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Fin la diy mec isi sulh • 
asvı 

• .... "' ...,. 

Fin kahraman
lığının zaferi 

==••>'ı \ı 

Fin heyeti Helsinki'ye döndü, iki devlet arasında ticaret müza
keresine başlanıyor, Mareşa Mannerheim emriyevmi neşretti 

=--·-
Harp boıılarhen biıtün 

dünyanın bir i/ıi haftoı CEPHELERDE MUH1 E E DUR İfinde ezilecef,'ni ean- N 
dıfı Finlandiyoı, ba miıf· AKİSLER 

Yazan: ABiDiN 

M oskovadacerey~n~den su H 6 .. YAŞ RIL KARŞI ;e~ı=~~~~;·bi~~"w~;~ , L O Z L 
satırların yazıldığı sııate kadar, ı 

Dl 
r!~!~i~.~~c!z:i:t~~~ğ~~:k. F ı· n 1 an d i ya H Nazı r ı Dedi ki · 
kında bır haber gelınernıştı, Fa· • • 
kat Meclisin sulh $artlarını rcr!- 6 ,,. K J F" } 1" ~ d 
detınesi muhtemel değildir. Şa sveç ra 1 ın anc.ıyaya yar ım 
halde 104 ~n süren kanlı bir 

mücadeleden ıonra, küciik Finlan- t mey J• k a b U 1 ey ı e JD C m }0 

Ş İ }0 

f 
diya dev Sovyet Rusyanın kar~ı- e · n 
ımda ııeçirditi br ımtihandaıı 

alnının akile cıkmaktada. ll bn· 
cutun 183 il yenmesine lmk5n 
yoktu; mes'ele, mütecavize ~id· 
delle mukavemet edip dünya si-
7ul vaziyetinin unıumi ,artları 
ve balları ,çindg, ouu, ııonuna lca. 
dar, harbe ılev•mm zararlı oldu
tuna ikna etmekti. Bu netice el· 
de edilmiıtlr; Kızılordu, talisiz 
Lehiıtanda yaptıiı ıibi, Flnlrın· 
diyada da ukcrl bir teııezzilh ya. 
pocoJ:ını Hnırken eıı ıut, en ~ld
detli bir mukabele ve mulaveınc• 
le manız kalm1', müteaddit m•&'· 
Jtlbi)·ellere uğramış, nihayet ya). 
nız Kareli mıntakasında, bütün 
Fin ordusuna müıavl 300,000 ki· 
eiJ.k bic ordu lle yır.ptıtı tııarruz-
laırla l\lanıuırheim lıattını kıs • 
men ele ıeçlrmi, •·e bu yan mu
nflakıyetle kendini, eeref ve 
haysiyetini kırrtarmıs addederek 
ıulbe tallp nlmuştur. Gerçi So.-
yeller, 

- Bizim Finlerden btediğimb 
bundan !baretti. alacağımızı si· 
liıb kuvvellle aldıktan ıonra har
be devama lüzum ııormedik sulh 
yapıık, di7eceklerdlr amma, e
fer, Lebiıtandaki ılbi Alman· 
)arla beraber, işi bir ay içinde hal
ledivermek mümkün olsa) dı 
Finlandiyayı da Polonya ııibi or
tadan kaldırmakta zerre kadar 
tereddüt etmezlerdi. Finlerin kah· 
ramanca mukavemeti, yurdun ber 
karış topra.tını müdafaasız te,. • 
ketmenıek azml, Finlandiyaoın 
yalnız şerefini ve namusunu dc.
iil, ayni zamanda varlığını ve is
tiklalini de kurtarmıştır. Eğer 
Finlandiya, Sovyet teklifleri kar• 
,ısında siliilıa sarılıp da döğüs • 
meseydi ve i.'Hanııerheim müstah
kem hattını bili müdafaa Kuı· 
)orduya teslim etseydi, kısa bir 
müddet sonra, muhakkak, daha 
ağır yeni teklifler karsısında ka
lacaktı. O zaman, tabii. bugünkü 
kadar kuvvet ve <ıddeıle kendi-
ni miidafiıa edcnıi)~L-ekli. Ve 
bunu dü~ünerck bclk, de tekrar 
mutavaat edecekti cok geçme
den de, Sovyetler riınıiasına ve 
ittihadına dahil, Fin So,·yet Cuıu. 
huriycti olup çıkacaktı. Bugün 
ayni tehlike varit dei;ildir. Kı'. 
zılordu, nasıl çct.n bir hasım kar-
41sında buluncluğunu anlaınış ve 
bu ıııaccr~dan kurtulduğuna eıı 
az Finler kndar memnun olmuş-
tur. Bıı itibarla, Avrupanın hu
&ünkil siyasi vaziyetinde fevka-

Manrı.r/ıctm 

Helsinki, 13 (A.A) - Finlan
diya ııarlAJMntosu Sovyet~er B~ 
li/li ile imzalanan barış muahede
llİllli taadl:k etmiştir. 

Mütareke, saat 11 den it.ibaren 
mer'lyete ııirmı.; ve o ıaatte mu· 
barebe tamamen durmu1tur. 

Hariciye Nazın Tımner, Rad
yo ile yaptlfı beyanatta Moslw
\l'arutl suilı akıdedildrai hakkında -
ki llArunı tey:t etmiştir. 

Taıuıer. ezcümle demiştir ki: 
İsveı,: Kralı, Finlandi;yaya yar

dımı reddeylemiş ve !s~. Fin 
ı;ıilletine karşı menfi bir tıattı ha
reket d~t'.haz etmiştir. birkaç za
man evveL Garp dev'etleri, Fln
landiyava yardım edeceklerini 
bildirmislerdir. 

Finlerin sulh yıtpma
sına İsveç sebep oidu 

ıı·ııh ..uka Skci.lldın, v mt.n k· .. 
len, F.ııland..;., afün ve garı:ı ln · 
letleriıı:;ı ıalepler;nc r~t . ' ıb1 
verince, l"i,1lan<liya, nıütt~fin.le

rin yardıır:,ııa g\inJle"lİY<'<"i!ir• 
m abed<' eylemıatı:,r ve ~ urı· 
dlya hiikı'.ımc•i:ıi'l, Fi.n kı' la ın ı 
mukavem<!tı kırıln daıı suLı yup 
mayı teı'clh eylcmeı;iııe bu sebep 
olm~tur. 

Bunun üzerıne dün gece nıa. n 
µlıh mUGb.edaıi mrzalıınını;;tı:.. 
Fak.a.t bizim bu,ııiinkü hedef.n""' 
fU olmalıdır: Memleketin yeııı
den iman ve sulhün takvıyt!si. 
Mazivi ılnutmalı ve istikbali dü
sünmeli vtıı. 

Tanner bu nutkunu b'iirı.·i<en 
erkalc kadın birçok kişi ağ~ordu. 
FİN BAYRAKLARI YARIYA 

İNDİ 
Tanner, nutkwıu bitirir bıtir

mez, !bütün resmi ve husus! dai
reler 11.!erindek.iı bayraklar, ma
tem l!areti ola.rak yarıya ind:ril
miAtir. 

Finlandiya ıtazeteleri, sulhün 
imzası hakkındaki haberleri, ka
ra çe~eve ıiçinde nesretmişlerdir. 

İKİ NAZIRIN 1STi!FASI 
Harbiye ve Maarif Nazırlan

nın istifalan teyit edi:liyor. Bu 
Nazırlann Sovyet Rusya ile sulh 

(Arkası 3 üTlCi/. sayfada) 

VARDN 
Bektaşiliğin bütün sırlarını ifşa eden 

mühim tefrikayı neşre başlıyoruz 

:........•-- ~ ~.~, ~ •• ~- ~t~ -A-. l 
>I Bu tefrikada, Turabi, Hacı Hasan, l\Iehmel Ali Hilmi, Feynıl
lah ve Salih Niyazi dedeler zamanındaki hlldiselerl, Bektqi 
an'alle, nefes ve gazellerini, Bektaşiliiin tarihteki ve OımıanJı 
lctimaiyatındaki rolü cazip bir ilsl\ıpla anlatılmaktadır. ' 

• • • 
18 MART 

lade lrir dei:i iklik olmadıkça, 
Sovyet Rnsyanın tekrar Finlan. 1 1. 

diyaya taarruz edeceği kabul e· 
d.lemez. 

Büyü1' 

lıamızo 

tarihi tefri

baılıyoraz.. 

BAŞTA ESEN 
KAVAKYELI 

Müellifi : Selami l~zet 

Kıskanmıyan &önill 
Jnı:iltere ile Fransanııı vaziye· 

tine gelince, onlar, Finlandiyaya, 
bu devlet istediği takdirde daha 
büy~k vardımlarda bulu~ııuya 
halta Sovyet Rusya ile harp et
mek ı>abasına olsa bile, hazırdı • 
lar. 50,000 Fransız ve daha fazla 
İng:ıiz askeri, emir bekliyorfor-
dı. F!'kat, harbe dc\'am etmeyi 
kendı ~uvvetlerine ve milli men
faatlerıne nazaran münasip gör
miyen .bir devlete zorla yardım 

(Arkası 3 üncü saııfada) 
ABİDİN DAVER 

. ALLAHIN Al\SLANI 
ALI 

tl'stad Ziya $akir bu 
eserinde İ lllm tarJıinin 
en mühim noktalarım 

akıcı bir iı 11\pla anlat • 
maktadır. 

kendini vermiş değil
dir. Gönill veren kıs • 
kanc olur. Kıskan~lık 
a kın destanıdır. 

BAŞTA ESEN 
~ KAVAKYELI 

Kıskanan aşkın, alml· 
yen ve lllmlyeeek olan 
laaldld aşkın destanıdır. 

1 FiNLERE YAPILAN YARDIM MESELESi 

A. KAMARASINDA 
MÜNAKAŞA OLDU 

Eski Amerika Cumhurreisi diyo 
ki: "Bu muahede medeniyet için 
yeni bir matemin tarihidir., 
ÇemberJayn dün 
beyanatta bulundu 
Loı dra, 13 (Hususi) - Çem

be-rlayn, Avam Kaım.arasında»ci 
bE-yanahnda, dün~ l\.foskwa
d.a bil" Fin - Sovıyet 111'.ll.Ulhed~ 
lmı:ııılandığını vıe ~ mahal
li saıı:'tJe J l den 11.Jbaren mÜ'tare
ike a'kt.edildljtmi, F~iya 
Hariciye Nazınnm, Hehinkid<• 
ılııi İP.p;lliz elçlshıe i7.ı .sabaılı bil
dh'<iiltiıni ııöyilani.,ı.tr • 

Çem1-laoyn söııüıııe ~vamla 
deınl$lı' iki: 

Brllanya bükı'.lme\I, Flnlanıdı 
yalılara, tec&vWıe ,1uırşı l(iır~ 
ileri kıı!hramanc& ve cesur111e mU. 
~de m00ı1kiin 011111 'bUttln 
vardımları yapmlil]t busıMPında
ici arzuııunu lıfua.' etınW! ve FinlBJ 
d!ya -tautındıın talep vMd olur 
olrıısz aSker ve ma1zeme ıt..ıkı
mmdan 0iahi1> ol.duitu bütlln me
naıbii Fml.aoozya emrine tahııiıı 

Ç•mb•rlcıny 

Af r Od İ t lstanbul Meb' usları dün ~~~ lc&beden ttdbırk>-
Cemberla:Yn. m™'tefilklerin Fin 

SON TELGRAF Ş h 1 k k ff 1 
lanıliya~a.yaı::ıtıklaırı yaroun h~k 

e ir iş erini tet i e· i er kında t~as~1~~~~~at:r 
dün beraet etti - ,, 
~ jv;li, Halkın 132 maddede toplanan Mecburı fatura 

Cumhurıyetın davası ~:ekleri etrafında yapılan işleri anlath ~ 
23 marta kaldı - · ~ ------ Kara r na m e d u·· n 

VilAyetimizin kazalannda halk beled:ye muhasebecişi ve heyeti 
·Afrodih davaı;ı münasebeti • 

le cSôn Tel.graf• .ııazetes:nde 
•Rapor• adlı yazıdan dolayı ıta
zeteıı i ı ~ahip, başmuharrir ve u
munıi .rşriyat müdürü Ethem 
İzzet Bemce ile bu fıkranın mu
harriri Necip Fazıl Kısakiirek 
aleyhine müddeiumumilikçe açı
lan hakaret davasının mtıhake-

1 Arkası 3 'lincü saııfa.da) 

Ankaradaki 
m i s·a f i r 1 e r 

1 İngiliz Fransız Kumandan
ları Beyruta hareket eiti 

Ankara, 13 ( l\.A.) - inııiltere
ni.n Orta Şai.k ha\Nl orduları b<!4"" 
kuın,wıa,laııı orgaıeral Sir Willi
am G. S. 1Jite'hel ile Fı ansanın 
Şarl<i Alirdeniz 'lııffa kun~.tleri 

ilrumaııd.anı Gerı"T&l Ja .. eaud re
f.ı;.kııtlcıinde miftmandaııları ve 
maiyetleri miuu olduğu halda 
F<G'k i selıh-e gi>tn11ek üzere bu sa
bah ~hırlım\2Jd!ffi. aıynlanış1ardır. 

