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BESARABYA 
MESELESi 
So.ıy•I Raaya, 6 u ı 6 n 
Beaara6yoı daoaaını •i
lah lı u o o• ı i l • c:e6ren 
/ıallcdc6ilcc:e/ı oa:ziyet
le detilJir; bu muele 
atiye bıralıılmııtır. 

. 

Yazan : ABiDiN DAVER 
alkanların sulhünü ve 
sükfuıoııu bozmak, ra
hatını kaçırmak isti • 

dadında bolunau meı;eldu ara• 
•ında bir de Besarabya meselesi 
vardır. Sovyet Rusya, Besarab
Yanın Romanya tarafın dan iılıa
kını tanımaınıştır; ilhakı tanı .. 
mamak ne demektir? Günün bi· 

. ıinde, llesarabyayı, her ne şekilde 
ve surette olursa olsun, geri al· 
maktan vaz geçmemiş demek -
t ir. Onun içindir ki, Sovyet Rus· 
ya, bu harpte, Almanyanın cep
hesinde yer alır almaz, Besarab· 
Ya etrafında, şayialar, rivayet • 
lcr, tahminler başlamıştır. Sov· 
Yet Rusya, ilhakı tanımadığına 
göre, Besarabya için söylenen söz
ler, büsbütün boş değildir. Hele, 
Sovyetlerin, eski Çarlann em • 
Peryalizmini yavas yavaş takip 
ederek Lchistanın yarısını istila 
etmesi, eski Avusturya • i\1acar 
İınparatorluğuoun Galiçyasını 
•le geçirerek Karpatlara dayan
ınas ı, Baltık devlellerinin top • 
?aklarında askeri üsler tesis ede
rek bunlan kendi nüfuzu altın:. 
almas ı, nihayet Finlandiya ile 
harp ederek Finland iya ve Botni 
lıödezJeri ile şimal buz denizin
de hakimiyetini tesis ve takviye 
etmesi, bu devletin Besarabyayı 
da geri alı;nak istiyeeeğini göste · 
ren çok kuvvetli delillerdi. Bu se · 
heple, Sovyçt Rus~•nın l>tsarab· 
Yayı alarak Köstcnccyc k•dar ge
l eceği ve Bulgarlara da Dobri~e
Yi temin ederek onlarl,ı h.arade
niz sahilinde mü,t~rek bir hudut 
tesis edoceği hakkındaki t··hmin
lcr, poli tika iilcm•ndc ktı\"vetli 
bir mılkes buldu. So-.~·et Rus· 
Yanın, Finlandiya harbini bitir
dikten sonra. Bcsar .. bJ a i>ini bal 
letmiye çalı~acaj:ı ~oluudaki ka
D•atlcr pek ku,·vetli idL Fakat, 
Fin harbi Kız ılordu~ ıı ~ok yor
du . .Molotofun on n ıı tkıuıda ver
diği rakamları doğnı olarak ka· 
~~l etsek dahi, bu zayiat az de
ll:ıldir. :Molotof, Kızılordumın 
~~,745 ölü ve 158,557 yaralı verdi
l"•ni söyliiyor. Buna tank, tayyare, 
t?p, tüfek, makineli. tüfek gibi si
lah za.viatını, azim cenhane sarfi· 
YQ!ını ve mühim miktarda diğer 
teçhizat ve malzeme ka'"·ıplarını d .. 

a ilave edersek Sovyet Rusva-n . . 
, ın Fin harbinde ha:vli vorııldu-
Runu kabul etmek laıımdır. O • 
nun içindir ki, So\ yctlcrin, Fin 
liatbi bittikten sonra Bcsarabya· 
l'
1
"a a·ı işta!ılorı haylı kapannıış-
ır. 

1 illolotof, son n porunıl , Sovyct. 
e~ıe Ronıansa ar.ısında biı· adc
~ı tcca, İİ• paktı olnrndıgını kay
NCtli~tc~ sonra, Alınanl arın D. 
· n. Aıan ına gurc. B< •• ıra brn 

0ıesele · · · ı ' I" !-11 lC,:lll ŞU SO.l ri \OY enuş~ 
ır. 

•Sovyetler fürliı1 ile Roman· 
!la arasıııdakı Bcsarahı;a me\ele

( Arı<a • .-ı 3 •in'"1i smtfada) 
ABiDİN DA VER 

Müttefikler iktısadi harbi , kudretlerinin 
azami haddine kadar şiddetlendireceklerdir 

1 

• • 

İN ÖNÜ 
Dün İngiltere Büyük 
Elçisini kabul etti 

Har i c: iy • Vekilimizin Je 
bulundutu 6a ıö r ü ı m• 

1,5 aaal aürdü 

An.kaıra, 2 (A.A.) - Reisi<:um
lıuır :lı.ıın:~ :İıruönü bugün İngi.D!Jere 
Büyülk Elç~i Sir Hughe 
Knar.chlbu'.c llu~sscn K. C. M. G. 
i i<albırl buyuırnnuşlar ve bir b11-
çulk saat kadar l{ör~şl.erc1ir. 

U>liJliı:kaıt esnasında Hariciye 
V•lkili Şülkrü Saracogtu da ha
zır but umtıuştur 
Reisicumhur. Komedi Fraıısez'iıı 

ilk te=iliııi şerejlend rdiler 
Ar.lkııll"a, 2 (AA.) - Koımcdi 

Frav z aııtıstl«ri tm·afın<lan bu 
aıkş:ııın ve•rıl<.'n Androınaqı.ıe pı
ye,; nin ;temsili esnasmda rcisi'
oı.:ırr:''ıu.r İsın it İnön iı Ha:1kev ı 
tiyı:troounu şerefllendlımı tŞI. r \'<.' 

tenıs'Jdm oonra aıııtıWtl= il1 ifat-
1ıa l.ru!J:ummışlardıc. 

.~~~~~~~~~~--

Ve ki 11 er Heyeti 

• 

H;tlerin lta!yayı ziyareti esna.mı.da Musolini ile İtalyan 
bahriyelileri teft~ ediyor ... 

ROMA, 2 (Hu.,usi) - İtaf ya 1 'kıwvctb· . aı'11tınlaca'ktır Hnva 
Mlılf.i Müdafaa wd.biclK;ıı nı taık- ı tamrual ':llrı ve d€'1liz hari>ine 
vivevc kıa&"ar veıımişör. Bu kara· kaı·ııı mulkabil 1e(ll:/ ıl'.er alınmış-
ra· U:yularak ordu te~kilatınd~ tı.r. Bazı cnebi mahfiller bu 
dei°{iş'.ıkıfıık yapı;.acaık, A.!Tikadald 1 (Arkası 3 üncü sayfada) 

ı 

Pasif müda-

/aa işlerimiz 
Dün vilayette bir 
toplantı yapıldı 

Fr&ı,;ız pa~ıf müdafaa rnütt~ 
bassıM Amir<>! Murcn dün sabah 
da V'i:lay•il'tc şehrimi:ı:ın pasif mu
ds:ftıa teııt batı iizerincl" uzun 
müıddeı nıewı oJ:m tu:r. 
Dfuı evveıa. .l\ımir. 'in ıxds -

jtro V" ' v Bel'cdıye reisi Lufl. 
ili KU"darla Dahili\"C Vdkaletıi sc
f a1bcaıl'ik umı.ım müdürü H üsa
medd n, Zehiır ~ ı:,a-zlar müt;. -
has;161 Hüseyiırı; Vah mu.avım 
HaJUlk Nihat, Elnıniyeı müdür 
mua;~ni Sa!Mıaddiıı Aru.an Kor
kud, Elektrık ve it.fa:i.ye müdür· 
lıeri.nm • şt!Ia;l:iyle hır tapıbntı 

~ır. 
Bu içtimada :«ehiırli ga;ıı!ara ka.-

ııı .J<onınma tertib:ı.tı · ~ınid('ll 

haz • lnarıoüı. alan h<lil1P hali tıen· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
-----0--~-

ı Alman - Sovyet 
hududunda 

ve Parti Grupu '' Afrodit,, in beraetini Sovyetler Betonarme 
istihkamlar yapıyor 

Dün toplandı Temyiz tasdik etti Büaıır~-.,;. 2 (A.A.) - H"vı.s rnu
ha!ıiriınin Cemau.tld<ın b l<lirdiği· 
ne göre, Sovy .:tı:er, Almanyarnn 
karsısında ta.lıikinı ed>trrıiş hat 
\x)yuaı.ca, beton.ı.rnıe ı,.,tihl<fuıtl:ı.r 
iın.S:.sına faal.ı,·...tıe d<.-vam cıt«nek· 
te<fu. 

Dii"lı Müttefiklerin mühim kararlarım bildiren Çemberlayn.. 

Londraı 2 (Hususi) - Çem - 28 martta, Lond,-ad;; yapılan top-
berlayn, Avam Kamarasında ç0k lantısı hakkında malumat edin-
mühim beyanatta bulunarak, de- mek arzusundadır. 
rniştir ki: Yüksek haTp şfırası, son içti -

•Meclis, yüksek harp şura51run (Arkası 3 füıcii sayfa.da) 

th.1:1kA.r teşebbilslerl 

Hariciye Vekili Parti 
Grupunda 

beyanatta bulundu 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra Ve

k illeri Heyeti buglin öğleden 
ev vel Ba;"·ekalette, Ba~eı,;a 
Dr. Refik SaJdam'ın riyase • 
tinde toplanmış ve ruznaıııe~ 
sine dahil isleri göriisıııüştiir. 

Et f • ti • • •• d • PARTİ GRUPUNUN İÇTİMAI 
ıa arı nıçın yuz e yır- Pa~,~:tr:: ;,_<~i!~kı G~~.:,; 

1 (Arkası 3 iincii saufadu) 

mi nisbetinde pahaland(? Harici t i-
Vali, bilhassa gıda 
buhrana meydan 

maddelerinde ihtikar ve 
söyledi verilmiyeceğini 

Bir kasap dük 1-.·cin.nln vitri nı.. 

Alfukadaı<kr son giin j rd t ı· g00ınilş1!crclir. Bumm ıçi.ıı VHli 
ı;ok ınadd der tiz~1'11cic goı.ulen \"C Edeci.iye rcisi Lıltfi Kırdarın 
ihtoikar harek"' Jer.ne karı;ı ş. l - rcıs:liğin~ bir kom.~yon ku'l"ltc -
deth tcclb rl<a· aJmaık lüzuımunu {Al kası 3 üıı·ü sayfada) 

caretimiz 
Bu yılın ilk iki ayında 

ihracatımız geçen yıl

dan 1,5 milyon lira fazla 
An!kaN, 2 (İKD.Al\1) - 1940 se

nt"1inin ilk iloi ayında.k. ihrnca
tımız:ıın, gıeçcn st:rı<;y.ç. ınü;ibetıe 

1,5 mılyon lira datıa y üksek ol
dugu ani .. ılrr :ıktndır: 

11111.1CAT: 
ı:;ııbat nıhavetınc l<adar o,aıı 

ilıracatııınız 1936/38 scneleriınıdc 
vas&ti 21.5 mı ·on 1.rayı bulmu~. 
1939 ı>e<-aısin<l~ bu miktaT 20. 7 
mi?ıyon liraya ınmiş V\C 1940 sene· 
s:nd m 22,2 milyon liraya cı· 
kır<>l< m<Cmlekc<t lehine eh mm -
~.:ıil bir in'klşa! kaydetııniştı. 

1939 s ı i "- 1Jti ayındaki ıh
racatınuzın yüzde 58 •ni çe3rmi.ş 
olan Annanya 1940 senesiındekt 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Diğer "Afrodit,, de serbest bırakıldı 
Ma'ıatvameb usu Nasuhi Bay

dar tarafından türkceye tercü • 
me edilen maruf Fransız edip· 
!erinden Piyer Louizin •Afro • 
det• isimli eseri, müddeiumumi
likçe mü•iehçen mahiyette görü
lerek. sulh mahkemesi kararile eh 

li vukuf seçilen Konyalı İbra -
him Ha,\<kı adında birinin raporu 
üzerine toplattmlınış ve kitabın 
n3.ş'ri Semih LUtfi ile tabü Kenan 
mahkemeye verilmi,JerdL 

Yedine> asliye ceza mahkeme
( Arkası 3 üncii sayfada) 

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

Hudut mınt&kas; a11ali61, bu 
mmıtakadak kö~ıni .te-rkc1mlclt 
medbu;rivetinde ka,hnı Vt< Alr 
maın . Sovyet h ud ııdundaın talkri· 
ben vüz kilometıre kadar ııeırive 
l(Öt!Ürüı'ımüşt.W-

Müttefikler denizlere hakim! .. 
GARP CEPHESiNDE BUYUK HAVA MUHAREBELERi OLDU 

Son hafta içinde Alman

ya büyük kayıbına rağ. 

men üç vapur batırdı 

Garp ceplıthesindeki İngiliz hafif tanklarından bir grup_ 

' 

(YQzı.sı 3 iincii sayfada) 



IAYFA -Z 

GE Ç O A 
Yazı · M. Sami Karaye1 

Padişah, T unadan öbür tarafı 
t tkik ile meşgul oluyordu 

- Z::ıtcn, Daw:t paşadan sefe
ı;e çıkıtıgLnZ gü:n .ıoiısui ldı. Meş'
um JCh. Padışah uloınaıu.n ve 
D<.-al'Jıı ıııasna4.er.m a nlomed. 
Har suferde hayır yok
u. 

- Pad ah, ~a:h dönt de 
~ vurdurdu.. Bu fukara1arın 
lhı bm ı:ıenı;an e:,{eıı:.. 

G1'DÇ Oaınaııı, Yenııçı.."l"iJeı:e ve 
lıwnaodaa~ına d<arııı l> dıdel ve 
pıWt ~u. ~ uf.ik 
ba1ıada buluo.an;an der'hal ~ 
ıiiyle t.oczıye ed.iymdu. 

Ordu eSk.l:il gibi ıkıuvveUi ve 
lıııô>;f. i degıldı, fııdeta, ~ ır süW 
jdiı, .Bmbir.nı benmınez ka

W:>alik idı. y eııiçeıı1 tamaıniyile 
eslo.ı i!ntııı:aırum kaylbetmiş ~ 
lraça.'k sUruaine betız•yordu. 

Edi'rn~·e ııe1erı padişah, onlu ı 
bKUP lloaruı.klad.ı. Bu 'borz.uk dii.
llEll orduyıu taınz.ınıe çalıştı. Hab
ğ, 00- clıe .ake..· al"8"1 rııda imM -
han aı;!t1. Y eııı.içerlen, Sarııı:alk; 
~mı, S;pab !eri ı.m1:>haıııdan 
ıeı;iıW. T:ı:.ıiınler ~. 

