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ükômet ithalat birlikleri ku raca 

tin ileri l•arakola. nıı &.'lkcrleri yanlarmlla h&rb lenzrmt ndan ba~l<a lcabmda kullanııı1..k 
~ üzere bir do 1.:Urek taşıyorlar .•. 

~ovy~tler ilerledikleri 
rerlerden çekiliyor 
Pin tebliğleri Rusların geni zayiat 

verdiklerini bildiriyorlar 

veçte kabiney~ - fevka
lde sal8hiyetler . verildi 
~l.irıki, 22 (A.A.) - Resmi 

"lıdifa tebliği: l;7!'t;JZJ'Jti'L'!J 
~i1'.~,~:;;~·:,:;in~0';~~:;: iri anda tedh işçil.eri faaliyette 
t~tıın gün Kaukjaervi, Mua· B • ı • k f b . k d 
ltı ve diğer bazı noktalara 1 r çe 1 a rı asın a 

'. ~ etmişlerse de hiçbir mu • 1 -
~et elde edememişlerdir. • , 

:'°}'ttlerin 8 tankı tahrip edil. ,· n f ,. , a"" k o 1 d u 
• Uuslar bir kasabada 20 

~J,,.. • . 
.roı kaybetmişlerdır. 

~~lajaervi'c!e Finlandiyalılar, 9 
<'
0
3 hafif tank, birkaç kamyon 
tı'ıitralyöz zaptetmişlerdir. 

'gk a ile Rapola arasında bu· 
~ bütün Sovyet bataryaları 
,~~ tdilmiştir. Salla'da muha. 

t devam etmekte ve Sovyet 
~ttı~ri, cephenin her nokta. 
'ııın zayiat vermek suretile 

t ';>lcmcktcdirler. 
ttarno mmtakasında Finlan • 

(Devamı 4 üncüde) 

Londra, 22 (A. A.) - İrlanda tedhişçileri tarafından konulmuş 
olan yangın çıkarıcı bombalar, dün akşam Birminghnm'da 'bir posta 
kutusunda 200 mektubu tahrib etmiştir. 

Posta müstahdemininden birisi hafıf surette yaralanmıştır. Bu 
suikast, geçen ağustos ayında yap1lm111 olan Covcntry suikasdine iş
tirak etmiş olan kimseler hakkında geçen perşembe günü vcrilmiş·bu
lunan idam kararlarından sonra Birmlnghamda yapılan suikastin U-
çüncü!lüdür. 

Diğer birtakım suikastler yapılmasından korkan zabıta, bütün 1n. 
giliz posta bürolarına ihbaratla bulunmuştur. 

Bundan ba§ka English Steel Corporation'un bir çelik fabrikasın
da vukua gelen bir infilak neticesinde bir kişi ölmüş, 6 kişi yaralan· 
mıştır. Hasarat mühimrur. 

Simal denizinde şiddetli hava harbi 
O Spee kuman- 0sıo, zz CA. A.> - Haugeı;uncıs Dagblads gazetesi, Şimaı Deni-

zinde Karmory istikametinde ııiddttli bir hava muharebesi cereyan 
anının cenaze ettiğini ve mıtralyöz sesleri işitilmekte olduğunu bildirmektedir. Ev

vela birçok tayyarelerin gıimalc doğru hareket ettikleri, biraz sonra da merasimi 15 tayyarenin aüratle eenubdan geldiği görülmüştür. 

r~ok zabitler ve 300 
tı tayfası bulundu 

'S·Aires, 22 ( A.A.) - Ad. 
Craf Von Specni:ı kuman -
t!~ cenaze merasimi, Alman 
ıııg,n<la Arjantin ordusunun 

\ anmasının birço!< zabitleri • 
t /\lrnan harp gemisinin 300 
~ın huzurile icra edilmiş • 
ı.,llahriye silahendazlanndan 

ll'11r, ::ı keri ihti~amatta bu -
ii;/tur . .ı'\ rja:ıtin bahriye yüz. 

(Devamı 4 üncüde), 

Muharebeler, Norveç karasularınd:ın uzakta cereyan etmektedir. 
Diğer taraftan Alsas Lorende tayyare harbinin arttınldığı bildL 

rilmektedir. 

Esnaf hastahanesinden pazar 
ruhsatiyesi istendi ! 

ihtilaf Devlet Şurasına intikal etti 

lsfanbulda 20 bin muayene 

kaçağı esnaf var! ,(Yamı tt üncüde)J 

ütlFD~D~tç uU@lr 
Sınıflara ayrılacak ve bütün mallar bu birlikler tarafından 

memlekete getirilerek karsız tüccara verilecektir 

Böylece halk ithalô.t malları· 
nı çok ucuza alabilecek 

Ticaret Vekili 
Bu sabah da 

temas l arına 

devam etti 
Ticaret Vekili Nazmi To~uoğlu 

bu aabah saat 9,30 da ticaret mü· 
dürlUğUne gelerek tetkiklerine de
vam ctmi§tir. 

Vekil ticaret müdtirlüğU teekill- . 
tmı dolaşmış ve memurlarla görilıı
mUıtnr. 

Kahve §irketi müdürU Azmi \'e
klll ziyaret ederek Jcahve itl!alatı 
hakkında temaslarda bulunmU§tur. 

ltalyan bankMı mUdürU de ve • 
kil tarafından kabul edilmiştir. Bu 
görüşmenin ltalyadan muhtelit it· 
hallt eşyası getirilmesi il.zerinde 
cereyan ettiği ve akreditit meee -
lesinin mevzubahs olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Nazmi Topçuoğlu şehrimizdeki 

tetkiklerini daha ziyade genişlet -
meğe karar vermiştir. Bu aebeble 
bugün ve yann da tüccarlarla ve 
diğer aUikadarlarla temaslarına ve 
görüşmelerine devam edecektir. 

Vekilin tetkiklerinden sonra ha
(Devamıı 4 üncüde) 

lLcndrada 

Mil li bir Çek 
komitesi 
kuruldu 

Bu komite Cek milletini 
temsil edecek 

Londra. 2_2 (.\ , A.) - B. Bene§, 
Lord Hnlifaks:ı bir mektub gönde· 
rerek kendisi reis olmak ve Çe
koslovakyanın eski Paris sefiri B. 
Osuski ile Çek halk partisinin es
ki reisi monsenyör Schramek, ge
neral Viset ve gazeteci Ripka'dan 

(Dt'vamı 4 Unt'Ude) 

Ef ganislanda 
seferberlik 

Sovyet hududunun 
kontrolü 

sıkılastınlacak 

Roma, 2Z - Elmısrl gazetesinin 
i.stilıbarntoıa göre Efganistan hü
kumeti umumi seferberlik ilan et
:mlştir. Bunun Sovyet - Efgan hu
dudunu daba sıkı bir kont.rolo tibi 
tutmak maksadından ileri geldiği 
sBylenmektedir. Ayni gazete kara· 
rnı Sandabad paktı devlellerl ta
riı!mdan da. ta.sv1b edildiğini yaz-
• "'h 
maktadır. 

FIRTI NA 
Dün gece limanda ve 
şehirde tahribat yaptı 

iki kişi boğu ldu, üç kapfanır. 
ayağı kı.nldı, moförler kara ya düştü 

Diln öğleden sonra balilıyan fır
tına ak§ama doğru birdenbiie şid
detini arttırmış, gece büsbütün 
tehlikeli bir hız almıştır. Sabaha 
kal'lı da senep..in ilk karı yağmağa 
başlamıştır. 

Fırtına karada ve denizde tah. 
ribat yapmıatır. Karadenizde mU

k~yığı Kanlıcayo. gelebilmiş ve di
ğer balrkçı gemileri çok telilikelf 

bir vaziyetle kar§ılaşmışlnrdır. Bu 
kayıklarda üçer kişi vardır. Krrkn 
yakın insıınm fıkrbetinden endi§e 
edilmektedir. 

LiMANDA KAZALAR 

hiın kazalara sebebiyet vermiş ol· Fırtına yilzlinden limanda va • 
masmdan korkulmıJdadır. Fırtına pur seferleri intizam.mı kaybetmi§
bilhas.sa Boğazda tahribat y:ıpmış, tir. Bazı boğaz vapurları da mu • 
birçok kayık ve motör karaya ayyen iskelelere uğrryamamışlar, 
düşmUştUr. yolcularını başka iskelelere çıkar-

Çubuklu iskelesinde un boşaltan mışlardrr. 

Cideli Halidin motörü karaya dUş- Dün gece Haliç Fenerinden köp
müıı, dört yerinden delinmiştir. rüya gelen ltalyan sefaretine ait 
Aynl sahN,. ·bir dalgıç motörü de Ziyanın idaresindeki motör Gazi 
karaya dÜl}lbUŞ, kurtarılmıştır. köprUsU civarında bir balıkçı kn • 

Fırtınadan evvel denize açrlan yığma çarparak batmnıştir. San • 
15 kadar balıkçr kayı~ndnn bu sa- dalın sahibi Süleyman lrurtarılmış
baha kndar haber alınamamı11tır. ı sa da eniştesi Arif ve yeğeni Mwr 
Bunlardan yalnız Şevket reisin (Devamı 4üncüde)• 

Alman-Romen iktısadl 
• 

anlaşmas ı neticelendi 
Almanya ayda 130,000 ton petrol 

ithal edecek 
Ayrıca Romanyaya 40 milyon ray3marklık bir 

kredi açıldı 
Ilülue~,'22 (A. A.) - Hava!\ a

jansından: 

Almr.nya ile Romanya arasında 
aktcdilmiş olan iktısadi itilafna • 
me, Almanyanın 194 O senesinde 

ithal edebileceı;i petrol kontenjan· 
larmı şu suretle tesbit etmekte • 
dir: 

Ayda 130.000 ton, bu miktar AL 
many:ının 1939 senesinin ilk sekiz 
ayındaki ithalatmm vasatisine te· 
kabül etmektedir. 

Protokoln zeyledilmiş bir vesi
kada Almanyanm Romanyaya 40 

milyon rayşmark miktı:ı.rmda bir 
kredi açmağa muvafakat ctıni§ 

bulunduğu ve bu paranın petrol 
mllbayaatına alt tediyatı garanti 
etmek için Bükre§teki Almnn bnn
kal:arınd&n birin.de hazır bulundu • 

rulmakta olduğu beyan erulmek -
te(iir, 

Suıru,ıe<dle 

f RANSIZ 
TAH iDATI 
İngilizce Dcyli Telegraf gazel~ 

sinin yazdığına göre Suriyedc 
Ii'rnnsızlnr tarafından büyük mik
yasta tahşldnt yapılmaktadır. Gn. 
zete Surlyenin baştanba§a geniş 

bir kararguh haline geldiğini yar 
rnakts ve ar': rler n;a .. J ... 

nuslu, Ceza.irll, Faslı, hattA lejyo. 
ct:anjcye mcnsub askerler bulun
du~u ilnvc etmektedir. 



' 
ükOmetin mühim bir kararı 
u ubat ve canlı 
hayvan ihracı 
r est bıraJ"ıldı 

Dış piyasalar yükseldiğinden memlekette biriken 
bu maddelerin ihracı çok döviz temin edecektir. 

Ticaret \'ckJiletl lhracatm cen1~1etllmeel için yeni tedbirler at
mıştır. Bu anıda birçok m:ıho;ullerln yeniden ihracı serbest bırakıl
mıştır. Du hususta dlln Vekiller Heyetinden çıkan ~k mUhlm karar 
n:ımenln metni 5udur: 

''4-9-939 t:ırih vo 2.11869 nnm:ıralı kararnameye ba~h l qyıh 
11 teyc dahil bulunnn ihracı mcncdllmı, mahsullerden buğday, arpa, 
ta\·clar ve mahlütun \'e alelllmum c:ınh hay'\'anl&nn 2-7005 uunıarah 
brnmıunenın 1, 2, 4 Uncu m:ı.dılelerl hUkUnılerlno tubi bulanan mem
leketlere ihrncmm serb~t bırakılması \'e ancak canlı hayvanlardan S 
y:ışmd:ın yakan erkek manda ve sı;;ınn ha hUkUmdt'n hariç tutulma· 
aı tcıı:ı. \'cldllcrl llcycUnln l!J.12-939 tarihli \'e 2-1;?184 numaralı t.:a
rarruı.mclcrlyle lmbul edllmı,ttr ... 

l'uktmlnkl maddelerin cyliıJ ba,ında ihracı mencdilmf~tt. Fakat 
§imdi bu maddelerden kendt ihtiyacmıızdan çok fazla stok bnlundu
ğu ıınlıışılmıstu. Serbest karonn piyasada bUy\Uc bir hareket ayondr 
rııceğr muh:ıı.tmkbr. 

Köylünün cllndcld mahsuller çok para edecek. harici plya'J.Blar 
~k yükseldlğlnden meınlekete de futa döırh getirecektir. 

Y P.ni SP. ~ .... h 
Sadri Ertem BllyUk Harbde HUseyin Cahid de bugUnkU baş-

F:ılklnndda lngillzlerle da~erek makale3in! kont Çiıınonun nutku
kııhrnmanca ölen Amirnl fon Spee- na ayırmış bulunuyor. 1talya bari
nin hareketlle geçen hafta bnem- eiye nnzırı matnm olduğu Uzere 
d:ı cenubi Amerika sularmda ken.. nutkunda Balkanlı Devletlerin 
ClJ kcndinl batırım knıvazörün ha- hepsinden ayn ayn bahsetti: ve 
r ckeUni mukayese ediyor, muhar hepsinin fevkinde bir eda ile Bal
lirc göre Alman gemicileri İngiliz- kanlnrn gelecek herhangi bir teh. 
lerlc açık denizde harbetinek iste- like fçln onlara hemen yardıma lıa
mcmiştir. B5yle bir vaziyet karıı- 11.· bulunduğunu söylcdL Hüseyin 
lrnda Montevideodıı kruvıızörll blL Cahid bilhassa bu noktaya. temas 
klımete teslim etmels en makul ederek diyor ki: 
hareketken bu da yapılmanu§tır. ..Fakat Balkanlı kaVfmlerle a· 
ÇilnkU: ıtrlarca mUddct bir arada yaşadı-

.. Nnzf dlrljanlan bo barbf imza- ğunız ve onlarm istlklAJ mllcadele
D.1\C31dnnndıın limitli dcğlhllrler. terini yakmdan bildiğimiz, milli 
Mağltıb çılolncak bir barbde ya - 17.ıetlnefislerine, istiklal ve hUrrl
b:ıııcı bir limandn imlan gemi blll- yetlerfne ne kadar kuvvetle bağlı 
lıaro gal!blcre intikal cdccekUr. olduklarını takdir ettiğimiz için, 
Buna mani olmııl' için gemtyt tah· kendilerine bu kadar yt\ksekten 
rlb etmek, düşmanın müstakbel muamele edilmesi muvaffııkıyeti 
donıınmıısmdan bir paTÇayı imha • sorlaştınr diye korkarız.,. 
etmek gibi bir tescıu noktasını lh- Hüseyin C&hid ltiılyanm emel. 
tka etmektedir. 'Illlincl voo Speo lerinl mevzubaha ederek neticede 
Uc lldncl \ 'on Spcc anısmdald fark fU fikre gelmektedir: .,İtalya baş
nıızl AlmanyMı ile b~erl kıymet_ ka bir devlet Balkanlara geleceği· 
lcre n.hib olan Alıruuı mllleU ara- ne daha evvel davranayım da ben 
ımdald farktır.,, geleyim emelini gizliyorsa Balkan

Cum 1r-;yet 
larda buna kapılacak kimse yok
tur.'' 

