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~ Şim-al de letleri arasında tedafüi ı 
1 bir anlaşma formülü hazırlan 
~ . 1 

400.000FİN ACVE YERSiZ KALDI! 
. . ,., 

Fin-Sovyet 
sulhü 

= -- ....... ,,,.===== 
Ba,ünlıü • iy a • i o• 

aslı eri 'artla r içind• 
Finlandiya, daha iyi bir 
•ulh yapamıuJı; ha n .. 
liceden Fin le r defil, 
mütEcaoi:r.lerlc Finlan• 
diyaya lam bir yardım 
yapmıyan m•d•nİy•I 

dünya u utanmalıdır. 

=----
Yazan: ABİDİN DAVER 

in • Sovyet sulbünün 
şartları, hafif değildir. 
Onun için Finlandiya 

, 

halkının matem etmesini pek ta
bii buluyoruz. Kahraman Finler, 
milli şeref ve namu.;Jarını, istik· 
Jılllcrini muhafaza etmişlerse de 
yurtlannın bir kımuoı kaybet -
mişlcrdir. Buna rağmen, dün de Sovyet b<>mbardımanlan esnasında sığınaklara iltica eden Fin kadınkrı .. , 
izah ettiğimiz gibi, harp etmeden t • t 
di. Onun için, 
memleket verilınezd~ verilcmcz· ı ·-·~ovye zayıa 1 

- 1''inler harp ettiler de ne ol-

:::ıı~:k~~~:l :~~rı~~-· daha ağır 200 000 Asker 1500 
G1bi bir düşünce merduttur. I 

Çckoslovaklar, harp etmediler de 

ne oldu? Südet topraklarından t k 700 t 
başlıyan arazi ziyaı, bliliiu Çekos- an ve ayyare 
Iovakyanın Alınan boyunduruğu 
altına ııirmesilc tam ve umumi 
bir şekil aldı. 

•Her ne pah:mna olursa ol· 
sun ban~· preıısipi, ancak uşak 
ve kolelerin kafasında yer bulur. 
Efendi ,-e hür milletlere yaraşan, 
yurdunu ve istiklalini müdafaa 
için döğiişmektir; bu yolda gös
terilecek en küçük gevşeklik ve 
ziif taın bir inhilal ve esaretle ne· 
ticelenir. Finlandiyauııı bugünkü 
vaz.yetinden Finler değil, miite-

Stokholmde endişe başgösterd.i 
HelGinki, 14 (A.A.) - Harp j 

~alhrilbatı )'iizünden m eskensiz vo 
fa~eslz kalan Finlan<llyalıların a
dedi 400.000 tahmin odilancl<ıte
diır. • 

Finıland iya Reisicuımhuru bu-

Alin öğle- val<ti FLı. ruilile tine hi
ta!bl;n bir me-saj neşretmiştir. 

Rei&cUJlllhur diyor ki: 
c Viipuri, Kareli ve onun, hür

riyete bu kadar bağlı olın halkı, 
(Arkası 3 iıncii sayfada) 

uvizler ve ona tam manasile yap. ·-========================·ı· ... dımda bulunmıyan medeni mil- ,.= 
BUGÜN !etler utansın. Hiç kimseden kor

lmsıı ve pervası olınıyacak kadar 
kuvvetli Amerika bile, sade para 
yardımile iktifa etti de mesela 
harp tayyaresi vermedi. İsveç ile 
NorvC(' ve Danimarka, sulh za • 
maııında, bir Skaudinav birlik ve 
tesanüdü etrafında toplandıklan 
baldt', asıl buna lünıııı olduğu 
zaıuan, yani harp c;ıkmca, yan 
çizdiler. Alınanyanııı tazyiki. bu 
kiidik milletleri korl-uttıığu için, 
~adece bol bol sc\·gi ve biraz da 
silah ve gönüllii yardımı ile ikti
fa ettiler. Milletler Cemiyetinin 
•Fiııl:ındiyaya isti~·en vardım et
sin_• kararı da, zaten, lıasılı tahsil j 
kabilinden bir <ey.dl .. Fit>landiya. 
ya l arılıııı etmek ıstı ·enlerin, bu
nun kin :llillctler Cemiyetinden 
izin alma'1oa liizum yoktu. 

iu~atcre ve Fransaya gelince, 
onların yaptıkları mua,·enetin ne 
vakit başlaılıi:ıııı \'C İngiliz • 
Fransız gazetelerinden alıp evvel
ki giin bu siitunlarda füh»ini neş
rettiğimiz silalı ve malzeme yar
dııuının .ne zaınan yaıııldığını 
bilmiyoruz, Onun için, ıniittefik
lcr çok geç kaldılar, gibi ezbere 
tenkidi manasız buluyoruz. As
keri yardıma gelince, İsveç ve ' 
Norveçin Alınan tazyik \'e tehdi
di kar mnd3, kcı>di memleketle
rinden Fransız • İngiliz kıt'aları
nın geçmesine mii aade etmedik
leri malümdur. O halde İngiliz • ' 
Fransız ordularının, şimal buz 1 ı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİ.'l DAVEB 

Bektaşiliğin bütün sırlarını ifşa eden 
' mühim tefrikayı neşre başladık 
ı - ---- -
! l~ O ~ .. ~:~ah= ~ö~ A e 
! Bu tefriknda, Turabl, Hncı Hasan, l\lelııı~et ~li. Hil~i, Feyzul: 
' lalı ve Salih Niyazi dedeler zamanındak< hadısclerı, Bektaşı 
·i an'ane, ndes ve gazellerini, Bektıışiliğin tarihteki ve Osmanlı ' 
! l içtimaiyatındaki rolü cazip bir iis!Upla anlatılınakfndır. 
' 3 ÜNCÜ SA";'FAr.ilZDA OKUYUNUZ 

• • • ---~~~~~--, .~-~~~~-

18 MART 
~aı;ııgaıır'lt®SD 
Büyülr tarihi l•fri-

lıamı:r.a başlıyoruz;. 

-- - ----
ALLAHIN AKSLANI 

ALI 
-- - --- - ---1 

Üstad Ziy~ Şakir bu 
eserinde blôm tar:hinin 
en müi. ~ m nokta!ann.ı 

akıcı bir üslupla ıınlat -
maktadır 

BAŞTA ESEN 
KAVAKYELİ 

Müellifi; Selami l:r.:r.et 

IC1'knnnııyan gönül 
kendini vermiş dci{il
dir. Gönül veren kıs • 
kanç olur. Kıskançlık 
a•kın destanıdır, 

8 ŞTA ESEN 
L'{.A.VAKYELI 
Kıskanan aşkın, ölmi

yen ve ölmiyecck olan 
hakiki aşkın destanıdır. 
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Mebusan Meclisinde 
"Bulgaristanın,, hak
ları mevzuhahsoldu 

KRAL BOR!S 

Sofya, 14 (AA.) - Bulgar Gr 
jansı bildiriyor: 

Bulıgar, mebusan meclisıiınde 
Kra'.ın küJıal nutkuna verilecek 
cevabın müzakeresi sırasında, es
ki nJzırlardan Russevf hükfune
tin umumi siyasetini tasviıp et
miş ve şimdiye kadar ta1ııi<p olu
rum sulh ve bitaraflık siyasetin
de devam edllınesL lüzumunda 
ısrar ~östernı 'ştir. 

Es'c Başvekil Musaıwi, Bul • 
gd. starı~ tek bir harici siyase
ti oldui!'unu, bu siyasetin mille

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Men .. urların 
Yabancı dil 

İmtihanı 
.,,,, .... ..w,..,,,r.""'W'lıı:a••w ......... 

Amerika hariciye müsteşarı yarın 
Musolini ile mülakatta bulunacak 

Ruzvelt, Vels'in avdetinden son
ra sulh teşebbüsünde bulunacak 

Londra, 14 (illususi- -Sumner 
Vels bu saba.lı saat 8,30 da, hava 
tarik:ile Parise gitmek üzere Lo~ 
dradan hareket etmiştir. Tayya
re istasyonuna kadar kendisıne 
elçi Kennedy refakat etmoşt_ı:, 

Paris, 14 (Hususi) - Sumner 
Vels, b~n saat 10,4-0 da Parise 
.ııelmiştir. Mumıı.ileyh, Fransız 
Başvekili B. Daladier ile 30 da.
kıka süren b:r mü laka \ta bulun
mUŞtur. 

Amerika Hariczye müsteşan 
V e1s bu akşam Eaıııt 20,30 da İ>f.a.i,. 
yaya hareket etmiştir. i•tasyon
da harıciye müste!3n ile İtalya 
ve İngilt~c büyük ~lçileııi; ve A
mer ;ka maslahatgüzarı tarafın-

' 

(.!rkası 3 iiııcii ıayfcda} Vels R<>mada Kont Ciano ile görüıı iiyor ... 

Mes'ut bir yıldönümülB O OK 
Bugün İranŞehinşah;-Ala-Ha~reti TA _R_ UZ 

ümayun Rıza Pehlevinin 
Doğum yıldönümü kutlanıyor 

Bugün dost ve komşu İranın 
güzide devlet reisi, Şehinı,ah A· 
la Hazreti hümııyun Rıza Pchle· 
vinin doğum :yıldöııümüdür . 
Komşumuz Iranın başına geç

tiği gündenberi, memleketini bir 
çok yeniliklere ulaştıran Şehin
sah Ala Hazreti hümayun Rı -
za Pehlevi, orta şrukta yepyeni 
bir medeniyet merkezi, güzel bil' 
mamure vücude getirmiştir. Son 
bir yıl içinde, yeniden birçok e
serler meydana getirilmiş, mem· 
leket refah ve medeniyet yolun
da mülunı hamleler yapmıştır. 

Bu arada, nafıa faaliyeti başta 
gelen mevzulardandır. Hazer 
denizini İran körfezine bağlayan 
büyük demiryolu ikmal edilmiş, 
bu hattın şubeleri olmak üzere 
üç yeni denılryolunun inşasına 
daha baş;anmıştır. Bu hatlardan 
biri Tahrandan Meı,hedc, diğe
ri Tahrandan Tebrize, üçüncüsü 
de Tahrandan şarka uzanmak
tadır. Meşhede uzanan kolun Sim
nana varan kısmı 130 küomet • .,;..."l.:.,. • 
redir. Bu kısım lşlcmiye açıl -
nıı,tır. Simnandan Meşhede ka
dar olan kısmın inşaatı da sür'at-

{ Arkası 3 ııııcü saufıula) 

,· 
Dost ve kardeı tronın Şehi1 ;ahı 

A18ha.zreti Hilınayun 
RIZA PEHLEVi 

Hitler bütün ha-
zırlıklarını bitirdi 

Amsterdam, 14 (AA.) - . neu
..er. Burada rıa'l!led ild iğiru:ı gc>

re Finlandiyada harp nihayet bul.. 
muş olduğundan bu sene içinde 
Hitler garp cephesimlc aşkcri ha
rekata b~lamı:.k niyetindedia', 
Hazırlıklar bütün kış devanı et
miat.i.r. Bu hazl!'lrklar yalnız Al
manyanın ııarhinde değil bütün 
ır.>&mleket içim. w_'<Ubıı uştur. 

İki ay müddetle bütün demir
yollan A'.mar ordusunun ve ha.'1> 
endüstrisinin hazırlıklanna tah
&is edJmiştir. 

Roma, 14 (AA.) - ltayaı- Aı.. 
man kömür itililı ·bugün .imaa e
dilımiştir. İfalya bu LtılM muci
bince s. n<ide tal<r1bcıı 12 milıyon 
llon ~t&nür ~emin et..-nckıt.edir Bu 
kömürler, 1taJy:uım dahili istill" 
saılat1 ile ·bir lıi!cte i:stihliık ihMya
cını ıta.1ım.in edecektir. İtalya, bu 
surEitile İlll' iliz kömi.irü ile A.merri
l.."8ıll kömfuündrn müsttığni ola
c$ıtır_ 

İtalva b u ~lÜl·lcriıı oıfil> :n.i 
.ı\Aınaru 5"'1kh·at nııı abluka edil~ 
mesi üzerine del'plş etmiş idi. 

Tıb bayramı dün tes'it edildi 
imtihan edilip diploma almaları usulü Hekimlerin 

dünyada ilk def'a memleketimzde tatbik edilmiştir. 

-Tıb bayramı miinaıebetiyle dii.11 Vn!versltede ıııpılıııı '9plcmtıdcm iki intıba .. ( S01Lıı 3 ill'ICllckJ 
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BOY OK TARIHl ROMi il : 13' 

s 
Türlr.çui.: S Bmi lzze Lm:ıın : Guy, de Mbupa .. ant 

Sami Kara e1 
A/ roditten f-

0
-
1
-----b- h 'Bir er ·n 

b ı oma a çe . 
çıkan mat uat 1 d - · f abrıkası l!:ieziver Baroml!Rın karıcığı 

An.eke ile Gardıen Kontunun ka
no.ığı N oenıinin bru; 'arı dönüyor
du,. i.yice dönüyordu. 

diişiIDen biri <>ldıWmu du~ 
lJcyun. Uyuyacağun sırada, uya• 
mr uvanmaz, btiır yerde bırinin 
beni sevdiğini, beni hayal ettiğ.
ni, beni istekl~ini bilinelyim. 
Yoks., ba.htı kara olurdum, hah tı 
kara olurdum! Hem de öylesine 
bahtı kana olurdum kı, durma
dan a.~lardım. 

lron elçı · i aşanın nüktesin davaları 
1 

sta yomu !daha basıldı 
il1ale edildi 

Yemeklerini, den:z göreı.ı sa
londa ba61ıaşa yemişlerdi;; Açık 
rıeın....."°"'6.I"elerden, yaz :Jkşaıı.nwnn 
hem gevşek gevşek esen, hem de 
ılık; taze meltemi, ~;n1erirr ta
dına doyum olmıyan meltemi 
doluyordu. İkis& de şezlo11glan
:ı., u;zamnışlar, durmaı:ian bir 
yudum sanrw içip siıga;ralannı 
tel.!enrlônyorl.ar, bir birl.er:>,e; 
ancak umuiıruıdık satiıoşlugun 
söy lele bileceği; duyulmadık sır
lıır:.nı an.l;;ıtıyo.rlardı 

h f olan Burun Kas midi « Cumhuriyet» aleyhin· Aletler ve bir kadın ya· 
mal~cle bu

lımm-:~::;~= S:'})2!11.i ile Le-
bıiıslaıa i!1i:m -"""aııı K amk:Jar ü.
amia:ı ıaldı. 

1Sı.:!::ıdi~P:JŞ3; Kazakları ~ 
b. A_,... d.ı-Plciilerimn tıııı.,,.._ 

sıil!i:.-~ t::ıca.WJn arasın
da nırfbz'ıım ®ki. 

(llwı.eyn) da Qf-'
ılıiııı. m!Wıııı1ıı:reı.,+'deno oonra uıyu -

Oıııı:n&~ı İ:ıniparatorlu
iıı Ld:.lo!U:n·;ilı;~ ~ 
:yw.ı ~:!ı:. :ı.,,tami:ıo:Du. 
Fıllıııır.. cl'CI ~J.erirı ık.ııd!!:4 
- ika~ ..... 

Hal yıe_ otınalcü ır-ıt-, 
.li.vtNP!ınm biİ5. ' delr~ 
bL*' ~.m Q;ınaı:ıiı devleti 
DH h •lıe ..ıı..ınmiyeU Faıs Sıılıta-
m ve.h- f?!liniiıkiimrlarla-
an G3nıa:nı ~ ya-
hut &ki. ın~ .tıeail:de 

na~ eyı..tl!rJeri el~rnııı. ~ 
ml:ı• il ;.. ... ~ dun tuıta1ur wı 
8 merasııme t!ıiii ~ 
dJ. 

- M~ Sırll:ımmın -
flrl ~ Al:ıdiillazl& s™blmtlaa 
'li ~-~mii

l'<Ülq) !:ı:ali) eıLuti'ı:ııi ye Basra: k-ör-
trln:!ın rım:J.aır ~ Araplar 

ğun:.~=~dmııııdan= al:man;= ! _,j ~ 
!l!ıbmm el$i Hlııl<i ~ 

-~tieci«. 
Biınm Kiı=n !.di. 