Nnma, ıkenrli. i!adıısiyle şcjy"J.e 

J9'Z1VQ!": 
c .. . (İmtilıam Yemç<ı"iyan ve 

88Ôll" p ya<logıAn) &iirnede :fter ~ 
maııı kaza cereyaın \"arıd oklu 
ki zı.ır;; Yaruçerey.ın lıır ~ 1 
daııııa n=a vaz edip .ı..i:fenk atıp 
al"Zı hooer eyliy1.I er ber mucibiı 
eıımi alı IUııearuı:ı uııe yaık:asına 
o"şanlır diikıp Ymuçen ~ u 
ıaıb ~ sa.ffı enet r saı.fiı ve
Nelerı tufoikı"en ~• fcleki 
ber: .. oo.a dltiilıeı". İsabet edeni.ere 

~':>il'r verınp ımw~er o1uııdu 
malik ~ doihı. f9)p kırlieı 
lııüıp ile onışad.ar •IJ["U)> b~ 
leır ;dda.r. Ccbecı;yarı. .kezalı k 

e re arı.ı hııner edi4> 
mültclıt olıduk.llan sonra Şam 
W.U a}a,v alay geli:p daruıı ol -
clı.ıolaır. iMatu mezburuın ~ 
de Tunca ıkQµrüsıınde denıeK ~ 
d& dli.mup yirmi dördUııcü Ye
nıcm Edlırneye mı.ikaddem ıııö
çüp yinm ai:ıııı:ııcı j{Ü'DÜ y aobohı 
taıraıfına az!met olundu.. .. > [l] 

GörWü.yw ıki Genç Ollınan 
cıı-duwnu Edirnede inıtilııaıruıı 
çelmıl'ilıtlr. On seoki!z ya.şında olan 
bu padşah Yıt>l}<le m~~ o:>
mıvacak dcrooede alkıı.lı ve 1'a -
tin idi. 

Hatıta Gıffilç Osman dahı as -
koı:-in:ı i:nıtlhanı sınısmda ıcra}". 
lıüner eyledi. Kiu' ·vetını, ma -
l;ıMeıtııııi or<Uruna ı::oot.erd'i. 

Padiışaıh, Edirneden 'kıa;l<aıralt 
Ymıiıoıuya dıı.«ru :yol aidı. Fab.t; 
yolda cWhşdtlı y~laıı-la klll'-
111Waocb.. Y l.U1UIYÜŞ ve lkonaık ~ 
IW..iıiL lresibetti. Yen~riı!er ~ 
!ıenmiyc başJ.ııhl • 

B ıı.e h '·· ~ ıııe!ec -
dir' Ne zahınettrr •. 

Genç Osman, Y oı:ı.ııçerilerin 
en uf* 'kusuırlarmı gi "' lıı>t • 
kaçımuyıcm:.'u . On aırm d~ 
vıe mııl.let iR:ııde artık bir karıg
ren olklıık:iocna ihiJkımey.l.eıınişti.. 
Bıın:ıa..ın vücudunu oırt<dan kaJ.. 
dı ,..,.,.,... gerakıti. 

Padişal, Y adX\kı.ya lııader 
mü.Şkü:.Qt ııçıındıe yürudü. Bu ,,,_ 
r ~aırda Kırım Halll da orrluria 
kavuştu. Kının kuv...aıleri ~ 
1ııı.. 

Balkallar<ia hayd.i zahmet oek
llıkten ecmra Sel1mi.k ib.$ Ab-
du il allı P.aŞa iti, taırihleriınıiz 
Hacı ık:i paşa diye maıruftur. Le
blcıt&na akın >cm eımic altlı. 

[l] Naima, Cilt 2, S. 188 

EDEBi ROMAN : 10 

K:raa!Jdar, Öz.i. Monıde ÇGıD\l!l -
cuJuk yapeyoı·.lardı. Fakat; ü -
:ı>erl~ varıbp perı:ıan ıull llii. 

Lehlileriı:ı Dıııyepeır, Tuı<..a su
)'Ul[l.U k.ıırk tfuı aSlııerJe g~ 
halbl:.- alınaraık Tuııada kö,:ırii ya.
pılıp taıooznı o.!Unca ö'!ıe yakaya 
wıı;ilii. Arllık buduıt muharebe
leri ba.;; aıımştı. 

Genç Osman, ordwı.mda dött 
.lııl v aın±ı. .Bu ll &rle a-..... 
ber <k'>"Gler çıck işe yara
dılar .. Ya~la.rdan h<İsıl okwı 
Qamur tabırkası topbn sürülkl.e
mıye müsaade Ellıml yord'u. Top
J,ar fillere çelııtiriJcti. 
Hacı •ki paşa, çuhacı idi .. lA:ı 

ln:iud!uOOa çoıhacıl>aırı vtmlı .. 
Kıcım ham Kantimer Mi.rz:t 
eı.ı.; bin bşi ı Le gelmişti. 
Hacı ki paşa, Kırım hanı Kan-

11irnıer Mirzayı Lehislıan il.;iıııe aıkıı
na swkeyledi. 

Y enıçeıri ed sı.lllZllkle.niıe de • 
vam eyliyud'ıı. İ:ıakçı dıa Turıa 
üzerine lıöprü kıuruliuğu sıra.
da Y eıUQ.ırilıer padişal!.aunın 

!lik seferinde mut.ad olan 6llişec 
akçe bellıı$it baJ,ebirıde bııhıııwln•·· 
lar. 

Naııına ~..e yauyor: 
cPad sah ilk seferı oılımaık ın<ı.

naadl:ı:ı:ıiyie Y eniQerilere veril -
ıınesi .ımııtıad olan biner a:kçe ye
ril:ıe tatısisaıtlarıııa bi.reır aikçe 
2laltllllUllı teklif etıırıi<; • de as -
dmı bu b llıLW red ı lıe atL}"Yet 
mut:aıdıeniın tıaleıhııııOe =ar et . 
ıtiler .. • 

Y eıuçer<, her ay.ık bastııgı YEt'l
de para ııetıemıık fıdd:l l'i d. 
ıİJk. seferi lıümıavun, cülilmye, 
ıkıuc!Umi.ye, kJ'Ye, mevıacip ~ 
saire her tallı> bir 91.Jygııııaıluk 
alameti taşıyordu. Şiırdi de 
muharebe meyrla.nındla Tuıaa i.t
zeır.ine köııcii lo.ırU ur, lourulRınıaz. 
J'a.ra davasına bLlmnışlardı. E
-cc, para. \'ei1i.bneıse iköprüyü 
~.. Orduyu öbür taıra:f,a 

ıwıı; .irunevılerdi. 
Köprünüın in;\ıa4tı hıitaıruııa ve 

oof<riıı ~ i;;ıio. iktiza eden 
eeY'8llJlll .gelmesizııi iı:ıtizar edıınEk 
'Ü2l<.-e, ordu cm seikiz gün İooıkçı 
m:ı;&iirıde kaliı. 

Bu esıı.ada haber J mıh Jti, 
Ö-.ai Be_y!,e~ı Hü.seyıuı paşa sa
'hillett 1ıal'arı eden on ~ak.iz Kar 
uk 11eımıı,-ıni yakalamıştır. 

.El<ıkıi v.-ızı.riazaın K ptan Halil 
pasa, K:ı.radetınxil esı.ı ebmış o>
~ iki yüz Kazalk i e orouya 
ııeld . Padişah, Halil ~yıa 
~ ve maı~ bulunan 
<n sekiz ııab.ite de hil'atlar ver
di. 

Ulu yü.z K.a:z.ak YemQıın:ere 

teaun olundu. Xeruçerile.-, bu. 
İki yuz ~ı kıJıçl n gL'QTdİ.
l.ez- •• 

Paı:tıışa.h, Tuna.elan obur w.ıfı 
te11klk ile meşgul oluyordu Ata 
bll}('I"0k, oık atarak bu i.k.i türlü 
spon!a !ITT~areti.nı gö:; rmok ı
Qtn kfü;ü.k lc:.ayıık1ar'. a Tunayı 
ge11i.rd. 

Geıru; o..ınan dedesi Suıltan 
Süleymaını Kanuni ı:?ib ü:ı:et:ın
de ııııtiı z:ariı taşıyoıW. 

fladişaiı, bio'. gün Tunaının öte 
tarafına 1ıi:r oık YEltiııtinni mu
vaffak oİill. Bu oku.n düş1ıüğü 
yıeıre Uiır siilun z eıCLirilıdi. 

Ge~ Sultıarun bu ıurette re:< 
N t.esi>it edı.ım~ """'• 
ıw.;~, .ts.&.;w ~m ou ka

ıe y<11:ıııhıııasııııı emrıcıy"ledı ki, ha
ııa harabesi mEıvcuıtılur. 

(Arkası var) 

BAŞTA ESEN 

r KA~~~~~~~T 
iffa:fif, lCC ıfdkat 5'k bıc yağ-

cı:: 1ıOP rı ıslatmıya baışlıı.-
y a çak oovma;m 

KUçilk haramlar giden :ye
c gız!. 

• ıüarın hepsi .b en 1SJ arı et
tı er· 

Ş !!" değı iz k.i ıeırıyEfam! 
D aıilardı 

&~ıka. co::'.leri ~. Ka
d ..ıY\Itl kadar ber hor gJtıme.
rıın. 'bcr er clıörım ;.n onu. ıçi.n 

ııe nadat ~. bu saıadeti 
anı~ çok gOrıneınemi =- aıtir gir 
bi: 

T yağsa gırltıceğı:ı! Dl.
yordu. 

Ya!kaıru tıulım'-"i cchyurdu: 
- Stt lltmÜnuzde oo; le mı du

rursunuz!. 
Yam ı1sıtıerı ooma ya~ din

dıt Gıineş ı;:tırü.nciü, Mun:İ<i bir 
ıı.ı.7J!!ar esıyurdu ..• KıUar hazır
anttr:<ır çıkıtık. 

Ereııkoyi.mdıeo Karukoyüne 
ıJkrlar Yol uzadı, bıır • •U bi.t -
mek oilınedi Amma hen sa -
ba!hlki kada<r SU<"ıt!mz ~ trum. 
He:- sözü gülmak .ır;ı.ıı ~ &ile hl
len kız arın ,b.ıxkaha m ben 
de iştirak ediyordıım.. 

Araba papıa:mı. ç~ ri
ran selıaşnı önünde dı.ınUu. Bi -
ı.etııeditıi .aıtmı. do.lıarı iınom at< 
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Çocukları 

muage ne ettir
mek mecburi 

,. FA C 1 AJ"jT~lehede re~-
• mı kalem, ka-

Belediye yeniden iki 

bakımevı açıyor 
Süt ya;Tul.aTiy!,e ilk tahsıle 

naıın:ıx"t çocukların daimi bı.r sıh
hi rnürakıaı!J. a.lıtıııa a.hnınalıarıru 
ve hu sureUe sağlaım, gürbüz bic 
~ yetıştirilme&ın.i temın eıtıınek 

Bulaşık tabakları 

yıkamadan kulla-

nan bir lokanta 

Üç güncük mü 
kapanmalı? 

malkaadıylk yeDden ınıulıtelif Son hafta içinde Beyazıt ve 
semt~ırde çocuk bakım evleri a- Eminönü ile Galata ve Beyoğ- ' 
çılmru;ı kararlruıtırı..lanıstıır. lu semtlerinde yapılan tertiş- 1 

Edirnekaıpı ve Üakıü.dardalci Q<>- !er neticesinde 4 lokanta e ( 
cıH bakını evleri faaliyeti dıe ııe- j aşçı dükkanında bulaşık yıka- \ 
ni$le'..i.l<:oolııtir. Bu yıl biıı-i Be- ma yqri \e temiz havlu olma- ( 
şıikıbaı;, diğeri Saırıyeırle olaruıık i1- J 1 dığı göıülmüştür. ( 
zeıre yeniden üç QOOlJk l>aıkım evi. 1 'I Bunlardan biı isinin bulaşık ( 
tesis ve ın:ıa olunaca;ktıır. ı tabakları pis ve yağlı bulaşık 
Diğa- taıraftan yeni bU' kat>ara ,\ suyu ile dolu bir tenekeye ~üy-

gön:, tı!kmil zayıf, hastalıklı veya le daldırıp çıkardığı ve sonra 
~ız. durgun QOCu.'kla.rın veli- da mırrdıır bir bezle silerek 
lıeri semıtııerindeJ.- çoculk bakım tekrar kullandığı görülmüş ve . 
evlmU.yle QOCUk.lannı götürup mu-1 bütün bulaşık yıkama ameli -
ayenle' ve tedavi ebtlıvnD.ye mıec- yesinin bundan ibaret bulun • 
buır tut>ulacak1axdll". Bu yurt- duğu anlaşılmıştır. Bu dört lo-
.larda b<r QOCUğuıı l>ir sıhhat fişi kanta şimdilik üçer gün müd-
mevıcıuıt ohıcakt.ır. Çocuk;ır mw- detle kapatılmışlardır. . 
aıyyen bir yaşa ndar mwı.taza - 'la- ,, 
maıı. ve s.ılk sık bu ev:lere ı;ıetiri-
lereılı: fiŞh-iııe sıhhi ~ T k . . 
.işaret olımacakılır. Semt değiş- a sım gazıno-
timııe hıaJinde bu fişler de yl!lıi • • b ld 
~:.ıık bakını evine ııön- SU lŞI OZU U 

VİLAYET 

Bütün köyler telefonla 
şehirlere bağlanacak 
Vüa,.etiınizm bütün kazad>ıu 

i1ıe köyiiilıeriııin İst.arnııla trie
fxıcla ~111ıası ve her köyde 
teıeroo. mevcııt olması için bir 
-program .lııa.zır1'ımnıŞtıır. 

MAARİF 

19 May,sa 10 bin talebe 
İştirak edecek 

19 mayea yapılacak oı.ıa.n spor 
ve~~ beden lıan'l
'ketıl.erfne ,,WCirııiızdeki arta ınek
~ 10 bin talıetıooiıı işti
rak <lt.'tiıril.me;ıi dü.n Maıarif Mij,. 

dı'iırl~e tvpJıana.n melk:tep be
den terbiyesi öıır<ıtıım:meti mec
lim tıarafından kaıraırlaştırı~ 
br. 

İKTiSAT 

hhalat birliklerinin 
mukaveleleri 

An'karadan alakadarlara gelen 
ha.'berlen göre, ithalat biTl.ilderi
rrin mulk:avdel<erı Ve!cil!N Heye
ti: ı.n tasc:Ekindcn ~eçmı . Yal
nız !> nüz l:hliıkler~ tdıliğ"a.t .~ 
prlmamıştrr. 

Dün mühim miktarda 
kahve ve çuval geldi 
Dün NQI"V"eÇ l>andı.ralı Niyco 

vapuriyle cenubi Arneri!kadan 
müh 1 miktaırda kahve ~,<imiş -
tir. 

Zıraat Barıkası bu kaiıvelıeri ır 
cuz fivaıtla ve deııhal piyas&(ya cı-
loaTacaiktı.r. 

D.ığer tarafban Bulgar bandıralı 
Bulıgaırya vaıpuru da miillıim 

mikıt.arda çuval, kanavı Qe, kaillay 
ve ray getirmiştir. 

Çuval VI'.' kanavlçekr Tioa.reıt 
Vek&letıinin yazdımiyle üç ay ka
daır evvel sipariş nlilım.iş, malı

lanın ilk par<b sidir. Yakında di
iiıer )J<lırt.ieır de ~ecaltt.ir. 

Ya h>ra!ktl!k.tan sonra, sıruıma bi
Unıce b'ui !kapıda beklamel.erini 
1ıetihlh eıiioıı isı::mbu.a in<lım. 

* Sınema. ben dönüp geldıklen yar 1 
rını saat sonra bitti. Renk renık 
elbiseter ora.,mda Nermın: gör
düm. Llıcivert bir paırdesü giyi
yordu. Hemen lwı;tum, clinı sık
tun. 
Yiızume µkacı bir una tıe bak

tı: 
- Ne o yaramaz çoçuK ded~ 

s nema kapılarında kadın nu bek-
lıyorsun!. · 

- Yoo ... Bilirsiniz ya ben böy
le şey yapmam. Bizimkiler· sine
maya getirdim de onJQl"l bt>Jd yo
rum. 

