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Finler. Anlaşmayı Derin Bir Yeis 
Ve Hüzün icinde Karsıladılaı 

Muharebe Durdu su L Hu N 

/,/. Tanncr 

Helsinki, 13 (Hususi) - Moskovada dün gece, sabaha kar
şı saat 2,30 da imza edilen sulh şartlan bugün öğle üzeri Hari
ciye Nazırı M. Tanncr'in radyoda söylediği bir nutukla Fin hal
kına ilan olunmuştur. Tanner son derece heyecanlı ve nutuk 
fevkalade hazindi. 

:\1. Tanner, sulh şartlarının, evvelce tekJ'l olunan So,-yet teklifle. 
rinden daha ~ok ağır olduğunu sö,yledikten sonra. sulh muahedesinin e
saslarını anlatmış, daha sonra üç buçuk ay devam eden harp vaziyetini 
hulasa etmiş, ve en nihayet şunları söylemişt; r: 

"Yardıma muhtaçtık ve n1ütema. • • • • • • • • • •-• • • • • ••--•• t 
diyen yardım istedik. Gönüllüler 1 • t 

1 geldi. Fakat. bu ktifi deJ:ildi. Onun t 1 $kan d •ı ft a V • 
M •• d f , _ 1 için, yine yardım istemeğe devam I i Yüksek 

MECLiSiNiN 
U a QG ettik. Komşularımız bize yardıma 

imkan bulamadılar. Devletlerinde ! 

1 
l'azan: Sadri ERTElfl 

Milli.?:! Cü:mhur:cisi İsmet İnö. 
nunun rıyasetı altında top. 

~nnıış olan Yüksek Müdafaa Mecli-
81• Yaptığı içtimalara nihayet ver. 
~tir. Bu münasebetle Başvekalctin 

k efkarı umumiyesine arzettlği 
netice milletçe hepimizi, memnun e. 
~ecek mahiyettedir. Yüksek l\füdafoa 
d Eıclisi, hükumetin ittfüaz ettiğ!. m:.ı
t afaa tedbirlerini yerinde bulmuş. 
ur. 

~lr gece sabaha karşı devletler!n 
he karıştığı. haritalann bir gün. 

~ lllüzelik oluverdiği, dostla düşma
;ı ayırmanın imkansızlaştığı bir dün. 
d 'da, Türk milletine rahat nefes al. 
k 12:cak, ona istikbale, emniyetle ba
k 8. ılnıek cesaretini verecek olan tek 
k U\rvet, ancak kendi kudretidir. Bu 
b Udrt?un iyi organize ctlilmiş olması, 
y~ kudretin milletin davasile yüzde 

6 
t hıtıbak halinde bulunması, onun 

r <ladetini beşeri zekiı, teknik imkt\.n. 
ear ye insan kalbinin ateşile garanti 
~~ .. olması bir millete yarının gü. 
il'\ günlerini beklemek, ona kavuş
k ak, hür, kuvvetli, mesut sulhünü, 
idendj kuvveti ile korur Türkiyeye 
ba~al bir vatan yaratmak imkanlannı 

Şetnıektedir. 

M Başvekaletin, Yüksek Mt:dafaa 
t :~ı kararları hakkında neşrettiği 
~ llğ, bize, bu güzel ;dealin yolu üs. 

de bulunduğumuzu, oudan as1a 
~~anıış olduğumuzu bir kere daha 
l.wrlattı. 

t BüYiik faciaların k.:?ndisini tarih
trı silrnek istediği an!arda nasıl mü-

cadele ett' ~ . . b'l ill i . . h t ıgını ı en m et mızın a. 
1lasınd ik" dır: a ·ı şınr her zaman canlı. 

...,,_, 
= 

(Sonu; Sa; 7; Sü 3) 

-------' ~~an ;~upları -, 

karol Hattının 1 

1 Tek Sembolü : 

1 ~=m~ !~.~.:z 
1 ~anyanın bir hudut şc · 

d 
radya'dan vazdı1:.rı b e· . t> 
ger tnektup, bugUıı 

sayfanuıdadır. 

İsveç Kralı, Finlanda~·a ~·ardımı ... 

Teddcylemiş \•e lsvcç, Fin milletine t Fa a ı ·ıyet_ s. 
kar ı menfi bir hath hareket ittiha7. l S 
ctmi~ti • Bh·lmç mnn c,· •el, Garp i 
devletleri, Finlandaya )ardım ede- $ Londra, 13 (Hualllli) J 
ccklerini bildirmişlerdir. Finlanda i Finlanda Hariciye Nazırı J 
askeri makamları, bu me cleyi ciddi S 
bir surette tetkik eylemişler ve bun. B. Tanner bugün matbuat S 
da bir zayıf nokta bulmuşlardır. Bu mümessillerine beyanatta • 
7.a:rıf nokta, yardım kıtaJa,.ının nakli bulurımufl ı·e Finlanda, / s- S 
meselesidir. Filhakika lı;kandinav "!" S 
memleketleri, Finlandanın "'<" Garp ver ı·e Non•eç arasında te. ı 
devletlerinin taleplerine rcd cevabı dafüi bir askeri ittifak ak- ı 
verince, Finlanda, mlitte-fiklcrin yar. di için derhal müzakerele- i 
dımınn gü,·enemiyeceğini miişnhcde t 
eylemiştir ve Finlanda hüki'ımetinin, l rill bcrşlıyacağını söylemi!J-
Fin kıtnJarının mukavemeti kırıl. • lir. ı 
madan sulh yapmayı tercih eyleme-

1
ı St'enska Cagbladet gaze· 

sine bu sebep olmuştur. Lesi, l sveçin, §imdiye kadar • 
Bunun üzerine dün gece nıaluın t 

sulh muahedesi imzalanmıştır. Kara. takip ettiği pasif siyaseti • 
rımı:r. birçok tefsirlere uğrayabile- tamir için siyasetine daha 
cektir. Bazı kimseler, ~onuna kadar müsbet bir şekil t'ermek ld-
mUcadelede devam etmemizin daha 
iyi olacağını söyli~·ecektir. Fakat hi. zım geldiğini anlatıyor ı·e 
:r:im bugiinkü hedefimiz şu olmalıdır: onun için Finlanda ile as-
Memleketin yeniden iman ve sulhün keri bir ittifak akdi lazım 
takviyesi. Bütün gayretlerimi:r:i bu geldiğini ilaııe ediyor. 
hedef üzerine toplamalıyız. Maziyi 

(Sonu Sn. 6 Sü: 4) 

Hisalir Generaller 
lngiliz ve Fransız Hava 
Kumandanları Dün 

Gece Beyruta Gittiler 

eneral Sir 'H'illiam G. S. JJlitclıel, Orgeneral 
. Kazım Orbayla beraber... Yazısı (7) nci savfada 

Dünyadaki 
Akisleri 

:..-o--' 
Almanlar, Bir Zafer 

Kazanmış Gibi Sevinç 

izhar Ediyorlar 
Londra, 13 (Hususi) - Bü

tün dünya Finlanda sulbü ve 
bunun tesiratı ile meşguldür. 
İngiltere Başvekili Mr. Cham
berlain bugün sulh akdi habe-
. · A a Kama a ildir. 

dikten sonra şu sözleıi söyle
miştir: 

Chamberlain'in sözleri 

"- Britanya hükumeti, Finlan. 
dalılara, tecavüze karşı giriştikleri 
kahramanca ı.-e cesurane mücadele. 

~ c.:-~ ~---1 

----,, _ l ot-----· 
,,,:..Repola~ l> -----~ 

"'urn'ies o ~ 
' ~ 'X-.----t 

!tl oskova sıdh muahedesinin tatbikil.e hasıl 
olcuı ı·a:iyeti gösterir harita 

de mümkün olnn bütün yardımları ı--

yapmak hususundaki arzusunu izhar 1• 1 B • M •ı A k • 
e:m~ş ve Fin landa tarafından talep ta ya 1 r 1 yon S e r 1 
vakı olur olmaz asker ve malzeme 1 

bakımından sahip olduğu bütün mc. s·ı Ah Al d 
nabii Finlanda emrine tahsis etmek 
Üzere icap eden tedbirleri almıştır." 1 a tın a Tutuyor 

Chnmbcrlain, müttefiklerin Fin. 
landaya yaptıkları yardım hakkın. 

da da su sözleri söylemistir: 
"- Fin • ~ovyet hPr'bi esnasmrh 

Britanya hükum"ti. Fraıı"ız hükO 
(Sonu: Sn· 6: Sii: :!) 

Hindistan Nazırı Lord Zctlıı nd 

LONDRADA 
Bir Suikast 

-0----

Bir Hintli, Bir İng_iliz 

Generalini Öldürdü, 

Üç Lordu Yaraladı 
Londra, 13 (Hususi) - Bugün şar

ki Hindistan cemiyetinin içtiınaında 
mühim bir hadise olmuş. içtimada 
hazır bulunan bir Hintli, General Mı. 
kel O'Dayer'i kalbine bir kaç el si. 
llıh atarak öldürmüştür. Bu arada 
Hindistan Nazırı Zetland ile Lord 

<Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

· Roma, 13 (A.A.) - Façyo- miiş olan .ve genç sınıfları mensup 
lar ve Korporasyonlar Meclisi bulunan bir milyon askeri silah al. 

... ' tında tutmaktadır. Bu kuvvetler, 
Duçe de hazır bulundugu halde beynelmilel vaziyette husule gelecek 
bu sabah harp bütçesini tetkik tahavvüllere karşı koymıya v~ mil· 
etmiştir. Harbiye müsteşarı Ge- lelin istihsal kabiliyet~ni . mümkün 

. . olduğu kadar pek az ıhla! ttmeğe 
neral Soddu, bır nutuk ırat ede- medar olacaktır. 
rek bilhassa demiştir ki: Bundan başka diğer mühim asker 

"İtalya, mükemmelen talim gör. (Sonu; Sa: 7; Sü 1) 

Hall<ın Dilel<leri • 

Vali, Dün Mebuslara 
Yapılan işler Uzerinde 
Etraflı izahat Verdi 

1 stanbul !ti ebuslan, dünkü irtimada V aluıin izalıatım di11liyor 
Bu husustaki tafsilat (7) nci sayfamızdadu 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y atgıç 
30 Babam Beni Bir Emirle 

Vazifeden T ardetmişti 
• e 

AlmanJnrla. Anknradn yenı ve mu
vakkat bir ticaret anlasması için go
ruşme1er yapıldığı bıldirılmekt •dir 
Bu anlaşmada Almanvava halı ihra. 
cı iç•n de bazı konteninn'nr verllmesi 
istenilmektedir Bu m3k~atln halıcı. 

ene 
Ce 

Emor!iya adında 55 yaşında 
kadın torunu Seyyanı sürür ıçirer 
old ürmiışt u. -35-

Ahmet Rıza Bey, bu kouşmaaan 
kısa bir müddet sonra mebusan 
riyasetinden istifa etmekle, baba. 
ma bilfiil hnk vermiş oldu. Ve o sı. 
rada, babamla tekrar karşılaştıkln. 
n zaman, ben, yine yanlannday. 
dım. Ahmet Rıza Bey babama: 

"- Siz demişti, hürriyetin en 
makul aşıkısınız! 

Babam güldü: 
"- Fakat dedi, beıı onu <lell gı. 

bi severim!" 
Ahmet Rıza Bey, bu nükteye yi. 

ııe ciddiyetle şu cevabı verdi: 
"- Evet .•• Deli gibi seviyorsu. 

nuz. Fakat aşkınızı akıllı gibi izhar 
ediyorsunuz: Hürriyete de böyle a. 
şıklar lazım!,. 

Bu bahsi de, o müfterilere Ah. 
met Rızanın ağzından verilen bu 
cevapla kesmek çok yerinde olur 
sanının! 

B aba?lıın karentına cıatresın. 
deki vazifesinden de bir neh 

ze bahsedeceğimi söylemiştim. O, 
başında uzun müddet bulunduğu 
karentina müdüriyetinde, memle. 
ketin sıhhi bünyesine elinden ge. 
len her hizmeti görmeğe çalışmış. 
tır. 

Ben, Tıbbiyeden çıkınca, • mek. 
tepteyken siyasetten mimli oldu. 
ğum için • derhal Rumellne gön. 
dcrilmiştim. 

Bu vazifeye gönderilfşimden bir 
sene sonra, dairei sıhhiyede mü. 
sabaka imtihanı açılacağını işittim. 
!zin alarak lstanbula geldim. Ka
rentina dairesinde, tahrirl ve Frnn 
sızca olarak yapılan bu imtihana • 
babamın muhnlef etine rağmen • 
girdim. Neticede, muvaffak olarak 
karcntina kadrosuna alındım. Fa.. 
ka~ bu muva!fakiyet, benim için 
felaket oldu: Çünkü bu muvaffakı. 
yet yüzünden, gençliğimin en tatlı 
yıllarını, Arabistan çöllerine, Mek. 
keye, Ciddeye, Fizana gömdüm. 

Ben memuren, oralarda dolaşır. 
ken, nişanlım tstanbuldaydı. Hem. 
şirem de yine Istanbulda, ve ölüm 
halinde hastaydı. Fakat, benim ızJn 
zamanım, bir türlü gelmek bUmi. 
yordu. Halbuki, çok sevdiğim kar. 
deşimi, ve nişanlımı görmek arzu. 
su, içimi, Arabistan çöllerinin a. 
teşinden fazla yakıyordu. Hususi 
~tte müracaatlar yaptım; izin 
istedim: Kimse umurlamadı. 

Resmt surette müracaatlar yap.. 
tını: Yine aldıran olmadL Nilıayet 
bir gece, iyice tütsülenmiş kafamın 
arttırdığı bir cüretle, işi gücü hıra. 
kıp vapura atladım, ve kaçak ola. 
rak tstanbula geldim. Benim geli. 
şimden beş gün sonra da zavallı 
knrdcşim toprağa düştü. o sırada 
bir gün, yeniden işime dönmek ü: 
zer Galata rıhtımındaydım. Sıh. 
hiye gardiyanı Ahmet ağa yanıma 
sokularak elime resmi bir zarf tu. 
tuşturdu. Ayak üzeri, açtım ve şu 
cümleleri okudum: 
"- Bila mezuniyet terki vazife 

eyliyen Doktor lbrahim Kamil , 

tarafından mürahhas olarak tnyin 
edilmişti. O zamanın Türkleri eli 
bıçaklı, beli kuşaklı. şalvarlı, iibn. 
ni sarıklı, ve çarıklı tanıyan Avru. 
pası mallım. 

lanmızdan hır heyet Anlcaray3 git
miştir. 

Emorfiyanın kızı, Epistratya . 
hap ısmınde bır Turk'e birleşmiş 
bir çocuk doğurmuştur Annesi kı 
na bir Turktin kızım beslememesi 
ve bir Tiırkten doğan kızın aile!e 
ıçinde yer almasının do~ru olmadı 

Babam bunu bildiği için, o se. 
yahate çok hazırlıklı gitti. Ve be. 
raberinde, bizim tahayym ctrkle. 
ri klık, ruh ve hüviyette olma. 
dığımızı isbate yarayacak birçok 
vesikalar gbtürdü. Fransızca pro. 
paganda broşürleri bastırdı. Ve o. 
rada birçok konferanslar verıp nu. 
tuklar söyliyerek, hakkımızdaki o 
ezeli ve batıl znnları tashihe çalıs
tı. 

Zaten Ahmet Mithatın en si. 
nirlendiği şeylerdPn birisi de Av. 
rupalılann hakkımızdaki o telılkki. 
!eriydi: Bu mevzu açılınca, milli 
bir isyanla şahlanır: 

- Körler ... Diye hnykınrdı. 
Hatta, Avrupadan gelen tanın. 

mış seyyahları evine davet eder 
onları medeni bir millet oldu,i!u.' 
muıa inandırmağn çalışırdı. Bu 
davetlerden, çok lehimizde intıba.. 
larla aynlan o seyyahlar içinde, 
tanınmıs muharrirler de vardı. VP. 

o muharrirler, birçok Fransız ga. 
zetelerinde, Ahmet Mithattan sev. 
gl ve saygıyla bahsetmisler, Tür. 
kiye lehinde neşriyatta bulunmu~ 
lardı. 

Ahmet Mithatın bu suretle mi. 
safir ettiği seyyah1ar arasındn, 
Madam Gülnad Dölebedef adında 
bir Rus kadını da vardı. Hem bir 
Rus ceneralinin refikası hem d,. 
tanınmış bir Rus muharriresi olan 
bu kadın, evimizde aylarca misafir 
kalmıştı. Sonra da, bu müddet zar. 
fındn memleketimize iyice bai?lan. 
dığı için, Türkl ed n ayrıl mam1ş 
bir ev tutarak 1stanbu1a yerJeşmfş, 
ve babamdan, kendisine Türkçe öğ 
retecek bir muallim istemişti. Ba. 
bam, bu vazHey:i İkdamcı Ahmet 
Cevdete verdi. M'ükemmel Tatarca 
bilen bu Rus kadını, bir sene için. 
de mükemmel Türkçe de öğrendi. 
Hatta, Türkçe eser yazmış olan ilk 
Rus kadını da, sanırım ki odur. 
Uzun müddet burada yaşıyan bu 
kadın, kendisini almaya gelen ko. 
casile birlikte memleketine döner. 
ken, İkdamcı Ahmet Cevdetl de, 
yakın akrabasından güzel bir kızla 
evlendirdi. Giderken: 

Alman'dr, piyas..ılarımızdan derı, 
yapak. susam fındık mübayna Pt

mektedirler Bu mallcırı stok haline 
getirerek scvkedecek!E'rclir. Stoklnr 
için. şehrimizde iki dPpo kiralanmış
tır. İngilizler de. A1manların yapmnk 
istedikleri stoklara karşı tedbir al. 
maktadırlar. Şehrimizde İngiltere 
~~mına çalı.şan firmalara Almanya 
ıçın top1anacak malların, İngiltere 
hesabına toplattırılmclSl ic"n emir ve. 
rilmiştir. Bu suretle pivnsalarımızda 
ehemmiyetli Öir rekabetin başlayaca. 
ğı tahmin edilmektedir. 

İngilterede bulunan ithalat tacirle
rimiıden bazıları dun sabah şehrirnı
ze donmüşler ve İngılterede Türk 
mahsullerine rağbetin arttığını, İn
giliz müesseselerinin piya~alarımızıa 
her türlü madde üzerinde büyük iŞ
lere girismiye hazır olduklarım söy
lemişlerdir. 

l\layı ta Demir Gelecek 

l'umlturiyel'in dünkü mufwl:emesinde karar llinlcnfrken 

at u t rı 

Gazetecilerin ecziyesi 
T alehinde Bulunuldu 
Son Telgrafın Beraetine Karar Verildi, 

Cumhuriyet Davaları Müdafaaya Bırakddı 

ı nı anlatmış ve demış ki: 
"- Scyyanı boğ, ben onu gizlic 

gömerim.,. 
Epıstratya, çok scvdıği kızını boğ 

mıyacağını sciylemiş ve kızı mütem 
diyen annesinden uzak bulunclu 
ya çalışmı~tır. Fakat bir gün nesıls 
evde yalnız bıraktığı kızını, eve do 
düğü vakit ölü olarak bulmuş. An 
nesi, torununu öldürmediğini ve y 
deki sürür şişesini kızın ağzına göt" 
müş olması ihtimalinin mevcut o 
duğunu söylemiştir. Nihayet hadise 
zabıta ve adliyeye intikal etmiş, ma 
kemeye verilen torun katili kadıTl 

J 

müdafaasını da bu şcki1de yapmıştır• 
Dün Ağırceza mahkemesi, torunu" 

nu öldüren ve bugün •am 54 yasın" 
da olan Emorfiyamn idamına karat 

Afrod."t . davası dolayı!';ile ga:r.eteler aleyhine açılan davalara dün de. vermiştir. Fakat bu öldürme hfıdise.
\•am ~dıldı. Cum.huriyet aleyhine açılmış ve tevhit edilıni olan dııvola. sir \ dini hissiyatın rol oynadığı göı 
~~ d~nkil cel.~e:ın~e suçlu s~nılan Cumhuriyet gnıctcsı ncsriyat miidii- önünde tutularak ihtiyar kadın halt .. 
ru Hıkmet Munıf ıle muharrır Peyami Safa, Saliihaddin Güngör ve bu kındaki ölüm karan hafifletilmiş, <>
gazetenin Ankara .muhahiri l\fekki Sait ve davaya miidnlıil sıfatile gi. tuz sene hapse lndirilmıştir 
ren Konyalı İbrahım Hakkı ile avukat Ethem Ruhi hrızır h 1 1 1 Emorfiya mahkemeden çıkarken: 
Sıı 1 1 "'d f.. k t u unt 11 nr. ''Allahım b · ff t' d i t' • ç u arın mu a ıı avu at rfan Emin de celseye bilahnrc i tirak etti. enı a e ... cm ş ır. 

Celse açılınca Konyalının avukatı, buat kanununun 27 ve 30 un u · -o-
başının üşüdüğünden şik~et ederek maddeleri dela!etile, Ccz~ kan:. lkhsat Vekilinin Tetkikleri 

Amerikadan Eksebitor "apurıle ge
len malların ·evrakı tüccarlara v<.>ril
miştir. Gelen malların gümrüklerde 
muamelesine başlanılmıştır. Demir 
Limited şirketi tarafmda'l Amerik~
ya ısmarlanan demirler, ancak 15 
mayısta limanımıza gelmiş olacaktır. 
Karabük fabrikası da yalnız pik de
miri imal ettiği için piyasamızın ih
tiyacını temin edemiyecektlr. Bu iti
barla, muvakkat bir demir kıtlığı his 
solunabilirse de b•ınu karşılamak 
maksadile eski köprü 'dubalarının ve 
mevcut hurda demirlerin Karabüke 
gönderilerek piyasamıza mal y"tışti-
1'.ilmcsi temin edilmiştir. Bu demirler 
Amerikadan demir gelinciye kadar 
işimizi görebilecektir. 

mahkem: salonunda açık duran nunun 273 ve 482 inci m:ıddele- lktısat Vekili Hüsnü Çakır, diiı1 
pencerenın kapatılmasını istedi. Pen. rine, p e y a m i Safanın yine Sumerbank lstanbul şubesine gidere..li 
~e~e kapatıldıktan sonra Mekki Sa. matbuat kanununun 271 30 ve 35 in- bir muddet meşgul olmuştur. 
ıdın sorgusu yapıldı. ci mnddeleri delfiletıle ceza kanunu. --o.-

Çivi yapmıya yarayan demir tel 
piyasamızda kalmamıştır. Çivi foh. 
rikaları mayısın on beşinde gelecek 
olan tellerin vüruduna kadar fabri
kalanndaki i ]eri tatil etmislcrdir. 
İtalyan fabrlkalan piyasamız~ ma. 
mul çivi göndermektedir. Bu çiviler, 
zelzele mıntakasına gönderilen eski 
çivilerin yerini tutmuş ve piyasad& 
çivi buhranı husule gelmemiştir. 

