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,s Milyon askerle yeni 
Sovyet akını b -ı r 

ihtikar "nasihat ve 
" " . tavsı ye,, 

ile önlenemedi! 
~~i;ikn ~;ı~:~~~i~rek;ıi;;,ra:iÜ~t 
krar ve mütemadıyen yükseliyor 

: HASAN KUMÇAYI 
~la mücadele I~ ya,ııs ya

tı umumiye~i l .gal eden 
i.. •. ıneselelerlıı basına geçi· 
~ arasında ba lıyan lki

lıUkiimo~e alınan kanuni 
, tedbirler bunun açık deli-

~ ~in "Muhtekir kimdir?,, 
bir cernb aramak. eski ta.. 
"b 'i). ll mefhumu efradını cami 
ltını rnu\i seklide'' tarif 

~bir zaruret ; lur. 
\.:.' rtıuhtekir kimdir '! 
L~o kanun karşısında 

denilen satıcılar ikiye 

(Devamı 4 üncüde) 

Sandığ' 12,5 lira 
olan terzi tebeşiri 

125 liraya 
çıktı 

Evvelce ihtikar komisyonu tara
fından üzerinde tetkikler yapılıın 
elektrik malzemesi, kalay, traş bı

çakları, kağıt üzerinde de yeniden 
ihtikar hareketleri yapıldığı görül. 
mektedir. Komisyona eylülden ev
vel getirdikleri mallan eski fiatlar
la satacaklarını söyllycn tUc. 
carlar yine bildikleri gibi hareket 
ctmeğe ve hatta fiatlan giln geç. 
Ukçe arttmnağa başlamışlardır. 

Bu maddelerden birçoğu hemen 
sık sık A vrupadan geldiği halde 
birkaç büyük tüccar tarafından 

depo edilmekte ve piyasaya çıka
nlmamaktadır. Böylece buhran 
şiddetlenmekte ve mezkur tUccar
lar da fiatlara büyük zamlar ya . 
parak sakladıkları malları yavaş 

yavaş satmaktadırlar. 

(Devamı 4üncüde) 

Pazarlıksız satış kanunu 
tadil ve ıslaha muhtaçtır 
niye ve Ticaret vekilleri dün Büyük Millet 

~lik~İ~~d:ktfij~ıl~~~~ef azlalığı ve 
Unlara itimat eden vatandaşların 
larara girdikleri tesbit olundu 

(\'azısı 5 incide) 

RUSLAR 
Muvaffak olamadıkla

rını itiraf ediyorlar 
Sovyet kıtalan her adımda hainane 
tuzaklar ve engellerle karşılaşıyorn1uş 

llelslaldnlo $o}-yc t tayyareleri t arafından bomba.rdnnanm<laıa tonra 
enkaz altında kalaıılnrın !: •karılmasına !:alışılıyor ••• 

, 
HeJsinki'cle bir SO\·yet tayyıuM1i!tde11 ahlan lHlmba ile hurclahns 

olaıı bir otomobil ••. 
(Yazısı 4 üncüde) 

Milli Şef 
Erzuru7ldtı. 

Halkın sevinç tezahürleriyle 

_..,_ __ ".__.._._. .. , __ : wa-ı - -

Ağır surette lıasara uğrıyan ''A<lmira.J Scheer'' sınıfı Alman ccb 
kru' azörlcrinclen biri 

Alman cep 
kruvazörü 

üç İngiliz kruvazörü tarafından 

t\ğır surette 
hasara uğratı ldı 
Alman gemisi bir Orugvay limanına 

kaçtı, lngiliz k~uvazörleri onun 
açık denize çıkmasını bekli vorlar 

Şimal denizinde de bir 
Alman kruvazörile bir 
tahtelÖahir torpillendi 

l\luharcbcye i~tlrak eden .''Ajax'' İngiliz kruvazörü ... 

.. 
llarırce 'hac;ara uf;'Tlynn "F.retcr., fnglttz lmınrorlt.-

(Yazısı 4 üncllcle) Lı l~giliz tayyareleri 
'lelıgoland üzerınde .. kar~landı ~~-~~~~~~~~ 

l~r-ı;urum, 13 (A. A.) - Bütün 
l Erzurum halkı bugün Milli Şefi

miz lsmet lnönli'nUn şehrimize 
şeref vermelerini büyük bir sabır. 

sızlıkla beklemektedir. Şehir baş
tan başa bayraklarla ve muhteşem 
taklarla süslenmiş bulunuyor. Ci
\•nr köyler ve kazalar halkı büyük 
lnönli'yil karşılamıık üzere buraya 

ı;elmiş bulunuyorltı,r. Erzurum en 
büyük gilnü yaşıyor. 

Binlerce halk istasyon civarını 
ve yollarını döldurmug bulunuyor. 
V'nlimiz Haşim İşcan 'Mflli Şefi vf
. ··t hududunda karşılıyacaktır. 

Muvasalat 
}~r-ı;urum , 13 (A . A.) - Reisi. 

Jıwaıl.ın g-öriinll~ü... j cumhur İsmet JnönU bugUn saat 
lı;ırl.ıtne dair Jı:ı lıerler 8 neli say- 16 da Erzuruma muvasalat ve is· 

(De\'&mı 4 Uncllde) 

Fi l le r d i y a r ı n d 
Birkaç güne kadar a .ıcşrine ba.51ıyııcağı· 
mız yalnız reslınJcr 

den ibar et heyC<'anh · macera \'e seyahat tefrikasının ismidir. 1\üçük okuyuculammz kadar bü-

yük okuyucuların da a lik& ile karşılıyacaklarma emin olduğumuz bu tefrikayı hekleyiniz. 
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Milli sJhhat namına! ı 
Yazan : H. DALKILIÇ 

f ANKABADA )"Ük:iek sıhhat ~iırnsı t-Oplandı. Yine Ankara-
f dan gazetelere ,·erilen bir tclgmfa göre ı;fırtınm, yiyecek 
i maddelerinin kontrohına alt lıir talimatname hıızırladıj:;"lllı \'e bu-

nu de,·ıot r;Ül'asın3. se\•keUiğini olmcluk. 

Ydksck e.ıhhat ofınısımn hu ıncsclc~;, nıemlcketfn ıhhat me
selesi olarak ele nlmış olmasını derin bir memnuniyetle karsıl:unıı.
mak lcabll dcğllıtir. 

J<ilhaklka memleketin unıumi ıhlıııt i lcrf denilince akla. e\·. 

velii. hastalık1ar ''e onlam knrşı yıırılan müeadf>le ~klli.tıarmm 
gelmeı;J tııbüdir. mr memleketin sıhhıı.Undc ~1yccclc içecı-k mad. 1 
delcrlniu kaliteo;i en büyült rolü oynnmnz mı? i 

lltılbold b11f;ün bUyilk ~ehirlerlmlzde mamul olup da hallıı olan İ 
bfr 'lyccek maddesi bulmııl< mümkün müdilrf ! 

Dı!,fard3 nl'rede. bir ~ey lccr ''eyn. yerseniz :ıehlrlenmedlğhıhe =
1
• 

kani mbılnlzf ! 
Bfaf tıhbatı>lz bir millet ya11:ıcıı.k olan amlllcrden biri de ~üp

bestz bu tağş1~ ahliksızlığıdır. En ııcı hakikat, ürpermeden söyle
mek kabU olma.'ia blle, maalesef şudur: 

DUnyada '.l'ürldycden maada hlçblr memlekette blr milletin 
hayat ve 81.hbat meselesi olan )i.ret:rlc maclclclerl im derece hilenin 
elinde oyuncak olamaz. 

• Filan memlekette tercya.ğı ,·c..~lknyla \"crllec"l,1nden deh~t ı 
j dayuyomz. f~1 nma, meseli\. fstanbuldıı, hakiki tcre!·nfı ~·oktur. 
~ Bundan neye dehşet duymuyornz? 

i Binaenaleyh sıhlınt 5i'ırn.c;mm bfr tnllmatruımo cle,'.-11. mcmlc
j ketin ),a mllımln ticaret nlılıiksızhi:•1nr, bUtun bir milleti ı:chJrUycn 
i ba lhttk!n da. milli sıhhat namına, cbedl~-yen ortadan kaldıracak 
1 bir terhlb kanunn tanzim etmesini dilerdik. ...... -............... _ ................................................................. -... . 

Vakıt 
'.Asmı Us, "Almnnya Rusyayı 

tehdid mi ediyor?,, başhklr mnka. 
lesinde, Almanyanm Mll1etler Ce
miyeti toplantısına gönderdiği o· 
tuz be§ .Alman gazetecisinin bita
raf murahhas beyetlerlne mUracıı
at ederek: "- Almanya mllstakil 
blr Lehistan ve mUstakil bir ÇP 
koslovakya teşkil etmek iizer" 
garb devletleriyle birleşerek Sov
yet Rusya ilzcrine yfirümeğe hr
ztrdır,, dediklerine dair olan ı-ft 
berleri kaydetmektedir. 

Muharrir. g-.zetecllerin Cenenc. 
deki bu fılaHyeUerl doğruyM, Al. 
manyarun Sovye: Rusyayı istediği 
cephelerde harbe götürmek Jçin 
İngiltere ve Fransayla anlaşmak 
fikrini bir tehdld olarak kullandt
ı1tna hükmedileblleceğini, netekinı 
Danzig ihtilafı sırasında Sovvetle
rln de İngiltere ve Fransa:vla bir 
sulh cephesi kurmak müzakerele
rine girerek Almanyayı kendisile 
an'aşmağn. ve bir ndemitecavüz 
pa .• tı imzalamağa mecbur bir vazi
yete getlrml3 <>lduklarmr yazdtktnn 
sonra, Alınan gru:ctccilerinin Ce. 
neıvredekl söı.lerinln Hltlerin ağ
zından Stallne a5y1e bir hitıı.b 
manll.l!mda anlamak doğru olaca
§Öyle diyor: 

· "- Eğer, Sovyet Rusya Alman
ya ile ittifak ederek tA Kafkasya 
üzerinden Basrnya ve Orta Asya. 
can Hindlat.ana yilrümfyecek olur. 
sa biz İngiltere ve Fransa:vlıı blr
~~5erek 1'-"ookova üzerine yürUyecc-
;ğiz ..• 

Asım Uı, •'Acaba Sovyet devlet 
adamlan Almanynnm ba kadar 
açık bir oyununa kapılacaklar mı?,, 
sualini soruyor ve şimdiki halde 
bu meselede ne "evet" ne de 
"hayır,, diyecek vaziyette bulun
nıadığmıızı ilive ederek yazısını 
bitlrlyor. 

Cumh•J:r!yet 
Yunus Nadi "Acs.ba milletler ne 

dJeUnüyor?,, ba~IIklı mnkaleslndc, 
kendisine verilen nizamı beğenmi
yerek tadil ve tashih ctmeğe kal. 
k:ştığı zaman 1'mi1Jet" in ''dev
let" ten bn§ka ve cyn bir eey o
larak görUlebilcceğinf kaydederek 
bazı devletlerde itiraf olunan ve 
olunmıyan maksatlar iı';In ucsuz 
bucaksız denilecek kac1ar mal ve 
can fcdakfırlığma davet olıµı~n 
mlllctlcrln bir gUn ı:;clip bu n:.ııl:
s~tlar Uzerlnd~ ÇU~µntl.P. .J?ıJ.J:t ka;.. 
rarlar almalarının ırüplıesiz oldu. 
(.:'Wlu yazıyor ve umumr haıbin se
bebiyet verd1ği milli a::sülamclle
ri ve hadiseleri anlattıkt:ın Mnra 
Fıöyle demektedir: 

"Her milletin kend~lni milr1a
faada en nzirnknr fedakarlığa .ım. .. 
rar vennJş olması ldifidir, alt ta.. 
rıifını boş yere> cih:rngirnne emel
lerin ta.haklmkuna rcvkedilen mll
lc>tler bir gün kC'r.d!liklerindm hnl
kdeceklerdir.,. 

Y ~:ıi Sa 1.>z..h 
Hüseyin Cahid Yalçın ''Komin. 

tcrn'in sesi" b:ı,lıklr yazremdo., 
Moskovada çıkan bir m11cm'Jada 
Romanya. hakkında neşredilen bir 
yazıyı mevzubahs ederek SovyeL 
lerin bu ynzr fu:erinc Romanya 
hUkfunetine teminat verme!t lU:u
munu duyduklanru ynzıror ve bu· 
nun sebeblerlnl anıştırıyor. 

Tnn 
M. Zekeriya. Sertel, Avnıp:ı. 

buhranı ka~ısında Türkiye Cum
huriyetinin gayelerini, huzur ve 
sUkun içinde çalıı;mnk cmellerlnt 
kaydederek en bUytik kU\'Vetimizin 
milli birliğimiz olduğunu ve bu 
blr11ğin bizi içimizden vurmak isli. 
yenleri llmitslzlise sevkedcn en 
bllyük kuvvet olduğunu tebarüz 
ettiriyor. 

H A B E R - ~kpm Postal! 

. . 
Hdb.er· 

' :. 1 . 

Tasarruf haftası
nın 3 üncü günü 

Hafta yurdun her tara
fında t~planblar ve 

temsillerle kutlanıyor 
Busnn iktisat ve losarrııf hafta· 

5ının ücüncü günildOr. Bu münase• 
betle dün de 'mekteplerde ders es· 
n:ısındn muallimler tasarruf ,.e ik· 
ifsat me,·zuıı üzerJnde izahlarda 

Fikret Sılay 
Vilayet idare heyeti 
reisliğine tayin edildi 
Ankara, ıs ( A.A.) - İstanbul böl· 

sesi C. H. P. mfifclllşliğl ''tn:ıre ve 
snlAhiyctlnin İstanbul viliıyctine 
münhasır olması hasebiyle bu vi· 
H\ycUn Parti müfettişi ohm Konya 
mebusu 'fevfik Fikret Sılayın vllii· 
ycıt&ld fanliyclini dahn müsmir 
kılmnk ,-c Pnrti işlerile daha yakın
dan alakasını lemin etmek malı:sa-

lıulıınmıışlardır. dile Cumhuriyet Halk Pnrtisi ni· 
Hafta münascbctilc, mukarrer ol· znmnamesınm 94 üncü maddesi 

dağu veçhile, hergiln bir vekilimiz mucibince kendisinın 1st:ınbul \'İ· 
radyoda hitabede lıulunmaktııdır. !beti C.H.P. idare heyeti reisli· 
Dün nkşam MnarH vekili Hasan ğine tayini baklanda Pnrli Umıımı 
Ali Yücel onuncıı ln~~rr~f ve yerli idare heyellnce ittihaz olunan ka· 
mnh hnfl:ısı mevzuu uzerındc bir rar Rtırti genel hnşkonlık dh·onın· 
konuşma yapmıştır. H:ısan Ali YQ· :ı ıa~dik olunmuştur. 
cel bu hit:ıbesinde, fertlerin tasar- • '" 
'rurıarilc lıiriken servetin milletin 
istihsııli kabiliyetini arttırmak yo• 
tunda kuUandığı nisbetıc yurt 
içinde rcfnlıı arttıracağını ve böy
l::cc tas:ırrur kabiliyetini de daha 
çok yükselteceğini tebarüz ettirmiş 
\'e tas.-ırrufun ferdi, fctimat ve di· 
ftcr noktalardan lüzum ve ehemmi
yetini nnlalmışlır. 

