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ve 
sunun sulh anlaşmasını tasdik 

etmemesin.i pek muhtemel görüyo 
fF:Dliil IPeırrD6rrnenıto$uı 
Bugün ~arar verecek 
. Sulh şartları hayli ağır: 

Ilı ..,;~ler, Viborg dahil bütün Kareli mıntakası- diyorla~. ~~~~e~ler Finl~ndiya körfezine hakinı 
t_d •naenaleyh Mannerhaym müdafaa hattını, Hango ussunu kıralıyor,§ımalde N'?rveçle ıerbeıt 
~ oga gölünün bütün aahillerini bazı limanla- münakale hakkını kazanıyor ve Fınlere yaptıra-

da harp g · · b l d k h' kkı k b cakları bir demiryolu ile iktisaden Botni körfezi-
emııı u un urma a m ay c- . . 

1 ne ınıyor ar. 

~sk9ri mahfeller ve parlamento azasının mü
~ bir kısmı Moskova anlaşmasına muhalif 

Sıı/h muahedesi d.. Anlaşma tasdik 
suya uşerse edilmezse 

ilk talep vukuunda Fin kabinesi 

Af ii.ttef ikler Finlô.ndi- .A .• N~~kil~~~'~ "°',.'' 
!/ 50 b . k e ·ı ·k b e menbalanndan Yerilen haberler, Mos· Qy kovada bulunan FinlA.ndlya bafvekl-a · ın lŞl l ır ııyıe dlger Fin murahhıısıan ve Sov. 

~:~:a~~:n~~~;~da b~~~r:!~t:~;.-

0 d •• · d kl Alman ajanın bu muahedenin esasları ,. u go n erec e er et~a!ınd:r:ıah:da:.<ı;:~:~:o~~.n· 
~ ~Qdrı, ıa ~:s~

0

!~t~n~=~~a ~:r~== ~~~~ 
l;q.~~~ illa - .Müttefiklerin yardım lalebinde bulunması zarurt p:ırliment.osunun içtimamı mlltea- Paaıı'khi, general Valden ve profl!aör 
~1 llıa/ltarınd Yaptıkları maddi ı;örüıtiyordu. itip bu hususta bir cevab verece~- Volrtoma taratmdan hnz.alanmı§tır. 

Os •- 'Unata .a Verilen gayrires-· Daladye bu izahatı ''erdikten ni vaadcylemiş bulunmaktadır.,. (Devamı 4 ü ncüde) 
'<lfya göre . di 

, l()ıı ~. 916 §un ye kadar sonra §Öyle devam etmiştir: Oiplomabk temaslar 
1 ~. 5o 2lıernıı A., top. iki buçuk .. _ FWandiyanm talebine ibu. Yu""ksek Askeri "l' ~ • ,.50 bin Pari.<J, 12 - Daladiye bu sabah · Yon r· el bomba.. yaç var mı?,, Dlyeceuiniz. evet 
tta~ 1knk gönderll.m.iŞ- vardır. Zira, lsv~ ve Norveç, Finlı\ndiyarun Parla elçisi Holma 

