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Diin re 
Miilikatı 

er'd 
iki 

Vukubu an 
Buçuk aat 

• i ler-Muso i 
Devam Etti 

ıs .. iğrEN GEç·:ı 
TiKTEN SONRA 

Finlanıli;ya, J. o• ç o• 
Noroeç ar1::•rnıla yapıl• 
moAı i•lmilen· SAıantli· 
nooyo iuifoAıı /ıem ll•f 
ialmııtcr, /ıem tle Aıor· 
lrıman /ı d Aı i m oltlafa 
-lelt•tlenle citltlf 6ir 
6irliAı luırrılama:ıı. 

Yazan: ABİDİN DAVER 

1 ~ 

Mülakatta Ciano ve Ribbentrop da bulundular .• Bitlerin 
yanında askeri müşaviri de vardı, Romada neşredilen tebliğ 
~ . ~ 

italya ve aımanyanın kabul edebilece- -SoVYETLER .. BIRLICILE HARBE GiRMEK NiYETiNDE ÔLMıvAN . 

ği sulh sarılan yakında ilan edilecekı 
Macar Başvekili 
Musolini ve Ciano 
ile görüşmek için 
Romaya gidiyor 
Bazı Alman mahfellcri har. 

Türkiyenin vaziyeti harbin 
yayılmasına mani olmaktadır 

Türkiye ile ltalya arasındaki münasebetler de çok 
samimidir müttefiklerle, Türkiye münasebab sıkıdır 

Roma ile Moskova arasında 
yakınlık temini müşkül/eşti 

Vekiller hey' eti 
dün toplandı 
Anlrara: 18. A. A. • 
icra VcAıillm lıe;y'efi 

6a6iin •aaf 15,30 tlo 
Baıo.Jıdl•ll• B o ı o• A: il 
Doldor R.n1r SoyJam'aı 
rİJ'a•dİntl• loplonmıı 11• · 
18. 15 • lıaılor mibıoAıe· 
reele 6alanmaıtar. 

Daladye, Lebrun'la 
istişarede bulundu 

Deierli muharrir SELAMI iZZET SEDES'in ilk tellf eseri 
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Şeker satışı 1' · z !.. Hamalların 
Soruyor 

güzde 30 nis- 16 bin lirası 
Çok muhtemel bir 

betinde azaldı kazadan önce dağıtılacak 

M. Sıı i Karayel Yazu: 

4 üncü Vakıf llaıund"'" Ad-

E m çi zadenin hazinesinde iki 
buçuk milyon altın çıktı 

Kı:r.lai """' emin idi. Veci- ı-si>ıde bir mtlyuı alıtm mıkid 
riaıt=:ıııı kendi aleyl 'lıık- tıu.- Çllı;ımışlı. 

Şeker saklıyanların mu
hakemelerine başlanıyor 

li) eye gelen yolun iki tarafın
da jnhjıarbr ve Kı.nlay &'jbi. 

büyük müessesder ve depolar 
vardır. Bu müessese ve depo
ların önünde günün her saat~n
de kamyonlar durur, h r 8ll 

fahmil ve tahliye yapılır ve bu 
sırada da otomobiller, otobliıo
ler ı:elip geçer; fakat geçil&
cek saha o kadar dor kalmak
tadır ki, bir gün feci bir kaı.a 
çıkması çok nıuht,.meldir; na
sıl ki, dün oradan g~mekte o
lan bir ı,tol.li, çuvnl yüklü h;r 
knn1ylı"!a ,· rlmü1, Mmy(\rd:ı
ki Jıamal ')•--re yuvurlanmış, 
her nas•! a kıwıyı yaralanın•· 
dan atlafnıı tu . 

Araba hisseleri artık 
biriktirilmiyecek 

:uık racagın.ı ı.aane~ Al4 paşa; b\l ~ .... ıı--
Sen fordıeıntıeri miişavirl saita - dişa'lı.a. ~ ~ yatmnıftı. 
sı.at ol.m oonra, paıd ·şahın ~aldl>- 1 Bu yaı:ınalaırlım kerıdlııl de mil&-
ıriıııe meri>ut -..e Genç C&• • kilim tmsin ediyonkı. 
taıJta çıkarım blr adamdı. Veıd- Meşhur Ek:m..ıkci z.m:ı A!ımıS 
riııır.aın ooa oe y:ııı :ı:1»- l>aş<ryı da bJ.r calmıııı.a ı;ıetJrerelı: 
t.6, .ısınim.ı bile ıığ-7.uıa adıırna-ırlı. sürmil-;tü. Elımekıçi zaıdı! Çil& 

Y alııız ortada Mah J'icıa Sd- ,...,,;ııdi. 
iaı v.ardı. V eurıaızam onun ca.- Ekmekçi ZMlıı!nirı haır:inesiadır 
mrı.ı. .sııkml::ııh. tKi:sinin ııramnı bu>- iıki bu~'Uk mi.lyaıı. altın çıktL 
m.ıc ve ortada me&e:ie &Kralım... Ali paşa bunikın da, dev Jet oam 
aılti<tı. ve ~ma gaslr.rle-rek paıd.iıııo-

Ydksa, Sııltaıı haımıın <!edili ha, tıa:ın.eye, k~dl.ne pay ayır
• ke.nocJ,i, va:rJrerı O, öyı.e .ixırl.a;r- ılı 

Ot reyi~ bir Kuyucu y_. Pa...a, yem bir 'l'Jl ı..~ 
ırat paşa eibl ~ edeme2ııli. Sı.ı!tan Alımeıt dew'ioden, Malı -

Yani, Kızl<.r a.i;ası. t.aım:ırniylıt ııııı.ırlu Salıs dev.riıırlen .k.a':ma oe 
brıd ~n Emin idi. Fıik.at; AJ:l kaclıır paralı vezirler varsa ~ısı= 
- da, K.zbr AtaslDB flOz ~ ili bW r, birer 91lrenık mallarııu, 
~. Efı,;r, Kızlıar ağa.smı y&- mü.I.kleırıni, par:do.ıru. müce-.>tı -
m vurı.t!'Sa her 'f/l!!Ye hülııim cıtı. )eri.nl ge~:üyordu. 
Olllctı. Ali p-ı~ nm Vll?2r•7~da 

Kı:zılıar aıiiaın. bi:r ııiin Ali pata.- hazine. para ile dolmustu. u.t, 
um yanma ıcnmisti. V ~ üsiıe tahta cıb5lar OOlaıymyle ha-.-fR son derecede riayen • zir.eden cılı:an ahı müyorı lira y&

Olıifaııta lbıı hırıctıı. rlne, siırndi bir lraı; mWi. ~ 
.Kcl:ır ~- Vali.de s.i'ıeriıı '.Y"' l?fln ıs ba.ru.n.ıYQrdu. 

.,_.., · ı açık ~ balda HiHtAr ~ .._, bu hat ve ba-
bir P"'!f ~ezd.o:.:ıııiyuııdu. Pqa; reketJ dol.aı:rıDYlıe ~ w v .. 
V&lid Su.ltaıan ııönlimü aJmC liıdl Suııtan -mudıı mecgup oı.. 
~ aıya şuoı.lan ı;ıi.ıyled:f: :ınuştıu.. Vana }'d<aa Ali paşa idi. 

- Padlşa;hıı:nı:mı kulu '9e Jı:ö... 'Vıeıı:ir:leT, ricali devlıet Ali,_.. 
ı..rvti:ın.. ~ ~ '!'Ok ki. Vali- d&n kı:ıi'.ka:rıı.k ba.$larma bh- lı:a2a 
0e Sut-..a:ıı Hazretlerin.in bir ~ m re iıt;n veziıiazama hedi--
baıd"" lbuk.ın.uyo . Sultdo ye!a t.a.<rlim ey:leııılım:li. 
hazretler'.ni:n kuila..'lDa muıp.r ( Arktın "'") 

ukl::noı işlti yorum.. KU6UOr1>- f !!!!!!!!''!'!!!'!!!!!-l!!l!!l!İ!!ıl!!!!lll!!!:E~E
. bilsek. de ona gore ıı. 

eyl~ .. Dc<l.. 
Kllrnaız aba, p~ De clıt

ı.ı;ımıtşm ~ı. &yah 
aır-.ııtmı aydınlaUın k>rm=yı. ça
lar goızunü eçıı.ralı;: 

- Pa.,ı H~t:ri. Valide Su> 
lan H~ dendimJ:ı bııılt· 
kında Wbiraır be.sledilı:leıini bii
ıınr "Oruım., Daima h*1rrimda illi
ütı.a Oı.ı.lunı.rlar .. Dedi. 

ADLlY B 

İdamı istenen maznunun 
müduf, ~sı yapıldı 
~ Ahmeıt Nunılıl> 

bm s:ıl!:ıu.n iımaUıtı...,...;ooe bıS
çı Şer.~ yi Jo.ı.y:- sclı!.lll k=>
ı>a ıı.tax.alk ölaün:ook suçcy-le ağa
oı=d:ı ~ edilen ~ müd
de.Hmıımıi tar afmdan idimı c.-ıPaşa; mcooley.i hıı)efmc.k isi& 

dijti için dı:;ha a.;ıJı: Wnuya gı>)T .. 
eılıli: 

- ~ıiııdaı.. bir çok IOz IÖj>
htlcr ... Halbuki, .kasdım bazXe' 
büınavunu ıdtı.n.Li do:.lıınnaldır, 

- Şüphe "'* paşa_ lı.azrdlıri_ 

. """"'y1e leczıy>o<;ı .is\eueiı Maııw
nm mı.ı:iıak~""" dün dı: de· 
~ a:lıhu.iştic. 

- Valido. Su>t..n l:ımıretlecim 
bed')cierimi:ııde kusu.rı.ınıw: ya.. 

Ded:iktm rom:.a, a~a yüz .ite
., ahını verdi. Bur <ır, VcWJı» 
6u1tana t&krlwm o.. t.ıaın hediye 
idi. 

Hü.liisa; Kumaz w J-..i.Jekk .A:a 
P&fja. bir QOl< h.."'1'.!zyalcroen ~ 

V SWl.anı e101! e&-
m:;tl:!. 

Aiii p~ 1ıcık bir yol tutmuştu. 
Bi r,n.1< zenı;uı ricali ve vezirie.. 
ri siinmıır, ıni}yooılarca defıtnn
de 'bli!unan pa.ralarnn gllf4ıoedj.. 
'Y'X- Hırzııneye, p:tılı:pba Va.lld" 
Sultana, kendi.ne a,,rarak ıue-;
iltlini t.erhJn ediyordu. 

A1ı paşa, SU:ltan Osrn.as:ıı. zyda 
:ilci do:ıfa hediye takdım cylıyar
du. Bu hed:yelıec milyonlara ha. 
iiğ oluyord•ı. 

Genç padişa,lı Ali ~ 
memnundu. Hele, son zaman.laı-
da Valide Sıdtan ile de arası dil· 
ızel&klcn :;ıonra, =un•y<ıtı dao
haı7.iyade aırımıştı. 

Ali P3"'8.; İran~ sulh 
müza:kcre.Je:inde teferrüt ~ 
ob> dıed:~Tdar Balki paşayı da 
paıüşı:ıh Il<!2ldinde kötüllırerek ı;ilr. 
du=ii.ştü. Baki pa.şa:ım:ı hazine-

Diin.ı...-ıi ce.ıs<'!i.e lU:.a.oourun avu= 
kat. müıda!aa.ını y.ıtµmış ve mub-
1ıe.ıif pror z:ikred-e:-ek müıe!i<

ıkW:rln dl\J SUÇU ışli)".(.'l'.J!, bir adam 
olmadığını. ııöyıarr~'<:.iı-. Mu<ıake- · 
ııııe kararın ~ ıçin b~ 1 
Gi ı;:i.ıııe l:ı~. 

''/\ odıt,, teikik ediliyor 
P•>= Luizin .A!roıiit. adh e

eerico.n iltincl v-e lkı;;a teırciıırıııeS. 
d(.' 0,"Ç'(-nle;'Clc n.ikldciu.mumillk 
~ b€obm ıknndyk ~' 
ial't~ı. Alclıi:ınıız ınalU
ıınaı.a ı:üre. bu e::er a:.iliyle karşı-
1ııŞ!.ınlan ~rciiıın:le mu talıekat 
ij;ul1.uruµ bu;uımıa.riığı tesbit edi
:mel<ltcdir. 

Bi· kimyager ksdın 
zehirlenerek öldü 

Caıı;ıık:ı;µı.da Ye'l'l Okul ıduıj:tm
de ot cıran kimya.goer K:iııııU'1121 a
dında getlÇ bl!r ><:ı.dın yaril!i bir i
.IAç iQme neticeıı'.nde b'ını:- - . 
Adliye t::ıbii>i ceoo.:li mu:oıyuJe et.
mis ve öhiıın sıt.eıhiıııin ~ .i.
oin monga~. 

Çamaşır hırsızı 
Tabtn Kıı:ledıe Taıı ıbanmdta l»

zı haıınalma ait Q"'Il;!!ŞU'lııırı ça
laıireo yaka"1ınarı. Ali Ganixı adı.n • 
da biri dün Sı.ütana.'lırnet 'tlçü:ııcü 
Sı.aı ceza m~:eınusi.nde 3 ay 
hau7 mıdılkı'.im ed:üniiştic. 

IKD M'IN Edebi Tefrikası --.. 
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29 k usaa.-ıi.de mütareke ı 
mu:.: ·.ır :ı başJad.ıtı duyu.1.-
d u. ,,..,hırxle de ancak on günlü& 1 
e ek "'ar .ıştı. Şııbat sunla.rn-
d mucl!:ıiooe P.:ırl:ıteki 
as, ıs edilecekrtı Bur.un 
üz rrne Mo~~ kaçmıya .karar 
V' ırdı. Ol'!.i sokaJrnda altı kat
b bır evde c!Qeli b r oda tuttu. 
l ..a Prusy~r Paris; ~ 

• r. L· hafta da· geç
ıtı Sul:ı ynp.-ıryn kl:-ar ~!
miştı. l martta Anriyettcn hlı' 

m tu., 8'<lı. Onu Rem y ç•· 
ı:tınyord.ı. Jar da Bele.ikada ~ 
ı:t r has alam·. b rkaç gu,1 ev
ve iyile.;miştt Parise gideceğin• 
Anr et '1LITlıştı. 