Bu arol"lk kü.l/üık h:ıınımiar ~ 
'rliooüler. Nennın azametli de
necek kadar .insaınları yadırgar. 
B.zı:m kiıçıik hanımlar da az -
metlı diye Nerminc sokulmadı • 
l.a.r; Ben izin .stıedını, bıra:kırıadı: 

- Ha.vdi bize gide~m. dedı. 
Yürefıim ağzıma geldi san

dım. lfu:ııwandan eller.im t:iıtıredr, 
dudaklımmm : tredi.ğini de belli 
etmemek için yanın ağızJ.a: 

- o:maız lıi, vrunız dP.i!?lim. m-

Belediye gazino için 
bir münakasa açacak 
Taıkınm gazi,noo.ı ,1,e Floryıa. 

plıajl.aırıru ""' ic;ıbrtla. <kıtı& ll:ıuıııa 
mümaSil bazı ei!Jen.oe nıah:ıı..lı...-mi 
:lş1e1ıınıek üzere lwrul.an şirloetin 
Bcleıdi:yenin iştlirakin ın Dahiliye 
Vekfil.: ::iııı.ce muvafılk ~~ 
si il2'ıElI"ine feshi ka:rarlaştını.mış
tıır. Qünkü Katibi adile tasdik 
atıtiıi leııı muk:aıvckıı.aıınıeııi.n e
sas ş:ırtlaırmdaıı başlıcası; bu a
deımıi kabul ile bozul muş olanaık
taıdıır. 1'Lııkı1.r şit.k/eıti: teşldlı 
cdıen eczacı Nroi;p ~ 
Ahmet Mustala Ka;ra, Haıyri A
ml:oı'>'hı Muroıd Fuı1.un mıd'e, 
M.itad NemJır. N aıııim K~ E
r.aıt: ve lfay:r:i İper'in koyd ııl<ıL>ı:ı 
10 IJ n lira S€'1'lll~ kenıdilerine 
iad; O:unaoeaktıır. Bellediye Re
isli r;; Ta:ksim P.S-CnosunU işlet

mek ü::ıere yeni hlr münalmsa 
aça.calktıx. 

Küçük haberler 
... 

* Şıelı:Mn:i:z.iın ili; muhtel.if seırn
tınde ;uıiden ili; nııodıenı ve bü
yi.i!k Beledi}"' ta:hs:iıl ve tıaılııwkllruk 
ııuJbesi binası inşa oiunmas.ı ka -
rarllaştıı:Uınıııtıır. Bıuııı.lar içın 80 
bin ü:ı-a para a.ynılmı.ştır. B:ın Be
yııglunda yapılacaktır. * Çataı.oa ve Silivridıe iki yeni 
d- paın r in.'i""!ı kaırar'ruıtı.rıJlrıııur 
tır. * Aılımaınyaya Hıa-aı; edı ·:~lk bir 
milyon ki:lolulk fııııiığın ih.racat 
büooa.ıU:ırı arasında taksiillli iQin 
cJıün Mınl:aikıa TJoarı>t miiıdüıii 
Av<tiniııı reiSJliiıirııcle Ömer Aıb d 
h.amnda bir toplantı yapıhna..<ll..-. * Den:i:z Y de.an İdaresinin Ka.ra
deniz hatlı y;ıp. taıcifooiindn 1ıaı14:ıi
J<ı_ 16 nıisan.a :kıa.Jmı.Şt:ır. * Mala!ıyıııda bi:r lkaılırum ınına 
t:as:rllut Sll'QLınd:aıı maznun Meh
met adında hiri ctün şı:Mını.i2de 
yaka!lamnuı ve Birinci sı.i!ı cıcza 
mıilı'.kemıcsi kıamriyle tevlkif o -
hııııımu.,<4tuT. Ma:atyaya .ı;ıöndıeq-[
; eoe!ld1ıir. 

ye kekeledim. 
- Kızları bir arabaya bm<lir 

gitsinler .. Hayd:, haydi. .. 
Bu ısraır karşısında daveti ka

bul etmel<ten başka çare kalma
dı, bır araba tuttum, kızlan bın
dird.tm. 

- Haydi siz gidiıniz! Ded.ın. 
Şefika gözlerimin ıçine baktı: 
- Sız gcJniyor w.usunuz? 
- Hayır, ben NerırWı hanım-

da kalacagım. 
A.vrı!ııken dikkat ettim, Şefi

lu:nm gözleri dolmuştu.. 
" crnı.:.nle yü'liidük.. Caddeye 

çılwıca b zi bir kadınla bir erkek 
beklemekte oldui(UJlu anladun. 
Kadın asabi bir telaşla: 
- Nerede ka!dmı Nermın• Di

ye adl'ta çıkıştı ve yüriidü. 
Sordugu sualin cevabını bekle

memiş, bana da hiç aldırış et -
memişti. Nennıın: 

- S z taruşmazsını.z dedı, tak
dim edey m. Osman Bey ... Kız 
ka'<'deı;ım Fatma... Parit;ten bu 
hafta geldi. 

Eliını uiatt.ım. Harumefendi 
hiç oralı olrııaıch, gayet la.kayıt 
şöyle bir baş salladı, daha doğru
şu dudak bü;kıtü ... Boııta kalan e-

ğıtlar görüldü/ 
Dahiliye Vekaleti sıkı kon· 

trol yapılmasını emretti 
Bazı resmi daire~ \"e niım res

mi ~ meıınurl.arwın, ii-
2LT!erinde cT~ Cumlıooye
ti hülkü:ınetıi. iıbaresi bıılııınaıı r . ..
ml kurşım ve ya:lı kaiemlaıiyle, 
kwJ.em uçlaruıı ve ııarf; kağııtian, 
kfığıt ~ makas ve ocıtıvd. 
taı.~ı.nı daireleri bıı;riciııde 
de kullandıkları veya bwı1arı 
ötekine beTilcine v=I itleri gö
rillınıiı\ltür. Ayni ~lıde bazı 
Milli Banıkalarm firmalarını ta
şıyan küçiik kı.rtasiyelerln de 
Bankalar <lı;;mda istimııll<erine te
sadüf oıliunmu.ştur. 

Düın DahiliYI?- Vcltaı.etı ııdoo 
bu huswıta vi !ayete bLr emir 
gönderilmiştir. Bu emirde, reıı
mi kıı1ta9iyı!lıerin k.a.t'iyen dai
relıer harid n11 çııkııırılmamaJ.arı 
:icatıuleri<:en bazı nı8ıılıeplıeroe ta-
le'bel«i:ıı iizerlerin.de resmi a!ll
~'I: bu.Jurwı kıı:rşun kalem ve 
kalem U<;laxını kı:rllandı'kl!armın 
göıüldüığ'ü:ııe işaret ohınarak buı 
kabil kııı!lasi:yenıi.n mesai yer!trin
den ha1'ic-e ç!karılmamıası.nın ar 
:ıakacia:rll.ara 1ıehl.iği bi.ldrilmclcr 
1ıeclir. 

~rde mualllin.le.-; hang:lı 
çooıı:ğun el!inrle veyıaıhut çanta-

\ 
sındıa :resmi kıılıeıın ""' lca/;t gi>
rurse h~men bıınlaırı alıp mek>
tep müdürlüğüne götürEeekıtlr. 
Buınun üzeııiııe de bu kah 1 l.urt.a
Sİ'-eyi QOCUğuna vıer<n aile1'-ır 
lıakıkıııda tkanu.n! ""' cezai taıki -
~ ~\.llıecektir. 

A Y!ni şekilde; claiıre')eır ha.. rin
de her kimde bu kıılbil. lnııt:aı;f ye 
görü.lürse ~ t:ıılıbkat 
yaıpılacak!tır. 

MÜTEFERRİK 

Parn kipliği buhranı 
artıyor 

~ pamtilı: .iıı1iı1ı builıraru 
j(ilılıikQe ~. Bil -
hassa :ıo ve 22 numaralı ipl:iacle
rin h:iç bubm>adığmdan şllkQ -
yettlıer Y"l'Pılmaktadır. 
Bazı tüccarlaırm mal sakladı,

ğma darr de alakadarlara Şka. 
~er olıımı$ıur. Di~ r bar af -
tan istihlilk: VU"g.İSİ i-ndiri.!rliği 
ha.llcfe h1ıM f:iyı>tların eSki nisbe
hı.i ı:mılıafaza eılımesi hakkında da 
tahBu"lra>t yaıpılırikıtadrr. 

Rıh! mda bir vapur 
çarpışması 

Evvelk;i akşam Tophane rıhtı
mında bir deniz kazası olmuş, 
Ayvıallııkıtarı limana o1?:en Kemal 
va'>uru nb tııında yanaşmakta i -
!ren Uğur wrırunma ~
Ka.za sulocın şiddetle akması yü· 
zü:ıııdıenı olunuştırr. Uğu.r va'PlJl"u 
burun t:arafuK' ı :n yaralanmış, 
tamir icin dün sabah Ha.ll ce alın
ı:ıustır. Bu vüııden dün İzmit se
feri yapı!am.'.lrnı$tır. 

DENİZ 

Fırtına devam ediyor 
Den.i:ıılerde fıırıtına devam et>

melıılıedl r. Ka.radeıııİ2d'll dün 
b ~ilen Dwnlupma:r va'IJIUll"U 
gelmemiŞtir. Aaalen:izden pazar. 
tesi. geb<oelk olan K:ııcleş vapuru 
da di1n gelımiştir. Fırtına yfuıün

deı:ı 'küıçük ~ seferlıen ta -
mwtt n dumnuştızr. 

limden utaındım, mahcup, ya -
vaşça çektım. Sonra yanımızda 
dalgın dalgın yürüyen erkeltk 
m iişeTref oldum. 

- Sabrı Bey, eniştem. 
Salım Bey kansından daha lil

tufkar davrandı, elini uzattı, par
maklarının ucunu pannaklarıma 
dokundurdu, sonra gene da~ın 
yürü.mi.ye başladı. 

Menekşe Hanun koluma girdi, 
amuzuma yaslandı. Barut bir şey. 
ler anJatıyor, oi:rşeylerden bahse
d.iyoxdu. Garip değil mi, söyledik
lerini anlamıyordum, anlam.ıyor
dum, çünkü din!emiyordwn: Gi>
züm Fatmada idi. Nermin.in kız 
lımıCı a Faıtımada. l'ariS'"'-00 bu haf>. 
ta gelen Fll'tmad.aın gözJerimi ar 
lamı yordum. 

Fa1ma uııını boylu, .ıııeırus o
mu u. lüzumu kadar ~ 
ıııootı.ıslü, aya:k b lekleırı ince, n-
ıdamı zarif, koyıu keS!.anıe- göız!ü, 

ikruanaıal saçlı, gi.iz~. Qak: ~ 
'bır kadındı. Yan yırrıa durdu.k
ılan za:maaı kimsıe Nermmin kar
ıdeı diyemez.di. 

(Arkası tıaı') 

Perde açılınca kendi:ıni%i 14 ün- ' 
dl Lui devrinden kalma bir sa
londa bulduk. Bu salon o zama
nın uçarı hoppa, fettan kadını 
Selinıen'in salonudur. Asırlar Do
yunca ihtiyarlanuyan Selimen 
fakirleşmiş ,ıılacak: Salon pek zen
gin değildi. Turneye çıkan Seli
men ancak yükte ağır eşyalar ge
tirmiş ve pahada ağır da elinde 
kala kala bir goblen kalmıştı &a
llba,_ 

• •• 
Ahmet Vefik Paşanın •Adam· 

cıl• diye tercüme ettiği Mizan- l 
tropu ciddiye alan Volter ile 
Russo'dur; komik ıliyeu de Anatol 
}'ransdır. Ekseriyet Volterin fik
rindedir, Franstan yana olanlar 
akall.iyette kalmışlardır. Bunun 
için Komedi . Franse:ı de Alsest 
rolünü yapan san'atkiirların kimi 
akalliyete tabi olmuşlar, kimi ek-
seriyete... • 

Alsestin elbısesi de ayn bir 
münakaşaya yol açmıştır. Alsest 
rolünü yapan Mizantrop müelli
finin yeşilli kül rengi elbise ile 
oyıındığı muhakkaktır. Müsse bu 
renklerle alay edince Alsest snh· 
nede yeşilli siyah elbise giyıniye 
başlanuştır. 1922 de Molyerin bir 
yüzüncü yıldönümü kutlanırken 
temsil edilen IHizantrop da Al· 
sest rolünü yapan_ Duflos tekmil 
yeşil giymiştir. Mizantropu sey
rettikten soııra - Pariste çok de
ğerli öğr~tınenlerin Alsestin si
yah giymesi manasızlıktır deme
lerine rağmen - Komedi-Franse· 
:ün siyahı tercih ettiğini anladık, 
an.cali: Seljmen'in, giyim bakı -
mından Alseste nazire yapması
nın sebebini kavrıyamadık. Sa· 
bun kÖpüğü renkli Markilerin a
rasında siyahlı Selimen hoş dur
muyordu ... 

• •• 
Mizantrop demek ~liphe yok ki, 

Alsest demekt;r. Alsest bizce bir 
tip, bir karakter değil, bir bıileti 
ruhiyedir ve komik bir haleti ru
hiyedir. 

Alsest kimdir! A.2zından çıka
nı kulağı duymıyan, benlik da
vası güden, küstah, küfürbaz, ha
dit, mağrur, dürüst, terbiyesiı: 
bir kahramandır. Y eryfu:tind 
doğru düşünen, doğru söyliyen, 
edebiyattan anlıyan, aşkı takdir 
eden tek kişi kendisidir. 

Bu bir haleti ruhiyedir, fakat 
itiraf edelim iti, gülünçtür. AJsest 
her kavli ve her ef'ali ile komik
tir. Deliye akıl öğretmiye uğra· 
şan bir güliabidcn farkı yoktur. 

Alsest aşıktır, uçan hoppa, 
fettan bir kadına ilşıktır. Bu ka· 
dm onu kovar da Alsest gitmez. 
Biraz sonra bunun farkına varan 
Selimcn dudak bükerek: •Vay, 
gitmediniz mi? .. • Diye alay eder 
de iğriye doğruya kızan Alsest 
bu hakarete göğüs kabartır. Ko
mik değil mi? 

Alsestin bir davası vardır. •Ba
kalım der, beni mahkıim edip bü· 
tün cihana abliksız diye tanıta
caklar uu? .. • 

Bir haleti ruhiye ki, bütün ci
hanı kendisile alakadar sanıyor, 
gülünç bir bfileti ruhiye. 
Sevdiği kadını, evinde, döv • 

mekle tehdit eden erkek gülünç
tür; sevdiği kadının hoppalığına, 
ahlaksJZlığuıa tahammül edeme
yince elinin altında bulunan baş- 1 

ka bir kadına aşkını ilan eden bir 
Rşı.lı. komiktir. 

Alsestin her sözünün başında 
cBen> kelimesi vardır: Ben IÖY· 
lüyorum, 'bdn istiyonıın, ben, 
ben, ben ... Bir insan daha ne ka-
da gül .. 1 • :r unç o ur ... 

Bunlara rağmen Alsestin bir ro
mantik olduğu da kabul edilebi
lir. Alsest: •İnsan içinden gel . 

miyen şeyi söylememeli. s mıml 
olmalıdır- der. Bö~lc bır ıddia 
güden adam neden komik teliıll
ki edil•in? Yeryüzündeki insan· 
!ardan. bütün beşeriyetten nef
ret ettiğini söyliyen biri muhak
kak gülünç müdür? Alsest Seli
men'i seviyor; kadının etrafında 
pervane gibi dön~1 dolaşan be· 
yinsiz züppeler, cidden gülünç 
bir takını erkekler var. 

