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Almanbeyazkitabı 1İngiltere Ve Fransa Ablukayı 
heyecan uyandırdı Daha Şiddetli Bir Hale Getiriyor 

Nazi matbuatı birleşik AmerikaAlma~yanın bitaraf. devl~tleri tehdit 
Hükiimetini Avrupayı harbe etmesıne karşı mukabıl tedbırler alınacak 
sevketmiş olmakla itham ediyor Türkiye ablukanın kuvvetlenmesi için 

Amerika bu iddiayı reddediyor 
~ """"''•• ,,... .. 

HARBi ÇABUK 
BiTİRMEK iÇİN . 

Naziler 
•• • 

numayış 

dün K.openhag'da 
yapmak istediler 

/nBilter• il• Franea bir 
laraftan aelceri haz.ır

lılclarına d•rıam eder• 
lcen dİf•r tar•ltan 
ablulıoyı ıiJd.tl•ndir· 
mel•ri, ha r b in müd
G•tini •"' a l ta c a le bir 
l•dhirdir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
R ~ı:ııt c a.. .~ıısıı. "' ...... 

1 

U mımlarda, har\ıi, pttikçe 
artan bir enerji ile idare 

etmek için yeni tedbirler alıyor- l 
lar. Bunların ba~,nda, ablukap 
ilaha 4iddetlendirmek geliyor. In
liltere Bahriye Nazın Çör~il ı;on --~·-"' 
llutkunda açıkça söyledi: 

•Gayemiz sadece harbi kauın • 
"141<: değil, ayni zamanda harbi 
111Ümkün olduğu kadar kısaltmak
~t. Bunda muvaffak olmak i... 
rtn, bitarafların Aimanyaya yar
dım etmelerine mani olacağ1z. 

Bcrljn., 1 (A.A.) - İngiltere ve 
Fransa A1manyaya wsı harbe 
ı<lrdijtl takdirde Amerik'34'1ın bun. 
laxa yardım edeceğine dair Ame
rikanın Londra ve J'Qr's büyük 

• 

RUZVELT ---
HER R 1 TL ER. 

elçileri Kennedy ve Bull'ıt tara
fında!ll Fransız ve İnı:ıiHz hükı'.i
met'erine ve Pol'on•·a mümessil
lerine yapılmış olan vaidlcı·e da.j.r 

(Arkası 3 üııcü saııfada) 

•Harbi uzatan yegane limtı, 
li!11ıanyanın bitarajlardan gör
duı)ii ııardımdır. Bu vaziyet 
~tfısında, harbin uzun müddet 
~ ~tıam etmesi, bitaraf:arın hattı 
""•eketine bağlıdır.• 
~-iğer taraftan İngiltere ve 
~ •"'1BanJn ablukayı karaya da 
~eşın;ı edecekleri hakkında da 

•herler geliyor. 

1 
llarbi çabuk bitirmek için, ab

Ukayı teşdit etmenin en iyi ça
be olduğunu kabul etmekle bera-

Komedi Fransez 
artistleri dün akşam 
Ankaraya gittiler 

er, yalnız abluka bu maksadı 
~ınine kili değ_ildir. Vebu ha
~kat, İngiliz - Fransız başku • 
~andanlıklan tarafından da ka-

ni edilmiştir. Harbi çabuk bitir- ı 
tlıek için şu iki şartın birbirini ta· 
1118ınlanıası lazımdır:. 

1-Abluka ile düşmanın mad
:ı Ve manevi mukavemetini za

atmak 
2 - T~arruzla düsmnrun mad

~ .. Ve manevi muka'vemetini ta· 
"""nıilc kınnnk. 
t' ~irineisi zaferi hazırlar; ikin-

181 kaundınr. 

• 

~iitteüklerin, zaferin ikinci 
ti! tnı Yerine getinnek için hüm
di alı bir surette hazulanırken ye
t' 8Ydanbcri tatbik edilen birin
dı ~' daha esaııh ve daha şidt:1' bir ~ekilıle tatbik etmek iıt-
1tı:Ü:leri, çok makul ve mantı· 
d' · Abluka ile düşmanın mad
ı:ı re manevi mukavemeti zaif
te ! . m~dıkça . taarruz edilemiye -
ça gk gıbi daha iyi silahlanmadık
Y~d ar~da ve havada da Alman· 
tlıadan Ustün kuvvetlere sahip nl
lıu ıkça yine taam1za ~eçilemez. 
'ar~ladr da taarntzım iki esaslı 

Sanatkar l\Iari Bel'in şehrimizden ayrılmadan alınmış son resmi ... 

-· -
ı ır. 

(Arkası 3 üııcü ~a~fuda) 
ABiDiN DAVER 

Şe-hTimiZdl muıvıaffaikı~•-ıt.li 
temsiller veren Kamedi Fransez 
arıtistl.eri dün alks..ım Amkaraya 
hn·re<ket tilımış'.enhlır. 

Doot \l'ClmülıLdik hülkı'.imet sa.n'
aotıkfuı acı dün S.~3t 15,10 da Ü-

~-- - - -- -.----------ı 

Yoran ikdam' da: tiyatro tenkitleri 
~0L1ERE = J\IOLYER. İN ·LE l\IİSANTHROPE = ADAM
l{Q;.,,~ERiNt ŞEHRİMİZE GELEN •COJllEDİE-FRANÇAİSE = 

L 
"u..ul-FRANSEZ· ARTİSTLERİ NASIL TEMSİL ETTİLER? 

_ Y a%an: Seldmi Jz.:ı,ct SEDES 

nıh ,ıtcye ~lınişlcrdir. 

Bu ziıya.ret müııı:-.s.tbeıti_}~e öğ
leden son:ra F.wkfülelerde tedxi -
sat taıt.il o unm'UŞ ve taleıtı·.ı e.
m.u lke.ı: hoı.ür;c t.o!l31imınıık arliSt
Jeri tez:ıhür:ir.Jo.ı knrş>'.mmşl':tr -
dıır. 

J<'ı·:.= aı'1Lt c-ri holde poetiac 
temıs<ller vevm~ er ve şiider o
kum l<L dır. SürokJ; :ı k!;Şilaıı:a 

kru-ş:lianruı hu şil.rlCT bl·tince Ma
li B : iJ,~ bazı a>>tisC.er rdktör 
C· on .1 Bilsclin odasına çık!nı.,,lar 
,. bir müddet istirahat etımiır 
erdr. 
MUteaık.iben l('e?lçliğiın. samimi 

( A1'1msı 3 üncü 3ayfada) 

Boğazları Müttefiklere açmış değildir ! 
.., ...... .. ... 

Sovyetler 
siyasi bir 
taarruza 
geçecek 

Karelide bir Cumhuri
yet daha kuruiacak 

Londra, 1 (A.A.) - Da:Jy He· 
ra:.d gazetesinin yaroığ;na göre, 
Stalin bu sefer siy~si ohnak üze
re yen.i büyük bir taarruz hazır
Janıakoo.dır. Bunun da hedefi Be
sarabyayı Romanyad~n almak-
tır. 

r ...... ...,...,!· ~ ,, • . . ' , ..... -~- ... 
mı.yan ;.J. <!r.ı~•ry" ·st sı~awttır. 

Moskova, 1 ı ... .) - Finlan<l:
vanın son sulh muahedesi ile Sov
yeUcr B:rl~ıne tcrkettiği aı·azi
n.n •Kareli - Fi.n, federe oosya -
list Sovyot Cumhuriye!b namı al 
tında Sovyetler Bir:ijılne ilhakı 
hakkındöki kaıııun projesi, yük
sek Sovvet. mcclisı tarafmda!ll i1' 
tiıfakla ıtasıvip ohmmuştur. 

Helsinki, 1 (A.A.) - Finlan
diya ile Rusya a.rasındaki yeni 
hudut üzer:nde kfün iki mevkide 
iki memleket kıtaatı arasında 
ni.7-alar çJmıış o'duğuna dair bir 
·~"ia deveran• etmek!L>dir. 

B. M. Meclisinin 
dünkü içtimaı 
hıkara, 1 {A.A.\ - Bugün 

Büıvüik Mi·i et Meclisi Dır. Maz
'lıa·r Ge!unen n lba.<!kanl ığınd:JJ 

tığı to">biJjl]tıda Van gölü scfa
ln işletmı_, id:ırcsinin 1935 vılı 
kat'isL'le ait Divnnı Muılıasebı>t 
mallb-~tasını tasviıo d'.,'TJi.ş ve ~ıa· 
vni mıüna:.1<.alatta kullanılan mah
rı.baıt; \ ' yağO:arın resimlerinden 
muaf tu.tu1onasma ırnlttc<laiır mu• 
kavelenin k3'11uın !ay• hasını da 
ikinci ı .üzııkcıt:ı:;ini yapaı·ak t.a!>
vip eylemi..<rtir. 

j 

Garp cephe,.,ndeki Fraıı.,z kııvvetlerınin jaaliyetinden iki intıLu. 

Almanya Ziraat Nazırı iptidai madde temin 
etmek Üzere bugün Balkanlara hareket ediyor 

Loııdra, 1 (AA.) - Royter A
janısı l>i.Jdiriyo.r: 

Türk:yenin a.blukasıntn Ktra
<!en.j7'Cic ta.kvjyesme hadim ol -
maık üzere mütıte:fi.k filokırı.nın 

Çanaldkakden ge:;nıesinı kabu 
ettiğini idıdl a eden haberler.in ta
mamm asıh;rz olduğu sa! iılıiyet
ta. kaynaktan bildirihn ktedir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Fransada Komünizm ve 
Hitlerizm ile mücadele 

Reyno dün~ü Kabine. toplantı
sında alınan tedbirleri izah etti 

Yeniden dört Harp 

P~is 1 (A.A.) - Nazırlar bu 
sabah Elyscı:ı'de. Lelbrun'un ı'i -
va )t;!llde ict rrna cıtıınişlerdir. 

Ba.wekil Rı ~'Ilaud, yüksek şı'.i
.ran11Z11 28 m~ .. ta vaptığı müzake
rat haikkli:tla J\' azıtı'c.r heye.tıne 

K o rn ite si kuruldu 1 

malıil"ı;;.t Hrillkleı sonra, Fa-;.n
sada "ıtoıJ.an koınünlznı ve Hii
!eri2nı pıupaııan<lasi.y e mücade
le e<tım<~ üzere alı.'1ımu; te&bir
leri :iıanam eckn mütemmim te-

(Arkası 3 üııcii. .•ayfada) 

,,.,. .... 4 .......... .................. """"' 

130 Cüzütam 

43,000 Zabit 

500 Tayyare 
Amerika harp filo
sunun büyük manev
rasına iştirak ed~cek 

Nevyoo-k 1 (A.A.) - Amertl<a• 
nın },·arı fi!OSU11'Wl 130 cüzi.itam.ı, 
Amcriilrnrun şimdive kadar yap -
mı- o!duğı.unan'OW'alann en ımü>
hianfoi yırµm:tk üzere Büyük Ok
yanus salhilk~ kiiln San Pt'<ib 
il~' San Dle<'~'dan ~e havai üıJsü
bahrisinıden il;ıaıı.!ket edecelktir. 
Bu manevr<>la.ra 43.000 zallıit ve 
efı '.lıt ile 400 dtmiz ve 100 kara 
tanmesi işthak edecektir. Bu 
iki hava f.iloou, Büyük Ok(yanu -
sa biır m>.tvon le kıınetıre mur ab
baı mesafe ür"":·c·· e ceve..:ln:laır 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

''Lion - lVIelba ,,nın iki 
müdürü tevkif edildi 

PASİF MÜDAFAA iŞLERi 
.. 

Dün vilayette Amiral Mure
nin iştirakile toplantı gapıl<l:ı 

Sw;lular diınku celse esnasında .. 

Aylm< istih.Wtlecinden !"21.a 
milııt.arda şe.1<er depo e~ su -
retiyl e Milli Korunma kanununa 
mııilııalı .f haNlketıteıı. maznıuıı>m 
Adı .. r;qye vı.:r~ en Lıoo - M~Jba 
şekerleme w ka.ramda fabrikası 
mes'ul. müdüriod K°"tantin M.
llopw os ile Yorgi Amastidi'nin 
nıullıa'kemelerine dıiin Asliy(;" A],. 
tmcı ceza mahlmı:r.esindc baş
,rnmıştır 

l\foznunlaıı 3 vcıkı '11.tıri n>n hu -
ıııı.riyle okı.ıı.'llan iddiJııamede, Li
on - l\lehba fabıriıkasının a;ylıik 
istihlakin<len fazla şelker stOO< et

mek oıuçi:ıte ve Milli Koruaııma 
kı>nı.rnunun 32 nci matldesi dl'I a -
Jetiyle 59 rmcu maddesiyle c<ı· 
za!aıı.dmlına.ruı • etaıiyordu. Eh
;; vukuf okm.,.k deJ:ter !er üzerin
de tetkikat yapmış olıiııı. MaCiy~ 
varidat taıhak!&ıık ımemuru F ;. 
din rapon.mrla da stok miık.tarı -
nm ;ıc-çen senenin ayni aylaJ'lna 

(Arkası 3 üncü sayfada) Amiral Muren diıııkütoplantıda .. (Yazıo;ı 11. nci sayfada) 

\ 
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s A 
M. Sami Karayel 

Şehir Meclisi 
Dün içtima/a
rına başladı Genç Osman, Lehistan ile mu

arebe etmek istiyordu. 
Yeni yıla ait belediye 

bütçesini tetkike başladı Fılkaıt, Stlbn Osman bü.tUn 
bu dedi looduitara roiımen ~ 
ğiıDden şaşmıyor, YaMUZlıar, Sü -
~ ırfüi lım>eıkıet edııyor .. 
Devdtin tıık tbaşı alımaık cstizymı

du. 
Ukıma da Genç Osınamn 
~ ..ıdi. Çfu:ı'kü p~. ta
ı:ılki ıiı!tı:r:liıyc cicalini:n aıey;:LJklarım 

lııeooı iı;fi. 
Pa,dıiş:ılb ın tec~ ahval~ 
~ tf:z.zaıt kd.a çıllmınsındıan 
tıoşı:ıı.ııt ol.ıruyan aıhali ve Suıiıtan 
Oaınana lkiıılrışı tıeveceim beslıemiı

~ 
Padişalh, groe r.ıündüz şehri 

devre çil=, ~ kı!yafet ile Ç&'l

ı;ı. ı:ııım>r'larda dolaşır, Şehir da -
bjjıj:ııde her şeyıi tıe.oesıms He. "" -
~şiddet~. 

Senalendıerılbeni başı, boş iSte -
di!kJmıi gm b.aıroloet.e aıhşrnış O -
ııe.n ~ y eniQerıi wrbai!.ar'ı.. h-
pılıar .. R.cı.Jı ber.ıJıegam w ı:.ın,.. 
iııw:ııo çörrez 1eri olanı şebi.- mlkıı 
padişaılnn nizaan ve i:ntitum ha.
llWlllildı gösteııd)ğiı şjr!!delJ ~ 
mi;Joıt3I'dı. 

Geıı.ç Osmaııı, L<ibiSta.n llıe mu
baırd>e etımek .Stiıymkiu. Sı:clh 
lllılkllİfiİ j;çtin ı;el.en bir LEiılislw:ı e'-
9si pa-yıita.hta gi.renıiyerek hiç 
tıGı- şey Larar1;ışt.mnaıksıızın Kü - 1 
çiik Qebıık()('(]len ~-· 
SıMtan Osman, vezirine şu il"a... 

dede buluııınııı$u: 
- LelıWtım taırafındaıı:ı suı1ih için 
~n eJ,çzyi da. illiı;ıioyyeye koymaı
!fllllZ.. Def o1uıp ~ .. Hudud'u 
ljıik;.ıııım çiınıdo böyte bil" kefere -
-. mev'C'urliyeti.ne lürum gtir
maın. (1) 
~ e;lçl.si, Siır Con Eyı.r kra

lıiçe Elızaıbet zaımamııda g<\ÇW 
bi:r muame:ed:en d'Olayı Qsm anlı 
ia:ı:ı?aıraıtocJuğu ille LeQUstan hii -
lltİ:lıDelti. arasında suJ!lı y.aıp:ı.ıoı-m.a 
~ ıutunek istedi .. 