Jan P ' se ıtelın.ş 124 ılncüye I 

-- .. ~ 
80 
yazılmıştı. Bir sabah yolda Mor.
se rastladı. Sar~ di.lıış oldu • 
lar .:\. <.ırıs J anı a ıkoymak lstı
yorc:u Jan rM.dettı ve a avile b&
.raber j!ltti. Moris P,t!!Ile p37iı;te 
yalnız kaldı. 

-8-
Sodan'uan gelen tren Sen-Dö

n z g a ce evv la .Anri
yet indi. Paris yan1yornı1J4 gibi 
ufu ar Jo7.ıırmı.ştı. Garı ~ııl e
den Prusyalı askerler vo cul:ın 
zorla indiriyorlo.rdı. İki tanesi de 
haykırıyordu: 

- Pa.":iıı y yor ... Daha ö!e
ye gfillmez ..• Herkes insin. .. P• 
ru ··ııruyor, Pı>ris yanıyor ... 

Anr yetin yüreği oynadı. ~ 
ba ııeç mi kalnı ıştı ! Melttc.pluı.
na Morısteıı cevap alam.ayı.r.ca 

Fiatlara zam edildiği günden 
i.tibaren .,cker sa:ı.şları a7..,lmak
t&<lır. Bu nisbct yüzde otuzu oal.
muştur. Maema.fih birkaç ay geç
m eden bu yoida ka t'i b:ır rakam 
söylemek ımkfını gôrülmemek.te
dir. 

Alakadarlardan yaptığımııı; tah 
k:Juıta giıre, 935 senesine kadar 
YJl<fo vasa,tı şe ·er sarfiyatımız 
35 ton .k.a<lardı. 9ao senesinde teır
ZLal yapı dık.tan sonra bu mık.
ta. b:.rdeni>..re senede 100 hın t<>
nu geçmişt..ır. Bu sebepten teı>
zilô ta rağmen hüklımetin vari= 
datı da art.nuştır. 
Fak~t .ş:.mdi sarfiyatın a..'\'.11-

ması üzerme me'mul varidatı.n 
tenı.ın ediL'p ediJnı;ycce · ma -
ICım değildir. 

SElillR MUilAKEMESİ 
BAŞLIYOR 

$eker fiatlarına zam yapıldı:Jr.. 
tan sonra ellerinde bulunan u
CllZ fiatla alınmış şekerleri be
vanname ile ~irltete b!Jdlıınedik· 
lewııden 00.Lay. Hasır iskelesıncı.e 
yağ ve peynir taciri Sefero l.u 
N ko'.lli ile Llon - Melba Ş'I'ke-
tı hakkındaki miidde"1.rnumllik 1 
talıJ..:!k&tı bitmiştlr. 
Bıml:ud.an 2200 kilo şeker sakr 

laya:ı. Sefa.roğıu Niko'il.n.in ha
~ketı> milll korunma kanununun 
59 uncu rnaddesir..e =ıhıılif gö
ni' düitiinden kendisi 8 ınci asli
Y• ceza malıkemes ·!:li! sev kedi.J.. 
ııı.iştz. Muhakemesi martın 25 İn 
' günü y~ılacaktır. 

102 bin kilo şeker Yine mah
keme kararile iht.yatl muhafaza 
tedbirı vazed; en L on • Melba 
cikolata ve şekerleme fabrikası· 
nın Se -bu şekeri m'.lll korunma 
kanununun mer'iyete gırmesin
dcn evvel n.,., sonra mı aldıJtı
nm ve mut.at stok nı.ktarııun fa. 
tura ve ddtcrk r: üzerinden tes
pite le.zum gördmü.ş ve bunun 
i;;iı: üçüncü sulh ceza lıwmliği 
tarafından mütehassıs ına;fye me 
m·ırlarından Feı tayin edilmiır 
tr. Bu za1: .şirketin def~er ve fa
turalan üzerinde tetkikat yapa
rak '.stenilen h us ·ıslan tespit e
decek ve raporunu mahkemeye 
ve-recektir. 

BELEDİYE 

Seyrüsder şubesi bu halin 
farkında mıdır, dejtil midir? 
Diye 

Soruyoruz! ...... -.-:~-----..---4 
Denizde ı 1rtına 

Vapur seferleri in
ti:ıamını kaybetti 

!Karadea!z, Maı=ara ve ~ 
fıt'lma devam ~·edir. Vapur 
oorerleri ını.zamıru k.a~ttnış

m-. P~:za.r günü Kn.T.ade:rı:ı.:zxl= 

ge.>tcck dam Dumlupı.ruır vapu
ru hW::i ~eırtWTnjşti.r. Pazar ıtü
nü l' man ıınıııdJırı Karaıdelıiu> k;;d.
kac ' GuneyBU vapuru d11 dün 
ıılışama ka.dar hareket etoDem,iş • 
tir. Tııaıbzond.an dönüş seferini 
~mı Tan vapuru bl>l(Ün liroa
nırruza .l(clecek ikeın Deniz Yol
laırı Umum Miidüt ü_ğiin<lrıı aı

dım bır tel6irlc bi.r QO'k Jbıanlır 
ra U~'l'amıwbn dün lima.."JJ.lllıza 

~.iŞt.ir. ___ ..,_ __ _ 
İKTiSAT 

Sovyetler Fuara tekrar 
Eşya gönderecekler 

Sovye1 Rusva tara1ıııdan İzmir 
Fu:ıırııııa gônderilen efl'Ja, İz.mire 
v'1ll'i!nı..ştıT. Savyet.ler bu ;;ene Fu-
Brll her seı:ııeden daha · mik
Y" 'a iştlıoke karar lo'Cll'.mişlıcrdir. 
Bunun için yaıkı.nda b ık"ar muftı.
t.ellif E0·a gönde:rceo...k..l(.r ve paov
yoıılarını genıi.-<lebeceklrTdiı-. 

Aıapkapıdaki çeşme 
Az:u:ıkaıııda taımir &liiecel< o -

lan t:ırihi <;eşmenin yeni yol gii= 
ZCI'g;iih ura göı e tmn:iri mahallin
de yııpılmnazs:ı, hsveti asliye i
~ baş'·a bir yere na;J<"ed,lecek 
ve or~da tamir olünaca.lctır. 

Od::ı bütçesi tasdik edı!di 

Otobüslere yeni yol 
Otobüs komisvonu buıf.in B,,._ 

iıedive.-J.e toplanııeak rr. Beyo~ıuna 
çı:kacek olıan o'd!ıll6lcıri!' Topha
ne, Boğaz.kesen v~ A.i<&n.'1 c~dd~ 
lerınder. Tak$mc ç!.kırnohırı mır 
yafık görüldfi.~Wıd.n bu kanr 
~ısı;onca D· · ni Encümene ve
rileeukti r. 

Aık2rsu caddesi de Bele'd.iye<>e 
ıı:enıı;:!e • ~ siıir'M.le lıii.yüiilü~ 
o.lı:tir. 

---=<>--
Dünkü ihracat 

Dün 250 bin malık ihracat oI
IIJllŞ, bilhassa İta.lyaya 46 biın hra 
klyımeti.ııde kirli pacavıra, fasul
ye. h.a:h, kuş yernl. Fraıısaya t.ü. 
tün. MacJ r.L"ta:ıa ve İngil.tereye 
t.ii'tJik ve keaii.:r J:Önd~. 

ka'.kıp Parise g~ti. Patis &<>-1 
kaklannda ik. ,ııundenberi haı;ı • 
oluyordu, garı iş_ga! eden kuvvet
lerin ku.rna.ndanır.a koştu ve ye
ğen! Otto Gunteti .tanıdı. Kendi
ne \'Ol gösterwcsi için yalvardı, 
fakat P ruı yanıyordu, Ott.:ınun 
elınden lıiçb.r şey ı:clınezdı. 

Aııriyet, Parısc ıı;tmek isti -
yen bir kadm ıı berıı bcr Paris 
y lwıu t<iltu. Ort sokagındaki 
e,, bomboş buldu. B.r merdiven 
aldı:, dama çıktı. 

l\foris Bak sokağındaki barı.
katta ıki dizinın ıistun<le dol!· 
rulabılcli. Jan ümide kapı!aı. , fo .. 
r.si öldu sanmıştı. 

- Du• bakavım. 
Yanıı:ın ışıiı;ında yarava baktL 

B r. sun;.{u on1uzunu dclıni.ş, ci- ' 
~crıne sap· '1.mıı;tı_ Mor!S gıiç 
~,, alıyordü. :V!oris· ~ ko LI sar
k, yordu. 

- • Yurıiyebilccek mısin? 
- Yiirö.rüm ... B~on eve g!-

delm. 
Faka' ilerlcmiye, geçıniye im

kan yoktu. .. Ancak Ruayal kop
rı.isünun altınd~ ka:y·k bu'u.rlar
sa orad;ın gidebileceklerdi. İn- ı 
diler, bir byı.k bulup bindil-

Anlkarada bulur.an İB' ... -uıbul ti
caret odası U<IJlU.mi k,\füi Cevad 
N'-'a:mi dün ~riııni2' dörnnü.ş
tür 

Tic::ret. V el'.cileti, Ticaret Oda.
sı ıle z.'.l.lııre burssınuı bütÇ'\'le
r.i:ni tru;dlk etn ·'.':tir. 

MAARİI<' 

Lise ve orta mektep
lerde tatil 

ön t1ınilixl"1ci nerşem!ıe saıba.
huı.dın iti!b<U'euı ııvı.ıı 29 uncu çar. 
<;arniba gününe .lrodar lise ve arla 
dlru!l:ı.rla birtncl ve ik · nci danı • 
csdcıki ilııttisas okulları t.:ıtil yapa,. 
oallclardır. 

.l!.ık o1rullaıı1ia öı;ruL'Tll<'<l ok.una.. 
rmclıa da Ut1le 2 .ıJisı,.nıda başlanı
:lacııktır. 

Bu t~ de 8 ıııisıın pazar'..es.ı gü
nü sabahı nihayet bul:acaıktır. 

Solferiııo köpriisılne gel.nee iki 
kıyının da a'ev alev yanmak.ta 
olduğunu gördüler. Sahile çık • 
tılar ... Moris baygın düsnıüştü.. 

- Gene yürü) ebilccek. misin?. 
- Evet, evet ... 
Bin müşkülat.la Orti sokaı'tına 

geldi er. Morıs mırıldandı: 
- Anahtarlar celıımdedir. Bü

yüW kapının, kücuğü odamın,.. 
dır. 

Ve düşüp bayıldı. Jan kucak
ladı, ~ ukL"l çıkardı. Odada A.n.
?j yetı ı:orirnc.e <afı. d .. . Kaın 
içf:nde can çekışe·ı ~forı.se baıa
yordu. A"r:yetın <le sanki bey
ni durmuştu. Şt!C·at ilitıyacı ile 
i.k.. elini J ana uza tu ca J an: 

- Biliyorswıuz ki, ben öldür
düm ... DC'tli. 

Anlcı,rrııyor, ina-:ı:ımıvordu. Jan 
1ki elin avuçlarında sakin durdu.. 
itunu hised'yordu. 

Ben öldür<lUm.. Orada b'.r 
harıl.atta .. O bir tarafta, ben bir 
tarafta harp ediyordum ... 

Eller titre:miye h!1$ladı· 
- Sarhoş g:bi idik. .. Ne yap

tı/!unı-.:ı bllmcyorouk... Ben öl
dürdüm ... 

°'1ıriyet bembeyaz olmuştı.ıı. 

Münak.a'e VeUleti 937 senem 
nisarundanben emLil. b.ank asm
d:ı. bJtkcn rıhtım hfilnallannuı 
16 bin liradan fazla araba h.i.;se
s.nin kendi en:ne tevzi e<lıh-ıiesıni 
kararlaştırrnıştrr. 

Eskiden nhtuİı hamalları vapıuı 
!ardan çık.an yükleri yer'.erine 
kadar ket1d: aldıkları kamyon • 
la:·Ia taşırlardı. Sonradan araba
cılar cemJ.ye1.; h~mallara mura
ca.\'t ederek bu gıbi eşyaları ara
be<:ı'ann U..•unssını ve buna mu- , 
kal:d <le hamallıu-a araba hissesi 
ver .lmcs;r..i teklif etm!s ve bu 
teklif hamallar tarafından kabul 
ed;Jmi.<;ti. İşte arabacıların 937 se-
nEs beri hamallar !<;in ayır-
dık. bu hisseler 16 b!n Jır,.ya 
balıg ·lmuş ve bir müddet evvel 
de hall'.allar i .. izlikler>Ili. ilcrı 
sürerek bu parar.ın tevzLni is
tem.ı;' erdi. Hatta bir ara hamal
lar baı:k:ıdoki paranın dııha faz,. 
la olduğunu oddia .ettikleri ıçin 
if adliyeye de aksetmişti. 
NJıayet veki'etin bu son ka • 

1 
rarile bu mes'ele kalledilıniş 
bulunm<Jı: tad:r. 

Paralar noter hu:.ı:urunda ha-
mallara tevzı edilecektir. Yalnız 
vcka'ctiA!ll aUJ,ad~rl rı;. şifahen 
bJ.dirıJ.er, bu karur henüz tahI1İo
ren tebl ~ ediln em4tir. Bugü.ı.t
lerde 1:.eklerunektedir. Kar.ır ge
lir gelmez hame.llanlan bir he
vet se.;me:cri istenecek ve bu he
yetler liman işletmcSı umum 
müdürlüWi tenuı.>a geçerek hf>r 
hamalın paradan alac<:ı'tı hisse 
miktarı tespit olunacaktır. Ara
ba hisseleri.'lin ayn'masma ba.ş.
ladıf(ı tar hı.enberi çalışma!: ta de 
vam eden hamallar, 4ten ayril
mış ...eva sınradan işe g·rm:ş Jıa. 
mallardan tlaba çok russe a:acak
lar d.ij!erleri de çalıştıkları müd
detlere göre hissedar olacaklar
dır. 

Dil!er UN-aftan hala ayrılmalv 
ta olan araba hisseler:niııı. bun
dan sonra her 15 günde veya her 
a_yda ba- defa mun•(il:arnan ha
mallara tevzii hakkında da ted
birler alınacaktır. 

