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Sovget - Fin sullıünün akisleri 
• 

-Finlôndiya ile lsveç ve 

Almanya ltalyanın 
kömür ihtiyacını 

temin edecek . 

Norveç arasında bir 
Roma mulakatında italyanın Sovyetlerle bir 
ticaret muahedesi akdetmasine karar verilmiş 
Ribentropun ziyaretinden bahseden Sinyor Gayda : 

-yardım paktı yapılıyor 
"Harbin şiddetleneceği bir sırada Almanyanın niyet
lerinden ltalyanın haberdar olması lazımdı ,, diyor 

Roma.da 
görii.'fülen Fin Hariciye Nazırı muahedenin ne gibi 

ti it d . d•Jd•"'. . d.. meseleler 
şar ar a }0 a ımza e ) ıgını un Paris 13-İyihaberalan_mehafildeı 

radyoda söylediği bir nutukla anlattı ::E:!~~;ii!ı~;,~B~!~'.I 
• • nin. Ribbentrop'un Roma seyahatmde 

Dluahedenın ımza ve tasdik edilmesi Alman _kara_~ıaştırııcıığı söyıenm~. .. ... bil'. 11 • .. .. Diger taraftan zannedildigıne gore 
resmi ma, &8 erınde buyuk 'f8Vkle karşılandı italya_Moskovaya yeni bir elçi gönde-

- .................... ·-···-··············------- recektır. ( a.a.) 

matem Misafir bava bil~~:1rr;.~~-":.':. Ajansı Finlllnd(qada 
Muahedenin imza edildiği haberi bUtUn 

Finlandiyada göz yaşlarile karstlandı 
ı 

il 
• Fon Ribbentropla Duçe ~asında ce-

llen era eri reyan eden müz~:rel:ri ~üteakib. İ-
talyan - Alman ıktısadı munasebetle -

Amerikalıların 
endişeleri 

Beyruta gı.ttı·ıer ı~~~nta~:;t~~ ~=~~~~z0~ ~~i~~ 
(Devamı 11 ıncı sayfada) 1 Ribentrop Romada "istikbal ediliTken 

l -~~ s=ıs=.---====-:ıııı::=======~-ı.-========-;==---=~~------=-

Generz~yıı:;e~::i~=~·ri de Jnnilizler ve Ru-menler 
Londra 13 (Hususi) - İstiklal ve 6 

hürriyetinin müdafaası uğrunda üç bu- Ankara 13 - İngilterenin Ort~ark l l k d 
çuk ay süren kahramanca bir savaştan hava orduları başkumandanı orgeneral ze ze e mınta asın a 
f<>nra Fin milleti. sayıca pek fazla olan Sir William G. S. Mitchel ile Fransanın 
dü.şmanın kendisine tahmil ettiği sulh Şarki Akdeniz hava kuvvetleri kuman - b • k •• • d • l 
prtlarını ıkabul etmiş ve bu suretle danı general Janeaud refakaılerinde ırer 01] ınşa e ıyor ar 

h mihmandarları ve mahiyetlerı· erl'"anı~ ol-
muhasamata ııi ayet verilmiştir. " 

Dün gece Moskovada imzalanan sulh duğu halde Eskişehire gitmek üzere bu D l b •b bb 
µıuahedenamesi mucibince bütün cephe- sabah §ehrimizden aynlmı.şlardır. ost arımızın u necı teşe üsleri milletimizi 
l•rde muharebe durmuştur. (Devamı 3 üncü say!~a) mütehassis etmiştir, inşaata yakında · başlanacaktır 

(Devamı 8 inci sayfada) Fin hariclye nazın Tcmner .r d • Ank 13 h 1is d 

A 
----..-------..-... .-a.00r ID&SYOD uğradı;:ız zelzel~~~:eti a~=s~ı:u: mubabbeti~D~~= ~~~a:;e ha-

vam ""amarasın -'a heyetinin 3 dostlarımızın gösterdiği herglin yeni bir ·; .. ··-,=······· ......................................... ._ .•• n• u~ i k tezahür Türk milletini samimi kalbden imla ve sarf meselesi 

d .. Fı. l A d. yen ararı mütehaasis kıldığına ~phe yoktur. Od.ad Halid Ziya Uıaklıgilin 
ooırıınasyon . k d t İn .1. ill tini Tti k beıim~i makalesi bugün 6 net Un ln an lya Ankara 13 (Hususi)_ K ,..J· Zelzele mıntakasında i.n.§aat devresine 

heyetinin üç yenı karar h t k'l gırer en os gı ız m e n r 
tasdik etmiştir. Bu kar~~:arıe~~l~i;~~ ~ milletine karşı beslediği yakın al8.ka ve ııı... aaylamıuladır. 

meselesi görüşüldü rum (Devanu&incisayf,..ıa) • 

Eski Harbiye Nazın Çemberlaynı yardım meselesinde Esk! Kayseri Valisi ıstanbulun derdleri 
hareketsizlikle itham etti aleyhıne açılan d~vafar lstanbul meb'usları dün Dahiliye Vekilinin riyasetinde 

Londra, 13 (Hususi) - Başvekil Çem-ıbir Fin • Sovyet muahedesi imzalandı- Ankara 1~ (H,'.1s~~i) .-:- Bug'.in öğleden toplanarak validen yapılan, yapı)acak ve yapılması 
berlayn, bugün Avam Kamarasında he-I ğmı ve bugün mahalli saatle 1.1 den iti- evv.el temyı_z do_rduncu ceza Jairesinde istenip de yapılamıyan işler hakkında izahat aldılar 
yanatta bulunarak, dün gece Moskovada (Devamı ll inci sayfada) eskı Kayserı valı:;ı halen Ankara vilA _ 

(Devamı 3 üncü sayfada) • • • v .............................................................. lstanbul köylüsüne arazı verılecek, muhtarhgın 
Komik bir aşk hikayesi 

···························•····················· .. ,,,. ..- ············-·························-······~ 
Lokanta bulaşıkcısı evleneceği kadına hoş görünmek 
için "Zablia memuruyum,, dedi, sahte hüviyet varakası 
yaptı, hikayeler uydurdu, fakat sevgilisinin kendisini 

lokantada görmesi her şeyi bozdu 
.............. _. ...................... -................................................................................. 1 
Zabıta dtin, ken· 1 M~dür1~ğüne getirilen Abdurrahrrıanla 

dilerine sivil polis Alı Beşır ·bu sahtekarlığı aşk uğurunda 
memuru ,süsü ve- yaptıklarını söylemişlerdir. 
ren Abdurrahman Meraklı ve o nisbette de gülünç ta-
ve Ali Beşir adla. tff tff rafları bulunan vak'anın tafsilatı şudur: 
tında iki şahsı ya· 1' Yakalanan bu iki delikanlıdan Bolulu 
kalamıştır. Abdurrahman Beyoğlunda bir lokantada 

Üzerlerinde bi • . , bulaşıkçı, arkadaşı Ali Beşir de ayni lo-
re de sahte poHs . • , . b kan tada garsondurlar. Aralarında · çok ------------

;!:~e~u ı~~r:!:~~ '~ ~ ~4 :m:!a~~ş ~=~:y!~ ~~:ışe:ın b~~ (~~-~-~~-~-~~ .. ·~~~-~~~;~;;~-~~,. ~r, hakikatte ~ .t. ra-berce gezıp eğlenmekle geçirm.ekte. İ . . 
Deyoğlunda bir lo- · • dirler. : (Bugün 7 nci sayfada) 1 

akt lar. Dün Emniy:et {Devamı 3 indL ıtıt1fad4) \..---··---·---·--...... J 

ihyası tasavvurları var ! 

Dünkü. toplcntıdan bir intiba 
~Yazısı 4 üncü sayfanın 1 ve 2 inci sütunlaruida) 



1 Sam 

Her gün --
F adanın bir perdesi 
Kapontlı, acaba 
Ôtelci perdede ne olacak? 

F acianm bir perdesi daha kapan

da. Bira --· bir ı.pa ı- -
dem açılacak, antraktaya, gelecek gün
lerin bize ne aihi .aüıprizler hımrlaıbğım 
düpinmenln maadır • 

.İki ihtimalden biri: 

* J'nmlZ ID8l'Wıd ı' ...... -
Jclnin .................. ,... .. . 
JM W:tnf ...,m- -- 1 •• • 
~bakalım. 

Vulyet fwlur: 
Btltiln neticeyi UlahdM 

SON POSTA 

BellfmH •akala : 

iSTER iN AN, IST ER INANMAI ............... 
arw lıwwct mdl '•Klm ıeçlyord11Dl, bi!den brp 

tllil 1 ..... 1ılr ..._imla flldW' vurdu. Baktım. fllp-
... ... ... ..... .. z'I, .-., paltomun fiınO de açık. 
r 1 p'' 

1 

............ JCl&de duruyor, adama d6-.... , . , 
-· 1 

4IA ~ •1-nedm mı'? 

Adam birkaç adım untllpmfh, }bllnfl çeyirdi, bir 
~söylemedi, fakat lflldil. 
AradıJmı adresi bulduktan ma ic1arebane19 dftnmOt

tiın. Yazı ymcakbm, elimi ,.,el'•• Cll!lllne........, 
baktım ki mürekkebll bJendlıı ,..de .,._ 91tTcr. J'.akl 
bir eme)tar~ onu ~ m1 ,...,_. ,.aa .ta
ma 1fSzft kapah olm..lldıJmn ~ mil 
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ltalyanlar Alpleri 
tahkim ediyorlar 
milyon asker silah altında 

1 

Roma, )8 (A.A.) - Fa9yolar ve kor- karşı koymak içhı İtalya, aŞAğıdaki ted

fOtuyanlaır meolisl, Duçe de huır bu- birleri almıştır: 
lllanduğu halde ·bu sabah harb bütfe&Jli Anavatan ve Libya hududJarının mü-
WC:klk etmiıtir. dafaa tertibatının takviyesi Po ordusu -

Harbiye ımü.tefan general &Mu, bir nun derhal kullanılabilecek blr manev
IU.ttuk. irad ederek 'bilhassa de~~ ~i: ra kılitleai haline getirilmesi ve d;ğer bir 

- Italya, mükemmelen talim gormüı takım ihzari tedbirlerin tahakkuk etti
olan ve genç sınıflara mensub bulunan rilmest. 
bir milyon askeri silAh altında tutmak- M il h d . tir kt· uma ey , emış . 

l&dBır. k tl r beynelmilel vaıtwette Bizim tahkimatımıza Alpler dairesinin 
u uvve e , ~ bil · " 

lwsule gelecek tahavvüllere karşı koy- teşkil e~ek~ ~lduğu. ta manıayı m~-
mağa ve milletin istihsal kabiliyetini dafaa sıstemımız dahiline alarak bu sıs
tnümkün olduğu kadar pek a.r ihlll et- temi takviye etmek için vücude getlrll
tneğe medar olacaktır. mi.ş bir eleman nazarile bakılmak icab 
• Harbin ihdas · etmiş olduğu vaziyete eder. 

Zelzele mın takasında 
zarar görenlerin borçları 
tcrai tekibatln muayyen bir müddetle durdurul

masına dair kararnamenin metni 
a - Birinci fıkra şümulüne dahil olup 

ta halen memur ve müstahdem bu!unan

SON POSTA 

Vells'in Londradaki 
temasları 

Londra, 13 - Sumner Wella, bugün 
Lloyd George ile yarım saat sdren bir 
mülakat yapmıştır. Bilahare Birleşik A
merika elçiliğine avdetle orada, müsta
a.:u işçi partisine mensub, Avam Kama
ra.!l azasından James Maxton ile görüş
müştür. 

·Wells, Amerika elçi.si Kenı>dy ile bir
likte öğle yemeğini yemi§ ve sonra Eden 
ile uzun bir görüşmede bulunmuştur. 

Komik bir aş~< hikayesi 
r Bastarafı 1 inci sayfada) 

Bu gezip tozmalar esnasında günün 
birinde bu iki arkadaşın karşısına Mela
hat adında genç ve güzel bir k~dın çık
mış, bunlardan Bolulu Abdurrahman kı
sa bir :zaman zarfında bu kadına a~ık ol
muştur. 

Bir müddet sonra Abdurrahman, sık 
sık takib ettiği genç kadına bu hislerini 
açmış ve kendisi\e evlenmek arzusunda 
olduğunu söylemiştir. 

Melahat bu teklif karşısında: her şey
den evvel Abdurrahmanla arkadaşı Ali 
Beşidn ne iş yaptıklarını öğrenmek iste
miş ve iki kafadardan bunu s<>rmuştur. 

Onlar da tereddüd etmeden: 
c- Sivil taharri memuruyu:ı: .• 
Cevabını vermişlerdir. 

Fakat kadın her ikisinin d"! hal ve ta
vırlarından şüphelendiği ve onları bir 
7.abıta memuruna hiç te benzetemediği 

Heryonun Türkiye 
hakkında son 

konferansı 
Paria, 13 (A.A.) - Mecli.! reisi Herriot, 

bu akşam Türk.iye hakkında üçüncü ve 
son konferansını vermiştir. 

Hatib, bu konferansında modern Tür
kiyeden bahsetmiş, meşrutiyet rejim.inin, 
Mahmud Şevket inkılabını anlatmış ve 
Fransız - Türk suitefehhümünü teessür 
\"e teessüfle kaydeylem.iştir. 

Hatib, müteakıben Mustafa Kemalin 
hayatından ve eserinden uzun uzadıya 

bahsederek kendisini tazimle a;unıştır. 
B. Herriot, nihayet, Türk - Fransız 

yaklaşmasının nasıl husule geldiğini ve 
Ankara anlaşmasının nasıl imzalandığı
nı hatırlatmış ve sözlerini Türk milleti
nin dürüstlüğünü takdir ve tebcil ile 
yadederek bitirmiştir. 

Tarsus - Bardan 
reg 1~latörU açıldı 

Adana, 13 (A.A.) - Nafıa Vekilimiz 
Ali Fuad Cebesoy bugün Adanadan Tar
susa gitmiştir. Kendisine Adanadnn ka
labalık bir heyet te refakat etmiştir. Ve
kilimiz Tarsusta inşaatı tamamlanan 
Tarsus - Berdan regü.Utörilnü saat on 
birde törenle açmışlardır. 

Nafia Vekili Mersine gitti 
Adana, 13 (Hususi) - Tarsustaki Ber

dan barajı açılır açılmaz sağlı sollu bü
yük kanallara su verildi. Tarsw;lular se

3 

E 
e "Galib sayılır bu yolda 

maglub,, 
Yazan: Selim Rac1p Eme• 

S O'f'Yet Rusya Finlandiya arasında 
bundan tamam üç buçuk ay evvel ~aş_ 

lamış bulunan muharebe, Sovyet Ru.sya~m 
llerl sürdüğü s\ılh t.ekllfl netıces\nde ve Is. 
veçln mutavassıtlığı ile evvelki gece sabaha 
karşı hitam bulmuştur. Bu hususa a\d şan
ların esasları ajans telgrafları tarafından 
bildirildiği için bunlar herkesce malfun bu. 
lunmak gerektir. Fakat:. bu münasebeUe şunu 
kaydetmek ID.zmı gelir ki FinlA.ndlyanın maa-
lesef bugün kabul eylemek mecburiyetinde 
bulunduğu şartlar harb başlamadan evvel 
kendisine teklif edilenlerden daha ağ:rdır. 
BllhMSa Karell berzahı ile birlikte Vlborg 
şehrini terkeylcmesl, ona, en zengin mınta_ 
kalarından blrlnl kaybettırmlş oluyor. 

Üç buçuk ay müddetle hasmına muvnff:ı_ 
klyeUe karşı koyan, milli topraklarını karış 
karış müdafaa eden ve her adımı son derece 
pahalıya maleden Fin milleti, glrişmlye mec_ 
bur olduğu mücadeleyi, münhasıran sayı 
falklyetı önünde durdurmıya muztar kalmış_ 
tır. Şaved mücadelenin ilk haftnlnrındn ha_ 
rlçten yapılabileceği sanılan yardımlar ta -
hnkkuk edebilseydi, vazıyet elbette kl böyle 
bir çıkmaza dahil olmazdı. Bunda coğrafi 
durumun da büyük blr rol oynam~ olduğu_ 
nu lcale almak lazımdır. F1nlandlyaya yardım 
ede.bllmek içln harlcln 1.c;tlfnde edebllece~I 
lkl yol vardı : 

Yukarıdan Murmansk, garbden İsveç veya 
vinç içindedirler. Norveç, Murmansk yolu, blr takım ihtllM.la_ 

Barajı açarken bir nutuk söyliyen Ve- ra sebebiyet vermemek ltibarlle en müsald 
kil Mersine hareket etmiştir. Vekil ora- blr menfez sayılabUlrdl. Ağlebl ihtimal mev_ 
dan Konyaya gidecek, müteakıben An- slmln kış olması ve bu hnvallnln buzlarla 
karaya dönecektir. örtülü olup dahile girmek için knfl naktı va. 

sıtasından mahrum bulunması, bu yoldan 
Ankara, 13 (Hususi) - Zel~le fell

keti dolayısile harab olan ve ıktısaden 
ınuztar vauyette kalan mıntakalar sa
kinlerinin borçlarına aid icrai takibatın 
muayyen bir müddetle durdurulması hu.-
1USunu tetkik eden İcra Vekilleri heyeti 
icra ve iflas kanununun 330 uncu mad
jdesinin verdiği sa1Ahiyete istinaden şu 
esasların tatbikini kararlaştırdı. Ancak 
bu esaslar kararnamenin mer'iyetinden 

8onra yapılacak borçlara ~mil olmaya-

lar. • . . için tahkikatını derinle~tirmis: 
b - Bu feıaketten dolayı h;çbır zara- c- o halde hüviyet var11ka1arınızı 

ra uğramıyan veya zarara maruz kalıp göreyim?• 
ingilterenin 300 milyon 

sterlinlik istikrazı 
istifadeye bnk~n bırakmadı. 

Geri.ye İsveç veya Norveç yolu kalıyordu. 

caktır. 
1 - 27 Kanunuevvel 1939 ve müteakıb 

tarihlerde zelzele felaketine uğrıyan Er
zincan, Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, .Reşa
diye, Hafik, Suşehri, Zara, Koyulhisar, 
iAmasya, Ordu, Fatsa, Mes'udlye, Ünye, 
Giresun, Görele, Alucra, Şebinkarahisar, 
Çarşamba, Gümüşane, Bayhurd, Ke1kit, 
Şiran, Plumer, Refahiye ve Kemahta 
zelzele tarihlerinde mukim bulunan kim
seler aleyhinde ilamlı veya ilamsız ola
rak para borcundan veya icraen paraya 
tnkılab eden diğer borçlardan dolayı her 
hangi mahalde vukubulan icra takibleri 
altı ay müddetle durdurulmuştur. 

Bu hükümden: 

ta geçineceğinden fazla geliri vt?ya ka- ı Demiştir. 
zancı olan. kimseler. istifade ~demezler. Bu sual Abdurrahrnanla Ali B~şiri şa- Londra, 13 (A.A.) - 300 milyQ_n ster

linlik harb istikrazının kaydı btıgün saat 
14 de kapanmıştır. 

2 - İhtıyati tedbır ve hac1zlerle mü.s- şırtmakla beraber derhal: 
tacel iatışların icrası durdurulmaz. c- Şimdi yanunızda yok ... Amma is-

KöyiU;e re 1 O uin öküz ters~n ya~n sana ~tirir, .göst~:iriu 
da "'gıtılacak Dıy~ bır de yemın etmışler~ır . . 

Mali mahfellerde beyan edildiğine gô
re kaydedilen miktar 300 milyonu geç
miştir. 

Ankara, 13 (A.A.) - Haber aldığımı
za göre, Cümhuriyet hükıimetinin ze'Lzele 
felaketzedelerine yaptığı yardımlar me
yanında çift öküzünü kaybeden ıtöylüle
re öküz vermek işi de süratle ilerlemek-

tedir. 
Kırılayın tahsis ettiği para ile Ziraat 

Melahatten ayrılan gençler ılk :ş ola-

Eski Kayseri Valisi aleyhine 
açılan davalar 

rak birer boş hüviyet varakası satın al
mışlar ve bunu istedikleri gibi doldura
rak .birer de resim ilave etmiş1er, üstelik 
uydurma mühürlerle de rnühürltmişlcr-
dir. (Ba.,tarafı 1 inci savfada) 

Tabil ertesi gün, iki arkadaı kadını 1 yet idare heyeti azasından Mustafa Ad -
bulmuşlar, hüviyet varakala!'ıru kendisi- l~in aleyhine açınış i~i. davanın1 rüye
ne ibraz etmişlerdir. I tıne başlandı. Davanın bırı Kayser_de bir 

Melahat bu delil karşısında Abdurrah- şahsa aid harmanı yakmış olması, diğeri 
manla evlenmeği kabul etmiş, ancak bir lşehir plAnına .mu:ıalif olarak şehir ~azi
kaç gün için kendisine müsaade edilme- nosu inşa ettırmış olması ve bl?ledıyeyi 
· · · t · t" on altı bin küsur lira zarara sokmuş bu-

sını ıs emış ır. . . 
İşlerin yo'.unda :gittiğine lhükmeden lun~ası. dolayısıle açılmıştır. .. 

et- Abdurrahrnanla Ali Beşir memnun bir İkıncı davada maznun mevkıınde be -
vaziyette neticeyi beklerlerken çok garib lediye reisi Hayrettin reis vekili Musta
bir tesadüf bütün bu emek ve ümidleri fa ve mühendis Nuri Cit bulunmaktadır-

VekAleti vasıtasile 14 vilayettı>n 10.000 
öküz mübayaasına baş'!ıanrnış ve az bir 
müd~t zarfında binden fazla öküz mü
bayaa edilerek ilkbahar zeriyatı erken 
başlıyan Tokat ve Amasya köylerine tev
zi edilmeğe başlanmıştır. 

Mübayaat bütün süratile devam 
ınektedir. 

Harb harici bulunan ve bitaraf kalmıya 
azmetmiş bulunan bu memleketlere hodbe_ 
hod Mker çıkarılamazdı. Bir defa bunların 
sU~hlı mukabelesini, sonra da Almanyanın 

derhal müdahalesi lcab eylerdi. Bu sebeble 
ve hlç olmazsa ıevahlrl korumak lA.zım geli
yordu. Mesel! Flnlftndlyanın Milletler CCml_ 
yeti paktının 16 ncı maddesine istinaden 
cemiyet azası devletlere ve bunların başlıca
sı o~an İngııtere ve F~ansayn müracaatı iste. 
n1yordu. Ta kl bu devletler de şayed yardım 
yapmalt istiyorlarsa pakt icabı olarak Nor. 
veç ve isveçe müracaatın nskerlerlnln geçl, 
rUmesıne muvafakat edllme.slni istlyebUsln. 
ler. Fakat FinlA.ndlya böyle blr talebde bu _ 
lunmıya her nedense lüzum görmediği gibi 
İsveç ve Norveç de, böyle bir müsaadeyi ver_ 
rnlyeceltlerlnl bUdlrdller. Kaldı kl ~veç ve 
Norveç, FlnlA.ndlya harbi başlamadan çok 
evvel böyle bir ihtimal! düşünmüş ve daha 
o zaman topraklarından yabancı asker geç. 
meslne müsaade etmiyeceklerlnl Milletler 
Cemlyetıne blldlrmlşlerdi. Bu vaziyette 
FlnlA.ndlya için yapacak lkl şey kalıyordu; 

ya sonun:t kadar dövüşmek ve sonunda czll. 
me!ı:, yllhud da münasib bir fırsat zuhurunda 
sulh yapmak. 