Karagümrük Yoksul
ları Koruma Kurumu 

kongresi 
Karagümrük Yoksulları Koru;. 

ma Kurumu yıllık fevkalade top
lantısını ikincikAnunun ": inci 
günü saat onda Karagilmrük 
parti binasında yapacaktır. 

latanbul planı basılıp 
satılacak 

R A B g R - Aqam Potta• 

~ &te'l(Jlff'""lell4U. 

Kömür tiatları 
teshil edıldi 

Halk kolayhkla ve 
İstediği kadar kömür 

alabilecek 
ll:ı\·anın bır<lenblrc boıınaaı \'t 

kar yasınaaa başlaması bclctJlyenıo 
halka bol ve l.ııro:ı da ucuz köruur 
tedarik etmek ımkAnını veren de_ 
polar açmak yolundaki tcşcbbusu. 
nun taın zamanında inlnç edilmıı 
oh.luğuııu göstermektedir. 

Bu depolar şurıılan.la açıhnışhr: 

Ko<lıkoy bnl lfoıımntla, Üsküdar_ 
<la Topbaşı caddesine.le, Fatihte 
c:ıınl k:ırşısındnkl medre.se binaııın. 
da, Emlnônilnde Kadlrgıı eotJde • 
sındc, llc~ıklaşla karakol clvorın -
da ... 

l'unlar belediyenin nctıAı kömUr 
~atış c.ltıpolarıdır. Dün ak~ıım ara_ 
ha \'e vapurlarla Lur;ılnra kömür 
nukliyatı yapılmıştır. 

Uelcdlyc .huruçeşmedckl depo -
tarda 'atılan kömürü, flyıılına yaJ. 
nıı ııaklıyc masrafını ilave ederek 
•atacaktır. 

llelediye depolarında kömür sa • 
tıf fıyatı şudur: 

Kadıköy ve üaküdıırda sömlko • 
kuo tonu 25, Karabükün tonu 3U 
lira, söıolkokun kilosu yllz para, 
Karobüküo kilosu üç kuruş. 

BeyonJu. Fallb, Eminönü, Detik
laş kııııılarındıı nakliye mnsrorlorı 
dcJıişlillınden buralarda Karıılınk 
27,5, !iÖınikok 22,5 liradır. Karabük 
kilo ile iki kuruş otuz para, sömi. 
kok ise iki kuruş on pnrayn satıla_ 
caktır. 

llelediye koopcratlfioio şubeleri 
Kadıköy, Unkr.ıpnnı ve Ycnikapı fs
keleleri civnrile Fındıklıda cami 
yaııınundır. 

KooperatiC Kadıköyünde Kara • 
bük kömürQnUn tonunu 29, söml • 
koku ise 2• liraya verecektir. 

1'
1

ındıklı, Unkapnnı ve Yenlkapı
da Ciynllnr, Kıır:ıbilk için 28,n, 
ıömfkok için 23,SO kunışlur. Koo • 
peralU ,kilo ile satış yapmayacak • 
tır. Büyük depolar, hemen hemen 
mevcut kömUrleri belediyenin aç. 
lığı yeni depolara tevdi etmiştir. 

btanbul vergi 
tahailabnda arbt 

Geçen sene mülhaknllle beraber 
lstanbuf vi!Ayetlnde 20.529. 551 il. 
ralık vergi tahakkuku )'apılmıf, 

bunun 18.588.713 lirn~ı tahsil edil. 
mlştlr. Geçen ayın ~erıl tahıUAb 

2.111.476 liradır. Gecen senenin 
aynı nymn mız:ırnn 937,602 liralık 
vnrldot !ıızlası v:ırdır. 

Broşürü baıan 
mahkemeye verildi 

Türk gazeteleri ale~·hinde Uirkce 
ye çevrllen bir yabancı g:ııetenln 
makalesini Alman sefareti isllhh:ı • 
rat bürosu hc"ııbına lıroşnr ~ek • 
llnde basan Heyol!landaki Tilrklşe 
Post rnntbansı mlldilrü Muıarrer a_ 
Jeyhlne müddeiumumilik t:ırarın • 

' 

Bu sabah gelen Avrupa 
yolcularının anlattıklan 

DemiryoUan karla kapandı - Lo:: ~-:. hava hü· 
cumlarına karşı nasıl müdafaa ediliyor - Manş 
denizinde bir tehlike atlatıldı - İngiliz alimi 

Devison geliyor 
A vrupada şiddetli kar :-;ağmasr 

y{bllnden demiryollnrı kısmen kar 
altında. kalmış ve bugünkU Avru
pa trenleri gecikmiştir. Semplon 
ekspresi on buçukta gelcbil.,.,iıltlr. 

Konvansiyonel ancak öğleden 
sonra g elebllccektlr. 

Exsoresln TUrk yo1cnlımrr1rın 
Salih Eeçecl lnglltereden geldiğini 
İngili%1erin (Ok sakin bir hnlde vo 
sağlam bir kuvveimancviyc ile \'a" 

ı:lyetl tnklp ettiklerini, Londrantn 
tamamiyle bir harb şehri manza
rası aldığını söylemiş ve §U izaha
tı vermiştir: 

- Londrııyı bilhassa tayyare 
hUeumlanndan konımıık için çok 
sıkı tP.dblrlere bıışvurulmuştur. 
Şehir, üstüne çıkarılan 1000 

Orgeneral Yakun 
Şevki vefat eıti 
Askert ı~ra lzbmdan ordu ku

mandanı orgeneral Yakub Şevki, 
Oeküda.rdakl evinde vefat etml§ 
vo cenazef!i dUn ordu kumandan
lanna :n1ahısu11 merasimle kaldırıl. 
mış, Karacaahmet mezarlığmdrud 
mııkbcreslne tevdi edllm13tir. 

Cenuede lstanbul kumandanı i
le, merhumun askerlik arkadaşla· 
n, akraba ve dostları hazır bulun
muştur. 

812 seııestııde piyade mUllztml 
ve 315 de erklntbarb zabiti olan 
Yakub Şevki birçok erkanrbarblye 
reisliklcrinde ve ordu kumıından
hklarmda bulunmue, milli mUcn
deleye flUrak etmiftir. Vefatı 
memleket l!:fn bOyük bir ziyadır. 
Ailesine taıiyetlerlmlz\ bildirlıiz. 

Romancı 
Halide Edip 

Tiyatro mevzuu etrafın· 
da bir konferans vereli 
.Romancı Halide Edip diln akşam 

Beyofllu Halkevi snlonnnda ti • 

yıtro mevzuu etrafında geniş bir 
dinleyici killlesine çok tntlı bir şe .. 
kilde gecen ililzel bir konferans 
verdi. 
Romancı tlyıtro mnlzemeslne 

lahsl5 eltiiU bu konrcran5ıntla ço • 
cukluğundııki tiyatro hıırtkellerin. 
den kısaca b:ıbseclerek Yıınnıı ve 
Roma tiyntrosunn seçmiş, ve sonra 
blıde tiyatro muharrirkrl, ph as • 
ler ve aktörlere dair konuşmuştur. 

metreden tazla ;\1lkscklikte balon
lar f\rasma ba~lanan tel l5rgi1lerle 
muhafaza altına almmnıtır. Uanıs 
denizini geçerken vanurumuz bir 
mayna ~arpmak teb likesi geçirdi. 
Refnkatfmizde buhınnn İngiliz tor
pltosu bunun vaktinde farkm& 
varmış ve ton atmak suretile may
m bize yaklaşmadan imha etmiş
tir. f ngiliılcr denizlere tamam ile 
htikim vaziyettedirler. Yolcu va -
nıırlarrna tnyyareler de refakat e
diyor. 

Ayni trenle gelen tn~llz aetare. 
ti ktılibterindcn M. Vltol, sefaret
te mUhlm bir vazl!eve tavfn olu • 
na.n maruf lngfllz lliml M, Devl-
l'On'un a.y sonunda buraya gelerek 
ine başlıyacağmı ıs3yleml§Ur. 

Bir çocuk kaynar 
su ile haşlandı 

Galatada Arapcamiinde Fütu • 
hat sokağında oturan İzzetin 4 
yaşmdaki çocuğu Cavid dun oda. 
da oynarken mangal üzerinde bu
lunan bir tencere kaynar su Qze
rine dökülmtl& ve ıavalh yavru 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanarak hastane. 
ye kaldırılmıştır. 

KüçU'< Sehir 
Haberleri 

* Adliye tebligat işleri ay batın. 
dan ilibaren poıtı idareleri tarı • 
rından )'apılııcııktır. Bunun tein 
posta idaresi mü,·cııi teşkUAtını 
genişletecektir. 

* Birinciteşrin ayı içinde seyrG,, 
sefer talimatnamesine aykın bıre • 
kel eden 590 kişi cezalandırılmış, 
133 lira maktu ccııı alınmı,tır. 

* lkinclteşrln ayı 'cinde şehri • 
mlzde 22 yangın, 8 kıı kaçırma, 2 
katil, 208 snrlıo;luk ve 35 )'&nkesi
cllik vak:ısı olmuştur. Hırsızlık n. 
kahırının ne kadar olduJu belli de
l;lldlr. 

* Kar:ıdeniıc giden Macar ban. 
dıralı Aun vapuru Servlburnunda 
kara)·a. oturmuştur. 

Yunus Nadi bugUnktl başmaka.· 
lesinde kont Çianonun haıict elya.
sete alt söylediği nutku mevzu
bahs ederek Balkan tesanUdU me. 
s cleslnJ konu~uyor. İtalya bugtı.n. 
1:0 halde Balkanlara bUyUk bir a
lakn göst ermektedir. Fakat bu a· 
Jfıkıı bu havali halkmm kara ~z
l erl için değildir. ÇUnkn ora.ya ge
!ecek bir istllA, artık ltalysnm 
m cnfaatlerlnl sadece baltalamakla 
Jı.:almryacıık, tehlikeye de sokacak
tır. Onun i c.tncllr ki kont Çiano son 
Jıutku ile ftnlyanm vıızfyetlnJ sa. 
rlh ve kat'i olanık bellrtmeğe mec
b ur knlnuştır. Bu IUbnrla bir Bat· 
kan birliği fikri bugUn uzaklaşmış 
tılsıı bile Balkanlılar arasındaki u
Jaktcfck mUnazaa mevzularını ber
taraf etmek lcinde yaşadığımız fe
aı z:ınuı.nlarm emrett.1''1 bir zanı.. 
rettir. 

8eledlye Jstanbul şehrinin 1 • dan bir dn:ı açılmıştır. Davanın 
mar plftnını tabetılrcrelc bedeli mu. sebebi broıOrün altında hastıQı 
kabilinde hnlka teuf edecektir. matbaanın isim ve adresi bulun • 
Böylece herkes fehlr plAnınn gört 1 maması n bunclıın Jkf nOshnnın 
mlllkQnQn nıiyetlnf anlıyabflecek_ miltldehımumll!Ae gönderilmeme • 
tir. sidir. 

Bu nrnda Şehir Tiyatrosu reJlsô -
ril için de onu yirmi &ene cv\'cl 
Yaı)o rolünde seyrelll#ini ,.e bir 
kere dnha görmediğini, bununla 
beraber bu rolün dilıer yabancı 
aktörler tarnfındnn da nncnk bu 
,cklldeki bir mu\•tıffııkıyellc temsil 
edllebllec~lnl s~ylcmlştlr. 

* Oni\'eraitedc nıünhnl profesör. 
tükler için Mnorlf Vekületinin bey • 
nelmilnl şöhreti haiz profesörleri• 
yaptığı temaslar henüı neticelen • 
memiş, yoloız felsefe kürsüsü itin 
Lıı Cıımbe ile anlaşnın yapılmıştın 

* Belediyece fakir halkın tcmiı. 
lenmcsi iı;in Bnlat ve l\ıısııupa7ada 
tesis edilen hnlk hamamları kAnu_ 
nusont ortıılnrına doğru açılacak • 
hr. 
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- Kimi sayıklıyordu: 
Sekip sesini yavaşlatarak: 
- Kızını, Zeynebi! 

mı, gibi oldu. Neşesi yerine geldi. 
Artık bütün konuşması hep kızına 
ait oldu. Bir sabah onun kapalı o
dasını açtırdı. Bekçinin kansını 
çağırtarak odayı silip $0pürttü. 
Bana birkaç demet çiçek getirme
mi söyledi. Derhal evin yanında. 
ki kıra çıktım. Onun gösterdi~ 
taraflardan kır çi~kleri topladım. 
Beraber v:ızolara koyduk. 

Zeynep derin bir hıçkmkla sor 
du: Cefada gene bir hıçkırık duyul· 

Ciu. Şekip sustu, doktor Şefkat - Ya annem?.. Annem beni 
dolgun bir sesle: hiç sormuyor mu? 

- Yaklaş Zeynep • dedi - Gel Doktor Şefkat ve Şekip sararak 
furaya otur yavrum. Beraber önlerine baktılar. 

dinliyelim.. Zeynep acı bir endişeyle inle· 
Zeynep sendeliyerek do~•torun dl: 

ı&terdi~i koltuğa ilişti. - .\nnem?! Oh zavallı annem' 
- Anlat Şekipl Yoksa öldü mi'? 
- Anlatıyorum efendim.. Vey. Doktor Şefkat ağır bir sesle; 

ııl usta bir ak~ a,tQ bana .. Zey· - Zav31lr Zeynep! Senin küçük 
nebi sık-* fıltifQıC'UID artık • de· kailin tını bir saadet duymıya-. 
dl, cak mı? 

