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Müttefikler lsveç ve Nor
veçe birer nota verdiler 
İskandinavya devletlerinin bitaraflıkları 
hakkında müttefiklerin son kararı bildirildi 
Mahsulü Arttırmak 
TUrk çift ç ıs in ı n 
Milli Va z ifa sidir 

====-- ---
Memlclıef, aaban baıın• 
dalıi Mchmetcilıtcn de 
• i I ô h ba,ındalıi Meh· 
metcifi11 yılm•s 1111yr .. 

tini i•liyor. Vcıt•nın mü
ıl.laaaı ifİn müborclı 
lıanını cömertçe Jölıen 
Tarlı lıöyla•t, memlc
lıetin Uıtı ••diye tını 
y 111ı:. a l t m e lı için tlc 
• .)' n ı cönıertlilıle f • r 
fiölıcc:elıtir . 

'Yazan: ABiDiN DAVER 
.., lraat Vekili muhterem 
f!:::ı Muhlis Eritmen rad , 

:roda ciftçi ile bir ko
llutma yaptl. Oııa Bıışvelı.iliu ıe· 
Pil eyl(Udeld bir öp dünü tek
hrladı: ·~ ~ elinden ıreldiği, 
ttlcilıa ye~ kadar çok ek!• 

Milli 7.&feriıı ferdasında, Bü· 
rWr; Milli Şef İsmet İnönü, cİki 
kat ınahsuı. iatemişti; Türk çift· 
•ı, anan emrini yerine ıretirdi; 
L~ndanberi bir (ok mahı.ul
-::..._umz, iki kat dejil, beliti on kat 
- ••ı. Fakat bu&Un, Türlı. köylü-:1' Şefin o emrini bir daha yeri
.: ıetirmek, bir defa daha iki 
, t. ınalısul almak i.çin calışınak 
~t"Y~t ve mevkiindedir. Bunun 
il bı, Ziraat Vekilimi:ıin de, ko-
11~.ınasının başında işaret ettiği 
aU.:' yiyecek darlığı ve sıkıntısı 
fil ~k ihtimali ve tehlikesi d e
ı.ı;tr, Avrupa harbi dolay ısile, 
Ilı •aliınizi değer pahasile sat -
ltı 8~ iınkanı vardır da, onun i(in, 
'ltı 8 sulü artırmak ve i.stifade et· 
ıe~k İstiyonız. Diğer taraftan zeL. 
l e ~~ •u baskınları ve donlar kış 
ra~ 1Yatunızı kısmen zaraı·a uğ· 
ti _ ınıştır. Pek fazla olmıyan bu 
•t!:nları da yaz ekinlerile tel iıfi 
ı. : k ııerektir, Fakat asıl mes'e
cı;;h ed_iğimi:ı: ıribi, memlekette 
ttıeı.a bıiyük bir bolluk temin et-

Norveç mukavemet edecek 
Yeni lngiliz şirketinin mümessilleri müzakerelere 
başlamak üzere 15 Nisanda Balkanlara geliyorlar 

' . 

-r 

lngiliz Harıcı:ııe Nazırı 
Lord Halifaks 

Londra, 6 (Hususi) - Harici· 
ye Nazırı Lord Halifaks dün İs
veç Te Norwç hükfunetl&Jnln 
Loı:dradaki elçilerin kabul ede
Ii'k kendi!eıine hükumetlerine hi 
tap eden birer nota .tevdi etmiş
ıir. 

Y' ne dün, ayni zamıwda, Fran· 
ıız Başve-kiıli Reyruıud P ariste 
bulunan İsveç ve Norveç sefi:rle
rini kabul ederek kendile-rine h ü
kCıııoot:J. ırıne tt'v'di <'<ilnı~ k "ize re 
lb "' r oota \"<'ımı~tır. 

Bu ilipoıooti·k notatlar11ı m;uıh;
tevıyatı hakkında sıkı b ir ketu
miyet muhafaza edilmekle be • 
raber, miittef'klerle Skandinav· 
ya memleketlerini alı\kadar eden 
nıeselelere taaı:ük ettıgı ve Skan
dinavya bitaraflıgı mcselel<:>ri hak 
ikında miiltefiklerin •on karar ve 
vaziyetlerin:n tavzihini islihda! 
eylediği beya11> oLunmakta<lır 

N'or,:eç Ha.rİl"İ~:e Nazınnın 
beyanatı 

Os!o, 6 (A.A.) R ,J'L<.T Ajan .. 
lll bilO~OT: 

• Ol'Ve<; H1I3°Joi e • ,unn K h , 
tY. .ci '"~ asC't O:ılkkır bııgun 
:ı'1Jllltığı ıJ:ıo tyaııntl:a <lı nıı -cir k 

+:- Hürriyet ve iatıklalıııı.~ın 
mtıdajaası hali nıüsıesııa olmak 
üzere Norveçin girecerJi bir har
bi tasavvur edemey<z. Bunun ö
nüne geçmek çaresi bizim için 
muhariplere karşı ,1lmanya olsun 
müttefikler olsıııı kat'1 bitarajlık
ta devam etmektir. Şimdiye ka
dar da 'iktisadi siyasetimizde 
takip ettiğimiz 1101 btı olmu~ıttr. 
Bu husıısta harbin çıkardığı bü-

( Arkası 3 ü11cii sayfada) 

Yeni Dahiliye Teşkilôtı 

DAHiLiYE MEMURLARI GEÇiM 
DARLIGIN DAN KURTARILIYOR 
Vilayetlerde 

Merkez Kazası 

K ur ul acak 

F r n n sız Baş~ e .; ili 
REYNO 

İTALYADA 
HAZIRLIK 
Yeni ihtiyat sı
nıflar silah altı

na alınacak 
Rorr.a, 6 (A.A.) Yakında ye. 

ni .ıhtıyat sınıflarım:- sı'alı altı
na çağırılması derp.ş ed lmek
tedır 

Sanayı fcderasvoı:·.ı. bıJhas.sa 
Milli Müdafaa için çalışan mü • 
essesclerde askerliğe tabi olmıyan 
ışç.c, ara. nda azami derecede 
faz! mute" sis ışçı vet ştirıniye 
karar W'l"nı;ştir. 

( A ı-.a" 3 ur. '' 'a ,fada) 

Almanya mukadderatını 
biı hafta tayin edecek 
Başkumandan teftişten döndü, 
Hitler askeri rüesayı topluyor 

• 
Göring, lngiltere ve 
Fransanın da tıpkı 
Polonya gibi imha 
olunacağını söyledi 
Lomira, 6 (A.A.) - Ttnıes J<ldZetes:mn Trotter· 

dam n u ınt :'"ın-e gurc, A Jl'Wn ordu]an başku
rnandacı Gener,ıl Voıı Brauchicht :;arp cephe· 
smi tefti.' etmistır. 

Önüm.üzdcki hafıa Hıt r G<·nera! \'C diger as
ktr! ruesa ire 'sti~«IT!'lerde hulu'larak Aillıanya.
nın mukaddcratı.:'a müteall:k J<ararl:ır 'crec<'kt.lr. 

GÖRİNG • ÜIHA EDEl '. t , l'ÜZ DİYOR 
Berlin, 6 (AA.) - }.fan :,:ı;. Gör.:-._g. Polonya 

harbinde Alman hava kU\"\'ClkTL-ıın hareka:.ıru 
gösteren filmin ilk tem~>l <lulayı ile sövle<ligı bir 
n utukta Alınan hava, kuvvetler'..ıı.i methüsena 
edereı- Fransa ve ingitter<:>niıı de tıpk. Polonya 
gibi imha olunu.cağ.nı, •Öylemişt:r. 
ASKERİ ATASELER CEPHEYE GİDECEK 
Berlin, 6 (AA.) - D. N. B. Ajansı bildirıyo": 

H t'i!"'· Berlinde bulunan ecnebi kara, deniz ve ha
va a1a..-.elerinin Sıgfııid hattın• ve garı> cephesinde 
bıılu at' Atıran ktaa:t-nı gezmdeıine müsaade et-

J 
mı,ıır. (Arkası 3 ündi sayfada) .1!.lman d~kumandaııı general Von Brauchlctı:ı. 

I' -HiTLER FIRSATI KAÇIRDI!,, 
İngiliz Erkaniharbiye Reisi, İngilterenin tehlikeli 
dönemeci son 15 gün içinde atlattığını söyledi 
Lo.nct J, 6( A.A) - inıpaı; tor

iuık ~bıye r · gcrı r~l 
lrc!" - c!~, ~az- tro~ere beyaınatta 
.hı. .,ll'l'!atraik d anı~ıtlr ki 

- Mulıa ebcnın ilk aylarında 
İıım!terenııı hiicuma nuıruz kal
m~sı halinde başımıza neler ge. 
Zebileceqı dt4ıincesi benı titre -
tiyor. O sıralarda lıiç bır ordu
muz yokru. !,>imdi ise fevkalade 
bir orduya malik bulunuyoruz. 
B. H,t'er'in fırsat kaçırmış oldu,
ı'junu söylemek çok doğrudur. 
Tehlikeli dönemeci ancak son 
15 giin :arfında atlattık. 

İngilterede hepimi', niçin harp 
etmekte oldur}umuzu söyliyebili
riz. Bıınıııı çok kut'vctli sebep
leri de •·ardır 

Halbuki Almanııa bu hususta 
bir öliim sukutu hüküm siirmek
tedir. Bence böyle bir sükunet, 
Almanlar için her şeyden fena 
bir haldir. Alınanlara •tııldı,rım 
harbi ı;ap;lacağı vadinde bulu-

' i 
•- Rusya, uzun mürıakalliı yol. 

Ları yüzünden hayli zahmet çek
mi§tir. Bir çok defalar Rıular 
bitkin bir hale ge!m4lerdlr. Çün
k ü kıiaatı t·e 11uılzemeyi memnu
niyete şdyan bir şekilde nak!e
d"11ıiyorlardı. E{Jer Rusya, yeni 
bir harbe g.rişmek teşebbiisürı~ 
kalkt§acak olursa bazı milletle1'1t1 
ve meselli J aponııanııı hattı ha. 
reketini naıarı itibara alırıak mec. 
buriyetiıuledir ı:e münakalat me
selesi, Rusya için her zaman bü· 
tiitı ~iddetiyle mcvzııııhahsola • 
caktır.• 

Ditoraflarııı ithalatı 

Londra, 6 (AA.) - Abluka . n 
ı;1ddetl ndir'.!nıesi mesel in tel· , 
3rik eden Daily Telegraph gazt· 
tcsin~;ı. s~:yasi rnuhabiri,.A:..,-ı.a!" • 
ya,·a g.deL'!'k malları ihraç mad· 
d O ııırr : a ında ·ru>sıt .,.. 
tlc rr~cm .. cket, r c en geçir c -
1 mu tf •l \ t. 
ler -ı. .. t_ tl ett t.a.r '"""_ r rın K('l!l.-

tcnJ~na .tabi tutul, .cap rJe-

İlı V e fazla ihracat yapmaktır. 
ı-., 1 •aç etmek imkanı olmadıkça 
lılr 8 mahsul faydalı değil, belki 
'l'ic ~lı olurdu; fakat kıymetli 
Oğj •ret Vekilimiz Nazmi Topçu
~ı:"un h immetile ihracatımız da 
llir ktşt.ır .~e daha da artacaktır. 
aylık aç ıun evvel neşredilen iki 
ltıenuı dış. ticaret bilançomuz çok 
lliitii unıyet ve ümit vericidir. 
lıeı b~J toprak ~ah_sulleri?'ize a
ter'·ı.- malı. kabılclir. Bu ıtibarla 
llll~~ ~ak, istihsali ço
~ f ' çiftçı ve memleket için 

Ankara, 6 (Telefonfa) - Vi
tayetleı in teşkilat kanun layföa.
sıııın wtkikatı mecl'ste bi.tmek 
üzeredir layl~aniıı esnsFarı şwı-
1ardır: 

Milli küme maçları 
lngi!iz İmparatorluk Erkiım1ıar· 

biye reisi grneral ltonside 

nuldu. Fakat böyle bir şey olma· 
dı.• 

cPgm " Ingiltere hu rumct nce na
z rı i'ib2. e alm<lıj( ~, yl!'Zmakt -

' dır. · 
Drııizaltı hücumları kesildi 

z· 8Y4alı olataktır. 
labi;:aı 'Y~kili, fazla mabsul a
l•len "k •ctn, ~ükümetin Jazım
)or, l(~er .. ~eyı yaptığını söyhi
~a t:Yluye 18 milyo~ kilodan 
2 llliJ hu~luk nrılmı~ ayrıca 
'•~on kıloy a ~·akın klevland 
~ışıl>' la Pamuk tohumu dağı tı l
tlfıçiJ ' Zelzele mıntakasıııd aki 
ile ha j• 10,000 çift öküzü tevzii
'ı ,~anını~tır. Vekiılet, eliud e
le~e e, tohum atına ve temiz
:l'et;~e~a~elerilc ~ete bild iğ i ve 
<lı~da ıldıi:i kadar çiftçiye J ar
l'atd k11sur etmemektedir. Bu 
dar, ~';1.1 nı~mkiin olab ildifi,i ka
oraı. ırabılınek i•·in de 'enideu 
t ' Ve h ' ·' '1'ti1·or a_rıuan nıakinelerı ~c -
:~lıi ihİ · Zıraa t. \"•kili bunların 
•lnıekı 1~~ca kafi gel nı iy·eccğini 

~•t i, k: . ·~· Cu ın lııı ri ~·e t h ükiı • 
tır••tinı~ 1.11 ·e Jardını etmek "e 

••ı il k ' 1 . 
1 

ıa ı ne e~t ırınek hu~ 

A rka • 3 u>ı< u •a~jada) 
ABİDİN DAVER 

Dahiliye Vekaletının Vfüıyet
lerdeki teşkilat ve vaııifeLeri ha.it.. 
·kında hazırla.ıımış olan ka nun la-

( Arkası 3 üncü sayjada) ualıi!iye Vekilim iz Faik Ôztrak 

Yugoslavyada içtimai 
muvazene tehlikede 
Alman sermayesile kurulan mües

seseler bütün yiyecek maddelerini 

Almanyaya sevkediyor 
. llelgrad, 6 (A.A:) - -Hıw~s- Yııgosl a~ yada. Alman sernıay c,ile 
1h racat n1ue,ı.;e~rlf' rı .kuruln ,a !i ıle Alına n_yaya ~· ı yecek 111 add<'1er i ih
rtt~atının a r.hn as ı net t<'esinde. f i'' ~tler o kadar artmıstır ki, içtimai 
mu\ az~nenın bo1 u l n1ası tchıkc'ı başgöstcrnıh,ti 

(Arkası 3 üıwü sa!lfada) 

Fener İzmirde ga
lip, Galatasaray, 
Beşiktaş ve Vefa 

yenildiler 

• • 
l\l illi kümenin ikinci haftası 

mat: l arına dün Ankara ve İzmir 
s tadlarında üç şehrin milli kii
me tak ımları tarafından de,·am 
edilmi, lir. Ankarada Beşiktaş 

:Muha!ızı:ücüue 4-3 Vefa . Genç• 
lerbirliğine 7-1. hmirdek i maç· 
!arda da Galatasaray • Altınor • · 
du~ a 1-0 maj lüp olınu~lar, Fe • 
nerbah~eliler Altay ı 2-0 yenmiş

lerdir. 
Düııkii ma~ların hıitün tafsila

tını ik inci !'a,\·fanu zda ara:vınız. 

• • Dün Taksim stodııı.da yapılan 
Mektep mııç!arından bir an .. 

