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DülKüDöDIE 
Açıkta kalanlar 

4000 kiŞil}i '1uiuyor 
Bır kaza merkezı ve iki köy 

tamamde mahvoldu 

Sarsıntılar dün de devam etti 

19 
7.eJzeJc lrnrba.nlarmda11 İz.mir memleket hnsinn,.c;inl' ~öHirlilen 

iki ağır yaralı 

( l'azı ı 3 üncüde) 
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C\ lcrtlen biri. •• 

il 
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Beri inde endişe 1 

Bitaraflık kanununun tadil edilmemesi için 
Amerikadaki Alman aj aniarı meclis azasına 
" Amerika vatandaşları namına!,, 150 binmek-

tup göndermişler 

0ifat&fllk kanununun tadili 
13yihas ı yarın Amerikan 

meclisine verilecek 
Lehliler bu harpte 

450 bini Almanlara olmak üzere 

750 bin esir verr1ıiş 
Almanyanın Balkanlara ve Karadenize doğru 

genişlemesi ihtimalinin kaldırılması 
Moskovada sevinçle "karşılandı 

?!adi~etec!!! ı-·-......................................................... --........... -1 ALMAN y A 
~isi!!. ı Milli Müdafaa için yeniden ı 
Hitlerin harp j 20 milyon liralık Artık garbe d?~ ru 
gayesi nedir? ı tahsisat veriliyor i atılmıştır, denılıyor 
8u gayenin, Lehistan- 1 . ~ 1 Sovyetlerle temas eden Alman 
~:,~d:!'d~~rnb!:k; n;ı,m•c m'"''"ı." ••mise• A""' 1 Bu hususta. hazırlanan ~an un la- 1 askerleri arasında propaganda 
olduğuna hükmedile- -M-e-şh_u_r_r_uh--iy-at_ç_ı - i yıhası Meclıs ruznamesı ne a"ndı ı tesirleri görülmeg" e başlaMış 
bilir t . İ 

Yazan: HA <iAN KUMCA Yl Fra··ya o''ldu.. Ankara, 24 - Milli müdafaa ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere Garp cephesinde: 
f.' H itler, D anzig nutkunda, yeniden 20 milyon liralık bir tahsisatın Milli Müdafaa emrine 

d~nsız askeri niçin harp ediyor? Londrn, 24 _ MC'şhur ruhiyatçı verilmesi için hazırlanan kanun liiyihasr Meclis ruznamesine ahn· o k • d d t ı • 
~l'e sormuştu. Fransız Başvekili alim, Avusturyalı F'rüyd burada mrştır. Bundan evvel ayrılan 58.917.000 H:alık fevkalade tah. u• • n ç o ş 1 e 1 
,, alndye son nutkuyla bu suale ölmüııtür. sısat ta dahil olduğu halde Milli Müdafaa emrine tahsis edilen bu 

l'a hürriyet, ya ölüm!.,, diye ce· Meşhur psikanalizci 83 yaşında paraların karşılığı fcvka11icle membalardan hasd olacak para· muharebe 1 er o 1 d u 
~ap verdi. Faknt acnba H itlcr, idi ve Bitler r0jimi dolayısıylc Jarla temin edilecektir. 
t'ansız askerine sorduğu suali de vatanını terko n.ecbur olduğun· 

......___ __ o·_nzı_ı _. u_nr-üde_> __ aa_nb_er1_1n_gil-ter_edc_y_aşı-yord_u_. F r an sa d a k i ta ı e b e m i z t1-1 
Bir İngiliz gazetesinin verdiği haber 

ıtalya 
Ankaraya muslihane 
fikirler beslediğini 

isbata çal ışıyor 
Orıiki adadaki k~vvetler in, sulh zamanı kad~-o

sundan fazla olan kısmı geri alınıyor 

tvıusolini dün Cransada çok iyi 

karş11anan bir nutuk söyledi 
(\':msı 4 iiııriir!f') 

de. dönmeğe oaşladı 
3ugün gelen ilk ka filen in gaz maskeleri ltalya· 

da ellerinden alınmak istenmiş 
Fransada yüksek tahsilleıfoi IPbelerimizin gaz maskl'lcrini mü 

yapmakta olan talebelerimizin go· sadcr<'yc teşebbUı• etmişlerdir. 

ri dönmeleri hakkında hükfımc _ Talebel,...rimizin itirazlarına karşı 

timiz tarafından ''"rilcn emir ti • da bunun İtalya knmınlarmın i -
zerine bunlardan 13 kişilik ilk cablanndan olduğunu söyliyerek 
kafile bu sabahki konvansiyonel ısrar etmişlerdır. 

trenile gelmiştir. ral<.'bC'icrimiz maskeleri an -
Çoğu yedek subay olan bu tn- cak işe yaramaz bir hale gC'lfr 

)ebelerimizin anlntlıklarına göre, dikten sonra .-ercbilcccklcrlni 
seyahallPri esnasında birçok gUç bildirmislerdir. Bu aradn iki tn . 

lüklcrle karşılaşmışlar \'C bu yUz rnf nrasıııdn oldl!kça SC'rt mli··n 
den yolculukları altı gün sürmilş- kaşalar dn olm:.ıştur. 

