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FiNLER KA RELiDE Cuınhurreisinin' 
[rzuruma gidece· 
lo, 

~1 teyit edilmiyor ~ 111 ukabil taa rruza 
Ut -b·Şef dün mebuslara 

-iıı ır ziyafet verdi 
~kara, 8 (llıtsmi) - Reisi

tır lsmet Inönü tarafından 

g e Ç t İ 1 e r Finlandiya işinin görüşüleceği 
ZAYiATA EHEMMiYET VERMEDEN Cenevreiçtimaında 
Sovyetler mütemadiyen ı 7 ürkigenin rioktai 

• fak~am Çankaya kö~künde 
/tafe_t verilmiş, ziyafette Ba~ 

btı ~efık Saydamla kırk kadar 
't ~ ~Ulunmuştur. 
~ ttlıs azasından diğer bir 
!l\i da önümüzdeki cumartesi 

bi Cankaya köşkünde \'erile -

hücum ediyorlar nazarı ne olacak? 
Bu sebeple Finl8ndiyanın vaziyetinin müşkül Murahhasımız Ankaradan geldi, bu {), r ziyafete davet cdfüniştir. 

lll'l akşam Londra radyosu -
~~eisicumhur Ismct lnönü. 
_rzuruma gideceği hakkında 

. haber burada teyit edil - ı 
1tir. ve nazik bir safhaya girdiği bildiriliyor 
A~lm-an-pr-op-ag-an-da-sı-f-aa-liy-et-te- Sovyet tay.yarecileri 
Türk - Rus harbi heyecanda imiş 
ihtimalini uydur- Hücuma geçen tayyarelerin yüzde 

' m ~ğ a başladı I ar ff•kln!~u(~~~~- B~l~~e~& ba~k~!~a~ı~a~~mklnt kal· 

ık • f K fk h d 1 d çözülmesi, Carelie berzahında ve mamıştır. 
1 tara ın a as U ut arın a Ladoga gölil nimalinde ukeri ha- Ruslar zayiata ehemmiyet 

~ tahşidat ya,tığı 1 
r"'Jtlitı ifkll etmektedir. vermiyor 

Ya andır Rüyet kabiHyeti sıfıra inmiıs ol. Rlga. 8 (A. A.) - Ffollndiyalı 
~:lin, 7 (A.A.) - D. N. B. kt ittifakı bu devlete 'karşı 
~ .. 1 bildiriyor: düşmanlığa tahYil edecek Ra. 
tı~lt.as cephesinde TUrk kı· dar tam mı olduğunu sormak. 
~ ın arttırıldığını ve Kaf. tadır. 
Se~l kıtalarmt tezyit eden Bu gazete', neşrettiği uzun 
hır ler ituhndınm mukabil bir makalede, bu iki memle
b 1er aldığını yazan Vol- ket arasında bir harp zuhuru 

~Uııer Beobabtcr gazetesi, ihtimalini mevzuu bahsederek 
~~ 'l'Urkiyenin harict siya. şu müşahedede bulunuyor: 
~sule gelen değişikli· Rusların elinde bulunan im· 

f11 "Yet Rusya llo olan es· kA.nlar ehemmiyetlidir. Ve 
il' garp devletlerinin endişeleri 

~ muhiktir. Eğer !nglliz bir 
f~r k• . Rus - TUrk harbine mUdaha· 

( q ın 1 sayımız lo .edecek olursa, ne.tic~, ~Urt. 
lenn, Arapların, Sunyelilenn ve 

12 Irakın alacakları vaziyetle çok 
ala.kadardır. Zira, böyle bir 

SAYF Dl 
muharebe, bUtUn kUçUk Asya A R meselelerini kökUnden halle-

() decektir. O zaman, eski tngil-
kuyucularımıza tere - Rusya ikiliği tekrar or· 
L. taya çıkacak, ve Hindfstanın 

L__ oır kolaylık tehdidi, burada, tekrar rol oy-
~~ hangi sinemaya gidecek. nıyacaktır. Birinci Napolyon 

·Sinemalarda hangi filmle • ,·e Mareşal Von Der Goltz gibi 
bJ~rild""'' . 1 adamlar, bUyUk İskenderin, 
~ \' . ıgını çabucak ana • Haber Şahın ve Nadir Şahın 'e fılm. seçmek için sinema fütuhatını tekrar etmek arzu. 
~"';" dolaşmak zahmetinden sundan, clddl surette mUlhem 
lıı ~ istiyorsanız, hergün olmuşlardır. 
e ~farnızda neşrettiğimiz lis _ Bu fikrin tahakkuku kolay 

'....bakınız olmadığı gibi bUyllk paraya. ve' 
· ctranı hazırlıklara da ihtiyaç \C:::Tb-.-.-.-.-.-. ( D 4 .... de) ... _ ~ evamı uncu 

~arada onbeş gün 

Ve-ki ı· i ~ ~ -Grubun da 
Devlet adamı gözile . 

Gazetecinin psikolojisi 

Vekili FaJk Orlrak. mU.taldl gftp reli nklll 'AU 
Rana Xarhan n N&fta Yeldi General Ccbesoy ... 

• •· .(l'uaı ı lndıde). 

d•· ~-ından ltH' ilrlü deniz \'e ha- (l>iriml 4 iiecüde) 

Fransız 
Paristen 

elçisi 
geldi 

Numan Menemenci oğluyla 
yapılan müzakerelerin yakında 

biteceğini söylüyor 
On gün kadar evvel Parise gi

den Fran.ııanın Ankara büyük el

çiııi M. ı.Iassigli bu sabahki aem. 
plon ekspreeile gelmiştir. M. Mas-

Majino 
takviye 

sigli bir muharririmizo şunlan 

söylemiştir: 

_Bu seyahati hlikiimetimle te. 
(Devamı 4 üncüde) 

battı 
edildi 

Hattın 

ikinci 

önünde ve yanlarında 

bir müdafaa hattı yapıldı 
Paris, 8 ( A.A.) - Dün salahiyettar askeri Fransız mahafili, 

~lajino hattının takviyesi için muhasamatın' başlangıcındanberi 
Fransız erkamharbiyesi tarafından teklif edilmiş ve bu teklif üzerine 
yapılmış olan tertibatı inşa etmişlerdir. Fransız ordusunun istihkam 
kıtaatı, üç ay devam eden çetin bir çalı51lladan sonra yeni istihkamat 
inşa etmiştir. Bu istihkamlar, Cenevreden Dunkerke'e kadar Fransız 
hududunu gerek karadan \'e gerek havadan yapılacak her türlü şid
detli taarruzlara karşı muvaffakıyetle mukavemet edebilecek bir hale, 
getirmiştir. 

ı\~eri mahafil, harbin ilanından ev'.iel Franc;anın emniyetinin 
yer altında imtidat eden ,·e hududu tamamiyle kapatan fasılasız bir 
istihkamlar hattı ile zıman altına alınmış olduğunu beyan etmekte -
dir. Bu hat, Majino nc~mı ile maruftu. Bu hat, şimdi ikinci bir mü. 
dafaa sistemi ile takviye edilmiştir. 

· Yeni ·istihkamlar, Majino hattının önünde ve yan taraOarmda 
yapılmı~trr. Bu kuv..-etli müdafaa hattına, tanklara karşı yapılmış o
lan şeciler Ye mayin tarlaları ilave edilmiştir. 

Bu ikinci müdafaa hattı, istihk3..'lllarının çokluğu itibarile Zig. 
frid hattına benzetilebilir. 

A~k~rt mahafil, Majino hattına il~ve Mitmiş olan yeni hattan 
dolayı memnuniyet gö·tennektedirler. Hu kuvvetli h:ıt, yalnız Fran. 
sız _ Alman hududunu ddil. aym zamanda Ardennes &'\itlerini ve 
Jura dailarını da setretmektedir, 

akşam Cenevreye hareket adıyor 

Nccmeddln Sadak • 

Sovyet Ruaya - Finllndiya har .. 
bl dolayısiylo toplanacak olan 
Milletler cemiyeti asamblesinde 
Tilrkiye murahhast olarak hazır 

bulunacak Sivas mebusu Necmeu· 
din Sadak bu gabahki ekspresle 
Ankrıradan gelmiştir. Munıllhaaı • 
mız bir muharririmlze kısaca de • 
miştir ki: 

- Finlindiya meselesini görüş
mek için içtimaa çağınlan asam.. 
blede bulunmak maksadile bu ak· 

§nmki ekspresle Cene\Teye hare
ket ediyorum. Asamble işini biti .. 

rince buraya döneceğim. Mtlza.ke .. 
relerin nekadar ııUreceğinf henilz 
bilmiyorum. 

(Devamı 4 üncüde) 

ltatya gayrimuhariplik 
.. ·kararını teyit etti 

. . . 
Musolini büyük faşist meclisinde 

birbuçuk · saat süren 
nutuk söyledi 

bir 

Roma, 8 (A.A.) - Stefani A
jansı bildiriyor: 

Büyük faşist meclisinin evvel
ki geceki içtimamda hariciye na
zırı, son ayların beynelmilel . va
ziyeti karşısında İtalyanın siya· 
seti hakkında izahat vermiştir. 
Bu izahat, i.ki saat 15 dakika de
vam etmiş v~ büyük meclisin al
kışlariyle karşılanmıştır. 

Müteakiben Musolini, bir bu. 
çuk saat süren bir nutuk söyle· 
miş ve nutkunun sonunda aşağı
daki takrir kabul edilmiştir: 

Büyük faşist meclisi, hariciye 
nazırının etraflı, red ve cerhi 
gayrikabil vesaike istinad eden 
mufassal izahatını dinledikten 
sonra harbin derhal meydana ıe. 

(Devamı 4 üncüde) 

- GemJyt bo kadar mlll•eınmel masketediktE"n sonra da bptaa 
meınnwı ol.nıu&a ne demcllt. _Fransız karlk&t.Uıt - . 



p*Q ,.....,w,,_. __......_, • 

' Devamlı Sulh 
Harp halinde bulunan lıüyük bir de\•lcliıı lıüyük bir tliplomall söy_ 

lediği bir nutku şu sözlerle bilirı.li: 
"- Hitler Prusyalı deJ:Jdiı. f',ı:rnt Bismarktaa, İkinci Vllbdnıden 

lle beter. Avrupay:.ı hükıneınıek hırı.ı onıJ:ı ölekilertl<'n fnzladır. Çocuk_ 
l:ırımızın hu lt!hlikclerc maruı kalmasını ı~lemiyoruz. Öyle bir sulh 
yapmalıyız ki, htitün nesı l lerın çocukları yarı ııdan eıni n olsunlar." 

Bıı meşhur diplomatın im sözlerjni gazetede okuduğum zaman ken
dikendime: "Eyvah! dedim, demek hu dcta dn <.:ocuklarımızı yarın bi
zim akıbetimize uğralınıy:ıcak Ye bülüa nesillerin ı;ocuklarını harp leh_ 
likesinden uzak hır:ıkrıc·ık <lc,·nmlı lıir "ulhun ır~i5ine imkan hfısıl ol_ 
mıyaenk !" 

Cüukü rlün~a mukudtkralı ıue' wbabs oldugu zaman hemen he
men daima ismi geı;cn !>ayılı siy:.ıset ad:ırnların<.ian biri olan lıu tliplo
mat böyle konu~urursa hnkikali görmek kabiliyclintlen mahrum oluşu 
yüzünden olamaz. Büylc konu)maı.ı temsil ettigi milletin menfaati nu_ 
mına böyle konuşması ve lı:ırp ıııc~'uliyelini öteki harpte olduğu gilıi 
tek kişiLıiıı veya tek milictin o.nuzl:lrııı:ı yü.-Jcıııc~iııi istemekte oluşun~ 
dandır 'e nc~icesi. ise insanlı~ı geçen tlcf::ıki gibi ancak yirmi sene sü
rebilecek bir sulha kavuşturur. 

Çünkü suJh meselesi, şu nııllctc, şu iııs::ıııa, sucu yükleyip sonra el
leri yıkamak dcğiltlir. :\iesele arlık insanlığrn fcliıketleriue nihai seddi 
çekmek, im.anlığı lıu çıkıııaıt.laıı kLtrtnrmaktır. 

Bisoıark 1815 de doğmuş 1889 da ıııJmüşliir. Vilhelm, umumi lıarlp: 
takaddüm eden oldukça uzun lıir devre içiıule siyaset aleminde görüL 
müştür ''e Hiller umumi lı::ırbiıı sonunda ve bu ikinci Avrupa harbiııiıı 
ününde, tlünya yüzünde peyda olmu~tur. Onlar da dünyaya 1ıükmcımck 
hırnn.ı.n şalısl olduğu11u \'e kendileri ortadan kalkar kalkmaz harplerin 
fecaatine bir nihayet verilecet;:inc inanmak pek çocukça olur. Çünkü 
Vilbelmin siyaset dünyasından çekilmesi ıkinci hnrbi11 çıkmasına mani 
olmamıştır. Çünkü Dismark İkinci Villıelm, Hille!", kendileri gibi mcş. 
lıur olmuş ve zaman zaman, şu veya hu milletin laliiııin seyrini değiş
tirmiş süırüncn daha nice insanlar gibi insaııhk l:ırihile lıirlikle başla-. 
yaı:ı. muazzam bir temasamn su veya bu tablosunda kendilerine dü"lcn 
birer rol almtş ve roll~rini ~ynaınış birer aktördür. · . 

.Onların yaşadıkları devirlerde geçen tıırih1 hadisatı i.klısa<li. v:ızi.ı 
yeti tetkik ve müt:ııaa edecek olursak onların şahsen bu hadisata uyına...'. 
dıklarmı, hadisatın onları meydaıuı. getirmiş olduklarını acıkça söri.'ı-1 
rü.z. 1885 de Afrilı:aııın taksimi için yapılan konferansın. Berlinde top-· 
lanılınasını intaç ettiren beynelmilel iklısı:ıdl ve siyasi şartları doğuran 
sebepler mevcut olmasaydı Bismarlc lck başına Almanyayl büyük bin 
mftstemlek-e de-vleti yapabilir mi3•di? 

Eier müterııkki kapitalist de"'letlcr sermaye ve mal ihracı için ye_ 
ni topraklar arııyıp, taksim edilebiecek bir karış toprak bulamayınca 
*1>irlerine saldırmak zaruretinde bulunmasaydılar, ViJbclm zamaurn. 
da umumi harp olur muydu? Almauyada Vilhelm olmasaydı umuıut 
harbin öniine geçilebilir mi:rdi? Ve tıpkı umumi harbi doğuran iktısad\' 
~ya siyası sebep ve Limillcr orlorla hulunmnsaydı bir Hitler ve onun bir 
irinerizm demagojisi dünya yüzünde tutunabilir miydi? 

Sa)'ln diplomat, yalnız. Hitlerin dünyııya lıükmetmek arzusuna kar
Şl mücadelenin be5eriyeti ebedi sulha kavu~turamıyacağını bilirler sa ... 
nırız. 

Ebedi sulbü lemin etmek için sadece Hiticrizmiıı yıkılması ve HIL 
lecin siyaset ilemioden çekilmesi kafi değildir. 

