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Sovyellerle ita1ya ticaret 
muahedesi yapacak 
Pnris, 13 (A.A.) - İyi haber alan maha. 

!ilde söylendiğine göre, yakında İtalya lle Sov. 
yctler Birliği arasında bir ticaret muahedesi ak.. 
tedilecektir. Bu meselenin, Ribbcntrop'un Ro. 
ma seyahatinde kararlaştırıldığı söylenmekte.. 
dir. Diğer taıaftan zanncdildiğiue göre İtalya 
Moskovaya yeni bir elsi gönderecektir. 

~tıdilct:~ 13 (~.A.) - Filistinde Arap ve 
tp tcPhcs~ teşkıl edilen ilk gönüllü fırkası 

ne gclnıiştir. 1DARE Evt: Ankllra Cad.tSTANBUL •Telgraf: VAKIT• P~ltı kutıııııı ıt.• Telefon 21413 rYa:ı:rl • 24370 ıtdart"I . 

Bir Helsinki telgrafına göre 

~iiı Parı~me-,;ıosu 
muahedeyi 
tasdik eııi 

)tı resmi menbaları tarafından teyit edilmedi f. ~ 

1 ~~ 1~1andiya 
1~1nin sonu 

~~· ~qrı: .ASIM US 
!\~1?~ il 
~~:"'lco~dSovyet Ruıya 
~~"' tı.a~I~ , a cereyan e.. 
~ t-111,tu.:~"'~ır sulh muahe.. 
~~~ 'llal . tik bakıJta 
~~~ ~ fU~r: Madem. 
~i ~ -t bır ıulha ran 

.J ~ dı '~ı chtr harp feda.. 
fi ~~~unu yapmıı 

'4lt llııyd , l hareket et. 

~ ı...~ ~·· ~~, ~L.~erıd·k?~ hükfuneti 

1 

Helainki, 13 (A.A.) - Müta. 
reke, saat 11 den itibaren meri. 
yete ginniı ve o saatte muhare. 
be tamamen durmuştur. 

Hariciye nazın Tanner, radyo 
ile yaptığı beyanatta Moıkovanın 

~~:'lllln::ıdıçin zayiata 
~~,;-~ · ahi zahirde 
~ 1 tt

1 1~ ~ l:rrı2aladığı ıulh 
~ ,~ı ~~i.t ~leketten iı. 
'~ "ttı S0 runu alıyor, ~ l~b:. -- L ~eket ı,··t·· ·ı • ~~ "il ~ "il"" u un mı • 
~ ~ ~ Yle b!lerini ıarfet. ' 
~tıi ~d· ·~ fecfakirlıia 
~~e~di., 0~1~"~11eti. ta. 
\~~--.... ·~ ~YUk hır §e.. 
~~ı.tıı'""tliyJe ~lik eaa-i göa. 

S: '°ef~i~: fedakarlık 
~~efe '~lllc1-r Yap~şhr. 
~"' ~ illi; da dahil ol ~li."-~lldllUJlı~ kuvvet kav. 

~: ~~a~'!'Jn Ve İıtiklL 
~~ .~ ,. ~Y~ Sın seferber et. 
~'~~t 'dit:n~di milli ta. 
t~' llıt ttıu'ia.ff'Yen derece. 
,~ "~· all irbe.t aluyetler de 

ı; ~I t "-ta.~ la FinlandL 
t '-l ~ tUetirıe .?'iidafaaımda 
~~ Lt;'~~di 0

l'nek olarak 

~~~11l~ll lngiltere ile lS J~e ~~:Pılan yardan 
,~ l,.' ol n tahakkuk 

ıulh aktedildiği hakkındaki ilaru. 
nı teyit etmi§tir. 

Helainki, 13 (A.A.) - Finlan. 
diya parlamentosu Sovyetler bir. 
liği ile imzalanan barış muahede. 

(Deoomı 5 incirle> 

~ :oq ltltilde 'ıdı belki bu. 
~ ır •ulh rnua.. . . 

ı;:- (D dı, laveç ve ~!u.aJıcdcye göre Finlcriıı Sovyet.lere t~Tccttıklerı -
~\ °"""'• G incide) • araziyi göstcnr hartta 

1 °?rdinasyon heYeti-
1 ~~~ 1~ın üç ye·ni kararı 
~eyetince tasdik edilerek meriyete girdi 
heııı- lau kaıraırıar şunlardır: .....,. ........ , 

Cirıe~rYolları ve limanlar idaresinde f~z_la m~sai - Ta
~e Yararasında kurulacak ihracat bırlıklerı - Topta~ 

1 toptan alışverişte fatura vermek mecburıyetı 
(Yaz13ı !l incide) 

Va7i Ltltfi Ktrdar mrlmsUıra şehlr lşlorlnl nnlafıyor 

Valimiz dün Parti Merkezinde 
şehir işleri etrafında izahat verdi 
Doktor LOtfi Kırdar mebusların 136 maddelik halk 

sual ve dileklerine de ayrı ayrı cevaplar verdi 
(Yazısı 3 üncüde) 

FonoandDyaya yapı Dan yaırdımnaır l?i1aık1Kuın<9Ja 

Çember/aynin va~ 
kam arasındaki izahatı 

Eski Harbiye Nazırı Hor Belişa dedi ki : 
:~~Kn:~:l~~:;:: ~~~ rHareketsiz.liği~ ~-e~uliyetinden teknik 
mu~~edesinin imzalan?~ğını. ~in sebepler tlerı surulerek sıyrllmıya 
harıcıye nazırının tngılız elçısıne 

:e~~~:aindeı:~~;ie:~i söyledik. çahşmak acınacak birşey değil mi ?,, 
- Fin • Sovyet harbi esnasın. fet şefi Atli söz alarak demiştir kavemet etmekte gösterdiği cc.. 

da, Britanya hükumeti, Fransız ki: saretin hayranıyız. Diğer taraf. 
hükCtmetiyle müştereken, Finlan. - Finlandiyanın taarruza mu. (Devamı 5 incide) 
diyalılara, külliyetli miktarda 
harp malzemesi ve her nevi leva. 
:zım vermiştir. 

Filhakika, Britanya hükumeti, 
mütecavize karşı kahramanca 
yaptrklan mücadelede, Finlandi. 
yalılara mümkün olan bütün yar. 
dımı yapmaya tamamen amade 
olduğunu beyan etmişti (Şiddetli 
alkışlar). • 

Finlandiya hükumeti arzu etti. · 
ği takdirde elimizde bulunan bU. 
tün menabii derhal ku11anmak ü. 
zere hazırlıklarımız:ı yaptığımızı 
pazartesi günü mecliste söyle. 
miştim. Finlandiya hükt'.hmti, 
kendi menfaatlerine en uygun te. 
lakki ettiği tedbirler hakkında -
nazarı itibara almak hususunda 
her memleketten daha salahiyet. 
li bulunduğu vaziyeti gözönünde 
tutarak - karar ver~k vaziye. 
tini ötedcnberi elbette muhafaza 
ediyordu. 

Çemberlayn, sözlerini şöyle bi. 
tirmiştir: 

- Finlandiya milletine şu hu. 
susta teminat vermek isterim ki, 
bütün milletim, Finlandiyanın 
verdiği kararda, kendisine mütte. 
fikan sempati beslemekte ve is. 
tilaya karşı mücadelede göster. 
dikleri cesaretten dolayı en derin 
takdirlerini izhar etmektedir. Bu 
destan bütün cihanın hafızasında 
ebediyen ya~ıyacaktır. 

Londra, 13 (A.A.) - Avam 
kamarasında Çembcrlayn beya. 
natınl bitirdikten sonra muhale. 

~~~~~ ~~Lü~~~~:J:fi:~~~~~ 
~fiiffr:fik onlu7(1r 7ıaıırı kunımula ~l<tf"1 Orr1encral Asım Gnniliizle 

Misafir hava kumandanları 
Beruta gittiler 

Kumandanlar dün Eskişehiri de gördüler 
Ankum, ı:; (A.ı\.) - lngil

tercnln Orta Şark Hava ordu
ları başkumandanı Orgeneral 
Sfr Vilyam G. S. Miçel ile l<'ran
sanın Şarki Akdeniz hava kuv. 
vctıcrl kumandanı General .fa. 

no refakatlerinde mihmandnr
larr ve maiyetleri erk~nı oldu
ğn halde Eskişehlre gltmcl{ 
nzcre bu sabah şehrimizden ay
rılmışlardır. 

(Devamı 5 incide) 
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Deniz ücretlerinde 
tenzilat yapılamadı ·. 

Tarif el erin bir de Vekaletin tetki· 
kından geçmesi ıazımgeliyor 

Liman tarife ·komisyonu !!On gibi .bırakılmıştır. Halbuki gc • 
toplantısını yaomış, mesaisini r çen ve daha evvelki yıllar mal. 
bitirerek Şirketi Hayriye, Haliç zeme. ve kömUr paha.blığı olma.
ve kUçük deniz vasıtalarmm Uc- dığı halde aynı tarife komisyo
retlerini tesbit etmiştir. Komls- nunun, bütiln gikjyetlere rağmen 
yonun kararı bUtUn tarifeleri UskUda.r Ucretlerlnde bir ten&i _ 
eski miktarmda ipka etmek Dek. lit yapamamış oldui?unu gören 
linde olmuştur. diğer alakadarlar Münakale Ve. 

Bu hususta hazırlanan rapor. klletlne bu hususta mUracaat 
lar tasdik edilmek Uzere MUna- ederek tarifelerin bir dcfn da 
kale vekiletine gönderilmigtir. Vekilet tarafmdan tetkikini i8.. 
Münakale Vekaletinin komisyo- teyeoeklerdir. Esasen Şirketi 
nun kararlan Uz.erinde bazı de- Hayriyenln bu sene tarif el erde 
ğişiklikler yapacağı umulmak _ tenzilit vapılmamasmı temin 
tadır. ÇünkU bu seneki komis • için Heri sUrdU~ sebepler, yani 
yon, bazı sebepler dolayısile, ta. harp dolavıatle kömUr ve inşa
rifeleri fazla tetkik edemeden at matumeslnin pahalılığı, ge -
tesbit mecburiyetinde kalmıı • ~n vıllar tabiatile ortada yok. 
tır. tu. Fakat o zaman da §irketin 

Me!ell V'sktldar - Beşlktaş başka sebepler ileri sUrcrek ta. 
ve KöprU - OskUdar arasmda- ritelerde tenzilat yapılmasma 
ki bilet Ucretlerinin fazlalığı hak mani oldu2u anla.şılmıftır. 
kmda halkın mebwslar vasrtui. Dibr taraftan haber aldığı • 
le yaotığJ şikayet ile halk parti. mıza göre, komisyonun karan 
sinin bu hwsustaki temennileri il.zerine 'UskUdar halkı yUzlerce 
na.zan itibara alınmamış: ya.1 • imzalı bir istida ile MUruı.kale 
nız Sirketf Havrlyenln harp do- Vekiletinc müracaata karar 
lavısile malzeme ı:>ahalıl1~ ve vermişlerdir. l.stida ile Vekil A
kömUr fivatlannm yükselmesi- li Çetlnkavadan bu ifin bizzat 
ni flerf Bilren itfrazlan görUştl. tetkiki istenecektir. 
lerek tarif eler aynen ve eskisi 

Bır Bul J ar fi car at 
heyeti geldi 

Bulgaristandan tekrar 
kömür ithal edilecek 
DUn Bulgaristandan eehrlmL 

ze kömür tüccarlarından mürek 
kep bir heyet eelmişUr. Bulga
ristandan memleketimize kö. 
mür ithali için verilen konten • 
jan b!tmek Uz.ere olduğundan 
heyet yeniden beş milyon kHo -
hık bir kontenjan mllsa.adesi al
mak Uzere aliıkadarlarla temasa 
;eç:ecektlr. Yaptığımız tahkika-
a göre Bulgaristandan şehrimi. 

·.c gelen kömürler şiddetli ve 
levamlı lnş dolayuılle Tra.kyaya 
!önderiI~j~tif. ~hrlmfade az 
tok kalmıştır. Bir kömUr bulı. 
ranı olmasmdan korkulmakta -
dır. Bunwı için Bu1ı:ari8tandan 
kömür getirilmesinin ı temin e. 
dile{'eği umulmaktadır. 
-~---

Terimler üzerinde 
yapılan tetkik 

Lise ve orta okullarda oku _ 
tutmakta olan terimlerin tesbit 
edilmesi ka.rşıhkh ve aynı ma.. 
nada bulunan terimlerin ayni -
ması için riyazive, fizik ve tabii 
ilimler öğretmenlerinden mUte. 
şekkil bir komisyon toplanarak 
yeni bro§ilr tanzim etmiştir. Bu 
broşUre göre. fizik kimva ve 
tabiive derslerinde öğretilecek 
terimler kısımlara aynlmış kar
§ılıklr olanlardan en uygunu se. 
çilmiştir. 

-
Vilayet dahilindeki 

teftit batladı 
Maarif Ve!<A.leti umum mu. 

fett!~Jeri vlliyet dahilindeki o
kulla.n teftiş etmek ve gelecek 
yıl okul ihtiyat'larmı tesblt eL 
mek ll1.ere teftlı:,e çıkmışlardır. 
Umum mUfett~ler tetkikleri 
haziran sonuna kadar ikmal e
derek neticeleri raporla Vekil 
Iiğe bild'receklerdlr. 

Yirmi yıl evvelki Vakıf -·---.................................... .. 
ı \ aıart ı r..o 

Yangın yerlerindeki 
vakıf binalan 

Yangın yerlerindeki vaktf btnalan 
nı yıkılmak ve harap olmaktan konı 
mak için ŞebremaneUnde bir komla. 
yon teşekkUI etmıııttr. Bu komisyon 
vakıf mentaatıerltıl temin edecek 
esaslan tcsblt etmlştır. 

~ .'erşe nbel Cumu - J 4 '19,f 1 a Mart > 
~ - -
<: 4 Sefer ı · ~cftr 1 
1- 'l.ıı·•·• 1 ~ l\ıı•ı!TI il 
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Tıbbiyenin 
kuruluşu 

Bugün güzel bir törenle 
kutlanıyor 

On dört mart Tıbbiyenin ku· 
nıluşunµn yıldönümUne rastla. 
maktadır. Bu mUnasebetle ls
ta.Jıbul UnJveristesl Tıp FakUL 
teai bir kutlama programı ha. 
zırlamıştır. 
Hazırlanan programa f?Öre 

bugün törene 688.t 14 te Uni· 
versite konferans salonunda 
başlanacaktır. llk olarak Uni. 
vers!te rektaril Cemli Bilse! bir 
söylev verecek ve toplantıyı a
çaca.ktır. Billha.ra Tıp Fakülte
si dekanı Nurettin Ali Tıbbiye -
nin vıldönümU münasebetile kı· 
sa bir söylev verecektir. 

ftektör ve profesörlerin sözle. 
rine ka.reıhk olmak tizere de iki 
talebe söz alarak duvduklan so
vincl izah eden söylevler vere . 
ceklerd!r. 

Gece de Tıp tale\>esf taraf rn. 
dan bir balo tertip edilecektir. 

---~--

öürelmanf i~ ca2ip 
bir hale konuyor 

Oğretmenlere bazı isti
fadeler temin edilecek 
Maarif Vekilliği öğretmenlik 

mesleğini cazip bir hale sokmak 
ve kıymetlendirmek üzere esas
lı bazı tetkiklere girişmiştir. Bu 
tetkiklerle bizzat Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel me:gul olmak.. 
tadır. 
öı?retmen olabilmek i~ln pe· 

dagoii, psf koloji, uaulU tedris L 
limlerine tam manasHe vakıf o. 
la.biltne şartlan aranacaktır. 

Bundan başka Maarif Vekil· 
liği öğretmenlere bUl kolaylık. 
tar ve istifadeler de temin ede
cektir. 

Şeker mamulatında 
umumi kontrol 

yapılacak 
Şekerleme, talı ve bu gibi 6e· 

kerli maddeler imal edenlerden 
bazrlannın fiyatlara son gün 
!erde nfsbets!z bir eekilde zam. 
1ar yapması hakkmda tahkikat 
varıtldı'b mallımdur. 

Bu defa bazı lokantalar da §e· 
kerle yantıklan komposto ve 
tathlııra zıım yaomışlardır. Bu· 
nun üzerine bunlar hakkında da 
takibat vanılması karnrlaşrnış 
tır. B11-nJnlerde nmınni bir kon . 
trola bac;lanacaktır. 

Teşekkür 
DÜ!ı valatını teessürle bildirdi 

ği:niz en eaki kitapçılanmzcan 
Harız Şevki Tütüncüoğlu'nun ce. 
.,azesi dün kaldınlrrıı ve E. 
d··.:-neka:>rdaki ebedi ıstirahalf!'İ\ 
hına tevdi edilmiıtir. ,":' erhumun 
ailesi tarafından, gerclc cen:ızc 
m~aıiminde bulunan, gerekse 
şifa!-ıt.'ft ve tahriren tnzivelcrjni 
b:I::liren doıtlanna teıckkiir o.. 
lunmaktadı-,. 

