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Sovyetlerin 200 tayyarenin iştirakile 1Japt1kları 

.. il aar-raz 

ırı 1 
Piyasada bulun mı yan ve fiyatları yükselen ınallar~ bundan 

sonra Zıraat Bankasının getireceği bildırilince 

: Saklanan malla 

.~hn, Almanlann raf •on 
'deo Eoehrinde yapılan defin 

n da N evyorka. tayyareyle 

pee 7.ırhhsmda harb tırrumda olm bahriyelilere Unıguaylla l\lon. 
merasiminde ahnmı§hr. Yo Monte\'fdeo'dan Bocnos Ayrcso 
gönderllnıl!J ,.e Ne''YOl'kta.n Londra ve Parise tel•dz: n.~ıtasiyle ,·eril· 

mlşttr .• 

Sıfınn altında 3 O derece soğukta yap ilan harpte 

inler 20 ağır tank ve mühimmat 
dolu 30 kamyon aldılar 
BiR SOVYET KITASI iHATA EDiLDi 

1telsinki, 21 ( A.A.) - 20 Ka· l Rus donanması ve ha\'a kuv· ı toplarına müteaddit mmtakalarda 
~evvel Finlandiya tebliği: 1 \•etleri Koivisto sahil bataryala· müzaheret etmi~tir. , 
~rnan Karelide taarruzlarına nna şiddetli taarruz etmişlerdir. Düşman hava kuvvetleri bil· 

1 etmiştir. Piyade hücumla· Sahil bataryalarımız hava dafi (Devamı 4 üncüde) 
ağır topçu ve yüzlerce tank 

•
1

:i~~~:~:·!::.~~~: ALMAN A Mi R A Li ASKER 1 
~lçank gölleri arasında teksif 

~~~~:2:·di:E;; M E HAS i M LE G ö M O LECE K 
' .ı\kŞam bütün bu taarruz-
~Skürtülmüştü. 20 ağır tank yen İden 
: bü~an birçok da esir ver

bir çok küçük 
maynlere çarparak 

gemiler 
bath r. 

t cephesinde Finlftndiya kı· 
1 

Sana istikametinde ilerle
ir. Arasında üç tank, bir 

llıtoı:ıu ve müteaddit mitralyöz 
lihirnrnat dolu 30 kamyon 
iiıere düşmandan birçok 
~ı~ aldık. 

satno cephesinde kıtaatunız 
ttijaervi civarına çekilmiş-

Filler 
iyarında 

• bııgün ba..5layan yalnız resim 
ibaret heyccanh macera , .e 

hı a.ı tefrikasının (!imidir. Küçük 
ctllar kn.Wı.r büylik okuyuco. 

~da. a.18.ka ile lm.rı;ıhyacaklan· 
'il in olduğumuz bu tefrikayı ı 
~ '•ı~ammla l~dp-edinı,. 

Buenos.Aireı, 21 (A.A.) -
Admiral Graf von Spee kuman. 
danı Langsdorfun cenazesi, ya • 
rm saat 16 da kaldırılacaktrr. 

Cumhurreisi Ortiz, Graf von 
Spee mürettebatınm, cenaze me
rasimine iştirakine izin vermiş -

(Devamı 4 Üncüde) 

Yeni Sovyet ·Rumen hududu 
münakal8ta açıldı 

Bükre , 21 (A. A.) - Sovyetler tarafından işgal edilen Roman. 
ya ile Polonya arasındaki hudut, Sovyeller Birliğinin Polonya Galiç
yasınr ilhakındanberi ilk defa olarak dün açılmıştır. Romanya ile 
Sovyet Rusya arasında işliyen ilk ınarvandiz trenleri hududu geçmiş
tir. 

3 Günde 35 qemiye taarruz edildi 
Londra, 21 (A, A.) - Son Uç gUn zarl'mda Alman tayyareleri, 

ikisi ibitaraf, yalnız fü;ü harb gemisi olmak üzere 35 gemiye taarruz 
etmişlerdir. 

Bir u.hil ınüda.faa. l~hh9.ll.t>balikçı gemisi ba.t.mlmıettt. 

piyasaya döküldü 
Çivi fabrikaları bugünden 
itibaren fazla imaldta başladı , ................ , 
,: Mi.ili Şef 
• >ugünlerde yeni bir 
: memleket seyahatine 
• çıkmal~ rı muhtemel 
: Ankara, 21 _ Cumhurreisi 
: !smct 1nönü'nün bu günlerdo 
• tekrar bir memleket seyahatine 
• çıkmaları ve bu seyahatlerinde • • 
Diyarbakır ve Adanayı fieref- ~ 

• lendirmelcri muhtemel görül
: mcktedir. Millt Şefimizin bu sc-• . • yahatlerinde ilk merhale ola-
: rak Kayscridc durarak tetkik· ~ 
: !erde bulunacağından bahsediL ~ . ~ 
• mcktcdir. ~ 
·················~········ 

Bükreşte 

3 mebus 
tevkif edildi 

Kahvelerde halkı tela

şa verecek haberler 
işae ediyorlardı 

Bükreş, 21 ( A.A.) - Nasyo
nal köylü partisi mebuslarından 

üç kişi, kahvelerde ve umumi top· 
lantr yerlerinde, efkarı umumiye
yi tela~ verecek mahiyette hava· 
dis neşrettiklerinden dolay1 tev

kif edilmişlerdir. Kasdımahsusla 

haber neşrinin, kanunen cezayı 

müstelzim olduğu malumdur. Bu 
üç mebus, ileri gelen şahsiyetler. 

den değil alelade tahrikntçı kim· 
seler olduklarından, tevkif hadise-

si etrafında tefsir ve mütalea der
meyan edilmemektedir. üç kişinin 
tevkifi makul ve yerinde telakki 

edilmelüedir. Mevkuflar adliyeye 
teslim edileceklerdir. 

DlYın Mecınste 

Sulh Hakimlerinin 
salahiyetleri ka· 

nunu kabul edildi 
Adliye Vekili 

beyanatta bulundu 
.<Tazısı ~ incide) 

Ticaret Vekili bu sabah da 

tetkiklerine devam effi 

Hüktimetin 
kat'i kararı 
Umumun menfaati için birkaç 

kişinin fedasından çekinilmiyecek .. 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu • 

oğlu bu sabah erkenden mmtaka 
Ticaret Müdürlüğüne gelerek tet. 
kile ve temaslanna devam etmiŞ
tir. 

Vekil, ihracat işlerimizle de a. 
la.kadar olmağa başlamıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürü Ad
nan Halet Taşpınar vekili ziya. 
ret ederek muhtelif inhisar mad
delerinin ihracatı hakkında ken.. 
disine izahat vermiştir. 

Bunun üzerine Nazmi Topçu • 
oğlu tütün limited şirketi müdü
rünü de davet etmiş ve kendisin
den tütün vaziyetimiz ve ihraca _ 
tımız hakkında mallımat almıştır. 

Bunlardan başka lastik fabri -
katörleri Vekili ziyaret ederek 

hariçten kauçuk getirilmesinin 
temini için temeranilerde bulun • 
muşlardır. ·· 
Kurşun tüccarlarından bazıla • 

rı da vekili ziyaret ederek görüş. 
müştür. 

Nazmi Topçuoğlu öğleden son
ra da tetkiklerine devam edecek -
tir. 

Ticaret Vekilimizin ihtikar ve 
buhran vaziyetlerine karşı hü • 
kGmetin alacağı şiddetli iktısadi 
tedbirleri açıkça tüccarlara bil • 
dirmesi derhal piyasada tesirini 
göstermiştir. 

Daha dün akşamki toplantıda 

iptidai madde azlığından- dola -
yı fazla imalat yapamadıklarını 

(Dc,·amı 4 Uncüdc) 

ingiltere havalara her gün 
biraz daha hakim olmaktadır 
lngiliz nazırı: ''Azmettik, Alman .. 
yayı mutlaka yeneceğiz,, diyor 

. -··-... .....,..... ·-· -··---~----'<; ...... -

Ewelld gUn Fraıısn topraklan Uzcrlnde dllşürtilen Dd Alman 
tayyareelnden bld... 
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Oüşündüğüm gibi: 

ıfJ-raf von Spee 
Hoatevldeo llmanmcla ya.ralı olaral' mah ur ka.laıı Grnf 'on pce· 

• ı ikıbeU gtııılerco l>UtUn dlln:rıılı lı:-Hal ctll. 
Bli' taraftan bu gcınlnln lı:indeki bln lııs.ı.nı Jü-.iincn Almanya hu.. 

lutlan içlodeld bin e\, nzııplann ,.c endlselcrln en mıltlıl ile Jm r.ınrr
mn, diğer taraftan bUtUn dünya ba deniz harbini mcr:ı.kt:ı bel~ledi: 

•Almazı cep lml\·aı.örii, müttcnkleıin faik Jrnwctıcrlnc karı5• olac.ak 
l>Hyle bir harbi kabul ede<-ek mi, kııbul ctmiyecc.k ml?" Su:ıli :rnlnu.: ~:ı
zete man,etleri için değil. bllitin dı.inyıı cfl.Urıwnunıiycsl için de g\in· 
terce blr i tifbam lşaretı oldu. Fiknt enteresan ına9 :se~ riue giıl nler 
rakiplerden bir taralm mUcadelcy<• glrl.mcden en·eı ta b:ı5t~n maç
tan n.zgettiği zaman nasıl bir hlılılt·t \r. lınyal lnlds~rı dıt;\nrlarsa, 

Alınan zrrhlL'lmm harlıl kabul etme) i;ı ~lonte\ ldeo limanında~ biraz. 
nzakla.sır uznklqmaz dört tarafı n~ le sarılı bir nkr~p ~bl zchlıini 

koncll vücudun& alatlığnn \"O bir ~o~' bnşka gemileri batıra.o sfüıHarl'c 
keaclbıl öldllrdüittnö gönUikleri zaman aynı l'1Jtf ,·r. can sıl>mhı.mı dny
dalar. Ve Almııalan eski ufnnpen·er Almnnlar ntm:ulıldıın lçln tcn
kld edenler ~k balanda. 

Ba laareket ukcrllk pren lııl"rl ıe ~tile ne derece) c knılar 
kablll tellftlr, biz bUmJyomz. \"alnrz muh:ıkl•ak olıı.rnk hl!:'!i~miı: şey 
Gral von Speenln imalinde !1Ufcd11en blnlercıe insıın t'nt('ğinl tet't'Ssüm 
cttlren bir ~k mühim deicrlerl de l<endl<dle birlikte denmn dibine 
iirllklemJJ olmasıdır. Gerek geminin yapılm:ıs1 gerel o kullanılan l•am 

..,., ma111al mad4elerbı eldo 001Jebl1mCtil için kimblllr no kadal' bı. 
san, ne kadar zaman çah,m1şh, Mnh:ıkkak olmıyan b1r harpte l<ullanı-
1.acak bir llib olması IHbarllc, insanlık loln fayda ız bir uğurda aı-f e
dllcn bu emelfn tamaınea bn;ıhkHlı beba e>Jap Kltm 1, hnrlıhı hıstı.n 
cemiyeti için ne kadar yıklcı \'e yıpratıcı bir lifet otdu~nıı ne açık 
bir 5;kllde tcbarib: ettiriyor. 

lnsaahk tarfhlnde zamanlar olma,tur kl, bıırplcr insan ccmf)eti· 
~la Te ldlltttriia lnldşalnıa yardım ctml terdir. fs.kat bugün ~~atlı· 
gmıa denin btfli harpleri ba la~ri fo5ımaktan c.ok nzaktrrfar. 
Nettcelerlnden hl4; bir meııfa:ıt beklencmh·cn hu hnrpler mtrrmıltır
ca lruııınlarm ölümUne sebebiyet venın ~n,ı yine mllyonlam' insan· 
lamı •ayatı ha.huma kuanılr}l ,.aratılmış kıymetleri cfo bir ~:ınlyc 
içinde mahvetmektedir. \re bunun için her hakmıdnn tahribci \'C za.. 
rarlıdrr. U. laJnaetJer 111\decc insanlık lçhl faydalı alınlarda J.mlb.nıt. 
sydt De olaıda. lruwılık bo mllyarlarm oo' ,.e hn.ttA kendi urarm:ı 

harcu.muon lntaA; f!tttren ba yılacr fı&l'plerfn tcslrinılcn o.neak bu 
harplewrl doğuran hakiki sebep \e şartlan ort.ad:ın k:ıldtrm:\k rn~anu 
buldngu Ye onlan bldırablldfb.; zaman knrtutacnktrr. -

Cumhuriyet 
Nadir Nadi yazdığı ba§makalo.. 

de Ho!lnndnya yapılacak bir tec&· 
vfizc knraı Hollandanm karann· 
dan b::ıhsetmcktedir. Muharrir, 
Belçika mebusan reJalnln son beya· 
natmda, Hollandtıya yapılacak bir 
taarruada Belçika ''Bitarafmı!" Di· 
yem seyirci kalamıyacaktır, de. 
dlfinl hatırlattıktan 1c:>nra netice 
olarak &ayle yaımaktadll': 
'- Çekoslovakya veyn Litvanya 

akıbetine u~mak l!ıtemlyen mil. 
lctler \'8kJt geçirmeden Belçikayı 
kendilerine l$mek edinmelidirler.'' 

Tan 
M. Zekeriya Sertel yazdığı ha§ 

makalede ttaly• dJI .siya.selinin 
aııa .hatlarından b&haetmcktedir. 
Muharrir Kont Ciyıınonun aon 
:ııutkundald sözlerini tahlil ederek 
diyor kl: 

.. _ ı _İtalya ile Almanya a· 
:rasmda.ki itlfak bozulmıunıatır. 
Fakat bu ittlfakm bugünkü mana· 
m. müttefiklerle puarlık esnasmda 
bir tehdit slllhı olmaktan ibaret. 
tir. 

2 - ltalya imparatorluk dava. 
aındaıı n.zgeçınem1§tir. Yalnız bu· 
,un ha davuını ileri sUrmi:re JU
zu.m görmemektedir. 

3 - lt.alya Akdenbde h!klın 
obnak iddiasını muhafaza eder. 
Fakat bugUn hu davayı kurcala.. 
makta f yd:ı görmemektedir. 

4 - ltatya şimdi bfitnn dlkka. 
tini Baı.tnnlnrn çevtrmııı bulunuyor. 
H rl::lye Nazın ve F~i8t Konııeyt, 

~LJtlLA~ 
Yazaa: Nezihe MUHiDDiN 

-72 -

- Veda etme~e mi? bu ne de· 
mek Zeynep? Nereye gidiyorsun? 

- Nereye gidc~ğimi ben de 
bilmiyorum. Fakat gitmeğe karar 
verdim. Artık gitmeli} ım haradan 
ben.. 

Doktor Şefkat bu bedbaht ve 
feci ıstırab kar§ısmda biran için 
her l'Yİ unutur gibi oldu: 

- Hakkın var Zeynep. Bütilrı 
fodak!rhklanna rağmen küçücük 
\1lcudun bu koca çatının altına 

sığmadı. Seni çok bizar ettiler. 
- Hayır efendim. Ben hiçbir 

şeyden bizar olmamala karar ver
miştim. Her eeye, her acıya ta·. 
hammfil edebilirdim. 

-Ohak!et 
- Fakat yalnrz benim yürum· 

den 9'ı'ln rahatm olmanm ta· 
hammfil edemedim. Tahammat e-

SUAD DERVİŞ 

bir Balkan devlctı olan lrolvanın 
Balkanlardaki hadiselere ve • deği· 
ııikliklere J:arşı Wcayt knlamıyaca· 
ğmı beyanda müttefiktirler. f tnlyıı, 
Balkanlarda bugün için sulhtin ve 
statükonun devamına taraftardır. 
On ın kin do Almanya veya Ru9yı:ı_ 
nm Balkanlam inm~lnc rn.zi ol. 
mayııca.ktır. 

5 - İtalya, ild sebepten dolayı 
bolı.ıcvhme :1.·c So"wet Rıusyaya 
dllşmnndrr. lrlnclsl Alman 'il ile 
lı t>rhnngi bir gün ittifakını bozmnk 
fc;fn Almanvanrn Sovvet dostluğu
nu vesile ittfhn:ı: etm<'k arzusunda· 
drr. İkincisi de SovyeUerln Balkan.. 
larn lnmesmdcn korltmak dır. 

Yeni Sabah 
Hllaeyln Cahlt Yalçın bue,'ÜnkU 

başmakaleslnJ :hont Ciyanonun 
ouUrundan edindiği intibalara tah. 
sis etmiştir. lfııharrlr BByl~ yaz. 
maktadır: 

"- Almaııyanın .Moskova. buzu· 
nındn diz; ti)kmeşinin hikmet \•e 
zarureti de da.ha ciyadc \'Uzuh ile 
artık ortş.ya çıkmış say1Ja.biHr. 
Almanya Lehlstanda. girl~ccc~ is· 
tlll hareketinde ltalyadan yardtm 
görcmiyeceğtni nnlavmca kendime 
b~ka bir tara!t.an bir mllzaiıeret 
"'min etmek Jü~munu du rmuP 

her prenslpi !<>da. ederek Moskova_ 
nm her <'ledl~ni kabul c-ıkkm1 ter
cih eylemi§tlr. 

Bu hareketin ltalyada bllyUk bir 
suiteslr ha~ıl ettiği, batt! derin bir 
lnfinl uynndırdıi!'ı artrk sabit ol
mu~tar. 

demiyeceğim bu acıya.. Size ıstr 
rap vermek benim !çın çok acı 
bir şey .• 

- Ben şikayet ettim mi sana? 
- Siz eikAyet eder misiniz hiç? 

Siz bir meleksiniz. Siz benim ko
ruyucu meleğimsiniz. 

Doktorun elini tutup ruhwıun 
bütün minnetiyle öptü. 

- Bu kararı ne zaman verdin 
Zeynep? 

- Şimtli verdim doktor. Çünkü 
her ş~yi öğrendim .. Sayenizde beş 
on param da var. Bir k1h:we sığı
nıp tekrar çah~ğa başlıyaca.. 

ğım. 

Doktor Şefkat genç kmn zalim 
hayata karşı bu c~ar kar.ı.nru du· 
yunca kalbinde geni~ bir gurur 
ve f et'.ahlık duydu: 

- Fakat acele ediyorsun Zey· 
nep Buradan yalnız gitmiyec~k
sin! Yarın sabah erken s::ninle be. 
raber çıka~ı:ı. 

- Beraber mi çıkacaiı:ı? 
- Tabii beıaber .... Ojrenmişsin 

ya i~tc istifa ettim ben! 
Zeynep biroe."1 isyan etti: 
- t~te bu olamaz! Bu ço~ mnt 

hif olur. 

~ .ı'IQll!llJNUIUU~ )Jilber 
• ' u 