F.:iimt:;lıı~ ismi K1l.'Q ,-. 
Ak:ı'.ıı::dıım ıoara Yadigar 

t:1ı::ı;-.,r::;;,.-suınmnm .!ıeril;'&

kr.iii:=- .o!li::ı:ıb&: ıdı:ıla. ~ 
olmıı:k &.en?, y-:Z.: yük harir, diid 
tik. rotc !bit:' çalır, . 
Fa. . . aı- yad.i Vaı;ai< a... 
rlııi, zıiy: ıiJ:lı:;i der'&'i, :ı2 s:ı:ı>-

~- v8n:I aib. dlm:lil"fe va 
ık*ıa lqwn• clbisa, on aib. ~ 
~ i.le .._ tn!JIS>l:rı almak ~ 
~ ~ miiretl"!) ci>o 
lm !bwl!yeG. ı#i ıuuişti, 
~ Omı.anm"" Sul<..8<1 Ma. 

.,...,_, ~ lıedıiyelie!I'i ert:ra!ta 
bt dıw~ de epeyııe .., 
la ı;fıun...~. 

füi!il paşa. vezi:riazaınmm_ lrezı... 
dlıııine maı:ulıdl!t ~ 1 
ıYe• k.ı tie musaJ.eha Ya.:ı:ıuu41 
- • pıııq;Uı :ımınına <tıısrl ilı.m
IDl!L'li ~yam~ 
zan.ar- Domad. Öksüz Mofuımeıt 
~ De .ti:an. Kıadı Han ve Re
"Jfall'. ~Emir Gik.~ araısmdıe 
miiıb...:lıi-iit' ma!<.<liuplar t.saıti. ~ 
WKZ:!O .. .,,ra. .~ildi. 

,sitmımı:ıye. ııöte İ.r:ımileım 
Wıımd:t~ ni'dı>klırn. (/lkıs'-a) 
OımrmM=a k::ılacııık.ıbwıa.lllıııd'M 
ola::Ch~ B~t ve Der--
ııe Dıır.aıek vıiliyWeı-i tel'-
k t"'1k:i oldulkça 
IDLJiim ~ .talı iıd:i Osmanli
br oruuzu :>il. ~n u'Zlllo
ililf.ırmıli ~u. 
Faı.t; o v.ı!ciUıer dr.vJ..t K:aıfo: 

kıı&yıo :m d:rlıa zi:yad~ .tı:ıt= 
lti:t_ _ ~.ı suretre tıırekm *-
lllt>l"İ muv.ıtftk' ibıul'rl'IUitu; 

tıı..., ~' Mehnne hıilkim
llet miu ilWa:o8tt paıtlişrlı iye. ~ 
m.ıl...U. mulu;Jefet etmeıyi ve. 
[) Şomıırliıııı iriç b~ •ur 
biil> [ ] 'Z.lml' eri$11i:rmeınoy;i teaılr 
hüt eıUyoırd'll. 

B-ın:ı1aro.ııııı ~ mu-ahedme 
amla.r da mukzy:,><etti: :İ!lı:i tars;t,. 

['1 J şemnaı Dırğistmıdıi bulu-
mm Mkımler- de ıııektir. N trimıı>
dan, C. 2. s, 113, 

---

~ • \> ••• Dün~ ko-1 
~ duydiıın; .. Bilttin 

. . . Cer> ertırJ aırn. 
alıruıliı. Tclı:rı:ır Ja. 
etle ~;:oı:ı Vid&". 

erJ.t:rten• 
- Sana kardeşmıi e:maneı ~ 
di~ dedi, omr bak. 

Ve doJı:ttıruıı anı;l=ile }'GI& çrlıo. 

ttaıu alınan esirforin iaıdesi ~. İ· 
ıranilerln "ti<; ilk ll.aJJ!k· ile liaı:r&
<l:;i Ayşe • ~nda '.tüfür alıın&
melıııri va I'dı.. 

Esasen; t.-an1l~1e ara.'"!lCd:a oo-
reyan ed""1 ınuhar&.:r.ıleır ad'ats 
ıme;:h~ iJ.üııdele1'rt idi. s~ 
lriık ve Şilllk dı.;ııırııarl.m birihlrle
ıriye ç::ı:r:pı.<;ı.voniu. 

İranUcır Ana.00.htda ve Arnıbi9-
tanıdıt, şaı:tl<:'cll şıiliği V..sise çalışı
yıcırları:lı. Ü!fm:ınlı Tiirkıree-i de bu 
ak.ıı•a ımaı:ı.i o1mııık ve Sünniliği. 
rtı..."'Vsie ve mı.dıaiaxaya gayret 
edliıyorlardı. 

D~cli ki, bn mezm,, ~ 
ı::ııl.:ın mu::!bede~ lkadnr geçebi-
lecsl< h:ık> gclmişti.. Osmaırık 
Tüııkleı i bu se~l~ mulındeye 

k.ay}tiar · Dyduııınuşlzd:ı. 
Bl:r m~ sem Ö.k:ııüz Mfb. 

ınwt paşa a.nca'k Ol) ;q mı.ıılınfazlı 
ıt't'.!eb.ikni"'l oMuğu verz:iriazaml.ı -
taıı arılblundu.. Yeri.oo müV<rrih
.lsrin hazan, ~ bozan da c;r.
lıebi. t~e etıt.ikl"1:i Ali ı:ııruıa <lıa.
yin olwıımuıştu. 

1ran ıınwı.ı-iesiııi ~en Ha
lil paşa, padm SWteaı .Alı=dlıılı 
v!Elimnd.ır Sult<m Mı ıst>ıfay1 ·taııtt. 
~ .da1k<"""'*"1i 3 ~ saıl:an;4 
Jtan.dtır ~ve ,biJüzum bir: 
oillm · · uç- mi.lyon a'l:tııı s:ı:r -
feıııt:irmiş olduğtmdım ve su.
mtı.e ıinameYl! boo'a.f t ıırn:bn Sıık 
tan O!ıımanm IOOrtim."11 affa:lieıwe
.....mdeıı> ~ ,.,,)wJUmiŞ'l<i. 

Sultım ~~ Osrnıa:ni mW'J;!l E
mıı:l eoftiırw!lilen de ~ o sebep-
iten <.lo.l.ırt .,..,,,.,,m ~- Fııı
ıımt; HOc kuv.ro:t maiiı:ın ve 
me$iur.o:llmıısı ~ ~ 
medL Ll.'kin ıdl'sı:iıei ul>mıa te<v<
oi:iııı.tml nd;;n aiıı:r sJı. hoca Ömer 
efen.d;yie ver:m~ his:\ıolım ars!r 
IJ:ııi:r suret~ e lJ!birarını giiBterdl 
V-e mtll:iiyıü de mu~ nyledi 
v ... müffıiatin varüesl yahnz.~ 
vaıd.an ibaret 'Raldı. 

Hay:ııtmı. tehiif«ed<. 2Ören Haill 
ıpaışa, beniı:a tlsıru&ır• glttl ve 
~ tl lidaı:i Mal1llU1;o .... 

fendiini<ı ıtel'1kesi-. ihica ey lEd1. 
Bu .şe_rJı ;,fah"ınut..etem.ii, o de

virde sa.ray<ltiı, padisa:lıt'll11 vfri. 
~aaı, Yen.içeri a~dan 
dltha ·fıiksdk: hli. 

(Arka"' var) 

P.OELS 

iki hamal 9.f'llDU 

l:ıiribırine g r.dl 
SM:i P=nrıda .ıııı!rori yplJ,a;ım. 

Wna:ıımda-eai•~•m:k ım ~ 
~ }'ci1lıdi~ı ıh"'""'llırrlıı~ 
alfuit ta:-afnıı!ln gçiır.ieı ilen ha
mzll= =ısım: dii:n ~ ~ 
~ dıiliıyı ı:m J=m çılk= V\l. ;ım;ııkıısır ~ gnı,-
bum:lı::ıı Glz::ı ·c: roarlr.a;;. 
H h=ııııWm:lim 1~ ;ı ı:.cr \afıla 
mtibiriııin baslı:ı=n tıiliınl<ilı: SU?

ratıte y~t:r ı: mat •.• aaıe)"& 
J;:aJdtnl!ır..ışl;furlır. Hfucıi haılt
Janda ~ııılıı"lti at y-a:ıniimııkltaıım. 

81r çoc.ul< ntamobıl 
altında ka-laı 

Gıı:latıısaray se'.kretıeıri Hüseyi
nin ya.ınnda oıuran 13 yaşım:la 
1ımıran aı:lır.da bir çocuk dün ar-. 
ıt:ıııroyrle" m nuınueli hlE'!lni C>

~ sa.dtn.asin1'I! uğrı:ya:rallı: 
ajıırca yarafommş!ıırc tilnran Be
~lıı hııslı:ıhanesi:nıe. ka.L:lı.ııil.'
ıını.stı.r. 

7 

deki davaya bakıldı tad 687 bin lı~aya kalandı sahıbi kaçtı 

lkerı1'e' ce'.kses.i:rırle m:ıınl;;rrdan. 

Semih Lut.fi t..a:rııJ':nrl:m. söyilK.ın<>
rek zapta ~eıni.ş olıın bazı 
sütlerin, söyl:enımedJ.itl balıdıe< ya-
rıilıclıklan :idrl±asiyl.e roüdrleiumu
anillk ve İihra!lıim '.Ha!kıkı. Konyaı. 
~a;raiından cOuınıı.l:t•ı:I'İ)>. t. g~ 
si alıL>Jihme aıçı:l.an ha!lı:aret tlzıvlr. 
sının mubakmncsine düıı Yed.Jııci 
.Afiliyıe oc:ııa m&hkemeslaıdc de
vam edilmiş '-.e ıınfuldbumuıni 
iıdlaja:srnı. ~-

]\'l'aızmm wıkili t>.ıv..ıi ~ 
. .Jebiıı:ıdı,-lbtüu:ımraik. m~ıathis 
a&zle:ri."l Semih Li.ı.tfi ,taıraf!Jld<m 
ıı:nalııkemerlıeı söylerıırıı±; clLdujlumı 

muhııık<1meyi taılnp cd:en .gaızete
ilerin aııuha.-..irl.eri'1l!9 iıiıaıt ede
~ """" bunl<ırın Ştıbiif ola
n-ek dinlenmeıkrit:1'i, m<ı!hlı:ema:ie 
söyfuam !lier: sözün zırp'.a geçial
m<Si!ııe esaaeııı. ane'VZUaf:ıın miis:Nt 
<ıılrruıdıWıJı, Konyahmn ga:ze;teye 
ı;ıöıııd.~ Co:••ıılhın ıa Arap h<ıd
~ y:mlmıaı o1du~ do
layı ne&Elilllı:ıı.rcn~ ~ 
<;ÜDlı:ıt1 Araıp harf!eri:v le yau;ı;llmıt 
Dnf'l~n kaıbu.1ü. fkaıruınen SU9-
i:e\id1 ettlığ,i:ni, fü,~ harf!erile ya-
zılıınış ollan bu ımakıtubu mahlar 
IID"'71' ~ oolse.ie >l::ı:-ıı& &

tlıil:riil~ sıiiv~,tİir. 
Nalıiaeıd<. ıld!IUın,- g,ııımtıJJerin 

Arll.l:ye mubıırr'a-J.eriniu sahil: <>-
l.&mk diıileımelerine <lııııMmn 
ıı:ncv=u İl:fü3ll:iy<.e .matlı.al alnıa
dıbı»:ian ve ;kap. b.aıiS.erij.-re,,y,... 

zı!ll ın kttıbmı ilir=ıa il'~ W?;

rexeık: muft);a' 8 tilf!J\i. 19 mant:t. ta
J!i<k ttıtııruştir. ----0----
Çocuğunu atarr mımr 
Rmye, kaynanası Emine vtt fü~ .. 

ıtıire aıhmla üç kO&l.m Rıııı:h--en:in 
doittn'd'U '.U b:i.r çocuğu Da~ 
ze <>ııkaısında 4»r bwıtıma bımlı:.ı>
.-ail< f.'-4ııe ~ arabaya l:ıin. 
~ ve y<>Uı kıoynlıiıruşlar-dı. 
Bostancı keyıfi.ycrti Dmikrt-ezejt 
!mber vermL~ """ memıırk: he
ıme!ll 'bİr otoono'l:fJ He ar~ 
ydl.i.~<l!ıtt· ve l:a.clınlar:ı yı;ıkaılır 
mı-frardJr. 

DiiIDJ lbu h:i.d.isen.in mullıı!k=e
si..A>iliyc. Ycdhıo.i .c"""" ma.:tı.kame
si..'ldıi> bltmi~ ve suchın sa.lblll. gö.
ııWmı Rıı:z:i,,•i'e. fü;, kıııvnroum &
mir-,., llir hu.cı.ı:k ay ·lıa:pse ımııb
kUnı ">'ımU$, Hirt:tee 'bernet ~ 
tir. 

BELEDİYE 

bülı;.e.si 12 
mi! ron 

· vıl B ı«liY.c biiıtça;in±n-

12 "Tilly•roı llia ~deır ıtaruıim 
dl.t1mnuı •=ırl~>Lıruşiır. 

Yeni biillıı;ıeye • .t~. 
J.a;r:ı için '.:DO 'bin ! Lra:; !:il:OOlılmin: 
ıU;aniri iı.".mcre "10 n ira kamıJ.R,. 
oro..-.m. 

Haliçte yapılı:c;ı!< tersane 
Hıı:lmte y'8Di lbir Tam.me m. 

sas>yl"' mevmıt K~ '"' :tı.. 
ıtl:ızyoe h~ın lııWı:ı için lJa. 
~.:ınıın projeler V-tık~ ~ 
ı.ıelti1lı>ri:Je rolı:n1:ımışt:u. 

10 ~ !im sırrfiy}e yıı:pılıiı
c"1ı: Termm~ !blri 3MO t'on• k» 
daır '"" diğeri de d:ııha büyük V> 
pı:rıtfırrm ~ içi:ıı flti :kl2"lllk bu• 
Jlun acakıt:ır. 

ma~ lacak 
DoLrnabahçed• ;nşa edilecek 

olan bii.yük cŞen.ir Stadı. i
çın açı'an ınüna.kasa dün ne

ı rtccıenm4tir. 
Öğıedt:n sonra Beden Tl?1'

b-;ye31 Genel Dircktorlüğiinde 
toplanan bir kO"tnisyon mü=
kaııaya 4 firmanın ış raJ.: ı
tiğini görmii<tilr. Bunlarda·n 
Abdiiıkacl.ir Taşcielem"' kr' 
;;if bedelinden tımdıit 'lflP"' 
teklifi uygun bulun.~r. 

Neticed8 stadyon•un iıışaA 
7775 bin lira olan ke1if bedelin
den 68 bin !ira eks-iği ile 637 
bi,. lira.ya miite.,hlut Abıiill· 

kadir Tafde~ uerilmi•tir. 
Trabzını ve İzmir: mımıleket 
ha.stahanderini yapm!.§ olan 
bu müteahhit 15 ıriiM kadar 
fcmliye'".e geçecektir. 
Evveıa .Estabeli amire• ~ 

naıı ve duoorlan yılcılac<ıJo 
"4! bilühruc de sııiıa ta.mm o
lunacaktır. 

DENİZ 

Biılgarı sanill rinde 
lunan cas d 

bu~ 

İki üç, gıin O!>\"ftl Billgıi~ 
;\Jlı Wo:ıı:>l gııı!jülm-'..mt. bir ~ 
llT.l!ı!uıırnııs, lızarfuda ~ ar~ 
t:.mıalar e~ bunun Ra
sim HDISBll imıi:ıııda für 'fürlr. ge.. 
ııniciııine ai.l olidai\ıu arumş;ılımı!1-
ıtır. 

Geçeıı;1ıı:rd9 Kar:r<iwtizıi."' lı'll
kiiıırı SİW..'ll şi:d;dclli fi:ıtiınııdo. bir 
Türk vanııruının lb3tttıi!ı ·ıe bü.
ıtikıı ıtıı:y;f~m bo1\ıll.dıu!,'"u =
ırm:iil,.~WıEıd.lır. A.Lt.:k~ b
zıııoode 'Vli!)llm.:!:avaı için tL'!iMıkıııt 
:,~.a.,J!I'f!:?ktadıri ar. 

*' A.p;;.r".ı=n, tl:rn 'le otel ~ 
ctl= ~e olruyıı.p yaıı.ımıı 
billhıeleri >çOrı ve..'"':il-en ıınüıbJ.'et 
dün lli.".ımi.ş, fakm roürırel!'l!t ii2E'
~ ımifüli(rt mllYl-$8 k:ıdıır tem
dilt okınmıı..<;tu;r. * GGQen s•ne bu me\'"!Jimdıı:o b-
lkınro 45 kn.ı.rus olan rbap:rno.lk;1ar 
ihu ~ne 2.6 1ku:ru ştan y·uıl«ın. çı.
kamronıilitrulır. F<yatl.a.rm dü
süıkl.üğüne yalnız Aıın~iıkaruıı 
'1'.ik:\ps1z alıcı olımamdll". 