- GordOn mO Zeynep? Hayat l Şekip ~nün ucunda safüman 
artık g<UQyor. bir damla ya~ı gô.t.ermek istemi· 

- Bu ltiraft.n aonra dllt açd - ye.rek p.ırm;ı~le ya\'llt~ ~ildi . 

Dokt'lr §imdi içli içli hıçkır3.n 1 Doktor imzaladıktan sonra tel· ı - Evet efendim .. Eğer roüsaa· 
Zeynebin ellerini tutmuş, alnın- grafı hafif bir sesle okudu: de ederseniz? 
dan öpUyordu: İstifanız kabul edilmemi~tir. - Gidiniz çocuklar! Hemen 

- Zeynep yavrum annenin aa- Vazifenizde devamınm rica ede- yola çıkınız .. Zcynebi sana yalnu 
sınr unut denıiyorum. Fakat ;eni rim. sana emanet edebilirim. 
gülGmsemeğe başlayan hayatı ar Vekil... Sekip titriy. ı sesile: 
tık sevme~e başla ... Ştkip 7,.eyne- - Teşeld~ür ederim itimadını· 
be babasından wyle.. Zeynep bunu işitince yerinden za - dedi · 
Şcldp dolgun !esile yawışç:a fırlıyarak doktor Şefkatin önilne 

basladı: koştu. Göz yaş!arile 1slanmı~ iri 
- Zeyncbin ihtiyar babası kr- siyah gözleri sanki bütün kederle

zmı yanında gönnek istiyor. Dün rinden )"Ikanmı~ gibi 5e\'İnçle ışıl. 
ak~ boynuma sarıldı. Bana kt- dıyordu: 

zıım getir, dedi. Ben de bu karan· - Oh! • dedi - Buradaki ağla· 
lıkta yola çıktım. Uç misli sarat· yanlara müjde vereyim .. Ç.Ok çok 
le geldim, sevindim. 

- Ne iyi oldu Şekip yann sa· Doktor Şefkat ylırgun bir ta· 
bah hep beraber lstanbula doğru vırla: 
yola çıkarız:. Değil mi Zeynep i· - Vekile derin bir hünnetim 
kimiz de hazırız. vardır .. Kendisine asla karşı ge-

Zeynep göıyaşlarile ıJanmış lemem. 
yüzünü kaldırarak: - Demek kalı}•oısunuz? 

- Yakarmm size 1 _ diye in· -- E\·et kalıyorum Zeynep! 
ledi - So:-ıra yavaşça tekrar gö:z: gez· 

Doktor Şefkat cevap \"erectkti. dirdiği telgraf tan başını ka!dıra.. 
Vakit kalmadı kapı 'ııruldu. Ha· rak genç şoförüne ba.!:tr: 
demelerden biri elinde bir telgra(· - Şekip Zel--nebi almağa ı.:e1· 
Ja !~eri girdi. dindi defli mi?? 

Doktor Şefkat derin bir !aml· 
miyetle yanyana duran iki gence 
bakarak: 

- Sizi biribirinize emanet edi
yorum ~ diye tekrarladı • İhtiyar 
baha}•ı çok bekletmeyiniz.t 

iki genç~ ruhlarına birer kanat 
•.akılmış gibi başlarını kaldırarak 
biribirine eski bir sevinç ve sam.1-
miyetle bakıştılar. 

Do~ctor Şefkat ayn~a l-alkar.ı.k 
iki elini iki mesut gence uzattı: 

- Haydi çocuklar. Babanız 
bekliyo:-.. Si·d biribirinize emanet 
ediyoruın. 

- Ağrr munis ve tatlı bir ses!e 
il~ve etti • bütfin bir hayat için ! 

- BiTTi -
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Yine ıshlahlar 
_ı

E SKl arabca rstılılhlar >:~ it 
bir zaman ''öz tUrM0 rd 

llmeler bulmak, tUrltço kt>k~rııı 
yeni kelimeler vileude ge 

5
u 

arzwıu vardı, Bu cereyan uıtın ııl 
medl: çUnkU yeni kelı.ıneıcr • 
ıılmadı, §eldllerl de beğenllnt 
tncclml§ 1.stanbullunun vo ed 
tııtnnbullu gibi olmağa nıc>'119 Türk mllnevv~rin ağzına, kU • . 0 
na o IAfızlar kaba, tuhaf gc~> 
du. Fakat o cereyanın yine b ~6 
bir tesiri oldu: bize, tUrkQe 1' 
Jerden yeni kelimeler yapnııı.lc) 
bil olduğunu hatırlattı: o cere 
dan dilimizde birkaç teıırne c 
kaldı. Ben, enhsen. o arzuds:ed 
buk vugcçllm.le olmasına b' 
edenlerdenim: devam etseydi 
yeni fmkAnlar bnheedecektl, 11 ıı 
mrza, kulağnnıza tuhaf gcteıı si> 
llmelere de alı~mak kablldl. f d 
bugtln keder etmenin bir fa>~ 
yoktur, o cereyan kapanın 
tekrnr bqlamaısına ştrndililt 
nedtrim lmkA.n yoktur. 

•() 

O ceryanm başka bir netıcesı 
du: eski ıstılahlan ısüpUrdU.c 
gün ne yapılırsa yapılsm, 0 el 
yandan evvelkt arabca kelltıl ti 
d~nUlemiyecektlr; belki Uç b'4 

nesi tekrar alınır, f"te o ~ 
Fakat bugün hemen hiç Jt 
"Ylne eskisi gibi arabcadaıı l'd 
me alalım, arabca köklerden~ 
rade edelim., diyemez: dlyec ~ 
tursa hayal içinde yUzd~.rtett 
umumi eereyanm aksi Ist.iJc_. 
rttmek btedlğlnl gösterıxıll o-11'"' 
B6yle insanlar yoktur de .~ 
rum, var; fakat açıkça söyll) 
yorlar veya g(llllnç oluyorlsf· 

"Öz tilrkçe" den sonra •. ,ed 
milletlerin yunancadon, ıatuı Jte 
aJdıklan kelimelere benı:er t1t1 
meler vileude geUnnek veY• 11 
nelmllel dediğimiz ıstılnhla~d 
IJnm tUrkçe olduğunu ııı~ 
koymak JaUyen cereyan ıt 
BugUn, bilhassa 11 ikince/ 
muhalifleri taraf'mdan, o cer 4 
bUcum ediliyor. Fransızla~:dcrtof 
çıkınca sıçanlar danscdcr' .ı'oe 
biz de bugiln sıçanlıırın c~ 
tutuimu3 gibi dansetttktcrf ıcs 
rllyoruz. Sıçanlar dalma b;ei 
ve kısa görüşlildUr. Allal ere 
Güne.' - Dll TeorlsJ'nin ne d, 
ye kadar doğnı old 
bilemem; fakat onun çok 
neticeleri olabilecekti: biç 0 ~eJ! 
blıim, Avrupa dlllerindeıtbe.JleıJ 
malıma gibi. blç bir ya ~ıs' 
duymadan istifa.de etmetnlı 
larmı ha.ıırltyordu. ouııet .. ,w 
'?eorlsl'nin bqka bir :roldııl' ~ 
mekle ber:ıber, tUrkçeye, ~~ 
Du BeUay'in Detense et ıu. '"'. 
do la lanı;ue fn.ncabe'!Jliı1 ,i '1" 
mzcaya ettiği h!zıneti etıııe 
bildi ol 

Bund&n eonra nasıl bir )' e)'i!.; 
ya yollar tutulaoaktır, bileJl18blll' 
fakat gunu emniyetle söY~ ,Jbl 
riz: bm kimselerin ıstedh;· l>"I' 
eskiye dönfilmlyecektir ;ı.rt {>' 
dUııUncell kimselerin san ~
bi bu iş çabucak hııllcdlleJıl 1,tıı'ce 
tfr. Istrlahlan yunanca ~u9e ~: 
köklerden alınama: kııbul tePte_,t 
le bunun lçln evveli ınek :ııJıl r. 
mlze yunaneanm ve Jatince 

111 
ıı~ 

mesl lbnndır ki bu da. be çŞ~· 
uzun mllnakaşalara yol ~ıd ~
hem de semeresini llylc bit' 
da veremiyecektir. !! 

tı1~'i 
NnrollDh~ 

d'-' Sıhhat Vekilinin I ~ 
nadaki tetkik e~ıııılf 

Adana, !1 - Sıhhat 'V'~ş gel' 
Bulfull Ala taş, diln Jı.d.Af 3~)-t. ~ 
mittir. Viliyetl, beled ~rı ec' 
mandnnhğt ı1yaret cttikt 0td11: 
yanlarında vall Faik OııtU~ tr" ~ 
ğu halde Adana ?ıeetane!i~~re'·i>, 
hom dlspanserliğinf. ~ fıı'!Jfll''t 
hıu;taneeinl, doğum C'~~er e!h~1 
lar hastanelerini vo ~te ef. 
ınOeuealerlnl go:llrekki~e 6lle<İ el 
bulumnuılardn-. Vtt t.k ,us 
tonra da ıehrln gariUoe 
k!Jtelerlnl resmfftlr• 
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Finlandiya 200 tayyare 
ile bombardıman edildi 

" . ., . ., 
-ondor 

• 
.,evır••• 
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Benin1 gibi ön1rü karada 
geçmiş bir adam, bir 
yelkenliye nasıl ikinci 

ıhı hı 

~I k. 

cJ rı 

k:ır ı 

'C'l 11-
hır saat sur _ 

. dünya efkarını 
l' rndcsadile bir 
kitap" neşrediyor 
' 21 - Almanya, harbin 
e nıesuliyeti hakkında 

a bir beyaz kitap ncş· 
ili uzun zamandanberi 
tkte olduğu halde Fran. 

b bir sarı kitap neşrede· 
Unu her tarafa gönder • 
'tile, dünya efkarı umu· 
~tenvir edecektir. 

1 kitabın mukaddemesi 
Uzerine verilen senler'' 
taşımaktadır. Mukaddc.· 
Sôzlerden üçü zikrcdil· 

,,.r Ve her üçü <le, Alman. 
"usturyaya girdiği gün, 
ak istiklaline ve mulki 
Ctinc hürmet edecegine 

hudünü ihtiva etmekte· 

1938 tarihinde Mare. 
llg, Bcrlinde yapılan bir ,, ..... 
... ınde Çekoslovakyanın 

adan hiç bir korkusu ol· 
lazım geldiğini. Çekoslo. ,. 
1 Mastny'ye söylcmış 
.•tısta namusu uzerine 
§tir. 

Y, elçiligc avdetle, key· 
ltürnetine bildirmiş, son. 
n süvarcsine tekrar ge· 
'ltosıovakyanın seferber -

1Yacağına dair kendisine 
"ermiştir. Gôring, bunun 1 
CvveJce söyledigi sôzu 
ış, yalnız kendi namına 

Ilı zamanda Führer na· 
~ söylediğini de ilave et. 

, ~rtesi gün Göring 
}ti davet ve teminatını 
'trniştir. Aynı gun Von 
' liitıerin kendisini, teş· 
~ 1925 tarihli Alman • Çe· 
~ hakem anlaşmasile 

lb itki ettigini Çekoslo· 
Uttıessiline beyan etmiş. 

' iizerine verilen bütün 
Cte v lo ragmen, Çekoslovak • 

lldra elçisi, İngiliz bari. 
ltı .. ~ b 'k' .. .. p . ..... u ı ı sozun, rag 

tarafından kendisine 

bi istemesini, hadiseye 
t r Şekil vermek arzusi • 
l1ttiştir. Bu tedbirin sebc· 

'1tercnin, Çekoslovakya 

"erilen teminatı kay. 
,~c~e Berline bir nota 

,, tsıne imkan vermekti. 

he Ncurath tarafından va· 
tyanat, bu suretle, nt:ş. 
ttıüsaadesile yine ken· 

atından teyit edildi. 

• ~rYanm işgali ferdasın. 
•eı-· l\ll Çemberlayn, Alman· 

iki Rus fırkası bozuldu; Ruslar 
20,000 kişi zayiat verdiler 

30 kamyonluk bir Sovyet iaşe 
kolunun ele geçf ği bildiriliyor 
llrl-.iııld. 21 - HaYa kumandan. 

lığı tC'bliği: 

Harbin başlangıcındnnheri. her 
iki taraf tan arelC'rinin en bil,; ilk 
faali,; et gösterdıkleıi gün dündür. 
Biıtün gün hava muharebC'lcri ol
muştur. 

Kareli bC'rznhında, ta) yarelcri
miz 14 Sovyet tan nresini düşür
müşlerdir. Bunlnnn ekserisi bom • 

üzerinde ııçnn 

200 dür. Düş -
man tayyarclC'ri Hclsinki civarın
dd Abo ve Sortevalayı, llanrroyu 
ve Finlandiya sıra adalarını bom
bardıman etmişlerdir. 

Ruslarm zayiatı 

l'arls, 21 - Ha\ac; ajansının 

Oslo'dan haber aldığına göre, 
Sanisalmi bölgesinde Finlandiya 
ordusu iki Rus fırkasını bil,; ük he· 
zimete uğratmıştır. 

Sovyetler 20 bin kişi kaybet -
mi. lerdir. Fin tayyareleri L<.'nin. 
grnd üzerinde istikşaf uçuşları 

yapmış ve uçuşlarında zerre ka -
dar mukavemetle kar§ılaşmamrşlar 
dır. 

17 tayyare arasında 
bir bava harbi 
1..ondra, 21 - Rö~ terin Finlan

di~ a ordusu nezdinde ki hususi mu
habiri gözü ile gördüğü bir hadi· 
seyi şö) le anlatmaktadır: 

Kareli berzahında, G l<'inliindiya 
tayyaresi 3 veya 4 U bombardı
man tayyaresi olmak Uzerc 11 

Sovyet tayyaresile 30 dakika ç:ır_ 

pışmıştır. 

Finlandiyalılar hiçbir zarara uğ
ramaksızın Sovyet tayynrelnrini 
uzaklaştırmağa muvaffak olmuş
lardır. 

fmbr de Leni::ısra :1 
yollarını bom 1m' adı 
Q.,Jo, 21 (A. A.) - Röytcr a

jansı bildiriyor: 
Finlandiyalılar, Sovyct r.skerle· 

rinin kaçırarak Finlandiyalılara 

teslim ettikleri 7 So\'yet tayyare
sini kullanarak bugün Leningrad 
ve Murmansk deniz yolunu bom
bardıman etmişlerdir. 

