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S'JN DAKiKA 
H11rekede bir tren kazası oldu 

Son dııkikadıı öğrendiğiıniz.e göre, bu sabah Hcrckede bir ka'.za ol
muş, bir marşandiz irenl yoldan çtkmrştır. İstanbul - Hereke telefon 
hattının da bozulması yüzlinden gr.zctemiz makineye verilinceye kadar 
kaza hakkında tafsilat almak mUmkUn olamamıştır. 

İngilterede esrarengiz iki infilak 
J,ondrn, 80 (A.A.) - Dün gece Southampton'a istasyonu ile halk 

kütilphancsi arasıııda esrarengiz ıki infılfilc vukua gelmiştir. Clvardaki 
evlerin crunları kırılmış ve halk nrasmda panik çıkmıştır. Maamafih 
nüfusca zayiat yoktur. Hükümct memurları. bu infilakların lrlandn 
tedhişçileri tarafından tertip edilmiş olduğu mütaliıasındadırlnr. 

Brükselde yağmurlar ve feyezan 
I!rük~d. 30 (.\.ı\.) - Dün gece mütemadiyen yağımş olan yağ

murlar, Sennc nehri ile tabilerinin sularım his.solunur derecede kabart
mış olup Brükselin birçok mahallelerini ve bilhassa Andcrlech ormanı 
ile Drogcnbosch ormanını ı1u basmıştır. Bazı yerlerde suyun irtifaı 
1,40 metreyi bulmuştur. Mühim hasarata rağmen hiçbir kaza vukua 
gelmemiştir. 

Japon kabinesi düşecek 
Tokyo, SO (,\.A.) - Gazeteler, knbineyi tenkide devam ve uzun 

mildclct yn.şıynmıyacağrnı tahmin cıtmcktedirlt'r. 

Londra (Radyo, saat 
12,45) - Sovyet kıtala .. 
rı bu sabah Finlandiya 
Ü z e r i n e taarruza 
geçmiş hava kuvvetleri 
hudut civarındaki şehir-
1 ıı i bombardımana ha§· 
lamıştır. 
Kızılordu Finlandiya 

ya üç koldan ilerlemek
tedir. ilk taarruz Lenin
gradın şi11ali şarkisinc 
isabet eden hudut nok· 
tasından yapılmış\:ır. 
Hududa civar Fin şehir
lerinden T aryoki Sov- ı 
yet tayyareleri tarafın
dan bombardıman edil
miş ve tayyare meyda
nına dört bomba düş
müştür. 

* * * 
Helsinki, 30 (A.A.) - Bazı 

Finlandiya mahafili, Rusyanın 
Amerika hariciye nnzırı Cordel 
le Hull tarafından yapılan ta· 
vassut teklifini kabulden imti
na etmekte olduğunu işaret et· 
mektedirler. 

Resmi Finlandiya mahafili. 
Amerika hariciye nazırının bu 
tavassut teklifini tamamilc tas. 
vip etmekte ve Sovyetlerin bunu 
kabulden imtina etmelerinin A-. ıt 1 ''c uyanık bulunması 

~ Ha.san KU!\IÇA 1'1 

Bir Alman diplomat 
ve iktısatçısı geldi 

merika efk1i.~ı umumiyesi üzerin 
(Yazısı 4 Uneüde) de derin bir tesir hasıl edeceği 

ümidini izhar eylemektedirler. 

lla d d e t 1 -1 h a p Evvelki gece geç vakit Finlan r diya hüku7~tL:~,~n:n:~~e;öy· 
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~~~:~Y~m!~~~~:~~ k :~!~~~~~~~1~~~0::~! ~~ l lı~aI~~;;~:·ın muhremel Sa b ~ a; ~ ~ A M i 
\ t~ck ıhracat mallanna teş· tclbahirleri tarafından döküle· Cumartesiden itibaren 

HABER sutunlarmda 
~il tasavvurunda bulun· cek maynlarla tecrid edileceğini 

~etti ta~ak.ında resmen ilan haber vermektedirler. Resmt Al. 
tliııcıc ~ın olunuyor. man mahfilleri, Alman denizaltı 

ki bitaraf muhabirler, filosunun, mütemadiyen arttığım 

zararı 

İtalyan gazetelerine göre Al • 
manya deniz ablukasının şiddet • 
lenmesi yüzünden 100 milyon 

(De\'amJ 4 UncUde) 

Finlandiya ordu~ıı kumandanı 

General ü~t~nnl\n 
Finlancllya. ErkRnılıarlıI~·e 

General ı.ennıırt 
Rclsl 

En eski Türk gazetec·si 
Süleyman Tevfik «Baba» öldü 

Yetmiş sekiz y.ışında ölen bir eme <t&r mu
harr;.f nüzül isabet edinceye kadar elinden 
kalemi bırakmamıştı 

En eski muharrir ve gazeteci 
Süleyman Tevfik 73 yaşında ol· 
duğu halde bu sabah saat bese 
doğru Topkapıdaki evinde vefat 
etmiştir. 

Böylece, gazetecilerin en yaş· 
1ısını kaybetmiş bulunuyoruz. 

Son zamanlarda ihtiyarlıktan 
beli bükülmüş olmasına rağmen 
yazı işlerine devanı eden Süley· 
man Tevfik Abdülhamit devrin· 
de gazetecilik hayatına atılmış, 
uzun müddet muhtelif gazet0

• 

lerde çalışmış, bu yüzden birçok 
felaketlere de uğramıştır. 

Gazetelerde tahrir, tercüme 
tashih ve diğer her nevi yazı iş· 

(De,·amı 4 ünriidel 

!ferhum Süleyman Te,·m,·ın 

csld bir resmi 

Bir balıkçı gem is ·nde iştial oldu 
Yunanli makir.ist ağır surette 

yaralandı, gözleri kapandı 
Bu sabah saat 7 .30 da Sirkeci 1 b a 1 ı k yüklemi§ ve bu sa· 

rıhtımında bağlı bulunan bir hah Y u n a n i s t a n a ha· 
balıkçı gemisin-de iştial olmuş. , rekte hazırlanmıştır. Mal::inist 
bir makinist ağır surette yara. Hıristo Panayoti ge~nin motöı 
lanmıştır. iştialin vuku bulduğu l lerini çalı~tıımak isterken iftial 
gemi, Alyos Zolaos isimlidir. Li· vuku bulmuştur. Motörlerin ya 
manımızdan külliyetli miktarda (Devamı 4 üncüde') 
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Avrupa hıırbl b:ı..!!lar ba.~1.:wınz. hiikfımctimlz çok yerinde bir ted- Mektep kıtapla- H astah an el erde yatak 

He1.ber 
' 

bir obnt\k üzere yıııuıma.sı nıulıtcmcl olan lhtfkann önüne geçmek için f k • k • 
tedbir alm:ı~rn kOJ uldo. r 1 n 1 n t e 1 1 

llalbulii .Iınrbln üzerine Jıenüz pcl• kısa bir zaman gcçmi_ş olmasma d tt 1 
rağmen bir &ürü ~:ra. rı.ratıarmda ı;öruıen tercrr~ nnzan dikkati ceıh~- Dera metodlannda da m e V Q U U a r 1 r 1 1 y Q r 
dceck blr dereceye geldi. Pazarlıl•sız satış çıldıı.'l zaman relmlict yu-
zilndruı sa.tıcılann mallarını yine normal fİ) ııtl:ır iizcrlndcn satnc:ı.ğt tadilat muhtemeı H . k. d ~ k 2 5 k 
bo r_ruıllnr lizerlndc lteyfi bir surette fiyat yükseli) yapılıımı3unğı zan- I.lse edebiyat ve ortamektep tür:k ase 1 ogum ısmına yata 
ncdilmlştL Faluıt, 1.:ısa. bir zaman içinde satıcılar arnlannda. o.nhı.~arak çe kitaplarını tetkik etmekte olan 

:;~~atı üzerine yüzde )irml, yirmi be ten yüzde elliye kadar~ ~::~~~~~~~r.'~!~~!~C:!~:r d:;~~ ilave edilmesı kararlaştırlldı 
BtıgUn esasen o yUı.den ınhn nlmamaz (lcreeeye yUkselml olan bu zamanda yenl yazılacak kitapların 

fiyatfar Uzerlne hemen hr.men bir misline ynlcm bir zam dnhB yapılmı p!Anlarını dıı hazırlamaktadırlar. 
bulonu)or. 

thtlWin men iı;ln çahsmııktıı otnnlar acaba bize fiyatıa.rdaJd bu 
yilkselisi nasıl izah edcccklerT nn yiilcseli~ nihayet altın yUkscli,inin ıle 
fc\"ldndcdlr. 

Bunu anlayabilmek itin altın fiyatını bilmek , .e diil•kantarm ca
mckünlarmdakJ e~ynlarm dUnl•li fiyntlarmı hatırlamak ,.o bugünkii fi· 
yatlarilo mukayese ebnck kUayct ediyor. \'c bu mulmycsemlz bize ba 
fiyat yifüsell~ndc buı;ünlrtl \ıızlyetin bir c;ok cihetten amll olması kn
dnr lhtlkfinn da bir rol oynadığı zannını veriyor. 

1stnnbul ehrlndc bu 11cnc bir palto yapııbllm«'k artık ııncak t-ök 
zenginlerin kendilerine mü nndc cdrceklerl bir IUl<ı olmustur. On, on 
bir linıdnn n :ıi:"lya mnnto olabilecek bir kuma bulm:ık yedi cldz lira
dan ocnz ayaklınbı giymek imkiını knlkmı~fır. 

Diğer taraftan kömlir kıtlığı bahanesUc mahalle kUmiircülerinin 
stok ettikleri kömlirleri a7.nr azar ort:ıya çıkarıp kilosunu üç knrustan 
sntmnlanna mUstuıde cdilcliğinl görmek de nihayet bizi hnyret-0 dll U
rcu bir cydir. 

Fiyatlardaki hn fnhl~ tcreffii hakiki bir 7.amret midir, yoksa lhti
ld'tnn fı!klr halkın knnmı emmı-k i t«>~cn iş'fihn..<oı mı? 

Bütün bu Ş('ylerle biraz da.ha <'lllJi hlr şekilde meşgul olunma l 
"e fiyatların normnJ ka.7.:ıncn uygun bir ,.;eldlde tcsbiti , ·eyahut da. çalı
ş:ı.n fakir halka eşya fiyntl nmm uyan bir ycvmtyo nrllmeslnin temini 
Jiizmulrr. SUAD DERVJŞ 

~akıt 1 halde muhterem Çembcrlaynm va-
Asmı Us, "Yeni tedrisat siste- adlerl gayet ta.tlt ve cnzip ise de 

mlndekl snkathklar" başlıklı ma _ kafi vuzuh ve sarahati hah: değil
kalcslnde, orta mektepler ve lise _ dir. Bunu da harbin zaruret ve i
lerde talebenin devam saatleri ne cabı teld.kki ederek mUteselli oln -
beslenme tarzlarını tetkik için to:p- cağız." 
lanan ihtisas komisyonunun karan 
ile onun bugünkü tatbik şekli ara -
smdnki farla teb:ı:rliz ettirmekte -
dir. 

Muharrir, mUtclıassmlarm tesbit 
ettikleri ders saa.tlerl oekllnde bı • 
rakUklan Uç santlik ders hazırla -
ma ve mUtnlil.a mmanmm mektep -
te geçirilmesi knsdedilmcdiğlııl işa
ret ederek talebenin öğleden sonra 
saat on altıyıı kadar mektepte al1-
konulma.ıı1J1ın d~ ,.. olmadıktan 
başka bir takını ldnrl ve sıhht mah
zurları da bulundUğunu yazıyor. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, bugUnkU mn

knleslnde Finlnndiya ve Sovyet 
Rusyn ihtlltümı tetkik etmektedir. 

Muharrir vaziyetin en vahim 
safhasına girdiğini ve bu vahamet 
devam ottlğl takdirde 3imaldc ye
ni bir harp ne karşılaşmamız ihti
malıöulunduğunu, Fi n l a n d i -
yn, Sovyet taleplerlnl sulhan halle 
yanaş_mnzs:ı Sovyctlcıin ancak is
tedikleri yerleri işgal ile iktifa e
deceklerini ve b8ylece 1'1nlaııdlyn
da esaslı bir harp hareketine glriş
miycceklerlni knydediyor. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçın, "Mes'ud 

'.A vnıpn" başlıklı makalesinde 1n -
gillz Başvekili Çcmberlaynm son 
nutkundan bahsederek İngilterenin 
dilnya sJynsctini gözden geçiriyor 
ve ş6ylc diyor: 

.. Öyle görUnUyor ki, İngiliz Baş
vcldlinln zihninde, ynlnız galiplerle 
mağh'.'iplar nra.smdn değil, bUtun 
A vnıpn devlctlerlnin murahhasları 
nrnsmd& akdedilecek munzzrun bir 
konfenuıs tasavvuru vardır, Her 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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lhsan Naci arkada5lanna biraz 
ötede; iki büyük çınann altında· 
ki meydanı göc::tererek: 

- Haydi ma-:-ş? - diye seslen
di - Şurada biraz karnımızı doyu
rur sonra da bu gece oymyacağı
mız piyesin provasını yaparız. 

Hepsi birer birer kamyondan 
atladılar. Kadınlar uy.uşmuş ayak 
lanru uğu~urup sekerek, erkekler 
onlan çekip şai .. alaşarak çınarla
rın altına doğru koşmağa başla

dılar. Zeynep mümkün olduğu ka. 
dar 11ı.smı Nacinin yanından uzak 
la,mamat.ı çalışıyordu. Jçinde bir 
de gurur vardı! Ne de olsa tiyat
ronun başaktöril ve rejisörü onun 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, "Bitruııflrk ahlfikı" 

b&§lıklı makalesinde, deniz harbi -
nin eiddetli bir safhaya girmesi U
zerine bitaraf memleketlerden 
yükselmlye b:ı.şhynn §ildi.yet ses -
ierini mcvzubahs ederek şöylo de
mektedir: 

"Menfaat esasmn dayanan bir bi
taraflık teH1kklsi, milletler anısm • 
daki mUnasebctleıin son derecede 
kesafet kazandığı bu devirde doğ
nı değildir, sakattır.'' 

Köylülere bedava ilaç 
verilecek 

Ankara, 30 - Sıhhat \'eklılell nlA 
kadnrlara yeni bir tnmlmde bulu
nnrıık ellerindeki fakrOhnl ilmilh:ı· 

heri bulunmay:ın dahi lıiitün kl\y
lülerc ihtiyaç halinde mecceanen 
ilüç verilmesini bildirmiştir. İlaç 
tevzintını hükumet hekimleri yopa
c:ıktır. 

-o-

Başvekil, iktisat ve 
Ticaret vekaletlerinde 

Ankara, 30 - Başvekil Refik Say· 
dnm dün İktisat ve Ticnret vekltlet
lerine gitmiş, vekillerle uzun müd
det görüşmüşlfir. 

