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Moskova müzakeresinin neticesi 
, .................. .___. ....... ........_ ..,,;.;;;._....,,..,,_..-,,,-.-.,•aeill .,_ .......... .._,... _ _.._ ........... 

Reisicumh r d·0 n lngiliz, Fran
sız kumanda , rını kabul etti Dü Finlandiya ile S. Ru y 

.arasında bir sulh akte ildi 
4 ,,, • ,,, .. 4 4 

Finlerle Sovyet
ler anlaşamazsa 

Sovyetlerl• mütt•likl•r 
oroaında horp olma•ı 
ihtimali pdı z.iyad• lcaa
vetl8tl•celctir; ı; ıi n le ii, 
6öyl• 6ir ııaz.İy•tt• Al
m2n lıorlca•andan laıı•· 

• 
fİn, Finler• yapılanyar· 
ılımların kentli topra/r.. 
larından ıı:eı;m••İn•, ma· 
ni o!ma•ı muht•melılir. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
(E inlerle Ruslar araı:ın· 
U-- da Moskovada ıu.ih 

müıakereleri cereyun 

Helsinkl, 12 (A.A) - 104 ııi.in •ı.İr.m bil' harpten 80Jlr8, 
Moskovada nıulıasamata nihayet veren bir aıılıışmaya va· 
nhruştır. 

Finla.Jldiya pın-Jimen'l.ôsu, bu akşam Va.110 Hakela'nlfl 
ıtiyesetind .. to\•lanmıd.ı.r. ParMmaııto, Mo.5ko~a.lti nn;. 
landiya heyeıinin vardıltı neticeler! tetkil< ederek bunl~T 
hakkmda biı karar alacak ve an1 aşmayı tasvip t>decekt 'r. 
SulhUn akdJ, parliimentonun kııranna bal!l.ı.dır. Mahant 

Fin • Sovyet harbi
nin başında S01>Ye~ 
terin tanıdığı Fin 
halk hük1l.meti Teİ3i 
anlaşma imza ediyor. 
• en şiddetli muhare
beleTe 14hne olan Vi· 
Borg • Sovyetle-rle 
rulhü kabul •den Fin-
lmıdiva Ba.şvtkili .• 

KABUL ESNA INOA HARİCİYE VEKİLİ Mil SUKRO SARACOGLU 
VE İNCILIZ, FRANSIZ BUYUK ELÇİLfRI HAZIR BULUNDULAR 

Ankara, 12 (A.A.) - Reisicumhur İsmet lnönü ' rn On?ulun Ba•k ımaııdam Orgeneral Sir Will:am 
bugün U<it 16,30 da İngilterenin nrt.a şark ha\'a or· G. S. Mit.ehe! ile Fransanın Şarki Akdeniz Hau 
dıılan Luşkumandanı Orgeneral Sir Willioın Kuvvetleri Kumandanı General Jaııneaud şerefi· 
l.fitchell'i >e onu takiben de saat 17 de Fransunın ne bir ı·a;v ziyafeli verilmiştir. 
Şarki Akdeni7. Hava Kuvvetleri Kumandam G~ne- Zi~ afette ınulıtere,m misa[irlerimiz ve maiyet-
ral taı~~cau.d'ı .. kabul. ~u:ufmıı,:ılardır. !eri cr:..:ını, Fran>ız Büyii.k Elçisi Rene Ma'>Oig:li, 

nırıl.z Bü·y.~~ Elçı~ı .Sır ll. Knat~h~ull ffugesun l inı;iliz Bıl~ük Elçisi Sir Hughc Knatchbull Hu· 
ve Frıınsız Buyuk J;.1çısı Rene Massıglı kaimi t,'Sna- .1 b" 1 . rd '"f it" · 

0 1 
F h t 

sında Generallere refakat eylt"mcktc ve Cuınhur· ı::_esscn 1 e .:r .. ncı.o "mu .. e 1 •1 • ~enera a .. re .. 

1 

reisimizit> yanır.da Hariciye Vekili Sükrii Saracoü-

1 

tın Alta\'. 'l·cuncil ordu mufettısı Orgeneral Kazım 
Ju bulunmakta idi. " ~ OrLa " Büyük Erkinılıarbiye ve Milli Müdafaa er-

Ankara, 12 (A.A.) - Genelkurmay ikinci rci i kam, Fransız. İngiliz Büyfik Elçileri kara, hava, 
Orgeneral Asım Gündüz tarafından hugiin saat 17 ı deniz ate cler:ıe bu elçilikler erkiını ve yüksek 

ı .. de Anado~ıı klübünde-İıtgilt:c~ ~r~Şor~ n_a~ riit~:.::· :en_:~~n hazır bul:nmuşlardır .. 

ko~u Ribbe-ntrop'un 
========================~----:: 
Ruzvelt'in son 

Amerika Cumhurreisi Roma'da 
Paskalya .. mütarekesi yaptığı mülakat 
teklif ediyor, fakat ltalyan siyasetinde hiçbir 

değrşiklik yapmış değildir 

(Arka&• S üncü Myfada) 

ederken Londrada bu konuşma
lar üzerinde, çok mühim tffir ic· 
ra eeecek bir hldise cereyan et· 
ti. İngiliz Ba,\'ekill Çemberlayn 

Avam Kamarasında, mlltteflk • M ••ıt· t•kı • 
!erin FinlandiyRya k~ı v~zi.~cl· u e 1 erın 
Jeriai i:ı.ab ederek •n so1lerı wy- , ararı 

bugün. 
•• •• •• gorunuyor 

lecli. 

Teklifin kabul edilmesi 
ne idi 'l lerde imkansız _gibi 

===================================::;... 

füıma, 12 (A.A.) - Meseage
ro ~azate6i, Fon R:ft>buı>tırop'un 
ziya.reli etıra!ınd.a mu adeaıla.r yü
Ntere\k diyor lııi: 

Hali hazır A WU'Pa iharbi vazi
•eti nasıl de,i:ıi.şmemişse, Rib-" 

"ln•ilter • il• Fro.rılC, 
Fi n I an d i y a'yo. lııymetli 
mııdJi yo.rdımlıırdo. balan
mıııa deoom •diyorlar. Fin
landiya tarafından talep 
11ulcu6u/duıu talıdird•, in· 
•iller• il• Fran•a •lıerin· 
Jelci butüıt lcuı;vctl• müt· 
tehiden cıe derhal yardı: 
ma hasırdırlar • ., 

Bu valt, Moskovada Ffu murah
baslarım dayaDJDJya ıevkede • 
cek ve Moskof devlet adamlan
nı da Fin iıtiklilini yıkmak ve 
Fin topra.klanm dalına tehdit 
edebilecek hakim sevkulceytl va
siyeti..- elde etmek, cayeslnl ta· 
kip eden alır telillllerda bulun· 
maktan, bir dereceye kadar, me· 
11eclecektlr. 

Moskovııtla cereyan eden mÜ· 
ıı:akereler, calip ,.e ma&lup iki 
tarafın konuşmaları halinde de· 
tildir. Esa•en Fin ordusu, Kızı • 
!orduya kahramanca mukavemet 
etmektedir. Ruslar, müzakereler 
cereyan ederken Fin ordusunu, 
hüJ..umetini \'e murahhaslazını 
Kareli nun takasında taarruza şid
areli mıntakosında taarruza şid
detle devam etmişler, fakat her 
taraftan çevrilmiş olan Viborg'u 
bile alaman~lardır. Finler bir 
taraftan yeni hatlannda mukave
met ederJ..eıı dijler taraftan da 
İoııiltere ve Fransaıım daha bll
yük yardun vaidiııi almışlardır. 

SObinFransız ask~r# Finlandaya 
hareket etmek üzere bulunuyor 

Daladier Diyorki: 
''Finlandiyanın yardım talebini bek
liyorum çünkü enternasyonal hu .. 
kuku çiğnemek arzusunda değilim 

Pa.rıs. 12 (A.A.) - B~il 

SELAMI iZZET 
Sedes'in eseri 
iki gönıün birleşme
si ile ortaya çıkan 

bir davanın adı B. Da.ladıye, ıbul!'iin öltleden ııcınra 
meb'usı>n ımedisinde Fi:nlıınıüya 
ha!kıkıııda ıbeyanaıtta bu.lunıınuş ve 
dcrııaştıir ki: 

cın RBYnitle>"ıni ~:,ıa~ınmşh. 
Bftaraf ~le'\' üze>rinde ll\'
oe gündüz d.;,'J)lomaıtik 1a.aliıy~ ıc- • 

1 ra edı.lıdi. I 1 Batta esen kavakyel~ 
:Faikat askerle ya.pıtac<ı:k Y<M: -

1 dım F1inlandivanın tıal~bine mü· 
twaıkkıttır ve hAla bu taJ~ !bek· 
Jiyorum. 

c5 şuıbat ~arihlndeı top'laiıın yük
~ haro meclıiSinde. Fiıııloodl ya 
va asker .ıtönderi·llıneııi )ıaıkıkm
da ka.raa- ver!lımişti. 26 ~.ıta, 
Finlanclli'y.&')lla ııöndenilıecelk Fraın
sız k•taları. iki lbiiyük Franillz il-

• mamn<la ıtahşid edi1ımilı bıilunuyw 
· du. G«-c-k aıık~ ~i baikımın
da.ı:ı· y&rdıım n en bii".'i.i.k kımıını 
w.er!ne İnı;(ıiliz bükfurııeti de, F'iu
laıxl~yaya kıtaat R<inderilırnES.i ı,. 

Finlandiyanııı. taldbine ih1ıya~ 
V8.'1' mı? 

Diyeoek~lniz, evet vardı.ı-. Zi
ra, iıwe~ ve :No:ıvcc, müt~efik 
'kuv\'e1.lıeıdrun krnrli topraldaırm
dan <ıe<,ll::ıderinc lbütilıı kuvvc..t-. 
:leri flıe 'karı·ı ikoyuyorl.aa'. F'iıı~a.n-

( Arlcası 3 üncü savfadal 

Nevyol"k, 12 (A.A.) - Daily 
Nevs ıı:azetesiDin Vaşington mu
habirleri Fred Pa.sley Le Carl 
Warren, Reisicumhur B. Ruzvel
tin yakında Avrupııdalti n.za için 
bir mütareke talebinde bu1una • 
ca.ih habermi vermektedir'.er. 

Bu muhabirler şöy!e yazıyor· 
lar: 

cB. Ruzvelün 30 veya 60 ııün· 
lük t>r oaska·lya mütarekesi ak· 
dini talep etmek suretile /.vru· 
pada su'.hiln teessüs etmes.ne 
uiıra.şan di.iieı rıcal:n mesaisine"'° 
tirak etmiye karar vermesi, Av· 
rupadaki 4 Amerikan diplomatı
nın sıtratejilerin.n esaslı Amıli ad
dedilınektl"dir. Bu zevat şunlar
dır: 

B. Ve~s, Kennedy, Steinhardt 
ve Tavlor .. 

Ayni muhabirler, llive ediyor
laı: 

MusoliID ile Papar.ın da yardım 
(Arkası 3 ünci sayfada) 

Ve!s'!e uzun göri4meler yapan 
Çemberlayn GT. Gotla berabe1" ~ 

ıntrop 'un zi.vweti, tt:aJıyarıın, 
~ .kiınunuE'VVelıdenbe.ri l<en. • 
dislıM! Çİ2lm.i6 bulunduA"u h~ 
hareketi de öylece değiştirme -
ınisUr. 

İıtalyanı:n v.aztyeti 'beyndni -
Jel menfaatlerine baklı ol.u.p ak-
11edümiş obulunaın anlaşmalara ve 
A vnıpa mll'V'UEln'tllln .icaplan 
iizerine mücaıestir. 
Amııterdam, 12 IA.A.) - Roy

ter Ajansının ökrendillirıe göre, 
Hitler dün gece, Von llibbemrop. 
la müteadclit ~eldon l(Öriişmeei 
vaımıışt.,.. 

.A}man Hariciıye Nazu-ırun, b~ 
yük bir sür'ıotle iı;ldşaf etmeiı.-
11e ıWan vuiv-eti karsılaımaık üze-
re :mütemadiyen tali.m&ta ih-
tiyacı olıınustur. 

Von Ril:ıb!:ntroı>'un Fin - Svv • 
vet lhtilMında Musolinin'n tavas
sutunu istemek suretlle İtalya ile 

(:!.rlca.!ı 3 üncii aaufııdıı) 

Çemberlayn kat'iyyetle söylü • - --

Almanya Norveç ve Holandaya 
0 ) tehditkar tebligatta bulundu yor: İngiltere ile Fransa, ellerin- ~ı====;====================

deki bütün kuV\'ctle müttehiden 
ve derhal yardıma hazn·dırlar. 

Bu bözler, Fin • Sovyet harbi
llİ devam ettirmek icin. ortaya 
atılmış ve tutulnııı:ıı nıcşlı.ük ktt· 
l'U vııitlcr değildir. Çünkü, İnl:'il· 
tere ile Fransa, imdiye kadar 
Finlandiyaya su malzemeyi ver
mişlerdir: 

405 Tanarc (67 tanesi 
boıulıardınıan) 

916 Ağır vey:ı sahra topu, 
%,300,000 top nıernıi.1, 

5,000 Hafif makineli, 
12·1 Ağır makineli, 
150 Tank defi tüfeii, 

450,000 El bom bası, 
1,050 "Deniz mayni. 

10,000 Tanka karı;ı 1&4tnı, 
lATka.aı 3 ilııcü. saııtad.a) 

ABİDİN DAVEK 

1 

15 MART CUMA ': 
• 

BEKTAŞILIÖIN IÇYUZONO iFŞA EDEN 
. ' 

TEFRIKANIN NEŞRiNE BAŞLIYORUZ 1 

ı• 0-E D E-BA ISA • ı i 

Muharrir Rahmi Yafı2'ın 6a:ı:ct•mi2 ifİn allan 

tetlciltlerden aonra haır.ırladıfı Herd• tarih• inti

lıo.l •d•n urcrlı yaıay11ın i{yüsünıi 6fren•c•lc•iniz. 

1 

i. 15 MART CUM 

/ Belç~ka, Alman tayya • 
erı-

İki gönül bir olunca, samanlık 
seyran olurnıuş ... SevişeR iki gii· 
niil iirlc bes!cn"rınış ... Scdşen 
gönüllerin ahengi şaheser beste j. 
miş... s,.,.~enleri ancak ölünı"ayı
rırmış .. : Aı,k ruhun gıdası imiş._ 
Gönill bir ker severmiş ... 

Bütün bunlar Başta Esen Ka· 
vnkyelidir; fakat ne güzel, ne tat· 
h, ne munis bir Kavakyell! ..• 

İşte Selimi hz t bu Kavakye
linl anlatacaktır: Aşkın, kı.s • 
kançhkın giütelerini ııefls bir 
na~me ile besteliyen Kavak • 
yelini! ... 

nin taarruzunu rot • 
1 

O•lo, 12 (A.A.) - A:larum bü
kCmıeıtı NorveQe tEl:ıliga.tta bulu
na'l'a.k Ahnan harp g·mılerlvlEi 
tayyarelerinin: 

1 - Himaye altında kafile ile 
seyahat eden, 

2 - Vapurun milliyetini gös • 
teun renkleri tıenvir için mutad 
ziya tertı;lıatından mahrum bu
lunaın, 

3 - .A,.Jreı·i m~Ulıma>t v~ınıek i • 

çiin telsi.z rnil'k.İM•i iı;leten, 
4 - V erileodk .dur. emrin!!' 

!taaıt elırrıdııten lstinkif edEn, 
BLtaraıf vaırur1anı ıtaamıJıZ ede

bölıceğini ~ E!lıınlşti.r. 
.Alnıanya. b>rlikte faıkat hbnıt

ye altında oiınıyarıd< seyahat e
den lbtt.ımı.f vapurlara, bilbama 
mıii!lefik hırp gemilerinin bu!Ullr 
duku sularda sıkı biır mücakıdıe • 
de bulunmalarını taw!ve etıınek· 

'tcdU Bt t~b! '< • ci
le:- bi:rlii! ı Ahıarı i.MO:n1c• ı ıc 
yıı:ptı.i; n • .:Xaca.ıta rm; ırı • "l!lı İ· 
le bı"l:dirılıınitıtir. 

Am.,-teroa:m, 12 (A.A.) Jfo .. 
lmcla Aiım.ruıın biJdiırcl"!iin. ı;ö
re. Ahnanya:n ın tııkbı ii ine 15 
martıtan i~u<ll'<n• Alınan hudut ü
zerinde daha sl<kk'tll talı.~a~ ıro.. 
nııca'i ve hudut mmtı.'kruıında er 

(Arkası 3 ilncü saııfada) 
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SADA ı 

BOYOK TARiHf R0fv1A 1 : 129 ._"' 

ç 
Yaz ı: M. Sami Karayel 

lron murahhası bôlôpervazane 
sözlerini bitirip tüket miyordu 
Ka.~ Han beş ) iiz Osman- 1 

• ~ ba.'>ları.w keserek Şcl:ıs. 

H'-'1lll h~ haiberi l 
°""' "'" aı-.! .ııcJ.iııoe sadrazam Ha:,J ~. ~ !Pi!'" 
cea:tint txan t ve diQnan& 1 
~ ~;:n rıc'at E."dıecd< yer--

de~ cloiirr'uya ~il ı li:z:eri:nc yürüd-
~ w-~,;._da Ş.'11lı Ati>a 

Osınwıb cırdlliSU IJ(oxli.De bit mu- ı 
yo • Bu Ir.li~ 

ismi Bunı.n Kasıre .idi. Bumu çcık 
biiyUktil. 

Burun. Kasım, Oı::m:ınlı ordu-

- gayet şiddetli hir ~· 
~gün geldi. 

Burun Kasıım diı.ıazıdıa a"Zl W.
ıı:ut ~J.edi:iıi zm= J.ra.nl.ila-;,rı k• 
~ muzafföri}"!lt ve '.Ha 
r s ,., bir ı.a&n aJlh müze.. 
kıensiııde buhmurla>n bi.r ttat-
41an da meınlekelıi t:alrip ~ K> 
ımı llimıırilerini ileri çUıon.ak 
Rilıi haUerdıe b~ P
lim . 

