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Uvük Almaiı f aaccuzu hazır .. 
lıklacı bitti 

Alnıanıar geniş mikyasta tahşidat yaptıkları 
elçika, HOlanda, 

sviçre hudutiar_ını 
UG ·CN 

':'-_AP~VORILAR 
Berlin, 15 (A.A.) - Fin· Sov. 

yet sulbünün akislerini tetkik e· 
den Naçtasgade gazetesi İskan
dinavyanın yeni vaziyetten iled
de harici siyasetinin ilham alaca· 
ğı neticeleri çıkması lazım geldi
ğini yazmaktadır. 

Bu gazete, İskandinav devlet
lerini harbe sürüklemek ·için in
giltcr~ ile Frasanın yeniden tc· 
şebbüslerde bulunduklarını iddia 
etmekte ve Fin - Rus ihtilafının 
tahmil ettiği ihtiyatla artık mu
kayyet bulunmıyan Almanyanm 
ıimdi bütün enerjisini kullanarak 
berekete geçmeğe hazır bulundu 
ğunu haber vermektedir. 

tU\{~flfK~~At\~ıiı:N 

Polonyada açlık 
Bu sabah yirmi kişilik bir Türk 

muhacir kafilesi geldi 
Polonyada adam başına günde· ancak 150 gram 

ekmek, ayda yarım kilo şeker veriliyor 
Şeker 2,5, yağ buluna bili rae 8 ve alelade bir elbise 

100 liraya satılıyor Petrol ve et yok 

Amsterdam, 14 (A.A.) - Bu. 
rada zannedildiğine göre Finlan· 
diyada harp nihayet bulmuş ol· 
duğundan bu sene içinde Hitlcr 
ş::arp cephesinde askeri harekata 

başlamak niyetindedir. Hazırlık- y h d•ı k ki d k t • r ._ t v 
lar biltün kış devam etmiştir. Bu a U 1 er SO a ar a an emız emene, eşya. aşımaga 
hazıdıklar yalnız Almanyanın .:1 

C5l ~~~~ı:d:uı:ği•J~~;tu~CT~~k:; ve büiün ay ır işleri görmeğe mecbur edihyor;ar 
'Ş~ . Y r a nı . 1 müddetle bütün demiryolları Al. d ki r ı ı d u l k zetcclsl Aziz Oı;er lle mektepleri ka. "- Jagalden scınra Polon'-"ada ha • 

man ordusunun ve harp endüstri- Polonya a ur' er en m ret cp ._ ,, 
y!rmt kişilik bir muhacir ka$ilesl bu. panmış olan Uç Unlvcrsilell de bu • yat tahnmmUI edilmez bir hale gel • hi sinin hazırlıklarına tahsis edil· gUnkU konvansiyonel trcnııc gclml§. Junmaktadır. Eski Polonya. :-,·llkııek ml§tfr. Oratla, diğer unsurlar gibi 

jt&_hı. Ala Hazreti Hümayun Rıza Peh· miştir. ur. Bunlar arasında, eski TUrk M • matbuat mektebi mezunlarından o • Türklerin de tlcaret l§leri d~Uf. 
b evının doğum yıldönümleri Paris, .....:. Alman - Belçika, At J. kanlarından Giray ailesine mıınııup lan Aziz özer bir mubarririmlze tıun. açlık bll§göatcrmı,, par& aah1bi. olan QUg • man • Hollanda ve Alman • s- CelA.I Giray ve Varşovadald Türk ga ları söylenılıl;ir: insanlann bile sarfiyatı talıdlt edil 

t. On k ı h d k ti d viçre hudutlarının kapanma işi mı~tır. • 

'). \~ n;:ııeu, ?u~u~.~!s pla~rhm~dva~ndlrır~.·mm .,~ •• ~ ,.!.u_ !,;~E;~?,~:~~·~~::ı~:~~ F RAN SAN iN PASi F KORUNMA ~=:::7;:-nya2~1::~U7raz.cu~ 
llıı%Je"i li azreu Hilmayun 

i~~~~:=~:d~!: • (Devmm ~ncüde) • (D..am• 

4 

üncüde) MÜTEHASSISI BU SABAH GELDi ·~~~:~::·:::.:: 
~· t Ve k k~ahUratr yapıla- F 1 n ı a n d 1 y a d a . kalmadığını gören TUrkler ani.vata 

1~1etine ~eş lllillctin bil- .. Müttefik memleketin ko runma teşkilatının başın· na hicrete karar verml§teratr. ıra. : 
t..._ ~vgi " arşı l>cslcdi.klcri da bulunan ve bu ak•am Ankal'aya hareket ede- kat Poıonyadakt paramrzdmı ıı.\ltua 
""ti:lcaı- e rnin t . . ~ ba§Uıa anoak .onar ma.rk nıtktarmd& 

~~ t.,:a~~ gijze~~1a~ıı:!~~~ ~~cı~ H • c R E T cek olan ,misafirimiz çıkarılmaaına tzln verlldlğln<kJ!. yol ~ 
~ltetiJn; .. ~ler g<>8tcrecektir 1 Amı'ral Mouren pası·f korunma !arda çok sıkınlı çckUk. Nlhllyet vı. 

~~ h- Clile k - \'e :Ebedi Şef" • : yanada konsolosumuzun yardmılJe 
lııı~ "'tı albler· . unı scyahnto devam edeölldik. Art.ık m;.. 

§~::/b'';!.~~~!;g_~: Kareıı· tahl.ı'ye edı·ıı·yor tertibat1mızı görecek ~~:a~=~c~~~z~:e~:°ı:~t:ı::: 
" be UgU F'ransa pasif korunma mUt.chnssısı l '·c mUtte!lk memleket amlrall, bir cegi:r" · 
Ve l'aht!r n bUyijk lran Amiral Lusycn Mouren bu sabahki muharrirlmize bUytlk bir memnun! • Blzden aonra :Yla çıkan ıo klfllık 
.,. ltard,..,: 

0
nun en yakın s · d · • · t • h lk h bl 'ıı\rıı~ lell'it."""1 Olan TUrki'-·e de ovyet 1 aresını ıs emıyen a azın seınplon eksprcsile Parlsten gelml§ yeUe §Unlan söylemiştir: r ko.!ijc de gelmek üzeredir. Varıo-

._.._ l.> eylenı k J vo Sirkeci gannda Fransız konsolos. "- Tllrklyeyc ikinci gelişimdir, 1 vada bulunan dlğ~r Türkler' de yakın_ 
~~:~: l~~i t~~metlü kafı" leler halı"nde yollara döküldü ~k erkCuıı tarafından karşılanmı:ı - ~~§::.ahatlmde tzmlrl ziyaret et - dıı.ı:::~~: ~::e;;;ıe~~- pahalı \"e 

bU ele aldık tc İran mu- r. Bu akşam Ankaraya gidiyorum. vesikaya Ubldlr. 
~ .. a llıeı bir aıt:uı sonra yo. Stokholm 15 (A.A.) _ Tid- ı Bazı mühim arazi parçalarını~ İstasyondan doğruca Beyoğlundıı • Fransız bUyUk elı;lsl M. Masııiglinin GUnde adam tıaıma 150 gram ek 

ele l'alc hcı- un ve iradey- ningen gaz;teıinin Helıinki mu. Rusların eline geçmesi ~inl~dı- kl Fransız sc!nrefheneel.De giden dost misafiri olarak Ankarada birkaç gUn mek verllml!ktcdir. • 
'-iti ~ece&h1de 8ahada inkılabla. habiri bildiriyor: (Devamı 4 uncucle) kalacağım ve mUteaklbcn tekrar ts_ Şe)ter her zamım bulunmuyor; 

'ıt.'tl. hiı- '<lenıYet genış ıslahat ile tan bula di;nerck birkaç glln de bura- bulunduğu zan1anlı,ı.r da ayda yanm 
11 

(! llt('llılek l1lrdunu birinci M lı • t • (Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 

,~'hır:he ıs:~~;:ındcgözleri- 1· ver sıgase L K k 
~ \oe ltıa re leşki1· lnalfımdur. o r un m a a n unu 
~lıtı.ııııı atif, ku;tı. Yilksck ad. 

''ig~: .. :n~1'.'.
1

~~~b·~·~~; ilıqa ediliyor Perakendeciler hakkında taki-
l Unca v:•kU '""'ııt Almanya, Sovyetlerin Japonya ile de bata müsait olmadığı bildir ildi 
~~~~ğa b~:~ı a~a~ınıSov~~.~~~ .. ~._ i~~ m~~~~!!~8m .. ~~~~! Adliye Vekaleti mahkum edilen 
1 ~llll'ııeni nın arasını bulmaya çalışan Al- netice alınması muhtemeldir. Hu - b k k 11 'f d 1 

• ~ıe . ~ çukur man hilkümeti aynca Sovyetlerle dut ihtilaflarının h~e. ın~~ur a a a r a a 1 o s ya ar 1 n llld tını a L _ komisyon yakında mesaısınl bitire-
'?ı korku uaaına- Japonyanm da arasındaki mevcut ceği gibi Tokyo hUkfunetl de ltal- go" nderılmes·ınt" 1"sted•ı 

Uluyor ihtlllflan bertaraf etmek için faa- ya, Almanya ve Sovyct J!us~ay~ 
,( y •- liyete geçmiştir. Moakovada Japon. kari• bir anl8§1Da aiyaaeU takibinı 

--~~~~~-..... ~••_2..;;...::::aoıı&.L~ · are~tm~~~~~~~~~~~~lüm.:·~·r~a~l~L~u~s~y~en~M:ou::::rea::~__::..:_~~~~~~- (Y ~ıı 4 Pciide) 
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Diyan, kralla yalnız kalınca, fırsa.tı burnundan 
yakaladı: 
- Ah, Majeste, bizi bum enfur adamdan ne za

man kurtaracaksınız? O bizim celladımız. 
Poı.ol cevap verdi: 
- Ben hadiselerin içine ken -

dimi gafilanc atmak itiyadında 

değilim. Maceraları sevmem ve 
başıma macera gelmesini de iste. 
mem. 

Şayanı teessuf bir istical ile ko
nuşuyot ve karar veriyoruz. 
börle bir acul harekette ne maku· 
liyet, ne de m::tod olabilir ve size 
karşı nasrl hüsnü zan beslediğime 
de şimdi akıl erdiremiyorum; 
Taksi siz bir zevzeksinizl 

Kızımın bulundu&ru yer etrafın. 
da o kadar hafiflikle tertip ettiği. 
niz nezarete derhal son veriniz ,.e 
.bu akşamlık işi burada bıraka -
hm. 

Sözüm bukadar; lUtfen çekili -
niz. 

T .ıksi üç adım geriledi. Kemik. 
li parmağile tavanı gösterdi ve: 

- AIJah takdir eder! dedi. 
Bu sözleri müteakip sel&n ve -

rerek çekildi. 
Diyan, kralla 'Y.almz kalınca, f1r 

satı burnundan yakaladı: 

Bunu takip edenleri de aynı şe 
kilde gizli tutalım. 

Vlll 
Öğleye doğru, Pozol, her za . 

manki gibi uyandı. Çıaldı~ zilin 
sesi, ods hizınetine o sabah başla 
yan b1r hizmetçi kızı koşturdu. 

Genç kız, el:eri titriyerek içeıı 

girdi, sendeledi, iskemlelere çarptı 
ve kralın yanında Diyam uyuyoı 
görUnce §iddetle kızardı. 

Po29l: 
- Sus, dedi. Yava, konusun. 

Saat kaç? 
Zavallı kekeledi: 
- Evet, majeste... Hayır, ha

yır ... Bilmiyorum. 
- Bana rop dö şambrımı veri· 

niz ve banyomu haiırlayıruz. Kı. 
raet memurumla mutlak nazın • 
ma da kalktığımı haber verin. 
Simdi perdeleri kapatın ki kra1içe 
mümkün merte'Qe (azla uyusun. 

Bin dikkat ve ihtiyatla ayakla
rını yere bastı. Pek çekindiği Di· 
yanla, ikinci bir sene için daha 
vedalaşma ihtimali onu hiç de 
cezbetmiyordu. 

Odadan sıvıştı I • • 

- A, l\Iajcstc, bizi bu menfur 
adamdan ne zaman kurtaracak -
sıruz? O bizim cellfidımız. Bizi 
kızdırmak için neler iqıd ettiğini 
bileme?.Siniz. Biraz sonra kokulu bir suya u. 

Her şeyi o tanzim ve tevzi e - zanmış olduğu halde, banyosunun 
der, düşüncelerimize bile kan~ır. altı adım mesafesine kıraet me • 
Onun teshil ettiği saatlerin bari _ murunu kabul etmişti. Bu memu· 
cinde ne uyuyabilir, ne danscdcbi. rn her sabah kendisine telgraf 
lir, ne bahçede k~abilir, ne ro - havadislerinin ve başlıca tefrika -
man okuyabilir, ne de şekerleme ların huliı.salannı okuturdu. 
yiyebiliriz. En ufak bir unutkanlık Tcifemde· meriyettc bulunan 
höcreye kapatılma ile' cezalandı • anayasanın birinci maddesi (kom 
rılır. Ufacık bir gecnane cezalan. şuna ıaru vermirt"l:eksin) '" ftlU -

dmlmak için klfi. Bizi öldürüyor. cibince gazetcl~in rezaletlere daiı 
Onu kaçıdtmak için elimizde an v:ya namusa ~okunan havadisle • 

cak bir vasıta var biraz evvel müra n neşretmeler;ı yasaktı~ Bu sebcp
caat etmek istedlğim. vasıta •.. Bi- · le ğ~telerd~n. hi~ ~iri beyaz Ali
ze edep ve terbiyeden bahsetme • nı? fı:an hadısesını yaznu}'Ordu 
sini yasak etmemi~ olsaydınız bu Bır ikı gazete bazı imalarda bu -
vasıta dôla}'ISile bizi müthi$ bir lunmuşl~rdı ama .kr~et 1:1~~~ 
şekilde cezalandırırdı. Zira onu. bunl_arı anlamamak dırayetını gos. 
bazan şahidi yapmak zaruretinde terdı. 
kaldığımız vaziyetlerden daha faz. . Pozol bu esna.da dalgın duru • 
la kızdıran hiç bir şey yok. yordu. Tuval:tı. tamamlanınca. 

Fakat bu vasıta beni tiksindi _ mutfak nazırı ıstırahat odasında 
riyor ve buna .başkaları ta~fın _ ·sabah kahvaltı~ını hazırlayınca 
dan müracaat edilmesini görmek ve gıdasını alıp üstüste iki cigara 
de her zaman hoşuma gitmiyor. içince Pozol istirahat odasından 

çıktı ve kızının büyümüş olduğu 
Çıplak bir haremin başına bir odaya yalnızca girdi. 

protestan papası getinnek de ne Burada hiç bir şey düzeltilme -
garip fikir! Böyle istemişsiniz, de- mişti. Oda, bir tuvalet sonu ve bir 
mck en 1yi i böyle. Ben de size acele gidi~ görünüşQnü muhafaza 
cevaplarını bizzat bulamadığım ediyordu. Okuma odası, tuvalet o. 
sualler sonfuıkla iktifa ediyorum. dası, buüuar ve banyo safonu da 
Bize de §arkta old~ gibi hakiki coğrafya kitapları, çorap, raket. 
haremağalan vermiyorsunuz? Ar. düğme ve saire ile garip bir hali. 
kadaşlarım hazan böyle olmayışı- ta teşkil ediyordu. Bir "Telemak" 
na teessüf ediyorlar ve bu zavallı nüshası banyonun .rakit suyu il -
adamların kimsenin kıskançhğmı zerinde yüzmekteydi. 
tahrik edemiyeceğini ileri sürüyor- Pozol, odadan odaya on be~ 
lar. Ben kendi hesabıma bu hu- dakika kadar mahzunane qola~tı. 
susta fikir sahibi değilim. Be.nim Defterler karıştırdı, küçük korsaj· 
sizin hatıranızı tazelemekten baş. lar kaldırdc ve meydanda gördü _ 
ka sevincim yok. Fakat i stediğim 
gibi hülya kurma~a mani olun - ğü üç firketcyi kutusuna koydu. 