'Ili.cru:e<t V.:ıkiı.J.eti staruiro"d:i7.a&
yon OOş k.onl.roJörü Farulk buı;,"Ü"n
il!Mrl" ~ı;-mriı:E-: ~ ""' ıiliaa:ı 
b~<la mer'ivete girecek olan 
ti:ffilli. ve yrn~ :'ltandardı.zae on 
nıraını.nıarnes.inin .u.t:bi.ka.t h aıı:ırlık
l:ı::r±-.-ıle m'®ll o.i:aıe:'!l<ıra . * B=:a Afla salıılleriı:rle ka
·rava O•Uian ffiı11{rn::Jjaıriı;raıla Ç~ 
Femirumd V"Puru Mamnara ,,.. 
E-~ deniıJl!eriııtle oliulı,.,a şid
diı!ılıl llıdoo fırtınam ~~ 
diın ıkaımarılaıın~ır. Vıııpıurla 
M1s:ı:ra ~ üzere vıiiıldeııen 
!milhiım ınikt"1'tla_ Tii::-k h:ıc:d 
efiY.al!ll. da varılır. F1l!kat bımllı!l" 
~alı bulunmailıınıı:iır. * Ü!lküıd:ı.r. lia?kOV'i ~= ~rınıı;,. 
ler'.nıd"'ıı. ıı:nilı'e.1ı:iı:ap bU, kafillie 5-
mimimiald ı=ar-&fu>Ü ttslıilıclıır 
vıeıJliavrut~d:ıııde ıınr ı:ıiiD1iik ~ 
seyıı!lıatine ç!Jraıcal<l ar ve 'bu :ıne
~ıda da!ımıhtclif ~ 
~ miisııibakalan. 1ertl:p crie:e!ıı 
ımmr. 

EıruDyet anJ.dill·1üğ;ü kal;ııifıı. 
çJlık bü1'09U m.eru,urlıaın dün ye
ni bir cıroin iınal.1ı'U,'ıanesi me)"Wr 
na çik:~dlır. Hiırl:ire şı>

dur: 
HM'kci ;;>cırrlte Hıoca 1:Jveys ın.a

h? lleshı.de Koranı..ı.k rokağıı:ıd& 

14 nur.o.ar~d<a ot.ıran kunduracı 
Aır::ıp K:i\:Lımın evj;ruie eroın i
ımııJ. a'J;;ii\"i ıınoo-- alıınmı.s ve ""' 
ciwaır:ında -tiliat aııinm~t.ır. 
Me:nUThr dün hu evi = a
r~mmaık ıb' 'l!"rr:iısle.rdlr. Blliııu 
hlEsedrm Kiızmnn kansı N<tima 
p:ııketrer i~e 'baz rr~ 
le eroinll.'Ti 8 y~'.aruttl<ıl."<.i ço-

cuğuıruı. v~ ~ k~ 
wtflınış, faik:ı1: çııcu;k sdk:$ Cr 

ilı:ar çııkmaz m:1m.ur1aırliı kıın;ı.l> 
şı:ııca ~ekrar El'o"e k:ı.çını.ş ve pa -
ikdlılli!ıri. ıııı:mesine vermiştir. Na
:lme lbu p:ıfu:ullltri ~ :ııtmıık 
dSlıemi.t. fakın ıınemu:rı.1iır buna 
ım-'.l'dım -rem:ıemi$!l'ırı:Ur. N etdce
d.e 'j'.Jlikatl<ttile eroin "' ero:hı ııma-
J.ine mıilisus i<iımıyevi mev.ı;d. a.. 
m ve edevat müoıaıcr.;.-e ed:ilmıs, 
*clı.i:r.aıt ve ~ eksilk.siz 
olııaı hu iımn!Atliıııneyi. işletlı!ı Ki.-
zı;m il:alı.m.ııımıı- Y.s.1ııııa 
k= Naiane-yPlrııJaronıs v.. ~ 

~-alt& ıh""'' mmı:;;;tr: KUTlrlumm 
Aro;ı. ~ arımımıkt:ıı:dır. K'.i.z:ı-
mm uzun ı-midae'"'~ i · '-'.,i
,{-i b-u "'muı:l.M:banede.mfuı.,!Jl'.l'l "1ik· 
tanla ..-.hlr yıııı:ıtığı va mııntr.ill 
yerl>.>:re ıss.<ti!J.{a anlıışılin"'1cl.iıl:lir. 

z:.bitil ll:iu :ııe!hi:clmin n ~ "" 
lkimle:re rol!.ı.lia:ıli..rnı da !l\V\OC3. tab
khlr: Eibmuk:ıtııdlr. 

İKTISA:T 

Kauçuk getirlilmel< 
isteniyor. 

Kauc>trlı:: .i.thatti dtOr,,ııda.n. dün 
ômm- A'b>d bamnd!ıilti iliraca;i. 
ılılmtmllü,i!ünd~ bir tapı.lıntı Y'"'l>"" 
mı:şl.ar ve hari-0:>. n oaıın kaUJÇ'Uik 
g<füril.maslııi. ıtarrrin için Tic<IT"e't 
Vekafl.eti l'l"'1rlIDde t::·•şcl:ıtlfüslerıdııt 
ihulhlrnnııya ıkaxaT v-a::miŞLtırd:iır. 
Lastilk faıhri'katörl!ori ·bugü:n]er,. 
de Aınlı:!!ira:ya ibiır llıeyet gıöndere
ceıi>ilieı:rlir. 

Almanlara satılacak 
fındıklar 

Almım :fırmala:rı mümoosilkri
le ~tı ·k.clıııtrul dÜ"eSJ.nde 'Y&" 
p!!lan son ibir topları tıda Alıımrn
Jıara sıı:Wıocak fırudıkt.ann fiyatla
rınd<> iki kuru~ te?YLllit y,a,pTlmı>
sı ikarar.l.asr.o.r ı.r. Alıınanlar 46 
kU!!"uı;ılan mühim mikta:r.:la fı~ 
afrar;nt.:l-,11rlrr. 

Dahiilye V1:kilinin 
dunkü tetkik4ari 

Selırimi~e hulun:makta olan 
Dahill'iıye Vekilimiz Fai'k öztraıı: 
rliin S!libııhıtan .s _t 14 e kadaır "ri
ll;iyeılıtx:• ırn~ oı.mu.şıtur. Ö~ 
den sonra pa:;bi ve lhil.a.Jıaıre da 
~eyi zi.yaret eden Daıhiliıye 
VeJ<ilianjız lb.urnda mıilıtıelif ŞEilı.i.r 
.,..ıri ılı>akıkmda iza!hat aılıın:rşt!T. 
Btı2ın ~alliıi!ben de v=ıili '\Je ~ 

reôBl. L\ltfl Kırdar fle lbir.liıkta 
~~ sem~ ıtııtkiikleıı-de bt.o
liınmu,.tur. 

Kocaları öğleden so!lTa P&·isa 
döıunü.ş, giailinesi moda haline 
gelen deniz kenarı sa)'fiyelerin 
iradın peı;inde do~ çapkınla
rından sak.ııınıak iç'11. S"lltil< !eri 
bu kücük, ıssız plajda onları yal
nız b>rr..kmı.>lardı. Haftanın be~ 
günü ka.rılanndan uza.k kaldık
lıırı i-ç.i:n, kÖy lcre gezinti yapmak
tan, l=l=iıi yeme.k yemekten, 
:>'"="' dıersleriınden, dmiz l<ııyı
ın işsil gü<;süz!iii>;ü.nün kolııtyca 
dogurduğu samimiyet'emen kor
lruyarhırdı Bu yüzden D'yep, Et
reta, Truvil gözlerine tehl..keli 
m fum:ı.ü.;,, Faksın yöresiaıin. Ro
kıi:ivil. der"5inde, duY«llSUilun llıen-I 
zeri oJruyan hirİ.Iıılll ya.ptırrp yüz 
üstü bıraktı.ğ:ı evi kiralamışlar, 
YBIZ sü.rtlhljçe karıiMlJnl oraya 
gömmüşlerdi. 

İçki ikisi.njn de lhaışı:ıı.a vurm~ 
tu. Vakit geçjırm"k iQin ne ~aıt 
edecek'arini d~-ünü-p bıtlaııraw 
lirrken Baronun ka.ncıı:tı, Kont... 
siJı kar.cığ:ına şampanyalı hlr ;ci.. 
yafet öne süniii.: Evvela y~ 
leri elletile µ~k cok ~len
dileı', sonra :ru.ıe söyil~e yed:ll.et-, 
<>eatk ~ d1ımıanın vaırlikt 
susuzluğu gtcteamek içm de bal 
boı ,çiller: Artik ~-ezelik. edi
yor;ar, şarlırizle; az. = gm;:ıını: 
eo.ip ~tel~ • .k=
ştlıklı ~ gelen ooylii..
ymlım:lı. Ağı:tlıınndııııı çıkımı da 
~ <luymadkı mu:hııJ< -
kak"tı. 

RW:ılillı-rrnı haıvalandınp is -
kemlenin sırtına da;ır•vıaa:ı film. 
tes:aı:kııll:aşındlm ciiıha ss:ı:iıcqtu; 

-.sövle bir gecedım sama a:. 
ş:aiı:rn. sıı:baıulıımtWT Dajıa evwıl 
Wı:ıl etseydim P.ariSen ..ki Um. 
~ bırini - 1ıa1tışmciımı 
cl::iyı:miı.ı. 

Öteki, sözückesi:p devam etti.: 
- Benim eHın:U altında her 

zaman var; hatta bu ~eoe bile, 
istesem bulurum. 

- Amma yaptın ha! Ro.küvil
de mi hukcaksın? Öyo1eyse kiiy
lüdür. 

- Pek köylü sayılamaz. 
- Madem.l<ıi köylü ı;aıyılamg+ 
~ a:ıılıtt. 

- l:'l'e anlataıv ıın? 
- iBulacaW.n ~ kim old""' 

ğwıu. 

- BE<ıı.ııe"v-i.ln'ecLeın Ya:il'Y~.mnım. 
~r beni seven biri olın,..,;aydı 
kendlın.i ölmüş sayardım. 

- Ben de. 
- füıkkını yok mu? 
- Var. Erkekler bunu anlıya.-

mazlar! Hele .kocalıınmız! 
- Hay hl", böyle deme. Onla

rın anlama 1 arın.a ·mkAn var mı
dır? füze 1 ô.zım olıı.n aşk, şima.
nklık, sevimliUk, ç.a.pkın.lık]a yu.. 

1 
ıturulmus aşktır. Jlu, yüre.ğiınıi
zin ibesinid"iır.. Yaşıvdbl.lmı:>miı< 
için !:ıu en lüzumlu şeydir; en lü.
zunrlu. en !üzumlu.. .. 

- En lüzumlu! 
- Her zaman, her yerde, 'beni 

-Ben de. 
- Hele b:.r düşün, başka türlü 

edemezdik. Allı a.y, bi.r yıl, iki 
yıl her şeye pe.kı. diyen koca, e
ni.ilde son unda ister istemez haın
laşıyar, ta.m ham.balat oluyor ... 
ITh;bir şevden çe.k.inıniyor, oldu
ğu gili: görünüyor; para yüzün
den, her para yüzünden kavga <;1>
kaı"JlVor. Her zaırnın beraber yar 
~anıl= kişi sevilme.:. 

- Bak işte bu dxıb·u. 
- Haklıyım değ;iil mi? .. Ne SÖJ"' 

lüyoııiuın? ... Unuttum gitti. 
- Her koca: lıamhalattır cliy=

dun. 
- Evet, hamha:lattırlar .•. ~ 

si. .• 
- Hakkın var. 
- Sonra? 
-Anl.azıı.ııdım? 
-Sonmne~? 
- Ne biley'm !ben, söyleme -

dln kil. 
- Anınuı: sana bir şey ııöy I.cya

cektim.. 
- Evet, royliyeceklıiıııı dur ı.. 

kayını? 
-Buldum. 
- Sövle. 
- Ben sana elirJrin aıttında h• 

zaman aşık bir erkek var demle 
tim. 

- Bu nasıl ~uyor? 
- Anla.tayını. İyi dinle. Yeni bit 

yere t.ıışıı:ıı.ooa Id alır ve seçe -
rim. 

- Seçer miı>in? 
- Ellbette seçerim. EvvelA s.ı>-

r~ururo.m. ~dcderim. Her 
şeyden önce biı' erkeğin zengin, 
eli aı;ı.k. ağz.ı sıkı. olması lAzı.m 
değil midir! 

- Evet. 
- Bunlal'rlmı ııo.ııra da erJrelı>. 

111.k <ba.lmnmdıın başuma gitmeslı 
lhnndu-. 

- E.lbette. 
- Bul.unea oltalaınm. 
- Oltalıır mwn? 
- Eıı>'lt, batık ·tuta- ı.ıibi Sea 

hlç olıl.a ba-lı,ltı. tutnıadm mı? 
- H:ıyu-. 
- Y"..ııtik. Çok "t'§heı:.,...füdlr. 

F"a.ydalıdır da. Her ne ia, olt&
larrm ... 

- N asil oı.ta.Uınım? 
- Amma da 'lıoyau.n hal ... Er-

kekler; ~a kendileııi seçınışler 
miş g:röi e1de edilinezl.er mi? Ge
ne de kendilerinin seçtiJderi:ıı.i s. 
ıurlar... Sersemler... Ra'lbuld 
biz seçeri2. ..... Her ııaman ... Düo 
-şün bir kere, bizim g:iıbi çirkizı. 
ve budfila olınıyan kadınları> ha 
tün erkekler, istisnasız bütün 
erkekler namzetlıiôr. iBlı; saıbah

tan akşama kadar mı.lan gözden 
gıeçı:\ ıit:iz 'W! birnıi göz.ümüıııe ıkea
ıtiroık mi idi olt:aianz ... 

- Nasıl oltaJ.adı.ğını. gene ıı.ıı.
la<lalnadın. 

- Namı mı~?. Olta.Ja.. 
mak. için bir şey yapmam. Göz -
!erini üstüm.den ay.ırımaıına1arı:ııa 
ıi1lin ver'.ı-ım, i.şl.e bu kadar. 

- Bu kadar mı.? 
- Taıbil bu kadar. Bu kru:lm' 

elverir. Üst üste birkaç kere ken 
dini seyretti.ren k.adı:ıı, seyreden 
erkek içİlJ. kadınların en alıınlısl, 
en giiı;el.idir. Hemen kur yapmı
~ başlar. Ben, tabii bir şey SÖJ'" 

(Arkası 4 üncüde) 

dtık: 

L i B A S I - Bir de şu ihtiyaı:lıtı bfl • ı 
na g deyim! na göre davranmadı idi. An.riyet - Üç gün evvel geberdiler. --·- - ğennıezler.!. 