Tersanelerde Vapur 

inşa Ede ileceğiz 

JJ/ ekki Saidin ceı·abı nun 79, so, 480 ve 273 üncü madue. Deniz 'farifc)eri Değişmedi 
lddianame okunduktan sonra 1\lelt. lerine ve muhabir Mekki Saidin de Liman tarife komısyonunun dcn1ı 

ki Sait dedi ki: matbuat kanununun 27 30 uncu mad nakil vasıtaları tar-fclen uzerinde 
"-İddianamenin suç saydığı cüm. deleri delaletile ceza k~nununun 473 yaptığı tetkikatı muhte.vi rapor. durı 

lc!lcr henlın deği4 Nnsuhi &yd~:mn. ve tfillincL.mnddelcrln ızöro..-ct.ooaL, Ankara •a_gonderılmıştır 
dır. yerlerini istedi, suçlulardan tecil edıl- reıer lbka cdiim şt r . 

Müddeiumumf, Konyalının raporu miş mahkumiyetleri olanların da ce. 
ile kitap toplattın1n- mı? Tarzındaki zalarının aynen çektırilmesıne karar POLİSTE : 
bir sözü }\akaret sanıyor. Bu ki ta hın, verilmesini talep etti. -- - - -
Konyalının raporu üzerine toplattı. Bu uzun mutaleanın beyanı sıra. Kendilerine Polis Siisii 
nldığı inkar edilebilir mi?,, smda maznun sandalyesind~ oturmak Vermi ler 

Mekki Saidin, huliisıısmı yukarr. ta olan Mekki Sait, Peyami Salaya 
ya aldığımız sözlerinrlen sonra boyuna kolonya veriyor. ve biraz u. 

' maznunlann avukatı davaya müdahil zakta kalan Salahaddin Güngor de, 
Sifatile giren Konyalının arzuhaUnin, kolonya istemek ıçin Mekki Saide ı. 
henüz tebliğ edilmemiş oldu~unu, u. şarctler yaptığı halde Mekkı Saıt go-
sulc ait bir noksan bulundu~u cihet. rcmiyordu. Muddeıumuminin beyana 
le, bunun tamamlanmasını istedi. td. tını aynen yazmakta olan avukat da 
dia makamı, bcna lüzum olmadı(!ı mü eli yoruldugu ıçın beyanatın yarısı. 
tnleasında bulundu. Bu arada MckKI nı Mekki Saide yazdırıyordu. Niha. 
Sait, vazifesinin Ankarada olması yet bakim davayı :.n marta talik et. 
dolnyıslle duruşmadan vareste tutul- mek istedi. Avukat İrfan Emin, 23 

Sahte hiıvıvet varaknsı ku1lana 
rak kendilerine polis sus veren vt 
Nezihe ısminde bir kadına musnllnt 
olan Abdurrahman ve Halit isminde 
iki kişi yakalanmıştır. 

"- Eğer, diyordu, Avrupanın 
hakkınızdaki yanlış telakkisini öl. 
dürmek istiyorsanız, bol bol Ahmet 
Mithat doğurun!,, 

Zavallı Ahmet Mithat: Meml~
ketinin bugün kavuştuğu mertPbe. 
yi görebilmek uğrunda, kim bilir 
neler verirdi? 

Ahmet Mftbatın o sıralardR, 

Mtinakalat Vekili Ali Çetinkaya, 
muhtelif işler üzerinde beyanatta bu. 
lunmuştur. İngiltereye sipariş edilen 
yeni vagon ve lokomotiflerin bu se.. 
ne içinde te~llüm edileceğini söyli
yen vekil, feribot tesisatı hakkında 
da şu iıahatı vermiştir: 

masını tnlep etti. marta talik edilmesini istedi: 
Jlahkemenin kararı -İki avukatız, dedı, her birimiz en 

Hakim kararını, aynen şu şekilde az ikişer üçer saat müdafaa yapsak, 
zapta yazdırdı: ancak sözümiıziı bıtirebiliriz. 23 mart 

"İcabı dOşilnOldü: 84 numaralı iddiana- cumartesıye rastladığı için buncı fır. 
me ne açılan d!\vanın tarafları asıldan ol- sat bulabiliriz,, 
duğuna, diğer dAvalar ise matbuat kanu- Hiikim Halil de, celseyi 23 mart 
nunun 30 uncu ve Tilrk ceza kanununun cumartesi gunti saat' 11 e talik etti. 

Galatada aşcıl:k eden .Abduuah' 
man bundan bir miıddnt evvel Nezj .. 
he lsmınde genç bir kadınla 1an1şınıs, 
fakat kadın aşçıya yüz vermemiştır. 
Bunun iizerine Abdurrahmnn arka
daşı Halitlc. kendisine birer ahte 
hü\·tyet varakası tanzim etmiş. bun
ları Ncziheyc göstererek t--hdıt et
miştir. Dün yakalanan Abdll. • .. hmaıı 
suçunu itiraf etmiştir 

Odasında Yaralı Bulm du 
Pendikte, Gazipaşa cnrldı•si· .de bıt 

kahvenin üstünde oturmakta olan A· 
dapazarh Hasan oğlu ~1 vaş:nda A•i! 
odasında sol küreği altına bir şiş so
kulmuş oldui'!u halde ağır yaralı o
larak bulunmustur. 

memleketin en çok okunan 
muhar:r;ri olmasının muhtelif se. 
hepleri arasında, garip bir vakacı. 
ğm da küçücük bir ro1ü vardır: 

482 nci maddelerine istinaden aeıldığına Son Telgraf beraei etli 
ve mOştekl İbrahim Hakkı Konyalının şi
kAyetnameslnden sonra tnhrlk edilen 84 Yine Afrodit meselesinden Son Tel 
numaralı ddvaya alt iddianame ve istida graf aleyhine, Necıp Fazıl Kısaküre. 
sureUnln maznuna tebliği, 6-3-940 tarihli ğin yazısından dolayı açılan davaya 
celsede ceza usulü muhakemeleri kanu- da dün devam edildi. 
nunun 344 ve mOteaklp maddelerindeki Muharrir Necip Fazıl müddeiumu. 
hOkOmlcrc istinaden tensip edildiğine ve miyı tahkir etmediğıni soyledi. 
bundan evvcl Tan gazetesinin Yeni Sabah İddia makamı. yazıda Hikmet Ona. 
aleyhine açtığı dtıva De Yeni Sabahın Tan 

İfade veremiyecek kad:ır mc('alsi2 
olan Atıfın arkasındaki şiş, Kartal 
hüktımet doktoru tnrflfırdan da çı. 
karılamnmıs. ancak Havdarpaşn has· 
tahancsinde uzun c;tirPn bir amcliya· 
tı müteakıp cıkarı1al-ıilmıştir. }.tıfı o .. 

meclisi umun sıhhiye kararile tard 
edilmiştir!,, 

Beni o gün, bu karardanziyade, 
bu karann altındaki mühürıi ve 
imzayı görmek şaşırtmıştı. Çünkü 
o mühür ve imza, Ahmet Mitlıatın, 
yanL. Babamındı! 

Ahmet Mithntın satıhk kitapla. 
rının deposu, çiftliğinde sureti mah 
susada yaptırdığı iki katlı kargir 
bir binaydı. Matbaada basılan for. 
malar, bu binada toplanır, v~ Alı.. 
met Mithatın ablası Şerife Hanı. 
mın nezareti altında, kırılır, yapış. 
tırılır, kaplanır, sonra da. lüzum 
göruldükçe, Sirkecideki su deposu. 
na götürülür, satılırdı. 

"Feribot işi, biri gemiler, diğeri 
bu gemilerin yanaşma yatakl:m ol
mak üzere iki safhayı ihtiva etmek. 
tedir. Gem.ilerin şartnameleri hazır. 
lanmış ve münakasaya çık~nlmıştır. 
Feribotlar kömürle işliyecek, yolcu. 
!ardan başka kamyon, l')tomobil vesn
irc de nakledecektir. Gemilerin yana
şacağı yataklardan biri Sirkeci rıh. 
tımı, di~erl Haydarpaşa ile Kadıköy 
arasındaki koyda inşa edilecektir. Bu 
husustaki ihale işi yakında neticelen. 
dirilecektir. 

~nzctcsl aleyhine açtığı mütekabil dtıvada tın tahkir edildığinı ve suçluların 
lsUda surcUerinln maznunlara tebliğ edıl- matbuat kanununun 27 ve 30 u:ıcu 
mest tensip olunarak 0 şekilde muamele maddelerine göre tecziyeleri icap et
yapılmış olduğuna ve ara kararına nı- tiğini ve Ethem lzzet Benicenin mü. 
cu edilmesini muhik gösterir herhan~I bir eccel iki sabıkası da bulunduğunu 
o;cbcp mevcut olmadığına göre Konyalının soyledi. ve bu cezaların cfa in!nzını 

da arkadac;ı Reccbi,n voraladır,rı anla· ı; 

Şllmış ve Recep yakolanm1ştır. 

Memlekete birçok küçüklü bil. 
yüklü hastahaneler kazandıran, ve 
koleraya karşı büyük bir mücadele 
açarak muvaffak elan Ahmet Mit
hatm memuriyet hayatındaki dü
rüstlüğü hakkında en isabetli fik. 
ri, bizzat mağduru }aldığım bu hô. 
dise verdirebilir sanırım: Ben bu 
cezaya müstahaktım: Fakat beni 
amir olarak işimden kovan, sonra 
baba olarak bağrına basan o dürüst 

ve müşfik Ahmet Mithata kar~"l 
duyduğum sevgi v~ saygı, o hadi. 
seyle biraz daha kökleşmişti! 

imdi bir parça da bidiğim 

ve hatırlıyabildiğim kadar, 
Anmet Mithatın Avrupalılarla o. 
lan temaslarından bahscdeyi.n: 

Ahmet Mithat. saltanat de"~n. 
de Stokholmde açılan Müstesrikin 
J·onı?rcsinc hukiimeti Osmnnive 

Harbi umumi ilan olunduktan 
sonra, bizim çiftlik asker işgali al. 
tına girdi. O sırada, bir gün ku. 
mandan beni çağırdı, ve: 

(Devamı var) 

Şehinşah Peh1cvinin 
Yıldönümü 

İran Başkonsolosluğundan: Ala
hazretl Humayun Şehinşah Pehlevi 
Hazretlerinin doğum yıldönfimüne 
müsadif \() mart 1940 tarihinde İran 
Başkonsolosluğu vekıli İran koloni
sinin tebriklerini saat 10 ile 12 ara. 
sında kabul edecektir. # 

Haliç Vapurlan 
Haliç vapurlarının vaziyetini tet

kik eden komisyon, bu vapurların De 
nizyollan idaresine devri'li kararlaş
tırmıştır. Komisyonun kararı Müna. 
lrnl"' VPkalPlinP nr7.roilml!rtir 

İstanbulda her türhl gemi inşaatı. 
na kifayetli bir tersane tesisi, mevcut 
vapur tamirhanelerinin ıslah ve tev
sii etrafında teşebbüsler başlanmış
tır. Çetinkaya, beyanatı .sırasmda 
İngiltereye sipariş edilen yeni \'apur
lar için Svan Hunter firm:.ısile fenni 
şartların son şekli iizerjnde cereyan 
etmekte olan müzakerelerin anln,ma 
ile neticeleneceğini tahmin ettiğini, 
yeni vapurlardan dördünün Karadc. 
niz seferine elverişli büyük gerr. "ler 
olacağını, diğer altısının Bartın. Ay. 
valık, Bandırma. Bozcaada hatlarına 
işliyecck tipte intihap edildığini be
yan etmiştir. 

v~~ilin beyanah!'1dnn öğrenildi~i
ne gore, mevcuda tlavetmı f stanbul. 
da, Ankarada. İzmirde, Adanada, E
lfizığ ve Erzurumda hgva telsiz istas. 
yonlannın faaliyete geçirılmesine ça
lışılmaktadır. 

Ankara radyosunun fstanbu!da ya
pılacak tesic;atla na'ltli tetkik edil. 
mektPdir. Tetkıknt müsbet netice ve. 
rirse İstanbul radyosu çalıştırılacak. 
tlr. 

istidasının maznuna tebliğine ve o dtıva- istedi. 
ya mOstaklllen bakılmasına ve bu duruş
manın 16 mart cumartesi saat 11 e bıra
kılmasına ve Mekk! Saldln duruşmadan 
vareste tutulma ına karar verildi " 

Etem Ruhinin itirazı 
Bu karar ile Konyalının Cumhu. 

riyet aleyhine açtığı dava, birleştiri. 
len di~er davalardan tefrik edilmiş o
luyordu. 

Bunun üzerine, Konyalı ile avukn. 
tı mahkeme salonundan çıkarıldılar. 

iddianame 
Bundan sonra iddia mak':lmını iş.. 

gal eden müddeiumumi murıvıni Ma. 
hir esas hakkındaki mütalcasına gi. 
rişti. Saat 17 de başlıysn beyanatı 
saat 18.30 a kadar bir buçuk saat de. 
vam etti. ı 

Bu iddianamede müddelunıumi 
muavini neşr:ivat müdürü Hikmet 
Miinifin matbuat kanununun 27 
fnci maddesinin delaletile cc7a kanu. 
nunun 273 ve 4ŞO inci mad1c·lerine 
muhaITI Salahaddin Gün öriin 

Ethem İzzet Benice bu "sabıka. , ke 
limcsıne cevap vererek" matbuat suı;
lularının herhangi bir hırsız ve katil 
gibi sabıkalı sıfatile tavsif edilemiye_ 
ceklerini anlattı. 

Hakim, suçlu sanılan E~m lzzP. 
tin müdafaa vekilinin müdafaa yap. 
masını söyledi. Vekil Mahmut Even, 
mdıkemede asabi bir havanın mev. 
cut olduğunu ve müdafaası için müh. 
let verilmesini talep etti ve: 
"- Bugüne kadar matbuat kanu. 

nunun 30 uncu maddesHe hiç bir kim 
se mahkemeye verilmış ve benim tet 
kikimden geçmiş değıldir. MiirtoCa. 
amı şimdi yapamıyacağım .. dedı 

Söz alan Ethem İzzet mahkemenin 
kararına intizar ettiğini bildirerek a. 
vukatının müdafaasından sarfı nazar 
etti. 

Muhakeme, yazıda müddeiumum1. 
y; tahkir edici hır rna.'lıye .. görmiye 
rek suçlu sanılanların beragtint k • 

Rir Tramvayla Çarprtı 
Soför Alinin idare cttiğı 3522 nu

maralı odun vükliı kamyon ile 55 mı
marah tramvay arac;ında Kabataşts 

bir carpışma olmu tur. Bu esnada 
tramvayın bir camı kırılmış. volctı' 

lardan Mühittin Özel basmdan ve c .. 
Unden hafifce yar<>lnnmıc:t•r. 

Kuvnda Boğuldu 
ı 

Fatihte Zeyrek yoi<•ısunda 48 nu ti 
maralı evde oturan tbrahimin oğh 
sekiz yaşında Ömer, ev·n bahce:sin. k 
deki kuvuva düserek brıl'mlmuştur d 
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~maide Sulh 
l'azan: Onıer Rıza DOGRUL 
S ovyet - F1n ımlhUnün niçin ya. 

pıldığını azami vmuh ve P

atte anlatan en salahiyetli ııahsi
t, Fin Hariciye Nazın Tanner'dir. 
Oııa göre, Finlanda yardıma muh
Çtı. Fakat aldığı yardım kif; değil
. l'ıtüttefikler, bir hayli tereddütten 
11ta., tam tc~hizatlı bir seferi kuv-
eli Finlandaya gönderıneğe karar 
~l'di!er. Gerçi bu yardım çok mü. 
1 rtı~i. Fakat onun Finlandaya e~-
etıne imkan yoktu. Çünkü İsveç 

.c ~or\·eç bu yardımı geçirmemek 
llıtnde ol<luklarmı bild:rınislcrdi. 
il Yiizdcıı Finlanda da sulh i~an
flııdan istifade mecburiyetinde kaL 
§tır. ÇünJ:tü bu imkinlardan isti. 

. de etmenıis olsaydı, daha vahim 
akıbete ~ğrayacaktı. 

~etice şudur: Finlanda üç buçuk 
t\rvel kabul etmek istemediği 

111al'l kabul ederek aulhe kavus
uştlll'. 

~~e Ne r.n?:nm Vardı? 
1 

" 8 u vaziyet karfısmda f11 suali 
sormamak milmkila değil: 

lltp, Finlandaya hiçbir ııey kaı:an-
ıtı.ıadıtı ve onu mUnhasıran zarara 
~ttığı halde, harbe ne lüzum var_ 

. P"uııanda üç buçuk ay evvel kendi. 
• teklif olunan tartları, istiklil'ne 
~ görmemiş, komşulanndan 

.... d1Qı göreteğine ve hariçten en 
;:.~~· ınüzaheretle karşılanacağına 
· ~ olarak harbe airmeie karar 

tınişti. 
~ ~akat çok geçmeden, lsveç ne Nor. 
)jeçlıa biitiln sempatilerine rağmen, 
. lılanda harbine girişmekten çekin-

1-ı leri göze çarpb. Bilhassa son haf. •r Zarfında bu iki btiJnimetin, Fin. 
lıdaya yapılan yardımlan da ge. 
~ ek istemediği ve bunu da harici 
tı.llklere boyun eğerek. yaptıklan 
-. llftldı. Ve Finlandaldar tek başlan 

ltarbln bütün yükünü urtlamıya 
ecbar kaldılar. 
l"uılaft4alılar, bu yükO tek başla
a Çekemiyeceklerlni gayet iyi bL 

Yorlardı. Demek ki, yalnıs kalnn
aea1tı.,,na inanarak, harbe girdiler 
e 1'llllıldılar. Bana daha evvelden 
)'\ vra1n,, oı..ydılaP, her halde daha 
la !artlar temin eder ve l>ütün düa_ 
ı,~ hayran eden fedakArhklara ~L 
~Ya hacet kalmazch 

~tin Tesiri: 
F' Wanda, ;;tıfı sulh Ue birçok 

h~ fedakarlıklara katlanıyor, ve 
ltlJc:k .~azisini ver:yor, faka~ bunun 
Jca;lıkbılindo daha bllyük bır fed~ 
h,L. tan kurtuluyor ve yaıamak 
hu~ııu temin ediyor. Buna rağmen, 
o)d ~ Fin m'Ilctinin nıatem içinde 
~irı~h bildirilmektedr. t)( buçuk ay 
ltlllı e, Varlığının en kıymetli ele
hfr 1•~nı harp sahnesinde feda eden 
Olit hllet!n matem tutmakta haklı 
nıa~ . şüphe götürmez. Fal~at bu 
ltla ~' Yeni bir faaliyet ve kalkın_ 
den e\'resi takip edecep de timdi. 

Ji' ~laıılıyor. 
İskaıı~ Finlandanm sulh yapması, 
Oııtlla ıi?ı:'vyayı teskin etmemiştir. 
tınd •çın ha devletin kendi arala. 
tide a lııkeri bir ittifak yaparak, ile
*eea ~Uhulması muhtemel olan ber 
lliy~ -e ~ı koymalan ileri sürü
)olda ~e İskandinavya devletleri bu 
ditıa lniitalialar yürüterek, İskan. 
t61'1.~anı.n sükWıet bulmadığını gös. 
-vol'Jar. 

~ 
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Sovıret - Fin 
Sulhüniin Baslıca SahsiJ1etleri 

\ Felaket Mıntakasrnda 

" 
Sebepli ve Sebepsiz 

Paha Idık 

- . 1 İngilizler de 
Yatan: B. FELEK 

Muhterem Ticaret Vekili Ba3 
Nazmi Topçuoğlunun TAN 

muhabirine söylediği mühim sözleri 
bütün kariler gibi, ben de derlıı bir 
alaka ile okudum. · ı' Birkaç Köy 

. Ve Mahalle 
Ticaret işler~nio tekniğine taallUk 

eden bahisleri salahiyetsizlik sebe
bile geçiyorum. Asıl beni, daha doi
rusu; hepimizi alakadar eden bath
ca cihet olan fiyat yüksekliği bah
sinde kendilerinin dikkat nazarlarını 
bazı noktalar üzerine çekıneğe cesa
ret edeceğim. 

Paasikivl 

Fl.nlanda'nın Stokholm 
elclsldir ve eski Başvekille
rindendlr; Geçen ilkteşrinde 
Sovyetlerle yapılnn müza
kerelerde Fin heyetinin ba
sında bulunmuştur. Büyük 
bir bankanın ııefidir ve 68 
ya:ıındadır. 

Tanrıer 

Flnlanda Hariciye Nazı

ndır. Sosyal demokratlann 
lideridir. Bir demlryolu iş
çisinin oğludur. K ooperatif 
ve sosyalist hareketlerdeld 
rolil dolayısile isçiler ale
minde tanınmıştır. 1926 da 
Başvcklldi. 59 yaşındadır. 

Kollontag 

Dünyadaki birkaç kadm 
diplomatın biridir. Sovyet
lerin Sto}:holm seflridir. 
Eskiden bir generalin kan
sı idL Daha sonra bir ami
ral ile evlendi. "Serbest 
a:ık" hakkında bir eser sa
h ibidir. 

Kallü 

Fln Cfimhurreisidlr. 1904 

denberl slyaseile me,,'lgtl.l o

luyor. Zira! ıslah kanunu 
onun himmetile cıkanlmıf-
br. Ziraatçilerln lideridir. 

'Üç defa Bqvekilllk yaı>
mışbr. 66 yaşm.da.dır. 

1 
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~oordinasyon Heyeti 
Uç Yeni Karar Verdi 
Demiryolları ve Limanları idaresinde Fazla Mesai, 
Tüccar Birlikleri Kurulması ve Fatura Usulünün f hdası 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden) - Koordinasy<"D 
heyetinin üç yeni kara.nıu Vekiller Heyetı tasdik. 
etmiştir. 

Bu kararlan bildiriyorum 
7 Sayılı karara göre, Devlet Demlryo!lan ve LL 

ıruuılan ıdaresindeki iş yerlerinde Milli Korun.-ra 
Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri da iresinde 
fazla mesai yapılmasına müsaade ve,rilmiftlr. 

