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ihtik8rla müessir 
mücadele ıazır1ı ! 

Simdiye kadar alınan tedbirlerin müessir olmadığına en büyük delil 
ihtikarın azalmak şöyle aursun bilakis genişlemekte bulunmasıdır 

kar işinde 
kın vazifesi 
: HASAN KUMÇA11 

t, lhtlklra kartı mUea • 
lela ciddi tedbirler alıyor. Bir 

....._ lhtlklr su~u için dere • 

.~ eezalar kabul eden bir 
ilazn.Janıyor; diğer taraftan 

'lhtlkir menuu teşkil e
~eJerfn hariçten tedariki· 

fiaftıracak yollar temin e-
: İcap edene şu 'eya bu 

ctlmrük resmini hafiflet. 
hlaat mllU bankaların kav. 

en istifade etmek gibi. 

olarak bllkümeUn bu teldi

' tedbirleri memnuniyetle 
Ol'Qz. 

t tunu da unutmıy&lmı ki 
brp tabiri Ue ifade etti· 

e altval ve tenlt lçhı
..._,ıu.tlerlne '-lh olan 
er kola1 kola1 sll&ldan. 
etmezler; ı~ıteld tec. 

bunu göstermlıtlr. 
için lbtlklra kartı mUca -

iM.de de,·Iete alt işler oldu
dofrqctan doiruJ& halka a
\'2ffeler \"Udır: Biz bu n. 1 
~ete yardan" sözü 

edeblllrfz. 

Bir bakkalda rı~at eUketierl (ueusea raallar ön tarafta, daha 
pahalı olanlar arkaya gelmek üzere yerleottrllmiıtir.) 

Erzak fiyatlarında da 
ihtikar arttı 

Kuru sebzelerde fiyat yükaelifi bir mislini bu
luyor, sabun fiyatları 3-4 kurut, beyaz peynir 
tenekede 230 kuru§ yükseldi. 15 kuruıluk maka

ralar 50-60 kuruta sablıyor 

Pastırma tüccarı makara., kumal 
tüccarı kağıt topluyor 

Dün tenzilat yapmağa karar veren 

Manifaturacılar 
<<tenzilat muvak
kattır» diyorlar hüktmıete nuıl yardon e. 

!' İhtiklr kanununun tatbl • 
kotaylaıttırmakla, lhtlkir 
11 ieşkll eden maddeleri 
~ için tebactlm gÖ8ter-

İstanbul piyasasında ihtiıklr J Son günleı1de balkın havayici 
şebekelerinin korkunç faaliyeti zaruriyeıiınden olan erzak fiyat· 
gittikçe artıyor. Bunların el at- lan üzerinde ehemmiyetli yük 

(De,·unı 4 llneüde> madığı madde kalmamıı pbidir. selmeler olmu§tur. 

~ Kıtm en fazla rağbet bulan ve 

• Y, IAiflJ!+ fl/!J bilbnsa batkın fakir kıammm 

i Estonya bir İngiliz 
l'ı vapuru batırıldı 

' 13 (A.A.) - Eıtorria adındaki Estonya bayrağını hamıl 
lt- il §imdiyıe kadar malumat alınamamış idi. Şimdi bu v:ıpunm 
.~ harp gemiıi tarafından tevkif edilerek Memele götÜt'Ül
~lduğu iıtihbar edilmittir . 
'ttı. •'{turda 110 Polonyalı bulunmaktaydı. 
tçhuı bir tahtelbahir tarafından batırılmış olan Kassari a. 

baıhca yemeğini tqkil eden kuru 
faıulye fiyattan bir miıli arttı· 

nlmif, boros fasulym dokuz 
buçuk kuruıtan 1 7 ,5 kurup, 
Trabzon fasulyesi 17 kuruıtan 
26 kuru1a çıkmııtır. 

Mercimek 14 ten 18 • 20 ku. 

~Ufa, nohut 12 den 20 kurup .. 
pirinç 26 dan 37 kuruıa çıkımı

. tır • 
· Sabun fiyatlatmr.la da üç dört 
kuruı zam vardır. En idi kalite 

(Devamı 4 ii11cüde) 

••••••••••••••••• 

Muhtekir leri 
bize 

bildiriniz ! 
İhtiUrla mücadele komisyonu 

taawyelle bulunadursun muhtekir
ler aradan bu !.adar zaman geçmiş 
olmasına raAmen elAn müessir ve 
cezri lıır tedoır alınmamış olmasın
dan ıstifade ıle ihtiklra devam e· 
dıyorlar. Avrupadan ıelsin gelme
sin hemen hemen her madde üze. 
rinde bariz ve aşiklr bir surette 
ihlıklr vardır. !)imdiye kadar alı· 

nan tedbirler kalay gibi birinci 
plAnda olmıyan maddeler satan bir 
iki dükkanın muvakkaten kapatıl· 
masından ıre neler yapılması lAzım· 
geldiğine dair uzun müzakereler 
yapılmasında~ ibaret kalmıştır. 

Bu ıraziyetin böyle devamı ve 
muhtekirlerin hük6met otoriteslle 
alay edercesine geniş mikyasta hal· 
kı soyması tecviz edilemiyeceline 
göre hükumetin yakında çok şiddet· 
li kararlar ,·ermeAe mecbur kala· 
cağını tabii görüyor ve bunu ef· 
karıumumiye ile beraber bekllyo. 
ruz. 811 arada ihliklrla milcadele 
faaliyetini kolaylaftırmak, bu itle 
tavzif edilecek makamlarla halkın 
teşrikimesai etmesini mümkün kıl

mak üzere okuyucularımızın alış 

verjş esnasında karşılaşacakları 

ihtiL:Ar vakalarını bize birkaç satır
la bildirmelerini rica ediyoruz. 
"Pul parası bizden., ihtiL:Arla mü
cadele komisyonuna vcrecdimiı 
bu mektuplarda gönderenle muhte· 
kirin sarih isim ve adreslerinin bu
lunması IAzımdır. 

Vatandaşlar! Muhtekirleri ihbar 
ediniz, ihlikArla mücadele yolunda 
bu birinci derecede müenir oll
caktır. 

Millt Şef 
Erzurum yolunda 
Sıvasta otomobille bir 

gezinti yapblar 
Kayseri, 12 (A.A.) - Cum. 

hurreiıi İsmet İnönü bu aabab 
saat 9 da husust trenle ıehrimiz· 
den geçerek Sivua gitmitlerdir. 

Sinı, 12 (A.A.) - Reisicum
hur İsmet İnönü aaat 15.30 da 
hususi trenleriyle şehrimizi ıe

reflendirilmiıler ve otomobille 
ufak bir gezintiden ıonra Erzu. 
ruma müteveccihen yollanna de
vam etmişlerdir • 

bit .. diğer bir Eatonya vapurunun müretteobatı, tahttlbabirin 
ihtarda bulunmaksızın vapura elli defa ateş etmit ve an

ınitralyöz ate!ine tutarak bir çok kimseleri ağır ıurette 
1' olduğunu ve bu esnada vapurun ıular altında kalarak 
bulmıduğun beyan etmektedirler. 

~ra, 13 (A.A.) - 490 ton hacmindeki İngiliz bayrai11U 
-- lrvich Head kömür gemisi, İngilterenin prk sa&illerinde 
~ çarparak batmıştır. Mürettebattan altı kiti kaybolmuf

br ~!! tayfayı bir balıkçı gemisi almııtır. 

Sovyet Rusyu 
Milletler Cemiyetinden çıkarll1rsa 

Fransa ve ingiltere ile 
aşvekil dün tasarruf münasebatını kesecek 

haftasın 1 açtı Mostlıvamn sulh teklifini __ red eden 
eketin iktıaadi vaziyetini anlatan Refik 

' h Saydam sözlerini şöyle bitirdi: · 

'lÜyük Türk milleti halinden 
'le istikbalinden emindir ... 

l._1~. 

cevabı bu10n Cenevrede goruşutuyor 
CeMYrt, 13 - Milletler c.e- letin hitamından iki saat sonra 

mi)'eli \llDuml M1WÜ tarafmdan Milletler cemiyetinin eline ıeç
Finllndiya ile Milletler cemiyeti. mittir. 
nin nezareti altmda tulh maıakea Beklenmedik bir hldite ıuhur 
relerine ıirijmni yolunda yapı- etmedili takdirde Milletler Cemi· 
tan ~ ~ ._,. ıwl __ , ... _., Pinltndiyaıun SeYyet ı.ea.. 

.M: W1nıiftir. CeYap, \l'erileft .(l>Mw 4incıl .. ) 

tLAN tŞLERt: Tel. 20335 

FiNLER 
Top ve mitralyözlerinin makas ateıile 

Ruslarm yeni bir ihraç 
hareketine mani oldular 
Müdafaa 

h rı.tl arında 
Şiddetli muharebele
rin başladığı bildirilıyor 

Moskovada, Sovyetler Estonya ile 
müştereken muhim kararlar hazırlıyor 

Helmılri, 13 ( A.A.) - Petsomo 
mmtakasında Ruslar, bir takım 
tahkimat vücuda getirmektedirler. 
Son derece düşük olan hararet de
recesi, her türlü faaliyeti felce uğ
ratmaktadır. 

Kuolajeroi gölü yakımnda ve 
Finllndiyalılann Kusamo ve SoL 
kamo gölü boyundaki müdafaa 
hatlannda ıiddetli muharebeler 
bqlamı§tır. Finl&ndiya ktıaatımn 
hareketlerindeki sürat, Finlandiya 
ile İsveç arasmdatl mOnakalltı 
kesmek için Sordavala • Oulu ei· 
mendiferini zaptetmeğe uira~n 

Rusların bu yoldaki t*bbüslerini 
akamete uiratmııtır. 

Finllndiyahlarm ağır topçu ba· 
taryalan, istihklm kıtaatı ile ıe,
rikimesai ederek, Rus krtaatmm 
mürurun& mani olmak için Viji· 
purinin şimali garbisindeki göl
lerin buz tabakalarını kınnıtlar. 
dır. 

Fin takviye kıtalan 
FinlAndiyalılann yüksek Jru-

manda heyeti, Ouluda, takviye 
kıtaatı tah~t edilmiş olduğunu, 
bu kıtaatm en ziyade tehdide ma· 
ruz olan mıntakalara sevkedilebi· 
leoelini bildirmektedir. Petsamo 
ya her iki tarafın takviye kıtaatı· 
run gelmiş olduğu görülmektedır. 
,in bataryalannm ve mitralyözle
rinin makas ate§i, Rusların Petsa· 
mo yakmmda yapmak istedikleri 
yeni bir ihraç aaliyesine mani 
OlmQftur. 

••• 
Moslroua, 13 ( A.A.) - Sttfani 
·~: 
Buı diplomasi mahafili, Eston. 

ya erktruharbiye reisi ile Sovvet 
slmamdarlannın Estonyada aske
ri mahiyette mühim kararlar ha· 
mlamakta olduklannı tahmin et· 
mektedirler. 

Son gelen Fin tebliğı 

Htbinlri, 13 ( A.A.) - Dtin ak
şam n•edilmiı olan resmt bir 

(o..- 4 üncüde) 

Harpten sonra ilk Fin yolcusu 
bu sabah geldi. 

Finlindiyamn tanınmıt kadın muharriri 
Helıinkideki son vaziyeti anlabyor 

(Yaası % badele) 

Cf'pll~f' ı.lper kaza11 J'n11.c17. ""'' f'rl ··n .•. 

Garp cephesınde 
Almanların birkaç 

hücumu püskürtüldü 
(Y1ı11 I ..... ) 
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~~~A'Aı~11h-"Jt~ 

'(azan: H. DALKILI~ 

1 
~ Kömür buhranı 

Belediyeye göre böyle 
bir şey yok! 

Harpten sonra ilk Fin yolcusu 
VAPURLA Kadıköy • l\lod:ı • Suadlye önlerinden geçerseniz 

burnşuıın, btaııbulun en mamur yerlerinden biri olduğuna 

katiyeo ı;ıüphe etmez iniz. 
Belediye Sömikok buhranı üze· 

rındc tetkikler yapmış ve bir kö· 
nıur buhranı olmndığı neticesine 
\·armıştır. Ancnk Clyntl:ır yüksektir. 
Piy:ısndn Karabük kömürü \·ardır 
fakat bu kömür toptan tonu 2G lı· 
rn 25 1..-ııruştan satılmaktadır. Kö
mürcüler pnhah olduğu için bu kö· 
milril tercih etmemekte, alanlar da 
llyatı t:ış toprak knrıştırarnk 35 li· 
r.ıya kadar yükseltmektedirler. Sö
mikok daha ucuzdur, fakat yoktur. 

bu sabah geldi 
BiltUn bu nhll arka.sına hlrikon en güzel l•ö klcr, en bedii bl- : 

oal:ı.r blrlblrlerlnln omuzlan üstünden size mesut ve müreffeh bir ~ 

Finlandiyanın tanınmış kadın muharriri 
Helsinkideki son vaziyeti anlatıyor 

1 
gülüşle J:illil1·or ~bldlrler. 

Fakat \npurd:ın füı.dıböy iskelesine çıkınız. ı kele meydanmı 

!i döner cfönmcz nvnklanmzın, ~iizlcrlnlzln bir saniye C\ \"Clki hııy. 
• ranhğmı rezil ettiğini dehşet 'e hidc1etlc ı;orürsUnUz. 
f Çilnl<U ~ollar 'e kaldınrulnr çürük dişli ölü ağzmdnn daha kor. 
! konç ,.e efildlr. 
! Bıı mızm lılz:ı.<illc ny:ıklarmızrn hiza ı mulıtcsem bir mcdcnl
ı . 
1 yctlo efil bir lfı.ğunın mU\nzl bir halıle ııizc dolıı.ndıbuı hlssetUrlr· 
j ler. 7Jrn ba~mızın hizasında en gUzcl \"O mo<lcm binalar UrUp gt. : 
f der. Ayaldnrmızrn hiza mda l!!C yollar, orta çağlarm uzun ,.o mü • f 
~ tekrch bir iskeleti gibi lınkırdar. i 
J Z:ınllr Kıu'hköy, böyle em :ıU az görUlmU~ bir medeniyet fil.el. ~ 
ı asmı bfıl5. ve Idmbllir ne \'aluttnnberl taşıyor. Bu solıaklnr:ı hiçbir ! i hlmmet, hlr alın teri clnntln 1 ~lhi flnrnla.m:ı.nıış m:c1ır? n:ı \"nlı~i i 
! kııbllclerln lıllo bclld ürkeceği sefil sokaklıırdım iUb:ırh fok bir a- : 

i yak dıı mı ge~emlstirf 5 . . 
~ GörUyorsunoz: : 

llusu i eşhııs, dilber ehrlmiztn bu bölgesinde durop dinlenme- ! 
den mamureler kunıyorlar, servetler clöLiiyorfar. ! 

MeseJü, buraya bir umrnn luzlle UrllneU fnema hlnMr yapılı- i 
yor ki, sllytenc'll~.Jnc g8re değil Tilrklyenln, bütün llnllauılann en 
mnhtesem bln:ısıılır. 

Hususi ~hıı.s KııdıldiyUnU imar I~ bu katlar hlmmct , .e ser. 
vet dökerken, okaklar, bu nıecleniyet sıçrayısııın, h!IA geberme. 
mı, bir lnııdla sırıtıyor glblcllrler. 