Alsest bu adamların hiçliğini, 
boşluğunu göst.ırmek, kadını ua
landınnak, doğru yola sqvket
mek istiyor. Bu yol qna göf.C ~Ö· 
lün yoludur. Bir çölde, sevgili 
ile başbaşa yaşamak: Bu ruh hfo. 
!etine neden mutiaka gülünsün'! 

İşte usırlardanberi sürüp ge
ien münakaşa. Bir münakaşa ki, 
henüz kat'i bir nelıiıceye bağlan· 
manı.ı.ş, Alsestin ne olduğunda k .. 
rar k:ıl.Jn.amamıştır. Bnnun için ~· 
tadd iki Alse t var biliyorduk: 
Komik Alsest ile romantilı. Al
sest. 

Komedi - Franııez' de seyretti
ğim.iıı Mfaantropda Alsest rolüntl 
yapan M. Aimeclariond bize bir 
üçüncü Alsest daha tanıttı: Za
vallı bir Alsest! 

M. Clariond Molyerin .bir por
tresine bakarak Molyer makyajı 
yapmıştı ve Molyer çehresi ile 
gözlerimizin önünde hazın bir AJ.. 
sest yaşattı. 

M. ClarionJ'uun Alsesti bileti 
ruhiyesinin, o gururlandığı, tak
dir ettiği, ö~ndüğü hfileti rnhi
y~inin altında ezilmiş, bezmiş, 
yıl.ııuş, bıkıp usanmıştı. .l\L Cla
riond'nun Alsc•ti: •Samimi olma
lı, içten gelıniyenh~ bir şey 
söylcınnemelidir- derken, biiyük 
bir salihiyetle, yüksek perdeden 
attığı bir istihza ile rakibinin şi
rini tenkit ederken, Markilenı 
meydan okutken, h:ddetlenip küp 
!ere binerken, aşkı!u ilan ederken, 
dövmiye kalkarken, söverken, 
affederken, otnnırken, yürürken, 
dunı.rken, susarken, konuşurken 
için için ağlıyordu, hıc;kırıklarını 
tntrnak için sanki kendini zorlu· 
yordu. Hodbinliğini, dürüstlüğü
nü, bilgisini, duygusunu taş gi
bi bağrına basmıştı sanki ... Heı: 
sözü bir e:ıa, her hali bir cefa, bel 
duygusu bir elem, bir ıztıraptı. 
Yaptığını yapacağuıı bilmiyen 
şaşkın edasile zavallı idi, hidde
ti biçare. isyanı boynu büküktü. 
Fikrini değiştirmektense yerini 
değiştirmeyi tercih eden ve başı
m alıp çöllere giden bu asırlık ko
mik veya romantik kahraman 
hali ve hitleti ruhiyesi yürekler 
acısı bir zavallıdan b~ bir şey 
değildi. 

M. Clariond\ıun bu yepyeni 
üslubu da miioakeşa mevzuu ola
bilir. Neden kimipin komik ki· 
minin romantik telikki ettiği 
Alsesti kimi de zavallı telik.ki et
mesinT K:imi aktör Alseste güldür 
müş, kimi aktör ağlatını\\, M. Cla
riond da acındırdı. 

•Kör kadı· diyecek kadar doğ
ru söyliycn, cihanın gözünü ken
di üstünde sanan, ablika taptığı 
halde ahlaksıza gönül veren, te
zattan tezada düşen ve nihayet 
başını alıp çöllere kaçan bir a
dam komik veya romantik oldu
ğu kadar zavallı da değil midir? 

İşte M. Clariond Alsesti ne cid
diye almıştı, ne de alaya; zaval
lıya almıştı. Hazin. muztarip, bi
çare bir Alsest yarattı. 

Dünya çok değişmiş. Bugün 
Komedi-Fransezin bu yenıi üslô
bu hata telAkki edilmiyor. Hal
buki bundan yirmi bes sene ev· 
vel • vurduğu yerde şAhane pen· 
çesinin izini bırakan bıir arslan 

(Arlcası.4 üncüde) 
SELAM:t İZZET SEDES 

t"·~,-.QT .L . A .. ~:i 
. -~ . 

BEHEY 

İNSAFSIZ! 

Mübadil bonolan taklit edil
miş. Havadisi N~nemolla okıı· 
yunca: 

- Behey insafsu, yapJl yapa 
bunu mu yapabildin?. 

Diyerek ilave etti: 
- Biçareler bu bonQlar yil

zünden neler kaybetmediler ki, 
bir de sahtelerinden kaybet -
sinlerT. 

SEVİMLİ 

HAYDUT 

Bir shıenıa ilanında şnnu 
gördüm: 

- Sevimli haydut! 
Naneınollaya söyledim ve 

sordum: 
- Ne dersin?. 
Güldü: 
- Haydudun sevimlisi de 

dhir sinemada görülürmüş .• 
Dedi. 

AMMA 

YERİ DE(;fL/ 

Gazetenin birinde bir yazı: 
«Mava dan ... • diye başlıyor. 

Belli ki. havadan .. Diye başla
ması lizım. 

Filhakika: 
- Havadan mavadan konuş

duk. .• 
Gibi lakırdılar edilir amma, 

buradaki mava'dan yerine dlit
memiş. 

O HALDE 

ÖTEKİ DÖŞÜYOR 

Traş bıçaklarının fiatları 
yükseliyormuş. Havadisi Na
nemolla da okumnş olacak ki: 

- O halde, gevcze•iğin piya
sası d.1 düşüyor .. 

Dedi. l\Ialum a. geve:ı:elen 
hazan da: 

- Traş etme kesss-.. 
Derler. 

A. SEKİP 
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.. emberlayn'ın çok 1 etaksas'ın nutku ;fIEd;:~~,=~~ 
mu .. hl•fil beyanatı "Kuvvetli bir Yuna~is- zoba~lı~=~rs!';le9!;:;._; ~;;,:•!: 

(Baştarafı l inci sa11 da) 
ınaındanberi, askeri va.ziyetin a.l· 
clığı nki.şailan tetkik etnw; ve 
müttcfıkleriıı müstakbel hattı 
harcaet. hakkında müteaddıt ve 
rnür_ kararfar verm;,,:ir. 

tan vücude gelmiştir,, ~·;;.~~;er~:!~: bd~d':'.'yfiye ye-

1 

ı~mdeıı istihsal ettiğimiz mad· .Aıtıinıa, 2 (AA.) - Başveık:il - Bakırköy .. Dedim. 
deleri kendi emirlerine amade MıJlıalksas, Drl~cscına. cşçıi mar - Suyu yok! Dedi. 
.kıla.bılmekl:;ğinı.iz için ancaık ile- hallr-"'iırııde• SÖ}'.eciiiji hlr nuıtl.ılkıla - Yeşilköy .• Dedim! 

Bu mın:.ıkereler_n tefeıTüatını 
ifşa eıır.ek münasip olmaz. 

Fa.kat büyük bir ahenk içinde 
cere} n etmi.;; olan bu müza.kere
lenn mevzuwıu teşkil eden me
selel<?rini umumi nı.ah yetini an
la.m~kta, meclisill fazla sıüçlük 
çekmı} ecegini temin ediyorum. 
Bununla l;eraber. millet içtima 
esnasında verilen bir karara Ü· 
tı1a hasıı1 etmiştır. İki hü.kiunetin 
müştereken yaptıklan -beyanat
tan ba.hsetınek istiyorum.• 

Bu ,;özden »01ıra, Çeml:ıerlayn, 
müsl&kbel sulliün sartlarını i.lıti· 
va eden 28 Mart tarihli Frarısız 
İngılı.z beyannamesınin metnini 
okumuştur. Avam Kamaı:ası aza.
fil, bcyaırnameııin her fıkrasını 
şiddetli alkışl.arla dinlemiştir. 
Çeınberlayn sözüne şöyle de • 

vam etmi;;tir: 
Eğer bu beyaruıame, sadece, 

harbin <*!Yk ve i<l.ı.resi.nden bahis 
olsaydı, iki memleket arasında 
mevcut tam hedef birliği dolıayı
&ile bı.t beyannamenin beyhude 
oJıdıı.ğu ı;öy lene bilir ve tenkit e
d:ilebi.:.trdi. 

Fakat bu teyanname, çok da
ha şü.mullüdü:r. Fraruanın ve İn
gilterenin mii.şterek bir zafere ır· 
laşına..k üzere harp etmek husu
sundaıki kararlanm çok geride 
bı.ra.kmaktadır. Bu beyanname 
sulhün tesis;,ne milletlerin hürri
yebni. kanun ve nizama riayeti, 
ve Avrı.tpada sulhün muhafazası
nı temine maıui beynelmilel yeni 
bir nizamın kurulmasına fasıl.,. 
sız surette ve elbirliğile çalışmak 
imkanını verecektir. 

Yüksek şuranın içtimai mese
lesine avd-0t ediyorum, vaziyetin, 
mütt.,fıkleri.n gözü önünde c~ 
la.nan levhas1 su id1: 

füta.raflara, vedbeleri bahsinde, 
kendi telıi.k.ki tarzım kabul ettir
llll1'k istiyen ve arzulanna muta
vaat e\.rrıedilLeri .takdirde onlarıı 
en f~= e.kibetlerle tehdit eden, 
Al.manya.. Almanya, bu suretle, 
o.rtaya, biri hakiki manasile, di· 
i(eri Ahnanlann verdiği mana ile ' 
iki cephe'a bir bitaraflık meselesi 
atmış oluyor. Şundi b>WH-aflarla 
bizim bu meseleyi halletmemiz 
!ıazımdır. Müttefikler siyasetleri
ni, bitarafkırm hulı:u.kuna ha.-fi
;;'Elll riayet esasına göre tanzim et
miş olına1a.rına mukabil. Alman
ya, siya.seti:ııe uygun sıeldiği za
ımat>, bitarafların mülkiyetini 
tahripte, bitaraf dev:e!ler tebaa
sını boi(uaına.kta tereddüt et
:ınemi.ştir. Almanya, bitaraf mem
leketleri istila ile tehdit etmekte 
de hiç tereddüt duyı:namıştır. Bu 1 
tehdiru ika ederken maksadı teca
vüze uf(ramıs bir karosu meınleke 
te ''ardımda bulunmalarına, hü
lasa kendi menfaatleri.ni kortıJna>. 
lar>na mani olmaktı. Bitaraflar, 
Almanyaya çok fazla cömertçe 
yardım ettikleri takdirde, bu yar
dımın. Alman si:casetine daha ev
vel kurban o'.an.ların ugraclıkları 
'llabi:k akibete onJarı da sürü.kliye
bileoeğini bize unu tturınamaJ.ıdır 
(Sürekli alkışlar) 

Müttefikler iktı:;adi harbi, kud
.-et'ıcrinin azami haddine .ka
dar şiddetlendirmiye karar ver
mi.;;lerdi<". Bu sahada şimdiye ka
dar esasen çok gayret sarfetm;ş
lerd1r. Norveçle, İswçle, İrlanda 
ille, Belçika i.!e ve Holanda ile, 
harp zamanına mahsus olınak ü
zere tica-ret muahedeleri akdet
mişlcrdir. Müttefikler, bugün öğ
leden sc>nra, In.giliz Hariciye Ne
zaretinde, Danimarka iıle, keza bir 
mu,;hede akdettiler (Alkışlar) 

Isviçre ile, bu m€'vzuda bir an
~ma imzası için da müzakerele
re dC\'am ediliyor. İspanya, Yuna
llıslan, Türkiye ile d'O mühim ti· 
<:arcıt ıanl~a1f.ll."1 ·{apıln: J:tır. 

Ewm>:de diğer bi:,. siUı!. daha 
vard:r ki, o da, mütayeat siliıhı
dır. Al:ınanyanu ko,;,şu larınd.ın, 
ılıra edebılecekleri bütün mah
sulat: ,.e bıitüıı ına.'.J.a.rı satın &l
maJtlıJ!ım z imkaw, elbette mev
zuu bahis olma 7 • F"kat, maden 
.ce\her•eı-' ,.e vaglar sııbi, müna
~P y iro. g'4lll .. zmadde..erisabnal-
mıy,, ç.ıl o uz. Bu suret'.e Al-
man}aya tahsis edilebilecek obn 
nı"',:arı, g.!gide azaltıyoruz. Taf
s· c.ıt v rmen~ekL.g;m daha iv· o-
lur ,, · 

Keza, mıittefik'erin, Avrupa 
Cenı>bu :sinde, pek çok maden 
cevher e ldıkların. da söy 
leı:nekle J<U edeceğ" . 

Ingıltereııın Almanyaya komşu 
<>lan müteaddıt b~tara.f memleket 
loı-Jt.. vaptıgı ticaret, elbette ar
tı.rıb.bılir. Bunu bitaraflann ve biı
zım mütekabil menaiiimiz ba.kı
ıınından tasarlıyorıım. Fakat bu 
nı~mleket!er de ıdrak etmelidir
ler ki, imp:ı.-.ıtorluğumuz .eyalet-

vide, Almanya ile olan tu:aıretileri.- ez.oüını.le dıtııı:ııişi.J1· k.i: - Keza, hem suyu yok, hem 
ni tahdit edeceklerine da,ir garaın.- •Avrupa harbi, hükumetin 4· pahalı! Dedi. 
tiler yennelerile kabil olur. çi sınıf lehine olan programını - Çamlıca, Kısıklı tarafları .. 

l.kıtı:sadi h""'P reµhanelığiımizi. _ tamamiyle tatbike müsaade et- dedim. 
'kıİ -ıtl; Jouvvetili sililıhıımız donan. mem4 ise de şimdiye kadar sar• - Denizi yok! Dedi. 

d 1 f edi!mi• olan mebaliq' de boşuna - Kireç burnu! Dedim. •miilll"' «r - müUt.el'.i:kLer, bu si a- • 
'"·-- · -' ,;;. trnem;•tir. Zira, bu su,.eıle, - Havası çok sert! Dedi. 'u= ıst ·=ine devaın etrniye \'e "' ""' 
ılru istiklıili, tamamiyle ve şerefi ta- - Kavaklar .. Dedim. "'""ı.,nckın ye karar veımiş-
,, · ~·•11ıı·y>. temı·n edı. lmi• kuvvetli - Uzak! DedıL '•.lt'du·. I gıdz ham :;efınekn bu ,,_ "' " ed" 

biı· Yunanistan viicude getiril. - Erenköy, Bostancı, d ım. 'hru:elkıl.t1, Almam deniz üslerinin •- k 
miştir. - Or'!_ların da ağaçuğı, orusu, 

ıta y""'ınind.e icra otmişler ve bu ormanı yok! Dedi. 
suretle, :,imal den:z hakıi.miye- - Alemdağı, Belgı:dd orman-
tindı kı.:uırli ellJıerine geçıtıığinıi id- Çan-Kay Şek' ·1 n nutku ları!.. Dedim. 
tl'ia eden Ahnan.<U'ın bu tefahii- - Oralarda nerede oturaca. 
rü ne kü.d.u bey'h ooe olduğunu ğım, çadırda mı? Dedi. 
me.:,.-dıa.na k.oyımu;;lw.ıclır. ''Japonların zayiatı - Şu halde senruısıl, ııe biçim 

Pek yaılmı.da, Av.-u>pa cenubu 230 bin kişidir,, sana Edirnekapı, Topkapı dışarı· 
şa<ikiıııııde, vaıciye1ıin n:kişa.fı ih· lan kalıyor. 
t~ııden baihsedilıd.i.. Şum~iın, 2 (A.A.) - Siyasi - Oralarda da mezarlıklar var, 