Jl1ıçi, parl'. şaıha iug:illirı kralın
dan bir meıkıtup 111<>!1di. Bu melk:
~ Lıııgiıbz malı cııev;w aıli:Y
ıyellin Lehistan hiikılmel:i. ail.ey
hinde'ki bldr.leıı.m.dien vaız geç -
ım.si:rııi 1ıeklıif ~·}ti.Yordu. 

Falldat, ~ Kazaılc1ac ta
ıafı;rıdan Hc.'<l~ birde dewst bildu
du dahiline akrn yapmalı>rı ve hu
dıııt cçiııııde dolaşınalaırı. oooot ibb
haıı: edLoo:ıl< İngüiz kıMlııra ce
"""P V<'ır1i...di. Ve İng,ilıizlıeri;n, tıa -
""'6JUlt telk1riifi 'bu su atık reıifu
ilıı.mmuş CJldu. 

Swtan Osm<m, L&.ıista'l'.l. sıefur:i.. 
ııııe kaıt' iı)"<oU e '.karar veırımıiştv. Se
fere bizzat iŞUiıralk edecekrtıL 

Vüzera ve ııical p~ın se
fıeırıe ~1iiır<ı!k: eıtıınemwini tavsiıye 
.ıtıtiler .. Lliki ıı, s~ 0sına.ıı ı:ıu 
~ şilctieıt'le ...00.tlet.ti. Ve şu 
oov...bı verdi: 

- Ecdaclııın, a6ilııerllerimı ba
emıdıa muh:ı<r<OOelere iştiralk edıe
P!lk zilfer.Jıeır lc..._,,,,,.ış1"'rdıır. 

Genç Osmaiı, dediğim yaıpıb. 
Vıeı ~ına da. şu :.o.-.aıdledıe 
lbıllu.ı:mıllşw: 

- Olağl lıüımayıı.nu.:::ıu Da"'-lıt 
paşaıyıa .kıuır .. 

Su eıı cir ü.zeııiıne seıoolk.ııdenbezi 
ıpadiişah seferi g&ııniyen İStaııbu1 
lıııiJrı Ot.ağı hUınaıyıu,nu seyre çıllc

ıtı. ~ otağı ""' t\ığları 
Davut paşa saılırasına dikilldi. (H. 
1030 - M. 1621) [2] 

Genç CAıınım, Daıvu.t p,,,,ada A
oa.:Jıaju ordusumm gelmeg:ni_ beilı:-

' [ 1] V ened:ik hiilıiJıası. 
[2] Naime..; 1030 H. 7 Cemaziü.. 

llhır gösterir .. 

EDEBİ ROMAN : 9 

- Hava· Osman Bey, billyo
rıum, ~i düşümniiyorSUDUZ. 
}'d<:at ul5un si.z istedieiınizi düşü
n ünüz, yalnız üzülmeyiniz ... Si-
2 , e!eml., rnaıhzun görmek beni 
h~rap ediyor ... Ei(er size biraz tıet
sel lı verebihrsem ne mutlu ba • 
n a ... 

- Sen ne cici kızsı:n Şefika!. 
Çenesinden tuttum. başını bi-

r-az havaya kaldırdım, dudaklıo
nma doğ.pı çektim, uzun müd -
'd.e:t dudı>kl'aırma baktım ve ... Çe-

1 

!le~~a:~~oltnnek haklkıno 
haiz de•;Jim ... Hayır, gön.l&:ı baş 
ka Y"'rcıe i.ken onun gönlüyle o
yuncak g;m oymyamam. 

lıeıdJi. Levaızımaıt.ıoı iıhzao· eyledi. 
Oooıaııilı ~ ~ 

n.iha;yeti:nrlıe ib.a:r0kıeıt eylıedi. Na
m:ı.a rtaıillı:i OOrellreti ŞÖ'/i1e amla
t~: 

.... c~ yeı:OOci 
güınü ki :ınaılı n.isaın m. Otaık 
ger<kınu ll'.iıtıaık Davul.p.aşa sah -
ra;ına ~ dal."\IZ ~en 
SlClllra loenodiJ.ri dahi mücahlıdilı1" 
kevlkelbi şumar iııe asiıtanei saa
dett.ıen ırnıiisu, ü devlelıu'iclBıl 
Ke Oıta.ğa ınüzıı:. ~!)111ed:iılar. Her <ta
rat'tan leŞker zaferi eser fevc 
.feVl: geli.ı:> oocfı.ıyu hümıeyuna müı
liiki o.ıl.11!.ar. Pir !Mdımet paşa 
d.aıııüı!s:D\a;na muihafazas.iıyle me
mur ohııp caına.zülıfilıınııı yttmi 
~ giiirii .saJ'.tıvafü lcüwof 
ve sııhavaıt.ı ouım'a lkırilllldı. Kü
su&tan evve'l ve saııra biır kaç 
2iine delk eyyamı ow;tısaıtltan 
l'.llfldW o'llıp seıltri ı;dıir güoii bi>
le nui:ısü oılup hınu;.a ilWsıJf """ 
bel'g"ara şü!rlı e1ımellı: kaıt\a tEcv.io; 
aPııınıro.aıını ilken g;ııflet ' de Da -
V'Ult ıı:>aııa ıınem:llirıd.en göçiill'üp 
tö.Y'le lb:ir: ııefıtTi ~ me!l:rlei 
tevoccülh 01anast ııa müınas.iıp idi. 
Lfükiııı., llr.aıza ve lkıa.der llııölkıı:nü
uii icra edroelk idi. Olıv.allti1lte va
ııı cc iiS'"adlaır lbıu se&ıme bir ne -
tice hw-.ile gelmek ~iil:üı. 
Devıu ::ı.iee k.Elfimaıt söylem.iş
ler .... (3) 

Ncima sefer.i.n ıoe ıwre'tile iiıa
:r6kıeıt eWlldiğmi :yazaıı.iken -Ol'!l:ıar 
ya ı!iir dıa j,y\ gü:n, fena gün dJı. 
)il! l>iır iıtilkad llroyun;ı.ı:ş buıluıııu,... 
-ya: .. Sö2rle padişaıhm saoce çJk,. 
trğı .,;;.,, hayırlı c!eğtillıni.ş... Ri -
ca w ~ erenıler padişah se
furdeı:ı ımen eyled iHıı"bi iıalıdıe o, 
dımlenıaınliş .. 

Suılıt.aıaı Qma:ıı, on:lıasiyıle Jiliir. 
neye OOğııu yfuiim>ye ibaşl!adıı. 
İWk büıYillı:: meriıa.1.e Ediırne .idi. 

Genr; Osman, yUda g ~ 
ideıbteıı:ı a.duığu vectır"" ba:zı. lfıuı
ikaıra aıJıaıli µadişalhııı> önüoe çı
kıırak 1balhşi>; ı;,lıı:na.k ist.erluıdi.. 
Bu lı.aJ. evvıeldıeılber.i vaki olan 
'biır usuldii. Padiışa!ljlar sefıere 

giılle:rlke:n ön:ıerirıe çik1a'1laıra 1ıa -
s:rtJııılk ~lerdi. Mafyetıt.e hı> 
Jımıımlac, fuk..-al= dervtşanıın 
pan işaha tıik.aırrüp,erme ıniaıui °*" 
=il< Jı;in 1ıe<1>iri1er a.ıclıaniı. 

Diiııt HiıDltıl.iı dewiş l>ir kıQı>
ııüııfuı a:ı.tına ~amı. 
iBurlları bmse görmem:iştı . M.ak 
aaıtılmı ı:bğrı.ı.clıan cbğrızy.a ~ 
hın atının önüne çıkıına'k ve oo.ıı.. 
ca bıihşiş ahnak idi. 

Padişah, kiQı:ırüıden geQ<.-ken, 
lbu dlöııt H1liit!lli dat'Viş gizlernctik>
led y&Wıı ibiıroeni:J' ,-e çııkara:k 
pailişeıhm önü.ne aıtiliıl.ar. 

Sclt.aın Osman, derv.iş:erin a -
tt.ımasiıyle lb-.ber ati:yle beraibeır 
şwhıyıoclı , Ma.i(yetiı:ıde l:YuiLumıırı 

mıu'lıaıiı?Jar ve Balt:acvaır \kılıç -
}ar.a sımldı. 

Pad:iı;alhın aıtı üıikıekt1. Az !kal.. 
sm dereye düşeıoeia1ıi. SU:tan O&
ma.n bu, Hımtfi derv~rin ha.
ııelke'filetine iıena ha1de g=:ıpla:zı,. 
dl. Dö:ııdüniiın de iboy:ı.ın'.ıaırıınm 
\liUl~uimasııoıaı irade eyled!i. 

iDöııt derviş IDılhl1 paır.a aı:alıım 
derlken canlaırını da var:miş 01-
d\Lar.. Osınaruıı bu harekıatı 
aııd:l.ı içinde dec:li .kxıdluyu m~ 
okkı. Her ağı:ıdan lbir .sörz ı'şi -
~: 

(Arkası va1') 

rJJ Nai:ma., Cilt 2, S.188. 

Şe<}ı.iır Meolıiıslıı.iin nisaın devre
si jçi ima !arına dün Vıa..i ve Be
leıdıiıye ıreisiımı ıı Lutfi Kıırd.a&m 
bir ııııı.J!lk;u ile ıbaşlaınılıın.ıştır. 

Vali; bu içtianam ba;;lıca mi1-
zaıkereıf.ni yani :rı. lbüıtçe&niın ~ 
kil edeeeğ ni söy liyerek büı1çe
niın i!Y'i ll:ıazırla'lllllıası için lbu dev
reye ikaldıi(ım l:ıtcıyan etm.iış ve 
ŞU'll.lıaırı söytlıeıniŞt.iır ; 

•- Tahattur buyururlar ki 
1939 mali yılına ait varidat büt
çesi geçen yıla nazaran 1 mil
yon lira fazla.siyle temin olun -
muş ve bu mwıammenatın be
hemehal taJıakkuk ettirileceği yo
lundaki. vaki olan maruzat ve i
zahatım üzerine de tasvip o!u.n
muştu. Kaza kaymakamların~n 
in.zimam muavinleriyle hesap if
leıi tefki.l<itımı=ı büyük bir 
azim va imırla. ve sıkı bir takip 
ahsilatla 939 yılı varidat bii.t
çesi muhammenatmın bugiın ta
mamen tahakkuk ettirilm~ oldu
ğunu memnuniyetle anederim. 

940 senesi bütçesi tanzim ve 
hazırlanırken ahvali hazıra do~ 
yisiy!e varidatın artma ııe azaJ.. 
ma sebepleTi de eh.emmiyetl<ı 
göz önünde tutulmU§ ve b1U>1m 
neticesi olarok 1940 varidat biU
çeai 1939 varidat bütçeşine 'lıl>
zarwı 557 bin kiUur lira noksa
niyle teklif olunmuştur .• 

[MliiJOOaJı:.iibeo yeni lbiiıtçeoıiıı büıt>
Qe encülıneııı ıııde te1lkilk olrunma
sı ve cuma günü UJıplıaımlımıası, 

lkaıı-~. Evvelce de 
haıber venfiğmz gilbi yeni yıl 
vil!ayeıt wrid!lt bütçesi geçerıı -
D<ıdan 110,598 lira fatlas:iıyJıe 
5,559,406 !!lira, Beledi~ varidat 
~ ioo ~ y1liıın 008,044 
a'lıra <ı:ıdkmıni:yle 6,300,819 lıırad'ın:-. 
Miasr~ llasımı ise vi]By~ ge

çen yılla ıı=an 153130 h-a frz
l~Je 4,699,079 Uırııdı!r. 

VİLAYET 

Vilayet büdçesinde 

değişiklikler 
iHava tehlı ik€6İnıdcn l=umımıa. tıe. 

sisatı ve ~ için yem yıl 
lbüit.ıQeı=e 25 lbi.tı 'lira iknınıJnııuıt
ıtıı>r. 

İısta.nll>ı.ıl kaı;=kam llronaklıarı
ruıı itefr şi içm heır yıl verilen 
1000 ltiıra lbıu yıll· lb~ ç!Jrnr. 
~. 
~oıı:nk>ra, Prev....OOC -

yomd.a muhtaç hastaılarm ted&
v.iıle'i için de 25 bin 1lla aycl
mıştEr. 
MAARİF 

lık mektepler tatili başladı 
Şehriımi>:d.ek.i tekımi ı ilik oJruılı.. 

Iıa.- 'bı.ı saba.htan iıti!bax-en taıtil o
'iımmuşl.ardıır. Bu ctintlenme taıt:io- ı 
lli çarşaımba Pürı.e 3oadar de -
vaım ede:eıkıti!r. 

İlk mektep talebesinin 
diş muayenesi 

1llo dkuJ. Q<n.ılloJaınnın dişlerim 
ınııuay>me ve icahEdenleri tedav; 
i<;ilıı ıın~lif Sdtı1tlerde cÇoculk 
dili di~r_.;. açııllmıısı kal"al'
lııştJırJJ:tımŞtı:r. Asnca 3 seyyar 
diş talhilbi .İBtaılbul k!aııa V'I! lköy>
)eri;ı:;d61ri tekmil IDı: dlııııılılıan ge
:ııeırelk d:iış !!llU:>yeonJa ve tedaıvisi 
yapacaki_oarillr. 

-3-
- Ne yapalım? 
- Ne konuşalım. 
- Peki, başla 

•Son esen. 
Yarın sinemaya gidiyoruz 

değil mi? 
- GidiyOıruZ. 
Şe1l ıka siırıemaya ~ istıet

yino~ lbi<rrlen'biıre NeroNıni hıııta-
lad!ını .. Artılk bizi aııayııp soırdıu
ğu yıdkıtru. Gelızrıı>yıcxrxhıı.. Biır ıbur 

- Artık gidelim Şefika... çu!k aydaıııl:ııeri yfü:üııııü giinıne-
Bir '1€'V söylem€di. cS:Z bilir- miı;ıtim ... Saı:ılki iQmrlen geçen -

siniz, dernek ister gibi bovnunıu llı: ıri aın:hyaeakmış gibi, ııınne-
büktü. KaJ.ktım, ei::ı>den tutup me: 
ka!dırdıım. - H aydi, Nermine gi.dehm! 

Kol kol.a yürüyoruz. Di)ı.ıını!Y')il1Clum. 
__ .. _ S f"'-1 '"-.. ~- Bir an a:lclııından gecti: Sanki Zaıv""'-' e """'· ... """.Anı ikeıııdıiı-

sınıi sevm"";";..,; bildiği halde yaiJın:z g>t.oom: • Siııe mısafiır ge.1. 
~ ,, dim!• Desem ne oJ.urdu? .. 

razı, her ı&ye razı ... Hıaılbuki ben N tımni!ııi ziyare+ elımeınıien 
ııııe kakkı.r hodbmim. .. Nasıa nııa:ğ- daha tabli !hi,ç br şey ~az-. 
ru:rum.... O ~ kı;ı; hın:v-aıbınm dı. Bıırııa · ıraıııını.: ın g:idcııııiyece -
±ama:tı-ıilıeı ~ahımrısı~~ ğ,iımi ~um. Kapı~-.. ka.-

Fakat ~~-~inl:i;ği.- dm gif!ıstm !bile elıiımi uzatıp 
~JIY] Qallamryaıc<ı.ktam. Fak~ 

min cE!ZaSmı mr Jı:ııç sene sonra Narııni;ni de özled! ğiıın muıJ:ıaikJk.aık, 
çe&tm.ı. hem. de çQC: çektim tı. Bel'kli, ona ~üf ederim Ü,-

,. .. 
Soğuklardan 

hayvan tele

fatı fazla oldu 
Telefat bazı yerler
deyüzde 60 ı buldu 

Bu sene me.mleketi:mizde 
mütWş soğuklar yüzünden hu
sule ı;elen hayvan telclatı tes

. pit edilmektedir. Birçok mın
takalarda yüzde elli, altllllŞJ 

. bulan bu zayiatın umumiyet 
1 itibarile yüzde 25 - 30 kadar ol
duğu tahmin ohınmaktadır. 
Diğer taraftan birçok hay -

vanlar soğuklardan yavrula - ı 
rtnı düşürmüşlerdir. Bu yavru-
ların derileri piyasayı kapla -
mışf:ır, çjfti 30 kuruştan satıl- ı 
maktadır. Bu zayiatın bu sene 
hayvan ınikta:n üzerinde mü
essir olacağı anlaşılmakta ve 
telafisi için tedbirler alınmak
tadır. Bu halin hayvan ve et 
fiatlannda da hafif bir yüksel
meyi mucip olalıileceği sanıl
mııktadır. 