Yurdun her yerinden gelmekte 
ol:ın telgrnflar, onuncu t::snrruf ,.c 
yerU malı hart:mnın bü)·ük te:ı:a· 
hiirntln kutlandığını bildirmekte· 
dil'. 

Hu münasebellc Jlalke\'Jerinde 
yapılan toplantılarda hitabeler lrad 
edilmiş, günün manasını canlan· 
dıran temsiller ''crHmiştir. 

Hlrçok yerlerde de haftanın de
vamı müddetince acık bulunacak 
olan yerli malları sergileri açılma
mıştır. 

llaşlıca şehirlerde ulusal ekono· 
mi ,.c nrtıınna kurumunun tertip 
etmiş olduı:tu ''ilrin müsbaknlarına 
hemen bütün ma~aı:alar i~tiralc ey· 
lemlş bulunmaktadır. 

Sıhhiye vekili Diyarba
kırda tetkikler yapıyor 
muarbakır, 13 ( A.A.) - lkl gün· 

denbcri şehrimizde sıhhi te,ekkül 
ve• nı4~~ırş,ı;!Gr;u, şehir sıh.hnl i~le
Tini tctk.lk etmc:kto bulunan sılıhot 
'VC İ(tlmal mna\'enet vekili llulClııl 
Al:ıt:ış dün de halkcvlndc sıhhat 

mensupları ile memleket sıhhl i~
ı~ri üzerinde bir konuşmıı ynpınış 
ve :}ehr;n sıh!ıl lhtlyııcını tesbltle 
ıne.~:;ul olmu~tur. 

O sküdn.r iskele meydam 
için iat:ınlakler baılıyor 

Csküıhır iskcl.! meydanının oçıl· 
mnsı için i-;t'.l''ü. j 1 · 
rak kırmct takdir işi bitmiş allka· 
darl:ırn tcblisııt ynpılmıştır.Üskfidar 
iskele meytiıını, Kadıköy iskele 
nıeyıJııııı Sibl scniş olacak \"C yeşil 

snlı:ıları Ilıth·a edceekllr. 
Diğer tar.ıflan biri Çamlıca kız 

lisesi ile. Kıı-;ı!:lı :ırıısınd:ı ve diğeri 
B:ığlarbnşı ile Beylerbeyi snra)'l ar· 
kası yolunu birleştirmek üzere iki 
)eni yut nçılmıısıııa karar \"crilmiş
tir. 

Kartalda yeni orta 
mektep 

:K:ırlal h:;lkı, Pcndikteki ortn-
mektcbin <lar ve susuz oldullunu 
ı5rcHiklrriııdeıı K:ırtoJdıt Sovanlık 

cnddcsınde metruk ve h:ırap bir bi
nayı tamir 'c iliı\'e suretile on oda
ya ibl{ıf{ c:ıuişler \'e içine snlınasu
)'ll d:ı Y<'rdirınişlerdir. Orlaıucklep 
yakındn hu bin:ıdıı fa:ıliyete geçe· 
cektir. 

Ankara 
Radyosu 

Bugün rumca ve bulgar
ca ne§rİyata başladı 
Ankar:ı r:ıclyoc;u bugünden itiba

ren, rtalıa iki yabancı dil He neşri
yata baJlı)'acnktır. Bıı ynhancı dil· 
ter rumcn ve bulgarcaılır. 

Bu suretle, yabancı dil ile y:ıpı· 

hın ncşri)"Dt beşe baliğ olmaktadır. 

Du scbeble bu akşamdan itibaren 
deAişecek olan neşriyat sanılerl a· 
şa#ıda gösterilmiştir; 

Farsca: 12·12,15 17.30 - 17,45. 
Arapça: 12.15 • 12.30, 17.45 • 18, 
Rumca: 13.45 - 14, 18,45 - ıı>, 
Bulsarca: U.30 • 14.45, 21· 21,15 
Yokındıı, ingiliıce, rumcncc ve 

30 ya§mı geçen öğret
menler cemiyete 

alınmıyacak 
İstanbul ölretmenlerl yardım ce· 

miyetl nizamnamesinde bn.ı:ı todl· 
101 )•apılacaktır. Bu yıl azası iki bi
ni bulnn cemiyete maarif mensup
Jnrı hıı :ıy sonuna kadar yazıl:ıbi· 
lecek ,.e kongreden sonra girmek 
istiyenlcr bazı .kayıtlara tııbl tutu· 
l:ıcakl:mlır. Bu mc:raııda 3G yoşını 

secenler ve hasta bulunanlar nı:ıı.lı· 
#n kabul cdilmlyeceklerdir. 

lzmirde ihtikar yapan 
bir müesaeıe 1 S gün 

kapabldı 
/:mir, U ( A • .4.) Villlyet ihti· 

kOr komis:ronu ihtikfır ~·nptığı id• 
din edilen milesscselcre karşı taki· 
Jıotn de,·nm etmektedir. Bir mücsse
sen!n lhtiklır y.ıptığı s:ıbll ol<l~un· 
dan bu müessesenin on•beş sün 
kopatılmasına karar ''erilml,tir. 
Knrar dcrhnl tatbik olunmuştur. 

T erkoı gölünde bir 
ceset bulundu 

Diin nkşaııı üzeri Tcrkos gülünde 
sahile oturmıı5 bir motöriin itinde 
bir ceset hııluuınuşlur. Galata jan· 
ıJnrınn komut:ınlı!h hadise h:ıkl.ııı
dn tahkikat yapmııktnılır. Bir ccne· 
biye ait olduğu anlaşılan cesedin 
üzerinde lAcivcrt renkte temiz bir 
elbise vardır. Hoynund:ı bir atkı 
bulunmaktadır. Ölümün :;ebebi ve 
ölünfın hüviyeti henüz nnl:ışılamn· 
mıştır. 

izmit kağıt 
fabrikası 

Geceleri de çalışarak 
ihtiyacın ancak yarısını 

karşılıyor 
1zmittc kurıılmakla olnn ikinci 

kiıAıt ve sellüloı: fabrikalarımızın 

inşaatı tnmnmlonmıştır. l\laklncleri 
yerlerine konutnn bu f:ıbrik:ıların 

halen S:ıp:ınco gölünden getirilecek 
su tcslsntı ynpılıııaktadır. Bu tcsi· 
sntın yapılınasııın dc,·:ım edilmekle 
her:ılıcr h:ırp dolayısile boru ,.e di· 
ğcr malzemeleri getirilememekte· 
dir. Bununla lwrııhcr gerek bu iki 
fobrikaııın ve g.:rcl> klor fııbrikası· 
nın 1940 sonlı:ıhnrını\.ı fıınllyete, 

geçebilecekleri muhnkk:ıklır. 
lzıııit kiığıt fabrlk:ısı geceleri de 

çalışınnkt:ı ve huna rağmen onca!< 
memleket knitıt ihtiyacının ~·arısı· 
nı temin edebilmektedir. 

Zelzeleden iki ev 
yıkıldı 

/:mir: 18 ( A.A.) - E""elki sün 
Berg:ıııında vukubulan zelzele hak
kındu vllayetc selen mütemmim 
nıalCımaın göre Uergilm:ının pınar 

köyünde bir C'' kısmen 'ıl,ıl'lıı 
Narlıcn köyünde bir ev tamamen 
çökmüştür. ~üfııs zayiatı yoktur. 

Küçü~c Şehir 
ı:ra··ii"·a--r··r9··r-·i 
......... -........ -.......... . 

* Liman reisliAi Hnydarpaşıı 
açığındn C\'\'Clce batmış olan iki 
gemi leşini çıknrtmnğa karar ver
mişlir. 

* Yeni acılan Ege tütün piynsa
$1lldıtıı bugüne kadar İnhisarlar 1-
dnrcsi, tüccar ve Tilrk tütün limi· 
ted şirketi tarafından on bir buçuk 
milyon kilo tülün salın nhnmıştır. 
* Üniversite hukuk fnkültesındô 

)"eni doktora tnlimalnıııncsinc söre 
açılan ihtisas kurslarına yarın 17,30 
d:ın itih:ıren hn':~l:ınncnkhr. 

* Mnnrif müdUrU Te,•rik Kut 
maarife ait muhtelit meseleler hak• 
kındn vekilellc temas etmek üzere 
dün akşam Anknrn.ya gilmi~tir. 

* Eminönü nıeydanınd:ı tretu· 
var ve refüj kısmının inşasına b:ış· 
lanmıştır. Şimdilik ~·alnız lm kı· 
sımlnr 40 snntim kndnr ~ilkse itile· 
cek, diğer inşanın ilkbalıurdn baş· 
lnnacnklır. 

* Oolınnbahcc st:ıdyomunun inşa 
şarlnnmc Ye ke5ifnnmelcri tasdik e· 
tiilınek üzere .Nnfln \'ckakıinc gön· 
dcrilmiştlr. lnşaa( pl'ojcyi yapan 
lta!)•an mimarın nezareti :ıltındn 

bulunacııl: \'e stadın demir ihtiyn· 
cını bckcliye temin cılecc\.:lir. 

* \'ilfıyeı seferberlik müdürlü· 
l(ündC' dün bir toplantı yapılarak 
pasir korunın:ı işleri etrafında ye
ııi k:ıruı l:.ır verilmiştir. Vnli Jıu ) ol· 
dııki çnlışmnl:ırı yakından tnkip et
mektedir. 

* Falih hny,·11n hastnne<;inin ge
rek teı;isat "c g~rek k:ıılrosuııun ih· 
tiyacn kifayet clrncdiJi göriil.n:iş 
ve genişletilmesine l.:ırnr verilmiş

tir. 
* 1600 memuru olnn liman işlet

me ıııııum miidlirliij:!ünde, mcıııur

l:mlaıı lıirinin \'cf:ıtı halinde cenn· 
zesi .knldırılmnk \'C ailesine ynrdım 
edilmek maksndile bir ölüm sandığı 
kurulmnktodır. Her iilcnin nilesi· 
ne bc.ş yüz liradan aşağı olmnm:ık 
lizere yardım edilecektir. 
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3lat}ata 

~1üslehcan ki 
INJ ASUHl Baydar'ın .• 

cadıın tercüme cttili 
dit romant, müstehcen bul 
toplatılmı~. O romanı ııı 
edecek değilim; Nasuhi 
dostumdur ama Picrrc LouY' 
diğim ınuhı:ıITirlerden df:ğll 
romam da en çok sJ.nirl 
es::!rlerindendir. Kolaydır, 
tır. Zaten öyle etle, tenle 
romanlardan hoşlanmnın· 

daha ziyade çoluk çoeu hıJl 
rinl boyar ve ancak onk.ra 
sa.ret eseri oldul:larını ı 
Bilm~m o romanın frrıns 
kanuni takibata urrrnr.ıı 
na öyle geliyor ki Pierr' 
yos, kitıı.bmı yazarken, m 
a:ıyılmn.yı, üfet, hicab gibi 
itibar etmez bir adam diY8 

mayr pek istemiştir. o:ıuıt 
açtk saçık olmadan d:ı. 
aşkın, arzu'nun hazlaruu, 
ıztrraplannı, facialarını 

mek kabildir. Racine, nd' 
mahcup Racine, bu hususta 
<:O!{ ileridir. Pierre Loıtl'. 
pek açık saçıkça yaznııı,. 
kan muharrlrlerde insanı 
gUldüren bir safllk vardır: 
ki ciınnant aşkı da. bil' ald 
zuu olaro.lt, mizahi bir ta~ 
Jat.nın.k kabil değildir. 
fa.kat o zn.ınan okuyuculnl'I 
etmez. 

Buna. rağmen Afrodtt•ııı 
olmasını doğru bulmaclıın. 
bir kere bu yola. girilince 
rede durulacağı belli 
Dünyanın bircok biıyuk es 
müstehcen saymak kabildir• 
bUtün divruılımınızı, f 
Ingilizcenin birçok roı..--_ .... _ 
Greklerin bütün ltomc -:..lf 
hattfı. tragedinlnrmr topJııtJDP'" 
znn gelir. 

Sanatin her dokunduğu ff, 
mlzlediğinl, ona bir nhl~ 
diğini iddia edenlerden de 
Edebiyat, Şinru:i'nin ö)l 
hilafına olarak: ''hisl t - .ııo 
cdeb,, dr!;Hdir. B eri) wı 
diiğii birr>ok hUvük cenrJct f< 
bı_Mukaildı , Hin bir ~cccdof. 
mUstchccn parçal .. rla do1u 

Sanatı, edebiyatı :ınii5 
olamıyacakln.rı irin de 'il, _,.,. 
ed~biyat oldu~ i<'in ınUdllP"" 
melidir. Afrodit gibi r rl 
onlara dokunmak fcra ı,it 
te!}kil cdE>bilir diye doi•U! il 
dır. Afrodlt"in toplanılması _.1ıı1. 
mz Picrre Louvs vc onun V"' 
harrirler yan~az. onlı.ır~ 
daha tistünierinin d cc s:ıre 
lır. Halbuki snnatkt.rın, 
aşk da dahil olduğu bnld?t 
bayatı tasvir edebilme ~ 1 

Avrupahl!r da uzun -:.ı.ı 
müstehcen buldukları ltitar_.. 
leyhindo kamıni takibat:ı. 

..... ~~~Jl]l:DaJın:.rJ~•l'hiM* ...... , . ... R'iıN EiO LellllE1'JG.mlill!lllE 
lcr; nihayet bunun çıkar l 0k 
drğınr anlnyıp vazgcc;tilC~·. 
vazgermeliyiz. Baudclnirc i.4 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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H a 1 s i z b i r hastaya 
kudret verici bir enjeksiyon yapar 
gibi Zeynebe izzeti nefsini ve ira· 
<lesini kalkındıracak telkinler yap 
mab çahşı}"Or, Zeynep şimdi ba. 
şında ve sırtında beyaz ünifor· 
masile eli ve aklı bütün bu nazık 
islere yatan bir hastabakıcrdır. 
Doktorun verdiği dersleri ameli 
ve pratik dersleri kavram:ık ve 
tatbik etmekte mucizeli bir i!>tidat 
Pteren kendi hüviyetinden te
cerrilt etmiş, çelikten d:?ğil gölge
nin hayali nescinden yapılznı~ 
bir "robot,. gibi l'alnız emirlere 
tabi bir esir gibi çah~ıyordu. O. 

nun bu inkiyadı yalnız doktora 
mahsus değildi. Hastanenin en 
basit bir insanı bile Zcynebe em
rediyor o da bunları yüzündeki 
silik ve hakir tebe iimile kabul e
diyordu. 