Sonra parmağını zile ba tı, ge. 
mamasım ve şayanı nefret btr çeh len uşağa: 
renin bütün gün bu hatıra ile be- _ Saray nazırına haber \eriniz 
nim arama girmemesini istiyorum. 

vır 

Bunu takip eden yemek faskıu 

tasvir etmiycceğim. Çünkü: mem
leketimiz kanunlanmn' romancı _ 
Jara csci'lerindcki eşhasın bütün 
cürümlerini bir misal olarak arz 
ve takdim etmek mUsandcsini ver 
diğinl, fakat bu eşhasın zevkleri -
nin teferruatına dair malOmat ver 
meğe asla müsaade et..rnediğini. va
zii kanun nazarında bir katliamın 
zevkten daha hafif bir günah ol • 
duğunu bana süylediler. Eserleri • 
miıden silriilenin yatak \eya sofrn 
zevklerinden hangic;i olduihmu 
~imdi pc iyi bilmediğim jçin ihti
yatlı davranınağı daha münaı:ip 

buluyorum. 
Kral il~ Diyan hafif bir yemek 

yediler. Dnha fazla ~öyliyemem. 

d«li, kendisini, görü~mek üzere 
burada bekliyorufl}. 

(Devamı var) 

Londra radyosunun 
Türk spikeri bu sabah 

döndü 
T .ondra radyosunun Hk Tür~ 

spikeri mühendis Saffet Arın bu. 
günkü ekspresle ıı chrimize gclrni3-
Ur. 

Saffe t Arın, İngiltorcdo Wı.sili
ni b:tirdiği için spikerlik vaTJfcsi.n
dcn ny:rıldığmr, I..ondra radyosunun 
tUrkçe llejıiyatınm sndccc havadis 
vermcğc mUnhnsır olınnsı dolayı . 
sile her tarafta :ılfı.ka ile karşı. 
landığmı, İngj)jzlerin bundan t:0n 
derece m emnun olduklarını söyle -
miştir. 

itizar 
Ynzımıım cqkluğu dolayısil e bu 

gün r csimkrdcn ibaı-çt olan "0-
r ümcck haydup .. tefrikarnızı koyn. 
madrk. Özür dileriz. 

e eşiktaşta bir 
cınayet işlendi 
Dalağı parçalanan 

amele haatanede öldü 
Be§lkt&§ta bir cinayet olmUf, blr 

.ımele dlğer bir amcleyt kanuna tuğ 
la ile vurmak suretfle öldUrmllıjUr. 

Barbaros Ttlrbeatnln etratmdakı 

bfnalann yıkılmuında çalıpn aıne. 

lelerden .Mehmet otlu Bekir Ue Kul· 
ı:nm aralan açıktır. Bunlar blrlbtrle • 
rile lllk aık kavga etmektedirler. 

1ki ıUıı evvel hiç yoktan yine ka\"_ 
gaya tutu§mUJlar fakat yeUıeıı ar • 
kadqları nwını de ayırırualardır 

Bu ııırada amele Kaaım hmımı yene. 
m~rnlı ve bir ınUddet aonra tekraı 

Beklrin Uzer'lne atılarak bol'ıı:ımaya 
baıİamıılardır. 

Blr ara. Kaann eline geçlrdlli bh 
tuğlayı olanca kuvvetlle Beklrtn kar. 
nma vurmuı ve zavallıyı baygm bir 
halde veye eermııur. Yetııenıer ta 
rafından Beyoğlu hutanealne kaldı 
nlan Bekir yapılan ameliyata r&I • 
men dalağı parçalandıft için lSlınU§ 
tur. Kaaım hakkında tahkikata baf. 
Ianmııtır. 

Bir eroin fabrıkas1 

meydana çıkarıldı 
Polis, dUn Fatihte Hırkal,erlftt 

Arap KAzım isminde btrinln evini 
bnsmı§ ve bir eroin lmalAthanesl 
meydana çıkanlmııtır. Sabıkalı ka · 
çakçılardan olduğu lçln kendisinden 
blr müdd'cttenbert §Uphelcnen zabıta 
memurlan eve girdllderl zaınan KA. 
zımm kansı Na.ime ile küçük çocu • 
ğunun tclilşlıı oradan oraya 'kO§UIJ • 

tuklannı ~örmüş ve bunları bazı pa_ 
ketleri heldya. atarken yakalamtflır. 

PııkeUer açılınca içinden eroin ve 
beyaz morfin çıkmı~tır. A)Tica bir 
salıncakta bulunan küçük bir çocu _ 
ğun kundağı içinde do paketlerle e • 
roln bu\unmu§tur. Evde yapılan n • 
raşlırmada. A.leUer ele geçlrllml§ ve 
bu ııuretle evde bir fabrika kurulu 
olduğu mA)·dana çı}iarılınııtır. Yalnız 
tesisatın bazı 'nôksılnlan bulunduğu 

için dlği'!r A.IA.t ve edevatın başka bir 
yerde ojdıığu zannedJJmcktedlr. 

An.p Klzım baskrn sırasında. evde 
olmadığından yakalanamamıştır. A_ 
ranmaktadır. 

Komedi Fransez 29 
maı-tta· geliyor 

Balkanlarda temsiller vermekte o -
'lan Korpedl Fransez arllıtleri 2ft 
mart cuma ırabahld semP,lon ekıpre. 
sine bağlanan hıtsust bir vagonla 
buraya ge!eceklerdlr • .ArtııUer aynı 

gUnün alf§amı ilk oyunlarını oynı • 
yacaklardır. 

Fethi Okyara Lejyon 
donör nİ!anı verildi 
Franaıı Rel81cıunhuru ta~fmdM 

Adliye Vek111 FeUU Okyara lejyon 
donör nl anmm Gran.Crolx rUt~.ı 

verllml;ı, mezkOr nlııan Franısız elçiısl 
tara.fmdan sa.de bir merasimi rnUtea • 
itip Fetlll Okyar& tevdi olunmuıtur. 

MnlO~ olduğu üzere Pariste me . 
mur olarak bulunmu' elçilere vazı -
feden a)'.:Tlldıktan ııonra böyle bir nı_ 
şan vermek mutattu·. 

POLiSTE: 
IJIHHllffJlllftnlllffUIHIUMlfllllltml*1 

Arabı\cılar arasında 
kanlı bir kavga 

Oalatada. Pergenbepau.nndıı.k! ara. 
bacılar arasında dün kanlı bir kavga 
olmu!JlUr. :Nöbet meselesinden SU!ey· 
man, Cevat ve Oıman illmlnde Uç a • 
rııabcı blriblrlerfne glnnlııter ve bı _ 
çaklarını çekerek rasgelen yerlerine 
\'Urmap bqlamıtlardır. 

Etraftan ycUılllnceye kadar bun -
!ardan Süleyman ile Osman kanlar 
içinde yure yuvarıanmıı, mutıtellf yer. 
!erinden ağır yaralı olarak Beyotlu 
haatanetlnc kaldırılmıııardır. Dlter 
kavgacı Cevat pe1' hatıl yarılı ol • 
duğundan yakalanmıı. tahkikat& li&f 
lannıııtJr. 

Bir çocuk mangala· 
dü,tü 

Perlköylinde Şahmurat eok&fmd& 
14 numarada oturan lbr&hlm ottu 
2 Y&Jında HUııeytn dUn anneal ev4,1e 
rokkeıı odada oynamafa b&tlamıı 
\•e bu 11rada attıle dolu olan manra· 
lın içine giren entarisinin etekleri tu. 
tuımuıtur. Ç-0c11,ıun fcryad .. rın~ 'ko_ 
oanlar alevler içinde ya.ıı.ınakta elan 
fiüs <:ylnl kurtftJ"'l1flar ve Şişli ~cuk 
hastanesine kaldfrrı{ıaı"rdır. 

Fırsat düşkünleri 

, Zahire ve yağ 
f yatlarını 
yükseltti.er 

Tacirler ballan toplıya 
rak §ekere imtisalen 1 C 
kuruş zam yaptılar! 

Zahire fiatla.nndaki gayritabii 
yükselmelerin, resvıt malwnla.nn 
ııap.n dikkatlerini celbettiğini, 
va:;iyetin tetkik edilmekte olduğu · 
nu yazm11ttk. 

Bu sabah yaptıfmm tahkikat, 
ha.la birçok maddeler Uzerinde, se. 
bebsiz yUkselmelerin devam etti • 
ğini, fırsat dilfkUnlerinin henUz ih· 
tikardan vazgeçmediklerlnl göster
mektedir. 

Harbden evvel 14 kuruşa satı -
!an mercimek toptan fiatı 20 lm. 
nışa, perakende fiatı 25 kuruşa 
"tadar çıkm14tır • 

Dermaaon fa.sulva.sı tcptan :s 
kurusken, 24 kuruşa fırlamış. pe
rakendesi 30 kuriıeu bulmuetur 
Tosya pirinci hiçbir sebeb olmadı· 

ğı halde 35.38 kuru§a ıı&tıhyor. 
Zeytinyağı son günlerde 7-8 ku. 

ruş artııu.ş, iyi malların toptan fi
atı 54, perakendesi 60 kuruşa çılc
mıştır, Urfa yağı toptan 105 ku· 
ru§tan 120 kuruşa yllkıelmiıtlr 
Perakendesi 140 kuruotur, kalitt. 
teri de boıulınuşlur. 

Helt' pastrrma pek pahalılanmış. 
tır. Evvelce 40 kuruşa satıl~ en 
adt mallar bile 70.SO kurup mu
amele görüyor. İyi p..-tırmalar 
toptan 90, perakende 120 - 130 
kuruş olmuştur. 

Muhteki~ler, plyaaadan mal toP, 
lryanı.k atedikleri gibi fiatlarla 
O}"nUyorlar. Bunlar, Erılncan fe -
laketinden de iatifade etmişler, 
rellket mrnt.aka.sma bir :miktar 
pastırma gönderilmesine, et fiat • 
larında fark olmadıfı halde paa 
tırı:nay1 pahalıla.otmnak için beha. 
ne ya.pmrşlardrr. Şekerin ııahahlan 
ması da bir kusun bal tacirlerini 
harekete get.irmiltir. 

~ Bunlar piyaJıadakl mal1A11 tö.P. 
!amışlar ,.e flatlara, şeke~ imtlM· 
len 10 kuru' za.nunetmiekrdir. 

.Ma.ka.rna fiatıarnıda yin ~beb. 
siz olarak malına göre l-2 kuruş 
yükselme görillmüıtUr. 

Beyaz peyzjr (yağlı Edirne) te
nekesi alu li~dan altı buçuk lira. 
ya çıkanlmıştlr. Piyıuıada ihtikA
nn dokunmadığı pek. az madde 
kalmıştır, denilebilir. 

Sa.bun flatlarmda. iki kuruo 
yübelm~ kaydedllmhjtir. 
. Adet!. umumlleşı:?n p:ıhahlıı.şma 

hareketine istisna tcsktl rCıcn bir 
iki madde ara.smda bllhııssa Trab
zon yağı göze çarpıyor. 

Bugünlerde malm bol gf'lm~I 

te!ıirlyle Trabzon yağ fiatları top
tan 90' kuruşa. kadıı.r düşmliştür. 

Vejetalin fiatlannda de. 10 )m. 
ruı.ı kadar dil!Plle kayaedllml. Ur. 

' 

Fransız profesörü yarın 
Anka.raya geliyor 

Yamı SurfYe yollyte Ankaraya mu. 
vualatı beklenen me~hur Franaı& 
profeeörlerinden Aıtdre Zlgfrld, 21 
martta. §ehrlmize gelecek ve burada 
lld konferans verecekUr. 

Tıb bayramı 
Dün üniverıitede 

merasimle kutlandı 
Tıbbiyenin kurul~unun 113 Un_ 

cU yıldönUmtl dlln llitlversltede 
menuılm.le kutlanmı~ır. Birkaç 
eenedenbert ''Tıb bayramı,. ittihaz 
edilerek Univerait.ede muntuaman 
kutlanan bu yıldönilmU toplanlı
aı dün de Jion!erana salonunda 
yapılm13 ve nılctörUn bir nutlcu i
le ~ılmı§tır. Rektörden sonra Tıb 
fa.kültesi dekanı Ke:ınal Atay genç
lere hitab ederek, onları j5tikbal
de bilgi, fedakarlık ve feragate 
dayanarak millet ve memleket 
ee\•gisilc birer ideal timsali göre. 
ceği hakkındaki ima.nmı teb:ırüı 
ettirmiştir. Bundan aonı·a Profe • 
ıör N~et Ömer ''Yatan müdııfaa
ımda trbbiyeli., mevz;µlu bir 1'on -
fenuuı vemıiş, hekimlikle cemiye
tin pıünasebetlerlni ilç merhaleye 
ayırarak izah etmif, hakiki hekim. 
lerin mahrumiyetler içinde müca
dele etmeaini 9ile.nler olduğunu, 
Türklerin hekimliğe verdikleri e
hemmiyeti anlatmıştır. Ilımdan 
sonra son ımıf talebesinden Jiu. 
lusi f;rkin ile Cemal Ponnan mc~ 
lekleMneja.rı;ı dllyduklan baglıh. 
ğı tebarUı • etllreh hltn.belerinden 
tonra şehir bandosu . bir konser 
vermi~ ve mera~im bitmiııttr. 

Dolmabahçe 
stadyomu 

Düh 686 bin liraya 
ihale edildi 

Dolınab&hçede yapılacak stadyo • 
nun ihale evrakını tetkik etmek Uze. 
re dUn beden terbiyesi bölge merke . 
zinde Vall vo Bölge Ba§kanı Ltltfl 
Kırdarrn reisliğinde toplanan komfs • 
yon yapılan teklifleri tetkik etmlıUr. 
NeUcede keşif bedelinden yüzde do • 
kuz noksanlle teklif yapan müteab • 
b.lt mühendis Abdillkadir ,.o §erfki 
mUeaseaeıslne etai1yomun in~ ihale 
edUınlı:ıUr. 

İhale bedeli 686,0iO liradır. Bu mU. 
es.•mıe ·Trabzon NUmune hastanesi. 
trmlr tUtün bıılumevl vo bunlara 
mümasil bir çok büytlk inşaat yap • 
mışt.ır. 

Müteahhit, stadyomun in§&sma 
on be§ gtıne kadar evvelıt 1stablılt· 

mire duvarlannm yıkılmasıte b&§lı 
yacaktır. 

Seker saklayanlar 
SeferÖğlu Nikolaki 
mahkemeye verildi 

Şeker S{lklayan. iki müesııuesc 

hakl:mda. mUddeturnumUik tahkikatı 

bitmiı gibidir. Bunlardan. ticarethane 
sinde· 2200 kilo şeker bulunan yağ 

ve peynir tüccan Seteroğlu Nikolakl 
bakkmdıı dava açılmı~ ve dava dos . 
yıw ullye altıncı ceza mahkemesine 
verllrnJfUr. Ya.pılaıı tetkikat eonun· 
da, Seteroflunun ticaret 1Ub&rfle bu 

0

n!sbette feker dıpo etme#e ihtiyacı 
olmadığı, dolayuılle bunun mllll ko 
ruııma ka.nunu hUkQmlerint muh&lft 

·bJr hareket mahlyatJndo oldU#U ka _ 
naau bu1Ule gelmlfUr. 

Llon • llelb& fa.brlkaaınd& bulunan 
102 bin kilo ıekerln 'tae m1111 korun. 
ma kanunundan evvel mi, llC>Dr& mı 
almdıtı teıbft llaumu haaıl olmuı. 