Bır Sovyet ia7e kolu 
esir oldu 

llı•lslnkl. 21 (A. A.) - Finliin
diyanın şimalindeki Salla'da pazar 
gUnUndenberi cereyan eden mu -
harebeler, So\•yet kıtalanna insan 
ve malzeme itibarile mühim zayi
ata mal olmuştur. 

Ruosi Suomi gazetesinin cephe • 
dl'ki muhabiri en az otuz büyük 
kamyondan müteşekkil bir So\•yet 
iaşe kolunun Finlandiya kıtaatı -
nın eline düştü~ünü gözlerilc gör_ 
mÜ!=ı olduğunu bildirmektedir. 

"feşrinievv~ı ihti ali,, 
zırhlısı yaralandı mı ? 
Uf'm, 21 (.\. A.) - Baslcrnah-

risten gazetesinin muhabiri, tl"ş -
rinie\ ve! ihtilali adındaki Sovyct 
zırhlısının 1''inlfındiya sahil batar
) alarile cPreyan eden bir muha • 
rcbe neticesinde romorkörle Kron
ştada SC\'kinc mecburiyet hasıl 

olduğunu bildirmektedir. 

Zigfrid hattı 
temdit .ediliyor 
Almanlar müstahkem hattı Ren 

boyunca uzafmağa karar verdiler 
Londra. 21 ( \. ı\.) - Röytcr ajansının gayet i)i bir yerden 

oğrendiğine gore Alman,; n, Zigfrid hattını şarka doğru ve şimdiki hat
tın nihayetinden Ren nehri bo,; unca uzatmak için icab eden ameliyata 
başlanmıştır. 

Çin Japon harbi 
Çinliler bir Japon 
fırkasını çevirdi 

Çımki11g, 21 ( A.A.) - D. N. 
B. Çinlilerin bir tebliğine gôre, 
Çin kıtaları Maningin doğu şima. 
lindc bir Japon fırka<;ını çe' ir _ 
rne;e rnU\ affak ol mu .!ardır. i\lu • 
harcbc dc\•am etmektc:lir. 

Belçika münakalat 
n~zırı istifa etti 

IJritksel, 21 (.4.A.) - D. X. B. 
bildiriyor: &lçika münakalfıt na • 

zırı :\Iark, j-.;tifa etmiştir. 

Bitler 
60 ıncı yı:ı münase 

betile Stalini 
tebri ~ etti 

/Jcrlin. 21 - Bitler. bugün Sta. 
line, aşa"'ıdaki telgrafı gôndem11ş
tir: 

Doğumunuzun altmışıncı ~ ı1 -
donumü müna ebctile en amimi 
tebriklerimin kabulünü rica ede . 
rim. 

l~u \'esileden isti iade e·lerek 

ya tarafından alınan teahhütleri. <;ahsi aadetiniz \'e Almanya ile 
avam kamarasında. işte bundan dostluk müna<;cbctlerinde bulunan 
dolayı resmen ilan etmişti. Altı ~o\ yeller Birliği milletlerinin me. 
ay sonra Almanya, Südetlcrin !;Ut istikbali hu-usun1a en iyi di • 
kendisine terkini istemiş ve aksi lcklerimi arz eylerim. 

takdirde askeri işgal tehdidinde 
bulunmuştu. Ve Hitler, bunun, Teşekkür 
Avrupada yapacağı son arazi ta. Vahamet kesbctmckte olan 
lehi olduğunu, Berlindeki Spor hastalığımı teşhis ile yaptıkta. 
sarayında resmen beyan etmişti. rı acele ameliyatla ha vatımı 
Hadisat, namus üzerine verilen kurtaran Cerrahpaşa ha~tanesi 
bu sözlere ne dereceye kadar iti- baş a~i~tan! !)r. operat~r Ziver 

b d.1 · ı· ıa· . . .. Meı;;tc;ı ılc Saıt Tokdemırc alc • 
ar e ı mesı azımge ıgını gos. nen teşekürü bir borç bilirim. 

tC'rmiştir. J Enver Olcay 

r-·-·--·-·---------··--·-··, · --· ...... • · · k a ,1 tan o 1abi1 i r Ci i 1 
! M~arı'f Vek'lll. l ı;aııa donmu~tu. Bırdenbire o-l '4 ij na bakmakta olduJumun farkımı 

ı M a 1 a ty ada ! , ardıı:~·ll~h sizi mül,cmmel raı at. 
i ı mıs. dedıın. 

; i - Öyle mi? dedi, ek. erira ben 
ı Malatyalılar Milli l de öyle dt.i5t.inclüm \'C :sebebıni a. 

Şef' e hürmetlerinin ~ ı"'3ştırdım. 
ıblağını vekilden r:~a l - (;aye! .. diye söze ba~la,hm 

ettiler !· - Hizmet. diye düzelterek la • 

Malatyl'I, 21 - Ş.hrimizde bu· 
lunan maarif vekili Hasan Ali 
Yücel şerefine belediye tarafın • 

dan verilen ziyafette belediye 
reısı maarif vekilimize "Hoş 

geldiniz" demiş ve Malatyanın 

kültür sahasında rr.azhar olduğu 
terakki ve inkişafı tebarüz etti. 

rerek Malatya halkının Milli Şe· 
fe olan ebedi bağlılık ve hürmet. 
!erinin iblağını rica etmiştir. 

Maarif Vekili verdiği cevapta, 
okuyarak ve okutarak hizmetle· 
rin·de bulunduğu maarif işlerine 

vekil olarak da hizmet etmekten 
zevk duyduğunu söylemiş ve 
gönlünde bütün memleket parça· 
ları için taşıdığı sevgi ve muhab. 
betin Malatya için de aynr oldu. 

ğunu ve bu arada emri altında 

çalışmaktan daima şeref duyduğu 
milli Şefe alakası noktai naza· 
rından Malatyaya karşı hususi 
lıir sevgi taşıdığını söylemiş ve 
Malatyanın maarif yolundaki ih. 
tiyaçlarımn elinde mevcut imkan. 
ların en genişlerile tatmine çalı

şacağını ve Malatya halkının 

Milli Şefe bağlılık ve hürmet 
hislerini mukaddes bir emanet 
olarak arzedeceğini bildirmiştir. 

Ziyafette Malatyamn tarihi 
üzerinde konuşmalar yapılmış ve 
maarif vekili Türk Tarihi tezi 
hakkında kıymetli izahatta bulun 

muştur. 

Maarif Vekili dün sabah lisede 
derslere· girerek tedrisatı takip 
ve talebe ile dersler ve serbest 
mevzular üzerinde konuşmalar 
yapmışlardır. Vekil, müteakiben 
ilk okullarla trahom mektebini, 
bez ve tütün fabrikalarını ziyaret 

etmiştir. 

Maairf Vekilimiz trahomlu 
talebeye ait mekteple bilhassa 
meşgul olarak trahom mücadele. 
sinde elde edilen neticelerden do· 
layı memnuniyetlerini izhar bu • 

yurmuşlardır. 

Almanyanın idhalat 
ve ihracatı azaldı 

Berlln. 21 (A. A.) _ Devlet 

istatistik bürosunun verdiği ra. 
kanılara göre, Almanyanın ağus

tos ve eylfıl aylarında bitaraf Av
rupa memleketlerinden ithalatı 

yiizde 30,6, bu memleketlere olan 
ihracatı yüzde 31.7 nispetinde a -
zalmıştır. 

Sıhhat Vekili 
Adanadan 

Mersine geçti 
Vekil her iki şehirde 

sıhhi tetkiklerde 
bulundu 

Mersin. 21 - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Hulusi Alalaş, bu 
gUn 11,45 de şehrimize varmıştır. 

Yenicede vali ve sıhhat müdUrU 
tarafından karşılanan vekil, hilku· 
met konağında bir müddet istira
hatten sonra yanlarında vali ve 
sıhhiye mildürU olduğu halde be. 
lediyeyi, C. H. Partisini, halkevini, 
askeri alay gamizonıınu ve mem
leket hastanesini ziyaret ve tet • 
kikatta bulunmuştur. 

Akşam şereflerine verilen ziya
fette bulunan vekil, gece)i husu· 
si vagonundıı. geçirmi§tir. 

) k.ırdımı kc ti. Bu \'Ücut ı~e yara· 
mak için yaradılmı~. Bu adaleler 
benimle hayat ara.::ına ~İren di • 
ğer hayatları tutmak, koparmak 
malnetmek için bana \erilmiş. 

Otcki hayatları, benim~d ~ibi a -
daleleri olan di~er \'arlıkları dü • 
ştinmüyor mu::.un? Onlar benimle 
hayat ara<:.ına ı::irdikleri \•akıl 

yırtmak, koparmak, mah,·etmek 
i\in yaralılmı~ olan o adalelerde?' 
ben daha fazla yırtıyor, daha 
fazla koparıyor, daha fazla man . 
\'ediyorum. Bu keyfiyeti ""'·1ye" 
değil ''hizmet" izah eder. 

- Bu izahınız hiç güzel değıl . 

diye itiraz ettim. Güldü. 
- Yani hayat giizel d~il de -

mek i tiyor ... un. dedi. Halbuki az 
e\'\ el mükemmel yaratıldıi!ımı 

sbylemiştin. Şunu görüyor mu -
sun? 

\'ücudunu toplayarak ayakları. 
nm parmaklarile yere sım ... ıkı bas. 
tı. Deri inin altında yer yer ada -
leler harekete gelmişti. Kalçaları· 
nm etrafından ba~lıyarak, sırtın • 
dan ta omuzlarına, oradan gü~ • 
<:.üne kadar her tarafında ufak u. 
fak kımıldayışlar olmuş, pürüz -
~üz, muntazam çıkıntılar halinde 
adalecikler ortaya çıkmıştı. Kol • 
tuklarının altında fırlayan adale • 

kr kollarını kabartmı-:;tı. Elleri -
nin a abı gerilmi~. parmakları, 

yırtıcı hayvanların pençeleri gibi 

içeri doğru kınılmağa başlamış -
tı; hatta gözlerinin bile mana 1 

deği~miş, onlara bir teyakkuz, 
ölçme iradesi ~elmeğe ba~lamış. 

iki vapur 
daha battı 
· Alman bandırası 
taşıyan birindeki 900 

Alman boğuldu 
Kopenhag, 21 - Letonya Al. 

manlarınr, Almanyaya nakletmek 
te olan Alman bandıralı Gmeiıe· 
mau vapurunun 2 kanunevvclde 

için<lekilerlc birlikte batt1ğı an. 
laşı lmıştır, 

İçinde ezcümle iş cephesi aza· 

sından 900 kişi bulunan bu vapu. 
run bir mayna çarptığı bildiri!. 
mektedir . 

Berlin, 21 - 1sveçin Abolbratt 
vapuru mayne çarparak batmış
tır. Vapur 1818 tonluktur. mü • 
rcttebatı bir Lctonya vapuru ta· 
rafından kurtarılmıştır. 5 kişi 

kayıptır. 

Estonya vapurunu batıran 
hır Alman tayyaresi imiş 
Oılo, 21 - Koparvik'den bil. 

diriliyor: 
İsveç bandıralı Rotaland va· 

punı, Eıtonyanın Uko vapuruna 
men-sup mürettebatla birlikte bu. 
raya gelmiştir. Uko'nun kaptanı 
vapurun §İmal denizinde Norveç 
sahillerinden 80 mil mesafede bir 
Alman tayyaresi tarafından batı
rıldığını bildirmi~tiir. 

Tayyare, beş bomba atmış ve 
tahlisiye sandallarına atlamakta 

olan mürettebat llzerine mitral. 
yöz ateşi açmıstır. Bu suretle ya· 

ralanan bir kişi Koparvik hasta. 
hanesine nakledilmiştiir. 

mucadcle ate~ılc alc\ len 11işlerdi.. 

Bırderıbırc 'u1.udunu ge,~ctc • 
ek: 

- l\IU\a?enc, dedi. Yere sım .' 
ıkı yapışan ayaklar, üzcrınde 
aglam duı abılen bacaklar. Kol _ 

.aı ım \ e ellerimle, d ı :;.ım \IC tırna· 

~ımla i"e olıncden oldlirmeğt ça. 
11~1) urum. Ga~ c mı? Bu 'licut ıçın 
.rn muııasip ad ''hizmet" olur. 

r>.tunaka a Nm~dim. lptidat 

mucaclele arlamınm meKanizma ı. 
nı gClrmuştum \e sankı bıi~ük bir 
harp gcrıi inin, yahı..t da bir 

trarı atlantiğirı makine daıresini 

örmüş kadar mutehassL olmuş -
tum. 

Ba5 ka ... arada cereyan eden o 
miıthı~ 1o\ iı,ten sonra onun ya. 
ralarınm sathiJijine şaştım. lfti. 
harla soyliyebilırim ki onları bu • 

yuk bir maharetle sardım. Birkaç 
mühimce yaranın i ti~na~ıle dığer 
leri :ıcp ulak tefek sıyrıklar \ c 
yırtıklardı. Oenize dü~me::lcn ev • 
,·el yediği darbe ba~ında koca • 
man bir /arık meydana getirmiş. 
ti. Onun dıre1•tifilc hareket ederek 
bu yara} ı temizledim \e yaranın 
kenarlarındaki c:a;ları traş ederek 
ıki deri} i biribirine diktim. Baldı

rında da fena bir yara 'ardı. A
deta kocaman bir bu'clog köpeği 
tarafından ı ırılmış gibiydi. An • 
(attığına ,.·irc gt.micilerden biri o. 
raya dişlerini gömmüş ,.e ka,ga .. 

nm sonuna : ıdar bırakmamış. 

İşim bittiği zaman Kurd Lar. 
sen: 

- Hump. dedi. Demin de cüy. 
ediğim gibi sen adaIT'akıllı işe ya. 
rıyorsun. Biliyorsun ki. yine ikin
ci kaptanc::ız kaldık. Şimden sonra 

\'3rdiya bckliyecek, ayda ) etmiş 
beş dolar avlık alacak \'e gemide 
herke tarafından Mi ter Van 
\'eyden diye çağırılacaksın. 

Dona kalmıc::tım. 

- Fakat na ıl olur? ben scy • 
rü efcrden, denizcilikten ne anla .. 
ıım? 

Bunları bilmene hiç ihtiyaç 
yok . 

İyi ama benim yüksek yer. 
lerdc gözüm yok, dedim. Şimdiki 
mütevazı vaziyetimcie bile hayatı
mı tehlikelerle mahmul buluyo • 
rum. Sonra hiç tecrübem yok. Her 
şeyde muta\a ıt olmanın kendi. 
ne gdre iyi tarafları var. 