Dünyayı sulha kavuşturmak içi~ açgözlülüğün midesini taşla 
'doldurmak ve onu artık açlık duymıyacak bir hale sokmak 
lizımdır. SUAD DERViŞ 

.,;ı; ~· 
• 311' ~~r~CtTESRtN' :::_'~9,:'A . 

-
~ lli•J(J'-~~tııell.-4Ut Bf·pHab~i 

ihtikar devam 
·ediyor· 

Mücadele komisyonu 
yeni tedbirler alacak 
Vilayet \'e mtntaka ticaret mU... 

dürlüğü, bazı kimselerin buhran 
yaratmak için ellerindeki manifa... 

tura eşyasını saklamalarına veya 
birkaç misli fazlaya ı:atmalarrna 
ma.n.i olacak tedbirler almıştır. 

Meni ihtikar ka.nuııu yakında 
mecliste tastik cdiiecckiir. 

İlıt:karla mü::adelo komisyonu 
dün öğ'leden sor:.ra mmtaka ticaret 
müdürlüğünde vali ve belediye re
isi Lutfi Krrdarın riya.setinde top
lanarak iki saatten fazla çalışmış
tır. !etim.adan sonra vali gazetecL 
lere şöyle deır.!ştir: 
"-İhtikarın devam ettiğini gö

rü~·oruz. Bugünkü toplantıda buna 
kar~ı alınacak tedbirleri tcsbit et. 
tik.,, 

--o-~ 

Yeniden barındırma 
yurtları açılacak 

Gcc<m !>ene Eyüp, Cibııli ve Ye _ 
dikule gibi bazı semtlerde, aileleri 
ç·alı'imak ınt'cburiyeliııde olan fa -
kir çocukların kafi gıda almalarını 
ve mektep olmn<lığı saatlarda so _ 
kakla kalmamalarım temin için 
"barmtlırma :vurlları" açılmıştı ... 

Bu yurtlardan .;·ok iyi neticeler 
alındığmdan Maarif Miidürlüğti 

yurtlarm sayılarını arttırmağa ka
rar vermişitr. 

Vekillerin 
tetkikleri 

Tercan zelzele 
mıntakasında yeni 

tedbirler alındı 
Raslamomı, 7 (ll!lsıısV - İki 

gündenberi bur::ıd:ı bulıııuııı Dahi -
Jiye Vekili Faik Öztrak, memlekel 
hastanesini merasimle açtıktnn 

sonra akşam üzeri Ç:lllkırıya mi.ile_ 
veccihen hareket etmiştir. Dahiliye 
Vekiline Kastamonu mebusu Rauf 
Orbay ile 13insöl ıncbu.~u :"\cı!mct
lin Sahir refakat etmektedir. 

Yeni belediye 
memurları 

imtihanda kazananlann 
kimler olduğu anlaşıldı 

15elcdiyrn ın lise meztınu geneler 
arnsıntl:ı :ıçlığt tıtl·rnıırluk nıüsa -
b::ıka~İ lHlıııİ\'llr. 

Münhal ıııt·ı-ıurluklar:ı h<"men ta. 
yın crlilccck ol::ınlann islmlerı 

~unlardır: 
Basri Tulun, Thlük Or::ıy, Feri

dun J\Lırtaya, Fikret Tuncer, Galip 
Evrim, ili Lluyl'l Engin, Remzi Bu_ 
cuk, i'\ev:ı:ul· .\ksoy, .\dil 1->ürclli, E
min ÇuHlar, Cemile Suna, lffet Dev 

,rin, Yuhid l.ıcc, Yaşar Horasan, 
Cemil Hasayar, l\Ichmct l\öscoğlu, 

.AKŞAM p051:~zı,ı/ 
$a.hibi ot: NeŞTiqal !tf o.I.. '. 

Hasan f1asım lJ ~ 
İDARE EVİ: ıstaıılnd ~ ... , ~· 
ıom hını. ısıunı m. T•Jtfll ''"" 23912 

Y nıı ı;l~rl telefonu :~ 2,.370 
tdare • - '.~ 2()335\ 
ilan _ _ • ,.ı ...,ıı 
Tlrif'4tıı ll1llmı 1lırlıll ıçto ıfh cı41 
Ot111r. l'aatl ~ ~ '-:' • ~ 

~mlfll"l,.~-··ı ~ l • • • • • • • • • • • •A• ~,-ı.Afı '• I ABON~ $ · .., Eıtt,. f 
1 torıtp 1 ~ "" 1 llcsellll •JIO ftr. ı. t11 ~ r , 
1 lntllı ._H • 4.1S • 
• • .,..... ı.JIO • t.13 ;,,tt1' 
• ,.,..ıı.. u. ---·------- - ./ ----

Notlar 
Kemal Galib, Um r:ın I~ındağ, Ala _ .,,ı~af 'il 

Sıhhat VekıJinİ '.l tetkikleri 1rı ... cdtHn özcc11k, Ralınıi Bcı.leslcnci, ~lVAYETE göre. ·u bC.ştıı~ ı 
Ankara, 7 ( A.ıU - ll::ıhcr aldığı_ ' Mehmet '.Ma~nracı, I\lchınct Türk * gay ile hassele~. ııoııı' 

ımza göre, Tercrınd::ıki zelzele mm- ten, Fasih Jnnl, Atıf Zeki Bilgise - de zevk temin ederlerını~·\,.ı..' ;~; 
takasını ziyaret ederek tetkikat ven. verin üzerinde çaydanlll >\ıı, ~ 
yapan Sıhhat ye İçtimai ~Iuavenet !simleri aşağıda yazılı olanlar da va.~ terennüm.ti, renk. k~ç:lı:_,:: 
Vekili Dr. Huliısi Alataş zelzeledeıı memur namzetleridir. Bunlar do ve sıcak bardağı parınaltjcdiıl ~ 
evleri yıkılan köylülerin mevsim münhal oldukça alınacaklardır: le kavramak keyfi. .. :su tJıM·ll~~, 
dolayısile çad1rlarda barınmaları Ömer Polat, Oğuz Üreten, Yümnii mem lra.nlıların ltDJlllıi tzC ." 
çok gi.ic olduğunu ve buralarda Macid Okan, Aliye Tckdemir, Ya - mı gösterir? Beş ha.sşcı:ı: ;,ı;ti!~ 
zeıninliklcı· :ı apılıuası J:Jzırugeldi _ hi de ilin Özgür, Zekai Tanen, Ulvi haz verebilmek için çaY l~; ·li~~~ 
ğiııi bildirmiş olduğundan zelzele Yurd, Ahmet Ç:ığan, !urahim Yu - etmek şüphesiz ka.n~ıı. ''ba/: 
yüzünden açıkta kalnalarııı mu _ lundağ, Duhaf Zaman. gelir: meskenetten deO:il• ı;.a!~~·. 1 

vakkalen iskanları jçin acele ze _ Ortaınekleı.ı mezunları arasında - kuvvetinden gelen bir }(a.~rııİ'~J~ 
minliklcr inşasına Kızılay umumi ki müsabakayı iı>imlcri aşağıda ya. lık. Hiç bir z:vki fe~3:. 0 

c,: ı~~e 
merkezince karnr ,:erilmiş ,.e bu zıh olanlnr kaz:mmıııhırdır: fakat her zevki ta.da.il~ ~1~;~· 
iş için lazımselen para ve bazı le- Naci Önderı<eY, Emir Bnran, l\lit- bir işaret J;:afi geliyor. ıı.Cj};tli~ 

1 l · · · hat Go'"kcaıı, l\tu·'affcı· Dedi, l\Iusta_ diln'-'ll"I lJah"'etmenize .8!i'lldt vazm1 ma ıa line gönderılınıştır. " J " ......, 1 e.} ~ 
fa Davaz, Hasan Kanlbudak, H.eşil vok: çünkü o her a.u 1 c~1'. Ayr1ca ha:rekct:ı:e<lelere ~emeklik J 'iJf ( 

] HarmandaronJu, Zühlü Al1Jar, Sil - biltiln dün~'aVt kı:c:ı!;in 0.Jıl''C'·' buğday te\'ziatı da yapı acaktır. "' " • · ıll 
Icyman Özkan, Celil! Erk, Muammer her zevkini tat.mı~ gil11 ,.ı:;ef\ 

SıWıal Vekili Erzincaııdaıı Er _ "D" · ·ı - ı· e · · ,ı:c. - Erkut, Abdurrahman Dolunlaner unya. denı en ge ll1 • · • •' 
zuruma «itmis. lir. h · dir ?" ili sordUl11 • cıoe --o-- "' Ha1it Bozkuş, S:ımi Erkin, Firdevs me rın ne · ye 'li 

Belediye avukatlıg~ ına Balibey, Nurettin Ar,e]('n, Necati nin gönlüniin şad oh:n?,~. b;<J:-.:t, K1zJlayıa yardımı Sani. etmen için yetor" dıwı. ~~ ~ 
tayin edilenler Ankara. 7 (11.A.) ~ Kızılay Cc - isimleri :ışağıtla y:ızılı olanlar do bu sözleri ile y::ılnız J;crı · ~~· r 

Belediye hukuk işleri muavini miyeli merkezi umumisi Tercan ve ileride mfinhallerc ::ılmmak üzere ği.I, belki bütün mil!di'.'ll • 
Eşref PayasoğJu He avukat • .\bdul- Erzincan havalisinde vukubulan namzet kuydcdilmişlerdi.r: ml.ş... g:ıde~ 1 

lalı Göz, 'fevfik Tarık Danişmen ve zelzele afetinden hasar ve zarar Nadide Handan, Saicl Seylan, Sa_ Fak:ıt bugün o rivayett0 :c~ 
Ayşe Handan yeni bütçe ile ma w görenlel'e ilk yardım olmak üzere liba Demirel, Yusuf Erlul. l\fülıat bir kanaatkarlrk göinl~ ;ııı~ 
aşlı olarak belediye avuknllığınıı bir mii.feltiş ile 300 crıtlır ve 1500 Adil Erdönmez, Hemzi Toklu, Hik- yorum; bil.akis onu "ils rel'~'. 
t::ıyin edilmişlerdir. lira gönderilmişti. mel Korumuş, C:ıhit Akçelikli. qayda yalnız lezzet del! '11 o~ 

---<>--- Cemh·et merkezi umumisi bugün -o-- koku, musiki va parme.klı~,r~ 

J de felakctzelere dağıtılmak üzere Gazete"~ı·ıer yacak bir sıcah1ık s.tiJ.!l1t·.:o•~ aponyanln • 1 delili di•' d" "nmek iS 1
' '•'' · telgraf havai esile altı bin yetmi~ .ı e uşu . .-aıe• ~· 

beş lira göndermiştir. arasında bı•r d·ava Manzarasr, kokusu,. ee~.::.u rı'r.ıı:J 
S. of ya elçı·sı· Bu sureUe bu lıarnli fclükctzedc_ - ItUYan çayr ne yapsın? 7ı)ı;B,1)' $ 

de edecek bir lezzeUen " ıı> 
terin Kmlay Cemiyeti umıımt mer- . . . ~ı: ~ıl• 

A k d k• J kezı tıırafından yapılan par:ı yar _ "Tan" Ba~ınuharriri gelir? Dıhmız. da.ınn •j))İZ'<H' n ara a 1 apon alırken bu zevkten ~özlerı ~ ... J'ı-

1 .. l k dınu miktarı yedi bin beş yüz :vet- "Yeni Sabah" sahibin- Jağnnız mahrum rou k:ı..Jslll~"''I o 
,m .. ttehid b. ı· 1.. bir k ~- e çısıy e görüşme · b ı· b ı t dıı"" .... 

u. ırıssn...., or esw.cı;- nıış c.5 nayı ıı muş ur. den tazminat istiyor ni kitaplarm, içindekiler ~,~ı;ıd 
A:mn Us "İktısa.di harbin BaL 

:ı.tan. cephesi,. ball?klı mable8~ 
de, müttefikler ta.rafından Alman 
ihra.ca.t ve ithalitma. tathik. edilen 
abl.oia.dan bahsederek bu abloka.. . 
:nm ya.v3Ş :ravq kara yolla.rma 
da geçtiğini kaydediyor ve lngiliz· 
lerin TUD.a üzerindeki na.kil vası
talarmı. bir sene için 'kiraladıkla.
l'I ve şimdiye kadar Almanyanm 
istifade edebildiği Romen petrol 
istilısalB.tr.nı toptan sa.tmaldıkla.rt 
hakknıdald haberleri hafn'latıyor. 
Muharrir, baylece Almanya için 
çok k1ymetli bir gıda ve ilk mad_ 
de piyasa.sr olan Romanya. panrı. 
nm Alm.a..nlara hemen hemen ka_ 
panmı., gibi olduğunu i§aret ede
rek A.lma.nyanın Balkanlara. bir 
ttl'mtzda. buiunn1 a!.lt ihtimıtllerlni 
g(Cden geçiriyor ve bunun Lehis
tan. ka.dtt kolay olaınryacağmr te
bıı:ii?; etti-;•mr. 

ıYeniSabah 
Hüseyin Cahid Yalçın, ''Uzak. 

tan beliren. bir vaziyet" başlıklı 
maks.lcısin.dc, .Alms.nya ile Sovyı:?t 
Rusya anısında yeni bir şey ta
s:ırlanıyor gibi görllnmekte oldu.. 
ğunu, bu h:wrlanan darbenin Ro
nıanya. yoluyla doğrudan ~oğnıya 
B&lkanlara mr, y<>ksa Türkiyeyi, 
!rakı mı hedef ittihaz ettiği §lmdi-
1.Gc pek belli olmadığmr, fakat her 
holde blr niyet "Ve biT hanrlığm 
g8ze çarpmakta <ılduğunu kayde
diyor. Muharrir, Sovyetlerle Al· 
taa.n1&nn bt1 su.rette va.mil. ve 
müşterek bir plan dairesinde müt. 
tefikan mı harekt>t ettiklerini, 
yoP& Almanların Sovyetleri hare.. 
kete ptinzıelt için muttasıl yem 
yeni gayretlel" ve entrikalarla işi 
tatım ve idareye mi urğaşt:rğmı 

nm ayni. hava çalan muhtelif a... üzere geldi --o-- ma.k t'l ild' ,. 'o~11 
letlerl gibi hesaplt ve ahenkli bir Tevfik Fikret münakaşası sıra· şar 1 e, c ıne, 'e .şıı· 
surette yU.rUmeğe b~la.drlar. Dün Jap-0nya.nm. Sofya elçisi M. Hati· Kızına tecavüz suçlusu smda. "Yeni Sabah" gazetesinde :he~!11i~~t. vbc~r:;J:1~1: .sı~4f~ 
V. b sabahki Sempl n eksperesile • f • ~ t ......... il~ bı'r r~-ı· ı'le beraber "' - enw..ıen ıçın ır ...., :.nl .rt ıyanada. '\'eya Berlinde çıkan bir ya u 0 ı tıraya uı:noatnıııı. ......... ' ............ "' 1 drr b hikureııv-· ..k~ 
gazete başlı başına. bir Türkiye şehrimize g~lmi')tir. 0

& '.$ kan "Zarurl bir cevab" admdald a~ var İ U: ~ay Ki't.ab ol'~~ 
l · · Ccnberlitaşta Kürkçüler sokağı ..,.,zıda madde tavin edilerek "'. elı- on ara a.n a · a · 119ıo ... bı, mese esırun vücut bulmm.• o:du- Hatı·ya su-tı' '''""hsusada kendi .,~ "' " de sadece ruha, manaya ,ı~ 