Sultanalunet UçüncU sulh ceza hl • 
klmllflncc aeçllecek ehlivukuf, ha • 
kem önünde eYr&k llzertnde tetkikat 
y\lpq, ra~r''V~ekt1r. • •·r "' '' 

Bu sabahki ekspresle . 
gelenler 

1-"rans:ıda bJıunnn t~clrlcrlmlıden 
bir kısmı bu sabahki scmplon eks • 
proatle dönmU§tür. Bunlar, Fransız 

fabrikalarile temaal&rdan iyi ııetıce 
aldıklannı her nevi manifatura \"e 
moda eşyası geUrtebilecckler!nl, si • 
pArf§lerin §lmd!dcn ktıbul edildlflnl 
s<lyJemlşlerdir. 

Diğer tarn!tan piyasamızda iş 

yapmak isteyen <lört Yugoslav taci • 
rl de konvanslyonellc gelmlıılerdlr. 

Arnavutluğun e3kl Londra elçisi 
<le bugUnkil konvanalyonclla AUna • 
"an gdmlş ve lstanbuldnld Arnavut 
l(onsoıosu Şakir tarafından kargılan· 

mıştır. 

f ~o:coK HABERLER 
Belediyede toplanan komis. 

yonun müvezziler hakkında ver
diği kararın tatbikine geçilmek· 
tcdir. Basın Birliği tarafından 
ellerine kart verilecek olan mü· 
vezzilerden her vapura biri ilıt 
diğeri alt salona olmak üıere iki 
müvezri girecektir. 

* Karaca Ahmet mezarlığı et. 
rafına 22 bin metre uzunluğunda 
duvar inşası kara~la§mıştır. Şim· 
dilik bunun 8 bin metresi f!lpıl· 
mııtır. Mezarlığın içinde yollar 
da açılacaktır. 

• Apartman kapıcılarının Ti.irk 
c;c okuyup yazabilmeleri mecbu. 
riyetinin tatbiki mayıs sonuna 
bırakılmıştır. 

* İstanbul gümrükleri batmü·· 
dürü Methi Ankaradan ıehrimi:ı:e 
dönmüştür. 

ıı: Devlet deniıyollan işletmesi 
umum müdürü İbrahim Kemal 
fabrika ve havuzlar üzerindeki 
tetkiklerini bitirerek Ankaraya 
gitmiştir. 

• ölçü ve ayarlar müdürü Ni· 
:ı:amettin Ali'nin İstanbul ticaret 
odası umumi katioliğinc ve tica· 
ret odası umumi katibi Cevat 
Düzenli'nin de batka bir vazife. 
ye tayinleri kararlaşrnıştır. 

Tunca ve A 
taşmaya baş 

Edirnenin 
mahallelerini ıu 

aından korkol 

o 

Dil imtihanına 
memurlar ha 

* Şehriıniıde bulunan Dahiliye 
Vek'i!i Faık öztırak dün vilayet 
ve belcdifcye giderek muhtelif 
isler üzerinde malumat almııtıt. 
Vekil bugün de tetkiklerine de-
vam etmektedir. beşinci sayısı .-ıt ~ 

• Harigtcn !azla _talip olmaıı mı§tır. tçerisiııd• ç •• 
yü~ünden paçavra fiyatlan çok sine dair gü.e ~eril'' .,. 
yükselmiştir. Dün halyaya beş j' vardır. Çocuk Vf • 
ton eski çorap ihrac ~dilmiştir. rulara tavsiye ecteriS• 
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E:!dafüi bir ittifak ·için noktainazar teatisine başlandı 
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ıııır, hltıu o) 
~ıı titnıckt arak Bremenden 
i. a "aııur11 e olan Çenaym 
, (3 Çt.ğında ~utland'tn garp 
·ıca. kışi kur atmıştır. Tayfa-
1 \J1Ptı tarıırnıştır. n· -
"lıı r. ıgcr 

ırda 
aklar ~uran bir çok Çe

'lla · • .r ra.n d . 'll gırınek .. sa akı Çek lej. 
'lt~/~tırrna~zerc kayıt mua
~ ı:ı ilk k f' tadır. Bu gönül· 

ı~rcı. a ıle y k a "'Ct ed a ında Mısır· 
-ı .. 'Yııcı .... ·1eccktir. 

llt ·••1 el · 
İle ~ı fiyat pıyasalarda in. 
' <\O ının dü . d ı: ı~ 1. tncn d.. . Şmesı o-
~I\ ~tasının kovızl~r bürosu 
l.it l~lldirllıişf aınbıyo fiyatını 
l1ır ltas1 8? 

3 
ır. Bu suretle 

ıı, . den 865 e in-
ı;ı, tıstc d .. 

ı,..: tı k" Un fı t '11tfc okıcrj r ına çıkmış, 
"' r \>c b nden sök .. k' 
t. uşr· acaı mus, ı 
'la_~ lır. ar sokaklar~ dö-

l rat """h 't' ·uu ima. 
:, 111 Yaraı ır. Bir takım 

Sir 'ıdil.rnekt:nd:nış oldukları 
, Orı. S' lr. 
.ıı 7o ıınon t 

li'atı O illi! arafından is-
' 'diı ~ Ye k~~n sterlin harp 

),ı llııHir şı 492 reyle ka· 
tit ı~ır hUk· 
• bi11'1rııcndi~tneti sahil boyun· 

lk er Yol . . . , tılll:•ıısır ]' u ınşası ıçın 
. Or1~~tir. ıraJık tahsisat ka-

t~ 4şk Şarktak' t 
Q, l( lltııand 1 ngiliz kuvvet. 
. ~ c;c11Yaya anı, general Wa

~~cıılıbi x:~tığı ziyaretten 
,\\orı·a t .\ı11ıu rıka hükümctile 

" gıd nrnak ·· 
1• tı h ccckt' uzere Cap· 
''ltk c tarn•• ır. 
'ili Attc hUk· gazetesi Bağdat 
. ; "tab· Ullıctıe . . i ih . ısta rının Irak ile 
~c/1larıar~ ~rasında zuhur 

b~h Clcre .. aJletmek Üzere 
Ct gıtış · 

"crrn k rnış oldukları-
~İli c tedir. 

~ Otel ----
~ &al Usunda grip 
'ıa ~dr~. ~ını geçti 

ııııtı 4 (ı\ 
t~ti tıc li'tansad ·~.) - Röyter 
ı~. ıııu ~dinde bakı lngifü kuv. 
~ijk. ddctr ulunan muhabi-

" lıtn ır tn ·r 
t ht b süren g~ ız ordusun-

lılduğ grıp salgınının 
unu bildirmekte -

Stokholm, - Son Sovyet • Fin 
anlaşmasmdan sonra gunıın en 
mühim mcvzuunu İsveç, Norveç 
ve Finlandiya arasında yapılacak 
tedafüi bir ittifak akdi meselesi 
teşkil etmektedir. Norveç harici
ye nazm Kot, ooyle bir ittifak 
akdi imkanını tetkike amade olup 
olmadığı hakkrnda Fin hüki"ımeti 
tarafından sorulan suale müsbet 
cevap verdiğini bildirmistir. Bu 
hususta yapılan temasları mev
zuubahs eden mahafil şöyle de
mektedir: 

"üç devlet arasında tedafüi bir 
ittifak akdini iltizam eden mese
lelerde Finlandiya hariciye na
zırı açık bir lisan kullanarak mü
zakerelerin yakın bir zamanda 
yapılmasına iı:aret ettiği halde 
İsveç hariciye nazırı askeri itti. 
faktan hiç bahsetmemiştir. Sade
ce İsveç hariciye nazırının nut
kundaki şu parc;adan, İsvcçin, İs
kandinav memleketleri arasındaki 

rabıtaların takviyesini lü7.umlu 
addettiği manası çıkarılabilir. 

"İskandinav devletleri, siya. 
setlerinde müşterek hayati men
faatlerini hedef ittihaz ve simal 
te~riki mesaisini yeni tecrü~lcre 
istinat ettirerek tetkik ctmclidi r· 
ler." İsveç hariciye nazırının ih
tiyatlı hareket kararında olduğ·.ı 
anlaşıl-naktadır. Zira Finlandiya 
müstesna olmak üzere şimal dev
letleri her zaman her türlü ahdi 
anlaşmaya muhalefet etmişler v~ 
böyle bir a~laşmanın siyasi um
delerini teşkil eden hareket ser
bcstisine zarar vereceğini bildir
mi~lerdir. 

·Yine bu mesele etrafında 
Arbeiter bladet gazetesi diyor ki: 

Bu ittifak, şayet tahakkuk e. 
derse münhasıran tedafüi olacak
tır. Bittabi böyle bir ittifakın teh
likeleri inkar edilemez. Ancak 
şimal memleketlerine vereceği 
emniyet melhuz tehlikelere üstün 
olacaktır. 

Amerikan hariciye 
müsteşarı 

Vels pazartes. 
Ameril<a ya tlönüyoı 
Bugün tekrar Musolini 

ile görüşecek 

r:ırl"i 11 - Roma, Eerlin ve> 
Paris zlyaretinden sonra İngiliz 
riralile temaslarda bulunan Ame. 
r:ka haricivc müsteşarı Vels dün 
sabah saat 12.40 da tekrar Pari
sc dönmü~. Daladiye ile 30 dakika 
kadar gÖrüştükten sonra saat 
20.30 da ltalyaya hareket etmiş
tir. 

·Baltık devletleri 
konferansı 

Vr.ls Roma.da tekrar Musolini 
ve İtalya lıariciye nazırı ile görü
şecektir. Vels'in ilk Romadan ge. 
çi~i ile bu sefl'rki döniişü arasın
da ltalvan r :cali Alman hariciye 
nazın \:on Ribbentropla görüşmüş
lerdir. 

Ruzveltin mümessili pazartesi 
günü Napoliden \'apura binecek 
ve mart sonlarında Amerikada bu
lunacaktır. Oraya varır varma:: da 
Avrupa seyahati hakkmdaki rapo. 
runu reisicumhur Ruzvelte vere
cektir . 

Dün Riqada iJK toplantısını vaph 
R iga, 14 (A.A.) - Baltık 

devletleri harici ye nazır~arının 
konferansı bugün burada harici
ye nezaretinde açılmıştır. Konfe 
rans saat 16 da mesaisine başla· 
mıştır. 

Letonya matbuatının neşriyatr. 
na göre konferans yalnız şimdiki 

Çankof, Balkan sulhün
da Bulgaristanın rolünü 
birinci planda görüyor . 

Sofya, H (ı\. A.) - Bulgar 
mebusan meclisinde kralın küşat 
nutkuna verilecek cevabın müza
'keresi sırasında, eski naztrlardan 
Russvef hükumetin umumi siya -
setini tasvib etmiş ve şimdiye ka
dar takip olunan sulh ve bitaraf
lık siyasetinde devam edilmesi lü. 
zumunda ısrar etmiştir. 

Eski Başvekil 2.foşanof, Bulgıı.
ri'3tanm tek bir harici siyaseti ol
duğunu, bu siyasetin milletin müt
tefik duygusuna dayandığını söyle
miş ve Bulgar milletinin tarihi ve 
hayati hale ve menfaatlerinin ta . 
nınmasmı ve bu hak ve menfaat
lere riayet edilmeslni istediğini 
kaydetmiştir. Bu arada diğer ba:ı:t 
mebuslar da söz söylemişler; ve 
eski başvekil Çankof Bulgaristıı.nm 
faal teı;riki mesaisi olmadıkça Bal
kan sulhünün emniyette olamıya. 
cağını söylemiştir. 

siyası vaziyeti ve bu vaziyetin . 
Baltı~c devletlerinin hattı hareket
leri üzerindeki tesirlerini değil 
aynı zamanda iktısadt meseleleri Ruzvelt bu raporda zikredile-

leri arasında mevcut mü.badclele- rile ve bunlıtrın arMmda Vels ile 
vc bu meyanda Baltık devlet- \ cek bütün noktaları müşahcdele -

rin . arttırılma.sı imkanlarım da birlikte tetkik eyliyeceklir. 
tetkık edecektır. . . 

• 10 Milyon lira sarfile ~ 
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'5r'; 300,000 kişilik orduların - Yüzlerce gemilerin i~tirakile ~ 
~ yapılan muazzam muharebeler - tuihin en meraklı entrikalan 1 

- DEU PETRO - KATERlNENlN HAYATI 1 
§§ Türkçeye çevirenler: Şehir Tiyatrosu artistlerinden Cahide -~ 
~- Sami - Suavi - Talat - Şaziye • Nevin _ Necdet - Sait - Hadi -~ 
~ Cahit - Mehdi - Hilmi ve diğer altmış artist • 

l • ıımm~m:ıınıı,ooııı:~nı~ınıı~,~-,11 
• ·1J11mmıııı~mmııııııoo~ıı~~ıııııill~ıııı~:1ıı~mırnımnııı~ııııı111 ~,~ıı: ·mııııı~~mıııınıııııııııı~~mı111~111~11~11111rnıımıı~mım~ıımııınu~~ı~~ıı~ııı~~ııı~nıımıınıı~mıı~~ııııııııııınııı~nıııııı.: • 

tNGlJ,tZ EDİBİ RC.DYARD Kll'Ll:SG't:S BCYCJC = 
K.:\HM.UIAN'LIK ve ı;;F..H.UIET DESTAN'J iiiii 

~=:= GUNG A·oıN ~ 
(-FEDAiLER ALAVI); 

ııo.OOO tl~üran .. , 500 Fil ... l\tuazzom bir <>rdn ... Hint dağları arasnıda ;; 
c;ekllcn heybetli \'P 11.1.am(.>tll 81lhn"'INI~ it'... Sara~ l:ı.rına ve mab<'tlrrlııe E31 

kadar ba,,tanba,a ~ enld(.>n yapılım bll~ ük bir Hint şehirlyl?-.. ! 
GARV GRANT - OOU~LAS FAIRBANKS Jr VtCToR: 

Mc LAGLEN, DiLBER JOAN FONTAINE . ~ 
glbi dört büyük ~·ıldı7JD eş~z t<>nuılllc>rlle 11l nrmauın bugüne kadar ~ini gör. ı 
mediğl bir harikalar filmi olarak sanat Alrmlnt" şert>f vermckt<'-Olr. nuırU ıe ~ 

kadar gördüğünUz filmleri gölgc>dt' bırakan bu azanwtll µhpı;cr ~ 

\ 19 M a r t sal 1 aı<,:ımı saat 9 da llk defa w !:! 
~ srnenln en bü~iik ı 

GALA Müsameresi olarak~ 
~s·;·~~c~-~---:M,. -E·--R·~-~NEMASıNDAEOiLECEKTiRI 
~ - TAKDiM = 
· ·-Bu hu'lıı'll fe1ka1Adc gala. lçln yerleri ~lmdldeııcJ.emln rdeblllnlııi:ı. Tt'!lelon: 428.51 mıı-• 
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Fiyat yükselme!er.nin j 
önüne geçmek için... ' 1 

G \U;'rELJ·:r.. lı:m ;.(ılla mıı1ldrl<'ı i riatl:ırının ~ ükrr.elmelerindeki 1 
ı.<>hebleriıı tetıdk etiilmt'l;tt olılu~ıınu haber \'erlsorlar. f 

Nı> ıtarib hab1>r. Sanki mrmlekrt ic:ind(• cliıl,c-r hir memleket YIU' ı 
ela birinde olan -ır:rlerden 'liğerinin haberi ~·ok. 

vo;::,ru ... unu ı .. terı.erıiz bi1cldd kıtd:lr tka ret hic:bir ~·erde hlir de- f 
ğildir. 'ficarı:>t hiirrl;o.<>ti, hiirriyetıe rin en ı.ii1cllı-rlnıkn hiri. f 

F:ıkat. bu hürrip·~ ticaı~~t :ılılitkmııı .IH'na ... ız h~rri~·l'tine kad~ f 
ılitıııeuıciidır. :Uadcmkı ";'~\Jı~ı tkar<'t nılllı Pkonomlınız uzt>ı·lnde ha. ı 
ldnıdir, 0 hı~lde müh_im nw~ ~-e c<>ıirlcrln a~·a rlanma.ı.;ı l~in dcYlet kon- l 
trolıınıııı mudalıa)('..,ı zarurıılır. f 

İhffüfıra kar~I Zf'Crİ tedbil')('r konmu::ofur. J.'akat kontrol kafi de. 1 
. ı·ı . . ti 1 reC'etlc or~n.ııııe N ı mcmı'ı r. ı 

Bu~iiıı ı:-ıcla ınr.dclelcri fht ~uının :ır.tma~ı tah~ika.tilc m:un tıza· ı 
dırn mc)~ıtl olunarak, ~·~trın dl,::"r madılt>l<'nn tahkıkııtılP. 

