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Olü ve yaralılar maalesef fazla ... 

İzmir, 22 (Hususi ) - Bu gece saat iki buçuk 
sularında çok şiddetli bir zelzele İzmir ve havali. 
sinde mühim zararlar yapmıştır. 

Vilayet merkezinde birkaç ev yıkılmış, evi 
Yıkılan bir polis memuru ayağından yaralanmış-

tır. Bazı evlerin duvarları çatlamıştır. kamı ve zevcesi ölenler arasındadır. 
Zelzele Foça kazasında şiddetli olmuş, sar- İzmirden vali ile emniyet ve sıhhat müdürleri 

sıntı on defa duyulmuştur. Keçili kazasında ev- Kızılay heyeti zelzele mıntakasına git111~lerdir. 
lerin üçte ikisi yıkılmıştır. Bu kazada ölüler ve A~kaz altında kalanların çıkarılmasına çalışılı-
yaralılar çoktur. Kaza komiseri ile kaza kayma- yor. 

Bu sabah Ankaradan gelen Hariciye Vekilimizin mühim beyanatı 

Sovyet Rusya 
r11uz kuvv.et 

ile dostluQu
b u l 111 u ş tur 

Haricilje Veki- ~~ i l Alman ve Sovye.t 
askeri heyetleri !imiz diyor ki: 

Son zamanların beynelmilel karışık hadise
leri Sovyetlerle aramızdaki emniyet ve men
faat birliği vaziyetini sarsmak şöyle dursun 
bilakis takviye etmi1?tir. 

Şükrü Saraçoğlu 
bugün Kadeş vapurile 

hareket ediyor 
Sovyet sefiri de muharririmize beyanatta 
bulunarak iki memleket arasında ihtilaflı 

hiçbir mesele olmad:. ~ını söyledi 

Balkanlarda vaziyet günden qüne 
sulh lehinde inkişaf etmektedir 

J .. 
1 

Lehistanın 
taksi7li 

üzerinde muvakkat 
llaririye Yel<llimll lfayclnrpas:ı l -;fasyonımıla clo,,.f SoYyct Ru<;- b ,· r an 1 aşma yaptı I ar 

yanın Ankara c lçbinclcn n) rılırkcn .•• 

. Kati hududun tesbitine müteallik müzakereler sonraya bırakıldı 

Lehistanda muvakkat 
Sovyet id 'ireleri kuruldu 

Sovyet kıtaları dün akşam Pinski işgal etti 
lEcne lQ>ô melfiılQ>aDarolfil<dlaın <g1eleını lhıabeırDere g©re 

. Sovyet ilerleyişi Alman· 
1 

Hariciye Yeklll gnz~f<'rilNc hrynnntfa bulunurkrn •.• 

, ları kuşkulandırmış 
_____ ____ 1'0z_ısı_4 i_ıncı_ıae Rus kıtalarının evvelce tesbit edilen hatlan aştığı ve petrol kuyula 

Bir suikast daha meselesinde Almanyanın ümidini boşa çıkardığı söyleniyor 

Lehistanda~i beyaz .. ~~~.ya~!ıarın şetı l\:Jj ~ (L ~ h ~ lÜJ V1~1r Ü 0 Ü V1 ~~ 
Vılno da olduruldu 'ıP 

Roma, 22 (Radyo) - Rigadan bildirildiğine J V/ ~ n::::ı~ l'R\ \'\ 0 ~y ~ 
gö~~' ~.e~ist~:"d.~ki beyaz Rusyalıların şefi Vilno (9J U Q VU (9J (9J 
da oldurulmuştur. 

~Ü lr <dl Ü (Yawı Und 



Avrupayı Amerika kurtarabilir! 
Yazan: M. OALKILIÇ 

KAllBAJIAN ,.e betbaht Polonyanm semala.nna boşanan 

obüs ,.e bombalar büttlo lnsanhğm başına yağun~tır. Şim

di A\'rup&J'I kızgm, cebennemll n amansız bir harb bekliyor. 
Ortalıkta. adeti, mUthl olacak olan bu harbin boğucu ha\"a.SJ 

.ar. 
Şüphe yok, bUttlo mllletler Polonya kahranıanlanndan daha 

.,.p olmayı asla kendilerine ycdiremlyeceklerdir. Xetcldm mu. 
llartb milletlerin tefleri blrlbirlerinl gayri insani olacak olan yeni 
sllihlar ,.e sonuna kadar harble tehdit etmektedirler. Dlsler gı. 

Avrupa bir ccheDDem gibi kaynıyacaktır. Kim üphe edebilir 
ki ınUyODlarca cesetler UstUnden harb arabalan geçmiyecek ,.e 
medeniyet yangınlar ,.e lnflli.klar içinde boğulmıyaeaktır. 

Ne müthlttir ki geçen cihan harbinıle sah-etil \'e in anlık 
Jnart.nmı Amerika 10 milyon insan ü1diık~n sonra müdahal.
etmlt Te harbi bltirml~lr. Bu sefer, niçin, ayni oh i prensiplerle 
10 milyon insan ölmeden müdahale etmiyor 'e dünyada son bü· 
yük dc\'let olan dapon~anın alacağı harekete kendini bağlıyor~ . . . . . . . ----------.... ···-------............. _ ........ --····· .... -· ... 

Hü eyin C:ıhit Yalçın: "Ekmek 
•gası" adını verdiği baş yazı~ın-
, HiUerin "Kngalarım" ncllı ki· 
ında 1914 Almanyasının ekmek 
n harbetıiiinl ve harbi hu yüz _ 
n kaybettiğini söylediğini işaret 

erek bugünkü Almnn) tmın n) nı 
y için lınrbetti~ini slh lemekte 

e demektedir lci: Alman devlet n -
amlarının bu kadar mulınkenıcsiı 
ntıksız hareket etmeleri, •kendi 
leri)le hıtulmalnrı, kendi ken • 
erini bu kadar acık surette tek -

etmeleri hakikaten zihne sığ _ 
yacak bir garabettir. Bir millet 
nız ekmek için harb ettiğinden 

1blayı maAH'ıP olmaz. Bu kadar 
ntıksızlığın delalet ettiği ruhi ,.e 

\'krl züğürtluk de onun f eliketini 

Yunııs Nadı, Hariciye Vekilimi • 
Mosko,·a seynhatinclen bahset -

i ya11sında bu dünya knnşıklı -
da. Balkanlar statükosunun \'e 
deniz emniyetinin bozulınayışile 
rkiyenin httkukan ve fillen harb 
icinde kaldığını i5:ırct etmekte 
bu mıntnknlarda emniyetin 

n elip olmaması icın kom~umuı 
dostumuz Sovyet Rus)nnın da 
ım k:ıdnr nHikad::ır olduğunu her 
atta öne ürdliğünıüzii sö) le _ 
kte ve özlerini şu cümlelerle 
nnektedir: 

c • KuvYetle umuyoruz ki, Haricil e 
ilimizin Moskoudn Sovvetler 

s•huriyetl Başvekil ve Harici) c 
iseri Molotof Yoldaşla yapa • 

ı fikir teatileri Karadeniz ve 
arflar hnvalisi için emniyetin 

sulhlln kuvvetli zımanını teşkil 
ek mc ut neticelere '"r ın." 

sım Us, ltal)nnın Yunan budu -
daki askerlerini hudııclıın biraz 
sine çekmesini hayırlı ve Bal _ 
ar için ltal)'anın hfisnünlyet 
dıiına t.ir işaret gibi telakki e. 
rsa da şunları dn o) )emekten 
dısini olamıyor: 

ltaıyanlann doğrudan doğrul n 
n.istana ve dola;ı. ısile diğer 

anlı komşularına karşı Yermek 
dılti emniyet şüphesiz hir İ) ilık 

eti olmakla beraber kiifi de • 
r. KAfi olmak için huduttan 
ye cekilen askerlerin tamamen 

değil e bile hıç olmaz :ı mühim 
nisbetle terhis edılme i Jüzııngelir. 
l\111 olini hunu 'ap:ılıilecek midir?" 

TAN 

~L Zekeri)a, son günlerin hadi -
elerinln harb tehlikesini Tiirkiye

den uznklaştırclıgını su~ lemektedlr. 
Almanya artık Son·ct Hus)a He 
ç:ırpışm:ı~ı ~öze :ılanıadığı mfiddet. 
çe Tfirki)e)e h.ırhi getirecek olan 
Bıılkan )Olunun k:ıp:ındığını, hal -
ya da hilıırnflığırıı nıulı:ıfoza ctt ıkçc 

Jıarbi Türkiye) e getirecek olıın i . 
kinci Akdeniz yolunun da emnhet 
le bulunduğunu ö)lemektedlr. 

Eminönü - Unkapanı 
~addes; 

Eminönü. Unkapanr caddesi· 
nin istimlake esas olacak tanzim 
planı hazırlanmaktadır. 

-o-
Liman için Getirilen 

vinçler 
İstanbul limanı için evvelce si. 

pari§ edilen 3.5 tonluk otomatik 
vinçlerden ikisi daha dün gelmiş· 
tir Bunlar Sirkeci rıhtımı üzerine 
konulacaktır. 

-0.-

Eroin dü§künü bir 
kadın yakalandı 

Galatada oturan Fani admda 
bir kadın, eroin kullandığı şUp • 
heeile yakalanmJ!1, arandığı za -
man mahrem bir yerine ufak bir 
balon içinde sakladığı 15 gram 

eroin bulunmuştur. 
Fani beşinci sorgu hflkimliği 

ta.rafından tevkif edilmistir. Ka • 
dm: 

- Ne yape.ynn, alJ§hğım bu 
zehirden kurtulamıyorum. Onun 
için her şeyi göze alıyorum.,, 

Demlttir. 
-0--

Bir aşk macerası 
Tahtakalede oturan Şaziye 17 

yaşındaki km Emine, komşuların
dan Mehmet adında bir gençle se. 
vi~miş \'e beraberce kaçmıştır. 

:\lehmet yakalanmıs. kız ana ı -
na teslim edilmiştir. 

H A B E R - "A kpm Potıtam 

~-~&'i ______________ _ 

Un fiyatları Dahiliye Vekilinin beyanatl 
düşmeğe başladı S · · k" · · d h "d · t 

Un fiatiarmda çuval başına on u un iÇi n e a ısa 1 n 
kuruşluk bir sukut daha kayde. s ey r ·, n ·, tak,. p e d ,· y o r u z 1 dilmiştir. Sebeb, ince kepek ih. 
racma tekrar müsaade edileceği 

ve elde bulunan sert Trakya buğ 

f htikarla mücadele maksadile hazırla ' daylarmın ucuza mal olmasıdır. 
Belediye yeni mahsuliln kali -

tesine uyar çeşnide ekmek yapıl. 
ması için hazırlıklara girişmiştir. 

Pasif korunmada vazife 
alacakların listesi 

hazırlanıyor 
Nabiye mildürlilklC'ri tarafın -

dan Passlf korunmada vazife ve 
rilecek olan 46 - 59 ve 15 • 18 
yaşında.ki vntanda.5larm isimleri.. 
ni tesbit edilmektedir. 

Listeler ay nihayetinde ıse • 
ferberlik müdUr!Uğüne verielcek
tir. 

~ 

Yeni Lahey elçimiz 
Lahey elçiliğine tayin edilen 

eski Prag elçimiz Yakub Kadri 
Ankaradan gelnı.i§, Perapalas o -

teline inmi§tlr. Sefir önümUzdeki 
hafta yeni vazifesine hareket e. 
decektir. 

-0--

Kalp gümüş paralar 
Son günlerde 100, 50 ve 25 

kuruşluk gümüş paraların kalp -
larma tesadUf edilmiştir. HUkQ -
met kalpazanlarla mücadeleye bU 
tlin resmi devlet mcmurlarmı da. 
vct etmiştir. 

-0--

Mektep kitapları 
Devlet matbaası mekteb kitab

larmm valttiııde yetişmemi için 
çahşmalarma bUylik bir hız ver. 
miştir. 

Orta ve ilk ınektebleı- için yeni 
aUaslarm. ve oehir alfabeeiııden 

200 bin taneeiıı.in tabı bitirilmiı
tir. 

~ 

İskenderun ve İzınir 
Liman 1tletmesi 

Müdürlükleri 
1akenderun liman i§letmea mu 

dilrlliğüne bm.ir liman ~letmeai 
mildilrU Şevket tayin edilmittir. 

Şevketten boeaJan lmıir liman 
illetmeai mUdUrHlğüne de mtına.. 
kale vekJ.leU tarifeler komisyo
nu azasından Niyazi getiri.lmlijtir. 

-<>--

Galata yolcu salonu 
inşaatı aüratlendirilecek 

Galata yolcu salonunun bir an 
evvel bitirilmesi için diln liman 
işletmeleri umum müdUrlüğünde 
bina projesini yapan mimar Dep. 

in 1'tirakiyle bir toplantı yapıl -
mıştır. Salon etrafında bundan 
sonra yapılacak inşaat ve döşe_ 

me iıııleri bir plan halinde hazır • 
lanmış, mUnakale vekaletine gön
derihni§tir. 

Bu tasdik edilinceye kadar bL 
nanın karşısma tesadüf eden am. 
barlar yrkılacak. meydan haline 
sokulacaktrr. 

Salon ancak ilkbaharda açıla • 
bilecektir. 

r.an kanun layihasının Vekıller 
Heyetinde tetkik edilmesine başlandı 

DUn §ehrimize gelen dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, öğleden son
ra vali ile birlikte belediyeye ~L 
miş, orada gazetecileri kabul et. 
miştir. Vekil gazetecilere verdiği 
beyanatta şunları söylemiştir: 

"- Hükumet bu buhranlı za -
manda bütün hi.disatı layrk ol -
duğu ehemmiyet ve alakayla ta. 
kip ediyor. Hallmnızm yerinde o-

lan ha.ssaslyetini hükümetimiz 
takdir ettiği içindir ki, alman ted 
birler icab ettikçe efkarı umumL 

yeye bildiriliyor. Bu glinkll dün. 
ya vaziyeti hakkında kat'i hü
klimler vermek imkanı yoktur. 
Biz, sUkfuı içinde hadisatın sey_ 
rini takip ediyoruz. 

thtikArla mtlcadele hakkında 

~l 
Galatasaray 
müptedileri 

atlama 
müsabakası 

Galatasaray yüzme ıubcsinin 

tertip ettiği ikinci atlama musa
bakalan 24 eylül pazar günü -.a. 
at 11 de Bebekte denizcilik ~
sinde yapılacaktır. Bu müsabaka· 
l~ 1imdiye kadar hiç birincilik 
almamıı atlayıcılara mabıuıtur. 