:Mulhtereın f(erıer~ ta~-on
da h&va mıüdıataa ırenel lourna.n
danı k!JI'lleneral Hilsnü Kı.llnş, 

(Ar1ccıaı a ı1rıcil IG adG 

la temas ederek tetkikler yapan fenniye müdüıii, hazır bulııjJllllUŞ- meriyete girdi 
İstanbul mebusları dün partide lardır. 
Vali ve :Seledıi!Ye Re'si ile vCiı- Toplantının.ortalaı·ına dokru Ankar~. 13 (A.A.) - tica>ct 
.ve.t ve belediye reis muavinleri· Dahiliye Vekili Faik Öztrak da Vekil~ cinin ,ı:österdij;(i Hizliltl ve 
nin iştiraklle bir toplantı yapmış- .ııelmiş ve 2 saat kadar toplantıda koorc..mısyon heyet'.nin tekl:fi 
lardır. bulunmuŞtur. ilzer:ne mılli ~orunma i<.a;1u.ıu -

Bu toolııntıda İstanbul mebu- VALİNİN iZAHATI nun 31 inci nıadd >irıe nrth teııi-
au va l>a.;ımu'ha.rrir:nıı:.z A:bidln Toplantıda Vali ve Belediye den fatura vernıek mecbuciyet•-
Daver, SalAh Ciıncoz, Ziya Ka- reisi LOtfi Kırdar •on yıl içinde nin ır.er'iy<'k vm'mn n't kar~r-
raınür•el, Hamdi, General Re - eehrlnıizde yapılmış ve yeni yıl. name bu~iinkü re '!'J ı:a • de 
fet ve Hakkı Şlııa5i, Halk Parti- da yapılacak olan işleri hah et- lntl<3'r etmi~t:r. 
!I İstanbul idare heyeti re•&\ TPv- ınQtir. eı;ri tarihinden itibıire>ı me 
f:k Fikret Sılay, Vali Ve Beledi- , LAtfi Kırdar izahatına: yete ııiren bu kararnameye ~orc: 
ye Reisi Lfttfi Kırdar, vali mua- - Geçen yıl htanbulun bü- Kom·svon~u. ithalatçı. iır•cat 
vVa:ıleri belediye reis muavin:!eri ttln kazalarını dolaşarak halkıını-ı çı. fabrika~ör, imalatçı, tımt.ı tc 
Emniyet müdlirti maarif müdürü ( ATkası 3 'lincii sayfadaJ ( .1rkas: 3 üncii sa 'ıfaı!a) 

ltalyanın silah altında ı·uttu~ 
1·,000,000 asker hangi tehli
keye karşı hazır ·bulunu o ? 

R 

---
RIBBENTROPUN ROMAYI ZiYARETİNi ORTEN ESRAR PERDESi 
Roma, 13 (A.A.) - Fa.çyolaı ' 

Kıoı;porıısyon.la.r mrnli.,J, DU<~ d~ 
Mzu- bulunduA'u llııılde bu eabah 
bıırp büıt...-ulni tetkik ~!:·. 
H&~ mUdU!.,<ıeı ııenernl Sod-

hassa d-'ııı ,ıf ki: 1 
.İtalya, mi.ikt,mmek:ı t:.;.m 1 

.!\Örmı.lş olan ve ~ç sınıflvra 
menı;up buhıııan iblr milyon a.,- 1 
ileri silGh ~ tında tutmaktadır .• 

ker klitleleriıtln ve kadrnJ.Jnn 
yaı:mı.aJ<:t.a oldukJ, ı ıtA!iırıtreı· V'!i 
bunların ica'lıı ta d1l1ndj> deriı.U 
sitfilı altına <;iiıımt>Jıelfi kin i11t.lhcı9 
edimiş 01,;u tedhlrler, QOok 'kı• . . 





, 

U-MA&TlMt ılCDAM 

ll
'"'lf''liDll.lll'l"IW]f f.mlnmll -•D•m~ 11ı"'ffil'lu;ınl·~~, 1 9'4.ğovıM 1 
, hı UJ. ul 11 ,~:,~~;U .~:.~} ı::.. 11!_ uıu !l:.~Uln _ ... A'man Doktor, 

F 
l<.at'i Fin - Sovget hududu 
10 günde tesbit edilecek 

1 DevEet biribirleri aleyhinde hiç 
b r itti ak ve anla~-ma r pmıyaca · 
lllJAIIEDE.:'İN METh'İ 

lıl.cakımı, ı.;ı (iLA) - Soy. 
~ Birliki i'e Finl=dİYa a-ra
m>da atedilcn sulh muahedesi
tıİ!n ...mi şudur: 
ıw warıan Sovyet.l@r l3ırlii{i. 
~ Sovyet divanı Ve di,itsr 
ta • Finlandiya Cumlıurı-e si, 
tir ınem:eket acasındalti askeri 
hıoreU!a a:ıihayet vermek ve bu-
flllkll mnslftıane mjinasd:>etJ.er 
u,,. eıını:-k arzusile ve Lew:n -
~ ft .Mumıaıısk şelıitien dııt 
dahil olmak üzere nuıtekabil em-
11-yelia JDULafa:zps. için ııarih şart 
ı- tayini ilti akit tarafın da 
mnr'trı~ 1en iktn 2 sından bulun
~ kani olar:ık, bu maksatla 
bir .wlı muahedesi akdine ~ 
~ve ioabeden S&Wıiya.
lerle .-ı.rahhaslan olua:k: 
~e&ler Bir.!iti yül<sek 311'1>

"-' clivmıı.: So vyeUer Blrlıği halk 
Jc.:,mi-rleıı; ı:ei&.i ve ha.riciye kı>
mı.-i lıık>lotov Vıaçes1- Mika;_ 
1->c. &.yeller Birliği yül<selr: 

~ divanı !z&Sından .Lianof 
Aııdrei Aleksandraviıç. 'l\J4 g.,.,.. 
~ Vass wk:i Jlle!r•an-
de- M.hiloviç'i. 

Ve J'in!aııdiya Cwıı)ıw ;,eti re
tt 1'mlar.dJ:ta Cum.'ıuı e1ıiı Baş-
Tekin lliii R Jöto, Nazır Puaıi -
vih hbo usti, Genenı.I vakim 
aı:i Prclesör Vojon'M8 
V j.ıııine'yi, tayin etm.i:;Jet' ve bu 
m11 Muo=ı'1.I" salfilıiyetn amelerini 
Jbr.,. eWkten sonra aşağıda:Jtl h»-

t.: 4tarlaştır~: 
• 1 - Sov3 etler Birli{ıi 

ile FiD.landiya arasıııd.a askeri 
h• '••, işbu mll.'.llıedeye mBbut 
~ al hüküm'er.i:ne te-.ı~ 
derha. du.."<iurulacaktır. 

V,....• 2 - Sovye~r Bidi,l?i 
n. J'lnland ya Cumhuriyeti ara
cı- 1 ki devJet hududu yeni biı' 
hat ımx!ilıin<:e tesı:U edilmiştir. 
Eu loa~ #?Öre Sovyetkr Bi.-Lii 
~ şu.nl;rr .thai. edil -
ın$r: 

ceı:ıup ve şarkında beş mil ve gırr 
hında ve ~imalınôe 3 mil mesafe
deki mpraklan ve mücavir mü-

• teaC.ii:t adalan Sovyetier <Bir~ 
ne kiraya verecektir. 
&r 1 a ~.lir Bir!iği 

Fın!aniliya ikörfezin•.ıı ıned.'ı::ıiini 
b.ic tııarıuza karşı mildatuya cl
ver;,,L. b..- a.okeri Ü6 t.eı;lı; eyJ.i.)"e'
cdkitir. 

Bunaan baııka, ~ Eırli
~ den:z üoc.ün-ü hima~ i~.>n ~ 
ocalaroa lı.endi masrafiyle icabe-
den mtk;tanlıı l='a ve ha>-a mü
sellôiı ~ bulu.ı:ıduracaık
tır. 

!""" maııaiıedenizı ııner'iyli'.., ı;
rişi.ııden 10 r;- içi.n-Je F'llıl:mım.. 
ya lıükıimet.i. Hangoe y-arını:ıda
sırnıı!:a'.ki ll::ıütün kıtaatım geri ç .... 
kecekm. Hımı;ıl'.le yarıı=daııiY" 
1~ mücavir adalar, bu ırııeddenirı 
ıu.iimlıeti =ıclb.inde ~ 
Bir~ ida<'e;i aitına ~ıı; 
-.nıc. 

lfaıd<»: 5 - So.oy~t.ıer ~ 
19:!0 9IJllı ~ VI! keQd!I. 
· ~ Fin!and.ıy11fa ll!ıireimi4 
alduJiu 'Pelwuo mJllta!.-llf!HııWrj 
k>ta.af!:m i \'\."'lı!JICvi, Şımaı!.i bull 
demzi ~ı.nııe 100 tondan 
aşagı iSIJ(ıd.iı'!:i kacia:r ıma1'k ol.al»
~ müselWı ParoilEr ~ 
da lhaq> ,::cmileri ve diğer mü
ııel.liıh gcımiler V'e]'ll b ır \biri 400 
ıta:ı u ~.cını.-k üzere I 5 ha.;ıı gc-
mlsi veya il~<?r müsell.ilı geınHac 
ibulurıdurmarnıryı ı!r.:.:ıllıbi>t €"fla°. 

F".milıaındfya, T.ne2ik.(h· !l1 Wifıedıe 
ılıı! dcrpi.ş oditdigi üz.ere, lbu sular
da d-'1!ı.iza;l,t;ı ~kri ve mi.irell'..Jı 
tı>yyace!tu· bulundunmaıı:rnryı, S3>

~ ""'-eri limanlar, ihwı> f.i:Jo.. 
su ~i.n üsla voe rn<..vC\& ~ilerin ı' 
'İhtiyacını acıacMı: ao:kerl tamiriı-a-
neler vücude f(etizmemeyi teah- I 
büteyier. 

Wlı:le 41 -~ Birli~ 
Vıttandaden ve ~- seriıestçe 
ıtraaüt olanılr. No,,_,., geçeeci< 
ıııe N<ıcveçteıı ge.leceldir. 

1 E . d Canım Doktor l r z 1 n c a n a Son Telgraf mulurrirlemdeıt 
(&cşat Feyo;i) acın ~lerde, ne-

um en oba 
dense, do Uı.rl..ra bir, iki takıi-
dı. Hen ise dol.turlara pek toz 
konılurmaJ. istemem. Çünkü. Mi:" 
başından eksik olmıyan duman 

ı Romanyanın bu necip 
teşe' büsü milletimizi 

mütehassis etti 
Dost ve müttefil< Romanya Kra

ı '.Majeste Karolun :n:zuıar.Je Ro
marıyanın Erzincan idaket sa
h....;ında bütün m.iliemcs.ı, işçisi 
ve u.;tası Romanvadan gündeııi~
mek üzere bir dos.tluk köyü vü
cude ııetirmek hususundaki ka -
ranndaıı bahse~ 

•Rornenob9.• adı verilecek •e 
felal<et sahasında d i(cr iru;aat me
yanında Rumen do:.tluitunun 'oü
yi.\k o r 5bioesi şcl<.'inde :rüJ<sel&
cek olan bu lWvün klII'Ullllasma 
ait li:wdıklara b:ışlaııdığı haber
leri almm&lttad.tr. Bu husustöb 
ikan.un ıoroj-'Si Runen ım<!l(:J.i,--ine 
taı.:dim edilm:şt.r. Bu ha.!ıer ef
kan umumiyemi.zde derin b'.c t .... 
sir bırakm•ş ve doot Rom.aı:ıyanm 
feliketimiı ~ j!iisterdı
~i bu B.>il alAka ve hassasiyet 
Ti.irk k.alpler:.nde ook n:ü... tesna 
bir mevki tutm~ur. Rumen mFl
!etinin Erzincaıı.a dikecei?ı bu A
bide «ibi.. T\irk kalplennc1 e y-er
lesen şükran ve sevı:i hı.ıilerinin 
de nesilden ;nesile ya.ş.tyacağı ve 
ebediven piyida.r olacaiı mu -
haldı:.aktır. 