Belediye bu bU5Usi cşhnsm lmnr gayretlerine hiç bir §ey med
yun değil mldlr? RııdıköyfinUn hlo olmazsa nna cru'!dclerinde bu ha. 
mı rcmJcte bir himmet yıldımnmm dil'1Uesl lazandır. • 

Valimizin, bn unutulmuş bcldrye slhlrll cleğne ~ile değmek za.- i 
manı glmlşfir. S 
---················--······-····-···--·--.... ---- ---·= 

Çünkü sömikok fabrikası gilnde an· 
cak 130 ton 1 nıür ,·erehilrnckte \C 

hu miktarın :ız bir kısmı lstanbul· 
don h:ışka yerlere silmektedir. ts
tonbuia gelen kısım ise müırıhhit· 
ler tarahndan evvelce mukavele ile 
ba~lanrlıklan müesseselere ,·eril· 
mektedir. 
Bu vaziyette ihti:racı olanların Kn
rahıik kömürlerini toptnn satıl:ın 
yerlerden ve ropton almaları d:ıhn 

istifadeli olncağı anl:ışılmaktaüır. -----------
KÜÇÜK ŞEHiR 
HABERLERi 

• Oniverslt de bir ikraz snmlııtı 
lmrulması icin yapılan tetkikler 
ınüsbet netice \"ermemiştir. 

• Kadıkö;ründe fırınların bnk· 
knllnra kCır bırnknıadan ekmek sat· 
mnk istemeleri halkı müşkUICıta du· 
:;ürmfiştür. Belediyeye şikfıyetler 

)"Opılmnktndır. 

• Limnnlnr umum mfidürlilğil 

hclcdi)•eye mfiracnatl:ı, rıhtımlarda 
yolcu eşyasının vapurlardan oralıu, 
otomobil ve kamyonlara nakli için 
h:ınıallar tarafından gösterilen müş· 
külıitın halesini ve bu işleı·ın orsn
nize edilmesini islemlşlir. 

• I>ehilıye veklıleti bütün devlet 
memurl:ırının nllı lira mukabilinde 

Yakıt 1 derin bir gaflet fçlnde oyalandrk • ve Oç taksitle ödenmek üure birer 
Amm U ••Mfiıt C! f Erz ___ larmı kaydederek bu devletlerin saz ma kesi nlm:ılarını vi){iyellere 

,, s, ';ie u...... .stinat etUklcrl devletler huku _ tamim etmiştir. Seferberlik müdür· 
yolunda baalrklr makalesinde. kunun bugün hiç bir kıymeti kal • lil!lu keyfiyeti bütnn rtsmt daire a· 
Re.üılcumhur İsmet İnl5nllnftn Er- 1 lD.'\dığmı ynmıakta ve b~bin se • mırlerine bildirmiştir. 
zuruma doğru yola çıkmasının lieblerinl anlattıktan sonra blta _ • Bnzı otobüsçülerin belediye ai-
mnksat ve mfuıMmı. m~ k~ rnnôcta 81"111.met arnmanm bUtiln Jntından kurtulmak için halkın at· 
§3 tesııdUf ettiği için, belki bı.r- ıo"ı leUer i"in 'b:.ıyük bli' gaflet ol - tığı kullanılmış biletleri toplayıp 
çok kimst-lcrio tayinde tereddııl t) ırunu y:mınktadır fitnleterck tekrar kullandıklım gö· 
edecek! r"nl, falu.t hakikat halde · rülmüş ve zabıta sıkı bir kontrol:ı 
sark ' \·c•Ucrındc en b1 tetkik yeni Sabah başlamıştır. 

Rus • Fin harbi başladıktan 

sonra Flnl!ndiyadnn, ilk yolcu bu 
s:ıbahld konvansiyonel trenile eeh
rimize gelmiştir. 

Bu, Finlftndiya.nm tanınmış ka
dın dil Alim ve muhnrrlrlerindcn 
Madam Dr. Rnnha Hıımmar'dır. 

Harpten çok müteessir görünen 
bu değerli Fin kn.dmı, gözyaşlan 
içinde bir mubnrririmize şunlan 

söylemi, Ur: 
''- Türk dili hakkında tetkikat 

yapmak üzere e\'Velce de buraya 
gel.ın1ştinı. Ruslar bombardıman 

ettikleri zaman Helsinklde bulu • 
nuyordum. Rus bombaları birkaç 
evi harap etmekten b~a bir işe 
yaramadı. Helsinkidcld kadm ve 
çocuklarla muayyen bir vazifesi 
olmıyan erkekler tnmamlylo gehlr. 
den çrkanlmJ§lar, kırlara göndoril
m.l;Jlerdir. 

Diişınan, bizden çok fazla 
kuvveW olmasına rağmen milleti
miz ı;akln bir hnldedlr. Mcmleke • 
tin ekseri yerlerinde harp manzn. 
ı ası yoktur. Yiyeceğimiz ve silihı
ı uz boldur. Kendimizi kuvvetli 
J.issed.iyoruz ve topraklannuzı ka
mmızm son damlasına kadar mU -
dar müdafaaya amıetıniş bulunu -
yoruz. Maamafih bu nisbetsiz mil
cadelenin bize hariçten ciddi bir 
yardım olmazsa birkaç ay veya 
bir seneden fazla sUrmlycceğine 
§ilphe cbnlyoruz. Komşulamnız 

İsveç, Norveç ve Drıniınarka elm
dllik bize bir takım ~ya hediyeleri 
göndermekle iktifa ediyorlar ve 
askeri yardmıa girişm.iyorlar. 

Hcdlyeleroen memnunuz. Fakat 
bu şekilde bir yardımın bizim mu-

Talebeye mas~e 
zamnnıııın kış mevsirıl olduğunıı • Ynrın snnt 18,30 da 
kaydediyor. Muharrir, deniz sat. Htlseyln Cahit Yalçın, bugünkü halkc\'inin Tepebaşındoki BeyoAlu • \~:da 50 kurucı. taksitle 

merkez - 1" 
nındruı 1900 metre yilkseklfkte ~1 "'nknlcsinde, 5ehrimize geten bir verilecek 

kavemctimizi esaslı surette nrttır
mnğa faydası dokunamaz. 

Fin milletini en ziyade keder -
lendircn bir elbet de, ötedenberl 
iyi mUnasebet idame ettiğimiz vo 
aramızda hiç bir ihtllü.f ve düş -
manhk olmıynn Ruslara karşı si • 
llı.h kullanmak mecburiyetidir. Pin 
mUlcti, hllla Rusların neden har
bettiklerine eaşıyor ve dilnyanm 
bu faciaya IAkayt kalabileceğine 

ihtimal vermiyor. 

Ruslar, şimdiye kadar biltUn 
gnyrctlcrine rağmen ehemmiyetli 
bir yer işgal edememişler ve ta • 
arruzlan kendilerine çok pahalıya 
malolmuştur. Fin mllleUnln yUk • 
sek harp kabiliyeti Rusların sürat.

le ilerlemesine ve kolay bir muvaf
fakıyet elde etmesine imkftn bı • 
rıkınnmı§tır. 

Maamafih, hfilA barış Umltleri -

miz kaybolmam~tır. Bütün dün • 
yanm ve bilhassa yo.km kom§Uln -
rımızın bizimle clddl surette meş
gul olmasını bekliyoruz. 

Tilrkiyenin Fin mllletloe sem • 
p:ı.ti ııc bal:tığma eminiz. Zaten 
k~ndimlzi Türklerden a.yrı tetal:kl 
etmiyoruz. Benim tetkikat.mı iki 
mill,.,tin nynı ırktan olduğunu te • 
yit etmektedir. 

Fin lisanında birçok tUrkçe ke. 
limcler de vardır. Mosola benim 
ismlm olan Ranha, "rahat" m!na
sınadır. Ve menşei tilrkçe olduğu 
tahakkuk etmiştir." 

Harpten sonra gelen ilk Fin 
yolcusu Sirkeci gnrmdan do~ea 

Finltındiyo. scfarcthaneslne git • 
mişilr. 

lan ve 3. 4: bln metre frtlfalı dağ} rAlman gazetecl.!inln eski Türk _ bıııa ındn doçent Müınıaz Turhan 
!arla "CVrilmia bulunan E--·nı-- 1 d ti w d b ıurnfından "Zckıi ve nıiznç., me\'ZU· 

ı. 1 ..... "~ man os ugun ıı.n \•c un•to uncln bir konferans \'Crilecektlr. 
da senenin ye<'.I sekiz ayı karlar tmnetinl takdir ettikleıinch'n 
ve yakacak buhranı içinde geçi .. L bahseden beyanatını kaydeder"k • Bu yıldan itibaren lıııriçlen liıır 
len hayatı anlatıyor vo trenin Er- ' buna cevap veriyor. Muharrir, hu bitirme irutilııınlarııuı gireceklerin, 
zuruma vanww bütiln bu m~Q. \ Alınan gazetecisinin hnkiknt n veni talim:ıt ı:ımcyc göre, lise dev· ' 
lAtı bertaraf ederek Erzunmıun 1 Türk dostu o1abilecP&rini, bb:bı i _ .et olgunluk iıntıhnnlnrınn tnhi tu· 

Gaz ve benzin depoları 
nasıl saklanacak 

Selırimlzdekl gaz, benzin ve ma· 
yı mahrukat depolarının hava teh· 
ilkesinden korunmaları için mah· 

Maarif Müdürlüğünde çalışan r iZ yerlere nakilleri kararlaştırıl· 
!'asif Korunma Komisyonu, bü- nııştır. llu meseleyi görüşmek üze. 
tün talebenin birer gaz ma~ccsi re buc;un seferberlik müdilrlOAün· 
t~::ırik etmelerine karar ver:n'.ş- de sivil, asker ,.e mülteı.clis olarak 
ti. Seferberlik Müdürlüğü bazı büHin mülchnssısl:ırın işirakile hir 

toplnntı yapılacaktır. Şehrimizdeki 
fakir talebenin ayda iki lira ve. gnz ,.e benzin depolarının nerelere olduğu kadar hat güzerglihmdakl ~izde olduğu gibi mütcknhller. ulm .. ları l·arnrlnşlırılmı~lır. 

~k vUAvetlerlmlzln de iktısadi /·huan fr'lllrtinin !rinde de Tür:C. • Günırfık ve inhi5nrlar idaresine 
vnziyctlerinde mesut inki§a!lar 

1 

lerdeo h()§iannnlnr bulunabileceği- lise ''e orlomektep mezunları nrn
yarnttığmı tebsrüz ettirerek ya _ nl, fakat bUtUn bunl:ırm nksi de .;mdJn :ılınacak menıurlıınn imli· 
:ıısmı şöyle blttrfyor: 1 vaki olsa, Y.ani bu 7.a. t Türkiyeye h:ınlnrı lllrlll )apılacaklır. 

rerek maske alamıyacağını dü- kııldırıh<'nklnrı ve nasıl mnskelenc
şünm~ ve maske satmak imtiya· j eekl?ri bu toplantıda tesl.ıit edile· 
zına malik olan Kınlay Kuru- cektır. 

k hl b ti .. d • Fııtih rııırti kıız:ı lrnngre,i dün 
•1şt Aziz Cumh rrelsi . 1 arıır C ır sempa <ıu•·m:ıE:ıy ı 
t ı:. U h ,_ t u f 1mıziftlluus • da yine aynı §eyleri söylıyeceğiıtl to..,lıının15 ,.e fçtiınnd:ı ,·nll Uıtri 

miyle temaslarda bulunarak bu 
kabil fakir talebe vel,Jerinden 
ancak ayda elli kuruş alınması me un era.e! CD _aza~ , 'rnydederek §Öyle diyo:-: Kıl'darln J>arli rnilfetıişi Fikret Sı· 

hlsler.yle yakından gorınege hak ••ö • l:iy ,c P.ırti ,·ilıiyct idare heyeti a-
kaznnrlı~ bu manzn- i"inde bir j Y. le tarihi. dakikalar yuşcyo _ 

~· ... k h d rd t.nt lıı.n lası lınzır bııhınmuştur. 
kaç gün yaşamağa gidiyor: aynı ~ 1

' er evı e ~u . 0 
• nt!- • neıedi)'e işaret memurları l~ln 

uretiyle kolaylık gösterilmesini 
kararla tırmıştır • 

zamanda geçtiği ve gördüğü yer - zakct ve mera.sim sozle:-ıni bır ta· yııptırmnltn karar ,·erdi~i ııem<ıiye
lerde memleket ihUynçlarmı tet _ rafa baakanık açıkça konu§mak • 
kik etmek fırsatını bulmllfJ olu _ tan b~k., ~:lr<' kalm.ımxştır. Kim. leri dun mütc:ıbhide ih:ıle etmiştir. Muğla • Köyceğiz 

köprüsü açıldı ;yor.'' se kimsenin artık böyle bıuımnka- Bunların Üzerleri )'azın renkli beı 
• lıp, beylfk 18.flanna inanmıyor. kışın d:ı muşnmba olacaktır. 

• Bilhassa siyasete truı.llük eden • l\l:ılzeme fıkdıınındıın dolayı 
Cumhul'•yet sözlerde kareıkinin latlarma ve te_ 1 in,:ıntı durmuş olıın Hnydarpaş:ı 

Muğla, 12 (A.A.) - Muğla • 
K:>yccğiz yolu üzerinde bulunan 
Nam - Nam köprUsü gelip geç. 
miye açılmıştır. 120 metre uzun· 
luğundaki bu betonarme köprü 

65 bin küsur liraya mal olmuştur. 

Yunus NndJ, ''Harbin sebepleri 1 minntlarma ln'\nmam:ıl: en es:ısh iııl:ıniyc hastanesine iJ(t,·e edilecek 
ve ıruThlln hedeflf'n' b&."-lıldr m - kaide haline gelmiştir. Binaena w p:ı,·iyonların tekrar yapılmnsıırn 
mal~lnde, bitaraflann harp !el!. leyh bu vaziytte uygun bir kor.ıuş· 1 lıaşlanm:ştır. Cerrnhp:ışa hastanesi· 
ketinin gUnUn birinde kendi ka - f ma tam ıcat etmelidir fikrinde - ne eklenecek :-ı•eni poliklinikin de 
prlarmı çalmıyacağı ümidile ve ylı:." plAn ve projeleri h:ızırlıınmıştır. 

· -aWQWr.ı• r?ıu~• m~rlln8•.ı .. • :I!* 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

-- 63 

Doktorun dü~imcelı bir yüzle 
iç.eri girdiğini goren Zeynep ağla· 
maktan kızamuş gözlerini tered· 
dQt ve hicapla önüne iğerek ya· 
tağında do~ruld ı. Doktor ona 
yaklaşarak gene alnında ve yQ· 
zürıde mGşfık bir temasla elini 
gezdirirken sordu: 

- Nasılsın yavrum? Biraz ha· 
raretin var galiba? Hem neye göz· 
erin kızarmış? Yoksa ağladın mı? 
~ ta~tm!lt hazır göz 

} aşlırlle s..°"i ıslanarak mmld::ın· 
dı: 

- Korkuyorum .. Çok korkuro· 
rum ... 

- Neden korkuyorsun çocu· 
ğum? Bırak bu boş korkuları. 

Ben seninle çıok ciddi konusmağ3 
geldim. 

Zeynep ürkek bir ba1cışla dok· 
tora bakarak ~ciz ve acıklı bir ta· 
\'Irla bo>•nunu büktü: 

- Benimle konusmağa mı gel
diniz? 

- Evet.. Artık çok §ükür iyi. 
leştin Zeynep hanım.. Size ne yap 
mak istediğinizi sonnağa geldim. 
Elbet baıt tasavvurlamuı vardır. 