Keza bu müubaka qa Galata· 
saray birincilikleri gibi kule ve 
tramplen atlaması olarak iki nevi 
üzerinden yapılacaktır. 

Neticede Galata.saray müptedi 
§ampiyonlan meylana çıkacaktır. 
Programın hitamında glilünç. 

lü ve eğlenceli atlamalar da g&
terilecektir. Müsabakaları herkes 
seyredebilir. 

Galatasaray - Beykoz 
sutopu takımlarmtn maçı 

Memleketimizin yegane suto. 
pu takımlan olan Beykoz ve Gala 
taıaray esaslı bir sutopu yapıl. 

madan geçen bu mevsim bitme -
den hususi bir maç yaprnağa ve 
bu suretle hiç olmazsa b usene de 
ölüme mahkfun olan bu sporu 
yaşatmıya karar vermiılerdir. 

Maç ağlebi ihtimal 23.9.39 tari. 
hinde saat 4 de Şeref stadı havu· 
zunda yapılacak ise de henüz 
kat'i bir söz söylemek im. 
kansızdır. Zira bu iş tamamiyle 
mezkur havuzun eşref saatine bağ 
lıdır • 

ticaret vekaletinde toplanan ko. 
misyonun hazırladığı kaı1un lii.yi
hası simdi heyeti vekiledcdir. 
Bununla hlikü.mct ihtikar yapmnk 
istiycnlerc karşı tedbir almak ti. 
zere meclisten salahiyet istemek_ 
tedir. D!lnya karışıklığından isti
fade ederek vatandaşları izrar 
edecek olanların hareketini men 
için hükumet icab eden sallhlye. 
ti alacaktır .• , 

Vekil, Dahiliye vekaletinin Bü.. 
yük Millet Meciisine scvkedilmek 
üzere dahiliye teşk!Hitına alt ka
nunlar hazırladığını. belediyeler 
imar heyetinin nafiaya bağlan • 
ma.sma müaaade isteneceğini de 
söylemiştir. 

Kara liste 
BUtun alakadar makamlar ih

ti:karla kat'i bir mücadeleye giriş. 
mek için kanunun çıkma.smr bek. 
lemektedirler. 

Bütün müesseselerden fiatJar 
toplanmnkta, stok mikdarları tes 
bit olunmaktadır. Gıda maddeleri 
ile meşgul olan belediye iktısnt 

müdürlüğü, gıda maddelerinde bu 
gUne kadar hiçbir tereffü olma
dığını, yalnız etin yükseldiğini 

kaydet.mi§ tir. 
İhtikar yapanların isimlerini 

bir "kara liste,, halinde neşret • 
mek de dilşilnülmektedir. Yeni 
kanun bu listeyi mümkün kıla. 
caktır. 

Ecnebi vapurlanna 
kumanya 

İhracı yasak edilen maddelerin 
ecnebi vapurlarına kumanya ola~ 
rak verilmcsoine müaaade edil. 
mesi için bir kararname projeli 
hazırlanmıı ve vekiller heyetine 
verilmittir. 

~ 

Liman İşçilerinin 
istekleri 

Liman işçilerinin vapur mües. 
seselerinden talepleri üzerinde 
görüşülmek üzere gelecek hafta 
§ilep sahipleri ile kömür depolan 
sahipleri limanlar umum müdilr
lüğünde iki toplantı yapacaklar. 
dır. 

--0-

Marana-ozlar 
Cemiyetinde dünkü 

toplantı 
Ağaç sanayii üzerinde çalıpn 

Jar dün Marangozlar Cemiyetin· 
de bir toplantı yapmıılar, hariç • 
ten ithal edilen marangozluk ilet 
leri, cam ve ayna fiyatlarının yük 
sekliğini konuımuılardır. Bundan 
sonra marangozlar her mübayaa· 
da fatura alacaklardır. 
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Bir nutkun 
düşündürdükl 

O \il.\ hır ııcne ev,·el, mut 
değilse de ha,yli yakııı 

olan 'c Çckoslo\"akya işinde 
ılirıe y:ırdım eden Lelıistan °1 

hnftnda harabe haline gctird 
'onrn Jlitler, islediklerinin 
pek cok bir şey olmadığını, k 
şuları ile i) i geçinme~e çnlışti 

sö~ luyor. Bunları, elrafı kan 
ınak için uydurulmuş birer 
zannetmiyorum: Alaman 
reısinln samimiyetinden em 
Her znıııun doğru söylu) or. A 
turya'yı ilhak ederken Çeko 
vnkya'da g.izU yoktu, Süd 
sonradan canı istedi. Sudelleri 
dığı zaman dıı Çek de,Jclini 
rlan kaldırın.ık aklından geçli!l 
du; onu da ~onradan canı i 

Hıtlcr dalma doğru sö)I 
ynni her gün canı ne isterse 
:; İJ~ liıyor. Fok.ıt canının yarı 

isle)ccrğinı hugüıı bılıııi.ror. 

iı;ln şaşırı)oruz. Kommunisllerl 
bır z:ıınnn an:aşnuy cağını SÜ) 

ğı znıııan dn ~ine samııııi idi; 
rıııluıı onlara kıır~ı birdcnhir 
muhabbet du) du jse bundan, 
yal:ın sö)lüyordu diye bir n 
çıkıır:ımayıı. Asıl onun ha 
hakkı var; şimdiye kadar ne i 
d i ise verdiler; cn·elıi biraz 
landılar ama sonra verdiler. B 
fer öyle olmadı; adamcağızı 

ummadığı, beklemediği bir va 
karşısında bıraktılar. Dünyanın 

nekliğine .kim bilir ne kadar ş 
yordur! •.• 

İngiliz Başvekilinin: "Alman 
dan Hitler'cilili kaldırıncaya 
dar çarpışacağız" demesinden 
sederken: "Demek ki Alman 
mnhvedinceye kadar uğraşaca 
çünkü Hiller'cilik demek Ala 
milleti demektir" gibi bir ş 
söylüyor. Alnmnn milleti d 
lliller'cl değildi; bir kere Ala 
mlllcti milll - sosyalistlikten e 
dir; yarın yine dejişebilir. O h 
barb, Alamanya fikrini değiş 
Hiller'den vazgeçinceye kadar 
vnm edecektir ... Bir milletin fik 
rine, dahili işlerine, kendi istej 
kurdıılu rejime başka milletler 
hakin karışıyor? ... Hitler'cilik 
memleket için Hdece dahlll bi 
delil de ondan. Etrafa tecavüz 
den bir cereyana karışmak he 
sın ) alnız hakkı değil, nzifes· 

İngiltere üç senelik bir h 
hazırsa Hitler, yedi senelik 
harbe bazırmı~... Hazır olduğ 
kııbııl edelim. Başka memlekeU 
gözil yoktu da )0edi senelik bir 
lıe niçin hazırlandı? 

Nutkundan anlaşıldılına ıı 
ordularının Lehistındaki zafe 
rağmen gözü biraz korkmuş; 
edh·ermenin fena olmıyacaAını 
şiınüyor. Şüphesiz sulh iyi bir 
dir; bu hususla herkes Hltler'le 
fikirdedir. Fakat Bitler herk 
fikrinde delil: herkes, sulhu 
mamanın daha tyi bir şey old 
na kanidir. Hitler isteyince h 

(Devamı karpJd •J'fada 
Nurullah ATA 

IE D EıB.I R ,MAN.I --· ER'I' ED'EB·I 
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1 ynep, tara..,an111 kap: .. ırc!:m, 
ı uı~'.'l:cl~. bahçeye ba!.t•. 

[mcr Ç' ntıcrli bir sarn:-;ı, telle· 
n snk1i1rıüş, boş ta\'u~ küme 

0 ordu. Om·! da ç.ıkıl dü cliy
.ını içrri çekere'., k~p. ı a· 

duraD bir odaya gin.::. 
, a!çltt, ~ geniı bir kar

aynah ?>Qyillc b:r do~ap, dı· 
ctni erptstt kadın resimieri, 
ı şa ?rttı. Yatn. kü:-:n:ı 

karı,ıktı. Odanın hamsı çiçek gi· 
bi bir şey ko' .uyordu. 

Hemen yat<ıjı düzeltti. Yorga· 
mn bir ucunu kı\ ırarak bıraktı. 

Dışarı çıkarak. masadaki bula51k
ları topladı. Yatak oda~ının tam 
karsı ı pencere iz küçük bir: mut
faktı. Mangalda ateş gömülüydü. 
1\laltıza çokça ı.omur dokerek, bu 
laşık suyu koydu. 

Su ka) narkcn, sağı solu karış

tırdı. Tc!dolapta biraz kıyma, kc· 
s~i,f~ıt'arda papate 
\ardı. 

\'e pirinç 

Ze} ı'ep. a;.~. ka:iar C\ i ildi. 
i.ıptirdu. Yemrk pi irdi. Gi.ın ka

ram kc'1, beline topla lığı etekleri· 
ni a!ı\ ererek. "JVa iıwrı koll:ı~nı 

indirdi. Yü~ünü yıkadı. 
O ırada, ~.apı anahtarla açıla-

rak, doktor içeri girdi. Elinde pa· 
ketler doluydu. Ze)•ncp, ko.arak 
onları aldı. 

l'\Ierhaba Zeynep, bizim evi 
cennete çe\ irmış in. Her tarafın 

yüzü gülmüş .. Paketlerin içinde 
akşam için yiyecek öteı''eri \ar. 
Biraz da mezelik. 

Zeynep, gülümsi) er<'k, mutfağı 
go::ıterdi: 

- Ben, patate le pila\' pişirmiş· 
tim. 

Bu haber doktorun hoşuna gitti: 
Aferin Ze) ncp, c:ana ... Dere· 

ne ki bugünden sonra iki yakam 
bir araya ge!ecek... Ha Ze) nep. 
en meze yapmağı bilir:sin h"phal

de? Çiroz alata~ı. tarama falan .. 
Zeyncbin şac;kın bakı)arilc kar

şılaşınca . güldü· 

- • ·ereden bileceksin? Ben sa· 
na na ıl yapılacaklarını Uğreteyim. 

Zeyncbin. becerikli, çabuk kav· 
rayışlı oluşu doktoru memnun e· 
diyordu. Beraber mezeleri hazır

ladılar. Zeynebc, sofra kurmasını 
gö terdi. 
Rakı içerken, Zeynep, onun kar

şı.;;ında el pençe dh•an duruyordu. 
Yorgunluktan yuzu süzülmüş. 

gözleri daha baygın görünüyordu. 
Doktor, şişe ini yarıla)•ınca. sor 

1 du: ı 

- Bu kötü haber Zeynep! Bi· j şöylüyor, onu ayartmak için 
zim evde de kendi yatağımdan dmyorlardı. Zeynep, bu yap 
başka yatak yok.. çoktan kanıksamıştı. Hek.i 

Zeynep önüne ıbakıyordu. Göğ· Hasandan hiç farkı yoktu. 
ünün içinde bir yeriıı sızladığını rakı içiriyor, gelen misafirlere 

duyar gibi oldu. Bu smda utanış, natıyor, sonra koynuna al 
üzüntü, ve katlanış vardı. Zeynep, artık, ev işlerinin 

O gece; hekim, Zcyncbin tahta· kadar kusur uz olmasına pek 
larda yatma ma kıyama:lığı için, dırmırordu. Hekim, bir ~y i 
koynuna aldı. darılınca, omuz silkiyor: 

TV 

ı-:~yaların geldi mi Zeynep? Zeynebin. hekimin yanındaki 

- Beyenmiyorsan i)•isini bul! 

Diyordu. Ve biliyordu ki, 
dan kalkıp başka bir yere git 
hiç yadırgamıyacak \'e üıülmiy 

cekti. Güzel olduğunu, güzel 

Zeynep. birden afalla:lı. S:J! hayatı. altı ay kadar sürdü. Bu 
eliyle yanağını tutarak: zaman içinde, Zeynep birçok şey-

- Gördün mü biyol yaptığım i· ler öğrendi. E\'e bir !;ürü erkek gi
~ı? l nutmuş gitmi~im!. . Bizim 

1 

rip çıkıyordu. Hemen hepsi. Zey· 
her c:eyimiz kocakarının damında nebe gözlerinin, dudaklarının. diş
kaldı.. !erinin, 'ücu<lunun, güzelliğini 

kütü bir kadının. nasıl olsa yaş. 
yıp gideceğini öğrenmişti . 

(Devamı var) 
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- 23 - Yazan: SABiH ALAÇAM 

Veliaht Mehmet Reşat efendiden 

azı rl ı yan A 1111an1 ar meşrutiyeti istediğ ine dair 
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ı Bunlar, Lehistandaki Alman ordusu hududa gelince ihtilal çıkaracaklar ve Romanyanın Bu- İ 
! kovin eyaletini Al manyaya ilhak edeceklerdi. Fakat Sovyetlerin hududa gelmesi bu hayalin i 
:.!.!_hakkukuna imkan bırakmamıştır. J 

1 ...................................... ................................................................................ il ............. " ...... ., ...................... ...................... ........ 

~~ı Başvekil nasıl 
~ ~~ı~zRA~a! :\C T:.ordlar Ka - •• ı d •• •• ı d •• ? :ısı 26 e)IUlcle toplanacaktır. o uru u 
:herJayn Hniycl hakkında yeni • 
ıı aı verecektir. 

Musolını, dün Alp kıtaatı ku. 
41danı Gcııcrul .N'cgrini kobul el
~ l'c maUimııt ıılınıştır. 

Kurşuna dizilen kahllerin cesetleri 

24 saat yerde bırakılacak 
Paris 22 - Romanya dün kıy. Romanya emnlyet teşkilatı ile 

~~ 

Le 1istanın 
mukadderatı 

nasıl tayin 
edilecek? 

M:ıdriddcki Havııs muhabiri ' 
bildirdiğıne gbre, General Frn~ 

Qıııı c.>lül onlıırınd.ı lı.ılyn) n 
llacağı ziyaret, cnternııs.> uııal lıü
~lcr ı.dıclıilc hcniız leslıil euıl -

eıııış . bir tıırilıc l:ılık olunmuş -
~. 

metli ve c;:ok vatanperver bir 
hükümcl adamını kaybctmil', 
Başvekil Arman Kalinesku evinin 
civarında ve Dombovltza köprü-: lnglliı mali) c nıızırı Jolın Si. 