~ .... ' '" .... ~ - 13 numarada oıuran ve ör. kızına si talık" - ·' - 'ddi ·yıe Tan td " 1 
gunu söylüyordu. Bugün ayni .söz- sile gürüşmck üzere An.karadan ıre ugraı:ııgı 1 · a.sı kAfi değildir! k!ğıd da, c~·td., ~.,: 
leri ıtoskovada çıkan bir gazete 1 J b" ül l i . ·ı b" lcca,·üz ettiği iddiasile te•kif olu - gazetesi başmuharriri M. Zekeri.. . K.l "r ııı>ı zc> en apon .u'· ' e <' ~ı ı e ır k .1 , . ili hk 1 y S ı...ah zım i,.m· ze"'k 01--Jıdn"· 1'•• tek:ra • ~ nara· ı .:mcı aeır ceza ma ·cmcs - ya. Sertel ta.rafından eni a.u " " wı.11 • • o, .. ~ ..il. r ediyor. Biltiliı dünya mat - mUlıikat yapacak ve yarm Sofya nrz okunmaz: seyredilir, ııJl ~::t 
buatında Rusların Romanyalılara. ya dönecektir. ne verilen amele Mehmet Subaşmın gazetesi sahibi Cemal€ddin Sara .. ka.ı:...ddan, mUrekkenten çılC _..ııtc'D'' 
h "izli olarak v:ıpılıın muhakemesi cog-ıu ile n ... •şn·yat mUdiirl"ı ·u·-Aid 6 ' ·~ (Ş ı J""''tt 
ücuın etmek niyetinde olduklarr... " ~ "' ..,.~ zel bir koku vardır. t ,,4 .. ~.,. Japon diplomatı, seyahatr hak - dün bitmi~, Adli tabibden alınan Çetı'n alevhine açıl"" hakaret da.. r,.,,•· _,,,. 

na dair yazılar çıkıyor. Alman ., · J.ı.r. ooııche denilen nesneden ç -~u~..ı 
kınrla fazla SÖZ söyJCmiyerek Sade. ra"'Orll «üre, kızının bakire oldug~u Vn"'Inm dfin altıncı asliye ceza ""' J~ 1v· 

gazetelerinin elebaşısı: Romanya cc: •· "' .,., ku değil; 0 , ok saplanın..., •f.r ~1 
... 

ve Balkanlar istikametini tehlike.. anlaşıldığından mnznuuun bcrae • mahkemesinde jZÖrülmesine başla- iml . . . To~c.& ııtıı 
"- GU.zel 1 t bul - . k '1 . k ·1 • • b t .... ı.~·~tır. Zekerı·ya s--+-1 maddt res erı, Puccinı'nın .'' 11 o "' li ve zorlu.klu bularak Anadolu ve san u ge?mtege tınc arar verı mış, ·enuısı ser es ~ w.ı..c bay o-, 1 rd di ) J{jUJ.ı- ,,ıeı· 

b _,_ l ve "'""evi Z""""rma mukabı·ı b- a,,,. şey 6 en r. · .. ıfl' !rak istillsmt tav.siye ediyor... geldim." demiştir. ıraı ınıştır. ......_. ...... """ ken btmla- m9'0""n 10" 
bin Ura tazminat taleb etmekte - .. ara •.• ~ Hüseyin Cahid Yalçın, Alman aerrnn. · ,id' 

ve Rus gazetelerinin bizim bildiği. böyle tehditlere kulak vererek miyetin muv:ıffakıyetsizliklerle do dir. Yazık ki b ...... n-t.'.n dÜJl~~ ~~ 
miz manada. hUr organlar olmadt- mim: siyasetini deği:itirir, ne ken- lu hayatından bahsetmokte ve Cemaleddin Saracoğlu ile Macid ""l!iu.u.n. lIYo:>• ~· 
ğını, bunların hepsinin hiik:ıime:- disine terettüb edecek Yatan vazL dllnya efkarı umumiyesinin intiba.t Çetin, evvela da.va .llıtidaaı suret - dan nefis kitaplar aıa ~ ,! 

lerinin kendilerine tebli~ni iste _ tarafta. bir ucuz kitap~ 1'~~ 
lerinin ikinci bir dili olduklarını, fesini ifadıı. hir ıın tereddüi! eder .. , hu cemiyetin manasız ve gülünç _:_ - h Siz Nedim'iıı bir ga.zelı11iJ'I M:efill' 
bu ya.zıJa.rm bu gazetelerde görü- olduğu merkez.inde bulunduğunu, ı.wxler. :m~hkF>me de tAhli~n ica :P~d V" ıJC' 
lel:iUme8i için meselenin çok daha Cumhuriyet 937 de cemiyetten ayrıldığnu il1n ettiğine karar vererek muhake • kağıdı veya kara bir ~ıı.~ ııi-
şümullü bir temeli olmak mantı_ Nadir Nadi, bugünkü makale- etmiş olan !talyanm usul mucibin. meyi başka bir güne brrakm.1'tır. de;;;d_,,e_ ~r gü.zelliği ;ı1ıg'tit ~e el' 
ken icab edeceğini yazdrktan son- sinde. !talya ile Milletler Cemiye. ,- i.ki sene sonra, yani bu ayın on M. Zekeriya Sertel mahkemeye ~e6""1 sa.nırsmız ·ir iJJtn"ıı ~: 
ra makalesini şu cümle ile bitiri_ tinin karşılıklı vaziyetlerini tet- bi.;:inci günü a.Jiı.kasmın tasfiye ve gelmemiş, vekili Esadt göndermiş_ ginin mad:ieye 1ıiç b - p.ıtls. ~~ 
Yor: kik etmektedir. b 1 d ·mı d'l -· . ti. madtğnu söylerlerse ı.rıa rı t:l •11ı u ayn ışm a ı am e ı ecegıru. -&-- bnnu söyllyenler emin ol~,jıll ı:;;, 

"Görillüyor ki kendilerinin ben- Muharrir, Milletler Cemiyeti İtalyanın üç aydanberi müstakil "S ,, H 1. ka~dm, temiz yazının ıev1".,...ıı ır desi haline girip n.e emrederlerse konse3'inin son Rus hareketi kar- bir siyaset takip ettiğini ve onun avarona Pi Jete on ,.ıv· 
yapmadıktan sonra onları ınem- şısmda almmaııı icab eden tedbir- Milletler Cemiyeti bakmıından tet· Havuza :ıhnınnsı lfızumlu görülen ~~ ~aval~~~ 
uun etmenin imkanı yoktur. Fakat leri görüşmek üzere yarın Cenev. kiki doğru olamıyacağmr tebarüz &lva.rom\ yatı dü.n Halice çekilmiş_ ır zev. e manı m · rt>~ 
yanlrş kapı çalıyorlar. Türkiye ne rede toplanacağmı kaydederek cc. ettirmektedir. tir. NuJ11llab J. !'P" 

ı:El!U;ı&JRJ•~~mtBl;l•mllllMlllflIB* ~aıtllllllll~DmfiEl.IOO~,ıl r t· t ' ı . ' • 
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Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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Id·-qorlıı 
J - Çok iyi.. nun ince ve temiz elini olanca - Hiç birini hatırlamamak IL - Sizi telefonda be t 

Hafızanm bu canldığr doktoru kuvvetiyle tutmuş hfila titriyerek zmı!.. Hepsini unutmalı!.. Bak fendim, dedi. ·ııi ebi1 

memnun etmişti. Zeynep başını mmldanryordu: yavrum güneş ne güzel parlak.. Doktor ona yemek liste3ı dii: . 
doktora çevirerek d~a işidiiir bir - Korkuyorum! Pencereden içeri giren şu yejil ledikten sonra Zeynebe ... ~0~ 1i1J' 
~esle S<>rdu: - Korkma yavrum! Kimden dalın üstündeki çiçeklerin rengi - Güzel güzel yemegtııi &el'• 

- Beni buraya nasıl getirdi .. korkuyorsun? ne tatlı değil mi? niz. Hemşire size yardtlll 
niz? Ben şimdi tekrar geliriıtl· dif11' . 

_ Sizi hasta olarak bulmuşlar. ll!cm seri ~sirile gergin sinirle- Şimdi derin bir sükt1netle yastı- _ Teşekkür ederi~ efe11~b· f3l: 
Doğru buraya getirdiler. Memnun ri ıbiraz gevşeyen hasta yorgunlu- ğma serilen küçük baş doktora _ Artık iyisiniz ınşa. -"'i)'e 
değil misiniz? ğa da, istirahate de benzeyen bir çevrilmiş gülümsüyordu: daha 

0 
fena şeyleri dUşürll•-

sükfinetle: - Vücudunda rahatlık hissedi-
tetkik ederek bu hususta bir !ikir Doktor üzerinde takılıp kalan 
edlnmeje çalışirlten çok dikkatli 
ve lhtlyath olmak llizumunu ha- bu bitkin ve durgun !>akışlarda 
trrlatryor ve Alınanların kendileri- azar azar, şuur ve hatıra gibi ma
D.i yeise kaptırarak oturmıyaca.k- naların canlandığını seziyordu. 
lanı:u, tendllerhıi kurtarmak için Arkasına dönerek hastabakıcıya 
<lUnyayı ateı,e vermekten çeldnmi. du:,-:ın çıkmasını söyledi. Yilzünde 
yeeeklerini yuara.l( şöyle diyor: ~ 

''Sovyetlerle ara.larmda elbette tath ve müşfik bir tebessümle has-
'l:ılr gtıJt enJapa var. Bu giıli an. tanın başucuna giderek elini alnı· 
taoma Lablııtanı payla.şma va.ka.. n;ı koydu: 

Zeynep kuru ve renksiz dudak.. ceksiniz artık. 
- Ondan, onlardan .. Hepsin - yorsun değil mi kızım? o-

1arile gülümsemeğe çalışarak yü - - Peki. d .ıtıt 
den korkuyorum. Ev"'t rok rahatım utu.. Ub~ıı, 

~ünü doktorun narin ve beyaz el- - ç :r • Doktor telefonun b " U· r. 
- Hiç, hiç birinden korkma kı. - Açlık duymuyor muSWl rı ... ıt. • • 

erine sürdü: daya gitmek için dışa~..;, b•'. 
_ Çok memnunum. zım .. Burada o kadar emniyette - Zeynep hanım? fı:;tihamz hiç yok pının önünde ayak.ta. g~d-~~ 

sin ki .. Ben i)te yanrndaynn!. Ni- mu? ik h3 c:;ı .. _,, .. Gözleri bir dakika derin bir kaç basta ile bir ı _,.f r 
noktaya takıldıktan sonra viicu.. çin korkuyorsun? Sana kimse bir - Var efendim .. Yiyebilirim. toplanarak fISllda§tıklaTu- ,.,tıtlıı 

~Y yapamaz!. - Oh ne kadar iyi. Şimdi si. ı>er Y du bir isparmoz; hamlesile titriye_ rünce kendisile beta 
ze hafif bir çorba .. Taze bir yo - . .....J-"' Zeynep rek kısık bir sesle haykırdı: Doktor yavaşça sordu: hemşireye sordu: d tot"',.... 

- Korkuyorum! Korkuyorum! - Demek her şeyi hatırlıyor _ ğurt. Bir de komposto getirteyim. - Bunlar niçin bura 3 
l!Utda, Balt.Ik deYJetlerini esaret _ Beni tanıdınız mı 
ıı.ltına alma valtastnda, Finlfındiva· 
yı isWB. vakaam.da açık surette hanım? 
ı,:ı.n<ilıdn.l gösteriyor. Ba~ka saba· Kurumuş dudaldannı dişlerinin 
""1a da lıir ~nlamlna olup olmadı- 1 arasına çeken hasta gözlerini mah 

~ 
hakkmdakı ııuaUer gttn re~ttk. cup bir manayla indirerek işitilir 
mbpet bir ı,ekiltle bir ceraba. . . . . 

t1raa et!ceclc afüi görünüyor \'}Itılmez btr re,;Je; 
91*' '.A.lmıın ve 

0 

n.us gnzeteıerİ - E\"ct · dedi • 

Doktor zile basarken Zey-nebin i Bu arJ kriz ck>ktoru derhal ha - sunuz? mış!ar? ..... 1'. e 
rekete g~tir<li. Beyaz bir s•.ıyu fin- Zeynep istikrahla ellerini hafifçe yutkunduğunu görerek se - - Efendim bastaYI a:ııu--
cana dökerek ona içi'!'df. Ensesint yilziiıM! kapayarak: vinçle gilldü. diyorlar... . , 
ve belke..ıniğine plrn1a.itlarmın u - - Evet, dedi. Hepsini hepSini.. Biraz sonra içeri giren Hasta • - 'Ne üstlerine ,,a-nfe. ftl'), 
a&..temeıııht' yaptı.Bastı lı.'I~· ~ _ n-ıo r IMJfl&i'ht!r-ettt: ~oevaınl 
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tıgilizler iki günde 20 
gemi ·~ müsadere ettiler 

.Jac:k 

1..ondon Kurt Lar~en om er Hay-
.. "" . • bir define Çevıren yamı ogrenınce, 

ttl"DAL 

bulmuş NOGA'ıl 

................... \W~ 

- Siz Omer Hayyamdan da 

~~ 
1 l 
~Yada iki yüz kilodan faz
'~ deznire malik olanlar bu 
.. ~de bunu harb imaliıtı ko
li El bildiPTneğe mecbur. 
~a demir satışı yapanlar 

Büyük bir Holanda Çekyadan sanayi 
gemisi torpille batırıldı mümessilleri geldı 

fenasınız, dedim. lliç olmazsa o 
gençlik ı .... tırablarından sonra ha
yattan zevk almak yolunu bulmuş 
'e materialism'ini neşeli, hoş bir 
~ekle sokmuştu .. 

Kurt Larsen: 
Omer Hayyam da kim? diye 

sordu ve ben o gün, ertesi gün ve 
daha ertc;,i giin hiç çalışmadım. 

ı "'rıla.caklardır. 

~ede çıkan Elehram ga. -
tıılia rr hükumetinin bir pa. 
~ tesarlığı ihdas ederek bu 

halihazırda Mısırın Ro -
~iri. olan Sadık beye tevdi 

ı nı haber vermektedir. 

~ristandnki yeni Sovyet 
l'anof Naib Horti tarafın-

~. edilerek itimat mektu
' li dun etmiııtir. 
~da hükumeti. Holanda. 
bi laların ve bilhassa. er • 
u!~ ?aritnlarmın ihracmI 

1 ~«l§tır. 

~ hariciye veziri Aalıı.ın J. 
• et büyük elçisi Filimonof, 
~Us balık şir:keti hakkında. 

kol imzalamışlardır. 
~h· 
~ ınşah, yeni Romanya el• 

dutaky'yi kabul etmiştir. 
~ C'lçi!iği, üç sencdenbcri 

"""~at.güzar tarafından ida-
• "'<llttaydı. 
'a ııın nıcrkczt kısmında., A.. 
b l{uın arasında, içinde 22 

• lllunan bir kamyon de\Til-
12 kişi ölmüş, on kişi ağır 
~·araıan mıştır. 

