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Ribbentrop, I tal yanın Alman s .. 
f ına girmesini temine uğraşaça 

• 
So!J'Jlet bomt<ımımarılariyle ııımıın bir Fin şehri.~ 

Ribbentrop'un segahatile bey
nelmilel siyasi vazi)1efin kat'i 
safhaya gireceği kanaatinde 

Bir Fin murahhas he ti·Neler görüşülecek? 
dün Moskovaya· gitti Amsterclam, 9 (A.A.) - Reuter 

Ajansı bildiı'vor: 
H.tleı., Von Ribbentrop'u Ro -

maya göndennek karaı~nı itti
haz etm~tir. Reuter Aiansı.ııın 
haber a'dığına ııöre ecnebi müşa
hitler Almanya Hariciye Nazırı· 
nın Romnda MUliO:lni ~e Avru
pan/1 sirnali garbis.ndeki vaziyet 
ile Al.mımyan:n tar.ıı ılıarekcti 
hakkında m~akerclerde buluna
caktır . .Berlinin bazı bitarai rna
hatdinin zannına göre İtalyanın 
bu harote Alma.uyanın yanında 
ye; aluak aktif hir rol oyn·yoa 
b'lmesi için M. Musolini üzıı~n
de tazvik icra edilecektir. Bu mü
nasebetle Von Riıbbentrcrp İtalyan 
kömür ııemilerlnin İnglliz'er ta- ı 
rafından tevküi hii<l.iıse>ınden aza.
mi derecede istifadeye çalışacak
tır. Hat;rl:mla olduğu üzere bu 
kömür hadisesi m ünasebeLile Al· 

man matbuatı İta!yan gazete!~ 
rinden çok şlddetli neşriyat yap
mışlll'rdu-. 

• ima ııya Haırici~ Nazırı ayn 
zamanda Amelia Lava vapuru
nun maruz kaldıf(ı taarruzdan do
layı İtalya hükfunetine Afmıın,. 
yarun özürlerini bildirEcektir. 

,, . .. ,, . ,,, . . 

Fin-Sovyet Harbi Müzakerelerin bugün 
Bitiyor mu, bitmesi niuhtemel 

Dıj(er buı zevat Von R:bben
lroııun Roma seyahatini B. Sum· 
ner Vels'in son seyahati ile a!A
kadar görmektedirler. 

Avni zamanda Almanya Ha
riciye Natınnın Kont Ciano ta· 
niınrian ıt~n birincit~ıiı'de yBr 
pılınış olan Berlin zlvarctın. ia.
de maksadlle Romaya Jı\lt.l~inl 
idctia edenler de vardır Herhal
de muhakkak olan bir şr>y varsa 
o da şansölye Hit'er tarafından 
ani olarak Ut.haz ed"1en bu ka
r= Berlin maıhallli!Jde büyük 

genişliyor mu? 
Ba harbin, yapılan •alh 
l•ı • 6 6 ii • il neticHinde 
6itmHİ ihtimali o/dutu 
ıi6i, JI a JI ı I ı p ı•niple
meti ihtimali tl• oartlır. 
Va.ziyet, lıarııılı il• telı
lilıeli 6ir pelıil alm11tır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
hı • Sovyet harbi, İkin· 
clte,rinin 30 ıünli, ov
yetlerin harp ilan et· 

mek gibi, usul ve merasime bile 
Jlizum görmeden, tıpkı Almanya
nın Lebistana yaptığı ~ckilde, ka
radan, havadan, denizden yaptık
ları uınumi bir tecavü·.ı ve taar• 
ruzla başlaını~lı. Simdi, bu harbi 
b.tirmek üzere, n1üıukcrelcr ce
reyan elliği tahakkuk etmiştir, 
Müzakerelerde t'inlerlc Sovyct
Jerden başka lsveclilerin, Alman
ların, hatla yeni konuşınalar Ro· 
mada cereyan edccej:i için, İıal· 
yanların da işllriik edecegi söyle
niyor. 

Sovyetlcrin tnttukları politika 
itibarile harp iliin edilmeden 
başlıyan, harp ilan edilmeden de
vam eden bu ı:arip harp ba~lan
gıcı itibarile Alınan • Leh harbi
ne benıemisse de, devamı itiba
rile onun aksi olmuştur. Lelıis
tanın müdafaası, hudutlarının 
üç hıınıjiunda, önden, arkadan, 
yandan yapılan yıldırım taarruz. 
larile Alman ve Rus orduları 
karşL~ıoda, çabucak yıkıldıiı:ı hal
ele, Finlandiya, kahramanca da· 
yanmış, 3 buçuğun 183 e karşı 
mücadelesi, liç ay bir haftadır, 
muvaffakıyetli şekilde devam et
miştir. E;ier kuvvetler arasında
ki nishetsizlik, bu kad r biiyük 
ve müthiş olmasayd, Finlerin 
yer yer kazandıkları gfüel gale
beler, kat'i bir zaferle dahi neti· 
celenebllitdi. Sovyet Itusya, ı,~~ 
ıapı:;ız in~an üsllinlü~iine ve sa
yısız malzeme faiki yc tine nğ
men, lıiıla Mannerlıeiııı hattını ta· 

(Arkası 3 iincü sayfada) 
AilİDİN DAVER ---------..,... ------

AFRODiT 
ROMAXI 

Al an1anı lsveçi t zyik edip 
cephe aldığı tekzip olunuyor 

vud müıt.ea!kfben Romaya hareket 
edecekttr. 

Stakhohn, 9 (A.A.) - Bb...k
ho.lms TiıQerıeen ga.2ll!lesinl.rı Tal

(Arlcan 3 üncü 34l/tadcı) (.~rkası 3 üncü ıayfadcı) 

Stıcıliıohn, 9 (A.A.) - Şimdiye 1 
kadar Sovyetlerle Finlanı:liyalı.lar 
Stx)k.lMı:n y<WVlle ~ bul
unuyıor1ardı. Fin.l.anıdiya ve :>ov
yet elÇtikleri birmirlerine şöy
Uyeceklerini İsveç büılı:fımetiDe 
bi1'Qirıyor18l·dı. 

Bugı.in He~iıİılki ile "Moskova a
rasında doğruıdım oogruya temas 
tesUı edilmiştir. 

Fin • Sovvet müzakereler.inin 
buırün son sallhaya var.mll6ı bek
lenfüvor. 

ingiliz ve Fransız Hava G neran . ri 
FİN Mlı1tAHHASLARI 

MOSKOVADA Misafirler dün sabah Ankarada 
Faris, 9 (A.A.) _: Haber ve

ri\dijıine ııöre. halen Mosk.ovada 
bulunan Finlandiy.a murahhas
ları, ge<,.-eıı 9011\ıahaaxla F'i.ı:ı - Sav
yet müzakerelerini iıdare t!'den 
BaSV<Jkıl Syti ile Paasikvidır. 
l\IOSJ{O\'ADA DiPLOMATİK 

askeri ni.erasimle karşılandılar 
ı==:::::ıı=- ___ , 

FAALJYET Mareşal misafirler şerefine • 
ır ziyafet verdi 

J\!06kova, 9 (A.A.) - Bugün 
M kovada bih'.uıssa Amerika <bü
ylik l'l.;ılı~"'"Je 'e İ~ve\' ~f .;1!· 

tinde buyüık bir d~ploma' ll> fa
alivet ka\xled;lh-c.r. Sefa.retler 
araGı.nda Mİ.itemadiven telefon 
muht.be. eleri vukubulnıalctadır, 
.t.SKt FİN REİSİ HITLERLE 

GÖRÜŞTÜ 
Helsirıık . 9 (A.A.) - Fiınlandi· 

yanın eeki reisicwnlı uru 5,,ın 
Hafvud bi.t!Wn Hitler tarafından 
kaba!" edilmistir. 

Malüm olduğu üzere Svin Huf-
1 A rka.n 3 tincü sayfada) 

A'' a • ..ı, !l (A.A.) - İ11$;iilere 
hılkii:rr.eıh ortJ şark hav2 oc-d -
!arı ıbil>fi<uırr.andanı Sır William 
G. S. Mito.>ıcll ile Fransanın şar
kl Akıdenlz Jıava kuwetlerl ku -
manıdaııı general d'aqll(!au ve ma.
iveİ.leri er'<i>nı bu ~ah T<>ros 
e:WPmi ik ıınkara'ı'"a ~Jrniştir 
~ ü;; ımill<.'tin mılll reııkleri.le 
• lsleroniş bn lun:ın Anık ara ııa
r ı<la hıwa müdafaa ııenel ku
mandam llroraenPral Hiisrı.ü Kıl
k.ı• . paz ııene! kınnanıdanı t'Jmııe
ncral Hü.srıU Rıza Ünsal, hoııva 

------

BiRKAÇ GÜNE KADAR •• \ 
--- ·--

BAŞTA ESEN KAVAK VELi 
~ileilifi: SELAMI iZZET ---

lslam tarihi ;,. e • 
halarını an .i:an 

mühim ve en meraklı saf
büyüh tarihi tefrikamız 

\ ALLAHIN ARSLANI: Ali 
Y :E n: ZIYA AKIR ----ı 

Bekta§iliğin sırlarını İJ§U ediyoruz! 

Misafirimiz lngiliz: general-, 
general Veyga.ndla beraber 

nıllşaıvtr• Tuf:b:ıy Cıil.'ll, ılıav2 
müste<ı:ın ı · ll'V Y ah:Yıı Rlz1 

., Blıltan, AThav HO!nl Oray, mer
t. ~ ıkumanda.nı Ati SaınıiE"llltr ile 
n:ilmııuıdıırL:kla:rına ıa.vin edtl • 
mi~ bıdım ' Deıniz kurnnay bin· 
bar.ı Aziz Ulusoo hava 3>iı1ba.şısı 
Tekin Atiburnu, Fransız, Llg;illz 
büvUk clclllklerl kara, hava ve 
deniz ataşer"'1'tterleriyle bu el.çi- ı 
}ikler El'k~ı tarafmd:ın sel'am • ı 

lanmışlaırdır. 1 
Başta müdka alduAu halde blır I 

'bölUık asker mulıt'eırem genernl
ııtre <ra.;iımei lhtiı aırıu ifa ey lmıi.ş 
ve mü.rlka Fc::nsı:ı, 1nııil1z ve 
Tüdt milli ıınan;la:rırıı ÇQlmıştır. 
Mubteroın mi6atlrlerimi7 bıı me
nısimi müıealklıp ~ eyledikle
ri ıım Jot'asmı nlcNıaba as· 
lı:ft' diye sel~ltl' ve as'ku 
•Satını. diye rn dı buitın
nıuştur. 

Sir Wlllı.ıım G. S. Mitc}\ell ve 
gencrıııl JaunC"aud \'e mafyctlerl 
;kaaı:alerID<! hususi dalrekr tt; • 
sis edibnlş bulunan kılkıır&:palasa 
gitmek üzere gardan ll'YTlhrlten 

(Arkası 3 llncü ıa.JJfadcı) 

Neler uyduru o lar? 
MOTTEFI LER TO IYEY H RBE 

Hitler 11e Mıuıo!ini, .çelik Pakt. günleriw bir reım\ 
geçidi aey rederlerken,_ 

Şeker saklıyanlar 
. . . . ,, . • • 

Milli Korunma ka
adliyege veriligoı 

Yarın 

nunu ile 

Ucuz zamanda aldıhlan telı~ 
le'l'i beyanname ite tı4Jdlrmlym 
veya noksan bJJdirenlcr hakkın
daki taltl.bata zabıta ehcmmlyet
:k! devam etmektedir. 

Bunlardan Llon • Melba çllı:o
lata ve şekerleme mllesscsesin • 
de, dün de yazdııtımıe ııibi, bin 
lı:üsur çuval .lıı;uıde 110 b'n kilo 
~ker bulunmuştur. Hasır iske
lesinde tereyağı ve peynir tfıcca
rı Sefero~u N'kolaklmn dePQSUn
da da üç bin küsur kUo şeker bu· ı 
lurum1ştn. Zabıta bıı iki müesse
se hakkındaki ta,hJtlkatini ıi:lo;lnl 
etmlstlr. 
LiO.' - MEWA J\IÜESSESE! 1 

NE DİYOR 

Bazı tacirler şim
diye kadar görül· 
memiş miktar a 
stok yapmışlar 
•- Şeker tia!lannın nrtt n1 • 

m.ası hakkındaki kararname res
mi ııazete ile neşredilmiştir. Bu 
kararnamede aynen: <Toptancı 
eeker tiı«arlan bu yeni fiatt:ın 
sat~a ba.şladıklnn anda eski fi.
attan ellerinde bulunan stoklan 
en çok yirmi dört saat zarfında 
bir bevaname ile ....... bi~dire -
ceklcrdir, den'.lnıektedir. Karar
name hükmünün mUnhasıran top 
tancı şeker tüccarlannı istilı.dat 
ettiği meydandadır. Biz toptancı 

(Arkcı.n 3 üncü ıayfadcı) 

111 MART 

Pazartesıı 

Fran•uı ecloı:biyatının en 

ım, •n ıuİı a,Jr hilrdye· 
f.,irıi neır• baılıyora:z:. 

--

Vazan: PIERRE LOUiS 
Yeni <tert:ii:mcsı çıktı fıyatı: 25 kr. 

t:ı'er kitapçıda arı;y-...mz 

@T ı.ık8?.~~uflok~ !.!::4\ 1 
.~ ... _ . - . '- - .,. - - - . ' 

SORO LEMEK STI URLAR MI 
{l' cımı 3 firn:ilde) 

Cilıan edcbifat tarihine geç • 
miş bütün medeni dillere ~ev· 
rilmi olan Marsel Prevo, Mo
pasııan, Dode gibi beynelmilel 
müelliflerin eserforidiı-. 

1 

Aldıl!IDllZ malumata ı:öre, b11n-
lardan Llon - :Melba çllrolata ve 
~ekerleme şırk ti hM!sc hakkın- \ 
da şöyle blr iddiada bulunmak • tadır: ..._ ______________ _, 
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Kibrit buhranı Lokanta ve : Elektrik 
yaratmak istihsali iki Yazu: 

Dekameron Afrodit değildir 
M. Sami Karayel 

Sultan Mustafayı tahttan in ir.mek 
icap eden tertibat alınmıştı • • 

ıçın 

-J>~ h.ık..luıt<>.n meczuı>-
tur. 

- Bövle Pad:.şah olur mu? 
- Balık..iıra altın attığı doğ-

rudur-
- C.eııç ()..;man.ı, m~tbediyor -

lar ... 
- Şer'an Padişahlık l!lWVkilne 

lAy:.k del! d r. 
- Uiema nk:e durur ... 
-Boyle PııGı.;aJ:ı sefere gide-

bilir rr. .. ?. 
- Kumandan ve, Hal.ite &alim 

akUlı. olmak gerektir. 
K.ız'ıı:r i(ası, ortalıb ~iden ıyi

ye şışını; t_ Artık her ~ey kıva
mına ı;:e'miştL 
Malı Fıruz S tan, el Wtmdan 

geçen vakaylden haberdar olu.-
yordu. • 

K.ııl.ar ıı.l!:ası, _gizlıce Sull;m hır 
nım.na malümat veriyordu. Fır 
kat; koca hır padi.şahın öyle 
kolay ko ay ha.' olunup yerine 
ol!lunun kolaylıkla geçemiyece
ki:lli b llyordu. Haktluıten bu, ko
lay bu- ıı,ı tleğiidL 

Kızlar afiası, ca.l:ıi.! Abaza Sul
tanı a.vucuna a'mış oynatıyordu. 
Sultan MU6tafa Şey1ık?ri. mec -
:ıup derııişleri ~ına toplamış 
onla.ra bol. bol paralar veriyordu. 
Her J(Ull tıir tekkeye Ridiyor ora
da bu.unanlara hediyeler u-ı.. 1 
lar dağıtıyordu. 

İşte; Padişaıhın, telli ve şeyh
lere ııöriUmcrniş bir surette ala
ka giigtermesı bütüıı tarikat er
~ iıareke'.e gutiımlş ""' Oll'
lan kerulisine bendetmiye vesi
le olmuştu. 

Şeyhler; dervişler ortada dö
nen dedikodulara~ looymak 
deh paduışah içın söz söyletme -
mek ve müritleri va.sıtasile bir 
QOK propagandalarda bulunmü 
üzere l<iller. 