11 h:ırbiyc Lıütçcslnı ç:ırşamb:ı sünün başında alçakça bir suL 
Avam Knnııırıısıııa tcçdJ edc

... lır 
ıı ı' . l . tc llgıJ z ınolı) e nıızırı lılr wşc 

kaste kurban gitmiştir. 
Saat on dörtte yapılan suikast 

en ince tcfcrrüatma kadar mu. 
kemmel surette tesbit edilmiştir. 
üç otomobil, bir köylU arabası 

ve kaldırnnı tamir eden bir işçi 
grupu sulkastc iştirak eylcmi.5tir. 

genel kurmayı memleketin asayi
şini muhafaza etmek ve demir 
muhafız ocaklarını ve en zl~·ade 

patırtıcı akalllyc tlerl hareketsiz ~ 
bırakmak için icab eden tedbirle. 
ri almışlardır • 

Nazırlar derhal kralın riynseti 
altında toplanmışlardır. 

Varşovada 
kıtlık başladı 

Sovyet ilerleyİ§İ 
Berlinde endişe 
uyandırmış 

lisintn ıeşkıl olunacağını bil. 
ııııı~ur ' ., . 

lnglltcredc Harold Brovon 
•hıınıııat imalatı umum mudur -

ne \'C Lord Vcir de infilük mnd 
trj inıaliıl uınum nıudurlfığunc 
~n cuılıııişlcrclir. 

lngillcrctle, hükumetin nıüfrıt 
~tıtlara mani olın.ık uzerc A vnın 

Bir otomobil ~vekilin otomobi
line kasden çarparken köylU ara. 
bası şoföriln yoluna devam ctme. 

Kral, eski başvekil munvinl ve 
ilk patrik lliron kabinesinde har 
biye nazırı olan general Argcsa. 
nu'yu başvekil ta,>in etmiştir. 

Kral bundan başka dahiliye müs
teşarı general Gabrlyel Marlnes. 
kuyu dahiliye vckftletine ve ge _ 

llıarusına birtakım tedbirler tek. sine mani olmak için yolu enine ncral Gorgi Kuş'u da milli mü -
,ecıcccği haber '·cnlmektcdir. olarak kesmiıı ve diğer iki oto - dafaa vekaletine tayin eden bir 

ı\merikndıı SlaıtJedeki Alınan 
~ıoıoshunesl busun kopıınmıştır. 
11> PolsarC bu hususta yııpl ıltı 
~annıın l.ıunun ev\ elcc k rnrhıştı 
•iŞ oltluğunu ve son Avrupa ,·nzi 

; lle hiçbir nltıknsı olmadığını 
it eıniştir. 
Ccbclullarıklan geçen bütün 

lrar çopurlar tevakkuf etmek 
~burjyetindcdir. Durmadan ge -

ere lop ntıltırok dunnalorı ihtar 

mobilden ellerinde rcvölvcrler o. 
lan gençler aşni;rıya inerek der _ 
hal ateııe· ~1nmıe18.rdrr. 

Başvekile refakat eden em _ 
niyet memuru ölmüş, şoför ağır 
surette yaralanmış ve başvekili 

on bir kurşun delik deşik etmiş. 
tir. KutJJunlarm UçU :>'lizUne icın

bet eylemiştir. Oradan geçenler • 
korkuya knpılarak kaçmışlardır . 

Suiknst esnasında civarda iki 
yerde, halkı korkutmak ve şehir. 

• ~!1Jaktndır. Yapurlıır bir lngiliz 
,
11

11)'0nu torıırınd:ın mua;ı. ene 
ltıektcdlr. Pazartc i günü Cebe. 

!.lrık liııınnındn sa bitaraf \"apu ı· do heyecan uyandırmak maksa -
~uşıur. dile bombalar atılmı(itır. 

1 
Aiınun Proposnnda ::'\ıızm Gv· Polisler suikastin yapıldığı ye-

l 11 hiç sesi cıkmnınıısı tilrHi şa. re yetiştiği va.kit mahallinde yal. 
t) •ra :ı.oı açmıştı. Bu şuyinlarn 
btı ~lmnk uzcrc . Alınan o}nnsı nız katillerden birini yakalamııı. 
tlsın dün ccncbı mııtbuat mü - lardır. 

ıı siJ.lcrile gurüştüğüniı itldirı c _ 
liğbır tebliğ neşretmiştir. Bu teb· 
l 'c Söre C.iöbcls ş.ı) lııları lılu.aı 
:ııı etmiştir. 

Diğerleri otomobillerle radyo 
istasyonuna gelerek kapıcıyı ya -
ralantL~lar ve stüdyoya çıkıırak 

başvekilin demir muhafızlara 
r tohdrnclnn gelen bir habere 

~ı:· askeri cheınmi;ı.cli olmıyon mensub bir grup tnrnfından öldü. 
baıık şchlrlertn boınbıırdının - rüldüğünü radyo ile ilan etmiş _ 

ij lıitaraf luı:>ctlerin )ardıınlle lerdir. Bu çılgınları yakalamak 

ltıc geçilme i hmusunda Aıncri . 
• ararınct.ııı lıilaror de,·letlcrc için on dakika uğrnvılmış. bu es-
~![ leklit ynpılınıs ,.e pııpolık hu nada BUkreş radyosunu dlnliyen. 
~iiznhnreı t'llcınlştır. !er bir tabanca sesi de du,>muıı. 
~lb !ardır. Bundan sonra radyonun 
~ iaeaini tutu~~urdu sözciisü progı·ama devam edile • 
b:enköyi.ınde oturan ve ha talık eeğini bildlnnlstir. 

'lırıır adam olan Emın oğlu ı. 'uh, Gerek hUkiimet merkezinde, 
:k Oda~ında kağıtla kahve pişi • ;erek memleketin her tarafında 

1%'n elbisesini tutuşturmuş. derhal tertibat, nlınr.:L,tır. Elik _ 
a telif yerlerinden a~r surette reş telefonları yirmi dakika ke. 
~ı,.tır. Nuh, Nümune ha ta - silmi.$tir. Harl~lc de muhaberat 
~kaldırılmıştır. inkıtaa uğramıştır. 

ı=-vvw-VVVVVVVVVVVVVVV---? 

~ DiKKAT ETTINiZ MI? ~ 
! IO>~n~ t~ ll<şam 

ı Son $Dakika 
1 
i 
~ 

Gazetesınde okudukla
rınızı bugün sabah 
gazetelerinde gördünüz 1 

~=========.:=:::=====:::========== 
ıt. r 
\iı. nknt sulh yalnız onun l te· 
~ olııı aı. Ynlnız onu n istem~ • ı 

~ulh olur n hu şiddete ynl nır. kii • 
çük ın illetler ılel;il, oldukça i rıll'ri 
hile daycınıııııoz. oı.ıt·:ık b' lh 

,
1

• ır !ili tan \lloh lıc-

1 korusun! ... O, ''şiddetli" lıir Xıırııl/a]ı .iT.iÇ 

kararname imzalamıştır. Malum 
olduğu üzere bu ikt vekdlet de 
Kalincskutıun uhdesinde ldl. 

Yeni başvekil de, ölen gibi De· 
rr.irmuhafızlara şiddetle muhale. 
fetiyle tanınmıştır. 
Suikaatçılar yakalandı 
Kalineakoya yapılan suikastin 

reisi ile cinayet ortakları yaka _ 
lanmıştır. 

Suikast reisi geçenlerde Kar
pa t Ukranyasından gelen avukat 
Dimitrcskodur. Bu adam, öldürü· 
len K odreanunun yerine Demir 
muhafızlar reisi olmuştu . Diğer 

katiller ıenç tıp fakültesi talebesi 
olup ferdi hareket ettiklerini eöy. 

miılerdir. 

Bunlar Demirmuhafız teşkilatı 

şefi Kodreanunun tevkifhaneden 
kı:.çarkcn öldürüldüğü sırada mcv 
cut olduğu bildirilen "Ölüm şö-
valyeleri,, kıtasına mensuptur .. 
Katillerin ikisi takip edilerek gir
dikleri binada kendilerini öldür. 
müşlerdir. (Bu intihar haberi A
nadolu ajansı tarafından da veril
miştir.) 

Katiller suikastin yapıldığı yer 
de dün ak~am ı;aat 22 de kurşuna 
dizilmişlerdir. Bunlar dokuz kişi. 
dir. Öğleden sonra ölen iki kişi 

de ilftvc edilirse on bir kişi yap· 
tıklan cinayetin eczasını bulmuş_ 

oluyor. Dersi ibret olsun diye ce
setler 24 saat yerde bırakılacak· 
tır. 

Yakalanan katillerin Uzerindc 
öldürülecek dokuz nazırın isim-
lerini muhtevi bir "kara liste,, bu
lun mu§tur. 

Ec.:ıe1Ji parmağı mı ? 
Kalinesku, vatan aleyhinde ve 

ecnebi bir devletten para alaral: 
çalıştığı tesbit edildiği için ka· 
nun harici sayılarak feshedilen 
eski ''Dcmirmuhafızlar., teşki la

tı tarafından katledilmiştir. 

M ütevcffa bu teşkilatın aman· 
sız bir düşmanı ili, O nunla mü
cadele etmiş, memleketi bu teşki_ 
!atın belli başlı şeflerinden kur -
tarmağa muvaffak olmuştu. Bu 
sebeple teşkilat tarafından "ida· 
ma '!1ahkum .. edilmişti. Kendisine 
sıksık tehdit mektupları gelmekte 
idi. Demirmuhaft:ı:lar be§ altı sene 
enel ba~vekil Dukayı da öldür_ 

·Londra, 22 - Varşova hata 
kahramanca mukavemet etmekte
dir. Şehir hemen hemen hiç kesil. 
meden bombardımanlara maruz 
dur. Dün Alman tayyareleri tara
fından yangın bombalan Sovyet 
sefarethanesine isabet etmiş ve 
sefarethane ancak itfaiyenin gay_ 
retile yanmaktan kurtulmu§tur. 

Diğor taraftan şehirde kıtlık 

da başgöstermiştir. Varşova gar
nizon kumandanı neşrettiği be· 
yanname ile. halkıp ekmek al. 
mak için sıra beklemesini ve iaşe
nin gittikçe güçleştiğini bildir _ 
miştir. Halka beygir eti dağıtıl -
maktadır . 

İşgal hareketi 
Polonyayı i~gal etmekte olan 

Alfan kıtaatı dün saat 14.40 da 
Polonya Macar hududuna La. 
votncede varmıJlardır. 

Munkacs _ Lavotnce demir· 

yolunun son istasyonu olan bu 
nojta Macar • Volocse istasyo -
nundan uzun bir tünelle ayrılmak 
tadır ki, bu tünelin üçte biri Po. 
lonyalılara ve üçte ikisi Macarla-

müşlerdi. 

Suikasttc ecnebi bir devletin 
parmağı olduğunu söyleyenler 

çoktur . 
Fakat resmi 'tebliğde suikastin 

münhasıran dahili siyaset mesele
si olduf u ve hariçle aliikası bu
lunmadığı, Dcmirmuhafızların ö_ 
tedenberi Kalineskuyu öldürmek 
gayesini güttükleri bildiriliyor. 

Tebliğe göre ''katillerin' de ifa. 
desiyle sabit olduğu üzere bir in· 
tikam mevzuubahistir . V c başka 
hiçbir tefsir götürmez ... 

Ancak Romanyalı Alman ekal
liyetine mensup bazı kimseler ü. 
zerinde bulunan evrak aksi tah_ 
minlere hak verdirecek mahiyette 
telakki olunabilir. Filhakika Ro
manya - Lehistan hududundaki 
Romanya kasabası Cenautide bir 
Alman evinde taharriyat yapan 
polisler. Alman as§erlerinin hudu 
da geldikleri zaman Romanyada 
ki Almanların takınacakları hattı 

hareketi tesbit eden talimatı havi 
beyannameler bulmuşlardır. 

Diğer taraftan Romanya zabr 
tası Bukovin eyaletinde bir ihti
lal hazırhyan birçok Alman tev _ 
kif etmiştir. Bunlar Polonyadaki 
Alman ordusu, Rumen hududuna 
gelir gelmez Bukovin eyaletini Al 
manyaya ilhak edeceklerdi. Fakat 
Sovyet ordusunun harekete geç. 
mesi Al man1arm h ududa gel~. 

sine mani olmu§tur . 

meseleyi uzun boylu müzakere et- tahtı namzedinden, Prens Sabahat 
tikten sonra, veliaht Mehmet Re- tin be) c hitaben yazılan mektubu 
şat efendiden istetliğimiz şekilde da almağa muvaffak olmuş! • 
bir mektup getirtmek rnzifesini ü- Sabit bey, bizim için pek büyuk 
zerime aldım. kıymeti haiz bulunan bu ve~ikn-

1907 senesinin sonlarıydı. İS"' yı Beşiktaşta saray civarında o
tanbula. babama hitaben yazdı- turan bir saıaylı hanıma tevdi et

ğım ve ecnebi postahaneler vasıta- miş! 
iie yolladığım mektupta size an- Annem, rne\·zuubahs sara} lı ha-
lattığım gayemizi izah ederek me- nımın c\•ine giderek veliahdin mek 
selenin hallolunmaı::ı için Hizım tubunu tesellüm eylemiş ve koy· 
gelen teşebbüste bulunmac;ını ri- nuna koyarak tela:. ve heyecan i· 
ca etmiştim. çinde babama getirmiş! 

Bu ''atani vazifeyi, hayatlarını Meselenin, böyle tehlikeli ve 
istihkar ederek ve bütür. mevcudi· guç olan tarafı halledildikten son
yetlerini tehlikeye koyarak yapan ra gönlu rahatlıyan babam da, 
hürriyet aşıkı babamla fedakar an Mehmet Reşat efendinin mektu
nemi bir kere daha rahmetle ya- bunu zarflayıp ecnebi postasına 
deder: onların manevi huzurlann- \'ermiş! 

da hürmetle i.ğilirim. lşte, Parlste dört. gözle bekle. 
Babam. gönderdiğim mektuhu diğim \'esika bu suretle elline ge. 

alrı almaz. veliaht l\lehmct Reşat çince derhal prens Sahıı.haddin be 
efendinin mensuplarından Sabit ye gittim: 
bey ile - bilahare Sultan Reşadm .. _ MUjde!,, 
esvapçı başı~ı olmuştur - temas Dedim ve mektubu gösterdim! 
etmiş. Sabit beye, Paristeki faali· Prens Sabaho.ddin bey velitı.h • 
yetimiz hakkında izahat ''ererek tm meşrutiyete ~raftar olduğu. 
yolladığım mektubu da okumuş. nu, hilafet ve saltanat makamı. 
Babamın ve benim namus ve na geçer gec:mez, memleketi bu 

durü. timize tam bir itimat besli- suretle idare edeceğini sarnha -
ren Sabit bey, "efendi .. den i~teni- ten bildiren mektubunu birkaç 
len mektubun büyük tehlikeleri kere okudu, okudu. Sonra. bann: 
davet edebilecek bir vec;ika oldu- _ Bunu derhal fransızcn ve 
ğunu söylemi~! Fakat. keyfiyeti ingilizceye tercüme edelim!,, 
wlihata bildireceğini ve onun pek Dedi. 
melhuz bulnan tereddüt ve endi
c;elerini vok ederek kendisine bu 
~ . 
mealde hir mektup yaııciıracağım 
,·aadetmiş! 

