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Mareşal Man·nerhaynı'ın Fin 
Ordusuna ernriyevrnis i : 
'' Slıth aktedilmiştir, ağır bir sUlh: kanlarınızla 
~lanan bütün harp sahaları yabancı elde· kalıyor,, 

~-©~ .. ko·v .. ~ Finler 15 bin, Sovyetler 
1 Berl~~de~. ~e~ emin 1200. bin kİŞİ kaybettiler 
İ . de g 11 g Q r LJ n U y Q r ! 1 Bir Stokholm gazetesinin .v:rdiği habere göre 

l1n muah~d~sin~e_n sonra ~ımanya ı Sovyetler mutarekeden 
, altık hakımıyetını kaybetmış oluyorı l J 
~~a.1~.~.:0~:~~~t ~:; 1 t,,;;;;;r,a ,:~~::ı.:~c~~'.ı::'J:.~, sonra a eş açmış ar 
dtl\ b:h e emperyalist devletler- paktile bağlı olduğu tebarüT. et- s u iL H 
ararıa .~ederek Almanyayt ela bu tirilmektedir. Rusyanrn şimdi 
~U1atısteı-rnekte ve Sovyctlerin kendi ihtiyaçlarını düşünerek 
Ctiıı a~a.sr için icap eden tedbir • Almanyaya fazla iptidai madde 
'~>'lell\ 1~rnasr lüzumundan hah- vermemesi muhtemeldir. Esasen 

