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So~-yetler ileri sürdükle.ri 
~lh şartlarını hafiflettiler 

Millik 

llRŞE
0

HiRôf"Ş"EKUEff 08AKtıYAN 
V~PAHALISATANiKi BAKKAL 

Völb>©IF<SJlYl ü~t~liifil<ek.t®oıı 
va~ g~çtöD~rr 

ikişer sene 
Finler ikinci bir istiladan kork
tukları için garanti istiyorlar 

•• •• surgune 
~~hkôm oldu

3 hrımızde de Seferoğlu ile Melba: 
fabrikası sahibi bu sabah 

"" h1üddeiumumiliğe verildiler 
~ •nr ıırauarı 
~~ ttl.rıcıe nın YUkselmesi üze- re tahkikat yııpılmaktadır. 

":ııtllt bey~l !lyalln. §eker bu- Bu madde 5000 llra para ve ıs ırene 
~ Poııa aıneıerlnl vermedik· sUrglln cezası vermektedir. 

~ t hp~ından haklarında Başvekaletin tebliği 
>ı... akta olan Bahkpaza. 
-'"fet CJeroıı. DUn ba§vekA.lcttcn, perakende §eker 

ba. t.IU Niko!Akl ite aatanle.rdan beyanname arannıamaaı 
lir ~ d~kolata !abrikaırı sa· ~kJuııcıa. \"Ut.yet. b!r "but ıılmif . 

• &ıw_, ıtı.ucıac.ı ta.lıkikat e.vr.alu tır. 
' ~' unıuırııliğe verilmlf- ıı:.aaen tıyaUarm ytıbelmealndetı 
.._:'~da m..1111 korun- beri perakendecilerden beyanname ı.. l 32 lııct nıaddcaine g8- (Devamı 4 üncüde) 

Grk • Yunan anlaşmasında 
.,.<ıhmige geni bir 
~biç tesbit edildi 

sa Yede Yunanistandan ithalat 
~ ,, ~~?~ğü ortadan kalktı 

le ltUrftı TUrkJye • yWc vlçlsl Re!ııe.J, Yunan heyeti mu. 
~eltateu s; aıJlll§ınaııı buglln rahhaaası reiııl Deliatoa tar&tmdan 
~ Cl:tc \·ende hUkQmcUnıiz imzalanlill§lır. 

!J Atencrn kaıeu uınumt kAUbl 20 marttan fUbaren bir aene ınQd. \ı.. t:ıııt•- llcloğı 
-ıı:ıl' '<: ıı.r1 1 u ile ticaret \'C• dctle merfyete girecek olan yeni kll· 

~ ~il .,.(llttıcu ~Ut ~azını Kcomir, rl~ a.tıla§mMı mevcut anlqmanm 

~ı::.ru :Uccır~": de.lrcsl u- bugllnkü mllbadele ocralt!ne intıbakı-
adına .. "'lllr Şaman \'e nı temin eylemektedir. 

" da Yunanistan bil- • "' . 
iece 8 Aldığımız ma!Cımata göre yent mu-

if etiril • andırmadan kavelenln en rnUhim bU&WllyeU oudur: 
lp rıhtıma TUrk lirasına nazaran drahmiye ye 

Memleketin 
müdafaa 

hazırllkları 
Yüksek Müdafaa . 

Meclisince 

Memnuniyeti 
mucip görüldü 

Ankara, 11 (A.A.) - BaJVc. 
kaletten tebliğ edilmiştir: 

Yüksek Müdafaa Meclisi 7, 8, 
11 mart 1940 tarihlerinde Reisi· 
cumhurun reisliğinde toplanarak 
ruznamesine dahil işleri bitirmiı· 
tir. 

Meclis, bilhassa memleketin 
müdafaa hazırlıklarını ve tertip. 
terini tetkik etmi§tir. Bunların 
memnuniyeti mucip bir halde 
olduğu görülmüştür. 8 

•• çıkarılan ni bir kur '(rAylç} tespit cdllml§Ur. 
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'\ filmini 
Ab~ıklarınd 

1 
• an 

tıq_~ te~a'. kaçırdı ! 
ııı,~ aat 22 <ı 

~ lıtr lı gelen ne 0 Bandırmadan 
' ırltt 'l'aıııııt llizyoııa.rı \'apu

'lln tlııe fLlt ıo oırnuıı, Kemal 
~· ~lt "lllıı) .;ın lira kıyme. 

ı teı ll\ll !Um çaJm-
ıı-._ rcıo 

"·o.r-a l:öııtct11 
bı ~ "ıı.zı~Oltına. §ch~ektc olan !ilm 

it r 'r tıhtınıa ın12e g6nderil
'ıııı 'ııııı.ı ha aııa. llabu l llna§uktan son 
iti ıı. l::lrı ~ita e c ı:ıkarıımııtır 

~bııı.! do !c~ları almak içln 
l'tltııcı, hal'ret;ar l'ıhlınıa d!ln

~~110lıııad1~~1 fllın. kutuları. 
"'- e cl(!rhaı gönntl§tUr. 

~ llıaı l'ap,~ l>ollso tnalQmat 
fJJrrı filrıttalıkikatta film-
( t> cUı:ıcıe çaıı~an 

e"'- " 
""

1 4 Üncüde) 

Arnavutlukta bir 
İtalyan zırhlı filosu 

Tlnuı, ız (A.A.) - Glulio Cesare ve Conte dl Cavour zırhlılarllo bir 
muharip 11losundan mürekkep be§lncl lta!yan !Uoau Avlunya llın&nma gel· 
mlıtır. 

Holanda, Velsle temasa geçiyor 
Londra, 12 (A.A.) - Burada dolR§lUl blr p.ylaya göre eski JioJanda 

b&§vekill Colijn Vell'J ile görll§mek üzere Londraya gelecttktlr. 

lngiliz bahriyesinin zayiat listesi 
Londra, ll (A.A.) - Amirallik, deniz kazalan hariç olmak üzere, harp 

hlı:ınetlerinde ölenlerin llsteslnl nqretmektedlr. 
Bu listeye nazaran zabitlerden l:S k1fl ölmll§, 3 klol yaranmış, e!rattan 

63 ki§l 8lmU§, 7 klJl kaybolmuo ve ,u kl§l yaralanmııtır. 

Fransada büyük odun depoları yandı 
rarls, 1% (A.A.) - Salnt. Brfeux Umanmda bulunan bUyUk odun depo· 

le.rı bir yangm neticesinde harap oımuotur. Bu odunlar lskandlnavyadan 
getirilmişti. Haae.rat birkaç milyon Franga baliğ olmaktadır. 

Belçikada bir askeri tayyare düştü 
Brllktel, 12 (A.A.) - Blr aakerl Belçika tayyaresi Ostcnde civarında. 

dllşerek alCf almıotır. 

1 \ Molotof dün de 
Fin başvekili ile 

görüştü 
Londra, 12 - Moskovada Sor 

yctlerlc lt'inler arasında sulh mil.. 
zakereleri devam ediyor. Henfu; 
kat'i vaziyet anla§ılamanµ§tır. 

Fcikat Stok.holmda.n gelen bir ha· 
bere göre Finlandiya Sovyet 

Rusyanın ıartıaruu kabul ctmir 
tir. Londra mahafili bu haberin 
cio~ru olmadığım zannediyor. 
Çünkü dün akşam Fin Hariciye 
Nazın Sovyet §artlarınm kabul 
edilmediğini söylcmi~ti. Fin mu. 
rabashlan dün gece Molotof ile 
yeniden ıörüpıUtJerdir. 

'(De'ftlm .. Gnc:&le f • 

iki' av . içinde 
iki şıktan bici: 
YA UMUMi SULH MÜZAKERELERi BAŞLAYACAK, 
YAHUT ALMANYA TAARRUZA GEÇECEK 

Müttefikler Finlandiyad a harekete geçerlerse 

Bir Bulgar gazete i. Tunada bu
lunan TUrkıin vapurunun bir Yu
nan vapuruyla beraber Sovyctlcr 
tarafından vazıyet edilerek Ode. 
saya ı;ötürüldil~ü hakkında bir ha
ber ve~tir. 

Türkan ,·apurunun şnhrimizdckl 
sahiblcri nezdinde tahkikat yap
tık. Türkılnın halen Tunada bulun
duğunu \'e nehrin donması yü. 
ziinden buzlar arıısmda kaJdığmı, 
buzlar çözülünce yoluna devam e. 
derek geleceğini öğrendik. Bu va.. 
z.iyet ka.rştsmdn. Bulgar gazetesi
nin bu &silsıı: haberi nereden çr
ka.rd:ığm.ı anbyamadık. 

_ Japon zabıta romanı muharrirle
rinden GOSHOHA Vtnin mükem
~el bir eserini vermeye başlıyaca
gız. Bu eserde yalnız esrarlı bir ci
nayetle değil, ayni zamanda yep
yeni bir havayla karşılaşacak Ja
pon adetlerile,Japon esraril;, Ja
pon karakterile karşı karşıya bu
lunacaksınız: 

YARIN Başlıyoruz 
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Son günlerde çıkarılan 1 
Şeker fiyatları 
niçin arttırıldı? 

Biz kadınlar erkekleri kollarımız ara.sına kadar 
celbederiz, lakm bundan sonra bizi sevkeden 
onlardır. 

.kıncı "Atrodıf,, te 
2950 tane sabldıldan 

sonra 

ı:vvelkt tdrlltaların blllılııasu 

K"lll l'oz•ıl, Akdt•ııl1. ki.) ılarındll 

Fnua:;a il~ bpaıılıı arwunıla ı; ''' ~
ır.cl lkll.nll bir mtımltıketln mJtlak 
bükUmdurııJır. &lubıırrlı &emin t"dl· 
)or ki bunaıu bttyalhttııı-ıılıu.le VÜl'-Ut 

bulmuş bir yer drğlldlr. Trllem illmi· 
nl t.K:,ı.) an bu mt!mkkt•tlo h:ırltalar. 

d.ıl ~österllnıt~e inin .ebebl ııadece 

kıııkıuıçtıı,tır: 111.')")'&hlıırın bu «ör.el 
)'ere ııkıo etıurkrlnJı•n b&'jka mem
lt-krıter korl\tuklan lı;tn mt!\lcul.llye
tıuı ıJuyurm:ını:ığıı \,"lllışıııışlıır ve bun 
dM ıııuvullıt.k olmu-~lıırıJır. 

Kralın ıııı m.) ı U!: oııııtıJ.ın miltefek • 
kildi. Uarew d:ılrcı;I kralın oturdu 
tu bina ile ııazırlar oıedbıuıln top • 
ı...n:ıı~ı binanı, nra ııı Ja 1:11; oy le k.I 

kralın oturduğu d:ılrcden n:ı:z:ırlann 

)"IUııua gltnı lı l~ln m;,hakl<nk bs 
reın:len r::'<'ft - 1 ı• .. m:ıı. ~ • •Pb2p! 
Mı: bir zaman nazırlar mecll ine ka. 
dar "lıkmtınll. 

llaremlıı b:ı~ında ubık cıeblr b0<"&-
81 ve prut.eııtnn papazı Tak&I b&1tıa. 

,,,ıuağıı1ı11 vaz.IJeslle bulunmuJdı.ı,>·dJ. 

Bu adamın tıareoıu(;ııtıtuıa doMtan 
blr l&tt dadı vardı. 

Krııluı kızı prcn'M!I Alin, bUtUa Trf-• 
tenıll kızların eerbeetlalne ınnllk d&
llldl, rlylnmc~e mecburdu, bat~ onu 
l6l11!1lye tuonııa~ bile mecbur edlyor
larıtı. 

Kral, bir gUn aarnyınm bahçesinde 
&ebauaının da'trulıın bakkanıha bUkUm. 
Jer vermekle mcogulktın kız.ının meç. 
bul blrl!lile kııçtığını gonıtcrdlğl mek. 
tuptaıı tlğrcncrelı alelAoeJe ııaral·a 

koıjU)or. 

Fakat kararsrzdlJ', ne ;yapmak 
liı.ım;;eleceğlnl blr türlü t&lin ede· 
mlyor. 

Pozol, vaziyetin milsaade etme
diği seyir ve temaşaya dalmıyarak 
bir divana uzandı ve o haftanın 
yedi kraliçesi onu derhal gevezeli· 
ğe kadar varan hareketli bir sem· 
pati ile çevrelediler. 

- Ne oldu? 
- Nasıl oldu? 
·- Ne haberler? 
- Kim derdi bunu? 
- lmkanı yokt 
- Peki ama bu iş nasıl olmuş? 
- Biz hiç bir şey bilmiyoruz. 
- Ka;tığından emin misiniz? 
- Kiminle olduğu biliniyor 

mu? 
- lzleri üstünde misiniz? 
- Nereye saklanmışlar? 
Kral omuzlarını silkti. 
- Ben de sizden ıazla bir )fr:1 

bilmiyorum. 
- Peki ama neye karar verildi? 
- Bugün hiçbir şeye karar ve-

rilemez, bu manasız olur. 
- Niçin? 
- Çünkü dUşünfilm~en tasar-

lanan p\fuılar en büyük felaketle
re sebeb olur.ar. 

- Fakat vakit geçiyor ve pren· 
ses kaçıyor. 

- Saçma lif! Trifemden gitmez, 
buna emin ol un. 

Eğer onu §iddetle takip ettir· 
meğe karar verirsem (bu ihtimal 
bana şayanı nefret görünüyor) bu 
ancak yarın, hatta öbürgtin mfun: 
kiln olabilir. Bu, insanın gözüne 
çarpan bir hakikat 

- O halde? 
- Sizinl~ fikir danı~ gel-

dim. Onlan takip edip etmiyece· 
limi bilmiyorum. Belki içinizden 
biri ne yapmam lazımgeldiğini ta
yin edebilir. 

Kadınlar atıldılar. Biri: 
- Ben, dedi. 
Bir diğ:ri onun sö..--nnn kesti:
- Ben. 
Pozol bu sırada. o zamana ka· 

dar hiç bir ~Y söylememiş olan 
çok genç \'e tam m:ı.nasile sal ve 
temiz bir kraliçeye dikkatle bakı
yordu. Onu mahirane isticvap etti: 

- Böyle bir macera seni ben· 
den kaçırsaydı bu saatte sen nere
de olurdun? Kaçmak için hangi 
vasıtayı ve hanıri yolu seçerdim? 