- Rica ederim Zeyntp biraz 
kendini kavra .. Buna ihtiyacın 

\·ar .. Söyle kmm hangi kovuşa 

gideceksin? 
- Müna:.ip görürseniz Kamil 

ağanın kovuşunda çalışmak i te. 
rim. 

Doktor dikkat ve hayretle Zey

nebe baktı. Kamil ağa denilen sert 
titiz, hırçın retmiş beslik yan 

O gene başmı iğip gözlerini in· yatalak ihtiyar yattığı ihtiyarlar 

Doktor ona soruyordu: 
- Hangi ko\'u~ta çah~sım 

istersiniz Zeynep? 

direrek mırıldandı: ko\'uşuna i.:mini ate~ ettirecek 
- .. iz bilir::iniz efendim. kadar bütün hg;tabakıcılar ara· 
- Hayır bu sefer de sen iste- mda mc~'mrdu. Orada çah~an 

mesini bil. O kadar istidat gö)te- ha~tabaktcılarla ha:femeler canla
riyorsun ki seni heril'ıngi bir ser- nndan bez~rler kimi linet eder 
dc:te çalıştırabilirim. kimi sinirleri bozularak hüngür 

- Te~kkür e:l:!rim efen:Hm. hüngür ağladık!arı olurdu. Acaba 
-- Yalnız t~kkiır değil.. Seç /...eynep, bu ağır hizmeti niçin is. 

hckahm. tcmişti. Bu bir feragat mi, yoksa, 
- Mademkı emrediyorsunuz. yoksa Zeynep şimdi bir mürai 

- Emir değil.. Senin reyini mi olmu~tu? 
danı~ıyo:-um. Doktor uzunca üren dü,ünce-
-~ Ne haddime dendim benim sinden eonra tekrar Zeyrıebc göz-

rey \ermek? l ıerini kaldırınca onun mahzun \'C 

dolgun bakışları karşısında de-
minki şüphesinden utandr. 

Yavaşça: • peki • dedi - Fakat 
Kamil ağa seni de çabuk bezdire· 
cektir. Belki de bu onmaz ihtiyar 
hasta senin mahrun ruhunda yeni 
beliren ümitleri kıracaktır Zeynep. 

Zeynep derin bir iç çekis}e: 
- Hayır • diye fısıldadı - Bel. 

ki r:uhumda ümitlerimi karartan 
günahlarımın pasını yıkıyacaktır. 

Zeynebin renksiz taze dudakları 
titriyerek önüne dikilmiş gözlerin· 
den iki iri gözyaşı damlası masa. 
ya dayalı ellerinin üstüne düştü. 

Bu kadar samimt bir teessürden 
derin bir heye.can duyan doktor 
sansas:ron yapmamak ıçın genç 
kızı kucaklamaktan kendini zor 
zaptederek: 

- Mademki bu kadar istiyor
sun • di:re cevap verdi - Hemen 
o kovu~ta i,e başlayabilirsin. 

Zeynep gene bir gölge gibi dı~a. 
rı çıktıktan sonra Doktor Şefkat 

nemlenen gözlüğünü pencerenin 
önünde silerken kendi kendine: 

- Ne garip! - diye başını sal
lıyordu - Zeynep mutlaka Kamil 
ağayı babasına benzettiği için 
ona hizmet etmek istiyor. 

Doktor ayni zamanda bu hır. 
çın ihtiyarın, dedikodulann azdığı 

bı alel'·hinde dsva açan lJl eJ' 
umumi hayırla yad cdiJ.01 ~ 
biltUn müddei - umumUcrc ~ 
sal olmalrdır: müstehcen .~.aK 
klb edi!ecc.k bir kitabını t>il_.>'~'":.--
cser olduğu zamanla nnl. 
ve kendisini tnkib edenle~ 
rasmt rahatsız etmesi d:ıı-
blldir .. 

bir gün Zeynep hakkında kullan· ı--------
dığt acı sözleri de hatırlamıştı. 

- Bu utanmaz karıyı hastane· 
den kovmalı doktor. Başımıza ta~ 
yağar. - diyecek kadar cec;aret gös.. 
termişti -

Birkaç gün sonra asabiyetten 
ş.ışınnış bir elle vurmadan kapı
sını şiddetle açarak ağlaya ağlaya 
İ(eri giren yaşlı bir hastabakıcı: 

- Artık tahammül edemiyccc
ğ m! • diye doktorun karşısına di
k: idi • Hastabakıcı oldumsa gü· 
n.:llı işlemedim ya .. Yalvannm si· 
ze beni kurtannrz. ,. (DC\"antı \"ar) 

r Bir aile sütten 
zehirlendi 

Göı:lepcdc dün üc J.:isilik 
siittcn zehirlenmiştir. 

Gözteprde tanzifat .~0 ,.-
32 ııumarndn oturan nnsırn.ıatJ 
yıışlarında Saniye ik çocu~ 
"at ve l'ıtünev,·er Göztepel adi 
siitçfi Haklmlan aldıkl:ırı 5 

mı~lcr ve Jııı· ınıirlıJel ı.>'lr:ı · ı nı laııarr!, l.n rı.ınıu:ı .ı 1 nş ' 
Yetişenler hnstaları nunıune 
nesine k:ıldırmı~fardır. !lfuıı 
sütlen zehirlt'ndiklr ı 
sütçü lınkkındn t kıb'll 
tır, 



s r11uvaffakiyet
izliği devarıı ediyor 

4 9 -

Liyç ikinci kaptanö 
diş bileyip dur uyoı du 

P cephesinde 
liyet arttı 
t.yyareleri Heli•J 
Üzerinde keşif 
}'aptılar 

14 - Garp cephesinde 

'tın.ıştır. bilhassa War. 
~ 111 ıle Sar arasınd:a şid• 

ilrebcıer olmuştur. Bir 
devam etmek üzere el 

1 
teati edilmiştir. Niha • 

lı topçusunun ateşi al. 
Almanlar. saha üze .. 

Çok Ölü bırakarak ricat 
Öğleye doğru saat 11' 

~ .4.I':1_1~~lar yenide~ ta • 
hbusu göstermışlerse 

dı .. farklr bir netice ala _ .. 
~&leden sonra gece yarı
-a~. aynı mmtakada keşif 
"ill'Uı,.' faaliyetlerde bulun. 
t, 

faaliyeti 

' 14 - Hava nezareti, 
dc\h.! . . 

· •ıye tayyarelerının 

'abaha kadar Heligo .. 
~/\lrnan hava üsleri üze

~ıtıklarını bildirmekte .. 
niııdur ki, miknatısJı 

(lökülmesi bu üsler • 
t Cdilrnektedir. 

\re Hamburg radyola • 
~,t" 

1Yatı birdenbire dur -
lııgiJiz keşif tayyarelc. 

tdan akşam yapılan mü -

lh.~.assuttan ileri gclmi'1 
""lllterncldir. 

~~if kollan ihdas edile -
~rn Kamarasında beyan 

llazırınm sözleri bü -
llı~ka uyandırmaktadır. 

\,... tı\balar, bu hususta taf
,-.lllekten imtina etmekle 

'bunun miknatıslı mayn. 

~Alınan hava keşif kol • 
~§ı İngiliz hava ordusu 

~ ~atıbik c!:lilccek bir sis

' ll tahmin edilmektedir. 
İliz askeri tayyaresi dün 

~l>tonda bir baraj balonu. 
itır. Dört kişi ölmüştür. 

ıı._kliye tayvareleri 

~CriJdiğine göre, ingi -
\~ıloau, Fran-sadaki 1ngi-

1ıtlerine, yahut hava 

tr Uğrayabilecek İngiltc
U hangi bir ~~hrine kan 

tdi tere sureti mahsusaca 

~1tııiştir. Nakliye tecrü -
i.. 11\'affakıyetle yapılmı·1 14t • 
tıııı ette harekete geçmek 
'il htelif tevziat merkezle.. 
•1' tııüteadciit tayyareler 
"tı llınuştur. 

~ ~ 

~ 2t01i 
~ luıc varvick Hea:l İngi'" 

ııı \rapuru dün sabah doğu 
1ıtt de bir mayna çarparak 

1 • l'vtürettebattan altı ki§i 
'l{Urtanlanlar hastaneye 

Hır. 

11Yanın1 hesabı 
) çıkacak' mı ? 
~ lierald gazetesinin aiP. -

ltıı.ıh • • 
' rrırı yazıyor: 
\ 0. askeri plfınlan tama • 

1
1\ gelecek senenin ıni -

ı(. evvel bitmesi icabe -
~tıne dayanmaktadır. 
\jltlc: a için ilk. ve hayati ıre. 
\ aya karşı koymaktır. 
fıld :edbirlerin şunlardan 
~~ llgu bildiriliyor: 
t~ /\lrnanyanın elir:l:leki 

~"ı.ıOnOttıi.lc ihtiyatların isti. 
• •turyada, Çckyada, ye 

~lttaıİ:ıdeki Po1onyada bn-
~t~ • 
),~ 'Clirı. ihtiyat maden,.:~ -

tt'tıtcnin müıadereııt 

R us a sker 1 eri l:(ü";;;Jd-Jkltj 
Teçhizat noksanlığı yüzünden 

- Allahım benim ne kabaha· 1 onun canını bir tür.ti almıyoruJ 
tim , ·ar ki bütün bu belalar gelip Çünkü z;-.man ile iyile~meğe ve hcı 
beni buluyor? Şimdiye ka:far kim- raşıyana karşı daha şıdd.etli bir 

Dqnarak ölüyorlar 
ltalyadan Finlandiya ya gönder ilen 
tayyareler i A lmanlar müsadere etti 

Londra, 14 - Sovyet ordulan 
Finllindiyada dün de büyük bir 
muvaffakıyet elde edememişler _ 

klir. 
Halen muharebelerin siklet 

merkezi birdenbire değişmiştir. 

Bu merkez Kareli berzahından 

Finlandiyanın orta kısımlarına in: 
tikal etmi§tir. Sovyctler bu kı -
&ımda iki muvazi hat üzerinde 
Finlandiyayı ikiye bölmeğe ça _ 

lışıyorlar. Buna binaen Suomus -
salmide ve daha şimalde Kuola -
jarvi yakınlarında çetin muhare -
beler cereyan etmektedir. 

Son haberlere göre, Sovyetler 
bu iki bölgeye bir çok kıta.at 

sevketmişlerdir. Finler de buraya 

alelacele takviye kıtaatı gönder -
mektedirlcr. 

1 kullandıkları modele çok faiktir. 
Alay çadırlarında daima ateş yan
maktadır. 

FinJandiya zabitleri bile, Fin 
, kıtalarmın klüşman kütlelerinin 
ileri hareketini durdurmak ve 
tankları tahrip etmekteki kolay -
lığmı hayretle karşılıyorlar. 

FinJancliyaiıJann niyetleri 
Fintandiyahlar Hurmes _ U • 

lcnhorg hattı boyunca hazırlanan 
mevzilere çekilmek ve müteaki -
ben mukabil taarruza geçmek ni
yetindedirler, esasen Fin!Sndiya. 
lıların maneviyatı mükemmeldir. 
Ve Sovyet taarruzunu akamete 
uğratacağı zannedilmektedir. 
Finlandiyalılara iltica eden Rus 

askerlerinin adedi s;ok mühim • 
dir. 

Kareli berz:-.hında harp hare • Mütehassıslar tedricen vatMık· 
katı tamame:-ı ağırlaşmıştır. Çete ları kanaat, Sovyetlerin Şimdiye 
müsademeleri devam etmektedir. kadar Finlandiyaya karşı üçüncü 
Bu bölgede Sovyetler ileri hare - derecede alaylarını gönderdikleri 
ketlerini durdurduklarından cid- ve şimdi Finlandiyanın mukavc
di bir muharebe cereyan etme • met kudretini küçümsediklerini 

mcktedir. anlı>'arak birinci sınıf ihtiyatları 
Rovianemi şehri etraf ınl:-la şid- cephe~ r;:öndermtğe kara!" ver • 

dctli muharebeler yapılmaktadır• dikleri merkezinliec\ir. 
Ruslar, İ<'inlandiyamn şimali ile Flnla~d:yad~ kaçan bazı 1'-im. 
cenubu ve Finlandiya ile İsveç a- seler Sovyetlerin, esirlerin men -
rasındaki münakalatı kesmeğe fası olc;n Murmanskta mevcut 

uğraşmaktadırlar. külliyetli esirler yüzünden büyük 
Rusları Ladoga gölündeki ufak .'müşkülata maruz bulunduklarını 

· · ı · 1 d" ıs ' Mausarı adasını ışga etmış er ır. söylemelCtedirler. Sovyet kıtalan 

Sovyetlerden alınan · ile sürgünler arasında müsade ... 

silahlar 11meler olduğu söyleniyor. 

Kuolajarvi civarında ve Suo - Tayyare fa aliyeti 
mussalmide cereyan eden muha. Sovyet tayyareleri, H~ngo ve 
rebelenle Sovyetler bir çok mit - Eckenaes etrafındaki mıntakalar
ralyöz, 25 sahra topu. 1 J orta la sıra aclalar~ndan bir kaçını 
sapta top ve diğer silah ve mü • bombardıman e

0

tmi_şlerdir. Finlan. 
himmat bırakmışlarldır. füya tarrareleri askeri hedeflere 

tlç Sovyet piyade taburu imha bombardıman etmiş ve motörlü 

edilmiştir. piyade kıtaatına mitralyöz ateşi 

Şirnal bölgesinde muharebcl~; "açmıştır. 
devam etmektedir. Sovyetlenn Ilelshki<len gelen bir t::lzraf -
göllerdeki müddaa sist<"mini zor- ta Finl:ındiya tayyarelerinin dün 
lamak teşebbütıl ~ ri tama:nen akim akşam M urmansk civarınclaki dc
gelmiş ve ke:-ıdil::rine pahalrya miryolu üzerinden alçaktan uça. 

mal olmuştur. rak 20 kilometre yolu tahrip et • 
Denizde tikleri bil,lirilmektcdir. 

Taipale nehri civarında muha. 
rebe devam etme!. tedir . 

Den:zde, Finlf.,ıdiya sahil ba • 
taryaları, kara kuvvetlerinin ha
rekatına yardım etmiş ve Rus ih
raç kuvvetlerini acığa çekilmeğe 

mecbur bırakmışt,r. 

Fintan::iya tayyareleri, Sov -
yet kıtaatının harekatına mani 

olmak için Mourmam:k - Ladoga 
gölü demiryolunun on scl;iz kilo. 
metresini tahrip etmişler Jir. 

