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Belçika hududundaki 

Alman kasabaları 
tahliye ediliyor 

tayyareleri lsviçre üzerinde alçaktan uçan Alman 
görüldü, isviçre yeniden müdafaa tedbir leri ald ı 

.r ... :::;-;:. ·o:~· Leh is landa Alman zayiatı 
göst~rir harlta 

l:omanya Baş' ekili Kalincsku

lltın katilleri hakkımla. \'C~rllen 

gitrarn ı.arar 'e 3 aınlan iclnmlar 

bir mcmlC"kct lcln f;'<)k acı bir 

lnecburil et olmakla beraber dün· 

3"~ hia< i C'rlııiıı f kaJidcllği 
katsı ında zaruri gorülmU tur. Bu aabah ıehrimizde de zelzele oldu 4150 ~öfl1 ©DlÜI "~ . 

llü3 le elim mecburiyetlerle 
'-trsıtru.an Homanya. i~ln bir te- o ü k ·ü o ü cdl e y©\rr©\Dn v©\r 
eıu noktası urdır ld, bu da u

~ t mesele inde herhangi bari. 

C:i amilin men~ut olmadığı resmi 
tahkikatla nnlasılmı5 olmasıdır. 

Henüzresmentahakkuketmiyenhaberleregöre Almanya bu harbde 600 kadar da 
En~~:_ altından 150 tayyare ve tayyareci kaybetti Pilhııkika ],ehi fondaki Alman 

l~gau nomanya hudutlanna. da-

hnınış olsaydı \'e aradan ecnebi 
"nhikalarm faaliyetine müsııJt 
bir zaman geçml bulunsaydı sui· 
l\a..,t 1 inde nazllik hareketinin 

llıutıakn bir nlfıkası buluncluğuna 
hü.ıtntedilcbilirdl. Halbuld l~ht -

olu çıkarıldı 

taıı - nomanya hucludu liızıl or. 
dnnıın i ~ıılllc kııpandıktnn onra. 

bıı ihtimal ı>elc 7.n3 ıftır. Bununla 

~l'aber kızıl ordunun ara~ a gir 

ttı~ilc J:omnnyn hudutlnnndnn 
11takt.a kalan Almnn~anın Ro. 
ltıanya dahili i leıilc alakıısını 
~tsiı 1 o Wo o 1 ı •esmıyecegını anca ' ıaıııan 

~İll$1erccclctlr. 
llAS.\N 1\Ul\IÇA\1 

Bu sabah şehrimizde hafif iki 
zelzele olmuştur. 

Birincisi saat beşi otuz beş ge· 
çe, ikincisi saat sekizi yirmi bir 
geçe vukua geldiği Kandilli ra. 
sathanesi sismografında kaydedil· 
miştir. 

Bu toprak hareketlerinin !z. 
mirdeki zelzele ile alakadar olup 
olmadığı hakkmda Tasathanede 
rr.allıma t yokt ur. 

Diki i zelz~lesi 

1 
İzmi r, 23 - Dikilide pol is_, 

jan~arma ve askerlerle yüzlerce 

Pragda sokaklara gizlice 
Frans ız bay re kları dikiliyor 
Dr. Gö :.Je!sin metresinin evi 

J.Jılyn Ba.ro' a 

kundak 
sokularak yakı'dı 

Bal, 23 (A. A.) - Pragdan 
bildirildiğine göre evvelki gece 
n :-çııuı n.skerin mezarına bir 
I .·:ınsız bayrağı dikilmiştir. 

Erncst Denfs'iıı heykeline de 
''Yaşasın 1-'ransa" ibaresi yazıl -
mıştır. 

Çek sinema yıldızı Lydia Dar
rovanın P ra.g civarında kain say. 
fiyesinin bir yangın neticesinde 
harab olduğu Prağdnn bildiri! -
meklE.'dir. Polis, lıir suikast ya • 
ııılmış olmnsından şüphe Nmek-

( Devamı 3 üncüde) 

amele kurtarma ameliyesine dc
vaı:ı etmektedir. Tehlikeli görü. 
len binalar ~kılmaktadır. Her 
an enkaz altmdan sular çıkmakta 
ve .ölü sayısı fazlalaşmaktadır. 

(De,·amı 4 iincüıle) 

General Fon F riç 
öldü 

Berlin, 23 (Radyo) - İki gUn 
evvel şaı k cephesinde ölen g<'
neral Fritzin cenazesi bugün knl
dırılnc:ı.k ,.e hükumet tarafından 
yapılacak bli~ ilk bir mernc:imlc 
dcfnolunacnlttır. · 

(General fon Fritz, Almanya· 
da Hitlrrin gözünden diişcn as
keı i cı !::iııdıındı. IJir aralık tPv

kif Pdildiği ve luıttfı. idama mah
kum olduğu bile şayi olmu5lu.) 

Bern, 23 (A. A.) - lsviçre bu 
gUn yeniden bazı emniyt tedbir. 
leri almıştır. 

Filhakika burada tahmin edil
diğine göre arslan payının Sov-

yetler birliğine tcrkcdilm~i ve 
Ukrayna petrollanndnn Almanya 

mn vazgeçmeğc mecbur olması 
dola;ı."tslyle Alman milletinde hiı. -
sıl olan fena intibaı izale etmek 
lizcre Bitlerin garbdc bir mu • 

vaffakıyct araması ihtimali mev. 1 
cuttur. 1 

Isviçre üzerinde Alman 
tayyareleri 
Bem, 23 (A. A .) - Neuc 

Zilrichcr Zcitung gazetesinin bil-

dirdiğine göre dün öğleden sonra 
Schaffonse kantonunun üzerinden 

Alman tayyarelerinin uçtuğu gö
rUlrnüştür. TaY)•nrelcr al~aktı:tn 
uçmuşlardır. İsviçre tayyare de-

fi bataryaları derhal .harekete 
geçmişlerdir. 

Belçika hududunda 
Londrn, 23 - Almanya propa· 

gnnda nezaretinin tekzibine rağ. 
men Almanlar, Bel~ika hududu 
clvnnndaki mmtaka halkmı tah
liyeye ve başka yerlere nal:lct -
mcğe devam ediyorlar. Bu tahli
ye bazı köylcrd<ı cebri bJr surette 
yapılmaktadır. 

(De1·anu 4 ~de) 

YarJOnınrt Jforliunç bombard.ımanlarma&n bir saliae.-. : 



R 'Ji. BE R - ~m POfltuı 

Düşündüğüm gibi: --lariciye Vekilimizin Mosko
va seyahati münasebetile 

Yazan: Suat Derviş 

~:~'IU,.~~U4~t. 

Hariciye Vekilimiz $ükrli Saracoğlu §U dakikada Moskovaya 
ulaşmak ilzerc yolda bulunuyor. 

Bundan birkaç ny evvel de, fnkılabunız için mücadele ettiğimiz 
devırlerdenberi, sıkı bir dosUuk bağıyln bağlı olduğumuz bilyü.k 
komşumuzun değerli bir devlet adamı, bızinı memleketimizi ziyaret 
ctmiı ti. Hariciye vekiUvılzin. bu ziyareti iade etmek ve bazı mese
leler hakkında dost Sovye t devleti ricalile görüşmek üzere yaptığı 
bu zil aret, hiç şUpheslz ki dünyanın bugüukli p<ılitik durumunda 
ehemmiyeti tebarüz ettirllml'ğe değer bir hadisedir ve üzerinde şöy

le dlişlinülebilir: 
Türk ve Sovyet devletleri, daha kuruluş tarihlerinden itibaren 

daima sıkı bir dostluk bağıyla biribirlerine merbut kalmışlar, iki 
mıllcti alakadar eden mevzular etrafında yaptıklan fikir teatııeri 

dalına tam bir ahenk ve anlaşma içinde cereyan etmiştir. İşte bu_ 
nun içindir ki, Sovyet Rus~a ile Tilrki~e Cumhuriyeti arasındaki 

dostluğa. an'ane'\: i dostluk deniliyor. 
Bız bundan dolayı cmıniz ki, Hariciye Vekilimizin Moskovada 

yapacağı temaslar, bu iki devlet arasındaki an'anevi dostluğun da· 
ima ayni kuvette olduğunu bir kere daha te)id edecek, bütün gö
ru.cpneler mutad fikir o.bengi içersinde cereyan edecek ve hariciye 
vekilimiz, gitmeden evvel gnzetelere soylediği gibi: "İyi havadıs
lcrle,. dönecektir. 

Simitçinin 
cinayeti 

Yüksekkaldırımda bir 
şarapçı öldürüldü 

Dün öğleden sonra Y üksekkal · 
dmmda bir cinayet işlenmiş, 
Mehmet isminde bir seyyar simit
çi Muiz isminde ~arapçılık eden 
bir museviyi bıçakla öldürmü~-
tiır. 

Tepebaşında :Mahmutağa yoku· 
;;unda 128 numarada oturan Meh 
met dün l\luizin dükk~nına gele· 
rek şarap almak istemiş. fakat a
ralarında ka,·ga çıkarak Muizi bı
çakla yere sermiştir. Muiz Senjorj 
hastane~inde ölmüş, 1\lehmet ya
kalanmıştır. Bugün cürmüme~hut 
şeklinde muhakeme edilecektir. 

Dahiliye Vekilinin Şeh
rimizdeki ziyaretleri 
Dahiliye vekili Faik Oztrak 

etil Çünkü biz biliriz kı, eger ikı devlet arasında bir dostluk an
ane) ı,ılrse, muhakkak ki bu şey iki devlet arasında tam bir emniyet 
ve menfaat birliği olduğuna delfilct l'der. 

Türkiye Cumhurlye tile Sov) et Rusya arasındaki dostluğun da 
yalnız manevi değil, birçok re:ıli t temeller üstüne kurulmuş oldu_ 
ğuna. şOphe edilemez. 

1 
dün Emniyet müdürü Muzaffer· 
le gorüşmü-.tür. Öğleden sonra be
lediyeye gelen Ye.kil jandarma ko 

Esasen Şükrü Sarncoğlu Moskova) a hareketinden evvel Türk 
efkan umumiyesl mümessillerini kabul ederek verdıği bC'vann tta : 
"Türk cf'kii.n umumi)eslne tnHih etmek i"'terim ld meml<'k"tl<'rl· 
miz anısında do tluk 'f:' emnl) et hissi arıu edlleceği kl\dar sağlam· 
dır. on zamanlann beynelınilel karı..,ık hfıdi eleri anımızılalıi em
niyet YC menfaat birligi '87.1) ı-ttnl arm1ak oyle dursun bilik! 
tak\ls e etınlı-itlr .• , 

Diyerek de Türle vatand~ınm böyle düşünmekte nekadar hak
lr olduğunu snlô.hiyettar bir ağızla te)id etmiş bulunuyor. 

VAKlf 
Sadrı Erleru "Mosko~ a ) olunda., 

lı şlıkh l azı ında Rus • l'urk dost
luğunun muhtclii zamanlurdakı te
z hiırlcrioi oolahırak dil or kı : 

''E eıı tahitıtııı ic:ıplnı ın:ı teka
bül eden Turk • Su\) et dostluğu Sa-
1-acoglunuıı sc}ahatı ile )cnı nıe) 
v eler 'erecektir., , 
YENI SABAH 

Hu C}İll Cahil "İalçın Dalnd)c
nin nutkunu nıe\ zuıılı. h<; ederek 
nutuktah cıddıl el v anııınıHti 

ız:ıh edı}or ve Frans.ınııı çok , ük
k hır wefkürc ve ideal uğrunda 
rpı lı ıoı anI;:ıtarak Almanların 

hoclgarnca hareketlerme temas cdi· 
yor ve di)or ki: 

• M. Dııladycn i ı nutku Fransız 

SUAT DJ<:R\'tŞ 

l'Aı' 

~I. Zekcrıl a Scı lcl JJıırıcı) e 'ekı · 
lı Şükrü Sa r:ıcoğlıınun Hfö)ll c
ynlıatini rucvzmılıaho; ederek seya
hatin clıemını) ctını tclıaruz ctııri
yor \C eıcunıle dıyor kı :' 

"Turkhenin lııgitiz \C ı;ııın ız
larJa l aptığı anlaşma da '1 urk • SO\" 
yet doslluğuna milnarı de~ildir. 
Çünku bu anlaşma do sene llalkan 
larda ,.e Akdenızde sulh ve cnınil c 
tin ıdame i nıaksııdılc akledil
miştır.,, 

CL MHUHIYET 

h milletinin hu kab:ı tuzaklnra düş
"t b medığıni, ı:rnnsıdarın tuh 'e ani 

t menfaatler için olduEiu kadıır hak 
u çın, ıdeal ıciu ve milletler arasın· 
Al d t:ıhakkfimil kaldırmak icin de 
Ru ı rp etmesini bildiklerıni, boyle 
a il hır zor harbin lıütfin fecaallerine 
et ı hraplarınn merdane göğüs ger 

\ unus ~adi "Balkanlılar ara ın
da,. ha lıklı )azısında Balkan de\• 
lellerınin derhal birleşerek ) ekp:ıre 
lıır lnıtıiıılük me) dana gctırmesin-

deki hü' ük fal elaları an lalıJ or. Pik 
riıı tir:ıtle fili)al saha ına geı,:ilme
si. i cın de Bulgari stan ela dahil ol
dugıı bir blokun kurulmasında tı<"c

le edılmc ini so)liyeı ek, hu blo
lmn Balkıınları daimi hır rııhııt H" 

huzura karnşluracağına i aret e-
1~ (1 klerini hb:ıt edhor .. , 

le ı. 

Uz 
ış DiKKAT 

Oün 

dJ)Or., 

ETTiNiZ Mi 7 
Akşam 

Son %!'Dakika 
' 

Gazetesinde okuduluarınııı ı· 
n:, bugün sabah gazetelerinde 

!erle ~ gördilnüz ! 
\e~~~ 

ist 

mutanı korgeneral U:mil Cahit 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

Faik Oztrak ak}am üzeri vali ve 
belediye rei-:i ve elektrik ve tram· 

vay idaresi müdürü Hulki ile be
raber Silrottarağa elektrik fahri· 
ka mı gezmiştir . 

--0--

Nafia vekili 
ı afia vekili general Ali Fuat 

Ccbewy hu sabah Ankaradan şeh 

rimize gelmiıı:tir. 
-o-

Yüksek Mühendis 
Mektebi Müdürlüğü 
Yüksek mühendi mektebi mü

durü Suphi Tanığ açık bulunan 
fen heyeti azalığına, mektep pro
iesörlerinden Tevfik Taylan da 
mektep müdürlüğüne tayin edil· 
mişlerdir. 

--<>-

Adli tebligat posta ile 
yapılamıyacak 

\dli tebligatın posta ile yapıl
ma ı mütehassıs memurlar bulu· 
namaması yüzünden şimdilik 
mümkün görülememiş ve posta 

Telgraf umum müdürlüğü tebliga· 
tın bugünkü gibi adliye vekaleti 
tarafından yapılması için bir pro

je hazırlamıştır. Böylelikle 1940 
senesi ba,mdan itibaren yapılma

sı kararlaşan po~ta ile adli tcbli· 
gat i5i uya dü5müş olmaktadır. 