~· Sr,..,l7: tedir. Alrnanyanm alacağt şeyler iç~n H A~ p ::)~ IE R a ı.1 ~il lt t Ru5ya şimdi bütün Şar- para vermesi mümkün değildir. . I J o 
,~~lir ıkı kontrolu altında bu- il"ti 
:<4~1 rrıaı.ta.dır. Finlandiyacan Londra mahafiline göre Sovyct ' ..___, 
~~~~i ~erl.er. Jlangcedc tesis C· Rusyanın Hangoeyi istt .nekte 
~~lilal'Jd'enız ve hava üssü ile hem ısrarı Finlandiyayı tazyik için 

~ııı 1Ya, hem Botni körfezine değil, Almanyarun muhtemel bir 
~Oık!:~aktlr. taarruzun~ karsı .şimdiden f;trate· 

a~da Sovyct Rusyanın jik ~ir mevkii elde etme!c içindir. 

, iş işten geçtikten sonra 

Finler tarafından ağlaşılarak ve 
milli bir felaket gibi karşılandı 

1·sveçte 
~ndişe 
~aşladı 
d~t\ ~~tlerin Finlandiyadan aldığı yerler yuzun
İS 3\r~çin stratejik vaziyeti çok müşkülleşmiştir 

~ecın Fin harbinde aldığı vaziyet 
..... .,.., her tarafta takbih ediliyor 

l'ltı ll'ı, H 
\)'~ ~ua ll (A.A.) - Bundan da ancak 200 kUomelre mesafe var· 
lııtıı 1 lltaa .s.sulharekcleri ile lsvşç drr. 
~te !>lrıı~1 ~tıdrı.Jt.ı nıcaa!enln kısaı- TENKİDLEI~ 

~.S htıkurn oınJ'Islle Stokholmda en. Parıs. U - Finlandiyayı sulh akU-
hı.ı<iudu 1~Urtrıekteclir. Fllvakl İs· ne mecbur eden sebebler tahlil edi-

il AL vAN'Si.YASEn GENE'i\~iHVER 
iSTiKAMETiNE 

DONMEGE BAŞtADI 
sf on Ribentrobun ltalYa ile 

Ovyetter in arasınt bulmağa 
ı,,~~~vaffak olduğu sanılıyor 
but:~~ t'tleb:sa (A.A. ) - Bugün 
S lia.~b~Uzake~e llle~lisi-m.de harp 
l)~cl ı:ye .. edılrniştir 
,, il ... nıuste.. · 

, -....... t"4"" &Özleri .. ;ıarı general 
lıp h' ta.ı:va. _soylemiştir : 

d<l ır · • Yenı 
" b l't)Uyon sı~ıflara men. 

~IJ.kerrı lllı.ı.ndur~terı silah altrn
lt a ı l't)eı talitn t.~dır. Bunlar 
'll fllYa, Alttı gorrnüşlerdir" 
h a'(t an kömü ·· · 
~\!)~ a de ru 

~ 13 .(A.~) edecek 
' · - D~ N, B~ 

Ajansı bildiriyor: 
Fon Ribentropla M usolini a

rasında cereyan eden müzakere· 
leri müteakip, İtalyan - Alman 
iktısadi münasebetlerinin tanzimi 
ne memur Alman ve İtalyan he-
yetleri fevkalade bir içtima ak· 
deylemişlerdir. Bu içtimalar , ltal
yaya, Alman kömürünün, tama. 
men kara yoliyle t eslim edilmesi 
ve bu suretle İtalyanın bütün kö· 
, {Devamı 4 ijnciide). 

Stokholm, H (A.A.) - Stok • 
holm Tidningcn gazct~sinin Hel
sinki muhabiri, FinlandiyAlılarm 
bugün kendilerini etraf ile alaka -
tarı kesilmiş ve metruk hissetmek. 
te olduklarını yazmakta ve Finlan· 
diyalılarm lsveçe kar§I duymakta 
bulundukları derin meraretten 
balıseylemektedir, 
Aynı muhabir, Finlandiyada.ki 

son muhasemat hareketlerinden 
bahsederek Rus _ Fin cephesinde 

ateş kesildikten birkaç saat son
ra büyük bir şiddetle gürlemeğe 
başlamış olan Rus bataryalarının 

bu hareketlerini takbih etmekte -
dir: 

"Fin ve İsveç siperlerinde bir 
acılık ve aciz hissi vardı ve bu his 
tabii bu siperlerdeki insanları ha • 
rekete g~meğıe teşvik edecek ma.. 
hiyette değildi. Mütarekeden 11 
dakika sonra Sovyet bataryaları 

<Devamı 4 üncü de ) 

Üsküdar malmüdürlüğünde 
büyük bir suiistimal 

Dört memur , ölen dul ve y•imlerin maaşlarını 
senelerce alarak 20 bin liradan fazla parayı 

ceplerine atmışlar 

Bütün dul ve yetimlerin maaş 

evrakı kontrol ediliyor 
Üsküdar Malmüdürliiğünde şim

diye kadar eşine pek az tesadüf e. 
dilmiş bir suiistimal meydana çı • 
karılmıştır. 

Maliye müfettişleri tarafmdan 
yapılan tahkikat sonunda, malmlL 
dUrltiğündeki dört memurun ölen 
dul ve yetimlerin roaaşlarinı al -

makta devam ettikleri anl~ılmış. 
tır. Bu memurlara, derhal işten 
el çektirilmiş ve Refik isminde o -
lanı da tevkif edilmiştir. Bir müd 
dettenberi devam eden tahkikat 
henilz bitirilmemiştir. Yalnız bu 
suiistimalin dört senedenberi de • 

(Devamı 4 üncüde t 

100 kuruştan fazla 

Alışverişlerde fatura 
vermek mecburidir 
Vekiller Heyeti kararnamesi . dün 

çıktı ve meriyete girdi 
Faturaları veren ve alan müesseseler bunları 

korunma kanununun meriyeti müdde
tince saklama ğa mecburdur 

,(Yazısı 2 incide). 

Ha rp dolayısl.le ana ve bab:ıla.nnd:ın nyrıJarnk Dantmarkaya gMft:rUlen 
· binler ce F ln çocufundnn iklst.. 

1FiN DESTANI BÜTÜN CiHANIN 
HAFIZASINDA .YAŞAYACAKTIR 
Avam kamarasında Fin suthu 

etrafında Başveki l 
suallere cevap ve rdi 

Londra, 14. - Sovyet • Fin sulh 
muahedesi dün Avam Kamarasm. 
da da mevzubahs olmuştur. Başve
kil Çemberlayn, mütareke yapıldı. 

ltalyan- Alman 
kömür anlaşması 
Karadan ayda bir mil

yon ton kömür 
gönderilecek 

Roma, 14 (A.A. ) - İtalyan • 
Alman kömür itilafı bugün imza 
edilmiştir. İtalya bu itilaf muci. 
bince senede takriben 12 milyon 
ton kömür temin etmektedir. Bu 
kömürler, İtalyanın dahili istih· 
salatı ile birlikte istihlak ihtiya· 
cını tatmin edecektir. İtalya, b-u 
suretle İngiliz kömürü ile Ame
rikan kömüründen müstağni ola. 
caktır. İtalya, bu kömürlerin cel· 
bini Alman sevkıyatının abluka e
dilmesi Üzerine derpiş edilmişti Al 
man kömürü, italyaya şimendL 
ferle ve ayda bir milyon ton mik· 
tarında gönderilecektir. 

Sevkıyatın bu suretle tezayüdü 
İtalya ile Almanya arasındaki de
miryolu münakalatını dör t misli· 1 
rıe çqarmaktadır~ 

ğını bildirmiş ve ezcümle demiş .. 
tir ki: 

" - Brilanya hükfımeti Finları
diy~hlara, t ecavüze karşı giriştik -
len kahramanca ve cesurane mü .. 
cadelede mümkiin olan bütün var" 
dımları :->aıım:ık hususundaki ~ZU
sunu izhar etmiş ,.e Finlandiya ta
rafından talep vaki olur olmaz as_ 
kn ve malzeme bakrrnrndan sahip 
olduğu bütün menabü Finla.ndfyo. 
<'mrinc tahsis etmek füerc icabc -
den tedbirleri almrştır." 

Çı>mberlayn, müttefiklerin Pin
landiyaya yaptıkları yardım hak -
kında da şu sözleri söylemiştir: 

" - Fin _ Sovyct harbi esnasm· 
da. Brit.anya hükumeti, FrFLnsız 
hükumotilc milşlerckcn, Finlandi _ 
yalılara, kiilliyctli miktarda harp 
malzemesi ve her nevi levazım 
vermiştir. (Alkışlar) Amme men-

( Devamı 4i.incüde) 

Şeker sakla yan bir 
t acir daha 

2 sene sürgün 
500 lira ceza 
Vermeğe mahkUm 

edildi 
(Yamı 2 bıclde) 
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-11- Hakimler kanunu 
Adlfye vekaleti yeni bir 

proje hBzırladı 
Diyan mınldandı: "Bu gece zifaf geceme ne ka
dar benziyor. Bir aenedenberi ba§ka güzel gece 
olmadı.,, 

Evvelki ıerrlkatarm blllAa:unı 
~ Pozot. Akdeniz kıydarmtt.. 

Fnuıaa lle lııpaD.)'8 Knuıuufa çok gU.. 
uıı Udlnıll bir memlekettn mutlak 
bUkUwdarıclır. l\lu.barrlr temin edi· 
:ror kJ bura8ı bııyaUıı&neJlnde \<'tlcut 
bulmu~ bir yer det11dlr. Trlfem laml· 
Dl ~ıyım bu ~mleketln barltıı.lar

da göııterllmemeslnlıı eebebl eadeoe 
kıskırnçhktır; aen·atılarw bu gtW;l 
)'tını akın etmelerinden ~ka mem
lekdltır korktukları lçlJJ mevcudJy&o 
&J duyuroıa~ğıı çıtlışmııılar ve bun 
da nıuvaft.ıık olmu,ıardu. 

- Pis kAfirl dedi, kraldan bu· 
rada lll söylemek müsaadesini a· 
hrsan, seni daha bir kelime söyle
meden buradan gitmeğe mecbur 
ederim. Bu zorla olmazsa, senin 
gayet iyi bildiğin bir vasıta ile o· 
!ur. 

Ankaradan alman haberlere · 
göre, Adliye Vek1Uet1 ha.kimlerin 
terfilerim kolaylg§tırmak ve h! · 
kimle!' kanununun tatbikat eaha • 
smda görU:en bazı noksanlarını it
mam etmek makl'adile bu kanunu 
tadil cdt'c,.k ye.nJ bit k~nun proje. 

100 kuruştan fazla 

Alışverişlerde fatura 
verm.ek mecburidir 
Vekiller Heyeti kararnamesi dün 

çık il ve merıyete gırdi . 

ff.~lın tlllrıtyı lı<,• Dlnaııııo mü~ • 
kildi.. llılrem dalres.I kralın ohırda 

fu blna Ue nazırlar mecllıılnJn top • 
landıtı blnwun .,.tMJUJClıı ldJ; uyı. W 
krıWD oturdufu dAl~eo nazırların 
Januııs gitmek ls;ID muhakkak ha 
remden v.-en"lrııl lllzımdı. 'h 11Pbepl11 

hiç bir &aman nazrrl11r meclisine ka. 
&r gld~ıucz4.I. 

Hareıulo ~mdA aabak ceWr boca.
m ve pro&eııtaa P8paf' Tatuıl ~~ 
nıma~ı vazUcsUt buJunmak~y4ı. 
Bu adıunın baremap!ıgma doJuıtau 
bU bth1ıulı vardı. 

K.ra.Lı.o luu prense. Allu, butU.ıı Trt· 
few1J luz..IArw ıterbeattatne malik d&
llhJ.1, ı-tylnmeğe mecburdu. b&ıt.A onu 

f61D.l11Ye ~J.Dla~ bUe ıqecbur edlfor. 
la.rcıı. 

Kral. b1r g11n sa.rayının bahçesinde 
tebıwanıuı da,,"lllan b.ılkkındıa h~ 

lu Vörwekl6 m~guUu:ıı luz.ının ~
hw blrlailtı ıw.çtığWJ göndW"d!ll mek. 
tuptun oıtrcnt'rt'k aı.-ıa.ceıe &aM)"ll 

k~uyor. Kmllçelerdeıı akıl ~ıyor. 

Faka& taer ~fa4an bir 8M çıkma.kıa.. 

dır. Krallçelerawı blrt clertaaı barek .. 

te JJ\ llmeıılnl ~vatyr. edty~r. Kral 

be t!Y fikirde deillı11r, () ıece nn. 
bette cılan kraUee: PJIHla ~bel' 
oduına ~llyor. 

Diyan mınldandı: • 
- Bu gece zifaf geceme ne- ka· 

dar benziyor. Bir :;enedenberi baş 
ka güzel gece olmadı. Bu geoe ilki• 
nln tam manaslle eşi. 

Pozol cevap vermedi. 
Kraliçe tekrar 5Öylendi' 
- Kapı vuruldu. 
Poıol: 
- Yemek getirmi§ olacakıar. 

Kamım aoktL 
Ve ses~endi: 

Kral ellerini havaya kaldırdı: 
- Haydi, dedi, şimdi de bir ih· 

til!f I Diyan rahat dur, Taksi gi 
decek, o makul adamdır. Şimd· 
kendisile görüşqıck arzusunda ol· 
madığımızı çoktan anlamış o!ma· 
lıdır. 

Taksi gi,iJümsedi: 
- Evet. Eğer vicdanımın mer· 

hamet bilmiyen !'JCSİ, ekşeriya nan 
"ör olan vazifemden doğan bir en
dişe ve hakikat olan iptilam beni 
pu bulund~tını yere getirmtmi~ 
olsaydı, inanınız ki Majestenin 
izhar ğuyurduklan arıuya toktan 
teb'iyet etmiş bulunacaktım. 

Fakat vazife~ şahsi menfaa
timden daha yüksektir ve fen alık 
da görsem vazifemi sonuna kadar 
ya~ca~un. 

Majeiltenin acı bir §'kilde serıe· 
nişte bulunmasına rağmen arka· 
daşlarmun vazifelerir.e tecavüz et
JnİYONlJl. 5en saray naıırıyım ve 
bu ııfat~a. bu tabah sarayda ce
nup paviyonunun birinci katında 
vukubulan vahim ba.dise ile meş· 
ıuı olmam lhımdı. Prenses Alin 
arattırdım. 

Kraliçe Dl yan inledi: 
~Heyhat! 
Fakat derhal kendini topladı ve 

aya_Ja kalkarlk &ordu: 
- Size kim emir verdi? 
- Kral, ikametgAhları dahilin· 

de fınahklann önüne geçme.l< ve i· 
cabında ceza vemiek mukaddeı: 
vuifesirU bana verml§ bu!unuyor 

- OnUne ıeçmek ha? Halbukı 
hiç de önünü alamamıssmıı, çün· 
kO bir yabancı buraya evine gircı 
gibi girdi. Prenses göıilnOtOn ö· 
nünde knçtı \'e kim;;e altı saat 
müddetle bundan haberdar olm;:ı 
dı. Şimdi cezalandırmak istiyor u 
nm, kral $lii bundan menediyor 
başharemağası 1 

- Majeste ... 
- Kral tasvip etmiyor; bu ka 

dar. Ç-ekin arabayı! 

si hor.ırlarqı§trr. 
Yeni projeye g3re, askerliğini 

..yapmamL'.J olan hakim namzetleri • 
ne maa.ş!arı ücret Qlarak \·erile • 
cek ve bunlar stajyer ~yılacak -
lıırdır. Stajyerliklc ge<}en müddet 
bfilt!nılerin namzetlik • rnUddctine 
ve mecburl hi,mı~tlçdne mnhsıJp c_ 
rlflecclfür. 

Bugilnkü ka.nunun nnmzetUğe 
kabııl edilenleri namzetlik mtidde. 
tinden sonra muavinlik imtihanı • 
na tAbi tutı>.n hükiiml~i l\nldrr -
maktadır. Namzet kabul olunahiL 
rnek !cin YM haddi de 30 dan 40 a 
çıkarılm:ı.ktadır. · 

Nafıa Ve!<ili 
Tarsus regülatörünü 

açtı 
Mcrsln, 14 - Nıı!ıa Vokili Ali 

Fuat Cebesoy, dün kıılabahk bir 
heyet ile be~bcr Anadoludan Tar
suııa gitmi5 ve inşaatı tamamlanan 
Tarsus-Berdan regtil&törUnU mera 
simle açmıştrr. Vekil, şerefine ve. 
rllen bir ziyafeti müteakip şehri • 
mize gclmt.<J ve istasyonda mera • 
0 irnle karşllanmıotır. Vekil resmi 
daitelerl ve şehrin temaşa ve tet. 
kike değer yerlerini gezmiştir. 
Ali Funt Cebesoy geceyi vagonda 
'.teçiıın 'ştir. Bu sabal:l §ehrimiz 
ien ayrılmakta.dır. 

Torununu 
zehirliyen kadın 

Otuz sene hapse 
mahkUm oldu 

Beyoğlun<}a torunu beş aylık 
Seyyanı §işcdeki sUtune sürur ka. 
rıttırAl'U zehirleyip ôldlirmektcn 
suçl~~orfiya.nın muhakemesi hl· 
rinci ağır ceza mahkemesinde bit
miş vo &u~lu kadın !Jama mah • 
kfun cdilm~tir . .Ancak km ila da... 
madı ımıstnda resmi nil:nb bulun. 
mnm~ı ~·Uzünden çocuğu gayri 
meşru sayması Ye ailevi haysiyeti· 
ne dokunur te.lr..kki edi'mm;inden 
mUtevcllit a::ab'yet ve teessürle 
cinayeti ~lcdi~ takdiri tnhfif se. 
bebl kabul edi~ ve ceznm 30 se. 
ne ağır hapse lndirilın!Ştlr. 

Afrodit 
Yüzünden açılan 

matbuat davaları 

Kral, biru evvel fevkalade lıir 
Jfarar aldı ve bu kararından her· 
halde smn saçmalarınızi dinleırn~k 
için dönecek değildir. mç o!mazsn 
bir gfui mUddetle bir ~Y yapma· 

''Afrodit" )iizündon ""Pzeteler a· 
mak en iyi tam haıeket; size ne lcyhine açılan dava.bra dlln devam 
den böyle icap ettiği iıah edilecek edilmiştir. Neclp Fıı.zıl Kı8al:tı~ğln 
değil, emir böyle, siz de bu emre iki frltrasmdan dolayı açılan müd-

- Giriniz. riayet edin. deiumumlliğe hakaret dav ı 
Fakat baş şerbettar yerine, ka· Haydi gidin. Prensesin peşine n.Itıncı asliye ceza mahkemesin 

Pı arasından antipatik suratını beraetlc netlcelemniştJr. 
ıönderdiliniı adamları da geri 

gö~teren, başharema~ası oldu. Cumhurivet gazetesi ve Peyami 
Kral somurtkan bir eda ile: çağırın. Bu ha.dire üzerinde sükfı· Safa aleyhine açılan davada müd • 

tu muhafaza edin ve yarın ak~ama deiumumt iki saat P:Urcn iddinsmı 
- Gene ne var? dedi. Size ihti· kadar görünmeyin. Anlaşıldı mı? serdetmi~, maznun Peyami Safa, 

yacım yok Taksi, işim var. Taksi, elinde.1ci üç kf.ğrdı, titri- neşriyat müdüril Hikmet Münif ve 
Güzel Diyan !Ala kanştı: muharrir Saldhattin Güngi5rle Mek 
- Haydi gidin. Sizin burada i· yerek uzattı: ki Saidin tecziveleiini istemiştir. 

- Majeste, dedi. işte raporlar. Muhakeme mt!dafanya kalm~tır. 
ıinlz yok. iğfal eden adam meydana çıkarıl· Tan gaz.et~ aıeyhine Sabiha 

Powl devam etti: dı. Prenses de onurJa be:-aber. Zekeriynnın Aftod.tte de.Jr fdtrtıla· 
- Şimdi yemek vaktim. Bu sa· Saklandıkları yer, on!ar blltlieden rınd:!lD dolayı ıır.·lan ~:ı.vrı.d::ı. da 

atte yemek listesinden ba,I<a hiç müdi"'lumumi lddiaauu serdetmioı 
göz hapsinde. Harekete geçm~!• i- z ı · il H ııı L~ t bir kağıt okuyamam. ''e Sabiha C' tel.."1 'a e r tt -
çin si1.den bir emir bekliyorum. fin'n teecl.veleri'll Mtru:ür. .Du 

Diyan tekrarladı: (Devamı var) dn.va da rnUdl!faaya kalmıştır. - Yemek listesi mi getirdiniz? ___________________________ _ 

Hayır, değil mi? Gidin öyleyse! 
Kral sözü aldı: 
- Dostum, diğer saray erkAnı· 

nın vazifelerine tecavüz ederseniz 
anarşiye gitmiş oluruz. Haydi gi
dip baş şerbettara. bu aksam da 
tercih etmem lbımge'.en şarabı 

benim namıma seçmesini söyleyi· 
niz. Bu hususta bir karar veremi· 
yecek kadar ve hele sizi hiç dinle· 
miyecek derecede gailem var. 

Diyan, rıon derecede canı sıkıl
mış olarak. bağırdı: 

- Haydi gitsenize! 
Hilrmetkar. fakat inatçı Taksi 

itaat yollu hiçbir harekette bwun· 
mayınca Diyan onu iki omuzun· 
dan tutarak yüzüne karşı gayet 
ciddl Qi{ tavırla: 

Faturaları veren ve alan mües~eseler bunları 
korunma kanununun me:riyeti müdde

tince saklama ğa mecburdur 

A NKARA, 13 (>\.A.) - Ttea.ret Veldlinln gösteroı,ği lüzum ve 
koordlnasyon he.rcttnın tekttfl üzerine mlJli lronuıma b.n.uuu.. 

mın :n ind ınııddeslne mUstc.Qidcıı fatura \"~.tmcli m~htrril·t:tinln me. 
