
----------- -- --- -

SON HAVAD 
. 
1 SLER 

AKŞAM POSTAS~uıwş 
Sene: 8 - SAYI: 2794 23 tKtNCtTEŞRtN - 1939 PERŞEMBE ti.AN fŞl.ERt · Tel 203H 

=----

iki Ingiliz harp gemisi ve iki 
Alman tahtelbabiri batırıldı 

fn~llla torpJdolan Şlmaf Denizinde deniye ~ezlyorlar ••• 

"-
Cürnhurreisi 

o filgô o ö~ to1rpôt©~lUI liil<dl©\ 
21 ye.\1r@\Uo ·ve 40 lk<§lyofP> 

·--------------------------------------------~ 

va~ Blllgaristanda 
Ablukayı teşdıt kararı Gaz ve benzin 

Alman~~~ Ü r: d işeye )e~b~A~!~~~a!ar~~.~~z~n~ ~-
manyanın BuJ .... ariatana ihracatı azaltmasıdır. 

Seriinin ümidi şimdiki halde 
bitaratların verecekleri kararda ... 

mıştır. Yoklamada 40 kişinin 

kaybolduğu anlaıılmıttır. 

Bel~at Radyosunun 
verdij i mahimat 
Belgrad, 23 (Radyo) - İngi. 

tiz amirallığının resmen bildirdi
'ğhıe iÖre dün "Gypay" adındaki 
bir İngiliz destroyeri bfr Alman 
maynına çarparak Manda sahil
lerine düşmüştür. 

Gemideki zabit ve efrattan 21 
kişi ağrr yaralanmış. 40 kişi de 
kaybolmuştur. Gypsy gemisi 95 

(Devamı 4 Uncüde> 

tomanya lngilte
raden tayyare aldı 

Bugün konvansiyonelle Bul
garistandan genç bir Türk kıziyle 
bir yahudi ailesi ıehrimize gel· 
miştir. 

Yolcuların anlattıklarını göre, 
Bulgaristanın her tarafında Türk 
dostluiundan bahsedilmete bat
lanmıştır . 

Bulgarlar, Türkiye ile münase
betlerini arttırmak lüzumunu ile
ri ıilrdıekte ve yerli Türklere 
kat'f muameteterinl yavaş yavaı 
defiıtirmektedirler. 

Maamafih askerlik çağında bu· 
lunan Bulgaristanlı Türklere se. 
yahat müsaadesi verilmediğinden 
muhacirlerin ıelmesi timdilik 
durruıtur. Bir çok Türk aileleri 
bu hususta hükumetimize müra· 
caat ederek Türkiyeye gelmeleri 
temin edilmesini istemişlerdir. 

Yolcuların en çok dikkatlerini 

celbeden nQkta, Bulgaristan:la 
şiddetli bir gaz ve benzin buhra· 
nı baş göstermesidir. 

Evvelce bu maddeleri Roman 
yadan tedarik eden Bulgarista:
Almanyadan, tayyare ve diğe 

benzine muhtaç bir hayli motör. 
lü harp vasıtalan gctirtikten son· 
ra mayi mahrukat ithalatını art· 

CDenmı 4 tln<'ll" 

KaradenlzdP 
şiddetli f ır1ma 

"t . 1 za. ... ır,, \•: ıuru yo ._ ... 
lanndan iki k!~iyi 

dalga l1t.r altı 
(Y&Z1111 2 incide) 

Almanya Macar 
unu alamıyor 

Romorkörsozlokten Tuna üzerindt 
sevki talı kesmek za·rureti hasıl oldu 

Badapqte. 23 (A.A.) - Alman- •Macarlarla Almanlar arasında ya 

yaya ihraç edilecek Macar unları- ! kında mUzakerelere başlanacaktı 

Münih suikastt 
Serlin yakalananlanr 

Entellicens Servisten 
olduklannda ısrar 

ediyor 
(Yazısı 4 llntik1e) 

ölüm halinde olan yarah r ophane 
Dikimevi işçilerindendir 

Jun gece Lfı.leiide t anı' a) 
Jesınde r;• cinayet işlenmiş, bı 

i adam iki verinden tabanca kw 

- Bir okuyucumuzdan aldığımız bir baı;ka mektup -

(Yazısı 5 incide) 

ağıı ... ur elle vuruımuştur. 
... aat 20 raddelerinde arka arka 

J dört el silah ~; du}•anlar, U 
ıelı apartımc.nlarının karşısmca 

ağaçlann yanına koştukları za 
man bir adamın kanlar içimle yf'. 
de yattığım görmüşlerdir. Bu sı 

rada deniz taı alına doğru gideı 
1 ·~ ~ lirdf> tabanca bulunaı 

~sın dalarak kaçtığı giı 

~lııdt"n koşanlar meçi. 1 
1damın tabancasır..ıan korkarak 
yanma yaklaşamamışlardır. Yal· 

(Devamı 4 üncüde) 
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uüşün'düğüm gibi: 
...... '-2 ............ ~- s::w: 

Mecidı ye köyüne n~çin dokunuyor~z 
Birkaç zamanda:ıoerı, şenrmııroe ) tııı 1.>11 1ı.ı. ... a.1e yapılacağını 

bilyük bir pıemnuniyctle i~itmekteyı:. lstanbul şehrı ihtiyaçlarını 
en başında gelen hastane ihtiyacının hiç olmazsa bir kısmıru karşılı. 
yabilecelc o~an bu teşebbüsü tenkid etmeği hiçbir zaman aklımudan 
geçirmeyiz. · . 

Yalnız lstanbul belcdıyeSının. tam lstanbulun imarı mevzuubahs 
olduğu bu Sıralarda hu hastaneyi kurmak içın birkaç senedenberı 
§işlinin pek güzel imar edilmiş bir köşesi olan Mecidiyeköyünde he
nüz yeni yapılmış o1an birçok binaları istimU\k edip yıkacağını ve on 
lann yerine. bu hastaneyi ya~:a~mı duyduğumuz zaman büyük bir 
hayret jçindc kaldık. 

İşittiğimize- göre belediyenin Mecidiyeköyünde 3G jonüm yer 
vardır. Bu topr<tğm asgart fiyatı 36,000 liradır. Belediye hacstaner 
kurmak için daha asgari 250 bin lira istimlak parası verecektir .. Ha. 
buki eğer belediye; bu binayı Mecldiyeköyü yerine, henüz üzerinde 
hiçbir bina bulunmıyan. Hürriyet Ebediye tepesi civarındaki yahu 
de gene ha~taneye elverişli olan Yıldız semtindeki Gayret tep?d· 
yaptırsa, buradaki topraklar Millt F.mlake ait olduğu için ya gare 
ucuz bir fiyata alabilceek. ~·ahut da hiç para vermeden ele geçirecek 
tir. • Böyle olduğu takdirde ileri silrülen iddialara göre belediye hazı 

nesi de altı füz bin lira kazanacaktır. 
Fakat kazanç bununla kalmıyacak. Daha yeni imar edilmiş olar 

Mecidiyekôyü ayrıca 1stanbulun mamur bir köşesi olarak kal::ıcaktu 
Bu suretle ortada iki sebcb ve iki kazanç varken belediyenin yen 
hastaneyi Mecidiyeköyünde inşa etmekte ısrar etmesi için muhakkah 
bir ba~a ve mak~l ~bebi olması liLmndır. Acaba bu na~ill bir -;e~ 

olabilir.ki \tJYım-ti 250 hin lira olsun? 
Suat DERViŞ 

lV alat l ı..ı giln p:ırti grupu içllnıaında bu 

A U lı - '· ,. 1 • 1,, hu~ıısıakl bcyanaıını kaydederek, 
!.ll'J s, ugun..:u ma .. ıı esını"' • d 

1 
k · 

bnricl ticaret cihaılnrını nasıl leş· snnalknrlnr. ara.~ın a acı aca mil· 
ldIAllnnclırnraRımızı letklk ermek· sal.ıaknyı bır Turk ~anatkürıuın ku· 
tedir. Muharrir, tıcaret vckılinm zanmasııun lemennıye şa)'an oldu. 
htanbulda l.ıı .. un ılhal!H ve ihracat aunu yararak ş5yle diyor: 
tacirlerini topl:ı)·arnk bir birlik ".\nıt • K:ıbirin yalnıı Atatürk~ 
kurulac:ığ• t.nkkındn yazılan haber· mi ayrılacn/.'iı, :ro!tsa bülün büyük· 
}eri tekzip etmiş olduğunu tıııtırlat· lerimlti içine nlıı~ bir panleon mu 
makta ve :şöyle demekledir: olacağı meselesı de üzerin. 

de Cılı:ir adıııularımızm ı;Jeneıı mü· 
"Memlekette ınevcut bütün illıa· lalealarnıı sllylemeğe mecbur olduk 

ltıl ve ıhracaı müesseselerini blı Jarı bir noktadır. AtatOrklin yanın· 
büyuk bıdık huJıııue ıoplıııuak ı:ı· da ebedi bir i<ıtiralınt köşesine ka· 

tıi hayalôtın lalbikat ı;ahnsında yen yu,mak, milletin şükranını kaza· 
oll}l ........ L.!.!. "''Cc·-::ı. .. • ...:•"'- - .. .:.·• ılı... nan biı>•iiklcrlmfz için şüphesiz 
cat maıldeJcriı.dcu her h·ri lı:ııu 1 Ç-Ok büyük bir şerertı.r. nu. bddis~ 
da bund:ın \lvcl l"#Jntnnş te.crfibo· bütün hayatını millet u~runda har· 
lerdcrı . de }~\tf:ıdf-t,fpil,ı:rek bım le· cayan Afamııın ruhunu· da .. tabla· 
şckkullcr \"Ucuda scLırıtıncı.i • hem tile memnun edecektir.,, 
hükumetin vereceği prim dohayuile 
mulı.ııt; o.~C,öa ku.ı.rolu li.oluylıış· 
tırmıık, hem de Türk mallarının 

harici piyasalarda itibannı n 
kıymetini rouh:ıf.az:ı ederek mfistnh· 
slllcrin !Jlenroııtlerlnl korumak nok 
tasından - fuydalı bir teşebbüs ve 

milli ihtiyaçİır, ınıınedcriz. Mem· 
lckeliııuı.ın ıııuhtclıf nııııtakalann· 

'da silolu yapılmnzdıın ,.e buAdny 
koruma tedbirleri ahnm:ırdan ev· 
;\"el Türkiy~ ı;ı•ıw hlr ziraat ıııemlc· 
keliydi, bir huğday müstahsili idi, 
r .. kııt hitlıir zııınuu buğday ihracat· 
çısı olamadı. Fazla olarak İstanbul 
\'C hmir gibi büyuk istihl4k mer· 
kezlcrine barietcn un 9Ctlrmke mec 
buriyeU hasıl oluyordu. Yalnız bıı 
misal sösıcrlr, ki hfik\imetin ve 
mınt banhJnrın · bazı ahvalde mli· 
'dabalcsi İle ihracat mııddclerinin 
hem istihsali, hem de dış piyasalar
.d • sarfiyatı arttırılııbillr. Pamuk, 
zeytinyaftı, yiln vesaire gibi uzun 
z~man bozulmaksızın muhafaza e· 
d lehiJeıı ihracat madrlcleri bu cnm 
ledendft.Ç· · ' 

Cumhuriyet 
Nadir, .. 'adf, "Anıt • Kabir,, bıış. 

lıklı makolcy,ind~. na,vckllin evvel· . 

-
Yazan: Necibe 1UHlDDIN 

..... 43 -
Yaşlı kadıncağız göz pmarJa. 

rmdan birdenbire boşanan y8§ları 
mendiliyle kurutup: 

- Yalnız onlar değil • diye 
hıçkırdı - Benim bir tanecik yav
rum Şekibim de kurtulacak. Be
nim ana: yüreğimin aosım da din' 
direceksin. 
Kadın artık boşanmı~ ağlı-

yordu: 
- Şekip dün gece kırk de-

rece ateşle yatağa serildi. Hep se· 
nin için aslan gibi delikanltya "'a 
mı acmuyacaksm?l 

Zeynep batün mevcudiyetilt 
lhsanlı 9\eşgu!dtt. Htç bir teessür 
ıiu;madarl cevap verdi: 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yalçın, Alman ga

zetelerinin memleketimi% aleyhin· 
de yaıdıklnrı ho)'al mahsulü yazı· 
Jnrdan pnrçnlor naklederek bunla• 
ra cevap vermekte \•e Türk matbu· 
ntım, Sovyet - .Alman münasebet• 
lel'lni bozmailn çah~mnkla itham e
den Alman njnn5ınn muka~lc ile 
asıl Alınan gazetelerinin Türk -
Sovyet münosebetlcrinl bozmak ar· 
zusilc iki yllılil bir siyaset takip 
ettiklerini K:ıvdeylemcktedlr • 

:fan 
M. Zekeriya Sertel, ''Rlr pencere 

yilzunden çıkan da\·a,, başhlth ına· 
kalesinde Sovyetlerlc Japonlar ara· 
sında Çin ve uz:ıkşnrk meselelerine 
ait lmlalanıın anlaşmayı tetkik et· 
mektcdir. 1-fııhıırrir, bu anlaşma ha· 
berinin, tehlike ve sfirpriz)erle do
ln beynelmilel vnzlyet Jrnrşısındıı 

Sovyetlcrin komşulorile olan ihti· 
ldflarını tasfiye ederek va:rlyetleri· 
nf kuvvellf'nıiirmek hımı~unft11ld 
yeni siyasetlerinin dikkole şayan 

bir ncıicesi olduğunu knydeylemck· 
tedir. 

- Bunla.'1 bana söyleme1:te hiç 
bir fayda yok .. Benim yapacak i~· 
lerim var .. 

- Oemek beni reddediyor· m 
öyle mi? 

- Eveti Benden size hiçbir 
-tayda gelmez. Hem, benim yerimi 
nasıl öğrendini.ı? 

- Zavallı Şekibim gece iün. 
düz arkanda dolaştı her ~yi öğren 
di, nihayet yataklara dU,tü. Bu
nun günahından l(orkmıyor mu· 
sun. 

- GOnahtan hi_ç kimse korkmı· 
yor ki ben korkayım: Hem benim 
~imi bırakın bir daha arkama 
dil~eyin. 

lhtiya·r kadın can acısiyle sert. 
·Jeştı: 

- Sen ağzı süt kokan bir ma· 
sum un.. Da~a Ct""1ık sa}'llırsm. 