Filhakika veliaht Mehmet Rea5t 
cf endi ye meseleyi açan ve onun 
nabzına göre şerbet vermesini ga-

ra aittir. 
Alman subaylarından mürekkep 

bir heyet hududa gelerek Macar 
muhafızlarını selamlamı§tır. 

Alman ajansının bildirdiğine 

göre Rus kıtaları ile Alman kıta. 
ları arasında evvelce tesbit edil_ 
miş olan hat üzerinde muhtelif 
noktalarda temas vukua gelmiş_ 

tir . 
Diğer taraftan Litvanya hudu

dunun bir kısmında Sovyct kı_ 
talariylc temas hasıl olmuıtur. 

Rus subayları Litvanya posta· 
smı Porai civarında selamlamış_ 

lardır. 

Mareşal Voroşi !of Bcrline 
gidecekmiş 
Amstcrdamda çıkan Teleg

raf g a z e t c s i n i n Berlin· 
den öğrendiğine göre, Sov_ 
yet milli müdafaa komiseri mare
şal Voroşilof, Alman askeri rüesa 
ile görüşmek üzere 30 eylülde 

Bcrline gelecektir . , 

Almanyada endişe ? 
Büyük İsveç gazetelerinin Ber. 

lin muhabiri Rusların müstakbel 
planlarının Almanyada endişeler 
uyandırdığım bildirmektedir: 

"Sovyet kıtaları evvelce tesis 
edilmiş olan hattı geçmişe ben. 
remektedir. Bir taraftan Rusların 

• Lemberg üzerindeki iddiaları Al. 
manya tarafından istenen petrol 
kuyuları meselesini ortaya koyar 
ken, diğer taraftan Vilnonun işga 
li de ayrıca hususi endişeleri mu
cip olmaktan geri kalmamakta
dır. 

Bazı mahafillerın filrıinc göre, 
Rusların niyetlen tamamiyle an
laşılmış olmamakla beraber, R us. 
lar Vilnoya bilhassa pazar!ık bah
sinde bir kıymet v~rmektedir.,, 

Vilno Litvanyaya m1 

verılecek? 
Dün ak,amki Paritı gatett~ri

nin tahmin ettiğine göre, yeni Po .. 

• 

Fransızca nüshayı. o zaman 
Fransız bn§vekili ve dahiliye na.. 

' zırı olan mösyö Klemansoya, in. 
gili.zee,>i İngiliz hariciye nazın 

olan Sir Edvnrd Greyc tebliğ et

tik. 

Veliahdın mektubu, Avrupanın 
bu iki büyük devlet adamı üzerin 
de çok iyi tesir yaptı ve Mehmet 
Reşad efendinin, ya.no hilafet 
ve saltanat makamına gelince 
hakikaten meşrutiyeti idarc,>i tc.. 
ais edeceğine inandılar. 

Pl'ofcsör doktor Nihad Reşat 

Belger bir nebze düşUndU, sonra. 
hatıralarını şöylece wılalmağa 

başladı: 

"- Terakki gazetesini çıkarL 
mağıı devam edi) ordu.iL Böylece 
teşcbbüsli şahsi ve o.demi 
merkeziyet fikırlcrini yayı -
yor, mUdafaa eyliyor ve 
maksadımızı ameli bir surette 
izaha 'Vesile olacak dahili haber
leri de veriyorduk. 

(Devamı var) 

Y ugosla vya da işlenen 

bir cinayetin 
muhakemesi şehrimizde 

yapılacak 
lstanbul birinci ağırcc.za mah

kemesi ) akında Yugoslavyada bir 
cinayet işlemekten suçlu Kostan. 
tin ve Eleni adında iki ki§inin 
muhakemesine ba.~hyacaktır. 1s. 
tinabe e\·rnkı hariciye vekalcti -
miz yoluyla adliye vckalctimize 
sırbça olarak gönderilmiş, bura _ 
da tercüme edilmiştir. 

lonya devletinin şekli ve hudut· 
!arı Vilnoyu işgal edecek olan 
Litvanya mümessilinin de iştirak 
edeceği bir Alman _ Sovyet kon 
feransında tayin olunacaktır. 

Bu tesviye tarzını hem Berlin 
hem de Moskova terviç eylemek
tedir ve yeni Polonya devletinin 
mevcudiyetii her ikisi müştere. 

ken garanti edecektir. 

Söylendiğine göre, teşekkül c. 
decek olan yeni Polonya hükCıme 
tinin merkezi Varşova olacaktır . 
Yeni hududun Viya~ kongre1in_ 
df! t~bit em1C1'\ hududun &yftt ola
cağı zannediliyor . 



ı 

Bu sabah Ankaradan gelen SON DAKiKA 
Hariciye Vekilimizin 

mühim beyanatı 
lngiliz zırhlılarının 
batırıldığı yalan ... Sovyet Rusya hariciye komL 

ser muavini Potemkinin ziyaretL 
ni iade etmek üzere .Moskovaya 
yapacağı resmi seyahat için dUn 
akşam Ankaradan hareket eden 
ve istasyonda. başvekil, vekiller. 
bircok mebuslar ve halk tarafın->. 
dan uğurlanan hariciye vekilimiz 
Şö.krü Sarncoğlu bu sabah cks, 
presle §elırimizc gelrni.ı;tir. 

Sovyet sefiri Terentiycf de, 
hariciye vekilimizin hususi vaso. 
nundıı. bulunuyordu. ŞükrU Sara
coğlu lrcn Haydarpaşa garına 

\•anncaya kadar dosl memleketin 
sefiriyle görü~mekrine devam 
devam etmiştir. 

Şehrimizde bulunan mebuslar, 
\'ali ve belediye reisi Lütfi Kır. 

dıır, emniyet müdüril Muzaffer, 
yeni Tokyo büyük elçimiz Ferid 
T~k. Sovyct başkonsolosu Ge. 
yorgiyçf, Romanya. başkonsolosu 

Lukasiycviç, Sovyet konsoloslu -
ğuna ve kolonisine mcn.sub 50 
kişilik bir kafile, Denizyollan u. 
mum mtidarü lbrahim Kemal 
Ba~ bora vo diğer birçok zevat 
hariciye \'ekilin! vo So,·yet clçL 
:llni karşılamışlardır. Vekil, kar
şılıyanlnrın ellerini sıktıktan son. 
ra gar kapısına kadar Sovyct cL 
çisiyle birlikte yUrüye~k çok sa
mimi surette konuşmalarına de _ 
vanı et.mi.,tir. Burada sefir, Şük. 
rü Sara.coğluna büyük bir hara
retle: 

- Dostum! diye hitab ederek 
müsaadesini rica ctmi5 vo öğle. 
den sonra tekrar gcrüşmck üze. 
re ayrılmıştır. 

Bunu müteakip 11.omen baş -
konsolosuyla bee dakika kadar 
konuııan Şükrü Saracoğlu, Rusya 
seyahatinde kendisine refakat c. 
dccck olan hariciye umumi katib 
muavini Cevad Açıkalın, hususi 
kalem müdiri Abdullah ZC:ki, daL 
ro mUdürlcrinden Feridun Celal 
ile birlikte Haydarpa.şadan vapur 
1o. lstanbula geçmiştir. Vapurda 
muhtelif mc-.'Zulnra temas eden 
Saracoğlu ile karşılayıcıları ara
sında bilhassa gilnün meselesi o. 
lan Romen başvekilinin katli hiL 
disesi ltonuşulmuştur. 

Hariciye vcldlimiL hadiseyi na
sıl haber aldığını, telefonla Bük_ 
reşten malfımat istenildiğini an. 
lal:.nınit.ır. 

So~ ibüylik elçisi Tcrentiyef 
de ayni vapurla Haydarpaşa.dan 
lstanbula geçmiştir. 

Bilkreştc bulunan Varşova bü
yük elçimiz Cemal HüsnU dil~ 
telefonla ,hariciye vektlimizle gö. 
rüşmüR ve birkaç güne kadar 
memlekete dönrceğini söyle!TIİ§ _ 
tir. 

Vekilin beyana.~• 
Vokil, köprüde ka11Jılıyanlar -

dan ayrılmı., ve vali ile birlikte 
doğruca Pcrapalas oteline gitmis. 
tir. Şll.krü. Saracoğlu otelde· bir 
saat kadar istirahat ettikten son 
ra ziya'.X'etçileri kabule başlamış_ 
tır. 

Vekil, bir rnuharriıimizi kabul 
ederek cu beyanatta bulunmuş -
tur: 

"- Bay Potemkinln ziyaretini 
ia.dc için Moskov:-ya gidi,>orum. 
Ora.ıh iki memleketi alakadar e_ 
den meseleleri konuşacağım. HC'r 
şeyden ewcl Türk cfkdrı umu. 
miycsine tavzih etmek isterim ki 
memlekctlerinı1z arasında dost -
luk ve emniyet hissi arzu edile _ 
ceği kadar sağlamdır. 

Son zamanlarm beynelmilel 
kanşık hadiseleri aramızdaki cm. 
niyet ve menfaat birliği vaziyeti
ni sarsmak şöyle dursun, bilakis 
takviye etmiştir. 

Size Sovyet memleketinden iyi 
havadisler cetfttceğimi Umld cdL 
yo~ 

Türk eıDJetindon Sovyct mil _ 
lctlerin•~dostl~ Msleri götUre -
c ğim. ·Bu hareketle memleketin 

samimi arzularına tercliman ola. 
cağıma ı;minim.,, 

Şükril Saraco~lu muharriıimL 

zin diğer suallerine de ııöylc cc
vab vermiıılir: 

- So\·yet sefiri M. TerentL 
yene birlikte bugün saat on bCli- . 
te Rusyaya hareket ediyoruz. 
Scyahalinıizin ne kndar sürece
ği henüz kat'i surette belli de -
ğildir.,, 

Vekil, Ru ·yayı müteakip Bal -
kanları \'C diğer b:lZI ecnebi mcm 
lcketlcr mcrkezlerinı ziyaret edip 
etmiycceği hakkında demiştir ki: 

- Böyle biı zaın~:~da e,·,·clden 

muayyen bir ziyaret programı yap 
mak imkan~ızdır. Vaziyete göre 
hareket edeceğiz." 

Sovyct setirinin sözleri 
So\ yet sefiri de muharririmizin 

uallcrini büyük bir mcmnuni -
yetle karşılayarak çok se\·inçli 
bir halde kısaca şu sözleri söyle - . 
miştır: 

Lo•ıdra, 22 (A.A.) - Birsok saffharp gemilerinin ve bilhassa 
Hood, Renovn ve Repluse kruvazörlerinin batırılıruş olduğuna dair 
olan haberler, yalandır ve asıl ve esastan aridir. Bu tekzibi yapan a. 

mirallık dairesi ilave ediyor: 
''Bremen vapurunun zaptedilmiş olduğuna dair olan şayiaların 

da asıl ve esası yoktur.,. 

Tevkif edilen bit arat vapurlar 
Londra, 22 (A.A) - istihbarat nezareti billiriyor: 
İngiliz amiralhğının harbin başlangıcındanberi 250 vapuru ha· 

mulcleriyle birlikte m~aderc ettiği Popolo d'ltalia gazetesinin 

Londra muhabiri tarafından beyan edildiğini, geçen çarşamba günü 
Alman radyosu bildirmistir. Hakikatte hamulcleri tetkik edilmek 
üzere tevkif edilen bitaraf devletlere ait vapurların adedi geljen çar. 
~amba günü 200 ü geçmekte idi. Halbuki o gündenberi bu vapurların 
80 tanesine hamuleleriyle birlikte yollarına devam etmelerine mü. 
saade cd°Hmiştir. 

Gdinyanın yenı ısmı 
Berlin, 22 (Radyo) - Gdinya limanı bugünden itibaren res

men (Guten Hafen). "İyi Liman .. i\dıyla anılacaktır. 
Mareşal Göring dün Danzige gelmiş, orada bulunan Bitlerle 

uzun ır.üddct görüşmüştür. 
-- Türkiye · Sq1'yct Hu:-ya mü: 

na::ıcbctlcri fevkalade iyidir. Do t 
Türkiye Hariciye Vekilinin ~ıos • 
kovaya yapacağı ziyaretin bu 

mi.ınasebetlcri daha ziyade tak • 
viyc cdecc'inc ~üphc yoktur. Za -; 
ten iki memleket arasında ihtilaf · 
lı mi.ıj1im bir mesele )oktur. ~~ü • 
nasebetlerimiz tamamiylc normal 
\C dostluk çerçc,·esi içindedir. 

Garp cephesinde yeni birşey yok 
Faris: 22 - Başkumandanlık erkanıharbiyesi tarafından bugün 

neşredilen tebliğe göre "Garp cephesinde yeni birş.cy yoktur.,, 

Öldürülen Romanya Başvekilinin 
l\loskovada be~ ~ün kalmaklı~ı -

mız muhtemeldir. 
13u ziyareti müteakip gene Ha -

riciyc Vekilinizle beraber Türki -
yeye döneCC'ğim." 

O telde ziyaretler 
Hariciye Vekilimiz saat on bu • 

çukta otele gelen Dahiliye \"ekili 
Faik Oıtrakla bir müddet görü~

tükten sonra bu~ünkü ~mplon 

ek~pre ile Belgraddan gelen Yu -
goslav elçisi Dr. llya Şimenko\•içi 
kabul etmiştir. 

Saat on dörtte tekrar Rus scfi
rile görüşecektir. 

Vekilinıizle sefirin Rusya ~ya • 
hati için Denizyo1ları ldarc~inin 

Kadeş Yapuru tahsis olunmu~tur. 
Böylece Almanyadan geldikten 

sonra ilk seferini rapa::ak olan 
Kadeş \'apuru hugün taın <:.aat üç 
tc Tophane rıhtımından Karade -
nize hareket edecektir. 

Vekilimizin Rusya seyahatinin 
iki harta kadar surmesi muhte -

meldir. 
Şükrü Saracoğlu a\·dct edinceye 

kadar Hariciye \'ekilliğine Baş\'e- · 
kil Doktor Refik Saydam vekalet 

edr.ccktir. 

