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·IRlYIS klUlvv<ettlerö çev1rüD<dlü 
Bir şehir Sovyetlerdeh 

g e .r .i · alındı 
t.. - Bura körfczlne doğru 
.~ıa f;eovlk ettlft p!"Opa.-

lletrtyatmdan anlqılıJor. 

devlet adamla.mım bu 
btr ~ bpdmaJan lh
\tar- auaır? Bu11 tetldk n 
ltbmı blJ• PJna1l7onız. 

~ ":% "aos1C ==~ 
.thnanıarm bu lıanıkctlcr. 

''?oıı'lçhi! ''e · nec1en!, 
l IOnnaktan kelldlml:d ala. 

~ . . 
~e ..eu.. Tnrlder mtıcı 

J'lllnıt Alman ndlleıttn ı 

°lıll' fmalıJt efmltUr, 1lUll bl 

~-tılemlİUr kl ba tarzd: 
'-. ~ brtılık TerlHyor! 

:ı.~~: Tllrkler Alman 
~ fenalık efmeClller. JH 
~n denıoesbule doetlul 

. ., - .. . Sovgetler üç l#S
2

-IE9BiiS5ii~-Z'~ 
ordu tahşit etti/er1 Reisicumhur 

Sovyet hava kuvvetleri başkumandanı iSMET iNÖNO 
muvaffakiyetsizlikte~ dolayı azledildi !:!~ ;;;=i~~~~ 

H.ısinki, lJ ( A.A.), - Petsa- 1 man tayyareleri Kareli mıntaka- birlikte 
monun ~alinde tiddetli bir mu- smda Terijok:i .. Viipuri demiryo-
ha~ olm~ur. Fin11ndiyablar (Devamı 4 üneü~) Erzuruma 
Sovyct tayyarelerinin devamlı fa· 

aliyet ve hareketine rağmen. kah- Ticaret Vekili iti hareket etti 
ram.anca mukavemet etmektedir.. 1 
ler. Franaız elçisi ve Alman 

Fin tayyareleri, Suomus .. Sal- •• t ·ı ·· ·· t•• Ankara. 12 {Hususl) - Cum· 
muı ~n e gor'Ut u hurrei!inıii Millt Şef tsmeı lnön6 

mi Y.akmmda bCiyük ibir tank ko- AnJmn, 12 - Fra.nm bQytlk cı: 
lunu müessir surette bombardı- çi9i lılaaigll dtin TJ.caret vekili ~ün gece saa~ 23 te. ~must t:~ 
man ctmi~ir. Nuı:nl Topc:uoğlunu ziyaret •tmit- . mıruma muteveıcciheıı eehrimiz. 

Finlandiyalıların alır toplar- tir. Franmz bQytik elçimi Ticaret . den hM?.ket etmişlerdir. Millt Se
dan müzaheret ıörtn oombardı. Vekmmizin yanında yarmı. Natteın fimi%in maiyetlerinde Ordu Mü-

r:W.a kalmllbr. fetti~i Orgeneral ~ Orbay • • ~ e1'hıl maJialuaya ~' 
\ efıeldm Tllrldye lle İngtltc· 
~ a.rumda ımzaıanu Sanat eeerleri 

ne.ret Veldli Numi Topçuotıu Riya!!eticumhur umum! kitı"bi 

dQn Alman büyük elçiliği mu.t~ Kemal Gedeleç. ~ver, kalemi 
tan Krolu d& kabul etmiftir. (l>ftamı 4 Oncüde) J"&n1mı paktı Balkanlar. müatehcen olamaz 

(Devans 4 üncüde) ' P1nllııdlyada blt ~aı.n ~'M.fasa ~~..... y 8Z8 n : 

lhtikllrla şiddetli bir :~~;;z~~ 
ınu .. cadele başlıyor ;~::~~:~:~ı.~:~:.-!:ıı:~~: 

)"Ulllftı bllClrı 5 fnd u~ofamıı-
da oku111nur.. 

'41 Ü esse sel e'rin depo farz -;-~-~-'l--11--!-!f---:i;-l_j _____ _ 
kontrol edilecek 

'ı:ıı:ı Yahudi kliğıt taclrlerı Bir Yunan vapuru 
~llıit fabrikasının bütün mamulatını j h ta rSf z batı rı 1 d ı 

. satın alma{ja · kalkhlar ! 
~Muhtekirlerin . ~a!jazaları kapatılacak_ 
(a~daki ihtik~r hareketleri./ birlerle ya1cmdan ati.kadar olm.ak
. -~Unlerde şiddetli bir m üca· ta ve mıntaka ticaret müdürü 

a~layacaktır. Vali Lo.tfi Avni Sakmandan hıerıün iıa~tt al 
t btl yolda alınacak sıkı t~· maktadır. (Dn-. 4 üuı(Mie) 

TakMmil e ·~'-:an ~ _..,,. llfılllW, .. - . 
1 

,(l'~, ad....,...), 

o.Jo, 12 (A. A.) - ''Yarau!oli&" admdaki ve 1.000 t:oc. ha.c

mtnıi• Wır Y•pan ftpuru dün aabalt Norveç Mhlll•ri agrk}l\m:ııd& 

mUl1y•ti mec;hul bir t.Mteu.Mr taratmdan torplllenmfttir. 
. T•llUA :ıdmdftl NO!'V~ Tapanı, mtırettebe.ttan ~ kJtiyi kurtar • 

•ıft..ır. 4 tayfa kay1'bdrr. 
YaPaufolia vapuru, Holand& için demir yüklemek U.~ Ktrke_ 

neı lstilı:ametine doğru uyret.elt olduğu Hnada ktndiılin• llifbir 
ihtar yapılmakınzm batınlmıflır. 

isveçin mayn tarlaları 
TaJlln, 12 (A. A.) - Lıveıc MHrflınetJ, Aland adalan ile hvec; 

u.hille ri araamda yeni marn Mııleri vtieurla geıtlrilmit olduiunu µı

bar et.mittir. 

lngilterede _ 
Loo4ra. 12 (A. A.) - Tereyağmm r&.1men vesika ıısulthıe u .. 

hl tutu.lmıuıt tarlhi 8 klnunuu.r.l ol&nlk tlllblt edllmlıt oldrıfn bal. 
de bucüıı tb.Uyarl olarak bu -.ı:lUn taUıltma b .. lan.c&ktrr. Aılam 
bqma haftada nrilecek miktar 112 znmdrr. 

184 metreye dalan tahtelbahir 
Tarutıe. ıı (A. A.) - •t• ı lbo admdalrl ltııy&n ta.h~lri. 

Tueoı. körfezi açıklarmd& ~ teutbe.lerl )"&~. Tutf'thfl. 
f'* 1ltak bf.r a.rı:xıya ulram~ .yilz dört metre Mrlnlll• kımift:iT, 
tBtr. tah!Wy• llttinln de mu~U Uıcrtlbtlerl ;rap.r.kı:uttrr. 

Bitlerin yeni bir 
sulh p18.nı 

Lehistanın ve Çekoslovakyanın· 
i~ti~dahni iadeyi teklif edecekmiş 

\ 
-

hJ11& ](ralı, Ct'l'l'lti!f'kl fnglll' uılu~rltr?ol ttrilS thnek Uzett gittiği 
Fr&nuda karara tıkarken ••• 

(l'az.sı 4 llncUde) 

Sovyet Rusya Cenevrenin 
teklif ine ne cevap verecek ? 

Bu cevaptan sonra Finlandiyaya 
yardım meselesi tetkik edilecek 

(YU.. • tiııcllcle) 
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Şişirtilmiş bir meselenin akibeli..İ 
Yazan: H. DALKILIÇ f 

S tNıRLERtM1Z galiba sallbaSyan denJlen lıayretll "o tM- ! 
detll beyec::ı.n Jıadiseleriue o kadar alı5tı ki adda topyekü.n j 

normal gur\i.!) ölçi.ılerlmirl kaybettik. i 
Daalt bitllsoieri biJe §:l§ıla.ca.k bir sıuısas;ı. onla kar~ılJyoruz. ! 
BlzCo f)11 mckteblerimhdekl edebiyat kttablann<la keşfolunan ! 

JD.Dlıllar lliidisesl de bu mahiyette müb:ılilğa;ı. lıı. kar~ılanmıs bil' hô... ! 
ı d1se olmaktan ba.slıa bir ı;ey d~ğildir. nete, ula bir mamif meselesi f 
i olacak kıratta değlldl i 
J F1lhaJdka edebiyat ldtablarmdakJ y:uıhşlarm dü7.eltılmcsl el· i 
j zemdlr ve faydalıdır. Fnkat, ayni kitablardt\ ayni metlnler, eskJ i 
1 ha.rflerle yazıldı6"1 zamanlar. <'ğer hocalar doğrulnnnı bilmiyorlar- ! 

1 
sa, daha çok yanlı~ olmhılmoyor mıydı'!... ! 

Demek .ld bu mesele. bete eskiden büsbütün, ldtabm mes.'n- l 
1 D1etlne alt değil, srrf edebiyat muallimlerinin ilmine alt bir mesele i 
• ldl 
j Genç Maarif Vekllimlz, bu meselede hi~blr taktik meharete 
J mtıraeaat etmeksizin yanlışların bnloniluğunn. fal-at sn.ıısaayon ;ya· 
ı panlarm kltablannd& do. bolond11i;'1Ulu kabul etti. Fa.kat olh.ıı.yct, 

! harf lnkılül.ıındald geçiş devresinin bu kusurları da iza.le eMlcbile
cekflr. Binaenaleyh sansasyon yapılarak rJlşlrllmlş olıın bir me

l selo nihayet normal çerçevesine glrebllmlş bulunuyor. 
: Halbuki, blıce. bo mesf'lede, haldkl maArif meselesi olan el· 
i het edebiyat derslerinin kadrosu ,.e sis!t-ml meselesidir ki, pek . , 
i ele dahi alan olmann,tu. 

1
. Ge~Uk, edebiyat derslerinde yine bo metinleri mi okuyuak-

t'ITt 
: Zly:ı Gökalp'm tabiriyle (pes zinde) fııJın.t hakiki tablrlyle 
İ mU..te:ıaseleşml5 bir edeblyatm metinleri gayet ölçülü • bir ,.ıs.. 

1 

temle son derece asgariye lndlrllıni~ olmalıdır. 
Blzee bugünün "'e yannm 1111L:lrlf mesel<'Sl olan da, ol~a olsa 

budur. YanL bizce sansasyonsuz hakikat olan ~ndur ki bu kifo.blıır 
e.uen, MM preıu,iplerlnde, ya.nb$trrlıır. ---------------·-------· ......_,. ........ -.. -. 

Yakıt 
Asml Uı bugUnldl ma.kaleshlde 

Yoekova hQkQmetlııbı Romanya.ya 
verdf!i teminatı mevzubahs et
mektedir. Muharrir, Polonyanm 
paylaşıldığı sıralarda verilen te
minatın hUlanU devam ederken 
yeniden bir teminata Hlzum görül· 
roesının sebebini Finlandiya hidi. 
ieleri tızerine Almanla.mı ~tflı. 

.llnncı c.ı recede hayati kıymette 
mnıı bir da,·a olduğunu yazıyor ve 
hor tilrlU milll istihsalde ne ka. -
dar ileri gidersek hariçle ml!amc. 
lemlzin o nispette çok otncs.;ını 
ve kalkmma.mwn bu prensip da· 
hilinde inklı:ıaf etmekte bulundu • 
ğunu tebarüz ettiriyor. 

Egede ve Bayburtda 
zelzeleler oldu 

H X BE R -111Çpm Postu! 

Almanyaya sipariş edilmiş ve in
şaatı bitmi~ olan vapurlarımızın 
memleketimize getirilmeleri husu
sunda yapılan teş~bbüslere Alman• 
)ar müsbct cevap vermişlerdir. Fa· 
kal İngiliz ablokası üıeriııe hu ı;e· 
milerin Alman sularından çıkarıla· 
rak teslim alınabilmesi ancak İn
gilizlerin müsandesinc bağlıdır. 
Taksitlerinin dörtte üçü ödenmiş 
olan gemilerimizin bu teesllüm mu
amelesinin yapıl:ıbilınesi lçiıı alil.
kadar İngiliz mahaCili ile teması.ı
ra haşlandıAı lınber verilmektedir. 

----0-

lzmirde antiparazit bir 
alet keşfedildi 

İzmirde Osman Orul adında bir 
genç keşfelll~ bir Aletin radyolar· 
daki paraziti tamamen giderdiğini 
bildirerek alakadarlara müracaat 
el~iştir. Alet tetkik edilecektir. 

----0--

y eni Şehir tiyatroıu 
binası 

Tepebaşında y:ıpılucak yeni ti· 
yatro binasının maketi hazırlan· 

mıştır. Maket belediye reisl, imar 
müdürlilğü ve şehircilik mütcbassı· 
sı tnro.Cından telkik edilmektedir. 