Sav:\ı- 't • F.in 'lıar>lıtr.ıcJlen runro 
Sovye>t Rusyada ta.hadctüs <l<kırı 
vaziyete tedmilitlc• bııluınan İronr 
mdlc. ŞÖ)'l- der.ı.i:iıt·t>; 

Londra, 6 (A.A.) Pı'C'Ss Asso. 
cialıon'in bahri mP'le ;er ml r 
rırinin tebarüz cttırdiğine göre 
'bir haftayı nıütecadz bir zaman

ı A •kası 3 üncü sayfada ı 
~~~~~~~~~~~-

Turing Klüp Kongresi 
= -
Her vilayet merkezinde modern otei inşası 
ve büyük otellerin vergilerinin tecili istendi 

Türkiy1<1 Tuıııing ve otomoba 
lklübiinün yıllık heyeti umumiye 
iQtı.maı dün Beyoğlu Hal.kı :11ıi sa
[ommda yaıpı1mııf.;ır. Tophmtıda 
~ ırneb \ıslar, Vali ve Bele(l~yıe 
ıreisı Lutfi Kııırlar '~- B !.'diye 
erilr8nı haz!I' bulımm:uşlaırdıır. 

KonflI" resliiiine ~kıi Şcllu·e
mı.a operatör Em!n intihap o· 
huıımuş ve miitca n idan he
~ıclimn bir yıllik faalı~yet ve 'he
sap raporu okuııııımıştu .. 

Bu. ra,parlaırdaıı anlaşıJ,d.ığına 
ızöre, ır~i Avnıp~ r.ıkan 

lkarı;a:;ımklaııcı:m do.ıayı 1939 y ı
'lmcla dünya tuııiı:m faa.lı.~tl 
ı;önmiiş, buna muk:ıbı.:,. memlr4<t
timizde da.'ıili turizm h~ _ 
len göze ~arpar ,1 tt~ arıtrr:.ş
ıtır. 

1939 y;lı ıçın g.,. k ık3l'l!ICl6ın 
\"e !(e'rel'" dE'TJizcl n rimı.:6<, 63 
'b .n 738 ecrı:bi ~v'mıtıtir. Bu miık• 
tar 1938 yılıaırlım 15 •bin 881 elt
s:ık\ır. Ve gelen ecrıc1b!!erin he
men ekserisi 'de tra-ru.'t Ja:(lllliş -
lroır. Son yılda a)'II'ıra 199 o.U>-

4Saştarafı l inci sc.tıfada) 



Yaza : M. Sa i Karay 1 

Genç O 

g nç 

man, ilikya ismind bir 

us dilberine vurgundu 
,.,,,.....,... LE- 1 miıtti- ' ~ sıefonı-

ı;:r d (); _. 1 ~ 
Araooı çe - _ v~ w m i:md :ram 

~.~ c ;;: di.. Hi&- 'cıımaz ... 

~Jil 
1ııt:mcrııırıı:f:ı:n idi. Huzuru şa -

hm >dı"' 'bll:d ~. h 
tdall::ııt&ıri!IÖ}"lemck:ı'.n ~ 
ı:ı:ı di. Anılra. "1 cevabı 
'V'Elrtit: 

- BiitüD rr.emalakı mıkAlelife 
ldll:lmti bir ı:nılbtl v..ıude l 
El!ıı:ı:ieklalii!-. Lclrist m A vuıstm-

~..n, K:ı:zaldardan, 
F.ıı:llllSl!;;ı:ı:rd:m pa• 
psıı:m mtiı :p '.nr ~ sa-
.l>lıı> ~·.. Para "~ &S!rer 
llxlmıılkta güÇfük çe:ırnı • 
Ü"*c de Yenıı;erJ, m rtı ::ıır:-..= 
!00: halıdc liıt. luncfu lanıu büıre-
ll:i!3 r. 

Dey:ınC' Kız ar ~ •= 
- Bav l :hn k bır ihüvarın 

rıti~::~rxbı oe çıkar .. 
~ın..u~ 

da bZarc!t MehrrıQt ~ 
cil!'mı::ı lıüoomd:m roııra. Osın:ın
h ordusı.ıruı Hımem ~:.ndıe 
mıw. olaııayac;ığım ~ e.y-

. olıl\'lard:L 

y CIL wz , yani H i.ıseyiıı. 
paş ııe g m Dilliıwır pa-
ça da, Mehmet talcvJye «,.. 
ıtı~ Şım.= zctb: 

- Rı.ı;va ~ 1 Lc·JııS~m iıtt falı: 
ınlımdk: tize.re oldliklannıı. Rusyaı

':ın '' r Ç<tVU$UP haher VH'

"""'""". arzoylcii .. Di\aııxr paşa. da 
(MI hoot paŞôly'a yal'Ci.mJcı olnıoıış
ıııu.. Hart> n WJ;a devaıın edeae -
Rini açı'loça boyaı. elmişti. 

K.ıZlıar alfası, vezı.ı ilzalron söıı-
llcnne e:fonvdi N-üıa-
?Y'Jt. 'IH de p:ı::I • 
idi. 

Zalal, ordu ıpad şOOıa znıuğber 
o'!ınııtıQtu. Y cııiıçeri. ltel1e p 
wm.'-:ıed'!.'iııd<ın, det.eri lbireı
b s:t~: kırok kuıüo ~ -
- · dın =n.i sure :te ~ idi>- 1 
la-. Se aıoot yolu Leh lerin sulh 

ırııııanm ı.w.. 
Paıd!şıııh da, suh.: ~. 

~ ırulh o muşlıu. Su.ıı oiduık -
llbıı sor.<ı, ordu m"ld lbaışlarl .. 

B'.ı =alarda •. Gc: Os-
mamn blr ~ dün:y:ııya ~ 
l:fi. Gt1DÇ Osm:ı:n, Milkya . n-
de 'biır ıreıııç R:l!l d l>er "...r-

a, 00 dört y~ 
gcımi:ıµL ~~ve 

~ J olan bu &wer Rus kı
ıı:ı Gooıı; Osmaııa takdııın o uın -

Padişah; ı1MC Rus ~~ 
:E:ı~:".a tr.ma)Vl ~ ~ Y<l4>
mı.ştı. 

F~ l'.1illlıt) Q'.)k şey'..aru 
"'<! feltatth. T.ıo'kı Malı ~ 
&Jbıı. gib ıidL 

Mi:?~"a GQl)Ç Oemıma kendınıi 
llıa<Wn> e;ıi: . . . Osman ~ 
ilC'ree bu bu tırdısi:ııe ram ed.'
arl · 5100cn. do~yı heyec:ıında 

MııliJcyayı, Osmaılllll valıL"Si, 
IMah Firuz Sıiltan takdim ey lıe -

EDEBİ ROMAN: 14 

, ~ ve zmde oiıan 
Oııınan, ec~.. Kı:ı.a 
hır 11.= et~ razı lkıı:.a-
ıımyorı:tu. 

Rw dilber.mır: .istrd~ 
vardı. Osına.ıı d:ıı ·ı .... 

e oman tüyü!< ru şey 
N ayet, on Y"ldı ~ • 

gli irrore idi. 
~ ~ '}cya. saraya gel l!r gelımez 

rnaıı iri& o!ı.lp 9.1 ~ttıli ıaın -
· '!St1. B ır valide Sul tile oJ... 

.ms!ı ~ d~. Öy.ıa 
lkoa:y-, ~ ~ satma
mıya 'Iımıar vemfşti. Üç be!ı 
vü:::!:ıttan sonra, ııö:ııden ırak olıup 
gitaııe)e rezı deftilii. Bu sellı<l)lb 
G<>nı; Osmıana ~ ~ 

ff:ı:ıe, pıdiş:lh, lııeyecaı:b. 
Millkrraya scırdıı: 

Kız, oOOeıı bmi Ü2tt"' durur-
81.JD· -- ........... . 

- Eg<r, Us!ı.m olrıJ'1:=m seni, 
der~ ttınrmı .. 

- A: :t.uıımz p:.iışab1m! .• c. 
nmı he.l;}J ob.111.. 

- Bir oovdi:kin m: vaır ydı:-
sa .. 

- as?! o.:ııbB:ir? •• Kiıçıiik ge&
dim ~• .• 

- Ya, öyw bet neıL ttnın? 
- ........... . 
- :iöy le, mı.lhaltkcl< bır sev

d gın .ırdiyaıuküfünfo galiba! .. 

- S 2ldıelı gaıyn oovd.ı: m yok
u .. 

Dcy occ; ~ Osnınn 1..:.yroUe: 
- Poo, dn tııı1n ollmazı.-ın 
~ 'ise? •• Dudi. 
~ nilıa;yet ~ h'fıµ 

e}iedİ: 

P<ıdişah.mı !.. Ab1.mı vardır .• 
N1iik:ilı o.ımadxkı;:ı. ~e 
!im.mı o.lmaın!~ DOOi. 

Oııma.ıı, ıikiıba diind'.111 ....., i
di. F<llkat; fu· ııe')._,. icaıdı.r lblır 
!P<idişailı olduı:!u .İQP!l kızw lbu ar
l2JWlJ!IU Mç de <h:ltırlammmŞtı. 
Heır en muvafa'lı:a.t l"lıt.i. Ve: 

- Pe!kıi, m~ ôlai:-ak cı r&h 
eJ!l!ycreg m •. 

- Söz iJıe obmz.. F' Li:zıım •. 
~ Ben, hı.r µadı.şahım' . Söz 

vtnl.i.k.• • .oz.üm g;ın dön-= o.dugunu hı.imez rr--3in? 
. - Öy:iaf.ıır .. Fa.kı:it; b.:." m:i:>-

lünıansm~ .. Nlkillısız c gayri 
~. ;j o .ık. is'..ok .m hari
cinae 'OOııı ll.ıır-.ışın a ~ 
c~ k Jnrı:-2 mlSirı? ... 

j <vince; ~ dP-bal :Mı• 
lik;vanm clk:iThım kıyrlı:rd:ı. Ve 
meş:ı(ı zevces o 
k.ıv t.ı. 

O ıı, Miliky.y, son derece -
dı&w Bütün Ha.•ck'kri b'ı 
tar ':ı o, bır .ıfa iaı. 

H.rtt.~. Huııeyn odenııe gider 
lk:"1l .M;Ekya)"l san 'bir hre dn
ha deraılıuş edc:r<k şuılhrı söyJe
mıı;U. 

- Eğer Mmtıc !lıLı dil~:r
sem, ber ,,,ce ruı.ıına kur'an o
lruınıao-'ı UDUtma .. 

Genç Osmım, Mi.liXyayı nikah 
e;yl.ed:.kten sonra, ~ smı ver -
lllişti· 

- Mcleksima.. · 
{Arkası var) 

BAŞTA ESEN ~ 1 
KAVAKYEll 

Şehirde geni 
Seyrüsefer 
İşaretleri 
Hastahane ve me.ktep 

civarlarında tedbirler ! 
Bl.:!Wııyecy cJ!dde ve meydaıır 1 

k«a sı::&ak b • .;:ııma lwmti.dlCal< 
oi1Jıxı. ~·" .ıı.ile se ruseft:ır >Şa.

ıre.er< '""""" ;tiıır. Bu ~ . 1 
'Y her kaıı.;. .mot:ııalıi.o;: de lu- 1 
<1'\ ttıt a ..,.. :aı \1"Zl' IMfle kalın ) azı 
lie o k.<i=ın ""'11 li göste.-eo 
lıeı\ıhaıar 8SJllıııcı;ı:ıct.ır. 
GGıe l~ t.ir remin ü:ıı."ri

ıııe .ııastaııane si.ı.. h yazıh 
levıhaı.vıı f(iıren tl'lam [ vt s:ııiti r.ıaıkr 
i:İ'.ı"<> buraılanlaın f:!S(VElt yavaş ııe
çoo !!Ler w kat'iyycaı kıorna ç~ 
m:r;-.p güriiltli yaµımıyne:ılkbr -
dır. 

Liıoiveı't wmın üzel' ne h"ir sacı 
ıınWl-SJ.ı; taş>ymı cib\5yaıt• »ılbaıı'
llı ~JG beyaz bir müse!Wn 
üstünde e elı 1AJtıuşmı.ıış ru · üQüJt 
çocUk resın.ı buhman ve c.rvarda 
c1nekteı:ı• lbulıunciuğuıJU :ı:ıMren 
t:Mıalaır sc&:ıılı: ' cıaddclerle 
<tOOYtlwıllarda otaındl:; U:ır saalte 
20 ~ fazla lııi:r SÜI"'• 
reıı~rdir. 

Civar belediye 
plakası taşıyan

ı r yak lanac k 
Bazı hususa otomobil sahip

lerin m, az pli.ka ücreti ve rü• 
sum vermek nıaksadile araba
larını beledi) e hudutları hari
cin.teki belediyelere ka)dctti
rerek •Kari l•, •lllaltepe», •Şi
le. ve yahut •Pendilı.• plakııJa· 
rile ~brimizde dolaştıkları 
görülmil;ştü.r. Bu münusebet- ' ı 
le diin tekmil kazalara gön • 

i derilen bir tamimle her oto
, ınobılin; muhakkak sahibinin 
. ikamet etmekte olduğu daire-
ye kaydolunruıısı mecbırriyeti
nin konulduğu bildirilmL,,tir. 

Arabalarını; başka beledi -
yelere kaydeUi:renlerin •plA
ka• lan alınacaktır. 

Sayfiyeye gidenler de bu 
kayda tabi tutulacaklardır. 

Babalık şefkati IBu ıiki ıı:ıınnuzuını bu~ 
llOOııe başlaırmda ise; ~ ımü -
.kıcırror .!ooıroa çalmac:ıik vıe hem 
de kısa biır ımOOdeıt mıecı1"ri su.
~ tcvak.knJf o"lumıcııllııt:ır. 

Oğlunu hastahane 
kapısında bırakan ba

B ELE D 1 Y Z 

. . ha 3 ay 20 gün yatacak 
Köpekler kayıt ettırılecek NoXiJ1U . Kefkmti ıııdmd:ı bır 

Köpdk bcııliyıenlere lkiıpekbi- adam 6 v ı:ıd.a bUlımaıı Vfl.Al Hü. 
ru BIEllı:diye şube r.iıle !lo:wdetttir- szymi ıtedaV' d;tıi;ıuıı<Jk .çin .a-
mek i 10 ı;mhlk im"~ ve- yqıkı b götiınOOş, 
ri!rnişt.r. Bu mühlı:ıt tdtamnxia falkaıt: boş ~atak <ilinıırlı.kı jçi.n 
J<!'.tyrl.sız. nl.11!'.:ııN!Sl'Z w-yafıııt t.&9- QOCUk Iııastıihaıxıde yatırıliaıma -
.rıs:m ı:örülıe-n bütün ~:\er ıı.. =.,w. Bı..'m lıiddcdcnen Ab - 1 
1lı.f 81C':Jkhı:rdı:r · -cfullah Ke.l!kıcınJıi QOOUğımu hıır.;. 
Esnaf muayene cüz.danı Wı~ k:amsı yan111d:ı_ı1ıııra.1ta-\ 

r.aık g,t.m:ıştır. Palıs, ta;lim <..'<il -
su ii s 1 imalı len QOCu1c 'bab:G bWunı:ımadıtım

Dın&f muayeıre komisyonu a -
zaısmdım ıiki ~ inızahıım 
ıt:llclıı:I tltnnck rurot sakı& ve 
bı:ıs'.a amafa mhlıat ~1l!le 
ciiıda«ıı vereıı ıır.<JllkıU kıam:isyon 
lrodcmelerIDCkm biıri ılc bi.r llınt~ 
!l:ıeık!k.ınlclaıkı talW!J I W.ad<l diİn 

vı:..1• idare etti wafıııdıını: 
il tfuik obr;must:ıır. Neticede iki 
ıı:n;...: numm da 1-0zıımu muhııkc
.nııela:..ne .karar ver .Iıınişt!:r. 

Her sinemada hastala
nanlar ıçin birer oda 

bulunilcak 
Bclı &:ye 8•1-ihaıt ~:ıı mi.ıdütii 

d:.n D~lll~c R(jndori:ımıjşlir. 
İki gii;n ronra hiddlem geçen ve 
eıkih baı,ına ı;clcn ballıa, ~1Ull'll 
a.ramış ve ı:ı.ı"'>ayet Daıü~ d-e ı 
buılaralk almıştır. 

Zaihıt..a, çocuğımu teıdretrrt:$< su
QUndan zabıt ıtıab'kikaı evraikı 
'tanılı m €'1ıtiği içn, hiddat;ıi baıba. 
mah1remeye VCT?lınis \ &ki -
tine, Asliyl oeza mahkm:r;~ 
cerey~n •ıci= ~ dün 
b itı:nişt .r. 

Hakim. Abi:Fl1ih Ki cni:.nrn 
bu ha •ı!l'.. ıbaoolık ı;dka.tıı.y..e 
'kııil:t.lii u ftı~ ~emış ''"e = 'ka
mını.::·" n h kC'ti.ı:ıı:': uv ~n maıddıe
si!nc tevfiıkaıı 3 av 20 ~ hapsinlet 
'kıar.:ı.~ ve::m şbiT. dıcıL-tı::ır O= Sı>iıd ,le Belediye • • . • • • • • , 

ro-~fetıt ~Lıri d~"> ~ıu ve i~ ........... -~ ...... _..._...,...,.,....._.,._~-
t~ıfl scmııcrıı:ııdeki 11:ıazı. Sİ!llJ'· Küçük i°•ab rl r 
.ıı:.; ' b. tıyaotr ve h~n.ı..ıı: a 
c:A. ı ,... dola:; :ıruk bu yer er.n sıh
hi Wks a.mı ~t e~. 
Her ıınad ı ahlı! imdat çamt..a
lan _ ani hast.:ı aına.nJ.a.r için mfı-

nı.:ıaip lı: • <Jda ibl!:..umldSI lııar<ır

kıışt.ıırurnıştı:r. 

DENİZ 

Deni2lerde fırtına 

çıkacak 
Ankaraid:ı:ki Devlet Mrıtecırolıoji 