Hatıta P'l'CJPQıl®dacı.ar, hedıefi- meclrisi.n kü~dında söylediği nu- hiç hoşlırnmam! Buyurdu. 
mi?.in, Balkanlıar suJ!hü.ııü bu. tuık.tıa ıruıxeşaıl. Çandtay Şek Çin- Bu sefer, ben kendine sordum: 
;arıd=aık ol:dui,'1.llm.l ld.dia ebtiler. de Jaıpoclax taırafından teşkil - Şu halde sen nasıl, ne bizim 

ol'JJ!laın. yeni Van""ingveİ hüikfı- bir sayfiye arıyorsun, onu söyle 
Bu idd a taıl:ıiaıtıiyle yaclıştı.r. "" bak b ki b d b"li 

melıioıi red'Clıcıtrn.iş vıc. d<mıı ~!İT ki: ayım ana, , en e ı • 
Ka:ldı. kı, Tül1kıiye .ıe yapılan an- ·· ı b" t · • V ang•ingvei'in kuracağı her yorsam, sana oy e ır yer avsı-
laşma1arın, Avırupa cenubu şar- • d · ı 
,,.,,.,..,..,_ sUllh.ü :mıumafaza. 'ille e.mı- hangi bir hükumet ancak Japon ye e eyım. 
~ ordusunun bir /ileti olabilir. Bi.- - Ben dedi, öyle bir yer isti-
ni"""t ve selimıeti tem<n hususuııı.- k. ·· lu kısa ve '~ naenaleyh dünya bu hükumeti yorwn ı, once ucuz, yo 
da QOlı: fa,,.; tıesi'r iora el:tiği.ne k"'" yol masrafı hafif, sonra havası te-
naaıtiimıiz V'aTdı.r. tanımıyacaktır.• . ed 1 1 .. 1 t 

Maıreşaıl, Japon lruvvatkırl nin mız ve mut i , su an guze , e • 
Avrupa cenubu şarkisi vaziye

tinin icwbı olan, siyasi v'· ilctıı
sadi malhiyetıt.e pak Qdk ııne.;ele
leri tettkik ve kendi:Jeı'.iyL.. isti" 
şan~· otınıak ü~re, İllJ!ı.lterenin 
Aıı:ikara büyük dJc 6i ile, Aıtıina,, 
Belgrad, Bii'.kreş, Sıofya ve Bud.a
peşce o\ıi::~i.nin Londrıaya dıa
\'ellılerti '1oa>l-aırl~tıro ımc;tı:r. Kısa 

bir mezuni)":ıble ~cılecek olan Rcr 
ma eliçiıniz Six Perıcy Lorrain'in 
burada. ıbulıının.asıından is~ıfade e
deceğiz. 

Yüksek k011.>eyin her içtimaı, 
inıı<J~,ıre itıe F.-ansa,yı birihi:rine 
,,.-..pt-e<len bağ.•aımııı kU'vvetiıni, da
ha fazla göstel'miŞtiT. Konsey, 
her salıadaıki İıııgili'Z - Fra.0012 ele 
bi:rliği:ııin si.mbolü ve 22 maıı:ıt ta. 
ıihl:i beyannaım-eı, 'bu eMbin.tiğiırı.iın 
<ın som inlcişaf1mr. Ümidinni2, yaill
nız harbi devam e1ıti.nın0k: için de
ği.. ayni zaımaaıda haıt'Pten son.
va Avrupa sulhüıııii taırsin ede
cci< ota.ıı. büyüik eseri tı.lkeınımi.iJ. 
<rJt.trme'k içiJll yüksek harp şıl -
rası. celselerinin daha sık ve da· 
ha muma.zam fas•.<ıkmılıa aı.'<.Wıd.il
mesidix. (Süır<lkl.i ıı.J.kışlaır). 

. Ha~~~ar!!~~~~!aiıı~L~ \ 

i:hrac~mııza ancaık yüzde 2 nis
lıetinde i<lliraık ebmiştir. 

Alımanyamn 1940 sıenesiıı.d,, pi
ya:saıın•:ıııian alamadığı mallac -
d81ll yüııde 40 ını İıı,gi!bere ve Fra:n 
saya, ~ '35 ini İtruy<l\Y.a ""' 
mi.iıie<b.lık. yüzde 25 ini dıe Balik(l<l'1-
}a.r i•e c:liğ<.ır bitaraf devletlere 
sa:ıınaık kaıbil om uştux. 

İTHALAT: 
1939 seııesi.nıin · Lik il<i ayında 

<ı.M atı.mızın yüzde 48 iııi tem in 
>atıını.ş olaaı Alıınaınyanın 1940 sa
ınesindeki i1ıhalatmnrzıa wcak % 
23 nitıb.,tiı:ıodı., iştirak edel:l lnıiş 
olduğu ve Tüııkiye it:ha!:Mınd.a buı 
ınıretie k.aylbaliUiği ~ yfuJde 
40 ına Ameriıkanın, yüuie 35 iıne, 
İıtalıy""1ın ve yiIDk 15 i;ne elle İn
ıgitıtıere ve Fran<>aının k:aiım oJ. -
du;ğu görülınıakıt.eıdir. 

---o--~· 

Pasif korunma 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

vi.rat ptiını halkıkıında Amiral Mu,
renı d ireih."i:i.lller vemıl ştix. &.
kiden b.ı husuıSta hazır lanıJımış 
olan µt'm ile ırmwni tıenvİıl'aıtm 
iptali esa.s kar a,r»aŞtıır~en; 
Amıi.r.ll Mur<111 bu planı mı.wıafnk 
bıılınııınıış veı tem vıiratın yailı112 
bir lmıımnın iıpıtalıi esası ilzerinıe 
:;<~p;ıl!awk olan Y"'l1i lfr pl.iıını izah 
etımi.;ıtu. 

Aıınlr Muren öğleden sonra 
da Be:a:ıiı"ıde mcşgul &nı.tı.$tı.ıır. 
Bu uııo,;anda şehrin iill1ar plıam 
ve bÜ'iÜk lıatitailıa.rla paft.alax Ü -
zi'lflet'ind.e: ba'Zl semt!eri.n va.zıi,yet
Jeııi ~le SLğınıaLlt r.ıahaJJeri, 9.
pe<r'lıeır ve sığınıalk pııacla;rı tıeıtlkik 

oltH ,nu tu ·. Mi.iteaıkiıben d'e :&t
Y a'Ztt v 8'eyoğlunda tellkilcler yG

pıflm ıştrr. 

Aımira.ı Mı.ıırerı meırlkıe7ıdekıi .te'f>. 
lldklıeri.ni ıkımal edi.noe. bazı müJı. 
~a da teııkiık:a.tıta 1ml unacalkr 
tı::. 

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 
Çocuk Sesi Yurdu Şenlendi· 
rir. &yramda çocuklarmıızı 
neşelendirmek için el birliğile 
çalışalım! 

bü.t"n o. ç:ıhe~ertlle ~edliğfa~ rafı koruluk, ağaçlık, önü, ya-
>"' hut arkası deniz, gürültüsü az, 

ve uğraıdığı zayiatın 230 bin kişi eğlencesi bolca bir yer olmalı! 
olrluğunu ılave eyı~ir. Nasıl. sen bana böyle bir yer 

İsviçre - İspanya tavsiye edebilir misin? 

hava Seferleri• Gülerek şu cevabı verdim: 

Bl=, 2 (AA.) - İsv.iç:re ıre 
İspı;mya ""8Bıınrlaki l:ııava müna -
lmliııtı, tElkıra• actlınıştıT. Bu har 
vıa ha~tı Ba.rselon - Lokaıruo Ma
sıında .işliyecekıti:r. 

İtalyada umumi af 
Roma, 2. (A.A.) - Piemoııııt 

prensinin üçü.noü çocuğunun diiJnı. 
ya!ya gelm<si rnü.naselbetıiyle kral! 
taı'3fuı.daıı ilan OOı len. ıkısrni \NilUr 

mi af neticesin~ taJkır.iibe.n 10 
bin rnev<kuıf serbest bı.raiiulrnışıtır. 

Suriç Bükreşte 
Bülııreş, 2 (A.A.) - Savyeiık:r 

Biırl~ıin sıal:ıık Paıris büyülk eJ,. 
çıisi B. Suıriç Bükırey gel lnriştı r. 

• 
Vekiller Heyeti 
(Bastarafı l inci sayfada, 

bugün •2/4/940• saat 15 te Sey
han mebusu Hilmi Uran'ın 
riyasetinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütea • 
kip kürsüye gelen Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu 15 gün
lük dünya siyasi hadiseleri i
çinde bizi uzoktaıı yakından a-
15kadar edenleri izah ve teşrih 
etmek suretilc ı;rup umumi 
heyetini tenvir etmiştir. Bun
dan sonra Kastaınonu mebusu 
Abidin Binkayanın adli cephe
den ihtiyaçlanmı.ıı teşrih et
mek istediği hakkuıda takrir 
okunarak muınaileyhin bu va
dide serdettiği ıııütalealarla 
gene adli mevzu üzerindeki 
Bitlis mebusu Süreyya Örge 
Evrenin beyanatı dinlenmiş ve 
kürsüye gelen Adi.iye Vekili 
Fethi Okyar tarafından bu ınÜ· 
miitalealara gelecek celsede 
cevap verileceği bildirilmesi 
üzeriue riyasetçe celseye niha
yet verilmiştir. 

• 

•ı-------------· 

AFRODİT 
(B~tarafı 1 inci saufada) 

sinde büyük bir alak-a ile takip 
edilen bu dava. sonunda hakim 
İsmail Hakkı, üniversite edebi
yat profesörlerin.den mürekkep 
ehli vukuf heyeti ile Maarif Ve
kaleti milli talim ve terbiye he
yetinin raporlarını da gi:izönün
de tutarak eserin müstehcen ol.ar 
mıyacağı kanaatine varmış ve 
maı;nunların beraetlerilıe, top -
J..attırıları kitaplaTın nil.şioce iade
sine karar vermk;ti. 

Müddeiumumilik bu karan 
temyiz etliğindıon dosya Anka -
raya temyiz mahkemesine gön
der"lmiş ve karar tetkik olunmus
tur. Neticede temyiz mahkemesi 
ceza dairesi mahkemenin beraet 
·kararını yerinde bularak tasdik 
ve dosyayı İstanbul müddeiumu
mili~in~ iade ey 1emiştir. Böyle
ce ka.rar kesbi kat'iyyet ettiğin
den toplattırılrnış o.lan kitaplar 
sahibine iade olunacaktll'. 

Diğer ta;raftan ayni eserin da
ha kısa bir tercümesi olarak son
radan ııiyasaya çıkarılan ve bü
yük .biır kısmı satıldıktan sonra 
tetloi.k içiın müddeiumumilikçe 
topJ...ttın'an cAfrodit. kitaıbı hak;. 
k>ndaki tetkikat da bitmiş ve bu 
eser haıkıkı.nda da ademi takip ka
ran ver:iılmi.;;tir.,Bu ıııüshıala.r da. 
salıi!bine Uııde o.lunaca.ktır. 

- Öyle bir yer bulsam, sen • 
den önce oraya ben göç ederdim. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
---------- - - --

İtalyanın harp 
hazırlığı 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
txıdıl:ı:ailierin hir ha,-p hazırlı.ğıın
cian faırtl<.sız olduğumu beyan tıt
mcli<t:J.."<li:ır. MlıJ i Müdafaa tah
sııso.tının ;nı()rc lere saırfed&eoE,l{i 
tesibit ed.ilımiştir. 

Faris, 2 (A.A.) - Paris Soir 
gazıatesi, Rornad.an aı dığı ha • 
berle•e atfen yaz;ycı:r: 
Donaınımanın on sıırHf i>hıt.iyatı, 

b ~- taJıian devNsi geçıımek ÜZA:c 
re acilen silfuh a1tına çafrrıilrnış
.tın-. Diğer .taraftan bütün İta:l
van baJ..JJkçı geı,rni! eri, mensup 
o:d.uıkJ.ııı·ı 1iımanlaıra avdet emri
ni almışl<ıwdıır. 

Roma, 2 (A.A.) - 2° 500 İtal • 
yarı arndesi öınıümüzd~ki ay için· 
dı_, Aım:ııvuU uf(a ~decektıir. Bun
laır onatla yen. yol iıışaıaıtında ve 
1!ıırnaın genı'şlıeume erinde Q<ılı.şa
ooılclardır. 

İllk kaıfile en zi.:ya.dı,, işsi2Jerin 
:J:ııuGuoıcJ.uitu ><Mlayet.lı ırdeın topf a
naeaıktır. 

Rt.ııma, 2 (A.A.) - İt.Wy>aın ıra. 
biınesi bugün B. Musolininıiını ri
yas . ıllinde. l.o>pJau:ır ali: d.aıhili siya
sete l1V.iıtıe311 'k ka:varlııır ittihaz ct.
mi<lbir. 

Kaıb'ıne, haırp zaınııaımnda mili C>

ttn sde~ luıılclrnnd.allci kamır 
nu tad.tle karar vaım işti.ı·. 

13 vasıınıdan yukarı kad:ıın. w. 
çooulkJıaır seferber ed!i.1-kilıeni'ir. 

Ro;ma, 2 (A.A.) - Havas A
j.aıııs1 J:ııillldi.riyor: N:a.zITlar nıeo.lıisi, 
lbüıtıü.ıı dıeımir pa.rmak'hılc:arın sö
ikiii1Lüıp toı:»a.Utırılııı:ııa.;ıına kaıraır ~ 
miı;Uix. 

Roo.ıa, 2 (A.A.) - Stıefll<li A
jansı billd!iriyor: 

Gianıalıe d'İtaılıia, İtalyarun za
yıf dil/an mali va::ııi:y<ıtii ve ıniiş
kill' olaın sevfkıiilceyş mevzhlerıi 
dokıyıniyf>~ tıarl>e giremiyeoeği
rıe dair cNevyıortk 'llimoo• gare
re&.1de çıt.1<an J:ıi~ malkaleyi mev>
zubahs:1Clıerı!k a Yü'I'ki: 

• Bu İtalyaya karşı yeni bir 
tehdit midi,.? Her halde böyle 
bir tez cür'etkarane bir hika -
yeden başka bir şey değildir. 