Afrodit davaları 
-- -- tawz; - ıaw:ı 

Dün üç muhtelif 
açılan davalara 

awı - tewa - - .. 

gazete 
devam 

aleyhine 
edildi 

Necip Fazıl ve Etem izzet beraet ettirer 
"Afrodit davası" mlinascbctiy ı veçhHe bugükü müdafaalan ye. dit davası safahjltı yazılırkeı .. ·c~ 

ıe yazdıkları yazılarda müddciu. rinde değildir. Çünkü herhangi 1 kendisi müddeiumuminin tanıdı. 1 ~ehr·miz munc\":~i G..:f 
mumi Hikmet Onatı tahkir, mab. b%r \'atandaşı mauıun aandalya. ğt gibi gösterilerek halkın naza. j iyi ta~mnl!Ş c;ecı )fsJP"; 
kcmenin ara kararını tenkit ve sına oturtmak h11kla yalnız amme rmdan düsürüldilğii iddiaııiyle a. pek verinde 0 Ja.raJc viJJ .... f 
hakkında mütalea beyan ederek davacısı olan müddeiumumiye ve. çılan dava idi. oek is:ıbetli bir . ttı. t~ 
mahkemeye tesir ettikleri iddia. rilmiştlr. "Bir ~hsın ehli~~kuf . Hikmet Milnifin ve!<ili s.ua.d !\fanrif VckiJetl ·JtBP. d 11 
siyle bazı gazeteler aleyhine açı. olarak ırapor vermıı olıması dıger Zıya ı:.ı;ecen celsede karar. vcrıldı "Yavın evleri ve J; etirıl~ 
tan davaların görülmesine dün de lerini maznun ıandalyuına o. ği halde davacmın istıdasının rı müclürIUi!il,. ne1~i ı:et 
asliye altıncı ceza mahkemeslnd~ turtmuştur" şeklinde bir tcf&ire kendilerine tebliğ edilmedi~im haber ald;k. d r ııf{!l,:: ııt 
devam edilai. imkan yoktur. söyliyerelc muhakemenin talikini va.kın bir zanıaı_ı rrıırıstı ~ 

Tan Gazetesi Aleyhine Binaenaleyh biz bu yazıdnn çı istedi. tap evi" adında~• şeiJr!OI 1. 
Açılan Davalar kan mananın heyeti umumiyesin. Bunun üzerine Konvalının ve. vat mUe.c;sesintO ıcı\Pttlt ff ~ 

Evvela Tan gazetesi muhar. den dolayı her iki maznunıın mat kili Eth•m Ruhi Balkan: -ubcsinde muvaffa #t~~I 
i l . d ' ~ S b.h z ke b:.ı1tt kan'.lnunun 27 ve 30 uncu "- Hasımlarımız, mukaddera 'lllŞ \'e bütUo mll~:n Ve tı~' r 

r.r e~ln en . yan 
8Udı .. aU He •1.1 maôdelerine ıöre teaiy~lerini is. tımııla oynamak. ic;ln dakika ka. lls:nı sevdlrmls oten r.'U_,.ıf ~ 

nya ı c neş~ıyat m ur a: tiyo:ruz. zanmak istlvorlar, Ne olacaks2 •·ın ı inin e"er~et( r.fJl'·~.ı 
L~tfi al.e~hıne açılan ye tev.hıt uGençliiin ha11asiyeti'' isimli bir an evvel olsun ve mertçe .,.. -:ııdır.ş Bu b:ıkıındSJl bııtUll ~ 
edılen ıkı davanın görillmcsıne vazı da "Afrodit dava11nda" id. söyliyeccksek eövllvellm.'' dedi. 'rn'eti ve d'llaVJs\ldil;nl11 rı 
başlandı. . dianame töylenc1iiinin rrteai ıO. Fakat hakim, bu talebini dik •Jat sahamız. ke!l bil~~ 
• Dava mevzulaı;ı Sab:h~ Zcke. nü yazılmııbr. Cençl:ğin haua. kate almı~·arak istldenın tebliği . 'le ve ilıt lsasrod811 

1 
fi 

rıy~ın.,yazd:.~i· ·. ge~çI_ığ~ has: siyetinin geri zihniyetle mücade. ne ve bu d1vamn diğerlerinden ... ;;,.P<'Ckt;r. bıl j~ :et"~ 
s~sı~ctl., v.c. .c~ı ~ nıyc ' gcrı le olup olmadığını münakaın ayrılarak müstakilen görülrr.esinıı Hazır Vecihi ,•e tı1 ıc~ 
zınnıyet ısımh ıkı fıkraydı. . etmeii lüzumlu görmüyorum. karar verdi. 'ten, ecnebi ~ıı~t~ıde rı1~ı ' 
• ~a~r:u~lar bu davalardan bı. Yalnız bir teY varıa o da mahke.. Bunun üzerine Konvah ile ve. 'a rın mem1elı'etıın fa lt '~ 
nncısı ıçın geçenlerde sorguya kap 1 d ya ı bir gu0 "rül kili c.ıkıp aittiler. Mahkeme tvve. vatlarln Ye her tarflbif tClf'e~ 
k·ı i 1 d" o·· d d0 ğ d va me 15 n a pı an " ' ·ı cel< f'~ 

çe ı m J er ı. un e 1 er a tüyü hedef olarak tuttukları b::- la Meki S3id Esen aleyhine açı. la gi)nderilebı .e dııır 1 f/ 
do~~Öııı_yl\s~rguları ~ap.ıldı .. h . maka:na taarruz için veıile itti. lan davanın görülmesine başladı la satıla.bilnıedır.e c<Ji!!t···~:..ı~ 

,, efrkı zı nhıyketk ved 
1 

en 1 zı ?~ haz etmit olmalandır. Bu yazı. Geçen celsede maznun Meki den de istifa e kara'"· \.,v-... 
y~t 1 rası a . ın azyaıı ~n 1 

• dan dolayı da hrr.- ikisinin mat. Said Bsenin sorgusunun istinab~ bu a.l::ş:ı.m A.n vc,1• ı~" 
~ıaname~cl ~a~ıha ,ek~~ıya~:; buat kıuıununun 27 ve 30 uncu ~·oluyla yaorlması kin Ankara \•arından iti~~n f{etıd~? 

u y_azısıyk e ı~ıd~ ~c ma • e zı U maddel~riyle tecziveaini ve içti. asliye mahkemesine tezkere ya ne ba.ş~!;;.'!~!r ~eJlll~ 
retmıyerc. muk c~umb~mıyckı_nld ma ahkiunmın da nazara alınma. zılmı~u. Dünkü celsede muhakc. vaffak~. ·'21tf 
tecavızane ve asu ır te ı e • ti ., me ba~lar başlamaz maznun vcki. b h( ıı'' 
hakarette bulunduğu ileri ııUrülii . &ı~~~ita

0

~ekeriya ile Halil Lfıt ti Suad Ziya Kant, Mekl Saidi:ı Oemı·r U 
yor, maznunlann matbuat kan~. fi müdafaalarını bu:ırlam~dıkla. ~elmiş olduğunu sövledi. Hlkim or 
nun~n 27 ve 30 uncu mad~elc~ rını ileri sürer~k mühlet istedi kendisini ~ağırdı ve evvela bu edl~ 
ne ~öre cezalandırılmaları ıstcnı. ter. Mahkeme bunu kabul ederek davaya başhndr. devam iJıt'~ 
yortdud.. • k d duruşmayı ayın 19 uncu satı gü. Okunan iddiana.'lle, Meki Said H d d -.irİ11 , 

ıanamenın o unmaam an il b ktı Esenin ''Nasuhi Baydar cevap ve. ur a eu• •JdJ /, 
sonra sorgusu yanılan Sabiha Ze. , ne ıra · riyor" isimli mlil!katında mUd. k edı ıı!til 
keriya şunları 9Öyledi: Necip Fazıl. Ethem izzet del umuminin tahkir edildi~ini i. yasa · sı1'''\ıf"' 

''- "Gençli~in hassasiyeti'' i Beraat Etti leri sürlivor ve Meki Said ile ne~ Pivasada de.ı:nıpİ~er rl~--~ 
simli fıkram müddeiumumiyi tah. Bundan sonra Son Telgraf ga. dy,a,t müdifrü lfik~c:t N'.i.lnifin vam etmekted1!" J,rfıeıet rJ 
kir etmek >ve halkın husumetine zetesindc yazdıgı "Rapor" adlı matb-..ıat kanununun 27 \•e SO un. Limltet Sirk~ti~~ebb~i ';i · 
maruz bırakmak için yazılmadı. frlerasiyle mUddeiumumiyi isim cu maddeleri detaletlyle ceza ka. ~etirilm~si iı;ın .:W,td ~ ~ 
Afroditten s~nra başlıyan mUna. ve madde ıikretmiyerek mUphem nununun 277, 482 ve 480 inci '>ilan mU~lrn ını esi ll1't ~ 
kaşa umuınileşmişti. ve mütecavlıane bir şekilde tah. 'lladdelerine göre cezalandırılma. malzerne:ıın ~elll'l 1'İ~~ ~· 

Bu davada ileri ve geri olmak kir ettiği iddiasiylc uir Necip 1 t 1 d" d t~ma ka tmıştıt't·f~ v {~ ıt' 
U-·ere ı·kı' •ı'hniyet karcı}a11ttırıl. s- ;ırını a ep e ıycr u. letın. in temin et .~rtcri (l'~' 

• • .. r ... Fazıl ile gazetenin neşriyat mü Bundan sonra sor~uya çekilen 
11 

b deıll' rt' .,. 
mı~tır. Ben böylece gençliğin i. iilrU Ethem İzzet aleyhine açılan Meki Said Esen şunlan anlatb: ""'etır en u • out111 1~ 11 
leri zihniyeti müdafaasını takdir •lavava geçileli. "- ''Afrodit" meselesinin An. 'ar 15 mart~ \~u ıaf ııstt ~ 
ettim. Yazımda olsa olsa milddei İddianamede ma:munlarrn mat k. 1 •rprekleri hıı ,. . f=tl ~ 
Umum·ınin rı·hn·ıycti· tenkit edil. kara muhitinde yaptı~ı a ıs er. '?hlr etrnlı:ılerdı::,flvıs. o• _. ı 

bııat kanununun 27 ve 30 uncu den ıcnra eserin müt:rcimi Ma. d 1 1 ak ... sıı• -
mig olabilir. Fakat kendisine te. m1ddeler1e tecziyesi isteniyordu. latya mebusu Nasuhi Baydan zi. em; ar ~~ O r.sfl1 de'" 
cavüz edilmiş değildir. Zira biri. Evela sor~usu yapılan Necip Fa. varet ettim. Afrodit t!avaaından d .. eled i•e:-e btı~rfl!lt1ıJ!l r ,.,ı/: 
Si.ne· di k. a emır u t<tfldT · Jt-"':,Jt · zıt de ı: sonra cereyan eden h!diseler ü. d W• 1 ,ımıı dil" .tl!l1jl 

"- Se? muhafazakarsın.I'' de. ••- Afrodit eserinin müsteh. zerinde duran şahsi mütalealaı 0!'~~:r;;~ftat1 lt~JIP ~ !,J· 
mek tahkır sayılamaz. Ben ıse sa. cen olup olmadığı hakkında müd. beyan etti. Bunbrı Cumhurivet i h · ihraC e 
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dece müddeiumumiyi muhafaza deiumuminin kanaati ile tel!kki. ıYazetesinc telef onla sövledim. r n 1 hankrkemda vıınılll tJ ~ı ..., 
•,ılr ao•"rd•u•m.'' Af , ınes ı\.1 •h..acl l"~~P" •J'_ 
'"' h miz tearuz etmektedir. Ben r~ • tddı·anamedc yazılan satırhr Na. t t !:t '.. r,, ~ 
M··d.ı • • • M" t amam wmı... ı.8rs ıB. u du~ıumw.nını~ 

1
uta eas~.d roditin müstehcen olmadığını ile. suhi Baydanndır. Bu ciimlelerle de edilmeme~i t~ jfe tıldi tı ~~~ 

un an sonra soz a an mu · ri siirc1üm ve iş talim, terbiye he. müddeiumumiyi tahkir et:niş ol. ""'Um ·; k uafive 1 "!il ır ~ 
deiumumi muavini, esas hakkın. yetin~ havale ediltlikten sonra da. mam mevzu bahis değildir. Hat. ~~ :ı~.k~rl Mtde ~deııtff ~ 
da~i müt_alcasın.ı .söyl~.di. MUd. va mevzuu olan "Rapor': fıkrası. ta Nasuhi Baydarın sö~leri bile birırflek1ilde bulıill811·ıc11l~Jf • 
deıumumı muavmı mutaleaıında nı ne2retti01. Maarifimizin erka. hakaretamiz de~1dir. Böyle 0• ·eteri Karabilk fab1\ıııt , '' 
·· 1 d. d • · hl ı;• cs.l<· Al .J' şoy c ıyor u • nıharbıyeai olan talim ve ter h.cağınr bilsem mebusun milllka. tından to'l'l1e.tıla ·ııııtsr>rlt~,' 
~'- 8.2 .1940 tarihli Tan gazc ye heyetinin kararından ıonra or. tın ı~azct:me hildirmezdi:n. nız Kan.bilk fal"rı ,.eel~ fi", 

t • .:ıı ka "G ..... h 1• __ ...ıııc -.,A,. · 1~c csını;:e çı n e ·ç ıg1n assa. taya atılacak her iddianın gülUnç Kaldı, ki benim müddeiumumi. ~·Rlarmda Erfinıı"' ~ı~v of" ıı1' 
ıiyet~'' is.mli ve Snbiha Zekeriya olduf{unu s<syledim. nln şahsına ve mahmma kargı en muaf tutula.C re ,._ tt'liJY'. 
imzalı yazıdan dolayı rraznunla. Müddeiumumi bundan sonra ~endisinin de vakınen bildi~i gi ·abliktcn baqk8 fff~~ril"J36.~ıe~ 
nn mahkUmiyetlerini talep et. mütalc:ıda bulunmu$ değildir, ki bi hürmetim V3rdır." ~atrı:ılıırdrı virıe tif· rıı4~:l' 
mi§tim. Sal::ilıa Zekcriva yine ay. hakaretime maruz kalsın. Hüllh:a Hik:r.et Münif de Meki Saidln 'eri tahsil edi]ere~de ı:U f!tl bf!' 
m nüshalı eazetede ''lkr:i ve ıre. ben müddeiumuminin ne ~ahsına söılerini tekrar etti ve diğer da. 1e hem ötede be~,.rdettuıc f~ 
ri zihniyet'' isimli fıkruınc!a da ne de makamını karşı bir baka valarda Peyami ile S:lahettin "'ıa.n hıırda derıı1~ş.rll~i1' 
İstanbul müd:Jeiumumiıini geri rette bulunmuş değilim.'' Oüngör sorguya çekildiklerinden "rllterek. heın de ddt 
zihinli ve ikide birde fikir ıahip. Ethem tzzet de, yazının tahkir müddeiı.:mumi muavini e!'>as hak. '·alarma hıtm nıs. 
kriyle sanat erbdnna "dı:r!'' ku. T.ahiyetinde olmadı~ını s~ylcdik. kındaki mütaleasını söyledi. ~iş olacaktır. ,r ~ 
mandası veren ve yersiz olarak ten sonra: .Vtüddeiı:..-mıminin hteği ~tb~ tP ~ 
maznun sa:ıdnlyo.sr:ıa oturtt!n, i. ''- Makaınt ic!dia bir infiale • safatı11' S 111' ııı.111.ıı 
]eri gitır.c.k is~eycnin eteğin&:ı 'capılar'1k ~izi dnva etmil!tir. Ya. Müddeiumumi muav!ni iki sa. 482, Peyamı 
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~eken bir şahıs o!duğunu kendi. zıda "Ortaya atılacak'' cümlesi atten fazla silren miitaleasınd"' nunu:ıun 27 ~i le ce~1 ti~ tıJf . .C 
!erine has mn.'ıir kaleml~rivle te ·stikb:ıl sigası ile ifade edilmistir. ceza ve matbuat kanunumuzun dclerı delalc \,cf, 4 t ~U rlf'-
barüz ettirmiş bnlunuyor. Bu ya Halbuki müdd~iumurr.tnin iddiası 'ava mevzuun~ temas eden mad. nun 279, 48~8ı J1ikııı;, 11'~ ~; 
.. ıdan dolnyı ıorguıu vapılan Ha dava!'lın bidayctind~nberi deği~ delerini. müddeiumuminin huku :foıy~lı ~ava haltlart11 ...,,ddt

1
, 

!il Lutfi yazı ile 1:-'·· zihniyete kar. 'llemiştir.'' ku vezaifini, matbuatımızın ga. Mekı Saıd uncıl 1 ... ııtt ı .,, , 
şı mücadele edildiğini ve kimse. Neticede mahkeme §U karar: ·1esını, ka:"lunlarımızrn Avrupa k_;tn~nunun 29kanııf1tl~e s~ ,~ 
nin tahsının kastedilmediğbi ıcrdi: kanunları ile mukavesesini vap. lalet~ylC: ceza ıerine biıiı •f 
söyl:meıine rağmen, Sabiha Ze. "Yazıda tahkir mahiyeti vok hktan, yazılan yazıl.,rla müddei. ~80 ıncı mad~'da"''' t ft(111'1~1 't' 
!<er.İya müddeiumumi.,in !!eri zih tur. Afrodit davasından sonra umuminin tahkir edilmiş olduğu. ı dclianemede ı.1iJct1"bı,ıat tefi~ 
nİ"etJi bir a•.~"'m oldug-uı:ıu , 0•• .. ·le U k · • nu ileri silrdükten sonra: sın dan .do tavı t.: ıtıtt Jdt A• 