İKTiSAT 

Milano ve Budapeşfe 
sergileri 

Budaıpeştede açıiacak beynel
milel sergiye i:ştiralı: ederek tfic... 
carlaırımıza dü.n. rnıınbtkı> tiea<ret 
ıınüdürü Avni taıı-a.fmdan izahat 
verilıniştiır. Daıha evvel açıl:acak 
ol:an Milino serg:isjıııde teşhir ecı;,. 
lecek malJim-dan btr kıs.mı d-a, Peş
tliye :riJdeın~eceklt.i'r. 

Re:r iik:i ~ye Jınm;,,,,," taıyiıı:ı. 
edilen Ticaıret V eldllıet!ı standar
dizasyon. ıınüdürü Faruık: bugün
lerde İta.lyıeya gidecektir. 

Tiftik ve yapağı standardı 
TJtik ve )"'4'a/:ı ırta:ııdardixas

yon n.jzamnamesi dün mer'iyyet 

mevkiine girnıi$tir. 
Ticaret vı~ ~ ed:iill

ın<»:ine müsaade edilecek tiftik 
<e y.tpa:ğı]ar içİ!!l tespit ettij!i tip .. .' 
l'er bilıtün tüccar<.hıraı ,bi.ldiriLmiş

tir. Bu tipler Samoun, İzmir ve 
Mersindeki tüccar l.a!'3 orl\kırnı 
mmt:a;lm ticaret müd:ürlilltleıi v~ 
sı1ıaslıle gönd~tir. Bu tip
lerdeı başka maJJıa.m fuxaç mü
saıades> veriı!miyeoektiir. 

• • ..... • 
Küçük haberler 

. -
ita/ya 
Mallarına 

Zam yapacak 
9 38 ihracat fiatlarımız 

tetkik olunuyor 
;İitıaıliyaın lhülkUıneti lbütili1 mem

:ıekellle:re göı:ıdereıceiil ınedi:W.e -
ıriın fi:yıaıtlanını !ıeSb:iıt Jı;m J:ıu -
suısi lı&r lbiiro rta;iki ı ~ıtıniŞl.ic. 
Düıo allıkaıdaırl.a:ra ı;ıclen lbi.r ha -
OOre göre , bu büro Tümyeden 
938 senesinde ltaıliyaıya iihcaç e
di en nı.aliaTın fiya1J.a.rı:nı 1'-&ıit 
etııneıl."tedlr. Bıımd!arı SlltJJl'a o za,
man!l!:j, fi)"atlaır iJ,, buıgıünlkü fi -
yaıtlaır arasuırlatki f~ııl;ı mey -
d ' çılkaıraoalk lı oıe göndereceği 
m . . • a a(V'lli mikıtanla zaımılar 
yupa, "1Jlır. 

DENİZ 

Limandaki Suistimal 
Liman işl;etmesi umum mü -

dürlüğü.nde bir sıriistirıuıılı mey
dan.at çıkanlıruş bir memura iş
ten el çekt:.rilıniıştir. Y a1nız sui
:isti:ına.l dün bir sabah garetesin:in 
V117.dıRı gibi büyük btr :iş değ!Jx:lir. 

serv;sin.de çalışan bir me
ımır bundan üç dö.rıt ay evvel li
manımıza gelen Parolios is:imlii biır 
Yunaın va;punına verdiği suyun 
"Bil'aJ.mmı a~ gidıeırdk ah
mı.ş fakat makbuz vermemiştir. 

Sonrad.,,,_ asıl tahs~ıır tekrar 
parayı jstediği vad<i.t i\i meydana 
çıkını.ştıc. Suiistimal edilen para 
da 2415 liradruı ihaırett ' r. Yailnız 
bu vaziyet üzerine su işlerinde
ki diğer hesapların her ihtimale 
karşı tetkiki düşü;nühnü_ştür. Hil
dişe bundan il:ıaıretttr. 

ADLİYE 

Kahvecinin katili 
tevkif edi 1 di 

Cumart.esi gecesi 13eşikta§ İ&
lınle&imie sanda:lcı kMıyal:ığı ya.
pan kahveei Mehmet adında bi
r:nin ölüınile netice!enen Iı.adise 
dün adliyeye intikcl etmiştiır. Ra,. 
sim ve suç orta.klaırı ffiııkk:ı ve İs
mail hadise geeesi Mebtl>et1e kalır 
vede kıwgıı, etıni§İer ve neticede 
Ras:n:ı bıçakla Mehmedi ağır ya,
ralamı.ştır. Mehmet lıastahımeye 
kaldınl.ı.rken ölmüştür. 

Rasim müddei.umumili:kte ka.b
veci Mehmetle .kardeş.inin kendi.
sine sanclaiye ile hücum etıti.kle
ıMni., müdaıfaıa ma.ksad ile Rıasim.i 
bıı;akkıı yaraladığını itiraf etmiş
tlı'. Rasim tevıkii edilm.i;;, diğer
lerin.in gayri mevkıui olaıı-ak mu
hakemelerine karar veııilı:niştir. 

• ~ Beyazıt ~i~t F~esi • ı Bir soygun hadisesi 
Dökn:ıeeilerde yanık saraylar 

civaırındak.i tenh-a sahada, bir sey
ıma ilııi\ıdısc-si olımtl$:uır. Hüıseym 
Nuri, Aziz, Cebbar, Stefo vece-'. 
maı'. adında a:lıtı kişi Maçik.a a!o
büsterinde intizam memuru o:ı.a.. 
mk çaıl ı şı:ı.o Aliyi o civaxd.an ge
çerken cev:r.mişler ve kavgaya 
tu +u <arak biır miktar pa.ııasını al
mışlıaajµ-. 

Y"l'llJıI!da inşa alu.nau yenıi cBeya
zııt MalıiJye Tahsil ve 'Dalı~ 
şu/b...si• 'b D:llasııııın lıışaaıt ve mef~ 
ruşat> bilimi$ir. Billa 23 rıisaııı 

günü ımer.asiırrie a.çiliıca!kıtır. 

* IDvvoüri ılkış.<ııın Dolma Bahçe 
açdkıla:r:ınıda ibiır deniz kazası Q)ı.. 

muŞl:tn\ Sal<ılıadllin i.siım1ı ımo -
tıör lb ır lbıışloa mvtiire ça.rııımııı ve 
kısıooıı ~-. Liman, 
ReiBIJği he.d.ise talbkiıkı.t.ına ba.ş.
lanıışt.r. 

* İstaırııbuJuııı karol:ırrnda odtl~ 
giıbi lkiöyeı:ıiııııde de cBelıeıd:Uye Ebe
J:illı:l'.>ri.. twisi lmraıı-loa$tırıln:nı$ır. 
Haı:ıı ıraııııı:l.arıı iftilbareıı Belediye Re-. 
iıs.ll0 8 imye Ebe taıyiın edjp paa"a• 
laırmı~. 

mil:l!iylıe Şefilkoom s~ma ~
lııifi:ı:ni loall:ruil atıtiıın. 

Ertesi sa/batlı ha va buıluıtlu idi • 
Elvin içiIDOOkilocde lbiT teıl0ş, bir 
giiırülltü, !bir heyecan.. . Tasav -
vuır adilemez ... Ben: 

- Eğer yaığmux yıağarsa gi.
cbrneyiz!.. 

:'.:>od.iıkçe oınlann gÖ2JÜ gök yü -
ııünden a~u.. Bııluıı!a
nın seyırilııı tadtip eı:liıyıor. Amda 
lbiir: 

- lfava açıyor ıt11üjde ! 

.ı. ... tJµ sı yaıkıaıla.naRaık adliyeye ve. 
rilen maıznun.lıar düııı birinci sulh 
ceza maJıkemeslııde sorguya çe-

' !kilınıiı;ler ve Alinin Nııııriye tlcaı
vfu etmek istemesi fuerine ara
larında kavga çıktığını ve Aliniın 
para.lan k,a,;a.rken düşüroüğünü 
id<ilil etnıiş'.erdir. Ewaık tekem.
müıl eılımeımiı:; ~ hakim 
tahkiıkatın ikmaıii için dosyayı ve 
maznunlıan tekra.- ınüddeiwnu -
miliğe iade etmiştir. 

rnefik beıı.l~imrle İnoe\ lbellli 
belinı;iız ıb.ir ilıior.an l'rzıi bıralkım:ış ... 
Bu iz yavaş, yaV'alŞ '.looı>am!YOC, 
fu1tıü.Li1yor, lkaylbd.uyor. 

v aırsıını bıylbıalSıın, 
Artık ana tesadüf ~rtımekıte;n 

korlkuvo:ruıın. Sırf on.a tesadüf 
e1ıınek ütıniıdil}"le lkıa(ııuJ etıtiğiıın 
l:ıu smema seyraru artıılı: beni 
lroı:llrutıııyordu. 

Neden? 

Diy,; haylk:ın')'l'.illlac, arada bir: 
- Eyva:lı!.. Yağmuır başlıyor .. 
Diye feryad ed:icvorlardL 
İlki ay•daınbeıri, baıhoı;eden ibaşka 

hi~ bir )'ktre <;ıJıımaımş ollaın ço -
oulcl.aırın simatna)"a ,l(.i<taneik çıl - 1 

gınlı.kl . aırmı arttıımnıı:ıtı. 

Bu suaJ i~iımde yıllian!ka vıi he
lıe=ııl:aır çiıııerek bilirule hi.ilkıiilıe 
bü tü;n. mıüfekıkereıni sardı ... N er
mini uzaktan düşünmetk, uzak -
taın sewnıeık . G<ınef.'ik, dıadıa doğ
I'USU çoculk..luik du}"gUlarınıta lbeıı:ı 
bunu ;;ıaııı; , uJM, llillhut! bil' , badeıt 
te.aklk:i eıdiyoııduım.... Hean artıık 
onu:n:a yaın yana, h6.e. •baş !başa 
kaimaıkıt.an ~ek İıniJyıQrrlLUm. Biır 
zamaIJll\ar diız d Ze saıaıtleııoe otu
IıUJP lkıcmu\llJtığ>um llııu kadın bmı
de vailtlasılımaz •bİl' ""l:eı lt€siiri 
yaıoıyurdu. Ona ~iımi söy
lıameınelk, chlşünoeleriırnıl. anJ..artıa
mamaık, il ırni dıökıememıek kıailibi
rrtiı üziiıyOtrdu.. 

Evve:ıii bellk.i Menııkşe hanıma 
tesadüf ederim dı ye ikai!YUJ Lıiıtİ -
ği:m çıooukıl:a:rı delli= sevindi:reııı 
Şef1ka.ıım teklifi biırdıenbire ıtıen;, 
lkıoo1kıuttu. Onlımn ru.ş'esioo İt\1-
tiıMk eıcleıııez o:dııım. 

İıç! imde m~OOın biır lhi6 vaır; 
Bu his lbem Menekşe hanıımrliaın 
~alk istiyor. 

IBu bir bu<lllilı: ı>ylıık göııüsm&. 
(Arkası var.) 

Sular karardı •.. 
Uzun bir boy, heykel bir vü

cut, çekme bumn, duru esmer 
bir ten, topuklara kadar alnın si
yah saçlar ... Bir kız ki, görenin 
gö"leri üstünde kalıyor. Bu kız 
1890 da Saksonrn Prensi 3 üncü 
Fredrik - Ogüs evlenen Ferdi-
nan dö Toskan ile büyük düşes 
Alin & Burbon - Parm'm kızı
dır. Evlendikten az sonrJ kocası 
Saksonya kralı ve tabii kendisi 
de Saksonya Kralicıeııi oldu ... 

1903 de im kraliçeyi Floransa 
d.a buinyoruz. Tacını, tahtını bı
nılmus. gönül verdiği adan.ın ya
nına gehniştir. Bu atl:;m mcı;hur 
piyanist Aııriko Toçelli'dlr ... 

Murıiki ilemi, Sahonya krali
çesi Lulz dö Sahı t:uumaz, fa
kat kırk senedenheri d:nıiyen -
leri büyilliyen, dillerde destan o
lan meşhur Toçelli serenodım il
hanı eden güzel Luizi tanır ... Ne 
gfrzeldir o serenat!. •Gel, sular 
karardı - ne sihirli bir an bu!• 

On iki sene Sakso:;yalılarm 
kraliçesi olan Luiz, dö .-t senede 
bu ser.-,, ada Flöransaııın Krali
ı;esi oldu ... •Gel, sular karardı -

Pasif korunma 
tetkikleri 

Fransız Amirali f aa
liyeti gözden geçirdi 
F'rorurnz pıımıf Jroruınıına mi.ilte

hamım Almi ırwl· Mııırıcniın reisl:iğio
de dür> sa'baıh viliyetite ilki saaıtı 
silıeı• wmıı <bir t.oıplıaıı;tı yapJJlmış
tıır. 

iBu içtmı.aa Dılliliıye V elkalcli 
seferlberl'i!k müdüırü Hüı;aıınedkiinı 
ile V :ıJi muaıviıoı. Ha1Uk N iılıad 
İıslıadııul. soU'~lık miidiiırü ~ 
ram Ve Haıva Kmıın~anLJ,ğıınd:ııııı 
ımıiitte'lııaısııs :?Je'V alt iı;ltiımııkı el:irııiiır 
1 aı:ı:lii:r. 

İıQ!.imada şemiıın.iei:n Jıarııt:aJan 
ve pıbimaın re1Jkilk ~
Mutrokı !ben Amixal Mm-en T!ık;. 
s:iımeı giliereı'k: e.aıotrik lliaıresin

de }'laPı!oo pasif ılrorumna 'tec
rübeıl.arinxle bu!umnıuştur. Bur»
dıııııı sonra da mull>teüf ~ 

. ~a!.lıeıriıni Ve .iıtf~ ile ıım:tlıfı. .... 
Mıf el!! '!ieti 1ıat1kiık etııniştia.-. 

NİHAYET 

ALINIYOR 

Nihayet Bonıonti inhisar ida
resi tarafından satın alımyor
mu.ş. Hatta, tecrübe imaiatı
na da başlanmış. 
Nanemolla güldü; 
- Herhalde buna ihtiyaç 

Varm.L.'-• 
Diyerek ilave etti: 
- Yunus Nadi'nin 

boşa çıkmadı! 

AHMET 

İHSAN 

iddiaı.ı 

«Servetifünıın• elli yaşına 
basmış. Nanemolla, Ahmet İh
san Tokgfu.ü tebrik ediyor idi 
de muhaverelerine kulak misa
firli~ ettim: 

Nanemolla - Tebrik ederim 
üstat Servetifünun elli yaşına 
basmış; büyük muvaffakı.yet. 

Ahmet İhnn - Teşekkür e
derim. Fakat, bmıun işaesin -
den dolayı hiç memnun deği
lim. 

Nanemolla - Neden?. 
Ahmet İhsan - A.. İki gö • 

ziinı. Bu vesile ile benim de 
seksen yaşımda olduğum mey
dana çıkıyor. Çünkü, Serveti· 
fünunu tesis ettiğim vakit o -
tuz yaşındaydım. 

Nanemolla - Hatta otuz üç.. 
Diyenler de var! 

Ahmet İhsan - ???! ... 

AVLANMASI 

YASAK 

Avlanması yasak edilen kuş
lar, hakkında tamim yapılmış. 
Gazeteler de bunu havadis ola
rak neşrediyorlar. 

Nanemolla havadisi okuduk· 
tan sonra benden şunu sordu: 

- Bu kuşlar arasında acaba 
muhtekirler tarafından fırsat 
düştükçe avlananlar da var 
mı?. 

- Yasağı mevcut olduğuna 
göre herhalde var ... 

Dedim ve Kırşehrine S<'fere 
çıkan Seferoğlunu yeni bir mi
sal olarak zikrettim. Bilmem, 
siz ne dersiniz?. 