~"4 .r.- ız b~" Jf. mllttefik kuvvetlerinin kendi top- ile görli§milştür. ŞQ " 
~~~illlrıız rn~bılı Da!adiyc de ra.klarmdan geçmelerine bUtün Stokholmdek.i 1.ngiliz Plçlsi de ra azası 
t~~l '· llt l>ı:tr""--Usl an meclisinde kuvveUerilc kı:ı ..... ı ko'""U'"orlar. gıd~işatikr§.am hariciye nezaretine 
"l • mı -u ... ar:ı ~,,, J J Başvekille milli mda-~ "'raıı İ:$tir :e etrafında L Finlıindiyanm talebinl bekliyorum. 

bfıı harı sanın · .. u izahata naza- Çilnlcil, enterruuıyonal hukuku ~iğ. f aa mükellefiyeti kan u-
lııut~İ~~~.~ ta~:~r~i~ ~a.ıı~ nemek arzu.sunaa değilim.,. Mı· ı ı~ı Şef nunun talimatnameleri 

~tı fi oz. 200 ı;. P. ""'9 Daladiye, bundan sonra, elli bin üzerı·nde go""ru"" •tüler 
~ .\lrıc :}enklir. ın bomba, 20 askerin FinlAndiyaya geçmesi i!:in ~ 
~l?l~ıı~ 2l1Uttcfikı . İsveç ve Norveçte mUnakalatı te- Mutıefı"k general Ankara. 13 - Bir mliddetten. 
~ ~tıd,jl.an l'ilkaekeruı boş şubat- min edenlerin yardnnınm lbnn • • beri içtima halinde olıı.n yüksek 
~ııt al'ar ~~·a asker h~l'b meclisi olduğu üzerinde mra.r eylemiş ve lerı· kabul etıı·ıer askeri el.ıra. azası dün başvekil 
~tt~ h '"CtnıişUr ı:töndermeğe sözlerini şöyle bitirmiştir: Refik Saydamı · ziyaret et.mişler-
~lıı f1tı ~l' eıu i/6 Şubatta h~ "- Eğer Finlandiya, müttefik- dir. Haber verildiğine göre, yillt-
~· ~~Ilı.il llna.ntnda.ın ask~r Fran- lerdcn yardnn talebindf"! bulun- Genelkurmay ikinci sek a.skerl §\ırada mllll mildafaa 
f<ı~'ııhı;tıla~ de hll?n-tahşıd edil • mn.zsa. milttefilcler, harbdcn eon _ reisi misafirlere bir çay mükellefiyeti kanununun hükU.m-

bı ~·ıı .h~e la~ıştı. Fa- ra Finliı.11diyanm arazi ııtalilsilnü d• leri iktwısmdan olarak hazırla -
b1Uttcr0cı U içın 'Finlan- kendi.sine garanti e<lemiveceklcr • ziyafeti ver ı nan talimatnameler üzerinde de A 

1 
'11 . """' ,...,,,,. dir. B. Tanncr. bugiln, Finllndiya (Y .. ,., 4 üncüde) g3rll<Ulı0üotlir. 

t an~a, Bal kanlara ~~·;~';';"ııı""lm·-~ıııımııun 

~eAıınenıınat veriyor KESİK KAFA 
dan b~Yadan? ne de Sovyet Rusya- • 

$"ıu;~.- ~~ .. ;ehlıke melhuz değilmiş CiN A YETi! 
• 

~ ~r-. J\l bir faa/a. Balkan
<tıtg a~ llıa.nYa h .. ıYet sarret-
lı.iç}ı~aıt "~evıeuetinlikf.ınıeu bü 
t,..llıi lt-nıı1c tıe d c :ne Sovyet 

:ıat \·~e'-~clırı~,.e~!~~ndcn 
"'t'dir . Ruı~ fl~ir 

• J\lın:ı.nyanın 

bu faaliyeti, ilkbahar harb llliının• 
kolıtylfıJjtırmağa matuftur. Eu plan 
rla bir taraftan ecnuhusarki Avru
pa dc\·lcUerindcn erzak ve ham 
madde tedarikine YC garh ceph.r. -
sinde faaliyeti harbiyesino ser . 
IK'SlÇc devam etmete matuftur. 

Bugün S inci sayfamızda başladı 

Takip ediniz! 

o n 

Mosi.o\·ada lm1.alanan F1n • Sol-yet sulh muahedeslnfn ElfiaSlannı g(HI. 

t eren harita. CŞbnalde Kaodalakoba lle Kemljaenni ar:ısmda yapılmuı 
lııtroen demlryolu noktalı çlzgllerlo gösterihnlştir. Ronnlml Uo BahU
dc Kemi arMmda cıwıen bir hat mevcut olduğundan So,-yetler bu 
sayedn Botnl körfeılne lnm bir demlryolo temin etmı, olacaklardır.) 

Şeker saklıyanlar şir
ketle rekabete girişti! 
Evvelce ucuza aldıkları §ekerleri gizlice yeni fi. 
yattan biraz daha ucuza satıyorlar. Nikolaki ve 

Melba şirketi mahkemeye sevkolunuyor 

Dün izmirde de bir bakkal iki sene 
sürgüne, 500 lira cezaya mahkOm oldu 

Şehrimizde, şekerin ucuz za -
manında mal toplayanlara karşı 

axılan mücadele, diğer vilayet -
lerc nazaran biraz ıevşek görü -
lüyor ve şimdilik kafi derecede. 
müessir olmuş sayılmıyor. 

Bu sabah bir muharrimizin pi. 
yasada yaptığı temaslarda, kont -

rolün henüz lüzumu kadar şid , 
detli ve şümullü tatbik edilmedi
ğini göstermektedir. 

Muharririmiz, işi incelerken, 
elinde ucuz şeker stoku bulu _ 
r.anlardan. hükumetin tayin etti· 
ği yeni fiyattan noksanına mal 

(Devamı 4 üncüde) 

Fatura mecburiyeti hakkında 
bir kararname çıkıyor 

Ticaret vekili ithalat ve · İhracat malları üzerinde 
geniş mürakabeyi ve yeni alınacak 

tedbirleri anlattı 

Kötü nivet sahibi tacirler en şiddetli 
cezalara .çarptırllacaktır 

.(Yazuı 2 incide). 



-ııo-
Kızararak kekeledi: - Majeste, sizi aldatıyor
lar. Bir kız kaçırmada ilk gün esrar, ikinci gün ise 
unutuş gilnüdür. 

Evvelki tt'frlkaların bUlb:ısu 

K"lll l'oz.nı. Ak.:ı•nl:ı luyılarmda 

Fnuı:;:a ile hıpan)a uruında çok SU. 
sel iklimli bir memlt•kettn mutlak 
lallkllmdarıdır. &luluırrh ~mln t'dl· 
7or ki burıssı b:ıyalh:uıealnde vü<'.ut 
buımu, bir yer dl'ğtl:llr. Trllem ismi
ni tıl!1•~ :m bu m ·mltokl'tln bari talar. 
da göııterllmt'nw.slnhı aıebebl •d~ 

kı!tlcunçlılıtır: ııeyyallların bu ırtıul 
7enı ı&kın eımt•lı•rlndl'n b&'ka mem
lt'kt'tler korktukları için JJK>V<"Udlye
tlnl duyurm:ım:ıİB ç:.ılı~mı~lıar "' bun 
dll ıuuvufra" olmu,ıardır. 

Kralın llollnı) ı uç blnauan mtltetek -
kllıli. Hunm dalreıl kralın oturdu 
tu bina lle W1t1r4ır meellalııln top • 
llndı;lı blnanırı nruııın:la idi; öyle kJ 
kralın oturdu&'tl daireden na:ıırl:ırııı 

:Janıııa gitme!; için m:.ılıııldtıık b:ı 

rem:lcn ~,.- • "•I I'• -ıi:. ı~ ı !l<'=>~p!ı• 

hiç bir zaman nazırlar meclisine ka. 
dar gldt!meıdl. 

Haremln baıtında 1&bık cebir boca-
.. ve proteıılan papaz. Taksi ~ba

remağıuu w:ılfcallo bulwunıaktaydı. 

Bu ad:ımıa lıılrcmağalıjtma doğu,tan 
lalr latldadı vardı. 

Kııdıo &uı.a prenses Alin, bütl1o Trl
teoıU kızların ııerbesllııloe malik ~ 
lllJJ, F~ lruneğe mecbardu, b.ııll& oau 
temsi)e &aııma'tıl bile mecbur ediyor
lardı-

Kral. bir glln sarayuım babçeslndt' 
lıebıuuıınm dllvaları bakkındıa büküm. 
ler vermekle n~~ulkl!D ıuz.ı.ıun meç. 
buJ blrlalle kaçtıiını gonıJu.ılğl mck. 
&uptaıı u:rı·n rt' ı ıtlP11r.f'lf' 1'3r.ı va 
ko,uyor. KraUçelerdcn akıl danıoıyor. 
Fak.al her 1'afa.dan bir M!S çılu11a.lda

dır. KraUçeJerdea biri derhal bareke
te geçllm6Sl.W &aniye ediyor. Kral 
lae bu fikirde değ'Ucllr. lirallçeye -ıtk

rln saçma ama sea g1lı.elaln. Btnaen
aleyb aamı btrlwo daldka için bak 
~ tat.erdim,. diyor. 

- Benimle alay mı ediyorsu· 
nuz? 

- B5yle düşilnen yalnız !ensin. 

Bana bir daha söyle onu, hoşum~ 
gidiyor çünkü .•• ne diyordun baka 
yım. 

- En iyisi hiçbir şey yapma 
manız ve yatağa ratmanızdır. 

Pozol eliyle tasdik işareti yapt· 

-VI-
Diyan, Pozol müzesinde, Vela- , 

kezin bir Baküs tab'osunu kop;• 
ederken kral onun zevkinin mfr 
kemmelliğini takdir ve vücudunu• 
milkemmelliğini tahmin edercl 
kendisine kraliçelik teklif etmişti 

~nç kız derhal kabul etmİ" 
yanında bulunan ve fikri sorulaı 

hizmetçisi de bunda hiçbir mahzu 
görmemişti. Yalnız kmn ebevey 
nl k1zlannı evlerinde muhafaza 
etmeği daha çok arzu ederlerdi 
Ancak kralın ferdi hürriyetleri hi· 
mayede nasıl mukaddes bir pren· 
~ip gı1ttilğiinü bildikleri için maze· 
ret kabul etmez hodbinliklerinı 

herkes içinde izhara teşebbQs et· 
mediler. 
Diyan, çok esmerdi. Haremdeki 
kadınlar, kendilerine bu güzel kız 
gösterildiği zaman, onu gülünç 
buldular ve Diyana müstehzi bir 
Jfil<ap taktılar. Kadınlar, rakibcle
rinin güzelliği üzerinde husust bir 
takJDl nazariyeler yürütürler. Fa 
kat Diyan hiç kumadı. lyi ah'!k· 
lıydı. Ve kralla ilk mül!katı ona 
bütün sarayı sevimli bulduracak 
bir neşe vermişti. 

Heyhat! Bu yegane mü''i:atı 
takip eden on ild ay zarfında da 
iı böyle olmadı. Poıol. onu gör
memesinin, onun da umuml kaide-
ye tabi olmasının, kendisine Aşık 
olmaktan çok korlana;;ından ileri 
geldiiini beyhude yere anlattı. 

Kra'içe Diyan: Böyle bir ~şık olma felftketi kralın 
- Majeste, dedi, ben de fikrimi hem ruhl siildlnetini, hem de dev· 

söylemek ~terjm. letin menfaatlerini haleldar eder· 
Harem·~. müteaddit güzel adaş- di. 

ları arasında işaret edilmek için 
perçemli Diyan diye anılan Diyan Diyan bu muhakemeyi anlaya· 
biraz titremekteydi. O akşam, üç nuyordu. Ayni zamanda. senelik 
yüz altmış b?Ş rakibenln gıbtasını merasimi Manil ipeklileri veya Pa 
tahrik ederek kralın yatağını pay- ris terlikleri elde etmek için mü· 
!aşacak olan oydu. Binaenaleyh kemmel bir fırsat telAkki eden ha· 
heyecanlıydı ve kızararak kekele- rem arkadaşlanmn l~kaydi:iğine 
di: de iştirak etmiyordu. Diyan sev· 

- Majeste, sizi aldatıyorlar. meği seviyor ve başka bir ~yara· 
Bir luz kaçırmada ilk gün esrar, mıyordu. 
ikinci gün ise unutuş günüdür. Zavallı kızın bir senesi bekle· 

melde geçti. Bu senenin sonuncu 
Prenses Aline tavsiyelerde bulu· günü, tahmin edilebilir ki, en azap 

nan meçhQI adam, onu, beş yüz hsı oldu. 
kişinin arasında dikkati çekm~ Kralın km o sabah kaybolmuş· 
den saraydan çıkarabildi. Şu bal- tu. Korku içinde olan Diyan, onu 
de çok mahirane hazırlanmı~ ve ği:f~~ bizzat kralın gidece 
'°k güzel tatbik edilen bir planı 
vardı. Bu p!Ana e!An riayet ettiği- Yatak odasının kapısı kapanın· 

. 1 ca Diyan: 
ne emın o unuz. - Ah Majeste. diye söylendi. 

Bu akşam herkesin peşinde ol· Gözlerime pek bakmayınız. Bu sa 
duğunu düşünüyor olmalıdır, ken bahtanberi o kadar ağladım ki.. 
disini yakalatmaz. Eğer bir çalılı· Pozol cevap verdi: 
lın arkasında sak'.anmışsa orası- - Çok sevimlisin Diyan. Filha· 
nın kendisini aramak için akla ge- kika g3zkapak~ann şişkin ve göz· 

terin de el~n nemli, fakat bu yüz· 
lecek en son yer olmasındandır. den bakışların çok tathla~mı~. 
Fakat oradan nasıl olsa çıkacaktır. Diyan başını önilne iğdi \'e gH 
Bekleyin. lilmsedi. 

Siz. lüzumundan fazla ihtiyat Mehtaplı geoe, bir ta.~ya a;ı· 
tedbiri. aldığını ke.-ıdisine göster- lan geniş kapıdan, karanlık odaya 
diğiniz nisbette o sonra ihtiyatsız doluyordu. Yukarıya kaldırılmış 
olacaktır. Onun yakalanması an· storların altından ve duvara dayan 
cak sizin muhteriz davranmanıza mış iki kapının arasından beyaz 
tabıdır. Eğ?r kimse kovalamazsa ve mavi Trilem görünüyordu: 

1 
Vecihi Gör:< 

Maarif vekaleti kitap 
depolan ve yayın evleri 

müdürI•;~.·;.n~ tayin 
ct::ilcH 

Vet"lhl <Rl:rk 

18 ııenedenbert gehrimlzde Hqet 
kUttipbancalnde genif b1r k&blilyet 
ve muvattaki,yet gösteren Veclhl 
Görktın Maarif v~leU kitap depola· 
rı ve yayın evler! mUdllrlUğUne tayin 
cdlldlğlnl memnuniyetle haber aldık. 

Her mllnevver Türk için Hıl§et kU· 
tUphanesi demek Vecihi demekU. BU· 
tUD garp -nemlekeU<'11 ne§riyatma a 
ıt malO.malı gento bir hafıza kudreWe 
~abmıda toptamı§lı. Vecthl icap eden 
talimatı almak ve yeni vuıtesloe bq· 

lamak llzere yarm ak~ra Ankaraya 
lıB.reket ed3CekUr. Maa.ril vekAleU 
için bir kazanç olan bu lsabeUI la· 
ylnden d11Iayı gerek vekAleU, gerek 
Vecihiyi tebrik eder, kendt.ruıe yeni 
vazifesinde de muvaffaklyetıer dile· 
m. 

D11 ticaret dairesi reisi 
değiıti 

Halen Romada bulunan Dl§ ticaret 
dalresı relııl Cemal Zl)o&nın Parla tl· 
caret lı:on.aeyUğloe, sabık Rlo dö Ja· 
neyro ticaret ata§eııl Ahmet Cemllln 
oı, ticaret dairesi relsllClne taytnlerl 
yüksek ta.edika Jktıran elıiılfUr. 

Matbuat ve netriyat 
umum müdürlüğü 

Baııveka.Iete bağlı olarak matbuat 
ve neşriyat umum mQdUrltlg11 tefk11A· 
tı hakkındaki JAylha bu ay sonlarma 
doğru Mecll!e verlleceltUr. Evvelce 
do kaydetUğirııiı: gibi radyo ve tu. 
rtzm mUdUrlUklert de yeni umum mil· 
dUrlllğe ba~lanmaktadtr. 

CLCM 
Beyazıtta Sahaflar ça.rşısınuı 

en eski ve tanınmış kitapçılanu 