Zaman kazaI'.ma.1< için buradan 
uzağa mı koşardır., yoksa şa~ırt· 

ma:a dü~fıncesilc yakında mı kı· 
lm.iın? 

Buıı1an hl.na sö~ JiZE'J '-'e f. 
Ji <.!ü~il:ı. 

Jixl pşı:rara1r sustu. 

Kral gülümsedi: 
- Evet, anlıyorum. Oyun!an· 

nı açığa vunnak istemiyorsun. 
Genç kraliçe bu sitemin tahri 

kiyle: 
- Hayır, dedi, böyle oyunlara 

asla müracaat etm•m ben. Tcret· 
düt edi~im, böyle bir suale cevap 
verilemiyeceği içindir. 

Biz kadınlar erkek!eri kollan· 
mıı arasına kadar celbederiz, la· 
kin bundan sonra bizi se\'keden 
onlardır. Bunu ben romanlarda o 
kudum Majeste; çünkü baska tec· 
cübem yok. Maamafih, işin cahili 
olmakla ber.ıber, bunun böyle ola· 
cağına kani bul!ınuyorum. 
Babamı ve annemi, beni btı 

gördü~nüz yere gelmek için terk 
ettim ve l\tajesteniz isterlerse sizi 
ba~ka yerde de takip ederim. 

Bence evvela prensesin ~şıkının 
kim olduğunu öğrenme:i. Prense· 
sin nerede bulunduğunu Ö'&renmelt 
için en iyi çare budur. 

Kral: 
- Sonra, dedi. Etrahmda baş· 

kalan tarafından yapılabilecek bir 
iş için kendimi zahmete sokmam 
beyhude olur. Müs}<ül ve dilşün· 
meğe muhtaç bir mesele çıkınca 

yapılacak işleri tayin sırası ancak 
mühim bir çalışmadan sonra gelir. 
Bu, benim hiçbir zaman karışma· 
dığrm bir ilk cehittir. 

Birkaç gün içinde, mesele, be· 
nim bir kaş çalmamı bile icap 
ettirmeksizin pürüzlerinden temiz· 
!enir, o zaman bizzat benim de· 
düşünmeme lcil lüzum olup olma· 
dığını ben de anlarım. Fakat, ma· 
kul fikirler arasından birini seç 
rnem daha ziyade muhtemeldir. 

- O zaman ne olacak? 
- Onu o zaman düşünürüz. Bu 

gün düşünrilek" size düşüyor. Sizi 
dinlemek i~n sabırsızlanmakta· 
yun. 

Kraliçe Fransuaz sordu: 
- Söyliyebilir miyim? 
Pozol: 
- Söylemeni istiyorum, dedi. 
- Bir kız kaçırma Mdiscsinde 

birinci gün ihtiyatsızlıklar günü, 
ikinci gün ise şeytanlık gilnüdür. 
Prenses ~imdi buradan iki a::lı.m 

ötededir, bunu gözümle görmü~ 

gibi biliyorum. 
Ona refakat eden genç budala, 

bir ça'ıhğm, yatağının perdeleri 
arkasında kendisini saklanmış sa· 
nryor. Prensesi en yakın bir yere 
götürmüştür. bu a~ikar ve hiç şüp· 
he bırakmıyan bir hakikaL Ll.kin 
yann bir budalalık yaptığını fark 
edecek, öbürgün ise o kadar çok 
ihtiyat tedbiri almış olacaktır ki 
krallığın biltün zabıta teş!dla.tı o
nun izini bile bulamıyacaktır. 

toplaittn:dı 
Fransız edlplerlndcn Piyer Lulzl.L 

Na.>ulıl l3ayda:- tarc!mdhn tUrkçeyt
çevrllen "A.Crotllt,. eserlnio toplattın· 
laıı nO!hııla.n mahkemece verilen be· 
ra.et karan hent.lz Temylzce t.aadlk 
edilerek kesbi kaUyet etmedlğiııdcıı 

adliye emıı.net d&iresinde ınabfuz tu· 
tulurken ayoJ eserin daha kısa bir 
tercUmeslnin başkaları tarafından pi· 
yasaya çıkıı.rıldığı ve ınUvezziler va 
sıt.aslle gece ve glinullz eoka.k başla· 
rında bağırtıııı.rak ıaatıldığı görulmU~

tUr. 
MUddelumumlllk eserin bu tercUme· 

slnJ de tetkik et.mif ve neticede eserin 
bir dava mevzuu olmasına ve bU bu 
susta yedinci asliye ceza uınhkomesl 
ntn verd1cil ber1lct kararı henüz kP.:ı· 

b1 kaUyct etmemi§ bulunmaama bl 
naen bunun da neşrini kanuna mu 
&ayir görerek toplattırılmasına karnı 
vermiştir. Karar dlln in!ıu: edileroh 
bu kısa Atrodlt tercümesi her taraf· 
tan toplattınlmıııtır. Bu eaerln dP 
tAbil, nar;lri ve ınUterciuıl mahkeme· 
ye verUmektodlrlcr. 

Bu lklncl A..:rodlt kitabının llzerln· 
de yaza.nm lsm1 KA-011 ııekllnde ı<:ıs· 
tertlmlşUr. Bu, KAmran Gllııaell adlı 

bir muha.rrtrdlr. Kitabi ba.atıran Çlğır 
kUtUpba.ıles! ııahlbl K • Ardakoç, ba. 
sa.n mUesseae Çeltik matbaa.aldır. 

MUddelumumlllk toplatme&ya kadar 
basılan 3000 kitaptan 29~ at aatıımıı 
t.Jr. 

Toplanan elit kitaptan da ancak ye. 
d15l U.blln kUtOpha.neslnde bulunabil· 
mııur. 

Romen - f ul~ar 
muzakereıeri 

Yakında bir itila fa 
vanlacağı te~in 

ediliyor 
Öfrend1ğtmize göre, BUkre,te Bul 

rra.r • Romen Ucart mllz&kerelerlııl' 

devam edllıucktedlr. tki taraf d& 'mu 
zakerclerln iyi blr surette ı:ıeUcelen· 
mem için çalı§tıklArmdnn yakında 

blr ltiıtı.ta varılacağı temin ediliyor. 
GörUşmeıercıe. Tuna üzerine bir köp
rü yapılmak sureuıe iki memleket a· 
r.smda mllnakalAt.m kolaylft§tınlmn. 
sı me\•zuubaba olm~tur. 

şımcıı Tuna donmıı§ olduğwıdnn ka 
yaklnrla bir memleketten dlgerlne 
ı; eçllc biliyor. 

HattA dUn ııohrimlze gelen BUkrq 
elçlr.ıi.z Hamdullah Suphl de Roman
yadan Bulgarlstana bu suretle geçen 
yolcular arasmdadır.Romanyanm her 
hangi bir muvazaaya meydan veril. 
memck. doğrudan doğruya ınahalll lh 
Uyaçlara ımrfedllmek §8rtlle Bulga· 
rlstana petrol lhracma müııalt bir va· 
zlyet al3cağı anlaJtlma.ktadır. 

Böylece aradald ba§lıe& lhtlW hal 
ledilml§ olacaktır. 

---on----
Kadıköyünde 

Evler tonrağa 
nömülüyor 

Bugün harekete geçmek lazım Yalova kazamıa bıığll KadıköyUn 
k be de yağan yağmurların ı;okluğunda.D 

hem de derhal, bir saat bile ·ay t yerler çaUıunl§ ve evler topra.ğm al· 

meden ... Bu lüzumu siz de takdir tma dogru g6mUlmeğo ba1ıanu1tır. 
etmiyor musunuz? tıkme!Ltebln bulunduğu toprak da 

- Güzel, dedi. !şte bu i~te alel· ltaymalttadır. Şehrimizden bir mu-
Me ilk laf. Bunun söylcnmi~ oldu· bcnd!s ı.stenmı11ur. Evvelki gece 

ğu b ed ar- uyuyo.n kllylUler blnalann çatladığı. 
na .. mem~un~~· u say e nı \'C toprağa doğru g!SmWUp kay-

tık böyle bır fıkırle meşgul ol· 1 makta olduğunu hlB!edlnce ~ıa 
marn. Fakat şu anda o kadar güze1· yerlerinden tırla~nrdır. 27 ev çök· 
sin ki Fransuaz sana beş dakika i· mu~. yıkılm!f 1çJ.ndekller ba§lta e\·lere 
çin olsun hak verme.le isterim. yorıe:ıUrilml§Ur. Nııtusça zayiat ol-

( Devamı vnr) mamı.,t.Jr. 

....... __... ................. . -.. . ... .... . .... : 
istihsal artınca istihlak vergisi de artmı§ ve ! 

i 1 ,5 milyoa lira fazla p an car parası verilıpiş- · 
k . .i tir. Pancarın on para yüktelişi §e erı 

iki kuruş arttınr. f 
~ .... -.............. .-....................... -... -....................... _.-... , ........ , ... , __ 

Havzada yapılacak büvük ele~trık 
san:rall ıngıhzlere ıhale edıliyor 

1ktlaat vekili uuanu Çakır bÜ ıa.. ' aek1.z kurup yakın vergi vermlıı bu· 
bnhkl trenle Ankarad&n tıehrlmi.zt! ıunm.ıı.ktadır. Pancara i'amme<lilecek 
ııetmiştir. Burada blrk~ gün katarak her on pıı.ramn §Cker maliyetine lkı 

iktisat vckfıletıne bağlı ınUcssesclcr· kuruşa yakın lnlk!.aı va.rdır. 

d1' tetkikat yapmaaı nıubtemeldir. Bina.cıwJeyh, 939 aeneal kampanya· 
Hll.5nü Çakır, !kU:Jat vekA.JoUne a- ıına alt kati hcsaplarıı güre tııayyUo 

ıt mevzular üzerinde milli konınmıı edecek rakamların ve BnUmllZd;?kl 
ıcwıununa t.evtikan alman tedbirler kampanya f!Clleslndo pancara yapıla 
ıııı.kkmda beyanatta bulunmu,, tur, caJl zammın ve diğer p:ıhalıhk un· 

VekU, Zonguldak ha\•zwıuıda 1$ aurıa.rmm zarurt ka.r;ıılıklan olmak 
mUkclJe!lyotl ve iatUuıalln tanzimine llzere yapılnn on kurug zammın ba· 
ait oııın kararları 1.zalı ederek 939 da llğl bUkCı.ınetin ~rinde tı)·rıca bir 
"ömür latlh8811DID ı milyon 800 b1ıı tıeaa.ba aldırılmaktadır. Bu Carklarm 
ton& varmı, oı.ıiıuuıa ragmeıı dahllı laztasmı devlet vergi meVZ\IU olarak 
UıWııakln daha böyük bir mabette mUtalea edecektir., , 
artmuı tedb1rler alınmuuu lılzumıu Vokll, elde mevcut ııckerin lbUyac;· 
İuıdı&ını ııöyUyerek ııöyle deml;,Ur: tan fazla olduğunu, her lstıyene dile 

.._ Bu tedbirler havzadaki ocakla· dlğt miktarda oeker vermek mUmkUn 
rm btrleoUrUerek laUhaall.n devlet bulunduğunu Uı\ve etml~Ur. 

ellnde toplaıımaaı, l&vuarlar, dekovıı 

ve b&val hatlar tealaatı tahmil ve tab 
Uye hacmlnln artunımaaı, liman me. 
aelul ve nlh&yet bUtUıı bu teaiaat.uı 

ve kömUr ı,ıetmelerlnln muhtaç Ol· 
duklan bt1yllk mikyai.taki kuvvet 
ısaııtralmm vUcuda getiril.meal feklln· 
de bWA.la edilebilir. Bu tedbirlerin bir 
kwnma tetebbü.1 edilmlı bulwıul· 
maktadır. latlhsall devlet ellnde blr. 
leftlrmek için b&Zu'lazıan kanun l!yi. 
ııuı BUyUk Millet MecUaiııe takdlm 
edllm11Ur. Haft&IUJI laUkbaldeld en 
reıı!t latnı.saJa.tuı.ı idare edecek ceaa· 
mette yani altmq bln kilovat t&katt.a 
olmak llzere Ç&taıatzı.ııda yapt.ı.nla· 

w elektrik a&ntralmm lhaJeal bu&;UD 
terde 1ı:\gllls t'lrmalarma yaptlnıak u. 
aeredir. Kozluyu ~dağa rapte
decek havai hattm 11iparl~ verilmiş· 
tir. Diğer tesisat ve t.echlzat L,lcrlnc 

Gıda maddeleri stokları 
tespit ediliyor 

Bazı ytyeoek maddeleri üzerinde 
fiyat ytlksckllği görUldU~Unden bu 
nuo mahiyeti ve aebeblerl anlaşıl 

ınak Uzcre piyasa.da mevcut bUtlln 
yenecek maddelerin atoktannm lu· 
piline ba§lanmıştır. Toptan ve pt>ra· 
kende fiyatlar ara..'lllldakl fark ela t.11 
arada tetkik t>dl"Pcektır. 