Ne sihirli bir an bu!• diye şarkı 
söyliyenler onu gönüllerinde ta
şıdılar. 

Bugün artık Saksonya :krallığı 
yoktur, Toçelli'nin serenadm1 
söyleyip çalanlarla d;nl:iyenler 
de, bestekfuıı bu şaheser besteyi 
ilham eden göniiller krılliçesini 
unuttular. 

Bugün bu serena<lı ilham et
mi;ı olan kadın, Sahııınyalılan 
kraliçelik etmiş olım kadın nere
de biliyor musunuz? Brüksdde... 
Kmısesiz, yalnız, yoksul yaşıyor. 
Yatıp kalktığı küçük odada eşya 
naınile bir iskemle ve bir tek di
vandan başka hiçbir şey yok. Allı-
11'.llŞ doknz l'~a bir ihtiyar -
dır. Ha tın sonılnuyan, ~'Üzüne 
bakılınyan, kapısı çal.ınmıyan bJ.. 
çanı ib tiynr bir kmlııı. .. 

Bunu neden yazdım? Bilmem
Belki ~atm acı bir dilimi oldu
ğu için. .. Belki de acıdığını için.... 

Hayat bu!.. Güneşli, aydınlık 

mıd.u, gö:ııleri kama~ gün -
lerden sonra ıutar kararıyor ... 

SELAMİ İZZET SEDES 

Vapurlar denize 
açılamıyor 

Karadeniz ve Egede 
fırtına başladı 

·IM1lmmll!Ml, ~ d'enizleı:iıyie Kır 
ııadenmle ş:idıdett!i bir bıbna baw
llamışt.r. Bir çdk vapooolıır 11-

mımlara sığınm,Ş:an:lıır. Karade
ırlrre ç!'kıma'k frıme 15 diril fazla 
vapur boğaoıda hıavarun aı;masımı 

beJ!claııııEkted>ı:. 
Dün Aıkıdem ziien ge1ec€!lı: Ka

mış vaıpıımu ~. Kemal 
vaıı:nınu dıa Ayvaılılkılatn seiball:ı ye
~~ıııe .aııııcalk alkşa:ın üııe:ri gelielbill• 
miŞt.ioc'. Paızaır ı;imü Karadeni'.IJ
deın ge\meııi Wcl.enen Tarı va.
W!I'U d;a 24 saıat rotada dJiin ~ 
mitif;iır. 

Fmt.'!ı:ıa. 'j'iWOOeıı Jiımanı.v. 

sr,ğııruaın vaıpuır1aır; :ôıı:ıtııım haıfifl& 

dilk1tıeıı> oonra ydlıaırmııı cı-ın e
deailclleırdfır. 

AHVALİN 

KARIŞIKLIÖI 

Ahvalin kıırışıklığwa rağ -
men hir bankamız bir milyon 
lİalYa yakın kirr etmiş. Nane
molla: 

- Bu müessesemi:de iftihar 
ediyoruz.. 

Dedikten sonra, il.ô.ve etti: 
- Fakat ahvalin ~ 

tabiri yerinde değil Bankala
nmız hamdolsun faizi faiz, ko
misyonu konrisyon olarak ve 
santim sektirtıniyerek alıyor • 
lar ve yüzde iki yüz sağlam Ö· 
zerine de Uı Y11pıyorlar. Asıl 
mes' ele, ahvalin karışıklığına 
rağmen iş yapılabilip hanhla
nn ka:r:annıal.anndadır. 
MUHTEŞEM 

İNFİRAT 

Ga7etecilik bir tuhaf mes -
lelıtir vesselıim, her günkil iyj,.. 
likler ve muvıaffaloyetieriım 
asla bir güııliilı: ve bir defalık 
kusurunuzu örtmez. Mesela fil 
serlevlıaya bakın; 

•İngilıt:ereıri:n Avrupa ;,,.. 
lerine 'kar~e.k karan bü -
yük bir tarihi dönüm no.lı:
t.aGıdır. İngili'.ere nruh teşem 
infirat sivasetiru resmen tel-
ketti.> 

Bu serlevhıryı benim gibi 
Nanemolla da hayretle oku • 
muş olacak ki, gazetenin inti
şar tarihini ve hangi seneye 
ait olduğunu sordu. 

ZORLA 

GÜZELLİK 

En fada. muhtaç olduğumuz 
şey: Neş'e .. 
. Muhakkak ki, bu bir hüküm
dür. F·akat ne ile olur? .. İki sü
tunluk bir makale ile bunu 
nıuharritri izııılı etıniye çalış
mış amma, Nanemolla; 

- Zorla gfrzellik olamıyaca
ğı gibi, zoraki neş'e de olmaz_ 

Diyor ve.. İHlve ediyor: 
- Ncş'e de ıztırap gibi içten 

ve özden doğar! 
A. ŞEKİP 
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Alman beyaz· kitabı 1 K~ırt Telaki Roma 
heyecan uyandırdı Seyahati hakkında 

( Raştarafı 1 inci sayjada) 
V o\ ada Polol"va hükıimeti aı>
ş vlen de !;ulunan ves.ıra.arı ih
ttva evli e, A.ırcan bevaz ltita-

1 
l:ıı A.:=ı 'kin umum esıne de 
büyıık bLr hey 00!!1 uyaııduımış
tır 

Bu \•aitleri tesp1t eden ve Polon 
y· .uı Par.s ve Londra büyük 
eLç l<:n tar<i.f,ndan gönderilen res
mı .r~ .xır :ın haki.ki oldı.ı.ğunu v~ 
bun .ar,cı Bcrlındeki ecnebi gaze
telcnının en::rı.ne amade tutuldu
ğunu ka:ı;deden Alman matbua
tı Amerika hılkıimetıni Avrupa
vı lıarbe fe ·k etmil' olmakla ıt -
ha.ın e'r emckted:r. 

v .. ;ınııton, 1 (A.A.) - Am,,ti
ka haric1yc nazırı Cordel Hulıl, 
Alman beyaz kit<.lıındaki iddialar
dan Amerika hükümetinin kaıt'ıy
yeıı hatıerdar olrıındı >ıını. beyan 
etmi~tı.r. 

A.merilta m:ı.tbuutında, Alman 
beyaz kitahu.a daiı-'Tiünaka.şalar 
devam etmektedir. 

Daily Ne ·, diyor k.i: 
E~cr Bullit, Birleşik Ameri

kanın Mırbe fa...! .suretıte işürak 
edecej(in1 haldk.aten vadetmi~ ise 
P<>lonvahla:n ~ demektir. 
Ve Çeınb.erlayn ile Da1adye bu 
haJberlere uıanrrusarı;a. onl.aırın da 
iyi gori.işlerınden şüphe etmek la 
Zur>..,,lir. E!!cr Kennedy, Çember
layn ılc Haiifaks'ı Polonya derhal 
yardım ya,pmıya davet elmış i>;e, 
hiç \ azlfes.. ol.m.ıvan tehlı.keli b:r 
işe girışın:ı; demektir. Çünkü A
merikan mi111eti haroten uz.aık kal 
mak iTiV'or. 

Nevvork .rourruıl A'"lericain 
gazetesinin rnuhabi.ri. meselenin 
11y:ı.ı:a ve mcbusana hava:esi muh
temel oldui!"tınu söyKıvor. 

Ayan hru-ıeiye encümen t demol< 
raıt az86ından Reynolds, Bullit U.. 
Velsin avan huzururuı çağrrılarak 
yemin ettirilmelerini ve Alıruın 
lrld.ial'a.rı. hakkmdaı ma.l.funıı,tlan
ııa müracaat edUomesiru istiyece
ğini söv !:emiştir. 

Pari.s, 1 (A.A.) - B. Sumner 
Vels Romıod.aı:ı. Amerika va hare
ket!sıden evvel Polon~a. &:;vekili 
""'11Cml S.korski ili! Ho.r.ciye 

nazın Zeleski'ye bire.r mektup eyanatta bulundu 
göndernuşlir. • 

B. V eJs bu mektuDta, Panste 
Polonya ricali ile yaptığı görü.<
mc!erin büyük ehemın velini te
barüz ettirıni>, bu görüşmelerin 

milleti için çok faydalı. 
olıac2ihru söylemıştir. 

Belgrad, 1 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı biklirivor: 

Yı.ııgoolıw :ıy:aUbı.ı.ı<tı, Alınıan be
yaz k>tabı halkıkında şiıddetlı mür 
taJ.eQı aır b"ya.ıı edi~ ar. 

Vrema ga:ıoeıtecl, Berlincl ki 
ecmeiıı gazeteclerill, vesiılııa.ların 
sıh'ha!tinı bizzat ııörmüş oLmal~ . .1'1 

icabet.ti!;' ni ıoöy teme !®c ve beş 
süıt.ııı iızenn ., iri harllerle şu 
cürrıle\•i neş.retmel;:tedır: cCum -
hur Reisi Ruzvelt, Faşızm aleyh
tarığını ikı ""bep!e yapmaktadır. 
Evve'ıi, Amerikan milletinin d~· 
katini, harici siyaseti mese!elen 
üzerine çekmek, saniyrn, muaz
zam sildhlanma progra=n• ko
rumak için.> 

Revue de la semairıe ııarı:ett:SJ 
diyor ki: 

cBeyaz kitap, hali hazırdaki 
harbin, mes'uliyetini l\erede a.
ramak ldzım geldiğini g~ 
veııikalan ihtiva etmc'ktedir.• 
Kmnıha.g, 1 (A.A.) - S esv~

derı ~ ·len 250 Nasvonal ~st 
N it:!:. iini föırmalaı uıı. gJymiş ~ 
du!:ıları ıh:ide Nıısyı::oı.l ~ 
!er brafındım tnıti4> edibıı ~ar 
h üraıtn işti<rak etmek iizeTe bu 
s:ı.bah Daı.rlı.ı.ıs'a l(E[mişl~ırd c 
İ.9l.mnndııın çıkar ÇJlıımaz oü -
ma11~-'kıriın şefi & 100 l<ı:ıda.r 
N ıızi tevıkif oluııanu.~ Vl2 nim 
mEfl edilmist.iır. Nazilerin ııe.:l
şi h aıMı: aı-..smda ~ i!rrı r hey< .. 
can muxhrmı<ıtır. Bir kaç Nazi 
taa.rırıuza uğraımış ve fltllla muaı-

melel:e<re maruz tkalmış d duğu 
ir1rı polisi.n müdahalı'.'Sine ilhtiıya.ç 
Jı2.sıJ olıım.ı.<1\ur . 

Kopeıı.h.a.l(daı pa.rlamentonuın 
önüme Nasyoıı.al Sooyal~erin 
lıir noüma)fş vapması o:Geferınn"'1<
te idi. Tukaot parlila:ne<ıJ!o pol!iısin 
ne-zauıti. ..ıtıında bu·l.u!ndıı~ hn 
nıüınaıyı>< yaplhıtnim11':ltır. 

. 

B~, 1 (A.A.) - Roma 
.se} 1'lllr<itiıııde avc.W, etlen K~ 
11 ... :ıo, şu 'beyaııa.uııa bUilıım!Jlu.; -
tur: 

cOtedenberi siiy!edik ki, Maca· 
mıan, ya-mz sulhçu yoli.ardan 
yurümeS~ ve Avru.panın uuıurııi 
nıe·njC;.at.en göz ön.ünde tu.tuLJn.u.
sı şartiyle hedej!erine u 'ıışnwk 
wı..u....ındedır. 'fu..u.a :ı. v..:.a.:;1.1ıda.ki 
vazıyet bakımından, Macarlaıın 
ıeUikı<ı.sı buduı-. Macar!uı-, bu 
suretıe, bu ııııntakada sıı.!h da -
vasma lnzmet etmclctcdlr!er. 

İki 1ne~cle var h..-ı, goz ö1ıü11M 
den uzaklaşürmanwklıgımız ik
ı;;;a eder: 

1 - Keııdi mıntakalarımızda 

su Jıü muhafaza etmek. 
2 - Avrupa lıarb.nden sonra 

teı;is edilecek sulh. 
· Şımdılik ruliu:L muhafaza ede
lim, çünkü, Avrupa harbmi yu.y· 
mu.k zarar:ı olacaktır. 

Hıidise!eri bugünkü görünii§
lerlı,L:e deği!, büsl>üııü.n bCl§ka 
bir noktai na.zardan miltu.lea et
meliyiz. Muallıiktak<. mesaı.ı 
lıaUederken, mi!Iet:ere devamlı 
b;r sulh, itminan, feyiz ve refah 
venceğini ümit ettiğimiz vası

talara müracaat etmeLıyi.z.• 
---<>----

Fransa Komünizm 
i e mücadelede 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
duoôr >uil etınişti;r. 
Ay:ıran ~U< hafta haıfi 

tt""' haı.ım!e 1(1""1na edec4'ii ve 
mab''LllSJ,Jl mt.'<!.ıısu..ı11 bu hafla 
toolaın~ca;..,rı m'a:lUm ib-c de Jnıl.i:lıar
li.ıı!fflfuor yaıpı.l:ıc:;gı z.rıın~ -
Yor. N aızıı:ıtaır 'bu irlaıha ~ı:n =ı
ra, hazırlanmaık!La cıbn bazı JX(>

J. llcr üzerinde, ezcüıın_ s:.iliha
ra v.e propa~.mda t.,şkiliit proj~ 
si üzarinıde WJldk:ı.t y~mıışlardır. 

· tere ve Fı an. a ablukası· 

Bu muııtelliJ' Il'W.i ekr üzeri& 
dıı hiç hir arar ;r.,1 ' az tl.iı.;ı:ne
mlı;; oilup, ·lııı.ııri ;,r, N.auı.rlar :ta:ra
Iııru1aın t.eıkrar ,,, ü:zı:ıJkere ıdik"<:"Cl<.

t r. 
Fr.uıs:ııfo iJıd~ ecfilm..ş olan 4 

veııı:i :vıü'.kt,ı. C< ha ·p oııganizırn.i mü
nıaselbet;y e ı'\.l'l:n i cer-ide, ~ıı
d a!ı: i i...,aıh:ııt ı v er:n<'kte<tir: ( B~rafı I inci saııfad.a) 

Mc,.ııtırö ınıı.tka\•.:Lesi•un bütün 
id<ıf.' :ıri 'l'ürktyenin bı.tara! ka -
dıiil otıer hangi hiT harpte hiç bir 
millc.tın barp gemi.er.ini Çanak
'.ka.lııxl.w g:.çinnek haklkını Jıı;.iz 

o1:nı;;dığım kaıbuk meabıu.r eLti~ 
~·n. kaY'flar.""tan bı1hassa kaY°'' 
di.lııı.dk:tedır. M"2llrur m1*ıwe -
l::: mtmıb:~aıtına göre, Türltiye 
IDW=ip cıWuitU ta:kdirde, harp 
geım.i:!crinm boıf.ı2Lartlan ;::eQrrll<!l
si.ılı_ müsaade kararını wrmm 
haJak.ı yahıız lrendisirı:c, GJ'tıtir. 
Boylc bir müı;aadeyi ise ancak 
i.sl:isooi hallertle yani k:ıııdisin:i. 
~1 "'Wıı dop;ruya .bir .tehdide 
mar.rı: addetti · takdirde vere
bjJir. 

Fakat ö gren.lm · tır ki, mütte: -
fikıar Tüti'n:, e Jıa.(D ~udao. 
docruya tt."1 eye maıruz bulun
dÜ;;wcu bey~ et:ı:r..es.in.i lebı. ~ 
m.ın,l ıırdir. 

1 

lrar<iketmden mnı.edümcsi, 
7 - Ahnaınyaıııın b.ıt"1'ııfüıırı 

tehdit etmesiırııeı 1roırşı rnıı.ı!k.ahil 
tedlhiırler a!mınası, 

8 - Alanıanyanm l:trlaı.ıik otı'..i. 

~ '">etırd militanmn tJehcliıt edil
mesi .. 

E...etııırıs;ı Standard l'azetesi, alı
nan bazı haberlere göre Alman
yanın ablukayı şiddetlendiormek 
huısusunda müt.tefikler tarafın -
dan veri.len .kar;aırm tatbik.n> güç. 
!eştirmek ;çm ledhlr &!makta is
tical. &.;ıtercliiiini yamıclı:\<ıdır. 