Nih balı 'tın· kall< haykırdı: Vakit gazetesi iki gilDdür Dedi. ayet bir sa gı ıye - - Ne ise ... Haydi bakalım His- N d • 
tı. Aııriyet yruvaxdı: - Buraya gellr mi dersiıniz? ma:rkm gebermeıri şerefine iı;.,.. üat-üste: - e eıu •• 

- Rı"ca edenm· <ri\mec'lim.iz, he- - Z!ınnederim. Bir kere <QOCU- liın. - . Müveuilero iinifozma Diye, sorduın; 
"" ' ";·-''-'1·c...-..; dogru· d-'"'11• ni yalmu l:ıırakımıvmız ... Bır - i\"unu hiç görmedi Sonra sen. her Baba Fuşar ili; ayclır, Diöle ar- _,.~~ ..,.... .,..... - Baksana inııanı ipten bile 

Diye telaşlı bir tokzi.p yapı- alıyor 
kaç gün da.ha sabrediniz, doktor zamanki g;bi J'liizo:'.s:m. m.aru keşif kollari.1-e iyi mfrnııse- -· 
tamaıni.Ce .yileşt.iğ:in:izi. söyleyin- Bu s·-~a cı.;,....ı. uyand.L Al _ betteydi. yor. Cevabını verdi ve tomnııı:.u 

~"" .,~~ Nıı.nemo!la ilo konu.şuyor • 
ce "1rlersiniz. mmılara küfretti. Annesı mani - Sıhhatinize dedi ve ilsve uk d boğan ninenin idamdan kurlu-

- 5 - olilu. Ve ~u!(u h•'r ;?ece yatı?'- etti ... İki A'lman nefor.i öldürül- d _ d halde üniforma d.,.pı; l~udaltl mazeretler arasında 
Prm;ıer ile. Silvm Şarlo ile be- madan evvel Jlu:ıa göttinir, Allah dü diye Villökuru ateşe verdi- se •şirinlik libası• dır.. galiba onun da bulunuşunu 

k:= :ıa.yjıtlı!ı:. m J..tıı - rahme çııffLg.ın muth~mdaydılar. rahatlık versin dcdirtinL.. Elin- !er. İhtiyatlı davranmak: liızun. Dedi, ilive etti: saydı. 
l;nındi Pznse llllSil ınt i;m, şa- S , ,. ll' dili.Y.nr; Prıısper kamçı. Siz artık ı;:elıney iniz, ekmeğinizi _ Hakkı Tanlı: Us'uq Blı"'"' S E R S E R i 
lıird'-1'• '··-. ·ı~. ını.,aıat-- de şamdan Jnnın od ııa gırin. yollanın. . """" ,.,.... · ,.,. ~=· Y.a'Pl}"PJ"CllL .:ilıat altıda yemek y&- J '-·'ak Birliği lıt.ımbul mmtakıl mer· 
kıl l~ ruillıtıyordıL Jan: ıuiışle:rcıi. sıra. yedi 'di. Baı:ı:ı. Fıl- ckeb anı Uy:illlk bıuuu. J.ııın KU.. Sambük kızdı: kezi başkanı sıfatilc beledly&- M Ay N L E n. 

_ DemeK ~• K Cumlıuriy~ a ırrtmı., dinliyordu: d ki tim d b bul 
şar g:;ıciktl,i:ı i<;in onu be~eme- - Prusyalılıırla alıp verece _ e · iç a a ıınr UDU$U 

JMı 001ldi! DM'., mi.şlerdi. - Kim ı<aldi! Herhalde Baha j{im yok, amma 0 cıu.ıu Golyat;ı belki böyle bir telınlhi ve ta... Karadenizde son günle:M. 
Ayliu- geçıy-ardu. Janın yara- P.03per hlr ıniıddat tereddüt- ~u.şın- da;ııl.; arabıı sesi duymır ele geçirsem... zihi icap ettiriyor- sık sık serserimaynlere nıst-

sı .yıilaşiyordlL Hlrl-'..aç ,guu son• t ·'"di '" mı. Sihrin ~-ı-; •. hey··--'- ~'-" Söz, sırası bana gelince: -•mı· "yo•. 
ra ~ tı. yUruım_ye ~adı. en sonra....., .ıu: B,iraz daha dinledikten sonra: !Yt'.>rdu: ""'°''..., """""'" ~ - O halde •Şiri.ıı.lilı: liı.- .. ~ • 

Blrsab:ili dı>ktor: - Wuıa b.r ... <>y söyJ.iyecoglm - Diöle orına.ıı.ındald keşi:! değil, cMnskası• olmalıdır.. Naneınollaya merak olmıq 
_ 4 _ - F.fansa Wctü., .BJ:ızen ilıaıJet Silvm. YJWuz ka.lmaıruzı betti - kollan dCdi. - Kerata heri:f omıan.ı avucu.- Dedim. Malftma, s:ıym ar- ~ 

etti! Dıyc haykırdı. )urdnm. nun ıi!ci gi.bi •biliyor. Bzi yakal.at- katlaşımız •Vaki• Haber, Soa - Acaba bunlar da ablukao 

u. 

~"' '-"- ''" iJ Anriyet koştu: •·· b'l Prusy ., · """-~""' Jı:tuia y;ıı.tiyor- Jıın u;""Ukhırkon uyandı; '"1v n en~ e haşım lmltlırdı ..... a ı ir... ahlara yol ~ Dllki,ka,. gazeteleri ile ilgili • dan kurtultnak için TunaA!aıı 
<!... Anrly • ~ '!Jr, ona ~ asıl ilıa:ııet eUı?' I'tosper dev= elti: - Hemen ı:tıcli>ı ekmeklerini teren hep o. dir. bir yol bulup Karedenize mi 

harp h<Lv:ı eriıı:i ok:ııyar- - Meçı tlı3J:iın etmiş; yür: elli - Bugiın Remilide Go Yatı vereyim. Bir sessizlik oldu, baba Fu _ ahyoı:lar!. 
dU- bin esır verdik. gördü.m. Bu sırada baba Fu;ıar da gel- şar: İ H Tİ Y A B L 1 K Diye bana sordu. 

B.tı:- ..... .-..et "'--•~ Afm~ı- p.,..ı~ ,,_.,.__ ,,,;.,.n_ di. Sambü:.::, Diilca ve Kabas iki ı 
·~·, =J~ - •• . ~- """'"" , --- Kadın sar.ırdt Prosper anlattı. - Böyle şeyler konuşmasak B A B ı N D A. _Tam cevap vorilecelı: me,.. 

odaya ııird · malt yorl.ardL Jan: Artık Galyatın caws uuğuna koy.ın g, irrr · Jeı-d:ı. Baba Fıı- daha iyi olur, dedi sıhhatinize za! .• 
-.Mcıriittım tup vv dedi; - Doktor, dı:ıdi, hem. Q!ltbuk iyi şüµlıır yo tu.. Bu anlaşııını.' ı. Bu- şar: ve Allaiı rahatlık versin. Nanemolla ile konuşuyor _ Dedim. 

00.ktoc verdi. ___ ed_i_n iz de oraya., va.ziiem:iıı başı--:....:._...;r!;!a~y~a~g~e;:_lec~e~k:...:o!!!l~w:.:·s~a~Aru~:!:-ıt,ııY!'_eı.,t J'b\llu.-_-_:l:__..-...ı:B!.ııı:Yl!lU;ç,l!;!ll.Jı~.ı.M!l:!!!ı--.!...-------'-Ar<-IL.>""".l-----------~-....__~----------------
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lmanyanın gayesi nedir · ~.2f:E::: 
lanın · ve bil iıh.are l'!M.1.xr Cemil 
BfuJ. !brr rn.ıttııkla mera.:ılml ~ 

ur iyeyi, 
ayırmıya 

ü eli 1 
ay et ediy 
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A~i zamanda Sovyetlerin, Türkiye, Romanya 
ve İtalya ile anlaşma yapma 1 arına çalışılıyor 

1{0,,_,.Jıa,, 14 A.. A.. • "Politilrm., 
pı • d,.je Bulin mah11biri, Almanya

na ~· IHlılemckte oldujtu ıe
,,_ /ı.q. U. Raıya araamJ• Raı - A.1-
- "--' iıiliifına klUa bir ittifalı 

1 

ı 

ya araıınJa, Saii n Türkiye iıe Ru&ya 
rasıncla birer itila{ vü.cude ııetirilmeai 

oldupna beyan etmektedir. 

~ •aniyen Raa,. ile Roman• 

Ba mufuıbir i/dve ediyor : 
meıai, Tü.rlıiycyi /ngilu-Franıı-r. 
•İ•t minclen ayırmala matuftur. 

Eiıtiın 

iıtifalı 

Yabancı dil imtihanı 
bu ay içinde yapılacak 
Bu imt·hana girmiyen memurlar 
mayısta imtihan olabilecekler 

kadar iml:lıarı. ımüracaatındlı ~ 
Jıunırnuş ohınhıırı'l'l ve.rikıtkınru ı. 
~ Jlı:zmıcbr. Tıımam-
l.ryamı:yan'lar roaıYJB ~ 
lıalacaık!!ıa.rdı:r. 

Bu wırlıkalar şunlanhr: 
a -Hüviyeti, hangi maaş V'e!,Y8 

iroret derecesin<ı:• ıııa:rırzet olımdu
tıınıa llÔlilM: en resmt vai:ka. 

1b - 4,5XI boyuıııd:a din fdnğ
raf.. 

c - F n dt"Y'let menmru o-
iımılar iQiın. 1462 nuınaraılı kıımm 
dııi.reei:nde yıalbancı dil iıındum
eirüıııdt buJwıUS> hnlnıvılımalııl>
W eösterir sicil vıesikaaı. 

FiN KABiNESi iSTiFA EDI O 
CBcıtara.fs ı iıocicleJ 1 tıetıiıirler, Fin - Rua sıılı.il<ıii im-

la .... I* bç dıWa ~ zn' ı•ış oıım l:ıüıltıMnı!ıle ._.. bs 
~- baıwıf bir ir'Rll hııırdreti yapıl-

şmd. büıtün g~.ret:leriıınizi masına ıın;ani. ~ mııı'lmM!lyle 
bw..._.ı•ı•Hr .....,mı, hö\ş-ııH i ilttibaz edilıni!ıtir .• 
~ manevi suretııoı şJiMAL D.FVLFTLERİ .ARı.o\SIN-
mOpılı _. ~- Si;rael D.ı'ı. ANLAl'MA 
M1•1•, dı!vl.ıeüınirin ~ve St&cOOlm, 14 (AA) - Ree-
if'.inUındiya aıı :- 'l b"*Jdir ve ya- l!lli!D lbildirildiıJ!;in göre Fi.nl.an -
p 't dJr. diya hil:k&nell1nin sualine- cevıı.-
~ EMRt ben isvee ~ tedafüi bit' \ 

YBVM1S1 tubi:falk ıı3d:i imkfmJ.arını tetıkillr.c 
,. ..,S M..,,,,.idııı:ı, Fiıımd- harar atiuğımn bevan etmişlür. 

11"8 '*"' hlbıl>en ~ rtN K.AR!NıEsİNDE DEt";1şt:K-
tıır mıri ye....., diyor !ki: LİK OLACAK. 

oAlır ~a btr su'9ı imza-

1 
iNya D~ alehanda gazet.e-

...... .-uretinde kaiıı:hk. Ha.be .. n .. •~•-•A -"A·g ... ,_ 'I... 
~ YIU""'llhğmr sının -""""'wuuen iU'Wo 1 ıu>< ,_. 

~ıciıder taribt&, aıırrla!ıca par- bere ı;ıöre, rud!Ylı:ıin Hıcl!Birııkiye flf!I- ı 
:ı.ııjpıı ~edecekti.-. Bu- dctıibi müteakip Finle.n~'·a k.ıhi-
""8 ıoo ~ ~nın toprak al- nesiırıde bir değiı;iklik vuku bul-
t.mda ~ sWn suçunu:z.d.an nnasııııa, !kabıırıenin istWısına in-
clelHMlr. Siz orı.!Ma fenalık ~ ıtW.ar cdilmelııteıdir. 
mıelt lııllEIDlıdJıiııiz. Sadece, har- B gazete !ıalcn Fi.nlımdiyad-> 
bia .. - itammıWWt uırdR- u 1sv .. "ll'" . . '-· 
ili& Ta 6inwk. ya öldürmek.. bulunan eç goau J.>.ennı r.or 

Bu, ... ~ ~ lbil aıldı.ıEu kaıd3ır çıjbuık İswıçe dö
~&n, fıııbt miıııı ııi.zin ~ ~ı:ıi yumaktadır. 
~ adıarip ,.- ıel!jm 1500 sroKHOLMDA ENDİŞE 
ıim:brdaRı.1· · ••mve700<bı Fin murahhası Paui.loiıri, ııulı 
fada .,, .... tıabrip -iilmitl 
....-.~ ...... 
rir. 
~ cia iııalumuım s..n alt
~ ııı.- ıu t\I' . llami-

-n , llliıft B :: , il:i • ,.. _. -
,... o 1 FWw , .• muı ııtiwıı ı.

m aln dilın ıııeııe H 1 
• ,. iye dıi:iD-

" ............. ....._._ mlB -M' h l .... .....-..u-.-

lıı!ldlr. 
Ha:lıci,-ı Mam't 'rw- sdı 

mualJeıkı • ..,. ~ hNdnm. 
ki ıı:.... ~lıl> dıeriwıl ta&: 

dile -· ... fiızere ~ 
taıilla >" e~ıi beyan ~ 
tir. 

aa.i>in deıvaını ımiiıddtitinre 
H 1 Ltibricinde lflop'!eııftlenm 
''IPIDI' dan par~ rttdıe
d.ıri.!ıaıdl< etmek Wıere iHelsink> 
d·~· 
İa~ Nıraı.rı Savyelller &-~ 

b:roıılohm mı k • :ki .'''":ıı. -
n-öııı ııe ı!lmt ımıııEannı ~ >Çl!lı 
l:ıütiln naCdl v&"ntal:ırma el koy-

ISY.!..N HAREKETİNE KARŞI 
TEDBİR 

.~. ga:ııl"lesinin H~inki
d"'*.i ımutıziri, Flnl.andiıya cxdu

Fı Zilli et inden bir çı:ıjtun tın, ım-. ı 
[! m!idaıfae ~ Nuldıoı:ıenr111 

W;dwmdan a:>ura vlllZifeleri b .. 
pıda:n Mnmııı akluklarmı heber 
~. 

Da mıııhafır i4ve ediyor: cllııl 

ımuahedMi al*Crunın ~ sıra

sında K.rsnl:in ile ıteınaaı muhafa . 
rı:a Ellmek için MOOkmrada kai -
ıını$ır. 'F!oınıd&n ~ Rus üa
sWbıare!lı:EIUl.eıtU .ilıe İBvıeıı ı araıı.iıııi. 
.-asmOOki ımesa.ınıin kısUııış ol
mı& OO!a>yısMy le Stıoldlıolıında eo
diı;ıe tıiiıkıiim sii.ı:ım ektedir. 

Mh!ıknva, 14 (A.A.) - Tas A
jaıı&ı bWiri-yw: 

F.il-.ıledc barı.ş habari lbüıtıün 
Sovye.t alıaliSi tarafı.nıclan l:ıüıyi.iX 
lbir ~le lkaNılmıanıştır. BUtıfin 
şehirlerde büvük miti.nıgrer ya
ıpılara9< lhükümetin siyesı;t.i t-~ 
echlmiştir. 

.AiMERİK.ANIN .MANEVİ AM
BAR.QOOU T!:'l AM EDİYOR 
Nevyork. 14 (AA.) - Aımcia-

to:i P.ı<SS'in d edili.- bir ltay'-
mbtaın -.t!.tlc ~ iuıılıere göre, 
.!:fu-1. Aıı. erlka hükümet.i, Sov
yet.ler Bıdiğine karsı onıuıe<vi am
ibar.oomm, ~Jiiniıhaıye de.."lllnUD.a ka
rar verııniştir. 
V~n hü1ı:Uroot:i zirııM>... 

darları Sovyl-!Uv.r Ba-lij\"i tanıfm
ıeb.n-Finlanıdi-- ...,. yeniden bir ta
arruz Y~ vıeıya ~ 
devl :Jcre ıtecavıüz eııiilmesin:len 
vah.ut, Amerikadan Soll')>eblıe:neı 
~ilen malıe.meniın Alı:nenva 
aleyhine Jrull:mılmasınd;azı Jı:ıı:riı.. 
tıu:lıilan irin bu t>:'Clbirin iıWhaz ... 
djldi ı · .. lliiyilenelnlııtı;,. 

Fransa Reisi

cumhuru Fethi 

Okyara büyük 
verdi • 

nışan 

Ankara, 14 (AA- - F\'aıuıa 
Reisicumhuru tarafından Adliye 
Vekili Fet.hıi Okyar' a Le g;,oııı 
d'Hormeur nişanının Grarıd -
Cnıix l'Ut'bcsi ve lm.işt ~- B ni
şan Fransız büyW< e;çi1*nde 
sade bir merasim.ı ımıtea.ldµ bü
yük eı.ci Rene lass.gli taıafı.n
dm. B. F<.otılı.i Oky :n- a uwdi. nııın
muştur. 

il.\LılUın olıclıY.ru Ü7Jere Pıırisle 
memuriyet vernıi o:ll'D büyük el
çiler oradan a.ynld.rktan sonra k.en 
<iilerine büyük bır ı:ıı;şaıı vermek 
muı.a.t olan bir şcyd.r. 