Küç'Jk Sehir -·· . 
H ab e rJ eri 

de kanunun çıkmaaıodan aonra gtri· 1 * Floryadald dllkklnla.f dlln be-
§llml~ bulunulacaktır.,. ledi e t.arafmdan önllmllzd ld 

\'eldi, tı mUkelletlyeUnde vatanda y. . . klı-'<>--•atır: DUk mcvsun ıçın o.uuııu.., • • 
ı• bJ; melM olmadığı bir knıtet ta.h· kanlara bu yıl !azlıı talib çıkmış. 
mil eden b1r h111UDCt ~vvur edU· 

memesin!, esasen bu ocaklarda çalı· tu~ El dokuma sana};lnln kalkm. 
şan köylUnUn mesa.Jsl bir nizam ve mnsı için halk bankası tarafmdan 
lnUzam aıtma almmı~ bulunduğunu dokumacılar kooperatlflnc kıstın 
kaydetml~Ur. kt~nn olmak Uzero yıırnn milyon 
İktisat veklll, bundan aonra, ıeltcrc llraya kııd:ır kredi açılacgktır. 

yapılan zam hakkında maıoma.t v~~· * İstanbul gfunrilklcrl bnşmU -
ml~; pan.carm 30 p~ra olmıı.ııına göre mUdüril 11ethl Adalcan vekii.!tt ta.
tayin edilen geker 'otyatı Uzerine gıe· rJ.fını.18.!l vukubuhn dnvet U;:erine 
c;:en acne pancara .f para veren f r· , nk · .,_,, ti 

il il f 1 ıı araya gıwu§ r. 
ketin böylece l,G m yon ra AZ a * Mils:ıba!rny:ı lııtlrak odcn Uk-
para Memlı olduğunu, bu pancar fi· mekteb okuma k'tablannm hiçbt
yat tarkmm bir klsmı tasarruf ted riııin matluba muvafık görOlmenıc
blrlerlle karştlanOUI olmakla beraber si liz'!rine eski okuma kltahlnrmm 
mUhlm bir kısmınm açık kalmış bu· mllddcU 2 sene temd!d edilmi~t.ir. 
lunduğuııu ve öııUmUzdekl mevsim I· lllone!:tcblerin hUllln kltabln.n yo
çln pancara eW paraya kadar tazıa :ılden tet.kik edilcekt.ir. 
nyat vermesi icap edeceğini anl:ıta· ..,. ı ; d b l eli killtUr 

d letlr ki• zm r e o c ycce 
rak em.,, · park dalıllinde yaptmlm:ıkta olan 

.. _ Diğer taraftan ekaertst hariç çocuk hastanesinin inşaatı ilerle • 
Wı ve blr kısmı dahll!lan temin edil· ml.'itir. Ifa.c;tane cumhuriyet bay -
mekte olan l~letme malzemeleri p:ıba ramında açılacaktır. 
lılqmışt.Ir. BUtün bunlar gekcr tiya· * Geçenlerde Romanyada petrol 
tını arttırmak rnecburlyetınl t.evut eL işleri hakkında temnslarda buJu. 
m~Ur. G<?rçl 939 senesi ııeker lBUhsa· narak memlekete dönen petrol 
u dok.cıan beş bl:ı ton glbl bUyUk bir Jlmted şirketi rıUdürU Sedad Kan· 
yekCna baliğ olmu~tur. Ve bu ltıb:ı.rla toğlu, bu lıugusta hUkıimete lza
ıstthsalln çoklu~na no.zııra.n sabit hnt vermek Uzcre dlio nkfjam An. 
1?1&8ratlann beher kllo üzerine isabet lm.raya gitmi!ltlr. 
eden mJkt&n ıı.ml.nu§ olm:ık l:\zım * On!versite jeoloji profcsllrn 
geleceği hatrra. geleb11lrse de dahilde Hamid Nafiz, Kayseri zolzclcsinin 
lzt"bsal edilen şc;:ft:- Uzerindeld 1 t!h· volkanik mahiyetle eılmadı[;'lllı, 
lAk vergtsl mUterakkl bir nl3bet ta· bunun için Erciya.ş dağuun indi
kip etUğlııdco lsUhsıı.l !ıızlalığuıdan fan geçeccğ-i endişelerinin yersiz 
11irketln lstlladest ll)evcut <1e,111dlr. olduğunu "öylemiştlr. 
r.ı:es01a. geçen sene §irket 4Z bin ton ~ İstanbul mcbuslan yarın 
şeker 1.stthsal etmtıı ve beher kilo t. parti<le bir toplantı yaparak halk 
çln bir k~ ve kil.sur lstlhlı\k vergi· dileklerinden yapılanlar ve yapıla.
it verml2kcn bu sene lsUhSal ettiği mıyanlnr hakkında vali J,{ıtfi Kır• 
~ bin ton ~kuhı beher kilosu için darın izalıatmı dinUyecülcrdlr. 

IHJA/'I •• YJfH .. N 
!MliANIU,4lıl.OJıllUZ
L4~ıNIM BJIY".M'~ 
Ol.~N 4HMED/ TA~ı-
vAN .SAlMi Nf MAıVli. 
E1'ER~I( ~IJ#tARI.~ /l. .. '----------------------

: 

AKŞAM pos"~ 
Sdi61 oe N.,,.,,.ı ,41lJf 

Hasan Rasi"' ~ 
İDARE EVİ: ısfJııbll All~ 
,__ '--114 rıııpı.-239'72 

Y eıı ifJeri telefon.t : :zA31() 
idare • • '. ~ 

""" - . . --T ........ Mt ....... ,,,,,,. .. 

.... ,_ ııntı-....,.. ') .......... -..-: .. • ı· ..•........ 'Rfa..lt"' 
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Vakıt 
Sadri Ertem imzalı 

de, Mnjlno ve Zigfrlt 
altı ayda.nberl görülen b 
Uğ'n bu batlarm geçU 
hakkındaki kanaatleri 
dirdJğf, fakat bunun do~ 
ti yazılarak: "Her istih~ 
lllhtan korunmak için. lı 
bir lstiharunı tahrlb ic;"n; 
rniştir,, denilmekte ve \ 
şeri zekanm durdn":'11ll~ 
mllliln eonn crMI;;ini tı..~ 
-lh cdcınlyeccği knyd0 

dır. 

Yeni Sabah .. 1 
Hüseyin Cahid Yn.lçflliııd' 

şaat,. başlıklı malmle!l"!l ı 
maııyanın Lehi.standa ) oıl 
Sovyetıcrln de Pin bnd~t ç 
c:crl girdikten sonra bi~l<) 
vcl ha.k iddia cttlklerl ıı 

l •-ı b'er"' ".ôk daha faz a .... e • (!{ ıı 
duklarını kavdcderek bıl el b r 
ri ·et ve medeniyetin \.gb 
tuhtlt hakkı tann-şııı; 
kavdcderck ı;öyle diyor\ı~ 

"Bu sUtuzılarda çıırpl3 
elimizden geldiği kada~:ı> ı 
vıkm.a.~a çalıştığrmrz ,~ 
dur Medeni devletler slı t 
mn~ascbetlcrden bu ~il ~ 
nesi kalkmadıkca . .uı? 
mipetler lc;ln değil, ~u:ır.ıc~ 
de ernnlyl'tle yaş~~ 
tur.,, 

Cumhuriyet Jcil ~ 
Yunus Nadi. bu~' l 

sinde, Amerikan frııı' ., 
.. ulh çı:kıp çık:unıyacs~tl 
otm!'kte ve §Öyle bir ı: 
maktadır: 1 

"Bu tahkikattan suJlıbiıJf· 
ccle bir netice çıkr.lf)~a1ıil~ 
onun eulh uğrunc!ıı § 0ı:i 
:nilcss1r bir hareket 
ıfiphe yol;tur.,, 



eıs bu sabah 
ı Ondradan ayrıldı 

. harbinde '"l 
!.! it ltüIJer· ~ en Japon as. 
"ır ita ını hamil 10 bin 
Ya ~~nsanide Çinden 
baııan gonderilıniştir. Bu, 

rPtlan i~cından.?eri Japon
~l>oııya alencı_ gonderiliştir. 

t]( 1 Yhınde haberler 
~lllar u~uyle 21 kanunsani. 
~llıtrilca~rafından tevkif c-

.,.t lllı:tı ~ gazeteci J ames 
ıot anın h 
, Yoda ha mu akemcsine 
tlı~ ik §lanmıştır 
, · tısadi h · ile :N arp nezareti, 
lcııbcrj orveç arasında bir 
~'tele ?c~arn eden tica
atııaştn rının neticelendiği 
dırnıeıc an~n imza edildi. 
! aj tedır. 

arısının b'l . 
Yada Sl ı . dırdiğine gö· 

~ ltıa~ C>rnın civarında 
'llıtıı·nınatı Dinycpcr neh

~ . " c b' 
lıı~asın ırleştirecek bir 

~bren ~0ba~ıanmıştır. Bu 
"llalttad bın Po!onyah 
~~l\da or 500 kilometre 

t."'tckr an bu kanal 1941 
• ~ ır. 

Cde 
~rak'ı ~ık~n Elmısri ga. 

ı, t~ hatt~~ıyeye bağlıyan 
~ b tcı:c ~ j .n§aatının gele • 

l İki ! nı Yazmaktadır. 
ftyi enıleket arasında
~tır lllahsus derecede 
~ . 

ltrcd 
e 1.f obton k"" ·· "uk omur 

l:ıııde beı ~~ .gelen yıkıntı 
ıı,. t de ışı ölmüş, bir 
· ~ları Yaralanmıştır. Ka. 
~, tıın b'· .. . 

1 toıııa uyuk bir kısmı 
b~.... tında bulunmakta 

t h~t«a 
Oıı ~ başvekili Stau

tlilı ~n tahatsız olduğu 
ı:zııı ~'tea~~r tedavi altında 
'?). lttr. ır hastahaneye 

'" tn ' t a§veıc·r 
tli:ı ~'te . 1 ı, dün akşam, 
l tle be Cılcrinin senelik 
ttııı, b)'anaua bulunarak 