8 Sayılı karar, ithalat tacirlerile toptanc:t ~ ya-
n toptancı tacirler ve sanayi erbabı arasında ticaret
te tağşişin men'i ve ihracatın murak abe ve korun.. 
ması hakkındaki kanuna ek kanunun 7 inci ıruı.d<.lesi 
hukmünce birlikler teşkili için Ticaret ve Iktısat Ve.. 

killerine salahiyet veren esaslardır. 
9 Numaralı karar şudur: 
Komisyoncu, ithalatçı. ihracatçı, fabrikatör, ima

tatçı, toptancı, yan toptancı ve perakendeci gibi, ta
cir sıfatını haiz bilfunum hakiki ve hükmi şahıslar 
arasında yapılan toptan ve yan toptan he: nf!vi ticarl 
emtia üzE:rine alım ve satım muamele!erinde, mıılın 
kemmtyfllt .,, .. keyff.yetfnJ,, •tat ftatuu .... tarlhiai. ki
me satıldığını, bedelinden ne miktannm tahsil edD.. 
diğini ve ticari taamüllere tevfikan lüzumlu sair ma
lWn.atı mübeyyin olmak üzere usulü veçhile tanzim 
ve ticarethane namına fatura verip imza etnılye me. 
zun şahıs!a1cı. imza edilmiş bir fatura verilecektir. 

ltalya, Sovyetlerle 
Bir Anlaşma Yapıyor 

• 
Paris, 13 (A.A.) - İyi haber alan 

lngilterenin Bir Günlük 
Masrafı: 6,5 Milyon Lira 

300 ıxıilvonluk harp istikrazı tse 
bugün lrapatılmışıır. 

Harbiye nazırı, 1941 senes1nin E_r

Yapacaklar 
Ankara, 13 (Tan Muhabirinden) -
Erzincan fel8keti münasebetile 

dostla.nmızm gösterdiği yakınlık ve 
samimt alaka devam etmektedir. RU
men hiikUrnetinin Erzincan felaket 
m.ıntakasmda yppacağı modem bir 
köyden başka müttefik ve dost İn
giltere hükUıneti de bu mmtakada 
bütün masraf ve tesisatı kendisine 
ait olmak üzere birkaç mahalle ve 
köy vücude getirmeğe karar venniŞ
tir. 

Köylüye öküz veriliyor 
Diğer taraftan hükıimetimizin zeL 

zele feliketzedelerine yaptığı ya:r. 
dımlar meyanında çift öküzünü kay
beden köylülere öküz vermek işi de 
süratle ilerlemektedir. 

Kızılayın tahsis ettiği para ile ZL 
raat Vekaleti vasıtasile 14 vilayetten 
10.000 öküz; mübayaaısna başlanmış 
ve az bir müddet zarfında binden 
fazla öküz mübayaa edilerek ilkba
har zeriyatı erken başlıyan Tokat ve 
Amasya köylerine tevzi edilmeğe 
başlanmıştır . 

Mübayaat bütün sürab1e devam 
etmektedir. 

I crai takibat durduruluyor 

Sayın Vekilin sözlerinden de anla_ 
şılıyor ki, piyasadaki mallar üze.. 
rinde fiyat yüksekliği vardır. Bunu 
bilmek için zaten ticaret işlerinin en 
salihyetli simasını yormağa hacet 
yoktur. 

Çarşı etiketleri bunu bize pek ri
na göstermektedir. Hatta fiyatlanıı 
bir kısmının sebepli, bir kısmının se
bepsiz yükselmiş olduğunu da hepi. 
ınU pek rina biliyoruz. İçinden p.. 
kamadığımız ve Ticaret Vekillmizle 
bütün Ticaret Vekileti teşkilatuwı 
yardımını istediğimiz nokta, bu yük,. 
selen fiyatlardan hangisi sebepli, 
hangisi sebepsiz olduğunu tayin et
mek işidir. 

Mesela şekerin %6 l:ttrt1§tan 36 b. 
ruşa çıkmasının sebebini biliyorm 
ve buna bir şey demiyoruz. LAldn 
içinde yanın kilo şeker olan tahlD 
helvasının 40 kuruştan 50 kurup 
çıkmasının sebebini bilmiyoruz. 
Yükseliş sebeplerini bilmediğimiz b11 
ve buna benzer emtia ise, bol boJ 
çarşıda satılmaktadır. 

Ticaret Vekaleti ve Veklletln ma. 
halli teşkilatlan toptancı tüccarlar, 
büyük muameleler ve bu işin uma.. 

Zelzele felaketi dolayısile harap mi hatlan ve nazariyeleri, yani mah· 
olan ımntakalar sakinlerinin borçla.. rutun zirvesinde durmakta ve ~alı§
nna ait icrai takibatm muayyen bir maktadır. Biz ise, bu mahrutun kal. 
müddetle durdurulması huadsunu desindeki halkın perakendeci ile te. 
tetkik eden İcra Vekilleri heyeti, ŞU masına ait pürüzleri didiklemekle 
esasların tatbikını kararlastırmıştır: meşgulüz. Görünüyor ki, aramu:da 

1 - 27 kanunuevvel 939 ve mü- mesafe vardır. 
teakip tarihlerde zelzele fel§ketine İşte; uğraştığımız cihet bu mesa
uğayan Erzincan, Tok3.t. Erbaa, Nik- feyi ortadan kaldırarak, bu fiyat 
sar, Zile, Reşadiye, Hafik, Suşehri. kontroliinü yapan, fiyatlan sebepsiz 
Zara, Koyulhisar, Amasya, Ordu, yükseltenleri hırpahyan mekanizma.. 
Fatsa. Mesudiye, Ünye, Giresun. Gö- yı halkın ah, Yerff Alemine fndlral 
rele, Şlblnkarahlsar ~·· GD- ettirmektir. Çünkü milnevverlnden 
müşhane. Bayburt, Kelkit, Şiran, iimmisine kadar hiçbirlnıiz, meseli 
Plfüner, Refahiye ve Kemahta zelze. gıda maddelerindeki ve mesela ilaç
le tarihle~de ~~kim bulunan. kim- lardaki, mesela en zanui giyim, ku
seler aleyhınde ılamlı veya ilamsız şam emtiasındaki yiiksekl'ğin han
olarak para borcundan dolayı her. gH haklı, han~isi haksu olduiunu 
hangi mahalde vuku bulan icra ta- bilemiyoruz. 
kipleri altı ay müddetle durdurul. Mesela: Şu gı1nlerde zeytinyağı fL 
mu~ur._ _ . . . yatlarında, sabun fiyatlarında kay. 

Bu hükumden: a) - Bırıncı fıkra dedilen pahalılığı müsaade edilen 
şümulüne ~il olup da halen me- ihracata hamJediyorlar. Evveli de 
mur ve mustahdem bulunanlar, ~ . . . 
b) - Bu felaketten dolayı hiçbir za. zeytinyagı ıhraç edılır, fakat bu de • 
rara uğramıyan veya zarara maruz r~~e p~halı. satılma~dı. ll!e~en bu 
kalıp da geçineeeğinden fazla geliri yukseklık, dıye kendı k~ndimıze ao
veya kuancı olan kimseler istifade ruyoruz. Herkes bu sualin cevabım 
edemezler. salahiyetli ~otları rahatsız edip, öj-

mahafilde söylendiğine göre, yakın.. 
da İtalya ile Sovyetler Birliği ara
sında bir ticaret muahedesi aktedL 
lecektlr. Bu meselenin, Ribbentropun 
Roma seyahatinde kararlaştırıldığı 

söylenmektedir. 
Diğer taraftan zannedil<:liğirie gö

re İtalya Moskovaya yeni bir elçi 
gönderecektir. 

Londra, 13 (Hususi) - İngiltere 
Maliye Nazın Sir John Simon bu.. 
gün harp masrafı olarak 700 milyon 
sterlinlik bir kredi istemi~ ve bu mü
nasebetle söylediği nutukta İngilte.. 
renin her gün 6,5 milyon sterlin harp 
masrafı yaptığ1m söylemiştir. Bu. 
nun dört milyonu hava, deniz ve 
kara kuvvetlerine, bir milyonu hava 
taarruzlarına karşı müdafaa, tahliye 
vesaire tedbirlerine, gerisi diğer mas.. 
rafiara gitmektedir. Maliye Nazın, 
harbin başladığı sıralarda istediği 
500 milyonluk k rediden 300 milyon.. 
dan fazlasının sarfedilmiş olduğunu 

2 - İhth~att tedbir ve hacb:lerle renemediği için, hayat pahalıdır, d• 
müstacel satışlarm icrası durdurul. yip; geç:yor ve ihtikara meydan bot 

kalıyor. du bilAnçosunu rakam göstermeden 
Avam kamara11ma bildiıruiş ve ln- maz. 

Zaten ihtikar bilhassa b8yle za. 
manlarda başını kalduır. Ona karp 
biaman bir mücadele açmak itin, o
nun gezebileceği en geni§ caddel•
den, en dar sokaklara kadar her ta. 
rafta kontrol kuvvetleri bulunduju.. 
nu hissettirmek lılzımdır. 

İngiltere • Danimarka 
Arasında Bir Anlaşma 

Londra, 13 (A.A.) - İngiltere ile 
Danimarka arasında bütün harp 
müddetince merlyette kalmak üzere 

gilterenin emniyeti 'P'ransaııın emni
yetine bağlı bulımduğandan şimdiye 
kadar taınamile Fransaya tahmil e
dilmiş olan yükleri ha!iftet:nek üze
re memleketin bütiın zenginliklerin.in 
seferber edilmesi lazım geldiğmi söy. 
!emiştir. Bahriye nazın Churchill'iD 
hesabına göre, harptenberi her hafta 
vasati olarak 2 ila 4 Alınan denizaltı· 

Ticaret Vekili Radyoda 
Bir Konuşma Yapacak 

Ankara, 13 (TAN) - Ticaret Ve.. 
kill Nazmi Topçuoğlu, MilU Korun• 
ma kanununun tatbikatı bakımından 
Ticaret Vekaletince alınan knrarla
nn mahiyet ve esaslan etrafında An. 
kara radyosunda bir konuşma yapa.. 
caktır. sı batırılmıştır. ticaret anlaşması parafe edilmiştir. anlatmıştır. 

·~-------_:_ ______ ~--------------------------------------~---------------~---------Ş iınatde harp son bulmaştUl'. Bu· 
il llQ Garp devletleri ile AL 

İti l'll .. ~ındaki harp üzerinde te. -----------
al ~ühınıdir. Çünkü Almanya, ş:. 

e ed e'\rletıerinden daha rahat istifa
etlıti ecek ve bu 111retJe Garp devlet. 
ekth 'Q •hlokasına bir darbe indire-

'. ,' .. . . '. '., ' . •', , ... ··~ ~ ' /. . . .. 

Biz, kendisinden haklı otank mfta. 
bet ve kıymetli hizmetler umdatu
muz Ticaret Vekilimizden, piyasada 
hfıla neden yükseldiğini anlıyamadı. 
ğımız ve normal seviyeye indiğini 
hail göremediğimiz gıda maddeleri .. 
nin, ila~lann ve en zaruri giyim, ku
şam eşyasının pek sıkı kontrolünü, 
ama, sade toptancılarda değil, bu 
maddeleri alıp, satanların bütün de
recelerinde kontrolünü ve bu kontrol 
tesirile şunda, bunda vukua gelece. 
~nden emin olduğumuz on para, 
yirmi para, kırk para ucuzluk belir. 
meslni bekliyoruz. 

~ ~ Alınanya, bugün Şimal, Şark, 
ttbu Ş::P•, kısmen Cenup ve Ce
i 8 lh ki A vrupasUlJ.D teıkil etti. 
0~ t lllanzumesi lç'nde yapyor ve 
etı~ı ". Fin sulhU onun Şimal dev. 
iye ~ ikt~sadi mUnasebetlerini tak. 
0 :aı es !'e imkan veriyor. 1 

ice te ~e ~tısadi harp ile katt ne
arp :;ıını ıhtimali zaafa uğruyor. 
eri ha ev!etlerhı 1n harbi, ancak as
ır rekata münhasır kalmakta_ 

Sovyetlerle Finler arasında sulh müzakereleri 
cer~uan ederken Helsinki'de siyasi faaliyetler 
son dereceyi bulmU§lu. JJlüttefikler Finlandayı 
mııkavemete teşvik ediyorlardı. Hatta kabine 
tizasmdan Müdafaa ve llaarif Na..~rlarının isti
fa etmeleri, Meclisin dağılması ihtimallerini 
ifaa ediyorlardı. Franaı:z ve 1 ngUi:z gazeteleri 
de, Finlandarun yardım talebini beklemeksizin 
derhal sevkıyata başlanmo.sını, ve icap ederse 
l srJeç rJe Norveç topraklarından zorla geçilmesi
ni tavsiye ediyorlardL .. M• t 8 Almanya ve Sovyet Rusya da ırmıen sulhe mecbur et.. 

ıs er Welles, Lloyd mek içtn onıa!"I muw, bir harple te~dit ediyorlardı. 
G Sulh iımalaıımazsa. bu defa Sovyetlerle Almanlann 

ga gönderme11inin luıki.ki sebebi lıôla bir muam
ma olarak Al'rupa matbuatını tahmi11lere sev
ketmeldedlr. 
V a§ingtonda Romtevelf in yakınlarından bir ga
zete Sumner Welles'in Avrupa seyahatini fU BU· 

retle izah etmektedir: 
ı - ~ooeeveU, Amerikan ef'kan umumiyesine 
hükiunetin A.,rupa harbi karııaındaki aigaeti
nl anlatmak illteml§tir. 
2 - Amerika Cümhurreisl, kendisini Amerika. 
yı harbe sürüklemekle itham edenlere, Avrupa
da sulhü tesis ~in ,aıl§tığını g~termek istemiş
tir. 
3 - Roosevell im lttırebtile ~üncü defa Cüm
lıurreialiğine ~Umeainl 1colaula8tırmak 11a11e .. 

Piyasada ihtikarla ve pahalılıkla 
mUcadele edilmediğini k'mse iddia 
etmiyor, Lakin, bilfarz kalay 
ve emsali maddeler üzerinde, veya 
sinema fiyatlannın indirilmesi gibi, 
zevke ait sahalarda görülen bu mü
cadelenin, yukarıda saydığım zaruri 
maddelere de teşmil edilmesini dile
yoruz. Cümlenin beklediği fasulye • 
de, nohutta, pirinçte, bulgurda, yaf. 
da, hulisa her sevdcn evvel zaruri 
ihtiya~ mad<lelcrinde bir ucuzluk 
l!'ilnn,..ktfr. 

aini takip etmlftir. 
eorne•ıa Go··ru··ctu·· ~ s müştereken karadan, denizden ve havadan Şimal 

I.ondra 13 (AA) memleketlerine hürum edeceklerini işaa ediyor, müt- lb. m"ssuudun Og"'Jn. 
bu .. ' .. - Sumner VeL imkan b akmıy aklarını ... 

a"t s:ı gun L_ loyd George ile yanın tefiJ;lerin tardımlarına • ır ac JI. 
• 

.. ure b - ın ı d • ı • w... ... .._._! ttı~ -ı t A.. Yemene Gitti ' hlll'e 
8
? U: mülakat yapmıştır. BL soy yor ar L Abnanyanm Boan aya -~ MUUP e ıp :uyase • 

"detı ırleşi.k Amerika elçiliğine F:nlanda bu iki tneyı"k nasmda kanr vermekte gilç- merikada bilytik bir alib ile takip edilınekted.ir. Al- Kahire, 13 (A.A.) - Elehram ga· 
erı.su e orada, müstakil iıçi parUsine lük ~ekti, fnkat .nihayet sulbü tercih etti. manyanm Bol•nda müstemlekelerinde sizii olcluğu zetesinin istihbarına göre. İbnissuu. 
~ p, A Vatn kamarası azasından Jf. tahmiıı edilme-lr.to ,.. l»malan Dolanda De beraber il- dun oğlu Prens Mehmet, resmi biı 
'\7~ Maxton ile görü§Iniiştür. • Amerika Cümhıareisinln, milfavirini ltvrupa. hak edecelt DDaedllmektedir. ziyarette bclunmak üzere Sana'y~ 

irliktes!. Amerika elç~~is:i~K~en~e~dy~ile~~===~~~~~=========~=====~=====~========~~~==:========~~~~L..!g~i~tın~işt~· ~i~r.~:Pr:....!.!:e!!:ns~·~o:!.:ra~d~a!..:İm~am~....!y~~a.~-e oğle :V.emalia • 
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SPOR 14 Mart 
e Güreş Milli TIBBiYELILER . 

mlarımız Mısır Ve BAYRAM• 
1 

' o an yaya Gidiyor 
Futbolcülerimizle güreşçilerlmi.. 

zin Mısır ve Romanyaya seyahatle. 
ri karar altına alınmıştır. Futbol A 
milli ttıkımile güreş milli talomımız 
nisanın ikinci haftasında MıSıra gide
cek, Mısır güreş ve futbol milli ta. 
kımlarile karşılaşacaklardır. 

Ayni tarihte de B milli futbol ta. 
kımı Romanyaya gidecek, Romanya 
~ milli takımile oynuyacaktır. 

Zeki Rıza İzahat Veriyor 

günkü mektupla klüblin bu niyetinden fe
ragat ettiği an1a3ılıyor. Zaten bu klubün 
kararlarından ara ~ra döodilğQ müııahe
de edilmcklcdlr. Nitekim, geçen sene baş
lannda da futbol &ubesinl taUI etmlş ol
dugunu teşkilata resmen bildirdiği için 
Guneş klübüniln tutbolctılıınna, müddet 
b"'klcmedcn be~ka klOplerc inUsııp etmek 
hakkı da verllmi,,<tti. Sonradan, Güneş klü
bu blllnmcz ne gibi mnı.tıhaza ile tekrar 
futbol takımı teşkil etti. Bugun de deniz
cilik şubesi hakkındaki tekzibDe belki de 
evvelce va-diğl bir karen d »fştlriyor. 
Güneş klubü kendi kararlarını alıp boz

makta serbest olduğu kadar biz de neşir 
vazifemizi ynpmnkta şüphesiz 5erbesUz. 

Yazan: Dr. Fahri KurtulUJ} 

.t3ugün; tıbbiyenin kuruluş ta.rihl
nin yıl.dönümü olan bir günü kutl~ 
luyonız. Bu münasebetle geçmiş ve 
gelecek meselelerden bahsetmek, ma. 
zideki olgunluklardan istüadc etmek 
lazımdır. / 

Bugünkü tıbbiyelilerin; varisi ol. 
duldan bir hürriyet müdafiliği var. 
dır. 1908 Meşrutiyet gençliği içjpde, 
ileri fikirlerin neşir ve tamiminde, 
medeni cesaretin geniş manada teı.a.. 
hiirüne sebep olan hadiselerin doğ. 
masında, hep tıbbiyeli ocağının ye
tiştirmeleri vardı. 

İşte~ . bugünün tıbbiyelileri, ağa
beylerın.tn bu meziyetlerini biraz ol
sun ta.~yabilmckle bahtiyardırlar. 

Milli güme talimatnamesi esasla. 
nnı tesbit etmek üzere Ankaraya 
davet edilen klüp mürahhasları işle. 
rini bitirerek dün sabah !sta.nbula 
avdet etmişlerdir. Fenerbahçe baş 
kaptanı Zeki Rıza bu Ankara teması 
hakkında bir arkadaşımıza şunları 
söylemiştir: 

Eugun, mesut Cümhuriyet devrin. 
•••••••••••••• de söz söylemek ve yazı yazmak ko. 

laydır. Fakat dimağımızla beraber, 
ÖLÜM HABERLERi maziye dönersek, o şartlar içinde ve •••••••••••••-o devirlerde hürriyet için söz söyle· 

menin ne demek olduğunu çok iyi 
Hazin Bir Ölüm "Milli küme talimatnamesi esasla. 

nnı görüşmek üzere Akara.ya gittik. 
Merkezde toplandık. Dhlıa evvel ta. Samsun tüccarından Fazıl Keres.. 
limatname esaslan bir proje halinde tecinin refikası, Kavala eşrafından 
hazırlanmıştL Mehmet Ali Toksarın kerimesi, 

Bu proje ufak tefek ilavelerle o- Samsun tüccarından Emin, Arü, 
kundu, esasen talimatnamede, üze- Mustafa ve Mithat Toksnlın bernşL 
rinde durulacak ve klüpleri alakadar releri: 
eden iki mühim nokta vardı. Birisi (Bayan Ad,•iye F. Keresteci) 
tek ve çif; deplnsman usulü, di~cr~ tedavi edilmekte olduğu Fransız has
?e. mah~l~ maçlar hası.latını~ taksı~ı I tanesinde yapılan ameliyata ve mü· 
ıdi. Bu ikı nokta üzennde. bıraz. m~: davata rağmen kurtulamamış ve 
ıı~aşa oldu .. Evvelce tesbıt ed~ldıgı 1 dün sabah hayata gözlerini kapaya
gıbı, ~~alli mnçlar hası~tı 0~ n~- rak, Allahın rahmetine kavuşmuştur. 
yan . klupler arasında tn;ıcsıın edile. İyi kalbi, neznket ve terbiyesi ile 
cektır. Tek deplasman ıle ~açların tanıyanları meclup eden .Bayan Ad. 
futbol oynanamıyacak mevsıme ka. viyenin pek genç yaşında bu ani u. 
dar uzaması ve geç kalması mahz!lr. fulü çok hazin olmuştur. Cenazesi 
lan dü§ünülerck deplasmanların çift bugün saat (15) te Pangaltı Pastör 
yapılmasına karar verildi. Fransız hastanesinden kaldırılacak-

'l'cşkilat, bu sene idari ve mali ci. tır. Kcderdide ailesine beyanı tazi. 
betlerin de tedvirini tamamen klüp. yet eder, merhume icin Allahtan 
lere bırakmıştır. Bütün işler, milli gani gani rahmetler dilf"riz. 
kümeye dahil sekiz klüp mürnhha. y E F A T 
sından mürekkep komite tarafmdan 
idare edilecektir.,, Türkiye Yüksek Mühendisler 

Cezalandırılan Futbolcii Birliği İstanbul Şubesinden: 
Hakem Adnan Akının tecziye.sin. İstanbul Belediyesi Yüksek Mü. 

den sonra, Beşiktaşlı Hakkıya da hendis1erinden, en k1demli meslek. 
futbol federasyonunca üç ay boykot daşımız Bay Necati ebediyete intikal 
cezası verilmiştir. etmistir. Cenazesi 14 Mart Perşem· 

Kız Mektepleri Arasında be günü saat on birde Aksa'"By _ Bü-
V ] b 1 1\1 I yük Rcşitpaşa caddesinde 58 numa. 

_ O ey O . aç an . ralı haneden knldm1ıp, namazt Be· 
Dun Kız mekteplerı arasındaki vo- vazıt Camiinde kılınarak RumelihL 

leybol maç~na Çapa Kız Muallim ;anndaki aile rnakberesine d .. fnol~ 
rnektebi salonunda d.eva:n edildi. Ya- nacağından, bütün rneslekdaşlıar1m1. 
pılan bu maçlar ncticesındc Cümhu. zm son vaz~fcde hazır bulunmalarını 
riyet İstiklilli, İnonü Boğaziçini, Mu. rica eyleriz. 
allim mektebi de Kandilli lisesini 
mağlup ettiler. 