Fransada bir köy yar.dı 

ı:ibi, bi:tde de urnn znmandanbe
n dert eksik olmadıı;ı için, bun· 
!ardan hangisine ,.. ne zaman: 

- Aman tloktor, eaıuaı ck.k
tor, derdime hır çare! 

Diye baş vurdumsa, hemen h~ 
si de: 

- Caşüstüıte, senin bmlen is
ted.ij(in, derdine çaı-e olsun! 

Diyip kolları, paçaları sıvadı
lar. Bımlardan hangi biıiıri ısa • 
yayım, bılmem ki! Gurebn ha.o
tahaAt!&inin eski dahiliye ndit&
lıassısı rahmetii Hacı Kemali mi, 
oı:un, u zamanki en kıymetli ~is.
tanuırından, bucüııkü IIMeki has
taha°"5i dahilı.re mütehassısı şa
ır Ali Rr.fvanı mı, yine ayni ııh
terem utw seçme a.JstaıılarJD· ı 
dan bagü;ıkü Bakırköy h.utah .. 
_,,i Uhiliycclı; .KamercllinJ mi ~ 
:ı;ıne o oamu.k salı:alli merLwnwı 
yeti~lırmclainden bugüııku E • 
cL.rLe mebusu olan çok Juyınctll 
ıWııli) c hekimlerinden l'atma 
Şakiri mi, 

G urebanın ""1dilti ea Labn 
sayılır dahili) e ııeflerintlea Ek
rem ::ı<>r;fi mi, Buna n:ebusu, 
&iz dostum Olilllan Şevkiyi mi, 
b"kteriyul ğ ve profosür Oı.maıı 
Şcrcieddini mi, büyük cilt ıı o
fesörümiiz sayın H:ılüsi Behçeli 
m, hatımazııtı>ı lıayılciJğun do
çent Cc, at Kfrimi mi, bir ciltet· 
ten mt'ı.lckta,;ırıın: su ılan Fah • 

Par.iR. 13 (A.A.) - Bricıxı fuoe.- ttd.dia Kerim arbd~ş.ımru mı, 
:rinde kfön 2,000 metre yü!ısclı:- ısabıi... Ccrrahpaşıı baş dokton 
}i, bulunı:n 13<.ın<>ea\ iı;mlı:ıde- Ve bütün nt.clecileria fahri ho-
lııi Fraııı:sız köyü bir yangın :>eti- koni Bay Riişluyu mii, muallim 
caıindıJ haraı:ı o!mııstur. Köyü Hafız CeımıIJ ıci, yine t'n büyük 
1ıe;ikJl eden 2.1 e-.-:i n virmisıi yan- v hudretIJ asabi. e profesoriunüs 
mııf.ı-r Üç yar&lı vardır. 11 azhar Osmıuıı mı... Ve geçea _ = yıl, n •oa olaral< :e·inniş oldu-

Af d• d ğum d h tli b>r kum hastalı.."m-rO Jt avaSl dB, caı.111 bala, hastal~ımb U:-
.nt!Jn lan m ur be: .. .-yed -

(B(lf tnY·lh l inri snııfadal ıui.:ı Ali Eşrefle, serbest dukt-Or
meo; dün altıncı aslıyc c<'za mah- lGrdan Ed;ruelu:pıifoki Mapya-
kcmeslrnle int.ac edJmiştır. ru ın1, '".ııc bir cıhcttt 11 lllC!ilok· ı 

lıid1.anarr._de tu vazı ie müd- Uıı;ımız sayılan (PoL.klinlk.) ıncc· 
deiumumi Hihnet Ona.~'ın isim mu:a.s.nı idare eden doktıır Sü-
ve m•dde züredihn:yerek mıip- reyya Kadriyi mi? E;Jmem .ki. 
hem ve mütttavizane eki.ide tah- daha han~i bir ıi s.~r-evım? İşte, 
kır edL<li$ bildirilmekte, bu ha- bötiilı bn doktorlara vo daha m
karet kasthıin y ne Ke<:cp FaZJLn tiilik isimleri hatırıma gel iyeA
evvelce çıkan •Ke'ePÇe ve mef- itte ben. n. zanıaa .k u <la: 
hum• başlıklı yaz1Sile de so!Jit - Aman doktoc, caıımı d...ku.r 
oldu~ zikredilerek maz!ıUJ!lann ılerd!nıe hir çare! ' 
matbuat kanununun 'l:7 ve 30 un- Ded•ıııse, ., da ı. .,., 
eu maddesi.ne ~ tecziye1eri iz!>. - Dasü ···nt"., senj~ bi2dea u,.. 
teniıyordu. !.,.ıii;,,, derdine t;ne ol un! 

Müddeiumumi i<ld ayı tekrar Diyip hemen Iu.llanıu, p~ • 
etlikten oonraNec:n Fazıl yıız•... lann.ı sıvaın.t;larıLr. Bizim &e • 
n ha-kkmcla czeü!!lle -şun'an 9i1y- şat Feyzi, ha tıı olduı?u zaman 

!emiştir: · ga!i .ı bi.ıvlcsi dokiol'Wa rasthı'. 
•- Yazund.ı ırüsahhas bir va- nuıruş olac k.i, "°" nn"1llda oa-

ziyet voktur, ııı'kl•rct bir hal ara iakılınıya ~dı. 
vardır. Hü\asa bu yazıda müddei- OS,IAN CF~ AL .KAYGILI 
umumive tecavüz ct.inedh:ı, ıiı'.mi !!.!!.'!!..'!..'!..,. _____ ,..... ~-"'~ 
b:r kanaati iltizam C'ttim.• · · --

SAYJ'A- J 

Sülhün ilk akisleri 1 Fin kahraman
ığ ın zaferi (Ba~ l n.ew.) 

Fin -~ tıartJi EHJ-rcta, 
Bri<'cantV a h ü.kUın ti, fiaııS1:ı bii
~ı m~ J'inlard. 
-.ıJ.ı:an. ~mJılrıtuda balı> 
mıtlzcımes.i ft bel' nevi levaızmt 
ve:nrı>İ<,j!L. - ao!lkı«lar - Amme rneno
f.aatinin :rr&a"""' eottl:ki nlıSbette, 
bu h~ taı!.sH~ ~iş"..ir. 

F2ld<c1:k::ı Bri tan.va hOOdlmeti, 
ıınütec:ı.vize ık arsı k.a.lıı::mnıuıca 
} aıpllkları rnikadel<ede, F itı<b...ai
Y2!!1· a müıTı1oürı olan biic h yar
dımı yaµmıya t..: •.k>ml'll fımaıdr 
o.lduğtın<ı l!:x:-van eUmişü. - ~.._ 
li at.ikışlar -

Finlandiya hUkitıne'li uzu 
ği 1.ailuKıcl<: enımzde !xı.bıa:n ~ 
(l'in ımerıabii d•"Iiıal kull:ı:nıruıAı: 
ürrere tı.:mrhklanmızı y~ 
rz;ı ıp;ı:z<ı:'t:ft;İ ,::ıünü :rrı(cliste söyl ... 
~- F1nl.andiya biilimıeıti, 
lkendi mmfa~e eı:ı UJ"!ilU!l toe
ilı.1ıkk.i Ef.til('i tedıbit'l<~ ihil:kJanda - ı 
naz.arı il:: .ıra aı)ınak hususı.ı:nda 
hor m<h lekı:ıuıer. <lab.a sa!3'lıi~ 
l.itbul.undll$1 "7Liye!:i gi'rL öıııünde 
ıt.utanıık - ka:rar veıınıe:k vaziye
ıt.!Di ötedenbcri ~ mııbaf.az• 
tdiyordu. 

Ç~ ııözlenti şöyle bi-
1ıimııştir. • 

Finl:and iya milletine şu hll'SU9-
t.ı. >l«rrhıa.t. vermalt is> rim ki, bü
tün ını.llcttm, Fin.Jaodiyanm Vft'

wg, karır.ı-da, k•.ındisine m.utı:ıffi. -
bn suı ı ıpaotl fb.. tdeın >E4ı:te """ ıi:üJ,. 
lya ka:rşı m üc~IOOe göstt"!dill<
len cesaretten dolayı '!'.tı deırD:ıı 
!tal<.dirlocini ızhtı'!' ııtmıek!eıfu-. Bu 
desta.ı:ı l:i§frn c amn haiı.:asında 
ebed'iyen :racıyacaktır.• 

D.lr.i Ha.rıbi e Nazrı Hole Be
J.k:lıa Finlandı:.,-.a.ya kwşı ~
ıtiısini ifade etülrten aıoı.-. demi?
t.r ki: 
~'llflıo İnı:iltered~n 

muhtc!ıf wti1de-le L'llSan "" mai
m; . '> '.f.• d . u>WU de{:il rn1dir? 
B~ Uer· . fevL:lade e.hem
mir.retı ı<az önfınee tatuhınca., ha
r lrelö. z! h ., ıı:nl'S'u Jiyet.ind<:n ta
n-- .:.-r ... n tt'lc:ı&k mahivette SEtıep
l•r ~ ıri sLıı1lcrek swrılaıııya ça-
1.r;ım.ak acmacak bir Şt 'Y olrıaız 
ım!. 

Harı- Belistıa bu mest'!e ~ a.-
1elıiMum Finlatı..,_ va hari>i hak
kında müzadı.uelerin <k-ı~ai. açıl,
masmı is:ernil;1tir. 

ç ı:rJ:ıa-~ :şu Clf'V:b. ~ -
tir: 

cFi.n hüküm.eti.Pin bbıe muiıı!e
hf vesiJoe!erle ·:m:iım nııüraraatm
da !':ıtı..lu.~d~ <lıoğnı ~
Fir-bü.Jrurneti ~ ım~""" 
sid>. ttrle ma:lız:aue · emiş ~ l:ıu 
isttikle-i lt.'tr defasırıd& dA .i'S'' af e
.D...Ona;tir 

25 şuıbııtıta Fm bııd ~ ·:ı ihiikü
me<tint> yapht'ırrmz bi.r te'b!i,.ı;:Je 
ıtl"21.I eı:tilti takdin:le ık nmsi.ne a&

ık!;;tr de gmq.ını:n;w funade bulun
dlW:umuzu ve 'bı.'ll.Un ıçin hazır
ı.~ '.o.r yaotığımıır.ı lb ild.ırd. 'k. Fin
ler, ıın~ut ""l'cl ve ş<>rait i ·~-

............ bo lb6etıt ~ 
\karar verdiler.> 

ısvn::"t iTHAM 
~:rap bi>r~ 

&, :fsv..ç!i müstatt ~ i 
li:t·ri. N'Us Fl:rıı Fiınl::n:d yam:n l-
lk1"'x1tine dair şöteti br nı.ıiuk 1 
söyl!eınJştk'. 

Hırtlp, 1svec: tmafındaın gö~ 
dllBn J?'li:ıı!Wülcc sayı• aı:ın eh mı -
,mfyat.li o.lmıırnasını E!ll!Cfbe J~ 
miı; ;-e ruikimıeti, lbu tıaıreıl<'C'ü ... 
!kim bıra;Jımaıklııı i'.haın ~ 
tir. 
FİN - SOVYET sULHti:NUN 

/!KİST ERİ 

Sı:>\>yeıt - Fin.lanliya harbinin 
~ yoh.zy!e- fıallerlilıdiği halberi
ni:n ecnebi mını!okcıtı..Tde ilk te
siri şu olmwıtıır: 

KOPENRAG: Sıyaet mahafil, 
ıtıJUı.ıbede ıbaberini meımıı.un<:yet'lıe 
!karı; ı:J.:ımışlardır. 