Balkanlarda nikbinlık 
l'mumi \ aziyette salah alametle 

ri görülmektedir. Balkanların iya 
si ha,·asmda bir nikbinlik hükum 

sürmeğe başlamı~tır. 

Ortada Türkiyenin şimdiki va -
ziyetini değiştirme~ini icap elti -
recek -Oir hareket ol madığt \'C 'a -
ziyetin l;>ilakis günden güne daha 
ziyade lehimize olarak inki:;af et
mekte bulunduğu temin ediliyor. 

1 larbc karısmayacağımız · teyit 
olunuyor. 

Leh mültecileri gelirse 
kabul edile~ek 
Hukumetimize gelen mallımata 

göre, Romanyaya iltica eden Po - • 
loı;ı}-d hukümet erkanı nezaret al · 

tında muarrcn yerlerde ikamet et 
tirilmektedir. 

Bu zevattan Türkiyeye ge!mek 
i tcycnlcr olursa kabul eJile:::?k • 

ler.dir. 

Tot<yo sefirimizin beyanatı 
Tokyo .cfiri Ferit Tek lbir mu-

harririmize: 

. . 
cenaze merasımı pazara ... 

Müteveffanın vasiyeti mucibince tabutu 12 öküz 
tarafından çekilecek bir araba ile mezara 

götürülecek 
Eükrcş, 22 (A. A.) - Yeni Bu vasiyetnamenin tarihi, 21 

b~\·ekll general Arı;sccanu, §u temmuzdur. 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Kalincsku, \'azife başında, 

\'alanın 8aadct ve refahı ,.; mü
dafaası için çalışmakta olduğu 

bir sırada öldürülmüştür. IHikü _ 
met \'C millet. onun hatırasmı teb 
cil ctmcğc azmetmiştir. Müte,·ef
fa, hayatını \'ata:ıı uğruna feda 
c;lmiştir. :'\izamın muhafazası \'C 

tcdhiıı hareketini.! tenkili için hü. 
kt. • .ct tarafından kat'i tedbirler 
alınmıştır. 

Romanya, komııularile anlaş -
mayı ve itimadı daha ziyade tak. 
viyc etmeğe çalışmakla beraber 
sulh siyasetini idame etmeğe az
meylemiştir. Şimdiki ihtilafa bi • 
tarafhğını muhafaza edecektir,,, 

Yeni naz1rlar yemın 
ettiler 

BUkrcş, 22 (A. A.) - Kral 
Karolün dün ak§~m Calineskuya 
halef olmak tizere ta?·in ettiği 

baş ~ekille arkadllJ}lart' şunlardır: 
Başvekil general Argescanu, 

dı:ıhiliye nazın Bay Yermarines _ 
ku, milli mUdafaa nazm genemi 
tıeus. Bu Uç nezaretin üçü de 
ıılmdiye kadar Kalineskunun uh
desindeydi. 

Yeni nazıralr saat 21.30 da 
kralın nezdinde tahlif edilmiı;lcr. 
dir. Saat 22.~0 da ilk kabine i~-. 

timaı aktedilmis ve bu içtimaın 

sonunda genıfral Agrcııcanu, 9 ka 
tilin idammda hazır bulunmuştur. 

Mütc-v ffrnın 
vasıyetna mesi 

Bükrcş. 22 (A. A.) - Kaliıı es
ku, ııon arzularını bildiren kısa 
bir vasiyetname bırakmıştır. Mü_ 
teveffa, oğluna ailenin şerefini 

muhafa7.a etmesiııi, Mker ve ya 
devlet memuru olmasını, vatana 

. ve krala ihlas ve saJakatle hi7_ 
met Ptme:ıini tavsiye etmektedir. 

Mütc\·effa, ailCıSi efradının 

mcdfun bulµnduğu Cu~cu de A
cegise gömülmesini L-;tc.mektedir. 

(Suika-;de dair (liğcr 

:i iin<·ii sa~ radaclı r. ) 

Cenaze merasimi 

taf<.ilat 

Bükre5, 22 (A. A,) - Cnlines. 
ku. pazar günü Cureta de Arges. 
ele gömiilccc-ktir. Müteveffanın 

vasiyeti mucibince tabutu 12 ö _ 
kliz tarafından çekilecek bir ara. 
ba ile mezara nakledilecektir. 

,-TAKSiM-\. 
Sinemasmda 

939 - 910 sinema me\':;iminin 
ilk büyük filmi: Bugün mati -

nelerden itil;>aren 

Omit Şarkısı 
( Neşidei emel ) 

Radyoda SC\'C seve dinlediği.• 

niz şarkın yegane se kraliçesi 
Bülbüller bülbülü 

O '1 M O 
1 GOLSOM' ün 1 

3u sene ~Iı~ır Film müsabaka
mda birinciliği kazanmış aşk, 

ihtiras, ve heyecan filmi 

"- Bugün, Japonyaya hareket 
edeceğim. \'apur bekliyo:-um. Sü -
\'CY§ kanalında vapur seferleri ta -
til edilmiştir. Bu itibarla yola çı • 
kan vapurlar eski zamanlarda ol -
duğu ~ibi Omit burnunu dola~a -

rak yo:ıarma devam edebiliyor -
!ar. 

fi.ırkçe sözlü - .\rapça ~irkılı 
'ena lar 2.30 - 4,30 _ 6,30 - 9 da .......... ~ ...... Bu ,\'aziyet deniz yolcului:"llnu 

uzatacaktır." demiştir. 

Lehistanın taksimi 
~lo ko\'a, 22 (A.A.) - Bir Al • 

man a_~cri heyeti Rus ve Alman 
ordularının Polonyada işgnl et • 
mis oldukları mmtakalarm tahdi
di meselesini H.u:. erkanı a:.keri -
yesile ~örü~rck halletmişlerdir. 

1 Şimdiki halde yapılan itil;_'.ıf mu 

1 
\'akkat olup, Polonyanm taksimi • 
ne müteallik kati müzakereler bi -
lahara yappılacaktır. 

Kızılordu Erkanıharbiye
sınin tebliği 
:\lo kova, 2~ (ı\.A.) -- Gazete

ler, Kızılordu erkamhar'biycsinin 
a~ağıdaki tebliğini neşretmekle -
dirlcr: 

"So\'yet kıtaatı, dün \C cn-clkı 

.<tün \'armış oldukları hattı tarsin 
etmişler \'C işgal ctmi~ oldukları a
razide bulunan di.ış.man yu,·aları~ 
nı tathir eylemişlerdir. 

Dun saat 19 da S:>vyet kıtaatı. 
Pınsk'i i~gal ctmi~lcr \'e Lvov \'e 
Sarny'ye doğru ılcrlcmişlerdır. 
Rorno ile Dubno zaptcclilmiştir. 

Muvakkat ve mahalli idareler te -
sis edilmi~tir. ).lektcpler, açılmak 
üzerrdir. Sinemalarda Sovyet rilm· 
lcri gö terilmektedir. Gizli olarak 
Ukranyada ve beyaz Ruı;yada ya. 
şanı.ıkla olan komüni tler, hudu -
du geçerek So\'yct Rusyaya git -
mektedir\er." 

İngiliz Kralının riynsetin
deki toplantı 
Londra, 22 (:\..\ .) Kral. bir 

meclıs akdetmiştir. Bu mecliste 
Lord Stanhepc, Lord Cramforcl, 
Lord Buth<.:haffe ,.c milli müda -

f aa umurunu tanzim nazırı Lord 
Chatfield hazır bulunmuşlardır. 

Alman propagandası · 
Paris, 22 (Hususi) - Alman 

yanın Fransayı kazanmak ve İn. 

1 
giliz - Fransız dostluğunu boz
mak için giri ti -;i prop!,Cntla 
faaıi:eti devam etmektedir; ... 

Dün gece Berlm >-radyosu, 
fransızca olarak. Fransızlara hi
taben neşriyatta bulunmuştur. 

Radyoda söz söyleyen, bilhas· 
sa ingiliz bahriye nazırı Vintson 
Churçhill'c :ıücum etti, Fransız. 

lara cna nasıl güvenip beraber 
teşriki mesai ettiklerini sordu, 
Mareşal Fochun. vaktile Churchill 
için "o sadece iyi bir gazetecidir, 
fakDt maalesef iyi bir siyao;i oldu_ 
ğunu söyleyemem,, dediğini ha
tırlattı ve: 

"Ey Fransızlar! Bunu söyliycn 
sizin Fochunuzdur. Simdi bunu 

~ 1 

unutup Churchillin beceriksizlik-

lerine kurban olmak mı istiyor~m. 
nuz !,. dedi. 

Bu ve bunun gibi diğer neşri
yat Fransız efkarıumumiyesindc 

hiçbir tesir yapmamaktadır. Al
manların bilhassa İngiliz na"ırı

na hücum etmelerinin sebebi, her 
halde İngiliz gemilerinin Almı:.n 
denizaltılarına karşı son zaman. 
!arda açtıkları şiddetl i mücadele. 
den ileri geliyor denilmektedir. 

Varşovanın mukavemeti 
V~va, 22 (A.A.) - Var. 

şovanın ı;imali garbi mıntaka.sın. 
dn görünen Alman zırhlı kıtaatı 

iki Polonya stivari li\'asının hü • 
cumuyla geri pUskürtülmüştür. 
Almanların Praı;a mahnllC'sin _ 

de Brudno mezarlığı civarındu 

yaptıkları taarruzlar da tarde _ 
dilmiştir. 

Bombardımanların korkunç tah 
ribatı devam etmektedir. 

2 numarnlı Yarşova radyosu • 
nun bildiı·diğinc göre. Zachet:ı. 

müzesinde bir çok tablolar harab 
olmuştur. Bunların arasında Vis. 
pianskinin me~hıır ( Prançois 
d'Assise) tablosu ile K!'lı>ntoviçin 

ve Çhelmonskinin tabloları var • 
dır. 

Polonya kralının Tenton şö -
\'alyelerini mağliıb ettiği Grün _ 
\'ald muharebesini temsil eden 
büyUk tarihi tablo kurtarılmış • 
tır. 

Sovyct sefarethanC'sı hasara 
uğrıyan binalar ı.rasındadır. Bu 
binaya 10 bomba isabet etmiş -
t.ir. 

Romanya sefarethanesi ve ı1'
hiyat akademisi de hasara uğrS' 
mıştır. 

2 numaralı Varşova rad>"'*' 
dün saat 20,30 da Alman t•r 
yarclerinin kızılhaç hastan~ 
bombnrdıman ettiklerini bildir ' 
miştir. Binanın üstünde görüne ' 
bilecek şekilde işaretler resrııC · 
dilmiş bulunmakh1ydı. 

Alman tayyarelerinin ve toP ' 
çu kuvvetlerinin mütemadi bO~ 
bardımanına rağmen hayat a~il 
yukarı normal bir ı,ekildc dC ' 
vam etmektedir. Münakalat otD· 
btislerlc temin edilmektedir. 

Bütün taarruzlar 
püskürtülüyor 1 Varııova, 22 (A. A.) - .Allı' 

Lipinski, radyoda Va~o\·an~ 
yapmakta olduğu muka\'C!Pe 

0 
gittikçe şiddetıenmekt& oJduğU~ 
söylemiştir. Payitahta karŞI 

glindPnberi yapılmakta olan bU ' 
tün taarruzlar, pilskürtülmüştUr· 
Polonya askerlerinin gösterıne~ 
te oldukları kahramanlık, hlld .
suzdur. Bu askerler, dil§l11ıı.D 

.1rt•· 
tanklarına karşı saldırrrt""' 

zırhlı otomobillerin üzerine sJÇ ' 

ramakla ve i"indekilerin silah13 r. .. , .. 
rını ellerinden almnktadırJar. ı-

şovalıların tesanüdü onlar iÇ 

en kıymetli bir yardımdır. . t 
Mühim bir muvaffakJ1~. 

Londra, 22 - üç Lerustan rl 
vari livasınm Alman muha9' 

·r, 
hattını yararak Vnrşovaya '1. 
meğc muvaffak o!du~ bildiı11i
yor. ti 

( l.f'hl ... tana. dair dl~r habC,ı 
!l iin<'li "a~· fadadır.) ___.;"' 

Fransız başvekill
nın nutku ~ 

Pnris, 22 - Frnnsır. b~" 4-
Daladivc dün saat 20.30 'da rt,,J 
yodn ~illete hitaben bir nııt 
söylemiştir. Ot' 

Fransız başvekili ezcümle 

miştir ki: blP 
"- 20 glindcnbcri barbd0 ıt,ıı 

lunuyoruz. Her ak§am ııite h ol· 
ederek askeri vaziyetin na!11,.ııııı 
duğunu söylemek ve iUınad 
sebeblerini 'lildirmck iSte~ 

u~o Çünkü sizleri daima dü.şün o'~ 
rum: Siz, harbeden gençler, ç • 
~unu. kocasını, nişanlısını s'IC~ , 
elan çıknrmıyan endişeli ve •,, 

d1J11•" kat kahraman Fransız ka ~ 
hep, hep sizleri dUşünUY0 bV 
Hür insanlardan milrekkeP , 
milleli, insanlık duyguları tı#~t· 
yan sulhçu bir milleti idare ,-e 
mek vazifesinde bulunuyoruııt ili' 
bu ağır vazifeyi yaparken dt 
san olarak kalıyorum. 

Fransız askeri, bir sene i 
üç defa kuvvetlerimizi ıııcf 

1 
ettiren. köylüyü toprağuıdaJl eıct 
vıran. iktısadi havatımızı ! .~ı • • d•IP'" 
uğratan, ocakları bozan, t<~ 

tC'hdit ve tehlike usulüne~ 
bir nihayet vermek için hll 

yor. (!" 