Adeta, Sultan MU&tafayı tu -
tanlar bütün imparator'1uk için
de valruz şeyhler, dervişler idL 

Aklı başında ülema. aklı ba
IUlda rical böyle meczuo padişa
hın Ali. Oaınan tahtını işgale halt 
ve salahiyeti olmıyac-.ııı kana. 
tini taşıyorlardı. 

Y eniçcriler bu, dedikxıdular • 
dan memnun 1dHer ... Çün.kıi; Sul 
tan Mustafa .tahta çıktığı zamar 
ilç milyon il.raya yakın bahşi,, al
mıslardı. 

Şundi; Sultan Mustafayı mec
zup dive tahttan illdlıirlerse üç 
av ıtcç.ınooen lıir üç milyon altın 
lira <la.ha cü!W> hea.;ı si alacak
lardı. 

Kızl.ır aı;ası, her şeyi ı,.a.zrr[a.
m;.şL. E altından da .Sultruı Muz
taiarun validesi A.baza Su'tanın 
ma..wmatı olmndan uı.I hanımı 
M.aııı F ruz .,; ul:.ana ha her yollar 
ımşt. 

- Hazır ol.:.nuz... Bu hafta 
d.wan dolayıs:..le mcs'e'.e ha'lolu
~ k.. Genç Osmanı, haber yol
lar yollaıınaz bann, gô,,derıniz .• 
Kızlar aıası, müftüyü, \~ 

kaymaka.ıru Sofu M hmet Paşa
yı elde e!mi.ştl :W...Wtü fe~ayı 
haz;r!a.mıştı. 

h..ılar ağası, ışı 1?1-İ·'-· <Üye ver
meden emrı vakı } ap:nak istiyor
du. 1.svana lüzum yoktu 

h z.la.r aıtası, devıet r.calini me
vac..p tevzü bahanes le divana. 
davet edecektL V-e, bu v~sileden, 
:lsfüade olunarak, Padişıh olan 
meczup Sultan Mustafa daıresi
ne kapatılacak, şehzade Genç o~ 
ma,-ı tahta çı.kan'.acak.tı. 

Ricali dev'et, mevacip alıruya 
tte1 ki zaman divanda tal-ta çık
mış olan Genç Osmanı görece'<
ler ve, biAt ed.il«ek yeniden cü-

oz 
o. 

Jı.ı.;ert havl.ı j'e irdı. e!lerıni 
süit Boduan nrtık can çekişı -
y., "dıı: cıi.şüyunı '• dcd,. sonra 
J'('li~ uwaş wndü. ' 

Ei mhardmıa.~ t· .ı - •)enmtlı.i.. 
Bıbçeye bir ı:ülle aıha. dü.ştü. 
Ber'"" te!Jiş içındevd. Döıahcrş: 

- Ben ,;diyorum decU. 
- Nereye? 
- Belediye daJrf?SiM_ İmpara-

tor bi:zimle alay mı edıyor? Tes
lim ba-vreb çekeceklerini SÖy le-

. erdr. 

Dö!ıı:herıı lbe::edeyede Rozu bu
lamadı. Yukarı çıktı, ıb!mıcı kat
ta :kuşılaştı. Kız: 

- 4 kötü dedi. •. ~aıtıoru 
~ · tiyorsanız çabuk bakı- l 
lllZ./ 1 
Kapı aralıktı. İını;>axo.loı: bir ya,. 

liıı> hed.yeleri abnacak milfti} 7 
nün fetva.il ok100acak em.ova.ki 
yerine ııeUril:ıniıı o' acaıktı. 

Fevkailde kurnaz o;Bll arap 
tam uç ay zarfında m ii kem mel bir 
pıan vücude ııetinn.lştL Ve, ıı;er 
den Yen-r.;eriJ.erı, devlet rical.ni 
ellne alını.ştı. 
~Sadaret Sofu Mdıı

met Paşa bıraz korkuyordu. En 
ÇOK korktu~ da Yeniçeriler idL 
Ya, itıraz eder1er ... Şeyhlerin, 
murıt'erın propaı:;anı:.falarına u
ya; !arsa kelleler~ muhakkak 5\1'

retfo ucar giderdi. 
M$met Paşa; kızlar ağasına 

soru~·ordu: 
- Ai!a ıı:azre~ retva hazır 

mı?. 
- Hazır Paşam!. .. 
- Ya; Şeyhler, dervişle;r m.. 

raz edip alay olurlana ... 
- Bun' ara meydan verilmez ... 
- ya, y enı.;eri haytalan.. 
- İleri gelenleri tatmin alun-

mı.ışiur. 

- Ma:ız•Uah! Sonra nice olur 
halim'z ... 
~Hayır, Pqaml. Onlar üç mıı.. 

yan altın ciilil. hediyesi. ıQin her 
teYı feda ederler. 

- Matı Fir= Sultan H~ 
lerin.ı.n maı.iımatlan var nu? 

- Var. Paşam! ... 
- Pııd;'8hı kim ~ iri~ 

liyecek! ... 
- Ku'unuz! ... 
- Baltacılar ıniim-at etme-

sinler .. 
- ..:>aray tamamtle ~ -

dir pasam!. 
- Oh! ... Oh!. .. Maa.şal.Wı her 

şeyi hazır':aımışsınl% elenelim. 
- Merak buyutmayumz Pa

p! ... 
- Abaza Sultan ne halde!. 
- O, Şeyh1er ve, dervi.şlerle 

meşgul.. 

Gürültüye ve, sızıltıya mey -
dan vermeden halli dava o:u -
nur .nşaal.lah!. 

- lnşaallab!.. - ...... 
- Dw,.ana hemen loplıyalı:n 

öyle ise ... 
- Evet P-1.. Dedi. 
KWar a,iias~ divana .ı?el:meııı io 

cap eden devlet ricaline tezll
reler yolladı. Tezkerede şöyle ya
zıl:ııyoırdu: 

c ... Mevacıp <!ew:i olı nacag,n
dan diıvafıda lıulunınıı!ları ilf.lı ... > 

Rica.l para ve, rüttıe akaktan 
cihetle d:v~na kaş<:caklarw Ni
tekim e tahmin olur.chı;:u gıbı 
vuku huldu. 

R:ca! ve, vüzera dLva.na top
lanciıar ... Kızlar a~ası, pad~ 
olan Sultan Mtı.St...favı aa:.rcs-.ııe 
kitlemisti. Meczup Padiı:;ahın h.ç 
bir sey<ien haberi yoktu. Valide
s Aıoaza Swtan da daı.rt>Sınde 
kJit alt na aılilll'ıştı. B ilnc ar, 
ku.ş ıııçıı:rmu-;ordu. 

Rical ve vi!:ııera drvıaı bakli
yorL"JI"dı. Jfa t-.ıld, J(;.zlar a;;a
sı tert•batıle meşgu aıi. Hemen 
eskı saravda mahpus olan Malı 
Piruz Su'tana koştu. Yanında 
müftü de vardı. 

Fsk..i saray öııiinde Kızlar a
i!asile müftüyü gtireı:ı saray mu
ha!ızlan şaşırmışlaniı. Sarayın 
kafesı ardında bulunan saraylı
lar da vaveyıl{ıyı ıkop31'lruşlardl. 
Herkes başka türlü mana ver -
mişti. 

Herhalde Sultan Mw;ta.fanın em 
rile e9!ci sarayda Validelerinin 
yanında 'bul'IJlllan .küçük şehzade
ler katlo'unacaklard.ı. Bu, sara
yın alıştıi(ı bir şeydi. 

(Arkası var) 

N 

''erme: 
- . M de"lki le.fon bayra~ı çek

tlrcıim. tıa.s neye ateş ediyorlar? 
D•ye son.yordu. A'la:bi idı. 
Yaverın CC\abm! duyamadllar, 

l''l a•a'ık ıı e."al Löbrön impa
ratorun yanına ,girdi. t~arator 
aYni suali ona da sordu. Yover 
ç;lctı, kapı kapandL Generalin 
cevı:bın da duyamadıfar. 

Roz devam etti: 
- İşlerin l>ozuldu~unu, kötü 

gittiğlııj yi.ızkn.ıden aclıyorum.. 
Ası' acıdıbm da i.ınııa.rator. 

Çok heyecanlı idı.. Dölalıerş fal> 
rikaya döndüğü ınra<ia ayııJ!:ıri -
dan yarah Vinöyü getirdiler. 

-7-
Duvann dibinde Moris Jarun 

yüzüne su vururlren, J an ı;n..ı,._ 

isfiyenler Birahanelerde! misli arttı 

Hak'arında şiddetle 

takıbat yapılacak 
HUk~tin lba<zı inhisaT mııd

cleHine ~ zammı ,vaıpacağı .ı.. 
vayet.leri üzcrtne b:ızı !kimseler I 
mal sa.klaınıy a başlamı.ş ! ım:dıır. 
Bu arada ,bıiıJhllflSa dıiın şehrimi> 
de uir :kibrit sı:kmtısı başlaım*' 
tır. Kibrit fiyaıtl:ırmın da arl
tırılaıcaı.,'1 şayialJn ü:rerine baızı 
dükkfuı sahipleri ellerind<'ki mıı:l-
1.arı uı:'taclan ka!dır.ınIBlar ve 
müşlıeıUlere 41tııtlımız :vdk• demi
ye baı;ıam l(llımiır. Halbuki ikib
dt ınhlısı:n elinde şehrin yedi ~ 
"fok küır•t ihtiyacını kar.sılryaca.k 
std: vardır. Kiıbrit şjı'keti bü
tün talepleri ltarşıl.amakıtadır. 
Bu.na .-aT~E'l'.I kfurttı ıf~laoya -. 
ml"{a q..aDuııı.br veya sun'i bir 
buhran yaratmva cal~ar şid.-, 
de!lle rezalaındırılacaltlanlır. 

BELEDİYE 

Merdiven altındaki 

kahve oc .. kları ı 
Clv•larındııki yeırlere çay ve l 

k$ve sabuik için bazı baı w 
~..aın köşeleriykı ınü~.,;sese
:1.cde ka:lıvreil.ik edenlerin ocaiı: 
ve Cıezıt"'-1ll~ının gavri S!lı!ıi vır 
:ı;iyetlcrde 'bUı '16.uğu ve bir ıı:....,, 

mmm .merdiven veya hodrum 
ımılarında ~.ı ımlaşi!m~. 
Buooın frrenne düın Beleıdiye şu
be1er.ıne ve. .. t!en bi:r cm .. ,\:: bu ka... 
bil pis kailYV-elerin · PalUm8B1 ta
mım olumn ıışt:ur 

O obüs tekli,l~ri 

pahalı görüldü 
Şe!hrim.i:lxl.e ~ Ü'JB'e 
~ ııluıaı:nk oirl>üslcr müna.
kaıs:ısma iŞ;.ir&k edrn dii:"t firma
run ~ori dün· vıili tarafillrluı 
da t.if.kJ< olurım ıışuır. N E'lıce
dc, bu frm:>lardıı.n fi} mtUon in
e!. ım~rini :i.<ıtcnilme:;i ka:r~ 
tı:rıl:m IŞttt -

Yeni tarife 
' 

Aybaşında tatbi- i 

ke başlanacak 
Lokanta, btnıhane ve gır.ri

nolarla içkili yeTl.-r için bele
d-.ve iktı<at müdürlfiılü tara -
fuidan hazırlanmak13 olan ye- ı 
ni f,nt tarifeleri bu h:ıfta için· .·.·. 

1 
de daimi cncilmene verilecek
tir. 

. . .. b 1 .. ! 
Daımı cncumen un an su- \ 

r::tlc tetkik ed,,.ektir. Yeni ta
riielCl'. şc!ırın bütün lokanta, 
birahanel~r ve içkili yerlerin 

/ de ay b:ıı;ından itibaren tatbik 
olunroıya ba~lanılacnktır. ... -· -

Partinin ge
rinde .lJardımı 

• 
llııber alrl:$mıza göre, Cu.m-

hnriy'cıt H'l!lk P:ııı, r.i Genel Sek
reterliği gedk san'ıı.tı himaye ba
'1-• .ıırmnıdaın, "~reık yeı·i.nde bir yar
dım • ve talk.dir eseri ola:rnık kıy
motli tuı.laıt a:ıı!.ısti Naşidirı ~ 
tuzımCU y'llını idrallr. elnıesi mü-
~cı:;cbcö kmr.lisine 800 lira ver-
._u..i-qt..iI. 

Bundan -cı<Wa !{eÇeD~ V&

fa.t ode•ı I\2ıvu'ı00. Alinin geride 
'bır-~ Jlttiyaır annesi ile re
m"' da. 200 İra!A ıbir yardım 
yaıpılmışnr. 

AsKerlik işleri 

Yedek Subayları davet 
Eminônii. A.kerl.k qubesinden: 
SU'bcmrz k..ıydınc'.a 313 i.1i 3!!6 

daiıit doı.,uın!u olı.ıp 45 g(i.rnük 
staia talı :ıst~!l (yııroo.ıb~) 
lııırd211' .,;uvari, ölçme, is:tt3m, 
na:ldiy<', ışıldak ve wvade sı:nı!
wına me.-.su.p .olanların vesaik
k'l'ivre mlikıte 12 mart 940 gü
nüne kenar 'ldıcnlfh:ll. şubeye 
müraca.::ııtları ilin olun-ur. 

................. 

Küçl!k haberler 
ÜNİVERSİTE 

D.:rs not' arı Ç!karıl· 
mıya başlandı 

/ ""; Buginı :a:ıı .15,30 .;,. Ü~:. 

Ürav kil."1)$ız\ığm önü-
"" ~ ma.k.;ad."Y le profes<ır
lertn ıs , irlerinin not h inde 
çı ·anlm:ısı dU:'iıI'ülnıuş ve bu· 

11.;:n için rektöıiük talebelerden 
b·ı iı;i u..~ :ıee ~· a.pmıılk lstiyenle
rm mıirocaatını bık! · ?tll$" Bu 
taımi:m ü::crine t 'clıeı -dm bir 
k = bu ;ı,-e tal ip olum. l dır. 
B.ıızı f.a'lti.ıltalerrle ııotla:-darı bır 
\onı çıkarıRıııva b:ışlamnıı; ve 
~beye Üçer fOl'Jlla ol& dk a:ı: 
bir ~a mu'r:ı.b.ct.ıde dai(rlılm!Ş'
tıır. 

Tcrlris vılının sonu.na kadaır bu 
~!arın fasilml ih-I:nıde çıkarJ
nuızın.ı a"v= edıoccek:tir. 

Dij!e r Uı:r a1 ts , İk' ısaıt F Jik ül:t.e
si d~ taJ!:lb<'ntn bu ihtıyacnu ~ 
önfuıde tuıtıaraik bazı dn·slerin ki
tıp.l..nnı cıikaırmırtır. Bunların 

basında cİ'ktı.;aodi sk·aset. kitabı 
gal!me!..~ir. ESC" n fesör Dab
ret.sSo<;rger tara.fında.n hı.zır lan -
ır.~a-. 

DiRCr noksan ıotap • ..rd;m bôt' 
kıs:'nı basılrfıakta ve bir kısmı 
eh hazırla.nmaık:tad:r. 

r.ru ~t.. Moris sevindi: 
- li3'1lı yuttun sandundı ya

h.ı!. .. Hanı danlma amma çok da 
a,L!ırsın! 

Jan derin bi.r rüyadan uyanır 
it •H rciı. Ken.d ni toplacti, göz
_eri ya~ardı. Demek bu zaif, na.
bil QOCuk onu taşıyabilrnışı..r. 

- Dur yarana ba.k.ay.m ... 
Yara hafıfti Sa~lar yarayı ka

patmı.stı. 
- Yılzün gozün tcm;:ı:lcndi, a

da" a dönrl ü, Dur d;ı şimd şap
kanı gi fdircyim. 

Ölü b:r ask rirı Kepls.ni aldı, 
J ana ııivdirdi. 