~'ıı'ıııı~taranığını muha-
tir. alci kati azmini 

~~~ .. · 
\b..:L lde b' d • 
··~ ır erı 

'ı. 11 
81 llçılacak 

'(<\..\.) 
ta,,_llıı.ın lıık- Kayseride 
~ ~tnı11 lıatı ınakııadl

tıq le.raıllıdbtrıık kurumları 
~ l'lııe lkt an 'Vaki olan te

tıı 1 ~etıı Ilı laat VekA.letindeıı 
<IUl'ilııUzıenıurıarıa Halk 

• lı:ıtı)~, tı1: 
Qiııı ~ere ıUndenberi 
lı "aıınıızı"e teınaaıar ne. 
~ '°llıınııa kn !§tırak etUğl 

ıtıı oope ltt "e taııa raur ıtatU~ 
ra.r~t khane projeal• 

• ı.. lara ırııın~ 'Ve b 
~~ 'ılr, Va7.ıt unun. 
""-'etııı Pe~ ~erıınıııur. 

ına.ıııı: l &kında bir: 
Olacaktır. 

Amerika hariciye müsteşarı 
ingiliz Kralile de görüştü 

Vels'in perşembe 
Romaya · gideceği 

günü tekrar 
anlaşıllyor 

Londra, 12 - Amerika hariciye 
müsteşarı Vels Londr:ıdnki temas
lannn devam ediyor. 

Vcls, lord Halifaksın ikamet et. 
tiği otelin ikinci katında bir dai
rede oturmaktadır. 

Lord Halifaks, hafta tatili için 
Londradan dışarıya çıkmamıştır. 
Bu ecbcbden dolayı iki devlet a.. 
damı arasındn görüşmeler vukua 
gelmiş bulunduğu kuvvetle tahmin 
od ilmektedir. · 

Vcl'J, kendisine g-clmiş olnn bir 
yığın mektubu okumuş ve bilaha
re Amerikıo. büyük elçiliğine git
miştir. 

Yeis Amerika elçiliğin<lr gaza. 

trcilcrle görüşmüş. bilahare hari
ciye nez:ıretindc yanında Ameri
ka clçlııi olduğu halde Jord Hali
f nkel:ı bir saat kadar görUşmUş -
tür. 

Müteakiben kral tarafından Bu. 
kingam sarayında kabul edilen 
Vels kral ve kraliı;:c tarafından 
çaya alıkonulrr.uştur. 

Vels saraydan çıktıktan sonra 
başvekil Çemberlflynla görüşmüş, 

ak~am yemeğini lord Halifaksla 
beraber yemiştir. 

Vels bu sabah Londradan ayrıl
mıştır. İtalyan g:ızetelcri Velııin 
perşf"mbc günü tekrar Romaya gi
deceğini yazmaktadırlar. 

Könlür ihtilafının 
hallinden italya 

pek nıenınun 
görünüyor 

Londra, 11 (A. A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Bugün öğleden sonra avam ka. 
marasmda İtalyaya Alman kömü- • 
rU sevki meselesine dair olarak 
sorulan mütcaddid suallere Çem
berlayn şu cevabi an vermiştir: 

"- 9 Martta, İtalya hüküme
tile, bu hususla bir anlaşma, yaptı
.ğunm aize bildirmekle ibahUyımnt. 

1 Marttan itibaren ltalyaya 
sevkedilecek kömür hamulelerinin 
müttefikler tarafından kontrola 
tabi tutulacağım ilan elmiş olma. 
mrza rağmen. ltalyan makamatı
nın bu gemilere hareket emrini 
vermeleri şimdi anlaşılıyor ki bir 
suitefehhüm neticesidir. 

Hükumetimiz bu suilefehhümü 
anlamış ve gerek mevkuf vapurla.. 
nn, gerek hamulelerinin serbest 
bırakılmasını kabul etmiştir. 
Diğer taraftan İtalyan hükumeti 

de elyevm Roterdam limanında 
bulunan İtalyan kömür vapurları
nın boş dönmelerini ve badema 
kömür yüklemek üzere oraya gön
derilmemel~rini temin taahhüdünü 
almıştır. 

nun şimdi açılmış bulunduğunu ü. 
mid ediyoruz.,. (Alkı§lar) 

ltalyada günün konuşma 
mevzuu 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan 

kömür vapurlarını hamulelerile 
birlikte serbest bırakmak h usu· 
•undaki İngiliz kaurını İtalya 
rnathuatı büyük ~,tıklarla yar. 
maktadır. 

Bu karar bütün İtalyan maha
filinin başlıca konuıma mevzuu· 
nu te~kil etmekte ve mezkur ma. 
hafit bunu büyük bir memnuni -
yetle karşılamaktadır. 

Vakıa İtalyan efkarı umum.iye
si dostane bir karar bekliyordu. 
Fakat, İngiliz hükumetinin kara. 
rı h er türlü tahminin üstünde ol· 
mu~tur. 

Popolo di Roma diyor ki: 
Bu karar bir h üsnüniyet eseri

dir. Şimdi prensip meselesini 
halletmek kalıyor." 

Vapurlar hareket etti 
Londl'a, 11 (A.A.) - Downs 

kontrol merkezinde, mevkuf 13 
İtalyan vapurundan yalnız üçü 
kalmıştır. Diğer on tanesi, kıs. 
men gece kısmen de bu sabah ha· 

Viborgun garp sahilinde 

Sovyetler 
4 kilometre genişliğinde 

ve 16 kilometre 
uzunluğunda 

Bir kısım arazi 
kaz :ındılar 

J.omlra, 12 - Finlandiyadan 
gelen haberlere nazaran Sovyeller 
son üı; gün içinde Viborg körfezi 
kıyılarında Finlandiyalılara karşı 

ııiddetli hücumlarda bulunmuşlar -
dır. Finland"yalılar, bazı adalım 
kaybetmiş olduklarını kabul eyle -
mekledir. 

SovyeUer, körfezin buz tulmu_ı 
sathı Uzbrinden hücum ederek Vı. 
borgun gnrb sahiline ayak ba'!ma
ğa bütün kuvvetlerile çalışmakta
dırlar. Sovyetler burada, Viborgun 
earkında k&in yarımadada 4 kilo
metre genişliğinde ve 16 kilomet
re u1.t1nluğunda bir arazi işgaline 
muvaffak olmuşlardır. 

Finlandiyalılar, büyük bir ener. 
ji ile mukavemet etmektedir. Bir 
çok Rus tankı ve her defuında 
yUzlerce Sovyet askeri, Finlandi
ya toplarının buz üzerinde açtığı. 
gediklerden kaybolup gitmektedir. 
Diğer taraftan Sovyet kıtalan 

Vuoaken gölünü geçemem.ittir. 
Salla cepheJ11inde, Sovyetler bU. 

vük kuvvetler ta.hşid etmişlerdir. 

Bu cPphede büyük harekata baş -
lanma.~ıı bekleniyor. 

Şimal cephesinde, harekat de
vam etmektedir. Maamafih hentiz 
galip veya mağlfıb tayin edilecek 
zaman gelmemiştir. Diğer tarar -
tan fazla kar ve fazla soğuk. ha
rekltın buralarda çabuk inki~afı. 
na mini olmaktadır. 

'Faipale'de -Sovyet kıt.lan geri 
pOekUrtillmUıtlll'. 

Röyter muhabirinin kaydettiği 
gibi, Finll ndiya lutalarmm mane
viyatı ve disiplini, ayni yükseklik
te devam etmektedir. Sivillere ge
lince, bunlar sulhil arzu etmekle 
beraber şerefsiz bir sulhe ölümü 
tercih et.tiklerini de tebarüz ettir
mektedirler. 

F ela1cetzedelere 
yardım 4,5 milyona 

yaklaıtı 
Zelzele telA.ketzedelerf l~ln 9 mart 

akıamma kadar Ankarada Kızılay 

umuml merkezi vemealne yatırılan 

paraların umumi yekftnu 4,U5,IH7 U

ra 4 kuruıa baliğ olmuıtur. 

Gt!MVŞHANEDE ZELZELELER 

Gllmlltbaııf', 11 (A.A.) - Cumarte
ıl recesl, ıut 21 buçukta iki aanlye 
ve aaat 22 de 3 ve 23 de 5 ıanlye ıU
ren tlddetıl zelzeleler olmuıtur. Haaar 
yoktur. 

Can sıkıcı bir ihtilafa sebebiyet 
verebilecek olan bu meselenin her 
iki tarafça gösterilen idrak 'le 
hüsnüniyet Myesinde hal ve fu. 
}edilmiş olmasını İngiliz milletinin 
aamimi bir memnuniyetle karşıla

'dığma şüphem yoktur. (Alkışlar) 
rekct etmişlerdir. 

=--------------------------------~ 
Her iki memleket arasında, müte- M k T k 
ka?il menfa8:ti~iz~ ol~r~k t~~arl os ova - o yo 
müna.sebetlenn ınkışafı ıçın muza-
kerelere yeniden başlamak yolu-

~~-"' . ._ .. , arasında müzakereler 
doı: .. en büyük fil mi.... Dokuz milyon · k b'I s ti 

a trıal ı t h 'k Çine yardım edilmemesıne mu a ı ovye er 

lJ 
o an sana arı ası... f 1 ı ... · t' 1 

• Çin Türkiıtanını nü uz arına a magı ıs ıyor ar 

·~.'T G A D ı N T okyo, 11 (A.A.) _ Buraya Siyasi sahaıla : Japonya Rusya· 'f;t !. 'I gelen haberlere göre, Moskovada nın Çan • Kay - Şek'e yardım et-

e/) A ı- LER A LA Yl) r~=tib~~~7n~;i~~~ıi::~:! o~:~ ~i:k:er~u::z::;~:~:~· et:o:~:~~~ 
"'1. müzakereler hem siyasi, hem ik. ve Mançukoyu tanımasını istc-

WllllWJlllWmWl•RUl•HllOOllm/mOOlllillll!Jllllmffl~IW~Wlm~ll~, ~tr~di sahada cereyan etmekte • m~::::· Çin Türkistanının Rus 

nüfuz mıntakuının idhalini, dıı 
Mogoliıtanın müstakil kılınması· 
nı, Polonyanın taksiminin J apon. 
ya tarafından tanınmasını Japonya 
ile Rusya arasında bir ademi te. 
cavüz paktının imzasını, Şimali 
Mançukonun askerlikten tecridi· 
ni ve hudutların tashihini iste. 
mektedir. 

fktısadi sahada, Japonya Ruı· 
yaya kükürt, bağırsak ve ye~i§ 
satmak ve Rusyadan petrol, kö -
mür ve manganez almak istiyor. 

Rusya ise J aponyadan küçük 
büyiik vapurlar almak ve mııka . 
bilinde ba lık, şeker, t uz, ray ver· 
me~i t eklif etmektedir. 

Moltkenin planına göre 1914te Almanlar Belçikayı çilniytrek aört 
geçitten Fransayı istila tlmek istemişlerdi. 

Garp cephesinde 
kıskaç manevra&·ı 

Dünkü nüshamızda Almanltnn harbi umumiden evvel itf.ıe• 
fında bulunan kumand .. Ian Pdılieffen ,(Şliffen) tarafın"dlıft .Si • 
zırlanan kııluu -ç manevrasmm Fransayı imha etmek için n.ül\1 
tatbik edilmek istendiiini ıösteren yazım~ı netrebnittik• 

Bug ünkü yaZllnızda bu plinın filiyatta naııl tadMk edilclitini 
okuyacaksınız, 

chieffen'in bu çok basit .Fransız taarruzuna karşı korumak 
ve sade görünen pl~ı vazifesini de üzerine almış bulu· 
1914 yılında onun yeri· nuyordu.· Fransızları bu n<>ktida 
ni işg'al etmekte olan durdurmak imkanr bulunmadığı 

~foltke tarafından muğlaklaştırı1• takdirde Strasburg üzerine meyle· 
dığı için beklenen neticeyi verme- dip hu hattı her ne

4 pahasına olur· 
di. sa olsun tutmakla mükellef bulu· 

Almanlar harbi umumi başlan- nu'Y<>rdu. 
gıcında yaptıkları yıldırım ta~r- Fransızların Metz ve Vosjlarda 
ruzu e as hatları itibarile yukarı· şiddetli bir taarruza geçmeleri' ih-
da arzediltn pla - timali bulunma-
na uygun oıarak Bir ltalyari- askerf 1 smcJan dolayı bu 
tatbik ettilerse de direktifler veril -
Moltkcnin muh· R18Cmll8Slnd&ft miş bulunuyôtdu. 
temel bir Fransız tktUas ~ l~te AimanefR'ilı 
taarruzuna karşı U __ J~ J: __ ~ __ 1 harbiyesini, fia
hatırı sayılır bir .lr~ ~ re.ketin mihver&,o-
ihtiyat kuvveti ············-.. •=•= .................... Iacak c.erı3.lı""taii 
bulundurmak gayesile şimal kuv:- mühim kuvvetler alıp buraya m· 
vetlerinden mühimce bir kısmını masına bu muhtemel Franm1a.· 
geri almak hatasına düşmesi, ya- arruzundan çekinmesi seoeb .. ol· 
ni tokmağın baş tarafındaki ağır· muştur. 
lığı hafifletmeğe kalkışması, pro- Bunun neticesi olarak hadiseler 
jenin beklenen neticeyi vermesine şu şekilde cereyan etmiştir: 
imkan bırakmamıştır. 20 ağustos 1914 akşamı Von 

Moltke belki bu plana fazla Kluch kumandasındaki birinci ve 
bir itimat göstermediğinden veya- von Bulov kumandasındaki ikin· 
hut ani tabiye değişikliği yapmış ci Alman orduları sekiz .kolordu i .. 
olmasından bu hal hMis olmuştu. le Brüksel ile Narmur arasnia bir 

Yalnız şunu da unutmamak rn- yamn daire şeklitide cephe almı~ 
zımdır ki ,·aziyet 1910 a nazaran bu1unuyorlardr7 Bu-genifeePhenin 
1914 te çok değişmiş bulunuyordu. sol cenah~·i):ni gün Sambre,ch·a .. 
Almanların Fransa üzerine tar· nna gelmış olan Fransız kuV\-'·et:le" 

arruzu ac;ağıdaki istikametleri ar· rinden an~:..bi~(ç4kilometre me-• .b'- tı.;; • ,. • 
zetmişti: saf ede ulunuyor. h.t\lbuki sa~ce .. 

Ceman 26 faal vera ihtiyat kol· nah', ~llanbenge (:\foböjf ile Va• 
ordudan mürekkep beş ordu Bel- lanciennes _.(Val::ın i :> cıı) :ıra.:mdd 
çika ve Lüksemburg üzerinde Fran Douai :CDüe)Loiarbuıda,mevzi al• 
saya yürüyeceklerdi. Yani merkezi mış olan wlngiliz kuvvetleriıtfıl 'l;t 
vera mihveri Mozel - Metz - cenahına yetişmek için hemen"u .. 
Thionville müstahkem mevkileri zun bir mesafe katetmek nıecbttri~ 
ile Nied olan gen iş mikyasta bir yetinde bulunuyordu. 
