı
m.ı adatarmın kad:ıstro muaıme
~ "X:ri \jif.it~ oımaık.tadır. Ha
len Be:--oğlunda kaıdaslro faaliye
ne devam e1ımekt,.ı oı.ıan ,şeiıri,rıiir. 
kadastro m:>dürliiğ;ü bı.a-ada 
şimd•ve kadar yarım m iyon lira 
kı y;nref.i:ıKbki mıımfil arll2inin 
kadastl'Oliuou ikm:ıl etmişt.r. 

hep beraber gideriz. 
Annem hazırlanıı'keo siirı.ıl. 

yordu: 
- Adaya geldik geleli N.,.,.q 

tlııha bir kere bcoi aramadı. 
-AIIUllll y ptın aııııe, 'ermin 

ı .ile ara dıı teklif mi var?. 
- Ne de ob;:ı bir kaç kcr ge

lebilirdi. Ayıp etti d ğnısu. 

- IIiç de deiil anne... lleuı 
Nermin ayın c.t ez .. 

fi r.u N eruılııi müdafaadan 
ziyade Şefikayı ümı iç n SÔY· 
1ec1·ı;imi · ·y m. 

Annem !ikanın kalbini neş· 
terled · «lııi fuk eden: 

- lal eliyor, Nermin seıılıı 
iç.in k ursuz bir nıahliilctur. 

- Yalnız . ;çin değ1l an· 
-. Nermin berk için ku ıı.rsz. 
d ... 

........... 
- &kın . a dedi. 
- .Neye inanınıyayım efen • 

d1m?. 
Ben atıldım: 

tKDAM 

111111 

"'J .. 
111111 

Orta mektep 

İlk mekteplerde ak
şam sınıfları .çılacak 

O rta mektep açılmıyan 
yerlerde; kifayetli gö

rüluı ilk mekteplere; orta ted· 
rjsata hazırlayıcı •Ak~am sı~ 
rufları• açmak snliıbiyeti ve· 
rilınesi için ..::arıf V ckilelin· 
ce tetkikat yapılmaktadır. Bu 
u ulün iC:pet hir fayda te· 
nıin edeceği anlnşıldıi:ı tak -
dirdc y<ni ders yılı başından 
itibaren bazı kalabalık yerler· 
de tatbikata geçilecektir. 

Sırrı Bellioğlu 

Bugün İstıanbulda 
muhakeme edilecek 

E.sk. Kocaeli ımi.:s'.aıkil meb'usu 
vıe sıibık iktısat V~r 'İl'den Sır
rının melet up .ııöOOerd:ı.:ı 'ltiırnsı>
lerın isınıleriru muhtıcvı Y"n bir 
liste pc !isçeddc ect.Jın l'i oldu>run
dan mu r,a•kıvhin :y<>l!adığı mek
tup' rın ili · mnlcnlen da.ha 
faz': ı. ..;.ı~ ~ştu. 

Dığ'c'r tara.&n re m2tleyh.n 
muh ,.=:o; 11€ buıgün ş. rimiz
d" a ~ • .Jı:.eı.: rlc b:ışlJlllllla-
sı mu. . teme crüo.:. k ı 

Ö lcvh 

MAARİF 

ım 142 ve 
is-

Ta beler köylü ile 

ıtemas edecekler 
'.i V fı.''81.i., Üniv=ile ve 

Y on :> iıC riıı>e kÜ} lü 
ve alıu ~ ımas f 1ı v~:mek 
üzere t~r w=u-. 

Yaz t L ırle Ş~:ik ııeh r1ermnz
lıe cenup lijk,(Q,,r.rıc ~ Haıtaya şciı. 
rm. ·' toplu t ıe'..ıe scvatıatie-
; t. 'p o,u.,acak ı.r. 

Yeni par.ki ar yapılacak 
Belec: ve Se:hroın"ni, Ccrralıpa

,.,, ÜSkud -, EJimtkwpı. Foı h ve 
Eyüp s ım~lerinde B.led YC'CE it -
çili<, ~ "1Ti p3Tklar vLlct<d gc-
ti~ 1 mcs ı .. rar v ırru ~tir. 

Yani y pıl cıık istim ak 

Taksim 'kışlası - stadyum b·ma
ın - nın ön kı. 'T!ının yııkıl:ması i•i 
dün mün:ıılrasaya c;ıkanlıruşt.r. 
Yıkılma faaUyet.illıe önümüzde

ki 31J;n Binden ,ıtibaıren iba:;!<ınıla
caık.lır. 

- Herhalde Nerminin kusur. 
suz bir kaılm oldui;'1llla inalllBl
yac•k değil ya •.. 
Aaııeıa acı acı ırülümS<Cdi: 
- Hayır kızım; Os-nın SÖZ• 

ıe:r· c inanmıı.. .. Bu ~ uk dün
yada kin yi bei;enme.z, kimse· 
yi sevınez ..• 

Ben bu sözü işitmemezlikt<'ll 
geldim: 
- Sen hazır mııun Şefika? 

- Hazırı111. 

-Haydi yürüyelim, annem ar-
kadan gelir. 

Aşağı indik. Bahçe kapısından 
çı kcn a1111em arkamızdan ı;eı;. 
leni,)or: 

- Yavaş yürüyün yetişemiye
C<' 1im, 
Ağır ağır ilerliyoruz. Annem 

Ş · ·a ile beni yal ız, başb<ıfa 
bır ak iç" n iıı d n yavaş yü. 
rüyor. en ko.ıı muyonmı. Şe
fika da sessiz ... Be11im söyliye -
cek sözfim vok, Şefika çok şey 
söylemek iııti)·or, fakat cesaret 
cılaniyor._ l"ınuıklarıııuı 1lCV.lla 

kadar aiti ole! • u adım atışla
nnd- belli." Arada lıir de ka-

Esrarengiz bir 
şekilde kaybo
l an adam 
Makasçının cesedi Mal· 

tepe deposunda bulundu 
Üsküdanla Murat rem ımahal

les.ru:lc oturan <ievlet dom.x yol
ı.m-ı Maıl.t..pe ı s.tasyonu m:ıikasçı-
61 Basri Dı.ııraruar, .r kaç gün
deı:ııben.kaybol:mı.ıştw-. 

Muan:ı:il.')"huı esrarcnıgız gaybı.ır 

'beti ü-zcriııc icaocden aramalar 
yap c.Ştıı-. Nihayet ıto:Vc:.A"t ak
ı;a:m Ma1tepe .istasyoo u lıodru -
muııoclıı:k, ik U'l'U g.iıbi ib r ®poda 
mum.ıl Ü: ) !ıı.n cesedi buluııımw; -
tur. U= ..duı dm uşunrlın ve ku
yu ti' ınd it ka:pagm vaziyetin
den c..vcla zaV'allı makasçının 

bu ı bir Cina'.)'O\e kurban ""t
tif{i =O.:.:..;ımuşsa dı lJJalı.are 
ib.iço.. ~ ad· ın bodrumu temi:z -
lıcnken kaz~ burava düşüp OJ. 
düğü ~yün etm:ııt;r. 

-~-<>----

IKTIS&T 

Ayna ve cam fiyaffarı 
Sonı gür> ler<le şcılıtiın ıı:de ayna 

ve caaı fiya&rının vi lhnektıe 
oıduğ'u halde bazı şi:kfiyctller ya
pı.lımıştır. Buniar t.E'tk'.K olun -
m:rktadır. 

MÜNAKALAT 

Ekspires yin g ç kaldı 
A..,ı:.. 1 presi dün &:lgr:ıd-

da kiıçiııK b ;za ~gıntıeı 
. cc •as:\ ikı ~ fl1'IÇ 

ge :nış :r. 

Ekspres:~ v~ıanı:ıdan biTi
lll n ~ c <i 'st.asyanu 
civarında !kopup rm ın f la -
mı:;· v on c. , t r n llı: ~es 

suıetlıe yn una de\.mı cdclJil
m>.w. 

-0.

HÜTEFER lıt 

1Fakir çocuklara yardım 
cemiye ınin müsameresi 

Müsl :n ve ekaJ, vetlere mensup 
fakır kt p çoc · cırına .ı:rdmı 
.l;'n Bı.~~·o.mda tc<ı:il<.kül et.m ş 
olan > :ı n CLmivıctinin 40 ıncı 
yıklliruumLI mü .':u;ebe1.ıv le düıı sa
at 15 ele Ü n Frarweztıe büyük 
'bı rmiisaımene ve çay rilınir 
tl!l". 

Emniyet U. müd ... rü dün 

Vali ve polıs müdürü 
ile gorüştü 

Emınııyet işler. umum müdürü 
AJ.li Ru. a Çevik h kaıra<I n şch
r ıze .,c rst .r. 

Al liua C..'liik, dw Vw ve 
B K ... ..., s. l r, l .Kırw.lT ve 
e ..n . m ,rüm:!Z M uzaff r-
l'e ı.;ô. iı t~r. 

r,,j" oll Ö~Tnd · ,JD.lZP 
~,~ , nı ~iJl !Ii..hldıi smntlıı:<-
i" r; rn eınniyct ıdıffi rfl k ... 
lkTİ> 'b -ı je }"ell!i cpo Illıiil"-
.!teı:lerİ> inşa e>l'l>nınası ka 'aır 
tın h11şt1T. 

İ-k olarak, P ~yoğ'lutıda eınmıyet 
anur !~. ı.; :ı;ası inşa okıruıcalktır. 
Yen polis merke-ı.Ltırı :çin llie, 
Dahı. liyc vı ıka .e,tJ ecnebi memle
<,:etlexdc!ki modem karıııko! bina
Ların n p:oıelerind te~· &: elımek4.e 
oldujl;undan bu merke-"1.r, tetki
kat nt.iıc.'E!.lendiT:lince inşa alıma.
cakt:ır. 

yıyor.. A~aba kolu.na ı:-ir<'Yim 
ti.iye mi !Hô}'le sakar yürüyor!_ 

Nermi.ain kötküne yalda ı.rken 
durdum: 

- Annemi bcl<liyelim dedim. 
Ann benim bastcmuına d.,. 

yana dayana ilerliyor: 
- Yürüseniu ..• 
- Berabe:r &irelim anne. 
Nermin bizi gürünce IMıylı bo-

Euldu: 
- Bu odaya bu)'1lnlnuz. 
Annem: 

- Seni rahatsız etmiyelim de
di, biz ll>yle ır~erek ıı:ideriz. 

- H yır bayır, bu,.uruıı~ 
Siz ı-abaııcı erkekten ho aınaıı-
sınız eli e 1m odaya yorum. 

isafırl · den ayrı kala • 
caksın. 

- O bn ırecc burada. 
Biz ntreııin ııo1 • k:iiçiik 

.odaya ı:ir en Oriıaıı beyjn ya
nınd ki o ta.rumadığım zat ken
dini bahçeye attı. Gtilüınsecliın: 

- Menekşe hanım dedim, mi· 
safiriniz kendilli dqarı atmak i. 
çiıı f.r.t1at ı...ı.ı iy- ••• 

CA rkaM. vorl 
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i Şimdi h•l<iltaı ıuclur : Zaptctmelt muhafaz.a •.rmc~-1 

ı tc ,ı.ı;tür. M/Jtt«filf. donanma denı:ı:lerc hlılrımılır. r 
YAZAN: Emekli General KEJ\IAL KOÇER ' 

ASKERLİK:- 1111? ? ?j durulmowilir. 
NarV<'<,; arazisi dağ.bk, ı!myalık, İsveç.in Alman ardusunım bu 

;ntiılü ve kapalıdrr. Zirvl: r da- tecavw:iillü s.i1'ilı.i:yre ka.rı;ılıy..,.... 
ıına ıkarlıa ınıBSt;:ı:rdur. İklim bala ~ımıcla ŞÜphc edııılemez. Alme,nlar 
eıtfıir. Yollar mahdut muhtel.i:f rın vaziyete b.Ydın almak dÇ .n, 
lrollıtın ı.; · lıği y:ııpması muhal u mühim tcşel:b" büyük ibir 
gibidir. kuVV'~ tallms ~ saI!lr 

Nonreçia kıyı.ları ~U!". Yorum. 
i':erili...-o dof:ru köyler QOk sey- Diğer taraftan, mütiefi iklıeTin 
~klcşi~. Himeı'land ela hareiket de, bil:tün Skaındıinaıvyadak:i ~ 
icra eden c.ı::luların byılardan '1J.tlan dikkat gazuncıe iı<ul du-
(acnizdeııı) beslenmesi zaruridk. ra.rak 'hr<ııç usunun roı.k:yası.-
Norveçıe hububat y\1Üşme2. Bır m tayıin <ıdooeıkk'lrinde tı:rcdrlüt 

miıictar arpa. d.ıJıili ilı:t.iyacı da "dilemez. 
'l<arşılıy aıınru:. Halik, gıda maddıe- Skıwııdinaıvya tc>pı'akları kanh 
ıcr;ni ha.ıuçlıc1ı !ıe<i:ırik eder. Bü- ih.aırc.i<.ita cevet.a ilhıl.ır. Naruıen 
yük ordu! , halkı aç i>ıra4oınaJı: vı:. Aınazııd.sen(m yalnLz ve aıııcalc 
şaıııaylt,, az oıı: zımıan·çinihtioyaç- iıısan.:ye'Jnın yücclm sineçahşan. 
1arını temin ı.<l.bilirler. balııtsız ve bit:ırnf mı.ım.iıeıketi, illı: 

Bu m nnlt'lret te ırnikel, domıir, ba- bahanın ırnuacciz nıisafırlnr.ini belıl4 
kır lreı-estc '>Oldur. Bu ımııd<leler de d>ediyiji tıı &incsintde barıru:lv:-
dıco 'Mına.ı ordusun wı · mı ımak !İ!Çi:n, 9 13ılı ~yle eı 
~"1-ır. Norveç külliyetli o::ıle, ~ri,ni aıllm.aık:la ~ 
.miıktaru.ı sdluloz lıhı:a<; eder. Ba- ııu.lıclıüır. 
lık ya,gı t <.'<!reli Nonıq;H!erc bü- Skandinavyaya yedeşlln AJ... 
yük kaizarx; ;.ır tem.in eı.ınekl.e idi. manlıar:. 
Norveç t.caret filosunun büyük a) Bogazları>tı ~apıyarak Balt .. 
cl>Ell'.llil'Uyetı haiz a1d~ Al- il'; ta~miyle bir Alma.n gô!i va.-
ııı:ıanl.aır da fbilirln-. FaJı:a.t 00 f1.Jo- zıyenne koyacaklardır. Bu d...--
lı:ır :bütün ~ denizlerde faali~ıt doğrt;SU.".1-" söıılenı.ek~zım ge!i7'-
ha1indedir. V-t bugün mıiıU~fi-k- $<!• buyuk komşusu ıçnı pek sc-
.ler hesalbın;ı ç:ıh;;ır.ıya am.fldedir- vıtemezdı. 
ıer. b) Bu zengin memleketin lıii-

Narveç kıyıları saııptır, tririnti- tün kaynaklan A lv.an ordıuu-
h çı.k.ır~Jıd:r. Kolayldtla müda- nım. bır .çok ıhtıyıı.çlarını karşılı-
faa ı.ıd.i!lıeb 1.;. Bazı miisLaiıı!ecm yabı!ırdı. 
ilsJıEır ' • s 1 n tthrip edil- c) Shetland ve Smpa Flnv N0t-
medcn bu orduya tes1'iınıi müda- verin 300 : 400 kilomet..c uzagın-
f kabın ct.ni arttıraıoak.ır. dadır. Norveçin deniz ve hnva 
~ u tahrip k.<>- iisıerindeıı kall.:an hav'!- ı•e deni.ı 
1aylıkla ba:ş;.,; ..ı±rru! kuvvetlen bu mtihim Ing·.ız :4. ... 

iN<JrVEÇ uaz<m, ccnuıpıan ş.ına- lenni tehdit edebllırdi. Dıgcr ta.-
le W;.;,: ~ =;.r. Uzun bl r dil bo- ?"af an: 
. " caıuı:ıt şiın.'lledo~u Al- d) Müttefikl,r Norot:;" yer= ord ti rur ~'1ı her adımcl.a kştikten soı>rıı hava ii&lerinden 
guçliiA ·re :ır,.ırıı:z kaLıcakW-. Os- ..tıfcıde eıi~cekl,,,-dır. Bu da A!-
lv, .Kristıi St.a1:~er. B:ır- '''' ı:11a içüı sev.le-ı>ııı.c<'<k bır va. 
ger,. TronıcLaııı'l41 orıtaılarmdili :':;,• ttir. 
araız.i OOlıı ÇGk mamur. nG.fus- e) Yeni bir hayat sahası A lmaı 
ça vıe m n m nbaları a:riy- nüfıizunu kutupla.Ta dogru uzat. 
le :x!ır. Ş.md.ı.ilk Narvik "" mış olu.,.du. Faka., ı.ıcn< bi>- yıl. 
OLvarın çıkarılan mü1ılclik kuv· dırım darbesiyle tah<lklcuk oden 
vetlı:xo.'ll!Il cenuıba doğru ha.ı-ekiı- eme<l.eT, ııe.tiz kıwvetLerıne iıı-
tınuı ıınill;afı da bu arazion.ın >kur- dirılen ...,,. dıı-rbelerden s<ı. ra 
ta.n1ınrunna • , .k:.ı.; v<!<'Cl!Ilez. Bu sinımıt4 sııyılabilir. Gene ~krar 
sebeµle mnıt~"'lll yeci aııker edıyoruz: 
çılroımı.aıl:axıına ·:;ıtı z:ıı· dmeit ica- Za.ptetım,jk, mdhaia.za <11.ındrtıen 
~r. ı,<fu; ~.iJıfa·. Müttefik c1orıanıma 
Yukarıda :ı<lı llJ. çen noktalaııa d~izk>rıe lıftkimdlr. 

ÇJJ;;a.rı:aıı Alın~n ııvwıtlcrill'in, 918 oon taarruz p~ tertiı> 
mcsa"'-'J te\ :uJ t ncsı de çolı: dcıı. Ludıaıxlıa."f hatıcad.ında d,i,. 
vall<t.e mut kk:ftır. Alıımn or- yor i<i: 
dusunı.;.: Osloya çııkan biı_vük kıs- i """ le h 
mı da'· ı . • lt reldi ı l~lelınıy"' cHer şey, bi&ti4n i~..,;;y a-
z n:ı.ı. <ııı!ımadaıı lıc- v r.:lan se- :ı:ır!anmıştı, öten, duti kaza ve 

kaderde idi!• Ne~. lll'lilÜlmdur. fcıUJ~:.- ıv r·. ıkn , v-...:J\ Norveç .. orvıoQe gönderilen 
, liL[ y. ...,,J ıstır. İk-

mal =-N...i>u ve y<llll iıhr.ıoçlar do- ardu;.u daıpl.ının i.1k ııafh mı tam 
k l 'oır eı:ıerji voeı t.zamla başaros.. ıa,yısi ·le ufak lıran uvvet er' Şimdıi, lıfr şey dü;ıınanı ve haşiın 

hint r.12: a dotnl ı;rirem e.~ 
d.;r1er. ılu araz. ı;ıJd; r, irtibat toprat:ın ııü Wclerini yenın:iye 

B . ~aı{.!JD.ır. Bir tıırotlta "617'0l.mııda:ı'l-ımka • da ~n::.emeld,edir. ı- beri deıı.iızlerde daı:ına ~le!" 
ı:ı.oona!C'Yllı b radıa ık l>&
ro!<eL.e. de ,1 . .ı:er.Ja malriyeıtlni 
hciz ırntl!tıarebı er beklt.rıctnl:!r. 

lımı:. , 1 yen Alinan iıbraıc; 
om ısıı, t ıı<>Uiiu !"lE'Yzı.e.-me ırıü 
na;.ı,tı c d.ı J..,v uarak, uzun ıınü.d
deıt müd Laya d~va.ın edebilse de, 
nihavet m 'wa maıh'kumdur. Bu 
vazıyıat, Alman ana oııduSU<ll.ln iş
ı:ıa.Li altında bu.!uır:dıurdu~u Dani
maıika aıd:alannıdım İs\·eç toıwaiı:
lıarına ailama6l:llı ntaç biür. 
Bı~lltler ve Sund artık A J.m:ın top. 
Qllı9ll1'wt ,.t,e~leri altındadır. E.'ia<
sıen Dımimıı.ıık:ının ı.,ga>indıeııı 
.tal<! p edilen 'bir g>ave de ıbu ~aa 
yQ\IDllll eırıın.i:r"'t a.lltmıda bo:ııhın.. 