--0--

Bir hırsız mahkiim oldu 
Topknpıda tütüncü Savanın dfik

kAnınclnn !ütün vesaire ile Aksaray 
da berber Hakkının evinden eşya 
çalmakla suçlu olarak sekizinci as
lil·e cezada muhakeme edilen :KA· 
mil dün 19 ay 13 gün hııpse mnh· 
kfim olmuştur. 

erkeği sayılıyordu. Bu ilk oynıya· 
caklan piyes de kendi ilhanuy
dı .. ,, Sevdalı kızın intikammdaki 
rolünü ~k beğeniyordu. Bu rolü 
bütün artistlik idealile oynamağa 
çalışıyorou. Kendine ait parçaları 
iyi ezberlemişti. Provada çok içli 
bir sesle söylemeğe başladığı za. 
man arkadaşları: 

- Bravo Ihsan! Sen doğrusu 
mükemmel bir rejisörsün! Ziziyi 
sen yarattın - diye alkı;ladılar. 

Ihsan Naci hep;)ine yüksekten 
bakarak: 

- Ben! - dedi - hani şu Paris. 
teki komedi Fransez dedikleri 
imam kandilli meşhur tiyatro yok 
mu? onun bile rejisörlüğünü ya· 
p;mm ama kör olsun bu tali! 

Kasalbaya tahmin ettikleri saat 
ten daha geç ulaşabilmişlerdi. 
Kamyo:ı ewelce kararlaştırılan 

kahvenin önünde durunca büyük 
küçük bir süriı çocuk \·e delikanlı. 
lar etraflarını sardılar. Kasabanın 

Maarif veklıleli bntün mektep ki-
1..lı>l:ınn ın tetkikine karar verdl
~inden yeniden lise ve ortamektep 
ımıallimlcrinden mürekkep birçok 
komisyonlar kurulacaktır. Bazı 

derslerin metodlar.:nda da de~i· 

şiklikler yapılması muhtemeldir. 
----0--

·r ramvay vatman· 
larına neden 

az para veriliyor1 .. 
Şehir meclisinde tram
vay bütçeai münakaşa 

eJildi 
Selıir meclisi dün toplanmıştır. 

\'efal eden daimi encümen azasın-
dan Hayri Uğurun hatırasına hür
metle üç dakika ayakla ı;ükül edil
miş ve sonra müzakerelere ıeçll· 
nılştir. 

Tramvay, elektrik ve tünel ida
relerinin yeni bütçe ve kadroları 
iki saat süren münakaşalara sebeb 
olmuştur. Azadan Hamdi baıı me
murlara yapılan zamlara itiraz el· 
miş, nından Zahit bau kimselerin 
trnrnuylarda bilet almadılını bu 
yoldaki kontrol teşkilatının kifa· 
yetsiz olduğunu söylemiş, vatman 
ve kondüktörlere neden a;ı para 
verildilJini sormuştur. Bu noktaya 
bütün azalar umum müdUrün dik
katini cclbetmişlerdir. nu suallere 
cev:ıplar veren mezktır idarelerin 
umum mildilril Hulki ihtisas sahip· 
lerinin maaşlarına zam yapmak 
mecburiyeti hasıl olduğunu, ba:u 
sana)•i mfies~eselerlnin tatili faali
yet etmesi l'fiılindel\ elektrik ııar
fiyatının ıızalınış bulunduiunu söy
lemiştir. 

Bundan sonra söz alôn belediye 
reis muavini Rıfat da bütçedeki 
matı.şiara bareme söre ıam yapıl· 
dıf!ını bildirmiş ,.e hıınuıı üterine 
bütçe 9,9(!6.000 Ura olarak J,;.abul 
edilmi~tir. 

Meclis hugün devrenin son toP: 
lantısını yapacaktır. 

---0--

Bozcaadadaki 
meçhul tahtelbahir 

Meğ~r devrilen 
mc. törün tekneaiymi§ ! 

Bozcaada i" Babakale ara ıntl;ı 
görillen ve bir denizaltı gemisi ııa· 
nılan cismin bundan on baş ııın eY 
vel bu Cİ\'arda batın "SarıglSl,. mo
törünün enkazından başka bir şey 
olmadı alAkadarlarca söylenmekte· 
dir. 

Bu motör su Oıerine alabora ol· 
duklan 50nra uzaktın ıörillehllme· 
si için üzerine bir sopa konmuş· 

tur. Bir preskop şekline selen bu i· 
şnretin hu yanlışlıfta sebeb olduAu 
tahmin olunmaktadır. 

~ 
biltün halkı meydana dökillm~ 
til. Bu rağbeti gören aktörlerin 
ağızlan kulaklarına vararak der
hal işe koyuldular. Genişçe kahve 
nin k~sine sahnemsi bir yer kur 
dular. Yırttk dekorları tamir edip 
yerleştirdiler. Soluk kadifelerden 
perdeyi asınca işin mühim kısmı 
bitmi~ oldu, kadınlar bir köşede 
kahve, çay iç~rek yorgunluk alı· 
yorlardı. I.kemleleri düıelttiler .. 
Bilet yerine bir kırık masayla iki 
hasır iskemle konuldu. Artık işler 
tamamdı. Zaten vakit de yalda'}
mrştı. Ahali biletlerini alıp şim· 
diden kah\'enin içini doldurrnağa 
başlamıştı. Aktörler ayakta bir· 
kaç lokma tıkıştırdıktan sonra gi
yindiler .. Nihayet kocaman bir so 
payı tahtaya \'urarak a~ır ağır 

peroeyi açtılar. 
Piyesin ilk perdesi ba,Iamı~tı. 

llk dakikalarda sessiz bir tecessüs
le sahneye bakan halkın ara mda. 
perdenin ortalarına dogru bir ta. 

Vali itfaiyeyi 
tebrik etti 

Taht!\kale yangınına 
dair ke§İf raporu 

hazırlandı 
Talıtakale yangınının sebebine 

ait tahkikat bilmiştir. MOddelumu· 
mi muavinlerinden Fethi ile Sul
tanahmct birinci sulh cezn hfıkiıni 
Reşit hadise yerinde yaptıkları ke· 
şiflere nll raporu busrın ,·ere· 
ceklerdir. 

Vail Te belediye reisi ı.utfi Kır
dar dün Cerrahpaşa hastanesine 
giderek Tahlal:ale yangınında ~·a
ralanan itfaiyecileri ıiyaret elmiş· 
tir. Dundan ~ ~ 1 Fatihteki İtfaiye 
nıerkeılne "1den nll buradaki bü· 
Hin itfaiye efrt1dını sösterdlklerı 

redakArhkta,, dolayı tebrik etmiş-
tir. 

Esnaf çocukları 
kampı 

Cemiyetler bütçelerin· 
den pc,,.~·a aynlacak 

Esnaf çocuktan için kurulacak 
kamplara aarfedllmek Uıere her se
ne cemiyetlerin biltçelerine 4000 
lira konması kararlaşmıştır. Bu pa
ra ile açılacak kampa 150 çocuk 
alınacaktır. Bunlardan ellisi sakal 
ve alil ve yüıü de mekteplerinde 
iyi dereceler almış çocuklar olacak 
tır. 

Dolma bahçe 
hadisesi 

Muhakemeye dün de 
Jzmi~e devam edildi 
İzmit. 30 - 11 vatandnşın ölü· 

mile neticelenen Dolmnbahçe hiıdl
sesinin muhakemesine dün devam 
edilmiştir. Salih Kılıçla avukatı ha
,;ır bulunduğu halde eski müdür 
munlni KAmran dün gelmemişti. 
Şahit olarak dinlenilen eski lstnn· 
bul emniyet müdürJüAfi altıncı şu· 
be mildfirü ve şimdi İzmit emniyet 
müdürll Faik, hAdisenin halkın he
:racanından ileri geldiğini, alınan 
tertibatın noksan hulunır.adıAını 

söylemiştir. Muhakeme kimunuev· ı· 
Yelin 18 zine hırakılmı~tır. 

Muhakemeden sonra Salih Kılıç 
şunları MSylemlştir: 

"- Bu hadise dolayıslle beyne!· 
milel şöhreli olan polisimize nakise 
,·erecek yanlış bir zehabı silme~e 
ujraışıyorum. Biltün tedbirler tam 
zamnnında ve isabetli blr ıekilde 

alınmllhr. Fakat halkın polis }(uv
vetlerlnl dlnlemiyerek sel halinde 
akması bu feci bldiseyc sebeh ol· 
mu~tur ... 

kım sesler işitilmeğe başladı •. Gü
rültü yavaş yavaş artıyordu. Hal
km çıkardığı sesler öyle yüksel
mişti. ki artık aktörler biribirine 
söylediklerini i~temez: olunca su· 
sup seyircileri dinlem~c medbur 
oldular,.. Üçer be§er yüksek sesle 
konuşan seyircilerin gürültülü ses 
leri arasından, yansı keçiler tara· 
fmdan kemirilmiş bir çamurlu 
karpuz kabuğu fırlıyarak sahne
ni n ortasına dü5tü. Şaşıran ve ses 
siz sessiz seyircilere bakan aktör. 
ter ortaya düt-en bu nesneden ürk· 
tükleri sırada bir limon kabuğu, 
onun arkasından birkaç avuç A
rabistan fıstığr yağmuruna tutu. 
lunca lbsan Naci can havliyle per 
deyi idare eden şoföre bağırdı: 

- Perdeyi indir; perdeyi in· 
dir yahu! 

Şoför perdenin ipine asıldı, fa· 
kat soluk kadife parçalan bir ye. 
re takılarak kapanmamakta ısrar 
edirorlardr. Kadmlar içeri kaç?· 

Şehir lıastc..ıelerinin noksanları· 
111 ikmal etmek üz.:re belediye bül
çesine d"'·son bin ll tahsisat ko· 
nulmuştur. Bu ,ıdrn ile :errahpaşa 

ve Haseki hastanelerine modern 
mutfak ve çnmaşırlıklar yapılmak· 
tadır. 

Ayrıca Haseki hastanesi yinuı 
beş yataklı bir uoaum pavlyonu in· 
şıı edilecekti ... fiil · ·liklJ hastane• 
nin yatak adedi altmış bete çıka· 
rılmış olacaktır. 

Mecidiyeköyü hastan ~j yapıldık

tan sonra Beyoğlu hastanesi doğum 
evi h:ı li ne konulacak tır. 

Hastanelerin zehirli gazn karşı 
korunma tedbirleri alınaları Jçın 
bütçeye 91 bin llra konmu,ıur. 

Di{;er taraftn11 Haydarpaşa bas· 
tanesinde 100 ve Heybeli ııanator
. ·omunda 150 yataklı birer verem 

,·iyontt inşıı edilmektedir. 
Du yıl içinde İstanbul hastanele· 

ri 570 yeni plak knzanmıı olaca .. 
!ardır. ~tecidiyeköyfi hnstanesi ya-
··-.:l ı l·' ~ • .. ·1 !\on ..... • •• "" ' ~ , ' "'le· 
rlnin yatak mn·cudu 1770 c çıka 
caktır. 

Köy enstitüleri 
kurulacak 

Mezunların yirmi sene 
mecburi hizmetleri 

olacak 
Manrlf veklılett tarafından köy 

enstitüleri kurulması yolunda ha• 
zırlanan proje yakında meclise \'e

rileeektir. 
Enstitülerin ölretmen şubelerin· 

de tahsil mOddetl beş yıldır. Ensti
tülere tam devreli köy ilk mektep
lerini bitiren talebeler .alınncaktır. 
Bunlar en~titüyü bitirerek muallim 
olduktan sonra yirmi sene mecburi 
hiımctc tobi olacaklardır. Öğret· 
menlere ayda 20 lira .. crct verJlc· 
cektir. 

Muvnffakiyet gösterenlerin ücret 
lerl altıncı ders yılınd 30, ve U 
üncü der yılındıı da 40 liraya çıka 
rılacaktır. 

Ayrıcn köy öğretmenleri ıçın 
tekaüt snndıklorı ıla kurulacaktır. 
Öftretmenlcrin ııylıklıırından san
dık için yüzde bir kesilecektir. 

-<>-

Ktzına tecavüz 
suçlusu 

Cürmümeşhut mahke
mesine verildi 

:Ra11ata da~: 

Kışa girerken 
ARTIK aonbahn.rm haY11 ~ 

dı Jt:rv gUnden güne ken >-tt• 
settirlyor. Yağmur yağı)~ b~ 
miyormuş gibi bazan dıı it~ 
gibi, erim.iş kar parçaları el~!,.. 
rııyor. Sevmem şu kıGl vess diıl11 ı:e 
Halbuki sevmek için tten sŞJl ).,. 
kadar zorladım. ''Medeni ill ~:ıı 
zm tabil zevklerinden ziyade eeıııeıı 
insan oğlu tarafından icad n gece'. 
zevklerinden hoşlanır. uıu eMııdll'· 
ler fikre, hayale daha. e~i eerıa. 
bugUn insanlığın övündU"~..,.0 ~ 
rln hepsi de belki scssiZ ı•' d~ 
kıt gecelerinin mahsuJUdU~ •' 
dlm • bunların hepsi de k~1 dil' 
w~ak, kl§ın tık soğukl JAU.~ 
ynr duymaz içime çöken ın~ell~ 
ğttmak içindi, Bir U1rlU 

1 
r ~ 

ko.ndıramadmı.: kıeı gU e adııı>' 
knl'§ılamağa içimJ alıe~'01' ~~ 
Kıem da lyi eaatle~ ) ıı•"'ti· 

dur? ... Olmaz olur mu···· bllrJf"'Ş 
açtığı, sırtımızda gU.ncein ~) ...u 
n1 duyduğumuz, yani ktsıı ~~ 
benziyen saatler ... O zaııır\lrW:dı 
lrusana çıkıp uıun uıun > ıs:ı, 
heveııl gelir: sanki yaıdd~~ıt 
hicri veya baharın ınU.1 ı~,.. 
elimizden geldiği kadar toP çetJ 
Uıteriz. Fakat bu gezbttile~ı•; 
za.mıın hayali olmaktan oe.~ 
maz: çıkmak arzu cderiı ı;ıt?"".A 
çıkamayız: çünkU gUneŞ 0ıc ~ ısıtırken bir taraftan da ıı~ ~ 
kin bir rüzgtınn bumuın 9~;,11 
tncağmı, yanaklarımızı ltriı:cct~ 
ellerimizi ceblerimize t:ı ~ 
biliriz. Kışın güzelliği anCS:~!~ 
re arkn.smdan, sobalarttl ~ ~~ 
ınğmarak tadılacak bir gil gttııl~ 
Onun içine ka?'13D1ağa ııo:o}rıe"'"t
lnsanı ıstrtVerir. Bunu 0~t 
belkl fransrzcanm .. frol.d ın _,~ 
tabirini dll§finüyorum: ne ~ 
doğru! :ne kadar yerinde!.~ >"....ıt· 
lnsıuu ok5ar, vUcude }~'ite ~~ıı 
yayılır; soğuk ise birdenb014ıı~. 
Bundan da zevk alanlar~ 4tb· 
~illyorum ama ben onla . de' 
lim... diıXl'il' ~ 'l 

Ya.z! canım yaz! ... Ne ııı~ f i 
diği gibi: "Aman bir deın Ş,'"' 
dem nh fasl~ı ncvbahat ~· ~ 
Kabil iM? K!nunlar geÇC ~cı 
lar yağacak, soba vcyıı e]cı!! c~ 
başlarmda, burnumuzu ç tı il' 
tataız düşüncelere dalat~~)'11' JJ 
kuruyoruz vehmi Ue uyu el en'~ 
raeağız. Kı§m baz;ı: gUı gel , 

ÇomberlitaJta oturan amele Meh- vardır: geçen yazı dU§tınUP..A;ır,J 
met Subaşı isminde bir adam kendi bahar için tasavvurlllt lt\Jl,;~&' 
ö:r;km on dört yaşındaki Necileye muz saatler. Ba.~ka tUrlU_ .... tııı:,J 
tecayfiz etmek suçuyla yakalanarak de olduğunu söylemeyin'.~~!' 
atlliyeye verilmiştir. dll"&Il\usııuı; bunca ses;~ ~4' 

Bu adamın muhakemesine diln kendime telkine ~ğıın 
cürmümeşhut kanunları hükmü da· nanamadun. ~ 
lılllnde olarok ikinci ağır ccuı mah * * * .it 
kemesinde gizli olarak başlanmış- Yukard~ sa.tirlSJ1~ >'"::rııl 
hr. sonra d~Undlim • Qı.hlt 'ff.W~"·-~ 

Mahkemeye beraber getirilen reeek olursa bunİan da ·~:-_ı..Ul ~tlf 
baba ve kız mülemndiyen •~la- bakkmdakiler gibi. ken~ ~c 
mı !ardır. mek ve hUrmet etı:n~~.alt-.. ,.tD~ 

1 essaylste'e yakt~'":i ,1 
yapayını 1 Cahlt TaııY~· ~~ 

mı~ardı.Erkckler de İhsan Naciyi · Knısım gibi! gelip de be ~tP· 
·· ·· ek çekiverir diye, canonJll ;. 
one surer : ısöylcmiyecek miyim? 1·~~· 

- Bunlara söz anlat! - diye ıs. Norıtııab ft 
rar ediyorlardı. 