Mi saf r hava generalleri Beyruta g 'ı tt'ı le r suya du .. şu"rmu··-=tu .. r. lar. Bunlar vazifelerini suiistimal·len mu ıı Finlindiya, son zamanda 2uhur eden bu 
Birkaç gün evvel, Melahat yanında hakeme edilme~te~irler .. Bugünk_u celse- fırsatı kaçırmak istemedi ve şartların çok 

akrabahmndan biri olduğu halde yemek de Must~f~ .A.dl_ı dınlen~ı. İfad~ın?e plA ağır olmasına rağmen sulhU terclh etti. Oöa_ 
vemek üzere bir lokanta va glrmişler, o- nın tatbıkı ışının beledıyeye aıd oıduğu- ı t.erdlğl kahramanlık mlsallnden sonra on" 

ı ;ada Abdurrahmanın b~laşıkçılık, Ali ı nu belediye reisi ile hem fikir olarak ga- hiç kimsenin tariz etmiye hakkı olamr 
Beşirin de garsonluk yaptığını hayıet1e zinonun yapıldığını söyledi. Ncticed~ çünkQ: 
görerek kendilerine hissettirmeden ôük- ge1miyen diğer maznunların Kaysen cıGallb sayılır bu yolda mağlüb!• 
kiından' çıkıp gitmiştir. mahkemesince ifadeleri alınmak üzere 5 ~ C 

Bütün foyaları meydana ç:ıkaran bu ~~.~.:~:~.~--~~--~~~~:.:.:~!~ . .:~!:~!: .......................... ~:~·::.~ .... ~ ..... :!..?.:.:: ......... '::.."!_ 

Geııel kurmay ikinci reisi orgeneral Asım Gündüzün misafir gen.ercalln 
şerefine evvelki giln verdiği riyafetten bir intiba 

tesadüften malıimatlan olmıyan Abdur
rahmanla arkadaşı Beşir, evvelki gün 
bermutad Melahati aramışlar, 1'ulmuşhır 
ve evlenme işinin biran evvel ıkmal e-
dilmesi lazım geldiğini kendisine söyle
mişlerdir. 

Fakat genç kadın bu sefer Abdurrah
mana, haşin bir tavırla şu cevabı ver
miştir: 

, c- Sen memur değil .. bulaşıkcısın ... 
jişine git, yoksa seni şimdi haldkt nıemu
ra teslim ederim.• 

1 Kadının bu sarih ihtarı karşısında hl
ıa memur olduğunu iddia eden ve bunu 

1 isbata kalkışan Abdurrahmanla Melahat 
arasında şiddetli bir münaka~ başlamış 
ve etrafın müdahalesini kab ettirecek 
kadar da gürültülü bir ha1 almıştır. 

lBaştarafı t inci sayfada) \da mevki alm14 olan kıt'aya refakat eden 
Muhterem generaller istasyonda havıı askerl bando İngiliz, Fransız ve Türk 

müdafaa genel komutanı korgenera: Hüs ı' mil~t ma:şlarını çalmıJ ve generaller as
nü Kılkış, Gaz genel kumandanı tümge- kerı teftış eylemişlerdir. 
neral Hüsnü Rıza Ünsal, hav11 rr.tişaviri Tren gardan ayrılırken kalabalık bir 

Bu gürültüye gelenler arasında bulu
nan bir sivil zabıta memuru, hAll ı11rar
Ja memur olduğunu iddia eden b•Jlaşıkçı 
Abdurrahmandan şüphe ederek kendisi
ni yakalamış ve karakola götürmüştf.lr. 

Burada vaziyet anlaşılmış, gürültü sıra
sında ortadan sıvışan Ali Beşir Je bir 
müddet sonra bulunarak ikisi de Emni-

, tüğbay Celfıl Yaka\ hava müsteşarı tuğ- halk kütlesi muhterem misafirleri ~ftrek
bay Yahya Razi Biltan, İngiltere büyült it alkışlarla te§yi eylemişlerdir. 
elçisi Knatahbull Hugessen, Fransız bü- Yıldırım ekspresine bağlanmış olan hu 
yük elçisi Rene Mnssigld, albay Hilmi sust vagonlarla Eskişehire gitmi' 01.an tn
Oray, merkez kumandanı Ali Som.:iemir, giliz ve FrailS1z hava kuvvetleri kuman-

r l"ransı z. İngiliz büyük elçilı:-ri erl'.~nı dnnları Eskiı;;ehirde bir müddet kaldık -
! ve atnc:emtlitcrlı>ri tarafından uğurlan - tan sonra Beyruta gitmek üzere Toros 
mıştır. ı>ksurf'c:tle bu akşam şehrimizden geçmiş-

Rasimei ihtiramı ifa etmek üzere gar- ]erdir. (a.a.) 

yet Mildürlüğilne sevkolunmuşlardır. 1 
Suçlular zabıtaca yapılan sorguların

da her şeyi itiraf ederek bu ı;ahtE>kArlığı 
aşk uğurunda yaptıklannı da llAve et
nıi~lerdir. 

İki kafadar dün geç vakit adliyeye tes-
lim edilmişlerdir. 

Sabalıtau Sabaha 

Sulh kokuları 
Birkaç gün evvel çıkan bir yazımda sullıün belki de unıu'.madık bir zamanda 

ı:örüneceğinl işaret etmiştim. 'farihi tecrübeler göstermiştir ki sulh de harb gibi 
beklenmeden gelir, çatar. Şimdi hadiselerden ahkam çıkaralım. 

Sovyet Rusya büyük zayiatla Fin arazisinde ilerlediği halde her adımda telafisi 
müşkül veni zayiatla karş&laşacatını anlar.uştır. Bu harbin devamı yarman meçhul 
vak'ıt:anna karşı Rusyayı zayıf ve ıafil avlıyabilirdl. Bu ku~-vetll ihtimali düşü_ 
neon Sovyet Rusya .Maneı:ıbaym hattı üzerinde az çok muvaffakiyet kazanmışken 
bu aidab çam sakızından kendini kurtamıayı faydalı bulmuştur. Şimalden esen 
ıulh kokularının membaı budur. 
Papanın manevi huzurunda. Polonya hadiselerinin g'Ünahmı çıkaran Alman ha. 

ricbe nazırı İtalya ile beraber Avrupada sulh turnesine çıkan Amerika siyasi mü_ 
m~lline verilmek üzere bir rulh prtnamesl baunamı,ıır. Bu şartnamenin ana 
m addeleri henüz m~buidür. Fakat prtnan.enJn daha ziyade açık bir münakua l • 
lam oldui unda ,üphe etmemelidir. Motlr.ovada Fin murahhaslarına yapılan temUAt. 
h t arifen in Amerika murahbasına tndl edileceti söylenen şa.rtnameye de şimll ola 
catı muhakkaktır. Şunun için muhakkaktır ki müttefikler bugün •harbin ba,ında. 
ld vaziyetlerine nazaran on misU llanetlenm1'Jerdlr. Yapılan hazırlıklar yılarca 
airecek blr harb içindir. Yirmi otu bin gencin yetiştiği tayyare kurı;ları.. bin_ 
lerce tayyare yetı.tireıı fabrikalar mahsullerini yeni yeni vermiye başlamlflardır. 
Fransa ve İqlltere yeniden mllyartarca Ura harb tahsisatı almışlardır. Bütün 
müstemlekelerde yapılan seferberllll tamam olmuştur. Müttefiklerin buıün burua 
bile ıı.anamamıt en aşalı on milyon tam teebizath •e yetişmiş askerleri yardır. 
Bana mukabil abluka fte bütün dünya pazartarı kendisine kapanan Almanya 
"&oklarını yemekle meşguldür. Harb edemly~n. sanayi hayata felce utrıyan, ibra. 
catı tükenen bir kuneUn akıbeti oldutu yerde çürümektir. Netlce.l vahim bir 
taaııruıa kalkmaktansa tenzilatlı ıarlfeye tlbl bir si.il.ıh şartnamesi hazırlamak 

t'lbette ehveni şerdir. İşte Berllnden relen ~alb kokularının membaı da bu olsa 
ıerek! 

Paskalya yortulan münasebetile Amt'rika ve Papa tara.tından teklif edilecett söy 
ıenen bir aylık mütareke belki de ıergin sln.lrlert gevşetecek ve dünya haile 
yerine bir sıth muclzeslle karşılaşacaldır. 
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Tak.sim icflasının bir kı.smlnın lledml ile tehassül edecek enkazın satışı arttırmaya. 

konulmuştur. Tahmin bedeli 1000 llra ve ilk teminatı 75 liradır. Şartname zabıt ve mua_ 
meIA.t müdürlü~ kaleminde görülecektir. İhale 18/3/9~ Pazarte.sl günü saat 14 de 
d aimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile lstanbulun derdleri 

lstanbul meb'usları dün Dahiliye Vekilinin riyasetinde 
toplanarak validen yapılan, yapılacak ve yapılması 
iste nip de yapılamıyan işler hakkında izahat aldılar 

Çivi değil, tel çubuk 
buhranı var! 

Ticaret Vekaleti hurda 
demirlerin ihracına 

müsaade etmiyor 
Şehrimize &'elmiş olan Dahlliye Vekili Fa. - Mı.lır çaql8ı tarihi ise d&'~ temfııl • ~hrimiıdeki çivi fa~~~aları s~n z~- ı 

!k öztratm ~ati ile dün Partide mühim lensin. Fakat Sultanahmeddeki Ibrahlmpa_ man!ıarda ham madde yuzunden bıreır bi. 
b ir toplanb. ya.pll.mı4tır. Toplantıya İstan _ §anın ahırını da saraydır, diye yıktırmamak rer faaliyetlerini tatil etmektedirler. Bu 
bul m::!b'usları, İstanbul Vail ve Beled1ye Re- lstemişlerdi.D yüzden piyasada bir çivi bunranı hisse
isi Doktor Lfıtfi Kırdar, Pa.rti Reisi Kon~a Doktor Ltıtfi Kırdar ~hrin et mesel~lnl di~, fakat bu buhran .son günlerde 
Melı'wıu Tev!lk .Fikret Sılay, Belediye, Vlla. mevzuubaha ettikten sonra yeni sene bilt - İtalyadan mühim miktarda mamul çivi 
yet, Parti erkAnı ı~tirak etı:ıl.şlerdir. çesi.nde bir milyon lira bir açık olduğunu l.m .

1 
il lm t 

l!lundan bir müddet evvel Tutanbul kaza - söylemlı,, açığın kapatılma.sına çalışılacağı - ge. esı e za 0 uş ur. 
larını dolaşan İstanbul meb'u.sları halkın nı llhe etmiştir. Italyan fabrikaları şehrimize ıstenilen 
dileklerin! tesblt etmtş, Vallye vermişlerdir. VPllnln .sözleri bitt1kten sonra. dileklerin miktarda mamul çivi gönôermekte, an
Yüz em maddeden ibaret olan dileklerin ye_ tetk!kine geçilmiştir. İstanbul meb'usu Zıya cak mamul çivi imaline yarayan tel çu-
rine &'el1rilmeslne çalışılmakta idi. Dünkü Karamürsel dilekleri okumuş, Vali bu dilek. buklan göndermemektedir. I 
toplantıda bu clllek:lerden hangilerinin ya - lere ayrı ayrı cevab vermiştir: Şeh · · d ki eski çivi st kl h 
pıldığı, hangilerinin yapılmasma imkan bu. Ziy:?. Karnmür.;:el: . rımız e 0 ~rı~ ep-
lunmadığı mesele.si görüşülmüştür. - E;l'!hrin otobüs ışı nasıldır? sı zelze_le 1:1U:takasına sevkediln:ıştır. J 

Vali bu hu.~usta şunları söylemiştir: Vali: Demır lımıted namına •merikaya ıs-
- Gecen sene İstanbul meb'uslan vilayet - Ş~hirde yüz euı otobüs işleteceı.:-. <1l.ID- marlanan demir ve çelik çubuklarla çivi 

dahlllndt'kl halkın dileklerini topladılar. BL dlllk 35 ini almak üzere temaslar yapıyoruz. imaline mahsus tellerin yüklenmesi bir 
ze blldl,.diler. Biz de bunlardan mümkün o. Beyo~l•mcla tramvayın yerine trele:vbü.s de 1 ay kadar geciktiği için bu matların 15 
lanını yaptık. Yapılamıyanlan programımı_ işletecciti'Z Bu hus113u tetkik ediyoruz. M t l liman 

1 
. 

za ithal ettik. Bütün dileklerin yerine geti.. Ziya Xaramürsel: v. ayıs an evve ımıza ge emıyece-
rilmesi biitçeye taallfik ediyordu. Onun için - '?ehlıde blr çok yollar yapılmamı.ştu. gı anlaşılmıştır. 
evvel~ bütçe vaziyetimizi anlatayım: Vali: Diğer taraftan memlekette mevcudu 

Belediye bütçesi geçen sene on buçuk miL - Yollar inşaatındaki mesaımızı normal 200 bin tonu geçen hurda demirlerin ih
yon lira idi. Bu para işimizi görmlyecektl. §ekllde devam ettirebilmek için yapı ve yol. racına müsaade edilmesi hakkında 2'ica
Tet!tlkler yaptık. TahslH!.tı arttırma ~arele. lar kanununda tadllAt yapılmasını lstıyoruz. ret Vekaletine yapılan müracaatlara Ve-
rini buldlık. Ve bir buçuk milyon lira tabaL Halktan alman yol parası ile vilayet dahi -ı A • • • 

ıat !azlalıltı 'elde ettik. Blr buçuk milyon li_ llndeki yollar yapılıyor. Halbuki biz, şehir kfilet .rı:enfı_ bı~ cevab .ve~.mış ve bu h~_r
rayı mühim işlerimize harcadık. .okaklarının inşasına da halkın iştirakin!. da demırlerın ihrac edilmıyerek Karabuk 
İstanbulun ihtiyaçları yol, su. elektrik ve halttan bunun lçln Tergi alınmasını isttyo_ demir ve çelik fabrikalarında ışlenmesi 

mekte!> ihtiyaçları üzerinde roplanabilir. 773 ruz. muvafık görülınüitür. 
bin Hrn He yol in.şa ettik. 350 bin lira ile - Kııraköy ve Galatada bakımsız çocuk
Florya ve Taksimde gazino yap _ lara t.t>~adüf edilm1st1r. Bunlar için blr şey 
tık. l52 bin lirayı hastanelerin tamiratına yapıyor musunU2? 
ve ilavelerine harcadık. 86 bin lira ile tahsil - D=ırül<ı.cezevi tevsi ettik. Bunları t.op • 
şube.si binası vücude getirdik. İstimlak işle.\ latıvo"•.ız. Son günlerde bu çocuklardan Zon 
rlne 150 bin lira, itfaiyenin takviye.sne ve e:uldn~::ı amele istedl1er. Bir miktarını verdik. 
temizlik işlerlne 110 bin lira, pasif korun _ Böy!e tal,.bler blı:lm hosumuza gider. Böy. 
maya 150 bin lira sarfettik Şi~lideki hasta. lece f!\rlenlerin y 0 r'ne ve"lilerini alıyoruz. 
nenin inşasına 450 bin lira ayırdık.,, - S·'hl,.de mekteb adedi azdır. 

Valı, bundan sonra ııehrln elektrik Iht1 _ - C!ft tedrlc;atla mckteb ihtiyacını ön _ 
yacım, istikraz meselelerini anlatmış, Mı _ lediğlmlz l!'l'li venid0 n mektebler açıyoruz. 

suçar~ısının hal yıro·Iacağmı söylerıUstir. Bu - Sarho~ıarın el~nde fılfttı cariha bulu _ 
esnada meb'us Salahattln Clmcoz şöyle mu- nuyormııs. Bunlara ne yapıyorsunuz? 
kabe~de bulunmuştur. (Devamı 10 uncu savfada) 

Ticaret i.f! lerl: Miiteferrih: 

Yeğenine tecavüz 
eden amca 1 

E vvelki gün Beykozda çok çirkin bir 
tecavüz hadisesi olmuş, bir adam 7 ya
şıPdaki yeğeninin namusuna vıarruz et-

1 
nıiştir. ı 

Beykozda Buzhane mevkii korucusu j 
Salibin yedi yaşlarındaki kızı Saime am- ı 
cası Sadettin tarafından kandırılarak 

tenha bir yere götürülmüş ve orada na
musu kirletilmiştir. 

Mütecaviz derhal yakalanarak adliye
ye. tes1im edilmiş v~ tevkif olunmuştur. 

ihale günü muayyen saatte da1m1 encümende bulunmaları. (1624) 

, Bütün dünyada şimdiye kadar çevrilen filmlerin en muazzamı l 
Yano matinelerden itibaren 

T.&B:SiM 
Sinemasında 

300.000 kiıilik ordular - Müthiş meydan muharebeleri • 
Göriilmemiş deniz çarpqmalan 

POLTAUA DlUHAREBESi 
Deli Patronun sonu. TÜRKÇE SÖZLÜ 

Herkesi hayretlere düşürecek bir şaheser 

Mevsimin z:-ıf r im kazanmış ve bOyOI< bir rnğbet görmnş olan 

JEANETTE MAC DONALD ve 

LEW AVRES'it 
Hıırik ulAde bir tarzda ~ ır , ttı kları 

AŞKIN SESi 
Sarkıh ve muzikli sinema har ikası • 

Yalnız S A R A V Sinemasında 

GÖSTEı<İLECEKTİR. BİR HAFTA DAHA 
HenOz görmiyenlerle tekrar görmek rs.ıyenler içm son fırsattır. 

Mutlaka gidip gör~ınu ı.. 

İi!veteıı : Yeni I<' OK . ., JURN A L Son H ıberler. Bul~arJar S milyon kilo kömür ilmu:~ 
etmek istiyor lar 

Dün bir Bulgar kömür firması 'tl\ÜmPs-
11 i sehrimize gelmLş ve ::ılakadarlarn 
D"Üracaat ederek memleketimize 5 mn
yon kilo kömür ihraç edebilmek için 
kontenjan istemiştir. 

Kcfkcn adası a ıklannda serseri 

mayn göriildü 
Karadenizde Kefken ada..c;ının batı k::ı

rayel istikametinde bir serseri mayn gö
rülmüştür. Mıntaka Liman Reisliği key
r·yeti denizcilere tamim ederek müte
ı·akkız bulunmalarını tavsiye etmiştir. 
C:erseri maynin imhası için müfreze gön
derilecektir. 
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ihtişam ve yeniliklerini on binlerce İstanbul halkının takdir ve i~iharla temaşa ettiği, 
Türkiye imarcılığımn en son ve en debdebeli eseri ve en muhteşem sİl!en::ası 
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S us"'-'m ib· acma mü•<uıde e..l '}di 
Bir müddettenberi dış piva~alardan 

yapılan su .. am mübayaa tck1iflui karşı
lanmamakta idi. 

Dünden itibaren yeniden .;n,;am ıhracı 

için lisans verilmeğe başlanmıs ".Je ilk 
parti olarak Romanyaya cif K t>stence 23 
kuruştan on bin kilo susam satılm1şbr. 

Henüz bfiyük partiler ihracı ıçin müs
bet faaliyet olmadığından, fiatlar on ye
di bucuk kurus olarak kalmıştır. 

Şehrimizde 30 bin cuvala ynkın stok 
vardır ve fiatlarda ~imrlilik ehemmiyet
li bir yükseklik beklt"nmemP-ktedir. 

Diin 100 bin liralık ihracat yal)tJk 

Dün şehrimizden muhtelif ecnebi 
memleketlere 100 bin liralık ihracat ya
pılmıştır. 

İngiltere, Fransa. Çekoslova}.ya ve A
rnerikaya tütün, k uru meyva vesaire 
gönderi1.m istir. 
·-····················································· .. ···-

Hazin bir üfOI 

MRarif Umumi Miifetfişleri 

Ankaraya çağırıldı 

Sehrimizde bulunan Maarif Vekaleti 
umumi müfettişleri Vekaletin daveti ü
zerine Ankaraya gitmişlerdir. Müfetti~

ler, Vekaletten d:rektiI aldık·an sonra 
memleket dahi'-inde teftişe çıkacaklardır. 

Ecnebi mehefilde: 

İran Şehin~hmm doğum yıldffnümft 

İran başkonsolosluğundan: Altı.hazret! 
Hümayun Şahinşab P ehlevi hazretleri
nin doğumu yıldönümüne müsadif 15 
Mart 194-0 tarihinde İran ba~kon!'Oloslu
ğu vekili İran kolonisinin tebrikatmı sa
at 10 ile 12 arasında kabul erlı"cektir. 

····································••11••··················-· 
Hayırseverliğe teşekkür 

N aziMi Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

MünakalAt ve Muhatı:crat Vekalet! Lfı?an. İş Bankası direktörü Hur~id İmregün, 
lar Umum Müdürlüğti I.stanbul Liman I.şlet. 
muı Palamar amiri Bay Salahattin GünaJı: veznedarı Bay Mustafa ve arkadaşlarının 
re1'llr:uı ve tüccar~ merhum Bay Mehmed Çocuk Esirgeme Kurumumuza aid olan 
kerimesi B~~an Suad Oüna~. dü~ losa bir kutuya gösterdikleri hayırseve.rliklerin-
hutalığı muteakib hayata goılermi yum - d d 1 h t t kkü' d · 
muştur. en o ayı as.sa an eşe r e erız. 

Merhumenln cenaze.si bugün Fındıklıda, ---- ------------
Derelçlndeld hane&nden kaldırılarak aile 

HAZIN BiR OLUM makbereslne defnedilecektir 
Henüz ıı:enç }'a4ında ütfil ~den merhume - Saıngını tüccarından Fazıl K.ere.cteclnln 

ye Tanrıdan mağfiret, ailesi efradına da .:ıa. retlka.cıı, Kavala efrafından Mehmed Ali 
bır ve metanet dileriz. MevlA garikl rahmet Toksalı::ı kerime&J Sam.sun tüccarından E 
eyleye • - · 

· mln, Arif, Mustafa ve Mitat Toksalın hem. 1 

ş.irelert. 

Satılık kösk BAYAN ADViYE F. KERESTECİ 
' 

arıyorum 
Tedavi edilmekte olduğu Fransız hastane_ 

sinde yapılan ameliyat a ve müdavata rağ _ 
men kurtulamamış ve dün &abah hayat~ 

Deniz kenarında veya den ize çok l iözlerını kapıyarak Allahın n hmettne ka _ 
1 vu.şmuttur. 

yakın bir yerde geniş bahçeli bir ı · 
lk.. d Iyi kal~ı. ne2ak:et ve teri:ılyea.i ile t.anıyn.n_ 

köşk anyorum. Yeşi oy e, Adalar- · ları m-ıclup eden Bayan Adviyenin pek en 
da, Boğazda veya Anadolu sahilin- yaşında bu anı uıuın c;ıok hazin ol 1 ç 
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla Cenıızeıı.t bug~ aaat 16 de Pangaıt.ı 1;U:,::; 
birlikte tafsilat, fiat Son Postada Frarunıt bast.ane.alnden Uldırılaca.ktu. Ke _ 

d . b.,0 .. 1 ı·a· lderdlde ailesine beyanı ta.,lyet eder me h 
• Makbule111 a resme ı ırı me ı ır. me ınin Allaht n-• . r u.. JI v an g....... tıani rahmetler dile _ 

'tt .. riz. 

A 
z 
1 
T 
da 

1 A MARA 
ugünden itibaren 2 en büyük [im; takdim eu' iyor: 

1 A 
z 
1 

M • Ch ,. in ilk defa ~"'rip diia- • TOMMY KELL" mn billun dünyı:ıya yeni T aUrlC8 6V3 18r yayı hayr~u bı:aktığı : f. bir ro, a yaşatmış ol.an. da 
Me,hnr barıkullide dramı : fevkııH\de heyecımlı fılmı 

1---T-U~Z~A-----K ...... I '1KaçaB~.0~.~~~nlar1 
DİKKAT: 

(MARMARA) da Program PERŞEMBE GÜZVLER/ 
Matineler gündüzleri 2 - 4 - 6 da, gece 8 buçukta Cumartesi 1 

' 

matinelerden itibaren deği§ir. 
den, Pazarları 11 den itibaren 

----• Yartı.lan san'at eserlerinin en parlak gftnqi ---U-•lla.. 
Bu Akşam L A L E Sinemasında doğuyor. 
Botnn dnnyanın kudrt:tine baş eğdiği ... GuzeJ..ğine esir olduğu. •• 

Bu.Qr sesinden hayat aldığı. .. haw 
DANIELLE DARRIEUX 

sımeain tek snper filmi olan 

KALB AGRISI 
m Kudretile bir harika ... Şarkılarile bir terane... Gttzell ğiie bir fantezi ... 