Ziııaat nazın V aıl.ter, Da.rred, 
Avrupanın cenubu şarJôs'ııdeki 
ımemleketlerin Almanyaya gıda 
:maddi>'.ıeıi. pet.ro.t ve .iptidai madr
deler l(Örıdemıi.ye devam et.mele
ri:ııi temin i.çin İtalya., Macaıris
tan ve Yugoslavya ziraat nazır.la
n ile görüşmek üzere yann Bük:· 
reşe hareket edecektir. 

Par.s, 1 (A.A.) - Havas Ajaı> 
sına göre askeri vaziyet: 

Her iki tar.af t&yyareleri cephe 
lıa.tları üzerinde, avcı ta'YYarele
ri himayesinde, keşif ve fotoğraf 
uçıışl:ari yapmışlardır. 

,Bu organizırrJ erderı. ı!nnnoısi, 
ı-eisicımılhurun riyı'B:ti n'.Lmd:ı. 

buıluna:n h:ırp lamıOOsi olı:p nll:
ı:ı müıctafaıtnl<JJ üç mızın i;,e hava, 
ve d:tniz mü.sclliıh kuv~i -
I\İll şe{\.Eıı". bu .r.amiıl.eye iştirak 
e1nı: ıktedir. 

İ.ltincisi h::uıp ikıabtn ('Si ooup 
b....vElltil i}c, b8>.'M'.fi<j,i. :moovinın
de:ı ııwlli Lllli.İOOfaanm üç ~ 
dan V'el mfuıtemlekiı.t >tesl.iıhat, ab
lılaa ve mıi•!Ye rmzrlarıınrlan 
m'lrcl<ık ıpti;r. Kara, denl:ı: ve 
hava ~ermm şcflerı, bu 
kalbi.neni D111üzakeraıtına işt.inıdı: 
oo r ; iırtcır. 

ÜQÜ.DCÜ orgwıi:zını., ba.<l\'t.!<iıl .mu
avın ınin riıyaseıti altıında buluna
cak o.lan .ik.tıstıd'i kıomitroir. 
Döıü'incü ~= is;> harp 

.. dbinesiınm ve ilkıtıeaıdi !kxımi1ıenin 
mulh!ta.-iıyeti haı -z hıi!- aıııaıu ci a• 
caılıı!.ır 

tKDA• 
--------------

!D«ğ«JtMI 
Yüzde yüz yalan 

olamazmış! 
Bunu Necip Fazıl Kıı;akiirek 

söy lüyOl'. Mumaileyh, dünkü Son 
Telgrafta, Puvasson Davril'e dair 
çıka,n yıwsmm soınma şu sözleri 
de ilave etın.ifti:. 

Sekspir diyor ki: - Hakikate 
tam :ut bir sbz sö7lem.iye imlı.i.n 
yon, yani .-üzde yüz yalanı bul
mak mümkün değildir. 

Peki amma, ben şimdi burada 
iki yalan söyliyeceğim. Bakalım, 
buim lusaluirekli, uzun akıllı 
Necip Fazıl, bunların tam yüzde 
yüz yalan clmadıi,'lllı ve bilakis 
hakikate pek yakın şeyler oldu
j:°,'l.lnu bize nasıl ve ne ile ispat e· 
decek ;ıcaba? 

Birinci yalan: 
Bir tarihte gözlemed merda

nesinin, ben ağzıma dönme dolap 
vur<lucrnanı diye acı acı bağır -
ma;ından Cihangir yokuşu has· 
talanmış da iyi olsun diye kcn· 
d"sine üç tane nalbant dükkanı 
yutturmu<lar! 

Bu yı.Ian, bizim eski ve ldiisilı: 
yaıanlanınızdan biridir. 
Alınu size bir de asri yalan: 
G çcnlerdc ~air Halit Fahrinin, 

b.r torik balığna binip Yemen el· 
lerinde Veysellırani çağırıruya 
gitmesi, ne k3dar şairane ise, yi
ne ayni günlerde Nurullah Ata. 
çın, rahmetli Süleyman efendi· 
nin nasırı iyi olsun! diye bir kö· 
mürcü devesini, ak.şamdan turp 
suyuna batırıp sabaha kadar Çcm
berliEşın tepesinde ayaza bırak. 
t.Jktan son.rn, ertesi sabah, onu 
bir dişçi kerpetenine yutturma
sı o kadar mah :rane ve dahiyane
dir. 

İ~te azizim Nttip J'.azıl, snna 
tam yüzde yüz, hatta yüzde iki 
yüz, iki yah n! Haydi gifcyim 
seni, sen rahmetli ŞcksP.ir n yu
karıdaki vecizesine göre bu iki 
yalanı, hakikate uydur, bakalım! 
Sen ki, bir adam yaratacak kn • 
d"r zeki bir çocuksun, bunlardan 
da herhalde birer hakikat çıkara. 
bilirsin değil mi? 

OSl\IAN CEllIAL KAYGILI 

Başvekil, Hariciye 
ve D hiliy Vekil
i rimiz ~~atbuata 
izahat verdiler 
Dünkü o ,.>lan tı iki 
saat devam etti 
Ankara, 1 (AA.) - Ba:;Yeki!i

miz (l.().k,tor Ret ' ~:ı.yd:a.m. Har
ciye Vekili Şükrü Scraçoğl'U, Da
h)iye Vel.Gli Faik Öztrak ve Ha
ric:ye Veka.Ieti umumi katibi 
Numan MenelJli!llCioğlu ile be
raber bugün saat 17 de parti b.il!a 
smda, Ankara, İstan.ı:ul, bn:r ve 
Adana gaze:elerile umumi vazi
yet etr;;luıda bir görü~me yaı>
=tır. 

Başvekilim:z daima açık ve da
ima dürüst olan sıyasetixni:zi ga
zetecilere izah etmiş, gazetecile
r:n muJıt,EJLif sııaıBeriııe cevap-
1ıac vemı.İ<i!İr. Bımdar sonra ha
riciye vekil.imiz Şükrü Saı~RlU 
ve Meııemenciojilu harici vaz.i- ı 
<yet hai1'.kında ga'4.!teciler ten
vi.r etın.iı;ler ve Dahlliye Vekilimjz 
Foı.ik Öııtrı:k da muhtelif mevzUr 
'ıa.r etrıa{ında mahim~t ,.emı~. 
Topl.'.:ntı ik: saot d"vam e~-ti.r. 

P } akmda, ~blukanın teşdid 
eJil."'!:ıeısı ıhtııma:li vardır. Her
halde bu =-""'"" nüteaı:J.ilı: olan 
p illl! a ruı tanzimi, mi>iıtefik h ü... 
kı'.ı.:rıetkırin ""' yükse.le şüranın 
s~ daıhi:hıde o.luı> bunlar, 
bu lıusuısta henüz hic bi!' şey ifşaı 
e:anemiı;brtlir. 

Fransız hava ordusu, Alman 
arazisi üzerinde :çerlere kadtt 
giderek keşif yaprn.:ıık üzere tay
:v-arele· sevk etmiş, diğer tarıııf
tan. Aimımı.a.- da, Fca nsamn şi
mal; ş;ı.rki mmtaka.la.rına aynı va
zife ile tayyareler göndemıişle.-. 
dir. 

Harbin çabuk bitirilmesi yolunda 
<'eı:nben.11!)-n, salı ııüııü Avam 

Kam.ıı11Smda nu1!kunıu SÖ,Yleıne
den <rv'\"'11 taltm iıi enle bu km
m;M< mevaiımsiııdir. 

c Yoriııshice P<;ıst, ""'2ei'<ein!ın a&

lren w.ıui:ıaıhiri emir:ı bir men -
b.ıı<laın alınan ma.!Wı.aıa )lÜ;."e &L
tJ:< cephesirrm "'1ruanyavı .büyük 
b'or cnd~ dü.;,ıirdü.j:ıi.inü y"2-
maki.adır. 

""1ı:.bi:re "Öre, m:wzuu'baıhso
lan ceı)lıede zmıı-OdiLdiğj .lc:ı:d.aır 
<'Vi tıui.dafaa ırertııö:utı aı'.mına.mıır 
tr . M üıttcl l'er.ın yeni sfy=ıti 
a;..i!ıdaln nokta.lann nazarı itı1ıarıa 
rJ mn:!Smı ıstüzı.m ~~iote
dir: 

1 Is\.~ A manyaya ma -
dıen .h:racatırun i.ı.ıataa uJıra-
m.ısı, 

:! - Alınan tikısumın ıaoilteri 
~ :r n aıteı>k merikerzr o
l:an Sha;ıerak'ı.m !<.ooıt.ı.Uü için 
mıt: · ıbe ltıuıiye mecbur ol -
ması, 

3 H~va ha~ıımn aırtımaSı., 
4 - BaikarJarda Alınan ~ 

eeiti.ne karşı ıtmaın ırnk=Nl 1ıed -
bi:rler al'wımesı, 

5 -~ strıwlı2:jik 
b şCk:ildc ııdatt edilmesi, 

6 - Alm:ıın limanlıarlillı8. ~ 
'li mulı.l:emtd olan bıı:zı silıederiııı 

A!ma.n»r, İngi.l:iız saıhiJ.i ~ 
da, bi.lıhacsa S.oapalaov üsrii üze
rinde ü.ç uçuş Y"Pm:ışla.rsa da, 
bombardıman teşebbi.sürıde bulun 
marn si ardır. 

Brüksel, 1 (A.A) - Bu şahaiı 
Be1ı;ika arazisi üı.er.inde mt.te
ad<lit yabancı layyaeler uçmuı,
tur. Bifüassa Brükse•, havıalisi üze
rinde uçan bu taHMeler, hava 
d.ıaf; bataryııl.aınrun ateşine tutuJ.. 
muş ve içlerinden birinin Alınan 
tayyanesi olduğu görülmüşt.ü.r. 

Amerika Filosu 
(Bastarafı 1 inci sayfada) 

_ ya pm:ıilı.'tır. Ma n· vr al ar, şmro.:. 

de Aıroı.tieıme arlaiannıa, ceımp
ta Cım!nıı adasına ve gımıı:Jte Gu• 
am, W ı:ıke w Fil'ipi:n adaJ.aınııııa 

kadar uzanan bir sahada ya,pıhı,
côG<ıtıc. A.ınirll], Richardscn, 'hu 
->:mevra eeııaısında mr..ıu- de -
n&a.Jtı ma)'l1ktiıı.e v• han taar
ru3!:arma ~müdafaa ınese(<si>
ni:n teakik ~ beyo:ı el>
m:istir. 

Sovyetler Birliği Hariciye Ko- \ 
miseri r.tolotofun ve İngiltere 
Bahriye nazın M. Çörçilin nutuk
larından sonra Fransa Başvekili 
M. Reynaud'nun beyanatı, siyasi 
hadiselerle harbin yakın zaman
da görülmesi muhtemel · inkişaf 
safhıılannı belli etmektedir. Müt
tefi1:lerin yakın şark ordolım baş
kumandanı Gencr l Veygandın 
Fransaya mühim konosmalar yap
mak maksadile gitmi~ olması ile, 
İngiltere ve Fralllllldan, harbin 
muhtemel başka mıntakalarda da
hi karşılanacağına dair yapıJan 
beyaııot, gelen haberler, gazete
lerin n~riyatı, a•keri hazırlık • 
lann hedefleri, yeni hadiselerin 
vukubulıuası ihtlınallerini faz. 
lalaştıran Rmillcrdcndir. 

Filhakika Sovyetlcr Birliği Ha
miye Vekilinin nutkunun İngil· 
terede müsait tarzda kabulüne 
kanı, Fransada şüpheli tebirkr 
yapılmıslır. Papalılı mzhfelleri, 
dahi Sovyetler Birliğinin ileride· 
ki hareket tarzından itinut. n
lıkla bah..,ylemektedir. Bu gibi 
teliılı:kiler daha 2.iyade müfrit -.e 
bir kısım mutedl sağ parüler 
meBSupluının akidelerdeki çor· 
PL'!ID3- zıddiyetler neilceai senlo
lunan miitale2 hr sı.raeında görü
lebilir, 

Politikasını, bitaraflığını -.e 
müstakil siyasetini devam ettir
mek esasına göre tanzim eyledi
ğini resmi llianla bildiren Sov • 
yetler Birliğine karşı, müttefik 
devletlerin hasmane hareketlere 
ve tecavüzlere başlamalan bek
lenemez. 

Londradan ve Paristen gPlen 
beyanatta, haberlerde bildiTildi
ği veçhile, Alman~·anın abluka
sının karadan ve cenuba şarki Av
nıpaya giden yollard~n ''e mem· 
balardan dahi şiddPtlendirilme
si ve t:ınıamlanması düşünceleri· 
nin kanrdan sonn tatbikat sa
hasına korunası, yeni hareketler 
ve canlı mubasamalar doğın-abi· 
lir. Bu ı:ibi vaziyrtlenle Sovyef
ler Birliğinin şlmdiden anİaşı· 
lan hitaraflığının, İtalyadaki te· 
reUisinin dahi ayni ,.e mü.pet o
tae.ı~ farzo1ıılıuyor. F•<ı=ı ve 

• ıızizm ile komünizm arasındaki 
zıddiyetin oldu~ gibi. meııafün 
dalıi ayrı bulunması keyfiyeti, 
ablukada ve ileridek.i harp bare
ketlerinJe de Almanyayı infirat 
halinde bıTak cak mahiyettecfa. 
Bütün hu haller, müttefik devlet
lerin Almanya ile harulerinde 
daha üspet ve çabuk net;c:eler 
elde etm ine yarıyacaktır. J 

IIAMiT NURİ IRMAK 

-~Ta~hl tef~lal:~~~~ 
ALC:AHIN;ARS~~NI 

·~~ L lll~~~ 
• 

Ali hiç bir ôşık kalbinin tahammül 
edemiyeceği feragati gösterdi. 

(iHicret). gıecesi, Resulü Ekt~m ı 
Efeııdimi.z, (Ebu Bak!r) ile ~Dılice 
(Mek!ke l yi. terikkti..ırleriken, ken
<fil.eı"nii daima takıioo ve taırassuıt. 
eden düsın anları <mllama:k vazj,. 

f<SİilJL (Ali) ve f.e\·dı <-'Jil!.ımiı;r.ıi. 
A:l.i, bu vazifeyi ıhıralkı.ıll3kle lbiır e&

sa:rot ve fod::ık3.ıiıı!k.la .kıılbu:l atili. 
Rerulıü E!u>.ıın E~i.zin (Hın· 
ika "83dL't) lerİnıi giyerek, mü -
barek vntakla:r:ına )tirdi. Suiksst 
SMııı ~-e= ~ karşısında. 
muha.-kak obn ölüımo karşı, J:ıoü.. 
yiik 'bi!r S€lbat ve metanE1lilie göğ
sünü g<.c-tlı. Böy.Lcce, P.aru:lii. Ek
rem Efunııümrııin Mdk!k> tren uzaıl<
l:aı<ıın..sl!lll temin etiblkıten soınra, 
.kerııllsi de Ml.tclreyıi tcr.kcd. 
M<dirıeye ı;id 'P Re3Ulıintha .;ı. ;_ 
h...ik ey!Wi. [l J Bu iltıı."'?ak daki -
:o:.asrnıcı.a, mmızara o !radar h~in 
idi kıi, ı:o .rok Reı<ıi.ü Ekrerrlın ve 
~erek refmkatirt'ie bul\manlıarın 
e:ötleırindeo yas l?'elmiı;ıti. Çünlkü, 
l\.IEfldkl.d<n Med'in€'\ •.:ı k:ıdro- yı.ir 
limıek meawdyetiırıtle kalan 
fA! 1 ~ nılıı 'bacaııclaırı şi ;rrııb;, Hicaz 
rmııermm k~n ilruıınları üreıin
de ~a şeıila avrıfan a~ ~ 
rıııııdı>n suıan. l<.aıilır, göranleın.• 
büyük bir riildk:at ve teessür ver
rnisti. 