1nm mll:'aaı:ı&l 00Japer..'31Za
oe OO>!lıermi: l:ıw..rio tükatcmiytt- -
du. V eziriia:o.ın Dilaver p;:şa, 
ıım ~ mu."181hısuı sörı>
ıırme dıayet verun<f< için; 

- Bu taraflaroa ~ 1ıer 
vaa böy1a şirldeı fö_ eser . 

DJ;je mııralılııısa sordu. Bu 
....Uyllıe ~ciria=n, ham ken
dilerinm y<il!tarıcı bir hududa gır
~ w h:m de muradı= 
ll.icleri:cıi ncafö:Ytle lmmıek iste
mi$!. 
~ bulunan Del!.ttdu-

Bı*i paşa, alim ve fazıl 'bıc ~ 
u idi. Thı.ir.ıa ince nük1ıelır "1'8-
ııan bi:- • - .• 

BOOd pıçı, vezi-=m D'~ 
paı:;:::ııım Aooın sıcf >ne efendice 
~ ~leyj .ı."frzel bir noüık
~ tııırnıırnlaoak iStedi. Ve 
Ye2iriırzaına ıb>taıl:ıeıı.: 

- yok Suhanım, bu ıu:ııtlr 
Pııdi Kasmı Beyin burunu yıe
lidir Dedi. 

Bu oev3bı çok =:il- idi. 
Hedtas gülidü. İran sefiri, iıi
t8% ~ 'balApeıı-v.azıme atıp tu
tıııdım bu mikte ilzeriDe ckıııe
tcUl.ı. 

Baki paışanm bu JJii'.kıt.oııi Şah 
A!hıııa lııırdar gOtfırü)dıü. Burun 
Kasıım e!e:ıdinin b:rrulım-. DX4" 
hını Alem orlu. 

Ş:iı AHıaıs. lo.z=ığı. yeme m
tll:ds bu '*1ıel nfllotco ~ 
gzyabeıı Baki p:ı:;:ıyı ~ ey Joedi. 

B:tı:i ~ dt-<.-ıin en tecrtibe1ı 
riıcal.iıtıd: n idt 

t.ran'ttbr, Osmruı!ı oıtiusunJo 
Erdclile hıüc ed~ 
lrıriımu:;ıtu. Qüııkü "&dWildc 
İraoilenn mUk:addes tııe'larlan 
vvdJ :Harap oıur ~yiı!ı 
°"'™'11ıbıı-fa su!ıe yaınaşth'ar _ E
pe r ~ri ııfiren nuı:lıa
rdbeılrot- aılt><rı n boolie!lldi. 

S müzaıkeresı ınd3 1-
nn muralih:ısı B Kıısırn'l 
ııUlttıes:iyle 'bozan Baki paş::ıya t
r aırı bu hazır oova.;ıılA'ttın, 

Yl takdir ederek Üç lcıtt:ır 
~ ""' koteı:ı Y"ilam::f.L 

anlı ordusunun ~
yıetı; 'I'itnoıde Krmı Hanına .ı:a-
1.iı> ldiıl; k>ni ruı.ı.re,. İranlı.Lan 
korku4;yordu. für an evv :1 sulh 
yapıruya çalıştılar. 

Sulh y~. iranlılar -
nevi YÜ2 yUk haınır giirdı:mederi 

ıfvlıjjnij havi b>r şart ile Sırav 
sahrasında akdi :su»ı olundAı 
(H.!o:?7). \ 

$ah Abbas Osmanlı ornuswıa 

lbin seıdz VÜZ kıı.t:ıı' J Ve zaıbire 
rdi. Bu da. gOOtcriyurdu ki; 

İ::a.n sullı.imden UCla ~ 
tıJk 

v ezr-.iaama Şah Abbas 00- çatc 
nadide hniyelıer ve-rdıi. y alruz 
~a.z:mun ıİrı:tn) 3Gl}"ie Y OOIÇ&

rı a~ run ve dıe.ftcrdJrm t-~'91!ır 
sıne fıeşcr kUa.ı- deve yü1<lü Em
s;;);rz hediyder dü._<!!ıü. 
.-~ ordw;un ıbakiye--

si:Dı> Eraur ..ı:ında nıoo:t \'Er<lİ.. 
Kıi..:ıdıisi de bşlamıılk ürere Te>
kııda gi'J!... 

V eziriaxam Talı da geldiği z.a= haUı hümayunla ~ıı»
laşlı. Halil paşa. padiş<ıhın gön
dmiığı. .00 hattı humayuııwa tak-

ve sena edi!iıyordu. 
F'a!kat; H 'PllŞ<l, İs!::ı:niıula 

~ı.;.. ııelmeız a:z.lDhıa-ıtkı. Ve 
rar ıiaOOtıen ıecid vaoıileı;i olan 
K;ı,µtı;m p.aşahğa tayın ollııı<kı. 

K.aıpreı lbaeı Afımdt .'.tga, Sul
tan Aılmıedi Evvclirı ve.fa<tı ve 
Std~ Must:af arun cülll6 hllberi.
n.t v yaıı.aya bildu:ınrye rııems 
okrııu6laırdı. l...lifıer bir çok mı>
r ~ar da :ı:yni vazife üe ~ 
eonebi me~ iı.arl•ket E&.
nrişlcrdir. 

EOOk, I.thlstan, NUDQe ışJ.eri 
brr tur:ıü yoluna ,ıımncın.işti. A
vı$ıryahla.r damıa 'J.Ur.klere- kar
şı ıkarıştırıcı va.m~ bulmıu~ 
ları:lı. 

Kı:rıım Ta;ti>rları mutunııdiyen 

huaudu ~k Lcbistan üzerine 
altınılar yıııpıyorlardı. Bız, artık 
Kıı:ı.m uzeın.nde r- .ocJDo ıyiye U
km ~'-'lduk .. Allu ' a ~ 
mış olan Kırım &u v.ıril.cri hud-.Jtr 

açıyor hr, °"" -"iliJll1 mal~ 
U ol Jian b:ır -Dk aıkıola" a sebe
bi\ "Ot venynrlarc.. Bütıün OOn--
1.a.r 'r müŞkül!rt idi.. 

T&rafeyn aırıımnd.ı. aıW.oJ-u.11an 
m bu aıkmlıarla n,kza 
uğruyor. "'1r takım muş'm:U la.rın 
\"llcu't.laıımıas.ına. selbehlyot veri -
yordu 

Sulıtan Oımıa.nın ciJJı.lsu su a
larında LOO:i:;laı rne:ıe.ı..sı h.>d 
00111 ~rit.~i. Bu ı:ııralarda oo 
bu; 'l.rln l'ının akıncısı. Le!-Jist:ın 
h~ geçınıştıi_ 

KırımWann ~ olıın bu 
sefudk.i e.'wı.ı Le ,;;ıı.Jerin ooi. zı 
arot eylemci rinden ileri ııeliy<li'
du. Çıüıı>kıü, Rassova lkaJ.ıesini 'l&
m'ıd.:._ t :mil" ve ı.nışa Cif .!rek a-hdıe 
vefası.Zl:ık göstermek istt.:möslel'
di. 
Oema:nlı :t.n.-..ınr luğu btıııUZl 

üoırirıe Rasovaının ııış=rıa ınu
tra}ilfet o!ummk içi;rı Boirdaıı 
Be\iliğhıe emirler verdi • .İ$.e bu 
nnir üzerme oo lbeş bin ııft<uıcı 
deıiıal ~ ı::ir<fi. &ımm 
Ü7Jerine ~ tıiktıyete başlıı.
dı. Çiirloü; aıkmcılao: <rla.hğa 
dcllŞC't vc.ımlşleırdi. 

Lc1ıist:an bu :istil:!ııdan dolayı 
sefili tasiyl · şiıklıyet e'!lli. Sad
raz.ım Halıil ıpaşa Kının Hnru p... 
cik Giray Hana Lelıistan hudu
du.na nayet etmem i.çın emiırlıeır 
~örıderdi. 

Er.tesi sene, Kord<Wn Jlirarın
dan ve !k-azaıkbmn M.o)davyada 
;"Uli bıır akınlarından dolayı di
\"ai1Ca hasıl olaın dargınlığı tizaı.. 
etımek ·· ııarn Lehistan kralının 
YEDİ tıir Slçi9i İstaOOtlb geldi. 

Lldaiııı, h.m 1111 te<ıe'bbiisaiı bir 
natic:eye mlllllDff" olmayLp 'lraıidı. 
Sadrazam t Ske-ııdtır oaşa sü_vari
lmine emir verdi. 

(Arkan var) 

!!'~============"""'=========- .. 
Y41s.,.: EMiLE ZOL l iZZET ~ 

=~===i 

--·- ~ 

-2-
Es!T .er T<lrır:.don 'çıkarlarkıcm 

öyle hır :b;rgaş.ıl.< c ·da ki, Mo
r.i J anda:ı. ayrı c. t ve "ooıü
it;: 'lU k .. vbel1L .3~ et bQy
Je uru· :ıkten sonr , ni.hayet kop 
r başınds Bavyer-ı t..r s aya 
BCadı;; 

74 
{ bovundd böl.ı~nü bWd.u. Jan s... 

vinçle haykı.d : 

- Niharet kavuştuk, ben seni 
Il(>Jırc dıi$lıin di}-e korkt...m. 

$1ito, Lapul, Lube, P . hepsi 
oradaydı... Prusyııı!ılar boyuna 
çal;::ı calıyorlar, şarkı söyuyor
hi dı. 

- Araba l\JG ncı r rede? • Mor:S: 
Subay ~ u ı, lıklır- - Ah bu çalgı ve şa.-ıo. dedi, 

d tfohı;. .YUTU esim :ı:şaret etti. ~crın-.e ~or! 
Moru yo1una devam ettı BC> ~rıi- Jnn omuz s:lkti: 

nu hır türlu b ' ıyordu. Gece t - Neş'eknmekte ha.klan var_ 
bast.rdı. M .. l! aJ,ıcın alt _,. l em belki de _bizi e~en<!.1-mek 
da b Gu ıloS;.:nca tek- :;_ır,~riar .. Gun fe."18 ı:eçmedi, 

.,......_,et etını;yelim. 
ra?" 'VO çıktı Ye n:.!ıayet kanal A ksams do/:ru yağmur başla-
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Sovgetler " 
l"Zmir fuarına 
iştirak ediyor 

Soruyo~uz! "' Pasif korunma Es k i t e r b i ye 

1 
vazifeleri 

Sovyet e~y sının mühim j 
bir kısmı ciun geldi I 
&w.·et. ~ hüiki.roeı: bu se

tı&'.;! furur Erı:tern<ıy<mal Fuanml 
reıiilY.n :ış".ıinıık olımıH' ıkJıra;r Vel'

miş ve lbu karan alıiıl--.ıdıarwa l:tl
:fumiş"J.r. Sovyet .bıitkiıme".;iırin 
bu karan at:lka.darlar üwrinde 
Njk mıısait btr !mir ;~ır. ı 
Sovye'.ileır bu yalda yal.ruz kaır,...... , 
la da a..aı:ımamı= ve dün euam
mı.za g-i.Ilen Svanet:Va vapuriy],,. 
sc:nıide t>cŞ..'ıir d:lece!klıeri ~ -
• .ocd.:n miilıı:m bir kısmını gOr>
~:rdi.r Ayni vapurla Rwr 
yadan nnnl&~ nil'rim 

ıofilotaıoda iUhalaı. ılşyası dıa l -
nıistıi.<". J3unlm arasında Jdtrl\'Y"" 
vi ecza, kAelt,c;ıım, ın:ıııklne <ıksa
nu varorr. Romanya bandıralı 
Pcieş vı:rpuny)e de çay w pey
nir ge]ıın4t.ir. 

BELEDİYE 

· Müvezzılere vesika 

Halkevi 
Halkevi 

En1inönü 
İstanbul 

midir? 
Eminönü Bııllreri bnhrm -

ılaıı ıki fani n.rkııılaş, ı:ecele
riui giindilıe katarak, bir hay
lı emek s:ırfeduek, Erzincan 
Ielilketiııe dair gazetelerde ("l· 

kan bazı ) aıı:ıJ:ırı mal· yıp 
matbaaya vcrm~ltt •19~9 A
nadolu zelıclesı• scr:evhaiı al
tında bir ktap yap=lar. Hiç 
diyerek yok. .. Ilaıt.i bu kita
ba muharrı.r ol:ırak tanınmı • 

yan inuaıa.rı da almalanwı ve 
keııdi reklanılannı yapmaları
"" da diyecek yok doğrusu; an
"ak şülrrct l apmak hınıile iş
lenmiş hır hata deriıı, fakat 
•1939 Anadol:ı zel~elcsi• a lı 
bu e-;crc.h.te •Eminönü Ilalke· 
vinde zelzele felaketzedeleri 
için jstanbul h3lkı nasıl çalı
ı.,ı) or?ı.ı ser levhalı bir yazı var 
ki, ~elzC:e felil~li iciil y .. lnıı 
Emir.ünü Halkevi ç.al.ışın.ış sa
nırsına? .. 

1939 Anadolu uıhıolesi Ml'

levhıısını taşıvan bir eserde bü
tün İstanbul Ilalkevlerinin fe
lnketzedel re yardım !asliye -
tini tebariiz ettiril.meliydi diyor 

verilecek ve Emi11önü Halkevi, istanbu-
'Deni:z Yolmı vaı:ıur)anna gi- !un yegilne Halkevi, iıtanhnl 

z-. g:a:ııı:ılıt> saıt:acaık ahın müv«,. Jialkevi imi~ gibi garip bir ta-
z.l!cr ~ ve Pla.6uı B.iırl~ vır takıncıakta daha ne kadar 
1ı:ırafmcbıı m!lıt.d-.tt mr ves:ib 7.aman devam. ~tir? Diye: 

V'<."11ılıncei !ktırnrla'<'tıınlıını$ı.r. Soruyoruz! 
Dıi);'l'll" taaltıan .. nüve:ırriliı:• işi-- L ~ 

mn ~ iu~ ve pc1c kü- ıııı.~ ... -· ""----!'i'O"-.!'!!!!!!ll!!•!l!!!!!!!!ıdf7 
~ olm\yanlar r=-Jftnd:ıcı ya- G t) M R t) K 
tı>lııiıllnesi.ıı ld1nıı :;çn rr.,;.. 
,..._~ de ilma eli Jta.. vero..lme 
ili.o~~. 

V ...ı. mru b~iiın m;iv-c~ 
]ere~ olıw&/N ~Ut; bu l 
\ yı hamiı olıı:ıcy = .ıç 
~ s.t::ıt'..tc ıım.1'eZZ",...;. y ~pa:...ıya
Caü<.1.a:roır. 

İKTISA'f 

İktısal vekili dun 
şehrımize geldi 

I.:,:.;;s v<lk:il1i füonü Çakır dün 
.Aır,ı,taı:-...:l:ın ~ geılmiş, H .. y. 
darp:ıı;a w çnwııaa ~ 

d<:ki VLıkarot mıi~--.Je-ri erka
m ta'rafında-n k~J.amnl$f.ır. 
\ CtiJin w- kaı: i( kıa.Larıık ba
zı .~ ı;,ıll!"'.ıacagı ~ 
ır1aıt;;ı;ad;r_ Veıw:mı bu.'ı.assa. şeker 

~ ile- de a.IQkJdar o\ma.sı roah
ttıme1ddır. 

Dunkü ihracat 
Düın ınruMelif mem.teatetlere 

100 bio kal.ık :lliııocıxt ., apılmzş
tır. !:..µ..nyay.a ve İtalyayatiıi.fın, 
krclndıc tdıurn.u, yu !~ğı, fın -
d:ılk, ceviz, yuru.ır~a. Fraaısaya 
av dE::rbi, tüt.un .i« ıen göt..ıenl-
~t..r. -

h.ırxı anı.ıvakkıt surette men 
cdık:n sıısa.nı n,.ı.ddcsi için hüku
met. kis;ıns veımıye başhınuşıtır. 
t · ol.aııak dün 10 ıl:nn kilo ~3 ıku
ru:;;ı;.ın :susam gwıderilıınişUr. Bu 
r la.- K.OOtıeıııoodeo 'taUim edi.be
OOkıt.ir. 

ÜNİVERSİTE 

Defterdarımız Profesör
lüğe fayin edıldi 
De~~ Ş e- v k et Ada

laııı h:ıstıa:ıan:m Ü n iv er s !it e 
Hulkuk ve İ'ktısat Fa
külıtei«i Mali~ JJrok'sörii ib-
ra:him Fazılm verine «Bütçe. w 
.Türlk.iye vcrniJ.eri. t.dırisa.tı !»'<>
fa;örlüfıüne tayıin olıun.m~r. 

dı. Bu felaket o'du. Bazı erler 
ırnetnik evlere yenleşmişlerdi. 

Fakat çoğu açıktaydı. 
Saat bire doğru uyanan M'.oris 

kendini '1ıir gölde buldu. Şuto ile 
Lube ağız dolusu küfür ed.;yor
lardı. Su içuıde horul horul uyu
makta devam eden Lapulu Paş 
uyandırdı. Jan kanal kenarında
ki >iiğütler .n alt= b:ı.nrunayı 
d~,ıi1ld -, <raya tamndı' ::r. 

Erıtıeısıi ve daha ertesi gün yağ
mur devam etti. Üstlıcıriü · b 

~ . 
n ı kurutacak zaman bu'aJI'adı-
lar. Kıtlık da başladı, İki .ı:un ci
vwr '~labı-dıın P<Olta!.>c:s çal p ye
d 'er. 

İki ııün aç kaldıktan sonra Jan 
Mor.:.Se: 

- Kımıldamazsak ıreberece _ 
it z dedi, vÜrUyect> k hafüı var mı? 