Nihayet aşk ve ihtirasile yakıcı bir alev yaptı. 
Bu zevk fırtınasına siz de tutulunuz. 

Bu akşam için numarıılı koltuklar giln dQzden satılmaktadır. 
Programa ilave : 1 - Dnnyanın gozn ve kulağı en son Paramunt Jurnal 

2 - Renkli M l K 1 Wn.t Disney. Telefon : 48595 

Bir haftadanberi 10 binlerce halkı kahkahayla güldüren 

LOR EL - HARDi . 
nın yaratbk1arı en son 

En gillünç - En güzel ve DAYANILMAZ derecede kahkahalı 
•ahnelerle doJu 

ZAFER DÖNOSO .. 
Sinemasında daha birkaç gÜP temd!d edilmiştir . 1• PEK Filmi 

Programda ayrıca zengin ilaveler ve yeni FOKS JURN~A~L~~ ... !!!l!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!i'd~,_!!!!!!d,~-_JJ 
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Rus - Fin sulhii icin 
' Avrupada oynanan 

diplomasi oyunları 
.··--·---·----·---- Y A Z A N -- ·-.... ·--··-·········· .. ·· .... -·-·--·· ... 
j EmekJ; general il. Emir Erkilet f 
L " Son Posta ,, nın askeri muharriri ~ 

--....-.. ................................................. -........... ···········-··· ......... --............ __: 

F ~!Andiya ~h~ :trafınclıı bJt"kaç ,. 
gundcnben buyuk diplomatik 

faaliyetler oluyordu. Bu .faaliyetlerin 1 
mihrakı, şüphe yok ki, Rusya ile Finlan
diya arasında sulh olmasını istiyen ·Ber
lindc idi. 

Alımınyanın Rus - Fin sulhünil ist€
mesi, bilahare batı devletlerle ve Ame
rikanın yardımi!e olabileceğini ümid et
tiği sulhun buna mütevakkıf olmasın
dandır. Umumi Sulhun aktini güçleşti
recek her şeyden ictinab etmek ve bıla
kis barışı kolaylaştıran her şeyi yapmak 
bugün Almanyanın baş politikasını teş
kil eder. Çünkü o, maksadlarına ermiş 
sulhü bekliycn bir devlet sayılır. 

Sayfa S 

l Hadiseler Karpnnda 1 

Tarzı cedid •• uz ere 
Teıbi/Ja: ... Aklına esip bizim eve geleyı ı de • 

•. . Şimal denizini geçen il "bl mesin, radyoda bütün njansl n tır, 
gem er gı ld"ğ" 1 w. • ed camaatle ne tarafa? ge ı ıne ge ecegıne pı~man erım. 

. . . Adam sanki miknatisli r.ıayn, gör- • . . Kesene ço~. ~veniyorı:;un; kafamı 
dü mü yapışıverir. kızdırma, evlendirınm ha! 

. . . İtalya gibi sel!meti kenarda kal • . . • Seni işaret memuru tayin ettiri 
makta buldun ha?.. rim, ömrün oldukça çember içinden kul" 

. . . Bitaraf devlet gibi ne yapacağını tulamazsın. 
şaşırmış. •.. Sana bir tekme indirirsem. tünelı 

• . . Ağızdan ağıza dolaşan havadislıeri blnmi§ gibi yamysası olursun. 
duymuş gibi suratını asmış. * 

. . . Dört yaşında amma Prost gibi yı - Temenniler: 
Jncı, evde sağlam duvar bırakmadL 

• .. Kafası Eminönü meydanı gibi cu
cavlak. 

. . . Çantasının içi yirmincı asır ada -
mının kafası gibi karma kanşık. 

. . . cO kadın» piyesi gibi bir kere gel
dimi gitmek bilmiyor. 

* Tehdidler: 

.. . İhtikar gibi ge1..iyor. 

• . . Petrol gibl aziz olursun in~a1lah. 

• . • Herhangi bir eşyada buhran ola -
cağını evvelden hisseden esnaf g bı u
lağı delik olasın. 

. . . Kocan garb cephesinde~ gibi, 
müsterih uyuyasın. 

. . . Allah sana radyosuz bir rr ahalle
de bir ev bulmak nasib etsin 

r:J J JH.~I. dJulli..rl 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Yarım kilo bat yapan ıranın 

faaliyeti 
lrlAndada domuz çok 

makbuldür Almanyanın Fransaya karşı esaslı hiç 
bir askeri harekette bu!wunaması Fran- Yanm kilo bal 

~J 
trıandada vasi 

patates tarlaları 

vardır. Bu tarla
larda yetiştirilen 

patatesler domuz
lar içindir. Çünkü 
İrlanda'ılar indin-

sızlan gevşeup onlan esassız ve hedef- yapmak için bir 
siz diye tavsif etmek istediği bir harbin arının katedeceği 
idamesi aleyhine tahrik etmek içindir. mesafe c:;lli bin ki· 
İngilızlcrle denizde uğraşması ise nblu- lometredir ve ko-
l·ayı 1ngiltereye mümkün mertebe paha- nacağı çiçek!~ sa· . 
lıya maletmek ve buna rağmen Almanla- yısı birkaç milyo-
rın ablukadan müteessir olmadıklarını k nu bulur Bu ka d dC>.m h .ı::l'iTço ıchiT1eri hara.beye dönmekle be raber ve bü.tü.n kahramanlıklanncı rağ- • • e uz ayvan-
İngilizlere gös:ererck. on 1.arı ~R sulhe ya- men fena şartlarla sulh yapmaya mecbuT kalan Finldndiyadan bir harb haıtrası 1 dar müşkül bir iş büyük an ekipleri ta- lann en mukaddes olanıdır, koy sı:ıkak-
naştırmak maksadına mebnıdir. . . . rafından yapıldığı için kolay olur ve bal 

Bu suretle, sulh istediği aşikar olan rın çok. fe?a, hususı~e şerefsız olma1a-ılır. Onlar istiyordu ki kendileri 50 bin yiyebiliriz. larmda boynu çıngıraklı domuz'ar dola-
Almanyanın artık harbin İskandlnnvya- nnda .hıçbır menfaatı ol~ı~an Almanya- kadar asker göndersinler ve İsv~ç ve * * şırlar ve çıngırak sesini duyan köylüler 
ya tevessüünü istemiyeceği ve buna ma- nın nihayet kabul olunabılır şartlar der- Norveç te harekete geçerek ı.•ınlnndi.}'a d bunlara yiyecek vermek için adeta rir-
ni olmak içın· elinden geleni y.ap"cağı meyan etmesi için Ruslar üzerinde müm- l.ehinc harbe müdahale etsinler. Fakat 2.200 S008SİO 9 tamamlanacak .. birlerile yarış ederler. 
pek tabücli Onun içindir ki rnutte!ikle-ı kıin olan .t:Sirde bulund~~u ~- uh~~kı:ık Isveç ile No:\~cç grbi ıkı küçük d~v!etin diksiyoner 
rın askerlerini keneli topraklarından ge- farzolunabılır. Keza son uç gun ıçınde Alınan tehdidinden korkarak bu ışe ya ** lzlanda nasıl yerdir? çırdiklcri takdirde İsveç ve Norveçe i- Çemberlaynin ve Daladyenin müteakı-,naşmamalan ve bilal .. ıs harbin İskandi- Fransız akademisinin büyük d·k.,iyo
ıanı harb deccğini bildirmişti. ben Finlere eğer isterlerse askcr'e yar-. nnvyaya tevessü etn mesi ıçin lazım o- nerine bundan üç yüz s ne evvel kardi-

Alınanya, bu tedbırle İsveç ile Norve- duna hazır olduklarını beyan c.tmeler!, lan her şeyi yapmahm tabii ıdi. Bu se- nal Rişelio taıafından ~ ır. Ça- Simal kutbüne yakın bulunması se-
çi yainı~ bitarnflıkta kalmayn , . "t- Rusların işi uzatmıyarak oluruna bağla- beble ta Şubat ayında Fransada hazır- lışmalar o zamandanben d m eder. 
tefilıerin Finlandiyaya yard ).~1 mk u malarına saik olduğu ve dolayısile ilk Jandıklan Daladye tarafmdn söylenen Çalışma sürat ine g-Ore d sı) on.:rin an- be bile. çok soğuk olduğu 1.aDJledilen 

ım ıçın en- h fifl d"kl · di to raklanndan asker ırmelcrini ağır sulh §artlannm a e ı crı mu- elli bin kişilik müttefik ordunun hus - cak 2200 senesinde tamamlanP.ca2'ı zan- İtlanda. hiç de böyle değildir. «Golf 

men•ep sevkctmemiı:, ayni ., gaeçmanda, bı"l- hakkaktır. Fin harbine iştiraki mümkün olamadı. nedilmektedir. St . :ı ,., rım» sıcak su cereyanı sayesinde kı-
h~ tsveçi, Finlandiya üzerinde siyasi Fin'!ıerin bu derece kahramanlık ve fe- Garibdir ki İngiliz ve Fransız hüki't- * * 
ve askeri tazyik yapmaya bile mecbur dakarlıklardan sonra yapacaklm-t sulhün met reis'erl bu kuvvetlerin Firırnndiya- Af 'k 1 ' d ~ın derecei hararet en fazla sıfıra dü -
etmiştir. O derecedeki eğer Finld.ndiya bir zafer sulhü olması lazım gel!rdi. Bu- ya gidememclcrinin sebeblerınden biri- rt 8 1 ar a UZUA SaÇ mOd8SI şer. Yazın on b~ dereceyi bulur. 
Ruslarla müzakereyi kabul etmeseydi ls- na muvaffak olamamaları nislx•tsiz de- sini İsveç ve Norvcçin yol vermemeleri Bazı Afrika kabilelerinde kadııılar i- Avrupaıun Büyük Britanyadan son

ra en büyük adan olan İzlandada bil 
veç, Almanyanın tazyiki i'!e ve nflıayet recelerde kuvvetli bir hasma karşı yar- olarak gösteriyorlarsa diğerinin de Fın- çin çok uzun saç modadır. Saçları uza
ona dayanarak, ordusile Fin15.'ndiyaya dımsız ve müttefikm kalınaJarınd:mdır. tandiyanın fiilt askeri yardım için müt- mıyan kadınlar ölenlerın baş1arından 
arkadan yürüyecek ve onu tesllın olıruı~a Gerçi müttefiklerden ve bitaraflardan tefiklere müracaatan icünab etmegj ol- kestikleri saçları da kendi .saçlaı:ına ek- tün yaz mevsimi gündüz olarak geçer. 
mecbur eclece-kti. mühim miktarlarda para, tayyare, top, duğunu sôyJ!lyorlar. Demek oluyor Jd lcmek surettle bu modaya uyarlar. Halkının Ckscnycti ıkoyun yetıştinrler 

Bunu bir ihtimal olarak düşürmek bi- mermi vesairece yardım:!ar aldılar. Hatta Alınanyadan tazyik gören İsveç ve Nor- ................................................................ ,_,,, •••• - ..................................... _ ...... .. 

le tıcr ne kadar pek elim ise de maale- Fransa Finllndiyaya en yeni tip av uça- veç Finlandiyayı tchdid ederek onu müt
sef menfaatler devlet ve hükfunet işle- ğı vermekle övünmüştür. lngilterede de tefiklere resmen yardım için müracaat
rinde dalına hislere kumanda ederler. Finlandiyaya edilen yardımların listesi tan menetmişlerdir. Bunca fedakar1ak 
Netice olarak görüJiiyor ki, harbin ts- gururla neşrolunmuştur. Fakat yalnız bu ve kahramanlıktan sonra, zavafü Finler 
kandinavyaya sirayet etmemesınde 1s- tarz yardmıların Finlandiyayı kurtara- işte bu suretle sulh aktine kbar edil
veç ve A~man siyaset ve menfaatleri ta- mıyacağını ona askerle ve ordu ile yar- mişlerdir. 
maınilc blrleştiğinden banlar birlikte dım lazım olduğunu defaatla anlatmış- Bu netice, şüphe yok ki, müttefikler 
harekete geçmişlerdir. tık. hesabına siyasi veya askeri bir muvaf-

Finlfindiya körfezinde, Kareli berza- Müttefikler bu çeşid yardımı i~eme- faldye olmamıştır. 
H. E. E-kiJet hında, Ladoga şimal şarkında ve Fin- diler değil, fakat beceremediler d~nilebi

l~di~nın Rw h~~l~~ mfim~r~ -=~~~=======~=--=~~~~--~~=====-
ğer yerlerinde ve nihayet en şimalde o- Şekerli maddelere IŞirketihayriye ve Haliç 
lup yalnız biraz garb kısmını Flnler {'- 1 f 1 vapur fiatlarında tenzilat 
Itnde hulunan balıkçılar yarımadasında yapı an zam az a 
az ço1~ ehemmiyetli arazi imtiyazlar ve görüldü yapdamıyorl 
menfaatler elde etmek şartile Sovvet 
Rusyanın da sulhü istemesi pek tabiidir. 
Çünkü üç kümr aydanberi işitilmemiş 
telefat ve zayiat mukabili elde ettiği 
topraklar henüz 13.şeydir: Finlandiyayı 
büsbütün işgal etmesi için ise en az da

ha üç ay ve belki de şimdiye kadar ol
duğundan çok daha fazla telefat verme. 
si lazımdır. Bundan başka ı.-inlandiyacla 
harbin uzaması nihavet miittefiklerin 
§U veya bu §ekilde müdahalelerini mucib 
olabileceği ve bu da Rusyayı İngiltere 

Şeker fiatlarına yapılan zam üzerine Şirketihayriye, Haliç vapıır~arile li-
bazı tatlıcılarla lokantaların ŞPkerden manda işliycn küçük deniz nakliye va

yapılan yiyiceklere fazla miktarda zam 
yaptıklarını yazmJ.fblt. 

Şehrimizdeki alakadar makamlar bu 
şekerli maddelere yapılan zammı ~ olsuz 
görerek bu gibi!~r hakkında t;ıkibata ge
çilme.si için piyasada tetkiklere başla
mışlardır. Şekerli madklelerin fiatlarını 

artıranlar hakkında fiddetli ceza karar
lan verilecektir. 

ve Fransa ile neticesi şüpheli ve tehli- Tıb Fakültesinin yıldönümil 
keli bir harbe ataca~ için S vyet Rus-
yanın Fin harbine biran evvel nihayet Tıp Fakültesinin yıldönümü münase-
vermesi kendi menfaati icabındandı. betile 'bugün saat 14 de Üniversitede me-

sıta1.arının ücret tarifelerini tayin et
mek üzere bir müddettenberi Mınt3ka 

Liman Reisliğinde çalışmakta olan tari-

fe komisyonu mesaisini bitirmiş ve mev

cud tarifeleri aynen ipka etmiştir. 

Tarife komisyonu yapbğı tetkikler ne-

ticesinde Şirketilıayriye ve Haliç vapur 

tarif el erile küçük deniz vesaitinin tari
felerinde tenzillt yapılmasına Jmkan 
görememiştir. Komisyonun tarifelere aid 

hazırladığı rapor bugün Münakalit Ve
kaletine gönderilecektir. 

rasim yapılacaktır. Merasimde, rektör, 
Bu mi:talealar gösteriyor ki Rus - Fin dekan ve talebeler bıre· r nutuk "'o"ylı·ye-
lh .. d A\m f · N • Çatalca köylerinden birinde hüviyeti 

su un e anyanın, sveçın, orve- ceklerdir. Gece de Tokatlıyanna bir çay ~ul bir cesed bulundu 
çin ve Sovyet Rusyanın menfaat ve s;ya- verilecektir. 
setleri birleşmiştir; onun için her biri bu Çatalcanın Kestanelik ve Dördüncüler 
hususta kendine düşen bir vazifeyi ifaya Halide Edib ilk dersini veriyor köyleri arasından geçen derede genç bir 
koyularak hiç beklenilmiyen bir anda İngiliz edebiyatı tarihi profesörü Ha- köylü cesedi bulunmuştur. Hüviyeti he-
Finleri sıkıştırmışlar ve sulhe mecbur et- lfde Edı'b Adnan açılış dersini 18 Mart nü.z tesbit edilemiyen ölünün bir kuaya 
mişlerdir. 1940 Pazartesi günü saat 17 de Hukuk mı. yoksa bir cinayete mi kurban gittiği 

Ru.c; - Fin sulhünün şarfütnnı §U an- Fakültesi birinci sınıf denbanıes.inoe ve- .mahalli zablta ve adliyeaiııce aı:lıfbnl-
da tamamile bilemiyoruz. Fakat bunla- recektir. maktadır. 

Elazığlı genç kız 
Nerede? 
Bir müddet evvel Elazığdan bir 

mektub almıştım. BJrçok meziyetleri 
haiz olduğu halde henü~ evlenememif 
bir genç kı7.ın feryadını anlatıyordu. 

Mesafenin uzak, yazanın hüviyeti 
meçhul, h.ikiyeyi büzün verici bul -
makla beraber: 

- Size yardım edemiyeceğim için 
müteeEflifim, demfşttm. 

Şimdi bu kısa muhaberenin büyillr 
bir alfıka uyandırtnıf olduğunu rnlı • 
yorum. Bunun delili masamın nzerinde 
duran mektublar ... 

Bu mektublardan bir ta.'lesi Elazığlı 
bir erkekten geliyor, imzasının ilk 
harfi cC.• dir: 

- Mademki evlenmek lstiyen EI!
zığlı bir kız var, bu genç kızla her ne 
pahasına olursa ols n evlenmeyi ve 
onu mes'ud etmeyi d !"ftnüyorum, di
yor. Tebrik cderım, güzel karar. 

Mektu'blann ikincisi de Elazığdan, 
imzasının ilk harfi A. dır. 

- Serbest meslek sahibiyim, evle -
neceğiın, bu kızın mektubu beni ali· 
kadar etti, diyor. 

Üçüncü mektub Edirneden geliyor, 
bunda: 

c- Çok iy! biliyorum ki, sizde onun 
adresi var .. • cüınlesini okuyorum.• 

Fakat na yapayım ki, bu okuyucum 

aldanıyor, bende Elhığlı genç kız 
adresi yoktur, prensibime sadık kala 
rak yırtmıştım, hattl belki gelece 
mektublan göndermek için 19.zım ol 
düşüncesinin aklımdan geçtiğinı ha 
tırlamaklığıma rnğmen insiyaki b 
hareketle yırtmıştım ve şimdi mecbu 
ren bu genç kızdan adresini ıstiyoru 
bu satırları görerek yollarsa ben 
mahfuz bulunan mektublan kenUisin 
yollıyacağun. 

* Kütahyada Bayan cS. O.:. }a: 
- Adresinizi mahfuz kalmasını is 

temiı olmanıza rağmen esasen yırt 
mı§tım. lazım olursa gazeteyle isteri 
demiştim. Fakat mektubunuz 
mimi olduğu için adresiniz bi 
lercCBi arasında hatırımda kalını 

mektubunuzu alınca hatırladım ve i~ 
§imdi onu da kafamdan siliyorum. 

Saadetiniz beni de sevindirdi, te 
rik ederim. İnşallah şen seneler y~ 
muz. 

* Çorluda Bayan cS. F.» ye: 
- Evet ikinci Sivri elif belki el· 

cmümtah dir. Fnkat mesleğinin ne o 
duğunu bilmiyorum. Bu satırları gö 
rüp de bildirirse yazarım. 

* Beyazıdda Bayan cNü.• ye: 
- Ne diyeyim? Hakkınız var, h 

genç kızın da istedili budur. 
TEYU 
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C: im a ve sarf 

elôffuzda 
el si ::::1 

henk 
Dli~ 

Bu kaygu ile sarfın daha ziyade ehemmiyeti haiz haklarına da tecavüzlerde 
bulunarak şu pek muntazam olmasına kolaylık' a muvaffakiyet hasıl olabilecek 

Torununu öldoren büyükana 
30 seneye mahknm oldu 

imli işini karmakarışık bir hale koyduk 60 hk kadın, kızının 7 aylak gayri meşru çocuğunu 
r······-·-·----·--··- YAZAN ................................ ·-·-·a sütüne zehir katmak suretile öldürmüştü i Halid ziya uşak il g il 1 Bir • •M evv~ı. Beyoğlunda Tarlaba- 1 gör, .Mekki Saidin ayn ayrı suçlardan 

··- ···········................. ................... ........... .... ............... ................. • ~da fecı bır hadıse olmU§, Omoı'fıya ıs-ı muhakeme edildikleri bu dava tcvhide:Q 
Türkçenin blr hususiyetim teşkil eden 1 Bu rnütaleayı yukarıda kaydolunan 1 pek mUlAyim bir meyil yaparak milmkUn mınde 60 yaşında bir kadın gayri meşru görülmektedir. 

fU telA!fuzda ahengin ne demek olduğu- misalde tatbik ederek izah etmelidir: mertebe bir. değ~iklik getirmektedir. torununu zchirliyerek, öJdürnıüştü. Dı.inkü celsede mütaleasını serdeden 
na hep vAkıfız. Türkçe bir kelime nasılı Gör hecasından sonra mü değil. Sarf Bu yazıların başında ,ı,öyledim, burada Bun~ sebcb, kızının tra~vay şirketin: ı iddia makamı hadiseyi uzun boylu ince-
bir hareke ile başlar.sa onu tdkib eden he- diy-0r ki nefy edatı hafiflerde me, sakil- gene tekrar edeceğim: Ben mütaleaları _ de çalışan Ya~ar adında bır ilençle gayrı lemiş ve suçlar haklarındaki iddiaları, 
calann ayni sese teba'iyyeti demek olan lerde ma dır, bu böyle olduğu için iÖrme mın mutlaka doğru olarak telakki edil _ meşru şckılde ya~aması ve ~·ocuğun da 1 bu arada müddeiumuminin şahsını cirti
bu husı.ı&yet ilk bakışta pek güzel bir diye başlıyacaksınız. Hale nakletmek için mesinde ısrar edecek kadar kendine gü- ~u miı~.ns~batın ma:ısul~ olma."lydı. İh-1 ca>, ctaassub> gibi ağır isnadlarla tezyif 
~assa kabilinden sayılabilir; ma'kiıl hu- gene sarf bize yor ilavesini emrediyor. venir bir adam değilim. Bu meselede tıyar buyuk ana, bır gun kızının evde 1 ve tahkir etmek keyfiyetini sabit gör .. 
dudu aşacak surette tatbık dairesi ge - Görmeyor oldu, lakin sarfın eli gene uza- hükmü asıl salahiyet sahiblerine, lisan bulunmadığı bir sırada 7 aylık torununa müştür. 
nişletilrnese ve lisanın esas kaide~erile, nıyor, katarın yoluna başka bir istikamet muallimlerine, onların görgülerinden, sütle karışık sürür mürekkebatı içirmek' • Ayrı ayrı suçlardan dolayı Peyami Sa
ya'ni sarfile te'aruz edecek §<!killere so- vermek için makasçının eli gene hare - bilgilerinden doğacak fikre bırakıyo _ suretile, çocuğu zehirlemiş ve ölümüne fanın matbuat kanununun 27, 30 ve 35 in-
kulmasaydı. kete geldi. İstifham yapmak istiyorsunuz. rum. .ı.ebe.b. olmu.şt~. . ci maddelerile ceza kanununun 79 ve 80{ 

Lisan muallimlerinin ve onlarla be - Sarf diyor ki :Uıtiflıam işareti hafiflerde Telaffuzda ahenk u.rulüniln sakim tat- Bılfilıare hadıse meydana \ıkarak, ad- Hikmet Münifin M. K . 27 nci maddesi 
r aber lisana aid meselelere yakından ala- mi, sakillerde mı dır. l3una mı ilave edi- biklerinden birini de kaydederek bu bah- liyeye verilen Omoriiya sulh ceza ha- delaletile, C. K. 273-480; Salahattin Gün.. 
ka tqıyanlann h~en anlıyacakla~ı. şu lince görmeyor mı şekli geliyor ve bu son ' se nihayet vereceğim: kimliğinde ve ağırcezada yapılan ::;orgu- görün M. K . 27-30 uncu maddeleri delfi.. 
satırJan her halde ızaha muhtaç goril - arıza da bu şekilde takarrür edince artık B 

1 1 
- ı..,. k ları esnasında: letile ceza kanununun 273-482; Mekki 
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1 
. dı 

1
.. u usu yanız türnıoye e1ımelere :ı id· B ğu k t h . 1 . 

yorum ve unun ıçın mısa ıra na u • ondan sonra gelen hecalar hep mı hare- d' d b k k 1. 1 b .. -.. .e. n, çoc. u. as en ze ır emı§ ve Saidin de gene matbuat kanununun ayni 
h . d" A ır, on an aş a e ıme ere, u meyanda ld d - li.m B d h 1 k zum ısı;e ıyorum. kesine tabi oluyor; görmeyor mısınız şek- A b k 

1
. 