(Ali). Resuılii Eloreme ve is
f:ilnüy ~ o:an un yüks !k ını.,.rlm
Wıyet ve red:ıkiı.r.IAllarını, illı
sa mı.m~ Elbc.erde goota-a. \Be
dir), (Ühud), (Hı.ntl C.) gazala
rnxla, göreni ere h;zyret vereccık 
dcıre.;..-clc k-:furam.:'.lllfr a ç~rp.~.ı 

H.ıosınd., vücı.vdtt ruaı muihtc iI 
yer,oraıoon yam.a'lllCL. Yalmz 
(Uhud) hm•kı:dc, tııım on aılı 
yara a;Ldı •.• (H ~-her) .ınuhzrci>c
&indı. is., koc:ı bir p.a:ıanga kıa
T'lb""' 'k~anp kalik n: gilbı kı,d
Jan:rı1'lik uı;"'tiyle göst tli , hıı
rıııcı.ı.Ia.oc ,kıe, bütün dimya ta
rilı.ınıı:k> elxdi bi:r naım kaııand:ı. 
Tariıhm o devri, eidclen (kuv -

v.,ı, sccamt v,eı ka<ıram~ ı!k) <t v
ri idi. (Al"), •e bu kuhrııman
br dt••·.rınıde tem.lyılz c1ıınış.. 
Keınd.s;ne - biliaıl<ıkin - (Al
L"un Aroh'.lnll.J un~<ını verılmı.şti.. 

Bi.r '!lllil.cıı, bııı- z\lnu e, .ç ai 
biır ikıütb. aı»ası'llda y,r..şen böy e 
.k:~t.h:rnr-:1an1ar.n., gcnis bir n;.~ah 
ıç..m::k yaşaması en talbii b '.<<0y
fiy"'t olldu,'tu halde, (Ati) nın bu
tün 'hll'.Ylltı, hay.re.le ş<iyan lıir 
fa!l:.ri.i zaırurot • ·çilr.dc gCQti.. Çün
kiı Jkdı o·indm keıı.diruıe be!H 
b.:ış:ı bır mal ve mü' ık iıııtikal 
otımomişti. Kenilisi de - her 
zammı ~al:P geld;,i;: h:ıırp!erde -
trı:Lı (R00ulıillah EferuJltniz) ~ 
bi ha:clo..:t <ıdcrek, ganimet eş
yaısı.OOan .hiç 'im şey kahuJ. ey-
• oınıişLi. 

(AJı), irlan nuru ile doiu o.lan 
ilirn· gmd::n b3$;ıa hiç tı:r ser
YC'J. Yt scrnl13'Yeoye m~ ık cieltild! . 
BaŞlmıl ıc-ınıın yaMıırı:1a.n ı~e ya
şaııruı!, Pibi biT ziıf goo.;-,nnıeyi ı 
de, bir gün b1.-c aiklırufu..'l ge -
çırıneınişt. O bü.ıtr.~" hı>yatll1l.lll ve 1 
'k:ıı.'ımın:ınlıılNı<r ın ın mu'k.'\faıl uu 1 
te.1<. blr şeyden be. .]Ujyordu. Ka1-
b 'Iıin ve diııı.ı.a'i(ıınm içinde, t.uk 
bir urelım> yaşıyordu: - Fa.tı-
ma ... 

(Fatıma) .. ResWü E!.;.rarnin bu 
00\rgili !kızı, bülıün dünya var -
Jıikları içlrıde, (Ali) yi CeJJbede<i 
yegane ıbir hazine idi. 

(A:Ji), Fatmıayı en coşkun b.c 
muhaC.ibe~'. sevjy>ordu. Falkat o, 
o dıereoe yüksek 'bir ahi.k me
tamıtine ma,lıık iıdi iki, kaıibmi ca
yır, cayır yakan aŞk :ı.tıeşleri.. 

ne ka-l">'ı derin bir sabır ve tıe>
v<lk!kıüill.e mu!kıa'Vemet edi; or .. . 

Ne (Faıtııma) yıa ve nıe baş -
kaılaı'1'11a ka<-şı, lbu aşk tahassü -
satından en ik~ bir şey hisset
tirnuyıordıı .. 

(Ali), bu ·büyü'k aşkı, seır:ıclet-

c.e k:ı.Jb ln· n en derin l:üşelıeırin
de l!izledi. (Fatıma) run sehha.
göz eri ve füsunıkiir <ı<Wbesi kar
şısınd& va.kit vakit ş.a:hlanan be
şeri hiıferini, ezdi, çiğned ... 
IDç rur a.;.,k k~lbinill tahammül 
ed ımiyecei.(i 00;-ececle fera.gaJt 
gösterdi. 

Halıbulk:i (~'). Resulü Ekrem 
Efeı:ııcfimizin kendi.sine •karşı be.s
lodigi rıdı.albbeot ve ını:rebıı.ıtııye
tin ıpek lıü.Y'ük drlıığuıııdan e -
nilix!i. Bundaon dohıyı., (Faıtıma) 
ı:e ı :ııcii>vaca talip oldui!u anda 
bu a!'Zusu redded>lntiyew"k.. Se
n·lerdcriberi çekt'id aşk hicran 
ve heyCC3lll:arı, derhal saadetre 
neticel~eoktı. 

Fa 1 t (Ali). böyJ<:ı düııünıınü -
yo:rlu. Kdı!, (Fatıma) rım aşla 

[1] Yakında, kitap ~eklinde 
int4ar edecek olan (Hazreti Mu· 
hammed) adlı tefrikacla muf<a
•alan ka!,d.edilmiştir. 

Jle cayı cayır yanıp >lu'tuşc'll'ğu 
luLde, 'bu dayınn.lrnaız acıya mu-
1oıwemet eJ yor ... (F:ıtım;ııJ ue 11/.

<livac edewk. om.ı kendi faıkiır 
ve mütev arzı hıı'\"31.mı.n seia:W -
Jeritne iştirake roııhkıim elımek i&
teıruytt'du.. 

Jli<; ~ .ki (Falana) d.a 
avni hıs.dıe ~. Çün
.kıü, on sdkiz yaşını l 2] geQti.-;:i 
hiıMkie, v:ubı buılan iorlİ\·aç t.ekr 
lilleribı. :.m&n reı:h!etıınıışü. 

:&sıılü .E!ıa'ern Efendiıntzin 
'bu ılıas:ıaD ve fazi!.-:lkar kızı, 
o lkadar yıUksek e,saf ve mezi
wt.• eı:e malikti k.ı. (Mrone) 
IJ<Ji ·• ı taırııif ınd:ı:n ona, (Tahıre), 
(Muuaı"Uke). \Zıi:k>;ı~J. (Raıl:lye), 
(!Maıı-zı:ı eı ~ niha} , (Be!t:Ul, 

(iB.ıtiıli.ı Ar.cıi) ım-v:mıan v~ 
~!ı. 

(Fatmıa) nm vticudu narin, 
ead.amı ron deı: O! zaritti. O üi
nin fe'\ ahide •bevaz \-e paırlalı: 
o:mas:ın.ı an doiayı (Zehra) tm
n • hnişt:ı. Asıl ~·ellı:esi.niın 
haUarı, ~ 'hır ..ı:ı.tdk ve 
cıarzibeye. . Bi.llıassa aiyah ~ -
leıtrıin manalı •bakışları, i:nsall 
karp.lermm en der.in no~ 
kadar nmuz eden eelıılıar bil" lkııw
vcte ma ikıh. 

Faıkat onun erı vükıı.ık evsafı, 
p..<trhk zekasının bütün azamet 
\~ •ilıJ:rş.mmıda otıecel i ediyor -
du . . R€S!Jlü Ekıreıniın k>zt. ha -
nku tıde <= rec:ıaıaıt ve beli>ga.t
la söz ooyluyur .. OWn w basit 
9J0 eri b , en yü'Y.sek manalar 
.ifade eden •bır şı?r zevlki veri -
yordu. 

(Arkan var) 

[2] (Fatıma) nın veladet ta-
rihiıı.de olduğu gibi, (Aiı l, ile 
izdivacı esnasında .• kaç ya.,nda 
bulundııiiuna dmr de tarihler a.. 
rosında büyük ihtiaflar vardır. 
Bazı tarıhciler, Fattnı.an•n on 
beş ya.,nda, bazıları on ;;ekız ya.
şmda, bır lasmı da yirmi re ııir-
1ni dört y~nda olduqun.daıı bah· 
sederler. Bu rivayetleriıı ehe· 
riyeti ııazan dikkaıe alınırsa, Fa
tımanın A!i ile izdivacı mevzuu
bahis o duğu esnaaa, on sekiz 
tııı_darında hulundu!jumı kabul 
et m.eı, iktiza eder. 

Komedi F ransez 
Artistleri 
(Baştarajı 1 inci sayfada) 

ve haırare1B · ıı&aıhlll.-. arasında ve
da cd.ercık üniversite<ren wyri.l
mı"1'1ll'Clır. Veda C611:!Smda ken
dıs>!le k.ru\>ı ııoo:ıeıı:ilen s=ıinıi 
sı..·vı:ı ve afila ı.ezailıur ermı:loo 
ı;ok m ü!dı.l:E!S olan ve heye -
can arum Mari Bel Rcl.tor Ce
mıl BilsJ ile Ed:ı::l>ivat ve Tıh 
Fal.UlteicrinC.en ·u ~enci sam· -
m:;,vot.Le kıı.ıc<ik:hy arak öı:ırnüştür. 

Re ctörlüık odasmdaık. kıoo. is
tiııı.:hati e;nasmda b T mı.ı!harri

rimiz.e göriliıçn Muri Bel hE'ye -
canla ŞlJllı.o.'1 9Öykmüııta·: 

c- Bu yüksek tezahürattan, 
Türk genç.ıginin asil alıikann -
dan çok miitelıassi.! ve memnu· 
num. Yüzüme bakınız; bu nıem· 
nıı.niyetimi gözlerimde ve çeh • 
remde bütün açıklığı i!e görür -
sünüz. Benim Türk gençliğini ve 
Üniversitelilerıni sevdiğim ka -
dar on'ar da beni hep sevmele
rini istiyorum Söyleyin bıınu 
gençliğinize, sevsinler, Tıem de 
çok, çok sevsinler beni! .. • 

A:ı lıis• er blmd<m ooor a vili
)"Elt lronai'ıııda veriloeın Va: inin 
çaoyında hazır bulı.ımnuşla.r ve 
aksam Cll Aa>lraraıya hareket et

~· ___ ..,.. __ _ 
Dün akşam ki keman 

Resitali 
Dün aıkı;am 

saa•. 18,30 da 
Emmönü Ha.
kevinde gı,ııç 

san'mkıir En
ver Ga ,,, Gök
soy bk keman 
rcsita.li vemıış
tir. Prof~ 
SE'Vf€<lrl rı Asa
fın 'tıktbesi olan 
Eı::•;cr GiikOOya 
pj,y a.no ile Ba
yruı Hürmüz :i.ş
ti.r5k etmiş \'C 

beraberce b;r 
çok k:l8sik parcrJar Ça~ ve 
aJ.laş.l:am=tla:rdıc. 

Harbi çobuk 
bitirmek için 

<B=a.kaled , deum) 
Bu itibarla, müttefiklerin ab
~ı şiddeüeDdirmek isteme • 
leri gayet ) olunda e harbin ı ı>
lanna tamam.ile o gundur. 
Ablukanın şiddctkndirilnıcsi 

şekline gelince, bunun dcniı;e ait 
kısnunın şimdiden tatbik.ne baş· 
Janmıı;tu: 

ı - imal denizinde, Al nya 
ile deniz \'e karadan ınu\"asalası 
olan bitaraf devletler vasıtusile 
yapılan harp kaçakçılığım me
netmek, bütün bu nıemle«ctlue, 
deniz aşırı yerlerden gelen ına • 
!arın sonradan Almanyaya geç -
mesine izamı de.rec~e minı ol· 
mak, 

Z - Norveç kara sularının Al
man gemileri ,.e AJınan,ya he
sabına kaçakçılık yapan .tiğer g• 
ınıiere geçit te .. kil clm.-ine m y
dıın vermemek, bu i ·te • on eçi. 
sıkıştırınak ve Norve-ç mÜ$,8Jllaıı... 
kiır davrandıkça ouuıı kara sula
nna girip işe filt>n müdahale et-
mek, . 

3 - Akdeniz yoluyla ltalya, 
Yunanistan, Yııgo,lavya, Bulga
ristan, .Romanya ve So•.,-et Rus
ya~ a giden, onlardan da Ahnaa
yıya geçen mallan da ılaha sıkı 
bir kontr<ııe tabi tntmak.. 

4 - Uzak ~arkta, Sovyet a
yanın Vlad:i vostok limanı. ile J ,.,_ 
ponların kontrolü altında ı.u.ı ... 
nan demiryoliarile Sovyetletia 
Siberya hattına bağlı olan Koı:a, 
Mançııko ve Çin Jimanlanna .ı.. 
Bizden giden Ahnanyaya ait ~ 
lan müsadere etmek, (Bu m•k
d.m uzak şarktaki İngi&d - ~ 
•n limanlarında olduiu gibi Kao 
nada sahillerinde de bir kontrol 
tesis olwımak üzeredir.) 

Fakat, Alınanyaya yalıu.z de
ni:ıyoluyla değil; kara yolnlda cbı 
ham madde ve petrol sevkedil -
mektedir. Bunları dcııll abluka
sile kesmek münı kün değildir. 
Çünkü karadan nakledilmekte ol
duklarından b~ Almanya ile 
müşterek hududu olan memJe. 
ketlerin kendi mahsulleri ve m• 
mulleridir. Bu sevkiyatı önlemek 
için de, o bi taraflan ya ticari an
la.şmaJar, yahut da siyasi tazyik 
yoluyla Almanyaya mal satm~k
tan men'e çalışmak gerektir. ln
gi!tere, yavaş yavaş, bu hed~fe 
doğru da yürümekte, Almşnya
nın bütün koıruıularile ticari mü
nasebetler tesis ederek onların Al
man)-anın İşine yarar maddele .. 
rini P"'!İn para ile satın almak -
tadır, Bun:ı rağmen. meseıa Ro
manya, petrollerinin nı_ü.hiın bir 
kısmını, Almanyaya >atmakta -
ılır. Romany2, Alıru>nları ,ovdi
ğinden dci:>il, fakat siyasi bir taz· 
yik ve tehdit karşısında kaldıi;,'1 
için, Almanya)-a petrol ..-eriJ or. 
İng-ilterc ile Fransa, bu sahada. 
bazı memleketlere ka.r~ı !)i~·nsi 
tazyik yapmıya mttbor olarak -
!ardır. Alm:ınyanın magliıbi~·eti 
istiyen, fakat bir Alnıan taarru
zundan korkan memleketlerde, 
mütt<'fiklerin gittik(e Grtan kuv· 
vctlerioin ~ardını l'"c himayesine 
güvenerek Alman:vaya asgan ınal 
göndermenin yolnnu tutacaklar· 
du . 

Sov)'et Ru.syaya ka.r~ı da, tic:a
n itilaf sistemini lıtlbik etmek 
ve onun Almanyaya gönderettği 
harp bakımından mühim malze. 
meyi elde etmek fikri galiptir. 

Bu ceşit tedbirlerin lngiltcre 
ve FrallS!!Ya cok fazla paraya mal 
olacağı meydand~dır amma harp, 
e:.asında, ucuz bir '!")' değildir. 
Bütün bu tedbirler, k.ısa bir müd
det zarfında b~ıırıldığı takdirde, 
ablukanın bü.sbütün miiessir ola
cağı ve Almanyayı ya nevmida
- bir taarruza gttmiye, yahut 
da sulh istemiye icbar e<kceği 
meyclandadır. 

ABİDİN DAVEK 

Lion - Melba 
(BCl/;tarofı I inci savfada) 

n aı:ııarım hu y:ııl fu.zla oJıdue:u f.e&. 
bit edLisord:u. 
~a ı;ehen ınaznwıl:ıır -

dallı Koot:arı.ı.ın, ilı:endilıe.-m.. ..,,., 
adi.Mı SUÇUn va:rkl ohnaı:!ı.ğ111ı, 
bullmarı seker.ir:ı faıbrikarım ıtı 
tiyacı için fıı:z a alimad ıi!mı. """" 
cak sene:.iı: ihtiyacı yüıııde vir
misi mlııt.aınnda ~ 
w bu iE!kerleıi alı.ıiken fiym'lı::ı. -
ra zaını yapılıacaittJıı biım mkıe
rin• \'O fona kaısııla.n bulımına
d>ğını söy1eı:Jıı. Dı.ııer ma:.<nın -
Bar da aıyni şey eri söy{edildıen 
so rnüdıdeiı.ımwni 0ddı;ısmı 
serdecni.s, f:ı'!:ıriltalıırı aylık ınti
yaıcı 30 - 40 in 1<ilıo arö"Sındn iiken 
M • Korunma k:ı.numınuın ~ 
ni mı.ııtı< :ıkiı:ı 102 b n ki.o şak ... a:ı. 
d:lkl""1l!ı · i;J,"E!l<i teczr\'e ta.e 
binle 'to<ıluıwnı$Jr. 