tür. Yolda s'1kiz defa tren değiş· Bu sırada işe müdahale eden 
tiıilmişlir. Trenlrr ynvnş tnhıik Prnnsız huducl konıi<ıC'ıinin tnrns-
c<lilmcktcdir. sulu) la mnsk<'le r:n f'.1.hiblel'inc hı Lehliler tarnFın clıı.n '1a\'aya uçurulan Mr 1cÖprüc!e 'Alman 

:O.lodandnn gcçcrkı>n bil' hfu.lise rakrlnınsı l<'min rılilorck mesele 
<' 1 1"1t•~tur. Italynn m0murlar1, ta - knpanmL'.ilır. (Devamı.~ füıcildc) 

a~!ı:crlcri nöbet bekliyor 
.(yaz.ısı 4 ünciid c) 
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?lor 
Yeni bir dünya doğuyor 

Yazan : M. DALKILI~ : 

O L'ÜM tehlikesi k.&J1iısında olduğu kada.r insanlar hl~blr za.· i 
man lhUya.tkirlığm harfkasma yiibelmezler. 1nsan zeü· J 

sı o zaman eu müthiş, en korkunç ya.ratıcılığı halinde gerilir. i 
Harbin gebe olduğu ihtimaller kaf'31Spıda, yalnız muharibler j 

depı. bütün insanl&I' ayni ilrpennlJ :zckilarla bütün lhU.mallerf i 
arıyorlar. i 

Dikkat olunursa bu ihtlmaJ &rayaeıbğr, gelecejln karuhjmı i 
delebilmek gayretleri. bütün ln.'4anlan lld büyük sınıfa ayırmak_ :

1
• 

tadır: Nikblnler ,.c bedblnler. 
Nikbinlc.re göre olaa istlkb&lia haritasıyla bedbhılere i 

göre olu lsUkballn harltaıan dibly&JI her an yenldaa ot· j 
slp bonyor. Nlkbinlere göre • ki bu kategoriye hatt.& 
Bay Çemberlayn da dahli g6rinüyor · ba barb fevridir, yani bir 
kaza eseri, bir adaman hlcldetl yüziindm patlamıı blr hatadır. 

Plinlı hiçbir fieY yoktur. 
Ve her hata gibi OD& düşenin nlkbeWe bitecektir. 
Büyük devle&lerln mabııeri ölüm \'Mıtalariyle ciddi bir harbe 

clrllmele.rblo maddeten lmki.n yoktur. Hangi t.aralm hayat ve el· 

dal vuıtalan t ilkctileblHne o taraf yere serilecektir. 
A..lnıaaya. Basya· JtalyA - Japonya ittifakı lmkinsızdır. KU· : 

~ devletler edleceklerl lç!n 1m harbe giremezler. Binaenaleyh! 
dlllp harbi olmayacaktır. ! 

Bedblnlere göreyae ba laarb pl&nb olarak açılmı§tır. Açanlar! 
6lllm. telı.Ukesl karşmmda ttlld 1.-amazlığıyla, bütlin b haneleri si· 
per edinerek yilriiyecekİerdlr. 

DibQ'a iberbade 100 mUyonlllk bir beyaz milletin zaruri tam 

J0Wlam7or. 
Almanya • Rmya - İtalya - 'Ja}k>nya ittifakı bir emriukldir. 

Hedef İnglltere lmpuatorlağanan parçalanmasıdır. tik hedef 
m...u.twhr. 

AmerDm. da harbe gfrcccl.-tlr. Harbin bir dünya harbi olma. 
• annidlr. 

lfahaJdıalr olan bir elbet varsa dünya yenJ bir de\ rf'yc gir 
meldedlr: Zira ba iki görüşün tahakkuku da ayn ayn yeni birer 
dtbaya yan.tacaldır. -------·-·------

CUKHURIYET 1 YENISABAH 
Bld.Llelerha aklfından mana çı. Hüseyin Cahil Yalcın, ltalyaıı 

mmara çalıfaD Nadir Nadi maka· gazetelerinin, harbe niçin devaın 
ı.üıde şanları söylüyor: edildiğini anlayaınadıklanndan 

Simdi, hadiselerin akışını önü· bahsederek diyor ki: 
mlzdek.i şartlu içinde mül&Jea et- "- Galiba ilhamlarını Berlinden 
tillmı:t takdirde netice şüphesiz Al· aldıkları için. Çünkü Berlinli gaze. 
ID&llyaııuı aleyhine çıkacaktır. Ya· teler de böyle bir anlı:ıyamamazhk 

nasyonal sosyalizm preıısipleri- eseri Yardır ki büyük hayretler i· 
.. sı:ıdık kalan bir Almanya, hatta çinde kendisini giSster170r. Bfıee, 

yayı da harekete pçirmeie mu· fnsanhlt Ye devletler arası müna· 
fak Olsa bile, dünya servet kay- sebetleri kurtarmak için bu harbe 

•*'ı.-ııuarının dörtte üçüne ve deniz- lüzum vardır., cevabını vermek JA
hAkim bulunan garp demokra· --ı· :ıı.._ ... ır.,. 

1_.1.....-__ ini yeneml)ecek ve bundan -------------
ıtm!llllıilayı yenilecektir. 