riycte \'az'ına alt k:ırarnaJQc ba~ünklt Gaııul Gaı.e.teJle lııt153.r e.tmb· 
tlr. Ne~rl tadlılodcQ ltlba.rcn IDerfJ·e.t• gireo bu kararnameye ı;öre: 

Korulsyoueu idhatatçJ iltraca.lçlt fabrU•a.tör, imalatçı, toptancı, 
yan ~ptancı ,.,' pefalmnd~l J1ibl-t tacir tıJfatını haiz bUU.mum lıakiki 
\'e hilkmi şahıslar a.rasmda yapılan ~pf.an. ,.o yan f.4)ııt.aa hrr aed 
tir.ari emtia ii.zerloe allD\ ve ı.atQn m11'.l.mcrelerincJc. rnalm hemmlyet 
\'O l•e~·ctini, 83.İJŞ fiyatını ve ta.ıihlııl. kime satlldığmı, bedelinin ne 
mfütarmm tal\~I edlldlğlnl \'C tleari tea.rniillere tevfikan lüzllQllu sa.Jr 
m:ı.lfimah nıübeyyin olreak öıere csulil veçhUc tanztm ve tkarethanc 
na.rııma fatura ,·er\p lnıza. etm~ mezun şahııılarra imza eclibnt, bho 
faturanın satıcı tarafından derhal al1Cıya verllmesL 

Bu suretle "·erilen fa.turıı.nm bir kopyıı.smm ntıc.ı tarafltldan Vf> 

fatura aslmın alıcı tarafından, milli korunma luıawıo tatbJk edildiği 
miidclctçc, muhafasa edilmesi mecb ıırlyetlcrl \'37.e<lllmlştıx. 

l'Uı; kuJ11ştan laıla yapılan alış verf~lerdc mli5terfnin talebi ıize. 
rlnc ti&tıcı ratura \"Cfll1C~6 mecburdqf. 

MiSAFiR 
GErl~ERALLER 
Dün Eskişehiri de 

ziyaret ettikten sonra 

Akşam Beruta 
hareket ettıler 

Anktt-a, 13 (A.A.) - tngilte 
renin Orta Şark bava ordulan 
ba§kumandanı orgeneral Sir Wil. 
Ham G. S. Mltchel ile Fransanıu 
Şarki Akdeniz hava kuvvetleri 
kumandanı general Janeaud re· 
fakatlerinde mihmandarları ve 
maiyetleri erk!nı olduğu halde 
Eskişehire gitmek üzere bu sabah 
~ehrimizden ayrılmf§lardır. 

Muhterem generaller istasyon 
da hôva müdafaa genel kumanda 
nı korgeneral HüsnU !Cılkı~, gaz 
genel kumandanı tümgemraJ 
Hüsnü Rıza Unsal. hava tr.Ü§avi. 
ri tuğbay Celal Yakal. hava müs
teşarı tuğbay Yahya Razi Biltan. 
İngiltere büyük elçisi Knatch 
bull Hugessen, Frantu büyük el 
cisi Rene Massigli, albay Hilmi 
Oray, merku ku.m3lldanı Ali 
Somdenilr, Fran:sı~. tn,-iliz büvük 
elçilikleri crkaru ve at~emiliter. 
leri tarafrndan uğurlanmıştır. 

Raal.ınei ihtiramı Ua etmek ü
zete garda mbv1d almış olan la
taya refakat eden askeri bando 
İngiliz, Fransız ve Türk milli 
rr.arşlarını çalmış ve generaller 
ask~ri tefti~ eyletniflerdir. 
Yıldınm ekspresine bağlanmış 

olan hususi va~onlarla E"kişehi. 
re gitmiş olan tngiliz ve Fransız 
bava kuvvetleri kumandanları 
Eskişehirde bir müddet kaldık· 
tan 90flra ~ruta gitmek üzere 
Toros ekspre!ile bu alt~am şehri
miz;den ge.çmişlerdir 

Buraada yeni bir 
kooperatif kuruldu 

Dursa. 1 ı - Koz.-ı. l~ ~eyva ve 
cb.zc kooporntifleri umunıt heyet

leri toplll!'.llnI;J ve koopera.Ufln e 
sas m~vcılesi imzıılanara.k ida • 
re. kontrol ve lıakem heyetleri se
çilmiş, kooperatif dllndcn itibaren 
taatlyete geçmiştir. 

Şeker saklayan bir 
tacir daha 

2 sene sürgün 
500 lıra ceza 
Vermeğe mahkUm 

edildi 
Şehrimizde şeker saklad1kla· 

rmdan ve beyanname vermedikle. 
rinden dolayı Seferoğlu Nikola 
ki ile Liyon • Melba müeasesesi 
hakkındaki tahkikata adliyece de 
vam edilmektedir. 
Diğer taraftan Kırşehirdc ve 

lzı:nitde ş<kcr' wlad~klarından 
dolayı ikişer &ene sürgüne ve 
500 lira para cezasına mahkum 
olan Uç bakkaldan sQnra dün 
Eskişehirde de bir şeker saklam3 
davan neticelenmiş vo auçlu 
Mehmet Rıza Derici Milli Korun. 
ı:r.a kanununun 59 uncu maddesi 
muc:bince iki sene sürgüne ve 
500 lira p:ıra cezasına mahkum 
edilmirtir. Sakladı~ı 110 sandık 
'iekerin de müsaderesine karaı 
yerilmiştir. MahkOm siirgün ce 
ıasını Manisada çekecektir. 

* Den'ıyolları vapurlarının uğ • 
ra.dıkmrt kazalar hakkında tahkl -
tat yapan Münakale v ~u.ıeti h~ 
yeti lşiui bitlrrn.iş ve Ankaraya 
dönmü1tilr. 
~ Oruvcrf\lte İngiliz edebiyatı ta

rihi profesörlüğüne tnyiıı e<llle.ıı 
Hal· de F..dib Adnan açılı.O dcrs!nl 18 
mart pazartesi gUnll s:ıat 17 de hu· 
k.uk birinci smıf de?'8lwıemndo ve. 
reccktir. 

* Karaden•ı:de Kerkcn adası a. 
c;ıklarında ı;-ererl bir roayıı göriil • 
rnüş ve lnlhas:ı i~in bir mUfreze 
gönderilmiştir. 

* Uludağa yağan kann irtif at 4 
metreyi bııbnuştur. Son yıllarda 
Ulud11ğa bu kadar kar yağdığl gö~ 
riiJın 'ltnlStit. 

.ıc. Haliçte yl'.pılacak tersane için 
tsıı..cılı tetkikler sona ennlf, ha.ıır -
!anan esas projeler muvafık ~rül
mil~ffü.r. Halen tiili kısmıl&r Uza • 
rinde ctüd ve hazrrlıkl~r yapılmak. 
tadır. Ayrıca mevcut fabrlka ve 
havuzlar da büyük tamirat içlıı ıs. 
lnh olunacaktır. Projeler tabak • 
'tuk edince Tilrkiye hariçte gemi 
yaptırmnğa muhta~ olmıyacaktır. 
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Zelzele sahasında 

ROMEN KöYO 
Majeste Karolun bıı 
asil arzulan sonsu~ 

minnettarhkla 
karşılandı . c$# 

An~ 13 (~ • .ı)..) - Erzillı 
havıı.lislnde u~ğımız zeJıı:el" o..ıı. 
'6.kctl \"eslksilG dQSUarwuzrtıe gurfl 
terdiğl her gtin yeni bir tczııb ~\i· 
Türk milletini samimi kalpten 
tcb~si~ klld~n ~Uph~ yo1c1.tl~· ,~ 

Zelzele wmtakıt.'!mda. tnşaııt Ut, 
rel'ine girerken dost İngiliz rıılıeili
tinin Türk milletine karşı b~ b!V 
-Ti ya.1.-ın alaka v.e mu.ba.bbet•.n • 
tn:ıurou t2.cmnat Uıe~e ha~l> ıııısl· 
vallde bir köy veya bir kaç ~cıı
le vücude getirmek hususu?,~ b 
liblye.ttu ağtıdan ço~ sa.JJUJ"" s' 
tekllfde bulun.duğuuu iyi ın~l<ıı' ~ 
alan muhıı!ilden öğrenın~til>· p 
de!a Romanya Krqlı Q:ışmetlfl ~ 
rol HazreUerlnJn de buna be1lı\ • 
bir teklifte bulunduklarını ve atJ' 
nadoluda kendi yUksek M-'lll s • 
ta~'.acak bir kl;y inşa etmeğe ~
rar \"erdikterin.i ve bu ls:Cbiltl ır.ıJ.ı 
zctnesl ne bernber İlh~SI icln 9' • 
l:ıwla,.cak ustal~ ırureU :coohS11 fi 
ta Ro.rna.nvachua gQnde~~kl~>'' 
-..elzeJen viran ettiği yerde ~tı<'-
·anm Türk milleti fçin 'bcS!~tıı~ 
deri11 rnuhabbetiu i!adasi ~~ 
va yeşil bir köy vilcude g-et:ıre"·., 

leriıı.i öğreniyoruz. Vefal>ı\l' el' 
'ta.di~as Tllrk mi.Uetin:in bu 11 C' 
tcşeb~ karşıııuıda duyduğu 
'ıas,,Us YO m'ı:ı..ı:ı.ettarllk ısoMuı ----o----

F elak~tzedelere çift 
öküzü veriliyor ~ 

Anknn. 13 (A.A.) - Habt~ • 
lığ'muza göre, Cumhuriyet hi1

1
_,9 

metinin zelzele fel5.ketzelerit1C f/' 
tıP,ı yardımlar meyanındıı C"l~ ~r 
rlinll kaybeden k~ylülore ökUı cCJ_fo 
mek fşl de stlratle ilerten:ıc!ct • 

Kızılaym tahs!s ettiği paı1l .vı
Ziraat Vekaleti vasrtasile l~s 
\•etten l O.OOD ö!tllz mUbaY-_..1ıı:· 
bn.~laruwş ve az b:r mUddet P''e • 
da binden fa!!lla cküz müba).,..rl<cıı. 
dilerek ilkbahar zcriyatı ~dC ı 
başlayan Tokat ve Amasya ~-nr. 
rine tevzi edilme..;.o başlaruııııı-~ 

MUbayMt btitlin &Ura.tile ae 
etmektediı- • 

Kastamonu lisesi 
genisletiliyor ı;...e 

Kastamonu, tS (A.A.) - >"' • 
bbıasıntn ıo.n nok9anla.rı ofall • f' 
talcho.ne pavyonlarnım 940 :;:-1~>-& 
loı& sa.rt olmak üzere mUn e.ıetill~ 
k:onuhnasına Maarll Vek ı.ıretl 
muvafakat edilın~tir. Su s~ 
ikmal eôllecek olan binalar 1~ 
A.no.dolu bölgeellıln lbtiya~ ııt' 
cevap verecek güzel ve ınod 
Use olacaktır. 

Teşekkii~, 
Dü:ı vafatıt".ı teoısQrle ~ 

ğimiz en eaki kitnpçıb c'' 
H ~ ş ki T'" .. .. vıu'nUl1 ı.'~ 

au:ı ev utuneuog e ~. 

nazetıi dü.., kaldınlır.•t .~at"ıı 
dinıebpıdnki ebedi isti • ut11ıııı 
hına teTdi ecmmi§tir· .... Jerb e~ 
ailesi terafmdan, gerek :re!'~ 
meı-aalıninde bulunan: • ı eıctiJ'1 

,irahC"D ve tahriren tiiZ;ı.iit "' 
bildiren dogtJanna tc~ 

~nmaktadır. 

t 

' 
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ı lstanbul sığınakları . 

Petsa - i meselesi bir yanllştadır ! . . 
f / ·uAn bakımından Jıer .y.am l<~rı;;r<'~ i<;inc~c olan Jı:ı. .. ta. j..,ta.n· 

1 

Londra, 1 1 - Mosko\·ndaki Fin 
murahhaslarile So,·yct hllkümct a· 
damları ara~ında imzalnnan sulh mu· 
ahetlcsinin ve hu mııahcdeye merbut 
protokolun ınetınleri Rov_yellcr tııra. 

fından nc~redilml~tir. Sulh muahede
sinin metnı şudur: 

MRdde 1 - so,·yetlr.r lıirliğ"I ile 
FinlQndlya. araııında asl<erl harel<At, 
işbu muahedeye merbut protokol hll· 
kliml!'rine te,·fıkan derhal dım.lurula· 
çaktır. 

Madde 2 - ı::o,·yetler birliği ile 
Finltındlya. cumhuriyeti arıuıındaki 

devlet hududu yeni bir hat muclbıncc 
te:1pit edilmi~tir. Du hatta göre Sav. 
yeller birliği topraldarınn şunlar it· 
hal edilmlşUr: 

Viborg, ( Viıpuri) ,.e \'lborı:- kbrfe
zile adaları da dahil olmak llz~re bli
lfin Kıueli bcnahı, Kckııolm, Sarta. 
vala ve Suojarv• şchırlerıle beraber 
L.-ıdoga gölünün garp ve ~imal uhil· 
!eri, Finlı\ndiyA. körfe;ı:;nın mllteadclll 
A.dalA.rı, Kuolajarvi ıchrile beraber 
MerkjP.rvinin şıırkındakl Rrazl ve Hl
baçi ve Sesedni yarım aualnrının hır 

kısmı (bu hudut mt'rbut hartada 
ı;österilmi§lir.) 

IJUDl'T hO~l l:-i\ oI'l.·u 
Hududun daha mu!usal tayini A

kit tarafların ntUıneııslllerinden mU. 
rekkep bir komisyon tarafından ya
pılacaktır. ı.tezkfır komlııyon lıc bu 
muahedenln lmza~ındıın nihayet 10 

~Un!Uk bir mühlet içinde tcşekliUl e
decektir. 

).!adı.le 3 - İki Akit tara! blribir. 
lerine karşı hr.r tiirlll taarruzdan 
içtinap etmeği, ve diğeri ııleyhlne hiç 
bir ittifak akdemeıneyi veyıı konllsi-
yonlara girmeme~! tallhhUt eyler. ~~tı 

~,,, KlR.\ L.\NAN TOPR,\ KL.\Jt 
~ <-rtc 

~:ıc ı:oud ın lrn:ıı:ııı başmakalede, Madde 4 - Fin!Andiyl\ cumhur!-

F'inl~nrliyaya terketmlş olduğu Petsa 
mo mıntakaııındakl kıtnatını geri çek 
mcği, :;ımalı buz dcnır.1 ııahlllerlnde 

ıoo tondan aşnll"t istediği kadar malik 
olabilrcct,i muselliıh gemiler hnricln
rlc h~rp gemileri ,.e dığcr müsellAh 
gemiler veya Jıerhlri ~DO tonu ı:-eçmc
mek üzere 15 harp gemisi \"eya diğer 
miısellt'lh gPmilcr bulun<.lurınamağı 

LaahlıUt ryler. 
FinlAndiya, mt'zkOr mu:ıhcdo de 

derpiş edildıği Uure, hu 11ulardıı. de. 
nlzaltı gemilt'ri ve mUsellAh tayyare· 
l<'r bulumJurmamağı, sahilde askeri 
limanlar, harp !!losu için üsler ,.e 
rnevc•ıt ;::emllrrln ihtiyacını a~acak 

askeri tamirhaneler vücuda gcUrmc-
me~'i laahlıUt eyler. 

t:-;ı;. \~I>t:\"A Yl"A l\U;"ıt,F.KETI,I:· 

HiLE l\IÜ.Sı\KALF. 

Maclde 6 - Sovyctlcr hirliğl va. 
lancla§ları ve eşyası serbcııtçc transit 
olarak Non•eçc geçecek ve Norvec;ten 
gelecektir. 

Madde 7 - Finltındiya hlll<ilmetl 
Sovyetıer birli~! ile İıı\'eç arasında 

eşya transiti hakkını tnnır. \'e bu 
transiti en k13a demlryolu ile lnkl§n! 
elllrınek maksadıle So,•ycller blrll:ı 
\"C RlnlAndiy.a Knndalakc;;ııyı Kemljıır
\"iye bağlıyan bir denılryolunun, 1940 
scn!'sl içinde ve her iki tnra! kendi 
topraklannda, inşasına !Uzum oldu. 
ğunu teslim ederler. 

Madde 8 - İşbu muahetlc merlyete 
girer girmez, iki tarnt araaında lktl· 
sadl münaııebetıcr yeniden tesis olu-· 
nacak ve Akitler bir ticaret muahede· 
sinin aletli için müzakerelere glı l§e
ceklcrdir. 
Madıle 9 - İşbu munlı<'dt\ lm7.ası· 

nı mUteaklp derhal meriyl'te girecek 
ve ondan sonra tMvlbe arzolunacak
tır. 

Tasdiknameler on gUn içinde :Mos· 
kovada teati olıınac\ktır. ~"' ba.~aa nıecllııinin toplantı- yeti. ııenevl 8 milyon FinlAndlya mark 

~~ lttıh derek bıı meclisin hü- !ık bir Ucr<'t mukabllln<.lc \"e 30 sene İşbı,ı muahedennme ikişer nUsha 
, -"'! Yerı az ettiği müdafaa ted. müddetle Han;;-o yanın Rdaııını ve bu olarak ru.!lça, !ince ve isveççe olarak 
t....~ cy~de bulmasının hepimizi adanın cenup ve .,arkında bl?l mil ,.e Moskovada 12 mart tarihinde tanzim 
v.ıır. edlğlnl tebarüz ettir· garbında ve §imalinde 3 mil mesafe- olunmuştur. 

y dck.l toprakları ve mücavir mülcad. 
(!"' :~l Sahah dit adaları Sovyellt'r birliğine klrayn 

.,. verecektir. 

Protokol 
~rııahedcye merbut protokolun met. 

nl şudur: 
Akit t.ıranar, munhede ile tc:1plt e-~~~~ft Cıı.hıt Yalçın, Flnl~ntllya- Buralarda So\'Y<'ller birllgi Finll\n-

" ın b diya körfezinin melh:ıllni bir laarrıı-11" ec ur ol Jull- lh <.!ilen askeri harektHın durduruimaııı 
"'-'n h- r t<> 11 sıı mu- za karşı mUda!aaya clveri~ll bir as-

illler uuhıcııerek · ı ıt ve kıtaatın devlet huı.ludu ölesine 
r tlbı §oy e < yor: kerl ils teııis eyl!yecekllr. 
il. ~1 rnedcnl mııtc el Ji Çt!ldlmesi .. eklini ıtşa"'"ıdalti 

U~~ • b! ' me ' n, Bundan başka, Sovyetler birli~! de. " 0 

t"'lYaıı r 1niiletin uğradı~ı feJ:\. kararlaştırmışlnrdır: 
te ın her t ni:ı: üsııUnU himaye için <.le orai:ırda 1 - A:ıkerl lıarcık1'1t. her ild tarnf-

&eur &rafında uyandır- kendi ınnsracııe icabeclen mll<tnrua 
lll~M- Ve aksitcıılr dola•·ıııile lnn, 13 nınrt l!l10 t:ırihlndc J..cnln· 
ltA.'"" iatııaı J • kara ve lıa,·a mUselH\h kuvvetleri bu· rl 1 kt 

, ~ı . ..,..1 _ ara ve kuvvet hak- gra saatile 12 de dunluru aca ır. 
""'I v ·••e lundurulacal<tır. "ll'e \•cııt nefret 1 2 - Askeri harı>kl\lın durdurulma • 

._ etme•· ve ga eya- İşbu muahedenin nterlyete girişin· 
"-'\ili " Cibl b'I t b' ııı için tespit edilen saatten ltiblren. 

t 1 vaııı il ır den itibaren 10 gUn içinde Finlandi· 

~tıırıı,. tdeceklir 0 1 1 d' öneil miltrezelerin me,~.ı:ııcrl arasında 
"a :mu • nıın ç n ır ya hUkOmeU Hango '-'anm ndııınnda. btt stcnıt be 1 • J bir kıloınetrelllc bir bitaraf mıntaka 

':il, lcr dU yne mılel bu ki bUtiln lutaatmı geri çekecektir. 
"<CQ.ltt zenı artık •·akında tesis edilecek ve ayrıca, ilk g!ln zar-

('\ ır dl " Han:;'O yarım arlıııılle mUca\·lr adalar, \. YOruz.,. Cında, yeni devlet hurluduna nazaran 
lıh.. ı bu maddenin hükUmlert mucibince ·~-~4lfl lcar§ı tara:ın arazisi dahilinde bulu· 
. \ • ~~tİYet 8ovyeUer birliı!'lnln idaresi allınA geç- nan taraf kıtaatı, bir kilometre geri-

, ., mel<tedir. 
~b il.dl, Fin ye çekilecektir. 
>, 4Cderek Fi " So,•yet ıııılhun- PETS0!\10 l\11:\"T,\l\.\ S I 3 - Kıtaatın yeni uevlet hudud!.ln-

lltıttııı t b nlAndlyanın vu: fe· Madde :'l - Sovyt'tlcr birliği, 1920 dan öteye çekilmesi ve diğer tarafın 
1 

c llrUz ettırml'ktcdlr. sulh muahedeıılle ve kendi lsteğlle bu hududa do~ru ll<'rlt nıesl, FinlAn-

larzdn 

~-.::.:~llllJl~lililllllllllllllillrallilJlllRruln~OOlllllmi!lillllll!mıl'JlllllmıllJlllml~ıJJHM!mrnııooWOO~ ~ 
1~~- -;- BlR HAFTADANBERI 10 BİNLERCE HALKI il 

, ~ ~ (l;o 7 KAHKAHAYLA GÜLDÜREN fm 
~~r:ı, 1< ~ JL(())~EL,.,,IHJA~ITJ)i = 
ç~ ~~y 
~ 

NIN EN SON YARATTIKLARI 
En gülünç • En güzel ve DAYANILMAZ derecede 

kilhkahalı sahnelerle dolu 

---....~ZAFER DÖNÜŞÜ 
iPEK SINEMASINDA DAHA BIRKA / GÜN 

TEMDiT EOIMLIŞTIR 

ıı uıııı~ıııınıı~~ıı~~illiıfı~l~iıooiıı~ır~lıiı~ı~ıill~rn~~ılıffiııMıf i~lı~~ıffi!iıı1fıillm~m~lıı~ııooı!lliıl~ıı~ıloo~~ın,~,ııı~ıı~m"ın~ı~mıımı~ıı 9ır 9 

Amerika 
hariciye nazırı 

; hulu, R) nı z:mıanda tıhz ,,. hnzık hır şt·hırdlik hPkiml olrlıı:m 
: 1111 lr:.n ı nnlıkla ı.;ördii~ümliz ' ali H Urlcıli:\ c lt<'i..,imlz I>ıİk1or J,~trİ 
l hırda~. ,.<'r yl'r t<'dll\i~·c koştu~u Mrada, (imar mı? sığınak mı?) 
! nıt•..,ele..,i onu ::;alırsrr bir tc\azua oıe\ kl'tti: 
j - İmar mı~ A"la .. Rrkdiyc .. adrcc ı;iinlük \tuircı.ini yapıyorl 
: J)('dl. 

l E\ ı·:· f:~k-at hl'r -~ i~itin t'.ir yoI,,,ırf ~iyisi oldui*u gihi, ı;ünlült Mle. 
i ıll.)'C Yazııt• ... ırıın de ııı!a~ t~rıhlnc kacl:ır yli\.:<ıelc>n fü,lfıhu olabiliyor. • 