Zeynebin r~ büsbütün sol· 
muş dudaktan titriyordu: 

- O kadar yorgun, pmş1ndım 
ki hi' bir ~ey düşünemedim. Her~1 
ben ne düşünebilirim ki?.. Öyle 
sakın. öyle rahat ettim ki, bu bir 
iki un ha}•atmun en me ut gün· 
!eri oldu. Şimdiden sonra ne ya
pacağun ..• 

Sustu, yalvaran plerle dokto
ra baktı. Ve birden gôz yaşlan 

boş:ınarak ellerini istimdat eder 

gibi uzattı.: misin Zeynep? 
- Oh ne olur! Bir iki gün da· - istemez olur muyum? Siz 

ha ... Bir iki gün daha burada kal· ne emrederseniz yaparım .. Hatta 
mama mü5aade ediniz .• Beni çok en güç en ağır hizmetleri bile yaP
ı~orktuğum o yalnızlık içinde bı· mağa hazırım .. Benim sizden ba§ 
rakmayınrz. ka kimsem yok bu dünyada. 

Doktor kendisine do~rru uzanan - Şimdiki halde öyle .• Zavallı 
elleri tutarrık: b:ıban eski kafalı bir ihtiyarcık 

- lstediğin kadar kalabilirsin elbet bir gün olup o da seni affe-
kmm • dedi • decektir. 

Zeynep ellerini tutan mü~fik el· Zeynep ellerile yüzünü kapa· 
teri öperek inledi: yarak hıçkırıyordu. Doktor onun 

- Beni bırakmaymız .. beni br .ıntını okşıyarak: 

rakmayınız ne olur! - Artık ağlamalı brrak yav-
- Ben de bunu teklif etmek is· rum _ diyordu • Şimdiden sonra 

tiyordum.. yeni bir hayatın kapısını açacak-
-- Oh 1*kkür ederim. Ne İ- ,ın .. Cesaret ve ümit. 

yi kalbiniz varmış .. Size ebediyen Zeynep ağlamaktan şişmiş ,.e 
sadık kalacağun. Bir köp$ gibi kızarmış gözlerile gülmeğe çalısa· 
arkanızdan geleceğim.. Sizin esi· rak gOğsü derin ve bol bir nefesle 
riniz, kulunuz ola.cağım. kabardı: 

- SnL.~et bul kızını .. Bunla· - Umit ve cesaret, sizinle be-
nn hiçbirine hacet yok.. Burada raber oldukça, lbüyük bir oesa,. ·L 

sana bir iş bulaca~ .. Benim ya· ( le hayata yeniden ba5hyaca~ım. 
nnnda hasta.bakıcı olmak ister Doktor ona kitaplan uzattı: 

Poliste seyrisefer 
dersleri 

Poliste leni b:ı:r.ı ıslnhııt yapıla· 
<'aktır. Bu arada İstanbul zabıtası· 
nın yeni yıl bütçesine dnha munta
zam bir arşiv tesisi için t:ıhsis:ıt 

konulocnklır. Polisin Seyrisefer n· 
it btlgllerinl nrttınnok Ü•cre şehri· 
mizdeki polis kurslanııın prognı

mınn hnrtnda lılrer sa:ıtlik seyrise· 
fer dersi ilarsl mu\'afık görülmfiş
ıür. Bu rterslcr, halkın dn istifnde
sini temin için g:ı:r.ctelerle neşredi· 
Jecektlr. Derslere önümüzdeki 
haftadan itibnren haşlnnncaktır. 

- Sana yeni mesleğin için a· 
yırdığun kitap1arı getirdim .. Zih
ninden kötü ve muztarip düşünce· 
leri atmana yardım edeceklerdir. 
Bunları oku.. İstirahat et. 

- Bu dakikadan itibaren yal
nız yeni işimle meşgul olacağım. 
Artık gonlüme fena endişeler sok· 
mıyacağım. Hastabakıcıhğt çok 
seviyordum. Müsaade ederseniz 
ierhal çahşma~a başhyabilirim. 
flzım. 

- Hayır daha bir iki gün sabır ..... 
Zeynebin mağrur gözlerinde si· 

ik daima yalvarır gihi ezilen 
lir ifade. Hareketleri, yürüyüşü 

ler şeyden korkan çekin~en c:ilik 
lir gölge .. Doktor Şefkat, bu mağ· 
rur, coşkun ve züppe ı..,zın birden. 
bire gölgeleşerek hüviyet değiştir
memesinden Md bir tevettü:-den 
sonra birdenbire tansiyonu düşmüş 
bir hactanın c;ıhhi ahvali kadar en. 
dişe duyuyor. ,(Devamı var) 
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Hayat pahahhğ 
önlemek için 

HükUmet ithalat ta 
primlerinde yeni 

tenzilat yaptı 
.4nkara, 12 ( A.A.) - Bc)-nt 

şartlnr dolnyısile, ithaııit zorl 
nı bertaraf etmek için tevesso.I 
Jen tedbirlerden manda, ha)., 
halılığına mfiessir olabilecek 
yelle diğer blr takım unsu 
hatta maddi fedakürlıklnrn d• 
lanmak sıırctfle ortadan kaldı 
sı için lıük(bnetçc gayretler 
dilmekle ,.e .karnrlar alınmak\, 

Bu meyanda bilhassa Hbıılr 
kas primlerinde )'eniden tc 
yapılması düşünillmfiş \"e tııl 
ta geçilmiştir. 

Haber olchğımız:ı göre, tice 
kilinin rcisl:ği altında toP 
maliye ve Ucıırel rnkdlell \t 

kiye Cumhuri:ret merkez ball 
Takns Limited şirketi müınC 
rindcn mürekkep heyet bu fı 
11 kıinunuev-.cl 1939 don ın 

olmak üzl!re Takas prlmlcrind 
~ıduki tenzilatın yapılmasııı 
rar vermıştlr: 

1 - 2-7005 sııyıh lmramıı 
ü~ üncü mnc'dcslne dnhll entr 
yona! tokaslnrda, ithalCıt ve 
catta onar puan tenzilat iC 
ıhrncatta yfııde 47 ve ithalfttll 
de 56 nisbetinde prim tatbiki· 

2 - lngillere lakaslnrındS 
racat priminm aynen yani l 
yüı üzerinden yüıde kırk c; 
ibkosı ile ithalat tnbvılen yQı 
otiıiı primin 7 puıın tenzili W 
de 70,e indirilmesi. 

3 - Bclclhı tnk:ı lannda: t 1 

yüzde 69 olan lhnıcatın :-ı·oıd 
re ve yilzde 72 olan lthalAI 1 

)•üzde 70'c tenzili. 

4 - Holandn takaslarınd' 
yevm yüzde 67 olan fhracatııı 
de 63'e \·e lth .. lôtın da yüt 
den yüzde GG' ya indirilmesi. 

5 - İsviçre tnl\nslorındn: 
cıılın l üzdc 48'den ~ üzde 4 
ithııliıtın dn yüzde 79' dan 
70'c tenzm. 

6 - Fransa ve lsvec takıı 
do: Halen tatbik edilen fö·• 
gerek ithnltll \'C gerek ihrac:ıl 
nen ruulıafnzası yani F'rans:ıO , 
rac:ıtın yilzde 56 ve ithalatın l 
59, İs\'eçtc ihracatın yüzde 
lthnlıit priminin ) ıirde 53 c tq 
fbknsı. 

7 - Yuknrda zikri ı:;eçen 111 
~ 

alt prim fiyatlarının hazır tB • 
rn ait olup nli\'rcler için şı 

yapılmakta olan eknrlıırın J1l 

zası. 

ili 

Çarşamba -f~eG ~ 
yeköyü otobüsl,~1 

Şişli - Fatih hattı b: 
tenıdit edildi k~ 

B '- · M "d" -t..·· _J ' b erc:dıye, ecı ıy(;Aoy -v· ıı 

şamba halkının müracaat 
nazarı iti.bara alarak ~ 
Şiıli • Fatih otobüslerini ~b 
diyeköyUnden Ç&'§amba~ ~ ıl. 
dar işletmeye izin vermişti!• ~ 

Yeni hatta sc!crlere ~o 
ba .. 1ama.tc ürerc hanrlrkla da 

il' 1 • 
mamlanmasma çalııılıyor. rı 

Yarından itibaren scf "1nl 
muayyen tarife &bilinde 
ması mümkün olacaktır. ·t;r 

Otobüsler, Çar§ambadaıS ~ı 
u en Fethiye, Salnmtomruk. e 

:paşa caddesi yoluyla Fat ta 
.. ceklcr ve ınutad yoldan 
,.ardnct.n soru-a Mecidiye 
~dcceklerdir. Böylece 
:nühim bir ihtiyacı kar ı 

olacaktır. 

Bundan ba§1ta Kurtultlf l'ırır 
ya.zıt otobUslerini.n Süte 'tııı 

':t. • 
ye kadat' uzatılması knrtl lcıJarı 

nlmııtır. t far 



- . i\ksam PostaSl 

Ruslar mütemadiyen 
lkviye kıtaatı alıyorlar 

.Jack 

ı.. ondor 

• 
Çev•r• ,.. 

L P'DA&.. 

NOGA,. 

48 -

Davaktan hasta yatan 
aşçının işlerini ben görüyor, 
yemeğimı beyenair1yoraum 

Gaddarlığın, v:ıh5etin ancak bir dar, )'ağlı ~C) !er istemem. Wmle 
ğini de sık sık değiş. Yoksa seni 
denize sallandırır, geminin arka· 
sından çekerim. Anladın mı? 

ay nıclms:ın meclisind~ 
b~ r, l'ru;:vnyıln nıııi :ı~ 
arl'kıilı proıc~ıo ınahi-
aıı el\'bı t.ırııııııd.ın 'crj· 
~tbcbilc lı'lrlri~·c 1107.ırın~ 
ııa bulunnıtı)l:ır \'C bu 

rug\'ay hakl..ıııda l..ullan~ 
~~erden dolıı) ı nuıı usu[
sı ih eylemiılt'rdir. 

11 S:ıint l>enis \'aroşunda 
r diikkiının arkn tnrnfında 

1 
baıııe mPşgııl olan Cezır
ıcş kuıııUıııslıcıı ıııurckkep 

le\ kır etııı.şlir. llu ko· 
askeri mahkemeye Yeri

ır, 

~ada nıilll miıdofıı:ı nam1ı
er~ edilmiş ol:ın bir fıılJC. 
llhendis ulnra k çalışan 
c İ5İntli biri ılcvlclin ha--
1i'tlinc karşı suık:ısıta bu· 
t rncmlckPte ihanet etmek 
ıtc te\·klf edilmiştir. 
r ııfonsı, Slo\'ak makama· 
~ Uk ~lacar cndıhlrı~ dl Bı.
\'kir ettiklerini, bu hadi .. 

ı '°aky:ıdald M:ıc.ır ınahaf.ı-
~l • • ~ . ~yandırdığını h:ı~eı· 
ır •• Zira, son 7.:ımanlarda 

~''" Mncar şah~iyctler ara
le,kır:ıt ~apılmıştır. 

1 devıeılerınin dııimt ektı· . _, 
lesi._ gelecek sene bnş1ıı

a topl:ınııc:ıklır. 
11t"tlıebusırn meclisi 9U 
"tııka bali~ olnn 7.İro:ıt büt
buı rlmişt!r. 
ıı çel.k fabrikaları soıı ' ~ rı zarfında, Fransız ve ln-
~ fabrikalarının me<ıgul 
llrJ:ın ..,ilistifade, Holaıı· 

1'iik siparişlrr kabul et
i ~l 'ermişlerdir. 
~a·nıora • la - Caruna dl:· 
terinde~ Radorncııo .. ci\'a· 
llnan hpanyanın l'n uzuu 

arı 7 kilometre lıoyuııdnki 
i~1 töreni dün raııılmıştir. 

mn top ve birbuçuk milyon 
asker tahş id edildi 

cephe;ini, yani münewerlerin 

Lehi.standa 
1
.damlar biribrıterine kar~1 kullan-tı!darı 

acı istihza sozlerinı biliyordum. 
Bilgim bundan iharetti. lnsan

Pozmında beş bin kişi tarın can yakarak, kan akıtarak 
idam edild i öfkelerini diğerlerinin gırtlağına 

1 

' Dünkü muharebelerde vaziyet 
P ari.t, 12 (A.A. ) _ Havas a - saldırarak almaları benim için 

jansı bildiriyor: yabancı olduğu kadar korkunç 

Polcnya istihbarat merkezi, hir yenilikti. 

Tomas Ncgriç scndeliye sende· 
lire mutfaktan içeri gırdi. Tam 
bu serada Gbostun bir yalpası o. 
nun muvazenesini bozmuştu. Tu· 
tunabilmck için yemek sobasının 
etrafını çeviren \'e tencerelerin 
kaymasına m;:ıni olan demir par
maklığa uzandı fakat tutunamadı. 
Eli, vücudunun bütün ağırlığiyle 
kızgın robaya yapıştı. Bir cızırtı 
oldu, havayı yanık et koku u bü
rüdü ve keı:kin bir sayha ortalığı 
çınlattı. Ahçı. kömür sandığının 
üzerine çöktü ve bu yeni ıstırabı. 
nın acısını hafifletmek ümidile 
sağa, sola sallanarak sxzlanmağa 

yine Ruslann lehine inkişaf etmedi Almanlar:n, Polonyada krtale Ranzamda kabuslar ıçınde kıv-

Londra, 13 - Helsinkiden ge- [ Röytcr ajansına göre. IIelsin-
len haberlere göre dün FinHin- kideki İngiliz baş ko lsolosu Ni· 

devam ettiklerini haber vermek- ramrken dü~ünüyordum: Bana 
tedir. Poznan ey"lletinde, her sı- ''hanım abla .. lakabını boş yere 
nıfa mensup beş bin kişi , teker takmJmışlardı. Hayatın iç yüzü· 

nün tamamen cahili olduğum a~i
diyaıun bilhassa şimalinde şid- gel Allan vazifesinden istifa ede- teker veya toplu bir halde idam 

kardı. Kendi kendime acı acı gül· 
<!etli çarpışmalar olmuştur. rek Finlandiya hükumetinin cl.:lilmiştir. Almanlar, her tarafta 

düm ,·e Kurt Larsenin o müthiş Fi 'lHindiyalılar, bu çarpışma- Ruslarla dövüşmek üz;:re bir ya- mi:n ·vvcr sınıfa ve rühban sını. 
felsefesinin hayatı benim felse-

f larda şimdiye kadar mevzilerini bancrlar Lejiyonu teşkili için fına mensup kimseleri rehine 
lemden daha iyi izah ettiğini dü-

E tamamiyle muhafaza etmişlerdir. müsaade istemiştir . · tutmaktadırlar. Bu imha usulüne 
Finlandiya tabiyesi, Ruslara rağmen, Polonya mukavemeti a· şündüm. 