ıstasyomı: diiıı. bü:t.üıı ıman:m'll 

K.a:radeniz, Maıınenı ve Ege~ 
nizlenııO ı:ı mal frrtm:ı& çıkmak 
il:Jtiına:!i old :'lmll bildi "ll'liştlr. 
B.ı h:alMr erd.ı Olan ııeıniteıre 
dıe tcl=J, göııdcıihn şiir. 

tı.k:1arda şalı;ıyan g<ıze görünmez 
bir bülbü 1, saç dırigır~nrun kıv· 
r•:n'uında al<!r• s;ı<lasıru duyar 
g. bi olduihım knhKnha sanıırdım. 

... , . 
* Bek-d ye rei> ~n 
Liıtliı Aksoy dün ~i!hı Ba
lık Pa='l llı:. G~akıi bazı 
baı1d<a.l ve oobııcvJtıc;lbn talltiş et
uıL, "re"tsız maı, sııtan 12 baik
kı::'.. il 4 ~ cyl!ldı:rım 00-

ZllSI• kesıni.ştiır. * l'a'tıay ,.ıJiıyet!i:no -zlin yeni 'bir 
luıtt-'tıı.siyde tar.iıhiaıi ha:ı:ul!amaik, 
ikı'.:ıs::ıdi, cof:rofi hwıı<;iı)TH ırini 

~ ve tebauüz ettı mıek ÜZ'e

'll; ÜniversiU~ profesör ..eri:ııi.n de 
Mı.-<rk,yilc bir :l:ııc~ Uıtrafı.ıı.dan 
faaliyete gcçilmiştı r. * Ba.zı sebeplar do~yie m.. 
hir edilı:ın İ!kltısat F':ıkilltcsi taiıt>. 
iJ:ıesi,n'i n • İlı!tııs3tçdar QaYb dün 
#'C(l Tak;sim lbıilııc.si Behedfi'."I'" 
ııa~ıinooımcb yııpilın11Ştır. 

- Beıiı sever misin Osmaın?. 
Hayretle yüzüne baıklım. Ay

Iıaroa..,!:ıerı bek.led#(inı i>u sualdi 
anuna, soruluş tarzı bu dcğild.ı. 
Se.inin ahe~i.nde tıek.leciil:irı, is-
,tediğım ihtizaz yoktu. Btıı suaı1 
bir dost,;n biır dosta sorduğu ve 
mukabi ıinde bir hizmet lstiyeee
itmı hsas eden hiI sesle sorul -
muştu. 

Tophane 
Cinayeti da
vası dün bitti 
Kumarbaz Mehmedi öl

dür n 6 sene yalac k 
Dün, İJtinc• ..,.,'lıCe-ı.a ıı:ııatJwmes.. 

g:r;en a., j..a nl'n ~ıır Kili~ 
.suıçtn'.illln mu. .alrom snı bi'tınn.ış 
ve i'"..ıı=ıru ~ r. 

Ernın Oı;ç"l:'ll acııncb. 'bın . aı

ııy~aıeki v.ız:.fc:ıınd.m a:y-ı.ah. tJ 
ve 1 ok roı;.;;: :.a ~.:k ni.şalıJ.ır
s>yfıc €'Vll .md;. lÇlln iş .B;ıııık.ısın
da b:ırıklwdıgı 270 · '1 a .a.rııJı: 
t=ır,;mmıya ~- Ogıin 
Gaıfatarla ~"c"ı '"2\Y c.adt:saıkie 
Dayı o..nıarun llwl:ı.vcı;.ınc gidel ik 
YamaJı OOı.ntla l.lır çocuk a is
lkaınbil oyrnyan Elnı.n. Ölıçiicii, 
Meiıııoot ve Aıbbas adlı k.ı
şimn Omımar ıvn<ıı ,xıı.< teklııfinzı 
maıruız .K.ıııl..'"m:ıtır. Eırın Olçücü 
de fuz:la para o unu sezan 
IMı ıtmııet ve A'bba:s .k1ıınnu- oyna -
ımak U.lk":ilinrlc iBrar etm ş!c:r ve 
Emıın~w~=
J.aırıını:lıa münı:ııkaşa -~ Iaı ,;g.ı çık
ml(ltır. ~ve .A.bboo san
da}:,e ~ ~aıı11ıa Eminin üze -
niıııe tni.ou:ın atımıış.ard>r. Bu sı
!ıaıda Em.'n dl;ı tııı;~ çckı::nit 
:Meb:medi ~"' yaralayl!P ölclür • 
ıınü.ş, All:.4>ll9l da ~~· 
Müdooiuamıml, Emmn reza-

1a:ndıırılirıl9Snı, a=ak h1ıdiısede 
ağr w şedit <!Jılıcilk mevcut o)u. 

ŞlJllWl da l!OZ öni.ııııdc buhıııdu -
ıu:nı:ısım ıstemiş, maznun av\l -

'.laıb ~ ıçun oiii:s miit\:ıf:ı:ısı 
i<;m ,...,. zaırıJi o1oamk. ~eııdj.ghı! 
OOViiw.ırek bt.'TOOI ta)eibmdc bu -
Junım.ıştu. 

M.ıhkcrne, Emiırı ÖlQücüyii 18 
Sle!1. e(:ıır hıııwe m a.l1kıim obı:W;, 

aı»NJk hiıdise<ie ";;s '' şedİ<lt t:ıılı.
rik ~.mQugundan bu cezayı 6 

ınıe 6 ııü:ıe . nd mmıştir. Emin 
ö.cücü 3 aıy da ammı~ Jmm<!t.le
riınrlen meıınnlı k.alacıilkt11T. 

------0----
Ü N İVE B SİTE 

Hukuk ve iktısat talebe
sinin lzmir seyahati 
1'mv...rnıte H~ •c Ilatısat 

F ıık\uteııı t.aldıeler.iod:n 300 ki -
si:ık bır grup 23 Nisan H&kimı~ 
1ı IMı.J. ye ve Çocuk be.yr.ımt ~ 
·nünde .t:ır ı;ıtmeyı ·:mıır ııı:; -
tJJ11'l1l.Ş!;:..•th. imror BeJııcrn~ roıs!i
ği; :ı:ı~ d:ı.rlıın ooıayısıvre maı

aı1icsef gene ı ırıin O!"l\OOki Juımet
leııı 11in Bclı dı.1~ tem.on ~a

ıımyocaJi""' bı~ 
Bunım üzcnııc Üniversl :...!er 

hımııxl> 'Pıırami)'ie <Xclleırde kal
m:zyı ve bu se;ı;!ıataı 22 n!saı:ı gü
nü h'uBwıi bı r v ap:.ııiliı icra ~ıtıne
y;i kruraırlaş\111IJllŞla.rd.::r. 

----o--
ADLİYE 

B.r hakim vazife 
başında öldü 

Bır müdddt eVV!lU Asliye ÜQiiıı.
cü ceı:a m~ reis veıki.ıi i· 
k'6ll il 1Ç<ll!\erde ı:ı<ıniş salahiyet.le' 
Ben,-k.oz Sulh Haldıml! ğiıne tayUJ. 

-01ııını:m 'l(enç AcJA.Yf'cikırd:ın Suat 
Ala:aner evveki ~e adi harı:ı 

evır:ik ve dooyalıııııı 1lı1llcik edııır

lken kalp 9 ktcsindeın ölmüş '-e 
badire Adhy;de darın lbir tees
siir ·uyaoiır.mışl.lır. 

ınııeiıle adeta kırıttı, şeytanla~ 
t:ıı, luıd w l:aşt t: 

- Ya ben lxi.rini seviyorsam?. 
Dedi 

Heyecandan titriyorum. Ncr • 
.ırı.in ne (;!emek istiyor? Neyi lma 
ediıvo.r ... 

Dc\"am ett., ayni çaµkın ve şey
tan eda i.lıe devıı:m ettı: 

- Ya ona rut bır .,..y st..yor. 
saım ..• ııııı 

tn vuru ·sa dön -
D n a hayatta 
~vmu u• D mcıt bütün ra

~· a, ~ t ;ı bcl> r oiar k ta :av-

IMüellifi: SELAMİ IZZE 

!enen, sonro evICndiı:ı ırıb· a}'!"ı
l:an bu kadının ne denli, ne elemJ 
ol.hı ·rdi' 

Nermı.n ş.andu yüzüm<: tu.haf 
tuhaf bak.yordu. Göz.Ierlnde ne 
o senelerdcnber. :ılıştığun tatlı
hk, ne de bazı =.an.lıır ta5av
v.ır ve a.lıayyul o' tı .m ve hat
ta bazan da gord u u'll faz.a pa
n.Ltı vardı. GUz kaııaıt en dolgun 

, J<..~deri r.eın:..cydl .. Fak.at ağ -
laıruyordu. Anı alar.ı.k tasar 

- Bunu sornuya h:ıoo!. var mı? 
- M' Uın, yok ... BE:ıu SC\"'d:.gi-

m bılirun, bur,o· şüphem yok. J<'a- 1 

ıkat ..• 

Çenesinı gögsüne davOOı, .kir
p:atl= uçI.:ırın.ı kaşlıt.'lll:a cJ.aı. 
yaaı. Dudak1' d:ıki ıtclıess"wnü 
şeytan ı;ıörse imrenir ve kıska
nırdı ... 

\ 

k 
d 
tı 
il 
r 
a 

r 

<'! t . da • <a gü.lıer yüzlü, 
'""-"'""'-- gord~gwn, 

<, ınd? ka1-:şmıdaı bedbaht b ~ ta. 
~,.ı uranı Ner:ımne biır ha'Va.l 
goruyormuşum gibi oolnyorduıın. 

H= türlu d'l.Lslınccden azade, 
rahat, Nırclı, sa.kin bır hayat 
sıl.. n, k rerJ< ip<" k ıer iıçınde 

u ılen, gi.ı2ei kı.ı;i;.usunu evin.in 
dör.t köşcsıoo 6'll1diren. dedim ye, 
b · · rn , bütün bahar Otan 

l.i ' mm bedbaht olabi..leceğ>-
ne ı; tl =kiıı vcril'dıım ?.. N.,..... 
rom mes'ut b'r lradı:ıı<tı 

et!. Berı bu kıej meyw ııü.
ze! d~ bir sa1=.ın lam .. 
oclerıım, ltoUulı:lm"llll rushyen yas-

y rp fikrinden gCQird.ği bı:r şeyin 
•Acaba olur mu?• müliıhazasile 
d n. l(Öz:criıu bana di.lan..ş du.
nıyord:u. 

- Dıişunuyorsw:ıuz? .. 
- Evet. 
- Hem def -a bir şey düşü· 

niiy orsıL: .ız. . 
Ganp bir hıssı lı:ab.le...'vuku ıi.e 

l\" er.:: :ıin aıklındun gcç..ro.ı~ şe
} - fena, ya!lti oo\,m a.leyhime, 
du .Jarı:mıın aıe, h ;ne ı.ı.u- şey oıJ,. 
ı!cığunu ~·o:rd .ım. .. k hyor
d;. m .ki, d · lndüğü.til sö , 
ben uztilcce,itıın, harap o!acagmı 
ve bdkı de ~ ha&laroa 
ağlıyuoağım. •• 
Nemıin birdenbıre soırdu: 

- F '·at? 
- Her is'~ yapar mı -

sın? 
Buna da ~;lplıeıLız ol:: -as !L 

- .söz V'l'ı'lYor m:u .... ~"' 
- E1b<>tte •.• 
- A~ ~ hıç dıiı.<>üıımeden söz 

venyorsu.:ı: 
D:· uuruye hacet yok. 

- H ta. .• Sazan öyle şeya
vaırc,.r ıt., y p.ılnı'12, vapı.lµnaz. 

- Be sizın ıste;, de berum 
1 yap -nı:y cat'm bır şeyı t.ıs:ıv-

vur etmiyorum. 

1 

N crre..::; blr .müddet dü.şüııdü, 
bi!r r- :1tlde. tatlı taıt-:.ı vüzılıne balı.
tı. ı:ıcne .n C<l...:Giğı boyun k.ıı:-

İçime derin bir a<:!ı çöktü. Ne 
diye sankd Heybeliye ge~tim? 
Heybe'lvi ben :stemlştilın. Ne
den? Ncmıİ'!tle Fatma Heybelide 
diye ... Amma hangisi?... Artık 
tavin cckmivorum. BcBti de ikisi 
ıçi.n ..• Belılti de .l!'ııtJp,a,yı daha sıık 
gcr:ırıcl<, onu uzaktan olsun sey
ret:m.ck için... N ermiınle aitı.k: da· 
ha yakı.ndan dost, daha yakın 
ıa:rkadaş oilmak Ye bu arkadıışlı
ğı terletmek. aşk dıereocsme çı
ık.annıı:k. l'~ bu aşkı ilan etmek 
i(ıin ... 

(ATkll81 Vat') 

• 

ili üm maçlarında s anbul 
ımları f na netice r aldı ar 

Beşiktaş-Vefa - Galatasaray mağ
lup oldular, Fenerbahçe 2-0 gaip 

An ra, G ı İKDAM M uhııl:.iri 
ttllefonla b d ıvo.r) - Milli kü
merun kıncı ı.a. .as. maç1 n!18 
;bagi.ın dıep . içın gekn Js
ı::m'blllun & ıct;:ı.ş ve V ef.a ta
kmı.kı:rı ile Mu>-afı.zgiiCü ve Genç
ler Birl.ıgı ar~.nda. on bıin.i ge
çen bir :.erd<h ı<:u tlesi önün
de 19 Maı ıs staa.yoıni.lllld.a: devam 
edüiiı. F&sıl.a iJ.e devam eden ha
fit yağmUT altJX\a oynanan maç
IEırda Muhafı.zgücü Bcş..kıtaşı 3-4 
Geııçler B,rJ gı de \"efayı_ l-7 g~
bi büy ü.k ı.m farklıil mab tıp et tı
ler. 

Günun iilt karş l.aşm:ı nı saat 
2.45 de Muh f zgıi~ii ve Beşür.taş 
bikımı:an haıkcın Necdet Özgooi.n 
dıaıresinde vapt.rm. Oyun lll1 son 

1ay -~ ..>yneı='l. ilit ır ı;ıı. 
hakem Mustafa ?dare e:W)'or u. 

Bu maça Fenerbıler ş.ı adro ile. 
çıık:mış.lardı. 

cınat - Orha!ll, Ali R= -
Filil11JC, t, P.eşat - Fı.ıtret, Ba&-
n, Mel.h, N aci, Fikret. 

İlk devrede F~ riızgiır 
ııJeyluıe oynuyorlardı. Şiddetle 
esen rüzgô.ra raı:,nen oyunun i.llı: 
~ müteva= geçerl<.en 
MeL'n n yaptıı:;ı golü hak.em of
sayct saydı. Tekrar Fent>r !i.Ier hü 
cumcL ik.€'11 lehlerine verilen bi<r 
fr:ltikten Esa<lıın attığı, ut Alt.ay 
lı rnüdafie çaırpaıra.k gen geL:i.h. 
Basri I<a.,tığı topu .l..""11\ vetli b>r 
şüt.e gole çevirerek devre 1--0 hitt' 

ilenci devrenin ikincı dakika.
smd ıileri bk pas ııJan Melıh mi. 
daıfi ve hilecinin de mıid :.bale
sı."le raı'(ınen ikıncı Fener golünii 
yıtıpLnrya. muvaffak oldu. 0,"UIJW' 
bundan sonraki zamarn 1'ıi. tara
fm gayreti Le g<x-crken yeni bir 
Fener hücumı.mda kendisine yaı
pı!an peneıltıyı Melih çok yUk
oolrn.>n d:.şan a ıa.ra.k bir gol; fır>
&atını kaçırdı ve maç da bu s.ı
retle ~ Feı:ıeı-balıçoun gal~ 
si:lle bitıt:, 

QD beş da!lcika$l IStisna edilirse 
bü tiın maç esrnısııııd.a Beşiktaştır 
m çok a::;" l\lu :afızlılar ise ye
riı>de pes _r. ı e çok encrj>k oy
na.d l..lr. Ve b .• ne; dev.-e 0-3 Be
şlktaş aley r ne bl tıti. I.k:.nci dev· 
rroe Muhafızguc'.1nü , yaptığı hır 
gole mulmhıl devrenin oruarma 
~ Bt:ş ~' !L.ır koru:liıerhiı 
topl.ıy arak billı.assa Hak.kının gay
ı:etı ile arka ıırk:ıya üç gol yap
tı.lıaor ve dev ı""1in ron lannda Be
şiJ<taşhlar bütun ;ıayretı.er,ne rağ 
'Iler- !7'oığ1Ub:. et!<"? kıırlula:ını -
yarak n-,ıç. 3-4 kayl:X'ttilcr. 
G.E!'ÇLER mmJ(;i - VEFA 

ALTINORDU - GALATASARAY 
1 - o 

Günii.n • <-• msçııı. at 4,15 
de lı.aı<l"l1' O ner ..n ıdaresınd.e 
Ge.ıçler Bırl"ğı ve Vefa yaptı
k. 
Oyun~ o.ıgı zc= Vefalı-

Iıar • hücunlı:ırından b'.ırmde ye-
gine l(olicru- yaptclar. Bu gol
den sonra "} u.n tanıamile Geı:ıç
lıer'ın l-fık mıı et at na girdı. 

Ve bu tam hiı!C.:· yet Gençlere 
4 W>i kazal:'d re ak bl4" ne- devre 
1-4 bıtti. 

.İlk:inci dev!'C tam mile teı< i<a'e 
halinde Vefa mudefaası önünde 
cerı-ııon ett... Ve Ge'.Içler Birliği 
b"lhass:ı or.ari.ın y.apt·k '3:1"1 hü