OTOBÜSÇÜLERİN 

TALEPLEıtİ 

Otobüsçiiler biletlere aam İll
tiyodarnuş! Bunun kin de, ti 
Aııkarayn kııdar bir heyet 
ıröndttmi~ler .. 

Bu havıwliııi duyan biıtiın Na
..-.ııa, gülerek: 

- Verdiğimiz bilet paralan 
çok bile, dedi. 

- Nedeo, di)·e, sordum.: 
- Neden olacak, her oto bil-

• binip in' te, iistiimllzii ba • 
llllZl • imek için bir bi. 

1et il""'lllll da berberiR ı;gaf
tolı.a ediyoruz. 

MEVZULARA 

NE OLDU!. 

0-,= pıt.en. gi:in 
mevzwıuziuklıaın şil<lcy4't cdi • 
yo.ıdu: 

- Bazan, bir YllZI için saat
leree d.. .. ııüyanom, cledL. 

Bizim NuıemoUa Ulch: 

Jmz:ınmış ıı: donmı:ınaııım ve cı
.1<.aırd:ığı ık.ırvve~ rı:ıı. ateş !:ıwzjı, 

iıtıcde '.Vllrdıı ~ öJıümkri 
i.9tiAı!<..- eda:ı ıhir mı llet! 
N~ seEe<t . yıeni bir hayaıt 

s:ıJJı;ı.."ı hııızırhyııcaktı. Bu.rıısı ~ 
""" 'bn- ikırrıal lraynaığıdır, 'bır fam 
la ki yard!nl;ı koç:: millet'lere 
t<ü$3.dıcrlir ! . 

Evdt"k, p, çarşıda ~ 
ımişt.T. Muazzam iıa.reıket plfuıt. 
!arını müt.cha&ısları Qİ71melidir, 
Bu plan mr taraflıdır, vt. ga.liıb6 
mes'ul ellcrlıcc tıerip ~ 
tir. Onun 4;iaıı er ıreç akamete 
m001.-\ıandıuır. -

- Mizalı muharriri de -
bulmakta güçlük ('eker mi?. 

Osman Cemal şu .,.,.,ebı ver
di: 

- Büttin bizim -vz111An, 
daha evvel Berlin ve Ronıa rad
yolırn harcıyM. Bati.dinse, da
ha kuvvetli espri ile daha faıı
la pıJdiir, bakalım .. 

ASIL BUHRAN 

NE VAKİT İMİŞ? 

Nanemolla, asıl koıvvetli es
pri'yi. s-a ..,kJamıştı. Yine, 
•M'mıh tne""'1U• buJmaJı: mcs• 
lesine dei.r konu~ulurken, en • 
ın.eıi endişeli içini çekti: 

- S..rınayın, dedi, canım sı. 
kıb7or ... 

D"P ııecıen sıttdok: 
- Ne var, ne oldu? 
Dudak bükerek: 
- Bitanıf d8"1etler b1- _. 

re.. istdi edfliyor .. Elbette, bİI' 
ıriin ıı:ıelec:S. bitecek ve kalın»' 
yaeıık.. O zaman, ~ ~ 
mevzu buhnnııır!, A. şı;ıd2 
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lngiliz a y releri ani arka ı e z·n pa-
hava ÜSSÜ Ü bombardıman etti h r!!ıaraf• 1 i~s~d~) 

. (Baştarafı 1 ınci saufada) 
<ıı • lngiliz. Norveç harelcaı p!d
'llı •n küçük teferruatına kadar 
~o ıııı bir şekilde tatbik edi!mek
ed r. Fransız bahriııe mahati!ı 

llltıt • lefıklere ait efrat ve malzeme 
;:41'Leden gemilcTde-ı hiç b.rısın n 
,:~rn.ad gını buna mukabıl A ·
l anların muıcaddıt ijemı ve bın
ı:~ce . ask~r zayıat umiklerini 

at"'" eltirmektedırıer. 
b 1 manıar Norneçııı şunaı.nıle 
11 
~ tın•ıp §imdiye kadar _.aıııat a ı 

1,9'<ımıııan kııvvetlcrıni iaşeye { a· 
~aktadırlar. 

t«tskeri mahafil Tronc!heim mııı
tu <iaındaki harekat hakkmaa kc-
~ dav~anıyorlar. 

ı; do şıınalindeki mı>ı'cıkada 
h orveç kumandanlığı Elvcruı'I 
<lttı g- . k. . 
~ . -. •Sine çe ·ume e nrını ver-

zütamlar düşmanla tem""'a geç· 
m\ilerdir. E"tlaııdet mmıakasın
daki rııuhareb 0lere lngiliz kıtaları 
da ~tirak eylemektedır. Rands 
fiyoru ci~arıı,da ikı Alınan tankı 
tahrip edirınl$tır. 

Son Alman par ştitçtilcri (tak
riben elli kış~, csır edılıııi:;t r. İs
veç ıstıhbarut_ bürosu. Varnıand 
eyıiletının cenubundan ve Dals
land eyuletinin simalınden l.veç 
hudud•~ ü•erinden üc Alma ıay
yaresınin uçtuguııu bildırmekte • 
dır. Buıılardur bırı Trol/ı~tıan 
ciı•arında tayyare defi toplcrıııın 
ateşir.e maruz ka!rnı". 1ki»Lts:ne 
Nölndall civarındu 1ner1ni Uabet 
etın,ş ve Gotebo;·g açıgında cl•ni
ze düşr.ıüş, üçürıçüsii Borlaenge 
ciı:arını...a .ı.1ere ınmek nıecburi· 
yetin le kalmJştır. 
iNGlLIZ TFBLİGİ 

Londra, 21 (A.A.) - Haroh·e 
Neum:ti. tebliği: 

ziu, çift buylik teneke b46,12, 
gazyai{ı, dökme, kilo~u 17,21, gaz
yağı, rift biiyiik teneke 581,31, 
.,a,"ai(ı, tek kü~ük teneke 87,83, 
1\Iotorin, döknıc, kilosu 9,82 
J\loit•rın, (ift büyük teneke 368,19 

Bcuzin ve gaı ·ağının Ankara, 
i~tanbul \"l! İzmir~e c:iöknıe ola- 1 
:r:.l azami satış fiatları şunlardır: 

Blnzn gaz yağı 
Litresi Kr. Litresi Kr. 

All'>ara 21,35 
ist:ınbul 19,00 18,40 
İzmjr 19,05 18,55 

Ankara, İstanbul ve İzmirde 
teneheli b nzin ve gaz~rağı azami 
satı~ fialları şunlardır: 

l!enzin Gazynğı Gazyağı 
çift çiit çift 

buyeik büyük kü(ük 
!c.,ekc teneke teneke 

Aokrra 785 725 107 
İstanbul 705 615 ~3 
İzmir 10:; G20 96 

Altı, yedi ay var ki, bizim yaz· 
lıi'-ra ayak ba~man1lştın1. E\'velki 
ak~am havayı, bu zanıanda lüzu
mundan fazla güzel bıılduj''l m i· 
çin, kalktım, oraya gittim. Bı • 
zim yazlığı birçokları bilir. Bll· 
miycnler de bilenlerden sorup 
öğrensin! 

Eski yıllarda, kı~ın açık ve yü
ze gülen havalarında da, ara sı
ra uğradı!-{un bu bahçeye, ne
dense bu uzun kış içinde hiç ı:ö
rünmemiştiın. Bahc.;cnin bir kö
scsinden dalar dalmaz, öııcc kah· 
·~rcidc. sonra çırakta, daha sonra 
LenimJc eskiden göz aşinalığı o
lan birkaç müşteride acayip hay
retler uyandı. Kahveci sordu: 

- Nerelerdesiniz l·ahu, bu 
kadar .ıanıandır, insan bir kere
cik olswı uğrama:t ını? 

- Uğradık işte! 
Di;vip bir kenara \öktüm ve 

hoş beş başladı: 
- Ey, ne iıleındchiniz, ne var, 

ne yok bakalım? 
- Ne olacak, iyilik, güzc'!:k! 
- Siz ııe fılenıde~inizJ 
- Çok şükür, biz de iyiyiz, si-

zi göıdük, daha iyi oldu]<! 
- • a avracılar kralı Yusul 

onbaşı ne iılcmde? 

- 33. 

Rengigül, açılan kapının önünde 

eski kocası Sacidi gördü. 
Biz, ken<lııı dHdmıizdc, kendi [ 

kul.1'gumuzua i.nsafuarıı. Bu ta
.rakta t.e-.d.ntz yok. Haf·~·elıgı.n 
ne cllrlu.gunu ıbılmeyız k~ ona bu
na haiıye {l,)elır.1 .. 

Paşa . .;or;;uyu kalı ,ı::ôrmili;tu .. 
Esase.ı bütün bu foı:ıınal.teyc kat. 
1anması, tahkikatın gen'.ş \c t!
füflı olması ma~dJe değİil, Rı, n- I 
gi,ı::ülü :.yağına kadar g"men, 
gö~;te aır<.ı.tırken yerde ve yanı 
baışmda bulduran şu h5dise:,e bii 
şakiıl \'ermek gayesındı.n ibaretti. 
~ ünir ·b...Jb.n. susun<·a pa~a, ho

mı..rd(>Jl;r gibi ,.öy~endi: 
- Ar.l'aşıldı .. B.r derviş kav

gasını, iki tekke ımı,;ındaıki su
dan bir lhtr.tiıfı dallımdınp lbu -
dak''Bndırarak bu kılığa sokmuş, 
şu hale get\rms;siniz.. Pekala .. 
bir· z bekleyin ba<calun da tah
kik~t netit-esııı; Şcvketliı ı:fcruh-

Rengıgül hiç cevap vıernıed ... 
Saeit de "1ffi etti: 

- h~ saatte olsun .. Dedenin 
kerarn~tıne iıükmetmem k için 
insanın hiçb1r şeydırn &nıamama
•• liız>m ... Mu,..diln , uzagı gö
rüşündeki hikmetı ş:ıınd, çak gü
zel anlıyorum ... Siz;n bu iıkibe
te uğra;aca;ğınızı daha o zaman
dan keşfeden dedeye hemen bu 
akşcım niyaza gi<ky nı'. ! 

lknı:ı•gül, roraki b r tebessüm
le şu dalkavuk dı.skorwıa .karşı 
mütehalkkim bir tavır takındı, , 
1' ış bakL,larında u Uıhail<.küm 
ananın muvakkat zaferini belirt,. 
miye uğraşan e.>k. kocasına bir 
dudak hükü.şile CC\0ap verdi: 

- Zahmet olacak küçük bey! 
- Zahmet ml1 'eden? .. 
- Dede, hazırladığı ~u ;:ülı.inç 

la tır. Bu emnn seu ö · A!r. -
~';11 adetçe ve .ıi<ih '.Jel;, r.dcn 
lll(ı tın vaziyette olm~lar.dır. ;l 
ı.,::ıann o mevkide Hwuorn mal
a e ıle iki fırka a:ık~ri va. dır. 
,.uııa mukabil aynı mıntakadaki 
ı.ıorı• . 

Norveç hcrekcita C:evam etmek
tedir. lngiliz kıtaatı fi .rveç kıta
laı·iyk müştereken faaıiyette bu
lunmaktadırlar. 

Diğa ~erlerde gaz) ağı ve ben
zinin ız<!ln .. satış fiatları, yukar
da bir n ımara altında gösterilen 
depo es~. ıiatlarına nakliye ve 
teslinı llid:Sratlacının, D,)ah ili rÜ• 
suıunn, .1tir.ket bayill ine verilen 
karı .. ve JLtesi • eıtiilcte tevdi e
dilen y~ı .~rrle ise perakende sa
tıcı kem· .vonunun ilavsi suretile 

- İyidir. O da ı:•çcnde sizi 
soruyordu. 

- Hani, köse denilen antika 
biri vardı. ayrana ~eker katar da 
içerdi, o ne yapıyor? 

' rru;ze arzedelim. Şcrefsadir olacak 
!II'arlei seniyeye göre hareket <.'<k· 
r~z.'. 

facianın her saflıa.;ındarı haberi 
vardır. 

- Anlamadım?! 

- Anlıyacağın da yok.. Mürşi-fek·ı eç kuvvetleri zayıf ve tena 
l'lıii~~e mii.ce/ıhezdir. Norveçnlqr 
d'r <ıt mıntakayı terkeım·sle~
ıı.~~ 

1 
Ve ~imdi Staı·anaer'den fa. 

bir •ıı.duduna k<ıdar m unt«.za11t 
lıa,.ııvar halinde yükselen daqda 
~~tmekıedırler. 
O• l ~.{UHAREBELER 

'-UYOR 

l:tıR:araua ihraç edi;cn müttefk 
ıtı~Vetlerıyle par<l$1'.l .;u • ı ;n= 
b· tan!cr arasında r, se a~ b:r 
~{'1tıharebe cereyan ett.gi an
hey·~aktadır. Almank, " ce-,>
- . 

1 lfga! edemem;• olrı.akı~ de-"'-lt • ..... 
81; l/oıu ile asker rıakletuıek hıı-
bıı~ndaki kabili11et•ız .. kı~rını is
l<l etmektedir, llegra ><ult:•ı lıı.-
ıı mukavemet cımektedır Cc-

UJ>ta k . )/ ·ı azandıkları n.uvu.ııu.kı -
ti~ Ze:e ra.ğ·ınen Alı.nunluı uı vtı
m ~tı mii~küldür. z.rn. şımale ç k· 
ıı. a ıçın takıp edilecek ıki yel 
v:~d''.· Bunlardan biri (jr~nricla1d 
0.d ısınden Dombas i•t kımetıne 
~,tn yoldur ki mü:tdik hı··••e.
l); n bulunduğ11 nok'rırio., reçcr. 

·Yer yol Oester v5d1' :nden qe. 
ç~ . 
t k Yoldur, Orada da m ·~im 
'l' tarda Norveç kuv •ctı va dır. 
ı{0niheimde bulunan Aln.an ar 

D?k ve GavPl vıidıleıındeıı asker 
:z"ketmemektedirler. Ciinkii bü
ı.;: kııv.,etlerini Vennosdan qe. 
ltte ~aaı:uz üzerinde teksif etmek 
Noc tınyctindedirler. 

ltVEç KITAATlNIN 
~LiYETi 

le~~"Veç kıtalannııı ııe"i mec•zi
liği~ltll ett~kleri bir f'or~eç ıeb

e bıldırilmek.'ted.r. Bazı ;;,. 

Sovyet - Japon 
oldı ( Baştarafı 1 ır.cı s1..11fada) 
ı:.ou:,~unu beyan etm~tır. B. Heri. 
Feıe,,"· "· Arıtıınır. l eyanatıı•da 
e'"ıe/.enk Hindısta ıııı /ı,nıııye 
h,ç b tasavvurunu •JCdt edeıı 
le,,, ır kelime lıı•luıımalı!l"ıı soy-

ı~tfr · w ' 
it.) arın trıngs .Ge<-"."» 21 { A. 

1 

~llıd -Ruzvelı, dal ·ıı ı; yu,eı hak-/ 
Jef bır nutuk iraı!etmi•tir. 1 

~den fe,·s;nı'un yıldi;,ıumunü t s'it 
ben genç demoıcratlara hi a
ltu~auyada bir nutuk söı;.ıı1 en 
lıarb eıı, kend· "' Amenk~ııı 
bq , ~ 'Ürüklem~kie ıttıham eden 

d uıııhuriyctç n ~ ~,..zer ta
ı ~n Yapılaıı hiıcumlann ııa-
1 • Yar.lış olduğmı ı meydana 

it f'lllıttır. 
Uzve tt d •ll,. Qll\ ırk .. 

Lanseı alqam haricı ;;iyy.e ten 
h••k ı;:11ııeceğ m. H ilk ıimet so
ı., ue ~lılıqını mu/ıafa.a etmek
lenlekte dısaıı dikkatle takip ey
lt:ıı<ıda dır. Biz Avrupada veya 
Zere İtt' Yapılmakta o!an haro. 
~ttak etn.ıııorıız. Fakat A
nın d 1nın ve Arııerıkan mı·leti
ı~ a ıa iyı· b . . .. 
"iln Jıiç b( ır nızaMm te<SSUSU 
Oe!dıg 1ti r feıJ .ııaımıaması lazım 
ctı.nıııu stze soylıyen b<4-ı reisi
a na;: '2<ımzetlerinin bu mütale. 

••7ak erl'iyorur>ı.• 

y~ 

Ugoslav eko-
tıoıni heyeti 

°;'eti ,/I3aştarafı l •llCl sa11fada) 
tf~ıco Un ııece Ik 

<lda Ya J1 t ı 
n ha , 

ııbe il~ 
bckl 

t 

NORVEÇ TEELİÔiı~ GÖRE 
Norveç resmı .ebli9.nden anla

sıldıüına göre, fngiliz kıtaları Nor
veçin şark tarafındaki herhangi 
bir mevkid2 Oslo mıntakası de
nilen kısımda harµ haıekcitrna iş
tir(lk etmehedirler. 
DA."'<'İMARKA HAVA 
MEYDANI BOMBALANDI 

Hava işleri nezareti, l>ugünkü 
tebliğde cenubi D .. nimarkada 
Almanlar tarafından işgal edil
mış olan AlLvrd hava üssune kar. 
şı yapılan hücum esnasında Nr 
hangarın lıasarıı ugramış oıduğu 

bildirilmektedir. 
Bir lngiliz tayuaresi, yere in

mek üzere b !uııan Lir Alman 
nakliye tayyaresini mitralyöz 
ateşine tutmuştur. Tayyare mey• 
danında yangınlar çıkmıştır. 

Stavanger limanı ile yakininde 

1 
ki deniz tayyareleri ii.ssü de In
giliz taııyarelerinin muvaffakı -
yet!i hücumlaı~na maruz kalmış
tır. 

Stdkholın, 21 (A.A.) - P. yıter 
Ajaooı bilıdiı:',yoır: 

Henüz teey11üd etmiuen haber
ıe,.e göre, lnqa:z kıtautı Alma1ı. 
Zardan Oslonun 110 kiometre ,,.;. 
malinde bulunan Hamar'ı aım Ş• 
Zardı.-. Bu haberleri kaydı ihti • 
yatla karşılamak lazımdır. Bu· 
nuııla berabe,. mezkılr haberin, 
sarkta Norv .; kıtııatiyle İngiliz 
kuvvetleriıı ·n mü.•tereken faal • 
yette bulundukları hakkındaki 

Norveç resmi tebliijiııdeıı az son
ra verildigini de qoz öniinde bu
lundunuılıdır. 

Garp cephesinde 
( Baştarafı 1 inci sc;yjada) 

ve onu C/ıarnncuy civarında r'ran
sız topraklarına düı;ürmüştür. Bu 
tayyare mürettebatı esir ediL
miştir. 