~ 
ıı.~avuuuk kraliçesi J era.1. 
· "llllada Versaydan geçerken: 

hastanesi menfaatine 
t~adınıar birliği tarafın· 

~. ıb edilen bir ha.yır satışı-
~ t ~lir. ~-~c 

l!sız mebusan meclisi, ko
?ı:ıebus .Marty'nin tevkifine 

\" edilmesi için vaki olan 
.,~ teşrii masuniyetinin ref. 

' ltaı etnuşur. 
~Yada. çıkan Stampa gaze. 
~· ·eyş ikanalı şirketi idare c: aylık içtimaında, ltal .. 
\ ~ idare meclisi azalığı tek:. 

tar verildiğini yazmakt.4• 

~~ı· da ız - Rus mfizakerelerl 
~ 

1 
teati edilen noktaina:. 

~ Otel Halüııksm bir beya.2: 
b'ltlinde neşretmek tasaV\-Ü• 

\>h-:~lunduğu Londradan ha • 

~-r_. ______________ __ 

~·· ~~ Urnrükten mal 
1l'rtıa suçlularının . 
tlıuhakemesi 

Polonyanın iki denizaltı gemisi 
Baltıktan kaçarak İngiliz 
donanmasına iltihak etti 

rnrt ... , 8 - Garb cephesinde 
dlin umumiyetle sakin geçmiştir. 

Her iki taraf kc§if kollan faali
yetinde bulunmuşlardır. Rhin nehri 
boyunca piyade ateşi teati edil _ 
mi5tir. 

Geceyse lıcr iki tarafça büyük 
lcc§if kollan faaliyeti olınuştur. 

Bunun neticesi olarak da her iki 
taraf topçusu müdahalede bulun
muştur. 

lngiliz ve Fransız devlet 
reisleri 

İngiliz krıılı ve cunıhurreisi dün 
"ordular mmtakasmdaki bir şehir. 
öe,, buluşmu§lardır.Krala, Gluçes
ıter dükü ve cunıhuITCisinc Dala
Cliye refakat etmekteydiler. Öğle 
yemeği belediye reisiyle yüksek 
:riltbeli birçok Fransız ve lngiliz 
tabillerlnin i§tirakilc şehrin bil-
yük lokantasında yenilmiştir. Cum. 
lıurreisi ve kral saat 14 de ayrıl
mışlardır. 

Tayyare faaliyeti 

tülmüşlerdir. Hiçbir bomba atıl _ 
mamıştır. Bir Alman tayyaresine 
isabet vaki olduğu zannediliyor. 

Deniz harekatı 
Londra, 8 - Vilk ve Orısel a

dında iki Polonya denizaltısı Bal. 
trktan kaçarak İngiliz filosuna il
tihaka muvaffak olmuşlardır. 

Nederland kumpanya.sının Tai
andocn adındaki Holanda bayrağı
nı hamil vapuru Manş denizinde 
bir tahtelbahir tarafından torpil _ 
lenmiştir. 

Bu geminin hacmi, 8.000 ton i
di. İçinde ancak bir iki yolcu var. 
dı. Mürettebatın ve yolculıırın ye· 
kunu 67 kişiden ibaretti. 

BUtiln yolcular ve 53 kişiden 

mürekkep tayfanın 4 7 si kurtarıl
mıştır. 

Norveç bandıralı on bin tonluk 
Britta vapuru diln akşam İngiliz 

sahillerinde batmıştır. Bir tahlisi -
ye filikasına dolan 25 kişiden mü. 
rekkep tayfa bir balıkçı gemisi 
larnfındıın kurtarılmıştır. 

İngiliz bahriye nezareti, Va. 
flington balıkçı gemisinin Simal 

Diln, Alihan ta,.Ynrclcri, Şimal denizinde dün bir mayna çarparak 
denizindeki, münferid İngiliz tay • • battığını haber vermektedir. Seiüz 
yarelerlne taarruz tc§ebbüsündo ·ölü vardır . 
bulunmuşlnrsıı dtı, cereyan eden İngiltere hükumeti son iki gün 
hava mfisademcleri esnasında. ka4 ı.~rfmda takriben 20 gemi müsa... 
:ııatıan hasara uğnyarıık ~isleri is· !dere etmiştir. 
tilcamclinde dönUp gitmeye mec • Geçen hafta içinde İngiliz kon-
J:ıur olmu§lardır. trolli Almanyaya. ait 13.700 tonluk 

Öğleden biraz sonra, sekiz Al- eşya müsadere etmiştir. 
ınan tayyaresi Firth of Forth et. Bu suretle muha.sematın başın
tvarmde. sahile yakla§mışlardıt~ ı_danbcri 260.000 tonu Fransa tara
Bunlar, on iki)i kırk beş geçe rad- (fmdan olmak üzere mUttefikler 
öelerindo lngiliz tayyarclerile mu.- · '.Almanyaya ait 735.000 tonluk cı:. 
aallcmeye girmişler, fakat püskür~ ,ya mlisadere eylemişlerdir. 

Fon Papen 
şehrimizde 

Vekiller heyeti 
toplandı 

d'• •• • • iki gün sonra 
~I nıucsscscsının Tophane. • A k d k Ankara, 7 (A .A.) - lcra Ve

killeri Heyeti bugün saat 16 da 
Başvekalette toplanmıştır. 

--o-

~ 0ıtıobil levazım deposund:il n araya önece 
~1 nıaızemeyi, hurda Jıalinl! . :Alman büyük elçisi fon Papen 

1 ~uş 1;ibi ~öslcrerek l.ii~ lbu sabahki ekspresle Ankaradan 
t n noksan gümrük rcsrn[ ıgelmİ!;tir. 
Stıçil l ' k l • k 'Jt :. 
aı e 1

•1r aç ~cır. aca ~ Fon Papcıı burada bir iki gün 
~ 1kcrnesıne \'erılmış, baır. · . . .. 

l'tıeınurıannn da işlen !1" &aldıktan sonra Ankaraya done -
r~lm. ~ktir. 
'l crıe giiınrrık mcmurlnrı .. 
ınuh:ıkcmclerine h:ışlanıl" 

---<>-
Romanya ihracatını 

yasak etti mi? ~le hir tanesinin sorgusuL 
t~k nıutıakcme başka bir sü~ 
~ııı.ı 11nııştır, 

"lllar llya G:ıb:ıy, Gorcl, Sa. 
esaire olın:ık üzere on ki-

~ --0-

Piyasada, Romanya biikfımeli -
nin petrol de dahil olduğu lmlde 
bUtün ihracatını yas:ık ettiğine 

dair bazı §:ıyfalar çıkmıştır. Bu 
hususta. malfımatına. müracat eltL 

Prost Karabüke gidiyor 
Şehir ıııiilrlınssısı Prosl Emini) -

nünden lleynzıd:ı n~·ılacnk olnn gc_ 
niş cadde üzerinde tetkiklere lı:ış -
l:ımışlır. 

l'roo;:.t, yarın l\nrnlıükc giılcct!k, 
bir lınft:ı sonra dönecektir. 

--o--
350 sokak lambası 

Ccçc ı srııcıkn nrl:ın iiç yll:r. rllı 

sok:ık JUıııh:ı-;ının :ısılmnsın:ı hnş_ 

lanılınışlır. Bu h:ırt:ı dokuz tnnc 
Bfı~ fıkılrrcyr, tliirt t:ınc 'J'opk:ıpıy:ı, 

çcki:r. ı:ıııc de Er~nköyiine tnkıl -
ll tn u k ve zeytin 
ihracatçıları 

ğimiz şehrimizdeki Romen iktısat nıı5tır. 

lft~dc kurulacak olan p:ımuk 
4tı ihr:ıc:ıtçıları birliklerinin: 

tk·~Clcri Jıazırlnnar:ık Tica • 
a eline gönderilmiştir. 

\ -o-
· "~len ticaret vekili 

ile görüştü 
tk• 
~;ıi llcfık Snydnm, dün An· 
~ ic:ırct Yck!Uctinc gider~ 
l n:nıi Topçuoğlu ile bir. 
80rUşmüşliir. 

~(lt'U~imdat f 
merkezi " . . 

lıı h ı~11 astıınesincle bir çoc~ 
ıJa tl merkezi nçılncnk l'C 
lq· 1 sıhhi otomobili tahsis, 

ır, -, 

müşavirliği bu şayia.lan ne teyid, ---<>--
ne de tekzib etmiş, sadece böyle Celal Bayar şehrimizde 
bir karar olduğu hakkında cvvcliı. Sa bık başvekil CelaJ Bayar bu 
mUşavirliğe m~ümat gelmesi icab 1 sabahki ekspresle Ankaradan gcl-
cttiğiııi bildirmiştir. miştlr. 

.)(:9 
TABLO, 
)olUH •.-::~ • .-

ASIL. 
'.011 ısi 
UNtiiıl 
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şı 
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Gelişi güzel okuduğu e~erler a. 
rasında meşhur rubaiyata te:ıadüf 
etmemişti. Bu yeni keşif onu bii· 
yük bir define bulmu~ kadar sc
Yindirdi. Hubaiyatın belki dörtte 
liçünu ezbere biliyordum; geri ka
lan kısmını da pek zorluk çekme· 
den hatırladım. Tek bir mıc;raın 

üzerinde saatlerce durup konu~tu. 
i:,rumuz oldu. O. o mhralarda be· 
nim keşfedemediğim öyle teessüf 
figanları, öyle isyan ifadeleri bu· 
luyordu ki hayretten ş:ışa kalı
yordum. ihtimal mısraları ben o· 
kurl<en onlara kendim neşeli bir 
ahenk ilave ediyordum. Halbuki 

Diin gcl<'n ('<'k banktı miiclürii He o, ayni mısraları öyle ba~ka bir 
ı:.ana.;> i gruııu miinıc sili ~irkı·ci tonla okuyordu ı·= "nlar, Omer 

garında... Hayyamı~ kalem ':• m çıkmış ol. 

maktan çıkıyor, Kurt Larscnin 
Eski Çekoslovakyanın tanınmış 

malı oluyordu. 
bankacılarından :M. Vebr ile baıılı-

Hele şiirin bir yerine Kurt Lar· 
ca demir ve makine sanayii grup· 

sen bayıldı. Burası acem şairinin 
lan mümessili fabrikatör M. · 

şen f elscf esine, ne~eli hayat düs· 
Fürst't<'n mürekkcb bir heyet 

turuna tamamen ut bir ifade tac;ı
şehrimizc gelmiştir. Heyet Sirkeci 

d li 'kt d" U ~·ordu Ye ihtimal ki şairin bir te· 
J!rırm a, mn •, e ! ısa ı m esse. J 

hevvür anında kaleminden fırla. 
sclerc mensub biıı;ok iıı adamı ta.. 

••ıycmıisti. O dört mısraı okudu· 
ı·ı:fından knrşılannııslır. J • 

Almanlar hcnUz bizimle ticaret ğum zaman Kurt Larscn: 
mukavelesi J"..lp:nıı:mş olmakla be- - Bra,·o! diye bağırdı. :Mü
raber eski ÇE'ltw:slo\•nkya ile Tür- kemınel!Küstahlık ha! Hayatın 

iye nrn.smd,!1d ktcı;in.n: anlıısmıı -
sının devam ctmc>kle olmasından 

ic.:Ufndeylc pi/asamıza demir mal
:ZC'mC ihraç ct~nelt ,.e mukabilinde 
ne bulursa almak üzere bu heye_ 
ti göndcrmLslerdir. 

Daha evvel gelen Çek rejisi 
mümessilleri piyasnmızdan yarım 

milyon kilo kadar tütiln s~tınalıı _ 
rnk Praga dönmüşlerdir. 

--o--

istanbulda 120 
Macar artisti var 
Bunların bir kısmı 
Mısıra ve Suriyeye 

gidecek 
Belgrad turizm büro~u mü -

messili buglinkü konvan iyoncllc 
şehrimize gelmiştir. 

Mümessil, Türk _ Yugoslav tu
rizm ve iktısat i~lerinin daha iyi 
bir ~kilde cereyanı için çalışaca -
ğım wylcmiştir. 

Beş !\Iacar kadın artistimlen 
mürekkep kafile de bu~ünkü tre
nin yolcuları ara ındadır. 
Şehrimizde bulunan 120 kadar 

l\lacar artbtinclen 20 si i\Iısır ye 
Suriyeye kadın arti t girmesi hak
kındaki memnuiyetin kaldırılma. 
sı üzerine cwclki akşam buradan 
gitmişlerdir. 

Diğerleri de seyahat hazırlığı 

yapıyorlar;a da kô.fi iş bulama • 
dıklarını sörlüyorlar. 

wnu için bundan daha iyi bir ke· 
lime kullanamazdı. 
Boş yere itiraz ettim; beni söz 

yağmuruna tuttu, binbir türlü fi
kir ileri siidü. 

- Hayat zaten başka türlü ola
maz. Hayat öleceğini bildiği za
!llan daiml i yan edecektir. Bu, 
onun elinde değildir. Nitekim va· 
ız da hayatı \'e hayatın eserlerini 
boş ve beyhude huldu, onlara ruh 
sıkıntısı dedi. onlarr. köti.ilük at· 
fetti. Halbuki ölümli, yani boş \'e 

beyhude olamayışı daha kötü bul· 
du. Herkesin bilaistisna karşılaşa. 
cağı bir tek akibct onu üzdü. O 
ayni \'aka. ayni aki~t Omer Hay
yamı da iiz:nüş, beni de üzüyor, 
hattfı seni bile düşündürüyor. 

Çünkü sen d2 ahçı bıçağını bile· 
meğc başladılh vakit ölüme kar~ı 
isyan ettin. Olmeğ"e korktun: o 
'çindeki hayat, seni te~kil eden. 
enden daha büyük olan o var· 

lık ölmek istcm"dİ. Sen bana 
şimdiye kadar hep la} emutluk 
scvkitabii,inden b:ıh.,ettin. Hen de 
sana hayat sevkitabii inden hah· 
sediyornm. O cl.l yaşamaktır Ye 
ölüm ya'daştı!!ı ,·akit Iaremutluk 
sevkitabii İn!' tefev\'uk eder. • ·;_ 
tekim sende de böyle olmadı mı? 
lnkar edemezsin; çılıı;ın bir kokni 
bıç~r.ını · :1edi diye ebedilik sevki· 
tabiin yok o'u\•erdi. 