Sovyet tayyareleri H risalmiyi 

ve Finlandiya ködezinckld bir 

kaç adayı bombardıman etm~şler. 
ciir. Bombardımanlardan hiç bir 
netice alınmamıştır. 

FinLindiya tayyareleri de Sov
yet hatlarını ve hareket hali::l:ie 
bulu:'lan Sovyet kuvvetlerini 

bombardıman etmektediı. 

Romada s·ılh konferansl? 
P:-riı, 14 - Havas: 

Bitaraflann Finlandiya - Sov -
yet barışı icıin Romada bir kon -

ferans akdi hakkında !talyaya 
müracaatta bulunmasına dair ola-

Sovyet as~erleri donuyor 

Telgr.ıflar, Finl<ln:liyada müt. 
hiş bir soğuk hil1~üm sürdüğünü 

bildirmekte<lir. Govyetler bun -
dan pek ziyade müteessirdirler. 

Zira Sovyet ordusunda zabitlerin 
dahi çac!ırı yoktur. Kıtaatm ekse
risi açık havadn yatmakta ve Fi.n ... 
Iandiya top ve tayyarelerinin kor. 

kusu ile ateş de yakamamakta -
tlır. Finlandiyalıların eline geçen 
esirler, sabahları sık sık Sovyet 
hatlarında grup halinde donmuş 
askerler bulun:lu&unu bildiriyor- rak Norveç tarafından y.:pılan 

teklifin muvaffak olacağına Nor. lar. 
Hemen her t:-rafta donduru _ veçte şüpheli nazarlarla bakıl _ 

cu, ince, sert ve nüfuz ede:ı bir maktadır. 
kar rüzgarı edyor. Finl5.::diyalı. Almanya yardıma mani 

larm elinde sayısız -çad' r vardır. oluyor 
Halen alaylarda her 25 asbr için Hclsinki, lJ (A.A.) - İtalya 

bir çadırdan ba§'.ka her Fin aske • tara~mdan Fu.ı:,-ıdiyaya gö::de · 

rinin techizatı meya-:"ırJJa l:üçük r~L-n'ş olan 25 ta;·yarcdcn )!alnı: 
fakat fevkal5.de pratil: mi:ş~!~l . • !'c.i.::.i isvet;e y~~:l clr.:ıuttuı;. 1ı1ü -
bir çadırı mevcuttur. Bu küçült tebt>H 23 tayrare, Almanya tara. 

~dır modeli Japonların Çindc fınclan alıkonulmu!tur. Bu ıda 

ii· :)imdiye k:ıılar )lac.11· lı:ıril"iyc 

kiilliir şıılıcsı dır<:'i..löril ul:ııı Bnruıı 

J.oui \'ıll:ıııi, l\l r. c:ırhl:ınııı lklsin
kı l'lçilı ··ıne t:ıyin edilın : şıir. 

scye zararım dokunmajı . kin ce::-lcmeğe başladı. 
Dayaktan yeryer ~ı~.ni } \'e çü· Con::;on ancak birkaç gün sonra 

* hıı ,ın~·n He l'orlekiz nrnsınıl .ı 

rümü5 r~ınaklarm::lan ya)lar ini. güverteye çıkabilm iş ve b:iy J!~ bir 
yor, :::o!uk ytizü acı ile burkulu· i stekı:;izlikle i,.ine başlamı~tı. Hala 

117.Un nıii:r.·ıkcrclcrdc ıı :.oıır.ı Liz-
yordu. O yüzde bird.!nbire ,·ahşi bitkin. hala ha taydı. Onun bıı 

lıoıııla )en i lıir tic:ırct 

iııız :ı rılilııı i ~lir. 

bır ıfad ~ do:a~tı: çok defalar vuko:~k ı·elkenlere 
nııl:ışnın'ı ~ ~ 

- Ondan mrnl ndret e:liyorum mü5külütla tırman·lığını, dümen· 
* l>oğıı ı..ılı~·yusııı . SııQ l'I kr ah na .;ıl ncr<>t edıyorum! diye hay- de iken dümen dola:>1na yorgun 

ı:ır:ırııııl 111 i~ı;ııli ~ırr. .ııııhı ıırıhıılıın kırdı. bir halde abandı~mı gördüm. La
kn~·nıı5 'ı; lı c ıı i de ı:us ulıııı - Kim:lcn? diye s:>:-jum, fakat kin a<:ıl fenası ona bir yılgınlık 
il,i ~ ıiksck ı ütlıclı n~ ti~· l:ü o;:ük riit· 

cc,·an. aıamadım; gene ağlamağa gelmişti. Kurt Lar ene 2elilane 
lıC'lı z:ılıillc '>ckız ç;ı' ıış Hoııı:ın)ıı -
ııı:ık:ıın:ııı ı:ırMınd:m Hunı .ın):ııl:ııı ba~lamıı:u. i\laamahh o:-ıun kim· bir inkiyat gö tcriyor. Yuhansenc 
:ı)l"ılm :.ı ğ.ı vcplıut Hu.11 ••• 1) u ıc.ııt•ı'- den n~fret ettığ" ni t:ı. :1 .nİ:l etmek bir köpek mutii iği ile itaat edi
kiız ı,:ııııııl:ırıntl:ın lııriıı tk k:ılııı:ı· pek zor değilclı. Çünkü o:lda bil- yordu. Liyçin vaziyeti ise C-0nso-
((ıı d.I\ et cıl ılııı i~ll'nliı'. tün dünya~·a ka -:ı kin ))e3\iyc:-ı nunkine ta:namı:n zıttı. Gü,·erte-* ,\lııı:ın~ ıııla llnı:c• ile \"t'ilt•r 

kötü bir iblıs ruhu \'ardı. Hayat de tıpkı bir kaplan ı·avrusu aza-
Hııctwr uı·.ı~ınd.ı ikı . olcıı ln·ııi J 

ç:ırpışrıııştır. Sun ıııalı'.ıı.~: ... ı 
17 kişi İılllllİŞ \'C 11 Ü : ğır 

üzen• :ıı kı~i y:ıral:ınmıştır. 

.ı.:ur<·, onu yed~nyere ~:ıri) n~). hı::-p1\a· metile dola~ıyor, Kurt Larsenle 
olın:ık mı~tı. O kadar ki hatta bazan Yuhansene yiyecekmış gibi bakı. 

·::· lt .. h :ııı lı.ırici~·c nnzırı 
onun k~ndind:!n bile nefret ettiği- yordu. 

kunt ni dü~ü:m1ü;tilm. Bu anlarım~ia Bir gece gü\'ertede onun Yu-
Ci:ıııunun rııııınrlcsi s:ılı:ılıı s:ıııl 9 

ona karşı kuv\'ctli bir m?:kım~t hansene; 
ıhı f;ışı:sı 'c korııor:ıtiC ıııcı·lıslt· lıli· 
yiik lıir ııu111k sıiytiycrck lı:ıly:ıııın hissi duymuş. onun ı tırapların- - Ilel" ~n dur düztaban lsYeç 
d15 ~iy:ı ı;l'lini iz: h t·dcı·cği ıi~n~ ııil- dan ze,·k aldığım için kendi ken. maymunu, ben sana sırası gelince 
ıııişlir. dimdcn utanmı~tım. Hayat ona yapacağımı bilirim, dediğini işit· 

* J:ıııuıı lı:ıril'i)c ııazm, Fr:ııısa ha!~-ızlık etmişti; ona kar~ı çok miştim. 
~cfiri ile ):ıp11115 olılui:u hir göriı5- Old ~ d 

ha ,is cl:!\. a:ımıştı. ugun an lkinci kaptan karanlıkta ona 
nıc c~ n:ı s ııııl:ı •·:,.r:ınc;:ınııı ilindi 
çini ı.ıriki)lc Clıunı::-Kinıı lılikiımc- ba~ka türlü olabilmek için eline küfretmiş Ye bir saniye sonra da 
tine ~:ırını:ıkı:ı olılııO::ıı t·~tıtıa ıica- ne fır. at ge-;m:şti? Sa:1kİ bu dil· ha\'ada bir ci im nzlırıp geçerek 
rcıiııl' nihayet ,·crınc~iııi, talrıı et- şüncelerime ce\'~P \'eriyormu5 gibi mutfak kapısına saplanm15tı. Kü· 
ınişıir. sızl3nmağa ~:ı~la<lı: fürler tevali etmiş ve o:lları bir a. * Hrliksl'lıl~ nılli z:ılıil:ı, lıııılıııla d ı· b" d - Şim.Iiye ka ar e ım~ ır c- !ar kahkaha ı takip etmisti. Sc.:: 
y:ıkııı lıir malınldc ve llrl\•ikıı Ar· • 
dcnneslcrindc hir • ! inle bir evde ~il yarım fır.-at bile ~eçmedil Ço- sada ke::ıilince usulca dışarı çık· 
neşri~ nt ~ :ıpmn' :n olRn ııir girli cukkcn bwi m:!!,teb~ yollıyacak, mış. kapının sert tahtaı:ına tam 
rnd) o mcyd;ııın ~·ıknrıııı ş lır. karnımı d.>yuracak, kanayan bur. iki parmak saplanmış k" :amar. 

* ilah aııııı ıleııiz :ı~ırı kılantı numu silec!k ki·nim \"ardı? Benim bir bıçak bulmuştum. Bırkaç da· 
mürclli5i ııı.ırcşal ıh• Bunu, !.ihya · · · d' l d h' b" k'm•" ıçın ~ım ıye rn ar ıç ır ·ı "'" kika sonra da . ikinci kaptan tek. 
uımııııi vnlisi lınrn ııınrl'~~lı B:ılbo 
ild Jıirlildı· fülh garp Trnlıhısıın:ı bir ~ey raptı mı? Soruyorum yap· rar oraya dönmüş ve karanlıkta 
vnrını~tır. Lilıynrln1d · lnatı tefti$ tı mı? onu araştırmı~tı. Halbuki ben d 
crlc(·('~ilr. 'Elimi omuzuna koyarak : bıçağı oradan çıkartmış \"C s:ıkla· 

* Diin lngill t•dc i\litch:ınılıı hir - Zarar yok Tomi, dedim, al- mıştım. Erte::ıi gün elaltından bı· 
kiınyn nı:ınıuliıtı r:ıJırika~ında lıir dırma. Her şey sonunda düzelir. çağı Liyçe Yerdim. Liyç bu yar· 
yangın çıkıııı~tır. Fnhrikn, tnrııanıi- Bak; önüncıe uzun !=.eneler var, dıma ... enis bir sırıtma ile muka. 
le h:ır:ıp ıılınııştıır. ,.., • 

* ı· 1 ı • · ı ı Daha genç in. Hayatını istediğin bele etti. ~faamafih onun o "ülu-~~ nuyn >:t';'"llınaııı aııı geıı rra, ,.., 
J.niılnn,.r ıliin :.rn~~;rn·aıl:ııı ayrıl- gibi kullanabilirsin. Elimi omu. ::ünde benim sınıfıma mensup in-
mıştıl'. zundan silkerek rüziim~ haykır· ~anların söyliyeceklcri ağız dolu 

dı: su sözlerden daha samimi bir tc 
İsviçre Devlet Reisi - Yalan! bunların hepsi yalan! şckkür jfade;,i vardı. 
UPrnr., 13 (.\ . ,\, ) - Bu sabah Yalan oldu'runu sen de pek~li bi. 

toplamın federal meeliEI, lsviçre liyorsun. Benim hayatım artık
konfedcraşyonu riya!'etinr, 1940 !ardan, döküntülerden yapılmış. 
senesi iı;in Epiletgolzu, 158 rl'y ü
zerinden 122 reyle intihab etmiş. 
tir. 

Yeni İsveç kabinesi 

O se:ıin dediklerin senin için doğ
ru olabilir l:lump. Sen doğuştan 
efendisin. Aç yatmanın. küçücük 
karnın sen d~ğuştan fare gibi içi
ni kemirirken ağlaya a~laya uyu. 

ı-;ıoJ.holnı. ı ı - Js\·cçtc yeni ya kalmanın ne demek olduğu
kahino kurulırıuftur. Milli birlik nu sen bilm~z,;in. Genim sonum 

iyi olamaz. Ya~m Amerika rei İ· 
cumhuru oJ ·am bile o b:!nim kü
çücükken aç kalan karnımı doyu. 
rur mu? O zamanlardaki açlığımı 

kabin~o;i olan \'C komünistlerden 
b:tı;!ta bUtlin partilerin temsil ı?

c'iilmckte oldultları >yeni hükfım,..tin 
Başv~1<ill HımsEon'dur. 

bana unutturur mu? 
Almanyanın Finlandiyaya transit Ben dünyaya acı ve çile çekme
tarikiyle esliha ve mühimmat ~e gclmi5im. Benim çektiğimi 
nakline müsnade etmerr.ckt e ol - dünyada kim~e çekmemi~tir. Om· 
duğunu göstermektedir. rümün yarı.ı hastanelerde geçti. 

Bunun gibi Macaristandan Fin- l la\"anada, i\ev Orleanda ·ıtma 

landiyaya gönderilmiş elan harp ve hümmadan kınandım. Borbo

malzcmerin'in büyük bir kısmı doda,isk-OrPİt ha talı~ına tutuldum 
da Alma~lar tarafından musade- kanım zehirlendi. altı ay çektim. 
re olu:-ımuııtur. Helıinkide ıöy - Az kaldı ölecektim. Honoluluda 
lendiğine göre, Ruslarla Alman· • çiçek çı!rnrrlım. Şanghayda iki ha. 
lar arasınclaki anlaşmanın ecnebi cağım bird:::n kırıldı; UnaJao:kada 
memlekctlcrı:le tahmin olundu - zatürrie oldum. Sanfransi~ko:la üç 

Geminin diğer mürettebatının 

tamamen zıddına olarak hiç kim 
ile bir diriltim yok; herkesin gö· 
ziindeyim. Benim aralarındaki 
mevcudiyetimc artık avcılar şöyl 

böyle katlanıyorlar, ama benden 
neret etmedikleri de aşikar. Diğer 
taraftan bir gü\•erte tentesi altın 
da nekahet günlerini geçiren \' 
geceli gündüzlü hamaklarında sal· 
!anmakla vakitlerini öldüren Hen 
derson ve "Duman,, kendilerin 
hakiki bir ha tabakıcıdan daha iyi 
baktığım defatlc tekrarladılar \'e 

seferin sonunda, paralarını aldık· 
lan zaman beni de unutmıyacak 
!arını wylediler. 

( De\ amı nr) 

Morfin rf çetesi 
vermek .. 