Türkiye Cumhurıyeli Wşıınlan 
:ilııa ettikten sonra bu nişanlaru:ı. 
~wnası miimkün ol.mamal<J,a 
beraber bun1ıarı bir hatıra olarak 
k..obul e lnıek ve saklamak hayli 
.senclerdenberi caiz ııöriılmekt.e
d.r. Son defa Parısten aynlıruf 
olao lıüvük e.lçi Saat Davaz'a böy
le bir nişan verilmesi ik<enne 
keııdjajlyleıı l!'VVel elçi.lllt etmis 
bulunan Feıtıi Okyan• ayni na»
kılııe muamelede buiunulnius v. 
Adliye Vekili Fransa hilkUmeti.
nin bıı i1.ina ve nezaket.ine delliıı 
.şükranlarını sunmak surel.iJ.e 
mukabele elnıiştr. 

Vels Romada 
(Bas tarafı 1 inci sayfrul4) 

dan se 'iını!anmı.ştır. 
Lond:ra. 14 (Husı.ısi) - l.ıondra

dan hareket eden ve iRomaya git
mek ıi.zere Paıisten ayrılan Ame
rika harıcıye must~an Vels Ro
mada tekrar Musolini ve İtalya 
Haric..ve lllazın i c t'.lOrii.tecektir. 
Vels'in ilk Romadan geçişi ile 
bu seferki dön~ü ar.ısında İtal
yan ""i.cali Alman Hariciye Nazı
n Van R ıbbentrop ile goriişmüş
lerdir. 

Ruzve'tin mümessili pazartesi 
ııünü Napoliden vapura bınecek 
ve mart sonlarında Amerikada 
lulunacırktır. Ve oraya varır var
maz da Avrupa sevah:ıti hP.kkın
calti raparunu Re;ıı.cumh ur Rua
Yelte verecekti:-. 

Sulhün aktinden sonra İtal • 
yanın iktısadi ve siyasi sahaJaıı.. 
daki emelleri de bu raporda o. 
rııoın İlliİİb'\ra ıııhrıacalııliır. 

Velai.n Avrupad•ki vuifesinm 
il:ııfdcf:ini •biJicf.i.moıel-ıteııı iıııııtlıııa 

raıitmen Lonıdra matıbtatırun mü
temadiyen artan kaooatine gör-e 
A vruı>& seyahati esnasında elde 
cı.....-.ı onelı'."ıınat Amrei!ka &isi
curnh unı Ruzvelt mü:zakerroi bir 
sulh lehmdl' yeni bir teşebbüse 
sevk edecektir. Bu ta.'<drrde, İn
.ııLlz siyasi ıııeMil.in in mu ta le2sı
na ııöre, Amer kanın dahıli siya
setimi f:l'.İZ öıııüıııd. WUmaık lazım
dır. Çünkü hÜ ÜTP.:ıl tisi bir 
intihap mücadelesıni karşılamak 
mecburi.yetinde bulwıuvor. 

Ticaret Vekaletinin 
bir teb iği 

Ankara, 14 (AA) - Ticaret 1 
Vekaletinden tebliğ edilmişti": 

1 - Lisansa tabi mallann ihno
cına müsaade edilıneaı bakklflde 
vuku bulacak lisans talepnaıne
lerillde maluı F. O. B. luynıeti ile 
:fıat.ınm j((isterilmesi, 

2 - s~ beiıraağırun metııe,. 
:koyun, keçi ve kuzunun adet oı... 
rak ve fiı~tLıınıım ayn ayn bildi
Rlme.i lizı.ın eelmektedir. 

mıştrr. 

Rekı.ör bu IrUtkundı:ı.: 
c- TılJ &rı1ramı tekmil eski ııc 

yeni doktorlarla Tıb t~bfti.. 

ne k:u.tlu oıs-ı. 
C imlele::iy.ıc lxıalam~ ...,, Tı'b

biıyel.ihin ötetk'Thberi mesldkJıeri 
ille bera:Der meıınkOmt:tekı umu-
mi de~r ve !ihtiyaQla.r la da a
];lıkarlaT ol.duklanııı ı<Ö~ 
bu mzy ı::nda son Erzincan z l=e
ksı.ne tem"" dtmiş ve radyoda 
ilık fdLl,kct ha.berini. alıT almaz 
evıvdlii Tr11bıyeli.lerm h-lkcl'e 
ı:e<:ti:klerini, .her tü:ılıü a]aka il~ 
berıdıer felal et sahasında ça.lıı;
ma:k için de ıtX:.1. göswrdıtkle
riri !tdbaru:z e::ti.mnlşt.ir. 

Bundan sonra di.ı.nyaxi.-.'.ki buh
rs.ıı.dan vıa hır::ı;itoo ha:!19 derel< 
rekıt.&ii.."1: 

•-H~ besiretı sa
:yu;inde !haıındnlsııın biz h&rbl 
lçizıde dei'iliz. ).1aıınafilı h« tı.an
,gi 00- blro hafuı.de C>en de baŞta 
olımak ürze.re ktnil g~ ı
veoı ve a.<Jda 'Y'll't müdafaallıına 
.koşacaklar ınıe. en Jurvi ıblr ima
nım var .• sazleri a1"tı.şlarla k.ı:r
şıolamnıı;ıtıır. 

Re.kt.ön:ien sonra Tııb Fa-kü'jte
sı' dElkam Kemal AJ.a.v Tıb .u.rlıi
mi2ıden b~.sooen ve onüst~ 
mkıtorlara da esı.'il!a la ıı: -
!arını ıtm-siıye eyliyen lbir bita
b<ttı bulımmu.$tur. 

iBunu proil ısorler nmnma ~'et 
Ötneı-i. nutku t.ak.ı,p e:mı ir. 

Ne.'et Ömer: 
•- Memleket'mizde tıbbın ted

risi gib·; San'at hııl'nde icran da 
öted nberi 11 dem kanunlaTa ve 
u.ruLl.eTe tdb'dir.. Diş r~ bu 
husu5u ta QOk eski ve kııvımcltar 
~r okumuştur. i defa 
ob'l'ıtik ..n lızeni C'\o~• tap çı
karılan bu la.ri:hi "',.· cl.:ı.rdsıı 
Amnet S isin N~ı:- i İlbl:&
aıim paşa~ a y=:lıJ(ı bir ferman 
U:>iiJük !bir hakik"t.i de meydana 
~- Bu forına.ndan rotla
şıldı.ğına ı:;öl"e. hekiınl(.-in im1t.i -
han olunup ıblr nevi cdiıploına• 
sahiıhi ollduk:tan sonra dokh:>r hık 
y~ kaid 1115 -
lllinıde ve Aıvrupadım evvel dün
yada iillc defa o1aı...ıt mmnlıoılı:efi 
mi:ııde ihdas odı.mmuştur. 

Neş'et ômcırüuı sonra da ild 
Tıb ıtailı-.i>esi hııxaırelıli ib.i:rer hi
<tabe irad etmil'lcrdir. 

H:ız!'1' ihulunaııl.ırra pwferor, 
ıdoldm Kiı.z;ın İsmaiıl Güııka'I\ kJ 
d>kltxır Siihey.l Eııvcrin U.."'Un t.:rır 
lk.iltle.- ne'!.iıcesiııde yıııxhldarı ~ 
:;iiı1Ia' lt..vzj olUlllDUŞ~\l'i'. 

'Nb ıtarlt>ımizin bİr ((>.« :verler>
ni a~·dmlat:ı:nı .bu brosi,.,·1~ aınka 
ill• o1ru~r. 

Dün gece de Td!cl!'llı an o oo 
s_~la. :nd:ı muh oir • Tıb 
Baioru. ven1:m~i:r. 

Mes'ut bi 
yJdönümü 

(Baştarafı 1 iııcide) 
e ilerlenıektedir. Tabnından Kaz
viı e .k. dar olan kısım da tamam 
olmı.:ıı ve Tebrise ın:ıuıacak olan 
144 kiiometrelik lııamın da plin
lan bazırlanmq ve ameliyata 
başlaıunqtır. 

Bu hat üç sene soanı Kotun 
varacak. ve Türkiye demiryol)a
rile birleeecelttir. Tahrandan 
Yesd'e kadar olan '1lbe dahi 
Kom tehriai ..-ak ~han'a var 
ıııı~tır. Yakında işlemi ye açıla • 
cıılrtır. 
DiğCT taraftan İrııııın sanıı,yil

ne ait ı:en!ı kalkınma P1iinınıa 
tatbikatına sür'atle devam edil
mekle, yer yer, memlekette mıt
azzam fabrikalar yükselmekte • 
dir. 

Geçen bir yıl i~nıle başanJan 
mühim işlerden biri de, İranda 
ilmi nüfus ııayJ.DU yapılmasıdır. 
Tabrıın ve daba birkaç büyük 
şehrin nüfus sayımı ikmal edil -
m: tir. o· er şeh"r ve kasaba1-
da sayuna devam edilınclttedir. 

İran, bugünkü Avrupa harlıi 
kıı..rşl8lllda vaziyetini tespit et • 
ltıİŞ \'C b'tarafbğım ilan el~tir. 
Ba bltaraflığ-ım memleketin m
faatlerini koırnmak vc kendini 
müdofaR etmek suretile kullana
caktır. 

l\fomleketini inkişaf vol da 
büyük ve e~ mavaffakzyetlenı 
nl~lıran Şehinşah Alil Han-eti 
Hümnynn Kıza Pehlcvbıin yıldll
nümleri münaaebetile, Tiirk mil
let · nlıı, doat ve komşıı İran mil
letine ve sayın devlet reisine kar
.. sonsaz kardeslik hislerini ifa. 
de etmeyi Wr borc telikki edeıis. 

f llekta•ıııoın lçyüzO -
D DE 

~~========Yazı n:Rahmi Yağız-

D E D E Ben f hr ed rim 1 im bana beşktaşl desin
- ~yor ki ı ler dergahı Alinin bu da bir taşı desinlerl 

• Uhııd cibril giijtaT ezzebam Girdig/ir. La Feta i!l4 Ali L4 ~ 
iu.i ziilfikar GeT Nebrudi dam set At<ıyderi Düldül sııvark•ş Nt1 

güjti dflT cihaa A llahu e.kber Afik4r ... 

BAŞLA1lKEN BIRıNCI KiSi 
Şimdiye kadar nıuhtelif ağız 

ve kalemlerden muhtelif rivayet
lerle <lcrmc çatma mıılfuı:ıat şek
linde verilen Bektaşilik hakkın
daki izohlann •aır• (ercevesinde 
örWlcıı bu tarikat müntes plerinc 
ıÔalUm husus ta .kifayet etmedi
ği bütün nııidekkiklerce müspet 
bir keyfiyettir. 

Bcktaşilık, Osman oiullarırun 
kürilk AsJ ~ ilk ev et t. Pl-
luiıı' atınıya ça tık an z.a ' 
vucut bumuş; be iye t k.i ge
niş ülçüde hiırriy t, unıumı r.w
let çerçev inde a a rrı bir hU5u
s.iyet gi; t C$i do4ıyısi.e h r 
ı;izlıug yasaf:a karşı ·asan! lD 1 
güstera J;.ler' ınt.imülıı az za • l 
ııı da hü) • r inkişafa maz-
har cılınıış, ııih:ı et her asırda Ha
cı Bektaş c..kılliıua iüve edilen 
yeniliklcz:c so ıamnıı a da tek
mil hususiyı:tiııJ kayb~m·~ fazi
let ve a • prens' 'eri.ı:ıc zıt bır 
şekil a orijin: bir tarikatı r. 

Eekt:ı..ş'lii(i cŞ lı. m:ı.sonluğu• 
şekli.ııde ad'andı. n ve tetkik e
rlen gürü~ zavı),İeri m.evcut ol
dı..:ı:'U ırlL • bu taril.ati d'n ve mez
lıep çerçeyealnd<>ll çıkarıp •q& 
başma bi.r fezabat mevzun diye 
tetkik eden objektif bakış sahip
leri de vardır. 

Haki!I:atte, ir çok taıt tarikat 
ve kollan yol açan, 

SIR !, SffiRULLAH 
diye kendi müntcsplcrincc yal
r.•z Jı:eml.i itikat n uhitinde de • 
r:n bir hnşu ve revaç 'ecbesi lı\1-
lan bel.-tasiliğln içyüzüııü. Hııo 
Bektaş veli ile muasır h:ıilleleri, 
lı:ırhl:ır, J ediler, meyan beste, ke
Jın>r beste>. gilldest , lmlenderan, 
aptalan, lıafüe-gin, dedc.,<'ln, baba.. 
giln ve ·ıah ... Kı ı 'arda tetkik 
eden bn eseri, hüt<in bcktıış !erin 
yakından bmdığ"ı ve tar katin 
anarşiye di'ş üğü 2run:ın ded lil< 
postunu iş"'11 eden Mehmet Ali 
llilmi dedc babıının tekkrsinde 
cereyan etmiş b·r vak'ayı esu 
tutarak hadiseler çerçevrsinde 
şerh ve izah et!tlck, sırası dıiş -
tükçe tarih çizgilerine kadar ine
re>k son asrın habalarından mü
rekkep bir vukur.t tarihıle bir -
likte, Yiılem Sull •nın tarikatte 
yaptığı erkan de ,· şikl ilini, 7 li 
v~ 1% li erkanın ihda• sebep!.,_ 
rini, gayelerini. bilhllS8a, tasav • 
vaf tarihinin en mühim esrar ,_.. 
deleriıııin yerini U..kil ı·den gü
vene aptal = g~ aptal ile (din.
ya güzeli) DİJı ha)·at, maeera " 
ölümlerile, Hacı lkı.taş halifıı
Ierinin keramet çerçevesindeki 
iuaat ve tezalıürlerinı belirtmek 
iç:n yazmıya giTiştik. 

Mehmet Ali Hilmi dede lıalıa
nın kendi el yaıu•ı, fotoıi'raf Te di
ğer babalarla tarikntin tekiimlll 
ve tedennisinde miiessir olan sair 
•asm ferdi tarihlerine de tıı
nıas ederken bilhassa baırfuı A
merikada Klo-Kln-Klan cemi
yetinin tek rakibi halini alan ve 
Bektaıi,liğin bir kola olan ha
nıfiltk. melimilik, Ribillk, tarilı; 
ve kollannm da tarihini belirt
m ·Ye çalışmaktan geri ıl1lrma -
ılık. 

Bu eseri hazırlamak için bize 
kolaylık göstermekten gen kal
mıyıın, mesdnt tekkele.nle ma
halli tetkiklerimi:ze yardım eden 
vakıflar umum mödiini ile İs -
tanbnl vakıflar müdürüne ayn
ca teşekkfrr <'deriz. 

Bilhassa, alevilikle sıkı irtibatı 
bulanan be te•il' ğin, 

(ALALLAm) 
tcliikkilerle olan irtibatını da bil 
tün açıklığile ortaya koyan bu ,,_ 
serde tuttuğumuz geniş bibloi -
rafya ile, bize malumat ve not 
veren tarikat erkinın.ı da laanıla 
heca unsile bir filıristle ·~ 
cnlannıua tekelim edeeejtis. 

BAIIMİ YAC.IZ 

D<1ra çelcilen ,enç kllclna 

nı:ıı:ın ç gündür fasılasız ~ .. 
\kJI l!an kar bütün yollan 

kapatmış, Merdiven • 
köyu:.aen Göz epe; e çıkan ince 
toprak yol i.~eınez olmuştu. 

Kjyün m!rurn nı çar~ısı iki gıjn,. 
dür kapa ıvuı .. Ekı;ensı m~ 
(IJ olan kDylu er evlerıııe çekil
ınış.ıe.ı. ocak! ra at lan varma kü
tü!t_erin yalaz ltar.şlsmda kann 
kalkmasını beklı} erek ısınıyor
lardı. 

Kesif kanı, ş · ddetli soğul!a raıl
men k:üy e canlı · gıru sürdüren 
faal ye n1 muhafaza eden tek bi
na; Mama çayırına yaWuıaraık 
pencerelerinden bol hZ ışık ı:ö
zü.lren Bekta · tekkeler:, Şaıhkuli 
Su. tan dergitlıı i i. 

Burada bir ayin geceat geçin. 
liyordu. 

Derı<ahın post :ıııışiru Mehmet 
Alı Hilmi dede, bu Kşa.m m&be
y.i.ıu hümayun feriklennden de.
letlü Abdülfettah paşa hauet.e
rine l)a.sip (2) veriyor, bir sene
lik mulııipliğin liyakatle ~ 
SurıyeJ. paşa nihayet bu karlı kııı 
gecesinde ikrar (3) vererek Meh
met Ali dede iıahanın (Can) lan 
arasına kalu;ıyordu. 