J ... • ba~lıyan m na a~al:ır ıerısın~ f nı.. sv ~ıll' 
mek suretiyle yA:::ısmın hakiki dahil rr:ücerr::t mahiyette yazı. J•- 41 l numaralı dosyada Hik Peyamı Sa ~ uncıl fi' ııtt~ııei~ 
'ıedefini göstcnnİf bulunuvor larc!an ibarettir. Yazının ruhu met Münif ve Pevami Safa hak. nunun 27, 3 ]cııfltll'I ri dl tt",,, 

Binaenahyh ortada iddia ~:!i. ve muharririn temas ettiği no-k. larında verilen iddianameyi tek. !aletiyle cezatı1adde~jl<t'lf ff I<' 
len k· ·ru bir zihniyetle mü2 dek t::ılar kendi müdafaalarındı. gec;.. rara lilzum görmüyorum. Yine 27 3, 1~ unc~nl teci~ fseııı' tt11;' 
mevzubahis clrr.3y1p ke:ıdisinc tiği gibi hadiseyi ııahıslardan tec. 440 numaralı dosyada Hikmet ce teczıvelerı. de ıl'I , • tıll 
kan~nlar tarafından verile~ vazi. rit ve miicerret bir şekilde mU. Münif hakkında verilen iddiana. ~Qmiyetlr"~rı naıJ' ftı~~ 
feyi ifa etmek isteye:l bir devlet talca ettikbrinden beraetlerine meyi avnen tekrar edivorum. Hik tıma. ah~ rn:, 1,ıı. ,-I' 
m~muruna iııim ve madde 7.İlcret ··arar verilmiştir.'', met Münif, Peyami Safa ve Seli. ııını ısterıı:n·,, ra gol'I cıiJ''' p \J 
mcksizin tecavüz ed:Im~k istcni!. hattin Güngör haklarında 450 Bundan sf-ıı"dan <le ,.,11•".,ı~ Cum!l. n:iyet G::ızet:?$İ Dnvalan 1 d ı ı d H kk ... ra ı de ,..., 1 ır mi,tir. Sonra bu ynzıl:-rb mü-t. numara ı osvay a yapY an ava a ı "'k ırıesin •. ic;l11 tııl ııı". 
dciumurainin dcf'il, b::lfıi de Nihayet Cumhurivet gazetes1 da ise sarfcdilen sözlerin hakaret ceza mah ; te\T1tıdıt1'eııı'ııı!~ ~ 
Konyalı lbrahimin kııstcclildiği -:.e':riyat mü ·'ürü Hikmet l' {inif amiz oldu~u yukarıda yazılan va nın bunlara dU· ff{• "el 1~ 
ve b:nacmıleyh rrücl• cit•ll'umini11 ·ıe muharrirl:rinden Pevami Sa zı ile anb~ılmış olduğundan tezkere o~~ safha"~il1e t,J.:,_ 
1niır.n böylece iterdi ha!danndo fa, Meki $3i.J Esen ve Sel5h:!ttin Hikmet Münifin matbuat kanu. nların nıh te"lı• 1,t1ıt ı<l'r~r te~sir etrr...cm~leri lhont;c!.·'i;{i Süngör alevhlerine acılan ve tev. n:mun 27 nci maddesi delfiletivlr lunduğundan 1'tlaıntıfl1 J1:l( 1ı.ı 
~ö::;lc:-r.:niş it e c'-o vnzı "1ti sari!. '\it e'dil?r.iş buluran altr davanın ceza kanununun 273, 480, Sela. ~Ör"!edl .~~afaatar'~ ı3 
"sannt eı::?rlcrini iki~1c ! •,. mn7. ~örülr.esine giriı:ildi. hatin Gilngörün matbuat kanunu. veçh!l: muuhakertle' tı-
nun san~nl7asmn oturtıın" cüm. Bunlardan bir tanesi Konvalı nun 27 ve 30 uncu ma".l rlelerl de. larr ıc;ın m 
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leıinden de pekfilfı a.,laıılacağı İbrahim Hakkı tarafından, Af ro. lS.lctiyle ceza kanununun 27 3, gUnU saat 



i~e,!rhukUku hakkında a~keı: Valinin Islan bul ıneb-
tcrn t . r - - - - -

Finlandiyaya 
yardım !~.hakı~~ı~d~k~nfbih;etmek Uslarına verdiği izahat 

: Jn hen üz pek erken Pa1r~~~ib~~r~:~~~l:-r~i~ü~o~~ı~; ı~~~it~e~i~0l~~a~~ ~~ş~ih~y: ~:~~i ~~i~~a~~t~hk~~~nl~~i~~~g~ 
Müttefikler şimdiye ka

dar ne kadar silah 
gönderdiler? 

-:-ı· rının evvela bütün medeni mil. 
Jetlerde az çok müıtc•·ck olmasr, 
ıoora da bu mefhumların milli 

t vicdanların fevkinde teessüı et. 
miı beynelmilel bir vicdan içinde 
ınukl'lddes telakki edilmesi lazım. 
rlır. Bunun için de milletler için. 
de ahlakı koruyan müeyyideler 
gibi beynelmilel ahlak müeyyide. 
lcrinin yani beynelmilel bir ceza 
kanununun ve bunu tatbik ede. 
cek beynelmilel bir z.abttanın 
r"ücudu ,arttır. Görüyorsunuz ki 
hu şrı:-tlardan daha çok uzakta. 
yız ... '' 

, • Gazeteci, içtimaiyatcı ve siya. 
.set adamı N ecmettirl Sadak her 

• 'sahadaki uzun tecrübelerinin mah 
i · sulü olan şayanı dikkat mütalea. 

·~ ı ! larda bulunmuştu. Bu beyanattan 
· benim çıkaracağım mana, dünya 

medeniyetinin ~ynelmilel ahlak 
ve vicdan müesseselerini yiik. 
selmekten çok başka i~lere yara. 
mış olduğu, asırlardanberi beşe. 

rin sal3hına değil, harabisine ça. 
lışmış olduğu kanaati idi. 

MUZAFFER ACAR 

Zelzeleden zarar 
görenlere ait 

• 
ıcra takibatı 
Altı ay müddetle 

durduruldu 
.\ııknrn, ı:ı (.\ .. \.) - Zelze

le fcl~keti dolnyısiyle harap o
lan ,·c !ktıı:;aılen muztar vazi
yette kalan mıntakalar saklıı. 
lerlnin borçlarına ait !erat ta. 
kibntın muayyen bir mUdclctle 
durclurulnıası hususunu tetkik 
eden Jcra Vekilleri Heyeti, lc
ra Ye iflas kanununun 330 un
cu maddesinin verdiği sa11\hi
yetc istinaden şu esasların tat
bikini kararlaı;tırclı. Ancak bu 
el'aslar kararnamenin ınel'i
yetlnden sonrn yapılaC'ak lıorç. 
lara şamil olmıyacaktır. 

1 - 27 KAııunııevvel 1939 
Ye mUteaklp tarihlerde zelzele 
felA.ketine u~rayan Erzincan, 
Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Re
şadiye, Hafik, Suşehri, Zarn, 
Koyulhisar, Amasya, Ordu, 
Fatsa, Mesudiye, Ünye, Gire
sun, Uörele, Alucra, ~ehinka

rahlsar, ÇaTşamlıa, Gllmlişane, 
Bayburt, Kelkltğ Şlrnıı, Plü
mUr, Refahiye ve Keınahta zel
zele tarihlerinde mııkiın bulu. 
nan kimseler aleyhinde ilflnılı 
Yeyn !lö.nısı-. olarak ııara bor
cundan vcyn kraeıı paraya ln
kıltlJı eden dığ"er horı,:lnrdan do
layı her haıı~i mahalde vuku
bulaıı icra takipleri altı ay 
mUdcletıe durdurulmuştur. 

Bu hUkilındcn: n • Birinci 
fıkra şlimulUne dahil olup ta 
halen memur ve mUstahdem 
bulunanlar, b _ Bu felaketten 
dolayı hiç bir zarara uğrnnıa
ynn veya zarara maruz kalıp 
ta geçlneceğinden fazla ~eliri 
veya kazancı olan kimseler is
tifade edemezler. 

2 - İhtiyati tedbir ve haciz
lerle milı;tacel satışların icrası 
durdurulmaz. 

V elı Loid Corçla 
görüştü 

yaptılar. Bu içtimada \·ali ve van ahırını saray yapıp çıktı- le paydosları vaparak knpan _ 
belediye reiı-i doktor Lfıtfi Kır. lardı ya? Cemil paı:;a da ~hz:ı. malan da i~tcndi. Fakat b~ ne 
dar kendilerine İ!ltanbulun muh- deba<ıında Direkleraıasını trıri. dereceye kadar doğrudur. Bu 
telif işleri etrafında izahat ver. lıi değildir diye yıktırmıştı. hususa henüz bir karar \'erile -
di: ~imdi orada in!}a olunacak bi. medi. 

Toolantıya g-elen mebusl:ır nalara o tarz verilecek!., - Belediye tahsil şubelerin -
general Hakkı Şina!'li, ~eneral \'ali bundan sonra lı::tanbulun deki lakavdiden \'e iyi muamele 
Refet, S::t!ah Cimco7., Ziya, Abi- et me~elesine temas ederek mez etmemekten ~ikayet edilivor? 
din Daver ve Hamdi idi. baha varidatının yarıya indiril- - Dört memur bu yüzden az. 

İstanbul vilaveti ,Parti baş- me5i karşıı::ında beledive bütc:e- !edildi. Şubeler ıslah olundu. 
kanı Tevfik Fikret Stlay, bü. sinden yarım milyon lira açık - Tramvay müstahdemini iş 
tün vilayet, belediye şube çıktı<Tını, bunun bir sene hükü. kanunundan istifade edemiyor? 
müdürleri de toplantıda hazır met tarafından kapatıldı~ım, - Bu iş tanzim edilmiştir. 
bulunuyorlardı. fakat bu Sf'ne bu yardımın ya . Fazla çalı;:anlar faz~a p:ı.ra a. 

Altı saat süren bu toplantıda nrlıı.mn·aC'a<>ını sövledi. hyorlar. 
\'alimiz ~.ehrin bugünkü imar iş. Eclediuc 1>ıi tre,'li11dr.l.-i ııoksaıılıl: - Mahalle mümessilkrirı:len 
lerile umumi hizmetleri hakkın- - Bu noksnnlığı fazla vari. ~ikRvetler var? 
da malümnt verdikten sonra me. datla kapayacağız. Bur.-Jan bas- Bu suale Da.hilive Vekili biı-
busların ı?eçen a~ustost:ı. lstan- ka eski oktruva hissesi olarak 7 .. 1t ce\·ap \ererek -dedi ki: 
bul ic;iııde vaptıkları tetkik ~e.ı:.L 1 ~ümriiklerden alınan yi.i7ile on "- Bu ~ibiyeler bize de gel. 
teri neticesi hazırlayıp \'alılıge da 960 bin liradan yarıva in- di. Arkadaşlardan rica ettim. 
verdikleri 1:16 maddelik arzu Ye mektedir. Biitceyi bunlara göre Tetkikler \'nptırdım. Neticede 
dileklere de tatmin edici cevap-• tevzin edeceğiz. muhtarlıkların ihva.sına lüzum 
lar vermi~tir. Vali ilk olarak Mcldr.11 ihfiııor,ı olmadığı anlaşıldı.' ~lahalle mü-
söz aldı ve şöyle dedi: Doktor Lfıtri Kırdar tahsil messilleri nizamnamesinde ya -

- İstanbul vilayet bütt:e5i ge. çağındaki çocuklara rağmen ls. mlacak ufak bir tadille bu iş yo. 
çen sene 11 milyon lira idi. Bu tanbulda mektep miktarınm ,ok luna girecektir ... 
para muavyen işlere ayrılmıştı. az oldu~unu, bu sene biitçeye - Asker aile.lerine yardım e. 
!stanbulun ihtivacı çoktu. Büt- konan 600 bin lira ile yeniden dilmiyormuş? 
'eyi gör.den ~eçirirken tahsila. 11 mektep yapılaca~ını söyledi. Bu hususta vali ve narti b:ışka 
tın r1- 60 nisoctinde olduğunu Bundan sonra su i~lerinc ~ecti. nı İ7.::\hat verdiler. Dahiliye Ye
g-ördük. Bunun ti.zerine muhase- Yeni makinelerle ~ehre \'erilen kili kanunun tatbik şekli etra -
be te~kilıitımızı takviye ettik ve rnyun 17147000 metre mikabı . fırda direktifler \'erdi. Asker a. 
bütc:e varidatını yüzde ondan na çıkarıldığını, Knrabüktcn ilelcri namına toplanacak para_ 
fa;r,la olarak temin edebileceği. boru alınmaya başla~·mca f'ch - nın mahalle ii7..erinc olmayıp ı;e. 
ınizi anladık. Nitekim beş ay i- rin di~er sC'mtlerine de ~u wri- hir nazarı dikkata alınarak top
C'İnde (850) bin lira fazla varL leceğini söyledi \'C 2lri meccani Janm:ısını ve muhtaç ailelerin 
dat temin ettik. terkos çesmc-!'ine ilaveten J!C". tc.ı::bitini, naranın bunlara bele

Bir senelik olarak bu fazlayı çen sene 125 daha açıldığını ila. diye \'a~rta.c;!le \'erilmesinin en 
(1,5) milvon lira kadar tahmin ve etti. dÔğru bir şekil olacağını söyle. 
etmiştik. Bu para daha biı· sene Aydııılotnıa i~7cri di. 
olmadan temin edilmiş bulunu- Tenvirat i~lerinde fstanbulun - Kırkçeşme, Halkalı suları.. 
~·or. fşte veni bir verg-i \'e resim muhtelif semtlerine 695 lamba ııın kesilmesinden şikayet edi _ 
koymadan sırf tahsilatı arttır. kondu~nu ,daha 136 lamba a- liyor? 
mak suretile elde ettiğimiz bu &ılacağını, yeniden 1000 lamba- Bu sırada Vekil dedi ki: 
paravı yeni muhtelif işlere har- Jık bir proje hazırlandığını bil. - Bu su işi ).Iccliste de mev-
cadık. lı::te müfredatı: dirdi. zuubahsoluyor. Saym lst:ınbul 

- l'ol lrı.~atı Halkevlerine geçen senelere mebuslarının bu işi burada tet-

Fiıılandiyayn :\Hlttefikler ta
rafınd:ın ynpılmtş ol:m yardım 
lar nC'dir~ Aşağıda vercce,:imiz 
liste ln:;-iltcre Ye Fran~a tara. 
fındnn Finl~ııdiyaya. gönderil
miş malzeme Ye mllhimmatı 
gllst erme ktedir : 

40:i tayyare.. Bunların 6i 
tnn esi bombardıman tayyare
ı:idir. !l ı 6 top, :!,300,00 0 mer
mi ilrı lıcraher .. 