Fakat, hlcliseleria ıkışıııı tanzim 
en şarlhu: hep bö7le mi blacak
' Bir Danzig yü .. ilnden akla ceı. 
yecek fedaklrlıklara katlanan 
Uer, .Almanyaııın lınyatı menu· 

i,•ıMJıa olduiu zaman nelere katlao
yaca.ı: T Demokrasileri y ıbnak 

nda bu rejim kendi kendini de 
ra k kmu mı? 

itte bazı farulyeler ki, tabak. 
ettikleri takdirde insanlılın 

suz felAkellere sün.ılı:lenmcsi mu 
dderdlr. 
:AKIT 
Asım Uı, Hariciye vekilimizin 
skon se:r.ıhati milnasebetfle 

oriyetın ilk gilnündenberi 
rkiJ"8 • SoTyet do~ıı·ı ..,ıınan ha· 

ete uyandırdığı tesirlerden bah. 
erek ' 'vor ki: 

-rtlrt • Ru' doslluğunu nktile 
si bir kusur Bibi addeden bazı 

tt.l~lllıeketler de şimdi kendilerinde 
le bir kusur bulunmamasına te· 

etmelfe başlamışlardır. ı., 

IConaervatuvarda 
talebe kaydı 

Belediye teavün 
cemiyeti kongresi 
Belediye memurları teavün ce· 

miyeti azalan dün Şehir meclisi 
salonunda yıllık koncrelerini yap 
IDJ!lardır. 

--0--

0ıküdarda belediye 
teftiti 

ttsküdar kaymakamı İhsan dün 
yan..,. Uıküdar Belediye tabibi, 
mühendiıi ve emniyet imiri ol· 
du halde teftişe çılmuı ve beledi. 
ye nizam1arma aylan hareket e. 
den bir çok kimseleri cezalandır-
mı~trr. 

Tahrirat 
araımda 

katipleri 
nakiller 

Münhal bulunan 20 lira maa§h 
Silivri kazası tahrirat katipliğine 
Çatalca kazası tahrirat katibi Hil 
mi Yilbcl, onun yerine Şile ka
zası tahrirat katibi Şerefeddin, 

onun yerine de Büyülı:çekmece 

nahiyesi katibi Mustafa Baykal 
tayin edilmitlerdir. 

ABER'IN EDcBI RO A 

din bunu yayın!,. demi~. lki kar
deş kuzuyu alarak, köyden çık· 

mışlar. Bizim köy yazın kurak, kı· 
şm bataklık olduğundan, kardeş· 

ter, kuzularına taze ot bulabilmek 
için, köyden çok uzaklara gitmiş· 
ler. Kuzu taze otlan yerken, onlar 

- 25 - da yorgunluktan bir ağaç dibinde 
uyuya kalmışlar. Uyandıkları va· 

bir gün söz arasında, kit, kuzu ortalarda yokmuş. Ara
- • ... ----ulwıdan bahsederek, dal· mışlar, taramışlar yok. 

bir sesle, bir masal anlattı: Babalan titiz bir adam oldu· 
- Bizim köyde geceleri öten ! ğundan çocuklar, korkudan evleri

ar vardır. Karşılıklı dallarn ne donem~mişler. Tanrı, onların. 

:ır ar, dişı kuş: "Yu.;u{cuk!.. a 'anda kalmalarına rıza gô::ıterrni· 
haılmr. Erkek kuş da "bul· ye"ek. iki ini de birer kuş yapmıc; 

, !xı!!Jwa, b !dum ' .• d iye ce· iki I.arde. uçara'~ da tara konrnu~

\ e-!r. Bu ıki ku5 t-~kıden ıki lar. O :-amandanberi. geceleri ağaç 
·• ~.Jkmu lar. Babalan on· la .. da öterler. Dişı kuc; kardec:ine: 
..bir ktı7J vermiş, "haydi gi· "Yu ufcuk!,. dire bağırır. Erkek 
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Almanyadan 
muvazaa ile mal 
mı getiriliyor? 

Dolmabahçe sarayından kurşun 
çalan hnsız 

Bazı tüccarlar böyle bir 
iddiada bulunuyorlar 

Saray sarnıçlarına • 
camı 

Bazı tüccarlann söylediklerine 
göre, aramızda kliring anlaıması 
olmadığı halde ba.zı hileli yollarla 
hali Almanyadan memleketimize 

avlusundaki su 
yürüyerek 

yolundan 
gitmiş 

mal getirenler vardır. Birkaç gUn evvel polisler, Dol- ı 
Alman malları ttalyaya sevke· mabahçe sarayı karşlemdald sed • 

dilmekte ve oradan menıe şahı· Jer üzerinde toprak kazmakta o. 
detnameai alarak sanki İtalyan lan Rizeli Mehmet isminde bir a· 
mamulatı imi§ gibi memleketimi. melenin vaziyetinden şüphelene -
ze sokulmaktadır. rck yanına gitmişler ve toprak 

Bu variyet, üzerinde, ciddiyet- altında Dolmabahçe sarayından 
le durulacak bir mahiyet almJJ • çalmdığı anlBfllan altmş kilo 
tır. Eauen son gllnlerde ttalya. kuf'3un ve diğer madeni eıya bul 

dan fazla miktarda muhtelif mal muglardır. 
gelmeğe baılaması bu yoldaki Mehmet evveli inklr yoluna 
şüpheleri arttımıııtır. l!apmış. fakat sonra itirafta bu -

Alik:adarlann derhal tahkikata ' lunarak dem.ittir ld: 
.. _ Bir gün Dolmababçe ca· 

baılıyacaldan ümit edilmektedir. i" 1 dald bet.o 1 m ı av usun n su mu a -
Çünkü birçok maddelerimizi at. 