Harp ualnız paı-a ile kazanıı • 
maz. Bilhassa insanlar, siliihlar 
ve maneviyatla kazanılır. Harp 
kolay bir iş değildir. Şimdiki 
Avrupa faciasının ilk yedi ayı 
bunun yeni bir misalidir. 
Diğer cilıetten italyanın teh!i. 

keli bir vaziyette bıı:unduğıı id· 
diası da hakikate uymamaktadır. 
ltalyanın tahtelbahirle.ri ve taıı· 
ııareleri hini hacette Ingi!iz ve 
Fransız filoları için müthiş bir 
mania teşkil edebilir ve harp ha
linde İngiliz ve Fransız sahilleri 
en bekleniımedik ve müthi,:ı ta.. 
arruzlara hedef olabilir.• 

N ev.ymok Times'iın ziıkretmıeyi 
unuttuğu kıaA'l1 h&Tp meyrlaınıı..hal<
kında da Gior.nıal:e d '.litıalia, ınüt
te:filoleriın İ1ıailyaın ovallıa.rına doğ
!IU iht:iyaiınz bi:r taanw:da bu
JID:ı.du!k!aır ı t.ıikıd'inie dha 9"rl 
bi:r şek~ keı:nıfilıılerıind knr:ınalk 
fıırsa:tııu b.U>'ıarıaikl.arrmı ya'2.lnıak. 
t:ıdlr 

--~hl tefrltca:·~=~~ 
'AC.C.'AHIN ARSV.~NI 

~·~-L ~nıl ~J 
tıJ..,,_._NQ e a ~...f-!..ZIYA,}jAK.l_R_eıı:ıı• 

Ömer, hiç tereddüt göstermeden, 
Sad'ın sözlerini tasvip eyledi 

(Fa.tıına). iınsanıla:rm eın büyü
ğü olan balbasımn ibıütüııı aıhWti 
faaıletlerini .ikıtiaap eRımiştıi. Bü.
tüın Mtxiiııııe halkı, dıurin bir hİİI'
n:ııe1'le i'niinde eg ldiği hallde, -
tlıiılkı ıım!e.ı."-perııaılı lba'J:ıası. ,gı... 
bi - Faıtıma bi.r an bile en. k,ü
çilk bir guırur ı>östenmıemi.ş.. MıJ!h. 
tesem vr.lkarım muhafaza ~
le beraber. dııı ıma bü.yıük biır 
süıkfın ve tevazula hareket ey.Jle
IDi<rtL. 

Fa>tıımanın göstbrdif(i bu yüık
selk ~tv'S!hf ve keınıalat. bütün anıu 
tanıy.aillan teshir elııni.;;... Ge
reik Medı1ne e"rafımillm ve geI'€ik 
«'iz;de eıihaıntan bir çOki arı o -
nuıııJ.a izdivaç icim tq;eb'büslere 
girişıım1ırdi .. Hatta bun1arıııı a
ra aı:wıcta, (Elbu Beki.r) w (Ö
mer) gi'l>i en ağır baŞ.ı zevaıt da 
mıevouıl id:i. 

.bu izdivaç tekıliflen nin bazı.. 
lan, Resu:ı.'lii Ekrem Efendimiz 
laıı-.afmdaın naziıkaııı~ redchiil • 
miş ... Bazı:l:arı da (Fatıma) ya 
bill(Jir,ilmişti. Fa.tıııııa, her tek
H .kaır•ısuıda .t<fuessüıın ede
rek: 

- ''"mdiliık, lb.aıbaıının evind" 
yıaaamalk.ta.n, büyülk biır zevlk du
yu "'Ofll'.lll. Kendima'<ı izdivaç i<'in 
hen.üz bior axzu hiss~ tım,iyoruım. 

Dıiye ıınıııkaıbel'e i.lle i'ktifa ~ı.v
leımıişti. 

(Mıcd3ır.1') de, beL i başlı ze
va~ araswıda, (Ali\ deı başka, 
(Fa.tuna) nın • zd:ivacırıa tal'.iıp 
olırmyun kiımse k~!ı;naını:,•tı. Ve
Ai.min böy)., bir talepttn ooak 
k:ı! ması da, yavaş, yavaş heı-ı. 
kı;sin naııan dıikıkatıni oe;be ba<r 
lamı:;tı. 

Elbu Bk.i.r, Ömer, Soo biııı MJaaz.. 
Bu üç za.t bix gi>ıı mescidin so-. 
fasıır.ııia otuııınuı;.lar, bu m.sele 
halkk111da .k-011.UıŞuyO>l'lardı. Re
sulü Ekreme ~ın yı.km o;arı, her 
gün defalarca haınei saadete gi
rip çl!kaıı ve her defasında da 
Fatınıa 1.e karşıl aşm ıI li) nin, 

· nidn izdivaca tali u clrnadığına 
haynot ediyor !ardı. 

O tarihte (Ali). y:rmi bcış ya
sı.ıııa g-elımi$i. Simasının muh
teşem güze!Ji{<i. sıurbc;z >'iiou -
duonun tenasüıo ve ;;ilien,:ı; ile Me
dıne da:ikanlılaınrını hiç biri.nıo 
!JdrıZB!ULverı, hi.lh;,asa kuvvet ve 
'kıaıhr =nhğı hiç kiıınse ile öL
r.,'lilleıma.yen ıbir E!enQ(i. BütJün 
buınılaxıııı fev<kındi2 olarak da, 
Resulü Elkremi n en yaıkıru, en 
sev>gi ifıi, en ma;kbul V\>· mergubu 
olaın mümtaz bir ~iye11tL Bu 
.kaıdaır evsafa maliık olan (Ali), 
niein fTutııma) v.a talep olmw
yıof'dıu. Ve böyle lbir tı:Gdıii't.e 

builiııııımaklaın niçin çekiniyordu? 
Gayet zeki bır zat ola.ıı (Ebu 

Bıeıkix) büıtıün bu sıı.ı.allern, şu 

söz~-•·le halletti: 
- Hiç şüphesiz ki (Ali), (Fa.. 

tı:m.a) i.e izdtWi"tan müstağllıi. 
değildl!r. Ancaik şu var ki, (Ali) 
oon d eoeıde falı:iTdir. Bıu sebep
ten dolayı da bu iııcniv:aca cesa
ret gösOcıremiyor. Her halıc!e bi.r 
1ıaıraftln kendisine bir tıeşviık VU" 

kulbuJımasını bekliyor... Ra.llkın, 
giıde.iım. (A!J.) yi ~el:irn. Bu ı=
sele halcl<m.da keoıdisi ile görü<;e
liın. 

Dedi. 
sa.cı, Ebu Bekiriın bu tıekl!ifine 

son dereoooe sevinıerek: 
- Ya, EM. Belkiır!.. Sen, da!ima 

haıv.rlı ı'şlıerdıeı ön a.yalk olumun. 
Bu söıı'.eı:1irıdeııı de lıe.r halde blx 
hdkmıet ve ha.vır varxlır. Haydi, 
kıaJk gidl~liın. 

Diye mı.ı!kalbele etti. Öıncır de, 
t>'· terechlıüt göostıernııedeıı, Sad'· 
ıııı sözlerini tasvip evlıedi . 

Bu üç zat, kalktı1aır. Mesci~ 
çıi-.-tıJ.ar. (Ali) yi evvela Qa'l'Şld,. 
aTadıfar. Onun, şehrin kenarın
daJri bir hunnalıil'a giderek orada 
hm' Mediınelliıı» n ba'iııQ:sini suJa. 
mfil<ıLa n:ıı<şsıul oldı.ıığunu öğrenin

ce, do~oa oraya giıtltil'<ır. (Af>} 
yt bulıdıuılar. 

Alli, bu üç dıostu, gül.er yü:zf e 
kaırşı.Ladı. İsi!lli b>raıkBI'aik huııma 

a~m aJtma oturup kxıınuş
mıv.a başladı.. 

Evvela, bir taıkım afaki şey
lıerden basedidi. Sonra, El>u 
Bekir biırdedbhıe SÖ2ıÜ, ııneJrsaıfa 
;ntill<a f.it!tiid' : . 

- Ya Ali!.. Bi'L b>ı.IMya., ha.
yıırlı bir iş için ge'Jmk:. .• Seını, 
Resuilıill-ahın seygiıl.isieın. Bu 
OOV'.ııl ıniııı dıerecesi. o kadar ibü • 
)'ijlh.-11ür k!i, ResııJ. üllahıın ıneı; • 
diındl?, bu hususta sana !timse re
.kaiı<ıt edemez. Ni:tekim, (Faıtı
maJ nın izdivacına .bu kadıax ta
Di n z,u>!ıur ettiği halde, lııuııı L:ı.nın 
he--'ii redded.iımrişbr. Aınlaşılı • 
var kı , bu ta1i"1lerin< hiç biri, 
(F'atımıa) va ~avik görülıınerııiş -
tk. Ve bize öyle gelıiyıor ki, bu 
i2xliv..ca senden başka hiç kimse 
Jri.y&.1<aıt '100teremivooellotir.. Hal 
b))kı ilken, niçiın bu i:OOı ~·.aoa ıtıır 
llliP ollmuymsun .. 

Dedi. 
ı Ali), Elbu B.lcirin bu 9Ö'Zıleı'• 

karşısı.ndıa me'bhut -Oldl.ı. IB iır
dıcnıbire OOV<l'll vereın.iyere!k 00" 
smı önüne eğdi, gözleri yaş!:ttla 
dr/'dıu. 

Ali, ŞU an:Jıa ikıa:Jbi!ıı', bir VC!" 

ka.n gi.bi ooŞtu.raııı .lıiSlerin ~ 
canmı güçl:üık.le za.ptecle'bidi. 
Gö-deri'llden sıran yaışla;ra rağ
men eV\"ela bir miirldı"1 silkiıt 
etti. Ve sonra, senı.:~erdenıberi, 
hi1.0 biır 'kımooye ifşa etmı:xl:iği mu
kaddes aşkının sırrmı ili< dlefa 
olara!k oııtıaya ddlrere'k: 

- Ya, Eba Bekir!.. Bu sıö:ıfe
riınJ,., kalbimin ateşini 1ıezyi.d 
ettin ... Evvda <nmu söyliyeyi.ın 
ki. IFatıma) yı beımm kadax ta,. 
mv'l!n, aııa benim k.adar candan 
be ;ıı olan hic J:ıi,r kimse 1ıasav
vıuır ediılemez. Resulü!.laıhtaın 
baskıa, (Fatıma) kadar hiç kim
sev.i sevmedim. Vte haıyatırnd.a 
IFa.t~ıa) dıaın ha.$ka, dii.nvaıııını 
hi, ibir •er-."Kt ve sa.adatiaııe llı::ar
•. en kücük bir m"" J ve axı:u 
besl<ımffiİ>nl... Fa!kM:, o kadar fa.. 
kiırim ki Faıtıanayı bu za.ruıreti
me i.ştirak · e1Jtirmh"' kı'.)'aIDI • 
vooııan. Bu s<ibepL'Il do'.ayı da, 
sülküt ederelk kalliimiııı kanlanı
nı içine uyusıturuyoılUJIIl. 

IJ >y<clilldi. 
(A rko.oo. var> 

Müttefikler de
nizlere hakim 

l.ıoııdra, 2 (AA.) - Aıııııiralillo 

maık.amı bildiriyor: 
&ııııı haiita içinde diişmarıın fa>. 

aJ.i.yet:i neticesinde yaılııız b r sar
=; İngiliz v<a]JUTll i.e üı:; bi.t'aıraıf 
vı>pwr babıııışthf. Bunların mec
mu tonüı.lıoou 131101 din". Bu ra • 
kam lıaI'biın ilik haft:asmdanberi 
k.aydrolılerı en ufak ra!<amdır. 

D ğ>..r ciftııeılıten öğrenild!ğine 
göre ba>taı1 A1ııruıın tah.>belibıahfur le
riıııin tedricen çoi(a!.dtğ1 ve Alf. 
macyamn bunlacın yeriııı.i do!t
diunnak ıçi.n tahteJbahic iınşasını
da güçllik çektii'(i gün geqtıiıkır,ıe 
el.aha sarih !:tr ŞElkıil.dc anla.şrlmak· 
t:aıiır. 

cEıllciervo• ismindeki İııgii'iız. 
petro., ~ m~ 
geminin t.aılıbelOOhiri. iba!tımııyııı 
mu:v.ıffak olduğunu z;aın~
tedl r. Çünkü AJlma.n tıabltıeObal:ıi· 
ri ~ geıı:nisiınıin tıokribeıı 40 
mıetıre ilerıisiııde suııruın sa.thma 
~r. Fakaıt o aralık taıh'be»
baılılıre 16 k.ere top;•a atıeş edilin:iş 
ve ıı:rüıtearrız gözdleaı kayiıolnıuır 
tur. 

Paırıis, 2 (A.A.) - R>esmi teb
~ ğ: 

Saırre'ın gaır'bilıde topçu aıteşiı 
şidd'ec1lleruniştir. Her iki tarafın 
tayya.re'leri ıbüvill:: bk faaliyet 
gösıt<>mııi.şlerdhr. für c;dk büyük 
hıı.va muılıareb~la:i o.hııuş se dıeı 
neticeleri malfun değilil'ir. Bütün 
ta~ hııreiret üslerilıe 
diirmıüı:ılerdir. 

Besarabya 
meselesi 
(Başmakaleden devamı 

si henüz halledilmı.ş değildir. 
Sovyetı.er Birliği Besarabyamn 
Romanya tarafından ilhakını hıç 
bir zamaıı tanınmamış diğer tarcıf
taıı ise aJcti olarak hiç bir zaman 
protesto etmemiştir. Fakat bu 
vaziyet Romanya ile bil" g<rııın
liği zaruri kılmamıştır. Şimdilik 
Biikre;te bir Sovyet bilyük elçi
sinin bulunmaması 1938 yılında
ki bazı hcidiselerden mütevellit
tir .• 

Görülüyor ki, Sovyet Rusya, 
Besarabyadan vazgeçmiş değildiı 
Sovyetlerin, bu işi şu veya bu 
suretle halletmek için, fırsat bek. 
)edikleri yu.karık:i satırların tah· 
tınrla müstetirdir. Bugün, Sovyet 
a-, anın Besarabya işini zorla 
ha".lelmesine şu mühim mıin:i!er 
vardır: 

1 - Almanya, Romanyanm 
ham madde, petrol ve erzak kay
naklarından istifadesini çok ağır 
darbe ve sektelere uğratacak olan 
bir harbe razı olmaz. 

2 - Romanya aylardanberi, 
hudutlannda tahkimat yapmış, 
ordusu)ıu kuvvetlendirmiştir. 
Sovyet Rusya, yalnız başına, bir 
mücadeleye .atılırsa, Romanyadaa 
büyük bir mukavemet görecek • 
tir. Halbukıi Kızılordu, YO'l'gUD • 

dur. Bilhassa Fin harbinde mey· 
dana çıkan bir takım ziıf'larmı ho
nüz izaleye vakit bulamamıştır. 

3 - Romanya, Sovyet Rusya.. 
ya karşı, İtalyanın müzaheret V4I 

belki do muavenetini temin et
miştir. 

4 - Balkan ittifakının, hare
kete geçmesi ihtimali çok kuv • 
vetlidir. 

5 - Müttefikler, hemen Ro • 
manyanın imdadına koşac.aJdar
dır. Şark ordusu hazırdır ve yeni 
kuvvetlerle takviye edilmesi de 
güç bir şey değildir. 

6 - Sovyet Rusya, büyük dev· 
)etler ara."1ndaki harbe konşmak 
arzusunda değildir; o, bu harbe 
karışmadan istifad.,lor temin et· 
mek istemektedir. BesarlJt>yayı 
2orla almıya kalkışıuak, Sovyet
leri, girmek istemedikleri bu har
be, mutlaka sürükliyecektir. 

İşte bütij.n bu sebepler dolayı
siledir ki, Sovyet Rusyanın, bu· 
gün, Besarabyayı silBh kuvntile 
alnuya teşebbüs etmesi beklene
mez. Romanya ise, kendi arzusi
le bu memleketi, Sovyetlero va
recek değildir. 

Besarabya meselesinin halli, 
atiye bırakılmıştır. 

ABİDİN DAVER 

İHTİKAR 
(Baştarafı 1 inci sa!lfada) 

muştur. K.omı';ıyOID dün akşam 
Mıntaıka Ticaret Müdürlüğfuıdıeı 
LUıii K.ı.rdalın reisnğiınde ilk 
~tısını yapınıştı:r. 'l'oplruı.
Uıva Mmta!kia Ve Beledi~ İikıtııs~ 
mli.id'ü:rileri, Mmııı.ka Ti.oaret ıınö
cfilrii, Tiı:>a<ıeıt Odası umumi kir 
1.ib< ve Hayvaın bü:roou komioor
ieııi ı.ş!ıir&k eıllnişbil". ~ top.. 
kııtıırla ilk olaraık et ınooelıeGi gö... 
rü.ş~. 