Ihsan Naci ister istemez sahne
nin önüne doğru yürüdü. Alnının 
ortasına bir karpuz kabuğu yeme. 
mek için ellerilc siper almağa ça· 
lışarak kaynaşan halka karşı de· 
rin bir reverans yaptı. Seyirciler 
sahnedeki hareketi görünce biraz 
susmuşlardı. lhsan Naci bir şeyler 
mırıldanıyordu. lşitemiyen bir de 
likanh ayağa kalkarak etrafa: 

- Ulan susun?I.. Oyuncu bir 
şeyler söylüyor. Anlayalım! 

Ihsan Naci tekrar bir reverans 
>'aparak daha cesaretli bir sesle: 

- Emirlerinizi bekliyorum e. 
fendim - dedi - Oyun yarıda kal· 
dı müsaade edin de bitirelim .. 

Halkın arasından gene sesler 
yükseldi: 

- Biz bu oyunu beğenmedik! 
(Devamı var) 

h t6ıı Sahte aobacı 1 

tevkif edildi rı~~' 
·erit ( 

lshmbulun muhtelif ~ 1, e'i ~ 
soba kurmak babnncsilc ı~·et ~ 
yan \'e iki ınn eV'·el c~~ıııı1' & 
dürlüğü tarafından l·a~• ıııni~· sa" 
dıköylü Sıtkı adliyeye ~ c;cı:ııd',dı' 
Sultanohmet sulh ikincı 14 \"ili ııf 1 

gusu yapılmıştır. suclıı inıı•t ~ıl 
11 fni Hlraf ve UcünO \'Jdf 
mahkeme tnrııfından tc 
muştur. 

-o- tı~ 
Otomobilin çarP 

ihtiyar öldiİ , ~( 
dil 96 ,s ~, 

E'·velki gUn Bero.ii!un 511dct11 ı' 
maralı bir oıomobılıP nesıı:ıe d 
uğrayarak Be)'O~lu hastn sııl1ll1' 
dınlan doksan yaşında 
ölmfişttlr. 
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' 
0111anya suı h 

sadıktır lyasetine 
-~-~· Romanya hariciye nazırı hükO- Sovyet hududunda 

:~~:;:.::·;~~;;;;;·;:,:;~ metin har İCi Siyasetini anlattı Alm~nlar tarafından 
"- •z erkeklen ucs•' ka- T . . t 1. . d h b . T ahkı mat yapıh yor 

, ~lllUrıuuşlc \C ll:t~ml· il ürkıyenın aa ıyetın e ar ın sıra-
l'oJo:C:.cla, tm kamplardan • . • • Londra, 29 (A.A . ) - Röyterin 

c~;~ ·~.~~~'.1 ~;;~.\:u~~:ab~{~: yetıne manı olmak az.nını görüyoruz,, ~~~~:;:~ ö;r~~~~~ii~!ngö~~'. !i1~ 
lla, lJtr h.ıı·1 ı ıı:ırckeliııe 

~r~> oluukıal'l lll'qıun ıçııı 
"ltr~sunuıı ı.al.H l, kuçuk za
"-1&&· erıııc ıu 1ran1' mıkla· 

1 lıır lazru111al vcrll.e· 

~ 
ij lalırıkaloı·u l'h) ııscnııı 
~~arından sunra naı.ı hu 
lıtı-1.ı il laorıı. .. aıarını zaplel· 
~il hukürucll bu !abrı.ka· 

il lıorıng ıııucsııcı;clcri· 
~ ek nıyeuıu.teuıı·. 

1lı.tisat1 n zarctı haıu 
~liiaadelerını ıum akka 
llıt tğe karar 'crmıştir. 

11 
l>ılasasuıda ıııtıı.:ıuJar 

lıııası ve lın ı;pcl.:üliıs· 
llıilyonlan kuı.aııuıalıı.rı 

, "btb olarak aıuslcl'il· 
t 
~~lari( naı.ırı llultai, tliin 

~dan U) rılmışlır. Nazır, 
' talın Lıiı· ıııumc:.sıh ile 
•rı .Pı10,• ıınıverı;ilc rck· 

• I 
0 rta elçisi ve bir çok 

1 lara!ındıın seliuıılanmış 

l'lJıın 1914 deıı ev,·cl 
~e Dosnaya yaptığı is· 
~ kltınuaki \l.ıınn - Yu

kcreleri neticelenmiş 

İtt) 
1 

e Alman ınnknmııtı 
cvkir edilmiş olan Cnra 

~ı·,~.lt·si prorc.,ürlı:riııiıı 
~ ll lecuviiz clıneklcdir. 'I a hüküınet, m:ığaznlar
arda bulunan yün bal· 

llıüsadrrc~ ~ krır:ır \'rr· 

- iı· , 1 1'lllerinıl<'n J>r. Priggc 
karşı bir :ışı kc';ir .:'.niş 

huntakasında 
n piyasası 

\ IO - BüyUk Millet 
'lıtıtoPlanı:nış, muamele' 
itte ı.ı. jJtinci maddeıııinin1 

~~ il.it fıkr:ısının tcfıııi • 
~t~1 rnü1.akeresl mUna

Bükrc~. 30 - nomanyn hariciye rek demiştir ki: manlar, Sovyetler Birliği ile mü· 
nazırı Gafcnko iı.ynn \'C m<'busnn "- Yugoslavyanın dahili rcsa- nasebetkri bahsinde endişeli. gö. 
meclisinin dün yaptıkları nıiiştcrck n<'tini temin \'C komşularilo mii - ziikmektcdir ve şark hudut hat· 
toplantıda Romanyanın harici si - nnselıctlcrini iyilc§tirmrk yolun - tında tahkimat yapmaktadır. 

yascti hakkında mufassal izahat dnki gayretlerini tc,·cccühle takip Almanlar, burada hem siperler 
vermiştir. ccliyoruz. kazmakta hem de blokhavzlar in· 

Nazır, Romanyanın harpte bita- Türkiycnin hnli.sane faaliyetinde şa eylemektedir. Sovyetler de 
raflığını muhafaza edC'ccğini ve ml'mlcketin ve mcmlckot etrafın - kendi taraflarında ayni tarzda ha 
herkesle iyi geçinmek arzusunda daki denizlerin kati emniyetini mu- rcket etmektedir. 
olduğunu söylemiş ve ezcümle de - hafnza etmek kaygusunu ve har-
miştir ki: bin bu mıntakalara sirayetine mnni 
"- Sovyctler Birliğine, bitaraf

lık siyasetine müstenit muslihane 
mUnasebetlerimizi idame etmek hu 
susundaki arzumuzu bildirdik. E -
sascn zamanından evvel nıC'riyete 

konulan Kellog-Bdantl paklmı mü
zaınmm diğer paktlar da akdolun
muştu. 

Bu siyaset, 9 haziranda nutkum. 
da tasrih etmiş olduğum prensip -
lere tamamile uygundur. J{om5u 
hiç bir büyük devlete bir diğerine 
karııı istinat etmemek. 

Kuvvetli ve müstakil bir Roman
ya bizi çeviren devletler için bir 
emniyet garantisidir. Biz kaniiz ki, 
komşulamnızın mukadderatı bizim
kiyle çarpışmamaktadır ve öyle 
zannediyoruz ki. Sovyctlerin temin 
ettikleri sulh siyaseti ve Roman -
·yanın takip ettiği istiklali siyaseti 
biribirinc uygundur," 

Gafenko Moskova mUzakl'releri
nin muvakkaten inkıtnmdnn Türk -
Sovyet münasebetlerinin mfilees -
sir olmamıı:ı bulunmasından dola -
yı memnuniyetini beyan etmiştir. 

Müteakiben Romanyanın Bal -
kan Antantı ml'mleketlerilc olan 
iyi münasebetlerini tl'barüz ettire-

olmak azmini görüyoruz." 
GafC'nko, Yunanistan hnkkmda 

ltalya ile yaptığı ycru dostluk an
l~masını selamlamış ve §Öyle de
mi5tlr: 

··- nu ı;uretle İtalya dahi Bal
kanlar sulhuna olan alakasını gös
termiştir .Avrupa ·nizamını muha
fa1.a etmek hususundaki ltalyanın 
tarihi vazifesi şark için de büyük 
ve hayırlı bir tesir yapabilir. 

Bulgaristanm sulh ve bitaraflık 
hakkındaki beyanatını memnunl -
yctlc öğrendik. Biz kendi hesabı -
mıza dostane teşriki mesai arzu
muzu asla gizlemedik." 

Hariciye nazırı, bitaraflığın ica
b:ıtına geçerek sözlerine §Öyle de
vam etmiştir: 

"- Bit:unf1ık, muhakeme Ye 
harekette ölçü, ihtiraz demektir. 
Bitaraflık, l;iugıinkU :f'ırlınalt gürı -
lordc olduğu gibi müstakbel sulh 
günlerinde de teyit edeceğimiz hak 
it da\'arnıza olan imanımızdan vcz
gC\çnıck demek değildir. Bitaraf -
lık, yapmakla mükellef olduğumuz 
milli vazifeden vazgeçmemizi ta -
zammun eylemez. İşte bunun için 
ordudan daimi ha7.ırlık ve teynk -
kuz bcklc>mek mecburi)'loindeyb:." 

Londrada iktısadl 
müzakereler başladı 

Numan Menemencio j lu in l İ liz 
har iciye nazıriyle görüşt ü 

Londra, 29 (A.A.) - Numan ı 

Menemencioğlu riyasetindeki l 
türk heyeti, Manş sahillerindeki 
limanlardaıı birine çıktığı zaman 
birçok zevat tarafından karşı • 
lanmış ve heyet ekspresle Lon. i 
draya hareket etmiştir. 

Numan Menemen:ioğlu, Vik· 
torya istasyonunda, Hariciye Na· 
zırı Lord Halifaks adına, Oliver 
Hervey ve Ticaret Nazırı Cado. 
gan adına da Gladvin Yobb tara· 
fından selamlanmıştır. 

Numan Menemencioğlu ve 
Türk heyeti azası, İngilteredeki 
ikametleri müddctin-::e, hükume· 
tin misafiri olacaklardır. 

İlk temaslar 

ciye Nezaretine giderek Lord 
Halifak9la ilk mülakatını yapmış. 
tır. 

Yarın hükiımet azasından di· 
ğer bir çoklarını ve bilhassa tica. 
ret nazırı Stanleyi ziyaret ede· 
cektir • 

Lortlar k 1marasmda 
Lon.:'.·a, 29 (A.A.) - Lordlar 

Kamarasında kralın nutku üze· 
rine yapılan müzakereyi mütea. 
kip Türkiye hakkında hükumet· 
ten bir sual sorulmuştur. 

Hükumet namına bu suale ce· 
vap veren Lord Stanhope demiş. 

tir ki: 
"- Tiirkiyc ile uzun seneler 

için dostane anlaşmalar yaptık. 

Londca, 29 (A.A.) - Dün Bu anlasmaların Türk milleti 
Londraya gelen türk ekonomi için olduğu kadnr İngiliz milleti 
heyeti reisi Numan Menemenci. ı için de iyi olduğundan herkes 
oğlu bugün saat 16, 30 da Hari- emindir.,, 1 

Garp cephesinde 
sükOnet 

Dün de iki İngiliz 
gemisi battı 

P aris, 30 - Garp cephesinde 
durgunluk devam ediyor. İki ta. 
raf topçusu iz'aç ateşinde bulu
nuyor. 

Cephede tayyare faaliyeti de 
pek canlı değildir. 

Her iki taraf da birkaç avcı 

tayyaresi çıkarmakla, hatlar üze· 
rinde bir kaç hareket yapmakla 
ve içerlere doğru bir kaç keşif 

faaliyetiyle iktifa etmişlerdir. 

Bu meyanda, Almanlar, dün 
Fransanın şark mıntakası üze. 
rinde usmu§lar ve şark istika~
tinde ilerlemişlerdir . 

Pazartesi - salı gecesi Alman:. 
yanın şimali garbisi üzerinde 
yapılmış olan hava seferine işti
rak etmiş bulunan bütün İngi. 

liz tayyareleri, hiçbir hasara uğ· 
ramaksızın üssülharekelerinc 
dönmüşlerdir. İngilizlerin Ho· 
landa arazisi üzerinde uçmuş 

oldukları suretinde Almanlar ta. 
rafından ileri sürülen iddianın 

esassız olduğu ilave edilmekte -
dir. 

İngiliz hava ordusu tayyarele· 
ri, muhali( hava şartlarına göğüs 
germek mecburiyetinde kalmak. 
la beraber, gerek bu şeraite, ge· 
rek düşman tarafından yapılan 

kuvvetli müdafaaya rağmen, ha· 
rekat muvaffakıyetle neticelen • 
miştir . 