~~~~~ee!~~~~~: 1 Meclisin dünkü toplantısı 
fırın açmaya karar ı Adliye Vekili ahkamı muaddel 

verdi 1 
tkanununda yapılacak değişikliğe Üsktidnr ve Kadıköy parti kon

grelerinde yapılan !likayetler üze. 
rlnc belcdiycnL"ı tetkikleri netice. 
sinde bu semtlerdeki frrmtnrrn 
birl~crck çeşniye uygun olmııyan 
ve gd3f kıymeti az ekmek çıkar
dıklnn nnl tılmı; ve bunun önüne 
geçmclt Uzere cezai tcdblrlcnlen 
ba.şka bu semtlerin eknlCk ihtiya
cmm mUhim bir kremınr kal'§lln. 
ya.cak bir nUmunc fırınının hemen 
açılm:ıst kararlıışrot§tJr. Bu bu. 
susta belediye kooreratifi !ıınllyt>_ 
le ba!ila.ınıştır. Bundan b:ışkıı İs· 
tanbulda. da ilti semtte iki numune 
fınnı tesisi etrafmda tetkikler ya· 
pıtın:ıktadır. BllA:hare bilyUk ekmek 
fabrikaları kunıldu~tnn sonra bu 
fırmlar kap:ıtrlacaklır. 

Ucuz kônıür satışı 
bugün başlıyor 

Belediyenin her kazada a~cni;'l 
kömilr depolan hakkmdakl hsur. 
lıklar bitm~. buralarda satılacak 
kömürle.:- dün ak am depolara sc\·k 
olunmuetur. 

ÜekUdar deposu dün akşam fa· 
allyete gcçmiştlr. Diğerleri de bu· 
gün sa.t~a başlııyacak1nrdır. De. 
polann muhn.sebc i§lcri bnlcdiyo 
kooperatifi tarafından idare olu • 
ııacaktrr. -----o---
Egede 15 milyon kilo 

tütün sabldı 
bmlr. 20 (A. A.) - Guet.elt.'"' 

ıin yazdığına göre Ege bölgesi· 
nhl tiitUn aabfları 15 mUyon ki
loya baliğ olmuş ve birinci novi 
tutünler hemen kilmllcn sııtılı:ıuş -
tır. İkinci cins tutunler ınsmcn sa
tılmıştır. ÜçUncU cinsin satışı de
vam etmektedir. 

Benzin ve demir e!ya 
geldi 

}'clcmenk b&ndtTah bir ı:apurla 
diln limanımıza demir eşra. halat, 
ldğrt Cf}ya. patates unu, kahve, 
pamuklu mon&uc-ııt, boy:ı, ckktrilt 
malzemasl, radyo \'C aksamı ,.e 
bir Yunan vaput'ile de p:ımuk ipliği 
kireç ka~"lllağı, demir ve çalik eıı. 
ya, ~inlco, çnms:ıkıu. kimyevi ecza 
,.c ayrıcn ·1 5 milyon ldio benzin 
ve 3.5 mılyon kllo petrol gclmtıı. 
tir. 

Taksimde yapılacak 
binalar üzerinde 

anlaşma oldu 
Taksim kı§lası arsasında yııpılıı

cak 5 npartıman, bir otel, bir ga
zino ve mUteaddid dUkknnlar et
rafında belediye ile Emlak banka· 
m arasında bir anlaşma olmuıtur. 
Emliı.k Bankası bu inşıı.ata iki bu. 
ı;uk nıilyon lira sarf'edocek ve 
15 sene milddctle bl.nalıırda.n inti· 
fa cdecekUr. 15 sene sonra bina
lar bilikaydll §art belediyeye dC\'· 
rolunacaktır. 

aid izahat verdı 
B. :\1. l\I, dün Şcınsccldin rnınnl· kullııııııı:ıdık. I tunbul i:>e nsliye 

t:ı) ın riyasetinde top! ınmışrır. mahlccınelerı bulunmıyan yerle ... 
Meclis, memurin J,anıınun 46 den dcAlldlr. ninftçnahıyh bu kanuıı 

ıncı ınnıhlcsiııln ikinci fıkrasıno htn11lıul l•;iıı kabili tatbik· ıl.-ıAilılır. 
gi5rc - lıcyctlen - tıılıiriııin şürnu- Oradn ulh mahkcrneslııe ait suçlar 
Uiniın ta) inine ait ın:ızb:ıt:ı ,.e kernarı sn hık ~ulh mahkemesi tera· 
1939 ın:ı.U yılı ınııvazcnei unıuıniy~ fındnn sörü\eee-;ıi gibi keıalik as. 
kanunuoıı lınl'.;h -tl- reıvclinrlr <le· IJyc)•c ait suçlar da ••kisi Eoıllıi asli• 
i;işıklik y:ıpılın:ısın:ı, hıııhıt ve sa· ye rn:ılıkcme\i tarorın<tan görille· 
lılller sılıhnt umum mliclürlüğü cektir.,, 
1939 J ütçe inde mün:ıkııle ~npılma· Bu müzakere)'i miHenkip madde· 
11nn uit l::ıııun lityih:ıl:ırmı miiza- • !ere alt tadil tekliri şekilleri okun· 
kere ve kabul ctnıi~tlr. ınıı~ •e tawip edllmt~tir. 

Dıızı ınchusJ, rııı ına uııi) eti leş· Tllrkiye cumhurlyeli ile Maca· 
rii)·clerlniıı knlılırılnıa:mım dc,·rc rfstJn ora ında hukuki ve tlcart 
aonıına bır:ıkılm.ısınn mütcdıılr hu· rııcvaddı ndliycye mrıteallik mu1'ı· 
lunoıı ınazbııtııl:ıı· üzerine usul ve vele llc Tiirldyc • Yunanistan ara· 
teşkilatı esasiye kanunu hüküm· sındıı nıiinakld ndli y:ırdım mua• 
lcri üzerinde ı:ıcçen müznkcrcdcn hedesinin tasdiikne nit kıınunlar 
50nra mıızlınt:ıl:ır kabul olıınmu,. ikinci müzakereleri yapılarak kabul 
tur. olunmuştur. 

l\lnhaklmln tcjkitltınıı ait abkA· Meclis belediye ,·crııl ve re imleri 
mı ınu:ıddcl kıınunuıuın boıı mod• kanuna tk konun tüylhasının birin· 
delerinin dcftlttlrllmesl hakkında• el mOz:ıker«ıslnl yaptıktan aonrt 
ki llıylhanın nıüı:ıkercslndc Fuat '<'llmaınıı nihayet vermiştir. 
Sirmcn (Rlıe) tııraCınd:ın ileri sürtl· Meclis cuma ıünü toplanacaktır. 
len mütalcıılııra \'C bu husu5ta tadil 
lelillflerlne karşı Adliye \•ekili Fct· 
hi Ok)ar şu beyanatta bulunmur 
tur: 
"- Arkada~lar, u•ll>e ınabkeme

l!iİ leşkilAll bulunmıyan baıı kall· 
lıırımızda halka ıQhulel olsun dlJt 
hu kıınunu lınıuruAllnlıe ıetlrdlk 
ve asliye mahlcemelerlne alt olan 
bazı maddelerin sulb hAkimi tara
fından sörlllmtıi için ıuJh hll&I· 
mine ~ıılA.hi)·et "erllmeılnl isll)'O
ruz. Rlıc mebusu Fuııt Slrmen 
nrkııdaşltırırnızın dedlAI slbl her ta· 
rarıa asliye mahkemeleri te~kıt et· 
nıek ljB)'anı arzu bir oeYdlr. Fakat 
bU11iin mncut onaaır bu mabadı 
temin edemedllti için hiç olmaı&J 
imJ.;An derece inde halkın Myte 
sık ~ık tekerrür <.'den suttıırdan 
<loloyı lıaşkn knı:ılara gitmemesini 
onlorın han köşelerinde uııın U· 

nınn knlmamııl:ırını teınin etmek 
ve buhınduklnrı mahalde ınuh:ıltc· 
meler! f!Ürülmck ılzt!rc k:ınunu hu· 
zurunuz.ı gcliriyorur. Kanunun bir 
knı; mnddrsinde Riıc mebusu Fuat 
arknd:ı~ımızın r;öylectıktert gibi ili· 
rııılar v:ıriltir. 

Ynlnız bu knnıın asliye tcşkilAtı 
olmıyıın koınlardıı ve )'alıuz sulh 
h~kimi bulunan kazalardıı sulh bA· 
kimlerine daha fozln snl{ıhiycl ver· 
mek mak-;adınıı matuftur. Fnkat 
ı~ııınlıuldn matcad,lit knıal:ır ,·ar 
dır. Or:ııln bım yerlerde snlithlyelll 
sulh hakimleri ele bulunmaktadır. 
ninaemıleyh kaııunumuzdıı n~llyf' 
mnhkemclcri hulunmıy:ın yerlrrdt 
tabirini kııll:ındık. J\ı'IZn tabirini 

Dikilide gene zelzele 
oldu 

Dildtl, 20 (A. A.) - Dlldllde 
~·enidcn dört saniye ııUrcn ve h:ı
sar yapmr~an bir zcizele olmtıf • 
tur. 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

* EkmekgUer tekrar bel.U,.,. 
mUracaat ederek un ft)oatlanDm 
artbtını ~yleıııltler ve ekmek 
aarhnun :!,11betulmeatnt lltemlfltr 
dJr. Bu fiyata oıı para zam yapıL 
muı muhtemeldir. 

* Şl§hane batıııdaki Meyit y0. 
kutunun senltlet.llmeat Junrlattı. 
nlmıetır. Bu ara.da Evliya C:.leblnla 
bu yol Uzerlndekl tU rbell de ISJab 
edilecektir. 

* ?lotörlll kara nakil vaıntaıan.. 
rım bundan sonra rıhtmı ve deniz 
yolian önUndon değil, eski•i Jıibi, 
h:a.r-.ıköy Ziraat Bankası öntinden 
gPçmelerl telcarrUr etmiştir. 

* Sahte şehadetna.ıne temlnl &,. 
laynıile ağır ce:&&da muhakeme e. 
dilmekte olan Rauf i!e l!tanbul 
maarif müdürlllğil sabık memurla. 
nndan Ri!kt Naip o!Iu berut et.. 
mişlerdir. 

* Aydınm GUzelhitar ınaııane
linde yalım batnı• oturan Duraıt 
admda genç bir kadm evinde &l
dürillmüı, ve katilin eski dostu Ah.. 
met olduğu anlqılaralt yakalan. 
uı11tır. 

* Evvelki gUn bir otomobil ka.. 
ıasında ka§uıdan yaralanan MO· 
na-t adında yqhca bir kadm kaldı
nldığı Haseki hutahanesinde öt. 
müş ve ceNedi mon:;a nakledllm1'. 
tir. 

* B.lstan~ıdo. blr kahvede kendi. 
sine hakaret eden Mehmet oğtu 
Muetnfayı :var&layan tsmaU ~o 
Ali rlUn ağır cezada adiyen yara· 
la?nak eu~ndan 9 ay 10 gtın h3pse 
ll)abkCırn olmuştur. 