-0--

Karadenizde bir mayn 
görüldü 

Bugün Baıvekilin bir 
nutku ile açılıyor 

Şarap Of~sine 
iştirakimiz 

1nhis~.dar vekili Mec· 
liste izahat verdi 

Ankara 12 - Büyük Millet Mec· 
tisi dün toplanmıştır. Merkezi Pa· 
riste bulunan şarap ofisine iştiraki· 

.lktisat ve tasarruf bartası bugün mıze ait kanun 1.ıi.yihasının müze• 
başlamaktadır. Hafta bugün saat keresinde 1>ümrü"- ve inhisarlar ve· 
lu da .l:lıışvekil doktor .Hehk Say· kili Raif Karadeniz izahat vermi,
damın radyoda yapacağı bir konuş· Ur. 
ma ile actlacaktır. !\lilll Ekonomi ve Vekil, itirazlara cevaben, ~arap 
Tas:ırrur Kurumu B;ışk:ını general ofisinin ilini mahiyette bir teşekkül 
Kazım Özalp da bu akşam radyoda olduğunu, senede vereceğiruız bin 
bir konuşma )'apacaktır. Tüı,,; lirıısına mukabil harici şarap 
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Ucuz kita lklisal ve tasarruf haftasın:ı ait piyasasının şeklini öğrenmek, bu 
hazırlıklar dün bitmiştir. Dıı ıııüııa· piya~ıı hal;kınıJa maIUmııt almak ve 
seheUe sokaklara tasarrufun ehem· ıaraplarımızı bl1 suretle ıı;lah ede-
miyctini anlatan vecizeler asıl· bilmek suretile bıı llmt komisyonun IF'- IKA.RDIC.I kUc;Uk kiia 
mış, 'fnksim filıidcsinin etrafında , meseisiııdeıı faydalıınacıığıınızı, şa· V. rm rağbeUe karşılall 
da inşaatı lıu sabaha kaôur ı.lcvaııı rapçılığın tevsii ve ıslahı al.;olizıni gören Tan matbaası onlar& de 11 
eden bir acık hava sergisi tesis e· kuvveUeııdireccği yolundaki iddia· ctmeğc karar vermiş; okuyuc 
dilmiştir. Sergide bilhassa mektep ların yerinde ohnatlı;?ını, hüktime· rmı zengin bir kütüphaneye 
talebesi icin istifadeli ve öltrelici tin alkolü çoğaltm:ık değil, bilükis kılacakmIŞ. !;i ediyor; ınu f 
mahiycltc graUkler, talılol:ır Luluıı· yüksek dereceli alkolden hıılkı kur· olmasını temenni ederiJn. 
maktadır. tarmak istedıltini söylemiş ve heye- gazeteniıı bu milnasebetle , 

J:lugünden itibaren mekteplerde ti wnumiyesi üıerindciı:i müzakere ğı bir makalenin bazı nol' t 
muallimler talebeye milli ekonomi kafi gör.ilen layihanın bırinci mü· beni düşündürdü; onlart ~are 
mevzuu üzerinde konferanslar ve· zakercsi bitirilmiştir. lkclis çar• deceğim. O yazıda deniliyor 
reeekler ve evvelce hazırlanan şamba günü toplanacaktır. "Art.ık katiyetle iddia edil 
program mucibince her mcktept~ ki balkın okuma ihtiyacı sOl1 
bir müsrunere tertip olunacaktır. Mektepten ka""AR d~. Fakat maalesef, ldtaP 

Vekillerimiz de haftanın devamı r"' • bu llQnsuz ihtiyaca rağmen • 
müddetince sıra ile Ankara radyo· çocuidarm velilerine namıyacak derecede pahalıdır. 
suııda milli ekonomi mevzuu üze· ceza verilecek halk, kıymetile, fiyatı 
rinde birer nutuk söyliyeceklerdir. 1ı m"kul hır" -'~bet gördil;:.ı; Jd k tahsil çağında bazı çocukla· ıı. u..1~ &'° 
Ayın on sekizinde ticaret ve ikti· 

sat fakültesi talebesi Milli ekonomi rın mektepten kaçarak müveızilik, ekmek gibi kapışmaktadit'·" 
ve tasarruf kurumu azasile beraber boyacılık gibi bazı işler yaptıkları Şu birkaç satırda, biri Jı 11 

~örnlriiiğün rle, Mıınrif mlldrırHiiW ...,:tte 
Taksim ablde~inc giderek bir çe· te U'\11tttvan, öteki de tezw::Aıı mnhalle mümesıılllerinden mınta• ~ --~ a.D-
lcnk koyacaklardır. Bunu müteakip iddia var. Bizde ldtabm P ,,...1 kalarmda mektebe gilmlyen çocuk· - d ı!• • 

Karad .. nlz Ere~lisi civarında Ya· nutuklar söylenecek ve üniversite· dugu· .söyleniyor; dogrµ 0:.o 
" ı; Jarın velilerinin adreslerini iste- ııs 

·.·aburuıı'a nltı mil mesafede kırmı- ye dönülerek hafla kutlulanacaktır. l ~~pçıla-•..... belld bıı.şkB .... ·' mişlir. lk lahsil mecburıycti dola· ...,. ·~ •·· 
zı boyalı bir mayo görülmüşUir. yısile bu çocuklnrın velileri ceza· hat1eri vardrr; fakat bu h

11
1b 

Tan vapuru kaplanı tarafından ve- Vakıflar ·ıdaresı· landırılncaklardır. gtln!\hll\n yok. Se~ Lft~ 
rilen bu mahlmat üzerine Uman re- hir· Hilmi, Ahmet Halit. n. ı1 
isll~i bu civarda sefer yapan gc· bah yar Remzi ve diğer klta~ 
milere nıüteyakkiz bulunmalarını Ankarada bir galeri Mez ada kesim ıruz'. kitabı ucuzlntmak içlı,1 11 
bildirmiştir. ve kütüphane açb günleri rlnden geleni vaprvorlar. sır 

----<>-- \' 1• i · ~ıezbahada per~eınbe ve salı ya sattrklan kitaplar pek .ı& .. 
Ani.ara, 12 - tıııaOar duesı " ., 1 d hl 1m n et '""' 

Hami.diye tu'"rbe•ı"nin d ~dü I"k b' giinleri kesim yapılmazdı. Mezbaha <>nar a ç 0 ~ ç ·de .. tarafın an umum mu r u · ına· yüa .•. Kltabm, almmıya.cak .. ır 
yıkılması mevzuubaha sında tesis edilen galeri diln mal- idaresi bu iki günde de et kesilme· p'lhalı oldırğunu sövl~mek· a.;.t 

d ... "l buat mümessilleri tarahndaıı gezil· sıne, soğuk hava depolarmda 48 çıla!'TTl"ITZTD bu h1ısnotakl gf!'rrıı1' 
egı miştir. Vakıflıır umum müdürlü~ü· saat bekletilen koyun etlerinin de . . inkl tm ktl haksız 

{ b ı,eı !etme ınüddetinl 24 saate indir- rını r e e r, ııJt' Bahcekapıdııki J amidi ye tür e- nün esaslı bir tetkik mevzuu oı.ıı uk ''Almamıyacak derecede_ Pır 
sinin yıkılması icin belediyenin ele alınış bulumluju Türk vakıfla· meğe karar vermiştir. derken, kitabı aımamagıı b 

• eri myul faaliyetlerde arama& 
ktıza ettiğini kaydetmektedir. A. 
mı Us, Alınan propagandasının 

Sovyet Rusya iQin Besarabya ve 

:Maarif veklHetine mürncaaı eltığı rınm kuruluşu tarihine ve bugünkü --o-- vet de vard.n·" halbuki bir 
Kandilli rıısatlıancsiııden bildi • ·-• yazılmıştı. Vali ve belediye reısı vazıyetlerine ait vesikalarla foto~- Hastanelere 80 yatak tenin bun.:a-- ,._,.,.,.,....,11'1 ı~ 

Kafkaslardan Basra körfezine, ya
ni Mu.aul ve lran petrollerine 
dofru yeni yeni fütuhat plinlan 
çizmesinin Sovyetlerln zaferler ka· 
ıanınasma yardım için değil, !n.. 
giltere ve Fransa~ Rusya ile tu· 
tqturmak ve böylece Sovyet!erle 
lttı!ak akdlnl temin eylemek oldu
#onu tebar11~ ettlrJyor. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, bugllnkll 

makalesinde, Alman propagandası
nın faallyetlerlni anla.tarak dahil· 
da yabancı propagandaya sed çek. 
mek ltl.zumunu tebarüz ettirmek
tedir. 

rJldliline göre, cvvelld gece saat ıs Uö.U A4~· 
Li\tfi Kırdar, lilrbenin kıymetli bir raf ve rölöve ve muhtelıf vakıflara "l" d•l• O 

• t 7 yi 22 dakika 18 saniye gece eser oldu~unu, yıkılması mevzu· ait v:ıkıfnanıelerin teşhir edilıuek· l ave e 1 J.yor Tehlikeli iddiaya geltnce: 
kuvvetli bir r.elz.cle knydcdllınişlir. ubahs olmadıilı gibi böyle bir mü- te olduğu hu galedniıı aezintisl es· Belediyenin 1940 bütçesi hazır- tırlarm okuyanlarda, kita~s' 
Merkez üstünun 1stıınbuldan 5i0 racaatte de hulunulınadı(!ını söyle· nasında vakıflar umum müdilril hnırken ha~tanelerclckl yatak ade· ma ucuz olabilf'Ceği kB ıct 
kilometre mesafede oldu~u tahmin mi,ıir. Fahri ile Halim Baki matbuat mü• dl de arttırılAcaktır. Yeni kadro uyandmna.sı kablldJr. HalhU ~ 
edilmektedir. ~ şimdikinden 80 uatak fazla olacak na imkan yoktur. Pek !l& ·"' 

-v----· messillcrlne izahat vermişlerdir. J tııına-
Ayvacıkta T h d Vakıflar idaresinin kısa bir devre ve bilhassa göz, kulak, burun şube- ruz ki kitabm ucuzla zıı,tf 

A 1 ır an vapuru a ıeri gcnişletileceklir. men daima muharririn 
yv:ıcık, l (A.A.> - Dün gece icinde ,·ücuda gelirııılş oldu~u bu ohnaktadır; muharrlrln ~ .... 

1 kazamız icinde Kiiçükku~·u nahiye· kontrol edildi ınuvaiak eserle birlikte acılımş bu· ---<>-- ğ Jdit " 
sinde saat 22.10 ·1 a ve 22.2::: de bı· rı'· ı · d · · b Terkos alm•yan okuyucuların lehine de i '"' u .. skcnderun seferinden ıtönen lunan kütüphane \•e arşıv aıresı u ~ lds kitabm aleyhinedir: l;ıı.!!lled 
birini milteaklp oldukca kuYvetll Denizyollaruun l'ırban Yapuru, lz- sahada bugüne kadar kar~ıl:ınmıı· hamamlar f1'Jt' 
ilç zelzele olmuştur. Hasar yoktur. mirle Çanakkale arasında bir İn· ınış olan büyiik bir ihtiyaca cevap Hda,lokuyaknlan dlha ~uta:o:l\~ .. • btl 

Belediye hamıırulaı·:ı teblinatta akta o uma tiyM:t v ... • 
Bu zelzele ayni saatte lzmirde \'e · ı · l 'd t f d d ..ı ""l'mektedı'r, • ., dB ı:rı ız orpı osu ara ın an uruu· • ~ bulunarak su larlfesiıun tenzil edil· 'tiyaç ucuzluk aranan bir ıı. 
havalisinde de hi sset.lilmişlir. rulmuş ve kontrol edilmiştir. Bir uya.nma""'ydı, son zaman.Ja.rd .ı miş old~una göre, şimdiye kadar ""' ,.... 

Bayburtta saat kadar süren bu k,.,ntrol esna· Vali güreşçilerle terkos sıtyn ntmrımış ol:.wlnrın dP.r- rUlen ldtanr,lık faan.,etinfrı ıc 
Baybur~ 11 (A.A.) - Bugün saat sında gemide Alman malt bulunup görüştü hal terkos almnlımnt tslcmiştir. yatmı•m.. fikir havatnnTZ8 co 

2,10 dıı yekdiğerini takip cuen Uı; bulunmadığı :ıra~tırılmış ve v:ıpur - ha bUyUk bir havn doktl" 
zelzele olmuştur. Bu zelzelelerden dün limanıınıza bir saat geclkci·ck Vali dün muavin HalOk ..-c h· 0 . "ki • Bugiln kitabın pahaltlığınd~ 

.Cumhuriyet yalnız birincisi üc s:ıniye devam gelıniştir. t.anbul beden terbiyesi teşkilatı re- ıvr: ye ııı:roe suyu ğil, asıl ucuzluğundan şiJtA.Y~~ 
' Yunus NadJ, "Yerli malı ır>.ilit etmiş, diğerleri hafif geçml,tir. is vekili Feridunla beralıer Kasım· g~ldi 'D.eliyiz ve oku}111euJarı P;" r.~, 
bir davamızdJr., başlrklı makale- ikinci ve üçüncü nevi paşa Ye Kumkapı gilreş klüpler ni Dlvrikt, 11 (A.A.) - K:ısabamı· • p Pl"Tl.,"tl' da 'l.lI"•JlT"!! A b 
sinde, on y-11,.:ınberi hütnlrnet ve Liselerde eski gramer ziy3 ret etmi~, sporcularla !htiyacla· za 20 kilometre ıncsareden getirilen rnalı)ız; fikir hayatmıIZ Içlıl 
mDlet taratmdan yerli malmm sO- ekmek rı üzerinde görüşmü5tür. içme suyu tesisatı dün merasimle ' fan bn~ka. kurtuluş c;aresl 
rUmUne verilen yerinde· ehemmi.. okutulacak Yeni çıkarılacak olan iic nevi ek- -.o-- açılmıştır. Naci Demlralt tararından "Halk krymetlle fiyatı ~ 
yeti kaydederek on aenedenberi Türkce ve edebiyat programını mek, 7. 8 ve 10 kuruşu s:ıt tla<'a1ttır. Sandal ve motcrlerin 200 bin lira llarfertil'Tlek suretile mlkul bir nisbet gördUılU 
her yıl tuarruf haftalarile bu tetkik eden komisyon dün de top· Şimdiki ekmek ~eşnisi yüzde on ge•irilen ve Dh-riT<inin b!'lvan bir b A b T te.si Jdtl 

fenerlerı" ı..... ca a an gaze ,_•.ıi gayretterln adet! bir mııha<Jer<>m. lanmı~ n füe ilk ~ını fl<ırı rıl••h ly:ıt çavdar, 15 ı;ert ve 75 yumuşak buit· ihtiyacını karşılı yan bıı güzel ese· kı ti 'l f' tı sıncı--
ni yaptığımm ve bunlardaTt öğren. programı fü:erlnde görllşmeler yap- dayı ihtiva etmcktcilir. Yeni ikinci Liman rei~liı]I s:ınrlal ,.e motdr rin acılış merıniminde buraıia hu- be~m:as~ eta~~a ~fyor? .~ e 
diğlmlz muhaasalımm v«>rll mRlI mı,tır. Komisyon programa osman· ve ilcüncü nevi ekmekler l.ıiraz da· ııibi küçük deniz va~ıtalarının ge· lunmakta oJan mclıuslarla Sirnslun mania onu a1ma.k için veı-ı~ 
kullanmak v~ tasa.mı!· hamleleri- bca gramerin UAvesine karar ver- ha siyah olacak ve bir:ız daha faıla celeri fener kullanm T,ııJlanmac!ık· selen bir heyet ve Naci Demiraa veya yUz kuruş arasmda ıı ~ ı; 
mJzl. genlgletmen:l:n bizim için dah1 miştlr. kcpel!i ihtiva edecektir. !arını kontrole başlamıştır. bulunmuşlardır. münasebet vardır? ... Bunu ~d 

•••111• :ır.-,f!J{)r:ıiQ .. (jl!J@~•lllfUPI * 4< Sl1Mllill~@ın!Jll1• U mrıII rarE~lmJ"&SIUE ~~°:~~ ~~~~00~faıcat 
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Müddeiumumi ayağa kalkarak 
- Müteessir olmayınız - dedi · 

O kadar himaye etti~iniz bu kız· 
ca6rızı ben de temiz ve yü1<se1' 
hislerinizi payla~arak himaye et 
meğe çalışacağım; onu bir kaç gün 
sonra hiçbir neşriyat yaptırma· 
dan babasının evine gönderece· 
ğim. 

- trrik~nı yok. Bundan hiçbir 
fayda hasıl olmaz! 

- Neden? 
- Çankn 'babası onu asta af· 

1etmiyecektir. Fammuhal olarak 
kabul etse bile hergUn binbir şe.. 

kilde hakaret görecek konukom· 
şusunun istihzasına uğrıyacak:. 

- O halde?! 
- Eğer müsaade ederseniz ben 

.leynebin hayat ve makajdaratil~ 
meşgul olayım. Onu benim hima
yeme tevdi e::liniz? 

