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Sovye m nya 
M oskovadaki Romanya sefiri dün Molotof
la devamlı bir anlaşma şartlarını konuştu 

Hitler, Türkiyeni de ovye lerle 
bir anlaşma apaca v ını u '_ yo 

e::----

Ş 
lmdl Avrupa ve dün
ya cfkfırı umumiyesi, 
Fin harWnden kurtu-

lan Sovvet Rusyaııın, başka yer
lerde harekete eeçip ııeçmiye • 
ceii ile meşguldür. l.zvestlya ga
zeteainin ıon lıir yllZlSile savur
duğu tehditler, bu mevzua yeni 
bir hararet venuiştir. 

Sovyet Rw;yaya, 1-"hi.tan yağ- 1 

ma&1lla iftir&k eııikien sonra, 
Fin harbinden eV\"el ve bu harp 
içinde bir çok emeller atfedildi; 
hatta Almanlar, Sovyetleri İn -
eiltere ve Fnnsa ile harbe sok
mak için, Kafkasyıtdan Türkiye
ye, İrana, lraka ve Türkistııııla 
Efııanistandan Hindistana taar
ruza te•vik dahi ettiler. Fakat, 
Sovyet Rusya, başka bir ıiyaset 
takip etti. O, her şeyden evvel, 
Almanyaya kaqşı olllP •evkul
ce,·<i vaziyetini dü ·ündü. Böyle 
yapmakta da haklı idi. Çüulıü 
Staliıı Yoldaş, yeni doslu Bitleri 
eskiden bezi pek iyi tanı~ ordu. O· 
ııun •l{avganı• adlı kitabında 
Bolşevikler ve So, yet Rusya Jç;'n 
yazdığı ağır Y••ılar, bir Sovyet • 
Alman ademi letalU• p..; '.· ~at
ti ittifakı ile dah. .,.. ,. &eli. 
Bunları muvakkalen ı:?...r: "k ka
bil olsa dahi, Nll«l politikasının 
hiç bir aözünli tutruadı&ı mey • 
clanda idi. Bitler, hiltilu dünya ve 
tarih muvacehesinde en tantana
lı bir şekilde verdi&i &özleri ve 
valtleri, altı ay sonu ııakzetıniş
tir ve ~1;1nu. dci.alarla .Yapııwıtır. 
Onun ıçındir kı, Stalın, evveli, 
Sovyetleri.n Alnıanyaya kBJ'şı 0 • 

lan vaziyetini tahkim etmek is
tedi. Alıuanyaya l{aradeniz y0 • 

)unu kapadı, a51l Sovyet toprııkla
rile Almanya ar~sma Leh arazi
si'ııi soktu, Finlandi~·a körfezi
nin küçük Baltık de\ ldleri tara
fından işgal edilen sahillerinde 
harp limanları, lıa,·a üsleri tesi 
etti, bu küçük Baltık de\·letleri, 
Sovyeılerin bir nevi ileri karııkol
larıdır. Finlaudiyanın mukave • 
melini kırıp Finlandiya körfezi-
11in şimalinde de ileri karakollar 
ve müdafaa iisleri kurmak im
kAnını elde etti. Ifongö yarım a
dası, ile Eslonyaııın Dagö ve Ö· 

(Arkası 3 üııcii sayfada) 
ABİDİN DAVER 

YA 

Romanya ve komşularının hudutlarını gösterir harita .. 

Hitler, bir taraftan da Stalinle 
Musoliniyi uzlaştırmıya çalışıyor 
Aınstcrdam, 16 (A.A.) - (lteu

ter) B. Hitlerin Stalinle Muso!J,. 
nfyi uzlaştırmak için ızayretlerl
nl artıraca~ına inth:ar edilmekte
dir zira böyle b.ir ~a nazi-

lerin doi!u. cenup Avnıpasındııı
lti pl8ıılarımn tah~kk11kunu ko
lay laştıracaktır. 

Bu hususta, pek yakında Bcr
( Arka3ı 3 üncü sa11fada} 

-------- - -------- --~-

Dün Eyüpte merasime kala

bahk bir halk iştirak etti 

-

Dünkü Iô mart ihtifalinde bir Vnivcrsiteli söz söylüyor .. 