Sovyet tahşl'datı • Düc:üncelerimin aldığı istika· ciddi zayiata sebep olmaktadır •. zalmamaktadır. " 
S tl · b" "k b ' t metin farkına ,·ardıg-ım zaman •bir kaç taarruz esnasında Fin- ovyc erın uyu ır aarruza 

h 1 d kı ·d d'l ' kendi kendimden korktum. Etrafı-Hindiya kıtaatının kısmı küllisi, azır an ı arı teyı e ı ıyor. 
R h k .. · d ·· Sinema artisti mı ihata eden dehset beni de de-•iyice gizlenmiş mitralyöz grupla- usyamn er oşesın en mu- • 

ım bırakarak geri çekilmiş ve bu. tema~i,. .. n asker geliyor. Şiml::li-l Duglas Feyrbanks ğiştirmeğe. dejenere etmeğe başıa-
ve kad"r b:r buçuk milyond;n, mıstx .. Mantığım Tomas Negriçe \nun üzerine ilerleyen Rus as- J • 

f ı k . bi t Fi o·· ıdu·· atılan da\.·ag-ın fena bir sey oldu-. lkerleri mitralyözle biçilmiştir. az a as erın ve n opun n'!. • 
Halen muharebenin en şic:!:letli 15 ... diya hudutkrır:a gönderilriü§, ğunu söylüyordu, halbuki ben bu 

cereyan ettiği mıntaka, Ladoga oldt•t•ı fakat Rus kumanda hey-· Santa _ Monica, 12 (A.A.) daya!( faslından deruni bir zevk 

• başladı: (Devamı var) 

Bremen torpillen
meklen kurtuldu 

Garp cephesinde 
şiddetli çarpı§malar 

oldu 
t . · b k tl · k~f· ·· \ , · ' duvmaktan bir türlü kendimi me-1gölünün şimalindeki merkez cep- e ının u uvve ~rı a 1 gorme- 'Kolifornia,, - Meşhur sınema, J Paris, 13 - Dün gece garp cep· 

kt b 1 -' • b. ti' • : nedemi ... ·ordum. Böyle düşünmek besidir. Ruslar, Botni körfezine me • e u ur.·,ıugu ve ınne ce artisti Douglas Fairbanks kalb j hesinden son alman raporlar, Sar 
doğru kendilerine yol açmak için l:iaha lıir takım takviye kıtaatınm~ lsektesirıld.en ölmüştür. 55 yaşında günahtı. buna rağmen ben ° ile Varndt ormanı arasındaki 

b kl 'ld' - · k d d'l kt d ' manzara'-'ı gözümün önüne getir. ·gayreti arttırmakta iseler de, e enı ıgı ay e 1 me c ır. idi. J rnıntakada ~id::lctli mü:.ademelcr 
:takviye edilen Finliindiya hatlarr, Sovyet odu tebliğleri muhta- t <likçe çılgınca bir neşe ile kıkır olduğunu haber vermektedir. 
•Rusların hücumlarına mukave- sar olmakta devam ediyor. man tayyareleri Finlandiya körfe_ kıkır gulüyordum. Artık Hamfri c·· d" . k d . 

l. · · k t un uz. ' nı mınta ·a a yenı 
t ·· kt d' Sovyet askerlerinin kahraman-. zini bombardıman t>lmiştir. Gbost yelken ı:>ının ·amaro u b' .. d _ . , 

eme gostcrmc c ır . Ik 1. . . k a otu ır mu a • ··- \e top,.u ateşı oı· 
Sovyet krtaatının Ladoga gö- lık mcnakibine ait yazılar, artrk Sovyet tebliği Ghost ye :en ısının ·am r t ·mu5tur. 

lüne yirmi beş mil mesafede kain gazctelereıde görülmez olmuştur. !\loskova, 12 (A.A.) - Lenin • Humptum.h.~rt ~arse~:ap~a~ı~- Londra, 13 - Toro adındaki 
1Taliapecu1'ochiyc karşı yapını§ MoskovJdaki müşahitlere göre ...,.ad askeri mıntakası genel kur. dı, Tomas Negrıç ,·e ıger en e 1400 t l k 1 l 

... arka ı, .. ~Jarımjı. Oı1ların hepsine on u \.·eç vapuru sveç 
ıd - b · i t ak t Kızılordu. taarruza kafi (rclecek t bı·-·· "~ k 1 d b k ıo ugu eşınc aarroz ame e t• mayının e ıgı. . , . k 

1 
~· d' d , ·arasu arın a ır mayna çarpara 

·ğramıştır. Finlandiyalılar, Sov- bir topçu kuvveti hazırlama. 11 kfinunuevvclde, Sovyet kıta~. şekıl veren a~ n~ ~ ıp :.~~l 1 
: batmıştır. l\Hirettcbat kurtarıl· 

1
yetlerin beş bölüğünü tamamen dan Fil"landiya hatlarına at:lma· ları, her istikamette ileri hareket} yamlı bir ısrar a ana şe 1 ven· inıştır. 
i;xına etmişlerdir. ğa teşebbüs etmiştir · !erine devam etmişlerdir. SovY(ı!t .yordu. 4535 tonluk King Egbcrt Jngı 

Finladiyaldar şididetli bir mu- kıtalarr, Ladoga gölünün §imal sa...• KISIM XIII liz,.va~uru §İmal denizinde bır 
harebeden sonra Soumussatinil Fin tebliği bilinde ritkaranta kasabasmr, Ser.' Üç gün hem kendi işimi hem mayna çarparak batmı5tır. 

: nehrinin öteki sahilini tekrar ele j . llclsinJd , 12 (A.A.) - Finlan - ,dobol demiryolunun mü~teha· isfa1 de:Tomas Negriçin•işini gördüm; İngiliz bahriye nezareti dün 
.__________ geçirmişlerdir. diya genelkurmaymm resmi teb - tasyonunu ve Viborg istikarnetiıllı. ı :ve iftiharla Söyliyebilirim ki onun şu tebliği neşretmiştir: 

fR iDAMA 
AHKOM! 

Helsinkideki umumi kanaat,.. 1ıı;idir: de de Siproda ve Muurila köyleri7- işini mükemmelen basardım. Kurt "Bu sabah bir lngiliz denizat· 
Sovyetlcrin, kısmen buz tutma- Taipalc nehri mıntakasında düş- ni i...5r;al ~tmişlerdir. Larsen yemeklerimi beğenmişti. tısı Almanyaya gitmekte olan 
ya başlamış olan Ladoga gölü manın iki hilcurnu tardcdil~ ve Ha\·anm fazla bulutlu ve bulut- Avcılar ise rejimimin devam etti~ri Bremen vapuruna te5adUf ettiğini 

'•ahillerindc yeni bir taarruza ha_ dli§mana ... btiyük zayiat vcrdiril • ların çok aşağıda bulunmaııı scbe~ kısa müddet zarfında memnuni~ bildirmİJitİr. Brcmen torpil men· 
! 2ırlanmakta bulunduğu mcrkc- miştir. 7 Sovyct ta~kı tahrip .. edil w.. bile hava faaliyeti yapılamamıştır. yetlerini bana teycih edilen gü. zilinde denizaltının civarından 
~indedir. Suajervi mıntakasına mişlir. Düşman, Kiviniemi'de Bu • Sovyetlerin batc~dığı lümsemelerle izhar etmişlerdi. geçmiş, fakat denizaltr, deniz haı-

, '"yeni 'Sovy_et kıtalarx getirilmiştir. oksi su istihkü.mlannı geçmek ü ~ Alman vapuru Kirli kapları ba~taraftan geti- bi kanunlanna uygun olarak Bre. diıine yüz gün 
iihlet verildi 

•Rusların en büyük gayretleri zere yeniden teşobbüsl~rde bulun'.. Ilc lsinklJ 12 (A.A .) - Hamburgı ren Harrison mutfağm kapısında meni hiçbir ihtarda bulunmaksx-

Rusya ile isve"' arasındaki Fin~. muşsa da muvaffak olamamıştır. bana·. zm torpillemckten istinkar' eyle-

• 12 ( A.A.) - Röyter: 
olarak çalışmakta olan 
J\iınan radyo:;u,,nun spi
~bah yapılan bir nşi
~1nda "şöyle demiştir: 

:-r limanına mensup olup Almanya. • 
... d. · · d K l · · • Kareli berzahmdll müfreze faa .. lanl ıya arazısın c uo a1ervıı ya tahta götürmekte olan Alman - B u ~emidc yediğim ilk te-

k · 0 hd f ı kt liyeti vukun gelmiştir. . mınta asını ıstı a ey eme e · • bandıralı 3324 tonluk Bolheym, miz lokma, dedi, nedense Tomı-
ıi:lı·r. Şark cephesi boyuncn şiddetli~ . 

Mandiluotos limanı dt§ında bir SovJ'. nin pişirdiği yemeklerde kötü bır 
Ruslar' bu mlntakaya yeniden, çarprşmalar olmuştur. Finlandiya., ı~ . · k. 

yet tahtclbahirl tarafından top a~ yağ kokusu \'ar. -ı.e:n emınım ı 
UÇ•• ordu tahşı't eylemektedir. kıtaları Jllomaııstı köyU civarında,. ·ı b s· • iki' . v· • d S f . ' d 

Finlandiyanın şimalinde har .. p. ileri hareketlerde bulunmuş ve 
tcşı c atınlmıştır. üvarı, ncı• göm!egını c an ransıSKo an ay. 

.. · ansı::ın ynptıf:'I hir hücumla üç düş. , kaptan \'C telsizci mermi isabetiY·\ rıldı~ımızdanberi değiştirmedi. 
Alınanra cemiyeti hak. eden Fin fırkası mezbuhane mu-. ıo ölmüşlerdir. Mürettebattan 29 _ Dc!!ic:tirmedi ya. 

iri~ - 'k b d man bölil~nU tarumar etmiştir. ~" 
"'<llil hükrnimu vermiştir.1 avemette ulunma'tta ır. ki5i kurtulmuştur. _ Bahse girerim ki herif gece-

~ Sı:omı:~salmi Mıntakn!lında da 
~'l}•ayı +Alman milletine- Ruslar FinHindiya müda~aa. Stalin Estonya Başk'.lman- !eri o gömlekle yatıyor. 
~· "-' ·~ 1.J k bir düşman qölilğü yokedilmiştir. 
:·~ıc ve harbe nihayet hattını yarmağa muvaffak o ;.ıu - danile görüştü - Bahsi kazandın bile, dedim. 
için "u··ı günl' u"k son 1!ır·' ları takdirde, hı·r . mı'lyo'l sivill Laponyn Rus hududu yakınında d 

J u M ı 1" ( \ \ ) St lin O gömleği bunca zamandır bir e-
\'eriyoruz. Bu talebimı·n·' memleketten kaçarak Botnic Salla kö) ü, §ıddetli bir topçu ate., ' •ıs •ova, "' ' ·' . - a ' 

şindnn sonnı dilşman tarafından diln Estonya orduları başkuman - fa bile sırtından çıkarmadı. 
~İrdiğiniz takdirde Af.J' ~lcör!ezi mıntakasına iltica mccbu. işgal edilmiştir. danı General Laidoneri kabul et _ Kurt Larsen, yediği dayaktan 

~Sağ salim ayrılabil~ • riyctinde kalac.:ktır · Fin~ılndi:p ı;ahil bataryaları mü- n:ıişlir. l{abul esnasında Molotof" kendini toparlama!it için ahçıya 
· ksi takdirde, bu mühle-! Fin zayiatı teaddit Sovyet harp gcmiı:ıino kar_ ve ·\'oroşilof ile Estonya elçisi de üç günden fazla mühlet \'ermedi. 

nda öldü·üleceksiniz. Finlandiya ordusu zayiatının şı at..., açm!~:1r. Hava çok knpalx hazır bulunmuştur. Görüşme, bir Torna~ N'egriç dördüncü günü, 
'bu ültimatomu ciddi bir;. • ıimdiye kadar pek az olduğu an. oldıığu için isabetler kati olarak: saat kadnr sürmüştilr. ye<li~i yumruklarla ı~özlrri hemen 
llctzarı ılı bara almalısınız. ~ laşılmaktadır. Helsinkiye henüzl tesbit edilemcmi§t.ir. Fakat, tara-, E:.b:ıyar. ın bir tekzibi hemen kanılı derece şiş hir halde 

en bütim tedbirleri aıJ ~hi; bir yaralı gd::Jemiştir. kalar nRzarı itibara alınırsa Filaiı- 1'allin, 12 (A.A.) - Estonya enc;esindcn tutulara'< yatağından 
'~hır selftmet ı;aresi bekli·• Şimdiye kadar ht•duda yakrn• diy:ı mermilerinden birçoğununı resmi ajansı, Sovyctlcr Birliğinin, dışarı atıldı. Sızlanı1' ağladı i c de 
ı~. Buna binaen §imdil ·bölgelerdeki vilayet hastahane - hPdcfe isabet ettiği muhakkaktır.ı Finliı.ndiyaya karşı, Rus - Eston· Kurt Larsenin merhametini 

• l'lnek size aittir.,, · tleri yarahlar için kafi gelmiştirlı Ladr>ga golü sahillerindeki batar • ya paktının tatbikını istediğini tele. cclbeclemedi. üstelik Kurt Larsen 
•0'Yauiı Viborga bir miktar Rus esirit 'ynlarnnız, kara kıtalnrımız:ı yar - zip etmektedir. Bu paktda, yalnız, ayrılırken ona sıkı tenbmlerde 
~ıim,11~~(A.A.): - Al- •gelmiştir. Bunlann maddi vazi--t dımda devam C'tmektedir. ı Sovyctıer Birliğine karşr, bir ta - de bulundu: 

'il ıtıüt~addit şehirlerin·,. yeti kadar-maneviyatı da fena- Şarkthududu boyuncıı. bilyüki- arruz yapılması ihtimali derpiş e- - Artık bize pis yemekler pi-

• l~Berlinden'gelen 'YPl· >,d!.r. • . .. t~~~re~.f!aliyeti olmuştur~!Dli.şv-l dilmel:todir. §İrdiğini görmiyeyim. Orle mur-
·e, Ge~tapo. yabancı• 
t;radyolan dinliyenleri 

1 
Çıkaran yeni bir ihtiraı 

• ettirdiği şayiasını öo-
tadır. Gestapo, öu su· 

t ?t ınemle~t ·haberlertne 
~1de d::ıha fazla haris ol-
5lı}'an ve a:letleri art;m 

1 tı k<>rkut.-naı.;: ümidinöe:' 

tnahlcemeleri, düşman 

1) 1 dinlemekle, bitaraf 
llr, hatta Italya ve Sov
()larını dinlei1?k arasm-; 

•t f • 
ark gözetmemektedir. 

1 
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rni5tir.,, 

Tayyare faaliyetı 
.Firth Of Fortlı limanının Al· 

man tayyareleri tarafından sık 
sık hücuma uırraması üzerine, bu 
liman etrafında 24 saatte bir balon 
barajı tesisi için balon servislerine 
emir verilmiştir. 24 saat gibi kıaa 
bir zamanda yeni bir balon bara· 
jı yapılması kabil olamadığından, 
Iskoçyada başka bir yerde bulu· 
nan bir baraj, olduğu gibi, oradan 
kaldmlarak mezkur limana geti· 
rilmiş \'e kurulmuştur. 

Harbin başındanberi ikinci de. 

fa olmak üzere dün sabah saat ll. 
de ha\'a tehlike i işareti \'erilmiş 
\'e tehlike saat 11,40 a kadar sür· 
müştür. Cenuptan gelip Cebelüt· 
tank istikametinde ilerliyen dört 
tayyare görülmü~se de teşhis edi
lememiştir. Tayyareler s~nradan 
istikamet değiştirmişlerdir. 

Gizli celse 
Bugün parlfimentunun ak • ..: •. 

ceği cel e münasebetıle, Avam ka· 
marası spıkeri, \'elcv bir mükale· 
rne e:.nasında, müzakerat hakkın· 
da ifc:aatta bulunacak olan her
hangi mebusun. te\bih, hatta tard 
cezasına çarpılacağıııı. bu muame· 
lenin kanuni ceza) a mani te~kil 
rtmireceğini söylemiştir. 

Bre men Almanyaya döndü 
Roma, 13 _ Harbin bidayetin -

de Sovyet Rusyanm Murınansk li· 

manma iltica etmiş olan Alman . 
yanm Brcmcn transatlantik vnpu 
ru bir Alman lıman.ma dönmü. 
tür. 



İngiliz Başvekilinin beyanatı 
Londra, 13 (A.A.) - Çemberlayn, Avam Kamarasında be. 

vanatta bulunarak Fi.ıtlandiyah milltec.ilere yardım etmek zarureti 
hasıl Oduğu takdirde İngiltere hUkQmetinin İngiliz şefkat mU~
selerini.-ı yapacakları bütün teklifleri sempati ile karşılamağa fima
de oldu~nu söylemiştir. 

Iht·karıa mücadele 
Çembcrlayn, Almanya ile İtalyanın Finlandiyaya silah gön. 