Güneş Klübünfın Mektubu 
GOneş klubünden dQn şu mektubu nldık. 
"13-3-940 tarihli nüshanızın gpor los-

ÖLÜM 

anlarız ve o fedailerin kıymeti bir 
kat daha tebarüz eder ... 

Cemiyetin tekamülü yolunda, hilr
rfyetin istihsali uğrunda yapılan mü
cadeleleri, gösterilen fedakarlıkları 
unutmuş değiliz. Bugün, rahat nefes 
alabilmemiz ve el ayak öpmeden ya. 
şıyabilmemiz için dökülen münevver 
kanlan içinde saymz tıbbiyeli kafi
lelerinin bulunduğunu ütiharla ha
tırlatırım. 

Bugün, onlann uğraşıp tn, elde e.. 
demedikleri ve bövlece büvük bir 
hüsran içinde (hürrlyet) i s~yıklıyan 
şiirler yazarak, kfıh zindanlarda e
riyerek, kah kızgın çöllerde yana
rak. vatan için can vermeleri karşı
sında biz, knrdeşlerlne düşen vazife 
onlara lnyık olmak, her hususta on_ 
lara yaklaşahilmek ve ilmen olduğu 
kadar, ahlaken de kuvveUi olabil
mektir. 

Bugünkü tıbbiyeli, meslek ve mek
tep hayatının dar çerçevesi içinde. 
müfekkircsi hapsedilip. kalmıyan bir 
yetişme tarzına sahiptir. 

Bugünkü tıbbiyeli için, faaliyE:t ve 
inkişaf sabalan çok müsaittir. Or. 
tada kanla, çarpışma ile hallcdile. 
cck bir fikir daYası da yoktur. 
Bu~nkü nesil. sadece gene Türk 

inkılabının silB.h seslerile gözlerini 
açmış ve bu inkılabın kendisine b~) 
şettiği hürriyetle, hürriyets;zliğ1n 

verdiği korkunç dehşeti ve acıyı his 
setmemiştir. 

Bll;gijnkü tıbbiyeli, Cümhuriye~ 

telakkisinin istediği ve beklediği nh 
lAld vasıflara sahip olmıya mecbur 
dur. Hepimize düşen vazife, her hu. 
susta bugünkü rejime layık olmnk. 
bize tevdi edilen (vedia) yı ilelebed 
hayatımızla, kanımızla, !ikrimizlr 
muhafaza etmektir. 

. ~ 
Bir haftadanberi 10 binlerce halkı kahkahayla güldüren 

En 
nin en son yarattıkları 

gülünç - En güzel ve DAYANILMAZ 
derecede Kahkahalı Sahnelerle dolu 

Filmi • 
Sinemasında daha birkaç gün temdit edilmiştir. 

Programda ayrıca ze11gin ita.veler ve yeni FOKS JURNAL 

B 
E 
y 

İhtişam ve yeniliklerini on binlerce İstanbul halkının 
takdir ve iftiharla temaşa ettiği, Türkiye imarcılığının 
en son ve en debdebeli eseri ve en muhteşem sineması 

B 
E 
y 

A 
z 
I 
T 1 

A 
z 
1 

T 
DA Bugünden itibaren 2 en büyük filmi takdim ediyor : DA 

l\iAURİCE CIIEV ALİER 'in ilk defo çevirip TOI\Jl\IY KELLİ 'in bütün dünyaya yeni hır 
dünyayı hayran bıraktığı meşhur rüya yaşatmış olan fevkalade 

harikulade dramı heyecanlı filmi 

CAI U Z A K O SA 
Baştanbaşa renkli T 

DİKKAT: (MARMARA)da program PERŞEMBE GÜNLERİ matinelerden itibaren değişir. 
Alati11eler giindüzwri 2 - rf - 6 da, gece 8 bu.çukta Cumartesi !den, Pazarları 11 den itibaren 

Yaratılan san'at eserlerinin en parlak güneşi 

Bu Akşam A L E Sinemasında 
Doiruyor. Bütün dünyanın kudretine baş eğdiği ... Güzelliğine 

olduğu ... Billur sesinden hayat aldığı .. tiabi 

DANİELLE DARRİEUX 
Senenin tek Süper filmi olan 

esir 

p 1 S l 'nı 
kudrctile bir h:ı.rlka... Şarkıla.rlyl,. blr terane... Güzclllğile bir !antaz! ... Nihayet 
Aşk ve ihtirasile yalocı bir nlev yepb. Bu Zevk fırtınasına siz de tutulunuı. 

Bu ak~am için numaralı koltuklar gündüzden satılmaktadır. 

Programıı il ve: l - DiJnyanın gözü ve k"Ulağı en son Pnromunt Jurnal, 

BEKiZlllilClllGDmmım•ımı••m'lam•m1D•2111ı11Rcnkli M 1 K 1 WALT DİSNEY Telefon: 43595J 

c;ve 
j __ R_A_D_Y_o _ _.j T· 

ANKARA RADYOSU 
Türk tıbbiyelilerinin güzel bir a. 'rtirkiye Rad\'odiffö:yon Postala: 

nnnesı olan 14 Mnrt Tıp Bayramı, bu l'ürkiye Radyosu Ankara Radyosı 
sene de ayni tarihe te adiü eden bu. Orıt2n Uznnlıı~u 
gün saat 14 de Üniversite konferans l A P sı 7 m 946~ Kes 2n K,. 

salonunda kutlanacaktır. Bütün gay-
rctlerimize rağmen ndreslerini ayrı 

ayrı elde edcmiyerek davetiye gön
deremediğ:miz muhterem hekimle
rin bayramımıza şeref vermelerini 
rica ederiz. 

Tıh Fnl·ültrc:f.: M('Ta<::hni Tertip 
He~ 'eti 

rn4ıı m ıı:ı? <er-< '"" ı<· 

Perşembe, 14. 3. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayan. 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,M 
Mü:ı.ik: Yeni şarkılnr ve tilrkUler. Oku
yanlnr: Safiye Tokny. Mnhmııt Karındııs. 
Çalanlar: Cevdet Cağln. Fahri Kopuz, Ha
san GQr, Hamdi Tokay; 13.30 - 14.00 Mü-

zik: Karışık müzik (Pi.). 

Şetar::ıbnn şnrkı (Bndei vuslat lçri.sın), 5,,; 
Sadullah ofondi: Şcvkclsn aurkı (Açı~ 
nevbahar bir goncııi gül). 

b) Okuyan: Sadi Hoc.ııes 

1 - Sevki Bey: U~snk s-...ı ~ 
gibi sevdikçe seni), 2 - Şevki: U~sak ş!J.l" 
1u (Bu dehrin germü scrdlnden), 3 - zif 
Bey: Kilrdilihlcazk~r ııarkı (Niye küstii 
böyle bana), 4 - KdrdlllhicazkAr şıırr 
(Bağa ~dlm kamıva), 5 - Saz semaisi· 

20,15 KonUBntn (Sıhhat saati), 20,30 JıiO' 
tlk: Fasıl heyctl, 21,15 Miizik: Necdet /.' 
lak tarafından kenıan sololan, 21,35 f!ii1 
zfk: KOçllk orkestra (Şef: Necip Aşk112 
1 - Rimsky Korsnkov: Sadko opcrasıtl' 

dan dUğiln şaı•kısı. 

mında klübümüz dcnJzcilik oubesinln ka
patıl:ırak mevcut skl!lcrln su sporlarlle 
uğraşan klü:->lere satılmak sureUle dcnlz
clllk şubemizin tasfiye edileceği yazılmak
tndır. Bu hususta klübümOzce verllmlıı 
hitblr karar yoktur ve dQ.şunOlmcmlşUr. 
BllAkis denJzclllk şubcmh: mevsimin gcl
mesl hasebile mutnd ldmnnla.rına bauln

Tıp fakültesi 5 inci sınıf talebesin
den Fuat Özgenin babası diş dokto. 
ru Saffet Arü Özgenin ağabeysi in. 
hisarlar nakliyat şubesi muhasebe 
memuru Ali Rıza Acarın kayın pe
deri Bursa vilayet maiyet memuru 
Arif ve havuzlar müdür muavini Ne
dim Özgenlerin amcası Şehir Mecli
si sabık azasından ve şehrimizin ta.. 
nınmış doktorlarından kadın basta.. 
lık1arı mütehassısı doktor İhsan A· 
rü Özgen 2 aydanberi çektiği kalb 
hastalığından kurtulamıyarak, vefat 
etmiş, cennzesi perşembe günü saat 
10 da Unkapanındaki evinden kaldı
rılarak namazı Eyüp camisinde kılı
narak aile kabrine defnedilecektir. 

Bu gençlik hiçbir zaman df'ğişmi 
yecek olan bu karakterile inkılap ve 1 
mücadele yolunda Milli Şefini dai. Kongreye Da\1et 

18,00 Program ve memleket saat ayan. 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 
Konu3ma (Bibliyogra!ya), 18,55 Serbest 
ı:aat, 19,10 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteorolo3i haberleri, 19.30 Müzik. Ça
lanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, Hasan 
Gür, Hamdi Tolrny. 

2 - Solazz.i: Aıik serenadı. 
22.15 Memleket saat nyan, aJ. "'\S hnber' 

!eri; zirnat, ~ham - bhvllılt, ka ııb!YO 
nukut borsası (Fiyat), 22,SO MOzlk: Sol!SI 
ler (Pi.), 22,55 Müzik: Cazbnnd (p].) 

23,25 - 23,30 Yarınki program ve J.,apQ11l• rnıstır. 

Keyfiyetin Uıvz.fbinl haygılanmızla rica 
edcrh." 

* T A N - Bundan on C(in kndar evvel 
Fenerbah~ klObtl Gün<:Şin fıtal.a.rını satın 
almak teşebbOsfinde bllc bulunmuştu. Bu-

Belkıs biüı ihtiyar bunu söylemiş ve arkada
~:ın1n elinı tutmuştu. Ayşe bu samimiyet ve §efkat
ten kaçacak kuvveti bulamadan, başını önüne eğdi; 
"akat mağlüp olmamıya azmetmişti. 

- Ondan ne haber Ayşe? 
Bu, doğrudan doğru"·a ve tam bir h- d .; :ıcur.ı u. 

Genç kız da ayni şekilde mukabele etti: 
- "O,, k!m Belkıs? 
- Mehmet Bey_ Amiral . .: 
- Ha! Sen ha!fı. onu hatırlıyor musun? .Ben c;oıı.-

tan unutmuştum yavrum? O gelici geçiçi bir rüzgô.r
mış, bu diya.rlardan gitti. Hem sen k.a!'ştmda öyle 
sorgu hakim! gibi durma Belkıs, haydi Jmlk gezelım, 
eğlenelim, t&til günleri sayılıdır, çabuk geçer ... 

Belkıs, onun ağzındıın bir kelime alamıyaca~nı 
anlıyar~ başını eğdi ve artık arkadaşına bir şey ror. 
madı, fakat tit çocukluğundanberi duygularını tanı
dığı en yakın dostunun bu sözleri onu fevkalade 
muteessir etmisti. 

Bu kadaı ;alim ve haşin olması için Ayşenin 
mutlaka çok znvallı olması hizımdı. Deme!~ o, en ya. 
ktn dostuna itiraf ede.miyeceği kadar meyi.ıstu, de
mek o adamı cidden seviyor, düşünüyor, onun yü
zünden ıstırap çekiyordu. 

Belkıs gôzlerindcn akan yaşları kalbine akıtarak 
arkada~ına bakıp gülümsedi: 

- Haydi gezmfye gidelim Ayşe.:. 
O gfınden sonra da, beraber bulunduklan za. 

man müş~ ve anlıyan bakışlarını ondan ayırmadığı 
halde Ayşeyı için için kemiren hisleri tahlil etmiye 
ve onun dudakları arasından bir kelime aı.mıya mu. 
ya!fak olamndı. lnatÇl ve mağrur Ayşe, acısıru kendi 
içine gömüyor, dışan bir ~vermiyor. bfüıkis her-

ma artan nsil bir heyecanla her za Knsnnpaşa Yoksullar Kurumunun yılbk 

tak. ed • B h bu ltongresl pıızar günO s:ıat 10 dıı Parti bl-
man ıp eccktır. u nı un, nasında yapılacaktır. Kıı-·<ıt Azaların ~-
sarsılmaz karakterin tecrübeye, yeni rlOcrl rka olunur. 

bir imtihana ihtiyacı yoktur. 

ı ............................. I 
Yeril malı kullanmak lktıaat 
uvaıınd• ıuura delllet eder ! ......................... . 

• 
Kızılay Cemiyeti Sarıyer $ııbeıılndcn: 
Şubemizin senelik umumi meclisi Pazar 

günü saat ondn Sanyer Halkevi salonun
da yapılacaktır. Sayın üyelerim.izin tc~U
lcri rica olunur. 

a) Okuyan: Radife Erten 
1 - Oamnn Nihat: Nihavent pntı ı t'l.ör

fczdeki dalgın suya bak), 2 - Nuri Halil 
Poyraz: Nihnvent şarkı (Bir goncnl ter
dir), 3 - Sadettin Knynnk: Nihavent şar
lo (Gel g5klerc yükı:elellrn), 4 - Faize.: 

Ecnebi lstnsyonlaranda 

Türkçe Neşriyat 
Londra 31 \•e 1!> metre Qzerlnden sa' 

18.55 de; Parls 40 metre üzerinden ~-
20,25 de: Roma 31 metre Qzertndea ve~ 
dalı::ada Romıı ikiden ııant 21 de. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND o. 53 

Kadıkoy vapuruna bininclye kadar gtnç kız ağ .. 
zını sçmadan Seniha Hanımın geveıel.iğinı dinledi; 
fakat bir defa vapura bindikten sonra onun, kendi 
somimi üzıintt~ünü arttırabilecek bır şey söyleme
sine meydan vermemek için bu sefer de Ayşe, konu~
tntya başladı. Arkadaşlarile yaptığı g<!zincileti. mah
kemede basına gelen garip bir vakayı, Belkısm ys· 
kındd nış'lnlanacağını hep anlattı. Smıarsa yengesi. 
nin fena bir haber vereceğinden korkuyordu. 1',akat. 
bütün hile ve planlarına rağmen. Bostancıya yaklaş
tıkları zaman, onun. deniz kenarında yuksclmekte 
olan bıı binay• göstererek: 

kesin yar.ındD iken, gayet neşeli, çı.lJln, gülen ve 
güldiıren yaramaz bir kız olmakta devam ediyordu. 

'laD'\ b.ı.r a) Belkıs Ayşe ile yakında"l alakadar 
oldu, tam t>ir ay, geceli gündüzlü .>nu yalnız bırak
madı. Fakat bu müddetin sonunda Istanbuldan ayıı
nlırkel' yine bir adım Uerliyememiş, onu teselli ede
cek bir tek s0z söylemiye muvaffak olamamıştı. 

Yalnız Haydarpaşa garında kucnklaşırlarkcn 
Ayşe, arkndaşına bak mı~. ilk ve son defa olarak ona 
şu sözleri söylemişti: 

- Benim için dua et Belkıs, çok k:mşık ve bah
Tanlı günler yaşıyorum. 

Fakat tam o dakikada tren raylann üzerinden 
knyıp uzaklaşın!§ ve Belkıs bir cevap veremeden Ay
§eyi gözdE"n kaybetmlştL 

Yaz aylan ilerlediği halde, Ayşe, bir türlü Bas. 
tancıya gitmıye karar veremiyordu. Mahkemelerin 
tatili gelmiş, geçmek üıere idi Artık bir mazereti de 
yoktu. Mut!aka bir gün yolıı düzülmek icap edecektt 
Dayısınm, yengesinin her gün telefonla yaptıklan 1!1-

rarlara mukavemet etmesi pek nezaketsizce bir hE
reketti. 

Bu kararsızUK ıçmde çırpınırken bir sabnh, da.. 
ha yatağında iken yengesi geldi. 

- ArtJ.k sen çok oluyorsun kızım, bııgün seni 
muHaka beraber götüreceğim. Dayın fena halde lo
zıyor ... 

- Işlerim çok yenge, gidemem. 
- O masalı sen başkasına anlat . .Floryadnn Ya. 

,,. tovnya. Şileden Sapancaya kadar gidecek vak:in var 
da yalnı7 Bo!ıtancıyn mı gelemiyorsun? Hem artık. 
tatil zamanı, ışin, mişin de yok. 

- Bazı müstacel dosyalar var. 
- Dinlemem .. Ne olursa olsun seni bugün göfü .. 

receğim. Haydi, kalk giyin, yoksa ... 
Yatağa yaklaşmış. genç kızın ornuzlanndan tut. 

ınuş sarsıyordu: fakat bakışlarında tatlı ve nüvaziş
kar bir sıcaklık vardı. 

- Bi7J çok üzüyorsun yavrum .. Derken gôzltrl 
doluyor. se~ titriyordu. 

Ayşe, mukavemet edemlyece~ni anlayınca kal
lcp giyındi ve yengesile beraber çıktı. Seniha Hamın 
o kadar memnundu ki, durmadan konuşuyor: 

- Seni artık bıütün yaz koyuvermem.. Di
yerek gülüyordu. 

- Bak ne güzel, ne şirin köşk oluyor . Demesine 
mani olamadı. 

- llıuıg~si? Ha şu pembe köşk mü? Kimin o? 
BHhassa Iakayt bir tavır takınıyor ve bilrruyor 

görünüyordu. Seniha Hanım hayretle ona b.ıktı: 
- Unuttun mu canım? Mehmet Bey bir nrss 

elmamı; mıycıı? Köşkün içerisini lJorsen bayılırsın 
Geniş, aydmı:.k odaları .. Mükemmel verandalan var· 
Hele bahç~i cennet gibi bir yer .. Uç ay olmadan koş!r 
meydanı. çıkıverdi Bir taraftan da h~r gün motörlt>f 
dolusu eşya geliyor. Artık dayınla ben ömrilmüztııı 
yansını burııds geçiriyoruz. 

Bu sözler; dinlerken genç kız -tğ~una:nak tc!t' 
dudaklarını u:ınyor ve dışarı bakıy'lrdu . YenjZ<?sıne 

Mehme• Beyın nişanlısı veya karısı hakkında bat' 
sualler sormak için kalbi yandığı halde gurip l.>lr ır.or 
ku buna mani oluyor. dudakları arasında!l bir keH .. 
me, (.'t.lrnramıyordu; fakat o gün ve onu takip ede" 
günler ve gecelerde gözünün kar§ISindaki hayal bff 
türlü uzaklaşamadı. 
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ABONE BEDELi 

Tllrklye Ecnebi 

1400 
760 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

1 Sene 
O Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
600 
aoo 

Kr. 

• 
• 
• 

Milletlerarası poı:ıta ittihadına dahli 
olmıyan memleketler tein abone 
bedeli mOdJet ırurasiyle ao, 16, 9. 
S.5 liradır. Abone bedeli oeslndir. 
Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pu] llAvesl ltızımdır. 

GONON MESELELERİ 

Münakale işleri 

Üzerinde Alınar 

Yeni Kararlar 
Dün, eazetelerdo çok büyük 

zevkle okuduğumuz yazılar 
illumda, l\lünakalit Vekili Ali Çe· 
tin Kayanın beyanatı da vardı. B:ze, 
a,.. nıülikatında, Feribot tesisatırun 
~]anacağını, tersanenin eeniş.. 
letneceğini, yeni vapurlar alınacağı. 
._. nıüjdeliyen. Ali Çetin Kaya, yeni 
"-•• yollanndan, 'H İstanbul radyo. 
llln.dan da bahsediyor. .. 

Ondan öğrendiğimize göre, mem· 
~ §ehhlerini birbirine hava yoL 
1-riıe bağlamak uğrunda büyük bir 
1-.ıtyet glSsterilmektedir. Ve Anka. 
~ - Elhığ hava hattının etütleri ya
~tadır. 

Bir cün içinde, lzm1rdeki, veya 
.\~adaki iılerimizi görftp dönme.. 
~ zevkini tatmış, yine birkaç saat 
Çlade, Adanaya, hatta çok daha u. 

rtlk:lara, mesela tA Londraya kadar 
'ı>ı11nanm keyfini duymuş; ve hava 
:Yolculuğunun saymz faydalannı, 
1ezzem rahattıtmı bittecrilbe öğren· 
)bjl bulunduğumuz i~indir ki, Müna. 
ltaıat Vekatetinin bu kararını samL 
lllt bir takdirle karşılıyoruz. 

Meseli, eğer Erzincan • Ankara 
~ıııda bir hava yolu kurabilmiş 
1lluııaaydık, o felaketin zararlarını 

biraz daha hafifletmek imkanlarına 
kavuşabileceğimiz muhakkaktı. 

BugUn, ba,·a yolculuğu, dünyanın 
~er ta~da süratli bir inkişaf ha· 
uıd ir. ren ve vapur bile yavaş 
Yavaş, atlı araba ve kağnı s)bl ipti. 
dat nakil vasıtaları arasına karıl
ll'ıaktadır. 

Vakit mefhumunu kıymetlendiren 
'eheplerin artması, hava yolculukla. 
~Ilı zaruri kılmaktadır. Münakalat 

tkaletimizin faaliyeti de, bu mede. 
~I tar.ııreti lıiyıkile müdrik bulundu
hınuzun en sevindirici delilidir. 
r lı~nun içindir ki, onun bu yoldaki . 
b•ahyetinin semerelerini, aldığımız 
u Yeni müjdenin daha fazla kuv. 

~tlendirdiği ve tazeledeği bir ümit.. 
e bekliyoruz, ve Ali Çetin Kayaya 
flluvaffaluyet temenni ediyoruz. 

• 
~bul Radyosu Açılırsa 
Ç lstanbul radyosu i~ine gelince, Ali 
~hı Kaya diyor ki: 

bi - Ankara radyosu bildiğimiz gi. 
~ ~a~şınaktadır. Paris radyosunun 
buı~ çoğaldığı için, bilhassa f stan
r(iJ ı. neşriyatın iyi işitilmediği gö. 
tarı~U§ ve bir tedbir olmak üzere İs
Anıc lll radyosunun çalıştırılması, ve 
StJre a;a radyosu neşriyatının nakil 
derp~ıle İstanbula verilmesi hususu 
lıa ış edilmiştir. Bu husus, müte· 
t'lf SStslardan mürekkep bir heyet ta
tic •ndan tetkik edilmektedir. İyi ne. Yo: aldığımız takdirde, Jstanbul rad. 
tır unurı da c-ıdıstırılmasını kararlaş· 

acağız!., • 
lsta b 

d.irde n ."~ radyosu çalı tırıldığı tak-
111111 ' nıçın, sadece, Ankara radyo· 
•l1ı.;~ neşriyatının naklile iktifa et. 
larıİ, 1 iı, asılacağını umduğumuz. is_ 
S\lret~ ~ad.yosundan daha geniş bir 
~ e ıstıfade edemez miyiz? 