ÜNİVERSİTE 

Fransız profesörünün 
korıferansları 

1'l-81l6a Enstitüsü ve SivaG:O..l Bil
glltr me;;;tem -'m:ıfE6Öı·lcrinckrı M. 
Sicgıfri(d Ünwernitcde 21 ve 22 
rııam güderintlc (&ı:ruı;y; inkılA
bmmzı.n z.aım:ımmı:z ~kri ij. 
reci"l<lı 'ki ted.l'lf'Ti) ve (l:ki kıl'a 
a.ra:sın<l ki t.cz.ıd: Avrııpa ve A
rr.eri'ka) :!llE'wulu i.ki kon[ rons 
ver..'C'eırtir. 

Halıde Edibin ilk dersi 
ümversitıe Ed~a.t Fa.kiilteai 

İ.ıııgiliz c<leılriyatı µrolltoorl.;;\:i112 

t;ı~ o:wıan Bay:· Haı;.cte Ed.ip 

dün a.k._cam saa.t 17 de Üniv ı.:site 
lronfer:ıııs s:ılornmria ile dcrsir..i 
venn~-tiir. 

Bu derste relctör ile miiteaddl:t 
p:'<ld'escirlıor v, :loçentleır de ha= 
Wiıunımuşl.ardlr. 

B~an Halide Edibin ı,ıerefi.oe 

gece dıe Taksim gazinosunda bir 
çaıy ~afeti verilıırl'i$tix. Çayda va
li ve Beledıiye re.is:i LQtfi KırdM 
da !ı.az11" bulunmuştur. 

Ellerini çekti Aman Yanbbi! ... 
Bu J anı nıı daha bugün ,ııörü • 
rüm ümidile dü.şümniiştü? _ Far 
kat Morisı bocaya kadar her teh
likeyi göze alıp getzen gene 
Jantlı. • 

Birdenbire kalbi çarptı, hay. 
kırdı: 

- Onu iyi edeceğim. .. İyi et
mem .IAzım! ... 

Htmen vuayı açtı, paıısümana 
başladı. Bu aralık Moris b;.raz 
kendıne geld.:, Anriyeti görü..'lee 
sevındi: 

- Ölmeden önce seni gördüğü= 
me memnunum. 

Anrivet: 
- Sus <l

0

edi. Ölmek ne demek.. 
Ben yaşamnrı istiyorum ... Artık ı 
konuşma ... 

J an su aramak için a.şai(ı indi. 
Anr:v_et bıraz zeytiny2ğı buldu, 
bır gomlek yırtıp bandaj yaptı. 
Jaıı ıııdecek ve alayın doktonınu 
getirecektL ~aın geç vakit Bu
roşu .~etirdL Doktor ordu kaçağı 
b:rının yaralı o'duğunu görünce 
fena halde .kudı, fakat Anryet 
yal vacıiı.: 

(Arkası ııar) 
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Musolini ile Hitler görijştü ... 
- Bu işi yapmak senUı elind&

dir; ne l>•ut bıı iyiliği benden e--
• 1 

srrgeıne ••. 
Bunu söyliyen bir dc>flUDllS -

dur. Siz dostun= ricaaını W. 
lerslniz: 

- B:r düşüneyim der.i.nis, &
!imden geleni yapımın. 

Bu işin kuvveden fiile gelme-
si o dostunınc için bir müjde ola
caktır, Bunu siz de p~Jınla biU:r
s;niL Dü~üniir taşınırsın.u, bar&
kcte gecersiniz. isi dostunuzun 
lehine holledersiuiz ve dcrhal 
dostunuzun r-v;ne g· dcrsinb:: 

- Müjde dcı-,:;niz, işin oldu! 
hi haber ıı;·ağa kadar gidil&

ttk verilir. 
Fakat diişiinüp taşındıklan son-

Üsküdar tram
vayı toplantısı 

Scrıelerdenberi ilk 
Jef a 67 bin lir kar 
Üskiiıdar, Kadıköy w havalı.si. 

halik trnmvayi.a:rı an.an.mı şirke- ! 
tinde adi ve f""'::uı.ıa.de olıarak dün 
iki ~ti ı.tlh""""'ye ixıp,lanlıS> 
ya1>Jılıruı:;,1.ır. 
Anı tıop.iaıt..ıda m1'disi ıdaJ:e 

ra;poru o.J,unmuşl.ur. Bu raıııor • 
dan anlaşı.Jidtğın:ı ~. Ü<lkiidar 
vu Kaıclık.öy tr=va-y~s da son 
yıl ;çirı<le :121 bin 9;7 ı,ıi.vil, 29 bin 
250 ~ V> Z<.."'hıta ID'2!11lU."!.l, 300 
bin 4-04 talt'be, 48 'bin 48 8"1'lık 
kllrlı h~mil. 19 bin 188 komhiııe 
kart saınibi, 24 bin 464 '«>mılı:me 
'brot hami olmak u-~ere 8 m.iılyon 
8 bin 955 yolcu~-

19a8 vıh ~e 7 nulyon 294 bin 
399 l::.ışi .ooltloıı:ruiui!ıma göre bu 
su.retle oon yll içinde yolcu ade
d 'nin 714 bin 5&5 kisi ~ı gö
rülıın ü;1tıür. 

Btı eu-re!IJJ son yılda 67 hlıı 223 
1i.ra 44 kuruş iş><:tınedö• k&s: te
m...n o!tuıımtl$ı.W', 

İtlıaronin miıktarı 500 • 600 bin 
J:ir.a ara.'mrla. bulunan eBki lB<ıi -
s:ıt harçları :le daha z.iy&de i.ııJd. 
şıııfı i>;izı:i. ~ak illoce örıü· 
ı:nii:1rlefil luıftıa Anıltııır.ada Başvoe>
k:fılette bir ikx:m.s\"On ~&
ğı dıa irı.aıy~ bilditi\mlşliT. 

.Müteak ben dare meclisi i_'ltj.. 
hs:bı yap:hnış ve celri'en Niyazi 
Yürel, N~rnti Yaılmı ve FeTi.dun 
Maırıyruı t krr.r ittifakla intihap<>
Jıunmu~aıdır. 

Fevtka.JM_, toplımtıd:ı da Banka
lar w ~vn.sai.i m İi<.>:>-sesel.or b.ırıdun
daki son kımıuı dh kfunı.na uydu · 
rurmak ü:reı~ ni?a:mn~m 48, 
55. 72 .ve 83 üncü maıdd· leı-i.nin 
badn olullJT'.a~, ka.ra:r.:.astırılmu; • 
tır. 

MÜTEFERRİK 

Holanda ve Belçika ile 
ticaret muahedesi 

Hoıkıo:lıa ve B&;ıika ile yeoaleıı 
}'(llPıiı.oak ticaret ve idil-~ an= 
lıı.'!!Da!.U"ı m~.ine iŞ!:imk· 
la-ine Heyeti Vekiloecc karıır veriJ.. 
llteııı T'..caret Vekaı.at'! Deyin n.ö
ıresi reôs muavini Afmııet Oean.il 
Conı1< ile Mel1kez B:ırııl<AA\ mü:iüı-
lerinclaı İsınd ~ıu mez. 
kUr ~ giıtmelk üzere ~ 
bradan şdlrin.i:z gekırl!Şllerdic. 

ra bu işi dostanmun lehlne hal
letmek istemez veya balledeınea 
seniz, 

- Yapamad.ım. ~eya yapamıya
caı'.;ım! 

Demek için dostunurun aya;:.. 
na gitınezs:nlı:. Onu ç:ııl'ırınuus 
ve ö:tür dilersiniz, iı:,;i halledenlc
diğinixi veya cdeınlyeceğiııid 
sö y lersiııi.z.. 

F'ena haber ay::ğa çağırılaralı: 
verilir. 

l\lnsolini de İtalya hududunu 
a:;m•dıi'.ına, Killerle görüşme • 
yi ke~tli ~·urdnnda kabul ettiği
ne göre, AlnıanyaYa müjde v&
rerni) ecck g'bi gelil·or bana! 

SELA.\Iİ İZZET SEDES 

Maarif teftiş

lerinin sonu 

iki müdüre işten 
el çektirildi 

Şehr..m;zdeki orta okullarla li
selerde Maarif Vek.ile1ı.iı umum 
milfetf4leri tarafından geçen a.r
larda yapılan teft.işJer..n neticesi 
dün alfil<adarlara bildirilın.iştir. 
Bu neticeye ~re mekteplerde 
derslere munuızaman devam o
lund1*u ve ted.r..s vaziyetinin Ş> 
yaııi memnuniyet o:duğu ankış:ıl
mıştr. 

Gala asaray l!ses.i müdürü Beb 
cet; Beşikta~ 2 inci kız orıa ola> 
lu müdii·u. Mahır birer taktl..z-. 
name ile taltif olun.mın,lardır. Eır 
kek lı.sesıi müdürü Ce'fil :Ferdi, 
Cumhuriyet kız Jises müdürü 
Cafer, Kabataş liscsı müdürü Nu.
ri, Kadıköy orta okulu mudiırü 
Rıdvaııı Fat.h kız orta okulu nR> 
dürü $efik ile İstanbul kız lisesi 
müdürü SLbriıiııı de mesai eri 
muc lıi teşekkür görülınfuıtür. 

Şehrimizde 2 orta okul müdü
rü cİhtar• la tecz.iye olunmuş • 
lanlıl'. 

Avnca 2 orlamektep müdürü
ne de ~ten el çektirilmiştir. 

DENİZ 

''Aksu., lzmir hattına 
verildi 

Deıni:z Yo&n ktares ihcacat 
~ a:rtan bıım ba1ıtı için, .Ka.
des vaıruro küçiiık ~iğinden 
Aksu vapurunu ~ahsiB e1ıııe;ıtir. 
Kade, Mercin hıa14ındıa ~ 
cak, dıfua büyUk olan .Almu da 
hımirin ilitiyacı. az okı=zya ka
dar İstaDbul - İ:ımi:r ııcasında ~ 
liyecektir. 

"Çarferdinant,, hala 
kurtarılamadı 

J3mra Adanın l\~ btx" 
nıı:ııda karaya otur.muş o:...n Bu.ı.. 
gar 'bamhralı Çar Fcrdlnımd va.
µuru l..ıMa kuı1tanJaınaınııştır. A.
lıaındar 1ıahli&i<vesi tıam yolla baıp
tan'kara ecl.'tl ve peı oıaıesin.t !<. 
dar kar<.ya çJkaıı va.puro bütün 
çalışın.ıilarma r~ ancıik iki 
metre kadar deıırııe çekelbiltn~ 

1ıir. Hava'lanıı fena olıuşu dmı 

kwıtaıttna işimi güçleştirıme'kıtıeı

dir. Miaınafillı = da sünıe -
puron ~~ ımuha.lıblıı 
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BORÇ 

KALESİ 

YugoslayYa A1ınıulyadaıı •· 
lıı<:aklarını alamıyor, bunun 
için de artık mal veremiyor • 
mwı. Ajans ba hususta mun 
boylu tafsilat veriyor. 

Bizim, Nanemolla ile koaıt
şuyorduk da: 

- Borç bini aştıktaa sonra 
ötesi düşlinülmes.. 

Dedi ve .. İlive etti: 
- Hem Almanlar flaliba, 

bizim borç viğitin kalesidir
Diyen darbımeselimizi i'1t • 

miş olacaklar! .. 

BUNDAN 

BÖYLE 

Şu dünya gariptir, vesselfuıa. 
Bir İsveç gazeteai cŞinı:ıJ dev
letleri ittifak- ını!an bahse • 
derken: 

- Finlandiyıtlılara bundan 
böyle Skandi,.avya milletleri
nin yardım etmesi umıımn1l\ 

' . ( 

gelmiş olduğu ispat edilmeli • 
diri .. 

Diyor. Nanemolla yıı:ı.ıyı o
kumu' da: 

- Demek, zamansızlık Fin.
landiyanın başına çorap örün
ciye kadarınq. .• 

Dedi! 

GÖZDEKİ 

MERTEK: -- -- -
Bir refikimiz, hep başknlan

ıun gözünde ~öp aramıya kal
kıpr. Fakat, kendl göztindeld 
uıerteği görmez. Mc.-scıa şu ser· 
levha: 
•- .ingiltre ve Almanya bir 

haftada Türkiyenin bir senelik 
masrafını yapıyorlar .. • 

Bu me7Uıkten başka nedir 
ve .. Bunu söy !emekte, yap • 
makta, herkese duyurnıal.ta na 
menfaat veya fayda vardırf. 

I:{:er bu bir hakikat veya 
te .. azuun ifadesi sanılıyorsa 
onların da ifrat ve tefriti ıntt
lıakkak ki, zarardır! 

A. ŞEKİP 
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1 1 • ı r·· k" h b ' Şimdi ortnya bir de kar ..... 
•

0 y ·11 1... Mı· et e c 1• s 1. ur .•ye ar e mes'eles.i çıktı. Bunun lehinde .. lanlarda var. aley.hin.de olanlar 

ı b 1 dı 
gırerse.. :-- AJ.eyl:ılnde olanlar dişarhlr 

ı•çtı•ma ara aş a -Karngözde ne~ bu :ı::ıı -(Ba~ tara fl l inci saııfaıfaJ manda lüç kuagüs oynatılır nu, 
Hsriclvc mfuıt.t,ışan ~ - hu zamanda kııragöıı oynatmak, 

Mervanın geniş ve dört köşe siması, 

SAYFA - S 

İş işten geç
tikten sonra 

( Basm4l:aleden mabat) 
ce mlitec:avizin cür'et ve ce&a -
:retinl lwmalarmdadır. Bu itiba> 
la tedai" ittifakların harbe ına.
n:i olmak ~ l>ir faziletleri var
dır. 

Rei ic mhur İsmet İnönü de dün
kü içtima~arda bulundular 

beı:ı demiştir !ki keşkekle viski i<;miye, takunya 
cıBiwülk Bl'Jtan;ya ve F.ranısa ile tango oynamıya benzer. 