ıniş olduklarına dair olan haberleri teyild eder maH\mat almamı§ ol· 
duğımu tasrlh etmiştir • 

Sovyet -
(Ba.S tarafı l lncldc) 

tebliğ, butün cephelerde bitçok 
ı;iddetli çarpısmalar vukua gel
mis olduğunu bildirmektedir. 

Carelıc berzahında Ruslar, 
muhtelif noktalarda taarruza geç.. 
mislerdir. Bütün gün bilhassa ber
zahın merkezinde kain Mola kili
sesi etrafıntla milsademeler ol· 
muştur. 

Şark hududu boyunda, bilhassa 
Tolvajervidc muharebe, düsmanın 
tam hezimetile nihayet bulmuş· 

tur. 
Sovyetlerin ıiç taburu imha e· 

dılmi~ir. Fınl!ndiyalılar, 27 mit· 
ralyöz, 25 otomatik tüfek. 13 oto. 
matik tabanca, bir miktar tank ve 
harp malzemesi zaptetmişlerdir. 

Loimolada I..adoga gölOnün şi· 
ınalinde ve diğer noktalarda Rus
lar taarruza geçmi~lerse de her ta· 
rafta p ·1 ,kürtülmüşlerdir. 

'(Ftnl.6.ndiya Tımbine dair diğtr 

telgrafirır 3 iincü sayfamızdadır.) 

Zelzeleler 
Dikilide halk geceyi 
sokakta geçiriyor 

tzmir, 12 (A.A.) - Evvelki 
gece şehrimizde hissedilen zelzele 
ayni şiddetle ve bir iki dakika 
arayla bütün kazalarda da hisse· 
dilmiştir. Dikilide bu zelzele kıs
men ş .. 'ldctli olrnu ve bazi du. 
varlar yıkılmıştır. Halk geceyi 
sokakta geçirmiştir. Bergamanın 
bazı köylerinde de bir kısnn ev• 
lerin duvarları satlamıı ve halk 
büyük bir korku geçirmiıtir. 

Gümüşhane de 
Gümüşhnnc, 12 tA.A.) - Bu 

sabah aaat dörtte burada oldukça 
§iddetli ve biribirini mUteakip üç 
defa zcl:~lc olmuştur. Hasarat 

. ~ktur . 

Sencnlo en ı crakh vo heye-
canlı maceralarla dolu sinema 

Fin harbi 
Rusya ve Milletler 

Cemiyeti 
(Ba,tarafı 1 incide) 

vüzü kar)lsında kendisine yardrm 
edilmesi hakkındaki talebine dair 
kararını bugün verecektir. 

Birçok delegelerin ve bilhassa 
Arjantin mu:-a'ıh1ı;ının talebi üze
rine komisyonun raporu beklen· 
meksizin asamble hu sabah topla. 
nacaktır. Arjantin murahhası, 
Rusyanm cemiyetten ihracı hak· 
kında cemiyete res:ni bir nota \'er
miştir. Asamblenin top!antısmJan 
sonra 13 ler komitesi toplanarak 
rapora son §eklini \'erecektir .. 
Asamblenin komisyon raporunu 
ve kararını aynen kabul edece~i 

muhakkak görülmektedir. 
Kararın hülasası &udur: 1 -

Mütecavizin manen takbihi, 2 -
Tecavüze uğrıyan devlete münfe.. 
riden yardım yapılması. 3 -
Rusyanın Milletler cemiyetinden 
ihracı. 

Raporda ihraç keyfiyetinin 
asamblenin değil konseyin saU\hi
yeti dahilinde oldu~u kaydedil. 
mektedir. 
Cenevredeki Sovyet mahfilleri 

ne göre, Milletle: cemiyeti t~eL· 
büsü Rusya hakkında hakiki 
bir tahriktir \e 24 saatlik bir müh 
Jet verilmesı Sovyetler birli~inin 
haysiyetiyle telif edilemez. 

Sovyetler birliğinin cemiyetten 
çıkarılması. az çok kısa bir müd.. 
det zarfında mukabelebilmistl ola· 
rak İngiltere ve Fransa ile diplo
matik münasebetlerin kesilzneqini 
intaç edecP...ktir. 

Amerikada kuvvetlenen 
cereyan 
Vaşington 13 - Sovyet Rusya

nın red cevabr. Amerikada 'hvyet 
Rusya ile siyasi münaseb.:tlerin 
kesilmesi lehinde cereyanı kuvvet· 
lendirm"'ktedir. r

-==-..::·• 
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;ncidc) 

fi .\k i takdirde "nman, ıılyasada 

!! BUGÜN f~an mal azalmıs. Belki; yann lh-
h Matinelerden itibaren tıyncıın olur. Ondan biraz da ben 

(Baıtarafı J incide) 
olan yeşil sabunlar 18 den 23 
kuruşa fırlamıştır. Beyaz peyni
rin tenekesi 530 kuruş jken 580 
kuruş olmuştur. 

Yağ fiyatlarında da ehemmi
yetli yükselmeler göriilmüştilr. 

Evvelce toptan 40 kuruşa mu. 
amele gören asitli zeytinyağlar 

toptan 53 - 59, perakende 60 ku· 
ruşa, Trabzon yağları 90 dan 
100 kuruşa, Urfa yağları 95 den 
115 kuruşa, Diyarıbakır yağları 

90 dan 11 O kuru~ çıkanlmıştır. 
Baıı toptancılar piyasaya ha

kim olmak için malları toplaya. 
rak depolarma kaldırmışlar ve 
perakenldeeilere istedikleri fiyat
tan satı§ yapabilmek için piyasayı 
tazyike başlamışlar, mal çok bol 
olduğu halde swı'i bir sılantı 

meydana getirmişlerdir. 
Bu vaziyetten esnaf ta büyük 

.zararlara uğramıştır. 
Diğer taraftan giyilecek eşya 

fiyatlarında da ihtiktir bütün 
şiddetiyle devam ediyor. 

Paltoluk Alman kumnşları ste>
ku pek fazla olduğu halde sırf 

muhtekirler yüzünlden metresi 
11.5 liradan 14 liraya fırlamış, di
ğer Avrupa kumaşlarına da met. 
re başma 2 • 3 lira ilave edil. 
miştir. Krediyle muamele tama
miyle kaldırılmış, terziler müş. 

kül vaziyete dUşUrU1mü1tür. He
le makara ihtiktirı pek feci bir 
şekil al.mı!tır. Evvelce makara 
ticaretiyle hiç alfilcası olmtyan 
bir pastırma tüccarı bu işi karlı 
bularak piyasadan makara topla
mış, diğer w çok muhtekirler 
bu hareketi taklid etmişlerdir . 
Netic-.ı:ie perakendeciler' bunların 
pcnçes:ne dilştüktcrin<kn 15 ku· 
ruşluk makaralar 50 • 5 5 kuruşa 
l.7dar çıkarılmıştır. 

Diğer terzi malttmcsi fiyat· 
ları da iki üç misli yüksclmişt.:r. 

Gömlek düğmesi 12 düzilncsi 
3 liradan altı liraya ,astarlıklar 
metresi bir liradan iki buçuk 
liraya çıkarılmıştır. tşin garibi 
hepsi yahudi olan muhtekirler, 
bu eşyayı piyasadan kaldırarak, 

elaltmldan ancak mahdut miktar
da satış yaptırmaları, fiyatlan ted 
rici surette dünya vaziyetine gö. 
re arttırınağa koyulmalandır. 

Bütün piyasa ve halle, thtikar
la mücJ:lele Komisyonunun mü· 
e.ssir bir faaliyet gösteremediğin. 
den şil·ayetçidirler. Hüklimetin 
şiddetli tedbirler almasını bekle. 
mektedir. 

Yapı malzemesi fiyatlarındaki 

artmalar i§lerin durmasını mu
cip olacak dereceyi bulmuştur. 

Ci\'ata gibi demir inşaat maL 
.zemesi 25 kuruttan 80 kuruşa, 

çivi 35 kuruşa, çinko 18 kuruştan 
65 kurup çıkarılmıştır. 

Böyle ihtik5.rlı işlerden para 
kazananlar arasında 250 bin lira

",·art;m~ eczasını benden bulmıı.sm. lık hanlar satın alanlar da olduğu 
Allah bclasmı '~rsin." diye ~oçlıı 

piyasada söyleniyor. 
gldC'nlcr sadece lhtlldirm hlrn.z da. 

alayım.'' diyenler, l :ı.hut su ,.Cl a. 
bu adamın lhtikamıı görüp de 

hn artmnsma sehf'p olur. 

a Hıumn KUMÇA'YI 
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HGangsterlerl 
tzmirin bir aylık 

ihracatı 
lzmir, 12 (A.A.) - 1kincite§· 

rin ayı içinde İzmir limanında.-ı 
yapılan ihracatın kıymet yekunu 
3 milyon 677. 676 liradır. Bu 
miktarm karşılığı olarak sı'kan 

eşya 32 muhtelif memlekete gön. 
derilmiş olup bunların başmlda 

Amerika ve ikinci olarak İngil· 
tere gelmektedir. 

Amerlkada ahWa konuna co
mlyetinln altın madalyasını 

Jnu:anan yepyeni mevzuda he-

Bir Atik Senfoni l •• Bir Konser... Fevlmlfıde lıir }"ilr.ı ••• 
Heahur Macar \l'Jyolonlsti YASA PRIHOJ)A 

~ Güzel Yıldız iSA rr.iRAN lJ ~ ';~~~!':~ 
RAC:ANIN A~ıtl 

Y4RlN SAKARYA'nın Zaferi 
AKŞAM olacakhr ~ 

Mnnifatarncıl:ınn toplantısı 

1stnnhul :manüaturaeıları dün 
Tıcaret Oda.smd:ı. topla~lnr, ve 
manifatura ~yam fiyatlarında. ye. 
niden ten:r.ilflt yapılmasmx kabul 
tmlşlerdir. Bunun liı:erlne bu cır 

yanın s.ı.·~ fiyr.tlan teSbit edile -
rck bir liste halinde hazırlanmış
tır. 

Bugünden itibaren talbikına 

başlanması mukarrer olan listeye 
göre, manüaturn or;yıısı şu fiyat· 
lar üzerinden satılacaktır: 

Divitin ekstra metresi 77 kuruş, 

divitin orta metresi 50 kuııış, di
''itln oh\•en metresi 43 kuruş, Al • 
man paz'!Ili altmış ısantim boyun
la 48 k~, Alman pazeni 70 snn. 
Um boyunda 37 kuruş, İtalyan pa
zer.i 60 santim boyunda 30 ku -

I rus, İtalyan pazPnl 70 santim bo
yundll 36 kuruş, İtalyan pazeni 80 
santım b·'Yllnda 40 kuruş, saten 
1 '?0 sanuı::ı l.ı>.) unda 43 kuruş, 
saten! 30 ıınntim hoyundıı. 6G ku • 
ruş, poplln orta kalitt' 5:; lrnnış. 

, poplin «:'hven 45 kuruıı, kutil l Hi 

S.P. 18 56 kuruş, pantolonluk 120 
santim boyunda 75 kuruş, pant.o • 
)onluk HO &mt.un bo) unda 90 ku. 
r~, pantolonluk 140 santim bo -
yunda i)i cins 120 kuruş, hareli 
Rus malı 26 kuruş , fistanhk Rus 
malı 32 kuı uş. 

Bütün mıı.nifaturacılar hazırla -
nım lisU?yi inızahynrnk mnllannı 

yuknrdaki fiyatlardan satmntrı ka
bul etmişlerdir. 

Manifaturacıların iddjası 

Fakat diğer taraftan bu sabah 
kPndilerile görüştUğUmüz manifa • 
turn. tticl!arlıı.r• bu fiyatların an • 
cak muvakkat blr zaman tatbik c
dilebilecPğini söylemi§lerdir. 1d • 
dialarına göre, dünya manüatura 
piyasası yllzdo 20 - 30 yUkselmiş. 
tir. 
Şimdi pı;·asııda mevcut bulunan 

manifntum eşyası evvelce gelen 
:nallar olduğundnn maliyet fJyat
lnrma normal kil.r, ilave edildikten 
sonra satılmaları le p etmektedir. 

Fakat tüccarlar ileride gelire _ 
cekleri malların pahııhyn mniola
cağmı bnhano ederek ellerindeki 
CEki fiyatlarla gelmiş mallara ili • 
zumsuz zam yapmak surctilc ihti -
kar yoluna sapmışlardır, ~in asıl 

garip tarafı manüaturacılı:ı.rm ihti
kar yaptıklnrını itiraf etmeleridir. 
Yalnız kendi kanaatlerince ileri
de hariçten getirecekleri mal • 
lar pahalı olacağından bu hareket
lerinde mazurdurlar. 

Bir manifaturacı ne 
diyor? 

Bu yolda bir manifaturacr aun
!nrı söylemektedir: 

"- Sanki yanız manifatura eş. 
yasında ihtikar varmış gibi boyu -
na bizlerle uğrıışılmasmn hayret 
ediyoruz. Kendi memleketimizde 
yetişen fasulye, nohut, patates ve· 
sair bütün gıda maddelcrHe; ha. • 
riçten gcl~ıı makara, demir, kalay, 
terzi" levazımatı ve sayılmakla bit· 
miyecek diğer birçok C§Ya üzerin
de yUr.Qe 300 • 4 00 nisbetinde ya
pılan ihtikar hareketleri sanki hiç 

göze çarpmamaktadır. Biz fiyat -
lnra nihayet yüzde 20 • 30 zam 
yapmış bulunuyoruz. Fakat diğer 
taraftan meselfı. fasulye gibi bir 
gıda maddesine yilz:de 150 zam ya
pıldığı halde ses çıkaran olmuyor. 
Manifatura eşyası nihayet en 
mUbrem bir ihtiyaç sayılamaz. 
Gömleğimizin, iç çama§ırtınızın ö
tesini berisini yamayarak, dikerek 
giyebiliriz, fnkat hiç bir zaman gı
dasız duramnyız." 

Amerikadan mal gelecek 

Diğer taraftan kendllerilc temas 
ettiğimiz nlii.kadarlar, ileride ha _ 
ıiçten gelecek manifatura cşynsı 

eğer pahalıya malolunsa tnbiatile 
o zamanki fiyat faz:lahi:"InI normal 
olarak kabul edeceklerini söyle • 
mi<ılerdir. Yalnız şimdilik Amerl • 
kadan manüatura eşyası gelme -
mektedir. Bunun sebebi Amerikan 
tUccarlarınm daha geçen sene bize 
göndermiş olduğu malların bedel -
terini alamamış olmasıdır. 

Fakat alakadarlar bu ciheti de 
gözönüne alarak Merkez Banka -
smdan Akriditif açurmağa karar 
vermişlerdir. Yani Amerika mlles. 
se.sclcri bize gönderecekleri mal • 
larm bedellerini p~inen alacak • 
!ardır. 

Bu parayı .Merkez .Bankası tüc
carlar namma verecek ve sonra • 
dan tüccarlardan tahsil edecektir. 

Bu yolda yeni bir tedbir daha a. 
lmmıştır. Eskiden Amcriknyn si -
pnriş verilir verilmez tüccarlar 

mal bedellerini knmblyoyn yatır • j 
mak mecburiyteindc kalırlardı. 

Bu suretle Amerikan fiımeları 

siparişleri aylıırcn. sonra gönde -
rirlersc, Uiccann sermayesi mu -
att.al olarak bekler ve böylece 

maliyet fiyatına faiz ilave edilme
si lii.ımngelirdi. Ticarr>t \'el:fileti 
bu hususta tüc:carlann lrlllne ola
rak mUlıim bir karar · vC'rm~tir. 

Tüccarlar Amcrikaya siparij vere. 
ceklor, fakat kanıbiyoyn para ya -
tırmağn mecbur olmıyacaklardır. 