Evet, harbediyorlar, çOnkO ri"ıı 
ha şimdiden aldatılan ve kllri"dt 
edilen birçok milletlerin jjzC re • 
Hitler tnhakkilmünün tcdhiS .1 • 
jiMi altında Frnnsanm da e;ıı~ 

. .. t . 1 BU t 
m"sını ıs cmıyor :ır. .,,d' 
rejimi scnelerdcnbeıi AJnıaJ1> J;ıııi 
hüküm silrilyor. Bu tedhiı; r~ıJI 
A vusturyanın. Çck<>SloVllk> fO , 

üzerine de çöktü. Şimdi dC 
lonyanın üzerine çöküyor.,• rt'1"'ıı 

J:)aladiyc Lehistanın kah sırf' 
lığını tebarüz ettirdikten ~t~ 
Almanyanrn Frnnsayla harbC W 
istemediği \'e kabahatin ııcP ,c 
gilteredc olduğu yoııındıı~,ııı' 

1 
. arı>"" 

Fransayla ngilterenın ~ıı· 

nçma•-:.a matuf Alman proP" .ı; ., pşJ11" 

da~ını ve Hitlerin son 
ti k j: nutkunu ima iie demiş r >c'ıı' 

"- Boğazlarına kndıır &ıı 
bıl 

hulanmııı oldukları hal.de ı;ıilııt' 
tatmin edildik diycnlerın 5 ıııt."' 
bu• dilnyada artık namu"lu r<f!'f1 ' 

adam inannbilir mi? SC'nrlc cf I· 
bPri bütlin taahhUtlcr ihJ!d .ı-efl 
miş ve bütün imzalar yırt~l~~ı;ı ' 
bugünUn vaidl<>rinc hıı.ngl 
sız iti:nıı• ,..,,_. '" " 
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Hindistnnda dun)anın en eski insanları arasında 
- 2 - Ya:an: L. Busch 

Fransızlar garpte 
nasıl ilerliyor? ~~:ıYE. 

~ nya yüzünda birbirile döğUşen eıı Harekat sahası olan Sar mıntaka-
ıt ırkların asılları Hındıstandadır sı, Fransız Er kanı harbiyesine 

35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

iç sıkıntısı 

J er ki, Ingiliz Imparatorlu· ı şarlar! .. 
lldistan üzerinde duruyor. Bizim bütün cinayet ve günah 
rır, demelidir ki, dünya Hin bildi~imiz şeyleri sırt sevap ola. 
~ ~~tünde duruyor!.. rak yapan insanlar görülür. 

<lunyada her ne yaşamakta Dünya yüzünde biribirlerile e-
~ü hala Hindistandadır. zeli, ebedi dövüşen en zıd ırkla -

ı. " Hindistam en eski, en ip- rın asılları oradadır. Orada bu iki 
. _en vahşi derinliklerinde ta. düşman insanın ikisi de Hindli -
' Yeniden keşfetmek azmile dir!. 

l'a tufandan evvele ka - Ben Hindistanda bilhassa dün. 
ttktıını yanın en e!:'-ki insanlarını aradım. 
ll'.(jj tereddüt etmeden diye · Bunun için senererce binbir tür • 
-Ilı ki, Hindistan hakikaten lü insan nevileri arasında ya.,a -
~reti Ademden bugune ka - dım. Nihayet turandan evvelki in 

!inebilen Ye bugünden ta -;anları orada keşfedebildim. 
~ ~i Ademe kadar gidilebilir Onların dünyalanna nasıl gir -
~ il bir dehlizdir. dım? Alemlerine nasıl karıştım? .. 

l,::·~lizde o kaadr garip o ka • ·asri yüzbinlerce asrı geçebildik? 
''Uıınemi§. o kadar umulmaz Bunun için duyduğum derin 
toınülüdür ki, bu e rarı top hayretler belki ölünceye kadar de 
!Qi~iın, görebildığim, yaşı • vam edecektir. 
'ğiın kadar bütün insanlığa Hatıralarımı insanlığın tabiat 
• anlatmak, faşetmek is - ortasında düştüğü hamakatlere 

• Jı... .,, ve biçareliklere karşı dehşet duy. 

tufan insanlarını tanıdım. madan. bitaraf bir ruh haliyle o-
r l\(iistanda! kuyanlar aynr hayretleri aynı şid 

tufanını gor . :ietle duyacaklardır. 

ldi.tanda! 

~! tanın hata keşfolunrna -
"<lltikatterinı olduğu gibi bLL. 
~ ıns:ınlığma bırakmak için 

rı Yazıyorum. :k hakikatler bugunün in-
1na belki dehşetler verecek, 
a~r verecek, nefretler vere • 
t. 

(Devamı var) _______ ...... 
AUARAN 

SAÇI .. ARA 

tamamen malumdur 
Fransız ordıau şimdi Ren ile 

Mosel arasında 120 mil mesafe. 
lik bir hududun hemen kaffeı;i ü.. 
zerinde bir ileri kol harbiyle me§. 
gul.dür. 
Esasen Zigfrid hattı önüne vaze. 
dilmi§ Alman unsurlarının muka. 
vemeti, mekanize birliklerin sil. 
rekli mukabil hücumlarına rağ • 
men, iki müstahkem hat arasın. 

daki hali araziyi, hemen tama -
men temizlemişlerdir. Bizzat Zig. 
frid hattına temas etmişler ve Sar 
nehrinin sağ sahiline doğru daha 
ileri tazyikler yapabilecek mevzi. 
ler elde etmişlerdir. 

Bu çok müşkül arazinin her 
yanı Fransızlara malumdur. Çün 
kü Sar havzasında reyiama müra. 
caat edilmeden evvel, bu toprak. 
lar, Fransız işgali altındaydı. Bu 
mıntaka, bir takım ormanlar ve 
Sar nehrinin müştekkatı olan 
mecralarla doludur. Ve bu or • 
manların içerisinde Fransız ordu. 
sunun ilerlemesine mani olacak 
her türlü tedbirler alınmıştır. M.e. 
sela, makineli tüfek yuvalan, 
tank tuzakları, kara maynlan ve 

ı yd tahribine yarayacak her türlü 
vesait mevcuttur. 

Fakat Fransız kuvvetleri, bu 
mıntakayı büyük bir ihtiyatla 
katetmektedirler. Her çeşit tuza. 

Diğer taraftan orman mıntaka. 
sının hemen eteğinde mevzi almış 
olan Fransız garnizonlarından açı 
lan muazzam ateşin tesiriyle Al. 

1 

manların mükerrer mukabil hü. 
cumları püskürtülmüştür . 

Zigfrid hattının esas inşaatına 

henüz bir hücum vaki olmamış. 

sa da. Fransızların kaydettikleri 
muvaffakıyetler pek mühimdir. 
Sarbrük şehrini tehdit altında bu. 
lundurmaktadırlar. Ve hücum 
kuvvetlerini Mosel ile Ren ara • 
sındaki bütün müstahkem hat bo. 
yunca, hatta kısmen hattın içinde 
düşmanla temas haline getirmiş. 
terdir. 

Her ne kadar meşhur Zigfrid 
hattı, 20 mil mesafelik bir derin. 
liğe varıyorsa d:ı, ancak ileri mev 
kilerinin çok iyi ve sağlam olarak 
in§a edildiğine şüphe yoktur. 

Zigfrid hattının geri mevkile • 
rinden bir çoğu henüz tamamlan. 
mış değildir. Bu sebeple içerisine 
asker konamaz. 

Fransızların havadan yaptıkla. 
rı tarassutlar ve geçen haftalar 
içinde aldıkları fotoğraflar, Al. 
man tahkimatının bütün teferrüa.. 
tı hakkında bir fikir vermiştir. 

Handan, fevkalade bir iç sıkın
tısına uğradığını, evJiliğin beşin

ciq yılı zarfında farketti. Birgün 
öğleden sonra kocası her zaman
ki gibi işine gittikten sonra yap
tığı bu keşfi daha evv~l hiç bir 
şey haber vermemişti. Can sıkın
tısının belli hiç bir sebebi yoktu. 
Böyle birdenbire farkına varını§· 
tı. Haftalar, aylar ve hatta belki 
senelerdir cam sıkılıyordu da o 
bunu şimdi anlıyordu. 

Acaba neden canı sıkılıyordu? 
H a y a t t a n tam manasiyle 
memnun o 1 m a s ı için ne. 
si eksikti?. F a r u k 1 a sevL 
şerek evlenmişti, veya onu sevdi 
ğini sanmıştı. Kocası fena bir ko
ca değildi. Çirkin denilemezdi, 
ahlakı iyi idi. Kazancı da vardı. 
imkan nisbetinde karısının bir de 
diğini iki etmiyor, genç kadının 
moda kanunlarını ifratla veya iti
dalle takip etmesine hiç bir itiraz 
da bulunıruyordu. Evet, Faruk 
iyi bir koca idi, fakat Handanın 
neden canı sıkılıyordu?. 
Düşündü, bu haline bir sebep 

aradı ve akşam kocasına bunu 
açtı. 

- Beni dinle Faruk, sana söy
liyeceklerim var: Mesudum, bun· 
dan şüphem yok, fakat canım sı· 
kılıyor. 

Faruk. sinirlendiğini belli eden 
bir tavırla: 

~t emin olunuz ki, Hindis • 
meçhul hakikatleri henüz 
0Iınıyacaktır. 

tepterimizde okuduğumuz 
:n Avrupa teknik cihanım 

1 

ğı önceden keşfedebiliyor. Hele, 

11 
kara maynlannı bularak zamanın 
<ia patlatıyorlar. 
Ağır Fransız tankları, maki • 

neli tüfek yuvaların ısüpürmüş. 

gayet alçaktan uçabilen Fransız 

tayyareleri, tanklara karşı alın. 

mrş tertibatı ehemmiyetli suret • 
te bori;'balamıttır. 

Onun için bütün ileri hareket • 
ler, askerlerin uğrayacağı müş. 

külat göze alınarak ihtiyatla ya. 
pılmaktadır. 

Sahte siperler, makineli 
tüfek yuvaları, tank tuzakları, tel 
örgü tesisatı, keza gayet zekice 
yerleştirilmiş kara maynlan ga. 
yet aşağıdan uçmağa muvaffak 
olan tayyarelerden alınmış fotoğ. 
raflar üzerin.de vazıhane görül. 
mektedir. Bu fotoğrafların ayni 
zamanda Fransız ağır topları ile 
hava bombardımanlarının husule 
getirdiği tahribatı göstermek ba 
krmından ayrıca faydası dokunu. 
yor. 

- Canın sıkılıyorsa, dedi, me 
sut değilsin demektir. Neden ca
nın sıkılıyor?. 

- Bilmemi Galiba pek gezmi 
yor uz da ondan... Senin için bile 
bütün gün çalıştıktan sonra, ev
de kapalı kalmak iyi değil. .. 

e kurduğumuz Okltdes 
inin, nasıl ki, tam aksi de 

• 1Se ve aynı derecede hakı _ 
~ Hindistanda da havat ve 
~ın bildiğimiz hcndesclerı 

' 

tın tamamiyle aksi kazi -
de aYnı derecede hakikattir! 
eti Yiyen insanlar vardır ki 
~anda in an zeka~ınm en 
., derecelerine ''asıl olmuş · 
~Canlı mahlOka kıymamak 
lir n~n eti ycmiycn insanlar 
~ kı, dünyanın en vahşi in-

.-aç ooyalan :;açların tabii renk. 
terini ıade eder. Ter ve yıkan 
makla çıkmaz. daıma sabit ka 

'~ .. il daha vahşidirlcr! Erkek. 
_...,ılan insan cemiyetleri ya
t. Arnı zamanda \'alnız ka . 
a tapılan tanıa~ile ter~ine 
~e aynı hakikatle ya-

tr. Kumral ve sıyah renkli ~ıh..!1 
hl :;aç ooyalandır. 1 

l!':GlLlZ KANZUK 
ECZANESl 

RJ..Tnr.' ' 1 rc;;r 4' '" 1 

~alllmcn hcılclı ül.!iOO lira olan Parıa klavu7. ,·c~airc 211 l/H>3!1 
a e süııü s.ı:ıı 15,30 dcı kapalı zarr ıısuliı ile Ankar:ıda idare bı-
1ıaıın alınacaktır. 

~ Şe girmek istht'nlcrin 4.3:?5 liralık ııım·akk:ıt lcrninat ıle k:ınu 
l 111 eıtığı vesikaları ~e tcklırtcrinı :ıyııı sün ~:ı:ıt 1 ~.30 a kad;ır 
r~rı rcisligine vermeleri liız.ınıılır. 
1 llanıeJcr 308 kuruşa Ankara \"C ll:ıydarpnş:ı \'czııelcrindc ,atıl-
~ (7379> 

~ - 13 - Nakleden: Fethi KARDEŞ 

~~a hapishanenin dahi· ] - Havadar dairede bugünkü 
\-ıl'la gazlanan bır adamın ı r gardiyan bıraz kaba Ye aksi bifr 

l<.f bcnziyen se !er geldi. dır . .l\lani olmazsam sizin mcvku· 
ıvan kulak k,•barth. Son· fu epey hırpalar sanının. 

~ah . . . ~ Nobodi kaşiarım çattı: 
~\rk gırerım kı bagır_an ye· - ~an böyle bır şey yapma· 
lerb~ftur. Aksılık etmış ola· sın, dedı. Bu ona pahalıya mal o
a 

1
1Ycsini \eriyorlar. Dinle- labilir. 

1 b • ~t agırıyo:-? Endişe ~ezilen bir tavırla sor· 
ı an bir e h~ykmyordu: du: 
~t! öldllru}urlar. imdat! - Daima böyle yapar mı? 
tdıyan anahtar destesini - D

0

aima böyle yapar diye· 
c~:az endişeli: mem ama eli ağırcadır. Merak et· 

'P bakalım . ı .e \ar. de· meyin, şimdi oraya gidiyorum. lşi 
a yoluna koyarım. 

!llaıeret makamında ilave - Ben de sizinle beraber geli-

Varnd ormanı önün.de cereyan 

eden muharebenin pek şiddetli 
olduğuna şüphe yoktur ve şimdi 
bu arazi Fransızların elindedir. 

Alman erkanı harbiyesinin nok 
tai nazarı, bu orman mıntakasın. 
da vücuda getirdiği tesisatla 
Fransız birliklerinin hareketlerini 
menetmek, onları gafil avlamak 
olduğu anlaşılıyor. 

Ayni zamanda Fransız mevzi • 
!erini ve ihtiyat mevkilerini bom. 
balamak üzere tayyareler de gel. 
mişsc de, Fransız takip ve muha. 
rebe tayyareleri top ateşinin de 
yardımile bu tayyareleri herhangi 
bir zarar getirmeden sürmeğe 

Şunu da hatırda tutmalı ki, 
Fransızların ileri hareketleri mü • 
him olmakla beraber, bütün bu 
faaliyetler henüz ihzari mahiyette 
dir. Umumi hareketler ve savlet. 
ler henüz vaki olmamıştır. 

Fransız erkanı harbiyesinin 
gösterdiği ihtiyat, düşmanın kuv. 
vetini tamamen denedikten sonra 
büyük mikyasta muharebelere e. 
mir vermek içindir. 

(Daily Mail) den 

- Fırsat düştükçe gezmiye 
gitmiyor muyuz şekerim? 