- Ç.Ok Hltufkarsımz aziz dok· 
tor .. Fakat tecrübelerime daya:ıa
rak söylüyorum ki maıerin heın 

zayıf hem de zalim tarafı vardır. 
O, bakarsınız en korkunç cürüm
lere gülerek ba~çevirdiği halde 
en hasit bir vaka:hi1 h 1nr ve sü· 
kunu bozacak heyecan ve dağda· 

ğa çıkanr .. 

- Buna eminim. D~ğru dü~ü 

niiyorsunuz. 

- Ç.Ok yorulacaksınız. 

- Gösterdiğiniz itimattan do- - Ne merakı bu? - Hayır!· dedi. Zeynep bura· meUne ... 
layı teşekkür bana aittir efen1im. - Her!.tes Zeynebin m':lcerası. da kalacak. Yine 0 yazıda deniliyor Jd: L .. ı 

Müddeiumumt gittikten sonra m gazetelerde okumuş ... Kimi onu cel" 
doktor, Zeynebe hiç danışmadan görüp konuşmak istiyor. kimi la· - Zeynep bura:la mı kalacak! "Kütüphaneler, adnıa arıJ ~ 

denilen en korkunç d{!şln_ r 
onun hakkında deruhte ettiği hi· net ediyor, kimi de korkuyor... - Evet belki onu yanımda a· şı kurulan kalelerdir. ege

1 
> 

maye taahhüdü üzerinde düşün.. - Kimden korkuyorlarmış? hkoyacağım. Kendisine hastanede meMıekette cehalete Jtaı1 
meğe ba~hvh. Bakalım Zeynep bu - Ne bileyim. .• Birtakım saç- münasip bir iş vereceğim. kalelerin kurulmasında. .• ., 
karan ka' ı l edecek miydi. Belki ma dedikodular .. Haydutlar hasta Yani on kuru•luk ldtartar!.. - !! .,, ......... 
hareketlerinde serbest kalmak is· neyi basıp Zeynebi dağa kaldırır. rulan ~ir Ma.ginot ha.ttı!.·· 0 
tiyecekti. Maamafih geoç kıza sa· larmı5.. Doktor başhem5irenin hayretle 

1 
ç1kordıgı kitanlan tstlh!~tiJli 

mimt 'bir kalble bu teklifi yap.na· - Deli mi bunlar? sustuqunu gördüğü halde ona bu yoruz; fa~at onların kJYid t{! 
ı bUyU'tmege de lfurum yok. at 

nın sırası gelmişti. - DeH değil ama deli saçma· şaşkınlığının sebebini sormağa lü· I kryır 1u ı.ıe fiyatı arasnıdıı 
1 sından daha korkunç dedikodular. zum görmedi. Eğer sormak zaa. kurabtıen blr muharririn ~ I 

Doktor Şefkat hastasını ziya. 
retten evvel kendi ıihnirde 1<1ır· 
duğu tasavvuru canlandırmağa 

ba~adı. Kütüphanesini açarak 
7..eynep için tasarla~ııtı lıir iki ki· 
tap seçti. Od;wn:hrı çrkarak kl)ri
dora doğru y'.irürkı:! n oa5 hem)ire 
Gülsümle kar~ılaştı. 

_ Böyle söyliyenleri tersle:ne· fmda bulunsa, bu iyi ve munis. ı de de binız ölçü g?ze~e~ırıbuı 
oldukca da münevver genç kadr na olnıu. Elmeriııı btre u!aCfl 

li, .. bir iki gün sonra hepsi unu· T t i ~· ti .. , dan ibaret olan ufa.elik 
tulur tabii hale girer. nın 1 traza oes:ıre e ~C!.sl Y ~un· tar1arla trende va.purdS 

rien beliren hayretten belliydi. gid<>n adamı sa~ı Jr"abll 11 

Buna meyJan vermamek içi;ı ciJ· tıya karşı belki bir ka18 ~ - Pek zannetmiyorum. lnsan. 
l:ır bir şevi 'bir '.<ere p1-:'mı:darm1 
doladılar mr ne yapdsa ~tur. 

- Kulak aınıamalr .. 

<li ve nnzik bir g'ila.mseme ile sö ama eP'ltplet0 ıra,.,ı Jııı.•~rl,-ı (~ 
.. h ..J b k k Ü .. iıı z te knı:ıı kurulaca.1< kl\IE' e 
ıu '.lm ıa ıra '\ a. y ru u.. ey le etl .. bf .... f.çt teşbihlerfrıdetl ş 

- Katlanırım. - Başhem~ire doktora yakla,a. - Zaten kııcağıı iyileşti. Bir-
nebin oda kapı:.ından girerken hoşlanm~ ama ne yaP ~ 
müdd~ium'lmtnin dedili gibi epey jı Tan gazetesi ağzı ile 1'~, 

- O halde size bir kere da11a rak: 
te§!kkür ve hürmet sunarak mü· 1 - Bütün hastane halkı deı.t-
saadenizi rica edeyim. 1 li merak lçinde • dedi • 

kaç gün sonra çıkıp gidince mese· 
le kalına& 

Doktor katt bir sesle: 

ce uira§lp yorulacağını anlıyordu. :um> kolayca ve ueu.ıca 
. ~ zannm.ı uya.nclırJna]t da 

in-- lldir. .ve , __ ftr) NuıaJJah po 



~@rilfi
uslar büyük taar .lac:lll 

~ntlon 

uza hazırlanıyor • 

9UlkutanıD faili olarak 
olan Georıe Elseri n 
mnh1c6m eıtileceli 

da çıkan Berlin115ke Ti• 
inin Berlin muhabiri 

haber verilmektedir. 
bilktlmetl, ~eni ticaret 

:t-..ııı için 350 milyon 
kredi açmıttır. Belçl-

l'lnıta 500 ili 10000 ton1 
'fapur inşası tasavvur ... 
• lllfkOmet, in,aat mn• 

'tllıde 70 e kadar avans 

adanberi devam eden 
itten tlcnret mllıaktrele· 
ele Ouredir. Alman be
keU bana sonuna talik 
Anlaşmanın t'nma ıllnll 
ı hildirilmP.kltdir. 

ile Sof> a arasuırla 
ri ıe~i~ine mllleallik 

baıaıanmıştır. 
da Hllhiyetlar bir 

lıaher verildlline ıöı e, 
unuı mahpuA delildir 
Jı terketmekte serbe l· 

Şark cephesinde üç 
ordu topladılar 

Sovyet hava taş~umandanı FinlAndiva 
da netice 2l•nam adığı için azıeondi 

Londra, 12 - Helsinkiden bil· 
!dirildiğine göre Rusların memle. 
keti ikiye ayırmak için merkezi 
Finlindiyada yapm•! oldukları 

harekat akamete utramııtır. Zi. 
ra Finlindiya kıtaatı, Sovyetle· 
rin ileri hareketlerine mini ol
nıutlardır. 

Merkezi Finlindiyada düne ka. 
dar Souomisaolvi mıntaklmltda 

icra e~lmit olan Sovyet tazyiki, 
Finlindiya yüksek k:ımandanl·. 

ıuun son baberl·ı ine ıöre thmli 
büyük ıöWerin daha cenu~unda 
inkitaf etmektedir. Fakat bu ıe· 
nit mıntakada Finlindiyalılar 

metre ilerlediklerine dair olarak 
Sovyetlerin tebliğinle verilen ha· 
ber, Helıinkide tekzip edilmek • 
tedir . 

Tayyare faaliyeti 

Dün Hanıo civannda bir tay· 
yare hareketi olduğu aöylenmek.. 

'te ise de, bu b8ber henüz teey· 
'jilt etmemittir. Maamafih, bir 
1aveç ıazctcsine ıöre, bir Rus 
tayyarıi, t!Un Hango civannda 
4iii•ilrülmiifti.ır. 

ns~ ile 
retimiz 
rtıyor 

bir çok müdafaa hatları inp ve 
• mühim kuvvetler tahfid etmif • 

Ruslar dün Kaukilimpe kasa. 
baıı üzerinde bir hava alanı yap
~mıtlaıldır. Neticede ahaliden iki 
kiti ölmilf tür. 

eler müapet b:r 
·ce verdi 

meml::ketimizte tic:ı. 
•tı.:rı.ıi arttır.n •11 k-ı· 
· üze:-ine tem:ularda 
için Parise giden bir 

:!İ m:.un:s3ıli bu· 
e eehnmlze dô:ı.· 

·ı, Fransıılan:ı 

zden bilhassa harp 
qılanılabilecek ipti· 

· almak i~:lild:rini, 
&örüpelerin iyi bir 
endilini. diler ..... 

de allka ıösterdiklerl· 
Türk • Fransıı iktiaa• 

erinin fmall:le in4 
~emiıtir. 

• 

Jolculannın ttalyada 
tarpan noktalardan blri 

binatannm tayyare 
korunma)"J t~:nin 

boyanmakta ol.Da· 

leı"dir. Dün ıündüz üç Ruı tayyareai 

Öğrenil:liiine ıöre Rualır, Petaamo bö!gesinde Sal.nijarvi 
Petumo mır.taka:tma mua::4am bölgesini bombardıman etmittir. 
kuvvetler yıimaia devam etmel:· ölen yoktut. 
tedir. Ruılar, bu mıntakada yar· Viborg tehri kumandam albay 
mıı oldukları taarruz es!!umda Melblem, Havaı ajlıMmuı aure. 
bq yüz maktW. iki yUz nir ver- ti mabıuuda ıöaclerditl bir mu
mitlcrdir. habirine, Sovyet tayyarelerinin 

attıktan bombalardan bir im • 
Ruılann yalnız bir tek bUcum f imal edilmi• oldukları 

. . diki • ö.' ımınm, ema ır 
esnasında 400 8lü ver en, 1 • • patlamadrklannı töylemittir. 

raf .,_ b:1U: ·1 ıçın zil ile görenler ta ınwın u;.qn • 
mektedir. Nya Dqlicht Allakanada 

Kemijearvide, -RUAlar tarafm • 
dan yapılmıt olan fiddetıt b!r 
taarruz çok fiddctli bir mukabil 
taarruzla tardedilmit ve Rualr r. 
on mil kadar ricat etmek mecblı. 
riyetinde kaldıktan &ibi üç yf z' 
de esir vermitlerdir. 

Rullar Finlincliyanm en ti· 

,laimli bveş ıazetealnin Helafri.: 
tlll 'll'luhabiri, FuılAıidlya ta~. 
cilerinin Ruı mev.ıileri üzerine 

lbeyannameler atarak, Kuılordu 

al. :.1Clan teslim edilen her tay· 
ye mukabil mühim bir meb. 

ı&i vadettiklerini haber v~rmek

tedir' 

malinde Petumo nehrinin •I Bu muhabir, o tarihtenberf, l4 
l&hiline cumarteaiyi pazara bai·i ,f![!:.zeııin Fintlndiya araziaiııe 
Jayan ıece tabiye kıtaatı çıkar. ~ğini illve etmektedir. 
mıprdır. Diğer taraftan, Havasın buıu. 

Finlidiyalılar, kuvvetli bir muİ' i:muhabiri, esir bir Rus tayya· 
kabil taarruz neticesin-de, Ladoaaı eciıiyle ıörUpnUıtür. Bu eair 
ıölü ıima,""ldeki Suomoealivi tth" " rtuna cli.ıilmeae bile hapse a. 
rini ıeri almıf1ardır. MWılm miL li tiıacatındaıı korktufu halde, bir 
tarda Ruı kuvvetlerinin çember\ ıtabanede miikemmeln tedavi 
içine alındığı söylenmektedir. *edilmekte olmayı hayretle kartı· 

Ruılar, Betbni körfedne ullf-, Jamalrtadır. ' 

mü ve bveçle Finllndiya ara· Sovyet hava ordusu batkuman 
undaki kara muv~ı kn. jdanınm, tayyareler tarafından 
mek üzere büyük bir taarruS -.ıınan neticelerin uhft dolayııile 
ıeçmek malcudiyle. ıark cephe "vuüesinden a.zledllctiii haber 
ainde üç ordu tahpt etmekttM!ir- • verilme~tedir. 
lır. Ruılar ayni z1m&ı:lda, buz. 
larla kısmen 8rtüli1 •doca 
cölii ıimalinde de bir turruz ha· 
zırbmıktadırlir. 

Sovyetler Eatonyadan 
yardım iniyorlar 

Finlindiya ajaıı.u, Rullann Londrm, 11 (A.A.) - Nen 
Finlindiya milıtahbm hattanm" jChronicle ıazctainin Stoldıolm. 
zorladrklan baıkkında Sovyet idan öirenditine ıöre, Sovyet hf1. 
menbalaruıdan verilen haberleri knmeti Finlltrliyanın iıtillsında 
kat'i ıurette tekzip etmektedir. kendiaine brplıldr yardım pak. 

Ruslar 5 kanunuevvclcle Vi· mucibince yardım etmesini Ea. 
borcu aldıklannı iddia ettikleri tonyadu iıtemiıtir. 
halde, Ruı ileri hatları, Viborc • Bu haberi veren meskOr p. 
dan henüz ascari 14 kilometre zete fUDU hatırlatıyor Jd Rul
uu.ktadJr. Elton,a paktı bafb bir de.Jet 

Di&er taraftan Kızılordu kıta•· tarafr.1Clan tecavüz vukuunda 
tının Ladoc• Jölil pmallnde akitlerin biribirine yardım etme • 
pde muntazam altı na 10 kilo. aini mecburi kılmaktadır. 

Almanya denizaltı 
zayiatını telAfi 
edebilir mi ? 

Londra ayda 12 gemi 
inta edilemiyeceii 

kanaatinde ..• 
Londra. 1Z - 4815 ton hacmin· 

de Villovopool vapuru, bir mayna 
çarparak batmqtır. Mürettebatı 

olan 36 kl.Gi kurtarılmJttır. Ba • 
zılan yaralanm11br. 

Ray of Hope admdalü mayn 
tarak gcmiai bir mayna çarpDllf· 
tır. İnfilak neticesinde mllrette • 
battan dört kitl telef, bet tayfa 
da kaybolmqtur. 

Muayyen tarihlere nazaran 11· 
manl&ra muvualatları çok ıecik • 
mlf olan qağıdald vapurlar& tay .. 
bolmllf nazariyle bakıldıiı ret • 

men bildirilmektedir. 
4822 tonluk Aahlea, 
4651 tonluk Nevton Beeclı, 
8196 tonluk Huntaman ve 15209 

tonluk Tremanion. 
Bunl&rJD tonllllollu yekCıııu 

22.368 dir. EylCıl, tetrinlevvel ve 
tetrinsani aylan zarfmda İngiltere 
300.000 tondan biraz qajı ola • 
rak 82 vapur kaybetmlttir. 

fnslltere hllktlmetinin Amerika. 
dan baclml~ri yek6nu &Jtm11 bet 
bin tona baliğ olan sekiz pml aa
tmalacafl haber verilmektedlr. 