Hava keşif 1.ol,arımı:dan biri 
beraberinde üç düşman harp tay
yares' bulunaıı Heinkel 111 taıJYa· 
resine hUcu11ı ctnıi~ ve onu ve 
/ıem de Messardımıt 109 dan bi
rim dilşürmüştıir. Diğer bir ııa
va keşıf müfrezesi 9 harµ tayya
resinaen mürekkep bir düşman 
teşekkul .112 hucum etıniştır. Bun. 
!ardan l\1cssarc hınit Fı ~nsız /ıat
lannın arkasına dilşiiriilmüştiir. 
Tayyare.crirııizden lıiri düşman 
hücumu tesiriyle irımiye icbar e
dilm.şse de bunun pilot" kaça.. 
rak kurtulmıya muvaffak olmuş
tur. Diger hücum tayyareleri
miz üslerıll€ dönmüşlerdir. 

Brüksel, 21 (A.A.) - M ni Mü
dafaa Nczarnı.. tel\ilıİ~.: 

Dün gece ve şafakla bera • 
ber, Beıçıkmıın cenup ve cenu
bu şarkısi mu.ta;calan ii..;tünde 

~crıebi ta• ııarderi uçmu~ıur. Bun
ların ekseri •• nm Alman ve iki
sinin İngiliz tııyyarelert oldukla
rı aııla~ılmıııır. 

Hava d.afi top1an aıeş açmıştır. 
Ber!inde ve Londrııda protestolar 
yapılacaktır. Dun Felemenk Li
burq'unda Belçika avcı tayyare
leri tarafından, bır Alman bom· 
bardırııan taııyares •ıin dü~ürül • 
a• 'l teyid ~d.ilmektedir. 

Bern, 21 ( A.A.) - Baı şehri 

uzerınden uçan bir Alman bom· 
bardıman tayyare · bcnrını kal
madığı ıpı hava meydanıııa , .,. 
mı<1e mecbur kalmı tır. Tay ıa
r n n dört kışıderı ıbar t olqn 

' ' ~oatıııı ı te ıf """e CJIİ> 
tan'lıtıı olunmakt-ıd r 

tii;ı..n. ve tı Si)it olunur. 
He.t yel' •C hilen cari motorin 

azami fia ]arına: 
Dökn c . ıJo başına 0,97 kururş 

Çift ı,;- ük teneke 16,71 kuruş 

- Ne yapacak, ;;imdi de limon 
yerine ça_ya sirke katıp içiyo>r! 

- Bir ihtiyar demird vardı, 
adı Horen mi idi, ne idi? Hani 
geçen yaz, bir ı:iin kalaycıyı ça· 
ğırdı da şu benim çürük di>;! ri
mi kaça kalaylarsın? Di;ve sor • 
muştu. 

ilave , dıf ni~tir. 
nu iiat ar sirketlerin bayileri 

bı.lw..ın r.1ahallerdeki en büyük 
müLti.'le memuruna ve mıntak.a 
ticaı et ve iktısat müdürlüklerine 
telgra(fa t bliğ edilmi~tir. 

- O şimdi dişlerini kalay !at· 
. maktan. vaz geç mi~, basmda tek 
tük kalan saçlarını lehimletmi· 

-----<>-----

Buloaı istan üzerinde 
uçan iki tayyare 

( i:i. ıtarafı 1 inci aa11fada) 
nas.ı,~ııe mezkur gazete, Balkan 
memkk.u.erirıde Büyük Britan
Ya elı ilerınin Londrada yaptık
ları gorü·mlere temas ederek di
yor ki: 

cPropa.1anda ile, Balhan mil· 
letlerınin zihinleri Skandirıavya 
hddis«:lcri1e Lağ/anrnak ve kor
ku W'rerek siyasi işler yapılmak 
teşehbi.,·rıde bulunu!duiju belli
dir. M:ık•ıt bugüne kadar işliye
mi!}en lnttin, o, muahede, ga
ran.ı ı:e abluka tedbirleri meka
niz1r~c ~Tnı harekete geçir. ı .ı;ktir. 

Fakat, Tunadan Anadotııya ka
der u•n. :ı bütün devıeııeı· artık 
İnq;.tı.~1eııin. ve 1' ansanın kap. 
1is!ernt.i taı1nin e.tmek ttr?~.ır.ttn .. 
da d ijilLrdir. 

Gaz,,tc bundan sonra, Balkan 
mem.'Cik.C" ~erivle tıCJ.ri rnünase • 
•b.{Llcr.ın .ksif cdi!tmesi ıkeyf:ye
tini tct.k " oderek di vot ki: 

.tıwi!ıcrırnin cenubtı şarkid kı 
iknsa<li ıC'nfaatlerirıhı pek meş
kılk o du ııınu Balkan memleket
leri ws<i 'k etmişlerdir. Bu mii
nasebeıle Yuqos!avyarıın Sovyet
ler Bırliği ile ticari müııasebete 
girnıe.ıi ı;r garp devl~tıeriııin ken
disinden e.,'rgediqini bu memle
kette •,anası sırf tesadüfi bir şey 
degildir 

Bu "r.'<>alara ragmcn garp dev· 
le(leri, "aresiz kalınca Balkanları 
iktısadi harbe salıııe yapmak!ar. 
çekinuoıyec<lklerdır. 

ye çalışıyor! 
- Karabaş nerelerde? (Ora· 

run ;,.aşlı köpeği) 
- Şimdi burada idi, kimbilir 

nereye savuştu kerata? Sizi gö
rürse deli olur. 

- Kaplan da meydanda yok! 
(Oranın tekir k"disi) 

- O da demin şurada kele • 
beklerle, yukanya doğru uzun 
atlama oynarken, duvardan aşa· 
ğı bakla t::rlasına ) u~ar.andı, 
hala ıtelmedi. 

- Ördekler bu sene daha çok 
yavru çıkardılar ı:aliba? 

- Onlar daha f zla idi amma 
g~(cn gün ikisini ('a~ lak kapınış, 
birini de hasarı çocukların biri 
lastik o'Ja öldürmüş! 

- Vah, vah, vah! 
- Ey daha, daha ne vv•, ne 

yok? 
- Ne olsun, h·ilik, sağlık! 

- Muharebelerden filan ne 
haber? 

- Anıan rica ederim, ben bu
raya bu akşam, artık muharebe 
lilrlarik davula dönmii; olan ka
f•ını dinlendinniye gcldim. 

- Haaa .. Pardon, pardon! Hay
di siz burada i•tedieiniz gibi ka· 
fanızı dinlendirin, ben de b'raz 
l.>a~ işe bakayım? 
Adamcağız, içeri gitti. Bi.r de 

ne bakayım, bal-çede sekizi, onu 
bulan müşterilerden biri, gaze
teyi alm da yanındakilere Yük
sek sesle h rp havadislerini o • 
kunıı.ya başlama•m mı? Hemen 
oradan kalktım, daha tenha bir 
köşeye çekilecek oldum, fakat bu 
sefer de kahveci, radyolu gramo· 
fonu kunıp ortalığı cazırtıya ve
rince bana da yol göründü. An
laşılan, bu, böyle olmıyacak, b•z 
ke dimıze bıı sene yeni bir yaz
lıJ.. uydurmalıyız! 

OS:IIAN CEJllAL KAYGILI 

Zaı(;rin çabuk temini lüzumu, faydaları 
1918 den 1939 senesine kadar 1 

ıtr~en ,amanlarda Avrupadaki 
büyük devletlere tiıbi memleket
lerdeki fikri ve siya•İ büyük de- ; 
ğisiklikl~r oldu. 1917 de Cusyada 1 
Çarlık yerine ihtıliılci komiinist-1 
!er hiık"•n oldı.lar. 1923 scnesiude 
İtayadaki faşistler, 1933 yılında 
ise Aluıanyadaki Naziler demok
rat idar<ler devirerek idareyi el
lerine aldılar 1937 de Cin istila· 
sına ba~lıyan Japonya hükume
ti, İngiltere, Fransa, Sovyet Rııs
yadan başka, Birleşık Amerika 
ile de en büyük iktısadl, siyasi 
ihtilaflar nıe)·dana gciirdi. Fe
ltnıenk hükiuuetine ait 70 mil • 
yon nüfus, çeşitli iptidai madde
leri ihtiva eden Suıuatra, Cavn, 
~arki Gine gibi A<lalarm mur 
kaddera lı me>elcsi, mezkur bü
yük devletlerin Jnııouya ile U
ızak Şarktaki ihtilaflarının bil-
·ük 'e tehlık lı kısımlanndan 

biri ııi tc kil eylc.r. 
Sı-.• ki harp ılcride genişler, 

diin) .ı mılletlc11 uıuc.ıdclesi ş k· 
line g'nr nıi, girmez mi? Bu t"İ'" 1 

bet, İngiltere ve Fransanın, de
mok:rasiniıı, garp cephesinde, Nor 
veçte Nazi Alıu"uya ordusunu az 
zaman içinde veya senelerce sü
recek harpte ycnınelcri esasına 
göre tayin edı'f~bili.r. l\iüttefik 
dev1etlcrlc İngU.rre ve Fransa :ı· 
ra.-ındaki harp uıars~, tedricen 
ve küçük ı.ievl•tler arasındaki 
ihtilaflı meselelerin yeni, yeni 
g•ni~liği ıahm&n edilenı.iyecck 
muharebeler doğurmasını bekle
mek icap eder. 

Bu sebeplerden, 'ıib ük demok
rat devletlerin kara, deni<, hava 
kuvvetlerinin garp C('phesindc 
ve Norveçte Nazi Alnıanyaya se
ri, knı 1i darbr Ier ihdirccek hare
ketleri, zafe•i çabukça lemin et
meleri lazımdır. Harp sahaları
nın genişlemcıncsino btiyük ve 
kat'i ça,re. şüphe edilemez ki, 
müttefik devletler'' A!many ya 
karşı zaferi senelere değil, ayla
ra taksim ile k:ız~nmak planını 
latbik ctmclcrı, tahakkuk ettir
meleridir. 

HA İT ..,,,1 ••• .iK 

I\!şa .masanın üzerindek.:ı çuı.
gırağı salladı. (rl,Jen yavere Mü
nir babayı işaret ıettili: 

- Alın bu dervişi .. aşagıda belk,. 
!es.in! 

Mün;r /baba, yav rin ardı sıra 
paşayı kar.dilli teme.ıınailarl.a se
hl:rnlıyar;,,ık odadan çıktı. 

Sw;lu dCI'\·i:şLr Lıker ~a'<er paşa.. 
nın huzuruna getiriliyorlar, bir
kaç cün,lelik \ı'r so.-guyu müte
alnp ~·k.rar bekle<l lclerj odaya 
gönderip yorlardı. Paşa. 
Şu !istintak faslını çabuk bi

tirmok; ıbüyük bır ',;;tiya:kla a
radığı fak"' nasip aldiğı gec<ınıiıı 
-eırtesi gü·r~ündcn i1~aren bfJ.tün 
gayıretine rağ'm.uı il> r defa daha 
görmiye >muvaffak olamadığı 
Reng,.gü1ü karı; ına gdırm •. ık, 
ıka 'ibinı_. hak.m olan haı~I trı sa
hibini, lbir mıııM<ıim ~Jıi lıuw
runrla sorguya çekmek, tahak
kürre meyya1 bi.r aı;kın mevzii 
lb..r ı h,tiras salın .ısıni kurm&k, 
net.cede do. Reni! gül ıle anlaşmı
ya v,ı.r.maJı:. ga,ı.sin.ı gl.ldüyordu, 

Den.:şler sı.ra:;ilc w;·guy<ı gö
türüJüı,keııı, aşağıda, ma~yn bö· 
lük! .. inden bir od;ıd oc:d ,, en 
Rcn>ı4!l.ll de hiç akluı<!an ıı,ı >çir
mediği r.>:r tesadüfe• UgrJmı.ş, (S· 

kı kocas:le kaqıbşınıştı. 
M;;heyn katipleri, tahkikatı gÖ

rük.:,1 lüzum üzerin- ı sıar,.v<la ya
ıpıL .. 'Ctk dı-rv~ h-a\ .. ~... ~nııı bU lu 
ve şalh;Lleri arrusııwa lıarikuiiıde 
güzel ve genç h r kadının ınev
cucil v diru ağalardıa,ru öğ'rer:ıniş-
h.-, genç ve ırüıı.I ıkadıı.ın k..,,alı 
.>u !:mduğu odaya tıeker ttker gi
derek kapıdan gözetıemi l r. i ·
:.ı Tınden biraz cesurcaları !kapı
yı açıp lbir scıy arı;omıu~ gl1bi 
llıir jem1e Reıı.gigillü: 

- Geçmiş olsun lıanrmefendi! 
Cü..nlesile konuşt;ınn2k ilik· 

ımislero. Hata, :ı.kş:ııroki al!lc..ıfün 
tesiri altında bul un n R.ııgigül 
n<ı ıbu sözlere, ne de iltit:.ctl<ıra 
zerre kadar ku~ak asmamış, 'bl-
ri111 ooooırüp ötekıni y;,l.tıgı s.
ı<r.raldrın dı..:nanlaırma dal;ırak 
ru tallııkkaıt faslının neti<X'si ııi 
lll lk] YQrdu. 

Ağır ıbaŞ!ı Sacit, .r ,çeri. bir 
dışarı dolaşıp b:ıl~tı.:koa kxıpuk 
cı.lınlelerle birJıiırlerın ·: 

- Ne kadın de;iW mi? 
- Böyle Bektaş; fı.karasına 

nice zengiruer kurban olsun! 
- Kadın değil Met! .. 
- Teveklo<li değil.. Beki~ 

sırrı. ıçın çok cazip derler., Bu 
caziben.in bir tecelli.si de içc-rd.e 
oturuyor.! 

.Şeıltlindekıi sözlerin aheııginıe 
uymuş! 

- Ne var? 
Demiş, sormuş, aırkad<ışlıı.rının 

.birbiTlerinden sözü kap:.r:ık Reıır 
gigülü ımet.hetmeleııiı ka~sında 
şiddetli lbir ınexaka d~müş: 

- Şu karlını bir de ben göre
yillı. 

Diye Rengigülün bulundağu o
daya yürümüştü .. 

Rengi gül, açılan J<apının ön ün
de eı;ki Jcocası Sacıdı görünce 
Urdenbire akaydisın.I kay'betti. 
.Kaşları çatıldı. Hıçbir şey söyle
rneden çatık yüz ve zehirli bir 00.. 
kışla Sacidi tepeG.en lırnağla si1z
dü .. Delikanlı u~radığı ani şaş
kılı.klaı kapı eşiginde mütcre<I • 
dit bir tavır takındı.. . .k.engilgü
lün ıaJd,rn.ıaını:Wı.gı:ıi,a Juıır:şılık 

bir ';}ey söylemek, ıbir i<ki cunıle 
koııu__<ımalk ihtıyacım duydu. E
zelı bc;3.I:ıat ne kapıldı. Aiız nı 
açtı; 

-- Ma: ailah ~ efer . r i
~ay • m bur.ada, şu m.;ıbe\ n 
ire·m ı a ınsanl;:ı;ra l< 
lı.r "°""ında mevkuI mu göre • 
cektım? 

dinizin misai>r hey/ô t dıye sec;ip 
.Sü tlücc dergahına yolladığı ııay
dut bozmru;ı denışlerin çıka.dığı 
h.r hadise var. Ben de bıı.nun .<>a
hidiyi.m .. 

- Sizin Sütlüce derg ·ınında ne 
işiniz vardı.? 

RE'r,gigül, zoraki. şuhluğunu bu 
sualle iffi.ybe.ti. Tek:rac catılan 
k.aş!annın altında gözlerini tP.:n 
bir a.sabiyet ifadesı.:e kımıldata
ra.\ mukabil bir sualle eski ko
oas ıa .;ıkıştı: 

- .dıı.nu sıonruya. sızin ne nıık· 
.k:uıı z var? 

Sacit toparlandı: 
- Ne hakkın var da söz mü 

.kurı:uım? Hünk.ir Hacı B •ktaşı.ıı. 
lbir bendes~ Merdiv, ıı.köyl.l der
gahının muhibbi sııfa.tile soruyo
rum .. 

- Bwıa da haıkkınız yok! 
- Var ... Rengigül t-:ınım. Eski 

ıralbıt.a.1anmızdan, ne evl.ilıik ne 
de ayni mürşitten etek tuımak 

va..i relim.izle değil, şu anda beııim 
tarik.at.i aliyyei lbek!.at;iyeye in
~bımın dev:ımı, buna kıarşılık 
s:Zin bu ma.zh=ıyetten mahıum 
l>lhluııw,uıı uz •bana· şu suaJ.ı. sormı 
ya "af.i derecede hak veriyor. 

Sacit sustu... Sö•O'rinın gen;; 
!kadının üzerinde ya,p'ığı tesiri 
kıOntrol etmek, ona d~ ... ün:li4;.ü
nü tek:rarlı.yaraık yuzüne vurmak, 
böylece hakmı bulunm::.k gayesile 
sükiı twlU sürdürdü. , Rcngigül, 
ehleh <erkeğin mak.>~ını, bu söz
:lcı~ndeki iı asını ımlamı.ştı ... Şu 
geçirdığı ez::. sao.tknnin, beklen
miyen tes.adüflerle had:seıu;n iş 
.kcn~esine sadece b:r insan·sıfat le 
.kat1'ı:nrnak lüzumwıu duydu. ba· 
cide, Layik olduğu cc\·abı apa
çık bir :ifade tarz:ıe vermek içın 
ı.şi kurcaladı: 

- Bu ~özleıtıniıilm bi:r ı;ey 
anlama.iııın küçük bey! 

- Anlatayım .. S,zin hlçb.r tek· 
ıkeye devam etımenize imkan 
yak tur. 

- Neden? 
Sacit bir kahkaha ı;avu.rdu: 
- Şu insanlar rııe tuhaf mah· 

lı'.ıklaTd.ır .. B:ışj;ırında:n geçen hıl
dıseleri ç:ırçabu;k uuı.turlar .. Da· 
h;ı, buğu.>u üzerınde tıiten Abucıl
fettah paşa hazretlerı..run nasıp 
ld;ğı geceyi hatırlıyorsıınuz de

gk mi? 
- Evet! 
- Ert<Jı günü geçen hadiseyi 

de h tıı-lıyorsunuz? 

- Evet.. 
- •Dü.şkün. lüğün kapkara 

daangasıru. alntnda ta.,ıyan bir 
.kıadının arlık ıte4'.e 1<$ılaınru 
çalmruıındaki maaı.aszlığı da ken· 
deniz pekaliı \.Q.kdır edcrson.:~ de
ğil mi? Biraz oo1'ra huzur' n.n
da sar~uy a çekileceğiniz A'bdül
fettaılı Paşadan da utanmıyacak 
ID':;ınız? 

Rengigı.il ayağa kalkt~. C#.>nç 
ıkadında t:;ı~ Merclivcrcltöyünde 
l<. dergahta dü.şkün edıl,,. :ği gün, 
dara ı;;ekildıği ta ,u vardı... E
lindeki bitnıiye .} üz tutmuş si
garadan :bir nefes daılıa çekti 
Yere attı. Sonra, yüzüne tükü
rür g;bı esk.:ı :ocasına halkaret 
do!ıu kısa fakat ve;:;z :bir cümle 
'le i:>u faslın nihayet bulın.wını 
aınlattı: 

- A.l·ka.suıda hangı menfa.atin 
gizli olduğunu hala öğreneme
diğim bc.r perdeyi maalesef tari
kat <!ı:koru 1nde kaldırdınız .. 
Bir şey sö:l~ed ı. Beni düşkün 
etL niz. Yine ses ç =adı:ın.. 
Haıta ve haksızlı.ğı en iyı taıı:r.cr 
eden usta, zamandır. Bu,;ln, •l-0 
ıımıhlbbin değil, yüz!CI'C€ h
u..n önü ·e o tk:iıra damlıQ o ru 
ı; :U~niz düşkü:.: lüktcn ~ ıl 
ı..:.m... 