P A.Ris: Finlaaı.diyru:un iillciıOOti 
d<rin bir esefle k.a.rsıJarımaıkkı. be
~. F.izJi:ııxllya .h:ıııbİlll'İn ruba.
yel.e emıci bu ıhaıri:ıin A'\"ruµada 

ile'.tiıt ~ kanroızh(:"ı iza9e e
~ il<anaatıı tıılı::ıx edl.lmcf'te, 
ımama.fiı.>ı bu .kararsızlığın, ıınütte
il<kriıı ıııt&a:i htd~ ~ ... 
ıııdan ~ya blı; bir sunde nm.. 
rı:ı:;ebı.<ti dlttnadtğı da tıebaıüz ... 
tirürrıe+&di:'. 

~ Siyasi müşahiı:l.ler, hır 
h"'ı.azır v:azi.y>e"..i.n vdh amiltini tala
dir <*rııek lhll'!aUUrlda Fmlandiıya
illJn ~ •di ı?i ttalimni tam bir 
rnıemmıniy.eılıt' karsdamai<t<!dı~. 

NZVVORK: ~ui< Henıılld 
~ diY'J(" *i: 

<>!,fill'J"..efilcle.rin Al:maıvya iıt.. olan 
i*ıtıtldflan nelıice& itDıoriyle, bu 
~ Ilı>...- han}!i ıbir zarara u~ 
ra:mş o'malan v::rlt değildi.:-. B,. 
nur:ıla beı!-a.ber, m~t itrruz, 
ibunu takilJedeıc3k ol.aıı te\."3lıiki<ıi 
gav>"i kalbil ınr:f.ic-eyi derin bir e
sefle karşı.lıyacaldır. 

1''-1\.~oıık ııa2Je'tclcrinin hepli. 
biiı!iln ba işlerin, A!?man:ı--ayı se
vinç içinde bı:r'31ktıi!mı sövctıqıek
te mü-:ıtcliktir l<r . 

TOKYO: Harici-ve XczarC'tinin 
sa1..ıJi?i..,..,ııı1 mürnffiSJli, Sovyoet -
Finlaruüya ihtiliı.Iının halli, da.
•ha büıy(ıic ım~ta ·hrr .ihtiW ı}.. 
:minele son d("T{'Ce mikssir oı.. 
ca.l:ı kanJatinı izh.:r •!ıınektedir. 
BER.LİN: BGtün A :nan ~ 

buııtı ve Skancfınavya ın=!,·k~ 
.leri gazeit'leri, Pus. Fin sulh mu
ah~ iı> .iımzımnı !-«"Tar tle kar
' lamak!a 'Ye Finl.aıııdi n.ıur. i. 
timilini tamami)'1'! muhafaza et
t!l!oten ~ Skzncl:ı.avva .,,_,_ 

ketkri:ıı.i Nırhin *"<-ai:\-"ÜDd<n 
ılrur:'.ardıitmı vazmalktadrr . 
AMSTERDlı.M: ilıc.J:and.a sıyaısf 

ım~ıhfi.lleri, Sm)~!.ıler Birli.;:i ta. 
Ta.fır.dan Fınl~nrliyaya ta.lwnil. &
d!Ln ıtRrr şaı1..a.OOaııı ~ deırin 
~i i:fad~ elıme'kle ben.
bet-, Baınşm iade ttlilmiş ~ 
sından dc..'ayı memDUD f(ÜrUn • 
r" ·':<'<"rkr. 

(B"f'mllkalede" mabat> 
edilemezdi ya .. Şunısı muhak • 
kaktır ki Çemhcrlayn ve Dalnd. 
yen.İJJ birbL"İJıi ıa!cio eden beya
natı, Sovyetlcri daba yumu,,,.k 
ve daha sulbçu davnuımıya se-.. 
krtmiştir. ünkii So•") tlec için. 
tehlikeli bir yniyet I:" . o 
iaere idl Ya in h.:Z - Fransn 
Jarn.ec.leriıı.ia Finlandiy:ıya gl'l 
meıri iistt.iae bu iki. dev k o harı 
iLm ~kler, yahut da ı:cJ_cı 
kuvvetlere giiı:ıüilü \f.'Va lllillct 
1 r Cemiyetinin on!as,; filan n· 
dederek, şimdiye kadar yaphkla
n ~bi müttdikJerle rumeıı ha... 
be giı:melrt•n ~ 
Blriııci ~ Sovyetkri n ~•ne ı:d· 
seyıli, Fialere yapılan yardım • 
1:1 lıalı.aae ederek muttc!iklcrle 
ı;okt.ım harhc irişirkrdi. Sovyet 
Rusyanın müttdilJerlc ha::ıı et
mek istemediği mc~ da:ıdııdır. 
Bu itiLarla harbin dc•'11nn SoT -
yetlffin hiç·· ·e ~ ÇÜn· 
kii her iki şıkta da inı;i.liz - FraD 
1112 - Yuı cıırdulan"le muharebe et
mek mecburiyetinde kıı lacaklar
tlı. Sow·) li:.DS)·a b :ı sezmil ~ • 
daha en:el davr:ıruırak Finlcn 
sul.la tc!I1il etm~. Ban,ın, ınii
tecaviziıı arzusu ile :ıkdedilnı.i ol 
ması da. Sov)'et &usyaıun hudut 
da bir Kızıl rın.landiya ia. t eı
tildt'Jl "9Dl'll ta nmıaolığı v.. nıa
JDen haqı i\annuı itile tcneniil 
e~i lıe7n F.ialandiya iı. 
._ akdetmesi de aynca .kahra
man F.ialer JehiDe kayda değs 
lııir noktadır. 

Fin - Sovyet harb'ılln beynel
milel en rııı.ilıim taraf~ Kuılor • 
dıınıııı ve Sovyel n yamn :df
larını meydaaa çıkana ı.n ı.
ku~ deT de• letJe hadu ve 
.. - ııselıetleri ola."tbra, 
pekala m"cadele edileb' e«ğini 
.ispat etmiş oı..a.u!ır. 

l9l9 seneü İ.k.iacitepiıı cü-
nü, Sovy<.'t ya ıın.yonlarla 
sayılan or ~u \'e bcsa su 1-
zemesi, azim ham ın:ıdde kay
naldarı ve lnıT tU harp ~nnavil 
ile başa çı.kılmırr bir knılret ~
deıliliyordn; .. n sulh imzala
nırken, y&!li 104 giin ~ Sov· 
Y>et Rusya, • "" t ve tlehşet.i
ni bir hayli kaybetıniş bulunu. 
yer. 

F'mlandiya, h!tiklil i<;iıa, yurt 
için, ınilli '6ref e namm içm, 
eD. lm(-il1ı: \ıir millet.ia H biiyii!r 
lıir millete ~ ~hile<-eti· 
ai "" cMJ>--. üzmı geldiji
ni ;spat etmiştir. 

Finlandi:· lıu Juaııis. bir:uı 
anni kaybederek b.ltai en bürlilt 
ve ölmes :ıa.fn:i bzm>arak çik -
~tır. Ym milleti, bhnm.attlı)ı; 
tarilıi.n.. kelllli adın& kendi kani. 
le c.Örnek millei• ~i:ı'e ya;ımı~lı;r. 

ABIDI!'i AV lill 

t nbul 

ViMq • Vıi.puri. ve V-.ıboq 
l<örfeae adaları da dahil olmak 
fu:e:re iı6tün Kareli Berzahı, Kel<-
80.laı. 3a.rtavala ve Suojarvi. ş&
hirlııı<* benıiber ladcııla ııölii -
nUıı l!'llr"P ~şimal sahJleri, Fin
J.anoitq lıiirfezinin müteaddit a
<biarı. ltuolajervi şehri.le beraber 
MtüJiitWıılıı şarlrındalci arazi 
ve B.ID.c;i ve Sero.:m varıınadala
rumı .9.r kıs.'llı • bu hudut mer -
bı;t~aı:~-

Hudndun cUı..>ıa mu!IM&l tavini 
üit m-a.flann m~es 
mürekkep bir .komisyoıı tarafın
dan YllPılacaktır. M~ kotmı.. 
,._ ifbu m~ İmza.._ 
_,_ .lıa· et 10 ,..,__,_ _ _,,_ .b. müh-

Madde 7 - Finla.'>d.iya büıkıi
l!rti Sovyetkr Eir~i ilt' İs>,-eç 
arasınd.1 e~ya trımslti hak:kmı t&
rur. Ve bu t.ranr.rt.i eıı kısa de
mi.r volın ilt> ir.ıkisa.f etkmt:k rn.:ık
sadiyle Sovyet'.er Birlilti vi Fin
'laod.iM Kııodalakçayı K.mljar
~~ b~an bir <l=ıh' yoitınun, 
1940 senesi iMnde ve he fı:i ta
r&ll ~'Cıırli topıakiarmda. iııçı,;>
n:ı l.ü;::ııım old~.,,... ı 'l.."S!im U:le.r
.la'. 

Maddt' 8 - İşbu mı:ahede mer'i
yfl:e girer girrne-z .• iki braf ara
sında ilkıtısadi münaııebetJer y&
nirl.:.., te.'e o'..Jnacai< ve aıkitlet" 
b~ t.;,,,.."'Ct muahedeı;ini.n ııılıdi. 

lçlıl müzal.""<!n!le:>e ~. 

Bunda:ı mnra Ethem İzı:et Be- Herriot'u 
:nice müdaf2'11<1a bulunar k mev-
zuu dava olan yaziliınn tahkir ma.- k• h kk 
hiyeti 1Jlmadı.J:ıru, Türkiyedc fi- ı ye a... 1 
b:.'!' scrbcstls.ı ulundui{ıınu söy-

r-ıo 

dakı 1 silah ltında 
asker 

rı 
(Baf t<ı.rafı 1 mcı &a'Jlfad.tı; 

:aa ilıtiyaı; ve c8 erı-.i te..pıt 
eULııi:&. Ewalan maddeler lıal.ı.ıı
de bue blldiniiniz. Biz bımlan.ıı 
mi.iıru<ün olı:&lnn:ıı yn tık. Tabii 

.._ Jl y .. ~·- ır 
~ iı;:tnde k-şekkiil odecdııtir, 

Uaddıo! 3 - İki Wt taraf blri
~· enae ~ her türlii taanıız 
dan oı;t.in.aıı elmeyi, ve d~ t
le'.rh..ae h.iç bir ittifak akx!etme -
men ftV& K.oa Jj s rvonlan. gir -
:aıeıı:ıe-ri tıuhhüt eyler. 

M'ıtdde ~ - Finlandiya Cum
huriyeti, senevi 8 n.:lyan Finlm
dfya mukhk bir ücret muka
bil~ ft 30 sene müdd-.1Je Hr ·
~ ~ ve bu ad.anuı 

An karadaki 
misafirler 
(B~ tanıtı 1 i1'Ci Mtlfrıda) 

o- ıemel k:tıorum,dımı 1.imıeene -
ral Bümıü ll.ıza UrıGa!, ~ mii
s-ı.il:ı iufibıty hzva mıii9-
teş.arı WJıı..ı.y Yahya Razi Bil:an,. 
1~ büyük eiç;s; Knıı.tcl:ıbull 
2ı ?, .F .ca.ıosız Cıt.iyUk el.çısi. 
!'(~ . li, Albay; !!Uru Oraıy, 
..,_:ez: &;ıumand::nı A!Ii Somd ... 

Frcnr<tz. 111$Lz bı.ı-. ~ e:çı-
u.:ı...n· ~ re · b.ri 

;frıd"" u. lır.mıştlr. 
.t>.ıı:s:ı:::ıeı· :a-amı ifa clmok ılze

- ~ mevki almış otan kıt' 
,. nb'lta:t eden acl."Ui baıııckı Iu
y;..r a, Fr.ı.ıl612 ve r i.i:&. mi.Ili maı~ 
lamı v ııczy:rcller az!<e-
ri eyleınişl"crdtr. 

Tren ıııanhn a rı.ı.tıkm ka la1ıa
l.ılt bir tı:aJk lkü Jmi mı.ıMc:rem 
r · finerl ~ •• i ...ıkışlarla ~ 
yi~erdir. 

y ı:ı.ı ;p.resi.nc bağlanmış 
oları lhuaısi '~ ~ ~ 
g11mit olan İD!!iliz ve 'Fnıısız ha
...., ati Eıı

~r.de bi:r müdı:ı..t !rıılıtttar 
aınra Bııoynıta gl:laıdl üılt're 'J't>. 
?Ol ..... ıesiy&e bı -- ptıa-> 
Dl)rrdep ~isi di:. 