N ııticcıde tıfllı::im. mazrnnlkıinın 
l'liki ~ryetloef' olıup o rna.
dı.i{ının s<J:ıulıması ve Q\lraıkm 
tC'llkık. edf ip ılm:raır verilmesi i -
cm ırrı.uıhaılwınevi 3 nıı;an <;aorş:ıırrır 
ba ,ı:ününe bırak:ıruş vı- iki maz 
num Mlı.li Korunma kanunu -
mın 66 ncı madd:es 'ille gôre, mu
hcldım:Jien:wı ınev.Irufen ~
na ka:mr wrmi$lir. KOO!.::rıtın 
ve Yorgi dedıal. tev3tn ohınarıı.lı: 
1ıevıki:f.ha.ııye ~rilm i.Ş eıdır. 
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Anadolu Türkistandan gelen küçük 
Türk beylerinden mürekkepti. 

Emevileci!o <Neşri ;ıalr.ın, maı;.- 1 
kede inkışat eden iısbl:iı.lıııırım y"
ne böy .lıe ıoobkt1i bir lw'şı; koyuş- I 
la ön:.enıey i karar'ııştıran Türk 
aii.m.lerı Kfıfeli Ebu H3ş>ın.in 
Kfıfe v.aık'o.sı el.rafında sinsi bJ 
f.aaliiyetie tasavvufu orta.ya all-
ı hu .muhi1.te geni:; biır revaç ı;a

hası buldu.. Bu mevzuu hclli<cı 
Mansur, Hoaı Ahme't Yesevi, 
Şemsi Tebnzi gibi Türk mııt<ısav
vıtraın iyice işlediler.. Şerııati 
Muhammedi çerçCVEGin<le bazı 
.ıeı.kkDede ~ topladık,. 

ları müritlere bu fıkir ve te.iı.k
kileri aşılamakla beraber teşki
Jatı muhtelif kollacla Enıevi ve 
Abbasi isWalıannı.n çevrildiği he
deiler istikametinde i.lerletmiye 
koyuldular •• 

Bu hıısusiıaı oynanan Jr.ozlar o 
kadar çeşitli ve o kadar şi.imullii 
o.du ki, Preııslik C:acın.ı bir 1:8.nr 
1a bırab.n İbrahim Ethem gibi 
Tür.it hülıümdaııl&rı abayı ıwrt
tarfıp ~!tıi hı başlıanı.a. Ur 
Wa.k çanltlıarını irnşandıJar. Ta 
ısavvu1 cıephESin.in genişlemesi 
!için. &rap hedefleri is~ 
de yola Ç>ktılar .. 

İşte, .Abbasilerjn; ~ 
Fatimiler>n ve diğer ııtrap sal.ta.
DM. sü.l:alelerinıi. şaclta doğru ıır 
zaıyan iStila-a.r:ı, tasavvuf dava.
ıwıın İran, Turan w- Tiirl<.istan 
mıntakwunda umumi W.. wv.ihe 
ve kabule uğraınesı üzenıne ı.ı;t.
bmetini değiıftirdi, Garbe çev -
rıJ.di. A vrupay a hede! dönd ü.ulü. 
Endülüs ve KurtubeDin ieuu.Mı 
İspaıDYaya yedeşt.i.. 

O zaman An.ado.l:u Tiiriı:istan
dan ara.p istilil&rı yiiziiMen h.c
ret ederek gelip yerlejen küçiilı: 
Türk beylikler.ııOOen mürek.kept:.. 
İç..lerincie en büyüğü, mer.keti. 
.KDny a olaın Selçuki Türklennin 
hüJWmetiydi. Ku-adeıiz sah.ille
rinde Ak.ltoyunl\Wı.r, ~imdı.k:i şa,rJt 
vi!Ayet:eriımi.zde Karakoyunlu - ı 
lar, Maraşta Zülkedir oğulıecı, 
Ka.stamo.nıde Germıyan. oğıüa -
n, garbi Aneıdoludıa Meı:ı.te.şede 
Sarulııan oğu.Llııın, A;ydın oi(ulla -
rı ve bımla.rı.n beyleri u!llCJık. hü
lı:f~ ler halinde bu.lum.ıyorlıa:r
d.ı .• Bunlm-; arap tazyiki iıle de
ğil; 1sJam !aziletin..n, şeriaıi MU" 
be,ınır.Ajfyenin büyüJtlügüne .i
~ I.sJ.aı:ıılığı ltaeul e~ 
ler; İstanhn ll a Ma.ımara kıyılar 
rına b~ .kalan Bızaıııs İmpara
wluğu.ıı.a karşı arada bir sefer 1 
ve ta.tan yapa.rak varl.tkla.nnı gW,. 

dürüyoırlıan!ı.. 1 
Bidayette Arap ~ma Wşı 

tek cephe halinde kurulan ve ı 
esas davas.lill !ıısaıW:k prensip.le
nne dayataıı 1aııavvu!, kendisi 
için en m~ mmtakaı alarak 
ıteQl.:ği Anedohıya yayınbm şe
:kil ve cephe değiştird.ı .• Ayni ~
çeve dah.linde muhtelif kısımla
n ayrıldı... Teriiı.at1e.r meydana 
geldı.. Hocala.- Şemsi Tebrızinin 
tello.n:ı.rJJe mükemmel bir ta
•vvu.f killtii:iinü yükılenen Ce
llfilcltini Rumi Konyaya gelerek 
ilt.!at gördüğü Selçuki Türkle
:r:ıınin n:ıe.ri<eziiıde yerleşti. Mev
levi tarikatiıılıı. merkezini bura
da lturd u.. yeni tar .i.ka.tin esas
larını btmıd.an etrafa yaıymıya 
başhdı. 

Devniııı IBlim dinini loebul e
d~n bü,yük ve küçük Asya .kıs
mile Suriye ve Afrikanın şi.ına.li 
sark! kısıımlıa.nnda günün en mü-ı 
him davası Muaviye ve oğullari
le Peygaımheriın tonmlıan arasın-

daki kaın.ı möc.adelelerdk. ll'> 
savvui esaslan da Kıifeli Hıiş~ 
mın ~ bir teı.r bu ha
diseye dayanıyordu... 

Muaıviyenin oğlu Yez1dlı:ı. Haz
ı'eti Peygamber .n tomnları imam 
Hasım ve Hüseyin.le mücadele -
leri, lınaro Has=ı.n .kansı cade 
ta.ra!ınd.an su testısine dökülen ze
hi:r~ ö.dürülıroesı; yıne Yezidin 
Küfede inıam Hüseyini bır dam
la. suya hasret bl.I'"'..karak çetin 
bir savaştan sıoııra şe!Lt edişi A
ra.p.larm .ioiliımlığından şüpheli biz 
tavırla Wısedilmesım ortaya çı
ltıırnıış; 

- ER<ır bunlar müSlümas:ısa., 
Peyga.ınbe.rimlz.i. şeriaıtine inan
IIllŞ:Ql", kur'ana iman et.ntişleıse 
ni<;in anun torurıl<.rmı şehit et
tiler? De~ islaml.ık davllflır 
Dıll ııe diye kalkışıyorlar?. _ 

Mes'elesini ileri sürmüştü... 

Dönlüncü Halifıeo ve Peygem -
berin d Nll'!d ı Hazret; Ali ile Mu
ıaviyenin h.il&fet mücadelesi, Haz
ret; Alinin temkinli davranışı ile 
Melcem ~ Raroııvanın 27 
nci J(ÜnÜ ca.m..den çıkarken şe
hit ed.ili4i, füı.zreıü Aliyi tasaıvvuf 
bahsinde uluh:yet halesi iıÇıne so
kuyor; tasavvufun yeni yayıldı
ğı küçük. Asyada yani Aıııadolu
daı .Alevil:iği sür'atie yayıyordu.. 

İran; ırk ihtiliifırun şiddetlen
dirdıı(i bır ta.a<;sup:a H2ILrot.i AL
n.il'.ı ura.fmı. ilti2am etın1ş, A ıevi
.Wği kabul eylemi§; Araplara kar-
"' tekmil Asyayı harekete _ııet r
mek. için Aleviliğin y ~y tlm.'.ıhına 
çail:ıı;ıyoc, ve.. Muve.ffak da olu
yordu.. 

İşte, Hacı Bekt.a;; Veli, Hora -
sanda hoca Ahmtt Yeseviden al
dı.,ğı derslie; tasavvufun i=nlık 
prens.ipleri ve karş .. lıklı yardım 
çerçevesi içinde hususi bir ~ek 1-
de ve cephede tamimj, için k<n
dis.ine ililıi otori1enlıı veliıyet. rüt 
·bc•..llıi. tevcih ederek orta Ana.do
luya !(elmiş, Anıkaxayı mu-kez >t
tilıa.z eden ahi hilkiımetm..ı_ hu
dutlıaırına girmek :iı;temi~ı, faali
yetine burayı eıı. muvafık ve mü
sa;t yer bulmuştu. 

Derebeylerini,n mutiak ve key
fi hareketıleri .karş:ıı;uıda. insan -

lıklarıru tıama.men kaybeden halk, 
Hacı Bek.taşın ilan ettığı lıir l..k, 
karşılıklı yardım, ve beraberlik 
prensiplerine kolayca. inanıyor; 
Hacı Bekli.aşın i&ıni, kendisinden 
evvel Anadolu şeh:rlerinde dil
leniyor, velayeti mucizelerıle taç
Sıdınlarak her taraf ta anlatılı
yordu.. 
Hacı Beıktaşın .k.endi hudutla~ 

nna gir.mesin.i menetmek için ted
,hlrlıer aıi<ın Ahi hükümetl, esaret
ten bıkan halkın mii.zaheretile bu 
tcdbrlıerin üzerinden a.şa.rnk A
hi topraklaırına g:ren H~cı Beık
'!Qş hakluıda, guvercin kılığına 
girip,muhafızla.rın arasından geç
tiğini, J(Öktcn geldiğini, tepeden 
i:n.ınc tabırine uyacak bu geL
sin karşısında H~cı Bek:taşa ceı>
he aJmanın b~ olacağını düşü
nerek K..rşehirde yer1eşmes.ine 
müsaade veriyordu ... 

Şimdi, dedenin Ya:leırn Su:ıta.n 
IY.ı.kkında Abdülfettah Pa.,a ile 
yarında.kilere verdiğ. ımalCıma -
tın aslına bLr mukaddeme m.ahi
~·etiru J(Öst.eren bu bahsi burada 
'bı.rak.a.ra.k Ya.lem Sultan bahsine 
a vclet edelim .. 

(Arkası var) 
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+IACC~C' Z~l.111 
F.ski MuJıe:frzlar Hanıoıı tanı

chkları ıiçin .serbest bı.rakrr !ardı. 
yen.ileri ise taıumadlktan beşka 
onu ve yanındaki Halidi a"lm ışlar, 
d~ca Ali bin İsanın yanma gö
türmüşlerdi. İşte Valide Sulta -
nın Ali bin İsayı ararken kula -
ğına akseden sesler, yeni saray 
nazınnın Harona yanında ve ka
dm kıv afet.ine girmiş olan Hali
d~n yüzünü açmasını emJ'E'de.n 
ııeslerdi. 

Vaziyet çok. nazik tiı. 
Ah bin İsa Halid.i. çok iy.i tıaru

yord u. Eğer Ha:lit veya Ifaron bu 
emre unt.sal edEcek olurlarsa i.ş 
m:ılaı;ılaca.k: her ikisinin de ha
;ratları tehlikeye düşecekti. Y aJr 
:ııız her .ikıiı;inin mi .. Saraya bir 
eık4am evvel getird]<leri yüz ka
dar cariyenin de ... Ukiıı Emre rta
~ ~.it o!udarsa o 

Tefrika: 178 
zaman Ali bin İsaya zorla ve ya
hut maiyeti adamları vasrlasile 
bu kadının yüzünü açtıracak, me
sele yine meydana çı.kıacaJı:tL 

Haliıt :.şiıı şaka götürmez oldıır 
ğunu anlamıştı. · 

Ne olursa olsun yüzünü açmak 
ve açarken de palasını sıy.ınrud: 
ve Harw.Jrreşit zamanındanbe
ti kin beslediği bu adamın mel'un 
vücudünü ortadım kaldırmak ka
rannı verın~i. Sonra da kendi
sini bu lıeri!in avenesine karşı 
müdafaa edecekt:. Esasen kaç ki
şi idiler ki ... Y cra.!.tı yolunu da 
pekalA biliyordu. Güzel SarabUr 
nayı kaptığı gibi o zor uçardı. 

İşte Halid.in kafasında bu ka
rar yer bulurken Yehudi büsbü
tün şaş.ırmış dudaklan arasında 
bir dua 21iınciri hal.inde Valide 
SıııltaDın ismi dökül.iiyordu. •• 

.:>ALGA vztnırLVQll -, 
'lA.Q. ltA1 a. ülHS.- lt&w. ı-;-~.U,Tta. HHK- naw. 

1 ~ ıata. Ul!IA. ut~ .. --
2 Nısan Sali 

iKDAM 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
1 - 4/4/940 tarihinde saat ı:ın birde ayrı, <Myn Elksiıtımcsi ya.

pılacak c4ıın işlerle ıbuıı:r:ıımn muhanimıeın bEde.Deri ve ilik teıroıııa.U arıı. 
~~misti!r. 

A: Aaikarada Velci:a tıiırııaı;mda tesis dlu:rıacaık ÖUYa laboratu
vaırı iıÇiın 156 loalem la ~evi ecza ve alitt: mı.lhanııııen bedeli 3460 
hra 9 llı:uıruş o.lup ınt temınMı 259 iıra 50 kuruı;ttı4·. 

B - İSlocıııderun k>ınyahanesi iılıtiyı:cı iıÇiın 386 lrnılem kimyevi 
ecza ve alat: Mdıarnmen llıedcli 5615 Lra 75 ılrunı.s ,.1ıup ilk tcmıına-tı 
421 ~ ra 19 ku:ruıştın-. 

C - İııtıanlbu.l Güıınrüil<ı eri lcimyahaausi ilrl.iyaı;ı iıçiın 45 ık.alem 
kimyevi ecza ve alfrt: Muıhaımınen bedeli 2722 lira 30 ku'l"us olup i'.k 
tıemitmtı 204 1iıra 17 lwrtıştu:r. 

2 - Heır biır> rıe ait şıııı1tnaıneolerlıe aılmacalk maılzeııneniın ınid<ıl<ır ve 
evsafını .gıösle.rıır ı;ıartını:ıme'.er, her gün levazım servisinde l(Öriilet>
il'İ<' 

3 - İstekllerin lkarınıni veı;aıirleriyle' beraber be-:Ji ~ baı;-
miiıdürli.tk satmalma ik.aınisyonuma gellın .. tcri rlanı ef'U'l1'llJr. (2216) 

lELEDI YESiNOE 

Z - NiSAN l!MO 

Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bu müddet •RADYO

....,...,. LİN. kullandıktan sonra di•
·leriniz inci ,Pbi parladıktan 
başka mikroplann kiimileıı 
mahvolduğunu; za:ra:rlı salya 
ve. ifrazatın kesildiğini diş et
lerindeki iltib11ı>lano durduğu
nu ve nihayet ağzınızda latif 
bir rayiha başladığını duya -
•aksınız. 