- Tam da başına uydu. 
Lalı bıraktılar, Pn!s) alılar peş

lermdeydi. Kaçmak lizundL Kaç 
nuya haşladılar. Şehre gird:kten 
tııraz soı:r \1oris hır duvara da
ynnını.s duran kı2kardeşini taıu
dı ve o.d .. ,.ıu yerde kaJakaldL Ge
ne evvela Annyet konustu: 

- B<IQ:eyde kurşuna di:ı:diler ... 
Ben de oradaydım ... Ccsed; bana 
versınler diye aklınıa bir şey cel
dL 

lLı1i! ·i saLo.nunda Havdarpaşa 
lisesi d;rek!lö ü Sa1i"! Şav ta<rıır 
ürnd:m rKız· hl h~ ve tw
d ' ~· me..-z·.ı. hır konfor= 
\-erilecekt i!'. * : ·ıu1<evi. genç ve a
rr. .. oı ı~.,,,;,ı:ınlım. te-. i:ı: mıı:ksıır 
di} :e b:r resım ve kitap se>r:'iai 
aç;nıya .kB;; ~- vem." tir. * Dıın s b ·, i Sonı.n!on ~·ksı:ı~e
sı Je .·irr=e 7 .ıtışilik ı!.:nr In
.eil 7 -"t! .. t 11'.ııest gcillli..,.~:r. Üç·ü 
kadc olan bu kafıle •bir kaç g-.i11 

, ııde .ırn-"Ciık:tan sooını Su
rP..-e, Ml!S'r ve 1raka gidece!Jc'eT
dir. * Dün gcıeıı AVl'llıj)Q ek.sıp.-esi 
}UCular i &Jı!tooı>la.-rla. şıddelli 
.ooı:: .ıklar ve kar yüzünden seyri;,.. 
seferim i.onkıtaa u/!ra;dı.ğını ooy
ıer •. ek.tedirler. 

Ge."len yolcular aıra~ında, Ka
rabü d snır ve çelik. fıtbrika
Larnıd.1 çal.ı.~acak ai.an Inı:ilız mü
herıdJt;; ile, İ.r..g<hreniıı Bağdat 
kmrola;u, 1talvanın Taı.'ıran a&

keri al.esc:ıi bulurmr.ıkt.adır. * AJıınan slil:huıdan ka.;-arak, 
F.ransa.ya ~imek üzere, dün sen. 
riımıze 38 Jdşili!k bir Çeık kaiillesi 
de gelmi$1ıix. Bunlar Fransaya 
giderek Çek lejyonlarına iltihak 
edeceklerdir. 

- Vah canını kardeş.m! 
Annydt keru:L.ne geldiği za

man kendini Balanda, tanımadı
.in insanların mutıba,iiında bul -
muştu. Masaya dayanmı.ş ağ'.ı -
yordu. B.r te~ istej!i vardı: Koca
sının cesedi. Bunwı içın de b.r 
erkeğe ibaşvurnı:ısı laz.ımdL Yola 
çıktı. Ernıitaj<la bir yeğeni var
cti, ondan yardım istemiye gidi
yordu. 

Mor's: 
- Dübroy ıbizi seve.- dedi ... Sa

na yardım eder ... 
Onun da aklına bir şey geld:. 

Roşa bı>vrağı kurtarmak istiyoc-
du. , 

- Ben de seninle beraber Er
mitaia f(elirim dedi. 

İzdihamı :ışroıak haylı güç oldu, 
bin mfi.>kül ·;la Ernıitaja ul;ıştı-
1ar Kapı açLdı. Anrivet şüphe
lendi. 

- Yc-klar, gitmişler! 
Döbroy kansını ikna etmiş, Bu-ı 

yona ı::tmi.şlerdi. Fakat ev boş 
dej!itdi. Bahçede insanlar vardı. 
Anriyet bahçeye girdi ve yerde 
)'atan bir Prusyalı.nın cesed; ö
nünde durdu. Roşa: 

Yeni kazanlar ay aşın
da çalışmıya başlıyor 
Sel:ırimirzdc cl<!kıtrbk i~iOO&la

tıının geınişletilroesme çalışan e
Jekrtri.!t natesi .Silllır.ru: ağa !ab
riK.a6ı> için 2 mu.az:zımı lkauıın 
~is ve bunlar taaliyeile 
~üzere bıilunm.uştur. 

Hfilen clsımna t.ecrilbeleri> ya
pıkna:lata ola'!l ~ muazzam ka.
zanlar ctıİsaın• ~yı:rırla isUiısale 
Da$yacaıklaırdır. Bu suretle 
aıy bar;ı.ndarı iliOOren şehrim.i2Xie 
c:ırek.trik mtitısalM.ı. mü'him. ni9-
belite aııfımr.ı alacaktır. 

Dii'eır \araJlt.an grçeıı yılın şu
h.tında in.şaırnıa baışlaıulmı.ş o
bın cycni ve modern kaza.o dao
iresİ• irı.şaaılı da ha.ı:ıp vaziyeti 
oolaıyısiyle ·t.e5rirıie'V'Yel a";ı ye
drıe geçen wy iikana:l ah.ınai>il
m iştir. ESki elek:tri.lı: siıiketinin 
ınııhrudu, ndks.ı.n ve ek.si.k ka.= tesio;aıtıru bu 5lll'Ellıle en fenni 
ve modern bir hale f!elİren ~
da"ilc idaresi ya.lnız yeni kazanlac 
·ve ~asisatı iç.in 1 mi.lıyon 100 bin 
&n haxcamalııtadır. Ve hu suretle 
iııtJı.nbul Elekıtril< İdaresi kazan
Jaınnm elektrik iatıhsal kudret.
leci 40 bm tfuvatlta:n 70 bin ki
lovata çikımı;ı; yani !st.ı..'ısal iıki 
milline ya:]o,, bir nisOOl.te a<ıtı.

~. 
---o----

MAARİI" 

İ an Şehinşahının 
yıldönümü 

Dcet ve mütı.efik han Şehin
sıl"· Raa Hanı PehlE'Vinlııı doğum 
vı·:c.:on .. mü öni.ı.TnuW. kı rw.-na 
ıtWıÜ!.<' mlısatlıf bulı.ııı. .ıaktad'!". 
Bu tııünıı:sebetlıe .,,ehrimizde'kl I
ran ik.arısOOo<ıhaınesinde meTa.rtm 
yaııı.;x~ktrr. Merasimi t.a'kiben 
de bir çay zı;y'3ieti tertip olun
mll$!ıu!r. 

İKTiSAT 

Dünkü ithalat ve ihracat 
Dün eır.na.ııtesi olmasına ra<;-

men 1 ··e ve Fra.ns va tif-
tı1k R ıyaya kuru üzüm ,ke· 
ten ve keııdi'r tohumu göıxieril
mı!'ltİ!r. Gene dün nıühbn mik
taroa ithali'rt eşyaı;ı ııehniştir. 
:ttalyadaııı Busfar va.puriy1e gelen 
mı...~iım nıal.l.aır araısında elektrik 
roaLzamesi, Z1ml')3l'll lbez ve ka.. 
,Zı.dı., rnaıki<1e ve 2ksaımı, kAğıol, 

Uıe.1!<, ayna, kiımye-.•i ecza, de
mi«' eıı.1-a. Ra-ynn ipl.H(i, boya, ver
nllk. JHt!-:11uk mensucat, c.aıın eş)"'a, 

a"--OT""':dbil lJısti~i, mantar ~ a 
vaıdıır. 

-----0--

~rm ra Sineması 
açıl ı 

Beyazllflla yemden ~a edilen 
Marımara sinem ısıının küşaıt re&
mi ciü.rı güziıde daıva'Ji lerin hu
zun:rle VıJ4Jı:lmıştı.r. İ.skııııbu:lıın 
en sık, modem ve muhteşem bir 
sir.c."Ua binası olan cMannaxın 
nın açıl ışı:ıa İstilk1iıl marşı ve l:ıi.r 
hitab;, ile başlı:ırnrus ve ruwet.li
lere İstanlbul.Ull· muhtelif man
znr alaTından ve in:üzcleırmde'IJ. &-

1.ı.nını:ı bir fünı ~rilmiş ve 
bi.lııi.hare dave'ililer büfede izıız 

uhınmuşl.anlır. 

vuruşmuşlar! 
İlerlediler. Evin kapısı, pence

re ~r; kırılmıştı. Eşya bahçeye ır 
tı'mıştL Her tar&fı yağına etm:Ş
lerdL 

Bir Zuav Roşaya anlattı: 
- Burayı yaj'(nıa eden Pnı& -

yalıları ·bulduk ... Hesaplarını ııör
dük. Fakat domuzlar ibu-e karı;ı 
on tane ı;ıeliyorla.r. 

Taraçada üç Prusyaılı cesedi da
ha ya'.ıyordu. Anriyct kocasının 
ak.betini düşünerek ceqetlcre ba
karken b.r kurşun arkas nda.ki 
ai(aca isaıbet ettı. Jan atU:lı:. 

- Burada durnıann. içeri ı::-:
rin... Bizı i(;erde O:ıeklevi.n, bir 
telılike ı:örürsek sizi nasıl olsa 
kaçınnz. 

Anri et gird. ve antrede muha
rebeyi scyretmye başladı. 

Mons He Jan <büyük bir ağacı 
siper al mışl a mı. Biraz ö~ede bo
razdn Got ile bayraj'.!ı ebrırle tu,. 
tan Roşa mevki almışlardı. 
Karşıdaki ormanda Prusya'.ıla

rın sayısı ıı-ittikçe artıvordu. Bir 
den ateş ba.'lndL Karşılıklı ateş 
edilivordu. Görünen olursa, he
men b:r kurşun yiyip yere yuvar-

Maarif Vekaleti Bokas'm Delaı
meron adlı hikayelerini tcrcü -
meye karar verince yen mizah, 
yarı lı_iv, yarı nükte A!roditle 
mük.~y"5elcr yapıldı: •Aman dik
kat, d ;\'Cnler oldu, Alrowt Dc
kameron"un yanında çarşaflı, ka
lın pereli bir hatun kalır! .. • 
Ddı:ıuncrun'u Airodiıle mükaye 

ae etmenin Bokaıı'ı Pi)·eıc Luize . 
ben:zetmenin şa.ka.sı bile caiz de
ğildir. 

Bok:as İtalyan rönesansınm en 
pyanı dikkat siması, hikayenin 
ciddi, örf eserinin b3nisi, ital • 
yancanın dlihisidir. 

Bokas doğduğu zaman papalar 
omadan kaçn~lardı. İtalya sa• 

d • kralların idaresine geçmişti. 
Gokas on dört yaşında iken Kral 
Roberin sarayına girdi, on iki se
ne >arayda yaşadı. Bu devirler 
hem papalığın, hem de İmpara
torluğun tereddi devirleridir. Na.
poli melez hir sosyetenin hayi
huyu içinde boğulmaktadır. Ah
lik sıfıra inmiştir, aşk ve ihtiras, 
u~aret dala\·creleri, kanunsuz
luk, adaletsizlik memleketi ke
mirmektedir. İşte Bok as yinnt al
tı yaşınıt kadar biiyle bir muhit
te yaşadı, kralın gayrimeşru kız
larından birini delice sevdi ve ni
hayet babasının daveti üzerine 
Floransaya gitti. 

Bokas'm 1339 dan 1356 Y• b
dar bayatını ve eserlerini bnl'll
da tahlil edecek değiliz. Dante
dcn ilham aldı yazdı, Ovidi tak
lit etti vazdı ve nihayet 13.50 den 
1353 e kadar çalıştı, Dekameronu 
meydana getirdi. Delı.ameron ya· 
nf •On gün• Bokasın seven ve 
sevil~n kadınlara ithaf ettili 
eserdir. 

1348 de Flora;uada veba var. 
Yedi genç kızla üç genç erkek ö-

lümden kurtulmak için Fiezol'a 
kaçıyorlııT. Fiezolda güneş nurla 
bir çelenk, çimenlercle akan de
reler aönül açan birer bestedir. 
Yedi kı7.la üç erkek bu cenn t va
dide ge%iyc:r1nr, e~leniyorlnr ve 
oturup dinlendikkri zaman da 
her biri lllr hikaye anlRtıyor. 
Dekıuneron yü.J hilı:a~·cdiİc. Be

$<!1"İn bütün zaaflarııu, küçüklülı> 
lerin.i, çirkinliklerini, ha~·atın gQ.. 
lünç tesadüf.ieri, hileleri ile mez
cedere~ yar:ılmı' olan bn hlka -
yeler o devrin örf ve ildatıru tu
vir etmekle kalmamıştır, insam 
ve insanlığı teşrih etmiştir. 

Bu hikayeler pek çoğu gayri 
ahlilki telakki edilmiştir ve te -
likki edilme 1· tedir; fnkat bu te
Ukkiyi miibaligalandırmama1ı: 
linmdır. Bokas ahliksızl.ıktan 
bahsettiği, ahliksrdığı anlattığı 
zaman mutedildlr, efendi efendi 
kalem kullannı.ıştıı; kaba ve ga
liz olmak kasılı ile yuı y~ 
m.ıştır. Onun maksadı karilerin. 
hoş vakit geçirtmektir, buna da 
muvaffak olm.._tıır. 

Yalnız İtalyan edebiyat tarlı.. 
!eri deiiJ, cihan edebiyat tarihle
ri bu esere damgayı vurmı.ışlar
clır: Şaheser diye bahsederler.. 
De.kameroıa muhakkak ki, şa

heserdir hem de bize göre mi
zahın ,..heseridir. Komed:de Şe
k.ispire ilham kaynağı olmuş bir 
şııheserdir. Eğer 1350 de Boku 
Dekameronu yasmasayclı mil -
lctlcrin halk edebiyatlarına mal 
olan nükteleri, fılı:ralan çok not. 
san kalırdı. 
Hayır Dckameron Afroditle 

mlikay- edilemez, Bokaııı Ply"" 
Lu "ze benzetmenin :ıakasına bile 
tahammül edilemez. 

SELAlıiİİZZETSEDF.., 

Türk- Yunan ti-! Kahve fiatları
cari aıılaşması nın kontrolü 

r~üzakereler bitti, ya
rın imzalanıyor 

• 
IMuvı&kıı.t surette ta.hd:it efil. 

len Türk - Yunan ti.ea rot ""~ 
masınm mi..'drfoti. ydırııı bilmı<lk:te
di!r. 

Ankaroo.n ,ırelen maıliımaıta 
göre, yeni bil' lıic:ııret anlaşması. 
v ıııı:ı ımı aıs ı için y aııııJana.ıct.a olan 
ımi2::ıkN•eler müt;ibet şekilde ne
il!lıcel'€fımi$!k. .Aln.laşmanu:ı fya
nn :imzaılanacajtı sÖyleımıetıt..iir. 

Diğer taraftım Fransa ile ~ 
1ıicarot aıtlıışmımıızuı ımüddeti. de 

BIY oon ıı.nı:la bt.mclote<iiır. Yeni 
bir anlaşma y:ı:pı.lnn :ısı için ha
nrb'kla.ra haslarıırnL'.J(ır. Yeni an
Qıma, aranırııda ııatısadi itilafa 
göre hazırlanacak. ve F'ran6a ile 
at:uı oticaretıimizi QOk fa'Z1aıl.:u;l.ırıt

c<lk bir ek.ilde olacııkıtrr. 

FIRTINA ÖSTÜ-- - - ---
NE FIRTINA 

-
Bu sene kış her türlü fırtına 

i<;indc goçiyor. Afrodit'te bir 
fırtınaydı. K8fir kadın yalıuz 
Kendisini teşh:r etmekle kal -
madı. }irmi gazeteciyi de pe
ıinden mahkemeye sürükledi, 
bala onlar, pirincin taşını ayık
lanuya çalışıyorlar. Fakat, dıt
va rekorunu bu fırtuıadan son
ra kopan yeni bir fırtına ile 
devlet denizyollan ,direktörü 
kazandı. Peyami ve Cumhuri
yet kendi aleyhinde Afrodit, 
yüzünden açılan davaların 
8-10 olmasını rekor sayarken 

• moğer, devlet denizyolları di
rektörünün aleyhine 31 dava 
birden açıhırn,. 

Nanenıollııya: 

- nu nasıl, üstnt?. 
Diyecek oldum. 
- Peyam'ye göster, •Bete -

rin beteri varmış..• Diye buııa 
derler işte ..• 

Dedi! 
AV"\)KAT VE 

SANDIK 

Adliye ile ilgili bir avukat 
ıgaliba tevkiledilmiş, Tavkif 
edilirken de bir çam~ san
dığı içinde bulunmuş. Tuhafı· 
ına gitti ı!c Nnnemolladan sor
dum: 
- Ne der.>:n bu işe?. 
DMtum. güldii güldü ve son

ra da: 
- Muhakkak fakirizm. de -

nemesi yapıyordur ..• 
Dedi! 