-0--

Holanda sefiresinin 
Cenazesi 

alı günü Ankara nümuı:ıe has
tane inde vefat eden Holanda se
firinin zevcesinin na~l tahnit edil· 
mi ve memleketine gönderilmek 
üzere dün akşam Ankaradan yola 
çıkarılmıı;tır. Cenazenin teşyii me· 
rasiminde başvdcil Refik Saydam, 
vekiller, mebu lar ve Ankarada 
bulunan sefirlef' hazır bulunmuş
tur. 

Bu sabah şehrimize gelen n~~ 
Holanda sefarethanesinin kilisesi
ne nakledilmiştir. Mera im yapıl· 
dıktan sonra Holandaya gönderi
lecektır. 

Hariciye Vekili 
Moskova yolunda 
Şükrü Saracoğlu hareketinden 
önce Yugoslav elçisile görüştü 

Dün Ankaradan ~ehrimize gel· 
diğini ve beyanatını yazdığımız 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğlu, Sovyet Rusyanm Ankara 
sefiri Terentiycfle beraber dün 
saat 15 de Kadeş vapuru ile 0-
dcsaya hareket etmiştir. 
Şükrü Saracoğlu hareketinden 

evvel otelde \'e vapurda olmak ü· 
zere iki defa Yugoslav el~isi Şi

menkoviçle görüşmüştür. 
Sovyet sefiri Tercntiyef Top • 

hane rıhtımında hariciye vekili • 
mlzi teşyie gelen Sovyet koloni· 
sini Şfikrü Saracoğluna takdim 
etmiş ve koloni vekilimize iyi 
yolculuk temennilerinde bulun -
mustur. Vapur hareket ederken 
rıhtımda toplanan halk hariciye 
vekilini tezahürlerle uğurlamış -

tır. 

Te.~yi merasiminde dahiliye ve
kili Faik Öztrak, vali, İstanbul 

kumandanı, parti müfettişi, üni· 
versite rektörü, eski dahiliye ve
kili Şükrü Kaya, La.hey ve Tok· 
yo sefirlerimiz hazır bulunmuş

lardır. 

Tas Ajansına beyanat 
Hariciye Vekilimiz Ta.sa ajan· 

smm muhabirine beyanatta bulu
narak demiljtir ki: 
"- Moskovaya hareket edece

ğim şu srrada Tas ajansı va.s.ıta
slle Türk milletinin Sovyet mil -
Jetlerine samimi selamlarmı gön-

Eminönü Halkevi 
binasının inşaatı 

Emin<Snü halkevi binaJımın ya._ 
rnn kalan inşa.atmm ikmali için 
yeniden yüz bin lira tahsisat ve· 
rilmiştir. 

Müteahhit inşaatı k13tan evvel 
ikmal edecektir. 

-0--

Beyoğlu halkevinin 
kış programı 

Bugün saat 15,30 da Beyoğlu 

halkevinde bir toplantı yapılacak 
ve evin bit mevsimi faaliyet pro
gramı hazırlanacaktır. 

-<>--

Emniyet amirlerine 
direktifler 

Yeni emniyet müdiri Muzaffe
rin reisliğinde bütfuı emniyet a -
mirlerinin ~tirakiyle dün villyet 
meclit!ll tıalonunda bir toplantı ya 
pılmştrr. 'Emniyet müdiri cmni • 
yet amirlerine bazı dırektifler 

vermiştir. 

--O-

Parti ocak 
kongreleri 

Cumhuriyet halk partisi ocak 
kongreleri bugünden itibaren top 
lantılara ba§lıyacaklardır. Top -
lantılar bir ay sürecektir. Bugün 
Bakırköy, Sarıyer, Şile, Üsklidar 
ocakları kongrelerini yapacaklar
dır. Ocak kongreleri bittikten 
sonra nahiye kongreleri toplana· 
ca.ktır. 

dermekle bahtiyarım . 1ki mcm -
leket arasında mevcut samimi 
emniyet bağlarını takviye ederek 
seyahatimden döneceğimden e
min bulunuyorum . ., 

Atina Ajansına beyanat 
Hariciye vekilimiz diln Pera • 

palas otelinde Atina ajansının 

Türkiye müme~sili M. N'aomu ka
bul etmiştir. Yunan ajanı:11 mü -
mcssili, Şükrü ~aracoğluna yeni 
imzalanan ve Arnavutluk budu • 
dundaki İtalyan ve Yunan asker 
lerlnin geri alınmasına dair olan 
Yunan - ltalyan anlnşmıı.sı hak -
kmdaki inUbalarmı sormu!jtur. 

Harici~·e vekilimiı· 

"- lntföalanm çok. çok iyi -
dir. Dost Yunan efkarı umumiye· 
sinin bu itilaftan memnun olma -
ıımm sebeblerini gayet iyi anlı -
yor ve takdir ediyorum,, demi. .. -
tir. 

Mülhak bütçelerin 
barem cetveli 

Belediye muvazene müdürü 
mülhak bütçelerin barem cetveli
ni dün Ankaraya götürmüştür. 

--o-
inşaları tamamlanan 

köy mektepleri 
Vilayetimize bağlr muhtelif 

köylerde inııası kararla.şan 83 
mektebden 16 81 ikmal edilntl§ • 
tir. Diğerleri gelecek .seneye ka
dar bitirilm~ olacaktır. 

--o-

Romanya ile ticaret 
müzakereleri 

Bir haftaya kadar §ehrinıiiôe 

Türkiye • Rom&nf!L ticaret o.nla§· 
ma.sı müzakerelerine bqlanacak· 
tır. Romanya heyeti birkaç gii -
ne kadar ochrimite gelecektir. 
TUrk heyetine dış ticaret dairesi 
reisi Burhan Zihni Sanus reislik 
edecektir. 

Erdün Emirinin 
oğlu 

Ordumuzda stajını biti
rerek memleketine 

döndü 
Ankara, 22 (A. A.) - Reisi -

cumhurıımuz;un fahri yaveri ola
rak ordumuzda stajmr ikmal et • 
mekte bulunan Maverayı Erdiln 
emiri hazretlerinin mahdumu e -
mir Nayif stajını bitirmiş olduğu 
cihetle refakatinde yaverleri ol • 
duğu halde bu akşam Toros eks· 
preeile memleketine ınütevecci • 
hen hareket et.tniş ve iııwyonda 
reisicümhur hazretlerinin m11.h -
dumlarile riyaseticumhur umu -
mt kfıtibl ve ba§yaveri, kalemi 
mahsus ınüdürli, B. M. M. Rei
si ve ba§vekil namlanna kalemi 
mahsus müdürleri, milli müdafaa 
vekili namına yaveri ve ııtajda 

arkada§hk ettiği Türk subaylan 
tarafmdan uğurlanmıııtır. 

-- ........ ., 
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Haro ve para 

B
H\ ay c~vel hepfmh: müt 
biı· hcle<"on içindeydik 

hııı ıı ~;ıkncıık dı.H korkulord 
Ha ı p ~·ık lı , hallıi bir nıemlckd a 
ğı ~ ul,u rı harı ladan ı;ıliııdi. Şin 
uün) o, o korktuğumuz bu) ük 
l{ıketin itinde. Fakat helcranı 

bir ııy evYelkı kodar şiddetli de 
insan her hale, en büyük sıkıntı 
bıle olı;;.ıyor. ?\erde ise harbe d 
: ııhnf hikiıyclcr uydıırnınğn, cina 
.sliılcr .söykıııPgı· k.ılk.ıcnğıı. 

ltıraf cılr~ iın ki ınsanl:.rın bu 
lı şma kahili) eline ha~ ran dC'ğilı 
lla lliı fellıkctin a :; ıl sebebi o al 
mn k ıh.lıycli olduğunu ıanncd·~ 
ruın. llıırp haşlamadan önceki 
lecan soııruda n da devam etse) 
sulhun h ı r \':tre i lııı luııurdıı: 1 
olnınzsn nra ııırdı. Halbuki şimdi 
h:ırhln be~ 011 ) ıl sürcbikcl'j;ini 
ğııkkanlılıkl.ı :oö;>lü')orıız. lnsanl 
hcs on 'ıl fcl:ıkct iı,:inde :..·aşanı 

r i k
0

rıni k.ıbııl etmeseler, ona ken 
lcı ini nlışlırnı a :ı l ıı r her şev da 
tnbıık ıhızı lch i lı r . 

Insnn oğlunun yenemfye(·eği h 
men hiçbir z.arurct ')oktur. Bun 
iı;in ue zarııreli kabul etmeme 
•"Ne ~ ap:ılım 1 baska şey elden ~ 
nı<'z! ,. ekmem esi kiifirlır. Ama Jı 
nu ynJlllll~ or, lıcmcn boynunu b 
kb~ or, nlışn·eri') or ... 

1şin fenası, dıinya > iizünde hll 
bi istiyenlcr Yar. DcYlct adamla 
nı k:ı;;ıletrııiyoruın; onların i:ı:terıı 
d iğınden eminim. Onların her bi 
gayesini kan dökmekı;izın temin 
mcği elbette terdh eder. Ren, b 
şeyi olduğu gibi harbi de kAr va 
tası sayanlardan bahsetmek bth 
nım. Geten seferki cihan harbiıı 
her memleketle birkaç li:işi zenS 
oluvermişti. Bunun bir t6rlil unu 
mıyantar var. Şimdi seviniyorl 
"Belki biz de bir kolayını bıılll 
)ükümüzü tutarız!,, diye diltün 
yorlar. Ge~enlcr"e htr ııaıetede 
kııdum; muharrir: "lfü: bitaraf 1' 
J:ılım, zengin oluruz!,, di)·ordu. _'9 
taraf kalmamızı hepimiz. temennı 
diyoruz; fakat ıengin olmak iç 
değil . 

Rö> le dü~üntnler çok; onlar 
her yerde ra~tgeJi)orsunuz. l\end 
!erini utandırın. tn anların ı~tır 
hındıın, ölfimünden para kazanrıı 
ğa kalkmanın ayıp olduğunu kend 
!erine anlatın. Bu suretle insanlı 
hizmet etmiş olıırsunuıı:. Harbin 1' 
zenıdnlik kayna~ı o1 ıı~aitın1 dÜŞd 
nenlcr bulunmasa bclkt <1ulha da 
ha ı;:abnk kavu~unıl'. ~ 

Surullah ATA(; 

İstanbul ilk tedrisat 
kadrosu 

Maarif vekileti lstanbul 1 

tedrisat kadrosunu bazı ta.dilAt 
tıı.sdik ctmi§tir. Liste önümüzde 

ki hafta bildirilecektir. 
--0-

t zmirde talebe 
miktarı 

tzm.ir, 22 (A. A.) - Bu sen 
~ehrimiz orta okullarnuı G.507 ~· 
liselere 2.583 talebe kaydcdilın\O 
tir. 

t am il .... ABER' 1 N! E O'E B 1 R O * , - · H,A B R ' ı ·N _,E, D E B 1 lfiE ANI · 

Saçlarım ince ince öremediğı i -
n. kulaklarının iı tunden sarkan 

eril i orgu yapl)ordu. l:zun ka la -
ars ımn altındaki çekık bıçimli goz· 

lt , erkeklere bakarken ıı;;ıldama • 
ng 

h ı 'anağını çukurlaştırarak gul -

• t ' · b lıyordu. 
1 

"-i .. ., .. belli, kı a 
ra} tek!" -=--ı- l -"L~ 1 · · . ı M:l1 r ur a an, go:.:.u erının 
Si 
k rt yuvar1ıkhlmr, bacaklannın 

0
d un \C dolgun gnzeııı- ıni akla

cn 

mı} or, yürürken kıntıror, oturur
ken entari inin bac..ıklarını ört • 
mediğine aldırmıyordu . 

Hekim \e onun arkadaşları, 
Zeynebe birer hoca olmuşlardı. 

Herbırinden kendıne a it bırçok şey 
ler dinlemiş, onlan unutmamak 
için ezberlemişti. 

Hekimin verd'ği aylık arı, mi
sahrlere oynadı1'..rı, 'e iyı hızmet 
ettiği zamanlar, onlardan aldığı 

bah i !eri. hiç bozmadan biriktiri· 
yor, topladığı paralarla. ileride bir 
bahçeli e\ alma6ı ta5arlı} ordu. 
Bu hayalde, onu ya.atan bütün 
kU\'\ etler gizlı} di. Artık ko}·e do· 
nemezdi. Köyde ""Kahpe .. olmak. 
sehirde "metire .. o1maktan daha 
zordu.Onun için şeh:ın ya~ınların 
da. ic;"nı'?l' l:lir e,·i b"Jluna'l bir p1r-

takal bahçe i alacak, orada kara c..-ıktı. Yüreğıni vakit vakit doldu· 
to undan, akkızdan ayrılmadan, ran bu öfkeler, çok kı a sürüyor, 
kendi aleminde raeıyacaktı. Böy- gene yumuşuyor, hatta katı yü
le geçen yılların adına sürülen kir rekli, merhametsiz kaderini bile 
teri yıkıyacağını umuyoıdu. hoş görüyordu. 

l Iekimin e\'ine yerleşirken kara- Şehrin, lik zamanlar şaştığı her 
to unu, akkızı bir ığırtmac:ı 'er· şeyine alışmı tı. Geceleri kendi 
mişti. Onların ayrılığı Zeynebe kendine yanan sokak lam"'aları, 

guç geliyordu. Bazı ıcak geceler· atec: gözlü ~eytan arabaları, pazar 
de, köyünün ha reti, ikinci bir a- yer leri, çarşılardaki çeşit giyec::!\.
tes olarak yürel'i'ine dücüyordu. ter; gözlerine bakmak arzu u 'ere 
Yıldızlara bakarak uyuduğu serin mıyorlardı. Bir tek 5CY düşünü· 

bahçesini hatırlıyor. boğucu. ha- yordu. Para cahibi olarak, bahçe
' a ız odadan fırlı~ arak sokaklar- li hir C\ almak ... Bu, ihtira-;. onun 
:ia ko mak i tıyordu. bütün ~nliğini at~liyor. önüne 

Onu çocuğ·ından, )'U\·a5ından çıkan her seti yıkmak. ilerlemek 
ettiği için. Aliye de kızıyordu. E- i tiyordu. 
1ter Ali. Ha a,'a d""~icım" eydi. Bazan bunlan dii-;ünerek dalı· 
Hasan ölmiyec"'· . ". 1i :ıap:;e girip, I yordu. Şe!trin gürültüleri, ı~ıkları 
Z~yneb de 50kak'arda kalmıra- her ~y uzaklaşıyor. uzakla ıyor: 

Zeynep, hayalinde aldığı bahçenin 
yeşillikleri ara,ında, karato unla, 
akkızın yanında ya~ıyordu. 

Zeynep. hekimin yanından ayrı

lınca, şehrin gençleri, çapkınlan 

ara ında moda halini aldı. Zeync
be sahip olmıran erkeğe, onun hu
su-.iyetlerinden bahsedemiyen de· 
likanlıya beceriksiz gözüyle ba ·ı
lıyordu. Biribirlerile yarı5 e::le:-· 
ce ine. Zcyncbe para ye:liriyo::-ta~

dı. Aldığı paralar. taze kadında 
hemen hiç bir de'işiklik yapmı· 

yor. ne b ir sii'. ne bir zi) net iHh e 
etmiyordu. Zeynep. 'ücudunun. 
'e yüzünün güzelliği le aşıklarına 
çıkn·or. onlar Ze\·nehtc h içbir ek· 

iktiı, hulm•ıyorlarclı. 