Sigorta kumpanyalann1n 
zararları 
Norveçte gazeteler, Norveç il • 

gorla kumpanyatarmm, bata ıe • 
Aıllerden dolan 3' ~ ilyU 
uiJvan hamulel~rdm dolayı da 1,5 
milyon karon prim ödediltlerinl ya. 
myorlar. Muharebe esnumda ba
tan gemiler için ödenen prinl :?6 
milyon, muayene emıumdald ha • 
1&rat için ödenen prim iki mllyoa 
ve saptedilen iki gemi için &denea 
prim yedi mil!·ondur. 

Alman111 den zalb ioıaatı 
Londrada aaWıiyettar mahfil • 

ler, Almanyanm kaybettiil deni • 
zaltı gemilerinin yerine yenileri.. 
nl kayıp nl~tinde çabuk koyıunı
yacağı kanaatindedirler. A1maa 
psetelerinfn aöyleatği slbl lnea 
edilen denizaltı gemiai adedinin 
taybedJlenden daima falla olduiu 

Liyç de galeyanın son haddine ( mez katiyetine ratmen sanki ha· 
varmıştı. Ola.nca kuvvetile baiın· yatın hareketlerini yeni bir §el' 

yordu: keşfetmek, onun o ana kadar 
- Domuz! Domuz! Domuz! gözünden kaçmış olan taraflanm 

Katil herif neden inip beni öl· bulmak, hayat denilen esrarın 

dürmüyorsun? Her şey elin:ie, ya· künhüne dkıf olabilmek için sey· 
parsın! Senden korkum yok! Gel rediyor gibiydi. 
de öldürt Senin o murdar pençen· Dayaja ıelelim. Bu dayak ta 
de yaşamaktansa ölmek bin defa salonda şahit olduium dayalın 
hayırlı! Korkak herif haydi iaip hemen hemen aynıydı. Ahçı ço
öldürsene! Oldür beni! Oldür be- cuğun savletlerinden korunmak i• 
ni ! çin beyhude uğraşıyordu. Bütün 

Tomas Negriçin serseri ru!lu o· gayesi mutfap girebilmekti. Ye
nu işte tam bu anda ortaya çıkar- re düştüğü vakit bile o tarafa dol 
dı. Söylenenlere mutfak kapısın· ru yuvarlanıyordu. Ukin yum· 
dan kulak misafiri oluyordu, li· ruldar pyanı hayret süratle biri· 
kin tam bu Sira:ia denize çöp at· birini takip ediyordu. Nihayet o 
mak bahanesile güverteye çıktı. da Con90n ıibi beyhuş yerde se
Asıl maksadı Liyçin baJma gele- rili kalmış ve ayni vaziyette ona 
~ği yakından görm~ti. Yağlı da tekmeler yatmakta devam et• 
yailı Kurt Larsene sırıttı. Kap- mi~ti. Kimse araya ıinnemiftl. 
tan onu ve bu )'~'ı sırıtmayı gör- Liyç isteseydi onu öldürebilirdi. 
memezlikten geldi. Ukin herif Ukin intikamını aldıfı kanaatini 
yüzsilldü, üstelik deliydi de. Liyçe hasıl etmiş olacaktı ki ha!lllilll 
döndü: yerde köpek yavrulan ıibi inler 

Liyçin tehevvürü nihayet ken· ve allar bir halde bırakarak bq
dine bir hedef bulmuıtu. Artık tarafa gitti. 
ka11ısımla elle tutabileceii birisi Bu iki hldise o günün proııra· 
vardı. Kokni ise ilk defa olarak mının sadece uvertürleriydi. Oi
mutfaktan bıçaksız çıkmıştı. leden sonra "Duman., ile Hen-

.Ahçı daha 9ÖIÜnÜ tamamen bi· denon arasında bir kavp çıkımı 
tirmemişti ki Liyç onu bir yum· ve onu siWı sesleri takip etınifti. 
rukta yere yapıştırdı. Kokni ta· Diler dört ava sil»ılar patlar 
mam üç defa ayab kalkarak mut· patlamaz kendilerini güverteye at· 
fala .kaçmağa te,ebbüs ettiy Je de mışlardı. Vaka yerine ko,tulu· 
üçünde de Liyçin tekme ve yum· mm vakit Lombar alımdan kes· 
ruklan altında yere yuvarlandı. kin kokulu, koyu siyah bir duman 
Aca.ip ingilizcesile balınp etra· çıkıyordu. Bu, kara barut duma· 
fmdan istimdat ediyordu:· nıydı. 

- Altahıml alm eunu üzerim· Kurt Larsen bu dumandan i,e-
den! Kurtann beni! kurtann be- ri daldı. Bfru eonra da kdltlr 
· ı mm tokat ve yumruk sesleri ıet-nı. 

Avalar rahat bir nefes abip,&ar mele balladı. Avalann ikisi dt' 
ve l(llmeie ba__....ıdl. Vulal- yarabydı. Kart Lat9ell ise -onları 
unu ıergin lsapla bekle:likleri fa- av mevsiminden evvel wru,tukla· 
cia §İmdi komediye inkılap et· n ve emrine itaat etmedikleri için 
mitti. Herkes ahçının yemekte ol· biı;,temis dövüyordu. Yaralan a· 
dulu dayalı büyük bir :ıevkle flrdı. Kurt Larsen öfkesini ald~
seyrediyordu. Hatta benim bile ı tan eonra onlann yaralan üaerin· 
içimde bir sevinç hin kaoormq· de kaba bir am:liya~ ciri,~i. O, 
b. itiraf ederim ki hem~n hmıen 1 kuqunlarm ıeçtiklen yer~erı de· 
QmllOQUn yed!!i da~ra~ kadar şip temizlerken ben d~ .a~ıstanı.lk 
müthiı olan W"dayak faslı ho- f ediyorduın. Avalann ıkuı de hıc
pıma ıitmişti. Bu arada Kurt leri ibtal edilmeden ) l?ılan bu 
Lanenin yüzündeki ifade kati· i kaba ameliyata büyük bır meta· 
yen deii,ııemiıti. Vaziyetini de netle diı sıkıyorlardL Onlara ha· 
deliıtirmemi~. derin bir merakla raret ve cesaret veren yeglne re.Y 
apiıya bakmakta devam etmil" aludan aiıza dolaıtırdılım bır 
ti. §İte viskiydi. 

Kanaatlerinin bütün o değiş- Birinci akpm nöbeti masm· 

çok 1Upbelldir. Almanlar 1911 de :man l'rauada katettiltnis yolu 
haftada bir denizaltı ıemlal lnt& t;anarelerinln gödyle takip et • 
ettiklerini iddia eyloütlerdi. Bu- meırtedlr. Blllyorlllllm: ki dtıpna.. 
ctın ayda • ile 12 arumda lnt& nm an.ehil afDlıds. Tahrib etmek 
ettiklerini iddia ediyorlar. Balbu· latecUll alainls. IJerefH an'aneleri· 
ki Alman teZglhlan bucUn 1911 nbl idame edeceblnla. Bunu bay. 
dekinden daha iyi deflldlr. Kaldı raklanımm berine yudmız. 110· 
ki Alman lth&lltmm tamamen &- teyükıs, toiukkank olwıus. He
nine geçilmeal teqihlann faali • defe ilabeUl nlpıı alnm. tçlnb: • 
yetini daha .ziyade zayıflatacak • elen bir tek Wt1 pıa dahi endaht 

da ise bqtarafta bir patırdı cık· 
tı. Mesele Consonun dayak yeme
sine ııebeb olan fitnelikten paUak 
vermişti. O ıece aşaitda duydu
tumuı patmblardan ve ertesi &ü
nü. tayfalann yüiünde ıördülü
mb yara bere yerlerinden pmici· 
lerin yansmın diler yansım bir 
'6zel dövdQiünü anladık. 

lkinci nöbet esnasında da Yu· 
haııaen ile Latimer adındaki aYJI 
Amerikalı avcı arasmcla bir dövOıf 
çtktı. Patırdıya sebeb Latimerin 
ikinci kaptanın uykusunda yaptı· 
iı lilfiiltUden ve .onun sayıklama· 
lanndan bizar olarak aöylenme
aiydi. Yuhansen neticede bir te
miı dayak yedili halde rüyasıftda 
o dövüşü sabaha kadatat yipdı "' 
balıra bağıra avalan uyutmaiı 

tır. edlnls. Bu bir tek Jdel yere aerll· 
Gırp cephesinde mit de oı... hattı. mermlalz de 
Parla, 11 - Garb cephesinde dlln kala yine vul'llJD. Yalmz memte. 

do kayda deler hiçbir harb hare. ketlnlsln nuarlan deifl, mlltte • 
keti olmamlttır. ftklerinllln ve lmpuatorbılunmun 

İngills bapumandanı ıeneral nuar1an da llze miltevecclhtlr. 
Gort Framaclaki lnclliz ukerleri- Adalet li&iııledir. Bunun için töyle 
ne hitaben tu tmri yevmiyl net· cleylnla: ''OD ne paae paa. OD 
retınittir: 111 aura.,, yani: (Geçmiyecekler. 

.. Herblriniz, Franuya muvau. Yablı,acals.) 
lttml'Zdanberi vazifenizi YJpma • Bu IOD Ud cOınle lnclllzce olan 
J1U1 om) d:n·z ba ıere • • n-ıil ol. emr vevmld" fl'&Ql'ilea olarak ya· 
mıyaclktum. Bilij orsunuz .ki, dllt· 1 ldmlftD'. 

--------------------
weni'in vaziyeti 

il ( A.A.J - Berlla 
·, fon Papeııin elb 

dulunu ve Al· 
JDIYIUubahs ol· 

~~!ektedir. 

X9 u n S O N M ACER ALAA I: 4 3 

Bana ıelince, -ben klbuslar i· 
çindeydim. o gün saııkı korkunç 
bir rüya İmli ııbı ıeçmııti. Vah· 
eet vahşeti takip etmi1o alevlenen 
hırslar, gaddarlıklar gözlerim kan 
bQrümüş bu adamları biribırin
saldırtmış, biribirlerini öldürmek, 
sakatlamak, mahvetmek için der 
vüpnuşlerdi. Sinirlerim b~IUDll 
tı. Dımaiım de?l,etli bir sarsı .. • 
mn akislerile uiuldayord\L lnsa· 
nm ne dereceye kadar hayvanla· 
pbileceiinin o ana kadar pfil 
bulunuyordum. Daha dolrusU ha· 
yatnı ancak. entellektüel talil*' 
~ ölNnmittilL 

1 

• r . (De r ftl') 



mülteci gemisi kayıp 
lAnclm 12 ( \. A.) _ ÖJrcnıldığint> gorr şimdi) r lrnd1\r m.:h

telif nezareti r şuab:ıtı rı>s:nda taksim cdıhniş olan \" :ıblokanın 

tatbıkma mUt.enlllk bir proje tetkik edilmektedir. 
Yeni nt'zrırP.tin h:ı.şrna Lord Sttımp•m gctirilecP.ği tahmin erlil

mcktedir. 

St-0klıolnı, 12 (A. A.) - Dün Tııllin'den hareket dm~ olnn ve 
l85 Polonya.it miilteciyi hfunil olduğu halde burnyn miltevoodbm 

l ola. çrkII\ış bulunan bir F..13tonya gemisi, bcnüz gelmemiş olduğu gi-
1 t tet-;izle onıl:ın suııllC'r(' de cevab vrrmcmi!:tir. Ruslar. tarnfmd:ın 
7.aptedilmi!: olduğu tahmin edilmektedir. 

Denizaltıların baltrildığı gizlenmeli mi? 
I.ondnı, 12 ( ~. .) - Amirallık daircsilc hava nezareti ara-

md:ı. batmlınııı dü.~m:ın ttıhtelbahirlcri hakkında malümat vcrllme
mcsl mUnıısıb olaca~ meselesinde mevcut ol::ın noktainazar ihtilii.fı 
dolayısllc gazt'tclcrin açmış oldukları kalem münakaşaları devıı.m et
mektedir. Amirnllık dairesi, düşman herhangi bir mmtaluıda faali .. 
yettc bulunan bir tahtclbahirin batmış olduğunu öğrenir öğrenmez 

derhal onun yerine başka bir tahtlbııhir ikame edeceği mUtalcıısını 
ileti sürerek batan denizaltı gemileri hakkında. malumat vcrilmeııi
ne muhalefet ctmekt!.'dir. Halbuki hava nezareti hunun tnmami e ' . 
zrddı bir noktainazar kabul e~tir ve bir Uıyynro bir tnhtelbalıiri 
b:ıtmr batrnnaz dt>rlı:ıl mPvkiint tasn1ı Mmek sur!.'tilP malumat ''er
nttktt'd i r. 

Amerikada n1uvazzaf ordu mevcutlu 
Yn.-:Jn~on, 12 (ı\. A.) - ö&-renildiğine göre Amerikanın mu

V6%Ulf ordusu. halihazırda 207 bin kişiden mürekkeptir. Bu mUdn

rm önümüzdeki ay içinde 227 bine çı:kacağı Umid edilmektedir. Bu 
:ıniktru', nsk~ c!.'lbi için Razvclt tarafından tesbit <'dilmiş olan azami 
mlkt.:ırdt!'. 

Bitlerin sulh plô.nı 
l..ondra. 11 (.\, J\.) - Daily 

E:ıtprcs'in Cenevre muhnbiri bildi
riyor: 

mtıcr, yeni bir sulh taarruzuna 
J:irfşmf~. Ccncvreyo 35 Alman 

~ WO~O. 
'fi" ---·····--·· 

"Vatan Kurtacan Arslan,,I 
filminde gördüğüniiz harika.. 

lardan sonra .... 
filmleri münhasıran 

~ .: 

g u:etecisi gelmi:ı ve bunların 11 i 
.Milletler Cemlycti toplantısında. 

bulunmak :mezunlyctini almıştır. 

Bütiin bu gazeteciler bitaraf he -
yeti murahhnsalar nezdinde biıyük 
bir faalJyct gösteriyorlar. 

Alman gazetecileri bilhassa. AI
manyanm garptc sulh yaparak 
Rusyaya ka~ mllcndelede ser_ 
bcst knlıruık istediğine biUıraf he
ycU murnhlıa.salıın ve gnzetccile
ri Hman çalışmaktadır. 

Jsveç Finlandi vaya 
si ah gönderecek 
İsveçe karşı Almanya 
mı Rusya mı harbe 

girecek? 
Uriikscl, 11. CA. •\.) - İndcpen .. 

ı .. nrc BC'lgt' gazetesinin Stok
holm muhnbıri, lsw~ç - ı-~inlandiya 

tesanüdünün ilk retmıi tezahUrü, 
galib bir ihtimale f;iirc, Finliı.ndi

y:ı.ya sil:ılı göndermek w•klindc tl" .. 
cclli edeceğini yamıakladır. Me
selenin tetkik c<lilmcktc olduğu 

söylenmektedir. 

lsveçın vaziyeti 
l..ondra, J L (A. .A.) _ Nevs 

Chroniclc gazetesi. ahvale vakıf 
Londrn mahfillerint' atfen neşrct
ti3i bir yazıda onümüzdcki gUnlc
ri::ı İsveç için hnyaU ehemmiyeti 
haiz olacağım bildirmektedir. 