Ticaret Vekaleti dü 
emir verdi 

Kahve fiıyaıtaarmm norm.al şelk.-
l:iııi ika-y'betınemesiıni temin için 
vıiıl.ayet "" Belediye tııırafıMan 
sık sık müraıkıobe ve Mt:i,,rer va
pılıınası Ticaret Vekaletinden · vi
lhyete biliiırihrıi\]!ir. 

Bunoıın lirlerine dün Bekdi ye 
'1libeleriııe veırıilen bil" emiı-le kah
ve satışlııırmm da.imi bir dı:mıtrol 
altında bu!Ullduırulnaeı. <tıebliıl 
okımooştur. ---<>---

25 liradan fazla 
belediye mübayaatı 
25 liradan yakan Belediye mö-. 

bıry2atır.uı dai:ıııi enciiınEc larra
n olm:ıwtıwı hiç bir şubede :yıa.ııtı.. 
maması a'la;i ta1odirde ·bu paıranm 
iımiı-Jere taııınlıı ettir!Ieceii dün 
~ı.klıara bildırilnrişü!r. 

LAF LAFI 

AÇAR 

Şu müvezzi mcs'elesi lan 
açı.lnnşken lfd lafı açar kabi
linden, Nanemollaya sordum: 

- Ne dersin alınan tedbir -
!Cl'e?. 

Gözümün içine bakarak: 
- Sokaklarda bağıran esna 

fm, langtt tungur kala patı... 
tan araba tekerleklerinin, gnı
mofon, radyo avazelerinin gü
rültfuü beynfnıizde utulda.r
ken yalnız müvezziin sesini 
kısmak citer ırürültü mücade
lesini başarınıya ve halkın sü
ldlnunu temine yardım ede 

cek•e mes'ele yok derim ... 
Dedi ve .. Sözünll şöyle biti1'

di: 
- Eier böyle deltilse, nafile 

zahmet olur ... 
HAKİICİ -
A.Jo'RODİT 

Sokak sntıcılan barbar b• 
j;rıyorla~dı: 

- Hakiki Af.rodit i~te bu.. 
Hakiki Afrodit, halı.iki Afro
dit!. 

Nanemolla, Sirkecinin köşe
sinde bir satıcı) ı durdurdu, 
ona söyle söyledi: 

- Hakiki A.frodit n..e hu, ne 
öteki. O bir .'\ilahın belfısıdır 
ki. dunıp dururken herkesin 
başını derde soktu. A ıl, sea 
bunu baihr, bu iıfeti isittir! 

Ve .. Gayriihtiyari meal halin
de şu mısraı hatırladım: 

- Eğer sana did lazımsa fer
yat et .. 

• 
Ne Vay9 dedi, ne de Prusyalı

lar ded:. Fakat herkes anlaı:ruş -
tı.. Moriıs hıclı:ırdı.: - Vay canına dedi, burada da 

A. şEKiP 

lanıvordu. (Arkası var) ~========================: 

l 
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1 İcra Vekilleri ' c 

r'c·y 
d n ev el 

, · stesan Ameri ;aye dönrne
usoHni i'e tekrar görüşecek 

Pıris, 9 (A.A.) - Yelli bÇn j 
5~ sonra l'bkııQya elçlııi St
lıntı:i lhıı Po1an7a harlciye nııızın 
z~ ve Polomawa ı>.-ıı. eı}. 
çt&ıi %ly:ırdt f!!m~. 

Laı.dra, 9 (AA.) - ~ 
I..a>drada b~ mMiı:!ll>-e 
lcrnl J.ori tıııraıfmdım lkabu:! edi.IE>
crti ~elııtıcldir. B. Sürımar 
Vels'iıı Londrada 4 _,.._ 5 ~ 
bla.cağı ta:hm.in ediliyı:ır. 

B. Veh'irı Y"l'tn öi!leden "°""" 
oı.. Fraııeı:z tayy...s ne Lond
ri/Ya r-tWas:ıU& ~. 

LC>..>W-11, 9 (A.A.) - B. Sürmıer 
V dı"ln, Loodırada .,awembe ııfı. 
nii!ıe lı:ada<-~ Wımioı o
lunu)ım. 

F\1E8i .A6caiiııltioo. ~ B. v ela 
Rirleşık Arneıikaya dörırnedeıı 
~l M•"'91ini ü. ,,..., biır de1a 
d::t• ıı~ fızere Ran9ya 
~ boodaın evvel O.. Pari
se ~?r. 

Paris, 9 (A.A.) - B. Si.imllJ!r 
Velıs bu salbıılı. Brezilvaııuı Fran
sadaki lbü.yük f'lıı;is:i B de Stu 
Da-ı:ıı.t Joıtııtı e1:ıni.<jtjr. Mülfılta& 
oak samimi olmuŞ!.ın. 
IBundatı somıa B. V ete M!alfyoe 

Nenıııetine ~ B. PW!. Rıeo,
.rdi ile ~. MıV*at 
bir eınııt ~ ve ~ 
ki dıı!!riet adamı ö{jr yemğid 

biır!:ilde ""' hususi saretıte ye.. 
ıniSlcrdir. 

Musolini tazyik edilecek 
( Bqtarofı 1 iıodde) 

b nao.~ kat ..... ,,.,, cıewı.. 

ıadıc 
Boolkı, 9 (A.ıA.) - Mnll> H• 

l'iciye Na.zır Voıı RibbenUq> l>u 
ul:>ılh saat 9,Jj de ~ n.
men &ivaret e:mek üııııere Be:dhı>
d.en hareket etm4tir. 

V8$im(t.on, 9 (A..A.) - ~: 
Sa.8hiyet.:ar mahfellerde ~ 
~ıtıne göre Von IW>enlro -
pwı Roma seyalıatı, Alzıı.ıvı d;p
kım 1Sinin, ~tenon.ı> Alman 
k.ömurlerini miisadıensi: ıı.e::ıce
ai ~ İtalya hill<ılm~üniu gırd.i,!!i 
nıızik ı;aziyetten ıstjfıde edıerelı: 

1talyayı :ınllıVel'e daha uyi:IJll bir 
siyaset takib:ııe icbar için yaptı.. 
/iı bil- teşebbümen bi4b bir şey 
de.( ildir. 

Loııdra, 9 (A.A.) - Van Rlb
bentropun Romayı ziyaret!, Lon
dra di-plomasi mahafilinde F:n -
landly aya Sovyet tekliI' erini kıo
bul ett nnek olan kuaılisyona İtaJ... 
Y"'Yl dahil etmek üzere Almanya 
tarafından yapılan yeni bil" gay
ret f,ekl nde teffikki edibnekte -
d.ir. Mü.teadd:iıt memleketleriA 
müşterek tazyikine pek lıenziyen 
bu tavJ1S'illt şüpheli bır nazarla 
görtilüvor. 
RİBBE:'TROP PAPAYI ZİYA

RET F»ECEK 
Roma, 9 (A.A) - Van Rlbben

tropun. pazartesi _ııü:nü Pıq:ıa ta
rafından kııılıul edilee$ııe dair 
olan ha!ber d.plomatik mahafil
de ve matbuatta müteaddit tef-
6frlere mevzu teşkil etmekle ve 
bi:v* flll'aziı.\lct.w ~ 
diır. En faı:ı:la it.ibar ecfi.Jıe.ı faıraııi
ye, Almany:uıın bu seyahatten bi 
list !adc, Polonya katolik ruhba
ıuna yapılan mezalim ıreticesln-

1 

°" v ıııt.'ill<'llDd hiısıl al= iııfiAh ya. 
ya.b:;tı.nnak iııtemesiilir. Bu me
~a:ıda Von ~ Poı.-.ı 
ya:ya Vatikandan .b.r heyet ı;ıön
deril.mes> telrljfinde bn lımacıığ> 
tabmın ediliyor. 
BKD.'ELM1ı :ı;:ı, V AZİ%ET'IJI: 

KAT'l SAl'llA 
'.Aımterdam, 9 (A.A..) - ~ 

ter: Almaıı siyasi matılillerinia 
ka.ııatine RÖ1'e, beynelmı.lel ai
ya vazi~ B. Von ~ 
pıın sev ahati üzerine kat'! bic aat
haya ,ııirınesi m uhteınelı:l.ir. 

B. Rib!ıentrop trenJe seyabat 
etmekle ve kıendisidle .lııar.iciye nı&
z:aretinin .ııu, eksııer.lıen refakat 
~ktedir. 
Nazır yarı,ıı ak.şımı Roma,yıı. mu 

vasalat edecektir ve mu va.ı;al;M ini 
müıteak.ip miiz&ke~lerin b:l4la -
ma&ı tıcklenrnekt.edir. 

Fd::ııı.diyanın eG'.ti Reisi Can
h~ B. Svinlıufvndun Ram.aya 
ayn! trenle hareket edip etme -
dik, malfuıı. dej!ildi'<". Henüz te
eyviit et.m.iyen bir habere g&tt, 
eski Reisicwmura. F.ıı:ar..d:iya Ha 
riciye Nazın B. Taımer refaıkat et 
mektedir. 

Bü.tün bl tar-.ıi ~leııw Ber
lindelri muhaobir'cri. F>n'andi!ya 
Sovyetlcr B"rliltı b~ müza.ke -
relerinin Rotnaya intıı.ka.l ettiti 
kanae.tindedk 

Londra, 9 (A.A.) - İtalyanın 
Lorıdra sefiri dün öğleden sonra 
Lord Halliaksı ziyaret ederek İ
ta}yaya sevkedilerı Alman kö
mürü meselesini görüsmü$iir. 
Mül'ı.kalın ~ne b·r hava iı;iı> 
de cereyan ettıği k:aydedilınekte 
ve bun ıı:n hadisenin ha.lledüiıesi 
henüz mümkün oldıı{tuna bir d&
lil teı;kil ettiği il:fıve edJmı.>ktedir. 

Neler uyduruyorlar? 
Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. A

jansı. bHdiriyor: 
Correspoııdanz d'-ı>'omatiık .ııarıı 

devleUenınin, ha.ıı> sııtıumı. Skııır 
dinavyaya ve Balkan!ara tıe~ 
etmek hususunc!aki ~.retleriııi 
hatırlatarak 'l'i.ir:ltiyenin vaziye
tinden bahsediyor ve diyor ki: 

Ahnanya ile Rusya. llr3Sllldaki 
temas sıklaştıkça, İnWWzlU.n bu 
elbirlif!ini, kuvvet istinmlice bo> 
ınak husU!<:ında'ki ni.yetlerı daha 
aç.k olarak ~örülü.yor. Bu niyet.. 
]eri tahakkuk etfü-elı'1melı: ~n 
üoçüncü devletlerin y..-dıml la
zımdır. inf;ltere ve Fransa An
kara paktını, Tiirlciyeniıı, ke.11.di. 
hayati menfaatleri ale.,-hine o:a
rak, Fransız - lnııiliz arzusuna 
t,i,bi k,lınması ;çjn ıler.de yapı
lacak tc.:;ebbüslerde o!ıır hueket 
mebdei olarak ı:nrüyM!ar. Al -
manya ile do.(!nıd n do,..,"ruya te
mas n<ık•a ar bulu-unadığından, 
Sovyet t>r B rliği vası.tacı!c temas 
çarl"• ırıır.~akta'"11". Boğaz!ar, 

ı:a.p de\'l~Ucr. donannlılSı için 
musa ı b:r ist.natp,ah telakki edil
me teuJir ve sa ki Anad<ılu tari
kile Alm2 ıva Hus petru ü SC\'

kinc miinl olunr.'a • istcnil" ·or 
But n b nl r, Tiırkr·e .ara -
!ından Sovyet RusJa~ a kaı-şı bır 
ta&rrLtz yapı 'madıkça tabakkuk 
ettırılmes iırkôn. c'"'.j'arı pı!n
laniır. C. ı.~ ._~ İug• iz matbuatı 
-ı:üt..n1 aI"'~c:ta eı ha fazL ısrarla 
1.k "!en I:.•ı s ler>'I, Tü!"lı:'yeyi 
yav yn\'aş endişeye dü.ı;iirme

sindn t ılarak bir şey :;ukt.ır. 
Türli.iye, ı;:arp dcvld'erinl.n, gay
rim .,m nb ka harbinı Karadeni
ze de te ıl etmek üzere, Boğazi
çiıı..n ve Çıı.nakka!enin kontrolünü 
ele ııeci:rmek husm;undaki te;i(lb-

büslerini. anlamadı. MüttefiltJN 
ise, Tür.l<.iyenin sullı azmini anla
mam!ş ııriıiinüyorlar. Bu it'bıırla, 
Türkiye Başvelcili, men:rleketıinin 
&ıV3etler !Birliğine taarruz ni(ye
tinde o lınad ı~'lllı. harice karşı a.1-
dıi!ı taahlıütlerin sarih sı.ıreUe 
.ııöstertld~ini bir kere daha beyan 
etti. 

Türkiye mütteıfilderiD. yeni 
t.rp sabalan anı.ı:naktaki ~ 
retkrini ve AD<rlenizde de 
huzursuzluk yaratmak i.ein İtal
yayı tahrik ettiklerini .ııörerek 
düşünceye v.ınmıı;t.r. ·~er mi&
tetikler GeUıolu siyasetini baş
ka şekilde ihya etmek niyetinde 
olmasalar, Türk.iye kockulannın 
bey hu de old u/tıı n u ve gerl(inli-
1( n ııeçti~i:ıııi görerek müteselli 
olacaktır. 

İzmir havalisin
de su baskım 
İ=ir, 9 (AA.) - Evve!kıi giin

'kü f;rtm::dan Bergama köyfurin
de lb:r çak çam a~ .devriJmiıt
tir. 7 ma.r ta ya:ğıın şiddetli yağ'
murı..ur B.ık ı:r çayı ile Ilıı:a, Sa
rıca ve Dmı eliloc c.ıı:y:lıannln ta
şamış ve ovayı lt3ınHelı euı,... 

ltaıplaım:ıt ır. Bu tuğyan yıüzü.n.. 
Oezı Tıırluıır'lı ruıfüycsinin Kadı -
köv, Zar.os, Buk.?ec, Sigirlar ve 
Dai!ı..caıı :lrovlenru tamarnE"n su
laır sarmış \'e bur:.lır.tiıa muvasala 
kcsE:ıniştir. &!rı:ıama - Tuıiıan
lı ~olu da t=::rm.en sular altın
dadır. Mm;u.,. köylı-e yard.wn. 
icin tedbir alı:ıı.ınıştır, 

heyeti toplandı 

Başvskil 
· ı • me.,sı.m9 

Hokfeller mu
z af t v rdi 

Ankara 9 (A.A.) - İcra Vekil
leri Hey'eti hllil(ün saat 10 da 
Başvekil Doktor Refik Sayda -
mm riy.aseti altında tı:>planmış 
ve saat 12,3() a kadar müzakere
lerine devam e:miştir. 
BAŞVEKİLİM.İZİN ZiYAFETİ 

Ankara, 9 (AA.) - .Baqvekil 
Dr. Re!.k Saydam Rokfe'!er mD
essesesiıııim Türkiıı.e mümessili o
lU"P bu defa memleketine gidecek 
olan Dr. Collins sere!ine Anado
lu klübünde bir ziyafet verm~ 
tir. Bu ziya!eUe Aıner'.ka büyük 
elçisi B. Mac Murray i'e Hnr'.ı::i
ye Vekili Sar~ Sıhlııye Ve
kili Hulfısi Alataş ve diı'(er ba
zı zent hazır buiunml1'$lardı.r. 

Sahfe 
dolar 

Almanya bunları 

Yakın Şarka sok
n 1 ~ istemiş 

!Ba$tdııll.. 9 (AA.) - lralk h~ 
kUınmi, bir tıı:lrnn kzloar<::ın1aTın, 
Almazı.vada 'baısıhın ve soo u-
moo larda Yu;-osla-ryada "°",rıısa -
va sürüldüitü ııörülen nwidl!n 
50, 100 ve 500 d<>Jaırlık ~ ev
ni!n ıuııkıdiyeyi y aJ<ı:n Şaıb .. 
hal el!ımok :ici'..edilı: lerinl haber a J.. 
ınıştır. İ<btlva,t tedllJiı-le-xi ıol.ın 
mııı ve fıuootllaırda muhafıa:ıa ...,.. 
k.iı!at. kuıvvel.l~. 