16 .Mart ı;ehi11<'rinin ihtifali dün ırn~. ıwkeri k<taa.t, poliı; çer-
mutad ımf'rasııınlc Eyüpte yapı.ı.- çiv"€'l.mıiştL 
mı!ftır. Havanını ya~ı ""' so - Merasimde Vali :ınuaviıı.i ko-
liu'k olmasına ~en şehltlllı: ol- lordu, Maarif, p11Jıt.i ve emı:ıı:voet 
vannı kala•balı.Jr blr halk 1tüıtlesi, (Arkası 3 ilnci! aayfada) · 

~~~~~~~~~~-;. 

Koordinasyon 
Heyetinin dün 
yaptığı içtima 
Büyük Millet l'v1cc-
lisi yarın içtimaa 

başlıyor 

Ankara, 16 (A.A.) - K0-0r
dinan·on hey'eti b\1gün Un~ -
vekil Dr. Refik Saydnm'ın ri
yoselinde toplanarak nııııa - : 
meshıde bulunan m •'el~ler ü- ı 
zerinde nıllıakcrdcrde bulun- t 
muştur. . . 

:\lECLl'i }!ARIN 
TOPI.JL"lllliOR 

Ankanı, 16 (İKDA: I l\Iu -
hablriı.ıden) .:... Büyü.k Millet , 
Meclisi tatil devresinden sonra 

(Arkası 3 uncu sa~fada) ----------· 
Sovget - Japon 
münasebatı 
çok gergin 
Japonya Sovyet HUkGmetine 

şiddetli bir nota verdi 
Tokyo, 16 (A.A.) - Japon lia

r•ci:ye Nazırı bugün &aat 15 te 
T<ııkvoda Sovyet büyük elç-k;i va· 
mta6jyle Swyet hükumeiine 
ş)ıddeıle bir -rotıesto Wl!'Ini.Ştir. 

Ja<>ooı hitıtUıneti, Sakali.n ada· 
sında Kfı.l'afuLo hududuncl.a vu -
ku'bu.lan ve iki Japon pol ll'inlıı ya
ralanmasını mudu olan y~ıi hu
dut h5..H.-ı·s''li )Jre>k~to etıınek
tedir. 

Bu mıntakada vazly.:.t pok g<>r
~in dlımakia de-.·am ediyor. 8 
ma~1.ian.h!' i donir yo'llııxı müna
kalfllı dumıuı;tm. 

ıRoman9a Kra
ııı Demir muha
fızlarla barıştı 

M•rılıuf bulunanların tah. 
lzynine ba,landı, Tatares
lıo bugün nutuk •i>yliyecelı 

Bükı-es. 16 fAA.) - R<:>y~· A
jan.sının vı:ı-dılb 'lr 'ı here ,göre, 
Kral Karol. demir muhafızlarla 
barışmıstır. Kral mHli uyanı.ş 

' cephesine iltiliak etlceek olan 
d'°!mlr muhafız iızalaTının hep
s.'ne w r'besti vadinde buluııınuş
tur. Dü Baııvekil Tataresko:1u 
zl,yane t ed<m oekmlr mu·h3fız iizs.
lıxından bir heyet, ;\)u k kkLilün 
hülrumdar tara!ıııdan ileri sGrü
lıen şartlan kaim} el ti,ğini biliir
m.iı!rtlr. Demiır mtıaı.a:fız üzaların
daıı /bir QOkları mevıkuf bulun· 
duılcla.rı «ımıplaroan tahliye edil
m.Werdir. 

B. Taıtaresloo pa:ıar günü bir 
nutuk ~yHyecektfr. 

• 
1 -..ışey 

Avrupada Yeni Niza 

el , d ·· n Musolini, 
e 1 al a ralı ile ko 

• 
ıa 

Amerika Hariciye nazzrLnın temasları ve 
Stalinin sulh programı siyasi ve askeri vazi
yetin yeni bir safhaya girdiğini gösteriyor 

SULH TEŞEBBOSO 
vels'in Avrupada aldığı 
. nalumatın kıymetine bağlı 

Roma, 16 (A.A..) - Suıınner V~ saat 9 da 
Kral tarafmdmı k:ıbul ooiJımişt.ın \Mülaka.t üç 
<;<>yro1t saaıt ı;iimıü$1ür, 

Vels, ıbundan ronra refakatinde P~ ol
duğu ha!de Ohi;:i =-ayına gitınişt.ll:. 

NeşrPdil<en resmi h.'r tebliğde Vdls'in Ciano 
ile uı;ı.m ve samimi ıbir müliıkatıta bulunduğu kay
dedil~kıdlr. 

V.els, Ohfgi sarayına Jıelıdikten lılr ~iı: 
su.~ ooıır.ı Voo Mackcm:le~ saraıırda görülmO&tür. 
B" Ks.'\·Jüf Ahnan stiL'aTeti ma:hfiıl:l.,,-inde söylen
dia;nr. gôre 11aokenzK'nin ziyıı.retinin Oiano -
Velıs mülakatı ile hiç .bir ıı:lfıkası yoktur. 

Fs.k::.t henüz kontrol edilerni:yen bazı şayiala
;ra güre Maokeruzie, Ciano • Ve~ mülliıkaıtının 
cereyan • ıtt.iğ:i salona ahrunrş ve orada ~1r r;ey
ı<lk saat bl1111ştır. Amerikan Hariciye müste
şsrının Hamayı. ikind ziyareltıl. lhakkında siyasi 
İt:ılıyan ma.hfillerlnde hasıl alan kanaate ~öre 
ron 'bevnr.·l.mi.kl 'hadiseler ve bilı.a&sa SoYyet -
Fin s\Jihü Avrupa v.ırzôyetindıe Y"€'1ıl bir safha 
.i!ııdas cf..mlştir. 

. . Velı'Jn, Çiııno, MU%0lini ve Papı ile y.ııp
tıi\ı göri.i>rneler mmnailevıhin Avrupadakt VB21-

(Arkası 3 üncü sayfada) Vela Pamte Daladye tle berııber .. 

Şimal devletleri ittifakı 
Konferans yakında Osloda toplanacak 
Fin Başvekili Sovyetlerle niçin 
sulh yapıldığını izah ediyor 
İlk müzakerelerde muallakta kalan mese

leleri halletmek Üzere bir Fin 
heyeti yarın Moskovaya hareket edecek 
Helsiıiki, 16 <f.A.)- İlk ıbarış 
3 - İklısadi rr~aııeb<ıtlerin i;ı,

ta kalan muMe.lli :ıneı;elelni Sov
yet lhiikUınetiylc müza.lreTe ede
cek olan Fin heyeti pau.rlesi gü-

nü Moskovaya har<.ket edecclctlr. 
Bu meselel"1' ~zıcümle ~unlardır: 

1 - İki memleket arasındaki 
hududun. ıkat'i sure:t0 talıtiti, 

(Arkan 3 üncil sayfada) 

Kırkçeşme ve Halkalı 
suları ihya edilmiyecek 

Vali ve lstanbul f~ab'uslan dün Sular 
idaresi ı, ü d Ur ünden izahat aldılar 

(Yazısı 3 üncüde) 

Başvekil dün 
Amiral Mou
reni kabul etti 

Fransız Amirali İzmirdo 
de tetkiklerde bulun:ocak 

Ankara, 16 CA.A.l - Fro.nsız 
şehirlHin.iını J'.lllSll ka.""Umna 1crtl
banru hazırlamış olan Kont Anı:
ral Mou.r~n B:ı.şvc.'tll Dr. Refık 
Sayda.mm daveti üzerine bu sa
bah ,hriımize ırel:ın~ ve ö[!lec:tn 
l!IC>l1T<l Başı,~klJ ıarafll'd:m k<nıul 
edilm "11'. 

Amiral l.foııren biT ıınlrddet • h· 
rimizde kaJacak 'ıe ımütca.k·~ 
İsanbul ve İ:ııı .ire J(id ek 1.€:1· 
k.inl:atta lhulunduktsın sonra !:ıu oıc
hlrleriımizin pasil müdafaasına' a• 
it raporunu Ba,...·eki.!e vx::recf'k • 
tio:. 

Fransa kabinesi 
Londra, 16 (A.A.) - Londrada 

öATenildlğlne '(Öre, B. Dal~e 
pek yakır.da Fransa Juobinesin<le 
'bazı ·tadilat yapaca!ktır. Bu mu
nasebdle Hariciye Nezaretini ter. 
kederdt kr:ndis!ndc yalnız Baş -
vekalet ve an.illi miida!a~ı bı· 
raka<:ak ve başkaca beş veya al
tı Na:zıman mürekkep bir ha1·p 
kııiıinc.i kuracaktır. 

• 
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Yaza: M. s..ı .... , .. 

Şeyh efendi, lftiraki nisvan 
tarı on b .işinin idamını 

taraf.
istedi 

1 ılade I* .... ııMı Ya -
... _, pi 2 •• '8brıet ı..... 

.... ı '"... ..,.&* ... ...... ıdllı l" ..... 

- ........ . 
- Zaleder yarıııbp mirler .... 

-.. ... , •nna ı1lzım 4Man ;ı... 

di.\ııelııııri b 1 itan efzun ... 

e M' -- ıaüu., 
- ·····-·· 
- Mi pqıı 3mılıxpp ak 

...._, ...,.... > f wi .mı. • 
Şiir, 

llmMnt •••bf 
:=BOZGUN --

1 r ..... aMILE zoa.A ~ 1 - ••LAMI IZ'IT 1 
.... 78 

BBL&DİYB 

Eminönü meydene 

.:.":·~~~' 
-·'" Jt t • " ..., 1 bdılr 1 buray.a nırfo!uzıao f)llnllm yekA- I 
ııuxqın 1mlqonm1ıaıııı:.,:.-. 

lli'olt•• ~ 
Bumm ,.mm ..... -- be

lediye bata~--····~ 
Uay....,,' t oim 

fııler iıc'iD bwaya dam 6D lıUı • 
la 'ıMo --~ 
ınqbr. 

!llCTEl'BB:&IX 

Oiomatik p y ngo 
dolaplar 

Fransız ~ ~N>W" .. m... 
Jrmda 1.etkiderde Wl•aımek .... 
nı Paır.se ıgtıımit o.l:aıı !lııf:iB Piyan"° müdil.rü ~ihat Ali Oçifuc6 
dün nhebkl ~ tebrimbe 
~. 

x...ıdeler\ıı, o*tmm• bine- ... 

ldlde ---· ınılamnq oliım flşler 'Vle otomat.ık do-
hplar 1 lıaf!ayıı bdar ı;clırimi:ııe 
l(etiri!eı:eklerd1r. 

~ kef'deleıl rakmda }i
ne eeJııimbde lıı:ra olmıacattr, 

DEJırtz 

Karadenizde fırtına 
baş adı 

Dnlet metearolcıJt İ9tUyQllll 
d6ıı blitCn Jim«ıl•raMatwa w 
Jl'«ıe ••M a:Ed<*I lodaı fıııtma... 
sının devam ~ bildlnnlt
tir. Karldeıılzde fİll!8} fırlımD 
hıış:'am1'W, Vapar seferleri inti
s-nm• kaybetmiştir. 
Sıvil zab tlere vapurlar 

da tenzilat 
Şiriııeti Hayriye idvesi ıt vtl zıı

bitenuı iıni:fonnah zabitan ıılGI 
lıemilıA th tarifeden fıltif.ade • 
meai )ıa:lr.!nıy!alr liman tarile Jıo. 
..... ow llrraraınm düaıdeııı. llUba
ren tatbike haıe'l•mıştır. S1vD ra
bi.taıı foto;traflı resmi hiiviyet .... 
rablarıııı gliılt e mele •UNtile 6-
:ı:ıifıormah mıbi.tan Ribi muarrıe!e 
P••knlir. 

Deniz atışları 
Yarın Ze,tiııöumu aaiıillerin

cı. dmir,e ~topçu atıfları~ 
'Pılecaktır. Deniz vantalarmm ... 
çıktaıı ~~oıı. 
dlırtlmı.tlr. 

iKDAM 

Yeni Belediye 

Bütçesi ir 
Milyon eksi 
Belediye Yaridahnı 

azaltan sebepler 
Daimi encilmene verilen yeni 
711 bııl -· .... 1 1 tctım 
ve mtaücresı.e ~ 
tur. 

Bu ameld kat'! bil~ 1'ütfiD 
anu)ara rağnuın ır.n J11c1an 
#• dar obırak ve ııncak 11 
milyon Un ibııDndea tauinı 
elımmıqtm. 

Geçen seneki be, ·) e b;it. 
çeM ı.z mil 011 lira old11ğuıuı 

- 19411 ~ 1 mİ1Y9'l 
J1ra elııılktlr ve 1mıta ııe ep; 
şehrimiz btoleıli;resi ta&ilatı · 
run azalmalda olmandır. 

Esellmlo - harp vaziyet-
leri dolayuilıı; lıeMdl7eaia 

Çöpçülük 
meslek lıaline 
sokulacak 
Belediye amele teda

rıkıne çalışı-yor 

Be e~e; şehrimizde kili milıt
tımrda tııııı:ız fat .aıelesi bn\eme -
dJkı ~ ciwr kaza vi.!iyetlerle 
mı·~ edıır'ek-ıe ~ 
- çaıl•şım+ıtaıd 'I". 
~ taıaltam ;raldeım ya 

mev&imi münaııebetile daha ,_. 
la Qiipçilşe .i1:ııt.\yeç ~~: 

Bunun içın tami:f t amelel~ 
ne raebeti ceibetıınek. ıneksadlle 
fazla ucn.t verilmeııi. düşünül -
mekted,ir. 

Bu ~ g~ dlt defa Qiıpçii
Jii,ğe girenlerm ÖCJ'etieri her yııl 
:y>Jkselğlecek 9e oobqı., çıwuııı, 

kısım Amin g:bi 1.erliler de Y.
lacaktu'. 

------<>---
İKTiSAT 

g11ımfllıJerMn U.. ta oldufa y w • ' 25 
para hissesi yan ;rarıya 1nm·1- Tih ve apagı ıçın 
tir. Barem bıwnu mlldJtinM tip tesbit edildi 
yealdea. tr ' • olunu latııa-
L-I bel--''-esl 1MDP1r1anma Ticaret Vek&leliı stardardizaa -
.... vw.s ..... ı-ııın -"-'"-1' "'anık dün me..ı- tla :uıo W.. llrahk 1ıir "- ~ ..........:~ • 
Oiveyl iaıp eltİrullfdr, Mbaılı şehr ~ gelmif ve zaiıi-, a. ._,.. ıre lıoraasmda tiftik ve yapağı 

Mezbella •alulıa -- h ı,ı. .ı 
l'llı. etin uc:mılablmıısı zııma • standan:lızaısyonu a ın a ya;. 
""""'-!ıerlı mı.. heJe8ıioy& pılBıD ~Uya nislik etın4tlr. 

L-->- 6Jııet- IBir ni&and3n tlibaıren ıaıthlk edil-Vartdatmcloın .,........, hflk · re tü ve .·a.pağı mad-