:rnoo 11111.kincıı tiifek. 
124 n~ır ııınklncll. 
1 :iO tnnk c\afi silAhı. 
4 50.0 00 bomhn. 
1.0fiO dl'nizaıtı mayııı. 
1 0.000 lıllcum arabalarına 

karşı kullanılacak ka1·a mayını 
50 - GO milyon piyade tüfe

ği mermisi.. 
Du malumatı Yeren Fransız 

g'azetcsi I•'ransrz hlikômetinin 
Fin!An<liyaya yaplı~ı yardımı 
şu ralrnmlarla tcshit etmekte: 

1 ;:; avcı tnyy::tresi. 
HlG top: 7!1:>.000 mermiel 

lle. 
5000 makineli ttifek (hafif). 
400 clenizaıtı mayını. 
:!00.000 bomhn. 
:!O milyon piyade tllfe~i. 
Ye Finl<\ndiya ınilcadelere 

dc,·nma. karar \'erdlt!;i takdir
de Fransnnm da her Yec:hlla 
yardıma karnr vermiş olduğu
nu il~vc etmektedir. ( r..c; Tan) 

Da.hiliye Vekili Anka
radan geldi 

Dahiliye Yckili Faik Öı.trak 
dlin sahahki trenle Ankaradaıı 
g-clmiştir. Vekil trenden inmiş, 
Karta in giderek rahatı:ız bulu
nan kayın rnlideslnl ziyaret 
etmiş, öklcden sonra. lı;tanbula 
geçmiştir. Sayın Vekil puıır 
gUnU Ankaraya dönecektir. 1283000 lira ile yol inşa eL nazaran bu sene cok fazla tah. kik edip Ankaraya dönünce bL 

tik. Gecen senelerde yol işine sisat ayrıldığını 9:ll senesinde ze tetkik neticelerini bildirme _ 
ancak 150 - 200 bin lira konu- 30 bin lira ayrılmışken bu se - !erini rica ederim. Bu suları ıs. kaldırılan kemikler ve taşlar 
vordu. Yol ihtivacı halkın dilek. rıe 245 bin lira tah~is olundu • lah etmedcnse kesilen verlere burava naklolunmaktadır. Eyüp 
İeri başında gelmektedir ve halk ğunu, Kadıköyde çok modern terkos suvu vermek daha karlı mezarlıklarının tanzimi için de 
bu noktada <:ok haklıdır. bir halkevi binası yapılacağm1 , \'e faydalıdır deniyor? Doğru bir komisvon kurduk. Bu ~ne 

350 bin lira ile Florya ve diğer halkevlerinin de kira ile mudl\r?., bütçeye e-ski eserleri nıuhafa:ı:; 
Taksimde birer modern ~azino oturmaktan kurtarılacaklarını Bu hususta vali. sular mü - için de aynca tahsisat koyduk. 
yaptık. 162 bin lirası ile mevcut bildirdi . düri.i Ziya d:ı izahat verdiler. - Fırıncılar şirket kurara~ 
hastanelerin bazı noksanlarını Parti İstanbul başkanı Tevfik ~eticede mebusların cumartesi fena ekmek çıkarıyorlar? 
tamamladık. 150 bin lira ile is- Fikret Sılay bUtUn halkcvleri ~Unii mahallinde tetkikler yap- - Fırıncılarla. mücadele tış. 
timlak yaptık. 110 bin lira da inşaatı için umumi merkezce 10 malıırına karar \'erildi. lindevi?~ Fabrika inşasından 
ilfaive ve temizlik islerine har- senede tamamlanmak üzere bir - Berber müstahdcmlerini başka <;are bulamıyoruz. 
cadık. 150 bin lira d~ pasif ko. proje hazırlandığını, bu listeye patronları 18 saat çalıştırıyor _ - Halic memurları fazla. ç;ı. 
runmaya Mrfedildi, 400 bin lL lstanbuldaki halkevleri binala - lar şikayetler \'ar? lıştırılıyorlarmış? 
ra da I\1ccidiveköyündc yapıla. rının inşasının da ithal edilmesi - iş kanununun bunlar hak. - Bu iş te yakında hallolu _ 
cak hastanenin birinci ~ene tah- ic:;in mebu~ların yüksek makam. kında tatbikine imkan yok! Çün nacaktır. Halici Denizyollarına. 
sisatı olarak avrıldı. Bu hasta. !ar neulinde tcşebbiislerde bu - kü teşkilatlı bir sınıf de~ldir. devredeceğiz. 
neyi mayıs başında münakasa • lunmalarını rica etti. lş kanununa tabi olabilmeleri i- Bundan sonra Şile, Silivri, Ça-
ya çıkaracağız. Uç senede ta _ ~in bir müessesede en az 10 kişi talca ve diğer kazaların istek-
mamlanacaktır. Otobii.'l me.<Jclcsi çalışmalıdır. Jerine de vali ayrı ayn cevap 

300 bin lira Dolmabahçe stad General Refet otobüs me~le- - Tarihi eserler tahrip edili- verdikten sonra toplantı :niha-
yomu için ayrılmı~tır. Yarın ~ini !lordu. Vali münakasanın yor. Şinaı::i ile E\•liya Çelebinin yet buldu. Mebu.o;lar her suale 
münakaı:ıaıu vamlacaktır. İki se- açıldı~'bm. fakat heniiz ihale ya. mezarlarmfan eser kalmaı.h? gayet esaslr ve tatminkar ce. 
nede üçer yüz bin lira vererek pılmııdığım, maamafih bir fir • • - Şehitlikte tarihi eserler ve vaplar \'eren vali \'e belediye re. 

ma ile mutabık kalınmak üze. · b' stadvomu tamamlıyacağız. ln _ mezarlar irın ır yer avırdık. isimiı.e te~ekkürler edere.k ay-
~aat bir buçuk senede bitecek. re bııhınduğ-unu sövl<'di. Gene - Şehir içindeki mezarlıklardan rıldılar. l'ekta Ragıp ônr,n 

ral Refet tramva vların kaldı - ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ 
tirElektrik, Tramvav. Tünel j_ rılmaı:ıının düşünülün düşünül • 

· medi<!ini sordu. Vali 1svicrede daresi bize geçti. Fakat bunlar· 
dan tramvay varidatı n:r.. tüne- oldu<Ju g-ibi bıırnda da rıt\'ların 
lin hi<~ yoktur. En cok varidat kıı ldtrılm trovlovbiis viicude ge. 
elektrik getirmektedir. Yalnız tirilmesi etrafm<la tetkikler ya. 
kanunu mahsus mucibince bes pıldıryını bildirdi. 
sene elektrik varidatından isti. Dahiliye Vcl;ili toplantıya 
f d qeldi 

a e e<lcmh·ece~iz. Çünkü şebe. Bıı ı:ımıda Dahilive Vekili Fa-
ke ıslah edilecektir... ik ö~trak iGtima salon.una ı?ir -

.') miluon 7ira meselesi di. Vali kendilerine toplantının 
Vali bundan sonra belediyC"- nı<ı \;:!!adını anlattı. faahat verdi. 

ler bankasından alınan be~ miL Miiteakiben mebusların l::J6 di. 
yon liranın Eminönü - Uruca. lenfoi taMvan füıteyi belediye 
panı yolunun acılmasma. süt ve reis muavini Lütfi Aksov oku.. 
ekmek fabrikaları açılmasına ve du. Vali hepsine ayrı a\Tı ee. 
diğer varidat J?etirir işlere sar- vaplRr verdi. Sual ve dilekler 
!edileceğini sövledi. Mısırçarşı- şunlardı: 

Görüp düşündükçe 
-

Bir yangın sönerken 
Aylardanhcl'i "üren Hns - Fin sa\·ao;;ı, diin üj'cloden f!Onr& 

bitti. Uiinynnın hlr kii~eslnde, yiiır. d.ürt giin süren hlr yanguı 
hu suretle sünınli~ oluyoı'. 

"J'lıı., likr ne knyhettifor·~. nuslnrrn kn:tlll\('I ncıllr'~ Jla-
1'1~ ~nl'tlnrıııın hepsini ı;ürmedcn, bu noktalara C<'f'llp ,·ereme
~·lz. Pa.ka.t herk<'sin hildiAl şu, ki bu harp, iki nr.,·i rlet"letln, 
iki tiil'lii insan anla~·ı~ının, iki tiirlii mlllf.'t \ 'e idaro tipinin 
tartıldı~• bir t<'razl oldu. Jlem hlz, hem torunlnrnnıı; için bu 
tnrtılı~taıı nlınıt<·ak hiiyiik ibretler ynr. 

''J•'i ıı., Jller tı<'k hnkh olarak: 
sırun bir hal binası haline getL Sıın11crp 1·crilen f'f't'ap7ar 

. J.ondrn, 13 (A.A.) - · Sum- rileceğini ila\'e etti. !\1ü7..enin - Karaköyde sefil çocuklar 
ner Vels, buglln Loid Corç ile Mısırrarııısının muhafaz,"l!lına lii. dolMtvor, bıınlar toplanıp ıslah 
yarım ~ant suren bir m lil1kat zum iösterdiğini söyledi, bu sı. cdilenı"z mj? 

"Hiz, Yarh~nnızı .. ırnset pn:ıarına ~ıkarmıyoruz; ishat et
H~imiz ıı~·nkatl<'ı·in knı·~ılı~mı tstlyonız . ., de<lilcr. tik şartlarm 
hafitl<'t ihnesl de- hu ,·akarlı <lnynnışın bir netkc~ldlr. 

yapmıştır. BilAhare Birleşik rada Salah Cimcoza mebuslar- - Burıfara ait vurt darülace-
Amerika Elçilij,inc ıwdctlc o- dan biri: ;r,cve naklohınmu$tur. Toplanıp 
rada, mUslakil işçi partisine _ Mısırçarşısı hakikaten ta. orav:ı ~vkolunarak ıslah edil · 
mensup, Ayam kamarası Aza- rihi midir? diye sordu. Salah mekt,.,ı;r!"r . 
sından .Tam es Maxton ile gö. Cimcoz Föyle cevap verdi: - Be;vo~lu dükkanlarından 
rUşmUşllir. Mısırçar§ısumı tarihi kıymeti kimiı-i t"rkcn kimisi ~eç kapa -

Vels, Amerika elçisi Kenedi uar mır nıvnr. Müsavat tesis edilemez 
ile birlikte öğle yemeı!'ini yiye_ "- MısırGarı::ısının tarihi kıv. mi? 
cckti r. 1 meti nedir? Burası t.:l rihidir - Bu hu~usla. bir komisyon 

.... __.. ....... --. ............. ...,_ .... - ............. ___.. .................. i 

! . . . : 
i 
i 

"J(arrıı .. niıı tnpu.;ıı, üstilndeki knnh ()~tanı, yara.ta.n 
knhrıunıuılnı·m aclmı tasıra<·ak; ,·iedan \ ' C irfan <lit"ıtıunda bu 
hakkı, tn dh de t n,<.;<Jik ~<İccck. Yibor.ıı;'da. Ple\'lıe, gibi mağlfl· 
hiyet necllr hllnılre<'ek, bu barı~, yenileni d<' yenen atlbi mu• 
zıırf<'r n ~nlip snyıhı-aı·ııktır. Sc>l·yetltr d<' bunda ayni der~e 
bir s<'r<'f JIR)'eshıi nhlıklnrını iddia. edebilirler. 

'J>iinyada. bir yangın sünerken, insan sıfntiylo sednnı-e
mek hilınt>m ne clercct>ye kadar miimkiin olur?. Fa.kat bu ~ 
, ·indn nrknsındt\ hlrtnkmı ı;;ekll!lliz, bulutlu ihtimal ~()l~elerl de 
ht•llrnıiyor cle~ll. ~[e~~ııl Mr Rusya. ile serbest hlr Rmıya &Ta• 

smda t>IIH'tte hiiyiik ayrılıklar '\'"anlır. Alman siya.seti, Alman 
t>nıeJleri hnkıntıııdan scrhest hlr Rusya, daha Jteııiş hlr buğ~ 
day anhnrr, <li1>slz bir J)('frol c:eşnı<'si rnılna..'iınn. gelebilir. 

Her ~eyi clt>~ilsc bllt' en bii)·iik znter ,-a.sıta..;ını abhıkada, 
c,:<'mherlcıne sl"t('mlnılc ıı;iircn )fiitt{'rlkkr ic:in de l'Crhe..cıt, ga
ilesiz, mnc<•rn.sız hir l~nsyn, kt>ndi dcnUylc ınto;;Kul bir Rn"ya~ 
elan dnha tehlikelidir. 

Yakıncln. hnyal balonları m:mal:;n ha.-;larsn, hiç ~ıı.şmıya.
lını. Çünkü onların yükselmesi lc,:ln, lazım gelen ha\'& akı~ları 
ic,:ine Jrlrmlş huluntı)·orıız. 

nıu ~elince, Türkiye, ht>r fırsatta hiitiin cliin~·ayl\. ne dü· 
siiıuliii'ciinii, n.- kararda hnlnndui'cunu M,:ık kalpli, mf'rt bir 
~~ızla .cıHyh-<11. K<-ndimizı]('n başkn...,mın ne lraıJcdno tAhi olur, 
nt <le ınac<'rnlnr {W'!;ilnde koşarız. Kafanuz, yürc~imlz T8 

Jı<'nc,:emiz yalnız ken<ll milli haklarımız \'4! fü: dıwalarmuz 
içintlir. HAKKI StiHA G.EZGI:\" 
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Londrada 89 sene 
evvel gazeteciJik 

Fakat Jburada 'feci sureL \'e iHindistandnn gelen .gemiler 
tc açlığa mahldlm oluyorlar. Fı. Sutampton 1ima.nma y:a:na§'bğı 
karalarm :hepsi kimi tiiccar, !ki- için gazeteciler hep burada bu
mi fabrika sahibi iken debdebe luııur. Deniz ketı:ır.mdan clür. 
\'O ba.5100t içinde kazandı~ pa. bünlc vapurları gö.zetirlcr. U· 
:rca. ile terakki etmek iste-iken fbu zakta vapur ,;örür göm10.z. gayet 
hale dfuı.müşleıUir. Çünkü bıın _ ~eri sandallara binip Yapura 
Iar §Öhrct işin: ka.rıır giderler. Havadis alarak 

- Şu işi de ya.payım.. \·apurda.n evvel :ıskeleyc g.eJip 
Derken alt ta.ra.f:ı sökmeyeıt:k evrakı sandal icindc ruütalea et. 

sonunda bir pula muhta~ olar - tikten eonm tclgraf Yasrlasile 
lar. lerhal gnzctcler.lne bildirip v:ı-

Fakicler bk ver bulamaz. ikış pur iskeleve ya:n:ışmadan önce 
giinlerl sokakta donar, ;açlıktan lha'\-:ıı.disi ili.ıı ederler. 
ölürler. Yer .bulanlar da boğaz Ll!.kin bunları te1ı:·1·n;f\oa dc-
1.okluğuna çalrşırlnr. Dilenme ıı.likleri tuhaf bir ı;cı:dir. 1çin1e 
nımnnu ı<>ldqğundan hiç bLr fa. olmıvan adam, okuduğu 'halde 
kir dilenemez. Dilcnime derha.1 bir şe~· anlayamaz, bir l?iin bir ı 
Londrndan ta:rdolunur. Londra- ~azetehaneyi ı:ezme!:e gitmiş -
da ze:nginlerin \•ardmu ile f ıka- tim. Suııeti tabılarını seyretti -
ı-alar için çok Yerler ~'arsa .ela j?im sırada t~lt""rafytı.:nın hava -
bü.ttin .fıkarolnn buralara sığın. dis v-ermiş oJdıufomı gürdüm. O 
dırmılk mümkün olmuyor.. sa.atin ha\'ndishıi ö~eıunek için 
.Başka memleketle.re gitmek g~ciye frnnsızr...a sordum. O 

to istemezler. Bu halde olanlar ela telgrof \'amıı ,-erdiği havadisi 
.ellerine be şon :par.a geçirirler- Fran51z lisanı üıeııe yazıp ,·er -
se kedcıicrir.ıdcn içkiye i\ıerir. di. 1.Bir de olmdum ki. d"'li saç
ömth'lerini ma.ln· ve heba eder. ma.sı gibi .sevler. ".Mtiharcbe, 
lor. t, bu1amafuğı i~in sefil ve bir mil\·on fai;ı:, elli bin, Hava. 
pmi§SJ1 dolaşan ıpck çok 'kfuıse- nada frrtımı, yür; gemi. hasrlnt.., 
Iere rast ı::-eldim. BirI terzi ç1. gibi ~elhru:ler. HHı bir şey anfa
ra.ğı. ıve bekU.rdı. Bir :seneair 'bo. m:ıdan JıavrC'tt.c k('Jdıi;ımr ~ö ... 
ğııı: 1:okl~ çabştyormu · Bh· rüncc gazeteci gillm - ba_şla -
~emici ~ördüm o dn. Landra li- dr. Ben: 
m.a.nlarmda çok gemi "bulunur. _Bu na..c.ıl hnnıdis? .. 
iş bulurum diye gelm.i.ı:, §imdi Dedim. Gazeteci: 
~ artık !'fı. eklerle .gcçl. _ Yamı g:l.1..e~mw mütalea 
nerek yor. l•'akir kütük ~o- buvurun.. Bu havadisin re oldu_ 
ctiklari, blr lokm:ı. ekmek muka- ğ•Üıu :ı.nlarsmız .. dedi. 
biliııae f a.brikacılar çarblarm a.. rasm&ki tozlan .silmek için kul .B:W.'l. YerilCJl V.tı.r.a.lı::ı. saçma 
Jarurlar. FJCCli e:elmeycnler .çalı- gibi §ey olduğundan ba.lwım ya
şrp dururlıı..r. Fa.kat pek çoğu rm ne yazacak diye o sece mc. 
t;arhlıı.rm arasında. ezilip ölür. rakımdan uy.kum k:ı.çtı . .Alessa
ler. Bazıları zenginlerin Jncrbıı.. balı sokaj!a. lı.ğr.adım . . M~.r.kiı.r 
ınetlerini uyandınna.k i in do _ g:u.c1,eyi .okudwu. Üylc dc1i en -
- ,,,..,,ı.ıAm~... üılcrini ka.. ma.sı gibi ~)'d"'n böyle lunıuii 
g_~ C:~«ı-ı.;t.W!l g çı almaları bin M.clisatı i...,..reUer . rtr; kıilaltlamıı keserler. Bwıla- ._ 
ra acıyan :üibrika. s:ılıipleri gün.. le tcsbit etmeleri kemal mecbu
<tuz ve gece on yedişer .saat esir :r:iycllerine delildir. 
gibi çalrstrnrlar. Yalnız bunu 1ngillcrcdc ma}ı1:cımc1 r \'C bir 
hilkume.t ~ zamnnla:rQ:ı. değiş- 7.atilm '/lı.uJuıJ:cmcsi 
tirmfo. 
·~-w 1nciltercdc bir 'kaç ne.,·i ınu • 

Gazeteler hakeme usulü vardır. Suç"lu k.n.-

Erbaa, (Hususi) - inbisarhl. ayasun, hükumetimizin müstah. 
nn memleket vaziyetine uygun silin :felaketle olan ala.kasını dizi 
olara1t nçtığı piyasaya ycrlj ve halinde .tütün alınması cihetlerini 
yabancı alıcıların da jştiralt etme. 3373 sayılı 'kanunla kabul .ctmij 
:!eri ve piyasanın 1<1bii .şartlar ;J. olmakla b.e.raher tütünc:ülüğü mcs 
tında inkişafından mfüita'lrsil çok Jel: ittihaz etmiş zümılarımız .di. 
memnundur. zi satışlaruun l 'l'~ş~va mıntnka. 