A! ide:ı ö:rrendıği se\·da türküle· 
rinl E:ôzleri yac:ararak "ö· ·1c~k ... .,. 

yanındakı ac;ıkı durur, saygıf 
benz) ien bir ·sessizlikle onu dinler· 
di. Zeynep, aşıkına, o anları yaşıt 
tıklan sonra, oynak bir ı.e'/ 
ha\ ası söyliyerek oynardı. -a>ttıt 
b in cazibe i kendi sınıfından olıt 
kadınlara benı..ememesindeydi. 

Bir yazdı. l stanbuldan D'l~· 
. d . .. . •t lt bt< l ekttıne onen unıYersı e 

c:elıkanlı, Zernebin tıl ımlı lt''d9' 

ına tutu1du. Onun çekik biçiırı11 
gozlerinde.ki manalar, yüzünü~. 
gülerken, içe dokunan hümO, de~~ 
kanlıya m~:-ak olmu~tu. Zeyneb• 

hayatını öğicnmeğe çabaladı. s~~ 
çok kim elerden çeşitli sözler du~. 

ı.ı· du. Fakat 7-eyncbin dudakları 

1 itli ı;:i'.:iydi. 

(DC\"Amı var) 
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ITQt!dWRMrijfjij@rtllifilill®ffR · Varşovamn k~hram~~ca muka
D i ki 1 i ze 1ze1 esi n i n va.>ova, 23 !0~0tL, ~~~~.~~!~yanalın bulunan 

Va?'§ova garnizonu kumandanı mirnlay Lipinski. bilhassa demiştir 

f e • c ·ı t a f s ı· 1 a_.... t 1 ki: ••- Halihazırda Varşova ile Modlin, Polonjn müdafaasının en 
mühim noktalarım teşkil etmektedir. 

ClL~NlL~ 
Dün akşama kadar fesbit edildiğine göre 

Yüze ya kın 
Yalnız Dikilide 343 bina, 'bütün 

hükumet daireleri yıkıldı 
'"Evvelki gece sabaha karşı lz

ınir hava1isinde vukua gelen ve 
lıir çok ölüm ve tahribata sebep 
olan zelzelenin ilk tafsiliı.tını clün. 
dünkü sayımızda vermiştik. 

Bu gün zelzelenin sebep 
'<>lduğu .tahr.ibata ait elde ettiği_ 

tniz <yeni malumatı y~zıyoruz: 
İzmir, 23 - Zelzelenin izmir

deki tahribatı diğer yerlere göre 
<lzdır. Bazı eski .evlerin duvarları 
çatlamış, hu1cümet konağının muh 
telif dairelerinde döküntüler ol_ 
nıuı, IHisar ve Şadırvanlı .camile
rinde de çatlaklıklar vukua gel _ 
'nıiştir. üçüncü Kahramanlar ma
hallesinde Meydan sokağında po. 
1is memuru :Kazımın evi çökmüş, 
:}(azım dü en taslarla ayağından 1 
Yaralanmı~tır. 

Kar.ata ta da bir ihtiyarın kor
kudan dili tutulmuştur. 1zmirde 
bir ~ok ~ıllk kcrkudan geceyi so. 
k.aklarda gegirmiştir . 

Dı!cilide 
Zelzele en büyük tahribatını 

Dikili de yapmıştır. 600 hanelik 
olan .kazada 2 50 ev tamamen yı
kılmış, 200 ev oturulamıyacak 

hale gelmiş, 28 depo, l fabrika, 
4 otel, 1 han, 1 cami, 7 Jok<ınta, 

6 gazino, 45 dükkan ile hükümet, 
tıolis, iskan, .gümrük daireleri. e
lCJı:trik sarttr:alı, posta ve telgraf, 
sıhhiye, inhisarlar, hususi muha. 
scbe, jandarma, mektep, parti, 
sinema, halkevi binaları yıkılmış

tır:. 

Tepe üzerinde inşa edilen 200 
muhacir evine bir sey olmamıştır. 

Kurtarma f 1aliyeti 
Dün :akşama kadar yapılan ca

lrşmalarda bütün tahrip mıntaka_ 
Sında enkaz altmdan 50 ceset çı
karılmıştır. 

Ölenlerin yüzü geçeceği tah
min edilmektedir. Polis, jıındar. 

:na ve askeri müfrezeler hep bir
den enkazı temizlemektedir. 

Ağır yaralılar izmire nakledil
tnektedir. Hafif yaralılar doktor. 
lar tarafından mahallinde tedavi ı 
edilmektedir . 

Kasabanın nüfusu son tahrire 
göre 341 O ,dur. Fakat bu miktar 
artmış oldufundan acıkta kalan 
3500 den fazla insan çadırbra 

Yerleştirilmektedir. 

Kabal-um köyünde 
Zelzele Dikiliye bağlı Kaba -

kum köyünde de büyük tahribat ı 
Yapmıştır. Bütün evler yıkılmış, 

1 

.arazi de çatlaklıklar husule gel -
tniştir. Şimdiye kadar 13 ölü, 3 
hafif ve 4 ağır yaralı tesbit edil. 
ltıiştir. 

Beş hayvan enkaz altında öl
lllüştür. Bademli köyünde de 17 
Ö1ü vardır. köy baştan başa harap 1 
clmu§, arazinin bir kısmı çökmuş 
tür. !Bu civarlardan geçenler de
rinden gürültüler ve uğultular 
telme1cte olduğunu söylemekte _ 
dirler. 

!Facia nasıl haber alındı? 
Zelzele yüzünden Dikili kaza

'1nın bütün telgraf hatları bozul
ıduğundan tahribata ait haber an· 
~ak dün sabah belediye reisi mu
• vint tarafında notomobille Ber. 
gaınaya ve oradan da İzmire bil-
dirilmiştir. 

Dikili kaymakamı Abdürrah- \ malin ~e kan:.ımn \'e 6 aylık .ço· 
man Yükselle refikası ve kızı en_ 

1 

cuklarmm enkaz altında kaldıkla· 
kaz altından sağ olarak çıkarıl - rım iy~ce bıliyorum ... Oyle sanır~· 
mışlardır. Dikili de şimdilik hü- ı r~m kı .. zelze_leden olenler tahmı· 
viyeti tesbit edilen ölenler şunlar ı nın fe\ kmdeclır... • 

dır: Kandilli Rasathanesinin 
Dikili başkomiseri Avni ,güm_ tebliği 

rük ~uhafaza ?aşç~v~ş~ Meh. - btanbul. 22 (A.A.) - Kandilli 
met ,ıskele otclı sahıbı I•ahrı, Dı- th · d 

kili "?eclisi umu'.111 az~sından r-: e: .Ey!UI 21 .22 gece saat 2 yi 37 

1 

ra~a ancsın en: 

caet~n k_aym ~ıraderı, kı~ı. Jkı dakika 14 '-aniye .geçe sizmoğraf. 
çocugu lıe refıkası, ıkahvecı Ke- ı lar ;;iddetli bir zelzele kaydetmi~
man. karısı ve ~ocuğu. Diğer ce- t' 

ır. 

setlerin hüviyeti henüz belli ol_ Zelzelenin merkez ü tu Jstanbul 

mamıı?tır · ı dan 340 kilometre mesafede oldu
üç kamyonla izmire nakledilen ğu tahmin edilmektedir. 

ağır yaralıların hüviyeti de şun - A~·ni merkezden gclmek üzere 
lardır: saat 6 ya kadar sekiz zelzele daha 

· Ali oğlu Celaleddin, Hüseyin kaydedilmişse de, bunlardan 3 ü 
oğlu Nafiz, Hüsnü oğlu Tahir, 6 dakika s..ıniycde ,·ukubulan ·biri 
Hüseyin oğlu Mustafa, Halil oğ- l'\.uYvetlice olmak üzere diğerle:-ı 
lu Demir, .Mülayim oğlu Nazif, h::ıfif geçmıştir. 
kızı Hediye, Müftü Haki oğlu R.ıf. 6 dan sonra hiçbil' zelzele kay· 
kı, Ahmet kızı Rukiye, HUse~;ıı 

dolunmamıştır. 
kızı Makbule, Yakub kızı Hatice, 
Murat kızı Aizze, Zehra kızr Ay
~~ MehmM oğlu MlıZ'llf!~-

Diger kazalarda 
Zolzele Ayvıılık, Mıınisa, Urle, 

Tepcköy. Tirede de hnsarat yap

mmtır. A3·vnlıktn bütün binalar 
çatlanııfilır. Manisa istnsyon bi " 
nnsı çatlamıştır. 

Zelzele Bergnnında da şiddetli 

olmuş. bir çocuk ve iki crk<'k öl
mü ·tür. Bef'g'nmn • Dikili yolu Ü· 

zerinde bir ülU buluıımu~tur. 

Ovacık kö;>-Unde de beş ölü ve 
iki yııralı vnrdır. Kazık bağında 

ve 'BC'rgnmanm J\:ınık nahiyC'sin -
de de birer ölü tl"sbrt edilmiştir. 

Zrlzclr 'Menemende, Baymdrr · 
da, Sökedc, Çnndarİı nahiyesin
.dC' ve diğer civar knuılarda aa 
h;.ssec:ilmiştir. Fııkııt buralardan 
hasarnt olup ohnadrğınn dnir he
nüz bir malumat ıılmamamıştır. 

imdat heyetleri 
Fc.akct habC'rini nlnn 1zmir 

vıı.lısi, polis vc sıhhiye mudlirlc.. 
ri ve füzrlaydaıı bir heyet df•rlınl 

Dikıli,rc gitmi11lcrclır. ııo nafıa a
mc; lesi de zclzc!A auhasına hare· 
ket etmiştir. 

Kızılay, Veremle mücndele oc
mıyetlE'ri knz:ızedclcre sağlık .he
) ctlC'ri vc ilaçlar göndcrmi !er _ 
dir. Bergrunadnn Dikili ve hava
lisine ekmek, su, peynir ve cü· 

ğer ) fj ecek maddeleri gönderil
mL'itir. A<'ıkta kalnn halkm bir 
kısmı sağlam kalan muhacir cv
lcrinc j crlcştirilruiş. Kızılaydnn 

acele olarak 500 çadır istenm.is _ 
tir. 

Dıkılıde bir fırın inşa edilince· 
ye kadar ekmek ihtiyacı B:?rga· 
madan temin edılccaktir. 

Kurtulanlar anlatıyor!ar 
1zmir memleket hastanesine 

nak;cdilen yaralılardan bazıları 

hadiseyi şöyle anlatmaktadırlar: 

Dikili ebe i Makbule diyor .ki: 
l ykudaydım. Oğlum Ferit 

\'e kızım Ferdane ile bir odada 
yatıyorduk. Muthi. bir sar~mtı 

ile uyandık. Yer altından korkunç 
~ı:ler geliyordu . Binaların yıkıldı 
ğını anladım. Bu arada feryatlar 
yükseliyor, kaclm, çoluk, çocuk bi· 
ri':>irlcrini arıyorlardı. Ben yara
landım. Çocuklarım kurtuldular. 
E\ imizin karşısındaki kah\ cci Kc 

Ze1zele bütün memlekette 
du·yultlu 
Ankara, 22 (A.A.) - iBu sa· 

bah 2,30 da şehrimizde hafif hir 
zelzele olmu~tur. Dığer taraftan 
memleketımizin muhtelif yerlrriıı· 
den aldığımız telgraflara göre \:o
caelide 2.30 da, Edrernitte 2,35 de, 

Bursada, 2.40 da, Eskişehirde 2, 
30 ve 4,30 da oldukça şiddetli. 

Edirnede 2.20 de, Gcliooluda ~.45 
:ic Tekirdağında 2.ıJO da, Kuşada-

~mcla 2.:::!6 da. Akhisarda 2,37 de, 
Aydında 2.40 da, !\1anisada 2.85 
de olmak üzere birer, Genreee 2, 
29 ile 6,4 l arasında bc5, .~lrır;:ıyda ! 
2,25 ıle 6,10 ara mda sekiz \'C Tz· 
mlrde 2,37 ile 6,10 arasında h~er 
defa yer !;ar ıntıları hisscdilmi~tir. 
İ?mirdeki yer sarsmtılanndan 

biri b:ızı dl\ arları çatlatacak ha· 
dar şiddetliydi. 

Bergarnada da saat 2,40 da şid· 
detli hır yer sarsıntısı olınu~ v~ 

bunun netice ı c\'ler rıkılrm~ \ e 
lxızı zararlar ''ukua gelmi5tir. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
~ehrimizde bulunan 'Dahili.}<: n 

ldli Faik Oztrak felaketi haher a

lır almaz derhal telefonla lzınir 
vali ılc gorüşmiı.tür. '\'ekil bu hu
su,,ta bulunduğu beyanatta demiş

tir ki: 

1zmir ve mülhakntm~akı 

z.:ize!e f~t!kC'tini haber alır almaz 
.;le:-hal 1zmi.- -ı.·albini 'e Bergama ' 
kaymakamını telefonla bular<ıl, 1· i 

cap eden tahkikatı yaptım. Ulzım l 
gelen tedbirler hakkında direktif- 1 
ler Yerdim. 1'claket esna ında ge
rek lzmir ,·alisinin, gerek c I3er
'.,':ama l;a~·m:::O.amınm gö term;<; ol 
dukları .çalışmaları m~mnunıyctle 

karşıladım. Zelzelenin biliı.n:;osu 

hakkında maliımat edindikten son 
:-a tel~fonla Ankara ile de rmıhc.
bere edere!; yardım için icap eden 
~mirleri \'erdim.,. 

V ap1.ırdan denize 
diişen genç 

E'•velki skşnm Heybeliden Bü· 
yükadayn gitmekte olnn Eren -
köy \'apurundarı 22 yaşlarında 

M--;'ı::1 .;...,..,;'lic bir genç denize 
düşmüş, kurtarılmıştır. 

,. 
? Romanyada ı 
Demirmuhaf ız-

lar idam 
ediliyor 

Alman propagandası 
suikasdı İngilterenin 

eseri olarak 
gösteriyor1 

:Londra, 23 - Romanya ba§ve· 
kili Kalineskunun katli hadisesi 
dolayısiyle memleketin "demir 
muhafızlar,, belasından temizlen _ 

1 

mesi faaliyetine şiödetle devam o
lunuyor. Suikast gün~ kurşuna 
dizilen 9 katilden başka dün, bir 
rivayete göre 79, diğer bir rivaye
te göre de 292 ''Demirmuhafız,, 

kurşuna dizilmi tir . 
Romanya Ajans1nm tebliği 
Suikast hakkında homanya a_ 

jansı tarafından neşredilen bir 
tebliğde şöyle deniliyor: 

"Kalineskunun katli üzerine 
yapılan tahkikat Demirmuhafız 

teşkilatının son unsurları tarafın
dan yapılmış bir suikast mevzuu 
bahsolduğunu ve ne haricte kolla
rı olan, ne de herhangi bir bey .. 
nelmilel mahiyet e manada bir 
hareketin asla mevzuu babis bu -
lunmadığını göstermiştir. 