: Hır imar :rnıınıaJan I.utfı lurılar, ı .. tnııhulıın imar mı>ydanlan üstiind 
: birbiri pe ... ine Kıistof Kolomp yumurbılan lannaktadır. 8 

1 

Tekrar Çemberlaynla ve 
Loyd Coı-çla görüştü 

! Jl~ç J;im .. e kendi \ar.ICt'Sini çok ~'i.l7.cl bir ~l'klhlc yaptı~ı itin tah-
l tlc C'dıleınrz. 

~ l'nlnız, bi:t bir ml'~ıl<>krt ın~I e..,inln yığıldığı bir noktada. ı.:emk 
i 'azHc<iar 'e ~<'r<'k alak:Warl:mn aınhale olduldannı, J.:iiriioılp,rlni hlr 1 
l ~.anl15ı~ <·nrli!~.a .. k~.ııtrrd~lilannı ;ı:~nnl';(llyo~1 .• llcr kim htn.nhnlun hl· j 

Lon1'1·:l, 14 - Amerika harici· 
ye müste~arı Veh, cliin yanında 
Amerikanın Londra elçisi olduğu 
halde brışvekil Çcmbcrlaynle 
}'miden görüşmüş, bu mti!akatta 
İ'"lgiliz hıtriciye na.:mı da bulun
mu~tur. Vels dün Loyd Çorç ile 
cle yarım saat kadar görüşmüş
tür. 

Türkiye hakkında Fran
sız Meclis reisinin 

konferansı 
P:lri,, 13 (A.A.) - Meclis re· 

isi Heriyo, bu akşam Türkiye 
hakkında üçüncü ve son konfe· 
r<?ns:nı vermiştir. 

Hatip. bu konferansta modern 
Türkiyeden bahsetmic;, meşruti. 
yet rejiminin inkılabını anlatmış 
ve Fran~ız - Türk suitcfehhümi.i · 
nü teessür ve teessüfle kaydeyle· 
miştir. 

Hatip, müteakiben Mustafa 
Kemalin hayatından ve eserinden 
uzun uzadıya bahsetmiş, kendi
sini taıimlc anmıştır. 

IIeriyo, nihayet, Tür:C • Fran
sız yakınlaşmasının nasıl husule 
geldiğini ve Ankara anlaşmasının 
nasıl imzaladığını hatırlatmış 
ve sözlerini Türk milletinin dü • 
rüstlüğünü takdir ve tebcil ile 
yadcderek bitirmiştir. 

dlya. körfeıindcn Lieııka'ya katlar 
bütün hudut boyunca, l:'l mart l!HO 

tarihinde :o1aat 10 da. \C Lieskıının Ol
malinde, lG martta sant 10 da başlı
yapacaktır. Ricat, günde en aır. 7 kilo 
metrelik merhalelerle yapılac;ak ve 
diğer tlrnC kılan tının llt-rl hareketi, 
geri çekllen kıtaların geri hat rnUC
ı f':r.clcrıle, yeni bucludA doğru yUrU
Y<'n diğer taraf kıtalann ileri hat 
mUfre:ı:elert arasında. a"'gaı1 7 kilo
metrelik bir meııafe bırakılacak ~ekil 
de icra edilecektir. 

4 - Kılalnrın, hududun muhtell! 
nııntakalarında geri Çl'kilmelcrl, UçUn 
cll maddeye tevrıırnn şu ~ckllde ola
caktır: 

a - Tunbınjokl nehri kaynakların· 
dan itibaren Kuolajıırvl, Takalıı ve 
loukamojarvl gö!UnUn ~ark ııalılline 

kadar olan mıntakllda, her iki taraf 
kıtaatının geri çekilmesi 20 mart 
1940 da bitecektir. 

- Kııhmoniensl cenubu, Latva 
mıntRka~ı bölgesinde her iki tarl\C 
kıtaatının &'<'ri ı:ckilmesl 22 mart 19 IO 
da snat 20 de bitecektir. 

c - Longa vara \'arts!Ja, !.fa tka
solka iı;tasyonu bölge.sinde, h<'r iki 
taraf kıtaatının geri çekilmesi, 26 
mart 19 ıo tarihinde, saat 20 de nlha. 
yet bulacnlctır. 

d - Malkaı;alka - Kolt.s~lahti 

bölgesinde, kıtaatın geri 
22 m:ırt 1!110 tnı ihintie 
bitecektir. 

çekl11:1csi 
saat 20 de 

c - Koitsanlahll • Eıno istasyonu 
biilgeslnue, kıtııatın gr.ıi çekllme~i 2:"i 
mart 1910 da saat 20 de lıilcccktir. 

t - Enıo l."tnsyomı • I.ııte nehri 
b<ilgeslnde, kıtaatm grrl c;ddlmesl 
10 mıırt 1910 da 11aat 20 de lıltecclc. 

tir. 
15 - KızıJordu Jutantının Pttsamo 

mıntalmsını tahliyesi lO nisan 1940 
ta bitecektir. 

6· - Kıtaatın devlet hududu ötesi
ne çekilmesi esnasında, her iki taraf 
kumanda heyetleri, diğer tarafa ge· 
çen şehirlerin ve mc\"kllerin zarardnn 
vikayesi için ı:ızımgelen bUtUn teıl· 

blrleıi almağa ve ~ehlrlcrin, mevkile
rin, köprU, bcnd, tayyare lstaııyon11. 

kışla, depo, <.lemlryol şebckl'ıııi, sınai 

mUesscMt, telgraf hattı, elektrik 
santralı gibi tedafüi ve lktıs:ıdl lesi· 
ıı:ıtın hasardan ve tahrlbattnn korun
ması için nttinaslp tedablrl ittihaza 
nıecburcturlar. 

7 - 111bu protokolun 6 ncı maılde
slndc zikredilen mıntaka' ı rın, mevki. 
!erin, şehirlerin ve tesisatın bir lll· 
ra. tan dl~er tarafa intikali mUnıısc· 
betili' h~dhı olabilecek bUttin meııelcler 
her iki tara! mllmessillerl araıııncla 

mahallinde halledilecek olup bu mak
satla, her iki ordunun harekı>.tta lıu. 

lunacattı esaslı yolların her birisinde 
kumanda heyeti tarafını.lan hususi 
rnllmessiller lııılundıırulacaktır . 

A - l !ı11 p l"Slrlrrlnln ınUhıı<l<'le~ı. 
n~krrl lıarı l.:\tırı ıılhıı.wl lıtılııııuıını 

ıııUtenltlp, hıısıı~ı tılr anıa~ına ınııd· 

lıincc, lılı'tUl evvel yapılacaktır. 

nıırl ııluııda du~unulme..,ı ~k tahlı olan 'lıgmaklıın meı.clcslnJ ele alsa. 1 
a.ynr hata~ a i<'slim olu~·or: 

ı ... tanbul <,ı~ınaklarrnrn mıt~·onlnr<'a lira isteyen bir iş oldrıiuna 
ı;nıılıııııı> kalınıyor. 

E\ et, r.a-f'r htnnlmltfa 7t'hlrli ~nzl\ kn~ı olan !lllj:",'Tllaklar tn~a!!ı 
bnhi.., me\ zuu İ!-ie bu ıloğnıclıır. 

•·nk:ıt c;on harplf'r, "" amanııı:r.l:ın dahi, .,on f('('rübclt>r olamk 
: ~i)stt'mıl::llr ki, bu~iinkil harpl<'rclc henÜ1; 7rhirli ~8.7. J."llllanıtma.. 
: maklatlır. ı:,'.l .. t>n ı,.,tanbul ~ibl her an ht'r tararı hn:ı <'al"yıınlann 
l mar117 bir ~rhir, ulıirll ~:ı7: hilrıımundan <'n 117. korka<'ak hlr şehir , u: 
l fı.~ı .. ta.:·~·or. Blnacnal<'Jh. niçin, hıwa nıüd:ıfaa.,c lstlhkamlan olarak 
l du~ıın~ıl.cc~k ı .. tanbul. "tğına1.:l:m ıı.ı ·~ n plana. ıırnlama.,m ~ 1 
l n~rın('ı ~e ana plan, nf':drn, ~·alnız tnhrip bombarılnnanlanna kar-
• ":ı alf'l:ııle ı~•nalilnrdan lb:ırrt hlr kadro olarnk tathik olnnmıı..r,; ., 

m,dffi blrlTil.'İ tlt•r('('f!<lf' mtıhfnç OltJU~mll?; fahrin L- h ffiJ ' ! 
k • ·ı h il • • ,. ,,.,m a arma 

dar~ı11 .. n ıt n. •ın .,ıpnn<'~gı tılra1 tak' l~·e edilmiş al"Hidc bodrumlar- j 
ıın ı:ırl' sıı:-ınaklardır. 

1 nunlar ı ... (' hl<:hir 7.amnn nıll~·on. 
l:ı.r:ı muht:ı~ hlr i' clr.~ililir. Rıl:mnk ry '7l 111. ~ iL 1 
ıılanının hu kıc;;mr, şimdidrn. prkfıla <11.-. .(.J0tNıt-ıÇ 1 
.\':\ Jl'ln hili r. 1 ···············-··· .. -······· ............... -.......... -........................................... . 

Balkanlar ve dünya rnuvacehesinde 

Bulgaristan 
Balkanlardaki dostluk havası 
Türk siyasetinın bir eseridir 

B ÜYOK harpten eYvel Balkan-
lar dünyada çok kötü bir nll. 

nıa malikli. Balkan devletleri ııankl 

dıılml bir harp halinde bulunan mem
leketlerin mUlcradlflydL 

Hudullar dahillııde öyle kanlı mu
harebeler oluyordu ki, harJı.;Je har 
bctmck ikinci pl~nd:ı kalıyordu. ~ 

Balkanlar '•harp insanın tab!l hnll
dir" fikrine Ce\'llp Ycrlyordu. Hldise. 
lerln bu §ekllde oluşu teairinl his.set.. 
tlrmekte geciktlrınedL Balkan 
dcvlellerJ Avrupa medeniyetinde u • 
zun müddet ikinci plAndR kaldı. Ya
rından ~üph<.li olmaları Bnlkanlıları 

de\'anılı eserler yaratmnğa temayül 
ettlrmtyorJu. 

Dalkan memleketleri bUyük harbi 
tal<lp eden sulhtcn ımnrl\ harbin !ay_ 
dasızlığına karar \'ererek bUyUk bir 
I{ ıyretle t·•"'ı için çalışmab a. lıa§la • 
dılar. 

llk olarak TUrklye ile Yunanistan 
arasında iyi kom.,uluk müna~ebatı 

başladı ve o zamana. kadar Türkiye 
ile Yunanlstanı blriblrine dUşUren e. 

· kalllyctlcr ıncselcsi Avrupada. görül
memiş büyUk bir muhaceret ile hal. 
lolunllu ve bu mübadeleyi m11teaklp 
zamanın da yardımllc Türkiye ihı 

Yunanistan aıa.,ında:u mlinnııcbctıer 

mllkrmmcl bir şekil aldı. 
Mıı.kedoııya nıeseleııi de Yugoslav • 

la rla Hulgarln arasında yalnızca hlr 
anln,ınn yapınnl<ln ueğll, takat her 
iki tarafta da husule gel<'n bir dost. 
tıık hn,·asıle ha.llohındu. Uakı>donyl\ 

mcscl!'!I kolay h.ıilolu:ıur bir mesclo 
<le/;ilôl. l•'akat bugün gı>rek Yııgos • 
la\"lar, gcrelcse Bul~rlar ınerdce an. 
laşınıılnr ile sulhti muhafazaya gayret 
etmektedirler. 

Fakat Daikanların en lıUyUk mu • 
\'D.ffakıyctl Tllrklye, Yunanlstn.n, Ho. 
manya \"e Yug~la,•ya arasında ta • 
hakkuk etnı~ olan Balkan Antantı. 
uır. Bu muahede Avnıpanın !cvkııltı. 
de hareketli olan cenubu ~ark kısmın 
dn. ııulhiln korıınnıasınn yarıyncl\k 

en emin vasıtaı.lır. 

Anlaşmaya dahil dört devletin nü
fusu ecrnnn elli dört milyon, toprak. 
!arının g<'nl~llf,i C!'man 1450.000 ki. 
ıoınetre murabbnıdır. 

GUnden güne fnzlalaşnn lıir l~bir-

11~1 ile Baıkan Antantına dahil <lört 
de\·lct nihayet kendilerini aynı aile· 
den saymlğl\ l•aşlnmı~lardır. 

Balkan Antantı Avrup:ıya umek o. 
Jacak bir blrle:medlr. :Eğer bugün 
nalkan Antantından beklenen bUyUk 
mın·nt!alcıyeller elde edilememişse 

buna da ııclxp Bıılgarlst:ı.nın Bnll<an 
Birliğinin dı~ında kaimi§ olmasıdır. 

nu1gariııtan Balkan Antantınıı da.. 
hil olmadıkça Balkanlıırda dalma bir 
harp tt'hllkeııi olacaktır. Nitekim 
Rıılgarl:ıtnnın l\nlaşıııaya dahil olnıa
ııı:ısı Alııııııı vrya Hıı~ların Bııll,ıml:ı

ıa yay ılın . l ıılyasctıt.riııe uygıırı \"e 
!aydıılı da olalJllir. :Bu vaziyet dahi. 

Unde bazı ihtirasları tahrık etmek , .• 
muayyen arzuları ateşlemek Balkan. 
ları a~~§e vermeğe kfl!idir. 

Balkan AnlAntına. dahli bulunan 
de\•letıer bu tehlikeyi önlemete dat, 
ma gayret ctml§lcrdlr. Bulgıırista.na 
aamlml bir doat eli uzatılarak, eul • 
hun muha!a.zası ve Balkan bağlılığı. 
nm kun·et bulması için anl&§maya 
dahli olmıı.sı tek.lif edllm!§Ur. 

Balkan anla§masmın do:-rudan 
doğruya. Eulgarlstana müteveccih ol • 
duğuııu dUtıünen bazı Bulgar maba 
!Ulne antant devletlerlnln lıu eıı.mımİ 
teklifleri ka<.lo.r gtizel bir ce,·ap ola • 
maz. Nitekim Dclgrad görü§melt'rln. 
de Romen hariciye nazırı, Mösyö Ga. 
fenko, Halkan Antantı kon.eranııı re
isi olmak sı!allle bu hu~uııu te,>1t e. 
der beyanatta bulunmuştu. 

Balkan Antantı kendi mınt.akalan 
hudulları dahilinde bir harp ihtımııll. 
ne siyası \'eyabut iktlsadl 
bir hAklmlyete karşı koymak için 
kurulmuş lılr birliktir. 

Halbuki bu nnl&§ma dı§ında. kalan 
Dulgarlar, Balkan Antantını kendllf' 
rinc mUtevecclh olarak knbul etmek: 
tcdlrlcr. 

Bugtin Bulgarlstanda vaziyet ne 
dir? Aşağtd:ı. hcya.natlnrını bulo.cağt: 
nız blı·ı.;ok Bulgar bUjilk.lcrl, Ilıılga. ~ 
rlstnnın aıılh siyasetine tara.!tar ol • 
dtıklarını tebarüz ettırnıekterl!rler. 

Bulgıır gcnçlı>rl Balkanlar ga.yt'. ine 
!cvkıılAdc bağlı r,örllnmelcte ve dl 
ğcr Balkan devletleri ı;cnçlerlle mU : 
nıısebctlcr teııls ederek devamlı bir 
anlnşma neticesine varacak do:ıUuk 
hllvıısı yıırRtmak istemektedlı ıer. 

Bu hareketler muhnkkak kı mU 
kt'mmeı bir inklşaftır \'e bu inld"a! ı: • anl~mazlıkları ortadan kaldır-
mağa c;;alı,ııan Türk siyasetinin bir e 
ıeridlr. • 

Son zamanlarda Türk _ Bulgar mil. 
nasebt'Ueri mükemmel bir vaziyet aJ. 
mı§tır. ı·ugoslavya ile de Bulgarlar 
gittikçe arlan bir dostluk münase 
ı ellerine nt111ikUrler. • 

Geriye Romenlerle Yunanlılar kalı 
yor ki, bunlar da Ilulgarlslanla an : 
la~mağn bUylık bir eamlmlyetıe ta • 
raflardırlar. 

Romen maliye vekili :Mösyo Konıı. 
tantınesko'nun So!ya ziyareti Ro 
menlerin nuıgarlstanla lktısadl mu : 
nnsebeUerlnl sıkla§tırmak hususunda 
gösterdikleri hUsnUniycte ıııaretUr. 

Bu vaziyet Bulgar cfkfln umumi 
yesi tarafından takdir edllml:Ur. 
Tunanın iki ııahilinde de ııynı lıı 

hlrllj,1-1 arzuları görUJmektedlr. Fil _ 
haklka köprt\ henUz atılmı, değil _ 
dlr. Fakat vaziyet bir i;'Un hunun 
hakiltnt olacağını ı;-östermcktedlr. 

.l~~er Bulgaristan, Belgrad görUş. 
melerinr. lştlralc <'lmek lç!n Saracoğ
lıı vnsılıı.'lil<' ynpılnıı teklife mllebet 
<·cvaıı 'ernılş olsaydı, J;aııuınlnr bun_ 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 



Arap ve Yahudi 
gönüllüleri 

Jlk d fa garp cephesine 
sevkedildi 

Pnri , 14 - Garp cephesinde 
dün kayda değer ehemmiyette 
bir h@dise olmadığı re mr tebliğ. 
ele bildirilmektedir. 

Filistindc Arap ve Yahudiler
den teşkil edilen ilk gönüllü fır· 

garp cephesine gelmi§tir. 
·Dün Londra yabancı matbuat 

eıem.iyetinin oğlc ziyafetinde bir 
nutuk söyleyen İngiliz domin. 
yontar nann Eden, dominyon1ar 
yardimlannr tamamladıktan za
man bu yardımın harp iizerin<kki 
tesirinin kati olacağını bildirrni~ 
tir. 

Batan Alman 
t htclbahirlcıi 
Harbin ba§langıcındanberi bJ· 

tırılan Alınan dcni:!alttfanrun ~
dedi 50 den fazla tahmin ediliyOT. 
lJiğer bir çok denfaaltrlar da at,'1r 
surette hasara uğratıl •ştrr. 

İngiliz bahriy~ nazırı Çörçilin 
}ıesabına göre, ha:rptcnMn her 
hafta vasati olara:: Z ila 4 Alman 
denizaltısı batırılmıştır. 

Harp istıkrazı 
İngiltcrede 300 milyon sterlin· 

lik harp istikrazının kaydı dün 
<iaat 14 de kap<ı.nıruştır. 
Londnıda mali mahfellcrde be

yan edildiğine göre l:aydedilen 
mılct'ar 300 milyonu geçmiştir. 

İstanbul mebuslarının 
top] nbsı 

İstanbul mebusları dün Parti 
kongrelerinde tcsbit edilip 130 

de h:ıltnde vilayet ve bel dtye 
ye ven1on halk dilekleri etrafında. 
va.Jinin il:alıatmı dinl şlerclir. 

Toplanttyn bir aralık DaJıiliyc 

Vekili Faik Öztrak da gelınf3 ve 
Vali L1'itfi Hıl'dar yapılım, yııprla • 
cak va ya.pılm:u:a istenW do. Yaı>ıla.. 
ımyan iŞter ha.kkmda fzaliat ve:r • 
miş, şehrin iman etrafmdııkl tc -
~bbllslerin son safhnla.rmı anlat • 
mtŞtrr. 

Alman heyeti dün 
ak§am döndü 

sveçte endişe Felaketzedelerin 
borç:ar1 

Mueşal Man erh y 
ord s na emr· e 

in 
( Baıtaraf"ı l incide) • Url~ ka:Flıuuxu tır. 

llı:k.c.n billı }svcçln. hattı hareketi .Am,.rikad FinlA.ndiy ya yardım ·si 
her tara!bl. alddcUc t.cnkfd edilmek• lcomlteslnln rclsi ve sabılt Amcrlkıı 

tedlr. ısv~~o bile hllkfu:oeUn tarzı ba· cumhurrelst Huver Sovyet - Ftn mu-

icra takipleri 6 ay 
durdu.ruldu 

Zelzele !clıikcli dol'.lyısil" .harap (Baş tarafı l in · ) Uği ile imzalanan banŞ rckeU 11hldeU" tcnkld cdlllyor. aJıed,.ı;t hakkındı!.. umumt .gor~il ~u 
ol:ut mmt.akalar n..'lkinkriııin bor~la. hi1a gürlüyordu. la\' ç gö.nUillllc. - sini takdik ct:mi§ôr. . DUn nk am bir mitingde, lsveı;U 6zlcrlc çok r;Uzcl ifrıcle clml~Ur~ 
nnn. alt krai takibatın muayyen r:i, bu liizdcn 6 m:iktul -Ier - Anadolu ajall!lnın nol1l• mUstnkU sosy::ılisUer lidcrl Nila Fly~ "- Bu muahede, m don!yct ı in 
bir mllddeUe clurdunılınnsı hu.su • dir. Hava bombnrd;manlan, l\e - Fin • Sovyct barı.i ~ FinlAndJyamn 11.ldbctlnc dair §iddetU yeni blr matemin tarlhldlr.,, 
ırunu tetkik ed n tem Vcldllcri he- ı m.ijaevri üzerinde fns.ıln.şız dc.ı.-am nin Finlandiya parıaıneı1 blr nutuk s<lyllll?ll§Ur. 

Hatip, İs\·~ tarafından ı;öndcrllen 
gl!nllllW r a:ı,yısuım ehcmmı1·ctU oı. 

mamnsmı e cflc ltaydP.tıxıl§ ve htlk<ı· 
meU, bu lıarcketl aitim lllralrmıı.kla 
1Uııı..'1l cyleml§Ur. 

Stokholmda çıkwı Dagcns Nyheter 
gaz;ot.csl diyor ld: 

"Ycnl nnl~mıı. FlnIAndlya mUıla!ııa 
hatınrmda nlelQ.dc bl.r dctlk açınııtJr. 
I<'almt bu nlclMo dclllt lmU bir ı;e· 

cUlt hallnc gclcblllr. 
Svens'm Dagblndct, bu sulh ınua· 

hcd 3lnlıı, llclkl StallgL"l btlt.ün bom
balarından <l.'.:.lıa fazh b::ısııra scbchf· 
ret verccc!';i mUWcruımL yUriltUyor. 

Llveç, Sovy t • lı'Uılrıııdl,l't\ ihWAfr 
lcaquımda oldr8'r 'e bUtUn dUn,·nnro 
t.akbUı ct.tl(;l paslt vıız\y tl t.nmir et• 
mck tein s:!yııscU d~I~ Urmcl- ve o 
sly~ct.c dah..'l mUsbııt bir f kll v r
melt z.:ın:rcUndedlr. lsvıç, bu Unklll 
vaknyı tckc!f\11 etmek Uzero 1'"'1n1An· 