D e n izle r de 

Londra, 3~ - Stadiin cenubun 
daki deniz rasat postası Norveç 
kara suları dışında bugün bir de· 
niz tayyaresiyle harp gemileri 
arasında müsademe olduğunu bil· 
dirmi~tir • 

1.023 ton hacmindeki ve Rubis 
Jan'Cl adındaki İngiliz vapuru, 
İngilterenin cenubu şarki sahille. 
rinde bir mayna çarpmış ve iki 
dakikada batmıştır. 

17 kişiden ibaret olan mürette· 
batından 13 ü telef olmuştur. Di· 
ğer 4 ü bir mayn tarama gemisi 
tarafından alınmıştır. 

Gustaf Reuter vapuru, bir may 
na çarpmış ve bıtmıştır. Tayfa 
kurtarılmıştır. Süvari ve tayfa. 
dan dört kişi yaralanmıştır. 
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Y•a•n 

• 
Çevtren 

-.P'DAL 

karşı Tamam iki saat 
karşıya oturarak 

bıçaklarımızı biledik 
-...---~ .. 
Kurt Larsen birkaç ~ela ~- \ nun altındaydı. r.ir fırsatını bula· 

nimle münakaşaya girmek ıstedıy · rak oradan beş teneke konserve, 

se de kısa cevaplar vererek atlat· 
tım. Nihayet bir gün bir müddet 
kendisine sofrada refakat etmemi, 
işlerimin ahçı tarafından yapılma 
mı emretti. O zaman meseleyi o

na açıkça söyledim. Onun bana 
gö terdiği üç günlük teveccühün 
Tomas Negriçde nac:ıl tesir bı· 
raktı~ım. hu yüzden nelere kat· 
lanmağa mecbur kaldığımı a:-ılat· 
tım. Kurt Larsen bana bakarken 
gözlerinin içi gülüyordu: Müstch· 

ziyane: 
- Demek korkuyorsun ha? de· 

di. 
Onun bu istihza,ına meydan o· 

kuyan bir samimiyetle itiraf et· 

tim: 
- Evet. dedim, korkuyorum. 
Yarı kızgın bağırdı: 
- lşte sizler böylesiniz. O ebe· 

di ruhlarınız için fazla hassasiyet 
gfr:;terirsiniz. Ölmeğe korkarsınız. 
Keskin bir bıçak ve korkak bir 
Lonclra süprüntüsü seni hayata 
dört elle sarıltıyor. Halbuki dos· 
tum sen ilanihaye yaşıyacak'ın. 
Sen bir ilahsın. 118.hlar ise öldürü· 
lemez ki. Ahçı sana bir şey ya· 
pamaz. Tekrar dirileceğinden e· 
min in. Korkacak ne var? Önünde 
sonsuz. ebedi bir hayat var. La· 
yemutluk cihetindzn milyonersin. 
Se\•etini, milyonların yıldızların 
hayatı kadar, zaman ve mesafe 
sonsuz \'e d"'·amlı. Ebediyet baş
langıcı ,.e sonu olmıyan bir şey 
değil mi? Lfıycmutluk tayemutluk 
tur. Şimdi burada ölsen bile baş· 
ka bir yerde ve bun:lan sonra ya· 
şamaktn de\·am edeceksin.Bu dün 
ye\·i eti sırt'an atıp hapsedilmi~ 
olan ruhu c;crbest bırakmak çok 
hoc; olmalı. Sana ahçı hiçbir şey 
yapamaz. Olsa olsa ilelebet yürü· 
yeceğin yolda seni iterek yürüyü· 
şünü biraz hızlandırır. Eğer şu 
sırada o ebedi yolda şim:iikinden 
daha hızlı yürümek i"temiyorsan 
sen neden ahçıyı itivermiyorsun? 
Senin fikrine göre o da ölmez bir 
milyonerdir. Onu iflas ettiremez· 
sin ki. Hayat piya~~ında parası 
daima ayni kıymetle geçecek. Onu 
öldürmekle hayatını kısaltamaz. 

sın çünkü onun ne başlangıcı ne 
de sonu var. Nasıl olsa bir taraf· 
ta yaşamakta devam edecek. Bir 
bıçak sok karnına ve ruhunu esa
retten kurtar. Zaten o ruh şimdi 
gayet mülevves bir hapiste. Onu 
azat etmekle, onu hap~e:lzn kapı. 
yı kırmakla ona büyük bir lütuf· 
ta bulunacak ·ın. Kimbilir? Belki· 
de o müstekreh, çirkin Yücuttan 
göke gayet güzel bir ruh yükse. 
Jec{'k. Onu ebedi yolunda dürtüp 
hırlandırıver. Geçsin gitsin. Hem 
de onun yerine terfi eder~in. Bak 
ayda kırk beş_ dolar alıyor. 

Kurt Larsenden yardım \'eya 
merhamet bekliyemiyece~im zaten 
belliydi. Ne yapılacaksa ken:lim 
yapmalıydım: korkunun verdiği 
cc arctle Tomas Neı.rriçe kendi si· 
lahile muka0e1e etme~e karar v:?r· 
dim. Yuhansenden bir bile)•ta~ı 

ödünç aldım. Luiz zaten benden 
bir miktar konser•er . .;ütle şeker is 
temi~ti. Ru kabil 1ii1'sten madut 
eşyanın saklı oldu~u dolab salo. 

süt çaldım ve o gece Luiz gü,·erte 
,·ardiyasını alciığı ,·akit konserve. 
leri Tomas Negriçinki kadar çir· 
kin manzaralı Ye onun ki kadar 
sivri bir kama ile mübadele ettim. 
Bu. paslı 'e kür bir bıçaktı. O· 
nu Luizl" beraber güzelce bileye. 
rek o gece hc·ı zannnkinden da. 
ha rahat uyudum. 

Erte-i sabah. kah\'altıdan son· 
ra Torna" Xe.~riç harır harıl bıça· 

ğınr bilcmciı;" başladı. Ona müte
yakkizanc baktım: çünkü o sırada 
çömelmi~. sobanın külünü temiz. 
liyordum. Külü denize döktip don 
düğüm zaman onu l Iarrisonla ko
nuşur buldum. Harrisonun saf, 
köylü yüzünde derin bir hayran· 
hk Hade'i Yardı. Tomas Negriç 
hararetli hararetli anlatıyordu: 

- Hakim bana iki sene hapis 
eczası \'erdi, o kadar. Aldırmadım 
bile. Ne oldu i$e ötekine oldu. 
lşte tıpk ı bö,·lc hir bıçaktı. Hrri· 
re bir daldırdım: vallahi tereyağı· 
na girer gibi girdi. ~ lerifin zırla· 
mac:ını bir ~öreydin! 

Bu sırada benim ne dereceye 
kadar alakadar olduğumu anla
mak için henim tarafıma bir göz 
attı ve qcne devam etti: 

- Herif ağlaya ağlaya "Tomi 
yanlış anladın, öyle demek Ltemc. 
mi~tim.. deyip duruyordu. Onun 
sözlerine kulak Yermedim bile. Pe
şini bırakmadım. O cıyak cıyak 
bağırırken hen de onu bir güzel 
doğradım. Bir dcfa<:.ında bıçağı 

tutmak istedi. Elinin içinde bıça· 
ğı çektim, parmaklarının beşini 
de ta kemi~e kadar kcc:tim. Diyo· 
rum sana herifin hali görülecek 
şeydi. 

(l>r.umı \ar) 

Osküdar 
hapishanesinde 

Mahkumlardan biri bir 
gardiyanı yaraladı 
Dün OskUdar hapishanesinde 

bir yaralama vakası olmuştur. 

Kaçakçılıktan sekiz aya mah· 
kum olan Vehbi isminde bir 
mahkum ken.disinden şüphelene· 
rek eşyalarını aramak isliyen 
gardiyan r ··hiyi henüz lt)ahiye· 
ti meçhul bir cisimle sol kula· 
ğmdan yaralamıştır. Nümune 
hastanesine kaldırılan yaralı 

baygın bir halde olduğundan 

ifadesi alınamamıştır. 

MekteplP-rin 
tatili 

ıenebaşı 

Sene lı:ışınd:ı hiitiiıı ınckteplcriıı 
on giin ı;ijıııc~lr hıtiti yapnı:ıl:ırı 

haklmııln Mıııırir Hk:ilcli tetkikler 
yapıııııktııdır. Tatil t:ıhııkkuk cılrr

se lıirı;uk r"cktcııler talebesi ıuııp· 

IRr h:ılindc ıııcııılrket dahilinde 
seyah:ıtlerc ~·ık:ıl':ıklnrdır. 

tik tedrisat muallimleri 
kurı~arı 

ilk teılrisnl ııııı:ılliınlrri için ı;
nıiniiııü. E)iiıı. nr~oğhı, ('skıiıfar 
ve "ıHlıkii) i nele kıır,l:ır açıl:ıl'ak· 

tır. Ünüıniiııl<.>!.i h .ırıa lııı kıır.,larıla 
teılris;ıtn lı:ıslrnarnk ,.c hrr çar· 
şııınh:ı ılr,·.ını cıı ; ır<·ı'klir. 

Ankara rl".dyosu 
müdürlüğü ~:cıı.. hatipler söz almıg • 

L ~~ı: Yapacağı tefsire 
~ h rtlcn ezmek 11uretile 
~· ı.ı hnalathanclcr mu_. 

u n SO N M ACIERAILAR O: 3 5 Aıık:tnı r.ııl ; o ıı Tiirk 11111.,iki kı!!i· 

mı şefi Mrsııl Crmil r.Hho ınlı rliir• 

Jiığııne lıı) in rılilıniş \C ılüıı ~t'ni 
,·uifcsiııc lıasl. ııtı:lır. A)ni nınııın 
dıı Tiirk musikisi kısııııııı da idare 
eılccektir. 

• IJle ti, • 
~·'l'~ bı tutulacak ve .. 

~ 
lktt 

l.!.rın .' d •• 
~ ~onun B soz a • 

ıtı~ ııcuıncni reisi bmail 
1' lr>'ct lenin bır d~a daha 

kiıt· .. '-<t ı ıçın mazbatanın 

l ~~in: :11tcmiş ve bu 
"~ 1

•
1erelt mtlzakereye 

tır~ı~ur. Meclis yarın 

Pr. F ahrettin Kerimin 
konefranıı 

Bugiin ı;:ı:ıt ı 8,ilO da Be) oAlıı 
hnlkr,·iniıı Trııclıaşınılaki ınerkt'7. 

hin:ı~ınılıı Pr. Fnhrcllin "rriııı 
Giikııy tarllfınıl ım "lla,·aıta lrlkı· 

ni n rolii,, ıııc,·zııııııda hlr kôııfcr.ııı• 
.)'erilece1'tir, 



lspanyol vapuru Haliçten çıktı 
Ça.nakkaledc l~npopino isimli 1 - solosluPı limandan hareket kft.ğıt-

tıılyan ''n.puruna cnrııarak batıran 
,.e :iki ııcnedcnbcri Haliçte hnclz 
eltmd:ı. buhınnn MngnllC'nn.s ''npunı 
iki taraf nralnrında uyuştuklann -
dan bu sab:ıh Jlaliçt,..n çıkmış, 

Haydarpa,~a. önlerine demirlfmiş -
lir. Akşama lspruıya~a hnrekct et
mesi muhtemeldir. lsp:ınyn kon -

Jnnnı yaptırmıştır. 

Eski makine şubesi 
müdürü beraat etti 

\ n:r.Hr-;ini lhnı:ıl ~llt'U) in mulrn
kcmc ctlllmrklC' olnn belediye eski 
makine şubesi müdürü Nusret dün 
lıerıınt clıni~lir. 

YARIN'danitibaren TakSİ rTl 
sinemasında 2 iNCI HAFTA 

YENiÇERi HASAN 
Türkçe sözlü ve türkçe musikili 

tcliirla.n: ART~\KI - SADt - ZEKl Okuyanlar: MUALLA -
NUMAN İÇLİ ES - HA!\UYET DUl'GULU - Moslld Jıeyetf: 

Kemani S.\Dl - Hcmnni DElliRAJ.-1 - Knnuni AIDU::T - Klamrt 

""=·"'"*'"·"'''i> ":Wımt - Udi zımni. Rakkase: A ı·şı; Mtt.JGA1'' ~ illi!O 
. ·aı. ·~, .;:,:~ .. ~.~ı'ı . ~·;.'·1 · .. :· ~ .. 1. . . . . ." • : "1 '' 1 ··.:: l :"°'.\t . ~ 1 

Fnuısız !nema sanayllnfn hakiki ııırlnnta.-;ı ••• 
lcşh!lr rnulınrrlr SACHA GUtTJt1"nln ~<'' I• tnlu ..• Sı•-;"ı· ahidc-;i 

K~<dl1rüO " ü 

860 bin 
İtalyada elye vm ailih 

albnda bulunuyor 
.Roma, 29 (A.A.) - hinler \'C 

mecburi mezuniyetlere rağmen ha. 
lihazırda .s.iliih altında bulunan 1 -
lalyan ordusu mevcudunun 860000 
kişiden ibaret olduğunu bildiren 
ı esmt tebliğ hak km da tefsirlerde 
bulunan Giornale D'ltalia, bıw ec
nebi mnhafilin miltalaalarma cevap 
teşkil etmekle olan bu tebliğin son 
zamanlarda askeri ma.kamat tarafın 
dan fevka1Adc mezuniyctlcrlc zira 
ı:t işleri iı;in verilen mezuniyetler 
hskkmda ittihaz edilmi.11 olan ted
Nrlerin hııkiki manasmı göster -
n:6ktc oldu{;'Wlu yazmaktadır. 

Bu ecnebi mahafile göre, mezu -
niyetlerin sebepleri az çok siyasi
dir. Hakikat hn.lde bu mezuniyet -
lcr hn.lihn.zırda ltalyanm harp kuv
vetini deb'i~tirecek mahiycttc de -
ğildir. 

Denizde şiddel i harp 
olacak 

GABBY MORLA Y - SACHA GUlARY -
JACQUELtNE DELUBAC 

(Baıtaralı 1 incide) 
, 1 İngiliz lirası olan harici ticareti-
" 

~lbi 3 bü)iik J,llh7. yaraffı. IC\ sinıln hu ro yül;sf!k filmini nin 45 milyonunu kaybetmek 

Bu akşam L .a 1 e tehlikesine maruzdur. 

SaJonlannda aUn_şla.yacaksmız. Jlih·efrn renkli l\ltKJ.;l' 

l>İSNEY \O en son METRO JUR~AI,. 
W,\l.T 1 

1 
.p 

Tahtelbahir zayiatı 
Almanların tahtelbahir zayiatı 

hakkında verilen mali'ımata göre 
şimdiye kadar otuz üçü İngiliz

ler tarafından olmak üzere kırk 

üç Alman tahtelbahiri tahrip e
dilmiştir . 