' ~ika kafa radyosu hakkındaki bütün 
~._:etler, sadece, fazla parazit yü. 
Onu en iyi işitilememesi değildir. 
SllJ&J~ Programlarının a ikar yekne· 
kltJe ve zaafı da, sık sık haklı ten. 
Sİndi:e ~e\'zu olmaktadır. Bu~un L 
tı\.as kı, İstanbul radyo unun açıl. 
rta~ı fırsatından b:Jistifade, pro
ıarı 't~hr hakkındaki tenkitler de na. 

ı ı ara alınabilir. 
8u ii 1 

hlr 1 ~ n, stanbuJ, burada açıJarak 
debil~ as~onun koJayhkla istifade e. 
.\ııJcar eği elemanlarla doludur. Ve 
kelld· ~ radyosunun temelli olarak 
ta., ıs;ne mal edemediği hu eleman. 
ltıak stanbul radyosunda çahstır
"ÜL ' \7e halka dinletmek daha ·kil. 
• "' l'e kah"}' ik • ' h tnü 1 1 hham bir fedakarh. 
hasır t~~vakkıftır. Bunun içindir ki, 
kiHın~ .' Te değerli Münakalat Ve. 
hı,._ zın hu noktayı da nazarı ltl
lr"'t b~~ırtrnasını istemek, isafı müş.. 
ltinde';ı!~lep aa:vıJmıyacaktır kana. 

TAN 

BALKAN MEKTUPLARI 
\.., _______ ........ _ __.. • • • ______ , ____ ~ ______ _.....,..__.-

Romanyanın yeni vücude getirdiği müstahkem hattı, Karol çukurundan bir görünüş 

Karol Hattının 
Tek Sembolü: 
GECILMEZ 

G. üzel ve müsterili Bük
reşten 700 kilometre 

ötede Aradya' dayız. Aradya, 
Karo! hattının sola düşen ya
rısının başında bir hudut 
ş~hri ... Yanımda bir umumi 
müfettişle bir mütehassıs bu
lunuyor, bir de fen zabiti var. 
Dünyanın en iyi insanların
dan üç tip ... Odan sonra sıra
sile en iyi insanlar, Aradya 
Beleôiye Reisi, ali, Polis 
Müdürü, Kumandanlık Kur
maylığı, subaylar, Müstah
kem Mevki Kumandanı ve 
Rumen Mehmetçikleri ... Kar· 
şılayıcılarla birlikt~ doğruca 
Kumandanlığa gittik. Kar fır· 
tınası gittikçe azıtıyor. Pro
gram bu azıtışa göre çizildi. 
Bizzat Kumandan rehberlik 
edecek. Orta boylu, ince ya
pılı, zembereğe benziyen bir 
kumandan ... İlk klüpte veri
len öğle ziyafetini heyecan 
içinde geçirdim. Yıllardan 
sonra yeniden bir müstah
kem mevkie ye siperlere gi
receğim. Asker ocağından ye
ti§tiğiın için ne mutlu bana ... 

Bu ocak insanın ateşini ö!üncl
ye kadar söndürmüyor. 

'-

1 Yazan: Aka Gündiiz 

di yine yağıyor 
Ağır, orta, hafif tahkimatın bu

günkü tekamülünü ~arif, benim i
çin değil, hatta yapanlar için bile 

kabil değil... 
Çünkü, işte şu kend•sini göster. 

mediği halde her yeri gören \'e 
her karıncaya ateş açabilen yuvar. 

..ak istihkamı belki on beş mü.. 
tehassıs meydana getirmiştir. 

Öteye gidiyoruz. Kar öyle bas • 
tırıyor ki, kızağımızın atı fosladı. 
Kumandan atladı. Kıznğımızın so • 
hına yapışnraş ilcrıye itmiye ba~
lndı. Bunu görenler dururlar mı? 
İlerde durduk. Bir şey görünmez
ken bir müfreze peyda oluvert!i. 
Bir metre betonla orülmi.iş bir ağır 
makineli. bomba mcvzıi.. Kum.m. 
dan subaylarıni erlcrıııi teker tek'-"r 
ndlnrile sanlarile tanıyor. Benim 
bir Türk misafir olduğumu söyle. 
yince, disipline aykın olmasa boy. 
numn sarılacaklar ... Bu mevziler
den her hangi birinın toplarını, tü. 
feklerini çıkarınız. Kendinizi kar
yolalnrile. beyaz orttitii vataklari
le. masaları ve resimlerilc bir şa~o
da zannedersiniz. Kralın. Veliah. 

•' din ve Tanrının resimleri her ta. 
rafı süslemiş. Krallarmn bu derece 
bağlı bir askerin ve askerine b.u 
derece bağlı bir kralın vatanı daı. 
ma ve daima emniyet ile müdafaa 
edilebilir. 

Ben şimdi, şu karlar söy1iyeyim 
ki, Karol hattı, güzel Rumen va
tanının tamamını ve her karışını 
katiyetle müdafa edebilecek blr 
kuvvettedir. Dağ c\•lntlarının dol
durdukları bu geçilmez yerele her 
ferdin kuvvei maneviyesi, bütünün 
kuvvei maneviyesine muadildir. 

Ne edebiyat yapıyorum, ne şair. 
lik ... Buraları tam bir alıcı gözile 
ve bir müttefik dost dikkatile sey. 
rediyorum. Çünkü bu hatla, ben 
de alakalıyım. Çünkü benim de si
lahım elimde ve süngüm silahım-

. da ... Hayale kapılmakla kimi ve 
neyi aldatmış olacağım? Böyle bir 
mesuliyeti üzerime almaktan sakı
nırım. 

Onun i~in maddeyi ve menfaati 
önde tutarak edindiğırıı kanaati 
kısaca söylemeliyim: 

Karol hattı, tasavvur edildiğin
den daha kuvvetlidir, geçilmez. 

Fakat burada ask'lri bir mütea
rife akla gelir. Bu mütearifeye gö. 
re, düşıniyen kale, yarılınıyan 

hat yoktur. Yoktur ama ne paha
sına yoktur? 

Bugün bunu göze nlnn kirp? İş
te Zigfrid, işte Majino ... Bunlar da 
yarılır ve geçilir. Dedim ya, ama 
ne pahasına ... Ve böyle olunca <ge. 
çilmez) sözü bu lıatta biçilmiş 
kaftan gibi yakışır. Kaldı ki, Karol 
hattı. bir tecavüz ve taarruz ordu
sunun istinat hattı rteğil. bir vata
nı müdafaa eden ordunun kahra. 
manca yerleştiği meşrıı bir hattı::. 

Karol, hattını dolaştım. Karol 
hattını böyle buldum: 

Geçilmez. 
~Iektuplarımda t'lbii, tafsilat ve

receğim. Fakat burada da vazife
mi yapayım: Bana bu seyahati te. 
min eden ve ölçüsüz bir itimat gös. 
teren Genelkurmay reisliğine, müs
tahkem mevki kumstıdanlığıru ve 
nrkadaşlarımız subaylara, Rumen 
evlatlarına ve nihayet kıymetli de. 
liıletini unutamıyacağım Propagan. 
da Nezareti erkanından Ekselans 
Drago'ya ayn ayrı teşekkür ede
rim. 

Karol hattını aziz memleketime 
tanıtmakla kazanacağım hizmet 
bahtiyarlığını ölçecek hiçbir olçü 
yoktur. Otomobiller hazır.. Şu dakika 

içinde Finlanda nöbetçilerine dön
dük. Ayaklarımızda kalın şoson
lar, paltomun üstünde bir karış 
tüylü koyun derisinden kalın ku
maşlı Erat kaputu, başımda ka
çula ... 

,-
LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi · . . ... .. 

Resimlerde görmüsünüzdür. Ru. 
men dağlılarının giydikleri içi, dı
şı tüylü kocaman kalpak.. Sanki 
mahalle hamamını sırtımn, halve. 
tinin kubbesini de başıma geçir
dim. 

Kar deryasında epeyce gittik. 
Bu ·yollar Çankaya. Tarabya veya 
Fatih yollarına bt':!nzemiyor. Bu 
yolları ancak mütebassrsları bili. 
yor. Hatta civarındaki mıntaka. 
larda da bilmiyorlar. Bir küsük 
yanlışlık hepimizi fitillenmiş bir 
hava fişeğine döndürebilir. Tank 
kapanlarının yüz oir çeşidi... Ve 
kilometrelerce uzayıp kıvrılanları .. 
Hava kapanlarmın akla hayret ve. 
ren marifetçileri ... 

Yer üstünde bir şey görmek 
mümkün değil.. Her şey o kadar 
mükemmel gizlenmiştir ki, far
kında olmadan kendimizi bir beto
nistanın içinde buluyoruz. 

Otomobiller bir metre kara sap. 
lanıverdiler. Ehemmiyeti yok. Tek 
atlı kızaklar, kürkleri içinde ~akı 
gibi kızakçılar, güler yüzlü yiğit 
adamlar hazır ... Yerler, üstüstc ~ir 
kaç defa buz tutar mı? Tutmuş iş
te ... Bir defa iki kanş buz tutmuş. 
Üstüne yarım metre kar yağmı~. 
bu karın üstü de buz tutmuş, §im. 

ÜÇ 
Bu da gene midenin sağ tara

f ıoda: İnsan gezip tozarken, bir 
ı:iin o tarafında bir rahatsızlık his. 
seder. Birdenbire gelen ve nihayet 
yarım saatte geçen mide kuluncu 
gibi deLril, midenin sağ tarafı çe. 
kiliyormuş, yahut geriliyormuş 
gihi olur. 

Rahatsızlık, ilk giinü haylice zL 
yade olduğu halde, ertesi günü ha. 
fifler, üçüncü günii daha azalır. 
Dördüncü günü de büshütiin kay
bolur. Birkaç hafta. birkaç ay son
ra tekrar geHnceye kadar ... 

Bu tiirlii rahatsızlık en çok de_ 
fa iiç günliik olmakla beraber, ha· 
zılarında günlerce devam ettiği de 
olur. O zaman rahatsızlık hafif o. 
lursa da, uzun sürer. Bir gün faz_ 
laca yemek yenildikten sonra, ya· 
but bir grip hastalığından sonra. 
veya her hangi bir sebepten ileri 
gelen ishalden sonra, böyle mide. 
nin sağ tarafında rahatsızlık de_ 
vam etmesi, insanı düşündürür. 

O tarafın gerilmesi, çekilmesi bir 
gün içinde hazan azalır, hazan ço· 
ğalır. Yemeklerden sonra, kimi. 
~inde azalır. Fakat çoğunda belli 
hir vakti yoktur. 

Bn 1'1'hatııızhk - re~k fiç gün_ 

GÜNLÜK SANCI 
Jük olsun, gerek daha devamlı ol
r.un - varken dili paslanır, nefese 
fena hir koku gelir. Sabahlan hi. 
ra:ı bulantı, biitün gün arada sıra. 
da baş dönmesi. Bazılarına ka)1

, 

yahut ishal de gelir. 
İnsan, mide hastalıklarına mah

sus olan bu alametleri görünce, 
sancı da mide tarafında olduğu i. 
cin. m idesinin bozulduğuna hük. 
~eder. Çok defa kendi kendine 
perhize ba~lar. Kendi kendine ~·a

pılıın perhizin şekli de hemen dai. 
nıa, korkudan, az yemektir. Az ~-e
~·ince de, insan hem besleyici gı. 
daların miktarını, hem 'de koruyu. 
cu gıdaların, :rani vitaminlerin ve 
madenler'n çe itlerini azaltır. Bun 
ların neticesi olarak zayıflık gelir. 
Zayıflık de-ı·am ettikçe verem has. 
talığı getirmese bile, insanın hali
ni, o hastalığın verdii'i'l hale ben. 
zetir. 

Böyle, midenin sağ tarafında Uç 
giinlük veya devamlı sancılar mi. 
de ha~talığından del!il, karadğe. 
rin aruındaki safra kesesinin 
mUzmin hir iltihabından ileri ge
lir. Bu iltihaba karşı gene perhiz 
lazımdır. Fakat mide hastalığına, 
meseli mide ck~isinin azalmasına 

veya artma<;ına karşı ~·apılan per. 
hiz gibi değil, ba~ka tiirlü bir per. 
hiz. 

Karaciğer hastalıklarının hep. 
sinde olduğu gibi ~·ağlı, baharlı ve 
biberli yemekler dokunur. Bunla
ra karşıhk yenilme· i zararsız ye. 
mekler gene çok kalır. 

Bizim yoğurt. hu türlii m:de 
sımcıları çekenler idn en ivi gıda 
olur, hem besler, hem de hol ,.i. 
tamin getirir. 

Yağı alınmı~ et uyuna "ebze 
\"eya pir'nç c;orhaJan. l"afsız et. 
ler, \'c balıklar, ısknrada olsun, 
haşlanmış olsun dokunmazlar. hil· 
ha~sa ta\'uk. Ancak - Nasreddin 
horanın ııöylediitinln aksine o)a. 
rak - ta\·u;tıın derisine rağbet et. 
mem .. k lazımdır . 

Seh7.elerdeon de dokunacak lah. 
na ile karnabahar \'ardır. Bir de 
kuru sebzelerin fazlası ... l\lakarna
nın ve pilavın dokunmasına da bir 
sebep yoktur ... TatJı)ardan da an. 
uk yağlı ve yumuT"tah hamur tat. 
lıları dokunur... Kompostolardan. 
yemislerden, hiç korkmadan, ye. 
mek lazımdır. 

Bu tiirlü mide sancılanna en zi
yade dokunacak şey, aç kalıp za
\•ıflamaktır. 
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ti\@!i'ffl!D 
Nefyedilen Bnlckal 

ı~.~~-ı,::1 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

I• htikil' cünniinden dolayı bir 
bakkalı nefi cezasına mah· 

ki'ım ettiler. l'\fenfô, şimdiye kadar 
siyasi mahkumların, ekseriya irade. 
.,j kuvvetlilerin, hir fikir veya içtihaı 
uğruna nefsini feda edenlerin yeri 
idi. Her devirde doğruyu ve haki. 
kati zamanından e\'\'cl söyliyenlerc. 
riya ve tabasbusla kiilah sallamı· 
vanlara miinasip görülen nçık hııv• 
hapishanesi menfD. inıvtdığı fikrin 
yolunda yürüyenlerin ayağına takı. 
lan ~elme nefi cezasıydı. Nedenseı 
menfi, deyince; gözümün önüne biı 
fikir kahramanı, menfi\, deyince; 
ideali uğruna hürriyetinden mnhrunı 
edilenlerin siyn.,et ıneydaııı gelir. 

Fakat menfa, biitün diin~·a mikya. 
sında manasını menfi bütün dünya 
mikyasında muhtevasını kaybetti. 
Hürriyetin vatanı dedikleri memle
ketlerde bile, fikir mücahitlerini te· 
merküz kamplannda toplamak, hak 
ve hakikati gözlerden saklamak i. 
çin, fikrin sahibini öldiirmek, muay
yen zümrelerin menfaatlerini koru. 
mak için milletleri uyutmak, güneşi 
insanlardan saklamak i!;in ışık ,·e
ren fikri söndürmek, asnmızın fik· 
re layık gördüğü ceza oldu, menfiı
lar boş kaldı. 
Şimdi bu boş kalan mcnfiilarda, 

muhtekir bakkalların salınıp gezin
diğini görüyoruz ... Muhtekir bakkal· 
la, fikir mücahidini nyni adalet kan. 
tarına koyduğum zaman, mizanın 

bozulduğunu. muhteki.rin mizanla 
beraber adaleti, hakkı, insanlığı, fa. 
zileti hap yapıp, yuttuğunu görüyo. 
rum. Bu kocaman suı;luya menfa 
dar geliyor. 
Leşe konan karga gibi, lıarp mey· 

danında canını nezrcden askerin ağ'. 
zındaki lokmaya gagasını uzatan, kı. 
Tık saplı bir mangalın iç1ndeki iki 
sap kömürden kendisine bir apartı. 
man kuran, saçı bitmemi yetimle· 
rin sadaka çanai:,"lna el uzatan. aç 
bıraktığı bir milletin sefaleti üstiin. 
de hanlar, hamamlar, kiişaneler ku. 
ran, kıymeti dü,.en parasını Avrupa 
muhtekirlerinin kasasına aşıran, kar 
iistiine kar, kan üstüne kiır, istiklal 
iistüne kar biriktiren bu modern 
hırsıza, dünyanın hapishaneleri bile 
dardır. 

Muhtekir hakkal rnenfacla .,..k 
!!ilrtersc, menfıinın jsmeti \'e namu. 
su bozulur. 

Diyeceksin ki, bakkal, hu soygun 
c;ehekl'.sinin minnacık bir unsurudur. 
Bu üç çuval şeker iizerınde hao;;lıyan 
ihtikarın ucu, zincirleme halkalar. 
dan J!ererek, hiiyük milyonların 
muhtekirlerine dayanır. Harp !lana. 
vii üzrrinde yapılan. gıda sanayii ü. 
zerinde yapılan, kimya sanayii üze. 
Tinde ~·apılan ihtikarın, hu ihtikarm 
doi!tırduğu harbin mesulü her halde 
bakkal ddiJdir. AvTupa ve Amerika 
anonim şirketlerinin idare meclisle
rinde harp kazançlarına bakıp, sar. 
ho olan. harp meydanlarında d1ikü
'en kam altına <'e,·irip, ehramlar ku. 
t'an muhtekir, ke~·file p~po!llnnu içer. 
ken, !'ltıt' '\'C cezayı hangi kantarda 
tartarnksın? 

Bakkalın ya adıl.rı mcm!ekete, 
bakkalın el uzathih fukara ç ınağı. 
na bakıp, dün~·a mikya ındakf suçun 
ortal!ına. bu le e konan karsra~·a 
menfa dar ırelirse. o hüyük muhtc
kMerine dün,·a hnnishancleri dar 
<>',.lir ... 

llrof esör Halide Edibin 
İlk Dersi 

İngiliz Edebiyatı Tarihi ı'rofesörü 
Hailde Edip Adnan açılış dersini 18 
mart 1940 pazartesi ~ünü $aat 17 de 
Hukuk fakültesi birinci sınıf ders. 
hanesinde verecektir. 

--0.-

Geliboluda Bir Dere Taştı 
Son zamanlarda 1'rıu~ya mıntaka· 

sından başka yerlerde hava 1 • 9 de. 
rece soğumuştur. Boluda hararet sı. 
fırın altında 11 derecey .. kadar ~ıi~
müştür. İzmirde şiddetli soğuklar 
devam etmektedir. Köylerd~ bir ~ok 
çam ağaçları devrilm!ş. bir çok köy
leri su1ar basmış. Berg<:.ıma _ Tur
hanlı yolu da tamamen sular altınca 
kalmıştır. 

Bursada lodos fırtmnsı bir cok a. 
ğaçlan devirmiş. camları kırmıştır. 

Gelfboluda yağmurlar. Üçköprü
ler mahallesindeki Çoknlcı deresini 
taşırmıştır. O civar evlerim "'U bas
masından korkulmuş, halk heyecan 
geçirmiştir. Sular hcniiz Ç'ekilmemi.ş. 
tir. 

Kcfkende Mayin Görüldii 
Karadenlzde Kefken mevkiinrfe. 

serseri bir mayin görülmüş. kcyhyet 
denizcilere tamim edilmiştir. Mayı· 
nin imhası için bugtiı1 hir müfreze 
gönderilecektir. 
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1 

(Başı 1 incide) 
unutmalı \'c istikbali düşiinmeliyiz. 
Belki bu sııyede kalkabilir ve istik.. 
bıılimizi kurtarabiliriz.,, v 

4 Yazan: ULUNAY 

e Önünde apılan 
<Batı 1 incide) 

metile müştereken, Finlandalılara, 
külliyetli miktarda harp malzemesi 
ve her nevi levazım vermistir. (Al
kışlar) Amme menfaatinin müsaade 

Bay,.aklar yanya indirildi 
Tıınner'in nutkunu dinliyenler, 

kendilerini zaptedemiyerek ağlamış. 
!ardır. 

azzam Geçit Res • ettiği nisbette, bu hususta tafsilat J verilmiştir. 

Nutkun bitmesi üzerine Helsinki. 
nin resmi ve hususi daireleri üzerin. 
de bayraklar, matem alameti olarak 
yanya kadar indirilmiş ve bütün 
gazeteler matem çerçeveleri içinde 
çıkmıştır. Bir yutum içerek şerbeti ha!ife

ye sundu. Kapak açılır açılmaz et
rafta yanan buliurdanlıklann gü. 
zcl kokularını bastıracak kadar tat
lı bir rayıha yayıldı. Şerbete hali. 
fc ancak dudaklarını dokundurdu. 
Ondan sonra sedirin yanında durnn 
vez·re işaret etti. 

Nefır seselerile darbukalann 
muntazam ve devamlı gümbJrtuı .. ,.. 
ri ile alay başladı: 

Evveıa sağ ellerinde mızrakları.. 
nı, sol ellerinde kalkanlarını tutan 
7.enci bölükleri geçti. Yarı bellerin. 
den diz kapaklarına kadar hurma 
liflerinden örı..ilmüş dizliklenlen şiş.. 
kin adaleleri görüluyordu. 

Çıplak vücutları sürdükleri yağ. 
larla parlıyor, yürüdükleri zaman 
sinirli kollarının hareketleri kuv_ 
vetli bazulannı şişir'yordu. Halife. 

nin bulunduğu mahalle gelince ge-
niş göğüslerinden vahşi bir çrğlık 
yükseldi, mızraklar hayret edile. 
cek bir meharetle tufandan evvele 
ait büyük bir kirpinin attığı diken
ler gibi havaya fırladı ve tekrar 
ellerine geldi. 
Zenci alaylannı bir bölük piyade 

:nkip etti. Hepsl yaJın,kıhn~larını 0-

nuzlnnnda tutuyorlar, sol omuz kii
•eklerine doğru sal!andırdıklan, u
ak, kakmalı kalkanları vürürlerken 
nadeni bir ses çıkarıyordu. 