* DUn İstanbul k~ Useıinde 
ınualllınlere putf koruıuııa ~ 
~mda bir konfenuıs yerilmiştir. 

j \ ! t. .. 
Sonra birdenbire )'ere diz ~ 

kere.1<, dizlerine ba~ını sürerek 
yalvarmağa başladı: 

- Yalvarmm size bunu rap
mayınız! Yazık olur, hepsine ya
zık olur .. Sizin için ağlayan has. 
talanruza acınnız .. Bana acı}'lnıı. 

Doktor Şefkat dl~lerine sürütle9 
rek yalmran solgun başı iki eliy
le okşadı. Yerlere diz çöken ıa· 

va.Ilı mustarip ku:cafızı omuzla, 
nndan tutarak kaldırmağa çalı· 

şırken masanın üstündclti telefon 
çalmağa başladı. Doktor Şefkat 

ayağa kaldırdığı Zeynebi bıraka· 
rak telefona doğru yürüdü. Şim· 
di ahize elinde konuşuyordu: 

- Kimi istiyorsunuz? Benim. 
Ooh sen misin Sekip? Ne iyi, ne 
iyi oldu geldiğin .. Çok canım sıkı. 
h:rordu. Bir dosta ihtiyacım var
dı. Çabuk yukan gel Ş?kip! 

Ahizeyi yerine koyarak kapının 
arkasında büsbütün sararmı., ve 
bu solgun küçük çehre üstündf' 
korkun; bir hümm:.ı nöbetile iri 
siyah go-:leri parlayan Zeynebe 
baktr. Sallandığını g~:ilyor:!u. 0-
r.a doğru r·· adım atmağa vakit 
kalmadı ve kapı açılarak Sekip 

~rk meşin elbisesile hUrm~tsiılik· Şckfp .. Zeynep bence dünyanın 
ten çekinen fakat derin bir hür. en iyi bir kızıdır. 
metle s.ı>"IP &e\-diği efendisine yar- Genç fOför kızardı ve ıevin;le 
dım için her şeyi göze almıcş per- tiililmredi. 
vasız. bir. tavır in içe:i g.irdi. ~..ey· Doktor devam etti: 
nep şırndı kapmm ko~e ındekı dı. 1 ,..Aıd·w· k . . ld c:. .. . sı k 1 t Ge c·· - ~ ıgın ço · ıyı o u ~-vara >a anrp a mı~ r. nç ~ or . . . 
harumının önünde iğildlkten ~n· ~ıp .. Sana şımdı tcl~raf çekecek-

. tım. Yarm buradan Zeyn~ple be· 
ra dudaktan heyecanla tıtr!yerek be I b 1 d -· ı· ı sordu: ra r stan u a öne~6ız •. •aKat 

_ Size kim sıkıntı \'erdi, kim sen böyle bf rdenblre nasıl ortaya 

üzüyor, sizi?! 
Doktor Şefkat sadık adamının 

bu derin alaka.ma güvenmiş bir 
hoşnutlukla gülüm3~di. Fakat ~ 
vap venneğe vakit bulamadı. O
danın içinde hı~lmığa bcnziyen 
bir ses duyuldu: 

- Ben.. Ben üzüyorum.. 
Şekip hayretle sesin geldiği ta. 

rafa döndü. Solgun yüzürle dı\oa· 
ra daranmış Zcynehi görün~ şa· 
ş.1l:ıdr. Ve kıpkırmızı kesildi. Ba· 
~ını i~:li, teknır kaldırdı gözlerin. 
de tutuş:ın acaip manalarla dok· 
tor Şefkatin >•üzünc b:ıktı. 

Genç doktor: 
- tnanma Ztrntbe! • diye ~'· 

dtl • O bana a&.:ı~-:!hk ve Y!rdtrn 
etti. Ondan öyle memnunum ki 

;ıktJn? 

- Efendim. Kaç gündür gele-
cektim. Malfun ya bizim Veysi 
usta biraı fazla yaşlandı. Gün 
geçtikçe masum bir çocuk halini 
aldı. Konaktan onu yalnız bırak· 
mıyorlar, ama o bana alı~rk .. Be
ni görmezse içi rahatlamıyor bir 
türlü .. ra~a efendi de çok sever 
bilir5iniz .. Onu yalnız bırakma

mamı tenbih etti. Artık biz her. 
1ün beraber gibi bir şeyiz. 

- Bra\'o sana benim iyi kalbli 
3ekipciğim .. 

- lhtiyarcık son günlerde artık 
derdini açığı vurml.ğa ba~ta1ı. 

ônoder1 Mdlrde U'1Uklarken w 
,"lk!rr<>idu .. 

(Deftml ftr) 
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3la11ata tlai!,= 

ıstılah işi 
-1- u 

n Ll.M mtıla.hlarmm bir tu;,. 
tesbit edilemem~indeJS 1JO 

pimiz tlklyet edip dunırllS· ~ 
yeni bir ıey Jeğildlr: ben keti fç!D 
bildim bileli bu işi hf.lle~ oıı
encUmenler, heyetler, komii&-t 
lar kurulduğunu duyamu. O" 
etmeli lcl bu iş, son aeneıerde di· 
ha hft.d bir şekil aldı. Eskidetl~. 
Umizdo kareılığı evvelce )co ,ıt' 
mtt mefhumlar için kelimeler f4' 
1uyordu; it • belkl felıetc ~ 
dersleri leln ınUstesıus. • ~~.d· 
kitaptarmı pek aWcadar e_un,ı:..;,. 
du. Rlya.ıiye der'ı'lerlnde ~: 
1u t.&blrlere doltunulııl~;t. 
W. ıa'1fe, mUseUe.. v. o. k~ 
tı, ancak nke.lıill'adl& slbl ..., 
kıltme glSıe batıyor, kuı.JJ • .u. 
relmlyordu. BugUıı lH ·'°~ 
~lnız mUtehaaeıalan, mtııW~ 

=:~=~~~t 
ki.yet edenler diyor ki: "90"'.;'tf' 
aıuıa 6ııce falan kelime ~ fi, 
dJ: ~ o de!iJtfrildl, ye ~ 
lan kellme alındı. Çocuful' ;,ıl' 
~ oldu. Buna blr I01I 
IMlL .• ,, , f/I 

Evet, vertlmeıt; ama ııtd:.Jıt. 
Wden ılklyet etmek blf~ 
ona deva bulunabUecetınJ ~ 
mek ba9kadtr, Derhal .şyU!.."~ 
ki bu halden ben de flkl~ 
Fakat bu lıarıtıklıtuı, ~ 'iJı'" 
tm lSnllne geçUmutnl tat1Y1 ~ 
den değilim. HattA onun ,lnıı• ~ 
çilm~inin dilimiz, irfa.nrınıı O 
bir felaket olacağına kaııU~ 
kanoıkhğm önUne geçmek. ~· 
kını ıablablan • hiç bir muna~ı 
ya mlilaade etmeden • zarlJ ,)" 
ettirmekle olur. "Şu kelinıel~,.
cağız, bir daha da ona dokUJl tlo 
cağıı ! ,, Yani o kelime, uıxı_~..ıııı 
ra!mdan taevib edilıln ıed1JJJI"'"" ~ 
yerleşecektir,.. Buna dillerill ~ 
manidir: ıatılah teklif edilir~, 
kimseler tarafından ~t utd'· 
kendilllinden yerICfir veya • 

8 
O' 

BugilnkU bilin her ne pa,lUıSID ııl''' 
tursa olsun dilzelmesinl ısti>'e, 
belki bilmeden, belld de b~çe 
dilimizin ,.e irfannııızm ser ıet· 
teUmülüne ınanl olmak ı.stiYeSI 
dlr. ıısl'' 

Peyami Safa bıı 111eaeıeden ~· 
ıede.rken: "Terim rezaleti" diJ)f' 
Bu ''reu.let" kelimeslnln Pi' UJ" 
dar ağır olduğunu elbette ~111 il 
mllştllr ve ağrr oldufu __ ?r-tll 
kuvveW A&nDU§tır. HalbUJ1oO + 
ıeycteıı evvel yaıı.l13: bir if t6 ,;,/. 
"1et,, o1muı için bir neYS ş~~ 
bulunmıı.şı IA.zrmdır. JJ~Jb ~ 
memlekette uzun ıseneJerd~,,., 
bu ffJe u#rqanlar iyi bir ~f;tf' 
ermek için, iyi bir netıctre ,ıdl!' 
ce-klerinl sanarak çalıpJf1 ficl• 
Mesele bir sistem i§1 ~ .,, 
nı ~ fa.kat bir sisteme va ~ 
lay il mi 1 Bugün p;5rUlen ~ati a1 
hk, hepsinin de bakh taraJ .... _,_. 
Jan muhtelif ı~ternlerirı ~fPW"" 
ımm neticc•;dlr. ,,. 

P~y:ımi Safa bu 1şfn )il~~'. 
atte hallcdilcceğinl tddiıı ~ 
Ürnld ederim kt bu eaın dU ,,ıe'f 
den söylemlotlr. Yok.sa ktlldl ,r 
hinde bir ölsD olabilir. Y~ e)/ 
at IGinde bir slı:tem kabul etıı' 
tnsan kendini rilyada sşnn·ot• 

NaralWı~ 
T aahih ve itiz&~w 

Dünku ~ymm;da Trp. F # 
si Prof .sörlcrinrlen lsmaıl ~ bi' 
nm ölümünden bahis yaıı ıı~ 
tertip yanhşhtı olarak ''~al diler 
oğlu" ismi karıamı~tır. l)ıiif 
riz. ~ 

Li.5e \·e ortamektepJetiı' 
sömestr tatili 9 giiJ' 41 
Murit Vekileti resıııf:; .,._ 

orta mekteplertn unuıı.-ıs JıU' ~ 
rindcn dokuzuna kad&!' do ~ 
Sömctr tatili yaı>.ınal~~ıı te1'll 
venn!ş ve aJiı.kada.rla.r& , 
tat.ta blltunmuırtuf. __._ _.,. 

1nc w ecaebt .,. elra.ıu7•· d• ı" 
teplcri ""uıd&ki eınn:~ecsır 
&1hılerde gelmeei beklCJ!Jll 
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~llllO!lı 
-iman amiralının intiharı ~•ek 

ı...ondo" 
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T avfaiar her şeyi söyle .. 

· gilterede nasıl karşılandı ? 
~güne kad ar 23 Alman vapuru kendi 

rım zannederek beni 
öldürn1ek isti yorlardı 

i.!:ıssolini Alman polis lcşki. 
~ lüınıeri Vencdik sanı. 

bul ederek uzun müddet 
'%ni olarak görüşmüştür. 
~l'lindcn Roma gazetc l<'rine 

bu- habere gore, Lilbltn 
~u ile munvini Almanlar 
~n id:ıma mahküm edilmiş 

ın hükmü henüz infaz c. 
t' ~ ır. 

len Alman olan bir kadın 
askeri makamntı tarafın

~ tevkif edilmiştir. Bu ma· 
ıtadını uzun zamandanberi 

• ~ · :.ında tutmakta ve en. 
~dan ~üphelenmcktc idi. 
t:ınkist ndı verilen Hırvat ii Partisi reisi Doktor lvan. · 
Jdapcşlede ölmüştür. 

r.F'rance hava kumpanyası 
ata tekrar başlamıştır. Bu 
·anın umumi hatlarında. 
h~ınen bütün memleketlerle 
~~·a. ve posta nakliyatı 

~ ~vvclki gibi yapılacaktır. 
r anya ile Belçika arasında. 

11 en ticaret milzakcrcleri 
~tadır. 
~ıh İ)i mnlümat alan ma. 
beyan olunduğuna göre, 

da l3elçikaya kömür sevki
Jl:'durmuştur. Bunun neti· 
ak müzakerelere tekrar, 
başlanıhnası bekleniliyor. 

1 
·~ar Kraliçesi 1onna bu nk •• 
~Yadan Sofynya dönmüş. 

' 

ltalya krah 
~ilk defa papayı 

~ivaret ediyor 
kan, 20 ( A.A.) - ltalya. 
; kraliçesi yarın ilk d efa o;1 
. aPa~'ı resmen ziyaret ede-\ 
r. 

~ }'aret esnasında ltalyan 
• tjarıarına "45 kişilik bir ma

ra, 
l{at edecektir. Bunların 

~ hariciye nazırı Kont Ci. 1 l.talyanın Papaiık büyü!\: 
lfıeri de yardır. 

- o 

ilanda kraliçesi 
·lde Allahın insanla .. 

l'ı barışa davet 
~ttiğini söyledi 
~ ~ 
,f!rdam, 20 (A.A.) - J(ra·J 

1 
lielmin Laheydeki sara't' 
~Ylediği bir Noel me a~ 

'lı ili rn~dafaanın bütü.!:) 
~e hitap" ederek Holan. 
Qeniz •aşın müstemlekeleri :ı 
,~na ve refahına bekçilik1 
• e cl~·am~ylemelerini söyle- l 

k endin i batırdı 
Almanların müdafaası~ balıkçı gemilerine 
taarruzuna İngiliz gazeteleri şiddetle hü· 
cum ediyor ve diyorlar ki: 

"Hitlerin harbetmekten ziyade öldür
meği tercih ettiğ ine artık kimsenin 

şüphesi kalmıyacaktır ,. 
Bucnos Aires, 20 (A.A.) -

Graf von Spcenin kumandanx 
Langsdorf tabanca ile intihar et .. 
miştir. 

Londra, 20 (A.A.) - Graf. 
Spee kumandanı Langsdorfun in. 
tiharı haberi İngiliz ıdeniz ma -
hafilinde derin bir heyecan uyan. 
dırmıştır. 

Zırhlı kumandanının bu hare .. 
keti şöyle tefsir ediliyor: Deniz 
ananesine ve şerefine bağlı olan 
bu adam hayatını feda etmek 
suretile zırhlının şerefsiz akibeti. 
ni emreden adamla hiç bir alakası 
olmadığını bütün dünyaya gös • 
termek istemiştir. 

ŞİMDiYE KADAR 23 ALMAN 
:VAPURU KENDi KENDiNi 

BATIRDI 

dir. Daily Telegraph gazetesi 
diyor ki: 

Bitlerin harp etmekten ziya. 
de öldürmeği tercih ettiğine ar -
tık kimsenin şüphesi kalmıya -
caktır. Alman hava ve ldeniz kuv
vetleri silahsız balıkçı gemilerine 
karşı tedhiş hareketlerini arttır • 
mak emri 11lmışlardır. Harple hiç 
alakaları ' lmıyan balıkçılar, bom 
ha yağmuruna tutuldular. Alman 
ananelerinde bile buna benzer 
*r hareket kaydedilmiş değil -
dir. Binaenaleyh Hitlerizm, Graf 
von Speenin batırılması suretile, 
Alman korsan gemilerinin harp 
etmeğe değil, belki s~dece mü • 
dafaasız gemileri tahribe memur 
olduklarım ilfin etmiştir. 