• J\iJ: nc•ckıı daiına ı-, olcluktun, t'mrh ilki olup bittikten <;onra too
lıir cli'ı'}ii11iıriiz ~ Ti.ırkiiıı aklı .,onrnclan ~Plir, ılarhımcc;cllnl lclam etmi~ 'ı 
olm:ı lıyı:r. 

1 
D.nima, bilha..,<,n. ekonomik hfullSC'l<'ti. \Ukmıncl:rn t>YH•l önlemek 

\ı;in iirı<·~ kdhirlrr alma!,; lazım<lır. ni:r hiil,;fımrtln hf'lıt>mehal haricl 
H' cl:ıiıili ':ııl;rdr ;ı.iire oynaklık ~(isfrrrhileC'E'k her türlii ma.dd<"lcrln 

; ı.told:ı.ruıı daimi bir kontrol altındı\ hıı'undurmac;ınrn <'17."m olduiun& & 

l kıuıliz. Bıı kflntrol timret hayatmuzın hh:blr ıı;sr-;mtıya uğramaması, 
! daha doa-ru~u uğr:ıhlmama"ı iı;in 1:ıruridlr. 
: U11 kont rolıı t('"ikilfttlan<lırmali'ia 
i Jıl~ el" KrMor . l{olomb yumıır- ;J{ VotAdıÇ 
: t:ıcıından dah:ı ~üç olma4':ı ;:erek- • 
l tir. ························-·······················-.--..- ............................. ._.. 

Balkanlar va dünya muvacehesinde 

Bulgaristan 
Bulgar diplomatlarile mülakatlar 

Stoyço Moşanof'un 
beyanatı 

Sabık )IC'clls Reisi Ye !\filli İk
tı .. at Nazın 

Biz Bulgarlar. tamamen sulh~ 
perver bir milletiz. Hiç kimsed<>n 
nefret etmiyor ve kimseye kin 
beslemiyoruz. 

Bizim kali kararımız bütün kom 
şularımızla iyi anlWima münasebet. 
terini muhafouı. etmektir. Harb 
devam ettikc:e biz, tama.men merd 
bir komşu vaziyetini muhafaza e_ 
deceğiz. Eğer komşularnnızdan 
biri üçüncü bir devlet tarafından 
taarruza uğrarsa bi,;, tamamen bi
taraflı~ımn:ı muhafaza edeceğiz. 
Bulgaristan tahakkukunu hiç ar -
zu etmediği böyle bir faraziyenin 
hakikat olması halinde asla yerin
den kıpırdamıyaeaktır. 

Esasen Bul~aristan bugünkü 
muharip devletlere karşı da aynı 
bitaraflığı muhafazaya karar ver. 
miştir, 

Bitaraflığın bir<;ok dereceleri var 
dır. Fakat biz, yalnızca bir tek şek 
lı> uyacağız. O da rnerdliktir. Kom
şularımız ve muharip devletler 
muvacehesindeki vaziyetimiz mert 
çe bir bitaraflık olacaktır. 

Bu siyaset tamamen Bulgar 
m:ııetinin hissiyatına dayanmak -
tadtr. 

Her Bulgar münferid olarak, 
harp halinde bulunan devletler -
den birine veya di~erine muhtelif 
bağlara veya sempati ile bağlan _ 
mtş olmakla bitaraf olmıyabilir. 
Halbuki de\'let ve millet zaviye -
sinden Bulgarların bir tek Ya,.Jye_ 
ti Yardır. O da iki muharip tara -
fa karşı tttm bir bitaraflıktır. 

Bu nokta üzerindP. Bulgar miL 
leline göre. bir tarafta İngiliz ve 
Fran.•ırzlar ve diğer tarafta da Al
manlar aynr plan üzerinde bulun • . 
maktadırlar. 

Balkan devletleri d~ aym sulh
perver vazi~·eti hep birlikte ka _ 
bul etmişlerdir. Bu sulh taraftarla 
rı halkrn taz)•ıkma bağlıdır. 

Körlü t>n mükemmel sulh ada -
mıdtr·. Halbuki Balkan milletleri 
köylünün ekseriyeti teşkil ettiği 
milletlerdir. 

Hükümeti temsil eden şahsiyet 
her kim olursa olsun, Bulgarista _ 
nın komşuları ve büyük devletler 
muvacehesindeki vaziyeti değişmi
yeccktir. 

Rusya ile olan münasebetleri _ 
mize gelince: Bulgar:istanın Ruııya 
ile olan münasebetlerinin ink~afa 
delô.lf't eden ticar<'t ve deniz nakli. 
yal anlaşmMı yapıldığı sıralarda 
her ttirlü esastan mahrum bir çok 
tcfııirler ortaya atıldı. 

Halk bakımından, nusya bize 
daima sempatiktir Çünkü biz istik. 
balimi1.i ona medyunuz. 

Fakat Rusyaya kaf!?ı duyulan 
bu sempatiyi komünist reJımıne 
karşı duyulan bir sempati şeklin
de anlamak bilyük bir hatadır. 

Bulgar köylüsü bolşevizm aleyh. 
tandır. Nitekim komünizme karşı 
A vrupada ilk olarak biz harekete 
geçmiştik. 

Siya.si bakımdan hiç bir düşü -
nüş ve tesir Rusya ile yapılmış o. 
lan anlaşmaya bakim olmuş de -
ğlldir. Bunu ha.na o ıaman idare 

mevkiinde olanlar bizzat söylemi§. 
!erdi. ' 

Balkan devletleri ara.smda iktı -
Badi iş birliğine gelince bu Bulga.. 
rLcıtan için imkansızdır. YalnIUa. 
Yunani.'3tıut ile ticaret yapabiliriz 
ve bu ticaretimizin artacağını ümit 
ederiz. 

Şimdiye kadar Bulgar piyasa.la. -
rınt tamamen ihmal etmiş olan ln_ 
giltere Bulgar ticaretile yeni yeni 
alakadar oluyor. Fakat bir kere 
İngiltere Bulgaristan ile ilı:tısadi 
münasebetlere b~larsa bu müna
sebelleri asla bırakmıya.caktı:r. 

"' * • 
Petko Staynof'un 
beyanatı 

~s.hık münak&lit nazın \'e 

Soryll ünh erslt~i idari hu. 
kuk profeflörii 

Bulgarist.'\nın tarihinde o kadar 
çok harp vardır ki, yeniden bir 
harp istcme..cıine mahal yoktur. 

Siyaset, hükümPt ve muhalif 
parti adıımlımndıın hiç biri Bal • 
kanların yeniden bir muharebe yu .. 
Ya.sı haline gelmesini arzu etme -
mektedir . 

Bulgar ef'lcarı umumiyeei bizim 
harbe girmemize tamamen muha.. 
lif tir. 

Yeni intihap müna.'lebetile Bul • 
gar milletinin bu hi~iyatı bir QOlıc 
şekillerle ve bir çok kereler te • 
1.ahür Ptmiştir. 

Hiç kimseye karşı taarnu; eme
limiz yoktur. 
E~er bir gün komşularımwda.n 

biri n:ı1ik bir vaziyette bulununıa 
Bulgaristan onun vaziyetini f&na _ 
laştırıı.cak hiç bir hareket yapmı • 
yacaktır. 

Bulgaristan bitaraftır ve bitaraf 
kr 1-:ık arzusundadır. 

Bu Bulgar halkmın hissiyatıdxr. 
ldıı.reciler her kim olursa. olsunlar 
bunu gözönilnde tutmağa mecbur _ 
durlar. 

Belın-ad konferanırırna iştirak e -
den dört de,·letin, bugün Avnıpayt 
kana bulayan harp dısmda kalmak 
hususunda gösterdikleri an:u BuL 
gariııtan tarafından da payla.şıl -
mıştır. 

Romenlere karşı olan b' .~ivatı _ 
mıza gelince; size bütün ac;ı:kırğile 
söyliyebilirim ki, duygumuz yal -
nızcıı. tC'miz ve merdce bir sempa • 
tidir • 

Bulgar köylüsünün ruhu, Romen 
ve Yugoslav kö)'lüsünün ruhuna o 
kadar yakındır ki. bu iki milletin 
toprı:ı.klr:ırına baii;lanrna.k gi.bi müş
terek gA.yeleri iki memleketi biri • 
birine yakınlaşttrmaktad1r. 

Hakiki ve mecazt manalarında 
Tuna üzc>l"İne bir köprü kuruldu -
ğu takdirde Tuna. iki memleket a.. 
rasında mania olmaktan çıkacak -
tır. Ben münakalat nazırı olduğum 
r.amanlarda bunun tahakkuku için 
bir hayli gayr~t göstermiştim. 
Belki bugün hava ve şerait bu te. 
~ebbüsün mümkün olabilmesine da
ha müsaittir. 

Tekrar edeyim, bi.iyük devletle • 
re karşı vaziyetimiz tama.men bi
taraftır. Ruslara karşı duyduğu • 
muz sempatiye gf'!ince, bu da ya.l -
nrzca hissi bir haldir. 

(Lutfen sayf•yı çeviriniz) 



İngiliz klübündeki 
cinayet nasıl oldu! 
Katil Hintli yakalandı 

Loodra, 14 - 1st indiya klü. 
bütün, Londrada, Kakstonbalde· 
ki lbüyük içtimaında vukua gelen 
cinayet hakkında su tafsilat ve
riliyor: 

4 el silah patlaması üzerine, 
eski Pencap umwni vali muavini 
Sir Michael Odwyer'in yere düş· 
tUğü ve fazla miktarda kan kay~ 
betmcğe başladığı görülmü~tür. 
Mecruhun yarası göğs~dendi. 
Kürsünün yanına düşmüstü. B. 
Lahon.gtais ve bay Dale yaralıya 
jqıdada k~ular. Salonda bir a
damın "yol verin'' diye haykırdı· 
gı i itildi. Ve basıl olan tereddüt
tc:n, bil istifade kapıya doğru 
ıyaklaştığı görüldü. Fakat kendi. 
sini yakaladılar ve telefonla çağ
rı.lan zabıta memuruna teslim et
tiler. 

Yakalanan adam bir Hindlidir. 
:Hin kordon altına alınmıştır. 
Şahitler dinlenmiştir. Hadise 
esnasında orada bulunan Lord 
ZetJand'da yaralanmış ve hasta
haneye kaldmlmı tır. Kurtun el
bisesirtin içerisinde bulunmu1tur. 

Romanya silah bedelini 
petrolle ödemiyor 

llükr ... , lii (A . .ı\.) - Roman~ a 
Skoda. fabr.ilraJtırı tanU.ında.n satı.
! 3.skeıi mo.lz ıne.Diu bedelini ö
demek üzere petrol ve hububat 
~~r.ı., olnmlt üzere beş milyon 
Çe~ kuronu miktannda her türlü 
mahsulatın ihracına müsaade et - ' 
mİfjtir. 

Sovyet - i ran ticaret 
muahedesi 

'.l'~, 15 ( \.,. !\.) - · Rus - 1. 
ran. tica.r l ınua.b.cdcsi siyasi mah
f«Uleroc :milsait. bir §Ckildn kar.şı -
lanmıştır. Çünkü bu muahede- ge.
.ni&bir ticllrct haııeke;tinin.. temelle. 
rüıi at:rwş VQ son .vıroanJard;ı,, do.-
1 heyecan uyandırıcr şa) iaları 
te.'laib e~·. 

Ruslnı- menf Uerimizl tclıdid e
cter bir vtırJy()t aldiklan anda, 
her ııeyi tamamcm. kendilerine kar
~r ayµlanmış bulacaklardır. 

Şundiki lınl<lo Jtu.sya. biıiı:rt ik _ 
lısa.di hürriyetimizi icra edilmesi 
mümkün kötü bir tesire lm~r mii· 

aa d n bir mlnia vnziy tinde
dir. 

RM - J.m harbinde Finlandiya _ 
lılarm kalıranuuılıklarma hayran 
ölul' en. şahst sempatim P..wslu fa
rnf'ına giil:nek 

Nitekim ynı • faktörler Rus 
Alnıaruar tnrafinda değil, fa.. 

kat hududunı diğer tarafwda bu • 
1urımomıu temenni cttirmektodir. 

e §UDU dnı ildvc cd y:irıı, bu dil-
5ünüş ya.lıuU!a. benim hi~vatmım 
· i i'tilclir. Bir ~ok ~ Bulg:ır 
entellektilelıeri de böyle düşün -
nıclftcdirler. 

Tıearetimizo gelince, bizce ter _ 
cih yoktur. En çok vermeği teklif' 
edene Bulgar piyasafürı daima n. ~ 
çıld.ır. 

... "' . 
Grigor Vasi1ef'in 
beyanatı 
abık Zlraatr • azırı 

Balkan ~a.nnıııdası dcvJellmi a. • 
ra.:mıda devamlı bir anlaşma im -
lcinln.rma inarunaktaynn.. Bugün .. 
kil nıil.niler bertaraf edilerclc bir 
gün. böfle bir anla§lilanm tahakkuk 
cdcccğµıe de inannıaJdayım. 

Ayn a>TI bulunduğumuz ve Bal
kanlar arası muharebelerle uğraş. 
tcğmuz t.a.kdirde müstü.bcl devlet 
olaraJc Avrup~ haritasnıdan çabu -
cak !kaybolabilir.iz. 

llc.ı; eeyden evvel Balkan millcl
lerinln menfaatlerini dilşünmek 
lW;nndır. Çi,i.nkU bu menfaatlerin 
bugü.n her ıa.mankiodcn daha va.. 
zıh b.1r §Ckilde mil§terek olduklarr 
ı;öril.lmektedir. 

Ynliıızca Balkan devletlerinin.. 
biribirine. bağlanmnsı, harbin BaL 
kanlara yayılmasına m8.ni olabilir. 

Bulgıuistan bUyük dcvlcUere 
kazw tamamen bitaraftır. 

Kralm:uz, her türlü maceraya Uı
nıamcn muhaliftir. Km! hak csa
~wo. dayanan bağWığa taraftar _ 
dır. IIi~ kimseye kar§J tnanuz c • 
mcller.i bcstemiyor:uz.. Bizim istedi· 
ğimiz istiklftl va ha).ııt ha.klumı1.n. 
hürmot edilmesidir. Ticaretimizde 
si}•nsi unsurların tesiri kati~·en 
yoktur. 
~ğer Bulgaristan bu pcc.nsipe 

baglanmaz.sa bütlin varlıltlarmı 
kaybeder. 

Zirai demokrasi olan Bulgarlı -
tanın B<ıltiCYilt. tesirinden korkusu 
)Okim;. 

Bulgar vo Rus :milletleri ar.asın.. 
ela bir manevi birlik varsa da si _ 
\.nsi tdco!ojll<>rl iamarncn ayrıdır. 