Hava aç~tı. Mons biraz ısın
dı: 

- v .:ır dedi. 
- Övlevse yürü_ yıyecek bu-

lup satın ;ı1ahm 

• 
Baş müdür cumartesi 

geliyor 
Anıkera.da bulunan İstan4:>ul 

llfiııııriilclcn IT~ş miirdtniJ Melhl 
cnmaıtıtesi günü ~mıize döne
ceıkıt!r. ~müdür Arikarad yoo.i 
Si>110 ıbüıtçc <trafında V ,MlıJl.
:ıı, temas! :ıır ya;ım.al!tadır. 

.... .... .. . . 
Küçük haberler 

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

* Beş gün evvei :S.>2lea A.cforıırı 
Mannera burnunda kara:ye o
turan Bulgaır band.ı.ralı Çar Fer
<••:xm.d vapuru haJa 'kıırtaırıla -
ına.mı~ıır. 

Alw-.dar taıh · ye gemi"" wık'a 
y ::.ne .ı:önderilrtıi ir. * M"1l"n:e-L ı:Umrük .ı:ıaı!di)e es
nafı dün ceınİJct ımerkemı.tle se-
nellk umumi '1ey'et topl=ı:.'ııırı
nı • .ıpır..-ıJ:ırdır. "l'opl~ıııtı <.'* 
m\İlıaAa..alı OO!nus, v-c:uı ıdare ~ 
yct.i ~et"il:rııiştir. * Şo.'ıriıniız dc.f.rraar muavini 
&:ıbçet tıeııiian J~nkara deın.cmaı-
lığını tayın ol:unmuııtur. * Tura:;:i ve ÖJQÜ w•:ı.. ~ı rle ııı.t
:re Ve baclciı!lcırın ınnumı kontıol 

ve MUa)-eı::ooine cı.ıma..tesi saha-
h:ndan ıiıt.ib:ren hast..nıl:ı.caktır. * Beletıiy" :n:ın muav--.nı I.ilc:fi 
Na;l::1y i~ &r.{.ığ!u kayınnk ı 

Ahı:ııet dün bu rotnb.kadaki. biL 
çdk dOOdkaınıl:aırı ve S<!!'fY'aJ: Nro a
fı teftiş ve kom:roıI e1ıı:ıı.işlerdir. 

. ccOc üç baıkıkal üe tk.i f;rı<ı
v ve lı ir kasaba. ceza kesilımiQ!ıir. * Dün s::rbah sa.et dokuma Üs
lciidaırdan ikÖl>ı:i.1'1'? gclmek!e o
lan ş;.rı._ :ti Hayıri:yulİın 63 mm-. 
rWı vapuru Kırı JtuJmi açikıLa -
rııı.daın ı?eQell'keıı malıilh-den 
Ünyeli Ali düşmüş ıkuıiları'llrn*' 
tır 

Bir köye kadar yüriidüler. Üç 
Zuav onı'.ara seslendi: 

- Gelin gelin ... Aıteş olsa ö
len a.U.an yerde.k! 

füç bir şey bulamadılar. Geri 
di:i11düler. Lapu!, Paş, Lube aç
lıktan harapttl:ır. Morıiste adım 
atac~k hal kaJrnamıstı. LapuJ at
lardan birin iild\irmiye karar ver
di. Ö dürdü. Bundan soııra da şa
şaladı: 

- İ vı amma bu eti nerede pi
Ş"receğ~z' 

D~ün<lüı!E>r, büyük hir hen -
deK k z.ı;:, ateş y- ktıJar. Bir kh

ra > a buldular, hayvan ve in
san <:eGet!erile dolu °'an Möz neh
ri :d n, su aldıılar. Su kayllJ\Yaca
itı için mes'ele yo.k;tu Et ateşe 
kondu Buklu'cları birkaç h u
cı.. ıla dogr~. Fakat yerken 
gayrı ihtiyari m deleri bulam -
yon! u. Hele tuzsu-zııuk berbattı. 

Ertesi gün Dii~crş J?eldı. Ba
zı kimseJ.ere esirler'e gi)nışl'"'ek 
musaaaesi ven..yord1L Dölaherş 
orılara yzyecek .:et rmişti. Kapış 
kapı.ı yea.ıler. Moris sordu: 

mecburidir 
İstınkaf edenler 6 ay 

h pi .. edilir 
?~ Kocuruı k.c.'!r'.JS}-o'llll dün 

vil~'tıellci vaJı mu ııvmi H:ı.hlk 
Nllıadın rei.sli.ği:ııde f.aplamnı.ş -
tu-. 

Dün bir gazota, 
0 

lromiıJyaııun 
akili ok.orımma l:;'.e=i ve crii -
llcı;tyle J:ne<"...gul oM.ı.ğunu Yailr 
mışsa aa bu haber kat'ıi!Y'I''" 
tokz.; p "· uımıuştw. 

!Ji_ğer ıa.ra..lltan kendilerine w
rilc:ıı pas.il korıı•ımıı vazfü:si ma
z.vc'tsiz C>la.r&k :lw.bw.den istinkaf 
.-dar.:lııri:ıı 15 ruı:ıdcn 6 aya lkaıdar 
!ı;a;~he cez:ıJ.aıııdı.rılacakLırı .ı;lıi- ' 
k ıııda:r 1aıra lıı ~liriılrdştic. 

Adres def:i:s::i:rdif:i halde bunu 
bvrna"kam::ı.klara ball:ıer 'uıniyen 
rr.uhlelif -.llı;i,p mem<.Jl)].arından dA 
25 lia-a paıra ~-&ası talısil ok.ına
calııbr. ----ADLİYE 

İhtilas eden muhase-
be memuru 

10 Mart 94-0 tarihli nüshamız
da, zlmmetine para geç:rmek su
çundan muhakeme edilen Ayşe 
Makbule adında bi.- kadmm in
hlsar idaresi sici} memurlıı.nndan 
olduku vazılnu.ştı. Bunda bir yan-
1.ışlıJı:. olnıwıtur. Çııl.ışmıyan buı. 
aınekv. calı~yurrnus l(ibi ııöste
rerek 2 bin !ıra iJıtw iddiliile 
muhakeme ed.ileıı Ayşe Mak.hule 
bir tütün şirketin.n muhasebe me 
murlanndandır; inhisarlarıa ali
kaııı yoktur. 

Şı!c sargu hakimi 
muhakeme edildi 

Şile Halk.evi odacısı Mclıme
di darp ''e tahkir eıt"ği J.ddiasile 
ikinci ağır ceza mahkemesir.de 
Şile sorgu hiik•. i Ra'TI zın mu
hakem""i vitmi.şt.r. Dünkü celse
de esas hakkında idd..ss;nı serde
den ırnüddeiuınumi daı-p ~uçunw• 
sabit olamad~ıru, yalıuz uhk-r
don dnl:ayı rorııu hfıkimi P..aanoir 
Zili ceza kanunw:un 482 nci mad
desin:n 2 ndi fıkraslle teczi(yes:ni 
istemiştir. 1IuhakP.me, ma7.llun 
sor;.rıı bi..kimi Rantiz "n sa\ıık mak
kumivetinin sC>rulması için baıı
ka ı:Cne bırakılmı.ştır. 

11 Ev soyan bitli Hulusi 
tevkif edildi 

F'stJtl.e üç, Gal:ıı'--da iki ve E
yüp+.e !>-6 ev soyan sabıkalı hır
sızlardan Biti. la.kabile anılan 
Hulusi yakalanarak adliyeye ve
nlnıiş ve b:ı.rinci sulh c~za malı
~ .sorıruva lerok t.. v
k.! olunmuşbr. 

Kumaş h!rsıziarı 
S J:t.a.Mamamırlda Kazmirci 

A .. .ıstasın düLkiınc dan 20 lira
lık kumaş çalan Davidin suç or
tağı Avı Mehmet de dun. ya.kal.an 
mış ve Stİltanahmet l:>iırinai sulli 
ceza mahkemesinde soq~uya çeki.
lerek tevklf olunmuştur . 

Bir adam e'ektrikle öldü 
Hocr.paşada Kargılı sokakta <>

turan 38 vıış!lırında amele Var-
• sak, dün Hocapaşada .küçü.k .ARa
hamamı kapısına asılı elekıtıik 

kabkısuna elini değdirmi:ı ve ce
reyıına tU'tularak öl.m~·. 

- Kız kardeşim nasıl? 

- İYi. Beraber geldik. Fa.ket 
Prusywılaronuburaıyag~irme
diler ... Neyse bugünlük karnı -
.ruz doydu. Fakat yarın tekrar 
izin alıp buraya gelem.iıyeceğ.ro.
den kC>rkuyonıın. 

Jan ile Moris Dölaher:ıi kana
la kadar geQ'.rd.Jer. Kanalın öbür 
:.ımfından Anr~ gi)."llıiikT. U
zalhan ~tı.ta.r. 

Ertes: günü akşama doğru, bi
riI!'in elinde bir lokma ekmek gö
ren LapuJ adamı i:ildürdü ve ek
meği alı;> yed.. 

Mor..s bit.kindi. Bu cinayet onu 
çileden <;:karmıştı. Gece J ana fi
rar etmek için hazıı .. adığı pUfuı.ı 
anlattı: • 

- G!delim d"vordu, eğer bir 
.ı:ün da.ha buracıa kalırsam çı.1 -
dıraca,ı:ıını. 

Miizü yüzerek geçecejcler, ıııö
bet.çıyı Jıoi(acaklar, kaçaca.klar -
dı. Jan: 

Etrafa ve etraft:ılı.ilere bakıp: 
- Hey gidi gü.a.lcr hey!_ Ne

rede o eski terbiye?~ Diyip g6-
iiüs geçirenleri görüyoruz. 

"li üriinıfizo sigm'asuıın dwna : 
runı üOcıııi~en, nyıık ayak üstü
ne nttığı zaman iskarpininin ucu
n~ buı uuınuza üayamı.) an, «•k:: 
cünılcJe bir küfür sanmnıyn -
rak konuşan birin ıırkesıııdaa 
hayran hsyran bakıp: 

- Eski terbiye nlınış olduğa 
iM-ili; .-ski terbive ba~ka idi!. ~ 
yenler halii vı:T. 

De!crli genç d tum Şevket 
Ilıfı.ı Rado dn •Akşam. da yu
dığı bir fıkrasında, yarnn asır 
.... "'·el hasılım~ bir adabı muaşe
ret lritabtndan bahsediyor. Şev
ket llıfzı bu kitapta şunlan oku
muş: 

... Soknktn pipo içmek n~ket
sttliktir. Birk;,ç nı+.ıı "' yolda 
yilrürlerkcn si;:ara iccbil"rler, fa
kat yi.l.kııek bir şahs:yet veya bir 
karime rast:nrlarsa, sigaraları 
hemen atmalan icap eder. 

... n· K1"1Ç kız bir er ·ebe blç 
bir suretle mektup ya·a:cı.:'z; hat. 
ti aaesinden biri tarafından ken-

Eli jiletli 
kasap çırağı 

Nişanlısının yüzünü 
niçin kesmiş ? 

ş~ Ekrem adinda bİI" kasap 
crakı rDşatt>l.ısı. HaırikilYa ismin
Gllıi ~ kJZla. gayri meşrU ve 
g&oyri şelôlkle ~ 

bu~k isU:.lmıs, lk12ın muvafa
'kllt ctımame-siııe !kız.araık jileOe ı 
ıiki yıaına~ d<m -w....r yara aıı:-
mıstı:r. 

Üç ay ikadar evvel cereyarı &

dn:ı lbu had.ist-ınin m.uıhıııkemesi

ne Sckiziınıci Aslivıe ceza rrr:ı:lJkı>. 
mcsi.ıxk başl.ana:ııı!l!Jır Elkrem. ~ 
• ı H' -iki -..-avı ghl>ce ondan 
odk::an'l.:ıa:ıi konuştı..rru l:ı.:ışka bir 
6ll~ ~ken görduif'i l.çilıı 

kıSlı.ımaır.;ılk ya;raladı~ını id<M 
o!ımf. "- !.:;irat bu C'b ... . bın ol
Quihmu eö lıyemer.-ıio'..r. Haıria

va J&e, lıiııdisenin sebabi:ııi yubn
d<> n:ıklettiğiınriz şekilde anlat -
nw:t>r. $ah1t olar a:k d.iıWenecıı 

Harikliyaının ikız ka:rd~ de vıık'
atYI böy&r.e anbttııklıan B0111R 

eı1!..--ek evvekıet dıe lhi.r lkarlını 00.,.. 

mel!<ıteıı 10 lira para oez:ı= 

malıkUnı o1ıiLı"'1 ~ ve 
1-1 :..nfa.ı ed:;'~ u ~l::afü

nnharıish nedl .nı ooı-~ sı için 
rr!ı'ha.kcme 'baŞka _ıiine kaJmı;ı

tr. 

Bir evin dıvarı y!kıldı 
Kası.mpa~ada Altıoc~k soka :nn

da 24 numaralı Marlkanın k.üa
cı oldui:ru evın bahçe duvarı dıin 1 
birdenbire çökmüş ve l>uyüx ~ 
lar karşıdakı Muzaffer.in evinin 
kapısını ve temellerim hasara 

°*'" J.trnıştır 

DAÖ DAGA 

KAVUŞUR! 

Şu dünya değişti diyorum 
da inanmıyenlar oluyor. Yal -
nız dünya değil, her şe;ı: de!i
şiyor. Meselii bir darbımesel: 

dislne dlkte ettirilitıcl< suretile 
bile olsa.~ 

... Bir erkek tanıdığı bir genf 
.k:wı, aileı;ile sanumiyetleri ne d• 
rer.edo olursa olııun, sokakta il
tifat edemez. 
Değerli genç dostum, Versay 

mu tlı <lesi kadar minas12 say -
ihğı bıı kitabı.; 19 uncu asrrda, 
bu k ·dele.re riayet ederek ya
yan terbiyeli insanlru- di)arına 
ı;evketnıek üzere sobaya att~ 
söylüyor. 

Yazık! .. Bu ljtabı sobaya ata
cak yerde yaymanın çarele.;ni 
düşün.meliydi. Biz dltleri harap 
olmuş, yapraklan ~anınnış btı p 
bi Adabı muaşeret kitnplaruım 
V ersay muahedesi kadar miın -
ıJıziaştığına kani değili&. Eğer ıt 
uncu runr terbiyesinin modası g.,. 
miş ohaydı, o devrin n•znket ka-

• idelcrine uyı:-ıın-•m: hnrekct eden
leri 5örüp: •Nerede o eski te-bi
ye?• diye hayıflanmazdık. &ki 
terbiye her zaman yenidir. 19 ıt.Do 
cu asrın terbiye kaidl'lerini hi(e 
•ayanlara da sader.-. 'l erbiyesiz! 
Denir. 

SELAl\Jİ izZET SEDES 

Drahmiye 
• • 

yenı rayıç 

Yu ani tandan itha
lat kolaylaştı 

Evvelki gün Anl::a.rada imzalıı
mın Türk - Yt.aıııwı 1.k-art-t anlaır 
ması dü.ı:ı şehri.."""<1;1;"' .ı;ı.ak.ıJJ.r
lara bi.ld r:il:ıı:ııi:stir. Anlaşma a
yın 20 Qnde puıı·'lye-te girect"ğ-ı.n
d.m ~r<ie 'IOOli~ beklen
m< lklıcd.ir. 

Yeni anl::ı.şım:.ı:uıı müluın husu.
S.:ye:!l"eı:-iınderı biri dir~ . ye Türiı: 
.ilraı;ına nar.ıran wını ru i..-u.r te<>
bi.t edil:niş olnıaıs~~ Bı.wadr 
rahmilln QO.k ~ olması GCbep 
olıımıştar. Geçen ııe!lle> bu yüz -
doo Y unarustandan ·üılıaU:t )'ap

mak gilQleşın.iş(a. Dıraıhın.iye tee 
'bh OOili;n !)'\!Dİ r~yiç ~ Yunani&
ta.ııdıaıı. i1Jlıaliit ik.otaylaşruş O:a
~ ı.r. ~ S<-'Ilıe :ı milyon li
ra :kadar o!.aın Tiırk - Y unaıı ti.
caırctınin bu yıl lbe:ş ımilvuı lıi.rayı 
~c<>tii talhm.in ohmmıktadır. 

POJ,İS 

150 liralık 
aşıran 

altın bilezik 
sabıkalı 

Kapal.ıçarşı.ı:la kuyumcu Halı
lin dükkA:runa şık giyinmış bir aı 
dam gclm!.s ve altın hhlez.ikrere 
bakx,JJŞ, !aka.;: beg eruniyerek al
madan gitmı.ı;t"r. B:raz sonra n'.
tın bileziklerini kontrol eden Haı
lil bunlardan 75 er Ura kıyme -
tinde ı..tı t.anes:ıwı yerııı<le yeı:er 
estij(ir..i görmiiş ve hemen polise 
başvurm~tur. 
• PoLs bu ıneçh u1 lu=z_ arar

ken w.bıkalılardan S1brinin Ee
yoğlunda muhtelif e;:'.ence yer
ler.ı:ı.:i bbl bol para sarfet:llgi na
zarı dik.kati celbet.mi.ş ve yaka!• 
narak liOl'J:UY& çeki.Cince Haılilın 
bileziklerini el <;a'bukl u1ç<1 ..le aı. 
dığını itiraf etmişt:r. Saıbti adli
yeye 6evkec!Lm~t' . 

miyetle ortaya çıkıyor. Gaze
telere bir Başvekil: 

- Benim fahri müfettişle -
rint.. 

Demişti. İstanbul ubıtasuıµı 
da müveuilere: 

- Dağ dağa kavuşmaz am
ma, insan insana kavv.ıııır! D.,.. 
nirdi. Halbuki, Kızılcahamam
daki lıir hiıdise bunun da aksi
ni ispat etti. İki dağ biribirine 
kavuşmuş! Ne buyrulur?. 

- Fahri yardımcılarımız .. 
Demesi iktiza ediyor. Çün-

• kü, artık hırsı.z yakalamıya bi
le ba.ş~ln.r! 