em ı.. :rıl tehrbnDı belodiyeai- deler lllJl 25 tıpı tespıt edilmiştir, 
M verilmelrtıe .._ &ee bha 11• Bu tipler h ıoiode ilıracata mii-
:ıa artık verilnııeıBlfaden lıll._ ııaade edLm vec k.tir, 2:ı tipın e..-
ceıle lıa tia "' !' ';f•. ııafı İzmire, Mrne 'e Samsu-

'--iiiiiiliiiiiiöıili ___ liiiiiiiii5ö~ :na bild:ır;Iecektıır. 

Susam ve keten tohumu 
ıhraç fiatları 
~ 8USlllll ,,. lııe4en tahu

munım. ihracat Dtışl&rındaki 1111-
ıtari fiatlaraıı teapi.t etıniqtir. Dl
~ maddelerin de iatlıan bu şe
kilde tesıııiıl ed lecektir. 

Susaım'lıır muhtelif mem e ;r-t - ' 
lere 20 - 22 kttrıı$an aşa,ltı satıh-' 
mıyac tır. Yalruz Mersın lima
nmdan Hıraıı; okmmpk ş;ı.rtile A
ds:na ve Os.maııiye susam lan bu 
fiatlıaırdan 20 ıı-a aşeıııye sat • 
tbReeelrtir 
ş.n-ı. ~ 1 ıhrda Y'I' 

Bu s.,f.,,r d fatura det-
t rleri mi saklanıyor 
Hülı.ümet n 100 kııru:;tan tı.zı. 

mal sa ~lar da fatura verilmesi 
mecbur e , ; etmesi üze
ıine ı:ıivasarl bir fatura defteri 
azlığı ~lanuştır, B kırtasiye
c · erde fatura defterleri. fia ları
ll.l derhal yuksel~nn lerd'.r . .9iol • 
hassa kararname · · ta.ym et · 
iti ş:ı:rt arda !ahıra c!clt · bnlu
ııamam:akt d r. Al!ık!ld dar ya,. 
pılan şjüyet er üzerinde bu rııe
aele hakkında ta1>l<iketa başlam 
1-dır. 

kandaki fiırtlardaıı iki kuruş aşa--
ima sırtaııibila'E"Jdtlr. . Sirkecideki ölüme elek-

Keten tohumlan da 17,50 v. trik kablosumu sebeb oldu 
llııs<l lruruşt.an satılacaktır. • 

.. • .. • • • • • _., lstaabul Elektrik, Tramvay ve 

KU.,.Uk haberler n...ı lııetmeım u~m MüGV: 
T JüPnden f1& takettyı aldık: ' 4. • .... . • ••• 

* Beled'yeye almacakolıım yeni 
müfetiif muavml:lkleri için 9Ça

lan lmtihanın neticesi JVJD b& 
li onlrtır, Ve bu iıntüı-. ıı> 
ren 2'1 'f'ftksek mektep mezuııun
daııı kauııan 4 il 1 ırlsımd:an iti
baren vazifeye ~acaklaniır, * Taksim meydana ve kışlalar 
c:Wannm tımzimi iıç.ia yeni ~ 
QeYe 16 bin lira lıomı.!m\1'tUI'. 

.Belediye Taksim Jnşlesırım bir 
kıamı iç:ıı 50 bm lira vermif oJdu,. 
Au M;in buradıııki telımil im,ıaaıt bu 
sureüe 150 bin liraya ,,... 1e ._ 

dlı:Aııi!ı olara'dr. * Kadlro;r füıılııavi yvd.ım .... 
besinin teQeiıbüei1 ilıe, ıtıııttanwı mu 
ayyeıı .lfiiııJerinde :t.akir hah pe 
raaız ını-.yene w Mdavile1*ıe 9: 
rar~, 

Y aırdmı teşldllu b1I mÜ"ı- • 
~ kıymetli ,,. ._ ....... clM-

torlanmmo ,.. '""!ermı, .... 
etmiŞ,ir, 

cl3/3/Hl ılooOOi aayııımja, Sir
Jreclde fbca Paşada Kargak 
...._küçük a{;a lııımıımı önün

de ~ iııieri ile ııjr• 
1111111 tıir edsınm ~lak bir de'Jı;t. 
ftk ;kabJosmıa dokwıarak öldıül,ıll. 

~' 
l<ia.rwıiz demai ')'erinde ilıııhlıi

bıt :yapl;ımı1" 'YIE! fil DE.ticeye VM'

illDCır, 

~ ~ 'iclaremize 
tıit kablodm ileri gelmif ~ 
dir. L8J(ım işlerindıe ~ bu 
ilçi - ııaılihiyeli h!ılıijf!N ft m&.. 

lıOn l amz hariciıQe - hemamın 
lhusıasl '1esiaa'tmdım Mıl.tfade ecfe.. 
nelt la:a'Daı.ııitı &eyy• illlınba .... 
ilini ıtuıRıuı vıe lbu yÖ>Jden ö'L
IJlÜil!Ör.• 

iKDAM - Bf.s de ~ 
~ ldııraine ait""' kablo
._ ileri qel4i0ini ~ 
MeseJe "tl'W!ll zııbıtıı ~nd& 
~ fdcilıle yaaı.n.,tı, 

H-IUILTINI 

·Bizde idare hey' eti seçimleri 
uhtelif cemi;retlenle ne ııa - ( tlttnl iddia edenler. ııiideı'f" Hl

- ...... hq'eli ..p.ı :r...-. -t ............. _ •" c il '!9 
..... hele _., teıtffk'O. .. • c' la tılM!'lımm tıııbip 
rln4le - mnlıııtb\ b~ gtirtllttl 911 •l) w .. l:ıınia&lll llalbwl 
pkar. Post kapmak lurıu, m- nisliiidir. 
falıt endi'8'1i, llnnn menıla P. Edeliiyat bla W.. ı.e,'ed. l-
lerlnl btirilınilf olan kbmeler, zahğına MlÇÜell arbdaşhınıı ıı.,.. 
ll9k kerrtı Y•7&'Ull71 ı.a.an.r, t. ııine ayn QZl lıılinmıüıma Yal' -
ut çıkarmak iç.hı ııiralırlar. dır. m-..ınıw cahıb'\ ülealbıt 
Bayle lnsanlarm bulandaiu ıe. oldnkl- :rabıdu bilyon& 
telltiUerde l'1 illa tatmak, - Böyle olrmıl!• lıeralıer ııbsf:re-
trikanlan i• batma ıı:om-melr,. ta yakın bir ııtimrenin, hw de 
Wııreyi plışkaa ,,.. ehil elWın miinevv• Wr .a--m ırQl.n. 
wrmek unueti -•AX .... an - al salıirım't o1 ' im dl?7 ıb:; 

- .___ __._ 1 • cim ellıettelti .... bot lmakıla - M olua o_. · ......- )')'..ıı.--• 
mu, •Km lr.endi halhıo bırakır- k1lle ı.ıı. . bu leÇiıııi lralıul .._ 
- ya davuleu;ra vanr :re Z11l'- momeU idiler diTonıL 
naeıya- demi.ıler; ban~ Halk•vleri deınobai P.._., 
1-de de eeçim pek aerllest bu. !erinin kaynaiubr. Bir drıftırl 
kWna, q -- plısf Dl 'ed- -cim Balbt .. h ta blıfiqa -
llriaden lıqka bJr 1f9Y '8 ıl•sd eaktzr. ll.albTlerinde lııer ~ 
yen kimselerin pçmesi eok muit- tem•mlle eertıest, tamunlle Bal-
temeld"r. Seçimden sonrıı hot • lr.ev' pnçlilin!n kqfiııe buyruk 
nıdsudıık ır~rde '"1 - lmakılmah•hr. Belld ıileabaılea 
imle ldmselerdh. hopıut olmıyaca 

Ancak Halkevleri idHe bey'• 9111' pdf'-......,, !tir.._ :r•pı-
tl seçimlerinde ırtiriiltü ~- lan intihap yllziiııden orı lrlfi:rl 
ve h8"'nlsuzlult tevlit edlhııesi tımuıma clojnı olap olnwıhiıJn 
lılse )lek 1tuirı ıraJlr. Emiaön2 ~ hlan etmlt olanlar ııa-
Ballı:f!Vlnda edebl;rat kehmwn ıcı.. .ı 1za1t edelıılllrlerf ~ 
re hey'etl sedmi işte böyle ha- Emlııinilıl Bıılbviam edebl-

zinEmol,d~ .. ff-IL • ' -1-L:-ııt :ret Ula ...... ..,. • ..pmi ~ 
ı~nu ... e~ ~ JınleııRr. Da llaDınllıl ~-

hkoln ıtdalınıre !:e!,~ ~udea rıısl imtihanında ikmale bhnıt 
oşnn o 3 ...._., ~ :ro -

lunda yapılmadı!ım sö;rllyenleır, ~ ,...,.. •~ 
5
...,._ 

reisin b;rfine lnı7nk lıanıket .., ...,..,_..... 16l!o.l>J. ~ 

. . 
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":.ı Soyyet tehlikesi 
nJ Romanyayı en .. 

... l-------G'dişeye düşürdü 

Şimal devletleri ittifakı 
(BQ;Jta'l'a/ı l incide) altede ile neıtiretendi Eğer&ıu ıı:ın-

2 - Mtıalredede derpı~ edilen r .o!ıede kabul e!ilmtilliş olsaydı 
~ müzaıkereler, n <d>:in dev.a:ın dlıınesi ıazını ~ 

Koordl•nasyor (B~ tarafı 1 inci sayfada) _,_:. - İk'tıısadi toünaıslbefileri:ıı .ia-1 ''OOlııti. Fı>ka.t, .Fiıııla.ıııdlya lböyle 
il lliıe gidecek olan Almanyanın """"'" 'b:r hın'be °'1'1'Z>l'la.ıı.ımş değl.İdi. 

Moslrova büyük e1çiıJ:ne taama.t Heyeıt Helsinlk:i ırnıool:isi taTafın- Gmp d....ıetler:i ibüyük bir ııske-

hey et.i' n ı' n dİİ!l veı:ilecektir. dan tıı.xlik edilen Fin_ Sm>yet ri uımimı ~e bulınıduJar. 
il !.! ll Berlinoo iy.i malfımat alan bi- rnuahed.€Si.ıriıııı musaddak suret.ııe- LBldn ilk ya>rdıım kafilesi naıkli-

ya Pt 1 O 
I ı• ç f, j

1

' ili a tarııf mahfillerde 3Öy J~ne lıİni J\1iookx:ıv::-va P'iltiillcaJı:tir. V" ııeıraiti noı:mal daıiU ol.."'a l ma-1 
! göre, liitler Rusyanın yakında S1nldııdlıın, 16 (A.A..) - Fi.nlan- vlfltan .vvel ge:leıne:ııdi. Ve Fin-

BeJçi l{a Alman hududu kapatıldıı Rmna.rıya ve Tüı:k.iye 0ı1e ademi diıya dahi!l olmak .fuent şlıınaıl lımıdi'Ya cırooounun rayiatm. ıe-- l (Ba§!arafı 1 incide) tee<.vüz paktlan imzalıyacağım mmıılelretıeriaıin aralarında troa- lifi edemiyecek kadar za.yıf oıa-
. yamı mutat me.saisino başlıya- ummr~'<ta<!ıır. i'iil 'bir ittifak "apınak üzere akte-

Lorrdra, 16 C.A_:-.\..) -. ~:ı:v-a ı tim ffa. ~ fuirerine d.öudifltl. caktır. Me<:lisin ilk cels"" nde Nazi mahfillerinde, Sov:ret v.ı decekJer.i Uroııferansın tarihi ya_ ca.ktı.. Nezarc'lınclen ~ ~- lertr» ibilliir.ır«lk:tcdiır. miizakcr edilecek r..ıznameler Rumen hük1'.ımetleri ·ms. JaJd kında i~ ôlııınwcıı.ıctır. .Kmıfe- H'"1""' lıooyel<ı'.m bir harp dl-
!m<il'irz lboırnbaıdmıan ıt.a.Y'.Y& - A3llsterdam, 16 f AA.> - T,.._. 1 arasında memleketimizde yeni görüşmelerin çek ilerlcdiıti bil - ransm Oslocla in'ikadı muhll'lm~ mustu:r. l.o milyondan fazla nü -

releri= 2'1 saat zarlm<la ~ raf 1'!l21elles} yazı.yor: zf,rnat şubednin kııruh=sını ı di.ııi ınekte ve fakat Sovyetler Bir dir. Finlandiıya Haric\ve Nazırı !uz t'1l'ıliyıeı eıdilııni tir. Moo:Me-
ÜZl"'nnrle iııUk:şa1".a bwkm- IIükUınet büdfuı ec--yr~ gözeten eııy kanun Jayilııısı bn- liği ile Türkiye arasındaki ı:örü:;- Taıı:ner, Af'tonııılm:let'e wri!iği be- tin ''9!ihsıı.1 kuvveti ha= iiltiyaç-

mudard •. Bu U('US eııınll5!!lda bir lroıın,paay.ailarırıa yeni w ı:.,."lln lımmal..'iadır. Bugüne kDdar 1 me:t..rin ilk safhadan dışarı çık- :van..ııta demiştir iti: le.rının temini '
0

in ge~ mikyas-
İn?,illz tayyııresiıyle b.:.r A:lmao kaıclaır'V1ll!JRl'l"se<fWJlerininikcsilimt>- Lir çok ıebcp!.er ve zarın:etler madığı teslim edilmektedir. B ta kull.aınlrnı:;tır. Bu •erait da-
t·---~tl arasında mu!lıarabe vu- &ini~- j tesiri altında esnsh bir inldşa- Şimdi beyııın eılıiıliy.or ki, B. Von bJ; ~ .. ~ı;;ıt·afü.1 fü;ifıı<km al:dine llıiç hllind<>hiikumctmuhasaımatı ta-

A
"L.... t ·- 1 Ribi>enirop son Roma aö'"''m&- Cuı"' en en.gel bıı!hırnnadıih 

lrubuJıınus v.eı . .,.uan l!IV'Vansi- iBcnun ısdl:ııeful f .• -<,><---.. ,.;_ j ..,. ma:;;har o aınaınış hulmıan "'·- "" "' · dah -• k -' "'«""""'-J - ,,.. leri esnasında Dureye AmMJya mu:bakkaktır. İSVEÇ~ Norveçin ""' etıınenın a muv.aı "'aea-
nin hııs:ı.ra ub'adı,ğı sarlh ilıir su- den nonnıa~ .deniz ~<ı.ld <;ey ze:r'i:vatının geniş bir su- ~ 
re<tte ,,.örüJmG'l'ti.i.r. tahıllkeler<c&. ~ lbmzı şayi- j rette inki..."1f ıimkllnmı veren ile Rusvanın Rumen topraklan- de ımilli ımüda.f~a 1cşebbi\i;lerin:i ~a kaırar vermk,-tir. 