Tür.kıiye ile :iınzalarlık1aırı karş>- Geçengüıı bizim İkdillnın (Pe:r-
:kılk:lı Y<Jt<hıın muaılıOOe:;lıUı ~ şembe<ieıı Perşembeye) sini ya-
<ll. ın&li.lcsi ınıı.c:ilhince şuna ~ zan zat da şöyle buyuruyordu: 
ibur bıtll.lillıı)'urlar kl, ei(«r 'IürJri... - AJUanm, d<kknt edelim, kıl-
~"' bir Awuµa devlti!>: ta.ra:fuıdan r:ıgözle Ll:in bugfuıkü ~-ocuklıo
ilı.aı1lJlo. seı;Jmdlıl:iırse ve hlnea.'l'<ihyiı rmnzın zevklerim l>ozmıyalıml 

korkunç bır şekil iktisap ett'. 
- YA FanJriii.lmii,minin!"4 Ne 

mIDer? .. İnşaı<Wı, h.ayırclır. 

Osman, yurgım V<ÜcudUIOl.I, -
dilin yumuşak şilteler.ine yat'lleş
>t.ir'.,.ken, hafif bi~ s.ısle revaıp veı<
di: 

niıı zarar ve menfaaL er .ruie dıe 
m.üşterekim ... Buna binaen. ~ 
nlıı hileli tavsiyelerin.den zıya
de, benim ııözler.me ehemm yet 
ve..T'JIJ.eni ôsterim... Yaptlaca:k ha
rek:te ge.ınce_ Yarın saba-h, Ali
nin göndereceği acıaml.ac buraya 
gelmeden evvel, buradan çıkrp 
a:n~scide g'..ıersin halkı, oraya toP
lıyara.k b:r h ııtbe irat edersin. 
Ve bu hutbede <le, şehir han.cine 
roplanan Mısırı, Basrah. Kufeli 
asilerin bıı hareketlerini takbih 
ve ha·tra iel:'n ettikten sonra, 
•Ey ha:k!. Eıı'i isılfım arasına te.i
rika dü üı·erı bu adamlar. ısliımi
yet!n en b<İ', ük duşmanlandır. 
Eiier' ouar. bu i>-yanda devam e
der erse, kendilerine şiddetle mıı 
kabcle edecei!tm-> ders n. .. E
min ol ki, bu tehdit, derhal tesi
rini ııösterecek. A ed ne halkı 
ile asilerin &ralann.a derhal bir 
vesvese ve n:fak ıµ-erek asiler 
çekili.p l!ideceklerdir. 

Şimdi, gerçi, P'iıılandiya, İsveft 
Norv~ hali mevcuttu:rlar ve ~ 
itt;fak akdetnıekri yine fayda
lıdır amma, artık Finlandiya es
.ki mııl;..nemc.ti giıslerecek halde 
dei;ildir. Kareli Berzahı, Ladop 
ı:-öliiı>ü.n ııim•l ve (arbi SoV) c ı~ 
re verihniş, MaJını>rheim battı 
kısmea Sovyetler tarafından zap
tediluıi., lrumen de sulh muahe
aesi ile Sovyet &usyaya baalul
ınıııtır. Daha şimalde Salla mın
takasında Sovycllcr. İsvcçe doi
m biraz daha yaklaşmışlardır. 
Pctsamo mıntakar-ı gayri aske -
:ri bir hale getirilerek Kızıllar ta
rafından bir hamlede iş:;al cd·l
mek ve Norveç topraklarına da
ha kolay varmak im.kam temı11. 
edilın.iştir. 

An!=-a, 18 (.İXDAM Mnhaln
rinclen) - Büylik Jl.ı.ilet Mecti- ı 
ili bug"11 içtima:arına b;ışlam• 
"ft wc ccl sesini saat 15 de -.kdııt
lniştır. 

ReJs.cUll'Jıur İsmet İnönü ser
.ı; 16 da mec];se ge1eırlı: l:ir miiö
det 1 üzakereleri ta.kiıp buyur'
mu~lardır. 

Celsenıiııı. açıhnasmı müteakip, 
mil l koruma kanununun tatbi>
lmn.eı baŞ~ bu:lı.ı:ıırluğıınaı ;ı,.;ıı,. 
clnD ll~eJullet tezkere&il'.e Ay• 
ciın mebusu Mümtaz KavnaJı: ve 
~ ıOOb'usu fftisamatf!.iı> 
Okan'ın vefat ettiklerini bılıldiren 
~ ~ ve lnlb:ra.J.an-
111 ~ iiki d.-ıidllı:a ~ ..ıı.
lıilt edihniştir. 
~ııca-n n hava.lisindelı:i :ıııö

ce.., ıni1nasetıetife Fransa han 
IDecliıı:nde cereyan edaıı miiza... 

(Baş tarafı 1 inci sayfadGJ 
~4 deıiıal ~ ~ 
~. 
lWLAKAT 2,5 SAAT stJıID0 

Hususi vagonda H.: Uer ile Mı> 
IO\lııi arasında yapıla.n miilü8 
.iki bı~k S8at siinııüştiir. Voa 
~-ntrop ile Kont Claı>o bG 
llıİi ak.atta haLT bulummışlıuda. 

Görü ·me esnasında Fiihttria 
~ ~enin maiyetleri w Du.çe 
ile BI'<!Ilner'e gelııiş olım sefir 
\Ton ~Iackensen itaıy.aıı:ı hıı:rnd 
~ başka bir vıı.gcıwmdaı 
k.alını,şıardıir. Bunlar arasında İ.
Wvan:ardan Dııçenin husaııl di
tı.·es; şefi 3ebastianini, Ra.ı-:ciye 
husıısı kalem direktörü .Anfuao, 
Jlrotokol. ~ Geisser Cels:ia, Bol
Sılo:> v.aılıisi. ve bu \<i.layatm fu$&\ 
Dlı.l&d tcŞC;% şe:it t.ıJılQDakıta 
iıli. 

Alman.J.ardfbı şu :teVaıt ha= 
lıuhırunakta idi: 

Ma:ibııat şen 'Dr. Dietr:dı., Füh.
r"l:rin askeri ve şahsi yaverleı:i 
A'..bay Schmund, Bormaıın, Ba
ron V oo Döxnber g ve Hııricfy-e 
1'l' azırmm maiyetin.deki d.iJ(er :rıe
Yı.t. 

BRENNERDEN AYRILIŞ 
Mü.liıkatı müteak.p dfut dev

let adamı Musol.ininin husu.si v. 
"Onunu terk.ederek vaııuıı rerlo
~a sür'atie yemek yemişler-

lrtler ile Von Ribbentrop hun
clan sonra: Berhne hareket e~ 
~d'.r. Hit!er vagonun penceres'a 
""n bir kerre daha Musoliıı.in.in 
elin.ı s;kmıştır. Beş da.kilu son.
~ saat 13.13 de Musolini U. 

·rııt Cinno da Ramay.a ~ 
etınişlerdi.r. 

RESMİ TEBLİÖ 
M:usoJini - Hitler milliikatı hd<-

Avam Lordlar 
Kamarasında 

---o--

HEYELAN 

kereye ait zabıt güıı.derild~ 
da.ir Hariciye Vekalet> 1.ezkereıa 
ile mezkıir zabıt süreki allaş • 
lar arasmda okunduktan smıra 1 
r=nam<ıdeki d.iı{er maddelere ııe
çiJmiştir. 

IB. M. Medlisi, R~a!lOlticıınnhıu 
ve d.iva.n ı mu hasebı.t 1933 mail 
vıh kat'l hesap ceLvellerine ait 
meclis he>aplan tetk:k encüme
ni mazbatru;ma ittıli peyda e~ 
miı;, cay ka.ııun. layihasının ~ -
zakeresini çarşamba ~ü top
I:antr;a talik ederek jçtirnaına .,._ 
hayet vemı.işt.r. 
MECLİSE VERİi.EN BtlTÇELER 

Demicyollar:ı, De.nizyollan, &. 
va ycllan, Lim:ı:nlır, Hudut, Sıt
h.ll, Orman Umum müdfulüğü, 
Posta Te'lg.rat, V alcıflar, İnhisar
lar bütıı;eleıi bu.gün meclise gti
m.işür. 

Duçe ve l'iilı.n!r bu ııabah Bren
ner' de Duçen.n -....ııonımda iki b<>
çuk saat süren samlm.İ bir m:ülir 
kat yapın.ışl:ı.""dı.r. Mü.lıi.katta Kon.ı 
Ciano ve V on R..ibba>U'op hazır 
bulunmuşlardır. 

Amst<>rdıım, 18 (}J..) - ReıJ.. 
ter bild:iriyo.r; A1maı:ı ma!Jjma.
ta nazaran Be.-lbıd eki bazı mah
filler bu.l(Ü.niiin A vnıpa tarJıi.D
de kai'! bir tarih olaoa,itı karuı,;r 
tini ısrarla ııöstennektedlrler. 

.Ayni mahfillerde, Almanya i>
l:e İtalya ar.wında müşterek.en ha.
=lana.D bir progı:am.m. iki hükli
met tarafuıdan iliı.n edilmek ii
zere buıhındu,itu. ve bu ~ -
mm Avrupanın yakın i$ti.kbalm; 
tesnit etmekte okluğu bildiir'.l -
~ktedir. 

Bazı faraziyelere e~ Ahruız>. 
y&, Hit.Jerin Sumner Vels'e Ber
lin ziyareti esnasında teblA' et
tiği Proıwamın esasmillt bazı ta
vizler yapm.ıya ima.de bulıın.mak
tadır. Bu pro,ııramın eze~ Al
ma:ı:ıya otıarofmdan ~ ıyer-
lerin mulıafauısı es•suu 'ht'va et
tk.i: bildiriliyor. 
JJ.ğ:ır b:ı:zı Mmııııı. ımılhaıfillert İ&! 

ıbuı;ıünlkii. ~ d'1ha büyük 'bir 
ı:n.ikvasta ee:ri.şliyeceiiini deıı4 
etmektedirler. 

Bııdatıeşte, 18 (A.A.) - ~ 
vekil Knıı.t Faul Teleki yarın 
İtalyava ııidere.k 10 gün kadar 
kalaca«.tx. Bu seyahat husuııf 
mah:vette olma.k!.a beraber, Koıı.t 
rrcl!elin.in ıvanınd.a refikası ve 

ik:ı:zı oldui(u haJldıe paıılk.a:l!ya şen.. 
lıikleri esnasında Duçe ile Ciano 
tarafından kabul edilmoo .muhte
mel bu1'u.nınaktadır. 

Vels'in son 
teması 
(Baştarafı 1 incide) 

60Il.ra, Murolini ı.<e Hl.ıt.Jıeo: arasın-
daki mlll\'..ika1uı ne~ices ni anlam.ak 
Ü2ıe>re Roma&kı~ ilca.meıt:; müı:kfe... 
1ıilııi urza'!ımıya karar vailiği ri.va
veıt olunuyor. 

Vıeo:!s bu salbaıh saat l O da refa
ikMıindt- Myrun Ta:ylm nlrluğu hal
de P<lıP3 ta:raf>ıııdım !k8!bu1 ediJ
ırn'isU.r. Müil81kM btr sa:a-t süının~ 
tfu. Vels !büyük merasianle kaır
şıiLamnıştıT. Velıı bunda:ıı sonn. 
Kardi:mııl. Ma$iııe i:le ~ ya:rmı. ~ 
at kadar ~its'.W-. · 

Romanya ordusu 

/bu ctev....t tar~fmdan Tüııki.yeye Kara:;özle ÇC<:Ukhınıı zevkleri 
.. ı. neden Loznhmııuş araba! Bunu biır tecavüz vu:m b'-"uı-:sa, Türlci- . 

ıınlıyantaduu! Eı;er, Karagtize 
yeye ,,ı;;e.rmdaı ıreloo büt.iiın yal'- ait eski piyeslerin i~inde, çocuk-
dım ve mür.ı:boooili y~r- lara yarımuyaca.k, gerçekten on-
dlır. Bu müzah.Eıı.x.'1.in .;cldıi ti..; !arın :r.e\'klerin.i, (Zevlı:i selim) 
ıhilik.fumıet arasında iatişaıre rnev.. lt:.ri:ni bozacaklar "ars:ı onl~ oy-
zu.u olmaik~dıtr. nalılmayıvulr, onlcm yerine 

Bu isu .,.arekr rottaıbıi. i:s"..'hızacı- b!!giliıüıı ço~uklarına uygun, on-
nın :rual!iıııdek.ı i'klııci kı..«ma ta.alı- !ara iyi ve i.fızı:m olan ~eyleri öğ-
lı'ılk eden hll3U!Sa!l.ı ·oo na;zan !ıtt.- :retecek yeni yeni Karagüz piyes-
ba.ı:a aJıı:nıştır. leri yazılır. 

Mieb'us Cary, ~Şark Karagöz, orta oyunu, batt!I İn-
lkın~ kıı:m<mdaın iilıe omubl cili Ça''% Bektaşi hikttyelcri 
Afrika Baış-.·clciliı ..,,,._aı, Sım.ıiit diyip de gecmiyeliın. Bunlarda, 
anıısmda yapıhn:ıilota ol::ı:n 8'iikm büliiıı dı.ınyanın parmak ısnılığı, 
~len!e 'Lii:ri<;iyıenl'!l ciı:ı L .. y,l~ (Nasreddin Hoca) ııın 
1ıeıınsiJ edillip edilm~ de lK1I'- 've v<> çeşnisi vardır . .Karngöz 
:ı:ınış1ıur. Bük şu cevam _. - hakkında 1ı daıı bir müddet öıı-
n:Jiıjtir: ce İstımbulda ver'J.ılliı olıın bir 

cTünk:i:ye ile ~ ~ konferanstaıı .:ıu ufack parçayı 
1m11 ve bu istişareler ~ *' buraya nakletnıekteıı kendimi a-

irlaıı:ıe arunmıııktaxı:rr.. Iam~~özle Haciyvat, i.nsanlı

Sovget!erin 
talepleri 
(Bat tarafı 1 inci sayf'1.dıı) 

inşıısıllQ taallU.k: eden maddesi, 
İsveçı kllı>kulaiıı.dırnıaktad ır. 