Gazete dıyor ki: 
"!s ... ·cç hükCmctinin. milletinin 

.tusyayn karşı gittikçe büyüyen 
lı.1sumclini daha ziyade tutabilt' .. 
"eği f!Üphcli görülmektedir. 

Bu hususta. üç §ekil akla geli -
yor: 

1 - Almanya lsveçlo barL51 i
dame ederek demir tcdaıikine dc
\'a.m edebilir. Fakat, bu takdirde 
Rusların hiddetini cclbedcr. 

2 - Almanya, lsvcç mnğliib 

oiduğu takdirde demir ihraca.Lmın 
i~vnm edeceği hakkında. Rusynnm 
;-apacağı vaade gUvcncrck Sovyct.. 
lr>rc !sveçte serbesti verir. 

3 - Yahut da, ls\'cç Rusyndan 
dn.ha cwcl taarruz ve bu sureUc 
İsveç demirini bizzat kendisi to -
min eder . ., 

Nevs Ohroniclc'jn ba.'}mııkıılesi, 

İs\'CÇ ve Norvcçi, J<'inltındiy:ıyı ilk 
miidafaa hattı tclilli ederek bi -
taraflrklarmdan ayrılmağa. ve Fin
liuıdiyn} a ayni .zrunnnda yardım _ 

da bulunmağn dav!.'t etmektedir. 

~ LE1 Almanyanm bitarnflam yapaca .. 

ğı 8tilh plılnr hakkmdn im gazete_ Ha d ise le r in 
nin muhabiri eu tafsilatı verme.k-

• ... 'G wwwsz: Q 
:r 
ı: 

ii .. 
:ı 
ı: 

•incm c1c: gösterilen 
sinemanın en büyük 

kahramanı 

tedir: f t • • 
Sildet toprakları hariç olmak ü: e • S lr l 

ii 

~ ERROL FL YrUfi-
H IBl · ~errşema 
• ~ b-9 a~şamı 
~ Yine lNGiLlZ tarihinin en 
:ı DRrlalc bir sahücsini 

R canlırndrran 

zere Çekoslovakya müstakil bir 
devlet o1arnk yeniden kurulacak, (Ba~tarafı ı incide) 
Avusturyadıı bu memleketin Al- tla ,e Akdenlzdo TUrklyenln em
manya ile birleşik kalıp k:ll.l.:J·a • ni) et hurludlannr ~k ımrette çh

~a d.air bir ~lebWt 'ıı• la~ak I ıniııtir; bu cmnlytıt hududuna te
' e niha} et Danzıg, koı .ıi • mu - ı-:n üz etmlyen bir 1\.lınanYJ' ile 
naza.alı yukan Silizya. mmtakala- Türkiycnin her ukit dost olank 
n ve eski Poscn vilô.yctinin bir ~ ası~·nbileccklcri gösterllml,tfr. 
kısmı hnri~ olmak üzere wilsl"ltil Bununla. beraber Almanların ylno 
Polonya. devleti tesis edilecektir. memnun olınadıklan guetclcrinln 

son n~riynh ile sabittir. 
1 a 't~rnt, Tilrk1cr Almıı.nlara fena.. i MESUT BiR EVLENME lık etmiş dc~rilclir. Yalnu; Cumhu-
• rİl et Türldycsl Osmanlı İmp~ ; a ç Beden terbiy~ i istişare heyeti torluğu gibi körükörüne kendisini 
! azasından emekli yarbay Mazhar B~lin hiikfmıctino tc.sllın etme-
• ,Kazancının kızı Nihal ile do1ctor mlştir. Alml!.Dya dUnyaya tahak.. 
! (TÜRKÇE SôZLÜ) İsmail Hakkı Evinin oğlu Mimar ı.üm etsin diye kendi kcndISlnl 

filminde alkışlayacaksınız .Nurettin Evinin düğünleri Ordu kör 'bir alet hallno getirmemi tir. 
Binbir macera... Binbir gü.. evinde büyük bir kalabalık huzu- Tür~;ye l~in Alınanyaya ~ ne 
zdlik ... Binbir aık ve hissi- runda icra edilmiı;lir. Yeni çiftle.. bü3 ük ,.c ne n.ffe<lllmez bir clna-

yat. ... zafer ,,.0 hnrikalar filmi. re son uz saadetler temenni ede- ' yet d<-ğll mi? 
__!_--::-..:::.-::::_:=_•:::ı::::ı_ı:=~ ,tiz. JIAS.ı\~. k~IÇAl'.I 

YülaekkaldırıtM· ' ~ 
SANCAK Sin.,..., i 
3 Büyük film birden: 
1 -SOKAKÇOCUCU 

(JAKt KUPER) 

2 - HUDUT POLtSt 
(J O R J O B R l Y E N) 

' • • ,,., .. .. • \.. '~ ~ l.. f . : .,+s • . .. 4 • . • ~.. - .• 

· 3 - MALEK DENiZCt ile Sabah, Oğle ve Akşam 
} r.·- , '.n~~~~;~:~~> 
~---•11ıııtnııııııııııı.~lll;lııııllllfl!lllllııl_.~ 

Her yemekten sonra gündE> 3 defa muntazaman 
dişlerinizi fırçalayımz. 

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

1 • 
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Yarın akşam M E L E K Sinemasında 

BOY ER D\jnyanm 
Birinci artisti CHARLES 
ve sincmanm birbirinden 
güzel iki meıhur yıldızı Sl6RID GURIE - EDDY LAMARR 

tarafından ŞAHANE bir surette temsil edilen 

e air e daları 
ihtİıasla bir aıkm, ateıli bir hayw.tm romanı 

DiKKAT ı Yan.n gece kin loca ka1mamııbr. N11Q.111U'alı koltnklar ~ ıababtan itibareiı - . ,. .. .. . 
.. ....;.:::;,·.,, -· -· ·~ :a:~:::x~-~.~·.:!"l:W:::...-!'!"lııı.... ld 1 1 d T 1 ....ııııııı1·::::::::::::::::::::: _.::-:::.-:::!::.•::::.......- R m ma r rr. ~. 40868 ....... ::2:::::::::::::::::::::. • 

ihtik§rla mücadele Finlerin ın 
dığını farkeden kağıt satış buro- bir taarruZll (Baıtarafı 1 incide) 

lhtikarı önlemek için tatbik e
dilecek en müessir tedbirlerden 
biri hü)iik ticarethanelerin mal 
mcvcuUanm kontrol etmek ola
caktır. Çünkü yapılan tetkiklerde, 
birçok Muse,•i tüccann piyasada 
mevcudu bol olan maddeleri top
layarak depo ettikleri ve böylelik
le piyasada buhrana sebcb olarak 
fiyatları yükselttikleri anlaşıl-

mıştır. 

Alakadarlar harbin ba)adığı 

eyl\ıl başından sonra hariçten ge.. 
len ,.e fiyatlan dünya piyasasına 
göre yükselmiş bulunan m:ı:ijeler 
üzerindeki normal pahalılığı kabul 
etmektedir . .Fakat bugün fiyatları 
yükseltilen makara, deri, terzi-
likte kullanılan te~ir, düğme, 

astar, tela ve bilcümle manifatu
ra e;;yalarının hemen hep5i harp 
başlamadan C\'vcl memleketimize 
gelmi~ mallardır. Ve o zamanki 
piyasaya göre çok ucuza mal ol· 
muşlardır. Yalnız, harp başlar 
başlamaz hariçten bu malların 
gelmemeğe ba lıyacağını t:ıhmin 
eden \"e ekseri inin sahipleri muse 
vi olan licarethancler derhal pi· 
yasadaki bütün malları ucuz pa.. 
halı toplamışlar ve dep0 etmişler
dir. Buhran \'C ihtikfır işte bu su· 
rcUc başlamıştır. 
Şimdiye kadar alman tedbirler 

istenilen neticeyi vermemiş bu· 
lunmaktadır. Bunu gören alaka· 
darlar büyük müesseselerin dep:>
lannr kontrol ctmeğe ve buralar .. 
da saklı olan malları piyasaya 
arzcllirmcğe karar vermişlerdir. 
Ayni zamanda bu malların eyhll 
başından evvel mi yoksa • sonra 
mI geldikleri tesbit edilecek \'C fi
yatları da ona göre kararlaştırı· 
tacaktır. 

Bu yoldaki faaliyete bugünler
de derhal başlanacaktır. Diğer ta
raftan haber aldığımıza göre, Ti
c~et ,·ckfileti tarafından üzerin
de yeni tadilat yapılarak cezai 
hükümleri 3ğırlaştm1an ihtikar
Ia mücadele kanunu da bugünler 
de acele olarak müzakere edilecek
tir. Kanunda ihtikıir yapan mü
esseseler hakkındaki hJpis ve pa
ra cezalan arttmlmış ve muvak
kat, müebbet set kararlan veril .. 
mesi de kabul edilmiştlr. 

Korkunç bir kağıt 
ihtikin yapılıyor 

Diğer taraf lan muhtekirlerin 
el attıkları başlıca ka.rlr madde
lerden biri de kağıttır. 

Ban yahudi müesseseleri, Iı
mit kağıt fabrikasına yaptıkları 
büyük sipari~lcri almakla kalnıı
yarak kağıt piyasasına tamamile 
hakim olmak ve fiyatlarla istedik· 
!eri gibi oynamak için fabrikanın 
bütün mamulfttını elde etmek 
maksadile muazzam tertibatla 
faaliyete geçmi~lerdir. 

Kağıt satışının serbest ve ko
lay bir surette cereyanını temin et 
mck gayesitc Yemis iskelesi ci\·a· 
rında kur.ulan fabrikaya ait bü
ronun önü hergün olduğu gibi 
bugün de, l.zmitten gönderilen 
kağıtları derhal satın almak ni
yetile gelen yahudi tacirler \'e bun 
lara filet olan diğer bazı vat~ 
daşlarla dolmuştur. Bunların ara
larında kağıt işinden hiç anlamı. 
yan, sırf Yahudi finnalarının e
mirlerini yerine getirmek için bü
roya müracaat eden ücretle tutul
muş fıızulü mutavassıtlar da var
dır. 

Kağıt ;,atış bürosu memurları 
bir ki.ğrt. buhranı c;ıkarmağı he
d~ tutan bu hareket ka~5\mda 
dikkatli davranarak Adeta kapı
şırcasına kağıt toplayan sahte ah
ctları bak.ikilerden aymnağt uğ

rasmaktadır. 
Farkına \"anldıkça sahtek~ 

lara mal verilmiyor ve hüviyet· 
leri teSbit ediliyor. 

Alakadar yahudi müesseseleri -
nin kağıt aldırmak için böyle faz.. 
la adam kullanmaları, piya~daki 
maim ihtikar maksadile toplan-

sunun alıcılara birer balycden (Baıtanfr 1 · 
fazla kağıt \"ermemesinden ileri Iu üzerinde bir zırhlı tıt11 
gelmi~tir. tank kolunu tahrip ctılli~t 

Fakat muhtekirlerin buna kar- GönüJlüler 
şı kurduktan ~!~lar:.. rne);dana fi eLsinki, 12 ( A.A.) ... 
çıkarmak ve butun kagıt sto;darı- kadan 1500 Finlandi}'alr 
nm ~ilerine geçme i~e tamamen 

1 

gelmiştir. 
manı olmak bu tedbıre rağmen Mok b'l t uı 

.. k.. 1 ak d a ı aarr 
mum ·un o amam cta ır. 1 Si kh u 12 (A A.)_... 

Yahudiler stokları ele geçirdik- bl d 
0
t 

0 11
' • F' ·landi>" 

ten sonra piyasaya pek az miktar. tı a e ~~:~: 1~kabil U 
da mal çıakrarak ıbir sıkıntı hu- d nm mu ıRş slır m rıı' 

. .. an sonra u~ ann t 
sulc getırmışter ve fıyatları yuk- _ .. ina!.' 

ltm. ı d' p rak d .1 .h . takım cuzutamlannı 1 se ış er ır. e ·en ecı er ı ti- So 
1 

• . k 1·~ırıı . umosa vnı te -rar ;:ı 
yaca kafı mal bulamam:ıktadır. ld kl -h b \-ertı1 

R t 'L... cd'ld'ğ' . o u arını a er 0 
esmen es.ııt ı ı ınc gJrc. F~'n)lf.. d' ıerı " 

k,,. t f l .k ı· 1 h. d w• 1 cın ıra ta\'}'are 
agı a m ·a-;ı ıyat an ıç e nş- , r .. . d • c:tur. _, 

• ~..ı·w· b ld b nl . arı uzerın en uÇtllU,.. trP 
timı1..-uıg1 a e u ar, pıyasa:ia F" l ki pe 
yağ kağıdı diye sürülen iki tarafı m er tan ara 
beyaz kağıtların kiJoc;unu 36 ku- sıkıyorlar f 
ruştan 60 kuruşa, mukavva pake.. . Viipuri 12 ( ,_\.A.J rJ 
tini 50 kuruştan 80 kuruşa yük- dıya tayyarelen,!\lourttı3r. 
scltmişler. diğer çeşitlere de. da- üssünü tahrip ctmişlerd1 

fi c: 
k 'f . h '·etJC• 

ha şimdiden 15-20 kuru~ zammet- ıtaa~mı~ ı en an:·~ ~-
miş1c:dir. Ortada hiçbir scbeb ol- çc muşkulleşmektedır~t• ~ 
madığt halde birçok maddeler ü.. mcbıfil surette yağtn ııtf 
zerinde yapılan ihtika.-m der:ıal lcindiyalılar çekilirktn 
önüne jl;eçmek ve alfulılann şid- tahrip etmektedirler.~ dt! 

detle cezalandmnak lüzumu bu Sovyetlcr. kesif ku~rtlj.., 
korkunç hareketle de kendısini de hücum etmekte, fı rl3 
şiddette hissettirmektedir. lar da otomatik silahla ~"-.t 

2 Bin Çel< 
genci mevkuf 
Bu Mbah 21 kifilik bir 
mülteci kaiflegi geldi 
Almanyadan kaçan Ç.ck mülte

cilerinden mürekkep 21 kişilik bir 
kafile bugünkü Kom>ansiyonel 
trc.nile şehrimize gelmiştir. 
Çoğu üniversiteli gençler olan 

bu Çeklerin başında eski Çekos
lovak ordusu kumandanlarından 
kurmay kolonel Preski bulunmak· 
tadır. Dikkate değer bir nokta da, 
bu Ç'ek, rnU!t.e<:ilerinin Pragda 
vukua gelen son kanır Mdiseler 
esnasında kaçmış olmalarıdır. 

Mülteciler müştera bir Fran
ilZ pasaportile seyahate çıkmışlar
iır. Buradan Suriye yoluyl:ı Fran 
,;aya gideceklerdir. 