ON BİRİ r' C İ 

ŞART 

Bir gazete ba ,ka edilecek laf 
yok.muş gibi el sıkmanın şart
larını yazıyor. Bu şartlar 18 
madde ile hülasa ediliyor. 

Naiıeınol!aya Lu on şartta.İı 
bahscttım de: 

- Yanlış,. On blr ~L. 
Dedi ve.. İlave etli= 
- Bir de dalkavuk el sık -

ması vardır ki, onu b:ç unut· 
mıra ı::elmez! 

:MÜVEZZİLERİN 

GAYRETİ 

lliüvezL.ileri iskelelere, va -
purlara S91wınyorlarılı. Hal -
buki nıiivczzilerı:n değerleri 
gün geçtikçe daha büyük ebem-

NE DİYE ------
OLMASIN! 

Aluı Gündüz bir yazısında: 
- Yenice .• 
Kelimesini kullnnınış. Bunu 

nevzuu bahseden bir muhar
.rir: 

- Acaba kelimede bir yan
lıı;lık olmasın, veya kelbnevl 
•Tan• sah'pleritıdcn biti .j_ 
mış olmasın?, 

Mealintle bir şeyler söylü -
yor \e ilave ediyor: 

- Kelime, yabancı bir şive
nin kelimesi! 

Biz·m Nan.-molla da yazıyı 
okumu d:ı: 

- Ne miinasrbrt n .• Şclı.e • 
rim?. Ne diye Aka ynzmamış 
olsun .. Kendileri h.-mcn bü • 
ii.m kı ı BalkanlaT mis:ı!ir
likle geçirdikleri ne gore peka
la mümkündür •• 

Dedi. 

- Sus yavrum diyordu, bunla
rı "l'.ıpıruya i.mk.1n var mı? .. Bu 1 
ııcce uyu, yarın 0irii.şürüz. • 

A. ŞEKİP 
• (Arkasıvar) ==========================================~ 

1 



• 

-
( &3 tc..aft ı uıci ta• ı[adc) 

saııı.Ua IWlt 23,30 da p:ırtamerııtıo
da ıırne:re ,3 ...ı devam eyle-
rueıae ıd.i. a, l2 (A.A.) -D. N . B. 
So~ ~'in mua.hcaesinhı. tam 

he ınalüm değ.c<:m-. 
n..uu <-'·'·-"· ···"'-F<-...kat muzn' ~ ~· 
<iaki = =:lürr,.ıt veriJ:ınekte-

ıt..;· -Muahede, S<>v:y t1er t.arafm 
d~ l.folotov, Jd~ ".e General 
Vali::.tvW ve Finandeyı. tara -
f :;.Un R:rt4 Paas~vı.. Genen! 

'&Jden ve p.a{esör Volrtama ta-
tafıooaıı i,mzala:ımı(ıi:._ır. • , 

2 _ Bu mu.ıhede ile, V.ıpurı 
de dahli olmak üzere bütün Ka
re. Benalu, nalıkcıle:- yanma
d~ Ladoga ,ııôlünün bütün sa
hil'eıi ve şarki F'inlaındiyanm ıı. 
:ı:ı ~ Sovyetier 'Birliğine 
,,,..-mek.te<lir. 

3 __ Sovvet'er B~~ beş mı"l-
"Oll Fin markı muka:ıOıi.;nde, hir 
deni% u,çsü tcsisı icin IJ.anııö h
manmı ve Han~ arall;.ni kin 
ile alınaktaaır 

• - FinlanWya, şimal aüıuııt:>
f?ı 11.manlar~ı.da W: m nf.:ı kası~a 
barp .ı;ı:.ınilerı, denizaltı gemilen 
ve hava kuvvetler bulll!lldurma
m~yı kabul cdi'~ V:nlandiya, bu
ırada ya'.ruz küçük s.:ıhil muhafır 
u. aemJ.leri bulundurabilecektir. 

5 - Sm"}'l:""...br Biriiğ'i, ~
ru l'liAı<tw ıdoo ~ i1e:ıNıi'A 
eoyla::. 

6 - &:>\ ~ B.iır'liğı, Fe' 1•• 

..w.. ile Norv· ile tadırolsüıı 
... • . - x'Sl müıı.Bk • lwtıkını 
b2İ2: ıı:botMır. 

ı m z.ı:ııiı:tda Kao
ııru ı;ci>a a Kmni~ arasmdlı 
k:'~~~-. 

8 - & stJ]h mu:ıiıcdmi uç IPlll 
ı:ı:rlında ed.ı.lccek ' e ımr 
s:ı:dı:l tl~ MoSlaJıvw:la ll9llli 
o ır. 

9 13 m:illt ~ 12 °'' ~ 
harekLtı bü ıın cephelerde niha-
~ ererx4dir. ı. man ma 10 
cl= iki .tare.f ~ ıe-
..... ö ....ıct l':llacı aı1kasına ç&-

bi.eceklerdir. 
10 - .Bil' &:wye - F.in ~ 

m:l=ıııısı uı:ıkereierıoe dubıııl 

.bı!ıll.::hnJ=>3>ıa"il".!lrd~, 12 (A.A.) - tya 
ı:tt mer '1d.uı öi!mıüil,,"ine ~ 
re, bu d:ş::ım Mıooku~a ile lf.6. 
&iıti ıraS"u • vulrua :aıWııt1 

ma üzerine milli müdafaa ı>a:ı:>
n B. ~el !ile M . Nazın 

D. llıırnWa i6tiU -~ ....,_ 
ver~· ıa:oım fulandiy; parıamentosu, ldioe
kova anlrlm=ı ~bir b
ra: VE01Y.it ü:ııere-yıarm~ -ye-
n.i bl'nılU a'&ıledemrt!r. 

l!E'kirk,irie vaıtit gece "'i•ııırnıl6A"""' 
~ b:.lie, Mai::ova a-nl~> 
sa üa::ritırlc :hen üz .biç bir ldıHğ 
~ .... ·. 

ıNOV'IO<k, ! (AA) - B'ıeüır 
tO:nı .Aıın-lkaya 'V'Y!ıla:n bir raô
yo ~. GU'Thiin Eia:lroiJ. -
m • u &ıı.oon Fc'h>Wdde l:ıaıüa 
ı.:,..,.ı. ~:ini ve ıbu eo>Jsyo
nun va:ııldıiıı &ıa'l:.ıe F.inlıandi(!'Wı 
l>:ll:.~llllllll ~ı suilh 
ı=Cl'ıır.mı :ııı.;iz3lrere iıçİlı h:&la İQ-
t>ı=ıllı olduğunu h~t.r. 

Landca, l.2 (A.A.) - Rcuter: 
i'f.oskvva raciyosu, Fın - Sov

yet sulh mıı.a.hedcs.nin akdedil
cııgını tcyı;;t eylemekı.ed.r. 
~ 12 (A.A.) - Siok

holından bila..r'.ldi.t:.ne ~ , Moıo
kovada.ki Fin andiya hey'eU bu. 
gı:ee, f(CÇ vakit, Stal.n, Molotof 
ve Voroş:ılof ile bır ,ı:örüşınede 
bu!LiI..ıcaktır. Bu ~e, söy
lendıği.ne :ı?Öre. soaı ve kat't ola.
ca>k.tır. 

Rus metalibatı arasmda, Ha. 
godan ba.şka v :;ı>urinin de bu -
luruiu/(u ve Finlarwiıyalılann boa 
iki nokta üzerinde şıdd.Et.le mu
kavemet et~ söylenmektedir. 

Londra. 12 (A.A.) - Bugün 
Reuter Ajansının Londnıdaki Fin 
J..mdiya kaynaiLarından habel- al
cı.w.na ııöce Sovyetler tarafından 
dermeyan e<iilen sulh ş.ırt.ları ü
zcrıode Fin]andiyanı.n vereceği 
son karar, birkaç saaUik b.r za
man urf.mda. verLocek kadar ba
si.t de.Qiiklir. Bu hususta şu mua-
melç cereyan eaccekür. · 

1 - .Moskovadakı Firlancliya 
muıralıho6 li-tr• J!!i, &Ny; tddif
lerinin.. F ..nlan.di.va kabineı;i tara
fından kabul ed<..ecck mahiyette 
o.up olma.dıltına karar verecek -
tir. 

ol - .Bu. teklif !er kabule pyan 
ııöruldui!ü t2kdırde He!siı:ıldye 
teolı,t edilecek ve kabine tarafın
dan. tuvip veya ret karan alına
caktır. 

3 - TekU!er t85Vİ1> edildi# 
takdirde d.ıyeı meclisi, karar ver
mek üzere içtimaa çağırllacak -
tır Mezkfır !ar, aiyet mecli
ııiıııın l<arıtnndan evvel, Flnlıın
diya mı.ile , taraf nddan katı su
rc!te tasvip edlıııış teın:ki edi
le:"' %. 

Sloklıohn, 12 (A.A.) - &şve-

us ya 
ki.. ,..Clr.bar1aı; n br;ııfırı;OOn dün 
yapılan ve büyük Britanya ile 
Fransan.n, lr'i.nlıınd ya-ya derhal 
ve ~:.erclU!ll c.aha kuvvetli bir 
y:ıniı.ı:ııda bulunma.1< hususunda
kı mı.i.sara&t.arını ııöstercn beya
natı He sın.kide bıiyıu .ı.r heye
ca:lla karşilamnı.ştır. 

Reuter, İııglliz Baı;vek.1ılinin b&
yanat', Stol-.holmdak Finlandi:ra 
e..çisi ~kko"ya ve Moskıwadakı 
Fi:n!:ınaiya mur:>hhllö hey'etıne 
U«iı.ı; dU ~haber,,_. 
mektedır . .Bu mur:ılıbao .hey'etilı 
vaz..yeu hu hOOcrden soııra çok 
ıı.un"Ctle~ gorilnmek\edir. 

Bu saba' ,ki İsveç ı?Ueteleri
nln hepsi mıı,!.assal ılefsırlerde 
hU:unmaına.k:la .beraber, baı;ma
kalclemni Çemberla~'ın nutltı> 
na ta.ıu. s ed ıy or 1 :ı.r. 

Finla:nd•ya mur~ 
buııiin hususi t.ay yare Jı!e Finl2n
diy aya a..<let etmelen QOk mub
temeldır. 

S..,kootm. T.id.~en'i.n .Kau-
nas'takıo mı.ıhabll'. ..ı.ova mü-
zakcreleriniııı cliiıı şafak sükünci
ye Kad:ıo- dov=ı e'.)ı,;;jru haıber 
vermek.Ledir. MLlzak.cr.a~ esnasın
da, Sovyei liderler;, kat'i tc!Wf
leüıı dermeyaıı etniı;lerdir. . 

Ayni gazeteye !(Öce, ~n, Fm-
1.anııliya murahhaslarmdan tıin o
lan Paosiltivi'ye dostane bir 'lel
mıilıte bulunmuş Ve ııeçen sonba
harda miızakereleri kenıdJıi. ._ 
re etmiş olsaydı Sovyet - FiııJaır 
diya hart>ınU> örıü alııımı:ı huht
ruıcaiııııı, çüJ>kü o tarihte .ınilla
kera.ta meınlll' olup şimdı H .. ~ 
ye Nazırı bu'unaı,ı Tanııer'.in, 
Moskovada kend.ıı; kadar sevil
mooij!ıru söy lemi.rtir. 

.. 

• --;ımı:ış1aTdır. Sov:_-c'l;'le:r aırııııi 
.kauııanııd.ınta.n ~ FinlaMl -
va .tayyırre.Jeriıain müır.madit;em. 
bwi!=ru ın koJ= er~ ı.anr 
f ıd--.ı.:i nü:ıE:Jtro kal~lık lnt&
atm mevcııdı)"e'ti, Sc •";) .t > n
dıı eye'Jm oldukı;a mühL'll bır 
m-eseb klll"ilS"JJda l:ıır~ııltta<hr. 
llalıhazınlıaıki v-1"1 t uı.d ı;;ı 
v>e Sovyct'er ymanda muhasıı:matı 
dw-dımnıya veya f>n .ınıntı!<ada-
ilı.i • • · ....,.,,...._ ... e muvaf -vazıyc.ı ~---'~"' _, 
fiti< d:r:ıaillkL:ıın t:1krl~ de \ iborg 
lkörrezin:n 'Mıtmtıl~ ile Nısala.14 
aır-~aıd.:cJ>D. ı;a illerini tırt.:ın &ıv -
vat. nutaatının Jbluıkaya Ri~ 
mımtııırı.ım. 

K;:ırelı.'d..• SovV'f!' Jcrin Viborg 
l=~ ü=it.e Pocı'ıl:ıete"" 
mıcııt:a!k:ısııxla VUOO:-c.'yc yap!ıık.la
n t.a.arruzlar keza ilim ka: mışl.ır · 

fu,landeyalı.lar, emırl r'.ne tah-
3.s .xtw.en Fnıııs12. 3NCl tay
•~i t<ıdlammyoa 'lwla:'ıca a
bşnışlmdır. 
~EIBn!ti, 12 ( A.A.) - Flalan

ckva hmt> -td>lifıjı: 
\'ü-...-ı ~ şimali gar

lbı roiilllıeri üııeri<d.• düı;maıı bz.. 
vilu devam elırndş ve l:ıaıı:ı noltta
bda <l.fu,man kıtalan !>ır rrrJılm' 
.ilıeıılemiye muvaffak olmuştu{'. 

Vuıipurinin şe....-Jmıda, Rtv< hü -
cıırr'l:ııl ı h&.1,;,n çaırpıışınanın de-
VMn eiltifıi Tali mı.>)t.~mmm 
lıi.'camturiç, t:ıneıııiyie :geri pii&
~ IJŞWr. 
~111 bm "tu.,,.,, oftılı y,,,. 
~ -"--' - . de __ _,,_,_ \a-
UMll. ,~ uaer '.i!1 ,~, 

xns da 9ı:ınlr.ııı;ıtır. 
Lımaa gö!iinim şimoll< ~ 
sime~ on ~rıbe& 
K jokiye ya'l'UlU:lt.ta <Jlıdıuğll 
hiicurnlac denm cb:'ıiş, faılral. ba 
trücumıaınn bın;i ~ş -
t;ıa.. 

IKD&a SAYFA -3 

J ~-1 AKLANAN ŞEKERLER MAH EME j S p R j 
Sinemacıların ziyan~! ARARIYLE 00 OHO LE Dl L-M-i/-/i_K_iı_.m_e 

Gneteleria yıısılı!ma &6re ... 
ıııemacıhrr, ~ cciqorlarmq_ 
B...., sin11JTO.acılarm Zİ)'llll ııu. kir 
mı ettiklerini bil.emem aım:ıa. ba
keyonun, İstmıhulcla sinem~ ado
ıti gittikçe artmada. .. Şehrin -
iş.ek yerlermde tutun, en kuy
tu 6em.tlerina kadar bir sinema 
salgınıdtt aiti&, yiirüdii. Bea, al
masın, ~ a~~ 

Fek.at, sinemacılanıı decı:ti ı;.bı, 
bu işte :ziynn varmq, OU Jıalıie, 
iı.dcta lliirriyei' u iliıundmı ve ." 
zuııııuı dairelerde yapıl:m tens!
knttruı. ı;onrak.i hümm:ılı bakb.li· 
;recilik heve.sin.i ıımlıraıı bu:uıt· 
idi pek hararetli sinemacılık h<'
v<'~ i \'e arzusu neden? 

lstanb'1lda g:ttikçe artmakta o
lan s;nemalar, eğer bu ı.ulann
da deVum tdecek o!urlan;a öııii
mii-ldcki ye, birçok semtlerde 
kurulacak olan karp11:r;, ka"."": 
ser&ilerıne, adet itib·ırıle JCJU ~'" 
n o:nalar ~ çıkaracaktır. Ne dı
yelim, Allah adellcriri artırsııı! 

VALGJ1'LAR Al TIYO llIUŞ! 
Dalgınlıkla '\"llpcrlarda, tnm -
ny !arda, Tiinelde ve ,uradll bn: 
rad"a ötel.'on1erini mnı nlar gıt
tikçe artıyo."llıuş. Uııut.Çıılığın 
en par! k bir önıei;i ile, bir kex_e 
hruı, ~yle karr.laşınll'hm. Eı>k!
den hajli tanıştığımlll bır :ı:ı;t ıle 
bir ~ün karş. karşıya !!"im· . ve 
a1'1lll1U:da şu muhavere geçm~t 

- At-redcı~~.niı:, nlil uru n-
·~·• manla unutmuşum, r.dmn: ne naı · 

Aıl.uı.ıı söyleyince o, tc!.r r sıır-
mU>;tn: 

- Ne iş yapıyordunuz? 
- Filiin işi! 
- Nerede otunıyordunlJI<! 
- Jo'ilan yerde! 
- Ne vakit tam.,~'!' 
- Filô.n vakit! 
Beriki hirnz dllşiindtikte<t sotı· 

ra, bana ne dese beğeııirsİ1lis: 
- Haaa.. Ş.m...ll tıatırı.ıbm, 

ah doktor Hafa: Cem11l dei:il mi· 
siniz? 
Demesiıa mi! 

O 'MAN CEMAL KAYGILI 

Kırşehirde şeker sak ıyan iki bak- 3 l Martta Fenerbnhçe 
. l. G. Sarayla karşıla.şı~ or kala s .. rgün cezası verı ıyor Futbol foocrasyonu mJlll ku-

me talimatnamesini '1azır!ıyar le 
alakadar bölgelere ve ltlüplcre 
tel>! it etmişti<:. Bu yıl milli ~
meye Ankaradan Gen l•rb:rlı
Jti. ~utıniızgiıcü. İstanbulda Be
şiktaş, Feneri>~ Galatas~. 
Vefa, .İzmlrden Altınordu, ve Al-

Ka köyünde bir ba kal d h bu yüzden 
yaka) ndı bunlar hakkında t 'bat y p1iıyor 

$ er- :fia<tlannn zam ed ıldi«teıı 
sonra eller:ndcki 8tıolt §ek.erleri 
!:.e>v.a.n:nıar, .e ilıe ~ırei.'1-
de.n dolayı haklarında tabk.Ckat 
Jw>~ y..g re peyır..: 'Liicc:ı:rı ~ 
rerngw N ikolııA<.; . Llonı - M.d-· 
ha çi:lı:ıol.ıı.ta ve şekerleme şirlteti
ne ait tahkikat dosyru;. dün uıbı
tad.an adlıyeye verilmiştir. 