HlletJer ahahtan ahlmnktadır. Tel. 1359.; 

r
~· • 

Bu Akşam SAK ARYA sınemasında 
l Sinemanın en şuh yıldızı ViVlANE ROMANCE'i 

PlERHE DLANCIIARD ile 
bera'ber yarattıkları DO ~TO· 

Zaptedilen Alman mallan 
İngiliz iktısadi harp nazırı, bu 

ayın 25 inde sona eren hafta 
içinde Almanyaya gönderilmek 

1EVSKY'nin romanı 

KUMARBAZ 
filminde takdim ediyor. ~fon. 
tckarlonun lüks ve ihtişamı a· 
rasında ya.şıran macerap~reSt 

bir kadının hayatı :ı.·c. nsklan ... 

1 

üzere yola sıkarılmıJ olan 21.500 
ton emtianın müsadere edilmi~ 

olduğunu, bu meyanda 4.000 ton 
pamuk bulunduğunu bildirmekte 
dir • 

Dumlupınar vapuru bu 
sabah kurtarıldı 

Rulet... lhtiraslar .. 
ll:lveten: EKLER JURNAL en son dünya \'e harp haberleri. 

};vvelki nk§am 1mralı adasında. 
karayo. oturan Denb:yollarmm Dum 

lupınnr vapuru bu .sabah saat beşte 
gemi kurtarma §irketlnin Saroz 
tahlisiyesi tnra.fmdnn Jmrt:a.rrlmtş -
tır. Gemi limanımıza. gelmektedir. 
Yarası yoktur. Gemi burad:ı mııa
yene cdileeektir. 

Bugün KIZIL DA~SOZ filminin son matineleri 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Pa ra yerine mangal 
kömürü ... 

Dün Bulgaristandan 25 Türk 
muhacırmdan milrekkep bir yolcu 
karnesi gelmi§tir. 

Nevralji, kırıklılC ve bütün ağrılarınızı derhal 
lliiiili keser. icabında gÜnde 3 kaı.P sılınahilir. nmi'-

Bunlar paralannı Bulgaristan -
dıın çıkaramu.dıkl:ınndan para ye
rine 800 ton mangal klimilrll ge
~lcrdir. 

•ı, 1' '' 1 • 

1 'ı lj .ı, '' ., •, • ."·· ','' :, ; .. 'ır.ı'I 1,:· •• 11· 
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Arslanların - Fillerin - Maymunların arkadatı 
1001 maceranın kahramanı 

TARZAN 
v~O~ILU 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
Hakiki TARZAN rolünde JONNY 

WEJSSMULLER • p E K SlnemMmda gördüğü hıırllmli.de rağbet 
1 üzerine da.ha. l llAFTA TEMDİT edilmiştir. 

Programa füno olarak FOKS dünya. haberfort , . ., BAY FUAD 
KÖPRUı;()•yc Parls Vnlvcrsite."lnde Cumhorrel<ıl önündo 

yapılan memı im 

Bütün filmlerinden daha güzel Ye daha sehhar ornıyan jönpremiye 

G ARY COOP 1ER'in 
MERLE OBERON ile beraber yarattığı en son \'e en mükemmel 

KO VBOY'aa AŞKI 
Fransızca sözlü filminin SARA V Sinemasında 

1( BU HAFTA 

gördüğü fevkalade rağbet hasebilc 'e görmiyenlerin görmelerini temin makmile 

BiR HAFTA DAHA GOSTERILECEKTtR 
GQzel. !c:ıkane ,ccğlenc"li iki saat geçirmek istiyenler için kaçırılmaz bir fırsattır. ll~veten: FOKS 

•~lll~llIDJill il l!ffi~~ JURNAL en son dünya ,·e harp habcrl~ri. ~---· 

Süleyman Tevfik 
baba öldü 

(Rıı.ş t.a.rafı 1 lnddc) 

lerini yapar fransızca, farsça ve 
arapçayı pek iyi bilirdi. 

Vaktile fransızcadan dilimize 
çevirdiği romanlar büyük bir 
rağbet buldui;'Undan Süleyman 
Tevfik halkça tanınmış ve çok 
sevilmişti. 

Muharrirler arasında kendisi· 
ne Süleyman Tevfik baba deni
lir ve büyük bir saygı gösterilir 
di. 

Yazı hayatı yarım asırdan 

fazla olan Süleyman Te\1'İk. 
f else.fi, ilmi, tarihi birçok eser
lerden başka bilhassa halk eser
lerini vücuda getirmekle şöh
ret kazanmış, çok hallık ve ne· 
zih bir insandı. 

Hnlkın çok alü.kadar oldu-
ğu Fransa tarihine ait 
bir çok romanların tercü-
meleri Süleyman Tevfik tarafın 
dan yapılmıııtı. 
Abdülr-ımit zamanındaki Yu

nan harbinde ''Sabah .. gazetesi 
muhabiri olarak bulunmuş ve 
bu muharebenin tarihine dair 
bir kitap da. yazmıştı. Matbuat 
hayatında. bu muhabirliği ile ta

runnuştır. l 

Yazı hayatını çok sevdiğin-
den ölümle neticelenen hastalı
ğa duçar olduğu son günlerine 
kadar Ankara caddesinden aynl 
mamış, tarih cemiyetinin tercü
mesini havale ettiği "Hayat 
küşa. tarihi,,ni f~adan dilimi
ze çevirmekle meşgul olmuştur. 
Harf inkılabından sonra yazdığı 
kırk kadar halk romanı ile dili
mizin yayımına çok faydası do

kunmuştur. 
Merhum, Türk matbuat ha

yatına "MürUvvet,, gazetesini, 
sahibi olan Ziya beyden satm 
alarak girmişti. 

Kitap tercümelerine. ''İhyay1 
ulum .. adlr eserle b3.şlain1~1r. 

llk matbu csc.ri (Eeran ~ııab 
ve manyatizm) adlı ve doktor 
Debiden bir tercümedir. Bu ka
bilden neşrettiği roman vesaire 
hemen ~yılamıyaca.k kadar ~.ok 
tur. 

Abdülhamit de\Tinde hazinei 
hassaya alınarak bir aralık Ha.
lep emlaki hümayun memurlu
ğu ile 1stanbuldan çıkarılmış

tı. 

Avn.ülhak Elkiızıminin karde· 
§iydi. Hürriyet ilanı sıralarında 
Vezir handa ••siperisaika,, adlr 
bir gazete çıkanmştır. Son za
manlarında e.n büyük korkusu 
ellerinin tut.mıyara.k yazı yaza
mıyacak hale gelmekti. Parmak· 
larmın kalem tutmak kabiliyeti. 

· ni kaybetmemesi için uzun bir 
kAğıt şeridi mütemadiyen par
makları arasında kıvırır ve bü
ker, böylece elini daimi hareket 
halinde bulundururdu. 
Şemsettin Sam.inin kitaplarına 

da büyük yardrmlan dokunmuş
tur. 

Halkın tenviri yolunda hayatı 
m vakfetmiş olan bu emektar 
muharrir birçok zamanını sıkın
tı içinde geçirmiş olma.sına rağ
men biran bile yılmamıştı. 

Ya.ıxiığı kitaplarm bedellerini 
bile kitapçılardan istemez, hcr
gün Ankara caddesine mutlaka 
uğrar, kitap ve yazı işlerinden 

uzak bir gün geçirmezdi. 
Geçen eumartesi günü nüzill 

isabetilc hasta.lanmış ve o gün
denberi evinden çıkamamıştı. 
Hayatında en sevdiği şey, E· 

bedi Şefimiz Atat.ürkün kendisi
ne hediye ettiği bir ipek men
dildi. Bu mendilin de kendisile 
beraber mezara konulmasını va
siyet etmişti. 

Cenazesi yarın sabah Topka. 
pıda Fatma Sultan mahallesin
de koltuk sokağında 6 numaralı 
evinden kaldrnlarak cenaze na
mazJ Topkapı camiinde kılın

dıktan sonra Topkapı mezarlı

ğında. toprağa tevdi edilecektir. 
Ailesine taz.iyetlerimizi bildiri-
riT.. 

Sovyetler hücuma geçti 
( B~taraf ı 1 mcide) 

!emeğe salahiyettar bir zat, Fin 
Jandjya hükümeti ile Sovyctler 
hükumeti ara.ı::ımdaki diplomasi 
münasebetlerinin inkıtaı hakkın 
da matbuat mümessillerine iza
hat vermiştir. 

Mumaileyh, Potcmkin tarafın
dan Kremline davet edilmiş o
lan Finlandiya. elçisinin Sov
yct notasını almış. ayni 7..aman. 
da evvelki Sovyet notasına Fin 
landiyanm vermiş olduğu ceva
bı tevdi etmiş olduğunu beyan , 
etmi§tir. j 

Potemkin, iki hükumet ara
sındaki diplomasi münaseootlcri 
inkıtaa uğramış olmasına bina
en Finlandiyanın notasını al
mağa salahiyeti olup olmadığı 

hakkında. bir şey söyliycmiye· 
ceğini beyan etmiştir. 

Finlandiya hariciyesi namma 
söz söyliycn zat, hudut boyunda 
Sovyctlerin asker tahşit edip 
etmemekte oldukları hakkında 

bir gıina malumatı olmadığını 
ilfıvc etmiştir. 

Sovyetler acele ediyor
lamıış 
Mask.ova, 80 ( A.A.) Havas· 

ajansından: 

lyi malfımat almakta olan ma 
hafit. Moskovanın Finlandiya 
hükumetinin ilk not.asına sürat. 
le cevap vermiş olmasına ve ay
ni ak§am hudutta birtakım ha
diseler vukuunu bildirmesine i
şaret etmektedirler. 

Bir Alman 
iktısatçısı geldi 
Almanya. ile §ark memleketleri 

nrasmdaki iktIBadi, içtimai ve Jı:ül
tilrcl münasebctlcri genişletmek 

il.zere Berlindc kurulnn muazzam 
te§kilath Orycnt Fray;~ .c11mir&P -
nin Tiirkiyn mtimcsBili Baron Von 

0

Lcrsncr refikası ve katibi ile bir
likte bugünkü ecmplon ck.c;presllc 
şehrimize gelmiştir. 

Almanyada nazırlık yapmış ve 
muhtelli iktum.di vo içtima! tC§ek -
küllerin başında bulunmuş olan bu 
diplomat cemiyet milıneMili, Sir -
keci istasyonunda bazı Almanlar 
tarafından karşılaıımış ve doğruca 
rarkotcle gitmiştir. 

Baron Von Lenmer, bir muhar -
ririmize şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

"-Türkiyeyi evvelce de ziyaret 
etmiştim. Bu memleketi ve Tiirk 
milletini ya.kından tanır \'C çok se -
verim. 

Almanya, ş~k mc.mleketlerilc 
ve bilhassa. Tilrkiye ile içtimai, ilc
tısadi ve kültürel mUnBJK"betlerini 
arttırmağa. ı;ok ehemmiyet ·veri - 1 

yor. Bu maksatla Berlinde teşkil 

edilen cemiyetin Tilrkiyc müınes -
silliğinc tayin edildiğim için son 
derı..>Ce memnunum. Burada.ki mo -
saimin iki memleket için faydalı 

olacağını umuyorum. !stanbulda 
birknç gUn kıılarnk tetkikatta bu -
lunduktan sonra Anl<araya giderek 
temaslarıma bnşlıyacağım. 

Almanlar, Türkiye ile )'eni tica
ret nnlaşılrnasmm bir nn evYel ya
pılmasını istiyorlar. 

!ki memleketin ticari işlerini ko
laylaştırmak için elimden gelen 
gayreti sarfedeceğim. 

Harbe rağmen Almanya sa.kin bir ' 
haldedir. Ve ticaret işlerinin yapıl
man)ası için hiç bir sebep yoktur." 

Doğum 
Beden Terbjyesi İstanbul bölge

si memurlarından ı:ladettin Çağal'm 
26-11-1939 pazar günü saat 13,15 
<!e bir erkek çocuğu dünyaya gel -
miştir. Nevntb ve annesine sıh -
hat!er temenni eder millet ve ml!lll 
leket için hayırlı olmasını dileriz. 

ZAYİ - Maaş için kullandı
ğım mührümü zayi ettim. Yeni
sini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Hiçbir y&e res. 
mt ''e gayri resmi borcum ve 
senedim yoktur. 

Ferik-Oy Ermeni kili.<rc 80kak 
~\'o. I de Jla.'f<ın TTidnyct l§ık 

Ayni mahafil, :-.ıosk0 

vcçhile sUratle hareket fi 
nin sebebi Cronstadt.Jtl ~ 
buzlarla kapanması ,,c ·ııl 
çin Finlandiya mescl~~ıı 
fiyc ettikten sonra. bti 'b 
kelini Ralkanlara tcvcı ıd 
1,anırc-tinde buhınrrıası .0 ,ıı 
bir ihtimal olarak ileri 
tcdirler. 

Molotofun nutkll J1 
ıl!oskoı·a, t!!J ( A,.A..) · ,;l. 

"\·leG" 
Molotof bu akşam so. 

nutukta demiştir ki: . 
"Jcll 

"- Finlandiya hU • 
Sovyeticr birliğine k~dl 
ettiği hasma.ne siyase.t 
harici emniyetini tcrnıll 'Jf 

birler almaya bızi Jllccb 

tir. ~ 
Aylardnnbcri ynpılnn lJl 

!er r.ccceler.mcoıjşUr. ·ııı 
lnrafından hudutta ,.alıl uıııe 
yapılmışt·r. Ec .... yet t.li~ 
sinkideki sirasi ve iktı raf 
sillerini geri alı:rnya ~ıı_.ıe 
,.e ordusuna her ihtlıw: . \.'\' 
hazır tuiuı nıa'lr cnıril]J 

Ültimatom verile' / 
Kopenhag, 29 (A·AJ)lif 

yetlcrin, Finlandiya)'ll dis' 
matom vererek. son bi Jal 
Jayısiyle. Finlandiya lie 
18 saat zarfında care. ç' 
dan 25 kildhıctre içerı ~ 
ni isteyeceği Tidend\~ 
ken gazetelerinin Jlel5' 

birleri tarafından hab(t' 

tcdir. 