1 
. t tb., 

1 
B o urmuş egı · aşım a asta ı var- maddeleri delaletile ceza kanununun 273 

r a e ıme erme a · ıK o unamaz u dı 1 ·· k · · · 
Mesela görmek masdarmı, hal sigası- li vücude geliyor. Dikkat edilmelidir ki makal 1 • b" . cı·sı"nd .. d.. d" · • saç aruna surme ıçın cıva almı§tım. ve 480 inci maddelerine göre tecziyeleri-

e.enn ırın e mu ur ıye ya- ç uk t • k d b. k'ğ d · nın menfi ve istifham §eklinde, ve mu- ı hep kalın noktasız ı dır. 1 •• d. k 1. . . . oc ya agın enarın a ır a ı ıçe- ni istemiş, dava, müdafaaya kalmıştır. 
. . .. zı an mu ır e ımesını ışaret etmiştim. · · d b 1 h. · lmı ~ ·· 

hatab suretinin cem'inde ele alalım. Mas- Denecek kı csarf bakımından bu mu- M""di k a· . ..d. d rısın e u unan ze ın a §, agzına go-• . u r en ısıne mu ır er, onun maiye- tür -
darın cevheri gör olduğu için ona ilave talca dogrudur, bu son şekıl ondan ev- t" d ı- k 1 t tan m , - 1 muş .. 
d ·ı k w·ı- l'h"k l tü k d ··t 1 1 t lAff h · k ·· ın e e ı a em u e mur ar ona gene Demi~ti. e ı ece un a ı a an r çe e o re ve ya nız e a uz a engıne uyara· vu- m'"d" d 1 odacı m-a·· 1 lııff.u 1. ' .. . . . . • u ır er er, u ur e ct z ec ı- Bir müddettenberi 1 · · A.r. denilen, arabcaJa zamme diye tanı'an cude getırılen şekılden ımluca ayrı ol- d' ··a·· d kt k .. ıncı t;ırceza 

yor ıve mu ur eme e ve apısının u- hk · d ·· ··ım kt l b d 
harekede, yalnız mebsutu makbuz yapa- makla beraber lisanın kaidesine uygun . "d ··du·· . t 1 h k kt ma emesın e goru e e o an u ava 

zerıne e mu rıye ev asını o ma a d"" · t• 
rak, takib edeceğiz. Gör cevherine ilk a- olan şekildir, ancak biz telaffuzda bu b' b b .. .. un sona ermış ır. 
rız olan lahika bunu hal sigasına ııakle 1 doO-ru sekilden ziyade vanlış şekle uyu- ır se <! gormuyorum; hele başka bir li- Mahkeme hazırlanarak, taammüden 

t l h kedir k . b - .1 b ğ "' ~ B b w.1. E. li sanın malına ne hakla tecavüz edildi.r.ıne ı·şıenen bu cı·nayetı· ceza kanununun 
vası a o an are ı unu u ı e a - yoruz>. una ceva verı ır: c ger sana . . s 
lıyoruz, fakat hal sigasının lahikası yor yeni yazıya göre bir sarf yapmak matlub •akıl erdıremıyorum. Eğer bu kelime türk- 450 inci maddesine uygun bulmuş ve to-
olacağı için ondan sonra gelen lahika • ise türkçenin hem telaffuza, hem sarfa çe ?lsayd.~ s:~ çık:rı1a.mazdı, işte müşkil rununun katili büyük anayı idam cezası
larda, zamme, mebsutu makbuz yaparak riayet mecburiyetinde bir lisan o1<lu~tm- I yerme muskul, m~mkın yerine milmkün na mahkıim etmiştir. 
hep u u u ile sıralanacak: görmüyor mu- dan gafil bulunmamalı. Telaffuzla sarf 1 yazılıvor. hep aynı hata.·· Eğer böyle Ancak, yaşından dolayı bu ceza hafif
sunuz1 dlyeceğiz ve öyle yazacağız, yazı birbirine zıd mevkide bulundukca lisan ya.!'m~k ıa.zımsa .mesel~ ~ühim. mü'min, letHerek, 30 sene ağır hapse tahvil edil
inkılfıbından sonra da hep böyle yazmak- kaidelerinin tamamiyetine riayet etmek mush1I kelımC'lf'rı de mu ıln başlıvor. bun- miştir. 
tayız. Nasıl söylüyoruz, o herkesin kendi şıkkı tercih olunmalıdır. Dünyanın her lar ;e için diğerleri gibi tahrif edilmi - " Afrodil ,, den doğan davalar 
şivesine, i'tiyadına tabi' bir iştir. lic:anında böyledir, telaffuz sarfın önün- yor·.. . 

Şimdilik burada mütaleayı yalnız yazı den geri çekilir ve herkes kendi c:ivesino Telaffuzda alwnk ka\'J?UcıiJe sarfın da- cAfrodı:> d~vasından doğan matbuat 
şekline hasredelim: göre telaffuzun~ idare eder ;ıitekim ha zivade ehemmiyeti ha'iz haklarına da 1 davalar~.na aslıye 6 ncı. ce_za. mahkeme-

1 ' .• tP.Cavfü•'.ı'rde b ı nnrnk k t sınde dun de devam edılmıştır. 
imıa için hiç bir şart ve keyde bağla - başlıca örnek o'arak fra.nsızcada da boy- • u u su PC' mnn a- ı BirJ"nc· da •a· So T 1 ft k R 

- .. ·· . zam -olmasına kolavlıkla muvaffakıvet 1 1 ' • n e gra a çı an < a-
madan şu telaffuzda ahenk usulunu boy- ledır.> . . . . . por» başlıklı yazısından dolayı ve rr.üd-
lece kabul etmek pek sade ve ko'ay olur- Sarf bakımından mütaleama vazıh bir hasıl olabılecek ımla ısını karma k:msık . . . . . .. · b" h 1 k ·d k 1 deıumunuyı LStihdaf eden muphe..ın ve 
du eğer bu usul ile sarf te'aruz etmesey- suret vermiş olmak zannındayım. Digw er ır a e O) u • yazıcı arı da. ckuvucu- .. kA • • • . ' 1 d h 1 k , . . tecavuz arane neşrıyat ıddıasıle muhar-
di · backa bir ifade ile eğer telaffuzda bir cihetten şunu da kaydedecegw im: an a, e e me teb çocuk arım - Pskısın- · · N "b F K k- . 

' :r ' d b d b" . . . rır ve şaır ecı azı! ısa urek ıle ga-
ahcnk kaygusunun karşısına lisanın esas Biz buna telaffuzda ahenk diyoruz am· en et('r ene ılecek - bır şac;kmlık ıçı- · ·b· E t B · . . . . . . ne attık. zetenın sahı ı tem zzet enıce aleyh-
kaıdelerı dıkılmış bulunmasaydı. ma ahenk daima birbirini ayni hareke ile !erine açılan dava, beraetle neticelen-

Bunu izah etmek için bir teşbihe mü- takib eden hecalann tevalisinden doğa- Bunun hakkında c;öylenf'cek sözlere miştir. 
racaat edeceğim: Bir katar dümdüz giden 1 cak bir tenafüre; bir cacophonieye dön- biraz daha devam edeceğim. İkinci dava: cGençliğin hassasiyeti> 
demir çubukların üzerinde kıvrılıp eğil- memelidir. Hep bir neviden saitlerin mut Halid Ziya Vşııkitgil ve elleri zihniyet> .başlıklı yazılar müna-
meden, bükülüp yolunu değiştirmeden 

1 
tas.ıl te'akubı lisanda usanç verecek bir - . .............................. ·-·························· iebetile, Tan gazetesi sahlb ve neşriyat 

gitmekte iken nasıl makasçının bir ha -, tekerrür, adeta kulakta bir eza tev1id e - TUrk - Yunan ticaret muahedesi müdürü Halil Lfıtfi ile muharrir Sabiha 
reketile yo'• değiştirirse sarhn eli de uza- d~r. Lisanların başl1ıca mus!~i.si~e. ha - 20 Martta rneriyete giriyor Zekeriya Sertel aleyhlerine açılan dava-
nınca telAffuz ahenginin de o suretle yol dım olan hassa heca.arın degışıklığınde - Yunanistan ile hükı1.m.etimiz arasında da, iddia makamı suçluların matbuat ka-
değiştirmesinde zaruret vardır. Denebi - dir. Garb lisanlarında, ve şarkta farsçada, imzalanan yeni ticaret anlaşması 20 nununun 27 ve 30 uncu maddelerıle ayrı 
lir ki 0 noktada telaffuzda ahenk usu - arabçada olduğu gi'bi.. · Martta mer'iyet rnevkiine girecektir. Bu ayrı tecziyelerini ve hüküm yeı;lirken 
Jile sarf kaidesi mücadeleye girmiş olur. Gene bir misal: Komşunuzun kuyusu. tarihe kadar Yunanistan ile memleketi- içtima ahkamının gözönünde tutulması
Jar ve kuvvet kimde ise - ben znnnediyo- Bu cümlede altı tane u birbirini kovalı- miz arasında yapılacak ticari muamele- nı istemiş, dava, müdafaaya kalmıştır. 
r um ki kuvvet lisanın kaidesindedir - hü- yor. Halbuki sarf bunu şu şekilde yıızdı- lerin müddeti biten eski anlaşma hü- Üc,'Üncü dava: Günün en dedikodulu 
küm ondadır ve 0 takdirde telaffuzda a- racak: Komşunızın kuyusı. Altı tane u kümleri dairesinde yapılması kararlaş- davası da budur. Cümhuriyet gazetesi 
tıenk kaygusu sarfa riayet endi§esinin 1 mm yarısı ı ya münkalib oldu .• Dikkat e- tırılmış ve keyfiyet şehrimizdeki alaka· neşriyat müdürü Hikmet Münif, nıuhar
önilnde silinir. dilsin ki bu kalın ı dır ve telaffuzda da darlara bildirilmiştir. rirlerinden Peyami Safa, Sala.h1:tttin Gün-

Polisi~: 

Kamyondaki odunlar tramvayın 
üzerine devrildi 

Şoför Alinin idaresindeki 3522 sayılı 
odun yüklü kamyon dün~ Kabataştan ge
çerken, kamyona istif edilen odunlar 
kaymış, o sırada ayni istihamet ve hiza
da gitmekte olan 60 sayılı tramvay ara
.basının üstüne düşmüştür. Di:ikülen o
dunlar, tramvayın camlarını kırını~ ve 
bu arada yolculardan Muhittin adında 

biri kesik cam parçalarile elinden ve yü
zünden yaralanmıştır. 

Muhittin tedavi altına alınmış, kaza 
etrafında tahkikata başlanmıştır. 

Bir şoför otomobil altında kaldı 
Feriköyünde Yeni sokakta lttın an şo• 

!ör Hüseyin, dün Pangaltı caddesinden 
geçerken, şoför Hayrettinin idaresinde
ki 2449 sayılı otomobilin sadmesine ma
ruz kalmıştır. Bu çarpma neticesinde vü
cudünün muhtelif yerlerinden yaralanan 
şoför hastaneye kaldırılmış, kazaya se
beb olan Hayrettin hakkında da takiba
ta başlanmıştır. 

Alacak y üzünden cerh 
Kasımpaşada oturan Cemalle n:-kadaşı 

Ahmed bir alacak meselesinden kavga 
etmişler, bunlardan Ahmed bıçakla Ce
mali omzundan yaralamıştır. 

Yaralı tedavi edilmek üzere hastane• 
ye kaldırılmış, suçlu hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Bir yangın başlangıcı 
Evvelki gece sabaha karşı Beyoğlunda 

Yeniçarşıda Hüseyinin içkili lokantasın
dan yangın çıkmış, itfaiye tarafından 
derhal söndürülmüştür. 

Son Postanın tefrikası : 4 
kenmez bir ıztırab ve azab silsilesi ol- rinden kalkarak toplanmak istedi. Genç Siyret ona sü.klın vermek istiyen bir 
muştu. Hele bu son üç ay. Oh! Bir an ressam fincanı bir küçük masaya koya- şefkatle eğildi : 

• 
ıcran 

nem uzaktan Serverin akrabası hem de rak sordu: - Çok mu korktunuz? 
r.v s.ahibisi olan Münire hanımı hattr • - U yuyor m uydunu z? - Çok.. pek çok! 
ladL Zavallı iyi yürekli kadıncağlZ kim - Oh hayır .. dalmış gibiydim. Siyret genç kızın yüzüne ta uzak v• 
bilir ne merak içindeydi şimdi?! Sa - - Evet dalmıştınız. Galiba rüya derin kQşelerini seçmek ister gibi bir 
baha kadar gelmediğini görünce daha görüyordunuz. tecessüsle bakıyordu. Hicran bunu an-
ne kadar çırpınacaktı? Allah vere de za - Neden anladınız? lamışb. Kesik bir sesle izaha.'. vermfye 

Birdenbire senelerce gençliğini dol-ı geçtikten sonra içerlek bir köşkün ka - bıt.1v::ı falan haber vermeseydi. Kendi - Hafif hafif gülüyordunuz.. çalıştı: 
duran büvük <tı,c:ık.ını unutarak yarım pısından girdiler. Evde derin bir sükut kendine gözleri kapalı gülümsedi. 1 - Hicran şimdi, ve ilk defa emin ve - Hayatımda ilk defa bir karakol 
saat evvel tanıdığı yabancı genci mi vardı. Genç ressam antrenin ışığını çinden rdam sende -diyordu- Şimdiye s:ıkir. . ve gözlerinin bütün sih rile güle- gördüm ve bir polisle konuştum. 
sevmişti? Hayır! Asla! Fakat... yaktı. Sonra yan tarafta bir odanın k&·- kadar hep ben çırpındım. Biraz da baş- rek gc11ç adama bakıyordu: Gayri iradi elini kalbine bastırdı . 

İkisi de susuyorlardı. Siret genç pısını ve elektriğini açarak: '<alan benim için çırpınsınlar!... - Ve? Dikkat ooiyordu. Bunlar hiç yapmacığa 
kadının bu teslimiyetini çok garib, çok - Burada biraz istirahat ediniz. Ben Hicranın içine gittikçe sükun ve te- - Gülmek si?:e çok yakışıyor!. benzemiyordu. Siyret tekrar etti: 
esra,.lı buluvordu. En bayağı bir srık~k uşağı uyandırayım size bir çay pişir - selli doluyordu. Bu tamımadığı evde Gene ~an'atkar sanki hayatında bir - Haya+mızda i lk defa? 
kadını bile hiç olmazsa yapmacıık bir sin. yalnız değildi. Şu anda bir kalbin yal- kadına ilk defa komoliman yapıver - - Evet ilk defa. Feci. çok feci!. Ya 
itiraı ynp~.r. tahrik etmek isterdi. A : 1 . Gen!ş bir div~.n~ d~ğru 1:1icran.~ : - nız kcndisile meşgul olduğuna emindi. muş gibi ·kızardı. Ve heyec~lı bir fısıl- Sİ7. bı>raber olmasaydınız?. 
caba bu guzel kadın aç mıydı? Geceyı lınd~n tutarak goturou. Hafıfçe gulu - Karakolda ne merd, ne asil bir heye- tı halinde ilave etti: Simniye kadar h ala ayakta duran 
gcç;:e~<'k avuç içi kadar bir yeri de mi vordu. Dudakları ve rengi solgundu. canla mlidafaa etmişti. insana bir da- _ Bunu bir ressam sıfatile söylüyo- Sivr•>t yavasca {tenç kızın Yaruna ilişe-
yoktu?! Yoksa çok mu fettan bir di~iy- Büvük fakat tatlı ve içli bir heyecan kikada büyük bir emniyet veren böyle rum Hicran hanım.: rek finc~nı ma~dan alıp uzattı: 
rl~_? .!ekrar gözlerini kaldıra~k onun i~nde olduğu halde belli etmemeğe büyük bir san'atkfir yalan söylemezdi. _ Te~ekkür ederim Siyret bey. - Size bir ıhlamur vaptır<lım. heye-
yuz:une .~a~tı .. ?h hayır! Bu bır masum çalışıyordu. Yalan söylediği wman elbet att.ab ve Siyret birdenbire şa"Şaladı. c· mn·zı tc-ı::kin eder. İciniz. Artık bun-
çocuk yuzuydu .. hem de muz.tarih mah Hicran o ka.Jar yorgundu ki göste - hicab duvardı. Sivret kendisi icfn - Ay ismimi nasıl öğrendiniz? lar· lıo1ırlamavınız olur mu? 
zıın b:r çocuk yüzü. S!ret gözlerinin rilen sedire hemen uzandı. Ve gözle - -nişanlımdır!- diyere-k kadar fedaktır- Hirran gene o sevimli gülüşile cevab Hic"an hanım genç adama minnetle 
doldur,unu hıssederek zafmdan utan - rini kap:ıdı. Hiç ürkmüyordu. Karşı - Jıi!a katlanmıştı. Halbuki ne de temiz, verdi. bl\karak fincanı aldı: 
dı. . Gına çıkan maoora ona ne fazla heye - kibar ruhlu bir gençti. Onun verinde - Siz nasıl benimkini öğrendinizse. - Peki.·· 

Otomobıl durdu. Hicran gözlerini can veriyor. ne de korku .. kendini ta - h~ka tiri olsaydı bu fedakArlı~nı ne Siyret bir saniye içinde bütün olan- Birkaç yudum içtikl.<!n sonra yi\zü 
a<iarak sor~u: "? ma:n:le cerey~na bırakmı~ sakin bir ağ:ır vergilerle ödetmiye çalışırdı. Hal- la!rı hatırladı. hafifce pembeleşti. 

- Geldık ~1.j{ h~lı :Va:dı. Hem öyle yorgun ve bez - buki Sivret yanıba~ınd.a çok hafif bir - Ha! Evet .. sahi. Siyret her saniye başka türlü güzel-
- Evet gel. 1. • gındı 'ki. derin acılarla için için sı7.la - pıt1rch duvarak gözlerini açtı Genç Şimdi Hicran da derin bir düşünce likle değişen bu harikultıde kızın her 
Siyret taksının parasını verirken van varalanna dokunmagw a ~s t d . • · h eket· h 1 k 

. d bekl meden arabadan demiyordu. Çok ekm" t• • are e - " am elınde dumanı tüten bir fincanla ile titriyerek soldu: · ar · me ayran ı la bakıyordu. F a-
Hıc:an y~: ım e li.k b' bahçeci 'uğundooı.beri haç t ı~ ı .. ,. .Ta ~~ak.: h!\şuctmda duruyor. ona derin ve munis - Ne mtithişti yarabbi! -diye silk in- kat hAla ona dokunamıyordu. . 
indı. Küçuk ve karan ır en - ya onun ıçın ibıtıp tu- bakışlarla güllimsüyordu. llicran ye - dl- (Arkası t•ar) 
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Da &Dl.il. Barilı:atörleri 

ıcomed1 .J'ranses anJatJıe.ri İstanbul TepeQafı tiyatrosunda tem.sil verecekler. - Gazetelerden -. 

_ Si~ SQJ'Gr ettiküırini •Öylüyorlar 
_ Belli, IHlh ...,.iılar oah? .. 

Komedi 1. 

o 
o 

- Azizim doğnau teker gibi adam•ın .. 
- Estağfurullah ... Hiç •aklr bir ıeyim yoldur .. 

• 

Yapan: Orhan Ural 

Küçuk çocukların hırsızlık vak'nları çoğnldı. - Gazetelerden -
- Bizim küçüğü mektebe ya%dırmak istiyorum ... 
- Sabılta.ı var mı? .. 

- Maıallah •izin mahallede nümune riper iıini 
ne çabuk hallettiniz! 

- Yok canım bu kanalizasyon, hatıra•ıdır. 

1 

l 

- KaJın çoraplarının lıaçmaaına çare balanmuf •• 
- Aile ...ulerinin hprmalan ela önlendi, clucncl 
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KOMİSER. 
- Fin sul/ıünün akisleri Sovget 

SEDAD 
Nekleden: İbrahim Safa 

Siyah gözlüklü adam! 

İhya Rahmi. ayakta biraz asabi, bir - Aman Sabriyeciğim, beni üzüyor-
d:;. jı bir yukarı dolaşarak: sun. Kim.den bahsettiğini anlıyorum. 

- Aman Sabriye, dedi. Otele asil Şu seni aldatan ve bırak.r ak istemi.yen 
bir müşteri geldi. sevineceğimize ade - adamdan, değil mi? Fakaıt aradan bu 
ta hüzün duyuyorsun ve ondan şüphe- kadar zaman geçmi~ senelerce görme
lenmeğe kalltıyorsun. ID.ç bu zatın en diğin, seni unuttuğuna şüphe olmıyan 
ufak bir şüphe uyandıracak hareketi - bu herifin böyle ismini. cismini değiş
JÜ, halini görmedim ben... tirip buralara gel.eceğine nasıl ihtimal 

- • .ı\h. sen bilmeısin İhya ... Ah bir veriyorsun? Hem Talha beyin halinde, 
kere onun gözlerini görebilseydlın ... konuşmasında böyle bir şüphe uyaındı-
We kadar dikkat ettim kabil değil ... racak ne var? Beliti biraz: benziyor. 
Gözlerinjn önündeki kara gözlük m,q - Bundan ne çıkar:". Haydi. çıkal ım dışa
ni oluyor .. belki de gözleri görünme - nya. İşlerinle meşgul ol. Bir kabus gör
sin diye gözlük taşıyor.. müş gibisin. Bunun tesirinden kurtul-

İhv<r, birdenbire kansının önünde mak için bahçeye çık ve biraz hava al. 
durdu: (Arlcası var) 

- ra11ırn. İstanbulda, hele AdA gibi - - --

sayfiv" verle~nde vapur dumanı gfu - inailizler ve R menler 
lük ko~ran yalmz tanınmak istemiyen-

lcr mi? Bu 1öz1üi!ün günesten gözleri zelzele mınta~<a-wında 
muhafa:za ettiği için ne derece moda- ol-

duğunu bilmiyor musun! t [r ~r köy inşa ediyorlar 

(Baştarab 1 inci sayfada) 
Fin hariciye nazırının .izalıatı 

Bu münasebetle Finlandiya hariciye 
nazın Tanner, radyo ile neşredilen bir 
nutuk söyliyerek, Sovyetler ile yapılan 
5Ulh muahedesi.nden ve hu muahede 
nin imzası sebeblerinden bahsetmiş • 
tir. 