(Arkası var) 

SAl"FA- 3 

Suikast 
arbi 

ı Ba$maka, den 'eı•a n) 
si O ·lo civarındaki Horlon d~niz 
üssüne rahat ralıat girmi&ler, o
radaki r 'ol'veç gemill·rıntlcu 0-
laf Trig\'8son birer torp•U.~ l;uı
den'i ,.c dcnb:altı geul•i<'"riııdcn 
birini batırmıştır. Fakaı dıgcr ,\J. 
man genıileri Ü,:,Jo,ya asAe.l c;ıkar
mı~lar \'e Oslo'yu 150J k;şi ile i~
gal etmi.;lerdir. Noneç [cna !ıal· 
de gafil ~"larunışlır. 

Fakat, Norv<çin ''e Daniınar
kanın uğradığı ikibet. Alınan • 
~anın bütün koııışularınu-' göt • 
lt;rini a\\)nı~tır. Der nıenılcket, 
ayni feci .,,ekilde gafil a\'lanma· 
n'ak için h31'ekete geçmiş, i •. 
nçte, llolandada, Belçikada, ls
viçrcdc, r.Iacari!<ttanda, Yu0 usl11V· 
yada ve Roınanyada1 ... ·azi sui • 
kastlcri hazırlandığı görülmüştür. 
Her ınenılckct, ecnebilere, bil -
hassa Almanlara kar~ı sıkı ted· 
birltr aldıkları gibi, yerli Nazi 

artisi mensuı>lannı. Alınnn 
prepagandasına aJc-. olanları ne• 
zaret altına alınak ve.)a h p~Et· 
mek gibi şiddetli hareke<k-:ı~ ıe
''i'~~ül n ecburi,yetindt.· kalmı~ -
!ardır. 

Gestapo denilen Al'1ıaıı ıı.ıli< 
ve hafiye teşkilitına uu·ns,ıp ol· 
dukları tahmin edilen '" a ker 
oldukları, Alnıan ordu~u 11\lll -

~uplacının dainıa kazık gıbi dıın 

dik duruşlarından re•ıniı~«ı,it p
par gibi yilrü)"ü~lerindcıı, serl 
sclU.nı veri.şleriııdeu brlli olau 
bir takım adam!Jr, sc,ı,,ah \'C· 

saire bahanı.silc bütü:1 Alınan
;ya~ya nııic::ıvir nıenılckl·tlcrt.• ü
şi:~mckledirlcr. YugosJa,) ll) a 'e 
Roınanya:ya bu çeşit hinlt..·ı-h.'. Al
m<.iaın gclınesi, bu nıen1lekctltr
dc büJi.ik bir cndi~c uyu11dırnıı~
tu. Dolanda müdafaasının esa
sını teskil eden bentlerin su ·a 
bo~ma tertibatını bir baskınla 
ele geçirm<yi tasmim eden Al
n1anların le.ya HoJandah Alınan 
ajanlarının me\"cudiyeti. llolan
dıı hükumetini ınemlekı tte örfi . 
id.:!re iiiinına lll<'Cbur etmiştir. 

Alnıt.u casusları da, bütün bi

tnıaf ıneınlekctJcrde iıLünıi gaJ
rcıle çalı.ı;makladırlar; bunlar, 
bı hassa mrnılek.-t halkından biı 

takım ha;nıeri elı.ic etmektedir
ler. İsviçreue nıe,~dana ça.karılan 

büyük bir casus ~cbekesin<, İs· 
vit:rc yarba~·larından birinin de 
dnhil bulunması, bu memleket· 
te büyük ve haklı bir heyecan 
n)·andırmLJitır. 

Almanlar, bö,·lece, sinir harbi 
ne, bir de suikast harbi ila\'c ct
mislerdir. nu sııikastlcı" kur
ban olarak seçtikleri .ııemleı..et· 
leri {Bhucak yere sc.a.n~ek i~: .. 1du 
Norveçteki ilk muvafiakı~ etle
ri <Kaleyi iç.inden fethetmek \'e· 
ya yıkmak• usulünü iizamı şey .. 
lanet ve ieı;kiliıtla idare etmek
teki azim ve cür"etlerini artır . 
nıı>tır. Yugoslavyanın sabık B•ş· 

vekili Stoyadinoviç'in hazırladığı 
suikast de onların eseridir. 

Hizim memleketinıizde de, bir 
taraftan rad)·o ile diğer taraftan 
Beyoğlunda· fransızca çıkan bir 
gazete ile sinır harbı f&aliyeıle
:rine devam ediyodar. Ba~ka giz· 
li faaliyetlerinden de bihakkin 
şüphe edilebilir. Çok mütcyakkiz 
olJuğuııu bildiğimiz zabıtaınıı;a 

cnıin olınakla beraber, :;on dcre
<c <likkatli \'e <iddetli danaıı -
ııı.k azıuıgediğiııi tekrar etmek
ten ke.ll.dinıizi aladııyoruz. Tcu 
'ir, ifsat, hile, casusluk, sııik•>t 
ı;'bı. bütün naınerdane silihları, 
bitaraf "e hatta dost ;tcçindikleri 
nıilletltrc karşı sistenıaı,k bir 
ı.urctte tatbik eden ''aziler, kor
kulu insanlardır. Onlara müsa
maha \'e nusafirperverlik l;Ôb· 
termiye gelmez. Bunlardan h r 
oy bcklcncbileccği içın yalnız 

hükumetin aliıka~ar daireleri ve 
memurları değil, bütün Türk 
vatandaşları da çok dikkatli ve 
hassa olmahdırla.r. Nazi propa
ı:andasının hedefi, sinjr]eriLlı:zi 

bozmak, Büyük J\lilli Şef İsmet 
İnönünlin el.rafında toplanan 
Türk birliğini bozmaktır. Kiıh 

kurnazca killi acemice yapılan 

propagandalarla ileıi süriilen ri 
yakar sözlerin bütün hedefi, bi
zi sırasile tereddüde, ıiplıeye 

vo teCrika)·a düşürmektir. Jıu \'8· 

ziyette lıer Türkün \'&zifesi, inan
mamak, aldanmamak, dikkatli 
\e uyanık olmaktır. 16 ncı piya
de alavunıznı Taşkı~lada oldu
ğunu askerlerin )·akasındaki ııu· 
nıaradan okuyup öğrenen casus
tan :ıiyade, Türk 1nillctinin ınane .. 
vi)alın.ı , .• birlii{ini bozmı~a ça
lışan propal{a d cı daha tehlike
lidir. J\lilli birlığı;nıze düşman o
lanların htitiia ga ret! ini bo
sa çıkaruca bir u mıklık gos· 
tcret nı. Turk \ ııfand .... ı, bu, e· 
n n ınilll \'llZifendir. 

ABİDİN DAVER 
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Tarih ve Gurur 
1-Edıi devirlerde ııef•n hadiecler buııünlıü Alm•-;.

ııururunun aonanu pelı hayırlı ııöatermiyor 
- YAZAN: ZİYA ŞAKİR - -

Son Osm<ınlı hükürodarlarırun 
.ck"\'rinde, ·iyi bır adtıt vardı. Pıv 
ıdişa.h, selamlığa gidc"'kooı (Hade
mei hU<rnay.un) bölüğü11>:1 m<rı.sup 
afü kişi padisahı tı>.kip edtrler, 
ikend.si.ne iş'.11tırecek bir sur.~!00: 

- Pad.şahım! .. Mağrur olma .. 
S ırulı:n büıyük ... .Allıailı \ \.aaar. 

D ye bağırırlardı. 
P<ık çok kötü1ükleri ara>Jllda 

ooo;ılsa bu iyi usulü kabul etmiş 
olan oabık hükümdarlarııı. - V<'~ 
kıv sahte bir nüımayişten ib<ıret 
~ bile - bu harekEltlerini *la 
çok uygun buluyorum. Ve iıır 
ıs::ın gıırurunun en taŞkın de
;r;:ıcekırine kadar çıkarak ııözleri 
kararan bugünkü (hükümdar) ve 
7ahut (hükümram<) !arın, niQin 
bu usulı.J J' ayet atmediJtlıerine ta. 
accüp ediyorwm. 

Radyoda - bilıhassa - Allınan 
iı\janslarını dinlerken, insan va. 
kit vakiıt dudaklarım bükerek: 

- Bu kadaır mağrur olmak iyi 
değtl. Gururun hasını., (A'.Jllah) 
dır. 
I>Mıek.ten kt.ııdini alaırruyoc. 
Vakıa bugün, öyl'e b;,r devirde 

~şıyoruz ki, ıbazan (propaıırunda) 
1\'1-ı ('blo:f), en büyüık tqplardarıı ve 
6'-ı korkunç dretıw11. ardan daha 
müess r j:ıJer ,!!örüyor. Fakat bun
lar, yıırtsı vaktine kadar yanan 
mumlar nevinden obnaımak şar
tliy ı.e. 

(Mukaddes tari.h) de, gök yü. 
rıııi.ne merdı.V'tn kuraxak. (v-~ahut 
~bil) kulesin; ya'l)aırak) AJ.1alıa 

>dk a:tan (1(1.l!rllr) un pek kockunç 
!bir aki.b.lte uğradığı yazılıdır. 
IBu efsaneye clıernmivet ''"o:ıiline. 
'1e bile, (gurur) <kııı.ilen zayıf 
;a8utlılıj!ın insanı hem ptk kor -
lkunç ve ilıem dlJ P'ek gülünç a -
k bml...··e düşüreceğine dair ta.
r•hl.e bir QOk misal~ı· vardır. 

1414 cihaaı. harb..nde Alman oc. 
dularınm lbaşlJ!llda bulunan (Al
manya İmpaTataru), silfiltlann 
futti.nl.ı (Alla.h, bi.zianle ... ) <fye 
küçiJk ibir cümle yazduımı.ştı. Bu 
cüımllede, a<ı çok bir "tt.ıvazu e:;eri 
vardı. &günkü - Cihanşümul 
oiması pek muılıteınel o1'an - şu 
!korkunç ha:rı:ıte. ~ru ordunun ba
pıra l!'eQlnİŞ oJ.an Naıı İmpaırato. 
ru ıs:ı, 1'Eok başına, büıtüııı dünya.. 
nın tepesine yıJıdının yağdımııya 
çalışı yar. 
, Vakıtzy.Iµ bizde de (4 üncü Mu
rat) denilen b.ı- padişalh vw:dı. 
Gururundan kaıbına sığamıyan 
bu mağrur hükümdar, yer yü
ız.ündıe kend.ionden lba§Q<a hiç biır 
hükiimda.rııı:ı m.ıvcqdi.yetın; ta • 
mmazdı. 

Bir gün, garip bi.r valk'a olidu .• 
Pad:.şaıh, sa.rayında d!ururken, 
Sahpa:Z>arı önünde OOn.i:rli oJ.an 
Fransız gemi.korinden b'.rde~bi.re 

atı.hnıya ·başladı. Hiç bEik. 
İILnıilıniı)"n bu harekr-lt, sarayı alt 
Ü<.t atı\i. P<>dişah, mesde,i an
anr:ık ve icaıbına göre muame1e 
~yapmak için (Bostancı Başı) Yl 
f! .milı..tt e ııönderdi. 
Bostancı ba.şı, .:.lık Fransız gem;. 

s.ne gI.N:r ııi.rınez, bir delikanlı i.. 
le karŞl!astı. Vıı derhal isticvaba 
ba~adı: 

- Bu taplar niçin atılıyor? .. 
- Biz.im padişaılıın bir oğlu o]. 

du da, onua iQin şenli!k yapıyo -
ruz. 

:&ostancı ~ı, şaşırdı. Sonnıya 
mecbur kaldı: 

- Yer yüzüaıd • t\.k bir padisah 

·vaı·dı.r. O da,~ u-sLıru.yda oturur. 
Sı.<:.i.n padJ:;<ili klan oluyocr:? . 

- Fransız Kralı ... 
- Ayal, senin Fransa deci1ğin, 

bır (eyW.ot) cfü. Bizim padişahı
mız ıse, şu ııök 'kubben.n a1tında.. 
ki Y'(tr yüzü.nim s.1hı bidir. Dunek 
ki sen, pa~cJıı.ı1JiZl t®~~rruyo:- -
ı;un, ha ... Öyıle 61'., dili; önümKc 

Dedi Ve derha1 top s<sleriırıi 
kest~clikten sonra, Frruısız elçi
sinin oğlu olan o d.,. ı l<.anlıyı alın
ca saraya get;rdL llııl>SkMi. 

O asrın cıalıH ka1:alarında böy. 
1'e lbir kava•k yelın n esrn~si 
,lk)'ı:ı;>lnn®naz. Fak:ııt bugün .. Artık 
!böyle zafere feruşane gururlar 
karşısında, kahlı.allıaraT ceza olu.. 
ıı·amaz. 

Maamafiıh, o dıEıvirlıEırde de -
~n akşam Alman Ajansını ve> 
ren sipiker'in -tabir. veçhile -
(ya1'dızlı dolııruı.) lar pe'k kolay 
yu1ıturulmazdı. 

(Yer yüzünün t€k padişahı) ol.. 
ıdu~unu zanedı:n - yukanki sa.. 
tııı'larda arz.;ıtıf.iıiiıın.iz - ( 4 üncü 
(Murad) b·ır güaıo, lfihi<llandan ge.
m elçi (Aleksandır Terzebines
<ır;J yi huzuruna ikıabul .etıt.:. Pa.. 
dişah ile s<f!iır m asında, aynen 
ııu muha'Vl<tre gt.ı:tj; 

- Matlubun nedjr? .. 
.;-..Şevketpenah .. Kralını namı

na, eSki mu alıcdderin '&ıs!anna 
tevftkıan 'ki hüküm .• t arasmdak 
itıti.failu ıt.ecd.t ~deceğian. 

- Sus ... Sul.hıten ve i1tiiakian 
~il, harpten ve sderd.n bah -
ootımehsin. Kralın, vergi nnni
ye muvafakat e"tıın.dikçe ... D n.. 
)1.6ter lst:hlcfunlarını kiımilen 

!hadım' .. ylcdikçe... V ~· bahusus bü · 
ıtün Kazaık aırı kılıçtan,geç:rme
diıkçe, onunla benim aramda hiç 
bir cl<>stluık olıaıınaz. 

Elçi, bu ağır hakarde tahi<!r
mül edoınedi. Ölümü u·cfö ..:ti. 
Kiiııni.I aısaruara yakışan bir sü
ikün ve hidedtl<'.: 

- Şevke1ımeap!.. Şu halde, harp 
11.en ba.lı:;td.d;m .. 

iD:ıclı. 
Padlşah, b.rdenlbi.re ır.ır.:aru. 

DetV:ıal (jlini, kılıcının kabzasına 
dayadı. l\fal{fur bir eda ile: 

- Vay ... Bütün nıillıetıleri kılı
cının karşısında titrıyen b r pa.. 
disah old~u unutuyor mu -
6Ull? .. 

Diye, bağırdı. 
Elç; Akıksandır, sUkütu.:ıu l:ı<xı

madan cıt.vap verdi, 
- Evı.ıt ... Si:in, büyük biT hü. 

kümdar olduğwıu biliyorum. Far 
kaıt beru buraya ırönderen Kra
lıan da, bir h-ü>ki1mdardır. 

- O halde ... Git, Kralına söy. 
le, sayısız a9kerJeri.m Leh sfanı 
baştan 'başa çiğniyeceık 'hn tru-aiı 
kan ve aıteşe ~-...receMir. 

Elçi. bu mai!rurane tı.iıdide, şu 
gafilane sözh:rL~ mukab!le etı, : 

- Şevk<>t.meap!.. Ordul=ozın 
hakimi, sizsiniz. Fa.kat (;ı,afer) in 
halk imi, (Anah) dır. 

nro;. 
4 üncü Murat bu lı.<ıkimanc 

sözler karşu;ında, nasılsa insafa 
,!!eldi. AkJfuı~ daıvranarak dlcT
hal ydkenleni 6Uya irıdirdL Ba. 
şını, e;trafındaki vezi.r'.lerine çevı
rerrik: 

- Ah ">e olurdu ... '\~.ızirlıE.- ı -
min a:rasında, şöyJ,; bir adam bu. 
lum;ayc!ı. 

Demek mecbur.) 6ü h:"6etti. 
ZlYA ŞAKİR 

İstanbul Defterdarlığından 
Dcfterdarhk bmasımn bulunduğu mahallln soğuk cemıe tara

fındaki cüınle kapısı ile duvarlarının 624 J.ra 70 kurnş k.:~itti ta
mıraCı ~ııl<: eks'ltm.~: konulmuştur. Eksiltme 2 mayıs 940 perrmbe ~U'l:U saat 14 de Melli Emlak Müdürlüğünde toplanııcak olan 
ornısyonda yapılacaktır. 

Muka,~ ·I eksiltmı b d lık · c • ' h · ı$ar1aııa ~-' · .. .. ~, ayın ır 1.Ş.ıerı umumı ususı ve fenni 
.. k ime _keşd! ıf ~u.lasası ve sair evrakı milli emiak müdürlüğü 4 ün

cu .a eırıın ~ l\<>rulebujr. Muvakkat L nnina.t 47 l:radır. 
Ist.:U ler1n muvakkat teminatla biri kte bu işe 16enzer 500 lira

llık _ış. ya~ıklanna d~ı_r ıd~elerd<"r! alınış olduık!arı Wb:kalara müs-
teniıd,n Istanbul Vılayetıne .müracaatı ·'·silt t h. d 8 ·· ' al .1.1. ·'-!' · a '"'il. me ar. ın en gun 
evveJ ac""""n eıı ıyet ve 940 yılına aı• Tıcar::t O·'· . ·k ı 

J · l' d '' · UiiSI 'es. a arını 
•braz et.m~' ... ::= ır. (3053) ---

Böbrekler?,e'.'. idrar tor~asına ka~~r yollardaki ha~talıklerın mikrop
Jannı kokunden temızlemek ıçın HELl\IOBLO kulJanınız. 

Eobreklerin çalışmak kudret;ni arttırır. Kadın, erkek idrar zorlukla
r:nı: eski ve veni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
sık ıdrar oozmak ve bozarken yanmak hallerini Piderir. Bol idrar te
m,n eder. İdrarda kumleırın, mesanede taşların teşekkü ':üne mani olur. 
DİKKAT: H~Ll\IOBLO idrannızı temizliyerek mavHeştirir. 

Sıhhat Vekaletınin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

- JALG.\. ll!:UNl..UUO -

7.A.Q. ıt.e1 a. lHU ...._ M &•· ı 
r.A.P.11.11-. NtJa.... •&•. 

1111-. uaa.. iM&•. 
~·~~~~~~~~~~ 

22 Nisan Pazartesi 
12,30 Program ı:e memleket 

saat ayarı, 12)35 Ajans ı:e nıct<..
oroloji haberleri, 12,50 Müzık: 
Muhtelif şarkılar (pl.J, 13,30/H.
Müzik: Karışık ıniı:ik (pl.J 

18.- Progra1n ı·e meınıekft 
saat ayarı, 18.05 Mitzik: Radyo 
Caz orkestrası, 18,40 Konuşma 
(Çocuk Esirgeme Kurumu tara
:ıınctan) lH,51> Serbest saaı, 19,10 
Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 19,30 Mü· 
zık: Çalanlar; Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Reşad Eser. 

l - Okuyan: Necmi Rıza A
hıskan. 