Yalnrz takas limited şirketine A -
mcrikndan gilinrllklere gelecek 
malları cekeccklcrlne dair bir tc -
minat mektubu vereceklerdir. 

Ancak mal geldikten sonra tile_ 

c:ırlardan bedeli alınacaktır. Böy -
lelikle tüccarın parası daha ev • 
ve!den bağlanmanuş olacaktır. 

Merkez Bankasına emir gclmi.,cı -
tir. Bu usul demir Ye blltiln ına -
denlerlc inşaat malzemeleri idhıı -
linde tatbik edilecektir. Fakat yıı.. 
kında. Amerikadan gelecek blltün 
maddeler üz.erinde tatbik edilmesi 
temin olunacaktır. 

ltalyadan da mal gelecek 

Diğer taraftan haber aldığl.llll%a. 
göre İtalyanlar ancak Türkiyeden 
kendilerine pamuk gönderilirse 
mukabilinde manüııtura eşyası sa • 

tabileceklcrini bildirmişlerdir. Bu. 
nun üzerinde dün hükumet.im.iz 
alaka.darlara, 1talyaya 2 milyon ki. 
lo pamuk ihracına müsaade etti
ğini bildirmiştir. 

·Böylelikle yakında ltalyadnn mal 
~clcbilecektir. 

J~usya manifatura ihracını mc -
netmiştir. 

Manifaturacılarm diğer 
bir iddiası 

Manifaturacılar, Ticaret Vekil. _ 
!etinin manüaturacı olmıyanlara 

mal saWmnmnsı hakkındaki kara· 
rmm kabili tatbik olmadığını roy -
lemektedirler. Çünlrll sermayesi 
fazla olmxyan veyahut malını kısn 
blr zamanda paraya tahvil cbno -
ğe mecbur olan tUccarlar ke9di -
sinden mal almak isteyen kimseye 
satış yapmak zaruretlndedirler. 
Anadolu ttlecarlnrmm alacağı iki 
sandık mala mukabil mesel! ha. -
riçten başka bir kimse 20 san
dık istemektedir. 2 sandlk satı§ 

bUyUk bir mağazayı hiç bir zaman 
tntmin edememektedir. KUlliyeW 
mal isteyenler do tabfaWe ihtlkAr 
yapmak isteyen spelrlllatörlerdir. 
Bunlar alacakları mallaQ derhal 
depo edip buhrana. sebep olacak • 
lnr sonra. da fiyatları istedikleri 
gibi ytlkseltecoklerdir. 

Yani bugün için bu yolda baş
ka bir tedbir almak lizongelmck
tedir. Aksi takdirde bir kaç gün 
içinde manifatura eşyasında tek
rar ihtikar baş gösterecektir. 

Çay fiyatları da yükseldi 

Diğer taraftan ucuz çeşit çay 
fiyatlarının kilosunda da bir bu
çuk lira kadar bir yükselme var
dır. Toptancı tüccarlar ambalaj· 
lı paketler Uzerinde küçük es. 
nara yaptıkları iskontoları kal. 
dırmışlardır. Perakendeci esnaf 
ta paketleri Üzerlerindeki fiyat· 
}ardan fazlaya satmaktadırlar. 

Ayrıca Sabanca civarında ye
tişen ve çaya karıştırılan renkli 
bir otun bir çok kimseler tara. 
fından fazla miktarda kullanıldığı 
ve böylelikle yalnız fiyat yüksek
liğiyle iktifa cdilmiyerek hileye
de başvurulduğu anlaşılmakta· 

dır . 

Bugünkü 
ekspresile 

Semplon 
gelenler 

Bugünka Semplon ekspresi, 
Belgradda Almanyadan gelecek 
vago-:ılann fazla gecikmesi yü
zü:-.kien üç saat rotarla gelebilmiş· 

tir. 
Bu kadar gecikmeye rağmen 

\lman yolcuları trene yetiştirile. 
nem iştir. r. 

Gcl.:nlcr arasında Ankaradaki 
yeni İtalyan sefarethanesini inp 
eden mühendis te vardır. 

Bundan başka İtalyan tütün 
inhİF t ı mü-ne"ııili Delni.r.e piya
salanmu:ı tetkik için şehrimize 

gelmiştir. 

Nevyork se 
Türk komis 

Harp dolayısiyle 
i~ler çoğalmı~tır. Fakat 41 
inkişafı büyük bir di~ 
yatla takip ediliyor • 

Muallimle~~ 
techizat bedP 

Mektepten yeni çıkaJl 
!erin muhtaç olduJdl:f1 
temin edebilmeleri i~ 
kendilerine verilmesi . 
80 lira techizat bedelletl 
sızlıktan §imdiye ka~1 
verilemi}•ordu. Geçen "'JP 

vil!yetinde ancak on ırı 
para verilebilmiştir. ~ (ı 
yetler üzerine vali Ltlt 1 

muallimlerin bu bald~_...
mesi için tetkikat ya~ .J 
retmiştir. Kaç mualh 
bedeli almadığı te3bit 

·sat sonra icap eden tahst 
tir. 

-O-:-~ 
Mülkiyem~~ 
alınacak yeni . 
Dahiliye vekaleti sı ., 

ler okulunda kendi beS' ~ 
tuğu talebe miktarın!,,na~ 
mış, fakat mektep t~ ,-,.,, 
dar talebeyi oku~~ 
madığmdan alınacak ~· 
olarak devam cdecekl ()51S 4' 
tebin tedrisat k.adr e 
profesör Ye muallırntetl 
edilmi~tir. 

----0--

Beled.İYe 
kooperaC.ifinin. 

Belediye kooperatıfi 
mumiyesince eski h. _.ttıı 
kiki için seçilen koJlll5r 
runu hazırlamı~tır. ı\~ 
sinden sonra kongre. ~ 
maa davet edilec~tır· k,p'I., 
selerin zimmetlcrınd~ 
!asılan paraların, ne ııgre 
li icap edeceğini k0 

tıracaktır. 

ismine 
racaatı. 
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? - .ı...uyük bir talıl tavşanları 
XII 1 Hayın izahat verdi: 

~I · 28 ilkkcfnun 1916 tfü~siz, köpdksiz sadece elımi u· 
il( . ilk a;an Gayyar oldu. • zat nakla ya'caladım. 
~ ~Vlrında oldukları için .:.._ Pekı ama mutfağını neden 

'<ldar i~liyen rutubet ve bizim yanımızda kurmadın? 
k ed~ yo:g1"llıü tesiri· - Neden sizi uyandırayım? 
u sersemliğile nereJ~ ol. Ha aklıma gelmişken söyliyeyim: 

ancak yav:ış yavas anla· Sen uyurken düş:indüm, tayyare· 

'%nıakta olan Fransua· 
a doğrulup otu:muJtu. 

~tini Fra,suazın yanın· 
ış ol:fuğ:.mdan biran bi. 
etnıe.ı· ;,ıJ, 

&öky11zu,de cenıı'lU ~ar

ye üçümüzün birden binmesi teh. 
likeli değil mi? 

- Pek değil. Tayyare ile bir 
rasıt ve 250 kilo b:>m1>ı ta}I=ııyor. 
Üçümüz birden binersek siklet 
tayyareye iyi U>ksim edilmemiş o· 
lur ama a~rlık fazla gelmez. Ma· 
ama!ih biraz ra'l-ıatsız olmamız ta· 
biidir, çünkü üç kişi sıkışacağız. 

Neden sordun? ? 

etiııde epey yükselmiş· 
de Vakit ö;;leyi geçmiş 
Yüzbaşı, Haymın nö:..et 
:sini uyand1:11a·ınş ol· 
gayrimemnun, homur. 

- Hiç, öğrenmek için ... Haydi 
Fransuazı, bu av eti kokusile u. 
yandıra hm. Yemek mükemmel ol· 

Ora· du doğrusu, tevazuu bu seferlik ~liaYın neredeydi? 
~ UZaklaşmıştı? 
kalktı ve endise ile et· 

ı· Orman ıssız ve sessiz· 
i.l!l endişesi arttı. Fakat 
t:ıtlisesini manasız b:ıldu 

hangi bir sebeble biraz 
~~olabilirdi. Fakat buse. 
.? Adam sendel nerede 

1~ Uzun sürdü. Epey za· 
a Gayyar biraz ötede bır 
\ıe beyazımt:-ak bir du· 

, U Yü!cseldiğini gördil. 
·en bir tere:Uütt:n son· 

~}"üz metre kadar ilerije 
r;-kayanm arkasından çı. 

~- akat oraya kadar ses· 
'illll~ imkansızdı, ~nnkü 
. bürümüştü. 

~göze alarak ilerledi.Ka. 
sıllda Haymın müte. 

\resile karşılaştı. 
ıtırı ~ 

. ko,.kuttun, diye Gayyar 
~İ1'birimiıe sen diye hi· 
tıası1 olur? buna başla· 
bundan münasip bir fır
aıxıaı. 
~vap verdi: 

1 hay yüzbaşım. 
ne1en uyandırmadın? 
laştm? 

• tUl üınse:ii: 
• a~. nankör! 
ltayayı dolaşarak Hay. 

lııa &elince ağız sulandın· 
~· ra ile karşılaştı. Çalı 

1 
akılmış bir ateşte iki 
'-arıyordu. 

bırakarak ahçıbaşılık maharetim· 
. e öğünebilirim. 
Yemeği yedikten sonra, rahat 

etmek için, biraz tenhada hazır

'adığım yuvamda beni uyum:ığa 

bırakmanızı rica edeceğim. lstira. 
hate hak kazandım sanırım. ..... 

Fransuaz, Gayyar ve Haym, 
Hüköni ormanının cenup kena· 
rında, ağaçlardan tabii bir tünel· 
ıe saatlerdenberi bekliyorlardı. 

Saat gece onbiri çoktan geçmiş ol· 
malıydı. Hepsi bunu biliyor, fa. 
'.rnt kimse söylemeğe cesaret ede
miyordu. Bekleyişlerinin bu so· 
nuncu saatinde biribirlerine bir 
'celime bile söylememişlerdi. 

Haym birkaç saniyedenberi u· 
~aktan gelen bir motör sesi du. 
yar gibi oluyordu. 

Acaba aldanmamış mıydı? 
Kalbi şiddetle çarpıyordu. Ar· 

'cadaşlarına bir şey söylemem~ği 
tercih etmişti. Susmak ve beyhude 
yere -0nlan ümitlendirmemek ıa.: 
~ımdı. 

Birden Fransuaz heyecandan 
.ıoğuk çıkan bir sesle haykırdı: 

- Evet, geliyor. Demfndenberi 
~ duyuyordum, fakat şimdi ar
·ık emin oldum; tayyare geliyor. 
~urtulduk. 

Gizlendikbri yerden çıktılar. 
'iinirleri gerilmiş, kurtuluş sevin. 
cile tereddüt arasında kalmaktan 
mütevellit coşkun bir heyecanla 
,;arsılmıştılar. 

(Devamı var) 
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JS yılını vahşiler arasında ııeclrmlş bir Alman seyyahı 

Kadın idaresi anındaki kabilelerde, 
er:ceğin kü /ük bir isyanı 

en büyük ceza ile karşılanır 
Hiç şüphe yo~. bu kabile!erden erkeğin koril körüne itaat eden 

kadın zulmüyle kovulmuş erkek· kuvvetıle teıah e:i.!rek, gene erkek 
ler evvela bir yerde toplanmış, !er sayesinde erkekler üzerinde 
yavas yava, ayn ve sırf erke:tler- hftkimiyetıni devam ettirebilmek· 
den mürekl:ep bir kab!le kurmuş tır. 
ve ayni z:l!ın::ı:i:ı k:ır:h~<la:-ı yeni Kadının bu mahareti hakikaten 
nazariyeyi yavaj yava~ ve gizli kadının erkeğe ustlinlüğunü gös
gizli c!iğer kabile erkeklerine tel. termez mi? 
kin etmi~'erdir. Cuhi kendi ailesini teşkil eden 

Bu telkinler hiç şüphesiz bir bu 12 erkek arasında hfildmiyt:ti. 
çok erkekleri mu'ıte!if kabileler nin mutlak olduğunu hiç şüphesiz 
ıçinde ihtilaller çıkarmaya sevket· pçk güıel ıbiliyordu. Belkı de bizi 
miş ve pek kanlı mı.icadele mey· yemek yerken eğlendirmek için 
dana gdmiştir. danseden bıçare kocalarm:ian bi· 

llk kadınlarım kfunilen katle. 1 rinin bir dakika içinde ölümüne 
dip kabilenin idare3ini ve serveti· sebeb olmakla bana da bu hfiltl· 
ni eline geçiren erkeklerin bu ye· miyetin dehşetini göstermek isti· 
ni ihtilfil ruh ile büyük zaferler yordu. 

ve ganimetler elde ettikleri mu· Filhakika Cuhinin bu hareketi 
hakkaktır. 

Bu muvaff akiyetleri gören di. 
ğer kabileler de yava~ yavaş ih· 
tilfil çıkararak cemiyet şekillerini 
değiştirmişlerdir. 

Yani bugün bütün dünyaya 
hakim olan erkek, tabiatin kadın 
hfi.kimiyeti elin:ien ancak uzun ve 
kanlı harpler ve ihtiHlllerle kurtu
labilmiştir. 

Ondan dolayıdır ki bugüne ka. 
dar dünyanın muhtelif kıtaların. 
da ha.Ui kadın idaresi altında ya· 
şıyan kabilelerde erkeklerin ka:lı· 
na karşı en küçük isyanı için en 
büyük cezalar konmuştur. Bu ka· 
bilelerde erkeğin başını kaldırma. 
ması için bir kadın terörü, bir ka· 
dın tedhi§ idaresi de zaruri değil· 
midir? 

Bundan dolayıdır ki, meseH\, 
bizi kadın ormanına misafir eden 
şişko Cuh.inin en küçük bir kapri· 

si ne en küçük isyanı gösteren ko. 
calanndan biri Cuhinin cellat ya· 
radılışlı oğlu tarafından oracıkta 

hemen öldürülüvcrmişti. Şüphe 

siz iş yalnız kadınlara ıkalsa dün· 
yada bugüne kadar kadın idaresi 
altında yaşıyan kabilelerden tek 
bir tane dahi kalm:ızdı. Fecaat şu 
rada{hr ki kadına karşı isyana 
meydan vermiyen gene erkekler. 
diri Kadın ken:li cinsinin zayıflı· 
ğını kendisine bendetmiş olduğu 

altında belki de burada ka:lın ta.. 
rafından bir erkeğin ölümü ne ka· 
dar basit bir keyfiyet olduğunu 

hissettiren bir tehdit dahi vardı. 
Cuhinin gaddar yüzlü oğlu he· 

rifi haklayıp giderken son derece 
sakin, kaygısız bir haldeydi. 

Fakat şaşılacak olan bu değil, 
belki diğer erkeklerin oracıkta bi· 
tiriliveren bu cinayete asla m:i1a. 
hale etmeyişleriydi. Acaba bu a· 
damlar da Cuhinin oğlunun bu 

hareketini tasvip mi etmişlerdi? 
Yani, adamın Cuhiye hiddetle te- · 
cavüz etmeye kalkışından dolayı 
ölümü hak ettiğini kabul mü edi· 
yorlardı? 

Yoksa korkulanndan mı ses çı. 
karmamışlardı? Bu ciheti tama· 
mile anlayamamış olduğum ıçın 

Cuhinin bir nevi celladı mesabe
sinde olduğu anlaşılan oğluna kar
şı gayet ihtiyatlı davranmaya ka.. 
rar vermiştim. 

Esasen bu garip delikanlı beni 
orada gördüğü andan itibaren de 
)'Üzünü asmış, beni şiddetle kıs· 
kanmıştı. Belki o da adamcağızı 
sırf beni tedhiş etmek için öldü· 
rüvermişti. 