Miid<le:umumtl:ik dosva ıizerin
de Yaı>~ illr. 1etkik n · cesinde 
Llon - dba ş.rkctine a.t ıoa hm 
ve .3eferoğlu Nilr.olakiye ait 3200 
kiıio şelrerin m uhaiaza aUına alın
masını lüzumlu ııörmüs ve lr.eyfıi.. 
yeh Sultooahnıet b:rinci sulh 
mahkemesine b:Jd'.rnı.iıştir. Sul
tanabınet ıbiıincı sufü ceza lıiık:i
mı Reşit dosyayı tetkik ederek 
bu şekerlerin mnhalaza altına a
lıırımıısma karar verro4 ve bu ka
ınrr dün akşam şekerler mühür
lenmek sııretile infaı edilmiş -

1 tir. . 

Dosya üzerinde müddciumu -
mrut tetkiltaıtı devam etmekte -
dlr. Sefero/!lu , 'lkolakıiı i:e Llon -
Mcloo müessese<i. sahiplerinin 
milü konm•na karnuıunun 32 nc:i 
maddesi deliıletiıle ro WlCU mad
desilıe .ıı6re ~ezalandı:rılmalan 
.i.stenmektedır, MüddeiumuıntııZ 
tetkikatı ronunda jddlı;nameyi. ha 
zırlıva-rak munnnlan mahkeıne
:71! 1:evkedece.ktir. Hiid se m~ut 
SUç ar kanunu çercı.wesinden çık
mıştır. Davaya ahkamı umU1J1i-

ve~· e ı<(ire ba:kılııcaktır. 
·· Afilli konınroa kanununun bu 
mac.ı:. s:. beş bı.n a para Ve ~ 
rene ~ cezalan vermekte -
dir. 
Yeni bnunun ilk cezalandırdığı 

iki bakkal 

Alman haberlere göre. Kp-şe
h!rde be$ bakl<a un şe.o<cr sakl.r 
dıi(ı ve pahalı olaraJ.: sadı~rı 
öğreııLro~ \ie vakalaııar...k müd
deiumumi tarufuıdıın mJ!i Ko

runma kanunır.ıun 32 nci rna.d-
desıne muh.ık! hareket etmek 
~ile ceza chk(·m"5iııe veril -
mişlerdir. Muhakeme neticesın
dc ~ iliİ6ı mı.lü korun
ma kanununun 59 unC"U maddesi
ne gôt'e heşer yüz lira ağır para 
cezasına ve Çorum üe AmMlya
ya ikişer sene .nefyedilmiye malo
lr.Uıın 00;-ıuşlarrlır. Diger üç balı.
kal hcrael etmiştir. 
DWı bir cürmüm.eşlrut yapıldı 
Dı,i!er taraftan bazı .semtlerde 

ki h.µkalların ~er f aıtlannı. "° 
kurusresmlnarlı.taııb~vcyaiki 
kuru., !azla'}'a yühe~ ra•mıya 
yeltendil<:!eri ı?öriiforclr. sıkı tef
tiş ve kontrollere geçilmiştir. Ez
cümle K~övilnde Cevtzın.te 
Karabet !s ır.li b b;ık k 'm hem 
di! etibt koymak suretile şel<ert 
4.1 kuruşa Sl' tığı bir cünnümeş
h utla dijn tesp.rt olunmw;tur. Bak
kal b•klr nda takibata b~lanmış
tır. 

• 

WJ ldiinlerı Irak e cltte<llr-
!er. 
~alara her ~ bölgede 

31 mant pazar ~nii başlamla -
wkbr. Ankarada Mu.haiızgücü
Gcnçleri:>irliği, İE'.anbu da GaI..
ta:>arll'.Y - Fcneıbabçe, .Beşikt'*" 
Vefa. İzlrur de Altay - Ai tınor
du ~ yapaca:klaniır. 1kınai rü
tadan il~ deplasman maç -
lan başlıyacaktır. • 

Ribbe trop'un 
Roma mü akatı 

(Baftıınıfl 1 i7tcide} 

Ruora crasıwdıa w ı·zl v;:n• I.> a.i-
. çııillşn:ıa'k iı;m olrn \" 

şimdi ~ mertcibesin., · .. mi.,iir. 
~ z ı!r..iliıntetimn l:ıta l:ı .ın kö -

mir vaurrlannı serlıest nt
nıııik lhusı.ıwndııdti ir.ara.n RiU:ıeı• 

J:'OA.' ~ bir silibıan mah
rum lbırail<ı!> :ştw-. Hit r Alman
yamn M:orikm:ı, Hets.:.ım v" ~ 
holındaki deleye Aian1ar ndan 
Yelen raporu itina ile te:,1'..ıt ~Y·• 
.mi<lliı". 

Wi~ · assea .en rap:ıc 
b .. ıııı:.rın şifreleri ~r ...::., çözü
lerek F'üh:rere V'"r" . }'Vl!du. 

A..:ıı;ın .lııı.Jlkı, V""-4il...l "'.lll do

ma:ııi,yle bihaber bırııfu..ıruş, ~ 
ır.an m ıı:bu:JJ. F 'lı ... ..;.;1. ~ a:aı.. 
zaıw _ ... ..l. -----.{. w~ T'a 

Brüksel, 1% (A.A..) - }',ski A
vusturya ~ Zita'nı.n. 
bıraden p,.003 ROile de Bourlxm 
Pume 1ka•şıl MMmerhe:m'iA 
kendisine tev<li etınlş olduğu~ 
zılc} i ifa ettı.kten sonra llel.>iD
k·den d<lnro'.iş ve Bri.rksel'deıı. 
ı?ııçmiştir. 
Pr~ ı:azeteci.ere şıı. beymıal

ta buluruııuştur: 

FinlM»r a h1"va Un1Yv6ıri, ı:nıö
lı:re<ldlt dü,<rn:;ın ;ot. ıbı-ız..J ve 
<Ql'.lQll v>e taııe bl!lo:ı:nnı bcMıbeır
.iımoo edafd.!ir 3'.Jl'0 hava lolv
vetıen, blha.ssa Berzah üzerirM Ruzv 1 'in on kozu ya."ım 'blc ]uç ısa . .,.. 

mi;l!:lr. 
r 1 

Fınland.ya ba:rbiniıı baıılallt(r 
cuıdanberi Sovyet lutaatmm 600 
b;n kıisi kaı)l'bl!t.mjş oldı.rltlan nm
hokkakt.ır. 

Finlandiyahlann zıryiat. ise 
niSbeten hafiftir. 

:ı; ın:.m..r. buıl.ımı:rn.ıış'.ıur. 

Dahi: de müteaddit sahillerde 
ı n'' & dmıanıı "hi tııııı.ıılm ll!". 

On IJeŞ &JYlllet t:ııyvıaro;;: <liişü
.rülınüştür. Bundan ba~a 6 Sovyet 
ı-vıınsi1ıirı d.ı~ de pek 
muhtar.el ohr.ı:.. c tlOO.ll~. 

Kıendi.üıe sorulan bir suale ce- 1 ============= 
;:i'~U::ti .. ~~= Fin1erle Sovyet-
ilıtima. vermemekte olduğuna Ier anla~·mazc.a, beyan etm:ş w şöyle demiştir. ".\"- .., 

•FmlllndiyahlJirın iııLkHiller (Ba~mai.aıcder. mabat) / 
ve şen!{' eri için son nelerlenıe 56-60 Milyon piya.dc fiş<>ği. 
kadar carpışacak.larma ltaniim. Bu, a:ı bir yardım değildir ve 
Meğertinı .Mosk.ova, Finland.IYa. nıiittefilder, F'inla.ndiya, istedi -y ı bol:rnalrtan ve siolahlannd&n 
tecrit etme.ki.en vazııeçsin.• ği takdinle, daha pek (Ok mal-

Helsiııkı, l2 A.A.) _ !F.inlanclı- :zcroe giinderm:ye hllZlrılırlı>r. FA· 
yadaki Alınan aı:olUlii, B. ili&- kat F'mlerin insan me.-cud • da 
!ere bir telgraf çekerek lr.eııd .. U.. harp zayiatı ıuiinaseb~tUe ı•zal-

.k.a nU$tll'. Klzılordu, ~diye kadar, 
den, F.inıan~ada dın ve Q:>- L'ın' '·ndı~u• a 40 tWııe.ı scıvket-cııklaı-ı.n Sovyet bava k~ "' ..., J • 

• ri tarefmdıın ö!dürü.lıneslııe mi- miştir. 40 fırb l;ir milyona ya-
ni olması iç .n müdahalede bu _ kuı bir ku"""' ı \,hil eder. Fin -
}11nmasını istem.işlerdır. ler, ı;e.rçi mütca1ılıt Kns fırQ... 

Loaira, 12 (A.A.) _ ~ lanın tamamen veyi!. lr.ısme;ı iın-
taıblllda ha etmlşler, bilhassa Kru-cli mm-

ElkslliU<' l?a:ı:atcsi. s::aı takasuıdaki SoYyct kolordul~n-
Koıx~ muı.'ııııhlrinııın Hcl- nı ağır 7ayiatıı nğr.:tmışla~a da 
slıılciıd.en lk=uşan Ji'iıı~,. kendileri de, düşmana nisb tle 
Hariciye Nazın B. Tanner ile mulı.akkak daha aı. ohnakla l:e-
vaµıruş alduı;ıu ~ telclon muıha- rahcr, kiiçülı: ordulanaın iıün • 
~?ı:i ~. )eııİııe nazaran. lwlayca teltıri e-

S. Taım:ır, ııı..ı"Ml i!1l.lıuahıı:in ""' cLlcıııiyccck kadar zari.ot ver • 
dereceye kadar mevcut ~ D•;••crdir. Kızılordunun uıart ba-
i1'wıu Giivll~~ ~ ~ kadar u:'l'adı.;t zayiat, ölii, ·ı 
bu ~ ma.liııın2'tı o.lın:ad.ı,;:{- yaralı. esir olnalı. :mD.tY.HI kişi talı-
~. min ediliyor. l>'ınler de buna m• 

Mwruıııılevlı Finlaııd ya hey~ kahir, cn u 30,000 ~ zayi etmiş 1 
ıiınlın .h5.l.en .Mooıi'..OV'.:ıd!a l:ıulıın- oWı.ıu dahi bu luı..'uamanlann 
m :ata vıe ne vakit avdet a:lıe<.-e- ordu saflarmı:a bıral.t.ır.ları lı • 
ğini tıilmemekte oldujhmu ilAve lukları, Kızıllar kadar koıay, d J.. 
ellm.~. duramazlar. Bu itibarla gömillii, 

Fin Hariciye N az.ırı, B. Çeu.ı-.. hem de az çolı. a eri talioı ve tu-
la-"n'.iın il>eyanatı lııaliliı:ında ~ Bi:ioı- biye gönııii$ göaüUü. do ioi.i7e • 
leni SÖV!l!.ITIİ:" lıi.r. ceklcrdlr. İng.ltere ve Fransada-

•Cok girro]., falkıaıt l:ıu ..,w;ıı.,ı 1ıi Lehlttin haili beya.ı Rwılann 
istifade OOip eotm.iyeceğiımiZ Ilı.ak- Finlandiyaya f;,öndcriJdiği hPk -
kırnda • 'bic şey sövliyemam, ta- Jwıdaki şayiJıt.r teeyyüt ct.m. 
bii hallhazınla Rusların su.il telt- dL Fakat bwdardaı. aylarthn -
lillcrini ö~"t"nil>İş J,,u.lunuy.oruz, ; beri İn,ıf.ltcre ve bilhassa Frarua
f ~ d:ıu !ddi:l'lıeı.ıi:n 9Uıllb. için lkfıtl j dokt talimgihlıırda yetişt'rilen-

,..,. d p <'~'.">'iYtt-Cltl l:ı.aık- lerin finlandiyaya gijııderilme -
'kıırırl.a ıbir şey söykırncıne'iııı1lc.m !eri mümkündür. 

Y alru:z mühim Lir nokta"var: 
) ""'"" llal.lha:l.uıda ıbütt.jl cxıp- Fialeı:in Sovyetlcrn sulh şart-hcier<Je. harp devam edi.yoı- ve 
su'!h ··--!."-ı kaıbııl!e ..!.yan .....,.., lannı ai:'ır bulup da harbe deva-

..,......... .,... ---~ ma .kıuılr verdikleri tr.kdirdc, AJ-
ıse zene devam edı-..'Celdfiır. ınanya, Skandinav dcı:'lctlerini 1 

B. Taııncr ?.~:ıık.i Fm 1 1r. J ' 
lll!',~ &Ul!ı akdi,;, in ııram;ı sa-- tazyik edip bu mem c et erden 

~ Finlan;:;,.yaya sı1iılı, malzeme ve 
liılhlyeti hıııiz o •. u.p oılmadıl!ı sua- göniillu geçmesine mani olnuya 
fu.e ceo.'a?) vurmekıten .ıml.iına et- k~lkL~sa ne olac:ık? 
ır-.ı-tir. O aman iki \<lr. vardcr: Ye İn-

taraf'taın B. Tanne.-, Dır giltere ile .t'ransa, Petsamo'ya 
i.)y l=.ıtspreos'in H~lsinkiı:ı-3ki ıını>- askCT çıkarıp doğrudandoğruya 
hahirine bevana.tta bulunarak İn- Sov. ·etlerle harbe ~cel<ler· 
giltere bükfunetinin bu,(ece Sov- dir; ~ahut da iııvss ve Norveçe 
yet hü.kı'.ımetine.cevaı) v~ıne garanti vermek istty«eklerdir. 
int zar ctmemek1e Q,kiuğwıll Bu iki de,·let, lıfltlin ) iircklerile 
söylcmi$iır. Fiıala.adiyarun bn harı•le rnai:lr.p 

HelOOı.k.i, 12 (AA.) - ~ obu""""'Jnı istiyorlar amma, Sov-
Ilerzalurııda, l:ı.il:lıaS9a V.iborg'ua yetlenlca dci':il, Almaııyadan ı..o .... 
adlbiıod.e ,,,.. eesıWıııın:h ıouıbıını- kuyorlar. İngiltere 'e Fransa, :b-

<Wvaın · • &m ti ~-oç .. e Norveçc, Ahnan)·aya kar· 
' n '21:1rlıncl.a ~ hflb:p- şı ı:arruıU verirlerse, acaba be ild 
Viltra:-ı: hııyunun l?l!r<'P ~ devletin 'korkulan zail olnr mu! 
de ;tı..'1fıtııkhm nd!:+abırı g_aro:ııet Yoha, b'z ılzin garanllni-zi iste-
~ da ~ me;yia, d<>ğnıdan d uya f"<'a· l 

( 80$ tarafı l inci ıaufadıı) 
etmekte olduk'.an ı:ılAnın ınuvaf
fakıyeti, füıs - He _btılifırun 
hitama ennes:ne be.i:lıdır. 

Londrıo., 12 (A.A..) - Sumner 
V cls, bu sa.hah Amerika ele; ılği
ne giLmış orada sıra ıle n1uha:e
fct llderlerıııden AtU~e, Green
vood ve S nclııac l~ görüşmüş
tür. 

Sumner V els, Sir John ;-3.irnon 
tarafından Haricıye 'eo:ar~ 
öl?., vem~ne <!ayet ediimi$tir. 
Ö~!edcn sonra, Harici)·e Neza

reti dai:nü ge:ıe1 se,kreten S.r A
Ieksander Cadoj:rn ile ve Amiral
lik birinci Lordu Çö~ ile .ı:örii1 
ınüştür. 

J.oorl:ra., 12 (A.A.) - Sumııec 
Ve1s :iılıe NJ::eı ~ nwood a
raz:· ·;:la )'mlJhD !Inİilakaıt 20 dııtki
lta si~· İŞQi liderleri, 
B~ Aıtn·ıri~a ,ıı.cili~ındm ç>
kaıtooo, qok ııUlika.y.a dıel!er t»r mii
liıkat yautddhnını 6~ 
d>r. 

VeB, hit'hııre, lı"oenri muhal<'
:tet l.irleııi "'1dbnfi loab.ıt drnü:
tıiır. Ya:rm Edıen :iôle ~
tir. 

Londra, 12 (.A.A.) -- B. Velı;, 
dun aı-şam İn,ıı 1ı.z Kralrrun .l"ez
dinde bir buçuk saaot kalmış ve 
bunu mütoaJ< ı:ı B. Çember.~ 
ve Lord Halııfa.k3 ile B~vek.alet 
daires!nde yenk'en bir buçuk sa
at dı:ha ~rüsmuştür. 

Biıtüıı bu iıöı·üsmeler esoosın
da All1eıika hüylik elcisi B. .Keta
nıedy de haur bıılur:mu.,tur. ı 

Alman blöfü 
( Bllf tarafı 1 inci scıufada) 

tırıın Holarıdahlaı-, ancak Lcnte
in ""'4.isinıin ,busuı;! müıs-ıe V'l!S
bısı:m ha:ınil otar• hododu ~ 
çı;.blıeceklerdir. 

Brüksel, 12 (A.A.) - Haricire 
Nezareti aşağıdaki tebliği neş -
reylemi~ir: 

B. 3paak, Berlin<leki Belçika 
e'çisi Vılı:oot d'Avignoruı. Saiııtr. 
llu.bert'delu .!rar.lı hadiseden SOD

ra veıNen vaiUere ~en Al -
man tayya.relerinin salı günü BeJ.. 
çıka arazisi üzerinde uçmalen 
dolayısile Alrnllfl hfıkUnıeti ııea
dınde enerj.k surette proıe..toda 
hu!unını.a memur el<n~ic. 