Beyoğluada bir dokto 
bu suçla ithan1 ediliyo 

ğundan çok daha sıkı olduğuna kaburga kemiğim kırıldı, içim alt EıııııiHt mu lüıJ.ıHÜ mcınıırları 
bu hal aşikar bir deliJ t eşkil et- Ü"t oldu. Bir de şimdiki halime hir ıloktoru hir ınuı rin ınubteliı· 

ı d' sııı:ı n·~clc \'t'nıı "k s11~·11) hı )akala-
me.tte ır. bak! Ycdig~im t~!:ım•erle kabur!.!a-B 1 S A ıııışl.ırdır. Bıı tlol,tor Sol ~uı..nğınd.ı 

U nası ovyet · iman !arım gene ko;:ıtu. Bir iki saat 23 ırnııı:ır:ıılıı 11111.ı) ~ ıH·lı:ınesi lıııl11-
do 1 tl u~u ~onra kan tükiirme~"! bJşl ı yaca· 
Bcr.1, JJ (A.A.) - N cue Ziirc. ~rm. S<iyle şimdi benim sonum 

her Zeiturgun Stokholm muha • nasıl iyi olabilir? Kim düzeltecek? 
biri, ya::ıyor: .\ilah mı? Allah beni dünyaya ge-

Eothnie körfezinde Bolheim a- tirdi~i zaman hcrhaMc benden 
dı~daki Alman vapurunu batıran nefret eliiyordu! 
tahte!Lahiıin bir Sovyet taht el - Kaderine kar~ı sö\'Üp !'ayması 

b-:hiri olduğu Stokh clm<la teyit belki bir buçuk saat d~,·am etti. 
edil mektcı.lir. Va puru b:ıtırmak Sonra topall ıya top-:ıll ıya çahima. 
icin on beş top endahtı lazımgel. f~a başladı. Gtı :!erinde bütün mah
ır.iştir. lukata karşı bir nefret atc1i yanı-

Bu taarruz, Sovyetlerin Fin • yordu. Söyled;ği çıkmı~tı. Az son· 
liindiya sahillerini abluka ettik - ra bürük J<;tı~a:>lar içimb kıvra. 

leri t?,dhtcnberi Rus taht:lba...hir: narak kan ku ın:ı~a ba':ladı. . . _. 
kri tarafından bitaraf bir gemi • Gaiiha, de.! ~i \(İbi Allah da on-

ye karşı yapılan ilk taar ru.z:dur. dan o kadar nefret ediyordu ki 

ıı:ın :\ l :ırdirn~ l'l'lı;ılıcl~:ıııtlır. Uır 

kuılıııa i:d lııı~· ıı\ Jiru 11111\:ıhiliııdcı 

lıt•ş lıihlü, ıııorfiıı tcıl. ı rik clıııc'ı 

için rc~·de n•rirı..cn ~·üriilımi-ştiir. 
l>ul-.lor en l'l5 lıu rt'~·ctcyı ıııihte-' 

ri k:ıdınııı lı.~ın lıir akrııLıa .. ııı.ı 
vcrdii:::iııi \"e sonra 11:1 ıı:z;r;Jt k:ıdı· 

11 ııı ılt i h:ı hı ıııelı~ n 1.ıl .ın ıııııo;lıı rip 
ohhıf:u i\' İ n tıııırfi n \'crııll'ği lıi:mnı· 
hı g,irılii"iiııfı iılıli:ı etmiştir. J·':ıkn 

kndııı ita eki lı,ı,ı:ıııcsintlc 11111a.)c 
ıı~ edilmiş \I.' Jıiı:lıır hııslıılı;;ı olma 
ılı.Elı ı;:ürülıııiişliir. Bunun iiZl'rlnr 
511\"ll s:ıhit ı;iiı iilrıı ıloklor hakkııı · 
ıl:ı l:ıkilı:ılıı h.lşl.ınınıştır. Bıı <lo'>· 
ıorıııı clalıa hir\·ok ınorfin mübtcl.'ı 
lann.ı hıı !ickilılc reçeteler 'rr,liğ " 
s:ıııılıı;.ıkla' uhhı~uıııJ.ııı Lalıkıkıı l :o 
dcnmı euilnll•klcılir. 
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Bir Sovyet vaouru 
Oattı, 700 kişi boğu1du 1 h tik r Alman cep kruva 

Tok,>o, H ( \. \.) - So\') l bandnalı 1n.dıgıkka vnpuru. dun 
Hokka.ldo ad ının şımal mimt hası a ığınd batmı tır. Gemide bin 
kşder yolcu ve 86 tayfa bullınU\ oruu. 300 k!l!ının kurtarıl(iığı söylen 
m ktedır. Fakat, d nizin dalga)ı olma ı l ıhlıısiy Mni giirlestirdihin
dl'n geri kalanların olmiı olm'l ın ~n korkulu)or. 

Bir İngiliz vapuru torpillendi 
Oslo, l4 { \. . ) -. ln ıhz bandıralı D stfoıd vapuru, l\"Qı vcc'in 

arb münteha bı.ırnu olan Stad a ıklannda , bu sabah saat 10 da tor 
pillencrek batınlmışlır. 13 ki il ık muretteba tı kııı1aı ılmıstır. Ç 

demir cevheri ~ üklU~ dü. 

Almanlar 10 esir aldılar 

( 8aıtarıUı l iııcidt) 
Butun bu \auyete piyaııayı daL 

mi surette kontrol cclecPk bır te -
kilit bulunmamaar sebeb olmalc
tadu. 1htikür komisyonunun var.i-l fesi, Uzcrindl' ihtikCır ynptlan 

1 mağgeleri satnnhırr cdırıp kcndi-

l 
lerlne nasihat vr. fiaUarı ucıızlat. 

m11l11rını ta\'tiyo etmç~t<:P fleı i 
ge<'mcmektcdlr. ÇilnkU kemlıyo -
nun emrinde lUeearlan kontrol e
decek memur yoktur. Bu vaıiyetr 

böylHc örtUnı geçilehil,c:egi µ -

mulmaktadır. 

GJda maddelerindeki fiyat yük. 
&elmel~ri ihtikirdan oldutu kı -
<:Jar !IU sobcptın de ileri gelmek· 
tcdir: Çünkü bir müddet evvel 
ihraçları menedilerek fiyatları 

düşen pu madd4lerin sonrıdarı 

ihraçları serbeıt bıral"lmıı ve 
bilhassa İngiltere. Fransa ve İt;ıl
ya tJrafırdan milhlııı sipıritler 
halinde satın alınmağa ba§lan 
rnıştır, M~vıimin kı§ ollllflıının 

da bunda mUesıir olduğu söylen
mektedir. 

l~ndra, 14 ( .A,A.) Amiral· l..ondro, 14 (f\.A.) 
Jık dairc"i ataaıdakı resmi tcbli· ıebariız ettirildıiinc 
ği mşetmi~tir : kruvawrünun ,azh 
Şımdiye kadar ahnan haberlere ralı La Ha.re muk 

~ore. ronmor Haırvoodun. ida· al~kidardır. Bu 
resınde. 8 pu luk 6 \Qpu hllvi mu~ibinçe, muharip 
"Exeter., kruYaz<lniyle 6 pu luk askerleri bitaraf bir 
topları havi Ajax 'e Achilles ku. cak 2 ı saat katmak 
çı.ik kruvazörl~rln~n müre~kep haizdir. (",cmideki 
bir lngiliz bahrt müfrezesi, 13 ka- yeniden deniz~ çıka 
nunuenelde sıı~t sabahıo altı ın- min edecek dereced 
da. dü~manın "Admlral ehher., bilir. Herhalde g~l 
Cep krU\azörüyle temas temin et- iltica ettiği zamanki 
mi§lerdir. ,ı\dmiral 'chcer 11 puc;· ku\'\'etini fazla}aştır 

luk topları havidir. yette tamirat yapıl 
Saat 6 dan saat 10 a kajar şid- rette tecviz edilemez. ı•ari.s, 14 ( • i\.) - 13 kanunuc vvcl ak am tebliği; 

Diln Sıırrc garbında cereyan eden mUteaddicl harcluH eımnsındu. 
küçük mmzilerimizden biri dl.ışmaıı tnrnfından i gal cdilrni VP 10 
kadar esir alınmı tır. Vnzh et 12 ltfınunuevvcl okşnm tebliğinde de 
aoylendlgi \•echile eski haline inde cdilmlıitir. 

' te de tabiiltile tüccarlar k9mis • 
yona tatlı bir va,dde t,>vlunmak -

ta, fakat mağazalarına döner 
dönmez eski hareketlerine daha 
şiddetle devama koyulmaktadır 
l:ır. S F 

. d~tli takip muharebe:>i cereyan et· Iki ğemi betirı ovyet · in harbi mi~tir.Saat 10 da "E:ı:eter .. yarala t.ondra. U (A.A.) 
narak süratinden kaybetmi§ " daireııi. Breınenin g 
bunun üzerine takibi bırakmak ayni tahtelbahirin § 

Cephe nin he} li umumiye ind~ sUkün t ,. ırdır. 

İhtikar gün gec:tik~e saha&ını 
genişletmektedir. 

Moskona, ı 4 (A. A.) - Krasna. 
ya Karelia gllıeteıi, 1''irı1Andiyııda 

Ruı ileri hareketine mani olan 
zorlukları kaydetmektedir. 

mecburiyetinde kalmıştır. Fakat de düşmanın bir 
Ajax ve Achilles. Admiral Scheerl ı.:e bir kruvazörünil Romanya Alman talebini kabul etti 

Bu arada kahve fiyatıan da 
bazı tüccar!Jr taraf mdan mühim 
miktarda arttırılmıştır. Halbuki 

takibe devam etmiştir. dmlrat clu""'nu bildirmekted 
Taın 10 gUndUr, coğrafi §artla. "'"' 

Scherre bir çok isabet vaki olmu~· Mulıarebe ede Rukr , 4 ( . i\.) ""T" "Hava "; Alman - ltomcn ticaret müzake. 
releri, dört hafta mUuıkereden sonrn dün neticelenmiştir. 

Alınan murahhas heyeti. bugün hı)' Rt<'} le BUkr •ten hareket 
edecektir. 

Yeni an11Uj1lla~a göre, markın leye nazaran imdh·e kadar beher 
mark başına 41 ley nispetinde olan fıatı bundan böyle 64 le} ol:ıcak. 

ttr. 

Simal denizinde bir hava muharebesi 
Londra, 14 ( . .) - Hava ı !eri nezareti. iki İngiliz ta}~oresi. 

nın dun Şimal Denizinde Domler sist~mindc iki bUsUk Alman tay· 
) aresinc taarruz etmiş olduklarını bildirmektedir. Dornlcr tayyarclc
rı. lbulutlar içinde ka} bolmadıın ~vvcl İngiliz tan 81'Clr•ıinin mitral_ 
yöz ate~lcrlnin tesiriyle hasara uğramı§tır. 

T arabyada garip bir hadise 
nün gcc:c Tarabyada bir kişinin 

garip bir sul:'ettc kaybolmasile 
neticelenen bir hadise olmuştur, 

Tahkikatı ışkal etmemek için 
ilimlerini yazmağı doğru bul • 
J"l\ldıiımız iki kadın ve iki er
kek dün ıece eğlenmek için oto· 
mobille Tarabyaya gitmifler ve 
lıir ara &ebebi meçhul bir mesele. 
den dolayı bir otel öniindc kav . 
gıya tutuımu§larlclır. 

Bu sırada civarda kimie olma· 

dıimdan kav&a bir müddet de • 
v~ etmiş, nihayet tesadüf en hi.. 

diseyi goren birisi karakola ko . 
şırak işi anlatmıştır. Polisle: 
vaka mahalline geldikleri zaman 
iki erkekten birinin kaybolduğu 
görülmüş ve paltosilc şapkaaı 

deniz kenarında bulunmuştur. 

K&vgacılar arkadatlarının !denize 
duştüğilnü söyle mitlerdir ı 

Fakat kay•p pbıın öldiirülerck 
denize altıldığından §Üphe edil • 
mektedir. Sarıyer müddeiumumi· 
~ ve emniyet amiri vaka yerinde 
tahkikatla bizzat meşgul olmak • 
tadırlar. 

bu tüccarlar kahveleri eski fiyat. 
lardan tasfiye halin;Je bulunan 

Brezilya şirketinden almışlardır. 

f htik&r komisyonu ~ahve tüc _ 

carlarını eğer ihtikar yapmakta 
devam ederlerse kendilerine mal 
verdirmemekle yola getireceğini 

nmmaktadır. 

Tenekeler piyasadan toplanmıı 
biı kac tüccar tarafından depo e • 

dilmi§tİr. Böylelikle piyasada 
buhran husule getirtilerek fiyat -
Jua birka~ misli ,zam edilmiştir. 

Evvelce nnoığr 12,5 lira olan 
terzi tebe§iri 125 liraya çıkarıl • 
mıştır. 

Petrol, motorin ve mnot buh. 
ranınm önüne geçilmesi için t~. 
birler alınmııtır. Kurnpanyalar 

bir iki güne kadar mal getirecek· 
lerini temin etmielerdir. Hüku -
met de fiyatları dün·ya piyasasına 

göre tanıimc lcarar vermiıtir. 
Bunun için bir miktar ıam ya. 

pıJacaktır. 

Diğer taraftan ihtikirla mi.ica. 
dele kanununun çıkması belden • 
mcktedir. Kanunda 9iddetll ce • 
zalar bulumJuğundan ihtikinn 

HAFTANIN EN BÜYÜK' 
ŞAHESERi 

1 - Kahkaha - Nete - Zevk ve 
Eğlence Tufanı 

LOREL - HAADI · 
Hovardalıkta 

Türkçe sözlü 
Bugüne kadar yapılan LOREL HARDi 

filimlerinin en eilenceliıi n en 
mükemmelidir. 

2 - Heyecan - Esrar - Merak 
ve Dehşet Filmi 

Poli• SARLı· ŞAN CANlLER 
hafiyesi PEŞiNDE 
Esrar ve maceralarla dolu büyük film (8 

ra hmmam eden inanılmtyacak 

ll•dar c;ctin Udim ~orluklım içlo -
de, her adrm<Ja dilemanın mebzul 
bir surett~ hazırladığı halnanrı tu
zaklar, ba~adlar ve diğer erııel
lere galebe ~alıın kıııl<>r4u Finlin. 
diya içcrsirıdc her ıiln biraz daha 
uzaklara ilerlemektedir. 

Sovyetler birbuçuk milyon 
aıkcr tahfit ettiler 
lltainki: 1' ( A.A.J Külli· 

retli miktarda Sovyct ihtiyat kı
taatı. Leningraddan !iİmal budu. 
duna kadar tahJit edilmi olup, 
Finlandiyada geniş bir taamııa 

gt>Çmek üzere emir beklemektedir· 
ler. 

Bitaraf a eri malwıfilde yarı 

)"anya teyit edilen bir tleıraf S.'.>v· 
yetlerin, hududun ott tarafında 
bir buçuk milyon asker \•e 100 
tayyare tah~it etmekte oldukları. 
ııı haber \'ermektedir. Finlindi· 
yaltları. her tarafta hu çı~a 

ıOiü ııerm(k iJıerc mevıilertni 
tahkime hümmah. bir 1aaliyetle 
çalışı)·orlar. Petsamo bilhassa 
kuvvetle tahkim edilmi§tir. 