BATIRI LAN ALMAN 
TAHTELBAHIRLERI 

\ Londra, 20 - Müttefik kuvvet .. Paris, 20 (A.A) - Müstemle. 
ler tarafından zaptedilmemek i •' 'ke enstitüsü tarafından verile~ 
çin· kenı:li ken~ini batıran Alman bir öğle yemeği esnasında bah • 
bandıralı Kolumbus vapurile,, riye nazırı Campinchi: "ingiliz

1 
harbin başındanmi bu §ekild~1 bahriyesi tarafından 30 • 35 Al-' 
hareket eden Alman vapurlarının; ' man tahtelbahiri tahrip edilmi~ 

' adedi (23) ü bulmuştur. Ayrı~ ve bizim bahriyemiz de 10 tah • 
İngiltere ve Fransa tarafından 19 telbahir batırdı'' demiştir. 
gemi de zaptedilmiştir. 

lNGlL1ZLERiN ELiNDEN 
KURTULAN BlR VAPUR 

1NGlLtZ KRALI Al.vIAN 
MAYNLARINI TETKiK ETTI 

Londra, 20 - İngiliz Kralı, 

Londrn, 20 - Arcenos isimli Alman miknatıslı maynlarını u • 
bir Alman vapuru bir İngiliz' ı , 2un uzun tetkik etmiş ve Amiral 
harp gemisinin (dur!) emrini Ceymsden izahat almıştır. 
dinlememiş ve kara sulanna h-aç~ 
mıştır. Harp gemisi de aynı nok.: 
tada demir atmış Arcenosun çııJ 
masını beklemeğe başlamıştır. 

ALMAN TAYYARELER! 
BALIKÇI GEMiLERiNE 
HUCUM EDiYORLAR 

FRANSIZ AMlRALI 
lNGlL TEREDE 

Londra, 20 (A.A.) - Fransız 

donanması kumandanı Amiral 
Darlan Lcndraya gitmek üzere 

ı hugün 1ngilteren1n cenup sahili
•ne çıkmıştır. 

Lon&a,. 20 (A.A.? -:- .~lman. j BiR DANi MARKA VAP URU 
tayyarelerı mütea!:ldıt ıngılız bal\ BATTI 
lıkçı gemilerini tekrar bombar .. 

J dıman etmişler ve mitralyöz ate: 
şine tutmuşlardır. İki gemi bat -

;mıştır. Diğer gemilerdeki balıkç~"' 
]ardan bir kaçı yaralanmıştır. 

lNGILlZ MATBUATI 
ŞiDDETLE HUCUM EDİYOR~ 

Kopenhag, 20 (A.A.) - Dani
marka bandıralı Bigo vapuru bir 

1 
• mayna çarpmış ve batmıştır. Tay-
fa, kurtarılmıştır. 

DANiMARKA VAPURLARI 
TEDBiR ALIYOR 

LoJldra, 20 (A.A.) - Matbu. Kopenhag, 20 (A.A) - Dani. 
illiçe, llolanda milletinin \'C at, ekserisi balıkçı gemisi olmak! marka armatörler ve denizcileri 

•oeniitİİerin , c balıkçıla. üzere müdafaasız vapurlara bom) komisyonu, şimal denizinde sefer 
a~arhkianm m~\·zuu'.J:.ıhs ' balar ve mitralyözlerle taarruz eJ eden Danimarka gemilerinin gü
~ieı yortusu esnasında, ı ~ den Almanyanın "yeni tedhişler"ll vertelerinde erzak yüklü ve ışık 
ınsanları ban~a da, et me-J adını verdiği hareketlerine karşı: tertibatı ile mücehhez iki sal bu

._}'aJnız Holanda milleti ta· şiddetli bir infial göstermekte " lundurmalarına karar vermiştir. 
~ll~<f~il,•b-;lki bütün dj'.lya 

~an a~laşılacağım s5yl~-i • Mm ....... ~-Dünyanın en,büyük film şirketi ~ lllllllfılllffilllılllllirı• 
---a- -~. PARAMUNT'un 939-40 1 

it· :~: J>ROD0KS1YO~m·u I~Auwıurnr. AXt.A.rn t.:TT 

•z deniz ticareti ticEkhüYARISI 
1 KONTESi 

«Almanyayı 
mutlaka 

yeneceğiz! » 
İngiliz nazırı İngiltere
nin hava lara her gün bir 

a z daha h a kim 
• 

olduğunu söyledi 

Garp cephesinde 
keşif faaliyeti var 

Londra, 20 (A.A.) - Sir Sa
mocl Hoare radyoda söylediği bir 
nutukta, İngilterenin muhakkak 
olarak sulh istediğini, fakat bu -
nun bir kurtuluş sulhü olması ıa. 
zımgeldiğini söylemiş ve demiş
tir ki : 
"- Bir nazır sıfatile •değil, bir 

İngiliz vatan-daşı sıfatile söylüyo. 
rum ve diyorum ki, İngiliz mil • 
Jetinin mücadele kararı siyasi ih
tirasların icabı olmadığı gibi, Al
manya hakkında beslenilen kıs -
kançlıktan, amirallerin yahut ge
nerallerin teşvikinden de değil, 
sadece tehdide maruz bırakmıya. 
cağımız ezeli prensiplere olan i. 
manımızdandır. Rahat yaşamak 

imkanı tamaf?W!n selbedilmişti." 
Sir Samoel Hoare, tayyare teh

likesinden bahsederek dcmiıtir 

ki: 
"- Hava taarruzu yapılmadan 

geçmiyen her gün bizi bu taar -
ruzları defetmek için daha kuv .. 
vetle silahlanmış olarak bırakı • 
yor. Cinn-et irtikap edecek değiliz 
Yenmeğe azmettik, yeneceğiz ve 
havalara mutlak surette hakim 
olacağız." 

iNGILlZ TAYYARELERi 
ALMAN OSLER l NI 

BOMBALADI 

Par:;uns ~uphelı ~up'.1elı başını 

salladı: 

- Evet bizi ôldtirmı)·e..:~~ı mu· 
hakkak, ama ~ımdcn :>0nra cehen
nem hu geminin yanında dondur· 
rna kutu u gibi kalacak, bak, Par· 
sons dediydı dersinız. 

Bütün bu munaka,alar devam 
ederken ben de kendi mj~kül va
ziyetim dolayısıle endışc içinde 
bulunuyordum. ilu adamlar be· 
nim orada saklı oldu~•um:.ı öğre

nirlerse halim ne olacaktı? Onla
rın ara ından ben de Kurt Lar
scn gibi kurtulamazdım ya. Tam 
bunları düşünürken merdiven ba
şından Latimcr SC:'lendi: 

- Hump! Seni kaptan çaf,"lrı-

yor! 
Parwns cevap \erdi: 
- O burada yok! 
- Burada, burada. 
Bunu söylerk<' ~e imin titre

rneme~i için bütün ~ayretimi sar
fetmi5tim. Ayni zamanda ranza
dan dışarı çık' . Gemiciler ba
na şüpheli nazarlarla baktılar. 
Yüzlerinde derin bir korku ve 
korkudan gelen bir melanet irade
si yardı. Latime:e seslendim: 

- Geliyorum! 
- Hayır gitmiyor:mn! 
Bunu Kelly söylemiş ve merdi. 

\'enle benim arama sıçramı~tı. Sağ 
elini boğazına doğru uzattı. 

- Pis herif! Şimdi ben senin 
nefe~ini ke:;crim! 

Liyç bağırdı: 
- Bırak gitsin. 
Kelly kızgın, kızgın cevap ver· 

di: 
- Boşuna nefes tüketme bırak-

mam. 
Liyç oturduğu yerden hiç kı

mıldanmadı: 
- Sana bırak gitsin diyorum,. 

diye tekrarladı. 

Lakin bu serer sesi keskin ve a. 
deta madeniydi. 

Bu emrin karşısında Kclly bo
caladı. Yürüdüm. Yol Yerdi. Mer
di\'enin önüne geldiğim vakit, a
laca karanlıkta yiyecekmiş gibi 

Kopenhag, 20 (A.A.) - Poli~ ============== 
tiken gazetesinin muhabiri yaz(".,. 

~ 

yor: " 
İngilizler Alman sahillerine 

yeni bir taarruz usulü kullanmalC. 
tadırlar. 

Dün saat 6 da ve 14 de iki bü. 
yük İngiliz bombardrman tay .. 
yaresi yalnız başına Almanyanın 
Bantum ve Hörnum üslerini bom 
bardıman etmişlerdir. İngiliz tay. 

kınındaki mıntakalarda tayyare 
faaliyetine meydan bırakmamış .. 
ıtır. Buna mukabil Almanların u-
zak keşif tayyareleri, her zaman
kinden biraz daha faaliyetle çalış .. 
mış ve Fransanın şimal, şimali 

garbi ve garp mıntakalarında 

yüksekten uçuşlar yapmışlar:iır. 

ALMAN HARP TEBUCl 

yareleri kenl~ilerini takibe çıkan Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B, 
Alman avcı tayyareleri üzerine ajansı bildiriyor. 
mitralyöz ateşi açmışlardır. Tay. Ordu başkumandanlığı tcbli~i: 
yareler askeri hedeflere bomba Garp cephesinin muhtelif kı • 
attıktan sonra ortadan· kaybol - sımlarında keşif kollarımız dü1 "' 
muşlardır. Muharebe 1 S dakika man mevzilerine girmeğe muvaf. 
sürmüştür. fak olmuşlar ve bir miktar esir 

Paris, 20 (A.A.) - Havas a - almışlardır. 

jansı askeri vaziyet hakkında şu Alman hava ordusu. çok müş -
mallımatı veriyor: kül hava şeraiti içinde, şimal de. 

Dün, bütün gün yağmur yağ. nizinde, bahri hedeflere karşı ke
mış olmasına rağmen, cephede şif ve taarruz uçuşları yapmış -
keşif kolları ve ufak taarruzlar tır. Şimdiye kadar alınan netice. 
bakımından, faaliyet, şiddetli ol - ye göre, İngiliz hafif cüzütamlar 
muştur. filoııuna mensup dört gemi bom. 

Alman piyadesinin taarruzları balarla tahrip edilmiştir. Bir Al
bilhassa Loren cephesinde, Mo - man keşif tayyaresi, bir büyük 
zel ile Vosges arasında şiddetli İngiliz :leniz tayyaresine taarruz. 
olmuştur. Bu hat dün, Almanlar la, tayyareyi düşürmüştür, 
tarafından Fransız ileri mevzile - Son üç gün zarfında, Alman 
rile ufak mevzilere karşı yapılan hava ordusu, İngiliz ileri karakol. 
en az dört taarruz teşebbüsünden gemilerinden 23 ünü batırmıştır. 
sonra oldukça şiddetli bir piyade il Bunlar meyanında, Pearl, Sere • 
harbine sahne teşkil etmiş ve Al- nity, Nev Chaice, Eileand Vray. 

KLODET KOLBERT -DON AMECHE•ı man tamudan tam•m<n pü•kür. Evolina S<dgdly, Tdnity g<mi. 
MARY ASTpR · JQHN ~ ,~ tülmüştür. Mütearrızlar bir mit - !eri de vardır. İngilizlerin, 18 

BARRYMOR -FRANCIZ LEDERER ~j ~ ralyöz bırakarak sahadan çekil - kanunuevvel hava harbindeki za. 
Önümüzdeki pazartesi günü matinelerden itibaren mişlerdir. yiatı iki tayyarenin daha. inzima-

A Faaliyet dolu olarak gesen gün mile artmı~ ve bugün Viclcers • l den sonra, gece, sakin g~miş - ı Vellingt tipi 36 harp tayyaresi"', 
tir. Havanın fenalığı cephe ya - ne baliğ olmuştur. · 

bana bakan ııay\ ani, .kotu yüzlere 
döndüm. içimde ani Ye derin bir 
acıma hissi kabardı. Bırdenbire 

Kokninin sözleri aklıma geldi: 
ı\llah onlardan ne kadar ncl. .:t 
ediyordu ki onlara bu kadar ezi. 
yet ediyordu! Büyuk bir suku
netlc: 

- Hiç bir şey gormedim \ ' C i· 
şitmedim. dedim. 

Ben merdıvenleri tırmanırken l 

Liyçın ... e nı ı~itiyordum: 

- Dedim size ondan korkma· 
ym diye. Kaptandan o da bizim 
kadar nefret ediyor. 

Kurt Lar,:;cni kamarada beni 
bekler buldum. 5o}'Unrnu~tu \'e 

kan re\'an içindeydi. Beni o garip 
tcbe·sümlerinden biriyle karşıla.. 

dI .. 
- Sıva kollarım bakalım dok· 

tor. Oyle gözüküyor ki bu yolcu· 
lukta cerrahi ve tıbbi mümaresen 
bir hayli artacak. Sensiz Gbostda 
halimiz ne olurdu bilmem. Eğer 
bazı asil hislerin zebunu olmu~ 

ol aydım Gbostun kaptammn sa~ 
na karşı derin bir minnettarlı~ 
duyduğunu söylerdim. 

Gbostun ceza dolabında neler: 
oldu~unu iyi biliyordum. Ben ka. 
maranın soba..;mda su ısıtıp onun 
yaralarını sarrnağa hazırlanırken 
o, neşeli neşeli konuşarak dolaş· 
mağa ye ölçer bir gözle yaralarını 
muayeneye başladı . Onu o aha 
kadar hiç çıplak _·;rmemiştim. 

Büyük bir hayranlıkla bakakaldı
ğımı hatırlıyorum. Fikir dururken 
vücuda kırmet v":-mek zaafım 
değildi. Lakin her güzelli~e tak· 
dir \'e hayranlıkla bakacak kadar 
da artist ruhlu idim . 

Kurt Larscnin vücudunun mü. 
kemmel hatları beni adeta teshir 
etmiş, onun ancak "müthiş,, diye 
tarif edebileceğim güzelliği göziı

mü kamaştırmı~tı. Başaltındaki 
adamları görmüş~·l:n. İçlerinden 
bazıları fc\'J·~ .. :le adaleli kimc:elcr 
olmalarına rağmen onların hep
sinde bir kusur bulmu~tum. Yü· 
cutlarının bazr kısmı lüzumundan 
fazla inkişaf etmiş, adalile~miş, 
bazı yerleri i·c diğer taraflarına 

nisbet edilmiyecek kadar zayıf 
kalmı~tı. l Iepc:inde umumi ahcn. 
gi, simetriyi bozan bir taraf \'ar
dı. Kimisinin adali kolları dar o
muzlardan sarkmıştı; kimisinin 
hac.ağı lüzumun:ian fazla kısa, ki
mi inın ki i e lüzumundan fazla 
uzun, ince ,.e kemikliydi. lçlerin. 
de vücudunun hatları en göze ho~ 
görünen Ufli - Ufti idi. Lakin o
nun vücudu güzel olduğu kadar 
da efemineydi. .: .,,,.\9 

I Ialbuki Kurt Larsenin vücudu 
tam te~ekkül etmiş bir erkek \ 'Ü" 

cuduydu. Hatları o kadar kusur. 
suz ,.e mükemmeldi ki insandan 
ziyade bir ilaha benziyordu. Her 
hareketinde, kolunu her kımılda
tışmda saten kadar düz cildinin 
altında mevzun adaleleri kıpır kt· 
pır oynuyordu. Güneşin bronz. 
la~tırdığı kıc:ım boynunda niha. 
yetlcniror<lu. Vücudunun lskan
dinav ırkına ha bir beyazlığı ,·ar
dı. Ba~ındaki yarayı muayene et
mek için elini başına gi.iturdüğü 
vakit sanki canlı imi~ giJı h3p;e. 
dildi'i cildin altında birdenbire 
harekete gelip kabaran pazısına 

bakakalmıştım. Bu. bir gün beni 
lx>~ulmak dcreceı;inr getiren ve_bir 
çok üldiirücü darbelf'r indirôi~ini 
görduğüm pazıydı. Gözümü on· 
dan ayıramıyordum. Elimde ill\ 
h pamuk. olduğum yc-rde kalakal · 
mI~tım. 