M::dde 9 - İŞbu mmıhede, :iıt>
a:asını mfı'oealriıp dı:rlı~ mer'iye!ıe 
~ V'e' ondan soora ta>vibe 
n-mkmac hr. 

Taııd>lm:::me-kır on )!Ün ~ 
i!&ıl!<ovada :teati olu.."laC3iktır. 
İmu mua'lıcdna.rre %ki;':ıl' nüs

ha olara Rusça., F.inee v 1sveçce 
olar.ık Mmko\~a 12 mart 1940 
ıtarihiııde t.aru:i'll o!uııımı.ıştuı::. 

·Cephelerde mu .. 
harebe durdu 

(Baltıırofı 1 incide) 
imza anma.~ı kararından dolayı 
hükUnıeti tasvıp etmen:ıeler:, is
tifalııra sebev ol.;ırak ~öı.tcr'Jmek 
t.edir. 

He's,nki, 13 (A..A.) - Fi.r.lan
d.ya ra4YOSu R,.sicumhur B. 
Kıı:lliaııun • voda 'blc nu!u'.k 
söyled.ioini, Marcşa; Mannerheim 
d_ bır emrıt yevmı neşreU4"(ini bil 
din-ektedır 

l tairol.-a, 13 ( !W\..)-fin müza
kercc len bugün Moskova s:ıa.tile 
16 da .JSkGvadmı ayn nuşlar -
ıhı', Fin .:..::! ;ıek; 8 ;rtla ken
d.ilenr, };Iosk< vaya ııet l'('n tay
YaT'e ile har et et=ıerdir. 

Anadolu Aj nsının Notu: 
. 1:in · Sovı- el barış muahede

s.run Finlandiya p rlamentoı;u 

tarafından l:ısd k c 'imiş oldu -
fu= dıılr olan haberi ge"9 yan• 
sından sonra ı;eç vakfa laıdar 
Anadolu Ajansının ~ "'"Ya 
ralTİ resmi menba!anııdan hiç 
biri tarafından teyit ec!ilmenıiş
tir. Baııa 1>inaea rnellilr haberin 
büyük bir ihtiyatla karıılamraası 
icap eder. 

lemi~ ve ş;;y'e demiştir: ko·ıf. eransı 
c- Biz bu tem!nata ~den .. 

fik 'rleriınizi neşred ivoruz. Mev
zu bal 's Y<ı-Z1da •ortaya atıla"ak 
her iddianın gülünc ol<luqu 'st~
hal s r,as!1" ifade edi' inir. Hal
buki .ıniıdde.iı.ımı.ımini.., Afrod:t 
üzerindeki iddıası bidayelt.eııbe
ri dej!i_::ın.i$ değild :r. Bu da, bu 
tab;r ile mütlde'llmı.ıminin kast&
dilroedlbini ve bilhassa hakare
t:n hai•rdan h:Je ı:ecmediKini 
j?(isterir. Beraeti mize kal'aI' v&
ıtı'rr.esini istiyorum.• 

Bunu müteakip hatı:inı karan 
tefhim et!T'ÖŞt'r. Kararda; mev
zuutıalı 's yazıda tahkir mahiyeti 
olmadılh. Afrodit davasmd.a.n son
ra yapılan münakaşalar serisine 
dahil mücerret :mahiıyette yazı
kın:lan ibaret bulıındui{u, ruhu 
ve muharririn temas et!i./!i nok· 
taların hadiseyi ş:>hıs' ardan teo
rit <!im 'ş ve rn ü.cerret bir mef • 
hum seklinde mütalea eylemış 
bulundı.ı:ğu zikı·e<l:lcrek Ethem 
b.et Benice ve Necip F':ı.zıl Kı
sakürel!i:n beract'erine kanır ve
nld.iğİ b ldir'.dmi.5!ir. 
•ClJMHIJRİYET· ALEYHİNDE

Kİ DAVALAR 
<Cwnhur. ·et• ga=etcsi aley -

hine A!rodit mes'elesinden do
ı.ı..,., müddeıu."T. umilik taraf ncian 
açı'= altl d· vaya dün :ı.1.1.ıncı as
Jıi;ve c~?.a rr ahkemesinde bakıl -
ıruş, ı:azetcn n Anhra rnuha,biri 
iek.k.ı Sait dinle,,:ı-· , mfr:eaki

ber m~ddc.L!mumi iadiasını ser
dctrnist:r. 

Müddeiumumi, cezn ntzuiye
Jer:nden, matbuat kanununun 
va.z'ı o;eba;>Ie."lıulen, bal-.5{'

0
• miş, 

ceza kanunumuzu Avrupa ka -
nunlade mültayese etmiş ve !ki 
sa t ~uren uzun iddias·nın so
nu:ods. maznun ar neşn_ at n,i.i
dllril Hrkmet Mıini:f, -m uhaırrir 
Peyam. Sa.fa, muhBI'l"I!' .:>aWıad
din Gü~ ve Mek.ki Said.in muh 
teU maddelere göre cczalıın<lınl 
malarını istemiştir. M•ıhakeme 
müdafaa içın 2:ı mart 940 cumar
tesi giınü •aat 11 e bırakılmıştır. 

I'mis, 13 (A.A.) - M clis re
isi Her:r.iot. ıtu ;tlqam T üıikiyA 
ıha..'do:nda üçüncü ve son l.onfe
=ını varmiştir. 

Hatip. bu konferoı.,,ır.da mo
ffinı ~yeden hah.<etıııiş, meş
nruy~>t S'.-;tmin>n, 1-hmu~ Şev
ket j.nlu}3b•H anlatn-.ış ve Fran
mz " Türi< ıru&ef • L •nü tee. 
si.ille b}-0.._,ıieıni:;!ir. 

Haılıip. mü-le~ Mıısta:b. Ke
mal'in h:ıvatından VoE eserinden 
uııın uzadıya bahsederek kendisi
ni taa.iıınJ.e a.nnustır. 

lier'!'iat., ni>ayet Tfu.k - Fran
sı:z ya k.la.<ıması:ı:ı >n nıısıl l:rı.ısu1oe 
._ııeJdi.i?izıi ve Ankara an'nşması
nın ruıml .iımz;ı.landı,i:mı h:ııtır!a·t.
rıın; ve sözlcriıni Türk mille-tinin 
düriistlü~ü tUdir ·.,.e tebcil ile 
yiidederek bi:tüntl~tir. 

Mucburi fatura 
(B~tarafı l incide) 

yan t~ncı ve ı:>erakendeci gi
bi. tacir sıfatın. ı- z b':ııınum ha.
kiki ve hükmi şatı:ıslar arasında 
yaptlan 1,oo:an ve varı toptan her 
nevı tıcari c· . t a uzc-r'ine alım ve 
sat1m muam 1 ı-r.de, malın 
ken miı·ct \'C key ,.,-~tini, satış fi. 
atını ~ tarıhini kime s,-ıtıldığı
m, bedelınd~n ne mıktannın tah
sil edild i!ini ve tican teıımü lt"
re teviJkan IüzlJJTllU sair ırıaJU
matı miızeyyin olmak uzere usu
lu vec;tıi e tanzim v~ tiı::aretlıane 
r.amu fatura ver· imza et
nuye mer..ın lu.slzTca .imza edil
m.:ı bir faturanın satl<'ı tıı.rafuır 
dan derl>al alıc:va 'erilmesi. 

B suretle v " 'en faturanın 
bir k vasır sa tar. ındım 
ve fat ... ra aslnın alıcı tar . f dan, 
m!.111 lı::oruıım:ı kanunu tatbik e
d• di.l!i müddetçe, muhafaza edil
mesi mecbunvet!cri vazedJ.mış
tir. 

(Ba~arafı 1 inc'a'e) 
blıı- zaman zarlı.oda al'dunıın ·ı:ıey
:nelmilel v:ıciveliio Mni.r oldu·ğu 
kııı, vet 9'-ıvi)'l'sine cıl:anhn:rsına 
z:lım.a.ıı altına ııJımai<tadır. 

İTALYA."IN ALDJ(H 
TIIDBiRLER 

Hımhin i!ıdaıı; dım.iş oduitu va
zı,.;ete ~ ~ içiın· t.taı
ya. a;oağıd.aki teıdb.irleri a!mıış -
ı:...c: 

Anav:ııtan ve Libya budutlaB
nın l"'iida.f.aa tert:ibatııun takvi
•ye;i p, oniııBu&lon dıeriıaıl kulla
rulııLlecek bir m.arıE'W'a ikütıle
si hali.n$ '1'€'tiır.ilırocsi ve d )ier b:İ!r 
ltakım ihzari tedb!rlerin taıhallı::
!lrı:k ett.irilı:ııesi., 

Bü büın bu'l1l a. m ~oyesi, ortl~ 

mın it.-albm.Ja mühıim l<ıı.wvetler
:ı,. derıhal iw'ekete ~ ve 
se1'trtıeı li ıti ~it edilınıış olaın 
mfrhlet~"tr zarluıda mı.ıntazıımaıı:ı 

iıkmal eıcklbi.lmesiilir .• 
Haıl'b;..,,. müstesaın.. .Aruıvaıtac 

huıdunun ta!h'kimatmıı hususi bi'I' 
sım.ııı.. i.saN't ~-

Bizim talı:kiıınatımıza A!lıılar da
ir<siırıin <tıeŞkil otrn.el$ıeı o'!duğu ta
bii mani.a:vı müdaf ı;is'lemimiz 
rlahil;~e aJ;ırak bu ıs±sıı<mi 
,;ye etııııcl< için vücud ~ 
lbi'I' elem.an n:rarivt:ı lballolııruıaı: 
k<beder. Li.g(ırhıen dıeruzinden 
K ·rnaro dı:"r.iızine J.;;ıda<ı~ her tilr
lü taaımn: <'relibüsü ü tmha ve 
biz en 'büviık 'h~ct ro.ibcst>
s ni Je'."."lın edece'k mıılh ;y.cıı:te ımüt-

is lbir m.ania ~ ~'ro.ik. 
R!OOENT!' .~P'UN ifvA:ı.ETI: 
Rcmn, 13 (A.A.) - Gavd:ı, bı>

J?'Üıl Ginrnak d'İ'".ı?lia'da yazdıb 
ibi'I' ıma\-a.lwı , A!::nan Ha.ıicıye 
Nazın Vor> R n~ 'ım Th:ıma,yt 
zi.yar:tııni örten esrar perd~ 
kalWrmak:ladır. Gayda. ~= i: 

cBu koııuııRn3l.v z:ı.ruri idi. 

yo 
Ifaıibnı Mt.ık .şidd~eitj bi.r 
sırada Almar.yaınm niY1'-~"' -·mden 
İıta.lya:nın dıokrn<Jan dıof:ruya ha
'berda:r olması lfı ımı:Iı. Bımdan 
l:ıaska ilki mü tteflk ®'det, liClll 

hazı eı:rternasyan.a:l hiıdiee-Iati iti
na .ilıe '-::llilı: etmek mıeCbuqye -
ÜDı'.llE- bulunuvoıı>anlı.· 

il:.a!'" ŞUnU bıt'ıyelle teyid ei
mqbr liri, miı\"dr ~ "" 
Mm.an - ~yan iıt!l:ifalrmvı -
oı.m :ı->i •hır ~ .. ;' i!ıindıe 
:!.~ me-şriı hak vıe m~ 
l:ri hesaba !kablmarz.a, hıma im
kôm olımnaz. 

KÖMÜ& Jıl.ESELESİ 
Roma, 13 (A..A.) - D. N. B. 

Aj.aıııg hildi.riyor: 
Van Rbbe.ntroplA DUıCe ara -

sında cereyan eden müzakerele
ri müteakip, İtalyan - Alınan ik.
tısad.i mtmasebe!lerinin tan.zinU
ne memur Alman ve İtalyan ht'
yetled fevkalade bir içtima ak.
deylemi~lerclir. Bu :çtimalar, İ
talya, AL'llail .küınürünün, ta -
mameıı .kam yo uy la teslim edil
mesi ve bu suretle lta.ıyanın bü
tün kömür ihtzy::cınm teminı ;.. 
Ç•I" .ica.bedcn tedlhlrler .n ıttihazı 
ma.J.-.sadile yapılmllitır. 