dlyıı. na. bir nsl:crl lttitalt imzalama· 
hdır .• , 

Kopenhagt.n çıkım Ikrll.Dı;nl•e '11· 
dClid:ı gnzctesi do l.ıu hıısusta. -Olyor 
W: 

''İaknndlıınvyııdo. Ur tek erkek. 
bir tel< kadın yoktur ld, li'la • Rus 

, • ln:wıısı ha.berlezlııl, blr ı.W-
rıqı ve lıacalet duyduğu ile ve FinHlD 
dlyanm hnrabts1 bUtUn Skandlmıv: 

memlckcUerlne t.cıılr fcra ~ilce l!f kıı· 
n:ıııtlle karaıJaınn.m:ı. 

Şimal mcmlckcllcrl dnh:ı. zayıf ve 
d3.h fakir bir hale gclınijlcrdtr. Bul 
kellmelcro sadece ıırnzl bakmımdanı 

m:ına. \•crmcm•k IAzmıdır.,. 
lleı'lllısld Tidcnd gan~I, btltl\n 

lsknll~\I devletleri \'B bllhass3 lıı
,.cçin stratejik ,.nzıyetinln pek gayri 
mf.hıı!t bit hc.lde isUh.'\lo ettlğinl kay
dcyllyor. 

i\)IElcbU-V G.\ZETE!-'l.NlX 
J\ORKTUC U TEBLlKE 

.. "'Qvyorktı:ı. çıkan ~c\-york Tinıu 

diyor kl: 
"Ruslarm sulh g:ırtıaruıı öğrCDdlk. 

:ut;ırrF.UF !'IE.'ILl"KETI..F.tmf~ y<lti, şıı esasların tatbikini karar etmiştir. Sovyot ta.nııreleri saat rafından tasdik cdilı:niş 0~ · 
ıttST.ER laştırm~lır: 1 11 de birkaç dakika bu !}Chrin U • dair olarak bugünkü -~ 

ovyct - i"lnlflnd!ye. barlıtnln ımlh 1 1- 27 kanunuevvel 930 \'C mü.. zerinde uçmuşlardır." haberi g~eyar.ısından 601':~ 
ycluyl hali dlld\fi hl\bcrln!ri. CCil€b1 tcak.l!ı tarihlerd~ zelzele fclak.etL 1 1\1 H:EŞ.H, MANNlil?HA'rM'J.. vakta kadar A~dolu .. aJ 
momk'l:;,etıcı:de lllı: aklırlerl ounior ol- ne ugrayan Erzincan. Tnkn.t.. l•.r - 1 t YE ts.t resnn '\: cya gcyn rcsırıı 
muştur: ı bn-.~ Nihur, Zile, Hcşzdil"C, H:ıfik, · ' " r :ldan hiç biri tmafındaıJ ~ 
Ko~ styuı mah mı. nıuahc- I ~uAehri, Zara, Koyulhisar, .Amns- J~ondı l 1 - J:;m UStı biı..'.)ku- edilmemiştir. Buna binaen • 

de l •tr..rlnl memnwı!J"ctle kn:yrırmı~- ya, Ordu, Fatsa, esudiyc, Ünye, :ııdant 1''~71 M~=a)m ı kur haberin büyük bir ıtıtJ 
tardır. 1 G.ircsnn, Ciör c, Şfbinknr:ıb.isar, n.gecc .~ 0 WiWlt.ı ~.,.1 . n §U karsılınması icap eder. ,_rtJI 

I'arl.;te Finl mliyn.nm \dbCli derin Çnrı:;a.ınln. Gümil!jlıaııc, Dayburt. cmn yevıuıyı neşı lll.z lI'. Hnb:- Ana.dol Ar;. 
blr escne k4r1ılnıım:ıklı beraber, X.'tn Kelkit, fjirnn, Pltimcr, Ucfnbiy(', '8'Şalinlı Fak•ınt 0cli1:1l nı_ıunt. un n.skeAW rlonb· ~ teyidi ~ t O: Ü~"" 
lllncUyn Iınrutnln nllınyci.e ermcm, ve I"c.m htn. zelzele tnrilılerindo u 1 

w c IDtli ır. gTr ır ruı elde cd "§ti. 
bu lın:rbln Avrupacb. tevlit cltif!l kn· mu.kim bulunan kiınsclor aleyhin. ırnlh ..• _h:ınlarmnzb sulano:n he • 
r~ı iz:.ılıl edece~! laınaa.tl izhar do füimlr \'t:'j'a ilfunınz olarak para men. hutllu: h.-ıı:p _sa.lıncled :sabancr 
cdil:aıektc, rna.-u:nafih bu k r:ır&»lığm, . borcundan doln)ı lı rlıan"i nın _ ~?de ~ılıyoı;; 1~inızn~n.,!1arp etme -
mUUefiklerlu nskert hedefi rllc dtığ. b:ılde \'11.kubnl:ıu icr::ı t.::ı "pleri :ılh ı ge gıdcn 15 bın ~--~n .fazlası 
nrdtm do•ıu05 t :ııtçbtr ınmrttc mtln:ı- ny m-tldetb durdunılmıı.~ ur. a::;a.tlıırnu !eda t::: ;.ır. Y~~ 
~betl olmadığı atı.. tcflııı:tlz c:tırIIr.ıelt llıı ltükümdcn ·ıı) - - E ın i fık- rmı gorc41Uyecckti.r. F'ın.18.nclil'n 
tcdlı;. ra ~umulilno da.hu olup d~ hXw h'l.l"P :i8taım:di. lii.ıt_earm ordn~n 

Romadıı dy 51 mu~tıcr, halihn- m('mur ve miıl>fahd m lı•ıltınanTar 200 blıı ~ 1 topm'klıo..:nınt%& kıl !.. 

zır vl1%lyctln vt±:ımcUm tnı,aır et· b) - llu fclak.cttc.ıı dol ... vı hiı;b.U: 1 ror "c fersiz gözler.ile yıldızlı sc
melt. lmsı.ınuOOıı FınIA.ııdlyanı:ı göster. zarnr:ı uğramıyan veya zo.rnra ma malıırnntuı tmkıyorlnrs'l kabrilınt 
d'~ reo.ll.zl!l.L tam btr mC!IIlIDllılycUc ruz kalıp da. geçincce~iııdeıı fazla sizin değildir, harbin ölmemek i -
t...~ı geliri \ 'C"ll kazancı olan kimseler ~in öldürmek lüzumunu , emreden 
....... ., .. a.mııtktadırlar. .. ıı;;, TI" nıecbnrl.-n11 neticesidir. 

ıt l •-lerl bu ..... ı,_ m.uttc istifade cdcme1.lc.r. •· J ...... n yan geze..., .. u.u.ım · Bh .. ••ok harp sahnelerinde bulun_ 
~lk' bt d '-- W•wrm -""'O 2 - llıti'-"llli tedbir YC hn.c.izlc - " 
L ~ı1."1'C ı- :tr1.1e 0 """nu ::1 .... ,.. r- .. du.ın. Sirln kncar mükemmel asker 
ııı mü facel sntııılıırın icrası durdu • 

r. rulmaz. görmedim. Sizinle müftehirim. 
Nevyorkt:ı., Ne\-york Herald guc- Asniarea müddet bizim olan yerle-

leJI dtyor M: ı·f ı · t ri yabancı bir mille!""' bınıkmU a.. 
Mllttefikleı:üı. Almruıyn ne olıın a yan sıyase 1 cıdır. Taribr vazifem Qlan gl!l1) 

lhtilQ.fları neticesi IUbarUc, ~a l Doz. medeniyetiini m.Udnııa. ,·azifcsinc 
den r.erlııı.og,i bil" nrlU'o. $amı;ı ol- (~t:ıra!ı 1 bcide) devam cdece~iz. 
m rı vn.rlt. dctllillr. Bu:ıuıı1a bmı- miır ihtiyacının temini için icabe
bcr1 mcmle1'etlmiz. bunn W..'ip :00- den tedbirlerin ittihazı maksadil~ 
ce~t ol:ın t vakW& gayrtkahil nct.h:c. yapılmıştır. 
11 dcrln \ı1r ese& kUi1lıyacakbr. Dün akşam Alı.nan heyeti r.cisi 

Hcr:ıld 'I:rihwıe ~te:ıl, bu. mue- elsi Clodi.us ve İtdyan heyeti ı:e
hc~ mJlt.tcfiklu:ln pı:esUjlne ağır isi Gian.nini ka.şlıl;lı bir proto. 
bU- d:u:be vurulduğu. k.ıızıaat~ kol imzalanuslardır. 

:t\cvyor.k ı;uctı:ıcrtnln h.ııpat, bUtUn Roma - Moskova 
tr..ı ~lerin Almruıyıı.yı EC\iı:ıı; içinde 
bırakt~mı eüylcme:rto mfllt.efiktlr!cr. 

T!Jkrod:ı ımrtdyc ııczatttt:ıfn e:ıli!.· 

h!yetıl mümessim So\")'et - Fınınndl
ya Uıt!Wmm halli, daha bilyllk mlk
Ji.ta bir lhtDA! \!zerinde son derece 
mttıwo1r olncnğı lamaatızıt izhar et· 
mcktedir.. 

FİXLı\XDll"A ~ElillF1Nl>EN 

L\1."Br.nıF.ınşı't& 
Pnrl'lto I>aU Pnrlziyen guctcst dl. 

yor kl; 

münasebetleri 
Paris, 13 (A.A.) - iyi haber 

alan mah.3fildc söylendiğine göre, 
yakında İtalya ile Sovyctler Bir
liği ar.ısında bir ticaret muahe· 
dcgi aktedileccL.-tir. Bu meselenin. 
Ribcntrop'un Roma acya}ıatindc 
kararlaştınld1ğı söylenmektedir. 
Diğer taraftan ?.anncdildiğine 

göre İtalya ![~kovaya yeni biı
elç~ göndermektedir. 

.:\ TE.5 JlliS ının.t 
l..ondrıJı.11--Fmlimılil-:ada haıp 

<lü:n ı;aat on bir.de durm~tur. "A
t~ kes" emri verilinceye kndar 
llilhnssa Yibo~ nuntalrosmda. harpı 
bütün §iddct.ilc dcl.'"aıxı ctmiştiv. 

SO •• l1N TEBLtGt 
Son Finlii.ndiya ~bliğindc, Fin 

krtnla.rmm berzalı tiz.erinde sa.:ı.t 11 
c kadar mukabil tnarrazlarmn de.. 
vnm ettikleri, Sovyc.t taamız!an
nm bütlin cephelerde püskürtfildü
ğU ,.e dört Sovyet tayyaresile 15 
tankm Wırip edildiği bildirilmek· 
tedir. 

Sovyct tayyareleri Rovanlemj ve 
Komijem~ bom1ınn:lmı.ıuı c~ 
!erdir. Oç sivil ölmüştür. 

Eski Hindistan .; d 
öldiiriildü, bir lort 

yaralandı ~ 
Londra, 14 (A.A.) - ?~ 

şam H"'ındistan Ceoıiye~ 
içtimaında eski Pundj~e t1 
Sir Michel Odwyor, bır ıUle 
taraf mdan rovclvcr kuı1tl 
dürülmüştür. . · 

Bu Hindli Hindistan ~ıt!I 
zxn Lord Zetand't da ya~ 
tır. Sir Louis ve Lord 
ton d:a yanıl.anım 

" e 
Ve uammer Eti~ 

• t di-· doj' para ıs en gı 

değil 

Dün bir sabah ~ U 
kasnım Celiıl Bayar ve '1' ~ 
Erl§tcn mfihlm miktard• ~ 
istediğini yazmış ,.e bU 
c.eıAl Bayar v-0 Mwı.mı:ııef . 
banka umum müdiir~llkl.~ 
nmda tekaüt ~(C 
muamclclet:don kaldlğaıl ~ 
?nişti. •. ...}J 

Yeni nnl:ı.snın üzerine mcmlc • 
l'tetlmh:dcn mübaynattn btt1umnak 
ııze.re Anknra, hmir vo şehrimiz -
<le temaslar ynpan Alman iiillalat 1

' 

daireleri heyeti dün Aiıimradn.n 
Mmıü:.5 ve ~amki ckspreısle AL 
manyaya gitmiştir. 

Korkanz ki çok h~ bir ıdya.soti o· 
lan Krom.Un, bu sulh mwılıııdcalnln 
~cucllmıe verdiği nvanbjlardıuı istl· 
!ruio ederek birkaç ay 'eya birkaç ıse. 
no mrtmcb bUtlln FinlAndlynyı l§gal 
etmesin .,.o Bol§e'1lt yapmasın.,. 

l,~ TEESSUıı 

Loııdro, lıl - 1i'tn14Ddlyımm :Mmı· 
kova. hQkQımtı ile 8Ullı ak:dm mec. 
bur olması, kahra mmet:tn !oda· 
ldl.rlr~B l\:atlnnmak zanıntinde Jcal!. 
mB.31', Atnııuıya gf?ıl bazı mmılckcUer 
müstesna, dUııyanm her ~ma 

"Bu sulh, h r ueyo rağmen, l<"'tn· 
ldndiyalılarn çok ağırdır. Eıter, net· 
ret ctUği muarııD.e bfr muahede alı:· 

dctUysa bunun başlıca sebebi kendi. 
rıiııdcn boyun ettmeahı.l rlcıı eden kom 
ruJamı.ı korumak fı:llı Yl\.l'Dll1trr. F"ın· 
JAndlyanm çok acıklı bu hare?teU cc
ısar\!Uno ve kıüıramanlıfmıı. rağmen 

tel!lkote uğl'nmıı olan bu mUletln ııe• 
refln1 eksiltmez, arttırır • ., 

Gaydanrn mühim bir 
makalesi 
Roma, 13 (A..A.) - Gayda. 

buiıün Gioı:nalc D'ttalyada yaz. 
dığı: bir makalede .. Alman hzı:ici
ye nazın Fon Ribentrop'urı Ro
mayı ziyaretini örten esrar per
desini kaldırmaktadır. Gayda di. 
yor ki: 

Son gilnler zar!'Inda Viborg kör
fezi buzltırmda 60 SOvyct truıkt 
tahrlp edilmişür. 

Bu Q.baJı ban1tn n~ıı 
tiğmıız tahkikata. görcı lı 
tamnmcn amlsızdı:r. 

F.I. ~ HAJOOltE N~"JN ~ 
.. amrn "Çar Ferdinant,, ş~ 

.Mosko\-ada sulhun im:gplanrlığc runun kurtarıld' 
dün Ftıılind1yada han" ye DUJn - gürlıı-c.tı~· 
mn. ıııd;yo ile neşredilen ])es We ~ "'"J:' 

Heyet tMi'r bi:rüklerilc mııhteli! 
m tarlarda iizfim, incir ve fmdık 
mübs~ hususunda mutabık kal 
rmş va mukt\velelfl- irru:alamıştrr. 

Şirketihayriye tenzilata 
yana§mıyor 

Deniz nı:ı.kil vasıt.aı:uının ile • 
ret tnrifclerlnl tetldk eden ko.mis. 
yon ~i biti~, yeni altı aylık 
devre iı:Jn f.ruifcleıi nyımı ibk:ı 
ctmi§tlr. Üsküdar ve civarı luılkr
ıun tenzilat il.midi de . imdilik t:ı· 
hakkak ctmemi~tlr. 

den g1lne kuvveti ncrc'lc hlc; bir har!. 
d kuvvetin kendilerfnc ltargr geieml. 
yeceği çolt ktıvvctll btr ltllle ve aym 
zn.nuuıda. bir sulh nd:ıst olııcaktr. 

Bollu:.nlarm ır.ı~lıı:miığr, mırp:ıtı:ır

dan AkdCllfu:>, ve Kınndenlzdcn mcr. 
kezl A'\"l'tly.1ytl lmdnr bntUn bir lntıı. 
ımı ğtamlrğt, ırnlh ve :ı0k1lnu Olll
cıı.kfr. 

Btı ~lıhk ccm n v.Jtmrş milyon 
nilf'Us toplayan, hfirrJyct ve L-t:ikIIU
lerl Uzerinc utrcycn beş ınillcUn vU. 
cudo gctireccklcrl •bir kuvvet ol:ıcak. 
tı. Oylo bir kuVl'ct ki, nynr ideale 
hizmet eden ı~ milyon ıct,ıntn 160 
mll.:ron ld§lyf dtırdurmoğa nnrvat!ıık 
oldugu bugCndc her tUrHl tehlikeyi 
tıcrtarnt cdebflcccktf. 

1 ote bunun ftfn B:ılkmıltı.rda bu 
vtı.hdetfn hwrolc &"Cl'mesi bu t~cbbU • 
nlln tahakkuk etmesi beklentnt'kte • 
dir. ÇUnkU mUmkUndUr Jd, ynnn tok 
geç k&lmnuı:r olsun!. 

B:ıu.-an.ıann istikbaline _ '-e tabu 
Avrnp:mm dıı ht.ikballne _ hillrmeden 
btı m1llıJm mesele tızcrlndc Ilulgnr -
ı~mı cfü§{lnU.,ıttJ nedir~ E3Id siya • 
setlerinde <ievanı mı? Yoksa Balkan 
bf~lno doğru yeni bfr adını mı? 

iBulgttrlatımrn tanmmr:, ve §imdiye 
'kadıı.r !dlU"C mevkll l;mnl etmi§ ~:ın 

• ~Iemeğ ıml!hfyetll eahsJr tl<'. 
rt ile ynpıhm§ olmı bu nrtUliltatıar, 

BuJ..-.ırf!rtanlıı bugilnlril liaT 1rfnde 
r flldtr e-J~fii'i, 'ıau. 
gt ııtyasett gtltme~ mn 3'11 bu -
lunduğmıu nnlatıı.calctrr. 

Btıl,,,-ar dtplomııtlarllc ynprupı mu-
1 ım ~kt ı:ıtmh:unızt'lıt olcuya. 
ealaımn:. 

Fin destanı 
( n:ır;tnrafı ı iııehlfl) 1 Eaki harbi~c nazırı llor Hcli§a 

faatiniıı nrlisnndc ettiği ~ette, Finlandiya.yet kar§ı seı:nP,ati&ini 
bu husmrtn taf!illif vcrilınl.;tir. ifade ettikten sonra de.mi~tir. ki:: 

r. Fllhııkiks. Brit.anyn. Iıllk\1met.i, "- Finlandiyaru.n ln.giltc.redcn 
mUtec~nizc kn?"§1 kahra.manca yap- muhtelif vesilelerle io~n ve. mal· 
tıklnrı mücadclnde, Pinlilndfyalt - z.cme istediği doğru de?iil midir? 
!ara mümkün olan bütün yttrclımı Bu hadiselerin fevkalade ehem~ 
yapmağn. tamnmen fünnde oldu - miyeti gözönünde tutulunca, ha.. 
ğunu beyan et..rrJ~ti. (Şiddetli at:. reketsizliğin mesuliyetindcn ta.
kışlar). m:ıme11 teknik mahiyette acbc plcr 

Ffuiü.ndiya. hUkümcU arzu elliği ileri sürülerek sıyrılmaya cahş.-
takdirde elinılW bulunan bUtün mak acınatak bir şey olmaz mı?"' 
memıbü öerlınl kollanmak ilzerc 
lıazırlıklarmıızı yııpt.ığmuzt p:ızu:
tesi gilnü mecliste söylem.İJjtim. 
Fin!fmdiyn. hültfımeti, kc:cdi men • 
fmıUcrine en uygun telılkk.i etti6i 
tedbirler hnkkında _nazarı itibara 
alnı:ı.k hususunda lıcı:- menı~ke.t
lC'll daha saliı.hiyctli bulunduğu \"B" 

tiyati gBzönUndc tubı.ra.k _ karar 
vcrmclc vn.dyet.ini ötenberi dbcttc 
m uhııüız:ı <.'Cliyo rcln." 

Çcmberlayn, Pözlerini §Öyle bi. 
ti~tlr: 

"- Finlô.ndi)a millet.ine fiU huı
Bll8ta teminat vt-rmck ist.acim ki. 
bütün mllletlın, 1'"llıliı.ııdil;anin vee
diği kar.ıııfa,, kendL'ÜııO mfiltefl 
lta.u sempati lıeslcmckie "e ist.illi. 
yıı k2.11it mücadelede gösterdikleri 
cesaretten dola.rı en derin takılil"· 
lcrini izhııx etmektedir. llu destan 
bülün cihanın hafızasında ebedi • 
yen ynşt)"ıı.caklır." 

Mebu.sJarı11 sözleri 
Avam ka:narasında Çember~ 

layn beyanatını b!tirdikten sonra 
muhalefet ~efi A tli r söz alarak 
demi~tir ki : 
"- Finlandiyanm taarruza mu

kavemet etmekte gösterdiği cesa
retin hayranıyız. Diğer tctra{tan 
muharebenin nihayet bulmWj ol· 
m dan dal yı da mcmıuıa.Q~. 
lngftt'Cl"Cni:ı bu tebrik edilmeden 
vaki olan tzatT "Zun ~tığı ha
sarı tamir için Finlaudiyay.ı yaı:· 
dnn ctmc:;:ni talep ediyorum 
(<'11-tc;lar'I 

Hor Belişa bu mesele ve alelu-
mum Finlandiya harbi hakkında 
da müzakerelerin derhal açılma. 
sını istemiştir. 

Çembcrlayn §u cevabı vcrmi •· 
tir: 
"- Fin hüklımetinin bize muh· 

telif vesilelerle yardım müracaar 
tında huh:nduğu doğrıı cle~.ildir. 
Fin hükumeti ibizden muhtelif 
vesilelerle malzeme istemiş ve 
bu istekleri her defasmcla da isaf 
edilmiştir. 

2.S şubatta liinlandiya hüküme-. 
tine yaıptığımız bir tebliğde arzıa 
etti~ takdir.de kendisine asker 
de r,önderır.e.yc amade bu1undu
~1muzu ve bunun için hazırlıklar 
yaptığımızı bildirdik. Finler, 
mevcut ahval ve Ştrait i<iinde, 
bizden bu talebi yapmamaya kar 
rar verdiler.'' 

Tıbbiyenin kurulu~u 

yıldönümü kutlulanıyor 

B\ı:;ün TıbbiyE:Din kurulu§Unun 
yılifilnümünc rastııımnktadır. Bu 
mUnsscbe Tıp Fa.külteainıio hnr 
ım:Uuıa.n kutlaloo ~ram:. t.ıı.tbik 
edilmektt!dir. Uıımmıite kı:mfecn.s 
salonunda rektm. iekan ve mlo • 
beden iki genç birer nutuk cöyli -
ycrek nbbiyenin kuruluşuım ıve 
gcçir.diği t3flmlnrr nıııfatacakl r • 
dtr. 

"Bu konuşmalar zaruri idi. 
H.arbin artık §iddctleneccği bi~ 
nrada Almanyamn niyetlerinden 
İtalyanın doğrudan doğruya ha· 
berdar olması JUımdı. Bundan 
be :ka iki müttefik devlet, şen ba· 
zı enternasyonal hadiseleri itina 
ile. tetkik etmek meclnıriyctinde 
bulunuyorlanlı. 

Konıışraalar bütün Avrupa 
mcselcletLıi ve bunların arasında 
başlrca mevzu olan harbin hedef· 
lcrini ve devamlı bir sulh akdi 
meselelerini istihdaf eylemiştir. 

Almanya ve italya, u hususta 
mutabık kalnmılardır ki, harbin 
esaslı hedefi ge;cn harpteld sulh 
muahedesinden daha iyi bir sulh 
muahedesi akdetmektir. 

İtalya şunu k.atiyetle teyit et • 
miştiı" ki. mihver siyasetinin ve 
Alman • İtalyan ittifakının esası 
olan yeni bir Avrupa te~inde 
İ.talyanm meşru hak ve men[aat· 
let·i hesaba katılmazsa, buna im· 
kan olamaz. 

Bütün bu konu~malar ac;ık bir 
samimiyet havası ve rcali.<it bir 
zihni.yet icinde cereyan etmiştir.11 

Bır suiistimal 
(Ha~t."lnıfr l inride> 

yam ettiği ve dürt memurmı 20 bin 
limdıın fa7Jn bir parayı bu şekilde 