1 - Peşrev, 2 - Şevki Bey -
Uşşak şarkı: ( BiT meleksima µe· 
ri), 3 - Lem'i - Uşşak :;arkı: 
(Seni arzu eder), 4 - Şevki Bey -
Uşşak jarkı: (Ey gözüm ağ la
m"), 5 - Dede - Şehnaz şarkı: 
(Sana ey canın<.n canı), 6 - Tan· 
buri Cemil Bey - Ş€hnaz §arkı. 
(Feryad kı feryadıma), ı - Saz 
semaisi, 

Il - Okuyan: Semahat Özden
.ses, 

1 - Cevdet Çağla - Şevkefza 
ıarkı; (Hicran gibi alemde), 2 -
Osman Ebic - Şehnaz şarkı: (KaJ.. • 
bim yaralı), 3 - Hacı Arif Bey -
Suzinak şarkı: (Papusuna ermek 
üzere), 4 - Hacı Arif Bey • Su
zinak şarkı: (Yeter hicraıılı 
sözler), 5 - Mustafa Nafiz. Su
zinak şarkı: (Sensiz bu sabah), 
6 - llfustafa Nafi: • Su:inak şar
kı: (Umitsiz bir sevişi~•. 20.15 
Konuşma (fen ve tabiat bilgile
ri), 20.30 Müzik: Çalanlar; Ke
mal Niyazi Seyhuıı. Fahri Ko
puz, İzzettin Ökte, Ceı:det Çağ· 
la, 

I - Okuyan: Melek Tokgö:. 
1 - Sadettin Kaynak - HÜ· 

seyni şarkı: (Göres.ıı mi qeldi), 
2 - Dede · Hicaz şarkı: (Şu köy- , 
!ünün yosma kıoı), 3 - Bedriye 
Ho~gör - Hicaz şarkı: (Mümteıiç 
~kıml1'). 

11 - _Okuyan: Musıcfn Çağlaı·. 
1 - Jsmail Hakl:ı Brıı . Ferah

feoa beste: (Çı.wloyan · cıııı si - · 
r4le), 2 - İsak \·arcn . F•rch- ' 
fe::u ~ark" (S<m,·rmd.: içıııJ 3 -
Yesari Asım. S.ı:tani yewi,; şcr
kı: (Biz He.l./bP.?idej, 4 - İ~1'l.ail 
Hakkı - Ferahfı:. a ~arkı: (.w.:,. 
tapta gii:eı olur . 21.- Miı: k: 
Karadeniz t·e /'r.. ı,aliSi türki• 1~e 
oyun hf.t·alcrı. Mu=affer 'f'',raılı 

Ve kemcııçc; Hnron Sözeri. 21.l!i 
Konser takdimi: fHalil Bfd ıi Yo
netkeıı. Müzik: l."odyo orl, .. stıa. 
sı, (Şef: H. Ferıd Alııar), <2.15 
Memleket saaı o:ıarı, Ajan, i;a. 

berlcri; Ziraat, "ham - to1ı:ıı.ıaı 
kambiuo • nukut ~orsa,•ı <f.tıut), 
22.30 Müzik: Cazbaı.t (pi.). 2.125/ 
23 . .30 Y annki program ve kı,pa
nış. 

Sehhor ve Cazip 

T eni'ni Nasıl 
Muhafaza 

Ediyor 
10 Hnelilt 
i:ı:diııafl•n 

aonra 

R.ır kadın - ha1ıta 40 tan yukarı 
o ıanlar ,bile - açık, taz·e- ve ku
sursuz tbir tene. ~.!11ç kızların 
·bile ı :Cı har edebilectgi ncrm:n 
ve ywn.usak bir cildi: malik ola
bıı..ırler. Bunu, TOKALON il'f' 
t<rlav''., - günde 3 dakılka - 10 
gü de ıraranti edebil'r. 

Her akş:ım y,;bıaulan evve 
cild UDSUrtı olan pcın.b rerok
t-eki TOKALON ikrcı:n1ni ikulia
nınız. Tcrki:lıınd \·;ana Ünı
'\1.ırs ı!esJninı mc hur ıtfr pc-ofc
sörü tarafından kc·if ve BİO
CEL, tal:>:r edi~n kıynıttin genç
li.Jc cc heri vardır. s;z uyurhn 
cı 1dinizi besler ve gcnç,.~tiT" •. 
Buruşukluk ,arı ı(d rir. Her sa
ba.lı da ya:ğsız beyaz renk! ıki 
TOKALON krerrUn. kullanınız. 
Siya:h 'ben!eri er ~tir v aÇJ'k me
sam<.' ri sıOk 7aştınr ve cildi yu
mu 2tıp gc.r.0ç!cslir1 r. 10 gün zar
fında mfümıir b:r nıı.f\ice <.~'Cle ed<.
<t-'ksiıu. 

iKDAM 

.,......., Tarihi tefrika: ____ , 

ALLAHIN ARSLAN/ 

~ ----. ı 
1 

- Ng,. .;:c: -· . _ o/•.ı:•n· Z~YA ŞAKI~~# 

L 

Talha ile Zübeyrin sözleri, halk 
üzerinde büyük tesir yapıyordu. 
E~er memlek,: n vaz ~·et. tabıi 

•bır halde otıaydı. h.ç şüphe.> z kı, 
(Ali) bu >ki esk. arkadaı,ının ıa-

:ni redd trr..ıeu.di. Fakat, şu 
a·nda bütün i.tlam mc\.ıJeketlE.ri, 
adeta bir anar~ içôrıde fö. Emc
vilerin :rer, yer csyan w ihtilal 
çıkarmaları, çok muhtemeldi. Bü
tün gözler, (Ali) Y:• çevrfünişti. 
(Ali) se, 'bütün m<s'uliyeti üze
rıİnA2 a lmakotan ihlt'traz IJtmel<te 
idi Güzide e&haptan bazılarını 
ikend1:sine müşavir alarak bun -
!ardan mürek!kı,ıp btr (meşveret 
lllll'clisi) toplanıaık ·is~ yordu. Re
sııJü Ekrem (Cennet) ile t:tbşir 
et t j ğ i (Tallı) ile (Zübeyr) 
is<·, (Ali) nin bu lfilıkrine en uy
lfUil ııe.lyordu. 

Ali, bu t.elkliie derhal iıtiraz 
e1ıti: 

- Olamaz, s zi, k\ nd:ımden u
zak;aştıranıaım. 

Dedi. Ve sonra: 
- fülivorsunuz ki, hm, nı;Meote 

şahsan bir arzu ve raA;oot göster
medim. Anco.k, hiıliıLt mevıkü -
n.in uzun zamao• boş kaltmaması 
ehli is'0ın arasına bir nofak tohu
munun sa'lı.I.maması için bu a.~ır 
yükü taşımayı kabul ı ttim. Hal
buki bunun manevi mes'uliyetin; 
taımamiyle üz,>riııne a'1acak ·kadar 
düsünces.z değiLm. Herhangi):),
şeri b.r hisse mağlüp olarak bir 
ha•tada buJunabilı rian. Buna mı.y
da.> vermemek iç ın daima sizin 
g;Ji arkadaşlara .muhtacım. Onun 
,jçin siz; yanımdan ayıramıyaca
j(ım. 

n:ye fikr.ni ı zah <Mi: 
Çc.lc gariptir ki, Tallıa le Zü

·b.·ır, buna derhal >timadsız:ık ma-
11asın1 \'erdılcr. Her .k:.::;: de çok 
zı:ki ve allı:ıt:ı birer zat oldukları 
ha:de (Ali) n.n göst.'ı'<l.ı f.:i bu sa
m ... ııı.'fet \'e hüsnü·:ı l)t rt"ı hoş g&~ 

me '. ·. Fakaı (Ali) nin evin
den çıkar çıkmaz; 

- Anlaşıldı. Ali, b.ze mevki 
'\~..... .. ... '.~o. rlız~ cıdi birer 
ka.: .. ıp veyıı.hut ıans !dar ,g1ıbi ma
!i.yı~ıt1r:d!t ku ı1dJ1mak arzu ıf-diyor. 

Dedi 1.r. 
An,asama.mazlı:kla başlıyan bu 

h&dise, bu kadru·Ja ka.ın.adı. Ihti
r- cıen.lrn· o korkunı; zehirden, 
lbu ık: büyük zatın kru:oine de b.
rer d<•m· '1, damladı. v .. o ·zama
na ıkadar (AJ,) nin en \ı:ıfakiı:r 

brıu dook ola.ı' (Talha) .Ue (Zü
ıbeyr) in kalplıcrinde, o andaaı iti
barı>n ona karşı bir infial başla
dı. 

Vfı,k:a (Mısır) ile (Küfe) ye 
va!.!. olup g. Um~k, ck>j(rudan doğ
ruya (Talha) ile (Züh.~-r) n 
iA;lerinden doğmamıştı. :.\P. din ede 
1k~met edrn baz: :.\Lsır 1lar ile 
Küfeli:•. r, bu ik: za.ta müracaat 
eder,J< 'i<end;icrini m.nıleketle
rin., val.l.•kleıı nı< teşvikte bu
lunımuŞJardı. 

ll:ıal caresi bula:bJ trdi. Fakat bu
nu da - halk arasında haiz ol
duk.'arı me\"kiden dolayı - gu
rurlarına yedi11, memişlerdi. 
Artık Talha ile Zübeyr, (E:!1 .

rü!.ınfunirı n, Ali) den ayrılmış
lardı. Kalp l:rinde hasıl olan 
in:kisarın ~sir • . le: 

- Biz, (Ali) ye istiyerek biat 
etnıı.diık. O meş'um ıhtiliı! günü 
lbaşlıyan korkunç buhranın önü
ınıe geçmek iQ n, çarçabuk onun 
lbhıtını kabul eimiy,21 ınecburı~t 
ıh ısseyledik. .. A.'i ile aramızda, 
hiç bir mua±ıecf yo.ktur. Eğer is
ıtersen, Meclin~den çıkıp gickıriz .. 

D'yorlardı. 

TaTha ile Zübeyr 1 'lb bu sözle
ri, cah;l lıa.lk üzerinde büyü 1< t -
sirler yapıyordu. v~. bütün hal
ıkın, - Resulül ·ahtan sonr.ı -
en çok sevdıkloeri ... Ve (Al'.ahın 
An;lanı) unvanını veı dikler o 
büyük şaıhsa karŞl lıissetııkJ:.ı·i 
lmyü.k hüıımeı ve mı.ıhabb .. t, ya
vas. yavaş sarsılıvordu. 

Görü'.lüyor ki, (Osman•) ın şe
lhadetiyle ·başlıyan korkunç buh
ran, heınıüz ııeçmemi~tı. Ded ko
dulan başhyan hall'if sarsııııtıların, 
lbirdenb're cosac:ık ihtirası,• la 
büyük bir zı.Jz.k sekli alıverme
s; de, çok ımuhtıımoelc:l.i. 

(Ali), çok cesur. .. Çok kahra
ıınan... Çok faziJelperver... Çok 
iı.liım ... Cok fab n ve cl'.ray ,:Ji bir 
zat olanakla berabr;:r, en~ri~alara 
dayanan siyaset :şlerinde pek za
yıfüı. İhtimalki bu Ui.fını kendi
si tle bildi,ği içbdir k:, h< ç hır za
man fü'"ll hükümet işleri01e g.r
mı,k, umumi i.ı,lerilı mes'uliyetini 
deruhte etmek s<emem .şti. 

Sonra ... (Ali'J nin ""'çok eh.inn
ımiyet 'IHdiği mesele; (Resulülla
hın büyük eser.) olan (İslamc
yet) i muhafaza etıın.ık ... O mu
azzam ·binayı inhidam tehlikesine 
dü.şürec. k olan nifak ve şikak a
rıaıo önüne geçm.ıkt:. Fakat ne 
.cadar garptir ki, o hilafeti de 
bu maksatla kabul ettif(. halde, 
lcabed>.n siyasi mehareti gösL.Te
rnemiş... Her şeyi dogrulukla, 
hüsnüniyetle, samimiyet Vıt ı dü
rü&t.'ükle temin kdeb.lcceğini 

~ zaneınıderEık, a.JeyhindıJk·. mu!l'ı.ale
jl:ıı:in dogJınasma, bizza,t ·kendisi 
sebebiyet >1.nn'\sii. 

(Ali), senelerdcnb~•i Eıınevi
lerin dinde kalrun•, sabık Haliie
oıJn ka~:tı ve .müşaviri (Mervan) 
ın suiistima L. r.ne ui!rıvan (bey
<tülmal) ın he-saplarını çıkaimak 
ve yer. sui tima!Icn. meydan 
bıralunamıya çalışmakla İ<'e baş.
ladı. Ve bu ise o kadar da •dı ki, 
aievıtıind.:.. başlı yan mı;halefet dıi
di kodularının farkıında bile ola
madı. 

Bu dedi kodular b.rdenbire o 
!kadar büyüdü ki, n< hayet kor
kunc •bır dalga halin~ kendisine 
çarptı. 

(Ali) ye biat etııniyen veya
llıut biatlerini ·:nkar ;,deını muhıv 
lifler şimdi de: 

- Emirül.nıüm nin, şeriatın 
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su .... 
Nakleden: Faik Bercme 

Bir damla su dahi gördüğü vakit ısonra birbirlerinden ayrılm~ 
müthiş bir korkuya düşüyor, çırpı- !ardı. 

nıyordu. Su görmediği zamanlar Delikanlı fe•'kaffide güzel l< 
o kadar sakin o kadar sessiz durur- çekiyor ve yunus gibi yüzüyo 
du ki, onu ürkütmek, kışkırtmak Bütün bir yazı beraberce. e 
ve çıldırtmak için bir bardak su ve mavi suların üstünde geçi 
kiıiid:.. !er; denizin ebedi güzelliği il 

Onun deliliği de pek ziyanlı bir kadaş olmuşlardı. Fakat deniz 
şey değildi; insan onu sempatik bi- yaz sabahlarında göründüğü 
le görebiliyordu. Güzel sayılacak her zaman tatlı bir uysallıkla 
kadar düzgün yüzünde ne vahşilik- siz bir halde durmaz. 
ten ve ne de yabanilikten eser bu- Güzel günlerin ömrü azdır. l'i 
lunmazdı. Aynı zamanda münev- kim yüreklerde en tatlı hatır 
verdi de. Fransızcayı mükemmel bırakan yaz akşamları pek çı 
~ir şekilde 'i<onuşuyor, ve oldukça geçer; ve Sonbaharın sarı mat 
Ingilizce biliyordu. çehresi ortalığı sarmakta g 

Gece gündüz elinde İncil, okur mez. 
ve birisini gördüğü vakit karşı&ın- Piyer ile Lusinin tatlı günler 
da eğilerek saçlarını ayaklarına yaşı bir yazı bile zor doldur71l 
sürer ve Mesihin lisanile: Sonbahar başlayıp ılık suıar 

İçinizde günahkar olmıyanlar ğumağa başlayınca, yürekleri 
onu taşlasın; derdi. lti ateş söndürülmeğe mahkı'.ırıı 

Bundan başka bir solukta mu- gibi bir başka el bir başka mır, 
kaddes kitabın en can alıcı ayetle- 1derat tarafından kıskanılmış " 

rini t'krnrlıyarak, SüJeymanın 1 rülmilştü. 
şarkı1anndan birkaçını söyledi. Onlar, masmavi denizin ve. 
Bütün bunları en akıllı ve tatlı mavi göğün en geniş, en teını. 

bir insan gibi yapabiliyordu; fakat ıen ebedi dostluğunun şahadetı 
su görmek şarWc. karı koca olmuşlardı. 
Lusi anasının babasının biricik Lusi biliyordu ki Piyerle 

kızı idi. Uzun boylu, güzel canlı men evlenemiyecekti. Çünkü 
gözleri ve pembe teniyle her göre- rur ana babası ve asaletlerile . 
ni kendine baktıracak kadar güzel- : nen bütün familyası onu bu ı 
di. Ana, baba bu biricik hazineleri-1 vaçtan şiddetle men'cdecekJer 
nin üzerine titriyor, bir dediğıni Sonbaharın girmesi onun biİ 
iki etmiyorlardı. mevcudiyetinde bir değisiklil<) * mıştı. Şimdi Piyeri de ~skisi 

göremiy'1rdu. Sık sık seferlere 
Lusi gayet serbest büyümüştü. ikan delikanlıyla ancak ayda bİ 

Canı neyi isterse, neresini çekı>rse defa buluşabiliyordu. Fakat s 
onu yapmakta oraya gitmekte hür- den dönüşünde delikanlı pel< 
dü. gun ve üzüntülü görüniiyordtı 

Gerek annesi gerekse babası kız- Seferden döndüğü bir gün 
!arının ne iffetinden ve ne de cid- ye: 
diyetinden şüpheye düşmiyorlardı. Ertesi sabah Hint den:zine 
Bu serbestliğine rağmen kızlarının yoruz, dedi. Sı>nden bir ay ayrı 
ne kadar temiz ve ne kadar fazilet- lacağım. 
kar olduğunu biliyorlardı. 

* Lusi bir zaman geldi ki düşünce-
li, meliinkolik bir hal aldı. Artık Bu Pinyerin son gid. ·: oldu. 

k . b re çıktıg"ının onbeşinci güniı es ısi gi i ne tenis oynamağa gidi- · 
Bu onbeşinci gün nasıl, ki bı: 

yor, ne arkadaşlarının çayına uğ- ortasından ayırmışsa iki sevgıl 
ruyor ve ne de kotraya bin:yordu. de ayrılık noktası olmuştu. 
Ana, babasının nazarı dikkatini L · p· · · · 1 ber 
Ibed b h 1 1 d d.. . usı, ıyerın gemısıy e 

ce en u a on arı a uşünce- H. t d · · · · h l n~ . ın enızının sıya su arı 
ye sevkettı. Bu kadar ihtimamla, rıştığını duyduğu zaman bir 30 

nazlılıkla büyüttükleri biricik ço- şünceli kaldı. Sonra ellerile )' 
eukları onlar için her şeydi. Fakat nü kapayarak müthiş bir sii1 

bütün gayretlere rağmen kızları- koştu; koştu. İşte zavallı kız o 
nın içini kemiren üzüm üzen ıstıra- den beri ne zaman bir daın 1 · 
hının menbaını bulamıyorlardı. görse bütün varlığı altüst oJıl 

Aradan bir iki ay geçti. caip ve boğuk sesler çıkarara~ 
Bu müddet zarfında Lusi gittik- çar. . . • . . uP 

Çe eridi· zayıfladı p be ak Sakınleştıgı vakıtlerde uz . 
' · em yan - 1 ·· h h d 'Ik İ'~ 1 . d. b. arını çozer asta ane c 1 . 

arı şım ı sarı. ırer gül yaprağına çıkan insanın karşısında diz 
daha çok benzıyordu. ve Mesihin ağzı ile: 

Nihayet mesele anlaşıldı. , İçinizde hata ve günah i~Jı 
Luis bir gemiciye, bir demz.- ıniş varsa o kadını taşlasın. dt 

ciye aşıktı. Delikanlı basit ve fa- Faik Bercrııt' 
kirdi. Bir gc.;nide üçüncü maki

nistti; falkat cesur, ırnedt yürekli ve 
güzeldi. Genç kız Piyerle bir deniz 
bayramında tanışmış ve o günden 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat 
rektörü: E. İZZET. Basılc!JJ!ı Y 

SON TELG RA.F Basune\11 

Tal.ha ıle Ziıbcyr, tıillap arasın
daki rr.C'\'1<ılerinc son derecede gü,. 
"'·n\yorlar, (Ali) nin nezdindeı 
ıluc b;r tekliflerinin r.dded.lmi
ycceg:,:.ı-· büyük btr kan&at besl:.
yO'flardı. N· t.ıkim bu kanaatla
nnı, kcndckrin± va!U.k ere teş
vik ed.nlı>r de süyloınıŞ.:ı.r: 

ahkam mı tatbik ~ıbıni yor· (üs- l tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ?I 
unan) ı şehit eden kat!].leri mey
dwıa çıkarmak i9ti.m.yor ... Bu 
lka1illerden biri, Medine sokak -
larında S!U1best serbest gezdigi 
llıalde, ·bun_u b:vkif ederek Josas 
ettirmyor ... Şu halde Halife, kıv 

- Hıç merak etım.yinoz. Şômdi, 
val.Jj;(lerin emrin Ha:.Lfeden alır, 
gelır:Z. 