Hiller Noel 
A.msfordam, 21 (A. A.) - Hitlcr, Noel tatılini geçirmek üzcı c: Saklanan mallar piyasaya dökül 

B~rlindcn ayrılmış ve Berçcsgııdcn civıırmd:ı Obl'rsnlz:berg'e gitmlştıı. 

İtalya-Amerika tayyare seferleri 
Roma, 21 (A. .) - Bugün, İtalyan ta~.) :lrl'lerınin L'!lıycc t, 

( &,tarafı l incide) ! maktadır. Kô~ İunı.in eline ep~y 1 hunlar gıdai maddeler olduğundnn ı kdr suçunu birbırlerinin 
soylıyen çivi ve tel fabrikatörle • I para geçecektir. Tticcarlar da ihracını mencttiklerini sôylrmiş, mışlnrdır. Bilhassa tnccıır 
ri bu sabahtan itibaren fabrikala-

1 
harıce ıhracat ıçın hazırhklar:ı bıı maddl'lerın baska yc-rden gC'ti. i başlar başlamaz fabrikal 

rını büyük bir faaliyetle çalıştır. ba ,lamışlardır. r.ilm<'si ıçin kcndilerınc de akrl.: J hal siparişleri ~erine ge 
maga Laşlamışlardır. Piyasaya Dünkü toplan tı ditıf \'C'r·ılmesıni ıstf'miştir. Fakat !erini V<' ffatları dn J.UkSC 
sand.k sandık çıvi cıkarılmağa Dun ~at ı; de ıır:ırı~t 0 ıa~ın· \'<'kıl· ni söylemişlerdir. Tieşret 

Roma - Rio de Ja.nciro ballının nçılLc; resmi yaııılnııştır. C1ıi Homadnr 
diğeri Rio rfc Janeiro'dan olm!lk uzcrc. aynı zamanda ıkı tnyyurc lııı 

den hareket edecektir. Biri. Ycşıl lıurun adalarından olan ~.ıl'de, uı. 

geri Pcrnambuk'da olmak üzere ıkl ycrdl' duracak olan bu tın•yarclc 
nn ilk seferi postaya tahsis cdılmiştir. 

Büyük Sovyet taarruzu kırıldı 

başlanmı'ltır. Bıllıassa fabrikator. ela Tıc:ıret ,el-ılı ~azını Top;u· .. _ Bıı<'ok luzumlu ınatldrlrr A\·nı ~akman <:İ\'İ jh 

1 lcr açılan akreditif ile yakın bir 1 oğlunun reı...lı~in:i~ ıkin:-ı hır tOj'l· dunıı ken çıkolala yemesek de o- tcsbıt Pdılmiş olduğunu . 
zamanda Amerikadan iptidai mad J lantı ,·apılmıc:.tır. . luı .. sözlerıylr bu tcklifı knhul e- tir. fo'nbrık lôrlrr rllc 
de gctirehilect"kledndcn ellerin - 1 Topİantıp tel , <' ÇI\ 1 fabrika· dcmıH•rE>ğini, <'iınklı. elindckı :ık- hum tel oldugunu \'C b 

dekı İptıdai maddeleri bol lıol ll torJ('ri ilr dem·r ıth~t !atçıları , r rC'dit ıf mUsaadelcrının ancak pek l gcımedığini gurdükl('T'lllde 
harcamakta beis görmemektedir. trbbi ecza depC>ları ahıplrrı 1, 11_ lıno:umlu madclclerc kfıfi J::f'IPlıill' - rı idare cdcrrk az illlaııt 

Patt 2jansı Rusyanın cenubu ı;ar. 
kisinde gitgide artan patırdılar 

hüküm sürtlüğünu ve bilhassa 
askerler arasında yeniden tevki • 
fat yapılclıgını, müteaddit kimse -
lerin sürgüne göndcrildigini ha. 
ber veriyor. 

ler. ! rak ctmi lcrdır. l.'Pğını hıldırmı~tir. tarını, fıatlann bundan > 
Ticarc:t Vekilinin bılhassa zi . E · bb" ·ı · ı ğinı. fnkrıl cgcr hanı tr!IC 

ezayı tı ı yt! getı rı mesı Karpıt oetirilecek . . · sa} 
raat Bankasına mal getirterek . "' ~ilnd0 ım:ıl cdıp PD 3 

ıç ı n a l ınaca k tedbı r er 1 k • 1 · .... c-in 
sattıracagını söylemesi fabrika _ Dıgl'r hır fabrıkator pı) asadn s.ı ar nr ·ası gı• mı.)·· "0 

törler üzerinde lıüyük tesir yap. 1 Jlk ozü ceza dcp0ları c.,;ı~ıplc· karpıl nlmadığıııchn w fiatlarııı m daha ı:ok lıuhron ,c 
.. . . rı almı~lar \ c demı.:ll'rdir ki: ı . . - . . . . 1 - .1 ıcrcilr· 

mııı ve bunlar bugunden ıtıbaren .. · > •. • },11.df' ı.Iort \ 117. • ı ltıgından . ıka .) npı ar ıgmı so~ cmı 
d _. • 1 ıya--ada luzumlu ıla~lar t t . t' ,, k'l •r b k A d bundnn 

yalnız fazla mal cıkarmak egıl. .. YP e mış ır. e ı oırnnı an ·ıuıı. 1 ~ m."ı ıı 
. - uzerındc buhran qırcfır, Almam•.ı· d h 1 k •t t'rt -· . bıl" · ·:ı .r n çıvı aynı zamanda fıyatları da normal . , · na cı ·ı arpı ge ı rcC'gını ve ı ili.) saurı . 

( Baştarafı l İncide) ı 
ha 5a bil>'ı.ik bir faaliyet gö ter· 
miştir. Dü,nan tayyareleri Kareli 
berzahı ile Ladoga gölü şim3lin· 
dC'ki harekat saha.;ma t3:ırruz ey
lemi~tir. Finlandiya zayiatı ha. 
fif tir. Düşman tayyareleri keza 
memleket dahilinde m:.ıhtelıf mer· 
kezlerc tecavüz eylemi~ 'e Tur
koyu, Sorta Valayı, Hclsinki ci· 
\ahm Hongolu ,.c cenup ahille· 

Bır Sovyet k o lu 

ihata edı ld ı 

ek:tde tenzil etmek kararını ver· ' dan m:tl g ·lmemektNlır. I• ran . .ı ı banknnın bu iı;1 ı• nazım bir ı ol t kimsclC'rin dalm çok ı.o;ti! 
ı • 1 di 1 \'C l ngılterc de harp dola} 1 'ılc oynıvncağını bildirmfştıı·. ı rck s klı.)acnklnrı ve "° 
mış er r. k d'I · ı·· 1 1 ·ı· 1 1 53 

Helsinl<i, 20 ( A .A.) - Suomu. 
salmi cephesındc mühim bir Sov. 

rini bombardıman ctmi .. tir. Bir yet kolu Finlandıya kıtaatı tara . 
çok yerlerde bo:n'Jl!ar yan Tınlar 

fı:1dan tamamile çevnlmiştir. 
çıkarmıştır. lki yuulen fazla So\ 

Norısk Tc lcgrnm buroyn J<'inl:ın-

yet .t.-ın:aresi ucm.~,.tl~r. dı,>n hududundan bıldırildıginc ı;<r 
Kareh ~hı uzerınde .. ha\a n•, Sovyct kıtaları bugilıı Norveç 

muharebelerı olmuştur. Duşma· 1 şimah şarki mllntchasını Sovyet 
nrn 20 taryareı;ini düşürdük. Fin. Rus}ndan nyırnn berzahı lamamcn 
l:lndiya tayyarcle,ri dfiı;man top· işgal ctmıslerdir. Sovyetlcırin şı. 
l~ntılannr miıe ~ir bir tarzda bom· 
ba ve mitralyöz at~ıne tutmu~
tur. 

Yeni s iste m tank ve 
toplar 

Loud1a 21 Stol<holm gazete· 
]erine Helc;inl,iden bildirildiğine 

•ike, Sov~et ordusu, bir seneden· 
beri Rus .kıtaları t3rafından kul
lanılan ve su i~inde bir uskur va. 
... ıta ile hareket eden yeni tip bir 
tank kullanmaktadırlar. Finlan· 
diyalılar ise, bir topçu uba}rı ta· 
rafından icat edilip h~riçte imal 
olunan reni model bir tank da!i 
topu kullanıyorlar. Bu top, hari
kulade bir delme Jrnbiliyetine sa· 
hi.P o!makla berab:!r, az miktard:ı 
mevcuttur. 

Dün ecre} an eden tayyare ha
reketleri bilhassa ehemmiyetli ol· 
muştur. Ruslar. 20 tayyare daha 
kaybctr..ıişlerdir. Bu suretle Rus 
tayyarc.ıi zayiatı miktarı harbin 
ba ındanberi 59 u bulmuştur. 

Şimalde vaı:iyet 
Oslo. 20 ( A.A.) Fint;Indiya 

nududundan gelen haberlere göre 
Petsamo mıntaka11nda harekette 
bulunan So\1·et kıtaatı FinHlndi. 
) a - Norveç hududu yakınında 

Hestasosa varmrştır. Bu mmtaka· 
da çok mühim motörlü Sovrct 
kuwetteri muşahede olunmu tur. 

Sovyet kıtaları arası nda 
tevkifler 
Polonyc hu dudu, 20 (A.A.) -

mal ce1Jhcsı Uzeıindl'ki yeni umu· 
mi karo.rgfıhı S:\lminervi'dc tesis 
cdilml olduğu ve Petsnmodan ce
nuba doğru küUiyetli efrnd ve 
malzeme naklini" devam edildiği l 
ıı3ylC!nlyor. Petsnmodan gelen ı 

Sovy('t kıtnlan iyi teçhiz cdilrui~ 

tir. Hnkn şimal c phesindc sıfır -
d.:ın a. ağı 30 derece soğuk kayde
dilmekte ve bu sıoğuk nrtacak gi· 1 
bi görünmektedir . 

Yıldönümünden evvel bir 

zafer kazanmak isteniyormuş 
nem, 20 (.\. A. ) - Finlandiya 

cephesindeki Sovyet faaliyetinde 
görülen tı'znyüt. Baaler Nachrich. 
ten gnze-tC9min Stokholm muhabl 
ri tarafından , nusların pcn;embe 
gllnündcn. yani Stalin'in nltnu~ın
cı yıldönümüniln tes'idı tarihinden 

evvel P-hcmmiyelli bir zaff'r kn- ı 
1.nnmayı her ne pnbıısmıı olurS;l 
olsun arzu ettikleri ı;eklinde tef-
sir ediyor. 

Alman ajansımn bir 

haberi 

Kopenhag, 20 ( A.A.) - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

Diplomasi mahfillerinde salı 

ak'şamı söylendiğine göre, iki l n. 
giliz vapuru Finlandiya hava or
du~ una teslim edilmek üzere in. 
giliz: tayyareleri yuklü dlu •u 
halde ingiltercden Finlandiyaya 
hareket etmiştir. Tayyarelerin 
miktarı ve nereye gönderildiği 

belli değildir. 

• . . . ... ,.. . . .. • ·. l . .ı .. ! ~· \ .: t'!'~~··,. 

KemRI filmin 
Stüdyonun 

ve Marmara 
munffakıyetli 

bir eaeri daha 

MALiK 
Zoraki Haydut 

(TORKÇE SöZLO 
Taklitli, eğlenceli ve 
kahkahalı komedi 

Yarından itibaren 

TAKSiM 

])fi k . 1 d k d" ·a r en ı erıne uzum u o an ı aç arı ıaı 1 istedıkleri nallara 
n u top antı a en ı ı < ıa. 1 d . ~ Çıvi ve tel buhranı ' 

1 Ö 
• 

1
• 1 \'C ecza arı gön c>rınıyor. hu . rmı ilave etmişlerdir. • 

arına g re, az ıma at yapma arı • . ., . " ... 1 • OO 
.. d . ·ı · h 1 1 \3ZI\ dte Hılnız · \ m~rık.ı :ın mıl Son olıırnk çıvi ve tel buhranı ı 1000 ton hanı l<'l v<' 5 

yuıun en çıvı erın pa a ıya ma . •.1 • k b 1 . . • • . iÇl 

ıd - .. 1 . 1 d' gctırı me ı a ı dır. Bunun ıçın tlzl'rindc giirüc:üJmüı;;tür Fabrika 1 mamut tel getirtilmcsı 

1
, .. ı . "b f 1 • de akrcdıtıf lazımdır. törl<'r Jıari"tcn l<'I \'C "ivi imn dıtif mUsnadcsi v<'rtlın ş. 

o ugunu soy emış er ır. . . • · · 1 1 
>Ugurnıen ıtı aren az a ı!11a - . " "' . - .. . n Jl1 

lat yapacaklarından fabrikanın Tüccarların bu özleri iııcrinc ~~de kullanılan ham tc.ı gelmcdı- I t~ccarl.nra. da ha.rı~t.1cn 5(10 
normal masrafları malların fiyat- ~azmi Top;uoğlu wz almış \e gınden ve ancak Amerıkadan ge- vı getırebılmclcrı ıç 
Jarına daha az tesir yapacak ve alınacak tedbirleri bun:ı m:.ıka'>il tiriJcbileceğindcn bahsetmişlerdir. bir akreditif ac:ılmr!i. to 
fiyat tenzili kendi kendine vü _ tüccarlardan beklediklerini ~öyle Bu arada tüccarlarla fabrika. nihavf'l verilmiştır. 
cude gelecektir. Fabrikalar evvel- anlatmı~tı r.: törler arasında şiddetli münaka· N~zıni Topçuoğlu bU nlt 
ce eJlerindeki iptidai maddelerin ·• l'\ femlekctin ihiç ihtiyacım snlnr olmuş, vr iki taraf da ihtL karaya dönecektir. 

bitmesin-den korkarak fazla ima _ karşılamaya karar verdik. ~erc-
Hit yapamazken 'imdi hükumet 
tarafından yapılan yardımlarla 

Amerikadan mal getircbilecekle-
rinden bu tehlike kalmamıştır. 

den olursa ol<ıun mıl g.:!tirteceJiz. 
Bunun için sizlere i~tediğiniz ka· 
dar bankalarc1a·1 akreditif a.;tıra· 

Alman amirali ask 
cağız. tık olarak hizumlu ilaçları 1 m e ras ,· m 1 e 
getirmemiz lazımdır. i\lü:stahzarat 

Dığer maddele r bollaşıyor ikinci pl~'lnda kalabilir. Siz:len yal 
gömülüY 

< naş tnnıfı ı incide> 

1 

neye ) .ıkın hır z:ı!Il3'. 
Fiyat tenzil:itı ve buhranın 

kalkması yalnız çiviler üzerinde 
değil, manifatura, kilhvc ve di. 
ğer birçok ~ddclcr üz:erin<lc de 
görülmektedir. 