A.fü:ırı. BlOOet ı<azet.esinin Mı»
kava mı.ıha!biırı Sovyefleri.n İsveç 
ve Norveçin ga.ı-p sahilinde hava 
limanı tesisini ıstedikle~:n.e dair 

~n nasıl ölmez bırer tipi ise, ka
ragöz uerdes!ne çıkan diı,.,"'er göl
ı;ı:eler de hal.kı.n o hı.rikulıl.de mii.-. 
şı;.lıede kudretin.in yine c.EIJ.odj bi.
;rer tiın.>a1 ve <le~ilidir.> 

OSMAN CEllAL KAYGlLI 

M. N. Gıdık imzalı kariimP: 
Beliti ynkmda, b.r defaya mah

sns olnıak üzere onıı da yap~rım.. 
1''aJ.:at l(azcternmn soy~aları mü
sait olınadığı iç'n ne va.kit ya -
pabi.lcee~i.cıi kestirem-m. 

o. c. K. 
dıcıl-aışan ııi.vayetlıerdeoıı 1:><>.'ısctlmı'1k- '!!"!!!'!!!'.!!!!!!!!!l!!~!?!!!!!!!!!!!!!!!~-~·=~!::-~ 
tedir. Bu muhabir, Smıyetlerin, 
No.rveçten de ayııi talepte bu111r 
ııaıcalclannı zanned:yor. 

Helıiimki, 18 (AA) - Uh.ıtıi 
Suomi ,ı:ıı;;;et.esi Sovyet Rl!Sji "1llJl, 
yeni Fin.a~·a hududu boyun
ca Von-.şilo.f battı i=: ve:ilecek 
muazzam bir müdafaa hattı in
~ası niyetinde bulunduğu.na daıiır 
Moskovadan aldığı bir haberi neır 
retmektecLr. 

Bıı yen: hat, Kareli Berzahına 
ve Ladoga gölii mıntakasına u-zıa.
nacaktu-. İnşaata yakında baş
lanacaktır. 

Finlandiya tar aiın<lan terkedi
lıen a.razi s..v.ülıeı:ı.ın 1'iram·iy!'C'!~ 
h'.r asken rıııntaka haline getir
rilecek.lır Guete, Sovvetlerin 
yak.ın.rla \'.l.ı.ıtft)'I ıııan bıı.şh
yacaklarını 'l\ıve "'1i.vor. 

Stokhllm, 13 (AA) - 3ovyet
ler tarafından işgal ed .len Fin top 
raklarında örfi idare iliın edil -
mişt.i<-. 

Helı;inki, 18 (A.A) - Paaııivi

ki ile V aino Vojonma, bu sabili 
Moskovaya ha!'cket etm:Şlerclir. 
Fin - Sovyet mualıedesi.n.in mu
saddak nüshalan 20 martta te
atı; edi'.ecektir. 

Fin myrahhasları yeni hudut
ların sarahaten tahd:di diploma
tik münasebetlerin yeniden tesi
si ve i!ktısaıdi mı.ısekıle-oo tıa:nzi.
mi işlerini müzakere edecek.ler
dia:. 

Arazinin tahLyesine her iki ta.
rafQa nihayet verildikten sonra 
klJbiaıede değ:isJk:lilk: yıaıpı:h*
tfr. 

Türkigenin 
vazıgeti 

(B<l§tarofı 1 ineide) 

'kın!& vıı.kuı.ındazı batned:c'!l şıı.
yıial:ao:r kı:t.\ıyy~ ::ısll;ıı:Jır. 

Bu muhauir ayni wrr'1Ulda Tllr
'kt-e :ılı! İta.ıya a··e=ıdaıki müııa
s<Jbatm ı;nk s«m'imi o.::du.gıınu ve 
li:~ ~k..i rrıcm1.1-ilrot!i.n full:-'aır:ıJıara ve 
Alkmmze Sovv<>t. rıillırAunım ya- l 
yürna.sma ıımmi o.ımıclt için ...,m ı 

siy·.aseti tsW.ıp ~1.-2i..!ıerini . .ra.,,e e- l 
diyar. 

Di~'l!T tara~tavı Tür'kıyenin Rus
y.aıv..{l. 'kan.-ı o lan vnziyehnd•e bior 
de~ ıkltk vukuu nu gösteren hiç 
bir alckrm rr.t.'~,:ı.. Lilt o.ın.cı®~la."1 
baSka Ti.iırıki:ı, Jfl_ın .n.1ülı~fi1.:1cr1ıe 
olan münL.,.:ıoatı daima gay\.-.ıt sı
kıdır. 

Roma, 18 (A.A.) - Havas A
jıınst b.ldJ'iy< .. 

Ciano de·'.ı.in eazeıtffi· olan 
T€·le= fo. E • tin uzun sürecegi 
ta'lınn.niırudıe bll!lWl'Ol~JT. 

F'iııı - &w.J •cıt su.lilı ü ve Sovyetler 
B1rı.ıgu1c r..Jr~ı haıır.vc gi:ruı11.n.i ni
yc<'J ndie olım ı vım Tfutki:v-eııin va
riyeti harbin yaı:vıı rn aı:: ıııa ımııni 
olma:kta<lu-. Tuğe; ta<rn.fü.an mu
lhlll' ıı:ıll!erJ!l m-G'staıhıkeım hatlara 
'ka<ı-~ı b3 tı;arruııa ııe.çmelıerıi az 
muıh1ıemel o1du.itunrl210. ha.q;ı bit' 
yııpraJlıma harbi maJüydcini p 
b:ınmotık:tıe ve lher ıll;Ji tarnf bıı ......,,. 
:ııi'\#.e ka<lfunmııva ayuıi dere<:OOıe 
ha:z.ır1arun.ı.ş ve boyu:ı:ı e.ğın:iş hu
lıınuyorlar. 

Hitler - lViusoıinı mülakatı 
Her Bitlerle M MU5oli.ıı.inlıı istihdaf eylediğini o zamanlarda 

hudut şehirlerinden blr.slııde kaydcylcmiş!ik. Şiddetli taarruz-
yaptıklan görüşme, Mil1etler a- !arla veya yıpratma ıısulile har-
rası siyasi mahfellerde ve gaze- bin devamı, ikbsadi, siyasi ve j~ 
tclerde giinün en mühim bir hadi- tinıai yeni gaileler doğunıı.ak ih-
scsini teşkil etti. Niç;ıı bu ani tirr."'!leı\:ni, isl.datlıınnı, iehli-
görfü;me yapıldı? Roma, Loıı.ıl:ra, kelerini toşıınaktadır. 
Pnriıı gil>i büyük devletlerin hil- Ilitler - Mt•5oli".İ l(Öriişnıesi, 
kfunet merkezlerinden akseden mihver devletıennın asgari şart-
haberler, Bırleşik Amerikanın !arının kat'i ş<>klınin tespit.ini te-
İtclyada bulunan har:ciye müs- ınin edecektir. Amerika hari-
tcı,anmı ,.,.,,,iJecek sulh şarliarile ciye ınüstesarına ltalyadan ay-
aliikadar olduğunu bildirmekte- nlınadan enel bildirile~ek bıı 
dirler. Bu hüki<ınler ve tcis:.rlcr şekle göm, Cuınhurreisi lhi;ter 

- Haytt ve ~" (.AJ:la;h) dan. .. 
Biız, ıha,yı;r ıdivel1an de, hayır oıl.
stm. 

Merva:ı:ı, bu müphem ceıvaptan 
A&ıt.a sinıiı'1eıı.di. Gözlıeırinı, Hali
i.e!lıin .ızöıiIK1t'ıine ·d.i:kerck 5.deta seı-i 
bir :..:ole, sö . .,1J.ecc mltkabcl<!· ertoli: 

- Ya = oğlu! .. Bilirsin 
ki, hen seııin kadar ml\tevdı:kil 
deii'llım. Ali:ulıın müıPhem ciruı 
fütıı.f vı~<va.l- ut kıı.lıl!l'laırmdan evvel, 
bana (A i) di"nı b:ııh,.;:.ı... Ali ile 
miilak..atın ne neticıe verdi?. 

Dedi. v~, dinıd<!ki D12.:;ılııılı mı 
ası.yı oodirin öteki köşesine koy
dt:.ictan sonra. Ilalif.enin yanına 
gıelxli. Diz Q(l!~erek, su&liı:ı.i bir 
daıh.a tekrar etti: 

- Aııılat bakalım. Ali ile ne 
kom«;'! unuz?. 
O~·an. Ali ile konus1Jlk1sıı.m, 

'b.üt.m ta!f.silitJil.e anla'1ıtı.. Miervıın 
lbii:tün ıbunları bü:vüık ılıir diıkka.t 
ve sükıln:ıtie diııl:,.di. lJinled:k
çe, yüzilıı<l•e acı l>L~ t~b ssi= nı be
limi. Duve.rbrda asili kaıııdi!Je
r.iınt ii·~rc:•t ,~e -sarını..tır k ısı.kla:rı 
a:t:rı..d..:ı. ki:;L biı· ~h~iyan gıbi 
pa:::-:!:ı.:yan çclircS:P.i:ı dr rıleri, gt
ı.:Jdik1:~ ;:<enHi. Ged;; v<> dörıt 
k&<.~ sk11&.31, ko::kwı~ bir il 
ikk:ı:p etti. 

O.>ıri"n ststuğu z<:rnw, Mer -
van sor<lu: 

- Bu kadar ı:ra?. 
- Evet... 
- Ş'.mdi ne yarıaıcaks:n ? .. 
- Yap.ı'.acaJ< ne ksidı? .. Yarm 

sabah, (Ali) nin göndereceği kım
seleri bekl.yeceğlın. Onlarla der
hal mü.şavcrcye gir.i;;cceğinı_ llDr 
cak bu suretie, ib.tLilin öniiıle 
ııeçebileceğim. 

Meırvanın yü21i1ııdckıi şeytan! 
tebessüm bir kat daha geni.~le -
di. Kısa bir shl.fıttan sonnı., lro
nu~mıyaı devam eııi. 

- Eyvah!.. .Ebfıt.a.li;> oğlu Alii, 
seni büyük bir tuzağa düşür -
müş. 
-N~in?. 

- 3en~ Med.ne halkıına p,ülünç 
etmek için ... Eğer (Ali) nin gön
derdi.~i ~mlarla müşavereye 
girişirsen, netice ııe olacak bili
yor mus'in? .. 

- Ne olabilir? .. 
- -Medine halkı dı:, senin aczi.. 

niı tasdik edecek. Şeh'.r hru:i.einde · 
bek.liyen lı.s:lerle birleşecek. O 
zaman, kor>kttıf;umuz akibet, der
hal başgöstexecek. 

İhtiyar ve zaif ruhlu Halile, 
z.1ten mtişkül bir mevkide id!. 
Mervanm bu sözleri, onun mü
şevveş rurıaj~ına büsbütün bir 
şa.ş.kuılık verdi. 

Mervan, çalık kaışlıı.nıı ın al
tuıda l«:.r gii.ıi par:ıyan siyah 
gözlerin; Hal.fenin gözlerinden 
avınnıyor .. Gittikçe tehditkar bir 
vaziyet alarak sozler:i.ne devam 
ediyordu. 

- Vukı.ıa gelecek felaket, yaJ,. 
ruz senin ve benim şahsıma mün
hasır kalsa, bir şey değil Dü.şün 
ki., seni ı:skat ettikleri dakik.adan 
itibaren hanedanım.ıu!.a şerefli 
mevld!iınden sükut edecek.. Bel
ki de, .. asilerin ya'ın kılıçları, bü
tün (Ummiye) oğullanrun hayat.. 
lannı silip süpürecek. 

Halife Osman, bu sözlerin deh
şeti karşısında ti tred.i. İçinde bu-
1 und uQıı vaziyet o kadar vahimdi 
ki, Mervanın sözlerine hak ver
di. Boğazında. dÜğüm]eneıı. zail 
bir sesle: 

- Pekil.la, Ammim oğlu.. Ha
ııedanımı bir felakietten kurta;rıı,
bi'.mek :iç:n ne yapabiliıiiım? 

Dedi. 
Mervan, Hali:fe Osınanm üze. 

r:inde müessir olabilecek sözleri 
çok tiyi bil.rdi. Onun için bu sııa
le, şöy'ece cevap verdi: 

- Evvela ŞUDU bil iti, ben sa
:ı:ıa, (Ebi'ı Talip oğlıı Ali) den d• 
ha yakinim. Ayni zamau<ls, ser 

Haliie Osman, Mervanm bu ba
sit tavsiyesini muvafık buI.du. Fa
kat, hır taraftan (Ali) ı:ıin km•
velli sözlerile diğer taraftan Mer
va.ııın bu tavsiyesi a;rasında bo
calıyaralı:, hı>nc!(i cih<ıti kabul et
mek lazım ııeldiğinde tereddüt e
diiyordu.. 
Kısa hır sükuttan soııra, sordu: 
- Ya, re~ giUrıez.lerse? .. 
- Evet.. Kolaycıt çek:'Jip gitnU-

ye...--eklerini ben de biliyorum ..• 
Maksatlıın, fükir:ettle b:C teşev
vüş husule ge mek.. Ve bu müd
det zarfında cia, el alt ndan haber 
gönderilii{ını i.m.dat kuvvetleri -
ni bir an evvel buraya celbetınek-
1.H' ••. 

- Bu kıı vvetl erin çabuk yıeti
şeceJilııe emin mm? .. 

- ~ ııün ııeı;meden, b'ze sadık 
olan kabileler, buraya ye~ek
ler. Hem seh.i.r haricindeki Mi
leri, hem de bize hakliıki doot -
luk gösterrciyen bu beldeyi mu
hasara edecel:lerdir. 

Merva.n bu sözleri okadar kuv
vetle söv ledi, ve o derece mües
sir temiıat verdi ki, ihltyar Ha
liie, sükUn .kesbe ti. Ertesi gün, 
erkenden mesciae gitmek kara
ri.Le, yalak od.asına çe.kilcliı. 

*-o gece (Ali). uyumadı. Saba
hı beklecıi. Ortalık aydııılarnıya 
başladığı za.ı:nan, eshaptan ba'Zl
larm.a haber ııönd€rd.L Onları re
fakat:ııe alarak şelı.İl'den çıktı; 
(Zilınerve) mevkiinde bulunan, 
asl:lerın karargfı.hJaıa ı;itti. (Ma
lik bin Eşi.er) in çuc!ırın4. girdi 

M.aJ:k, (Ali) yi R(irür görme: 
yerinden fırladı. Büyük bir hÜl'
metle kııqılad.ı. Çadırda, iiı;li;le
rin re'slerinden (Zeyyad bin 
Nasr) ve (Abdu.llaJ:ı bin E«,;a) ile 
(Zeyd bin Suhar.) da vardı. 