askeri hareket mevzuubahsti. Sol Von Hansen kumandasındaki 
cenahını beşinci ordunun teşkil e- üçüncü ordu ise Mozel nelı1ınfu 
deceği bu muazzam kütleyi hare- GiYet ile Namur arasındaki kısiDİ· 
kat esnasında soldan muhafaza e- nın yedi sekiz kilometre sar~ 
dccek kuvvetler ise kısmen siper!er kadar yaklasrnış bulunmaktay_2.ı. 
içinde yer a1ac:ık altıncı ,·e yeclın· General von Bulov'un v:ui!esı1l_iı
ci ordular olacaktı. . gil iz - Fransız sol ccnahmr imha 

Beş kolordudan müteşekkil olan etmekti. 
altıncı ordu Metzin cenubu şarki· 20 ağustos istihbaratı bir Fran· 
sinde, yedinci ordu da Strasburg sız ordusunun Charleroi'dair'Dni
civarında ve yukarı Ren mıntaka· anta kadar Mozel ile Sambre ara· 
sında yer alacak ve her ikisi de sında mevzi almakta olduğunu 
Ba\•yera Kroprinz'nin kumanda- bildirmekteydi. Diğer taraftan iki 
sında olarak Mozel ve Meurthe kolordudan mürekkep bir kuvve· 
doğru ilerliyerek bu mıntakada t in de Namur ile Gi\'et arasında 
temerküz ettirilmiş olan Fram:ız bulunduğunu bildiriyordu. 
kuvvetlerini hareketten menederek lngilizlerin bulundukları me\~· 
sol cenaha geçme!erine mani ola· !er ise mailim değildi. Kendi ordu
caklardı. Fakat Fransızlar faik sundan maada hareket eden krta
kuv\'etlerle Metz veya Vosj'larda !ara da kumanda eden von Bulov 
mukabil taarruza kalkıştıklan tak zaferi kendi ordusuna rnaletmek 
dirqe Almanlann derhal bundan ctmelile ve ~amurda siperlerin 
kendilerini kurtararak Nied mev· mc\•cudiyctinden istifade ederek 
zilerinin Fransızlar tarafından i· ilk tabire,·i mU\·af fakiyetleri ken
hata edilmelerine mani olmağa di ordusuna kazandırman aklına 
çalışmaları mukarrerdi. koymuş ve muharebe ~eYdamn· 

Yedinci ordu bundan maada bir dan yedi fırka ile bir çok batarya
de yukarı Alsas ve Baden Grand yı geri çekip müstahkem mevkide 
dlik:ıl ığrnın cenup taraflarını Bel- fıtıl .bir vaziyette bırakmıştı. Ku· 
forttan başl ıyacak muhtemel bir · (Lutlen sayfayı çeviriniz) 



640 kilome.ra süra
tinde tayyareler 

Müttefiklere Ameril ... a 
en kuvvetli tayyarelc- ı 

rinden veriyor 
Paris, 12 - Nidin cenubu ~~r 

kisinde oldukça giddetli mu2ac
meler vukubulmu. ve Vojlarda 
topçu ateşi olmuc:tur. 

Her iki taraf bava ltuvvctlcri 
faaliyet göıtermi§tir. 

DENiZLERDE 
Hollandanın 2365 tonluk A

mor vapuru bir mayna çarparak 
batmı§tır. 

Amerikada ?\':ackay radyosu, 
4343 tonll!toluk Yunan Alek. 
sandroı yük gemisinin Atlantik
te tehlikeli bir vaziyette bulundu
ğuna dair bir telsiz alını§hr. 

DANiMARKA OZERINDE 
ALMAN TAYYARELERi 
Danimarka tayyare dafi top!a. 

rt, dün 8!1edcn sonra Slesvig ci
varında Danimarka arazisinden 
g~çen bir Alman tayyaresi üzeri
ne ateş açmıştır. 

AMERIKADAN ALINACAK 
TAYYARELER 

Nevyork Htrald Tribune ga. 
.zetesi muhabiri, mühimmat sev
;ın kontt'ol ofisinin milttefıktere 
''Kurtiss 40" tipi tayyare satıl
::ınasına müsaade etmek kararı 

verdiğini bildiriyor. Bunlar, Bir. 
leıik Amerika ordusunun en sil
ratli avcı tayyareleri olup saatte 
640 kilometre yapmaktadır. 

Nafia vekili tetkik 
seyahatine çıktı 

Nafia vek1ll All Fuat Cebesoy re
!ak&Unc!e sular wnum mlldUril \'e 
hUIU.lll kalem mQdllrG olduğu halde 
dlm akpm Toroa eklpreaUe Ankara· 
ôan Adanaya bareket etmıoUr. Ve· 
JdUD eeyabat1 on gUn kadar dOvam 
edecek va bu müddet zarfmdıı Tannı., 
Konya, lzmtr, Aydın ve havau.inl, 
ziyaret eyllyecektir. 

mandan b1rinci, ikinci ve üçün'di 
orduların 23 ağustosta taarruza 
geçmelerini tensip etmişti. lkinci 
ordu Cbarleroi'nin her iki tarafın
dan Sambrc nehrini geçerek cenu
ba doğru ilcrliyecekti. Sol cenahın 
da ise üçüncü ordu Namur ile Gi
\et (Jive) a...-asında Moze!i zorlı
yarak Fransız cephesinin sa~ ce
llahmdan şarktan garba olmak ü
zere ilerliyecek, diğer taraf tan da 
birinci ordu ikinci ordunun hare
katına 'destek olacak ve kendi sol 
cenahile de Manbergenin şarkına 
doğru ilerliyecekti. Fakat bu ha· 
rekeUer yapılırken ufak bir ted
birsizlik1e bu·unulmuştu. 

Muvaffakiyetin daha §e!"Cfli ol· 
ması için ikinci ordunun yürü~ü 
fazla hızlandınlmıs ve 21 ağustos 
ta ordunun sol cenahı Namur gar
ilmda Fransız kuvvetlerile çarpış· 
mak mecburiyetinde kalmı~ ve bu 
!';arlllŞma iki gün sonra, yani 23 
ağustosta, ordunwı merkezile birin 
ci orduyu işgale başlamıştı. Bu su 
retle geciktirilen ileri harekat bi
rlnci ordunun İngiliz sol cenahını 
yannasma imkftn bırakmıyarak 
Mous ile Ponde, sur Exant ara
sında bu kuvvetlerin heyeti umu
miyesile k~t karfıya gelmesine 
:,;ebebiyet vermişti. 

Diğer taraf tan üçüncü ordunun 
ancak birkaç zayıf keşif kolu Mo
~nehrini geçebilmiş \"e binnetice 
lbeyncl Fransız ordusu ile lnglliz 
i~tı ricat serbestisini elde cde
bilmi~erdi. Beşinci Fransız ordu
su o şekilde ricate muvaffak oldu 
ki 24 $stosta ikinci ve üçüncü 
Alınaiı orduları karşılannda hiç 
bir kuvvet bulamadılar, birinci 
ordu ise ancak ricat eden İngiliz 
piştarlannı iz'aç edebildiler. Al
man ordutannm cenahlarında kafı 
miktarta süvari kıtaatı bulunma
dığından kıskaç manevrasının esa~ 

ohm ihata teşebbüsü daha ilk gün 
lf'rde iflfts etmiş oldu. 

Fransızlara gelince düşman ku\ 
'etleri ile kendi kuvvetleri ara::ın 
da bo~luk tcs' ,ine muvaffak ol
malda, mukabil b"r taarruza g~ 
mek imkanını hazırlamı;] o1du'ar 
Bu suretle 5 eylülde 'uku' ul.,r 
._ Marne muhare~ di}·~ :ınıl:ın 
Fransız taa.."1'uzu birinci Alman 
ordusu ile fldnct Alrron ord ı:unun 
irtibatım k('Stllclc imk.lnmı bah;et 
mic:: oldu. 

Sovqet sulh 
şartları hafif le(,ı l 

f 
Bozcaadada karaya 

ot\lran 

''Çar F erdinand,, 
l'urtul 

Alm 
taz. i 

ya, lsf'e 
elli lfl 

(Ba tıırnfı 1 inci-c) 1 
Bu &au:ıh gelen haberlere göre 

Sovyct Rusya Finlancliyaya b"l
dırdiği sulh "artkrııu han;rclm0

"

tir. Bu cümleden olara': Karelide 
iı:: .d cttıkleri yerl~ri ,.e bilhac~ 
Viborg'u i .. temekten vaz ge~m:ş. 
tiı. Uzun zaman i~in terkini is
tediği Hange üssünün kıs:ı bir 
milddctle kendisine bırakılma~ını 
kabul etmektedir. 

Şimalde Petsamoyu Fintancli
y<ıya bırakmaktadır. Manner. 
h:ıyrn hattı, garp kısmı müstesna 
olmak ilzere Fin kol'trolü altında 
kalacaktır. M~mafih Finler bu 
talepleri de kabule §ayan görmü
yorlar. 
Di~er taraftan Finler ileride 

yeni bir taarruzdan cndi~e edi
yorlar ve Çel:oslovakyanın akıbc. 
tine uğramaktan korkuyorlar. 
MaIUmdur ki, Almanya Südctler 
me:.eksinden dolayz Çekoslovnk
ya ile iptida bir anlaşma yapmış, 
fakat bir müddet sonra bu mem
leketi istila etmişti. Bunun için 
garanti istiyorlar. Bu garantiye 
Şimal devletlerinin iştira!t etme. 
leri lazımdır. 

Helsinki mahafilinde beyan e
dildiğine göre Moskovadaki gö
rüşme sadece bir hudut tashihi 
meselesi değildir. Finlandiyanın 

müttefiklerle ve Almanya ile va. 
ziyeti de mevzuu bahs olmakta • 
dır. Helsinki mahafili, Fin heye
tinin yeni talimat almak üzere 
Helsinkiye gelmesi için müzake. 
renin tatil edilmesini muhtemel 
görüyor. 
MOTTEFIKLERIN YARDIM 

KARARI 
Müttefiklere gelince, Finlandi

yaya daha fazla yardımda bulun· 
mağa karar vermişlerdir. 

İngiliz ve Fransız hükumetle. 
rinin, daha fazla bir yardım ta
lebini isafa a~dc oldukl~rınr ve 
ellerinde bulunan bütün menabii 
kullanarak bu hususta müıtere
ken çahşacaklannr Finllndiya 
hliki\metine bildirdikkri dün A. 
vam kamarasında, Çemberlayn 
tarafından söylenmigtir. 

tıçi mebus Kirwoodun "bu, 
Sovyetlcl:'c karıı harbe girmek ol
maz mı" sualine Çemberlayn 
''daha bu dereceye gel~dik" ce
vabını verrniıtir. 

1§çi mebus Sloan şu auali sor. 
muıtur: 

İngiltere hükumeti Finlindiya· 
ya askeri kıtaat gönderecek 11'.i -
dir? Ve bu takdirde Norveç'in 
bitaraflığını ihlale karar vermi! 
midir? 

Çcmberlayn şu cevapta bulun. 
muıtur: 

•·- Sözlerime bir ~ey ilave e
demem." 

Fakat Finlandiya henüı: rcs· 
men bir yardım talebinde bulun _ 
mamıştır. 

1cabcden nakliyat kolaylığını 
gösterdiği takdirde, müttefikler 
Finl!ndiyaya daha kuvvetli yar
dımda bulunmağa amade olduk -
lannx İsveç'c açıkça anlatmt§lar. 
dır. Fakat İsveç'in vaziyetinde 
bu hususta her hangi bir değişik
lik olduğuna dair hi~ bir haber 
yoktur. 

PETSAMO AÇIKLARINDA 
INGILIZ FiLOSU 

Londra, 12 - Bazı aja.ns ha
berlerine göre, İngiliz harp ıeıni. 

teri Pctsamo açıl:larınd d laş -
maktadır. Afton Blac1rt • tc -
s:ne göre bu r.cmilcr ı:.:r t Y> arc 

Alemdar tahli iyefti 
Ira- y :rınc 0 öntl rildi 

gemisi ve deEtroyc .. de l i et ·~. D rt gli 1 '\ 1!l 

lsveç Harıciye Nazırı, sulh teş .. 
nün foskovadan yanıldığını sof 

MAREŞAL MANNE.RHAY.""'..UN M rrr. ra bı nı ntt:ı k ra ı oturan "U>kholm, 12 (A. A.) - laveç 
GöNDE~D!Cl MO • .:SSfL Bulgar hnndın>h r:a Fcrcünand hıuiciye n:wrı Guntcr, lla\"'8.S a. 
An:sttrdarn, 12 - Finlandiya- \'apuııı bala kurtanlamamıı 'ır. Bu jansı muhabirine qağıdaltl beya-

Pab:ıhlti Cumhuriyet ı;:ızctc:-i ,·a- .... tta bulunmn•tur: da bulunan Prcnı Burbon P<lrm, · k rt ı d · ..... ..., 
puıun kendi \'Csaitilc u u up un .. _ Müzakereye aıirilmek tc-

Mareşal Mannerh<lym tarafı:ıdan li.mnıımuıa geld!ğinl ~rmt~sa da şebbüsünde bulunanlar Sovyeller
bir vaziie ile garp payitahtlanna bu haber tamamc>n aSllsızdır. d.ir. So\'}'et teklifleri :tsvcç hükfı
gönderibniş ve dib Amsterdam- V:ıpurun .kurt'lnlr.ınsı ir,;in ~.cmı metine gönderilm'ı, hllkUmet tc 
dan ceçmi§tir. J>rens Roma, Pa. kurt.arına şirk~lilc yapılan milza- bu teklifleri FinliL:ıcllyaya bildir. 
ris v; Lonclraya gide:ektir. 'terel~r mü rı~: nel'ce .".errl~~inden ~tir. J<'inlfıncliyanrn costu olan 

Stokholmdan haber alr:?dı '1na 1 Alemonr tahllSlyc geml.!ı d~n gece j tsveçin bu şekilde harekot otmesi 
.. t . • i h .. ' A bumdan Bozcaad:n ıı. ha.re C't et. ga•·et tabiidir İS\'C"in So\-yet gorc avassut ışınc S\"CÇ U.4U - • . ,, • " 

· · · · 1 b" 1 mırtı.r. şart.Iannı sakl&nııı.sı için hiçbir ıe-

lfav~ aj3llSJDSll 
auall ııorıxıuıtur: 

·•- üçQncU bit 
tavusuttA bul~ 
b'r teşebhUsto 

m~tının vazıyetı svc: c .rç,: < A!"m r bugün l:.nzıı. ) e:-bc va.. beb mevcut değildJ. BUlkis Fin-
m1 ııltd~ı:l:a. al~raha ~l:bbe.p ~mhu .tm· • .üU racad: " c ı. al k•ut:ırm crıcU • lruıdivalıla.rdan dl!§manl&nnm ne _., .... nm 
la ı~cnın o ı ı ır ı..:.ı .rana s~ - yes ı 1 ~lı~ c.'. ır. dllew'.'ıdliğil.."lli ıuıklamikla fr·J"tÇ hU- lifler'.nin hlltwt;rııı 
hep olm2 ı muhtemelcir. Ç r F ı n tın t • 1 k 1:.ır ) ere küm<>ti re.üttefil: bir millete karşı f'ttik. Fa.knt bun ti 
SOVYETLC'RIN KURDU ~t - ot ır ı .,J ' n°f).lrlorr 1 ıır;.lfar dos~"Ulc bir harekette b-;ılunmuo o- l mcsıni hiçbir .,an'laıı 