Poliste 

TramvaY 
kamyona Ç~ 
Bu sabah Kuruçet 

tramvay bir kamyorıB ~i"'J 
Vatman Sadık Acarı11 ııı'. 
deki 257 numaralı f)f'I, 
Bebek taramvayı J{ıırı'ç 
mür depoları önündeı1ııı 
şoför Fethi Taşkırall~ 
deki 3845 numaralı fC d 
denbire önüne çıktnl~? 
kamyonun arlı:a ta~ 
çarpmıştır. Karnyoııııtl 
tramvayın önü pat .. t3 

Tramvaydan dU1/ 
Şehremininde Mel iJ ~ 

hallesinde Biçkici '°~1" 
marada oturan A.bÖ diil'. 
yaşında Sabahaddifl 
saat 20 de Topıcapı~ 
giden tramvaya atl2 
fakat yere düşerelc ~ftJ 
tikeli surette yarala Jf 
ralı çocuk Gurcba lı 
kaldınlmı§tır. dl 
Şapkayı alayım ~ 
Dün saat ı 3,45 •0e ,'1-' 

köyünden taş ge~ô~ 
şoför Bolulu :Mehrfl ~ 
sindeki lzmir - 13°~~ 
kamyonda bulunan pıJf'. ı 

monulu İsmail . oğltJ 1;ş t düşen şapkasını \teJ 
kamyonda natıarnak , ,ıt! 
kat düşerek başındat' fi' 
tc yaralanmıştır. • e ~I 

esı11 
Numune hastahaıt. dM 
mıştır. ·ı:ıe 
Mangalın üzerıt~fl't 
Samatyada Hacı 

1 
fi 

lesinde Hacı Ma11°piııı'1 

2 numarada oturarr ~~ 
yetmiş yaşlarında 1/ td' 

de bulunan rnaııg• ~ ı:J 
düşmüş, belinden ~ 
yerlerinden yanara~t'1'· 
tahan-csinc kaldırıl 



- -i2-
doey. flıerine ba§ıru iğdi 
~lece serbest dü~ün· 
~ buldu. Demek bü. 

kumandanlığı erki.nı 
ll lirndi §Üphellydi. Bu 
daıunamtma emindi. 
.~ Yapmalıydı? Partiyı 
ili kabul edip kaçmak 
? 

a en kuvvetli tereddüt 
l'Çirdf. Muadeleyi her 

tıı 2ihninde evirip çevirdi. 
~\11. hareketi kaçmaktı. 
~ lleticede verdiği karar bu 
L~e aksi oldu: "Hayır! 
~rketmiy~im.Sırnmır 

den emin olmadıkça 
~ •mırnak istemem. Sonra 
d Yatı:rn milddetince piş· 
ıı;·arırn, bana kati bir de· 

~se dlemmiyctsiz bir i· 
• hayatlarını mahvet· 
'· Onun hayatı ise zaten 

Öl Çoktan tehlikeye arze· 
~l'atı!lınü esasen göze almı,_ 
d' Stlaz? Ah eveti eğer 
~fakat Fransuaı onu 

n 5evmiyecekti. 

~~ dairesinin Ustündekı 
~ On iki •. Haym okuyor 

~11• fakat dakikalardan· 

1~arını çevirrneği unuttu· 
Utı kap:ıttı. Ayağa kalktı 
n tnasasma baktı. Onun 

0., dosyanın da daha bir 
lıt ,. ·ı . . 

,.evrı ememışti. 

ölUyoruın. dedi. 

~P verdi: 
~ın iştiham yok. HalA 

Yorgunl~n tesiri al· 

~ltlahfilinde sessizce ye. 
~ · Kahve içerlerken 
~~n. eve gidip biraz isti 
~ .«ni bir kere daha red· 
h 

11ladında bilyük lblr be
llb~_arcıı. Haymın gölgesi 

\ ~dını belli etmeksi. 
lttüddet yapmasına im· 

fıonra merkez kuman· 
~;:' &ene Alsaslmın yanın. 
~·~eh. Saat beşe kadar 
~t ır hadise olmadı. Tam 
~:t 'Yab kalktı: 
; ~enizle eve gidip bu 