Demirmuhafızlann bu bekava· .,. 
sı, ölen başvekilin nizamın tesisi 
hususundaki icraatına karşı in. 
tikam almak arzusu ile .hareket 
ettikleri aniaşı1ma1ctafür. 

Romanya siyasi mahfilleri ci
nayetin herhangi bir suretle bey-
nelmilel mahiyette tefsirine im. 
kan olmadığını, zira eski başveki
lin tam ve dürüst bir bitarafhk 
siyaseti takip etmiş olduğunu bil
diriyorlar. Menfur cinayetin 'tama 
men dahili olan mahiyeti bizzat 
tahkikatla, suikast faillerinin be. 
yanatlariyle ve bunların eski de 
mirmuhafız teşkilatı azasından bu 
lunmalariyle sabit olmaktadır ... 

Teessür ve tefsirler 
Gelen haberlerden bu alçaksa 

suikastin medeni dünyanın her 
tarafından takbih edildiği :ve 
nefret uyandırdığı anlaşılmakta· 

dır. 

Kalineskunun katli, Panameri. 
ken kcngresinde şiddetli bir in
tiba husule getirmiştir. Bu cina
yet Avusturya başv.ckili Dolfüsün 
katliyle mukayese edilmekte, ve 
memleketleri i5indcn torpillemek 
için kullanılan politikanın Amcri. 
ka ımeıtileketlerini Jakayd bırak

mıyacağı bildirilmektedir. , 

tsviçrede ecnebi diplomasi ma· 
hafili, Bükr.eş suikasdinin dahili 

Polonya kuvvetleri kenBilermdC'n üstün ha,·a kuvvcUeri ve 
zırhlı cUzUtamlarla çarpışmaktadırlar. Polonya kıtalarının tamami
le dağıtıldığına ve bu krtalann bUj ük bir kısmının esir edildiğine 

dair Almanlar tarofındnn verilen haberler asılsızdır. 

Buna mukabil en büyük muharebelerin Modlin muıtaknsmda ve 
\'arıjovnda cereyan ettiği doğrudur. Bu mııitakada Polonyn kıta
lan mukavemet etmektedirler. Bu kıtalar gcneral Borono\'skinin 
kumandası altında bulunmaktadırlar. 

General Dabbiernaki ordusu, diğer bir mukavemet merkezi o. 
lan Rava Ruska mıntakasında bulunmaktadır. Varşova, bu iki or
du ile irtibatı muhafaza ctmektC\ı:lir,,, 

Macar hududunda hadiseler 
Budapestc, 23 (A. A.) - Sovyct kıt'alnnnın kısmı küllisi he

nüz Rtitenya hududuna gelmemişsc de Sovyet ileri krtalafile Ma
car kuvvetleri arasında temas başlamıştır. Bu arnd~ baııı hlıdise. 

lerin cereyan ettigi sôylenmekt<'dir. 

7 A~man denizaltı rreınisı batırıf di 
Londra, 23 (A. A.) ·- Harbin başlangıcındanhcri Jngiiiz donan

ması tarafından 7 Alman tahtclbahiri batırıldığı .istihbarat neza
retince bildirilmektedir. 

Pragda sokaklara gizlice 
FransJz bayrakları Oikiliym 

(Bcı.ştarafı ı ınaidc) 
tedir. Lydia Barrovanm Alman 
propaganda nazın Dr. Göbelsin 
dostu olduğu maliımdur. 

Ser indeki -infilaklar 

ri Bitlerin "1Jeııı kampf., ismin
deki C'scrini bundan sonra halka 
vcrmiyeceklcrdir. 

Ber.inde tevkifler 
.'\m tetdam 23 (.\. \. ı - Bir 

Londra, 22 c ı-.ususi) _ ){o. Holanda gazctc:,ımn bildirdiğin~ 

penhagdan bild;rildlğine göre göre Berinde ha\•a nezarı.:tindc 
rapılan bır c;uika"t netice ınde Berlinde, geçen c.umnrtesi günü 
30 kişi tevkif erlı:mlştir. Ayni za· hava karurgfı;hmdaki infil ıl<tan 
mandan bıri polic: merkez büro

ı::onra iki infilak daha olmuştur. 
:.unda diğeri gazhanede olmak i.t· Bunlardan biri ııolis karnrgflhın-
zere ıki infilak \'Ukubulmuştur. Bu da. füğcri de Ottostrasse cadde -

sinde vukua gelmiştir. • suikac.llerin Otto Strac;c:er taraftar 
• 

Bitlerin kitabı amk halka 
okutulmuyor! 
'Bal, 23 (A. A.) - Essenden 

bildiriliyor: 

Alman - Sovyet slynsetimn AL 
man milleti üzerinde yapacağı 

tesirlerden endi,fic edan Nazi ma
kamları kütüphaneler tarafın -
dan Bolşeviklik alcyhindPki eser. 
terin halkR verilmesini menet -
mi5lercllr. Belediye klitüphanele-

!arının ec;eri olduğu zannedilme' 
teclir . 

Bir suikast 
Liublana, 23 (A.A.) - Gratz 

dan bildirildiğine gore eski Da 
chan temerküz kampının kuman
danı \'e şımdiki merkez kumanda
nı Lofzer aleyhin~e bir suikast 
tertip edılmıc:tır. Suikastı tertip 
edenin nazi parthıinin eski azala
rından biri olduğu söylenmekte 
dir. 

Fethi Başaran öldü 
İstanbul lı Bankası Hukuk 

müpv.iri ve Beden :fcrbiyesi U. 
mum Müdürlüğü htanbul Bölge· 
'Sİ Reiıj Avukat Fethi Başaran 

dün !C'ece Ankar.nda hir kalb sek_ 
lesinden öldüğünü sonsuz bir tc· 
cssürle haber aldık. 

Henüz kn-k ıyaşıncia. -Qalış. 
~n, di.irü1'tlüğü, terbiyesi :\'e 

hayıneverliği ile bütün tanıdık

larım kendine derin bir muhab. 
betle bağlayan Fethi Başarımın 

böyle umansız ve imi ölümii 
memleket için cidden büyuk bir 
!<ayıptır. 

Eski ve tam amııtör bir spor 
idarecisi .c.lan merhum, en k:ın

şık il."manlarea spor işlerinin ıha. 
~ma geçmiş dürü&tlüi{ü, bitaraT-

siyaset. sahasına dahil addoluna_ grafa göre Kalineskunun katli 
bilecek bir i§ olmadığı ve bu işin hakkındaki Alman propaganda • 
iç tarafını harici siyasette ara - sının parolası dün propaganda 
mak lazım oldu~unu beyarı et - dahili matbuat servisi şub::si se
mektedirler . fi Hans Fritsche tarafmdan ve-

lığı sayesinde lıcrkesi 
etmiye muvaffak olmuştur. 
,Fethi Başarnn sencler:k:ibcr 
Hilal kliı~1ünün de reisi idt 

Büyük harpte Seriye ccphesia 
de ihtiyat zabiti olarak ıvazifc ci 
ren merhum, çok ·vatan~ever iti 

Bu mahafil, suikastin aşikar rilmiştir. Nazi hatibi şu beyanat. 

olan gayesinin bulanık suda balık ta bulunmuştur: 

avlamak için Romanyada karışık. İngiltere tarafından irtikap e
hklar çıkarmak ve numunesi ge- dilmemişse bu cinayetin hiçbir 
çcnlerdc eörülmüş olan bir mii- manası yoktur. 
dahaleye yol açmak olduğu mü_ Bu propagandacrya göre, in_ 
taleasındadır. gilte, Romanyayı. bitaraflık va-

Fakat tahrikatçılar, muvaffak ziyetinden çıkmıya icbar etmek 
olamıyacaklardır. Eükreşte ve için Kalineskuyu öldürmüştür. 
bütün memlekette nizam ve asa- I B utezvir bilakis Almanların 
yışın muhafaza edilmiş olmaı;ı mücrim oldukları zımnen itiraf 
keyfiyeti, hiç kimsenin suikasdin mahiyetinde telakki edilmelcte -
vahametini gizlememekte olması. dir. Bu münasebetle eski Roman. 
na rağmen bu kanaati takviye et- ya b3 .. vek~; nu~nnı ölUm~ Te 
mektedir. nazilerle Demirmubafizlar ara -

Alman propagandası sındaki müsademeler hatırlatıl-
Amcsterdamdan gelen bir tel· maktadır. 

insandı. 

Fethi Başı:ran evliydi. Ve h~ 
nüz orta mekt~p çağrnda bir eı 
kek çocuğu vardı. 

Onun ölümü karş sında zaval 

lı kansı ve oğlunun uğradığı '°' 
suz mateme, ır.erhumu tanıya 

Ye IC\'Cn binlerce insan iştirak et 
mektedir • 

Dün gece sabaha knrşı vefat • 
'1cn Fethi Başaranm ni!ı Anka! 
nümane hashlumeüne blcld 
mıştır. Oradan da latanbu1a nalr 
edilecek, cenaze mercısimi buıwi 
yapılacaktır. 



ve Belçika da 
Al~~u~Xc~Jn~c~dan ~~.~.~!.t~ö: ~t~~_s!nboden endişe! 

Karlsruhc şehri ahalisi, henüz Siczf ·cd h tt d b 
1 

~! . n ne _rıne a ar, San yunca { ~arbi Ukraynadaki petrol kaynak 
tahliye için emir verilmemesine ma.,n nske-'a . ~ ı.d~ tut unba'n. - ou nehrın .kaynaklarına kadar ... ,, lan, işletme hu usunda ,\lmanya-

~ a 111erının or o ırı su- \iman aJansı \iman ı~ h · ragmcn kendiliklerinden l5:ı~kn ' .>" •• •• - ,us u· ya aıt olacaktır. 
ların sızma.!lı ve i)i hava alma - d d J ~ \" yerlere naklctmcğe bacılamışlar - _ u unu . 1 ~ 1~· • are\', ıstül \'e Garbi Ukraynada 

" mak yüzünden anjin ve romati7.- ..., h 1 • dır ~an ne ır en mecra--ına 1mtidat B· t 1 'k .1 b 
. mndan, fa?cat bilh· asa .··cmekl"n'n t •w. • • 1 . a ı '-' ray na ı 1 e cyaz Rus-

G ...., ' " c tıg-1111 tevıt ey emektedır 
arp cephesinde harekat fenalığından dola•rı midelerinden l)"w • f . • yada Sovyetler telgraf \'e telefon 

P 
· '>'> G . " ıger tara tan Berlınde yarı res- .. 

arı_, ~ arp cephe:;ınde a~- muztaribdirler. • b' b d b'ld' . .-_. .. muhaberatının tekrar te ısınc ça-
l· • . · F' . • mı ır men a an ı ırıldıgıne go· 1 k d • . . .. 
\crı vazıyet ransızlar lehınde ın- Lehistanin taksı'mı' "b h P 1 ı~ma ·ta ırlar. 1 as a1ansma gore 
kişaf ediyor. Fran ızlar, kaybettik· k~eb.l u dba~,I 0 0

1
nyaya karşı mu· asayişi i~i muhafız kıtaatma men 

1 • · • • d · · vazı·yetı· a ı te ır er a ınmasma zaruret .. . . erı arazıyı ıstır at ıçın Almanların h 1 ld _ kd' d d sup mufrezeler temın etmektedır. 
b ·· ı · Lond 22 (J 1 · a.;;ı o ugu ta · ır e aha bu ugun erde yapmı~ oldukları muka ra, u.::tı-ı) - Bir h k t b _

1 
d . . MU\·akkaten teşkil edilen bele· 

b 1 taa 1 .. k"' .. k ı :'olanda gazete ı' 1., Al are e a:- ama an e\\Cl tekar- d" .d . S ı rruz arı, pus ·urttu ·ten son- ı ,u - man .. . . • :\l ıye ı are·ı, ovyet parasının \'e 
ra Almanları, hareket mmtakala- anlaşma.mda Almanyanın zararlı rur e~mı~tır. / man or~u u ıçın Leh parasının ayni zamanda ka· 

d d h 
·· ç kt • -nk·· L h' d b'l azamı vu·atte toprak ı"gal etmek .. . .. rm an a a oteye atmışlar ve mü· ı ıgını, çu ·u e ıstan a ı • d _.

1 0 
, . bulune ve gazctelerın yakında ıkı 

h. b' - . t ld t k · ı·ğ· 1 egı , ı olonya ordusunu ımha ev- . , ım ır sırtı da zaptetmışlerdır. assa e e e mc ıstec ı •ı pctro 
1 

k . • lısanla, 'Ckrayna ve Beyaz Ru-:ya 
F·ran~ 1 .. 1 d . \'e saııa,·ı· maddesı'nı·n b g·· k eme me,·zuubahstı. Bu mak a 1. 1 ·ı . . k . ,ız ar, son gun er e zaptettık· • u un ·en- d h 

1 1 
ı~an arı e ıntı~arına ·arar Yermış· 

teri yerleri tahkim etmişler ,.c dLine değil, So\')'etlere geçtiğini a ası 0 muştur . ., tir. 
bunlara ağır bataryalar yerleştir· işaret etmektedir. Ru ya tarafında kalmakta olan Dört Sovyet $Üvari alayı, Vil-

mi~lerdir. Bu suretle düşman tah- Bitaraflarda hayret Bir işaret noya girmiştir. Şehirde nizam w 
kimat ve mevzileri, doğrudan doğ- ı\msterdam, 23 (A.ı\.) - Al- sükünet yeniden tees~üs etmiştir. 
ruya Fransız ağır topçusunu ateş- man • ~o, yet hudut hattı bitaraf A · d d So\')"et kumandam Lit\•anyadan 
ten \e demirden bir çember içinde mu~ahitlerin hayretini mucip ol- vrupa an önen gelen Beyaz Rus ekalliyetlerine 
bulunuyorlar. Düşman müşkül maktadır. Müşahitler, So,·yetlerin men up ba~ı heyetleri kabul etmiş 
bir mevkidedir. Sarrebruck şehri Bialystock • Lvov hattını tecavüz talebemız tir. 

d etrafındaki Fransız çemberi gittik· edeceklerini zannetmekte idiler. ,\Jıııanya Ye Fraıı~:ıcl:ıkı talclıclc· Moskovadan gelen bir habere 
I çe daralmaktadır. Bu vaziyete ~öre Almanlar Galiç- rin hüklııneliıı crnrilc geri <:aArıl- ;öre Polonyanın en eski ve en 
~ Fransızların l\1ajino hattındaki yanın zengin petrol mıntakalarilc dıkl~ll'I rıı:ılCııııtlur. llıı ı;ıilıi tulc·lıc· ?.engin ailelerind€n birinin reisi 

ağır top!arı, Almanların bir or- Kaluczdeki Potas madenlerini tah leriıı fınh·ero;ilctle, toplanacak ol:ııı olnn prens Radzivlll. isynn çıkar-
' man dahilinde vücud~ getirdikleri lire etmek mecburiyetinde kala- lıir komisyon tarafından, Tiirkiye- mak üzere gittiği Rovno civann. 

deki rııuııılil mekteplere ) crleşliril-
j mayn tarlası ile telörgülerini, tah- caklardır. Bununla beraber iki or- da tevkif edilmiştir. 
I' nıclcrinc k:ımr vt·rilınişıir . 

rip için şiddetli bir ateş altına al· du ara mda çizilen hududun kati nu knr:ırın yerli \'l'YR ~ ersi:r. ol· Leh tahtelbahirleri 
m15tır. olduğu zanncdilmemektedir. t.lıığuııu söyli~ecck dr~ili:r. yalnıı. 