Ailiman ıUı·v•v;r.-esi nilh....... L .. - - '--• '""'""'lbu .~~ ;;,, +--"'- T~ lm kanun layilıru;ı Icr:ı. Vekille- nı garanti etm.iJ e amr.ıde okluk- k.uvvcllendirmek tlze:re faaliyet- Bu hatfue yaı)nız baı;;muza baş -
~,~ ...._. """"-_ "~= ~0 ~ .u.o>;"'""'- ·~ lor·nı biJdirmi, B. Musolini ise lerini tek;;if <l:Jthl<ı1'eri.ı:ıi na.zaı..it iti- laıd.ık. Onu, kl :a yalnız b0•"'nıza 

Miar arasında ikaıvbollmıı.<""ı.tır. puru Noordhlnden, Wienınegen, rl Hey'ctinee ten. ·p edJocek n • -.. 

Londra, 
16 

(A.A.) _ H · N<!-- G .rlwinsıınds ocı.kları:rıda lb<ı.t- ı yerlerde kıınıla~e'< olan çay daha ka.t'l teı:::ıınat istemi.ştlr. lş- ba<ra allma.k 18zımdır.> bmrilik HarClketinüzin rr ı.kul o-
! '!' bcmılb a:va mı:şt:ır bahçeler·nin Ziraat Vekaleti te Alınanyaıun Romanya i!e Rill1-- Helsinki. 16 'A.A.) -Flıi!aııırlıi~ lup dlımaıdıiiıınıı ancak ati .ı:ıösf&. 

zareti .~ ı.z . anlı."llan tay- ,, __ ..;__, 
16 

( • •ı _·Be'-"'-· _ 
1 

nezar tinde bakılın.a'ını mec- Y« al"2sında ademi tecavüz pakr ya Ba~·v.-ldli "Ryti Diyeot :Mecli- receü<itir. Kılıqmız blr , ı mizde, 
v· releri.n:laıı Helio'~}----' ü · ~ ...... ..,.,... ,.,_,,_ '""""" b • kılmııkl b ı b tının imzasını temine çfilı<rnasımn sinde sö·"oo"'' '-'- n·-'ukta - -. a .»• """"' zerm. Alman hududu e1ee kanır'-- ı un a era :er, çay ah- • ,. ~· lMT •.n ~~ ç:;ı;rmız Ö'tt'l'.ri .~ ikmsız ve 
d~ lsti:kııafta bıılı.r.ıduldl.ııl'ım ~ tınl.dıl•ı -cl:ıi!.e •; mruı'•tan • çelı:_rl tesis edecek olanlara ik- sebebi budur. cü,"'1Jle dem· ti.r .ki: acısı. M;:liyec giz.• 
düsmaın t:ryyarelern·:rı,, d:!lili lkJı>- ren hemen •-ı...Je k raz.,f:ta bcltınnlmn.<a, r::>Y •o- H, ır 'f.ür~ye İla So<\')'c1fiier a- IMu.'ıasarna'tın ,\)~laması aka- Hel;ııı.ıd, 16 (AA.) _ Olimoik 
laırmm at9Şi.ne rağmen va:riil'e.\?- · trr -~·· ı::ıpanmış- 1 Jmmu kimyevi hannan, amba- r.a.sın<la a.'LWd.iM.ecek bir 00.&ni: tıe- binde teŞ€",driil eden hi.ikı'.iırrı:2! 

il!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-""'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!I lai ve sabş işlerinin bir elden cavü.< pakt_nın baııknıoa eh€m - bashea va:z.ifesinm sııl~ü tesis et- 1 oyuı:ııların b..ı sen n:~lsınkide ya-
- tedviri g-'bi e&ısları ihtive. et- ruiyeti ola<:~n, zira 1üyl9 bir p~k.- ru:ek o! """ k:ınaaıtinde id.i. Mil.- pıfacağı ümid clilıyor. Hük0met 

S R h 1

, ı ~ektedir. Ayııj kanım bu fab- tm Türk. Fıaıısız - İngföo itti- : 1 ı· b bu sıı..hada foşeboüı;ler ya ıak-

ovyet 
rıkalıınn knrulm:ısmı ve işle- fakına karı;ı bir terazi vazifesi gö.- anı ütün en~.iileri ha.."ll ~ln- tadır. Oyıınl&rın m~ 'eke:;c bı- 1 

Usya emen Ye i --•-ı· devlet · t · 1 t 1 ~ne"-' iikrı·nded'~. de mil:i ırııü.th!aanm turnmine -'-· • k" · · l · · · ' 1 - - 1 U~->••-' Zlraa Jl!iC ffie5 • C~ '" U I""'-"Cagı ~r llJ13X ı.< rı JÇtn .ay-
! lmrmnuna bırakmaktadır. Amstercfam, 16 (AA) - Sov- hafil'E'<iilrnisti. Fakat, ayni za- dalı olacıı((ınd.ım başka, ma.nevi 

b h b 
1111 il yet - Rumen rnünasehetleriru y<>- :::!• bütün sul!Jı imknnJPTı da 'bir istifade teminine de yarıya-

n 1• ,· r ar e g ,·re b · ı · . ? A kından lal:.i<p etmekte olan Ber- . cdiJıdi.. Niıhı•yeıt kveç hii- cakt.l'f. Memlekıtıti ~•yarct eden-i ır mı• , VfUpada y~ni Lı:e ııelen haberlere göre, Ro- kWmetiınin tav11&mtusayeı;j,.ı:ıde le:· Fin.laıııdi:ya:nmmaruz kaldığı 
ma.;yanın MoolrovM.aki elç.Lsi bu- In'Üı'l8Jk.:Tata ıbaslan;ı;bildi. Bu lıarai:ıi,yi ıı0receJder v"" Finlandi-

(Basmakaled= ma:bat) çl, İzvestlya gazetesi, Fbı _ Sol"- • g:bı B. Molotovla bir mü.ikat rnüzakenller b.iiklıımet tarniın. y:ı:lıların ruh ı>SaJeLine "8.lıit okr-
ıı:e1 adabrı, Sovyetlerlıı Kronş - vet sulb.il milnııııehciile sağa ...,.. lllZa ffi :.t,>m1°tır. BU?lun Berlin tarafın- dan ~asclik e<dilaıı !bugünkü mu- cal<:I=drr. 
tad tcrbanesl ile Len.iııgnrt mııı.. hı hım tehditler savuruyorsa da c.an Romanya ile Sovvetler Bir- ~'-?!'.'!1lı~;ı:,:~~=:::::rı~ı:ı:ı:n~!'ili:::iilli'Z!'.mE'l!lim"::!!::=::ı:z=aızı 

tıwtalısınınkil~ımdi1ilk mü~~ h~ bunlar, totaNter reJ''mlcrin mat. (Baı tarafı 1 it>ci ,, ı,ru.Ja: r.~i arası. da tahaklruku temenni t 
teş · eder er. Bütun "un - :!km üzerinde lmt'i bir tesir l.ırm- edilen deva.sil lXır an,a;;ınanuı , )anm snyı.ız !-. ! . .!ar_ Sonsuz o. lıTti:ınberi beklcdl-

lar hep Alınanyaya Iuır.;ı yap!}- buatında sık sık görw<>n yflksck- kı:ca!lolır. ş:ırt'-ı:nnı ara·tırınak ü, ere ilk ' ğl huy 'k .;;!in g"ldi. • 
mı~ hareketle.rd;:r. Yoksa, kü - ten atmak itiyadmdan ileri gelse v .. ıs'in şimdi harp ve teması teşkil etmekte oldui'(u bil- "" 

Bütün dii 

SAYFA-1 

Esrarengiz 
bir ölüm 

Zabııtıa, dün satıa:h Efil"ai°etl.g;s 
bir ölüm 'iı.iı.diseısi:y'le karşılaşmış 
ve tıııbkika<ta b&<d:ııııııı.ştır. Hadi
seyi ıınahııffiiıı:ı ıW>ki.k ve takip 
ed:eıı:ıı lıiır ınuha~irı.rn · in aldığı 
maılUm.altı ve bJiıdisoyi smıs1yle 
kavıied. oruz: 

V ezneciılerdıe tımversi.te ecz:>
hanesi sır.ısında büyük blr tatı!:
cı dü.kkfını vardi!!"". Bu d.ü:k.kiinın 
sahLbi kbdü!kad<r Sut adında 
55 - 60 yaşl:armda ~ir anp ır ve 
- : l'ffii seııedt-Dberl bu d.iikıki\ııda 
bulımınakt.acı..-. 

Dün saıbab di.ild<ôııda çalışmak
ta olan lb!ri :ı<rz diı?eri erkek :iki 
garson henmutad erkenden dm:
kinR ııeJ<mİ!Sli1r V1e ıkaıpı_yı Qaiİhuır 
laırıllr. Fakaıt h&!}1li çıı;lımakırın.:ı 
ra il!nıen awıi zarnaıxia ..ıJecı, l&
k~iy'll'! nı.aru:f olan Af:ıclilllk...ı.iır 
her &aıbaıhki gı."bi locınıdJJeriıııe ka
p1yı &'Çlllanuştır. Ga«"soı:ı'hr Aıb
diilkaıd.irin iı:'Eride yattığım bilıiik-
1 rinden end.ire<"e d~ct· ve 
polise müracaat etıın.i:ş~e.clir. Bu· 
nun iiız<>ri.ne dukldınl!> ikapısı a~ıl· 
iru:ş, üst .kattaki saJıınrlnn Hacının 
od;ı,,-ına gh"ilmi.•lli-. Hacı v<l1.egın. 
da ölii Okınk ,.a1ımaı'kıtadı~. o.ia
nın ıbir kenarında a.kşaıından i -
çiidij'ij &nlasıia."1 ~ r:ııkı şişeıl..,_ 
I1i ve mazı,, aıtı1olan duTtnak<ta.
iirr. 

'H'acmın dolab ve bazı eşydıo 
da ke:nma karıs!il< bir vaziıyetw 
~. Bunun ilıx•r:ınf.I 
~ taılıkiılrata ba:;ıla.ımıış va 
OC'fleldi. muayene eden Beledtve 
ta.b:i!b.i ölüm sabelbim tesbit edemi-
3>1cırck A.dlıye taıl:ıi:lıinn muayene
sine lünı:rn c<üsteımiı,Jtır. Had.ısa 
müdd<O'ium ım ~e 1:,lli.irilnıiş ve 
i~'Ve ı:lı:ıkOOru da rmraıyt'ttle ne
~sme ölilınii. şü.ı:ıheli g•Jı-erek 

cmedln~ kakiır.dmıısına F
zum griBtermiştr. Bunun üı.ttinıt 
ceset mor>ga kaJ.:lıdmışt.ır. 

ç·:rlik Finlandl;ıanın Lenin,,.. • ....., ı:ttektir. İnestiJ,a bu yazısında diriliyor. l A l E 
tehdit etmesine imkAn mı vıtr - ~;;le di,y-. su!ib.m" 8 ele l <ı r i •hal&..o- Bcrne, Hl (A.A) -İsviçre A- r.:nyol Mffi drtl!as~ ılı;:f Böyle bir lrnkAnın mevcut _•Nihayet ıı..,. nem ga=n:tüere da mubariıp1eırin müıtckılbia \'W.°i- jansının Romadaıı öğreru:l);lr.e 1. Fransız Yıldızlarının en parlağı gazel lJ q I! ti Ör 1 

:;ı:;::~~ot~y~a?~~~ RU'Vlmerek ketıdileriırti yabancı ye!ılerini iyice ibildiği ve mcilite- ;,~relin, ~J..mlı,azıl~·a hiikfuneti hdiillen D i N i ELLE DAR~ i E u x' n ii n :l0/2/J40 t.a.ıilıj <CmrJıuuyeı. 
dı bl d [ 

·-'- ~-ı~~t'~- ,,_ mel suJh ıteş-,'b!bü l<:!li_ıin kıyınıı&- =r · r.e u urum Rumen e e- ıo.•· · d k _,_ ı· . t• . . ,,,~~teı;_ind· e, "·od... ·n ın;;, •• ·'-"h _ ...,.a r e a""" OISUD lıo.ınlıah- ,._,. - """"""t eden küçük me:ıı.. • senesm e uw:e ının azame ı, sesının at :;i •.. Güzelliğinin .. ~ .n.u ~"' 
yaıııamışlardır. !ek.etler _ tıe yri/.nız lcii"""· ti h'.:'kkında lbi!' lıi,"'üm vc"<'.:ıı.:ek ı;ıe:ePiııe Rusyanru Roman) a ile sihfle yarattığı tek filmi gö,rerlyor. çen oJ,<ill,E(una dair rırpor ver.a:~ 

Sovyct Rusya, şimalde.ki işin6 memleketler dedi!_ teJı.lilceU~;; ,_f;ıa;iıs{.:ıboo ~1d'U~ ayın1 rnmıfil>. 16 senelik bir ademi tecavüz pak- M K ~ B A ~ s 1 o1an ll:mı.'llin Rakkı. Konyalıy. 
bitirmiş, Almaayaya ~ tut- yola gi'rml.f olurlar v.e b•·~·,. Jlt.'Tde ~ crlibr..k.'\ecH.-r. tı akdelınek ve Ma~ri lanın da !;;l ' JI. li ait oldıı(-u be1.s.nile bazı v s.t!..ıı-
mak istediiH sevlmlcey""' nokta'- -·~ V an sene :çi.ı Ronrnaıva hudutlar;.-

1 

lar neşrediimi>L. llu >dan dolayı 
- •• ...- miith;ı netıeelc-rinden n---'- ~"~ Pazarbffii günü, S11n"mc:r e!s . . rı tut.muş vo asıl Sovyet ropraJt. .. "''OÇ"""' ... - rında tashih istem~kl.en ftraga:t mıiıcldeiumıın.ı-ik ve forclıim Ha.kr 

lan ile Almanya aTaSJnda bil-mi!.- ta.kil tıe malo<tl bir si.yııset ı,-ohına P!ll)a tarafınd.:ın hı.ısuıııl S'Uiette cyl<:mek :,, eeU"rinıde bulundu.- f' ·;icn._ İsWlen harh<a!ann en azametlisi._ 1''rans.ız ..lnenıacı- kı Kony:ıJı tar:ıfı.ndan cCurnhu-
da!aa sahası vücuıle get:nniş bu- çıkmakla ktı-rtlLlabüme-r.. kal;ıı..-l. edilec<-...k1!.:ir. ğunu bilclirn>iqLir. l.ğırun LA.LE'ııin zafer tacına ilave ~ttiği en nadide bir Jııcisidir. riıyeh gazetesi aleyh:.:e ar•ı.an 
hınnyor. Şimdi, Savyetler, bu işi Muvoffakıyet.ko biten Mr hfil-ı>. Roma. 16 (AA) - Sumner Lon:lrn, 16 (A.A.) - Loudra- Iliive: cnkU .tlİK.İ... Par;munt Jurnal davanın. mclıakemes ne dün •· 
gö:rdilkten sonra, kendilerine at>- t<ı.n sonra, _ Jın muvaffakıyet 

183 
Velı sat 19,ıo da Venedik ~ da.ki Rumen mahiillcri umumi- Bugilu saat ll de t.cn.datlı nı tine liıye altıncı ceza maJ-ı.kemesincie 