D ını1;, 'Crdı. 

Halôuki Halifenin kat'i bir şe
lkild, bu taW>pL.re >tiraz eımes: .. . 
Sonra da, pek muhiık lb.l' ş;Jolde 
esbabı mucıbe gösb. rmes., kendi.
lenini müşkül bir vaziyete dü~ü
rüv rmtst•. 

Egıer hakiJ<atı: (Ali) ye söyı:e
ımı.ş o!saJar, iht.i.ma!Jci buna b r 

ıtileri.n hfunisiillr. 
D.ye. bağırıyorlardı. 
Anca.le bu korkunç iıtJıam (Ali) 

:yıi ikaz ıEdebild\. Ve derhal, ha
n.ıkete ııeçımek lüzuımurııu bi9-
setti. 

(Arkası va1') 

İstanbul Ziraat Müdürlü~ünden 
ı - Ziı·aat Vckaleb nce mübayaasına lüzum görü.en ve ka~a-

1 k numaraları, mıktan ve muhammen bede!D ·ri listesinde yazılı 
ve Veımo •l Ek >er No. 1 markalı pükarizaıtörı> ait ve 71 kalem dİ<' 
24333 adet yedek paı...;a le NOE markalı tazyik; havalı phlıvariza
tör,::ı a;:t 4 kal~de 380 adl. t yedı>k par~a ve Sem rnaııka tazyiıki ha
va a pulvarıza:orc a•l 1:1 r kaloınde 5 adet yedl. k parça olmak üzere 
o m'an 76 kalemde 24718 adet yedek parça 18/4/940 tMihinden itiba
ren 15 .ı:un mlidd' tle k<>palı zarf usuliyle eksil1ınıiye konu1ınuştur 

'.! - Z~ı:n.a., 2 ~ayıs 9~0 ?Crşem~ günü saat 15 et V'.Q•ayet k0-: 
nagında Zıraa, :\ludu:Iugunde muU:~ek>kıl satm alma komisyo

rı:.ndJ açılac"'k ve en rrusa·t iıyat ve şaııtlar dermeyan ed;.ın ıstek-
1is·ııe iha.I sı yapılacaktır. 

3 - Muv~kaıt teminat akçesi mal sandığına yatırılarak alına
cak m~kbuz ıle muvakkat t.nnınat olarak 2490 sayılı kanun mucib.n
ce a :ı.b•lecek teminat S'nclleri ve teklifin: ha" zarfların 2 ma
Y'_, 940 r~nü s_a"'t. 14 ( kad~r _makbuz mukabilir.de komisyona veya 
z;, aat m .. durhıgune ~ Eı,mı ~az•mdır. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar ka!)ll'• cdilan.y€ C<tır. 

4 - Malın mulı:ınmıen iıec1.1i 7851 lira 88 kuru~ ve muvakkat 
tem na1ı da 668 l ra 89 kuruştur. 

5 - P<>rçr.farın •. :>lesi ve ~arınamesi h :r.ı:ün Ziraat müdü~lü.i'ıü 
ka: ıo.nınde vörü · .<\ıL.r. ,3105, 

Maarif Vekilliğinden 
1 - I - 2259 sayılı kanunun tat.bikme dair olan talimo.tnam 'e 

re ilk okulı.arın beş smıfı için a}-rı, ayrı birer kitap haLnclc 'aıı.ı 
üze • beş cil;tten müteşok.kil bir o:tuma kitabı seı' s. )·azılmı>>• 
sa:bakaya konul.nıuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 6/V /1940 dan baş ıamak ve 6/lll/ l· 
perşembe günü akşaanı bitmek üz<re oın. aydır. 

3 - Müsa:bakaya iştıirake karar veıknler 6/XII/1940 cuıııJ ' 
nü akşamına kadar bir istida ile Maarif Vckil!iğine müracaat 
rek bu müsabakaya girecekler deiteri11< adlarını yazdırarak P·· 
mara alacalklardır. 

4 - Müsrubakada 'br:oıci.tiği kazanan kitap serisi üç yıl sıııe 
oıkulllarda okutulacak ve müellifine her yıl içın 2500 .ı:ra telıf Jı , 
vertl~ek;tir. Ikin?i çıkan ki.tap sc<r:sı ni ya~a<>a bir d7fava nıalı>~ 
mak uzere bırınm muelliiı.n,,, ver.J,nin bır yıllığı, u<·üncü doıd 
ve beşınci çrkan· .ara da bir>.T defaya mahsus olmak üzeı~ bı'1er 
mükafat ver:l:·cektir. 

5 -:- ~üs'"bak:~a ırirecekl-ı:•.ı ~"' rler.'. n~. üçer nıislıa oJını•~~' 
re nnakıne ıle v~ kagıtlarıın ya.nız bırer yuzun. yazılmış o!ar3 
rii Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mı.ıkab·Undc verıır 
t"'l!~a göndermeleri lazl'lTldır. 

~taba konulacak rcs m ve sairenin a~ılfarıııın va1."lıZ bu
5
, 

halardan b:rinde ve )ı.r Jerine koııulmus olarak bu.uımıası 1' ' 
Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üı.- nusfl 
ver•cek vtya gfuıdcrecek!L rdir. 

6 - Müs:ıbakaya giren'ıerın eser müsvcdclı ler,.vıe jy1·t J<'.C, 
lu·i kabul edildi~i t.akdrde eserlerini illan t>dit. n tc f h ... I<~ ~' 
bilinde vı.: her turlu tasarruf hakkından \'ilZ geçcrE.'k :ı,;..31· · 
!iğ ne üç yılJı.k bir dcvn :çin terkE~tik~,r;ni v kitabı; o dl vr~ 
deki her bası'~. ının son taslıihlerinin k{.'ndiler "•.va mes•ul'l~, 
aJtında ta.vin kdec<klcrı diğer bir, zat tar~fı dan yar lac,ı~ı ~d r 
rir noterlikten tasdiJ<l hır teahhut sencrlı de vermeıc z ~ • 

7 - K~aplarda bulunm::s; 15zını g len p< 'C!aıı >ıı< v 1<~ ~"· 
WJ.arı ııösteren şanlaıame ·!e noter11ğe ta!:d.k .~ .,. Iec ' t · , 
"edinin foıımü.ıü Maarif V,k lliği Neşriyat :\füdürlüğci"~ b• ı 
oför. Mektupla ist;yf'nlerin 6 kurusluk bir ıxıst<ı ı:wJıınıı d-;, 81 ı 
f<Öndumeleri lazımdır. (2' 
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~k ıa.masrıf z giyitriniz 1 Yazan: NAZAN S. SEDES 1 Her ş y para ile değildir 

iŞLiK KOLTUKLARA YAZLIK ELBİSE 

ı _ KDl.tuP kaphyeeağmız kumaşı ktsıp ter· 

sine yayımz .,., iyice geriniz. 
2 - Koltaimı arkıısuu ta d.iptco yakarıya ka-

dar öl~üs. . .. 
3 _ KutnaŞ1 kolta{:un ~ göre bıçuıız. 
4 _ Koltuğun arkasını yere kad ölçüp kn· 

matı ılaima tersinden yayınız ve diki · payı 3 

cm. bırakarak ke9iniz. .. 
5 - Kwrıa$JO daima tıırsiadcn n Jrolarılna go· 

re dikiniz. 
G _ KlolWğınl. oturula<ı:ık y ;ı., dayanıla • 

cftk yerinin uçlannı dikiniz. 
7 ..:_ Koltuğun ....-na girecek kıısmı resimde 

J:i;rdü~öz şekilde kesiniz. 
8 _ İğneli ve te;vrlli örtüyü çıkanruz. ına • 

kicıa ile dikiniz sonl'.a yüzünü cevirip kollu • 
i:a geçirim • .................... ................................ .............. ~ ....... ............... 

Gece esvabı EN SON MODA 1 
HAl:SERLERİ 

Beyaz eıvap modası 
hiç bir zıman geçmez 
lif e!ahat Aykıra>ı • .S~ 
I - Sorduğım:uz suallerin 

L::,~~nı e.. WI\ moda haber-
--..~ alabıl" ·~. 

h lI - Beya:z e.wabın mo«cısı 
k; bil' .aman. geçmez. E10 şık 

dının dolııbında her zaman 
d '11. beyaz bır e$Vabı olmalı.
ır. 

Sem.ahat G iine1 • Edirne. 
1 - Dort ıa..., ı1fı eSt>cp y&-
~egı~ yazıyorsunl>Z. 

r genç kıza tıaz meı:sımi içm 
'{-Ort tane esvap yetCT kanaa
<I,,,, eııım. Elbette geçen sene
~ de esvaplannız vaniır. Y cı
' 'llıiikemmel geçir.-bilirsiniz. 

Nermıan Şensöz • Suadiye. 
a B '.le taY!/ÖT mevsimi çok 
r • b,. ııamlır. Bundan son
ba ta.ııııor g41ileıııez. Yer >te 

0~ Pard sii yapabfürsiniz. An
a\'lk 1-ıımaşmız çok inceyse ve 

r nkse o za.1nan ya.p4 ırı -
8 •• E eı· knyu renk ve lcaı1n
v a •akl<tyın sonbahara qii.zel 
~i bır tayyörunüz olur. 

~ 
1 

ÇJkol•t 11 -ı 250 gr. pöti 
eı.k 1 l>ör, 250 gr. 

~'tını _ _ çikolata, 225 

Po,... ,~ıı.zsıız şanı fıstı11ı, 250 gram 
D~ "al r çeli. 

Q 1"t bıs"-.ı.vı ufak parcalara " k ·aı.; Kalanı mııkı eden ge-
c! e kolata bır f>ncan su ıdn-
o 

1 
c k. Şam fıstı9ı ilave 

Yaz mevsiminde du.!Tii.n, nışaıı, 
balo gibi ye-rlere giı/ebilcceği:niz 
bu gece esv.W. beyaz şi.fo>ıdandır. 
Etekltti ve bedeıo&n üst kısmı 
renkli iplikle 4 lenm4tir. Omuz. 
dan iki brötel a~ giderek es
vabı tutuyor. 

•• 
En son 
Moda 
Şapka i "' epsı beraber kanJacak 

.9 'i.ın •ofıuk Yerde d1Lracak. iki 
ıı.,,. 0 ra parça ara bölüne-rek 

<. 

Paris bize en 
son moda oı.ı.. 

rak bu tarz ~
Yarım kılo un, 

kaUıT göste.-WOr. 
yrım kilo pul!. Resimdeki şap
ra şeker, 125 gr. 

ı , ka eski perde 
G çekird k$iz iizim, dan 
Cırımurıa, 4 ka t-· . ku~n ya-

uıı mak· --.,,agı. pılm~tır l/1t ınedcn geçecek. 12 .. .. · 
U " a vımdacak •ldve olac k Gcrru yorsunuz 
lıQ lJı. . t rey ağ, şeker, un ya:~ ki az m°!'af ile 
kıı.f: kı..arı ı.,.,ıacak. istenen şe. {~ bu guzel ~ 
lıe a:~~ e-rek Yaiilanm'lf tepsi- ka~. ıcMı:ı o. 
·~-ek 4() dakika hafif ha.. labilirsııol.z:. 

fıruıda ııif>r · ı, r. • • 

* Bila imı.'1Ml büt;i.n şapkalarda 
vualıet var. BWıtıSS4 re-n.Jı:li vııa
letler çok rağbette. * Gece esvcıpl4rı umumiyetle be
yaz yapılıyor. * E=primelerin çiçekleri herse
nekittdeıı çok ufak. * En s<nı moda renk mrıdır. Bil
hassa sarı tayyiW cok giyiliyor. * Gece tuoolctkri , le bile kısa 
ökçe giıııl;yor. * Şa:pkaJarın üstü,10e demetle çi
çekter koR111luyor. * Esvapların önil.ne valansiyen 
dantelden jobo y"1'71t0-k çok mc.
dadır. * Bütiin esva.pların üstüne bole
ro yapılıyor. * Valansiyen danteldım yapılan 
şapkalar çok raijbettedir. 

Vem ekler 

! Ektlli pr•:-ı ~ar~-
ce ınce dioğ-

raırnp ·~ koo:ur, kendi su· 
ty'll'Il'U b>raıku. Ve Qeke.-. İçille 
reyıtinyağı kr:mın ve ıpenbele
~Y" k.u1aı- iıyice Jı:~:lm-. İQl'
ne bir k8fil!k si!llre ve bi:nııt ~ 
iter ilave olur. Y ar11J1 sa~ böy
le piatiıkıten sonra ıtnbalkilara bo
şail ıır. Sofraya rrelirkeııı fülliine 
ıhıoeciık mayıdanorı: kxııruır. 

iKDAM 

i Y. ___ ~n-~~~~ ! 
KÖ1/umuzde Arif isnwıae bir 

adam vardı. Bu yal.<ıncıl,gı tle 
ıolıret scl ibi olmuştu. H la· 
fm başında, yahut ortasınaa bır 
yalan kıvırırd• ve onunla ıık de
fa konıışanlan di'tlettirird .. Fa
kat onunla lıer an bera'>er bu-
1.ıınmak mecburiyetınde olan.lar 
leendısıni dıııu mezk rdi bile .. 

Arif, biznn yanmıı.da odun 
yarıcısı ıd . ft1/ni zamanda kah· 
yalık va::ıfesini de görurdıı.. Ba. 
baırn, bir kaç defa yabaııcılı9ın· 
dan dolayı kerıdisini atmak is
tedi. Fakat bız•ıı• ısrarım üze
rine gene aiıkoydu. Bazı kom:k 
lıareketlcriyle bizi güLduriır, eg· 
leııd;,.iı"dı. /Ju yi4.-deıı babama 
ya!vMır, bımı<tırma.:: idık. 

Biı- kış gu u ıa,. Ha;ıalardan- 1 
bt?'TJ şıı!det!i yalinıurlar yayıyor
du. Her tarafı Sl'ller b~tı. 

Köııün bir topla.ııma yeri •·ardı. 
K011lüler orada toplamr, a alıırın· 
da konuşulardı. Bu toplanma e- j 
mW., betı de vardım. Biraz son
ra babo.m geımi;ti. Şuradan bu· 
rada" kon~yorlardı. Arıf, ne
fes nefese içeri qirdi, lcöyuıı yakı. 
nmdaki ırnıa!jın taştığını ve ko
yunlarım ~ sulat· altında kaldı
ğını lıab<?T verdi. • 

B•ma emıela kimse inanmak is
temedi. Fakat Arif _ ırla zil ne 

Fran da 

devam ed'nce iııanmıık mecburi
yetinde kaldık. Baoam, im se>ZUn 
a. nda gen bir 1ıat.mcı ı.k oldu -· 
qunu c=ı ::ti. Fakat ne care o 
da ina>ıdı. 

Anf gc,Nnedcn içl<?T1nden iki ı 
kişıyi hemen ınnat111 koşturdu. 
Gid l.eT im· tepcyı çıkııcaklar ve 1 
sonra ta..:ım nehrı g recekierdı. 
Ben de kw;:ik kuzumun. •"1Llann 
altında bogulduguııu duıııinıiyor, 
icin için ay ıyordum. Anı, müte
mad yen soylrn: y du. Adıımlar 
dönmü.şlerd . ll' m.agııı t~•rwdı
ğını, yalnı~ yağ-rnurlann tesiri ile 
sulann biraz kabardıgını ve ko
yunların etrafta otlamakta ol • 
duğunıı söy1ea...ler Ari, kı-ch, 
fakat ha!.a israrın"'a deva"n edi
yordu. Yalancı'ı ı daıuı çık· 
m ı. Babam kı ı, Arı her za
mıan etra ı · lveleye verı o du 
yalaneı' <ıından dolaııı kendıs ne 
yol ve d . A >f b m yanımız
dan çıktıJ.:ıan sonra, hiç bir yer-
d iş bulamadı. Ona, biUıi.n köy
lüler: 

- Arif yalaneının birid r! .. 
Diyorlar ve kendısıne iş vermi

yorlardı O, artık doqrıı da söyl.cse 
k'-mse in anını yordu. Yalancının 

mumu yat ya kadaT yanar. Ne 
doğru sez. ---

Hındı t n 

Filleri tna11nu.zlamu~ VL" 1uzlı 
yuriıtmrk ıçın ne ayakları, ne de 
elim le bır ı qcrrı yeccklenni 
anlıyan H ntHler. bıı 'şi, fi'in ku
lağını bir drnnekle k~..ak su-

' retlııle yaparlar. 
----o--..-

Ôk0'z er ibi ! 
Yok nun 1:ı4r· bır tarladan ge-

ç:ıy ıı.ş. 

Çı 

-Hewv~' Sı:~ıs tır t<ın 
Söylendıy gore, Fra -ııa geçit z r tır 

ilk u.:<:un eekli el ' :!asım Yolcu, ç ftç ve şu ccv >er-
wkan kral Yer! ne. Şarl Fran-
sızlara bakılırsa. ır. : 

7 nci Şarl. bıı v~ et k , el- - Affoo~rsın, a m • Ö.kiizleriJt' 
bi.> leri. eğri bacakların k ıseye geçt:. i gördüm de. Be ae ge-
göstcrrnenıek icin <J 1 11 °";!. ıdım'. 

-c--::===== --===-= 

Hizmetçiyim 
Bayan Fat-ın.anm eı-ind<? neden

se hiç bir hiwıetçı tutunamaz. Sou 
aldığı hizmetçi kızı da yeçen 
gün işini bırakmıya karat ve-re
rek bu kararını bayana söyledi. 
Sonra evin köpeği:ne kocaman bir 
but eti veTdi. 

Ev salıibi kadın sordu; 
- Bıı ne demek: Köpeğe ne

den bu eti veriyorsun?. 
- Giderken ona bu kadıır iyi

liğim ldzım bana çok yardımı var ı 
b~kları o yıkardı .. 

Sil ndir Dayı kapıyı çald!, ;çe. 
ri gınil ve sonlu: 

- S rnıaı amccı burcıda mı o. 
tı.ınır'! .. 

Karşısındclci iri yıırı, koca bu· 
rn..Ju adam kızdı: 

- Bııradc. . Hem. ifiaa.. 
nı böule rahatsız etmezler,. Hay-

Bakalorya 
- Sıcağın ev•afı nedi'"' 
- Sıcakta cisimle-r u.ı:ar, so-

ılt• kta fae bil<ikis kısalır .. 
- Misal: 

Sıcak m~ı•si11ıleTde günler u
zar soğuk mevrimlerde kısalır. 

- Peki kim11a11a geçelrm. Bir 
maddede aaid prıı~ olduğunu 
nasıl anlarsın? 

- Birine kokla.ttırırım. Eiier he· 
men ölürse asid pnı.ssik var de. 
mektir. 

d · bakalım dıştınJ Bır deha adre
si iyi öğren_ 

Silindir Dayının ödil. patıadL. 
Palas pandıraı dışa.n çıktı. Çıktı 
amma, iri yan adanı kapsyı öyle 
hızlı kapa~ ki.. 9üindfr DtJ. 
yının saka4 1";ı;;-ııa sıkıqt\, kalı:k.. 