....,_ b3 'P.ri))fuı;< do NaS"lon•cfnn -

Finl -ndiyada hicret B E R L i . 
cBa,tann ı iıtcide> 1 ki vatandaşlarımıza manevi su. , ıı:ıtu ııarekeu hakkında s\İ} IİJC! - 'Yen·t l•tt.lfakfar b. ekft 

yalıları müşkül bir vaziyete dil- rette müzaharete hasretmeliyiz. cek sözlim yoktur, yalnız, imtihan 
şürmüştilr. Kareli mıntakast sa- ı Siyasi hayatım11:, devletimizin s:ıati onlar: i ı,;in de gelip c:ıttıih 

k~nlerinden 45. bin ~işinin başka 1 ~~kli ve Finlandiya milleti baki. zaman bu haftalar zarfında cer~- Sovyetlerle r··rkı" e ı·ı 1 ve R bır mıntakaya naklı lazım geL 
1 
aır ve yaşamaktadıı-. yaıı eden şeyleri lıa.tırlı,rncııl:lal' _ U y a ya 

mektedir. Çiftçilerle orman ame-- Mütearrıza karşı muzaffer bir <lrr. Ayni zamıındn. Jıcnı menınun, • • 1 .Jıı~ 
le_~ -~öyl7rc yerleştirilecek is.~ ~e şekilde mukavcmeti.~ize imkan ~cm müte~:s:: oıı:nam:ı.k • imkanı arasında flflAf far ffi0VZUbcoıSJI"' 
buyuk bir kısmı amele, kuçuk verecek olan transıtı rcddedeo 'ar mı? Kuçuk bır m!lletın can Q 
san'at erbabı ve memur olan Sor- isveçle Norveçin bu hattı hare. Ç('k.4imckten kurtulduğuna meın . 
tavala, Viborg ve Keksholmde ketleri önündeki hayal inkisan. nun, fak::ıt adalcts.iiliğin ;.e.:lidcn 
oturan 85 bin kişinin nereye yer- mız çok derin oldu. Bununla be. g:ıleb::! ralmnmnn müteessirim. 
l.cştirileccği düşünülmektedir. raber. bütün Vimal memleketim Liberal muhal fct partisi ı-efi 
Şimdiye kadar tahliye edilen arasında sarsılmaz ve devamh bir lord Sarouel de 11öylc demj~tir: 
halk 500 bin kişiyi bulmaktadır. birliğin teessüsü kabedeceğinin "Nor'>'cç \'e İsveç vaziyrtlerinin 
Sulh muahedesi mucibince 600 kom~ularımız için asika: bir ha. kendilC'rlnc talunil et ti" i ıneclmt i
bin kişinin tahliyesi icabetmektc- le geldiğini ümit ediyorum. Fin. yetlrri heı kesten dahıL iyi l)ili -
dir. Sovyet hakimiyetini istemi- fondiya. milleti. bau medeniyeti. yorlaı · .• 
yen köylüler yüz elli kilometre nin ön karakolu sıfatiylc ifa etti. A~ular~ hılafına haı-ekd ede -
uzunlugunda hazin bir alay tCj· ği rollerden dolayı gurur ve ifti. m~zdık. Dıtarafhklarım .\'C bcynel
kil etmektedirler. Tahliye cdile.1 har duyabilir. ınil:l kı:nunu ıhla! ctr:ıı~ş oluı~~k. 

Kopenha&, 14 - ''Poli~" 
gazetesinin Bedin muhabiri. Al· 
manyanın halihazırda beklemekte 
oldugu §eyin İtalya ile Rusya 
arasında Rus • Alman ticaret 
itilafına benzer bir ittifak akte· 
dilmesi, saniyen Rusya ile Ro· 
manya ara mda, salisen Türkiye 
ile Rusya arasında birer itilaf vü 
vuda getirilmesi oldugunu nı:yan 
etmektedir. 

halka yardım isin şimdiye kadar J 'Yt:ç 11.\UIQI\ ı: N,\ZUU~:t~ F~a.t egcr Balt.xk .denızındc hakı.:1 
günde takriben dört milyon mark JIE\'ECA~l.I sOZLERi \.:ızı:ı ctt~ h~Iu~-~.:ı dık ~~ ~a~an 1

- Kardeş (0 ran1 n 
sarfedilmcktcdir. Rus ekalliyetk- Stokholm, t l Hariciyu nazı- şın , r_engı busbutun deg_ış!r<lı. ls -
rinin ve bilhassa Finlandiyadaki rı Gunter, dün mebuslar mecli.cıin. kandınavlar, o zrımnn bızım tanı - bayraınr ı 
ınana.stırlaı:da asırlardan beri ya.. de, Sovyet - .l<'inlandiya sullıü hnk- fımızd~ bulun1:11"lıırdr. 
şayan Ortodoks papaslarının da kında. beyanatta bulunnıuştur. 11111 IUX _Iil~I l:\'~tz. IS.\t:K:".'IZ 
tahliyesi kabetmektedir. Finl.S.n· Xazu·, sulh hazırhkları:. csnıısm- llcl lnkı~ 11 (ı\. .\.) - lforb (Baştarafı 1 İncide) 1 
eli.yanın merkezine gitmek üzere da lsvcç hiikfımı>linin o:ı'lladığı rol tah~atI yilzil~de_:ı ~eskcnsiz ve i- Komşu memleket. her ytl bütün • 
Hangö yarım adasından iki bin hokkmda yabancı memlclrntlcrdc ~'iCSlZ k~lan Fın.landı~·alıtarm .nde- cfünyaya kaT§l iftihar duygulan ile 
kisi yola cık:acakbı: . ileri sürülen yanlıR U-f&irlardc.n di 400 bın tabının cdilmektcdır. gösterilclfüecek umrnn eserlerine-

- bahsettikten sonra dcnü.~lir ki: 'FIX T\'.IT.\fo\Tif Çt;KfL.,mt.ı: mazhar ohıı-or. Bu cümleden ola-
sonrt;T - rlN' R.\Rlil!l>IX tzalıt:ı.n v:.ıri tediı: k.i. lsvcç hü- JJ ,\Şl.Anl rnk yalnız gc~en sene ic;inde Ha-

.\:Ktsu~r.t k.ümcti, Finlandi1·a kn.bincsinin, Jlı·J,iıılii, 1 ı ·' ( . . \.) - Finlün- zer denizini lnın körfeziıte bağlı. 
Loııdr.:ı, l ı - Taymis gazetesi- daha huı·bin başında. ~arım kalan cliyndn. kıtaatın geri alınması 15 yan büyük demiryoltı ikmal cdil

nin.. askeri muhabiri Sa,·yet • Fin mUzakcrelcrc tekrar ba lAmnk üze. ve 25 mart aro.s.mda yapılııcaklır. dikten sonr:ı bu l1atlın l)Ubeleri ol
bar.ış muahedesini t.cfcrııüalile tah. re izhar ettiği arzu üzerine kendi- Yalnız Petsruno mıntaknsmd'a. bu mak üzere daha üç demiryolunun 
lil etmektedir. sin yıır<lım etmcğe çalışmıştı. mü.hlM: ın nisana kııd:ır uzatılmış- inşasına ba.şlruun[§tır; Bunlardııiı 

Muharrir di~or ki; I~lin.unuaani ııihayetlııc OOğru. tır. biri Ta.brandan Meşhed, dlğ ri 
Umumly t itibnrile, !<'inlerin hu- Ru:slar tanı.fından da bir anlaşmEI.. Hangoc ltu'ilıı.ra 23 marttan e\'- Tahrandan Tebrize, iiçüncüsü de 

du<ld~~ geri çekilme.si, ckono~i ve j htısulü ı~usu glifıte~i§tir. BU'- \'el teslim edilecektir. Tahrandan Yczdc doğııı uzalll-
I?rest.iJ bakımından oldukça agır - nun üunne. az çolt bır temas ya- Finlindiya znntbuatr, sulh mua.- maktadır. 
dır. :nnlfmdi:Ya bü1ük hlı: kısmı pılahilmiştir-; hve.ç hükumeti, mu- hedesini yeni hudutlarla beraber Memleket.ful her yıl biraz dn.ha 
çok nüfuslu - takriben 7;).000 kişi • tav:ıssıt sıfntilo sarfettiği bütlin. neşretrnekte<lir. güzell~tiren vo kudretlcndiren 
''""mühim. bir sa.na~i :merkezi olan f.aaliyct esnasında, Finlilndiyanrn rıx KARİNJl'...'Sl'<i: • İS1Jl.'.\ ı büyük lıükümdarr '>'C onun şahsın. 
Kareli berzahını '>'C V'.üp.uri'yi ter. zararını mucib olnc:ık hl".?' türlü BEKbE. l.)JQn da :kar.deş milleti tebrik eder, Ala 
kettiğindcn dolayı acı bir surette hareketten te\ııkki etmiştir. Her :-;toklıolııı, ı ı (.A. A.) _ .Nia Hazreti HUroaywıa daha pek uzun 
nedamet. edecektir. hıtlde Jsveç tarafından hiçbir taz. Dagligt Alebanda gazetesinin Hel ve SC!Dlcreli mu,·affakıyet \ 'C" saa-

Ycni budutlıı.r tesis odcn madde, );k J.!.prlmnmıştır. sinkide!L aldığı bir habere göl'e, det yıllatı tenwnni ederi:ı • 
Fınlfınµ.iya.nın mc\•cudl,retrni ciddi ls,-cç, şimdi F"mlô.ndiyruıın ihya- Rity'nin H$iq1tlye avdcti.ni mil • Kauso!oshaııede bu sabah 
bir surette mlitecssir ctmiyccck - smn. bütün kuvvetile çnhşmalıdir. tcakip Finliindi;ra kabinesinde hir 
tir. Bun.unla beraber tama.men as- Şimal milletleri, alide, siya.setleri- değişiklı1c vukubutmıısına lıa.ttil... yapıla.o merasim. 
keı:i bakımdan böyle denilemez. ni, mlişterck ve hayali menfaatle- kabinenin istifasına inliz;;r edil _ Dost. ve iardcş 1r.anuı Ultllmda-
Filbakikıı bwıdı.ın börte • fanner. ri yolunda. dahn fazla s~vkctmeli mektedir. rr Şehinşah P lılevi'nin 62 inci clo-
ı~·m hattrnıı tamnmcn. bcrtarar ve tecrUbelcrlne dayannr-.llt, ~i- Bu. gn1.cl<.', halen l<'inl:uıdi.}'aı:la i;'1lm yıfdönümü nıün ebetilc § ' 

.cdilnıiş, naznrile bakılabileceği gi - mul memlC"kctlerinin elbirliğinc- bulunan lsveçli gönüllfilı•rin. kabil rimizdeki lran konsolosh:ınesindoı 
bj, buna benzer lıaı;ı1tıı. bir miida- daha ziyade kuvvet vermelidirler. olduğu knd:ır c:abuk fş\'eçr,: jliıw _ bn sabah saat lL ~n 12; ye. kadar 
f~ a.i.slemi tcci.cıi <le mll'3tcl)nddir. Finlandiya, bu harpten, bütUn is • ceklerini ynwıakfaJır. bir l'C!Jtftik&bnl ) ıp:tln:iı kotutolos 
Dıger taraftan Finler biltün mem- t.il'1Alini ve büt.iiıı. ı:ırclw.i. m.uh.afa,. l'l'° (]Ul\UIUinrni. r J\'.\mRı.K..ı.. As~ !rwı tcbansmm , ~c lrnnh 
ba.Jannı 1..ado~ gölU boyuncn is - z:ı.. ederek tkacaktır. Bu aktedilen DA:\ YARDI ,1 tsTJ-mi talebelerin tebriklerini kııbw et. .. 
~m. tesisine tahsis mcvcubire - sulh, lswç için, yıtkm zamana ka- H<'l:iinki, ı.; __ Sovyel _ Fin mI:'}tit • .A.Yrıc& ionsolos '-".O.: melteb 
tiı:.dc olınalanna mukabil, Sovyet- dar. karanlık oliuı bfr ufıftia ziya- sulliünden sonra işgııl altmda ka.. mlidiri tarafından nutnklaı:: söyJe
lerin. müdafaaya. mecl)ur olacaklnrı cla.r bir no'Rt:anın 'parfanuş o1Uuğu lan ml•mleket Jıarcnsıııın '>'a.ziyeti- ncrek lmrde§. 'l!Urk ve İran millet- rilmiştir: ,b 
yegane yer sağ cenah olacaktır. m:ınasmı ta:şrr.,. ni, Am~rikadaki Finlandiya rardım lcrinm dostruıc tcm:ı.'!iannda.n 'balı- •• ıt nı~ ~ t 

Bu. ljartlar içinde. yeni Fintlludi- y RA~Cl <:tWJ~1'Jı:ı.um komiU!.sine bildiı:c.n. Cumhun:cisi sedilmiştir. I\:onsolos nutkunu J;;ırinin v alfl sard',dJI .J, 
ya hududu bir nevi gayri ~keri- \'~JU.lN 1\tOHtM ıı llA'.C Kalic, bn komitenin rcisi otan Ho- "Yaşasın T~-e Cumhurlyctl,, kcndc sa.tıcıhı:r li~ 
liğ:e mahkümdW'. n~lflfukl, 14 (A_ .) - Ffuılin- vere, harb esnasındaki yardımdan sözlerile bit.fn!liş voo u nrimasebeL icrasına ınijsait b ..,,,~ 

Hangö yarnnndasmm kit ıı. ile diya hariciye nazırı H. Tanncr, ya. dolayı teşeltltür cbni.s '>'e terlı:edi- le çok hararetli tczabUrat ynpıl- peraken® ~ (!/J. 
terlti. Jı"ınlfuıciil':al'a knı:şt bir tcd- fuıı:ıc.ı ga.zet.der mümc · lerin fflt len yerlc.rde ya§l}"am h;ılkı dahile ~. 1 lip tcmY.U; mahketıl ~.ıl 
bir dcği1, daha ziyade Sovye.t:. im. bcyn.no.ttt bufuııınuştuı::. Daklefunek. ~n de nı'lti ymıdmım Bu :ıkQJUD. san.t l 7 _den 19 a ~ar geçmeksizin ıart'il~ 
pa.ra.Lorluğ.Wluıı Baltıktaki strate - Uzun zaman dayruıamıyacağum- gösterilmesi temennisinde üu1un dn.r ~onsoloslın.nedc m:~Y''-'Uiifc- varsa ciosyaiarınııt 
j~ vazi~·ctini tahkime m:ıtuf lıir zı, daha ilk &'iindC!lt: biliyorduk Bf- ru\Uit.ur. Hi>ver:"\'l!rdığ:.ı cevabd:ı A: 1 ~ektir. ~ya_,ıafu~ut!ı .. ~· v~ derilmesi.,, 
tedhirdil'. Haııgödolti bir So\'l·et zc malzeme verilse bile nskeriıniz mcrikanm cllnden g e leni yn.pm:a- 1 lı ınuavınlcrı, potfa mudın ve dı. 
hava üssfuıün Lcısisi zalUl.edildiğı kn.fi gelmiyc.ıcekti. Bir. tek kwnııu- ğmr söylemiştir. 1 ğ~r z.c,,·atln. clırünizdWH Dii~ p r .bJ 
gibi :C'inTılndiyn~ı ciddt l'ıir surc.tte muz; vıı.rdr, o da ~ lıir millet ccnebı dcn·Jot onsoioslıxrı davetli o en fl" t 

znrar::ı. ,sokmaz. Zirn iki mcmJeltet olmn.mızdır. Mademki m~ b Fransanın pasıf bulumnıı.ktadır. ...&. • 
arasında istiklıaidc yeni' bir muba- çin bize yardımn.. grhmnedi, müc.a. B (BaıtlfJ· 
rcbc zuhur ettiği tnkdiı:dc bu Us- delt!llin Akıbeti smııti. iiyük Alman kilodan fnzlıı. vcriııı:w~ 
sün uzaktan '>'aziycti sağlam oimı. Anlıı.şnm derhal. tatbik mevkii.- kofunr.ıa hiç yoktur. Yal ~ r-
yaca.kt.ır. Bwıa binaen bu üs doğ- ne koııulınU§tur. Bilıihnrc tasdik t &eçf.rlleblli,YOr.'' .-Al 
nıdan doğruya Almnnynyn ltnrş:- edilecektir. mu••tehassısı aar ruzu KiıtlleJ.<c dahil tOP"'."_.. 
drr. At- kes emıi verilir vruilmez v rdtkled ı:wı.I~ ~.....,, 