Ondan bugün de korkuyor un. 
Benden de korkm·orsun. Onu da 
nikar cdemczc:in. Seni gırtlağından 
şöyle yakalac;am - eli bir hamlede 
gırtlalhrnı kanamış ve nefesim 

Kom·ansiyoncl bugün dört 
at gecikmiştir. 

sa- ke~ilrnişti - \'C yavaş ya,•aş şöyle 

J sıkarak canını çıkartmağa ba~la-

gibi sevinmişti 
sam ebedilik cevkitabiin uçup 
gidecek, onun yerine hayat ıçın 

çırpman, ona mü~tak olan ha~·at 
sevkitabıi i kaim olacaktır. O za. 
man kendini kurtarmak, ya.ama1.

için mücadele edeceksin değil mi? 
Gözlerinde ölüm korkusu görüyo· 
rum. Ellerin havada çırpınıp du· 
ruyor. O ~iz· kuvvetinin hepsini 
yaşayabilmek için sarfediyorsun. 
Elin koluma yapışmış. o kadar 
kuvvetsiz ki :iivrisinek kadar hük
mün yok. Göğ:.ün inip çıkıyor, 

dilin dışarı fırlıyor, cildin morla. 
şıyor, gozlerin sulanıyor. Yaşa· 

mak! Ya~amak! Ya~amak! dıye 

haykırıyor::.un; hem şurada \'C şu 

anda ) aşamak istiyorsun, istik· 
balde ve ba~ka bir taraf ta değil. 
Lfı.yemutluğundan şüphelcnmeğe 

başladın değil mı? Ha! ha! ondan 
en1in değılsin. O riske girmek iste 
mgiyor:)un. Emin olduğun bu ha. 
yat hakiki öyle mi? Ortalık git
gide kararıyor, kararıyor. Bu ö· 
lüm karanlı~rı. Me\'cut olmamak, 
hissetmemek, kımıldamamak ka· 
ranhğı yavaş ya\'aş etrafında top .. 
lann•or. Gözlerin bir noktaya di· 
kil~eğc başladı. Camla5ıyorlar. 
Sesim sana za)'ıf ve uzaktan ge· 
liyor. Yüzümü g >rerniyorsun. 
Buna rağmen hala çabalıyorsun, 
pençemden kurtulmağa uğraşıyor· 
sun. Teı · .i:•orsun. Vücudun bir 
yılan vücudu gibi toplanıp düğüm 
düğüm olmağa başladı. Göğsün 
:zorlukla hareket ediyor. yaşa. 

makt Yaşamak! Yaşamak! -
Ondan sonrasını işitemedim. O· 

;nun kademe kademe tarif ettiği 
karanlık etrafınu ourümu.,, ken· 
dimden geçmiştim. Ayıldığrm za;; 
man kendimi yerde buldum. O da 
oturmu~. ağzında bir yaprak siga· 
rası, gözlerinde o mahut merak ı· 
~ığ- beni seyrediyordu. 

- Ey, ~ni ikna edebildim mi 
bari? diye sordu. Şundan bir yu
dum iç. Sana bazı sualler soraca. 
ğım. 

Yattığım yerel~ red makamında 
baqmı salladım: 

: lddiala:-ını: ':~ şedit. 
Bunu, bü ük mü)külat ve a-

cıyla söyliyebilmiştim. Beni temin 
etti: 

- Y:ınm saate kadar bir şeyin 
kalmaz. llem artık bundan sonra 
fiili ye bedeni tariflere girişmiye· 
ceğime söz v::-iyorum. Haydi kalk 
artık. Ye:-d~ oturdu"'un kadar da 
iskemlede de oturabilirsin. 

"-3:ı en. ·varın oyuncağı değil 
miydim? Omer Hayyam ile Yaız 
hakkmdaki münakaşalara tekrar 
başladık. Konuşmalarımız gece· 
yansına kadar uzayıp gitti. 

KISIM xn 
Son \'irmi dört saat bir vah~t 

karna,.;ıma sahne oldu. Bu \'ah
şet ve hunharlık sari bir hastalık 
gibi gemiyi istila etti. Nerccfen 
baslıyacağımı bilmiyorum. 

Vakalann patlak vermesine se
bep olan Kurt Larscn. Kan dava· 
ları. kavgalar ve garazlarla Md 
bir hale gelen gemi mensupları 
araı.:ındaki müna ebetler bir kib
ritle parlayıveren sonbahar otları 
gibi. kötü ihtiraı.:lar halinde par· 
layı,·erdi. 

Tomac; Negriç el altından haber 
taşıyan cac;uc:un biri. Ba~kamara. 
da olup bitenleri kaptana yetiş· 
tirmek c;uretilc onun tekrar gözü
ne girrn"'~e çalışıyor. Conc;onun 
'Söytcdi~i bazı şe"leri Kurt Larse
ne onun filneledi~ini biliyorum. 
Con~n kaptanın ~emide bulun· 
durduğu e•n-ad:m bir takım öalık. 
c;ı muc:ambac:ı !;atın almış fakat 
bunları kötü cinı:; bulmu~. Tabii 
havadic:;i yavmakta da gecikme
miş. Her fok balı~ı gemic;im1e ol· 
duğu gibi Gbo tta lJir ne,·ir dük· 
kan \'ar. . (Devamı var) 



Karadenizde bir gemi Mttı 
Biilrrtı, 8 ( A.A.) - Stefani ajansından: 
Olrenildijine göre, Sandu adındaki ve 1500 ton hacmindeki Ro

manya vapuru henüz mahlnı olmıyan esbltbdan dolayı Kandeni* 
batmııtır. 

Batan lnailiz 1remiıi 
LonJra, 8 ( A.A.) - Pamuk yüklü bulunan Chancellor adında

ki ':ım ton hacmindeki lngillı vapuru batmıştır. 

46 ingiliz tayyareciai öldü 
Londr(J, 8 ( A.A.) - lngiliı tayyarelerinin zayiatına ait 13 üncü 

lhte neıredilmiştir. Bu listeden anlqtldıRına göre, 46 lnıiliı tayyare. 
cl&i daha telef olmuştur. 2 tayyareci de k&)-ıptır. Bu iki tayyartcinin 
~ir edilmiş olduklan tahmin edil~ktedir. 

Türk • Rus harbi ihtimali 
( Baıtarafı ı iacicle) 

ıoıtermekle berab~r tnodern 
n•kll 'ıuııtaları, bunu mUm
klln kılacaktır. 

Bu fikri tahakkuk ettirebl
lt'Cck olırn devlet orta Asyadıt· 
ki topraklarından hareketle, 
orada yllrattıı?ı denıltyölu f;:e· 
B&bet $ahan ve Nadir Şahhın 
otan Rusyadır. 

TOrklerin ılyuııetlerinde yap
tıkları değişiklikle nasıl bir 
ç1iı harekete getlrnıelerl muh
temel olc-.ıhnu. o takdirde 
blzaat hangi nıuhataralara ma· 
raı kalacaklarını ve netl~e ltl· 
barUı hanıı 01en raatıeri m ll
dafaa etmit olacaklarını dU
şUnUrken, bu inıkAnları der}>lş 
•tmek faydalı olur. 

Taymiıin mukabeJeıı 

Londra. 7 (A.A.) - Reuter &. 
janıı bl1 'yor: 

Timea , .ızeteai, Sovyetler Bir
liii ile Tilrkiye arasında bir harp 
.zuhuru ihtimali hakkındaki Al· 
n.n tahminleri etraf~a muta • 
lea yilr6ttrek diyor ki: 

''Baltıktaki Sovyet nüfuzunun 
miltımadt ıurette artmaaı hakf
Jıatta, Sertinde derin bir boşnut
auıluk uyandırmakta ve Nui 
CUplomaliıi. Sovyet emellerini, 
bqka tarafa t~h etmeye, be
ctriktiıce c;alıfmaktadır. Ve bu, 
batka taraf, Balkanların yeride 
tarktır. T it r k i y e y i , Sor 
·etlerin Küçük Asyaya y•· 
yılmalarınr kabule mecbur edecek 
\tkilde oktamak, yahut tehdit et
mek Almanya için ve Scwyetler 
ittihadı için daha faydalı oha.tdu. 

Fakat TUrldyenin, Sovyetltr 
ittihadı ile. Naıi nümunelinae 
imtiaal ederek, zelillne puarlık
lara ciritnıtie hiç niyeti yoktur. 
TUrkiyenln siya.eti. nuilertn ıi· 
yaseti.ne benzemekten pek çok 
uııktır. Onun IİyHeti dotru. ha
liı, berrak ve namuıkir bir siya • 
ıtttir.,. 

Times gazetesi, makalesini 
ıöyle bitiriyor: 

"Gerçi. Türkiye, Sovyetler 
Birllli ile iyi münasebetler icla• 
llM9lnl çok au ueder, fakat, hak· 
lannı n anmfaatlıri.ni ne b&ha11-
aa oluna olıun ,terketmeye asla 
niyeti yoktur ... 

M .. ule Berhnde heyecan 
uyanclırmıt 
~. 7 ( A.A.) - Havas L 

janal bildiriyor: 
Volkt8clıer Beobahter pate. 

ai ''Kalk&a oephNiıMle uker 
tahfidatı,, bqlıkb bir makelede 
Rusya ile TUrkiyenin askeri ta.. 
arruza geçmeleri ihtimallerini 
tetkik etmektec!ir. Baaler Nach. 
richtm gueteaiııin muhabirine 

Yü~- ~ 

SANCAK Sineması 
3 biiriik film birden 
1.-CEMiLE 
TirirpeW1i .. Tirk~li 

Bürik Türk filıni 
2. - latildil aavafl 

lll)'llE 1n1lı11& ve •ahanlle 

nazaran BE-rlinde hevecan uyan.. 
dıran bu makalede. Rualarm. a.. 
radakl muauam menfelere 
raimen Jt'•nl, mikyuta hare • 
kat vapmaları mUmldin olduğu. 
nu iddia etmekt~dlr. Mlkılenin 
muharriri. son Bent'ler ıarftndı 
1'ürkive lt-hlne husule ıeıen e.. 
hernmlyetli aallhları kaydettik. 
ten sonra. Rus orduıunun ileri 
vürilmek huınuıunda B&hin oldu. 
fu muhtelif imklnları nvmtk~ 
ta ve escUmle Dftronu araalye 
çıkan yollannı aikretmektedir. 

bvic:re ıraaeteainin muhabiri. 
ne e-öre. Alman hariciye neza. 
reti, bu makalede aad~ imkhı. 
lann tetkik edildifinl. fakat 
bunlann tahakkuku ihtimalinin, 
halen ~., devletlerine mUte • 
veccih bulunan TUrk liyasetine 
b&flh olduiunu aöylemiftlr. 

Ruıların Kafkuvıda yaptık. 
ları hazırhklua ~llnce. Berlin 
sfyaıl mahafiJI, bu huırlıkla. 
rın. sadece. bir hareket• cevap 
veren buit bir ak.UliDMlden 
ibaret olduiunu aöylemektedir. 
ler. 
~tıer taraftan, bu muhabir. 

aynı mahaftliıı. Kafkaeyada 
Ru kıtutmın kuvvetli taJıti. 
dat yaptıjma dair Mo.kovtdan. 
filhakika malQmat aldıklartnı 
kavdedfyor. 
Ruıyanm Ftnlandivaya ka.._ı. 

nihavetlemnemlt bir harekete 
şre~i• buluamaama rafmen. 
bir Ru.-"l'Ork mu ......... urnm 
va1'1ımm otmm 111ttnfttt Bet'. 
linde mevzuu b&hMclilmektedir. 
Bu cUmleclen olmak Uaen, 8Ti. 
tanya imparatorluiuna kar•ı o. 
lan Alman eevkUlcenf pJAııla. 
nnda. ~en yaz. ftuavanm rol 
oJD&dıtı ve bllha.Ma. B. Molo -
tofun 31 t.erinievveklekt aut • 
kunda. Tilrkiye iqin. 1'Kl1e.if 
inkioaf)ar .. tafeW eltili Btrtin. 
de habrlatılmütaclır. 

tmçre cueteeiııin mul&ablri, 
anat&leliııl tö)'le bitiriyor: 
Binaaaı.yb Ruayanm TUrkl. 

yeye k~ı aldığı vulyetle AL 
ınan.vanm, ihracat mallanna 
lııgtltere ta.rafmdan ltonuluı 
ablukadan IODra alcbfı tedbir • 
lerarumda, belki ele bir m~ue 
bet bulundufuna bUkmedilebi -
lir. 

NOT:New.im tanıfım..dıaa, 
... S..,etllr.....,....~-
.... M ... . .......... -
•11llıilM'-ifiaA'- ..-ıle 
rİllİll, a,;...... ... ...~ 
... tandlılıi ;rudennaa .......... 
anlatmk lic defUdir. (~) 

Paris Radyosunda 
Türkçe netriyata 

bu akpm baılanıyor 
Ptıriı, 8 - Franaanın Paris 

Mondial radyo istasyonu, bu ak -
şamdan itibaren Franm saati ile 
18,30 da muntuaamn netriyat 
yapmala balhYacaktır. Tilrkçe 

1 nepiyatını bu alqam Franaanm 
Dahiliye nuın B. Alber Saro ile 
TOrtiyenin bQyflk ftçi!91 8. Behiç 
Errtn açaaaktıt. 

o 

Un fiyatlan yübeliyor 

TDrk Qazetaleri 
aleyhindeki broşür 

14 lldncılt .. rin ta.rllain4t "Prav. 
da,, iıtmli RUI pseteılinde Dt. · 
0..ipof imzasile matbuatınuıı aley
hinde çıkan bir yuıyı tercUme et· 
tirem \rof4lr halinde clatıtanlar 
hakkında t&ltibata lirilen mQdde. 
iumumilik evveli broşürün hangi 
mat.buda buıldıjmı tahkik et.. 
mektedir. 

BrotllrUn Uztrinde ne matbaa
nın, ne de tercUrne ettirip dafrtan
lann aami yoktur. "Alman Mfa
retbaatııi matbuat ıenrlli,, yuılı 

blr etiket yaplflmlmll old\lfuna 
g6re m\lddebamwalllk bunwı haki· 
katen Alman llfartthanlll tara. 
fından netrttUıtllllit olup olmadı.. 

tuu ve 1'fı Pbl btr maU&Ua dafıt
tınldıfıdı tabilik etUnnıltttdlr. 

Tahktnt lle blaMt mtlddtlu
mumr Hikmet Onat meyul ol
maktadır. Beliti de b~ brotUrle 
Alman 11taretbanlllnln blQblr all
llaat olmaytp, dofrucl&n clofnaya 
ıctaU blr ••illide faallyetı ae~n 

bir propap.nda 11bôealaln ili ol. 
du~n da ileri ıllrlllmtkttdlr. 

itin mahiyeti blrbç sQne ita • 
dar anlqllacaktır. 

-o-

Zaçy~iı ile ilci amele 
yandı 

Ayvanaaraycl& bir iplik Abrika
ırada, rafta duran bir zaçyağı ti. 

şe•i birdenbire· p&tlam14 ve etrafa 
saçılan yağlarla ameled~n Yahya 
oflu Eat ve Ali yanarak afll' 
ıurelte )'&ralaıunıflarclır, 

Yaralı ameleler Balat Mu•evl 
haataneline kaldırrlmıflardır. 

Franstz elçisi geldi 
( lattanfı t laclcle) 

mu etmek için yapauıtan. Parla· 
te Ttlridye hariciye umumi kltlbl 

N1'$&1\ lıfen~ıı ~tti.· 
Jl\f·:J~~· dt. ~Jllaıihr.l .• jı;~~ 
c;ok memnunum. Kendlllle yaptl• 
makta olaa mh&ktrtlerln kın bir 
zamabda netkeleneoetf muh•k· 
kaktır. TUrk • Praft8d tle&rf ıill • 
naaebetleri yaktnda ~ pnlfliye-
celrtlr. Kmalelletr..de TUn mille• 
Ulle kup ptWl,. ~ artan bir HV• 

aiye f&hid OhlUM. HaJ'bln UWl 
ıllreceii al&ltadur. rakat saferi 
ıulh .:er ht>tink kasanacatma 11Up
he et.miyorus. 