.:lan olaıı Hafız Ahmet Şevkı 

TütüncUoğlu dün kalp sektesin 
.ien vefat etmi§tir. Guetemizir.ı 
;>aşmUrettibl Ihsan TUtUnclloğ. 
lunun amcası olan merhum iyi 
J.hlakile kendisini bütün tanıyan. 
lara sevdirmie dUrüst ve fazilet. 
:car bir zattı 

Cenazesi bugün Saraçhanebaşı 
Dülgerzade mahallesi KA.mil ııa. 
ısa sokağındaki e'\'inden kaldırıl
mı~, cenaze namazı öğle nama.. 
zını milteakip Fatih camilnde 
lnlınmış F.onra dirnekapı rnezarlı
~na defnolunmuştur. 

Rahmet diler ve ailesine tı\zi. 
yelerimizl bildiririz. 

(Devamı var) 
onu sekiz gün içinde sokak orta·-------------------------
sında veyahut büyü.le o~anın bir 
locasında bulabilirsiniz. 

Bu sebeble beklemeniı mfun
kün olduğu gibi bu akşam hareke
te geçmemeniz de §arttır. 

Kral: 
- Memnun oldum, dedi. Bu fi· 

kir de birincisi derecesinde alelade, 
makul ve lüzumlu. Üstelik birinci· 
sinin tam zıddını söylüyor ve ara
larında tam bir muvazene teessüs 
ettiği için ben de zihnimin onla
rın müsavi ağırlıklari!e yük!enmi~ 
olduğunu hissediyorum. 
Kısa bir sükfltu müteakip ~y-

11 bir neticeye vardı: 
- Binaenaleyh, Diyan, biltün 

endişelerden kurtu1mt11 Olarak. 
tendi fikrim diye kabul ediyorum. 

Fa1ura mecburiye1i hakkmda 
bir kararname Ç!kıyor 

Ticaret vekili ithalat ve ihracat mallan üzerinde 
geni§ mürakabeyi ve yeni alınacak 

tedbirleri anlattı 

• 

,(ö:u niyet sahibi tacirlEr en şiddeth 
cezalara çarptırılacaktır 

'lloant ftk.111 Numl Topçuoğlu ve 
.,4.lete ait mWıtellt ıoıer hakkında be

, ıınatta bulunmuıı, bilhassa mllll ko
unma kanunu bUkUmlerinln tatbik 

,4klllert etratında ıa.tıat vermi§Ur. 
Vekil, bu kanwıa ait hüklimlerla 

..ıtbikı için vek4Jetıe.r acaaında lt bir· 
.ği tem.iD..l aususunda alınan tetlblrle· 
i an.l&tml§, bu meyanda ticaret n 

.xtiaat vekıileUeri arasında Koordi. 
auyon ihtiyacı blaedlldlgtnt ,,. bU· 
.ıwı içl.n ik1 vek&leUD bqllca d&1re f.. 
mırıartndeıı mllrekkap bir koorQinu
yon komlayonu kurulduğunu, amal 
mamu!At fiyatlarının teplU, kontı-olll, 
&DAi mueaaeeeıere lpUdal maddeler 
temlnt, gtımrtık tarUelerl gibi birçolı: 

mevaularm bu komlayondan geçmek. 
te ve meseleler burada telmlk h&1 
ıekllnl bulduklAD .onra iki vekAlet 
lçlıı teken1lr8üz ve faydalı surette ka
rar lUbuı kolaylafıtım ve dlger ta
raftan tiyat kontrolü bakımından U
caret vekA.leU te§kUAt kadrosu geni§. 
leWmek Uzere tıazırlıklara ba§laodı

guu söylemiştir. 
Vekil, bunlardan .ozıra. Tice.ret ve

ldleUDce ·~vekalete yapıl&D tekllt· 
terden ve lhUkAr mevzuundan bahse. 
derek ounıan eöylemtıUr: 
•- B&§vekAlete yaptı~ t.eldlt· 

Oahiliys Vekili 
Bu a~bah ıehrimize 

geldi 
Dalı.lllye veklU Faik öztrak bu sa

bah AD.karadan ıe.tırtmtze geJm\§Ur 
Vekil Pendikte trenden lnn:ı.1§, buradıı 

vau namına polla mUdllrtl Muzaffer 
Akalın ve dosUan tarat111dan kaiJı· 

l&nmıgtır. Faik öıtrak birkaç gUn 

,elırlm.lzde kalacaktır. 

Tayyare haber verme 
tecrübeleri 

Pul! konanma gallemalan Uerle
mektedlr. KWıtellt kural&ra ayrılan· 
ıar den ve tatbikat görmektedir. Bu 
arada "tayyare postaları.. kurısu ya. 
rm alqam bitmektedir. Buniamı 

gelen tayyarelerin LBUltAmet, irtifa 
ve mlktarmı tespit edip allladarlara 
en kısa zamanda haber verip veremi· 
yeceklerl bugünlerde yapılacak bir 
tecrübe Ue aolaşılıı.caktır. 

Takdirname alan 
kaymakamlar 

Emln4zıU kaymakamı AgA.lı, Beyol 
ıu kaymakaml Ahmet. UllkUd&r k&y· 
makamı İhsan, Kartal kaymakamı 

Bahlr, Beglktaf kayma~mı Ali Rtze 
ve Bakırköy k&ymakaını Gafur, Er 
zl.nc&n felAketzedelertne yardım hu· 
suaundakl faaliyetlerinden. Fatih 
kaymakamı Rabi Karatektn de Şilt: 

kaymakamltğı es:namıda mektep ın

ııuı husuaundakl gayretlerinden do
layı takdirname ile ttıltif edllmlgler. 
dir. 

Çocuk Esirgeme 
Kununu balosu 

Du cumarteal gUnU ak§amı Taksim 
beledlye s.ulııoınmd& çocuk uirgeuıe 
klll'Umu taratmdan verilecek balo
nun bUtllD bazırlıklan ta.roamıaomı, 
ve gazinonun t&mlrat, te.:ıi§atı da 
~al edllmlgUr. 

Balo blleUerl t.tanbul taratmda 
Yeril lıla1lar puanııda. Beyo~lunda 
Melek. lpe.k ıılnem&l&rlle Lebon pu 
tanu1ııden tedarik edilebllir. 

Jer anamda, toptan ve yan toptu 
Uca.rette fatura vermek ve muhafaza 
etmek mecburıyelinin konulmasına 

dair bir kararname mevcuttur k1 e· 
bemmlyeU qlkl.rdır. 

Bir mUddott.e.nbert pJyuad&D fatu. 
ra vermek AdeU lcaybolmıya yUs tut 
mu~tu. Meğer k1 yanlıı malO.matı tb 
Uva eden faturalar verilmlt olsun 
Bu bUkmtlıı sebepleri malO.mdur. Ye 
nl kararname kötu niyet ll&hlbt olan 

t.aclrlare dotru yolu söatveeek. --
101& sapanlara ce&aamı nımeğt te 
min edecekUr. 

M.llll korunma kanununun 82 IDcl 
maddU1 lhtlka.r fiUlertnı tarit etmek 
ıru.reWe mevzuatımızda mevcut blr 
boflugu doldurmu~tur. Mubill Ucaı1 

sebeplere lsUnat etmlyen .!yal yUk· 
aelmeleri artık kanunen lhUkAr tef· 
kil etmekte ve ceza tehdidi ait.mda 
buluıımaktadır. lcabmda bu maddt 
hUkmilDe müracaat edilecektir. 

Bu ve daha buna benzer aıevsuat 
Uzerlnde BaşvekAlete teklifler yapıl· 

nıııtır. Peyderpey çıkacak olaıı Jt& 
rarlara göre hareket edecetl& 

Bu tevkalAde ahval ka11ıamda it· 
hal!.t ve ihracat mallan UzerlDde flm· 
dilik mevcut tctUı ve murakabeyi 
k!.ft görmekteyiz . ., 

Erzincana sevaha 
Yeniden menedilmiı 
değildir, ıerbeattir. 

Ankara, U - Ulue gazeteshıde 

ve ondan naklen letanbul gazeteı.ertıı
de çıkan Vekiller heyetinin Erzlnca 
na aey&h&U meneden yeııl bir karar 
aldığı bakkmdakl haber doğru değil· 
dlr. Bu haberin, evvelce Vekiller be· 

:yetince veı1lm1§ ve 80lll'&daD kaldın!· 
DUf olan memnuniyet kararmm Ree.. 
mı gazetede usulen nqrinden gallt 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Küçlik Sehir 
Haberleri 

• Belediye fen mildürlilğü 9SO 
bin lira ile yapılacak yeni yolla • 
rm listesini hazırlamııtJr. 

* Şehircilik mütehassısı Prost 
Usküdar ve Kadıl~öy havalisinin 
nazım planlarını ikmal etmi§tir. 
planlarda istimlak vaziyeti göz:ö
nlinde tutularak yeni yollar a · 
çılmaktan milmkün mertebe ka. 
çınılrnı§ tır. 

• Maarif MUdilrlüğU, son nç 
ay isinde kıdem zammı almafa 
istihkak kesb:den ilk mekt:p mu 
alliır-lerinin listesini hazırlıyarak 
vekalete göndermi§tir. Za:n cet· 
vell~rinin vekilctçe ta5dikini mU
teaki p muallimler aıra ile yeni 
biltieye idhal edileceklerdir. 

• 16 mut İstanbul i~galiniıı 
yıtclönUmü münasebetilc, her .e -
ne olduğu gibi, bu cumartesi gü.. 
nU Eyüpte ~ehitliltte bir ihtifal 
yapıla caktrr. 

• fatanbulda kömfir buhranı 
katm::ımıştır. Bir ay zarfında Zorı 
guldaktan 4 bin ton kömür cel
bedilmiştir. Mahalle aralarm&.ki 
odunculann odunu 500 kurup aat 
malan nazarı dikkati çckmit. tef· 
tişlere baılannuıtır. 
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Bulgaristandan 

Beş mll von kilo 
maııgaı kö muro. 

ithali için bu aabal! bit 
mümeasil geldi ıı-

Bulgartatandao mangal köaıoıO""' 
hal etmek tı.zere hükuıneuaııJ ~ 
tından geçen 1ene verUea ı.a ~ 
kJloluk konteoj&D tama.mile ~ 
ml.§Ur. Bu aebeble Buıgar ~ 
ltbalAtı tamamııe durmuı ve ~ 
IOll günlerdeki aoğuklarııı d& ..ur. 
uyauar yUkaeJ..megı bafl&ll1"' oD~ 

.Bulgarlar, yenJden körııUr ~~ 
janJ &emlo etmek l1aere tete~ 
gtrl.§nıJııer ve bugUnkll koııv şı",11 

trenlle b1r mUmesaU gönder~ıL -' 
BuJgar kömUrcWer muınea-- t' 

J.lalle görüjen bir ID~ 
ıan aöyleml§Ur: ~ 

- lkJ mem.JeketlD aruııı~ 
sadl mllnaaebeUer eıya oıU~ 
arttırmag& çok mUaalt bul ~ 
dır. TUrklyeye bet milyon 1'~ 
Sulp.r kömllrü ltlı&ll lçl.ıl ~ 
te mllr&caat edecegiz. Bu. IS ~ 
kabul edlleceğinl umuyo~~.df ~ 
l'Urk1yeden Bulgarlatana blJP"""' ~ 
lık lhracatmm devam. etıne$ ~-' 
göndermemııe zemin b&Zl~ 
dır. Aramısdald doeUuk d& 'ti 
lf blrliglne iml<AD vermek~ 
gar • Rumen ticaret mtızA ;I 
de eaas itibarile bir anı~ 

dllm1§Ur. .ıl 
Romeııler BuJprtatana ~ 

luyl& petrol vermefe mu\~I 
mı,ıer, ancak bunun muk&~ 
muk ve yağ çıkarmağa yartr~" 
muk çekirdeği lstemiılerdlrj/ 
oı:er tarattan Sovyet 

pamuk yağma mukabil 
petrol .ermektedir_ 

o 

UakUdar tram 
nm borcu ne ol 
:Belediye rel8 muavtnl ıut-' 

kUdar tramvnylan mUdııril 
Manyas bu ak§amk1 trenle 
gidecekler ve Haliç 1daresil9 
tn.mvaylannm vulyeUerl 
bUkftmeUe temasta bulu 
03klldar tramv:ıylarınm 
tetkik ve bu idareye yeni bit 
nrmek Usere Dahiliye _ "_., 
mUtqekldl koml3)'on beJl'W...,
muavtnl ile Feridun Man;;;..tfT J 
bat alacakur. üsklldar ıııf ~ 
ldarealnfn mevcut fOO blJl _..at r 
borcunun ne sureUı &ıon~
tırılmaktadır. 

~ 

o -·'' Bu aabahki ekıpt' 
gelenler ~f 

Bir mtıddettenbert ınıtl rJI ~ 
lunan !t.halAt taclrleriaılJ:ill il" 
bugUnkQ aemplon eiuspretll' ~ 
tllr. -'.J: 

Tacirler. tngUterede. 1'-" , I_ 
dlyeU hf....,,!Jmfyecok ~ ~~ 
olduğutıu,Ttlrk mahsul~ '!:ıl, 
oetlo kısa blr samand& ~ ~ 
Oulunduğwıu, lııgill& 1110 _,ı J 
momlekoUm13 plyuaıati.;,._ ~· 
madde Uzerlnde bUytlk 

1
...,0. 

te baza olduklarıııl .IÖ~ •• ,,'Oll"-1 
Buıılardan tıqka tDgi,..t ~ ' 

ve telmlayenlerlndeıı dOrt ~ 
kaille de selmifttr. _,_,,- ";/ 

Bunlar. tl\rvelce ~1' 
lan feıuıl IJlerde ~ 
JDl§lı!rdır. 
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uzveıt ••paska ı va 
ütarekesi,, istiyor 

Müddet 30 veya 
60 gün ·olacak 

Almanlar hangi 
bitaraf gemileri 
batıracaklar~ 

Bu plana Musolini ile Papa da 
müzaheret etmekle im işler 

<>No, 12 (A . \ .) - Alman hUkQınc 
ti Norver,:e tebligatta bulunarak Al 
man harp gemllerlle tayyare!crlnln 

ı -- Himaye altında kafile lle ~c· 

Xıwyork 12 (A .A ,) - Deyli :Nlyuz 
gazetesinin Vaşington muhabirleri 
Fred, Paııley ile. carı Varren, reisi· 
cumhur Ruzveltln yakmda Avrupa· 
daki niza ir,:in bir rnlltareke talebin. 
de bulunacağı haberini vermektedir· 
ler. 

Bu muhabirler şöyle yazıyorlar: 
" Ruzveıtin 30 \"eya 60 günlük 

bir paskalya mUtarekesi akdini talep 
etmek l'luretile A vrupada ııulhUn le· 
esslls etmesine uğra~nn. öiğer ricalin 
mesaisine iştirak etme~e karar ver. 
mesl, Avrupııdakl dört Amer1kan dip· 

Fon Ribentrobun 
Roma ziyareti 

Bir İtalyan gazetesine 
göre İtalyanın siyasetini 

değiştirmedi 

Jtnma, 12 (A .A .) - Messagcro ı;-a· 

zetesi, Alman hariciye nazırı Rlbcnt
ropun ziyareti e t ra!rncla mUtalcalar 
yUrilterek diyor ki: 

''Hali hazır A \-rupa harbi vaziyeti 
nasıl değ"işmemişse, Rlbenlropun zl
)'llreti, ltalyanm, geçen kAnunuevvel. 
denberi kendisine çizmiş bulundu~ 

hattı hareketi de öylece defi§tirme
ml§tir. 

ltnlyanın vaziyeti beynelmilel men
faatlerine bağlı olup aktedilmi§ tnııu
nan anlatmalara ve A \•rupa ınuvaze. 
nCAJııin J.cçlan üzerine mUe~""' .. 

iomatınm str:ıtcjllcrinln esaslı Amill 
addedilmektedir. Bu zevat §Unlardır: 

Vels, Kennedi, Stenhart ve Taylor. 
'•Musolini ile Papanın da yardım et 

mekte oldukları plli.nın mu\•affakiye. 
ti, Rus • !<'in ihtilMmın hitama er
mesine bağlıdır . ., 

\ 'El.SIN TEl\L\SLARI 

yahat eden, 
2 - Vapurun milliyetini gustcrcıı 

renltlerl tenvir için mut:ıt ziya tertl· 
b:ı.tından mahrum bulunan, 

3 - Askerl mah:• .. 1t vcı:ınck ir;lıı 

telsiz makinesi ~!eten. 
4 - Verilecek "dur., emrine itaat 

etmekten istlnkA! eden, bitaraf va· 
purlara taarruz edebileceğınl beyan 