ı•ıt.H'D,\NIX ~IAKALESi ve to;ıar suaar. susmaz, aSkerlerl- (Battarafz 1 incide) (Baıtarafı l incide) p:.ııalılık, harptcll e~~ 
losko\11, 14 (A, A.) -Pravda miz. bu itiyadın hilAü va.ıiyet kar:. da ~gul olduktan 8 onra Pıuise ha_ Berlin, 14 (A.A.) - Garp cep- orta bir hcsaplr. oıı ~~.ıl 

gazetesi Fin - Sol-yet barış mua- ~ıaında şa.şırm11lar vo önüne geçil- reket edeceğim. nesinde iş'ara değer histiirhfidise sindedir. Şeker Ud bil>)" 
lıedcsinin akdi münasebctilc neş. mez bir uı'UŞUkluk duymuşlardır. Çok sevdiğim Türkiyeyi ziyaret olmamıstır. acltiZ llraya. ÇJknlı§tıt· 
rcWği bai-nıakalcde hulbat.a.n §ÖY- Fin askorlCı:inin buiunduktan yer: fxr.ratıın buldU~m icin eon derece. Staa;bourg'un cenubunda tay. bisc IOO llnıdır. ,.hll~ 
le demektedir: lerde çöktilkleri ve derin bir uy • mcmnwıum. yare dafii bataryalarımız, Mure· nntıın ağır J!Jıer ~-

So'ltye.t hüküınct.i kendisine çiz. kuya daldrldan ı;örilldil. Fillralri - Bu zır.aretten ieti!ııde cdcrelt, tay_ aux sisteminde bir Fransız tay- rıyor. Knrlar b~ 
diği programı. tatbik etmiştir. ka nylardanberi P-m nskcıi. nor - yare hücumlıı.rmıı knrJt, bumda nlı • yaresini d~ürmüş.Ierdir. Soka.ktn eşy.n.sını ~ 
Batı - ş!mal hududumuzun ve bil- mal uyku nedin unutmuştu va bu- nım pasif korumnıL tertibatını gör _ , Düşmana karşr yapmış olduğu bulrunl}'llll ııır .N~ 
bassa dUnya.nın en mühim işçi mer. na susamıştıw Artık: otoma.t gibi mek an.ııll\Ul~un.'' bir scfecden avdet eden tabtelb.-ı.· Yhhudiyi çevfttreli 
kezi olan Leningradui emniyeti tv lıareke.t ediyuı:Iaı:drı. ..Kmirat ı... MDw-<lll 1''ransanın bU _ bir kwnand.ını Schuba.tt, dii§ma.. mak hakkını hfltzdir_,. ~ 
mamen temin edilmiş bulunmakta,. rıx ORDlJS1JbtlM. ı '\:l\:i t~ tayyare hUcıımle.rma lmrşı ıı::ı.ait nm 24,000 tem. hacmına balif,o.Ian Ynlmdllerln kollar;~ 
dır. Bu yeni Sovy.ctı za.feri yalnız H.\UEKt;Tt 'E Ji..4.B~f korumna iglcrlnl orgo.nizc eden m~ ticaret gemileırini batırmı ofdu· rinc Uzerlııdo aUt ı.~ 
Sov:yet mili ti tarafından değil, TED.Hlli.. ~ a-ı:znm b!§kll tm bqında bulunmak _ gunu bildirmiştir.. Bl.l aurctic. g.e- dl y.Jlcbzı bulunan ~ 
a;ı."Ili zamc.,. bilt.iin dünya ~ile- ı\nı"terdum, 141 (,\, ,\.) - "Te. ta oldttıtundan memleketımlzde ya _ çen eylül ayında Courageous a- nulmuı,tur • .Anca1'- "i~.J. 
ri tnrafmdan memnun~·etie kar - legra.f,, gazetesinin Helsinkideki pacağı tetkik ve tıımastıır çolt !ııy _ dındaki İngiliz tayyare gemisini rıne ucreUc aa:ıeıc..~ 
şılnnmışt.ır. .Aktcdilen muahede muhabiri, Finlindiya &rdWRI r.a.- d2llı ouıcaktir. Çttnkü prustt korunma batımuş olan kumandan SchıL. kelletıyetlerinl r~,..;..ıı.,.
~ılrklı ve sağlam müsaleme.t.per_ biUcrindcn birçoğunun. mlllL mil- tertib&üım:zm daha. ziyade taı.-viycsl hart, ceman düşmanın 66,000 ton vcrilll'J§tir. H~ r tıı 
ver münnsebeticr ihdns eylemek - dafaa nazın Nukhmıeııfin isti.fa _ hu8U8Wldıı nmJralln !!kir ve thtis:ı _ hacmına baliğ olan vapurlarını yıı yatırmağa ınecbll __.,. 
t.ediı:. smdan sonra. va&ifelcci bajlndan.. amdaır i3t1fadc edilme.sl tabliillr. A _ batırmış oluyor. ' PolmıyalıW', Jllll~ 

Müzakerelerin yapamadığmı kah- alm.Duş oldtalarmr habcn \'ermek- mtraij muhanirtmtdıL bu mevzu u - GÖRING'lN BiR EMRi kadJ. ot.ıınnafa 111~ 
;aın1 ,;ı~-~ı~ıl ordu yapmış ve o~du tedir. zel'indcld suallcrlne. ı;illllnuılyerek Berlin. JS (A.A.) - Mar.....:.ı) dlr. _-"'., 
ı e uvwuııuamız BoJşevildcrin ~ - Bu muhabir, ilave ediyoı : Gö · -s- ~-' 
çemcycce.iil hiçbir kale me.\'aut o- Du tedbirler, Fin • Rwı aulhünü şöyle mukabele elml§tlr: . "rıng Alman milletine harpte j McktcP.}er ka ~ 
l 

y "- Şimdilik Franaanm Ankara. el_ ışe yarayacak bütün madenleri surlar. gibi ']J{lrk ç 
IUWJacaHınI ve kızıl ordunun imzale.mr,t olan billlfunete k,.T"<lı her 

So tı '-' ,,,y, -,.. çiırinl ziyarete gidiyorum. Avdetımda toplaınağa davet e""';•tir. siz kalmlfliiJ'dD.'' 
vye er wr.ıı[,'1nİll emin nılidafa. lıangi bir isya.n: hareketi yapılma; ~·-

t ~ı. ·1 y rıfF.e daha fazlaı lzatnrt verme , sııyn _ 
asını (?9"1 eylccliğ1n1 iJ>pat: elmi5;- ama ınAnl olma.k. mak3ııdilo ittihaz. 
1 d 

hat intlba.lanmı untatmnk mümkün 
er ır. e.dilmiştir. ulacaktir." 

Sovycllcr Birliği, lıudııtlarmda A \'A)I K;UIARASI 
li',rıma.ız amirıı.U Ankar.ade. hUkıi.ıııc.t 

barış bıı.yr:ığı muzaffer bir sur.et. MÜZl\Jii:BfJY.I': HAZOJ.4\.."l\"ll'OR 
t .:ı-j Jn---!_._.. erıtmmm dıı. zryııret edocoktlr. 
e u;.ı gn <w.u.u&AL<.Wtr. Londra, t:l - Fi.nl&ııdiya mes~-

J:i~ CTUMH 1t1n:t i )Iİl'..11.EII lesinin, önllmü3dcki çarşamba iÜ-
'l'.\Zh"E J:T'J'i nil avam kamarasında milzakero 

Helııinki, 14 (A.A.) - Fiolan. 
diya Reisicumhuru bugün öğle 
vllti Fin milletine hitaben bir 
mesaj ncşretmiştiı:. 

Reisicumhur. diyox: ki: 
Viipuri, Kareli ve onun. biirri. 

yete hu kadar. bağlı olan IW.kı, 
tariht4: birka~ defa anayurttan ko.. 
panlmıştır. 

Şimdi, lıiitün ~ayretlerimizi 
buna tahammüle ve bn bölgede-

edilmeai. ınuhtemeldiı-.. Wlz.akcra.t. 
altı aylık bir harpten sonra acv -
küleeyşi ve diplomatik va~yetin 

heyeti umumiye:ıfni ihtiva eden oir 
çerçeve içinde 1ıeı:eyım edecclrlir. 

~;\IAI, Dl~t:J,ETI,Jmt tçtx 
L'm1B SAAIJ'J 
\'.ı1KL.ı1Şll"OR MU ? 

rAMlliru;. lt (A. .) - Lordlnr 
kamarasında, işçi muhalefet parti
si şd:i lorıi Snell, d~ ki' 
"Diğer lakaııdllıav milletlerinin 

lll:İl- Slı:kecl "1lınrllg!lndcn al
Dllil olduğum 1382. nwnnralı. Y.e 2S ııu.. j 
bat. 19t0 tarihlL Udncl nu.ıuı. beyıuı._ 
naıne,yi zayi et.tik. Ycıı1st alınacnğm.. 
dan esldsinln hükmü yoktur. 

.Aza~aur Lt.dı Şii. Vmt f41.,·~~ taibet: gÖtıen hirinci .-_1 ~ 
:t..Al'I -cEminönU MalmUdUrlUğün- dan IOtlra ikinc:ı tertip kuponlann da netr1nC' , 

den aldığım 82D nunuıralr aakert ma_ Sıra ile top)ayacaimız 20 ~ ve 25 ~ ,, 
ll§ cilı:danımı zayi ettim. Yenisini para mulurıbirrftdet 8(Mt •,.nwk. ve JS5 ku11111tl..-
ı;ıkııracaltmdan eski.sinin hUl(mn yok luınnacallsm•. 
tur. ~ltanaluılrt' KupıafMI ~ 

Nı.llısl;,.J..-enttd ~kak U Ahmet ı .. __ lhm-•al_etu_•liflliQmii;"~----------· 
lDJmf. 
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A.ZONMEYVA TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazunsızhk, mide bulantı 
temballığinde, mide ekşilik 

ve 
ve 

bozuk luğnnda' 
yanmaların da 

IVlüferrih ve midevidir emnıvetıe kullanaıabDIDr. 

MEt.LEESiZ, GRıPSiZ, 
MiDE ve BARSAKLARt temizler alıtbrmez ve yormu. MAZON iıim ve HOROS markaauıa dikkat. 

öKSüRüKSüZ tiiR Ki$ V A L D A PASrıLLERi SAYESiNDE KA3iLOi.t 
üzerinde ısrar ediniz. Her eczane de bulunur. Yalnız toptan tatıı jçin MAZON \'e BOTTON ecza deposu, Yeni Postahane arkası No. 31 

Çe\.ircn: Efdal NOGA~ 

~ •e. . - 116 - -3-
nl'rtıtı1 :~b~ ~~Yar duymaz sanki saklanmak isti

ko~ 1 nıod hemen yanıma sokuldu ve biz 
lıe bQ ~ 1.t§urken elini kolunmdan ayırmadı. 

;'Uk bir k 

Kibura katil kelimeıini itidince elektrik cereya
nına çarpmıı gibi silkindi. Ha, evet, katil.. onu 

yakalamalıydı ••• 
· Onun §ev ve neşe ile - Bilaki~. tamir ediyorum. Kibura içeri giren Gamanava • J dı. Fakat katiller yakalanamadılar 0 karı~tkl .... Uhdesine dü~n - Ne!ini tamir ediyorsun? nın daha ortada bir şey yokken ve polis lvao d4 onlan gören EOn 
sand.ıı l&'l 3sıklarnağa çalı- Bu suali sorarken sc~ir.de ta~c· bir yığın saçmalar söylemesinden canlı insan kaldı. Polis Kibura 

h İpler/ tutmaktı. f stokalar cüp vardı. dolayı da hiddetleniyordu. Mesc • ise terfi edemedi. 
°'niıle;ı ~~aralar, yelken - Direkleri t.ekrnr yerine dik • le e\\'tlA isim, meslek, ikametaA.h Şi§manca Gamanavanın bir a -

ı ... ~lar01 ~i 0 Yle biribirlerint' mek için ruvalannı hazırlıyorum. \"e emsali şeylerin t~bit edi\mc • dam kafası bulduğunu Kiburaya 
"'rcıı. l<au '. arapsaçına dön • Bunu, sanki tasavvur cdilt'hilc- sinde idi. Bütün bu noktalar sıra ihbar etti~i andan itibaren, bu bu
the~ . ıhtiyaç olmadıkça cek en kolay bir işi yapıyomıu • ile kar gibi beyaz bir k4ftdm Uıe· lunan ke·ik insan ha;ı, bazı insan-
!.lt~~. Yciıı bi~ ipi bile kes . şum gibi söylemiştim. rine onun bu kadar ıaman m~- lann istikbali üzerinde tesirini 

ıçıllde k ıdUğum ipleri san kettisi ğüzel yazısı ile yazılmalıy. göstermeye başlamıştı. Bu insan -
~fır, likirı anga~Jar haline ge . - Nihayet kendi bae<\h.1arınm dı. Hem o, o kadar güıel yaza - lar biribirlerini taıumıyorlardı. 

}·~L tek b d' r\stilnde durmağı öğrendin galiba 
"''Ut bir . ır uğümü çöz· caktı ki, !mirleri de ~aşacaklardı. bunların hiç biri de bu anda Ta • 

11 altl?ld ıp parçasını bir Hump. Herhalde polis Kibura bu işten manoideki uçurumdan bir fel!ke -o ı. an a Bunu söyledikten sonra hir 
~an"all Ştrıp kurtamıalt doğrusu ~k memnun olmu.~tu \'C tin kalktığını da bilmiyorlardı. 

f\.. . ·"6 an t~ı. müddet sustu. Sonra yine fıt6len· 
. "Y't ki ~car açıyor • di•; nihayet Amirleri onun güzel yazı· Bu felAket işte bazı insanları bu -

ı ,:~ kad~ kısa bir zamanda sını görecekler \'e o~lar da şa~a • ıunduklan mevkilerden Japonya -
1<enıeri k 1 !anmıştım. - Hey, Hump! Sen b~ işi ya. caklardr. da esen bazı kasırgalar gibi uçurup 

~~n Yot.tesu mDeden. kurtarma. pammm. - Eee, söyle bakalım uçurum.. götürecekti. Daha Gamanava Sa. • , - Oyle yaparım ki. Şu anda ya 
Itri . . · enız !uyunu ı da ne buldun? nın buldu~ .bu kesik başın neti -
lrd tçın lnıt'§un gibi a • pryorum bile. ..:... Bir ba~. bir insan baı:.ıl ccsi ne olacatrıru hiç bir kimse bil-

~lçt~ bij~;e orılan sandala al - Iyi ama, bu gemi benim ~ah. Ga.mana,·a adeta ha$ınyordu. miyordu. Bu hu.ı:usta tahkikat ye 
(\;~. ~ n kuvvetimi sarfe si malım. Ya seni mcneder•em? Göıleri fırla.mı~. ve Kiburanm ar. taharriler başladıktan sonra, Ta • 
~ .. ~n ... ,..~1hlafih ortalık ka - ka tarahnda bir ooı·taya ~ivilen • manoidc bulunan bu kesik insan 
~ "'"•e h · - Yalmı bir noktarı unutu • 

JI.. ku~,-- ep ıni sahile çr mi~li. Kibura bu insan b;ışmın bac:.ı bir çok mesut yuvaların yı -
·oe ~""'lala • rorşunuı. Artık mayanın en ko • li 

s-.. n ıçin kumlano sırtında bulunduğunu zannederek kılmasına, bazı hayatların mahvı -~~-··~fc m caman p;ıraçsı siz değilsiniz. Bir 
·"!ıı ~r»...· • .uvafral< oldum. yerinden fırladı. Gamanava hay- na sebep olmuc:.tu. ~Ot "H•1ın vakıt en büyük zerre ~izdiniz ve :i 

gun 0 ın ba~ına ölü kırıyordu ve: Tamanoı.dek·ı kc"ı"k b~s:.ııı ı"lk ~ hırct k beni kendi tabirinizce yutabilirdi. " -:o 
.~ irı.. u · Gi)ze hiç gö. - Katili yakalamak için hiç kurbanı polı·., Kı"bura oldu. O ter· ~ ~ '"rağm niı; ama o zamandanberi bUnye - .. 