Dün ellinci yıl dönü
münü kutluladı 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet
leT Birlııti icra komiserler_ he
yeti reisi ve harici)" komineri 
M.olxıWf buı:ıün d<>J:'trmll!lluın 5 nd 
yıl dıöniimıüOO llrutıh.dumal<tıa -
dır. • 

Bu münasebetle komünist pa!'
tisi merkez hey'etı kendisine çok 
hararetli bir tebrik te1waf.ı l!ôn
dererek ım?mlek.e~ ve Bolşeıvi.k
lii".e vaptı,i(ı büyük .hizmetleri te
barüz ettnnistir. 

Sovyetler Birli$ yüksek Sov -
yet meclisi divanı güzide filzınd.. 
!erinden dolayı komiserler mecli 
si reisi Vfa.ı.~s!ıav MbkCD!a ellin
ci vrldönü.tnü münasebeUle Lenin 
nişanı tevcihi.ne karar vermiştir. 

Hududumuza 
• 

gıren tayyare 

Bulgar matbuatının 

dostane neşriyatı 
Sofya 9 (A.A.) - Bulgar -

Rumen ve Bulgar 'I1ilıık huıclıut

)armda çıkarı ooıı hadisele>rin 009-
taaıe bir 1ıarzd.a halledimiş al -
masnu mew:tlba:hsedcn Bulgar 
mırtfbuatı bu hususta Rumen ve 
Tüıi< hülkı'.'ııınetJiinin i1ıtihaız 00. 
tikloı'i hattı hareketten dolayı 

derin bir memm.miyet iı!lıar et
metı.te ve lbilJı aa;a Bulgar tızyya,. 
recileritıi ve tavvaıreyi derlıal 

seı'bEet bı:rıikıan Türk hü!kUmefuı.in 
ha1ltı hareketini ııükran1a kaır

şı!aanakıtatlır. 

2 bin lira ihtilas eden 
sicil memuru 

~Jar İdarecinrle mufıase.. 
be memurlanndan Ay-şe !Mak
bule çabşoonııyıan biır kısım ame
leyi çaı}J6\Y"OrmU:Ş g:lbi gOO'.ıeriıp 

2000 lira kadar ilrtı.135 eıtımekıten 
ma.ıınun ohır~ dün Asliye Se.Jd. 
zinci cez:ı matJkrenesinde mev
kufon m.Jı:ı.keme edilımi$!ir. Ay
<'fl M 1:k;,ı.ıe hadise ha:klkı.ııda ~
~ demi'ltir: 

- Bu parayı aldmı, bir cııhil
likıtir ya.p!ıın; Fııl<a,ı. 1\diy~ 

tim. 
Muhaikeıne sah:itleıfo celbi için 

baAka l!IÜ:lle lıırakılımı$J!r. 

IJı: DA l'1 

l~~aıı 
Şarap nelerle içilir? 

Bir ,.azete yuıyordu: 
İnhisar idaresi. e"V !ere bço ile 

şarap ~ }'ah.at ...... 
ne hacet? Şimdi İstanbu.lda, isti
yenlere, arzu bnyuraıı.lnra, ayak 
filitö şarap ve bira "Veren dil.k -
kihıııı.r o kadar çugaldı ki, gictt
şata bMkılm;a birkaç ay sonnı 
lstanbnl sokak.lan şarapçı, bira
cı dükinınıiaa geçilem.iyeeek.. 1-
yi amma bizim bildiğimiz, şarap, 
iua pirzola, nc:lis kebap, iskara
dan yeni inmiş ve üzerinden yağ
ları SIZBJl sıcacık lüfer, tavadan 
henliz ~1k.mış nar gibi kalkau 1 

mangalda taze tütsülenmiş mis 
gibi sucuk, bel" sınkta döne dö
ne, tıtm mılııasile püryan olmUG 
1.'llZU budu ile içilirse h0$ bçar. 
llalbuk.i bakıyorum, şehrin bir
çok yerlerinde yeni açılm14 olaa 
bu şarap ,.., bira dükkanlarında 
ayak iistö içenlerin hemen hepsi 
de "' rnübare2-i: 

- Kan yapar, can yapar yahu! 
Diye ya su J:ibi biisbüliln me

:ıesi2, yahut 1 atık"12 içiyorlar ve 
yahut da her hardaiı;ı üç, beş leb
lebi, bir kaç fındık, U.tık, ve ha
zan da lalmna, büL<"r ~usu 
ile yu"Varlıyorlar. inh'.s?T id.arcsi
ııin fıçılarla, küplerle e"Vlere gön
dereceği şııraplan bakalım, her· 
kes ne suretle gövdeye indireeek? 
ldarçnin yerinde ı,.,ıı olsam, e"V
lere R(;ndcril~ek her küpün, ya
hut fıçının yanı sırııı, mezbahadan 
yeni çıluıuş birer bütün dağlıç, 
birer bütün kıvırcık, birer bütün 
dana ve mevsiminde birer capula 
lüfer, kalkan, hatti levrek gön· 
der:rdim ki, işin, bir kat dahA 
tadı ··k ın! 

OS'.11.t\.ı'J CEMAL KAYGILI 

* ö~lrüdardaa (A•rı J1lrşam<ı) 
imıuile mektup gönderdi :ıata: 

(Akşamcı) imzasmı. vaktile, 
Y•n.i bwıdan on, on iki yıl kadar 
önce ilk defa ve uzun zaman Ak
şam go.,.tesinde ben kullanmış
tım. ( Alışamcıtır) isimli tcbi -
kam lıe bundan ilci ~·ıl önce (A
çık Söz) gnzeleslııdc çıkın.u; ve 
hcııiiz kitap haline konmamıştır, 

o. c. K. 

in murahhası 
Moskovaya gitti 

(Btıf tamfı 1 iftei au11fada) 
lin mclıaıbiri bildir.iyor 
V~ Şimal RWV'a&md• 

35 yaşına kad<ıır vaıt.and.aşl ıw:ı. a;.. 
!Mı. altına cağıımı.<ıt>r. Bu çıağır
ma alılkıııdarlaro ferıien yap.d -
mı<rtıır. 

VAZİYET FEVKAL.l.DE 
TEHLİKELİ 

Stıdlı1lınlıın, 9 (AA.) - P.esıni 
ma-hfillar \'E se!aretk>r<le Fin -
Sovyet ~ünır.cileni <likkaıli!e t.. 
'k:i;p edilımeikıledir. 

Hclsnki ile Mmlwvaııın şim. 
di S:ıoldholım Jı:aııalın<lan geQmıe
den rri..izı.<kcre e!ıme !eri büyü.: bir 
meımnurııiyot'c kal'sılenmaJct..rJ.ır. 

İm·eQin Finlandiya ürerinde 
hic lıS!- tll'ZY lk:te bulu.u:ruıdı,O is
rar1a ka.ydedlmr. 

DY,°!1.· taırantan, v"'2!İyet:in fev
~~ t~hWroli o~dui{u te:;J.iım .,._ 
dilin<ı.\.re, zira Pe'tsııımo ve Vii
ouriıııiıı ele peçirilmesirııden lbüır 
bll!ıü.n lıaŞJm hlr ma.ks&t mevzuu.. 
ba.his !mlı.mma·kla ve jşin Ç<Jk ça

bıilt .inki"8f edeceö':i zannedLmeılt
teıiir. 

SOVYET TALEPLERİ 
"ÜLTİMATOM oroıı. 

&.ı:ıklho)m, 9 (A.A.) - Siyasi 
mallı.fiiıleoıi :fsv.ecm ~erin 
sa<ı'tla.rıtıı kabul etınesi i~ Fin
lımdfya füıerinrle srv::ısi veya di-p. 
.lanaıtiık hiç l>i.r ta:zvi!k icra e!tme
~ k.at'iyet1e beyan edilm~ 
d:ir. 

Dii!er ci)ıetl!;eın m haber atlıan 
mııiıfill"'1'de söylendiğine göre, 
İswç, iki taır~f aramnda rnüza:ke
~ ba:şlanmaısı için t..şebbüste 

bulumnııml$!ır. Bu teŞ<>tıb&.ı, 
yal!lız Sovvet tıüklı.meti tarafıır 
<kın yırp>lıırıL';ftrr. Moslı:ova hü
kimı<-1.i, 2.kdi muht,,mei olan iti
laf esaslarmm Fiııla?Y.!iyay3 bil
diri.lmcsml 1.-v<><:ten rica etmiş _ 
tir. 
İTALYA~ NOKTAt NAZARI 

Roma. 9 (A.A.) - ttaıyaı:ı mab
fillerin<le roylerıdi.i?-iııe ıröre Fin
laıııdiva hükiımetmin Sovyet ta
kıoler.ne dün gece cevap \'etme
si lirnm f!cl!mek'te idı. 

Sovycl talt'.ll>!(ri ~ 

td:di."<le S.:n-vetler Bi:rlj.fti Fin
la.ru:ü;,·ro'a karsı a:m=ız •bir ha'rl> 
~ r. Avni l"&hlclle'!"Cle iz
har edilen karı aate göre SoYy'e't 
Wtıplar• pek ıışındır. 

Popolo dl Roma gazetesı, Su.... 
vot taleı>Ierutin kahulıü cnil1i 
..,...ef} kırac3k eekilcle biır ıınrz:i 

tendi• malıfyetinde olıacağmı, 
kaydeyJ.emektedir. 

rA - :$ 

Fin-Sovyet harbi bitiyor Şeker sak-
nıu, genişliyor mu ? lıyan a 

(Başrr.alro!eden mabat) 
mamıı.. yarıp Fin muka"Veruetiııi 
kınıma,,;ı:;tır. Kmlordnuun mü
teaddit tümenleri imha eclilmi5 
mücadele dc"V gibi iri fs}uıt bat
tal bir pehlivanla pire bey gi)Ji 
eovik fakat kilçük bir boksörün 
maçına ben7emi. tir. 

1''inlerin kahramanca mukave
meti, kendilerini bayb terletmiş 
n kanat~ olduğu ieiıı, Kızıllar, 
Almanyan.ın da tuyık ve tava.
sulu neticeıJade, Lehistan ma
cerasmıo "Ve Ba.ltık dnletleriıı.iıl 
ge,~kliğinden eiir'et alaak 
giriştikleri bu ç<:tin işi, aztlk 
sulhcn bal llizwıiwı11 kabule -. 
bur olmuşlardır. 

Finlandiyaya ıı:elince, o, zata. 
n.a.m115unu, şerefini, U.iiklıilini va 
yurdunu konımak, kurtarmak 
içiıı c siz bir kahramanlıkla gi
riştiği bu müdafaa harbinde, her 
zaman, şerefli bir snlhe hazırdı. 
lUilletler 1\Ieclisi yasıtasile bütün 
medeni dünyadan beklediği yar
dımı, ancak kısmen günlüğü içiB, 
Sovyet devin"n hücıımlıınna ile
lebet dayanm:::ktan ümidi kcs
miştL 

Fakat, bugün siya•et de, harp de 
o kadar karışık ve girift bir şekil 
almıştır ki, hiç bir millet, bitaraf 
kıılocaı;nı demekle bitlll'llf kala
madığı gibi, harp ve suUi yap -
makta da tamamile sernest de
ğildir. Bir çok harici amiller ve 
heı;aplar •ulh istiyeW. harbe sü
rükledigi gibi, harp istiyeni de 
sulhe icbar edebilir. 

Bu cüınleden olarak Fin - Bm 
harbine ciışandan karı an imil
lerden Almanya, bu harbın bir an 
evvel bitmesini is:iyor; çüılkü, 
Flıı karlarına gömülm~ nya 
Ladoga g'öliinün bu:ıları üze:ria
de dıi c kali<a öt.,,i berw kırıl
ın,_,, olan Sovyetl•r, kend.i dertle
riııe d~rek Alınanyaya, ham 
ıııa:!dc, petrol ve erzak yerine, 
bçJ he} iltıs:ıdı an! • .;ma nwka
veleııapelcri veriyorlar. Alın:ın
ya ise k5jpt dciil mal i tiyor; 
~üııkü kendi teçrübesile renga
renk iaşe vesikalarının karın do
yııxmıya kiifi ı:elnıedij!"ini bili
yur. Onun için, hem So•-yet Rus
yayı, hem Fiıılnndiyayı, hem de 
Skıuıwnav d vletlerioi sulh yap
mak için zorluyor. 

Skandiııav devletleri dr, Fin -
Sov yet harbinin bitmesini isti
yorlar, Çiiokü bu harp devam 
eder de Finlandi a büsbütün yı
kılırsa, sıra keııdilerlı:e ge!Jııek 
ihtimali de vardu. Finlandiyanm 
yıkıJmam:ısı iç·n kendi!er~n.in bu 
k.alıraman ko $UY• J'llrd.mı et -
mclcri ve başta İngiltere ve Fran.
aa olmak üzere, bütün dünyadan 
gelen gönüllülerin ve malzenı&
nin lı.endi topraklarından l>"inlan
d.iyaya ı:c~mcsine müsaade et -
meleri lazım. Hııibuki, harbi bi
tmnck isti:ven Almanlar, F" n 
mukavcmr.tinin' biran evvel kı
rılması için, Skandicıavyll dev -
lellt:rini do.aradan dohuya \'e 
bilvllSlta yardımdan men'" çalı
şıyorlar. Bu devletler de, bu lİ:l
den bir l(iin Almonyanın taarru
zuna uğramanıak içiA, }tin - Sov· 
yet harbinin bitmesine taraftar
dırlar. 

Buna mukabil, İn~ltere iltı 
Fransa. • F'iıılerin müdnfadda de
vanılan ~rlile - Fin - Sovyet haJ'o 
binin devamını istiyorlar. Çünkü 
bu harbin de,·aıııı, Sovyet Rus -
yaının Almanyayı beslemesine 
mıuıi oldul:,'11 gibi, Kızılordunun 
sevkulccy01 Laluından Finlandi
yadan daha mühim muıtak.alıır
da, harekete geçmesine de im
kan ""Vermemelı.tedir. Onun için
dir ki, bu iki devlet Finlandiya
ya bir çolı. yazdımlar etmişler
dir. l\lesela, yalniL FraD11ular, 
şimdi)·e kadar Finlere 175 tay -
yare, 496 top 795,000 top menni
si, 50.GOO makineli tüfek, 400 
mayn %01\000 el bombası ve ZO 
milyon fi.şek göndcl-mişlerdir. in- ı 
giltere ile Fransa Fihlandiya, 
harbe devam ederse, daha büyük 
yardımlarda bulunacaklannı da 
bem- Finlere bildirmiflenl:.r. 
U..tıa. Boma n Paris radyoları, 
İngi !tere ve Fransanın acele yar- t 
dım arda lıuluıımıya karar ver
diklerini ve İngiliz askerluinİll 
lıarekete hazır oldu.Itl:ıruıı, .İııı;il
terenin Skanılina•")·a devletleri
ne miiracaat e<ierclı: göndereceği 
askerlerin lreıııii me.mlekeili:rin
deu ııeçmclerine m!isaade lste
diğtni, İS"\'eçin bu talebi reddetti
ğini sôflediler. Denıe.k ki, bin 
bitınesıqi ütiyen Almanya e 
Skandinavyaya karşı İngiltere ve 
Fransa da, buna zıt bir politika 
takip etmektcd:rler, 

Araya İtalyanın da adı karış
tı. italyaya gidcıı Alınıı.n Harici
ye Nazın ile llerlinde mW:akere
lerde bulunan t ski l'in Cumhur 
Reisinin b rabcrce P.oınaya ııi· 
dcC<"kleri, mliıakerelerin Koma
da devam ed~ceiıi haber veril -
ıul.tedir. Bu haberlerin manUJ, 
Alm:ıııyanın, harpte.n unk du· 
ran ,.e Sovyet Rusyaya karşı cep. 
he nlan müttefik.iııi de, bu e 
karııstırmak istediği anlaşılır. 
Almanya, çoktanberi faş!st İtal-

yayı da komil.ıı.ist Rwya ile an
l~tırnı.ak "l'e müttefiklere kal"Şl 
üç devletten mürekkep lıir cephe 
teşkil etnıek istiyor. İtalyaya gi
den Alnıan köınürl::-rine inı:~ıte .. 
renin ambargo koydoku ve İtal
ya ile İngiltere arasında bu • "i2· 
den ı:crginlik biısıl oldui:'ll , 
g'Ünlenle, böyle biT teşel.büste 
bulunmanın tam sırasıdır; bir 
fttnlı: tabirile siyast şantajlar yap. 
manın tam zamanıdır. 