etmiş Ur. 

Londra, IS - Londrada temasları. Almanya, birlikte fakat himaye al-
na. devam eden Amerikan hariciye tında olmıyarak seyahat eden bltnra! 
mll8teşan Ve~ diln hariciye daimi vapurlara, bilhassa nıiltteflk harp 
mUsU?şan Kadogen, İngiliz bahriye gemilerinin bulunduğ-u sularda ınkı bir 
nazırı Çörçll, liberal muhalefet partisi murakabede bulunmalarını tavsiye 
!illeri Senkler, amele parUııl erka.nın- etmektedir. Bu tebliğ, Norveç g,cmlcl· 
dan Atıl ve Grlnvud lle görüşmüş, !er birliğinin Alman hUkQmetlne yap
Öı'\"le yemeğini Slr Con Simonl:ı. ye- tığı müracaata cevaben yazı lle bil· 
mlştlr. j dirilmiştir. 

lngiltere, Fransaya bir 
ordu daha gönderiyor 

Aln1anya tıcaret fılosunun yüzde 
otuz ikisini kaybetti 

PariA, 13 - Garp cephesinde j 
son yirmi dört saat zarfında mev
zii piyade faaliyetinden başka 

mühim bir hadise olmamıştır. 
Cephe üzerinde ve civarında tay
yare faaliyeti oldukça canlı al • 
mugtar. 

- · 

FRANSA YA SEVKEDILECEK 
INGILIZ ORDUSU 

D ün Avam Kamarasında res -
men bildirildiğine göre, 1ngiltc· 
rede, Fransaya scvkedilmek üze· 
r e büyük bir inciliz orduıu da· 
ha teşekkül etmektedir. 

yıldızlar toplayan... H er 
srnılayan... Her gün zaferden 

zaman eııiz ı 
zafere kotan 

Franu daki İngiliz kıtaları, ha. 
len teşrinievveldekinden bir mis· 
li fazladır ve her gün artmakta· 
dır. 

LALE YARIN AKŞAMDAN 
iTiBAREN 

Hattanın ... Aylann ... 940 teneıinin biricik Süper Filmi olan 

KALP AGRISI 
n ı Gösterecek 

~ DENiZLERDE 
Londra, 13 - Londrada dün 

neşredilen resmi bir istatistiğe 
göre, son hafta zarfında beş l n • 
giliz vapuru batmış, hiç bir bita. 
ra f vapura bir şey. olmamıştır. 

B u beş İngiliz vapurunun mec -
muu t onilatosu 18600 dür. V e 
bu rakam, son 27 haftanın vasa· 
t isinden çok aşağıdır. 

Diğer taraftan, Alman ticaret 
filosunun ziyanı çok daha fazla· 
dır. Alman vapurlarının yüzde 
yedisinden fazlası, şimdiye kadar 
ya mütt efikler tarafınd:ın veya. 
but bizzat kendi mürettebatı ta
rafından batırılmış ve yüzde beşi 
de bitaraf limanlarda kapalı ve 
muattal kalmıştır. 

İngiliz amirallik dairesi, 6 
martı 7 marta bağlayan gece AI· 
man tayyarelerinin, İngiliz harp 
gemileri refakatinde seyreden on 
bir ticaret gemisini batırdıkları 

v eyah ut t ahrip ettikleri hakkında 
Alman mcnbalarından verilen 
haberleri kati surette yalanla • 
maktadır. 

BiR ALMAN T AHTELBAHIRJ 
BATIRILDI 

İngiliz hava nezareti, bir i n -
giliz tayyaresinin Heligoland ci
varında bir Alman denizal tısına 

hücum ederek üzerine bir bomba 
isabet ettirdiğini ve bu denizal tı· 
nın battığını bildirmektedir. 

BATAN GEMiLER 
İngiliz bandmılr Halifaks ha • 

hkçı gemisi Şimal Denizi açıkla -
rında bir mayna çarparak bat -
mıştı r. 

9.000 ton hacminde Eulota a • 
dındaki Holanda bayrağını hamil 
sarnıç vapuru, henüz malüm ol· 
mıyan bir sebepten dolayı Şimal 
Denizinde vukua gelen bir infi -
lcik neticesinde batmışt ı r. 

Evvelki gün bir m ayna çarpan 
ve bidayette batmış zannedilen 
Yunan bandıralı 3854 tonluk N i
ritos vapuru iiç romorkör tara • 
fından sevkedilmektedir. Holan • 
danın Kerkplein vapuru da yar -
dıma gitmiştir. 

Dlr Alman ll<'rl !<nralm!ıına ylye('.ek Y~ l~eeek g3ttlrltfttrken ..,,..--

Garp cephesinde 
kıskaç manevrası 

D ün , -e evvdki brilnkü nüshalanmızcla Alnıa.nlarm umumi barbdeı 
fatblka kalk1~tıklan, Belçika ,.e Lükscmburg üze rinden yilrüyerc1' · 
:Fransayı tama.men istiliya matuf olup kısmen t.atblkma muvaffak 
olduklan harıı pli.nrndan oohsetmıştik. Bugün bu entcftısan m'&. 
kalenin son kısmını veriyoruz. 

B UG ÜS' böyle bi r çemberle- bile Namur ile Moböy arasmda. 
me har<"ketlne imkan var Sambr cophesftıe taarruza. kaDffi.. 
mıdır ? mıştI. Üçüncü ordu da 23 ağustos., 

Moltke'nin tatbik etti~ri tabiye- ta. bir buçuk kolordu ile Moz l).eh .. 
nin tenkitleri tam yirmi seneden- rini Namurla Jive arasında. katet
beri sürüp gitmiş ve kıskaç ma- miş diğer iki kolorduysa Jive ce
nevrasının mübdii olan Şliffen'in nubunda kendilerine bir geçit ıu-a. 
planı bugün bile Alman zimamdar- ınağa koyulmuşlardı. 
!arını meşgul edegelmiştir. Şiir- Bu suretle kıskacın iki başı 
fen'in direktifleri üzerinde Moltkc- cepheden ilerliyerek dlişmanı bu 
nin yapmış olduğu tadilat ve bu. k"!Skaca. girmek.ten sakmmağa sev
gün böyle bir manevranın vereb.- :1:'X1ecek ve fazla korkutmamış ~
leceği netice Alman erk!ınıharbi- lr.ca.ktı. 
yesini muhakkak ki çok meşgul Bugün Majino haltı k3.?'3mmda 
eden mcsclelerdn biridir. ilir hareket yapılıµnıyaca~a. göre 

Alman crkanıharbiycsinin en bu, manevranın tetkik cdilmcmek
gözde nazariyecilerinden general t-0.. olma.sma. imkan yoktur. Falcat 
Gröner bu husus- Bugünkü vaziyet 
takl tenkidlerfnl e· it 1 k .. 1914 tekine ben-
§Öyle hulasa et- ır ayan as erı i zemez. o zaman. 
mektedir: d . f Jar L~b\ii- • 

l _Taarruzun m8CmUaSIO an • l gun Belçika. cilıÔ-
l ngiliz • Fran • tktilms eden ti, yanl Yoz n'ell. 
mz kuvvetlerinin U __ J ! l: __ ~ _ _ rinin ce.n.ub kıSmı 
evvela sağ cena· ./T&.e~ ~ müdafaa.mdı \;o 
hını ve sonra da Almanlar. An -
Nam.ur garbında- ''"""

1111111111111111111111111111111111111111 
'•crs civan::nda 

ki merkez hatuna doğru yapılması Belçika kuvvetlerini mağlub 
üzerine düşman geri çekilmeğe edip iki ordu ile sağdan 
mecbur cdikrek kısmı küllisinin Brülcselo doğru yürürlerken 
ihatası gilçleşmekle ve sol cenah. Liyej - Namur - Dinant mils
l:ırını tchdid eden tehlikeden kur- lahkcm. mevkilerinin onunc 
tnrılmış olmaktaydı. kadar büyük bir mukavemete ma-

2 - Çok kalabalık bir kütleyi ruz kalmadan ilerlemek imkanını 
ihtivn eden ikinci orduya ancak 1- bulmuşlardı. Fakat bugün mayn 
kinci derecede bir vazife, yani an- ve tuzaklarla aşılmaz bir hale gc
cak düşmana hafif bir tazyik yap. tirilmiş Arden ormanlık mmtaka. 
mak vazifesi verilmişti. sma sahih bulunan Lüksemburgun 

3 - Bir:nci ordunun sağ cena- Belçika. ta.rafı, hesaba katılm.a-
hını ihata mancwrnsı merkeze sı icab eden ku1·vetli bir müdafa...ı. 
do~"'nı teveccüh edecek yerele Esko hattıdır. 
nPhrinc dayanan İngiliz kıtaatınm Binnetico kıskacın sol tarafı 
sol cenahını bastırmak için bu Moz nehri üzerinde Liyej ilo Na.
nehrin g-arbine doğru yapılması i- mur ve Lliksr>mlmrg ,...._:ıdüka.lığı 
cab ederdi. arasmd"I. lıü\ ük 7.orluk ':ı kır. 1 .. 

4 - Dördüncü ordunun ise en !aşmak va::iy ·Und dir. Eu rnrlu ıı 
hUyük tazyikini sol cenahı ile, ya- göze alıp ve Holl ndayı ~guemuk 
ni Jive'nin şimalinden değil, ccnu. gibi muğliı.k hareketlere tevessül 
bundan yapması ve bu suretle ederek ayni zamnnda. Belçika ile 
Moz Nehrinin az miidııfna <'dilmiş J.üksemburg hudutları arasından 
bir kısmmn yapılan tazyikle Frnn- Maf no hattına cenahtan taarruz 
sız ordusunun Simay • Hirsoıı mm- ctmeğc kalkışabilir. Bu takdirde 
taknsına doğru olan ricat haltını es:ıs harekat şimali Brabaut ile 
tehdit etmesi lcab ederdi. Belçika arasından üç ordu grupu 

5 - Namurdn atıl bırakılmış ile yapılmış olacaktır. 
olan kuV\·etl<'r lüzumundan c;:olc Tnarnız kuvvetlerinin sağ cc. 
fazlaydı. nahır.ı müdafaa için motörlü ve 

6 - Birinci ordunun emrindeki di"ter hafif makineli kıtalardan 
süvari kuvvetleri fayda tC"min c. mUrekkeb kuvvetler Unburg şar _ 
decC"k şekilde sevk ve idare edil- kınd'l Ahen ile Krefeld arumda 
rnedi, mevzi alabilirler. Merkez kuvvet -

Bütün bunlardan Şiiffcn'in muh- leıi Alıenden Lüksemburg §imali
temcl bir mukabil taarruz karşı • ııe doITT-u ilcrliyerck ve sol cc:ıtah
ı::ında ihtiyat olarak neden yalnız ta Lükscmburgun ııimalile Mozcl 
iki fırka bulundurmakla iktifa et- nrıısındnn harf.'kete geçebilir. 
mcsinin SC"bebini nnlıunak kabildir. Bu surctlC' taarruz iki safha ar. 
Birinci ordunun çevirme manevrn- Z<'dPcektir. Birincisi bütün ccpho 
sı sUvari kuvvetlerinin iyi SC\'k ve boyunca Holıı.ndn - Belçika müda
idarcsile tngili7JC'ıin Sen KPntenlc fansını yararak lklçikn ana. kuv
mün~kalcsini kesmek imkanını \'t'- vctkrinin bulun(luğu mevzilere ka
rPbilirdi. Halbuki bu ordu cebri dar ilPrlemC"~·i istihdaf edecektir. 
yüril"ilıılc Eskoya doğru ilerliyı-. Du suretle sağ crnah geniş bir çe. 
rek 23 Ağustos günü sağ renahı virmc Iınreketilc LivPj ill' Anvers 
ile Konde vadisinde bu nehri grc;- arasında Al~r kanalı linünc kı:ı. -
miıı bulunuyordu. Fakat ayni 7.n- dnr gelmi$ olacal;tır. M0rkcz gru
manda ordunun knlnn kısmı 1ngi. rıuysa Liyl'j ile LUks,.,mbıırg şimn
lizlne Santr kanalında taarruz lindrn ilcrli ·ecel;, sol cenah LUk
elmiş, diğer taraftan da merkezde ~emburg grandükalığı arazisini 
bulunan ikinci ordu ayın 21 ine kat:dcrek :Fransız hududuna doğ. 
kadar hareket.5iz kalarak n sinde MI tlPrliyecC'ktir. 
sağ cenahı ile bir çevirme hareke. İkinci safhadaysa ~ağ cenah Al
tlne kalkışmıı, vcı 23 ağustosla bi- bcr kanalını tazyik <'dcrck bu mü
rinri ordunun Esknyu gC"cmiş ol- lıim su yolu Ustiindc geçit yerleri 
duı'.;'llnu ve İngiliz kuvvetlerini temin edecektir. MC'rkcz grupu ise 
garptan ba.stırmış olduğunu bile (Lütfen sayfayı çeviriniz) 



~Şeker saklayan 
kadarlara bildion 

Karaya otu.ran Münakale Vekilinin beyanatı 

çar Ferdınant BALIKÇILIK SANAYiiNI KURACAK 
Milli Şef 

(ftattaı-a& l incide) 
tedarik eden bir müaaesece sa. • 
hibile kar§ılaşmııtrr. 

haldarmda tabJrilrat 
liyeye teslim edilen 
nnda. yağcı Se!eroi!11 

ile Liyon - Md~ sik 
b ı sahipleri bng{iı1~ 
kemeye vcrileceklcrdır 
ile müddeiumumi rnu.a 
Reşat mcş.gul otına , 
roğlu ve çüolata fabrl 
polarındaki bcyannatn 
memiş ~erler ıulh 
br:uile muhafua at 
t.ır. Suçlular milli il' 
nunmnın 32 ve 5 ul1 
Ierir:c istinaden rnab!c 
k~tlmcaıer&. 

Hüviyeti bi::ce malım ve. mah
fuz olan bu zat. şunları .Oylc -
mistir: vapuru 

!'d:'!:~e~:::ıcmbu LAYiHA HAZIRLANDI 

.\ııkımı. 12 ( . .\.) - R.ei:'j .. 
cur.ıhur lsmet 1.nönü lrue,Pfin oo.:ı.t 
16.:i O d İngilttteniıı orta. şark 
ha\•a ordulnrr başkum:ır.danı Orf!e. 
n"r::ıl Sir Vilyam Hic:el'i \'e onu ta- j 
kih~ de sant 17 de Fra.La:ının 

eo.rki Ak.deniz hava k·1vvctıui lm
nuı.ndaııı general .Tano·~, kıtbul bu
yurmtışlardrr. 

"- Piyasada benim bildiğin1 

bir kaç tacir var, ki kesme şcke· 
ri.n aandığı 14,25 lira iken topla· 
ı:hkları mallar~§imdilri fiyattan 75 
kuruş eksik olarak el altından bi
ze 18,5 liraya köı<lar ıw.tı:nqlardır. 
Halbuki IJ..ı tacirler ne kontrole 
ti.bi tutulmuş, ne de takibata uğ
.r amışlardır. Hatta bunlara mü • 
da.hale hususunda geç kalınmış
tır, denilebilir. Peralcendeci ol -
duklarıru iddid etmelerine imkfin 
yoktur. Çiin':ü bil' perakendeci 
nornsl zam:ı:ıd."', bir lm; swdık
ta:ı fazla mal hulundt ramaz. Bu ı 
laı: ise 40 - 50 ı:arubk t?:al top1'ı
m· lar ve ad ta seker · rketılc 

gayri mc!iru lir rck.-ıhete ir~~ ... 
rek gizlice iş yapnr.!l!"a; koyul .. 
muşlardır. 

sabah bqladı 
e&&d.1. ~Ucrlıldf! k:ıra:;ra. otur. 

ınuı vln:ı rnııgıı:r bruıd.mılı Ç&r !"er· 
dlnımt v:ıpurunım k r..nnı. a:ıı 1J e 
Alc:ndar tahliıı1ye t.U'afmda:ı im 
S&bnlı ~l'. dlln 

g kaza 7' v 
rouaycn• eden r .ka 
g rk 
vde lm.ı;d.au;ıı~~rr 

r nbah gazetesi, d k.ı ntı • ı 
ınnda. n.paru!I J ndi v s:t:• le kurtu 