Almanların zayiatı bu konlİ!>YOllllll ~·ok güç ,'c rııe ııll· 
Londra 23 _Fransız istihbarat Hudut nasıl tesbit edildi? )etli lıir Yazifc deruhte etliği şüp. 

d 2 'nd I hc~izdir. 
komiseri dün aksam verdigv1• bir Lon ra, 3 - Berlı en gc en 1 • ı;crck Alııııın~ a ve ~erek Fraıı~a· 
konfcran"ta, kıs .. me\ sı'mı'nı'n arı'fc- haberlere nazaran Alman ve Sov· 1 , • k 1 . •. r ., _ r ıı ... ı me ·tep rrııı ınu redat proı;<· 

g inde Almanya ile Fransanın vazi· yet hükumetleri iki tarar ara.m· rnnıhırı lıiziıııl.;ilcrc lıic ııyıııaılığı 

"Rys" ve "Sep'' isimlerinde iki 
Leh tahtelbahiri bir İsveç !ima -
nınn iltica etmiştir. Bu gemiler -
den birinin 66 ve diğerinin de 
56 kisiden ibaret olan mürette -
batı lsveç makamları tarafından 
tcc.·kif edilmiştir. Tahtelbahirlcrin ) etlerini mukayese etmiş ve de· daki hududu te bit etmişlerdir. gibi, tedrbat müddeti de ayni değil 

~ miştir ki: Bu hudut hattı Pisia, ~arev, dir. ~tcsclıi, 'l'iirki)Cdc hir fakiillc silahlan alınmıştır. 

,-------- Hugü.n ,.e yarın •••••••-"\ 

SÜMER Sineması 
Halihazır ve ate~in vekayii musavver oriJ.inal eseri - k 1·5• r · gonne 

~ ıyen sıncma meraklılarile dolacak ,.c 
MlHElLLE BALlX _ve E_R1Cll, \'ON CTROHElM gibi jki 

dehakar artı t taraf mdan yaratı lan 

Hudutlar Tehlikede ... 
(Silah başına) 

Müstesna filmi ~~ndan alkışlaya caklardır. İlaveten: EKLER 

••JU•R•N•.A•L•so•n•d•u•nıııİya ha\•adi::ıleri bugün saat ı ve 2.30 da ten· 
•ıitfıtJı matineler. ••••••••• 

~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ. İİİİİİİİİİİİli-. Haftanın en güzel filmi, •••••••~ 
~abırsızlıkla b<>klenen ,·e layık olduğu mu,·affakiyeti kazanan~ 

film 

Clark Cable Mirna Loy'un 
yarattıkları ve ~ünün kahramanları mertebesine çıktıları 

Harp Muhabiri 
ffransızca sözlü şaheseri bu hafta mutlaka 

SARAY Sinemasında 

(................. ' [,-T AKSiM--.... 
: Balkanlarda slNEMAsı 
·SUihun tarsini 
İtalyan gazeteleri 
Romanın Balkanlı
larla iyi geçinmek : 1 
arzusunda bulundu-

1 
• ğunu yazıyorlar 

Atina: 22 (A.ı\ . ) Yunan hü· 
kfımeti, Bulgaristanm Atina orta 
elçisi Şişmanf/clan Halkan ·ulhu· 
nun muhafazasile e-.aJı bir suret
te hadim olan Bulı;:ar bitaraflı~ı 

hakkmdaki deklerasyonundan do
layı Yunan hükumetinin duydu~u 
derin memnuniyeti Sof y<l hükfı· 

En büyük muvaff akiyet ve 
muzafferiyet programı 

Dün iraesine ba~lanan ve biia· 
ıstisna herkes tarafından tak· 
dirlerle beğenilen: 

Omit Şarkısı 
( Neşıdei emel) 

Türkçe sözlü - arapça şarkılı 

ıniiste na mevzulu aşk ve he· 
yrcan filminde şarkın yegane 
·es kraliçesi, bülbüller bülbülü 

O '1 M O 
GOLSOM' ün 

F 
•· 1 - h' 1 · · ıııcwnu olnınk için diirl ~ene Jf11.ıııı 

- ransa müsait şartlar içinde \ ıstü ve an ne ır erının mecrası «;. kcn, Fran aıl:ı iiç sene ki'ıfidir. işte 
'1Jrp ediyor. Lchistamn kömür nı takip etmektedir. hu ve fııına ıııiiın:ısil f:ırklarııı ııııılı Uyurken ne metine bildirmesini rica etmiştir. 

Bu bitaraflığı mevzuubahs eden 
· t ~azetelcr, Yunan milletinin bunu 

Kıvrak, lahuti 'e ilahi sesi 

:ıdenleri senede Almanyaya Dün akşam aşağıdaki Alman - ıcreın kornioı;yon :ızulıırJ t:ırafıııdaıı 
f J.000 ton kömur temin edecek Sovyet tebliği n~rolunmuştur: gözöııündc tutularnk, :->enclcrı·e ce
p ı:,e de Almanya buna mukabil, ''Alman ve Sovyet kuvvetleri, ııclıi nıeınlekcllenk talı~il rdr.n·k 

' ıgün Fransız kıtaatının kontro· Alman ve &)\'ret orduları arasın· 1

• •''i!lıın~. dııhn fa~ dalı hir un~ıır ol-
. 1 d b d ~ d k. h tt · · lerd. nıak ıı:ın .!(ayrı :.arfcucn nı:r.lerce 

ı \e atcşı atın a ulunan Sarre a aı;agL a ·ı a ı çızmı, ır: ,, · 1 ,,1 1 1 1 • • ı 
.• • T .cıencııı 1;1,.; Hrıııa ıu r ,·crmı~N·c ... 

' 1\'zac;ından senede temin ettiği Dıssa nehrı boyunca Narev neh- k:ırarJnr ,·ermesi temenni olunur. 
2,000.000 milyon ton kömürü rinc kadar, Narev boyunca Bug 
,aybediyor. nehrine kadar. Bug boyunca Vis-

. 191 ı senesinde büyük harp esna tül nehrine kadar, Vistül boyunca 
g' ında, Fransa ,\lman işgali yüzün 

an kömür istihsal membalannın 
) üzde 85 ni kaybetmişti. Bugün 
} e, .Fransız toprakları düşman te· 

bvüzünden masundur. · 
Polorıya harbi Almanyaya 

lıs.000 ölü ve yaralıya, 450-600 
~yyareye \'e 600-700 tayyareciye 

1 
mal olm~hır ... 
j Alman istihkiimlarındaki 
it a.skerle!in vaziyeti 

Bal, 23 (A. A.) - Emin bir 

z
1Dikilideki zelzele 

(Baş.taraJ.ı 1 incide) 
. En~ aitı.nda oldukları sanılan 
~paha yirmi beş kayıp vardır. 
. Zelzele devam etmektedir. Dün 
.~ uhtclif fasılalarla yeniden 51 

1 rsınt1 olmuştur. Bunların en 

1 tuvvctlisi saat 16 da hissedilmiş· 
lr. 

Vatanı için 
silaha 

din 

sanlan 
alimi 

Çek gönüllülerinden bir 
kafile daha geldi 

ı\lmanlara karfı harp etmek 
üzere Fransada teşkil edilen Çek 
lejyonuna iltihak için Çeko~ıovak 
yadan kaçanlardan dört ki~ilik bir 
kaiilc bugünkü Konvansiyonel tre 
nile Yugoc:lavyadan şehrimize gel· 
miştir. 

Heyetin ba~mda A\'l'Upanm ta
nınmış din fil imlerinden profesör 
Vulnik bulunmaktadır. Profesör 
bir muharririmize şunları söylc
mi,.tir: 

- Çcko lovakyada halk Alman 
idare inin tazyiklerine karşı isyan 
etmiştir. 

Fransadaki 
500 talebemiz 
Memlekete dönmek 

emrini aldı 
Hükumetimiz. Fransada tahsil-

de bulunan talebelerimizin mem· 
kketc dönmeleri için Paris elçi
liğimiz vasıtasilo alakadarlara 
tebligat yapmıştır. 

Mikdarı 500 ü bulan bu Türk 
talebeden ilk kafilenin yarınki 

trenle gelmesi bekleniyor. Talc -
belerin yol masrafları temin edil. 
miştir. 

Milletler cemiyetindeki 
Efganistan murahhası 

şehrimize geldi 
Efganistanın milletler ccmiye -

tindeki daimi delegesi Aziz Ab· 
dillhamid han bugUnkU semplon 
eksprcsile lsviçrcden Rehrimizc 
gelmiştir. Efgan delegesine aile
sile Berlin \'0 Paris sefaretleri 
ba!ikiı.tibleri refakat etmektedir. 
Abdülhamid han bir muharriri -
mize §Unları söylemiştir: 

kadar vazıye çok müsait bir tarz.ela karşıladığı· 

deg., ı"şfı' rt' rı' _,..9. . . .. nı ve geçen sene imzalanan Sela
' ııik paktının' Bul.g-ari tanca takip 

lOtunan k1)'aseUi' ·hafltİ" s1yn*1in 
bir delili olduğunu yazmaktadır. 

Doktorların uzun tecrübelerden 
sonra \'ardıkları bir netice: 

i"ormal bir adam gece yatağın· 
da, uyurken, 20 ila 60 defa vazi
yetini değiştirir. 

Vakıa kalıp gibi uyuyanlar da 
vardır. Fakat. doktorların bu tec-

Gazeteler, Balkan ı:ulhunun tar· 
sinine hadim olmak şerefinin mez
kür siyasetin hani::;i olan Kö$<'i\'a
nofa ait bulundu~unu ilfi\·e ediyor 
lar. 

rübelerine ra~men, yatağında ko- Yunan - İtalyan anlaşması 
!unu, bacağını kımıldatmadan, o Yunan gazeteleri. bu ayın 20 sin 
yanma, bu yanına dönmedrn u- de neşredilen \·e Yunani"tan - ,\r
yuyan adam muhakkak ha:::tadır; na\•utluk hududunda bulunan iki 
\'e ha tahğın derecesine göre, in· ' memleket kun-etlcrinin geri çeki· 
an uyurken yatağında az \'C)'a leceğine dair olan müşterek tebH
')k vaziyet deği~tirir. ği memnuniyetle karşılamaktadır
Bununla beraber, 20 ila GO defa tar. 

vaziyet değiştirmek normal bir hal 
dir. 

Gazeteler, bu te~bbü tc !\lusoli 
ninin önayak olmuş olduğunu yaz 
makta ve bu hareketin İtalyanın 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 cü ıen 
31 Rasin külliyatı ıv 

32 Metafizik 
33 lskencıer 
34 Kadın ve ııosyaliJ:m 

35 Demokrit 
3G Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 

Kr. 
60 

muslihane niyetlerini i bata kfıfi 

bulunduğunu ila,·e etmektedir. 

Gazeteler, hiç kimsenin Yuna
ni tanın sulh arzu undan şuphe 

edemiyeceğini yazmakta \'C netice 
olarak bu memleketin bütün kom· 

-iO ~uları ile iyi münasebetler idame 
60 etmek arzus:.unda bulunduğunu 

100 
2:1 

125 
40 

100 

kaydetmektedir. 

İtalyan gazetelerinin 
neşriyatı 
Homa, 22 (A.A.) -- İtalya ve 

TAKSIM 
Sinemasının 
vasi salonunu çınlattı. 

Bugün 1 \'c 2.30 da tenzilatlı 

halk matineleri. 
Scamlar l ·2.30·4.30·6 ve 9 da 
Geri dönmemek re yer bulmak 
için loca ve husu i mevkileri 

C\'\'eldcn aldırınız. ................... 
ZA Yt - llalıcıoğlu asken Jisc· 

sinden Hl30 da aldığım şahadet· 

namemi zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan e kisinin hükmü yok· 
tur. 

Drniz sevk mr.murluğunda ta· 
Tıakktlk amiri Nusret 

Yunan hükümetlerinin Yunan -
Arnavut hududundaki kuvvetleri· 
ni g<'ri çekmclc hu usunda \'<!rdik· 

!eri karan mevzuubahs eden 1tal· 
yan matbufl,tı, İtalyanın iyasetini 
tebarüz ettirerek ltalyan hükümc· 
tinin Balkan memleketleri ile iri 
komşuluk müna-;ebetleri idame et· 
mck ve şarki ,\kdenizdc her türlü 
karışıklıktan uzaklaştırmak arzu· 
sunda bulun<lu&runu yazmaktadır. ~ Dikilid'cn şehrimize yaralı taşı. 

uan kamyon şoförleri enkaz altın· 
e ian 150 ceset çıkarıldığını söyle. 

5~işler&e de bu henüz resmen ta· 
~akkuk etmiş değildir. Zelzele sı. 

1 sında Dikili kazasında çok feci 
Jilineler olmuştur. Halk biribiri· 

~imdi memleketim ihtilal halin· 
dedir. Sonunda memleketimin ic;· 
tiklalini kurtaracağına rmınım. 

Almanlarla mücadele için bir (Ok 
Çek zabitleri, ilim adamları ve 
yükc:ek tah il gençleri yabancı 

memleketlere iltica etmişlerdir. 

- Elçimizle görüıımek ilzcre 
bu akşam Ankaraya gidiyorum. 
Memleketime avdet hakkında e. 
mir bekliyorum. Avrupa harbine 
hiçbir suretle karıı;mıyacağız. Za 
ten Efganistan tam surette bita
raflığını ilan etmiştir. Sonuna ka 
dnr bu vaziyeti n:uhafaza ede -
ccğiz. Memleketimde seferberlik 
olduğuna dair malfımatım yoktur. 
Sükunet içi~de memleketin imar 
işleriyle meşgul oluyoruz. 

, ~ınııra~lll~F]r~ıınm~ımııını~IITl:lm~ııın~r:ı 1mmır~11~1~~mnıınrıım~ı1~11ootJ1nımmıırı~~m~ıı~llll~ıınııınııııımm1' 

ı i çiğneyerek sokaklara fırlamış 
ğtribirini kaybetmemeğe çalış1n 

ile efradının feryatları faciayı 

lr kat daha arttırmıştır. Elektrik 
. ıbrikası yıkılıp cereyanlar kc. 
1 ldiğiM:lcn zifiri karanlıkta halk 

h.lribirine girmiştir. İhtiyar bir a· 
nam zelzt!le sırasında karısını ve 
~cuklarınr evin penceresinden 
)'karmış ve tam kendisi çıkarken 
kılan evin altında kalmıştır. 

r Kızılay kurumu bir yardım lis. 
gsi açmış, bir kaç saat içinde 530 
1a toplanmı;;tır. Enkaz altından 
\arılan cesetlerin bir kısmı 
kili mezarlığına defnedilmiştir. 

i (Zclzcfcyc da=r daha CV\'cl r.-c· 

Qı haberi.., 1 ineli sayfamızda. 
nr.) 
ti 

Ben de i.ınİ\'crsitedeki kür·iimli 
bırakarak ilaha arıldım. Çek or-· 
du,unun bir subayı olarak düş
manla çarpışmak için Suriye yo
luyla Francaya gidiyorum. Bera
berimde bulunan uç genç de gö

nüllü olarak orduda yer alacaklar
dır. Daha 300 kişilik bir kafile 
Yugo;,la\ yadan harekete hazırla
nıyor. Yakında gelerek bize ilti
hak edeceklerdir. 