Ali çadıra gi.rd ğı zaman btı 
dört zat baı;başa '~r:r:ıı4leır, son 
v~·et.i müzakere ed:iıyoı.ilardı. 
Ve; 

- Burada, daha ne l<.a<Uır za
man bekleyip duraca~? Yarın, 
Hali!eye son sözümüzü söyleme
liyiz. Eğer, yirmi dört saat zar
fında hJafet mevıkiinden çekil
mezse ve Mervanı bize teslim 
etmezse, arlık şehre ~p, keı. 
disini iskat etmeli.. Yerine de, 
(Ali ilini Ebfı Talil>)i geçirme.iô
yiz. 

Diyorlardı. 

Tam bu sözler söylenirken, A
linin c;adırdan ııinnesi, hepsi
ne hayret verdi Zeyyad, ellerini 
AL'ye uzatarak. onunla müsafa
ha. ederken; 

- Ya Ali!. .. Öyle bir zaman.da. 
teşrif ettin .kıiı, herhalde, bunda 
bü.v&k bir hayır \-<ın:l.ır. Şimdi bi:& 
de, hilafet mevki.ine sem geçir
ııneyi müzaıkeıre edıiyol'duk. 

Dedi. 
(Ali) bu sözlere cevap verme-

di. ~ece kruılarını çatarak, ye
ı:e s~ı:ı olan meşin şiltenln 
uzenne sessiZıCe o~a.kla iktfa 
eıetii. 

Fin - Sovyet muabedesi.ıı:i.ıı. ne
ticelerini şöyle bülasa edebilir~ 

1 - Flıı lopraltlarınm müda
faası daha güçl~ş, bu mem
leketin kap:ılannı Rusyaya aç -
ınıştır, 

2 - AlmaJ1yaya k~ı. F'ınJım.. 
ııliya körf"7.İn.İn denizden nıüda
faumı kola~ lıışbrmıştır. 

3 - Kızillan Fiıılandiya köro
fez.İılill cenubunda ve şima.li.nde 
İsveçe daha kolay taanw. edeı.. 
lecek bir hale get.i:rıniştir. 

4 - Sovyet Rusyaya Petsame 
civarında Norveçe tecavili< et -
mck isted.ii!i zaman rnüdafaasıs 
Fin snhillerindcn geçmek kolay.. 
~ vermiştir. 

Görülüyor ki, Finlerin maiı&. 
bi,·eti. Raslıı.rı, bütü,. Skandinav
yalılm-a daha yaklaştırmış ve da
ha hiıki.ın h.<r vuiyele soloıuı~tur. 
Bu it~barla arııfa.ruı..ıla o.:ıl:laıu 
b:.r ittifaka daha muhtaç bır ba
le geldiklerine şü he yoktur. Fa
kat, bunu daha e•-vel Y•PDll'i ol
salardı, daha iyi <>im= mıydı? 
Yarın. yeni bir tecavüz kıırşısm
da kalırlar.sa. Finlancliya ne seT
kulceyş balonundan. ne de kud
ret ba.k.ımma..n bugiin]ıii vuiyet
te değildir. Ajan.s haberlerine gi>
re, memleketin miicla.iaası itibari
le kıymetli ar:W kavbetmiş oldıık. 
tan başka lli,000 ölü ve 50,000 a
ğır yaralı vtmııiştir. Silah mal
zeme ve cephane bakımından e
~ır ~ayiata uğrıım.ıştır. 75 mily
Ingilh lirası masraf etmiştir. Bİ.:P
çok şehirleri harap ohnnştur, Kı
zıllardan kaçan 600,000 kişi açı!ı:
t.. kıılnuştır. Filllanıliya cih.<, 3 
bncuk milyonbık küçük blr mem
leket için, hunlar telafisi seneleı: 
istiyeıı zayiat ve ı::iyanlardır. A
rabın Bade haral>el Basra'&ı ve 
Türkün •İş işten geçtikteıı. son
Tll» sı taınamile yerindedir. Ya
rın İsveç ile Norveç 'ovyeUeriA 
veya Almanyanm dnğrudan do~ 
ruya bir taıırrmuna uğrarlarsa, 
ağır yaralı Finlandiya . istese 
bile •. cm1ann yardımına koşa
= Iki Sk.andinav devleti-"lİll. 
km:kak gafleti, işte bu netice
yi doğunnııştm:. 0-.alar, baileıüa 
ilk "erdesini unu:snca atıanın.-
1.ımlır amma öteki perdeleri p.. 
rant.i edememişlerdir, Jıilılkis-

I'akat böyle b~ ittifakın ta
hakkuk edebilmesi ve tıılınkkıık 
ettikteıı sınıra da tam zamanın
da işliy_ebilmesi iç.in, .İsv~ ve 
NorveQ.ıı korkaklıkla:nııdan va:r.
geçınele.ri 18:r.ıındı:r. Onlar, düne 
kad&ı: takip ettikleri yılgnı siya. 
setten ayn.lmadık.ça Skandlııa .... 
ya ittifakı olama:r., olsa da, ~ ya. 
ramıı:r.. 

ABİDİN DAVEB 

POLİS 

Kumarbazlar yakalandı 
Tabiınıcte Sıi>OO Saksı. .sıocır.atın.

da 21 ımm.ıı.rıaılı aıııa:ı1ımanın alı 
kaı!:ıQia. Rıus ıınillet..ind~ ve Y unao 
tWEıa&wdaıo Daliina i.Le Mfrrop 
Hasa:nın kuıın.a.r qy;naıd'ı.kl.arı ru.
tıer a!lıı.nımış ve y~ cümıö
nıeslb.u1llıa 101 J.iı:a ıpara ile JruııııM 
~ y~ Dlırr>trl. Yara....;. 
m:ııs, y orgi, Hasan, Eıni:n, Artılııı;. 
·&san.. Yani, Cemaıl. v.e Hasan ad
lıarnııda 11 ltjsi yaka'lwmıışl.ır. 
Beyoğlu sırllı cezıa m ahıkeıınr..sına 
savlked':'kn ırulı:ıJ.ıurlan Daliın.a 50 
&a paıra. cezasıınıa bir gün haıpse, 
diğoeıı<ki de birer lira para cezaı
&mll ın3iıkUın ı>dilmişlenlir. 101 
ika dıa müsadere olunmuştur. 

(Bas tarafı 1 inci sayfada: 
cıirı"11iıu kır:ıx..k: milli it'..ilh.adı 
\ ücude getir.i ·.<. Bu.o:ü:ı:ı Rıın.eıı 
toor::p;ınuza sa.h •P bulunuyanu. 
Ve onun müda.f.oası için en y'ı.iık
sek vazifemizi ıfaya haı: au ha-

baki.kate müg~yirdir, diye - Ruzvell. sulh teşebbüsünü yapa- ''ft RZAN'ın en müthi!ii ve en fevkalade maceral rı 
meyiz. Bitler • Musolini görüş - cak, ynhut uzlaştınııa~-ı temin- , E T 

zırız.» ıneıerınin en mühim ınevzuunu d<ın ümidiw keseı.·ek, ılahiıı si- 1 srarengiz ve balta gil'memiş ornıan ... Dünya hal .. i.nleri 
b ·ı t t kil d , t' S Ih yaset itib•ri.le sulh nümayişine f"j} '.Dall:artl~ ordu~, ,~,..:.ı, __ ~A u cı .ıe <ş e ecett ıı-. u Af "k d "} 

• ..., •• ·~"""'-' "" lı k l · · I bb yanyacak hır beyonnnme nesrile 1 er... rı &DID CY gorı maymunu ... ~'ıl'""" ı~ylilk .f-~- - "'·"-- ,..._ ... _~ arc et erının, uz aşına foşe üs- k . , 
··~ ·~ ~ ,,.,..,._..., -"""'~ iktifa eyliye~e ·tır. Bu takdirde, 
tı.n d:fode ~tUU-; -~··'' ' "' aayret ;Jerinin akim kalması takdirin- h ..__ ak, h T A R z A N .....,. ~"""""~ " arp =L•n• va ut yıpratma 
m=ı.m ı:ı:>barü.z etb . .rd!ik.ten ..<OD- de iki devletin lıaı·eket tarzları harbine şidı!et verilecektir . 
ra, dahtli sükUn hı!.kkmd.a şu sriz- dahi tespit olunacak, geçen haf- Husule 2ıelecck menfi netie&-
], ... i söyJemi.,"1ıir: ta Ronıada Almanya Hariciye 1 b hl [MAYMUN AOAM'©l k§l!r@D 

Si1kfm ve müsallemet i!ııtiy&:!ı Nazın ile İtalya devlet adamla- d":," :::~~ c~':.~t:ı:" mi~~= = '6 "T' 
hüik.fııınetin bülün icr..a.tında,..,.,.: n arasında karadaştınlan hare- harp baı!iresi arasında bugünkü TURKÇE SÖZLÜ BÜYÜK VE MERAK VER FiLM 
her olmu.<;tur. y a!kın maztidıe vu- ket birliği esaslan kut'ileşt:ri.le- vaziyetlerini m uhalaza i.~in, şim-
lrua Relentıazı h~. sükUmı cektir. di~n faaliyetlerini, tedbiHeri- BAŞ ROLLERDE: JOHNNY WEISSM0LLER ve MAUREEN O SULLIVAN 
Se'Vetı., ~ .YÜmklt "" kin ~ Birleşik Amerika hariciye mm ni arttrmalan, tanzim eyleme- b A s A R A y = ~ k..ı:ıı;.,,ı. tees- teşarııun Avrupaya gelmesinin., leri icap etmektedir, kanaatin - Bu Peşem e kşamı Sinemasında 
sü:·leru.y<ı:ıı.clırdı.. ~~~~~..!.~m~uh~an~·~p~lerı~·~uz~la~ş~tırıu~~a~g~a~y~e~si~nı~· ~~d~e~y~iz~.~~HA.ı~MI~·T~NUR~~İ~IR~lliAK~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!lıl.. 
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JI' O 8 JI' A B 8 O L , Kama en bayad kamı olan kırmızı yuvarlacıklan hı:ı:ellyenk çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücode devamlı ııenç]ik, dinçlik 

verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları uykusuzloğo giderir. Moannid inkıbazlarda, banalı: tembelliğinde, Tifo, Gri:p, Zatürrieye, Sıtma nekabatle

rlnde, Bel ırevııekliii ve ademi iktidarda Tiı Jıilo almakta '8YBDI hayret fııidelep temin eda. 

FOS FARS OL' 8n! Diğer bütün Iwvvet "1l'UPlanndan üıtünlütü DEVAMLI BİR SUKETrE KAN. KUVVET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kulla

-1arda bile tesirini derhal s;östnme91dlr. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

- DALGA UZL'NLUGU -

'i.A.Q. 11,41 a. UHS ita. it ltW, 

l'Aı'. !1.71-. Hll En. it ııtw. 

Ull a. lJI 11.a. llt li.w. 

. 4. 
19 Mart Salı 

Muhabbete tekke dervişleri nok

sansız iştirak etmişlerda 

12..30 Program ve ıınun].(tket 
eaa!t ayaxı, 12.35 Aj;mıs ve mou:o
roloj i haaxrleııi, 12.50 Mili:ik; Ça
.sniar: Rıeşı:d Erer, VeciılY.1 Cev
det K=. Okuyan: Mu:za!Mer İl· 
~ Bl', 1 - Hüxz.am peşrevıi, 2 - Nn
ıınet Irooy - Hüzzam şımkı: (Hıa
ıtırııııda kııılısın) , 3 - . . . . . . - H il2 -
zam şaı:ıkı: (TarllE<le:ııdi t<ıbu alem) 
4 - Rıilaın - Hüzzam ş;ll'kı: (~ 
lı:m bana bir gizli e1em dldu), 5 -
Sel. Pınar - Hü=mı şırnkı • (kt-
0& süırüırısem) 13.15 Müzik: 

Seslerilıe b1 ~ ~ I tan oezheye gelmi.ş.. Postunun 'ı:ı- ı 
vlş Kıi= meşhur 8ellile ııetae zerinde: 
başladı: - Hak hu. .. 

Devin mfuaka.beye varmış. .. Kırk 

H-.iD< türkiilen, Azi:re Şeruıerı, ve 
San Reo.~. 13.30/14.- Müzik: 
(pi.), 18.- Proııram ve meıınJ.e
ket saat ayan, 18.05 Miirz.ik: Oda 
mi'rzığı: (pi.), 18.40 Kom.ışına 
(çillıçınio saa.U), 18.55 Secl:r.st sa~ 
at, 19.10 Memle'ket saat ayan, 
.Ajns ve metıeorokı)i habe.lleri, 
1!1.30 Müzik: Do.'laJ zade İsmail 
efondinin h<rtırasını taziz i<;.i:n 
merhumun eseıü.ırh.den mürek
.kep program. Aııı:kara radyum 
ıkfune ses ve saz heyeti, İda.re 
"'1en: Mest>t Cemil, 20.15 Konuş
ma (tl®sat ve Hııkuk saati), 20.30 
Muziık: Fasıl he)"ıti, 2Ll5 Müzik: 

Eııref oilu al haberi; !ar etrafında el ı>ellÇe bekleınış-
Balıçe biziz gül bizdedir. !er .. Çok geçmem~ erenler mü-
Biz o mevlanın kuluyuıı rakabeden kaLınuı;, havkırnıı.ş: 
Yetmiş iki dil bizdedir, - Canlar! Diyarı ruma h cret 
An vardır uçup gezer etmek ~ hak erenler iradesi 
Teni tenden seç;p gezer var_ 

Küçük orkestra., (Şef: NEci-p A!j
kın), 1 - N iıelseııı: Maskııırad ko
mik aper'8Sırııdaiı İspanyol dam
ları. 2 - Oiferlb:ıclı: Mıısette (On 
yedi;nci as.r dan:; havsaı), 3 -
Sdlııroert: Monıeart musicıııl (Fa 
rnmarJ, 4 - A.dol.i Eokstein: Ma
yııs ayında (ıınutıtclif parçalardan 
pat.pun), 5 - Weber: Mcıza.ik. No. 
I, 6 - Joh. Strauss: Hu rııa+;m.~ 
lcr seni s.:ı:rsın, f!Y dın.ıya! (Valt;J, 
22.15 Mamldket saat ayarı, Ajans 
bı>bcrleri, zi:.-aa:t, eslıa.m - tahd · 
liıt, kambiyo . nukut borsaın (fi,. 
yat). 22 35 Müzllk: Ca-zfb311t (pi.). 
2~ 25/23.30 Yarınki program ve 
k::.oanıs. 