bir tanıfmd.ı. omda ~v;r olıı.tn c]ttf., eJC-'>" ~ 
kadar cinayet İ§lcncmcz. Dog. - yadcle;! dii~~ 
r.asu polisin müdııha.l<? ctmcyişı. meler ilS1Z ıi)~ 
ne öon şaşıyorum. Orada diril~- !!"a. ~aatJ1n' "' 
t:ilğün1 bazı .kızlar, o ~y.aı:ıa du. ~-_,le PJ>~ ~ 
gidenlerin .ölii s;ocuk dogu.racak.. lor. ~ ~ ~ 1 la.mırlan ..emin .Ql.dtiklnrnıı ..silylc- olm1'-;ı olf#P rr

1 ffiler. Oranın ~öhre:ü billınssn um ~ ,,.,,-.~ 
Blişürtmek Yeyahut ôlU çocıik ın.ııl:t.an ~ ~~ 
dağutbnakınış. "Hatta bu ~·lnr \'cllıesll ~ ,_ ~ 
için .. ayn ayrı fiyatla; varn~ Yf!·,!! JaJY'~ ~ 
Benim omda bulunduguın mud- uJ.ıc,,. ı~~ .-;J 
det zıründa düşürmek için ge. yorıardı. ~ ~ 

Bilhassa 'inhisar1arın mcmle. tanıla) .milli menfantlcnc ve yenL 
kette ötedcnberj teamül 11allnc den kaza.odıgımız büylık ve <Wi. 
gclen 1ıir mahı;u1 Üzcrindckl muh. mi müsterilcrc karşı tı.i.tünlerimi. 
telif fiy.atları kaldırarak zürraın zin ncfas~nc halci gctircceifıni 
anlayaca_ğı şeJilldc ~ısule ve takdir .ederek hu tarzGa.rı urfma.. 
görmeze birer fiyat vermek su~- zar -etmişlerdir 1 Denkler mab. 
tiyle alışverişi zürra lehine ayar. sul ve gönncz ayrılarak geçen :se. 
laması takdire değer bir keyfi. nelcrdeki ~ekilde .imal ve bu hu. 
yettir. sustaki ıkanun tatbik ıedibnck'te. 

len 'Uç xadma "~dan 'kıl çeker ~ek ~ 
~ibi, bir Ç!rprda ameliyat yapıl- sız Te ~ 
dı. suva -ve • ~d.11 

Viıleri hiç krmıldam:lksızm Beml' ~~ Çok iyi tütünlerimiz henüz a. dir. 
tılığa arzedilmediği halde orta Alıcıların gösterdikleri rağbet. 
tütünler l 04 kuruşa kadar fiyat ekiciler üzerinde ~k iyi intiba 
b-.ılmntlardır. bırakmış olduğundan herkes bir 

büyük bir merakla dinlivordu. ~ ~ • 
Konuşan kadınlara bakmıyor • ~ JJP~~ \:...~ 
du bile. Fakat o gü?.Cl ı:-özleri dam ~ ~~ il~ 
giyalı :vual altında bummnlı bir to~ ;ııı~ t..ıdı ~ • Ba§ta inhisarlar olmak üzere an evvel tütününü piyasaya an:e. 

Austro • Türk. JFclemenk • Türk dCbilmek i~in 'hummalı bir faali 
tütün !iı:'kefleriyle, yc.rli alıcı. yet göstermCktoclir. 

alevle parlıyordu. ela • uibl'~~~ ~ 1 
• 

Kısa bir SükUttan wnra iki -~~ ~~ 
k.-uhn çıkın gitti Madam Burd- C?.m.. bir bsPJ~~ !ardan HakimoğuUarı ve ŞchrL • Basri Almıet Une.J 
y'ö b.binesinin eşiğinde J?ôriin· b~yu~-' örliil> ..111 

Torununu zehirli
yen Runı kadını 
30 sene hapse mAh

kum oldu 
.Bir lmı; ay C\'\'Cl ~yai!lun<la 

P:ı.rmn.k.karııaa. Şahıı.p admd:ı 
birisi!.c yaşıya.n k17.ı EfsaL 
r-atyaııın bu ıı.daıııclııı kauı.:odığı 
Seyyaın admda.!d y.n.vnısuuu, 
ba~mnı hafika diı den olması 
ve g-a vrimeşr..ı bul un ınasr dola.. 
yısile ·yalnız kald~ bir ~n sü. 
rür otu içirerck öldüren Enıor -
fia adlı vaşlı kadın .hakkında. bL 
rinci aifıl' oc.ıa mıihkemeai dün 
kararını biUlirmi§lir~ 

Müddeiumumi taraiındau ıida.. 
mı iıstcnc.n torun ltatfü kadın. 
hakkında mahkeme de 4.50 nci 
madtlenin l inci bendine ~Ö."t!. ö
lilın ceza~ \·~"9 ruıw dini 
\·c ailevi ha.yatları tahfif sebebi 
ve aile\'i hissiyatları tahfif sebebi 
tcla'kiki ederek kadını 30 sene 
müddetlç nğrr ha~~ mahkOm 
etmiştir. 

Emorfia karardau sonra .ağ .. 
lamr~ ve "kendisini n.ffetmclcri 
i<:in }"Bh-aroııjjUr. 

İran Şelıinşahmın ~o
ğum yıldönümü 

s p o ,.. 
......... 

Kııı mektepleri 
arasında. 

Voleyboi 

-

müsabakaları 
f(lr. Muallim takunı 

ikinci oldu 

mti§tU. Vıleri müessese sahibi. b!r nı:uı.ıc (IY~ 
nin dairesine ş:irili. M.a.työ kol. eh ? 
tu.,.vundan. mç ııcmıııda.nmamıştı. I 
Guele$ini dii1eri ü.zerille koyn- ----
rak bu evde ıgörd~öü 1·e iş~ 
çirkin ~y'lerlıı asabı üz.c.rmdc 
ynptı~ derin tesir altında ta.. 
hayyiilata daldr . .Aradan ne kn
dar vakit geçmişti! 1'1ırlrl:rıda 
değildi. Blııden.bir.e bİr ııcsle dii
şüncelerinden uyandı. 

Madam Burdyö Va.hriyi tcı;
vi C'di~"Orau . 
· - Kuzum be.na ya.pt.ırm.&k i.s- mfilreu _f! de ı~. 
tedi~iniz şeyin ne kadar vahim ısüvarilerıg~~i'MI 

Kız .mektepleri orasında iiç ey. oldurfonu döşiiilmüyoı- musu.. mnlarJ~b dO!'' 
danberi ya,pdmakta olan volcyboJ nuz? Hayır, hayır~ öyle iş ol. Larln b<?pt:ı J 
n:ıüsabllkalarma dün odc ttlC'\-am c. mu. Çabuk evinize gidin ·ve us- mcktedir. ~~ 

clildi. L- • • 1 lu ,dtnrr ' ~b·, '.L.. •• .. ı..,.. __ ,;ın.. şube1e r~ 
Miisaruıkalar :şampı)"anamn ı • rucrı ıç vır soı soyn;.ım.~...... . li •'L 

kinci.sini tayin ;ıcdeccğinden ol • c:ittl. 1\fada.nı "Bu.rd)·o salonn. Beyoğitt. ,~ ~ ~ 
cltikça ehemmiyctlirdi. döndüğü 7.aman, 'n~ halkmış 'l - şu~ ~y~"f 
CUMHURİYET - 1STJIKI .. Al olan 'Yatvöyü ı;tiriince '.böyle (dahl'.l) aosı~~tl/ 

GUnün ilk :miis:ıbaka&r Cumhu. 3•ükr.ek sesle 1h"'Ouuşttrğuna. mı- ttyat gcd!JUl cıııJl' ~ ı 
riy:ct _ 1stikHil taxımları arasında dim olarak an.5IZin hırçmla.']lı. .:mıısı ;y pıl~~__,I. 
yapıldı. Her iki 1akım da aşağıda. Fuat bu ıa.ralik Norinin '~tişip ın n nutu• llll''~ 
ki ladı·olarla çıkmışlardı: ~mcsile ~ bir musahabe :ı- :llktıJ ııutıeın~ ıP' J. 

CUMHURiYET: Meliha, Ni. ~ddı. Zaten, l[Mam Bardvö gü. 2 _ Bunl ~~' 
ha\ Hayriinni&a, Didar, Semahat. 'Zcl laz.lara karşı yen.ilmez bir ~uııwan!!IJ"lll ~ıııı 

lSTIKLAL: Halide, Türkan, za.a.fı oldıığunu acıkça. royle.rdi. ı 11.dresJ~nl ts. 
h N ııccıe 1 MuaUit, Hiirı-em, 'Medi a, iL ·Az. .sonra, J!.atyö J:'İtmclc için rubcrntze 

di~. müsaade icrt.edi. Genç kız oembe olw:ınr. • 
Oyun ba~lıır h:ışl~maz Cumhu. ,.c ~ ~ ordh'Cnin . pıf • .,i 

riyetmer nalômiyctıenni kurdu. ':rukunsnxbn.: Hazın ~~~ 
lar. İlk seti (1 S.3} ikinci 'Seti de _ Ge1ecolc dob 00.na. blı' kiı.ç ,-c ~Mı 
(!5.5) ~ibi mühim bir fark1a a. :oortakal ~ emi~ diye ba- M.~.:ııır ~ 
lara'lt müs.ıı.bakay1 kazandılar. ~l. kfileti I.J~ lP'." : 
KIZ MUALL1M - KANDİLLİ 1&.tJ·ö, Boesi sokMma doğru lüğü .tstan:ıri ~..J '.J 

Yann İran Şebin.sahı .Miıhaz- Günün en mühim karş~ması 5ııerkan birdmbire köşe başm- Palamar ~'~eıır~P' , 
rcti hUmavun Rıza Pc'hlcrrinin ve ~ampiyooarun jkincisini tayin da Valcrin.in bir adaml& korı\l.3- Gümk ı;y-~,Jı ,, 
doğum yıldönümüdiir. Bu mti. edecek olan bu müsabakaya ta.. tuğunu gördü. Bu adamın Mo- mcrlıunı t Gw:'.:ip 
nasebetle şclıriıniz.de'ki konso1os. krmlar aşağıdaki kadrolarla çik. ranj o1due;unu anla}'Jilca \11.ri • Bayan Sun .. t~ J 
hık bina.~mda bir kabul resmi mı§lardı: \·eti hemen kavradı. Moranj ka- hasUılığt ıxı~~ııt;r,-ı,; 

ı k-+· rısı:ıu :?\l.ada.m Burd-vöuiln e\'inc Ic.rlni ~ 
1
·.., •• ıı: yapı aca "·~r. 1 KIZ MUALL•."..t: Fe,....._, h ... Cll" -"1~'. 

- ~J - ~etinxü§. \'C kendi sokakta bek- Mar u... pcıv; ., 
K l Mel&bat, Mclihl', Muza!fer, Hay. emi~ti. Şimdi derin bir düşün. Fmdılrltd1J..~..-ıl~if araya. oturan vapur ar n·v· F .. tma. a.k • d , __ ,w ... ~cl'..JJ 

"• ... ce ve ked<:r ici11de ne '''lll)a.C - Bln en .ıuu cdilı-~41 ... ~ hakkındaki tahkikat . KANDiLLi: ' Hadiye, Bedia, lannr ş:ı.·ırnlL'i iki fcliketzcde resine dcf_:;,,c ~~.-" 
Saime, Mediha, Fahl'ünniıa, Bah. ıribi .soknk ort,a.c:.1- • \ :ıncf\"eret Henili: "t:..,...~ ~t>'_J 
riye. ediyorlardı. Ya.nl:.nmdllJl g-c~. merhumf"-e ~· f. 

Dünya. tarihini bilenlere ma- til, hırsız. kalpazan ve bu cins 
lfınıdur, ki medeni milletler ı,.'1.L fitne ı>rb3bmdan ise derhal hap 
nün hnd.iselerioi her ıuıuf balka sc atrlll'. Sonra hakkmfüı. tc _ 
duyunna:k iGin gazeteler icat et- rcttüo eden cc1.a \'erilir. Anr...:ık 
miSlcrdir,. Loud.rada. bir Q<>k gn- küçük kabahati ol:ı.nlar bin ku. 
zete tlCifQlunma.ktndır. Bir kö. alil Ut ·ı · · k f'l 
pek kudursa bile sahifeleıine :ruşluk bir ta ı .ı e ıyı ·c ı ot 

verirse muayyen günde muh:ı - Denizyollarmın kara.ya u.. 
Ya.tarlar. Onun için ahali. olan keme olunmak üzere serbt:>.st hı- rın ·vapurları hakkında taliki. 
'\'8.k;:ı.lıır,: ba..c:ıkalarmdan öifreıı - rakılır. Bir gün Sir Hamut.on kat vapan Münakale Vekaleti 
m~ g.azetclerde okurlar. lngi - namında. bir herifi ~\·ccsiııi fen heyeti az..'lln.t'I ı,·e müfettiş. 
lizlcrln sUkOtt olmasmm sebebi J1 ·.ı-- tli ~· · · ·sti tak Jerinden mürek'kep komisyon de her f'Ayı· gazetelerden &!re _ Yall> ve J~ .c F:1 ı1.çuı ıl n • 

1 ·r- ~ edilmek üzere mnhkeıneyc gc - raporiarm1 tamamlamış, nza nr 
ncrek ahbaplarına. sormnğn. ha- tirdilderini h lantk 'l!tn"etl Anlrarnya dönmüşlerdir. 
c •t ka.lma.masıdır. h k · · t t k · · Aldıtn.,.,u:. mahlmata göre Jw-Gazeteciler havadisleri kimse mu a emcsını zap e mc ıçın ,,~~ 

vardım. Nice bin ·rkck. karı. <:O- misyon bilh~~a 'I'rrhan va.puru-
r ijuynından cw l alırlar. Biribi· hık ~ocuk tıoltaklara dökülmüş. mın k.a.rava. oturnutSmda. kap • 
ırimlon fazla. saf.mağa çalışan ga_ lerdi. (Daha car) tanlarr kabahaUi bulmu§tur. 

ı ~tclcr hep buna. gayret eder- ~..:..:.:.:_ ___ .....:......_-----------------
~. Ha.vadiSlerl yazmakta <X!e -
lf>iyata. balaiıazl:ı.r. Ma:ksat vaki 
'f>Jan hUdiscyi fileme neşrü ilıi.nı. 
örr. Ga.ıete1er ı;okaklaröa otuz 
Jark yerde envaı iJ!ına.t ile sa -
trlına'ktadır. Bir gün bir adam 
Vlll'1llmul diye gucteye yu.zımş. 
~ardı. Bir ka gün sonra. '-'Uru _ 
la.n a.danun ne suretle vuruldu· 
~ tahkik edilerek gazeteye ya
zıldL Sokaklarda bağirılınca a. 
haJ bu gibi ba.\ıı.di5lcri bilmek 
mecburiyetinde olduklıınndan 
~ ~Ier. Hatta. böy· 
le lıavadisJer bir günde ÜG dört 
ae{a gıazctclerde lunur. 

l2.80: J>roı.rı·ıurı ,.o memleket AAt 

ııyarı. :ı2.3:l: Ajıı.ns ve nıeteoroıojl 
habertert. l.2.00: MUzl.k: Ycnl prlu. 
lnr ve Ulrklllcr, Olrnyantnr: Sıı!lyc 

Tok.ay, ?-lalımut J{armdaı,ı. 13.30/H: 
.Mllı:lk: Karışık mUzık ll'l.) l8Jl0: 
Program, ve memleket caat ayarı. 
lS.O~: lı....ı-tızlk • Radyo caz orkeslraşı, 
18.<CO: Kouu~ma: (Dibllyog-ra.!ya) 
'18§.'i: 6erbc::lıt saaL 19.10: ,Memleket 
s:ıııt nııyrı, .Ajl).llB ''o meteoroloji ~ 
tK!rlcrl, 19.SO Mllzlk: Çalanlar: Hakkı 
Derman, Şeri! lı:U, H~:ı.n Gür, Ham. 
d.i To1tay, 1 - Okuyıuı: Hadl!e };r
tcn. Sadi Hoı.;se.s. 20.l!i: K.Qn1J3mn 
(Sılıb3t s.'Ulti), 20.30: Müzik: Fıı.&l 
heyeti, 21.1.5: l!Uzlk: Necdet At&lı: 
taratuıdıın kcnııuı Sololar~ 21.a~ 
MUzik: I{Uçtlk urlte$t.nı.. 22.lli: ?dem
lekot G:Ult Ryarı, Aj;uu; haberleri, Zi
ra.at, EShıım - TahrilAt, Kam~o -
Nukut borııası, (Ffyat). 22.80: '.MUzik 
Sollstlcr (Pl) 22.55: Mllzik CUbsnd 
(PI.) 23.2:5/23.30; Yarınki proSTam 

l3irlal pek, hO§Uma gitti. Ko
l'e'bc adında ibir gu,eteci geçen 
gün "vurulan herifin ne uret • 
lo vurulduğunu. t.rW ile talıkik 
eylirerck ~mfao derredil -
~. Anlrımak iati \'en ZC\' t a
lıp okusun . ., diYJ} tciıaıaı: bağır. 
bıraJc ilan etti. Bir ~ bin ga
mt.o sattı. Ben. do :ıncı-ak edip 
bhini aldım. Okuvunca. bir de 
ne ea~ylnı. öbUr ga.zetclcrin 
Y&:ldtkla.nnoı a'.'nıı. bir tek ft\ila 
olarak herif sa,ğlığmda. yanma 
~erek tıraş etmek isteyen ber-
bere: ve kap~. 