Vaziyetin düğümii, Finlancli • 
yanın elindedir. Bu memleket, 
Sovyet Rusyanın sulh şartlaruıı 
kendi istikliline ve menlaatleri
ne uygun bulur da kabul eder
~ şiınaJ harlıi kapanınıı; olacak
tır, Kabul etmez de harbe de -
vam kararı "Verirııe, İngiltere ve 
Fransada, Finlandiyaya asker 
gündenniye karkarlarsa, şim~
deki harbin çok genişlemesi ihti
malleri kuv.-etlenecektir, Bu ih
timaller ~uıılardır: 

1 - Skandina.-ya devletleri İn
giliz - Fransız yardımının kendi 
topraklarından geçmesine mii -
saade ederlerse, Almanya bu 
memleketlere taanuz edebilir, 
bu, bir Alman - Skandionya ve 
müttefikler harbi demektir. 

2 - Skandinavya devletleri, 
İngiliz - Fran. ız yardımının ken
di topraklanndan geçm~ne mü
saade etme>.ler.ıe, İngiltere ile 
Fra11sa, Petsamo'va asker çıkar
mıya kalkışacaklarından bnrada 
Ru•larla doğrudan doğruya J.e
masa geleceklerdir, Bu da, bir 
mfütefikler, Sovyet Rusya "Ve Al
manya harbi <!emektir. Böyle bir 
harp,. tabiatile y~lıı.ız şimal bıu 
denizine münhasır kalmıyacak -
tır, So1•yellerle müttefikler ara
sınıfa, temasın m!imkiin olduğu 
her yere sirayet edecektir. 

3 - Almanya, bu vaziyette, 
Sov.•·et Rusya ile İta! ·a:vı anlaş· 
tırabilir ve - Şimd;Jik zaif bir ih
timal olmakla ber-,ıber - İtalva
yı da sürii'!_li)·ebilirse, harbin °Alt
denize de gelmesi ilıti111ali "Varılır. 
Bu da, yetıi. bir cihaıı hazbi d&
mektir. 

İug'iltere ile Fransa. Sovyet 
Rusya ile harbi göze aldırmışlar
so, Fir.lerle Rusların sulh yapma
sına mani olmak istiyec:eklerdir. 
Ahval ) ine karıı;ık ve tehlikeli 
Lir sekil alnııııtır. Bakalım, neler 
obcıık? 

ABIDİNDAVER 

ngiliz ve Fran .. 
sız generalleri 

f Baş tarafı 1 inci sayfada) 
buuda toplanmış lınılık taırafuı -
druı içten tezahüratla selfımlan.. 
ınışlardır, 

Anıka.ra, 9 (A.A) - Buııün 
ı;ıclırirni2e ııelmis olan 1~ ve 
Fcansız Şark &va lruvvıeıt:Jeri 
kumandııııılan ~neral Sir Wil
liam G. S. Mi.kıboelle Vile gene
rai Jınıeaud öğleden önce ftbı.. 
kat.leriDde İnı;iliz ve Fransız bü
yük ell"'ileri ruduğu hıdde Ha
riciy e Vekil' Ş · ii Sııractj;-lu
nu, Mı.ili Mld:üa.a Veldlı Naci 
Tın= ve Genelkurmay Başka -
nı M~ Fevzi Cakmağı ve 
ücincı reis orııeı:ıeral Asııın Gürr 
düzü makamlarında ziyaret .,._ 
mişleı:dir . 

Ankara, 9 (A.A.) - İngi-ilıere
nin Orta Şaıık Hava kuvvehleri 
kumandanı argenerıııl Sir William 
G. S. Mitohe"N üe Ftral158Dın Şar
ki ;\.kı::leniz Hava kuvvetlsi ku
mandam general J auneaud şeıreft.. 
ne ~ ArıJcar::ıpaılasta ~eılkur 
maıy baŞk.anı Maresal Fevzi Çak
mak tarafından bir öğle ziyaieti 
vec.ilııriştir. 

ZiyafeÇte muhterem misafir -
l.er ile maiy'etieri eı:1<anı, Milli 
MiB:iafaa Voki.li ııısıeral Naci Tr
naz, genelkı.mmav i~dnci reisi 
orgeneral Asını Gündüz, il<;iincü 
ordu mületti~i ~eneral Khım 
Oıi>ay, Amiral S. Okan, İll1(iltı: 
l>üvü!k eki.~i Knıııtclıhul Huı:ıe:sen, 
Fra=z bQvUk e!Qisi Rene Mas -
~ ile bu &lçili.kler kara, bava 
v,. denız a~!eri, milli m>iidafaa 

(B~ taraıı 1 ıncı sa111ada) 
şeker tuccan ohnad·i:unız gıb. ba 
şekerleri de salmak llÇ'.n alma -
dık; iJJla'ü..a'tl.Zın ıJk ın&<lUC<>
ni teşk:l etıı~ için ı.lıtivacınıızı 
karşıl:amaık üzere stok y~ptık. 341 
itibarla beyanname vermekle 
mükel' ef tutu.imamız cıi.z ola
maz. Ayn.. zamanda lliarıl'1l1"e
nin yukarıdaki cümle•nden b,
Zİm de beyaruıamc ver:neI!'ız l&
zı=1diıt'..n.i anlrvaiıilmcmizc ı'6-
kiin \'ar mıTdı? Ortada tarafı~ 
dan seker kaçırılmış ve saklan
mış l(ibi bir vaziyet o\madıktan 
başka şclı;er taciri olmadı[:L-..r& 
ve şeker satffiadıj;tımız ıç;n her -
haıı.ı;i. bir Mtkar iddiası ı!a writ 
olamaL• 
ŞEKER SIRKETU ·t, VE DİGEJI 

RESMİ MAKA ILARIN 
NOKTAİ NAZARI 

Diğer taraftan şeker şirketi w. 
tahkikatla al.U.adar makamlıır ba 
iddianın ayni vttıt olduğu kana
atındadır.lar. Evvela Li.on - Mel.ba 
şirl<etinin cl.efterler: üzedn -
de yıoıı.lan tetkikat, bıı 
müessesenin şimdiye kadaT 
lbulundıırdu,t\ı slok miıktannın 
hiç bir zaman 2.5 bin kiloyu a.
madı.ğıııı ll'Ö!~ir. Muesse;e 
şek.er fiatının arta.::ağım hissed• 
rek .böv le btiyük bir stok yapnu 
ya lüzum görmüştür. Bu itiba11 
l.a,şekerle l.nıal ett..f:i Qi.kolata va 
şekel"lenıeleri s.a.tnıak ~-uretile 
yine bilvasıta şeker ticaret: Ylli>
mak mevki.inde bulunan bu mi> 
essesenin şekeri ucuza alarak de
po edip füg artınca imal ettlı'tt 
şekerleme ve çikol;;ta satl$ı üz.e
rinden ta.zla bir kar tem'n e ·le
mek Rayesile hareket ettiğı sarih
tir. Bu da milli lrorıuıma kanun~ 
nun 32 nci maddesı hükümleri.
ne mu!ıaW harekettır. 

Sefer oi'lu , · kola!dye gel.nce, 
şeker tic;ır~.ile ~akası oJ.medıi!I 
halde bın!crce kilo şeker kahmıı 
ve beyanname de vermem· tir. 

YARIN AJlUYEYE 
VOULIYORLA.a 

Alclııiımız malüma"la göre Liaa 
Melba muessese::ıi ile .:>eferoıilu 
Nik.oılakt hallmdak.i talı.kWıb 
evrakı taıu.ın ve ikmal edı~ 
tir. Bunlar yarın milli korunma 
Jcanııoo.nu.n 32 nci macf<kstbükıiDI 
lerıne mulıaliıf hareket suçile ad
liyeye verilecekJ.erdir. 

M'W korunma kar.•·nur.un 32 
nci maddesi: •F.ııva fl&tlarınm ma 
hik bir sebep olma kswn yüksel
tilınesi, mevcut malın sat.ı;:a ar
:ı:~Jnıesi, mevrudu kaJm.adığı 
beyanile saklanması, fazla f.&ta 
98·tmllk maksadile malın herhım
Jti bir ~tle kaçırılması,. muva
zaa vol.le e•den çıkarılı;ı:J151, rna.& 
bul bil" seJbEt>e mWıLenit oınu,. 
y:ırak .ııümriikten ce!Mnemest 
.lüzumundan fula ma.I satın ah~ 
ma..ı ve bu ma.llann iddihar edil. 
mesi. müstahsil. veya müstehl:ilı: 
a:leyhwe fiat · · ,.,., -· ı. oı.r_, v...,........,., 
yaptırmak, bir malı ıı:riistelılike 
arzetmezden evvel nıohtelit ti
c~eı eri:ıabı arasuıda yapılan zi9 
cır leme mu.amelesi, mC"Veut ma
lın satıştan kaldın:nıası,. bu maa 
satlartlan herlınngi hı.riJe propa
,ııanda vapılması ve sa!r suretlee 
le fiat yükseltilmesi fiillerinin Vlt 
ank oklttiiunu· amir buhın·t:a-k
tadır. 

Şeker sakladıkları yolunda ya. 
pı.lan ilıbariar ve beyannameleri 
üzerine d~ wı müesseseler 
hakkındaki t&ltkikat ~ tak!l>A& 
devam etmektedir. 

T evfilc Fikret münakaşa
sından çıkan dava 

Tevfik Fi.k:ret münııC i • -
dan mlayı. Yeni Sai>ah g h!lllı 
tarafından Tan P32lllllesi mulrar
_ irle:rirDen Sabiha Zekeriya .. 
Je'll>iDe a.ı:ılan daıva:v a dıi.in M
tmcı Hı*1il< mahkemesinde ba.
kılous ve Sabi!ha Zt'keriyaruo 
bfraetirıe karar verilmi::ıtir, 

a:a;:;_ q -=== 
müsteşM!an, bava müdafaa ~ 
ne> ikomıttaını lkorııencraL Hıüsrıd 
K.ıılkış, Gaız .ı:ıc-nel komu' anı Hü. 
nü Rıııa Ünsa:!. Hwa mil&teşan 

• tui!llav caaı y akal hava müşa
viri Yaiıtya Razi Biltan ve miııt 
müdafaa v~ genclkurm:ly ileri 
!.'€'1Mıleri ha:zJ'!" bLhımntısla.."'<iır. -= 

Göz kamaştırıın bir uur .. yeti<ilm~i mümkün olmıyan m~çhul bir 
alem keşlo!undu 

Amerikanın en parlak 3 yıldızı 
POL MUNt. ANİT A LOUİS .. DONALD W JDS 
Beşeriyet tarihinin en ıztıraph fakat en parlak bir devri ol:ı.n 

LOUIS PAS EUR'ün HAYATI 
Filmini yarattılar 

iL ~ 
:&:ısmu.rete flt!!ttf veren .•• Fenne taı;: giydiren, ir.ı:raba sükU:n veren 
bu_ Oüyöjc inlolAp ~i ~etin bütün fen adamlarına ... Genç 
~!erine müııta:kıbel ilimlenne en büyük bir ııururle tavsiye 
eder. İl.5.veten: REl'l'KLİ M1Kt ... i'ararnunt Jurn.al. 

Buifuı ıw.t 11 de tenzilWı matine 



-· 
İltaftbul Aalige DönHi.ea n. 

c:ant Malı~: 

lllDA• 

'l.A.Q. ıı.n .. u.ın.... • sw. 
Yazan: 2.iya ~akir 

Resulü Ekrem 

Tefrika: 165 

kertmesin 'n ve

fatına günlerce göz yaşı döktü 

Suılıtan Hıwııam Yellll Dk* 
Sıvaciym hanırıda Yaaef ~ 
kas vdmli ım*at BefJ[ Habip 
tarafmdaı Sultan Hanıımı Y&o 
:ıııil Direk Sıvwuyaı baiııııda Beı-
nar Rıııllman ve İaait Mavorkas 
~ w;ilıaıı şİJf<:fi.İzı feshi 
davası ,.,.. ekde: Müddeinin 
aureh iddiasına ıı0re ve mülırez 
ııiailili ılicaın!!t .ııa.ze!Esi ıııeı ıtili1i 
mukıweienaııııe müuder1!Clltıııa na. 
zar111 ıat'ııtlar ınsmda deuıir eş. 
va .imali ve flli'Uhlıu iıP.Fie iftl-

Baş, Diş, Nezle, Grip,Romatizma 
Nevralji,kırıklık 

ve biltün ağrıla
rınızı derhal 

keser 

------ 1 l'A.P.11,'lla .... ._ llb. 
... .. 111 S. de .. ,., 

10 Mart Pazar 
12.30 ~am ve memlıekeıL 

ııaıat ayart, 12.36 Ajans ve me-
1ıecrolnJUaıedeı i, 12.!iO MüziK: 
~ progırımı, Qı;ıı,yan: C.elAl 
Tda!es, Çalanı..: Cevdet Çağ'}a, 
Fahri Kqxs, Zübt4i ~ 
lll, ı-tltılin Ö~ B881'1 fitler. 
13.30 /14.30 lılV.ıılk: K.üçük ~ 
lr:a*a (Şal: Necip Aıjıkın), 1 -
Rıdbeı-ot Stıoh: V->yanarla >~. 
2 - Ludwig Siede: Al/k h~i 
(bale müziği), 3 - hicd Wa._ 
ter: Rüya ('loeman solo ve or
kestn iQi:ıı). 4 - Gıi51t: Pergiınt 
Aiti, 5 - Ja1ı. Slrımss: Aıtitit 
hayatı (vals), 111.-- Program ve 
memlıeı1r.eı 8Bat ayarı, 18.05 Mü
zik: Rad,yoo caz oı1lre9tıreBı, 18.30 
Coc'Uk saa i, 18.li!i Seı!beeıt saat, 
19.10 MEmlıeket saat ayarı, Ajans 
ve m.ıoorolıoji had;"rlet"i, 19.30 
Müıllk: Ruışeın Kam Vecihe, Ke
mal N. Se:yıhun, Iz.zatıt.in Ökte, 

~. aı!ıdt narin w: has
- okbıilu >çııı bu uzun yok:u
lddaırııı me ' kaOerine, lım-
• .... : ... l'Hat;lcıe) Din 6lliııııil 

• mw.:.nt --.i&W>a&ıoa. 
cıdtu.li ..... Mlw•••ılll eıbııi
~ h.,.n' "4 l1'lunca IÜ-

r n bu hef!elı!lrtıam 811111'8, (Be
clil' muza.fferiyıetioin aria)' al 
(Mediııe) ye ~ c 

- E'wrd-)l;Jlih .., 'h+ 

zaferini tıör91ıilclim.. 
D"ymıelr, ~l*_,mçl

dııde ruhunu -1im etlWıft ... 
(Bedir) mı"'-"1:1 r •len -

lsı! dönen Remli& Ekttm Efen,. 
etimiz ('Medioe) ye driP de ke
~nin vefat eeı:wm Jıabeıı- a
Jmca am ~ ıııüt s •ı <Jıia.. 
rak, 12ılıırabını fliinleın.'e JlÖZ ya-
11 ciiilmv* .unılıiyJe ilbu' eyııt -
miııltir. 

3 - (Unmriı ooı.ıımı) ...... Bu 
ela, biiyijk ~- IR~) 
ile, Dııılebep ın kör;ük ajtlu (1.Jt.-
be),.~ lllYUİ e:tıet>
ıen ckılayı ~ . (Rük)yye) 
nın vefatı zamarıma katar, hıç 
lıJmııe ile f!V !w MI e! li. Ancak, 
R il k ı y y e n 1 n wfMmclm 
8DDl'a, Resulü 9atmiıı emriyJe, 
(Oııman) ile izdMç el!U. Bua -
d.ıın dolayıdu dU (Qwnan) a (Z. 
nüre:YD) yG, (iti mra 11111*> o
J.aıı) deniidi. 

Bil ~ Wo" 1, lıicnıtin 
6çımcü • 0 •le vuku& ,..tdi. 
....... (0nmıll -OUlıriiımı ün lıa-

yaıla, - ııümıedi. HMınıün -
,kwınci eene8i, .k..-a W hadehk-
taıı amra vefat ecıti. 

4 - (Fatıma) ...... RıelıMil Ek
nmm m lıiiçült kızı ""' en 80ll 
.,.Uııb oııtaı (Fat1111a) b.Mdtında. 
sırası ,.....,..... bazı malümM!u 
ven*. Ftıbt, cınun dllr:lıaie ı;a.. 