Her ne olursa olsun o gece ora· 
da uyanık ve tedbirli bulunmam 
ıaıımgeliyordu. 

(Devamı var) 

JYugosıavya ile Beyoğluspor 

Bugün karş1!aş:o.y.or!ar 

~ 

~hçe 8POT klübü atle. 
~.>ılığmc!an: 

.\ tesv;k ve tamim ct
b;'e ve 17 b:rincikanun 
~ :hı yrı pılmak U7.ere 
tibir sokak ko~usu ter. 

l'. 

~t 10 da Kadıköyünde 
~1 stadından baelaya-
ltı~dı cavmnıı. ridin 
cı~nde olacaktır. Neti. 
~: ~Uuabakaya her is. 

·hr. Ancak 15 birin
~,__ 
,:•

1a Rk""Mma Jrnd"r 
Yd~1Va biır.zat kfübe ge. 
'<\ Un:nak !?arttır. 
;tı1 b~inrive kndnr 

·t::"er verilecektir. A
, • ll'ri y ızı!ı zev:ıt'n 
~ t;ınek i.;z~P 17.12.939 
" sa~t 9 :iO d~ klü

r ~ fleri rıca olunur. 
~~~ Semih Türkdoğan, 
, \>U:-Y· Naili Mon.n, 

ba~n Hüsamettin. 

Anknrada yaptığı iki maçı da 
kazandıktan sonra 3 üncü karşılaş· 
m:ısmı şesrimizdc yapacak olan 
Yugoslav takımını bııgiin Beyoglu· 
sporun karşısında göreceğiz. 

1940 olıınpiyadı 
Helsinki<le yapılacnk 1!140 olim· 

piyatlarınm Rus • Fin harbi dola· 
:ı,·ı~ne suya düştiiilü ıışiklirclır. 

1'"inlerin bu olimpiyat için hazır· 
la<lıklurı muazzam stat, şimdi ns· 
kert kuvvetere mcyzi yapılmış bu· 
lunuyor. 

Her sahada tesirleri gözüken 
harp, sporu da snrsmış olncnk .. Kim 
billr helki bu seneki Helsinki o· 
llimpiyndında da yeni :ı,·cni rekor
hır görecektir. Harp hepsine sekte 
vurmuş bulunuyor. 

---o-

Finlandiyalı sporcular 
Nevyork, ( A.A.) - Finlandi

yalı meşhur k()f]UCU Mae'ki muh. 
telif müsabakalarq, ic:ıtira.k et
mek üzere, refakatinde Nurmi 
olduifu halde Amerikada bulun. 
maktadır. 

Bir çok dünya rekorları tesis 
etmi~ olan Finlnndh•alı k~ucu. 
hr taarrn1a maruz ksılmIB. mem
leketleri iGin geniş bir sempati 
ter.a.hürüne de vesile teşkil et. 
~ir,. 

Dircok kereler oyunl:lrını seyrel· ı vaziyette olan misafirin Beyoıthı 
tlj:j!miz Ynsosfavlar s:irat n nefes spor knrşısıntla neticeyi kendi leh· 
bakımından takımlarımıza faik bir lerine ı;evirl'cr~ini tahmin eder• 
maıızarıı nrzed.iyorlar. Anknrndu ken, Beyoğluspor takımının ecnebi 
yııplıklnn iki maçı da kazanmış temnslarınJnki mu .. ·a!Cııkiyellnl U· 

oluıala:-ı, Js!anlıul k.ırşıl.ışnıalarınıı· nutmuş deaıliı. Busünkil maç, cu· 
karşı bliyük bir nliıka toplamışlır. mnrtesl \'C pnzar silnkfi Jrnrşılnş· 

Bugün, ni:.;bcten dinlenmiş bir malar h:ıkkındıı lı 1 ~c nz çok bir fi· 

Yugoslavlar 
val!yi ziyaret eUiler 
Busfin Beyoi;lusporla kıır~ılaşa· 

cak olan Yugoslavya !ııtbolcul:m, 

dlln viliıyetc gelerek vali ve helr.ıti· 
ye reiı;i Uıtfi J{ırc'ları zi~·nret et
mişler \'e Belgrncl bcler\iye rcl~inln 
bir mektubunu takdim eylemişler

dir. 

Yugoslavyada 

iki f cderaıyon b!:-le~ti 
Yugoslavyada epey zaman. 

danberi Bel~atla Zığrep fut-
bol !lemi arasmda hüküm silr. 
mekte o1an a"'k.~a.zlık ~rta
rnf edi1miEi olduf,u'.'ldrm, Hırvat 
federMyonu Yugoslavya anafe. 
deragy9nune. avdet ,,,elmeğe,ka. 
rar~~. t 

I:ir vereceği iı;ln de al!'ık:ı ile beklen 
meklcdir. Hafif ynlhşlı devnnı e~ıcn 
hn\'O boznınz ve st:ıt da çamur ol· 
mazsn bugün ('Ok güzel bir m:ıç sey
redeceğimiz ınuh:ıkknktır. 

Kaleci Zamora 
Gnzete ba~muharriri 
Bir kaç haftadır, gerek Mnd

ritte ve Kat:ılonvada, r-erck Va. 
lans'va ve g,...-m .. •aa llk maçla. 
rına devam edilmektedir. 

lki senedenberi Fransada Sete 
t:ıkın!Inın kaleciEjini yapan 
me,.hur Zım'lr::ı r.ıemıeı~etin<ı 
a,·det ederek bir !'toor gP7.ete.si
nin başmuharrirliğini deruhte 
etmiştir. 

IIatrrlardadrr ki, İspanyol 
harbini'l b~Lım:ıcmda Z:ımora. 
nrn cldü.;.a h2ber veri!mig ve 
Hl36 Perlfn kon~esinde bir da
kikalık sükfıt ile hakkmda bir 
saygı tezahiirü de tertip edil. 
~~ir. 

• 
• 

Başvekil dün tasarruf 
haftasını açtı 

Memleketi._ iktisadi vaziyetini anlatan Refik 
Saydam sözlerini ~öyle bitirdi: 

"Büyük Türk milleti halinden 
ve istikbalinden emindır. ,, 

:Ankara, 1! ( A.A.) - Başve. 
kil Doktor Refik Saydam bugün 
saat 16 da halkevinde söylediği 
bir nutukla onuncu tasarruf ve 
yerli malt hafta_c:ırnı a~mı;ır. 

Eu milnns2betle halkevi ... de 
yapılan toplantıda, Vekiller, 
mn.buslar, vekfüetler erkiinı, 
ma~buat mümessilleri ve kala
balık bir davetli kütlesi hazır 
bulunm~tur. Merasime, Anka.. 
ra krz lisesi talebe!eri tarafın
dan sö~·lenen fstikJiil Ma~ı i!e 
bac.;lanmış ve bunu takiben Baş· 
vekil Doktor Refik Saydam hııf
tayı açış nutkunu irat eylemiş. 
tir. 

Sık sık ve sürekli alkışlarla 
karşılan:ın bu nut!rn, Ankara 
kız lisesi talebelPrinin temsille
ri takip eylemiştir • 

Başvekılin nutku 
Ankara, 13 - Başvekil Doktor 

Refik Saydam, dün Halkevinde 
irat ettiği nutukta ezcümle şunları 
söylemiştir: 

.. _ Aziz yurddaşlamn. 
Bugün, Onuncu Tasarruf ve 

YerU Mallar Haftası başlıyor. 
Artık bugUn, mf1U bayram 
günlerimiz arasında yer almış 
bulunmaktadır. Bize verdiği 
sevinç kadar, mAnası da bUyük 
olan bu haftaya girerken, he. 
plnlzl hürmetle selAmlarım. 

Cumhuriyet devrinin gecen 
mesut senelerine baktığımız 
znman, bu bayramın ma.nasını 
anlamakta gUçlUk çekmeyJz. 
Mllll lktısat mefhumunu Türk 
yurduna sokan, bu mefhumu 
TUrk varlı~ında yerleştiren. 
TUrk cemiyetini ve TUrk fer· 
dini lktısndt zihniyetle çalış. 
wağa sevkeden, Türk devleti. 
nl her sabada oldu~u glbf lktı· 
sad! sahada da lptldalllkten 
kurtarıp programla çalışan 

modern bir devlet haline ko. 
yan, Cumhuriyet rejimi, Cum. 
huriyet idaresi olmuştur.,, 

Başvekil, müteakiben yerli ma· 
la rağbeti ve ikttsat ve tasarruf 
mefhumunu anlattıktan sonra is
tihsaHitımıza geçmi' ve şöyle de. 
vam etmiştir: 
"- Her zaman tekrar edilmiştir 

ki, istlbsa1A.tımı7. hem memlP 
ket pazarlıuında ve hem de 
dış piyasalarda satılabilmek 

için k{l.[i değildir. Hariçten 
mUbnyaa etmııılr mrrburlyettn. 

Harbe rağmen 
Almanyada spor hare· 

ketleri devam ediyor 
Alrnanvnda harp dolayısile 

ilk günlerde kısmen inkıtaa uğ. 
ram13 olan SJ>Or faaliyetine ey
IQI sonlarmd:ınberi normal şe. 
kilde devem edilmektedir. 

24 evl'llrl 0 nlx>ri p-erf'k .Alman. 
varın icinde t!erek dı~ında ol
mak üzere Alman sporcuları 37 
muhtelü enternasyonal karşı. 
laş~·ua yapın~lardır. 

Önümüzdeki ~nlerde de d:ıha 
bir <'Ok }rQ,..:!TlQ.,.,..,o 1., .. !n Vl;l''\tl-

maSt mukarrerdir. Eır.cümle,·16 
ilkkanun tarihinde Münihte Al. 
manva - Macaristan güreş kar. 
şılaşması v:ınılacakhr. Bıınd-ın 
başk:ı sonkanıında Kopenha("tda 
Almanya - Danimarka güre~ 
karı;ıla~mast ve vine önümüzde
ki ilkbaharda Bertin - Sofya 
muhtelitlerinın maç yapması te. 
karrlir etmimir. 

Altr.ncı Balkan güreşleri 
şehrimizde yapılacak 
Şehrimizde yapılnc:ık 6 ıncı 

Ilalknn güreş şampİ}'onasının hn· 
zırlıklannı yapmnk für.re güreş fe· 
derns:ı,•onunun teknik heyeti bir 
toplantı yapmıştır. Topl:ın • 
tıda, mllsabakaların şuhat ayı için· 
de fstanbulda yapılması knrorlıııştı· 
nim ıştır. 
Şampiyona lctn bir organirasyon 

komitesi te~kll edilecektir. 

de bulunduğumuz malları ko. 
laylıkla ve kfıfl miktarda ala. 
bilmemiz ıcın çeşitli istihsalle. 
rimlzl her tlirlU çarelere baş 
vurarak arttırmak Hlzımdır. 
Bu gayeye erişmek ve vUcuda 
getirilen pro ::rnmları zaman 
'kaybetmeksizin tahakkuk et
tirmek için bUtUn yurttaşların 
birbirleriyle yarışırcasına ça. 
lışnınları, Türk camiasına kar. 
şı bir vazifedir, memlekete 
karşı bir borçtur, ayni zaman· 
da tkhsııdt bir znruretin de en 
kısa ifadesidir. 

lkhsadi hayatın bu sene 
zarfındaki t~zahürleri 

1938 SP.nesfnae, harici tira. 
retlmiz geçen senelere naza. 
ran faik bir inkişaf göstermi~ 
olmakla beraber, harict ticaret 
blldnçomuz memleketin ilctı· 
sadt clhnzlanmasından mUtC'. 
vellit olarak, ithal lhtlyacınrı 
bUyUk mlkynsta artmış olması 
dolayıslyle, aleyhte kapanmış. 
tı. Elimizde bulunan 10 aylık 
istatistik rakamları, 1939 se
nesi hnrlct ticaret blH\nçomuzu 
lehte bir bnldye Ue kapayncn. 
ğımızı şimdiden kabul etme. 
mlze mUsalt bulunmaktadır. 

1938 senesinin 10 avlık ihracat 
kıymeti, yüz milyon dört yüz bin 
lira iken, bu kıymet 1939 yılmm 
aynı aylarında üç milyon üç yüz 
bin lira faılasivle vüz üc m!Jyon 
ye~i yii'! bin lirava çıkmrı:trr. 

İthalatımıza gelince: 1938 se
nesinin 1 O aylrk ithalat kıymeti 
yüz yirmi yedi milyon dört yüz 
bin lira iken, bu kıymet 1939 se
nesinin aynı aylannda yirmi bir 
milyon yli:? bin Jira ~ksanr ile, 
yüz altı milvon ~~ y,p:r. bin liraya 
düşmüştUr. 1938 senesinin 10 ay. 
Irk muvazeneı;f aleyhimizde yirmi 
yedi milyon liralık bir bakiye 
göstermiş iken, aynı müvazene 
1939 senesinde ancak iki buçuk 
milyondan ibaret aleyhte bir ba. 
kiye göstermektedir. 

ihracatımız artıyor 

GörUIUvor ki, ihracatımız son 
senelerdeki muttarit artış istika
metindeki inkişafını muhafaza et-
mektedir. Bu .:ihet bilhassa 
memnuniyetle kayda şayandır. 
thracnt~rzm artması için icahe· 
den tedbirleri zamanında almak 
ve ihraç mo:ıll::ımmzm bilh2ssa 
cif tci ve köylü lehine kıymetlen. 
dirilmesini temin etmek yolun. 
daki mesaiye ihtimamla ve büyülıC 
bir dikkatle devam ~eccğiz. E.. 
sasen, ihraç mallarımızın büyük 
bir kısmı, kıymetlendirilme ba. 
kımmdan, demin de işaret etti • 
~.,, eibi. hali ha'ZlT dünya kon • 
joktürleri itibariyle bir takım ko. 
lavlıkl:ıra mazh:or bulunmaktadıt'. 
İthalat cephesinden de, memleket 
umumi hayatının her türlü taz. 
yikten korunması ve mi11i sana.. 
yi s~hasınual:i faaliyetlerimizin 
ahl=-maml\sı ve durrrıaması icin 
hariçten almağa mecbur olduğu
muz es1~ ve emtian1n ehven ve 
uygun fiyatla ithalini mUmkün 
kılır.ağa çalışılmaktatlır. Memle • 
ket dahilinde, ithal mallan üze -
rindr herbanı;i bir snekiil?svona 
mani olrı"3k için. ~erek dahili fi· 
yat politika ve mürakabesi ve ge
rek ticaret ve tediye anlaşmalan 
bakımından, icabeden tedbirlere 
tevessül olunmaktadrr ve oluna. 
caktır. Her halde, blitün yurttaş. 
lar bilmelidirler ki, hükQmet mil
teyakktzdır. yersiz ve sebepsiz 
spekülatif fiyat tereffüterine hiç. 
bir suretle meydan vermivecek
tir. Ancak lüzumsuz entlişelere 
kapılrp normal ihtiyaçtan fazla 
mübayaada bulunarak piyasa te
çevvüşlerine sebebiyet vermemek 
hususunda h:ıtlmnrza da bir vazi
fe terettüp ctti~ini ha vesile ite 
bir defa d:ıha hatırlntmayı fayda. 
lı görürüm. 

Ticaret anla~me.ları 
ve politikamız 

Dış ticaret politikamı7!da, bir. 
çok senclerdcnberl devam edeıı 
beynelmilel iktısadi durumun ica. 
hı olarak, kliring ve takas usulle. 

"Lütfen eayfayı çeviriniz,. 
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BAŞ, DiŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA 

Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser Lüzumunda 
Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

, ' 
Şirketi Hayriyeden: 

Her akşam 23.2:> le KaLalaş'tan Oskildar'a kalkan \ı aJ.ıa 'apuru 

hıı Cumarte~i nk~amınr!:ın ltlh:ıren ~eft'rinl 2~.40 tn vı11ın,.~lctır. 

':=========================================::.:~ 

bihakkın tc,·ecciihlcrine mazhar olan 

Çapamarka Müstah zaratı 
tkinciknnun 1940 da tam çeyrek asrı idrak 

etmek bahtiyarlığına nail olacaktır. 

ma1Cımunu2Jdur. Arzettikleri ba- BUyUk Türk milletinin ha • . 
rinin geniş bir yer almış olduğu l lyi gözle bakmaz. 

zı müşkülata rağmen, bu usulle. kiki hlssiyatma tercllman oln 
rin tatbikinden memleket menfa. rak emnlyetlo söyliyeuilirinı. 
attar olmuştur. Şerait ve imkan. 
ların müsaadesi nisbetinde ticaret 
ve tediye anlaşmaları politikamı. 
zı normal ve basit saslara doğru 
götürmek gayemizdir. 

Milli mahsullerimizden başlı • 
callnnın bugünkü vaziyetlerine 
kısaca temas etmek, bunların du. 
rumundaki umumi temayül;.i gös. 
termck bakımından, faydalı ola. 
cak zannındayım. 

Tütün rekoltemiz geçen 
sen eden fazla 

lhraca't ticaretimizin en kıy
metli maddesini teşkil eden tütün 
istihsalatımızın seneden seneye, 
gerek miktar, gerek kalite itiba. 
riyle, tekamül ettirilmesine ve 
bununla mütevaziyen sağlam sa
tış imkanlarının teminine matuf 
olarak devamlı tedbirler alınmak. 
tadır. Bu sene reokltesi, geçen 
seneden mühim nisbette fazla ol. 
masına rağmen, tütünlerimiz bu 
sene asgari yüzde beş daha yük
sek fiyatlarla satılınağa başlan. 
mıştır. 

Hububat ve gıda 
maddeleri 

Hububat ve gıda maddelerimiz 
bu yıl geçen yıllara nazaran daha 
iyi evsafta ve daha çok miktarda 
istihsal edilmiştir. Şurasını te. 
barüz ettirmek lazımdır ki, muh
telif hububat maddelerimizin is. 
tihsalinde iki üç sene evveline na
zaran köylümüzün istihsal kudre
tinde hepimizi bihakkın iftihar 
ettirecek derecede ve yüzde yir. 
miden yüzde elliye kadar değişen 
nisbctleroe, inkişaflar görünmek. 
tedir. Alınan tedbirler, s!.yesinde 
hububat fiyatlarının istikran de
vamlı olarak temin edilmektedir. 
Dünya vaziyeti dolayısiyle, bu 
maddelerin cihan piyasalarmdaki 
fiyatları da mühim nisbette yük. 
selmekte olup, kabili ihraç olan 
miktarlarının satışı için en m:isait 
imkanlar mevcut bulunmaktadır. 
Bütün gıda maı:idelerimizde aynı 
müşahedeyi yapmak kabildir. 
Başvekil bundan sonra milli 

paramızın kıymetini ve sanayi ha· 
rcketlerimizi diğer senelerle mu· 
kayeseli bir surette iıah etmiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"- Aziz yurtdaşlanm. 
Türk vatnnınrn yllkselmesl 

için olduğu kadnr, kudretle n 
emniyetle mUdafaası için ta. 
snrrut hareketinin nasıl bUyUk 
bir rol oynadığını c~cr, huzu· 
runuzda tcbarUz ettirebildim. 
sc çok bahtiyar olacağım . DUn 
yanın en da~dağah bir de,·rin ! 
de yaşıyoruz. TUrk milleti va. 
kur ve temkinJI duruşu, sami 
mi birlik manzarası ile blitün 
cihanın nasıl takdir nazarını 
celhedf'ı:orsa. hnkkm<ln rena 
dUşUnccsi olanlt dn o kadaı 
hayrete dUşUrm€'ktedlr. TUrk ı 
milleti dostluklarına sadık. 
acıt "kalple kendi milli hudut 1 
tarı d ahl1lnde sakin çalışmak l 
v 0 ;ıı'tl Şıtmak azmlnde<lfr. Ru 
birliği, bu sükunu ve bu ı:alış. 
ma azmini bozmak istiyenlere 

ki: MflU ~efin ctrnfıncla te~ 
kalp ve tek vUcut ~alışan mıı. 
letimiz, halinden ve istikbalinde"l 
emindir.,. 

P irin ç , e tekmil hubul>at. unlarını, k enel i ii tiin teknik 
eseriyle A\' r u pa i bir tnrrda \ 'O n efis bir s urette 

imal ''" ihıar eder. 

Beşikta~ - Kılıçali Kuruluş tarihi: 1915 ............ ~ ....................... .. Milli tasarruf ve İktisat haf tası 
münasebetile Kurum 'Reisi Gene- j 
ral Kazım Ozalp da dün gece racL ------------------------ 
yoda bir konuşma yapmıştır. 
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MtT.T,f 
TCRA'J 

R lLAJ. 

AZAK 

Beyoğlu 
: Lortl • Hardl Hovardalıkla 

(tllrkc•) n 8arll Uan ca11Uer 
aruıııda 

: Cna:rtr •~'Pdall.n 
: A11<ın Za ı.rt 
ı A4k R•.ıı::l;ocldl 
: Ve Ahbab Ca,..lt'ar Parlırma· 
cıyan n ıtırtlr.A'1 

: Yl\, amak ın ınır 
: GUı•I 1'.alre 
: KU~.lk Gaııpterler 
• l'lldlnn•~lr. 
: U:rku.uı gecıler ·v. Ntvrorl<. 
haydutları 

: Uc >-lıbab ÇaYU11ar openda 
(tUrkc•) 'e Kaıtın TlcuaU 

: 1!1lH\ ı F•da' lert (tUrkc•) Tt 
Sen Yum1<re&1< 

't Roza.il "'' Kadınlar JıapWıaneel 

İstanbul 
: t'olo Samptyonu (lUrktt) Vt 
G:uır;ıhrtu nllldı 

ı llarp muhıblrt Yo e!nıAI otrll 
: DtYU OUI (ttlrkeo • arıı.p,-.. 

ve J:#rr.ren; lı Cıtı 
: Uc ahbab Çavucıar llaydctlar 
ara.tında (Ulrkceı ve Jtont .. 
\•<Yıka 

: ı cin S.mply(ıııu <ıtırkcd "• 
G;,.nı:ı lorleı cellA4ı 

'1.!:~PA.R : Harp l!ahabtrt "'' Slmal cıh!l 
('l::ııtıuı:.RLI· : Boyu 0111 \tllrkto • arapea) 
-rA5 ve ı..ııaııror Hr•nadı 

!l;t'AT P. 

Gt'REJ. 

'IHT. 
;t nı.\ \'A. 

nu:r. 

Beşiktaş 
ı tlc Ahbab Çanıılar Rardutlar 

ara.,nda (tOrk~) ,., Btıd 

lllhları 
: Bu,...a ••nfonlat (Ttlrk fllmn. 

Ctttler karıı karııra ,., GO· 
n.ıı.hklr 1cııla r 

ı Boııuneu bal.ayı "' ıeret )'Um· 
rutu 

Kadıköy 
f "'U'! Sı .. 4 
: füldlrmrmtıtır. 

Bakırköy 
\llLTİYADI • r l •man mıultnl altında n 

"IAKllt 
Korlmıı~ ı::,.e 

: Anı R..b<ru~o (30 k11 m bir· 
<'enl 

')I HIB TIYATHOSU 
h.oııırdı kısmı: Bugün 
iirıılüz 14 le: Çocuk T i. 
~ :ılro~U" c~('(' :!'l.30 da 

1r17.J.I:H 

* * * 
Drnnı l,ısnıı: YI:l.P.\ZE 

ı.. • rı rl:ı: 

f 

HALK OPEHETI 
F:<.lci ÇııifüYRnrl:ı 

lııı akşanı 9 dıı. 

7.n7.o Dıılnrn~hı :VL 
l'İ(,: .\ (,ıH: rcl 3 

Pcrrlc 
rr.IT K.\!,) 

ll:ışit Rlzıı E. Sadi 
Tek Tiyatrosu 

13 l.kftnun Çor . 
şembıı akşamı 

Hur~n Hıılkt'vl Ti-
raı rosıı ıııla: 

.K.\ HMA KARISIK 

him, miklnr ve muhammen bedellerile mııvakknt ternlnalları a,n. 
ğıda :ya7.ılı iki lısle ınıılıteviyatı sürşof ve rezid!I yasları 22112/1939 Cu. 
ma günü s:ıat 15 ten itibaren sıra ile kapalı z.nrC usulü ile Anktır:ıdıı 

ldare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe ıdrmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakk:ıt temln:ıt ile 

kanunun tnyin ettiği ,·tslkaları ve teklifierini nynı siln sanı 14 de kadar 
Komi<.yon Hei'il•~ıne vermeleri li'ır.ımdır. 

Şartnıımeler 390 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve:ı:nclcrinıle sa-
tılmaktadır. (10080) 

'i 
Muhammen Muvakkat 

:S-o. Miktan ismi bedel teminat 
Ton Lira Lira 

1 300 snr,or yattı 96000 60:>0 
2 600 Yar.lık rezldü yalı 78000 5150 ,. 4f ,, - # ". ' • • ., 1,. - •• -
V AKIT matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 1 Tabiler namına clizği işleri alır. . . . . . .. . .. - .. • ' ,.. • • • ' ' ' • 1 ·, • : 

13 - 12 - 939 Çarşamba 11 - ~cvl.i Bey - llıcaz şarkı: (Dil· 
ıniyonım hana noh.lu). 2 - \'es:ıri 

18.25: Türk Miiziği: Fasıl heyeti. 
19.IU: Konuı;.nı:ı (Onuncu Tasarruf 
ve Yedi ~fallar llultası nıüıı:ı~ebe. 

tile l .lusnl hkonoıııı ve Arllırımı 

Kurumu ıııuııına Mnarif \'rldli lla
~aıı Alı \ i.kel Lıırafıııd,ııı) . 19.2fı: 
J~ııntı~ına: (Dış ııolilıka lıaılbt• lcl'i) 

19.~0: Tüı·k Müzı~ı: Ç:ıl:.ııılar: \'e· 
«ilıe, Cc\ det Ço~ln, Fulıire Fersan, 
Hefik Ft"rı.un. 1 - 01..u) an: Sadi 
Hoşscs. 1 - NilıaHnl peşrevi. 

2 - l dl Hasen - ::>;ıtıa\·cnl şarkı: 

(Sana Mlınenı ki neden) 3 - Ah. 
net - Niha\'ent şarkı: (Jlir lıusene 
·rmek için). 4 - Avni Bey - • 'i. 
h:ıvl'nl ~:ırkı: o~~·z gececlc hen :n
ne lıicrıını düşündüm). 5 - Sel. 
Pınar - JIQzzam şarkı: (Bilmem 
niye sinemdeki yarı) 6 - Udi Ha· 
san - Hüzıam şarkı: (Aşkım uyu_ 
yorken). 7 - Sackttl 11 Kaynak -
Hiinuın şarkı: (Erzurıılıı1a halt ol. 
maz) . 2 - Okuyan: Safiye Tok:ıy. 

.Asım - Hicaz ş:ırkı: (Bilmem niye 
hir buseni çok ~örüyorsun). 3 - •.. 
Jlic:ıı şarkı: (Dağl:ır ü:ı;:jlar viran 
tla~larJ. 4 - ..... llıcnz şnrkı: (Ali· 
~iııı). '.!O.'.!O: Temsil: (Zor niklılıl. 

\'a7.:-ı ıı: !lloliere. Tcrciiıııc <"den: 
:\lt·rlıum \'cfık Paşa. 20.?iO: Konıı~. 

ıııa. (Hartıılık ııostıı kıılıısu). 21.10: 
Müzik: ( Riy:ısctic:unıhıır lııınılosu
Sef: Ihsan Künçcr). 1 - \\', StC'f. 
fens: Lella (marş). 2 - A. Uvoı:ık: 
llümorcsk. 3 - R. Korsakow: Po
lonez. 4 - H. Fh ricr: Agcns suiı'· 

nin 2 inci parçası. 5 - Gcorseı; 

J:ncsco: Romen Rapsodisi, No. 1. 
22.00: :0.lcmlckct sn:ıt :ıyarı, Ajan'I 
lı:ılıcrleri; ziraat, esham • ttıh\·iJCıt, 

kambiyo • nukut borsası (Fiyat) . 
22.20: Serbest saat. 22.30: Müzik 
(Barh: Dört piyano için konter
to - Pi.) 22.50: :ırnzik (Cn.ılwnı\ • 
Pi.) 23.:?:i/ 23.30: Yıınııki ıırogram, 

YC kap_:ını~. 

1 

1 

Sabah, öğle 
akşam 

her yemekten so"r 

Günde 3 defa dişlerinizi muntazamafl 
fırçalayınız 

a -~ .......................... .-~ 

istanbulda Havagazı ve Elektrik 
1 Ve Teşebbüsatı Sınaiye T ürk Anonim Şir1' 

1 Mühinı ilan 
İslanbulda Havagazı ve Elektrik ,.e Teşcbbiisatı Sınaı:re 1~tı 

nonim Sirkeli, memurlarının 1939 senesine ait "yeşil,, renkli lı 
k:ırtlarının 1ikincikanun19t0 dun illuaren iptnl edilerek 19~0 
için muleber olmak üzere "sarı,, renkte ka rtlarla deRiştirfl 
sayın müşterilerine nrzeyler. ~ 

Bu kıırtlorın baş tarafıııa şirketin ünvanı olan "İstanbnld~ 
gazı \'e Elektrik ve Tcşebbüsalı Sınaiyc Türk Anonim Şirketi •• 
lıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa urııun olmıyan kartlar ~ahte •d 
meli ve hamilleri polise hnber \'erılmelldir. 1 Şirket miişterilerinin bu 111\na riayet etmemelerinden t•"'ll 

· neticelerin mesuliyetinl kabııl etnıiycceğini ,imdiden beyan 11 

MÜDÜR/ l'ET 

--
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1 l>A~AYUKSE:K, 
J:9AiZ, DAı.IA E:Yi 
ŞARTLAR. TE:MiN E:O~l2 
1-iOlAN f S~ ~Aı l(.LJNj ~ 

Neı. 
1 
2 
3 

V Al<IT 
cç;e~ ~€:j tttYı ~ıııa nos~ 

s-1''' ' Yazan ve l"ürkçeye çevirenin oıtı , od 
Kader (Volterden) Asım Um 1,0 ' 
Olimpıyad oyunları \'ıldıın Aşir , 04 
Kılerans Terraı. esrıırı (Gııtop n°dtn) G V. !~ ~ 

4 Yugoslavya seyahat nıııl::ırı .\sı m Us v-
5 S:ırk Ek<.nrrcinrfP rln:ı\·rt <Ch İ'llte'den) V G. ~ ..ı 
~ Etrüsk Vazosu (Prosper l\!Plrme'ı11'n) H:ı\'tlıır Jllfıı l r 
1 He r memlekette blrknç ı;iiu \ . 1ulıtdıf ıııucılı rıcrJcıı) ~j ' 

\ hnlPI Ekrl'm ,1• f 
IS Son korsıın (Fon r .. üknerdt'den l Feth i Kardeş 1~ : 
9 Kafko~ hikAvtlerl (Kazbek'ttn) 1'iyıızl Ahmtt ııı ' 0 10 Sı:ı n Ehli«ılır rnuharebl'lerl 1 Kollıns'ltn) Abrnet are 4 

it FııtLol kaıdeleri Nüzhet Abbu J 
r.,. 
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