Tanner, ezcümle demiştir ki: 
İsveç kralı Finlandiyaya yardunı 

reddeylemiş ve İsveç, Fin milletine kar· 
!?l menfi bir hattt hareket ittihaz etmiş
tir. Bir kaç zaman evvel, garp devlet
leri. Finlandiyava yardım edeceklerini 
bildirmi~lerdir. Finlandiya &tkeri ma -
kamları. bu meseleyi ciddi bir surette 
tetkik evlemişler ve bunda bir zayıf 
nokta bulmuslardır. Bu zayıf nolda. 
vardım kıt'alannın ınakli meselesidir. 
Filhakika İskandinav memleketleri, Fin 
landiyanın ve !larp devletlerintfı taleb
lerine red cevabı v erince. Finlandiva. 
müttefiklerin yardımı.na ~iven€l'Ylive -
re<Jini müsahede e"·lnmistir ve Fin lan
rı ·va lıiiromPtinin . Fin k1t'alannm rnu
kavemPti kırılmadan su'h yapma:y? ter
cih eylerne~ine bu sebeb olmuştur. 

Bunun üzerine dün rtece malum sulh 
mm.hPdesi imzalanmı.cıtlr. Karannı1z 
bir çek tE>fsirlere uğravabilecektir. Ba -
-;ı:ı kimseler. sonuna kadar mücadelede 
devam etmemi7in daha ivi olar;ı (;ım 

c:övlivecektir. Fakat bizim bu!?iinkü 
hedefimiz su olmalıdır: Memleketin 
yeniden iman ve sulhün takviyesi. BU
tün gayretlerimizi bu hedef üzerinde 
toplamahvız. Ma ziyi unutmalı ve is -
t ikbali düşiinmeliv'z. 

Tanner bu nutkunu biıtirirken. er -
kek kad1n bir cok kişi ae!lıvordu. 
Fin Ciimhurreisi bir nutuk söyliyecek 

Ha:-iciye nazın nutkunu bitirir bi -
tirmez, bütün resmi ve hususi daire -
ler üzerindeki bayraklar, matem işare
ti olara1': yarıya indirilmiştir. 

Finlandiya gazeteleri, sulliün imzası 
hakkındaki haberleri, kara çerçeveler i
çinde neşretmişlerdir. 

Yarın da Fin Cümhurreisi Kallio bir 
nutuk söyliyecektir. 

Muahede tasdik edildi 
Hels:inki, 13 - F inlandiya par nmen~ 

tosu Sovyetler Birliği ile imzalanan ba
nş muahedesini tasdik etmıştır. Diğer 
taraftan harbiye ve maarif nazırlarının - Hayır, herkes takıyor bu g15zlü -

ğü . . Fakat dedim ya. bir 'kere onun 
gözlerini görebilseydim_ çünkü .. bll -
sen İhya, bu &damı. şurada. sofada a -
yak ü.~ünde ilk defa. birdenbire g5rür 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) istifaları teyid ediliyor. Bu istifalara se-
rab havalide bir köy veya birkaç mahal- beb sulh muahedesinin imzalanmasıdır. 

gorm~z nasıl çarpıldım! .. 
Alçak sesle, sanki kendi kendine ko

nuşuyormuş gibi söylediği bu sözler 
İhyarım hayretini ~rttırdı. Merakla: 

- AlJahaskına Sabriye, bu adamm 
nesino.en ~üphelendin~e söyle: 

- Yok ~anım, mühim bir şey değil.. 
Küçfü: bir şüphe. Belki onu benzetiyo-
rum. 

- A1111yorrurn; birden fena bir tegjr 
altında 'kaJmıssm. Onu birisine benzet
tiğini 7..<ınnediyorsun. Faıkat bu birisi 
kimdir? Onu bulamıyorsun. O halde 

le VÜ<:Ud.e getirmek hususunda saiahiyet- Kukla Fin hükfnneti dağıldı 
tar ağızdan çok sam.imi bir teklifte bu- 1 Londra, 13 (Hususi) - Fin b~vekili 
lunduğunu iyi malii.mat a lan mehafilden Rity'nin riyaseti altında bulunan heyet, 
öğre~tik. bugün He\sinkiye müteveccihen 1\fo~ko

Bu defa Romanya kralı haşm;>tlu Ka- vadan hareket etmic:tir. 
rol hazretlerinin de buna benzer bir tek- Diğer taraftan Otto Kussien'jn teşkil 
lifte bulunduklarını ve Anadoluda ken- etti2i kukla Fin hiikiımf'ti de. '&foskova
dı yüksek namlanm taşıyacak bir köy nın emrile dağıtılmıştır. 
inşa etmeğe karar verdiklerini ve bu kö- Bu akşam ecnebi gazetecileri kabul 
yün malzemesi ile beraber inşa~ı kin eden Fin hariciye na7.Irı Tanner, y.ıkın
kullanıla.cak usta1an sureti mahSl.ısada da İsveç, Norveç ve Finlandiya ara'3mda 
R.omanyadan gönderecekleri ve zelzele- bir konferans toplanacağını ve bu üç 
nin viran etti~i yerde Ramanyar.ın Türk devletin tedafüi bir yardım anb.l:'ması 

~ 

milleti için beslediği derin muhstbbetin aktedecck1erini bildirmiştir. 
ifadesi mamur ve yeşil bir köy vücude Almanyada 'evk ve heyre111 
getireceklerini öğreniyoruz. Anısterdam 13 (AA) _ H 1~ d · 

k 1.. .. .. ··lm H d' · V f kA k eli · Tü k ·n ti · ' · · 0 an a sı-arh · u~unme ve uzu e. .. ay ı. ı - e a ar ve a rşm.as r mı e nın yasi rnahfell . So tl B. 
1 
.... 

· ·· d d ğu en, vye er ır ıgı tara-şirni zı> h:lkalım... bu necıb te~ebbus karşı~ında uy u fmdan Fın· , ~ d" t h .
1 

dil ğ 
h - · ttarlık d ·an ıyava a mı e en a ır Tam oda kapısına doğru m<:k>rken ta assus ve mınne sonstı~ ur. v • 

(AA} şartlardan dolayı derın tcessürleriN i-
karlS1 OTıa seslenince geri dönmeğe · · fade etmekle beraber, barışın iade edil-

b ld Sab · "" b" n..· ha Yeni lr6yü., ismi mec _,ur o u. nv.,., ıraz evveıll\.ı miş olmasından dolayı memnun görün-
linderı. daha sararmış, gözleri mutad - Son Posta: Memnuniyetle öğrendiği- rnektedirier. 
dan fazla parl:lk; mize göre dost Romanva tarafından Er- Al d 1 b b 

1 
_ . . . . · manya an ge en a er ere gore, sı-

- Gitme İhya; dedi. Bir ::ey söyli - zıncan !:;al~sınde yakında ltur'.l.lır:asına yasi Alman mahfelleri bu vesile ne san-
yecefüm... ~~ 0 an köyün ismi Rurn.enoba ki bizzat Almanva bir zafer kazanmış k:ı-

-Gr ne Taılha bev"e dair mi? Henüz oıa~ı.ı.c. Dostlarımızın bu ~cak alaka- - ---
bu 7a' a aid bahis bitmedi mi? lan yurdda şükran hislerile karşılan- fabrikatör, imalatcı, toptancı, yarı top -

maktadır. tancı ve perakendeci gibi tacir sıfatını 
- Rica ~dErim benimle alay etme. haiz bilı1mum hakikt ve hükmt şahıslar 

Bu adam beni korkutuyor. K d. h · · arasında yapılan toptan ve y8.1"! toptan 
A S-'L..: • ., oor •nasyon eyetının 

- • • •1.ı.ı:J.! mı. her nevi ticari emtia üzerine aJım ve sa-
Her zaman son derece sakin ve sinir- 3 yeni kararı tım muamelelerinde malın kemmiyet 

lerine hfiltim. <>lan karınnı şimdi bu de- <Rastal'ah t inci sayfada) ve keyfiyetini satış fiatını ve !arihıni ki-
~ece sinirli ve heyecan içinde görmek 7 .sayılı karar Devlet dcmıryollan ve me satıldığını bedelinden ne miktarının 
Ihyayı da şaşırtıyordu: limanlan idaresindeki iş yerlerinde Mil- tahsil edildiğini ve ticari teammüllere tev 

- Canım. hasta mısın biLmem ki? .. li korı.ınma kanum.m 19 uncu maddesi fikan lüzumlu sair malı1mah mübeyyin 
Bu adcımın korkulacak nesi var? Defte- bükümleri dairesinde fazla mesai yapıl- olmak üzere usulü veçhile tanzim w ti -
tere kr.•ydettiği hüviye~ hepsi yolun- mamıa müsaade verilmiştir. carethane namına fa tura veıip imza et -
da. · Bir haftab.k parayı da peşin ver- 8 sayılı karar ithalat tacır1erile trJ.p - meğe mezun şahıslarca ;mza edilıniJ bir 
di. tancı ve yan toptancı tacirler ve sa- faturanın satıcı tarafınd:ı.n derhal alıcı -

- Doi'.,r:ru .. doğru fhva ... He09{ doğ- nayi erbabı arasında ticarette tağşişin ya verilmesi. 
ru . . Yalnız ona benziyor. Odur diye men'i ve ihracatın murakabesi ve korun- b - Bu suretle veril faturanın bir 
kork··uvo~ ması hakkındaki kanuna ek kanunun kopyasının satıcı tarafından ve fatura 

- K~me benzivoı-; ki.mdaı korkuyor- yedinci maddesi hükmünce birlikler tf.ş- aslının alıcı tarafından MilJt korunma k::ı 
sun? kili için ticaret ve i.ktısad vekiJJ~rine sa- nunu tatbik edHdiği müddetr.P. :muhafaza 

- Söylem.iy-e dilim verm1vor . . . llhlyet verPımiştir. edilmesi mecburiyetleri vazP.dilmiştir. 
Hatta bfraz evvel kendi a:endime ha- 9 numaralı karar: 1 - Milli kon~nma c - Yüz kuruştan fazla yapılan ahş 
yaller •-rördülİüroP. a ldm:ı~ı~~ma kanaat ~~- 31 inci maddesinin üçüncü ve, verişlerde müşterinin talebi üzerina sa -
eder rıihi oldum. l<':.l lnı.t du~1ınünce. ak- dordunoo fıkraları hükümlerine ınüste - tıcı fatura vcrmeğe mecburdur. 
lrma 0"0ldikçe . . . Yemin ederim ki odur: niden: . 2 - Bu karar bugünden itibaren mer-
Düısmanım... a - Xomlilyoncu ithalatcı ihracatcı idir. 

dar şevk ve heyecan göstermekteclir~er. Finlandiya arasında aktedllen sulh muahe~ 
Zira, Sovyetler Finlandiyaya taarruz deslnln metni şudur: 

1 Bir wauan Sovyetler Birllii yük.aek sov. 
ettikleri zaman, Almanya müttefiklere divanı ve dlğer taraftan Finlandiya cüın _ 
harbin bu suretle iki cepheye yayılma- hurreisi, ik1 memleket arasındaki askeri ha. 
sından korkmuştu. İşte Fin - Sovyet ba- rekata nihaye$ Terınek ve karşılıklı musliha_ 
rışının Almanyada hasıl ettiği büyük ne mii.na.sebetıer tesı.s etmek arzuslle 
memnuniyetin sebebi budur. ve Leningrad. ve ıw:urmansk §ehlr • 

lerl de dahil olmak üzere mütekabil emnı • 
Bir Amerikan gazetesinın endişeleri yetin muhafazası iç1n .sarih şartların taytnJ 

Nevyork, 13 (A.A.) - Nevyork Times iki akld tarafın da menfaatleri iktl.zasından 
diyor ki: bıılunduğuna kani olarak, bu maksadla bir 

dik K sulh mualredesi. akdine lüzum görmfr41er ve Rusların sulh şartlarını öğren . · or- ıcab eden salahiyetıerıe murahhasları oJa _ 
kanz ki çok haşin bir siyaseti oıan Krem- ralt: 
lin, bu sulh muahedesinin kendisine ver- Sovyetler Blrllğl Y1iksek divanı: 
eliği avantajlardan istifade ederek bir SOvyetler Birliti halk komJaerlert reJsl ve 
kaç ay veya bir kaç sene zarfında bütün hariciye lrom.13eri Molotof ViaçeslaT MlkaJ • 

Fin ıa.ndiyayı 4gal etmesin ve bolşevik lovtç. tı --nıı.t ......... ~-k 
&>vye er .Dil 6 ;s ~ Sovyet dlvaoı a-

yapmasın. za.sından Jdanof And?ei Aleksandroviç 
Nevyork gazetelerinin hepsi, bütün Tuğgenerallerden Vassllievski Aleks~nder 

bu işler:in, Almanyayı sevinç. icinde bı- Mikalloviçi 
rakbğmı söylemekte müttefiktirler. Ve Finlandly:ı Cümhuriyetı Reisi: 

T 0 ~yoda Finlıindiya Cümhuriyetı baş.,ekill rutı His. 
to, 

Tokyoda: Hariciye nezaretin in sala
hiyetli mümessili, Sovyet - Finlandiya 
ihtilafının halli, daha büyük ıdkyasta 

bir ihtilaf üzerinde son derece ııı.üessir 

olacağı kanaatini izhar etmektedir. 

u Yeni bir matemin tarihi ,. 
Nevyork, 13 (A.A.) - Birleşik Ame

rika sabık Cümhurreisi Hubcrt Hoover, 
Sovyet - Finlandiya sulh muahcdesı hak
kında demiştir ki: 

Bu muahede, medeniyet için yeni bir 

Nazır Paasivlkl Juho Kustl, 
General Valden Karı Rudolf, 
Profesör Vojonmoa Vjaine•yt, tayın et _ 

mişler ve bu murahha,Uar salahlyetnamele. 
rln! ibraz e ttikten sonra a~ağıdaki husu.satı 
kararla1tırmışlardır: 

Madde 1 - Sovyetler Birliği ile Finlandiya. 
ara.smda askeri harekat, işbu muahedeye 
merbnt protokol hükümler.ine tevfikan der_ 
hal durdurulacaktır. 

Savyetlere terkedilen a:razi 
Madde :ı - Sovyetıer Birliği ile Finlandiya. 

Cümhuriyetl arasmdald devlet hududu yeni 
matemin tarihidir. bir hat mucibince tesbit edilmiştir. Bu hat. 

lsveçin vaziyeti ta göre So~etler Birliği topraklarına şun _ 
Btokbolm 13 (A.A.) - Moskovıı. müza.ke _ lar lthal edılmiştlr: 

reler!ntn nihayete ererek, sulh imzasUe ne_ Viborg «Viipurb ve Vlborg körfezlle a.da • 
ticelenmesin1 Vf' harbin bitmesini İsveç efk9. lan da dahil olmak üzere bütün Kareli ber_ 
rı umU?n!Yesi memnuniyetle karşılamakta. ve zahı, Keksolm, Sartavaıa ve Suojarvi şeh1r. 
ileride husule gelebilecek olan ihtlldfiaıla !erile beraber Ladoga gölünün garb ve şi _ 
meşgul değil gibi görünmemektedir. mal sahilleri, Flnlılndiya körfezinin müte • 

Matbuat, sulh şartlarının çok ağır oldu _ addid adalan, Kuolajarvi şehrlle beraber 
ğunu yazmakta, fakat ihtilafın hallini nıem Merkjarvi'nin şarkındaki arazı ve Ribaçt ve 
nunlyctle karşılamaktadır. Seredni yarım adalarının bir klSmı -ba. hu_ 

Y · ah d · l dud merbut haritada göstıerllmiştlr.-
enı mu e enıo zarar arı Hududun daha mufıuısaI tayini akld ta • 

Dagens Nyheter diyor ki: rafları, mümessffierinden mürekkeb bir ko-
Yeni anla.şma, Finlandiya müdafaa hat • misyon tarafından yapılacaktır. Mezkür ko. 

larrnd:ı alcla.cie bir delik açmıştır. Fakat. bu mi.syon ~bu muahedenin imzasından niha _ 
alelade delik .kat'i blr ged.lk haline gelebi - yet ıo günlük bir mühlet ic;inde teşekkül e • 
& ~uw~ 

Svenslta Dagbladet, bu sulh muahedeslnin Madde 3 - İki ~kld taraf birbirlerine kar_ 
belle! Stallnin bütün bombalardan daha faz. şı h~,. türlü taaITuzdan 1çtinab etmeyi, ve 
la hasara sebebiyet vereceği mütaleasını YÜ- d!ğeri aleyhine hl~ bir ittifak akdetmemeyl 
rütü:wr. veya koalisyonlara girmemeği taahhüd ey_ 

İsveç, Bovyet _ F1nlA.ndiya 1htllA.h kar _ ıer. 

ıı.sm~a al~ığı ve . bütün dünyanın M:ıdde ~ - FlnlAndiya Cüınhuriyeti, e _ 
takb.h ettıği pasıf vaziyeti ta • nevi 8 milyon Finlandiya marklık bir ücret 
mir etmek için siyaset! değiştirmek ve o sL mukabtlinde ve 3Q sene müddetle Hangoe 
ya.sete daha_ müsbet blr şekil vermek zarn_ yarım. &.dasını ve bu adanın cenub ve 9ar. 
retin<lcdlr. Isveç, bugünkü vakıayı tekeffül kında beş mil ve garbında ve şimalinde s 
etmek üzere FinlAndiya ile bir aıkerl ittifak mu me:-şatedekf topraklan ve mücavir mü _ 
imzalamalıdır. teaddld adalan Sovyetler Birliğine kiraya 

Roma memmuı verecektir. 
Roma 13 CA.A.) - Havu: Buralarda Sovyetler Birllitf Finlandiya 
Rom'.l. mahfellerinde Fin _ &>vyet ttilıl.fı körfezinin methallni b1r taarruza karşı mü. 

memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü bu ıtı.. dafaaya eherl.şll b1r asker! üs tesls eyliy'! _ 
1'.i.f, harbin İskandinavyaya sirayet imkan _ cektlr. 
lannı kat1 şekilde uzaklaştınnıştır. Mütte_ Bnndan başka Sovyetler Blrli[tt deniz üs. 
fiklerln FinHindiyaya yardımlannm aerahat sünü himaye için de oralarda kendi ma.sra_ 
keabe~ğ.ini gören İtalya harbin İak:&.ndi • file icıı.b eden miktarda ık.ara ve hava ı:nil ,. 
navyaya sirayet etmesinden korkmakta idL se~Ill.h kuvvetler! bulunduracaktır. 
İtalyanın ba.,,Iangıcındanberl Finl8.ndi • I.şbu mua~edenln mer'iyetıe glrlşind.en itL 

yaya yalnız manen değil, tayyare gönder _ baren 10 gun içinde Fln1And1ya hükiımetl 
mek 81ıreWe maddeten de yardım ettiği ay. Hangoe yarım adasındaki bütün kıtaatını 
nı mahfellerd~ hatırlatılmaktadır. geri çekecektir. Hangoe yarım adaslle müca. 
Aynı mahfellere göre İtalya, Alman nok- vir adalar, bu maddenin hükümlerl mucl _ 

tai nazarına ittirak etmemLştir. Faşist dip _ blnce Sovyetler Birliğinin idaresi altına geo. 
lomaı.isi muhasematın tatili ı~n çalışmıştır. mektedir, 

Londra 13 (A.A.) - İngiliz gazeteleri Rw_ Petsamo mıntakası 
ya Ue F1nlA.nd.fya arasında akdedilen mua. • Madde 5 - Sovyetler Btrliğl, 1920 B.11lh mu. 
hedeyi menuubahs etnıeğe başlamıştır. ahedeslle ve kendi f.<ıteğile FinIA.ndiyaya 

Ne\v.s Chronlcie diyor ki: terkettniş ol.dutu Petsamo mıntakasın ., 
Fınlandiyalllar, Ruslara, taarruzlarını pek daki kıtaatını geri çekmeyi, şimall bu 1en1.. 

pahalıya oturtmuş olduklannd.an dolayı de_ zi sahillerinde 10() tondan aşağı tstedl~t ka_ 
rin bir memnuniyet duymağa hak kazan • dar malik ola.bileceği miiselllh gemiler ha • 
mı.şlardıı. Asla unutmamak ldzımdır ki, sulh riclnde barb gemUerl ~ diğer müsell~h g9_ 

miiza1<ereleri, muhaseınatın devamı takdl ~ miler veya ber biri 400 tonu geçmemek üze. 
rinde bunun neticelerinden korkan ınüteca_ re 15 harb gemisi veya diğer müsellAh ge • 
v1zln te~bbüsü üııerine başlam~. miler bulundurmamağı t.aahhüd eyler. 

Fin halkına beyanname Flnlindiya,, mezıtiir' muahedede derpf.f e • 
He~inki 13 (A.A) _ Flıı hüklımeti, dlldli!i tizere, bu sularda denizaltı gemUerl 

' . . ve n1ü!"ellAh tayyareler bulundu:rmftmaıtı. s& 
memlekete hıtaben bır beyanname neş- hilde askeri umanlar harb filo.su i~ üsler 
retmiştir. Bu beyannamenin nihayetinde ve mevcud gemilerin' thtıyacmı a.şacak aa _ 
şöyle denilmektedir: kert tamlrbaneJer Tiıcude gettrmemetı ta • 

Millet mukadderatının şu &'lında yur- ahh11d eyler. 

dun müdafaasında müttehid olınuştur Madde 1 - Bovyetla' Blrlll1 Tatanda.şlan 
dalı . · nı eşyası aerbeat9e tranalt oırı rr..t Norveç• 

Bu yolda her zamandan a zıyade bir- k No-ten -ıeeetıır. 
ı · l ak d tmelidi geç«e ~ • ·-.. 15"" eşm~ o ar evam e r. Sayısız Mad_.e ., _ FınlA.nd1ya htikfunett BovyeL 
musibetler milletimize harbetmesini öğ- ıer BiTl~I ne İsveç arasında efY& transit! 
retmiştir. Tarih, milletimizin en çetin hakkını tanır. Ve bu transiti en kJM demi?' .. 
zamanlan, fevkaJAde bir azimle karşıla- yolu Uc inkişaf ettirmek mabadlle Sovyetı. 
dl y nı isbat etmektedir. ler Blniğl ve F1n1And1ya Kandalakı;a~ Ke. 

gı ~ mlj a..""Vt'ye ba~Iıyan bfr demlryolunun, 1940 
Birbirimize karşı itimatkar ve birle~- sene.c:t icinM ve her iki taraf tendi topre.t _ 

mi~ olarak yeni istikbalimizi kuracağız. larında, ın~ına lüzum olduğuna t.e.!Ilm e.. 
Anadolu ajansının notu derl'"r. 

Fin _ &wyet ba~ muahedesınin Fin- Mad:'le 8 - iııbu muahede mer'tyete glret 
g:tnnez. iki ta.raf arasında l.ktlsn.rli mfinase

Iancliya parlamentosu tarafından tasdik betler Te"Dlden tıesıs olunacak ve !Uddler blr 
edilmiş olduğuna dair olarak bugünkü tıcattt mııabedemun akdl i~ln miizakereleN 
bu bültenin 19 uncu sayfasında münderiç ~(!ektir. 
bulunan Helsinki haberi gece y:msmdan Madde 9 - İışbu muahede, tınzasını milt.e~ 
sonra geç vakte kadar Anadolu ajansının aklb derhal mer'tyete giffcek Te ondan sonra 
resmt ve gayri resmi memba1arından hiç tasvibe arzolunacaktır. 