Siıli bir havada Sovyetlerin 
Mırat kruvuörli ile diler bir 
kruvuör, mUteaôclit torpido re • 
fakatirlde bütün toplarile, bir 
borda ate1i açtılar. Aldıldan ye • 
ıine netice, Finlbıdiyalılardan 

bir atü ite bir yaralıdan ibaret 
kaldı. 

Milletler cemiyeti R vıyayı 
ayıplamai• 'karar verdi 
l..oadra, 1-i - Milletle?' Cemi

~·cti hususi komitesi dUn aldığı bir 
karar aııretindc, Sovyetler Birli.. 
ğinin Finllndiy11.ya b~ı valti nla.n 
hareketini rMınen takbih elm~te 
ve Milletler Cemiyeti aZMtnrn 
hepsini, Finllndlyaya malt \•e fn· 
~i yat'dıın.h bu:ıır,m11.ya \'e Fin· 
Jindiyan:n :nukavet.ıet kudretini 

kısım) J p EK ~ineması Ku.andıi ualtacak mahiyette her tUrlii ha. 
eı•iz nihet metten içtinabıı davet P-lme'ktf!. 

91 dlr. 
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..... intillali.- Gav.ıici ......... Çek ...,...... Wr .......... ......... : 
R A k Süper film.nele 
acanın ş 1 sörecelcainiz ... 

... rol1r9: 
s.w-- Y.wa ISA MiRANDA 

DillJa ....,.cm V ASA PRIHODA 
N- rllı blblldann eneW. ......._ liGa ....... 
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u1ete anoımmaJıWır. 
(S.111ıt • Flrt Nr&lu tMir tli· 

fit" trltraflor 3 filri ıo1f"44w.) 
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Wıle .... ...,. ............ n.t. 
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tur. Admiral Scherr Rio de la evsafı lııtrbiy 
Plataya iltica çareleri aramaktı A" k ··rU " ıax., ruvaı:o 
gibidir. tur. Sekiz tane 15 11 
Unııvaya iltica ettı luk, 4 tane 4,7 tik t 

Montavideo: U ( A.A.) - Cı; ha\'a da fi topları. se 
lnıiliı iemi5i tarafından takip \'anJ ve iki tayyaresi 
edilen Admira,t ~chcrr . . l\lonte\'i· I ti. 32,5 ~ildir. "Achil 
deo limanına ıltıca etmı~tır. Ge· rıın eşldır. 
mi~ 30 ölü 80 yaralı ,·ardır. BJn "E~eter .. krU\ azb 
lar hemen karaya çıkarılmıttır. tonluktur. 6 tane 20. 

UruKvay makamatı müme il· 10,2 lik. 4 tane 4.7 lı 
leri. Lavalleja romorkörilc A<lmı· ca haYa da(i topları 
ral Scherre gitmişlerdir. vanı, ve iki tayyare 
Morıtc,·ideo limanına saat 23.30 dir. 'ürati 32,2 mil 

da giren Admiral Schcrr. liman- Alman "Admiral 
dan bir kilometre ;terde demir at- ,azörü ise on bin to 
mıs bulunmaktadır. ne 28 tik. 8 tane 

Oiü ,.e )'aralıların karaya çıka- 8,8 lik top, tan•are 
rılmasını (Cörmek jçin muazzam sekiz: torpil kovanı 
bir kalabahlc limana ııitmletir. ile mücehhezdir. SU 

Exeter ile Ajax ve Achilles de. 
.\dmiral Scherr'den biraı sonra 
Montevideo önlerine gelerek li
man açtklarrnÇa demirlemi5tir. 

MilllŞef Er 
tas~·onda reıımS ın 

meıısillcrile ukeri JSS 
Yaralanan hanıi gemi ? bütUn Erzurum h•~ 
M"nttvideo, U ( A.A.) -Urua- herecanla 'kartılanJS'I 

,·ay makamları, üç lnıiliı kruva· Ha,·a çok rüzeldir. 
r.örU tarafından takip edilerek netelldir. Halk her 
ciddi hasara uğnyan ve Montevi- yüğtlmUıe cotkun ısı 
deoya iltica eden Alman &emisinin hUratı göatermutedi 
Admiral Scherr olmayıp gene Al· Milli Şef lımet ıra 
manyanın cep kru\"azörlerinden ı nıUıl&hkem mevki 
''Graf von Spee., kru,•uörü oldu- Jcararg&bmr, betediY 
ğunu bildirmektedir. naimr, belediye • 

~mide yaralı adedi 60, ölü a· çUneil müfetti31ik d•1 

dedi 36 dır. Geminin bir tareti ltırdir. 
tamamile tahrip edilmi,. bulun· Halkın sevincine 
maktadır. Şehir, baıtan at•fl 

~Buakşam Saray s;n• 
Renk ... Afk Preıı 
kası ... Seven GerıÇli 

zc11iğ1n Fil 
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&Urü!tu ,ü ) akla ,;.,rJ.ı. 
·a kulakları rahat ız 
~~e } akla .tı. 

r gol e, o:,} uzund , 
ları ü tunde d .. n:.e'.lile· 

r al 'aktan :;u.atlc v. ~tı. 
\e ka} boldu. :\lot r c. 
ra1: uzaktan lm b:ı 

yakınlara 

fua ılerJ .ı 

:ıfcd g c..: 

tı. "aha uıcrındc ı-

G\l}'}ar 

· ı nd: 
~ .. a~ bct.nh li;rı. 

:\ akle<len: l•'cthl KAKlH::~ 

- Sız bana bakmayın. 
Gayyar tayyareye bınınce Hay 

ma sc lcntlı. 
Haydi do:'.ltum sen de gel ar. 

tık. Güvercinleri salı,•cr ve gel. 
Fran:,uaz tekrarladı: 

Haym, çabuk ol. Vakit kay
Jetmİ} elım. 

\! alı tanareye ya 'andı: 
- Benı dınleyin, dedi. uzun 

munaka :ıb.rla ,·a:at kar:n~~ire· 
lim. 

S ::ıinde garıp bır huz.ın \•ardı 
Gayyar \ Fran ua~ hayretle ta\'· 
} arcden iğ; idiler. 

Zifiri karanlık o derece kc-sıt. 

ti ki Bayının başı, etraftan biraz 
koyu bir gölge halinde görünüyor· 
du. Yuzünun ifadesini anlamak bu 
.ebeble mümkün d 1ildi. 

Gayyar sordu: 
Ne oluyorsun dostum? hem 

.. , akit kayb. tın plim,, diyor. 
hem de böyle bır zamanda bize 
ko,f ran, ,~.m ... ~, k:ı1kıy.>~s:ı,, 

GJ ta '}'a:.\Yc biiı d:.> bura:ia ra
hatça ko:-ıu ı::n. Ş .n li .u:ı ,ı mı 

} a? Sen ki h 0 r ıa'll:t:t "Uk'1li olan 
"en na ,ıı oldu dJ b"iyle bır Z'.l'llW 

1 
da itiy:ı1ı, h Yİd h'l-c·~~t eliyor. 

un? 

Fra~ uaz atıldı: 

HABER-~ "Poataa. 

ttıııtlıı.tilııtlu dunyıoıo ~u c:ı.kı ıu)ıınlan arasında 

- 16 - Yazan: L.. Uusch 
3!1 yılını \'ahşıler oru!'Jııdu geclrmış bır Alm:ıa seyy:ıtıı 

Cuhi :- Oh, korkuyorsun l Zaten bütün 
erkekler korkaktır ! Oi ye bafiıraı 
.Fakat Cuhi hıç de aklı başında 1 - ~hl korl:~yc" .... ı! zaten bil. 

olmayı tercih eder gibi görünmü· tün erkekler daima korkaktır! di· 
yordu. Bilakis gittikçe sarhoşlu- ye bağırdı. 

b'U artıyordu. 
Birkaç defa dans havasını de· 

jıştirdikleri halde hiç şüphesiz 
Cuhinin dansctm~~te ısrarı yü· 
zünden hala sıçrayıp durmakta 
olan biçare erkeklerin arasın:la 
bu piskin ,.e zalim kadın yeryü· 
ıündc her ~eyin yalnız kendini 
eğlendirmek için )' aratı\dığına 
.man etmiş ~ibi gö:-Gnüyordu! 

Bir müd::i~t s:mra Cu~inin ü;· 
tündeki şallan da attığı görüldli 
ve yarı çıplak bir hal:I~ ve salla· 
narak da.15~tm:!ye b:ışladı. 

Bu e:;n:ıda te~;rar bir şeytan 
rcmişi almak i.zere yanıma ya\;· 
iaştığı sırada Cuhiyi durdurdum: 

Beni dinlr' de:iim: 
Cuhi olduğu yerde s:ıllanara.< 

~aka yerme suratıma bir tokat 
attı ve ka!ıkah:ılarla güldü: 

- Ne istiyorsun. beyaz sırtlan? 
.:lırc karşıma dikildi. 

- Fak:ıt, Cuhi! D.!ha şimjiden 
1.:! sP:•lediğini bilr.ıı.-meye başla· 
dm! Söylediğim sö.:ü bile anlamı· 
ıorsun! 

- Anlamıyor muyum? 
- Evet, anlamıyorsun! Benim 

demin gözümün önünde yapılan 

kanlı cinayetten korktuğumu 

zannetme! 
Cuhi birdenbire kızdı. Elindeki 

yuvarlak şeytan yemişinin kabuk· 
tarım dişlerile koparıp hiddetle 
suratıma doğru attı ve müthiş bir 

1stihza ile: 
- Demek korkmadın ha! "A· 

ferin!,, diye bağırdı • 
- Hayır! Yalnız sana şunu 

sorabilir miyim? Deminki adam· 
cağızı niçin oldürttün? Bu ada. 
mın kabahati neydi ki? 

Cuhi zehirli bir kin ve ı:ıtihza 

ile yüzüme baktı. 
- Ona acıdın mı? 

üedı. 

Pazarlıksız sa ış kHnunu 
tadil ve ısıana munıaçıu 

Dahiliye ve Ticaret vekilleri dün Büyük Millet 
Mecliıinde izahat verdiler 

Etiketlerdeki tiyatlar1n fazlallğı ve 
bunlara itimai eden vatand~şların 

zarara girdiklen tesbıt olundu 
Ankara, 14 (Jlususf) - Buyuk 

Millet MccJisi dün toplauıuış ,.c pa· 
uırlıksız satış mecburiyetine mille· 
dair kanunun t:ıtbik sureti hakkın 
d:ı Pnrti ınustakil grupu rcı:;ı 

Ali Rôna 'J'arhıının :sual tııkrırıne 

Dahiliye ' 'C 'Ticaret \'ekilleri t:ıra· 
fındaıı \'Crılcn ce,·op ,.e lzuhntı din· 
!emiştir. 

Takrir okunılukt:ın ı;onnı, l>uhi· 
Uye vekili izahat ,·ererek umumi 
:ılikos ı clolnyısilc lıu iş h:ıkkınd.ı 
Dahiliye \'ekülctinin edindiği nıa· 
H'ınıatı bildirmiştir. 

Dabıliye Vekilinin ızahatı 

\'ekıl, kanunun tullııı. cdıidısı 
Ankara, lstıınbul ve lzmirde bele· 
diyelerın bu \'Uzifeyi me\'cul tcşl.ı· 
liıtla munıanı bir -razifc ol:ırok ıfa· 
ya çulı~tıklıırmı, bu vazifeyi gören 
memurların ihtisas sahibi olmaları· 
l)ll luzuııı bulunıııııdığıııı, cünkü 
k:ıııunu gurc yııpılacuk ışin yalnız 

ve ce .. amlı bir kontrol ile pazar· 
lığın imkansız bir hale getirilmi§ 
olmasına bağlıdır. 

Halbuki lüzumlu olduğu ka • 
dar geniş bir kontrol temin edi • 
lemeyen mahal ve zamanlartda e
tiketlere, fiyatlann bir pazarlık 

payı bırakılmak suretile yazıldığt 
görülmüştür. Bill'llenaleyh boyle 
bir mağazada, pazarlık yapma -
dan satın almış olan vatandaşın 

zarar gördüğünü kabul etmek ıa. 
zımdır. Bu hadiseler münferit ol. 
salar dahi ehemmiyeti aşik!r • 
dır. 

te\· 1 Kon!eranSJ llaym de;;il siz 

- Cuhi ! daha !azla sarho~ ol
mazsan daha iyi e:ierbin! d:!:lim, 

Koca k:mnlı kctdın yu5yuvar· 
lak vücudunu iki tarafa istihza ile 
,atlıyara~c 

~ Evet, Cuhi! 
~Ya? 

- Elbette acıdım .. Çünkü o da 
bır insandı ve seni sevmekten baş
ka bir kabahati yo!~tu! Sen ona 
hepimizin önünde hakaret ettin! 
Ona hiddetlendi! Bu hiddet ölil· 

mc scbeb olabilir mi? 

ıııu:ıy)cn maddeler üicrindc ctikcl· 
ler mevcut olup olmadığını \'C bu 
etiketlere rnğınen pazarlık y:ıınlı p 
yupılınarlını tetkikten ibaret oldu· 
ğunu, fiyatlarm konmasınıla ıııe· 

ınurlorın ıılıika \ 'C ''ozifesl bulun· 
nıadı~ını söyliyerek k:ınunun pa· 
lınlılığ:ı sebclı olması bahsine se~ .. 
mlş 'l' .,.unları söylemiştir: 

Buna karşı çare ve tedbir kont. 
rolü genişletmek ve sıklaştırmak
tır ki, vekaletimiz bu yola müra
caat etmiştir. Az evvel de arzet
tiğim gibi vekaletimiz, ihracat 
kontrölörlerini sık sık şehir da. 
hilindc kontrola sevketti. Bunlar 
tarafından bir çok zabıt varaka • 
lan tutulmuştur. Binaelanleyh 
ancak tam bir kontrol temin edil
mek suretiledir ki, fiyatlardaki 
pazarlık payı indirilebilir."' bac:ln:dımz. Haydi do tum gelin 

yanırnı:a ... 
!fa: m aynı hu unlu ~:? !e c:ozc 

ba ! .... -!1: 
l!:ı:-ıt~· ı V:! ~~,·~ ·i ı! ... i b::n 

alıyo::ı.ı.~. ÇJ ı:.ü i;:inlc bz:a'rr 
·m. 