ğmdan saraya gf.rmeğe karar ver 
maktan vazgeçen Almanyanın bu 

dim. Evvel!, betonlan ve eonra 
yoJla memleketimize mal sokması da hazinenin demir kapağını kır-
ticari müvueneyi bozacak mahi • dmı. Buradan Jlğmıa inerek sa
yette görillmektedir. rayın içine girdim, Sarruçlarm - -c,.. __ 

Zehirli gazlardan 
korunma kurslan 
Pasif korunma teşkilatmda 

çalıpcak: olanlar her tarafta tes. 
bit edilmektedir. İsimler karar
Iaıtıktan sonra kuralar açılacak 

ve teıkitat mensuplanna pasif 
korunma dersleri verilecektir. 

Halkın zehirli gazlardan korun 
muı için açılacak kurslar da bu 

günlerde tedrisata baılayacaklar· 
dır. 

--0--

0niverıite ikmal imti-
hanlanna baıl~myor 
Universite fakültelerinde ya. 

nndan itibaren ikmal imt:ibanlan
na bqlanacaktır. İmtihanlar bi· 
rinci tepinin yirmisine kadar bi. 
tirilecek, açılma merasimi 30 bi
rinci tepinde yapılacaktır. 

--0--

y abancı diller kursuna 
60 talebe alınacak 
Orta tedrisat mUeueaeterine 

lisan muallimi yetiıtirmek için 
üniversitede açılan yabancı dil
ler kununa bu yıl 60 talebe alı. 
nacaktll". Bunlar için yarın imti· 
han yapılacaktır. 

-o-
Maarif müdürü 

Ankaraya gitmiı olan maarif 
müdiiril Tevfik Kut 9ehrimize 
dönmüttür. 

Mektepler yann 
açılıyor 

Yamı bütün ilk ve orta tcdriaat 
mektepleri açılacaktır. Talebe faz 
Jalığı yüzünden bu yıl mektepler. 
de 45 ıube açılmı§tır. Bu §ubeJer 
için ayn muallimler tayin edilmi
yecek ve ayni mektebin muallim.. 
leriyle idare olunacaklardır. 

Mekteplerde 30 muallimlik 
münhaldir. Buıalara bugünlerde 
tayinler yapılacaktır. 

ku!'§Ulllarmt ve diğer madeni et· 
yayı çalarak sed üzerine g&n_ 

düm. Fakat ta.,ıınak için çıkarır 
ken yakalandım,,, 

Katil Simitçi 
T ıbbiadlide müşahede 

altına alındı 
Evvelki gün Yükıekkaldırmıda 

Şarapçı Muizi bıçakla öldüren 
seyyar simitçi Mehmet dün Sul· 
tanahmet Sulh ceza mahkemesin. 
de sorguya çekilmittir. Suçlu su· 
allere biribirlni tutmryan cevay 
tar vennit ve akıt milvazenetin • 
den ıüpheye dÜfülmÜftür. Meh· 
met htlllsa olank hidiscyi şöyle 
anlatmqhr: 

"Ben Yugoslavyadan yeni gel
dim. Muiz benim ahpabıtndı. Ne. 
ye geldin sanki buraya, diye be· 
nimle alay etti. Ben lazıdığım hal 
de o alaydan bir türlü vazgeçme· 
di. Bu sebeple bıçak çektim. U. 
ı:erine saldırdım. amma onu öl· 
dürmek istemedim. Baçağma bı
~ak savurdum. Bıçak bacağına 

rasgeteceği yerde, karnına rasgel 
miJ. Bunu istiyerek yapmadıgım. 
dan beni cezaya çarpmaymız.,, 

DGnkü eorgudan sonra tevkif 
edilen Mehmedin tıbbradltde mü· 

~ede altında bulundurulması 

kararJaımııtır-

Dahiliye Yekilinin teh
rimizdeki tetkikleri 

Dahiliye vekili dUn sabah vill
yettc metgut olmuı ve kemiiaini 
ziyaret eden Nafıa vekili general 
Ali Fuad Ccbcsoy ile görlişmüt • 
tür. Faik öztrak bir aralık vali 
ve jandarma umum kumandanı ile 
beraber eskiden p()lis mUdilrlü -
ğünün bulunduğu ıimdiki jadar. 
ma kumandanlığı binasını gez • 
mittir. Vekilin bu akşam Ankara· 
ya dönmesi muhtemeldir. 

Suçlu Mehmet, dün aaliye ü • 
çüncti cezada muhakeme edilmiş 

ve müddeiumwniliğin iateği üzeri 
ne keşif yapılması için, muhake -
me başka güne bırakılmıştır. 