Tasditruuneler on gftn içinde Moskovada 
biri tarafından teyid edilmemiştir. Buna teati olunacaktır. 
binaen mezkftr haberin büyük bir ihti- İşim muahedename ikişer nüsha olarak rlll 
wıtla karşı 1anmast icab ~er. ca, ttnee ft 1•veçce olarak Moskovada ıı 

M<Mton 13 <A.A.) - Sovyetler Birliği ile Mart 1940 tarihinde tanzim olunmuştur. 
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ımnııı,. "Son Posta,, nın Hikayesi "'IH_H, s PO R ı .so. Posta. am tarihi telrikaa: 169 

1 Yozıerce insan öldnrdnm ı . 1IN1i11DIREK 
~ııııaıııtıı.. Çeviren : Nimet Mustafa A- Mıllr küme mcçları IA T AKHANESİ 
Akıl hastalıkları hastanesinin bahçe -ırasında çok tanılınll§ insanlar vardı. Ban-! 15 gün sonra başhyor 

~ '... ... "' ..... , \. . _,,,, . 

sinde doktor arkadaşınım bana: ka müdürleri, büyük tü<!carlar, zengin _ 

- Enteresan bir hasta! j Ier. ve sonra gilzel kadınlar, bH~assa çok 'Ik 1 k f ·t b 1 d d.. · 
-

sazan: Reşad Ekrem , 

Diye uzaktan gösterdiği, kıvırcık saçlı, güzel, hani beyefendi insan cmları öl- r O ara s an U ı a or 
uzun boylu bir erkeğin yanına yaklaş - dürmek değil ya, yüzİerine bile bakmı- şehir klübü karşılaşacak Bu batakhaneye düşen çıkmaz mıştık. 1 ya kıyamaz. Halbuki ben canlarına kı - Martta başlıyacak olan milli küme maç • 

Doktoru ve beni nazik bir tavırla se - yıyordum. ları için Ankaraya giden murahhaslar dün 
lamladı. Ben kendi keyfime gezip tozarken ci- şehrimize dönmüşlerdir. Diye sordu. Tayyarzade gillümsecii; sa vallab seni odamda misafir eder, a • 

Doktor tanıştırdı: nayetime alet ettiğim, emrimle hareket Beden Terbi-ye.si Umum Müdürü rahatsız - Aman efendim .sultanım .. rüya m1- yak ucunda nöbetçi cariyen oiurdum .. , 
- Meşhur romancı Bay Sacid Kerim. eden kukladan farksız şerı"klerı'mı· poJı·se olduğu için murahhasları evinde kabul et - dır nedir bu? Valiahi kenciim1 cennette Sakın kızma ve darılma viğitim .. sabaha 

miş ve Milli Küme talimatnamesi Unıu:n .;;-
Sacid Kerim, doktora dudaklannda acı teslim ederdim. Kimi müebbed hapse Müdürün huzurunda tasdik ve imza edıl _ sanırım .. fakat efendim sultanım, bun - inşallah gene buluşuruz ... 

bir tebessüm~e baktı: mahkum o'urdu, kimi idam edilirdi. Ve miştir ların hiç birisi gözüme gôrimmez, nıcak Tayyarzadenin om.uzuna hafif :hafif 
- Doktor bana neye bu azizliği yapı- ben artık onları düşünmezdim. Milli Küme talimatnamesi İstanbulda ha_ siz sultanımın vücud sağlığını gfadükçe vurarak kalkmasını işaret etti. c;t;mrük~ 

yorsunuz .. Biliyorsunuz ki üzülüyorum. .. Son cinayetimi çok iyi hatırlıyorum. zırlanan §t'klin ufak bir tadılinden sonra ay_ hoşlanırım.. çii Hüseyin Efendinin gözde çubuktan, 
- Ben hakikati söylüyorum Sacid Oldürttüğiim sarışın bir kadındı. Fevka- nen kabul edilml~tir. Cevherli Esma Hanım Tayyarzadenin oe! ·i ıü çeşidli rezalet sahnelerine şahid 

Milli Küme maçları için Federasyon üç b ·· ·· d k h ı 
Bey. lade güzeldi. Şimdiye kadar onun kadar bin ura kadar bir avans vermeyi kabul et _ u sozun en ço oş andı: olmU§, bu muhitte, utancı sıyırıp atm}fth 

-Yapmayınız. rica ederim vaır>mayı- güzel, onun kadar sevimli bir kadın gör- miştir. ..-.. Ey Tayyaroğlu, dedi, Huda .?ilir ya Hanını sultanın gözleri artık ıyice bula-
nız, siz de hakimler gibi gaddar olmayı- memissinizdir. Ne de iyi ahlaklı ;di, ni - Mahalli m::ıçların hasılatı bu oyunları ya_ gonlum senden pek hoşlandı.. Inşal1ah [ nık bakıyordu. İşret sofrasından c;a adım 
nız. şanlannuştı. Bir gün sıonra evlenecekti. pan kliiblere bırakılacaktır. Hasılat, st,ad bundan sonra sen nevcivanım yjğitim i'-e kadar ileride, sazendelerin biraz aerisin 

- Hakimler hiç de gaddar değildiler :F'akat zavallı evlenemedi. m:ısrafları çıktıktan sonra klüblere tak;;lm böyle meclisler kurar, eğleniriz... de oturan Sahba kalfayı seçemi~·o;du, el 

S 'd B - .. 1 dıkle . . d w N edilı>cektır. Deplasman maçlarının Cumartesi Gevherli Esma Hanım sultan, 'fayv<>r·- t 
acı ey, eger soy e rınız ogru ol- i~anlıs1 onu yerde ve bıçakla kalbin- oyunları Taksimde yapılacaktır. Vefa bütün - J'"" çırp ı: • J 

saydı, kanun hiç bir zamı:m sizin yaka _•den vuru'.muş bir halde buldu. Ne yazık oyunlarını Taksimde oynamağı kabul et _ zadenin sunduğu çanağı, yudum yudum - Sahba! .. Sahba!.. Sahba!.. 
nızı bırakmazdı. değil mi? mlstir. boşaltırken, gözleri kaymağa başladı. - Buradayun, buyurun benim efen • 

_ Hangi kanun, beni buraya niçin ../r Deplsı~man maçlarını takım1ar çift olarak Hanım sultan sarhoş olmuştu. Dili dola- dim sultanım .. . 

gönderdiler? Kim himaye edi~·or? Hal _ Ayrılırken Sacid Beyin ~lini sıkacak - yapacaklardlr. Galaıta.<:aTyla Fenerbahçe, şıp peltekleşerek söylenmeğe başladı: - Sahba ... Haydi Tayyarzade Efen • 
" BesllttA ~la Vefa taklmlan dalma beraber . . . 

buki benim yerim idam sehpası olacaktı. tlll}. elini vermedi. seylhate çıkacakhrdır. M:ıli kiime fikstürü - Benım.. benım nevcıvanım ... Be - diyi senın odana götür, orada nJ1at et.-
Bana dönmüştü: - Kanlı elimi niçin sıkaraksınız? yakında mmtakalara gönderilecektir .• Bu nim yiğıtim ... Gözümün nuru Tayyar sin .. amma, şimdiden sonra bu şchbaz y).. 
_ Beyefendi, sizinle yeni lo.nıştık, fa- SeJamJastık, doktorla ağaçlar arasına maçlar Haziranda sona erecektir. 1 oğlum.. bu mavi çuhalar ile bir nazlı ğit benim dostumdur, sakın olmıya ki e-

. girmistik. ..~aham maçların hak~mlerlni aHikado.r' sünbüle benzersin ... Benim didesi mah-ı lin elı"ne dokunsun .. sonra Allah bilır· ki kat mazur görünılz. Herkese ;{endimden 
bahsetmevi 0 kadar istiyorum ki. Tek bı·- - SövJedikleri doğru mu? bolge hakem ~eyetıeri. deplasma.n maçları mur, perçemi kafıir delikanlum .. vallah seni dıri diri ateşe yakarım ... Saçlarım. 

" _ hakPmJerlnJ, yuksek hakem komıte.'!i seçe b" y f .. G d • 
rinden biri hakikati i4a eder ve beni - Doğru olabilir. cekt.ir. • sen ır usu u sanısın... er anın ayi- e~ime dolar ıbaşın taşa çalarım ... 
kurtarır diye. - B.u cinayetleri cinnet f'SE'ri mi? :Mılll küme rn::ı.rlarını üç bölgeden ayrı ay_ neye benzer, paz1ların vallah birer gü - Sahba kalfa etek öptü: 

- Hayır o zaman aklı başında bir in _ n +ı>~kn edilerek he.retler idare edE'cektlr. müş külçcsidir ve çıplak ayacıkların bir - Estağfurullah sultanım ... Hiç sizin 
- Buradan memnun değil mis.iniz Sa

cid Bey. evinizde o'.rnak mı istiyorsunuz? 
Benim bu sözüm hiç hoşuna gitme -

mişti: 

- Ne münasebet efendim. Imrası bir 
hastanedir. Halbuki ben hapisbaneliğim. 

Doktorun yüzüne baktım: 
- Sacid Bey çok güzel konuşur, ken -

disine sorabilirsin. 
Dedi. Ve ona belli etmeden kaş göz 

işaretile, tehlikesizdir, parolasını verdi. 
Btm gene Sacid Beye döndüm: 

- Sacid Bey niçin böyl~ söylüyorsu -
nuz? 

- İnanmıyorlar, inanmak istemiyor
lar, yirmi yaşımda katil olmuştum. On
dan sonra işlediğim cinayetlerin haddi 
hesabı yoktur. Gerçi kendim bizzat ne ta
banca attım, ne bıçak sapladım. Fakat 
ıeriklerim hep benim emrimle hareket e
derlerdi. Onların ellerine tabanca, bıçak 
veren bendim. Onlan masum, müdafaa _ 
sız insanların üzerine ateş ettiren, •. ücud
lerine bıçak saplatan gene bendim. Şe -
riklerimin arasında beceriksizleri de var
dı. Onları adım adım takib etmeseydim, 
hiç bir şey yapamıyacaklardı. Bıçak s~p
Jarlarken ellerinin hareketlerini ben ida
re ederdim. Parnıaklannı t::ı banca tetiği
ne ben dokundurur. Tetiğin nasıl çekile
ceğini ben öğretirdim. Onlar da öldürür
lerdi. 

Kaç kişi öldürüldü, sayılarını bile bil
miyorum. Belki yüz, belki iki yüz. İlki 
biraz güç olmuştu. Fakat snnı·aları alış· 
mıştım. Hiç güç1ük çekmiyordum. Ba -
zılan ·beni yorarlardı. Öyle ya! Can bu! 
Kolay kolay çıkmıyor ki. Fakat ne olsa 
sonunda iş halledilirdi. Öldijrdüklerim a-

sanmıs. Milli kümenin !~inci hafta.<;ı maçlarında çift kumrucuktur. yandığınıza hainlik olur mu .. 'l'ayyarza-
- ~nnradan mı çıldırdı? Galata~arayla Fenerhahre hrrıire, Beşiktaşla • Tayyarzade boğulacak gibi oluyor. da- de Efendi bu gece benim odamda sulta.. 

Vefa d~ Anka raya gidereklerdlr. İzm1rde ilk 
- Evet! gün Gnhlta.<;aray Alt•qordn ne, Fenerbahçe marlarında, Kanuni Sultan Sü~eyrnanın nın emanetidir .. sabaha kadar ayağı u • 
- Ya ö1 dürdükleri? .. Yü?:lı>rce iman de Altaı:lıı oynavacaklıırdrr. kanından gelmiş zerreler taŞly<.tn bu ih- cunda mum gibi uyanıp durur beklerim .• 

öldüriincive kadar nacı} elP p;ecmemic:;? Ank:trad:ı i~e BP<ıiktaş Muhafızgüclle, Ve. tiyar hanım sultandan tiksiniyordu. Fa- Dedi. Gevherli hanım Tayyarzadeye 
- Kanun böylelerini takib etmez ki... fa Oenclerbir!lği ile maç yapacaklardır. kat yüzünde, en ufacık bir ızin bt1 lfrme- döndü: 
- Anlarnıvorum doktor? TUw-lti"P. - R"rrıa'l"a ril ; m"'r.' mesi için, bütün dikkati ile çalışıyordu. - Ey Tayyaroğlu ... dedi. Seni bu Sah-

Çünkü sarhoşluğuna rağmen. Cevherli ha kıza emanet ederim, senin bu gece hiz 
hanımın kendisini daimi bir göz t.apsinde met cariyendir, soymak ve giydirmek ve 
bulundurduğunun farkında ıd\. 'ı gece ba'ğrın yandıkta limon ve portakal 

- Sacid Bey meshur bi'r romanrıdıt'. 14 Nlsanc!a Türkiye millt tn!ı:ımı Bükre~de 
'P<ıHc; rnwın1arı yazardı. Ö1dlird~ii2-jjnii Romanya B . takımlle blr maç yapacaktır. 
sövl.,.rli~i kirrıc;.,.Jer, polis romanında öidü- J O gün milli küme maçları oynanmıyacak. 
rii1°n1erdir. F:\kat o !'=;mrJi t'nmanın!fn ö - tır. 
lP1.,1,..rin h:>trrkaten öklüklerin~ kcırıidir. 

fractalırrı da bu ya! 
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Gevherli hanım, böyle işret medisle - şerbeti vermek onun işidir; amma, beni 
rinde, ayaklaı;,ına kapanan ne nevcivan- sevdiğini andan bileyim ki Tayyaroğlu 
Jar, ne dilber gençler, ne yiğit'er, ne peh- varup Sahb:ı. kalfaya ram olmıyasm ... 
livanlar, ne şehbazlar görmüştü. Tayyar- Tayyarzade de etek öptü: 

A sk11rfllı işleri: Diin kız mekteblerl arasmdakt voleybol zade onların hiç ıbirisine benzemiyordu. - .-\n benim sultanım efendim ... Beni 
müsabakalarına devam edllmi.ştir. Alınan Bu güzel gencin kendisine oJan hürme _ ayak a!tmda bir taş parçası iken baş ta-

İh netıcelP.r ı:unlardır: ö d h d r . b Hyat gedikli erbaşlarm ihtiyat İlk olarak Cümhur!yet _ İstlkHH lL.:;elerı tine hayran olmuştu. yle bir an geldi cm a mücev er e en ve ınımetim.. en 
yoklamaları kar<ıılR"mı~ıardır. Rakibine nazaran daha ki Tayyarzadeyi ihya etmeği düşündü. Tayyaroğlu bendenizi hakikatsiz, nan • 

B ~ 1 1 k b d üstün bir şekilde çalışan Cümhuriyet, ma,.1 Gevherli hanım, Tayyarzadeye yüz odalı kör mü sanıyorsunuz ... dedi. eyog u yer i as erlik şu. "'Sin en: " 
(15_3) 115.5) kazanrnış~rr. bir sarayı tepeden tırnağa döşiyerek be- - Ah Tayyaroğlu .. ah Tayyaroğlu .. bu 

l - Şubemize mensub 311-331 tdahil) BoV.az!cı ile İnönü arasındaki ikinci kar _ diye edebilir, içine mükemmel lıır kapı dillerin beni divane eder be oğlan ... Var 
doğumlu sağlam ve sakat ihti~rat P,edikli şılasma r.idden çok heyecanlı geçmiştir. kulu ha'kı düzer, ve ayrıca, divanhane _ git kalfa odasında rahat eyle ch·anmı ... 
erbaşların ihtiyat yok',aması yapılaca- ı Frvknlfıde bir oyun çıkarmasına rağmen !erinden birinin köşesine de telli pullu Sahıba kalfa Tayyarzadeyi kendi oda • 
gwından terhis vesikalan ve nüfus hüvi- talihsi:?ıiklerine kurban giden Boğaziç11Uer, 

' 1 ıı·• 1 tt 1 k 9 15) bir gelin oturtabilirdi. Gevberli Esma sına götürürken delikanlı ile kız bir şey 
et cüzdanlarile birlikte şubemize mü- y::ı. nız ··"' rır !'-e. a ara maçı 06-14) < • 

Y . <15.7) ne mağluo bttlrml ıer<'tlr. Hanım sultan bir aralık işaret etti. Tay- konuşmadılar. Sahbanm odası da, döşe .. 
racaatları. Mevshnin ikinci.sini tayin etmesi bakı _ yarzadeyi yanına oturttu. ihtiyar hanım me, dayama bakımından sarayın diğer 

2 - Bunlardan İstanbul dışında bulu- mınaarı daha ziyade alaka kesbeden Kız Mu_ sultan. ne saz ve ne de köçeklerle meş - salonlarından ve odalarından aşağı değil-
nanların da künyelerile ikamet adre:sle- alllm ırektebl - Kandilli maçında Kız Mu - ld'" . T uvıa1"7adeyi dizine yatırarak de· di. 

hh allim çok yük<;ek bir oyunla (15 2) {15_ 7) gu u. a.u- - • 
rini taa üdlü bir mektubla §Ubemize a- olarak kazanmı~tır. • likanlıyı bir müddet bir çocuk gibi okşa- Zengin bir tüccar, bir vezir cie kızına 
cele bildirmeleri ilAn olunur. dı, sevdi. Nihayet, göz\eri Tayym.-zade - ancak bu kadar mükellef bir oda döşiye. 

Beşiktaş Halkev. n. n sokak nin gözlerine saplanarak bir ınür1det hay bilirdi. Sahba, Tayyarzadeyi SPdirin kö-
koşusu ran hayran baktı. Ve hatta, gözleri yaşa- :esine oturttuktan sonra odasının kapısı• 

Beşikit8ş Halken spor 'tolu 3000 metre- nr gibi oldu ve mırıldandı: nı içeriden sürdü. Sonra, biraz mütere<> 
Fatih Halkevinde konfeııms llk bir sokak koşn.su tertıb etmı.,t.ı:r. Bıitün _ Ey Tayyaroğlu... Çocukluğumdan- did ve korkak delikanlıya yaklaştı ve bir 

Fatih Halkevinden: Mutad hafta konfe_ atletlere açık olan bu müsabaka için her - beri yalnız odada yatmak adetimdir, yok- iki adını kala durdu. Göz gö7.C idiler. Bu 
raruılarının yirmi üçüncüsü 16/3/ 1940 Cu. gün s~" t 14 ten son a H'\'k"vine mürac:ı.at- sah;1e uzun sürmedi. Sahba kalfa, bir • 
martesı ~ünü saat 20;30 da avukat İrfan le kaydedilmek mümkündür. beccf'l, Bayan Mesadet, Adll Giray, Firuzan denbire hıçkırarak Tayyarzadenin kol • 
Emin tarafından verilecektir. Mevzu «Çanak_ 17 Mart Pazar günü yapılacak müsabaka Tekil muallim Hamdi, Halli, AH Rıza, Mu - ' . . 
kale~di". Daveti~er Bv direktörlüğünden için atletler aaat 2 de toplanacaklardır. aa :Khı.m. Cemil: Faik; Ziya; ömer Be - lan arasına atıldı. Kız, bır buhran g~çiıi-
alınab~lir. HakP.m o!arak; Bayan Seniha, Bayan Mü. ılın davet edDmelı:tedlrler. yordu. (Arkası var J 

Toplantılar: 

Namuslu bir adam olarak ö1müyoruın. , rını istemiyerek, homurdana homurdana. 
Evvela fenni salihiyetini memleket a - "Son Posta,, nm !efrikası . 41 yapıyorlar. Çehrelerinde, hareketlerinin 
leyhinde kullanmış bir serseriyim. Sani- kendilerine adi gel~nden mü tevellid. 

yen hazine hakkından, şu veya bu suret- s • h • ı • •• '1- s ı istikrahı kolaylıkla okuyabiliriz. Müreb -
le, hırsızlık yaparak namusunu benliğine 1. 1.r 1. goz ~o• a a •or binin emirlerine o kadar istemiyereli 
garnitür halinde eklemiş sahte ''akar bir 9 "' • itaat ediyorlar ki bu itaatin kinle, nef • 
adamım. Klasik fazilete kıymet verme - retle mümteziç olduğunu anlamakta lıiQ 
mekle iyi mi yaptım, fena mı; bPmiyo. Yazan: Ze nal tiesim Sun kimse güçlük çekmez. 
rum. Bildiğim bir şey varsa yıllarca re - ı Bu, ulanın veya kaplanın köpekleş • 
fah ve huzur içinde yaşadığımdır. Sınıf cüınhuriyet rejimini cTürk gençliğinin 1 . Nadide iri, siy~ gözlerini gözlerime j •~a, Sivasta, Erzurwnda; bilahare tek- mesidir. 
arkada !anından hemen hepsi şapkala _ damar:ı.arında dolaşan kana» emanet et -

1 

dik.erek cevab verdi: mıl Anadoluda Türkün kw1ulU§ yolla - Bir de köpeğin aslanlaşmasmı düşüne-
rının a~tına mendil yerleştirere~ "'leşin ti~, ~illi Şef İnönünün bütün Türk, - Ona mı ağlıyorum zanııetün? Ha- nıu ararlarken bu meş'um zihniyet Türk lim; bu mümkün mü?. 
altında 1 d çelik .metre . der- ~rkluk ve Türkiye davalarında ancak yır şekerim!. Ben ona değil, memleke - yurduna mandater devlet intihabile meş- _Ne demek istediğini anlıyamadım..., 
ken be~.~ ~şıkiı müzeyyen salon'arda, ~r~ ev~a~ına güvendiği meçhulüm de-

1 
tin haline ağlıyorum. guldü. Türk ordusunun büyük zaferi yal- _Şunu demek .istedim ki, Nadide, her 

dekolte bayanların arasında şampanya ğildir. Butun bunJarı bile, bile memlekete - Memleketin haline mi?. nı.ı müstevli düşmanı değil, bu zihniyeti milletin kendisine mahsus seciyeleri v~ 
çektim. l b•~yrek_ kan kırma-. yetiştirnıeğe teşeb- - Evet, memleketin haline!. Düşün de kökünden devirmiştir. k dır. Seciyesi yüksek olan milletlerden biı-

Vatana hiyanet sade casuslukla, dfrş- ı ~s ettım. H_issi a~z~lanının karş~sında elmasım, şu veya bu münasebetle, Av - Artık Türk kendisini biliyor ve en- risine mensub bir adamı şiddetle, kahırla, 
mana hizmetle olmaz; benim yaptığım da :ım mecburıyetlen i:hmalden çekinme- rupaya giden Tür~erin yüzde beşi, kol- disine inanıyor... zorla veya taltifle seciyesi düşük millet. 
nihayet bir vatan ·hiynnetidir; bunu bi • un. lannda birer yabanqı kadın!a dönseler - Bunlar doğru iki gözüm; fakat ba- lerden birisine mensub bir adam gibi ve 
liyorum. Artık fümeliyim bay müddeiumumi!. yirmi be§ sene sonra vaziyetimiz ne olur? zan bir gönül macerası... o adamın yerine kullanma1c kabildir. 