Baban polise haber verince seni 
zorla. c:ac;lanndan ürükli~·e würk 
liye evine .getirirler. 

- Zor bir parça .. Getirseler hi· 
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ltjljffav~ ~ ~AIJA .. ..f/J'"6~~tt -'Jiqf':i~; 
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karadenizde Döğüşlü maç hadise
şiddetli fntma sın in muhakemesi 
uızmir,, vapuru yolcu· 

lanndan iki kişiyi 
dalgalar altı 

Karadenizde eiddeW fırtına de · 
.am etmektedir. lzmlr vapuru Ka· 
radenizdcn, Antalya vapuru Bar · 

1 Lmdan birer gün gecikme ıle diln 
gclm.i~lerdir. lzmir vapuru Samsu· 
na yolcu çıkarırken iki ki§i dalga • 
!ar tarnfmdan alınarak boğulmuş -
!ardır. Bunun Uzerine Samsuna yük 
ve yolcu verilememiştir. Bu. yolcu 

ve yükler içhl bugün Tan vapuru 
Samsuna gönderilmiştir. 

Evvelki gece Umanmuzdan Bar -
tma gitmek üzere hareket eden 

Mersin vapuru dn Kavaklarda de -
mirlemiş ve Karadenlze çıkama -
mıştır. Vapur hila içindeki yolcu
larla havanın açmasını beklemek • 
tedir. 

Karadenizde bulunan ve mutaden 
bugün gelme~ icap eden Ege va· 

punı da ancak yarın limanımıza 

gelecektir. 

Operatörün 
yaphğı otomobil 

kazası 
Evvelki gün Fatihte Malta çaı

§Tsmda 40 - 45 Ya.§larmda hüviye
ti hentiz anlaşılamıyan bir kadma 
otomobiliyle çarparak öltimUne se

bep olan operatör Orhan Unalm 
diln asliye ceza ma.hkMlesinde 

clinnilmeşhut kanununa göre mu • 
hakemesine bqlanm13tır. İddiana • 
mede 455 inci madde ile cezalan. 
dınlması istenen doktor muhalı::e • 
mede hadiseyi eöyle anlatmıatır: 
"- Otomobilimle Fatihten. Edir

nekapıya g1dJyordum. Hava yağ • 

murlu, yerler mlaktı. Malta çqw
na yak.lqtrfmı strada ba§t eanlı 
bir kadm birdenbire önUme çıktı. 
Bütün tedbirleri aldım, falı:at kaza
ya mani olamadmı. Kazadan ııon
ra ağır yaralı kadını otomoblllme 
ahp Hııııekl haıJtanesine götürdüm. 
Ameliyatmda hazır bulundum. Fa
kat kendisini kurtaramadık." 

Bundan sonra ıahltıer dinlendi. 
Bunlar, otomobilin 25 - 30 metre· 
den korna çaldığını, kadmm §qI?• 

dığmı ve kaçamadığını söylediler. 
MUddeiumumt doktor Orhanm. tev
kifini kazaya alt rapor veren bele
diye mUhcndJalerinfn mahkemeye 
çağırılma.anu ve cesedin hüviyetlnf 
tesbit için morga kaldmlma.sıru is· 
tedl. 

Mahkeme bu taleplerden yalnız 
Doktor Orhanm tevltit.lne dair ola· 
nı kabul etmıyerek muhalı:ementn 
gayri mevkuf olarak devamtnt Jta. 
rarlaştırdı. 

--0--

i:ıkıli·-, dersleri 
Universitede inlnlAp derslerine 

dün başlanmı§tır. 

* ' - . . , ... .,. . ~ 
le gene kaçarım! üstüme zincır 
vursalar paralarım!.. U:stüme var. 

mayın benimi! Anladınız mı? Ben 
başka birini seviyorum! Artık bu· 
radan gidiniz! 
Kadın karşısında bir canavar 

görmll gibi ayağa kalktı: 
- Aman1 Aman! Aman. •• 
- Evet başka birini seviyorum. 

Onunla beraber )1aşr)·orum ! ! Da· 
ha bir diyeceğiniz var mı? 
Kadın can havliyle kendini dı· 

şarı atarken: 
- Senin gibilerle Allah başa 

çıksın! Allah oğlumu koruc:un! di 
ye yakasını sit'·•yordu. . ... . 

Zeynep o geceyi buhranlı ge 
çirdi. Karmakarışık k~buslar için· 
de sıçradı. Her uyandıkça içinde
ki yara sızlı}-ordu ~nra lhsana 
wptlğı gösteric:- hatırına gelerek 
biraz sükQnet buluyordu. thsa11ır 
ne halele gittifiini, arkasından ne
ler yaptığmı tekrar işitmek için 

Maznunun klübünden üç r-:\hit ilk tecavüzün 
1<em taı a ~7ındcl.~ ~rapıld· ~ını bildiriyor 

Geçen temmuzda Kadıköy sta • 1 duğum hıılde aldırış etmedi ve bun

dında yapılan Gnlatasnray • IJe· da.n sonra da bir oyuncuya çelme 
mir8por m~m küme maçında ha • 1 atınca. kendisine yaklaştım, oyun· 
kem Tırı!.ı yumrulda Yw•~, yc.n dan çıkm:-.ı.sın: söyledirn. B·mun ü
Necdetin muhakemt>.slne diln üs • zerine beni üstiliıte iki defa yum -
kildar asliye mahkemesinde devam ruklndı. Hld!sc budur. iddia ettik
cdilmiştlr. Dlinkil muhakemedP da- leri gibi maçta hiçbir veçhile taraf· 
vacı Tarık da hazır bulunmuştur. kirli.!{ yapmadığım gibi yumruğa 

T::ırık davıuıını ı;öylc anlalrnıı,ıtır: yumrukla mukabeleye de kalkış -
"-Temmuzda yapı~an Demir- 1 madım. Sadece kendimi di~er yum

spor • Galatasaray maçını hakenı rukl<ırdan koruma vaziyeti aldım, 

sıfatilc ben idare ediyordum. Mu - bu maksatla elleri;ni mUdafaa vn -
ayyen kaidelere uygun olarak ha -
kem mevkiindeydim ve kaideleri 
aynen yerine getiriyordum. Oyun 
esna.!ında kaideye nykm hareket 
eden olursa, tecdyc etmek de hn. 
keme verilmiş saHi.hiyetler elimle • 
sindendir. Bu oyunda Dcmitt:'Or 
takımı kaptanı ve kalecisi Necdet 
lilzumsuz, t1ert hareketler gösteri • 
yordu. Birkaç kere ihtarda bulun-

Lokantalarda 
yemek tarifeleri 

Belediyenin tasa vvu
runa lokantacılar 

itiraz ediyor 
Belediye İkttsad Müdürlüğü, 

dün Beyoğlunun büyük lokanta· 
cıhnnt çağırarak ~er.dilerinden 

bazı ır.alümat istemiştir. Lokan
tacılar içkilerin tarif eye tabi tu. 
tulmaaıru, fakat yemeklerin ser

best bırakılmasmı istemişlerdir. 
Sebep olarak ta yemek fiyat· 

Janru az gcfren lokantacıların az 
yemek vererek tedbiri bota çıka
racaklannı aöylcmiıterdir. 

-0--

Savarona ıüvariıi 
deii§ti 

Sanrona yatı süvarisi Said, 
Almanya.da İDf8 edilen TC bugilıı· 
Ierde memlebtlmin getirilecek 
olan 5300 tonluk Eğemen vapu· 
ru aüvariliğine tayin edihni§, 
yat aüvariliğine de Etrilak vapu
runu Almanyadan getiren tt 

bir müddet süvariliğini yapan 
Faruk kaptan geıtirilmiıtir. 

· Tiftik ve yapağı 
tüccarları 

Tiftik ve yapağı tliccarları her 
gün aaat 15 de Ticaret Odaımda 
toplanarak ihracat vaziyetleri ü. 
zerinde görUJ~klerdir. 
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0niversitede ders 
n.otl · ,.. b-d•r1 ln CI' k 

Universite rektörlüğü talebe· 

Jer için bütün derslere ait notları 
toplayacak ve bastıracaktrr. Her 
fakülte dekanlığı bu isle me,gul 
olmağa başlamıştır. 

azardan korkmasa uyuya?} Liliyı 
birkaç defa uyandırmak istedi. 

Ertesi günü sinemaya gider'•eıı 
Lili onu bir kere daha temin etti: 

- İhsanı bundan oonra görN'e!( 
sin! köpek gibi ka~ın<la salta 
duracak! 
Fakat Lilinin yanıldığını çabuk 
anladı. lki buçuk sean ına th~arı 
yanında bir gün evvelki kadınla 

beraber geldiler. Zeynep bir çıl· 

gına döndü:. Locanın etrafında in· 
san kanına susamı' vah~i bir kap
lan gibi dolaşmağa ba~ladı. İki. 
ini de parçalamak ic:tiyordu. Fa

.:at bütün çtlgınhğına rağmen iki 
insanla başa çıkamıyacağma aktı 
ke :~: ' \şağı inip Liliye danış· 
ma~ ı-te·~ .. Ark2daşı ta u~akta 

hirivle konuşuu,·ordu. Sabrrc.ız· 

lıkla beklerken İhsanın yanında 
~elen kadının bir gi5lge ı(hi sıvı. 
ı:ııp kapıdan çıktığını gö'"ünce de
rin bir nefes aldr. Artık danışma· 
\'fa lilnım yoktu. Bu <.'$nada heş d2 

ziyetinde uzattım." 
Bundan sonra bazı §abitler din

le:ımiş ve Anluırada bulunan De -
mirsporlu oyunculardan Gazi, Şev

ket, lbrnhlm ve Salahattinin isti -
nabe yoliyle \'erdikleri ifadeleri o· 
kunmu1tlur. Bu eahitler diğer bU -
tiln §ahitlerin al:sine olara.k ilk te
ca vüziln ha.kem Tarık tarafından 

yapıldığını söylemişlerdir. 

Fenerbahceli .. 
Galibin Cenazesi 

kaldırlldı 
Fenerbahçe ıpor klübli mües· 

sislerinden ve Moda denizcilik 
klübü müdürü Galibin dün ve· 
fat ettiğini teessürle haber ver • 
miştik. 

Memleketin en eıki ve herkes 
tarafından sevilmi~ temiz bir 
sporcuau olan merhumun cenaze· 
si bugün aa.at 11,30 da Kadıkö· 

yünde Dcllalbatı sokağındaki e· 
vinde katdınlmıı ve Fenerbahçe 
klübüniln sahasında merasim ya· 
pddtktan sonra Karaeaahmet me• 
zarhğma defnedilmittir • 

Cenaze merasiminde bir çok 
sporcular ve merhumu sevenler 
hazır bulunmu1tur. Merhuma Al· 
Jahtan rahmet diler, ailesine ve 
Fcnerbahçe klilbUne aamimi ta.ıi· 
yetlerimizi bildiririz. 

----<>-

istimlak faaliyeti 
Ma :rçr.rıısının 

iatimlilrine başlandı 
Belediye Mıaırçartnımm is· 

timl~ iıinc başlamıştır. Çarımtn 

içindeki ve civarındaki dükkanlar 
istimllk edilecektir. Bunun için 
400 bin lira ayrılmıştır. 

Sultanahmette in~ edilecek 
belediye sarayının arsasmda da 
istimlaklere. ba2lanmıştır. Bura· 
daki binalara kıymet konma işle• 
ri bitirilmiıtiir. 

Eminönü - Unkapanı arasında
ki 720 par~a binacan 150 si is
timl~k editmit ve 200 bin lira 
sarf edilmiştir. 

':il::•·:: ·j· -; .t 11:--·~rrı··tı. Elek· -- - --trikler açıldı. Lili de yanına gel. 
mi~ti. Konuşmağa başladılar. Zey 
'1cp verdiği karardan arkadaşına 
1 

:;; =~~tı <;i=. F'.,ktrikler t~rar 
kapanmış fakat Lili 5Özlerini biti
rememişti. Epeyce zaman sonra 
arkadaşı biribiriyle kavga yapan 
iki genci su~turmak için uzakla· 
şınca Zeynep usulca yukan loca· 
!ara giden merdivene koştu. Lo. 
caya kulak w~rdi. Hiç ses sad2 
yoktu, Yava~a kapıyı açtı~ı za
man İhsanın put gibi sandah·e· 
sinde bareket!;iz durduğunu gördü 

,; ·~0..ı .. ., rantı:ı.sın· 
dan çıkardığı küçük hançeri ha. 
in sevgiticfoin srrtına sapladı! 