Piyade bölüğunden sonra Türk sü
rarilcri göründü: "Attila" nın oğul
an, ufak cüsseli hayva:ılarınm hafıf 
tğerlerinin üzerine hcıyvan postlan 
ıtmışlar, mızraklarını atların kubk
arının arasına uzatmışlar, kılıçlarını 
fa sol tarafa geçirmişlerdi. Sırtların. 
:laki ufak pulat kalkanlar, güneşin 
ı:iyalan ile gözleri kamaştırıyordu. 
Bileklerine birer sırım kamçı bağl:ı
mışlardı; sağ ellerini kaldırdıklan 
zaman bindikleri hayvanlar şahlnnı
yorlar. O zaman anlaşılması güç e. 
mirlerle atları teskin ediyorlardı. 
Tulgalanru eğer kaş~nn:ı bağladık. 
ları için tıraşlı kafalarının tepesin. 
deki örgülü pcrçimleri, keskin nazar
lı uf ak gözlerindeki vahşi parlaklık, 
geniş ovalarda rüzgarlarla yarışan 
eski Türk akıncılarını hatırlatıyor
du. Atlar, boyunlarını kısarak, sii.1ir
Ji ve kısa adırnlnrla ilerledacr. 

ri kafadan mütemadiyen sivri ve ça. 
tal bir dil uzanarak sanki nez ile mer. 
hamet dileniyordu. 

Vahşi hayvanlardan sonra hazine 
deve!eri göründüler. En başta üzer-' 
lerine kıymetli kuma~lar atılmış bir 
deveye goçü idare edecek olan emir 
binmişti. Arkasında iki taraflı yük
letilmiş, kapakları açık demir sandık
lar içinde zebercetler, firuzeler, inci. 
ler gözleri kamaştırıyordu. Mücev. 
herat sandıklarını taşıyan develer si.i_ 
vari nıufrezelerlle çevrilmiştl 

B ütün bu servet, halkta o kadar 
heyecan uyandırmı~tı ki, her 

deve yükünü ayrı oyrı feryatlar'a 
alkışlıyorlnrdı. Mücevherat yüklü 
develerden sonra, murassa altın tı.:1-
galar, miğferler, hödüçler üzerinde 
altın işlemeli, yakut ve zümrüt kak
malı som gümüş çekmeceler geçiril
di. Hödüçlerin birine abanozdan oy. 
malı büyük b!r sandık yüklenmişti. 
Hint sanatkarları tarafından yapılan 
bu sandığın oymaları biribirine girift 
olmuş uyetlerdi. Yeşil zemin üzerine 
altın kılnptan işlemeli kıymettar b!r 
kumaşın üstüne konan sandığın jJti 
tarafından yine Cıyet!er işlemeli, u
zun saçaklı örtüler sallanıyordu. Ho
düçü taşıyan beyaz deveyi ihata e
den 1er bir ağızdan tekbir getiriyor
lardı. Bu emanet mahfilin onune 
yaklaştığı zaman (Muiz) kemali ve. 
kar ile ayağa kalktı. Bütün hazirun 
tekbir g~tirerek huşu ile eğildiler. 

(Muiz) için bu sandıktaki emanet, 
bütün dünyanın mücevherat ve serve 
tinden daha kıymetli idi. Fatımi ha
lifesinin sulbundan geldiklerini iddia 
eyledikleri dördüncü halife EmiriH
müminin Aliye ait el yazısile ccyliin 
derisi üzerine yazılmış bir Kuramke. 
rimdl (Mub:Hn bütun nüdeması bu 
kıymettar emaneti tekbirle teşyi et
tiler. 

Ondan sonra altın ve gümüşten 
değirmen taşlarını yüklü develer gö_ 
ründü. Mızraklı süvarilerle muhafa
za edilmiş olduğu halde bu muazzam 
servet yeni payitahta doğru yola dü. 
züldü. 

f ntırni halifesi (Muiz) pa~·itah
tını Kahireye nakleyledjkten 

Filhakika, Britanya hüktimeti, 
mütecavize karsı kahramanca yap. 
tıklan mücadelede, Finfandalılara 
mümkün olan bütün y:ırdımı yap. 
mağa tnm11m0 n fım~ne olc1u~unu be. 
yan etmicti (Siflcletli alkışlar). 

Mütareke saat 11 den itibaren me. 
riyete girmiş ve muharebe bütün 
cephelerde derhal durdurulmuştur. 
Harp, dün bütün gece Viborg etra. 
fmda devam etmişti. 

Parlamento. muahedeyi 
tasdik etti 

Finlanda hükurııetl arzu ettiği tak
,:n .. cf .. rlim'7a" bulunan bütün mrrıa
hii derhal kıılhnmak üzere hıtztrlık. 

lan~ı~ ynnhmmm P~"ılrlesi ı.riinii ta;;;J~!y~ı:a~!:~:!~:~rl:~if~ul:~ 
.,..~lic:te sn!•l..mi~+iııı. l"hılanda hü. 
1tômeti lrnndi TT"nnf:ı:>+l 0rine l"n uy. 
crıın telfıkki e+fü1i tf'(lhirlPr hakkırı. 
da nazan itibara almak hususunda 
her m 0 mleketten daha s.ıılahi~·etli bu. 
lunduğu va:ziveti l!ÖZönünde tutarak. 
karar vermek vaziyetini ÖtPdenberi 
0 lbl'tte muhafaza ediyordu." 

Chamberlain, sözlerini şöyle bitir. 
miştir: 

"- Finlanda milletine şu hususta 
teminat vermek isterim ki, bütün 
milletim, Finlandanm verdiği karar. 
da, kendisine müttefiknn sempati 
beslemekte ve istilaya karşı müca
delede gösterdikleri cesaretten dola. 
yı en dt>rin takdirlerini izhar etmek
tedir. Bu destan bütün cihanın hafı
zasında ebediyen yaşıyacaktır." 

Mister Chamberlain'in nutkunu 
bitirmesi üzerine muhalefet lideri 
Mister Atlee, Fin milletinin kahra. 
manlığını tebcil etmiş, "Harbin dur. 
ması ivi, fakat ne vazık ki tecavüz 
m"7.affer olmuştur" demistir. 

Daha sonra e<=ki harbiye nazırı 
Misü:-r Hoare - Belisha sö7. söv1Pnıic; ' . 
ve "Finler. mürarllllt ettiler. Fakat 
bir takım formalitPler on1::ınn im
dadına koşmağa mani oldu" demiş
tir. 

Mic:t~r Chnmber1ain C"\•an vere
rek: "Biz müraca:ıte mukabeJP ~~
relç hnrp malzPm0 si gönderdik. O
nun 11c;k<'r istediğinden ant"a'lt şuha-
ın 25 lnd lı rnnr o1dnk On -
~ tedbir aldık. Fin hiikıiıneti tara. 
fından müracaat Vl'ktı bulsavdı, ona 
göre hıı1"4''1ret ederdik" rl0ınfc.tir. 

Arada İsveçin bitaraflığı tehdit e. 
dildi mi? tarzmda'ki suPle karşı Mis. 
ter Chamberlı:ıin: "Asla!" diverek ce. 
vap vermf!':, bu mesele hakkında u. 
mumi münıkere vRnılmesına dair vu. 
ku bulan bir tek.life karsı v11zivetin 
buna miic:ait olmadığım. söylemekle 
""'"k""'"l"de b,.,,, .. ,.,..., .. +,,r. 

mi~lerdir. 
Fin parlamentosu da Sovyetler 

Birliği ile imzalanan banş muahede. 
&ini uzun uzadıya müzakere etmiş 
ve verilen izahatı müteakıp muahede 
tasdik edilmiştir. 

• Moskovadan dönmPkte o!an Fin. 
landa heyeti, saat 19.~0 da ı;ve('İn 
:Sromma tayyare mevrlanma inmiştir. 
Fin delegeleri saat 21 de yiM tayya
re ile Helsinkiye hareket edecekler-
dir. / 

Son Fin tebliği 
••Fin kıtalarırun berzab üzerinde 

saat 11 e kadar mukabil taarruzları· 
na devam ettikleri, Sovyet taaıTUzla. 
rının bütün cephelerde püskürtüldü. 
ğü ve dört Sovyet tayyaresi ile 15 
tankın tahrip edildiği bildirilmekte
dir. 

Ayni tebliğe göre, Sovyet tayya
releri Rovaniemi ve Kemijaervi'yi 
bombardıman etmiş, üç sivil ölmüş. 
düşman hava harekatı saat 10 da ni
hayet bulmuştur. 

Viborgun dış mahallelerinde taar. 
nızlar püskürtülmüştür. 

Son günler zarfınd3 Vihorg körfe. 
zi buzlannda 60 Sovyet tankı tahrip 
edilmiştir. 

hasına olursa olsun Avrup3 ihtilafı
nın etrafa yayılmamasına uğraş01ak
tadır. 

Siyasi mahfillerle ilave edildiği
n gOtt, hnrbln dogtt.-du caaı-ve 

felfıkettere maruz kalmaktansa henüz 
!r..urtanlması mümkün oltını kurtar
mak Firılanda için daha hayırlı ol
muştur. 

Alman Matbuatı da Alkışlıyor 

M ahfele yakla~tıklan zaman, 
sırım kamçılar birer çelik bı. 

~ak gibi havayı yırttı. Bütün alay 
&demesine dayanılması mümkün ola 
.mıyan bir gülle gibi geçti. Cevherin 
yüzünde hafif bir tnbessüm dalga
landı. İntizama, halüe bile şaşrntıitl. 
Bu canlı güllede bir mizrak bile va
ziyetini değiştirmem:ş, bir hayvan 
-diğerini bir kulak boyu geçmemişti. 
Türk süvarilerinin geçişi, halk üze. 
rinde öyle müthiş bir tesir yapmıştı 
.ki, alkışlamrya bile cesaret edemedi. 
ler. Süvarileri bir bölük piyade takip 
etti. Bölüğün arkası:ıda (Muiz) in 
·vahşi hayvan mürebbil"!d geliyordu. 

sonra senelcrdcnberi zihnini işgal e
den emelin husulüne çalışmıya 1'aş.. 
ladı. Yerine geçenler dt? ayni siyaseti 
takip eylediler. Şairler Abbasi hali. 
fe!erinln Alinin evlfı.dm:ı karşı reva 
gördükleri zulmü, ~iirlerle etrafa 
yaymıya başladılar. Abbasller hak· 
kında hicivler yazıldı. Ah".cik itibarile 
düşkünlükleri, döktüklerı masum 

J,,qiliz nazetele,.inin neşriyatı 
İngiliz gazeteleri R!ısya ile Fin

landa aras·nda akteclilen muahedeyı 
mevzuubahis etmiye başlamıştır. 

Berlin, J;j \A.A.) -- Bütun Alman 
matbuatı' ve İskandinavya memleket
leri gazet('leri, Rus _ Fin s.ılh mua
hedesinin imzasını hararetle karşıla. 
makta VP. 1''inlnndanın istiklalini t:ı
mamilc rnuhafaza ettikteıı başka İs
kandinavyıı memleketlerini harbin 
fecayiinden kurtaracıı~ını yazmakta
dır. 

Evvela arslan avlarınd:ı kuUandık. 
ıları, iri, tüysüz köpekler sakin, munis 
:nazarlarla etraflarına bakarak geçti
ner. Arkalarında ellerlndl! kargılarla 
ıgelen silahlı zencilerden sonra, iki 
:zencinin her iki taraftan gergin zin
cirlerle tuttukları yeleli ve yelcsiz 
orslan!ar val-ur adımlarla ilerlediler. 
Arada kendilerini sevk edenlere ita
.at eylemek istemedikleri zaman rl-
1erinde yanar odunlar bulunan mua. 
vinler canavarların son mukaveıne:t· 
Jcrini kırıyorlar, yürütiiyorlardı. 

kanları, nahak yere gazbettikleri hı
lafet, bu hicivlerde ısırıcı beyitlerle 
anlatıldı. Fatuni halifeleri, bunıın i. 
çin şimdiki asra ynkışacak b:r pro. 
paganda teşkilatı yapmı~lardı. Hi. 
civleri en kuvvetli mus'kişinaslara 
besteletiyorlar ve kabail arasına y;ı
yıyorlar, ayrıca zeki köleleri ne su
retle halka te1.kinatta bulunmak la
zım geldiğini talim ederek dürt hıra. 
fa gönderiyorlardı. 

Abbasi halifeleri de boş durmu. 
yordu. Mısıra gönderdikleri casuslar 
sayesinde duşman!annın prop~gnnda 
teşkilatını oğrenmişlerdi. Ona karşı, 
kendileri de teşkilat yaptılar. Bu sa
yede, muhtelif yerlerde bu g'z1i pro
pagandacıların bazıları yakalandı. 
Pazar yerlerinde boyunları vurdu. 
ruldu. Buna rağmen usarunak bilıni
yqn emirlerin tedabiri sayesinde Fa. 
t:milcrin Bağdada karşı olan muha
lefeti sağlam adımlarla yurüyordu. 
Bir gün Kahire camiincle cuma na
mazında hat:p \•aaz ve nasihattruı 
sonra: 

N"vs Chronicle diyor ki: 
"Finlandalılar, Ruslara, caarruzla

rını pek pahalıya otu:-tmuş oldukla
rından dolayı derin bir memnuniyet 
duymağa hak kazanmışlardır. Asla 
unutmamnk lazımdır ki, sulh .nüzn· 
kereleri, muhnsematın devamı tak
dirinde bunun neticelerinden korkan 
mütecavizin teşebbüsü üzerine baş
lamıştır.,, 

Fransada Esef 

Paris, 13 (Hususi) - Fransa, Fin. 
landanın akıbet•ni derin bir esefle 
karşılamıştır. Fakat bu hadisenin 
mi.ittefiklerin askeri hedefleri ıie hiç 
bir aliıkası olmad1ğı da tebarüz etti
riliyor. 

Dn adier, dün Fransı:ının Finlanda
ya en çok yardım eden millet oldu. 
ğunu tebarüz ettirmi~tir. 

Fransız gazeteleri ue Finlerin akı
beti yüzün::len son de:ec~ mi.iteessır
dir. 

Sovyet Rusyada 

Sivas1 Almnn mahtiUerl bu veslle 
ile sanki bl7.zat Almanya bir zaf Pr 
kazanmıs l::ıttiRr şevk ~e heyt!can gös. 
termektedirlP.r. 

İsvc9t~ 
Stnkholm. 13 musıısi) - İsveç 

Haric;ye Nazırı, bu~n beyanatta bu. 
Junnrak, İsvecin Finlanday1 katiy<>n 
tazyik etmediğini, yalnız sulh şartla· 1 
rını bildird"ğini, fakat bu sulh şart. 
larının tadile uğradığını s(.;ylemiş. 
1svt>çin askeri müdahalede bulunma. 
sının imkansızlığını anlatarak, .. mü. 
dahale takdirinde büyük ve umumi 
bir harbi hududumuza get:rmiş o· 
lurcluk .. dcmi<=tir. 

Matbuat, sulh sartlnmın cok al?ır 

olduğunu yazmakta, fakat ihtilafın 
hallini memnuniyetle karşılamakta. 
dır. 

Amerikada Endişe 

Nevyork, 13 (Huc;usil - Sabık 
Cümhurreisi Mister Hoover. Sovyet • 
Fin muahedesi hakkında, "Bu mua. 
hede, medeniyet kin yeni bir ma. 
tem tarihidir,. demiştir. 

Nevyork Times diyor ki: 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği ile Finlanda arasında akt~· 

dilen sulh munhcdesinJn metni şu
dur: 

Bir tnrartnn Sovyetler Birliği 

YOksek Sovyet Divanı ve diğer ta
raftan Finlanda Cilmhurreisl, iki 
memleket arasırdakl askeri harekfı
ta nlhay<?t V<?nnek ve karşılıklı mus
lihane milnasebetler tesis etmek ar
zusfl<? ve Lcnlngrad ve Murmıınsk 

şehirleri de dahil olmak üzere ma
tekabll emniyetin muhafazası lçln 
sarih şartların tayini iki ftkld tnra
!ın da menfnatleri lktızasındnn bu
lunduğuna kani olara ·, bu maksatla 
bir sulh muahed<?sl akdine lilzum 
göl'milıler ve lcabcden stı.ltıhlyet
lerle murahhasları olarak: 

Sovyetlcr Birliği Yilksek Sovyet 
Divanı: 

SO\'Yetler Blrliğ, Halk komiserleri 
Reisi ve Hariciye Komiseri Molotof 
Vlııçeslnv Mlkallovlç. 

Sovyctler Birliği Yüksek Sovyet 
Divanı ftzasındnn Jdanof Andrel A
leksandroyfç, 
Tuğgenc>rnllerden Vassillevskl A

lek~ander Mika loviç'i. 
Ve Finlanda Cumhuriyeti Reisi· 
Flnlıında CumhuriycU Bı::şv-"'"' 

Rltl Rlsto, 
Nazır Paaı;hrlkl .Tuho Kustl, 
General Vnlden Karı Rudolf, 
Profesör VoJomoa Vjaine'yi, 
Tayin etmişler ve bu murahhaslar 

saltıhlyetn:ımelcrlnl ibraz ettikten 
sonra aşağıdaki hususatı'11;.ararlaştır
mışlardır: 

Madde 1 - Sovy<?tler Birliği ile 
Finlnnda arnsında ask<?rl b:ırekıit, 
işbu munhedcye merbut protokol hO
kilmlerine tevfikan derhnl durduru
lacaktır. 

Madde 2 - Sovy<?Uer Birliği De 
Finlnnda Ctlmhuriyeti arasındaki 
d<?vlet hududu yeni bir hat mucibin
ce tcsbit edilm'şUr. Bu hattn göre 
Sovyetler Birliği topraklarına şun
lar ithal edilmiştir: 

Vlborg ''Vilpuri" ve Viborg körtc
zile adnları da dnhil olmnk Gzare 
biltOn Kareli berzahı, Keksolm, Sar
tnvııla ve Suojnrvl şehlrlerlle bcrı:ı
bcr Lııdoga g6lilniln garp \'C şimal 

snh!lleri, Finlnndn körfezinin mQte
ııddit adalan, Kuolııjarvl ıehrfle bc
rab<?r Merkjarvı'nin şarkındaki ara
zi .,,e Rlbaçl V<? Sc.>rednl yarımadala
nnın bir kısmı. (Bu hudut merbut 
nıın a 

Hududun daha mufass::ıl tayini A
kid tnrafların mOme!!<>illerlnden mü
rekkep bir komisyon tnrafından ya
pılacaktır. MezkQr komiı;yon işbu 

muahedenln imzasından nihayet 10 
gilnluk bir mühlet içinde tcsekkUl e
decektir. 

Madde 3 - İki tıkld tnraf blrlblr
lerinc karşı her tlırlil taarruzdan iç
tinap etmcğl ve diğeri aleyhine hiç
bir ittifak akdetmeınc>C:i veya koa
lisyonlara ginn~m<?ği tnahhnt eyler. 

Madde 4 - Finlanda COmhurlyet!, 
senevi 8 milyon Finlnnda marklık 

blr Gcret muknbillnde ve 30 sene 
mfiddetl<? Hangoc yarımadasını ve 
bu adanın cenup ve şarkında beş mil 
,,.c garbındn ve slmallnde 3 mil me
safedeki toprakları ve mücavir mü
tcnddıt adaları Sovyctler Birli!lne 
kiraya verecektir. 

Buralarda Sovyetler Bırlıği Fın
lnnda körf<?zinln mcthalini bir taar
rur:n karşı mildafaaya elverişli bir 
ask<?rl ils tcsls eylJyccekür. 

Bund::ın ba ka. Sovyetler Birliği 

deniz il~nil hırnaye için de oralar
da kendi masratile lcabeden miktar
da knra ve hnva müselltıh kuvvetle
ri bulunduracaktır. 
İşbu muahedenln merlyet<? girişin

den itibaren 10 gun içinde Finlanda 
hOkQm<?ti Hangoc yarımadasındaki 
batan kıtnatını g<?ri çckcc<?ktfr. Han
goe ynnmadaslle mücavir adalar, bu 
mndd<?nin hilkümlcrl mucibince Sov
yctlcr Blrlığınln JdarcsI alUna geç
mektedir. 

Madde 5 - Sovyetler Birliği, 1920 
sulh muahcdcsilc ve kendi isteğile 

Finlandaya tcrketmlş olduğu Petsn
rno mıntnkasındaki kıtaatını geri 
çckmeği, Şimali Duz Denizi sahille
rinde 100 tondan aşağı istediği kadar 
malik olabileceği müselllih gemller 
haricinde harp gemileri ve diğer 
milsellCıh g<?mller veya her biri 400 ı 
tonu geçmemek üzere 15 harp ge- ! 
misi veya diğer müscllAh gemllcr 
bulundurmamağı taahhüt eyler. 

Flnlıında, mezkı'.\r ıpuaheıiede der
piş cdild ğl üzere, bu sularda den!z
altı gemileri ve müselltıh tayyareler 
bulundunnamağı, sııhilde askeri li
manlar, harp filosu için ilslcr ve 
m<?vcut gcmllcrJn ihtiyacını aşacak 

askeri tamirhaneler vücude getlr
memcğl taahhüt eyler. 

Madde 6 - Sovyetler Birliği va
tandaıılan ve eşyası serbestçe tran
sit olarak Norvet<? g<?çccek ve Nor
,·cçten gelecektir. 

Madde 7 - Finlanda hOkOmetl 
Sovyctlcr Birliği ile İsveç arasında 
eşya transiti hakkını tnnır. Ve bu 
trans!U en kısa dcmlryolu ile inki
şaf ettirmek maksadile Sovyetler 
Birliği ve Finlanda Kandnlakça'yı 

Kemljarvi'ye bağlıyan bir demlryo
lunun, 1040 senesi içinde ve her iki 
tara! kendi topraklannda, inşasına 

luzum olduğunu teslim ederler. 
Madde 8 - İşbu muahede merlye-

rcr ğirtnei, Iki ar f anı•ı da 
lktısadl münasebetl<?r yeniden tesis 
olunacak ve Cıkldlcr bir ticarel 'mU
ııhedeslnln akdl için müzakerelere 
girişecektir. 

Madde 9 - İşbu muahede, lmza
sını ll"fitcakip derhal rnerlyete gire
cek V<? ondan sonra tasvibe arzolu-
nacaktır. J 

Tasdiknameler on gQn içinde Mos
kovada teati olun::ıenktır. 

İşbu muahedename ikişer nüsha 
olarak rusçn, flnce ve 1sveç'ce ola
rak Moskovada 12 Mart 1940 tari
hinde tanz.im olunmuştur. 

Sulh Muahedenamesine Bağh Protokol 
Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliği ne Finlandn ara

sında lmzabnan 12 Mart 1940 tarihli 
sulh muahcdcnamesine merbut pro

' tokoldur: 
Akld tarafiar, muahede ile tcsblt 

edilen askeri hnreklıtm durdurulma
ııı ve kıtanlın devlet hududu ötesine 
çekllme.-ı eklini aşağıdnkJ tarzda 
knrarlnştırmıslard.ır: 

1 - Askeri harekllt, her iki ta
raftan. 13 Mart 19-40 tnrlhlnde Le
nlngrad snntilc 12 de durdurulacak
tır. 