,. 'ze ıığı:arnndıkça, lıA~ımızı harp 
bel5sına sokamııytt, gibi bir ce
r.ıp mı ,·erirler, Bu kü~ dev· 
lctlcrin böyle bir CCV1lp 'cnncle
ri ihtimali daima ruevcuttıır ve 
kuvvetlidir. Böylo oldufu tak
d;rdc, miillefiklcriıı Finlauıli)-aya, 
verdikleri mımvcnet vadini :rcrl· 
ne getirmek için, bilvııs.ta d:ıtil; 
doğrndan dofruyn yardmı etme
leri \ii>Un ı:eJccektir ki, bu da, 
müttefiklerle So"Y"tler a:nısııı
tla harp dcmektır. Hadisderin gi
d' Uıe b8"ılırsn uiha et. ı:ünlbt 
birinde işin b a d"Yll1laca,.~ 
söylemek keha et olmn. 

ABİDİN \>A VER 

(B04tarafl 1 incide} 
di.yaının tııldıi.ı.ıi. lıd.:li.yoırum. 
Cütıkü, enternasyonal lhı.ın<ukıı 
ct.::.=n<.ik a'r"=-x!.a ~lm. 

ıD..:ladye, l>undan sı:ııma, elJi tıin 
:ıSkcr.ir:ı Hı~ V&'\ll P.Cçrnr::ci İ
Cİl> 1sı.-eç '"' N<IVeç nılinakirla.tı 
!amin tdooleıtin vwC.mıırun la -
zını ~u uarinde ;,,,.,... eo:rlıe -
mıis sörııleriııi 1;113;ie tıi:tr~ 
tir: 
E~ Finlandiya, müit.efit.ler

dcm. yanlı:m ta.l<'binl~ b!Jıhmmrez
sa, ~ar. harııtm ooıııra 
Jl'inlantkyıımn ax.ıııı ~00. 

~ı;ı~edooıiyecdder 
da-. B. T:ınruır, buı:OO, Fimanrli
ya oarlfumo!rııruııun :iı,Qroamı 

~ bı ru"''m bir ce\'2'> 
~ v~bu!;ınm.aik
ta.<lr. 

B. Dalııdıyeain bıı ~ .ı;ıid-
0.: alıkışlann>•• ~ 
taı.m ü•-rine, F'inlcmiıya bak -
loıOOııf<i S!llaıl ttrirla'inin mfu;a. 
kere9 öniimürııddti salı ~ 
ta.ilk . 

I.ondra, 12 (A.A.) - İng'. ie
re ve Fransanın Ft.nlaıı<l:iya W.. 
fm ıbıap vaki ~ t:ııkrlr
de, mevcut bütün ıra-etlerini 
F'inlandir,'anın emrine verecekı.
r ni Finlan<lıya sa .i.biyettar nuı
ka:mlarına, Finlandiya h 'Yelinin 
W..,._'!lfıoa h:>ırekıet etroesiırtbi 

evvel bild;rdiltleri için buı:ün sa
liitırıehıır Wndıra cı:ıahfl!lerinde 

kııV'YC!tiıe o!a9ri:b ~-
Berin, 12 (A.A.) - D. K. B. 

Ajanw 'bildiriyor: 
.F~ taırafındıaııı JııJ.ep ..... 

ki olduku tak.dinle İngiltere lılıe 
Fra nsarun elleıinde)ıjj bütün ve
saitle F:nlandiyarun yardımına 
lroşacaklarma daiır o1ank dün A
vam Kaınarasmda Çemberiayn1ıı 
ya'Ptıltı beyanat Alınan matbua
tı (araimdaı> tehir edilmekte w 
bu beyanatın haı:bt ~ek 
hıısusımdaki ınüttefürler proj& 
ne dahil oldul!tı söylenmektedW-. 

Deu.tsclıe ~ Zeitnnıc 
div<ır ki: 

İs?Eç. .İnıtilizlerle Fransız:s.-m, 

kendisini elbirli;.'i yapmağa, ya
ni. MiJ1"t er Cemiyeti la.taatı k
llnde m:ıs!ı:cleumiş İn;:Şıhz .-e .Fnın 
s.ı.ı: k:ıtalarını kentti topr:akJarın.. 
dm J!C'"İrtrııive mcla1nak iııt<.'"
melerini katı şıı:rt'tte protesto eı.
nu•tir. Loııdra, Fin:!~ımuı, 

~ devletlerinden kendi leh'.n
de bir ınüdahaı.. memed' ğin.i bu 
suretle itiraf ctm~ buluııtıy-Or. 

Polonyıınm ııöstC!'dij!i kötü misal 
.ııeniiz Finland ·yanın RÖzii önün

dedir. D'*er Skaodinaoır memle -
ketleri, felA!ı:etli neticeler vere
cek o1m MineUer Cemiyeti 16 
ı:ıa maddesinin talbö;ine, iıısi.y .. 
ltl ~lr.il.:!e muhalefet ed.ı,or.lac. 

Müttefruerin ş!m de nıilda
haleleri vlli o'dui!ı> takdirde, Ha
beı hamı esnasındaki zecri tccl
b.rier, vu!nıa ı:cleCPk alım haAt\ 

y~ l'OCUlı~ l?ibi lta-
1.a<:ııktır. Skandin.aıv efldn um ır 
m· resi. müttcf!lcler ka:rargaJıuı
dalıi &ilah şa.k:.~.Jaı;zıa af;lkç• 
cevap Veri}or, İngilizlerln bun-
dan çıkııncakları hükiim ruç da 
bQf bic llCY o.lauyacalı:.tır, SJıand(.. 
nııvya, .i'iuland.My awn Ruııya P.e 
harbe süriiklenmesi, art Londra 
ınaııevrel.eri neticesi okiuR=ll 
ve fimdi SkandinaT meml'*"'
lerirılıı de. hart>i etrafa yayma 
htı.susmıdaki a}'lllı projelere mev
:ı:u t~ ettiıl;ini iy.ice anlam~ 
tır. 

Acı bir ölüm 
Beyantı.a Sahaflar Çll7ŞWnda 

m eo;.ki .lr.itapçılanian oiazı, H._, 
gazeten başmürott.iQi Bay İhaa
nm ameaaı Hıı:fm Ahmet Şevki 
~ .,.,t;aıt etmiftjr. O&
na:ı:esi boı,ııün ..,.inden kaldıınlıı
cak, ~ vakti namsa IFM.lh ~ 
mil>inde lolındıldaıı soora ~ 
nekapıya d.etn.oluııacak!:Jl'. 

Düriistlüi,,'ii ,,.., fazileti iJe kcn
di!ıi muhitine scm!hen Ahmet 
Şe°VkJye Nlalun nılııxM!tlni diler, 
ailesiıle thi~ bildirir.z. 

• 

YARIN AKŞAMDAN htBAruıN 
H,rl'Mn m_ .A: ıi::nn... !+40 seoesin'l!ı .b.iıicflc flÜP"' Of2m 

'nı KALP AGRISI 
~ & saheser biiı5.in clüımııdıa ~ .,.; lı::Ddn&ıİ> 

" 

Dün ö"'eooım.ızııı ku..u ne mat
buat na de A;maııı roo. vv.su R.iJ>. 
tıcaıırqı'un P...,..,-a y; tif:ı, uya -
reı.ı: !l>Lidinmc:mrşlcrm •• D. r B. 
Ajansın ..ı;e yalıı.ı2 har~ce .:n11hsu11 
noıaivatı.ııd:a rb:r ıWD<iğ vu• 
miBtlr 
&~ be.ral:ıer, la.talik :ımıh

filler :ıneoı den 'h.aıb r<l;:n:ill·. 
Bau 11;.iQ:;raf o:;:ıatii;11erin ido.ıa

sma ~. Papa llıe RıJ:ıbedrop 
"""'""'ııdaki rnü~.oa Almanya ıde 
Papaılzk at.'3Sında yeni 'bir lwıı-
kordaıt:o ekdı mewubahis ~ 
t.ı.rr. 

Rııma, 12 (A.A..) - JcumaW 
d"İ.taliıı, )4ıııppcl!ımj - Ciaııo - V CG 
~ mijlfılnelı haid<ıııdıa 

11$8hWri iz.ahaU ~:tir. 
Hıad>.in .ili< aıt. ayının Mı:ım-. 

da lıu J?lÖı'ÜŞmelıor, yalm& anım. 
ıdı pn yıen.i - dııba faal blr saf
haTt dubulönün arefesiiı>dll tw. 
yacım .AJmaov;ımn ıııi;;JU ve~ 

vuriatJlıdan ~ ~ 
mAl!Unet almasmm clum olına&.. 
r::.binıaen değjl, 2()-:ni zımıaııd:ı .iki 
n ~ ron zam::ınbırla tmaı> 
dös d:aı.isc:ilan~ vab-
yi ve b1h:ıssa Vds'bı Awupa --

&ıs - Jlti:ıı ~ -vııün~açıbı:&,!1, ~ - ~ .. 
d.ıo vı&ua ı:rımı. ob.rıı abi:ılt.mel, 
R\Bva taraf11d•• ~ k:ııırqa 
~ e.ıanq olıap irzaht ~ 
c>mıvan :ı...mw- ~ ~t, 
B~ wzi.y..lıi:n !Vlmİ wt
hai:ın, abk6: a ~ modı:ahfl abluka 
mub2ehesinin in!lı it;,w nı. ı tııııC -
kında ıddıai. - cıeel'1erinde 
ve bu ~ müzakel'«etde bu
brımaılantıan mulı;ılez:> .....,_ -

. .-ırltii. 
h~cjl]Bo-....,.,,.._ ~ bu Piiıt-
mıeier. ~ mnıwnt n:m
,__ lwp llllr' Jrinirı Ye saıl
Jıambir suılı.'Uııı tesi& lıvıqv;ı lllUQ 

-1.ı 1Dıell'ZU. mainde cereyan 
etııı~ 

H&ri>iıı esaslı ~ bundan 
Ci4d'D B'Ubıt'M dııha iJOi Ül' ~ 
he~ oltırıMıdr. D.P,..,... 
Jııır, ~mihverin ııe.blm-Jan -
AJın:ımı ~ baniret nokıt.a
Sl obn ~ lcilkmma esasına gö
re J<eruı:;...,;,.ın =ıi mcn;ı:fi ,,. 

, 'h'\:ll,,-u.'ku ıı::u:ıın lli'hırıo alınm:ıdı9-
ça böy.le bir ~ ım'k&ı ona<»
iıı mfüalle=ndaıdır. 
Mmantaırla ~ani.ar ='~ 

dtti gôriimı.,hr. bü . ~i'l' 00.:
!uık 'Ve re31i:ı:m havası id-mh ce-
rev;ın c1l!l!işt?r Von R lin ıt> 14>. 
.Nloı oııyanın rıi rt V<> tJ ~ 7Vıırla
rmı i7..:m ve etmi;. bimı.
~ Duçe ile Kon! Cı.:.r:o dJ a. 

misakının Ber . ile Roma 
ar.ısında d!ıms olrluğıı rıö-
~· - \"E' m:ıs . ıırnza -
ıaon=-.dm e\VCll VI' 9'.ll'na lld 
txaI :·ıemtl;; ~" · '~ 1:ı~ 
d:-n llıı:ı$ A\TL'll vaziycl.ırı-

gu•• el D NIELL <Uı • · n ·ırı =r > tet-

' 

s lıerdo ınik m m.:ın t al-
n··n 

Şcref ufu1d:ıınm dm- bıılan eıı bir za.f!!rdir _. v; n "~ ,.; ve lir"'-" 'c ır: :>-

-.::zı:::::Numar:ıb;:::=:=Yl"'.:i::iık:ıi:ıii';ili"'::ıı''ııiıştmdkim.mııı:ı;a;;;ka;;;:pat.m:;::ııı::ıa.=''ı::'"~ı.·:Sa595:;;c;:-:ızıcdl mı haU:ınd:ı . vemıiş!l!l'-
li' dr. 
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Resulü Ekrem, her işte eshabı ile 

müşavere ederek hareket eylerdi 

Yazan: Ziya ~akir Tefrika 
.A.P. ıı.71-. t•u ıs:-. 11 aw. 

uu-. wa..ueıı;w. Aşk bir ıztıraptır 

[İnsan.la ı n en fenası, ev l&t ve 
lllY • ım; nıı.L..ıyc!ka ve sefa:l~ i
,..iıııOO bırakanlardır.] 

J ı I..mta muhtaç olaı.aldta n, fak
rü ~ 1 <>Vceıı. atalet ve meSkenet,. 
ten. :ı:alim ve a.azluın ~ 
Ali :ı sığınınız.] rz .. aa1ıla uğraşınız. ÇiBtçil'ik 
mübarek bir :St.ır. M>..a.ruatın mu
haiazaın için, bootan !a>rkuılu.k· 
luını rd<ca yaıpımz.) 

rK.cıyun berJeyinız. Çü.n:kti bu, 
pm ber6lııatlidir.] 

'Paranın hzvıril61, evdıidü a.ya
koo, mlilıır«lbe iÇin b rjeneıı ata 
~e muhari!b -oe ı:.uıunan din ka.-
de-;larıJizc saırlicdiJendir] .. 

Resıılü l:lkı:em Efendimizin bu 
isi scrifı, c;u!< yuksek bir malı:
ın:ıva e1ıırc-!®:d.ir iki o da, 1 

ı orduyle va.'"<lnn ve hiz:ınel.e 
tıe..-v-.o< evlaıne.'rtir Su halrle, ha· 
va kurumu. Juzılay ve saı.re gibi 
orduınızla ıJiikadar müessese· 
:ı. .-e yardımda bulıumna.k en ha
yırlı bir iş V{! harekettir. 

lHa.l<ın zııruri lh-::iya<ı)amıe ai.t 
eev-1<-ri pazaıd:ra, gctırio saıtan
l<u-. Mlalı yolunda mücahede e
de .rle ırvni derecedodir. İhti
ktıra sapanlar !sc (mülıthhid) [1) 
)er j?ibidi.T l 

Ticaret t.er->'fr hu;usu.ııda, da.-
ha hı.: .ıı..-,·li ısı ~ vac-
d.: 

&sWü :Ebrm Efendimiz. bir 
ta •ltaı-ı h • ı;-ahsm kaa:annuya 
t> t<Wik ederkm di~ taraft:aı da 

atıma (ir.tı.;:ria nayet) i t.;w. 
e buyurarak. 
rHaıüki rmls!ı.mnan. isrıııfa mey
~ Anc~. i menfa
atılc::e '::&<illuk e<hı ii$lerde selıa

l(Öa'""1"1.r ve cOOı ert olu:r.] 
Dc:ınışle.rd!ı ..... <::". s .. ~. es

h<l'lı< kiram, isı a!"-o1<r <:"d:: ~kin-
.:;:! O,_,,._,,A_ " • 

re et".. ~""""" ır..u.:.>1:1 """"et 
ed~ler. Ve icao •. :-ıJli zaman 
da. ordunun ihtiyacllla tıe-ı.ı 
etım i.,<ıl«'diır. 

Son (TobU!t l g=ısmda, f!l!lha
lıı kıiraandan hemen hepııi, onlı..ı
zıun 'te(t-J"' ~ı böyUk. yardın. • 
1:ıT ~ Bu arada, •s
~ Atıdürrabmıı.n b>n Avf 
•.ooo drlıun. (O<ın<ın) ·ise 200 
dkıka ~ ile 200 dew iıııoe 
vermi(l "ıerdi. 

* Barz.ı R<nıı mı~. ya ta
a!l>ıJ!ıa .....,ya1ı U'!. da diıni tacafdar
~ kapı)arak, ishAmiyt"tin kılıç 
ku lo"Vetil'lie _._,,, etei.ğiru ~ köi<.
~ icidl.;. oo""·.er. HııAıoJci, 

l.sliiıırayeıt.in yanın asır zarlıııda 
(Qin) budıı.11.ıruıdan (AtlasJ de
nm saıbill r.ııe .Kadar yayiıınesı, 
IWıç ~ riyade. (Haz

reti Muharmıed) irı. (dilıiyane 
&yaeeıt) i saıyESiııde vul<UQ gel -
maatnr. Ve 0u siva.;et de, Re
.W :Ellcrem Ereİıdıiımi2ıin De bü
,.. bir ordu ~aııdanı ....., ııe 

biiviJ< bU- hül<~ idare adamı 
dldulclarını ~. 

RewJü Ek.rem Efeoctiımiz, A
nılbistan lut'ası dahi..iiııde kur
dui!u o büyük hü.kUıneti, 'bizzat 
lıuıdieiruıı enerjisi :ile kı.rımU'f 
ve idare etmişti. Fakat bu ida
re eıırıaıııııda, mç bir zaıman, o 
1Srın nüıtdıid hi.lküındarlan 

IFbl (Keyfe ona ~) Mkiim 
~ ~- Her•iş!ıa 
Mıabı ~ (rr.üsavere) tarkini ih
tiyar eyJ.eııniş!Ar. 

WO Program '~ mcıınıLeket 

B Ş 1 
1J1U1t oy&rı. 12.35 AjllllS v.. mete<>-A D Ş NEZLE ıraloj.i haıl:ıeırlıeıri, 12.50 MWlilk: 

için, bu m\işal.-erelıere muMaç de- 1 ' Mublbıilif şarıkıJar Wl), 13.30/14.-

ği:.Ji. Bütün e.shaı>. Rte;ui'Ü .Eiı:- GRiP, ROMATIZ- iMüııilk: Küçiilk.oılrestıı-a (Şef: Ne--

N ecch;t lcöpriirlen ~, $ Ka· 
dıköy iSkr.lesine dlojiru yürüyor· 
du. 

nıııRııı ı- llÖ'.:iiıııe wyü:.ıt bir kat'- C!İ.P AŞkm), 1 - ~ııe v.,.,_ 
iyetJı. i:ma.n ve itaat eıtttk.leri M;ın, · ıll'!ı: Uzaık bir m:mlEilııeUtelı eece-

Ö}'le ~ bir !kış günü ki .. 
Hıwa bir mart hııvasınrlan zi
vude, tath 'h>r bahar sahahuıa 
benziyor_ Herkes soıkaklııra dö-

~ ~ he" se:,i: M A S O G- U K oııd, 2 
- BWy Golwytıı: Caınbıırz>-

A.],];ah, böyle ı;;ınrodıcy-or. l:aı: ~t). 3 - H.anıs Lö1r. 