Eger insanlar eski zcmıGftdanbe
ri 

0

Çok 11zak!ara açılıp yıl • 
!atta denizleri c!o!~laTsa bunaı 
rüzgar sa:yainde ~la~'!· 
O halde rüzgar nedir? Bunu oq
reııelim. Coğraftıa bilqtıtine göre, 

ru.;;gar: llava b•ıikmtıterınııı so
</ık yerı. dcıı guneş.n ı•'lt~ı.ijı. 
11 ,·ıere d g<"tt gehııesıd r. lı~ 
btı n lmeK. bir hareket do l\LT!Lr. 
Bildıqım.iz rii gar meydana gelir 
, ' bilg ·nine 110 e ru.ı:liar: B~T 
kuı;vettir; yar.i bır çal.şnıa b•r 
hareket do<'•J.racak bir şeydir, 
fakat istıfade edilirse, kullaııına. 
sı bilinirse... Bundan yuz bin • 
Zerce yıl e1 vel bugün <çok akılı.. 
d ecegım ~ bıT ınsan k n b lir 
haııqı adam, agaç g&ııdesi den 
otıd iju ve adına ( Pirog) den n 
bır kal (Jtl r d g <ek 8 k tı,,_ 
f'ıış ı•e bu G,.. qneğe gehrdığı bir 
ı am rı tfl! ken gı 'ıi kulla arak de
nı e acı1m ır. (Resion: l . 

B ı lk nsan bugu.ıı. mi-
n baba . Bu bulu tan 

enli gemıl<:r git
e ve çN !m 1111 

dı Ff'ııK l 1~ ı-., san' 'ta 
Af krn n bu ·n 

k k ı a e-r. Vi ·ıl{l
le• K rıstof K l ımptan altı yüz 
yıl 'ince 1 .,kanm (o zaman
ki • eni dü1 ı) ku::ey ndeki 

ISİSAN BULMACALARI 

1 sj 1 r 
5 lıarfl~ bir kehmc bulunuz. 

Sagdan da, soldan da okundıığu 
zıı nan ayni manayı ifade etsin? 
Ve ortadaki B harfi yerini değiş
tirnıesin .. 

/(OTkma ' Bunu bulmak o 
kadar kolaydır ki, hem tatlısı ye-
1tir lı.em tuztu.su?! .. 

HEDlYELE· -----ı 
R 1 ı.t 1 z . Birinciye: 
2ncıy.Brr 5LİRA 

:: f şapka 3 _ _ . 
ime y : biT el çan'ası ve ayrıca 
1 O O oku tıtı:za muhtelif 
hed yeler vereccqiz. 

(Bılmece rııW!de'i ııısarı soıııı
na kadardır ) 
DİKKAT; Biımece zarflarına 

fazla pul yapıştınnayınız. Bu 
zarflara açık olarak 30 paralık 
pul yapıştırma1' kıipdir. 

Oyuncak 
Eli· Ti oyıı.ru:ıakbrkı. dk:lıu E!'\l'e 

~. . 0ıı U SC\" l.l\ÇJe kaır:ııh:Yan 
l<.üdik ÇOC'llğu o~ gö .. 
rıünoe beğerıımedi ve: 

- Balba, OO<li. KeŞke buWaruı 
tıepGi.nin yer.ine biır ibi:<Udet aıı.
ea'.'/dın .•. 

Adiaroca~ız ~ll!llişti. Ce
. wP veımıedi: 

- B""'ldleıt mı? NOQin otabüB 
değıil ae omu ıt?. 

Çocuk se~. eılılıerifli çırpa: -
raık ha,Vlkırdı · 

- Ama.n balba do2ru mu söv
lü~sun ?. 

• • • Artık Jrikdycnin somımı 
hiç sornıaym! Yalnız şunu bilin 
kt, SUindir Dayı>ıın sakalımn kop. 
tuqfl.IOli(a lwıberi yok. 

Eğe-r bugflnleTde ancı rastlaTsa. 
""'- Sdlcıtı ( 114çoı · obııft!) deme· 
yiıı.. Fenıı hal4e kız<ürırsınız 
Jıaaa41_ 

SAYFA-! ----

Groenland adlı çok büyük aqa,. 
ya giderek yerleştikr. Buralara 
(2) numoraı. k~Wc yelkenlıet· 
le QWrnişle?di.. Nihayet msanlcır 
qcmi teknesiyle •"Uyun, ııelkrn. 
le riizgd'!'W bi.ribtrlerme olan te
sirierini Ö{İre1ıdikr, Ve bugiiıı 
adlamuı KlippeTs OC...... ve b1<-
1wıTı. gemilere yetişen hızlı yel • 
kcıılikr ve yarış yattan tıaptılar. 
(Resim: 2). 

Yelkenli gemi, gem cilı.(lın çolc 
Zıor ve en fazla cesaret ve bece
Tikliği ut.yen bir tarcıfıdır Di
reklerde gerilen yelken l.criıı va
ziyeti, rü.zgıirın esifitıe göre dü
zeltilir. İ~e !ll"lkenli gemi ilk 
hasır qerili kal/lktan, bug(inkü. 
d&rt direkti Klipııer'e kadar bu 
~<kildı yüriil\ Sırasına g.ıT", 
bıT veya yüz],erce kiOçükl , bü
yüklü yelken geı "yı yiinltm · 11'? 
ya.rar. Yelkenlinin arka.oı<ıdan 
esen rüzgar yelkenleri Nırir ve 
gemi yürür. 1'11 i'l/i yürilYU<· 

tür. Türklerin ye kenl.i gc-rrUkTk 
Akdenizi tittett . im b 

TW-kleri yelkenli gem lerin 
ılerlemcsinde çok biitıitk hi.zmet. 
ileri olmtıst r. E k · · tek· 
neleTle b.üt üı d ' ri dol0$ • 
mışlar; Ba"iıaro.• Hıı;,rett T 
gut Reis Kemal Rci3 gı!ıi T rk 
kahramanları btı qemiı..-1.e Turk 
giidloıü biitii.n duı>ıı<>-ya tamt
mı.slaTdır. 

Meşhur Ressamlar 

VAN DİK 
( n Dyck) 

1641 

Vl!'l'l · (1599) ıt::ınllıme Anı
veı-ste doğrnut '\'\:' (1641) tari
llıSnıd!e 4ı! yaşında öl· 
~-

Voıın Djc ROOe.ısin 
~ ddWu h.:ıı 
,(en daha haııısastı, 

ınıınkbel'Clıe ~ 
v.anh. 

y a.ı:xmtl'i olduğu bir Qol< t'\'let'

ler arasmıda cBriııci Şarl'ı'n at 
~ kıi l'l!Sll'lİ ile !keııd S>

ll!İ.n nsmi ~- Bir;!>Ci 
ş..t lroıı.dıi9ini _...y r<'\!S.ılılU 
olııırsk oraya aldıı ve burada kral 
~.in ve İ~renrn büvük 
ıedamba"4lm ~inıi ysJJtı. 
~ QOk zamanılıa.r İni!' ttaede 
lkıaJid1 ve ~ günlerini ken<fi 
ımı ımll !keıtinde gı2clrd'L 

Bü.tün dıünJ13<M meşhur olıaın 
· Kl-.aji Şaırl'in alt üııerindclci 

ta<ılıosu İilflilıerede MHii ıta1e· 
rideıilir. 

Maamıa.fit. Von Dık, f kir b.:r 
lhllÜ> ö . ' 

Anlamış . .! 
Geçe gün Af2CAll TacE>tıtın 

sınıfta öğretmene sordu: 
- Bay Öğretluen, (Şeff:a:f) ne 

demektir? 
- Bir taraftan bııokıhru:a öte 

tareiı görünen delneit ... Anladın 
rn..? 

Taıcetti:n 'başını önüne eğdi.. 
Gözlerim açtı: 

- Ani adım, d<ıdi.. 
_ Peki öyleyse, bir :ıniaaı ver 
~ım ... 

Tacettin cevap v&di: 
- ParmakJ.ık .•. 
Sıruftaki çoculı:iar ~ler. 
Ta<:ettin kızdı: 

N "'"" ? p--...... - e ,;~Y<J"'ll'.IDUZ. ,.,...,. .. 

bir ctarafıı.:lerı ~ ~ 
t.votfı ~z mıi? .. , 
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Macar takımından çıkan /Dün, Altınordu ve G. Saray rakiplerini yen · i; 
bir münakaşanın encamı ener Muhafız a V ef aA tayla berabere kald 
Başkalannın hususiyetlerini ağzında ' f . . .. 

dolaştırarak şöhret yapmıya uğraşan NKARADA OYNANAN M~ç~~~ . Beşıktaş dun Altınordu-
Tarık özerenuinin cevabına cev~ptır Galatasaray: 1-Gençlerbırl ıgı: O ya da 4 - 3 mağlOp oldu 

E=::-:=E: lv~~;!~F.~ F!?.~~~~!;:~"': .... ,,.., ~afızgücü: ~ 
fena hava, yorguıı]uk, saha ya· telefonla bildiriyor) _ Bugün tarafın ıı;ı.ayretı semere vernnedır •ı 

cag;m • .Bu IJU!'etlc geçen haita baııcılyp gibi amillerle muvaf- ırulli kı.iıme moçlarına 19 mayıs ve birinci devre 1--0 GaJO.tasaray D . 1 1 1 l e r 
~üç maç yaµarı Maoex fıU< olamamışlardır ilah •. • şek· s\00.ını dolduran 25 binden f.az- lehine bitti. 1 ~~ ar 
1Wımvriırn ç>lr.an blr rneseleya linde ifade buyurduğunuz kana- la bic sey.ir<:i öııüı:de devam ıediJ.. İlcinci devredıe Galatasa;raylı· 
kıeDdi ~en taşırıp şah- atimi ayll.İ takım hakkında der- ınlştir. Seyireiia- a.rasmdıa Haci- la:r ylne iıiı:Jcim oynruyorl.aırtlı. Faı-
111.yala dök-* örlıbes etmek J&-- me çatma hükmünii verdiğiniz ciye Veklıl:i Şü:kırü Sa.reçoğlu mü&- k:aıt Gençler !Bıirliği bilhassa Ha-

1 
tiyeıl nevzuhur bir yazıcı ile yaı.ı altı~ getirirl.e.rse sizin fut· taık.il grup reiı;i ruına Tarhan ve sanın güzel oyunu ile mukave -
~ "92iyet.ecim:z mey - bolda hakikaten nek derme çat· esloi Milli Müdaıiaa Vekili Ge- .mette gecikmiyordu. Dakikalar 
dıw:a çıılı:mı.ş oJıı.c;.Kt.ır. ma oldui:uauz meydana çıkmaz nemi Kazını da. yer alıırı.ı§ bulu- ilıerlerlocn hıaıkerııin :dllı oyunun 
J'ırlES'ELE NE İDl? mı?... nuyordu. serfeşmesne seboebivet ferdi. 

Geçı<n hafla İstanbul.a gelen }'utbolle uğraşmayıp fransızca İltk kıar.şılaşm<ayı ha.h.--em Mu· Sert bir hava İQialde oynanaon bu 
Klşpeşl Maca- taılumı GaJeıtaı;,a,- mecmualardan tercüme ile ihtı- rz:aıfferin i<lare.;inde FeııerbaJıçe ımaç da netice dıtg).:;meden bu 
!~~~ yy'!.,~~. ~~o~ sas kesbettiğim boks bahislerile ile Muhaingüoü yaptılııır. Muha· şekilde 1--0 G<ıılatasara.yın ~e-
.....,.._ ~.........,. m~gul olmamı emir buyurnıu.:;.- fız'·'-- bu ·nk"'; ~ra dünkü kad besile bitti. 
yük fıw'.klı ~lfJbiyetine rağ - sunuz küçük Bay! ı';il., çılıru;~ı,;_;.~uyordu. MÜESSİF BİR HADİSE 
men, .k.af cıhnad.ığı belli oirııuı;- Sizinle hiç huı.usi)elimiz ol • ro 
1ıu. Ni.teksın Ga.ki.tasarıııy - Kış- nıadığına nazaran hangi ı.,,an • Buna mukabil Fenerlıl.er dün,. 
J)e§t l'JJA'Çlmn lah.Wi'Ili yapf:ıJ!ım !ardan, hangi şekillerde tercü • ıkü talrnnlanndan Nooi ve Reb•i· 
Son Te1'ınll gazeta;inde, Fener melerle ibtıı;as kesbeylediğimi yi çıkararak L<.>b:p, Bülent, Ya-
marından evwl şu satırları ya:;,. nereden biliyorsunuz? Belki şan da hücum hatla!Tına a.:Bı·ak 
lnlŞtım: rumcadan, belki de macarcadan şöyle dizıJdller. 

Vünkü mağlubiyete bakarak tercüme ediyordum. Bend<hane- Olıat - Alı Rıza, Orhan -
Fenerbahçenin bugün kolay bir yi teşr.f buyurup kitanlarımı, Reşat, Esat, Ömer - Fı.kret, Ya· 
galibiyet kazanacağlDl umanlar mccmualaruru görmeden vakıf şar, Mel:tı, Bülent, Lebip. 
hayli aldanmış olacaklardır. Ala· olmanız kabil olmıyan bu gibi Oyun hcyetıi ıımumJ(yesl iti,-
carla.r zawıedildiiği kadar kof hususiyetlerimi neden karıştırı- !bari~ hcye<:an'l idi Bilh2s.a 
de,,.illerdir •• 14 niban tarihli Son yorsunuz? Bak, ben sizin ortada Fenerl:.lerin bıriııcı devrede gö!>-
Telgraf.ııı üçüncü sayfasında im· olan t.araflarıruzdan başka y<r· tcrcHkJcrı yüksek oyun kabili -
zamla çık.an yazıdan• lerinizle me:;gul oluyor mut!P1 ~.. yeti biltU.n Anıkararun futl;ol zev· 

Macar ıak.ı.ını Galıatasarayıı. ye- Küçük Bay, laJanız varsa da- kinı tatımin etti. 
oildıkı.en &OW'a Feneri ve Beşik- n.ışıp ~in: Tanınmıyan bir Oyunun birinci devr<:s:ı baştan 
taşı ~. O i.i.ç maçta rokiple- adamın hususiyetile uğraşılmaz. nihaıvete 'kadar Fenerin baskısı 
r:ın ~ oyunla:rı ve al- Miras yemeruğinizi de yazmış- altında geçe. Birçok gıol fu-sa.tın-
d..ıkları net:iceler umumi bir t.ah· sınız. Ben sizin yediğiniz şeyin dan istif'1.<le edemiyen Fener:iler 
]ilden ~ Macar talr..mıı.- miras olduğunu iddia etmtdim nihıeyıet 33 dakı.ıkada ileri bir pas 
ıwn bizıımkilerle lıiç olmwzsa biır alan Melihi.n attı.ğ\ şiltle ilk gol-
~ olduğu meyd&ıııa. çıkıyor· ki... !erini k.azıındıJaır. Ve birinci dev· 
du. Şu cevabı bugüne kadar bek- rede bu suret.e 1-() bitti. 

&.ı™ınJe tahmiIDmdeki. iısa2ıetr lettiğime gelince; bana sürtüne-
teıı ~ ne aynca övü.ııınek, rck şöhret yapmak istedlğinlıe İkinaiı devrede iki taloım da 
ıne de Macar ı..kımı haıkkın<ia hükmdtiğimdcn her meslek er- ook cınlı oynuyordu. Bilhassa 
yanlış hüıküm VEl'e!llere ~- babının alıcı gözle baktığı ilan Cih~t dıakikahrca alkışlanan 
~ aıbarımaık. hatı.ı:ımdan geçme- sayfamızın spora tahs:s. kılındı- mü.stesna bir ovun çıkarıyordu. 
di. yaıruz l>iır ec~--bi 1:aıkınuna ğı pazartesiyi bekledim. Böylece Fakat Fırnerbahçe ıkı:ılesinin ö-
ilk görüşte •dernne Qaılıma• ~en isminizin zikredildiği bu mcktu- nundeki bir kargıı.şalı'ktan isti· 
hakem Tlıırık. Özerengin'm bariz bu fazla insanın okuyacağı bir faje eden Mu.hi:lız!ı ıar Cihadı 
hat.asını, tıovlu,ıtundıalti bıc miras yerde neşretmiş oluyorum. .ır.ı.flete dü.$ürdüLex ve bu suret-
yooı.hk hlka}'EB'He k.ryas ederek Bunda da matlubunuza aykın le Muhafız. berı.'oer:Uk oıyısını 
edıavıe-tstz ıı<r mizah çeşnisi ile hareket ettiğimi iddia edemez- yaptı. Feıııerlıler bu bera!berlıği 
ıişaret etmek istem.ıştim. siniz a... bozmak için çuk didindier. ve 

O gibi otoritelli iyi hakem ol- EŞREF ŞEFİK vine J\felili sa~ı> ır.'kişai eden 
mıya .hıe'veili sıa:rıdığım Bay Tar bir hücum<la Fenerin ı1..nci golü· 
ırı.k Özerenııtn, ı;oor saha..annda. Türkiye maraton nü do yaptı. Buna Muhaiızlılar 
iki ~crübelerimle ıyi lınkeınlıge ;Fener ımüda.fa:ısının durgunlu-
iUymıyan o ıı>bi hatalara düşme- birinciliğı ğund·n isti!ııde edıfrek beraber-
mesini. h<>tırlattığım ııçin fena Dün Aıı•karada 7 bölgen:in iş- lık golü ile muıkaıbeJe eaince o-
halde alınmı.ş. Ban.a verdiğ)i. ce- t:raık ettiği 42 kilometr<:>Lk Tür- yun 2-2 oldu ve maç da bu su.. 
y.a.pt,a esas lll<!V:.:t.U oı:rakrp f.ra.n,. .~ı•le de·"'--~1en bıcnılberli:kle 

L- tere" k ye marc.1on yanşı Elıınes'u.. yo- ·~• """''~~ 
1112. mecnıwıı=nc:~u ume ı~,. "-ı"ttı·. asın<l3' 1u üzerinde yapı~ • .,., ve blrinci- •u 
yapt.ı,i(ırodaın., ...an sayf spor liilH :ı saat 16 daıkik.ada Aııka.ra• G. Saray - G. Bil ligw i :yarz.dıı(ımdılm ve salıWeıı bahısle dan Şevki ildnciliğı Ali kaz.an,. 
işi şahsiyata dökmü.ş. İkim.'i oyunu Galatasaray ve 

•Meraırnı.ııı ıuıl:amıyar.Jara an- mı.ştır. _ ___,_ Genç er B;,rbi(i tanı k"'1rolarile 
h:ı'"aC3!klan lisanla hıtap et. d.eır- hakem kı lstarı.bul , kaleci-
ler. Ben de bususcyctımi ağ?.ına p O L İ S sı Kema.un ha31J(.mLıü altında yap 
e.ıaıraık } aZJCJ.lı:k şOhrt:tı:ı yapmı- War. 
"'a ~ istedıgı ~itteki ce- Suv•ri polis merkezi Ovun çak dur;,ın <'ru-cyan edi-

Maçtaın son.ra lilO'.ı'Urum.aı oda.
sına ııe en oyunculardan Genç
ler Birl.ğinden Hilsıeyi.n halım 
Kemale toloatla hücum etmlŞ ve 
hu taıarruzu diğer oyuncul3ıra da 
si.!'ayet etım.iı;ti.r. Bu hadise ni
ha)d .'{iıçlüklc öıı.kıı<ınış ve ge
ne! d':rekwrlü!k bu spora sığmı
ya.n hal.ekdi , ddutlc cez.:ılan
d:nnak iç:n liızımgden tah'kik:a
ta girişmiştir. 

Uşak Kulübünün 
yıldönümti 

Uşaık, 21 (A.A.) - Uşak Turan 
idman yurdu gençleri yurtlan- 1 

nın 12 İlıci- yıldönümünü kutla -
nuş'aıı:lır. Bu vıt&ile !le tertip eD
til<ıleri toplantıya birç<>k zevat 
kıavetli Ola!rak lştirıilk ey lemış.
tir. 