Ahdülfettah Pa;;a günün ke -
vuşmasi' e açıl<ın ayin meydanın
da yarı.ın saatl k çetin eararlı bir 
merasılım nü.bet. savmış, muhab
bete baş aııdıJı.tan sonra dedenın 
sofrasına yerleşmııı; mürşidile 
sohbete dalml'ltL 

Meydan çok kalabelılt dejiildi. 
Zaten paşa da bu maksatla na -
Slb (4) a:ışmı böyle karlı bir gıı
ce) c es. düf e tinıti.ştc 

Suriyemn nüfuzlu aşlret bey
lerinden b rının oıtlu olan Ah -
dülfettalı p, şa İz et Hulu tara
fından Abdülham:de ta\-siye e
tli erek İ tanbula ııet:rılmiş; yllıı
baı;ı riitbe.>' ver ~erek mektebi 
harbi.ven ·n zadegan smıfında hün
lli yaveri sıfatıle okutulmuş; 
mektebi b:tirınesin müteakip de 
0birka<: sene · inde feriltlıjte yük
selın.iııti. 
Paşanın işi ııücü İstanbulda bin 

bir ejtlencenin kızıştığı ınec · !er 
kurarak pür hU211Z 'ömür sür~ 
ten ibaretti.. 

Genç Yafta paşalık; bol para; 
ııeni.ş nüfuz Abdülfettah paşayı 
erk.enden şımartnuştı... Verdi# 
jürnalleo- tahkik edilmeden en a
ıt~ cezal&rdan s~ı<ün veya kale
bentlikle m.aıhkiim;yete ~; 
bir müdahalesi ipe ııidecek mah
kı'.lmu hürriyete iade ederdi. 

Bütün bunlara ra;tmen Abd• 
f$alı Paıf8 bir Ailn bel<taşi olınU. 
hevesine kaptlmı.ş? Bu ani ~ 
ııunıı mabeyin klt~erinden Sa-
cıit beye a.çmı.ııtı... . 

Saıcit; Afıdülfettah pa,o;aya çok 
hürmet ederdi. 27 yaşlannda tam 
manasile ı::üze' bir delikanlı olan 
Sacitten h'lka bütiın sun'u ~ 
retini esırgem~ halde zeka
yı kıskruımıştı_.. Sac:t ıiıki sene 
evvel ev l.enmiş; Merdive'nkÖ7il 
dergahı postııişmiı. ve dedelik pa. 
tu nakibi Mehmet Ali Hilmi cie
decin tavassut ve emr'le lstaıı
bulun en ki bektaı;i ailelerin
den Saide Hanımefendinin toru
nu 21 yaşında Rengigiilü alnuş.-
tı. (Devamı var) 

(1) Mubip: Derviş olmıyaa 
Bekta ilere verilen isim. 

(2) Nas'p almak:, Bektatf olmak 
içia meydana ıı:n-Idir-

( 3) ikrar, Bektaşi olacak taH
lıia .-ydanda •ı..va rehlıuin 
ötnı«lii ııöaJeri telı:rarlamMHiır. 

(4) Bektaşi elmak kin ~işti
rilen merasim ve tarikate gir~ 
bektaşilerce verilen isimdir. 

u. 
fil 

_, 
An • Soıyıt ıulhU 

(~aleden mabat) 
4enlainde Pelllllmo civarına -
ker ..cıkarmalan !hım ıı;eliyordG. 
Burası en şlmaldeltl İngiliz Umu. 
laruıdaa takriben Zfff k.ıloıuetre 
kadar uzaktadır. Alman denizaltı 
ıı;cmileriletayynrclcrinin ve bun
lara iltihak edecclı; olan Sovyet 
denizaltı gemilerinin ve tnyynre
lcrmin hücumları arasında, en a:ıı 
100,000 kişilik bir İngiliz - Fran
BJZ ordusunun bu kadar me a
feye nakli, sonra ikmal i i 
hic de kolay q değ· idi. Eski İngi
n. Harbiye Nazırı Uor Bel~:ı -• 
pek ehemmi)' et vermez gibi gôrüıt 
düfil teknik mtlşkillat, hakikatte 
bü) ilktü. Bu miişkülôt, zayiatı 
göze aldınp iktiJıam edilse bile, 
lngiltere ve Frıuısanm, Almanya 
ile ayni zamanda, Sovyet Rusya 
l:le harbi göz aldırmalan linm
ıb. Biz, ba sütunlarda, o ~vını• 
bir~ defa tetkik etfk. lngiltıı
re ve Fransa iç:n, bu mevzu, yal
ım Y.nlaııdiyaya yardımdan iba
ret değildi; a) n.i: zamanda AhnaJ>. 
ya ile beraber, Sovyet Rusya ile 
de Jıarıı etmek denıekti. Bu ise, 
bir askeri bazırWıc ve aevkıalccy
şi imkan mes'elea' !ar hesap işl 
idi.. İngiltere ve Fransa, Flıılaıı
diya,ya &ilih, malzeme vermek 
suretile onun ınudafaa ve muka
vemet kudretini artırıyor. kendi
leri de Ji'!ıılerin mubTemetlndcn 
iııtifade ederek mlltenıııdiyen ı.. 
sırlamyoriarth. Vakit kv•nmıya 
lhtiya(lan vardı. Y oba, heDl k-. 
dilerini vaktinden evvel Scvy• 
!erle lıarbe aüriildem · olarlar, 
hem de Finlandiyayı kurtaranı-. 
!ardı. Mes' el.eyi, yalnız Finlawli
va bakımından değil, müttefik -
le.riJl bakınuııdıın da tetkik ve 
Dlütalea etmek gere' tir. Finlan
diya ile Sovyet Rusya arasmcl~ 
Modrovada sulh m!lzalercleıi 
başladıktan sonradır ki, İngiltıı
re ile Fnnsa Sovyetlerle harbi 
ııöze aldırmış goriınd Ier. Fakat 
Finlandiya, harbi uzatmayı kendi 
meafaatlerine uygun bu madı ve 
bu de\"lctlerin hareke o huır ol
dniwıu bddirclilderi yardımı ıs
temedi. Bwıun muhtelif aebeı>
leri vardır: 

1 - Fin mu'" m ti · ıoa 
h.ıı.ddine dııyaU1IUŞ oi ıw, 

2 - İngiliz • Fr:ı.ıısıx kuvve~ 
ler inin harp sahasına varınalan
nuı uzun •areceği:ıe Flıı başku
ruandanlıı(ııwı kani bulurunıw, 
3 - İsveçİD az .çolı. tazyikiııe 

manıa kalınq olnıası, 
4 - Müttefik ordulara karşı 

harp etmek için Alnıanyarun tla 
cenubi Fınlandiyaya asker çıku-
1n1ya kalkışması, 

5 - Bu )'iiadeıı bir taraf ta Fİii
lerie i'rıuısı:dar İngi!WerdeJı ve 
diğer tarafta Kızıllarla Aimıuı. 
laııian mürekkep iki oıilttefik ~" 
muhasım ordunun, Fin toprak
lannda mun mııluırcbeler yapa
nık Finl:ındiyanm biishütliıı ha
rap olması. 

Finlandiyanm müttefiklerin a• 
kerl yardınunı iııtememiş olması
na r;ığmen, bu açık yımlım ridi
.U. Fmlere faydMı olmuştur. Gl
riştili kanlı ve çe in maeenıd 
sı)rılmak istiyen So•'YCI uii~a, 
ilk müzalı:erenı başlarken teklif 
ettliii daha miır ..,ntanlan •
_..u.tir. Çiinldl •allı aktedil
dlii takdirde, 1"1alandiyaıım tale
lıi tizerine İııgiln - Fransa yar
dunı tahakkuk edecek ve SovJı ~ 
ler mütteti>.;lerle harp etmek 
nıecburiyetilı.de kalacaklazdı. Sta
Iin Yoldq ise, bu anuda olma
dıiım. altı ayılanberi i.ıhıır ecı .. 
ııelmiştir. 

Hilliisa, bugilnlı;ü s.iyu i ve .,.. 
keri prtlar icindc F :ı:; a diya, 
ciaba iyi bir sulh YB\l ın.dı.. 

ABİDİN DAVEK 

Bulgar s:yaseti 
(Btqtarafı l iftdde) 

tin müttefik dUNUSun.a dayaııı:b
ğıru ııövlem:Ş ve Bulgar miLeti
nin tarihi ve hayaıt hak \'e men
faatleriDiın tamnınasını ve bu hak 
ve menfaatlere r' ,ayet edilmesini 
ı.tedlği.nl kayd<c>ttn:.ştir. 

&ki Basvekıı! Çan kof, sı.ılh ve 
bitarafık &iyaııetinin .3ul"8!' mil
letinin al:'Zu ve ~l\'rİne u~ 
gun oldu~u. Bu11;anstanın f., 
al teşriki mestııi olmadılr.ça BaJ.. 
lron sulbünün müemmen olamı
yacağuu Bulııa.riatanm iee meıpıa 
haklarının tarunmaı;ı lazım geld> 
ğini ehemmiyetle kaydetmişt.r. 

Eski nazır! rdan St:ıkof hukll
met tarafından takip ed:len hari
ci siyasem milletın ihm•dııw 
dayanan parlAmento w-afındu 
da tasv'.p edilmekte oldujuııll 
söy lem.iı>tir. 

Doktor .:iakıı:rof entcnı.ıısyou.l 
vazıyeti ta !il etmiş ve sulh vw 
>it:ı.r fl:ır si m• 
naffne en u~ olduiwıu ~ 
term~tir. 

__ ._.. __ _ 
Dün yanm milyonlu~ 

ihracat yapıldı 
Dün varım 

kın bir kıvm te c • y~ 
nustır. Yalmz İ ·~ 301 
ibm J.irahk rooht<41 f rna ·S!l·~e-
ırilıniştiır. Bu rın a: :ısmda bti.
baıa en QCk tiftik vaTdır. İngi
liıa"k!t- ~an ontıhlm mik!>ar 
da tifttJlk isterneiı:tediller. 



IAYFA-1 

J.IAZRETJ 

MUM 
Yazan: Ziya ~akir 

MET 
UŞAK 

(Başte?raft 2 ncide) 
lemeden, hoşuma gittiğini ilısııs 
edecim; şıp diye aş,k olur. Avu
cuma :ili.n.m. Meziyetine göre ftZ 

vey& çok tu.tannı. 
Tefrika: 169 

feda Cihad için mallarınızı 
etmekten çekinmeyiniz 

- Kimi il!tersen böyle yaka-
lar mliln? 

- Hemen hemen lıepeini. 
- Dayananlar oluyor mu? 
- Arada b.r. 

Obada ancak zaruret ve 
ille<' buri:yet .lmlinde ~:şile -
cek.. Ve bu meıi>u:riyet hA -
&>l oıoo.ıu t;;;ı;Diırde dl\ ilısanlık 
bııklaınnar, ııbli&. karumlıe ı ına, 

mırtlilk "11! fazilet düetlll'lilil'ına 
~ edi'ecritti. 

On ür buçuk -- evvel, o~ 
ve CEbalet diyanııda, (Hazreti 
Muiıaıınmed) in ~ ~ bu 
emirler, ıasrraar geçt.ik'l::lı scırıca, 
tnwlenf millet ve ııiev'Jctkr ara
amda (Rı*ukıı J)ü<.ıof(l), (Huku
:ıru ~) namlan altında 
yeni yeni ilimler dı:ığma6ıDa esas 
Wdl ett.i. 

Rıesuhi Eiııreın Efencimiz, 
(Oibmf} hıalıiruıda bir ~ ayeti 
!ııminrier imliıii etmiştir. Bü -
tün bmlııırm ihtiva ~j3ıı}eri mar 
ıı.aılıal', fU llUt1!!tle :hillfısa edilebi
lir: 

fEy mjff!jjnwılıırf_ SbıôıHe ııw
~ C'iir'eıt edeı diışrnoıııl:ır
lıa, fiwol .ı,I il Mı, cibad eıirıiz. fi 
taıt, tıu clbad -oda itıtiyu
lııra, bdmlara, çoculrlııı:a ve ııi

ılınle rmıalıeı&i olm millet'e
~ taııırıuz ~ Çimkü an. 
~ı R*, ba:ldi --Wz ectı.nJ.ri 
91MDCZ.] 

IDtn 'ft ~ taen"lız e
den,~ mı~ Çl-

--~ JIS'<rle bu-
lırsamz, blledıiniz. Ve oıılan, 
Iİ2İ ~ ysJıeideııı çıkan

JJJI.. ÇAjDbj ' di.iı;ıınııclann si:!ıi """' 
C:mınızQım çıkaıımıdarı bir fitıne... 
dir. (Fitne) ille, (kalil) ckn &

pd:iir.] 
flier ~ milli, llİ7Je 1ıaanw: 

'Ole :tıec.wiz edersıe, siz dıe orıJ.a.

m &)'111.erı mukabele ııtıınel< suıretB..
Je ta.aR'U'.ı '7e 1ecavüz ediniz.. Fa
kat, lreniilei.vle cUıarellıeye me
:ııun olmaıd.ığu= k -~ Uca.- 1 
vU:ı emar.tm ~ediniz.] 

J'Ey rOOsJiiıı:ıanlar ! _ Düşoon -
larıruza kam ;ıiiıciiı:ıiiz yetti~ ka
dar imrvvetli w daima barlx ha.
ZJI' butoo~ Bahusus. bir harp 
zuhur edeme, W-Va.r.i al:ı;ylan t ş

lci.I drnek ~. a.hı:r laırını:ı.c!a iyi 
ci<ısten atlıar buluııdurwıırz. Bu 
hııl=lıltlıarmrııl:ı lraıiıe girm:iye 
liırum bhnaclan bW?, dıiişınanla
nruzı ~z.) 

r Oibad ic>ıı, ma1.1ıaırıruzı be7ll 
~ ~iz. Bu fe
daıkarlı.Pmızın mUkifa.tına fazla. 
ai:vUe na&l <llursunuz ve •keniinizi, 
düsınanlann zu~n ko
nırsw:ıu:z... I>üşmıanlııor, sizin har
be bıaz>r~ görünce, bun
dan laır1k.acakla:r, sulh ve miısa
lemEUı dewımı.na. Qthp ol.acnk -
lardır.J 

fCi!ıad iQin. mali= fo3a 
elııııdkıbM ~ Bu ba
austa tıaMUk ~!autt koorli
:ııiııl esaret tıe4ilikuıine.. Ma;:ı:u.. 
biyıeQın tı>!Mret ve zi&:ı:ine Rka 
t!lmeyi:niz.] 

Bu mealde oıı..ı ayoeti kıeriırne
lere, daha bir QClkları iılÔ\"' edıile
bilir. Ve bımlann ciiırnk?tıt de, 
şu ~ ar fuıerinde temeııldirz & 
mE!kOO<hı:: 

l - Harp, anc&k ket'i bir lü -
ııum w>: medburiyet haiinıde ka
hıı! txlile<ıek. 

2 - Hllrbe ghildi.i(i talıxlr<re, 
muıka'..el!e anca1< mWıariplere in
hisar edecttı:_ SılMı.çı:ı :ihtiyarla
ra, kıriın\ıma, cocu'lclaııı. ıtaaırruz 
?e 1ıoowii:ı: edilıniyecdk. 

3 - Esas olao (harp) değiJ, 
·(ııuDı) 11Ül'. ADC2k da.Jl!Da siJ.3lı l1, 
kuırV9l!li vıe bad>e hazır buiunu
laıcak. .. ~ lkıo'riru V'el!'-

Hemen o.nım eller.ne d<ığru f 
lı:oşttı ve ell:ıilerek bir .Halife zev
cesi ve bit Halife cınesi olan 
bu kadmın hAlA yumuşak leta
fetini muhafaza eden ellerini u
zun UZ1l'n öptü. Ba~ıııı .kaldıcdı
i;ı. zaman j(ÖZletinde JQıdın "e 
mevki ilrtirasmm mı.şık lem'a
ıarı parlıyordu. 

Hanı:ıı.üzreş:t ffibi bir adamın 
karısını elde etmek suret.ile hem 
:ken<lisin.i idbara siirüklyen Har 
lifeden intikam almı,ş '7e hem de 
böyle b kadını elde etmiş ola
caktı. 

Ve... Valide Suı.tanı elde et
mekle de yeni açılan devıirrle es
ki ikbal ve iaıtirası.na tekrar ka~ 
YU.şacakt.ı.. 