yo1suz olarak eep1crlne irulirdlklc
ri nıılaşılmLjlır. 

Bu memurlar ülen dul ve yetim. 
lcı.ı:bn bazılnrınnı ciiuiruılıı.rmı el
de d rck fotoğraflarını değiştir -
mi.şlcr ve ba?.ılnrmın da. k.nyıilarmı 
doğrudan doğruya.. ha~afüı gibi 
göstererek maaşln.ruu alını§l&dn". 

Bu yüulcn Emlitk YC l~ 
Bankası maaş \"ereceği dul ve ye
tiinlerdcn nüfus ldiğıtlarmt d::ı. be. -
ra:bcr istemektedir. Ayrıca. maaş 
almakta olan f:ıtttün dul '\'C yetim -
lerin evrakları -yeniden tetkik edi. 
lcrck :sht.o · \"P. ikııhmıl me.3dmıa 
ttkarılnıasına ı,;alışilt.T'a!ttadJr. Her 
giın meydana anlan sahte 
rak çoğalmaktadır. SuDstimal 
miktarmm daha arta.caf;'l zamıedll. 
mcltledir. Tıı.hkikntıı ehemmiyetle 
d<"\'ıtm ohınmrıkfndır. 

iliin oluı:mnıştar. Harleiytı namı M:umara , e Eğe d · .ı 
ezcümle demiştir ki:: dos fırtmıım \-ardır. vaput'~ 

•ı_ l~ kralı. ~-aya yar. külfttla sefer edebnnıeıcte 
clımı reddeylemiş ve lsvcç, Fin mille- Fırtma yüzünden ~., 
tine lnı-§1 mtmn bf?' hattı 11.antltct it· Marmara burnunda k~~ 
tllın:.ıı etnqt.ır.. B!rka.ç zam= ~vvel, muş olan Bulgar b3JldP" ... , 
gnrp dCV1et1crl, Fiuand27Ça yardmı li'erdinan.d -ı::apurunmı ~ 
~CCCkler1Ili tı!Jd!rmf§!crdir. E'!r:ılindi g(lçleşmlştir. &a= ~ .. 
yn. aakırl mıılrnmbtrı: bu ~ cld Akmtdsr tahHsiyes1 btl~ 
dt bir surdta tetlrlk c~ Vo mesini bcklemcktedir-
lımrda bh: ~ ııaJrta ~ Wlaıesfndeki yaralar~':: Ilı 
Bu; ~'If nokta, yc.ı:dmı ıataıarmm lilrsc Çar Ferdinn.d. ~· 
mııın mnııtcıcıdir. lf'illıııldka 6k • ınanımıza gelecek, a.kS1 .p 
nav mOD).lckcUcrl, Fltıla.ndi;vam.ıı- ,.c lskcnderlycyo dogru. yol 
garp ~ril:dn tarqılmino ret cc. \'atn edecektir. 
\"21.bI '\'Ufncct ~df,.a. m.11t.tc!'ltı:lc· 
rla; )'nrdunma ~o:'ğfnl mil· 
ı;.;:ıhcdc eylcmlJtlr ve ~ hilkQ 

metblıı, Fln krtalıırmm muknvrın U 
kmlmııılau 6Ullı YllJ.Jill!I~ l"C!'dh eyle· 
mcsbe bu aebcl> ol~t:ur. 

Bmmn tlzcrlnc mnltlm mullı- mwı.lıc. 
de.si tmz:ılanmıştır. Kara..~ bir çok 
tefıdrltte u~ııbllccclrtir. Bazı klro· 
uel.cr, sonuna kadar ıııllcadcledB devam 
etmeın!ziıı daha: iyi ol:ıcajuıı SÖ)'.li· 

7c~Ur.. Falm.t ım:tm bugUtıktt hede· 
fl.miz ll olmıılıılır: ~t.iD. ycnı, 

dm bnarı ve 81Jllnm lukvll'C B tllD 
ga~ bu hedef üz;emıde top· 
lamo.lıy:ız. l!aziyi unutmalı ve üıt.ik· 
b:ıll clllştlnmelly.iz.., 

U Illll l\IA'tEJU 

Naztr bu IWt:lmnu ~.erkek 
kadın bi'r ı;oTc f{fş_f ~ıyor<!u. 

Ha.rldyc nıım:ı nutkunu bllirlr bt· 
Urm.ez. bü.1Un resml ve hııımrl dıılrc. 
ler ttzcrtndeki' baıraklar, matem · l· 
ııımıtr olarnk yunya lndirilm!~tir. 

FinU."tdiyıı. ga.zeteıeri, sulhun lı:ı· 

znsı bal.tu.ııdald hıı?Jcrl ·• kara ~
çe\"C it de n~tmt,terdir. 
Şimdiye im.dar lıiçblr sulbwı Fin. 

lA.ndl.yad& oldut11 gibi yeiSe karşı
larulığt ı;örfilmcmi§Ur. li'inIAndiyn 
«!rl\Anuıdıın biri RBytcr ııjnmı muhn· 
birin.n c!cm1P ll1: 

"- Bmy:iya kllJll eliıxm®n ~le. 
nl yaptık. !azlasıtır pmAifn 
mecalimiz ltalr:x::ıdı. !Ucadelcml.tdo 
bize yaı::dım iôn, icabeden sUrati, 
cc:xıebt btlıırmtuı'!a.ıı lılr krmrr gdıi· 
term Ur •• 

ANLASMA PARLAMEN10DA 
TASDİK EDtLD1 Mt? 

Helsinki, 13 (A.A.) - Finlin.. 
diva parHimentomı Sovyetler Bir· 
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Kurt Laraen artık kör ve acizdi. Onu 
hiçe sayıyordum. 

da nen de me,gu)dilm: (fö!ge ka· t kuduğum fizik kaideleri şôyle 
~.elle tutulmaz bir eeyin mev· böyle aklımdaydı. Son birkaç ay 

1Yetini nasıl hissettiğini bij,l· zarfında ise bu hususta ameli ttc· 
~a uğraşıyordum. Eğer rüyeti. rübe görmüştüm. Maamafih itiraf 
~eden ~ p bü bütün harap etmeliyim ki vaziyeti daha ya.km
~· ~ bu anl;JYı ı izah edile· dan t.etkik için sahile çıkarak 
lıa ll'di. Yok, onlarda en ufak eşen GhoştuJı ~ma gittiğimiz zaman 
. Yat dahi kalmamı sa anlaşılan denizde yatan kocaman direklerin 

Cildı tı:.>k ha stı v~ g{)lge ile gil· manıara51 cesaretimi kırdı. Nere· 

~· atasındaki~~~~t farkını his· den p~~ıyaQllirdik? Hi~ o~~~ 
Y 1Yor v~ de~~şiklığı . anlıyordu. makamları baltlayabıleceğimız 
b İÜ\\!t kvnbfilr? belki Yiıklndakl }"ükse.kçe bir direk dikili kalmıi ol 
b~ Cismi ona bildiren bir altıncı saydı! ManivelAmn işleyiş tarzını 
1
SSe malikti. biliyordum, lakin manivela olsa 

~ll;enın mahiyetini tayinden bile ona istinat noktasını nereden 
lli eç~ek güverteye çıkfJ v• 00. bulurdum? 

ll:ıahayrete düşüren bir sürat ve iti· Grandi dir..x.:-:n kmlan nokta· 
Ua baştaraia doğru yilrümeğe q;uu 

h.._: d da kutru kırk santim vardı. Boyu ~a ı. M~m ne de ol~ yü· 
tll~Tu ünd ise alt.mı~ be§ kadem olmalıydı. 
~ ş e mahsQs bir zaat ve lh· I fer halde bin beşyüı kilo ağırlı· 
l!h ... ~~·· 1~ önce bir tilrlü an· ğındaydı. Prova direği daha ka· a:. ~ım bu halinin bebini 
~\ık bilıyordmQ. lmdı ve muhakkak pin sekiz yüz 
8aitaraıta benim kunduralan· kilo vardı. Bu ijC nereden başlıya· 

~~ularak aldı, mutfağa getirdi; bilirdim? Gemicilerin makas tabir 
-~ ettikleri sehpanın yapılma §eklini 

~ ~ 1 ı Ynkarak kendine yemek ha· ıihnlmde tasarlarken Mod yanı 
r arnağa ba~adl. Beu de hemen 

r:ı~ng ınerek konfıe{\'C kutularile 
~şırlan masanın üzerinden al· 
~ ve gördük!erımi anlatmak i· 
~<uınayak sahilin yolunu tut· 

• • • 
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~ ...... Ne yazık ki Ghostun diretıe
~·ok. Yoksa onunla pek.fil! iste-
11_ ltl\iı yere &idebllirdilc. Ne der· 
"<l liarniri? 

lieyecanıa ayağa kalkarak: 
b ..... Dur bakayım, dedim ve aşa· 

l'u.karı gezınmeğe başladım. 
~Odwı gözleri beni takip eder
b .. ürnıtle yanıyordu. Bana o 
~ itimadı vardı kiJ Bunu bit· 
k~ ise kuvvetimi arttırıyordu. 
~erkeğin hayatında ne bil· 

başımda bekhyordu. Lakin gemici 
.erin bildikleri o sehpayı ben bil· 
miyordum ve orada, "Gayret ada· 
sı,.rıda onu kendiliğimden bulup 
çıkarttım. iki eerenin uçlamu bi· 
ribirint bağlayıp onlan tt.rS bir 
0 V., ~kJfnde havaya diktitim tak· 
dirde makaralan bağlayabileceğim. 
güverteden yüksek bir irtifa elde 
etmi~ olacaktım. lcap ederse o 
makaraya bir makara daha ila\~ 
edebilir ve böylece bir ne\i bu· 
cwgad meydana getirebilirdim! 

Mod bir siıreti hal bulduğumu 
anladı. Gözleri sempati ile yanı~ 

yordu. 
- Ne yapacaksın? diye sordu 

Gemltı.ln yanındaki ip ve dir~ 
y$nlarmı göstererek : 

- EvveJa !}urasın' temi.ıliycce
ğim, dedim. 

H A 8 !!: R - Aqam Postası 
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Tekrar atağıdan bir takım gürültüler İ§İtildi ve 
iki hayal da ortadan kayboldu. Gamanava 

tirtir, titriyordu. 
Fakat bunlar tekrar karanlığa r bir şekil alınıştı. Kısa bıyıklanrun 

girmezden önce, Gamanavanın göz telleri bir süpürge gibi her tarafa 
le.ri, onların ayaklarını gördü. A· dağılmıştl. Gözlerinin içinde kor· 
yakların(ja yelken bezinden yapıl· k.u parllYQrdu. Geldiği yolda müm 
mış, bir nevi Avrupalı gemicilmn kün olduğu kadar hızla kO§ma)ra 
giydikleri. pabuçlar vardı. basladı. 

Ne tuhaf, Japon kimonosu ve KIBURA SAN'JN TA!JI 
Avrupa pabucu? 

Gamana\1\ da caddeye vannak 
için acele etmeye başladı. E\"icr 
bu caddenin yalnız bit' tarahnday· 
dı ve diğer tarafı takribe.n on met· 
re derinliğinde karanlık bir uçu· 
rumdu. Gidip gelenleri muhafa· 
ıa için de caddenin bu taratma 
yüksek bir td kaies ~ı~i. 

Ay etraCı aydmlauyor ve ttl 
kafes mavimsi parlıyordu. Cadde· 
nin diğer tarafı ise ayın gölgesiyle 
tamamiyle karanlıktı ve iki adam 
da herhalde bu karanltğm içinde 
bulunuyorlardı. 

Birdenbire bu iki hayal karan· 
lıktan ayrıldılar. Gamaaavadan 
çok çok on metre uzak bulunuyor
lardı. Bunlardan birisi durarak et· 
rafrna bakındı. Sokak sessiz ve ten· 
haydı. Yalnız yuvarlak pencere
lerin bazılarından ışlklar görülü· 
yordu. 

Her ~isi de tel kafese doğru git· 
tiltr ve biribirleri.ne bir ~yler h· 
stldadtlar. Bunun üıerine biri pa
ketlerden birini uçuruma doğru 
attı ve a~ğıya du,en paket yuvar 
lanırken gü.rültü yaptı. 

Gamanava bu esnada kalbinin 
çarptığının farkında delildi. Göı
lcrini falta,ı ıibl aÇI1U1 bu ilti ada· 
mın ikinci ve pek ağır olan paketi 
de uçuruına attıklanru gördü. Tek· 
rar aşağıdan bir takım gürültüler 
işitildi ve iki hayal da ortadaıı 
kayboldu. 

Gamanava titriyor titriyordu. 

Tamanoideki ilçüncil polis ka • 
rakolunda polis Kiburanın nöbeti 
varclı. Takriben 20 yaşlarında bu· 
ıwıan Kibura tahtadan binanın i· 
çjnde bir ınasarun önünde iğilmiş; 
ıüzcl güzel harfler ):"azuıakla meş· 
ıuJdü. KarakoJun kapısı açıktı ve 
Kibura otW'duğu yerden dışar<la 
ne var nıe yok hcp;ini görüp i~ite· 
bilirdi • . Fakat her ~ yolunda gi· 
diyordu. Zaten bütün gece bu ma· 
hallede kavgacı ve sarhoş olarak 
t3mnmr, leblebici Umardo He bir 
ıenıicinin yaptıkları ufak bir kav· 
gıdan başka bir şey olmamıştı. 

BWllar da Kiburamn polis clb!se
sini görünce kendılilderinden sı

vışm.ı_şlardı. Bunun için Kibura bü 
tün ı~ yazısmı guzell~tlrmeklt 
ve yazı talimile meşgul olmu~tu. 

Ktbunt kafıtmıı sola eğerek \'t 

dilini de dudaklarının arasından 

u.zatarak çızır çmr kamış kalemle 
Japon harflerini bembeyaz bir ka· 
ğız ilıerlne yukardan ~ğıya doğ· 
ru sırall)."Ordu. Bu iş onun için tıa· 
kikaten pek ciddiydi. EGcr güzel 
yazısı olursa, herhalde terfi eder 
ve çoktanberi rüyalarında gö~ 
<füiil birinci sımf polis al!meti o
lan san ~ridi üniformasının sol 
koluna takabilirdi. Hatta Kıöu 
ra bu terfi meaelesi için çoktan 
Shinto ma,bedindeld ilAblara bol 
bol mumlar adamıştı. Btı onun 
ba,Iıca arzusuydu. 

• 

Milli Küme talimatnamesı 
Klüp nlurahhaslarının imza 

ladıkları talimatnamede 

Yeni neler var? 
KW1 kUme ıauııı..bıamul S!:Uı An· 
karaya~ olan lataulNl kl.Dp
Jert ~an dUD ,.mimlu seı. 
mJflıerdlr. 

Bundan •'fnl ?AnJıulda ~ 
toplantıctakJ noktalar Qıertııde )'ÇI· 

lan ~ kQçQll tadU&ttu .oara. ba 
aeneki mUll llUme taıtmaınameat aw
rahbaalar tarat:mdan IJD.u. edllm)ftlr. 

Talim&tnam• ~yledir~ 

1 - MUll lr.tlme maı;ları için tef· 
klllt anna' olarak 8000 Ura nnıaı,.. 
tir. 

2 - llahalll maçlarm huıl&tı -.y.. 
nJ g1ln maç 1a,pan klllplere mOtesa"Yt
ycn taksim edilecaktır. 

3 - cumarıea gU:atlM tesacıtıı e
den letaııbW maçlan Taltıılm ırtadm
da oynuacattır. 

' - Depla.mıa.ıı maçı.an lçln :tatan
bul takmılan ıllljer iki~, Galatua· 
rayla FoıaC!J'b&hÇo, Be§Ucta,la da Vefa 
takmılan .aoyah:ı.te beraber çıkacak· 
lardU'. 

5 - Ing!Itere futbol eemlyethda 
kabul etutı )'Cil1 nizamnam•Y' ,ııre 
to.kımlıırda Uçcr oyuucu bHe ıwsa. o. 
Jıınlara devam edilece.kttr. 

Bu IW'etl• takımlarm ne kadar o-
)'WJ.CU&ı sahadan çıkanla& maçlar 

D1aml vaaiY'tml ka7~. 
6 - lki hatta ısta 

tJJcst8rtıa tam fekli lıtr Mftaıa 
woım~s~. 

7 - KiD1 ldlm.e ~ --~ 
da tıUiecek~. 

• - Kabam maç-. llıal-lllflll4 
mmtaka IWr.em ıae~ _, __ 
maçıan b&kemlerlnl )'8bek 
tom.ltaıd .açeçdUr. 

1 - M1ll1 kllme maçlanm 
blar tu~ &JaııU• •'l'l'ldar 
:ııılU'allbulanndaa lıtr ~ ı 
ed9cektır. 

latanbllldan Huaıı xama,, 
itiz&, lıılehuıet. Sadri n Saim • 
mıte.'O aeçllmltlerdlr. 

10 - 6 ve 7 n!s&nda Gal&tuara7-
Ja J'enerbahçe hxıı.Lr .. Beoik'-11& v~ 
ta da Ankaraya gldecelllwdlr. 

hmirde llk maçı Galataaaray, ~ 
tmordu lle, Fenerbabçe de .A.Jtayı. 

~-
.Aym tarihte Be,iktq Aıabrada 

M.uhafwa. Vefa ın Gen~lerblrlltue 

brtıla§acalrlard.ır. 
l1 - FtkatUre göre Ull hafta ma· 

uıu, Udnc1 baft& dep"-H maçta.. 
n Japılacaktzs. 

Kız mektepleri ara 11nda dün yapılan 

Voleybol maçları 
Kız Muallim Mektebi ikincili-i kazandı 

Kı• mektepleri arasında üç ay. I riye, Fatma. 
danbcri yapılmakta olan voleybol KANDiLLi: Hadi~ Bedia. 
mUtabakatanna dün de dCYam e. Saime, Medih., Fabrimaita. ..._ 
dildi. riye. 

Müsabakalar şampiyooanın i . 
ldnciainl tayin edeceğinden ol . 
dukça ehemmiyetliydi. 
CUMHUltt'YET - iSTllCLAl 

Gihılln Dk mi&abakası Cuınhu;. 
riyet • f atiktaı takım!an arasında 
yapıldL Her iki takım da aşağıda. 
ld kadrolarla çıkmışlardı: 

rol oynuyor, ona ne kadar 
~ Lk ve kuvvet veriyordu. Mod 

.. "llı:n için tükenmez bir kuvvet 
~Cesaret kaynağı olm~tu. Ken 
ltı kuvvetli ve met.in hissetmem 

il ona bir bakmam yahut Qnu 

Sesimdeki itimat bana bile tesir 
etmişti. Maamafih tavrımda ve se· 
simde melodramatik bir hal olma· 
lıydı ki Mod gülümsedi. Gülünç 
şeyleri anlaill<tkta fıtri bir kabiliyc 
ti vardı ve mübalağa, palavra ka· 
tiyen gözünden kaçmıyordu. Eser· 

Yerinden hareket edecek halde de
ğildi. Dijer taraftan da korkudan 
titriyen ve biribirlerine çarpan 
dişlerinin sesleriyle iki adamın 

kendisini bulacaklarından da kor 

lşte tam bu sırada da bunu ıe.. 
mm edecek ıu fııaat. kapidan içe· 
ri fırlayp girdi. Fakat polis Kibura 
bunu o anda anlayanı.adı, nitekim 
insanlar hayatlarında bu gibi ba· 
n kıymetli ıamanları takdirde.o 
acizdirler. Binaenaleyh bizim genç 
polisimiz önllnda b6yle bir talilt 
yerine şi~a.'lea, ıorla Defcs alan, 

kuyardu. Gaman.ava San her oe terli ve kirli bir adam gördü. Bu· 
kadar korkak ise de, o dertte de aun elleri ve elbiseleri tamamiyle 
mütecessis ve meraklı bir adamdı. çamurluydu. 

CUMHURiYET: Melİhllt N.i
bal, Hayrii..,nisa, Bidar, Semahat. 

iSTiKLAL: Halide. Türkan, 
Maalln, tf ürrem, Mediha, Na. 
dire. 

Oyun başlar baı)amaz Cumhu. 
riytfliler Mkimi'yetlerini kurdu. 
lar. İlk seti ( 15.3) ikinci seti de 
( U.5) gibi mühim bit farkla a. 
tarak milsabak.ıyı kazandılar. 
KTZ MUALLtM - KANDtLLt 

Oyuna Kız Muallirnliler büyik 
bir enerji ile başladılar ·~ daba 
ilk dakikalarda hakimiyeti elleri. 
ne alarak sayı adedini fazlalq. 
tırdılıar. Bu hIDdmiy#t karpmsda 
Kandilliler ancak 2 sayı alabildi. 
lcr ve birinci set (15..2) Kı:ı Mu_ 
allimin galebesiyle bitti. lkinci 
ttti de yine Kız Kllallim takımı 
(IS.7) kazanarak şampiyonanın 
ikinciliğini garanti ettiler. 

İNöNU - BOGA.ztÇt 
Uçüncü müsabaka İnönü ile 

Boğaziçi takımları arasında ya. 
pıldı. İlk seti İnönü 16 • 14 ka. 
zandı. İkinci seti 1 S • 9 kazanan 
Boğaziçililer son sette güzel bir 
oyun tutturan tnönülüler karp. 
smda 15 • 7 anağlılp olarak müsa. 
bakayı üç sette kaybettiler. 

iinrnem kaii geliy~rdu. 
~~<li ken<:llıne söyle.nmeğe baş· 
'"4' Pe.~rua yapJlabllir. Neden 
~i>rknasıİı? Başkalamun yaptık· 

tl.ı be.n neden yapa.mayını? E· 
böyle bir şeyin vukuu yoksa 
ıctrar rok ben gene başarabi

' &ene yapabilirim. 
~ Neden bahsediyorgun Allah 

R:. ~? Ne yapabilirsin? 
~\Unü tashih ettim: 
~'.Yani biz yapabiliriz. Ghos
~ dır~erini yerine takar ve .bu· 

rı gıdcriz. 
~ li:UUfri 1 diye haykırdı. 
i~ ll duşunl"'!yi sanki kuvveden 

\'lı. tıkamuşım kadar gW'Ur duy· 

~~nasıl yaparız? 
~ V:ı~rneı ı, dedim, bJldiğim bir 

hiı ""~ bugünlerde ne olsa ya 
~ ?\t~llll gibi geliyor. 
~ tn rtırane ona gülümsedim. 

ıq g~ atr. ır tebe$ümün kaılısın 
~~lenni yere indirerek biran 

So"-· '\' ... a.. 
~·e a kaptan Larsen ne olacak? 
~ tQrdu. 

' ~ lliÇe yarak: 
!tör " /1. • ded' , '( ~e ~cız, ını. 

~il b~ o müthi§ elleri! Açık k~· 'l s ır başından öbür başına 
~~~dı gördün. 