eraıayı için elbise değiş· 

~~~\tap verdi : 
~ 'i. 
~lld~ınca Alsash yapaca· 
~e İtreddüt etti. Şmitin 

b~bire yanından ayrıl. 
lıı ır fevkaladelik seziyor-

~·ikablelvuku ona mü· 
\. 

1!e arifesinde olduğu. 
'Otdu. 

~ ·e gitmeği pek iste· 
~ 0~U arzusunu yenmeğe 
~ du. Çünldl bu takdir

'( laa 1'Por için Ştrobergln 
~rıtıt beş buçukta. yapıl~
<t(lld Ya gecikecektı. Vazı· 

ı,-Uğunu kati surette ö~· 
~'a ransuazın yanma giL 

tsız bir hareket bulu· 

~i 
~it Çe!re.~ geçe nef cr her-

&ıbi akşam postaı;ın
~tup ve evrakı getir
~ara şöyle bir söz 

~ nırkaç ehemmiyetsiz 
~tf ar:ısında üzeri m!ihür-

1 <iıkkatini çekti. Bu, 
l\Ot<iu kumandanhkların 

~"· erkAnı harbiyesinden 
' "' ~tı . 
lıla~ l':vrakın üzerine iliş· 
!ti 1• .resmi tezkere onuncu 
" ısr ~te .'~b~rat teşkilatına 
~I\ ~~dı ki Haym bu teş 
· <:>rentende şefi bulu. 

'< lıis 
~hıt de flllihim bir şey de· 

ıı. b· a, Som cephesinde 
hıt~kaç Fransız esirinin 
~ arın arasında bulu· 
~aş tevezeye benzer lbir 

. ısının . t ' ı . ti~ .. ıs ıcvap an ı. 
gonderildiği bildlfr 
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liyor, bunlardan yeni Fransız o· 
büsleri hakkında malQmat alın
ması muhtemel olduğu ilave edili. 
yordu: 

3~ yılını vahşiler ara~ında srçırmış bır 4tman seyyahı 

De li k anlıların 
işkenceler 

katlan d ıkla rı Gök yüzü gıriydi 
Haym bu "geveze., Fransız on· 

başısıru yalnızca odasına alıp bir 
bahane ile ha~amayı p~t istedi. 
Askerlikte gevezelik ne demekti? 
Onu bu gevezeliğine pişman etme· 
sini Hayın pek iyi bilirdi ama ne 
çare ki şimdi içinde bulunduğu 
vaziyet evvel! kendisini düşUnme
ği emrediyordu. 

Her şeyden evvel saat !beş bu· 
çukta Ştrobergin karşısın:la rapor 
\'erirken görünüşü kurtarmak, ken 
disinden şüphelenildiğinin farkı· 

na vardığını onlara hissettirme· 
mek l~ımdı. Saat beşi yirmi beş 
geçiyor. Alsaslı ayağa kalktı ve 
birden irkildi. 

Bunu nasıl olup da daha evvel 
dil~ünmemi~. Esir isticva1.>ı, vak 
tile Kompars tarafından hakiki 
hüviyetini meydana çıkartmak 
maksadile kurulan tuzağın ayni 

olabilirdi. 
Esir Fransız top;u onbaşısı ha· 

kikatte bir Alman o'.abilirdi. Hay· 
ma yalandan bir silrü mj:1iın mı· 
himat verecek, Alsaslı b:.ınları ra. 
porunda bildirmezse aleyhnidc 
çok kuvvetli bir delil elde edilmiş 
olacaktı. 

Böylece Hayın kendisinden şüp 
he edilip edilme:liği hakkında 

beklediği kaU delili elde etmiş ol· 
maktaydı. Partiyi kaybetmişti. 
Ant bir yeis ve bitkinlik onu tek· 
rar koltuğuna oturttu. 
Fransuazı hapishaneden kurtar 

mak, onunla beraber Fransaya 
kaçmak çarelerini araştırması lA· 
Zlmdı. Fakat kaçmazdan, on beş 
senedir rolünü o kadar güzel oy~ 
nadığr şahsiyet ölmezden evvel, 
bütün harp zamanını geçirdiği 
şu yazıhaneye şon bir defa göz 

gezdirel'.)ilirdi. 

Bu ya%1hanede hizmet etmi1 ve 
ne kadar çok ıstırab çekmi~ti. 
Kendisine til™nti ~ren kaba ve 
zalim adam rolünde ne kadar 
ook azap hissetmi~. Artık o, düş 
marun mağlüp olmasını çabuklaş· 
tıracak bir malC'lmatı vatanına bil· 
dirdiği zaman duyqu~ ve ken:1i· 
sine bütün ıstıraplarını unutturan 
sevinçten mahrum kalacaktr. Tek
rar ma~a başına geçerek Fransız 
topçu onbaşısına dair rapora göz 
gezdirdJ. Bu tuzak o 1cadar bece· 
riksizce kurulmu~tu, tuzak olctu~ 
o kadar belliydi ki altına Şmit im· 
ıa atabilirdi. Böyle bir tuıağı an· 
cak !beceriksiz Ş~it hntırlıyabi. 

lirdi. 

Evlenme yaşına ge!miş 5· 10 er· 
kek ancak bir kadına merbut ola· 
biliyorlar. 

Onun için burada erkeklerin 
kadına düşkilnlüğil her yerden 
daha fazla olması gayet tabii bir 
hadise teskil ediyor. Daha fecii 
var: 

Daha d~su kadınlar kendi 
kıymetlerini fevkal!de yüksek tut. 
mak için bilyük ve dallı budaklı, 
ananeli bir diktatörlük tesis et· 
mişlerl 

Erkeklik yaşına gelmiş olan bir 
ge~ burada kolay kolay kadına 
yaklaşamıyor. Bunun için erkek 
çocukların geçirdikleri işkencele
rin had ve hesabı yoktur. 

Erkek çocuklar bUhiğ yaşına 

kadar tıpkı kız çocuklar gibi ana· 
dan doğma çırçıplak bir şekilde 
yaşıyorlar. Fakat bühiğ yaşına 
geldikten sonra erkek ı;ocuğun sırf 
erkek doğmuş olması yüzünden 
çektikleri müthiştir. BülQğ yaşına 
gelen çocuklar hemen ormanın kuş 
uçmaz ken•an geç.Jl)ez bir yeri ne 
götürülür, orada senelerce hap· 
solunurlar. 

İhtiyar erkeklerin nezareti al. 
tında delikanlrlann geçirdikleri 
bu riyazet devresi 3 hatta ~ se
ne sürer! 

Bu devrede . biçare delikanlılar 
bir defa bile kadın yüzü göremez· 
ler. Hatt! annelerini dahi görme
leri haramdır. 

Yalnız avlanmakla meşgul ola. 
bilirler. Bu av eUerini kendileri 
pişirirler. Bu suretle ileride aile 
reisi olacak kadına hizmet çin 
bütün yemek işl~rini mükemmel 
surette öğrenmiş olurlar. 

Kabilenin çocuklarını gayet 
zayıf ve cılız doğdukları için bu 
riyazet devresi onları ruhen çok 
vahşi bir hale koyduğu halde 
vücutça bir besi yerine geçmekte· 
dir. Ormanın bu vahşi tarafında 
bu delikanlılar bu suretle birkaç 
sene bir nevi spor hayatı geçirmiş 
oluyor ve kuvvetlenip gcli3iy::>rlar 

Aynca muntazam surette işken 
cclere de alıştırılıyorlar. 

Mesela. ilk sene çocukların ku· 
!aklan deliniyor, ağır küpeler ta· 
kılıyor. İkinci sene erkek çocuk. 
Iann ellerinin küçilk parmaklan· 
mn uçlan kesiliyor. Bundaki hik· 
met ise gayet garip: 

Erkek delikanlmm parmağını 
kesmekle onun ilk acıya taham· 
mü! etmek gibi bir erkeklik imti. 
hanı geçirmiş olduğu tasavvur e· 

çok feciydi 
diliyor. Bu parmak kesilmek aynı 
zamanda ileride bir kajının ma 
lr olmanın bir sembolünü teşkil 
ediyor. 

Yani, müstakbel kadma ano· 
nim bir nişanlanma olarak küçük 
parmağın ucu kesilmiş oluyor! 

Camları buğulu odada, horh. 
yan sobadan başka her ıeyde 

dermansız bir sükun vardı. Kol. 
tuğa gömülü görilnen adam uyku 
yorgunluğunu dinlendiriyordu .. 
Doyulmamıt bir kıt uykuıunun 
bıralctı~r mahmurlukla, yazıhane 
U.tiinde yalnız imza bekliyen ev· 
raka bakmak bile istemiyor, 
gözlerini aobanın ağzında bir 
görünüp bir saklanarak oynaşan 

Bir delikanlının kadın yanına san aan alevlerden aymnağa il
ve hizmetine girebilmek için geçir. şeniyordu. 
di~i i~enceler bu kadarla kalmaz. Etajer üstünde bir tabla ve o· 

üçüncü sene bu onnana kabile- nun içinde yağlanmıı bir klğıtla 
nin en ihtiyar erkeği gelir ve deli· dibinde az artık kaJmıı çay bar. 
kanlıların çıplak vücutlarına er- dıfı vardı. Kapı o kadar sıska 
kekliği mühürleri Bu mühürleme ve korkak bir vuru,la tıkırdadı 
ameliyesi şu şekildedir: ki, içerdeki adam, kapmm dışın· 

Bu ihtiyar erkek uıun bir şişi da ruhen, ciımen nyıf bir insa· 
dualarla okunmu' tılsımlı bir su. nm bulunduğunu ve muhakkak 
yun içine daldırdıktan sonra de· bir !ey rica edeceğini görmeden 
likanhlann çıplak vüeutlanna ba· anladı. Sonra ıene alevleri seyre 
tmp çıkarır. f daldı. Fakat öyle bir düşüncesi 

Delikanlılar vücutlarına batı • vardı ki, onu unutulmuş bir şeyi 
l hatırlamağa icbar ediyordu. 

nlan bu şişin acısına tahammü 
etmek mecburiyetindedirler. Ses Sanki ~ayet mühim bir igi u. 

fi nutmuıtu. Hatırlayamıyordu. 
çıkarmadan şişi yemek milkelle • Hatırlamak istediii ıeyi yakalar 
yetinde.dirlert . ihtiyar sonra ~1,ıe-
rin kanlar akan yerine ıene tıl· cibi oluyor, sonra da kaçınyor -

Sımlı bir madde sürerek akan kan du. 
Sonra: 

lan durdurur. Onun için bu kabi· 
1 nd t. - Gir 1 dedi .. 

le erkeklerinin vücut an 3 mu Kapıaçıldı ve kapandı. Böyle 
laka §İ§ yaralan, §İŞ yerleri görün olmakla beraber ba1ıru çevirip 

mek llzımdır. bakmadı bile. Gözlerini takılı ot• 

Maamafih bu şi, batırıldığı za· 
man delikanlıların bayıldık\an 
çok vakidir. Biçare delikanlılar 
kendilerine yapılan bu eziyetlerin 
k!milen kadına yakla,abilmeleri, 
kadının kendilerine helal olabilme 
si için yapıldıldannı !bilirler. Ve 
galiba da bundan dolayı derin bir 
tevekkülle tahammül gösterirler. 

Oyle ya, kadının hükmettiği bir 
kabilede kadın kendini en Adi bir 
şey yeri ne koyacak delil a. Elbet· 
teki en mukaddes ~ olmak isti· 
yecektirt 

Köpekten farklı olmıyan pis 
bir erkek mahlfıkun mukaddes o. 
lan kadına yaklaşabilmesi ıçın 

elbette büyük m~akkatler, bUy!lk 
zahmetler çekmesi IAıımdtr! 

Daha lbu kadınlar kabilesine 
ilk misafir oldu~uz akşam ga· 
rip bir kıskançlık vakasına ,ahit 
olduk. 

Bizi misafir eden kız kardeşle· 
rin ikisi de biribirine o kac\ar 
benziyorlardı ki bunları biribirin· 
den ayırt edebilmek için hayli za. 
man alışmış olmak 18.zımgelirdi. 

(De\"UDI var) 

duğu yerden kurtanp, circni yan· 
ıözle olsun aüzmedi. Zahiren ol. 
duğu kadar fikren de gelene kar· 
JI allkasu:dı. 

- Mlidilr bey .Ailem bu gece 
de fenalıklar geçirdi. Çok fena 
erendim. Bana müsaade edin. O· 
nu İltanbula götUreyim... 

Uzun boylu, yanaldan çök. 
muı. patlak gözlerini bilakis çir
kinlcıtiren uzun kirpikli, aslın· 

~ intlıamaıs aaçlan dağnıla 

ima kollarından damarlı ve kc. 
mikli bilekleri görünen havı dö· 
külmÜf paltolu adamın ağmıdan 
bu kelimeler, bezgin bir akıfla 
dökülünce, sobaya bakan adam, 
yalnıı ıöı bebeklerini hareket et· 
tirerek bakışlarını ona doğru 

çekti ve cevap verdi: 
- Seni dütünerek izin vermi. 

yorum. Namzetlikten kurtulup 
memur olalı daha dün bir, bugün 
iki. 

Kısa bir aradan eonn ve tekrar 
sobaya bakarak şunları söyledi: 

- bin iyi netice vermez. Hay· 
eli doktor Sami beye git, benden 
de acllm aöyle aUmmettedarik bir 
tevai yapıp savsın gitsin. tatan· 
butda can vermiyorlar ya?. 

. ... . .. " . "" . . . -
ŞE ERLi M·, S ADEM . ? 

Yemekten sonra kahve, şUp
hesiz iyi blr içkidir. Hazmı kolay
laştırdığmda herkes ittifak eder. 

Fa.kat daha bilyilk faydası, 

sabahleyin aç karna. içildiği vakıt 
g6rUIUr: Bir kere - bunu belki 
garip görürsünüz ama - kah,·e 
insanı biraz besler, bunun da 
delili terkibinde yüzde 12 nisbe
tlnde azotlu maddelerle 12 nis -
betinde yağlı maddeler, yüzde 1 
nisbet.inde geker bulunmasıdır, 

demek ki kahvenin dörtte biri 
in.sana kalori verecek maddelerdir. 

Ancak, aabahleyln kahveden beklediğimiz fayda daha bU
yüktUr. Kahve geceleyln uykuda uyuşmuş olan sinirleri tenblh 
eder, uyku ihtiyacını geçirir, vUcuddald uyu!Jukluğu giderir, fikri 
yeniden çahşmağo. hazırlar. 

Kahvenin fikir üzerine iyi tesirinden dolayı ona "fikir içki
si" demi5lerdir, Ve fikirle çal}fan adamlann hemen hepel kahve
ye bilyük rağbet göstermIDlerdlr. Bir bUyUk hekim, Bartez: 

- Kahve inl!ana hayvanlık cihetlerini unutturur! 

Demi§. BUyUk Nııpolyon da en ıon haata.hğmda hekimine, 
her defa kahve içtiğinde yeniden dlrlldt~ iddia edernıl§. 

Kahvenin ıtnirler ve kalp ne damarlar nıerine iyi tesirinden 

Yazan. , Dr. G. A . 
ba§ka idran artırmak, sarhoşluğu geçlnnek, morfin gibi uyu§tu
rur.ıı ııc~ lere panzehir olmak hassaları vardır, 

Şu kadar ki, onun iyilikleri ifrata gitmemek §artiledir. Kah
vo içme.n:te ilrata gidi.lirle yüreğe çarpıntı verir, uykusuzluk ge
tirir, göğü~ üzerine mkmtı ve ağrı verir. Anjin unnedilen göğüs 
sıkıntılarının bir kısmı fazla kahve lçmektenclir. 

Bu haı.ııa.ıannc.an ıfolayı kab\'t ıaten pek alnirli olanlara, 
böbrttklcri bozuk bulunanlarıı, kanlannda Ure nfsbcti artm~ o
lanlara, esasen uyuyam•~·antara, damarlarındaki tansiyon artmış 
buluıu.ıılbra dokunur. 

Onlara da kalıved(ll büsbütün mahrum kalmamak için bir 
çar) vardır: İyi bir k:ılıve piıirterek - içmemek oartile - kokusu
nu koklamaktır. 

Kahvenin kokwıu dür.yada en gUzel kokulardan biridir. O 
dt?rt('e•le kl Avrupada kahveyi • tabil billnıiniz, biz Türklerin va
sıtamızla - yeni tanıdıkları vakıt zevk aahibl adamlar gtizel bir 
tabl<ı görllnoe: 

- Kahvo kokusu kadar güzel! 
Derlcrınlf ... tn~ı tiryaki eden de kahvenln içllm~inden 

ziyade o güzel kokusudur. O güzel koku dtı sinirleri tc"' "'lh et
mekle beraber, çok tçlld~ vakıt ~örülen zararlan veremez ... 

Kahveyi şekerli m1 içmeli, ııade ml? 

Bu cihet milnakaşaya değil, dil§ilnmefe bile değmez san1l"'!'l'l . 

ÇUnkU kahveyi gerçekten zevkle içenlerin hepsi onu §ekerslz, !!la. 
de olarak içerler, şeker kahvcnln yalnız kendisine nıa.hcıus güz:el 
kokuyu değiştirdiği için onun verecefi sevke de halel getirir. 

_..._,_,...,.._..,. ... Wlll ....... ~ ... ----~~--.. \~_,_,..,.._..,_."""' __ "'_.""'.,_,_ 

--

Kapı yanın-da elleri kilitli du. 
ran adamın incelmiş boynunda· 
ki ceviz kadar büyük çıkıntı aşa· 
ğı yukarı hareket etti: 

- Vallahi beyim, beni her§ey· 
den fazla harap eden vicdan aza· 
hıdır. Hasta "ben ölüyorum, be. 
ni kurtaı mak istemiyor, çalış· 
mıyorsun,, diye sayıklıyor zaten 
ıson zamanlarda onda fena §eyler 
seziyorum. Şiıphem kuvvctleni • 
yor. 

Sustu. Önüne bakan donuk 
gözlerinin dökülmüş yapraklarla 
örtüJU bir mezar gördUğU, içinde 
ani bir çöküntü ve yıkılma olma. 
sına rağmen zorla aakinleşmeğe 
dahştığı yilzürn:lekl bulanık Ha· 
deden okunuyordu. 

- Çok korkuyorum ki diye 
devam etti. Çok korkuyorum ki 
kurtulmıyacak, bir yaprak dö· 
kümünc daha sağ kalmıyacak, 
fakat ben son vazifemi yapayım 
içimde bir ukte kalmasın.. Ken. 
dim ve iki çocuğum hesabına yal· 
varıyorum, müdür bey beni affe· 
din ve izin verin, 

Sık ıık nefes aldığı anlaşılıyor .. 
du .. 

- Peki efendim, bir hafta bek
le, bu ayın hcss.pları postaya ve· 
rilsin, gidersin .. 

Bir mabuda yalvarır , ondan 
bir §ey diler gibi bütün gövdesile 
beraber kollan koltuğa doğru 

uzandı .. 
- Aman, çok rica ederim bey. 

efendi, o vakte kadar ne hasta, ne 
biz dayanırız .. 

Müdür evvela, onun, eskiden 
boyasızlık çektiği anlaıılan çat· 
lak, pek eski bir modaya uygun, 
toparlak burunlan biraz kalkık, 
koca koca ayakkabılarına, sonra 
meydanda kalmış ayak bilekleri
ne, nihayet pek kısa ve dar pa.n.. 
talonun ütüsü bozulmuı diz:Jeri· 
ne kadar çıkarak aüıdü, 'VC ~ 

muzlarını toplayıp başını yana 
eğdi. Ellerini öne doğru uzata • 
rak ,'çaresiz,, demek istedi. Bun· 
dan sonra gözle konu§tular ve 
kapı mazfüm blr çekilişle kapan· 
dr. 

* * * 
Geceki tipiden ıonra sema yıL 

dızlarunıı. geni§ ve kısa boylu 
şoför, istasyona yakın otel kah· 
vesinde yarı uyuklayan yolculara 
hazırlanmalarını se11tendi. Tren • 
den indikleri epey olduğu halde 
Mil kulakları makas değiştiren 

tren gürültüleri duyan yolcula.. 
rı kamyona doldurup, yalnız 

kendisinin kapayabildiği kapıyı 

hızla ?rptıktan sonra bir kaç de· 
fa ken-dlslne doğru çekerek yok· 
lamıştı. 

En yeni arabalarda bile tek. 