2 - Askeri hıırekfıtın durdurul
ması için tesbit edilen saatten iti
baren, öncü milfrczcletin mevzileri 
arasında bir kılometrelik bir bitaraf 
mıntaka tcms edilecek ve ayrıca, ilk 
giln zarfında yeni devlet hududuna 
nazaran, karsı taratın arazisi dahi
linde bulunan l raf kıtaatı, bir kllo
m<?lr<? geriye çekilecektir. 

3 - Kıtaatın yeni devlet hududun
dan öteye çekilmesi ve di{:<?r tnraf.•n 
bu hududa dcıfru llerlem<?si, Finlan
dn körfezinden Lieskn'ya kadar bil
tOn hudut boyunca, 15 Mart 1940 tn-

rlhlnde saat 10 da ve Llcskarun ~l

mnlinde, lG Martta saat 10 da başlı-
7ıır.aktır. 

4 - (Bu mııdde kıtnların !Mlhtellf 
mıntnkalnrdn geri çe:d!•ne taı ıı ve 
va:r.iyetlerlnl izan etmektedir.) 

5 - Kız.ılordu kıtaatının Petr. tmo j 
mıntakasını tahliyesi 10 Nisan 1040 
da bitecektir. 

6 - Kıtaatın devlet hududu öte
sine çekilmesi esruısında, her iki ta
raf kumanda heyetleri. diğer tarafa 
geçen sehlrlerln ve mevkilerin za
rardan vikayesi için l~zım gelen bü
tan tedbirleri alacaktır. 

7 - İşbu protokolun 6 nt'l madde
sinde zikredilen mıntakn, m<?vki, şe
hir ve tesisatın bir taraftan diğer 

tarafa intikali mUnascbelilc hAdls o
labilecek biltiln meseleler, her fkJ 
taraf milmes<-lllerl arasında, mahal
linde hıılledllecek olup bu maksatla 
her iki ordunun harekfıtta buluna
cağı esaslı yolların her birisinde, ku
manda heyeti tarafından hususi mil
messlller bulundurulacaktır. 

8 - Harp esirlerinin mübadelesi, 
askeri harckAbn nihayet bulmasını 

müteakip, hususı bir anlı:ışma mud
blnce, bir an evvel yapılacaktır. 

Ars'anların biri köpeklerin koku
sunu almış olacaktı ki, tam mahfelin 
onilnde gumbürdedi. Memleketin He. 
ri gelenlerine ayrılan yerde nöbet 
bckliyen suvarilerin atlan titrediJer. 
Arslanları, çolden getirilen sırtlan. 
lar takip ediyordu. Bunları sevk e. 
dcnlerden biri vahşi hayvanı ne de
receye kadar yumuşattığını isbat ıçin 
.halifenin karşısında sırtianın iri dişli 
kuvvetli çenesini açtı ve elini dirse
ğ·ne kadar ağz:na soktu. 

.._ Ey nns! dedi. İraktıın CS"n rüz.. 
gar Kufcde şehit edi~en Alinin bize 
r.ıiıbarek meşhedinin kokusunu geti. 
ren badıJtıba değildir. Bağdadın hP.k 
gasıbı o'an halifesinin saraylarındaki 
fuhuş ve rezaletin ufunetini bize e. 
riştiren (Badıdebur) dur. İşitiyor 
musunu~? Abbasi hıllıfeti, şarap, fu
huş ve rezalet bataklığ:na batıyor. 

Moskova, 13 (Hususi) - Pravcla 
gazetesi, bugün yazdığı makalesinde, 
Finlanda i1e yapılan sulhlin Sovyet 
hududunda emniyeti koruduğunu \•e 
Leningradı her tehlikeden kuıtardı
ğmı bildiriyor. Pravda, daha sonra, 
Sovyetlerin vazifelerini yaptıklarını 
anlatıyor ve İngiltere ile Fransanın, 
Fin1..andayı harbe teşvik ettiklerini, 
fakat harpçıların en mühim eleman
larından birini kııybe!miş oldukları
nı yazıyor. 

"- Sovyt>tlcrfn sulh sartlarını öğ. 
r~ndik. Korkarız ki. çok hac;in bir 
siyasti olan Kremlin, bu sulh mua· 
hedesinln kendisine verdiği avantaj 
lnrdan istifade ederk. birkac ay ve_ 
va birkaç sene zarfında bütün Fin • 
landayı işgal etmesin ve bolşcvik 
vanmasın ... 

Lon rada Suikast Oldu 

Sırtlanlardan sonrn, iri boğa yı. 
]anlarını çıp'..ak vücutlerine saran 
yirmi zenci geliyordu. Güçlü, bir ö. 
küzun kcmikler'ni bir anda kıracak 
kadar kuvvetli olan bu iri hayvanlar 
gbzlcrini mürebbllerinin schhar ııa
znrlarından ayıramıyorlar ve tama
men onların iradelerme münkat olu. 
yorlardı. Yılancılar bir e~erile hay. 
varı ların boyunlarını tutu~ :>rlar \ e 
digcr eller'le de dudak'arına götUr
dul-..lcri b'r kamış parçnsını öfluyor
)Drdt Sol ellerindeki cclik nazarlı, i-

O müdebdep sarayların temellerinin 
nasıl çatırdadığını .:iuyuyor musu
nuz? Onlar zulüm ile goeldiler, zulüm 
ile yaşadılar ve zulüm ile göçecek
ler. Her mümin için zulme lnnet et
mek farzdır. Onlara 1.ünet olsun.,, 

Bi.ıtün cemaat bir ağızdan laneti 
tekrar etti. Muaviye zamanında AlL 
ye karşı yapılan bu fena bid'at şim
di Abbıısilcrc karşı yapılıyordu. 

IDcvnmı ''ar) 

İtalyada :Memnuniyet 

Roma, 13 (Hu!ıusi) - Roma siyasi 
mahafili, Finlandanın sulh yaparak, 
realist o!duğurıu göstermesinden 
memnundurlar. Gazeteler, bu sulh 
sayesinde bütün İskandinavyanın 
harbe girmekten kurtuldu~unu an
latımı.ktadırlar. İtalya. Finlandılya 
ya'ırz manen değil, maddeten de yar. 
dım ederek sempatisini göstermiştir. 

Matbuata göre, İtalya her ne pn. 

Ncvyork Hernld gazetesi diyor ki· 
"- Müttefiklerin, Almanya ile o· 

lan ihtilaflan neticesi itibarile. bu 
vü?..den her hangi bir zarara uğramış 
rılmaları varit cfp(!i)dir. Bunuııhı b~
raber, memleketimiz, bunu takip e. 
decek olan tevakkisi ~ayri kabil ne. 
ticeyi derin bir esefle karşılıyacak· 
tır ... 

Nevyork ~azctelcrlnJn hepsi, bü. 
tün bu islerin, Almanvayı sevine i. 
ninde bıraktığını söylemekte mütte. 
Ciktirler. 

(Başı l incide) 1 ğinde bulunmuştur. Pencap şehirle, 
Lamıngton ve ;::,ır Louis Daue de ya· ri?de.n olan A?1rits~r ~alkı, o zaman 
ralanmışlardır. Hındıstanda şıddetlı bır kanun tat~ 

Yaralılar tedavi altm'l nlınmışlar- bik etmekte bulunan İngiliz idarcsı 
. aleyhinde büyük bir nümayiş yap.-

dır. Canı ya.k~lanmış, t~pJ~ntıda b~- mış, genral O'Dnyer, askeri kuvvet-
lunan 150 kışı beş saat .ıstıcvap edıJ_ Iere halka ateş açmak emrini ver
mişlerdir. Cinayetin sebepleri henüz miştir. 
anlaşılamamıştır. Faknt cinayetin ne. Bu kanlı arbede esnasında 400 ki· 
defi General Sir O'Daycr olduğuna şi maktul dÜflllÜ§, 1500 kf§i de yara
göre, hadisenin eski bir intiknmı al- lanmıştır. 

mak için vuku bulmuş olması çok Hindistan milıt savaşının tüyler 
muhtemt>ldir. ürpertici faclalan arasında sayılan. 

/Jfnklul General kimdir? bu hadisenin kahramanı, nihayet bit' 
TAN - Maktul general O'Daver, Hintlinin elile maktul düşen general 

1919 da Hindistanın Pcncap valili. O'Dayer'dir. ' 
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lan IşJer U zerinde 
traf 'ı izahat Verdi 

Vali ve Belediye Reisi Kırdar, halka ait dilekler hakkında 
izahat vermek üzere İstanbul Mebuslarını dün öğleden sonra 
Cümhuriyet Halk Partisinde bir toplantıya 'davet etmiştir. Top
lantıda İstanbul Mebusu General Rafet, Salah Cimcoz, General 
Hakkı Şinasi, Ziyaettin Karamürsel, Abidin Daver ve Hamdi 
ile dün şehrimize gelen Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Kırklareli 
Mebusu Fuat, İstanbul Parti Başkanı Tevfik Fikret Sılav. Bele
diye ve Vilayet Muavinleri hazır btılunmuşlardır. 

Toplantıyı Vali ve Belediye Reisi şu sözlerle açmıştır: 
"- Geçen sene halkla tc:ma.s ederek dl- duncı hal şekline konulncağmı da 

t!k.lennı tesbit ettiniz. Bunlard:ın milm- söylemiştir. 
:tin olanların ynpıltnası leiıt emirler ver- Valinin bu sözü üzerine mebuslar
liniz. Bunlardan mühim bir kısmım :rap-- dan bazısı Mısır çar.~-ısmın tarihi va. 
nağa çalıştık. Diğer bir ıosmımn yapıl- ziyetine temas etmişle:ı: ve çarşın Ul 
nasını da programa koyduk. $imdi birer 
birer bunları an:edeceğlın. Fakat, bu di- iman sırasnda bu tarihi kıymete ha.. 
~itlerin mühim bir kısmı bütçeye taallCıku lel getirilmemesini de istemişlerdir. 
11duğu için evvelıi bütçenin vaziyetini Mezbaha ve oktrova resminden do. 
~ edeceğim." layı yeni beled.Jye bütçesinin bir mil
&.._ Belediye reisi, kendisinden evvelki yon açığı olduğunu söyliyen vali, 
~!ediye bütçesile kendi zamanında- başka fasıllardan tasarruf yapılmak 
iti belediye bütçesini mukayese et- surctlle bu açığın kapatıldığına, mez
tı:ı..iş, bir sene evvel, 5 milyonu mu- baha ve oktrova resminin hastahane
h~sebei hususiye, mütebakiSi de bele- ler tahsisatına karşılık olduğunu, bu 
~Yeye ait olmak üzere, şehir bütçe. tahsisatın şimdi başka yerden temin 
sının 10,5 milyon lira olduğunu, b~ edildiğini anlatmıştır. 
ıı.lln 4 milyonunun memurin ve müs.. Belediye reisi, tenvirata da temas 
%demin maaşı bulunduğunu söyll- etmiş, geçen seneden şimdiye kadar 
)'erek demiştir ki: biri 2 bin, biri de bin liralık olmak 
"- Tcsblt ett!lıinh dneklerlıı eoklu~ üzere, iki tenvir plim hazırlanıp tat
~~mdıı bQtçe firerlnde uzun bir tetkik bik edildiğini, hazırlnnan yeni bin li.. 
~Ptnağa mecbur oldum. Elimizdeki bütçe ralık tenvir planının da şehrin muh
\..& bu dileklerin yerine getirllıneslne tm- telif semtlerine taksim edileceğini. i
"<ll). Yoktu. TaluıDAtı tetkik ettiın. Bir ta-
l'attan kadroda ~ masrafiarda tasarrufa zah etmiştir. 
:lı.şırken, diğer tara!an da muhasebeyi Vali, senelik su sarfiyat miktan. 

kviye ettim. Halka bir vergi yüklemeden nın 15 milyon metre mlkabına vasıl 
fllt Partide 850 bin liralık faz.la bir tabsi- olduğunu, yapılmakta olan tesisatla 
~ :Yaptık. Bu bize Qm1t verdi. Bu husus- bu miktarın 17 milyon metre mildi-

tl mesalmize daha fazla hu verdik. Va- hına çıkacağını, bununla nüfus baŞJ
~~~~ fazlasının bir buçuk milyon liraya na 100 metre mikabı su düştüğünü, 
~ olacağı knnaatl hasıl oldu. Bu pa- söylemiş, Bakırköy su ihtiyacının da 
!'anın mühim bir kımıl teskilAtı.mız tara-
llııdan tahsil edlld.L,. burada yapılacak 700 bin liralık ar-
_ l3u esnada mebuslar, bu fazlal va- teziyenlerle temin edileceğini ilD.ve 

lidat ile yapılacak i5lerin ne kadar etmiştir. 

b
far kettiğini sordular. Belediye reisi, Belediye reisi, belediye biltçesile 
U para Ue yapılacak işlerin yüzde halkevlerine yapılan mali yardımla

on nisbetinde çoğaldığını söyliyerek n., rakamlara istinat ederek izah et
izah.at verdi tikten sonra İstanbul için hazırlamuı 

Belediye reisi, Kültürparkm beş pasü korunma planını da anlatmı§-
14ll.Yon I.ü-.. 70. -.al olAOClGIJll oöyliyc- t1r. Bundan sonra da, mebuslar ta~ 
l'ek şinıdilfk belediyenin bu kadar bir rafından tesbit edilmiş olan dHek· 
!>ara sarfedemiyeceğini ve bu yüzden lerdcn hangilerinin yapıldığını, han
lilncllUk burada yalnız mütevazi bir gilerinin yapılmadığını söylemiştir. 
'l>or sahası yapılacağını söylemiştir. Bu esnada Bakırköy ve Şile halkının 
~' Lutfi Kırdar, bundan sonra, bele. toprak ihtiyacına temas edilirken 
'1..1.j'e varidatım arttırması hesnp edi. bu iki kaza halkına tevzi edilmek il
~.n Elektrik ve Tramvay idareleri- zere, buralardaki çütlikler!n istimlak 
~lll 'Vaziyetlerine temas etmiş, bele- olunarak. köylüye tevzi edilmesi de 
~Yenin daha beş sene :nüddeUe E- mevzuubahis olmuştur. 

ktrik idaresinin nndatından istL Dahiliye Vekili Faik Öztrak, beya
~e edemiyeceğini, bu varidatın te.. natta bulunarak, bunun ancak mec.. 
~ata sarfedileceğini, tramvay vari- listen çıkacak olan toprak kanunun
"<ltına gelince, bunun cüzi bir şey dan sonra mümkün olabileceğini, bu 
~ttuğuuu söyledikten sonra Bele.. kanun layihasuun da halen meclis 

Yeler Bankasından alınan beş mil- encümenlerinde tetkik edilmekte ol:on liralık istikrazın n<? suretle sar- duğunu söylemiştir. 

Kararları 
(Başı 1 incide) 

1 - Tehlikeyi ancak millet kendi 
kuvvctile yener. 
il - İstiklal Harbinde Atatürkle 

lnönünün etrafında toplanınıştık. 
Şimdi Milli Şef İnöniinün etrabnda 
tel· bir kalh ve tek kaleyiz! 

Türk milletinin milli şuurunu ira
de eden bu iki şıar, ayni zamanda o.. 
na müsterih olmak, istikbale ernnL 
yetle bakmak cesaretini verrnektedir. 
Çünkü tehlike vukuunda ancak ken
di kuvvetine güvenmekte ve İstiklal 
Harbinde milleti zafere kavusturan 
İnönünün ve onun itimadını haiz o.. 
lan hükumetin milli müdafaa hizmet.. 
lerini yüzde yüz taha!{kuk ettirnıiş 
olduğuna inanmaktadır. 

Dünyadaki karışık polltika bahis
lerinin memlekette de konuşma 
mevzuu olduğuna şüphe yoktur. Bu 
konuşmalardan birine ben de şahit 
oldum. 

Konuşanlar, top, tank, tayyare a
dedinden bahsediyJ lardı. Söze ku
lak kabartan bir köylü l&fa karıştı: 
"- Ne o, ne bu, dedi. İnönii başta 

olduktan sonra, hiçbir şeyden kork.. 
ınam. O, her şeyi vaJ:tindc hazırlar.,, 

Bu adsız vatandaşın sözü, milletin 
şahlanmış imanıdır. !stikbale bu psi
koloji zaviyesinden bakmaktacl1r. 

Milletin ruhundaki itimadı tazP.U
yen Başvekfilet tebliği, istiklalini, 
sulhü ile bir tutan miUet:n iştiyakla.. 
nna tercüman olmuştur. Çünkü bu 
tebliğ, İstiklal Harbinin başmdan
beri asla tezada düşmeden devam e
den dahili ve harici siyaseti!l yeni bir 
tezahüründen başka bir şey değildir. 
Türkiye gibi kuvvetli dahili bir siya_ 
sete istinat eden, yani milletin milli 
misak hudutlan içinde Teşkilatı Esa
siye kanunile de mılli vicdanda yer 
tutan ve inkılap partisinin progra. 
m.ında izahlarını bulan prensiplere 
göre inkişafın.t isti yen bir rejim için 
sulbü korumak, harbi ancak milli 
hudutların, milli istiklalin müdafaa
sı için bir vasıta saymak esastır. 

İstiklal. Harbindenbcri bütün da
hili ve harici siyasetimizin ana hattı 
bu prensiplerin takviyesine hizmet 
etmistir. 
M~-n!eket içinde mektep açtık, has. 

tahane yaptık, yol açtık, ray döşedik, 
fabrika kurduk. 

Hariçte dostluklar temin ettik, 
dünya sulhüne hizmet edecek mua
hedeler imzaladık, ittifaklar yaptık. 
Komşularla yaptığımız ademi teca
vüz paktlarının, Balkan Antantının, 
Sadabad anlaşmasının, nihayet üçüz. 
lü ittüakrn hedefi ayni şeydir: 

Türkiyeyi mesut günlere ka~<;tur. 
mak! 

Bizim için saadetin yolu sulh gü
neşi altında açılmaktadır. Bu sulhu 
tehdit ettirmemek, istıldfili korumak 
hedeftir. Bunun için de kuvvetli ol
mak gerektir. 

Kuvvetliyiz. Müsterih olnrak ::s.. 
tikbali bekliyebilirlz. 

ediln:ıekte olduğuna temas etmiştir. Toplantıdan sonra, vall, mebusla
~ Lütfi Kırdar, bu esnada, Mısır çar- rnruza Toka:lıyanda bir akşam ziya.. 

llun da istimlak edilerek bir yar- fetl .vernıiştır. M• f • 
~ · · ısa ır 
ltalya, Bir M·tyon Askeri Genera ler 
Silah Altmda Tutuyor Anlcara, 13 (A.A.) - !ngllterenin 

Orta şark hava orduları Başkuman-
, (Ba§l 1 incide) 1 se!eri itina lle tetkik etmek nıect>u- danı Orgeneral Sir Villiam G. S. 
kiitlcıel'iııi k dr 1 akta riyetinde bulunuyorlardı. Komşular, Mitchcl ile Fransanın Şarki Akdeniz 
Dldl.lkla n ı~!ı a 0 annb 1yapm_ b btıtün Avrupa meselelerini ve bunla.. hava kuvvetleri kumandanı General 
•~, l"ı. ta er ve un arın ıca ı lı ı h · · 
~dirind d hal ·ıaıı lt d"n. nn arasında baş ca mevzu o an ar- Janeaud fefakatlerınde mihmandar-
~eleri 1ç~ i~~ihaz ~il.mi: 0f~ t~- bin hedeflerini v~ ~evamlı bir .s~h Jan ve maiyetleri erkılru olduğu haL 
~lrler, çok kısa bir za.mnn zarfında akdi mese~elerini ıstıhdaf eylemıştır. de Esk~şchire gitmek uzrt' bu sabah 
l'<lunun b lm'l 1 . tin Amir Almanya ıle İtalya, şu hususta mu- şehrimızd~ ayrılmislnrdır. 

olduğu ku eynte ıie s~azı~ekarılma tabık kalmışlardır ki, harbin esn.slı Muhterem gener;ller istasvonda 
&ıtı vve sev ye ıne ,.ı - . ulh h d · 
~ ıaınan altına almaktadır"" hedefi, geçen ~~rp~ekı s mua e e: hava müdafaa genel kumandanı Kor. 

~ arbin ihdas etmiş olduğu vazi- sinden daha ıyı hır sulh muahedesı general Hüsnü Kılkış, gaz genel ku-
fü~arŞt koymak için İtalya, ~ aktdetmektir. k t' t' t "t t . mandam Tümgeneral Hüsnü Rııa 

tedbirleri almıştır: talya ihşunu . a ıye. ·~ eyıAlıe m.ış-1 Ünsal, hava müşaviri Tuğbay Celhl 
"A tir ki, m ver sıyasetınm ve nan - .. ~. 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ 
VAZiYETi 

PASiF. 

BA n 

AKTIP. 
KASA: 

9 MART 1940 
Lira 

Sermaye: 
Lira 

115.000.000,-
ALT. SAFI. ıı:LG. 71,721.199 100.881.604.22 

tbttyat Akred: BANKNOT 12.054.506.50 
UFAKLIK 1.84U80,78 114.785.991,50 Adf ve tevkalAde 

Husu&J 
4.217.134.25 
6.000.000,-

Dahildeki Muhabirler. 
10.217.134,25 

Tedarildekl Banknotlal'\ • 
'T'nrlt firR!JI 312.8!18,8& S12.S38,85 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: San kilogram 6.808.337 9.578.471,315 

Deruhte edn~n evrakı nakdiye 158.748.563,
Kenunun 8 - 8 tncl maddelerine 
te~kan haz.ine tara1ındıın vhld 18.206.398,-

Albnıı tahvili kabil serbea 
dav1zler 65.0ZT,05 

tedl:rat '!?i-l ıı.ıı 

Di.f!cr aavtzıer n borçlu kllrlng Deruhte edflen evrakı nakdiye 
bakiyeler< · 32.900 210.!51 42.541.708,91 ha'klyest 140.542.166,-

Hazine Tahvilleri:. ltlll"şthlJ tamamen at~n olarak 
OAveten tedavüle vaz .. dtlen 17.000.000,-

Deruhte edı,en evrakı nnkdiye 
karşılığı 

158.748.563,- Rf!t?Skont mukabili llAveten teda 
vaıed. 148.500.000,- 306.042.165,-

117.942.~23,44 
Jtanunun 8 - 8 tncl tnııddP1m
.,e tevfikan hazine tarafından 

vAkt tediyat 18.~0li ."~ıır.- 140.542.165,-
Tiltk LİTası Mevauatı! 
oavi:ı Taahhüdatı: 

Sencdat Cüzdanı . :A.lhna tahvflf kabn ~!Mr.ler 3.986,82 

231.515.'.\34.!18 231.515.334,88 TfCART SENET.IAT Diğer döviı.let ve a.W:aklt Jc.llrfnt 
bakiyeleri 41.093.826,79 41.087.81S,61 

Aluhtelif: 130.308.044.91 
Esham ve Tahvilat Cüzdam 

(Deruhte ednen f'vnıkı nak 
A - (diyenin kar$ılı~ı F.sham ve 

TehvilAt (ttı"barr kl'n'Mtle) 
B - Serbest esham Ye tahvillt 

60.1139.8114,H 
8.3915.98!!,01 69.035.S4&,37 . 

A Tnnslar: ~ •. 
Hazineye tasa •ftı!PH ımına 
Altın ve Oavtz O.Zerine 
TahvilAt fizerine 

3.048.000,-
12.258,84 

7.848.773.40 10.909.032,21 

DissedaTlar:. 
Muhtelif: 

4.1500.000,-
16.41515.161,63 

· V«!kt\n 620.598.081,28 Yek\ln 

1 Temmuz 1938 laribinaen ib1iaren: lalionto 
haddi % 4, altın üzerine &Yans % 3. · 

820.1598.081.21 

..d bııı.. 

BORSA 
1! - 3 • 940 

Londra CJ.21 

Nevyork .. 30.lll 
Parts 2.9726 
MflAno 8.9925 
Cenevre 29.105 
Amsterdaf'l'I 59.ıını 

Brllksel 12.0075 
Atina 0.965 
Sotya 1.6225 
Madrld 13.36 
Budapeot• 23.955 
BQkr~ 0.6275 
Belırrnd :ıı.1375 

Yokohama 31.72 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 
Erpn1 
C::ıvas-F.rzurum ll 

19.97 
19.44 

~·-----"' 
HALKEVLERlNDE: 

Beyo1jlu Halkevlnden: Perşembe günü 
saat 18.30 da EYim.izde verilecek olan "Av
rupadaki mlmarl cereyanlan ve memle
ketimizdeki akisleri" mevzuundaki kon
ferans, konferansçı mimar Sabri Oranın 
Ankarada bulunması dolayıslle başka bir 
zamana tehir edllmistir. 

• lmlnllnlJ Halkevlnden: Cağaloğlundaki 
salonwnuzda perşembe günü saııt (17.30) 
da Üniversite Hukuk Falti.lltesi Dekanı 
Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Bnşgil ta
rafından (Türk inkıliibının hulaPt ve dev
let telAkkisi) mevzulu bir konferans veti
locektlr. Davetiye yoktur. 

Cuma güni.i saat (18) de mOtehassıs Pret 
Kayetan tarafından ('M:odern oksijen ve 
elektrik kaynaklan) mevzulu bir konfe
rans verilecektir. Davetiye yoktur. 

Evimiz gösterit şubesi cuma ve cumar
tesi ak~amları $3at (20.30) da (Tipi) pi
yesini temsil edecektir. Davetiyelerin bü
romuzdan alınması rlca olunur. 

Çocuk Esirgeme Balosu 
Çocuk Esirgeme Kurumu latanbul Mer

kezinden: Bu cumartesi günil a~amı Tak
sim Belediye gazinosunda verllccek balo
muz için muhterem zevata takdim edilen 
davetiyeler sırf şahıslarına aittir. Kontrol 
esnasında milşkül vaziyete düşmemi:; ol
mak için buntı ehemmiyet atfedillnesl bil
hassa rica olunur. 

• A 

Kapalı Zarfla Münakasa ilanı 
Belediye Sular İdaresinden : 

idaremize lüzumu olan matbu evrak ve defterler kapalı zarfia mtınakasaya ko
nulmuştur. 

l - Bu hmus iefn t:ınzfm edilen şartname idaremiz levazım şelliğinden parasız 
olarak alınabilir. Ve nQmuneler ayni serviste görülebilir • 

2 - Talipler şartnamey~ göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü olan 
25 Mart 1940 Pazartesi günü saat 16 ya kadar Taksimdeki idare merkezinde mü
dürlüğe verınelldJrler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilml.yec:ek-
tlr. (1916) 

Cinsi Miktarı Ekalltme fckl.. GiJnU Saatl 

Gaz yağı 18 ton Pauı.rlık. 23-III-940 ıı 
Slk1op çemberi hami 170 .. il 1-IV-940 16 

I - Şartname ve siklop ccmberi nümu nesi muclbince yukarda ycwl.ı "2" kalem 
malzeme pazarlıkla sabn alınacakbr. 

n - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saaUerde Kabataşt.a levazım ve müba
yaat ıubesindeki alım komi!Yonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümunelcr her gün sözü geçen subeden parasız alınabilir. 
IV - fstekillerin pazarlık t~ln tayin olunan gün ve saatlerde teklif edeeeklerl 

fiyat üzerinden % 7,1! güvenme paralarilo blrllkte mezkur komisyona müraca-
atlan. (1993) 

Hatay EJcktrik İşletmeleri 1\Iüdiiriyetinden : 
Antakya Elektrik Fabrikamızın tevsii iç in alınacak Dizel elektrjen grubu teklif 

mOddetl görülen lilzum üzerine 31 Mart 1940 tarihine kadar temdit ~-
tir. (1977) 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: 
Kurumumuz yardımcı üyeleri için mahfuz nümunesine göre "500000" be rozet 

yaptu-ılacaktır. Muhammen bedeli (8750) liradır. 18 - Mart - 940 Pcrşemb;, günü 
saat on beşte fiyat muvafık göruHlrse fha lesi yapılacağından taliplerin yüzd() yedi 
buçuk muvakkat ıemin:ıtl.a birUktc Cıığa loğlundaki Şube Merkezine mürecaat-
lan.. (1970) 

Kapalı Zarfla Münakasa İICinı 
Belediye Sular İdaresinden : 

İdaremize lilzumu olıın kırtasiye malzeınesl kapalı zarf ne :ınQnakıı!ayıı konut
mustur. 

1 - Bu fS iefn tanzim edilen $:ıttname idaremiz levazım servisinden parasız ola
rak alınabilir. Ve nümuneler ayni serviste görülebilir. 

2 - Talipler $arlnameye göre hazırlıya caklan kapalı zarflarını ihale g0.ni1 olan 
25 mart 940 pazartesi günü saat "15" e kadar Taksimdeki idare merkezinde mU
di.irlille vermelidirlcır. Bu saatten sonra getirilecek znrflar kabul edilmez. (1915) 