Kendilerinin verdikleri izahata 
~öre, Çekra hcluiselerinde öldürü. 
!enler 120 ki§İ)'i bulmuştur. Gelen 
!erin ekserisi de. ancak saklan
mak ve kaçmak suretilc takibat
tan kurtulabilmişlerdir. 

Çekyada, üniversite de dahil 
:>lduğu halde hütün mektepler ka
patılmıştır. Evvelce dünyanın sa
plc ilim müesseselerinden olan 
Prag üni,;ersitesi tarihe karı~ış
tır. 2000 Çek genci me,·kuf bulun.. 
nakladır. 

Mülteciler, Ç.ekyada hayatın ta
hammül edilmez bir şekil ald1'ı
nı, tedhiş siyasetinin günden gü
ne şiddetlendirildiğini söylüyor
lar. 

Yunanistamn Sofya elçisinin 
!e,·cesi Madam Diyamandoputo 
~ugünkü konvansiyonel trenile 
şehrimize gelmiştir. 

. 
ınönü Erzurum da 

(Baıtarafı 1 incide) 
mahsu~ müdürü '-e yaverleri bu· 
lunmaktadır. 

Reisicumhur, Ankara istasyo
nunda Büyük Erka.nıharbiyc Rei
si Mareşal Fe\-zi Çakmak, Bü. 
yük Millet Mcdi i reisi Abdülha
lik Renda, Başyekil Dr. Refik 
Saydam, bütün vekiller, mebuslar, 
generaller, hükO.rnet ve Parti er
kanı, Ankara valisi, garnizon ku· 
mandanı ve polis müdürü tarafın
dan uğurlanm~trr. 

Milli Şefimiz, yarın saat 16 da 
Emıruma muvasalat edecekler
dir. Cumhurreisimizin bir hafta 
on gün kadar devam edeceği talı. 
min olunan bu seyahatleri esna· 
smda gerdt Erzurumda, gerek ıi
yarct edecekleri diğer bazı vil!yet 
merkezlerinde halkla temaslarda 
bulunmaları .muhtemeldir. 

kolayhkla ımha etJll 
Finlandiyalılar. krsa !fi·. 
petrol "rkrnak suretilt ,ıı; 
tanklarında yangınlar 

lardır. Jtll1 
( Fi111drıdiytı ltarbtıtlJ ,P' 

l:abr.rir.r 3 ınıcii. sayfanı' 

Yeni köprU b~ 
sabah açılar11 

) 

Yeni inşa. edilen ~aJl t.t9' 
nün bu sabah clekt.rilt ı-0 
zulmuş, bu yüzden ıcö.Pı-0~ 
mnml§tır. Bozukluk k0P ~t 

..... ıı 
lrp kapanma.ama. yar ... ı.ıııi'ı r 
motörlerinde vukua gr dl 

Evvelki gctC Yarın~ 
Jar ad~mda karaya o ıeıJ 

twan ve limanımıza ge " 
yültlü Mete ''8.puru bil • 
Halice girememiştir. --------
Mi 11 eti er csıııl 

d!lı.ttW 
Cenene, 12 - ~ /. 

yeti umumi heyetı t 

dün öğleden sonra • 

Finlandiya mcscJesiıU 
tür. Evvela Finlandir' dit' 
sı Holstinin beyanatı 
tir • ..te 

Holsti, güçlükle ı•r· 
tec&ıürlc. son hafta!•' 
Sovyet ordusunun, ~~!' 
ve tayyarelerinin, fın ~ 
Jeti üzerine öliiın yır 
m ıöytcmiıtir. ~ 

Finllndiya ınüırt saıııbl' 
kundm şonra, .A • ~ ~ 
mahausa<la FinJand1Y c'I' 
caatım tetkike nıcınur -~1 

ütot"'" zere 13 azadan ın . ., . .il 
komisyon te§kil etrıJSttJ 11'1~ 

Uruguay, FraJ15't fO 
Bolivya, İrlanda. ?.f ı•~~ 1' 
V cnczucıta. Siaın, İSf ~il 
Kanada ve Çindeıl efdetl 
olan komisyon, cel• 
derhal toptanmııtır· ur 

Komite, tsvCÇ. '." ~ 
teklifi üzerine ve ıttiİ t>~ 
yı derhal muba~~ 
re.lı: Milletler c;eııujC tJif ~ 
sinin nezareti al~ ~t 
nkeratın.a. ~,,. ıc-"' 
ctmiyeceğini bu sı1?' .. 
dinnefe davet e:ın'~ 

Milletler eea»Ye d1S 
cliya ile muhasenıatt "'."J 

ıı•~ için Sovyet RU9Ya .. ,bOt 
bğı tc~bbülteıı sısu .;"f"" 
c:e çıkaağı c~~..ı•<· 
filiriclc bekl~~ 

Tahmine göre, r-
lbu teıcbbU.C Jcattl~ I"" ~ 
bir sükUt ile ~ .. :;ıt• ~ 
yahut ademi tene-P-
recektir. ;su iti t~ 
blc ettifi ~ 
Finlbdiya~ 
talepleri ailebi iı 
<lilmi~• 



-5?-
l\a tereddüt ediyordu: 
i t siz Yolu bilir misiniz? 
Yorum.. Siz 1914 de bu· 
~Irken ben de sizin kar-

~ Ben de b;ıra:ia harp 
doğrusu harbeder gö· 

~rnanlann 18 inci ihti-
bi USUnda idim. HattA ko

r Fra:ısız kurşu-ıile ya· 
'e ~k değil mi? 
~simize gelelim; bari· 
at V~r~niz. 
~ lcklıtı kabul etti: 

a. dediğiniz olsun. 
da alın. 
halde anlaştık değil mi? 

'ıalınanca koa~tuğ.ı n.ı işi· 
htınen yolu d.!!;• ı ecd< 
e alakadar o\maaan u· 

. Inız a • 
~ olur? sizi bırakm:ık.. 
~ a,ne Fram:ını i~aret 
'1ar cevap verdi: 

A. 
• • • 

tliııan bir koyun sürüsü 
toplanmış ola:ı b..ıl.Jtlan 
~ . Güneş doğmak üze· 

firari, köylerin yakıaın· 
:nıek için derenin garp 

it. . onnan yolwıdan aler· 
itih etmişlerdi. 

~~llnda gidiyordu. O za. 
~~ kimseye tesadüf et· 
1
• H~cMleri o'aıı Hökö· 

. ın tenha mmtakasına 
lıı.ereyJiler. 

'Ilı tlnniyct gelmişti. Arka· 
Yanına gclme.;ine razı 

Nakleden; l''etJU tiı.A.KDUJ 

Genç kız aUldı: 
- Benim için diŞinmeyin. 
Ormanın en sık bir yed~ dal· 

dılar. Biraz gittikten sonra hiçiıir 
yolwı ve hatta patikanın uğrağı 

olmıyan bir yerde Hayın durdu: 
- Burada duralım. Siz uyu· 

yun. llk nöbeti ben alıyor.ın yılz· 
başım. Sizi dört saat sonra U)'a.O

dınnm. 

Fransuazla Gayyar o kadar yor 
gun dü~"D{Şe:di ki yanya'1a 
yere uzanır uza.ını.:ız, t~ıliA~ıi ve 
bulundukları mevkii unutarak he· 
men uyuruverdiler. 
Güneş yük..ce.lmişti. Haym uyu. 

yanların ka:-şısınja otudJ. 0.1· 
lan uzwı uzadıya ve dalgın dal 
gın seyretti. Yırtılmış, kirlen'lli~ 
üst başlarına, yorgan ve sıynkhı 
içindeki yüzlerine rağm~n m'..ikem. 
mel bir çift teşkil ediyorlardı 
Hayır., iç= burl..ularak kendi ken 
disine soıdu: "Neden böyle?,, 

Bir erkekle bir l:a:iın hakkınjn 
çok defa "biribirlerine ne ka::iaı 
yaraşıyorlar!,. dcdı~iını.ı: çok o:ur 
Fakat bu kanaatimizi izalı ettl~i · 
miz pek nadirdir. Hayın· da dü. 
şüncelerini iz.ah edemiyo:du. 
Aralarında ne ge;mi9 ol:nalıydı 

kı geııç luz Gayyara "JO.J,, diye 
hıtap ediyordu? Muhatckak ki 
hisleri masumaneydi. Onbeş gün 
kadar Gayy•rın yanında çalış· 

mıştı, sevmesi için de ıbu klfi gel· 
mişu. lkisınin de kalblt!ri sei-oest 
ve ~tu. Bu on beş gün zarhn1a 
etraflarındaki herkes onlara bak 
tıkça biribirlerine ne kadar ya· 

Hindt!'ıltında dünyanın en esı.:ı ınsanları arıısında 

- 14 - Yazun: L. IJuıch 
3~ yılını vahşılcr ara"ında Re<:ırmış bir Alman <ıel"7•bt 

Bu kabilelerde kadınlar doğurma 
uzuvlarını fazla · yorduklarından 

kts.r kahrlar 
Mademki bir kadının karnı, ilu J tün cçmiyeli, itıkatlan. dinleri. 
kabilelerin itikaclrnca, kabilenin efsaneleri, a:letleri. kanunları. ve: 
ölmü~ ecdadının bir nevi öldükten 
fıOnra yaşadıldarı c~nnettir, b!r 
kadının krsır olma;r de:n::k kalııle 
adamlarının ruhları o kaclına gir· 
miyor demektir! 

Kabile adamlarının bir icadı· 

nın karnındaki c.ennete girmeme
leri ise el~tte iyi bir §~i' olı n ıı. 

Demek o k::dra cinlerin istiHi· 
sına uğramrştır ki kabilenin nıh· 
lan onwı karnına girmemi~lertlir! 
Onun için kısır kadın, kabile ölü· 
lerinin mehln dam3asını vurduk· 
lan bir kadın sayılır. 

Gariptir ki ka:lın kal>ileleri-1'.ie 
kısır olan kadınlara da tahmin e· 
dilec~ğinden çok fazla tesadüf c· 
dilrnekte.iir. 

Bunun hakiki sebebi meçhO\:;c· 
de kadının doğurma uzuvları,m 
fazla yorulması netic.esinde bu ha· 
lin gelmiş olma3ı pek muhtemel· 
dir. 

hasıl bütün varhğile altüst etmek 
l!zımgelir. 

Herhangi ast tabiatli bir erkek 
bu ihtilfili ba)armaya kalkışsa bi· 
le diğ:!r erkekler onu hiç merba 
met etmeden derhal öldürm~ sa· 
labiyet ve hakkını haiz bulunduk· 
ça bu ihtilalin vukua gelmesi ha· 
kikaten imkansız görünür. 

Fakat buna rağmen Art dedi~i. 
miz kabilelerin bu kadın hlkimi· 
yeti şeklinden erkek h~imi)'eti 
~tine geçrni~ olduklan da orta· 
dadır. 

Hiç şüphe yoktur ki bu tnkı· 
l!p, yeryüzündeki insan cemiyetle 
rinin ilk ve en kanlı ihtilfüi ol· 
muştur. 

Bunu bize isbat eden h~ll bazı 
erkek kabilelerinde doğan kıı ço· 
cuklarının öldürülmesi ananesi· 
dir. Demek oluyor ki yeryüzün:ie
k.i insan cemiyetlerinde bir ,,ı:a 
gelmiş, bütün kabilelere erkek ih· 
tilfili sirayet et'lliş ve bütün dün· 
yada kadınlar katı ve idam edil· 
mişlerdir. 

Sanat eserleri 
müstehcen olamaz 

Yazan: İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
.. Müstehcen,. kelimesi beni çok fiiller olmalıdır. 

sinirlendiren bir kelimedir. Günün Sanat eseri · sanat eseri olduk· 
birinde ben de mastehcen ne~riyat ça mustehccn olamaz; çünkü sa.. 
yapu diye mahkemeye verilmış· nat eseri ham tabiatin bir ideal 
tim. Mahke:nede "mü.otehc~n .. di· hesabına beşeri!eştirılmesi demek· 
ye iddia edilen Yeni Adam'da ba tir. Mevzu ıster çrplak, ıster ka· 
sılt hiklyenin müstehc...-n dcğ!l, palı, ıster ahlak. ıster ahlaksızlık 
a h l ! k r ve • içtimai bir olsun, bir sanat eseri olduğu içın 
hik!ye olduğunu ıdd.ia ettim. mutlaka ideall~tirllmi~tir, müs-
Müddeiumumi de beraatimi ıste. telle.en olamaz. Sanat eserleri ah
di. lllki bir kahramanlığı söylediği 

Bence bütün felaket "müsteh· zaman da, katil, nifak ve entrika· 
c.en,. kelimesinin te!lliisinden i· yı yasattığı zaman da g~ne s:1;;yal 
leri geliyor. Dikkat ediniz ki: biz bir mahiyet taşır. Ne ham gerçek, 
Türkler tarihin en es1d bir milleti ne aşağrhk duygularla alakasr ol· 
olduğumuz halde, kanunun suç mıyan bir şeydir. 
saydığı fiili anlatacak öz türkçe Öyleyse müstehcen mefhumu 
bir kelimemiz yoktur ve ne k:ıJır çıpla!dık mefhumunu değil, a,ağı· 
mutlu ki böyle bir kelime ana di· lık, başkalık, gayri insanilik, hak
limizde yoktur. "l\tüstehcen,. o!. sızlık, hürriyctiizlik, hamlık. bay
sa olsa ''gayri ahlfil<.i,, demek ola· vanlık mefuumlannm müradifi o· 
bilir. Nasıl ki kanun "müsteh· lur. 
oen,,i nasın it ve haya hislerini Bir sanat eserinin müstehc.en o· 
rencide eden şeydir,, diye tarif e- labilmesi için kendinden vazgeç. 
diyor. Şu halde n!lsrn ar ve hayft mesi, güzellik ve ideallikten iba· 
hislerini rencide eden şeyleri bi. ret olan öz tabiatini kaybetmesi 
lirsek "müstehc.en.,i de anlarru~ ve soysuzlaşması l~ımdır. Sanat 
oluruz. eseri • sanat eseri kaldıkça • her 

Bizim mevzuumuz sanat eı:eri mahiyeti göstermiyeceği için, her 
olduğu.-ıa göre düşünelim: nAsın tarafı ve blltün vücudu anaian 
Ar ve haya his!enni rencide eden doğma çıplak olan erkek ve kadın 
'33.nat eserleri hangileridir. l~te hey1celleri Avruparun her şehrin.. 
size topyekun bir cevap: hiçbiri!.. öe rokaklarda teşhir edilmektedir. 
Sanat eseri ahllktan bahsettiği IGtaplar hakkında da ayni hü.. 
zaman da, ahla.ksızhktan bahsetti· küm ... . 

Yorgunluktan bitap raştıldarını söylemiş ola~arJı. 
\ı Gözlerinin etrafın;la Hayın bir gece Sen KorentenJc 
~it et',ha5ıl olmuştu. To- 1 böyle düşünmü~tü; bunu bizzat 
~,.!akat g'.hlerinde ken· kendileri neden farketmemiş ol· 

oqqı edilmesini istemi- sunlardı? 