J)j~ '.Y'81>1:P ge<;ett.J.lıılardi. Çü.o - A L G 1 L r. 1 Teııııpç,.'.l'unpo (k]tiop), • - Joh. 
kii.. :ııer düşüaıdüğü ~. büyill< N 1 """ Straıum: Sıa.I1k hl!Wyelıeri <vaJs>. 
biır isabet miJ.ııd<:ııu<.'tii. J.8.- Progr;ıın w ~.:.eml.ekcl saat 

kiiJııni.iış, ililtleıre tatlı bi:r reha
vet veı 'C.11 IJ>U em.sa.isiz 'kıs gÜl\Ün
Ô.ll ietifa.de etmok istiyardu. 

Ha.li>ulci .Resu.lü Ekrem Eiien- ayarı, 18.06 :MWıi"k: F.aısıl tııe:y... ve bütün ag" rılarını derhal keser. ıl:i. 18.40 l'J°.ü2ıift<: .Ke.'Jıenq:ci orou.- Necdet, keI>di kendine bu ıııım-
dtmiz, eshaıbı ~ müsaverede ay- ,__ Yı·-~ "--ı...-.0 t--•·-"'an sız kaıla:bıı.1ı*1n neoı'e saçan :,-eline 
rıca bir menfaat düsilıımüşle:-dt Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir iaı:~ ;;-M::~ ıs,ss'Ser- hiı<; o1ıınama •bir an karu,-abi.lsem 
!k.i o da. lkr.ındiler.ıı-e (halıefı ye- bc.st saaıt, 19.10 l\fuınleket --• dıt ~ dfu;i.ind.ü .. Du:dakılan iı.tıraı:r 
tt..""!:imıc~ .. N .. ,...:._ ,_...,,_, ,,...... 1 
cle ıh« i<ısarı ~bi lru fani ci.hani t.ez,J.ıri, 19.30 Müz:lk: Çalanlar: vı islemivuroo .. Yal.nız bir U lk. 

""'"'"'~ "'"'"''"""' ayarı, Ajc.ns ve n-.e'..eoı'o!ıoji ha- ı la luvnldı. Oh .. Canı ıhi<; .l>ir şe-

tıaııloedip ~ttik .. eri zaman, bu (bü· ı 

1 
J'-en;;k .Few.aıı. Falın hnian, FaD- --·· is!.iyoı-du ...... Onu ve yal- I 

yüııt iıt'ıt.ad) m i un V'e. · rfan m..'1<- ,. h' ı u M" d " ı · 0w " t4 · K O et Q ğjla. 
tebi.nde l'1 dan (Ebu Be- n ısar ar mum u ur ugun!J°Jq nl """"Arif~ -aSeg:llı şanı ıı;;~an g<ıtlerle, gıt.ik~ 
U., (~.r). (fu.Jı ır :>; mu~tnz :;;.=:ı:=:::.m::lliiiilllZlölilil:Eılmlllli••msım.:::ıımm•m=ı:;ııı:ıım:~ (BillbüJ y~ •bair. ınu lıı'.l.n etti lter.rline manasız ııürünen ka.J.a • 
~ <r.>a etdclcn laydk bı rer fiıl.'aaıın), 2 - Del..ül Za<l - Se.(Qih ba.lı~a baık.tL Bir an evvel evine, 
(111t!:!11e) dlıır.uşl:ar •• (Asrı saadet) 1 - Şartname ve niın.mıes:i ımıaibinoe 30.000 lkilo şıişe ambalaj şaıZı: (Soma& m:'.kruckı yok), 3 - oda.sına, g:sslıli<ıe .. Ve nihayet 
in tda-e şıeldim tıakiıp edl.rek, iis- lı::lfıırlı pazaırlık.l.a satın ıolınacaılıtll'. hrif Bey - Seg-.üı şaııkı: (O"ımaz ona kavuşmak i.çin aciımlarını 
Jı6m cumh.urtve<ti) ni lesi!: eyle - Il - Pazarlık 16/IIl/940 cumam.em ~ ~at 10 da Kebat.aşta i:lt'w; o;-ei sad;>~l".111 e). sıkl.a.ştırdı. 
ımşlıırdı. Ne çare ltı, bu eı rJıu- ~ım ve Müba-;<aaıt şubesin.clr iti alım kom6--yanında Y®t.scak-.tır. 1 - Şevki Bey - Hıca,z şarin: Necdet odaısırun tatlı inz!vası-
riyeı devri, uzun sünncdL hır- Ill - Şartname ve ııümııne her #lİ1ll semi f{eÇClll şubeden pa..-ıı.sız (Niciııı şeı:ıtas<~ ben zfırüz-,ı.ı·ı.m) na.. Sı.rf onun için, onu tı:ıha ')iil 
lardaıııbeıri Re-;ulıü Elkremin men- lihnabilir. 2 - Bı.~yili Hakkı - Hicaz edobillnek, y=ız onu hay.ı.linde 
SllP o du;1ıu (Haşimi) ha!>"d:ını- IV - İslkk!ilerm pa.zarh1< ııc:in tayın M111""1 P vıe 63.1itıe tek- şa:okı: (JJwa1i kclbıi ıxını nigah bo, ool y.:ışaıtıııbilmek i.ç'n, .lııiç 
ru;. rakip""' liıişınan otan (Emevi) !if edec<lkleri fiyat ooerınden yiizd,ıe 7,5 güvenme pıral.a.rjyle bir- ey(lc .. ), 3 - $en.1ki Bey - llicaz bir z~rn.ıın bil k:ııdar hasret çek· 
aıLcsiımn lh'.ırası yüzünden, (cu.m- .kiilt.te rnuı:kiır laımiııyoıoa ı:OO.racaatlaırı. (1959) şa::.kı: (BLr waont:ın W.üyor gön- t:iğin hıııtı.,-lamıyıordu. 
hu.r.yet id:areoi) dc'VriJıcrek veri- * .liimı, 4 - Rifaı. Bl'Y - Hlicaz Şilt'- Ad>mlıarU1ı daha çok hızlan -
n-~ (ıM:Oıtılaılayet) •ts:ısına müs:r." Cinsi: -------=Miktarı:.__________ in: (Sisler-.di h;ova). dırdı .. ~'a.kat birdeırubu·e silkmd.i. 
nD<l (s ltanaıt. devril a:me edil- Tuz çu·-valı_...;...._ a:ı.amı liOO.OOO a.det 1 - Aı-i! Bey - Sooiı:ıak,şa.rkı: Bııri i&nini çaihrıyo:du g:iliua .. 
... Ve 

0 
~·~·-. ·• ·- •" ,,~ de (Pıi.pumıııa em.ek Ü' re ey yAr) Deı<l<en arkadan bi.ı: el k.oiUlla ya-""- -·-•.....u• ~ ~.. Çul • ba<;ı .bıı-i!lı • • 150.000 • 2 N' R ' ~k (Asrı saadet) in ~ gı-.-ek - eyı.eıı = -Suzinsık şıwkı: ı pıştı: 

Dilz ibC'yaz kanaviçe • ~G.000 ın:c!ıre (Ça.löıno çalgıyı), 3 - MuSIGfa _ Aşkolsun vıahu Nco:IE't! Bu 
(Cumıhunl:,el idaresi) nm sal!iyet Oz::'.Jd • • 90.000 • N S ü · · h il 1 14 54 ,_..,_ 6XS ......,. afi:z - ııııiııak şa.~kı: (Sontıahac ne da],gınlık ooyle.. ç c'.urt de-
ve samımıyotme ~ gelıii. Re- - · ons:'" teii.l loanaviçed<l1ı 102..-. ru eb'a.dıında on- ı«>ncıısı n:ıı. 20.15 Konuşma (Dış fa <>I'kanda.n baiürd.mı da iş1t-
su.u EkTemin .eın büVUA eser. <>- jimı:.I kıalkiiııe diltilmiş a:&ıımi c500.00)ı adet. tıuz -;u•>a.?ı ik yuka ıda ooll!fi.1<-a lh:ldieeltti), 20.30 TEM- med.in .. Yoksa Şimal deniı.ir:de 

(.is.Linn vahdeti) fırkalara ay- mfilı:tan yazılı çul ve ana~ ayn ayrı pazaı!"lı:tkı &atı.n alına- SİL: İz!ırabtını .·'kT.1;lıyorlac, Ya- j?QITli]erin mi b.ı.ttL Ba ·ını önü-
~ııık ıkanlı h!tdi'seler baş gös-- e.a!kıbr. . ...,,. Kom~ 1'ö'1C'm, 21.- S: ~ ne >.!iml!.s armızlanru Jmımış tka-

II - Bu rmı'lzerr.c için idarece akııedri:tif &ı<"l'D\:IV\tl bOOeUm f!V'" &a<'ot, 21.10 Konumna (!haftahk ~b:ı!'.ı~n l!lra5ından tarı.t SIDi 

* ResuJü Ekrem Efeııdlrniz, mu-
a:zza.-n kütlıeııeri W:ıı-e e& rı bil -
yUk hültüm:.ıt adar.ılııın:ıU1 bütün 

evsaf Ye mez:iyotlerine malikti. 
Koca Arabist.anın hudutlarına 
s~.yan isla.ın lı ıC ı'.iıın.eCi. iıcfare 

ıtanek iQ>n gaıyet l>asit bir ~i
lı:'it iJ.e i:f::t:i:fa ~~i. Bu ~<l
ıat da ancaik ( 4-0) k:ıdcr kfı1i.?.en 
ibaretti. 

Faılrat. IBl1 muva:ff ıyet. SllTı, 
ResuLü Ekuem I,;icndmıiz.ln lıü -
kUınıet iıda.resii"ıdeki kudret vt 

k~ idi. o idareyi .l:Wç 
aıksalmaıdan yurıüt.en (Ha:z:Tetıi Mu
hammed). (halk ile hükiırnet) a
raınnda daima bir muva7J'oe gö-
2lellmiş.. Her ik.ı Jou'O'V<lti d<o biri
bir.ine muvazi bir su.retıı"e yil.ksel
teıbilı:ııelr için. h1ç bir ciheti üı
mal e1ıınemiş1ıi. 

~:-ru)ü Ekrun Efendlmiz, in
aarılııınn en .mhimi. "" erı şefiki 
idi &r damlıa insan kanının bi
:tıe J:üzuır:nsuz yere dökülrne>ine 
tacaJltar ~ildi. Böyle olanııkla 
bera.b!:r, (f;jli l!irum ve islim hü
ltimıet.ine tabi o.lanl-arı, d•an 
taaııruzlanııdan koruma.it 1.çin, 
siWı lruvvet.iınin her şeyden ii&
tiiıı olmıwna QC4t 00.~yet ver
ıniş11i. 

(Cihad), Alılabın aın-i idıi. Bu 
eımre, ei>i silah tutan her müsJü.. 
ma.n ita.at •~. Ancaık şu 
var ki, bu iJı:ilıj amir, mutlıak ol-
makla tıera.ber. b.ir takııır: kayıt 
Ye şa.rt.kıın da ihtiva eıtme!k<t.e idi. 

Cibad - hiç i\ı.ir zama.o. - farum
l:ara 1ıeoav.Ü7. tı!ımı:.~• !ıa.ksı.z yere 
ılruıan kütlclerini k.ı.rı.p ge..-ir
mek, miiıdruaa.cı.ırı aciz ve maiı -
ruın bekk-leri hara!x-z.iiıra Ql'Vir-
m.ı.k deği.ldli. 1 

(Arkası oar) 

raık mııkaA:ıilind: Elrıtero.z, Jabl 1ıaıka5h cd.ooo:ok ve t:ıJrns mua.tıt:ll!esi posta kutusu). 21 30 Müziık: Ri- siiııülüyarsun~. 
ve 'IJi!imi ve r , 17.ı ida:r<!YC aii o.lıac-a:lotır. · -'-~-aoc;.Jcu.,,, ,UT bGD<iosu (Sef: İ'h- Necdet v:ııhaıtı bcrwdnum hlT a-

III - BeiP. alt> lıusu t.es.<iyo edıi.lırıııek üıı.ere amhaııı tesım1 ~r- K.. ) 1 E l' .,.. s;ı,.-., unçec . - . ı1ba<.tı: fü:~ d- lavriyk'. yan nııüstchzi, ya· 
ti)1c de fi yal taldı' uiil< Ci. •ı. · · ( ~ .. ıı:vı ımh."SJ, 2 ~ J Fuoiık: VR,1J> - n kı.ııgın, sana öv le ~Jımiş Celal 

f'l - Paz,m k 2C/l'f/0 40 tıaırit;!.ıJf> Tas11lıyer. caırs:ı.°"'ba ı:frıü sa- Ent>;rme=>, 3 - Sdıımaııırı: Ml 9- dedi... Hem l>akik:ııtro· buıgün bi-
at (10) da KaıOOıt:a<:'.:a J><:.oya·'11lT. v<: .M.übayaat 1ŞUhesı.ndc!~Qi aılmı kQ- ~--' · ' ( · 

ı:I """""'. ı nı_•an".'. U'1t'!I'tür). 4 ,- Sa- ı ~'z h0~to-vıım .. BıUyorsun öaJ." -
mm-rınuııda YaD • acalııtır. .. ·~ ~ _, " ınt - &.or>s. Le Rouet d Omo- den sonra Ilaml<.aıy.;ı da gttmıyıe" 
biliır~ - Ş.ıırtınaıme- ve niiıınunelll'r lıtı:- P me-"1<!'.ir ııubeden al:ına- lıale (Senloıf.k parça). 5 _ G. j • ceğiım. Doiıru eve l!İd.i.P ıst.:rahat 

VI - 1:ıJt,_,kJ'lcıiın tı."flif edP.~ i!ivat Ü7erin••'n yüzdt-ı Peı-es: Çiııan baJesi, 22.~ Mooı- J etımek niyetinıdeyiım .. 
7,5 ter-m&t ;ok<-e!.erlylıe Rıi.-.lıikte ınezk-'.i? ibınıİB'-o."1a "'Yi.rll<'a~·~rı lılk:-t "."at ayan, Ajazıs hallY:_r- Cel.5.1 sinsi, siroi J?U!ere_k Nec-

~ leri 7.tıraıat, t'9hımı - 1ıalıvLla4, detin hemen hemen ıku.lagına iı· ,,2!:; okımır. cl96h kar.ı.bh'<> - T!Ukıot ıooısıı& (fivat). sıklar .ı;tıi: • .--------!._•· __ ..;.;.;.-..;....'--_.w;.;•;;_-;::-- --·-- --- ·- = 22.35 Müz.ik: Caııb:ınt (pi.), 23.25/ _ .Aıına bl>l(Ün öğleden sonra, 
TA.P.'11~ ve HA'l\.o Hakimliğinden: nış. liba 0 da hast.a .. Ve 90N"a miis-1 

İstanbul Aaliye 4 ilncil Hukuk 23.30 Ya.r•nl PToı:P &Ilı "" lmı:ıa· sama da gel:rrı.iı)ıecekım.iş.. Ga-

13 Mart 1 938/2714 tehzivane .(iiılerok ilave eııt.i. Se-
Mıüddei APdiı:ı v'8kili A vuk~ .Ş e Jı İ r nln bu h."sta.lığm ile saJı:U1 Sel-

Ç A aş A M B A 1'.ldımut tara!ındarı ıınüd.d~h , Tiyatrosu mamn buııün gelmemesi aI115lll-

Hicri: 1359 • Rumi: 1355 f M~ aleybine iikame olunan 1 dıa bir ınooasebet ahın asın?. 
3 üncü ay Gün: 73 Şubat: 29 maliko:mernnıirı 93812714 ·as TEPEBAŞI DRAM Celalin ıbu sfuJliri tizcrine Nec- 1 
Sefer: 3 Kasım: 121 detin yüzü kıp kırmızı olrl.u. 
Güneş: 6,17 Akşom: 18,12 nı.ım:ımısın.a ıkaıy:ııtb davada: Müd.- KISJIUNDA Zavırllı QOCW< bu.ııün Scl.manın 
Öile: 12,24 Yatsı: 19,42 deia.leytııiın muıkaddem.ı adu-et;i <>- 13/3/940 Çarşaanha günü ,ı,.~·-· bu J?(izel havada nereye ıı:i.ttöiti-
İkindi: 15,.:l imsak: 4,38 kııraık icra daıkrıe.sinde 11.öste<ııdii(i Saat 20,30 da ......,.,..~ • ni d~yotıdu. Acaba dedi, ~ 

(•~--L' O KADIN 1 k 0 'birisi.v'lı•mi .. 
HAV J\ V .V.IYJ:."Tl - ...........,... A9i.r Efendi CGddıesi -'.Ilimkiye hanında AV'lhka.t ll<re- * Falkat Se!ım..-ının ciddi vüzü göz-

YC$l.ıl<Dy Metıeoroloji ~ t S T t K L 1ı. L C A D n E s 1 !erinin ön.üne 11elince. bir an fe-
-1·--- ma.ı· :t ·· min Y~ Mü.:ıı<:~) K O M En t K T S 'IJ I 1lj D A rahlar nibi oldu. Olamaz dedi 

nunda!!l , ... ,.,...,, = a f!'CJI'&, yaı:ı.ıJan 1eh.J.iıl'a;Ua ~iıl" ~~- "' :l''u.rtıt.a ha.va, ~ açık Kar<r ,_ 13/3/94-0 ~amba ıründüz saat bu ... F<JG<at niıcin o1rn:lbın?. 
dı.n.U lkıyııla.rırun ~aı1k. kıısıınla- haned.,. ıx;,,.1e biır kim.'l: b.ılun- 14 de ÇOCUK OYUNU O Selm:wa şiın<liyl" kadar sev-

~ ~hlvlıe Nıdc kılıırımakla: 13/3/940 Çarşamba günü a'--amı tt;.-.ine dair biı:" "Jf'V söv il m«ni..<ıti 
ri)•Je ı:>oıru Anadoluda ç-ok bu • i ""° ..,.,.. . 
lu'IW, ~ yer yağışlı, di.ğer .böl- Müddei vekilıirun ıtab i:ıi muva- Hh&KES KEND YERİNDE ki, Afı! Selına onu cılıgınca ııev-

bk görillerek ilaıııen -:ı.t.ioı;:at tf'.a. 
l?Eİ!tt°de ıbu)»tlu. OI'ta Anıadohıda 
bu!mtJaı ve yer yer sisli ~ sına karar vı:rilın.iş olduı!<uııdarı 
rüzgarlar dcııtşnda ;;imal diğer muılı<aık...,,.,.nıin mu.'.llilak bu.lmıdu- h.tanlul Defler~arlıg ndan: 
yer.:t.rd<ı .ıraırb ~·hı.den Jıa.- ~ 16/4f.!40 günü saat 14 de l:ııiz-
fif olar<ıık E<l!Il'İştlr. zaıt veya ilillvekfile rnaıhk' m~de 

Defterdarlık binasında yaptırılıacaik (6497) ıDı.. bin dört yi.iz 
dc<1'.san yedıi E.ra 10 kuruş kr.sü!lıi heıla .lnşaatı acık E!ksıilıtımiye k<>
nulmuştua·. Eksiblme 14/3/940 pers:ırrıbe g:ünü saa.\ 14 dıe Milli Em
la~ Mi.irlürlıüğündc toplanacak olan i<Om:isyı:)<lda yaoıkıcııktır. 