Baıvekil iktisat veka
letinde meşgul oldu 
Ankara, 24 - Baıvekil doktor 

Refik Saydam dün 1ktısat Veka· 
letine &iderek vekil Hüsnü Ça_ 
kırla görütmüf, alınmakta olan 
iktısadi tedbirler hakkında izahat 
alarak, iktısadi korunma kanun 
projesini tetkik ctrni§tir. 

-0--

lzmirde büyük bir 
döviz kaçakçılığı 

İzmir, 24 - Şehrimizde büyük 
bir döviz kaçakçılığı hadisesi mey 
dana çıkarılmı§tır Bu itle uğra,an 
şebeke yakalanınııtır. Bunlann 
ecnebi memleketlere §imdiye ka. 
dar yanm milyon lira kaçırdık • 
ları tahmin edilmektedir. Tahki· 
kat genişletilmektedir. 

--0--

fderhum fduatafa 
Şerefin kitaplan 

Ankara, 24 - Hukuk fakültesi 
profesörlerinden merhum M. Şe
ref Özkanm 2000 cildden mil. 
rckkep kütüphanesi , b.rdCJi dok
tor Zekti tarafından Hukuk fa. 
kiUtesi ~ilfijpbane.ine •erAdJ
tir. Dekan Baha Kantar fakilltc 
namına doktor Zekiiye teıekldir 
etmi1tir. 

~ 

Mekteplerde pasif 
korunma tqkilab 
M e.kteplerde vilcuda cetirile

cek Puif korunma teıldlltı için 
ön ümil%dcki hafta maarif mOdür. 
lüğünde bütün mektep mOdilrle
rinin i§tirakiyle bir toplantı yapı• 
lacak, hanrlrklarla tnefCUl otuna 
ca1 trr. 

~ 

Esnaf itlerine dair bir 
talimatname 

Hamal, bJ*çı ve arabacı bö. 
lüklerinde çalıpn idare memurla· 
nnm vazife ve aalihiyetleri için 
bir talimatname hazırlanmakta -
dır • 

~ 

Tekirdağ fabrikası şa
rap imaline baıladı 
Tekirdağ 23 (A.A.) - Tekir

dağ şarap fabrikası, dün Ameri
kan çubuğundan tesis edilmiş o
lan kendi bağlanndan topladığı 

üzümle şarap imaline başlamıştır. 
Fabrika dünden itibaren bağcıla· 
runızdan kilosu 4 buçuk kuruştan 
üziim almağa ba§lamıştır. Halle 
fiyatlardan memnundur. 

l~I!'~!~ 
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Zelzele 

Ş UPHESIZ ki harp daha bft• 

) ük bir Cel:ikctlir, daha ço~ 
uu ... .. uluurur ve dalıa çok zararla 
ra scl>eb olur; fakat :&clıele insaııı 
daha çok urpcl'l l)'OI'. Harp bııdeP 
uıak olduğu halde zelzele b1zıl11 
ııı cıulcketimızın bir küşc:.iııl JıııraP 
cıtıği için soylcmi)oruın; öyle zaır 
ncdiyorum ki yıkılan kasaba baş~• 
bir kılada ndını bile bllnıcdiğiJ1l11 

bir ~:ısaba olsaydı gene i>öYl• 
düşünurdüm. 

Harp insanlar arasında olur; bil" 
gün bıribirine silah çeken iki dilf 
ıuaııın y:ırın anlaşmaları, d o.) .. l ol• 
mnları kalıildir; onların niçin dÖ' 
\'Üştüklcrini de biliriz \'e içlerindtll 
birini haklı bulup onun kazanına• 
sını temenni ederiz; harbin nıesuıi• 
lCtinı lıır \ 'CYll lıirkaç kişi üzerine 
)-ıiklctiı> höylece kederimizi öfk• 
ile hafiflctirız. Zelzelede ise bunla' 
ra iınJ,.ün l 'Ok. insanı bilinen bir 
düJınMn öhlurmü)·or. Felaketin bit 
mesulü yok. Toprak niçin UtrerlP 
de üzerindeki evleri çökertiJOf• 
insanları öldürüyor? Bu suale bit 
cenp buJıımıyoruı. Düşmanın ,_k• 
tığı köyden kacan insanın yumrd' 
larını sıkıp bed-dua etmesi Te bd 
nunla kendini biraz avutması k-1>~ 
dir; bir gün intikam alabUeceli 
de düşünür. Halbuki ıelıelede b6t 
le bir teselll kapısı )'Oktur; kfdeı
bed·dua edflir mi'l tablatten tııti• 
kam almak düşünülür mu 7 

Hiç kimsenin kendini zebeJedeO 
uzak saymasına da imkln yok. O, 
insanı daima pfil avlıyor. Güııclil' 
işi ile uArafan, hülyaya dalmış o
lan, gece yatalında rab:ıt rahat 11• 
yuyan adam birdenbire hllfln& ııtr 
çatının, bir duvarın cöktlllünil ,,,. 
rüyor. Geleceğini hilmedfll bu.~: 
lAkellen kaçınmak için hiçbir il"" 

bir almıyor. Bu felikette kah ...... 
lık da kabil delil. Düflllanın kor' 
şunu ile ölen insan için: .. Ne 111111-
lu oııal vatanı, milleti uArunda ~· 
nını fcd1t etti, adı nesilden nesil' 
geçecektir!,. diyebilirsinb; seısel' 
de ölen insana ise ancak acınır!~ 
nun ölilmllnde bir misal olmak Pj 
retl yoktur. insanlar en çak bu fil'

1 felaketlerde biribirlcri ile mosa•~ 
oluyor; zelzele karşısında zensinll 
fukaralık ~yle dursan, kahraJd•ll• 
hk, korkaklık, tavTet, uaf, abJl'1• 
hastalık gibi şeyler de kaJm•fOt 
CoAu uman koşabllmenln bil• b t 
raydaıı olmuy.>r: en iyi kOfUCd ııe 
kötürüm de müsavi olu7or. 