J'Ul h8yeUııı, bir Uç ııune ka
dar bu sü:ıunlarda baelıyacak e>
Juı. (Allalun AWanı, Alı) .. 
mırıcWıı ~ daha -
!..- --- laıb ~ 

(HAZRETi MUKA!MMED) tN 
Ytl1'SEK V.AS.IFLARI 

Mubıt&m ~·h ...._ 

bu••mn aavyw•· 
- Hazreti tıe"M'auiıeı~,.....-1nı.. (nm

cbe) lerinden mçm babııe11niyor
IUl1?"\ 

DıJllQl'llır • .Mulılıe1if z-•rdıı 
eııru)an bu haıld.ı sııalin -eıbw 
biraz ~ Oüı*ü. yazı
larmıı bi. • w DJ!jtıim IMıbis 

• aı· ..... --!·lnı 
Siyer uJ·m-nın hmı• liepll, 

Rllll&Ml Dıırem Zfıenıilmbin bir 
p muclllürlndeıı Mmeıtı der. 
Ben; Bımlan tekrar edenık,,.... 
:ı.nım 1 • "1111 .tüzımı a&me-
4iııı. Alıcıık, Belulü D:rem • 
h>djm!z!n 1ıEl1ı bir mucizeaini tah
lil De ilı:tifayı tttelh eııum. 

Bence (Bunı&i Mı.tı• •w•ıed) 1ııı 
911 ~ (ııılriae) .ı. (ı.IAım
)le'lln, pek ... Wr :wmlDda b
unm14 Mllıu lıarlkııllde -
~) tir- 0i4'er m~ 
lain 1uııbul veyllbut reddedilme
sı, talualarm ~rine, j.. 
matı \'il! iUlcadlanıun oekillerine 
arOn!> deki.elıUir. Fak&t bu bü
yWı: mucızeyı reci Ye ınkir e&
mek, hiç :k:imııe ıçın mt--.....ıtürı de-
lildır. Çi.iıJkıil, Arabıatanın o 
v-. 'Vlll cehalet d~. ,uz 
binlerce ve ~ de milyonlatta 
alıil w mütıe~ insanı :kafa
:ı..ınd.a ~ olan i'iker!.lal" 
dan VIZ ~ .. Göz ile il/Örü• 
lım 11'11 el Ue tutulan (put) lanıı
dan ve (mabud) larıodan ayıra
rak, llÖlıe cörü:nmiyen w malıi-

*- -..ıt bldınnııdan ee
wıı verdi: 

Y i Sitti.. BU«iin tıet.i!'dıffiın 
laeıberler zannederim pek o ka
cıar meımıµııiyetini&ı mllClp o
Jııoak baGer:.er delildir, 

- VllllJ' yokea BW!ada dön
DlllJIOI' llN? 

- 1ki IİİD 8Dlll'B Baldattadır. 
- Y oba beraberinde olan Ol" 

)'llti iılrtlt ıodiltmıiyen - .. al .............. (Allal:ı) a ibadet e~ Ve " ....,_ ÜZC'e (Bftnar Rdan.an 
w Yuef M~ ve omı.Aı) wr 

-.ıra, -1ardmberi -- e- VM'l ticw:iıırini he-lz ft' Bt:ııut
dip ıııeım wıhşivaııe ade& ve m'• lu 
aneb:i ıltaklıraraılt o oorak ~-ölle- B "'""" Nııılıerliğindeıı m.-> 
riD Qi'ltımDda .ııllk fıı2ilııt ve in- dak 4733/810 A)'ıh ve 'JS/3/'Rl 

tııllnlll vıe 10 - miiddMle ...._ _ :::.. = =:ı~ diJeR Hl 
1 

lif tılııWJ flire,k'8Jn-
t ~: dan Be1'Nr Bdbıanm hudut b> 

mek.. - bunlar, ıhiç bir pey- rici ~ oııinası dıariyie ·-
garnberln ,ııöıstım;meııfiii en tıö- «et muloıwelenmısi ııbldımuıa 
y6k bır muıci.zedir. 

Bu muaıııe, nasll tl'lceılU eılm'-- llÖl'e vııız'ı lmzırva ııııızımı olan ee-..,.. rik Rolımmm bu ıruretle lııeıııdisi-
1!2'i@ :ı . .:~~~.~ ne tıılımi1 edilen vezaUi ~ 
yiik ve en.a:~;;";:;;';;' k:b.- :vi ifa edmıiyecek bir halde bur 

~ ve şirketin ınevı:uda
liyeCtıe ...nat ?azım gelfr .. Siyer ıtı ıııikek8 tarafından Ül."ÜnCiı ,,ah-

=·i':ı~ mrbn~ 1111 devir ve temlik edilnrios olma
tıOOen (yan· oku}'Uı> ya2111a bil- ~le~ :=:::.. Z:::tı!':11 Tapu Sicil Muhafu-
ınecHkJermdcn) baıl8'.derlıer. Bıı ..-llılııknwıı:ııamebni ticaret&. 0 Ewelce Bııat.encı Pndi Suadi-
lı:eyfiyet. üzerinde durulacııK bir nwıunwı 185 inci omaddeısiniıı bi- _....,_.,. · ,.._. De.L-• 
n enle d~. Ancak, fil cihe- '.11ii ......... - ~1 ,..,.. .. 
ti kJJbul elınelt ı.azmı jll:lir ki, ıinci ve il.l;üncü bentıerınde ya- civwmda Kdr.ar Pınar sokllfnJl· 
Cenıılıı Ha&km (.Um hm' dahi) o- .zııh eııbahı muhlldtanm ----U- da (500) arsın mtkt.armda olup 
lar- •• _,.,., bu """'":a. w-.~ velıirıııı binaen tic•eıt k111ıınunıın 67 anpn mi'ldtırı tarilııe teritolll!I-

...,. .. --.... ~ .. - -~~ 181 inci DNl!dı:lesiniıı dö"rdüncu·· 
-

.ı...- 1• ! -·~- . .ı,.,,.,_ _,__,,_ dııkıtan 80lll'& (433) lll'ŞUl mik.tır __ ,, •.-ııeı:\•-· ......... ,_ bendi' mucibince metin fıesıh.1-
llaıde _..,.. (cahil) maınasiylıe '-'- a aran 22 muhmTeın 1297 tarih-

_..,... """ ne ve 197 nıci madde ii2ıerine 8İr'- ti EmJOk ~mahsus se-
bır alaka&ı olıın.ıyııcaık derecede - , kettın faih!Jıin teıei:l ve itan~ net mucibince Yııvan <>Rılu Yu-
ruıban ~hissen mUııwve:r bir ınesine (400) kurtl$ ilan harcı ilıe van tbtesinde oluo 1310 -tarilıin-
ll'hn':!~ )8SlDda iken ken- (2165) ftunış nıeiıkeme masraf- de vefaı:&:Yie ._. Hı'l'isıtova ve 
diııinde haltikaılli. 8l'lllY1'> buiınaık lal."ırun taraflardan müılıesa<viıyen Hriıltl:ınun da ll/ll/931 taırihin-
h-S51 belı:mı$ı Ve lnı yük- tesWtvesine ve müd'dei ""kilinin de vSıııti\(leı veraseti karısı Ana&-
a ı-a ---"·• iı*lı$ıd ede- meaaiyd ~ma ııöre takıdlr tas ile cocukıbrı Marika ve Ya-

_.,,_ olunan 10 Ura ırvui<atl* ,._...... · • ,...._ _ _._ d.i" A 
nık ondan llOill'a dimaııırun aııw- ~· ,,_. ııı ve ~ ...... "" ıı.am "er -
heri ıamwıar bir Dll1' lıaltne nln ~I ~ nM.ı.e- ~a münhasır bulunduğu hak-
ııelın8'tl ~ ıtııhsil Ye itaıııDa "9nylzi kında Btiılıııal olunan İstaııbuıl • ·-

Cocıı.ıltlıdtllnda drıdesi (Abdili- bbılı1 olmaık iizare müddei aJeW>. ~ Hilkı:iıml~iııden m u a 
mııı!ıtBi1") lıı lııcmallnde sık sık :~ındailın!'f.2.!. 940 'Wirihin- 24/8/938 tarih ve 938/212 mıma• 
-'--- •""''·-n '"- -"--"-- • .._... ..alı bir kııt'a vet EL seıııet:I" ve 
.:,,__, -uu·ı LIOID UIUl""'4 Tebli" tarihllll' "n "--'----'-
..ıwııu ~dinlemek.. Mııb- " .... -.-muwu lbiır !kıt'a ilmühdıer iie ti'ımürar 
telif _.. tuıôerie rnötemadP!nı ittbaren lll ~n icinde teııwi2ıi caa intikali muııııne!ıesi<nin k._ ası 
muhııtım tlllt1dlt ederek iyillilcll!r da.Va edilm:\iiij takxlirde ılbı ıtaleıp olumnustm. Yapılan a-
-oe fıenalı!Uar balılkmda hüküm- hükımiiın iktiısalıı k8''iyet ede- ıraştmnııılaıra raım-ı m kiır se-
ter vemıek_ MIJbUtl)H din ve c~j. ıtebliR maıkam.ma kaim ~- nedin ne t:a.ı>ııda vıe ne de W"""'°i· 
meııhe'>l~re ım«wuo ruhani '8- malı: Ü7.ere Wııı ohnır. (20177) de .k~ obıılurııarnamış ve mül,. 
bıslıada kıl a ,ııeJıeorelk bunla- fta Baııtancı lkıomısyonu taraf111-
rm iılimlıednden ıstifadeo ~ Jet) aıfatmı her ~yıden Ü8tÜlı darı tanzim edllımiı< oları del!tet'-
melk, Resulü Ekrem Efenclimm tuımus .. Araılısta:n huodııUlarınıla de de br ık&'Y't ve malümat mün-
olr lllım hazinesi haline ~ taeıtn lııudreali bir nüfuza maliık deriç buU'1111lanuş ok!Ui(urıdan 
ti. Geiriiln'lllOll' i onun kı:ı-ımetJi o1maıkla bet Biber hlc bir zıwnarı 80llE'bsiz ıasa.ınıfata kryasen mu-
hP" mı·. hiç bir satlı.a$ı. ba\lkıı kı&ndiaine bir hükümdar vaziveı- llD1'lle ifmıına lıüzum hami o.'mak-
immı.btr -.i br -....em· . Mü- ti vermemişti, Dl~ hUkiimılal" la ıııe*ür ver ile bir giiııa ıda· 
·--~· ~ - .:::~.t-1- di- _.__, ·--''---' oları v.ar ise el-..... au.ı _ ... _ '""""""'"'"'"" o lıT tribi. t\Kıılt.u'ııklı loEtiırnelerdeıı - ...,...., ,..,.._,_ 
mabrun nıını, ~ gll.ne m- ~ep -1ar ve umranlı.- al- leııilıde .ıneYCut vesaik ile bi.-lik-
kieaf ~ mrva t~ ~ vı.. te '\a'Bal ilhcl8'I ~ belı ırlXr ııon-

Eıımerı Oen'lbı H "~ı R~ kE •· muit~ sıfatı mev- 1'a 23 mmt 940 tartblne badüf 
sııfü .EJmwnine, f.ıtra'tnı en milin- "' !>? olduğu zaman düma. ve eden cumartesi ııiinü talııkiıkat i-
taz IMYlıibelerim ~ daiır.a: oin maıba!finde bulımacak oları 
Bunun lciodiır kı (Haıııretl !Mu- ~ Ben Alıalıın kulu ·- .. : tapu memuruna vevabuıl m~ 
bini.·«') ' büt:ü lınsıın'ıarın tev- suıu···-''-. ~ ..,.... ltiir tarihi.en eovvel Stıltanahnet-"-'-- "*•ıwı onıın bülıend ·- •wu 1ıe tasrıı dai: e 1 •" Kadıköy ta-... "' ~ ( A rkı.aı wr l 
uiiıl•bllt (dehi) nnın - asır- w sicil muhafJZlıinna müracaat 
,__. _ _.__, -"-''-n kllJl..-4 • • -~-..... lt'--'-r.m ve b!ldik'-ı-" ı 

~odouıı";°"'-'-' ve~ın: ALLAH 1 N AR LAN 1 :d:;, ... ;-elmelerl lilium~' i-
lat deıvrlnin kavıı zıılmetlerini, · Un o1unur. (20178) 

!!ıı. bç - artında •lliwr- A L 1 lmU.vaa sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. iZZET. Baaıldı~ yer: 

SON TEt.GRAF Bıısımevi 

icabında günde 3 bf8 
alınabilir. 

Her yenle pullu kutulan 
......... ilteyiniz 

DahiU kcınforu alikadu e
den en ıftzel ve fık mobilya
lar ve bilh- yatıık, yemek, 
çah$111• oclalan ve ııa1on ta
kımı.,,, Brie o:runu için A· 
merikan mobilyaları, her 
yerden müsait ıartlar ve 

ucuz fiatlarla 

BAKER (tski Hayden) 
Mafazalanııda bnlacaksuuz. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1.ıo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ıNh.Ar.. 

9. a. 1940 ""-.:ıoterlin 5.24 
Dolar 130.1875 
Fre. 2.96875 
Liret 6.762g 
İsviçre Fl'c. 29.355 
Flor n &.1611 
Ray~k 
Bell!a 22.1576 
Drahmi 0.97 
Leva 1.6025 
Çek kronu 
Peçete 13.61 
Zlot.i 
Pengö 23.625 
Ley 0.6175 
Dinar 3.12 
Yen 31,225 
1sftC; K.r. 8L08'1$ 
Ruble 

Esham ve 1'ahvi1At 
Eryıani • 18.98 

DOKTOR 

feyzi Ahmet Onaran 
aldlre ft Z oulff .. ,,. ..._._.._,... __ ....... ..... 

Abeıı: llalulU Cal•loilw 
,...,_ llh ' b 1'e. U TeL CH~ ilMlllmned), .mı-, 

w ........ Pl!'Y'l!amberler ,ııftıl, 
sadece bir din vazu wı nAşiri 
detikii. O, mazhıirı bOtibı ka
ba ve türalelEl'le 11ıaMmal iman 
ve alddelerlni 0tttadan b1dırıırak 
buniıınn verine tamaınlyle lıa
Jdklıte miilt.enid, yepyeni !bir 
nııedeııiyet lturarı Eıınsaılsız bir 
(MUeeddlıl) ... beserivetln nıiıır 
Dll rencide eden zalml ıme mm-
şiYİ islah ederek (hurri}'e't - ada
let - müsava ) -1arın day.., 
nan dÜ'9tıularla insanlık dünya
sına refah ve saad ba:hşe:len 
yükaek ıbır kanun vaızıı ıd ". Bu 
ilibarie ta. o zamarıa aıdaır ı?eJ.
ımıı ve ııeomı< olan bıüt cisma
nl hiJkümd lara nasrıı ohm.yan 

.bu sıref P8'Y'EBW eJ"l\lll'IUrti. 

lalim tarihinin bil bilytlk ve 
kabramaıı fl)ısiyeti hakkında 
uırlal'llanberi bir bayii mea
kibeler uldedilml• ve e ka • 
c da kitaplar vilcude pli • 
riJmiştlr. Fakat bwılarıa ekııe
rial. bünlııılerdaı mlireldı;ep
tir. Halbuki bu biiytlk adaU\ID 
bantı ilmi cepheden lt!lltlk e
clilecek olllrsa, o hııralelerden 
d h hevecnnlı vak'alar ve ha
diselerin malıdır. 

Türk Hava Kurumunun 
AÇ.TIGI 

Evwılce de bU:nım111 tıe arzet
ınisül< ki, RasuLü Elkrem Efeııdi
miız. Ceruıtıı H:ık ıarafınıclaın keD
dller!ne ilhsan bu)"lll'Ulan (.,,... 

- Vem J'a41 iıuretlerirıe Bal
dattan milıblm w mahrem heıber· 
Jer ııeldl Bu hıııl:.erlere aöre bu
rada Me'mun taraftarları arayı 
karsı .ırız'i bir ıııikaat teşkilitı 
yapmıışlar. En kuçük fınatta a
yaklanacaklarm:ş. Hatıl bwılar 
blnat ııarav içiııde .b e kendile-
rine el tedar"k etmişler. 1 

Sitti Zilbeydenin kaş.lan c;a • 
t.ıldı. 