cumlarda 6 g"I <hha vapttlar. Fa.
kat bunlanr UÇ tanesi o~d ad
dedilerek l"'.akern tıı.rafıru:Ian ka
bul oltımnll · ve bo ıruxetle inr 
ci devı'We üç gol daıha V'll:Pan 
Gençler Ina<;ı 1 7 g:.bıi biıyük biT 
.fa.-k:!a kazı:nd ar. 
Maçın hakemi çok iivilitsı2 bi:r 

tarzda oyunu idare etti. Y ann ki l 
(Bugün) maçll'M"da Vefanın Mu
haJı.za karşı bıiyük bir farkla mağ 
lirp olaca,ğı buna mukabil Beşik
ta.şm Ge'ı<;'cr Birl.;ğinc galip ge
leceği t~'ı.nrtr edilebilir. 

İzmirde: 

FENERBAHÇt: - ALTAY 
2 - o 

İ=-.r, 6 (İKDAM MuhatY.rl 
bıldirnyor) - Mılli küme maçJ.aı. 
rııı:ra bugun de Alsa.ncak stadya • 
munı:la de\ m edıJmışt:.ır. İst;ın
bu'd.an ge!t'n Feı erbahçc ile Al-

SAHTEKARLIKLAR

LAMÜCADELE İÇİN 
Almanlar, Fnınsızların Pa

ris • Soir gazetesini taklit et· 
misler, bir takım propaganda 
:yazı.larile doldurarak, şuraya 
buraya ıiağıtml!jiardı. Şimdi de 
Evening Standard i&imli İ.ııgi -
liz .... azetesinin bir sahtesini ya
pıp ortalığa ya~·JDL\lar .. 

Gecenlerdc n~Tettilderi be
»z kitahın içindeki veı;ikala -
ruı da hepı,i sahte olduğu mey
dan• çıkmıştı. Bir takım yiye
cek ma<ldelerinin de taklitle
rini, snn'ilerini yapıyorlar .. 
Bu havadisleri okuyan bizim 

Nanemolla şOyle d~-di: 
- Anla ılıyor .. Heııilı, ora -

dıı, bu şphtekitrhklarla müca -
dele eden bir ıhtikılr koıni,.yo
nu kunılınonıış!. 

PROTESTODAN 

K O R K l\l A M A L 1 

Taksim gazinosunu işi tmek 
üzere kurulan şirkete belediye 
işti.rnk eden>t>nıesi ).lolayıs,Be, 
bu şekil gıarip bir vaziyete gir
mi .. Gautelerin yazdığına .ı:.ö· 
re, sirk.et, belediyeye bir pro • 
testo yollamış.. 

Bizillı Nanenıollayn: 
- Şimdı ne olacnk, dodinı. 
- Hiç, dedi .• 
- Nasıl h eç? .. 
- Protcs todan, ültimatom-

dan, notadan korkma.. Bun-

Giınıin .tkhıc. ma.çı.m hakem Ha 
sa.run idarcsmde Altı.ııo:rdu w 
Galatasaray takıımM yaptılac. 
Galata.saray lıiar 'bu .ıııaı;a şu ka:L-o 
.ile ç~d.t. 

Osınan - Adnan. Faruk - Sa
Enver, Celal - Bülend, Bu

duri, Cemil. Gündüz, Salab.addın. 
Üy..;J} başladlğı za.>nan Galata

saray rüzgar altına düşmüştiL 
BWlQ rat:meıı oyun çok ser ve 
caıılı oıuvorctu. Bilhassa Alt.ınor 
du müh.aciı:nlcni daha derli toplu 
ve ı;ıavretli oynuyorl.aıl"(h. Bu g<ry
ıretli oyurula bir de gol fı:rsatı 
~= Ait:ınorduı1ul.:ır onııncuı 
ookıikada Saıidin AdBe vcroi/!i 
bir pas maçın iik gol.fuıü AlilnOI'
duya .keıl.andırdı ve devre ~ 1 bit
li. 

İkiıooi devre Galatasaıray ı ılar 
rok ça.IJ!Şk.an oynuyorlardı. Oyu
n,. ener.il ıle ~w:m ederken Ga
.laıtıasaray müıbfaasr bı.r penaltı 

yap!L Fakıat bu penıiliıyı Osman 
kurtarch. OYoW bu şekilde 1-0 de-
vam edle!rken Galata.saray hlıaır 
liljlğlübivctten ku rtul:ınııılı: · bü
tün kıuvw~-erı\;;ajı !ışıyorlardı 
Bu sITaıda A'JıtmordA.ı kalıecislnin 
eJıiıııdeın .Jı:açrrdığı topu yaka'lıyan 
Giin<lüz bir gol yapmışsa da ha
kem dalıe evvel ofs:ıyd işareti 
ve:rdıJti iddi:aısile bUIDU ı;:aymamş
.tır. Bun?.ı> üzerme Gaılat=ay
lılar ılıiraz etııniı;lerse de dertle
rini d.i.rr"letemeden maçtan 0-1 mai 
li.rı a-:.n1Jııış1a:rdiir • 

Bugün Fencrlilr Ahınordu ile 
Galıı:ta:;aroyhlar da Alt.ay .He kar
~aklard.ır 

(Mektep maçları dördüncü say
fanıızdadu.) 

Iar yeni ve şiddetli hiçbir ha
reket olrnıyacağına detildir-

K AB I AZ 

BİLE GÖBÖYOR 

İstanbul tramvay ve tünel 
idarelerinin son altı aylık .ı..ı.r 
miktan 2,5 milyon lira imiş! 
İııtanbullııllluı ödediği bu pa
ra, balık istifi hal.iade &e) abat 
etmenin, bq idareye verilıniş 
mükafatıdır. 

Bizim Nanemolla: 
- Yine az kir olmuş, dedi... 
- Neden, dişe, sordum. . 
- Sardalye halinde arabala-

ra adam doldurmak salı1hlyeti 
bana verilse, kin beş milyona 
çıkıı.rırdını. 

KOMİK NAŞİT VE 

~EHİB TİYATROSU ·------
Komik ve san'atkar Naşit, 

$ehir Tivatrosuna girecekmiş.. 
Bu havadisi veren gazeteler, 
C6a5en, bir kaç yıldır bu me
selenin mevzuu bahsolduğunu 
söylüyorlar .. 

N1111emollaya: 
~ Şehir tiyntroımuuu ko -

mt'di kısmı bu suretle zenırin • 
leşmiş olur, dodi.uı.. 

Cen p verdi: 
- Bilakis.. 
- Neden?. 
- Korkanın, Nnşid.ın geıın-. 

sik, bir ~oklonnın sahne fa -
kirligi meydana çıkmasın!,. 

A. ŞEKİi' 



T - Jld!IAJr lMO 

usy 
•• 

vy t mühendis ve işçileri bun
la ın her t şebbiisüne enge oldu 

ı . 6 (A.A.) - Ccrnaut - ( 
.l .··.Smctl 

fu:c e 40.000 k aıı l!:ıi mü:.e
J1.....ııs giını• Jll'. B · "";n dı>
rii...:.ıL ı- 'i.itılTl e eri SovV( Lt 'Pi 1-
g'.r ot:ı-._.,4.ir. M~ i"1'ııı ıı....at

l.3!l AJ.. 
C'r:i ~ e m ;JıJ 111 c..,....;;
ıın Ma:Jlwy:, el lsı-

., • t. ne c.. .m.{'< ~ 
dl J ' tOU lildirmı .... ,. 

y t ıır. tı.ınd~ lr'! \'t: işçıile-
ırıi lbu&:uo:ı.n 00r 11 :;ı.rı:biSi1ne 
ıi <ftırncl;ıj dırter. 8 reı'.ed ın -
baıi Sovycıt fal:ı&kaJannda kas -

'11ahrilı.ıt yapı n "1 ve iyi 
ırn ccnCbi 11 !kr. ·!tçilırfne 

mıih •tıdi :t me ikı::ırn dbı ımi bir 
fnıı,,..ırtı<ıt g teııi:lnK"><'ecbr. İyi 
lu. x ;ı.J..ı.n mahfil ltn!. hiısı:I oları 
lk;;ı; aı'.ıa gön 1928 do..:n 1932 Gelle

Bir( kadar Sovve~ B :.ı1mğnıe 
lbüyUJ.; lbir kısmi Alm::n olımaık 

rna ııore A!.man harı.> swpa
r ~ · "'- 11J zaırct c<tı.'\;ek u<ı ırc soın 
z.ıııru &..ınia ııu;syaıya g dıcn Naıoi 
ıınıllicı.cdiskı'ine kill'l;,'1 l\100kova 
hii!kıimeoıiı:ıin gc>sterdiğ hüsnü,. 
my;:;be ·~men bu nıilllOndıisler iııı 
\'3ffiJj luiıııt :maıfruıp s;lkil.h! ba<a
ıraeuC<l. rı şuphclid.r. 

k:.iı.. n sip3r şl>'ı:ıi OOkkında dia 
~;uier, Naztier Rusy.:.y" gün
de 4-5 tclk.nik maı ilanıe W: !ili g00ı
~ ise1-ır de Rusların buna 
llill1lk.fuıa Almaıllara ip1Mai nıruli
ıdeler göıııdam llıtc ,;,.::xaı e1ıme -
dı:keırin beyan ıd1mcild1t. dılıflı. 

Yugoslavyada içtimai 
muvazene tehlikede 

(Bııştarafı 1 inci sayfada) 
Be!grad, 6 (A.A.) - Politika gazeleııi .<;yle yazıyor: 
•Alnıııs>) aya yi) cc:ek ihraç ediyoruz. Bunuıı mükiıfalım pek Y• 

kında ets z kalmak surdile göreceğiz. Yugoslavyanın çektiği mahru
nıiJ etler, ablukadan değil, Nazilerin qtihasııu tatmin yüzündendir. 
İçtimai 'll' iktısadl bünyemizde ciddl bozukluklar vukuundan kork
malıyız.• 

ESKİ BAŞVEKİLİN GAZET~::St TOPLATTIRILDI 
Bclgrad, 6 (A.A.) _&ki Boşvelril Sto) admovi~in teşkil ettiği 

Partinin pzetcsi bugün matba:ıdan çıkarlu:ıı bütün nüshaları hükıi
met lanılnıdan müsadere e4ilmiştir. 

Alman yanın 
mukadderatı 

( Ba,,..ıarafı 1 incı sayfada.) 
Ecnebi devlet ataşeleıi yakında 

bir hususı tren.le garp cephesine 
~ecek.:ııırdir. 
GÖBı;LS SULU Tı:KLİFLERİNİ 

TEKZİP tJJİYOB. 
M lan1>, G (A.A.) -Almaın ııro

p g, .. da caıun Göbe),;, Popolo 
d'İtc a gazeles.n.iın hususi mu -
hab· ııı.e yapt.ı.ğı beyanatta aske
ri vazı~et hakkında demiştir ki: 
•- Düşmanlanmız Almanya· 

nın şark harekatını yaparken Po
lonyııda saplanıp kalacagına kuv
ve.tle inanmış bulunuyorlardı. 
Di4manlıırımız 36 m lyon nüfus
ııı b r memleketin l 8 gıindc dÜf -
tıığüııü teessüfle gormi4lerdir. 
A_Lnıanyanın şarkta korkacagı hiç 
bır tehLke kalmamıştır. 
Carpıe d ş Tine kadar silahlı· 

ılu-. Ve abl •kaya karşı da mü -
.,,_mcnd r. Atmanyanın harbi ka
Z4114cagına h ç ruphe yoktur. 

Son haf larcla, Almanyanın 
~Zde sulh teşebbiis!erinden çok 

ah ık! . H tler geçen teşrini-

fi
•vvelde muanzlanna sulh tekli
>ıde bulunmuştu. Fakat buniur 

tneç-zkılr teklıfı kabul etmediler. 
.U>ıkıi her halde Almanyanıll 
1"'1ıasmı istiyorlardı. Alma.ı
~;nın da ancak tek b;r hedefi olıı-

ı ır: Garp dev!et!eri>ıi Almantk için teşkil ettiklerı daimi teh
eyı tamamiyle ortadan ka!dır

"'ak ve mecbur edi!d,ği bu harbi 
aı>tıuna kadar götürmek .• 

---o----

Adliyede yeni 
tayin ve terfiler 
~nkara, 6 (İKDAM Muhabi -
ılt'Uk ~n_) -:- Afyon hakimliğine hu- ı 
liğ• akimi Hilrnıi, Samsu.n re:s
'l' >ne Corum reis? Afif Akan, 
~ırda~ı rei&l.iğ ne Bilecik ha- ' 
it»ı., Mustafa Suz, Çorum reis.Li
ıs~ek.i.rdaitt roisı Celaleddin, 
İl:ık • - t;careı mahkemesi aza.. 
~ ıııa ı.stanbul sulh hak.imlerin
~ Fazıl UlAıocak tayın ve lstan
~ lnüdde umumi muavın];o!:r:n-

S Uu~ ., ' .K.t"'· Çti er<;: ı.-.e cca u U:A.-

0 u bi: r derece terfi ettiler. 

ltaıyada hazırlık 

Mahsulü Arttırmak 
Türk Cif t c is inin 

1 

Milli vazifesidir 
(B~makaleden devam) 

susunda, daha büyük gayretler 
sarfodec:ektir. 

Köy liiflün en k.orkiuğu iki şey 
vanır: Biri, mahsulünün pera et
memesi, diieri 4e malısalü kaldı
ramaması. Birinci endişesi. he -
men hemen zail olmuştur, denile
bilir. Çünkü ,·ekilin konuşma -
sında, gösterdiği rakamlar, İstan
bul ve İzınir piyasalarında, pa
muk, bakla, mercimek, nohut fa
sulye, susaın, keten tohumu, seri 
buğday, arpa, yulaf fiatlarının 
harpten evvelkine nazaran arttı
ğını ispat etmektedir. Mahsulü 
sür'atle kaldırmak için de, müm
kün mertebe makine kuvvetine 
müracaat edilec:ektir; ihtiyaç ha
sıl olursa, şehir ve kasabalara 
yakın yerlerde mektep lalebesi -
nin kol kuv\ elinden de isti -
Cade edilebilir. Böylece gençlik 
hem, vazın, sıhhi bir kır hayatı 
yaşamış, hem de memleketin ik
tısadiyatına hizmet elmiş olUl'. 
Geçen yaz İsUuıbul vilayeti-köy
lerini xeurlı;en köylünün bilhas
sa harman makineleri istediğine 
şahit olmuştuk. Vekıiletin bu ih
tiyact daha &eniş mikyasta te -
mine çalışması çok iyi olur. 

Türk köylü ve çiftçisine mutlu 
bir vazife daha düşmektedir: O 
da, vataııın müdafaası için, mü
barek kanını ne kadar cömertçe 
döküyorsa. memleketin ilrtisadi
yatını viikseltmek için de, ayni 
cömertlikle ter dökmektir. Yurt, 
saban başındaki Mehmetciktes 
de, silih ba.,ındaki Melımetc;eia 
yılmaz l(ayretini istiyor. 

ABİDL~ DA VER 

---<>-·---

Hitler fırsatı 
kaçırdı 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) 
dıı.nber hıçbir İngiliz gemisi, Al
m n dm iıJiı g<.'ITI :llerinın hü,. 
cuınuna ı:,rama?""lı t.r. Bunun 
sc1,ebı. de ız;ı!tı ı.,>enulcrinin \'a
z:ie'.er nı yapmakta karşılaşttk
Iin ı:itt.H:çt' f 2lala.:;a:ıı güçl~!er
de bulu 1. !..-taci.ır. 

D ;ger ta artım, esil- edıJen Al
ma'1 dcı.ız .tı mürettebat,nın yaş.. 
lar na ba.'ı:ıur~a, Alman) a., de.U. 
zal ı mü.-ettebatı bulmaılrta güç

lük çe kıll<>ktcdir. Deni%altt inşa
atının da, kay:ıplanıı tekabül ede
cek biır sur tte devam etmekte oıl
duj(U ü phe dir. 
~---·=--==-·========== 

bav !ara ve ask.erlere hlta.'ben yap. 
tı~ beyıma(t.a modem lıenpte ba