J ıp ıı.mannn t ı ı;eldi ti )"aZ 't· 
tar. sonr bı:ı a • ı!:ı. va ur ın Al4!m· 
dar tahll.S!yc tıı.rnt d3:'.'1 kurtarıl 11· 

llU blldlrlyor ve nm tza gelip 
gelmed!gindc\ f)u ef:ı baht tm yor. 
Halbuki Alemdar taht ye.si: d!ln gcct! 
.., aka yerine yeU er k ancak bu &:ı

b!ıh kurtarma. ı:tnn l>~ıam~tlr. 
Du ı;ebeblc bu re!lkiml:ı: vnpunı kur 

truın.akta ikl gündilr çok acele et· 
mektedit. 
Diğer tarnt'tan bu sabah ltcntfüı ! ~ 

t"6ril1'cn bir mulıurlmizc Yapurun 
ııehrlmW1ck1 acent.ı:uu, lturtannn işl
nln dört ı.~ gUn sUrccegmJ, çtlnkll 

Sirkeci ite Haydarpaşa 
ferıbot tesisatı ıhale 

arasında 
edihvor 

b-:":~7. büyıik drnıi ~ff 11. Knct",... 
bı.ıl Bilgsen \ 'C Fr • •z biıyu1t L 
c;i i Rönc Masigli Jrn lUl esna..'ittlda 
t": •' ller-ıll-;rP refa .. 1<at e) l ~Fktc Ye 

ünakale Vekili Ali Çetinka.. şaczgr yana;m.1) a•a larıdır. B n Cumhur F , ım.i::'n )anmd~ b~rici -
ya Vd·.Jlctin mu!;tclif itleri hak· lardan htanbul cihc.inde ol~nı re Vc>k ı ~ü~"l"Ü ~:ırıu;o:ilu bulun: 
k d bev2 tta b 1 na 1ı: ter Sirkecide ve Sir':cci istas~·onu .,,aı..ta~dı. ·ın a ,,..n u u ra • ... 1 ~ Or,...enero 1 Asmı Gii ıdü- 1 
ıencn·:ı te"VS i, yeni yap:lac:a1• va. cıvarmdil halen de-.].. <lcrcirycl ... r.. 

p rla:, yeni havayoilur, lst'.?.llbul lanm c.it bulu 1 ır.iccle ) eT·n e :ıün Y ZiY'3folı 
radyosımon çalı bnlması i~lerin- ve sahil oyurarak ircri d:lgru gi- \:-!." ı .ı . ]" ( \, .\,) -
d"n ha· etmit\ ve Haydarp:ı;a ile rhti l•aliııde oJac:ak, ı- :ıyd~pa K•ırro"' :r ik ri r i i o'"g n"'ı 1 A .. 
S'rkcci ar s:nda i !ctilecek fer:- ı:"' Jaki ele Hayd-rpa 1 ıl e K c.71 "rm , . ' a;, tamf•.rrn 1 bı ·ı- f..1 

l 17 d<' A '.ltlllu l l ı1 1-ı 'l 1 ı . 
bot ve yeni su rnziısul!cri kanunu köv a ra ,ında!:i koyda \ c c~niu ~ 

d ;: k 1 k · d·ı ~e !in orta ~uk h .. va nrdal rr I 
p ojesi h:ıkkmcla da demi~tir ki: oı;,ru çı mış o ara • ın:za e ı e ... b2 )kunı:ınd-ınr or~e!lern 1 S r Vll-

FERJBOT tşı cektir. 5 ar.ı :-.ı:ıı:el ile FrnManrn rl?ı Ak- 1 

''- Feribot i~i iki safb."?yı i'ı • Mukaddema münakasaya ko deniz hav I•uvvctJı•n kunt:ı:ıdanı 
tiva etmektedir: Birisi gemiler, nulan yataklar in~atına harp do. ...cneral Jano ~ı>refine btr ç:ıy zi
digcri de bu gemilerin y anasına layısile talip zuhur etmemiştir. \'tl.fcti verilmiştir. 
} ataklarıdır. Şartname son vaziyetin ibda~ et- Zh-nfettc muhterem m:Ss(Jrleri-

Gemilerin prtnamclcri ihzar tıği icaplara tevfik crlilerek tadil miz ,.c ma.iyctıcri craanı, Fr"..DS!Z 

..a!t • •• l -1- l cdilmis. olduü-undan ihalenin ya • büyük elç!.s! Röne M<>.s"gli, İ"ıtiliz 
Cı»ımış ve muna •as:ıva ç.-rı ... ı:. ~.ı.rlik cl;i~ Sir Hı:g Kne~bııl Hilci-

Şeker §irketinin satışlannda 

noksanlık \>arsa bu vaziyetin de 
mü:?ssir olması ihtimal dahilinde· 
d 
... 
ır. 

Ortaya konulan bu iddialar ve 
ihbar dikkate şayan olduğundan 
kvntrcl yapmakla mükclld daire· 
lcrin nazarı dikkatlerini celbede-
riz. 

NIKOLAK. ve MELEA 

32 nci madde, mal 
ya ihtiyzçlannd:nt !.at 
panlara aıttti . aJ G 

gibiferin 2 GCD- sur 
lıra.daıl 5000 liraya 

sına çarpt nıac.ı .. 
1 tZMtRD.E ?AA~ 

OLAN BAS~ 
Diğer taraftan iıtıl 

ttıa1Um.'1ta g-öre, or 
Ragıbın 300 kilo etctt' 
anla~ılarak rnahk~0 
lunmu§ ,.e neticede 
cezasına ve iki sene 
Aydın vilayetine ıiir 
rilmege mahl:Cıın e ol 
'kerter ~ müsa~rc 

Bere-amad;ı eket f1' 
• c:e 

kal Adil, sabuncu ' 
Diğer taraftan clleri.nde~ şc - m·~y('ncU Tcvfık l 

.., a.purun ıf.lraUe karaya gid rek ndam 
",klı.lı oturduğuı1U soyleml;Ur. Yapu· 
rı · ir,lndckl t.amutc de boşnl(ılM.ıı.k

ttr. 

mı~tır. Gemiler İngiliz kredisin - km zamanda intr.ç edileceğini tah sen ile birinci ordu mfil'etti~ı M

dea tefrik edilen tahsisat ile ya- min etmekteyim. ı:renernl J.i'a.lırettin Alta~·. üçilncil 
pılacaktır. Bu ay nihayetine ka · SU MAHSULLERi KANUNU ordu müföttişi orgmcrol KL-:ıırı 1 
dar alakac!ar firrnalarda~1 t ekliil::· Sıı m.ıhsulle;i ka.:nmıı projc~i Orl v. 1 .. ,ri.zk ertiu.u1uıriliyc ve 
re inti.ıar olunma:~tachr. Üçer i~uar edilmi, ve ııon tetl..-ikle.ri. ik· milli müdsfıu erlmm. Frarumc İn· 
hatlı ve ikişer yüz metre r.afi hat D":~l olunarak B.~v~k:kte takdim ırP~ büvük eı.elliklcri ~·a. hava, 

ı 
tulüne malik olan bu feribotlar edilır.i~tir. D:ı kanun ile mt.'1.nk - ) d~ııız ntaş~lariltı ~tı ~~ilkler er • 

--------------- kömiirle isliyecek trenlerden ve ~ ket balıkçıhgınm in1cisah ve kanlı ve
1
)iilisck rUtbe 1 ordu men-

- - • • • sur arJ ınz.n· bttlmıımr.tlnnhr. 

Ç • d h serbest yolcudan bnşka ayru za - bu sanatla geçınen va .1naaşTarr 1 --------------

1 n e arp 1 manda l:amyon, otomobil gibi ve- ı mızın refahı temin cöilecek. ba - Ankara. caddeainde 

ker stoklarını beyanname ile aIB- rill':l!~erdir. 

• r 
•• 

_1 _ ı. 1 sırlti de naklccidıilecektiı-. Jrkçwk sanayiinin ilk adımlan a.. b • r feryat: 
En ~~~c:i:;'"'a :ki•ti 1<1 .. m, gcmucr;n ,. ... • '""''~buıunacakbc. "Can kurtaran 

Bu aeneki i zmir fuanna 
da ittirak ediyor 

m za 
Anbıra, ll (A. ~.) 

/ 

ı:.~·~~h~~-~~;~ ovyet - Fın sulh yok mu?,, 
Çin harbinin daha en az üç scM 

1 
Dün gece birkaç muhar· 

Sovyct Rnsya hükiımcti bu 
seneL-i İzmir Enternasyonal Fu -
anna resmen iştirak ctmeğe ka -
rar vermiş. bu kararıru alaka· 
darlara bildirmittir. Sovyct hü -
kfimetinüı bu karart alakadarlar 
üzerinde çok müsait bir teair 
yapmıştır. Sovyetler bu yolda 

le. hı:dud m:ese.l~~ 
bunlar:r muııka.zi ollP"'"_ 
lmwı mııkavclclerı 
zere Suriyeden H:ı}e) 
Da vfd'in .riy:ı.6tindC 
lnrdan nıiirekkc;"bit ~ 
rayn gelmiştir. ~ 
ciya vekil.etinde 
Yenile.ıı.ilecek olan 

süreceğini bildirmiştir. Çung - a ı~ aşma s:... ı. ririn şa_hit olduğu bıçak· 
Kinıde harbi uzatmak için ha.zır- • .... a 
Irklar yapılmakta. fakat, Japoıı - lı bır kovalamaca 

b (u.a•--•r 1 ı'nfiıle) Yunayted Prc• Amcrik:ın ajansı- h"'d• • ld larn kar ı kati lir mııharc e ve· ~ı..u.n.u a ısesı o U 2 - Bu :mu:ıbede ile, Vllpurl {Vl- nm I!elllıılddcn ~ğrc:ıdlğlne g!lro Sov 
ri!mesinde istical gösterilmek - b::ırg) da: d h11 olm:ık u:ı:erc blltDn lef ... :ı:-rn ııııfaşııın:mıa muhalefet en 
te:dir'. Piyadcletk motörlü kıtaat l\:areU berzahı, balıktılnr yıınmnd ::ı, . çok nak ı1 mııııt: rıcrılen ı;e.lmckt('.dir. 
Jer talim edilmektedir. Müzisycn· 
lale ard~tler muayyen saatlerde 
kamplara g-önderi1mektedir. 

:J.aponlann Çin içcrsinde daha 
uz:aklara gitmiycrek stratejik 
mevkilerini mu11afaza ile iktifa 
cckeeklcrlnc ve Şangbay, Nan • 
king .-c Hong·Çeu'nın gcniı; böl
gelerinde Japon hcıtları içersinde 
seferber bulunan Çin kuvvetleri"' 
ne karşr nncak vakit ~akit hare. 
kata giri eeeklerine muhakkak 
nazarile bakılıyor. 

Nafia vekili bugün 
Tarsusta 

\dıınıı, 12 - Nnr·a. Vclilli gı;.ıı 
rnl Ali Fuat Cebeooy bugün .Ada
ntt} gclm' tir. Vekil Seyhan pn. 
za."1:1I. kn.n:ı.llnn tel.kik ctmiı>, vilfı. .. 
) eti, pnrtiyi, halk('\']ni. belediyeyi 
z'yarcUen sonra şeıcfü1e klilplc 
bir ziyafet verilmlştir. 

ı atın vekili yann biı· heyetle 
birlllttc Tars-..ısa. gidecek. inşam 
biten Berd:ııl rcgUliıtörünii aça. -
ca.ktır. 

\a olduğu yc.rd~ kalacak vcynhut 
dlğm-Jcrlnc ayak uydurmak iı:in 
ynva" ynv~ ilcrlI»l'cektir. Sol cc· 
n:ıbsn t.runn.mcn Belçika toprnkla
ı ına cL'llrnt.Ş bu'unaeakb'r. 

Ancak harbin üçüncü safha.sm. 
<1a Almanlar önlerinde meydruı1 
b6ş bulup st.nı.tejlk bir mancYrnya 
t~ebblis edeblleccklcrdir. Fa.kat 
Bel1;Cı:a ordusun~ lan·\'etli mü -
daranafle F.sko nchrlni n~mQ.k im
k.amıilığr ile karşrl~ncnk ye di -
~er tara!f.a.n Majino BnUnde ye
niden hnrekcWz knlacnktrr. Bin • 
netice cena.hlnrdan fa.ltviye edile -
relc bu krsmılardan t.:ızyl.ke kslkL'i· 
mıı.k icab <'dcccktir. Motörlii kıt!l
a.t arkasından ilerlcmc~c c;:ıılu;a ... 
rak olan sağ Cl'.'nnh Malin ve Alost 
elra.!mcla. geniş bir yarım daire ~i-
1.erok Mons, Şarlöru\'ıt \'e Di!ln. 
na doğru yUrUy~cktir. 

Sol cenah dn. hnfü rootorlü kı
lnatını Heri sUrcrek Nöfşato'dnn 
Dinan'a doğru tO\'CCCÜh edecektir. 

!erkez kuv\'etleri de harekatınr 
sag cenah kuvvetleri h~~etl<>rincı 
uydutte.ak \'C nnc:l.k s:ığ- ceruıh 
• ·~br ııc!Jrin<' ,-:ırdığı ?.a.m."ln Yit· 

ran daire lj('klini almış olnn eı-p -
he<:k'n btiyilk btr tJı:ırru1..a kaU:r • 
ılacnktır. 

Btltiln bu bcsablı h:ırcltctlcr bi· 
rer faraziye, Wıha doğrusu bir ta
ruııız sisteminin nn1.arl olarak tal· 
blkmdan htır!;lte. bir şey dch'ildır. 
Fiiliygtt!'-J"!I" bu fıı.rııziyclerin çok 
değlşlk neticeler vcrdl;!iııi tarih 
JJi%~ göııt{'nncltt~r. 

o~ 

Lndoga göUlnOn bUtUU salıl!Ierl ve 
prkt FlnlAndtyanm b:ıT.ı kıımn!an 

sovyetttt blrlltin ge!:JU ktedir. 
s - Sovyetlt'.r btrliğf, beş mnyon 

Fin m:ır ·ı mukal)ilinde, bir dcmlz llJİ
sU tes1sl 1cin Haı:ıg5 ltınanmı '-e Hıın· 
g1$ ara21atci ktra Ue almaktadır. 

( - Finltuıdlya, ~tmal ııtıımtiği li· 
ınanlnrmdıı. ve mmtakıumda harp 
gemllcrl, denlZaltı gemileri ve hava 
lruV\'eUcrl bnlundurmımıayı kabul 
eder. lı~inlADdJya, burada ynlnu: küçftk 
ıınhll nıuhııtauı gcmllc:1 bulundum. 
b'Jece1:.tir. 

5 - SovycUcr birIIgl, kıtnattnı Pct 
ıı.:ımod:ı.n çekmeyi taııhJıtlt eyler. 

G -- Suvyellcr blrUt;f, Pet8ıuno YO· 
tundan Norv"li ile ltontrotsuz gOm
rUI' .serlx'at. mUnıı.kale ho.kkmı lııılz 

olıı.calilır. 

i - llHO .eucsi z:ırfoıda Kanda
la.kcha. ile Kemljaermi a.rasıııd~ bir 
demir yolu yapılacaktıı·. 

S - - llu sulh muahed"si Uç gUn 
z:ır!md:ı. tasdlk edilecek ve musnd. 
dak nU.Shııw J.1oııko\•ad:ı teati olun:ı.
ca~t.ır. 

9 13 mart u.ıı.t 12 d~ harp harc-
kAtı bUtUıı cephelerde ıılliaycte ere
ce ktlr. 15 mart saat 10 dan it.ibaren 
lkt taraf kıtnııU, yeni dc\'let lıudut. 
l,jrı ıı.rlıa.tm& ccklleceklcrdir. 

10 - Blr' So\')'et ... !<'in ticaret ILil· 

IU:fm.'L!l mUznkcı:elcrlnc derhal bıı.§la· 

nncn.l1lır. 
ı•an,;, ıs - 11}1 g ·nıuk bir harpten 

so ra }'Jnlertc Sovyctk!r arnsında 

ıulh munheru·sl g cc iki buçuktıı inı· 
zalaunuııtır. Faknt hc:ıUz lıatt blr 
nıalıtyct kcıı:,Cbn!g ııayıl, runT.. ÇUnkU 
muah d li Ficl!ı.ndiya. Jtabln~i:ıdell 

sonra Fin pnrll\.n1 :ıto.nınun d:l tnedi1' 
etm~ ıa.zımdır. 

.Aiılaomıı ü·.,rine ı.•ın kııblntsind• 

Uu ı Uta \'Ukubulmu,, Milli mildııtaa 
\'C maari! nn2.ırlıın ı,;ckllmljlo..rdir. 

Ftnl!ndlya. parl mentosu dUıı nk
eam toJılaurmş ve gece ) arısına kadar 
oıl\zıık relerde bulıınum~tur. Parln-
mtJ1to lıııı;Un el~ tQptıuımı§tır. Sut. 
hun akdi pnrlnm.,ntoııun bııglin vere
ceği kltnıro. bf'l~lrılı:-. 

Alınıuı D.N.B. ajıınar, Pin purln· 
mr.nto!Unun :Moskovnda h3JU1 olan I· 
tll!Cr t.a.sdlk etUğlnl yaymqı IS"' de 
bu h'\OOr doğru <lcJ;'i:ldır. nn parla-
rorntoıııı ltilltfı nıOımkf'rC 'e t..-uıdik 
lçl'1 bu;tın dt' toplıınn111 bulunmakta
dll'. Hctııtnl;fden g elr.n h31ı<'rlcrc görı.? 
Fin mah:ı~ıllndc pnri:unrntorıun s~lh 

muııbcdr_,,.,, t.ru!d1lt .-tmrmeııi ihtimal· 
den uznl< değildir. ÇUnkU !Ullt şnrtlan 
blr ha~11 ağırdır ,.c I<·hıcr KareJid~ 
Maruıeı-ha.yın hntlı roUd!l!nM:nı k ıy· 
betnıcktedicl r. 

l'ırıa.ınento mucıheJeyi t:utllk et.
meue Ftn ka.blne.sl UıWa u.ruNUn
do kal11natır. flu takdlr.W: t~ başttNI 

harbe devanı knrnrındı. olAn kiır.Jtıler 
gı-çccckllr. 