~' ~e ınukabele ettim: 
·~tı~ de benim usulca nasıl 
' ~ lrrıı biliyorsun. 

llq' o;et, P3buçlannı bırakarak 
~,_lllsa le ama o pabuçlar ayağım 
' ~<h §İmdi zor burada olur 

• ~ ~ güldük, sonra Ghos 
· • 1enni yerine takarak me

~e:tllne dönme yollarını 
la ~adık. Mddepte o-

!erine kıynıtt verdiren de onun bu 
hususiyetiydi. Ondaki mizah ruhu 
arti5tik nisbet sevkitabitsin~en ve 
mefhumundan başka bir şey değil 
eli. Gülerek: 

- Bu ayµi sözleri galiba bir ki· 
tapta da ot umu~tum. diye mınl· 
dandı. 

Ni~bet sev!:itabiisi bende de 
vardı. Birdenbire kendime gelerek 
bütün maniaları kolaylıkla a~ 

bir üstat pozundan mütevazi bir 
şa~kınlıt.l dü.,tOm. Fena ha!de 
mahcup ol n··ştum. Eli hemen be· 
nim elime ·ı;;andt: 

- Affedersİn, d«fi. 
Yutkundum. 

- Ne münasebet,dedim,herke fm 
kinlarmı bilmeli.Ben hrua mdttep 
çocuğu gibiyim. Fakat biliyor mu· 
-un. hakikaf~n ilk yapılacak iş o 
kansık~ temizlemek olmalı. Sen 
je sandala aea be"limle gelirsen 
hemen işe baş!arıı. 