* * * 
1 ki üç gün sonra bir sabah er· 

ken muhallebici dükkanının ta· 
van aracında İhMn ~ynep, Li· 

il oturmu~ çay içiyorlardı. Zey· 
,nep bir gazete çıkararak okudu: 

(Devamı vıtr) 

AKŞAM pos1":~ 
&hibi ııe Neşriqat ""Öıs 

Hasen Rasim ~ 
İDARE EVİ: ısw.bırl Ant~ .,ı• 
hsıı h!ı:I ı-ı..ı 214 Teıtn11- jJB72 

Yıızı ~leri ıeldonıı: :ZA370 
idare • • '°335 
Uln • • • _. ..,-
T.,... lata9 tıırtıit ... qfl rf' 
Ci1fllir ...... kif')M lft,,.. """' 

,.. M"1 ~ ..-: • •• ,. a 
ı ·. ' ......... •,:;fL.~~ ' 
1 ASONE ŞA ı.- . ı 
t TITtlyl ıc..o0 ı;to 1 
ı ll~•<l•k ·~o Kr. 8 ;O • ı 
ı 11 ayıtlı '- .11 • .._:s • 
1 1 •)hlı :,.L>o • ..~· .,,,, . '........ •\ . . .... -----------~ 
Hamdi Tanpınar 

ııııır'I' 

A IDfET Hamdi 'l'e.?P 111u:ısıf 
İstanbul Ünivcrsitesı tlL~t 

Türk edebiyatı tarihi doÇC:C'~ç~ 
tayin eelldiğini büyilk b!r ell ~~ 
haber aldım. Hamdi be~_!0aı:dJI''. 
ve en sevdl~lm dostlıu .. - ı3~ 
fakat kendisile bu kndıır b•'tl 
danberi arkadaş oımasaydrtı1• ~ 
birer hiyaneti andıran ~rıW~ 
kellerine gerçekten k!VP 8 e.t ~e 
ki bütün hukuku unuta~Lıe ,~ 
dUşman olsaydım bu .ts) ).şl~ 
sevinirdim. ÇUnltü bu ıcıt_~erti'; 
onun değil, tstıınbul t)nı~ ıcıııı: • 
ntn de kazanmıs oldn<"t.1~8 blı;:°P 

Hamdi kazandı: çUnkU tı.ılııl' 
s<ınra perakendeJikten kurr .,.,.re .ı 
mecbur olacak. Bazı şıUrlc ıı dıl 

- ··V'''dtl Jj~ BtıiCdatlt Ruhi gibi: ,, "' 1 
divaneye, dil uydu havıı>1,1' Jı'\~ 
ya.ıııvabllirlcr ve bö,·1~ bit a~şf 
onlar için hayırlı olnb~i\15. J!i J 
onlardan değildir: o. bıln t 11uflll~ 
but ve muntazam bir hars 0ıt 
için yarat1lm115 insanınrdllll~ 
şimdiye kadar tabiatinin b~ ~r 
tine uymayışının fenalıkln ~~· 
mliştür. Hamdl'nin ınt~ \1)f6Jf • 
intizama ti.şık bir kn}a51 oııı11 ~ 
Verlalne'in birer çığııgı. ~•rıtıı ~i 
irlerinden zi ·ıı.de Vıı1Cl1 5311,t ı 
kunluğu siikimda arrYaıı keli~ 
sever. ŞiMdiye knc'!nr ıııa a' , 
muhtaç old•ığlı inzibat nltrlni ~~ 
olsaydı beklediğimiz esve ~<" 
bilirdi ve bu eser, kuvve eıı ~a· 
diyorum ki zamannnızUI r0t1· ,,JP 
vetli eserlerinden biri oltl ç lti!'.&· 
nun yerine, ancak birlt11 ~ ~ 
dikkatini çekebilecek bit~ı;tıll fi" 
zume vermekle iktifa et~ .oı:ıll ;, 
sonra işgal edeceği ıne~ f.lecb 
kfuı1a ve uzun çalışmaga .At' 

edecektir. ıı:ıv; • 
1.stanbul "Oniversltcsi:: ~~~e' 

dı, çUnkU Hamdi Tanplll ~ tı 
yatı dıştan değil, içte~ ııt'~et' 
insanlardandır. O. Tıınziıll e'd O' 
tarata olan edebiya~8Jll9'-<" 
bir vel!ika yrğrnı diye bak ~U_.11u 
nun için hm- edebi eser._ ısetıı.11 "'."'~ 
ya sevimsiz bir çebresı 0 e'd·~ 
bir mahlflktur. Kitaplnrfll ğil• dttıf 
zahiren söylediklerin! d~rııc~..,.j· 
derin manalarını nrıı.Ş bl)'Stl'.."tt 
Hiç şilnbesiz ki bizlın ~:ı.ı '!~; 
zm asıl mükemmel eser ~~· 
~at'tan evvelki ~:~rıe~tJı ı~ 
divanlarda göreceınnız. 8 ı•ıı!Jl· ' 
ğı, inceliği, gllzelliği. Şi.Jl1l~tJl fj)I'' 
ya Paşa'nm, Htı.mid'in b~110c ıııı 1• 
ret ve Haşim'in e.;erterı ~eli oı', 
mazsmız. Fakat buna. rn 8 ~ tJ 
debiyn.t bizim i~in çok 0~ıı:ıı.,ı:ıı· 
bah§br; çUnkU onda k~~ıı ~· 
ba.zrrlanmakta olan bir ·r 1 11 • 
surlarını !!ezmek kabild\{ebl)"t)~ 
mat'tan bu tarafa otan eıitlclC ~ 
mız, henüz saynıret btı flllldi ce 
bir edebiyattır. Ahmet g b8tıııı1IJI' 
pmar bu cercyruım ıına toet1' 'J''t 
beraber ruhunu da belir .,ı<l' el.: 
5nn1ardandır. Onu anıatrıı~_,ııı ~~ 
mıyacak. gençlere o certtııll'1' tif· 
me~i. onun im kll.nlar~t.. eteCP~ ~· 
ettinneğc çahşmıı.ğt ö~r il"ı,·C~( 
Ahmet Hamdi Tanouınr ışri)ll 16 
tede yalnız bir edebh'nt 11111~ 
a lllmi dl'ı;;ı, bir <!debtynt 

1
,.c 

olabilecf'ktir. llllh .ı\ 
surıı 

... .,, 
Rekr.i katHi nıahJ<il - d ,, 

ol U ticesi ~(ti· 
Fazla sarho luk rıe tıs ısı<' 
k 

. . Anas 
ra Emın. Artın ve ıa"'ıı il 
terinde üç kişiyi .. Y"~~e~ Ş~r 
bekçi Mehmedi oldu ~ ... 

.. "lef\ ..u 
dün ağır cezada goru. ıS t· . 'ar meainde 15 sene sici 
hapse mahkum otmustıır· 

ölüm ıı6t( 
,-e ııı .. ~ 

Emekli adliyecllerdeıt -' }» ..ı 
Ar fOW Jt}' 

ıiaindcn Bcvp:ızarh 1 -~rJfl 
• U~ I' 

refikam ve Karaağaç rn y'lf> <'el· 
ayniyat 1nuhnsJbi L\itfi :obtcıı ~ 
desi Bayan Naciye AY ulllıı:ıı>'' /ı' 
duğu hastalıktan kurt tıtt~tı , 

ve.tat etmiştir. Ccn:ız:esl kaıdrı11' f• 
ya.apaşadaki evlerinden ..ı11c öt 

bere:ı .. · e\ 
rak Eyilpteki a.lle ınak ıııııet 
nedilmi§tir. Cenabı :mık / 
lesin. 
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Mevkuf I n ttı·ıı·zler Conson boş ,·aklini ya cavadire ı '/!j nin ucunda yahut da direğin tepc-

H l 
sinde geçiriyor; Gbostun, sıkı rüz· 

- Biliyor musun,, kendimde 
ıarip bir )'ıikselme, kalkınma his
sediyorum; bana sanki bu ana ka 
dar ieçen zaman benliiimin de-d d k l garla adeta kanatlanarak suyu 

o an a an açırı mış :E1i~~::::~:.h::·,:~~=-
s U 

·ık' ast m h k • luk \'ar. Adeta rüyadaymış gibi 

U a em esı Almanlar 47 lik top ~~~ş~r~~e~:::~a~ı~~~~enı~~1)~a~~ 
Lal\. y ı· pz ·ı g de ya 1 k yap' ıyorlarmış gözlerini arkamızda bıraktığımız 

. . P 1 aca Garp cepheam· de hare· köpüktü izden. kendilerine has bir 
ihtişamla bizimle beraber ilerliyen 

Karacephe şeh suıkaslln mü~ettep Pa~s~~J~en~a~ur=sinde :~:::.cıklarından bir türlü ayıra· 
oldug~ unda ısrar e. diyor sükunet devam etmektedir. Yalnız Günler ve geceler hoş bir hava Saat 7,20 de gelmesi 

'tıııplon ekspresi ancak 
011 Yediden sonra gele
resin böyle on saat ka
.llin sebebi hakkında 

e kati bir malfunat 

.. §iddctli kış hüküm 
li.ıı<ien yolların kısmen 

-._ laldığı ve trenlerin l>u 

~re~ muhtelif istas -
lletıldikleri söylen • 

~bir kaza geçirip go • 
lıfr 'kında alakadar daire
' haber yoktur. 

hududumuza girdik • 
~Yet anlaşılabilecek • 

Briikıel 23 - Neşredilen bir 
resmi tebliğde, İngiliz hükume
ti, Münib suikastı ile alakadar 
olarak tevkif edilen Alman teba-
asından zat ile hiçbir alakası bu. 
lunmadığını ve bu adam hakkında 
hiçbir şey bilmediğini beyan et
mektedir. 

Bertin radyosu Münib suikasti. 
Je alakadar olarak iki İngiliz 
gizli servisi ajansının tevk:f edil
di<T:ni iddia etmektedir. 

Eerlin radyosu, Elzerin tev
kifi ile Holanda hudutları hadise· 
teri arasında münasebet bulun · 
du&unu ve Holanda hududunda 

( yakalanan Bert ve Stevensin Mü. 
Voroşilofun nih suikastı organizatörleri oldu-

hediyeai teslim funu ve bunların Alman adliye-
'- ed ildi ıi karımnda muhakeme edilecek-

(.\ A ) lerini bildirmektedir , 
~ · · - Mareşal Vo-
'-ıa ~e hediye ettiği oto- Zabıta şefi Himmlcr, Elzer 
lı.~e otobüııleri .aant- ~ .j!~ alakadar olarak bütün Al· 

· te tesellüm edilmif man halkına bazı sualler sormuş 
lalutnıı§tır. Teseırum *' ~trett tatnyanlalfnı ... ~erift. 
eıı aonra davetliler o· harekatı ve münasebette bulun. 
l Voroşilof bulvarın • duğ,u kimseler hakkında malU -

tehir dahilinde bir mat vermesini istemiştir. 
Elzerin tevkifi ve suikasta ait 

tafsilitın neşri Alman matbua • 
tına ingiltercye karşı fevkalicle 
tiddetli bir mücadele tevlid et
miıtir . 

Elzerin tevkifine ve itirafına 
rağmen Alman polisi kendisinin 
bilhassa hangi mahfillerle temas
ta bulunduğunu araştırmaktadır. 

Gestapo tarafından, 8 tetrinisa -
ni suikastinin mürettibi olmakla it
ham edilen "Karacebhe" şefi Otto 
Strasser, Havas ajansının bir mu -
habirine fU br.yg,ııatta bulunmuı

tur: 
"- Milnıh 11uik:ı~ HJmmlcr ta

rafından terlıp t>Ji1miştir. Partinin 
bana çok sadskatle merbut bulu • 
nan bir mebuııu, bana bunun katı 
delilini göstf'rd.i.. 

Suika4't p-oj.:s~. filhakika bizzat 
Himmlerin eseridir. lngiltereye 
karşı kindar duygulan harekete 
getirmek ve memleket dahilindeki 
hasımlara, ez~irnlf. Karacephe me
buslarına 1'ar§ı hıırekete geçmek 
için bahane te!lkil etmek Uzere bir 
suikaade ihtiyacı olduğunu Hess'e 
söylemiştir. He•, kurban verilme
mö.si şartile mutabık olduğunu be
yan etmiştir. Fakat Himmler ısrar 
etmin kurbanlara da ihtiyacı oldu
ğunu, aksi Jta.kdircle aui.kaatin ha • 
kiki olduğuna blq kimsenin inan -
mryaeağmı aöylemffttr. 

Nihayet •efler, kurban verilme • 

tayyare ve topçu faaliyeti vardır. içinde geçiyor. Süfli işimden he-
Cephede üç Alman tayyaresi alev- men hemen hiç vakit artmaması.. 
!er içinde yere düşürülmüştür. na rağmen ara sıra duruyor ve 
Fransa ve İngiltere Alman tayya- o ana kadar dünyada mevcudiye-
relerinin keşif teşebbüsleri devam tini tasawur etmediğim o ihti-
etmi~tir. şamı içime sindire sindire sey&edi· 

Alman tayyareleri lngilterede yorum. Hava masmavi. Deniz, 
Şetland adalan civarında uçmuş. lacivert bir nihayetsizlik içinde u-
tur. Birkaç bomba atılmışsa da i· zanıp gidiyor ve ta uzaklarda ha· 
sabet va'ki olmamıştır. va ile birleşiyor. Ufukta donuk 

l ngiliz hava ordusuna mensup beyaz bulutlar var. Hiç hareket 
tayyareler, 'salı günü Stütgard, etmiyorlar; gökün beneksiz türku-
Frankfurt, Hamburg ve Bremen vazına gümüşi !.>ir zemin teşkil e-
üzerinde muvaffakiyetli uçuşlar diyorlar. 
yapmışlardır. Hiç unutmıyorum. bir gece u-

Fransız topraklan üzerinde yuyacak yerde güv~.. . oturmuş 
harbetti~ söylenen bir Alman tay Gbostun fosforlu da:~ ... arını seyre 
yaresi Touront mıntakasma düş· '-::ı:mıştım. Sulann se:ıi kulağına 
nıüştür. Bu haberi veren Belga tıpkı sakin bir vadide, yosunlu 
ajansı, pilotun, paraşüte atlama- taşlar arasından akan bir derenin 
ya muvaffak olarak sağ salim kal. çağıltısı gibi geliyordu. O sesin 
dığınl, fakat tayyarede bulunan sehhar nağmeleri beni kendimden 
diğer üç kişinin, muharebe esna- uzaklaştırmıştı. Artık kamarot 
srnda, kurşun isabetile öldüklerini Hamp değildim; otuz beş sene ki-
ilive etmektedir. tapların arasında pi~lemiş Yon 

Deyli Ek$pres gazetesine Oslo- Veyden de değildim. Büsbütün 
dan bildirildiğine göre, Norveç başka 'bir Ale:.id~ yaştyordum. 
sahil muhabzlan Atman tayyare- Bu sırada Kurt Larsenin sesi beni 

sinde, fakat bunların ehemmiyet.siz !erinin şimal denizinde hemen her hayalimden uyandırmıştı. Sesinin 
kimseler olmasında mutabık kal • gün görüldüğünü bildir:nişlerdir. katıyeti söylediklerinin manasını 
mı§lardır. Bu tayyareler 206 kilogram ağır takdir eden bir yumuşaklık almış-

Her gey, önceden kararlaştırıldı- hğınd:t yeni bir şekilde bomba a. tı. Deniz için yazılmış güzel bir 
ğt gibi ve tanzim edilen programı tıyorlar. Bu bomblaar deniz sat- şiir okuyordu. Bitirdikten sonra 
mucibince cereyan etmiıttir. Buer - hında yüzmekte ve bir mayn gibi sordu: 
ger Brankeller birahanesi bir lsviç hasarata sebeb olmaktadır. Ağır· - Buna ne dersin Hamp? 
re kumpanyasına sigorta edtlmiş - tığına bakılırsa bir t.ayyare bu Yüzüne baktım. Siması tıpkı 
tir. Öğleden sonra saat beşte MU- bombadan ancak az miktarda nak- deniz gibi parlıyordu. Gözleri par-
nih hastanelerine emir verilerek, ledebilecektir. lak birer yıldız gibiydi. 
hazırlıklı bulunmaları bildirilmiş -

47 d' l 'k t Baridan" r vap verdim: 
tir. Bombanın, Hitler çıktıktan son- 1 1 op 

P·ı d - Bu tabiat güzelliğine karşı 
ra konulduğu anlaşılıyor. :'uikaıı - Brüksel, 22 (A.A.) - ı sen e. 
d. kı· Skoda fabrı'kalarınnı 470 mı·ıı· - biraz olsun a!Aka gö:ıtermeniz 
ın akabinde, bunun, Entellicens 

Diğer taraftan, Holandada ;ı. 

kan Telegraf gazetesi, Berlinde, 
suikast işir.in Leipzig mahkeme
sinde görülmesine intizar edildi- Servis tarafından yapıldığı haberi metre çapında çok uzun menzilli hayretimi mucip oluyor, dedim. 
ğini yazıyor · z etrafa yayılmış ve auikasdin söz- altı top imal ettiği bildirilmekte- - Yaşamak, hayat işte budur! 