Siıre, Gabaııdin ve 'I'veed par
drnüledni, Treııch-Cotları, en ı 
·birinci İ?Wlliz ve Fransız ku-

Gayet temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 
Her sabah, öitle ve akşam 

yemeklerinden sonra günde 
üç defa dişlerinizi 

Abone Şartları 

DAHİL1 HAR1Cl 

l !!!1-••••••••••••••••••••••111!! l ımafllarından apar ve .fantezi 1 !!!!!!!!!!'!l!!~-R-S!!!!!!!!l!!!!!!A!!!!!! 1 lnhisarlar Umum Müdürlüğünden l1 

~=~;~15:~~ 
StıaeU. 

1 aylık 
• aylık 
ı • 

1200 Kr· 2300 Kz. 
500 Kr. 1~ Kr. 
aoo &r. aoo K.r • 
:;.wo ıtr. 

J. N 1\ A ll'l "" 

1 • 3. 1940 
ıta ...... 

1 Steri.in 5.24 
100 Do ar 146.20 
100 Fre. 2.9675 
100 Liret 7.4325 
100 İsv'çre Fre. 29.2725 
100 Florin 77.6156 
100 Drahmi 0,97 
100 Leva 1.8375 
100 ~eta 14.1625 
100 Pengö 27.0525 
100 Yen 35.31 
100 Isveç Kr. 31.005 

Esham ve Tahvilat 
Türk OOn:u II peşin 19.50 
Erı;ani 20.00 
Sivas - Erzurum 5 19.50 

2 Nisan 
SALI 

Hicri: 1359 Rumi: 1356 
4 üncü ay Giio: 93 Mtrt: 20 
Sefer: 23 Kas~ 147 
Güne~ 5,45 Akşam: 18,33 
Öğle: 12,18 Yatsı: 20,05 
İ.kı.ndi: 15,52 İınsıik: 4,02 

- HAVA VAZ.ll:"!:.'Jİ 

Yeşild<öy Meteordoji iatı;ısy<>
mıaıdr.ı:ı alınaaı ımaı Uma.ta göre, 
hava yurdun Tralk.ya, Kooaeli
Ege lbölıge.Lıri.ıırle Çl.ık. ~ ve 
mev-.&ii yagış ı diğt!r bölıgoa dıe 
Jro.p;ili wı ytt yer yağışlı fl.'•Ç -
mı~, ru"'(ar1ar doğu oo~eı.erdıe 
ooııuro w•ı,kametinden haf.f di.ğer 
bö)ı:d €rdc şian::J lfı•i1Jr..aım! ıliaıden 
kuvvetli :uniş Marmara ve Ege 
denizlerinde şinıaıl: .ürtıruısı de
vaıın etımfoti'l'. 

Dün lııtmıba.da hava J<ıa.palı 
geom ş, rüZl(ar şiımali şaıııki.d'.n 
saniyede 8-10 metıre b.ıız.la esını:r 
tir. Saaıt 14 dıeı hava tıazy,iılti 

1026, 1 mi ilbar i<li. Siiıh=et en 
yüksek 7 ,8 ve en diişü.k 2,8 SOOf

Uerad ka.vdedilmıştir. 

İşte tam bu esnada odanın .ka
pısı arkasına kadar açıldı. 

İçeri, bütün haşmet, saltana~ 
ve J(ururu ile Valide .3\Ltan gir
di .. Ali bin İsanın, Halidin yü -
zünden kadın peçesin. Qekiıp at
mak için uzattığı el yana düştü. 

Halidin, maşlahının altında kı
lıcının dı.abzasma sar.ı!dıj!ı par
maldarı hareketsiz kaldı. 

Yahudi Haronun sapsan :ke
si.l.ıniıı y snaklarına bir parça kan 
ııeldi. Hemen Sitti Zii!beydeıUı 
ayakları a:ltma atıldı. 

- Sultanım ... Sultanım ... De
di.Fermanınızı ifaya geldim. Fa
kat bu adam mani oluyor .. Suç 
bende değil. Sabahleyıicı erken 
gelmemi emir buyurmuştunuz 
erken ıı!!ldim. Fakat gerek k.aıpı
da gerek burada çok ıtlıJ<oydu -
lar. Huzurunuza çıkıp ayaklan· 
nızı ÖJlDlek şereLini benden ıes:r
gediler .. 

Ali bin 1sa ise, bir akşam e~ 
ltend.is'..ne veııi.!mi.ş olan vazifeyi 
Valde Sultana hal.ıırlatma.k mak
sadile, 

- YQ &ttıi.. Dedi; bu sabahtan 
itiba.ren vazifem olan sany na
z.ırl.ığı işine ~ Ve yine 

Cinsi Miktarı c::..------
İsp iı:. ıto tıi uınlbalan 
Şeım.s1pı:ışa 0.-.J<mnev'i: 

50 adet 

Keşif ve % 7,5 
Muh. B. teminat 
Lira K. Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli saati 

------
600 - 45 - Paz<ll'hk 14 

Pru-at.aııı.ır tesi.saıtı. 1674 43 126 - Açik elk. 14.30 
I - Keşif ve şa"'1.naıın€Si muciıoınce idıaıremi2iın Şems paşa har 

l<.iımıuevi ıpa!"artoııer ~esisatı iş a.ı;ılk eksi.lı.ane 50 aıdeıt tuhmııl:ıa şaT'l4ıaı
me ve &Ukii;i ımudb±ııce pazarlılk: USU:ıyle ibal e o1Juıı:ırı.c21kıtır. 

ll - Keşif ve muhaıııııneı:ı bed ı!Jıri nıuwka<a.t teminaıtarı ek
~ sa:ııtl eri hiz<:ı!arında yaz• ı.dır. 

III - Eksiltme 17/IV/940 çarşamba l!'iinü Kabat.aştıa levazım 
ve miiOOya.ı>t şıılıesinıdel<.i alııın ıloomisvanuıııda yaprlac.ııktır. 

IV - Tesu ş:ıırtınaımesi her ı?iin lewzım şubesi vezmsiııı.dmı 
(8) kıuırwı mukabli.ııde ve tuııuıınlba ş:ırln::ı:mesi parıısız alınaıhi! ir. 

V - Parat.onıer tesisatı iı;ine gireoe/kJer ş""'tnaımesia:ım (F) fılkı
tasındıı yazılı V<eailkle ve her iki iş ic n yüzıde 7 ,5 giiveıııne .pru;a.-
kır1y le bir.iltıte me:zıklır koon'symıa mürncaaH<1rı. (2565) 

İ!tanbul Beşinci İcra Dairesin
den: 
(~ No: 39/5619) 

Meiııınet Kasııma Kadlköy Bi -
rinci Su.ih H.ulnl'k Ma.lı.keım.esin

den sııdır olan 11/7/938 tari.h ve 
37 /525 &a')"ll d il&nla (319) cira 
(42) kurw; vemıiye boırçlu Kedı
köyündle Moda Franısız Mcl<ıtef:ıi 

civcrl'llrl.'.l Ş fa ookağııııdiı (18) sa
y0ı köŞkıte aı:ına;i ŞJ.'lkiyenin 

yaınınrla d1,,.ı'!"an ~1ıtan 23/12/ 
939 t:xrihli i.craen lıahsiJ~ talep e
dil melk üzere göstıerılen adreste 
borçlıııya ı:ıöndıc.->-en (39/5619) 

d!:ısva DUmaralı İ<'l"a emrinde 
OOı.olıunurı. bul.un.an .. dı,ğı '"' 
poilı sçe de icra lulmoın tahkikat.
ta da iil<ametgiıhı me<,tıul O' ma
sına binaen ist.a.ıııbuı: icra hiıkirn
~irun 11/3/940 tarihli karariy
Jıe icm eımrinin bir aJ'f müddetle 
·ıa.ııen b.i:.<liıı:at yaıpnanasına ka
rar verilmiş ve !bu müddet ~in
de borcu ödeımez ve vermewe
nıirl wtklk meırrıu: wıdan vt!)'a 
tıemıyiz veyaıhuıt iadei mı.ıhaıke
me yQ:zyle OOıt olıdıuğıt• ımabikeme

dıeın icramn ıı;eri bırclaılıma6J<na • 
dılir :J:> T emir l!!Eıtiıımed~ oob-

malümunuz olan sebep:er yüzün
den sarayın dahilinden haricine 
ve har.cinden dahiline hiç bir di
ri kişinin benim müsaadem olma
dı.n ~esine müsaade etmedim. 
Bu şekilde hareket lüzumunu da 
efendi:rmıh birlikte k.arar'.a,tı.r
mıştını. Ben:m yaptığım sadece 
sizin tarafı.nızdruı verilen emri 
tatbikten i~a.retti.r. 

Valide Sulian, yahudi Ha-ronu 
dinlediği giıb: Ali bin İsayı da 
dinledi ve sonra onu güler bir 
yüz'.e, tekdir gibi değıil iltifat e-
d-er gibi bir sesle; 

- Ya Ali. Dedi, verdiğimiz em 
ri harfi ~adine tatl:ıilı: ettiğini 
görmekle memnunum. Yalnız o 
emrin mah:yetini ve kendi salfıhi
vet hududunu yanlış çizmişsin. 
Sen saray nazırısın . .Falı:aıt sarayın 
yalnız selamlık kısmının umur 
ve hususatına nazır .. Harem kıs
mında benim sa!fılıiyetim hudu
duna dej\il. Halbuki sen hareme 
de el uzattın. Ben buraya gelir
ken nöbetçilerin yoldan benl çe
vionl?ler. Bu adamı da bizzat sen 
Qewdin.. Bu şekilde hareketin 
saJahivetin 'hıuicinded'.r. Fakaıt 
ilk günü olduitu ~böyle Yanlıır-

Paris ve Loııdrada olduğu .ııi
:.ıi şehrimizin BAKER maita
zakıırında da kadın manto ve 
rotlan için yünlü fan,..ezı ku
- asların ve ko.."tiim tayyörler 
icin Tweed kumaşlarının m 
zengin çeşitleri v,.. umumiyet
le kadın ve genç ıkızlar eLblse
'erini alakadar edm yünlüler 
• .:Sllir .edilmekte ve her ve-r
den müsait şartiar ve ucuz fi

·o:>.f 1~r1" satılmakta-dır. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CDdb"e Ye ııtllırevb"e mllteııaum 

Pazar harlo her rün sabıhlaıl 
ak."ama. kadar 

Adres; Babuill Cafaloflu 
yokuşu kö,eslnde No. 43. Tel. 23891 

ri icra yapliac~ ve gene oo 
ınıüdlet içinde ma. lbeyaınında lru
lurunıaııhiiınız ve lbuluııınazsanız 
lıaıı:rio.ıle t.aııyik olwı.acağuı.ız ve 
kaıntııni halklarmı.zıdarı da mah
rum o.ac$nız ilan dhınur. 

(25728) 

lıklar mazur görülür. 
(Yahudi Hacona dönerek) hay

di SEn yanında getiırdiğin kadın
la hareme git ve beni bekle. 

Ha.ron sevi.ru;le Hal:d.i kolundan 
tutup çekerken Sitti Züzeyde ar
kalarından -]erıd i: 

- Dur .. Beni selamlığa bırak
mıyan nöbetçi bu sefer sizi de ha
reme bıra:km= Muhterem saray 
n.az..rı efend~ sizi, harem .k.ıtpısı
na kadaır sad.ıJt adanılan ta.rafın
dan uğurltyacaklardır. Beni ora
da bek.ley :n. Size veriı!ıeoek yeni 
ve miilıi.ın emirlerim, s:iparişle
rim var .. 

Haron sevinçlıe yerlere kadar 
eğLli.rken Halit de tali yıldı2ınmı 
kendi<ı"ni bi·r kere dahaı kurtardı
ğını görerek Tanrıya yüz bin şii.
kiirler ediyordu. 

Ali ·bin İsa, esasen sevmedi~ 
ği ve şüphelendiği zevk simsan
ru tam eJine geçirmiş olduğu sı.
nda kaybewenin acısı içinde 
homurdanarak emir verdi: 

- Bu ilti kişiye hareme lııaıdııı.r 
ırefaıkat edin:Z. Hiçlbir taraftan 
mümanaat görmesinler •. 

Sitti Zübeyde, zevk simsarını 
böyWece ve fımkındaı olrnad ?il çak 

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

SON TFLGRAF Basımevı 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daitna 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazolan vardır. 

1 LAN 
TEK SÜTl": 
SANTİMİ 

Blrlııci Sah'fe 400 klU"Uf 
ikinci Sahife 250 kuruı 
Üçüncü Sahife 260 kuruı 
Dördünrü Sahl!e 100 kıırvı 
5 - G ıııcı sahifeler 50 knruı 
1 • a inci Sahifeler :o imtUf 

Gazeteoılroe neşrttırlle

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

Çocuk H eki nıi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

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

ZAYİ - 1938 yılanda aldıığım 
ad<eri ierilis vesikam zay ol -
muı:,ılıur. Yen.i6ini a:acağımdon 
EGkıi<;iıniını hüilmıili yokıtur. 

Boyabat Camii Kebir mahal
lesi Mehmet A:i oğlu 

Emin Sonuncu 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların ınilı:rop
larrru kökünden temizlemek lçjn HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin ~ kudret.ni ııırttırır. Kadın, erkek idrar zorlıukla
rıru, eski, ve veni belı;oğukluğunu, mesane iltihabınt, bel aı':rısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak halllerıini ıYiderir. Bol idrar t<'
m:n eder. İdrarda kum!eırın, mesanede taşl:ann ~küı:ilıı.e maru olu,., 
DİI{KAT: HELMOBLÖ idrarınızı teınizHyerek mavileştirir. 

Sıhhat Veık.aletiniın ruhsa.tını ha.izdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

büyii.k bir tehlikeden lrurtard.k
taııı. sonra vakar ve ihtişamı için
de Ali b:.n İsan.ın önünden geçe
ırek 011a şu kısa emri verdi: 

- Arkamdan .ııel. 
Sabık Horasan valis~ yüzlerce 

başı önünde deviren 'bu ınaWur 
adam bu kadının bu emri karşı-. 
sında baışını önüne eğerek ıtıa&ip 
etti. 

Ona körükörüne sa<hlı: adamla
n, omın bu köpek.çesine hıııtine 
adeta hayret etmişlerdir. 

Maruna!:ih Ari. bilıı. İsa bu ita
ati zoraki göstemıiş, .içinden diş
lerini sıkarak Vat.de Sultanın 
da hakkından gelmeyi aıhdetmi1r 
ti.. 

S!tti Zübeyde önde, saray nazı
n arkada yürüdüler .. Koridorlaır
dan ııeçtiler ve evvelce Ha.-ımü.r
reııidin umumi meclis ku.Tduğu, 
halkın dileklerini dinlediği sıılo
ııa girdjler. 

Velide Sultan bu 118Ilondan ve 
doğruca hilafet sedirine geçip o
ıturdulrtanı sonra.; 

- Ya AJ!I._ Dedi. bugünden i
tRxı.renı memlelteti.n bütün idare
si benim elimde.. Eğer bu işte 
bana yardim, hııawıunda ıwlııkat 

va.dini muhafaza ediyorsan sa?" y 
na:zıxlı~ wznende kaılahil:irsin.. 

Ali bin İsa, mevkiini tehlike
de görerek hemen yere ıkapa.ııdı. 

- Aman ya Sitti, dedi, bi.lıın.i
yerek bir hata işlemiı; isem af 
'buyurunuz. 

- Bundanböy le sızin vaeifc
n:iz tek başınıza emôrler venneW< 
değil, benden aldığınız emirleri 
yer.lıerine ulaştırmaktır.. Niliu -
zunuzu adamlannı:zuı, ınaiyetini
ı:in üzerinde göstermek i,Çin ist.e
dij!in.iz şekilde hareket edebil~ 
siniz. Böyle hareket belki be!niıın 
de işime gelir. Ancak adamları
mz bilmese biıle sizin 'bil.meniz lil
z:ı:ındı.r ki, saı-ay :ııaz.ın Ali bin 
İsa. her istediğini YQpaın. eski Ho
nısan valisi Ali bin İsa ~:Hdir. 
~aı:ıah işler ümid.miz fev -

kinde çabuk tesvjye olur .. V azl
yet salah btıılur ve Ali bin 1sa ye. 
niden Hom.sa.u valisi ohır. O za. 
man $dakaüni bize en gen:Ş öl
çüde iı<ha.r edebilırnesi için ken
disine geni~ saıl&lıi,yetıler veriri:ı:. 

(Arka. ... var} 