- Ben tıraş olmak istenı.iya. --o---
nmı .. dem,ş. Avukat irfan Eminin 

Gazeteci, hakikati yazdım d}- konferansı 
yct'ek ib<:Syle halkı aldattı, .Bır Fatih HaDcC\inden: 
kaç bin gazete sattı: M tad bafta kont~ ytr. 

Londra.}'11. ccnebı memleket- u t 
lerden gtlnc!c yüz e1Ji kadar va.. ml Uçfuıdlı!Q Cumartm C{lrıU l!a.a 

lir. B 1 h bo.vadis 20.so dıt. Avukat Bay frfan Emhı ta. 
i~:ıe.,.: G~cne~ \•apurlara ı rafından verilecektir. llI,.vzu "Çarııık. 
gidip !uıvadts alırlar. Amerika kale., dlr. 

14-3-1940 Perşembe 

Çocuk Esirgeme 
kurwnu baloau 

Cocuk Eıirgeme Kul"Umu fı. 
tan"bul Mcrllainden: 

Bu cı.ıımrtni günü akşamı 
T<ıtbim Belediye garinosunda ve. 
rilecck balomuz için muhterem 
zevata takdim edilen davetiye. 
le.r ~f şahıslarına aittir. 

Kontrol esnasında mUşlrill va. 
ziyetc düşmemiş olmak içln bu. 
ııa ehemmiyet atiedilmesi bt1has. 
sa ric:a <ıhrnur. 

Tiyatro ve sinemalar 
~EJUR TtTATnosu 

·r~pebıışt Dram Kısmı: 
Akpm 1o.80 da 

O KADIN 
• $ • 

Komedi t.n.r: 20.80 da: 
llerkes kenıA1 7er.Uido 

----0--

••• BALK OPEBZTI 
Bu üpm (t) da 

(Plple&) 
Cumarteııl akgamı 

yeni operet 

ALEMDAR Sineması 
1 - Şehvet Kurbanı 
2-MikiMavs 

Oyana Kız Muallin1liler büyük 1erin. ikide birde kendiwini i- ailesi efra~Jll11pl"'21 

bir enerji ile başladılar ve daha t.ip lrnktıklarmm farkmd:ı bile truıet diJeJ'Iı· 
ilk dakikalarda hakimiyeti elleri. olmadan aaabi"vetlc gidip gel· m~ cyleJC
ne a1ara1t 1Sayt adedini fa.dala~. melerinden, büyük bir u:t.xrap 
tırdılar. Bu hakimiyet 1rarşrsmda içinde ~'l.rı ~r;or
Kandilliler ancak 2 sayı alabildi. du. .An&wn. yeni bir karar ver· "" 
lcr ve birinci set (15.2) Kız Mu. ın.i§ler gibi bir Wua dunlular; 
allimin galebesiyle bitti. İkinci sonra ıuk a.dnnlarla. .P..o..;ie ııoka.. 
seti de yine Kız Muallim takımı 5'ı fstika.metil\i t.uU.ula.r:. M.atyö 
(15.7) kazanarak şampıyonanın onla.n talcibe koyuldu. iNel'Ql"e 
ikincilif ini garanti ettiler. gitm~ktc olduklanru pekila ke§ 

. 1NöNU - BOôAz.tÇt fetmjşti. Fakat tamamen emin 
Uçilncü müsabaka lnönü ile olıuak istiy?rdu. 

Bo;aziçi takımları -uawıd:ı. ya. Kart koca evveli o mo.hul e. 
pıldt. tık seti lnönü 16 - l 4 ka. vin önünden -tiler, iliıef'inde-
zandı. ikinci seti 15 • 9 karanan t:oW~ 
Boğaziçililer son s1:ttc güzel bir ki tabeliyı okudular, ve etrafı 
o'-·un tutturan lnönülülcr kar~ bir kere ~en geçirdikten <son.. 

J ra iceri daldılar. 
sında 15 - 7 mağlup olarak müs:ı. GC:ıç adam bulunduğu yerde 
bakayı üç ~tte kaybettiler. dona.k:ıİmıştı.. Şimdi, ha.yalilc. -9-- ... 

onları evhı içinde takip ediyor-Tebliğ 

~ Tc-düycsi İstanbul At
letizm Ajanlığından: 

"Altın civili müaabakalari'' at. 
malan ma~tm 17 nci pazar günü 
sabahı saat 9.30 da Şeref staduı. 
da yapılacaktır. 

4 üncü katagori gülle ve disk. 
3 üneü katagori gUlle, disk, cirit. 
1 inci katagori gütıc, disk, cirit. 
-~ 

Mektepler ara!ında f-ut
bol ve voleybol maçları 

İsta.nbu1 mektepleri ,·oleybol 
ve futbol lik heyetinden: 

16-3...340 cumartesi gün'ü '!fll• 
pıZaca.k. futbol maçlan: 

TAKSIM STADI: 
Saha komiseri: H. Sa.ver, 

Hayriye lisesi - Pertevniyal lL 
sesi sa.at 14, hakem T. özeren -
gin. Haydarpaşa lisesi - Istan
bul lisesi 15.10. ha.kem A. J.\. 
dcnı. 
ŞEREF STADI: 
Saha komiseri: C. Tini~. Bo. 

ğazici lisesi - Tk.aret lisesi sn.· 

du. Dar ı·e 'karanlık bir ~eçit. 
ten sonra nıtubetli bir ba.hı;c • 
den e-cçtiklerini. l>iS önlüklü bir 
hizmetçi tarafından o desaas 
Madam Ruşuu nezdi.ne ~l· 
diklerini, Dle9Cle münalcaşn odil.. 
dikten sonra. mutabık kalındığı· 
nr. b"r bir tnha\o-yill ediyordu. 

O cvoo yalııız Madam Burd. 
yönün pansiyonunda görillcn 
~yri me~ gebelikler Ye yüz 
k8.tartic.ı dOğumlarla uğrafıl • 
m.ıyordtt. Orada, doğrudan doğ· 
ruya hayata ka.rşr, vi~a.naızca, 
ha.ince, al«kça oenk edı1ivbrdu. 
Do~ bir çocuğu öldürmek 

at 14, hakem N. Gezen. Vefa -
Sanat M. saat 15J.O, bakem R. 
Top. 
Bewğlu Ha.l1'61ıi salonunda: 
Saha komieeri: H. R. Yalını, 

Taksim liM;si - Şişli Terakki 
lisesi .saat 14:, hakem N. Moran. 
Erkek M. M. - Kabataş L. sa
at 14:,30, hakem N. Moran. Ga
latasaray lisesi - I~ık li~si sa.. 
:ıt 15, hakem :N. 1fornn. 



U)b h d .• F. l Finlandiya le b 1 s-v:~IT HAMART 1940 mua e esı 1 ın harbinin sonu em er ayn ın vam 
~~arıa~ mentosunda ~:::·.,f~~::r~r~:~i{:: Kamarasındaki izahatı 

~'"'t ,__ mcı.i talıii olarak İngiliz ve Fran. (Ba .• " tarafı t incı·,ıe) d. •• d n• mal ~ ""1'fl/ı sız yardımının müeuir olmasına " ıyaya gon er en z:cme hak.. 
'tıı.:_t;_ 1 i"Oİ46) J Dii- M-'eketlc-..Jeki mani te§ltil ediyordu. Finlandi. tan muharebenin nihayet bulmuş kında neşredilen rakamlann doğ .. 
1 ~'!IC .... c:rm "' salahiyetli mümessili, Sovyct - .. d b . la -ı..- olmasından dolayı <la memnunuz. ru olup oln:adığmı sormuştur. 

-.ı <'A.A •nb"ba Finl d. "h ·1"f h 11" -'aha ya uç ay an et"ı yapr n tecruuc. Ç b 1 b . ı an ıya ı tı ,, ının a ı , u d b d 1 b ingiltercnin bu tahrik cdı"lmedcn cm er ayn şu ccva ı vermıı-
tı ,._ ı....ı.~ .) _ Fı"n Londra, 13 (Radyo)_ S"""•'-·et b "" ·· k iky b" "h •lAf ·· en u ynr ım vaat annm un. ti"r·. 

"4 ı."q• -. v•J uyu m • ast;:ı ır ı tı a uzc. dan •"n""" ne olab·ıı"Aeğ' hakk vaki olan taarruzun '-'"ptıg~1 ha-
~. 11t11aı_ '"""'kova • Fin &ulhu ecnebi m•mleketler.. · d d ·· · laca ~ °"' ... .._ ' ın. J... - Matbuatta ı·ntı"!Ullr •den ra. rı.. d~,..th .. d - d ... rın e son erece muessır o gı da kn-fı" bı"r fı'k· _.ı·......,; .. ti· O sarı tamir iı-in Finlandiyaya yar. :ı- ... 

~ · · ._ tl•ı.:;11 ,an ayrıl. c muhtelif akisler uyandırmış. kanaatini izl1ar etmelttcdir. ' ır .:vı ...... ,. r. n. " '-- 1 d d 1 hi b. l" 
"t "' ~""-'tr elan sonra Moskova hükumetinin dım etmesini talep ediyorum. K<1:n ar an ° ayı ~ ır mcsu ı. 
~ ~°" ı 8 rnart tır. Romaya göre bu nnla§ma har. Neıryork 13 (A.A) - Nevyork nçıktan taleplcl'mi kabul ederek, (Alkışlar). yet kabul etmem. Bu rakamlan 

' la tkct t~a getire~ bin Skandinavyaya sirayetini ön. Timesi diyor ki: iıtikliilini muhafaza etmek esaıı Eski harbiye nazırı Hor Beli. neırctmenin münasip olup olmı. 
b.."' l~·) §ler~r. ~c?tiş, .fakat İngiltere ve Fransa Rusların sulh şartlarını öğren. üz::r:nde anlatmayı muvafık bul. şa Finlandiyaya karşı sempatisi. yacağını bir müddet sonra karar .. 
,."''il '-"-~Sicu-:-- Fınıan. ıçtn bır darbe olmuştur. Dani. dik. Korkanı ki çok haşin bir si. muştur. • ni ifade ettıktcn sonra demiştir Jaştırabileccğiz. 

"'llll ~ur kal marka matbuatı büyUk bir teselli yaseti olan Kremlin, bu sulh mu. ki: İşçi mebuslardan Hendenon fU 
ıL ili fldyOd ve memnu i et ö t k d" ahedesinin kendisine verdiği a. Bumınla beraber Finlıındiyalı. r _. .. -•ıııı;"' ~ • lta a bir n y g s erme te ır. tarın yaptıl:l:m fec!akarlıklar bop - F!nlan~iyanm tngiltereden sua ı sormuştur: 
~ t~i re~ Man. İsveç efkarıumumiyesi memnuui. vantajlardan istifade ederek bir. citmi§ değildir; çünkü Sovyetle. muhtclıf vesılclerle insan ve mal. - Hükumet, İsveç ve Norve. 
· la ~lcte~e\fıni neş.. yetlc karşılamakta, 8ulh şartları. kac :ıy veya birkaç sene zarfında rin harben aldıktan yerleri ter. zcme istediği doğru değil midir? çin bitaraflıklannı hiç bir zaman 
· (.\..\.) r. nın ağırlığını itiraf etmektedirler. bütün Finlandiyayı i;gal etmesin k 1 . • 1 d . • .1 Bu hadi!!lel~rin fcvkalı:ıde eh•m.. bozmak tehdidinde bulunmadığr. 

Stıt..~ıt•- - barb·ı. Alman matbuatı "'evı·nç ı"çı"ndedı"r. ,__l ·k ehne ennc ve §ıma emzı 1 ~ "' " b. • d b·ı· • . "111~ "'rtn .o. " ve lT.J şevı yapmasın. Baltık deniz.inde üslen- vctmelerL mi yeti gözönUnde tutulunca, ha. nı ızc tcrnın e e 1 ır mı? 
~'~· ~u ın istifa. ~~ ~azeteler. Finlandiyanın istik. Nevyork, 13 (A.A.) - Birle. ne mukabil memleketlerinin ve reketsizliğin mesuliyetinden ta. Çemberlayn ~ıt eevabt vermiı. 
~~ •tılh nazırların filını tamamıyle muhafaza ettik. şik Amerika sabrk cumhurreisi milletlerinjn istiklalini Moskova mamen teknik mahiyetinde sebep. tir: 
~~ dota İıtızalan ten ba~ka Skandinavya memle. Hubert Hoover, Sovyet - Finlan. hükumetine kabul ve taıdik ettir. ler ileri sUrülerek sıyrılmıya ça. - Hiç bir zaman bu memlc. 
~t~ !~ :. hlilcfunc • ketlcrini harbin fecayiinden kur. diya sulh muahcclesi hakkmda de.. ınişlerdir. Finlandiya..,ın istikla. lışmak acınacak bir şey olmaz ketlerin bitarafllklarını bozmak 
'ı:,.~ ~'~it tifalara se - tardığınr tebarüz ettirmektedir. miştir ki: li ise Fin miJletinin vıırhğr de. mı? istemedik. 
~la ~tedir. • ler. Bıı muahede. medeniyet için 1 . Hor Belişa bu mesele ve alelu. Müstakil ı~ı mebuslardan 
t ~ ~~A..) ~Jıt.natı Tokyoda: Hariciye nezaretinin yeni bir matemin tarihidir. meB~r~oktanın ehemnüyetini an. mum Finlandiya harbi :Pakkında Mak Gcvem demiştir ki: 

S.::tdiı-"<;ltt l' - Finlan. 8 · t F • h d 1 • t • lamak için Sovycller He Finlan. müzakerelerin derhal açılmasını - Birçok kimseler Finlan,diya • 
.. ~ttı~ bir ::::ıcr, rad. o vy e - 1 n mu a e o. s. n 1 n m e n 1 diyalılar nrasında hnrbin ne gibi istemiştir. da harbin sonuna ermesinden do .. 

Oe n tuk söy lJ 1 i ıartlar içinde baıladığını hatırla. Çemberlayn ~u cevabı vermit- layı llahtiyardırlar. İngiliz millc.. 
'tbt •e bıi t>ılln auıh ynlrın: Harpten evvelki müzake. tir: ti ekseriyetinin, Stalin ile Hitlc.. 

l\ı.. Pl'tinde muahede. !lo5ko\-a, ıa (A.A.) - SovyeUer Birliği ne Flnll'uıdlya ara::ıındıı akdi.'. ırclc:r münlı:ati olunca Moskova - Fin hükümetinin bize muh. rizmden mülhem olan hattı hare. 
"1tt 'ıt n bahset. dilen sulh muahedesinin metni §Udur: lıiikumeti bir tnro.ftan kızılorduyl\ telif ve&ilelerle yardım müracaa.. ketin bütün namuslu insanlann 
h... llrıııe d . Madde l - Sovyetler Birliği şinden itibaren 10 gün içinde Fin- taatTuz emri ,.ermiş. diğer taraf. tında bulunduğu doğru değildir. takbihine maruz kaldığı müta .. 
:4lı enn§tir Ue Finlandiya arasında asken ha- 15.ndiya hükfunetl ı Iangoc yarı· tan Kussinen nc!ında bir eski bol. Fin hükumeti bizden muhtelif ve. Icasında olduğuna kanaatimiz 
h.~ ~y rek8.t, L,bu muahedeyo merbut madasındaki bütün kıtaatını gerı ~·ıil: i hltduda gönderercl' bunu silclerlc malzeme istemiş ve bu vardrr. 

'ıı\~ Ilı '' l ilYa Yar. ' 'FinL,ndiya hnlk hükUrmti" Giye iı;tekleri her defasında da is'af e. Hor Bclip, Çemberlaynden 
~ tt:rı~fi bf~\1~, Fin protokol bUklimlerlne tevfikan çekecektir. Hangoc yanmadasile iliın etmi~ti. Bundan sOIJ'\ra 'birkaç dilmiştir. Finlandiyaya Fransız ve lngiW: 

t\rp -.,tit, ll' ttı ha. derhnl duıılunıla.caktn-. mücavir adalar, bu ma:Jdenin hü • defa He!sinki hüki'ımeti Mosko. 25 Şubatta Finlandiya hükQ. kuvvetleri gönderildiği ve Fin. 
~dıı!~lttı:~lc.ıç ~a- Madde 2 - Sovyctler Birliği i- kümleri mucibince Sovyetlcr Bir. \'aya tekrar miizakcccye baıla. metine yaptığımız bir tebliğde landiyaya kuvvet gönderilmesi 
dit, ~ edcec' Fın. le Finliuıpjya cumhuriyeti arasm- l iğinin idaresi a'.tına geçmektedir. mak için müracaat ettiği halce arzu ettiği takdirde kendisine as.. vaadedilmiş ise de Finlerin bu 

• Ö! lıııat\d' klerinı daki hudut yeni bir hat muci • Madde 5 _ Sovyetler Birliği . hepsinde talepleri reddedildi. Her kcr de göndermeye Amade bulun. kuvvetlerin Sovyet taarruzunu 
Oir lttL•;ı ~-ıra. lake. defasınd.-ı. Moskovanan Kuuinen duğumuıu ve bunun için hazır.. defe hfidim olmıyacağı kanaatine 
~ qt .. ıe,,1 ·a blnce te5bit edilmjşt.{r. Bu hatta 1920 sulh muahedesile ve kendi 1 ı::.. b·1a· d"k d kl b ~ hf t}'!ttııiJ c1 di hükumetindcm b:ışf(a Finlandiya. ıklar yapt16.mııı ı ır ı . Fin.. var ı an akkında dün Daladye 

~~f 11ıı~•ta bu Şltr ve göre Sovyetlcr Birliği topnı.klan- isteğile FinHlndiyaya terketmiş ol· da bir hükfımet tanımadığı ceva.. ler, mevcut ahval ve ~rait için.. tarafından yapılan beyanatı teyit 
· ııı "q, n lınuştar. nn §UDla.r ithal edil.nll!}tir: duğu Petsamo mmtakasında~<i kt • bı verildi. de, bizden bu talebi yapmamaya edip etmiyeceğini sormuıtur. 