rar ettiği buhareketten gonra 
yerine geçerek ayağiyle gaza ba· 
sıp sa ğcliyle fenerleri açarken, 
' 1 uğur ola ycx:ular,, diye bağır

mış ve böylece hareket etmişler· 
di. 

Şimdi kamyonun tekerlekleri, 
alaca karanlık içinde maviye ka· 
çan beyaz yumuşaklığa g8müte 
gö:nille ilerliyor ve yolcular dil· 
lerinl damaklanna ,ellerini bilek· 
terine bağlamış oturuyorlardı. 

Kucak kucağa denecek kadar 
biribirlerine sokularak oturduk • 
lan halde hiç biri konuşmuyor, 

hiçbir kelime bu soğukta ağız· 

lardan dışarı çıkmağa cesaret e· 
demiyordu . 

O, camı kırılmış pencerelerden 
birinb önUnde oturuyordu. için 
de gUneşin bir Umit lezzetine 
benziyen özleyişi ile yanlardan 
akıp geçen manzaraya d:ılmış ba· 
kıyordu. 

Kamyom.ın hoş salhntısı ve 
gıcı rtısı onu uykuya süril.klUyor, 
fakı:t kütilkleşen ayaklarının sı· 

zısmdan ziyade içindeki kırıklık· 
hı uyanık kalıyordu. Biltün ova· 
da, ağaslarda, kar al~ • •a eıili· 

"lütfen sayfayı çeviriniz,, 
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Sıhhat ve güzellik 

Ziraat Bankası 

1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 T ürk Lirası 
Şulıc ve ajans adedi: 2G5 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı \'<? ihbarsız tasarruf 
ncsaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defn 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfına göre ikramiyeler 
dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 ,, 

4 
" 

250 
" 

1,000 ,, 
40 

" 
100 

" 
4,000 

" 100 
" 

50 
" 

5,000 
" 120 

" 
40 

" 
4,800 " 160 

" 
20 

" 
3,200 

" 
J>J 1\ l\A1': Hesaplarındaki paralar lıl r sene içinde 50 

.ıradan aşağı dUşmiycnlcrc ikramiye-çıktığı takdirde % 20 
fnzlasile verilecektir. 

J\ıır·nıal' senede 4 <lcfıı., t Eyl iı l , 1 nırlncikfinun. 
ı Mnrt \'C t llnzirnn tnrihlcrinılc çckflcn~kt i r. 

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

:yor, kımıldayamıyor gibi zordan 
bir hareketsizlik vardı. Ufuklara 
kadar serilen bu beyaz sahranın 
üstünde tektük ağaçlar sivriliyor, 
o, tuhaf bir hisle onlan kimsesiz 
kalmışlara, yalnızlara benzeterek 
acrmsıyordu. 

Birden gurbetin kekremsi a· 
cısı içinde burkula burkula de· 
rinlerc indi. Mötör hırıltısı artın· 
ca ve sırtı arkalığa tamamen 
düşünce bir yokuşa tırmandıkla· 
rını anladı. Yamaçlarında, çam· 
lar anfiteatr sıralanmış bir vadi· 
den geçiyorlardı. Nefti çamlarda, 
başı göğsüne, kolları yana düş· 
müş teessürlü bir adam hali var
dı. 

dından kosarak yastığa düşen 

yaşlara büyümü şgözlerle ha· 
kan erkek ... 

Sarı çehrede birdenbire parlı • 
yan bir gülümseme. Hırıltılaşan 

mırıltılar ve iki kız çocuğu ismi.. 
Reha.. Reha.. bir noktada sabit 
kalmış gözler .. Hep gülümsiycn 
küçülmüş yüz ... 

Doğrularak, bütün bunları 

dehşetle takip eden ve altında bir 
insan yattığı Iarkedilmeyen yor 
ganın üzerinde, kayıp ifade eden 
bir kelimeyi bağırarak kapanan 
karabahtlı insan ... 

~lııhamıncn hcılclleri ile miktar Ye Y:ısıfl:ırı aşa(:ıdn yazılı ikı grup 
malzeme her grup ıı:rrı ayrı olmak üzere hiuılarınd:ı yazılı ı;üıı \'C sa
:ıllcrde llııyıfarp:ı~:ıdu ı,::ır binası dahilindeki koınis~· on tarafından ka· 

, palı z:ırr usıılile s:ıtın alınacaktır. 

nu i~e sirıııek hliyrnlcrin her grup ıçııı hiıal:ırııııla yazılı lllll\'3k 
kııt l<'ıniıırıl, k:ııııınıııı tayin cttiih vcsiknl:ırla tekliflerini ıııııhlc\'İ 

z:ırrı:ırıııı :ıyııi ııiiıı eksiltme sıı:ıllt:rinden birer .sual cı vdinc kadar 
kuıııis)on rei liğinc vermeleri lazımdır. 

Bu işe ııil 5ıırtırnııırlcr komio;~ond:ın p:ır:ı~ı1 olıırak cl:ığılılnınklnılır . 

- rıooou kilo petrol muh:ıınıııeıı hrılcli 7375 lirn, lllll\nkk:ıl lrmi 
nalı 55:1 lira 13 kurıı5 olııp kapalı zarfla rk:-illıııesi 8.12.!1:19 
cumn ı;iiııü s:ı:ıt ( 15) on lıe)IC ya1>1lacaktır. 

2 - 50000 kilo hcnziıı ınııhnınıııen heılcli IOIOO lira. mu,·:ıkkııl le· 
minatı 780 lir:ı olup kııp:ılı rnrfla cko;illıncsi 8.12.!l3!l cuma gfı· 

nii ı;:ıaı (15.30) on he~ hu-;ukta yapılacaktır. (!IGUI) 

l
a Oksüre n ı ere Katran Hakkı Ekremı 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır • 

ıra vaı~rc D a r ve 
sft nema oaır 

ŞEJIIH Tl\'ATROSl; 

•
1 ~-~ 1111 akşam :!0.30 ıhı 
r,' ~ \ l'cpclııışı l>rıını Kısmı: 

~ıııl ŞEYT.\:\ 
1 ıııl --o--

l{~rıı .. ıli: K \X 1\ \HDEŞLERI 

~-
11.\1.K OPEHETI 
Bu Akş:ıın E ... ki 
Çnglı)aıııla s:ınt 

21 de (;ünü! Ucıa,ı 
~imik: 

Karlo K•ıııu~·elli 
ı--

(la~il Tiizn E. S:ı 

di Tek Tiy:ılrusıı 

lle5iktıış c:iircl si· 
ııcıııosı knlurife· 
riııin ikmali ııelİ-

cc-sinc değin he-
\cliıniz tcnı-;il vereıniyeccğiııi 

özürle beyan eder. 

--o--
ALEMDAR sı namasında 
\LLAHIN CENNET/ 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Metodiylc 

'IC mutedil ücretle ders almak is 
teyenlcrin "Almar.ca öğretmem. 

ismine mektupla gazetemize mi: 
racaatı. 

1 
Or. iRFAN KAYRA f 

RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd Kıraatha

nesi karşısında eski Klo:l Fa· ı 

1 
rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 

sonra 3 ten 7 ye kadar. 

30 - 11 - 939 Perşembe 

Proı.ır:ıııı. ıs.o::.: .\kııılcl.ct s:ı,ıt a)a· 
rı, ı'.jans 'c ıııctcorulujı lı,ı!Jcrlcrı. 

18.:!5: Miızık ı llıııl) u caı urkcstr:ı· 

,ı). 19.00: Koııu~ııı:ı: (Zırııaı santi) 
19.t::ı: Türk .\luzilli: <;oıaıılıır: \ ' c. 

cİlll'. C:eHM Çuğla, Hcfik Fcrs:ın, 

l\t•ııı:ıl ~ıy:ızı Sı•yhıın. 1 - Ul-iu· 

)an: .\lml:ıfu <;:ığlıır. 1 - :\ılı:nenl 

l)C)l'C\'İ. 2 - "':ıktlll - :\İIW\'Clll 

şarkı: (:\c y:ınoıı kullıiıııc lıaktı). 

:ı - Sel. l'ıııar - :\ilı:ı\'ent )arkı; 

ıllııhı )a~ı)uı ı. 4 - Arıf Un -
:\ıh:ncııl ~:ırkı: (Sö)le nedir h:ıısı 

zarın). :ı - F:ıiz Kuıı:ıııcı - ~ihu· 

reni -:;arkı: ( Ccl giw~lıın Çııııılıcıı
yıı). li - l~viç ·ı iirkii: (ElvcıJ.ı ıJust 

deli göııul). 2 - Ok11)un: Sari)c 

fokay. 1 - Udi Mehmet - lluu.:ıııı 

)arkı: (,\çıııam a~·aıııanı l. 2 - lli

ıııen !}en - lluzzuııı şıırkı: (Suküıı 

du geçer). 3 - !'iııı.leıtiıı Kaynak -
llüız:ını ıurk[ı: c<;ıkur ~iicelcrı.lcn 

(llaılirc ıııii5lcrck). 1 - 11.ıııır ll:ıy· 
rı - Jlüzzaın ş.ırk ı: ( Ollirseın ) a· 
1.ıktır). :ı - Okuy;ı ıı: Jlııdife Erla ıı. 

1 - Lcrııi - l\nrc ı ğıır şa ı·kı: t ll ii~. 
ııüııc etv.ırı ıwzik :ı•m scııııı). 2 -
Sndcttin Koyııok - llıı~ all ı,a1·lu ı 

( Oıııriiıniin ııc~csiz geçi i lı:ılıurı). 
:i - Tiirkiilcr: ) ıılı:ıııdaıı gl•ldiııı 
y:l\·aııdaıı: \'ine ~ol ,·cı·ıııedı At:cın 

d:ığl:ırı; )'ine ue kuyn:ıyıı> coştu 

(.\lust:ıfa, Safiye, Hadircı. 21.1:;; 
l\oıım}ınıı: ( Uoktoruıı sa:ııi). 20.30: 
Türk .\lüzıği: (Fasıl he)cli). :?1.l~ı: 

.\Jüzik <Küçiik urekı;tra - Şef: :\e· 
cip Aşkııı). l - Joh. Sır:ıuss: Sür. 
:ıllcşme ( \':ıls). 2 - \ 'illi J.ııulens· 

clılager: Priıııa,·cra (.\rjnııliıı scrc
naılı ). 3 - Frcılerikscn: !inik mey· 

ıl::ıııı halesi). 4 - Cari Hobreht: 

Tezat (l'otııuri). 5 - Br:ıhnı'S: )olu· 

car Dansı, No. 5-G, G - Arman· ı 

Sağlam ve güzel 

DiŞLERLE 
Sağlam ve güzel 

dişler de 

RAOYOliN 
Di~İ;ri~i~~r.çok dikkat edi~i! 

Bazan en ü ... t ad dol>torla l'IO "rı ';J 
beb ,·c men..;cini bulnnı ıı.dı1' .J -"' • fltT'ı; .. 
ha.,tahğm di'j iltihnbındıın" ,ıı]I: 
eliği pek çok tec rübeleri 

mı~tır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

KullanaraK oişlerinizi 
'"" .... ~ ... - .. ~"llf!f. • .... 1 • ~ 

Bay .\lclııııct ~iikriiııiiıı lıl:!8:i lıc~:ıp :\o. sile !i,ınılıbll111ı;~~ 
( IHU) tınıya k.ıı·şı hirıııd ılcreccdc i putck edip nıdcs111dc "0111 ıı 1 

ıııedigiııılen h:ıkkıııd:ı y.ııııl.ın takıp iizcriııc :ı:!O:! ~u. lı ı .. 10111 
• 

ııı:ıdılcsıııııı •ııatufu 40 ıncı ııı:ıılrlesııı c göre s:ııı!ıııası ic:ıht•dcll 
da !ial:ıcak ıııııh:ıllcsiniıı ark:ı '>Okagınıla c-;kı t:ı lCllİ 23 ıııtıll ı11 • 
lıir c\'ln ı:ııııaını lıir lııı~·ıık ııy ııııidclctlc açık :ırıtırıııa~:ı ı.oıı J; • 

1•'5 taını sicıl k:ıydııı:ı göre, y:ıpılıııokt:ıılır. Arıtırıııayıı ~ırıı~cı 1 
Hı:i) lira pey nk~·c i vcrecekıır. ).!illi lı:ınk:ıl:ırımızın 1.>ırırı ,.ı 
ıncl.:lubu cl:ı kabul olunur. Birikmiş hiiliin ,·crıtiler bclcdilC ~ıt r 4 

':ıkı! icarc-;i ve ta\'İI. bedeli ve tell.iliye nısuııııı borçlu~:ı ~·, 
ııın ~:ırtıınıııt•si 1·1:!- !l:ıo l:ırıhiııdcıı itilıarcıı tetkik ctıııck j.;tı)ıl ~' 
dık lıııkıık işleri servisinde açık h11lıınd11rıılacaktır. 'f,ıpll sı( A 
sair Jiizıııııhı iznh:ıt ıhı ş:ırlıı:ıınede ve takip ılosy:ısınıl:ı v:ırıl•~~' 
y:ı girmiş olnıılnl", huııl:ırı tetkik ederek satılığa çıkurıl.ıı~ ~;ıır 

• h:ıkl-iııı<l:ı her şeyi üğrcıııııiş :ııl \'c ilıh:ır olıııııır. Biriııcı 111~ 11 . 

!l10 tarihine ıııiis:ıılir rı:ı1.arlı•si giiııii C.ığ:ıluğluııd:ı J;fıin ~· ıc> 
s:.t:ıt 10 ılıın 12 ye lfoıl,ır y:ıpılac;ıktır. ihale yupıl:ılıilıııc,i ırıı~cU 
ll·ı·ck ln•dcliıt lcrcih:ııı :ılıııın:ı.sı h·:ıbcılcn gayriıııcııkul '~~~c s 
suııılık al:ıruğıııı ıaınaıııcıı sıct:ııılş olnı:ısı ş:ırllır. Aksi t:ı~dı JiC • 1 
r:fııııı t:ı:ılılıihlii lı:ıki 1'alııı:ık ş:ırıile 30-1-!lto tol'ihiııc ınıı'·11 0rt 
ayni ııı:tlı:ıldc ve nyııi s:ıotıe son artıırnıa51 yapılacaktır. ııı;:ırı 1 
ı.::ıyrinıeııkııl en çok nrllıranın üstüııılc lıır:ıJ.:ılııcaktır. Il•1\,1ıı ~ 
l'itlcrile snlıit ulııın·:ııı nl:"ıl.::ııl:ırlnr ve irtifak hakkı saJıipJcrı Jı 
l:ırıııı ,.e hıısıısile faiz \'C nı:ıs:ırlrc dair iddialarını ilan tıır~iJ' 
lıarcn yirmi gün içinde c\·r.akı ınüsbilclerile beraber d:ıirCıı:ıf' 
nıcleri liııınıdır. Bu sıırctle haklarını hildirnıcıniş olant:ırlıı h r; 
~il'illcrilc ı;ahit olınıyanlnr satış bedelinin pnylaşnıasıııdn 11 

11 
hır. T> :ılı:ı fazl:ı nıaliıınnt almak istiyeıılcriıı 38-1 lSS ıto~rıı ill1 
sandığımız hııkıık işleri servisine ıniira;aat etnıeleri•lüzurıııt 

• • • ~ı 

EnıniyN s:ıııı!ığı,; ı;andıklan :ılın:ın gayriınenkıılii i~ıolC~ıııd\ 
istiyenlere muhnmıniııleriınizin koymuş olduğu kıyıncl• 11 ~crıt'c 
lec:ı\'İİZ elnıenıek üzere ihale lırıllinin yarısına k:ıdar bor'; 
tile kol:ı:rl ık göslcrıntkledir.(!l88 l ) 

Onlarda sezdiği bu gizli yas 
ve hüzün zihninde tedailer yaptı. 

Ağlıyordu. Bunu farkedin-ce 
yüzünü cama doğru çevirdi. Göz· 
leri açık olduğu halde görmüyor. 
lar, hissetmiyorlardı. 

TDrklye Cumhuriyf't Mf'rkf'z Bankası 25 I 11 / 1939 
Kat'i teşhisi, sözleri yüzünden 

ümit edilmiyecek kadar korkunç 
bir doktordan öğrenmiş dönerken 
hastalarının bile yüzü beyaz bir 
hastahanenin, yapışkan çam ko· 
kulu yollarında ağladığını hatır

ladı Ve son yirmi gün içindeki 
yaşayışının parça parça fotograf· 
lar halinde seyre daldı. 

"üçüncü devre ..... ,. 
"Yüzde doksan gider ... ,, 
'Yatak yok ... ,. 
"Yalvan§lar .... ,. 
"Sizin gibi yüzlerce kişi var.,, 
Bütün bir hayatın yangını olan 

o dakikalar... çamlar arasından 

geçen ölüme bel kaptırmışların 

yolunda, omuzları düşük. alnında 
soğuk ter, yüzünde çizgi olmuş 
kedere bitkin yürüyen adam .... 

Gündüzün saat üçünde ışığa 

ihtiyaç gösteren otelin karanlık 

odasına girenin kim olduğunu 
görmeden ''nasıl ölecekmişim 

değil mi?,. diye soran hasta .. 
Son gece; uykuda duyduğu 

öksürüklerle sandalyeden fırla· 

yışı, ve bir saat devam eden ihti· 
Uic içindeki çırpmış ..• 

Ortadaki masayı karyolanın 

yamna çekerek üzerine oturan, 
iri kemikli çenelerini avuçlayıp, 
dir.seklerini dizlerine dayayan, 
artık tanınmıyacak şekle giren, 
kaclmın derinden bakmağa baŞ
l:ıyan gözlerinden ve biribiri ar 

Yolcular biribirlerine yaslana· 
rak hep bir yana meylettiler. O 
vakit bir virajın dönüldüğünü 

anladı. Derindeki ovada bir kil· 
me titrek ışık görünce derhal 
müdürü ve daireyi hatırlayarak 

ürperdi. İçinde ayaklar.an bu bü. 
yük korku, az evvelki en ince ız· 
tırapları üzerinde bağdaş kur
du. 

( Sonu yann) 

Eyüp Jcra memurluğundan: 
Bir borç için mahcuz olup sa. 

tılması mukarrer bir adet ayaklı 
Singer makinesi tellaliye ''e ihale 
pulu rüsumları müşteriye ait ol· 
mak üzere 20·12·939 çarşamba 

günü saat 9 dan 12 ye kadar Ber
oğlu I Iamalba11 Eczacı · sokak 
Kaptan ap. önünde açık arttırma 
ile cutılacağın::lan taliplerin vak· 
ti mczkurda orada hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları ilfı.n 

olunur. 

ZAYİ - l tanbul İthalat güm. 
rüğündcn aldığımız 18.7.938 tarih 
\C 503442 ~ayılı 237,08 liralık 
gümrük makbuzu zayi olmuştur. 

Yeni ini alaca~rımızdan c.,kisinin 
hükmu yoktur. 

Polat Lld. Şirketi 

AK T t F 
Kasa: 

Altın: Safi K1o~am 15 500 302 
Banknot • , . • • • 
Ufaklık . . . • 

Dahıldeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilo~am ~i8 111 
T ürk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 10010'!49 

Altına tahvili k abi1 ser best 
dövizler . . • 
Diğer dövizler ve bcrçlu 
Kliring bakiyeleri • • • 

Hazine tahvineri : 
Deruhte edilen ~vrakı 'lak. 
dive karşılığı 

Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • 

Senrdrıt r-iizdanı : 
Tir:ıri senetler . • • 

FJshnm ı·e trıh1ıi1llt ciizdrrm : 
1 Deruhte edilen evrakı nak. 

A ı divenin karsıhğ] esham ve 
\ tahvilat itibari kıvmetıe 

l Ser best esham ve tahvilat : 
A 1·nw1lnr : 

Ha?.ineve kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine • • 
Tnhvilnt üzerine , , • 

Hissedarlar 
Muhtelif • 

• • 111 • • 

• • • .. • 4 

21.802.414.36 
20. 766.585.50 

1.606.631.91 

953.816.81 
?1!\ 9~~ . .d~ 

l 

14.080.216.46 

50.120.11 

4.463.479.40 

158.748.563.-

17.307 .666.-

207.086.350.79 

48 .054.094.97 
7.566.547.68 

7.033.000.-
12.759.52 

7.837.371.48 

Yekun 

- =------
Lira 

1 

44.175.631.77
1 

1.169.755.24 

1 

18.593.815.97 
1 

1 

1 

1 

141.440.897.-

207.086.350. 79 

55.620.642.6 5 

14.883.131. 
4.500.000. 

16.805.837.5 6 

504.276.061.9 8 

PAS t F 
Sermaye • , • , • 

ihtiyat akçesi : 
Adi ve fevkalade , • , • 
Hususi • • • • • 

Tedavüldeki Ba-n1..·notlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdive 
Kanunun 6 . 8 maddelerin te·v. 
fikan Hazine tarafından vaki 
t ediyat • • 
Deruhte edilen evra k1 oa k. 
diye bakivesi . . • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. vazed. • • 

T iirk Lira,,, Mevduatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di~er dövizler ve alacaklı Kli . 
rinı? b:ıkiyeleri • , , , • 
Muhtelif • , ı , • , • 

• .4.217.134.25 
6.000.000.-

158. 748.563.-

17.307.666.-

141.440.897.-

17.000.000.-

138.000.000.-

2.654.38 

41.462.824.11 

Yekün 

ı emmuz 1938 tar ihinden itibaren : l skrmto h addi % 4 Altın ilzer ine % 3 