Ticaret Vekilimizin idhalatçı • 
farın yapılacak yardımlara rağ -
men mal getirememeleri ve fiyat
la.rı düşünncmcleri takdirinde 
milli bankalara mal getirterek it. 
halatı böylece hükumet müesse -
sclerine yaptıracağı hakkındaki 

sözleri her tarafta şayanı hayret 
bir tesir yapmıştır. 

Bütün ithalfitc;ılar derhal ha -
riçten mal getirmek üzere yalıan· 
cı memleketlerle temasa gec;miş • 
terdir. 

Bu şekilde bir ay sonra piyasa. 
da hiç bir madde üzerinde buhran 
kalmryacağı ve fiyatların normal 
bir hadde ineceği anlaşılmakta -
dır.Bu yolda hükCımetin kararı 

kat'idir. Bundan sonra p iyasada 
herhangi lıir madde üzerinde dar
lık ve fiyat yüksekliği görülürse 
derhal milli bankalara hariçten 
mal getirtilip piyasaya çdc:anla • 
cak ve dürüst hareket etmiycn 
itlıal.ltçılar işten mencdileccktir • 
Bu yolda Ticaret V ekaletine ve 
diğer alakadarlara geniş salahi -
yet verilmiştir. 

Bütün ithalatçılara istenilen 
yardımın yapılması, h aber aldığı
mıza göre, son bir tecrübedir. O 
nun ıçın ithalatçıların bundan 
sonra çok ihtiyatlı ve dikkatli 
davranmaları kendilerine tavsiye 
edilmiştir. lHikumet ne şekilde o. 
lursa olsun ihtikar ve buhrana 
hiç bir suretle müsaade ctmiye -
cektir. 

Bunun ıçın umumun menfaati 
namına birkaç ki~inin ve fa')rika· 
nın fcdas.rnd:m Ç<"..kinilmiyecektir. 

tir. Bahriye nazırı, askeri me . mensup bulunduğu ac;k~tll> 
rasim yapılmasını emretmiştir. tin, esl\i anane.,ine sadı\\ 
Cenaze. Alman clc;ilik binasında ' bu kararı \"ermiştir. 
değil. deniz garında beklenecek - kendioı.inc me,du bul~ıı 
tir. Bahriye efradı. tabutun et - tebatı C'mııiyet altm:ı ı-: 
rafında matem nöbeti bcklivccek. wnra 'azife-,ini ifa ctıı1'; t 
tir. • ı kana:ıtilc, gemic:inin. a\>l~~ 

Kumandan Alm a n ! tirak ctmi,.tir. Bahrırc, I>' 
mille t inin eme lı.n i La<:\ ip .eder ve hürınetle 

· tahak uk ettirmış La ,g,dorf. bir a~~., 
!Jrrlin. 21 < A.A.ı D .. \ .R. kahraman sıfatıle, fiihfıl 

aimısı bildiriyor: man milletinin \ e Atın:ı 1' 
Deniz ba5kumandanlr~ı tt'bliğ sinm emellerini tahakkU 

mz memlekete ılaç Mkıntı~ı çd,
tirmemenizi i·tiyoruz. Yap.ıcağı· 
mız bütün yardımlara rağmen 

mal getiremedik. :Malımız kalma· 
dı diyecek olursanız bu yold:ı ka· ı 
biliyetiniz yok demektir. Bu tak. 
dirde yalnız liyakatlileri kull:ın· 

mıya mecbur olunız. Bankalarda 
lsviçre ıçın 13 bin stcrling, Fran· ı 
~ içın 20 bin stcrli~. lnrrılterc 

içnl' de istetli~iniz ka:lar • a1~re:litif 
yarından itibaren emirlerinize hı· 
zmlır. Bunlar kafi gelmez. J\meri· 
kadan da mal getirtmek lüzumu-

1 
nu hisc;cderseniz. bunu da temin ediyor: mi~tir. 

(Denizlerde cercycın cd 
h:tdiseler:İne dair daha _.ff 

len haberler üçüncü ın·-

edcce~iz... l.raf ,·on Spee kumandanı l lanc; 

Gümrüklerdeki A l m a n Langsdorf. gemi inin ziram:lan I 
mallarına müsa ade sonra ya,amak i~tem~m·.. 30 se· 

verıhyor iii~i~~~~~~,.~~ 
Gümrukte Alman m:ıllarına da 

bir kaç güne kadar ithal müsaa. 
dejni ''ereceğiz. Burada',i malla· 
rınrzı da çekmiş olacak,ınız. in
hisar :ıltmda olan ila;lar da b.>l 
bol gctirtilecektir. Siı:len yabı7. 

1 

memlC'ketin ihtiyacını temin et· ' 
menizi bekliyoruz ... 

D e mir 1thalı içın .. 
Bundan )nra demir it h:ılatı; ı 

lan dinlenmı~tir. Bunlar ela Al· 
manyadaıı mal g~tirilcnl' lir ili 
.. e yalnız Amerikadan gNirile'lil.!· 
ceğini soylemi.Jerdir. Hunun uze 
rine \ckıl şunları söyl<'mi~tır: 

·• Amerikadan mal ~etırın ._ 
nız için i1..e 15 şubata ka:Jar ohn 
ihtiyaçlara kar ,ılık derh:ıl a'ue· 
dıtif açılacaktır. Yalnız, şu'>Htaıı 

sonra ki ihtiyaçlarınız içm 15 mı· ı 

limetreden kalın d 0 mir f3ıla getir· 
meyiniz. Çünkli mart bac:ında Ka 1 
rabük fabrika ı 15 milim:len ka-
im demir imaline ba51ıy:ıcaktır. 

Fabrika 10 gunc kad::ır d:ı pİ}:t-.J· 
ya çdik çıkaracaktır. .. 

~ ' ~· .. .,., .. 
-r utu rn l 1.1 onaıı111 

Eski :;öküimüş yünler in ku!le..nışlı bi ~hale 
n1çsİ iç:n ne yapmalı? 

Ev hanımlarımız sandıklarını. ı 1:rtesi sabah yunle~,,ıı 
dolaplarını karıştır:ıqak clurlaud ç karır: gene taht dtr'I 

1 
r~e muhakkak ki modası geçmiş eski. zennde kurumrya te •0etl 

Bu sırada bazı tuccarlar Ame. Sinemasında Daha şımdıden ticaret \'ekalcti-
•• 1 ı • nin tüccarlann getirmeleri zor o. rikadan gelecek m:ıllarm ig;:>rta 

yamalı, renkleri uçmuş yün par. ıl Yünler kurumuş. v~ ~alı 
çalan bluz ve saire bula~klardır. şıı.!an yeni alınmış. bı got' 

' •- • 1 lan bazı maddeleri bankalara gc· 1 kumpanyaları t:ırafmdaıı İngiliz 
~ BU . SAK A R VA Sinema~ 

1 

tirterek tüccarlara kar almadan \'e Fran~ız m~~~cr:-;ine kar ı: i· 
AKŞAM sında .atacağı haber alınmışt ı r. Bunlar gorta edılmcdıgmı soylemı~!erdır. I 

Tatil haftası münasebetile fnkalide bir procram : ara .. ında tıbbi ceza dı vardı r. \"ekıl. bunun da çare,,ini bula-
Büyüic ve küçükler:in hoşuna gidecek müntehap bir tema§a... Ziraat bankası ilk parti olarak cağını. Amcrikadan gelecek mal· 

1 .. CAMBAZHANE KRALiÇESi 
Canbazhane ve varyete filmi ... Gülmek ve gözyaşı filmi ... 

ve FRANSIZ 
PtERRE LARQUEY SHIRLEY TEMPLE 

CHOUCHOU 
tarafından Fransız ıina:n.'\<'ılığmı11 lı ir hiırika111 

2-ÇILGIN MEKT~PLiLER 
~ent danslar şerefine gayet ıüzel bir film. 

lli v len : YENi ·FOKS J URNAL diinyR ve hare h11.berlcri 

ı ~!i1~rıınımrı ITT!iırı~ 

100 bin liralık il!'iç ve ecza gctirte larnı hant!i limandan yüklenen·· 
cektir. ğini.tuccarların \'ckiı.lete bildirdik 

HuS ubat piya,asın-:ia 

canlılık 

Buğday ' , diğer hububatın ih· 
racma müsaade edileceği hakkın
daki haber piytt5':tda h"iyiik hir te· 
c:.ir yapmıştır. 

ı\ nadoluda. ve bilhassa köylü. 
nün elinde bulunan mallar para 
ctmcğe ba~lamıştır. Küylüye şim· 
diden bu mallar ıçin trklin<'r ol· 

leri takdirdz hü':umet yolutla o· 
radakı lngiliz ko:ı;:>lo;lu~niın 

sertifika alrnaca~ını c;öylem:~tir. 

Bu sözler üzerine tüccarlar çok 
memnun olmuşlar ve vekile tc~~k
kür ctmişll'rdir. 

Çıkolata yem~sek te olur •• 
Bu sır-arla salonda bulunan bir 

çikolata fabrikatörU dört aydan -
h{'ri kııkuo '<' knkcıo yağı gt: ime· 
cliğıni, J<'rnnıı:ı \'(' 1 ngıll I' rPnin 

Bu ehemmiyetsiz ve kıymetsiz ur. Yünleri renklerıne > 
a"''ı,:~' yünlere yeniden ehemmiyet ve şek bir surette ayrı .:' F .. 

kıymet vermek elimizde olan ko· Iar yaparız. DügürnlU 8ıctıf 
1 b . . . b"" b' ak oıac ay ır ıştır . ta ıı ayrı ır yum . rııt 

İşte kenara atılmış bir siıctcr, ı Şimdi ne örmek istıYo J<ck 
b_ir eldi~en, işte bir çocuk elbise- sel:i uzun kollu bir ce ·det1 
sı ve saıre... Ne kadar yün .. g~il 

Bu yünleri yeni ipler h .!ine gram. Mevcut yünurn eııl'ıe' 
getirmek için, evvela sağlam yer· rız, eksik mi? Uygun r bıl 
lcrini sökerek diız Lir tahta iize _ rıştırarak zarif, bilhassa~ ti' r .,;ı ... 

çok moda olan renk 1 
!> rinc sararız. 

ket yaparız. • idil 
Eski dügümlü ipleri de ayrı D'"a'" 1.. yünlerı dC _A 

bir tahta .\izerinc sararız. diki:cgıu: ;erlerde ıculası;~ti. 
s .• te fi 

Bu şekilde hazırlanmış ipleri Yahut mevcut yun ı;te 
• · d k · k · b" b 1 mız olan bac;ka bir şe}' · ~J' ıçın e ıh sır eh ır su u unan :s tbiseSl· ~ 
kaba daldıı ır ve bir gece o 1111 Mesela hir çocuk c 
ıçınde bırakırız. l gihı .• 



kız mektepleri arasındaki 
Voleybol maçlan 

~ :~ .......... lllıi .. 111! Jo-- ,,........_,.. 
:ı mekltl)lcrj .spt'r bölgesi f ela her iki farat 111 neliccyi kendi 
"~ kıılar ara~ınılıı tertip lehlerine tevinnck lçın hfit.ün ener· 
c.:Ybol 11lÜ5'bakalarına Hltrini sarfcdiyorlurdı. 
•rıı - kıı ıuualllııı moklcbln· HiJh;ıs~a muallim ıııckltbinde 
rı edflnalı,tir, • Fc\'2lyc ile Hayriye !ıcfoia günlln 

ler en mllhhn mQsab:ıkasını ası oldulnr. 
i llkki llseslle kız muallim İlk seli kıı mıı:ıllhn ıııekltbi 15.7 
~ lakımJarı y:ıp~ıl~r.. k11a11dı. Jkinci scı dnhıı he)·ecanlı 
tık '-bakaya her ıkı tıkım da bir çekişme halinde devam elti. 
'J'~ıtta:. • . Bu ielle dcı Si.Jli 'J".ırokkideıı Ane 
l'u~:l'1u: 1 ürkan (kaptan), ve Jeli! g~ıcl bir oyuıı çıkardılar. 
Ilı Ala, AllJo Ruh51n. Faht bıraı daha hakim oynıyan 
tır,Jlfru: f'evzJye (kaplan,, kıı muaJUm mcklcbi ikinci seli de 
' )felihat, Fatma Hayriye. 15·6 kazanciı. 

b ~aya büyük bir heyecan /&likidi - Boğaılrl: 
9Jlandı. Daha ilk dakikalar Gfinün ikinci knrşılaşJIJesını islik 

kem komitesi 
.a etmiş değildir 
Sabah gazetesinin 

'-ı.~~ tekzip ediliyor 
'"'llL!1 çıkan Yeni Sabah, la
haıgeşl hakem komltealnln 

l ya;ıyordu. Buna se
da futboltlmllzdeki 

) ve bölge Ue pael dj.. 

~ .... larıa ...... bu· 

fı ~ kendilırlııln a-
lııt..ıarmı ilerl aGı1lYof'dıı. 

U.ta sallhlyeW blr ma
t.b'lrikat Japt.ll bir ........ 
lenı lababm ıUl'dllfil le.

,.._ .._ oldujwıu aer- . 
vqnJdl Anbradakl hakem 

azalan da tamamlJle 
çalışırlar. Rattl fut.. 

l°aeyon reisi bile Jı!Gblr 
Hal böyleyken. ı. · 

erin ID:Uf'll olduklan 
ttUklerl doin. olamu. 

IAI ile Hoıtıuiti takımları ,·ıptı. 
R:ıkiplerln .. naıaran daha güzel 

oynıyan Boğaziçi neticede 15-7, 
15·4 kazanmıştır. 

Erenköu • l&tanbııl /ist$İ: 
Günün son mü~ab:ıl.:asını lstnn· 

bul il ses ile Eren köy takımları yal)9 · 
mıştır. 

Maça takıml1r f6yle çıktılar: 
lsıanbuJ: Selma (klpton). ft'IAI, 

Ülker, Scmaltat, Melek, Hatice •. 
Ererıkliy: SQheylfl (kaptan), Ay· 

şe, Fozilet, Mukoddeı, Muzorrer, 
Mübeccel. 

Geçen hnf•nya nazaran daha gü. 
zel bir oyun o~·nıran Eren!\öyliiler 
ntllcede 15·4, 15·tı ve ı~-4 kaza 
urak pçen s~nıenln taıupi)·on ta· 
lcıınını ilk derı ma~ftp etmefle mu· 
vattat oldular. 