~ :eıtıidj tdırn ltfta. Vfborg "Vilpuri" ve Viborg kör~ taatını geri çekmeği, §İmali buz O müracantlo:-a ktı~ı bu tarz. karar verdiler. Çemberlayn verdiği cevapta: 
~t h~ltlte~ Filhaki. rezile adaları da dahil olm.a.k üzo- denizi sahillerinde 100 tondan aşa. da verile.-.. ccvl'lplann man.aıı a\11. Muhalefet reislerinden Sir Ar.. - Daladyenin söylediği sözle. 
ttd'"P dt\'tri, Fin. re bUtUn Kareli berzahı, Keksolm, cak ıu olahilir.di: Sovyetlcrir- sivald SenkJcr Sovyet taarruzunu ri kat'l olarak öğreninceye kadar 

~lb....llıtılttCt~bı Ctlc?nin ğı istediği kadar malik olabilcce • Finlo.ndiyndan istediği ıey yalaı ı takbih ve Fin ordu ve milletini hiç bir §eY söylememeyi tercih e. 
~~~ fi~ıtrin Vcrıncc, Sart.avala ve Suojarvl şebirlerlle ği mUsellah gemiler haricinde harp ilcı:i sfrrdükleı·i hudut taılıihi ve tazimle yadcttiktcn sonra Finlan.. derim, demiştir. 

); ~,tttlirıj Yardı. beraber Ladoga gölünün garb ve g~mileri ve diğer müsellah gemi- bazı üslerden ibaret <!eğildi; aııl 
\b.tııı tt ll'il\l•tt:1ilşaha. ştınaı sahllleri, Finliuıdiya körfe- ler veya her biri 400 tonu geçme- maksat bol§eviltlcıtinnek sureti. 
~,ıl. -tatarın 1Ya hü. zln.in mUteaddid adalan, Kuola- mek üzere 15 harp gemisi veya di. le bütün Finlandiyayı iatili et. 

:"Ilı lı11ı. ın nıuka. kj rvi'nln mekti. Ondan ıonra da lsve,,. ve "-"il y jarvi §Chrile beraber Mer a ğer müsellflh gemiler bulundur - T dL "il lcbeaPrnayı ..... kmdaki arazi ve Ribaçl ve Se: Norveçi:ı aırasmı beklemek la .. 
~ ~tftı. p ol. ,..... mamağı taahhüt eyler. zrmgelecekti. Bu defa Finlandiya 

'11'-b'" dtııı rednl yarmıadalarmm bir kısmı Finlandiya. mezkQr muahedec:IE' muknvcmetinin tamamen kınldr. 
~*: e~esı gece rna- - bu hudud merbut haritada gög. derpiş edildiği üzere, bu sularda ğı, yahut ltırılmnğa yaklaştıt;ı bir 
t ~'bı'ı ':i\t hnzaıan- te~tir ... danizaltı gemileri ve mü:ellfıh tay· sll'ada b:ıllnyan suUı müzakereşi 

~4e~"Q,,.
1eceı.tltok tef. HududUD daha muf'uıııııl t.ayı.ru• • d ... h.ld teklifi ise İptida "Finlandiyada 

"' il r 'h yareler bulun umıama~'l. s:ı ı c 
~ı .... ltll.d • oazı fı.kid taranann mUmessillerinden . . Kusaincn hüMımctind~ı baıka 

~~ Qı ~ ~tttıız~r trı.Uca- askeri limanlar, harp filosu ıçın bir hükuınct tanımayorum." di. 
,"'!~ b~t )fll'e n daha mürekkep bir komisyon ta.rafın- üsler ve mevcut gemilerin ihtiya· yen Moslto\"adan ge1miıtir. 
~ 1t: Qlllttı CeJctır. Fa dan yapılacaktır. Mezkftr komis- cını aşacak askeri tamirhaneler O halde acaba Sovyetler birli. 
'tı ~ ~eını ~dennıı~ yon işbu muahedenln imznsmdan vücude getirmemeği taahhüt eyler ği eV\•clce tannr..ndığmı ilan etti. 

~ -~ Q t,~ •uı:u:un Ye. nihayet ıo gUnlUk bir mUhlet için- l\tadde G _ So\'}'etlcr Birliği ği bir hükumeti bu defa nuıl ol 
~" l'lıl~ .. tetıerı taıtvı. d .. +-ckktll edecektir. . clu da tanımaya IW:um gördü? 
~~ı~" •- nıızı b ,. ""il vatandaşları ve eşyası scrocstçe 

~\. >ı~ıı.1ı ....,l>laınnlry u Finlandiya barbi devam ettik. 
~h. •. \'a .. ız Madde 3 _ İki lkid taraf blrf- transit olarak Norve.çe geçecek 5 tl b. 1. w. . Alman 
~.~t ı. lısutı:balı N , k. çe ovye er ır ıgının ya. 
'ıı Qıı birlerine ka...., her tUrlU taarruz- ve orveçten ge ccet ·ır. h tti "kt d d ed t~'~. L llııtk •ı1• ya, a ı ısa en yar ım e.. 
~.~. "'dırı bunu biU. dan içtlnab etmeğl, ve diğeri nlcy- Madde 7 - Finlandiya hükCtme miyecefini, bu ıuretlo bu mt:mle. 
~' 1 lr~ok ki- hine hiçbir ittl!a.k akdetmemcği ti Sovyetler Birliği ile lsveç ara. ketin denizdca olduğu sihi klll'8. 

•tı &&. (4 \•eya koalisyonlara girmcmeği ta- sında eşya transiti hakkını tanır. dan da adeta abluka e.diJmiı va. 
11eıı · 'l'a~.\.) - Ha- nhhild eyler. Ve bu transiti kısa demiryolu ile ziyetc düş.cccğini dü§ünen ng1. 
~Utk~lltı.,,~eur, radyo lizlcrle Fransızlar ıon günlerde 
• "'" tt"" Madde 4 - lı'inlandiya eumhu- inkişaf ettirmek maksadile Sov - F" l d. d · · dah ,., ~~ttı1'ea,.. 1 bltırır an an ıyaya yar ım ışıne a 
"' ı lld"" te b riyctl, senevi 8 milyon Finlandiya yeller Birliği ve Finlandiya Kan - fazla ehemmiyet vermeye batla. 
llıı ~al'etı eıtı b usu mnrklık blr Ucrct mukabilinde ve dalakça'yı Kcmijarvi'ye bağlayan dılar; hatta bu yr..t"dım neticesin. 
1)~11', Olaraı?;ak. 30 sene müddetle Hangoe yarnna- bir demiryolunun, 1940 sene.:ıi için de Sovyedel' birliği ile muharip 
.' ~,Eıı.ıeteı arı- da.bmı ve bu adanın ccnub ve şnr- de testim ederler. ha!e gelmeyi bile gözlerine aldı. 
•llt '\~ı erı tar. İşte İngilizlerle Fransızların 

~ ~~~ ~e~eılldaıtı h auı. llmda beş mil ve garbında ve şi- Madde 8 - Iı;bu muahede me- bu kurarınr anlıvan Moıkova bü. 
~~:... :t lctndea~:~: malinde 3 mil mesafedeki toprak· riycte girer girmez. iki taraf ara • kümeli kü~ük Fin harbinin bü. 
,,q ,'it Q\! v lan ve mUcavr mütcnddid adala- sında iktısadi münasebetler yeni. yül< bir lngiliz .. Frımsı;c; harbi 

~~~ti >'11.ıı~ n So\")'ctler birliğine kiraya vere- den tesis o!unacak ve 5.kidlcr bir şekline girmesi ihtim'11inc ka.ı7şı 
.~~~~ 'l it" celrtir. ticaret muahedesinin akdi için mü derhal sulh ynpmt\lı için fedakar. 
~,~~ ııe;rt~tc .hita. Buralarda Sovyetler Birliği zakerclere girişecektir. lrğnd l~üzuHm gördü. Evvelce tanı. 
'L~t.ı;' lliha rnı~tir. mn ıgı elsinki hükur.ıetini mü. 
td~ ~dd-qt: Yetinde FinlAndiya kö!ezinin medhalini Madde 9 - Işbu muahede. im· zakereyc çnğırdı ve küçük Fin. 
~ tıı Ct;ı.bııııı bir taarruza karşı müdafaa.ya el- zasını müteakip derhal meriyete landiyanın istild5lini tanıdı. 
'-~t, ~dafq81 §u a. verişli bir askeri üs tesis eyliye · girecek ve ondan sonra tasvibe De.'Tlek oluyor ki Moskovada 
!tı~ ti~ }>oı~da OlÜL cektir. art0lunacaktır. imzalanan sulh yalnız bir tarafın 
~ t ıı,..,ttrıı:~ bitle he~ za. Bundan başka, Sovyctler Birli. Tasdiknamclcr on gtin içinde değil, her iki tarafın fedakarlığı 
b,.."qlt..ı lıı:tir trn1ş o. d · ile olmuştur; Sovvetler birligyi ... ·ı""' ""'ı · S ğı' denı"z ilssu·nn hı'mayc içı'n de l\"o~kova a teatı olumıcaktır. ·J ~"I ""l•tt ""~e h aYısız 1 ~ Finlandiya i~i ile, küçük bir dev. 
t ~ttiıı ~ l•rihrp • et. oralarda kendi masarifile icabeden Işbu muahedename ikişer nüs· lcte krr-ır bile olsa harbin ne de. 
~lllt~t ~rııilnJ • txııl~ miktarda kara ve hava mUsellah ha olarak rusça, lince ve isveçce mek olduğunu, neticesi nerelere 
~~t · 1l•la~~ fev. kuvvetleri bulunduracaktır. olarak l\lo~kova•la 12 mart tari - kadar gidebileceğini fiilen tecrü. 
~ ~~ ~ .. - . nı is. işbu muahedcnin meriyete giri. hinde tanzim olunmuştur. be etmiştir; Finlandiya Sovyet. 
~~ ~ı ıtj lere karşı hudutlarından ve bazı 

. l'eıq • rtliltkar ~ 1 h h d - b n l ı p rot '· 1 emniyet noktalonn~a.'1 fedakarlık 'li~ (~ '•tikbaJi~i: "'u mua e enamasıne a:) .01\0 yapmakla beraber hem milli istik. 

' qe 1\.) ?tloskou, 13 (A.A.) - Tas gUn zarfında, yeni devlet hu- lalini, hem milli §erefini l.'llr. 
!>:!\~ lg a0ları ;- Moa.. Ajansı bildiriyor: du.duna nnznran, karşı taı-afın tnrmııhr. Hiç bFı: akıl ve mantık 
~ d te ~O ~ ıi1-ndı. Sovyetler Birliği ile Flnlft.n. arazisi dabiUnde bulunan ta- sahibi küçill< Finlandiyadan bun. 

tı1'~tl t:vcı. '"eçin dl"'a arasında imzalanan 12 raf kıtaatı, bir ldlometro geri. dan fazla fedakarlık belclivemez. 
le t. ttf rıın. in.. ~ di. ASIM US 

~· dlt.'l'lıin~ıat 21 de rnart 1940 tarihli sulh muabe. ye çekilecektir. 
,, ıı; Ye hare. denamcslne merbut protokol· 3 - Kıtaatın yeni devlet hu. 