Zelzele insan ojluııa aczini ~ 
tiyor ve belki bunun lctn fe11tetıe• 
rın en büyüAü diye göıfikfiyor. Pi~ 
cal onun da tesellisini balınute 
''Tabiat insanı öldürürken, öld~ı;! 
#iinfi bllmJyor; fakat insan öJdwp·• 
ntl billyar,. diyerek insanın ttstl~ 
lülünQ bbat etmek istiyor. Doi'1' 
fakat pek bo~ bir üstünlük ..• 

Nurullah AT..4€_..-

ffamallara hir örnek 
elbiıe 

Belediye tüccar eıyuı ta.,
hamallar için bir C>rnek eJbiıle Jd. 
bul etmİ§tir. 

* , HABER. 1 N E O E B 1 ·R O,M AN 1 

k\lş. kardeşini sevindirmek için: 
''buldum, buldum, buldum!., diye 
cevap verir. Kuzuyu bulduğunu 
haber verir .. 

Bu masalı söylerken, Zeynebin 
gözlerini bir yaş buğusu örtmüş. 

sesi titriyordu. Masal bitince, kar 
şısındaki delikanlıya iğilerek, bir 
sır söyler gibi fısıldamıştı: 

- Bunu oğluma deyh•erecektim 
ama kı met seninmiş? .. 

Bir ba ka gün de. nine,inin ölü 
mtinü, o gecenin h rtma se !erini. 
renkleri , ışıkları , korkularile can· 
!andırarak anlatmı". ~nra birden
bire. de! i!,a'1l ınr1 !( ':·tin~ ı.apana· 

rak, nğ'am"\~1 "'a.1amı .tı: 

- O ıünJen oo.1ra } al nız kal· 
dım ... 

Delikanlı, Zeynebin masalı; ni· 
nenin ölümile, onun karanhklar· 
daki hayatını bir ışık tutulmuş gi
bi görmüştü. Meyva vermek için 
çiçeklerini .ılık günt!şe açarak, rüz· 
garların ~oynundaki tohumlarım 

bekliyen taze bir fidanın. bekleme
diği bir fırtına ile yıpranarak, çi· 
çeksiz ve meyvesiz kalışı gibi, Zey 
nebin de taliinin acımaz tokadını 
yiyerek, kırılmış bir insan olduğu· 
nu an~amı~tı. 

çağıayanlann sesi karışıyor, Zey· 
nep, kendini sel gelmiş bir dere 
başında sanıyordu. 

Yavaşça. pabuçlarını, çoraplan
nı çıkararak, çıplak ayaklarını su· 
ya daldırdı. Yukardan sert bir hız 
la gelerek, denize dökülmeden çi· 
menlikte genişliyerek akışı yavaş· 
layan sular. hafif okşayışlarla Zey 
nebin ayaklarına sürtünüp geçi· 
yordu . 

Vücudunu ısıtan akşam güneşi: 
Bir sabah. delikanlı . Zeynebin. 

denizin. 'e çağlavan1ann. ayakla
e' ine ı:tkl erek. onu alını~ . arka bah 

rındaki suların seı;i, yapraklarda. 
çe yollarından, çağlryanlarm de· 

dallarda gezinen rüzgar: ona. "U· 
nize fırladığı yerlere gitmişlerdi. 

çan c:u .. yu hatırlatıyor. yanında· 
Zernep, saza benzh·en ince ot- k' d l'k 1 · · b , t - ı · · .. . · ·ı c ı an mm ıyı n <\JŞ ı goz en 

laı m uıerınden akan ,,ulamı kı· "! ' . d" .. d - rü d 
• w .. , ıvı uc:un u yor u. 

yı ında bır taşa otunnu;tu. Aşagı· ı · · 
dan yükı;eJcn denizin uğultusuna Birdenbire sbze başladı: 

-:- "Uçan su,, bir pınardır. ~
yu kış yaz hiç dinmez. Oraya gı 
nıek için, iki yam ağaçlıklı bi~Y.: 
kuş tırmanmak gerektir. YOAw
tırmanınca. üstleri yosun tutnı\ltt 
mermere benziyen kayatıklar<IJll 
büyük havuz gibi içi su dolu. ~ 
nar görünür. Dört bir tarafıııd' 
telli kavak ağaçlan çevrilidir. a~ 
ağaçlar, hiç susmadan öten kU~ 
nn tüneklcridir. "Uçan su,, ha 
gibi kayalıklann içine. ge!Üt •• 
ğızh iki oluktan akar.. . .. .nr 

Zeynep. kendi kendine söylU>"'': 
gibiydi. Gözleri, karşı yüksek ~ 
lann tepelerine dalmış, <fudak1' 
nnda eski günleri anı~ınm, yuıntr 
şak gülüşü titriyordu. 