A::nan heyeti reisi Clodius ve 
İta'yıı.n heyeti reısi Gİ:lm'.ini kar
şılıklı bir protokol L"'12al.:ıımı.ş -
lardrr. 

iTALYA-SO>'YET llU 'YA 
Paris. 13 (A.A.) - İy'i cabcr a

lan mahaflde -ylendiğıne gi>
re. yakında İtalya ile ."X vyet.
ler B rlJ.kj arasınJa bir Lcattt 
muah e4esi akt.edı'.ccektir. !Bu me
se;.eııio. Rlbbentropun Ro:r.a se
yahatinde karer~ıkl söy -
Jenmektedir. 

D.:.l!er taca!tan ı.anı>(lilçl~ıne ~ 1 
re İtalya Mos~vaya yeni hır 
elçi göııderecektic. 

ltilirı.ialıı ki, bnıılar · tçe me-
sele.id ir.• ~ uıek. 'T9 

Wışarılan iş!czi a,;ır~ izah et
m~tir. 

liı:ndan sonra 132 madde de 
leplana11 ... !kın tlil •kleriııe g..
~. 

Bu dileklerin ht:ı: biri ü:.ıer:C • 
de ehanıniyetle clu:rıılın ur. B• 
meyanda ban •ewUerdclti me • 
zarl.ılJarın kal.dırılınuı ve muh
telif ihidelerin taımm edilip uıo
uh ıaevuraatia L~ JW.-

tiarııl alıoiolelen loeiaüyeaia -
yük INr r• -mi)"et atfettiCmi 
söy.li.yereic 

•- Abideler şehriınixin kıy • 
metini 2 misli. ar~. 
Bunl~rm tamimi için ele yeni bü&. 
eeye :ıa.11 edca tahs"ah keJııy .... 
ruz.• Denuştir. 

Şilede e.Iı:il.ecek kiifi arnzi. ve 
lıol toprak .ı..ııeı beyaıille wp. 
rak ~miai için yapılan dikge cı. 
Yali: 
-• Bu meselevi tetkik ettir

dim. Neticede ci~'lll"lll ,,ı.rnıaıdılı; 
olnı.:;sı yiızunclen açılaını)·acaı;ı 
:wl~ldı. J\Iea.ın:ıfih bu ıneuu 
üzermde dunı.)oruz• dcnıiştır. 

V alı:ıf snbrm ihyıw için yapı
lan dilek ballmd a da Lut ı Kl!' 
dar bn ışe .-ıılar ıdaresııraı taraı. 
tar olmaıfıb,ııı ve çok masraflı 
buh;:0ıluj':unu söylrmı~tir. 

X etıcetle sı:ı mcsclt'si 3 eniı!e11 
tt"tk:ih 1ıuıtkılmış Şil J e t&
lcfon temin.; ha!tlnndolri dilci,ia 
ele talıs~ •• bulunup h 1 tensip 
olunmaştur. 

Konusulan dij!cr cllck!er nıe
yanmdo da m halle n:..ıncssıll 
t~litmın esaslı •r şekıl de t:ın
zım ohmması •-··-.·u•L - d 
b• -.., ~u.ı u.oyun e 
ır mekieıı açılın~ ı nmhtel'f 
maball~re ve t7.diml Sult:ır.alı 
m ~le Naklilıcnt mahnllı:sine •a 
verılmesi ve mıitcar:ciit Söknkia
ra elı.ktrilı. liiaıhalan t:ı!ı.ılması il 
lıt temennilerin sür'atle J ei
ne ı:etiriı.,..t'i'i anla ıhnıotır. 



UTFA-t iKDAM 

RADYO 
11111----------------•ıManifatu~a Tüccarları 1 

inhisarlar Umum MUdUrlDQUndan !~e:i:;:n~ 
Hazin bir üful 

DALGA UZUJfUJGU 

T.A.Q. 11.n - Ultl K& .. Kw. 
TA.l'.11,TI-. Mil K& n Kw. 

Ullm. UIK&UtKw. 

14 Mart Perşembe 
12.30 l'lıogNıın ve m~ 

s~:ot ayarı, 12.35 Ajans ve me
troıxWji brıbeırlıeri, 12.50 :M'üzlk: 

YıeD !lf'lri<ıılıııc ve 1ıü.rlı:ül<ır, Okur 
yarıılar: Safiye Tokaıy, Mabmu.t Ka 

1 - Şartoıı.me '9e nürııooesi ~ 80.000 kilo ~ aıııbıı!Aj 
lıiğııdı pıızııriıkla aıt:ın llhnacalıtır. 

ll - Pazıırlıılt 16/Ill/94-0 cwıı.a1't.em 1l!'iiDi saat 10 oda K+etapr 
ı..ı.voazım ve Mübaıyaat fUbeshııdı<ki alım lwoıi&:ioııundıa. ~ılacalııt.ır. 

m - $&rtııKmıe ve ni.8ııooe her p. tıiiızii fi.'eQEll• ~ 'P81'8Sl.Z 
llhnalııllir. 

IV - İ&tl<lklilerin pazarllk iıc:in Ueyıin ahmaııı $in """ saaıtıte ıtıek
lii edecdkleri fiyat ilirerinden yiizqe 7,fı güvenme paırıUa.riylıe bir-
liikte mıeıııkür lromillyon.a miJ,racaıot.lal'ı. .(1959) 

* 
Cinaı"'·: __________ --'M~ik-tan:;;: _________ _ 

rmdaş, Çahnhı:r: Cevdet Ç~ Tuz çuvalı cami 000.000 aıdıeıt 
~ Kopuz, H~an Güc, Ham-- Çul • ba<:ı bağh • • 150.000 , 
di Tdı;ay. 13..30/H.- !Müz:J<: Ka- Düz beyaz kaınaviçe • 350.000 metre 
r1';>1< miizlk (ıPI.}, ıs~ Prawam C~ • • 90.000 • 
ve memleket saat ayarı, 18.05 1 - 14,54 onsluk 6X8 1ıei!.i lııanaviçedeıı 102X70 eb'a.dmda on-

demne teovtlltan ibir.lik hey'eti u
m~ Ad.iyen. ooneh'k 1ı>pl.an
'1sı 30 ıınıa!l1t 940 <.'IJinarbesi. gıünii 
aaat 10 da GalMada ômer Ahit 
banmda a <iinx:u kat.ındaım tın-llk 
mt!l1kerı.ınde yapılıııca.ğmdan ha-
om ııeşrilleri rica n!ırnu.-. 
'R.UZNAıME: 
1 - Müraila.;ı ve ıidöre meclisi 
~un olrunma.sı, 

2 - İdare mecli!!i.ni.ıı 1939 -
neısi muımı~tınıdıan iibmsı, 

3 - Bütıçenin tasdiıki. 
4 - İn1ıilı.abaıt. 

i~tanbul 
Tıcaret 

Asliye Birinci 
Mahkemesinden IMiırrik; Raıcfyo caz ari<estraı;ı, 18.4-0 jtıı<Al kıalküte dıi.lnhniş azami •500.00(h aıdet tuz çuvalı ille yukarıda 

Kvn.uşnH (Bibliıv~aıfya}, 18.55 ~t'.'.;~ı yazılı çul ve 4rnnaV'i,,.eler ayn ayrı pazarl.ııkla satın alına- Lehistımda Kaıtıovvicde bulu-
&tıest saa:t, 19.10 .Meın\Jo.lket saat ına.n PoSki KXJlQl.'t Ze1zııa Sp. Z. 

II - Bu maıJ.zem.e içi.n >da.rece aıkırediıtif B<'ı1.IDIJYlP. bedeHeri ~ OG o """,,..""""'· S·......._ "-' _,,., .Ajall6 V'E! lll<~j.i mı.- . . .,....~~-en v""""a vır-
_, _ _, rak muka:bilindl~ Emersatjabl -~ ödeıııecek ve taJrns ırıı.wı.ındeQ 
'--·'-' 1''°0 -~1fulli<:. Ça.lımlaır: end Llnien vapur lruıınpooıya:ıma ....,.._., ""' w Pİ<rİani ve faiz.i ida.r<ye a.it olıacaktır. 
Haı10kı Deaınan, Şerif I~il, li""'1Jl Ill - Bedeli alehı.t.;'11 tesviye edıilıım><k üzere ambara teslim şar- a.iJt Şaıgeland vaıpı:ıriyle Lelhista.-
r<"-, H'---" T~ı..~,, nın ro•yaıcJiyan.a Limanından """-"'"" . ...,,... ~J tıiyıle de fiyat teklif odilli ·ıi.r. '""' , __ 

I - Okuy<lll: RaıcJ;ifu Er~n. ıv _ Pazarlrk !!0/Ill/940 laııİhi'llP rasl!h'.YWl çarsamba gü.nü sa- :ierıip İsta.ıfüula .ııelcn 3341510 ki-
l - Osman N.iıhad • Nihavent at (10) da Kaıb<rta"1ıa Levazım ve Miibaya-a.t şubesin.dıe'!.rt' alııın lro- lo QİMİ .telınıim orijinal lııo1ıt;i.men-

fQllkı: (Kört.l..:ııdE!ld dalgın suyn ml6VOl>tı:ııda ,,.pılacaktır ıtıoou w sertifilkaı;mın z.aıvi oldu.-
b;ıık}, :ı - .N°"1'> Halil Po_yraz - V- Ş. •nam~· ve nümune~r ht.- fJ(i:rı mezıkOr ~ al:ı.ııa- ~lbahisle~kaırarw-
Nib.went sarJn: (Biı: goocai \er- 1ııüiır. ci.lmesi Hasan Taılısin ve Hıüsnü 
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Hicri: 1359 Rumi: 135& 
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Güneş: 6,14 Akşam; 18,15 
Öğle: 1%,23 Yatsı: 19.45 
İkindi: lS,44 fmsik: 4,35 

- BAVA VAZ!Yt:Tt 

YEŞiiköy Mebearoloji İ$tasyo-
11UDdaı:ı ahnan mahlnıaıtJa göre, 
1-va Y'Jldun Trniı:.ya, Kocaeli ve 
Ege l>ii\ııelıeriyle Akdeniz ııabil

ierinde cııık lıulllltılu, Kand<niz 
lkıyıJ:aınnia r.-, ~ :yq-1«-de 

ıbaılutlu ve )'el' ?e" aç* ııec:miıı, 

rWıııar:ıı.- IQtu ·~ı'ıe!-Je 1=
men orta Anadoluda şimal zru
bn~ hafif, d:iığer yerlerde 
cenııb imıkametırıden orta kuv
wıtıte esınişttr. 

DiiD İst.ı>.nbuk!a hava buhıtlıu 

R'"Ql'llİŞ, ~Ar- cenup is1iikame
ti>ıden ııaıllyede 2-4 metre hızlıa 
eıırnişti;r. Saat 14 de hava taz
yiki 1018,l milibar irli. &ühı.ınet 

en yülk3ek 12.,8 ve en düışük 1,3 
INUlliwııt &aydecillıniştir. 

- SeUameyt avucrumm içine I 
almak .ııüc; değil, dedi. Fakat o 
bıxçok mahrem şeyler b:iiyor ve 
buınlan biır türlü söy.lemek iste
miyor. Omm dilinin bdğıru çöz
mek miiskiil.. Dün ,ııece sara
yın uzak od~a..., lıirinde bu
luşmuştuk, Bır aTal:k (Ya yakayı 
ele veıriırsdk ne yaparız .. } de
dim. Bana ('.Korkma, dedi, ben 
ıeni bu saraydan k.:rnseye görün
meden ve ele .sıeçrneden kurtara
cak yol ve çareyi bulurum) o ka
dar ı.srar ettim, bu çarenin ne ol
duğıınu öğrenemedim. Sadece 
(Hele öyle ibir hal olsun o za
man anlarsın} deınek!le G.kti:fa· et
ti. 