~!ları umum Nasıl kaçırılmışlar? • de failinin adı daha belli olmadan, dir. diye haykırd•. 
"' ... o 11ıdu··ru·· Havas a;·ansı Almanlar tarafın Hemen onun mahut sözlerini ., " Alman hUkümeti, 10 teşrlnisanide BülÜ'1 A lmanlar t a lim 
t._1ları Umum Müdürü dan Holandadan kaçırılan ve Berne müracaat ederek suikasdin yapıcak ona fırlattım: 
~ Baybora dün ak- timdi sui~stle alakası oldukları müşevviki sıfatilc benim iademi is- Brüksel, 22 (A.A.) - Belia a- - Yani ucuz ve kıymetsiz olan 

n ı:ritmı· .. tt·r. iddia olunan İngilizlerin kaçırıhıı tcmişti. . .. IS d 45 hayat, değil mi? dedim. 
.. :ı Jansına gore, en yaşına 

hakkında şu malumatı veriyor: Bombanın, Hı.tler çıkıp gı'tti.kten 1 1 1. Güldü. Bu, içten gelme ilk i\il-
·· ıd ·· kadar bütün Aman ar atış ta ım-
0 u ren "9 Teşrisanide Venlo da Ges- mesi'-·di. 

ld 
sonra konulduğu kanaatini hana }erine ve kamp hizmetine tabi tu- J 

1ıı.. ~ o u tapo tarafından kaldırılan bu iki veren "C'-', Hitlerin kendi gittı'kten - Sana bir türlü anlatamıyo-
. "it ~.a- .., J tulmuşlardır. 

l1 .... r evvel kansı İngiliz hakkında alınan maluma· sonra patlıyacak bir bomba bulun- rum, hayatın ne olduiunu bir tür. 
•tih Sulh mahkeme· ta göre, bu iki kişi ile birlikte, duğunu bildiği yerde durmaktan A skeri h e yetimiz lü kafana 90kamıyorum. Hayatın, 

~s Yerin-den yaralaya- hududa kadar onlara refakat e. hoşlanmamasıdır. Pariae c itti kendine verdiii kıymetten batka 
. ltalil dün ağırceza den Lemmers ismindeki Holan · George Elser adını katlyen ta • dejeri tabii yoktur. Mesell $imdi, 
~r .. ~ d d k b 1 I..ondra, 22 (A.A.) - Orıeneral be . 

•.undan 14 sene se· ah garajcı a ay o muthır. nımıyorum. Bu isimde bir kimse §U anda, kendi hayatımın nım 
""'•h G ı 1 Kazım Orbay riya.setindeki TUrk . 
- kum edilmittir. estapo ajan arı el erinde tü· hiç bir zaman Karacephe'-·e men _ için ~k kıymetli oldulunu 96)·lı-tıı.. " askeri heyeti, dUn akıama doğru 

~;oqekt b• fi fenkler olduğu halde otomobile sup bulunmu• degı··ıdir." yebilirim. O kadar kıymetli ki . e ı m u a yet " Londradan Parise hareket etmif • tiha I yaklaşmak isteyenleri tehdit et - A lman işçisinde:'l ona baha biçemiyorum. Bu kıx-
n an . mekte idiler. İngilizlerin kaldı· k orkuJuyor tlr. metlendinne keyfiyetini bittabi 

san mektebı mua- rılması işi Entellicens Servisin in. Lo sen rnk müball•alı buluyorsun. ht rına t mJrıı. 22 (A •• \.) - Almanya - işçi sendikalarının eski tefi Tbe • ~- • 
lltna yarın . IU filikta methaıdar olduğunu isbat dan gelen haberler, nazi şeflerinin odore Leipart ile Peter Gruaman- Ama benim elimde <ktil. Çünkü 
ıı.:: taktır. İmtıhan·. iasd· .. ı M'' 'h "ka dind b'r k · ·-.ı- k ha '""ılu ı ı,,.e unı suı s en ı Alman işçisinin te3kilitlı bir mu - nın üç gün evvel Berlinde tevkif ıymetı içımuı:: aynayan ° -

li 
yapılacak.tır. yiJ kaç saat sonra vukubulmuştur.,, k-..ı· · b" · san k b d i kavemetinden korkmakta oldukla- edildiklerini bildirmektedir. Viya - yatın ıcuuısı ıçıyor. 

t olmı;.:a~~a~:r. e: Kara cephe şefine göre nnı gösteriyor: nanın eski sosyalist belediye reisi Zihninden seçenleri ifade etmek 
.\su . _ A Parl", 22 (A.A.) - Havas ajan- Dail) Telegraph gazetesinin Geitz de Avusturyada tevkif edil • için biran dü,ündü, 90nra devam 

-ll,
11

• le uçuncu Hukuk ·~bildiriyor: Amsterdamdaki muhabiri Almanya miştir. etti: 
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rinliklerinde aksediyor ıibi ıeli. 
yor. Doğruyu biliyorum. lyiliii 
kötülükten ayırt ediyorum. Rüyet 
saham açık ve ıeniJ. Hattl belki 
Allaha bile inanabilirdim, fakat. 

Sesl birdenbire detlımiı. yüzün 
deki o ıııltı •kaybolınuttu: 

- Bu ıimdiki vuiyetim nedm 
ileri aeliyor? neden yapmaktan 
zevk duyuyoriım? Bu ilham ne
den? Bunlar hep midem bozuk ol 
madıiı için, cihazı humiyem iyi 
iılediği ve iıtiham yerinde oldu· 
iu için ve i,ıerim tıkırında ıittili 
için defi! mi? Bu, yapmalç için 
hayatın verdi~, rüfvet, · kanın 
p.mpanyası, mayanın köpUiü de. 
ğil mi? Bazı adamlara iyilik dü
~ndüren, ba~ılaP•:'l3 Allahı göste· 
ren, bazılarına ise aöremediklm 
o Allahı icat ettiren, yaratan balet 
değil mi? 
Bu hale hayatın sar~luiu de

mek daha doğru. Mayanın kıpır. 
danıp hareket ,etmesi. Yaşamanın 
ve yaşadığını bilmenin verdiii 
sermesti ile çılgına dönen hayatın 
hezeyanları. Yarın bu yaşamak 
zevkim tıpkı sarhoşun sarhoşluiu 
gibi burnumdan ıte~k. Ayılaca
ğım ve bir gün ölmem. icap edece
ğini anlayacağım. Pek muhtemel 
ki denizde öleceğim. Başka hayat
lara yem, yiyecek olacağım. Ada .. 

lelerimin kuvvet ve hareketi kaybc> 
lacak, benden balıklara intikal e· 
decek. \'ücudumdan aldıkları gı

da ile hareket edec:Hter. Ya,l)·a. 
caklar, üreyec~-~er. Hahhah! Şam 
plnyanın köpükleri daha §İmdi· 

den söndü. Geri kalan sadece lü-
zumsuz bir içki. • 

Bir kaplan çevikliğile durduiu· 
muz yerden güverteye 11çrayarak 
geldiği kadar nagihanl yanımdan 
ayrıldı. Gbost sulan yararak tzelt 
ilerlemesinde devam ediyordu. 
Kurt Larsen beni derin bir hu,u. 
dan ümitsizliğin en karanlık kö
şel~rine ko~turmu~tu. Biraz evvel 
kulağıma bir musiki na~i ka· 
dar hoş gelen denizin sesi ıimdi 
tıpkı b:p hırıltı gibi gelirordu. Bu 
sırada ba~taraf ıan yükselen tatlı 
bir şarkı beni gene teskin etti. 
Bir açık deniz ta)·fası. ıür, tenor 
sesile denizcilerin "meltem .. prkr 
sını söylüyordu. 

.. 
ın: •. 
l KISIM vın 

Öyle aarip halleri ve meraldan 
vardı ki bazan Kurt Laneni deli 
sanıyorum. Bazan da onu büyük 
bir adam. kttfolunmamıt bir dthi 
gibi IÖfÜYO~· Sonra dill(inüyo .. 
rum, onun, dQnya,a bin sene \"t)·a 
bin nesil seç ıeılımt lpti<lıJ in~ı
nın mClkemmel bir tlıNalt oldu~u
na karar ftri,arura ita medeni
yet asnnda onu muhıtııw hiç U)'. 

mıyan bir mahltk olarall ıOril)'or, 
zamanımııdakt mevmcbretini bü
yük bir yanlqlılt atfedi)'Orum. 
Muhakkak ıayet koyu fertci. Sa· 
de individualilt ol~ kalmıyor 
ayni, umanda ruhen fnkallde 
yalnız. Kendisile ıeminin diler 
sekenesi arasında mGpbehet yok. 
O ·müthit fikir kuneti onu onlar
dan ayınyor. ötekileri, aralar 
da dahil olmak Clıert. çocuk fibı 
tellkki ediyor. Oalan çocuk mu. 
&meleli yaP17or, bilmlcburiye on· 
larin ftkrt wrfJMiıw ınıror. on· 
tarla tıpla köpek yıvrularile oy. 
nar ıfbi oynu)'<'r. Baıan da onla
nn bot taranannı inaaflıı bir di· 
ri tflri~ eli)·le mt)·dana çıkartı · 
yor, onlann da~Onttlerile oynu. 

""· nıhlanna nCfuı ~ (Ilı · 
p yor. 



Bulgar Başve
kilinin beya nafi Zelzele Hararet 7,5 ğa 

kadar düştü 
"Bir iki kilometrelik 

arazi için kan dökmeğe 
değmez.,, 

Ati'1a 22 - Nea Hellas gazete-
i, Bulgar ba5vekili Köseivanofun 

bir muharririne beyanatını neşre· 
diyor. Bulgar bn~vekili demi~tir 

ki: 
- Bizim birkaç bteğimiz o1ma. 

mıa rağmen kanaatimiz bir iki ki
lometrelik arazi için kan dökmeğe 
d~mez. Bu meselenin kuvYet is
timalilo eleği!, dost.1nc şekilde hal
ledileceğine kaniiz. 

Biz, sulhun sağlam surette yer· 
l~mcsi politikasını takip ediyo· 
ruz. Politikamızı Ankarayı ziyare.. 
timde açıkça bildirdim. Türkiye 

• de po1itikamızın doğruluğuna ka· 
nidir. Üç memleket silah altındaki 
ihtiyat askerlerini terhis etmekle 
sulhun kuvvetlenmesine hizmet et· 
mlştir. 

Vali bu akşam 
gelecek 

K.aradenizdeki şiddetli fırtına 

yüzfuxlen Romanyadan dönüşü 

geciken Vali ve belediye reisi Lüt
fi Kırdan getirecek Ardeal vapu
ru dün ak5<lffi Köstenceden hare. 
ket edebilmiştir. Yapur ancak bu 
ak§alll saat on altıdan sonra lima
nmuza gelebilecektir. 

Fırtına hala hüküm sürmekle 
beraber hafiflemekte olduğu bildi· 
riliyor. 

cna., tarafı l incide) 
yüzde 95 tahribe uğramıştır. 

Faaılalı surette sarsmtıla.r de -
vam etmektedir. Kaymakam ve jan 
darına kumandam hlcllse 'mahalli -
ne gitmişlerdir. Telefon muhaba • 
ratı kesilmi1'tir. Nüfasça zayiat ka
ti olarak tc·sNı edilememiştir. 

Şimdiki haberlere göre, Manas na
hiyesinde 6 kişi ölmüş, Uc; kişi an
kaz altrndan nğır yaralı olarak çı -
çarılmıştır. 

Diğer bazı köylerle de hasarat 
vardır. Bunlar henüz tt-<ıbit edile -
mcmiştir. KııılaJ merkcı1j 300 ça • 
dır yola çıkarmıştır. Ankara<lan bir 
de mUfettiş gönderilmiştir. 

İlk olarak 1500 liralık bir yardım 
tahsis cdilm!ştlr. 

Rize, Sıvas ve giresunda 
Ankara, :?Z (A.A.) - Bayburt, 

Itize, Sivas, Circsundan aldığımız 
lıaberler dlin buralarda saat 10 ile 
11 arasında hiç bir zarar kaydedil
miyen yer sarsıntıları olduğunu bil· 
dinnektedir. 

Karahisarda 
Ş. Rarahlsar, 22 (A.A.) - DUn 

!aat 10,45 de garpten ıarka doğru 
kısa fasılalarla biri iki, diğeri bir 
saniye devam etmek Uzere iki yer 
sarsrntıst olmuştur. Hasar yoktur. 

Trabzonda 
Trabzon. 22 (A.ı\.) - DUn saat 

J 0,52 de ııchrimizde on saniye de
vam eden oldukça rıiddetJi bir yer 
sarsmtısr olmuştur. Ha.cıar yoktur. 

Zelzele şehrimizde de 
duyuldu 
lstanbul, 22 (A.A.) - Kan<lilli 

rasathanesinden: 
Dün sabah saat 10' u ~1 dakika 

Ru ak'8nl 

i P E K 
Siaemasındıı 

VAHŞi OR:'ılANLARl:-: HAKt'.\lt 
• AHSLANLARIN, FILLEnlN -
MAY::\tUNI.ARlN ARKADA$! -
KAPl,AXI.ARIN - Tl::\tS.\lJLA -
nrn • GERGEDANLARI~ Dt'S· 
::\fA~"l ,.e BJXnfR IIEYECAX- . 
LT M,\CER,\XIX KAIIR ,\\l,\XI 

TARZAN 
ve OGLU 

TP ıu;çg sozı.P 

lla!>rııllerılc: l>ii rıy:ı yii1.ıııl' 

ş:ııııpiynnıı ye lınkiki T .\ HZ.\!\' 
rolüııUn yarnlıcı~ı 

Jo~·:-.:v \"EISS~f(' LLEH 

''C 1 ::\l.\IW,\HIT O'SL"LLlY..\X 

Filme ili'ive olarıık FOKS. en 

son dünya lıanıdi~lcri. 1 
I>IKK.\T: llu gece için nıırıı:ı
r:ılı kolltıld:ırını11 erkenden 

:ılı! ı rı n. 