Vali ve Belıediyıe reiııi. tq>lııınıtı
dan sonra 'bir ımırhaııririmize buı 
meeele ft>aıkkıAxla Qem:ştiı- k.i: 

•- Et fiyatlamıın son gün -
!enle yüzde yirmiye kadar ~ 
seımesi na.zan dikkatimizi cel
bederek bunun sebeplerim ll1'llf .. 
tırdık. Hatıalcrın ~ ol1RaA 
ve bu yüzden Afllldol<ıdmı ,eAri
mize haı,ıvan nakliyatı tıııııJa.. • 
mamamı bıı yolda yegane ama 
bıııduk. 

Havalar açarak nakl~ ifltizo.. 
~ girdikçe fiyatlann nonnaL Jso.. 
le 11eleceğim umuyorıız, _.. 
fih piyasam" sebeı:ıriz olarok art>< 
tınlm.ama.n için tiddetıi tedbirler 
alacağız. Bundan 801\ra sık, aık 
toplanarak biitiin maddeler ve 
bilhassa haoayici zaruriye mad
deleri üzerinde ihtikiir yapılma.. 
sı ve buhran husule getirilmesi
ni önliyecek, lüzumlu tedbirleri 
alacağız. Bu maddeler üzerinde 
şimdiden etü.dler yapılmakta ve 
istatistik malumat toplanmakta.. 
dır. Bu malumat qÖTÜşfr!eleri.
mizin esasını teşkil edecektir. 
Netice itibariyle piyasada her 
hangi bir suretle olursa olsm~ 
gayri meşru hareketlerde bulu
ntÜ'rn4$ı11a meydan -vermiyecc· 
ğiz .• 

·1---------=-IC!Dl'lır&lilllCa ____________________ _ 
En büyü.it bir tıip inkılail:ııru.. En yıülkı;rk bir fazilet timsal.mi 1ıelcraır aJlk.ış1amıya haztrl.anmız ... 

iıkıi hafta evvel ınem1ıelkel1faı gıanç ~lerim .•. iMüstıaıkibel aliınleri.ni 

L A. L E 0 
ge ~oşfuran 

LUİ PASTÖRON HAYATI 
FİLMİNİ 

Bir ~ mekıteplarıiıı. ve gömııek fJl:9IJi;ı bulaıınıvan ~ tıalkıınızm saylSIZ müracea111arı li:zıerine 
YARINDAN İTİBAfl.EN 1ı6krar ~İ!l.Iİ mli:idıe:leııiz. 

• • 



- 16. 
. l 

Üçlü erkôn hıristiyanlığın ekanemi l 
selôsesine tıpr tıpına uygundu 

Dervi:; Kizını deden-in bu ha
berini ba<:ıl:ar od~ına yetiştir
miye g1tti ... 

R ·A D V O 
- :.>ALGA UZUNLV(OU -

7A.Q.1tA7 a. ülH il-. • ıı:w., 
l'A..P. u,n-. Ha il-. Hıı:w. 

...... Ulll-. uaıı:w. 

-
3 Nisan Çarşamba 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12.35 Aj:ı.ns ve me
.~oro:ojtt ~lk.J:i, 12.50 Mtizık: 
.Mıı!vt<.>l'..:f Ş3['ik.ılıaır \pl.)' 13.30/ 
14.- Mw.ı:lc Küçülk orkest.ra 
(Şd: Mcip Mkro), l · Ru
<IK;l.ıf Niilzz.lader: Ha)'Q bana b;r 
hava daıha Qall; 2 - Ke..er-Bela 
Ren Nl'hri k.ıyılaırında (vah), 
3 - Zieın1<ır: Viyanalı ktiçük kE. 

BAS. DIS, GRiP. NEZLE, ROMATiZMA 

Nevralji, lcırık-
lık ve bütün 
ağrılarınızı 

derhal keser 
İcabında günde 3 

kaşe alınabilir . 
Her yerde ııullu kutuları 

ısrarla isteyiniz 

Adeta bu Tiırk.lU.lı. davası şek
linde ortaya atılan tasavvufun, 
sonradan başka ellerle boi.şka te
iliıJdci!ere ~e orgaıııdze ed•Jişi 
tankat'.enn meydana ~esine 
'hiıııınet etınış, & nn Sul""'1 ısc, 
.Bıellıltıaı; ıt.aI• ıkaıt.ı U!Wı.an aoraısmdla 
lı:atılııı<:a uzun müddet etüt etti
.R hıristiyanlık teliıkkilerini de 
tarikati tenıs,k şek.lınde bektaşı
ıl:iğe ek:emiı;; bu ekleniş tarikatin 
bunyesnde mcvzü aha:rşiler mey
dana goünn.şti .. 

Dede: 

Abdülfet t.ah PGşa daha ılk de
fa mabeyinde bir günlük ademi 
devamla mim!e-nrn1~ti. Pasarrıın 
Mcrdıvenkôyı.inde r.~,[p .;.dığı 
karlı .~ece, dede ile uzlaştlğı me
seJen:n, Rengiırülun gül renkli 
havalile uğr~k ha'.i.ıne doğru 
gıdilmesini be.ld.yor, ertesi günü 
de bu uilurda - maruz k.alacajiı 
te,·bihi, hakkında Yıldızda uya.
nacak şüpheyi aldırınıyarak -
hareamıya razı oluyordu. 

18.- Program ve mo.rn:eket 
saat ayarı, '8.05 Müziı< · Fa.ısıl 

he:v&, 18.55 Serbest saaıt, 19.10 
M ·mleket saat ayarı, Ajans ve 
m.~eoıoloji haberleri, 19.30 K.:>
ınuı;ma (dış pchUka had:i9-:ıl.eri), 
19.-15 Müzılk: Ça<ınlar: Vecihe, 
Cevdr~ Çaglıa, Kemal N. Sey
h'UOll, izze<..1ıın öı.te, ---- Balım Sultan niçin ve ne

den bu deği.ştiriı;e lüzum gördü. 
Dt:dı:tn bir ookıtaın111 tarluııda 

değildi.. 
O no.ata: da; Balım Su.l'terun· 

hıristıy anlık esasları olan fü;lti, 
ve 12lı erkanı tarika te mal edı • 
~indEki sebd>e taalluk ediyordu .. 
Bahm SuJtan belltii kendi dü
şüncesine göre bu esaslan da ta
l'ikate .kovmakla Bektaı;iliğin mu
\aıa6sıtı Avrupa hırisüyanlığı mu
h. tinde de .kabullinü tasa<-laanış 
olıııbilirdi. La.kin; bütünı mevzu. 
a> işle meydandaydı: 

'Üçlü er kan hınstıoy anlığın e
ikooim i selııisesilıe tıpı tıPına uyan 
ib:ir keyfıyetti .. 

12 Jıi er.kan :ıı.e; 12 .imam kata
n.wn sembolü değil; Hazreti İ
ıııerun 12 .lıevarisine .ndıet.le 
12 kolbaşılık ıesası.mn tiınııaliy
di.. Şer.atım Bektiışi ayinin.\ ayi
lli ııerıı.ae..e ~; Babın Sol.tamın 
mergup uyılan ilive'.erinden b~ 
1' j"d.i. Ba 1"n Sulıtaın buımı da esas 
olara.k kabul ederloeıı esbabı mu
cibe diye: 

- •Kişinin zamirini en .iyi be
lirten hal, içki hali, sarhoşluk va
z'.yetidir. Şuurunu alkolün mü
vazenesizlikiıle muvakkat bir 
zaman için unuıtan kişi; nasitı al
mada<ı evvel bir (Sohbet) dene
mesile içini dışını meydana. kcr 
yar, h~i düşünce veya sebep 
ile Bektaşiler arasına katıldığını 
babadarın piş k.:.n, tecrıibeli göz.. 
ledrı_den l(iı>liyemez! 

Formültinü ileri sürmüştü .. 
Muhammet şeriaıtinin men' ve 
tahrim ett .. ği şaraıba haris olan 
haıEk; ayni şenatin çerçevesin
de diıııl ve tasavvufi bir şuh: ı:ıii
zie baktıkları bektaşilığin bunu 
mi>bah saymasını ho.ş bu.lnıu.ş
lar, tarika1e meyil gösterm.şler-
di ... 

Hal.bukJ, .,a.ı ap; hıriıstiyanlığııı. 
IM!hi deiiı.J., içilınc:;i ni emre!tifıi 
bir içki i.d i. .. 

Tenasüh; Hacı Bektaş zama
nm<la nüve haılinde kabul edJ
rn:.şken; Balım S u\tanm çek ış-
1iuliışne eoos lıabne goehnjş, hmur 
filik de yine bu tenslkr;.i.n'.n elile 
Bekt~iliğe sokuhnustu .. 

Hiiliısa ol.arak, deden!.ıı yami~ 
biır düşünce ile: 

- Buna neden ve nıçin lüzum 
görmüş? 

deyişine ver'.kcek cevap 8..şikar
di .. O da şuydu, Baıl.mı Sultan 
bektaş.iliği, hıristiyanlık pxensıtı
lerine uydurmak l(ayesini gut -
mü.ş; tenııika t isin; altında ta.rıka,. 
1i o VOola sevik! ıtmişt.i .. 

Burrun!a da i.ktüa etıniyen Ba
J.ım Sultan, kendisini (Piri sar 
n.) tabir1'o Bekt.a:;iliğin tarihine 
Re<;i.rlm4ti .. 

Dede <baba Bal.ıın Sultıa.n hak
kında.ki yarım yamalak hurafe
leri anlatrrken derviş Kazımın. 
gölgesi k .. pıda be~di. Baba e
renler yerınde doğruldu seslen
di: 

- Derv~ Kazun! 
- LeJ;beyk Sultan.ın! 
- Geldin mi?. 
Derviş Kazım., tekke kıyafeti.

le oOO.vaı daldı .. Babaya niyaz et
i~. Dız cöktu .. Oturdu! 
.. Dervi.:;in Rengigülü get.ı.rmek 
uzere . .ı:ı..ttiğini Sacit dededen öğ
n!ıı.rnı.ş, bunu, dede babanın bir 
~mil~ diye kabul etmişti. Der
vış Kazım oday,. diz çökünce sa
·bll'SlZlıltla .kımıldanan AbdüJfet
Wı ll'k'<a ile Sacid.in Rözleri: 

- Hani? Rengi.gül de geldi 
mı.? • 

Der gıbi dervişin üzenne mıh
Jarunı.!;; deden:n. 

Kazım! Kızımız) geti.rdin 
mi? 

:::iualine dervişın: 
- Bcli erenlerim! 
Cevabı, hey~'Canla burkulan, 

sabli":w:lıkla kavrulan muhteris 
mat.eyin feriii.r-"n ytirecııııne 
buzlu sular serp!Jll4lı.. 
Dedenın suali devam etil: 
- Hanı n~e ya7 

Bütün günü Sa.;· Ue birlikte 
rı!ede bahanın pembe odasındaı 
uf:aya puflaya geçiren mabeyin 
feriği gün kararıncıya kadar es
rarlı bir sükUt muhafaza eden de
denin gôzlerine bakıyor, bu göz· 1 

!erde okuduğu: 

I - Okuyan: Mıııza.ffer İJ.. 
kar. 

1 - Peşrev, 2 - Nillrogıoo -
Şariu: (&'Vd. gönlüm ey ~~ 
.lrik Sıma 91llli), 3 - Kaptan z. 
Rl:za - Şıa.rlkı: (Leyl olur kıi), 4 -
Su ytlcu - Bayati Araban şarkı: 
(Neylıcıyim nice deyim), 5 - Ba
yati Arnbıan türkü: (Düşın., dağ
.ıa gezen ge_yılk ardına), 

- Müsterih o.1! 
İfadesine bir mana. vere.ıniye

rek iıkide bs kinaye blıkh sôz
ler ve te.k.ı:ııdığı edalacla bu me- , 
ra.kıru ve sabı.rsızlı,iiını dedeye bil
dimıiye uğraşyordu. .. 

il - Okuyan: Ml>ftıaret Sağ
naik. 

l - 0.ıvdet ÇağlQ • Keman 
1W&<siııni, 2 - Arta.ki - Eviç şarkı: 
(Aı;Jkmla harap olduğum), 3 -
Rıa:if Bey - Evi.c şaı1kı: (Seıbebl 
rsıevdaı a:Şlan .aıhüziu:e). 4 - Lenli -
Hüseyni şarlu: (0 gü:z.el gözlerle 
b:ıbnAAım Jj J), 

Dede acaba ne yapacaktı?. Na
sı.! edecekti•; ve .. Na&! muvaffadı 
olac.aktı. .. 

.. Akşamın alaca ka.ranhğı 
çölı:erken paşarun öşık ve ltaVTUJı: 
kalbia:ıde bir hüzlin beJ:irdi. İçin
de tuhaf bir ı;ez.şin Ju ınıldaıı.ır -
casına tüy !erini ürpertıı.iğini du
yuyor, aşeyjatln .kapısmcla. diz 
çôkerek ak .... .JaıUanru oyna.ta oy
nata yanık Kerem makaımiJe söy
ledikleri: 

Hu d06t; 

Hikmet ;,olunım mektebi esran 
Alidir. ' 

Vuslat meyinin sakisi ebrarı A· 
lidir. 

Her kim yoluna bcndei sadık 
bulunursa 

Mutlak o kesin can ile dildan 
Alidir 

Hcmrah olana sıtk ile bin cam 
. gönülle 

Tahkiki onun Hacesi hem yan 
Alidir. 

Vird eyle dile il ile evladını ey 
dost 

D~rgıllıı ilahide varı bular Alidir. 
Yar olana kim yar ola mihnet 

günü meyli 
Bak bildidğin cümlei Hünkarı 

Alidir ... 

Ga~el, paşanın bu iç iiı-peı·iı;ini 
haz.n bir eda ile kC>rüklüyor, ga
zelin arkasından y.ne .ıyni sesın 
başla<lığı 

Derdinı çoktur hangisine yana-
. yun hu, 

Yıne tazelendi yürek yiiresi hu 
Ben bu derde derman, kand~ 

. . buJayun hu, 
Meger yar elındcn ola çaresi hu .. 

Al'lar giymiş gelir, giilden nazik-
,, .. t~r hu, 

Bulbüle eevreyleme güle yazık-
tır hu, 

Çok hasretlik çektim; bağrun 
G .1 .. eziktir hu .. 

u e gule gelir, canlar paresi hu .. 

Pir Sultan nefesın ikinci kop!e
sindeki son mısr~ları dev letlu ma. 
beyin fer .. ğ:nLn firakını dayanıl
maz bir ateş kırbacile kamçılı
yor, kıvrak fakat lirik, yaııi tarül 
imkansız bir eda ile hazin hazin 
nefes devam ed.yordu: 

Benim uzun boylu servi fidanım 
hu, 

Derunuma bir ask düstü de ya
narım hu .. 

Kıblem sensin senden, sana dö- • 
nerinı hu .. 

Mihrabımdır iki kaşın arası hu ... 

Paşa, bu son mısralara içlen de
rin bir: 

- Ol ... 
(Arkası var) 

TASHİH: Dünkü nüshamızda 
Dede Baba tefril<amızın bazı yer
lerinde •Balım Sultan; sehven 
Yalenı Sultan. ol.arak intişar et
miştir. Düzeltir ve özür dileriz. 