Almanlar gizli i"tihbarnt te)dlfı· 
tını dünyanın her tarafında çok 
ı;:enış mikyasta kurduklarından 

seyahatimizi gayet ihtiyatla yap· 
mak mecburiyetinde kaldı1c l far
bin, ~ulh cephe inin zaferile neti· 
cclcnece~inc. Polonyamn da kur· 
tulacağına şOphe ctmiyoru1.,. 

Harbin nasıl neticl'lencceğini 

ııimdiden keslirmeği imkansız gö 
ı·Uyorum.,, 

Ayni trenle İranlı ve lrakh ta
lrbe ve tacirlerden mürckkeb 
bir grup da Berlindcn gelmiııtir. 

Almanynnın sakin bir halde ol _ 
duğunu söylüyorlar. 

Ekspres, A vrupadaki nskcri 
fa:ıliyct dola)·ısile muhtelif istas
yonlarda fazla bekletildiğinden 

ıınca1< saat nnd& scJebllml!)tlr. 

Bu nu·· n L A L E Dfüt büyük artistin yarattığı sen enin en 
'.1 müstesna filmlcıinclen birini gösteriyor. 

DAMGALI KADINLAR 
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istanbnlun parkları, manifatura 

dükkanları gibi saat yedide 
kapanırken •.. 

~undan evvelkı konu~anuzda !arın kapandığı saatte onun da 
~5ebet duştü de bir hay.ı kapılarını örtmesi... 

ardan bahset ettik.. Zaten Gülhane parkı, ~ıne hiçbir yer· 
'"akıt ''park,, lakırdı ı açılsa de tesadüf edilcmiyen bir kararla 
e bır dertdır. kabam .. Bu da ak~m. daha ortalık karannadan, 
Cüihane parkının bugünkü galiba saat yedide kapanır, sekiz-

ttindendir. de içi tamamen boxanmış o\ur. 
ıtlnyanm her taratında, ciha· Bır ikı ~cı1cdir iş tatili zaman· 
ber şehrinde, parklar en gcnış lan bizde de muntazam bir şekle 

11ee. istirahat ve gezme yeri· gırmi~tir .. Mağaza!ar, bazı büro· 
l'a Amerikadan Iranın orta- !ar akşam saat yedide kapar .. ls· 

"1a. Mısırdan Rusyanm şımali tanbul tarafında oturanlar ıçm 
~r bilinen memleketlerdeki ı gidip vakit geçirecek bir bahçe 
(lar şafakla beraber halka a· yoktur. çünkü parklar. manifatu· 
· ı:ece yansından sonralara ra dükkantan gibi yedide kapa· 

"<ar kapanmaz .. Şehrin en güzel nır. 
~ııtaıan. en eğlenceli gazinola· Resmi memur daireden beşte 
tıı zengin çocuk bahçeleri, en çıkar_ Fınndan ekmek, kasaptan 
~~~ at yolları ve en dlizgün et, bakkaldan peynir alıp da ev~ 
. ''Obil şoseleri bu parkların i· gidinceye kadar saat attı buçuğu 
tclır .. Gecelen her taraf ışıl ı· bulur. Elini yüzünü >•kasın? üs

.::. Sağdan soldan müzik ses· tünü başını değişsin? yoksa kamı 
ie!ir. Gündüzleri işlerinde yo- ve çocuğu hazılanınca}·a kadar mı 
~n, bunalan memurların en beklesin? •. Peki. saat kaça geldi? 

hava alacakları, gezip eğle- lstanbul tarafında Fatih, Sul· 
-t~leri yerler de: Bu umumi tanahmet parklanndan ba~a dün 
~arın ağaç altlan, lokantaları. yanın en muazzam ve gijıel parkı 
lllüzika~ınm çaldığı meyda· \'ardır. Fakat iı sahibi bir lstan

ttrafındaki sıraların üstüdur. bullunun bundan istifade etmesi· 
lllıYanın hiçbir parkı. bizim ne imkan yoktur. Bu. Allahm ver 
< kadar tabii güzelliğe malik diği belediyenin de dünya kadar 

ır .. Sarayburnuna kadar u· para sarfedip muhafaza ettiği 
ıı ana caddesi, uzun senele· parklardan istifade etmclc için r,.,· 

.. ~ışurebileceğı muazzam a· ya çocuk, ya kadın. yahut da mü· 
·"1• çıkılan tepclen. ınılen tekaidinden olmak lazım .. Fakat 
<aıarı, geniş meydanları. cşı çocuk mektepli. kadın kocalı. mü· 
~'Yan boğazın manzarasile. tekait de dermansız olmamak şar 

ara denizinin sahili: yani tile ... 
'.- &üıelliklerin top.andığı bir Cemil paşa tarafından Gülhane 
~· Paris ve Berlınin o;-m1nla parkı açıldığı ıaman İstanbul 
~tenin adasını. Viyananm şehrine Osmanl ı imparatorluğu 

~1• i\to~kovnnın kültiırparkı· hakımdi. Tram\'aylarda perde, va-
ıbrizin Güli tanını bilm ıyen purlarda bölme daha kalkmamtş 
>c:ı, ıçindc ZC\ k sürmıyen 1 haremle se!amlrk evlerim iden da 
~~:\ insan kalmamıştır. Biı· ha çıkmamıştı .. Tiyatro \'e sine· 

nların karşı mda Gülhane malar ka:Iınlara gündüz. erkekle
:ın nere:le olduğunu h3tır re gece kapılannı açardı. Umumi 
aıı 1 tanbul!ular kaleme gel· hıçbır yerde kadınla erkek yanya 
S~ ka:Iar hesapsızdır. na oturamazdı .. İşte böyle bir za· 
ı.;·bc >? manda parklar a;ılıpta kaim er· 
t<ıklızı. ,.a ıta~ı:ı:lığı , resmi kek beraber girinc~. lstanbul so· 

t Ve ticari bli:-o ve mağaza · kaklannda. mahalle kahvclerile o 

H A B E R - Akşam Poıtası 

• 
ınsana 

"azcın Dr .. G. A. 
Pilavın pirinci vitamin 

bakımından haylice yavan ise 
de madenleri epeyce hatırı sa. 
yılacak ni:.bettedir. Fakat ~e. 
keri yüzde 70 nisbetinde, albü.. 
mini de yüzde 8 nisbctindc 
olduğundan, yağı hemen hiç 

niıtbctte olmakla beraber, pi- ı 
rinç pilavı insanı pek çok bes. 
ler. ~ten pilav piştikten son. 
ra üzerine tereyağı konulunca 
her şeyi tamam olur. 

Ekmekle mukayese edilince, 
pfrinç ekmeğin bir buçuk mislinden ziyade besler: Bcı yüz 

... gram pirinç 800 gram ekmeğe bedeldir. Patatesle mukayese 
edilince pirincin kıymti daha büyür: pirinç patatesin on 

' misline muadildir. 
<li 

Kalori hesabını ararsanız, 100 gram pirinç 345, o ka.dar 
~ ekmek 2 7 5, gene o kadar patates 98 kalori verirler. 
: Pirincin iyiliği de pİ§erkcn pek çok su içmesidir. Pirin
! cin tanesinde su nishbcti yüzde ancak _3 nisbetinde olduğu 

halde pilavda yiUde 70 nisbetinde olur. Su da insana lüzum_ 
lu bir ııda olduğundan pilav insanı bu cihetten de besler 
demektir. 

Bazıları, pilavı hazmedemediklerinden şikayet ederler. 
Herkes kendi halini ba§kalanndan iyi bileceğinden, pilavdan 
şikayet edenlerin şikayetlerine asılsız denemezse de pilavın 

~ mitlere dokunması pirincinden değil, pilava katılacak yağın 

iyi ta.rzda ilave edilmemesindendir. Yağ t:ritildikten sonra 
pirince katılırsa karaciğere ağır gelir de onun için mideye 
dokunur zannedilir. Pilavdaki pirincin terkibine göre, mide-ı . . 
de işi yoktur. Onun terkibinde bulunan şekerli maddeler a-
ğızda ve barsaklarda muamele görür, zaten pek az niıbctindc l olan albüminin midede işi olursa da o kadarcık albümini zayıf 

1 mideler bile hazmederler. Pirincin hazmı güç olmadığına en 1 
4 iyi tielil aade suya pirinç çorbasının mideleri ve hars.akları 

1 
bozuk hastalara bite içirilebil:nesidir. 

· Bizim alaturka pilav, sade et suyu içiooe, biraz kıyılmış 
soğan ve : ir k.aşı:t ta eri.mit yağla pişirildikten sonra yenile. 

c ccii vakit üzerine çiğ tereyağı konulu? ta bu yağ pilavın 

~ kendi sıca:ı:!ığıyla erirse midesi bo.z:ıık olanlara dokunabile_ 
1 cek anca\: bir kaşık yağ kalır. Yakın vakte gelinciye kadar 

pilav, §ekcrinden dolayı, şekel"li hastalara dokunur derıilir.di. J Halbuki ş!mdi: şekerli hastalara ıe&crden ziyade 11ağın \ e 
' etin dokunduğu anlaşılıyor. 
• Semirmek isteyen zayıflar için pilav en iyi yemek olur. 
: Yalnız, Jitmanlara faydalı olanuyacağı şüphesizdir. • 

i
4 Pilav fıstıklı olursa , o vakit fıstığın yağından dolayı 

• heleıJ>irjn~ tF ~t'k yağlı olunca - karaciğeri bozuk olanlara, 
bir de kanlannda fazla azot bulunanlara dokunur. j Fabt İranlıların pİ§İrdikleri tarzda pilav, pişerken au_ 

1
. yuna limonsuyu girmesinden, bir de yağı kavrulmadan be. 

yaz ka1masmdan dolayı pek kolay hazmedilir ve hiç kimseye 
dokunacak yeri kalmaz. 

i Hind pilavı denilen ve yağsız. sa.dece tuzlu su isinde pi
tirilen pirinç pilavına gelince, bunun da kimseye dokunmasına 
hiç bir sebep yoktur. Büsbütün yağsız pirinç diye hoıunu. , 
ra gitmene, yerken üzerine biraz çiğtercyağı koyunca o da 
dokunmaz. 

ahşap e\'lcrin içlerinde: bitmez 
tükenmez dedikodular ba~lamı~ 
Allah selamet "·ersin. pa~ hak
kında :;öylenmedik lakırdı bıra· 

kılmamr~tı. 

dan parkın kapılan kapanacak· 
tır!,, olabilirdi; öyle de oldu .. 

Aradan uzun seneler geçti .• Ar· 

ka arkaya harpler oldu .. Osmanlı 

imparatorluğu parlaçanıp, yerin· 

de Türkiye cumhuriyeti kuruldu. 

'e harem, ne selfunhk kaldı. Per
deler indirilip, bölmeler devrildi. 

Fakat buna rağmen "karanlık bas 
madan parkın kapılan kapana· 

• 
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i SUMER BANK 
1 Sellüloz Sanayii 
1 

i Müessesesinden: 1 
j i Busunku cıhnn ,-ıızı~ctJ dolayısılc ham madde tcıJarikiııde manu: 

lrnhnabilecek müşkülat ve aynı zamanda memleketin her neyi kAğıt lh· 
th·acını kabil olduğu kadar uzun bir mücldct temin edebilmek zarureti 
bizi lmal6t programlanmızda bazı tadiliıtta bulunmak Tc :ıynl zamanda 
fiyatlarımızı dn normalize etmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

ıahaıa herhangi birihtikAra me;rdan bın:ıkmnmak üzere l{ızımgelen 
tedbirler alınmıştır. ı 

Büyük toptancılara yapılan iskonto lilğvcdildiği gibi lstanbulda İ 
Yemiş iskelesinde açtıf;ımız perakende satış depomuzda aş~ıda gösle- ı· 
rflcn fiyatlarla kartonlarda bir top ve kağıtlarda bir bal:)'aya kadar utış 

r yapmakta lnıhındu~uınuzu ilıin ederiz. • 
i • . ! 
ı Perakende satış if•atuarı 
İ C t N S l ' Pera):ende 
1 Kilo Fiyatı 

j Krıırt aınballlj kağıdı 60 Gr. Jt,5 Kuruş 
ı Kraft ambal.ôj k[lğıdı 40 ve 50 Gr. 32.- ., 
1 Bir taranı beyaz sellüloz kağıdı 60 Gr. 31.f> .. • f Dir taraflı beyaz sellfiloz kftllıdı 

40 ve 50 Gr. 32.-"' 
Beyaz sellüloz iki taraflı renkli 
Sellüloz kağıdı san, turuncu, penbe 
RenkJj SeUüloz kiğıdı mavi y~ll 
Renkli Sellüloz k{ığıdı kırmızı 

37.-"' 
38.-"' 
39.- .. 

Açık renkli bir tnrnflı Scllüloı. .kı\ğıdı 
Hılcllik kiiğıtlar renkli 

32,5 •• 
30..5 .. 
28,5 .. 
28,- .. 
27,-. 
42,-
39,-

BilctJlk kACıtlar beyaz 

! 

1 

1 
1 

imitasyon Krnft 60 Gr. 
İmitasyon Kraft 80 Gr. 
Sünger kağıdı penbc 
Sünger kağıdı beyaa 
Sumen sünger kırmızı 
Şümcn sünger YC§ll 

•2.-
39,-

Şrenı (Bakkal) kAğıdı 130 Gr. 
ve yukansı 22,5 • 
Şrenz (bakkal) Uf;ıdı 130 Gr. 
dan aşağısı 23,5 .. 
Kaba beynz muka\-va(jyi mal)45 

f numaradan itibaren 24 kiloluk paketi 
i Gri mukavva 50 numaradan iti· 

595 .. 
1 haren 2.4 kiloluk paketi 495 ., 
! Hamiş: Birinci dcfıısı snzctcmlzin 18 cylul 939 tarihli nüshasında 

1 I neşredilen bu ilftnda karton ve kltğıtlann hizalanndaki fiyatlar KURUŞ 
• olduğu yazılacakken sehven (LiRA) gö terHıniş ise de hakikatte KURUŞ 
i olduAu tavzih ve tashih olunur. --·----------- . . 
kımse cesaret edemedi. 
Şark ve garpta gördüğüm, gör

dükçe de imrendiğim bahçeler 
gibi, bir gün Gülhane parlonı da 
kaıanacağnnızı -düşünür hayal ey· 

lerim: Münasip yerlerine asılan 

ıambalarla aydınlanan o güzel a· 
ğaçların altında gezen insanları 

kolkola görürüm ... 

Meydanlanndan müzika, gazi· 
nolarından cazbant sesleri duya
rım .. Etraftan kahkaha seslerini. 
işittikçe neŞem gelir •. Hayal bu· 
ya! .. 

Eğlence yerı için bundan güzel 
mevki var mıdır acaba? Orada ne 
ter yapılmaz? Gazinolar, barlar, 
kilçük şekilde Lünapark eğlence
leri ve nihayet açık hava tiyatro
su .. Hepsi bu bahçenin içinde en 
güzel şeklini alır .. 

Bir tarihte. Saraybumuna mu· 
azzam bir teşkilaUa gazino yapıl· 
dığı zaman. Tepobaşının meşhur 
müsteciri "Lehman .. 

- Bu iş olmaz: demişti. 
- Niçin? diye sordum. 
- Oraya' gitmeğe vasıta yok .. 

ld harabelerden de yayan gidil· 
mez.. Herkes te otomabtle bine· 
mez. Umumi bir vasıtanın halkı 
Sarayburnuna kadar taı.-.ıması la 
zundır! 

Dedij;ri oldu. Az zamanda iflfı' 
etti, bitti gitti •. 
Kapılar sabaha kadar açılsa ... 

yeryer eğlence yerleri yapdrp ki· 
ralansa ... Ana caddeden cimiz ke· 
narına kadar otomobillerin geç· 
mesine müşaade edilse.. Büyijk 
sergilerde olduğu gibi iki üç kişı· 
lik, benzinle hareket eden küçük 
arabalar, yolcu taşımak için i§le· 
tilse ... Sonra da bunların hepsi 
mümkün olduğu kadar ucuza ya. 
ptlsa, acaba bundan daha güzel 
bir yer dünra yüzünde bulunur· 
mu? Bu sa}·ede halle da pahalı 
gazino ve barlarda boğulmaktan, 
İstanbul surları üstünde. Kuınka· 
pı. Samatya sahillerinin çöplükle· 
nnde sürtmekten kurtulmaz mı? 

Ne yapayım, benim bir derdim 
de bu .. Gezdiğim dolaştığım ~r 
terin parklarından, halkın nasıl is· 
tıtade ettiklerini görüyorum da· 
kederleniveriyorum ... 