Bunım böyle olduğunu Sitti 
ıübeyde de biliyor ve henüz ha-

mellt sı:relılıyle sulh "e mtı....lemet 
mtıhafwıa oJn.ınsca.!k.. 
G&ii]ıüyıır ılri (.islimı.!yet) ikılıç 
~ ôst.inad 'E>tmekl.e wa,. 
be<', ohw: olmaz sebe~rle har
be Wkınayı 1'Eçvık e:ı:niyu-... 

Ve haibemooburiyet halinde de, 
~ "e 'hıtaraflara taııııTUZ 
efııneyi men edi Hl'r... Bir daha 
1ıek:r&r edclim; Tam on Uç ıbuçuk 
a&JI' wvel. o vaiışct ' oeb.alet 
diyarında (Hazreti :M uıhmnmed·) 
m t:ıh!ij eııı;ı; şu eınirleo-, Resu-

l iü Ekraın EfencJ:ırı":'-in ;ıe ~k 
r;e ne f~ lbıır sıyuet yohı ı:,'ö&

otero.ıık.laı ·İnE- en l:ı 'ıyük delildir. 
Ha.Jlr.ıki, a;radaıı O!l .\İ.ç bUQUk &

sır geçmis V€ lbtıgJn medeniyet, 
oon mcrh<ılrn:ıne e. ~.i$tir. iEir 
damla insan kanmı:ı ıJ,.ıym<'ti, i:ıüs
bü.Wn tebariiz etmiştir. Böyle 
.ıılmakl a beraoOOır, llimleriy le, İl"
~>'le medeni du:wıulariyle, 
~ ~efah vıe saadetini 
.ekdlfül eden üııanunlen)'le i.fti
tıırz eden bQ,.,"'Ünk.ü d Ylet; '7e mi:lr 
leiaer, dtan '7e aıtı:ş de<'y>ISl iıçm
de viliıınaıle<i.i:rler. 

Bu bal.e de hitam verirken. 
biraz da Rle<:ı.ıJ:ü Ekireın Efeıııdimi. 
ziıı (askeri achıi.) sı.nd.an ıı..ı-
dııliilnı. .. ~e de bazı münase
IOOteılie anetmL~t.i{k ki, (caibWyet 
de-v.ri) nıde .iki ,.-..ıkJld:e (harp u-
6Wii) "8l'd.ı. Muharipler, düş
men kuvvi!>tleriy le G<a.rşıl.aşt.ı'lı.·ra
rı zaman, ya ilroııktı<>Ç na.raiar 
atıp düşman.laıruıın üzerine lkaı-
ma luınşık h>r surette atıJıarak 
•bcıj!azlaşınrya i>aş}aırlar ... Ve ya
bııt da, k ·:şı karşıya durup saf
lar bağlad!kt:m sonra, (mübam) 
deı>irm ıkıı.lıramanlannı ariaya çı
k&r>I' a:r. Bunlan blırföirl~iyie 
Ç3!!1Jış!.ınr la:r. Bir müUdet böy
lıece lkı.:n$tiktan sonra, hücuma 
.kaı:kıaraık bU"ibirl.erimn üwriM 
atılmllll'dı... Her iki ıt lkk ki 
ha.qıte de, (anı.i.r ve kı.ınuı.nda) 
ya ehemm>vm veri.lı:>ıe2rli. Çiın
ıru. mııharipler a ınrl.a hiç bı:
oteŞki.lM ımevcu.t de~Jdi. fü<',.csin 
V21l'lf...Gi, eJ;rdeki s il-e duş
man kuV\' tın: ten !~ i
ıbarebti. Bunun icin<llr iki el,,-se
ı+'a ve lba1ıt.lı dalına büyüık ~uv
ve+.l~ ~ k;ıvvC.!el'.i Eır.İp 
~çer lıerdi. 

(Ciıhad) mils!.iım" ı1rara farz 
olıduıktan oonıra, Resulü Ekrem 
ıEfenıdimi'Z, .ı.kinci ııekildeki harp 
uısu.!ünü ıkaiOOJ e:;tı, 

Fa:lı.aıt •bunda, pek • ~aslı lbiT su
T'ell!e ~ v\ıcurle ge-t.irdi .. 

Bu lslı\bat, itk (·'ı<>ydan mu. 
ba.:rellıes•) olan (Bcd'r ~=ısı) 
nda, xu 9lM' tlc _..ıa . : 

1 - (Jiaz.r· ı MUha.mmed), 
aı-dustmun başkuıruuıdımbğıru 
tırı:zaıt ıüızerme '1ı. 

2 - (305) mııharipten lbar<ıt 
olan kı.ııwetiıni, .küdı:k t:.kımla
ra ay.ır<h. Evvelce tıa.ııı gömı.üş 
W' lkıalhrıım&ı lık:J a şo"Jırı;t :kazan
ıınış olan eslmpc.an b:::z :!arını, bu 
kilcü!k tıııl:w'lıl..l>,• u<ı:s arma ku
mandıın yaırt·. 

3 - - Bu m'.>;.evazı v-e kü ük 
ordu, ooyJıece te;: <lkiıl e~tik -
•en llODra, ı:sk.erintn k&l'ŞJISına 
~ Onl::rrm birer bi.rer ~f
~ig<.en ~irdi. Ve· ooı:.ra, aa1<e
ci.'le ihltaıhm 'lıir nutu!k söyledi. Ve 
loo IJ'Ul;ı.iloı.a - Al1ahın yarcbımmı 
vadetııoo..1<le .be:-a:ber - !ıavpte za
fer "" ~alebe- kazarun3'..1< için en 
ıbüyüik şart llkuıırıımdanlıaırın e
mi!rlerine itaaıt) olduiiıınu, asker
.ier'.nm ilı:afalanna yerleştirdi. 
Bövlwe, ordusımun nizam "e D
ıtiuaruı:ıı temin ffilti.. 

(Arkası var) 

- &-i>ebi? 
- Sdıebi mi İsı5811 üç ~ 

bepten JOU!f. olur. Y .. başka biri
ni çok ııever; y.: so.n der(!(:e utan
gaçtır; veya ... Nasıl anlatayım._ 
Bir kadına sö~ün ıtam ıruinasile 
s,ah;p olruo.k kudretinde değil -
<lir .. , 

- Buna emm m.sin? 
- Henı de .k.:ıt'iyytm Eminim ... 

Bu son çeş.Ottcn çok, pek çok, zan
n:::dil.d.iğindtfo ıdalıa çak '7ııt ... 
Görünüı;te öte:cilertlen ayırt edil
ınıeder ... Kılı!k.lan kıy~Eri ö
teJıi1er ~biclir ... Tavus kuşu gi-

. k21bruır1aır _ Ta'\i'IJS k11;,<:tı ı;'Jıi. 
diyorsam inanma, .. Ne !(ezer on
larda o .kabadayı 'ık. 

- İlilı.i kame~i.nı. .. 
- Utaı:ı.g&çlıra gelince, bu.da-

lalıkJan.ıı.i.n ucu bucağı yoktur. 
Oda' a:rında ayna vaTSa, yalruz
ken b.!c ıı:oyunmasın.ı. beceremez.. 
fi. Onlarla eııoji'lc olmak. bakış
.lan, el aıkış'arı kullanmak ge
rektir. Bunlar da QOk kere fayda
swlır. N astl ve nereden baş.la
m ak l.iızımgeldi~ kestiremez
ler. Son bir çare diye ~anlıırın
da• ba.vılaca.k olsa:r.ız tedaviye 
ita '.Lşırlar... ERer ayılmak.ta ge
cikecek olursanız. .. Y a.nl.ımcı ge
tirm.iye koşarlar. 

Ben başkalarına 4tk olanları 
be,iieıtir.m. Onlan: •Haa.ır oıı. 
.kumandasi:e ayartı.rım. 

- Bütün bunlar iyi, Al.B,,. Ya 
bu.radah. g>bı erkek bulurunıyan 
yerlerde ne yaparsın? 

- Bu'urum. 
- Bulur mı.ısun? Nerede? 
- Her yerde. Bo.k, başımdan 

ııeocn l:Jir macerayı hatırla.ttın 
bana. Buzıdan ik.i yıl evvelki ya
zı, kocam Bu'.':TOl'daki çiftl ğin
de geçir1J,i. Ora.da hiQbir şey bul
ıruva imkan yok.. . .Aınwna ası.l 
yok, bi.; mi hiç yok; hiç k.ımse
ler yok! ... Yöres.ı<lek: arazide 
hayvan "e kuş avına çıkan ban
yosuz şatolarda ya.şıyan, terli -
yen, terli terli yatan, pısiıge a1 ış
kan olduklarından ıs'ah edilme
len imkAıısız iğrenç h&liıklerden 
başka kı.rnseler yok ... &l baka
yım ne yaptım? 

- Bi'emem k.: ... 
- Bılemezsın yaL .. Halk taha-

kasmdan crkekin nasıl ocışturu
lacağ',ru anlatan Jorj Sanın b:.r a
lay romanını okumuştum; öy'e 
romanlar ki, işçiler yüksek duy-
1t11lu illsanlardır, yüksek sınıfa 
mensup o'anJar ise birer katıil -
d.r. Buna geçen kış •Ruy Blas•. 
okuduğumu ve ben: çok sa:rdığı
nı da ilave et. Tamam! Rençper
lerımi7.den birinin papas olmak 
içın oku~·an ve tiksinerek manas
tırı bırakan yi.rm.i Jti yaşında gü
zel de'ikanlı bir oğlu '7ardı, İşte 
onu w;ak diye tuttum. 

- Ya ... Sonra?? 
- donra... Sonrası kendimi 

iyice g-0 ~re'.< ona ~epeden bak
tını. Onu, o harnhala.tı olta.lama
drm, fitil'edlın! ... 

- Sah. mi Andre? 
- Sahi ya ... Çoç h<ışuma. gidi-

yordu. Uşaklar ad<:ından sayıl
maz derler. Doğru, sayılnuyor
du. SaJ:ıahlar hizme;.çım beni 
giydırirken, akşam'ru-ı ~oya.-ken 
zile bru;1p onu çag"ırı!)'ordum. 

- Sah. mi Andre? 
- Çıra g;bi tU.:UQtu. Ondan 

sor.ra aofra.da tem zlikten, duş
tan, banyodan. vücu.de, takmak 
Iaz:rqgel<Lf(lnden luınuştum. Ni
hayet on ~ güne kalmadı, sa
bah akşam dereye girıı .. iye-, ko
kular sürünüp burnumuzu tık t
ınıya ~'adı; öylesine siırünü -
yordu ki, ~ı:;ınak mecburiyetin
de kaldım, koku şüriinmesıni }"B>-

Eski '7al: etrafına endişe He 
baktıktan sonra: 

- Maruzatını, dedi, olduk~ 
• mahremdir. Aca.ha bura;;mı gö

rüşmemiz kin münasiıp huluyor 
musunuz? 
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ııa.ret.Wıı ıuı)'\ıet""'rnı.; gençlik ar
zulan içlıı.de çırpın.makla bera
ber Saltanat hırsını tclki ı.;in • 
den ve ackadan '7Ul'ahilecek bu 
adamın gızli niyeLeıiıJ.i •nlarne-k 
i.çin ona karşı en geniş müsama
hayı peşinen kabule hazır bulu
nuyordu. 

Alt bin 1;a,, tatlı sesle: 
- Sultanım beni af buylll'Suıır- . 

la.r, dedi. Böyle ile<; "akit ken
dilerini blhuzur kılmakta mec
bur olmasa idim bu kıistalılıga 
a:ıl3 cesaret edemezdim. 

Sitti Zübeyde gülerek cevap 
verdi: 

- Evet... Anlıyorum ... Beni gör 
mekte çok mühim sebeplerlıll 
olınah... Acaba bunları hemen 
&ıı ':ıyabilir miyim? 

- Gecenin bu saatıiode ve bu
rada kimseler bulu.ıuııaz. De.ha 
saldn ~ek için sizi kend. 
odama götürürüm. Fakat bu ge
ce odamda Emirülmüm.Jıi.n Haz. 
retlen; m.işafirdir. Bu itibarla ko-
nuşaca.k'.arı.ınızı burada konuşa
biıl riz. 

Sitti Zübeydenin bu sözlerinde 
hem ihtiyat.kar hem de vaitk:Ar 
ıniınalar sezen Ali bin İsa boy un 
eymiye mecbur kaldı. 

- Hiç d""'Jse.. Dedi, şöyle b'r 
köşeye_ Mese!A.. şu sedire çe
kı. sek '7e orada otursaım: da ma· 
ruza tı.ını öyle araetsem. 
Muhammedillemi:n.in annesi açı:k. 
konuşmak suretiJe ekse"'!Ya mu- 1 
hatabmı ilzam eden kurnaz b1r 
kadındı. Ali bin İsa.nın bu tekl;_ 
fi karşısında şu cevabı '\'Udi; 

- Dostum. .. Size böyle hitap 
ediywuro, çünkü <>Rluma karşı 
muha.hbet "e saltanata ke.rşı da 
ladakatiniz.i ımıuyonun. Evet... 

fKDAM 

1 E·m n 1 yet Sa n d ı ğ ı 11An1 arı 

O/o 8,5 'Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

MuJıaımnen 
Semti t'in.'i kıymeti - -- - -
H~ -öyde, Torııueu ma!ıaile;hırlıe liki 'kartıta dürt odaılı ve 700 
Kt'<' ci ri.ağın;da etdti ""' yeni bclıçeli inl:rgia: bir evhı 
20 N.o. h. t:ıımamı 
Üslriidanlıa 1croiye ma'lıallesiııdG Ü'ç lk.atta allı odaJ.ı maa 1700 
İbrabım paşa Hımıımı so.kağında dükkan k&ıgir bir evin 
eski 82, 62 Mü. 82 Mü. )'<!tli 43, 64 tamamı. 
No.!ı Ü:sıididaroa Kısıklı mahruille "" Üc '.kalıta dokuz a:laJı 4500 
ook~a ('I'oımane!ioğlu, &ğ- üı; oofalı iruyusu ve eWot-
1.ı:<ri>aşı tramvay :}'Olu üzcrindıe') rilk Cıesisa>b. olan ma.:ı bch-
mh 2 iJ1ı. 20 yeni 12 No, lı Çe lirgir bir llr.öşkün tamamı 

1 - Aı!tttıııma 26 mart 940 saroı güııii s:ıa.t 14 1.en 16 ya kadar 
y(;pılE.c&k ve IW '.riınoıku:Je-r en çok bedel "1:~ enlerin üstünde kil.ar 
caıl:lır: 

2 - Arıtır.ınıya girmdk için m uıhaa:nmen lkryu:ııntin -yiizde 10 il 
rıitıl.ıet.iınde pey a.kceı;i ya1ınnak Jazııın<lır. 

3 - .'>r'..tmına bcdl:Wnin dörtte ıbiJ:i peşin w ;»i kal.mı ookız 
semtle S<kiz miisa'V'i taks.i!t:'oe ödecir. T&kslnler yti7.dP 8,5 fa.ı.ze ta
bld'. 

4 - T8'ı:sı11ıler ödminceye kadar fl.aJY ·iır.>:nkul Sandığa biııincl 
dt.,,-cccrle 4ıat<'lk:li kalır. 

5 - F<ıZa tafsilat alıma ve binaların ~ıın.annı görmek 
isüyenleri.r:ı Sand>k bin· seNi<>ine müı:aca.at evJenıE'lleri lii.ı:mıdır. 

(1597) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Alemdar Mal.iye Şubesi mü.k.elleflen'ruien Alemdar maılıallesl 

Hililiahme.r caddesi 3/1 numarada ha.Jaç Ali Fe.i:ıniye: 
1933 senesi ticaret müddetine ait kazaıX! venıisi h~kında te!Scir 

kat yapan İstanbul bir numaralı kazanç :tiırazlan tetkik komisyo
nwıca, "iıki davete icabet etınedljiinizden evvelki karar aynen te 
yit ve tasdik edilmiştir. Yapılan araştırmalara rağmen mezklır k.a
rann bizzat tarafınıza teblilth mümkün o.nıadığından tebl..f( yerine 
geçmek üzere keyfiyet iian olıın ur. (2009) 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden: 
Kurwmımuz yardımcı üyeleri için yaptırı!.acak •500.000• Roze

tin münakasa günü Per:ıembe olarak il.lı.o edilmiş ıse de mi.inakasa
nın 18 mıı'l't 940 Pazaı.ft.esi günü saat on beşte yapılacağı ilan olu-
.nur. (2013) 

sak et.tim, er.keklcr'n kolanya -
dan başka bir şey sürmed.ikler:i.
ni anla ttun. 