va dafi batar:Yaiar.ının büyük e
hemmiyeüni ~.lemivtir. 

Yeşilırmak 
alçalıyor 

~:ıı:., 6 lA A.) - - ı .,ı.ı ;..'Öri.Ü ,_ 
m .. , r, cierec; "\' ........ ;;a...u. n v,_ tu,_.
) Wl den r .Juıt ve 'Ye:, •ı;m ;: 
neıı;.u .n Mu.k B..Jı.u G<;;:ıu bu
ku, Ar...: , Kuııl Çu • ,.;,y 1.• 
il'Ull.:.. ı)i~ı.i.a c: _n1 .. r. K .~:ill~ın 
ş'.m .ııı. gaı1ı.> Bu. ~ kc,rn. 
m .~ b"' n au ıkc neMr 
~ rcc ı.mt.ti.aıciı.:ı.ıAAl <:r 
v;.ıııan bu· d ın!.t. ~ ge • ..ımış
tiır. 28UO dah.aır mcz:nı ' ~ 4500 
dc!fu1'!· ı.,~yııi =•-ı. ara.zly:i de 
sular ""'1.ıkl e1ı:n;ş ·,. 
Ahnıan ıl<Jcfu:rkı l.e su ıstılası

'lta u.ğnyan köj •r h.:.J:,;. cıvar 

koyl.ıp ve ç;.dıclara ) eı-li'ş'.ınl -
m~ Kızılay tanııuıııı:i.'. l. ·ndıile
ll"ne elmncık, şeıkıeo. gıaız, µ.,;simet 
>fıevzı OOı ~-tir İnsan ve ha(Y
van zayiatı :n:mıa,t-:r. A)nca 
4 imin edilen kavııIUarla • vı.,.,. -
d .ın eı;ya ve erz:ık çıkar•lmzın
na ve kıö)'llerin her türlü iıhtiyaç
l!armıııı. tcını.inine çalışılmakta -
du. 

Müttefiklerin 
verdikleri nota 

( Bw,tarafı 1 inci saufada) 
tün meseleleri alıilwdarlarla 
ınii.mkün mertebe ııorınal tica
ret miinascbelteri tem etmek esa
sına müstenit anlC!§malar akdeı.. 
tık: 

Eger miıttefikler, teahhii.' !eri
mizi yerine getirmemizi mum.
kün 1.;lan nakil vasıtalıınmıza 
enget o!mıya çal~acak olıırlar
aa, bu onlara vahim zararlar ver
mekten hali kalmıyacaktır. Çün
kü mııhuripl<rden yalnlZ bir tıı
rafla ticaret yapmamız şimdiTJe 
kadar t'adeltiiiiıniz ve tuttugu
muz bitaraflıqa mugaııir olur ve 
memltket derhal harbe sürükle· 
nir. 

Kara sularımıza, gayri meş1'12 
olaTak girmek istiyenlC1'c ka~, 
müdafaa etmek azmimizi izlıar 
etmiş bıılunuyoruz. Kara sü!arı
mızdan tıcaret vapurlarının ser
bestçe geçmesi müttefiklerin hiç 
değilse Almanya kadar işine ya,. 
mmaktadır.• 
ALMANLAR NE DİYORLAR? 

Bcrl:in. 6 (A.A.) - Yarı resmi 
d'plomatısche korrespondancz 
ÇL'mberlayn ve Çörçilin ablukası
nın şidd.etknd.r.leccgine daıır yap 
tı.klan bev~natı mevzuu bahse
derek dıyor .ki: 

Bit.arnf''lklannm ihlali husu -
sunda muvafakatlarını elde et -
mek üzere bita.raflar ıczdinde 
müttefikler ~bbüslcre gır'ş -
m:' bulu11Alyorüı.r. Bütün bıtal'af 
mernlekcılerin sai.h bır vaz.yet 
alım.ak lrususw da~ aret gchter
melıeri zamaıu ı:;clmişt r. 

BÜYÜK iNGILIZ ŞİRKETİ 
15 NİSA, DA KURULUYOR 
Londıa, 6 (A.A.) - 1 ~-'' "- .ie 

Balkanlar arasında t.'caret 'şleri
le ırneıgul o'.acJk olıan İrıg.liz kor
porasyoou 15 nisan<la teessüs ede
cekt:r. Korporasvoo mahalli te
maslara geçmek üzere mümessil
lerini o gün Baı1kıanlaraı göndere
cektir. Koııporıasyon evve'a Bel
gra.ıkla işe başlıyacakt.r. 

Mütehassıslar, buna benzer di
ğer şi!'ketlcrin teessüsü muhte . 
mel olduıtunu biılrlirmekted.r. 

iKDAM 

--Tarihi tefrika:----• 
ALLAHIN ARSLAN/ 

~~= 
Çinkodan para ! 

"- Nı;,, 1 ..,.,...._~6 Ya:eıı ZIYA ŞAKIR~· 

Peyami Safa, dünkıi )an fan
tezi yazwnda elm ın, pırlanta
nın ve halta bugünkü butüu kıy
"' lı p nıları.a, bir gun ortad n 
k kmıık iht malindcn bahsedi
yordu. Y ne dun baktım, gazete-

ler, Alnıauy da. rtık altın, gü - Ali harp meydanlarında oldugvu 
r.ı·ı bakır nıkel panılar yerme 

çmkodan paralar, yapılınıya baş- i 'b' ·ı· d de kendı'n'ı go"sterı'yordu fondı lh1' ırzı) orlanlı. Demek ki, g 1 1 1 1 m e 
[>e~aminin1 çok i e · e, yanı U· ı 
zak amanlarda olmıısı thtima - A · ~ = • '1ıııe- ı 
!inden bal s ttiği }Dn Can~ Y~- ı YIJ llll)~ · ·ml ~'e I 

sır-il ı:; mın mııh 
lkfu ~lerdı. 

yer.ı.eşen 

sı Alnı yada şimdiden yµz gos- UZU!n t ı. bu;n-

termi~ e ba:;ladı: ' d: 1'l • ' bil'.I .t f<l(Y- 1 
ResUü ha 

Çinkodan ~ara! cı. """1fi'. 
Peki aınma, yarm, libtlr gun ya FJ L"U.ıiı Elkr'.!n Efeııı&.ın (Acliı) 'er 

b-
rinko da suyunu çekmi>e baıılar- !llL ~ 
sa o zaman ne olacak? 

O zaman da tabiı, tenek en pa· 
rabı;_ başlıyacak... Sonra. teneke 
de tükenince, galiba bizun ço -
cuklui:umuzda mahalle arahınnda 
yııland,ın bakkallık, aktarlık fi
l;in oynarken kullandığınıı:ı tabak 
paralar meydana çıkacak! .. Hani, 
şu, ) ollara atılmış olan tabak, 
kiise, çanak, çömlek kırıklarından 
yapılmış paralar! .• 

Avusturya gibi bazı yerlcnle 
kah\'enin, çayın kilosu daha şim
diden elli, altınış liraya cıktı~na 
ve bazı )erlerde, çocuklara da
ha ı;imdidcn yiyecek, içecek ye
rine bir takun haplar verildiğine 
göre, l akında bu gibi yiyec:ek, 
içecek şcylcy büsbütün tükenıni
ye başlayınca da, yine bizim ÇO· 

cuk.luğumuzda yalandan bakk•l
lık, aktarlık, oynarken yaptığı -
:mız gibi, mesela kahve yerme 
kahve renlıli taş tozu, kırmızı bi
ber yerine tuğla, k.'Temi1 tozlan, 
şeker l erine mermer lıırıntılan, 
ceviz yerine kozalak filan sahi

. mı} a başlanacak! 
Ooh, ne ili! Paralar, tabak pa

ra, satılan erzak da taş, tuğla, 
kinmit tozn, menner çakılı •·e 
kozalak gibi şeyler olduktan son
ra, bu harp artık kıyaIIN'te ka
dar uza.şın, kimin uinurunda? 

Hey gidi dünya hey, sen ki bu
gün, bu yaştan sonra çinkodan, 
fonekL'tlen rınrnyı da gi;rdün, me
rak etme, bı -:>dişle ~·akında bu 
dediklerimi de görürsün! 

OSMAN CEMAL KAYGJLI 

r 'uring klüp 
• 

ongresı 

(Baştarafı 1 inci saufada) 
nıcıbilll ıecOObl de ~bır. 
Tın"~ kl\lp. ıhmU(,'1t< memleb-

11iıınılzi Umıtma faali~ devam 
edere!k bir yılda 85 biın,ııu21 a mıan
zamllı ~ve broşürler~ 
21 etımişt: r. 

K!ıüp iıd:.:ıı'e heye'i; hı rn datıHi 
turimım daıha c:ıD1:ıır.kl.ı ıı'ım a,;:ı. ve 
h:ım de ın:mleketiııril!!n gi.ızell~ 
tinilımesi i.çın hükUmıa •. ı vt Be-
1.d.'Y . ldıer> bazı ıteıı t<'1 I!'' lıı:ırde bı:ır
~-

Bu m ı; anıda şcıhrİrrJİ:'. iki hım 
o:,e:ilııtn ·ssızl• ;ı.ro n hıııaınm;rları
nı kmin i :n, t;ıbi clJı.Jd:ırı • ü
surmuın tecil o' '- ım.;:sı Tie:::rot 
V dcale n istenı hniş, ş;.ırnLiık 
'ha v;Jflı,<:ıt ıırı 111':.<tinrlh olsııın 

rnn:leni ihtiyaçlan bt.nrln ed~i
lıc<::ek liı:ı:k.<:I on:ıır y;ırt'1'1<. ı ireır <:r 

ıtel ~ DahiL '- V€ıldl"~n 
nra oılı.mrımı;;ı.uT. 

F ='Yet ve h€0"4'.> rop•>rillmıın 
k.zıbızlüııden oonıa muııt:ıımrrlollll. 

ıiçtiıma !ara ı:ıcil'em İ(} ıc n id<ıJ"e lır ı;.,:ı
<tıi a:zaları yeımn~ ve yedek ıi:zalık
lam pııoi€6Ör Nure1rt'n A~, Emni
yet 6 nıcı şulbe müdürü Fa':i<, ~
h\.ınıd&ı HaŞi.ın Alkan \1. Ziya ıin
titıap ~. 

'S .,_, ,{ m n ~ lıııı Chf::m

lllli.VE!Lı ı . p edı:vw. rev~ 
i4 ınıı:~ ıı gım.ci:cn güne art..:ıı, ı.:., ıi 
ıi<zyııroe· · - lM>r 'kes eor. f t.ikilir 
lbtlvumralr: 

- &m., · 1ım:m Modiın€>Sl (} ım , 
ŞEhr>) yı.ı,ı. Ve (Ali) de, o şeıh
:rıin kll0)1iSıd ıır. 

Diye ı.f h~r eyliyordu. o , .. (Ebu 
A i, harp mt'\'d rJanııda o l:J:o-ı- d <Je 

i'iıı ~'bi rlm ııı:ı.ıclisler; !Cc' de · h "· dl .._~ vem , \': t'.':' .... ı: ınin • v;ırzi-
"""'"''llıi ı;Os'J ırıyor .. Mtfıı.awı.·<ııya yeti 'Uaım Wr · ct:m vc ş r ıe, d'a-
~'""iŞtrgi ii1imleni cevnıl ıı: ~ı.ısı- ı:e e:.ıncsı, bu:;.uk bir fl.I ilkelin 
na, ll'CnıŞ ve lrudn.ı.li irll!aD!U ha;}~ öoo~ 1'"<w· Ebu Be'kı.r ı1. ö -
ırette b:ırakmır.. Şolu""'..ı ~ b f ı. _ ,_,_,_ ~ -•· "'. ... :rrıa 
~ etır:ıfa yayli:ıımk ld ındiB . ınw.r, u ~ """''"- ' 
i!ıakrlll" eden \, ~l ır.mı. ~ ı eid C!!l ~aJııdi.re şayan tam ar fi• 
~,::tine artıyordu. Ya.set lruıdn:ıti ~lenii. 

(Ha}1bcr k:ııhramJm), aynı za. (E"ou Bdci<) h1iıfJL m~ 
manda, :Medine tJ.l..masıının da ı:ı ar, ııeçınez, tiobıi süiktlıı.ıt dc::--
ısı ırfinını me\1küni ihraz etımişti. hal 6/'Jd.ıt etıt:ı. HaıUt:iı, (Al ) rııil:ı 
(A i) nBın bu mı.rvaıfi'.:ııloy'O li!Y1, tıa· · r_ o1maaım. şidetle tıaraiitar 
(H<11;1 ııni) Haııedaru)ilıe bu hane- bu .:ınaıı ar bıl.ı Ebu Belkıire biat 
da.na ntenbut ve taraJt:ir olanla-- a'.mok>te ~ ı.edciüt gösteum:JıI. 
m hakh bir gurur ""11mİŞtt. A ı..- Çuııkü Ebu Bek; r. muhtelif ...,_ 
run bö;i~ yiıks:tlmffimrifflımeın• be ~-'"den do..a), Reaılu l!aılıa har 
ınıımoli · <'ıil bir zımtre \"1."'lX\ lef o.ırr.ak hy;:jkaıtııru raız et-
od:ı (Eır.1"Vi) H~ lkiı- =:.ı.. 

m iıdi. Ebu K k: :m h !etıe li b, * şu ı:ı.<:t.Jıar ırzermde 1x:ıp nıyor -
(Ali) ye bl:y:ü!: ':ı"1- hur::n it '~ d.._ 

ıınu.'>::lbbet ı,;J :Y'CD-Cl:'. Resulü & ll .. uıcısı. - Ebu Ileir.r . (Ku-
11 ı ı. Efor. · 'mıızm v ,;ıurJJUıı ooıı»- ı:ı ıı; ) ıoaıı; esnmn miım~ ::11r şallı-
ra (hil.ifıc ) ın (A iJ 'le m:.JkaJi s-y<t.ıı A Onup ·baıbaıları vt> de-
e1ımeısi lazım ~ ıceğini ~ ""11 SÜ- de ccj dıe bu bu:yijk kaib e ıin asli 
--"· aiSl!ı'.area Cl r.<llm ec n bir ' ı1 ·-'"--' ·~.,,., cıJkiınından say vor v>e .Y"""-"~ 
mün:ı.ki--qya sob-Cn·u ve "i>lcr- baLıı!Da, Re.;uıiı EJarem Efcrdimiı-
dir. F. ':at !ll'.1'llhııl<llwk oWci hır ziın a;ıı,a ve ıtıedadı !i.le birleşiyoc -
şey VdJl o da, !i.:zzıı:t (A ı), ~ du. 
bir za:1ı :ıııı. böy) . ıbir idd~ gı,
~ir. 

Çür.!kü, Rcsulu Ekroınin vd'<ıtı, 
(Ai •) ni.n üzer:ıırd o k::ııd:ıır bü -
yıUk 'bi: te&iı" husule gcıtırnı:iştir 
w., oo. bıüyu: hJ ııp ka ıda Ali.. 
ıLn ~ fena h:ıil<l( ılmış.. 
Gıi.ııierce kt rliı:ıe geJawenıişir_ 

Soınra.. (Allı, bu.u.n ha.yatın
da w hiıç bir hAct se 1"arşarııfa, 
en küçü!k bir i!ııtııras temay1>.au 
gW!.erm:miışt.iır. 

(Haııll"Jııi M'llh.'mımed) bıMıde

!ki yıa.Zl'l!l12rl:ı da amt:mişt.ıJı: k ' 
Res.ı!lü En1 r.nin veir.ttı 'bir anda 
Medine şd\Yriııı.i alt üst ~itmış.. O 
ıbuılımn daı.1tilw.kıırmdl:ı ehemmi -
~ dcree< Jrtdc m nııfi ce:ı ô"allll
lı:ır baş göstıı:ıımşti. 

Çok d'l3lkatc şayaıOO.ır ki, Rc
ııı.i. (ıJ, ahın hay.11.ı:nrla tam bir it
'lilııııt ,.e ahe'1!k · irı.d. yaşıyıan ..,._ 
tıı.r h: a bi · =da üç ıfuıkaya 

bölü!lil\1-.Tdi. 
Bu f>rl>aıların birincis . (mu!ha

cirin) dcır 1= züınro idi. 
!k nc-'.si (Enısa:) deni:'M Me

diııııe<l ' errli. 
Üçiiııcii&i de, A.raılıd.Sta rııın ıh er 

~daırı MedinclY'Cl ıııel.p Re -

ilkımcisi - Elbu &Jkt r, - (Ha.

üceı ve (M) don soo.na - Re
suiUJ.ahıın ilik ~ hiç le

reddUt dmedeıı ~ kııibui 
etımiş!J • Hatıreniın, «ıadm ve Ali-

nıi:n de -çocuık o.masma nazanm, 
Elbu ~ isLmı c3ıııiaıım da
hil 0-DD ilk~ 

Üçfmoiıoü - Ebu .Bttııir, Ku -
zeyş kı<dbilsi ve MElkllııe ahaımıi 
'ara.>ında haiz o~ oof:ın. ve 
i!lle\iti hascıbi:ı; le' Rcsui Ü Ekrem 
Efendimııti bı.r Qdk tecıavıüdırd<n 

<ıırt etıniış... Bu yiiu):ttı, ~ 
dısine de viiikıi ohm mrouımlara 

senelerce gögüs ~ıımiş... ıY
lııatYot ( IDor.Jt;ı seni ye) esnıasıııda, 
havıa!tını hiçe sayarok R ul 'illa