-~ · en epeyce iş bt' niıde bir eksilme oldu. Şimdi ben bir ~Y yapmıyacak mısın? fi ümit ederken, amirleri tarafın -
~k d.&ahab y siıi yiyebilirim. Ma)'a bayatladı. Pi_ror.du. ~murtu e riylc- i~a- dan yazifesini Jayikile ve serian 

ti treltı . anıma yine ':\Iodu retler yapıyor Ye ''bu iki adam rapamadı~mdan dolayı 0 kadar 
id:.. ~ ie:ın gireccğj >'eri açıp Kısa. çirkin bir kahkaha attı: belki yakında bulunuyorlar!"' di. azarlandı ki, derhal istifasını 'e _ 
."'11. l rtn ıeın· · 

g,...~ h<:nuı ı.~'ll 11ann~ - Görüyorum ki. benim felf<•- yordu. rcrek Man~uko harbine kendisini 
d ~Crj K Ui:1şlamıştım kı femi bana kar >ı kullanıyorsun. Kibura katil kelimt>.sini i;;idi~~ gönüllü yaıdırdı. Harpte j~e bir 
~ ll.ltnba~d larscni ortaya Ukin sakın bana değerimdcn az elektrik cereyanına çarpmış gıbı kur(.un bile atmadan. babası onun 
~ t~! l>\e 1bındnn: baha biçmek hata~ına d~me. Se- silkindi. Ha, c\·et. katil onu yaka- Mukdcnde askeri hastanede zatUr-
l'Jıı • 

0 
U}'or orada? diye ni kendi iyiliğin için ikaz cdiyo • lamalırdı... reeden öldüğünü haber aldı. 

llıı . rurn. Derhal telefonu açtı ,.e birkaç ]kinci kurban da polis müfel -

ıı ~lh~~"i. <iu. Yar duvma.. ,an- d ,__ bö 1 ı:aniye ıarhn<la merkezi bU:c!u "e tişlerin<lcn Ilideki~i oldu. Bu mü· 
-·'<Ut 1 l ~ .. ~ !\"e zaman jlnı.x·ri y e gay. 1 . 1 c· d 

t,. s ıvorn · kı3aca me:c eyı t1n attı. ır :ı :ı- fettı'ı: o ılkb~· _ 1recc ·i bir arka -'k 1 ~nırna, ·,. ıtı5 gıbi r-.ıod rendiş "' hayırhah oldunuz? lti- · ~ 
ı.ı cıı .,11 .. liO,,Uldu \'C bt'" '·o. ~ mm ke.-ik kaf a;ı u~unımrla bu1un. d:ıı.;.mın nöb~tini almıştı. Arkadaı.ı 
"t " rı .. • raf edinLı · ;. beni kf'ndi iyili~im 

,:..'l, cı ... ,.1 

1~o!u.•11diııı ::l'·'ırm"· . . ., eki fi' . 1 mu~tu \'e şüpheli olan iki ad~m ha~t:ılannu.:;tı. Bu 7 - 8 mart 193~l 
,, ... 1\ • .. ıçın ıK:tı etrr: · e ı~ır ,·c \anan- 1 ıı · 
~llıla}'dıun.arı se len<lım: ti~iz hiribirin: tutmuyor. belki daha Tamanoi ma ıa e~ı gecesi idi. Hicleki:. o ak:;aın yazı 
~"' cİ\-armda bulunuyorlardı. Bun • m:! asınm başında oturmuş YC <la-·•ıının .... Bu i$l!hıaır:a alöırmadr. De - . 
ltıı c;aı "'1bini '1elip i.ı:ıtır . \'am etti: ların i!d:,i de )i~man Ye üzerlcrıne ha ah~ınadığı bu • \ vr.ıpa potin • 

ışıyorsutfr {Devamı var) koyu renk kimono, ayaklarına d:ı !erini ayaklarından çıkarıp masa -
yumu~ak A \'rup:ılı p:ıbuç'nn ge· nın altına atmı~ ve bacaklarını 

~' rn _..~... çirmiş kim5eler<li. uıatmı~ upm:un rnndalye~ine ltu -
" • f9 9.ili! Tokyo polis müdürüyetinde h~r ru·muştu. Böylece daha rahat o • 
b\q~ hıa:dR1§'%;<1 o::lamn dm·annda Tokyo;.ıun. hır turuyordu. Zaten p41nto!onunun 

?'Q~ • Ilı l'a.pılacak lik Voleybol müsabakaları pliım a-.ılıyriı. l~u r1anm uzcnn - da i.ıtüsüne ehemmiyet vcrmi~·or -
v~1'11 St açla.rı Beclcrı Tt:ı'bh/Mi lıttaııl>ul Böl· de hi•çok <.iyah b:ıya,.ilc i-~ret c. du, çünkii p<ı.:-:toloım cı:a:ı"n \ilfi -
~ 'h: _ a~ı: Q~i Voleubol ııe basketbol (1. dilmiş noktnbr vardı. Bu no,ta~a~ "Üzdü. 

'liaııt 0~kapı Sa&t 16 i111 1 1ıfı•nr1mı: . . . ek eriwtle "°''ak1arn ki ;clerını 
'flı~~~"t ŞaCn.ııp, vn.n h:ı.kcm' Volc\'bol lt).10 mcvs1mı t<>ş\'llf ~ö,ter~nt>ktcydi!er. ıı:r nokta 

ıı · tınan, Stıını·h D - müsab:ıkalarma l7-:)-.040 p~. · d' B 
~ ~ Stcıa. tı. r.argiinl<ii G<ılatns:ırav kliip s~· tahta bir kuliil;enin i~:ı.ct:y ı. u 
~ İl\llttrıa'· lcnunrh saat tanı 12 d~ s rı kır. imlübrlerin lıt·r birin<lc bir pôlİS 
~ 1 t 12, h~\ - Galata Ge.nc- mı7;t, bevaz namivte üç küme ü- otııruyordıı. ller biricinin öniinde 

l ~ aı:ı hak em Samı A ık ıerıM ba lnnıı.r.a\<trr. de bir telefon aleti , :ırdı. Kibu • 
h, :btni /\;ml"ri Sad·k C"~y- t\taçlarrn nihawıtincle ka.la . ranın teltfonundan hirkaç saniye 
ak :ıh~ ftfiavar. ' • ı cak üç kiim~ bir!hiriı:ı.i arasıo . .:ın sonra Tokyonun bıitün polis kulü-

' tı"~ Şaı.:- 1st. Spar ı:ı.aal lturıı rcidlerck şanıniyon t:ı.vin 
,, ıı. ~•lttet \lczcan, van "ha.- edilcc:Pktlr. ~i\~a~akn hakem hclerindcki telefonlar harekete g~ 
ı:~~f a~·raı, Ziva Ku leri hevetimız tımıfından ta· mi~ti. Biı tratil aranıyor! 

1111 8trıdı: • • Yin edilecektir. l\1'üs!lb:ıkn1sr . 
'l'ıı. hış _ ~ teşvik mniyetinde . oldu~u kin tr.i şi~an ad:ını ... Japon kımo 
l'i11t ö~;~un.sant 12. ha. h.er tak~m Y!l~ız bır rcsım ge., no:.u ile \c ayaklarında yelkc,n 

'ı.~t-. :lalit Ü ngın. Yan ha- tıre~ekti~. Klunlcr on ~po;cu 1 . d yaptlmr yumuşak p:ı • 
hı~d Zer, Fnhrctti te:;cıl ettırnıek ha.kkm1 bfll1 .. dır. 

1
. .ıcıın en ' .~ ... _ d~hal 

t J\h ar - }{ n f staııbul Fııtvol ajrr.11ıfimdm~: bu;lu .. Bunlar g3rulhr5!'. 
~ ~tlJ~:t J\d aıc Paat 14 h 17-3-910 tarihinde yapıla - tevkifl('ri <'mrf'dili}·oıdu. 
.\,~·\ '1:lt GU~~İi Yan hake~: cak maçlar: Yüzlerce polis bulundukları l;u· 
~~ liı~r n. Müeyyet lüb<>lc:den ilkbal1ann meht..ıplı 
*"tkl~ll lil";;: A.nıtdoı Kır ko§USU ~ecesine bakma~a başlamı~l~rdr. 

ltla~ ~ Yan h ~"tat 1~ BaJurküy lfalkC\l Rdıdl~lndrıı: Yüzlerce göı iki kimono gıyın -
tı. 1~rna0le. rı Evlmiıln ııpor ~oııın<"a tertip cdi mi;.. yelken bezinden yapıl.mı;;. pa. 
Q aık} len kır lto,utannın blrlnclısl 17-~.ıo•o d 
l'll ·· ~t t • pazar g1JnU yapılacaktır. nu yarsı üç buçlu şişman adamları anyo: u. 

ıı l'tc l:3~b k eşvık kilometre meııarc üzerinden oı.ca'k - Tokyoda bir katil aramak .. 
ı' bft17.cf "'l'bil/ il ahırı tır. ltUr&k etmek iıteyenlcrin pasar Pek pt>k nadir bir hadiseydi. 
~1~ ~ı:ıtlt <ı.fo;~~ifltanbı<l böl gUnU saat 9 a kadar Halkevt tdaro Biraz sonra iki numaralı karakol 
:o ~il do~~ tei\'.jk<I~ı.: . mernurıug-uu mura.caatıarı. ııö'.:~tçisi lvao merkeze telefon e-
2trr. ~ ~U.ncusu 1~saba - derek, 0 taraftan \'e Kibura nokta· 

:--\",, U S&.bahı '-';-3-pıl hllinde vapılaca.ktır. sındıın belki iki dakika mcsaf.erlen 
. "alt "'tlıj .. a 4 - Yanıç;ılıı.rın kO§u saatin. · 1 rk 
~ trr. a tam • den evvel ba.ıu lanmıo oldukları böyle iki kişinin ız:t<trntnı >ı ·aç 

j ~ }'.-11.t-ı§ as.at O da. hap halde }la:ı:ır buhmmal:ın ve isim. dakika evvel gördü~ünü bildiriyor 
~ilc~·'lleceYoıu: 'ro.Pk . !erini hB.~em heyetine kııydettir- du. E~cr Ki bura iki dakika C\'\·el 

etreıık "b1u U~ri~~ı ıle m;;eri laznnd1r. ihbarda bulunmu~ ol!'a.Ydr. kıttilkr 
lr tneaare edve :.> - Muayy~n saat~n ~~ g~- . herhalde tevkif edilmiş olacaklar. 

a- lenlcr yarışa ıstırak ctt ırllmez. 

Vücııdmıun ibt kısmını da 
"Tok~'o Ni~ - .Niıı" namında 
ki snıcteniıı arka~ına sat~ıamı~. 
~imaldcki k~raklık hakkm<laki ha· 
bcrlerj okuyordu. Buralar<la 
kurcıkhk o kad.ır çokmu~ ki, 
birçol· aileler günlerden, haf t::ılar
danb~ri banyo bile yapmıyorlar -
mı~. IliOOkiş J..>u ha\'ndis üzerine 
ba.ım salladı Ye gözüne gazetenin 
diğer sayfa ında, Amerikada bü • 
tUn ha'kt hcyeçan içine düşüren 
bir hfıdi&-yi takibe ba5J.adı. Ame. 
rikada haydutlar yine bir çocuk 
kaçırmı~lar \'C çocuğun ebe\'ey • 
ninclen büyük bir fidye istiyorlar -
mrş. ~Iüfcttiş Ilidekişi garp ta
rafından böyle habcrl<'r okur&'! 
iğrenirdi . Buralarda cereyan eden 
sonsuz katil, haydutluk, dolandı • 
rıcılık meseleleri, ona beyaz:ların 

kendilerini gö ... tcrdikleri gibi mew 
dent olmadıklarına kanaat gf'tiri • 
rordu. Bu insanlar ne barbarlar • 
mı~ ki, hay\'anlar kadar olsun me 
denile§ememişler... O AmeriJ.:sda 
bü}iik çetelerin şehirlere ha.kim 
olduklarını biliyordu. Buralarda 
hir tek şehirde bulunan caniler 
kadar bütün Japonyada cani 

1 yoktu. 
(Devamı var) 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞEHtR Tlf'ATRObU 

ii Tepeba§ı Dnım Kııımı: Ak§Ml 20.80 d& 
o l{.AD~ 

• * * 
Komedi kısmı: 20.39 da: 

Rf'rkea kendi yerinde 

-----o---
HALK OPERETi 
Hu akşam 9 da 

( J,a )Ia.~lrnt) Cu. 
marte8l gUııü 

ı·uNrs BK\" 
DID.J}L\ "iN 

--0--

ALEMDAR Sinemau 

1 - Şehvet Kurbanı 
2-MikiMavı 

Dahili konfonı alakadar eden 
en güzel ve şık mQbilyalw ve 
bilhaı.. Y•tak, yemek, çalı1· 
ına odalan ve salon taknnlan, 
Briç oyunu için Amerikan 
mobilyaları, her yerden mü • 
~aid f(lrtlar ve ucu~ fiatlarla 
BAK ER (Eıki Hayden) 
Ma.ğazalnrında bulacaksınız. 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoru~ Tedavi gö
ren ilAçlar varm1Ş fakat. ALL
COCK yaknıından bahsedilince, 
lrat'iyen milbalfiğa değildir. Bir 
.ıat akpm tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yak111, bir gece u.r
hnda tesirini göstererek ve de· 
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağn. 
yan mahalli teskin etmiıtir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lum· 
bago, Siyatik, delikli ALLCOCX 
vakılariyle ıifayap olmu11udır. 

ALLCOCK yaktlanrun t"lit 
ettiği ııhht ırcaldık. OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen ağnyan 
yerin etrafını kaplar. ALLCOCX 
yakılarındaki Kımun daire ..c 
Kartal resimli markasına dikkat 
edinu. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur • 

·' Biçare gönül . 
Şurada burada serpilmiş be· 

yaı;,kliçücük evlerin süslediği 

mes'ut \'C şirin köy, her 
akşam ufukta gizlenmegc ha.. 
zırlanan g ü n e § i n kml ıu
aları altında da.ha !iiranc bir 
manıara arzcderdi. Sessiz seniz 
otlayon koyunlarla dolu meralar, 
kırlar, çeımeler, çiçeklenınit a
ğaçlar bu güzelliği bir kat daha 
arttırıyordu. İ!te, herkesin dilin· 
de dolapn Haaan çavuşun dilber 
kı.7.1 bu köyde oturuyordu. Sihir. 
1i ela gözleri, pembe dudakları, 

gül yanaklarile insana hakiki bir 
melek hiasi veren kız! 

Bir ni&an akşamı idi. Ayın gol· 
gun ışı~ı yeni açmış çiçeklere 
aksederken hafif ve serin bir 
rüzg1r il&hi kokularını etrafa 
dağıtıyordu. Köyün tanınmıı si· 
malarından Oaman ağanın evi 
muhteşem bir eğlence ile çalkan
maktn idi. Davetliler arasında 

Hasan çavuşı:n biricik Maddesi, 
muhite başka bir ruh, başka bir 
zevk veriyordu. 

Bu ciimbüşte, gözleri canlı bir 
ifade ile parlıyan yakışıklı, esmer 
bir genç bütün misafirler aruın· 

da Macidcnin dikkatini cclbctmi ·, 
bakışları karşılaştığı andan itiba· 
ren içinde, derin bir aşk ;eklini 
almakta gecikmiyen biiyük bir 
sempati hissi doğmuştu. Haya· 
tında ilk defa sevginin hakiki 
varlığını duyuyor, jJk defa 
kalbinde ciddi bir yenilik tatlı 
ve derin bir değişiklik his • 
scdiyordu. Ağır ,zevkli bir tango 
miiddetince ba~ını onun cmuzuna 
eğmek suretile hissini ortaya 
koymuş ona içini dökmüş, gön
lünü istemek cesaretini kendinde 
bulabilmişti. 