Handan dudak bukerek· cevap 
verdi: 

C'( 

- Biliyorum, gidiyoruz. Ama 
genciz, bize eğlence, biraz hare· 
ket lazım 

Faruk sakin, fakat hiç isteksiz 
mukabele etti: 

- Hakkın var. Ben düşüne
memi§tim, affet. Bu gece nereye 
gidelim? Dans mı istersin, tiyat.. 
ro mu, sinema mı? 

Handan, kocasındaki bu istek 
sizliği hiç farketmemiş göründü: 

- Teşekkür ederim kocacığım 
sen ne §eker şeysin 1 

*** 

ı . muvaffak olmuştur. 

O güooen sonra Faruk her 
sabah karısının arzusunu sordu: 

- Bugün öğleden sonra bir 
yere gitmek istiyor musun? 

·----•-SARAÇHANEBAŞINDA - HORHOR CADDESiNDE -----·"" 

'~~~ek H \ YRİYE LİSESİ Vatın Yatısız 

: 

Ar.a, ilk orta ve lise ı.ınıflarına taltbe kaydına başlanmı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan ~tibaren baş 
l<ıı. Kızların yatılı kırnu tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin husus 

otobüs servisi vardır. Tedrisata 25 Eylülde başlanacaktır. Talebe nin mektebe gelmeleri. 

Başgardiyan geri döndü: 
- Nizamname mucibince bu 

yasaktır. içeri giremezsiniz. 
- Bir dakika. mü aadc öyleyse .. 
Nobödi, cüzdanından, 1ngiliz 

anna~ını taşıyan bir kart çıkara· 

rak gardiyana uzattı. 
- Şunu lutfen okuyunuz. dedi. 

Göreceksiniz ki nizamname bana 
raci değildir. 

Başgardiyan kartı alıp okudu: 
Biiyiik Britanyo, /skoçya ve lr

landa birleşik kraliyeti başvekcileli 
Londra 1 şubat 1916 
Bu tezkerenin hamili M. Ceyms 

.~'obodiye bitütn kraliyet resmi da 
irelrrinde kolaylık gösterilecek ı:e 

emirlerine bizzat Boşuckildcn gcli· 
yormuş derecesinde itaat edilecek· 
tir. Bu tezkere nazırlar meclisi ka
rarilc verilmiştir. 

Loyd Corç 
Baş;:ardiyan telaşlandı. Ağzını 

' '1'.T __ t.._ -

Tel: 20530 

diye baktı. Karşısındakini alelade muşlar, düşünmek hassasım bile 
bir ~ivil poJis şarunıştı, onun bu kaybetmiş görünüyorlardı. Gözle· 
kadar geniş şalahiyctleri olduğunu ri o kadar cansızdı. Bu gözlerde 
nasıl tahmin edebilirdi? Özürler ancak müthiş bir korku ifadesi o
diledı, naşıl hitap edeceğini şaşır· ku.mak mümkündü. Sararmış yüz· 
dr. Nobodi: lcri, azalarının titreyişi, nihayet 

- Çabuk olalım, dedi. Vakit :;alondaki korkunç ~ ükf.ıt Ccyms 
kaybetmiyeliın. Nobodide öyle hir tesir hasıl et-
Başgardiyan yerlere kadar iği· ti ki~ fon Brand mevkuflar ara· 

lcrek: sı~da bulunmasaydı. büyi.ık dctek 
- Baştl tüne efendim, dedi, tif kendi kendine. cezanın şiddeti 

lutfcn beni takip ediniz. ~uçla mütenasip midir diye sora-
Birçok nö1:Jetçilerin önünden caktr. 

geçerek koridorları dolaştılar ,·e Fakat fon Brand mevkuflar a· 
nihayet kalın bir demir kapının ö· ra"::1ındaydı. Onun yaptıklarını dü-
nüne geldiler. Ba~gardiyan: ~ünmesi, işlediği cinayetleri hatır-

- lşte efendim. dedi. burası... laması kalbindeki merhamet his· 
- Pekala. girelim. !erini söndi.ırdü. 
Başgardiyan. anahtar destesin- ı Casusa uzun müddet baktı. O 

den bir anahtar seçerek kapıyı aç- daha şimdiden yola gelmiş. öte· 
tr. kiler gibi ümitsizli~in ve yeisin 

Ceyms ~obodi içeri girdi ve canlı bir heykeli olmuştu. Fakat 
dehşetle irkildi. Altm15 sekiz mev· ı ı:ıu farkla, Ceyms Nobodiyi görün· 
t ___ .t J.'! ___ - ~ ·-~ ~ .... 1. .... -.....t....._1-._: _ _ ,... ....... _ ! t"ta ,_ı ;);'At- .,..,.,""'t .. (';ın'\l~r rl ~ hiı...,,h1r 

Yoksa gece mi sokağa çıkmak 

istersin? Nereye gidelim? 
Fakat gezmelerde fazla neşeli 

görünmiyı.;>rdu. Geceleri gezmc
ğe gittikleri vakıt da erteai aa
bah saat altıda kalkıyor ve "kay
bedilen vaktini telafi için,, ça.. 
lışma odasına kapanıyordu. 

Bir müddet sonra Handan, es
ki ve mutad gezmeler dı§Ulda 

gezmeğe gitmeği istememeğe baş 

ladı. Can sıkıntısı da arttı ve 
nihayet tahammül edilmez bir 
hal aldı. 

Bir gün kocasına: 
- Faruk, dedi, seninle ciddi 

konuşmamız lazım. Ben bir müd 
dettir kendimi çok yorgun, bit
kin ve &inirli hissediyorum. İki 
üç hafta için temiz havalı bir ye. 
re gitmeliyim. Biraz bava tebdili 
sıhhatımı düzeltecek. Babana 
iştihadan da kesildim. 

Faruk, bu fikri ho§ kartılama
dığıru gizlemeğe muvaffak ola
madı. Çehresinin aldığı hal, dü
şüncesini belli etmişti. Mama.fi 
fikrini sözle ifade etmedi. 

- Pakala, dedi, nereye git. 
mek istiyorsun? 

- Bursayı düşündüm, nasıl 

buluyorsun? 
- Çok güzel. Ne zaman git

memizi istiyorsun? Söyle de İ!

leri ona göre tanzim edeyim? 
Handan sükunetini muhafaza 

edemiyerek söylendi: 
- Anlamıyor musun, ben has. 

tayım 1 Sinirli oldum, nörasteni 
galiba ..• !stirabata ihtiyacım var 
yalnız olmalıyım. Baıka türlü 
nasıl dinlenebilirim? 

Faruk, uzun uzun kansını 

süzdü, sonra gene sakin muka
bele etti: . 

- Peki, istediğin gün 
bilirsin? 

gide· 

*** 
Vapur Yalovaya hareket ettiği 

zaman, Handan evvela müthiş 

bir sevin~ duydu. Faruk onu te§
yi etmi§, vapura da gelmi§tf. Son 
dakikaya kadar, Handan, hare. 

ketine kocasının mani olmasın
dan korkmuştu. Korktuğu ba§ı· 
na gelmemişti, işte hareket et
mişti, yalnızdı ve serbestti. Ar. 

(l.ıiff en ım11fam revirini:) 

• u::mam.::. B 

IAlemdar Sinemasın 
H O ç ahbap çaVu§lar ~ 
i harbe gidiyor il 
f: Araen Lopen 1 
Hı ..... :!:::=:~::~~~~~:~·--·nmm 

RAŞ1T RIZA 
ı:. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Hu gece Rüyükadıı 
hkele 

Gazinosunda 
' .ıı .ıı gece : Beylerbl'l~ndc 

!\.\ÇI. \HT:\DAN UTA~ 

hareket olmamışken onun gözle· 
rinde bir kin meşalesi dolaştı. 

Ceyms Nobodi, şimdi, casusun 
ruhi aksülamelini tetkik ediyordu. 
Onun dünyaya yüksekten bakan 
tavrından, cüretkarlığından ne 
kalmıştı hiç! Kapana yakalanmış 
vahşi hayvanı 'hatırlatan hali yal
nız korku<;unu belli etmiy()r, ümit· 
sizlığini ,·e yeisini de ortaya vu· 
ruyordu. Fon Brandın kendisini 
mahvolmuş telakki ettiği aşikftr· 

dı. 
Birden Ceyrns Nobodiye hita-

ben haykırdı: 
- Allaha yalvar ki ben tekrar 

hürriyetime kavuşm.ryayım. Ye· 
min ederim ki bu cehennemden 
kurtulmak nasip olursa senden 
müthiş bir intikam alacağım. 

Gardiyan bağırdı: 
-Sus! 
Fon Brand bu ihtara aldırmıya· 

M1' nPV::lm etti: 



------ - - ~ 

• 
---Yaran •k~ın. y A VRUNUN GECESİ 

Taka im P A N O R A M A Bahçesinde 
Tes'it edilecektir. 

Hamiy.et 
Yüceses 

Bestekar S A L A H A T TIN P I NA R ve 
ark.adıaşları lıu geceye Hitfen iştirak etleeek olan kıymetli sanatkürlar. 
dan müteşekkil Beluii sa: Jıeyeli, Kıinıe sa:ı ve s:ıııatkı"ır \'ontrolol 
1ınılnlür \'I' Prestijidilatör P AN G A /, / tarnfınd:ııı ıııulılelif eğlen. 

••••• eclcr saat ikiye kadardc,·aın edecektir. 4 •••iL 
ttk canı sıkılmıyordu, sinirli de
ğildi. Seyahata gidiyordu, birkaç 
hafta yalnız kalacak, başını din

liyecekti. 
Fakat kocası nasıl olmuştu da 

onun gitmesine itiraz etmemişti? 

Neden? 
Handan bu suali kendi kendi

sine, hareketten epey sonra, va. 
pur Adaları arkada birakınca 

sordu. Neşesine biraz can sıkın

tısı karıştı, biraz sonra ise neşe
si büsbütün kaçtı. Garip bir his
le kalbi burkuldu. Zihnine şüphe. 

lcr hücum etti. bu şüpheler kat'i 
bir kanaat haline geldi. 

Faruk Bursaya gitmesine iti
raz etmek şöyle dursun onu belli 
etmeden bu seya:.'lata teşvik bile 
etmişti. İstemiyor gibi gorun
müştü ama hakikatte bu seyahat 
onun isteyip de ummadığı bir 
şeydi. Kansının bulunmayışın. 

dan istifade edecekti. Kim bilir 
neler kurmuştu?. 

Sapsan kesilmiş, heyecandan 
titriyerek, Handan, oturduğu 

.koltukta doğruldu. Çok ıztırap 

çekiyordu. Farukun kendisi için 
ne demek olduğunu şimdi anla
mıştı. 

A ni bir karar verdi. Y alova

da vapurdan inince otobüse bin
miyecek, iskele cıvanndaki otel. 
lerden birinde geceliyerek ertesi 

sabah ilk vapurla istanbula dö
necekti. 

- Gidiyordun ha? 
Söyle, o kadının kim 
bilmek isterim. 

Kiminle? 

olduğunu 

Faruk hayretle sordu : 

- Hangi kadın? 
- Bir de bana hangi kadın 

diye soruyor. Kim olacak, met
resin! Kendisiyle serbest kala
bilmek i~in beni Bursaya yolla
dığın kadın 1 

Faruk, kısa süren bir sükut. 
tan sonra mırıldandı: 

- Ben senin yanma geliyor
dum. Seninle beraber gitmemi 
istememiştin, bunun sebebini öğ
renecektim. 

Handan anlamıştı, o kocasını 

kıskanırken kocası da onu kıs

kanmıştı. Demek Faruk kendisi. 
ni, onun Faruku sevdiği kadar 
seviyordu. 

Bu hadise haddinden fazla 

sakin saadetlerinin yeknesaklığı 
n. bozmuştu, artık canı sıkılmı
yordu. Müşfik bir gülümseme 
ile mınldandı: 

- işte şimri öğrendin ya!. 
Nakleden: Fethi KARDEŞ 

l nınmııınıtııııııııııınııu lllıvnıııll•ı.uınıııımııııııdlllllııııllfllll 
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1 
Murat Rami Aydın ~ 
Taksim _ Talimhane, Tarlaba. f 
şı caddesi No. 10. Urfa apart. 1 

Tel: 41553 f 
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-ZA \ ı :_ Galatasara};- Lisesin -
den IS38 senesinde 23 sayı ile al
dığım olgunluk vesikamı kaybeL 
tim. Yenisini alacağımdan hük -
mü yoktur. Nermin Vahı) 
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Glühzn czkmczqİ. Gavrtıql cblıkotteı> Makarnası. S<ı hrİyczsİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskus 
'EKERLİLERİM VE FAZLA $İŞl1AMLIK İSTİDADI OLAMLAAIM GIDASIDIR . 

TAMU011$ ECZAHAl4E ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜK BAKKALİYELERDE SArtuı• .. 

1 UMUMİ DEPO : İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_iSTANB"' 
IZMİR Acentemiz Türk Ecza Cle pos uelur 

Dev lef 
Umum 

Deni'zyollart 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlar ı 

Karadeniz Hattı Kış Tarifesi: 
İsl:ıııbıılılaıı 2 ı E\ liıl Pazar ı;Uııü kalkacak poslntltm ilihnrcıı K:ırn. 

tleni;ı lıallınılıı kış l:ırlfe~iniıı lolbikiııc lJaşl:ınacnklır. 

Postalar lsl:ınbuld:ııı eskfı;i gilıi Salı Ye Perşembe günleri saat 12 
de ve J>.ız:ır giinll'ri sa::ıl 1li da kıılkncakl:ır ve rlöniişle bazı iskeleler le. 
,·nkkufl:ırırıııı iş lı:ıcıııine göre temdidi h:ıscbile yaz tarifesine naz:ıraıı 
t,ı:tnlıııl:ı hırer J:iln sonra geleceklerdir. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhıye Merkezi 
Satı nalma Komisyonundan: 

Deniz n:ıkil \"nsıt:ıları için (Gli) kalem tamir, işletme, müteferrik 
demirlı:ış \'csnir ııı:ılzeıne açık eksiltme ile satın alınacaktır. Tahmin be. 
deli (3Gl 1) lirn (70) kunışhır. 

A - ş:ırtnamrler ıncrl.eziınİT. le\•azıınınd:ııı p:ırnsıı alınır. 

il - Eksillmc 30-Eylül-rn:rn eumnrtesi günü saat ı ı de Gulalııda 

Knranıuştarapnşa sok:;gınılu rne;ıkur ınerke:ı: satın alma kuıııisyununda 
yapılacaktır. 