'\...'- ""- dur: dudundan öteye çekilmesi ve 
~~~ '-ot~: A.kid taraflar, muahede ile diğer tarafın ·bu hududa doğru 
~ ~ b,l't tesblt edilen askeri harekAtın ilerlemesi, J<~ınHindiya körfe-
~" 'di~ ~tlt~ llluahed • durdurulması ve kıtaatın deY- zinden Leislm'ya lrndar bUtUn 

lh." 'd'ı .. 1trıt t1i Jet hududu ötesine çekilmesi hudut boyunca, l 6 Mart 1940 
~~ı,f~Uıı~~is oı~':~ ta. şaklini aşağıdaki tarzda kn- tarihinde saat 10 da ve Licska
ı.,..~~11\dt bu bu guna rarlaştırmışlardrr: om şimalinde. 16 martta saat 

\.J:ııt~ h~bt 'tıUttde !tenin 1 - Askert harekft.t, her iki ı O da baştıyacaktır. Ricat. 
ı:ı ~tç ti ı,t rıç hu. taraftan, 13 Mart 1940 tarı- gUnde en az 7 ldlometrellk 

lb. ~ı.. "•ltt ece Ya 
t 1 :'lllb ... te e ka<La rı. hinde Lenlngrad saatile 12 de merhalelerle yapılanck vo dl-
sı-ıııt 'illi \re r A. durdurulacaktır. ğer taraf kıtantınm ileri harc-

bı''•iecıi{ndarı hr ~l.Y: 2 - Askeri hnrekı\tın durdu. keti, geri çekilen kıtalarrn ge. 
·'li ~r.t ı.~'rtli•t•ç hırı rulrnası için tesblt edilen saat. rl hat mUfreze1erilc, yeni hu. 

·ıaı. '( ır. Bu t 
Sıl.ı,.''~erin b. · en itibaren, tsncU mllfrezele- dudn doğru yUrUyen diğer ta-
~l i~:~: rln mevzileri arasında bir kilo- rnr kıtalnrın flert bat mUfre

mctrellk bir blto.rnf mıntaka zeleri arasında asgarı 7 kBo
tesıs edilecek ve ayrıca, llk metrelik bir mcsuf e bırakıla-

cak şekilde icra edilecektir. 
4 - Kıtalarm, hududun 

muhtelif mıntakalarrnda geri 
çeldlmelcrl, UçUncü maddeye 
tevfllrnn şu Şekilde olacaktır: 

A • Tuntsnjoki nehri kaynak 
!arından itibaren KuohıJnrvi, 
Takala ve 1oukamojarvi gölU. 
nUn şark snhllino kadar olan 
mıntakadn., her iki taraf kıta
ntmın geri çekilmesi 20 mart 
1940 dn sant 20 de bitecektir. 
b- Kuhmoniensi cenubu, Lal 

vava mmtakası bölgesinde her 
iki taraf kıtalasmın geri çekil. 
mesi 2 2ma.rt 10-10 ta saat 22 d~ 
pitecektir. 

Koordinasyon heyeti
nin yeni kararları 

Ankarıa, ıs (Husıısi) - K~ 
ordinasyoıı heyetinin Uç yeni 
kararmı vekiller lıeyeti tasdik 
etti. Bu kırarlar §unlardır: 

7 şayılı birinci karar: Devlet 
Denıiryolla.rı ve limanları ida... 
resindeki iş yerlerinde Milıt Ko.. 
runma kanununun 19 uncu mad. 
desi hükilmlerl dairesinde fazla 
mesai yapılmasına mUsaa.de c
dllmif}tir. 

8 sayılı karar: İthalat tacir
lerile toptancı ve yan toptan • 
cı tacirler ve sanayi erbabı ara.. 
smda ticarette tağşişin men'i 
ihracatın murakabesi ve korun.. 
ma.sı hakkındaki kanuna ek ka
nunun yedinci maddesi hük
münce birlikler teşkili için ti. 
caret ve :lktısat Vekillerine sa.. 
lahiyet verilmiştir. 

9 sayılı karar: 1 - ~1illi Ko. 
runma kanununun 31 inci mad
desinin iiçüncü ve dördüncü fık
raları hükiimlorine müsteniden, 
a. - Komisyoncu, itlıaJAtçı, ib... 
racatçı, fabrikatör, imalatçı 
toptancı, van toptanct ve pera. 
kendeeT ·gibi tacir sıfatını haiz 
bilümum ba~ilti \'C hükmi şa
hıslar arasında yapılan toptan 
ve ya,rı .. tot>tan her nevi ticari 
emtia menrie alını ve satım mu.. 

Eski.. Kayseri valisi 
mUllakeme ediliyor 
Ankaı·a, 13 (Hususi) - Bu; 

gıln öğleden evvel Temyiz dör
dUncU ceza dairesinde eski 
Kayseri valisi hnlen Ankara 
vlıt\yet Jd&tc heyeti Azasından 
Mustafa Adlinin aleyhine açd
mış iki davanın rUyctlne baş
landı. 
Davanın biri, Kayseride bir 

şahsa alt harmanı ynkmış ol
ması, diğeri şehir pl!nına mu
halif ol:ırak şehir gazinosu in
şa ettirmiş olması ve belediye
yi on altı bin küsur Ura zarara 
sokmuş bulunmasıdır. 

llı:!ncl davada maznun mev
kiinde belediye reisi Hayrettin, 
reis vekiU Mustafa ve MUhen
dis Nuri Çil hulunmaktadırlar. 
Bunlar vazifelerini suiistimal. 
den muhakeme edilmektedir
ler. BusUnkU celsede Mustafa 
Adli dinlendi. Plduın tatbiki 
işinin belediyeye aıt olduğunu, 
belediye reisi ile hemfikir ola
rak gazinonun yapıldığını söy
ledi. Mahkemeye gelmlyen di
ğer maznunların Kayseri mah· 
kemeslnce ifadeleri alınmak 
Uzcre muhakeme on Nisana ta
llk edildi, 

amelelerinde malın kemiw.t t:: 

keyfiyetini satış fiyatını ve ta. 
rlhini, kime satıldığını bedelin. 
den oo mikta.rmm tsJıgil edildi 
ğini ve ticari tea.milllere tevf i· 
kan lilzumlu sair malfunntı 
mlibeyyin olmak üzere usulü 
veçhite tanzim ve ticarethane 
namma fatura verip f mza et -
mefe mezun eahıslarca imza. e. 
dilmiş bir faturanın satıcı tara
fından derhal alıcıya verilmesi, 
b - Bu suretle verilen fatura· 
nm bir kopyasmm satıcı tara.. 
fmdan ve fatura aslmm alıcı ta. 
rafından Milli Korunma kanunu 
tatbik edildiği müddetçe muha
faza. edilmesi mecburlvetleri 
vu.edilmi~r. c - YUz kuruş
tan fazla yapılan alış verişler .. 
de müşterinin talebi üzerine sa.. 
tıcı fatura vermeğe mecburdur. 
2 - Bu karar bugünden itiba
den meridlr. 

• 

Misafir kumandan
lar Ser uta gittiler 

(Ba:ı tarafı 1 incido) 
Muhterem generaller istas

yonda hava mUdafaa genel 
kumandanı Korgeneral HUsnU 
Kılkış, Gaz genel kumandanı 
TUmgeneral IlUsnU Rıza Unsal. 
hava mUşavJrl Tuğbay Cetliı 
Yakal, hnva mUsteşarı Tuğ. 
bay Yahya Razi Blltan, lngll. 
tere bUyUk elcisi Hugessen, 
Fransız bUyUk elçisi Rene Ma
siglf, Albay Hilmi Oray, Mer
kez kumandanı Ali Somdemlr, 
Fransız, İngiliz bUyUk elcfllk
lerl erkAnı ve ateşemfliterlerl 
tarafından uğurlanmıştır. 

nasimci ihtiramı lfa etmek 
üzere garda mevki almış olan 
kıtaya refakat eden askeri 
bando lngiliz, Fransız ve TUrk 
mllll marşlarını çalmış ve ge
neraller askeri teftiş eylemiş. 
terdir. 

Tren gardan ayrılırken ka.. 
Jnbalık bir halk kütlesi muh
terem misaflrlerl surekll alkış
larla teşyi c)'lemfşlerdlr. 

Yıldırım ekspresine ba~lan
mış olan husus! vagonlarla es
klşchfre gitmiş olan tnglJlz ve 
Fransız hava kuvvetleri ku. 
mandanları Eskişehlrde bir 
mUddet kaldıktan sonra Be.. 
ruta gitmek Uzere Toros Ekı
presfle bu akşam şehrlmlzdell 
gecmiflerdlr. 
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Belediye Sular i daresinden: 1 numaraır dllkk!nıar ac;ık artıı 
idaremize !Uzumu olan matbu evrak ve de!terler kapalı zarna mllna. 

kasaya konulmuştur. 

1 ına suretıle kiraya verllece~n 
den isteklllerln 20 3.9tO Çarşarr 

ı - Bu busuı için tanzim edilen ıartname idaremiz levazım şe:tığln 
den parua: olarak aımablllr. Ve numuneler aynı servtıte gorUleblllr. 

2 - Talipler ıartnameye göre bazırlıyacakları kap:ılı zarflarını ihale 
ıtınü olan 25 Mart 1940 pazartesi gtınU saat 16 ya kadar Takıimdekl idare 
merkuilıde mUdUrlUfe vermelidirler. Bu aaatten aonra getirilecek zartlar 
kabul edllmlyecekttr. ( 1916 J 

- ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

BqmUdUrlUkle Beyoğlu ve ı.-adıköy Vakıflar MUdUrlUklertnde mUnhal 
(16, H, ve 10) Ura ull maqlı bel memuriyetle (10) Ura m1L8§lt Şile Vakıf 
Orman C1bayet memurlUğwıa ve Vakıf paralar mUdUrJUğünde rehrt (60) li
ra UcreW Muhasebe memurlutwıa müsabaka ile memur almacakbr • .Mll
aballa .lmUbam 22/8!9'0 Cuma gllnU aaat 1' te ÇemberUt&§ta Vakıflar Baş_ 
mtıdürlllltlndo tahriri olarak yapılacaktır. 

ı.tekıilerin otuz bet yqmı mütecaviz ve aakerUkle allLkalan ve daire 
doktorluğunca yapılacak muayenelerinde anza.l aıhhlyeleri olmaması, lA.akal 
ortr mekttlp meaun ve memurin kanununda aranılan evsafı haiz bulunmalan 
ve bu bu.u.ta \"erecekleri dilekçelerine ap.tıdaki vealkalan bağlamaları 

llzmıdlr. 

ı - zabıtaca muaaddak hllmllhal varakan 

2 - .Mektep plladetnameel veya mu.lllddak aur eU 

8 - NUfwı hllvtyet cllı4&JU ve11. muaddak .unu 
• eX9 eb'actnıda Dört fototraf. 

SCJJ'ıyer Kaymakamlığı ve Belediye Şubeai 
Müdürlüğünden: 

S&nyer kuuma tAbl Kilyoa (Kum köyU) mevklinde Değirmen, Kiraz

lık IOkatJDda eııkt 30, yeni 3 No.lı ve HUseyln, Kuhlln, Fatmanm sahip ol

duklan ve tapu idaresince tanzim edilmiş olan ifraz haritasında göıterllen 

<2193) metre murabbaı k:ı.blo kulübesinin mevzuu bulunduğu arsanm Posta. 

Telgraf ve Telefon Umum .MUdUrıu:u namına lstimlA.klnde umumi menlaat 

g6r1lldlltU htanbul vlllyeti idare heyetlnln 22/11/939 tarih ve 669 227 No.lı 

kararmdan anlaıılarak lstanbul umumi meclisi daimi encllmenlnin 19/12 939 

tarih ve 12384 No.lı kararma te\·ftkan teşekkül eden heyetin 1295 tarihli 13_ 

tlmlfJc kanununa göre yerinde yaptığı tetkikat neticesinde mczkQr arsaya 

(220) Ura kıY,Dıet takdir edilmiııUr. Tarihi lllndan itibaren se~iz gUn müd
detle Sanyer Belediye ıubesi kapıama aıılmıı olan haritasını görmek ve iza

hat almak veya l&hiplerlnln blr gillıa itirazları var ise bu mU:ldet nrtmda 
tahJ1reD bildirmek Uzere keyfiyet llAn olunur, (1933) 

ba gtlnü saat on bcııe kadar Be 
ş ktaşta Al<arctıerdc M numıı 

rada .MOtevelll K11ymakamlığm 
mllntcaRt etmel,.rl. 

.......... , . ...... ı.a..: 

ZAYl 
Edirncden aldığım nUfus t<'zkereml 

zayi ettim. Yenisini çıkaracat,ımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 

814 dofwnlu Avram otlu Nf'Sim 

(31705) 

lı.tanbul 3 nrl icra mNnıı rluJCımdıın: 

lılahcuz olup satılmasına karar \'e
rilen muhtelit ev e,yası 18/3/939 Pa
zartesi gUnU saat 11 de Kuledibl Sen
jorj hastahaneıl kar§ısında Saffet 
Bey apartıınanı 4 Uncu kat 13 No. da 
satılacağından taliplerin gün ve saa_ 
tinde mahallinde hazır buunacak .._ 
tı§ memuruna mUracaatıan llt'ln 
olunur. (31642) 

btanbul Aall)'e 9 aneu bukuk .... 
~ı 

Fransom Dobck t.:ırnfıııdan Zon. ı 
guldakta lnağzı ocaklarında Ali Frat 
nezdinde mukim iken 13 ıenc evvel 
ikametgA.hmı terk lle semti meçhule ı 
gitmiş olıın karıaı Erdelyi lren aley. 
bine açmıı olduğu mahkemenin 40/109 
No.sı ile atmıı olduğu boşanma da. 
vasmm yapılan muhakeme3l sırasın. 

da: MUddaaleyhe 10 gUn zarfınJ-ı ce. 
vap verllmek üzere göndcrılcn dava 
arzuhali bllA tebliğ iade olunduğu :ın 
lqılmakla ili.nen tebllğat icrasına 

1 
ve mUddelalcyhln esas davnya kar~ı 

15 gün zarfında cevap vermes ne ve 
tarafların 3/4/940 saat 9,30 da mah- ı 
kemeye d:ıvet edilmelerine V<' lstldn 
ıuretl ile davetiyenin m:ıhk me dl. 
\ nnhanesine talik ve gaz tel rle d<' 
ll~t icrasına karar verilmiş olm~k
la olbaptaki karar aurctl il n olunur 

(Jl&U 1 

TlrkJyr Cumhurl1~t Banka~n 9 I 3 I 1940 
PAS l F AK T t F 

Kaaa: 
Altın: San Kloınm "j 1 i21 199 
Banknot • • 
Ufaldık • • . . , • 

Da.hil4e'kti lluN.ıbirJer: 
Altın: s.tr KilOf!'l"Ml 
TUrk LirallJ . . 

Hariçteki Muhab'-rlt'!f': 
A ltm: San KJlogram 6 s ıs ~aı 

AJtma tabvfJf kabil 19ert>est 
dövizler • • 
Diler dGvizler ve ~u 
K'Jirin2 bakivelerl • • 

BaiM fah"'1leti : 
~ruhttı edilen •vraln -ıak. 
dive karşıhit . . • 
Kanunun 8 - 8 maddelerine 
tt"9flkan HaZ'İlJE> hu•afmdan 
vatt tedlyat . . • • 
. s~, r.i1"4m: 
Tıcart 11enetter • • , • 

1?a"°1n W ta1wildt CT"bıdtını ~ 
, 11eruhte edilen evrakı nak

> l :fivenin karııılıı!-ı .,.~ham vt-

8 
( tabvilAt ltiharf kıvmetlt 
Serbest e!lhllm v,. ta hvil5t · 

...Cuan~lar: 
Hazineye kısa va.ieJi avans 
altın ve dövi7. üzerine 
Tahvillt üzerine • • • 
HilledarJar • • • • , 
llüteıtr • . , . • • 

100.881.604,22 
12.054.506,SO 

1.849.880, 78 

31 ".R"'Ul P.e! 

9.576.471,35 

85.027,05 

32.900.210.51 

168.748.563,-

18 .208.398.-

231.515.334.8! 

50.839.864,36 
8.396.982.01 

3.048.000,-
12.258,84 

7.848. 773.40 

Yekü, 

&111 ~ 
.. .( mı. 
ıa.ına 'IJ.. 

. tt~ft719\&J 1 

)( :! .o >I J IJs,ss 1 

19 • 
~l ,a'lAllll 
~ n9b ··'\ 

J;S9!> 
·a·ı J 

!Jl.~~1. 708,91 
na?sb 

, 

140.542.165-

231.515.334,881 

, 

59.035.846,37 

lo.909.032.24 l 4.500.000,-
16.456.163,53 

620.598.081 '.A 

Sermaye 
1 Jıti11at akcesı : 

~di ve fevkalftde 
Hususi 

t • • 

• • 
• 

7't!clavülrleln Bıınknrıt ınr: 
• >cruhte e :lilen evrakı na\\dıve 
Kanunun 6 • ~ maddelerin tev. 
"ıkan Hıı~!ne tnrafmdıın \•nki 
·~d1yat 

Ot>ruhtP edilen pvrakı nak 
iıvp hal\ivesi . • 
K:ırşılu~ı t:ım::ımen altın ollır3k 
·liivete-n tedavüle ·ıaV'.'dilen . 
Ree~kont mukabiH ıl:h-ten te
da. vazed. 

Tilrf( frtrtr,,ı Metırlılol'lft · 
Altına t'lhvıli kııbil dövizler 
Diı?er dö,•izlı?r ve aıacnklı Klı. 
'"in" b2 ldvf>!Pri 
Muhtelif • • 1 • • 

Esas No. T,.rl 

1308 BQyükada, Çakır manRv 
sokak Ada 8~. p:ır:ıcl 73 

HG9 BüyUkada, Maden Yılmaz 

Tilrk taj 3 

1411 Burgaz.adası, lliristo yolu 
E. 2, Y. 2, taj 10 

Hl!! Burgnzadıuıı, Hiılsto yolu 
E. 3, Y. 3 tuj 12 

:!70 

211 

273 

2i1 

215 

276 

217 

218 

279 

ntıvill d'!. Y 1ı rr.:ıh. M '''· 
ı tol. ı'~:Cıla2:.!,pır. 

ııd 6, 11 ılt·l ili, 

Hryhrllı. lR. DP"'I rl"ıf'"I "Cn. 
ı,:ık Y. 2. nııı. 

H<'ylJeliarla D<-' irnı n scı

k:ılt 2 mı. 

H.-ybeliada l >1.'t';irmrn so. 
k:ılt 2 nııl. '-iv. 

H"y~liııda neglrıncn ııo

kak 2 MU. No. 

Heybellada Pcğtrm,.n 110-

l•Ak 2 mll. No. 

Heybeliadll J)f'firıncn 80-

kak 2 mU. No. 

Heybellada, D<-ğirm<'n 110_ 

kak 2. mU. No. 

Heybellada, Dt'ğlrmcn so
kak 2 mü. No. 

HeybeUada, Değirmen .so
kak 2 mU. No. 

Heybellada, Değirmen ıo

kak 2 mU. No. 

806 Heybeli&da BayU' ao'kak 

556 

453 

Y. 2 

BUyU\i:ada Karanrıı mah. 
KRranm sokak Y. ı 

BilyUkada, Maden m:ıh. 

Ayanlkola sokak. 

• 

G77.-

li:l!l.-

uUO.-

l'EŞJN 

-2 

NM"'I 

.Ah ap hanenin 
ll Gt IJ. 

Arsnlı 

Ga:ı:ino 

Alı, p ev 

Alı ap ev 

Sc>klz J':ık 11•., 

](:! Ar •:ıın rı 11. 

3 

l 'ıu.arlıkl;1 

70. - /\ r :ı 

:-.~. - Ara 

G"i.- Ar :ı. 

4..,. - Ar,3 

,,_ 
u '· -

40.-

56.-

Gl.-

42.-

1"2.-

~Z-t.-

49.-

Ara 

/\rs'.1. 

Ar ıı 

A r.'.1. 

Tıış ocaı"'ını 

ha"I arca 

Anıa 

173 

2094 

49 

Adresi ve tafsılltı yukarda yaıılı gnyri menlmllerd"n: 
1 - Numara altında gö!ltcrllcn :r pPşln, 
2 Numara ııllında ~östcı ilen er llk tal:s!t p in alınmak ş:ırtlyle f'atzı;lz seklS 
s Numara altında göıter!lcnı ... r p"şin veyahut sddz lak itle \"c faizsiz olar:ık P 
lhale 314 910 Çarşamba gUnll taat H trd.r. ?ı'Uzaycd· sıra'!ında verilen bedel 

tnkdirue talipler n dcp::ızltolarını '" :!O nt:ıbetlncie L:::ylt cylerr. l"rl ve mUhUr kulla:ııuıl.,,O 
tasdilt ettirmeleri U\zımdır. 

1steklllerln pey akce ... !, nlU'us tezltcı e.si ve U • v"ıılknlık roto:!'rnfla 
mlz Emlllk Servisine mUrac:ı:ıtıan bildlrlllr. 

... ,111111 . ül\I '·' 
ltı,ılılıi!ı \f•r \' lhl I \t ı•lt•ı ı• 

l lfl.11111 '\;t' tl\1111 tol Hl' f'llf•ıt 

Hrfı~ "hnwı "r••t>nırıl 

V e.L.iy.-.tı 

t .. ıra 

ı,WBW'' 
ı 

15.000.000,- ! 

Sahibini ıı ".~17.l:l",ZG 
G.OOJ.OGJ,-- -

153.748 5'.:3,-

140 ~ı.ıs;,-

17.0:>'J.0')~.-

U.217.134,25 

148.500.000,- f 3Ja.O 1:. ıa:.-
117.042. t':!3,t!4 

3.986,82 

41.083.8?.G.79 41.087.813,61 
130.308.014,98 

Ycl.ı.ı. 620.598 081,28 

2222 

AX 2221 

Kapall Zarfla Monaki 
Belediye Sular ldtı1'esintl•t1: 

ldal'emize lllzumu olan kırtulye m&JS8Jll~ 
konulmuttur. od' 

ı - Bu iş için tanzim e:lilen ıartnaın• ıctare 
sız olarak aımablllr. Ve nUmuneler aynı ~f.ts 

1 -• 1938 tarihinden · itibaren; l skontn ı;,.,Mi ~ 4 Altm Uıerine % 3 

2 - Talilllcr fftrlnameye göre ııazırl~,. • 
ı:UnU olan 25 Kart 1910 pazartesi gUnU ,..t teO 
merkezinde mUdllrlUğe vermoUdJrler. BU ,.at 
kabul edilmez. (1915 