Rl .. rlN. IIOKO~U:Tl" .. ol "u u anl ı'Mı,.t•r. \'u .ırda '.(:500 lurdn.,. alk.,. 
.AZASI ton mal .... rdn·. Ayr. ... :ı ~o.~u da 

bulıınm'.ıldadır. Ynpurun chrl..'Iliz-
Stokholm, 11 (A.A.) - ~u. deki a ente .. .ine gelen eon h 1l.ıero 

nastan Aftonbladet gaı:etcsıne göre, Çar Fcrdına..-ıd aym 8 inci 
bildirildiğine göre, Finlandiya ~Unü rrnıuıımızdan 1skenderiycye 
Halk HükOmeti Reisi Kuusinen hareket otmiı;:tir. Vapur Çanr.kka. 
ile bu hükumetin diğer azası le boğa::ı;•ndan çıkar cıkmaz fırtrna 
Finlfuıdiya ile sulh müzal:creleri- \"0 kar üpislııc ya.kala~. kap • 
ne baıiayan Sovyet hükumetinin t:ın .secc kka.ra.nlığınkda ~nilnllturtgö • 
h , . . k" "kl . ronuycrc vaııuru arava o -
attı harea:etinı ten ıt etti enn- mu~tur Çar Ferdina.nd kt'ndi kcn. 

den dolayı Sovyet hükumeti ta. dini ku.rtarmnk icln iki giln çalı.ş
rafından tevkif edilmiıtir. nıışs:ı da mumftnk olamam.ıştır. 
lTALYAN AJANSINA CönE Kurtınn.:ı ü:inin ~ç olacağı talı· 

(Baıtarafı 1 incide) 
Ribentrop dOn Muaolinl vo kont 

Çiano ile de tekrar görüpılif, pa.. 
pa tara.t:mdan kabul olwunqtur. 

VAZIYET min cd"lmektedir. 
Papan1n yanından 
çıkarkeo •• 

Stokholm, 12 (A.A.) - Ste
fani ajansının hususi muhabiri, 
Fin - Ruı milzakerclerinin vazi. 
yeti hakkında apğrdaki malQma
tr ·vermektedir: 

Hclainlri hükumeti ile Marepl 
Mannerhaym. Rusyanm sulh 
şartlannı öğrenmiılerdir. Çünkü 
Finlindiyanın murahbaıları Vo • 
rotilof kendilerine bu şartların 
metnini tevdi eder etmez derhal 
Helıinkiye dönmü§lerdir. 

Yalnız Moakovada Fin murah
haslarile gı>rüımek fırsatını bu
lan ecnebt diplomatları yani 1s. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

Bugünkü semplon cksoresi Av
-rupada hüküm Bilren §lddetli kıt 
yllzili:ıden ancak Uç en.at gecllmıe 
ile gelebilmiştir. 

Trenin yolculan arasmda Al. 
man tUtüncillerlnden ild fabrika
tör de vardır. Bunlar, memleketi
mizden evvel Bulgar piyasalarile 
temf!s ctnıiş!cr, ancak lıarm:ınlan
na lüzumlu olan Türk tUtUnlcri.nj 
tedarik i~in burnda tema.'llar yap. 
mağr karariaı;tJrmrılaniır. 

Papa, Alman ummı lıuaual kU
tüphaıı~sinde kabul et.m.bJ, kendi -
aile bir mildd.et ıörfilmllştUr. 

Von Ribent.rop Papa ta.raf'mdan 
kabul edildikten aonra çıkarken il. 
ıeriue fenalık plmiş ve baygmlık 
geçirmiştir. Papalık mllsteşaruu 

li.yaretten evvel bir müddet isti -
rahat etmiştir. 

Papan1n ihtarlari 
Vatlkanm yilklek fi8]ısiyetlerin

den blri, Hava.s ajansı mllmesslll
ne şu beyanatta bulunmuştur: 

\'ec ve Amerika sefirleri milıake- POLJSTE: 
rel~rin neticesi hakkında nikbin- ınıııa-ıı ını'1tlWUJllllUmruıU 

"- Alman diplomasıst şefinin 
papa tara!mdan kabulU, Alman • 
ranm kat't a.rztmU fiıierlne vaki 
olmuştur. Bu zl}'arct:, Atmanyuı.m, 
ka.tolik killaeefne karşı olan vazi
yetinde ve Vatibnm, Alman~ 
1d me7Alime k&l"!lt olan protesto -
lannda herhangi blr de~ikllk 

lik izhar etmektedirler. 
Rusyanın Hangodan vazge

çecc:ği ve Hango ile Aland ada. 
Jarı arasındaki kü~ük edalarla 
iktifa ettiği anla§ılmaktadır. Bu 
hal müzakerelerin milsbet bir· 
ueti~e vereceğine bir delil adde
dilmel<tedi. Fakat sulh prtlan 
kati mahiyettedir. Rusya bu nok. 
tada milnakap kabul etmemekte
dir. Finlerin, bazı haberlere göre 
bu gartları 36 saat içinde kab-ıl 
veya reddetmeleri lazımdır. 
İ)i ha.bcr alan bir menbadan 

öğrenildiğine göre bidayette Rus
ya ile mllsalı:ereye başlanmasma 

muhalif ola.ıı marepl Maıuıerhayıq 
nihayet Fin bUkumctinin noktai
naurmı kabule mecbur olmuştur. 
ÇUnkn resmi bir Fraıımz - 1ngiliz 
men bamdruı HelsWtl hllktllnetine 
bu ilri devletin altı aydan evvel 
1',irJ&.ndiyaya müessir bir yardmı.
da bnlune.mıyacaklarr, Petsamo 
yoluyla askeri bir mücl:ıhale)·e im. 
kan bulunınadığı ve yardımın an
cak Murmanak yoma yapılabilece
ği bildirilm~ı;Ur .. , 

(Harp vaziyetine dair haberlC1' 
3 ÜftCÜ sayfamızda dır.) 

Denize topçu abıları 
BugUn akoa.ma kadar ZeyUnbumu 

ııahlllertnden denize doğru topçu a. 
U§lan yapıla.cağuıdan deniz vaaıta
larmm çok a~ıkta.ıı geçmeleri alAka
darlara blldlrllnılı;ıUr. 

Karmanyolacılar bir 
fırıncıyı soydular 

Takmndc Dlmltrtnln fınnında Uz- manıuıt tuıunmun ct.mn. Fon Ri. 
g4.htılrhk yapan Hrbto ııdmdA b!r be!ıtrop, bu zfya.roU yapmakla,~ 
genç CV\'clkt gece gUıılUk trrm ham· ı palık makamma k&J1t blr bUrmet: 
1atI cılaJl 160 lirayı alarak cnlne dö- eseri göstermek Lstenüo ve papa 
nerken Galatada LQ1ecl hendekte Bo- bu fırsattan bilistifade. hali haztr 
caall BOlta4fmda iki kanı:ıanyolaemm vaziyetin ieab ettirdiği ihtarlarda 
teca.vtıznne uğnyarak yere yuvarlan- bulunmuştur .• , 
nuş ve cebindeki 160 lirayı alan kar· Resrnl tebliğ 
manyolacılar<la.n hayli da dayak ye. Romada İtalyan • Alman müza-
ınl§Ur. Hldi&c)1 t.a.hkJk eden Eınnl- kereleri neticesinde apğrd.ü1 t.eb. 
yot fklnct §Ube mUdUrlllğQ on ı:ııat i- Uğ DefSredilmivtir: 
çlndc ltarmanyolacılan ;:.-altalamafa Musolini, Alman harici~ D.Uirt 
mu .... atfak olmu§t1Jr. Bunlar ııa.bıkalı fon Ribentropu kont Ç1&no ve Al. 
aoygunculardaı:ı Dursun .All ne arka· man büyük elçisi olduğu halde ka
dqı Sadıktır. Sadık Tophanede giz. bul et:nlljtir. 
ıendlğl 1Jir evde, DW11UD Ali de kaç- B1r buçuk saat sUren milli.kat 
mak lçln blndlği Dumlupınar "'apunı- samimi olmU1tur. Muolinl ,.e .Al
nun anbarmda yakalanmı11tlr. Bug11D man hariciye ll&IUI eı:ıternaayonal 
adliyeye vertlecekJcrdir. v,a.zi~·eU tetkik et.mliler ve arala • 

Bu sabahki otobü8 -
tramvay çarpışması 

Bu aa.bah aaat doln!m oıı kala Ka. 
rakllydo 3048 numaralı Beyazıt • I<ur 
tulu§ otobU!U Bankalara geldiği 11ıra
da karşıdan ıeıcn iklncl mevki bir 
tram\'llY arabamna çıırp:ırak an kuı· 
nn hll.l!ara uğram.ı§, bu yüzden seyri. 
eder gUçleşmı,, yol 15 dakika ı.aclar 
kapalı kalrı:ıııtır. 

Sakat bir adam Şirket 
vapurundan denize 

düştü 

rmdald konuşma İtalya ile Atman. 
:ra ara.anıda milnaldt ittifak paktı 
ve diğer anlaşmalarm m.ııiyeti ve 
çerçevesi 1-wlndc cereyan etmiştir.,, 

H1tlerle ~rOıme 
Alman haberlere göre, von Ri

bontrop pazar gUnU akga.nu ile 
puartesi aa.b&hJ Hitlerle blrkag 
telefon muhaveresi yııpmıştır. Ri. 
barıtropun wstycttekl tebeddWlt 
!berine llitlerden bur talimat aL 
mü ihtiyacmda kaldığı anl~ıl
makt.a.dir. 

Şeker sakhyan 2 bakkal ikişer 
sene sürgüne mahkUm oldu 

Bu sabah aaat O dil üıküdardan 
köprüye gelen ŞlrkeU hayrlyerılıı 

63 numaralı vapuru Knkule6i Mçık
larından geı;erkcn ayağı aııkat ort.a 
y~lı bir adam denize dU§mU•" yolcu
lı rm feryndr tızcr:lne vapur durdurul· 
mUftur. 1nd1rllen eandal bir mllddet 
aramadan sonra kaza.?.edeyl b.ı,yguı 

bir halde kurtamuıtır. Kuazodenln 
hllviyetl nnlaşılamamııtır. Tcd4vl al· 
tına aıınmqtır. 

Ara bu'ma gayretleri 
Diğer taraftan alman haberlıere 

göre Alınan hariciyo n3.Zll'ı Roma
d&n ayrı)dıJttan eonra bora.berinde 
gelen delegelerden bir ıaı.m.ı iktı
sadl müzakereler için Romada kal. 
nuet.ır. Bwılann bilb.ama kömür 
meselesini g6~erl za.nnediU. 
yor. 

Almanya, tt.aıya - Sovyet Rusya 
a.nl~Mmı temine çalJir.yor ve 
So~et RWl:o.'adaıı ltalya yolile de 
\ptHai madde almağı dUrUnUyor. 
Alman ıeflrf, Hariciye nazırmı 
tcş}i ettikten sonra doğrııca Sov
yet sefaretino gltD'ıiftir. 

<Battarafı ı bırlde) 
tenmemı,ur, yalnız bu tebliğin bazı 
tereddUUert ortadan kaldırmak içtıı 

,eker sakladığı ve pahalı olarak sat
tıkla.n haber &lmmtf, bunlar mOdde. 
tumuml ~rafından ınUll ko:ıınma 

yapıldığı anla§ılmakta:!ır. - kanununun 32 lncl tnaddnl:ıc mu?ıa-
Du sabahki gazcteıcr<kn biri bu 

tobllğ Uzerlno Sefcı-oğlu ,.e Liyon -
Mclba çll<olta fabrikası M.kkındakl 

tııh' lkatm d!\ durdunıldu~nu yaz. 
mç;tır. Fu h:ı't:cr tam men y:ınlı~tır. 

Teb"lt perokencle eekcr satan bak
kn1lar \"c ı Ut;Ul< n! içindir. BUyUl' 
r; 't r ohl:ırı d po cd•n fabrikalar 
ve mUcueıeler hakkında. tahkikaa 
eskiai clbl dev:ım e:llleccktir. 

1 k mahkümıvet 
Krr, hlr 1 t - K•r, .. hlrd" 5 b3l'k,lm 

lif l:Jırekct ctUkl rlndcn dolayı ceza 
mah'.cm .:ıiııe l'erU:nl~l rı.;tr. 

?ı.luhal.cm n tıccs n ie ikisi mıııı 

korunma kaııununun e9 uncu madde
eina g5re be,cr ytız llrıı. ağır pııra ce
za.sına ve Çorum ilo Amı::ıyaya lklfer 
ııene nefyedilme~ mıı.bl;Cıa olmu~

lsrdır. Dı~cr Ur; b ki 1 l' r "t rt
mtıtir. 

(t!<tı•:ıt ~t mnln n\IUI lconmma 
ı •. mtın· ııun t tbi'::ıttrıa d lr b<'y:m:ı
lı" il lııd ... ıyraııu,rt!lclır.) 

Fransa ve 1talyadan 
dönen tacirlerimiz 

Blr mlldclett.enberl I!'raru:a ve ltal
yada buJunan ft!ıallt taclrlorfmlzdsı 
bir kıemr bugUckU konvnnslyo::ıcl tre
nlle d6nmu~uır. 

Bunların ver11klerı ıUthata {OOr'e. 

ıerek Fra.ımz, gerek ıtaı ... an !ıı.brtı.n· 
la.rr, bütUl'l lth!..11t 1bt1yo.cmı~1' mil· 
blm bir kı mıru kmı. bir zaronndn 

ı muı r . 

Pnr·s mahsf'ılinc göre neşrrdi • 
len tebl ğ le)"ahati &ydmlatm&mlf
br. 

"Nıbai ve mute4il sullı 
teki tıen 
lngtliz ps«cler!.rıin eldıklan 

mal:\mat.a glSrtıyw: fon RlbeDtrop 
Ameri1.a hariciye mUst.t: :m Ro-. 
maya c:fönmi3den evvel Alnuınvanın 

l'ııis bir a.&kerl f.aa?TUZA ba~lama,. 
1nn )'np<>r•a) "n"h~i \' mutedil 
sı ' l klifl,. iri'' lı ?.lr l m.'\k üz rC' 
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f)e)• - laot - Yaa.nı &. 8-ılt 
•e lll~ ye kardeti cüzamdan krutulmuıtuk, 
L._ "idı •--r hakiakt ''ld"..... ·· ·· ... "Clf ~ unın en o ugunu ogre· 
carıbatun bulutlandı. 

Bir Fin aşkı 
toı-.... geçiy~~.~ok e.rarıı bir filemi gibi gözlerimden geçiyor .. 
·"'e~--ı-· Etratmmda Bwl.ar acal hasta bir mWlayyi· 

Yazan: Andre G. BDok 
ffte~"· AyaJı.8f:,8!_~· oUar, lenin yarattı~ı evham mı, yoksa Lo't'lııa Kctfnen, Mikkell'nin en 

b er 11. ...... _ -.uuıza Mn - tak 
~ ~Ô:dan kanadlı yı- hakikaten var olan bir ·ım şey· güzP.J kızlarından biriydi. 

ı,,_llht~ e &\lzUiüyor, a • !er mi? Babası lrio Ketinen bu havali-
to~ di§ı kuglann gagala- Dönüşümüzün hasretli vakaları nin zengin ve bUyük çiftlik sahibi 

. llir t .. ~ andıran diş. gözlerimde toplandı. Pelinu ıle kar ol.muıı bir köylüstlydil. Ve o da kı
~ bir ı.-:_"'lUta kaplana çok . .. . 1 zını memleketin iyi ailelerinden 
~ ot~~an Yllınurtalan- deşı uzennde dev adamın verdığı birinin oğlu ile evlendirmek isti. 
lllttÇka U§, bir tavuk şef- ılılcm tesirim görmek için tam üç yordu. 

ot beni Yatıyor. Fakat bU- haf ta HindLtanda kalmı~tık. Dön l<"'inlandiya. tamamlle bir köylil 
· hıç de alüadar mek isticali ıçerisinde bu kalışıma memleketidir ve gcıyet demokrat; 

L_ fi__ beb T d .. ·· 1 Ur. Bumda a§ağı t.:ıbakayı topııw. 
.._~~rine çıktığım a- ~. • 1 acın lay aslru ~oz.um e i§çileri ve orbl tabakayı zengin ol-