fedUen başka emelleri tahahlrak okh çeken bir devin 3 buçuk ld- ymdım ayn!mışt>r. Ciano ve -A- v"tle ivi ma!fımat alm:ıktadıx. Te1: (3:j95 il>eışlaıımıştır. 
ettirmek isliyeeekler midir? Bn :meı.ika e!.çisL de hn= o~u hali- Şlrndi bu mah.iiller, &v;d - Ru- Cuınhuriye, gaızetesi neşriyat 
hedefler, şöylecn birkaç tane ..ı. loluk bir~ iu. üç bnçuk ııyda, de Du.çe ile ya?tı$\°ı miilikıat b!ı" men ııörüşmeleMın hyne!mi1el müdürü HJmıet Münif, vek.Li. a-
rak ileri sürülmüştü! yenmesinden ibaret ve te - saat 

10 
daılo'1<a aürmüstüır. vazi) eti hatta bk hai'..a<l:ın ev _ vtı:bıt İrfun ElnıID ile İbrnJıiııı 

1 
_ Ronıan_..•ft Beson.bya)'l fah~ lil.yik olıııuaa dahi - l>öyla vel tamamen dei'(i<tirec.:il;jni te- s A A y Hakkı K<ın:v<ıJ.ı ve ve.kili hazır bu. 

ve KJıradenlı; ~=ı. aııım1ı:... magrıır ve tehwtkaı- bir Lmmla Ma91<.'CM1, 16 <A.A.> - s..ı~ barüz ettiren ,,..lın;n. radyosuna Bugün ı · Sine masmda hınuvorıardı. 
Bulgaristan• Dolırncanm bir p-. kırılan prestiji tamire laıllnprm- yel.!>ıi mailıffü:x, SovoyQt mıııtlbuatl'- asla inaıun...m:ıJ;-tadırlar. Hakikat l1 Müdahil sıiat:Le aavacı m~ v-
~·C•ft• verdirerek Karadelıis Jaı.. yı, talıi1 ve suı%Ul" g3nnelı: 1iz:ım... run Fin _ Rus l!"'-fui ne'tire..'>i hak- t . b - .. 1_...,,, ~·· kiinde bulunan lbralun llakk.ı -·- dJ:r e:ı.se ugorUl'ID'l(!.,.u-:n n .... ı.oeo- a·· d .. . nın v...ı.;ı. müekkiıli.u.in ''"odit 
-- 1 -~.ı. Kösten•eye kııtlar lıı.. • ,__...,~,_.,, ........ ı~m· e ;~•'--..ıdn .,._ , __ ,_ fev'-·''de b'· e '--kl~ un en gur.e a:rtan lıır muv-:ıifalrlyetie devam edan Cb.ıU, .n.u. 
1 ,,..™ İn =ııı-'" ""-"'""'""' mCJıU."1U~ "'""'" """"" """"" .r s Y '-"' - ~ baldonda v~i rapordan dola.-
~ Bulpriataııla hemhncbıt bü.va:'=et~~g!:nu:ıe.~ fımlıı!in ihrn:"iei ~ıti:ııiıııı ~ J11€IDCr d lidi:rAlın .. Hiç ŞÜJJ'Dh'ale'siz Alman A &'~ \1 • yıl garez ve hır.s1aı t~lıır ediliniıı 

2 - Kaflaıs:radan Tllrldye w venmııyin, Sovyet Rusyamn ,,.,::::- bir saıfhaıyııgirdlğ1 ı:rukımü.nü ver- ~-;:osu ak~~~-- .rnıa propa- o duğun'U, isn.ıtların gayr: vaki. 
f:rnn yoluyla Irak,.. İnm petroi- riıı.e tabi bir llİ;ya!<et takip edı;: mehı'ledicr"Jer. g=.ua yapma ·wu.u. oiduj:wı..ı, ne;şı·edilen ve:,,.kzlar n 
lerine, İskonderun ve hmı. Jı.ör- yoksa lıali · h Bununlaıber:ıilı<ırııu dh...tde i.lA- Bu mahiol'erde şurası kayde - ınüekkill;.e a:ıt ohna lıg ıu, bu m:ıı arap ofo:r, eler- d'lmelı:tedc.r ki, Roman.v<ı politi- Şidulı ve müzi'kli sinema hari.1<.asıru gidiıp .;örüıı.ü:z. neşriyatıt.an sonra Ibrahim Huk-
fczlerlne kadar inııuık, kon Finlaın:tiyaya .kinıs..onin .- vıe edilmektedir: Bir cStalin sul- Baş rol kının .. -- ikası müniılli'llran 00. orta Avrup& lerdt·: yazılanıu hiı;b.:r s;ı;zet..,nin 

3 - Türlr.i.dan ve Efganistua- ranii vermemiş oldağmıu ve Sııv- 00• )'.>1'0l<t"amJ, bu sl.razct'.n en poEtiıkası değildir Bu politika BDil'lir se;li, Güz<.ti vıe şakralk Yıkhz ka.bul etmffiiı':ini süyLyerek n:w 
dan Rindiııtıuıa taarruz etme};, yeti.erin, d.ııha şubat ayında, FJıı,. :tıa1tim <prensllhi <>lmaclı: mciı.iıyclini Rom:ınyanın menfaatleri.il Kara.- J E A N E T T E Mı:c D O N A L D nurum tecz·y sile beralxr, 100 
Bunların bıızıl.ıı.n İakende.rvaıi t::,'"7a ile sulh yapmak için, muhaıfuza etmektedir. Bu sul'h den;,: ve Akden!zde seytıisclrillı. ve LEW AYNES ve dünyanın en büyük SEN"' m:K Orlc"'1t-:-aBI bin lira deı..,,rnde bir &diilll o 

eihaııclrhk prej luidir. So<gy<ıt ilterenln t&vassuUınu, !s'6dl- r>.rQO'famı, cenu.p(.a, o:ır.u.."m '(::ır- serbestliği i'e te1'.f eden bir ı»- 1Nivekn: FOKS .IT ı NAL , son iii"ny" ve harp h:wı>di:sleri müekkili.niıı uf.'r.ldığı "aram= 
devlet ııdamlaruıı.n hayalinden kini VQ İııxiliz • Fransız nsked al. Bu:goün saat 11 rle ten?!t1&th matine do'ayı 10 bin 1 ra ta<:>n na ıUt-
gcçse bil;ı, hayal ile halrib.t ua- yımlıınınm talın.kkuk ed _. . kide ga..~ w :,i:mal:i gaıilıld. Sctı,- litil.adır. Her lı ae Rcmanyarun mohın:nasıru ttedi. 
&illdald miiilWJ uçuruıııhın aşma- ~rünee, lıeınıın sulh aJ<dini. """f..: yelle- füıfüği cınıni:~ muıha-- menfaatleri Balkan m llctleri.;ıLln ~'.I_:_~~~~~~~':::~~~~~~~~!::~~~~~~~~~ Bunci.an so.nra sorgusu y.,pılan 
nın kolay ol:nadığııu onlıtr ela p. clh ettlğiııl u.ııutuyor. f.aza lhınrJsunda KrernLinin hisset.- menfaat1er"1e day.:uım 0·ktadır ve j .. f<aı>:eteni:n neşr yat müdürü Hıl:-
lirler. Sovyat!er, şillııılde, harpten 1ıii{i ni:zı>mun-d.anıınüllY2m1ıdi.-. .t.i'h.assa Ronıa!lyanm Tür! ·ye ile ~~m. l'1 il n ·u· f1 su JVJ ER s ı' nem~(! 1 n"a met Münif, l:,u ,.esU<aLn F,8• "'·"" Suvyetleı:e atfııdilcn bu proje- kurt~ur kurtulmaz, hemen ha.~ müruısebeLleri hiç lıı.r zaman .~i·~ UU" il sııU U :ııCııı hiçbir müta1ea cıcnncva._n et-
er ·~m , en wuu y......,.. ge em ır r e ırırışemezlCY. Ycıı.i ·: M" I ~1 • .., En giizel dekorlar :mısındu ve en mükemmel musikimizin teren- - "~"~ i 

.. de ....... -·-·-· 1 . ka b hn b . . " K r' çesma V"' Hal dikiı kadar samimi ve dootane ol- :meden n~•etmiş oldı.ı~""' V•'. 
Besarol1ya mes'el,,.; olabilir. l"a- b' harck > n ,. mamı,.ır. huııla.rın e;;asen tarıhe mal oıa-
kat Besarnltya nws'eles.iniu do ı.r et yapmak istiyorlarsa, Bükreş, 16 (A.A.) - Havas nüıııatı altında ~v:rilen cak ves.kalar buiundufıunu, Kon· 

Iüklcri ve bugünkü ahval ve ııe- d.un::ı zaif tarat!annı düzeltmi- Fin:Jla:nd:iıvayıa 7.{J['la kabu.l etti-- .Z~ ~ ~ dujtu iıcin bir gun ı:ıec aidıkl:ırıın kendine mah•no bir takım güç - hunun için hezırlll.ll.D)lyo, Kızıl-. k~ l ı su ! ar 1 i h 'J~ a ıaıjımsı bwriyor: A v ş yalının cevabını da taahhütlü ol-

rait içinde, marwr; kalaeoğı mü- ye, enip tnplanınıya ihtiyaç- ti •
1 

, k rileo sulh. Ramanvadu ron dare- ve almdığı zaman garetenin neş-
manaatlar vardm Bunlarm. tahli- lan vardır. Ya.lruz, bu yeni ha- Dul mruece de. ~siiır ıırıandırmı~<trr. s..ı~ il redilmis bulundu,'.(ıuıu, b.az~rnr4 
lini ba~ka bir yazıya bı.rakaralı: reltetin, •lmaldclti gibi tek ~ J hlyettM malıfilLer çok muhteriz ertesi günü yazdık.a"ııı. pu<..o-
bugün, Sovyetl&ıin yeni bir m&- na ~ küç!icill< Fiıılruıdiya ile . ~ ve Halkıı.l:ı gııol. vo.- daYranmaJda beraber, Finla;nMya •- la<rm val.oız küçii.k dei,!iL küçJ.k • 
ceraya at.ılacalr. vuiyett., olup ~ olduğu gibi karşı karşzy kıf sularıııııın kesilınıesi üzerine nm sı.ı.lhii kabul <~J'.n<.>si Alanan- Senenin en büyük, Tfrrk~e söı l!i ve "'pauyolca r.ırkılı fllmi ve büyük ol:mak üzere kaı-L\'ık bu. 
ıııadıkla:rını te"·"- etmek 

15
• ti"~ ıW nr.ı.hiyet•- ı. .. ı-·-a~..::n:U-!~ yanın Ba'kaniarda daha fazl.aı im- Baş Rolforde; Sevimli, şirin ve güzel İspanyol Yıldızı ~ bu bahiste o gunkü 

ruz. ~~ devlet adanılan da pekali mıştılk. kanlar verdiği mütaleasıru yüıı:üt.. 
1
. M p E R 

1 
o A R 6 E N T 

1 
N A 1(87.ete hacınlriın iıcı.batma göre 

<A.UI. , ~ "' A<U.W.lY --.- .,,.,.... ibir o:ık. şikiıy<öt.kır y~ğım y~ 

Sovy"t. Rusya büyük bir mem- bilirler. Sovyet Rnsyaya taarruz ımektedirler. hareket ed>L.,, ·ş bulunduğunu ooy-
lekettir. insan, »ilfilı malzeme ve edeeek yer ve vesile arıyaıı m"'" Seih:ri!rrtl:zde lbuluıınna-kta ol.an Bu mahfiller, Almanyamn. bi- l'em~. 
ham madde itibarile geniş kabi- t fikl ur Dahll:i:ye Vekili Failk Ö:zıtrıık da ta:raflaT üzerinde yem b.'v:- tazyi.Jı: Hgldm ic:a.bır.t diL~ündü ve i.s-
liyetlcre sahiptir a--- b~~Ia _ c . erin de, müdahale edeeelı.- .jcza etmek i~in Fi:nlandiy.adaıki bu 1 tild4ba müteallik ta:lebi.ı:ı v" isti-~ - len muluıkkııkllr B _._ vaıkıf sWı<rm 1ıeıkra:r iliyası ka!:ı:iıll • .., ' k d h f ,_ '--:rın henüz teşlıillıt itilıa.rile nok- • • u ..... Sovyot- mevsimsiz tulhten lsbi;ftade ede- nın o u ug"' uru nevaz spanyolca şarkılar ,,....... u.'USUSunun dava.run ~hi:ı«>-
san ve Uım vcriınde ulmadıki:ı:rı leri ;reni ve çok daha çetin hlr ohı'? dlimıadığınm bir 11!11 evvel oeğıini truımm etrnektedir:er. tb:ı.e 'l'Öre bi'fıhaıre düsil:nülınesi-
meydana çıkııııştı... mııcera,va wuııtıe atıı.-n.aktaıı teShı<t oı.unmasım i&tediği;nrlıın Siyasi mahfiller mnzatter oıa.. cana can katmaktadır. Son günlerden isti- nıı ve m=unun kenrumüdafa .... 

.. ı!~!':r~;!:~.0~0e;U::'i::_ 1 '!!nıe!!!!!!n!!led!!!!!!ece!!!!!!k!!:!m!!!:!!!üAB!!!h~im:!!!İD!!!!bİN!!!ir!!!u!!!;!!!~!!!~~iı;;;tll'~!9• ~une"' v:::.!~~~:!: cağını ümi!t ettikJ.,,~-~e m- fade ederek görmek fırsatını kaçırmayınız ~in as~: :~=ı~u ~~ 
li yorduğu meydandadır. 2t.'ll,0Ull ı ~, vakki ediyor[~ ve """"'ı = siya- ibraz etmesine ve da..ru.arın çok.-
kiııiıik insan zayiatı, billıassa en 16 M de hın: ıtım:ı1aııtı vapınışlanl.ll:. seiliııiını meı;rn metotlııırııı lı:4" D- Bugün saat ll de tenzillltiı matlıı.e lui(wıa bi.ıuıen dur~m 21 

i;ı ~·cHştir"1.nı·ş J...t'ıılarJ boşluk- art ihtifali Bu içt!'mad!ı Sulıar tdareei mü- re dıtlıa gakbe çaldığını söylü - • mart nerşeınbe günü =-t 16 ya 
lar husule gctinn.Lştir. 1~00 tank dü.-ij: Yusuıf Ziya dinlenmiştir. yorlar. ·--------------------------~W.!-~ıkine k&rar verdi 
700 tay;vare ful;rip olunnm:ı, a- (Ba.;tarafı 1 incick) Yusuıf Ziıva Kn~ ve Hal- So\')'etler Birliği, Finlandiya 'iip!llmZll• 
rim cephane o ımılwnıe sa.rfe- ~'-'·• ·· ,,.. "'' fl ==;or~u~ .. vesa ıınüesseseJe.. !tallı s-.ılaırırun ıg-O'yTl. mhhl o.Jıchık- yı silah.la rnai(üıp etmemiş, be:Jd 