Vutfemin bqma dönmertızere 

~ ak11am Anb.raya baNktt edi· 
yorum .•• 

Nulban MeMmenciojlunun 
temuları 

r..tn, 9 (H._...) - Bur&• 
da bUhlaaa Ttlrlt heyeti t11ı1i Nu
man Men••eaeloilu, dün maliye 
nuın Sir Coıı Slmoo tanımdan 
kabul edllenk uzun bir müllkat
ta bulunmuttur. 

ınııuz maliye nuın llenemerı.. 

ciofhmu &ile yemettne alıkoy
mq, mtHüat yemekte de devam 
etmlttlr. 

BiltUn lnpli.Jı ıutteltrl tarilt• 
menin c:ok ıwnlml bh- hava içinde 
cereyan ettlilnl y....utadırlar. 

FinlAndiya işi 
Cenevre içtimaında 

( ......... 1 ..... ) 
Şimdilik bu m..ıe daerlade 

16yllyecıet bqka- 'bir .a.tllll yok-
tur.,, 

filmi 
3 - KARA KUŞLAR 

..,. lıGmllı fllm 

Fi,..tJar 10 ve ıs kı•''"• 

kip edecettmail aoll•a• ••r buau-
Cnun fiJall diln de çuval batına eulldaki auale biti ~er.-: 

beş kuru, fıtlı1erak altı ytı !ili .. _ Vuiyete stre 'hareket ede· 
kuru,a ı:ıkmıttır. Fakat btltdıye 
fırıncılara tkınde biç bir zam ya_ ceii&!,, 
pamıyacalını bildirmltlir. 1 Demekle iktlta etınlttlr. 

~Bugün IPEK'te 2 i.:.::'• 
TORKÇE SOZLO • 

Lorel-H d·f 
HOVAADALIKD t i 

S.· ••: 2.11. 1 ''TM.. ., 

Mıthur Polia Ha~ .. i 

rll 
tJeeeleılaaat t a.tftha~. 

Finler Karelide moka 
taarruza ge~tller 

(Baıtarafı 1 incide) ladiyalılar tarafından zaptedilen derecede memnun olabil~ 
alkeri miitehaM11lu, yarı reami Petsagıo limanını işgal ettiklerini ve Ruılar ciddi bir ıurt 
Ri+z auıtetl muhabirine Sovyet bildir'~tedirler. Ukin Finlln - ıntğt muvaffak 
nusyanm Ftnllndlyaya ka~ı 500 ttiya menbaları bu iddiayı tekzip plebilecetifti kaydedi 
bin aaker, 1000 tank ve 500 tay. etmekt ·-.·. Filhakika gelen ha - 1ntiliz tayyare ~e 
yare tahşid etmiş olduğunu be • berler Finlan~iyanın Petsamoda nin mavasalatı ıöze 
yan etmişlerdir. mukavemet ettiklerini teyit eder .. kilde nefir ..e ur8red' 

Bu 1nllt.haM1slar, Finlandiyalı- mahiyettedir. dilmtkttdlr. 
larm şimdiye kadar göstermiş ot. Gündüzlerin ancak beş saat de. Pınllndf.yaltlar, it~ 
duldan mukavemete rağmen vazi. vam ettiği bu havalide. çok kanlı allyttl ı&ıttrtbildlk\ed 
yetin nasik oldupnu ve Ruı taar· boğu~malar olmuştur. FinlAndl)·a· de matl6p tdiyorlat. 
ruzu karşısında mUşkUıatm gitgi. lrlar, ormanlar ara::.ın:la :ı'dana • tlhlarından batka A._ .. _ ,_ 
de artmakta bulunduğunu kabul rak ans11m bıçaklarla SJV)•etlere turruz anına kadar 
etmek ı&amıreltceğiııl, çUnkU Sov. hücum etmekte ve k&nlı boğuş - ıilih gönderdikleri 
yetlerin yüksek kumanda heyeti - malara girişmektedir. yıktır. 

nin taarru•uıı lnaanca fasla tele. Hu • Fin harbinin en şiddetli Mancheater Guardil' 
fata asla ehemmiyet vermemekte çarpışması Petsamo havalbıinde une ıört Finlindi~ 
o~du~unu Ube et":işlerdlr. Filvaki 1 vukubulmu~tur. Sovyetler, bura- l&rdan daba tealrli 
şımdı.rc kadar l.uslar, maktul, da 70,000 askeri karaya çıkar. Mahdud blle olaa 
ıneeruh ''~ esir olarak 20.000 ltlııi mışlardtr. Finler Sovyet\erle a~ır yardımla, Fil\tlndtya 
ltaybetma.ı~rcıır. . zayiat verdirmişler ve 2:'.>:l~ esir tunabilir. Finlindiyt 

Rua tıyyar11>cı lerınde de almışlardır. Buradaki muha • medUı:çe de Stalin 
beyecarı re~nin netıcesi hMıüz m11nm de • harekete ceçemeı:. 
tokt.ol•, a (A. A.) Moako- ğildir. lnQilteranin J 

vadan gelml' olan ba11 ıe\'&t, Sovyetlerin Mannerheim hllltt • tnciliz endüatrili 
Finl&nda~'&lllann Rus tanarelertnı nı yardıklarını bildirdikleri Ka • nın lnptertye ai,arit 
uğratın" oldukları zayiat. mU~e· reli cephe.:.İne gelince Sjvyetler dutu tayyare ve ıo 
amz ta)')"&relerln y\lıde 30 u nıs. bazı noktalarda bu hattın önUnt 

1 
p· ı~d 

evazımının, ın -· 
peUnde oldufunu ve bu halin Le. gelmi)erdir. Bu m:btahkem m~v- dıtı teca~ binasıa. 
rılılgraddaki tayyareler mUretteba- kilerin derinliği 30 kilo:n~treien ıUr'atle te'llml lht«l 
tı arumda heyecan tevlid etaılı az değildir. Sov)·etler bu cepaey~ tıleaarndadrr. 
bulunduğunu beyan ve bu mUret. 500.000 a~k~r yığmışlardır. Gazeteler. diğer 
tebata evvelce Ftnllndiyalılarm Karelide mukabil taarruza te . 'Finllndiyayı yardıftl 
bava la•rruauna karşı mUdafaa j cen FinlAndiyahlar, birçok tank • re harp malıemeai 
veaat~en mahnun olduklarının lar iğtinam ~ tahrip etmi'1ffdtt. rini te'bartiz ettlnt.t 
aöylenılrnl, olduğunu Ulve etmek- Sovvet~r. Flnllndt)·a körfeain. İtalyanca, Staaıpl 
tedtrler. ..._ H,..:,.can!l. TuMt>rui, S~istort. tıı J -'it JO t ın: "P> Londra muhabiri. 

D~· ere ayyare 1..a, an!!Ori adalarını i~\ ettiklt • metinin Ftnllndiyıyt 
göndere i rini bildiriyorlar. Fakat ba hıt~er malı 20 harp tanaretİ 
Loadra. 8 (A. A.> - İngiltere Fin menbalarından teyit e1ilmfş met• karar .erditüd 

b'1kUın~tlnln Finllndiyaya 30 avcı değildir. dir. Tayyareler A 
tayyareı! ihracına alt nıhsatname· ıtusların Ladoıa ıölil ~!malin - duklanndan dolayı 
leri venneden evvel difer devlet. de Salmi ilf Suajarvf arasında 
terle hiçbir mllakerede bulunma. yapmış oldukları b~tün tıt'\rruı • 
mıı oldufu resmen bildirilmekte - !ar. Sovyet kuvvetlerinin a1~t iti. 

dlr. ~ bacM*C fa.iij~~ij~Jm.;n. aka.me-
ftrOkielde J:{Dm~yıf.er .teuğranuştır. , • 
8riluel, 8 (A. A.) - YUılerce Finlandiya ajansı Sovyetl~dn 

tınlversite tateb&9i, dUn BrUkıel Ladoğa gölünün şimalinde Fin -
caddelerinde Sovyetler aleyhinde l~ndf ya\ılara taarruz için bolucu 
birtakım nUmaytıtler tertlb etmiş- gaz kullandıklanru bildirmekte • 
terdir. Bu nümayişler eanaamda dir. ıı Fin askeri ıazden plmü~ -
Rus taarruzunu takbih ve Finlln· 
dlyahlarm teeaat ve mukavemetini 
takdir itin nutuklar lrad edilmiş. 
tir. 

Numayifçller. 'Flnllndlya sefa. 
reth•nesl &\'1nde bl~ok poliı 
lnıvvetlerile k1t1ıl&flllaşlardrr. it -
faiye efradı, nUtnaylıııc;ileri dafıt • 
mıştır. 

Buda1>9ftede nümayiıler 
•kfeltıe, 8 (A. A.) - Macar 

üniveftllte talebeai, Flnllndiya se· 
farethanHt Oatlade bir nUmayiJj 
yapmqlat ve "Yaea kahraman 
f'inllndiya,. diye ba.tırmrşlardır. 

l'inl&ndiya eehrı. balkona c;ıka· 
rak heyecanlı bir iki kelime 16yle. 
mil, Macar ıençlltlnin içten gelell 
bu teaabtlrllae tqellkllr e~tlr. 

Talebe, bundan 10nra Sovyet ıe. 
faretbaneat anune giderek Sovyet
Ier ale~'htnde birtakım nUmayt,ıer 
yapnuılardır. Talebeyi dağıtmak İ· 
çin 1&brt&ıım mUdahaleaine mec • 
buriyet hiaıl olmı14tur. 

Belpat radyo.unun bır 
haberi 
B•lırtıd. a (Radyo) - He\~ın -

kiden bildiriliyor: 
Finllndiya Başkumandanlriı -

run resmi bir tebli~ne göre, 7 ki· 
nunue~kle öileden sonra, Snv -
yet motörlü kıtaları Tay ..Gale mm 
takasında Mannerheim müdafaa 
hatbnı yarmala muvaffak olmuş· 
tardır. Şiddetli çarpışmada Kml
motörlü kıtalann 4 büyük tankı 

tahrip edilmiıtir. 
Gttkemxteye Sovyetlerin yap • 

tıklan bir91)k büaımlar tardedil -
mittir. Düpnan tayyarelerinin at
tıkları birçok bomba hiç bir zarar 
v...,,,;ttir. 

Diler taraftan Fin tayyareleri 
dün MUl'IDIDlk limanını muvaffa. 
k!Jetle bombardıman etmitlerdir. 
Pbıllndiyalılarla Sovyet ordulu 
lnlllldaki harekltm lf'rl dencıe 
lcanb bir tekilde devam ettilini 
~r. Sovyetler evvelce 
bir kere aldıkları fakat sonra Fin. 

tür. 
Tayyare faaliyeti 
Haber alındıfına &öre. FinlAn • 

di)ıa tanareleri Ruslann Balti&ki 
tayyare meydanını bombardıman 
,.tmielerdir. Hangarlar yanmakta -
dır. 

Bundan baeka Rus tayyareleri· 
nin Petsamo ümitte bombalar at. 
mış oldukları, yalnız Finllndiya -
!darın tayyare dafii to;>tannm bu 
tayyarelerden ikisini dütürmilş ol • 
duğu haber alınmıttır • 

Finlandiya tanare filoları Le· 
ninırad ve Cronıtadta kadar 
iltrliyerek ketif uçuıları yap· 
mıt ve hava dafi topları da 
Vipuriye taarruz eden Sovyet 
tayyarelerini düıürmilıterdlr. 

Vipuri halkı ıehri tamamen tah• 
tiye etmittir. 

Prtsamoda ve Ladoıa &ölünUa 
şimalindeki Pitkeranteye yapılın 
Sovyetlerin hava hUcumları tard• 
edilmiıtir. 

M illtecilerln nakledildi il 
küçük bir tehir U.r:erine yapılan 
diler bir han hücumunda ltuı• 

lar mitrılyiSzler kullanarak 7 ki· 
tiyi öldürmilıJerdir. 

Reuter Ajanıının Londradaki 
Finllndiya mahafllinden 8ifen• 
difine cöre Ruı donanmatı IOll 

iki ıün içinde Baltıkta ve Lado. 
ga gölUnde bilha11a bUyUk bir fa• 
aliyet ıöıtetmiıtir • 
Ruı harp canileri Hoeland a· 

dalarım bombardıman ettikten 
ıonra asker çıkanmtiardır. 

Geçen hafta Helainkiye yapı· 

lan bava ~tdnnanı kw·ban. 
1anmn liateli htnis t!lmM'11n • 
mumttır. ltfal'e efradı elin en· 
bı kaldırmakla 1119f1Uldir. Her 
&ün yeni yeni ceaetler çdranlmar 
tadır. 

Loaclra ıueteleriae pn 
PirJIAndiyadaki .ad,et bale. 

landa paeteler Pitılldiyalılann 

mukavemetlerinden dolayı klfi 

Musolininin 
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~~nun f evkaUı.deliği 
ı0riı unutmuşlardı. Henüz 
ile ardı, Ta}~·arc tatlı bir 
u. bulutlar arasında do· 

. ~ak ve yıldızlarla be
/eknasak bir mavilikte 

~erini rehavetle bu ge. 
~ılar. lş, endişe ve ıs· 
~· Yere indikleri zaman 
, 1 bunları tamamile u· 
dı. Herhangi bir tehli· 

~ına bile gelmiyordu. 
hi Ulrnuşlardı. 
~ ~ ~onra, bin metre ir· 
~ 

1 
usumeğe başladılar. 

~ a mücadele için Hayın 
tı ve ellerini salladı. 

ı tj .aYaği!e çarptığı yumu. 
~ırn Yere dü~tü. 

elektriği yaktı. lğile· 
.~~ttr, elinh gagalandı· 
' tı. Söylendi: 

'·ercin! 

~ukabcle etti: 

~ı, ••• 
ıh:ou STADI: 
~ la.r - Doğuspor saat 
•kem Rıfkı Aksay. 

tg. Fcriköy saat 14.30 • 
., .ttf Mutlu. 

S'l'ADI: 

3 İsar - Karagümrük. 

~ hakem Şazi Tezcan. 
Cti Firkct Bayral, Zi· 

I~ 
~ .Fcncryılm:z. saat 
Jj cm Refik Top, yan ha· 

aJit V.zer, Neşet Şar-

·~c. Saat 14.30. Hakem 

1 zen. Yan hakemleri 
tr, l<'ahrettin Somer. 

•t ~tepleri futbol, vo• 
~ .. koıulan lik heyet· 

1 ı ın.dan: 
111

93
9 cumartesi günü ya. 

· thoı maçları: 
·~: 
'ri Ziya Koptu • 
'~lkii - Ticaret. Saat 

t _~Eşref Mutlu. 
~ •rüşıafaka. Saat 
'1-trrı Ahmet A1icm. 
, dı: 

~ri ihsan Varas. 
~- lCabataş. Saat 13.30. 
~ ıe11 • 

~a~ • Şitli Terakki. 

·~· lg~ İzzet Muhittin. 
39 cumartesi eünü 

~Ybol maçları: Bey· 

' •ılonunda. 
SCJi Ferhat Acarkan. 
~ - Pertevniyat. Saat 
tt Naili Moran. 

'i. lf_~tlt muallim mektebi. 
·~cın Naili Moran. 