-rı~~ıııınrumııınııı~ıııırn~ınmı~~-ınıı11111111m~oo~ımııııııııı~ı~ 
Dunyanın rn meı:hur tıyatrosu olan Komedi Fransez yıldızları -

V E R A I{ O R l<~ N E ,JEAN G.\LLAND ,·c WOR~IS ;s= 

tarafından fevkalade bir tarzda yaratılım 

KIZIL DANSIZ 
Bli~;ik aşk ve casusluk .Fransız ı;üperfilmi bu aq::ıın lstanbulda ılk 

SAKAR y A sinemasında başlıyor. 
. ~ Mümcssillrr ~ 

Parıs Grnn Opera::ıı bal<'l heyf'ti iştirak e<lecektir. re~ 
Çıplak ılansfüiin hayatı .. hkları .• CinaJ etl •• , c n lh nyt't fll iimii. ~ 

'l.englnlik • Uik.; - thtiro-. - ' e miiı-o;<; ir hlr mı-\ ıtı ' ~ 

~---~i~-~~ı•~ımmı;a;;mı~,~ 

Baş, Diş, Nezle\ Grip, Romatizma, 
Nevral H. I<' ırıklık ve bütün e .::. ... ·la r•mzı derh<'' 

keser. lcab nda f!Ünde 3 kase alınabilir 

l .. !BR' :9d • : .... . 
H tt yerde nullu kutulan 1srıtrl~ İs teviniz. 

WYI ı ::: m::fü.s::!:ı=*I . ı:·ı ·-....... :::; ....... -............. :r!: 

geçe şiddetli bir zelzele kaydedil -
miştlr. Merkez Ustiintin latanbulun 
şark, cenubu şarki istikametinde 
1060 kilometre mesafede ve Muş, 
Çabakçur, Bingöl mUsellesl dahilin
de bulunduğu tahmin edilmiştir, 

Tramvay caddesin
de bir adam vuruldu 

(Bat tarafı 1 incide) 
mz bazı kimselerin yüzi.inü uzak· 
tan görebildikleri hu ndam karan
lıklarda kaybolmu~tur. 

Bunun ü~erinc yaralınm yanına 
gidilmiş ve gelen imdat otomobili le 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl· 

mıştır. 

MeçhUl şahsın attığı dört kur· 
şundan ikisi isabet etmiştir. Bun
lardan biri yaralının kanıma dL 
ğeri de bacağına girmiştir. Yapı· 
lan tahkikatta yaralının Tophane 
dikimevi amelelerinden Bayram 
olduğu anlaşılmıştır. Kendisi ifa· 
de veremirecek kadar ağır yaralı 
olduğundan faili öğrenmek kabil 
olmamıştır. Müddeiumumilik ve 
zabıta ehemmiyetle tahkikata de
vam etmektedir. Adliye doktoru 
Enver Karan bugün öğle üzeri 
Cerrahpaşa hastanesine giderek 
yaralıyı muayene etm.iştir. 
Bayramın bilhassa karnındaki 

yara çok tehlikelidir. ~n dakika
da öğrendiğimize göre, zabıta şüp 
he üzerine Hamza isminde bir ~h 
sr yakalamrştır. 

Hatırlarda olduğu üzere bun· 
dan bir ay kadar evvel Galatada 
bir cinayet olmuş, gene Toph:me 
dikimevi ustalarından hiri ayni 
yerde çah~an bir ıımeleyi öldür. 
müş ve bir müddet sonra yakalan
m1~tı.Dün ı::•:e Lfılelideki cinayet 
yaralısmın da Tophane dikimevi
ne mensup bir amele oluşu bu iki 
Mdise arasında bir münasebet ol
masr ihtimrılinl akla getirmektedir 

Çiçek Borsası 
açıldı 

Çic;ek müstahsillerini ve mahsul· 
!erinin değcrilc satılmn!!ını temin 
etmek üzere vilayet :ı:irMt müdür
lüği.inün t e~f'hhiisik bu sabah saat 
dokuzda Beynğlunda Şiıjhane yo
ku~undaki t"vka r ~:1zlnosu binasm
ca bir <:i<;<'k borsası açılmt§tır. 

Borsada, miistnhsillcrin getirdik
leri <;İÇE'kledn perakendecilere mü
ıaye<IP. ile satılmasına. başln.nmL5 -
tır. Borsa bütün kış mevsimi müd
d<'tincc devam edecektir. 

$ehrimizden en çok çiçek giden 
yer Ankarııdır. 

Türkiye rekoru kırıldı! .. 

VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN'ı 

LALE 
~iıwnıaımıda 15 günde tamam 

7fi89fı kişi gördü. Zafer 
tnrihinin 

Üçüncü ve son haftası 

Bugün başllyor 
~incma di.inVHRının bu ebedi 
giiı~ışi görmeğc fırsat bula
mı:vanlanı ve tekrar görmek 

isteyenlere müjdeleriz. 
Dikkat: Bu film bu sene 

Be.vo~lunun başka hic; bir si. 
nemada göstrrılmive<:ektir. 
tıa veten: En son ~cı'Cn J\foL 
ro Jurnalda son dereC(' cnte 

resan harp ranorları. 

Senaslar hc>r gün saat 2.:Jr 
4.30. 6.30. 9 dn. 

Telefon: 43595 
Bu film pek yakında Ankı> 

rada Ulııcı !llııf'masmda !!fı~tr 

Son bir günde 34 
milimetre yağmur yağdı 

Kandilli rasathane müdürlüğü
ne göre, bu sabah hararet yedi bu
çuk dereceye kadar düşmüştür. 

Rasathane müdürlüğü soğukla
rın normal olduğu Ye artık kı~ 
meYsimine girmiş oldu~umuz ka· 
naatindedir. Son bir gün zarfın
da şehrimizde yağan yağmur 

34 milimetreyi bulmuştur. 

Münih suikasli 
Bertin, 23 (A.A.) -- ( TJ.N.EJ.) 
Salahiyettar bir makam, yaka

lanan iki lngiliz Entclliccns Ser
vis memurunun tercümeihalini bil
dirmiştir: 

1 - Richard Henry Stcm·ens, 
1893 de Atinada doğmu!jtur. 1909 
senesinden 1911 senesine kadar, 
Heidelbergde bir İngiliz - Alman 
mektebine devam etmiş, lngiltere
de polis imtihanına girmiş. sonra 
1913 te Hindistana gitmiş. 1930 
da A vrupaya dönerek Estonyada 
faaliyette bulunmuş, sonra yeni
den H indistana dönmüş ve İngi
liz istihbarat sen•islcrinde çalış

mı§tır. 

2 - Sigismund Bayne Best., 
1885 te l ngilteredc doğmuştur. 

Umumi harpte, 1 ngiliz genelkur· 
may istihbarat dairesinin ba~mda 
bulunmuştur. 

(Suikast faili olarak ynkalmıan 
kimsekrt dair dilrr malı1mol .1 
üncü say/ amızdadır) 

Bulgaristanda 
benzin buhranı 

( Ba.'} tan.rı ı incide ) 

tırmağa teşebbüs etmiş ve bu hu· 
susta Alınanyanın tavassutur.a 
müracaat etmişti. Fakat Rumen. 
ter buna itiraz ettiklerinden tc· 
şebbüsler boşuna gıtmi;?. Bulga· 
ristanın i:az ve benzin stoku ihfr 
yacı karşılayamıyacak hale geL 
aıiştir . 

Bunun üzerine otomobil ve sıt· 
ir nakil vasrtalannm benzin tev
ziatı, kat'ettikleri kilometre mik· 
tarma göre vesikaya tabi tutul. 
muş ve halkın da ev itiyaısları iç:n 
teneke ile gaz alması menolun
muştur. Bir kilodan fazla gaz ve 
benzin satanlar hakkında takibat 
yapılıyor . 

Bu vaziyet, Bulgaristanda bü
yük bir telaş ve heyecan uyan· 
dırmıştır. Heni.iz Rumenlerle Al. 
manlar ve Bulgarlar arasındaki 

ihtilaf halledilemediğinden buh
ran günden güne şiddetlenmekte· 

dir . 
Bulgaristanda harp tehlikele · 

rine karşı hazırlrklar hararetlen. 

miştir . 
Yerli Türkler de dahil olduğu 

halde bütün unsurla r geceleri 
zehirli gazlı mücadele talimlerine 

çağrılmışlardır. 

Evvelce askere alınan Bulga
ristanlı Ti.irklerin terhisine baş
landığı teyit ediliyor . 

Almanyadan kac:an bir yahudi 
fabrikatör ailesi, piyasamızla 

temas arzusunda olan bir Ameri
kalı tütün firması mümessili ve 
Almanya hesabına mal almak isi. 
yen bir Yunanlt tacir bugUnki.i 
konvansiyonelin yolculan ara

sındadır . 

:' Harp· ve biz .• 
Çemberlayn .,;azar 

gÜnÜ bir nutuk 
söyliyecek 

ıı Londra, 23 (,\ .,\, ) - Çember-

,,_;•p,..rı 1 ·•=r 

i 
layn, pazar a~tııamı "biz ve harp" 

••••••••••••ıl mevzuu hakkında r11.dyoda bir nu-
tıık ı1ö~·J!~·<'~f'ktir. 

·Macar Hariciye Naıı 
rının nutku Bükreşt 

karŞılanmadı 
• 111alı8 

• 

Bclgrad. 3 (1Jusu.s1) - Bük 1 Salahıycttar $1yası 
re~ten bildiriliyor: kont Çıkinin nutkıınd\tı113 

Macar hariciye nazırı Kont Ça· mn yeni bir Balkan ?10 ti 
kinin !\Iac::ı.r parlam~ntosunda şı takip etti~i ~iraset.1 be 
wylediği son nutku Romanya si· olduğu söylenmektedır. 
ya.si mahafilinde büyük bir hay. ,:, ~ı:: * 
retle karc:ılanmıştır. Ôğrenildi~ine . sal 
göre l\facar hariciye nazırı. Ro· Bükrcş, 23 (A.~·~ ~~ 
manyadaki Macar l'kalliyet\eri tar Rumen mahafıh 11 
hakkında pek acayip birçok ~zler h;ı (ta sonunda eaıdııi~-rt' nı 
sarfctmiştir. Rumen hariciye rıa · ce\'ap vereceğini ,.e B ~ 
ıın Gafenko, Macar nazırmm bu y~pılfl1 '. 
nutkuna Rumen meclisinde cc\'ap 
\·erecektir. 

iki ingiliz harp gemisi ve 
Alman tahtelbahiri batırıl~1 

( Baş fa:rafı 1 lncldc) 

metre uzunluğunda I ,335 toni1c1-
toydu. Saatte 15 mil yapıyordu .. 
M ürettebatr 145 kişiden ibarettir. 
Bulgaristamn her tarafında T ilrk 

lanmı§tır. 

Bir de zırhl ı batırtlmış 
Berlin radyosu bildi riyor: 
Bir Alman denizaltı gemisi 

Belford isminde bir 1nıtifü: zırh· 

lısını batırmlJtır. Bu, İngiliz filo. 
sunun üçüncü büyük kabıdır. 

Zırhlının 700 mürette'batmın 

ne olduğu hakkında henüz doğru 
malUma.t alınamamıştır. 

Belford kruvazöril, 9 bin tvn· 
luktur. Boyu 178, genişliği 1 S,15, 
derinliği 4,2 m~trcydi. 

Dört t ayyare ta~ıyordu. 11ıgil

trenin el}. so sistsm .~rJ> c&emi
lerinden birl olup geçen sen~ de. 
nize indirilmişti. 

Batan djğer gemiler 
Londra, 23 - Bir Fransra torpt

dosu iki Alman tahtelbahlri batır 
mışllr. 

Berta Jt'is,;t-r atlındaki Alman va. 
puru lzları<la Söbilleorinde bir 1ng1-
llz hrp gerni~i taraf:ndan yaka • 
lanm~tır. Alman v.apurunun mü -
retteb .. ıtt \'nıuru tatırnm_ı, ve tah
lisiye eandJllanp1. atlamı§tır. Jn. 
giliz harp gemlııl mürettebatı kur
tarmıştır. 

5055 tonilatoluk Alman Rhin • 
gold vapuru lııgiliz harp gemileri 
tarafından yakalanarak !skoçyada 
bir limana getirilmiştir. Bu vapur 
Almanyaya buğday götürüyordu. 

6.600 tonluk Fanoma ismindeki 
İtalyan vapuru, lngilterenin doğu 
cenup sahilinde bir mayne çarp -
mıştır. Vapur ağır ha.sara uğramış 
olmasına rağmen su yüzündedir. 

Vapurdaki 33 tayfadan hiçbiri 
yaralı değildir. 

Sueper ve Hoskins balıkçı ka -
yıklarz bir Alman denizaltısı tara • 
fmdan batrrıiıntı;tır. 

Şiddetli abluka kararı 
Londra, 23 - lniilterenin. Al • 

manya tarafından takip edilen 
mayn harbine mukabele etmeğe 

ve Alınanyanın deniz yolile yaptığı 
ihracatı durdurmaıla karar verme. 
si her tarafta büyük bir ali.ka u -
yandırmıştır. Bu karara Fransa da 
iştirak etmiştir. 

Almanya bilyilk bir endi.-şe için
dedir. Yeni abluka knrannm tatbi
kından sonra ldhalat ve ihracatı 
hemen hemen tamamile duracaktrr. 

Fakat bitaraflar da ticaretlerine 
sekte Yurulacağı cndi11esine dUş . 

mUı:lerdir. 

Bitaraf memleketler matbuatının 
dr>nlz yolu ile Almanyanın bu mcm 
lrketlere yapRcağı ihracatın tevki
finden doğacak felaketli neticeler 
hakkındaki endişelerine, Londra 
resmi mahafili şöyle cevap vermek
tedir: 

"Şuraııını hatırlatmak lüzumlu o· 
lacaktTr ki İngiliz hükumetinin ar • 
ZllFIU. bu ~·rni mmllln ılc tRthikindf', 

Lord 
Şehrimi:~ g~f11,t 

hakkında malıJ 



muvaffakiyetle 
baıısJÜphe etmiyorum. 

t:ı .. __ elim. Mesai arka 

'-:"
11YOr musunuz? 