Bankalarda biriken p8'1'lllar 
memlekette iş yaratır. Küçiik 
art~ırrna hesaplan bir araya 
~lmce ulusal ekonomimiz için 
b.ü:ı-iik bir kredi kaynağı olur. 

ULUSAL fü{ONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 

. 

ili - Ok.uyan: l'ı:zfılr.;, Tö-.aem. 
l - Sebuh usta - Hic&1: şarlu: 

(Cihan zfilfÜJJO vaıbeste), 2 -
Hııaot - Hioaz şa:ı'kı: (Hasta
ymı), 3 - Tahir ıtüıriili: (Biil.
bü.ıı.. kunium tıınaık), 20.- TEM
SIL: Anlı:yanasaz, Yazaın Vahl Öz. 
21.- Serbest saat 21.10 Konuş.. 
ma, 21.30 Müzik: Riyas<ıtıicurn -
hUiI lbaınd06U ($ef: İhsan Kün
çer), 1 - Hamu'i . Marş, 2 -
A. Borodıiın - Orta Asya steple
ıriaıdıe (Scmonlk. pa:rQa), 3 - Pa.-
1"' Liırııake: Lys1>1t.rala opereti -
ınl n uvı:ırtürü, 4 - Bourgault -
Duroudray: Kamboc Raı:ıso<liSi, 
No. 1 - 2, 22.15 Memleket saat 
ay.aırı., Aja.rıs haberleri; Ziraat, 
a'ı.arn - taıhıv:int, kıambiyo • nu

kut borsası ifa-yat), 22.35 Müziik: 
Ca.zbam (pl.), 23.25/23.30 Yar 
nıı:ki Prowam ve kapa:nıo;. 

J.Nt\At! ... 
3 - 4 • 1940 

1 .5terlın 
100 Dolar 
lOğ Frc. 
100 Liret 
100 İsvıçre Frc 
100 Fl:or'n 
100 Rayi.mark 
100 Bel~a 
100 Drahnu 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçl'la 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

K.aoanLf 

5.24 
148,75 

2.9470 
7,54 

29.2725 
69.3575 

22,18 
0,97 
1.7775 

141625 

26,5325 
0.6325 
3.4475 

34.9175 
31.0050 

Esham ve Tanvılat 
Ergani 2C 03 

19.52 Sı vas - Erzurum 5 

TAKViM ve HAVA• 

3 Nisan 
(,:ARŞAMBA 

Hicri: 1359 RUD1i: 135& 
4 üncii ay Gün: 94 Mart: 21 
Sefer: 24 K3sun: 148 
(;üncş: 5,40 Akşam: 18,36 
Oğle: 12,17 Y ntsı: 20,09 
İkindi: 15,53 İmsak: 3,57 

HAVA VAZİYETİ 

Y eşilköy Meıteordkıji : stıasycr 
muıdan alınan maJ.UınMa göre, 
hava yurdun Akdeniz kı'.Y'J]ari>
( e Egenin oemılbuaıdla bu/Lllu, 
dlğar yeı1DN<le kıtı:ıa:i>; ~l<ıya 
Karadeniz k.ıyı}a:rı, Manma.ra hav
zası ve doğu bölgelerle, Elg illİn 

şimal kıısıaclarmda }·.T yer ya -
ğı~.ı geQtnı ·, rüzgfırlaT bü:tün 
böJ,gl'lcrd€ ~:.mal ıistilkaıınotiın.den 

Txıakya ve Manınaxa i!hıVt<ash!l<~ı 

k11n .ıt:lil'C dığ~>ı· ycrlıordc Oi!'l.a 
k.ı\·,~tte csmış, d<.>'lizkrifl'lzde 
fu·tına hafiflemıŞ!( 

- Anaı baeı kendi yanma aldı. • 
Bacı.'sc odasında dinlen"'or! lT!ZAR: Haccacı Zalim adlı tcl-

.., rikamızı b...ıürı koyamadık özür 

Dün, İstanbufda hava ka.pah 
ve yağ~lı l(~'QlT'11Ş, rı.i.zg<ir)ar şi

ımıa.. den s:ınıyede 4-7 rnetr hız

lia esmistıir. Saat 14 de hava taz
yiıkı 1018,3 m~ibar .di. Sühunet 
en yüksek 7,0 w• en dtişük 4,0 
saaıtfı:ıraıt kaydedilın.istir. 

- Ana bacının muhabbet kıs- dileri:ı. 
11<.acı gevşey ıru:e kızııınıza haber 
ver de burava ııeJ;ılıı: -

ADLİYE 

Muhtelis tahsildaı 
mahkum oldu 

.Belıc'Clıiyede tımsilidarhğı OESD&

smda maılCbıızlaMaıki paıra mik -
1ıaıdarım di.p k.oçanlarmda az g&r 
tıeımek ve 1ıahrif et:melk suret:i~e 
iıbti.lastan maznun Saıclılk musa.
nm İlki ınci Ağu'ceza :ınahlocme
si.ndElııi. muhakı:ımesi bitmiş ve 
kaırar dün bilclirilmi.şti. SuÇU 
sabiıt olan Sadık Ulwıaaı bir se
ne, 11 .;ry ve 10 gün müddet'le 
bap:ıe mahlkfmı oorhruştıT. 

Adliye koridorunda 
bir yaralama 

Dün, Adliye Joorjdorunda ilııi 
mah'k.üııı arasında bir kavga oJ,. 
muış re bi:ıii>irlel'in.i yaıralaıııuır 
l<ınia'. Hadise ~udur: 

Muhlelif hırsızlık suç.lıa:rınıdan 
7,5 sene haıı<ıe mahkfun Recep, 
gene mahk0m1aırdan Haydann 
yonı. ·hlr hırsızlık su~uınun muha
il«ıınıesinde şalhlt ola<rak dinlen
ınis vıc aleyhinde şehadebtıe bu
hımnuştur. Bundaın muğ'bcır er 
lan Hayd-aır jaıDdaııına refakatinde 
ve berıılberoeı mah!lremcden çıık.ac 
cıkmaz looridorda ellieırinıclı 'ki ke
lepçe ile Recebin yüzün"' V'lJ1' -

:rn'-"', Hıdır da onu kulağının ar
k.asınıda!ll yara.la:rmı;tır. Hiııdisıeye 
hemen iaıııdar.rnala!r mütlah ale 
eıım s ve ytmıdılar Adliye dokıtor
·'.uğwı<la ı.ıik ~l'i :l'"'PıilinJ.'11.>r. 
Bu suÇltıırırıı:hm dolayı ayrıca mıu
haıkı .. ttne e<fü.ceiklerdır. 

POLİS 

Bir arabacı agır 

yaralandı 
Demır kapıda Nôbc ua.ıc soka

kJ,n.dıa oturan Arao.ı ı.-üriiciısü. A
rapkiırl:i Yusuf ORlu llmr evveJ.. 
iki "°""" Siıi<~ü<k bır sın.ımadan 
çıwını.ş ve "aldırınıaı kar:;u;ına 
geçı"'r'l<en 1689 numaıralı taksinın 
çarpması netıcesınıdc aı.:ır va<ra -
lrurır.nıstrr Yaralı sıhhi "1ndat o
lıomdbiliyle ha.ıbahanc,ye kaldı -
rıirrns ve kaçan şofi)::-i.in aran
ır na başhnmı t• 

Çakı göğsüne saplandı 
Küçi.\l.:,p::ız.~rd·ı Hacı kadın ma ... 

ha ll<>slncl<! "'"'-'. ran 18 yoru;lar•rıda 
BC'ld:r adında bi1'_""'nc ka1:ım yon
tanıken dü:smiis ve eJi.ıııdeki çakı 
sağ mm'll6İllıin altma <r'rerl'k af(ır 
yarnliamnı.ş ve ha,(.ah: ,ev. kal· 
dmlıruştır 

Sahte bonolar ' şin

den iki kişi nezaret 
altına alındı 

Sahte gayr mübadil bonola
rı çıkanl.m.ası hadisesi üz.erinde 
zabıtaca yapılan t>abkikata ehemı
mryeUc d<t'V'aım edil'Dll !kıte<hr. 
Aldığımız mal Uın aıta göre. dün 

bu iı;le aıakı.dar cılamk !ki :;-aıhıs 
ııabı.'taca nezaret altına alınmLor 
tı~. Falk.a.t meS'C']. henii~ tırnev
vıiiır ~ıt.medıi.Pi.nden tıahk1kMı iş
k:31 etmemek iizero fazla malü -
mQ!t '"~ :ı. i doğru 'bı..ıirm.ıyo • 
ruz. 
Bonoların ;oelıııimızde tabedıl

ımi · olmaları ihtimali pek kuv
vet.iidir. Bu i1liibarla tııhlrikat muh
telif ceı:Jhelerd<n bu ndktarun 
da aydınlıa~dma~ı göz önünde 
tıtrtularak ilerle<tıHıncl<tecıM·. 

---O-

Felaketzede talebenin 
sınıf geçme vaziyeti 
Bixinc:ı yoklama notların ınC'\l'

cut obnıya:rı wlwi-0 fulfulrotzede5t 
ta bclifırirı yrmi<lon kay1t ve ka
bu ı vAıııı.duıkları ınektepT!'rde ka
zarı drldaırı l:kmci ve üçi.inoii yok
laıma ve kıme,.a.t notları vasatisi 
a!hnmalk suıretlyl< csınııf geçme 
ndtl::ın> nm tcsbit olu 'Dası tıa
mim o!UınmUlftlN'. 

Tiyatro tenkitleri 
( B~tarafı 2 rıcide) 

telakki ettiği Alsest için, Fransız 
edebiyatı tarihi öğretmenim M. 
IMiperiere'e: cAlsest zavallıdrr!• 
deseydim bana muhakkak sıfır 
verirdi. 

• •• 
Mıotmazel Marie Beli için, soıı 

perdede Alsestten kaçışını gör
dükten sonra Selimen'in ta ken
disi dedik. Ak.ast ve Klitandr rol
lerinde Bertheau ile Charon iki 
sabun kjipüğünden balon gibi ha· 
valanıyorlardı, bunun için çok iyi 
idiler.Filent rolünde Seigner, Fi
Ient ıribi soğukkanb, vakur, dur
muş oturmuş, zari1ti. Eliant rolün
de Matmazel Sully'yi pek müte
vazi gördük, az kalsın Mizantrop 
dan Eliant'ı sj.lecekti. Arsinoe ro
lii ise Madam Catheıine Fonti· 
ney'e göre değildi. 

Selimen'in kalbine zehir akıt
mıya, Selimen'den intıkarn almı
ya gelen bu kezzap ruhlu kadın 
öyle tatlı, öyle munir., öyle ca· 
na yakın konuşuyordu ki, inti
kamdan vazgeçti de, Selimen'i ku
caklayıp öpecek sandım. 

Orent roliinde M. Chambreııil'ü 
selilınlamak gerektir. Sözlerine 
düşiincelcrine tam u,,..aun bi.r t~
vır takmmıştı ve tavırlarına, e
dasına uygun bir sesle, akide şe
keri ağdasını andıran b:r sesle, 
gıcırı bol sakız çatlatarak konu
şu;vordu. 

• •• 
:\olüssc'nin bir perdelik darbı

n1eseli •Bir kapı ya açık durm3-
lıdu, ya kapalı• tiyatro mektebi
nin tiyatro için bir zaruret oldu· 
ğı.ınun en kuvvetli delilidir. !\la· 
dam G!'l'Ulaine Rouer ile Mösyö 
Louis Seigner'nln tiyatro mekte
binin iyi dereceli mezunları ol
du~ bu tek perdede. anlasılı -
yor. Oyunları, gü•el kokulu bir 
fondan Jl'ibi dımağunızda unuta
nuyacri(unız bir tatla eridi ""' 
gönlümüze sindi. 

SELAIUİ İZZET SEDES 

Ecnebi sulara gideceK 
vapurlar 

ECTit bi sulaı" ~ıdt'<' •k v~µu. -
lara ımisaadı ("dl.lip edilaneımcsı 
nı karar!.ı,,ıtıraeak olan koınit>yon 
dlın Lmıaıı Iıemlı P,inde toplan
mı.ştır. Koıni~vorı Romaınyaya 
.ııitım<'k ürere Gaılatasa<ray v•o Eti, 
va.pu,·wı samp!~,~ Sovyet Rus
Y<>Ya gitmek için de İ~t:iıkıba:J şi
lebli sa:hiıJl""1 müracaat .c1ımıi..~ 
tir. Komisyon bu vapurlara mü
sw.de v€11il ip vuıiltmeme6-i Jı;ıJc -
kında ootıkik.k>r YQmnaJctadı:r. 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HAR1Cl --· 
S..ııelik 1.200 Kr. 2300 Kr. 
1 aylık 100 Kr. l~SU Kr. 
a aylık aoo ıu. 100 Kr. 

YUKARIDAKi FİATI'A MÜDAFAA VERGİSİ DAHİLDİR 

Saraplar 25 - 50 - 100 - 250 Litrelik 
bçılarla ve bir fı~ıdan az olmamak şartile satıı; kınrıyonlarımızın 

g~ti{; yollar iizerindeki evlere teslim olunur. 

ŞARAP 
Beyaz Sek, Beyaz 

NEViLERi: 
Dömı· S k e ' Kırmızı 

iNHiSARLAR IDA R ES 1 
l • let Jlr. 

i LAN 
TEK SÜT~I 
SANTİMİ 

1 ISTANBUL B ELEDi Y ESi N DEN 1 
Blıinci SahUe '°° kwııf 
İki.ıı.ci Sahife ıso kurut 
Üçüncü Sahife 200 kunq 
Dördüncü Sahife lÖO kllrUJ 
5 • 6 ıncı ıahlfeler 50 ku1'1tl 
7 • 1 inci Sahlfelar 10 .ku.nq 

Gazeteml:ııde neışrt:tlrte

cek bilcümle ticari ilanlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kab -
ramanzade hanında İüııcılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı ye~ 

SON TELGBAF Baıwnevi 

Fmdllıiıda Mtclisi Meb'ıuean ca.dıdesi 103 No.lı garajda ihaeie 
ahında bu.Jımaın $ewo:ıe mari<ailı ve 3527 No.h kamymıet 5/4/940 
oıııma ııünü sa.at 15 te açık arttırma ile s~ca.kıtır. (2600) 

Mahdut Mes'uliyetli Umum Saraç 
San 'atkAran Ortaklıfiı Kooperatifinden : 
Kooıp.raıtıif.imi21ın 30/3/940 günü yaptığı toıf.a:ntıda ıınaı1!lu.tı ~ 

serav'-i 1ıııırrin edif.eınediğiaıdl'lrlı ikinC'i defa toıılaıntı 18/4/940 per:;emlbe 
günü ~;ıat 14 de 1''a11ih Rclaılı sokak 61 numaralı mahalde yapıJıaoo.k
br. Oırt~lann ııeJlmıı:JCl'i rıca Oılunur. 

RUZNAME 
1 - İdare hey'etı NlJ>Ol'U dlrunınası, 
2 - Mliiroık'ip raporu okunm3'>1., 
3 - Bıilı3.nQo, arar ve zaı-Jt hesapl;aırının ,fıasdiiki, 
4 - N.i:zaıınııaımenin nci madıdeWııin tarlili, 
5 - Yeni tda hıey'.ctı ve rnıiiralııiplerin seQimi. 