Münkir bizden kaçıp geze Kırklar: 
An bıziz bal bızdcdir. - Evvallah! 
İnsan vardır cismi semiz, Diy,. baş keserlerken Şahkulu 
Alır apdest olmaz temiz Su' ta:n meydanın bır k.öşes.nde 
J:.u taan eylcmen nemiz? duraıı şrm de turbesınde =du-
Cümle klısUıhlık b.zdcdlr- kas nın başucunda asılı l!Qrdügün 
Erlık midır eri yormak, irı dem r gulleye doğru yürü -
Uzak yoldan h.aber sormak mıi.ş .• Bir defa: 
Cennette tıkan dört ırmak, - Hu do~t! 
Coşkun sele &"ôl b:uledir. Dcm:ş; ,ı:u, yi yakalamış. _. 
Kuldur Hasan dedem kuldur vurmu;. savurını.1$, fırlatmış! .. 
mi.nayı söylıyen dildir, Gullc Horas~ kalkmış; eren-
Eli.I hakka doğru yoldur ler n bazu kuvvetir.c bak kı, o-
Om ararsan dal bizdedir- radan liı buraya ııeimı.ş; şu tek

Sazlar yeniden taksime baoJ}a
dılar- Bir aradolabıle hicaza çev
rilen nelıavent faslı nihayet bul
muş, şı.md. yüz.erce mumun isli 
bir !$ıkla aydınl.a.ttıb meydanda 
muhabbetin en civeivli saatleri 
ııeçıriliyordu.. Sofradan sofraya 
savrulan nüktelerle efsanevi bek
taşi zarafetinin şaheı;er örnekleri, 
bol ve çeşit1.i Bek.t.ıışi esprileri 
israf ediliyordu... 

Muhabbete tetlr.e derv'..şleri 
11oksansız iştirak et.nıişlerdi. Şah
kul:i .Sultan dergfilunın emek
tar ve hoyrat QObanı arnavut 
Musa, alkole çok az mukavemetli 
bünyesini bu sı;ece idare edeme
miş, sa vısını ~dıl!ı kadehlerle 
tam (deınll!I) (1) b.r hal almıştı.. 
Kırçıl ve aeyrek sakalım taşıyan 
çenesini zorlukla harek.e4! ııet:
ıren QOban Musa, yarubaşında göz 
lıerinin aklan ald~ı alkolden Jcı:ı
&ınruzı kesilen 35 lik zenci Semi
ha bacıya tekkenin tar.ilıini anlar 
tıvor; dervişler arasında it'.raz
ııız kabul ed.ilmiıı b.ir efsaneyi 
belki beş yüzüncü defa tekrar!> 
yarak ft dili dru. dolaşa ııe
veemiye çalışıyordu. .• 

Bu derJıAh, Şahlruliı Sulterı 
Hazretlerinio kurma&ıdır... :&
renler buraya nasıl ııelm'ş? N,._ 
cin gelmiş? Bunu sanırsan ora
., piriınlze a'lem .. Sade şu çayır
la tepelerde yatan 40 !ar vaı- ya. 
Bunlarla beraber Horasanda bir 
muhabbetten aonra Şalılruh Sul-

Ali bin Lıımm en büyük ve -
ya.kın düşman diye söy !ediği Ha. 
ıh kadın lcyaıfetinde saraya gır
m:ştir ve bu adam Y&hudi H.aron 
ile beraberdir. 

Haronun cariyeleri ve kuı Al>
basenin köşküne götürülmıi.ş -
lerdir ve bu kıöııke onlardan bq
ilta kiımse gireıniyecektir. 

Valide Su:.tan, oğlunun salta
nırt işleri Je m~ul olmamasııu 
ve yglnız sefahate da'.Jn:ısını is
temekte ve butün .i:;i kendi eline 
alma.k arzusunu gütmektedir. 

Ali bın İsa Cafer Berıneklııln 
ııarııyını Valide Sultana idare mer 
kez: o~ tavı;.ıye ef.ntiştir ve bu 
adam saray nazın olmuştur. 

Yahudi Harondaın Valide Sul
tan d~ Ali bin İsa şüphelen -
aııekte " 11bb• ııYı ki:ioıiı:iinü. ı,. 

ken;n bulıınduitu, Sahkulı sulta
nın vattıAı türbenin yanındaki 
i:ri al! ca çarpmış, kalm;ş .. 

Tab.i ~ilenin a:rkasuıdan Şah
kulu Su:.ta.ııla kırklar yola koyul
muşlar; Hor""'1._ndan ci;ıyan ru- 1 gı:yordu .. Fa-kat; tıpkı sıkıcı bir 
ma .l!emıı;ler.. Et'l\>:ller güllenin işi vazife di~ kabul eden ve 
dıi.ştiıı?ii ver. bulmuş .. Maiyet.in- ba.,a:rmıya m.ıcbur bulunan bir 
deki Kır.klan. emretmiş: mron gibi her flt'Y'f katlanmıya 

- Buraya hemen bir dergah ya- çalışıyor; rkic,. bir<ie altın piryol 
pı~ın ! saaaıtlini kontrol <ıden gözleri bof; 

Kitanlarda o:rndum.. Eski dede- kaldıkça sual dolu bakışlar'a De
lerden dınledım. Melekler taş ta· dıeınin göz bea:ıElkl!l:rinrle dmlaııi
şımı.şlar, gılmanlar harç kar,ştır- vordu. Rengigül bu aksam mu
mı.ş'.ar; kırklar nıalalarına sarıl-
mışlar· b · ._ . . llıa!l:Jbeıt.e gclı~m<misti! .. 

' ır gwı. v:r gece ıçı.nde . Be . ded .. . -
bu tekkenin, şu iç nde muhabt.et Sacit yın eye soz ve:rışıne, 
ettiğimiz $~ulu Sulµn dergiıhı Abdül:fettah paşaya vadedişine rajj 
şerifinin çatısı tamamlaıuııış .. Er- men gecenin saatleri ilerlediğ hal,. 
tesi günü Şahku'.u S~tan gül - de l(enç kadın dergiıha lljiira.ma-
benkı'ru çekerek de:ııahı Ha~ı mı.ştı ... Rengigülü bir defa olsun 
Bektaş fıkarasına kın;at ey~! .. . . 
Nasıl öğrendin mi Bacı?, gonnek uı:;ın meydanda azap ve 

Semiha bacı başını salladı; işkence saat~eri geçiren me.be-
- Erenler neye kadir değil yin feriği ne olursa olsun bu ak-

li. ~ dedeye bir sıkı ver.mey:; 
~ p~a Y'!'ır so&ıtları maksadını açrk1;a anlatarak bir 

keçe küiahlı dervişler; basma ~ uzlacıııa yapmayı kararlaştırmış.-; 
tarili bacılar ve mum, J)ÖSeki, tı ... Şimdıi de bu saatin gelmesi- 1 
günlük k.ci1rusu alkol buhıırı ile nıı sabırsızl:kla bekliyor; can -
Qerçivelenerı. bu ~ mulıab- ların meydanı boşa1tarak yatmı-
betinden bıo$lanınryoır, Kristalin Ya ~kilec;.ekleri saati ültlmatoıın 

alı --'---'--·-~- -·'· venşe musa.t buluyordu ... 
ayn s~ııı<Ja ma,au ~ (Arkası var) 
Jaırla dolşım :&.:ıyoğlu d;Jbeorleri- 1 
ne, Konlrordiyanın çeşitli esans (1) Demli: Bektaşilerce alkol 
w puıı:lıratarla muatta.. havasına \ .ıını., insanlara tevcih edilen İ· 
ah;an beş hi:; bu sahneyi yadır- ıimdir. R. Y. 

Tefrika: 170 
çlndeki cariye:!.erle beraber bu 
adam ııWıden ıı..:liye tarassuda 
umetm'4 bulumnaktadır. ISıııti 
Zübeyden.ın Plinı Me'munun hl
J.ıifet postıındaki meşru hakkın.ı. 
ortadan kaldırınak il;in her çare
ye baş vurma:ktrr .. 
~. Haru.nürreş>din bu meş

hur cücesin'.n duyduk~dan 
ilta!asmda hasıl olan netice bu idi. 

Bundan baf;ka ve onu en çok 
işgal eden bir cihet de Saad.an.:n 
esrarengi:z öliımü Ve bu kızın sa
rayın yeraltı esraıına vukufu idi. 

Demek BaM,at sarayının bir 
yeraltı esrarı vardı. 

Cüce bımu da muhakak öğre
necekti. 
Salonım :iı;iın hafifçe aydınla.

tan tek mum d.a son titrek l.Şljtı 
ile ııon rıetesim ~ ve cüce .• 

Karanlıklara sı;ömülerek kııybol-ı 
muştu... * 

Kıu;ım Valide Sultan ve 'Habi-1 
be ıı;ittikten sonra ya1ruz k.a.ldıkı 
odada bir aşagı bir yukarı dolaş- ! 
ıınıva baı;lamıstL 

O Habibe :ıe uzun 1.!!11lM!dan
beri sevi.şiyor~ Harwıürre -
şid!n ölüm haberi onu denebilir 
ki. Sitti Zübeyd,. ve veliaht Mu
hamedülem:n kadar sevindirmiş
ti. Çünkü B<let oklıWı üzere ve
fat eden Halifenin cariy~ a
zat edilecekti. 

Ve bu azat edilenler arasında 
da pek tabil Habibe de buluna
caktı. 

Habibe zeki biır kadındı. Ken
dis :n; seviyordu. Azat edilmese 
bile bir yolunu bulacağına iti -
madı vardı. 

Ka.ımın bütün emeli onunla 
evlenmek, yuva kurmaktı. 

Vezir (Fadl) onu bu sefer Bağ
dada gönderdiği zaman Kasım ar
tık: talıi:inin yar olmıya başladı -
ğma inamnı.ştL 

Bu gece 3i1.ti Zübeydenin söy
lediği sözler ve .ıı;österdiği iltifat 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniy'!t Sand ğı Direktörlüğünden 
Ali R<=i ili Emıine Vecitı<•1üı 2.253.1 hesaıp nıımaraeiy(le Sandt

ğmıızd.an aıid:ıj!:ı (350) maya karşı ·biı'lnci deroo:de i!potıek edi;p v&
ıdcs:Mıe 'bo.roumı voe'm'.a·ı~ n ~W<ıkında y .w1lan taıkip ii:a: iınô 
3202 numaralı .kanunun 46 ncı macidesuı.la'ı maiıüu 40 ıncı m:Jddesine 
gOre s;ıtllınası icabedeıı Mahmuı.parod.l .M'ahmut;paışa maıh.alLsilıın 
t.a.pu k.a!yıdında Ceride ban ikraz senıedinde Cerideh.aıı<ı 60kaemda es
ki 5 yeıllJi 7 ka;». 290 ada, 11 pameJ numara:lı ba!hıceli k~ evin U.. 
maırın bir bw;uk a,y anüddetle açık aır.iitııunıya konmwrtur. Satış t.apu 
sicil kavt!ına ııöre yaıpUmaktadli". Artt.ırnııya ~' istiyeıı (250) 
lira pey aıkoesi "''l'ect"kıt.ir, Mıi!li Ba.ııık.:ııllarnnwian ibirinin teminat 
ı:ncl<.t>uıbu da ka.J:ıuJ olunur. Biriıkmit; büıtün vergi!ecle B•lediye ro-
6iıml.eri vıeı 'llQkıi iıcazesi ve taviz bedeJJ ve tıell.'ilıi~ rüsumu borQluya 
aiıtı'.ıiır. Artıtımıa •artnamcsi 20/3/940 tariıhiOOen itilbacen tcıtik.iik et,. 
mek ~ere Sdlldı!r Hu!ku.k işleris.nıisiOOe açık buJundurulaca:k
br. Tapu sicil kayd; ve sair J.!izumDu izıtlıa.t da şaptıı,amede ve ta
kip dbsyasında v:ınlır. A.rttırrnıya qlımi~ o.la11!1.arı, bunlan tetıki.k e
d.Erek saıtıJıiia cıkaırılan gayrimenkul haldtıııda her şev'i ö(<reoımtiş. ad 
ve v., n>bar o1unur. Biri.nci artıtmma 17/5/940 tarihlılemiisaıdii cu
ma ~ü Ca~~da kain S:ındı~ımı:zıda saat 10 dan 12 ye !karlar 
'V""Pılacaktır. Muvak.k.aıt iha:lc ya,ııılııt>ilımesi için tekili edilecek be
delin tercihan alınması i=b:rlcn ı:rammeıilrul miiıkcllefiyctiyle 
Sandık ıuıc.ı.P.ııııı tamamen geQm.iş o!an.ası S"..r1İt.ır. :Aıksi t.a:.kdirde son 
l!'rtltı:raaıın tealıhüdü baıki kalıma.!< şaniliıy!1e 1/6/940 tarihin•' müsa
dü cumaI!le;.i ı:ünü ayni maı!ıaWe ""' ..vnd saa1ıt.e son ..-trt.ııııın<ısı YaJ!lı· 
llaıcıa.lrtı.r. Bu axttınmaıda gay;ti:menkul en QC>k aırLtJ.ranın üsLi.i:ıııde bı
ralkı:lacaıktır. Haklan ta:ı;ıu &icfüleri;ıre saiıit olımıyan a.l'aıkadarlar 
w iııtM.aık halokı s:ıhlolerinin bu halclannı ve husus;y!'.ıe faiz ve ma
ııar.M.e daiır iddialarını ilan ta.rwnd~n iti<baıren yirmi l!'iinı içııde ev
raıkı ll"l'OOlntoleriyJe beraber dairemi:ze biltlımıeleri Iazı.mdır. Bu su
ro:J'e halclerıru biJıd.irııneıni:ş olan!ıırla ba:kla:n tapu sU:illeri'V'le saıbit 
olanııvanlac aaıtıs bec!EıliniJı payLeşm<l5ından haric kadıa-lar. Daha farz
la ımıılümat a:lmak istiyenlerin 938/1629 dooya N'o.siy'lıe sandığımız 
Hukuk işlBr! 5el'VİSİD& müracaat ı<:ııneleri liliıumu iliin oluıwr. 