\ Gı 8t.ı~.ı- hısan1 besllycn gonnek ve bu suretle ke.'1-iımın de muş köyltiler ve Ust tabakayı da 
ib •e "dJ:l bana ds bir cüzamdan kurtulmuş olduğuma bu köylillcr.:.n iyi t.aru:il görmUş ve 
la~Clıdabetııı<tinıd61d bu de. tamamile inanmak saa:i~ni tat· yüksek tahsil gördükten sonra 
"'let tllr Ketırdi,. Bu tebcd. maktı cumhuriyetin askeri veya sivil en 

ltı tcfıılri nıUmkün · . . yilkaek makamlarına kadar ytik -
ll!ç, umulmıyacak bır tesır yap eclmiş olan çocukları te.skll eder-

~~U~·e:4~ra rııhuııu ya • U. Gerek Pelinu gerekse kardt>Şi ler. 
l~l &a..tl.. kurtuldular, venıden doğdular, in· Lovisa frtn bir koca ~ek is. 'Ilı elin-l • •u mera.km vU- J -.. ~,..... 
. ~lc!diıı."en blriainfn i!razı sanlığa geri dörıdü!er. Hintli kız· tediği sıralarda b:ıb:ı. Kctincn, 
11.~ltıeJc ~I en flz.! ·olojlstl . destan ve masal olan eski güzelli· k~di e\'lerine. sık sık ?elerek Lo-
"""'~ il bu ~ ır . . , . v.sanm annesıni tcdavJ eden dok-

t,}1•ı:ıd:: bir ~o.:meıı~~ ğıru de kazandı .. Onıan yurtların. tor lııkh1Bti beğeıuniştı. Genç 
·~t~ ~Ulerck lcirne ak. da ve yuvalarında bıraktık, \'ah~ı doktor Ketinenlerin evinde Lovisa· 
»~ tll'daın da bana: mmtakalardan çıktık, Bombayı dan gayri blitün aile halkı tara -
~ ~llb~ gözlerine anr. bulduk.. fınde.n gayet bü~lik bir dostlukla 
~.'11 ~ ı..•.,..ı,~ak kör olunsun? Bütün bu garip hadiseleri bir karşılnnıyordu. hızmm doktora i. 
ı ~ ....... ,,"!, _ . ~ '. , yi muamele etmediğini güren Ke-
tlııı Uılf~ ' ruya deyıp geçmegı \C unutmayı tinen baba b1r gUn kızın:ı: 

~~b hlsJcrt aöqdllrdU· çok istiyon.nn. Fakat ortada bir de _ Lovl.sa, demic:ti. Senin dok-
• lçel"'.ı:rı da aöndUrUyor, hakikat var! Çok acı ve çok unu· tor 1nkivist'c ka~ı~ dahıı nuik 

~ ~1inl§~ .. kanşan bu au, tul""""" bı'r hakikat: Karımın ölü· davranmanı ist1"orum. ÇilnkU o vı.1q h....._ ..... macera zevki- ....... ".J 

~"-~~&ene vahşiler a- mü.. kısa bir zaman sonra senin kocan 
<.~ en, ı:ncdeni:>·ct _ Magaraoa ay~ndin tavana olacak! 
-<rı!J "'il~ Uzakta tan • ledl,.. haki Ve o zaman geJ>t lu•: 

• ~ 6tdu yap asılı Duhllnm söy 6 1 acı - - Baba, ben daha on yedi yn-
4 l!ı .. 'e ~l'd rdil, beni sakin- kati ilk medeniyet merkezine uğra· şrndayım ve hcnUz ovlenmek iste
.~ taı.. lltiııı tunun, hemcins- dığım gün çektiğim bir telgrafla miyorum. 
'·~ .... ~lknıtlb.1lr11 . . --'-tl " -ıı: somııtc:tum. Gelen cevap bu ışın Cevabını \'cııu.g ı._ aal'1!Uirn Yordum. -:ıı Fin .~ · d Jml Iduk ~ "''1de ı.~~ın hartkuJAde hakikat olduğunu söyledi. Demek · ı~ndıya a genç ar o · 
.IQ~ot ...._bir ça bUyUk bir bUrrlyetten lstl!ade 
'~' lrra a.Lmerak u - dönüşte ~gili karımı bir daha ederler. HP-m bunun lçin, hem de 'ı..; ~ ltı-- • "-'!&ya hiçbir 

)ı,:'llıtq ~ıun gönnu göremiyeceğim.. zamanın nasıl olsa kendisine yar· 
;_~b ... blrakt.ı.ı___ yorum. r:.-Ierim ya"'andı. Baıınnı vapu dmıcı olaca,ı;...,dan emtn bulunduğu "a~·et"Qllıl daıı~ın has. U\U. ~ :ıı ,, ... 
tııav olllıa ~ılası var. run nemli tahtalarına dayayarak için baba Ketlnen kızma karşı ıs. 

~
1 ren~ı·n? b .. ıtti. Gökyuzu·· ••• b" rnruk gı'b·ı agyladım rarda bulunmamıştı. 

''" ır ~- ·• Bu sözlerden sonra Lovisa doğ-la......... 
1 iordüg;urn·· uz" va· k ld d - k·t k nar ıı.~···•tıdan Başımı a ır ıgırn va ı e • nı bahçeye çıkmıştı. 

'~k y Yıliardanberi lan yırtılmağa başlamış bir bulut Ben 0 zamanlarda köytln kena -
llıq lara k a~aınış bir gcmı· yığınının arasından hilfilin uçlan nnda, Ketinenin çütliğine bitişik 

\>:~~1~1 bird~?_ab~ dayanan en görünmeğe başlamıştı. Bana yeni olan küçük bir evde oturuyordum. 
"'\il r1ı,_ '"'' ıre tekrar go'"r· keder d 1 Penceremden onlann bahçesi gö . 

b "'""<lrdı· ve sakin bir hayatın o u rUnUyordu. Ve işte o gtln penoe-
~ ~llıiye gı uzun hayret rahatını vaadeden bir hilfil.. remden genç Lovisa ile bahçı-

\ıd"'acli btır n hır haykın~ !ır· Vapur Hint denizini hfil~ keskin vanlan AntU Erkko arasında ge-
~: llyı tanınµştı ba· hışırtıyla yarıyor. Artık yeni bir çen muhavereyi isittim. 

S ~ ıp, ~ ' ufka doğru ilerliyoruz_ Mazi ya· Genç kız bahçeye çıknr çıkmaz 
<le •~ ' laıudı onun yıı.ııına gelml.' ve: 1~ "<lllıdı ?Uz de~il \.aŞ yavaş unutulacak- _ DUşUn AntU, demişti. Ba -

'~ <ld Ilı Orrrıa flız? Burası kay- Hayatta mukadder o'an en bü· bam beni doktor !nkivist ile ev-
ı ~lltn h~ deği) mi? yük saadet unutmak değil midir? lendJrmek istediğini söyledi. 
~ıı.. ~tinde k Yardı. Burawı n / T T / - Peki, sen ne ccvab verdin? 

~-..ıı~ \'e b· ~rkunç bir gece - Ben de babama ovlenccclı 
tq. '~~~rar,. .. ır.ıbırırnjzi kay· yaşta olm:ıdığrmı söylediın. 

"'Ula -•&12 onnand Ve bunu söylt'rli'<ten Mnm 
bı~ da S(! ,. • ı.. lahçcde hnidkntcn bir çocuk gibı 

ııa}· dondu· ' 10cınıizi 11nıa· ou·· n Ve ·Yarırı >ymyP.rak ondan u:ı:akı~mıştı. 
~ <iı dett· • l\ctinen baba do.imn şehre gi. 

.. (}l'nıa 1 <lrttk jerdi Ya ielerl olurdu, yahut g1. 
ita~ lldan g{ije güle 1· ercu•• me ku•• ııı· yat '!er kahvede otururdu. Lovi:ıanlD i~~ar kabnÇtktınız. Bu· anncsj biltUn gün odasında bir ae-

ıı. estnc rahatça Satış yerı . dirdc yatar ve ı.skambil ka~arııe 
ttla.. .. • falına bakardı. Yanında da dalına 
q\>!.·~ • • VAKll KITAPEVl fakir bir akraba kadın bulunurdu 
l'a <İ<>ğr: ~~ satırlanru Al· .Lovisa ile kimse meşgul olmaz· 

tı~- ~ '-1'1\:n b' 1-1 O kitaplık bırıocı ser dJ. O:lUn içtn genç kız pek sıkılır 
. 'tttı: Yctzıyorun:r vapuru..91 Ye bahçeye giderek AntU Erkko 

\it ~~.bir gece._ .. Kara!'· Numara Kurı. ne konuşurdu. 
~j1~ı .. Vapu .... ~int denizi 1 Safo l()(J Bah~ıın yirmi Uç yn.şmda, l~ 
tib~ erlllıi§kı.uı Pervane:ıı 2 AıJe Çemberi 100 güzel bir delikanlıydı. J<•o]ı:at bası. 

~l>t 1 Sen \>• Urşunu yarı· 1 3 rıcaret, Banka. 75 bir rençberdi. BUyilk bir zekflya 
tıı ... -'.'- a,.ı. ,.; tnad nı malik değildi. 
, :'% ~ır l't"'·•· e bir ses Borsa Ben kısa bir :r.aman içinde genç 
rı. tıclıT\ ~ ·~ı b·ır ~,. • Devlet ve "-tı·ıı:' 7"' uı u ed ısa "<etjlld I' uvndüğ" ~IJT ('• .. LQ a.J V krzın hfÇ köt • ilk dil§ nD1 CD • 

1 
~1>..., •• e ~ bir u andanbcri 5 Sosyalizm 75 1 dece can mkrntrıımdan bu deli.kan. 
t()~-q· Ay 1Y<lınıık bile l 6 J. Rasın külliyat! 1 75 ı Jrvla konuştuğunu anlamıştım. 
~ ~Ce'· ancak sabah 7 lı:ıçı sınıfı ihtilili 60 1 Bıtlbukl Antti bu basit köy ÇOCUb'1l 

tr._ ·~n "'· Yıld : ·~ •'Netti,. Bine, yani bavanma (ışık ~r Sonra s U:lar kısa biı 1 g Ruhi hayatta ı~şuw 60 .; · 
ile ~n y.ı._ ıcaıc ve b . g lsfahana doğru 100 olmuııtu. Ona: 
~ vlll"tl ""il Sil..r.ı. .uh. arlı I - Mlnun Perhonen ..• 

" ar aJtı~UJtledı~ı ka· 10 J. Rasin kUlliyatı ll 7~ Yani ''benim kelebeğim" diyor-

·
er b·ı . . a kaybo!du Bu !erinın fjyatı 79~ kuru~. du. • 

~ tıb 20 HattA ben bu hali farkedlncc 
d ~ ltirıi ur. Hepsini alanlara % bunu genç kıza söyledim ve tehli· 

)~ı:; .. CQ._. 
11 arkasından >kanto yapılu. 2J6 kuruşu keli bir oyun yaptığtllı ona aniat-

tt. Sirtı.~ k~~ dolaşan •eşin alındıktan sonra kalan mak istedim: 
ı-. l ~ arına Çt· 1 llra~n ayda birer lira öden. _ N~ıl oyun! dedi. Ben ne yn-

·~_"torı.ını ile Yal Pk Ur.erP. dört taksite bağla- p""'nım• niçin Antti ile konuflll1• "'~ t .. l!' nııım •.1v 

~l) ha tndistanda ıır . yacalnnt1'tm ! 
~t bir tf1 Dedi. 

}'a Gllldüm. Xızdıt 

- su de babam gibtafniz. dedi. 
O tnkiviat beni seviyor zaıınedl • 
yor, slz de Anttı bana fışık diye 
tutturdwıuz. 
Yazın sonlarına doğru Ketlnen 

kızma: 
••- Loviaa, mademki evlemnek 

istemiyorsun, seni Hels!nklye gön. 
dermeğe karar verdim. O .. 
radıı ilnlversltcde tahsiline devem 
edersin! Bu §eY hoşuna cf.cllypr 
mu?,, dedi. Bu ııözil duyan genç 
kız da: 

•·- Oh elbette baba! •• ,, 
Diye bağırmıştı. 
Halbuki bu haberi Lşitlnce hah -

çıvanm suratı asıldı. O zaman 
genç krz: 

- AntU, <ledi. Sen de Helstn
klye git ve hayatta muvaffak ol. 
mak için bir tecrübe yapını!} olur
eun ! 

Bu ısureUe sonbaharda lklsl de 
Mikkellyf terkettiler. Genç kız bir. 
kaç gün dn.ha evvel birinci sınıf 
bir kompartımanda ve bir ekspre_s. 
le Helsinldye gitti. AntU birkaç 
giln sonra b'r konvanıılyonelin il
çUncU mevki kompartmıanındıı. 
Mlkkeliden uznklaşt.t. 

fkJ ay sonra ben de Helslnldye 
gittim. Milli kUtilphanede i§hnc 
rar.ıyacak bazı VCllaik bulmak isti. 
yordum. 

Bana ~. değişmle gelen Lo\188 
Uo cöriltt.U.aı. O art.ık daha u ne
şeli, daha ciddi. T:uı:ıamlle entciJ
leklUeJ bir hayata dalmış gibiydi. 
Halbuki Mikkelideyken ben onun 
böyle ~lablleccğfnl zannetmiyor· 
dum. 

- Evet, diye ceva.b verdi. Ben 
bayata yalnız §imdi gözlerlmJ aç. 
tnn gibi geliyor. Öğrenilecek o ka. 
dar çok enteresan şeyler varmış 
ld ! .. Ben ise Mikkelide .•• 

Ve eliyle o zamankJ kendini ne
kadar istihkar ettiğini gösteren bir 
işaret yaptı. 

- E, AntU Er.kko ne yapıyor? 
Diye sordum. 
- O, Helsinki civannda olan 

Grankulı.nda odunculuk ediyor. 
- S.12 onu görüyor musunuz? 
- Arada blr.- Çok ügUk\lr UD tah· 

1111 ediyorum. Ve y&lnız J§imi dU§UııU
yoı-um. 

Erteıd gUıı. Ulkkeliye dônmU§tUm. 
Ve Lovlııaa.uı aııne ve baba.ama kız. 
ıar.ını ly1 aüıhattc ve ill va.zJyette 
burdl..ğ .. mU lılld.irilim. o sene, noeı 

tatlllerllıde ı;ı::nc kız HeJsinklde kal. 
~ :1. az tau1.cu11.ıe cill gcımc\11. l 'nle· 
oclerJen mtitc§eAfitl bır gı'Upla lsvec;:e 
glLtiler. ilen ı1e oütUn yaz lımıtnw.ra• 
.w+ ıc;.uıce uola..:,ılun. 

Ertesi ııcnc, noe1 yorlularma doğru 
oeıı rnom eket.ımı.ı duıunek Uzere i~le· 
riın! bhlıiyocdum. Malwaduu yortu. 
ıardan S-Onta 1' l.ut(indıyay1 bUııl>Utün 

teckelmeKtl. Noele doğru Loviıı& da 
At.kkellyc jtcldi ve \lana o glln de be• 

nluı evime gelcre&i beni uya.ret etU 
ve bana uzwı ıwıdıya Helııl.ııktden 

..ıeralcrinc.o.ı, hayatuı'1&n baluietU ve 
uiNcnblre: 

- liillyor musuııuz dedi. Erkko 
oerbad bir hnlje. 

- Nesi var? 
- O lieıs.uklde muvattak olama• 

J1 o §c.blr na.}ı:ı.tuıa .-o.e yııı:atılınamı§ 
olan bir köy eocuğu. Hc.lalnkiı.le dur· 
uıauan iı;~ sarAO§ oluyor, Ve bUtuıı 1§ 

• orllıden atıııyordı.ı. Sonra da.
- E sonra dal_ .. 
- Benını de canımı aıkıyor •. meğer 

sJziıı hakkınız varilll§! Ba§ıma belA 
,,esildi, beni tclıdit ediyor? 
YapUğım b!r hareket Uzerine: 
- Aman dedi rica ederim bu me

seleden babama bahsctmeyin1z. O da 
noel taUllerlnl burada geçirecek bir 
1§ çıkmasın ba~ımıza. .. 

O zamanlar nocl yortut&n FlD-
tAndlyada bllyUk bir ne§e lçlnde ge· 
çer dl. 

Ketlnenlerln evinde bQyük bir noel 
ağacı yaptılar ve bir çok daveUUort 
oldu. Bunlann arasında ben do bulun· 
ı.lum. 

Oralarda. k&.wm.Ua&Di bqlu&ııcm-

PEK ACI JSlR OLV1\1 
lhUyat Albay 

TahslD Yurdaku. 
ıun kw, lkl nu. 