Sanki her ~y hallolmuş gibi 
gulumsedi. 

Ona rne~ (lan okurca~ma hay • 
kırdım: 

- Bu cehoorıcm gemisinde i • 
kinci kaptan olmak i temiyoruml 

Birdenbire yüzü sertleşmiş, göz 
lcrine merhametsiz bir parıltı gel. 

mi;:ti. Kamarasının kapısına doğ. 
ru yuriıycrek: 

'"'C' ,,·rol un :Mi~· 

Van Vcyden, dedi. ~ 
Zayıf bir sesle cc,•ap verdim: 
- Geceniz hayro!sun Mister 

Lar en. 

KISIM xvı 

İkinci kaptanlık mevkiinin bu. 
la~ık yıkamaktan kurtulmak is • 
tisna edılirse bu gemide bana da
ha me ut günkr \aadettiğini söy. 
liyemem. ikinci kaptanın yapma. 
.ı lazım"elcn en basit i~lerin bile 
cahiliydim. Gemiciler bana acı • 
mamış olsalardı muhakkak halim 
çok fena olurdu. Karışık birtakım 

ıplerden, ~eminin armasından, 
yelkenlerinin tanzim edilişinden 

bir şey anlamıyordum; !ikin tay
falar bana bütün bu tefcrrüatı öğ. 
retmek için her ellerinden geleni 
yapıyorlardı. Bilhac;c:a Luiz bu 
hususta ıayet iyi bir hocaydl. 
\" elha<.ıl r!aiyetirndekilerden hiç 

bir ~ikayct:m yoktu. 
.(Dev.mı var) 



Harp Amerika sularına yaklaşıyor 
Vaşington, 22 (A. A.) - Amerika efkarı umum.iyesi, Montevideo 

deniz muharebesinden, Colombus'un kendi kendisini batırmasından ve 
Arauca adındaki Alman kargosunun takib edilmesindenberi harbin A
merikan sahillerine yaklnşmakta olduğu \'e Panama konferansının ka
bul etmiş olduğu 300 millik bitaraf mmtaka mesell'sinin şimdi milli 
işlerin ilk pllnma geçmiş bulunduğu mUtaleasındadır. 

Panama beyannamesinin esas hedefi, harbi ve muhasemat hare
ketini Amerika. kıtasmdan uzaklagtırmaktt. 

Son hadiseler, yalnız Panama mmtakasında değil, ayni zamanda 
Uruguay'm karasularmdı:ı cereyan etmiştir. 

Holanda üzerinde üç tayyare 
Amstcrdam, 22 (A. A.) - Tabiiyetleri meçhul Uç tay)•are, .lJL 

recht Uzerinde uçmuşsalar da Hollandalılarm tayyare .dafü torılarının 
ateşi karşısında uzaklaşmağa mecbur olmuşlardır. 

Bir İtalyan vapuru battı 
Amsterdam, 22 (A. A.) - 3.700 ton hacmindeki ve Comita'> a

dındaki İtalyan vapurunun Şimal denizinde bir mayna çarparak bat· 
nuş olduğu haber verilmektedir. 

Esnaf hastanesi 
Belediye, Esnaf Cemiyetleri ta. 

rafından açılan hastanenin pazar 
günleri açık kalabilmesi için ruh. 
~tiye alınmasına lüzum gfüter _ 
miştir. 

Esnaf Cemiyetleri bunun tama. 
mile bir hayır teşekkülü olduğunu 
kazançla alakası bulunmadığını 
ileri sürerek ruhsatiye istenilm~ • 
sine itiraz etmişlerdir. 

Belediye, itirazları dinlemedi • 
ğinden mesele Devlet SQrasında 

t.etkik edilecektir. 
Diğer taraftan Esnaf hastanesi

ne daha 60 yataklı bir pavyon i ~ 

l!vesi maksadile 50.000 liralık te. 
herrii yapılmasına vilayetçe izin 
verilmi~tir. 

Yakında faaliyete geçilecektir. 
Teberrüü toplamak üzere birer 

liralık 50.000 makbuz bastırılacak 
bunlar teberrü miktarına göre 
sarf edilecektir .. 

Piyanko ~eklinde para toplan -
ması, masrah mucip olaca~dan 
muvafık görü1memiştir. 

Yeni bina yapılınca, şimdiki 

hastane poliklinik şeklini alacak -
tır. Esnaf Cemiyetleri yeni sene 
bütçesi, 939 bütçesinden 6000 lira 

Tanınmış bir Yunan 
artisti şehrimizde 

• 

fazlasile 115.000 lira olarak hazır. 
lanmıştır. 

Bugün oda idare heyetinde kati 
~ini alacaktır. 

940 da cemiy ·~erin, yardım 

tahsisatı yü-de 2 kadar arttmla • 
rak umumi yekunun yüzde 33 üne 
çıkarılacaktır. 

Yüzde 3 de fevkalade masrafla
ra veya varidat no!-.sanım karşıla. 
mıya ayrılacaktır. 

Esnaf Cemiyetlerine kaydedi • 
!enlerin mikdan 53.000 ki'şiyi bul
muştur. Bunun otuz bini muaye . 
neye tabi esnaftır. Halbuki en az 
daha 20.000 muayene kaçağı ol • 
duğu ve belediye teşkilatının ihti
yaca kafi olmama5t yüzünden 
bunların takip edilemediği süy 
lenmektedir. 

Von Spee kuman
danının cenaze 

• • 
merası mı 

(Bat tarafı 1 incide) 
başm Gracia bir nutuk söylemiş -
tir. 

Kumandanın bir sözü 
Londra, 21 - Buenos.Aires

den bildirildiğine göre, kumandan 
Langsdorf bir mektup bıra!<mrş 

ve bu mektupta, geminin akıbe ~ 
tine kendisi de i~tirake daha ilk 
anda karar verdiğini, fakat tay -
fanın hayatını emniyet altma ko _ 
yuncaya kadar bu karan tehir et. 
tiğini yazmıştır. Mektup Monte -
videodaki Alman elçisine hitaben 
yazılmıştır. 

Graf Von Sp "' •arahndan ba • 
tırıl::ın İngiliz gemilerinden biri • 
nin kumandam yüzbaşı Dove, im
mandan Langsdorfun, ge:ni~ini 

l\lontevideocia, dışarı çıkarnura. 
cağını, çıkardığı takdirde geminin 
tahrip edileceği muhakkak oldu • 
~runu, La Plata muharel:>esin1en 
sonra kendisine söylemis olduğu -
nu ifade ctmi;f . 

Yunanlstanın tanmmış gen<.: ka. 
dm artistlerinden Pulo N'ikolaidi Langsdorf demiştir ki: "Ne ge. 
5ehrimlze gelmiştır. mimi, ne de mürettebatımı bey-

Mısır ve Balkanlarda bir tume hude yere feda ctmi yeceğim. l\Iu
yapan matmazel Pulo bllyUk bir • harip o!mıyan bir tek lngilizin Ö-
rnuvafCakıyet kazanmıştır. Genç l .. . . 
Mnatklr bilhassa gUzel ııesile ~~u~~en bıle vıcdanen mesut de-
şöhret bulmuştur. gılım. 

---· YÜKSEKKALDIRIM 
. . .. ~ .... _ .... ~ .. 

Sancak Sinemasında 

9 No. lu CASUS 
26 kısım tekmili birden 

Duhuliye 10, h1lkon 15 kuru& 

•REŞAT NURi GüNTEKiN'in~ 

T 1\ŞPARÇASI 
~ede çok beğenilen bu eser sinemada bir ka t daha 

canlandmlmı,tır. 

Pek yakında . . .. Sinemasında 

ihtikara kat'i darbe Fı rtına 
(Baş tarafı 1 incide> 

rici ve dahili ticaret sistemlerinde 
csaslI değişiklikler olacağL söylen
mektedir. 

iTHALAT BlRUKLERt 
Bu arada duyduğumuza göre, 

ihracat birliklerinden sonra itba _ 
lat birlikleri de kurulması düşil · 
nillmektedir. Böylelikle memlekete 
ithal edilecek ~!}ya toptan alına -
cağı için daha ucuza mal olacak 
ve bugün çok pııhıılıya aldığı 

birçok ecnebi maddeleri halk daha 
aşağıya alabilecektir. İthalatçılar 

smıflara ayrılacaklar ve ayrı ayrı 
birlikler kuracakla.dır. Bütün it
halatçılar bu birliklere aza ola -
caklardır. Birlik her tiiccarm va
ziyetine, sermayesine göre kendi
sine mal temin edecektir. Birlik
ler hariçten getirecekleri mallar -
dan kar alacak değillerdir. Bun -
ları sermayesine tilccarlara dağı_ 
tacaklardır. Maksat ithalıi.t eşya • 
smı memlekf'tte ucuzlatmaktır. 

Ayni zamanda hükumetin göstc -
receği kolaylık ve yapacağı yar -
dnnlardan da her tüccar müsa\i 
surette istifade edebilecektir. Hal
buki 'jimdi bazı tüccarların bu ko
laylık ve yardımlardan diğ1>rle _ 
rinden daha fazla istifade etmek· 
te oldukları görülmektedir. 

Bu mühim teşkil!t ticareti teş -
kilatlandrrrna kanunu meclisten 
çıktıktan sonra yapılacaktır. İlk 

olarak da ihracat birlikleri kuru
lacaktır. Esasen bugün tiftik, ya

pağı, pamuk, incir ve üzi.im birlik
leri kurularak bu yolda ilk adım 

atılmıştır. 

Birlikler kolayca kontrol edilebL 
leceğinden idhalat ~yam üzerinde· 
ki ihtikarın kati surette önüne ge
çilmiı: olacaktır. 

DONKO T ETKiK VE 
KARARLAR 

Ticaret Vekili Nazmi To~u. 
oğlu dün de öğled~n sonra mm· 
taka ticaret mil<lürlüğü salonun. 
da çay ve çuval tacirlerile bir 
konuşma yapmıştır. 

Evvela çaycdarla görüşen ve. 
kil, bir ay içinde çay fiyatının 

230 kuruştan 600 kuruşa yüksel· 
mesini mazur gösterecek sebebi 
sormuş, çay tüccarlan çay stok. 
larının azaldığını, bankaların k. 
krediyi kesdiklerini ve Avrupada 
da çay fiyatlarının yükselmiş ol
duğunu ileri sürerek akrc -
ditif teminine ihtiyaçları olduğu. 
nu, bu yapılırsa mal getirebile
ceklerini söylemişlerdir. 

Vekil çay tüccarlarına şu ce • 
vabı vermiştir: 

''- Bugün enterşanjabl taka.; 
getirmek icab ederse % 14 bir 
kazancımı: vardır. Ba.n:!<aların % 
2 d~n fazla takas primi almasına 
imkan yoktur. Birdenbire fiyat • 
lan bu kadar yükseltirseniz sL~e 
döviz verilse de ayni vaziyetle 
karşılaşılacak, demektir. 
Şunu da nazarı itibara almak 

icab eder ki, bugün bire ihtiyae 
varken iki almağa çalışırsak, ale. 
iade zamanlardan daha fazla mal 
getirmiş olacağız. Her ihtiyacı
mız olan maddenin stokunu iki 
veya üç misline çıkaramayız. 

Münhasıran iktısadi kanunlar da. 
bilinde hareket etmek mecburiye. 
tin·deyiz. Kiminle temas etsek 
malı yığmak meselesini ileri sil • 
rüyorlar. Fakat hiikumetin yapa. 
cağı müteaddit i§lcr vardır. Dö. 
viz müskilatı bugün çıkmış bir 
şey değildir. 

Memleket içerisinde bir spekü· 
lasyon hareketi başlamıştır ve 
bugünkü fiat tereffüünü mazur 
gösterecek bir sebeb de yoktur. 

Çay tüccarlan ellerindeki ma. 
lın fiyatlarını yükseltmişlerdir. 

Bu iişin akreditifle clacağına na
zaran, akreditifi kendimiz açar, 
çayı tedarik ederiz, tüccarlar da 
gelirler, Ziraat Bankasından a· 
lırla r. Bu iş % 5 masraflı da olsa 
ehemmiyeti yoktur." 

PARAMIZ SA(iLN'tDIR VE 
SUiKASTA TAHAl'.',~AOLOM 

YOKTUR 
Çay tüccarları, akreditif açılır. 

sa çayı kendilerinin de ucuza te. 
rnin edebileceklerini söylemişler
dir. Bunun üzerine Vekil. tüccar. 
]ardan teminat istirrek şunları 
söylemiştir: 

"- İstikbal ıçin emniyet cı). 

tmda olmam lazımdır, çünkü 
ben ticaret aleminin iş sahasrm 
daraltmıyorum: bilaki genişlct

meğc calısıyorum. Ben kolaylık 
gösterirken ticaret aleminin sui. 
kast yapmasına tahammül ede. 
mem. 

Türk parası dünyanın her pa· 
rasın~an sağlamdır. Biz paramızı 
hakiki kıymetine doğru götiırü. 

yoruz. Altın bugün paranın miya. 
n değildir. Bugiınkii para kıyme
ti de artıyor, demektir. 

Çay ithalatçıları, aralarında bir 
limited şirketi yapmalıdır. Akre. 
di!if işini yapabilmek için karsı
ıruzda hitap edecek bir müeı;sese 
görelim. Limitet şirketi kurmak 
için temasa geçin. Piyasayı der
hal normal bir hale getirmeni7 ıa. 
zrmdrr. Bu takdirde çay için her 
ay 15 bin liralık nkreditif vere· 
bilirim." 

Çaycılar limitet şirket teşkili 

hakkındaki teklifi kabul ederek 
bugünden itibaren faaliyete geçe
ceklerini bildirmişlerdir. Bu va. 
ziyet karşısında çay fiyatlarının 
bugünden itibaren düşmeğe baş. 
laması muhakkak görülmektedir. 

ÇUVALI HOKOMET 
GET iRTECEK 

Vekil bundan sonra suvakrla
nn izahatını dinlemiştir. 

Çuvalcılar, fiyatların yüksel· 
mesindeki sebebin kredinin kesil. 
mesi ve resmi dairelerin her za • 
manki ihtiyaçlanndan fazla çuval 
almaları olduğunu söylemişlerdir. 