G .. lmek, d ya doya ve Katıhncıya 
d·lnıi tir. Bunb- Sovyct l!usn ı.n .birar ,r;.ımcs.'lili 1ı.aızu- lbuhr la.rıru ve •bunlann tam.ii!e~ .Alnıany.a, tehdit yoluyl,ıı. sulhü 
gibi bır dc"d i hı dahi omuz ~il- ıı•~o.<lu. '-·' '-"-~t R 

1 
_, "'·--! ,_,_ -.· , .•. ,,,~. ~'"~·- "",,·n '""- zorla kauw e ...... ~, ~- umen 

'r.ı ece. ş yl T ''"ildir. Biıtön 1\1 -"'UH ·~= """'"""' •u, -· ... ""' 
1 ti zayi t hn;:icı; , Kudurdu - ı eraısını .t;ını saaıt 15 te şa!ıir vük Nr ıpaıraı·ıa '11'tİ''· c ~ll, roabiille.ri,so" ı.kluınlıJ.ık.larına rağ 

kım Meclisi i\zııcından Melııha Awıd- men, ordunun mulrnYemet vru:;i-
nun bir t:; zid nrı Ja meyda- , h l bu sıılnrı tekraır a·'.1II1akıta.rıs2; bu '.""'ın· a"en endi.,edc<l.ırler. 

kıut t k. s ruın e_yecon 1 hiır lıitaı;,. .. si file 'baş- _,"" 
na çı ır •, ovyct Jdnred· ı... , ~ 1 "·'- oaxa ile< .'3t'hir Su''U• mı. ço- ALMANY •"'TIN GAY1"<'+ 

1 
,..._'llJŞ,ır. "' :..ıa Aıvni:yi 13eyt)ğlu n .. n ~u 

lerinin bu bn iz le ve ıslııh et- Halkevıi. h'1 <:ıı Ekrem 'Thı>run lıi- <;a}ltıp h<'r eern~iıe yeniden çeŞ>- Londraı, 16 (A.A.) - Daily Tel.-
meıleıı yeni bir maceraya atıl- t:ııbesi tak.iıp c1ımlış ""'!bundan ooır ıınıder yapılmasının daha UıY!ZUll graph gaııc'.ccir.in Kooonlıag mtır 
rnak i tem"yecekl i •nuh~kalcı- ra Ü:niıv=İtletaılabesilııden.ibiriıılle cJncı0ım sövlarr.:iıstir. Nı !ti<ıede habin.iı yazıyor: 
lır. Çü>',l;i.i, Avrupruun imaline :ı.Tml!Ştır. Nuıtuklan müteak:lp meb'ııS!m'lllnrz \X> Voılır Sulaı- İı:J.a.. Buı:-I::nrJ:-n alır.an haberle-re gö-
s~ııı kalını!;, kuvveUeri mah- ı;.ktSJ.ge çelıeclcler kıonmuş ve u- ıresi müıiü.runlin bu :tTh:rilı.i mu.ve- re A.lm.ınyat>m Moskova sefiri 
dut ve yardım edilmcsl çok gü~ ı.:er; h.ındo,,, ı't'2llI1 ve ,,.,.,.__ Vorn.:er Sdıu e."1:beı:g 17 martta 

b 
""'""'""" fıık~r. 

ıı, uçuk m l~oııluk Fiıılandlya marşın.ıçııl!Jm~ oirmi.i:tre:ıe asker Binaaıııaleyh vakı.f eı.ıJnn Jh(ya Von Rı.blx' trop ile giırüşnııek ü-
ile bu 1.aıl#r uj!raşan Kızılordv, ha\raıya ili,; cl &teş etııniı;tli:. :sun- olıumııryacoık .ŞJ:ı.i& Suyu. ~ zer,. .BerlıWe ıı;dccektk. Pek yıır-

,.... ........,. =uor trnıbıp ,.eni besi.ıratla takviye oJıu,. .. _..,,,_. --'-'-'·-~-
y.ırdıın edilnıesı çok daha kola;r rezesl vemelııt.ı lilıednya,:ptığı bir n~. Du .!<arar·, 1ıetkık ,,., manyayı ..,....... """"-'~ 
ıaeınleketlerle mavafiakı) etlo geçit rooınt öle ma-es:lıne nitııır- •·~"'"' edilnek Ü2ero D""""~e .,.,_ mahrum edecek olan yeni bir ıı&-

G'ÜL EK lsTIYENLER 
BLi.g·Urı 

İPE 
ttnf.mas1nda dQnyi9 komlk•&r kralı 

LOREL - HARDl'nin 
TÜRKÇE SôZLO 

Z F 
h1mjni g&mel:ldirler, .A.ycca: Zengin ilaveler. 

Dikkat: Bu film yalnız Çarşamba akşamına kadar gösterilecektir. 

o 
dalıa büyük, daha kuvvetli w dan sonra as'kei '-"a, -"- _,.., 1 kında Sovyet emperyalli.mıiıııi.n Al 

döğii ecuk kudrette değildir. G""'- y"" wr....,,._.,_ ~ • ..,, =.......,,.. ~..,. nişleıne hareketine başlııın.osm- l?J 
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Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 171 

Hazreti Muhammed, taassubun, ve 
hurafelerin en büyük düşmanı idi 
~ela M.l+ımıe'I), bu _. 

· dl&ııiıı> - m..ı.t.ıl ...e rm ua•••v -... 
meıa·" bir ~ alan (ııpcr) u 
cı.a., _.. meaM'iti ~tav
lliye~· . 

(Çcx:u:ldllannıu .00. ~ 
.. <* ~ öğldiniz.) . . 

(Silah 1nıl lannıayı Öğrenlll,,._ 

Zira ısilıMıl:a oynaııdt, Q'ı-ımlann 
tD m.Hwıla"ııfür,) , 

(finwatindn 11'"/~ ®dcI11, 
Cllad Qıala:r hırnrlııdır .) 
(~ edenb. oroç ııutao

ta:r .kadar sevaba na.il o1urllat".) 
(Seyalıııt ~ ki, vücudı.ınuz 

mı->. mıJrın!Z tıol olsun.) 

* (Hezretl M\lbıımıııed)' cııbM-
ne ıtaaıııııUbun. bumfelerin, bırtıl 

; adlann sı 'büyük dı\şmarıı • 
eli. Bu bıa.dkır lbEl1r.lama, 1$11 & 

ıınh11eri wrdi; 
~ krlıly-1.Jk tffebJliuiz. 

DJıni, retınl~ aıt.lı 
ııöyleyimz. Biç lrimooyi, ~ 
mevinl:z.) 

(Dy Nas!_ IW '9Yde ~ 
ıtti _.,.ıet'te de ttidall cmıettntt. 
MeW denıııcelt Oeı ""'°6 ibadete 
ldüA~ giiollıeımdt del nm
'Nfık ~.) 

(Geceleri ııat>ahlıara bdllr iba
det eden öy)e imanlar vanlr ki, 
~ ltaımıtktaın başka hiç 
b>r eeY bıııııDmış o)ma:ıı\ar. Bir 
çok aruç tıı(anlar da vııırdır lııi. 
beyhude yere """1tt:ı!e•iıni, 8Ç l:n
ram lar.) 

:a-ıJü .Jilltoren'l Efeırıdimm. Wt
dir ?e hürmetle yfid elımiııı. .• (l/ ie
danm~""" faz>le'..i) ndan~ 
ita :triç bir (dili) tammıyaın bu bfır.. 
yük :r.a.t: 
· - E«er, bb- (d i:n) kabul eısey.. 
odiın,h!<::~ ki müslürnan er 
lıurdurn. 

Diyecek kadar, miislii:ma;ııleğa 
bayranhk~. 

V&ter, llll"~ ıa-nıbu
ııa ka.pılaz;ık, ıı;erek Raıu.lü Er<
reın El'eiılbnrlze ve gerek islami
yefo it'Uralarda ~ulıman mcın.fa.. 
~ paıpazlıarla müıcaıdemye 
gi:ri~l~t.ir. y az.drkı l>ir <pk ya
nlar ve $l.i:rlerle <mU.arı ~ahlar 
'Ve ~ etıınıi.$tlr. BiJıhassa şun
llttr, l!Ol1 derecede< wzJh ve dlkka.
ti calipt!r. 

(Volıltt) diyu- 10: 
(Si:ze sôylüyon.ml e.\'" ~ ••• 

.Aıbı:mııklarl •• Di,l!er cırhiD•ri:n 11&;,
Wneo kapt'!arak, ,(M'ulumıımıfıd) 
in v"' OOOll dininin (şehvet) e iı!i
tm.t e1Jt:iğine ~ ohıyı:nsunuz. 
Bu :ı:e}ud)ınız, yanlış Ve batı:Jdır. 
:sa- ""* eeyJı:..orde dliuğu gitıS, 
bunda d:ı &izi aolkla~ .• 

(Dy Rahipler .• Ev keşi(ı)ı!r_ Ey 
cıaıııızlıırl.. Si:zc ııoıruyorum. •• 
tPuhlz) in [l J temmuz ayırııa 
lıe6adüf ~ vak.it.. sabaıM;m aık
ııımıa ~' !Jll ael<G: saat sizi, 
b:ıc m JJeY y~mye, biç hlr şey 
iQm<miye icbar etaeler ••. Sizi. lru
mardan ve sarl>oş!U1lt'tan men ey
lmcler •• A~ gibi yarııınak:ta cım 
sırhr-alarda (Hac) etmek m<d:ıuri
y~ kıılısarııı: .. Varidaiı.nrmı :ı;.. 

B" R s A 
ANK ARA 
16. 8· 1940 ........ 

l Sterlin 5.%375 
100 Dola- 180.19 
100 Frc. 2.9726 
100 Liret '1.175 
100 İSVJÇl'e :Fn!. 29.3425 
100 Florin 00.1611 
100 Rayi.ı;nınrk 
100 BelRa ~1925 
100 Drahml O.B'I 
100 Leva l. '!'050 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta :t'!.5~ 
100 Zlo · 
100 'Pe~ 2'5.~ 
100 Lev (),6225 
100 Dinar 3.295 
100 Yen 33.11 
100 .İ.sve.; Kr. 31.082!> 
100 Rubl" 

Esham V'e Tun'ilat 
Erıranf 20.-
Sivas - , urum 6 19.35 

- - --- --
l'AKYIM ve H YA 

17 Mart 
PAZAR 

Hicri: 1359 Rumi: ll56 
3 üncü ay Gii11: 77 i\lart i 
Sefer. 7 Kasım· 131 
Güneş: 6,11 Akşam; 18,17 
Öğle: ll,23 Yatsı: 19.47 
İkindi: 15,45 İmı;'1k: 4..32 

HAVA VAZ.IY.t:Tt -
Dün İstaobulda hava ka;ıah 

<çıe fasılasız y.ıı#Jlurlu ge.çnıJş, rüz. 
ıtar şiımilı:icn ~ metre hızla es
mt,"f,i:r. Saaıt 11 oo hava tazyiki 
l<r.!Ö,4 mflibar idi. Sühımet en 
yüksek 13,9 ...., en di4ili<. 1,8 san
tigrat kaydedilmiştir. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektö.ril: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

iKDAM 

o 
Mektep maçları 

Hayriye - Pertevniyali ve Hay
darpaşa İstanbulu yendiler 

istaPb..l M-uf Müdlirlükü tır 
nı!ındı.m mt>k'kpJ..r aril&llda U
tip eIDlsı. $'& maı:la.rına dün ha
'VatJ•n yaı)nurlu a1ıınaısına rağ
men Taksmı stadında devam mil
miı><trr. Şeref ıf.edr.da yaprl:ma
El ioWeden •nadaT hıı:kun lerin 
~lirııane61 yüziindcn yaptl.amar 
cı.ı=:ltır . 

HAYRIYE-PERTEVNlYAL 
Taksim stOOınxia günün bi.ri!ı

ei maçı 'fanitın id.a.res.i:nde Hay
r.iye ile Pcl".llvneynl ~ele:ıi aıra
ınıı.da ~lf>!ıı. 

Jl.f.iisabaka Ha.vriyenin h:ikim:iı
!Y'Lti altında b:Jıılamış w 13 Ü.'l'lr 
cü daki.kadıı. Kadir 6::)tı bir şfillc 
takmunm ilik ~'ünü yaj]l!lıştır. 
iBuna :Port.evnival canlı :;Jn:r.lal'
la mu.KıiıEıle E".ıınl$ ve deovronin 
sonlarına doi>ru kı>7.aııiliklan bı.r 
~ıdaııı. ":ıtuUkları gı:ılle mu
katıel<eı e.!mlşlardir. Neticede mü
sıibaıl<a l>-l llayriyenin g:ılclıe
ciıvle niha'yetheııın:iMi". 

HAYDARPAŞA - lSTANBUL 
Günün ısoın ve :nıühlm ııııaıçı ha

kem .Aılmrt Adem.in idaresinde 
ıH~ •lıe 1~! lıi6(l<ri 
ar.ıcmda yaoılırı:ııııb.r. 

Müsalbaku Haydaxıp;ıı;nın U.>
Wn<üiı'ii il:· baŞlcnuştır. tıı..ıc da'ki
kadamı itJbren İstaı:ılbul 10ı9e.;ini 
tazvi.k eden HllY'W paşalı.loır ilk 
_,,l!ıerinJ 5 :inci dakikada salt io
Jeri.nln y avsş blır şütiylıe J<a:t:-..:n -
dı'...:. Pacla :ya~ur.dıın bir ça
mur dı::eyam bal'ne ~ ısa:hada 
~P lrontro!ü im!:.;lnsız!amnış ve 

bu yüz.d~ ~a blT k&- dl'>
~ h&linde devam~- Nc
ıtia.:dc ıruıı; ~1 İstanbul lisesinln 
maılluhlvıeti ilıe n:ih~<.'1. btılrnll& 
tıır. . 

Hakem Adnan Akın 
cezaya itiraz ediyor 
4 ~aıf;ta Tamm stadında ay

ıııman Gal..tasaray -~tsş ma
c;ında-ıı ..onra i<ıt.anb·Jl il:ıölflesi ha.
l«tn k<l'r:iıtE>.iini.n l:arııırmıa rağ -

men Ankarııd:m ııönderilen Sadi 
Ka:rsanın t.dı:k.&:ıtı ile bi<' nrev

ııiıın mil~:ı;ba obcı)4'ottı ile cezalan
dırılan tıakC!l'l Adnan Akın dün 
mam bez.ı.rl.adıi! t • ozmt böl
~ ııu.kem .kOI'tl1e;i vamt:ısl;;"'-' 

federasyon ve ~ .hakem iu>
mit.esine tevdi e'!ıırı!.<f.ir. İtiraz 
üç noktadaa:ı kararın ~ma& 

ıim'oettii!i yolundadır. ~e ha,. 

kem .k.<ıım±1 si lk.enıd1 ııaıza.rını da 
wave ederdk Ankaraya ııönder>
mistir. 

Orjinal turnuva 
Bu c.hJı TaJrniıın stadında Ga

la:t.asaray, Pere., .Şişli ve KU!1t:u -
kıs kuliiıı>?eti lıik defa olarak ter-
tip d!unan lb:!r turnuva maçı ya
pacakL'lrdır. 

17-MARTlNt 
• 

TESİ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA. 
TIZMA, SOGUK ALGINLIGI 