(Devamı var) 

Askeri 
/(amus 

Herkese lazım olan 
mühım eser 

Yeni Çıktı 
sa~ yeri: VAIU1 Kitabevi 

G&Jsünde korku ve merak biri· K.ibura San ~ pislrği ne de he-
birleriyle mücadele ediyordu. iki yecanı severdi. ll'a!.buki bu içeri 
eliyle çarpan kalbini tutarak tel afren herif lıt!m pis ve: hem de btfo 
kafese doğ,ru ilerledi. Yilzünü ttl yfik bir heyecan içindeydi. l\lüsa· 
kafesin deliklerine dayıyarak uçu· ade almadan, smup sormadan içe
ruma bakmaya baS}aôı. Fakat ka· ri bir fırıldak gibi fırlayıp girmiş· 
ranlıkta bir ~ey görm~k mümkün ti,. Hattft selam vermemiş , .e ha· 
değildi. Acaba bu paketlerin içinde tzr bile sormamıştı. 
neler vardı? Acaba bunlar çaldık· I<.ibura suratını asnu)ı ve bu 
lan ~yayı buraya sakbyan hırsız· terbi}-esiJ herifi yo!a 'eti~ek için 
mıydılar ve günün birinde buraya evveli} burnunu sildi, sonra onu 
ielİp bu kıymetli eşyaları alıp gi· ba~ a,ağıya süzdü. Fakat içeri 
decekler mivdi? Belki de bu p:ı· gireni azarlamadan, g~enin bir 
ketlerin içi~de bir insanı aıilddeti hortumdan boşanan su gibi ardı 
hayatınca geçindirecek bir servet arkasına anlattıkları \'C bunların 
vardı. Ah, bunları yukarıya çıka· eh~iyetleri onu ~şutmışt.J ve 
racak cesareti olsa... Kibura biranda ~yi unutmuş· 

Fakat, Gamanavanın servet sa· tu. 
bibi olmak fikri galebe çaldı ve Bu herifin anlattıktan iyi oima· 
bu his korkusunu yendi. dığı gibi, mümkiln de değildi. Bu 

Gamanav·a derhal kalesin telle· mesele Kiburamn vazife düstur· 
rine tırmanmaya ba~ladı. Bunun· lam1da bulunmıyan bir mesıeley· 
la beraber diıleri titremekteydi ve di. Kiburanın çehresi değişmişti. 
bütün kuvvetiyle katese tutunu· O ~mdi bir seY yapmalıydı. 1-'akat 
yordu. Bizim Gaımtna\°3 artık bir ne yapacaktı? Böyle bir mesele ö· 
genç değildi ve vücudundaki eski nünde o lıi.ç hazırlan."ll~Stı. bu· 
çeviklik de katmamııtı. Bunun i· nunla beraber herhalde ,.e derhal 
çin kafesin üstüne çıkasıya kadar harekete geçmek l~mdı. 
pek zahmet !;ekti. lki buçuk metre Simdi Kibura bizıat heyecan i· 
f rtif amdaki kafesin üzerinde çi00eydi ve fikrinden bütün zabıta 
elbise ile, tırmanmak da bir maba· maddelerini birer birer geçirdi (o 
retti. Kafe:;in diğer tarahna gelin- bun'an kelime kelime ezberlemiş· 

1

1 ce yere serildi, bütün k~wetini ti) ve meseleye uygun bir madde 
sarfetm.işti. Her taraf sessız sada· arıyordu. Ve böyle hir maddeyi an 

1 sızdı ve Gamanıvaıun bulundllt'1t nihayet buldu; 
uçurumda da her §eY sessiz sadasız Bu madde bir ihbar vulmbulun· 
dı. Gamanava kendini biraz toplan ca evvela şahidin ismini, ikamet· 
dıktan sonra uçuruma inmeye baş gfilıını, yaşım. mesleğini, evli o
l.adı. lup olmadığını tespit etmekti. Bu 

Fakat çok sürmeden Gamanava· madde doğruydu. Bu herif bir ih· 
ıun evvela ba~ı sonra \'Ücudu gö· bar yaPfUaya gelmi~ti. binaenaleyh 
riindü ve tekrar caddeye çıkmca bu bir şahit demekti ve 18.zımgelen 
dizleri ewelinden daha ziyad.e I muamc!e bu maddeye göre yapıl· 
titriyordu. Nefesi kmlmı~tı, elbı· ma.lıyd.J. 

4ıııı------•-••ı seteri kirlenmi~. cehl"esi korkw1' (l>ewam 9U'). 

Gftnün en ınühinı karııtaşması 
ve şampi"Vonanın Ütincisini ~ 
edecek oları bu müsabakaya ta. 
kımlar aşağıdaki kadrolarla ç.rk. 
mışlardı: 

KIZ MUALLf"1': Fevziye, 
Melah•t, ~Muzaffer. Hay. 

Mektepler arasında 

Fut not - Voleybol 
müsabakaları 

İstanbul mektepleri voleybol 
ve futbol lik heyetinden: 

16.S.91,0 cumartesi giin'ü ya
~ılacak Jutbol maçıarı: 

TAKSIM STADI: 
Saha komi.seri: It Sa ver, 

Hayriye lisesi - Pertevniyal li. 
sesi saat 14, hakem T. özeren • 
gin. Haydarpaşa lisesi - l!!t:ın
bul lisesi 15,10, hakem A. A.. 
dem. 

~EREF STADI: 
&ha komiseri: C. Tini!P, Bo.. 

ğazici lisesi - Ticaret lisesi s:t· 
at 14, hakem N. Gezen. Vefa -
Sanat M. saat 15,10, hakem R. 
Top. 

'Bewg-ZU Hcılkevi. :taloııunda: 
Saha komhıeri: H. R. Yalım. 

Taksim lisesi - Şi§li Terakki 
lisesi sa.at 14. hakem N. f\Ioran. 
Erkek M. M. - Kabata.~ L. sa. 
at 14.30, hı.kem N. Moran. Ga
latasaray lisesi - Işık lisesi sa.. 
at 15, hakem N. Mm 

Futbol turnuvası 
Galatasaray klübU, 4 klUp ara • 

smda bu hafta yapılacak bir futbol 
turnu\'ası tertip etmi§tir. 

~
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. ... 
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Galata.sa.ray. Beyoğluapor. ltur
tu~ ve Şişli ta.knnları arumda 
Yapxlacak bu kı.ı.na maçlan yana 
~ saat olacak ve her JtlUp lilnde 
liç mac yaparak mllsa.bakayı bir 
&ilndc bitircccltlerdlr. 

Ta.kanlar puvan hesablle den -
~ alacn:klardır. 

Pazar s:ıbalu ilk maç C"..aJat .... 
ray - Kurtuluş aramnda aat 9.30 
dadır. Bundan sonra 10.30 da ŞtaJl 
llc, saat 1 de de Beyoğlu.sporla kar .. 
§ılaşacaktır. 

Tebliğ 

Beden Tcırbiyeai lstana.uı At.. 
lctizm Ajanlığmdan: 

''Altın çivili müsabakalan'' at. 
malan martm 17 nci pazar g\lnl 
sabahı saat 9.30 da Şeref atadın. 
da yapılacaktır. 

4 üncü katagori gülle ve disk. 
3 üncü katagori gülle, disk, ctrft. 
1 inci katagorl gülle, disk, cirit. 

-
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T. iş Bankası 
1940 Küçük Car( 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

l adet 2000 lira. = 2000.-llrn 
3 .. 1000 .. = 3000.- " 
6 .. 500 .. ~ 8000.- .. 

12 250 .. = 3000.- •• 
40 100 = 4000.- .. 
7:; 50 cı 8750.- " 

210 2'i ,, c: 52SO.- .. 

Kcşidelcr: l Şubat, l Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 ıt.incitc§l"İn 
tarihlerinde yapılır. 

p 
AnJ<ara Caddesinin en işlek yer1nde 

Vakıt ~lr atbaası ıdaresine müracaat 
•ıa * 

ı . 

' ı'saf Gıda 

O~lLO 
JNLARINI ÇOCUKLARINIZA YEDtRtNtZ 

VlTAMiN 

KALORi 

KUVVET 

SIHHAT 

ENERJi 

Pirinç 
Yulaf 
İrmik 
Patates 
Mısır 
Türlü 
Mercimek 
Bezelya 
Badem 
Çavdar 

OZU dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemmelidir. Çocukların neşvünemasına, 
diş çıkarmalarına, çabuk yürümelerine tesiri 

kat'idir. Hastalıklar ön üne geçer 
JL\SAN DEPOSU: R3hÇ<-kapr, B<'yoğhı Tramvay duraj!ı knrşı~ında. 

............................ mm ........ ı 

--------------------------

Oksürenıere Katran Hakkı Ekrem ·ı 
Hakkı Katran Pastilleri de ~ardır 

~ ... . . . \ . . . . · ... 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler na~ına dizs!i isleri alır. ------- ' • l ı. ~·.:: ,. ·' ,ı • • ' • 1 ~ 'j 4 ' •• 

Y"4 MXRT-1~4tf 

ANi TESiR 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma Soğuk Alqınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Liiznmunda giinde 3 kaşe ahnahlllr. 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 
Muhammen bedeli (2208,20) iki bin iki ytl:r: ıekiz lira ylnnl kuruş olan 

(006) dokuz yUz altı adet meoe maku traveral 27·3-940 çn~amba günU aa
at 15 de kapaıı zarf usuıu ile Ankarada ldııre binasında aatın alınacaktır. 

Ru l;ıc girmek lstlyenlerin (165.62) yUz nltnıış be§ lira altmıo Ud ku• 
~luk mu\'akkat teminat Ue kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gUn saat H c kıtdıı.r komisyon relsllğlne vermeleri llznndır. 

Şartnam"l<'r parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, •Haydar
paşada tesellüm ve sevk ~eniğlnden dağıtılacaktır. (183:1) 

* * * 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 25000 tabaka kırnuzt ~e 

1 ~0.000 tabaka heyaz zamklı kağıt 26-3-1940 salı günü saat ( 11) on · 
bırde Haydarpaşada Gar binas1 dahilindeki komisyon tarafından a. 
çık el..-siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve ka .. 
nunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisycna müracaatları llizımdrr. Ru i~e ait ~artnameler komia. 
yondan parası,; olarak clağıtılmaktaclır. (1853) 

. 
Kapah Zarfla Münakasa ilanı 

Belediye Sular idaresinden: 

!da.remize !Uzumu olan matbu evrak ve defterler· kapalı zarfla mO.na
kuaya konulmu~tur. 

1 - Bu husus için tanzim eJlleo §artname ldAremiz le\•a:ıam edJlfhı• 
den parıunz olarak Rlınablllr. Ve numuneler ayn1 aervtate görUlcbillr. 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacal<Iarı kapalı zarflarını ıhaJ• 
gtlnil olan !!5 Mart 1!140 pazartesi günU saat 16 ya kadar Taksimdeki idare 
mcrkczlndr. mUdUrlUğe \'ermelldlrler. Bu saatten sonra getirll~ek zar!laı:,. 

kabul edilmlyecektlr. (1916) 

GRiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ - DIŞ - KIRIKLIK 

SOG.UK ALGINLIKLARI 
veAGRILARI İstanbul ve mülhakatı 

Motörlü Kara nakil 
vasıtaları cemiyetinden: 

lstanbul Levazım Amiı·liğinden: 
, Kl,ihne bakır, aleminyum. çinko ve pirinç ile lmalAttan artan yenJ bur_ 

d~ kırpıntıları verilmek sureuıc muhtelit ebad ve kıı.lmlıkta bakır, &lemin. 
yum, çinko ve pirinç levha ye.pabilecek mUP.SSesel<?nn pullu tekli! mektup
larile Tophanede Amirliğimize mUracaatıan. (1793) 

14-3-1940 Perşembe 
12.30: Program \'C memleket saat 

ayan. 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: MUzll:: Yeni şarkı. 
lıır ve tUrkUlcr, Okuyanlar: Safiye 
Tokny, Mah'Dut Kanndaş, 13.30/14: 
MUzik: l{anşık mUzllc (Pl) 18.00: 
Prognı.m, ı.e memleket r:ıat ayarı. 

18.05: MUzlk• Radyo caz oıkcstrn ı. 

18.40: Konuşma: (Bibliyografya) 
18.GS: Serbest saat. 10.10: ~Iem:ckct 
saat aayrı, Ajans ı;e reetc:>rolojl ha
berleri, ,10.30 Müzik: Çalanlar: Haklcı 
Dcrmnn. Şerif İçli, Hasan GUr, 1Inm_ 
dl Tokay, 1 - Okuyan: Rndlfe Er. 
ten, Sadl Ho,şscs, 20.H.i· l{onuşma 

(Sıhhat saaU), 20.30: MUzl~: Fasıl 

hcyoU, 21.15: Müzik: Necdet Atak 
tarat'mdan ı·cm:ın Soloları, 21.3!i 
MUzik: l{UçUk orkestra, 2215: Mem
leket saat nynn. Ajıms h:ıbcrlerl. zı. 

rnııt. Esham Tahvililt. Kambiyo 
Nukut borsası, (Fiyatı. 22.30: l!Uı>.ik 
Solistler (Pi.) 22.G5: MUz k Cazbnnd 
(Pi.) 23.25/23.':0: Ynnnld progrnm 
ve Jmpruııı,ı. 

::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
Göz Hekimi tt 

Dr. Murat R. Aydın ~ 
;: 

:Beyoğlu - Parrr.altknpı, imam :i 
'sokak Ne: a. Tel: 41553 :i 
Muayene 1.'e her türlü göz~ 

: ameliyatı M:ara İçin parnsız .••• . .. 
: !i 
J:ı:•r.mıc:::::.::::c:::ı :::::::::::::::::1 

Tiyatro ve sinemalar 
~EHJlt Th"ATROSU 
Tcpcba§ı Dram Kısmı: 

' Ak.şnm 20.30 dn 
O KADIN 

* "' "' 
Komedi kısmı: 20.30 dn: 

llı'rkeıı kendi y<'rindc 

-0---

11 \U\: OPEıtETt 

nu akşam <9) da 
( l'lplı;a) 

Cum:ırtcsl akşamı 

yeni operet 

ALEMDAR Sineması 

1 - Şehvet Kurbanı 

2 - Miki Mavs 

. 1~slciidar Ilalke' inıJen: 

Parti Genel Sekreterliğinin Hal
kevleri spor kolla.nna ait gönderi· 
len programı mucibince l 7 mart 
910 pnzar günU sabahloyfo mUkfı. 
fnUı bir kır koşusu yapılacaktır. 
Saat onda Bağlnrbaşındıı Murat 
Reis scmtocağında toplanacnk o _ 
lan ko ucular Nııhkuyusu cadde
sinden brujlıyarak Bağlarbaşı trrun 
vay yolunu takiben Hale sineması 
önünde bitecek olan üç kllometre· 
lik bu koşuya i~lirnk edeceklerin 
l"!cr gUn s:ınt 9 dan ı 2 ye kadar ve 
13 ten 17 ye kadar Ü~kUdar HaL 
kevinc kayıt için müracaat ctme
lcrl rica olunur. 

TESKiN EDER 

Şoför ve otomobil 
tamircilerine: 

Fanı ve gayrlfaal bl!Omum esnafın 
ehliyetname ve nUfus hUviyet cilzdan
larile bcrabı>r hemen cemiyet merke
zine mUracıı.atıarı ehemmiyetle ll!tn 
olunur. 

Türk Hava Kurumu İstanbul şubesinden: 
Kurumumuz yardımcı Uyelerl için mahfuz numunesine göre (~00000) 

tane rozet yaptmlacaktır. Muhammen bedeli (8750) Uradır. . 
lA mart 940 perşembe ı;Unn saat on be~te fiyat muvafık görUIUrse 1,lıa

les! yapılnc:ığımlıı.n tallplerin yilzde yedi buçuk muvakkat teminatla birlikte 
Cağaloğlundnkl şube merkezine mUracaatıarı (19i0) 

Tt2rkiye Cumhuriyet Merkt'z Bank•sı 9 ı 3 ı 1940 vaziyeti 

AK T 1 F 
!(asa: 

Altın: Safi Klogram 71 ;21 ı mı 
Banknot • 
Ufaklık • 

Vahı1deki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 
1'ürk IJirası • • • 

flariçteki Muhabir1n: 
Altın : Safi Ki!ojtram 6 8 8 Vili 

Altına tahvili kabil serbest 
di5vi zler 
f1i .Yer clövir.IN ı:e b<'rı::Ju 
(\liring hakiveleri • 

T1 nzi ne f n !. uillP.ri: 
Deruhte edil n O\•r11k1 ıak. 
din> b.rşılı"ı 
Kaııunun fl • ~ madd,.lerine 
te\iikan H~zine tarafından 
vaki tPdivat • • 

,'{rıırdf"f riizdrrnı: 
T'ira ri ~cnetler , 

l?shnm 1:e fızhuil<it ciizdm": 
r f1<>ruhte Pdilen evrakı nak-

o -: divenin karsılıı?ı :?sham ,.e 
\ tR h vilat itihari kıvmPtle 
Serbest esh:'lm ve tahvilat: 

A l'mı.~lar: 
H:"Jzine\'e kıc;a \':t.'.leli avan! 
ı> 1 tın , .P diivi1 üzerine • • 
falı Vİl{Lt Üzerine ı ı o 

f.Iis~edrı rlar • • • • • 
Muhtelif • • • , , • 

1 emmuz 1038 tarihinden 

100.881.604,22 
12.05~.506,50 

1.819.880,78 

9.5i6.4 71,35 

65.027,05 

32 .90(1.210.51 

158.748.563,-

1 H.2(Nl.:lOH.-

231.515.334,88 

50.639.854,36 
8.395.982.01 

3.048.000,-
12.258,84 

7.848. 773,40 

Lira ·ı 
114.785.991,50 

J 
312.838,85 

42.511. 703,91 

'' il 140.542.165-~ 
231.515.334,88 l 

59 .035.846,3 7 

10.909.032,24 
4.500.000,-

16.455.163,53 

Yekıin 620.598.081.28 

PAS 1 F 
Sermatıe • , • • , 
ihtiyat okçesı: 

Adi ve fevkalMe , • • , 
Hu~usi • • • • , 

Tedavüldeki Banknotl<ır: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunım 6 . P. •mıddelerin tev. 
fikan Hazine tnrafmdan va~<i 
tedıyat • , • 
Deruhte edilen e\'rak1 nak. 
:ti i Vf' bıı. ki vesi 
Kar~ılr~ı bmarr.en altın olarak 
ılch'eten ledavUle •ıazedilen • 
Reeskont mukabil! ilavten te-
da. vn.1..ed. • • 

r:irk Ura,,, Af~1·n11nfı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diıfor dövizler ve aıacakJı Kli. 
rinı? bakiyeleri • , • • • 
Muhtelit , , 1 , , • , 

itıbaren: lsko~to haddi % ( Al.tm üzerine .% 3 

4.217.134,25 
6.000.000,-, 

158. 748.563,-

18.206.398,-

140.542.165,-

17.000.000.-

Lıra 

15.000.000,-

10.217.134,25 

148.500.000.- 306.~165,-
117.942. 923,44 

3.986,82 

41.083.826, 79 41.087.813,61 
130.308.044,98 

Yekt2n 620.598.081~ 