~e adreslerile hep~ı 
~Orum. 

""' el. ltimatlannı ka 
~z. Size şimdi hü 

~ verec:eğim. Ma· 
, ita,~n geleceğinizi bili 

lw ~~un evine yeraltı yo 
~ ~ . ezsi~iz. Çünkü met 

!\, }eğenı yüzbaı;ı Lore ·lo :. 
11..k'.du; toprağı kazmak 
~ıı. 

~Parnn. 
llaıartesi ve persem. a( ~ 

~~ın saat sekizınde 
~iz Yolu size göstere· 
· karşı sizi sokağn 

'l'aliiniz açık olsun. 
1'·2s ::ı • ııı 
~ ıo,ıkdtıun 1916 -

tııtenı· na 1 vatanperverleriıı 

ifa sıı karşılıyacakları 
~ 0~ın duyduğu endişe 

1 
u; genç kız vazifesi. 
en Yapıyordu ve iti· 

'tnı ~ 17 ı,.4 ege de muvaffak 
"411Unusanide Hay· 
ralldevuya tam vaktin 

ıÇl 

ttt~Ydi. Ç.Ok çah~mı; 
lti er almıştı. Son biı 

~ilde ÇQk değişmiş, yü 

~kekçe bir ifade gel. 
. ~boyasını ve pudrayı 

~}: azarı dikkati celbet· 
,~ordu 
~, başı;ca vatanperver 

ttınete vakit bulmuş 
~~ iyi muamele gör-

bli~~iği malfunat bunu 

'trıahsulü mfıkemmel 
~ ·nelen çekilen 21 lik 
lq ~ere götürüldüğü, de· 

\) ~ti, istirahatteki kıl' Ye sevkolunanlar, 
~ \alıı lllmtakalardaki ha. 
~iyesi gibi çok kıy

tıı d' t toplaruruştı. Cep. 
ığer nuntakalarda da 

~Ühirn malumat topla· 
~~ 11 taarruzunun ne za· 
,~ğını birkaç gün 

111 etmek mümkün 

HABER - Aksam Postu:ı 

1i!hlli t. 
Hındıstııııılıı ılun)ıııııu en t:~kı ın:ı.a nlorı araı;ııııla 

Nakleden: Fethi KARDEŞ -55- ru:an · l. Hıısch 

Fransuazı, kalbini kemiren bir 35 yılını \'Ohşıler ııru~ılllhı Bf'Çırmış bir Alnıaıı s~nohı 

kıskançlık buhranı içinde bekle- K ı · b. .... k .. f .. ... .. d 
di. Yüzbaşı Gayyann "onu bura- ra IÇe ır agaç U UQUn en 
ya göndermek benim hc-"'1·ıma gi· • I 
der mi sanıyorsunuz?., sözünü U- da ıa şışman Q an bacaklarını uzath 
nutamıyor, buna türlü manalar B ntı k ı · · k b'l · · ~ u o an ra ıçesıne a ı cnın ııış agaca sırtını rahatça dayadı. 
veriyordu. tamamile adetlerine tabi o'acağı Sık sık nefes alarak saatlerdenberi 

Müteakip günlerde de eski sü- mızı ve taliimize razı olduğ...un .ızı. tıkındığı yemekleri hazma başla· 
kQnetini elde edemedi. Düşünce- söyledik. Buraya bir erkek geldiğ dı. Bu aralık, ağaca bir iple a-5ılı 
lerinden kurtulamıyordu. Merkez vakit mutlaka kabile kadınlarınııı 1 olan küçük bir davula bağlı kü. 
kumandanlığında çok bir iş yok o erkeğe görücQ olarak çıkmaları ;ük bir tokmağı tutup vunınca 
tu. Fransız casusluk teşki!Atı ise ve mutlaka irlerinden bir tanesı k 1 'k" k k Fran uazın idaresinde milkemme. :.- temen oşup ge en 1• 1 ·up.·uru 

nın erkeği misafir etmesi gchteri- lintliye şu emri veriyordu: 
len işliyordu. yor ki bu kabilede Meta bir kadıı - Ormana gelen iki köpeği ( er-

Fransuazı ayın 20 sinde ,·e 24 lar cumhuriyeti teşkil cdılmi5 ~eği) görmek üzere bütün Şamali 
ilnde tekrar gördü. Haymın dal· Hele kabileye muvakl:at dahi o! eri çağırın! 
gın ve kedeili hali merakını talı· sa kabul edilecek yabancı bir er Göğüslerinde kaburga kemikle· 
rlk eden genç kız ona.karşı do~ta kek me:;cle i. hiç şüphesiz. bu ka rı görünen ve adeta iki esmer tazı· 
ne muamelesinde de\'am ediyor dınlar cumhuriyeti için en mühirr ya benziyen Hintliler he.men fır. 
gözleri kederi do.>tça paylac:ma~a .ne;;elelerinden biri olmak \fı?'lff !adılar. 
hazır olduğunu ~lsaslıya açıkça gelı" rdı·. B" · · d ıraz sonra ormanın ıçın en 
Sylüyordu. 

B . \T dö . k - Hintli u~a:ı:.ım Cavadi bana bı.. Joğru garip bir çıngırak scsile: 
ır gece an vre gıtme - uzere • ı:; _ Lu Lu Lu Lu! .. 

ondan aynlırken genç kız birden orm:ınlardaki kadın kabilelerin 
teklif etti: den bahsetmiş olduğu için hazı 

- Ak5amlan gelip sizinle çalış. yolumuz üzerine çıkını~ olan bı 
sam nasıl olur? Bu mümkün ol· garip adetli nisanları görmede 
saydı çok sevinecektim. Tedbirsiz· geçmek istememiştim. 

lik mi olur dersiniz? 
Haym mesudane gülüm üyerek 

cevnp verdi: 
- Niçin teduirsizlik olsun? 
O gece mübhem bir iımide düş 

tü. Fakat sabaha karşı saat iki. 
de, vakit geçsin diye, traş o1urker., 
yüzüne o zamana kadar hiç yap· 
madığı bir şekilde dikkatle ba· 
kınca ve yüzba~ı Gayyarın yakt 
şıklı çehresini gözünün önüne ge. 
tirince bütün ümidi söndü. 

Fransuazı saat üçte kuyunun 
dibinde karşılayınca: 

- Ben dü~ündüm taşındım 
akşamları buluşmağı doğru bul· 
madım, dedi. 

(De\·aou nr) 

Bu fırsatta erkeklerin henü 
kadın vaziyetinde yaşadı!darı hı. 

in~anları da yakından görmeğ 

karar \·ermiştim. 
Onun için ancak tıkabasa ye 

mek yenild;ği zaman görülecek kf 
buslu rüyalarda insana görüne; 
dc\·anala:wa müşabih Dumgbal: 
nın her arzusunu kabule hazır 

dım. 

Dumgbala ha~lanmış kaplum 
bağayı da yalarıp yuttuktan son 
ra önünJeki kaplan asabi bir ha 
rekeUe iter itıhez kendis;ne hizm~· 
eden zavallı yarı çıplak ve sor 
derece cılız erkekler müthiş bi 
korku ile bu lt=-pları biranda kal 
dırıp götürdüler. 

Dumgbala şişman birer ağar 

kütüğünden daha kalın olan ba· 

calClanm uzat ı. ?_9n ~erece ~iş· 
miş karnını gerdi. ArK:asmCI~ ge· 

Diye gürültü feryatlar aksetme· 
ye başla-:iı. Herhalde Dumgbala' 
ııın Ş:-ımali dediği kabile kadınları 
mühim içtimaa davet ediliyordu. 

Nitekim birkaç dakika sonra 
yüzlerinde hayret okunan yan 
çıp~ak. iri memeli, hemen hep3i 
yağlr, şi~man olan bir çok ka· 
dmlar tümsek üzerinde otuilllak· 
ta bulunan Dumgbalanın etraltnı 
aldılar. 

Bu kadınların çoğunun hiç te· 
mizlenmemi~ olduk·arı ilk bakışta 
görülen suratlarında adeta sakal 
ve bıyıkları vardı! 

Acaba · u kabile kadınlan çok 
mu kılhyd!lar, yoksa asırlardan 

beri erkek hayatı yaşamaları on. 
arı erkekleştiriyor muydu? 

Bence cüm:esi şişman ve kısa 
boylu olan bu kadınların suratia· 
mdaki bu fazla kıllar çok yağlan. 
mıs olmalarından ve sabahtan ak· 
şama kadar işsiz güçsüz bir halde 
üneş karşı"mda oturmalarından 
başka bir sebcble olmasa gerekti! 

<Devamı \'ar) ~! 
Mektep değiş

fıren talebeler 
Maarif vekaleti bu seneki mek. 

tep maçtan hakkında bazı karar· 
!ar vermiştir. 

' Yanlış kitap,, dedikodusu 
·'Ne yapahm ki en büvük hata 

musahhihten sadir oluıor ! ,# 

Bu cümleden olmak üzere mek· 
tep değiştiren talebeler bir sene 
milddetle spor hareketlerine işti
rak etmiyeceklerdir. 

/ 
- Bir olruyucumuıdan 

Öğretmen Bay :'ılahir Taşların 
gazetemizde bir hafta kadar süren 
bir mektubunu takip etmiş olan biı 
okuyucumuzdan da diln bir mektup 
al,lık. Olclu~·· gibi ncşredıyoruz: 

Mektepliler arası Bir kaç gUndenberi gazetenizde 

1 f •k ·· ·· yazılmakta olan (Yanlış Kitap de-
maç ar 1 sturu di.kodusu akisleri) isi.mil sıra yazı-

1939· 1940 senesi mekteplerara. 
yı merak ve alaka ile takip etmek· 

sı futbol, voleybol, maçlarına ge- leyim. Meslek icabı evvelce diğer 
lecek haftadan itibaren başlan- gazetede neşredilmiş olan yazıları 
mış olacaktır. okuduğum gibi sizinkindekilcıi de 

Bu münasebetle bu maçlara ait tabii aynı dikkat ve ibrctlA takip 
fikstür yann öğleden sonra. saat ettim. 
14. te erkekler, saat 16 da da kız Ynlnız bu yazılarda esas olarak 
mektepleri beden terbiyesi hoca. Edebt Yeniliğimiz kitabmm mUret
lan tarafından çekilecektir. Up ve muharrir hatalarma işaret 
Kız mekteplerinin voleybol maç edildiği için lsmail Hnbib'in yazı

larında yan hakemliğini mektep sında görünen noktalara aynca 
talebeleri yapacaktır. Bu müna· dikkat edilmemi§. Onun için ben 0 

sebetle maarif beden terbiyesi 1 makalelerden 2 numarnlısmda gör
mekteplere gönderdiği bir tebli~- düğUm uu noktayı size bildlrlyo· 
de yan hakemliğini yapacak ta1e- rum: 
belerin listesini istemiştir. (:\acinin Sully Prudhomme'dan 

nldığııuız. bir ba5ka. mektup -

silmektedir: 
Yok yok o dideler kalamaz bence 

biniaah 
Bir başka ôleme nazarı ııardır 

onların 

G3riilliyor ki kaldırılan yalnız 

bir terkip değil, bozulan yalnır 

bir mısro da clcsil, şiirin bürün ru· 
hudur. 

Bu satrrlan aynen nakilden mak
sadını hem yazanın Uslfıbunun asa
letinden kUgtik bir örneği tekrar, 
hem de bUyilk bir tafra ile düzel
tilmek istenen ve mana verilmeye 
kalltL51lnn §Cyin (ne yapalım ki en 
bliyük hata musahhihten sadir o· 
luyor) sözünü tekrarlatacak bir 
faciaya müncer olmasıdrr. 

Miınıı. musahhihin vermek istedi
ği şeklide değil, yanlış kltab'a o e
seri alırken • alaylı bir dille dikka· 
tinden bıı.hsedilen - kitap sahibinin 
verdirmek istediği mflnadır. ÇUnkU 
ortada mevzu olan şiirin aslı 
lls donnent au fond des tombeaux 
Et Je sokil sc Jhc enoore. 

Bakırköy sahasında 
maçlar 

tercüme ettiği,. Gö:lcr,. manzumesi· 
nin ikinci heyli: (S-S!l, yeni lalH, 
S=73) Fransızca bilenlere gayet aşikAr-

0 çeşnıa111 dır ki bunun manası: (Onlar me· Toprak irinde şimdi 

İstanbul bölg:!Si beden terbiye. 
si tarafından, ağustos ayı zarfın· 
da Istanbul bölgesine bir liste ve· 
remiyen Feriköy. Rumeli ı ·ar, 
Akın, ~spor, Amavutköy, Ha
liçoğlu. Bakırköy istik!AI klüpleri 
arasında, bir devreli lik usulile 

Bakırköy sahasında maçlar tertip ı 
edilmiştir. 

Dün akşam bu klüplere mensup 
murahhaslar bölge..ı~ toplanarak 
bu hususta görü~müşler ve maç. 
lann gelecek haltadaıı itibaren 
Bakırköy sa1ıasında başlanmasına 
karar vermişlerrlir. 

Bu maçlara ait fikstür de pazar· 
tesi gunü akşamı çekilecektir. i 

llur~ld, :lveri uf k 
dilfı"ru:. 

olmal:tadır 

Jıerıii::. 

l\lüellir o kadar dikkatli ki her 
iki l:ıbıda da "l/ıırşld,, kelimesini 
virı@le ayırmış. l!Rlbuki terkip 
yapılmo1·ınc:ı berbarl olıın vezni bir 
tarafa hır:ık, beylin manası şu olu 
yor: ''Göniil aydınlatan o (JÖ:ler 
toıırak içinde: oıineş henüz ııfl.:ıı 

süslemekle .. , Bunda ne mana, nr 
r.ıpt var. JlJlhııki: "llıırşlcl :i. erf 
uf k ... ,, diye terkipli okununca hey· 
tin hakiki mnnası ~u olur: "Gö11iil 
nydınlnla11 u (lıi:ler toprak lrirıdı 
de hemi: (haşko) ufuklar: süsliycn 
giinrş olnınkfn dı•vam ediyorlar.,. 