Ondan sonra, artık her akşam 
bulu~up aşkları ve iııtikballcri 
hakkında tatlı ııöılcr ~Bylilyor 

Iar, geç vakte kadar birbirlerin. 
den ayrılmaya bir türlü cesaret 
edemiyorlardı. Evlerini unutarak 
cok defa otururlar, parlak yıldı7 
iar aJtmda. her aşıktar gibi, kur· 
duklan tatlı hülyalarla hayali 
cennetlerde uzun gezintiler ya· 
parlardı . 

Fakat bu fani dünyaua ber 
§ey gibi ıaadct te devamlı değil. 
dir. Kahramanlarımızın dn aşk 
hikayesi uzun sürmedi. Çr\k kısa 
lıir zaman sonra sC:nüı> gitt:. 

Nakleden : L. L. 
ltiir giln M'acidenin bir ubitlc 

ge~diğinı e'\.rlJr.r e yüreği ındadı. 
Yanına k:ı!ı:r kendisine ır.azi! •· 
rini, içli sözlerini, tatlı buıele
rıııi hattrl11tır.ık istedi; fakat 
dizleri sanki kuilmi!ti. Sesten· 
miye tegebbüs etti; fakat ıesi 
gırtlağında kayboldu. Sokağı Mp • 
tıkları vakıt kahkaha ile güldilk
krini duydu; yeni arkadaıile eğ
le.nmC$ine engcl olmak istemedi. 
Kalbi %chirlenmit olarak, o yere 
tekrar dönmemek üzere ıcöyden 
uzaklaştr. 

Aradan iki sene geçti. Bütün 
bu zaman zarfında onu görmek 
nasip olmamı!tı. Hasta olduğunu 
söyledikleri vaktt evine gitıniyc 
karar verdim. Eıakisi gibi yanına 
sokularak arkadaglığımırm eski 
günlerinden bahıedec:ck, kederi
ni, ac:mnı soracak, teskin ve te· 
selli etmiyc çalıpcaktım. Anne11i 
b:ni göıyaşlarile karııladı: 

- Ah, evladım, Fanık çoktan
dır kimsenin ylizilnil görmek iı· 
tcmiyor. Aına, dur, bir kere 1öy
liyeyim, seni belki reddetmez. 

Balmumu gibi solgun çehresi. 
göz çukurlarına çökmüı gözleri. 
kemikten ibaret kalmıs vücudu 
gözlerimin önünde. Yorgun bir 
hareketle ba~ınt kaldırdı. Göıya. 
§t dökmemek için ıbüyük gayret 
sarfcttiği belli oluyordu. Aı son· 
ra başı tekrar yastığına yıkılıver
di. cideceğim sırada elimi uutın• 
ca küçük çocuk gibi ağlamaktan 
kendisini alamadı. Bitkin bir 
halde olmasına rağmen "'ni 
karyolasına doğru çekti: 

- Nuriciğim, beni unutma, 
yalnız bırakma emi? Ona da söy
le, bir gUn gelsin, ama ııabuk gtl
ııin: ölmeden onu bir defa daha 
görmek istiyorum. Bu ıon dile· 
ğimi ihmal etmeuin, değil mi? 

ıı: !r ı .. 

,_ Gözlerime inanamıyorum, 
acaba rüya mı göriiyorum? Ne 
vakıt geldin, böyle? Ben uyuyor 
muydum? 

Macide cevap vermedi. Sr~k 
iki göz:ya~r yanaklarmda parlık 
izler çizmiıti, 
"- Burada bulunman beni ne 

kadar mesut ediyor, bilcmezainl 
~imdi gelmeseydin toprak a1ta
da da ağlamakta devanı edecek· 

(Lutlen sayfayı çevirinlr) 

• 



6 "' H 'K. :S E ~ - i\Kşam :Poııfa!IT ._,, 
Sustu. Derin bir nefes aldıktan 

sonra sönük bir sesle devam etti: 

• t,1 • ' ' • -. ' .; ' 

''Ayrıldığımız gündenberi hep 
böyle bedbaht yaşıyorum. Günler, 
tatlı bir ümitle geçiyordu. Eski 
günlerimizi tekrar yaşamak dü
şüncesile, seni tekrar yanımda 

görmek ümidile ya§ıyordum. Fa. 
• kat bu ümitlerimin esassız ve 
boş olduğunu anlayınca, seni baş
ka bir erkeğin kolunda görünce 
hayattan tiksindim... Ölmüş bir 
aşkın hatırasile son demlerimi 
yaşamak üzere buraya kap~ndım. 
Seni görüp saadetimin sükuneti
ni sarsmamak için o köyde •. uzak 
bir yere geldim. O erkeğin tali· 
hini kıskanıyordum. Fakat seni 
bahtiyar edebileceği diişüncesi. 
inan ki, ber.i son derece sevindiri

15-3-1940 Cuma 
12.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Mllzlk: Mu!ıtt'lif şar. 
ltılar (Pi.) 13.30/14.00: MU:ı:ik Karı-

şık hafif mUzlk (Pi.) ıs.oo: Program 
ve mı-mleket sıant ayo rı, 1RJO!i: Mü. 

zlk: Hali{ Tlirkllleı I, A:ı:lz Şenses ve 
Sadi Yaver Ataman. 18.20: Müzik: 
Çalanlar: VeC'ihe, Ruşen Kam, H.cfik 
Fer.san, 1 - Okuyan: Mefhnret Sağ
nak, Semahat ôzdenses, 10.00: Ser
best ııaııt, 19.10: Memlel<d saal aya. 
rı, Ajans ve Metroroloji haberleri. 
HJ.25: Mlizik: Oyun havaları, Klar. 
net: Hamıli Tokny, Santur: Ztihtil 
Banlakoğlıı. rn 40 1.Iüzilt: 20.00: Ko
nuşma. 20.15 Temsil, 21.13: Serbest 

yordu. O senin her arzunu yerL ı;aat, 21.2:i: Miizi~c ıtadyo orkestrası, 
2::!.15: Memkltet saat ayarı. Ajan~. ne getirebilecek kudretteydi. 

Halbuki ben sana sonsuz bir sev
giden ve yaralı kalbimden başka 
bir şey veremezdim. 
Göğsünü sarsan derin bir ök-

h:ıberlt>ri: ziraat. I<;sııam TahYilAt. 
Krımblyo - Nulrnt borsası, IFiyal), 
22.35: Müzik: Cazb:ınd (Pl.1 23.2fi' 
23.30: Yıırın!ci prog-ı·nm ve kapanı:;;. 

sürük bir an için sözünü kesti. 
Mendilinde hariz kan lekeleri gö· 4 •-4' 
ze çarpıyordu. ~ A ~ F R 

- Son günlerde bana karşı ne- ı,_..1 

den o kadar hissizdin? Senin i- I MAGAZALARI 
çin yaşadığımı bildiğin halde be- ı 
ni niçin terkettin? Cevap vermi-

1 yorsun: neden başını o tarafa çe· Size, Gabardin ve Tveed paır-
virdin? desü.le_ı·in~, Tr:ı:ıch - Cotları, 

M 'd k d' . t d H en bırıncı lngılız ve Fransız 

1 
acı e en ını utama 1

• .. ~ 15· kumaşlarından spor ve fantazi 
kırıklarla başını hastanın gogsu- ıkostümleri her yerden müsaiti 
ne dayadı: • ı sart)ar ve ucuz fiatlarlA tak. 

- Affet artık beni. Evet, bi- 1ı dim etmektedir. 
liyorum. Sana acımadım. Fakat -•••• 
ne yapayım .... Elimde değildi ki... I 
Affet beni... t::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::: 

- Ağlama, Macide, seni böyle ft .. . . r: 
görünce fenalaşıyorum. Son sa - ~ Goz Hekımı il 
atlerimi yaşadığımı biliyorsun. jİ Dr. Murat R. Aydın ie 
Fakat, inan, bu kadar genç ölece· ii _ iE 
ğime katiyen üzülmüyorum. An- ::Beyoglu • Parmakkapı, imam !S 

k · · · · · ~l =i•okak No: 2. Tel: 41553 :c ca senın ıçın annem ıçın ag r - :.M h .. 1.. .. ı·· :: uayene ve er tur u goz 
yorum. :: ı· t f ı · · .. a_ k .. "kl .

1 
d 1 .. aıne ıya ı ı.<ara ıçın parasız ..•• 

Alwzı an kopu en e o muş- H S: 
tu. Macide bir aralık deli gibi ir.:w:.mc:a.::::::::::::ı::::::::::::::::ii 
kendisini hastanın kucağına atı· 

verdi: 
- ölümden bahsetme, ·Allah 

aşkına! Ben de seninle beraber 
geleceğim! Seni yalnız bıraka
mam! Eminol, iyi olacaksın; hiç 
merak etme. O zaman ikimiz de 
saadetimize kavuşmuş olacağız. 

Sevgimden neden şüphe ediyor
sun? Seni böyle gördükçe Şer 

zamandan fazla sevdiğimi bisse-
di yorum? Benden nefret ediyor
sun, biliyorum. Mamafih beni 
~imdi daha çok sevmeliydin. AŞ" 
kıma şüphe ile baktığına eminim. 
Fakat yanılıyorsun. Seni daima 

• . :mm • 
Dr. KEMAL OZSAN 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 lira. = 2lı0ll.-llra 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
H .. 500 .. = 3000.- .. 

12 250 .. = :ıooo.- .. 
40 100 == 4000.- ,. 

• 75 rıo = 3i50.-
" :!10 25 .. = 5250.- .. 

Keı;iclcler: 1 Şubat. 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 ikinciteşrin 
taı·ihlerindc yapıhr. 

JlN Jl • bütün kalbimle seviyordum ve 
hala da seviyorum. Beni senin 
kucağından mahrum ederek asla 
sevemiyecegım başka birisine 
verdikleri vakıt bile sana karşı 

sevgim hiç azalmamıştı. öbürünü 
sevemezdim, imkansızdı; çünkü 
seni seviyordum. "Onunla istemi
yerek nişanlandım; ailem icbar 
etmişti. Senden uzak kaldığım 

müddet, diinya, nazarımda bir 

• \ •; • •• ~· ~ • , f '. a • -, ,. • ... t 
1 

;• "'ı ~~: ""· ••, i • "': -.. 
1 

~ ' '-' ı 

hiçti!... 
- Neden kalbini şimdi açıyor

sun? Benim için artık her şey 

bitmiştir!... Fakat olan oldu. Da
ima mesut olmanı dilerim. Haya· 
tımın son saatlerinde beni sevin
dirdin. Artık ölümden korkmu
yorum, gelip alsın beni 1 Korkmu
yorum, çünkü bahtiyar ölece· 
ğiml ... 

Macide, iki dileğim var, son 
iki dileğim. Dünyada kimsesiz 
kalacak annemi unutma, onu sık 
sık ziyaret et, teselli etnıiye ça
lış. O da, biliyorsun, benden son
ra çok yapyart'lU. Vaadediyor 
musun? 

- Vaadediyorum ... 
- Sonra, mezarımı... Bir za-

manlar birlikte topladığımız o 
güzel kokulu çiçeklerle süsle, o· 
lur mu? Bu dileklerimi unutmaz-
sın ... 
Yatağında dikilerek gözlerini 

kapıya doğru çevirdi. Yüzü ta
katlU.S etmişti. 

Dağın gerisinde kaybolan sol
gun çehreli ay ile birlikte, canlı 
bir ifade ile parlıyan iki göz de 
ebediyen sönüyordu. 

Siyahlara bürünmüş bi:r- genç 

ııı l!c * I 

kız, muntazaman bir mezarı güzel 
çiçeklerle süslerdi. Fakat bu da 
çok sürmedi. Bir gün geldi o kız 
da görünmez oldu. Farukun me· 
zarının yanına başka bir mezar 
yapıldı. Üzerinde ıenç, güzel bir 

1M 1'81111 """'· 
Biçare ve mesu• gönüller 1 

Toprakta, nihayet, biribirlerlne 
<:?ledi olarak kavuımuşlardı!. 
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ve bütün a;r-'~rrnr derhal keser. 
lüzumunda günde .1 haşe alınabilir. 

• 4# BllU.N(') SINIF Ur. ().\FER TAYl"AR KANK.-\~-,.1 

Cerrahi. Sinir, nımaf, P.:ııwtlk Kadın doğum huıınııi ~ • 
,; . 

Şişli Cerrahi Klinigı 
::;işli mc)·danı No. 201 

1 EKZAM 
t;Kzt;MANIN ILACll>IK 

lstanbul Beled ,,//1 
ilanları~"' 

üsküdarda lcadiye mahallesinde Mağazacı, Sıvacı, Dilnd~ 
başı ve Bağlarbaşı sokaklarının bir kısmının adi kaldırım ~ 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 4471 lira 43 kuruş ve ili<~ 
lira 36 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muameıa.t ınUd 
nünde görülecektir. İhale 18-3-940 pazartesi gUnU aaat ıoi d' ~ 
cümc.ndc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ~~tS 
leden 8 gün evvel fen işleri mUdUrlUğünc müracaatla aıaca'l 
liyct ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ile ihale gUnil ııı 
dalmt encümende bulunmaları. ( 1648 ı 

Devlet · oemiryottarı ve Lirnar'~ 
işletme Umum idaresi ilatı ~ 

Muhammen bedeli 7800 llra olan 1000 kilo kanarya sarısı t:,-, 
kilo lnglliz kırmızısı aşı toz boya, 3000 kilo Ingiliz yeşili toll 
kilo Oksid Döfer 20.3.940 çarıamba günü saat (15) on beŞte , 
Gar binast • dahillndekl komisyon tarafından kapalı zarf usıılil' 
n:ıcaktır. ı>P~ 

Bu işe girmek lstiyenlerln 585 liralık rnuvakltat teminat, ~) (!# 
ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat ( 
kadar komisyon reisliğine vermeleri ltızımdır. ,,. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da.ltJltlS 
(1571) 

inhisarı ar um&J~ 
m Qd O.rl üğ On defi' 

I - İdaremizin Pa.şabahçc müskirat fabrikasında meVCUt ,A 
Filzel yaı!J pazarlıkla satılacaktır. 

II - Mal bedeline fıçı bedeli do dahil olmak Uzere muııazndlell 
lira yilzde 15 muvakt..at teminatı 75 liradır. 

III - Pazarlık 26·3-9-10 salı günU ııant 16.30 da Kaba.taşta 
bayaat şubesindeki alını satışı komisyonunda- yapılacaktır· 

IV - NUmuneler bergün aözU geçen fabrikadan aıınabi.Jft. ~ 

V - tstek111crin arttırma için tayin olunan gün ve saatte eıefl
tarındaki teminat paralarlle birl,kte mezkClr ı..omlsyona gelııt 

Cinııl Mıktan ~luhamlll('n B. 

Nihayetsiz ıcrit 
Kırmızı ofset mu. 
rekkcbi 

Lira Kuru, 
4000 Adet 
150 Kg.) 

Açık ,. 100 ,, ) 1082,00 

Bronz mavi 75 ,. ) lk~ 
ı - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda ın 1' 

kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerde eksiltıne:;ı~ lf'!. 
n - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, e fi 

ntlcri hizalarında yazılıdır. aı;ıtP 

m - Eksiltme yukarda yazılı gUnlerde Kabataşta ı.ev , 
yaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. sl 11ot. 

IV - Şartname ıerıt eb'at Usteal ve mUrekltep ouıııuııe ~ 
geçen şubeden parasız alınablllr. • tte ~ 

V - İsteklilerin ekdtme için tayin edilen gün ve sa& ,cı-) 
venme parasile birlikte adı geı:en komisyona muracaatıatL 

• 