.li·J:ı:An~y& mccı1slndc so...~aı demok. 
rat pu1.la1Dc memnıp 8~ mebus nr· 
dır. Bunlar ekaerlycU tc;ıllil ediJ'Ot'. 
i'in aoayal tlemoı.ıat pnrt1s1ııln ~S. 

muhnsnıııntı:ı bidascUndmbcıi :Uoa· 
kovanın tlddctli h c:umlısnruı hedct 
olduğu clhcUc, Fin ınecllalııln mua
hedeyi Uı..!dlk etme3f §llpbcl!dlr. 

ÇEKO l,0\".\Kl'.\ MIS.\l.l 

Xe,·york, U ( \..A.) - Amtrika gtt
zctelert bu &nbab kzaUı mtitalralar 
yt!rtltmcktedirlcr. Nevyork Hcrald 
Tribün &UCt~ Ffnllndlya va.-ı.yeU· 
nl Çekoslovnkyruun MUn.lhtcn evYel· 
kf vazf:fl!U?C mukııyu" cdfyor nı bıı 
prtıar dahllİ.ı\dc llktedllt"Cek suımm. 
kıe:ı. bir :ı:ıı.nıan lı;lnde, FtnlAııdlyımm 

lstilcıtı.ı.nc rn:ıl olacatı muhıı.k1rnk bu· 
lunduğunıı stıylllyor. 

1T \l.Y.\~J.\R GOnı~ J'1~LT.R 
1'"E h.tffiT~\lUJtT.AR A ıtAıt: 

Ronı:ı, l:S (.\.;.\.) - H&vıt : 
Roma mahfel?cı1nde Fln - &ıt--y~ 

ııw..rı mmc.-ıunlyetlc karfllıuım11trr. 
ÇUnltU bu iUW, harbl.ıı bkandlnavya. 
ya. sirayet lm.klnlarwı knU §'Ckllde 
~kın§tırm~tır. :ırnttc!iklcrL'l Fin· 
llndlya.yıı. yıırdnnlımnm sarahat kca
bctt1{;'1nl gören 1Uılya lınrbln lııkıın
aınnvyay:ı. .1inıyct etmeslntlcn kork· 
maktaydı. 

lt:ılynnm b~lııngıcındnnbcri Fin
Uındlyııyn yıılru;ı; ml'tnen de~I, t.ayyır.

rc ı-önderoıclt ı!llr(!Ule maddeten de 
yıı.rdıın ettiği nrrır mııtı!ellen1• tı:Wr. 

ıa t.ılntıılc tndir. 
Aynı rnabfellerc r;ore ltalya, Al· 

mnn noktai nszanna. ~Unı.k etme
m!:Jtlr. 1"a,ıst dlplorr.n....tsl muhaB&ma.. 
tm tatili için t,:'llı~rnı tı :-. 

İtaly:ı.ôa hakim oı..n kanaate 
göre, Finler kahraman!Ularına 

rağmen kendi va.sıtalarile uzun 
müddet mul:avemet cdcmiyecek -
ler ve o laman ya faik kuvvetier 
kar~ısınua ez.itecekler, yahut müt 
tcfiklerin t~v~ssutunu istiycc~k • 
lerdi. Fak;ıt o zaman da bu mü .. 
racaat Almany:ı.nın müdahalestni 
inta~ edecekti. itatra her ne ba· 
hasına olur&a olsu:ı Avrupa ihti· ı 
lafının etrafa sirayet etmemesin~ 
uğrallmal~tadır. 

Aynı mahfc1lerde ilave edildi· 
ğine göre, harbfo doğun!uğu fr .. 
c.ı~t ve felaketlere rr.zruz. k<!lrr:ai< 
tansa henüz kı:rtnnlm.ı.sı müm • 
kün ohm kurtarmak Fhiandiya 
için daha hayır~ı o!mu~tur. 

Kilosu 3,5 kuru§3. !eker! 
Londra, 12 (A.A.) - Fran&a 

için Se;1 Dominikte aatu1 alınan 
şekerin fiyatı beher tcnu ba§truı 
Z6 ~lolar Türk r;araııilc 34 lira o. 
Y:ı.rak tc$hit edi!mir.tir. 

Dün gece saat on bire doğru yalnız kararl.:ı. da kalmamıflar, 
Sirkecide, o civar halkını heye· diln limarumıza gelen Svanctya 
cana düşüren bir hnıJisc olmuş· vapurile sergide teşhir cdccekle • 
tur. ri e~yalardan mühim bir kmnını 

Bir muharririı:niı!in elde ettiği göndermişlerdir. Aynr vapurla 
ma!Umnta göre hadise §Udur: So11yet Ruıyadan memleketimize ·.I 

Ankara cııddeiin.de B;:ı.hseli lo- mühim mi.kta.rda it:halit c vaaı Bir çocuk ku~ 
kantada bir içki 3leminde bulu - da celmiştir. boğul~ 
n.a.n otelci Süleyman ile müteah· Müref ~e arazısı Bu sa.balı Fıı.Uhtc .,. i 
hit Abdülmuttalip arasında 200 l kuyuya dllfCrek ~~...ı 
liralık bir ot bedeli meselesinden Kaa kurbam z.cyı-

kavga çı.kmıştır. Müteahhit, ken- tanınmaz halde turan tbrahlm1n otııı .J 
disine C'teki tarafından ''Yahu- merdh'. ~,) 
di I" diye bağml:usından müte· Akhisar ve Eli.zığda. ör.ıu bl.ı Wıah -_, 

essir olarak küfürlerle mukabe • zelzeleler oldu ıwwı 48 numaralı 
le etmi1f, sofralarında bulun;ın anada arkadaşıartı• 
iki tarafın adamları da kavgaya Mürcft4•, 12 (A. A.) - Müref. açık kuyunun u.t~ 

tenin Kirnzlı köyti.ndeki lıeyelin mil ve içine dD~ ..ııt 
iştirak ederek biribirlcrine gir • mmt.aka.sı ge~emcltcdir. Köylll- feryadı: üzerine yetJl"' ~~ 
mi~lerdir. !er ara:rilc.~ tttrunmıu bir hal- 'Valltnm b1Uslln'l ' P' ~ 

Bu sırada bıçak çekildiği de id- de olduğunu söyllll·orlar. HcyclA- Adliye doktoru En'°'.'ıııııı 
dia ediliyor. nm köy içinde ele baelamasmdan muayene ede.r(!k gl>O"' 

Otelci ile iki adamının üstüne korltuluyor. vermfıttr. 

hücum ettiğini gören müteahhi • '\:~'1 Zlıl:El~ELEK ı -------
din katibi Muh<1rrem korkrnuı. ı khbiar • .U <A. A.) - Bugün 
lokantadan fırlıyarak ''can kı:rta· kas:ıbaruwl& s:ı.at 11 do \'C 11.20 

k ') ., ı· ba- ba- de iki '--"if •• er ru-•n•·-· 1.lnaodll. ran yo mu._ < ıye gıra gı. ......, _.._......,.. ....., 
ra Sirkeci sokaklarında ko§mağa :nlştlr. Haaa.r yoktur. 
ba~la.mıştlr. Pauır günli saat 10 da m:.rsda 

A~y, Çıleir, Poeof ve Ardahan 
Nihayet Konya lokantasına 7.u.n me.rke:lerllc kö;ı;lcrinde de 

kendisini dar atarak l:urtulmu} ... cltt s.'Uliye silrcıı hir yer sarsmtı.. 
tur. Bu sırada Muharremi kovalr.. sr olm~tur. 7...ayiat yoktur. 
yan otelci Sü!eyı:na.n da, gürültü· Diln r.:ı.a.t 23.'!.0 d& }~iazığd.a. ol· 
leı üzerine i~e müdahale eden dukça §İddetii bir zcL'".clo olınU!l -
ıahıta memurları tcrafınd:ın ya • 1 tur. Haıı.ar yo~ur. 
ka.Ianmıstır. M-.-11-.. -M-.. -d-f-~K--
Sülc~n. mütcc.avi~n kendisi l 1 U a aa ara 

değil, Muharrem o1duğu.'lu, hat· l\1üste§arlıiı 
ti b:çak çektiğini iddia ctmitsc ;Milli 1'Juda!aa. k:ıra müsteprlt- clJ' 
de bıçak bulunarmnuş. Muharre .. ğma genemi Hayıııllnh tn.yln edil- dürü Se~n-er Din~,. 
min kaçma&ı da bu iddiayı çürü- rn.iştir. terfi.a..'l tayin.lorı 1f 

- --- - . Jl'l'1" 
tecek mahiyette görülmü§tür. fi ~ Ş1Rt.V, r.tın:ı. ~ SEl'UILt tSPA~'VOJ, • ..ı 

iuha.rrcnı. Slileymanın iki a - N f 1 rt 
damla birlikte kendisini kovala - ~ 1 M P E R İ O A r{ G E ,.J 

dıJ:mı söylemiş. fakat iki acb::rı.J (i} rıJn l1'!!KÇJ: SÖZL"O lSPAllı'VOLCA ş.J\ıu<v-
gö~tercmemiştir. ~ 

Bu sahalı Eminönü polis mer. ~ 
kezi badik şahitlcrile dolmuştur. ~ 

Bu şahitler arasında Yeni Sa· I] 
hah gazetesi sahibi Cemalettin ~ 
Saracoğlıı, muharrir Naci Sadul· iİ 
Jah ve Murnt Se:-toğlu da bulu • ~ 

nuyorlardı. ~ 
Zabrta öğle üzeri tahkikatını 11 /, 

tamarr.lamr~ ve işi cürmüme~hut ~ ~uper tı.ınıinin ıordüte fevblit4e ~~ #9'1' 
mahkemesine ..-crmi~tir. ~ S ,... M E R S ·ne,,., 

l\Iaamafih. hadiı;enin al::.kadar.. ~ ~ l -,....-"~ 
ları barışmak tcşebbüsWıdedirler. ,..,. l\li\:lttrl~ bi.r halta daha ~ ~ ~ti, 
-- i• Kngm OillPrta ~rarh hayatı... Dibaya.-..~ ~ 
Bursada iki kadın dondu I~ !jan u.am •hr:ı.hırm knrkllllQ sırlan. bnyfik"" ~fi/#'_. 

. Eu. ',,canlı mmıuu .•• ] 0.000 )ere(! n--an -E~ ~ Pazar ak§amı Orhangazıye ., t;-

gözler kama~tıncı ıuı, 'e lhUpm dolu ~r,,,. .,,-1 
gitmekte olan iki nursalı kadm ~ llerk«J ~ orljlıınl Arap lıol.alan __.ıo # 
Cihanköyü yal.ın larmda n1ilthit ~ A --.r. ıtJntl 4"' T ..... ...-nbe al'O A 
bir kar fırtınamıa tutula.r~k bir ~ • ·r-4 •YTV u.nwı Ye ya QDs''NEM ~Sır"~6ı' 
köprü altına itğınmıc:ları;a da so- ~ T A K s i M G'ôs rER ı..t: 
ğuğun ~iddetindcn don;\rak öl • fıMıll 
mli~lerdir. \1,lı~I!lfıllmiill r:fıflallı 
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Kır koşuları 
Çok zengin 

hafta 

B 

kla.rı lapkınnızı boyalı, yüzleri bembeyaz 
analı kız çehreleri. Bunlar pencerelere bakan· 
~e gelip geçenlere: 

B6t!Oğlu h.alkevindetsı 
17 Mart 940 pazar gUnU sa.at 

lO dn Şişlide tramv:ıy depo~u 
">nilnden ba11ıya.rn.k Hürriyet fı
b!desine ~diş e-eliıj 3000 metre. 
'ik bir kır ko~m;u tertfn edilmiş
tir. Bu koşu kamilen toprak a.. 
·razide yaotlacak ve müteakiben 
tertio edilecek olnn ni~t koııula
mın bir hazırlık olacaktır ve 
'!erece alanlara müka:f at veri'e. 
cektir. 

seneki Mılıi Küme gene 8 klüp arasında 

~afifçe bir sesle ki~ttan ka· 
!(eh"' Totutu çıkarak ka 
Yal SOka~ içine daldı. Küçü· 

nıı bır minderle teıyin e-

~ odanın içinde genç 
~ yapyalnız kalınıştı. 

~ kımuzısı dudaktan gülü· 
.,~ 1 görünüyordu. Fakat za· 
•ıın b 

u tebessümü yalım du· 
a:ı ~ üzerindeydi. Gam.-ına· 
• o:ıünd •wild" bo al ·e-ı· . c ıg ı. Beyaz y ı 
•1 hır · dıı. a.çı maskesine benzi· 

Sa;· 
t:ından yayılan hafif bir 

'du ~0kusu dar sokağı dol· 
· ıcapın tekrar kapadı ve 

S..... Odaya avdet etti. 
~jaıt· 
tib' 1 ay Meta bir ~t fe-
~ 1-'ujiyama (1) yanar da· 
tUncıe ve Meta Gam.ana· 

tö:uııannın üzerinde asılı 
~ ·ı:.· nGrordu. Gamanava hür· 
ı,ıl ek ıncıaer ayı selfunladı ve du· 
' n: 

' ~d:ın Ay, hos geldin!., ke-
~~ <>kUldü. 

:u~1ndaki takunya!ar iğıi 
l'tl:ı dırunıar üstünde takır· 
ta h \'e bunıann sesleri dar so-, • er •~ 

b ~rafa aksediyord!!. ~ 
~Ura.hırda o kadar dardı ki, 

te~ıeri"niz olan Gamanava ha· 
oı~. e Yan yan geçmiye mcc
il a~<!u. Yalnız, etrafı şura· 
~ • sahile bağlı bazı uf ak 
' n \"e cemi!erin pencere· 
'~elen ziya biraz tenvir e-
~ U Pencereler o kadar 
~ <I değildi. lnşan bunların 
~~ Za~· içerlerini görebi· 
~ ~ _bu pencereler de içe 

~'a.i>~ıl~esi için bu kadar 
~'-'~ştı ve bunlar Meta 
~ ~-~ YerlerindCki panora· 
~ ~ ""'1yorlardı. 
'llıüt.._'1nuz Gamanava ka· 
• ~ ~is bir adam değildi. 
~ i P..~Cerelerden de ne gö
lı'b.~tltrı l}·i biliyordu: Yalnız 
~~ bo}'a...._ evet. dudakları kıp· 
~~, kı it, Yfu:leri bembeyaz 
t· t:e ba:a tehre:eri. Bunlar pen 
~ · nlara ve gelip geçen· 

~~tto ... Ghotto, bir daki· 

~ ~ sa~ı:~ ~enirlerdi. Hepsi· 
~ t gi1li ....._Sitnslyahtı ve bu saç 

taliirı ""'l:faı çehrelerde pek 
Rt ttı Ürdn. Kezalik bunlar 
~ haPaı>atya kokulan, insa· 
\~irtn fıltır<b. 
~lltıaitıatthreıen blribirlerinin 
'aı a:ıetaberaber. yQ.ılerindeki 
~aı.~~il M.....~~n üniforma· 
~t b---~ı. 

~ u 
':it · Rlıo~tzların hepsi de 
~~arın ·• .<liYe bağırmıy<>r 

t ~laı \"t bır çoltJ çoktan 
8i le ~ilılerınc1eki meslek 

!'Grı:İ5ler, ;
0
"' boyalarını çok

! ' u~,...... rıun renklerine 
~ b -\lı. 

ar\ u toahaııed . 
tıııe e ~ler bô ek1 bütün ao· 

> ~ da}'anına:leydi. Evler bi· 
-t ~ ~ı'arı arka ta ve her e\in 
a kıııaro Sltıda birkaç ta· 

ill'a_ an huıunmaıctay· 
f,.ı .. 

h· 'U\Jrlen 
"t -r,r l' a:narı: \" Oshivarası (2) • 

~C!ıı. ()~1-'onun ~~3>_ ınahaıtesiy· 
Clnde bulunu· 

nst Hanako San(4)dı. O kocasını 
kereste tüccarlanndan Kinjuronun 
evinde zannediyordu. Yahut da 
ıaımetmiyordu? 

o•acak; 
lzmirden 

istar, buldan 
2 takım 

4, Ankar.adan 2, 
!Şfirak edecektir 

Maçların himaye ve mürakabaini Genel Direktörlük üstüne almış 
mıntaaklarda b"rer organizasyon bürosu kurmaiia bQ§laml§trr. 

ve 

Gamanava kimonosunun {5) 
Ko~uya istirak etmek istiven. 

!erin her ırl1n Mat 17 den itiba
ren evimizin spor şubesine mU. 
raca.:ıt ederek kaydolunmalnrı 
nı rk.a ederiz. 

Pa.zartesl gilnll Bu yıl, tnmeye iotlrak edecek 1STANB1JLDA: 

\;ollanna bumunu sürüyor ve ıü· 
zel Oirarun bıraktığı tatlı koku 
yu ciğerlerine kadar çekiyordu. 
Ah Oiran ne ıüzel gill kokuyor· 
du. Herhalde kamı Hanako San bl. 
kokuyu duymamalı ve koklama· 
malıdı. Fakat kansının ne kadar 
da ha3Sas bir burnu vardı_ Ya dilı 
ya dili bir sansar gibi müteharrik 
ve bir &Oya fasulyası su değirmeni 
gibi dönerdi. Eğer bir şeyin farlan:. 
varırsa. doatumuz Gamanavarı 

herhalde eğlenceli bir gece bekli· 
~:.:.>rdu ve bütün g~e uyumak 
mümkün olr.ııyacaktı. 

Bu dü~ünce ile Gamanava derin 
derin içini çekti. Ah, eski zam:ın· 
Lar ne güzeldi.. O zamanlardaki, 
kadmlar kocalanmn ayaklarına 

kapanır ve eteklerini öperlerdi, 
yalnu itaat ederlerdi. Gerçi kanc.ı 
Hanako San pek iyi bir ka±udı 
fakat dünyaya b~r çocuk getirdık· 
ten sonra. kocasına karşı muame