bıa rnfalk:at etmek suıref 1'e 00-
deın büyük bir ~lık gös -
ıtermiştıı. 

Dördü:ı>cüsü - Ebu Bekiır, Kaı -
~ffli kahiıl ıs nin en ~n • 
~n clUf) b-k bm al.'tm (dinar) 
se:rvutc ır~ o, bütiiıııı bu 
~ isUmıryqt uğ."Ullıa fed'a 
e1nıişU. 

(Arkası "a1') 

BABA ve ANNELER •••• 
Kiı~orun se\\d.li büyük ckısUarı 

SHIRLEY TEMPLE 
SARAY 

Sinem••• 

::!§, v .A • • v A·z.ı-v ET(· 
~ si2in için en sevimli ve en 
aete!ıi 

SOKAK ' ' 
ıktısadi buhran ve Çin pazarları 

Halk a1'8Sında teılavül etme
mekle beraber dünya ticaretinde 
altın, esas olmak rolünü en ufak 
mikyasta dahi kaybetmemiştir. 
Muharip ve gani mnharip. bita
raf devletlerin muhtelif banka
laruıdaki altınların büyük kısmı, 
salın alınan harp le ... azınıı, mü
himmat, eşh sın nakil vasıtalarile 
Birleşik Amerikaya sevk edil -
miş, yeai dün3 adaki bankalarda 
bulunan altın mevtudü 18 mil
yar liraya varmıştır. Buna rağ
men Birleşik Amerika memle -
ketlerindeki işsizlerin islatistik
lere, amele sendikalan tarafın
dan yapı.lan neşri) ala dııyanan 
sayısı 12 milyon miktarında gös
terilmektedir. Bunun en büyük 
im.ili, 1937 senesinin temmuz a
yının yedinci günü, 400 milyoa 
müstehlik nülusu barındıran Çin 
lilkesinin tamamına yaklaşan kıs 
mının, Japonya tarafından isti
lasile böyilk •ana i memleket -
!erinin ve bilhassa Birleşik Ame
rikanın ihracatına kapatılması -
dır. 

Bütün bu dU.ünceler, hesap
lar Birleşik Amerikayı, Çin istik
lalini ve açık kapı siyasetini iade 
çarelerini aramak vazifesile kar· 
şılaştırmaktadır. 

,Hüyük Okyanost.a Birleşik A
merika bahriyesinin yaptığı ma
nevranın sebebi, Çini işgal ve is
tismanna labi bulunduran Ja
ponya aleyhine hareket hıwrlık
Jarına ait mühim bir nümayiştir. 

1939 yılı birincikanununda Qin 
milli hükumetine ve hüyiik mü
rahit Mareşal Çan-Kay-*k, par
tisine ihanetle bir tayyareye bi
nerek kaçan Vanem Japonya em
rinde N ankinde kurduğu merke
zi Çin hükumeti~ Birleşik Apıe
n1<adan başka, lngiltcre, F1'8D
sa, Sovyetler Birliği hiikumetle
ri de tanımamaktadır. Birleşik 
Amerika, 480 milyon nüfusu ha
vi Çin puannı lmrtaımak için 
bclki de pek yakın bir atide Ja
ponya ilo: harp yapmak mecbu
riyetindedir. 

IIAMtr NURİ mMAK 

KIZI 
" Fren.~ Sö:diıı ,, 
Fjimjn.i ill1ıifrıap ~. 

-Bugün MELEK'te
LORETT A YUNG - DON AMECHE 

HENRI FONDA 

ŞEREF YOLU 
Seven mr er~ yi)ksellşi. - 6eWıBn lıradırun ~ - Fow»
sıızoa sörlü aşk vıe va21fe hJslexıinhnıib>11wıd ıbir .... ;Me ~ 

büyük fi•m 
DİKKAT: Bu filrmıde LORETTA YUNG'- iiıç m ~ dıe ı:U 
~tı.rdır. havebıııı: METRO Jumaıl en son dinya 'h.alıer'lem. 

Buıııün saaıt ll da~ maM!İ'ıe!ler ~ 

SAYFA - 1 

Yeni Dahiliye 
Teşki atı 

y. ci· 
k ve k o e 

kron but e e 
lın.:, ... Ş V'C b a 
ffı:ı < hcmm.y-et \C 

tctl< kat, :ıa haş.l 
Haber aılı:L , ~ 

lında meriyo, 
m· ;:ıtın tcvh t V< ı,;..,u.ı"u•.L 

lr o.an kamına t.e f 
kalct ke'1Cl:i t : 
nunJo.nnı :ı: Gprr 
=o.daubcı gc., 
ci't't · ÇliDG.c me 
la.rla memur 
kT tah.'Ilil 00...Jn.;; 

L. e V ekiılet! de seı::cıe 
ck>vam edeg ı= 
deki te~lcilat zQ f ı 
le etmek m.aksau e 
kanunda, 

1 - Bugünkl. ',; y ' 
edc.;ek vazıı;et.e 

cut kadrolann i.hw.yacı 
cak hale get...rilıı " , 

2 - Maaş Jıadd ın asgıın ma-
işet sevıyesme rn oklugv 
*adar tekabW ~ v 11'-

ea olıınınası, 
3 - Memur ım..'.lS..aJ 
~ diğer vekii.lıe r t 

rolannın gozöniı de 
=ı gibi fiç mühım de ar 
la:r-..J< ·bir t«raftan la 3656 s..yılı 
teadül kanu.r.ıınun dcrpış et ı2i 
esa&lııTclan aynlm.ımaık ve d ger 
vekfiletlerin teşl<Jiı t kanunlann
da maaşı memur.ye'k-r b
bul edilıen maaş olçusunu teca -
vüz etmemek suret.ıle kazaılarda 
bugİİl> tahrirat ki tJıi unrnnuııı 
haiz olan yım işler. m 
kat.ip enle nüfw mc 
m h.'i<ıruııı art t rdığ ı ler k:a2a-

dıa birel" seferbcrli:k m cmıurt'liğu da 
.ı..'ıdas etmiş ve ş. · ) e kzdar ka
z:cl.arda haddi asg. ı.< on lira o
lan katip ve meın.u.r maaşları yır
miden başlaıınakta cı. u Jr..uştur. 

Bunwı g bt \ iliiy c leıuı ; a.u 
işleri, hukuk IŞJF!' v ıdari k za 

mercıJeriniın kanunun ırnıhul t.
tiiji vüs'at gözöıüıde tutulmak 
ıruretile ta.kvzyes~ iizım gdd~ın
dıen val:inin de\llet imme h:zmetı
leni c,xığaıkhkça onun m uhabera tı
m idare eden yazı işle:ııi bıirosu 
oo genişleme nel:İci'Sı.ııe göre taJr.. 
vjye ve yen.iden bır kaç umuru 
hukııkiye ınüdir.iyeti i.lıdas oluıı
ımıı.ş ve vilayet idare.si karıcınıı • 
nun 58 ine; maddesi mucibince 
ver..ılen salahi.~te bınaen bazı 
v!liyetieıt:!e leşki:I edüıni.ç bulu· 
rum ınaııısup :dıııre lıt>y'etienınıin 
mesleki, ve lwıkuki bilgileri do
layısil€ lroıııcliier .ıw mevdu i.şleri 
mevı.ua.ta da:ha uvgım ve d~ha 
silr'atie wıtaıı; ettiği görüldügiı.n
den bu deşktlat bu defa~ e
heuıaniyetU vılayetııere ele 1ıeş:niil 
edihn:ı; ve yıne villi;et idaresi 
lımru.nımwı tiçüncıi ma.cldesi ile 
viliyet!erde merkez kaz:ası ~ 
ki1a tı ve kaymakamı W1ııııdıırul. 
masJıDıa salahiyet wrildiği ve dı
iteı' vekaletlerin m kez ~ 
nna ait teşk ilitl:ı.n l>ı.ı..undub'U 
halde şimciıye i<ıadar tesisi geri 
kalmı.ş olan merkez ka.;~-
1.ııklan da mııtenevvi ve ağır vaıı1 
fe!eni ile malımıü bul'u.n.a:n vaıliJe. 
ri v'ılayet merkezlerinde sabit ka.L
maktarı lruııtannııok maksaıdile bu 
kerre ihdas edilmiştir. 

HüJiısıa.: Dahiliye meslej!iıılde
ki küçük memurlııırm diğer veki
letler taşra memuriarma naza -
ran maaşlenııın a-zlığı do'ayısjıle 
bu günıkü ma şet ~arı kur
tanlması ve muhtelif esbap ve 
evaııııil iJıe ıOO,temaıdiyen artmış 
olan halk .e bükftmet ~ bil 
an evvel ~ itiberiylıe 
bu kanundan bay.rh neüceier 
beklenildiği gi'bt tattılkat.'ıa da haJ. 
ıltı.n hükılmet d.a.irelerinde bilhas
sa nüfus muameltıtında dehe zi
yade teshillıi 1.a IDlllıaır olacaiı 
~ıınaktadıır. 

ADİL AKAY 

Çocuk edebiyah kü
tüphanesi için bir 

heyet k.uruldu 
Aıııkaıra, 6 ( A.A.) - Çocuk ve 
~ edıelriyaıtı ılrutıüpharıeı!lini 
vücuı:le ~etirımıdk, çooulg&lı· ve 
gon.Qlcr 'çil\ yapılan her ıtürl'ii. 
ın.eşr.'ymı milli ~)1'! bedefJeri-
mlz balaı:ıımdaııı. tanzim. mürak&
lbe, fıeşvıik ve mm- eyılemedr. 
~ Mraıırif Vekı?I , ta--
mı vıe ta~~ mülhak 
daimi lb.ir büro 8ruıımıış ve talim 
lıa:bişe iızasıaduı Rcvad ~ 
lio Srerm ~ !!ı:ıx!a .AJl!Gııre 
bı liseit mOOiirii T ur TııŞlrının, 
Ö~ A:ııime İ.pek, Neıı<:@ı& 
ımi.iıdürü Faiik ~ ve noeidlp 
ımüze;i ııülli!rü Hııfzaıalıman ÔJllo 
men ve GüzeQ Sanlarlrkıır ~ mü
dürü Cevat Mı ı•Wı A.• cdııaı tıw 
kil 00ilmi4 <im ba büro .. ,p. 
ile lbaııi'=ıŞ!u', 



tAYFA-• 

- 20. 

Dede, çevirdiği dolapla, yıkdığı 
yuvanın zafer neşidesini okuyordu 

Genç kad>n takatsiz düşüp bu- 1 
)und~ yere yaslanuıcııı mÜ'thiş 
ılıııtl'a:rıru teb4i ett>: 

Ali benim şahımdır. 
Kaşı Jnblegahımdı.r. 
Miraçtaki Muhammed, 
Ba...mda serrahınıdır. - Sacit ... Kann ~i!gıi-1; ha.

zır cımliırı:n hlllZ'\lI\lnda ve plnmiz 
Huııık.M H•cı Bektaş Veli mey da
ıruııda lıarikati.ın.İ2e k&rşt bülıtaAı>
da bWuııdui!u i~ n Dü:;kün• sa
~ .ı yoc! 
Saoıt, baş koo ; sag eiıtıı goğ

ıune bastırarak: , 
- Eyvallah Erer.\ rim! 
Dedi ... Arltası.ı:ıdan dedooın ih

tanı:ııa meydan bırakım;ıda-n Have 
ett'; 

- Dü.,.kü:ııe t.aıııltimizce ni -
ile.ah caiz omadığı için, huzuru 
~tte :ıneııık:üham Raı~g~ 
tıerum. tat:l.ilı: ey J.edm! ... 

Her&e.s baş mı öniıne eğmiş; bu 
müılbiş ııöz.leri dirıılıiyorou... Ren
~ıriiıl lrnıdVıden geçmişti ... 

Dede ~ verdıi' ... Rengigiüü 
deınıiı; Mehmetie (1) derviş Ka-
7.lln kol'anne giırerek bacılar o
dııqma gö\~. Orad;ı, ona 
bıcırım yanına braıktı.lar. Ken -
dine ~e laıdar burada du
raoaitım da aöylebler .. 

Mey4ıruia.l<i &ÜkÜtu dedenin 
1!111' .ııe&i bozdu: 

- Bu ~ dııı ayırıı>oııiın!z 
var! .. Bıc can .kaybettilı:! (2) Ren
~ kızmıeg öldü .. Onun ayioi
cemirı.iı )'$~! 

Ve.. lıfe.yda!ıd.a birbiri ardmar 
J[l"""*lac çeılı:iO.di .. N- k< -
lmıdı. Soora ~ıUı ~e 901-
'*' gati:ı*ü.. Muhabbet baır 
ladı!. 
Paşa yioe dedenin 80.fraı;ııı.da: 

'W! Wlıll başında otunıyoc; bW.8't 
~ ~Ullduğu dem! üçle
liibel> ııcmra ~..ıı bakJU1 -.:nnaı 
batım narmr:ları orada: 

- 4te. ben iaıtediiğini yıoptım. 
Haydi baık:ıııbm! SW<ll sra se
nm.. ~ kendilıi-!. 
~ bir- ifadıe seçiyo.r; dede

mn çeyirdiıj(! bİır dnlapla nasıl 
bır anda blr yırvarım yı k>'laN d j. 
iin.ı ~ menfaaılli.n.in-, şahsi ih ti-
1'1191ıl> t8rikaıt otoritesiıni nooıl o
~ etlıi.ğıni yakından görü. 
y<ıcdu. 

Dede; .ınuzafferyetiıri .tes'it ~ 
den bı:r ııaiöP gib:; tulıaf bir za.. 
:fıer neşidesı okum~·a başladı .. 

Hu cıo.ıt 

Mubwnmed, Ali bir rumlan gddi. 
C«nali Ademe pcrlevler saltlı. 
Cümle kiinetı ziyadar kıl<I ı 
Kemoıli utı Allah beyanıı pMU.. 

Sureti ademde zahir ol<lu hak, 
Selli sende bulmak hesaptu anuk 
Kendin bilen bilir, hüdayı mutlak; 
~ etmiye cihana geldi ... 

Balı: mcnıcut oıun.,a Maıın\'a mei-
lmt 

Bunu billl ancak erbabı pıhat 
Ne bilııin bu sırrı güruhu ""lid 
Ehli be, irete ayane geldi 

Keliımı Resulden alanlar iebak 
Remzinj fehmedcn oldular elhak 
Bu sırra vanıbin •Erenler ancak 
Mazhan tam ölüm insana geldi,, 

Vttbindo yıuılın.ıı; •ımıİ kur'an 
~ina olanlar okur ibnü an 
Ademin 1ihrini söyler her =an 
Evhamda kalanlar gümana geldi. 

Gürühu :Saciden olan erenler 
Hanedanı ili Resulü sevenler 
Dilinde zikrini daim edenler 
Vartai heliık1en anıane geldi .. 

Katan imama gelip Juıtılaıı, 
irfan pazarında var mı &atılan 
•Hu d0$t• didanna çeşıni açılan 
Ehli imrar olup imana glldi.. 

Kim lı.;, bir mürşidin elin tutmadı 
Ehli beyte elbt>t mülhak olmadı ' 
İnsanlık men~.ilin dahi bulmadı, 
Bu alem içinde hayvana geldi ... 

Salnnr,p aldanma dünya varma 
Fırsat elde iken koyma yarma 
Vüc:udüniı yalı.an aşkın nanna 
Canlara tur olup canana ı:ıeldi ... 

Ve .. uzurıccı biP gaızel gıb: t.a
ıoavnıi reııJ-Zler>nır. Be.ki.aş: te-
1ilrkıiıeriııe göre şerh. yapan fa
kat ~ Jllll6I'alan1>1 tdsır eckır gı
ib: uzetinde durıı lıek.rar lana n · 
h;;yet hulan bu ne~ biteı· bit
mez dervıı; Kazmı buna e<>vap 
'ft'<'tr ı;ıibi Pir Sultanın en o nak 
'"' en m~ıu..ı. · efa;Jar.i.ııden bi
r ve başla<u ... Meydan halkı ne
fese i.stirak etti. Saltilierin dol • 
d urdu.k.lıın badeler çeıK.ilerclı: tat
h ve kıvrok br -. tufanı halin
de viil<selen nefese :ııol ,,...üdi 

Pir bugiin bt:<e geldi .. 
Gönlümüz ı....elendi .. 