- Demek sarayın .iı,:inden sara
yın dışına sc:ZU mr Yol var ve bu 
nu da Sellme biliyor. 

petS<mbe ı;.ünü saa.t 15 de ~ yapı.laca~ idplerlııiıı 
vo:i<zı<k 7,5 pey ak<,,..:·lıer-iy le .Aka.rat vıe Md'hlwai ıkM:miııe miiraca&t-
ları. (1990} 

!stanlıul Oç-iincii. lcra Memur
luğundan: 

Karagüm:rükte Nepren soka.
A'ınıda 19 sayılı Ra!ımirUn hane
sinde mukim iken ·hfıkn ikımıet

..aı!ı.ı me<;h Ll.l 'bulun:ı.n yWjba.~ı ~ 
mail H.akluya: 

İstaıııbul EJ\~a! İdaresinin aley
hi.nire Fatih Sulh Mahkemeıin

de l'kaıın·~ ve Wtths:ıl ey'1~ 
9/5/337 giinlü 235 sayılı il1orruyle 
22 lira 75 ilrur-u;.•m falıs!lim ka
raı' verilmiş ve •bundan tıeış lira
sı ııi2rlen tahsil oliunaralk böik:ive 
17 lira 75 kurusun tahsili bak
landa tarafınıza Wbhği. mıııJg\ezi. 
icra emri m"11al ikametgatııruzm 
meÇ!ıul 'bu.hı.nmusı 'hasebiyle <>
tuz .~müddetle il3n<n icra em
ricin tarafınıza tebligine merci 
tıakiınliRi .ı.ara!mda:n 'karar ~...nı.. 
mis o:lıııakla bu müddet zarfında 
boccu ödemeniz ve mal be:ıraının.
da buılurı.mamz l'1zı.m<l>r. Bu miiıd
det içinde borcu öd~ ve ımaıl 
bevnrund.a .bwurnna:zsıımz h~en 
tnzvJk olu:nacaıtınız malUın ol
malk ve i<>ra emri ·1>.•hligi maıkıı -
mına ka.i:m olım'1'k üzere ilanen 
W'ol<ifı olunur. (25261) 

Tefri ka : 166 
- Evet.. Ve zannedersem Sa.

adan da biliyordu. Çünkü bana 
Saadanın ölümünü karku ile ha· 
ber veren Sellime: 

- Eyvah, ded;. Yok.<ıa sıra ba
na mı ııeldi? 

Tabii ben şüphelendirmeden 
ıoordwn: 

- Neden sıra sa.na gelsin .. Sel
JAıne şu cevabı verdi: 

- Çünkü o da ten de bu sa
rayda öyle şeyler biliyoruz ki .. 
Biz :m ııılwn :an bLldiğini lba.~kaı 
ltimSe bilmez. 

All bin isa; uşaJ(ının sözleri
ne git~ fazla bir ehemmiyet 
ve alfilı:a ~termiye baş!amı.ştL 

- Aman Ayyaz, dedi. Görey:m 
seni. Gözü:nü ve ltula.ğı.m aç •• Ne 
kabi:Jse öf(renmtye çalış_ Unut
maki,~ icabın-

lstanbul Üçiincü icra Mırmur
luğundan: 

Paraya eevr.i.lım""°i~ <ki&mr ve
rilen ımuhllıe.lüüci.ns 5 adet taban
ca ile 21 Rdeot fuı~in birizıci 

a.rth.mı.aısuun 15/3/940 cuma gü
nü saaıt 12.50 de Toı:fıanede !n
hisaria:r Bm-uıt eatıoı mağarı::ısında 
~ılacalk kıymetJeri.ntin ;üı:de 

75 irıi lbuknadığı surette- ikinci 
~ aı«ıırmasmıın 19/3/940 sah 
2i>nü ayni ma.lı.al ve saOOte yapı-
kııcağı ilan olunur. (252'52) 

Şehi r 
1 iyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
IUSJ\DNDA 

14/3/IMO Perşembe g-ü:nü ~ 
Saat Z0,30 cta 

O KA D IN 

* İSTİKLAL CADDES i 
KOMEDİ KISMIND A 
14/S/940 Pen;eınbe l!ii:nü abamı 

Saat 20,30 da · 
HERKES Kfill'Dİ YERİNDE 

da bizim h.ııyatwnızı da kurtara
caktır. 

Ayyaz u;:~roı.ş ve yeni bir 
meze, meyva dolu tepsi ile gel
mezden evvel Ali bin Isa da Jllli>. 
safir:erini.ıı yanma dönmüştü.. 

* Vakit gece '.YUlBID1 bir :tı.yli 
,11eçmisti. 

Misafirler lıirtu- birer çekilıip 
ı( tmişlerd•·. Emirülmünıininin 
kardeşi SalJı de fazla ~ap iç
tiği için sızımş ve ıışaklar tara
fından odasına götürülmüştü. 

Koskoca Bağdat sarayı içinde 
ihtirasın kırbaçları altında uya
nık belki yalnız Ali bi<n İsa kal
mıştı.. 

Se&Jı,iıın akşaındanberi eğ -
lene~ ve :eki alemlerine sahne ol- · 
muş büyük salonunda 'bir aşağı 
bir yukarı dolaşıyor, az iç~ ol
makla beraber kafa.~ına vuran şa
rabın da tesiri ile hayalini genıiş 
ufu.klara kadar uzatıyordu .. Niha
yet sabredemedi... 1 

Salondan çıktı. Harem daire
sine açılan kapı.dan geçti. Zevk 
ıı:msarı Haronun cariyelerini Va
lide Sultıııı.a takdim etti.iti ve ııe-

İstmıbul Üçü•ıcii lem Memur
luğundan: 

Muka.d.dwla Dwlet Dernii: Yol
laın Si~ ls!.aeynn mamuru ilken 
hfilen nerede ıbuhmduğu biHnmi
J"ell Bayram Söl1Jll\ez'e: 

Nıillenoi.ı:ı ak!yhlnlze Suh.ırııili
met Üçüncü Sulh Huk\tk Hl
•lıim.lifı;iıııdıaı lsUhtııı.l vıe t.Ertıayiin
faz dairemi.ze tevdi edildiği. 

21/8/939 <ta.riı ve 39/36 ve 939/ 
595 mımaralaınn.a mukayyet ve 
16/9/938 ~eo itibaren ma
hiye altı lira nafakanın ~ 
mutazamunm .t.ii'kımü ilfun Dl'll!Cİ
bince ıtııra.fın:ıza gönderiloo. icra 
unıri i.k.ımetıgabı ·~anlZ!n ımeç
huliyeti haoobiyle .reıbJTğ lkılına
nuyl<!'aık bu husustaıki lıebligatın 
lfı ~ müdıd~ ilanen :tebliginıe 
iıe:m hak±mıl:i.ğince !karar verilmiş 
oı.tuıtıından ıtarihi ililıırlan i,föa
ren mezkUr miiıcld€ıt zarfında ve 
939/3733 <b;ya nıımar""'eyıle maıh
kfunun biiı 'borcun.ıızu veıımedi• 
ğiniz w icrıımn 1dhiri.ni .miiste1-

!Dn ıt.atın1t nıeı-cilmP.'ııı veya ~em
'yıi:z ma.hik<mı>:si.ndm veyaiıut <a
<leyi ma!ı!l<aıne ~liyle alt olıdtıı
r.. • m""1loeıneden tıı.r ka.ı'aır j?Gtir
m<WğinİZ ve yine bu ımüdrlet zar
fında i<ra iflas bırum.m<.ill bu 
baptaik-i mevadına tıE'Vfikan mal 
beovanında buı"1ııırnaıdığırıız veya 
b.a:kıiikate muhalif lbeyanrla bı.llhı.n
duğu.nuıı ıt:ııbLirr hıııısen tur 
yiık ve cczahındırı:lıı.cııoğnmı vıe 
rnihlde-ü meo?!klırenin ·tamamını 
mü:U>aJtip odbri iora su.retılyle hi.
zıım gelen muameleyi !oaoıı.m:iye
:ye teve&Siil Julıınoca,ğJ ma.Jıimıu

nue oJıına,k ve icra emrinin ta
ı:a.f ı.rurza 1xfuli.gi onalkıımına ikai.ın 
lruluımnaok üı>.re lw\cfiyet ilıWı<'n 
tebliğ alunuır. (26266) 

J.funlı kla barem arasında irtibat 
vazifesi gören salona girdi. 

Bu sakınun ortasındaki büyük 
masanın üzerinde ve sekiz knl
lu şamdandaki san balmumlarm
dan yapılmış mımılardan yalnız 1 
ili.- tanesi. ııönmek üzere 60n ı 
ı.ı.;ıklaruıı etrafa yayıyordu. 

Ali b>n İsa ya vaıı adınılıır la bu 
sal-Onun hareme d~u açılan ka
J>!Sının önüne gelerek beldemi.
ye başladı. 

Sanki birisi.ne .imizar ediyor
du. 

Beklemesi QOk ııürmedi. 
Bir ivek lw;ırtısı arasuıda Va-

1 'de Surtaru.iı cariyeg Habibe gö
züktü. 

Ali bin İaa onu hemen sımsıkı 
kolundan va.kalıyarak sordu: 

- Sitti Zifueyde nerede? 
- Eınirülmiiminin Hazretleri-

ni kendi o®.;ına misafir etti ve 
kendisi de yattı. 

- Emiriilmüminin neden ken
di dairesinde yatmadı.? 

- ·Bilmiyorum.. •. 
- Abbaseıı.in lı:öşküıııde kim 

v.ar? 
- Yahudi Haroııun caııi.yeler:i. 

Mtin~ ve :Miu'hıı.'lıera Ve
lrllilleıti Lilm:mlar Um.um Müdilır
~ İııtaınıbui Llmıı.n İşletmelli 
iPaılarnıın- tmnri Bay SalMııatfuı 

Gilına:k :rebkası ve tıüoca.rdan 

meıtıum Bay mebınet i<erims 
Beyan Suad Gii.nalk dün kısa bir 
lhastalığı müi.eallüp h ıwata giilzle.. 
cini~. 

Merhume'lrin llE!llazwi bugün 
Fındıklı.da, Dereiı;iıdek:i haneı;in

deıı ~ra.k aile~ 

ne dıefn~. 
Heruiz gene y.aışmıda, ii!fUJ. eden 

meııılı um eye Tam-ııdarı mağf;iret, 

ll!iiresi ~ da sabır """ ıııııeta.
DE!t dileriz. Mevla ıtarfilıi rahmet 
eyliye. 

i•tanbul Üçüncü lcra M~u,_. 
mğundan: 

Mu1lraddeımı İstanlbul Yemişte 
Soğaın Ekelooinde !bağlı iken ha
len nerede buluındı:ğu bilinmi
~ Şemsi!balıri mınn motöriın sa
hibi Süımıeneli Bayram o{(lıı Mat.
muda: 

Halit ve şi1re1kı'ısı şirketinin 

10/6/936 taırMıli ve 91 giln vıdeli 
bir !kıt'a emre muha!'ı:or senede 
müs<:<eniden z:imınetinb..de müd
deaıhllı a1aca:iiı olan 300 liranın 
1rullllli vad<! ta:ri!lünıden itibaren 
faiz vo masarif ve ücrelıi vek:il t 
ile bi:rlilkte tahsili a.lac&klı şi.rk<:tı 
meılkı'.lrey>e izafot<m w bil>vekako 
dairemize müı.·acaa.t ve tıaıkiı;ıte 
llmlunan V't'lkili ırWkat Allıımet Sü
o-eyya Ülk<r tarafından t.alep e.. 
dilmiş ve bu ;;uret.J.e be<bli.il; kılın
mak i.12'Jere tarafınıza gönde:i<len 
ödorııe emri ılkaım••t.e:atıı !ı.azıranı
nıı meç'hul.i~i ha"SeJbiy.Iıe ıtebJôl( 

'kıl.ınaımryara'..k bu 1hususlalki 'lıel:ı
lıgatın ıbir ay müdde:tle ilanen ic
rası.na, İcra ba'kimliğiınce kara.r 
verilıIJioş oJduğundaıı tarihi ilfuı. 

' dan i!:ibaı"&n 939 /3589 dosya nu
mıı.rıısiyle mü.drleabih 'borcunu
zu vıe:·,rnediğ:i"niz vıe bir kısım ve
ya >tamamına wyalmt al"aca.klı 
sirketinin 1$ldba.t icrasına kar
şı ve icranın tehirioı•i miiste.lzim 
1<aıı.unJ -bix ttriraz demıeyan et
medi~iz ve yine bu. miiıddet 
mTfınd~ icra iııls lkıınuıııunun bu 
lbırotatlti mevaıdına 1ıevfi.kan mal 
~anında buı1U'11!lla.dığı.nız ve ha
kikaıta .muhaliil 'beY'll'llJda buhın -
duığı.mırı: BUrette haı:ısen ıtazyiık 

ve ~ııdınUeaıitınız ve mez -
ıırur müdıd<.ıt hlta'Illını mütea1dp 
cebri icra ıruı:'i!t.iyle .lizım gekn 
muameleye tevessül ikıhnaooğı 

maliimunını: Qlmak üzere ve öde
me • mıi t.aıraiınıza tEjbliJ?i m:ıka
mma kadro rolıımmak üzere dtey
fiıyet ilanen ıtı<~ ol'lllllU'. (2fı:W5} 

Yeni Ne,rıyat: 

1939 
Anadolu zelzelesi 

Mlellıiiıa Avni ile İalteııder: Faf>. 