Vekil, jşin son zamanlarda ar. 
zcttiği miizmin şeklinden bahsede 
rek: 
"- Çuvalcılar, hi~bir kelime 

ile ifade edilemiyecck şekilde 

hareket ettiler. Bu vaziyet kar. 
şısında hiçbir şey yapamayız. Çu. 
val fiyattan Toprak Ofüile Milli 
Müdafaa Vekaletinin mubayaatı 

başladığı zama."l yükselmiştir. Çu· 
val için Hindistandan akrcditıfi 
kendimiz açacağız ve bu işi kendi 
elimizle yapacağız." Demiştir. 

Hindistandan telgrafla çuv::ıl 

fiyatlan sorulacak, gelecek ceva. 
ha göre temaslara geçilecektir . 

GUMROKLERDEKI MENSU_ 
CAT EŞYASI iDHAL 

EDiLiYOR 
Piyasamızda pamuklu nıen-su· 

catta görülen buhranı izale etmek 
maksadilc alman tedbirler cümle. 
sinden olmak üzere yeni bir ka. 
rarname neşredilmiştir. 

Bu kararla şimdiye kadar güm
rüklerimize gelmiş olup selleviyi 
ihtiva ettiğinden çıkarılrr.amış o. 
lan iki milyon liralrk mensucat 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Gümrüklerde kalmış olan her 
türlü ecnebi menşeli malların bir 
haftaya kadar tamamen ithali im. 
kanı ca hasıl olacaktır. Bunlar 
arasında piyasanın muhtaç olduğu 
cam, boya, ecza ve mcvaddı kinr 
yeviye gibi maddeler de vardır. 

Bu vaziyette manifatura ve pa. 
muklu men-sucat fiyatları eht'm. 
miyetli gurette düşecek ve normal 
halini alacaktır. 

E ir çek komi lesi 
kuruldu 

(Battarafı 1 incide) 1 motör ve kayıklar te 
tafa adında iki balıkçı dalgalar vaziyettedirler. Balıkçıla 
ara51nda kaybolmuş vo bulunama- diklerine göre, dün gece 
mrnlardrr. senelerden•beri görUlt11 

Tophane açıklarında demirli 1 • şiddette olmuştur. 
talynn bandıralı Ferra Mnria 'a - Fırtına şehirde de 
puru demir taramış, açıkta tekrar bat yapmış, birçok binal 
clenılr atmak if'lterken geminin mitleri uçmuş, caınları 
kaptanı f<'alenki'nin ~ağ ayağı zin. Taksim Abidesinin ett 
cir arasına qrkışarak kopma dere- sarruf haftası ınUnase 

ccginde ezilmiştir. Kaptan sıhhi pılan barakalar yıkılıtUf 
imdad otomobilllo İtalyan hasta· dan lnşka Büyükdered 
nesine kaldırılmıştır. Vapur Top - yanındaki "İsplandit pa 
hane öntinde demir atmağn mu- otelin rıhtımı çökrnÜ~· 
\'affak olmuştur. taracasr yıkılmıştır. fı 

Sirkeci rıhtımında bağlı bulunan telif yerlerde telgraf "IC 

İtalyan bandıralı Balina isimlı ba- tellerini de tahrip etrni}. 
lıkçı gemisi de frrtrnsı. sırasında Ankara İzmir gibi deıl1 

tehlikeli bir vaziyete düşmüş, bu /'. vrupa ile telgraf ve t~ 
eı.ına<ia çıpa zincirini bağhyan kap- ·ırnı~ haberesi kısmen kesı 
lan Atica Kirmoca yere yuvarlana· 
rak ayağı klrılmıştır. 

Yine aynı yerde bulunan Yunan 
bandıralı Catalos gemisi de ya· 
nmdaki diğer bir geminin üzerine 
düşrr.üş, kapt:::nı Kostantin oğlu 

Dimistoni'nin ayakları iki gemı 

arasına sıkışarak eziln:iştir. 

HARARET SIFl~ ~ 
KAR DEVAM J::D 

Yeşilkoy meteoroloji 
nundan aldığımız ınaliı 
dün gece rüzgar şiınald~ 
de 10 - 14 metre sura 
şeklin-de esmiş bu sabab 1 

··şt 
4 _ 7 metreye düşm\1 d 
tayzıkı bu sabah saat 8 

YOLDA BULUNAN l kaydedilmiştir. Dün ak 

Yaralı kaptanlar imdat otomo
bilile hastahaneye kaldırılmışlar. 

dır. 

ece 
VAPURLAR derece olan hararet g dil 

Marmara ve Eğede lodos, Ka. dan sonra daha çok 
raderrizin garp kısımlarında ka· bu sabah saat 8 ~~ sı:: 
rayel fırtına~;ı şiddetle devam et.. tur. Havanın bugu:t 
tiğinden yolda bulunan vapur ğrşh geçeceği anlaşılrn3 

Sovyet·Fin bat 
(Baıtare.&a 1 incide) \e çocuk 5 ki~i telef ol!Jltı 

da kıtaatı, Hoeijbcnjoervi'ye va.. landiyalılarm tayyare dt 
sıl olmuştur. Bu nokta, Jordan n ile tayareleri 6 So"1'e 
nehrinin öte tarafındadır. sini düşürmüşlerdir. 

lSVEÇTEN GiDEN SovyeUer soğuk 
GöNULLOLER do ayısde çekiliYO 

Stokholm, 22 (A.A.) - Yüz. Oslo, 22 ( A.A.) -. ": 
lerce kişiden mürekkep olan ts - !adet" gazetesinin I{ir~ ~ 
veçli gönüllülerin- ilk kafilesi, habiri Norveç hududtı ~ 
Stokholmden Finlandiya'ya hare. kain Grensefors::ia gece ıı.ı1I 
ket etmiştir. bah muharebelerin de\' 
lSVEÇTE KABİNEYE GENİŞ bildirmektedir. Muhabir. 
SALAHiYETLER VERi LDi diyahlarm takviye ıcı~.tıl 

Stokholm, 21 (A.A.) - Me. lan ve Sovyet kuvveti~ 
busan meclisi, mecburi hizmetin kabil taarruzlarını dil 
kabulüne dair olan hükiimet tek nı ilave etmektedir. ~1 
lifini kabul etmiştir. Bu kanun-da, Muharebe sabaha k ,el 
vatam1aşların muayyen bir derece. lenmiş ve Sovyet ta~a!rıııi 
ye kadar bazı işleri ifa mecburi _ yük bir faaliyet gö3t~ 
yetini hissettikleri zikredilmek· Sovyet keşif kuvvetlert dS 
tedir. Bundan başka, parlamen· de kadar ilerliyerek or~~ 
to, kabul ettiği diğer bir kanun mijaervide barakalar 

1 

projesi ile. harp veya harp tehli_ !erdir. ııds)d 
'kesi vukuunda, Sabotajcılar ve Finlandiya hududu tJi 
casuslara karşı alınması icab e. Telegram büronun ın~ 
den tedbirleri infaz hususunda him miktarda S::)\·~yet 
hükumete salahiyet vermiştir. Hü nin Hoyenbarviden ~eti 
kCımetc salahiyet vermiştir. Hü. tikametinde =~at etti 
kumet. telefon mükalematile dirmekte ve Finlandi~ 
mektuplara sa.,sür vazetmeğe ve 
bunları zapt ve müsadere eyleme 
ğe de salahiyettardır. 

Fin!a~diva Amerikadan 
kre i istedı 
Vaşington, 21 (A.A.) - İyi 

bir menbadan bildirildiğine göre, 
Finlandiya Amerika hükumetine 
müracaat edere]~ h;ırp levazımı 

mübayaası için 50 milyon dolar 
lık bir l.redi istemiştir. 

Parlamento rüesası, Finlandi • 
ya maliyesinin piyasadan istik. 
raz akdine muvaffak olamadrkla-
rını öğrendiklerinden bu talebe 
muzaheret edeceklerdir. Çunkü, 
hükümet parUimentonun mtisade. 
si olmadan böyle bir kredi aça. 
mı:ız. 

nın şimalde Sovyet eil 
takip ettiklerini uave 
d İt'. • ., iil<ilJI' 

So\-yetlerin ricatl. 111uıı:ı• 
şiddetli soğuklara ı:ıtfe 

Finlandiya b3 

kilinin bir beY3 
tlelsinki, 22 ( A.ft·!pi~ 

matbuat mümessıllefl ·ıı j 

den başvekil, So\ıyetl~ otd 
oldukları taarruzun 3 bıJ,!9 
ve mühim miktarda. aret 
mesi bulunduğuna 1.ş IJ1iŞ bi 
evvelden tasa rur edılıeıııişt.I 
mevcut olduğunu SoY datl . 

Soayet tayyarelerinin 
mürekkep bulunmak üzere milli 
bir çckoslovak komite:-:i t.eşckkUl yeill faahyetleri 

(Baş tarafı 1 incide) 

l Iarbin baştangı~~oıxıetı 
tilfilci Finlandiya hW' ~ 
essüsü gibi birtak~: ıssS~ 
Rusyanın emperYalı rıdi1 
!arından ba~ka Finl~ e1" 
timai sistemini ta arıt>. 1·1<~ etmiş olduğunu bildirmiştir. Denizde Sovyet donanması, 

B. Beneş, bu mektubunda bu Kotha açıklarında faaliyet gös. 
komitenin Çckoslo\•ak milletinin termiştir. Finlandiya bataryaları 
hakiki mümessili telakki edilmesi- Sovyet gemilerini çekit.me~e mec . 
ni istemekte ve 1ngiitere lıükumc_ bur etmİ§tİr. 
tile bilitilfı.f Fransada bir Çekosıo· Düşman tayyareleri, sivil ahali· 
vak orrlusu teşkiline tevessül celil- ye taarruz etm?kte b~rdeva:rdır .. 
mest arzusunu izhar etmektedir. Kantutiomodide bir ka:lın telef 

Ir.>rd Halifaks, lngilterc hlikii - olmu§tur. Joeno:;iokide kadrn ve 
metinin bu komiteyi tanıdrğı Ye çocuk olarak 50 yaralı vardır. 
komiteye müzahcrette hulunacn~ j Sortovolada sivil ahaliden 2 ki. 
ııurctinde cevab venniştir. şi ölmUc::tiir. ~htkojakada kad n 

~ . rnı 
nun yerine kornunız d~ 
mek arzusunda bultıfl 
termektedi r. ta!d~ 

Seribir tecavilıtl ıtıtı~' 
lecek miktarda sila~ a -ıııj 

ıı•ı:rıe 
mımız ve harp rn3 • ~ dil~ 

yet·.-.:&, 
Muvaffakı ıu-. -r:'iJl 

değı1. ;s: • 
zrn zaafından 1.etteı1 

d. -ınle" d 
lılarm ken ı ın~. ıeriı' 
dafaa etmesini bllrne 

gelmektedir. 
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bu haff a başlıyor 
, i Müsabakalar gene üç 
~Jistadda birden yapılacak 

Bu bir nevi cüzzamdı, ki ş.f a nedir 
bilmez va ınsanı yirn1i senede 

yavaş yavaş öldürürdü 
harta, lik maçlarmın ikinci 

eaı eehrin Uç atadmda birden 
olacaktır. 

aylık bir fasıladan eonra 
~ Uk maçlannm ilk hafta. 
~lt mUhlın bir karuıtaema 
• Oalawanıyla Fenerin ya· 
rı bu mUhlm kar§ıla§ma, 

~ ::ın olduğu kadar senenin de 
ıerle 'tanlı maçrdrr. 
~ lıı.rın umumi manzarası 

IUbcıra alınacak olunın, Ga. 
Yın neticeyi lehine çevir • 

Ş ~in daha ziyade avantajlara 
~unduğu görUlUr. 

J~tatürk,, koşusu 
r~ programı 
·2 '~~N TERBlYESt tSTAN~ 
·, SöLGESt A TLETlZ!ıi 

AJANI..IôINDAN : 
' ''Atatürk" koıusu büyük 
~ Ankaraya ayak bashğı 
les~düf eden 27 Birinciki. 

'! t~ı lstanbuldn yapılacak-

' k.o§ııcular yanfa Taksim 
L,,~İnin Aynzpaşn istikameti. 
~~ ccnhesi önünden ba~ln· '"br . :l 

'j ~ İ-inreket i areti tam saat 
A. "eritecektir. 1n, 

leo§ucular Ayazpa,a, Cü. 
11nı, Dolmnbahçe, Be•ikta, 
l!cr, Y...açka, Ni;antaıı, Har 

iıı'ı~ ~olile Taksim Abidesine 
df tdeccklerdir. 

~~ lCo§unun ynnı yeri Abi. 
aıı linrbiyo iatı1ca.metinde o

ttı>heaine tesadüf eden ve 
lıld:da merkeze doğru 
:Yoldur. Burada ynnşını 

~~sizce çekilerek g"yinme 
itte cid:c:ktir. 

~Atletler snat 17 de numa.. 
d ;'l 1 e]rnak üzere Gnlata&aray 
. ._ lokaıindc bulun:ıcaklar ve 

ı 
•:ıYu:ıa:akl:ırdır. 