Vandövr için getinniş ola· 
cak. Acelesinden ,-enneği unuttu. 

Bu sefer genç ktz · ayaRa kallc-
tı. Haym sordu: 

- Ü~üdünüz mü? 
Cevap alamayınca ila,·c etti: 
- Ba~ınızı dısarıya çıkarma-

yın. Oturun. 
Fransuaz itaat etti. Fakat bir 

müddet sonra kendisini donma
nın reha\·etine bıraktı. Rüzgardan 
korunmak için taryarenin oturula 
cak yerine (1eğil de döş~esine o· 
turmuştu. Ba~mı, Hayrnın Clizine 
bıraktı. Yaslandı. Bir daha kımıl· 
damadılar. 

Üzerinde uçtukları mmtakanın 
görünüşü yavas yava5 değişiyor· 

du. Siyah lekeler gibi görünen or. 
manlar ve kirli serp1ntinlcr gibi 
görünen irmaklar çoğalıyordu. 

Biraz sonra Möz nehri göründü. 
Solda ~Iezierin ışıkları · göz kırpı· 
yordu. \"agonları bir oyuncak be· 
beğin kolye-inin taneciklerine 
benziyen bir tren gara doğru iler
liyordu. 

Birden tayyare sarsıldı, koca 
bir menni tan-arenin uzağında ve 
yüksekte patladı. K1pkırmızı bir 
alev semanın bir kısmını yırttı. 

tnfilakm ·esi tayyareden duyul
duğu zaman etraf ta masum bir 
dumandan ba5ka bir §ey ka,m:ı
mıştı. 

Biribiri arkasına dört, beş 75 
lik, yahut 77 lik obüs infilak et· 
ti. Ateş yüksek tanzim edilmişti, 
fakat tesadüfen istikamet iyiydi. 
O zamanlar top ateşini sesle tan
zim işi daha ba51angıcında olması 
tayyareye kurtuluş ihtimali bua· 
kırordu. 

(Devamı \"al") 

8 • 12 • 939 Cuma 
12.30: Program ,.e memleket satıt 

ayarı. 12.35: Ajans \'e metMroloji 
haberleri. 12.50: Türk milzifli CPl.) 
13.30/1'.00: Milzik (Hafif Müzik -
Pi.) 18.00: Prosrom 18.05:5 Memlc. 
ket soot ayarı, Ajans ve meteoroloji 
hoberlerl. 18.25: Türk müziAi (Fa. 
sıJ hey~ll). 19.10: Konuşma. 19.25: 
TQrk müziği: Çalanlar: Hakkı Det· 
man, Şerif İçli, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. 1 - Okuyan: Mustafa CaA
lnr. 1 - Hicaz peşrevi. 2 - Sel. 
Pınar - Hicaz ıar'kı: (Sıılayan kil 
bimi sev). 3 - Şevki Bey - Uşşak 
şarkı: (Bu dehrin ıermü serdin• 
den). 4 - Şel'ki Bey - Uş,ak şor. 

kı: (Bir htre iten). 5 - •..• - Hi
caz şarkı: (Ateşi suıanı firkat yak· 
lı cismi canımı). 2 - Okuyan: Ra. 

dlfe Erten. 1 - Ha,inı Be:r - Bea<> 
ıenlslr .-rkı: (Kaçma meeburun. 
dan ey ahuyi vah,i). 2 - Endoron. 
lu Hü~nfi - Besteniılr şartı: (Çok 
~ürmedi ıccli). 3 - Edç Türkü: 
(Şahııne gözler şahane). 4 - Halk 
türküsO: (Halicem satlnrını dolsa 
dalga taramış). 5 - Halk Türküsü: 
(Ekin ekdim çöllere). 20.10: Tem· 
sil: 21.10: :\lüzik: (Radyo orkestra
sı - Şef: Hasan Ferit Alnar. 1 -
G. Rosshıi: 11 Siıınor Bruschino ~ 
perasından Uvertür. 2 - L. van 
Beethoven: Sekizinci senfoni, Fa 
majör. 3 - K. Atter.berı: Yaz gece. 
si dansları. 22.00: Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri; ziraat, Es
ham - Tahvilli, Kambiyo - Nu• 
kuf borsası. (Fiyat). 22.20: Müzik: 
(Operetler - PL) 22.50: Müzik 
(Caıband - Pl.) 23.25/23.80: Ya. 
rmki program Te kapanış. 

~ ~iuiçi aaat 14.30. 
tt. lrloıan. Eminönü Halkevinde 

ı, ~ tltanbul erkek liseıi. temsil 
1~· lg Ctn Naili Moran. Eminönü lfalkevinden: 
\~~ -39 pazar günü yapıla· · 
\~ Evimiz temsil şubesi, 9 birincı -
'~ &u IU.t onda ba11ıya- k6nun 939 cumartesi akşamı snat 

R A B E R - AkJam Postası 

Hindıstanda dunyaoıo en eski ınsaııları arasında 

-10- Ya:an: L. IJusch 

3~ yılını nhşıler ara~ındo geçirmış bir Alman seyyohı 

Bir kadın öldüren er:\ek çarmıha 
geriliyor ve ölü yi ıen 

kurtlar tarafından kemiriliyor 
Göıümün önünde cereyan eden ı tırabt altında tutabilirler? Fakat 

vakada da Cuhi sırf bir kapris insanın kalbi hiç b5ylesini arzu 
basit bir heves uğrunda: cinsi duy etm'yor. 
gularınm tatmin ııtıran içinde Mademki koca bir kabneyi ka. 
tam bir mahl."Umiyet haline geçi· dmlar idare etmekte.lir, gönül is
rilmi~ olan bu erkekleri biribirine tiyor ki, buradaki' zabtırabt dahi 
öldürtmekte hiçbir beis gönnü - erkeklerin zalim ve sert usullerile 
yordu. 

Kadınların idare ettiği bir ka
bilede cinayetler filhakika bundan 
ibaret de değildir. 

Burada kadın adeta kendi mu· 
kaddesliğini kabul ettirmiş oldu· 
ğu için kendisine erkekler tarafın. 
dan yapılacak taarruzların hemen 
hep5İne şiddetli cezalar konulmuş· 
tur. Me$ela kabilede herhangi 
sebeble öldüriilen -bir erkek bir 
nevi Hint usulü çarmıha germek 
suretile öldürülüyor. Bu usul §i)y· 
ledir: 
Adamı tutuyorlar, Çırçıplak so

yup ellerinden ve ayaklanndan 
iplerle bağlayıp bu iplerin uçlan. 
m da ağaç gövdelerine bağlıyor, 
adamı bu suretle ufki bir şekilde, 
Adeta bir hamak gibi ağaçlann 
arasında geriyorlar. 

Sonra adamın çıplak vücudu ü· 
zerine mezarlarda ölü cesetlerini 
yiyen kurtlar konuluyor. 

Adam bu suretle çarmıha geri· 
tip günlerce aç bırakJlıyor . 

Bir taraftan aç kalan kurtlar 
da diri diri vücudunu kemiriyor -
larl 

Bu suretle bir kadın öldüren 
erkek ölümlerin en müthi§l1e öl -
dQrülmü, oluyorlar. Hele kabile 
kabile reisi kadına herhangi bir 
suretle isyan eden bir adamın a -
kibeti daha müthi,ıir: 
Adamı derhal bblaztna kadar 

toprağa gömüyorlar. Adamın dt -
şarda kalan kafasma bal sürüyor
lar. Bu bala yüzlerce yabam an 
üşilşüyor. 

Adamı soka soka, kemire kemi
re, kafatası çıplak kalıncaya 'ka -
dar bütün yüzünü ıözünü yiyerek 
öldürüyortart 

Kadınların ceza mesele~nde az 
zalim olmadıklarını bu kabileler 
içinde daha canlı bir şekilde gör. 
mek bu suretle mümkün olabili -
yor. 

Fakat kadına karşı yapılan ci
nayet cezalarında! 

Bu fark, kadmlann idare etti. 
ği kabilelerde ~ mühimdir. 

Zira kadına kar§I dnayet en 
büyük ceza ile cezalandırıldığı 
halde kadın için yapılan cinayet 
mubah sayılıyor! 

Denilecektir ki, kadınlar bu ce. 
zalan tesis etmekte mazurdurlar. 
Çünkü, eğer böyle rapmasalar. 
yani bir mutlak ve mukaddes bir 
kadın diktatörlülü vüaıde getir -
memiş olsalar erkeklerin tabiat
te hırçın olan ruhlarını nasıl ıab. 

değil, şefkat ve muhabbet kuv -
vctile idare edilsin ... 

Halbuki idam ceza:;ı kadın ce. 
miretleri~de bilakis daha çok!. 

Bununla beraber, şunu da söy. 
liyeyim ki bütün bu müthiş idam 
cezaları her zaman için erkekler 
üzerinde tamamile müessir ola -
biliyor :mnnedilmesin!. Bilakis. 
Erkekler bütün bu idam cezaların
dan pek korkmuyorlar. idama 
ra~en sık sık kadın öldürüldü • 
ğü görülüyo: • 

B.u kabilelerde erkeklerin en 
zi}•ade yıldıkları ceza idam de~il. 
tamamiyle başka bir cezadır: 
Kadınlar tarafından aforoz e.. 

dilmek! 
Bu ceza, kadmlann icat ettik -

!eri biricik şeytanca bir cezadır 

ki, bu vahşi Hind erkeklerini cid
den sindirmiştir. 

Bu kabileler içinde erkekler en 
çok bu aforozdan korkuyorlar. 

Zira onlara bu ceza ölümden 
beter gelmektedir. 

Hind ohnan!annm kadm dik
tatörleri bu aforoz cezasma (Buh 
li) İ$mi veriyorlar. 

Bir erkek idam edilmekten de
lil. fakat buhli olmaktan titre -
mektedir. 

Buhli demek, bir erkelin ölful. 
ceye katlar hiçbir kadm tarafmdan 
kabul edil~. turfa ilin edil -
mesi d~ktir. 

Bu ceza}·a uğrayan erkeklerin 
~ delirerek, feci bir surette ö -
lüyorlar. 

Yahut başıboş bir halde sene • 
!erce ormanlarda tek başına sürt. 
tükten sonra, günün birinde, vah. 
şi hayvanlar tarafından parçalan
mış bir halde bulunuyorlar!. 

Buhli aforozu yüzünden bu ka
bilelerde birçok facialar, belki en 
acıklı facialar vukua gelmektedir. 

Zira çok defa, iki kadmm kıs
kançlığından dolayı zavallı bir er. 
kek buhli ceza~ına uğratılıyor. E-
ğer kadmm bir tanesini gizlice 
buhli olan erkeği her şeyi g~ne 
alıp kabul edecek olursa o vakıt 
kabile biribirine giriyor. 

Buhli olmuş bir erkekle müna.. 
sebeti meydana çıkan bir kadın 
için artık ölümden !>eter işkence. 
lere mahk\ımiyet çaresizdir. Bu 
kadın pis olmuş addedilir ve ken
disi bir nevi müthiş yaralar dök -
müş mel'un kaplumb:ı~alann bu
lunduğu (~hennem çukuru) de. 
dikleri bir yere hapsedilir. 

(Denmı ... r) 
----------~- --- --

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün e. rrrılarınızı der' 