C - :ıım::ıkkat teminat parası (271) lira (10) kuruştur. 
V - Eksillıııeğe gireceklerin 1!139 senesi Ticaret Odası vesikalarıııı 

güslcrmeleri şıırllır. (75:i8) 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Selıniye Tüm birlikleri ihliyacı için komisyonumuzda tekarrür ede

cek fi:ıt iizerinden 1000 lira tutarı dahilinde ve c,·sur şerııilinc göre 
25-El lül-039 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla bulgur sııtın alına. 
c:ıktır. İsteklilerin lıelli giin ve saatte kati lcmin:ıt paralarile lılrlikle Sc
limi;redcki Tümen Satınıılma komisyonuna gelmeleri. (7582) 

lstanbul Defterdarfığmdan : 
Senelik muhammen icar bedeli 

Lira Kuruş ?lliiddcl 
Yenikapıcla Dnvutpaşa ile kıınalizasyon arasın GO 00 3 sene 
duki s:ıhııdn 100 metre murabbaı arazi ic:ırı. 

Yukarıda yazılı nr:ızi hizasındaki !;Cnelik muharıııııcn ic:ır lıeıJrli ü 
zerinden 1!1-10-939 tarihine müsadif per.5embc giiııii saat ı.t ıle knd:ıa~ 

-p:ızıırlıkl:ı kiraya verilecektir. Tuliplerin :yüzde 7,5 pey ak~·rlcriııi nıklı 
nıuayyeııincleıı cn·el yatırıp bu müdılet zarfında haft:ıııın pazartesi \'C 

perşembe günleri clcftcrClarlık Milli EmJak l\lüdurlu~iiıı<lc l.oınlsyona 
müracaatları • . (7588 >. 

Tasfiye halinde bulunan 

1 Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü ilanlaf1 
5 Ton Difonilüretan alınacak. 

Tnhmin cdılen hcdcll (2:i.750)" lira olan 5 ton Difenilüret311 

kcri fııbrilrnlar umum nıiidiirlüı'.lü merkez s:ılınalma komisyoıı 
5-10-!l:ı!J prrşcmhe günii saat 14 le ııaz:ırlıkla ihale edilecektir. S' 
IllP (1) liru (2!1) kıırıış ıııııkahilinılc koıııhyon<lan verilir. TaliP 
11111,·:ıkkat ıeıııinnı olan (l!l:ııı lirıı (25) kıırıış ve 2190 numaralı 
nıın '..! ''c 3. ııı:ıddrlerindcki ,·c-;aiklc koıııisyoncıı olınadıkların:ı ff 
işle nlfıkadar liic•c:ırdan oldııkların:ı dnir tic:ırrt odası vesika1ilc 
ktir giin \"e s:ıatıc komi~yonıı ıııürncanll:ırı. (7429) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (4848) lira (40) kuruş olan (11!)~) 
!o beyaz peynir, 23 cy!C:l 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
10 da açık eksiltme ile alınmak üzere eksiltmeye konu1mustur. 

2 - llk teminatı (363) lira (63) kuruş olup şartnamesi 
yondan hergün parasız olarak alınabilir. . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı \'esikalarla ve teflll 
makbuz ,·eya mektuplarile birlikte belli gün \'e saatte Kasım 
bulunan komisyon ba5kanlığına müracaatları. (6961) 

·'· ·'· .... . ... * 
1 -Tahmin lır. leli (10.:iOO> lira ol:ııı < 10.000) kilo ynlakJı1' ~ 

23-E) liil-DJn tarihine rastlıyan cuıııarlesi günü saat 12 ele pazarlı 
silim esi ill' nlı nacaktır. 

2 -- illın·::ıkknt leınin:ılı 788 lir.ıdır . .Sartnamesi 
komisyondan J>:ır:ı~ız olar:ık nlıııabilır. 0533) 

j ıs. Komutan lı ğı Satınalma Komisyonu ilanları 
~erait ve C\"Safı dahillııdc :wo tun Jıcnzin salın alınacaktır. J>ııt• 

ihalesi 23-EyHil-~!39 <'tırııartcsi günii şaat 12 de yapılacaktır. ısı~ 
rin belli gün \"C s:ıııtıe Fındıklıda Komutanlık satınalma kornisf0 

gelmeleri. (7577). 

lstnıılıul Koınııl:ııılıgııın hağlı lıirlikkr ihliyncı i~·in 30.000 kil0
0 kaı;nn 7:iOO kilo s:ılııııı, ııo.0110 kilıı nıılıııı, ın.ooo kilo al'pa şcıır 

2:>.00rı J..ilo kırmızı rııerciıııck, lıl.000 J,ilo pililvlık pirinç, 30.000 J;:ilO 
gıır, 10.üOO kilo ı,urıı fıı~ul~ e a) rı ayrı pazarlı kin s:ılın :ıhn:ıcaktı~ 
~arhğı :rn Eyliil 03!) cııııı:ırtcsi günii s:ını !l tl:ı lıaşlıy:ıcnktır. lstc1'11

0 
ııin belli gün ve s:ıatıe Fındıklıda Koınut:ıulık s:ılınalma komis>'0 

gelmeleri. (i578) 

O gece geçirdiği ıstıraplı saat
leri hayatında hiç unutmadı. Kıs 
kançlık buhranlan içinde ktv. 
randr. 

*** -- BiÇKi ve DiKiŞ .... .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... 
• • • 

İhale günii talibi cıkm:ıran şerait ve keşif cetveli mucibince 'l"e 
nın:ı gfirc y:ıptırılacak olan hır hangarın pazarlıkla ihalesi 28-~~ 
939 perşembe giinii sanı 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif 1 
25800 lira 4 i kuruştur. ilk teminatı 1935 liradır. Sarı namesi inŞ~\ 
hesiııcc hcdcli rııukahilinıle \"erilebilir. lstcklilcri;in ilk teminat ı11 •, 
\'cya mckluplarilc ihale guııııııden en cız sekiz giiıı e,•,·el \"İliiyet nPfl fi 
nıiitlürlüklerindeıı ol:ıeakl.ırı vesiknlarile hcrııhl'r ht•lli gün ve s:ıııtlC 
dıklıtla l\oıııulaıılık satııınlıııu koıııisyuıııına gelmeleri. (75i9) 

Faruk, karısı, sabahleyin er-
kenden ev,e dönünce hayretle ba
kakaldı. 

- Hayrola? Ne oldu? 
Handan bağırdı : 

- GeJÇiğime memnun olma
dın değil mi? Projelerine mani 
olacağım diye üzülüyorsun. 

Kocasının ayakları dibinde bir 
valiz görerek büsbütün s inir. 
lendi: 

Esaslı öğretip musaddak 
diploma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
I'alebe kaydına başlamı~tır. 

Pazardan maada her gün 9 - ı::: 
,·e 1 t • 18 e kadar müracaat 
'rnbul olunur. Adres: Beyoğlu 

J\ltmbakkal Bahit caddesi ,o. 63 

Biçki ve Dikiş Yurdu 
Müdürü: ANNA PEÇAROPULO 

Selçuk Biçki Okulundan rliııluıııalı Ye lise mezunu 
Mcııırif re nııısacldak cliplomrı verilir. 

Mektebe pazardan başka her gün saat 9 ıl:ırt 17 ye 

kadar kayıt muamelesi yapılır. 
.\ılrcs: Dcyoğlu Boslnıılıaşı };o. 23 

~Iüniphcy :ıpart. Daire :ı. 

Tftrkiye Cumhuriyet 
AKTiF 

M~rli~z B•nkası 16 / 9 / 1939 
PAS t F 

vaziyeti 

Kcum: 
Altın: Safi Klogram 15 500855 
Banknot • . . • • 
Ufaklık • • • . • • 

Da1ıı7dcki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 6iS 111 
Türk ~irası . . . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram ıo oıo ~33 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . 
Di~er dövizler v" ?o;çl~ 
Kliring bakiyeleri . . • 

Hazine tahvilleri: 
Dcruhte edilen evrakı nak. 
dive karşılığı . 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • 

Scncr7.at cifadam: 
Ticari senetler . . . , • 
, Esham 't:c tahvillit ciizda111: 
ı nnuhte edilen enakı mık. 

A ı\ divenin karşılığı esham ve 
tahvilat itibari kıymetle 

B Serbest esham ve tahvilat: 
Auansüır: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altın \"C döviz üzerine 
Tahvilat üzerine , • • 
Hjssedarlar . • , , , , 
Muhtelif , . , • 11 , • 

21.802.4 88. 77 
8.849.222,50 
1.471.889,11 

953.816.81 
:l~:-i f\d.R 1 '-l 

14.080.200,14 

5.491,55 

3.228.ll::lO.O::t 

158.748.5f>3,-

17.2?~ 0~7.-

18·1.553.197 ,62 

4 7.flOfl.924.97 
7.:159. 7fı~.!">6 

8.764.00C,-
11.888.59 

7.8:)7.421.6/l 

Lira 

32.123.600,38 

1 . .?.89.464,94 

li.:?14.324,72 

184.553.107,62 

55Aô9.69::S,5J I 

16.Rl::t.~10.25 
4.500.000,-

16.445.357.98 

Sermaye • • • 1 • 

ihtiyat akçesi : 
Adi \'C fevkalade • , , • 
Hususi • . • , , , , 

TcdaviUdcld Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdive 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye b{lkivesi . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
İla\"eten tedavüle ·ıazedilcn . 
Reeskont mukabili ilavten te
d:ı. vaı.cd. 

T :rl; l.tirn~ı !ılcvdııntı: 
Altına tıı.h\"ili kabil dövizler 
Dir!-er dövizler ve aıacaklı KIL 
"'İnrr ı:-~ı.;velcri 

rıtuhtcliC . ~ . . . 

4.217.134.25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

17.228.027.-

141.520.536,-

17 .JOO.OOO.-

121.noo.noo.-

2.784,24 

Yekiıı 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi ıo 4 Altın üzerine 5l: 3 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134,25 

279.520.5:36,-
2D.14~.570,30 

38..10.1 :ı21.:ı1 
97.516.020,50 

rnD.829.485 42 

* * * 
ı~ınnbııl Koınıılnnlığına h:ığlı birlikler için komisyonda me\·c~! 

:rnrı dnlıiliııde 111•ş lı:ı5 ıııek:iri lıay,·nnı salın alın:ıc:ıklır. J[:ıy,·ıııı .. ~ 
s:ılııı:ık hlc~·l·ıılerin lınl \'ıtnlarile lıerahcr ~·arş::ııııha \ "C cuma J:il 
saat 13,:ltl d.ı ıluğl'lııl,ın duğru)U Fındıklıd.:ı komutanlık satınıılııl' 
ınisyoııunıı gelmeleri. (i:JSO) 

, 

Zayi ılanı ~ 
htanhul lfoınulaıılıf:(ıııın ıı.ıkliye talııınııı:ı aid 23152 sayılı 11\ 

aynbat lesclliinı ııı:ıl;lııızunun lıirinci nushası kayıp olıııuşıur. JIU 
den ~ıkarıl:ın i~bu Sil) ılı tı) ni).ılın zuhurunda muteber olmadı~' 
olunur. (7514) 

inhisarlar idaresinden i spirto 
rın nazarı d ikbatine: 

' 
inhisarla r Başmüdürlüğünder1' 

1 - Ecza dl'Jl•Jl:ıriylC' l,11Joııyn ve a) na fııııillerine: 
Satılan isııirlol.ır :wıE) liıl/!l:rn ıarılıiııdcıı ililı:ırrıı Sıılı ,·c ·sı 

günleri verilt·ı·eğmıll'ıt ıslı·klılcrın ihlı) a~·l~ı rım iic gün e\'\'Cl Jnh' 
ıııerkl'Z deposııııa lıilılirııwlel'İ. 

clhtiyac lclcCoıılı:ı drı k.ı) dcıtirllehilır. Xo. 437!l!l) 
:! - 1~cz:ınl'lerin: 

Her a) alııı:ıkta olduklnrı isı>iı·tol:ırda 1/10/939 dan itıJıarcıt 11 
rıyırı ilk lıartıısına leı.adüf <'den Salı, Ç:ırşarııh:ı \"C Perşrnıbc Sil 
le\Zi ctlikccklir. 

3 - :\lug:ı)·yer ve ciliı isııırlosu alıcılnrııın: 
1 

cı 

On heş kilo~:ı ı,ad:ır ol.ııı ilıti~.ıçl.ır her giin \'e hundan r:ıı ~ 
gün c''.H•I l>i!dirilıııl'k ~:ırlill' .s.ı!ı '~ <.umu E:lin!cri s:ıtılacaktır. ; 1 ıııalı:ıllı: lıılıı.,:ırlar merJ..<•z dcpoo,ıı. rclcfon: 4:~ı!l!l. (759 

;stanbul ve l rakya Seker Fabrikal 
Türk Anonım Ş rketi Tasfiye Heyetind8t 

11,ıli ın,fi) ı•dc hulıınnıı Jo,t,ıııhııl 'e Tr:ıl,~ u :;.d,cr f,ıhrik:ıl:ırı 'f.c' 
lıi ... secl:ırl:ırı lıc)eli ıııııuıııbt•5inın O. Biriııciıeşrjn. 1930 tarihine ~j 
<'d<•rı pa;ı:ırle'>İ Siinii al,di İçliııı,ı elıııek üzere daYeli kararl:ıştırıl tl
ıhığundan, şirket hissNl.ırlarının nll'zkur giiııdc saat 11 de şirke pı 
t:ııılıııld:ı B:ıh~·elrnpıd,ı Taşh:ııııl'ıki ııırı-kcziııi şcreCJendirıneleri 1''1 
'rnclll'rini "l'\lı lııııılarn ıııul:ı!>:ırrır oldul-1.ırıııı müspet vcs:ıikl ·~~ 
kkaddiiın l'dl'n giiıııkıı hir lı:ırtıı l'\'HI Tıırki)e [5 Yry:ı Zira:ıt iV 
rıııa \"(•ya Tiirkiyc Seker Falırık,ılnrı ;\. Ş. :1\krkezinde veya J!>l~~ı 
llalıçekapııl:ı T:ışlıande huhıııaıı şirket tnsfire •nemurl:ırınn te,·dl 
huliye varakno;ı :ılnıol:ı.rı rirn olıınıır. 

RU2NAME 
1- T:ı-;fiye nıC'ıııurl:ırıııın ln-;riyc nuı:ıınclı"ılı 

11111 okıınına'iı, . 11ı 
2 - lstira ecleıı ta'ifiye meııııınıııuıı yerine lıir di~eriniıı inli 