Voleybol miiaabakalan 
BeyoJJo halkevi salo11unda ba 

cumartesi yapdıcalı Toleyhol nal· 
11bakalan : 

Erkek muallim M. - Hayriye L. 
saat 1', hakem Selim Duru. 

latikJAJ L. - Darüffafaka L. aa· 
al 14.30, ~kenı Selinı Duru. 

Botezlçi L. - Ticaret L. Saat 15, 
hakem Selim .Duru. • 

B. Sanat M. - Vera L. saat 15,30 
hakem Selim Duru. 

tJındı.thında dıloyaqıa en eskı insanları arasında 

- 8l - faıan: ı.. Buıch 
:ü ııJıpı •11h11Ju ırasında ıeçırrnıı bir Alman ıeyrıb\ 

Kız, her gün etlerinden bir 
döküle, döküle ölecekti parça 

- Bu ceza nedir? l - Evet, hakikaten zavallı kız· 
- Kıı vücudunu damla damla cağız! dedi. Bulunduğu hal bin 

;ürütüp döken bir illetin kurtla· defa ölümden daha beterdir! 
rına mrtıldıktan sonra ölQnceye Cuhiye hemen teklif ettim: 
kadar güne~ görmemek Uıere bir - Cuhi ! bu kızı bana iÖ~tere-
reraltı deliği'1c kapJttlmt~trr: Bu bilir misin? 
k". yedi senedir Qrada dünya Cuhi: 
yüıünü görmekten mahrum bir - Evet .. dedi. Bilhassa ceza· 
halde y:ışıyor! Vücudu da her se- mn herkese ibaret olması için 
ne bir parça dökülÜ}'Or! Yavaş ya· her istiyen &ôrebilirl 
1:a~ bö)·le eriyecektir! - Oyle)·se bu dünyanın en 

Bütün tüylerim ürpermişti. bedbaht zavallı kızcağııını he-
.Hint ormanlarında bir kadın ka· men görmek isterim! 
bilesi bir aşkın cezasını bu kadar - Şimdi mi? 
korkunç bir eekilde vermeye na· - Mümkilnse fimdit 
sıl kıyabiliyor? Bu ne milthlt ceza Demindenberi bir erkek gibi ba 
idi böyle? na gözdağı vermek, beni yıldtr-

Cuhi dedi ki= mak tecrübelerinde bulunan Cu· 
- Sen Nogava. N<ıcava (Tu· hi, galiba bu defa da arzulanma 

fan, tufan) deyip duruyorsun! 1§· mümaneat etmeyi de denemek be
te bu isimde bir kabilenin kızı vesinde bulunmuş olacak ki: 
bizde var .. Bu aklıma geldi! Fil· _ Pekalft! 
hakika, bir isim benzertiR'in:ien Dedi. Sonra birdenbire arka· 
Cuhi ga~·et mühim bir me!eleyj sına dönerek, gayet funirane bir 
ade~ kctfetmiı oluyord\L Zira. sesle, halft yorgun argın dan5et. 
esasen (Noııva) nın tufan keli· mekte olan biçare erkeklere: 
mesi olması çok dikkate şayandır. - Hey! .. durun!.. yeter artık . .! 

Malumdur ki tufan hadisesi diye bağırdı. Artık gidip yemek· 
bütün dünyaya (Nuh) kelimes!nf lerfnfzt yeyfn! 
tanıtmıştır. Nuh veya Nug keli· Adamlar he111en durdular. Vt 
meleri I~ (navigatiQO, navire. na· galiba, yemek yemek için nihayet 
val) gibi hemen bütün dünya dil· ınQşterek kanlamun insafa gel· 
terinde (gemi) kelim~i olarak a· lftiı olmasına da pek sevindiler! 
lem olmuştur. Cuhi sonra ,.'ln çıplak omuz· 

Cuhinin bahsetti~ bu kabile"" 
nin ismi Noıava - Hwni olduğu· 
na göre, humi kelimeii de hemen 
bütün dillerlerde (boma, homa) 
şeklinde (insanlar) mana~rna gel· 
dili için. ilk bakışta (Nuh nlsan-
lan • Nuh evlAtları) manasına 
geldiği anlaşılıyordu. Binaena· 
leyh Cuhinin bahsettiği bu kabl· 
le bu bakımdan dikkate p.yandı. 

Dlbr taraftan (Nuh evtitlan) 
kabilesinden bir genç kmn sırf 
kabile msi Dumgbalanm bir gftr 
desine aşkı yüıünden (Dugi) de
nilen müthiı ceıaya duçar edil· 
rneai de aynca daha a.ı wmmi· 
yette bir hAdise delildi. 

Cuhiye sordum: 
- Bu savallı ka hlll YAllJOf 

demek? 
Cnhi: 
- Evet! diye bapnı alladı. 

Fakat dediğim gibi bergün etle-

lan üzerine ağaç lifinden örülmü~ 
bir pi attı, bana döndü: 

- Bu kızı pa..k mi rn~ak ettin? 
Haydi öyleyse. düş önüme! 

Derhal kalktım ve Cuhiyt taki· 
be ba~ladrm. 

Cuhi 6nümde bir kadÇUk ~ 
yuvarlanmış gibi yüı11yord\L 
Ormanın. kabilenin garip taşlar 

dlkilmlş mabedi bulunan kısmın
dan geçtik. 

Mabedi dönünce sık bir ağaçlı· 
Pı içine &irdi. Her taraf dikenli 
alaçlarla doluydu. 

Cuhi bir ağaçtan kopardığı ka
im dalla bu dikenli aiaçlan aralık 
ederek pek müşkülitla geçmiyt 
çal~ıyordu. Baıan ona ben yal" 
dnn ediyordum. 

Cuhl suratını asmı~tı. 

İatanbal ha.kenı koınl
'-Uta etnılf del11dlr. Asa. 

bir tanesi §abat felerfnln 
, Abdullah da ba te • 

11M:ağmdaıı Wüfa et. 
Kız mektepleri arasında rinden bir parça dökUle döküle 

bir gün hiç kalmıyacak! 

- Buranın biltiln kabahati bo.ı· 
dur! diye aöylendi. Ecinniler bile 
bu dikenlerin arasından kolay ko
lay geçemez! BGtiln g{lnahhlar 
buraya gömüldülü için burada 
hep dikenli ağaçlar fı~nyor! 

• komttenJn Oçtlncil azam 
dtlüdir. 
ortada ne istifa et • 

--ite, ne de genel dlreJı:-
~lar maqlıdır fddi
ttur. Yeai Sabahm bu a

tekllb ederi&. 
~ 

eai günü yapıla
futbol maçlan 

;ıadr: 
ltnlsen: Salih Oılü, YO· 

• - Ha1darpaı1 L, 1111 
tı.~ern Tarık Oıerensin .• 
b Yal L. - Kabatıt 1.,. •· 
akern S. Acıkuney, 
•tadı: 

0tniseri: Ihsan Varaş, Tık 
6tıli Terakki L. saat ıı, 
.\. Aderu, 
l°lJ L. - ltık 1.. .. al 14, 
Q. 

fasaraylılar ın 
filmi 
)'ldar TU'dllllÜD: 

1~ mulatelif aenelerin 
"4Qltılanna ve Galataııa.. 

vat.ıara alt habra· 
için ilasar ettfğt •ine· 

2Z-12-939 cumarte
'--t ' de, Galata.saraylı '°' teyrettlrecektlr. 
eıtenıerln cumartesi ıunu 
~da Hu
...... Gal"a•llf 
lokaJı..-ıc tc;rlflerl rlca 

1 

Gelecek haftadan itibaren Kız 
nıektepleri arasında kır kOfQlan 
tertip edihuiıtir. •q ltol'ılar da Şif11de, alttk 
melctt.pler ko~ularının yapıldılı 

)·erde olactktır. 

- Ne müthifl 
- ~vet! Hakikaten a.ı btr §eY 

delil! 
- Peki ama, Cuhi. böyle ceıa· 

lann en korkuncuna uğratılmış 

Mektepler lar kotulan bir kıılannı kurtarmak ipn onun 
Pazar ıünü YJpılaeak olın ba lco- mensup olduğu kabile hiçbir te

şulara apAıda isimleri yazılı mek•. 19bb(lste bulunmadı mı? 
tepler en az 10, en cok 20 kişilik - Hayır! 
takınılırla lflirak edecek we koşu· - Nasıl olur? Sisin kabileniz-
ıe ... ılrecek talebe ko111 ıünil tam den mi korku}'Orlar? 
saat 9 da Şişli Traıuny deposu - Korkup korkmadıldannı 
yanındaki 43 inçi Ukmektebe gel· bilmemi Fakat bu kıza Dumgba
mlı olacaklardır. 

&kek muallim lı(. - Botaıiwi L. lanın verdiği cenyı kııın kabile-
Ha1riye ı... - Dar01pfak11 L. - si de l~yık gördü! Ondan dolayı 
tat. Erkek ıt.e.i - Gaıaı11any L. seslerini ~armadılar! 
Ha1darpafA ı .. - lstikW L. lıık L. - Vah zavallı kııcaiıat 

L. Şışll Terakkı L. Tıksim 1- -
Vıra. L. - Kab~taf L. Perlıvni111ı 

1 

Cuhl benim müthiş bir merha· 

Tic1ret L. Yüca Olkü L. - B. &anıt metle mütehassis olduiumu 16-
M. rQnce: . 

jJ 

.. . . 

Bu dibnll als;lann araniın 
pçtikten 90nra bataklık bir yere 
geldik. 

Bu batJkltlın içinde yürüme
miz büsbütün güçleşmişti. 
Fakat Cuhi çıplak ayaldarile bu 
bataklıktan hiç pervasuca y(1rü· 
düğü için ben de onu taklide mec 
bur oluyordum. 

Nihayet aıaçtannm ilk ve ka
lın olutıanndan adeta karanlık 
kesilmiş bir yere geldik. 

Cuhi ellerile ve bafile prip 
i,aretler yaparak bir takım cin 
dualan mmldandı. 

Sonra yerde bir tümsek 07.eri· 
ne yığılm11 olan oduntan aralık 
etmeye başladı. 

Yazan : Hüsnıye Balkanh 
- Diibkü aayrmız.dan devam - f ~ecatı bana gene ondan t>ı:ıhset 

Onu ıkı senedır görmedim. Son tı: . ~ 
yazdığı mektuplarda evvelkı dü - . ~edattan mektup aldım ., de 
şiıncelerinin busbütün aksıne de· dı. Gene aşk ından uıun uıun 
rin \'e sonsuı bir a~ktan bahse . fazıyor ve ·'senin gibi bır şeyta· 
diyordu. Yazdığına bakılırsa bu nı avlay~n ı.ısla.ndıran bu ~urnaı 
kadın sımdiyc kadar gôrdı.iğu kadını gormck ısterdlm., dıyor. 
kadınlardan büsbütün baı;kay- Ben de davet ettim, senin de, 
mıı. St:dat bu kadını sevmi

0

ş, fa· onu artık mcktupları~dan. resmin 
kat kadın evliymiş, kocasını da den tanıdı~ım. kendısıle de tanış 
çok seviyormu,. Yeni aldığım bır maktan ço~ memnun kalacağını 
mektupta )'ine onrtan uzun uzun ~·azdım. Dort gözle ~kleaiğimlzi. 
bahsetmış. O mektubu demincek ılk . fırsatta gelmesını de ilave 
elime geçmişti. cttım. ~e ona beraber çektırdiii 

istersen oku. ı~te şurada al.... miz .resımlerinden birini de gön. 
Kocamın uzattığr mektubu derdım. 

mümkün mertebe tabiileştinneğe Necatinin sözlerini nasıl din -
çal!Jtığım bir tavırla aldım. Bu lediğimi bilmiyorum. Onunla kar 
uzun bir mektuptu ki, birçok yer şılaşmak düşüncesi beni fena hal-
leri hlla eıberimdedir. de korkutuyordu. 

"Biı insanlar. kendimizi tali - Fakat korktuğum olmadı. Se -
he kar,ı ne kadar kuvvetli ve ha· dat gelmedi ve artık mektup ta, 
kim olduiumuıu iddia edersek yazmadı. Fakat bu pişmanlığın 
edelim, tesadüfün esiri oımaktan büyük acısı Mla kalbimi gizli 
gene kurtulamıyoruz. lşte benim bir yara gibi sızlatıyor ..• 
sevgim de böyle oldu. Hımaiye BtılHQ 

Heyhat ki, fena bir tesOOQf - - S O N -
iht~mal ki kırdığım kadın kalple
rinin intikamını almak için ola
cak - onu yolumun Ustüne çıkar 
mııtı. 

O birçok ediplerin. pirlerin 
tasvir ettikleri sevgililer gibi aı. 

tın saçlı, engin denizleti hatırla 

tan hWyalı. yeşil gözlü, fidan 
boylu fevkalade yaratıl:nış bir 
kadın değildi. Her tarafta gördü 
ğümüı alelade kumral bir kızca • 
ğızdı, fakat o kadar hareketli, ~ 
vimli. cana yakındı ki. hayat ve 
nete dolu yüıü. sünet ıibi in111 
nm kalbini ısıtıyordu. Ne yaptı
ğını. nereye bastıiını görmiyen 
savruk sarsak hareketleri ona ba§ 
ka bir caıibe veriyor. daha gü -
zelleştiriyordu. 

İptida onu yolcu salonunda sav 
ruk bir hareketle bana çarpmasın 
dan tanıdım, l!lOnra vapurda ta· 
nıştım. 

Yazık, çok yank ki bu evli ve 
kocasını seven küçük kadıncalm 
sevmek bedbahth~nda bulun
dum. Ah benim ilk düşündüiüm 
&ibi başka bir erkeğe bağlantısı 
olmıyan bir kııcağız olsaydı o
nunla hayatımı birle,tirmekle ne 
kadar mesut olacaktım. 

Ona a§kmıa ait bir kelimecik 
battA yanm kelimecik bile söy -
lemedim. Atk but insanı pir. 
bumnı dlhi. kahraman yapar 
auş; beni ise çekingen ve dil5lı 

yapmrftt. Bu bOyQk qk ve kaçok 
kadın karpsında cesaretim kml 
mıştı. 

Zaten töyleeem de neye yarar· 
dı. o kocasını leriyor. ondan 6Y 
le bir sevgi ile bahsediyordu ki ... 
Taş gibi donan Wcudumda 

kollarımı zorla hareket ettirerek 
mektubu Necatiye iade ettim. 
Söyledijim yalanın bana bütün 
bir saadete mal olduğunu ıörü -
yordum. 

Kocam. mektubu diler lOlum 
IUJ mektuplar gibi bunqturdu ve 
yanan 10banm alevlerine attı . 