Wfiiil '"eser. icabında Piin~e 3k, ...... P1~nabH1r r.iffil' 
~~~c.p arası krr kcıu - 20.30 da Ca~alo~lundaki m~rkez 
~~ ıııımleri yazılı mek salonumuzda (Ateş) piyc~lnt ve 
~~on kişilik bir takımla (Zor nikıih) komedisini temsil e -
~' decektir. Gelmek arıu edenlerin 

1;, 'te her mektep tam davetiyelerini Ev bürosundan at • lstanbul P. T· T. Müdürlüğünden: 
1~.~ ~;:b~eg~= maları rica olunur. . Büyilkcekmece P. 1. T. MerkeJ binası tamiratı acık eksiltmeye kC). 

--o- nulmuştur. Eksiltme 27-12-939 çarşamba sUnü saat 15 de B. Postaha. 
~ltt Cemil Bilıelin ne binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğü oda ında toplanacak alım 

ı· k muallim mektebi konferansı s::ıtım komisyonunda yapılacaktır. 
'~. ~C.i, Darüuafaka, Ga- Keşif bedeli (1S50) lira (27) kuruş muvakkat teminat 102 liradır. 

aydarpa~a, Hayriye. "Hukuk timini Ya1·ma Cemiyeti" Taliplerin olbnbt:ıki keşif ve şartnamesini görmek ve muvakkat te-
t ... 1 :~cır lisesi, istik1!1. tarl1fından hazırlanan seri konfe _ mln:ıtlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde meıkCır müdürlük idari 
ı:"., ranslara ayın ytnnl ncnnde Rek • kolem levazım kısmına ek~iltme gün ve saatinde de en aı bir taııhhildde 
'l'~ l>crtevniyal, Şitlt tör Cenıil Bilselln "Tınılmatın l(1000) Unlık bu lft benzer it yaptıJına datt idarelerinden alnıı' oldu.. 1 
~İi li hn, Ticaret, Vefa. b9ynelmile1 müna~C'belhırlmize te~ ~u ""eslkalara i~linaden hta~bul vlUyetine mo.r?eu.tıa eksiltme tarih.in. 

\ leleri ve BöJee Saw slri" isimli 1'onfcrıınsı ile başla • den 8 giln enel :ılınmı~ ehlıyet ve 93!l yılına :ut Tıcarct Odası vesikası J 
,_~Jdır.., · !ile muvakkat teminat ,makbt,Wle. komisyona müracaatları. .(101(3), 
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Ankarada onbeş gün 

Vekiller Grubunda 
Devlet adamı gözile 

Gazetec'.nin ps·kolot:si 
Heyeti Vekile içtiınalan mah • 

remdir. Omuzuna herhangi bir ve
kulctin ıı&'Ir mcsuliyeti yUklcnme -
miş bir vatandaş. bu içtimalara 
giremez. 

Halbuki ben, blitiil'! kabine aza • 
smı bir arada J;Örebilmc.-k arzusunu 
§İddetle duyuyor. bu mesleki te • 
cessüstcn kendimi alamıyordum. 
Şansım varmış: Ankarapalasta \'e
rilen resmi bir ılyafette, dileğime, 
fazlaslle kavuştum. 

Sofrada, mesleki bir bilgi ve iti
yat tosirilc olacak, azami ierece
de perhizkar hareket eden Başve • 
kil Doktor Refik Saydam; yemek
ten sonra. geni!) bir halka halinde 
etrafını saran muhataplarına kar
şı, pek cömert davramyordu. Ne 
ylllan söyliyeyim, Ba§vekili çevre
Iiyen kalabalığa I:ıztyordum ! Çün. 
kü, onlar, Doktor Refik Saydamla 
aramızda muvakkaten mahrem ka
laenk ve bir mUddet sonra gazete 
siltunlarmda yer bula.cak bir ko -
nuşmanm vakitsiz okuyucuları ye
rine geçiyorlardı. 

Söz:, bir ara, gazetelere ve tabL 
atile de gazetecilere intikal etti. 
Devlet adamr gözilc, gazetecinin 

psikolojisi inceleniyordu. Milsaha -
beye iştirak edenlerden bazıları, 

bizlerin suallerimize yakalanma -
nm. kaçınılmaz bir şey olduğunu 

söylilyorlardı ! 
Başvekil Doktor Refik Saydam 

glildü: 
"- Gaaetecilerin her sordukla

rına. her istediklerine değil; biraz 
da kerıdl aeçtlklerime, yani işime 
gelenlere cevap vermek istiyorum. 
Fakat, her zaman da kaziyyenin 
aksi vaki oluyor!" 

Dedi. 
Bu manevi afer!mlze kanaat e.. 

derek BsoveJrU Dolrtor Refik.Say. 
damm yanından uzaklaştmı. A:. il&
ride ahlliye Vekili Faik Öztrak 
vardı. Bu liberal ve demokrat dev
let adamımız, TUrkiyenin bu .. ses. 
siz otorite" el kadar içll ve ~zın ko· 

nuşan insana mı ral'!tge!dim, diye -
bilirim. Faik Öztrakm yavaş sesle, 
kelimelerin en şilmullil m8.nalarmı 

gözönünde tutarnt ve yeleğinin ce
binden hiç ekıDt olmtyan kalemi • 
nin ince kordonlle oynryarak öyle 

bir anlatışı vardır ld muhata.plan
nı büyülor ..• 

Faile ö:ıtrak'm yUkaek blr me&l
yetlni daha. ifşa odecefim: hah 
olunamıyacn.k kadar derin bir te
vazu... Ona, 11eyahatte, vckllette, 
ziyafette, kongrelerde, evinde, hu.. 
li5a her yerde dikkat ettiın. Hep 

o mütevazı, aess.iz, fakat '>toriter 
ve gören, çok usağt ,aren inaan· 
dr. Yer yillUnde, devlet makinesi 

baı;ına geçen eahslyetler arasmda 
bUtUn bu yUksclc haalellerlni en ta
bit bir tevasu ile ö:-ten. IA.kin şa.lı

alyetlni en geni§ ve en hamnh bir 
demokrul zlhnlyetl ile tebarllı ve 
temayUz ettiren alına az bulunur 

kanaatindeyim. tııtanbul Şehir 

Mecllal hakkında, BilyUk Millet 
Meclillnde söylediği sözler, bu ba -
knnd&n bir §8.heserdlr. 

l=3aheaer kelimesinin tedaisi ile, 
biz gazeteciler 1~1n f58,b.~er olan 
bir devlet adammdan daha bahsc

decettm: Nafıa Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy. 

\'azan · Sabıh ALAÇAM 
fi ıb. 

ile, hiç çekinmeden bir mülakat 
meydan muharebesi yapar ve za
ferden mutlaka emin olabilirsiniz! 
Nitekim buluııdu~'llm ziyafette de 
aynı hal vukua geldi: General Ali 
Fuat Cebesoy'u, blitün meslekdnş
lanm, öyle bir muhasaraya almış. 
lardı ki. bu cepheye yardım jçin 

değil de, sırf bitaraf bir miişahid 
olmak için adeta koştum! 

Sayın Nafıa Vekili, bir salvo a
teş halinde irad edilen btittin sual

lere: 
"- Notlanm yananda değil. 

Yoksa sizlere. r:ıkam ve kilometre 

verirdim ... " 
Diyerek öyle kuvvetle mukabe -

lede bulunuyordu ki onun, bu ce.. 
vaplarmdan slitunlar dolardı! 

Güzel konuşmak muhakkak ki 
bir sanattrr. Bu tipte olan insan
lar, bütün davetlerde, bütün top ~ 
lantılarda • nadide bir Hind ku
ma§ı gibi, eşsiz bir lsfahan hallSl 
gibi - hazır bulunanları yanlarına 

çekiyorlar. Mesela. Parti Müstakil 

Grupu Reisi Ali Rana Tarhan ... 
Li.kin, Ali Rana Tarhanda gör. 

dUğüm bu kudretli musaha.becilik, 
ve yine meseıa Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlundıı. geniş bir hi
tabet tonunu alıyor. Onun pek çok 
defalar duyduğum erkek ve ağdalı 
sesi, deruni bir rythme halinde 

kulaklarımdadır. 

Bulunduğum ziyafette - seya
hatte olan vekillerden başka -
Sıhhat ve lçtimat Muavenet Veki
li Doktor Hulusi Alatq da yoktu. 

Bunun sebebini aonra. yani Dr. 
Hula.et Alata.§ ile makammda bir 
mUllkat yapmca anladmı; daha 
doğrusu tahmin ettim. Sayın mu • 
hata.bun, bana diyordu ki: 

.. _ Bütun vaktim, ancak işime 

ve evime yetiyor!" 

Biraz da mcrdilmgiriz, faka.t h•
lf1k bir karakter taşıyan Doktor 
Huli'ısl Alata§ı, bir mlilakat. bir rlS
portaj i9ln ele geçirmek pek kolay 
değildi. Kendisine sorduğum sual -
lere o kadar kestirme ve kma ce -
vaplar vermi.§ti ki, konuşmamızın 
bir röportaj h&lini alabilmesi. için 

• 
bir hayli yoruhnuetum ! 

Maamaflh, gaıeteeiyl yoran mu. 
hatap, benhn lcin entereeım ve 
hatU. mU9kUl olmıyan bir mevn.. 
dur. Yalnız, sayın doatum Küt.ah -
ya mebusu Vedid Uqöreın. mn,te.
na olmak ıartile ... 

Vedid Uzgöreni vapurda, Dd ia
lcele arumda; trende, iki istasyon 
arasında belki yakalamak ve beL • 

ld de ağımdan birkaç cümle almak 
milmkUndUr. Faka.t, koca bir vehir
de, asli! .•• 

Nitekim, onu, Ankarada kaç ke
reler aradım. Evine gittini, yok! 
BUyUk Millet MecUalne gittim. 
yok! Çankayaya gittim, yok! 

Nihayet lxini keşfettim: Kütah· 
yaya hareket etmiş! 

Mnamafih U?.Ulmcdim ve şu te. 
selli mııntığmr ynptmı: Sayın Vedid 

Uzg6rent "taharri" de en mahir 
detektif bUe benim kadar muvaf
fak olamazdı! 

GaJataı;aray Llse5i satmalma Konılsyoou B:ı~kanlığmd&n 
Miktarı Aluhaıumcn F. llk teminatı l\e'°I Eksiltme G. 

Kilo Kr. Lira S. 
:\1)00 70) • l:ılotya knyımı çekir-

dekli 15/Xll/939 
500 17) Kuru üzüm rcz.ı:ıki 

1200 20) ,, ,. Çekirdeksiz $a: 14,30 
2000 25) Üryani eriği 

«500 35) 277 Ccvi:ı: içi 
250 20) Kuş ütümil 
250 90) Cnnı fıstığı 
500 35) Fındık içi 
500 20) Kuru incir 

Galatasany iisninin m:ıyıs 1940 sonuna kıadnr ihtlyaçlorı olan )"U .. 

korda cinsi miktarı beher kilo tohnıin bedeli ve ilk teminatı )'oıtlı ku_ 
ru yemişle;lnin StXII/939 salı günü yapılan açık ek illmcsinde isıekll 
çıkmadığından 2490 ıayılı arttırma \'e cksıllme kanununun -43 ci mad
desine göre on gün temdit edilerek 15/Xll/!)39 cumıı günü saat 1',!JO da 
açık eksiltmesi yapıl:ıcaktır. 

lstel,Jilerin Tk:ıret Odasının yeni yıl vesikcm ,.e ilk teminat mak
ııuılarile birlikle bellı ı;:ün ve li:aalle Ucyo~lu lsıil,t(ıl caı.hlısl Xo. 349 da: 
llı;eler muhasebeclli~inrte top)Anan okul komls:ronuııe gelmeleri. 

Şartnameyi görnıck için Ye teminat yıılırm:ık için Galala!iaray llMsi 
iılo.resine ınüracaatları. Jl0149), 
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e Tıpkı güneşin • gibi zzyasz 

8 Yeni bembeyaz ve gayet parlak ışık 

f!) Cereyandan tasarruf 
• 

En az pa .. aya • En :bol aydınlık 

• 

POKER Traş Bıçakları 
dünyanın en iyi traş 

bıçaklarıdır. 

traş bıçakları geldi. Her 
yerde bulunur, marka

sına dikkat ediniz. 

SINEMAILAR v e TDyatroDar 

IP~K 

MELEK 
SARAY 
SÜMEfl 

V.l\S/JI 

Beyoğlu J 

: J.orcl - H:mJi ııo,·ar. f"HUAI/ 
dalıkla (lürkçe) 

Ye Şa rli Ş:ı n can il er .U / I./,/ 
peşinde 

: llonoııulu TUR,1.V 

: Aşkın 111fcri 
: Y:ırıııın kndınl:ırı 

l//J,M. 

,\ZAJ\' 

İstanbul 

: ilk uyanış ''e Kurşun 
) ağrnuru 

: Gtinalıkıirlık ve .\ri -
7.0rı:ı kapl:ın ı 

: ı\ :o;k 'e şııh ret ve Dağ 
knlıraııınıılıırı 

: Dii5m:ııı ııııı,kc i nL 
lındn ,.c Beko7. kr:ılı 

: Zeyneb im 'c Gliriiıı_ 
ıııiy!'n c-:ı~us 

: C c A lıbab Çıl\'lışln r 
Putırnıacıyan \'e şiL 
rckıhı A ı.ı:,ım.ıu : c •tiııalıkiır ~lc·lck ,·c 

~::::::::::::::r::-:===:••amıs======!;.::!::ii!!=~ 1 ı.r-............... ~. .. ;ııı;; ....... .::::ı""'' 
f~ MARiFET il TiFATA TA9iOiR 1 
mı lltlfat arrtttakça, ırrıarlifeitca ,· 
m Der de çoğahr 

:::: 1 

!!ii 
Sig .... .... 
i!: ··- ile Saoah, Oğle ve Al<ş' 

Her yemekten sonra günde 3 defa muııtıa 
dişlerinizi fırçalayınız. 5 Bu büyük Tü•k timethan••;ne müşte,;ı.,;n; bi, kat daha 1 

llAlimeMk;h'i"d"~inf~ 1 E K z A M 
ım HACI BEkı R 11 EKZEMAS•s tLAcmm 

• - ..... ~crkezl: Bahçekapr. Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıkö)m. __ ......... . .. 

Baş, Diş, Romatizma, Siyahk ve Kulunç 
ağrılarını :;"çirir, Grip t't soğuk algınlığına karşı iyi bir iluçtır. 

NEOKORiN 
NEOKORiN 

Bayanl: .. ın aybaşı san
cılarıı keser ve adeti 
kolaylaştırır. · 

Kalbi ve böbrekleri yor
maz ve mideyi bozmaz. 

Günıle. 2.3 adf't ıı.lınrr. Sıhhat Vekaletinin nıhsatını haizdir 

Kadıköy 
l/,\U~ : Serseri Kr:ıl \'e Düş. 

HA 1. K OPE!rnTI 
IM.:i Ç:ı~lıyıında 

ı·a.ra ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu :SO 

... ................ ~---------~~ 
r-------------~ 30 

Sizi; SOCUKTAN,' NEZLEDEN, GJ{I~. 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve 1'• 

lıklardan koruyacak ilaçtır· 

Nafıa Vekaletinden: 
. \'eı.ıı.U 

9/12/939 Cıırnarlc\İ günü smıl 11 de Aııkarada :Kafı~ııslııı11' 
içinde ~laLıcme Müdürlü~ü odnsındn toplanan Malzcınc cıt b11

111 ~onunda lst:ınlıulda güınrü
0

klü \'e montajlı ol:ır:ık tnrnnıı~111ıo1~ 
lıut tam:ııneıı mazotlu \'cyıılıut kı-;nıcn buh:ırlı, kısrııcn.riıt ııe 
ıc,lim şartile aliıt ve yedeklerile her:ıber buharlı s~Ji.nd~cııcri 

1.ALR : Y:ışam:ık zevklidir 
SAKARYA. : Güul esirler 
Al.KAZAR : Frankeşl:ıynın o~lu 

.\rııorııı kııplaıu 

ÇJ;,\IBEJ./. : Kml dansöz ,.c 
Sl'REn'A 

ilk 

ın:ııı maskesi nllında 
: Jlildirıncıniştir. 

Üsküdar 

llıı :ı kş:ıııı !) ılıı 

~ 

1 
llALl~\E 

~-- Soıı 1:eınsil 

,·c yine :ıltıt Ye ;ycdcklerilc bcr:ıhcr m:ızollu sllindırın sc~lı: ., 
ınıılıurnrneıı lıeılclli lU adet :yol ~ilindirinin ıabii ot:ın nte"ell1 

lıiliıh:ıra görülecek lüzum üzerine' değişlirilme,.inden ·"-'tıı p''' 
farklarının \'ekfılcte ali ol:ıc:ığı hakkında y:ıpılnn taclılıı 

1 
l'ILDJZ 

SIK 
ASRI 

TA.\' 

: Fnnfıııı \'C Klo<line Ye 

Jlaıııkhnııe çocuğu 

: Hilllirmcmişlir. 

: l'r Ahbah Çn\'Uşlar o_ 
~da Oilrkçc) ,.c 
Kadın ticnrl'Iİ 

: J.orel - Tiıırıli i5 nrı_ 
yor (tiirkçr) ,.r llo;r.:ıli 

; 1-~ı:ısırgn ve ~lnııucll:ı 

7 .lŞ U;):ınış 

SC.\T I'. 

şı:s 

ccm:ı. 

Beşiktaş 

: 3 :ılılıııh çıınışl:ır hl'Y
dntl:ır nr:ı .. ırıdn (!Ürk_ 
~·e ve 51:111 iliıhfarı 

: Cııııı:ılıkrtr k11lnr w 
Allı o;il:ılılı ko\·hoy 

: ı: :ıiıı ıırııı l:ır ve .SıJ.ilı 

kıılınııııuııı i 

11.11.1: : ~Ü\'(•~ ş r!'dnilcri 
(lürk~·c) 

-0--

ŞEHIR TlYATHOSU 
nu akşam 20.30 da. Te· 
prh:ı~ı: Drnrn Kı!;mı: 

ŞE\T.\~ 

* * * 
Koıııcıli l\ı~mt: Kan Knrtlcşleri 

~ C:umarlcsı ııkş:ımı 
~- Zozo D:ılıı':'asla 

PIPIÇA 

--o--
ALEMDAR sı namas ı nda 

Günahkar l\1elek 

Arizona Kaplanı 

!ile yeniden eksillıııcsi yapılnc:ıktır. ııc ~ıııl• 
Ek~iltnıc şartnnmcsi \'C lcfcrrü:ıtı 425 kuruş bede 

dürlüiıiinılen alınalıilır. 

Mıı\'akkat leminnl: ~I sil•", 
lsıcklinin buh:ırlı ,·cya ma7.otlu olarak teklif edece ddt~1" 

tutar bedeline naıarnn 2490 :\o.lı kanunun 16 ıocı roıı ~ 
ıı (t 

olac:ıktır. ~·ıııı 111~ 
f<;teklllerln mıırnkkııt ıemlnaı \'e ~artnamesindeh ıır b1161~ 1 

hirlikte aynı gün :;aut 11 de mc~kür komisrorıdn :ı .< 
liızınıdır. ,(9958), 