1 ~~ te!ikJerden so~!~ 
binlik İslim ltahramanmm 
ha atını bütün ineehlderıle te
harib ettırerek billı ssa ıaze- j 
temiz içba :reni bir tefrika ha
zır)JllJWitır. 

Bu tefrikayı, birkae l[ilne 
kadar, hll sütunlarda sevk ve 
hevecanıa okuyaeakamız. 

a.--~~--~~~~~~-a 

lanıun kan;ısında Emirühnllaıi
nln Mtmammedulemın Efendı
mızi daba veLahtuk zamıuıında 
lıorumak <çin kurulan 'bu teşkli&\ 
tan Valide Su'tan Hazretleri • 
Din melı"mıatJ var zannediyw • 
dum ••• 

aitti Zübeyclenln bu ıesklllt
tan elıetae lıeıberi vardı. Fakat 
hilA iıövle bir ıe.kilıituı mncu
divetl onu kıqtulaııdımıaktan 
da bili kelm•m•tı. 

- Peki1L Dedi. vezir Fadl:ııı 
aldıiı heıberin mahiyeti ne mer
kezdedir? Khnden fiiPıe etmek· 
tedıir. 

Ha va Gedikli hazırlama yuvası 
1 - 1939 aenesinde orta oknlılan mezun tıılebeler, 
Z - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - Hal n liaeye devam eden talebelerden 
Hava gedilı.lısl olmak istı en' erin T. H. K. nDD Caialoiluaclald 

merkez ubesınde kayıllanna baslanmıst . 
Yas haddi en Pli 16 ve n çok 18 -dır. 18 den ZO yqma lıadar 

olaıılar ıhtiyat ita dedilir. 
16 - 18 ya ı dakiles: arası ~. kili mikclar talip çıkmadJiı taJt-

a 'rde bu noluıan, ihti~atlardan iknıa1 edileeeklir, (1813) 

B fdada dönünce asker arasında 
ııal cıkanlınas. n.a ı;alıııılacak

"Lr. • denilmektedir. 
S:tti Zübeyde derin bir dil.

filnceve daldı. 
- Saraya, CJAlumun mahreınl

yatiııe kadar nüfuz etmiş olan 
bil düısman!ar acaba Jııimler" 

Diye .eöylendt w -" Kasıma 
hitaben: • 

- 'l'e.k1* hemen şimdi ,ola çı
k1eılı- Dedi. J'adlı ydda bııla
caksuı, Y•kalaNn sa!yi kimse ile 
teınaea celmmme iıııkAn bırak-· 
madaıı doAnlca bur&VL 118l'BYI 
11etirsln.. V ezlrin Baj!dada mü-. 
YULllti aıece olılwı, ıründiiz ol • 
wn. ~ aaatte olursa olaun 
mllt'aka ôaııa hlıber verilecek ve 
o diyi bizzat lıen isticvap ede • 
cej!im ... 

do~ sarayı '8Jıaneııd2e fitap 
ed ektir. Fakat lradeleriniıın 
son kıııınııun yerıne ,ııetirilenıi
_yeceıtın: arza cesaret ederken de
rin bir elem Ye teeaür duymak
tayım. Bunun üuı ne benim ne 
de vezirin elinde cteııklir. 

Shti Zübeyde blru hlıynıüe 
111ulıatabma baktı. 

- Haııırıi lrııdemılen !ııılııııM • 
nıek :atiyorııuıı. 

- Yalıalanm dl lıalrJııındaki 
lradenimen ve onun IOl'JrUBUllU 
bizzJt yapmak hualllUDdakı .,... 
zunuzdan ... 

- Yplıaa herif kaçtı mı? Bu 
esiıııin yerine ~ 
ancak bil dli.9man adamın eli
mimde tıWnnMllMI ile kaim
dir. 

1 - Sııo:lclil peşrevi, 2 - Sıııduıl.
Wı aAa - Suzio.!il 8'(11' semalı: <u. 
ni ey 1$)nC8 fem), 3 - lameıt 
Af!a - Su:zidi? şarkı: (Ülfeıtln ~ 
ti efendrın sası), 4 - ...... - Sll
zirLl sarla: (Cana ~ı ~ıınl.a. 
ı>eıUşan eezer olıduın), 5 - Lemi 
SU2ıid.il; tıarlkı: (Tlll'l kaılbiım mH
yor), 

1 - ş lm96Utm ziva - Şatwa
b n şarlu: (Ey f!Qnca açıl), 2 -
S bUinı Kavmıık • Şa.tarahan 
sar :ı: (Geoaniz ~a), 3 -
.. .. .. • Şııtaraban .-rkı : (Bahçe-
1erde aıSlama). 

III - Olruvan: Aziy.e TÖ21em, 
1 - ...... - thı(urk şartn: (Sa

hp SC'llldalaı a), 2 - Udi Zeki - U~ 
saok 4ıiiri<ü: (Menek!Şe iocıkUlu ver 
ııl.m), 20.15 K.ornışma (:tat'ihll!b 
ııa.yfaılaT), 20.30 Müzik: Faaıı! he-
veti 21.- Mü!d·: Karsı:lama ve 
1<&ıeat havaları. Çıı.lan1aır: Hak
kı Demmm. Şerit İeli, "fUsıın Gür, 
Hamdi Tok.ay. 21.I 5 M.ü:ıı1k:: Oda 
müzijp - Braltrnı: Keman ve pi
vano için 3 iln.oll mıuı.ı (Re mi.
nör) GiI>ert B.iııdı: (ıkemarı•) ~ 
mır\~ ('!>İ'Vano). 21 45 Müzik: 
Scnfunik mihıiık; (,,!.), 22.!5Mem
J:fkıeot saat avan. Ajans halberlem; 
Ziırvıı.., ~aın - t.e'!Mlat ıkambıl
VQ. - DUiı:ut bJmım (fiıy8t). 22.30 
Ajaıns spor seırovi.91. 22.40 J'OOzil!c 
Cıımmt (lJ).), 23.25/23.30 Yann
ki 'O««lMi'.\. 'Vle • ..,..,., 
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Jllc:rl: 1359 Rumi: 1355 
s ilnctı ay Gaa: 'it Sallat: zt 
Maı.ar- it K- 1M 
Giinet: l,Z8 Aksam: 11,10 
Ötle: 12,2' Yatsı: 11.39 
İkindi: 15,41 İmsıik: 4.'2 

HAVA VWYE11 -

Y~ Meteoroloji ilt ıso
nundan alm1111 rnalll'ınMa aıöre. 
bav&~ 1\*'.ıa buluıllu, 
F.tıe. Oı1te A..W.• çı* lıuJul.
lu vıe memlt y.ıtışh, dij(er ... 
jfelen:le bııa1ı vıe "Ve" yer yağışk 

1 
ııeaınİıi. ~lar Doltu ıböJııııe-
lerde Oda Anadoludl ırmıı. cli
iteı' yerle:de .alden. ~ böJ. 
ııeJeı' ve Me:mıa-·ada yer ye:c lcuV" 
vetlıi d.iıler bölıı? !erde oa1ta lruv
veute vıe d~e hııt.ına 
"*1i~ emn.iıtir. 

Dün, ~ hava kaıııaılt 
ve kısmen valiElı 6eQ!ni:ş, ~ 
ıııirlaır sima! iııt.ikametmcı; s.. 
niyede 4-6 metre hızla esmiştir. 
Saaı 14 de hava tazyiki 1020,4 
miılıilbaır idi Süıhunııt en ~k 
2.5 ve en düı;i!k 1,8 aa~8' 
kwvdedilınimir. 

deki siWılan alınmış ve ilti mu
hafızın arasında dıırızyonill. 

hte üzeri bu vaziyette iken a
randı ve demin arzetUJtim m -
tuı> zuhur etti. Vezir baaııtleri 
mektvi>u 111tıtaıe. ederken hisset
tijtj eııdlee almuından belli olu-

' 

J'Ol' 'Ye «erek ınulılflz.Iann ve ,,... 
rU yanında bı&Jımanlann na • 
rarları tenıti fWtine müılıeowccllı 
lıulunııJQrdıı. 1'te meo:ııw ali hu 
be andan ia1iıfade ellııeslni b!l
cli Kend•ine -ktllp hakkında 
8Dq(Uya ~ ve iıjieri
ee edilece;ıini Jıluetm!ş olacak 
ki, 1111 bir hareketle elıini yıınnı
daki muhafızın tıelinde duruı kı
bca laldırdL Havada parlayan 
yalın bir 1ııhı; ırördük.. Sonra hu 
kılıcın üzerine abanarak yere yu

ıı-MAk'fıNI 

j SPOR 
Dün yapllan mek· 

tep maçları 

Haydarpaşa, Boğaziçi 
ve Pertevniyal ga'ip 
Melotepl,ır arasında tertip edi

lıen fullbol maclarma dün Taılısim 
ve Şeref .ııtadlannda devam ~ 
mıişlBr. 
GALATASARAY - KABATAŞ 

, Taksim .... roda eünün ilik~ 
cı Gata.tmm.y ile Kabaıtaş lise
ltl'i yaptılar. M.üsaiıaka ~ 
Glıleıt "IJD gaJebesiy le Dİh> 
:Mtlendi. 

BOCiAztçt - lSTANBUL 
_ LİSEI.ERf 

Günün ikinc ve en muhim ~ 
cı ~a0ici }le İstıd>uı liııeaeri 
arasuı:da y~!ldı. Blrinct deovn 
kaırşılııldı a:kmlar ansıııda golııoiia 
olarak neticelendi. 

ıllkmci devırede rü~ıiı· artma 
dütlen İııAaDbu.t lisesi QOk canh 
oynadı, iBıı cırada halkem 'kasll 
telmne wran İstaııbul liaesindea 
iki oyum:uyu çıkan:iı ve müsaba
ka 2--0 BıoAazi:çinin ııaletıesiıyle 
nllıaVoe'tlendi. 
~ ııtadmda yapılan maçlar
da~ - Vef111Ya 5-1. Pl!I" 
tevniyal - İBtiklfile 2--0 ıı• )ld.. 
mislerdi.r. 

Hakem Adnan Akın. 
boykot cezası verildi 
Gecenlerde ovnanan ve Galata

ııar3'Y1D ııa!.ilııveli ıije biten Be-
eikıaş - Gala.taSB!'a;y maçında iç 
ydlııt.ım hidıs yaratarak Yaflııl n 
ne<riyat iirı'erine maıcı tetlkik ed« 
İsıaıılbl.ll hallrem ılroıni.tesi bi.-1!1' 
rMJOr lwırzırhyaT&:k ııenel direk· 
t&l.iijte ııöndennişti. Bu nııııo
rıın ml:irteviovıılhnı gayri !kati 
ve tın'a:f«tr jl/Ö:"en vüı1aıek hakem 
lutwıdıteei, irz&sınd&n Sadi Kan;a
m ~izıe ıımıdeı erek taıhlri. -
1ııııllı dıeri.nlıe$Limıve karar vennJş 
ve Sadi Karsan da ba:zı Galata
saraylılar ıııe2Jdinde v&Ptı~ tah
kikatını bir rapor hııBinde Anka
raıva hLldlırerek hıılketl'!.'l mut
lak lllln!tJte cezııolaru!ırılmasırıı ta
leo ~- Bu rıroor ü erine yük
l<!i< hakem k.aınitoei ıınaçın ha • 
lııeım Adnan Akının 'biT se:zaı. 
ınüsatıaka•Lııırdan boyilrotuna ka
ra- vererek rezavı dü.n lıııtanbuJ 
bO)aesjııe tıi.lıdimıiştir. Bu şahe
_. karar dün Adnan A!kına teb
Jiji edil:mi.ııtir. 

Bugünkü Maçlar 
Taksim Stadı: 

Saat 
~ - F. Yılmaz 12 
Galıııtlapor - Anadolıı 14 
Glilıd »J - Vef.a 18 

'9ref Stachı 

Kuri'aluıt-Aıemdar 10 
~-Kale 12 
Besiilıltaş • Hll81 14 
P'Erı~-~ 18 

Fenerballçe &tadı a 

~ - Tndrapı 14 
t. s.x.- - Kıınınııasa 18 

Çocuk Hekimi 
Or. Ahmet Akkoyanlu 

TallSim-Talimbane Palas Na. ' 
Pazardan maada her Ciin uat 
15 den sonra. Tel: 401%7 

Şehir 
Tiyatrosu 

nPEBAŞI DRAM 
KISHINDA 

10/3/940 pazar l{iinü ııündüa 
Saat 1530da 

O KADIN 
10/SIMG Pazar ,ııiınil akşama 

Saat 20,30 da 
O KADl.N 

* llTtKLAL CADDBll 
ltOJIBDt KISlllNDA 
10/3/MO puar ııflnll ıtıııdGa 

Saat 15,30 da 
'reBK• KENDl nalNDs 
10/3/NIJ Pazar ıdlnl1 ıkP"" 

Saat 20,30 "' 
BERKBS KBNDt DİldNDB 

* BALK OPB.RB'l't 
BUl(t1n saat 16 da 
.Aqaııı saat 9 da 

ZOZO DALMA.SLA 
(PİPIÇA) 

Tel: 41117>& du Me'mıın tarafına mı i.ltlıca et-
ti? 

- Ordu da vezir ile beraber 
aeJmektedir. Me'mıın taraf.ndan 
ordllDıın kend.ilıne venlmesi için 
ııönderilen murahhaslara vezir 
l'lıcll ret cevabı ffl'dl. 

- Fadl bunlan nereden haber 
alını$. Dedı. 

- Horuanda bulunan Emirül
müminlnln b:raderleri Me'mun 
can i e Blııtdıı&tan yola çıkmış 
olan ı.)ı.r ili •• ıreois'ilml$ ve bu 
llİlİDin üzerinde lmza&ız, daha 
~u imza yerinde Adece (Si
yah annk) kelimeleri bwunan 
bir mektup zuhur eıtmiştır. Melt
tuııta Bal!dat ahvali hakkında 
.Me'mwuı ve Me'munoo veziri 
dönme Fadla mai.fuıiaı verilmek· 
te, •Adamlarımız yeni Ha'j(e • 
Din harimine .ta.dar 80kıılrnıya 
mll'Vaffak olmıışlardır. ltminin 
MAfetJ oQk ~. ()niıl 

Kımııı, ~ı kaJdmıııoyaıı iı

Urmtiı-~ o1:arıılt ce
vap verdi: 

- O elimlzdedtr Sultanım .. 
l'akat mulesef aai o1ara1ı: deiil. 

- Onu benden müsn :\eııia 
kim öldürdll? 

varlanan bir .ıam. .. Sii itılıcı ----------

- BWrim, J'adl blılm ve ııal
tıınebıpmn ~ pPık bir kulu
dıır Piti 6.rle o~ııAu bdle bl· 
si memnıın ~tcü ne ııib1 
.... AaıberJel WNC•'*'' 

- ~atta kendi ııiııl.i ~ • 
litma nlenaup olanl&rdan fıtren
mitı. 

- Demek Fadhn da BaidBtta 
pli bir le$ıkilitı vanru,.. 

Habibenin iı;ılu başını kaldır
madan cevap verdi: 

- Me'munun uzıın zamandan
~ faali.ytı&ıe ııuhınao ~ 

- Valide Sultan Hazretler'.nin 
emirleri mııcQııiııce derhal yola 
çıkacdmı Ye Yl!Zlr Fiı.d~ olan 
fenı:ıanın 1 11 ıqnen teblil edecek 
~ .sadık bir kulunuz elan vezir 
de Baj!dada Riter ııirmez efeııdl
mlıle lıllmıeUıtmıi eli icln .. 

- Kendisi. .. 
Odada derin bar ııü!kiıt Wkim 

oldu. 
Kasım binız 80Jlrl. hu lil1rt\tu 

DılA ~ r k 11 "z 1> ı vp...ı;. 

~ SA! y.t•huun..U, Veztrin 
il1WlfWI& ~\il. uzerm-

ka~ı.ı e dayamış ve üzer!ne ka
panmak aııretile vücudünil ve kal 
l>ini delerek ölmü..tii ... Dr. Hafız Cemal 

(Lokman Hekim) 
AHILıYE MOT AHASSIS 
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Kası.ıııın anlattı,l!ı bu müthiş 
sıllıne Haıbibey · Uiklerine vann
eıye kadar titretirken Sitil Zü-

1 
bevdenin b:r tek kılını bile ür
pe~ 

(A,.kan -) ·--------