- Sah· mi Andre? 
- Bunun üzenne bir .kütüpha-

ne yapmayı diiışündiim.. Ahlaki 
birkaç vüz roman getirttim, köy
lülerimize, uşaklru-muza dağıt -
tı.m. Bu araya b rkııç kitap daha 
karışmış ... Şairane ... Ruhu bu
landıran,.. Talebelerle gençlerin 
ruhlarını bu'andu-an kltııpar ... 
Onan kendi uşağıma verd.rm. Ha
yatı öttrecd.i ... Tuhaf bir haıyat 
öğ.retti o k.ita'J)lar ... 

- Sah mi Andre? 
- Artık onunla Jaü:baUleıı -

tim, sen'..i benl od um. Adını Jo
ro!. ~'(iu.m, .rulıı:tınez.llİIJ M tıa:Jıe 
ıııe.!miŞt.i... Acı.nooıtk ıh1r halliey
di... für deri bir kemik kaldı ... 
lfuroz R bi ... deli gibi gözleri ye
rinden ~yordu. Ben öyle bir 
efeniyordum ki... Geçirdiğim 
en güzel yauiı.r ... 

- Sonra? 
- Son.ra ... Bir -gün kocam yok-

tıı, hasır arabayı ko.şup beni or
manda ,ııeuiirmesini ,,\;y !edim. 
Hava ço.k, çok sıcaktı. .. İşte böy
le! 

- Bana hepsini aıılaıt Andre ... 
Ha.şuma gidiyor. 

- B r kadeh şartroz ~. yoksa 
bütün şişeyi ben b:tireceğim, Son 
ra yarı yolda iızerimc fenahk 
ge'd~? 

- Nasıl llenalık ~ldi? 
- Ne toysun! Üzenme fenalık 

geliyor, beni yere yatır ded;m. 
Kendim. yerde bulunca nefes.me 
darlık ııekii göi(sün:ü çöz dodıın. 

- 1 • 'd 
Gö~üm çÖzülünce ıbayı ım. 

- Tımıamile kendini kaybet-
tin mi? 

- Hayu·, tamam.ile degll. 
-.:>onra ne oldu? 
- Bir saat baygın yat.'Dak zo-

runda "ahlını saııra .aıyıltiını. 
- Sahi ıni .Andre? ... Ona ne 

dedin? 
- Bem ılıe'lcrar ıı:·aıbaya l('Ötıiiır

ıneshııi ııö,ylJıcdiım.. $at.oya döndü!k. 

Dostum. .. Eğer oğ.lum!a ve lıeıılın 
le hep dost kalmak isterseniz 
liiz de bana karşı f kir leriruzi a
çık söylemeniz ıcap eder. Qglum 
Eınirülmümi:ııiıı Hazret.erinden 
aaklanacıı.k mühlm şey,ler olabi
lir fa.kat bu mühim şeyler, neka
dar ehem.ıniıYetli olursa o!sım, 
benden gizlenmemeLdir. Ben bir 
kadınım.. Fakat unubx.aymı.z ki, 
U'Zun vıllar bu koca ınemleketı 
id.are etı:ıuş olan saray m içinde 
yeijştim, Ze.-ctnı HarunüıTeşi.t 
lııo. e son zamanlarda yapacağı ~ 
len ben.mle ısı;şare ederek ya
ııardL 

Sitti Zühcyde bu son sözleri He 
Ali bin :i..aya sanki (Senin azlın
de bile benian rey "e tedbirim A
mJ o!m~ur) demek iateın.İŞtL 

Valide Sulta'l de"am etti: 
- Sizin maksadınızı bareket

ıcrin:zden "e ııözJerinizden oku
yorum. Uzun ylllıır Horasan gı.b> 
zengin bir iilkenin bakimi mut
lakı olmanın zevki bfila ilıatr -
rınızda '7e bundan mahnım:iyet:n 
8CJSl yüreğinıi7.de.. Şimdi eski 
saltanatının elde etmek için be
n: elde etmeyi lı:afan:ıa:• lı:oydu-
:DUZ.. 

Faıkaıt bir dönem€'0te a:ı: llcaılısın 
ıııralıatyı dı:ıv.i<ri yocdu, 

- Sıahi mi Andre?, Bu kadar 
mı? 

- Bu kadar. 
- Bir kerecik mi bayıldın? 
- Rr kerecik ya. O herifi dost 

tutarra?-dını. 
- Ondan sonra uzun müddet 

aılakoydun mu? 
- fo-et. Hıiıliı vanımrla. 
- Sah. mi An.dre?. Seni bala 

seviyor mu? 
- Ha 'L\JTlll bi 'eydin! 
- Nerede şimdi ? 
Frizıver baronunun karıcığı e

lini duvara uzattı, :zıi.le bastı. He
men kaııı açıldı, etrafa ko.lonya 
koku.su saça saça iıi yan b.r Ur 
şak girdi 
Frıziver baronunun k:ıırısı: <Jo

:ref dedi, ~ali<ıa üstüme fena1 ık 
gelecek, ~ılaca-ğım diy korku
yorınn, bana hlzıne~,':i çağır .. 

Adam, SlJJbay kaı·sısmdaki er 
.ıf.bi dimdik duruyor; •Koca ser
sem, ıbul(iln ormanda değiliz, Ro
zali beni senden dıaha i:V tedavi 
eder• ili.ve devam eden hanımın
dan yakan bakıışlannı ayırmı
yordu. 

Topuk1a:rmı.n fultünde döndü, 
çıkıtı. 

Garden Kontunım karıı:ığı şa-
~-arak sordu: 

- H zmet.çine ne diyeceksin? 
- Geçti diyece~im. Hayır, gö)i-

süm ü çiizdüreceğim. Ra.hı:ıt nı~ 
fes alırım, çünkü boğulmak üze
reyım ... 'Baş.m dönüyor ... Aya
ğa kalkacak olw-sam düşecek ka
dar başını dönüyor .... 

1 LiRA-~ 
İdrar Tam T ahli!i 1 

Bcyoğluıııcla Ağacamii karşı
smda yeni açılan Kimya Liı
<ıoraıtuarında lıa1ka koıLızy.iık 
olmı::k üzere ya.lııız (PAZAR
TESİ) gün,kri BİR LİRA ik:
retle idrar tam t.ıilil yapıl
maktaıclır. 

Sözün bu mecraya dökülmesi 
Ali hm İs:ııyı .kıorlcuttu. 

Sitü Zübeyde, tahmininiıı. fev
kinde b r ıı:ekA "e aç1k görüşle 
bütün plan!.arını anlamıştı. 

İtiraıt etmesine meydan verıID
Yen Valide Sultan: 

- Gel:niz, dedi, ar%U ettiğiniz 
«ibi şu lr.öşedeki aedi.re oturalım 
ela daha serbest konuşa.llım. .. 

Vücudünün bütün oynak yer
lerine ayn ayn "e cazip inhlna
lar vererek yüriiyen Sitti Zübey
de yaşının ilerlem.iıı olmasına rağ
men başı şarap dwnanı ile bu
hıtlu herhangi b:.X erkeki çile -
den çıkııracaJc .ban:ketleri esir -
ıtemiyerek lıe:llİ4 wia'e oturdu 
ve... Beltlenıned1k b1r !Aüball.
lıkle yanındaki yeri Ali bin !sa
ya <şaret etti: 

- Siz de oturunuzM Dedi. 
Sabık Horasan val.'si bu emri 

tekrarla tmadı .. 
Otururken o kadll!' heyecanda 

idi ki, arkasındaki sıeniş vastıl!ın 
tekrar ve ~ kımılda:ıdıJ(ını 
duymadı. BUDU yalııarı o. de itil- •• 
&ıti Zü!ıeJde de farketınedi. 

(Arkcıas VGT) 

15 - MART l!Mt 

BAŞ NEZLE 
DİŞ 

GRiP 
SOGUK 
Algınlığı Romatizma 

GRIPiN GRIPiN 
~-

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

·------ ------- ·--------

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cinııi: J.fiktan: 

Tuz ~uvalı a:.aıni 600.000 adet 
Çul. < ba,"1 .bağlı. • • 150,000 • 
Düz lıeya.z kanaviçe • 350.000 melıre 
c~ • . 00.000 • 

I - 14,54 aruıl'lik 6X8 telli lı:anaviıçeıden 102X70 eb'adında ~ 
j.inal kıalJWt>e diJriltmiş azami .50().()()(). adet 1ıu.t ÇU'7aJı iJıe yukarıda 
miıkıtarı yazili çul VlE· ıkana'l"içeler 11.Yll aıy:rı par.arlıfu:la satın alına-

ca:Jııt.ır. ... - ' ll . . n - Bu mabıeme içizı idarece alııreı:l:iıtif llı('ı!nı.ayıp .,.,ue erı -
rak mıılkabfilndle. Entersatjaıbl tıakaıshı ödıeıneook ,.., 't>ıkas muam.d~ 
ve tıiriıni ve faizi lıdaırt'Yll ait olacaGl:ıtı;r. . 

m - Bede~ altüu.sul tesvıiye edıüıOOk Ü'l-ere ambara taJim şar-
tıiyl.e de fiyat tekli! edilwfıir. .. .. 

IV - Pazarlık 20/III/940 1ıarıih.iıııe ras11h:v= çarşa:mha guııu s:ı
at (10) da K<ııbM.a,~tıa Le-vazıan V< !ofı.ibayaa.t ..;ubesinde'f\i rumı ko
misvoılurıda y>apıılacııktır . 

· V - Şıır.tın2m.,. ve nürnuoolıer la' ~ me-..oktı.r ı;uıbedeoı a.lırur 

bilir vı _ İs1ekılileır'.n tcli'.if ec1e~ fi:yat m.erinı.bı yüzoo 
7 ,5 tımııiınat &k.cele.riylıe lbir.lıik!.e m.?21kfır llrorni.""Vona 1!11Üracaaıt:ıarı 
iJ&ı o!unıu.r. cl 96h 

ISTANBUL 
Tahmin İlk 

'bedeli tem.nat 

l ELEDi YESi N DEN 

218,16 16,36 Fa'tih yangın yerindı? Ki.rnınsti mahal1esinin aıld 
Emirler hanı soka.ğı.nda 2.6,118 metre murabbaı sa· 
ha;ı a.rsa. 

156,28 ll,72 Ak~arayda Mesihpaşa mahallesi.nm Azimkiır soka,. 
l(ında 35 inci a.dada 44,65 metre murabbaı sahalı 
arsa. 

27,00 2,02 .A.k»aray yaırı.,"'?Tl yerinde İnccbey mahalle.;inin inkı-
lap sokağında 62 tıci aıdarla 9 mc<t:re murr,,!;oaı sa
halı arsa. 

45,00 8,.37 Aksaray yangın yerinde Mim.ar Kcmfılc•tin mahalle-
sinm Az;ınıkiir sokğmda 26 tX!ı adada 18 mtı:re mu
r allbaı oahalı arsa. 

235,00 17,63 Aksaray yanıgın yerinde Çakırağa mahalles:nde 1368 
ha.rita numaralı arsa arkasındaki 47 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

Tatımın bedelleri ile ilk teminat miktarları yuk da vazıh arsa
lar satılmak üzere ayn ayrı ru;ık arttırmaya kom.umu .ur. Şartnıv 
meler zabıt ve muamelat müdüdüf!il kaleminde görülecektir. İhale 
20/3/91-0 Çaxşamba günü saat 14 de dalmi encümende yapılacaktır. 
Ta:.iplerin :ık tcrnılnat ına.kıbuz veya mektuplan ile i.hale gfmü mu-
avven .o.:ıatta da.imi encünıende bulunmaları. (1700) 

İs!.anbulA.slıy.. 3 üncü Hukuk 1 
iM<ı:lııkemesiııdc-n: 

Beyoğlu Niifus Mcnııırluğun
dan: 
B~"OğluTarl.:i!OOı;ıH~ı.Ahmd 

scılkak 10 NoJı hmıeıde otıuran ve 
!Bey-oğlu Şa!lıkulnı mııfrıallesi Kü
çük Hendek sGkaık 68 hıamede 
müscccal HMna İlyas Pl:ırih&n 
oğ:l.u M · ael Erotik İstanlnı.l On 
Birinci Hukuk Mahkemeı;inin 
18/1/940 gün "e 939/490 940/50 
sayılı kar.ariyJ.ıe soyadı Emlk iken 
Helvacıyan &arak tashfüi ıııeo ka
rar ver.ilmiş olıduğı.mdan ~ .. anUllll 
medoohrin 26 ncı mııdd:si mud· 
blnce l1fun olunur, 

ZAYİ - hiba.nhul. İl1Jıalat OOm
~ Mii.dii.rl{i:jllünü.n 75383 sayılı 
12/8/939 güıUü Gümrii:k rr .ııktJu
aı ;ıre bicliikte 6/3/1939 günlü ve 
r.05 Osınanlı Ba:nıkaııı, 2/8/939 
tarih 64854 Sel.aııik ~l kam
~ 'boırlı:ı:ııl.a ;fJe 'bİTill<Jt.(ı kay-. 
bolduğuıııd:a:nı -yenilerini çıkaıraca
;tımml.an eSkiler.iıııi.n lıiiıkımü ol
~ beyan td.r~. 

Komiaycm kontıuın 
lmı.et Oııadia ve periki 1stanOuZ 

Bımıatan Han No. 27/ZB 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KIS~11NDA 

16/3/940 Cıı.ma günu a~auu 
Saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
K O JII E D İ it 1 S 1\1 1 N D A 
15/3/940 Cuma ııünü ak.şamı 

Sa at 20,3-0 da 
mm.re.ES KENDİ YERİNDE 

&<)'Oğiu A=alı .Mc;ci:t Y ad.ıar 
apa.r:'.ıma:ı:ı 23 No..da muıkim Nihad 
&ııai 'V()'kil.i aıvukat Yusuf ~ 
nan "e Hüsnü Nuri taraflarından 
Beyoğlu Su t.erazi&i &Olka.k 33 No. 
da sılıkin Jeızya aley;hine 937 / 
44 ıNo. ile a.ı;ılan boşanma davar 
sındıan d.l'.Jlayı l{>yalbeın iıcra kılı
naın talıki!k&t ve ımıuhakeınftii nıe
chlCEBl:ıırle: -Müıcldcl N ilıaıdm dllı
mJtıt.iğl şaılıiıtla- tar.atlar a.rasınrla 
~ .ı:'flÇimııizlia< mevou!t; o -
duğımu ve müddeialeyh Jeızya -
nm QOC.Uğtınu alıp Bulgıı.-iStana 
kaotıığmı iıeyan ve i.fa<le eyl.emc
Jıeri:ne nazaran evlilik bi.I'Jı>ğin:in 
ldamcsi lımilriuısı2 hale ge]di,ğin
den ve wafların tekrar barışmıar 
Lan ihtiıwııll bJınadlğın.a ve ltu
ııur ve bıbaham her 9ı:i. tarafta 
alii~ kamı.mı ıınaıhlreıne ba.
ıııll o1ımasma meibni Ka:nuınu !Mıeı
doninin 134, 138 ve 142 nci mad
deleri mııcibincıe lıışrtııı.a1ıen-m.a 

ve bir seıııe müıddetle ~ 
~ w lkeyfiyatıin ıfescilirıe 

w ııOOeş iEıııindeki QOCl.1llu:ıı. "e 
ıoüneş Bıniııdeki çocuğun velAye
ıtini iıfa. eıtmek üzere baibaya tev
di.ine ve lıWenın~n di>layı 
iStirsllı: hiıısesi ~ine mahaJ 
~dair 27/3/939 tarihiJır 
ıde verik!n hükmü havi 939/539 
llll!YJh Sıfioın müddei.ale!Yh Jenya
mn meraldlır iık:ımatga.hını terle 
..., yeılli;.in.!n <i. meıQbırl buhı:nıma
mna mell:mHıuıkuk usulü onuh".ia?" 
melieri kanımım.un 141 in.el anatl,
desine ıbevfiıkall ilıBt>EUı tebliğ! 
ten.siıp kılmınış ve bir sureti de 
mııiıikemc di.vanhımes!.n.a talik e
Wlmiıı ok!~ truı l.hi illtında.n 
itfiı,aren 15 güın zarfında mıüdd.ei
ıılevb JerıyWın temy.ia.i dav:a e
ıd;?bileceği ıte'hlig makaıınına ka
im ol:mıilı: üw.re ilUin olunm. 

---
(25200) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat O.. 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer:, 

SON TELGRAF Bas.ımevi i 