• i:'n gelmiy .. ::~·~ iniz? 
Fran ı~ ,.~ G:ıyy:mn bu 

!erin: du} m mış ,,.;bi llaym 
., '.!l .et ti,; 

sual· 
de· 

E:nredcrsb! diye b:ığırdı. 
Ha)·ır! emretmiyorum! Bu-

rada 1:,ir erkcJin bir ka:iına aı::!a 
em:cc!emiy:!::~ğini p:!k güzel an· 
l;,ıt!ım! Fa'.at d:ıha fazla şarhoş 

olur an c~'c 1m~kten zivnd"' fena. 
!ıhlar o~:ı':>ite:~~ird.,.~ k'l·,cu70· 
·um' 

'Korku) kelirr.esini işitır ı~ı t • 

mez Cu11i bi;cr tokmak gibi yu· 
varlak ellerini ha.J.·aya kaldırdı: 

Cuhi birdenbire sap3arı olmuş· 
tu. Sallana . allana üzerime doğ. 
ru geldi. 

Beyaz tokmak gibi elini böğni· 
ne koymuş. tehditkar bir vaziyet 

almı~tı. 
(Devamı var) 

EtıkeUere itimat etmek 
aldanmakhr. 

ULI liılllUll.ul t .. lJ..11!.İ ) ULUll" 

den bnıı maddelerde \'C bılh:ıssJ 
nıııııir:ıtur:ı, oyakk:ılıı, hazır elbise 
\•esnıı· eşyada fıy:ıt tcrcffüü vardır. 

Tcrcffüun sclıcblcrindeıı biri de 
ınuştcriııııı öteucnberi paı:ırlıklo n· 
lış ,·crlş etınc{ii iliyol etmi'} olma· 
r.ıdır. ~fol olacak .insanlar uzun 
müıltlellenberi paz:ırhklo :ılmağu 
alışı< olduklorı için gördükleri eti· 
kellere tamamen itimat edemiyor· 
lar. Müşterinin bu temoyülü, tilc
carın fazla lrnzonmok temayülü ile 
karşılaşıyor ve etiketler üzerine 
fozla riyal yazılmasına scbcb olu· 
yor. Bizim ·yaptığımız tahkikata 
söre nldıAımız netice budur. Şu 

Şehrimizdeki ilk maçı Yugo~lavlar farklı bir 
net!c~ ile lehlerine çevirdil~r 

lıal1e etiketlere itimat edebilen 
ııılişleri bu işle zarar ~örmektedir. 

Şiııııll:>·c ko.dar :ılınan ncticeyı' 
gelince: htaııbultlıı bu kanuna mu· u 

yun ovnadılar. Fakat rnkiplerine 
nzız=ıran tiraz claha güzel oyna
}?!1 Kandilli lisesi ilk Eeti 15.5 ve 
il:inci sc~i de l 5-6 kazan-dılar. 

Kan:iiili: Hadiye ( Kaptıın), 
B di"', Saime, Latife, Şehncr, 
F hri.;n.,isa. 

Erc::köy: Necla (Kaptan), Mu. 
z ·~er. l.'lu!.addes, Ayşe, Fazilet 
Su!:tc 15 

Cur.ıhı.:riyct - Çamlıca 
Cl'n:.in son TT'füab"kası Cum· 

huryet ile Ç:'!mlıca liseleri yap. 
tılar 

Oyun tam:ır.-•en Ca':T'lıcan'n hu. 
kil'!'l"'::ti a1tıl"~1 cereva•• etti. 

~ene b•rınc'anberi beden te"bi. 
vc-;i h~c larnın QJ"nnm=ısı. takım· 
) 'rl:lill da C h rrc C"lu;-ı:ılarına 
ra • -.n., ('··-•·.,.· .... liselil•r ra. 
k'p1eri'le b:r ha;·li C.:!.y::ndılcr vr 
rı. •:r ee 15-3 ve 1 r; 4 m:'!l{ıp ol· 
d 1 r. 

C".lrnlıca · Sühevl" (l{at>tan ). 
Nu::innisa F::tma, 'Pir"yc, L5.tife 
G'her. 

C .. mı.t'rİ\'"t: r~"driyc, Melihr 
1 Ka.,.,~~n), 1'1:hal. ?J:"l"et, Bidrır 

Hı\ rı:ın"·ı. 

nras?nda 

lur koşusu 
Hab~r ?l:lı'!·m•za <-'Ö~ Kabata<ı 

li e i İ)P r,..,,,aziçi li:clcri önli. 
m ... zde':i çarşrmba beden terbiye
si ı... c-al;ırr Fam~i.,in riyaseti al· 
tı., ·a. A"oav •tkö .. r1cn b:ışlayıp 1 
Hisı.rlara l:a far gidip gelme ve 
..> O!l metrelik bir kır koşusu ter
tip etm'c:1erd:r. 

B ın " hka için her iki takım 
l '>'T l•de., c- l·~lT'a~ı. başlamış. 
.:- ı·. J'n .-;· .. .,.,ehetle yarın Ka. 

,a•c' •ı•ar Orta1tövdcn Be~iktaşa 
:cıc?ar ::-i"1ip v,e1tre bir mUsaOO.ka 
yapa~~'-1-rdır. Cumartesi günü 
bunu LQ ,nıi;inin Hisarlara ka· 
•dar y,''.'l c. '!!- koımlar takip , cde
c 

Yugosiavya : 4 Beyoğluspor : O 
lıollr hareketleri sebebiJe 1028 zn
hıt varako.sı yapılını~ ve 1028 kaııu· 
no. muh:ıllf vako.sı ko:>·dedilnıiştir. 
Bıınlından 7140 lira para cezası u· 

Futbol tekniğinde her cihctçc 
rakiplerine üstün olan Yugoslav
lar, dün Beyoğlusporu 4-0 rnnğlüb 
ettiler. 

B:!yof;lusporu bu derece farklı 
bir mağliıbiyete götüren ııebeblerl 
ararken üç mühim noktnyn rasln· 
rız: 

Sahanın çok çamurlu oluşu. 
Yugoslav takımının atletik kabi. 

liyet i. 
Futbol tekniğindeki il.stünlilk, 
Mükemmel bir top kontrolüne 

ın:ılik bulunan takım, çamurlu sa. 
hanın meydana çıkardığı mr.hzur
l:ırı. bilgi ile mağliıb edince, şüp
hesiz ki karşısındaki takmım tutu· 
nabilmcsi rnüşkUllcşir. 

Takımlarımız \VM oynar diye 
söyler dururuz. Fakat dün Yugo. 
slavların tatbik ettiği W. M i göz
lerimizle kendi sahamızda seyret
tikten sonra, bizim ıılstemin onla
rınkinden çok farklı ve uzak ol· 
duğunu gördük. 

Ilcden, nefes, bilgi faikiyoti 
Cutbolde galebeyi temine yarıyan 
yegıine vasıtalardır. Dlin Yugoslav 
takımı galebeyi bu vasıtalarda a. 
rndı vo. buld::. Beyoğluspora ancak 
fevkalade bir ııans yardım edebi
lirdi, Şans da insana çok ender 
gUldüğilne göre ... 

Yugoslavlar, cumartesi ve pazar 
,günleri yapacaklnrı maçlarda, Ga
latnsarnyın ve Fenerb3hçonin kar
§tsında hakJki bir rakiptir. Takan· 
larımızın m~ait bir netice c,lde e. 
debllmeleri için çok çalıcmalart IA.. 
ımıdtr. 

Misafirler, nefes ka.Qili>;etl ve 
at,le~k üstünl,!ik1'crinc!en i.stif91! 

ile. rakiplerinin yorgun anların
dan çok istifade etmesini biliyor
lar. Neteklm dün, birinci dc\TCnin 
1-0 bitmiş olması, ikinci de\•rcdo 
ise 3 sayı daha yapmalan bunua 
güzel misalidir. 

Yugoslavlara karşı yapılacak 

karşılaşmalarda, takımlarımız bil. 
hassa ikinci devrelC'rc çok dikkat 
etmelidirler. 

S. T. OGET 

Galatasaray 
Adanada galip 

Milli Mensucat takımı 
ile yaptığı maçı 3-0 

kazandı 
Adana, (Hususi) - Sahanın ıs

l:::k ve havanın yağııılı olmasına 

rağmen, stadı dolduran binlerce 
kişi önünde Ankara Galatasaray -
Mensucat takımlan cuma gUnU 
karşılaetılar. Maçta vali de hazır 

bulunuyordu. 
Birinci devre zevkli bir şekilde 

devam etti ve 1-0 Galatasaray le· 
hine neticelendi. İkinci devrenin 
12 inci d:ıkikasında Galatasaray 

lınmıştır. Bu suçu tekrar ettiklerin· 
den dolayı dört m:ıAaza kapatılmış· 
tır. Ankaraıln 910 vaka tesbit edil· 
mış, 2597 lira para cezıısı alınmış· 
tır. Ve tekerrür suçu ile 50 dükklııı 
kııpatılmıştır. 

lzmirde 688 \'Bko lesblt edilmis 
tir. 599 etiket olınadı!;ı 78'i de pn· 
zarlık yapmak kcyfıyclidir. Uıın-
1:1rclnn 1998 lira lU kunıs p:ıra t·c 
z:ısı olınııııştır. 16 rlükkiın tekerrür 
clolnyısik knnrı• lnıo~tır.,, 

Tıcaret Vekilinin beyan al l 

Bııııdoıı soıırıı Ticaret vekili Nuı
ıııi Topçııoğlu suııl l:ıkrıri elrahntla 
beyon:ıllo buhınmııştur. \'ekil, bıı 
knnunun birçok ınemıırl:ırı ıloiıııl 
suretle meşı;ul edebilecek vüs'ollc 
\'azifcleri füli\'u ettiği halde bun ı 
tc::ıılıul edecek teşldltıla m:ılik ol 
mııdısını sö)•liyerek demiştir kı: 

·•- ({onunun tatbiki yüzünılt•ıı 

umumi surette pah:ıhhk vücml.ı 
geldiğini söyli)cmcriz. lfall:i etı· 

ket vnz'ı mmlü, f:ıydıılı olmu-: \'<' 
konırııuıı miis!Jet bir tarafını teşkil 
etmiştir. 

Hıınıııılıı lırraher şurasını h llıa' 
so knydctıneliyim ki, paz.nrlı~:ı l:ı· 
nlliı:- <'den hiıkiinılerinin t:ıtlıikiıı 

de şedit \'e daimi bir kontrol temin 
edılıncdini t:ıkdirde, bu konun. p:ı 

h:ılılık le\'lldine veya daha ıln':!nı· 
s11, p:ız:ırlık ~·opmny:ınl!ır irin 7.n 

sıkı bir şiltle 2 inci golünü ka1.Rn. r;l lı .nlnı:l\n miic;'li•tir. Bn 11c,·i rn· 

dı. 24 üncü dakikada yine sıkı bir k:ıl:ır olmamı' ıır:-:ilrlir. Runun <;('· 

şiltle Galatasaray üçUncU golilnü bclıi "ırdur: 

de kazandı. Pazarlıksız satış ya:ıi maktu 
Maç çok güzel oldu. Her iki ta- fiyatla satış usulünde, etiketler<' 

rafın göste:-dlği sportmence hare- yazılan fiyatlar, mağazanın son 

ketler takdil'1 ·~ k:ırşılandı. ve kati fiyatları olması icap e -
Galatasaray takınır şu şeklldey- der. Bunun böyle olması tabii 

eli= lbrahiın • l'•r:lm, Küznn • Ab. 1 mal;tu fiyatla satıt uaulilnün bir 
dürrahman, rmat, Coşkwı • \'lk- j itiyat halinde tee~üs etmi§ bu • 

l"uauf, Ali., Gani, N~ret. lunmaıına ve hiç olmazsa geci§ 

Ticaret Vekili, etiketlere iti • 
mat ederek pazarlık yapmayan 
vatandaşların zararına mani ol • 
r.ak ve kanundan bir netice al • 
ınak için yalnız bu işlerle meş • 
gul olacak memurlardan mürck· 
kep oldukça geniş bir teşkiHit 

meydana getirerek hemen her 
gün bila fasıla alım satım işlerini 
kontrol altında bulundurmak icap 
ettiğini, eğer bunu temin ede • 
mezsek, kanundan .iy.l. n~tiq:ler 

almak şöyle dursun zarar tevlit 
edeceği kanaatine vardığını söy.
lemiş ve şunları ilave etmiştir: 

''- Hulasa, teşkilat meselesi 
halledilmediği taki:lirde, varda • 
cak netice ve yüksek meclisinize 
arzedilecek teklifin ne olabilece· 
ğim tahmin etmek, maruzatıma 

nazaran müşkül değildir. Diğer 

taraftan teşkitatın fayda ve ehem. 
miyc\i, bizi, alınacak neticenin 
mahiyetini de hesaba katmaktan 
müstağni kılmıyacaktır. 

Bugün, muhterem arkad?şımın 
sualine cevaben bir teklif getir • 
medim. Hükumetimiz, bugünün 
ahval ve şartları dahilinde lüzum
lu görülen salahiyetleri yakında 
yüksek meclisinizden rica etmek 
tasavvurundadır. Bu salahiyetler 
veri~:l:ği takdirde, fiyatlar, ihti
kar, memleketin iaşesinin temini 
mevzuları esaslı bir surette ele 
alınacaktır. Böylece pazarlıksız 

satış mevzuuna başka yollardan 
temas etmiş olacağız. O zaman 
daha geniş tecrübeler ve imkan • 
tarla mücehhez olarak, daha isa • 
lıctlc karaı verebileceğiz. Hatta 
istenilen takibat yapılabileceği 
halde, dahi, başkaca bir karara 
vanlması lazım gelip gelmediği • 
nin sarih l.ıir surette yüksek mec
lise arzctmek imkanını bulaca . 
ğız." 

Bundan sonra takrir sahibi Ali 
Rana Tarhan vekillere teşekkür 

etmiş, bu işi dolayısile hallede • 
cek bir layihanın meclise takdim 
edilmek üzere olduğu söylendi • 
gine göre, o zamana kadar bek • 
Jemek JazımgcUiğin1 ilave etmiş. 
tir. 

Bundan sonra Meclis heyeti u· 
mumiyesine gelmiş bulunan ve Sı 
vas - Erzurum hattının Uzunah • 
metler istasyonuna kadar uzatıl · 
masına ait layihayı tercihan ve 
müstacelen müzakeresi yolunda 
Nafıa Vekili tarafından yapılan 

teklif üzerine mezkur kanunun 
milzakeresi ktbul olu~muştur. 