Fakat bu hiyanetim, asıl cinayetimin Bu memleket havasının oksijenini, daha Güldüm: - Anlıyorum Nadide; aşkın milliyeti Fakat seciyesi düşük milletJerden bi. 
yanında, fevkaladeden milli hizmet gibi fazla karbon hamızına tahvtl hakkında - Hayır Nadide· dedim, Hulki Soyer, yoktur diyeceksin.. Fakat şunu da unut- risine mensub bir adamı yüksek seci 
kalıyor. Maryora ile ev,-enişim, çok şü- malik olmadıiımı &örüyorum. meşrutiyet yıllarında memleket gençli - mamak liizımdır ki doğacak çocuğa bir bir milletin ferdi gibi kullanmanın im 
kür ki, ortada canlı bir mahsul bırak - Hulki Soyer· ğini korkunç bir tekilde saran cecanibpc- milliyet_ gerekti~. Bu milliye~i ~rla _izafe kanı yoktur. Bu sebeble seciyesinin se 
rnadan neticelendi. Bu kadar ~elakete bir * rest züppelik> in son tiplerinden biriydi. edemeyız. Terbıye, az çok, istıdad ıster. viyesi bü.tü.n dünyaca malfun olan 
de o felaket inzimam etseydi ne yapar- Nadide, teessürlinden ağlıyordu. He - 'Anadolumın lııda. vil'cudnnden bihaber Yeni doğmuş bir Amerikan çocuğu Al - camiasının kanına, şahsi hisler veya be 
dun?. men kanapeye koştum; bana kuş kadar yaşıyan o zamanın bir kwm züppe genç- n:an ;erbiyesile Alman~a.~t~:·mak mü~ - himi hevesler yüzünden. binnetice 

Münevver bir adamım. Bu memleke- hafif gelen vücudünü kaldırınca dizleri- liği, Türk diişmanlarile beraber Türkün kündur; fakat 0 çocuk bütun hayatı ım- yeye müessir kan kar1ştırmcığ:ı kallat 
tin Rumen kırması, Alınan aşılaması, me yerl~tirdim. Gül çehresine düşen adam olamıyacağı nakaratını dillerine tidadınca bilmediği bıir şeyin hasretini 1 mak cinayettir. Mutabık mıyız? .. 
Fransız tohumu, Rus daldır""•ası nesiller- incileri ellerimle bertaraf ettikten sonra: destan edinmişti. Bunun feci neticeleri- çekecektir. 1 Nadide başile ceveb işareti verdik 
]e müdafaa ve muhafaıa edilemiyeceğinl - Canımın içi; dedim, bu menhusun ni mütareke yıllarında gördük. Sirklerde köpekleştirilen aslanlara, j sonra kollarını bana doğru uzatt1._ 
takdir ediyorum. Ebedi Şef Atatürkün arkasından ağlanır mı?. Atatürk ve arkadaşları bidayeten Sam kaplanlara dikkat et .. bütün numarala -1 - SON -
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(M:enileket Baberleri] 
Tarsus kaza itibarile mektebi! Söğüd hükumet 

en bol bir kasabadır kona~i:~~liye 
Söğüd (Huswıf) - 1300 tarihinde üÇ 

kat ''C yirmi sekiz odab ah.şah olarak 
yapılan kazanuz hükiJmet dairesi son 
zamanlarda sarsıntı yapmıya başlamış
hr. Kaymakam YUM.lf A.cann teşebbü
sil özer.ine vilAyet fen memuru Kenan 
t~rafından keşif yapılarak binanın te
mel kısmındaki ağaçların çürük ve çatı 
m~utslarının kırık olduğu. binanın anf 
olarak yıkılma tehlik~inde bulunduğu 
anla~Jarak tahliye dilmiş. kaymakam
lı1c. nüfus. muhasebei hurusiye. ta!lıı· 
orman. ziraat, yatı mektebinin yatAk
hane kımıına. adliye, belediye ve jan
darma 6" bir eve taşınmıştır. 

SögUdde ipek· koza m•ıstahsiller 
satış kooperatifi kuru'uyor 

Mart 14 

lstanbulun derdleri 
, (Bqtaralı t üncü sayfada) 1 leblnin 1Jlfhanedek1 mezarı muhat .. ~ • 

- ..ınnlyet Müdürlütü bu huswıta icaD e. ı malıdır. 
den tedbirleri almıştır. 1 Sallhattın Clmcoz: 

Zlp Karamürael burada e&aa1ı. bir noktaya - Oaribkuyu oetmeat harabtır. tb,ua JA. 
itaret etmiş, tunları söylemlftlr: zımdır. 

- cMahalle m1imeaalllerl işe yaramıyor, Dahiliye Veltlli: 
muhtarlann tetrar ihyası lbundır.11 - Konuıacatmıız lfler aruınd9 vabl au_ 

Bu ıuale bizzat Dahiliye Veklll şu cev:ıbı larının lhyaaı da bulunınahclır. Beled1Jen1n 
verm1ttir: yapmıf oldutu tetkiklere ıöre KırkçefDle au.. 

- Bu lf üzerinde arkadaf}an çalııtırdım. larının ihyasına lüzum yoktur. 81a de met • 
Varmıt oldukları neticeye gbre, muhtarlııtın gul olun Kanaatinizi nıecllate aöyleralnlı.a 
tekrar 1h7asına lüzum yoktur. Maamatlb deyince Vali meb'ualara hitaben: 
siı tefr1f edin de atzln lzahatınuı da dinlen. - Bllhasaa tetkik etmerı1z1 Llterlm. Bele. 
sin, kararımızı blllbare wreUm. diye bak.'!ızs& rücu ederiz. Batlı ilet. bizi 

Aater ailelerine llyıkı vechlle yardım ya_ müdafaa ediniz. 
pılamadıtı mesele.si. konutuldutu esnada Par Baı.llç firketlnln ne olacatı IOJ'ulmllftu. 
ti ReJal Tevfik Fitret 4unlan aöylemlftlr: Vali konufmaia hazırlandılı 9'Dada Dahi • 

-Bu lt her Yillyette af" tekilde tatblt llye Vekili: 
ediliyor. Buna bir ça~ bulmalıdır. - Haliç firketi Belediyeye YerlllJW. Blı 

DahlJ17e Veklll: müddet 4il'keti Belediye idare edecektir.• 
- İatanbulun bu yolda bir müracaatı var. dedi. 

dır. İyi blr tekle batıanaın, dedllı:. - Part.l müfettl.şl Konya meb'un Tnfill 
General Refet: Flkret Sılay istanbulun köy~rinde aruı dar 
- Halktan asker alleleri için alınacak pa,, lığından bahsetti. HükQmete ald arulnio 

ra vergi gibi tarh edllmelldJr. demiştir. köyliiye ·dağıtılmasını istedi. Ve: 
Amelenin tek biletle muhtelif nakil vaaa • - Toprak kanunları derhal ÇlkarılmaJıdır 

talarınd& gldebllmeleri isteniyordu. Vall: ti bL huswı temin edilsin. 
- Bütün vatandaşların bu usulden istifa. Dahiliye Vekili: 

desin! temin için tetkikler ya.pıyoruz. ceva _ - Kanun projesi gruptadır. Bu buwu 
hını vermiftlr. Ziraat Bankası da temin edebilir. Ben An • 

Tarihi mezarların ihyası konuşulduğu es. kareda meşgul olayım.• 
Söğüd (Hususi) _Her sene 200 000 nada Bali.hattın Clmcoz 4unları söylemlf • Toplantı geç vakte kadar devam etmıt. 

:kilo koza ıkaran kazamızda koza satı - Ur: - Vali. Dahl11ye Veklll ve Meb'ualar flftfln• 
.. ç .. . • f - Ölülerle utraşacağımıza dirilerle met • gece Tokatll~nda bir ziyafet vermiştir. Da. 

kooperatıfı kurmak uzere Tıcaret '' e- gul olalım. 1 hlllye Veklll Pazar gününe kadar şehrimizde 
kAleti teşkilAUa.ndırma daıiresi rapor- , General Refet: kalacak, tetkiklerine devam edecektir. 

Taratı1tan bir köıe tölert buraya gelerek koza müstahsille- ~ Bence camilerin etrafında blçlmsiı şe _ 1stanbul meb'usları Cumartest gilnG Sulaı 
.. .. .. . , . . . rini kavmakamlık dairesinde toplamış. tllLre sokulan, sıralanan menr tqlanm Mürlüri\ Ziya Ue beraber Bendlere gidecek 

Tarsus (Hususı) - Tal-susta kultur ı bı ciiz l bir para aarfıle te&ll edilen bu k fi. ti ındak" d .... kl"" ğ" A . 1 1 kaldırmalıdır. Oftya, Ağacamlsin1 tamir eı. su havuzlarını gezecek, tetkikler 7apacalt . 
hareketleri çok canlıdır. Bir orta. beş park o derece güzel ve öyle rağbet gör- oakza aksa:..J.

1 
. ı k u~u u e .. m nı 0 

- 1 tııer. Bir §eye benzemedi. Yaln.ıl, Evliya Çe. Jardır. 
Uk okulla üç dikiş ve biçki yurdu. bir mektedir ki, Pazar günleri Adana ve m ma ö'Ul .e. me oza mustahsill:r • ,. ,. • 
~erikan koleji ve 24 köy okulu var - Mersinden gelen ı.iyaretçiler daha er- satış kooreratıfı kurmıya k~rar vermış- Sıhhat ve fçtımaı Muavenet Vekaletınden: 
dır. Tcırsus kaza itibarile mektebi en k .1 b""tün" kı hın--L· dold • ıerdh. Kurulacak kooperatıfe kazamız Leyll Tıb Talebe Yurdu 938 seneal meıuoıannıil\n olup gerek Yurd mlidlirl--.nce enaen u par ~ıınç ur .. t h ·11 . d ı.. " t k l ..,.. .. 
ook bir kasabamızdır Halktaki maarif b\ 1 aktad p k b" k mus " ~ı erm en 'Utrcogu or a yazı - Ye gerekse Vek!letçe aranmuı melhua 7erlerde aranmıt Lse de bulunamamıt olan Ah-

. muş 1 urun ır. ar ta ırço mo- m t med Rasim otlu 242 fakilltA n 366 Yurd No.ıu Dr. Münir Derman'ın derhal - t.bn-
ıevgisi yıldan yıla artıyor. Bilhass köy- dem tesisat vücude getirilmi-1 w yeni ış .ır. . . . J-

lü tabakaaı çok uyanıktır. Diyebilirim baştan tanzimi i9in bir plan hazırlan- Şım~ılı~ merkez~?n B~rsa. Ada~a- bul Sınhat ve İc;tlmal Muavenet Müdllrliığıine veyahud da doğrudan doğruya Slhhat 
ki. Tarsus köylülen· Tu'"rkiyede en rnk mıstır 1ıırı. Bılecik olmak uzere uç koza mus- Vekllt.tint> müracaatı: aksi takdirde hakkmda 2000 sayılı kanuna göre muamele J&Pl. 

r Jacatı 1Jı\n suretile tebliğ olunur. cl892t 
okuyan köylülerdir. Şehİr ıinema ve tiyatrosu da Tar.!''· tahsiller kooneratifi kurulacaktır. Kilv- ____ ------------------

1937 Şubatında açılmıf olan Halkevi k g}" kaz 1 dandı 10 lülerim.izi böyle kooperatif g~bi Blrbanlye İcra dairesinden: Gayrlmenlad Bat" hiuL 
~un ıym ı anç arın r. un- ,....._, k bi nıüesse • 

faali~'etini gittikçe arttırmaktadır. Bi- cu Cümhuriyet yılında Myılınış olan her t""''f'n para verece! r Satılacak emval: 
na yeni baştan tanzim edilmiş, mobil- ıki modem bina 700 ki4i alacak geni!?- senin kurul~ası çok menun bı • Bulunduğu yer Nevt n müştemlliltı Kıymetl Lira 

ye iht; yacı Tarsusun harniyetsever tikte bir salon ve zen~n dekora malik r~lkl tı~~dan bıltlmum•·f koza k ~üsta~- Pelit köy H. İbrahim '117 ataç 550 ditme ve müteaddid tamamı 15000 00 
zen~inleri ve halkı taralfından teberrü b" h yi htevi bul -~-..J sı ermın bu kooper<l' 1 e orta ınrece • MeV'kll dellcelltt müştemll zeytinlik 

ır c;a ne mu unmaıunYir. l . 1 1 k d B d b"" 1 • 
suretile temin olunmuştur. HAlen sinema olarak işletilmekte ve ~n an a~ı ma ta ır. un _an ov: KO· Pellt K. Murat.çefme 410 ataçlı zeytlnllt • 

Fakat Tarsustaı ~öze en çok "arpan h h 1,_ od bi fht" h d za pazarlarında kooperatıf memurları Pelit K. Çek:nedere 162 • • • 
Y em a 'l\In m em r ıya~ı em e ..J b 1 • ..J k"" ı·· .. 1 .. , Pellt K. Resulyurdu 170 • • • 

ano oo 
2754 00 • 
3910 00 

teY imar faaliyetidir. Bütçeyi kısa za- beled~veve bir varidat temin edilmek- .ıa ~-unacaP"'n'l.ı.oe1 ov unun ma ı vu t· 
manda 130 bin liraya ibla~ etmek mu- tedir. · ~k hüla c:~Harl'l'ktır. Ka1~m1ıda c1kpn Yukarıdaki gayrimenkuller BürhaniJe icra daireatnde 15/ t/940 Pazartesi gilnii aaat 
vaffftk"vetini ~öste~n Tantt19 beledive Ş h l 

1 
'koıan n Ü<-te ikisi burad4"·i üç h>~k 11 de açık arttırma ile tbıerlerinde bulunan 9000 Ura ipotekli vide.sl dolnıı11 alacalı 

· ehtr arita ve imar pl nı yaptın • ı b .,. d · 1 ,_t ld ""'· d geçmek ve kıymetinin % 75 Jn1 bulmak '8rtlle açık arttırma ile satılacaktır. Bu tarlbte 
meclisi. dePt>rli mesMsile umumi ihti- .~ nt<;ac:ırı a 1!: enmPI\ e o Uı.:un 2n 

mış. içme su tesisatı hitam bulmuş. ye- fahril~~tfrrlerin ne kmalarını koonera- haddi llyık görülmezse sat14 15 gün uzatılarak ipotek bedelini geçmek tartlle 30/t/MO 
yaçla.-<fan bircoeunu gidermiş ve dün- ni bir mezarlık kurulmuf. birçok mey- tiften temin Pdece'klPrl iimkl edilmek- Salı saat 15 de gene dairede ihaleleri lıera edlleceğ!nden bu emval üzerinde bir bat 
kü bokımsız Tarımsa cenubun en güzel danlar açılmı,, istasyonla tehir arasın- ted' lddluında bulunanlann 20 liln içinde evrakı ırüsl>itelerlle müracaattan atat ta~ 
ve modern bir şehri çehresini vermiş- d:tki iki kilometrelik yol parke ve yaya lT· hakları tapu alclll ııe sablt olmı1anlar baklanr.dan mahrum kalacakları, daha ıuıa 
Ur. kaldınmlan beton olarak döşenm.iş, bu llııctfSI hh• ,..,"~" maltımat edinmek isteyenlerin 8/3/ 940 tarihinden itibaren dalreınlzde açık ,.nname. 

Tarsus. bütün Türk:yede elektriğe 11 tettıt edebllecetıeri 1lln olunur. 119/ tü 
yolur. iki yanına binlerce fidan dtkil- kavın"eder"ın"ı yftralftdı 

Uk kavuşan ~hrimizdir. Elektrik bu- ıntş. meibeha. hayvan pezan, ke~ - "' r,ı 
cada ışık verirken fstanbulda gaz l!m- teciler carşısı , Cümhuriyet meydanı 
balırrı kullanılmakta ve petrol yakıl - tesiı edilmif, ild umumt hell yapılmı1, 
makta idi. Belediye elektrik tesisatını eski köprü. yol .,.. kaldHımlar tamir. 
esası~ sutttte tslah etmeyi kararlaştır- yeni köprüler in.ta olunmuş, birçok yol
rnıs ve bu husm~ta lAzım gelen tahııisa- ve HOk,.'k.l* acılro genişletilmiş. cocuk 
b bütçeye koymuştur. bahçesi ve açık pazar fnpatı !J<'J"lemf~, 

Muş (Hususi) - Merkeze bağlı Şım • 
J.ak kövlü Mehmed oğlu Faro byınba • 
bası Selo~lu Mehmedf kama ile aol böğ
ründen a~r surette yaralam1ştır. 

Tarsusta çok mükemmel bir park mükemmel bir itfaiye kadrosu teşkil 

Hadise Faro ile kansı araıunda çıkan 
kavgadan sonra vukua gelm;şur. Kadın 
kocasından dayak yeyince k3cmış, baba
sına şfldvet etmiştir. Seloğlu Mehmed de 
hiddetle damadına saldırmıs, araların • 
da vukua gelen kavga sonnııdıt Faro ka
masını kayınpederinin böl?rüne sapla -
mıştır. Katil zabıtava teslim olmuı, ya • 
ralı da Muşa getirilmiştir. 

meydana getirilmiştir. Beş bin lira gi- olunıııucıtur. 

( Aksarayda Halkevlerl bayramı 
Aksaray ( Hu .. 

msi ) - Halkevıeri 

öayramı bu sene 
Aksarayda paTlak 
bir şekilde kutlu -

• 

• 
) 

Derikte yeni Ha·k,.vi 
lannuştır. Komite • Derik (Hususi) - Kazamızda Halke-
lerini yenileyip ye- vi açılma tarihi 939 ise de bu işe elve -
tlf bir faaliyet dev· rişli bir bina olmaması yüzünden belli 
resine giren Halk başlı bir faaliyet gosterilememiştir. Kay 
evliler bayramları- makam Ati Denktaşın himmeti eseri o -
m neş'e içinde ge • larak inşa edilen yeni Halkevi binası A-
çirmişler, o gün sa· zalara çalışma imkanı vermıştir. Tadi •

1 yın Başvekilin nut· len ve tamiren muntazam bir şekilde 
itunu mUteakib şiir- meydana gelen yeni bina ihtiyaca cevab 
ler okunmuş. milli verecek vaziyettedir. 

oyunlar oynanmış, Derikliler Halkevine kartı büyük all-
ve h ...,k tu·· rku·· leri ..,, ka göstermi1Ier ve bu öz evlerinin çatı-
söylenmiş velhasıl sı altında toplanmışlardır. İhmal edil • 
oavram büyük bir merasimle kutlan • ı halka komerler vermift!r, mif kasabalanmızdan olan Derilfn bu 
rriıftır. O«e Halkevi binası elektrikler· Resimde Balkevlile!daı bir lmmı kültür müessesesinden bilyilk faydalar 
IR tenvir edilmif. Halkevi bandosu görülüyor. görecelind• fÜpbe yoktur. 

_ Hasan Bey bilmem sea 

4e duydun mu?. 

•.. Kızılca ~ ko,a.. 
lu zaman ••• 

/;;) 
~~ 

•.. YeryiizGnde bir tek in
.. bile kalmyacalnnıı .. 

Buan Bey - Tabii.. bü
tılln lnaanlar o zaman ıııtı
.uklarda bulunacak'arl. 

Bir komprime hayat karşıhğıdır. 
En 11kıpk zamanda Iİze en bDyllk yardımcıdır. Kalarl. 
sıda, lezzet ye nefuet bakımmdan tatmin edid mahiyeti 

ye ytlbek evufı haizdir 

ÇAPAMARKA MOSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA KurulUf tarihi 1911 
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Avam Kamarasında dün Finlandiya 
meselesi görüşüldü 

Almanya İtalyanın 
kömUr ihtiyacını 

temin edecek 
(Baştarafı 1 inci sayfada) rin derhal açılmasını istemiştir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

baren mütareke aktedildiğini, Fin!.Gndi- Çemberlayn'in cevabı afkdeylemişlerdir. Bu içtimalar, İtalya-
7a hariciye nazırının, Helsinkideki İngi- Çemberlayn şu cevabı vermiştir: ya, A;~an ~m~nün,. tamamen ka-
liz elçisine bu sabah bildirdiğiııi söyle- Fin hükumetinin bize muhtPlif vesile- t~ r0 ı e t:.. ~ kö ~~l ve bu suretle 
miştir. !erle yardım müracaatında bulunduğu ~ !a:ı~n . ut n mur ~tiy~c~n te-

Çemberlayn sözüne devamla demiştir doğru değildir. Fin hükumeti bizden mını ıçın ıcab eden tedbırlerın ıttihazı 
ki: muhtelif vesilelerle malzeme ıstemiş ve mak~adile yapılmıştır. 

Britanya hükumeti, Finlandiyalılan, bu istekleri her defasında da i.s'af edil- Du!l Alman heyeti reisi elçi Clodius 
tecavüze karşı giriştikleri kahramanca miştir. ve İt~lyan heyeti reisi Gian.nini karş1 -
ve cesurane mücadelede ıntimkün olan 25 Şubatta Finlandiya hükumetine lıklı bir protokol imzalamışlardır. 
bütün yardımları yapmak hu.susundak L yaptığımız bir tebliğde arzu ettiği tak- Gaydanın makalesi 
arzusunu izhar etmiş ve Finlandiya tara- dirde kendisine asker de göndermeye a- Roma 13 (A.A.) - Gayda. bup;ün 
fından taleb vaki o'ur olmaz asker ve tnade bulunduğumuzu ve bunun için ha- Giornale d'İtalia'da yazdığı bir malka _ 
nıalzeme bakımından sahih olduğu bü- zırlıklar yaptığımızı bildirdik. F!nler, lede, Alman hariciye nazırı Von Rib _ 
tün menabii Finlandiya emrine tahsis e~- mevcud ahval ve şerait içinde,_ b;zden bu , bentrop'un Romavı ziyaretini örten es 
nıek üzere icab eden tedbirl~rl almıştır. t:ı apmamaya karar verdıler. rar -perdesini kaldırmaktadır. Gayda' 

Çember!.'lyn, müttefiklerin Finlandi- Finlandiyaya gönderilen malzeme divor k:!: 
yaya yaptıkları yardım hakkınôa da şu ...... u. a1eJ. • reısıerındcn Sir Aı chib,ı lcl Bu konuşmalar zaruri idi. Harbin ar 
w zleri söylemiştir: . Sinclair Sovyet taarruzunu tar.bih ve tık şıddetleneceği bir sırada Almanva-

Fin _. Sovyet harbı es~as.ında: Br't~n- Fin ord~ \: m_ıllelini ~~zımle yadcttikten nm niyetlerinden ftaly~nın do~dan 
ya hükumeti, Fı:an~~z hu~~;.etılc muş- 1 sonra Fmlandıya.ya g~nderılı>n malzeme rloğrı.ıvA haberdar olması ]Azımdı. Bnn
tereken, FinJandıya ı .ara. u ı yetli mik- hakkında neşredılen rakamların doğru dan bcıska iki mMtC'fik devlet, son ba-
tarda harb ı_nalzemesı ve her nevi leva- olup olmadığını sormuştur. . . zı enternasyonal hAdiseleri itina ile tet 
zım vermiştir <:Ukışlar). _ • Çemberlayn şu cevabı vermıştır: kik etmek mecburivetinde bulunu or-

Filhakika, Brıtanya hukU:meti, müte- Matbuatta intişar eden rakamlardan lardL · y 
cavize karşı kahr~anca yaptıkları mü- dolayı hiçbir mes'u1iyet kabul etmem. Knnu~alaT biltü A ft' 1 _ 

F" ı· d yalıla .. k.. B k 1 t . .. .b 1 n vrtıt>'* m-ese e cadeledc, ın an ı w ra mum un olan u ra. ~ arı ~eşre .. menın munası· o up 1€'rini ve- bunların baslırfl mevzu ofa.n 
bütün yardımı yapmaga tamamen amade olmıyacagmı hır muddet sonra kararlaş- h ht hed fl rl t d 1 bi lh' 

trn.i t
. (ş· bil w· ar n e e n ve evam ı r s'tt 

olduğunu beyan e ş ı. ıddetli a'kiş- tıra ecegız. ka· 1 1 rl · i t'hd f 1 i ~ 
1
. ~ ı mese e e 111 s ı a ev em şur. 

lar). sveç ve Norveç Al f ·· ı · · 1· · b' 1 manva ve talva. su hususta mu-
Çemberlayn, rnz erını şöyle bitirm~ şçı me u.s ardan Henderson şu suali t :ı.. ,_ ,_ 1 1 -.3 h . tur· A '"t~ !\." m1~ anıır ld. arbin esa!lll1 he-

tır: • . . so~_uş. · -r__ ne.fi l"f"r>Pn harbdPld sulh muahed~siın -
Finlandiva mılletıne şu hususta temi- Hukumet, L1JVeÇ ve Norveçin bitaraf- rl 

nat vermek isterim ki, bütün milletim, lıklarını hiçbir zaman bozmak tehdidin- Prı:::ıha iyi bf r sulh muahedesi akdE"t-
Finlandiyanın vcrd .ği kararrla. k<>ndisi- de bulun.madığmı bize temin edebilir mi? me ır. 
ne mlittcfikan scımpati beslemeKt~ ve i~- Çemberlayn şu cevabı vermiştir: 
tiJaya karsı mücadelede gösterdikleri ce- Hiçbir zaman bu memleketlerin bita-
saretten dolavı en derin takdir'erini ız- raflıklarıru bozmak i:stemedık. 
har ctmektecl'r. Bu dasitan bütün ciha- Müc:taki1 i ~c;i meb'u laı::dnn Mac Ge-
nın hafızasında ebediyen vaşıyacaktır.> vern demiştir ki: 

Mubalefe! şefinin beyanatı Birc;ok kimseler Finlandiyada harbin 
Ba"vekil Cemberlayn beyanatıre bi- sonuna crm0sinclen dolayı bahtiyardır

t irdikten sonra muhalefet şefi Attlee söz Jar. İngiliz milleti ekseriyetinin, Slalin 
alarak demistir ki: 1 ile Hitlerizmden mülhem olan hattı ha-

Finlandiyanm taarruza muk.;ı·:emzt reketin bütün namuslu insanların takbi
etmekte gö ter<liği cesaretin hayranıyız. hine maruz kal d ığı müta• ·11da oldu
Diğer taraftan muharebenin nihaye~ bul- ğuna kanaatimiz vardır. 
muş olmasından dolayı da memnunuz. Hore Be' isha, Çemb~rlavnrlen rinla.n
İngilterenin bu tahrik edilmeden vaki o- diyaya Fransız ve İn ,giliz kuvvetleri gön
lan taarruzun yaptığı hasan . amir iciıı derildiği ve Finlandiyaya kuv\·et göndc
Fınlandiyaya yardım etmesini taleb edi- rilmc.si vadedilmiş i.se c e Finlerin bu 
yorum (alkışlar). kuv·vetlerin Sovvet tnarruzunu defe h5.-

f talvarun haklan 
İtalva ~nu lrnt'ivetle tevid etmt~tir 

ld. mfhver sivasetfnin ve Alman - t -
t :: ıt ?n ittifakı:ıım ""ası olan yeni l-ılr 
Avnm"l tP•1d1infl.- ttalyanın meşru hak 
ve rnnn+'::>atleri Jıesaba katılmazsa, bu
mı ~,.,.,ı.~n olarnaz. 

f!i°•rnn bu kontı<:'!'Ylalf'llr E1<•1k 'h1r sami
mhrpf hıvası ve reıU~t bir 71hniyet i
rind"' c<>rPvan E>tml._tir. 