Kadın ka">ilelerinin hu garip 
kunıluşları:ıı, garip !dct!erini ve 
bilhassa erkeklerin ka:imhr elin· 
de Adeta feci bir e3<lret hay atı ya· 
şadıklarınr yakından gördükten 
sonra dünya yüzünde ilk en müt· 
hiş inkılabın ne olduğu ve ne 
olabileceği pek güzel anlaşılabili· 

yor. 

Bu inkılap, yahut daha doğru 
tabirle, ilk içtimat ihtilal hiç şüp 
he yok bu kadın cemiyetlerinin 
birdenbire erkek cemiyetleri ha· 
line dönmesi olmuştur. Erkekler 
uzun asırlar acaba bu kadın esa· 
reti altından nasıl kurtulabilmiş
ler? Bu cldıien çok d~nG1ece.l\ 
1>ir meseledir. 

Bu ihtilfil, ,nphesiz, asla bir
denbire olmamıştır. Zira ihtilllci 
erkeklerin faaliyetine im.ldn bı · 
rakmıyan diğer erkekler her yer· 
de bu ihtilA.li kolayca bastırmış· 
lardır. 

ği zaman da "müstcht.!n . değil· f Öyleyse kanun adamı için hem 
dir. Çünkü sanat eseri • ~g.:r ger- 1 nazari hem de ameli mahiyette 
çekten sanat cı:eri ise • ar ve haya· kalacak olan düstür şu olacaktır: 
yı rencide edecek bir varlık taşı· bir mevzuun müstehcen olup ol· 
yamaz. madığını değil, sanat eseri olup 

Sanat eserinin gayesi, kabaca olmadığını araştırmak ve güçlüğe 
•'güzellik,, diye anlattığımız este. uğrandığı zaman da seçilecek vu· 
tik heyecandan ba~a bir şey de· kuf ehlini, jüriyi ahlakçılar ve 
ğildir. Sanat eseri gQ.zel kadını hukul·çular arasından değil. ar. 
tasvir ettiği zaman da, çirkin ka· tistler, estetler ve estetikçiler ara· 
dmı tasvil ettiği zaman da, aynı sıralan seçmek. 

bir ifade okwıuyordu. Alsaslı mahzunane başını sal. 
~du: ladı. Fransuazla Gayyar biri~-

Bu ihtil!l de. şüphesiz. yava., 
yavaş, evv~la gizlı bir mezhep ha 
linde baş'ayara'c, ""nra sonra a 
lentleşerek ve harple muvaffati 
olmuştur. 

. · Tayyare sahası ne- ceklerdi, bu mukadderdi.. 

~~P verdi: 
11onıetre ötede.-

./:_ ~leden sonra gide. 

'~ kadar ormanda 
latirabat etleriz. 

iL..:- bir teY bulmağa te
ıı.~ nıiyiz? 

ha! Bu geoe Fransaya 
..._iınktnı varken işi teh· 
~meliyiz. Geceye 
l' tnizi kimseye belli et· 

~l 'Yfare yarından sonra 
~t olsa be'l aç kab11~a 
akat bilmem ki Fran. 

~------
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tt h • 5 - uçilucü Seliıu • 
ı, ~ı: CE.v ~uııcıu naıık 
~ ..._ uhayyer sün bült: ı;az 
1 ...._ Okuyan: .Mefharet 

l Arif Hey • Saba şur-
' s:ıestine conlıır dayıııı. 
)

1 
ha ıurkı: (Huynll yn. 

· 3 - A 'f B K · (~ rı ey - nrcı. 
1( nlümün hayil uıuııııı.. 

'~ •rcı~ar ,arkı: (Pına • (:es • ılı.ıd urur) . 19,50 
le lııu-satımıo ı.ukukJ 

~~!lıllıt), 20,5 Tilrk Mil • 
• ur r 
~ ~lllı aslından müntehlp 

~~ lira Radyosu kilme 
q ~:eu. ldnre eden: Mesut 
\ııı llser takdimi: Halil 

eıı, 21,15 Müzik: (Rad
• J - Şef: Dr. E. Fraeıo. 
~Q~ S. linch: !ı inci ıs an. 
sertosu (Re maıör), 
t.~ltaı lıı: Birinci senfoni • 
ı.,~,' S - M. MussorssJt 1

• 

'>•tı bir ıece. 22 Memlr 
.ıı; •Jans haberleri, zı • 

~~ h•HAt, kamblyo.nu 
h~ ~~iYat). 22,20 Serhesi 
b .~:tlJc (Opera aryalan 
. "40 ,/'c CCazband • PJ.>. 

lruıkJ Pl'Olrut ,. 

Etrafında orman yavaş yava~ 

uyanıyordu. Gayyar ise sırtilstr 

yaLQUş, herhalde l'\l~ a 6"· ınc::~h:y· 
di. Anlaşılmaz bırkaç n~ nual. 
dandı ve vaziyetini d~ştir.ii. 
Fransuaza döndü ve ya'l tarafına 
baktı. Birlbirlerine te;nas e.i::ce· 
sine yaklaşmışWar. 

Genç kız içini çekti ve o da rü· 
ya.sınai bir §eyler mmldan1ı 
Sustu, yeniden anlaşllmaı biı 
şeyler söyledi. Tekrar içini Qekti 
soluk solu~a idi, ı tLiı ap çeıfr 

yordu. 
Jştc bu sırada, dünyanın en fe

ci işkencesine maruz Iralan Hay· 
mm gözleri önünde §.1 sa:me ~re. 
yan etti: 

Olü gibi bir uykuya dalmış, fa· 
kat tahteşşuurlanle bıribirlerini 

çağıran bu iki genç kuca! ••• ..ı~a 
geldiler. Bwıwı için genç kızın 

Gayyara doğru dönmesi kafi gel· 
di. 

Fransuaz başını Gayyann omu. 
zuna dayadı. Sıktı. Yanak yanağa 
kaldılar. Ge~ kızın nefes alışları 
tabiileşti, sakin ve rahat bir uyku· 
ya daldı. 

Haym kaçtı. 
(Dnamı var) 

Zira erkeğin hayatında en ziya· 
de tesiri altında kalmaktan kur
tulamıyacağı şeyin kadın oldu~ı 
muhakkaktır. 

J,te kadın kabilesi meydanda. 
Burada ka:im h!~imiyeti m'.lka:i· 
des bir hale konulnıuJ. İtikatlar 
ananeler, adetlerle bu blMmiyet 
öyle tahkim edtlmis ld biçare. 
erkeklerin b'J zindr zi:1cir ü;tüne 
vurulmuş boyunduruktan kendile
rini silkip kurtarabilmelerine im. 
kan yoktur. 

Esasen erkekler bu hale, yani 
kadmm hAkimiyetine, dünya yü.. 
::..uıJc asıl o.i.lıı.Lla 1.Umatniie a· 
h~şlar. Hayatı, böylece kendile 
ri için bir kadın esareti olarak 
görmeyi taıbii addetm~kte:iirler. 

Hatt.A bwıda büyük farklar, ıs· 

tıraplar ve heyecanlar da bulmak. 
tadırlar. 

Nitekim Okyanusya ve Mel!· 
nezya adalannda da en iptidai 
vahşiler arasında gizli ın~lıep ve 
cemiyetler gördüm ki bun\arın 
müşterek cihetleri bu gizli mezhep 
tere asla kadın kabul edilmeyili· 
dir. 

Gizli mezheplere umumiyetle 
kadın kabul edilmemesi ananesi. 
insanlar arasmd.ı ilk guU mezhc. 
bi ve gizli Cl'lTIİ)"et.İ ya\n11. erk~k· 
lerin vücuda getinniş olmaların· 
dan ileri geldiğine asla ~üphe yok· 
tur. 

Erk~i dünya yüzünde en tabii 
olan ve tabit old:.ığu için gayet 
güç saı-srlabilen kadın e5aretindeı 
kurtaran, yan! ilk erkek ihtilfü,.. 

meydana getirenlerin de şu lli:ı 
kabilesinde gördüğümüz (turr 
erkekler) olması çok muhtemeldir 

Kadrn esaretinin en büyük dar. 

besini yiyen bu ölüme mahkQrr 
,.e kadın kabilelerinden kovulmu .. 
erkeklerin ölesiye bir k.inle ilk ihti 
lalcileri teşkil etmiş olmaları çok 
akla yakındır. 

sanat eseri ahlAkı>rzlığı tas\'ir et· -------

tiii zaman da, ahlftkhlığı tasvır -·-ı· 
ettilU zaman da gayesi sanat tek. f • • ~"W · 
niği vasıtasiyle uyandırılan este- · ~ ·""" ~"'?-~ -= 

tik heyecandır. Gayesi ahlaki Kız mel{teplerinin vo· 
mevzular, mcselA adam öldür- leybol maçlan 
mek, ~.usa.t~~ e~ek, küf· başlıyor 
retmek fııllen mJsteh.:en,, ola. İstanbul mıııırif müdürlüğil apor 
bilmek için sanat değerlerin}len bürosu tarafından kız talebl'l,r •· 
mahrum, insanlık idealinden so- rn'lındn lerUp edilen voleybol mu· 
yulınuş barbar bir ha1Je ya;>ılmış s:ıbnkal nna ;) • .ınndan itibaren Ca· 

' padnki Kız Mııollim mektebinin 
htanbul asliye r: ınc:ı hukuk jimn:ıstik s:ılonunda b:ışl:ınacaktır. 

mnhkemcsinrlen: Bu milnasebrlle yarın sant 13,30 
Da\•acı So.matyn izci Türı.. soko '. rl:ı ynpılııcak ınnsnbakalnr şunlar

~5 No. cia oturan Nazire tarnfındıı:ı ılır: 
kor.ası ik:ımetgfthı met"h<ıl Abdul· lnonü · hluııbul kız lisesi, Arna-
lah .Feyzı all';rhine ikıııne eylediiji nıtköy • Fındıldı, Cumhuriyet • 
ihtar rl ıı ı·•ı nllidd • 1 n gıy.ı· Çomlıc:ı liselerinin yapacakları 
hında ~ Thlnn mubakt 'li ıo;onun· maçlardır. 

seçen 
knrı"ını ıcrkr!ilp ~itliği ,.c h1r dah:ı senenin şampiyon takımlle yapıca· 
, v· ıt ö ıınNI: ı ıısııl •ıı abil ol· il• ıiı, ıbaknnın huyli enlcresnn o-
ltı~ıınJan T. K. M. nuı 132 iııcl 1.ıcaJı tahmin edilmektedir. 
ma-dde,ı mıırihlnre hir ıı:v lrinrlf' Çezl\ verilen ~porcular 
evire dönmr~•n(' d:ıir vrriten 29·6· P..eden Terbiyesi İstanbul 
938 tarihli i" nbi lıüknıün müdd:ı· böl ..... esi fııtbol n1anlığmdan: 
Jeyhln ik11metıtllhının meçlıöliyeti· Asamda adlan, sowı.dlan bal. 
ne binaen on lx·~ gıln miiddelle ilü- ge sicil sayıları ve klüpleri ya. 
nen tcbli~lnc knror verilerek gıra· ıı:ılı iclmanrılara icıtirak etf'tJrlı>rf 
lıl hüluoiln tnsdikll hlr ~ureli tebliğ 1 ~üs~b:ıknlarda~i ımlharı:>ket.le. 
yerine ııetmek ilzere m:ılıkl!me t.li· rındcn dolavt hı:ı:ıı lnrnınıt ''R7.th 
vanh:ıne~lne talik olundllJu iJAn o· müddetler için Beden Terbiyesi 

da: Müddaleyhlu on dorl sene evvel Bllhass.ı lnönü lisesinin 

lunıır. P'l'ne1 dir<>ktnrliii'Fiince mllflaha.. 
-----------------:-:::-:-:::-:-:::-:-::-:--:------:-:-:-------------------------- ka bovkotu ~ezası vı>rilmiştir. 

[::::~:::~:::~::~~:::::ı ~~r:&J;~~r.r~1i:i~ 

Binaenaleyh ta ilk insanlardan 
beri kadın hakimiyeti altında ya· 
şarnış olan bu kabilelerde erkeği 
hürriyetine kavuştunnak için bü· 

p ~ rogram Altınordu klUbUnden: 1750 
Sinemada nezaket hissi ve "etraftakiler Muhlis Göker 8.12.939 tarihin. 

ne derler?,. dü~ilncesile alınması mecbur! .den itibaren iki av. 
olan programlara pek sinirlenir. Geçen ak- Davutpa.şa klUbUnden 429 
§Clm sinemada kendisine program uzatan Nurettin Cayıroğlu 8.12.939 ta. 
kadına sordu: rihinden itibaren bir buçuk ay. 

Kale klübünden: 2098 Şava~ 
- Kaç kuruş bu? Veziryan 8.12.939 tarihinden 

- Komdıuı ıa:.O yapmalı ~ 
1er mi &nyo:-snıı? 

Kadın dolambaçlı bir cevap vermek iste- bir buçuk ay. 
di: · Kale klübiinden: 2090 Ohan. 

- Bıze dokw kuruştan veriyorlar. ne.~ Dökm"ci 8.12.939 iki ay 
Fener Yılmaz klilbünden - Hayır &nno; da)'DIU gönıdi 

ğiim Y<'rl arıyorum. 

Gördünü7. mü ?, 
Dtr,.~ör - Nto' ~ ~mı•a nm mr 'stl

yorsunuz? Ben· iyi din,c Jel' kanlı .. B< 11 bu 
mücsscaed: Uç se .. e ıı.: ... Jeti1.: pclı. c:Uz'i bir 
maaııa çalı1trm. Fakat bak timdi patro
num. .• 

Memur - Gardflmiz mii? Milltlhda:ıle· 
rlno baklan olaa parayı ftrı:De)'en patroaı 

ınnkiinl kaybetmeio mahkftmd"!'f. 

Programı iade etti: 2141 Celi'll T{araağaç 8.12.039 ür 
- Yazık! sizi kaı irrmışlarl Y.ab.küm - Dftlbe ouu bir ay. 

Avukat Here ıJs nr mrf Al tntu~ kliibünden: 1061 
H"'~m m!Znuna .,0_rduı İhsan Kilerman 8-12-939 iki ay. 

ATtl'Tltı it kW'h1l:-r:ı"n • 1120 
- MUda a:orıu kiı. ilave edeeek bir ~ - Fra.naız ka.rlk&ttirti - Salt Suna 8.12.939 iki ay . 

yiniz vu mı? Esba'bı u.uhaifefe cöeterly« 
musunuz? 

Mamun atrtdr: 
- Tabii .. Avukatı""!Uft cençllk vı tee" 

rübuidiğiniA eabab: :nuhaffclc olarak na. 
nn itiha!"3 almmumt ori~e f!dtyorum. 

Soförlere vecize ! 