maralı Dlkime\1 
terzi kuırm Anılrl 

Sellhaddln ve ı 

No. lu Dikime\ i 
terzi kısım tıml

rt Necmeddln Yur
dakul'un k11rdr.". 
lerl KandllU K•z 
Ll.ııeat talebelerin. 
den 

NiHAL YURDı'ı.~UL 

mllptclA oldugu amansız be.stalıktan 

kurtulamıynrak 11 mart 9-10 pazarte. 
ıd gecesi saat S de bayata ebediyen 
gözlerini kapaıru~, &!lesini ve kendi· 
elnl tanıyanları büyük acılar içinde 
lnrakm~tll'. 

f'..enu:esl, dlln ~ğleden ıııon.ra k&ldı. 
rılarak Eclirnekapı Şehltllğllıe defne. 
tlılml:>tlr. Genç N1hnle rahmet diler, 
kederdlde ant.sine ınıbrr temenıı.l e
deriz.. 

da gece saat 3 te ~tar. 
O gtln herkes bııhçcye c;:ıkarak kar

dan atl&ralar yaptı. 
Doktor lnklvlst bu bebekleri ynp

mrıkta büyük bir mııliaret göaterdl. 
llirincl bcykell Lovlsayn, lklnclslnJ 
kendiııe benz.elU. 

Davetliler el çırpıyorlar: 

- l;te pamuk pren.seale, preııai dl. 
yorlard.ı. 1k1sl de hek.iuı oldular-

0 gUn orada bulwuı.n. fa.ltat mut· 
takta diı'.;cr hi.Zmclktirlarla beraber 
oturan Anttı Erkko mutfak ka.pıam. 
dan bun14rı ııcyıetml;U. lçimizden bl
rt: 

- Ne iUzel blr c,;Ut olacaklar! 
Dedtel zaman tıırdenblre mtmı 

~ve hiddeUe h~daD içeri &irdl: 
BUUla gUn Doel ııeoe tglDde geçU. 

DaveUUer lçlnde kq. erkek birçok 
talebe vardı. Ve nll§Cleri hakikat.en 
pek ho§tu. Ancak on ikiye dogru dl. 
ter daveU.Uerlc beraber evden çıkt.ık. 

LoviA bUtUo gece doktor lııklviıt.o 
fazla UWat et.mit onunla çok mqgul 
oımuotu. Bunu babaaı da tarkettıgi 
için çok memnundu. nı.z bUtUo miBa· 
firler gece evlerimize dönerken dok· 
tor lnklvlst biraz daha uzun mUddet 
orada kalmak latcr görUnUyortlu. 

Fakat bunu yapamadığı lçln genç 
kıza: 

- Göle kadar gidelim mi? d.lye 
tekli! etU ve o da: 

- E\•ct dedi. ProteaörQ evine ka
dar !;ÖtUrcllm. 

Onlardan kapımın önUnde ayrıldı. 

ğun zaman: 
- l;te diye d~UoUyordum artık 

ya.kında, O\'lcneccklerdlr. 
1''akat odama girdiğim vakit b1rde.ıı· 

biTe AntU Erkko aklıma a;eldi ve: 
- Allah vere de onla.rm tek 

ba§lanna ~ol~tıklıırmı görmese diye 
dll§tlndUm. 

Çok gillmcktcn çok yemekten, çok 
içınektcı:ı yorgıu dum. Hemencecik 
uyudum. Erte&i a:lbah d:ıha gllneş doğ 
madan uyandım. Yaııl sabahın dolcu· 
~uaa doğru". Daha kataın ağırdı. Blr 
az kendtrnc gelmek için kırlara çıkıp 
gczmeğe karar verdim • 
Dl§ansı pek aoğukt.u. Geceden de 

daha soğuk.. Herhalde derece aıtır

dan aşag-t yirmi beşi gec;:mlş olacaktı. 
ı~etllıenln e\inden. bWm eve gelen 

dar yoldan gcçc:ken Uç iri çam a~ . 
cma sırt vcrml§ Uç kar bebcl' na.za
n dlkkaUml celbetti: 

- Hele.. bele dedim demek bura
ya da bebek yapmışları 

Ve kar acıamıııra yaklaştığım va· 
kit lıayreUe: 

- Gene doktorla Loviaa! dedim. 
OçUncU bebek de bana Anttiye ben
üyor gibi göründU . 

- Allah.. Allah diyordum. DUnden· 
berl MlA sarb~ muyum? Acaba ayı. 
ıamadım mıT 

Onlara daba yakJqtıtım zaman 
mUUıl§ bir feryat kopardım- Bu Uç 
kar bebek.. haklld kar bebek değil 

doktorla genç kız ve bahçıvandı. 

Feryadım KeUnenln evlndcn duyul. 
mu§ ve oraya gelip mUthl§ manzarayı 
glSrmüşlerdL 

Anttı. evveli doktoru eoı:ıra Loviaa. 
yı Pl!kko denilen Finlere mahsus bir 
nevi hançerle tsldllrmll§ ııonra ceseue
rt ağac;:lara bağlamı§ odunculann gö
lün buzunu kırarak ortaya çlltardtk· 
lan sulan üstUııe dökmll§, kendisi de 
c&• dalıp cdmUI tı1r ataca ~ 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö
ren ilaçlar varmış fakat, ALL· 
COCK yakısından bah!edilince, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat i!kşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve de· 
vamh sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

A LLCOCK, Romatizma, Luıır 
bago, Siyatik. delikli AT.J.COCK 
yakılariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılannrn tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATtıt 
BİR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
yerin etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılanndaki Krrmızı daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde Z7 buçuk 
kuruştur. 

- Aynam• kmldı da rM1Dlmln 

k~ısıncl:ı traı; oluyorum. 

ALIŞJiANl.lGJN TEstRt 
Nal<nvt ol:ın boksör (l1lmnı~ım 

tedıılsl ile lmnııını h:ıtırlıynmk) -
l'ekl lmncıt;11n, artıt' nırma, 1 1001-
ftn fllplmyı alırııu ! 

ve son ı;eUrdlğl kQvayı d:ı. ~mdan 

aşağıya dökmUştU. 

Ve soğuk l§ln mıı.baadlııl yapmıştı. 
Onlar buzdan birer heykel hallnc gel. 
mlşlerdL Ve sonra yağan kar onların 
UstUnQ örtmU§tU. 

Lovtıı:ınm cbcvcynlnt tettlll etme
ce birkac; S'Un c;ab:ıtadım "eonra -
insanlnr egoisttir - bu gUzcl soğuk 
\"e sert memleketten oraya b1r dab.IL 
dönmamek tızare bçtmı. 



BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıkllk 

~ 1 ve bütün ağrıları· 

: ~ nızı derhal keser 
~ t_, .-. icabında giinde 3 kaşe 
~ -~ 
'I; ~ 

~ alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyiniz. 

., Süleymaniye--, 

-----

H 1\ '.B E ~ - ~"1am PostHY 

l~t.1 
12-3-1940 Salı 

12.30: Program ve memleket ll&llt 
ayan, 12.35: Ajanıı ve Meteoroloji hA
berleri, 12.50: MUztk, Çalanlar: Ve_ 
cihe, Cevdet Kozan, Rep.d Erer. o. 
kuyan; Necmi Riza AhIBkan. 13.10: 
MUzik: Halk türkülerinden örnekler. 
Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Azize 
Tözem, Çalanlar: San Recep, Sadi 
Yaver Ataman. 13.30:· MUzfk: Kan. 
§ık haflf mUzik (Pi.) 18.00: Program 
\'e memleket saat ayan, 18.05: Müzik 
Bir Konçerto (Pi.) 18.•0: Konuıma 

<Çiftçinin saati). 18.55: Serbest aaat 
19.10: Memleket saat ayarı, Ajana 
ve Meteoroloji haberleri.. 19.30: Mll
zik: Ankara radyosu kadrolar küme 
heyeU, İdare Eden: Mesut Cemil, 
20.00: Müzik: Saz ile oyun havalan: 
Sadi Yaver Ataman. 20.15 Konuşma 
(lktısat ve Hukuk saati). 20.30: Mll
zlk: Fasıl heyeti, 21.15: Koııaer Tllk
diml: Halil Bedi! Yönetken, MUzik: 
Radyo orkestrRSr, 22.15 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; ziraat, 
Esham - Tah,·IIAt, Kambiyo - Nu
kut borsa.5I, (Fiyat). 22.35: MUzik: 
C&zband (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 

program ve kapanıı. 

Tiyatro ve sinemalar 

1 
Demir işleri fabrikasından: 

Fahrikamızda çalıştırılacak iyi tesviyeci ve tornacılara ihtiyaç ı ii 
vardır. Taliplerin vesikalarile birlikte müdürlüğümüze 

• miir::ır~afüı:-ı • •••ı• 

ŞERiK TlYA.TB08U 
Tepebqı Dram kısmı: 
Akıam 20.30 da: 

O KADIN 

•-T-u-· r_k_H_a-va_K_u_r_u_m_u_n ... u_n .. l 
Açtığı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
1 - 1939 senesinde orta okuldruı mezun talebeler, 

2 - Bu aene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - Halen llaeye devam eden talebelerden hava gediklisi olmak iste. 

yenlerin T. iL K. nun Cağaloğlundaki merkez ııubeslnde kayıt_ 
larma bqlanmqtır. Yq haddl en az 16 ve en çok 18 dlr. 18 den 
20 yqma kadar olanlar ihtlyat kaydedilir. 16 - 18 yaşmdakller 
ara.mıda kAtl miktar talip çıkmadığı takdirde b1I nokan, ihti
yatlardan ikmal edllecekUr. (1813) 

BALK OPEU'I1 
Bu akp.m 9 da 
Zozo Dalmula 

(Pipi~•> 
T: •057f 

ALEMDAR Sineması 

1 - Tüccar Hom 

2 - Yalancılar Sahı 

' BAK ER 

• 

MAGAZALARI 
Size, Gabardin ve Tveed par. 
deıülerini, Trench • Cotlan, 
en 1llriDc:l tnsDiz .,.. Fnnnz 
kumaılarından ıpor Ye fantazi 
kostümleri her yerden mütait 
prtJar ve ucuz fiatlarla tak. 

BDUffl-A 
• 
1 KZAM 

dim etmektedir. • 
EKZEMANIN lLACIDIB 11 ............... .. 

rara ve çıbualarda lmllıuulrr. Der eezaaede kutusu 50 lnınııtur. 

------··,--------~ Dr. KEMAL OZSAN i 

1 
Uroloı Operatör Beyoila lı· 
tiklil caddeti 380 numanlı 
Ohanyan apartmanı Buna 
Pazan üstü. Tel: 4.1.2.35 

latanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ibtlyacı için 1200 adet elektrik amplllUııUıı alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme Zi-3-04.0 çarııamba 11&&t l!l,30 da B. Postane bl
nur blrlncl katta mUdllrlUk odamıda toplanacak alım satım komisyonun. 
da y&pılacaktır. 

lılubammen bedel 544,70 Ura, muvakkat teminat 40 lira 88 kul'U§tur. 
Taliplerin olbabt&kl prtnamesinl görmek ve muvakkat temlnatlannı 

yatırmak Qzere çall§m& günlerinde mezktlr mUdUrlllk idari kalem levu.rm 
la.mıma eksiltme gün ve saatinde de 11-lO senesi için muteber ticaret odası 
vesfkasr ve muvakkat teminat makhuzlle birlikte komisyona mUracaUarı 

(1786) 

Devlet Demiryoltart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Kuhammen bedeli {2208,20) iki bin iki yüz sekiz lira yirmi kuru!J olan 
(906) dokuz yl\z altı adet me~e makas traversi 27-3-940 çarşamba gUnU sa
at J.5 de kapalı zart usulll ile Ankarada idare blnaıımda satm almacaktır. 

Bu t,e girmek lstıyenlerln (165,62) yUz altml§ ~ lira altmıı iki ku
ru,luk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekllflerinl 
aynı gtın saat H e kadar komisyon relaliğiııe vermeleri lAzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar
pqad& tesellUm ve sevk ıeruğlnden dağıtılacaktır. {1835) .................. ~ ....... 

V AKl11 

matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizi!i isleri alır . ................................ 

Kapalt Zarfla Münakasa ilanı 
Belediye Sular idaresinden: 

İdaremize !Uzumu olan matbu evralt ve defterler kapalı zarfla mUna.. 
kuaya konulmuıtur. 

~ - Bu huaus için taıuim edilen ıartname idaremiz levazım ıenıtın
._ JUU!Z olarak &Jmabfllr. \'e numuneler aynı serviste göl'Uleblllr. 

1 - TaJipm ıartnameye göre hazırJıyacaklan kapalı zarflarmı ihale 
gQnQ illa • Kart 19'0 pazartesı günU saat 16 ya kadar Taksimdeki idare 
merketılnde mQdUrJUfe vermelidirler. Bu saatten 801U'& ıretırllecek zarflar 
lraba1 ~yeceJrtlr. (1916). 

-
Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
faksim • falimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her ,On 
sıınl 15 den sonra. Telefon· 411127 

, ............ ! ....... , 

ıuu::::::ı::=::ı;a;"::::m:ım 

1 G.. H kim. li oz e ı · 
Ü Dr. Murat R. Aydın ~ 

I
Beyoğlu • Parmakkapı, imam İ 
ıokak No: 2. Tel: 4156311 
Muayene ve her türlü göz 1 

Dameliyab fıkara için paraıız.. g 
........ 1 ••••••••• 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
~tıe yeri: V AKIT IUıabevl 

Almanca dersi 
Seri ve asrl HABER Mctodiylt 

ve mutedil Uerctlr. den almak is 
tcyenlerin •• Almar.ca öğretmeni,, 

iımine mektupla ıazetemizc mO 
rıcaatı. 
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. - Ben de kom sularım gibi ga,et Nrlali lllt 
1111< veren a11nı aınpullardan satın ••••• 

istı.orum. 

,- Anladım. 11enl T'UllGSRAM ICRİPJOll 
aınpullarını anu edı.onunuz. 

{M, oe ~ 
lM, W o~dc.J&k 

-Bi-RffDEftlfff AN 