Diiıı, ht..aınıbulcJa hava bulut.kı hazır ibuhınma-nız ·td:>l.iı!at maka-
ııeı,ıııüş, r~arlar oenuiıu gar- ınıına ko.im Glm.aık üzere ilan olu -
biden sa1>i.vme l.J.l me-tıre hızla nur. (25234) Mıuka.,.,.le, eksiltm. Bayındırlık İ$leri Geııııel hususi ve lfenni 

sartnaınelıuri proje ke<;if ooHasasiy.l.e buna mii.teferri diğer t'Vr.lk 
Çocuk Jlekiuıi - Milli Emlak müuıyedc bürocurıda görül.roe.lııUr. Muwııldtat 1>.minat 

esm.iıst.ir. Saa<t 12 de )Java tazyi
ki 1020.1 m!Jıill><ıır idi. Süh-u.rıet 
en yiill<s<lk 9.8 Ve "tı dıeşijık -1,3 
santıwat lk.a.ydediıınıi$.;r. 

İmtiyaz sal!ibi ve Nesriyat Di
rektörü: E. IZZl!.'T. B<ısıldığı ~er: 

Dr Ah t 'kk l ı 488 dönt yüz seıkseıı sekiz .lıiradır. 1ste1di.Jıcırin ıınuvııkkat teminOO:iyle • mıı " o_·un.u birl"""' ·bu işe benzer uı az 5 ıhin hrınlık iş yaptiklaırı.na dair idare-
Taksim-Talimlıanc Palr.s No. 4 le..rleın al."'l1ı.ş olduıklan vu;ikalara i.stinad.en İs'.,nnbul vHayetine mü· 
Pazardan maada h<'r :;ün saat racaa.tlıa <1'<siıl!."T,e tarihinden 8 gün a11>1:d alacak!'an ehliyet ve 94-0 
15 den sonra. Tel: 40127 •.ınna a:t '11icaot Odası vesi3<aları haz e<tmcler.i nıı.ıtktaııi.dir. 

r1J KüPlr ve i!had<ı sapanla,.. 

=======-=c.....=========~====================================================================·- 1 

Hiç ~ı.ıılıe yok ki Re6Uhi Ek
" m Erendim.iz (Allah) tarefı.o 
daın (<isa.let) e mem<ır ol.dulkları 

c1519• SOl'! Tt"LGRAF Bas;.n~vı 

dis:.:ıe kuvvetli tıix el temin et- ı 
mişti. 

(Ayyaz) ın, a!dııv talıimat da
ire:ı:nde hareket ederek efend"si
ni kasdi l:ıir kaza yapmak suret:
le haberdar etmesi herhalde mli
hiın bir hadisenin cereyan e~ti
J(ine de'i.ldl. 

Ali bin İsanın ıı.üz!eri açıldı. 
- Siıadan öldü mu ... Ded;. Sa

rayın esrarını bılen, bu kız:ıı hu 
ölümü cşımizi hoza.cak... Nasıl 
öldü? 

gönderdiğiniz casus ... 
- Evet.. Eline suhte bir mek

tUp vererek ik: ıı.ün evvel yola 
çıbrm.ş\ık. Me'muna kendi ta
raltarları niımına Bağdaltan ha
ter götürecekti, hakikatle' ise 
Horasandaki vaziyeti ve Me'mu
nun n•vet.er.ni öğrenecekt .. 

- İşte o yold~ vezir (Fadl) ın 
a.damlanrun eline düşmüş ... 

rülmümin.nin nezdindedu·., 
O bu haberi saray cariye'.erin

den dostu olan Habibeye SÖ.Y !e
miş.. Habiıbe de Sellameye an
latmış .. Sellame de hana söyle
di. 

Aili bin İsa, vaziyet n nezake
tine ra~men :l(Ü~ ünısed.i: 

- Anlaşılan, dedi. Bağdat sa
rayına bakinl olmak için işe aşk 

Yazan: H. K. 
diğiıı!i 'biır 'bilBevrli Ona aşkmı 
lf.wde edehlllmeık kudrotinl km
di:nde bul:..ımıyardu. Gô~ O" ei'ter 
lbir ~v,giııliıı llrudreıl:ini iiadeıe 
kadirse .. Gene CeWin &.ziyıe 
uy acıdı. 

- &ma Elyva11ıaih Hı>urct .. Sen 
buı:ıün v-1.< derinl e <laııı;.,r-ı.. 

. * 
Neodleıt er'..e.sı s:ıbaıh 'bır par

ça f!e<: <Xiarak bürodan içe.ri gır· 
di. H,,fi, 'hlr ha.$ aı?,l'ı"-ı ve cıın 
sıkıntısı v.ı.rdı.. Buuün için<le" 
ee<;erken Sd111a-va ha.fif(,l., gam
lı ve lqten, bon;ur! .. D.dJ .. Fa· 
tkat ha)rırcs1.: G ll\' kı~ ~ldı..;:lırin t-J
liıfı.na olaı-.ı k ona bugün j!ıiz!e
ri.nin içi )(We. r. ık hi~ li bahısl ır i.:ı 
b.ııl<ıınlı;, V(' ÇCJlt t.:Jı bir 4Ylı.<a'.-
00led bu1un:nıuşt.u. 

Jl.1«xlet .ıfa .J.r ııfüi oı.1:1~ •. Fa· 
k.aıt içinde },is;,·k~~elvcl·ud oc,_ 
zer 9eV1i:•C<• ıbc >E>r b kımıı.aa
Il1'il Wllfdı. Hemen mas::snı.ı gı:r 
\i ~a.rşı masae~ Cc ale d • bir 
sel'iım yol.l:adı, fJı!<.ıo, Ce • , r.:-u· 
tecezsis rnı.ı.:ıxlaıı:ının !el ;l
tında E<Zili.nce büslbıU Ln - o.rdı. 
'le hele ı1~1nın ÜZ'C.ı.inde Gun 
ken.tl" i yx:L'<l..cn gelm- bıı. .., 
Wibu guriince şa.<;!.ınııgı h.,_ di :ı
za-:n,yi buWu. Haı il Z'1.rlJ uJdı 
~ U}· 'k ec.i. in<l'! bır kadın ~ a
zısı,. Yı.rutı inrzaya baıu;.,ı c~el
ın.aı .. 
N~cdet •k>p kırmızı aıd'll Gtııc 

. kız ana.k>Saca oovle d,Y"(.. u. 

-• Necdet Bey! 
Göndcnnış ok!ııqunuz mektu

bu heyecanla okudum. Ve he1 
$(1..(.titına. varın..c..1:1,Ju kaa.ar tahtıl 
eıı.m. Banu karşı bes!emekt• 
otduğurıuz deı1n ·evgı1J• ş mdı, 
taınamıyle aıılam~ bulı.nuyu
ru.ın. 

Kaç zamandır heyeranla bık
ledığiın mektubunuzıı elımde 
bulunca ne kadar sevındıgımi 
tahmın edemezsiniz. Şu btT kaç 
satırlık mektubu okıırkL1L Si
zin içın L>tırap çeken, ayıı. ~ •• s
le"rle mütehassıs bır l:aıoın u.e, 
mevcudiyetine inanınız, seltinı. • 
!ar.• 

Neodı.ıl. F.ak:.t hangi mektup_ 
Ben mclctıup falaın ya,;. ııad111ıı di
ye keoii kendine sı.iylene:ek 
saskın b.aıreıke"..J.Lle genç kıza doıl 
ru lıalctL F~t onu yennde 
ııöremedi. Ondan sonra yıkı.ır 
~ilbi masaısma otu.rdu. ve bı.r .ı
~a y.:ı!ktı.. Celil C<arşıdan te
bee;üıın ediyordu .. 

* Neod>.ıtile s.,ııma evlendiler .. F•-
kal .~nç adam bir tü..lü şu melı.· 
tu:p mmel:esini öi!'ı en<!rniyorou .. 
Semıaya. da bir sev sonnıya ce
saret ı.ıdeıniymdu .. Öylcya, tam 
rne;'uıt ol.duJı:lan bir sırada şiın
di bu mekltuo meselesi be:ki bir 
tat.sızlık ç-ılkarabili.rdi. 

Çünıkü Si Jımava vazıl.ın mek
~ ıkendisi t:ıı:. afıııdan yGZıl-, 
maıdığırn peıkiıl'fı bi.~yo.rdu.. Fa
kat kim .. Ac:rba hangi muzip ... 
Bu QYUllU eyna.ınLqtı da .. En ni
hayot hl!miyı ı:-e.1< Se-lmayı ona 
lta«a,ndilımıştı. 

f!to:ieLin, kendi kaııclı.ğı mu
zlıpli!k ıkuyusıına kendi dü.ıen bu 
havıırlı elin sahiıbini ook arama
d:ri!ını tahmin ederziniz .. 

B'll koca apl:tl ol.ı,a olsa O~~a.ı 
ol.:ııbil.ird:i .. 

H. K. 

ZAYİ ŞEHADE'I'NA1.ıE 

Mülga İsta:nbul Darülfünunu 
Tılb Fs.kıüıLtesind ın 1327 s nes'.n
de a1mı.ş oLdu~ 1881 numa.
ralı F.czacı İcaze!Jıa.mo!)m 1925 9°C" 
nıesinde İskeoecle zuhur eden bir 
va.n.<(l.nda yanmı.s olrlu~nd:ın 
'"""isini çı:kartrooık üzr:ıre müraca
at c.<tımğ>imıi v> •. esk.iısinhı hıiç bir 
hlil<.mü lkaılmad ığU1ı ili\n ide-
rim. 

Eczacı Melkon Kirkor 
No. 7 lstanbul Caddesi 

1..keçe (Xanthi) Tefrika: 165 

Fakat, Ali bin İsa güler yüzil ve l londan çıkııuştL • 
.nes'e'.i sesi ile onları ıtemin ve ' Kazayı yapan beceriksiz uşak 

Uşak •bu hadıı;eyi Ali bon !sa
ya şöyle anlattı: 

- V a.lide S ult.an, Halile ile 
beraber Ahl;asenin kö~küne git
ti. 3aı"ayın eski cariye:eri köşk
ten uzaklaştırıldı. Zevk ~a
n Haronun ı;ıetird ği yeni cariye
lerden ve bir de Emim 'müminin 
Hazretlerine S.tti Zübeydenıi.ıı 

bu akşam takdim ettiği gtizel bir 
kızdan baı;ka Abbasenin köo,kün
de kimse kalmadı ·ve oraya ba:;ka 
.kimsenin ıı:ll'mesi menedildi 

- Benim burada cariye"crden 
Sellame ile ol:tn munasebct.mi 
biliyorsunuz. Sellame de Abba- ı 
sen.:n kö.)kiıne ilk önce giden ca
r.yeler arasında tu:unuyormuş. 
Onun Saadan ile çok hususi ar
.kadfu;Lk ve dostluğu var. Hatta 
diyebilirim ki, Saadari'ın hıldik
lerı kadar o da bil.yor fakat k,ır
naz kız.: Sır sak· amasını biliyor 
O haber verdi. Saadan zehirli bir 
şarap içmiş' ve derhal ölmüş .. Bun 
dan sonradır ki, Abba.sen .n köş
künü sarayU1 eski cariyelerinden 
tahliye etmişler. 

Bu haıber A1i bin İs:>yı Wyüık 
bir telaşa düşürdü. 

ve sevda merdiven:nden çıkmak- P••••••••mm-. 
la başlıyacağ•z. Halifesinden uşa- j 

teskin ett.i: dı.ı;anda bekliyordu. 
- Merak etmeyin, bir kaza ol- Ali bin İsa ona y~tı ve ya-

du.. Uf{ucdur. vaş ses!e: 
. Yere dil.şen uşak ınahcubiye- _ Afenı.n Ayy az.. dedı. Rolünü 

tinden .kıpkırmızı kesılmiştı. Ho- mükemmel ıfa eıtin .. Demek mü-
rasanda beceriksiz ha'lerc kıırşı . . • ' b · 
çok şiddetli davranan ve hatta hım ~~ badıı;e var Jı::, ~nı sana 
Horasanda vali iken sofraya ka- verdıgım talimat daıre:iııde ve 
.ıara şarap döken bir ·uşakm boy- bu suretle haberdar ettın. 
ııunu vurduran Ali bin tsarun bu Ayyu, Ali b:ın !sanın daha Ho-
ıefer gösterdiği mülayemet onu rasanda iken maiyetinde bulun-
tanıyanlan hayrete düşürmü.ştü.' m~ sadık Ulia/iıydı. Alı bin İsa 
Uşak, yere dökülenleri tepsiore te\lkif edilip de Bağdada gönde-

toplıyarak salondan çıkmı.ştL rildiiti zaman o da arkasından bu-
Ali bin İsa davetlilere: raya flelmiş ve efend.isiı ile buluş-
- Ben slmdi gider size daha muşlu. Ali bin İsa, cült'.ıs patırdı-

nefis mezeler ve daha mü:k.eın- lan a.ra.suıda onu Hali.fenln sa-
mel meyva.lar hazırlatınm.. rayına mal etm'ye muvaffak ol-

Diyerek ~itııı. arkasından ıır... mue ve bu suretle saraıvda ken-

Ali bin İsa bu haber karş.11iın
da biraz d~dü. 

- Yahudi Haran hakkında tah 
k.ikııtıru yaotın mı? 

Diıye sordu. Uşaık 
- Hayır, decfı. Yann yapaca

f:ım. Fakat vereceğim haber bu 
kadM dej!"il. Saadan da bu qece 
si2lere ömür .• 

Ali bin İsa: 
- Bu kızın ölfünü çok mühim, 

dedi. Herhalde sarıİyda biz m bı:
medii;intiz l>.İr\'Ok şevJer ccreyaın 
etmeık:Vldir. Ve bu ~ece bire uğur
suz ıı.elın.işt!r. 

Ayyaz: 
- Bu ııecenin mü.n'm haberle

ri bu Jrndal!'la da bitmiyor, dldi. 
- Dıılıa ne var? 
- Hora.~ana sözde Me'muna 

- Eyvah.. Dedi. Mailıvolduk 
öyleyse .. Herifi .şkenceye vura
caklar ve o da kendisini Hora
sana, Me'muna benim yoradığı
mı söyliyecek. Vezir de plaıunu 
~feck•miyecek ve beıı.i Me'ınıwıa 
taraftar zannedecek. 
Uşak eiendis·ni temin etlıi: 
- Merak etmeyiniz. Bu kork

tuğunuz vaki olmıyacaktır. Çün 
kü gönderdiğiniz adam işkenee 
korkusundan kenrlt kendini öl- ' 
dürmüştür. 

- Bunu nereden haber a:Jdın .. 
- Vez rin gönderdil:i hususi 

diden. Bu siii daha henüz Vali
de Sultanı görerek bu haberi ve
rememiştir. Çünkü. Sittıi Zübey
de Abbasenin köşkünde ve Emi-

ı>na kadar burada dişili erkekli 1 
bir saıfa ve cünbliş &lemi var .. Ve 
en mühim esrar da bu alemlerin ı 
içinde v~ıyor. 
Uşak sesini çıkarmadı. 
Ali bin İsa devam etti: 
- Av-yaz .. Madam ki, Saadan 

öldü, sen Sellameyi wucunun içi
ne ahnıya bak. Ben de Valide 
Sultana karşı daha taba&buskAr 
hareket edeceğim. Vez'.r (Fadl 
bin Sehil) i <ırtadan kaldırıp da 
yerine •ben VUlliı" oklıııitum :ııaman 
S'ni ınOOıilldk.-ak ve mutlııık hazne 
Emiri yapacağım ... 

Bu vait lJliaitı çok memnun et
miş llÖriilldÜ. 

(,A.-laısı tıar) 

Paris ve Lon.d.rada olduğu gi
bi şellırimi:zin BAKER mağa
za]ıa>rınıda da kadın manto ve 
robl•n için yünlü fanıt.ezi ku
r..aslaTm ve kootüm tayyörler 
icin Tweed :lruma.şlarrnın en 
zenl(in çeşitleri ve uıınuımiyet
le ika.dm ve genç kızlar ellbi.se
lerini alaka.dar eden yünlüler 
t..'Eihir edilmekte ve her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi· 
vaıtlarla sa.tılıma!ktadır. 

ZA Yi - 58 numaralı tecrüft:ıe 
):)W<alıırınm heır :ikıisi ka'\"bol.m~ 
tur. Yenileri ır.lmaca((mdan Z'a'.)'İ>o 
:t:rm hüikmü yuktur. 
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