(Devamı V<1T) 
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kişi açıkta kaldı 
[[~~l ZElL;zE:1L~1~~ 
l>rşARDA: D ·· d d tt · Almanlar 

Yalnız kanunuesasi ilan etme 
iş bitmezdı 

Bu dahili haberleri vermekte 
muayyen bir hedefimiz vardı: 

Prensipin mavaka üzerinde 
teşhis ve tatbik edilememesinden 
doğan mahzurların tebarüz etti _ 
rilmesi. 

Mesele, bu kadar basit o 
dı, ne iyi olurdu. Fakat, unu 
mak Hi.zımdı ki 1292 tari 
Abdülhamit meşrutiyeti ila 
mişti. Ama iki ay sonra da " 
lisi mebusan,. ı kapatıvermiş 
k\ımetin dizginlerini eline a 
memleketi keyfine göre idar 
meğe başlamış idi. 

• Timcs gazetesine Budapeşlcdcn un e ev a m e l 
gelen haberlere nazaran Bohcmya h k t 
:~ Mortn-)ıtda Almanlara karşı pa- Bir kaza merkezi ve iki köy are e e 
~r tnuk:a'f'emet de'f'am etmcL:tcdir. 
Cekıer hu vasıtn~a müracaat ederek f · ı h ı d 
\lnıanınra lıaykol ediyorlar. amam 1 e ara p o u t · ı 

• Air Francc kuınııan3 ası uzak İzmir, 24 - İz.mir, Dikili, Ber· ve bozulan telgraf hatlarının ta- g e ç 1 e r 
~tk lnyynrc scrcrlcrinc Jakıncla gama ve Karaburun havalisindc mirine çalışmaktadır. 
k Şlanacağrnı hildrrmcktedir. Bu sarsıntılar ha.lli. devam etmekte- B d J d k İngiliz ha va kuvvetle

ri karargahı Fransaya 
nakledildi 

A.<ırar, sulh zamanrnrln \frikay:ı, ergama a an arma mer ez 
llıerrkaya , c Asynya J apılan sefer- dir. Dikilide saat s-ıo arasında karakol binası ile wnumi hapisba-

1'tin tekrar başlı:) acağının bir de- şiddetli beş hareket olmuştur. Zel ne ve müddeiumumilik daireleri-
lı nddedilmcktedır. zelenin Dikili ve havnlisindc ev- nin dıvarları tehlikeli surette çat-

l •. :'ılotörü bozulan bir Alman as- velce tahmin edildiğinden daha lamıştır. Bundan başka 6 evin dı- Pa.ris, 24 - Fransız cephes.iiı-
l t'tı. deniz tan arcsi lsveç sularrna fazla zarar yaptığı anlaşılmakta· varları yıkılmış, 1 evin çatısı çök- de bir hafta devam eden slilrll-
~ııınıştır. To:nare bir hleç torpi· d ş· dl k d 113 k' · ı -1 
"Osu ıarafmdıın J 5,eçın cenup 50• ır. ım ye a ar ışın n ° - müş ve bir çok evlerin bacaları netten sonra dUn öğleden sonra 

ve geceleyin Alınan kıtaatmm 

artan bir faaliyeti kaydolnnmuır 
tur. 

~·ı düğü ve 148 kişinin de yaralan · d ·ı · ti" 10 k smen hasara ı •ne Ystuda sc~kcdilnıişlir. Bıta- evn mış r. ev ı 
t~rlık kaidelerine göre tııC'\"kuf tutu- dığı tcsbit edilmiştir. Fakat her uğramıştır. 
ar..ıkıır. an enkaz altından çıkarılan ceset lırnirden Dikiliye gönderilen 39 
• Alınnn ve Fransız hül,üıncllcri- ve yaralılarla bu mikdarlar faz - çadır ancak yaralılara tahsis edil-

~ın t:ılchi tizc•rlne ı\lmıın) anın Tu- lal~maktadır. Bilhassa henüz miştir. Sağlam kalmış olan 35 göç 
Btitün cephede ve bilhassa va-

nııs \'e Fıli tindeki ıncrıf:ınllcrfnin enkazı kaldırılmamış olan Dikili men evinden bir kısmı yıkılmak 
;e Fr:ınsaııın d:ı SloHık)adaki men- çarşısmda fazla ölü bulunduğu tehlikesi göstermiş, derhal tahliye 

sa.ti Sar mecra.sile Ren arasında 
imtidad eden mmtakada oldukça 
kuvvetli Alman keşif kollarının 

mevzii küçük harekeUeri, Fran -
sız meVJ:ilerine kar§1 şimdiye ka· 
dar olduğundan daha §iddetli bir 
toı>Su ateşi ve Jıattfı. Lablies mm.. 
taka.smdaki kUçi.ik ormann karşı 
mllteYeccih küçük bir taarruz 
vukubulmuştur. 

l•aııeı-inin hima~c inı l">pan')a hü- tahmin olunmaktadır. 
Urtıeli cleruhlc eylemi 5tir. edilmişlerdir. 
• 1 Bu arada, geceyi çlll'§ıdıı.ki Elbisesiz yalnız gecelik entarile· 