~~~ .. 111111n•111 .. 1111 .. m•MMlll'l&A*llllm•~wa11J1~•.a. .... mae1111mAmıı:~~·ww11m~s•wı1111mffimıı111111111 .. w~ 
1940 ISTANB1JL 

TAVLA ŞAMPIYONLUGU MÜSABAKASI ~iid na vatan ve Libya hudutlarının İtalyan ittüakınm esası olan yeni bir Yakal, .ha:"a m~ste_şan Tu~b~y Ya?: 
ordu af<ı.a tertibatının takviyesi, Po Avruya teşkilinde İtalyanın meşru ya Razı Bılten, Ingiltero buyuk elçısı 
bir sunun derhal kullanılabilecek hak ve menfaatleri hessba katılma:r- Knatchbull Hugesse.n, Fransız bü
h'ıes;tnanevra kütlesi haline getiril- sa, buna imkan olamaz. yük elçisi Rene Massiglt, Albay Hil- Sarıyer Sulh hakimliğinden: 940 -
bir!~ ye d.ğer bir takım ihzari ted- Bütün bu konuşmalar açık bir sa- mi Oray, merkez kumandanı Ali 14 Tereke: .Ziyazan Irgatbaoyan ve 

tın tahakkuk ettirilmesi, mimry· et havası ve realist bir zihni.. Somdemir, Fransız, İngiliz büyük el- Hermine Keresteciyan vekili avukat 

Dlvanyo1unda Çarşıkapıda TÜRKlsTIN YUVASI Gazinosunda 16 Mart Cumar
tesi.saat 15 de başlıyacaktır. Müsabakaya girrnel< arzu edenler hcrgiln Dlvanyo
lundıı Ç. E. K. Çocuk Kütüphanesine n1Grsrııatla isimlerini kaydettirebillrler. 

:11••••••111111••·-· -ıı·•-••m••mF!!lRlllAlllR1•+111 .. cır:ıt -----llflll' nut~ 
~a.bındun b~n~ann gayesi, ordunun i- yet içinde cereyan etmiştir. çilikleri erkam ve ataşemillterle:d ta- Elmas tarafından ölü doktor Samo.. 
harek a mühırn kuvvetlerle derhal Alman _ İtalyan ticari rafından uğurlanmıştır. elin müvekkillerine yaptığı vasiye.. 
tesbit e!e. ge~ebilınesi ve seferberliği müııasebatı Rasimei ihtiramı ifa etmek üzere, tin tenfizinin tasdiki hakkında ika.-
ela :ın dılrniş olan mtıhlctler zarfın- me eylediği <lavanın cari muhake-
'1iı- llntazanıan ikmal edebilmesi.. \Ton Ribbentrop'la Duçe arasında garda mevki almış olan lotaya refa_ mesinde: Müteveffanın varislerinden 

cereyan eden müzakereleri müteakrp kat eden askeri bando İngiliz, Frah- kansı Mağdalinanın Fransada Nis 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 
Doktora imUhanlan 19 ve 20 Mart Salı vo Çarıamb:ı günleri ı;a:ıt 14.30 da kra 

edllecektir. imtihanlara girmek isteyen ta lebelcr isimlerini en geç 16 M:ırt Cumar-
tesi &i}nüne kadar !akUlte kalemine kaydettirmeleri ll'lzımdır. (1922) 

ll."bb ı· talyan - Alman ik·tısadt münaseb~t- sız ve 'l'ürk milli mıır~larıru çalmış h . d ld ğu dr i d 
'-l entrop'un Roma al! k . t ft' 1 . şe rın e o u ve oraca a es e , rııı.. ı S 1 H Ik . R . l""'" d 
• !erinin tanzimine memur, Alman ve ve gener er as erı e ış ey emış- meçhul bulundugu~ ve diğer varisi . ' ungur u a evı cıs ıgın en: 

zıyareti aydır· 'anıyor lerdir M t lı ambalar ıstorlar o Gayda b _ " İtalyan heyetleri fevkalade bir içti- · kız kardeşi Parensemin de Roman. an ar muş • • n parçadan mürekkep bando mü· 
Sa.ıctığı -b· ugun Giornaıe d'ftalia'da ma akdeylemiş!erdir. Bu içtimaı:r, Tren gardan ayrılırken k:ılabalık yada olup, onun da ikametgahı meç.. perde için tüller, duvar kağıtları, ziğimizi yeniden öğretip meydana 
ciye N ır makalede, Alman Hari- İtalyaya, Alman kömürünün, tama- bir halk kütlesi muhterem misafir- bul bulunduğu zabıta tahkikatından yatak çarşafları, yünlü ve pike getirecek bir muallime ayda 40 lira 
~ayı z~Zlr:ı ".o~ .:aibbentrop'un Ro.. men kara yoluyla teslim edilmesi ve leri sürekli alkışlarla teşyi eylemiŞ- anlaşılmış ve bittalep rnumalleyhle_ yatak örtüleri, el ve yüz havlula.. verilecektir. Taliplerin, Sungurlu 
bi k 1 Yaretını orten esrar perdesi.. bu suretle İtalyanın bütün kömür tir. re bir ay müddetle ilanen tebligat bil iml Hallrnvi Reisliğine müracaatlan. 

''Ba dırznaktadır. Gayda diyor ki: ihtiyacınm temini için icap eden tecL Yıldırım ekspresine bağlanmış O- icrasına karar verilmiş olmakla, n., vellıasıl telrişata ait ci: e 
birı a1:.ı konu~rnalar zarurt idi. Har- birlerin ittihazı ma.'<:sadile yapıl.mı~ lan hususi vagonlarla Eski~ehlre git- mahkemenin muallik bulunduğu malzemeyi BAKER MAGAZA- KAYIP - Bor kazası nüfus idare.. 
J\lın ık şıddet!enecel!i bir sırada tır. miş olan İngiliz ve Fransız hava kuv- 17 - 4 _ 940 günü saat 11 de malı- LARINDA her yerden müsait sinden aldığım nüfus ciizdnnımı kay_ 
<loğruan:nnın niyetlerinden İtalyanın Dün A1tn811 heyeti reisi elçi Clo- etleri kwnandanlan Eskişehirde bir kemede bizzat veya vekili h8.mili şartlar ve ucuz fiatlarla bulabi.. bcttim. Yenisini alacağımdan, eskisi· 
laiıı:nd anBdoğruya h.ı.berdat' olınası dius ve İt.ayan heyeti reisi Giannlnl miiddet kaldıktan sonra Beyruta git. bulundu.nnalan tebliğ makamına nin hükmü yoktur. 
~.,...,_, ı. Unda~ ha.skıL.ikL~nı·~~~~il..J_i:::.~:ı_:~~:...:~;:_ı~:.:::..ı~:_::~:::J...::.=.:.:ı~::.::_:::..:::.~::..:.::::.ı.:..:_..:_:....:.ı._..i.~-ı....:.__ı~....:.:.:..::_:_,.__-.ı......::...~ ........ ...;:_ __________ ı.c.lİcstnl.2:..._ __________________ __.LI-~~----~-----------'-----~-------
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Baş, Diş, ezle; 
GrEp, nomatiz .. a 

Nevralp, Kırıkhk 

ve bütün ağrıları 

... . 

BESKiSiYi BE 
L\KiKADA DUYURU 

En dar zamanınızda bir K01\1PRII\IE ile telaş etmeden misafirlerinizi ağırlıyabiJirsiniz. 

ÇAPAMAR A Müstahzarah: M. Nuri Çapa Kuruluş Tarihi 1915 
............ -= ................... :mi .... ~ ......................... _. 

Çamlıca Kız Lisesinden: 
Parasız yatılı talebenin elbiseleri için lOzum olan ve beh~.r metresine 450 ku

ruş fiat tahmin edilen 275 metre Uıclve.rt kumaş 15/3/1940 cumn gilnfi saat 14 de 
fhalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. İlk temlnat.ı 92 Ura 81 kuruştur. 

Ekilltmeye girecekler bu nevi kumaş imal ettiklerine öalr Ticnret Od3s1 ve
sikası ve teminat makbuzu ile Beyoğlu lstikllıl caddesinde liseler muhnscbecUi-
81ne muayyen gün ve saatte gelmeleri ruın olunur. (1574) 

Kiralık Aparhman 
Ayaspaşada jandarma karakolu

nun karşısında LİLA apartımanında 
dört odalı konforlu dört numaralı 
daire acele devren kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin her gün içindekilc· 
re mürac-.aatlan. 

11erhal keser . 

e 3 ahnabilir. 

SABAH 
Ö G L E ve A K Ş A l\f 

POKER Traş Bıçaklan 
Dı.inyanın en ;yi trıig 

bıçaklarıdır. 

KAYIP - Fatih nüfus idaresin
den aldığım ve içinde askerlik mua
melem kayıtlı bulunan hüviyet cüz· 
danımı kaybettim. Yenisini alaca.. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Fa
tih Çarşamba Mehmet ağa çıkmazı 
7 No. Hakkı. 

Her yemekten sonra günde 3 deta 
dişlerinizi muntazaman R A D Y O L İ N 

diş ma~unu ile fırçalayıruz. 

Traş bıçaklan ge.ldL her yerae ou.: 
lunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dckalo ,.e Şür. Tahtakale No. 51 İstanbul 

İst. Levazım Amirliğinden : 
Köhne balru'. alem.lnyum, çinko ve plrlnç ne imal!ttnn :ırtan yenJ hurda kır

pıntılnn verilmek sureWe muhtcli! ebad ve kalınlıkta bakır, alemlnyum, çinko ve 
pirinç l~vha yapabilecek mllcssc.selerln pu Uu teklif mektupları ile Tophanede 
Amlrlltim.izc mQrrıcaatlan. (1799) 

PERAKENDE Satış Yeri : istiklal Beyoğlu, 

ODEON Mağazası Caddesi No. 48 • 1 

Ölçülerin Ma.!a ıe • es 
Ölc;file ntuımnrun~slntn 17 incl maddesi mucibince 9.tO senesinde "cne1ilc mua

yeneleri icabcden lilçillcrln muayenelerine 15-3-:140 tru:!hindo b<ı~lannc~ktır 
t.1 uayeneye oetlrllecek ölçlllıır: 

' 1 - 34. 35, 36, 37, SB ilk veya sencl!k munyene dam~asını taşıyan bfitQn ölçfilcr. 
2 - Sc.,rUk muayene damgıısı siUnmls veya okunmnyncrık ktıdar boı.ulmuş bü

tün ölçüler. 
3 - Stı'hibleri t.ruıı!ından fıyanndan ve ya damgıısındrın şUbhe l'.!dllcn ölçüler. 

Ölçü snh!blerinln mUşkültıta nıa ruz kttlmrunı11arı ve işlerini çabuk ynphr
mnlan için cllCrindckl mOrncaat k tıgıdında yazılı olan üç m. ddeyc çok dik-

kat etmeleri ve ölçülerini bluat m uayencye getirmeleri chemm!;retlc ilim 

olunur. 
Aşıı~dakl yazılı gllnlerde grup merlcf"Zf lı.yar mcmurlan mıntaknlnrı da-

hilindeki 11Cmilcrde muayene edec klr>rdlr. (1919) 
Eminönü grup lı.yar memurluğu 940 senesi munycnt']cr!rı.i 15-3-940 t:!rl

hlndcn 31-8-9-10 tarihine kadar Be vazıt nnh!ye mfidürUll,tiinde. 
Fatih grup tyar memurlu!lu 940 seresi ııencllk muayene gOnlcrl: 

15-3-\HO tarihinden ~15-4-940 tarihine kadar Fatih Bch:diye filim deposu nlcü ve 

~yar memurluğunda 

16-4-940 .. 25-4-940 • .. Fener nahiyesinde 
27-4-9:10 10-5-940 " " EyfiP kauı.sında 
11-5-940 .. 18-5-940 .. Şehremini nahiyesinde 
%0-5-940 .. 8-6-940 " .. Samatya nahiyesinde 
10-6-940 " 20-6-940 .. " Bakırköy kazasında 

21-6-940 .. 28-6-940 " .. Yeşil köy nnhlye.,lnde 
1-7-940 .. l0-7-940 .. " Cntıılca kazasında 

11-7-940 .. 19-7-940 " " Silivri kazı:ı.<:ındn 
22-1-940 .. 15-C-940 " 

., Fatih Bdcd.Jye filim deposu ölçü ve 
dyar memurluğunda. 

Beyo~lu grup Ayar memurlu~u 1940 ıcncsl muayene gOnlerJ: 
15-3-940 tarihlndcn 12-4-940 tarihine knd ıı.r Galata nahiye seyrüsefer binası 

15-<f-940 .. 27-4-940 .. " Taksim nahiye mildilrlüğO binası 
29-4-940 .. 17-5-940 " .. $Iııll nahlyesl 
20-5-940 • 31-5-940 .. .. Hasköy nahiyesi 
3-6-940 .. 14-6-940 .. .. Kasımp::ı§a nahiyesinde 

17-41-940 .. 5-7-940 .. .. Beşiktaş kazası Kaymııltr!mlığında 

8-7-940 19-7-940 .. .. Amavutköy nahiyesinde 
22-7-940 .. 9-8-940 • .. Sarıyer Kayn1rıknrnlJ!t 

12-8-940 .. 23-8-940 .. • Yenlköy nnhlyesinde 
26-8-940 .. 31-8-940 .. " Galata nah.iyesi 

Kadık!Sy grup Ayar memurıuau 1940 eeneal muayene ııUnlcrl: 
15-3-940 tarihinden 13-4-940 tarlhlne knd nr Kadıköy merkezinde 

11-4-940 
,. 

25-4-910 .. .. Ercnköy nahiycsl 
%7-4-910 .. 15-5-940 .. .. fJskOdnr kazasınd:ı 
17-5-940 .. 25-5-9~0 " .. Kısıklı nnhiy~lnde 

27-5-940 5-6-940 .. " Beylerbeyi nahJycsindl"' 
7-6-940 25-6-940 .. .. Beykoz kazasında 

27-6-940 3-7-940 " .. Bily{jkadndn 
fi-7-940 .. 10-7-940 .. .. Heybeliada 

12-7-940 H 16-7-940 .. " Burgazadaşı 

18-7-940 " 20-7-940 " .. Kınalıada 
22-7-940 " 26-7-940 " " Maltepe beledlye'!'lnde 
27-7-940 .. 2-8-940 .. " Kartal belediyesinde 
3-8-940 .. 8-8-940 .. .. Pendik belediyesinde 
9-8-940 .. 19-8-940 " " Yalova belediyesinde 

21-8-940 • 27-8-940 .. ,, 
Şile ve Ajtva belediyesinde 

28-8-940 • 81-8-940 .. .. Kadıköy merkezinde 

Sahibi ve Neşiyat M6dürü Balll L!1tfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Nepi7at T. L. Ş. BaMldığl yer: T A N Matbaam 

-
Sıhhat ve İçtimai :Muavenet V ckaletindcn : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu 938 fenes! mezunlarından olup gerek Yurt rntıt10rıo• 
ğüncc ve gerekse Vektıletçe aranması melhuz yerlerde aranmış ise de bulunamamış 
olan Ahmet Ra.:im oğlu 242 Fakülte ve 366 Yurt No.lu Dr. Mil"lir Dcrman'ın der· 
hııl ya lst.tınbul Sıhhat \'e İçtimaı Muıwenet MOdilrlüğüne veyahut dn doğnıda11 
doğruya Sıhhat Vckawtine mUracaatı, aksi takdirde hakkında 2000 sayılı kanuni 
gö.re muamele yapılac:ığı il!u:~ suretlle tebliğ olunur. (1892) 

CUMHU iYETi 
A y BA KAS 1 

. Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve.Ajana adedi: 265 

~ir111r v~ ticari her nevi banka muamelelen . 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zh·ant Rnnkmıtndo kumbarah •e thbarsrı tasarruf heı:aptarında f'tı 
az. SO lirası bulunnnlara senede 4 defa çekile('ek kur'a ile •~nğıdaki 

4 
4 . ' 40 

100 
120 
160 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

plinn görf! ikramiye dağıtılncakttr. 

ı.onn Liralık 4,0no 
500 • z.ooo 
zso 
100 

-1 

40 
ıu 

• 
• 
• 
• 
• 

ı.ooo 

4.000 
5.000 
V!OO 

3.200 

Lira 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

UIKKAT· Hesnrılnnndak1 paralaT bir sene tcnıul' 50 liradan aşağı 
duşmıyenlere fknımıye cıktığı t&kdırde ~ 2U fazlas1vle venJec(>ktır 
Kuralar senedtı 4 defa. l Eyl01, 1 Buincikfuıun, 1 Mart ve l 11.;uaan 
tarthlcrinde ~kilec-ektir. 
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