~~~~~~~=-==~~~~~~~~~~~~~~~mn!!!!=·~~z:z~~~-~-~? llJ!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=:~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~· 

Taassubun böyle koyu bir dev· 
rinde elbetteki Gülhane parkı ge· 
ccleri de halka açıla!!:azdı .. Gün· 
düzüne tahammül edemiyen in· 
sanlar, geceleri de erkekleri ka
dınlarla beraber oraya sokanları 
lirıccdebilirlerdi.. Binaenaleyh ve· 
rilecek karar: "Karanhk b:lsma· 

caktır!,, emrini, sanki bir iyctmiş 
gibi muhafaıa edip değiştirmeğe Gece park kapalı .. Arka tarafta- l'asfi R. ZOBU 

!ardı. Ollırn, gene bunlar va ıtası· 
le polise haber verilmiş, zabıta 
cesedi Dubline getinnişti. 

İngiliz detektifi. birkaç kelime 
ile fon Brand hadisesini anlattı. 
Sonra daha ziyade Fred ~turbiye 
hitapla sordu: 

li - 14 - akleden. Feth' KARDEŞ - Artür Badman hakkındaki fik· 
\ ana haratımı bağı}layaca· 1 hadiselerle dolu geçen bir gün ve riniz nedır? 

,.}aa.ıetrn"ştın. Fakat bura:ia kı gece::len sonra bir kaç saatlik lhtiyar adam irkildı: 
~t nıı?. Be~ :-n:ıi raşır.or ı tirahate ihtiyaç olduğu mahak- - Allah Allah! diye söylendi. 