Sabah, Öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

f;ı 
~~!!!!!!!!!!!!!@ 

Dişlerinizi muntazaman tırçaıayınız. 

ZAYİ - 1staııbu.ı it1ıalat güm· jAskerlik işleri 
l'iiil'ünün '27 /7 /939 tarih ve 9970 
sayılı beyamıamesine ait 27/7/939 ihtiyat erat yoklaması 
ıtartilh ve 72.255 savw ~t malı:· 
bu7ıı.ımı zayi o1ıtiım. Yeniısini çı- Eminönü Yabancı Askerlik Ş "" 
~dan eskisiınıin bü.lımii besınden. 

* DİKKAT 
omı.arlWı ilin olunur. 1 - Htt seın.e muıtad olan ih-

Ruben Maluf tiyat :yo.kJam.asına 21 mart 940 
----------- .,...r"Ernll:ıe l!'ilnü ba=;lanaca·ktır. 

EMNİYET SANDÔI: San<lıktan alıruın ııayrimenkulü i".ı!>tek ı!OO. 
tıenmd< ist:ıyen'.ırre mtıhamminlıeriırlzin kovmu.~ olduı!u kryırn-etin vü:a- ı 
o• 40 nı t.ecavi.ız elımımıek üre.re ihaıle bedelinin varısı:n;~ kadar borç ' 

Gebze Asliye Hukuk Mahke-
mesınden: 

Sayı. 939/198 - K. No: 939/193 
IH:lkiım; ismet Belüı-. ,~it sure't;)'le kola.;'llıık ~ir. (2135) 

ADEMİ İKTİDAR 
Kal.'!>: Kazıım Elrdoğdu. 
KARAR: Dııvacı Geoo-nin yu-

VO B ICL.Gtı:vec KL.I GiNIC -
kaı ı H.erdke K. den l\1ustafa 
Kızı Münire tarafından mahı.'tı:>
meye wn.en '}!J/9/~39 tarı.!ılli da
va arzuıhaJinde: Mudıdcia.le-.,iı 
G<:ılxzenın Hereke K dm İsa o~lu 
Melııı:nut Ali kocaısı o.>up • 'Vlılliı:!in 
kendisi:ne t.ıtlmıil ey l<Xiigi wzi
fıeı..ri ıfa emı.emci< ına.ksadiyle arı 
üç~ evvel haıü zevociyeti te>k
le ·bır daha evi:ne ~iş ve bu 
ihusuat.a m•ıkadıdema mücWıeiuı;ı.ih 
halcltında ibtaratı kanuniye de 
icra kılınmıs oldu/i:u Jı.alıde gene 
avdet eylamomis oldu~ 
ımüıdıdeiaı!ı:ıvnin cellbiy.le lıiılmu
ha.k.em.e bosamıııı.taTı.na k..-ar ve
rilınıu;ini taılep ve dava eylemiş 
oJanıalkJıa malben cari m uhakeıırı.c 
&;;ınunda ııereıi'.i dü~iınüldü: 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pn.t• lcutusu 12~~) Galata. f•lıınbul ·----... 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

&ürünüz. Pudrayı ıııınsılı:ı tu
tar ve akma.sına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

va:<olan vardır. 

ise onu cihanı bağışlamış kadar 
sevind imuştiı. 

Valide Su!.tan, Habibe ile ken
di arasında mevcut hıs baglaruu 
biliyordu ve bwıa yalnız müsa
maha deıtil, ayni zamanda mü
aaade de ediyordu. 
Şu halde Habi.be ile evlenmek 

ıiçin onun azat edilmesini bekle
miye hlç de lüzum yoktu. Haru
nürreşit zamanında sarayda ni
ce cariyeler vardı ki. bunlar yi
ne sarayın emektar uşakları, mu
hafızlan ile evlendirilm~'er ve 
a&ray içinde hususi daireler ve
rilmek ve orada oturmaları temin 
olunmak ııuretile taltif edilmiş
lerdi .. 

Bu tatlı ve yaldızlı hayal ile 
kendinden geçmek raddesine 
gelen Kasım, sevl(i~isi ile mese
la burada, sarayın bu odasında 
daima ve teme"li olarak kalahi• 
lecekleri ihtimalini diişündü. Ne
den olmasındı ... 

Bu odada b'razdan buluşma
larına Valide Sultan müsaade et
memis miydi? Bu ilerisi ·için bir 
vait teşkil edemez miydi. B'r ge
ce .. İki gece ... Derken Kasım sa
rayın temelli adanu olabilirdi. 

Beyoqlu Oçfrru:ü Sulh Hukuk 
Hdkım!ıqinden 

Nazir Kmtnnan tarafmdan Be-
~ Yenış:ıhlrde Dolapdere 
caO:lıesiıııde 14 numarada lffi\Jikim 
BıEb FiJıi:z alıeyhirııe aıç.La.n tahlb
ye ve 133 hra alacak davasının 
dw'uşınasmda da'Va ed:Lkne ili
n.en ya-pilin ~ raJ!trl'.11 matı 
kJiınc:yoe e:elınurriş bir vekil dahl 
ı;ıöıı.dflt1!00dii!mdıen "1Yaı:> kaı an
nı.n filı.rıen. tebliği davacı ta:rafın

dıan ietıen~ gıel:miyen dava edıi
bne mübrEz .kıon~ imza
nın iııı!ciırı lıaJinıde i&Uktap icra
sı iıoin maiı:kemev-e jl'e}ıınıı'6i gel
medi~ takdirde müstenkif adrlo
luııaca.ğmd.an bahisle gı-yap kara
nnm 20 gün miiıdrlıetfe iliınr:n ııeb
lij(i.ne ~ kıiı-ar wril. -
miş olıduburııdan mulıaıkeme ııünü 
ola:ıı 15/4/940 saat 10 a ta.lil< kı
lınııru.ş yevmi mezkfırd.a biıaat 
veya tarnfuıdıan mn•adrlııık bir ve
kiıl ~ği taJr.dirdıı mu
halo::ımenıin gıyabında RÖJÜ]eceği 

gıya.p kararı makamma kaim oJ.. 
ıınaık iiızıeıre ilin ıi.uııur. (25380) 

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

SON TELGRAF Basımevi 

Tafsil.ıitı zaptı dav .. dan h\Yii
yet a.ıılaşılacain veqlı üzere da
vacı Münire ile mi.idıdeia[leyb 
Mdıımeıt Ali 1337 sene;ınıde ev\lı.rır 
diıkJ.eri ve bir müddet bir arada 
y.ısaıdıokıtan sonra müddeialeyh 
M.ebm.ei Ali karısı M üniın:nin 
eWni ter itle meQl:ıul biır sembe git.

mis olll~ ve bir daha karısı 
evine j(~ vıe dawıcının in
faık ve iaşesi.yhe aJ.ıiıkarlar olıınadı
lh ve bu ııebeotıerı. davacının mü
zaye.ka içinde k.aıhnıı; o!4ıgu din
eım şahl1ılecin şehadetlı<r.iyle ta
ha!k.lru:k ey.lem~ olduğu gibi mürl
d.eialeylıe viıki davet ve kara!"ı 
~inin iWıen kbliği.ne rağ

men de mahkıcmeye ~elk bir 
defide dıemıeyaın evlemeınıİ<; ve 
tıumarın buDdan böyıle de bil'
ilesznlk geçimneılerine ~ imkan 
k.ıünadıjh:na maılıkeımeoe de ka
naat hUSllle l!elrııiş olduğundan 
mezkıir 9elbeoJıerden dolayı dava
cı Münire üe ımililrleiaJeyh MEiı
met Alinin kaJJunu ıınedenônin 

132, 138, 142 ve 150 nci maddeleri 
tıükiiım-'erine tevfikan yelııdiğei"-İste bu düşünce ile ve ııhcı :)eııi.ndı:n lbosaınınalarıııa ve bu 1 

~le etra1ını tetkik etmek iste- husustaki ıka!baıhati.n müddıeialeyb 
Oda ... Karanlıktı... Mehmet Alide dJduğu da aıııd.a

_ ,.,,.,.._ ... an m'c....,eı· aıleyh Mehmet Pencerden içeri bahçede hfila -~ uıuu 
yanmakta olan meş'S.:elerin ziya- Alinin yuDden bir seıJe> müdd.et
ları pek hafil olarak giriyor ve ile evQeı:ıemem<si:ne ve 400 kıııruş 
içerWne göleemsi bir bal veriyor- barcın miiddeiaılıeytbtım aıJıoınası,. 
du. na kabili lıl!lmyliz olmak üzere yir-

Habibe, Valide Sultanla g'der- mi dokm biriaıcildl!mm 1939 taırir 
ken şamdanı da beraber ııiitür- IUOOe davacının viıcaıhırıda ıınüd -
mıi.ştü... deioalıeyhin ınyabında Jı:anr veri-
Kasımın yavaş yavaş karanlı- J.erek tıeıftl'İm olu.ndu. (25390) 

ğa alı$an ııözleri l<Öıı;ede i.-pek per- -----------
deleri sımsıkı .kapalı yatak sedi
rine ilişti. 

Bu yatak sediri biraz aonra sev
gil:Si ile bera,ber kendisine has
ret söndü.ren bir aşk yuvası ola
caktı .. Acaba Wi miktarda ge
niş miydi? 

Bunu anlamak için o tarafa 
doğru yürüdü. Sarayın bu ten
ha kösesinde kendisinden başka 
kimsenin bulwımıyacağma em.n 
olduğundan ve esasen Valide Su! 
tanın müsaadesi ile burada bulun
dui(undan ihtiyatlı adım atınıya 
lüzum görmüyordu. 

(Ark- varJ 

ZA Y1 - lstaıı>ul Süleymaniyıe 
8lllkeiliJc şubesimen alm.1$ oldu
~ ihraç tezkeremi 23\Vİ etıtim. 
Yuıiısinıi cıJtaraca,bndan eskisir 
nin !lıilkrnü yaktuır. 

312 teveıllütlü Ahckııırab
man oıl'llu Talip 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palııs No. 4 
Pazardan maada her ırün saat 
15 den sonra. Tel: 4G1ZJ 

2 - Ydk:-=ıa dvgum, d<>ı,'Um 
yapı.lac:ıbndan 1-..r mük.eLı"'° ;-uk:
J.aın--oısmı bıxza1 kl"rıdısi yaptıra

oa.kt.ır. 
Yoklama cumarlıe;i günu hariç 

okrrıaık üz.ere her ı:un sabah saat 
9 dan 12 ye kad=:lır. 

3 - h:diha:ma meytlaıı verme
mek w mü.ke:ıAlerin Jşlıerti.nd~n 
~ k!l!lmamal:rı ıç n müracaat
J.ax ilin oclil.ec.-ik J?'Urı:erde yapı1-
malıdıx. 

4 - Bir doi{um yoklaması bit
ımedilcı;e dıı;;er do/tumun yo.kla
rnaısı.na peçiJıeımaycoeğ.ıırıd!"fl h<r -
kcaiın ckıiiıuırn sıraııını göııetrnesi 
litzlımdı;r, 

5 - 311 doiıu."ltluların yaklama 
ırünleri; 21 m.a:t perşembe, 22 
mart cuma. 25 mart oaza.;tcsi; 312 
doıtuımhılaırın yokb:ması 26 mart 
sırlı, 27 mart çarş:>ınba., 28 mart 
'.JJ"~. 29 mart cuımadır. 

Diger ckı.romiula.-ın yoklama 
~eri ayrıca ila'll edilec< kt:ir. 

6 - Yokla:mıya geleceklerin; 
Niiıfus hüv?yet cüzdanları, asker
ıliık etıtiıklerine da.İT resmi vesika
ları vıe oturdutkları mahal za.lııta
&ınd:ın muısaddaık ;kamet s:rıetle
rini beraiıeroe getimıeleri meş
ruttur. 

TAKVI._. ve HAV' 

19 M•rt 
SALI 

Hicri: 1359 Rumi: 1358 
3 üncü ay Gün: 79 Mart: 6 
Sefer: 9 Kasını: 133 
Güneş: 6,07 Akşam: 18,19 
Öğle: 12,22 Yatsı: 19,49 
İkindi: 15,46 İmsak: 4,28 

~ BAVA VA.ZI liTI 

~ Meteo:<0lıoji istasyo-
11unda2ı aman. malömaıta ııöre. 
lı.a'Va yurdun Maıımaıra havzası. 
Etle, Karadeniz kıyıl.arı ve Orta 
Anadnlunun şimal kısıml.arı.nda 
kapalı ve yer yer yağışlı, Doğu 
bö]@:ı.nııe 8'Z bulut!.u diğer yer
.lood.e sık bı.rltJ10u gecmiş, rüzııar
lar bütün bölıgelıtırde şiıma:. i6>ti
kaaııetinıdcn OI'.ta kuvw.tıte <'Bl'l'>İŞ, 
Kaıraden:izn ıranı tarailany,le, 
iM.aıımaTa v~ ~ d:ni:Diaı<le ~ 
m;.t fııı:ıtı.rıası beslıım.ı.ştır. 

Dün İstanbul.da hava kaı>alı, 
y~ ve sonra Jmı.lı gecmiş, 
rü:ı.ııar şimali slllilı:lden saniyede 
2-7 metre hl2ıl:a esıniş1ıir. Saat 14 
de hava tarlJYiki 1023,9 anililbar idi. 
Sühunet en yUk:ııek 4,5, en dü:şüık 
o saotittrat kaydedilmiştir. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Süvarisi bulunduğu Samsun 
Jıms' ile 2/3/940 tarihinde Sam
sundan istanbula ııclmekt iken 
Kumcağız önJerin<le maruz kal
dıı:tı b~ tı karayel fırtınasında.n do
lavı anbarlarındalti eşyanın avar
yalanması muhtemel bulunmak
la icap eden deniz raporunun a
lınması~kaptan Nüzhet Flok t.a
raiındaıı baan:uhal talep edilmiıı 
olmakla rııq:ıorun alınacağı 20/3/ 
940 çarşamba günü saat 14 de ge
mi Ve hamule ile ali.kalı bulu... 
nanların hazır bulunması deniz 
ticaret kanununun 1005 ÖllQİı mad. 
desi mU<ıibince il&n olunur. 

(25409) 