· ~~file, önde kısa boylular 
. halde ikiıerle kolda Ci· 

e ~~ ca:1dcsi yolilcı Abidenin 
~~~tt3 tesadüf eden cephesi. 

~
~ijne gclecc!d:c:d:r. Abide· 
' ille konulcc3k ve b:rerle 
l\.tatürkün önünden geçilc. 

1 ~Vazifesini yapım§ olan 
tl ltına ilerler. 
~' ~ilhassa bütiin bu mera· 
"" di'iiliunct içerisinde geçme. 

hkıı.t edilecektir. 
' ~üs:ıbakada tasnii ferdi 

~. ~ ııru11 itibarile yapılac:M-

~ 
''rakımlar 4 er kiıilik o. 
"e Üç birincinin elde ettiği 
'Yekunu takım tasnifine 

ı ' olacaktır. 
"' lier tqckkül arzu ettifi 
tlllnm çıkarmakta seıi>ea~ 

"'tn az sayı yapmak su. 
~ifde birinci gelen ta· 
~ llcidir. 
"' tn çok atleti müaabaknYJ 

ı ~ kıa, veya teıekkül Ata. 
'r- 0tıısu grup birincisid!r. 
'ı\\ ~ Atletizme hevesli her a· 
~'1°§ulnrma en büyüğü olan 
4 il koıusuna iıtirak edebi. 

ı 
"' Bir atlet ferd olarak 

~Ilı- ve fo ... .di tamifde dere
. 1 takdirde mükafat ala. 

l....._ 
~ kayıt olacaklar doğnr 
~l-ruya İstanbul Bölzeaine 

!lj ~etizm Ajanınn müracaat 
~ ~•t-ler. 
"' l<.nyıt 24 Birindklnun 
ltapannuı ~uaacaktır. 
~ ~i:sabalmya da1r fazla 
~~tnak lsteyenlv doiru. 
~rııya latanbul Atletinn 1 

' ~Gracaat~ 
.... -- ............ _ 1 •;,.,;.,.... 

Hele, kuvvetleri ölçmek için 
aon Yugoslav temruılarmı mukaye
se etmek üzere knbul edersek, 
Galatasaray bu noktndn ağır bn • 
ıar. 

Çok kuvvetli bir müdafaa ve eu
urlu oymyan hııf hattı ile gerisi 
muhkem bulunnn Gnlatasaray ta
kunında, tor hattı son temasta 
pek tatmln edJci bir oyun çıkar
mamıştı. 

Fener maçmda da :for lınttmm 
bu ekseri nUkscdcn hastalığı tu • 

tacnk olursa, maçın bir 11lnlr ma· 
çı olınası ve dııhn Ziyade manevi~ 
yata dayanması rnUnr.sebetilc mü
dafaa hattı Yugoslav mnçındakl 
sağlam müdafaa oyununu çrkara
mıızsa, Fenerin istifade cdnceğl 
yegane koz olacaktır. • 

Maç, yukarda da s5ylc<llğimi% 

gibi taman1lyle bir sinir ve heye .. 
can maçıdır. Neticeyi tahmin et· 
mek • Galatasaray • Fener kaI'§ı
lıışması oldu6'U için - mU~kiildUr. 

ÇUnl:U iki ezeli rakibin kar§ılaş
malan ekseriya birçok tnhmlnlerI 
alt llst etmiştir. 

Her iki takıma da, maçrn chem
miyctlle mUtenesib gUzcl bir oyun 
çıkarmnlarmı temenni ederiz. 

S. T. 0 

Bu haftaki maç
ların pro 1ran11 

Beden Terbiyesi lstanbul Büloesl 
Fulbol Ajaıılı{jınılun: 

24.12 .. 1939 tnrihlndc )opılııcak 
ınnt>lnr 

TAKSll\I STADI: 

Galataspor • A. Hisar sant 10,30 ; 
hııkem Ahmet Adem Go[Jdüıı. Yan 
hııkemleri .Fnhrcttin Somer, Selfı • 
nıl AknL 

Uillil • f. Sııor snat 12,30; hakem 
izzet Apak. Yan hakemleri Muhtar, 
Müeyyet Gürcdin. 

Gnlntasaray • fenerbahçe saaı 
14,30; hakem Adnan Akın. Yan hn. 
kemleri Ahmet Adem, Samih Du • 
ranı;o)'• 

ŞEREF STADI: 
Ortaköy • Beylerbeyi snot 10,30; 

hakem Lötrı Aksoy, \'an hııkemlerı 
Sami Azal, Sedat Taylan. 

G. GençlM' _ Karasümrük sanı 
12,30 hııkeın Sıızl Tezcan. Yon hıı • 
kemleri Snbahntlin, N~et Snrmon. 

Beykoz • Vefa s:ınt 14,30 hakem 
Tarık Ozerensin. Ynn hakeıulerı 
Fikret Kayral, Ziya Kuyumlu. 
1-"ENER STADI: 

SCllcymnnlye • Altıntuğ saat 12,30 
hakem Snınl Açıköney. Yan hakem. 
lerl Halid Uzer, Hnhml Atusnyar. 

Beşik loş • Topknpı · saat 14,30 
h:ıkeıo Halid Ezgü. Yan hakemleri 
Tarık Bul:ıy, Sndık Ccyliln. 

O vakıt yerde mezar gibi bir 
yer meydana çıktı. 

Bu mezar gibi ~·erin kalın ağaç 
dallarından gayet !falın bir kapı ·ı 
olduğu görülüyordu. 

Cuhi kuvvetli elleriyle bu ka. 
pıyı tutup açtı. 

O vakıt gördüğüm müthiş man. 
zara karşıc:mda titredim. 

Çamurlu bir çukurun içinde el. 
leri ve kollan bağlı ve ka:hn mı. 
erk~k mi, hatta insan mı oldu~u 
b:lli olmıyan bir mahlfil< arka3ı 
üstü yatmaktaydı. 

Rutubet, ve yağmurlardan ısla. 
nara!~ §i5Jlliş ağaç dalından me • 
zar kapısı garip ve vahşi gıcırtı • 
:arla açılır açılmaz ve içeri taze 
hava dolar dolmaz bu garip ve 
kanlı et parçasının çamurların i· 
çinde kımıldndı~mı ve güç işitilir 
bir sesle inlediğini farkettim. 

Bu mahlQkun çamur içinde o • 
lan saçları uzun olduğu için bir 
kadın olmJsı llztmJeljiği anlaşı. 

lıyordu. Fakat yüzünün yarısı 

adeta bir sırtlan tarafından kemi
rilmiş gibi yenmi~. kızıl yara i . 
çindeydi. Bir gözü sol tarafında • 
ki solgun ve çilrilmüş yanağI il • 
zerine akmıştı. Kolunun ve omuz 
başının bir kısmı da çürüyüp dö. 
kWmü,. buralanooa da kanlı ve 
kml bir yara görünQyordu. Bir 
insan cifesi bir gözünü açıp bire 
hayretle baktı. 

Bu açılan gozü görfince bütün 
\'Ücudumun nihayetsiz bir mer .. 
hametle adeta yandığım hisset • 
tim. 

Zira genç kızın sa~lam kalmr~ 
olan bu gözü, uzun kirpikli ve bir 
ahu gözü kadar hareli ve gölgeli 
fevkalade güzel bir gözdü! •• 

Demek ki bu bedbaht kız em • 
salsiz, harikulade gözlere sahipti. 

Cezalandırılan 
sporcular 

Betlen Tubiueıl lılanbul Böl11eıl 
Ba~kanlığından: 

Aşağıda adlan, soyadları, bölge 
sicil sayıları ve klüplerl ynıılı ld. 
rnancılara iştirak ettikleri milsaba • 
katardaki suilıarekellerlndcn dola. 
Yt hizıılurında yazılı müddeiler için 
Beden Terbiyesi Genel DirektörlU • 
ğünce müsabaka boykotu cezası \'e. 
rllmişlir. 

llizalarındn yazılı tarihlerden 1. 
libaren klüplerln!n ve hakemlerin 
bu futbolculnrı ceza müddeti için • 
de m!lsnbnkalarn işlirak cllirme • 
ıııcleri tebliğ olunur. 

Y. Da,·utpaşa klübünden 430 
Vecdi Üge 16.12-Hl39 tarihinden 1. 
!ibaren 1 ay. 
Galataspor klühünden 2064 Petro 
Papadopolo 16_12.1939 tarlhinılcn 

itibaren 2 ay. 
Galata Gençler klübOndl'n 1021i 

Hüseyin Kartoğlu 16 .. 12.1930 tari. 
hinden itibaren 2 oy. 

DAKIRKOY STADI: 

fstikUll _ Arnavulköy 
hakem Eşref Mutlu. 

FerlkOy • Doğuspor 
hakem ?iecdet Gezen. 

Fener Yılmaı~por klül;Qnden 371 
bölge sicil sa)'tlı Felhl Pekynmnn:ı 

saat 12,30 bir maçtaki suiharekelindcn dolayı 
20.12.1939 tarihinden itibaren böl. 

saat 14,30 1 Re ba~knnlı~ınca 15 sün müddetle 
müsabaka boykotu cezası verilmiş
tir. 

FiL SüRüSONiiN l?EıSı Bö<;ü. 
RE-REI< TEHl.İl(G ı~~R~Tı >IFRDİ 
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Onu, kadın k:skançlığı bu kor . 
kunç yaralar içinde sö.1:Jarm:i~tü 

Genç kadının bağlı olan ellen 
hfila solmamış, incecik, adeta bi._ 
rer itile gibi son derece mevzun ve 
! Üzeldiler. 

lnsan nadir bir gilzelliğin ya • 
rısmm bu kadar korkunç yaralar. 
la yanyana olabilece~ini asla ta· 
ha}•yül edemez. 

Kt?.m yarısı düşmü~ ve morar. 
mış dudaktan titriyerek bir ke • 
lime inledığini i~idince tep~den 

tırnağa kadar titredim. 
Ne söylediği anlaşılmıyorda 

Fakat Hind dilinde ~·abancıya 

söylenen bir selam kelimesi mı • 
rıldanmaktaye!. 

Bedbaht kızın burnundan ha • 
fif hafif kıpkırmızı bir kan dam. 
lamaktaydı. Zavallı kızcağızın bu 
müthiş yaralannı görür görmez 
bumm cüzam denilen korkunı; 

hastalık olduğunu derhal anla • 
dım. 

Bu, Hindistanın bu havatislne 
m:ıhsus bir nevi cüzamdır ki, hiç 
bir suretle şifa nedir bilmaz ve 
insanı 15 • 20 sene yavaş yavaş 
;ürütüp dö'(er. 

Demek ki, ceza alarak bu bed • 
bah':. kızcağıza birtakım cüzamlı 

böcekler vasıtasile bu hastalı~ a. 
~ılamışlar, onu d~nyamn hiç ~ÜP
hesiz en müthi~ işkenceslna mah -
!.;:Qn etmişlerdi. 

Kızcağızın tek ve dilber gözün. 
de bizi görmekten müteha~~ıı bir 
hayret ve !.atta sezilir bir korku 
~öri!liiyordu. İhtimal ki, bizi de 
kendisinin bu yer altında diri di. 
-i gömüldüğü mezarının kapağını 
açıp yüzüne tü!~üren zairlerden 
Jiri sanmıştı. 

Fakat muztarip insan kadar 
hassa!! bir ~.ey tabiatte olamaz. 
Bedb~ht kız, tek göıile, gözle. 

rimizin i;ine bir mii:l:fet korkuy
a baktıktan 'iOrlra bizim yüzleri. 
mizdeki derin merhamet duygu • 
sunu sezmiş, tek ve iri kirpikli 
~üzel gözünün içinde korku sili -
nip hafif bir memnuniyet ışıltı 
yanmıştı. 

Zavallı kız yamn dudaiını 

tekrar kıpırdatarak: 
- Foluha ..• 
Diye inledi. 
Omrilmde bir insan manzarası 

!mrşısında bu kadar ıztırapla, acı 
ile yandığımı aslA hatırlamıyo • 
yorum. 
Kadın kabilelerinde bu kadar 

!\orkunç bir zulüm olabileceğini 

hiç bir ıaman aklımdan geçirmez. 
dim. 

Hiddet ve nefretten titremekte 
idim. Lakayt bir yüzle yaralar l. 
çinde bir et yı~rını halinde kalmış 
olan kızcağıza bakıp durmakta O

lan Cuhiye döndüm: 
- Ne diyor kızcağız? 
Diye sordum. 
Cuhi aynı lfiltayt se le: 
- Olüm! diyor .. 
Dedi. <Oevarm ""l 

11!.!'ttı&. 
Otomobil kazası 

Hayır, uyuyamıyordu, uyumıya· 

caktr. Gı:-.cenin onundanberi bel • 
ki yüz defa kendi kendisine sor 
duğu sualleri zihnin la te'.trarla:iı · 

- Kerim nerede kaldı a~ba'.' 

Sakın ba~ına bir kaza gelmış 
oln.asın? 

Kocası o gün ö~le yemeğinden 
sonra evden çıkarken ona: 

- Bu gece belki geç kalırun 
Yeşilköye gideceğim. Tayyare ıle 

yarın sabah Berline gidecek bır 

ecnebi ile orada otelde görülmem 
ıazım, demişti. 

Kerim, bir ecnebt firmasının 

Türkiye mümessiliydi. Ş:!rminle 

bir sene evvel evlenmişti. Şimd ı 

genç kadın kocasını iyice anladı. 
ğına kanidi. Kerim sathi, zayıl 
dü~ünceli, fakat gö..;terişli ve cer· 
bezeli bir erkekti. Şermin gibi ro. 
mantik düşünceli ve hassas bir 
kadın için ideal bir koca sa>·ıla • 
mazdı. Buna mukabıl ateşli. müş. 
fik ve bilhassa sadık bir aşıktı. 
Şcrminin kocasına büyük bir 1-

timadı vardı. !~erime eve istediii 
kadar geç gelsin, o bir şeyden 

''Gece saat onda Büyükdere yo.. 
tunda bir otomobil kazası o!muş. 
tur. Tüccardan Kerimin ida~e et. 
tığı husu:>i otomobil, Maslakta 
bır ağaca çaipmıjtır. Kerimin hir 
kolu kırılmıştır. Yanında bulunan 
bir l\lacar artisti kazayı ulak te
lek berelerle atlatmışlır. Kerim 
Beyoğlu hastanesine keıldınlmıJ. 
tır." 

Derin bir inkisan hayal ve §31-
kınhkla genç kadın yerinde doğ. 
ruldu. Demek Kerim aleıade bir 
adam olduktan başka bır d~ onu 
aldatıyordu hal Demek sevgisine 
bıle sadık kalamıyacak derecede 
:mthi bir erkekti? Onun mütema
diyen geç kalışlarının sebe'Jini 
şimdi .anlıyordu. Koca ı onu ~ • 
lendığinin daha ilk ayında bile aL 
datmıştr. 

Halbuki Şermin onu kendisine 
karşı sadık bilmiş, öteki erkekler. 
den bu noktada üstiln ~ruu,tı. 