N evvol"'k Taymise !!Öre 
Nevvork 13 (A.A.) - Ribbentroı:mn 

Rom rı vı zivareti, Nevyork Times gaze~ 
tesi nınhı:ıbiri tarafından bir muvaffa -
'kive>t'"i7lik ~eklinde gösterilmektectir. 

Bu muh;ibir Alman hi!ricive na7.1 -
nnrn. ~li boş döndliğü s<iylentleceğini 

Eski harbiye nazırının tenkidlcri 1 dim olrnıvacawı kanaatine vardıkları 
1 d f 

vazıvor. 

Bi1ahare eski harbiye nazırı Hare Be- hakkında diin na a ye tara ınnan yapı- =-=============== 
li!"ha söz alarak, Finlandiyaya karşt sem-' lan beyanatı • . -1 edip cimiyeceğini sor- /"--...------------"" 
patisini ifade ettikten sonra demi.§tir ki: muştur. \.. T 1 Y A T R Q l A R J 

Finlandiyanın İngiltereden muhtelif Çemberlayn \'erdiği cevabda: 
vesilelerle insan ve malzeme h.tcdiği Daladyeııin ~öylediği sözleri kat'i o1a- Şehir tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında 
doğru değil midir? Bu hadiselerin fevka-I rak öğr~nificeye kadar hiçbir şey söy1-c- Ak~am saat 

2
0,30 da 

lade ehemmiyeti gözön.ünd.e tutulun~a. j memevi f Pr"ih rdPrim, demiştir. O Kadın 
hareket.,izliğin mcs'ulıyetinden tama- . . İstlklAl caddesinde komedi kwnında. 
men teknik mahiyetinde sebebler i1eri ı Yerlı malı kullanmak iktısad sa- Akşam saat 20,30 da 
sürülerek sıyrılmaya çalışmak a~macak va~mda şuura del3.1et eder. Herkes kendi yerine 
bir ~y olmaz mı? Ulusal Ekonomi ve 

Hore Belis.lıa bu mesele ve alelumum Arttırma Kımımu. 
Halk opereti. Bu akşam 9 da 

Finlandiya harbi hakkında müza'<erele-
( Pipiça) 

··rkiye Cümhuriyet erkez Bankası 
9 - Niart - 1!J40 Vaz:yeti 

AKTİF PASİF 

Knc;a: 

Alt•n . safi kilogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

71. 721.199 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk llra.51 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: san ldlogram 6.1308.337 
Altına ta~Til! kabil serl:ıeat 
dôvizleT 
Diğer döv· ... Jer ve ıtorçlu tllrin& 
batıyelerl 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte e~ll,.n evrakı nakdlJt 
karfilııı 
Kanunun s - 8 ınct maddele• 
rtne tevftlta.n hazine tarafind.all 
d .. t1 tediyıı.t 

Senedat Cüzdanı~ 
TİCARI SENEDAT 

Esham ve Tahvilit Cümam ı 
(Deruhd~ ~dllen enatı nat

A - (dlycnhı karşılıfı Esham Tt 
<TahT111t Uttbarl kıymetle) 

B - seroe.!t eshJLm Te tabvllU 

Avanslar: 
Hazineye ma ndell an.na 
Altın ve OOviz üzerin• 
TabvilA.t üzerine 

Hisse.darlar : 

1ıluhte6f: 

100.881.604.22 
12. 054.5DG,50 

l.84g.880,78 

212 8'.i8.85 

9.576.471,35 

65.027,05 

32.900.210,51 

158.748.563,-

18.206.398,-

231.515.334,88 

50.639.864-,36 
8.395.982,01 

3. 043.000,~ 
12.258,84 

7 .848. 773,40 

Yekt\n 

Lira 

114.785.991.50 

312.s3a,35 

42.541.708,91 

140.~42.165,-

231.515.SS4ı,8Ş 

59.035.846,37 

10. 909.032,2-t 
4.500.000,-

16, 455.163,53 

620.6D8.081,28 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

İdi ve feqalade 
Husu.si 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen evrakı natdtye 
Kanımun IS - 1 inci maddeleri 
ne tevtıı.:an b&%tne t&rafındall 
Tlkt te-iiya t 
Deruhde edilen euatı nakd17e 
baldyesl 
Xarfllıtı u.mamen altın olarak 
UA.nt.en tedavüle Tazedllen 
Ree.üonı mukabUl illftttn ted&. 
nzed. 

Türk Liruı Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altma tatıTill bbll do'1sler 
Diler döv.ı.Slu T• alacatlı tıırtna 
baklyelert. 

Muhtelif: 
/ 

·. 

Lira 

15.000.000,-

4.217 .134,2ıl 
__!. 000.000,- 10.217 .134,25 

158.748.563,-

18.206.398,-

140.542.165,-

17.000.000,-

HB.500.000,- 306.042.165,-
117.942.923,44 

8.986,82 

1 
41.083.826,79 41.087 .813,61 

130 .308.044,98 

.•\ 

Yeliıı 620.598.081,28 

tıı..r..: İıkcnato ltadtU % 4 Altın üzerin• % 3 

Sayfa l r 

r--A-n_k_a_r~a-... -~~o-rs_a_s_ı_ ...... ı Ş • F 
Açılış • Kapanış 13 l\lart 940 Fiatlan 

Lol'dra 
Hew_Yorlı 

Parı. 

Mtlano 
~nnH 

Anuterdam 
DrUU.l 
Atına 

Bof1a 
Jıladrtd 

Budapett.ı 

Blllın; 
Belgrad 
Yokohama 
8tokholm 

ÇEKLER 

I Bterlln 
100 Dolar 
100 Fran 
100 Liret 
100 İsT!Ç. J'r. 
100 Florin 
ıoo Belııa 

100 Drahnıl 
100 IAva 
100 Peçeıa 
100 Penı6 
uıo ı...1 
100 Dinar 
ıoo Yen 
100 ineç ıtr. 

• 
Açılı,_Kapanıı 

5.21 
130.19 

2.9726 
6.9925 

29.105 
69.1611 
22.0075 

0.965 
1.6225 

13.36 
23955 
0.6275 
3.1375 

31.72 
30.8275 

-Esham 'H tahTlllt 
l!!rganl 
Sivas _ Erzurum I1 

19.97 
19.44 

······ri"ö.i<"i"ö·~···ii~1~-z···c;9ına;······ 

ULMU 
v 

GRi 
~Y J, O. G. Yazıyor: 

Ek.~erlya okuyoruz. Tedavi gören Haçlar 
V3\tmış fakat, ALLCOCK yalosından bah. 
sedl11nce, Jmt.'iyen milb:ılnğa dt'ğildir Bir 
zat ak,am tat.bik ettiği bir ALLCOCK yatı. 
sı, bir cece zarfında. tesirini göstererek ta 
devamlı .sıcaklık: tevlld ederek ai't'ıyan mı.
hallı tt'skln etmiştir. 

ALLCOCK, romatizma, luJllr 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile şıfayab olmuşlardır. 

AT.LCOCK yakılarının tevlld ettiği sıhht 

sıcakuk. OTOMATİK BİR MASAJ gibi he -
men ağr1yan yerin etrafını kaplar. ALL
COCK yakılarındaki kınmzı daire ve kar
tal resl:nli markasına dikkat ediniz. Ecza_ 
neleı d e 27 buçuk kuruştur 

(J,.>lmıan Hekim) 
Divanyolunda 104 numarada '1C'rgün 
hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 .. 

r. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 
Carı Hes ıplar 
İKRAMİYE PLANI 
ı aded 2000 liralık - 2000.- lira 
8 .. 1000 • - 3000.- J') 

6 > 500 • -= 3000.- > 
12 ll 250 ll - 3000.- J') 

40 • 100 ll - 4000.- > 
'15 > 50 , - 3750.- ll 

tıO • 25 > .,. 5250.-- > 

Keşideler: 1 Şubat, 1 l\layıs, 

1 Ağustos, 1 İkinciteşrin taTib. 
(erinde yapılır. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen se!M!llk Teminat Klıa 

Samatvada Arabacı Beyazıd mahallesinın 

Kocamustafapaşa caddesinde 252 numaralı 

evin ıcarı. 
KAğıthanede Sünnet köprüsünden Ça~lrynn 
köşküne kadar uzayan sahada çayırın ıcarı 
Balmumucu çiftliği müştemilatından önil 

Büyi.lkclere ca.ddesl arkası Dervlşbey çiftliği 
hizasındaki arazi lle nıahdud 9600 metre 
murabbaı tarlanın icarı 

Beşiktaşta Cihannüma mahallesinin Çırağan 
cadrleslnde 2/82 numaralı arsanın icarı . 
Beşikt::ışta Cihannüma maha11esintn Çlrnğ:ın 
caddesinde 1/82 numaralı arsanın icarı 
Dolma!>ah<;e sarayı karşısında Bayıldım 

b!J.hçeslndeki dut mah.!ulü 
KM·ıthanede dere boyundaki mesıre mahalli 
ne kahve ocakları 

kira bedeli miıddetl 

Llra Lira 

90 7 ı 

800 68 3 

15 4 3 

150 34 3 

186 3 

125 10 

290 , 
Yuk:ında yazılı gayrlmenku11er hlzalarmdaıd mub::ınımen bedelleri üzerinden ayn ay 

kiraya verilmek üzere açık a ttırmaya konulmuştur. İhale 25/:3/ 949 Pazartesi günü s 

on dörtte Defterdarlık mnıi emlak müdürlüğünrıe toplanacak komisyonda yapılaca 

Taliplerin hizalarında iösterllen muvakkat temlnaUa muayyen gün ve .saatte komisyon 

mür~c::ıatları . d816ıı 



iZ Savfa 

... !.i!"- .• . . j;. . ~ t • t!' - •• 

AN f 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA SOGUK 

ALGINLIGI 

•e btitün ağnlarını derhal kemer. 
Lüzumunda günde 3 kqe alınabilir. 

DE 
Yeni çıkan plaklar 
Nedime Birses 

270345 No. Bakmaya doyama..:ım 
Salına salma gelir 

Hayriye Dev:riş 

• Y ekde ıarkıeı 

270348 No. Su gelir ktttüğünden 
Çatal çama kurıun attım 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
Belediye Sular idaresinden: 

İdaremi1• ltı.ıunıu olan matbu nrak fe defıerltr kapalı. zartla · · münakasa7& to • 
nalmu.,tur. 

1 - Bu hwıus için tanzim edilen tarklarnt idaremiz lnuım tetutln<Mn paraam .>la
m a.lınablllr. Ve nümuneler aynı HrYJ.ate görllleblllr. 

1 - Talipler §9.rtnameye ıöre haıarlı~caklan tapalı zarflarmı ihale ırünü ola.il 25 
~ 1040 Pazane.ı ılinil sa.at ıc ya tadar Ta.ul.mde.kt idare m.ı-kezinde mödtlt!Qe 
ıtı'melldirler. Bu .saatten sonra ıetırllecelt .1&rt\ar kabul edllmiyecekUr. c11116• 

EKZAMiN·· 
Ekzemanm ftlcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

SON POSTA Mart 14 

. - . . . . : . "'" . . .. 

Saçlarınw dökillmn~n. lte~uen -
mekten korumak için muhakkak Ma _ 
Jik saç ekslrini kullanınız. Derhal te -
slrtni gôrür.ııünüz. Saçları büylltt\r, 
köklere yen! hayat v~ri:r. Blr t.c!ilbt • 
den sonra neticeye hayret edeceblni.z. 

1 LiRA. 
idrar tam tabW 

Beyo;'.'{!undıt Ağ11camli karşısında 
yeni açıhtn Kimya LAbortttuarında 
h ·ıu kol'•Vlık olmak Of.E'lre y1tlnız 
(PAZARTE~l) günleri BJR LİRA Uc· 
r t1e idrar t tın t h.l.ıl yapılmaktadır. 

,---------------Dahili konf•ru alikadar eden en 
güzel ve fık m~bUyalar ve bil -
hassa yatak, yemek, çahşma oda_ 
ları ve salon takınılan, Briç 07u.nu 
için Amerikan mobilyaları, her 
yerde-n müsaid tartlar ve ucuz 

l llAKER (;:~~· Hııyden) 
l\lağ'azalarında bulacaksınuı. ' , Tokat AslJye Hukuk BAkJmliflnden: 

TokaL hazine vek.lli t.&rafından İstantıul 
Beyotıu Tarlabaşında Çukur sokakta No. :u 
evde mukim aslen Tokadın Çilehane mabal. 
le.sinde::ı Keçeci o!ullarından Hacı Kirko.r 
otlu vereBelerl, otullan Karabet, Kltam, 
anası Terez, hemşiresi Enls aleyhlerine a.ç. 
tı#ı davada Tokadın Cih ırölii mevkilnde blr 
kıt'a bahçenin üçte iki b1ases1 ~ Dabakha. 
nei cedid mahalle.sinde bir kıt'a bahçe lle 
aynı mahallede ma.a mftttemllA.t bir bab ha. 
neyi iayrt kanuni namlarına lntlkal ettire_ 
rek Hafız Bekir oıtlu Nurlye feraten sattık. 
ıarı cihetle mezkill' üo kıt'a gayri menkulA.t 
bedelleri olan 90 madeni Ura lle 335 sene!l 
Mayıs ayından 19:Z6 sent.ll Mayıa &1llla ka. 
dar lşğal eyledlklerl mftddete ald ecri mlsllln 
hükmen .tahslll taleb ve dna edlltn14, müd. 
deaaleyhlerin 1kametgA.hı ahlrt meçhul kal
dılındıı.n gıyaıblarmda. yapılan muhAkeme 
sonunda hazlne davası netlce ltlbarlle sabit 
olmadı~dan davanın reddine 8/12/938 t~ 
rlhlnd'!l 'karar v.erllm~ olduğu teb11I maka_ 

En iyi Dostum 

hkabll kabHl ıtıez \lr llatta satılmakta 
ılan bı radyı aruılan ~er evsafı haiz dlr 

tıs Parazffl•r• k..-.,. huaual alqeç 
.. 150 JatHron lamı rartll ıtOrDI\ 

kadran 
~ FWt"Ok•rtlt Of'ta tekerrOr 
!• HaHlı trlmara konda~ 

• Antlfadlng ve ton kontrol 
• MOstakll gruplu •aal 
• Harici HntraJlı opar16r 
ti Oktal tipinde lambatar 
• Çtktf lııudretl 4 vat 

Bir kerrt dlnlıylılı- ıuaaı Usıl ıdıcıhlnlz 

~~~~;e SAHiBiNiN 5E5i ~vm 
w~d!a 

Kapalı zarfla münakasa llAnı 
Belediye Sular İdaresinden : 

ı. 

İdart"mlze lU.zumu olan kırtasiye mallemeai kapalı zarf ile mü.nakasayt. konalmııftarı: 
1 - Bu 1§ için tanzlm edilen ıartname idaremiz levazım servisinden p&?MlJI oıarat alJ. 

nablllr. Ve nümuneler ayni !erviste JOırOlel:lllr. 

2 ·- Talipler şartnameye gör• ham'lıyacakları kapalı zarfların ihale iüntl olan Dl 
Mart/19.0 Paza.rtesi günü saat .ıs. e kadar Tak..iimdf'kl idal'e merkezinde ınGdGrlQl9 

"111111•••••••••••••••••••••••••••••" ml!la kalm olmak üzere il!n olunur. 
İ.,bo UAnın blr sureti mahkeme divanha_ 

vermelld1rler. Bu saatten sonra getlrlleoek zarflar kabul edflme-z. dtlS:t 

Kandilli Kız Lisesi Alım ve Satım 
Komisyonundan ı 

Cinsl Miktarı Muhammen 
l"latı X:, 

İlk temJnat 
Lira Kurllf 

tAclverd kumaş ıfO metre 876 f11 50 
Kand1Jll im; U.Seai mecean1 talebei~ lçiıı alın.acalt muhammen rı.t ve mlkt.arı 

yukarıda yazılı lA.eiverd kum&§& aid a~ıt. etslltmt l'llll/ 1940 da saat ıı di"- BeyofJu 
İ.stıklAI cadde.al 349 numarada L18eler muha.sebecllltınde yapıla.caktıır. tsteklilertn bu 
1tlm yaptıklarına dair 1940 yılı Tıoar•t Oduı vNilııa!ı vı ilk teıninat makbullarUe 
~lrllkte belll glln ve saatte lcoml.syona müracaatları (11140) 

1940 ISTANBUL 
~avla Şampiyon.uğu Müsabakası 
Dıvanyol~nda Çarşıkaptda T0RK1ST AN YUVASI Oazinoıunda 16 Mart 
~um~rte~~ saat 1 ı~ de başlıyacaktır. MQ1abaka1a ıtrmek anu edenler 

erg n vanyo unda Ç. E. K. Çocuk ktlt1lpbanes1ne mnraoaatla lıimlerlni 
kııyt ettirebilirler. 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme Komis
yonu Reisliğinden: 

Galata.saray Llse!inin odun Ye köınllr deposunun çatı tamiri 2804 
bedelle 15/31940 Cuma iünü aaat 15 de Beyotlu 1atıklll cadde.'1 No. ::sa da: ~Ul'U§ kef1t 
hasebeclll~lnde toplanan okul koı:nbyonuncrı açılı: eka!.ltmuı yapü ktu l.aelır Mu-

hk teminatı 211 liradır. aca · 

İ,itekllJerln Ticaret Odasının yeni yıl veııika.ı ilk ~mlnıı.t tna,_""uzu 
4 _. ...., ve en as BOOO Ura 

lık buna benzer iş Y.~ptıklanna dair ... o.nbuı Nafıa Mlldialll#Unden tudlkl.1 -
sf}tme gününden 8 iUn evvel alınm14 ehllyet v.mıı:aaııe blrlllı:te belll dıı ve saa: ~Ü 
geç~n komisyonda bulunmaları. 

Bu işe ald şartname, keıl! naair eualtları rörmek, ötrenmell v. il& ~' 1'&tttınak 
tstiyenlerlrı Galatasara1 LiselJi İdare.!lne nıttıuaaUarı. UOQ) U 

nesi11e tAUk edilmek !uretlle aynca il!n ediL 
mlştlr. 215/ 621 

ilan Tarif em iz 
Tet .Ut.un aant.ımı .......................... 

•ahile 400 W•f 
ıahile Z50 » 
ıahile 200 » 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 >> 

Muayyen bit müddet zarfında fu
ıaca mlktardıı llln yaptıracaklar 
ayrıca tensllatlı tantemJzden S.tUade 
edeceklerdlr. Tam, :ruun ve çeyrek 
sayfa Ulnlar için &Jn bir tarlte deıpif 
ed1lml4tlr. 

son Posta.'nın tJcarl 116.nlarına a.td 
ışıer için ıu adre.se müracaat ed,4.. 
melidir. 

iıarıcıhJl KollekUf flrket.I 
Kahraroanz1ı1de Ban 

Ankara ca.ddeal 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim .Ragıp Emc9 

SABl.PLEBL S. RcıSN> EMEÇ 
A. ~ UIAJC.LIOIL 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ildnları 

Ba.pnüdürlükle Beyoitlu ve KadıköJ Vakıflar Müdürlllklerinde münhal (16, H n 10) 
lira. asll maa,rslı b~ memuriyetle (10) llra maqlı Şlle Vakıf orman clbayet memarlotıma 
ve Vakı1 paralar müdürlüfünde şehri (llO) lira ücretli muhasebe memurluğuna müaa.. 
baka il• memur alınacaktır, Mtilab&b imtihanı 22/ 3/ 940 Cuma günü saat H de Qem. 
berllta§ta Vakıflar Başmüdürlftğünde tahrırt olarak yapılacaktır. 

ist&klHerln otuz beş yafmı mftteoanı n ukerllkle aJA.kaları ve daire doktoı1tı1111l • 
ca yapılacak muayenelerlnd.e arı.zat aıhh17eler1 olmaması, lAakal orta mek:tebden m&,. 
zun ve memurin kanununda aranılan naafı hA.lz bulun.rnal!µ'l ve bu huswrta v~ 
dllek~lerlne aşaiıdakl ves1kalan batıam&ları lA:ı:ımdır. 

ı - Zabıtaca. mu.saddak htWlühal nraka.sı. 
2 - Mekteb şehadetnameal veya mueaddai: sureti. 
s - Nüfus hüviyet cüzdanı vera mwıaddak sureti. 
4 - 6X9 eb'adında dört fotoğraf. (lt91J 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
ı _ İdaremlz için kapalı zarf usulll• 1&.000 kilo ye.i alınacaktır, 
2 _ Eıcsiltme 16/ 3/ 9(0 Cumarteat ıtlnt saat 10 da Devlet Havayolları me7danmda 

kA.in 11mum müdürlük blna.sında t.opl&nacalı: komlsyonda icra edUecektlr. 
3 _ Muhammen bedeli 7.:ZOO Ura olup muvakJrat temlnatı 540 lira.dır. Bu p&za11 

nakid olarak vermek ıstlyenı.rtn Ziraat B-ınkfl-'ındakl 3667 sayılı h~ln c&rlmbııl 
yatırmaları lA.zımdır. 

4 _ Taliblerln idari ve fenni şartnamelerle mukavele suretlerini idareden alabillrleı. 
5 _ Talib olanların muayyen gün n saatte toplanacak komlsyo.nda huır bulun. 

malan ve ihale saatinden bir aaat enel teklif mektubls.rını komisyon riyaseti.ne y~ 
melet! IA.zımd.ır. Poat.ada vukubulaeak ıecıkmeler kabul edilmez. a:974ı. d88'b 

Türk Hava Kurumu lstanbul Şubesinden: 
' Kurumumuz yarduncı Uyelerl içl.n mahfuz nUmuneslne göre u500.00011 t&ne r0'1i~ JaptJ. 

rılaoaktır. Muhammen bedeli c8750• 11radır. 18/Mart/ 940 Per.şembe günU. saat on be.iti 
na.t mu.atık görültlrse ihaleat :yapllacalınd&n. tlı.llplerln yüzde yedl buçuk m~ 
teminatla birlikte Cataloğlundak.1 tube meri:ezlne müracaatları c1970• 