Meclis cuma giln'Ü toplanacak. 
tır. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRlP, ROMA TIZMA 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

" ~ =:==:::::::::=::::::::::::::::::::-::.:.3::::::::::::::.::::::::--:r.s::=:::::: ~ 
ı r ···--......... -.:ı: ................................. -·········: ······-·--······ '\' 

!"! Dünyanın en meşhur şekercisi, şimdi de dün· !ii! 
lrd yanın en nefis tatlılarını cıkarıyor. ~Hl 
ili~ Ali UHıDDi~ HACI BEKiR ;m 
Iİ Merkezı. Bahçekapı, şubelerı· Beyoğlu. ı<ara1:0,·. Kadıköy ~ai 
ifü .SARAY BAK LAV A.Sl,ŞAM BAKLAVA· :=~I 
• Si, DİLBER DUDA(;l, BÜLBÜL YUVASI f; 

HALiS ŞEKERDEN T AHAN HELVASI 

Dc\lcl ll.ı\-.ı)ull.ırıııııı gıdı'i • tlvıııı~ lıılclkrıııı tıııııııl olup, tııyyıı· 

relerin mutııt scfrrlcrini ~·:ıp:ımıımıık mecburiyetinde knlm:ılnrı Sl'lıelılle 

'dönüşte tU\):ıre<lcn istifnde eclemiycn yolcul:ırın ekspres trenl<>rinılı: 
cn·clden ;) er lııtm:ı ÜC'retinden ma:ıdn munzam bir iicret ödemeksizin 
'döniış se)ahatlerlni Devlet Deıniryolları ile birinci mc,·kide yapmaları· 
na imkan Hrcn hir tarife ihdas edilmiştir. 

l.1.9.JO turilıinde meriyete girecek olan hu tıırife lıakkınilıı fn:ıla 
tafsil.it almak için istas)onlarn müracaat edilmesi. (6350) (10321) 

ll'EK 

lllr.J t:JI. 
8ARo\\ 
l!IMlR 
'l'Ah'<l\I 

ı 1 rr • HaMl Jlovat<1alıkla 
nUrkte • ve Saru Şan caaUer .. 

: r t .84' rtaıarı 

ı rıtı m " ç W<ları 
: 1\ Rt t:e(tıll 

ı t: ç Ahb~b Çın u,ıar Paıılınna-
c an ve eQreküı 

J \1 r: ı ı:aı n n Tao 
f;llK'\RV,, ı Raoanın ıt•kı 
AJ.K.\Z l\R • K ·;tık G ı;ıtrrler 
111.llJL • 1 ırm•ıt :ıt • 
Şii~ ı t ı ku•uz ır.rc tar ve Nevvork 

Ş\RK 

FER\H 

tıa;,d •• ., 
ı t A ~ bab Ça .-qıar "llerada 

ı•Urkc > \e Kadın Ticareti 
U 'f' ~ Frıh•ıuı (ltl!'ltCe) " 
n '\'umu,... k 
ıau 'e R d n ar ııııııııııanesı 

lstanbul 
: P lo Samp Y nu (IUrkçe) -. 

G nı:oterlrr cellldı 
C'EllBt:ıu.ı. : Bey :a aııı ('Urkçe • araııça) 
TA~ e ısr nyor ••re::..ı.dı 
lllll Ll : 11.ırp mııhab:n '" ıımaı oteU 
TLRl\S : lle>az auı ~turkçe • araııı:a 

HIL\L 
ve Eararen&tz .Cele 

: t ~ nbb '> C vuçlar baydtıtlıı.r 

AZAK 

araıııntıa (tUrkçc) va Kontes 
\ ıi vıkn 

l • '" .Samplyonu (tUrkce) "" 
G ı.rtterleı et :Adı 

ALElIDAR : Harp Muhabiri ve ı;;:m:ıı otelt 

Beşiktaş 
Sl:"Ar P. : Ali ilaha lllndlJtanda (Tllrkce> 

u 631ırıı. k zı Le~ (Tllrk(e) 
6T.:f : :S dlrmnııtetır. 
ocaı:r. ı Blld rmem ır. 

Kadıköy 
HAL.11 : Son ea~• 
l!ltmr.rTA : Il ldlrnıem!ltlr, 

Üsküdar 
ll\I,J, : B ·~ rmemı •ır. 

Bakırköv 
!llft.Tl'l" nt : DU mıın m:ukeııl altında \'e 

B\KlR 
l{orkunç ı:ece 

: As'1 Robenson c::o kuım bil'· 
~ n) 

şr:H IH TIY \ THOSU 
Bu gece 20.30 ela: Tc~e· 

hnsı Drıım kısmı: 
YELPAZE 

~ * • 
Komedi Kı<ımı: İkizler 

-o-

H \l.K OPEHETI 
llıı akşam Zozo 

DJinı:ısln 

CPIPJÇ \) 
Operet 3 perde 

14 - 12 - 939 Perşembe 
l 8.25: .Müzik (llııdyu caz. orkl'Slr:t· 
ı;ı). l!J.110: Konu,ıııu ( <irıp ,.e ihıi

liılinrı). l!l.15: Turk l\liJzlsi: Çalan. 
lıır: Fahire l~crsan, Vecihe, Hefik 
Fcrsan, Ce\'det Ç:ığla. l - Okuyan: 

Necmi Hıı.n Alıısknn. 1 - Karcı· 
ğar l'cşre,•i. 2 - Şerir ]\·li - Kar. 
crğar şarkı: (~le'it oldu gOıılil). 3 -
Ali Efen dl - ,Karcığar ş::ırkı: (Al· 

dm dili naş:ıtlımı). 4 - H:ıkıın -
Uşşak şarkı: (Bıırıa hiç ~:ıkışnıı· 

.}Or). 5 - Suphi Ziy:ı - l:')şak şar
kı: (Neden hiç tlurınndnn) TLirk 

.Müzıği: (De\'ıım). 2 - Okuyan: Mü. 
ze) yen Sen:ır. 1 - Şe\'ki Bey -
Hıcaz şarkı: (Firakınl:ı z:ılim). 

2 - Fahire Fcrsnn: Kemençe lnk· 
simi. 3 - Lemi - Jlicnz ')arkı: (Se. 

\'erim her güzeli senden eserdir eli· 
yerck). 4 - IJşşıık Niislcznt: (Has· 

retle bu şeb). 5 - Arlaki - Uşş::ık 

şarkı: (Scvdnınıı )ııkın gel). Ci -
]folk Türküsii: (Sö) le.} in güneşe) 

7 - Halk Türkü ü: (Benliyi :ıldıın 

kaçaktan). 20.00: 1\onuşına (Onun. 
cu T:ısnrrur ve Yerli l\lnlhır Haftası 
münascbetllc tausal Ekonomi ve 

Arttırma Kurumu namına Hariciye 

\·ekili Sııraçoğlu Siikrii tarafından) 
20.1j: Konuşma (Bilıliyografya sa
ati). 20.30: Türk .Müzl~l: l·asıl he· 

)eli (l'ıI:ılıur faslı). 21.15: ~liizik 

(Küçiik Orkestra - Şef: (Xecip 

Aşkın). 1 - Frnıız Künigslıorcr: 

22.00: .Memleket sııııt anyrı, 

Ajans h:ılıerlcri; Zıraııt, Esham -

l':ıh,·ilat, l~ıımhilo - .N'ııkııı Borsa. 

sı (Fiyat). 22.20: Müzik ( Kiiçiik or· 
l.estrn - Yuknrıl:ıki progr:ımın de· 

,·aııu). 22.35: Müzik: (Oprrıı Ar~a

l:ırı - Pi.) 23.00: l'ıliizik (Caz. 
band - Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 
progr:ıın, ,.e kap:ınış. 

ALEMDAR s·nem2s nda 
Harp muhabiri nahra 

bekçileri 

p -fil 
VAK 1 T matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n::ım'n:ı. c1izöi ;~lcri alır. 
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HABER - Akşam Postası 

HER KEŞ!DEDE OLDUCU 
GIBI 

~filli piyangonun ikinci keşideslnin 

en büyük lltramlycsl olan 

100.000 lirayı 
Tcpcba.şmda Fahri Rey aııartrna 

nmda Bayan VARVARA'ya ka· 

7.andırdı 'o 
PARASINI TA~IA:'\1EN VERDl 

Zengin Gişe 
Herkesi ZENGIN eder 

G i Ş E İ~ 
i 

Gayet bol ikramıyeli o:an Yılbaşı bıletleri gelmıştır 

En büyük ikramiyesi 600.000 liradır 
Adr<'sc Uikkat: Ut>yoğlu i-.tiklal caddeşl ffransız 

Tiyatrosu yanında) l\"o. 138 ..................................... 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pneta kutusu 1255) Galata, lıtanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
9·11·93!J cumartesi ~ünü s:ıııt 11 de yapılacağı ilan edilmiş olan 10 

ııckl yol silın<liriniıı pazarlığı ~urülen lüzum üzerine ıışağıclaki şartlar 
daırcsinıle 20·1:!·93!J ~:ırşamhn saat 11 e t:ılik edılmiştir. P:ız:ırlık Anka· 
r:ıdn :\:ıfiıı Yck:"ılcti binası içinde malzeme müdıırlüğü odıısıncla tol'la· 
nan malzeme eksiltme komisyonunda )'apılacaktır. l t:ınlıuldıı gümriik· 
hı \'e montajlı olıırak tamamen huhnrlı y:ıhut tamamen mıız.otlu Yeynhut 
kısmen hııh:ırh kısmen ın:ııotlu ol:ır:ık teslim şartilc muhammen bedeli 
alüt ''l' F<lt'klerile bcnıhcr lıuharlı silindirin beheri 8500 ve ı;enc nliıt 
Ye :yedeklcrilc lıcrnlıer ıııazotln silindirin beheri 8250 lir:ı olup t:ıhii o· 
lıın se,·k yoll:ırıııııı lıiljlıare göriilecek lüzıırıı üzerine değişlirilırıesindcn 
mütc,·ellil ııııı rııf (arklıırı vrkıil<:I<' aittir. 

Ekı;iltmc şar\ıınnıe~i ve teferrüatı 42:ı kuruş bedelle malzcmo mü· 
diirltl~nnılen alınıılıilir. 

Mul'llkkııt teminat: 
lstekiiicrin hnharlı Yen mnıotlu olarak teklif edecej:ll <;i!lndirlerln 

tutar bedeline nnznr:ın 24!)0 :"\o. h kanunun 1G ıncı maddesine göre ola· 
cnktır. 

hteklilerin mu,·:ıl-..kııl teminat ,., şnrtn:ııneslnrle yazılı veo;:ıik lir 
birlikte nrnı ~iin sıınt 1 i de mezkur komisyondıı hazır lıulunmnları 
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Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur· 
Sabar, öğle ve alcşam her yemekten 

günde 3 defa 

~ 

Yurdda ittifak 
tesise 

. . 
nıçın ve 

haline gelen bu kat1at/.' 
nasıl muvaffak oldu? 

Çünkü "Radyolin.,in terkibi dığı için mütemadiyen ıt 
yüksek bir kimya §ahe:;eridir. saya çıkar. 

Çünkü "Rı\DY("\Ll ,\l.,in ter· 

kibi yüksek bir kimya şaheseri:lir. 
Çünkü bü~ün ''HADYOLlN,. 

kullananların dişleri temiz. ve gG. 
zeldir. 

Çünkü "RADYOLlN .. cmc;a!c:iz 
rağbeti dolayısilc hiç stok yap-nı· ~unu anlamak kolaylaff• 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

1
. Hoa· kkskliırenıere Katran Hakkı Ek 

Katran Pastilleri de 
li'ızmıdır. (fı311) (l0247) . .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

nc~ i m~~?~ir~~m~c~ecıınlı ~c YE N İ H T 
meraklı, güzel romnnhırln süslü o· 
lan hu ı::ıızc:tenin 23 iincü Slll'ısı 
paznrtco;i güııii intiştır etmiştir. 
GC'llÇ oktırlnrınıızıı laysiye ederiz. 

7,,\ YI 40Hl:ı8 nıımnralı Liınıın 

l'Üzdanııııı 2nyi ettim. Yenisini cı
karac:ığıından eskisinin lılıkmü 

' yoktur. 
1'iimıi: ojjlu Ilıısan 

Tftrklye Cumhuriyet 
AKTI F 

Ka.sa: 
Altın: Safi Klogram t5 500 302 
Banknot , • • • 
Ufaklık . . . • 

Drıhı?deki Muhabirler: 
Altın: Safi KiloJ?;ram f\78 111 
Türk Lirası 

Hcıriçte1d Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 9 999 746 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • 
Diğer dövizler ve b<:-rc;lu 
Kliring bakiveleri . . • 

T!a::inr tal.uillm-i: 
Dnrıılıte ı>nilen evrakı ıak. 
dı •e kar$ılığı . 
J?.,., .. ,,,m il . ~r mııddPIPrine 
trmfihn Rıııine tarafından 
vaki tedi,,at 

S ,.,,,.,,,.., riizdanı: 
Tir., ri senf'tler . . , • 

T'~hf'm vr tnh11iUit rrizd('. .. , ~ 
ı r\.nrııMe l"'Hlf'n evTa l<ı na lt. 

A : ii"E"' ;., k .... cııJırn esham \'e 
\ h• h,.p.; t itihari kıvnıPtle 
Serb0 c:t f'"~ıım ... e tahvilat: 

A 1•n>rnlrır: 
H:ızineve kıc:a vad?li avans 
:ıltm ,.,. fi;;,.,7 :izerfae 
l'al'>vôJp t üzerine 

. . . r~~ .. ,.,:>~ ~1 1.r 

Muhtelif • Jt r • ı • 

21.802.414,34 
20.572.923.-
1.629.712.36 

953.816,81 
fH 7.4 Jfi.OO 

14.-065.442,21 

51.016,55 

9.769.456,14 

158. 7 48.563.-

17.:307.666.-

208.604.418,85 

50.528.564.97 
7.561.19G.53 

4.836.000.-
14.017.56 

i R08.72?..-

Yel>ıhı 

Lira 

44.005.049, 70 

1.571.231,90 

23.885.914,90 

' 141.440.897,-. 

208.604 .418.85 

1 

1 

58.089.761,50 l 
12.65S. 739.56 

4.500.000.-
18.420.268,15 

513.176.281.56 

1 emmıı2 rn:-:0 t:lrihinden itibnrrn. 

Türkiyede nefasetile 
meşhur Yeni Hayat ka
ramelaları birdir. O da 
Abd.ülvahit Turan fir
masıdır. 
Firmamıza dikkat edilmesi. 

Galata Necatibey caddesi No. 92 

PAS 1 F 
Sermaye • , • • • 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkaHlde' , • , , 
Hususi • • • • • 

Tedavüldeki B'a11knotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
~anunun 6 - 8 maddelerin tev_ 
f ık an Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • 

~ruhte edilen evrakı nak. 
dıye bakivesi 
~:ı-rşıhğı tamame~ altı~ olar~k 
ılaveten tedavUJe vazedilen . 
Reeskont mukabili iliivten te-
da. vazed. . . • • 

Türk TJiTllSt Meudıuıtı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diıfor dövizler ve alacaklı Kli. 
rino b'>ktvelcri • . • • • 
Muhtelif • . • , , , , 

.. 4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

17.307.666.-

141.440.897,-

17.000.000.-

139.000.000.-

2.57~.29 

46 .083.:W9.05 