Meğer Kerım de zevkine dUşktiıı 
bir mahlCıktu; bütün erkekler gt .. 
bil .. 

şüphelenme~i aklına bile getir • Saat birde hastane:ie kocasınm 
mezdi. Kocasının işleri böyle l • yatağı önündeydi. Kerim onu 
cap ettirmekteydi. Karısına böy. sarı çehre~inde soluk bir tebeı .. 
le izah etmişti. Bu vaziyette ,up.. sümle karşıladı: 

c 
belenmek m~nastzltk ve haksızlık - Gördün mn başıma gelen " 
olurdu. leri ... Bakırköyde fabrikanın l) 8 

Evlendiklerinin daha ilk ayla • nünden geçerken birdenbire_ 
rından itibaren Kerim eve gec Ne kadar da kolaylıkla yalan 
gelirdi. Lakin hiçbir zaman bu söylüyordu. ı:er zaman böyle 
kadar geç kaldı~ı olmamıştı. Şer. yaptığı ne ka:iar belli ... Şermin e .. 
min oflayarak komo:iinin ilstQn. !indeki gazeteyi açtı, kazayı ha • 
deki lambayı yaktı. ber veren satırları kocasının a:ieta 

- Saat iki buçuk! Muhakkak gözüne soktu. 
başına bir kaza gelmi~tir. Kerimin solgun çehresi bü3!)Q • 

Kerim Yeşilköye, ken:ii kullan· tün sarardı. Hiç bir şey söyleme. 
dığı hususi oto:niliyle gid~ce~tti. di. Sonra merhamet dilenen bit 
Çok iyi otomobil kullanırdı. Kaza nazarla karısına baktı. Çehresi 
yapmasına Şerpıin iht.i,:nal vermi. mutat ifadesini tamJmiyle kay • 
yordu. O halde? betmi~, af dileyen zavallı bir a • 

Çılgın gibi yataktan fırladı. dam ifadesini almıştı. Kendisin ~ 
Polis karakoluna telefon etti. 1 den emin eski hali yoktu. 
Kendisine hiç bir izahat vereme. 
diler. 

Geceyi sinir nöbetleri içinde 
uykusuz geçirdi. 

Sabahleyin saat ona doğru Be • 
yoğlu hasl3ne3inden, kocasının 

yaralı bir halde oraya yatırılmış 
olduğunu telefon ettiler. 

Çılgın gibi hastaneye koştuğu 

vakıt kapıda katl bir emirle kar
şılaştı: 

- Hastalar ancak öğleden son. 
ra ziyaret edile~ilir. Simdi dok .. 
torlann vizite zamanı ... 

lsran beyhude oldu. Beklemek. 
ten baska çare yoktu. 
Beyoğluna çıkarak bir pastacı· 

ya girdi. Vakıt geçirmek için bir 
gazete aldı. Dalgın bir halde sa • 
tırlara göz gezdirdi. Fakat zihni 
hep hastanede ve kocasın::laydı. 

Kerim Yeşilköye gittiğine göre. 
kaza o civarda vukubulm'l' ola • 
caktt. Bu takdirde kendisinin İs· 
tanbul tarafındaki hastanelerden 
birine götürülmesi lazımdı. N.? 
diye Beyoğluna götürmüşlerdi? 

Sevrni§ olduğu adamın bu yı • 
kıhşından teessür duyan Sennin 
ona merhametle baktı. Sonra dı • 
şan çıktı. 

Simdi kendisini o sabahkinden 
büsbütün ba~a. tamamiyle de • 
ğişmiş bulmaktaydı. Artık utıra .. 
bm tadını tatmış, hulyalan ebe • 
diyen kaybolm"Js, hayatın acı ta.. 
raflannı öğrenmişti. Kerimle bun. 
dan sonra şimdiye kadar oldulu 
gibi mesut yaşamaı:;ma im!dn kal
madı&rını dü~ündü. Aralarında 
daima bir şeyin eksikliğini hisse. 
deceklerdi: Karşılıklı itimat. .. 

Nakleden: FETHi ~ARDES 

Albümü 
''İhtimal İstanbul hastanelerinde I Der seneldndeo daha gllzel 
boş yatak yo~tu" diye dü~ün:lü. karUuıtlirler ve mizah yazıla· 

l
ı Birden irkildi. Zabıta ha)erleri rlle hazırlanıyor. Yakında 
arasında kocasının ismi gözlerine bekleyiniz. 
çarpmıştı. Heyecanla okudu: !!!c~J!i!J!i!~ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!i!!i!!!i. 



Bl\Ş, Di~1 Nt:ZLE, 
GRiP, ROMATiZMA 

Ve Bütün Ağrılarını Derha l Keser Lüzumunda 
Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

POKER Traş Bıçakları 
.. '~jnyanın en iyi traş 

bıçaklarıdır. 

traş bıçakları geldi. Her 
yerde bulunur, marka

sına dikkat ediniz. 

YILBAŞI 
HEDiYELERi 
ACA BALTJK RADYOLARI 

Skandallı 
AKORDIO N LA R I 

Dans \'e KJfü;ik 
P L AK L A R 
Portatif ve Salon 

GR AMO F ONL.4 RI 
Odron \'C Sair !\larka 
PI K . O PLAR 

Yükısek marka 
BI S IKI. ET 

''' M O T O S 1 K J, E T L E R 
Her nev'i 

MUSiKi ALETLER! 

r,~ üvezzi ahnacaktır. 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

Be~ sınırıı ilkmektep mezunu hulunmak, y:ı,ı 20 ılrn :ıpğı 3:; cieıı 

yukarı olm::ımak üzere i<laremiz scr\'iı.lerıııue müvezıılik ıstiycnlerin 

1 - D i le:..ı;e~ı 

2 - ~leklcı> ş:ılı:ıclctrı:ımc~i 

3 - hi lı:ıl kiığulı 
4 - Yı·nl tarihli çiçek a~ı~ı ki\ltı<iı . 

5 - !iX7 eb::ıdınıln rıı; fotoğr::ı r 

(j - :\ılfu~ c iiz ıl .ını • 
ile 29-12-93!1 tarihi :ık~:ımına kud:ır rnüıliirliik fılııre knlernine miira 

caatları. < ıo:;rıs> 

Y[N i T[SLiMAT ~___..._ 
i LMül-I ABER LE:l~i Mi Z 

BEYOGLU 
l l'f: ıt : Hllcum (TUrkc•> 
'lt'. f, F, ıt: KUtUk ı-ronau 

" "".\ \': Cc raturacı Poll• barı,. • .ı 
"l' l U :ll : M !>nmartr ı;•ctlrrl 
·r \ K slM : Oc ahbıtb ca'-uııu Putınnacıyan 

ve &Urtlchı t ııırkce> 
ı '\J,r.: (,,'alınan Tac 
S \KAR\ .<\ : CıunbarJ;anı krallcuı ,., Cıl~ın 

m•khı>tn•r 
'\ l,KA7 \ll :L.ondra batakhantltrl 
\ ıı .n ı7. : Blldırm•mlıtır 

ı K : Parla ııııcını 

A " Rf : Namu.• ltkr.111 T• Xapt&n Skorplyoe 
(P.umca). 

! ,\lnt : IS•nı;lıaJ atc~l•r içinde "' Kadın 
oyunııırı 

T'\": ilcan donanmll vr ı:tınahkir k ıdnr 
:\Ki.._.' Çö l kızı Cemile (Tllrkte) ,.. U7kU• 

sus ıectltr. 

İSTANBUL 

R~r.r. : Jta'1 ... •1n.r h11p!• !"-anf'•t 
tı t•Rr.l· \'.'\ ı T•ı·~IH m•lctuııu ~· Jtınl danıar. 

ÜSKÜDAR 
RAU!: Bllyütc vab 

BAKIRKÖY 
)llr.TtT.401: D<ıku:ıuncu aentonl. 
fUIUR: J'adınlu haplahaneoıı TC EQY1)k nl.I 

~ımlR T iYATROSU 
Bu akşnm 20.:lO da 

'J'cpeb:ışı Drıım Kı~ını: 
YELP,\ ZE 

* * * 
Komedi Kısmı: İKiZLER. 

--o--
mmmı HALK OPERETi 

22 - 12 - 939 Cuma 
12.:rn: Progr:ırn ve mernlekel sa

nt :ır:ırı, 12.:15: Ai:ın:o; ve ıııetcoro· 

loji lı:ıbrrlcri. 12.:iO: Tiirk rııiiziği: 

( J>J.) 13.:IO/ H.OO: !\Iüı.ik: Hafif 
müzik : < l'I.) 18.00: Program. ı s.o;, 

:\leııılekcl s:ın l :ıynrı, Ajııııs \ 'C ıııc

leoroloji haberleri. 18.2:>: Türk rnii
zigi: Fıı sıl heyeti. l!l.10: Konıı-ımıı: 
Olilll T:ırih !\lcnkihelcri). l!l.2:;: 
Türk :\liiziği: Ç:ıl:ıııl:ır: Huşcn J\:ım, 
H:ıs:ın Gür, $eri! İçli, Cevdet Ç:ığ
la, izzettin Okte. 1 - Okuy:ın: !\hıc;
tafn Çu~lar. !!0.10: Temc;il: Aşar. Y:ı
z:ııı: Hefet Aksoy. 21.10: !\liizik: 
Rndyo orkestr:m (Şe r : Hns:ın Fe
rit Alnnr), 1 - G. Bizet: Dirinci 
Arlcs iııııe Suiti 2 - G. Ch:ırpeıılicr: 
lt::ıl)a intibnlu rı . 22.00: !\lcınlckrt 
s:ı:ıt ııynrı, Ajan<> lı:ıberlcri;: zir:ı:ıt, 

E~haııı - T:ıll\'iliıl, J.:nıııhiyo -
Xukut bors:ı'5ı ( Fiyııt ı. :l:!.00: ~lii 

zik: IT:ıydn Be ~l:ıjör l\unrtel ( l' l.l 
22.4 o: ~lüzik: C:ıdı:ı nd ( Pl .J 2a.:ı:;ı 

23.30: Y:ırınki progrrını Ye k:ırı:ıııı~. 

Usl.iidar lluku/.: llrikimliiji mle.ıı: 
Kudıkö)ündc Atıfet sok:ığıııcln 

10 ~·o.hı h:ınccle sakin I:chit·c·ııiıı 
aynı lı:ıncılc sakin kocnsı sc,·kcl 
nlcyhine nçlığı boşanma da\';;sınııı 
nclicci ın:ıhkenıesincle tarafc, niıı 
ho~:ııım:ıl::ırın:ı \"(' çorukl;ırı cıiıc -
riıı hakkı \'claycıinin :ın:ıya IC\' • 

rliiııc \'C h:ıh:ısı iizcrine he-; lirn 
lıissci i5tirak nafnk:m YC müdılci_ 
ye ele hir sene müılılclle 10 li ı ·:ı 
yoksııllıık nafakas ı takdirine 22-1 ı_ 
!l39 l ::ı rilıinde kıır:ır vcrilıni5 ve i~_ 
lihsal olunan ilfmıın hir sureti 
nıüılnleylıc lehliğ edilmek üze _ 

w·-'"'!'l".,"'i":'j/f!,\..,.' ,·. "''l'• ' ~ . .... v•, .. · ~ • • · ' ~ · .. .1 ·-• ." ', · · 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka nünde 
defa dişleri oiçin temizlemek lazım 

Çünkü Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen 

dişlerin,badenıcik, kı7.amık, 

eııflornı:ı, \'e hntta zatiirr ic.Yt' 
) ol a~·tıkları, ilt ihap \ap:ııı 

ılış e ı lerıle kı.ik l erinde nı i clt• 

huınm:ı~ı . ııpanclisit, neYrıi~

ll'ni, ~ılıııa \'C romatiımn 

)apıııtı fl'nnl'n anlıışılmı,ıır. 

Temiz ağız ve ~:ı~Jııın dişler 

11111111111 Yücut sağlığının en 

birinci şartı olmuştur. Bin::ı· 

l'n:ıleyh clişlerinizi her~ün 

- l;°ı::ık:ıt :\ ılcf:ı • {TI:ııholin) 

ıli~ ııı:ıc-ıın i lc fırç:ıl;ıy::ırak 

~ıhh:ı t iııizi garııııli tdl'hil ir· 
"iİni1.. llıı c;ıırr 'lc mikropl :ı rı 

iınh::ı rrlC'rrk rli~tcriııizi ko· 
rıını111 olıır~ıııııız. 

Bütün t '.:Iikelere karşı tıhhatinizi korur• 
Sabah. öğle \'e akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa di~lerinizi fırçalaymız. 

otil 
Muhammrn bedeli (496100) lira olan 87 kalem bııkır Jok0rıı.11 ıJ 

or:ıkl:ırı Ye tcfcrrüntı 2!l / 12/l!l3!l Cuma günü s:ıııt 15 te pazarlık '1 

ile A ıık:ıraua id;ıre binasında satın alın:ıcaktır. 

· ıct' 
Aktedill'cek mukaveleye m evzu teşkil eden malzemenin imnll t•~· 

lc;ıbettii~i lllkdirtle idar e müteahhi<le kendi hur<l:ılıkl :ırında me,•cll1 c•~ 
riben 120 tonu temiz talaş ,.e 150 tonu parça halinde lokomotif 

0 

lan Ye ~:ıire gibi demirden :ırt hunl:ı bakır verecektir. 

d'r 
nıı i~e ~irrııek i~t ı yenlerin ıc~hit eılllen günde muayyen s:ıate 1'•b,ıı 

kanunun l:ıyin elli!{i \'eSİkal:ırı h11milen Komisyon neisli~inde fS 
,·iicııt etmeleri Jazııntlır. 

'}'t· 
S::ırtn:ımeler Ankar:ıcla ~l:ılzeınc Dairesinde, ,.e II:ıyılBrp:ışııda 

sellüııı \'C Se,·k Şdlii'.;inde görülebilir. cıo.ı s3> 

.,.... ™ ·-----------------.. ~ SIR'.t' KAUÇUK ve T AMlR BEZLERi 
Dünyaca tanılmı!' Fayrİston Marka ve bugü·ne kadar beki~ . /\ .. 

diğiniz Sırt Kauççuk ve tamir bezlerimiz bugün gelmiıtir. ~ 
nan lastiklerinize sırt ve patlak 1astiklu ·inizi garantili yaptı 
i~terscniz hemen atelycmize koıunuz. 

Kaynak bezi ve kauçuk satılır. 
9 Adreı: Galata Yüksekkaldınm dibi lzmir1ioğlu Han No• 

Telefon: 491M <GEBZEJ.f ALI RJZA ) , . ..................................... ........ 
_____-/' 

Bu :ıkş:ım Zozo ile 
( GiT - I~ .\T.) 
Operetinin G:ıla 

grrcsi. Ayrıc:ı: 

re 1:önderilnıiş rn ıniidıl:ıleyhiıı 
ik:rnıcll{fıhı lerkcdip ıdttil(i ,.e il:a_ 

ıncı~r, ıı . ıneçııuı o t ıtııı:ııı ıniitırı~iri ESKi ve YENl ROMATiZMA, LUMB ~GO 
Jiğ i::ııle cclılıııi'> \e ın::ıhkcınc<·e ılc 'fi' j\J.l 
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açmıştır 

Kitap, mecmua, gazele basar. 
Tabiler namına dizğl işleri alır. - • .i • : • . ' ~ • ' ,,...· . 
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11 - Mııh:ınııııcn lortklleri, 11111,·aJ.. kal ll'nıin :ıı\arı,eks i llnıe ~ün ,.e ~aatleri hiz:ılarınıl:ı ,:östtrıl~0;1i ~>ır 
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