Bundan bir hafta tonra idi. 

ilhak edilen ara
zideki Polonyahlar 
Alman hükUmeti buııta. 
n kovmak niyetinde ! 
Paris. 10 (A.AJ - Polonya 

hüktlmeti, istihbarat ve vesalt 
merkezi taraf mdan n~e:filen bir 
bir teblllde, Alman propaganda 
nezareti yüksek memurların:faıı 
birinin Berliner Bönen Zeitung 
g~etesinde intişar eden bir maka. 
lesıne gôre, Alman hükfunettnin, 
sal?t bıı:a_kılmrş bir Polonya .der 
!eti te'ikılınt düşünmedikten bar 
ka, bilikis Alman)·aya ilhak edi• 
len arazideki Polonyalı ahaliyi 
tamamen tardetmek niyetinde oL 
du,iu söylenilmektedir. Bu ahali. 
Almanların Rstgbiet adını verdik
leri umumi vali Franktn emrindr 
ki araıive •re-Jeştirilecektir. 

Tebliğde, bu ahalinin addı • 
kibeti tebarüz ettinliyor. 

Kapalı apor salonlan 
Edlrnede yaınllcak kapalı 1pot 

ııelonlın •e ıpor klOplerl için tat" 
dikli iki plln ıelmlt .,. ba itin l&
sumu otan pın da topt.nmıttır. 
BugQnlerde fenni f8rlnemesl n&Hla 
rak eksiltmeye lronacaktır. -

,... 

1940 Senesi 

10GO 
Albümü 
Her MDeklad ........... 

brlbttırler Te mllü ,..ı.
ıa. hamtaa!Jw. Yama. .,....,..... 
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mn=~:s 
BEYOGLU 

tPll: Hllcum (Tllrkçd 
)rı:LEJl'.ı JtUçUk l.'rtnıu 
t-.u.AT: Uç palanacı pollı haftnsl 
!ot .UER: ı.ı~nroartr ı:•r•ltrı 
TAIUolX: Uç a.lıh•b CllVUllar Pastırmacıya.n 

v• (Urekt.aı CTUrkçe) 
Lı\LE: Çalınan Taç 
SARABYA: Cambazhane krallçul ve Cılırın 

mektrptıler 
Af,KAt.\P. :l..ondra batıık.hanelerl 

\ I\.DlZ: .Blldlrmemtıtlr 
ŞIK: Parb ı11ktar1 
ASBJ: Cici anne , .• Harb dllnUşU 

ŞA.8&: ijangbay attJICr içinde ve Kadın 
oyunları 

TA.'i: Uçan dnn>nm1. ,.e ı:tl"•hl<Ar mlar 

İSTANBUL 
FP:RAR: Vatan kurtaran ulan 
Çt:XBınır.İTAŞ: Calp ufuklar , .. Sokak ço-

cutu 
MlLLf: Toıun ııua ITllrk filmi> 
Tl-ılAN: Bfldlrmrı:nletır 

lllL..._L: DUıman matkul altında, G!zll iz ve 
Haydutlar ara,ınd& 

.\Zı\Jlt: Vatan kurtaran aalan 
ı\LF.llOAR: Tosun J>Alll ITUrk filmi) 
'5E.S l'Jamatyatfal: Kaaırıa. 
AKG~ l~brtn>lnlnMI! Lort! H~rdl lf an· 

yur (T\lrk('tl '' l!c;:..n donanma. 

BEŞİl(TAŞ 
<ıCAT P_: Cici .Berber ,., Sahra kırı LeyL\ 

ITUrket) 
ŞT.N: Xarkopoloaun mDtlıl• maceraları 

C T11rkçe) vo DaJlar kralı 
G~.EL: Endll'Us ır•celorl vo PıClar kralı 

KADIKÖY 
RA.LP.:: ICadınl~r h&pl,hon .. ı 
tWBEltTA: Tnveıve mrktııbn v• Ttml danıllz 

ÜSKUDAR 
HA.Lf:: BUyllk nlı 

BAKIRKÖY 
~ULTtYAOI: Blldırmeınlıttr 
B~ırnt: Kadınlar hapiıhanr~l ve BllyQk vals 

---<oı---

ŞEHIR TlY.\TROSU 
Bu gece 20.30 tla: 

Tcpebaşı Dram J\ı.smı: 
YELPAZE 

*•* 
Krııııcıli Kısmı: 1 J\İZLER 

---<O---

lTALK OPERETİ 
Bu akşam Zo:r.o ile 

1-.:-iAYİLEn 
22 Cuma Gala 

t:ecc.si Git - Kal. 
Yeni Operet 

H 1\. B E R - )..qam Poma 

Güzellik Ve Sıhhat için ilk Sari 
Sabah, öğle ve akşam 

günde 
her yemekten 

3 defa 
sonra 

Kullann1aktır. 

D 
DiŞLERl, di~ler çeh

reyi güzelle~tirir. 

DlŞLERt, dişler mi-

deyi sağlamlaştırır. 

ı: .\ »'. < Lİ~ di<;leri temizler n parlatır, mikropları yiiztle yüz 
öltlürür. Di~ cUcrlni bcsJiyerelt hastalanmalarma mani olur. Ağız 

lwkı.sunu keser. Sabah, (iğle \'e aksam her yemekten sonra 
RADYOLİN 

.................................... , ......... ~ 
l ı if:! 
il hii 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Baş, Diş, Nezle, 
ROMA TtZMA, SOGUK ALGINLl 

ve l:tütün ağrılarını derhal kese 

Lüzumunda gUnde 3 
ka~ almabilir 

r Türkiyede nefasetile 
meşhur Yeni Hayat ka
ramelaları birdir. O da 
Abdülvahit Turan fir
masıdır. 
Firmamız& dikkat edJlmcsl. 
Galata Necatibey caddesi No. 92 

UMUM MÜDORLüGüNDEN _,_ 
Miktarı 

. JUııe~ 
% 7,5 Teminatı EkSJ_ 5ş 

Lira Kr. Gün. Şe]dt . 1 
Yeşil otomatik matbaa mürekkebi. 210 kilı} 
Kırmızı ,. ,, ., 90 ,, 

Mııh. Bedeli 
Lira Kr. 

71i2 - 57.15 27-12·939 9çı1' 
. 

5·1·940 ,, Zıvana kağıdı 40 top 776 - 58.20 

21 - 12 - 939 Perşembe 
13.45/14.011: ~luzık: Hafif Müzik 
'(Pi.) 18.00: Program. 18.05: Mem.. 
leket saat ayarı, Ajans ve Meteoro
loji haberleri. 18.25: Müzik: Radyo 
caz orkestrası. 19.00: Konuşma: 
19.15: Türk .Müziği: Çalanlar: Fa
hire Feı·san, Vecihe, Cevdet Çağ. 
la, İzzettin Okte. 1 - Okuyan: Me
lek Tokgöz. 1 - Rast Peşrevi. 2 -
Lemi - Rast şarkı: (Sazın gibi si
nem dahi). 3 - Sadi - Segdh ~ar. 
kı: (Ruhumda ölen ııa~mede) 4 -
Mustafa Nafiz - Suzinak şarkı: 
(Sensiz hu sabah). 5 - Neyzen 
Burhan - Suzinak şarkı: (Hayli 
demdır). 2 - Okuran: Necmi Riza 
Ahıskan. 1 - Arif Bey - Suzinak 
şarkı: (Bir dil ki esiri gam olur). 
2 - Rahmi lley - Suzinak şarkı: 
(Bir !-.ihri tarap). 3 - Arif Bey -
Kürdilihicazkar şnrkı: (Düşer mi 
şanına). 4 - Suphi Ziya - Kürdi
lihicazkar şarkı: (Bir gamlı haza. 
nın seherinde). 3 - Okuy:ın: Se. 
mahal Özdense~. 1 - Mahmut Celi'ı.
leltüı Pş. - Karcığar şarkı: (Vah 
meyusi visalindir}. 2 - Sel. Pı

nar - Kiirdilihicıızkür şarkı: (Aş.. 
kınla yanan kalbime). 3 - Rahmi 
Bey - Kürdilihicazkar şarkı; 

:<Mahrumu şevkim). 4 - ..... -
Kürdilihicazkar şarkı: (Gönlümü 
l>a~ka emellerle). 20.15: Konuşma: 
;CBibliyografy:ı .saati). 20.30: Türk 

•ı:~m .... DONY ANI~ MEŞHUR§EKERCtsıım ~ 

1•11 
~ k~ 

KAYMAKLI LOKUM .
1
!m 1 - Şartname ve niimunelcri mucibince yukarda cin:ıı Ye miktarı yıızılı 2 kalem malzeme açık e -
xc usulile satın alınacaktır. ·şıir• 

ifü KESTANE ŞEKER/ !H! 1I - )[uhammen bedelleri, muvakkat teminatları,eksillme gün ve saatleri hizalarında gösterilı:ıtı111 ıs' llH KARAMELA 1 III - Eksiltme bizalarmda yazılı günlerde Kııbataşta levazım ve mübaya:ıt şubesindeki alım ı.:o 
B.. nunda yapılacaktır. ™, T AHIN HELVASI • IV - Şartname ve numuneler hergiin sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. . 111es\ 
iJ mi V - İsteklilerin eksillıne için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme parasile lıirlıkte ;,!$ Merkezi: Bahçeliapı, şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ret komisyona gelmeleri. (10583) 

• ınüT'"Wllm!!ll~i!~;·......:.----------------------
~ 

ALEMDAR sınemasmda 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

mliiiği: Fasıl heyeti. 21.15: ~lüzik: 
Küçük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 
1 - Ludwig Siedc: Sigaralı kız. 

Demerssemann: Ar:ınjuez'de bir 
bayram. 3 - Bccce: Rüya (Keman 
için) • .( - Jos. Strauss: Köy kırlan
gıç1arı. 5 - Fried Walter: Eski 
tarzda üverlür. G - Heinz Link: 
Enlerınezzo. 7 - Scherapow: Pav
Jova (Ağır vals). 8 - RtHıikorf: 

Vals. 22.00: Memleket sııat ayarı, 

Ajans haberleri; zinıat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut borsa
sı. (Fi yal). 22.20: Müzik Küçük or
kestra (Yukarclnki programın de
vamı). 22.35: Müzik: Opera aryala
rı. (Pi.) 23.00: Müzik Cazhand (Pl.) 
23.25/23.30: Yarınki program ve 
kapanı5. 

SIRT KAUÇUK ve TAMİR BEZLERİ 1 
Dünyaca tanılını§ Fayriıton Manua ve bugüne kadar bekle.. 

diğ~ ~ırt ~~uççuk ve tamir ~Je~:ı:. ~gÜn 1relmiıtir. Aşı. 
nan lastiklertnıze sırt ve patlak Jaıtiklennızı garantili yaptırmak 
i,terıeniz hemen atelyemize koıunuz. 

Kaynak bezi ve kauçuk satılır. 
Adres: Galata Yüksekkaldrrım dibi lzmirlioğlu Han No. 9 

Telefon: 49194 (GEBZELt ALt RIZA) 

~~~~·~~ .............................. ~ 

lç ve dış BASUR MEMELERl"VDE, Basur mcmcJerinln her türlü 

I
Utibaplannda, ccraha.tknmlş tlstüll erde, kanayan basur 

rlnln teda.l'islnde REKTA pa.tı şlfayı temin eder. 

memeie. 

~ . ,. . .. ~ .. . . ·~.- .. . . . ·~ . . .. -
Müvezzi ahnacaktır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Be, .sınıflı ilkıncktep mezunu bulunmak, ya~ı 20 elen aş:ıi(ı 35 den 

yukarı olmamak üzere idaremiz servislerinde ıııü \'cızilik hli.ycıılcriıı 
1 - Dilek~·esi 
2 - ~tek lep ~ahaılclnaıne~i 
3 - 1~ i lı:ıl kfi~ıılı 
4 - Yeni tarihli çiçek aşısı k:iqıdı. 
5 - IXl ebadında flç folo~rar 
6 - N!Hu~ rti:r.clanı 

ile 29·12-!l:l!) tarihi ak1amına kadar müdürliik ict:ıre 'kalemine mi\ra· 
·:ı 1 l:ırı • • (10558), 

Nafıa Vel<aletinden 
30/Birincikanun/939 cumarlesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek
siltme komisyonunca vagon içinde ve Ankarada Leslim edildiği takdır<le 
cemaıı 9600 lira muhammen bedelli çıralı çam ağacından 200 metre mi. 
küp kerestenin leslim miiddeti arttırılarak kapalı zarf usulile ycnicleıı 

eksiltmesi yapılacaktır. htekliler Anadolu hattı üzerinde olmak liz~re 
teslim istac;ronunu ddtişt irehi1i rler. Ye hu istasyonda yine vagon içinde 
teslim şarlilc verecekleri Iiatların ne suretle hesap e<lileccği ~artname
sinde yazılıdır. Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vek!lcll malze. 
me müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin tektir mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı giin saat 10 a kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. (6375) (10348) 
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renlere Katran .J:.lakkı Ekre~ 
Katran Pastilleri de vard'' 

Tlrlllye Cumhuriyet Merkrz Bank••• 16 ı 12 I 1939 
AKTtF 

Kasa: 
Altın: Safi Klo~am 15500303 
Banknot , , • , 
Ufaklık • . . • • 

Dahfldeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 678 111 
Türk Lirası • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram 9 999 7M 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . • • 
Di~er dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri • , • 

Hazine tahvili.eri: 
Deruhte edilen evrak1 !lak. 
diye karşılığı . 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . • • 

Senedat cilzdanı: 
Ticari senetler . . . , • 

'FJ,<Jham ve tahvildt ciJzdan1: 
ı Deruhte edilen evrakı nak. 

~ { divenin ka.?"$ılıih esham ve 
i l tahvilat itibar! kıymetle 

Serbest esham ve tahvilS.t~ 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altm ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine , • • 
Hissedarlar . • • , • 1 

Muhtelif • , • , • , 

Lira 

21.802.430. 71 
20-236.9!2.00 

1.652.822.74- 43.692.10:.>.4 

953.816.81 
265.860.21 1.210.oso.o 2 

14.065.425.84 

58.399.34 

10.760.288.56 24.88t_1 tS.74 

158. 748.563.00 

17.D&~.074.00 140.7615.489.00 

208.877. 784.50 208.877. 734.30 

50.580.164.97 
7.563.000.70 uS.143.165.67 

8.379.000.50 
14.635.1>2 

7 .808. 722.00 16.202.3:>7.52 
4.:;()0.000.00 

ı 8.318.926.66 

Yekun 316.r,98.668.63 

l emmuz 193~ ta.rihinde-n itibarf'n · 

PAS 1 F 
Sermaye • • ı ı • 

ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalade • • 1 • 

Hususi • • • • 1 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte ediJen evrakı nakdive 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev
fikan Hazine tarafından \.·aki 
tediyat • , 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi . , . • • 
Karşılrğı tamamen aJtm olarak 
ilaveten tedavüle vuedilen • 
Reeskont mukabili ila vten te
da. vazed. 

Türk T.Ara.!'J Me,,vlu,at1: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
rin!? bakiyeleri • , • • • 
Muhtelif • . ı , , , , 

4.217.13.t.25 
0.000.000.00 

158. 7 48.568.00 

17.DS.'J.074.00 

140.7Q5.489.00 

17.000.000.00 "qP 
4tl"' 

rno.000.000.00 1 296.'1'6:·0~6·5' 
36.66. 

4.880.53 

46.296.422.73 

Y ckıl 11 