ve büiün ağnlarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Maarif Vekilliğinden 
1 - 22".f.l S;J(>"r.;. kanunun tatbikine dair olan Wima:tn:"'n -ve ııö-

11'-> ol1ta ti.,..rc.t olmilarımn 1 inci, •ı r.ci, 3 üncü ve 4 üncü sınıfları 
~ di'•r:t cil.ttbı an fü<"Şekkil bir c.Büro Knmersiyah kitabı y:ızı.J,. 
ınası müsa'balrnya lronuJm~u:r. 

2 - Müs~baka müddeti 12./IV /940 tari.Jlirı.dm ba.imnu1t ve 
12/ll/941 çarşamba giiıı>ü akşamı IY1tımefk ~ on av•dır. 

3 - Miiııab:ı.kaya işt!rake k:ı.r:ıx 'Verenler 12/Xl/1940 :salı günü sa
at 15,30 a kaıda:r bh- d.iı1:1k<:c ile Maarif Ve.killii(iD. mür~caat ederek 
bu müsaıbakaya <1i.receici:.."I' dtıfter:ine ad1annı yaıt.dırarak bir numa
ra ~al<'lardır. Müsabakaya gio<en!erin ya:zıdıkları kitapları 12/Jl/ 
1941 çarşamba günü akşamı sa.art. 17,30 a ikadar Maarif Vckiilliği 
N<lşriyet Müdürlüğüne tesl:iıın etm,Jcri wya ı;öndıeııme.lıcri ~a.""'1tır. 

4 - Müsa:balcııda birinciliği U<aunarı kitaop se-risi üç yıl süre He 
okullarda ".Jkutulscak ve ıınoollifine ber yıl ~in 2400 llra tcli.f hak.' 
re.ıli.lccekltir. :tkinci çıkan kilııp eerisill!i yazıuı3 b.i!r defaya mahsus 
dhııak fu:ere ıbirincinin müellifine veriJenlıı bir yı.lll'ıl!ı rellifaıt ola
ra!k verile<.'e'ktir. 

(Din lıılletioie - yeni, fazla 
taasııup:a - iliallllan :barlıer ediniz. 
GecııniıŞ de\>'irlem<> ibazı ~. 
bu yilııden ırıehroluo gi'm~'kır -
dlr.) 

akslyüzdeüti~ğunufukar~ c::================================~-~·-===~· ya (""'1<A<t) ... erl!dt üzericlae 

On beşer dıık.iokal:ık iki baıia
!)"Jllldan ibaret bu}unaıı bu mru;
mm sonunda bı:ıiooiye bir lru.pa 
l\'Wil~. 

5 - !.fosabaJmya girkckluin _..rı<'Tini üçe· nü a olmak tize. 
ne ımakhıe ile ve 'ka.l(ıtlarm ya(lruz birer yüzüne ya.zı}rnt!; olaTak Ma
arif Vekilliği Neşrivat Müdüıı1üğiine mıı.lrhuz muka.bi'ind., verme
leri veya ,11ilıı<V!ımıelerl JfıZL'lldıı'. K.rt.alba konulacak 11aıim, şekil, 
gra'.fiildetr vesairenin a.~ıllaıının yaılnız bu nüslıalaı'<lan ·birine \"E! yer
!erlne konuhnuş ıbulunması kafidir. (İsl:fmı elini. mııt:iıı. bi:r -

~- Omm dalhiJim<ie, 
ntk ile yürüyünüz. Kendi.nlrııe, 
ıtaka'tlru:ıdan fıı:ııla tbadat yülııkıt
ımevinh.) 

(Kıibi:ı1ler üııEırıiıxle mE6dd. ya
panl:ııra vıe l<aıııdll yııkanl.a.ra, A'l
Wı lılnet etsl.n.) 

(Sewııba • 1 ıeoq'tiz diye, laıbİI'-
1er (rzcrincJ.eo lrurlban ,k....,,.q, v.ı 
~ nezinlıeıde lbulunanJı. o ne
mleri lf a etme!<, mJısiyett.lır. MA
~Elti mü«kil oı.ı.ı nem ~ 
gotimıtık, caiz d-:f'Alir.) 

(Mııskaılar 'lalımırk, naur boo
cıuklan aısrruılt, dm ve büyü yap
tırmak, Allııllııa ~. 

(Hurata.ta itikaıd iıu&usımda 
i.srar edenler, küfür dereoesi.ne 
d~ Wıl• · "''maruz kahr
w.) 

HJcretin l O uncu 8l!l!ıemnde mö
Mın bir vıılk'a cıiklu .•. Resulü Ek
ıııaın Efendimi:ııin aon deıoc-ede 
8)YdJIUeri biridlt ~ ~ 
(:1imalıim) lnw!at~gün.gü
IM!Ş tutuııdu. •. Batıl ıltllradlımı. Jı:a.. 
sıtlanlar, tıu -=avt ·hAıdiıseyl, }b. 
rııılımiın vefatına ve ilıesulü Ek
roın Ekındimiızin ~ tnım
l:Ondı: ie'eıl n.... 1''.ııkat Rıesulil 
Ekrem, demlll bu WM»inkr o. 
nüne geçtıt: 

- Güneş ile ;ry, Cenabı He.k
lon lııiı .Aydidir, Onlar, bj,ç ün
&enln havaıt vevahu:t rnEKrı.a:tm
.cı.m muı-ısir o.larak lcfısU:f ., 
buıula~ 

Diwrok, lba1.1n batıl flıi.kıırla b
pdnı:ıtkta.n men etti. 

* (HAZRETİ ?.IDHA:l'r!MED) HAiK-
ıKINDA AVRUPANIN <BAZI BÜ
Ytl'K ADAMLA1U NE DÜŞtlN
MÜŞLER, NE SÖYLE.!ıı:tŞLER!. 

Gaııp ilim ve irfsn "1emin'n en 
büvük b~ olan (Vc»
•l, Yll!r.dı(tı 89erlenlıcı daiıına 

(farz) oısa.. On iki bn aknak 
mııtalmız ioken, ~ .. 
dedi, d6nle tenzil edilie •. lı-f ile 
&öyılıeyinjrz, ııirLi böyle bir (~ 
m ah:kfanJna ~medbur eden 
(din) e (~) ~ cesa-
ret ed;.bil4r ov.:ni:z?. 

Gene (Volt.er) <liy•r iri: 
İ<;imtzde, (Qrur'Bfl) a vakıf er 

lan ıil.im '9'e edip lx'ı<: aaxhr. v .. 
k4l' aliuklannı iddia edenler de, 
ya te.assuiba ca.pı:La:rııık veyaiıı.rt 
papazlann ( sfarozl lan:ndan Jror. 
kıralı:, (Urur'm:ı) m miindeın>atı 
ıhakkmda y..ıa.zı, ~ ve gWünç 
'lei'si:rl.ercb bulı.nnuşlardır. Haıt
ıta. [ılWi'' an) da münderiç olıruya.n 
b?r sürü sa;,mal.ırrı, o büyük ki
ıtaha istfn ;wf siecek karl8'l' h1llımz
lwa k~Jl:ınışlerdır. Bunlar, aciz 
?C :z::!letlııı biııeır ifaıdeıskfu. 

.('l'iirlcler ve müslümanlar, (İ&
taıllml) u a:lar • yf')li. w parlak 
bir devir aıt....kts.ıı ooıını. bunlar:ı 
muıkawmet w <rr.uka'beleden Aciz 
5calaıı oıılhil """ ll!utaaıl;ııp turi&
tıyanlar, ~est papazlar, 
müs)ümaııl&rı ma:rıen metlOJ> e~ 
meyi diiışüı:ıdüler. OnlM hll'.1<
kıoda cildleır do.luôu eserler ya
zank, biitiln dünyayı Ol'.l:arın a.
~e lnçlnrtmak ıçin ~ 00.. 
eıuna ııilYI'Bt ı:ıfülı:ruller .. E:ııcüm
)e, (Muhmmıed) in. .kadıd!<.n 
( aicıl ve .ldrıık sa\ı~b olı'.nıyan 
mahllıJtlM) n~·le b~ıf::ma .. 
Mfu;lüman 'kadınlanmn ikMff'S',.. 
nJn (esir) olduklanıı.ı .. Ve bu 
esirlerin (dünytı) d:ı hic 'b;r mM, 
eşya ve eıru&ke tesahüı:ı iddia o;.. 
~gibi , (alıı-.Jt} de 
de (Cennet) e ıriım; k haıkıkma 

malik bulummyacaklz.rına :bir 
aytllll'Ulan yıılanlm-, 'POk çc. .. sa! 
iı:ııdmları.ınl7.la caılıil insanlaıımı
zı aıldatıibüml; h-. Fak.at U'.lil· 

l;;.r:ın hi.ç llıiri dr$u •le~ir. Ha
ka.kitc 'Vasıl o1lrnak ist:iyıınJc-r, 

lfl.:4"'1 7 AR.11/ll'IDE Tflf'Alt VG 

+IAC C~Ct 1~1.111 
Valide Sulwı, sm1iDe bı.nıtb

itı yerden devam etti: 
- EveL Bana am lra,ydwın:z 

Beni elde etmek istedlııiz. Bu 
maksadmndan dolayı ııizi llUQl.u 
görmüyorum. Bil:Aklş gösterdi -
ı:mı bu zek.A eserinden ~ 
ısi2i tebrik We ederim. 

Bu sözlAır lturnaz Ali bin 1;a.. 
nı:n üzerinde endişe ... erici bi.- te
sir yapU. Ş:mdi :Mti canbaz bir 
tı>te oynamıy& başlıım~ 

Sittl Zübeyde devam etti: 
- Yalım, bu zekfullzı benim 

ve ol!hımun aaltaııatı aleyl:ı.inde 
,\ııllMvl~mz gün keııdiniz;i mab
.o!mıış aay~ 

- Allah .. terıneCı sn.ita -
nmı.. Böyle nankör fikir ve dü.
tıüııcelerden tamamen uaak • 
tır. lleıı yalı>a.. 

Tefrika : 168 - -
- Ewt, m yalnı.z eski ı;alta -

ıııat ve nüfuzıınnzu el.de etmek 
isti;rommuı: Ve bun& nail olmak 
1ç:.n de eVYe14 beni elde etmek 
bk.ri.ııi Riideyorsunııı: plinmı:ı fe
na değl,L Fakat bu maks•dınım 
beni elde etmedl'.n de erebilir • 
siniz. ~t gıbi b:r ha~
fenin koynunda. yıllarca kalıruş 
olan bir kadım kolay kolay Bize 
teslim olacak zannetmekle bir ha
ta ·işlediniz. Mamnaf:h hakkım
dırki b.Werinlzi biısbü tün muka
belealz de bı:rak:mıyacağım. Yal
nız biır tartım var ... 

Ali bi:n İsa kudunm:ıı; e:ibi llO>
ludıı: 

- Söyleyın.. Söyleyin.. Şlll"h
nm peıp,...., bblled.Uyorum. 

- Şartım fil.·. ~um Halife 
ol®. Onun dilşmeo1arı pek ÇQ)t_. 

(Kur'an) m bu b:ı»taki (§yet)· 
Jıeı.iııi bilip öğrEnneiidi.r.) 

Voltar, (Hazreti Mırlıamrnı<d) 
ve (iısliımivet) leh.inde sözler söy
m.eıkle &Çııirtao açığa ( ins~at 
ve f.ı::il<>.t) i müıdafaa etıın.işti. O, 
bu vüın·~, h•r çok nıü.ta.aıı;ın pa
pazların ve cahil hs.!kın hiıcuım
Jarına ujtra.dı; fak.at bu (dogruluk 
mücıııdelesi) nden vaz l<"ÇIT!edi. 
Bunun lc;iıJdir ld, (Vikw ll~o) 
Vol.ter be.kkında lrad ~ bir 
ouUrunun llOtlund~ '. 

- Ey Volter!.. &-n, llısanlarm 
haklarını müdafaa Eltmek için ır 
Ulıdığırı davayı tamamtyle ka
zarclın .. Ey koca adam! .. Namın 
elıediyyaı muhterem olsun. 

Diye, onım büyük kmıi.ni teb -
cil etil. 

* !BJtarı;d1ıt!ı ilıe gaıl'p lliınleri 
arııosında. ı...ma.yüz etmiş olan İn
~ii!it ınOOsırrir~ ( C.ooı 
Di.veıııpar1) y~ k.ltaı'bln ÜÇÜD

cii .kımıma. "1 cümleıleııi ka:Ydet· 
mi~: 

r(Mulı:ı.mıned) in, her türlıü 
hmıtan ;zade o1du;;'Unu, hay2h -
nm büt!irı ııeraJ.ti l:Jbat e:.mek
tec:lir. Bu hak!ka.t billı-a su
nunla r.:ıbiWr ki.. (Muhlıımmed), 
d1u.inıl Ar.aıbi:itaııın her tarafında 
ıtamaımiyje iı:ôkleŞl;'.r.miş ve lıer 
taralt:ı budır".su:z lblr lrudral ih
raz ey'Jeınjş alıduıto~ ha.J.dtl, ô yük
"61< m<."Vki~ "8ıbsan kat'fy_voen 
ô.sti:f&<!"' S:ınwııniş. .. Öiiineeyc Jra
daa:. ıhayaotırun sedelif(ini değiş
tiı=:ııırletir.] 

(Muhıııramed, hlç m r ıııman 
(.hıBaııllaınıı ~ık>ntl ) yırraıdJ,J,. 
mJB ~u idd.a etımEmi::, .. B;.. 
ll!<is. daima büvük !J\T WvW.U 
~ererek: ellen de ı;izlıı l(>bi btr 
imoomı• demiştir.) 
~ y6kd.I~ itle mu

haıd:ıe etmElll.'l~ o:l!m mu'ltatt!' ka
tıiilelarle me6kundu .. Muhammed, 

tur. Ve bunların en ba.?1nda da 
kardeşi Me'mun va.rdrr. Maama
fih Me'mun &imdil:lık oğluma 
ka.r:,ı kötü b:r niyet.Le hareket et
miyor. Ancak vezir Fadldır ki, 
bu saltanatı devlnnek lst!~. 
Ali b:a:ı !sanm ıııözleri tıe?inçle 
parladı. 

Valide Sultamn demek veziri
ne itimadı kalın•mıştı.. :Btı onun 
için bir ilklıal vesilesiydi 

- Ben, dedi Esasen (Faıdl bm 
Sühel) in sadakstinclen öteden -
beri silphe etmekte idim .. 

Valide Sultanın duda.klıınnda 
kurnaz bir t~essüm yer buldu. 

- Ben, ded:, oglwmm vezııi 
Faıdl bin .Sühelden değil, Me'ınu
mın vez.iri Fa.dl bin Rebiden bah
sediyorum. Bu adam ı;ok kurnM
dır. Eı:ter aadıııkatle hizmet ede
ceğinden emin olsaydmı onu oğ
luma vezir y...,ardnn. Fakat o 
Me'mıma- ~ biır köpek s::da
kati ile haklıdır. Onun ortadan 
kallrtıj!ı, kaldınldığı ı:ün lte.ııdi
ni ikbal merdiveninin en üstün
de görebilirsin. O Horasandadır. 
Siz de vııktile uzun müddet Her 
reeanla hliıkiın mevlkiıde bulun
dunuz. Burada ve oımda kendini-

•--·- - . 