Dünkü bisi · let 
miisab .ka5ı 

:S.isi'klot Ajanlığının t rt ,p E'tti· \ 
ih teşvik milsabak:ıs!. d~ıı sabaı.'ı 
Tookapı • B. Çekmece aı asmda 
70 J.:.ı umeL'"C.i k b .r "' e Ü2'.• 
ırir.dıe- yaıpıllmıı;lır: Mu 1ı v:ı 
9 lh'!<J 'e",,çi iş1.irak et.nı r Neli 
celer şu.ru"ı:m:lı<": 

Btrinci H lid 2.47, ik ne· Ea
red. üçüneü Jorj, dörduncw A.ııuı:ı, 
B , nci Ni;, azi. 

Galatasaray - .Demır-

spor maçı 
Ank:aır>ada· bulu :ıııı G<ılatasa -

ray futbol tı::Jumı • .ı.n • a:rr m
d..:U isLfad.e edcr lo /!. 1 sene 
bir ıkavga ile nıhıa!Y ·• n De- j' 

:rrUrspor ~ının de :ti kmşı-

Üstad belki affeder 

G eçen hafta (İlan say
famızdaki) bu sütun· 

da İstanbuldaki türedi spor 
muharrirlerinden bahsetm.ış • 
tik. Muharrir arkadaşımız Eş· 
ref Şef.k'de yine bu (İlim say· 
fasında) me~hur ve mühim 
spor muharrirkıbıden biri 
hakkında kanaatini, belki de 
efkarı uınumiyenin kanaatini 
bildiren bir yazı neşretti. 

Hafta ortası .$on l'Psta. 
l!'azetesinin baş sayfalanndan 
birinde (Hatırımda kaldığına 
göre 9 uncu sayfada) sansas
yonel bir şekilde o meşhur 
muharrir, E~ref'e cevap verdi. 
Cevabı okuduk ve Eşref Şe

fik adında spor muharriri ol· 
ınıya çalı~an b.ir adam hiç de 
hakkı ··okken mühim bir spor 
muharriri çöınczine nasil-,ntta 
bıılunmıya kalkışmış.. Gördü· 
nüz ıni.i Şu Eşrefin yaptığı işi .. 
İnsan hiç bilmediği işe kanşır 
mı va!. Hele bir sürü üstadın 
arasında O'na kim müsaade 
eder. Neyse bir iştir etmiş, 
hem başkalarının söziiM uy
muş. Herhalde •Son Posta• 
spor muharriri muavinlerin • 
den Bay çömez, Eşref'i affeder. 

Snor işlerinde ötedenbcri 
laübalilik, bilgisizlik hastalığı 
çekmiş ve bundan yeni kur o 
tulmuş olan memleketimizde 
matbuatın da ayni arazı gös
termesine tahammüliimüz ol
ınıyacağı tabiidir. Spor teşki
latımızı dinamik ve otoriter 
bir ha;'.c getirdik. Lfıübalil. k, 
klüpcülÜk ve bilgisiılik teşki
latuı l~ariainde kaldı. Tabii 
olan bu net:ceden memnunuz. 
Şimdi de mathuat çatı>ı al

tına giren veya girmive çalı
şan bir takım •Türedi• derin 
tasfirn edilmesi lazımdır. Bil
gi ·zİik, salahiyetsizlik, klüp
~üliik, laübalilik ve bir çok 
lt;zumsuz hareketler sık sık 
goze çar~nıı)a başladı. B:r SÜ· 
rü cömcz iistathk iaslıyo.t, sü
tun s ıl.ibi oluyor. Bugıine ka
dar yapılan h t34ıra göz yum· 
mak daha bıiyiık h.ata idi. Ar
tık bu devrenin kapanması lli
zımdır. 

111. K. valbı sıı.nuyorwn. vordu. Ara sıra . ..i ec ; Ga-
Nevzuhur spor yazıcısı Bay binası 1 latasa:ray hticl2lllları.> birinde 

masını } aı • üzere m.;ta- j 
b1'A kalııru;tı.r. Bu mı:çtı::n evvel 
GMa tasaray tc-.kıaü tleri de An '.<a· ı 
ı-a k. ü tlerile ıkarsı.lıaş:ıcadır. 

--<>--· ., ____ -----

F cnerb hçe Mısıra 3 
M yıc t gidiyor 

·il 
Ta.rı.k ö,erenginc, IHiin' ydti EJxl:lı.,.e Tepesi civa- Saraf.m tc~ ~ Lrlıer · :ı Ger.çlcr 

Süi.ole bir hususiyetimiz yok· rn:ıda inşa 00 =k olan L.1.a.ııbul müdıı!.as. ke;ıd "' favı.ı.l Jap-
tur. Sadece el ~ar:ı.k oalti ta- sıivıtr; pol.iıs tı:ı;kıh'itı m<'r~ z bı- tıkır ndrem bu f v . U m;di bu,-
~adık. Be.o sizi futbol elb se- nasır.ın inşaatına yıikında başla- la.J.-a:k penaltı verdi. Budwinin 

ıermi.zi soyundui;unuz zaman bile, nılaca:ktır. Burada bı.iyük bir att>ı1ı penaltı golle netke'cndi. 
go. rınemi<i111dı'r. Ben d~ bıraktı· ·'-'·- !Bundan ooMa Galatasaray daha • manej y<Ti yapır.ıac~..... __ _, r~~ı _,_ ğıwz itıtiba; ağzınızda dıidük, şuurlu çaılı.:;1,yvouU. ~~...,er ..., e-
k.ısa pantalonla futbol sahaları --o--- 1 d 
içinde koştuğunuz zamanlara 50 Çek daha ge i 
münhasırdır. Sahaya çıkarken İik'.i ay ıevvEGı .Almanya.dan !kaç.-
kılık kıyafetiıılıe, hal ve tavrıııı· ıını.ş olan Çek ~eıı.çlıtll1nden mü-
za çekidüzen verişinizden, gay- re&dteo 50 ki.şi) k bır ımü.lıt.eci ka· 
retli ııörünmek tel;işınızdaıı nev• il -'-' Çek 
hevesli.,iniz belli olmasına rağ· f esi dün; başları~ """"-' 

a ordusu kumandanladndan biri <il-men size karşı hislerimde ta • 
mamcn b:taraftıın. l\Iuhtelif dui!u halrle şe-hriımize ıWılmiştir. 
uıaçlardal..i h:ıkeınliğioize göre 
bir şeyler y~ışuudır belki tt ~ Çocuk Hekimi -

Or. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maac!a htt giiıı 1aat 
15 den sonra. Tel: 4.0127 

Hususiyetime \·akıfmış gibi 
yazdıl'ınız açık mektuptan son
ra size ait b.r şeyler hatırlamak 
Ü<eı:r zihnimi kurcaladığını za• 
man, kal ci N e_ı:detle döğiişliiğü· 
nüz maçta vurduğunuz yunıru· 
ğuu tam yerinde olduğunu yaz· !lıllm•llill8im••••••• .. 
ınış olmaktan başka bir ize do 
tesadüf edemedim. 
İndimde böylesiniz ve bu ka· 

da.r~ınız! ... 
•Bir· sabah gazeteı;inin ilin 

sayfasında a.ra sıra spor yazıları 
yazan Eşref Şefik .l'tlaca.rlarnı 
al:--ır mağlô:biyetini kritik ettiğim 
yıızılaı:ımı yanlı.ş bulmwı• 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
ClldJ:p n ..........,.. •iiteh••m 

l'u&r ~ hff &1ln ..ı.ıııaa 

Üf&lD& -
~ .. , Babıiill Ceialothl 

.. 

MJSJ11 dar tara.fır.dan vaki da
vd üu-rine Mısıra gidecek olan ı 
Fener~ futbol tcl..•ıru İstaaı
bul güre; tıaıkıımı 26 nis:ıınd:a hare-

ket edecokl Fak:ıt milli lküme 
fikstürünü bozrr.ak ıstcıniyen ge
Ili!i l direıktödük her iki kaıf lenin 1 
3 '!rul\ :;ta harekc>t edeoetini Mı· r 
S!.ra te!ıgraf~ b'lıdirm:ı;iir. 

• 

Satırlarile başladığınız cevap
ta K.iu>ett takımı hakkındaki, 
tlerme catma. hükmünü Macar-

rot11t11 1<a.-ı1e Mo. U. Tel. Z3191 • 1 

V ~a • J1ıiaı; wıçmda A~ ktı<.,c~• ı>ir B.ffikt<ıi- lMicıı!l>~flG kuiJior. 

Milli lrume maçla;rına dün de r 
şelınımi.ııde Şen.tf s.1.,d 'nılıa d.<ıvam 
ed.L.di. Saılıaya gene 3 - 4 1ıi.n 
'k.şirlen fazla mr rey rrc> t.op;.lan -
:ııuştı. iltk i<a.rşılaşm.a;yı hakem 
Saınrntİ!ru Lda.!'es ııııdtı s~ 15 d'2-, 
ciün B~a.şa 5-0 yenilen .Alıtay- ' 
Jıa AiJtıırarduyu 4-3 yenen Vefa 
yaptıJar. .İki takım da sahaya bu
gün ŞU kadı-o.l.a.ıtJa çJlkıını.şflardı: 

VEFA: Safa - Vah><!, Süley -
man - Şükrü, Hakkı, Muhteşem 
- Mehmet, Şevki, Sulhi, Hüse -
yin, Necip. 

ALTAY; 1brohim - Ali, Meh· 
met - Tevfik, Ömer, Orhan, Hak
kı, Sa!ıihaddin, Vehap, llyas, 
Hakkı. 

0.vuna Vefalı],,.. i:ıa:>laıdılaır. Ve 
dev.renin 1.J.lk anlaı·ıııııda sıkı h:.i -
cunnlar yapanı V~ıfa furlarından 
sonra sııra Allı.aya g.çt:. Onla!- da 
lılr i:kı. hücumdan oonıra qyun mü
tıe'Va.00 ·bir şekil adı. 

Biraz sonra Vefa n.!sbi hakimi• 
yeıti devam ederken AJ.tayhla:r 
hızlandılar ve ü.ıt üste Vefa ka.
l!isiıne hücwn:Jar yapmıya başla
ıd.ı.Ia.r. Fakat iki taırıii.ın ·bütün gay
reV.ne r.ı.ğmen hlrıoo devre sıfıx 
6Üıra biıtıtt. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci deweye Alıt.aylılar Q)aş

larlıiıar. Bu dtıvrede :iıki ıt,akım da 
da Cild'lını diışine taıkaTaık çalışı -
yor fakat lbir ıtilrl'i.i ııol ya]l'l1llya 
muvaifaık ola?myooclu. Oyıun bi
rinci dıc.ıvreye nazaran sür'atli w 
heyecanı~ oynanıyordu. 
Altayın golü: 
Niılıay'€1t müc,'Vazin oynanan o

yunuııı 16 ncı dakı.kasında ALla
yın b.ı hücuanımda sol ıiç güzel 
bir şütle AiJı.ayın g>olünü ylJ41tı. 

& gl1.ı Vefayı ısi.rnirlendırd. Va 
oyun se~U,şmiye yüz tutıtu. Fa
kat ı;aıl>uk orta.lık yatıştı. Ve iki 
takım tekrar caınılı oyunl lan na ıbaı;. 
!adılar. 
Vefanın golü: 
25 Jnd dakikada Vefalılar can

l~ ·bir hucum yaptıla.r. Bu hücuım 
sırasında e<>za sa.hası haric. nde 
S1" ~li ıkuVV'('!tJ,i bir şiitle ·bCTah.ır
li'k saıyısını yaptı. 

Vefanın ikinci gölü: 
30 uncu dakikada Vefahlıarın 

yen>İ'l>r hücumunda Muhl•.şemin 
ııa.vretı.yle Altay JraıjcsiJıe ortala
dığı lopu Hakkı ~ale :çind<:> b:r 
vu.ru a ikinci defa AJ:tay ka
lesıne aıttı. 

Bu golld'-'!ı sonra Altaylı Veha
bın bütün gay'!'<:>ti \' :fa tazyıki 
ni bir tıidü nidc ımv.!<cn Altay 
lıl~ y lL b:r hücum yc.ı:ıtıl:ar. 
Altayın beraberlik golii: 
34 üncü dalt.kaıda v.ıra hafla

nnın bi.r lhat.ası V ~ıfa ka:lccisinin 
QOk ilıeri çıkmış olmasından .i.s.ti
faıde eden All\ay sol içi boş kalan 
V<..ıfa kalesine bera'h.ııilik S3Ylfilllll 
y~akta ,ııeciıkıınedl • 

2 - 2 vaziyetten ooıııra oyun 
adıaım aıkılh ;}ırıı]iandL Fakaıtı 
net.iqeı değişmeden ımaıç da bu su
l\:ı1fıe Vefa kalec ısinin ya'Ptığı aıt
fedilmez bir ha<ta yüzünden 2~ 
iberalberlıiklıe niihayettlımdi. 

Altınordu • Beşiktaş 
Günün ikina. ımaıçını .Alltınor -

du ile l3e1ü<ıtaş iıaıkeım Tarığın 
'idar.sinıde yaptıı:ıaır. İki talkım da 
bir .(liln ıevvıcilllti kadıro)ariyle :ırer 
alımıış bu1unu'V'(!ll'du. Ya1!11z Ailtı
:ııordu N amı.ğı çıkararak Adili sol 
lıçe allmıştı. Oyun aı Beşiktaşlıi:ıar 
lbaşladılar. Maıçın i.ltk <la.kika1arı 
çak d.urı!un ıl(eQ '.Ym'du. Bir arı SOi!~ 
:ra &şi;!ıtaş bücumlıanııı~ sı.'klaş
tıroı. 

Kaçırıla>l peııaltı: 

16 :ncı dakfllrada İımiı' müdafi
Jerinin ya.ptıb h~ hah-m pe
ıı:ıraı)tı ile oozal aplrrdl. Faıkat Hak
kı ~ dıışanya atarak kaçınlı. 
~~hücuma geç-

~------ ~ -
Yazan: Adnan ,ı,:-ın 

.ti.Je.,, Fakat lbu Beş:li<!ta~ n •. c un
.lanna 25 .ıııci dabka.da ı ı Ma
ıren Altınol'dulul~ da mu~ !>.l!eı 
etını.iyaba{lıadı.lar. Ve bu ar ad• 13& 
Ş ikıtaş ka:lesi .Oir i.h 1ıeh.1ıke de 
~-çiro.i. Daık.iJı:alar ilerledikçe 
ım.aıç da silr'a.1 lkazamyodu. 
Alıınordu kalecisinin fevkc:ade 

bir kurtan§ı 
29 uncu dakikada bıiı· l... .<taş 

tıüıcıuınunda Ş,.ıref.n aıtt~ı o şü
ıtü İzmir ikalec.s.i feoW<alfııcfo ocr k.uır 
ıtarıs yaptı. Alııru>rdu ka lccısin
den kurtulan toıııı A t 
:ııel. bil' sii~}~ Beşiktaş ın il da.far. 
.asına kadar goı..li.i.nu. 
Altınordunun qolü: 
3Q uncu dakikada ool açı~ 

oııtaüaıı:lıi!ı 1X>p'u Mazhar güZ<!l bir 
vuruşlıa ~çevirdi. Altmordu
)u)aır gene canlı inlŞIE'r.tı lbaşladlt
lar. 
Altınordunun ikinci golü: 
38 'incıi dakikada ortadan gef~ 

lb.iır ıpası Said ustalıkla ku 11,a!Jldı 
ve~ ustaca bir vuruşla \Bıe
şiıkıtaı;ın kal.esine ısağ köşesinden 
>çeri ataraık takımının .tkinci ı::o
wnü yoaptı. AL'tınord u (')k gGW 
OlyilUı)"<ll'. Beşiıkta.ş müda!""161 sı
brv'Or. 

Altmordıınıın üçüncü golü: 
43 üncü daX ikada ııeııe Alıtmor

du. lhücumda ... Bu s.for de scıı1J ~' ., 
!Hamdi fev.lralad,eı bir şütı:e sc 
açıkıt.an aıtıtığı şü t.k! ı:ııcıllc.ııı iıç 
crl<ardı. Oyun daha :fazla /\ ~ • 
nocdu.nun hücuımlariyle .g>.çcı .en 
birin.o. devre 3-0 Be;i.ktaşmı a
lıenıhi.nıe biıtti. 

İKİNCİ DEVRE 
İıkinci deweye Altınordu lıuil!II' 

ba~ıarlılar ve i.lk d.ıkil<ada Meh
m:ıt Alıy i müşkül hir vaziyete 
ı:et.ırdikır. Bereket kcıırncr. Beşik
taş ınüdaıfa~ı kurtGrd.ı. BCŞJıkta~ 
IJ>lar deriıal ınukaıb<:len .. başladı
lar. 

Beş;kıaşın birinci golü: 
3 ü. cü da3dkada so an ileı>

[fryen .bir Beşik.ta_,; hücumurula 
~ıref güz.el ;ı,ttıe;ı hir ~ütl!e ilk 
Bıeş k~ gdıünil ya;ıtı. Oyun QCıdt 
ih~yecaıılı ve sür'aU.ı, bir hal aldı. 
Ve Başi,kta_<;]ılar o:yumı haklın ol· 
dular. 

Bu hakimiylClt. oyunu Allmordu 
sahasına ındirmı şti, Faka.t Al ~ı -
ı:ıoıtlulular gene y~·i bir tııü -
cuıın fırsaıtı buılıdular. 

Altıncrdunıın dördüncü golü: 
7 nci dakikada S2.;;;lin Hamd.ı,ye 

verd.iğ, pası H :mrli ııttı yapma 
üzere iken keıı.clı.sine y2,ıılaın. fa
vu Eo rağmen toou N a:ı..-.qa ~, .,.,roı: 
o da M. Alin n boş bır .ktığı ka
lıeye 1oıpu a>tarak dördüncü ı;?QlÜ 
de yaptı. 

Bcşiktaşın mukabelesi: 
15 ID.ci dakiıkada Haıkkınm çOlı: 

gerirler; .:retiniiı'h to,pu g,tn!C' Şe
ref güz,et.ı ıbir vıuruşla gole çıe • 
virdıi. Maç çak 'heyecanlı vıe sür'• 
.aıtJıi, İb' <" C'erevan tak: p ed:ıyoodU. 
30 uncu daık.ikaya ka.diir Altl!!Dl'" 
dulıular Be.i.kiaş hücumla.rınJ 
ıınükemımelen müdafaa ettil'el'. 

35 inci. dakikadan ttiharaı Af• 
tınorouı.ıulaT Bı;şi~~ hücu.m.Ja
:rından kurtularak :ınuıkabil hiY 
curnlara başladıl&r. 

Beşiktaşın üçüncü golü: 
38 inci dakikada sağdan iierli

~n H a k k ı 1.qpu tbra.iil.rııı" 
((ecirdi. Ibraıhimım hafif vuruSU 
:Bıeş kta.şa yeni o:r .ı::ıol kaızan•Iır • 
dı. :&ıştkia.şlıl.ıa1" .~.ıl<rar canlaı>"" 
dılııır. 40 ıncı dakikada Beşi.ktıl"' 
şın lbir hilcU1}1unda ralklbiıne fa
vııJ yapan Şerefi hakun oyı$l" 
dan çıkardı. Bu favulü ta)<jllıel' 
İ2lm:.:ıt~ MazhiI da hakem ro.a· 
:fııııian sahadan çı!<:aırılıdı. 

Ve ı.lk.i ıtıara.f dcvrenjn geri ~ 
lan dak..kalarım onar oyuncu 
oynadılar ve maç da bu suretCJ! 
daha güzel Öynzyan Altın~ 
~ galebes'.(ll(ıe b~tıti, 