lesini değiştirmiş ve ona artık ita· 
at etm~yi lüzwnsu.ı görü}·ordu 
Faka~ hep bu hallere sebeb ya'nıı 
zamanlardı, yeni r<>ni moda adet· 
terdi. 

Hayır, hayır. bu beraz şeytan 
lann (6) güzel Nippon (7) mem 
leketine ta uzak yerlerden getı~· 

dikleri bu adetler do~ruru iyi de 
ğildi. 

lşte Gamanava bu dü,üncelerlt 
ilerlerken önünden sessu sadasız 

iki hayal geçer gibi o'.du. Bu ha· 

yaller tahta kul~~n kaf31!1ıl 
gölg~ altııYJa saklanıyorlardı 
ve aydınlık penoerelerden kaçım· 
yorlardı. 

Yünlrken de ayaklan ses çıkar 
mıyordu. 

Gamanava sırtından titremeye ba_ 
ladı. Buruar acaba bazı zavallıla · 
nn kanlarını emmeye giden ejde. 
miydiler? • 

Bunlar da onun gideceği tarafa 
gidiyorlardı, Gaman.ava da takun 
yalarından mümkün olduğu kadaı 
ses çıkarmadan buntan takip et 
meye mechu.-du. 

Kadıköt1 ha.lkevlttden: 
Evimiz spor programı muci

bince 17 tnart naz..v gllnU sa • 
bahleyfn bir kır ko§usu vaprla. 
cakttr. Müsabaka saat 10 da Fe
ı::crbahc:P. sta.dmdan b:ı~layıp yi. 
ne avm stadda bitmek ü?.ere 
·moo metrt"llk bir me!!afe do.hi
'inde ob.rn',tır. Koşuya her isti. 
··c'l eirebilir. 

Birinci, ikinci ve Uc:ünciive 
<;oor eşvası hecliye edilecektir. 
~fil~b<tk:ı,oa f~rnk etmek isti. 
\•en· erin l 7 mart pa7.ar sa baht 
~aat 9.30 da Fenerbnhçe stadm
ia hazır bulunmaları. 

Beşiktaş ]'.,(llkeubufen: 
17 pıart 1940 par.ar gfmü ~t 

15 te Be~iktaş'JI Akaretler cad. 
desindeki evimiz kurni!"rndan 
baı;lamnk üzere ü<: kilometrelik 
!:ıir y:ıya koşusu tertip edilmiş.. 
tir. 

Koşudıı. birinelden ~inciye 
'radar derece alanlara mUk8.fat. 
'ar ''erile~ktir. t\!ü!'.abakava iş.. 
lira.le cdeoek atletlerin her gUn 
~ğ'ledn!'l sonra halkcvi idare mı>
murlu~umur.a miirrıcaat roerck 
k:ı.yıt!arınr yaptırm:ıinrı ve ko. 
c:ou ~nünde saat 14 te Beşiktaş 
l11J':':ıvinc1e h:ıZ?r bulunmaları 
!fızımdır. __ ....,.,., ___ _ 

vız mn:•ta. 1 e--ı· c,.. ·-h ·-.. - . 
Vo eybol 
maçları 

Kı.z mektepleri arasında vclay. 
bol müsabakaların:. buglin Kız: 
l\Iuallim Mcl.."tebi salonunda cie -
vam edflecektü-. 

l\lüsabaltalar ttın1ardrr: 
Cüml uriyet lisesi - tsti tlal 

!!sesi. İnönü füı<'si - Bnğazlçi 
iisesi, I'7andilli lisesi - füz mu. 
.. mm me1.-tcbf. 

Va:ıan: .lat'K e,onuon 

• - MilU .kUmenfn 
bu sene 31 martta b&§laya.cağnıı 
bildi~tik .Anadolu ajansmm dün 
verdiği bir haberle bu tarih tey: 
et.m.iş bulunmaktadır. Bu seneki 
4 11ncn milU küme ma!:lan 31 mart· 
tA ba§layacaktrr. 

Hazırlanan milU kUme talimat .• 
namesi alSlcadar bölge ve klUplere 
tebliğ e<fil~tlr. 

Klüpler ara.sına 

Voleybol 
maçları 

Voleybol teıvik müsabaka.lan 
olarak Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi tarafından klüpler ara -
sında tertip edilen karşrlaçmala • 
rın listesini koyuyoruz. 

17. 3. 1940 PAZAR GUNO 
YAPILACAK MAÇLAR 

Saat 12 de Vefa • Talı:ıim Ye
niyrİdrz , 13 de Galatasaray • A. 
kınspcr, 14 de Fenerh3.hçe • A· 
lemdar, 15 de Beyoğluspor. Ye. 
ni~ehir Doğu, 16 da 1stanbulıpor 
• İstiklU 17 de Altın tuğ • Bey. 
Jerbeyi, 18 de Topkapı .. Boğaz. 
içispor, 19 da Eyüp. Yıldırım 
Davutpaşa, 20 de Beıiktat • SU. 
leymaniyc. 

ı - Müsabakalar Galatasaray 
spor klübü salonunda yapılacak. 
tır. 

2 - Klilpler bu mevsim için 
tanzim edecekleri o'.ıar kişilik 
rcıimli Jisteletle maclanı i~tirak 

.edehileccklerclir. Listesi olımyan 
kJüp!cr m"çlara i~tirak ettiril .. 
mezler. 

3 - Hakemler: Ali Rıdvan Ar. 
sever, Na.ili Moran, Ali Rıza Sö
zeralp, Haluk San, Lutfi, Fethi. 

(t•\ irca: ı;rdal ~OG.l.'\.I 

114 -
Civardaki evlerin birinden inct' 

ince keman sesleri işitiliyordu . Kuvvetli ve hareketli bir adamı elden ayaktan 
Herhalde bir Oiran misafiri içirı düşmüş görmek kadar dünyada feci bir n1anza
çalgı çalıyordlL Diğer bir taraftan ra tasavvur edilemez. 
da bir kapının sürüldüğü işitiliyoı ı 

du. Fakat her tarafta sük~t de Oııuı.1 için iki d d~~ı:ı~ 1\.1o l k~c!~r açıl~'.-'e: K~t ~1 iç~i 
vam ediyordu. du btkıemeJen kendım gıttım. gır<lı. O dm u~ü. kuv-.eUı, bfikul 

. . Konsen-e sütümüzle rcçc1ımi.z de mez Kurdun yüzünde bu katlaı 
~ lki hayal ... hır ba.ş caddc~c dö kalmanu:;tı. Gidec.eğımi Moda soy derin bir yeis ve ümitsizlik damga· 

nuyorlardı. cadderun _kö:es1~eı: 1• ıe:.liğim vakit birn'7 durakladı. Hat lantlığmı h:ç gömıem•ştim. ~um 
gaz ~bası bunlan_ bıraz ay<lı.l ta b:ınlann lüzumlu olmadığını. ruklarmı havaya kaldırar:ık bıc ka 
!atmıştı. Bu anda ~.amanav~ '.'u~ oraya kadı:lr yoru'mama değmiye· dm gibi inledi. Sonra cll()rindcn 
tarın koyu r~nk kımonol~ ıkı. a c~ini de mırıldandı. Ev\elce ne· birini açtı. avucun.u, sanki yüzüne 
dam olduklannı ı;fü'dü. Koltukla C:en sükut ettiğimi nasıl anladıysa sanlan örümcek ağ'anru siliyor· 
~nın altında paketler. ta~_ıy~rlardı. ~imdi de ne ~yliyeceğimi anlamı~- mu5 gibi gözlerinin üstünde gez· 
ki bun!ar onların şekıllennı karan Pek · 1. , ~·:ı:.; cndi!'Csini dirdi. 

~. . . nl bcr . tı. gız ı} emı..-u •• • 
lıkta d~'l~tırmi~u. B~u a ~ farkettiğimi biliyordu. - Allahım! Allahım! diye inle· 
ber her ık~sl d~ Ja~~) ~da _ nadı Gemiye çıktığım \•akit kundura· di. 
ren tesadW edilen buyuk vucutlu !arımı çıkarttım \'e kıça usulca ço- İçindeki nihayetsiz ümitsizliğe 
adamlardılar. • raplanmla yür" 'üm: Bu sefer böyle ses verirken sıkılı yumrukla· 

Fakat bunların adımlan nrocn mP-rdh·en başından aşağıya da ses· n gene hm·aya kalktı. 
hayal gibi sessiz ve s:ıdasızdı? lenmedim. Yava'K3 aşağı indim ,.e Du müthiş bir manzaraydı. 13a~ 

salonu bos buldum. Onun knmara· tan a~ğı titriyordum. Ürpermeler 
(Devamı var) "' ğ w •• 

(4) - San.: Boy ydut bayan 
Of isimde" sonra gelir, (S) - Ci;b 
beye btnzer bir hırka, (6) - Atı

mpalılar, garplılar, (7) - Japon
lar memukethrine Nippon • ]a· 
ponya ismini cerirler. 

Almanca dersi 

sı ı.~palıydı. amudufikarimden a..~ ı dogru ını 
Evvel~ kapıyı vunnağı düş!ln· yordu: alnımda iri ter tanclen 

dürn, sonra beni orııya getiren ba- biriktiğini his..~yordum. Kuvvet· 
hane aklıma geldi ve önce o işi li \e hareketli bir adamı elden a· 
}'apmağa karar verdim. Hiç patır- yakta.n düşmüş görmek kadar dün 
dı etmeden yerdeki kapağı kaldır· yada feci bir manzara tasavvur e 
clım ve bir kenara koydum. elbise dilemez. 
sandığı da anbardaydı. Fırsat düşe Kürt Larscn o şayanı hayret i· 
mü<:.ken erzakla beraber giyecek radesini s:trfederek kendini topar· 
~Y~ almağı da tasarladım. ladı. Bu dehşetli bir g~yret_ti. B?· 

Anbardan çıkarken Kurt Lar- tün vücudu mücadelenın şıddetın 
~nin kamarasında bir gürültü işit den sarsıldL Bir buhran geçirmek 
tim. Bir kenarda bfizü'.erek dinle- fizere olan bir adama benziyordu. 

Sen ve asri HABER Metodiyl• meğe başladnn. Kapı tokma~ tı· Yüzü ih!ilaçl~!a; ad~ll ürperme. 
.,e mutedil Ocretlt- der!' almak iıa kırdadı. Usulca ve insiyakf olarak lerle eskı halını almaga çalı~. ıa 

..8 kltip ıunlardrr: CalatMaray - Fenerba.hçe 
t.stanbuldan • Galataaaray, J'e- Beşiktaş - Vefa 

nerbahçe, Beşikta.,, \•efa: 
Ankarad:ın • Gençlerbirllği, Mu • 

ha!ızgUcil; 

lı:mirdcn Altmordu, Altay. 
MU~abalmlar her Uç bölgede 

birden ba.,ıay:ı.cnktır. İkinci baftn
da.ıı itibaren dcplasma.nl&ra ba.'· 
lan~s.kur. 

1Ik hafta Uç bölgede ynpılncnk 
maçlar ewılardır: 

Balkanlar 
Kır · koşusu 

Yarışlara Bulgarlar da 
itşirak ediyor 

24 Martta yapılacak Balkan 
kroauna Bulgarlar da ittirak e • 
diyorlar. Yunan, Romen, Yugos
lav ve Bulgar atletleri 22 martta 
§Chrimizde hazır bulunacaklar • 
dır. 

Misafir atletler müsabakalar .. 
dan bir gün evvel Heybeliadaya 
giderek geceyi orada geçirecek -
lerdir. 

Takımlar müsabakalara 4 at
letle ittirak etmektedirler. Neti· 
ce itibarile 3 atlet puvan alacak
lardır. 

Rıza Mabut. Hüseyin, Artan, 
Mustafa, Galip her gün munta • 
zam bir tekilde Heybeliadada 
antrenman yapmaktadırlar. 

Eskrim temasında 

Macarlar galip 1 
Bud•P'Ctte. 12 <A-A..> - lllacar 

kılıc ta.ıumr. Ter:sUanaky kupo.c için 
yapılan maçta ltaıyaıı talnmnu 1( 

puvana klU'Jf 22 puva.nla yemnl§Ur. 
Bu maçta am1raJ Horty ne birçok ar· 
flcltıkler ve nazırlar hazır bulunmak
taydı. 

fa nefesini tutarak hıçkırdı. Lakin 
neticede iradesi galebe çaldı. Bir
denbire düıelcli. Artık eski Kurt 
Larsendi. Yalnız hareketlerin<le 
belli belirsiz bir zaaf ve kararsız 
lık vardı. o kadar. Merdivene doğ· 
ru yürümeğe ba3ladı. Yürüyü~ii 

onu daima görme-~e altştığım ~kii 
deydi. Ancak a:lımlannrla mahsQc: 
bir gevşeklik. kararsızlık vardır. 

Simdi kendi korkuma dü~müş· 
tilin. Açık kapak tam yolunun üs 
tündeydi. Onun açık olduf,'Wlu öğ· 
reninc.e derhal benim mevcudiye· 
timi de öğrenece.'cti. Bu kad:ır kor· 
kacak bir vazi) ette. iki büklüm 
yerde yalcalanac:ıJlım için kendı 

kendime kııdım. Maamafih daha 
ı,·akit vardı. Hemen ayağa kalktım 
ve hiç farkında olmıya.rak meydan 
okur bir vaziyet takındım. Bana 
dikkat bile etmedi. Açık anban da 
görmedi. Ben vaziyeti kavrarıp 

harekete geçmeğe vakit bu!madan 
doğtüc:ı o boşlu~ doğru yürüdü. 
Şimdi, cıyai:'lmn biri a~ğıdaki kn· 
ranhğ:ı dotr:u iniyordu. Li.kin o 
ayak basacak sert bir yer bula· 
mıyarak altındaki l:x>)lufo hlsse· 
dinc.e Kurt Larsen birdenbire gene 
eski kaplan adaleli Kurt Larsen ol 
du. Düşme~e başlıyan vücudu ha· 
vadan kendini toparladı. istinatsı:: 
ı:eri sıçradı. ve o aç1khb'ln karşı ta· 
rafına karın üstü düştü. Biran son 
ra da kuvvetli • ·ollariyte tahtanın 
>a.n1anru tutarak kendini yukarı 
çekip ayağa kalktı .• Fakat bu kalk 
ma sırasında benim ambardan çı· 
karch&'Im konserve kutuları ve 
anbar kapa~ ayağına dolaşmıştı. 

A~''KAl!ADA: 
Gençlerbirllğl _ Muhnfız;,--i.ieü 

tZMUmE: 
,\llınorclu • Alt.ay 
Genel direkt6rlllk maçların hi

maye \'C murakabesini üzerine al
~. bundnn ba.ııka, mmtakalnrda. 
ela blrer spor or,;nnizasyon büro. 
su teşkiline lx:.şl&.-ımıştır. 

Atletizmde 

Beynelnıilel fede
rasyonun kararı 
Entenıa.sYon&I ıı.tıcUzm federaço-ı 

ııo yapbğl bir tamlmlc, her mem~ 
lckete federa..~yonunu FhılAndlyaya 
yardmıa davet etmı, ve bu m&ksaUa 

mfuıa.bak&lar tertibint lırtemlıtır. 

Cezalandınlan 
futbolcular 

Beden Terbiyeai latanlııuJ BöL 
ıeai Baılcanlıimdaa: 

1 - Apğıda adlan, &0yadlan, 
klllplcrl ve bölge sicil sayılan ya
zılı idmancılar iştirak ettikleri 
müsabakalardaki suiharcketlcrin • 
den dolayı Genel Direktörlükten 
tecziye milddeti tayin edilinceye 
kadar müsabakalara iştirakten 
mcncdilmi§lerdir. 

Topkapı klübünden 1351 Yu. 
nus ÖzgUr, Anadolu klUbUndcn 
1887 Ercilment Kopman. 

2 - Fener Yılmaz spor klübil 
azalarından 2143 bölge iicil aa. 
yılı Vedat Aklik iştirak'.oettiği bir 
milsabakada hakeme hakaret etti. 
ğinden dolayı bölgemizce 13-3. 
l 940 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle geçici müsabaka 'boy. 
kotu cezası verilmi~tir. Tebliğ o. 
lunur. 

milyordu. Duymasın diye yavaş 
yavaş nefes alaral< onu seyrettim. 
Hemen kamarasına doğru yürüdü. 
Eli kapı tokmat'Itlm iki, üç san· 
tim yanına uzandı, sonra seri bir 
hareketle onu buldu. Fırsat bu 
fırsattı. Ayağımın ucuna basarak 
merdivenin üst basamağına kadar 
çıktım, 

Oradan iğilcrek aşağısını seyret 
meğe başlarlun. Kamarasından ko 