lbıı.:ııbrı birl€Ş'..irdi. (Küi) iıal:i
oe .:etird.i. Onlan, '.ek hlr isim 
etrafında ıtnphyarak maddi ve 
mııııevi riyaısatlerini 00!"~ ei
ti. Böyılece, o vahı.;Eıt ülkesi.ne 
wfu vıc sük1lıı lbiıhooyılcii... (Mu
h<ııın:ıned) in bu hllrelocıti, nası.! o
lur da (şahsi tı.ırs) 'lıtaakki edi-
11ebllir. o, ~ bir tamootıı.en 
rook u.zallt ve taınaıniyle aza.de
dir .. 

[ (Mubammed) in öı{ri!löı'ti şe<y· 
>er; insanları bırlb1:rilerirıe klll'Şl 
~ edroıkleri dı.arekıJWcııden_ 
Onlan nizaıın eJtma alan ıb;z;!et
Jr.irane usul ve kall!elerdcn .. Ve 
nihayet, (din kanwıhırı) ~dilini 
ala.n (ahlmd vaızifeleır) d8ll mil
rekkept?r, (Kur'an), ohu vaız:iıfale
ri Myrete sayan bir be-15.ı{a;t ve 
israr ile ifade e1ıınelotıedir. Bu ci
lhet o ol<ııdar açık ve ııarihıdfr kıl 
:iı<Mıııriyetin erı mirtılılıs düşın.anla.
:n tıı.ro, lbu büvük ıtııııl<i.Jcaü itiraf
.tan q:fil.nanelidi.r.] 

[1] Hıristiyanlıınn (perlılz) 
leri. 

* Mulı'.erem a'kuyucularnn!_ Bı> 
nııda, bu Y8'lllar:ıma hiıta.m veri
)'l'.>TIJID. Ve şu lrel:imeler.i yazar
ken, - bu 1.efrikanı:n dctl.-e2ll e't.
tiği müddet zarlında - ~r<Jı: 
mektupıı.ri;*. ve .ıı:arek bizzat i
!kamelo;Mımıa k.adar gelm$ zah-
111'-"ti.ııe ka;'Ji.ruırak f:(OO!mdilcleri 
ıiltJ:fa.>tılsıla beni ~ 00- mı.rh
>terem 7-<Va.ta, aktı<:n lıe:şc!l<kür
leriııni a,r:ııectiyu:'tm1. 

Aru:aık bu JayıntJtJ'i 1."eŞVikJer 
HYl·sir.ık• iiııma.J.Jıne anuvafiak 
o.lrl:ıı,~um w vv..l:ınmla. (Haae
~i M llihL"".mled) i g~nç ve yc.n.i 
nesle t.-ını1.e!bilıniY'f' mııvafl'ak ol
dllltl'.sa. cldıdr,,, hat.'ltiya;rıım. 

-BİTTİ
ZlYAŞAKIR 
14 Mart 1940 

ÇENf3ERL1TAŞ 

ze emin adamlar:ıruz olduğunu bi 
liyorum. Fadl bin Rebi! ortadan 
kaldırmak sizin için çok kolay
dıı:. 

Ali b!ıı İsa, S.ti Zübcydenin 
a.;ılt olar.ı.k izhar ett.l~i maJ<ııach 
qrşısında, bu kadının yüksek 
zekhnu b.lr daha ~ fınıaıt 
buldu. 

Evet... Bu ıunda saltanatın en 
buyük düşınıaru Me'm1JJ1un vezi.. 
ri olan Fadldı. 

Me'mun hatti velı&ht.likten is
tifa b!!e etıruyc h<12ır olabil:i!"di. 
Fakıit Fadl, bu aonnıdan müslü
man olan kurna2 ad11m buna md
ni oluvordu. 

- Ha.kmız var .Sul•anım, de
di Ben de sizin~· düşündüm .. 
Kendi ikbalinµ de.itil bana karı;ı 
en büyük iyilijti y pmış, Harunür
reşıd:n veıdijtl çiddetli emre rağ
men beni zind= atn.auıış olan 
Emlrfümüminin Muh~üle
mln Hazretlerinin saltanat ve 
eevketini d~iiııdllm. Ku= roa 
hareket lüzumunu hissettim. Her 
rasana kendi adamla.rundan b!- 1 
riDi yolladım. Bu adımı, Fadl bin ı 
Rebiin Bajtdeıttaki gjz)j teşkil!tı
ııa giımiye muvaffak olmuş ve 

Bu maçlar eu su:reli!ıe terıti'R e
dihniştir: 

Kurtu.ıu.~ - Gıdaıta.setay 

Pera- Şişli 

Xurt:uılı.r.ı - Pera 
Galata.saray • Şişli 
Kurtuıluş - Şişli 

Gal~a.y - Pera 

Saat 
9,30 

10 
10,30 
11,30 

12.-
13.-

Bugünkü Maçlar 
TAKSIM STADI: 

Beyıkoz - 'lb~ 
FENER STADI: 

Davutpa.'ja - G. GellQller 
Fener - İstanbulsp0r 
ŞEREJ!' STADI:. 

Kul'l:ııluış - Eyüp 
Aıl:mdar - 'KaJ.eı 
Anad.olu<h~ - Anadolu 

So"t 
16 

12 
16 

12 
14 
Hl 

istanbul Asli11e 9 U11CU IIukuk 
Hôkirııliıiinden: 

Ziihtiye .ta.rafmdaıı kocası bu
ikıılar1' An'takıyaıda .Aıııııııir :;~· .e
ma.sı s:ı..'1.ibi Hacı Kimıili.n yanın
da mü.st.ahdonı .Mustafa M.ormi 
aıleyniıııc ma:lıkemoırin 39/111 No. 
El ile aqmı.ş oldui(ıı lxıoşanma da
yasının yııq>ıdarı muhakemESind.? 
ııııfu.!.<lıtıaile<ylhin ikarn~<i:lu meç
ılıul olımıasma ;biruı.en iıl>aruın tEıbli

6 - Müsablllkaya giren<kr'..n eser miiswddeleı-}ylc birlilkte, eser
kri ka.bı.tl edildiği takdirde eMrforini ilfuı. e<liolen toli! lh;ı.kkı mulm
bilinde ve her türlü tasr.rruf ha:kkınıda vaz ge~k M.1arif Vckilli
{(ine üç V1Lhk bi.r OOvıre i<;'ll1 terk etttldEırin1 ve klt<ı!bın o devre IGin
deki her bası!l:ı.<;JJUn son tashilılerın!n Jı:en<lil<ri v-·a kemrli mes'uli
yetlıeıri altını:!a tayin odecokleri di~ bir zat ıtaralınd'n y-;ılacağı
ru ,l?i:imerir ooterlikten ,tas<J;kli bir tea.bhüt sen«li 'VCiırrJ • ; de la
zmııdır 

7 - Kitaplarda bırlunması !Azım ı;:e!cn ped goj;k v +<'' nik v:ı
stfları ızöst<ıren şırııfm<ı.me He ıı.oterliğe tasdik r.~t irilecc '> teahhiit se
nedinin fomnfilü Maarif V..ıdllifıi Neşriyat Müdürlügünden a!ını;bi,. 
li:r. Mektup!a isti.vnlt.'!'İn bir kuruı;luk poo'.a pulwıu da birlf te gi:in-
demıekd icaobc-<ler. (1149) (1830) 
---··-·--------------- ----· -

Sultanahmet 5 i'llCi Sulh Hu
kuk Hıikimliğ:nden: 

İ'St:ı.nfbul Gedikpaşa Kadirga 
Bosta.ıua.l'i rnnh .. 11:siıı~ Kiıtip 
Smn caddesim.ie 18 nUMl&:ral• ha
nede mırkmı iiken ölen ve ter•. lw· 
sino ma:.'ıkoır.omi>N" ellmnmuıı 
oları Kiimürcü Mtitı..'lıech? bon;lu 
va rr.tımaiilıcJ"hten alacnlclı olan
larm i':ibu i.Jan ta:riı."ılrıd-en itiıb:ı.

ren 'b:iı· wY içln<le İstanbul Di'Van
'Y ilundaki :m !lkemen1i2ıe liL"Ur 
•mu tr..lıra<!aa.hları ruzumu kanu
nu one<leninin G61 inci ına:ddcsinc 
tev<'..ikan ruıı ohınup ~esi tak-
dirde l!'l"ı.'2.:l<Ur rk21J.un1ın 569 uncu 
madıde·sine tctvfikan :ı:laca:lzkırı..'11 
bu ır.üdrlet zarfoıda ynroır.rna
varuar m!.rnscıyı. ne ı;:Jısen ve ne 
de ıtcrelw:ve ivA'1rf9'..:n ıt.akip ede-
mezler. (25377 J 

Çocuk HekİTni 

Dr. Ahmat Akkoyun'u 
TaksiJn..Taliıuhanc Palas No. 4 
Paznrdsn n1oarlu hıı.~r gün saat 
15 den sonra, Tel: •10127 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEl'EBAŞI DRA.'1 
KISMINDA 

17/3/940 PAZAR gündüz 
Saat 15,30 d.:ı. 
O KADIN 

17/3/940 PAZAR l(iinii ak.~a:mı 
Saat W,30 da 
O KADIN 

it~ yapılıınaısma ve ırnüdıık:!aley- Eml Kirahk Otel 1111!1 
lıiıı esas davaya kar<ı 20 f{l.lll zar-

* İSTİKLAi, CADDE'!t 
K O ;.ı E n t K l S M I ~ D A 

17/3/94-0 PAZAR ~ün<lüz fında oevao ı.ı..'mlwine ve taraıl'- Sirkeciric Tramvay caddesin-
ılaruı 27 /~/!!40 saat 9,30 <kı ma.h- ~ meyı•ur RE'ŞADİYE on;.. 
illi· k:cye da"'' e.JDnıclerine ve L1 :yani s:ilıibi 1.'lifafından tıo
aı-zıihal rorteıvle daveti)~nin 
mahkeme divanıhooeılne taı?i.k ve 
~='lelerle de ıilıllaıat :iıcra:ııoa .ka
rar verihmş obnalkla al baı;>taki 
.karar rurdti ilan olunur. (25373} 

bu tc.>k.Latın bütün sırlaınna vu
kuf peyda etmiş b:r adamdır. Teş. 
h!Mın ba.~lanndan bulunan }Ia
lit isminde ve dönme biri bir kaç 
kafadarı ile birden ortadllll kay
bolınuşlar. Bunlarm aanıy için
de bir nüfuz elde ettlkler'1ıi be
ıııiın adaınun ~- Onu der
hal HordlJalla pdenneyi dü -
fiindüm. Sözde buradaki gizh teş 
kilAt tarafından y:ım!mı§. uydur-
ma bir mektup verdim. Bu mek
tubu Horasanda Fadla ıı;ötüre -
cekti. Böy ıece üzerine it.mat top
ll)"aıCak ve fınaıtını buldll/ıtı za
:maı\ hem Me'munu hem de ve
ziri Fadlı ha.ııı;erliyecelrtıi._ 

Ali hin İsanm sözlerini Sittı. 
Zübeyde büyük .biır dikkat ve h& 
yecn-nla dinliyordu. 

Hora.-;an vali! · devam etti: 
- Maa1esef bu p!Anımda mu

vaffak olamadun.. Çünkü Hora
Qııı.a ~enliğim adam yolda 
vezir Fa<ll bin Sühel taralıııdan 
yaka~anrmş ve derdini anlatıneı
ya kadar casus diye kazığa vu.ru
lacaituıdan korkarak kendin; öl
dü.r:nili,ş.. 

Sitti Zii!bıeıl'de düşil:nü:ııordu. 
ıoodıi: 

ıınh-en !d.r<l!.va vıcrilecektir. İ&
ıtiyuıler Dön:.'iincii Vekıf Ha
nın$ asına <kalında lm.'Tıli.s
)"CıllC\l Halim yazth:mesiaıc 
m.ünıcaatlar:ı. 

- O adam, dedi. Sizin bu mak
satla J?Önderdilii,niz adam mıy -
dı? Bana bu ınes'eleyi b>raz e?
vel haber verdJer. 

- Evet Sultanım o .idi .. Görü
yorsunın: ki, Efen<ltm!ze ve ve
liııı.imetlm Emirii.lmüminin .H.aıı
not!erice hizmette bulunmak iç.!n 
daha evvel harekete ııeçmiş bu
lu:nuyoıdum. :r.ı..t tali yAr ol
madı. 

Sitti Zübeydecl ~u. 
Biran evvel Ali bin İsada:n ~ 

he et~ nadim oldu. Eğer doğ
ru söylü.yorsa bu edam halııiKa.-
ien saltanatı için çok kıymetli ve 

1 
lüzumlu bix adamdı. Hele 
Me'm un tarafta.rla.rı:nın Ba:ğda.t 
içinde ı;zll teşki]Atları ve bu teş
ltil!tm saraya kadar el atmış ol
ması Valide Sultanı ürkütmüştü. 

- Şimdi ne yapahm.. DedL 
Dıişma:nlarmıız saraya kadar so
kulmı.ı_<tlar .• İçlmlze kadar gSnıi 
ler. Bunlara ftalebe çalmak için 
faaliyet &abalarım keşfetmek IA
ıwn. 

- Sultaınım-. Ben bir ç&-e gö
rüyorum. Sll!raym nazırlık vazi
tesinl bıma verlrııiz. Siz de Cafer 

s:ım 15,30 da 
HERKES KENDİ YERl:'E 

17/3/940 PAZAR günü a şaım 
Saat 20,3() da 

HERKE'> KE.."IDİ YER. '<I': 
18/3/94() PAZARTESİ ~·tinü 

akşamı saat 20,30 d:ı 
HERKES KE.llffii YERİ!l:E 

Bernıekinin ha:en kapalı o' an sa
rayını kendin•z için intilmp edi 
niz. Devletin idaresiaıi Jrudretli 
dlllıı.i2le alln:ıı.z. Ben.iıın sıııclı.k V!EI 

gözü pek adamlarundan ı:r.aiye
tinlle vereyim. Bunlar Ba.ıtdadı 
&ı.kı surette ar:ıqtır.ımlar. Bir ta
raftan halk ve Q5ker: para ile 
taltif ederken d.!ğer tara.fta:ıı da 
Emirülınümin.in Hazretleri.ııiD 
drafını sa.ren kiıınş]leri ~ sıb 
bir kontrole tabi tutalım ... 

Öyle zannediyorum ki. çok süıı 
meden Hıılid.n izini buluruz." 

- Halit mi? ... 
- Evet ... Horasandaki 1''adl ka. 

dar tehbkeli, onun kadar zeki ve 
onun kadar bu saltanatın düşma
nı olan lbu ada.mı muhakkak ele 
geçirmeliyiz. Aksi surette zıe E
nllriilnıüınin.iın Hal.retleı" nl.n, ne 
sizin ne de bizim BaJ:.'<latta ralım 
ııef es al rnamız iınkfuısızd ır 

Sitti Zübeyde, bu sözlerin .te
&iri altmda kalmı.ştL 

O en büyük düşmanı çok uzall. 
larda sanıyordu. 

( Arl«m var l 

• 

. 