!\'eden höyle? Çiinkii şiirin H\•ii• 
ruhu gözlerin toprağa girdikten 
o;onr:l ıla ,önnırdiği fikrine i<:'İnn• 

rılinır. 7.otc>n ondan sonraki be' ıt· 
lcr de hep bu esnı> fıkri teyit eılıp 

zarlann dcrlnllklerlnde uyuyorlar 
,.e gilnc~ gene doğmaktaılır,) !s
mnil Habib'in vermek istediği ma
na ile asıl şiirin ruhu kaybolmuyor 
mu? 

Bu ufak hatırlatmayı gazateni -
zin bir köşesine sık~tınrsanız ileri
de bu bahsi ara.5tıraeak olanlara 
ufak bir hatıra olmnya yarar zan
nl'derim." 

Okuyucumuzun hakkı var; görll
lüyor ki mısrarn aalı, bizim (Alem 
gene ol illem, dcvra.n ı;enc ol dev
ran ! ) mLSramı ifade ediyor ve "he
nüz" kelimesi Muallim Nael'nin 
tereilmesinde (hala) manasını ver
mektedir. İsmail Habib'in tenkidi 
buna dikkat etmemin oluyor. 

aray • 
Delikanlı, genç kızın yanma 

oturur oturmaz ilk sözü: 
- Bugün ne kaı:ar güzelsin 

sevgilim 1 demek oldu. 
Genç kız da delikanltyı bir gün 

evveline nazaran daha sevimli 
bulmasına rağmen bunu izhar et. ı 
medi, giilümsedi ve miijdeyi ver-
di: 1 

- Annem. evlenmemize razı 

oldu. Ulvi. Babamı da raz ıede· 
ceğine emin. Babamın eski arka
daşlarından birinin oğlu olman 
işimizi kolaylaştıracak.. Gerçi 
baham beni başka birisine ver • 
rr.eği tasarlıyordu amma annem
le benim sözlerimizden dışarı çı. 
kacağına ihtimal vermiyorum. 

- Tabii razı olacak.. Eski 
devrin zorba babaları şimdi kaldı 
mı?. Artık üzülecek bir §ey yok 
demektir. 

tlzülecek bir şey var olmalı ki 
Semahatin yüzü bir keder bulu· 
tuyla gölgelendi: 

- Fakat saraylı halayı unutu• 
yoruz. 

- Bu igle halanın alakası ne? 
Hem o asıl halan değil ki .. 

Semahat başını "ah bir bilsen r,, 
manasına salladı: 

- Öyle deme Ulvi .. Sen onun 
bizim üzerimizde ne müthiş bir 
hakimiyeti olduğunu bilmediğin 

için böyle söylüyorsun .. Öyle ak· 
si bir tabiatı vardır ki anlatamam. 
Bir mesele hakkında fikrini alma
ğa kalksak derhal mani olur. Giz 
tice yapmağa te§ebbüs etsek hid
detinden yapmadığı kalmaz. 

tJlvi hayretle sordu: 
- Peki amma niçin bu huysuz· 

luklarına tahammül ediyorsunuz? 
İki sevgili bir pastahanede bu· 

luşmuştu. Genç kız etraf ta ken • 
dilerini dinleyen kimse olıiiadığı. 
nı anlamak tizere bakmdı ve se· 
sini daha yavaşlatarak: 

- Senin defin'Cden haberin 
yok galiba, dedi. Benim ehemmi· 
yet verdiğim yok amma annemle 
babam ve bilhassa babamın bütün 
ümitleri bu definede .. 

Ulvi şa§ırmıştı: 
- Ne definesi Allah aşkına? .. 
Semahat anlattı: · 

- Bu kimseye söylenmeyen 
bir aile sırrıdır. Lakin sana söy· 
lemekte bir mahzur yok, tabii ... 
Saraylı halam çırak çıkarıldığı 

zaman şimdi oturduğumuz köşk 

kendisine verilmiş. Kocasr ölüp 
işleri bozulunca köşkü, istediği 

zaman gelip hayatını orada ge· 
çirebil:nesi şartiyle, babama sat. 
mış. Köşkün parasmr da borç· 
larına vermiş.. Beş senedenbcri 
bizimle beraber oturuyor ve beş 

para ır.asraf ettiği yok .. 
- Bunun defin-e ile alakası ne? 
- Saraylı hala hakikatte beş 

parasız kalmış değil .. Bilakis ta· 
savvur edebileceğinden çok altın 
beşi biryerdeleri. mücevherleri 
var. Bunları köşklin gizli bir ye· 
rinde sakla.-nış; babam bundan ~
min. Fakat nerede saklı olduğu
nu bilmiyor .. Bahçede mi gömü
lü? Bodrumda mi, yoksa evin bir 
duvannda nu?. 

tllvi güldü: 

- Mükemmel bir film mev· 
zuu 1 Amerikada olsak bunu se· 
naryo halinde yazar ve satarak 
zengin olurduk .. 

- Gülme Ulvi 1 Gülünecek şey 
değil bu!. Bilsen zavallı babam 
bu define için ne kadar üzülüyor. 
geceleri uykusu kaçıyor. Saraylı 

halanm mUtehakkim ve müste
bit haline hep bu define yüzün. 
den tahammiil ediyoruz. 

Bir kaç defa ağzından sırrını 

almağa teşebbüs ettik, nafile! .... 
Saraylı hala ser verip sır verme· 
yen soydan! . 

Durdu. Düşündü ve ilave etti: 
- İşte bunun için senden sa· 

raylı hatanın gözUne hoıı görün· 
meğe çalışmanı istiyorum. Saacle· 
timiz onun dudaklarından çıka • 

6 

ı Hala 
cak bir kelimeye bağlı .. "Ben bu 
evlenmeğe razı değilim!.,, deJ i 
mi, babamın bu sözü dinlemeğe 
mecburiyet duymasından korka . 
rım .. 

Bu sefer Ulvi düşünceye dal· 
dı. Biraz sonra: 

- Niçin defineyi aramağa te· 
şeb.ıüs etmiyorsunuz?. diye 
sordu .. Sonra Semahatın cevap 
vermesine vakit kalmadan ilave 
etti : 

- Belki de ben defineyi bula· 
bilirim.. Bir tecrübe etsek ... Ben 
çok ümitliyim .. 

Semahat sevinçle söylendi: 
- Ah §ekerim, eğer defineyi 

bulursan babam seni öyle seve • 
cektir ki! .. 

tllvi neş'eli idi: 
- Bulacağrm diye kat'iyetle 

iddia etmiyorum tabit.. Bir kere 
arayacağım .. Bulamasam bile aa
ra)"lı hala benden çekineceği 

cihetle düşman tavn takı.mnağı 
tehlikeli bulacaktır. 

• • • 
Bir hafta aonra müstakbel kar 

nataaınm köşküne gittiği zamaıı 

Ulvi. Semahatin annesiyle baba
sı tarafından büyük bir muhab
betle karşılandı. Saraylı hala iae 
çok soğuk davranıyordu • 

Ulvi, nişanlısının ebeveyııini 

kendisine tamamiyle bağlamak 

ıçın defineyi bulabileceğine on. 
lan tamamiyle inandırmağt lü
zumlu görüyordu. tık fırsatta 

sözü bu mevzua getirdi.. Atıp 

tuttu: 
- Benim bu işde epey tetebbli· 

üm vardır, dedi. Hele Fransada 
uzun müddet bulunmuı arziyat 
mlihendisi bir arkadaşrm var ki, 
bu işin mütehassısı olmuş.. MC" 
seta sizin kö§kte eskiden kalrr.a 
bir define bulunması ihtimali yoll 
d ~;; ·ıdir • 
s~mahatın babası sevincinden 

yerinde hop oturuyor, hop kalkı
yordu. Gözleri sevinçle pmlda. 
yarak: 

- Ah evladım, diye atıldı. 
mademki bu kadar ihtisasınız var. 
Burada bir tecrübe yapsanız ..... 
Belki hakikaten bir define bu
lursunuz .. 

• • • 
tJivi, o gece yatmak üzereyker. 

oda kapısı sessizce açıldı. Deli· 
kanlının içi titredi. Gelen acaba 
Semahat mı idi?. Fakat hayır! 

Bu, saraylı hala idi. Yalvardı: 
- Allah aşkına !Merhamet e· 

din ... 
Kadın devam ediyordu: 
- Defineyi aramağa teşebbüs 

etmeyiniz .. Siz gençsiniz, Sema
hati seviyorsunuz. Onunla evle· 
neceksiniz.. Defineyi arayaeaksı· 
nız da ne o1acak?. 

- Niçin? Bulacağımdan korku 
yorsun uz değil mi?. 

- Hayır. Bulamıyacaksınız; 
ondl!.n korkuyorum 1 Çünkü bu 
takdirde fakir olduğğum meyda
na çıkacak .. Yanlarında bir sığın. 
tı olacağım.. Belki . de hiddetle 
br.ni kovacaklar. Bu yaştan sonra 
sokaklarda sürüneceğim. Darilla· 
cczeye dü§eceğim.. Allah rızası 
için, tcıyın bana! • 

Dnrdu, gözlerinin yaşını sil· 
dikten sonra devam etti: 

- Beni sokağa atmamalan için 
k:.dimi zen"gin gösterdim, inan· 
d 1-... Plfınımı bozarsanız beni 
rahat yaşayışımdan, anlan da 
tatlı ümitlerinden mahrum ede· 
c·;,;~;ni.ı:. 

jıvi acıdı: 

- Peki, dedi. Bu kadar atıp 

tuttuktan sonra geri dönmek e. 
pey m · ) :.lil ama bir çaresini bu 
)urum elbet 1 Yalnız anlayama· 
dığrm Lir cihet var: Yanlarınd" 
"aııadığınız aileye karşı neden 
bu kadar aksi ve mütehakkim 
muamele ediyorsunuz? lyl mt: 
amele ile kendinizi sevdirscniz 

"Lutfen sayfayı çevirini1 .. 
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Say.n istanbul lelefon abonelerine: 
Şişli Santralı 2:i/ ll/039 da saat H> de faaliyete !(c~·ccckliı·. ı\lıunclc

rimizın evvelce tevzi edilen 939 - 9JO Telefon Rehberini o s<ıattcn iti
baren kullanmıya lJ:ışl:rnı:ılarını ve rehbere mlirac;aJI clınellcıı ahoııf' 

aramamalarını bilhas~a rica eıleriın. f!lliüi) 

liüyatr@Dar ~e 
sı ınıcemauar 

il 
ŞEIItn TlYATHOSU 

Bu akşam 20.30. Tepe
Laşı Dram Kısmı: 

ŞER:'lflN 

--o--
Kometli Kısmı: 

BlR i\lUHASlP A.HANilOR 

-0-
RAŞfT RlZA, E. S.\Dt TEK 

Tl\"ATHOSU 
Ilu gece Beşiktaş Gürel sinemasın 

da Saçlarından ulan vodvil 4 perde 
Yazan: :\fohmut Yesari, 

--o-
HALK OPERETİ 

Du akşam eski Çağlıyanda s:ıat 

21 de, E~ki hamam eski ta~. Yazan 
;\[. İbrahim, Gelecek program: Gö
rı ül beHisı. 

--o--

ALEMDAR s~nemasmda 
ALLAH iN 

CENNETi 

Yem Ne_şrıµt 

YENi ADAM 

23 - 11 - 939 Perşembe 

Tör 1& iyr Cumhur il rl 
AK T 1 F T====-= 

!fasa: 

Altın: Safi Klogram 15 50o 302 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kiloe-ram ~'iR 111 
Türk Lirası 

Horictekı Muhabirler: 
Altın: Safi Kiloe-rıım ıo 010 "4l) 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diı?er dövizler ve b<'rc;lu 
Kliring bakiveleri 

Ha~inP fahvilleri: 
Deruhte edilen ~vrakı 'lak. 
dive karşıhğ-ı 
Kanımun 6 . 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedivat 

Sm1Pdnf r'ilzdanı: 
ricari senetler . . • • 

Eshu'Y'fl ve tahvilat ciJ.zdam: 
, Deruhte edilen evrakı nak

~ { divenin ka~rhğı esham ve 
, \ tahvilat itihari kıymetle 
' Serbest esham ve tahvilat: 

Avanslar: 
Hazineve ktsıı vadeli avans 
altrn ve döviz üzerine 

1 • Tahvilat üzerine 
Hissedarlar 
Muhtelif • 

• • • 
• • • • • 

21.802.414.36 
17 .203.463.50 

1.492.225.35 

953.816.81 
?r.n 'Hl7 n~ 

14.080.216.46 

31.659.11 

4.579.351.65 

158.748.563.-

17 .. 107.666.-

208.122.641.90 

47.587.684.97 
7.566.547.68 

8. 717 .. 000.-
9. 1 ;5_97 

7.837.371.48 ' 

Yekli.n 

Lira 

40.498.103.2 t 

1 

1.214.614.76 1 

18.691.227.22 

141.440.897.-1 

208.122.641.90 1 

1 
! 

55.154.232.6 5 

1 
16,563.498.45' 
4.500.000. -
17.445.326. 79 

503.630.541.98 ı 

18 I 11 / 1939 

PAS 1 F 
Serma11e 
ihtiyat akcPsi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • 1 

• • • . . ' . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafmdan vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
dive bakivesi . . . • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ıJaveten tedavüle ·ıazedilen . 
Reeskont mukabili ilavten te
da. vazed. 

Tilrk Lirast Mevduot1: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di~er dövizler ve alacaklı Kli. 
rinı? bakiyeleıi • • 
Muht.elif _. • ı ı • , 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158. 748.563.-

17 .307 .666.-

141.440.897 .-

17.000.000.-

138.000.000.- 1 

3.224.55 

40.665. 588. 93 

Yekilrı 

ıl• 
111·1' 

ıo.~ 

o~ 
40.S-' 

zg6.4 32ı· 
0s9· 

36. 

sıi· 
66S· ·' 40. ~ı' 
z44· 

105· 

Yeni Adamın 256 ncr saysı 

sı çıktı. Bu sayıda İsmail Hakkı 

Baltacıoğlunun "Karagöz nasıl 

dirilir?.,, adlı güzel etüdünden 

başka Suphi Nuri, Yunus Kazım, 
Ressam Mahmut Cuda, ressam 

Muazzez, ressam Sırrı özbaym 

muhtelif yazı verimleri, muhtelif 

yabancı dillerden çevrilmiş ilmi 
tefrikalar, haftanın sanat ve fikir 

kronikleri vardır. Bu güzel der 

giyi bütfrı okuyucularımıza tav

sive ederi;r. 