caman bir sandığı süriildiyerek çık 
tı. Onu kapağın o~tüne koydu. Bu 
nu kafi görmemiş olacaklı ki bir 
ikinci sandık daha getirdi ve onu 
d:ı öbürüniin üstüne oturttu. Son
ra yerdeki konseıve kutularile gi
yeceldcri tophyarak masanın üs· 
tüne kordu. O, merdivenleri çıkma 
ğa başlayınca u~uıca kamaranm 
ıiamma yattım. 

· .. . · sanın arkasında ı:aklandım ve kin bu gayret aklın kaldı. Sıkılı 
teyenlenn Alrnonea nt;retmenı ma. kal· rukl bir def daha b vaya 
if.1nin~ aıektupı.a e<ıuctemue mt• 1 t.ab;ıncamı çekerek h~roı-Jn.:1...a_.. :a a~ ~ Bir ~ er 
ncu~ Jclınfun.~~birdaı~ lUWM9 q . 

Yüzünde. her şeyi anlad~m 
gösteren bir ifade belirdi. Anladığı 
şeyin ne oldu~u tahmine vakit 
kalmadan anbarm kapalım kapa· 
tarak üstüne çıktt. O zaman anla· 
dun. Beni içerde saruy<>rdu. Ayni 
mnancta k&d4, P1ai hiG ıar 

Merdivenin sürme kapağını ya· 
nya kadar geri iterek kcıl.annı o
na dayadı ve bir müddet vücudu 
merdivenin içinde o vaziyette dur· 
du. Sariki geminin boyunca, baş -
tarafa bakıyor gibiydi. Gözleri bir 
ııoktaya dikili ve hareketsizdi. Ben 
onun beş adım uzağında ve tam 
karşısındaydım. Buna rağmen be
ni görmüyordu. Bu gayrirner'ili· 
~rimlc kendimi ruha benzettim. E· 
!imi ileri geri salladım. Aldrmıa· 
rlı. Uıkin elimin gölgesi yuzune 
te;adüf edince bu harici değişikliği 
farkettiğini derhal anladım. Bu 
değişikliği tahlil ve teşhise çalışır
ken yüzü gerildi. Hemen civannda 
bir değişiklik olduğunu hissetmis· 
ti, fakat bunun ne olduğunu bir 
tfirlil anlayamıyordu. Elimi dw
duttum ve gölge de devamlı olarak 
yüzünde kaldı. Başını yavaş ya
\'<l~ sağa, sola çevirerek gölgeyi,. 

dinde dolqtmh. Onun ne ~ 
nu anlamab, onu hisse~e çalı
şıyordu. 

(D..,...,) 
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SABAH 

OGLE ve AKŞAM 

1 Bıçakların en ucuz ve en iyisidir 10 adedi 25 kuruş 
ilHasan Deposu: Batıçekap10 ısevoauuna gndetl 

~. 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişleriniti muntazaman 1 

tramvay durağı karşosında 
Şubeleri: Ankara. Karaköy. Beyoğlu. Bayazıd, Kadıköy, Üsküdar, ızm;r 

•. •=•· ... ·ı:r~m.e1r1a1tt~!.skliliiş!~!~·:::-~~!~~=~~='::=~~~=~~~~::~?..;:::~~:~:::::::::::::::::::::::::ı;;ı!dt •ilı•1m•-~=!lllllll11!;1111111=-··-:nm=:• .... !ft:i!::::::::::::::::::::::::::::::::!E:::::::::::::::::ı:::::::::::::::=:::::::sı!HP' 

Diş .macunu ile f ırçalagınız r----------------ı Her türlü yanıkları, 
kan çıbanlannı, 
koltuk altı çibanlarıııt• 

ADEMİ İKTİDAR 
vo BEL.e1tve11tKLi.iNlt 

dolma akneler, 
ergenlikler, 
traş yaralarını, 
meme iltihapların• ~e 

13-3-1940 Çarşamba 
12.30: Program ve memleket saat 

ayan, 12.35: Ajan.s ve meteoroloji ha. 
berlerl, 12.ISO: .Müzik: .Muhtelif §ar. 
kılar (Pi.) 13.30/14.00: MUzlk: ırn. 

çUk orkeatra, 18.00: l'rogram ve 
memleket saat nyan, 18.0IS: Müzik: 

çatlakları. ff 
Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını EN ERKEN 

EN EMlN TEDA VI EDER 

T abletlerl her eczenede bulunur 
P,,.,. lcutuau 1255) Galata, lıtanbul 

VIROZA PATl
1

Mikroplarr- ··aşamasına mani ol~ 
Fa.ıııl heyeU, 18.fO: .MUzik: Kemen. 
çed Ordulu Yunus Sakarya tarafın. 
dan Karadeniz tUrkUlerl ve oyun ha
valan, 18.55 Serbest saat, 19.10: 

·····~··--,. .. ----------------------------------~~-----------------------------~·,--~--

Memleket saat ayarı, Ajaruı ve mete. 
orolojt haberleri, 19.30: Müzik: Ça. 
!anlar: Refik Fersan, Fahire Fersan, 
Fahri Kopuz, Cevdet Çağla, 1 - O. 
kuyan: .Mcfharat Sağnak, Necmi Rı. 
za, Semahat Ozderures, 20.lC>: Konuş 
ma: (Dı~ politika hAdiselerl), 20.30: 
Temsll : Istırabımı Alkr§lıyorlnr. Ya. 
zan: Kemıı.I Tözem, 21.00: Serbest 
ııaat. 21.10: Konugma (Haftalık pos. 
ta kutusu) , 21.30: MUzlk: Riyaseti. 
cumhur bandosu, 22.ııs: Memleket aa.. 

at Ayan, Ajan3 haberleri; Ziraat. 
F..ııllam - TabvUAt, Kambiyo - Nl. 
kut bors~ı. (l•'lyat). 22.35: MU?.lk: 
Cazband (Pi.) 23.25/23.30: Y'armkl 
program ve kapanış. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞEinR TtYATUOSU 
repebqı Dram Krımıı: 

Akşam 20.30 da 
O KADIN 

• * * 
l~om!.'dl l~ııınu: GUndtiz l4 de Çocuk 

oyunu. Akpm 20.30 da : 
l lrrk ~ Kendi l'erlnde 

--o-

HALK orıı;RETI 

Bu akşam 9 da 

ALEA1DAR Sineması 

1 - Şehvet Kurbanı 
2-Miki Mavs 

....... I .................. ,~ 

iBi 
Ax 2222 Ay§e - Tango 

Gurbet - Tango 

Otu,an : Birsen Alan Mlzit: Fehmi Ege 
AX 2221 Erzincan ' 

Suşehri felaketi 

Okuyan: Za.rah Halil Söyler 
uilnlertlenbeı·i sabırsızlıkla beklenen A \'~l~ ,.e GURBl~ tangolarmı 
mııhterem halkımıza ilk defa olarak takdim f'tmekle müftphJrfz. 
Aynca. Erzincan ,.e Suşehri ff'lük f'tlf'rint ta!n-lr edf'n, lnymt'tli han. 
~alrlrrindcn Zaralı llalilin plağının hir dP.fuık ol"un dlnlenllmcıııln 

fa,·sly., cd~rb~ 
. . . -~- ·, : . \. . 

Kurtuluş 
fo"UKARA PERVER UEMlYETl!lllN 

10.3.940 pazar günü aaat ll de davet 
edllen umumi heyeU, ek11crlyet nlııabr
nı bulamadığından toptanlı 17.3.940 
pazar gUnU aaat ı ı e btrakılmrotır. 

Ar.anın muayyen gUnde cemiyet mer. 
kezine retmelert ilA.n olunur. 

RUZNAım: 

ı - Geçen heyeti umumiye :r.aptı

nın okunmuı. 2 - 1939 IM.'neııl idare 
beyeU raporunun okunmuı. 3 -
1939 eeneııi malt raporunun okunmo.ın 
' - 1940 aeneııi mail bUtçe tasdiki. 
!'i - 1939 senesi hcaaplarmm tetkiki 
için ınU!ettl.§lerinin tayini. 6 - Tek· 
ııner ve lJIUzahl&r. 

htanbul ve mülhakatı 
Motörlü Kara nakil 

vasıta1an cemiyetinden: 
Şolör rJe otomobil 

tamircilerine: 

1 
Faal ve gayrifaal bih'.ımum esnafın 

ehliyetname ve nUtuı hllvlyel cUzdan· 

l 
larlle beraber hemen cemiyet merke
zine mOracaatıan ehemmiyetle lltı.n 

r olunur. 

Zayi veraset ilamı 
Dcrumında veraset ilamı ve §ahsi 

evraknn bulunan cUzdanmu zayi 
ettim. Bulıı.n a.54ğıdnki adresime 
gönderdiği veya getirdiği takdirde 
para mlikit.fatı vt'ril('ccktir. 

Gayrimenkul Satış ilanı 

Kumkapı Snrncislrnk mahallesi 
14 numarada Makbule Günay 

Is tan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

L ~lıı!I nıeJ ıt.rnı So. '?Ol ı·eı: 30«HS ubtlhları 'I ıten 9 a K. m!X'caneır ..... ' ' r • ~ ' •' .,... • ~ ._ ,#: • • • • • " • 

Yakubun 20146 hesap No. sile .sandıtımır.dan aldıg, (3300) liraya kar. 
şı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermetllğlnden hakkında 

yapılan takip üzerine 3202 No. 1ı kanunun 46 ıncı maddeııinin matufu 40 ıncı 
madde.sine göre aatılmast lcabcden Be,,lkta~ Rumeli Yeni TUrkıı.11 mahallesi. 
nln sel sokağında eski 11 MU. No. lı kt.glr apartrmanın tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuıtur. Satıı taıtu sicil kaydına göre ya. 
pılmaktadır. Artırmaya girmek lsUyen (12:i2) lira pey akçası verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birlkmlı 

!Jütün vcrzllerle belediye resimleri v~ valuf lcareai ve taviz bedeli ve t:ıWUI· 
ye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20-3.940 tarihinden itibaren 
tetkik etınek istlyenlere sandık hukuk işleri aervislnde açık bulundurulacak· 
tır. Tapu ıılcil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta §attnamede ve takip doıya.ııın· 
t!a vardır. Arttırmaya glrmı~ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı . 
ııın gayrimenkul hakkında her §eyi oğrenmlg ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 17-5·940 tarihine mUsadit cuma gUnU Cağaloğlunda lcAin sandığı· 
ıuızda saat 10 dan l2 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesı 

için tekllt edlle~ek bedelin tercihan alınması lcabeden gayrlmenklil mUkelle. 
ııyctilc sandık alacağını tamamen geçml11 olması prttır. Ak11l takdirde '°n 
nrttıranın taahhUdU baki kıı.lmak ıartUe 1·6-9'40 tarihine mUsadlf cumarte
si gUnU aynı mahalde ve aynı saatte ıon arttırması yapılacaktır. Bu arttır. 

mnda gayrimenkul en çok arltıranın üstünde b:ralulacaktır. Haklan tapu 

. 

r Dr. A~:;~ '~~~~:ıııu ,.11' u~;.~ ~~!~ s~?;~ı~~. • 
l':ıkr.ıııı · ı :ııııııtııırıe l'ıılın ~n tikliıl caddesi 380 numaralı 

Paı.ırdıın ıııanrla tır.r ııuıı Oha:ıyan a;:>artmanı Buna 
~.rnı I;) ıı .. ıı ,oıırı lelı•I , 11 111••1 re P"'72n ;:ııtö;. Tel: 4.1.2.35 ·-----··-
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VAK 11~ matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmlştıı 

Kitap, mecmua, gazele basar. 
Tabiler namtn" dizP.i isleri alır. __ im ___ _ 

• •• • '),,• ' .. • • '~ • ~ ·, > ~· ' •• ,. O' • , 

lclllcr11c sabit olmıyan alAkadarlar ve lrtı.ak hakkı sahiplerinin bu hakla· 
rını ve hususile faiz ve muariCc dair lddlalal'lnı ilı\n tarihinden itibaren ylr· 
mi gUn içinde evrakı mUsbltelerlle beraber dairemize bhdirmeleri lAzrmdır. 
Bu sureUe haklannı blldlrmem1§ olanlarla hakhrı tapu aielllerlle sabit ol· 
mıyanlar !13tış bedelinin paylıı.§muından hariç kalırlar. Dııh!\ !azla m:ıhıın.\t 

nlmak lstlyenlerln 9:l8/1371 dosya No. s!le sandığımız hukuk işleri aervlstne 
ınUracaat etmeleri !Uzumu llln olunur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet sandığı, sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göatermek latı . 
yenlere muhammlnlcrlmlzin koymuı olduğu kıymetin yüzde 40 nı tecavüz 
etmemek Uzerc ihale bedelinin yansma kadar borç vermek suretlle kolaylık 
göstermektedir. (l 9w ı 

Adana belediye riyasetind 
Gazoz şişesi ve Gazoz kapsülü satın alına~ 

ı - Adana belediyesi gazoZbane ihtiyacı için gerekli olan oıı 
gaı;oz §ltc.'11 ile t 900.000) adet gazoz kapaUIU açık eksiltme suretil' 
alınacaktır. O' 

2 - Şı§clcrin muhammen bedeli beher adedi (7) kuruı kap.u> 
hin atledl i 225 ı kuru~tur. 

3 - Ş\felerin muvakkat teminatı <521 b\ıtuk lira, kapııUUerlll 
kat teminatı t 15:.!ı liradır. 

( - ihalesi martın 26 mcı 11ah günU 11aat on tıetıte belediye e 
de yapılacaktır. 

5 - Satın almacak ıir:e ,.e kap11UDcre alt eartnameler Adl\D• 
relsllğindrn parasız lııteneblllr. 

6 - Taliplerin ihale gUnU muayyen saatte mu\•akkat tem\ııat 
ıvue ticaret oduı kayıt veslkalarUe birlikte ~lcdlye encUmenıne 
lan UAn -0lunur. (liMI 

T. iş Bankası 
1940 K üçiik Cari 

Hesaplar 

ıı~rc.miye Planı 

ı adet ~ooa tire. = :!VOO.-Hra 
s .. ıooo .• = aooo.- .. 
g ~QO c 3000.- ,. 

12 .. 250 .. - 3000.- .. 
40 .. 
75 .. 

210 " 

100 
50 .. 
2~ •• 

-= 4000.- .. 
"" 3750.-" 
= 5250.-" 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma. 
yıı, 1 Ağuıtoa, 1 lkincite,rin 
tnrihlerinde yapılır. 

. ..-· 
F O S F A R S O L. Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoialtır. Tatb i,tah tem~ i,."9· 
Vücude deva.nlı ıençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykuıuzluiu giderir. Muaıuı~d b ~ 
bularda, barsak temf)e)liğincle, Tifo, Crip, Zatürriey1;, Sıtma nekahatlerine, Bel gevteldiği ve ademi ikt.Jc!af' 

kilo almakta ••yani hayret faidel .. temin eder. u""f,1• 
FOS FARS O L'ün diier bütün lrunet 'ıu~ublUlndan'üstünlüiü DEVAMLI BiR SURETTE KAN. 1' 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ille kuUananlarda hile tesirini derhal göıtenneaidir ... 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu Sıhhat Veklletinin resmi musaadesmi haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
• ;. : t • • ~ -