ııetidıtn ıtııırafııııdıa Eı :ıahıcıo ııeı.. 

:ıl!lroine alıt t:anmınış_ rnutıamr -
lam yıııWanıu bir •lllY& ~ 
byıanılı:: Eıııri1:1ü Ra:lllrevi '8ra
fı.ııdarı. 1<ıi.Vaıp hımııdf' ~ 

bu eserin 'biiıtıün hasi!aıb. 28beleı 
~nine .tıeıil ve tdılttii 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane P alas No. ' 
Paurdan maada her ırUıı ııaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

ile Halife Hazretlerinin yent göz.. 
desi ... 

- Bu yeni gözde kimdir bili
yor musun? 

- Hayır .. Onu da Yahudi H-a
ron V aEde Sultana getirdi ve 
Valide Sultan da Emirülmümi
ııine h ediye etti. 

Ali bin :1mının nazarlarında )Jor 
lru.ıııç bir ,uıe çaır.tı. 

- Habibe, dedi, biliyonrun A, 
aeni Hanmiim!şide ben ııtinder
dim. llenıim ııııyemde bu Nn1ya 
.l(i.rdin. F.,l'ıe!' bana sadakatle hlz.. 
met et.ıııekte devam edecıe.lı: olur
san seni bu ııaraym baş lı:aHM1 
mev.Jtiinc yültseltebilir'-m. 
Habibe,~ ve minnettar 

bir tavırla: 
- Size daima malratle biz. 

met ettim, dedi Söy Jevinjz ıne ia
tiyo:ı:suııın ve ııiızin için t:ıe ~ 
yım? 

- Evvela Si.iti Zübeyde ile 
fimdi benim l!iiriişınemi temin 
et. Ona kend.iaini mühim maru
zatta bulunmak üzere beklediği
mi haber ver. Sonra Va.l:de Sul
tanın sana it.imad.t var. Fırsat d~ 
tüko;;e oruı benim lehimde ııöz 

, ' . . ' ~ ... --

Baş,Diş,Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji kırıklık 

J f ve bütün ağrıla
~ ı rınızı derhal 
:ı.. ı ., ' 
' t keser ~ ~ 

- tt -~ 
~~ 
~ 

lcııbıııda günde 3 kaşe 
alınabilir • 

H r yerde pullu kutulan 
ııırurla isteyiniz 

.İstanbul 3 üncü icra memurluğundan : 
Mahcuz ve tıaraya ~ine ikarar V&ılen ve tamuanına ye

m.inli dtli \'U!kuf '1...'Ll.-a:i'ından 49500 kırk dokuz bin ~ yüz lira kıy
met 1;Jikdir edilen Gafatada Bereı!mt zad>:c mah:illesin<le ,ski Per
şemıbe pazarı Balı:k .pazarı yeni H'etz.aran ve Bauık sokağında eslki 
16, 18, 2, 4, 6, 2, 4, yen4 2 ilii. 10, 41 2, 4, 6, 8, 10 numaralarla murak
kam bir >tarafı .kercsceoi Emin ve ıhissedarla;rı hrul"si ve tarnfı seJ>'i
sesi taa::iılı:i Ô!rll ilıe ımalııclut ve Adalet hanı nmniıyle maruf ve dillı:
lk~arı mü.,temil vla<J hanın 540 ıhisse fübaniyıle 360 hi!>Sesl açı:k art.
ıt;ıımaya vaze<lilımiş ol111p 18 nisan 940 tarihine .müsadi.f p.<rşemlbe gü
nü saat an dö.rU\en on a-1tıya 'kadaı· dairemiurle bi.rlııoi açill< artlır
~aıSı ioro V~' arrıtınnıa bedeli muıludıder ıkıyımete ıı:ız:ıran satılığa çı
ıkanlan •hisseye musip kıymetin y:ii ıdr. y>E:ıtım.iş beı;ini bulcLuitu surette 
alıcısı üstıünde bıra:kılr.caıktır. AıkBi tı.alrle son arttıranın t·"ıılıhüdü ba
fı,i lkaimak üzere a.I'ltımıa on beş g.ün müddoeıtle t<ııııdit olunaıraık 3 
maıy16 9'kJ tarlliıne mi.isadif curn.a güıtü ~ene ıııyni saatıte dD.ir>.mizde 
yaıpıla<:ak ikinci açıık a:..ıtırmasın.da dahi yı..dka.rıda yazılı b>tdeJ el· 
de ledlıleıneciiği taıkdi;rde &a.lı.<> 2280 sayılı kanuna tevfiıkan geri bı
raılulac:d<:tır. Satış sın paca ile<Hr. Arttmnıva f!immeık istiyenler 
taıkdir edil1'n kıymete ı:ıöre rnezi<.ür hiı:ıseye isabet ed•_ n ıkıyımeıt.lıı> 
yiirırle yedi ,buoui?u nisbelinde pey aik~m V'c<<meleri lazm .. :iır. Ha:k-
1arı tapu sicil:•.ıri ile sabit ollıınıyaıı >roteklıi alacaklılarla diğer ala
•kadarlaırın ve irtifaık hakıkı sahip <'rm'İn bu ha.kılımm ve hususivle 
faiz ve masaıife da.ir vuıkuıbulııcak iddialarını uan t.aıııınınden 
>ııiıba.ren yi:mi gün zarfJnıda eMrakı müsb>tıeleriı'!'Jıo. bir].jk.te dairemi
ze bilıdinınelui lkıt.iza eder. AA<si halıde ha'Jdarı taıpu sicilleriyle 
sabi~ dknuyarı.laır satAŞ bedelinin l)a"l'1aışrnıasından haric 'k.alırl"". 
Meikllr ı:~riınenlkul hissenin nefsinden doğan· •birillomiş bilcüm
le ..._.-gi mükellefiyeti ve delli.liye resmi satış ·bEdelinden tenzil olu
nur. Yimı.i senehk Vakıf -taviz bedeli alıcıya ai~tir. 

EVSAFI UMUMİYESİ: 

Maha.hlen 80 numarayı taşıyan meı!kftr ıha.na demiır \'!:'camekan. 
h kaıııdan girildi'kte ant.ede bölm~ bil' 'kapıcı odası vardır. 

BODRUM KATI: Demir merdivenle inilir. Zemini bi.r çimento 
&abanlı:k üzerindoeo bk kömüı-hlk, tuJurnbalı bir kuyu. 

BİRİNCİ KAT: Bu kata merme<r merdi venle çııkılır, meroiven 
başın.dıa kahve oca.i;IJ. rnevcu~tuır. Si< koridor :izeriııde d;ı.kuz oda, m11& 
luıkılu bir hela, arka sokağa bir kaıpısı vardır. Odaların biri isl.or ke
ıııc-nhli diğeo-leri ise :ı~mir ka~ ıtlıdır. 

İKİNCİ KAT: Biırinci katın tamamen ay.ıııdır. 
ÜÇÜNCÜ KAT: Diğer katın aynıdır. 
DÖRD0NCÜ KAT: Keza diğer lkatlann a:ıoı. <Mup oda!Mın lıE">

Iİ akın.d:ktadır. 

Tarasaya ahşap merdivenle çı!kıhr zemini asfalıt duvar kwi<u
ldtludur . 

ZE.ı'AİN KAT: MıthalJc"D 78 numar.ayı ıtaşıyan di1ldı:3n zemini 
mozayık oeohesi istor 'kepeılicli camekan ve sabit lkasa ve 'bodrumu 
mfu.ıtemildir. 

76 numaralı dWJkan diğ€c düdüılııka.nın ayrudır. 
72., 74 0111Dmah dii!kkfuıılıır dijieıılerinin aynıdır. 

UMUM MESAHASI: 201,50 metre murıtbbaMiıır. Me'lild'ır ıt3Yri
meı:ikulün üç w-afı .soıkaktJI'. Tr.ıcıwy caddesiyle anka ı;aluıfta ~
mal.arı vardır. 

Ga.yrJııneDk:ul !kendisi.ne hle ıılunan kimse derlıal veya veriJen 
müiıl.ıt içjnde parayı venııezse ihale karllll'ı feshohıııara:k kendisiı> 
de!! eV'Vel eıı vüılı:s"6!: teklıifte bulunan kinıtıeye a.1'2Jetmiş oi:iuğu be
de.ile almıya = olurea ona, olmll2llll veya ıbtılımamazsa tekraır on 
beş gün mfuldletle uıttınnıya çıkarılarak en QOk ıırbtın.n ub teshıe 
ibıılt- edilir. :ilki lbale sırasındaki farlı: ve geçen müddetler için 
,maı beçtıen hEsap ohınııcak fa.iz Yıe ~er masarifıııt ayoıca hükme 
hacet ıka.bınOOı:ııızın maınuriy>e'tim.iıııce eSki alıcıdan tahsil o1unll!'. 

Dıalı& fıırı:la malilmat alımııık i.9t:iyenler lfı mart 940 >ta:rihi:nderı ili
baı'e'll da.iıreıınitule açı.k ve asıJı buıNDduru.!acaik olan arttırına şa.N
nıımes:ine ,,... 932/3790 nuıı:aanılı ~asına müracaatla ica;bed('D lbii -
tün malfan..ı.t ve ıizaıh:atı alınış ve ~ olacaQUa.rı ilfüı olunll!', 

(25264) 

ediJ,rnıişti;r. BüıtUıı ~anla 1 İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
ııa.m?alkıt.adı. Olruyıoouilı&nmıza. l rektörü: E. İZZET. Basıldı~ yer: 
ta~'Siye ederiz. 1 SON TELGRAF Basımevi 

ııöyle .• Valide Sultanı elde etmek 
hem benim hem de senin~ fay
dalı olacaktır. 

Habibe, teliı:ı ve heyeewunı 

belli etmeden cevap Yerdi: 
- Evet. . .Anladnn. Dedikleri

nizi. yo+>aca,tun. .. 
- Bir d e .Abbasmin kAiokünde 

olup biten lmsıı•lar tıakkıD<!a 

miimltiin ~ lııadar aıald -
mat taplamıya Qlhş... lkJdi, 
simdi hemen ıllit -.e Sitti Zübey
deye Undisiıı.i bff'lec! !it:lmıh ha
ber ver •. 

Hab!lıe, eriı:ssıııd.ııi isıek en
tarisi.nin hışırtı1an arasında ve 
karanlıık koridorda &frzi>lerek kay 
boldu. 

Bu sırada. Ali bin İaanlll bu-
1\llldw'tu salonda hafif bir patır.. 
tı duvuldu. 

Sabı:k Horu.san valisi ürkerek 
etrafına. bııJcmdı ve bir kedinlıı 
saloı;uııı köşesindeki büyük ııedi... 
rin altından çıkanık sa.kin bir 
yürüyüşle ııalonu boydaın boya 
katetti~ ve kapıdan Çlkıp git
tWni gördil. 

.Ali bin İsa müsterih oldu. Fa
kat eğer ııa.Jon daha çok: aydı.n

bk olsaydı ve Ali bin İsa.. da et
rabııa daha dikkatle baksaydı al
tından kedinin ı;ı.kı:ruq olduau 2e-

. niş sedirin kö.şe yastrkla.rından bi
rinin de hafiü;e kımıldandJAın:ı 

Pür ve endJşesi öyle 1rıo~ca ze.. 
ll ohnazdı.. 

* 
Bitti Zübeyde Ali bın İsanın,.... 

ııma gjrdii:i zaman hem aalta
aat gururunu hem de Harwıın-r.. 
fidi ç'.leden çıkaırım eski cazi.l:>tm
ııi biır arada toplamak azmini 
izhar etmişti. 

Ali bin İsa koridorda ay ak seıı
Jerini duydu.klı zaman esasen Va
lide Sultanı Jıarşı.lamıya hazır.. 
lanınıştı. 

(Arkası oor) 

* AÇIK MUHABERE : 
Bay Hakkı (An'kara) Dört Ha

life adlı teirikamız ileride neş
red ilecektir. Şimdilik teh:rJ. bazı 
sebepleruen ileri gelnıi.-1.ir, 

• 