Öııli sıra lı:anberi 
Ali Mimna geldi. 

!ıjah•m benin1 Jaradan, 
Okur ak tan karadan 
Ben Pirden ayrı düstfuu 
Kırk yıl gedi aradan .. 

Aramı uzattılar 
Yarama hn attıl•r 
Bir kul geldi tafsile 
Bedestende liathlar 

Sattılar Bedestende 
Ses verdi gülistanda 
Muhammedin Hiıtemi 
Bergiizaniu arsı.oda 

An.landa bergüza.rım 
Pil' hayalin gözlerim 
Herkeıı emı.iş murada 
Ben de inkiııardayım .. 

İntizarın çekmm .. 
Leblerin bal ..,Jı:erim
İııMmJann affına 
Göz yaşları d~lıerim .. 

Dölı:erim göz yaşımı 
Gör mevbnın i4iıü 
Kişi lı:urban ey le.m.itı, 
Öz oğlunun bqnu 

Y e-:rit bir ~ ey led.i 
Hatı.rın hoş eyledi,, 
Kanat verdi kol una 
Havaya lrn.t eyledi., 

IArlcası 1't# J 

(1) Mısırdalci Ka~ı:usaz Sul • 
tan d~lımda son zamana ka
dar oturan ve iki yıl ene! ııöçeıı 
M~babadır. 

(%) Belı.taı;iler ölüm vukuunda 
birisi ölünün kaJd.ll'ıld.ığı gtte di
ğeri de kırkında olmak özen: iki 
dda ~·inic<-m yap<ıriar .. - R. Y. 

İmnbul Asli·ue 9 u11rıı Htıkuk 
Hôkimliğınd<>r.:. 

Faıllnn Nıı:z• taırafırıdlar Be -
Y~ll A.n1 'ı ~ Hac. Fer -
llılt mııhaL oı A ıklar c:ıilllLa 6 
No.da otunır N"20' n lhrot: m Şe
kerei ~iıme mahJwrnerrin 
940/216 No.sı ile aQmJ1Ş ~ 
·ihtııır dalV'llıiı.nın y aıpiliıtr:ı dıır:-ıı.<f11!2o

sıtıda: Mıiü:ieiıı>l<';)+.e iılfıııerı, teb
~ yıaııı ıdtğı halde meh1<! ınıqye 
~inden hakkı~ dunış

marım ~ıı ıcr:ısıına ve mez
lltfu- ce.liaı&e da> acı t;nıft. ıdan 
Pl!ı olarak .dnlt.!lıkıı Val;ı:rıt.w, 
Nıacıye "\'l lsm ıtm ifadelerine 

_.an ~"" da\'a c..uınan
da d.~ söy!emış ohn!tlanrıa 
ı!'bre miidldeııa.) tı"hın iŞbu wt -
•lci!kutı> kıa.rşı 'beş gur z.ı·rbıda 
ıiltiııa2 etmesıuc, c.+ <"d\~' Wkdtr
dc· 't>ııdm ~ ım "" kotıul 
ooılmzy<ceğı:re ve bımcı.ar. bı:ı!ı -
sıyle :r-oc ""' gı:>•P kerrı.mın I 
u..dıı'.lroa'.., di v-ımh.a.nesme talEk 
'Ve gx~ıl< rU\) Hıll'°' icr. ru; .·ne ve ı 
t.aırafilarm 26/4/940 saM 14 dawııt 
ewlm€lıerine tE:"ür va'l.bn~~ o.Jı:lıur. 

1 
i'<undaiıı ~pt.;;1" ıloorar aıı et~ 

1 
ıt.ebl.rı! mallromma: ıka.m ol'nıak ü-
o:c-e üfu: ohınur. (25949) 

ZA Yi - 1 1"" bul iltk lı• gıi.."'llı
rügüııden alıdıgM 29964 sayı 
30/3/940 gun'..:_ l:l 'l\'dID'1!ml.111İ.n bİ• 
.ine. '1islımıın• Jte' b t m. Yoni
snı aıC<ıaır~, eSkx;mı tıillt
l"'C.1 yok".ur 

Marpı.ççular No. 29 
A'bert Balıar 

İsta11bul Aslıye Mahkemesı 9 
uncu Huktık Hcikırnliqındeıı: 

Koıt.'.riıı Moro tıarafıındmı Be
')-uiılı1J1ıda Osmaırı Beyde Piob ha.
ll1Mll'.kı. c:Jl.uıran JW,ııar Çll'Çleyan 
>aleyhiı"" möihkemElllin IM()/292 
N o .sı ile aıQm ıış oldu j\ıu tıo.;ıarırne. 
dıa~·ııımun yaıpılan tahkikatı rıt.,. 

11..iıı:.~de: .M'üddJa.eyhe: 10 ~ 
218tr1ırıda cevıap verilıınek iirlere 
~tii·.11 daı· arzuhalı tıri 

'1.ebl,:ı ı.:ıde ıdil:diğı Ye nı6dt!e1<1-
ff tyiıin; gösteı ı len adreste ollır -
m:ıdıgı t.ei> Jtı ,,..., ~riırıe "" -
n E"n şerhten anı.:ışı}mış cııldu -
ğı.ırııc!mı uarı..aı teb'Ji,<ıat yap.ı.!rna. 

eııııa. ve esas dava\"" kı:ınn 20 .ırü n 
zariııııda cet\"ap Wtu'l>C'BIDe '11'€ ta-
ırofuıorm 6/5/!MO tadıinde sıı.;;t 
9 ,5 d-.ı mahkeme-) e davet ~ 
~ı:ıııe ve ada sur<lt:i ile- ,. 
ve\İ!YCIJIDJ ~l!Jre ciivadlııane

sıne ~ w I?~ cı., ila
rıat icrasıruı karaır veıı:tlmiE; clı

~dl bıJpt:alki kanar wreıtl 
~ ına!laımıı.rwı Jkalm dimıık ü
:.axı iılıiın oıbıur. 

1 

_!)ün yapılan mektep Maçlarında 

~z::::gı Oç takım ra le-
7 l::n l;:a:h&w. 1 r in i 1-o yendi 1 er 

12.3-0 P.rog:ram ye nııetıııı:eket 

ı;aa;t a:yaıra, 12.35 A}&!lc; ve meıte
orolt>jı h~m. 12.l>O Müıılk: 
Çkwaı-, Ruı:.-ıı Kanı, Cevdıeıt Ko
z.ı.11, v eoi!ht, ~ Eroı·, 

l - Okuyıın: Mu>'.Clffuı· İ.llk.ac. 
l - ŞE"hnıııı. buse J.k peşı·.,.,1, 2 -

Dc•ll:ı - Şclııooo: busollik ıııe..;4.ı: (Bir 
\ut~ içı.11 ywe), 3 - Denizoğ:i.u -
Ş lıaıaz b~ saııikı: (Yoiun 
bulaı.ııam), 4 - Mu•fütfa Çavuş - J 
Şclınıa:t busei;ik şııı;.1<>: (BH dll -
Deı-W· ıbeııı yıaiııın). 5 - AiıımJ;.Jt. 
Efendı - T&lıir bwelik şarkı: 
(N"'1l. ım ı:c kıa<l;.or ~ ~ yiiıdin 
var), 6 - Tuhir türloü: (Ben~ 
na mecbu.r olmuşum). 

II - Okuyaııı : Miırı:eyyen &<-
nar. 

1 - Lemı - Nllı:werı~ ~: 
(Biın gül Qllkmııırdım), 2 - Sa -
d~'Utin KayıııOOı: - Nevet" r şan.ıb: 
(Hicnın!e harap), 3 - Rahm. 
&.'\)I - Niihaıvu.t ~1' (Süzüp 
süııüp te ey me!.ek), 4 - SadettıiıJı 

~ - Mı.ılhlaıy)ltr itiiri<:ü: (Sön
lllE!Yi göz iildüriir), 5 - s~ 
tiını Pınar - Muhayyer türkü: 
(OOııloeır Jlıllrİsi gibi), 13.30/14.30 
Mfu;i!k: KiiıQi.ilk arike~ (Şe1: Ne
oip ~}, 1 - Niaınaam: Çar-
11.lstxıın (Modem dıatıs:lar sııibrır
den), 2 - Ra.nns I,öho,; Bü:Yiik 
vals, 3 - LeopQl.(I: Çigoo. 'bayca.
mı, 4 - 11akı A:ı:roıı.i: MB.ıodia1 
5 - RiA:> Ge'l:fuaın:tt: Rm1.aılb (Vi
:yıoıionı;el '1Eı orıl!I ı;tra i.Ç'irı.), 

I - Olııuıyaıı: Müzeyıyerı Si:• 
nar. 

1 - K.ıoıııwı t.ııil<B ım.i, 2 - Y<saı
n .Asmı - Kürd.illi H. '8ri<ı : (Senı 

giit gide Gır afeti dewaııı ol-ac<ık
sn), 3 - S. Pın: - K.ürcii.'li H. 
Şarıkı>: (Ne gel.en var ne halber), 
4 - S. P.- - K:ii:rdih H. şariı:ı: 
(Nentdm sevdim o zaL!im !karlı
nı), 5 - Lem: - Ka.rcığıar ş:ı.~kı: 

(Ç ~o mdıvc:;ın), 6 - T>at
yoc; - Ka:rctğar s;mkı; (Ne yap -
sam 'il< etrom), 

il - Ok.ll']<l'rl: ~foaıffer L.lk.ar. 
1 lfırni - Hıcaz Ş2I'l<ı: (Nlı;'

em emcrmı, ı Refık F ln':lll1 -

H ıcıız ş;ı:ı'kıı . ( E} barıııın1 'kxmc a 
~i.ıJıünı), 3 Hacı Arı! B<>y -
Hicaz kı · \Am n dağ1ar), 4 
Hlaı!.k !turlku:>:u. (Aiksa<ieJ,,r gı-

Y<V ~) 5 Hcıseyını SGZ sc -
J'T~. 20.15 Konuş:o • ., ('taciiıtrn 

mhlıieır), 20.30 Mu-"k· Faıs•. 
iıevoh 2115 MüzJk· M<lCM VTyC>

lm!m A~er Vegh'ioı ıeoıi
talll , 22.05 Müzik Melodiler (pL), 
22.15 Me"nl l l ıt •>at ayan, Ajaııs 
h~beın:.::r ; Zı.r.aa eSha.ın - tahvi -
lı&.t., loorni:ıiıyo - nuıı.ut lxrsaı;.ı (lfi
yıa.t), 22.30 Ajans eıx;: serviı!Ji, 

22.40 Miliıilk: Cru:ba:nı (pi.), 23.25/ 
23.30 Yarınki wngram ve kapa
mş. 

Dl>ııı, Tsıks.ım sl!aj,J>Cia mı..lk -
ıtLiXJilıer aıı:ıaı;ıncfa o.ımaruın maç
lia.rın "" miJhrmi Gal)atasaray -
~ lkıarşıl ""'11'"6J(Ydı. 

K...J.aıba..Jk bio' seyi:rd 'taradın -
dan alaka ile '1ıakı p o. ıınaıı bu maı
ça .tııll<.ımlar şu~ ~l>lar: 

GALATASARAY: Necmi -
Ali, Mahmut - Abid, Halil, Mus
Uıfa - Ahmet, Hayri, Aydın, 

Şehap, Nuri, Bülencl. 
DARÜŞŞAF AKA- Salahaddin -

Murııd, Vecdet - Hasan, Nuri, 
Necid - Şükrü, Galip, Turhan, 
Nıhat,·Rifaı. 

Hakem Şaııiıı.Pıı ıdau,ı;:inol. baş
Jıa,y iill1 oyumm .iJk anloo-ı Daır:i.işşa -
fııJlmn,ı.ıı hücumiyle geçti. Çdlt 
:t..O ~eli an ar gıeçi<reıı Galataısar
ray müı:kıfaa& O)'ımıuın ılık dlılki
llı:aıl..rındıa penal'l.ıd.'.1'11 bir gol ye
di.. 

Bu flOIJie lbeı·aber hi.icwna wı-ı 
Qt.n Ga ıııtasaraYhıar d<ıvreoı.iın 
IPl'.Ullla 'kadıar d:ilm a{(>r ba5mı -
ya ıım:vmfik <>iınu.>].ama da bir 
Aıiia'iii gol yaµımya mtJVaffak ı>
J.ıırnallaaı b.iJıinci devre 1-0 Dıı -
riişıpfakamrı .J elıO! bi.1ımiştiir. 

İMiGÇılı ilkıirıo. devı·ooiııin başla
.. ında ııeıne Ga.a:ta>ıırav ·tazyikıİ 
ctMım eıtmiış olma&ıına r.a.,fırnlım 
Dari~aie!!aa/lıJıar ;y; bi:r müıde
faa :ile bu tazyi.ki benta.raf itil -
mişilor ve ~l biicumlıaca 
lbasl~l\f ero.ı.. De-.·reu ıı:ı ant.a
llaı<ında idn 1:aıkıan da çdk çat.in 
'bir mfu:adek! ıile <1.Y uıııı.ı müte>vaı
zirı lbic ha.le ookımuŞ ;ıırdır. Bu 
müa.111181Zi.n oyun mrdctni:ıi;e Da -
ırüssad'ıtlııaonm hiikmiyetine w.ç
ıınıs vıe jki tatkım lııa.'lka say• ç..
ka.rmıya mıovaffak oılamadaııı 
mııc 1-0 Daııii~aıl1ıık;m.ııı ga i,
~y le neticelenmiştir. 

Vef• · Boğaziçı 
1 o 

Taksiırn ~ oymınaın ımek
tep ımaçlaırımrı ikııııds Vefa -
Bogaıziçi ar,aı,..Wa o.ynaırıımışl.ıır. 
Bu maıc;.m Boi(ıaıoi.Qi ldıiıll bi~ rJ-~ 
ği tahmin eıdiliı'ken ve ovun ta -
'IOOmeıı:ı Boj(w çinin ha:kimiyeti 
ıi itınd:a oyna.rxmıısııru. ra.,bıııen Ve
falı l.ar ikim:i devred~ yaptıl<f arı 
lük ~ gol .. .maçı~ 
1/1 bu 9Ull'l ıtilıe Bo Ra;:ıı.çirun k ıınm
Zl lkilımc<k>ki 100\-kilc.vir .. iıldnC' ·;. 

k~ dlisü~ eırdtr. 

Kabataş - lş • k 
1 o 

Ttıbim staıdıınıcia iılk ım~ 
maçı lşı'k ve K<Ilba:tıı.'; lioo.h'ii ara
sıında y;ııpııltrmı;tıır. Çok çctıim ge
q:ın bu oyunun bi!<ıııci d :vresirı
dıe ııiBbi 'bit' h3ik.itnry~.'IJ: tes'.s eden 
Katıaıtıaıı.lınıır bir r<O.: y a;>Ql'lllk dev
re~ 1-0 'l:ıit.nırılişl nl.iır. 

IıkWıc' dm•rc tıanıaımcn h~ 
fı »--.:miş ı u tamaf da çok ça:l.>ş-

i TESİ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMA
TiZMA, SOGUK ALGINLIGI 

ımalanına r~ ın san yıaprm:Ya 
ımı.rvw l'k ol>aımıadıan mru; 1-0 Kar 
Mıaı;ıın ~"' rnıı..rtişür. 

Taksim - Yüceülkü 

1 2 
Şeref stOO!ıoda· n~1P'hltt anr 

sındıkıi ilik ~ı 'l'a8< -
wıı - Yike Üln.ıü ·lisel y~~ 
ıaroıır. 

Oytaıuın ilk dew"ESi ~ıvazin 
Oyırı.aırınıt!; \t• ~ 1--0 Yüce Ül
ilııü l~ '11ıtınüştir. .İkiırıci- ~ 
reci ı ma<; heyecanlı l(eQlniş ve 
Yüre Üfil<ıtinım Y"4>1ııll:ı ıilkı ııo.leı 
Yüce Ül~iiınüın y~ bıi.r gple 
pan TaK.;Jrnlil<r ma.çı 2-1 k.aıy1)e<t.. 
mi:41e.rd:iır . 

Şişli Terakki • Ticaret 

o 2 
Günün ilk.lllC' maıı;ı Tıiıcaret -

Şıııll Teıralkik.i liseleri~· oy
~ ve lbİ'l1İ.11Ci .rewı,, '>iti lıare
fın da çdk ~ııŞkaın oyumı lı e 
w 'I'caret.ir:ı lhakıimy11!'.i ile <lıv
re 1-0 !bitmiştir. 

İki>ıci de\'lre iki taraf d'a çok 
çaılıı;ıınolarına raWııı.-n ~I )"ll'J>' 

maılaırınıa :muvaffak olamanııışlar 
ve ırm; 2-0 Ti.careiin l('ıltıbeıı;iy:ıe 
billmiş\.iır. 

Hayriye • Muallim M. 
2 o 

Son m:ru; Hay:rt ye V!Fı M uaJl!.ım 
...eki.ebi takıımlaro. aNSında oy -
n:aınrnı.s '"e Oj"UJlU.11 bir.iinıc.; cltw"eı;i 

srlır sıınra ıbitmiştir. 
iı.;,ı<:ı d<:\nrle hfıl<ı.nvyıeti el ı 

aJaın !ar b riıbnıini 1.aık:ı p eden iki 
gol y apad'<ik maçı 2-0 ~ iilbi -
ye<t,Je bi'.tirnüşl dıir. 

----<>--
Bugünkü maçlar: 

Şişli - Pera 
karşılaşıyor 

BU;gUn isıao~bırl t.akınılaı!'>rull• 
İ.unı.ir ve Ankııı.ra<lla Mil J ıJülım j

C: n ~""' ım&<;l.airuı ı yaµrr.:a.k 
üı.eı·t> ı;ı·tırnl.'; hı.ıl.ur.nııaılrun 1ııat,.,,.bı-
1e ~lırnzde milli :kiunc maç . .,,,. 
n vulktu.r Bu buşl·ukıı. ,sti1'ate!<' 
ııri· ın Ş~Ji - Pera t:ı;lumi.ıırı Tak -
sim st.-ıcfo.ıırlıa saıat 14.;JO da !ııtısu
si biır kupa maçı yı>pJcaO<!J!aı dır. 
:BP.,Y~~ uımn uı Jruvıvıet ; Ye ezt>li 
ıraıl<i lıi oi:ıııı ıbJ iki taıkımm k'.r
şıılla snblllil cıdden enıier<-san ,,.. c~ 
lıeınıenn. yt ııı iıdir. 