18.0f>: l\lcrnlckcl saat ayarı, AJ:ı n' 
ve e:\HeoroloJ ı twberlerı. lll.25: llf ü. 
zik (Radyo urkcslra~ı). 19.0ll: Ko 
nuşıııa. (Zır:ını saıılı). 1!1.15: Tiirk 
l\lüziğı: a<,:lıınlar: Cl•\•ılt·l Cağl:ı. 

Şerıf lçii, Hasan Ciir, Kemal Niyaz• 
Seyhun. 1 - Okuyan: Radıfe, Er 
len. 1 - Segah peşrevi. 2 - Bimen 
Şen - !)egfltı şarkı: !Suntla ıçsın 

yar elintlen). 3 - Şe,·ki Bey - llii~ 

zam şıırkı: (Gıırn didelcriz) . 4 -

1sak Varan - Hüzzam ştırkı: (Sile 
mem bir gün). 5 - Rakım - \ 'a. 
zam şarkı; (Aşkııı bana bir gizlı e· 
lem oldu). 2 - Okuyan: Sadi lloş 

ses. 1 - Dede - Tahır puselık (O 

gül endam). 2 - Kiizırn Us - Ta· 
lıir pııselik şarkı: ((iörmezsem rtül 
yüzilnfi). 3 - Rahmi Rey - Tnhiı 

pııselik şarkı: (Gec;tı o gamlı eyya. 
mı sernrn). 4 - .... - T:ılıır ş;ırkı. 

(Ben sana mecbur olrııu~uın). 5 -
Refik Fersan - Mahur ~arkı: (Kir· 
pığine siirme çek). 3 - Okuyan 
Semahat Özt.len">es. 1 - Lemi -
karcığ:ır şarkı: (13ir gölge ol bcnı 

peşinden koştur). 2 - Haif Bey -
I<arcığar şarkı: (Gülüver se\'gilinı) 
3 - ... - Karcığar lürkü (Benliyı 

aldım kaçaklmı). 4 - Mahmul Cc 
lalellin pa~a • karcığar şarkı: (Vatı 
rııeyusi visaliııdir göniil). 5 - Kar. 
cığar saz sema ı.-;ı. 20. l:;: Konuşma 
(Doktorun sa;ı ti). 2u.:rn: Türk ıııü· 

zıği: (Fasıl heyeti). :H.15: l\Iüzıl· 

Cl'üçük orkestra - !)er: l\ecıp Aş 
kın). 1 - Kutsch: l\ltır~. 2 - J. Strı• 
uss: Yarasa opecrliııden polpurı 

3 - lkl:ı Volgraf: KallJıııı a.,.kI: 
doldu (Ağır nıls). 4 - S~vc'.'ill'I 

Schııeitler: Dinle ... kcııı:ın ne ~öylii 
yorl 5 - l\liclıcli: Şcn scrcııad 

22.00: l\lemlckct saat ayurı, Ajan• 
tıalıcrlcri, zırat, c~haın - tall\'ılfıl 
kambiyo - nukut borsası (Fiyat) 
22.00: :\lüzik ( hü\iik orkeslra -
\'ukard;ıki programın clevaııııJ. 22 
3~ı: :\Hizik (Senfonik ııar~·;ılar -
l'l.l 23.00: :\liizik ~C:nhand - Pl.ı 

1 emrnuz 193? tarihinden itibaren: ( !lkrıntn ~a~di % 4 Altın üzerine % 3 

.............~~ 

~ __ _...I 1 ı !J.iH scııc~ı zari ıı• '1 yalnız 

1 
~l~n~~~~~ d~~~~~lit 1 
Fabrikanın satmış olduğu R. :ıd-ı 
yolarcfan fazla Hadyo satmıştır. ~ 

6 ve 8 LAMBALI 

1 
En son :'ılodcl Z E N 1 T ll 
Bacb"ol:ırını tecrübe edınız. 

il.<\ KEil :'ılı\(~.\Z,\LAHINDA lıeı M 
\'l'l'rlrıı nıiha it fia l ve ~artla rl:ı 1 
~ ·""•ııa klaılır. ~ 

- -------
daha iyi c.ılmaz mı?. 

Hayır oğlum .. Sen gençsin, 

insanları henüz iyice tanıyamaL 

sın .. Dediğin gibi yapsam zen. 

gin oJd..ığu~ııa kat'iyyen inanmaz 

lan .. 
Geldiğ- gibı sessizce oda<lan 

çıkıp gitti.. 

* '* .. 
Bir kaç gün sonra Semahat ni-

§anltsma sordu: 

- Define ne oldu? Hiç lafını 

etmiyorsun .. Hani bir arkadaşını 

çağrracaktm .. 

- Arkadaşım seyahate çık· 

m1ş. Zaten ona ihtiyacım kalma

dt. Bu köşkteki defineyi buL 

dum: Seni!. 

Genç kız nişanı.sına sokuld..ı: 

- Sevgilim!. 

Delikanlr müteredditti. Düşi.i· 

nüyordu: 

- ihtiyar kadın pek kurnaza 

benziyor. Beni de bu şekilde al· 

t1 atmış olmasın!. 

Nakleden: Fethi KARDE~ 

İst. Asliye 9 uncu hukuk ha
kimliğinden : 

Halil Tayşmm Cerrahpaşa has

tahanesi karşısında Bozacı odala

rı sokak 9 numarada oturan ka_ 

rrsr Mahmure aleyhine açtığT 

mahkemenin g 39 - 114 numarasın 
da mukayyet boşanma davasrııa 

ait dava arzuhali on gün içind<> 

cevap verilmek üzere berayı teb. 

liğ gönderilmiş ise de mumailey · 

hin mezkur ikametgahını terk il< 

semti meçhule gittiği v~ hale 

mahalli ikameti meçhul bulun 

duğu mübaşirin meşruhatında 

anlaşılmakla mumaileyhin me7.

kıir davaya 20 gün zarfında o 

vap vermesine ve tarafların 21· 

12. 1939 sa:ıt 9. 5 da mahkemeye 

gelmek üzere davet edilmelerinf" 

istida suretile davetiyenin nıah 

keme divanhanesine talikma "' 

gazetelerle de iHinat icrasına ka 

rar verilmiş olmakla olbapt'lk• 

k;:ırar ilan olunur 

----1119.~-~ NECATt PAKŞi 

Diş Doktoru 

l':ız:ırıl:ın ııı:ı:11J·ı h l·rgiiıı -.:ıııl 
!tıl:ın :ıksanı 1R :{tı rn knıhr hrı'· 

l:ıl:ırını k ·ı lıııl \"r:' lc•ı l :wi eı!Dr 

\rlrı·': f~ : ıl:ıl : ı Tıiıır·l rıı•'\ ıl:ıııo 
"c• r«ııw r:ıı1ı1,., : h:ı~ııııl . ı i l :! 

Xn. lı ınıı ·"·ı•ııı·lı'.111<'. 
W-433 L#ZCWW&WJZ s 

Denız Levazım Satınalma Komisyonu ılAnları 
Cinsi 

l spannk 
J.ııhaııa 

Prasa 
Taze bakla 

Barbunya faı;ulyc 

Sakız kabağı 

Çalı rasulye 
ı\nckadın fosulye 
Kırmızı domates 
Taze B:.ı ııı~·a 

n:ııııcan 

Salç·:ı 

l'a l<ı lcs 

Kuru ''°''an 

Kilosu 

15.000 
15.000 
15.000 

4.000 

9.000 
7.UUO 
!l.t)(Jtl 
!l.OUO 
5.000 
9.000 
5.000 
4.500 

15.000 
15.000 

111.500 

l:lehcr kilosunun 
nıuhaıuıocn bedeli 

Kr. S. 
6. 00 
5. 00 
4. ou 
(i. 00 

!l. 00 
4. j() 

8. ou 
9. ou 
4. uo 
7. ou 
6. 00 

17. 00 
(i. 110 
ü. LIO 

/ 

İlk leru inalı 

J,iı·a . Kr. 

683. 2:i 

1 - Cins, nıiklnr, beher kilosunuıı nıııfırırnmen bedeli ve ilk temi
ırnılıırı yazılı cı•nı:ııı 1-11.500 kilo ya~ '>t'bz" 24 ikincileşrin 939 
larilıine ru~llıyaıı cum:ı gü11ü saa t 11 de kapalı zarfla eksiltme 
'>i y:ıpılacaklır. 

2 - lslekli:criıı 2490 sayılı kanunun tariraıı dalıiliııclc ınnzim ede 
ceklc·ri ktıpolı leklir ıııektuı>larını en geç bl'lli gün \' C s:ıallen 
lJır ~uu 1 C\'vel ine kacla r IÜı'>llll paş;ıcla buluıı<ı n koııı iı.yon btış. 
k;ın 1 ığı ıı:.ı vcrıl'lelerı. 19248) 

·)E- "* * Cinsi Kilosu lıehcr kilo~uııuıı ilk temi nah 
lahnıiııi fiyıılı Lira Kr. 

lspıınıık 2i00 7.00 ) 
Lııh:ıııa 1100 6.0U ) 

Prn'>a 2000 5.00 , 
Tazt> Balda IHOO i.00 ) 

SC'rıı izut u .j.()0 7.00 ) 
B:ırbunye fa-;ulyc 400 10.00 ) 

Sakız kııhııl{ı 450 5.50 ) 

Calı rıı~ulyı· XllO !1.00 ) 

Anek:ıılın 

F:ısulyt> 2000 ırı.oo ) 109 52 
l\ırrııızı ılorııalı·~ iOO 5.00 ) 

Ta ll' lı:ı ıııyr :ıoıı ıuıu ) 
P:ıllıf'~n lj;}l) 7.00 ) 

Snlç:ı ~ııu 18.00 ) 

Pnlalc-; ;{:?oıı 7.00 ) 

Kuru ~O\ an 2:l00 7.00 ) 

Kert'\ iz 5UO 7.00 ) 

:wuııo 

1 - C.in<.,miklnr ht'hrr kilolnrının mııhnnımcn bc<lcli ve ilk lenıtııal 

1 
~nıarı_ı 

ıs. Komutanltğı Satrna.ma Komısyonu ılp·./, __,,;'w:,; 
. · ıııı1e ı 

Komutanlık l>ırlikleri için 96000 kilo yular uçık ek51 nııi.i <.r~l1 

.. k 29 'k' ' . 9·ı9 . ınlıll ~ ~ .ı ulınac:.ıktır. Mıııı:ı ·a~nsıııı:ı ı ·ıııc·ıtcşı·ın •> ~·:ıı ş:ı · ul> 11·r. . f' .. bııC l 
ua5laırncaktır. Ikher kılo-;ıınun muhammen ıyalı uç . ,·eY~ ııı', 
llk temi n:ı tı 25:2 liradır. ı~teklileri ıı ilk lemi ırn t nıokh~ıı 5~ııııJ 
mckluµlarile bdli giin ve saatle Fını!Lklııla koıııutanlık 1 
ınisyoııun:.ı gelmeleri. (929-l) ile" 

* • Ji. ·siıtı11e 9l 1I 
Komutanlık bırliklcri için L88000 kilo yular açık c!.-liııii '9ı1.ı~ 

alııı:ıcııkl ı r. '.\liinnkasası ııa 29 ikinci le~ri ıı 9:i9 çarşaıniJ~ flsııı1ıı 11 1tfi1 1 başlanılacak ve ıı~ ni ı;ıüncle ih:ılc~i yapılacktır. Bt'hl'r 1'
110 tsıc~1'. fı~ 

men fiyntı üç buçuk kuruştur. tik teminatı 1281 liradır· ~:ı~ll~ . .. ,·e . 
terniııal nıakhuz veya lemiııııt mckluplarile bellı ~un .1g:il 

k . l ı . (O~ .(~ 
lıda komutonlık satın:ılına ·om ısyoınına ge ıne crı. · i~ 1 

* • * wır ~~~ 1 

··re ( ' ı 
Koınisyonıımuzcla me,·cut keşıf ve ş:ırlnaml'siııe JtO ııl•~ııı '1-r'' . . . 1;oııı ,, 1 i 

~·u Alış Okulunda yapılacak ın.,aaı açık eksıllnıc)e 111cıır · ı 

k:ı-.ıı'iına 28 ikiııcileşrın 9:l9 '\alı günü saal 10 t]a bo'>ı~ırllşttır:,r.ı :11~ 
ı.<iin<lc ihalesi yapılacnktır. Keşiflıetleli 72Ui lira !l8 k~l·}JLlt '"i~.ııl~l 
ıniırntı 541 lir:ı 28 kuruştur. isteklilerin ilk teminat 1113 

' 11 ı'~1·.i~ı
1

1'1 2, . 1 v·ızı ı'ırı ~ tııpl:ıl"ile 2.t9U sarılı kanıınun _;,. ıırncldelerını e ·.' 111nı l ~oıı1 
\'e ihale gününden en az sekiz ı;ıün en<'I vil5yct nııfııı ı..tıdJ 
alacakları ve'>ik:ıl:ırhı heraber belli gün ve saatle fllıdl 
lık salına ima kom isyoıı unıı gelıııclcri. (9291i) 

(Uşak) Ulkü 
Dırekförlüğünden: . 11 i~ 011;~ 

·<lcııı ıı rııır ı 
9,10 ve 11 inci sıııırıorıınıza naklen namırnl ka~ ·j( eıll Jt'(I 

l:ırın 25/11/939 l:ırihiııe kadnr muameleleri ııi lckc111!ı~~111 ;ye1\ i'iO 
ı·i icap eder. Bu tarihe katlar ıııuaınclekriııi ııılı !\:ı)·ı 
kayıll:ırı 'liliııecck Ye yerlerine ba5kahırı :ıtınac:ıktır~iJİl'· 
btonbulda (Yuoo Ülkü) u",;,,, doh; mfü'aooat ol""' ~ 

1
. Hoa· kksku1renıere Katran Hakkı E~~:,, 

Katran Pastilleri~ 
i1d

1i 
• '> i ikjnC n~'~ 

ları yuknrcla yazılı cem:ın 20.000 kilo yaş sebzenın ~ • jle nı ~ 
l ı.ırihine rasılıynn runıa gürıil sn:ıt (14.30) ıı~·ık cksillrııı.: ~ıe ,,1 
y:ıpıl ·ıcaklır. .1, Jıir1 · (ı1• 

ik ı c fi• 
2 - fstcklilcriıı 2l90 snyı lı kaııuıırln yazılı vcsıı .. ncıınll~ 

sımpaşaua bulunan komisyona belli gün ve sna 1 Le nıur• 