Bu (!iin71..da be1 dakika geç kalmak, ~

v:a dlin;aya Jlrmi otuz ıme.ewel gitmek
ten elbette hıyttlrdn. 

Boksta ltalyanlar galin 
~omaaa A1mnn ve ltalyan 

boks ekipl,,ri arasmda yapıltit 
boks maçla..'lnda, İtalyan ek·~· 
müsa.bakala.n 6 ya karşı ır ia 
ka.zanmrştrr. 



ftA BE R- :A~ Poatuı 

L 
Daima Hakikati Söyler ve Dai.na Rekor Iiıraı· 

Dün çekilen Mi L L i P 1 YAN G O ikinci keşidesinin en büyük ikramiyesi olan 

YI NE • 

TEKKOLLU CEMAL KAZANDI . . 
ve hem dt. 1/5 bilet hamillerine kazandırdı. 

Sayın Müşterilerimize ·: 
Ayazai?ada Süvari Binicilik Mektebinde muallim Erkanıharp Yüzbaşısı 
ve Y eşilköyde polis memuru hay Rifat 21820 No. 115 biletle yarımşar 
tam para olarak 

Bay SALAHADDiN 
parçalarile her birisi 

O .NAR BiN LiRA ALDILRADansı hepinizin başına 
................................................................................... ~ ................................... ... 

Diğ·er büyük ikramiyeler olan 25.000 - 15.000 - 12.000 - 10.000 lira kazanan ta
lihli müşterilerimizin isim ve fotoğrafları 

L 'i 3işesinde asıhdır 
Liitfen ne kadar zahmebe büyük ikramiye kazanan biletleri kendi gözlerinizle görünüz. 

Geçen sene Yılbaşı Piyangosunda: 
500.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 Liranın 

1 1 

hepsini birden yine TEKKOLLU CEMAL'in 
1 uğurlu eli vermiş idi 
----------------------------~-----------------------· 

' f~1 
100.000 Ur.AYI I\:AZAXAX POUS TIAY Jtl t'. 
• paraları ~antaya doldurduktan ı;;onrn Tf:J\. J{OJJı 

CE~IALLE Y~~X YAXA 

EN BCVCK 
• E 

iKRAMiYESi 

• 
_J E 
600.()00 

Vılbaşı bBOetıerı bitmeden acele edlırillz. Son · günDer- kaıDmayen L~ 
Taşra •lparislcrl tok seri \·e mwıta:r.amdır. Kısa a<lres (İ'ltanbul TEK KOLLU CE:\IAL) ÇOK 

Adres: Eminönü Tramny caddesi !'\"o. 27 • Telefon: 210!>3 :rEK KOLLU CE:\IAL Gi~I sahİbi 
DiKKAT: TEK KOLLU CEMAL'in hiçbir yerde 5ubeı.i yoktur. 

iPE!\ 

lı/EJ.EK 

S.WAY 
S()AfER 
TM\SIM 

LALE 

İstanbul Asliye Allıncı 
hakimliğinden: 

Davacı Fatih Kirmasti mahalle~i 
: I.orcl - Hardi Hovar. Meydan 'ok:ık 4:i sayılı evde oturan 
ılalıkla <tüıkçe) . , ı.utri;re tararından kocası Fatih 

,.e Ş:ırli Şan caniler J{irına~ıi mahalle~i Meydan sokak 
pe~inde 1 45 s:ıyılı e,·de ik:ımct etmekte ihn 

: Hononulu 1 halen iknmel~fıhı meçhül :\'iyazi a-

: A.şkın z:ıreri 1 Jcylıinc ikame eylediği boşanma da-
: \arının kadınları i vasın ın müddeialeyhin gıyabın<la 
: t'ç Alıb:ıb Çavuşlar icra kılınan muhakemesi ı;onunda 

Paslırmacıy:ın ve şü_ müddeil'lleyhin karısına ve çocuk· 
rcldisı farına hakın:ıına'iı yiiıiiııden orala

: Yaşamak zevktir 
rınd:ı müşterek hayatın çekilıne1 

: Güzel esire 

Emekli Malül ' Gazi Subaylardan Clı~~IAL GCYEN 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
l\!evralji, kırıklık ve bütün ;ı.i!rılarınızı .~~~ 

ifüff* keser. icabında ıtünde 3 ka Fi! alınab1 

S tK~Rl'A 
Al.l\AZAH 
1'11.nlZ 
ŞIK 

bir hale gelmesini mucip olacak 
: Frnnkeştııynın oğlu derecede şlddelli geçimsizliğin su· 1 

: Bildirınc ·,lir. buluna binaen tarafların boşanma· 
: l'ykusıız geceler ve l:ırına ' 'C çocul.:I:ırı olup d:ı,·acı EKZAMiN

1 lstanbul P. T· T. Müdürlüğündett: e~ 
ı-siltıı1, t 

Büvükçekmece P. T. T. Merkez bina~ı tamiratı açık c 13. 1 

ASUI 

Ş.4.llK 

TAS 

FEIU!I 

lJ/U.I 

TUIUN 

JJIJ. "· 

AZ.il\ 

Ne,·york h:ıydıılları 
: Cç Ahbab Çavu~lar o_ 

pcr:ıda {liirkı;e) Ye 

K:ıılın lic:ıreti 

: .Sih e~ ş fcdaiJeri 
Wirk~·e) ve Şen yu 
murc:ık 

Kadınlar hapishanesi 
ve Kıısırga 

İstanbul 
: İlk u~:rnı, ve Kurşun 
yn~muru 

: Giinarkfır melek ve 
.'\rizona · .. planı 

: Aşk "' şöhret ,.e Da~ 
l.ahr:ımıınla,rı 

: Dii'lın:ın nı:ı~kesi al. 
tında ,.e Bekoz kralı 

: Zcynelıirıı ,.e (;ürün. 
ıniyen ra~u"i 

Al.l~~l/J.l/l : ı;iin:ılık.ir Melek 
Arizona kııpl:ını 

CJ;JtfJEl.1- : ~mi ılon~öz. ve ilk 
7',\Ş uyanı~ 

SUAT P. 

şı:.v 

GCm;ı, 

]/Af,P. 
Sl'Wffl'A 

Beşih.taş 
: 3 :ıhhnh ç:ı\'ttşlar hey-

ıllıll:ır ıırasıı1ılıı (liirk. 
~·c 'r. Slaıl il.ihl:ı rı 

Ilursıı senfonisi (Türk 
filmi}, Çeteler karşı 

kar~ı) a \'e GfmahkAr 
kı7.l:ır. 

: ~ ••ncu lıalayı 

Şeref ~ umrııı\ıı 

Kadıköy 
: P:1ıerliyen o:r.ııiııiın 

: Ciiln:ı1 ~ııll:ın (liirk· 
çc), Olıım ıHiııeıneci. 

ve Ko' boy kızlar. 

Üsküdar 
: Sü, ~) ş rt·ılallcri 

(türkçe) 

neı.dinde Jııılıındukları nııl:ışılan 
Semih ve Semiha ve Selma ile Se· 
!:iminin velayellerinin anaları ta
rafından kııllanılın:ısına ıl:ıir ,·eri· 
len !H Hl3!) tarih ,.e 939·2!1 Xo. lı 

gıyııhl hüküm müddealeyhin ika· 
ınelgfıhının meçhüliyeline binaen 
tebliğ yerine geçmek üzere onheş 
gün ınüddellc mahkeme dh·anh:ıne· 
sinde a~ılı tululınasııın kar:ır ,·eri
lerek talik eılilrliği ilan olunur. 

NECATt PAKŞl 
Dit Doktoru 

Pazardan maada hergiin "ıı:ıl 
!)ıl:ın ak~arn 18,30 za katlar hav 
lalarını kabul ,.e ted:wi eılrr 

Adres: Gahıla Tünel nıeyıl:ını ~ 

Ter'inne cııdclc~i h:ı~ınıla it:! it 
:\o. lı mııııyrnl'hllıtl'. r 

şı:ııın TiYATROSU 

nu akşam 20,30 d:ı 

Tepelıa,ı 

kısmı 

Dram 

1' E L I' ,\ Z E 

--o--
r ··. Sadi Tek Tiy:ırosu 

" 

12 Birincikiuııın 

s:ılı ak~aını Kadı. 
köy llıil eılc 

K \R\IA KARl~lK 

, 
-0-

11.\1.K Ol'EllETI 

Bıı akşam !l ıl:ı 

Zozo Dalıııa~la 

PIP/ÇA 

EKZEMANl:N İLACIDIR 
l'ara ,.~ çıba.nlarda kullarulır. Her eczanede kotusu 50 kuruştur. ........................................... 

Nafıa Vekaletinden: 
!l-11 · 939 cumartesi giinii saat 11 de y:ıpıl:ıcağı ilan edilıııiş oluıı 10 

ıtılel yol si1indirinin pa7.arlığı görülen lüzum iiıerine aşağıdaki şartlar 

ı.laire~inde 20·12·939 çnr~aınlıa saat 11 c talik cdilr11i5tir. Pazarlık Anka· 
rada ~:ıfıa vekAteli biıı:ısı içinde ın:ılzeme miidürliiğü oda-;ında topla
nan malzeme ehiltme komi~yoııunıla yapılacaktır. lstanhulda gümrük
lii Ye montajlı oJıırak tamamen buharlı yahut tamamen mazotlu veyahut 
kı~nıeıı huhnrlı kısmen ınazotlıı olar:ık teslim ~artilc mıılıaınıncn bedeli 
ahit ve ycıleklerile her:ılıer lHLlı:ırlı silln<Iirin beheri S:iOO ve gene al:"ıt 

ve yeclcklerltc beraber mazotlu ~ilindirin beheri 8250 lira olup tabit o· 
lan sevk yollarının bilfıharc göriilecek liizum iizerine ıleğiştirilmesinden 
miilrnllit nıaHar farkları Yeklılt•lr aittir. 

Eksiltme şnrlnanıesi ve tcferrüatı 425 kuru~ bedelle malzeme nıii· 
ıliirliif,iiinden alın:ıbilir. 

l\IU\·akkat teminat: 
isteklilerin buh:ırlı veya mazotlu olarak teklir edeceği silinılirlerin 

lıılnr bedeline naınr:ın 2 HJO :\o. it kanunun 16 ıncı ııı:ıdı.lcsine göre ola· 
caktır. 

lsteklikrin muvakkat teminat ve şnrlnaıne~inılc yazılı Ye~:ıik ile 
birlikle aynı giin saat 11 de mezkur komi-;yoııd:ı hazır lrntunmaları 
lrızımdır. (6341) (102ii) 

.,, . . . . -- . . . -t 
o 

Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve kırık

lıklardan koruyacak ilaçtır. 
... . \ . -· . 1 

nulmu,İur. Ek,.iltme 27-1:?-!139 çıırş:ımha siiııü sant 15 dC 11pc'~ 
ne hi na!';ı birinci katta P. T. 'I'. Miiıliirliiğii odasındn ıoplıı 

1
4 

satım komi~yoııunda y:ıpılacaktır. . 1oz 11r~,ı 
Keşif bedeli (1350) lira (27) kuruş ınu\'akkat temınııt 11,.,~ . • • • - k. ,.e ıtl rl~~ 
T:ıliplcrin olbabt:ıkı keşır Ye ş:ırtnnnıesını gormc -diİ 

.. 1 .. 1 ' I kiır nııı ,P minatl:ırını y:ıtırınak uzere ç:ı ışilHı gıın erınr e mez. ır ıs 

k:ılem Icvnrnn kı~mına ek'liltme gün ve santinde de en aı b 11trıı'şr 
(1000} liralık !ııı. işe benzer iş y:ı~t~riın~ dair _iclarelcrin~e~toı' ~ 
i!ıı vesikalara ı~tın:ıden fst:ınbııl vıl.ıyetıne murac:;ınlln ck~dll(l s' 
den 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaı:ct cıot4 
ve mııv:ıkk:ıt temin:ıt nrnkbuzile komi1;yona mütııc:ı:ıtl:ırt• 

----.,.-------

1 ıstanbul BelediJesı ilanla~ 
llk 

teminat 
105,00 

43,1i0 

:Muhammen 
bedeli 

HOU,00 

580,00 

tilııı 
ı rı rt ı;ııt 

Beyoğlu ınıntaknrnuln Trcıuar 11 ~ 
- i . ırııuın ..,,s 

kııll:ınılıııak uzere ted:ır kıne 0ıırıı·· _,ı 
''000 ~l '> ,.ımcnto karonun s:ııırt pıt'ı' ,, 
• • - · ~ - ];il pw 
Haseki lıasıaıırsiııde müstahclcrıı •ı9 ı~ 
cı ve hademeler icin yaptırılacak " 
ka~ket elbise. 

111 
hıet 

ilk teminat ınikt:ırlarile tahmin bcılellcri yukard:ı ya~ıı gıı~, 
anı :ıçık rksillnıeye koııulm115ı11r. ihale 13·12·939 ç:ırş:ıııı ,.c ,ıııtc 
1 t te cl :ıiın i cnciiıneıııle yapıhıcııktır. Ş:ırtnaınelcr ı:ıhıl ,·c ~·il ıtlıf 
ıniidiirlüHüııde ı::öriilelıilir. Taliplerin ilk teminat ınnkhıtt ıııı:ır1• 

. - - ıı d . • - d butunn lnrile ıh:ılc gunu muayyen ~:ıa e aınıı cııcumen c 

~ 
Rurlın11i11t! Sullı lful:ul: Malıl:emr.si11ı/e.11: 11,1 1irı1e ~ 
Burlıaniyenin Kar:ııığaç köyünden eskici Hal il k:ırı~ı ııeri 

hı Mel ınr-t tar:ırınrl:ın Yirmi ~eııeılC'n rıızl::ı hir zıımııncl 9"1c ı-·11" 
- • w k ·· ii ıı < ıır 

7.R ve fa<öıla~ız tıı~ıırnırıarınıl:ı huluııılullıı Karaa~:ıc 0 l .... ,ol V: 
Hamit oğlu Bahtiyar, solu S:ılv:ın oğlu :\hı~t:ırıı zeH'l·~i, ,,ııil :;rı.tı11 , 

<lut ar~:ı ile Karaa~a~ köyiinün yanık yer ııteYkiinılc kain ~;·r. ,.~ 
Jla sıı.ıı kızı IJııtire ve garhen Pelit kö~ tn ılil~iz karısı Hıt1r ıtıılt 1

11 
len Komolili llas:ın, cenııhcn 13ıırlıaııiyeli Ömer o~lu AbC u ıc<' 
dul 100 lira kıymetli 15 ıığaç zeytinliğin namlarına tnpıtY"d:ı 111 

ve ılııva edilıni' o!<luğıındıın me.ıkı)r yerlerde h::ık htdi 3 ~'~rt1C:ı' 1 

' Jıırın 28·12·939 dan e\'\'cl Bıırh:ınh~e sıılh lıfıkimli~irle nııı 
y:ı kcndil~rini ltımsiltın !Jir'veldl gönd

0

ermeleri iliın oıunıır. 