Bu. Jna\-1.aiı ı•ıvve! &yaııi kılüp -
ler-.n C talkıarılıaııu d.1 husuısfi bir 
lkaırşı.oşma :ı~ı!kf ::ıırd'rr. 

Bu :mfui~on aa,,i<a Tai<
Giım w Şeut.ıf stadında ıkıin<·ı 
kıi'ırrı<.> müsa:bıik.aılarma devam o
h.macaıktır. 

TAKViM ve HAVA 

7 Nisan 
PAZAR 

Hicri: 1359 Rumi: 13SI 
4 üncü a.v Giin: 98 Mart: 25 
Sefer: 27 Kasını: 152 
Giinr" :i,34 Akşam: 18,40 
Öğle 12.16 Yatsı: 20,12 
İkindi: 15,55 İnısiık: 3,52 

- HAVA VA7.l\1'1·t 

Dlın İstanbuilmı Jıa"a ikaı:ıoaıo ve 
~ışı:.ı .l?C<.'!lll '. rü.zp;krlaı· şirna 1-
d 111 sa.nıi'Y't'de 2-4 metr<> hız1a eı;
ıınişbr. Saat 14 de; hava ~·iık 
1009.0 miJibaır iıcl:i. Sıül:ıune. e:
ytÜIF.!l-~ 17,0 ve en du,.,'<itk 7,9 S1<111-

ıtıi~ k:rvd ıdfü•11işt 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

'I'olo*ltl:<inOOıı sıılaruz. Heır ye-de pullu ıl<Ut:ulııın jeı:anla ~. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Nüımunesi IJ'Jludbmce 100 alet re:z.ıio;tarv; ac.ik eksllitmo· uwı

Lirf.loe saıu.ıı ~-
il - Mulıeıınıınl'lı t\udleıi:i 365 JiırQ mı.wakık.at bn.inMı Z7.37 hradı.r. 

TII - Ek:&ıltııne 10/IV /940 çe:şaıml'oo günü -n 16,30 aa Kaba -
~ Jıeıvm,ıım ve müıbıııyaa.t ~ alom .kanisyorurndıa y~ 
Ctll1ııt:a • 

IV - ~ her gün sözü ııeçerı ~ l(Örül<tıı:lıiır. 

V - istdlı.l ih' .n Eilw •Ntıme .iQin 1a;yQ n eıdi.lıerı ~n v.ı saol.1.e y\iız,.. 

de 7.6 gü\~ v«ra;any:ıo, bi.riiı'kıtie meı:llcUr Aroıniıızycma muracaaA,. 
1ı1ı1., IZ728 l 

Eminönü A•kerlik ~besinden: 
Sil>.· aııi GecHklıı 005 çm."ll.Ş A b

ciilkad ı-r oğlu Ahıroochı kısa b:r 
ııamanda ~llbet)t:ı ~. 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. f 
Pnardan maada her gün aaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

İmtiyaz saltibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF BasımeVi 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldlre n dllreTb"e mite.he••• 

r-. lııar~ bor rlln ubü.taa 
alqama......, 

AdrN: Babai.il cataıotıu 

1e1ı:,.,,. lı:......,,tl• No. U. Tel. !38 

'" k)'-~ 
Kahyanın güzel karısı idi .. 

Nakleden : Faik Bercmen 

KırıOO.nn hepei ebralıııı al ·alk: 
- Ne olur ku:ııuım. lbi>ıe hur şey 

aı&.1san.ıza... Di~ ew;laırımııya 
ibdıadıl'ar. 

IM.ı;r-~ 'hl}"lkılar1111ı 'burdukıtıan 
som-:ı SÖ2.e kayıulıdıu. 

- PUkall:i, cürıı)<.~y.iJı öyle ise .. 
Ahı) ıınuz.. .. Yaıkn1 a-rmda tidli. 
O vıl da mÜ'Uhoiş biT k~ vaırd1. 
Ben o z.ama.nwa.r, lböylle buıı-uşuk 
ytizhl, kup kuru değ>.iltd: m. - tami 
ibunu ·ıa!kıdır edersiniz - ba~·agı 
y..ıkı,;1k h ilıı1' elli ilkaın.w M:lirn. Hiç 
ib<i<ı· zaıl;ııtı 11ıasip olımı·ya.n bıyıfk
lannn buırar, kald.ın<l'dıım. Biır 
göz ~. matır.ı.uzlar.ımı şaı
ıkıırda1ın:ıak, dünyanın eaı .ı;üzel ~ 
dı:rumn önu.mde bi.r kuzu ı! bi. 
>ta.atk..11' o.IDı.'.lW1a kMi i .. bli 
Sinekıt.'l'l hıa=ı.lden lJir örüırnrek 
:kadar, ,beoı de •k.ııdınlardaını iıo;;
ı...-ı.ırdılJ'JJ. O v.ııikiıU.'eııi ne ka<l.ar 
~ \J< ale\lli o.lıchıt;oİ.ımu tooav
vur <ıdl'1lle-miıniz! Zamanııımn Q<>

A:unu J1(iooel Pd mıya• ikwl,,....'a f{<l" 

Q lrirrlıım. Aıkılııında k.alıdıi.\ınıa g~ 

:re bırr Noel gooe si i.ch. Biı- ;.,, için 
Ş '\·e)ki\' W,diyorduan. Hava lJEr. 
batıtJ. ~k ve don öyle kesif
ıtı, kıi arabayı çeken ha;yvaınfıaır ııoır 

a1:ızn aıııyor:'aniı. Yarını saat 
~dıe araJl>a<:ı ili> bm ilki ıbıı.ıız 

llııüıtlnn ~ saıılki... Yan 
'.lllCJ),a Jl<'imetl:n, ıbir !bora, ı:ru· kar 

hrıtıın:ısı iba.,..ı:ad1. Ve ovtıaı'.:ıık h>& 
mrn.eooilk bir keferııc bıiiriindü. 

Y<J k...yıbo.lmuıııu. Rüzgar müıtr 
!ı.ib ı:ıı1'ivorou. O va:kı~ '1Tabacı: 

- A<.aJetn:ııeaıı, yoiıu kaıylbet -
titk! Dedi. 

- H;_v <MkBJ ~yıuaın !hay! Apta:l, 
gôaerin ooruleydi? Haydô sağa 
sap bııkalırn. OOlkti hia· eve nıst>
r aırız. 

G>tlıık, ){lı:1'fic Dônd'i.ık, <Kırı• 
cııik. Gece yan>1U1a doğTu ıbir m~ 
lilkamıırn kıap=a ~- :ewmk. 
Buraı;ı hatırınıdd kaldığı.rı.-ı göre, 
zo ıı;gi11 bir Po onyıılınındı. Bura
sını ıaıı:yur<lumı .. Kfııtı:;dbNlun ha
riikuTn<l0 ru"'r bı:r kaırısı va.reli. 
Biz<i kaplY• açtıl:>r. Kont Pa:r.ib
w Jllli.;;. Bizi k.fılhya kıaışr.1;t<lı. 

B i.- s:;:ılt sonra lhilhıyan1111 pavy°' 
m.ıııo .. otu-. ı.u:; karnı, ı muıh.ııblbet 

edı \'lırclum. ~ieıı ıt,::.,yor ı·c hem 
ti i>ikarnbıl oynuyon!uk. Epc<y 
1'.•t:lkıte"l \<;, b, , li:ra l<az.andijk -

ı..:ııı = yatmak üzeı:e müsaade 
"'1ıe<lı.nı. Kiıhyıarun pın-.vouundn 
Yt" oimaıdığ. icın bana Konwn 
dal ruıınrleıı bor oda Vt•ı•c:I: l('r. Kal\ı

ya b<-<ııl ·bıı buyuk ' oogu;.c oıdıa.
ya ~;ktull<ıta n sonra: 

Hor•tıl.;~l.a.ı.'<lıa n lrodoma-ısının 
de~. ın!i? Di:-• oordu. 

N<'<lmı? B uırarl;ı hort aık mı 
var? 

BıiJlmam aırrtd ... 

Ben Joovnf.i ve sarho,ı!.UJm Btı" 
ını.ı nıgmcıı "••h•-ınıın siY.derı ,. i
cuduıınd:a im urpcrtm(' uyaınclırdı. 
Kan;ıaı.- yu:z ceI'ke.ı çı:ksa b: ',e!k 

hoı1ılaıdtan ko ytlıı. Lak'ill ,vv.pı
Cac'!k il:ıılr ı;cy yo.lctu. SO)·whlp 
~m. Şınıdaııı chı V&!'~ ı ay -
d& "tı'\'ONhl. Th ~inli ecda
dı..~ d.llt ıkorku. poıı1Jrelc.r, bov
ınuz.>J geyı.Kkr a.,,,ılJrr .,"t Her 

yen bır ıınez..r 111mzlı;ıı k p..ı-1..ı:; 

~bJ'VcL rs.t~q 1ctclk odada fur€·

ı.,.- oi.rit oı-:nm"Orı&rd B llİımS<' 

i:ııa ı.m dörııt" erdi.. Gözicrimi 
ka<padı •ıım vak";ıt karyo:ruı'.11, ~ 

ev c1oLas :ıak u çtugım;ı v<: oi:n -

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARlCl 

SH.elilı 

1 a71ık 
• 1171.ılıı 
1 • 

ııtO Kr· 2301 IU'. 
100 lir. 11$1 lir. 
... ıu. llO llr . 
... Kr. 

i LAN 
Th'K StlTlT!l 
SANTİMİ 

Birlnd Sahlfe 
lki.ııci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 . 1 mcı aahlfeler 
T • 1 illet Sahifeler 

'°° lnanıf 
zse kurllf 
200 kuruı 
100 kurut 

50 lı:urue 
ao lı:urue 

Gueteml:dde nqrltVte
eek bilcümle ticari lliıılar yal
lllZ Ankara eaddeıılnde Kab • 
ramanzade bumda İlincılık 
Kollektlf f'rketlnden alınır. 

lal" kÖŞe l.<;apmaca oynad::4mı1 
J!?ÖrÜr gilb C>luycırtl'Uim. 

Daha az ılrorlonaik ~ mmı:ıu 
söndüırdiım. 

iMİ'r1al4a}'l dinli)\.'°TI üç ııerı~· km 
dıaıh.a ziyaıde sokul dwlaır w c11r,. 
lk.allile dr.ıluı>Myıedbaı;Jıadı'J.:ax M1ra
iıay de\•nın .,tlıi: 

• Scınr.a, ne k<ı<lar ·~ı '
sem uyuyıamadıoın. KMı. ıı:ıerıoeroeıı
ıditın hLl's12la.rı.n girdi.ğlİlllİ, lrah bi
rtiSm.in aımızuıma ddkuııı:dil.lıİ(tıllU 
duya.r g;,hi ohıyord'um. Lmı :bil\ 
ara.!ik, lbütiin bu !i:ürii?tüerın ve 
eV'haanlanıı aııasmda, yere süri> 
n--111 bir pan1ıu.flaının net sesıid 
:t.aıil<kıt:tliım. Kula aımı k:albaırtlam. 
iBiınsi kapıya yaıkla:;>ynrdlı.ı. Qe6. 
dli. KaııHvı a<,ıt.ı ve .içeııi girdi. 
Ben lhameıı verimıien ıfııılı&'unık; 

- Kltndl r o? .. 0:,1 • ı~ımı. 
Bil· 'kadın sesi cevap vere>:: 
- Beını.m kıoıtk!rna ! 
Kapıya clojiııı.ı y üWdiim. Y u

ımuşaı'k bir diııı om uzuıı:ım d.>kuo
dt.ııi;'tııllu hissetltim. Ku' ağıma ııu 
söz.l""' fısıı ıda:ndı: , Se'rııi sev ıyo
ruım. &111 her se)'Jırnsm !J:ıenlırn .. • 

Sıcak ne{eslıttt"i yaınıaklaırıma 
çaıvnıyordu. Fı.rtmavı. ciıı.ile1*, 
hoıııtı.,,.lcları unuıtıtum. Ve amı. SJlllo 

rıldım. O ne vücuttu!.. Tubıi.a,i 
böy.lı.. v licu1l. arJ ant'1l!F. on suıe
de biır \'C ısmaıi ... ına surE<lıi(Y!ıe 
ımıeydıaııııa ~ ıtiırıebiliuxiı. 
Kendiım dıaıha fazla tut.amııya ~ 

ıMk kollanmiıa CJr•iU sııkrt..ım. Du. 
daklanmı.z uzun bir ôpüıŞ c bilıı» ı 
l: :;.t.ı. Yemin eoormı, ki o geceM 
bu..e<r»n taıd:ını m<·zarııma kadm:ı 
unuitıam l·)'~aj(Jm.• 

.Kölon"'l b"\.ıSk» Y <man 'baı ldlıli 
ııu ıçtjıkte n sonra: 
-· Elrte; #!Ünii JX'llCC.ıredıen tı.. 

ık.ılıca h. ~ faz.ini~ olklD
ğwru gördüm, cbl i. Yola çıikıma • 
nın iımküııı yıoktu. O günü ıı;ena 
orada f!CQ 11mek lit-1,ımdı. Yleni • 
dleın h..lı ':rı ı çckiıo kat:,11t oy;nama.k>< 
1ıan hat;ıka Qaıre bu ıaınııaıd;ıım. Aık • 
:;ıaıın boş daireye <limd.üıın \"e tam 
f!<-"ct . yarı.-;t o kadına b,Jka-.aır ka • 
\~. Evot .baıaınllm, o gec&o 

yıi a.:ık.s»z "'"<.'ll"re)'<İım muh~k•kal:: 
iki Slkırltı<lan ciurc!um 

Kdiıon< l i\'lltı1 Ç<."l<ti. A.yragu ı<.311.
~ doh.,"'ITT>y mefndı. Sa:lıllr'" 
s1 kıtan c t't."l'!k hı:r ~'<! ıg.e.k"'\ ibil. 
kız so.. .... : 

- El:: sc;ıra r• oktu? 
- Hrc art pür.ti ya.a ..,,ıJo. 

tılk. 
Bu sefer heı;d b.rol n .la.rkllk 

hi:r sesle oorciuJı:ıt'. 
- Fak.at o k.aıdııı1 k.:irıııdi? 
- K;iiıc ~"1 u ani ıadıın12 3111 

Ed>yarum. 
- H.aıym- bıor seı aırıl.aımadorı<. 
- Kao-ıımdı cıarum. 
Üç gene kız heııv ırı ın:DlıırtllU• 

leır. 
- .. ~ ao11 114.u? 
Miıro O) OlilR.ıız.tu·d'U sıllkta 

N <len nasıl •>lur? Bunda 
ımanltıkSLZ bi.r :;I<'\ yok 'ki... Sim 
her ııtı)1 anLitıtını. $ ~ ~ 
ır.ıa .;4. berober ~ tml$ı.ın.. O da. 
·bu.; daiı rede, y , lxısı.ınıdıdci oda
dıa yatı. urdu. Bı xla ~aışı.J;m> 
yaı:aık ne ' a:r? 

- HopP<J a' . Bu hııkiıye o k.a.
dm .ı;iızel bwı iliCf.o •• haıJ.:L '.bq·.Jkı 
mi lıitec..ıkıt. ? K<>rıııı z ha .. Par• 
<lOl. ama, bıı: at ::;.truz v ""' a, 
o .kaıdaır e ı:ll • .>an dc~ti.. . Hem cıe 
hiç bır guzc. t.a;rafı HX.k .. 

- An1'a• <.la gamp iş ha. De,. 
mJ:1., o '.<;ad;mn meş•lı ık.li'ım o». 
ımıarnaszını mı .._~tivordunuz·? B.ış. 
1w. blll' ıkaıdı ..- • o.ı: , - ' rlı? Ah, 
ikıül'tik h amnı 1 .ı:r • n· ~ n1(hkcı 
bch ıe dili; ,,.= z m .-n<l. 
de f:'~ OJ,ct:~J<:? 

GF1 ;..,,!_ ı..t.. "1'::.k " .p 
su:ri.rı:Harıru astııl@ \"C' esncmıı..,e 
ıb3i5Uld~ ~r Yerıx . .<~ hıç bı. " r; 
vıeme .ık.r ve hı.. <Olıuşmaıı.ı • 1a,r. 
Niha vct ;;rahcrıın'laı bir. . ıx<.~ 

d ont"C!i: 
Ha)>r. hay>r .. Bu ay>ni za

ıınaııda b zi akiatrıııı!kt.ır. Mnticm. 
ki 'bu hiikiıye bffi•l brtıxeılotı, nıe 
diye at1lla1ttJ.nı>"? l~ beol 
bunda zaı'if b11: şey ~iyorum. 
Hlem iarıklın©z da bu .. 

Biri d'ah a Mırld.ı: 
- Çok cazip b r şekild • b..:ıs

!larlıruzdı ! Sonra birden pıutfıS('fl 
şaşırdımz. Bu bizi.rnf e alav !t -
roe~t«ıı başka rer ıo<".\' dıe~ ek ı..~ 
l'USU ... 

Bu?1w1 Ül"..er.wte rrı)r~: 

-- Haydi, haydi, si7frrıı1" ~·•J<ıa 
yapıt.mı. Danlmır;m ! O kad>!l 
~ltyanm güzel kııımıı idi. 

Ha İ'Şle 1 

Klıçü'k haınım..a" herrt-n •cıl
dilar. sn; M:.cır: gij-~b·i ıııar :da
dı. Mira~va d:ılha farua SQ1<ulı;,ıırell 
ona iıar® doiıduı'lıı> biır sürtı .9\1" 

~· ooMllİ1iı>T. Cıaı :;ııkıını!Js1 Ç•iJ.ııu· 
cılk R'COOJiı;tL Y mıeklJeır c:ı·btik 
tem ız!tııı.<L. ZR-.a. üç l{EflJı; kız d.a 
~md\ büyük bii' i<ıtiha ;,1ıe \'611'< ik· 
Jkiıni y' yonGıdı 