0 5ankı! \ aaJını t'Jtma, I" ;aktı. Fakat. böyle iyi bir mecra· Bu adamdan ne isteniyor; bugün 
~~~rn. Bu ce:1cnnem0 yüz de I ya girmışken işlerim bir müddet üçüncü defadır ki bana bu sual 
ıal'd u tercih cd .... im! t ?hir edebilec~ğini sanmak onu soruluyor. Size de ötekilere verdi· 

s'Yan ihtarını tekrar etti: tanımamak olur. Bu adam sankı ğim CC\'abt vereyim: Hasmımız ol 
'\J Us! ı demırdcndi. yorgunluk nedir bil· masına rağmen Artür Badmani 

~ki bu cfcr u~tu . Fakat mıyor gibiydi. dünyanın en sevimli, en tehlikesiz 
Ut~ arını ılrn:ak Nobodiye Hapishaneden çıkınca. bir oda adamı telakki ediyorum. Kibar 
~ r. bir i:arette bulunma'•· tuttuğu otele gidecek yerde doğ· bir adamdır. Kendisinin fena bir 
~~ınj a'amadı. ruca Corç Brom!eyin evıne gittı harekette bulunmasına imkan \'e 
-t\ dı hi; s~ , çıkann"':nış tı Orada Fred Sturbiyi bulmağı u· ihtimal göremem. 
c a.p \ercbHırdi zaten? Mü· mu)'ordu. ümidi doğru çıktı. Stw Bu suali niçin sorduğunuzu öğ· 

.. t:leıniyec:!';: ~a'e gelmi~ bir bi orada idi. )'anında da Lord renebilir miyim? 
a~ lllukabcle edılir mi? IJolnev, Sir Eslington ve ~"'Ont Ceyms NoJodi kelimeler üzerin· 

C~d~yana ~oncrek: . . Spite;i .~lu~~kt.a~dı. de durarak cevap verdi: 
~. elım dedı. çok muthıı; bır Nobodı ı~rı gırdığı sırada bun· - Çünkü, fon Brand onu C-Orç 

burac:ı! tar da Corç Bromleyin c~naıe me· Bromleyin katili olmakla itham 
l't) \'l f rac:imi hazırlıklarına dair bütürı edi,·or. 
~ 'obodinin ya .adığı gıbi teferrüatı tcsbit etmiş bulunuyor· 1 Lord Holncy ayağa kalktı: 

Şerefim üzerine temin ede
rim ki fon Brand yalan söylüyor. 
Bunu isbat edebilirim. Dün C-Orç 
Bromleyin Ölüm körfezinde katle
dildiği saatle Artür Badman Dub 
liode ihtilalcilerin merkezi komi· 
tesi içtimama rirasct etmekteydi. 

Ceyms Nobodi hayretle sordu: 
- Ne diyorsunuz? Bundan e

mın misiniz? 
Lord Holney arkadaşlarına bak· 

tı, k1~1 bir tereddütten sonra ce· 
vap \'erdi: 

- Eminim. Çünkü bahsettiğim 
komitenin azasından biri olmak 
sıfatile içtimada ben de bulunu· 
yordum. 

Nobodinin hayreti büsbütün 
arttı: 

- Nasıl? Siz Sinn Fein mcrke· 
ıi komitesine mi mensupsunuz? 

Lord müstehıiyane mukabele 
etti: 

- Evet, o şerefle mUbahiyim! 
- O halde ihtilal hazırlıklan 

hakk·-;a bana en doğru malü· 
mat verebilecek olan biri ,·arsa o 
da sizsiniz. Bildiklerinizi söyle~ 

• mck lutfunda bulunur musunuz? 

- Bildiklerim JX'k fazla değıl 

maalesef.. lsyan prensip itibarile 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Komite, harekete geçmek ıçin 
fon Salzman ısminde bırisi taratın 
dan bildirilecek emirleri bekliyor. 
Bu adam Alman bahriyesinde yük 
sek rütbeli bir zabitmış. Almanya· 
nın buraya göndereceği kuvveı 

seferiye teşkil edilince Dubline 
gelecekmiş. 

Ceyms Nobodi gülümı;ccli: 
- Almanyanın şimdi içinde 

bulunduğu müşkül vaziyet gözö· 
nüne alınırsa lrland_aya gönder
mek üzere garp cephesinden asker 
çekeceğine ihtimal \·cremem. 
Almanyanın buraya gönderecek 

fazla askeri bulunduğunu kabul 
etsek bile bu projenin tatbikine 
tmkan yoktur. 

Fred Sturbi sordu: 
- Neden imka.n yoktur? 
- lngiliz filo~u lrlandaya as· 

kcr ihracına mani olur da ondan .. 
Lord Holney endişe ile ba~ını 

salhyarak: 
Altah 'ere dC' öyle ol a. de:li. 

Fon Branda bakılırsa İngiliz H· 

losu amirali Cclliko, müdahale et· 
mek imkansızlr&rile karşılaşacak

mış. 

Nobocli rordu: 

- Neden? Bunun sebebini roy· 
lemedi mi? 

- Hayır. Merkezi komitede, 
İ§in iç yüzüne dair şimdilik baş· 

ka bir malumat veremiyeceğini, 

ancak ihtilalciler hesabına yakın· 

da mesut bir sürpriz ortaya çıka· 
cağını bildirebilecek vaziyette ol· 
duğunu söyledi. 

Ceyms Nobodi düşünceye daldı, 
Almanların pl~nlannın ne ola'bi-

leccğıne dair zihninde faraziyeler 
yürüttü. Hiçbirini mantiki ve :a· 
yamkabul goremiyordu. Sonunda 

karar verdi: lşteki esrarı çözmek 
istiyorsa tahkikatına Almanyada 

devam etmekten ba~a çare yok
tu. Alman erkanıharbiyesile hari 
ciye nezaretinin hazırladıkları 
pl~nın sımnı ancak orada öğrc 
rcnebilirdi. 

( Der.:amt ı•ar) 



6 

Profesyonel güreşler 
Tekirdağlı Hüseyin yirmi dakikahk gre1<oromen 

güreşte rakıbını yenebilecek mı ? 
Şehrimizde bulunan profesyonel 

güretçiler son mü.sabakalarmı ya_ 
nn yapacaklardır. 

Güreşlerin programı §U şekilde 

terüb edilmiştir: 

olan li.k maçlarına hazırlık olmak 
üzere gece maçlarına devam edil
mesine karar verilmiştir. 

tı A li ~ .K - AJqa.m l'ostas1 23 EYLUL - 1939 

..... 
G~en haftaki serbest güreşte 

mağlüb olan Skorobof, kendisinin 
Grekoromen güreşçi olduğunu id
dia ederek bütün pehlivanlara 
kendisile grekoromen güreş yap· 
malan için meydan okumuştu. 

Skrobofun bu meydan okumasını 

kabul eden Tekirdağlı Hüseyin 
yann kendisiyle grekoromen mü
sabaka yapacaktır. 

Gece maçları kupasında Şi§liyi 
ı_o mağlüb eden Galatuaray, bu 
maçın revanşı olmak üzere 26 
eylül salı günü akşamı saat 9 da 
Şişli ile ikinci bir maç yapacak -

tır. 

30 eylül cumartesi akşamı da 
5<>n maçı BeyoğlU8porla Şişli ta· 
kımı yapacak ve gece maçları da 
bu suretle nihayet bulacaktır. 

1 
. 
istiklal Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1 YATILI --•YATISIZ --ı 

. Şişli Terakki Lisesi 

Bütün bir mevsim serbest gü

rcg mUaabakaka.sı yapmış olan 
Tekirdağlı Hüseyin, bu sene Hk 
defa grekoromen gUreşecektir. 

Tekirdağlı Hllileyin serbest gü_ 

rette olduğu kadar, greko romen 

güreşte de büyük bir şöhret sa
hibidir. Amatör güregçilerle he • 
men her zaman antrenman yapan 

Tekirdağlı Hüse)in, bu mUsaba
kada Grekoromen güref}tekl kıy 
metini de göstermiş olacaktır. 

Programın• diğer kısmı da şu
dur: 

Dinarlı Mehmet Alman Villi 
Xamla karşıl~acaktır. 

Ötedcnberi iri ve kilosu fazla 
güre9Çilere karşı daha iyi mu • 
vaffak oldu~nu söyliyen Dinarlı 
Mehmet 130 ' kiloluk lstrangl Lu

ir.e kfU'1ı yaptığı muvaffakıyetli 

gilretf, daha ufak ciluell Cim 
Lond09& karlı yapamadığını söy • 
lemeldedir. Bu vaziyet karşı -
smda Alniana karşı Hllseyinden 
d&ba iyi muvaffak olacağını iddia 
etmekUıdir. 

Diğer taraftan Mülayim Ha

betli Kasmı Tafarl ile yeni.şince_ 
ye kadar gUre§ecektir. Bu Ud 

8ert ve yırtıcı güreşçinin müea
b&kası herhalde çok enteresan. ve 
heyecanlı olacaktır. Molla Meh • 
met de İskoviçle karşılqacaktır. 
GUreşlerln karanlığa kalmama

n için müsabakalara saat H,30 
da başlanacaktır. 

GECE MAÇLARI 

Onllmüzdekl hafta bqlıyacak 

m•ı vmm:. B 
IAl'lmdar Sineması' 

1 
lJ ç ahbap çavuılar 

hcıTbe gidiyor 
Arıen Lopen 1 luıu aıı ıı::liyor,~ ...... Ti -------

ıni' 
RAŞIT RIZA 
ı;. SADİ TEK 
1'1YATROSU 

Bu Gece 
BOYOKDERE v Aile Tiyatrosunda 

SAÇf.ARfNDAS t;TAN 

• • AnKara caddesınde 

T.Y. Y.K.KLCBONO:S 
JtM:S ASTlK BAYRAMI 
T. Y. Y. K. spor klübü tara

fından yarın bir açık hava jim
nastik bayramı tertib edilmiştir. 

Bu bayram k lUbün Kurtuluıta 

kendi abasında yapılacaktır. 

Dt.:MtRSPOR }'ABRİKALAR 

GGCVNO MAGLOB ETl't 
Ankara, 22 - Demi.raporla A s. 

keri Fabrikala rgilcU ara.ıımdaki 

şild maçı dömi finalini 4-0 Demir 

sporlular kazanmJ!ltır. 
Pazar günü Gençler birliğile 

yapılacak olan m~an BOnra §il
din kime ait olduğu anlqtlaeat 

tır. 

lIONCt KÜ'ME LlK MAÇLARI 
Mmtaka merkezinde yapılan 

bir toplantıda ikinci kilme lik 

maçlarınm fibtürü çek.ilmif tir . 
16 klübden milrekkeb olan ikin.. 

ci küm e A ve B grupu diye iki 
kwna ayrılm13tır. MllAb&kalar 

Kadıköy, Tabiin, Şeref ve SU • 
Jeymaniye atadlarmda yapılacak

tır. 

., 

Daima iin~ 
Daima gazel 

tn&iliz Kanzuk eczanesi 

müıtahzaratından 

Krem Balsam in 

KANZUK 
Ut 

Eksir Balsamin 
KANZUK Kiralık katlar ve odalar.Ki

ralar ehven. İstenilen ten

zilat yapılır. 
Orhan bey han ı altında 

' ·•ı•l•a"•"•u•··.ro•s•u•n•a•m•ü•r•a•c•a•a•t.• 

Almanca oersı 

ıaimli 2 f&heıerı, biıtün dünyanır 

en mükemmel güzellik m üstahzar· 

ı !arıdır. Ötedenbcri memleketimiı 

kibar• a leminin takdirint mazh:u 

olmuttur. 

Sen ve awi H ABER Mctodiyh 

ve mutediJ ücretle ders almak is 

teyenlerin "Almar.ca öğretmem 

ismine- mektupla ~azctemize mi 
racaatı. 

· KURTULUŞ .. 

Krem Balsamın Kanzuk 
Kadın güzellığının sıhl'ını ttr lcı 

):ndc saklryan en cid.ı . vt şaya-: 

timat markadır Genç ve ihtıyaı 
')Ltün kadınlar içın zaı u ri bir ıh 

ıyaçtır. Cildi.ı letafet vt tarave 
n· arttırıı. Yağlı, yağsız vt acJ 

ıa...ıe..,, •ınsler• vartlır 

Eksı r Sa.samın 1<anzuk 

1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe 
kaydına devam olunmaktadır. 

2 - 1 tiyenlere kayıt şartlarını biidıren tarifname gönderilıı 
Adrts: Şehzodtba.~t Polis karnkolu arkası. Telefon : 2253 ı 

Deniz Levazım satmalma komisyonu ı l Anları 

t - Tahmin edilen bedeli ( 17096) lira olan (80000) kilo zeytin ta
nesi 3 hirinciteşrin 939 tarihine rutlıyan salı l(iinü sant ı.t,30 ıln kapalı 

zarfla alınacaktır. 
2 - lık lcminatı (1282) lira (20) kuruş ohıı, şartnnme~i lıergiin ko· 

misyondan parasız olarak alınabilir. 
:ı - lsleklilerin 2490 sayılı kanunun tnri ratı dahilinde tnnzirn ede. 

cekleri kapalı teklir mektuplarını en geç belli glin ,.e saatten bir ı.;aat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığ ına mnkbuz 
mukabilinde vermelerj (7331) 

* * * 
1 - Tahmin eılilen bedeli (10. OOO)lira olan Dı. yeni erat kışlası 

mevcut ke~if ve fenni ~ırtııamesi mucibince tamiratı 5 biriııciıcşrin 939 
larihine rastlı.ran perşembe giiııü saat 11 de aı;ık eksiltmesi yapılacaktır 

2 - İlk teıninatı (750) lira olup keşfi ve şartnamesi hergıın ko-
mi yondan alınabi l ir. 

3 - lsteklılerin 2490 sayılı kanunun t:ırHatı dahilinde icap eden 
,·esaikle birlikte belli gün ve !'laattc Ka ımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. · (7405) 

••• . 
Marmara Üaübalui S. Alma Komisyonundan 

- Bulgur ilanı -
1 - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 60000 kilo 

bulıurun 14·9·939 gününde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde hiı;bir ta. 
Iip zuhur elmcmi~tir. Yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş. 
hır. 

2 - Eksi ltmesi 5 birinciteşrin 939 perşembe ~(i ıii saat 16 d:! İzmit· 
le tersane. kapısındaki komi~yon l>inuında ~apılacaktır. 

3 - Bulıurqn bir kilosunun tahmini fiyatı 14 kuru, olup ilk temi· 
nalı 630 liradır. 

4 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
5 - Ek~iltnıeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta. 

rifatı vechile, bu işl e alikadar olduklarını «östcrir ticaret ,·eslkalarını 
yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim edecekleri tekfir mekhıp· 
ları nı muayyen gün ve saatte tanı bir saat eneline kaılar komisyon 
başkanlıAına vermeleri. (7'22) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli (22.400) lira olan (160.000) kilo kuru fa

sulye 10 birincite~rin 939 tarihine rastlıyan salı güııii saat ı.t,30 un kupalı 
zarfla alınacaklır. 

2 - ilk teminalı (1680) lira olup şartnamesi lıergün koınis}onda gö· 
riilup ve alınabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tariratı dahilinde tanzim etle· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ,.e snatıcıı bir aat ev
nline kadar Kasınıpa,ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde ,·ermeleri. (i404) 

• • • 
Marmara UuüW.ri K. sabn alma komiıyonundan : 

Cinsi 

Sığı reli 
Sığı reli 

Kilosu 

94900 
73000 

16i900 

Izmit 
Darıca 

tahmini fiyat ilk teminatı 
Kuruş Sa Lira Kurıış 

27 :ıo 1957 a2 
27 50 1505 ü2 

1 - .Koınulanlık kara birliL:leriııın ilıti.)acını.lıın olup ) ukanl.ı ıııik 
ları yazılı sıfıreti bir ~artnamcıle ,.c kapalı ıarr usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltmesi 9 birincitrşrin 939 pazartesi giinü saat 16 tl.ı lzınille 
tersane kapı ınılald komisyon bina ındn ynpılncaktır. 

3 - Şartnamesi, Anknradn lev:ıııııı dairesi reisliğiııdı·n, lstıııılıulcl.ı 
K.ı sııııpaşnıla Dz. f.v. Sııt ı ııalrnu konıisyonunu:rn "e koıııisyoıııırııuzd.ııı 
23 1 kuru, mukabilinde alınabilir. f hı miktar et, hir ,.e,.ı ayrı aHı iki 
talihe ihale rılilchilir. 

4 - Eksiltnıc)e iştir:ık edecek isteklilerin 2490 .. :ı ) ılı kuııuııuıı, lıu iş· 
le alakadar ohluklar ı ııa d:ıir isledi~i tknrct vesikaların ı''<' )Uk:ırıla hiza
larında gö terilen ilk teııılnatlarile birlikte mezkur kanunun tarıfotı ,·eç· 
hile tanzim rdeceklcri tekrtr ınektıı ıılarını 11111.ı) yen giın ve s:ı.ıtıen t:ıııı 
lıir sa:ıt e\\ eline k:ular konıİS) 011 haşkanl ·~ıııa vermeleri. (7-tfi "•) 

Devle4 
Umurr 

Karadeniz 

Denizyollar ı 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlar ı 

Hattı Kış Tarueaı: 

1 
ht.111hıılılan 24 c)llıl p.ı zar giiııii kalk.ıc.ık postnd.ııı ıtilı:ırrıı Karıı. 

deniz h ıtlııııl.ı kış tarifosiııin tatlıiklnc bıı~lanac ıktır. 
J'o,talar lstanlıuldaıı eskisi gibi salı \C perşembe giıııleri saat 1!.! ıle 

ve pazar günleri s:ınt 16 ıla k:ılkncaklnr ve dönü~te baıı is:..cıeı~r tevak. 
kurıarı ıı ı ıı iş lı:ıı-ıııııw ııiirc kıııılicli hnsl•lı ılc ~·aı t:ırif('-.inr ııazıır:ııı l stıııı. 

lıul.ı lıircr l(Üıı sonra ı.:ı·ll'c-cl.lerılir. (7:,srı ı Biçki ve Dikit '>ershaneai 
Mudire ı: Ba)an Papaz)an Cildın Jiilmı yumuşaklığını te --------- ---- - --

1ıın eder. Y üzdeki çil Ye lekeltr r 1 ,, •• - .... 

llıwcaı• ..................... _ .. iN_. 

d r. Sivilceleri tamamen ızalt e ' 
Gb~ H.b;ı--.IMı 1 Haf tanın 4 gününü kadınlara 

gunde üçer saat Fran ız u uli r 
biçki ve dikiş dersi tedn edılir \'e 

4 lf'da ...nıoe musaddak diplo
... wrtlir. Ferik()y Tep"'üc;tü 116 
:-\o. P ipll)'ID ıpartımanı. 

ieı. Traştan sonra cıldc litif oiı Dr Ahmet Akkoyun u ' 
'I Of.... f'lt\'"' 

.erin lik veıv. 1 rak• ını l Rlınılıııı nf' P:thı~ !\o ' 
faksim • Talimhane, Tarlabı ı 

1f urat Rami A vd11 1 
1 Pııurıtınt meıııtıı ""' ınır> • 

.NGll.t z KANZUK eczanem 1 ' ·'·'' , ., 1'" 11 curır:ı ' "~' aamN• 
BEYOOLU • t ST ANBU T 

~' eadtfesi N~. 1 O. Urfa apart 
... ,. •1--· ı 

om•• ıım ı...-nuw ıs-..,.ıınııııı.-. 1 
• 

• 

:Si!;iantaşuıda Halil Rifat Pa!;ia \ 'O Ila':'ıııabeyinclUk kona 

Talebe ku~ılı idn her giin saa t 9 - 18 e knd.ır miirucnat olunabl 
(Telefon 4251 i) . Tedrisata 25 E) lül Pazartesi günü 

saat 8 de haşlanacaktır. 

Kl7 ERKEK 

Tasfiye halinde bulunan 

lstanbul ve Traky 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden= 
Hali tasfiyede bulunan lstanlıul \C Trnk}a şeker fabrikaları T.A.S· 
darl.ırı he)eli umuıniycsinin, 9 hirincilcşrin 9:J9 tarihine le adiıf 
pazartesi ı,ıiinii akdi içlının etmek uzere llaHll kararlaşlırılmış old 
dan, şirket hisseıl:ırlarının ınezkür giiııdc saat 11 ıle şirketin Istaı:ı. 
Buhçekapııla Taşhnnıl.ıki ınerkc7.ini şerdlenılirrnelcri ve hisse sene 
nl ''C) a bunlara ınııtasarrır olduklarını ıııiishlt vesaiki içtimaa tak• 
eden günden bir hafta e\'\'el Türkiye iş ve) ı Ziraat bankaların• 

Turkiye ~eker fabrikaları A.ş. merkezinde 'C) a Istanbulda Bahce 
Taşhanda bulunan Sirke! tasfi~ e memurlarına tevdi ile duhuliye~ 
almaları rica olunur . 

RUZNAME 
1 - Tasriye memurlarının tasfiye muıınıeliıtı hakkındaki 

nın okunması, 
2 - Istira eden tnsri) e memurunun yerine bir diğerinin intib 

Muhammen bedellerile mıktar 'e \•asırları aşağıda yazılı ıkı 
malzeme ve eşya her grup ayrı a) rı ihale cılilmek üzere ıo.ıo.939 
ıuıııü saat (10,30) on buçukta lla) darpaşnıla G:ır binası dahilinde~ 
ııılsyonda açık eksiltme mulıle .ılın nlıııuc.ıktır. l 

Bu işe girmek i'itiycnlerin her grup hizasınıla ) azılı mU\·akk•l 
nal ve kanunun tayin eıti~i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine k 
kom is) ona müracaatları Hizımdır. 

Bıı işe ait şartnameler koıııis)oı11lan panısız olur.ık d.ığıtılmaktad 1 
1 - (10000) on hin adet kiidik hasır siipiirge ile (20000) )ırıJI 

udet büyük hasır siipürgc mulıaıııınen beılcli 4100 llrtı ~e 
vakkat teminatı 307 Jir.ı 50 kuruştur. 

1 
2 - ( 1700) bin ) cdiyiiz metre ıııuhtelır ebatta çekme demir g~ 

rusu muhnmrneıı bedeli 2:i9:i Jir.ı ve ınm•akkat teminatı 19 
63 kuruştur. (ili15) 

lstanbul Defterdarllğ ından · 
Senelik muharııııl 

icar bedeli 
Lira S 

Tophanede ~eeatıhr) c:ıılde ıııde Kısla altında 

kitin 31i7 :\o. lı tlükk:iıı İl'.ırı 
Toııhaııcde ~ee.ılihl') ,•,ııldesinıle Kı ş la ultında 

kı"un 365 :-\o. lı clukkan k.ırı 
lstanlml Enıni} et ııııidurlıığunun işgulindcki 

S.ın!>aQ un hanının altındaki nııhrır 
Toııhnııcde Kılı~·ııli ıııuhnllcsiııi ıı Top~·ulur cud

ıle inde 35:l S. lı dükki'ııı 
Toplıııneılc K ı lıç:ılı nıııhallr~i n i ıı Topçular c:ıdtle· 

sınde 361 S. lı ıhikk.in 
Tophanede Ncı·atilıey ı-nddı·siıııle Kışla altınd.ı 

:ın s. ıı diikk:ın 

48 ' 
51 s 

1000 

180 s 

144 

120 3 

Yukıınl.ı ıııc' ki 'e :\o. la rı \ ıı zılı g.ı~ rlııı. ııkuller hızalarııı • 
lik ıııuhanııııen icar bedelleri ur.erinden :ı\·ık :ırttırııı:ı ı l c kira' ı " 
l"l0 ktir. ih:ılc 9·10·939 tuı ilıiııc ıııiis ıulif pnz ırtcsi günıi s:ıat on dorl 
Senelik icar bedeli dürt ıııiis.ıvi taksıttc her taksit peşindir. 'f:ıll r 
~üzdc 7.5 pey ukc;.ılarını ,,ıkti nıua\ycııiııdcıı enci )alırıp ıneıkİI 
\e 'iaalle :\lilıi Eıııl:ık :\lutlürlıı·.ıuııdc ıııut1•5ckkıl koıııhnona ıııürıı<' 

(ilil6 

Bandırma be .ed ı ye hastaha ne sı Baş ta !lip l i ğınd 
1 B:ıntlırııı:ı lıdcdn c h:ıshınc ı 1\111 .ı \·ıl.. e',sılııııc)e konuı11rı 

lira (80) kıınış ıııııh:ııııııı cn be l.:lli ıo.ı !,a ı .. ıı ıl :ı · ' c sıhhi ınaızelll ı4 
kkli çıkın :ulıAınıl.uı el-silııııesı a - ı o-!l .. 9 t.ırilı i ntlc s.ılı giinu sııııl 
hırııkılmı~ıu. 

2 - hlcklilcrin ıııczk lır santıe h.ı '>lanl'dl'ki ııuill' el.kil ı.oıJll 
ıııu r:ıc ~ at f ,ı rı. 

3 - :\lmukk:ıt ll•ııılıı:ıt (i7) lir.ı !)J kuı-uşlur. 
-ı - htckliler ş:ırtnaıııesiııı \C 1.stcsın ı h .ıst.ınl'ıkıı isti\ eh (ıı IC!j 

(760"' 

.s. l\omutan . ı L ı satana ma i\O mıs1onu ı An.art 
ıııuıc guııu t:ıtııııııııı \cı ıııış olll ıı..ıu fı) .ıt koııııs)oııca pah•1ıı 

hhoıııcJcıı :U5 ton kuk!,tinıiiruıuin ll' .r,ır kıp .ılı z.ırtla Hı.ılesı l~ b 
lqrın ıJ39 pel"şt"ıııhe ı.ıuııu s.ı u t 15 ıle ~ .ııııl.ıt· .ıktll". ::\lulı.ıııııııeıı " 
•1265 lıraılır. ilk tenılııııtı 470 lir.ıdtr. S.ırln:ıınn.,i hergqıı konııs)O 
rült-lıilir. isteklilerinin belli gun \l' saatte ılk leıninııt ııı.ıkhııı ... e~ 
t ıııı l:ıı ıflo kııı.ıııııi \'l's:ıık i le l ı • ı .ılı.•r ilı:ıl • ıııııııı ilı.ılr ... ı . ı ti ııılı'n hı 
vt'linl' kaıl.ır teklif m •kluplıırıııııı Fııı l ıl,fııl.ı f,u mıı ııılı., s.ı 1 ı ıl 
· ıh,·onuı•·ı H'rıııelerı . (7493) 