~ .ondrn ile Poris or.ı<ilnda gün- kahvelerde geçiren amelelerin ta· 
elık hava ı;cfcrlcri len iden b:ışla- ri ve iç çamaşırları ile sokaklarda 

llı,~tır. mamcn öldükleri nnlnşılmaktadır. kalmış olan binlerce erkek, kadın 

1 ki vapur bath 
~l!nlar.dan biri İngiliz, 

ilteki Finlandiya 
vapurudur 

Londra, 24 - Bahriye nezare· 
tı İngiliz KittiKvakc devriye gc _ 
Ilı.isinin :Manş denizinde 20 eylül· 
de bir torpile çarptığını, miıret -
let>atından beşinin kaybolduğunu 
\'e diğer iki:ıinin de yaralandığını 
bildirmektedir. Gemi tamir edil -
l'ııek tizere limana dönmüştür. 

Bir Alman deniz altısı tarafın· 
~n Almanyanın da iştirak ettiği 

ndra protokolu hilafında batı. 

l'ılan İngiliz Royal Spcctcre ge -
ltıisinin subay ve efradını canlı o
~ak bulmak ümitleri tamamile 
tau olmuştur. 

Bergen cimnnda, sahilden 10 
ııuı kadar açıkta bir vapur tor -
~UlcnmLs ve iki dakika içinde 

:lnı!§tır. Birçok Norveç vapuru 
enıen hadise mahalline koşmuır 

tur. Torpillenen vapur Finlandi _ 

Yanın 3800 tonluk Ragnar vnpu· 
l'ııdur. 

Bu vapur bir Alman denizaltısı 
~tarından yakalanmış ve mürct

l~bata ımndallarla denize inmesi 
errıroıunduktnn sonra dinamitle 
fllılnııştır. • 

lfı.~UtUn tayfa sahile çıkabilmiş -

l-iatayda mebus seçimi 
~ A.nkara, 24 - Hatayda yapıla
dıılt nıebus seçimine ait defterler 

n duvarlara asılmıştır. 

.\vrupa ekspresi dört 
saat gecikti 

~I' BugUnkü Avrupa semplon eks
i ~r dört snnte ya.km gecikme i
de geJebilmi. tir. Trenin bu ka • 
~r geç kalmasına bilhassa Fran. 
b <fa muhtelif istasyonlarda fazla 
~ltıeuımcsi sc>beb olmuştur. 

tıı ll'auar ekseriya. asker nakliya· 
e trıeşgul olduğundan eksprc -

t! 
~ol açmak çok gUçlc>şmiştir. 

~ ~Ugijnkü trenin getirdiği yol -
• lar arasında ls"i"re ve Yunan 
'"f' " 
l(! ırıerinin aileleri, bir müddet -
~l'lbl'ri Fransada bulunan mnli _ 
~ l'l'ıllfcttişlcrindc>n BülPnd Ya -
<\~1 "e Me>hmel Jzmcn il<' bir~ok 

illan tacirleri vardır. 

Dikilide dün akşama kadar en- ve çoluk çocuğun acıklı feryatlan 
kaz altından çıkarılan cesetlerin her tarafı inletmektedir. 
yekünu 83 dür. Bunlardan başka lzmir ve Bergamadan çamaşır 
§imdiye kadar Kn.bakum köyünde ve elbise gönderilmektedir. Şimdi- Almanlar, Fransız topçu ve o· 
15, Bademlide 3, Bergamada 3, lik kazazedelere ancak kuru gıda tomatik sflahlarmm atc§lcrile ol-
Ovacık köyilnde 3, Kazık bağları verilebilmektedir. Kızılay bugün dukları yerlere çivilcnmi.3lerdir. 
köyünde 2, ve Deliklit.aş köyünde Diğer ta.raftan eunu da. kay -

sıcak yemek dağıtabilmek için ba-
de 2 ceset bulunmuştur. detmek icab eder ki, Alman kıta· 

Dikiliden memleket hastanesi • zırlanrnaktadır. Ekmek ihtiyacım 
temin için Dikilide derhal muvak- atmm yeni faaliyeti şimdiye ka -

ne kaldırılan ağır yaralılardan dar pek eh_.,-·ye~"iz ve bat'ı. kat bir fırın inşa.sına. ba§lanmıştrr. .. ........ ı ..., ~ 
da bir kişi yolda, ve bir kişi de h"'bir hareket• sahne olmam,... 

Kızılay tarafından Eskişehirden ·~ "' ·!I 
hastanede ölmUştUr. Böylece §im olan mmtakalarda da vukubul • 
dilik tesbit edilen kurbanlar l13 yola çıkarılan 300 çadır beklen
k.işidlr. mektedir. Fakat açıkta kalanlar 

muştur. 

Diklll kazası, Ka.bakum ve Çö· 4000 kişiyi bulduğundan bu ça
dırların da ki.fi gelmiyeceği anla· 

Zvaybrükiln cenu'bu şarkisi ve 
la Lanter mmtakalan bu mmta -
kala.rdandır. Cephenin bu kısmı mer köyleri adetfı. mahvolmuş, 

Şnltan, İslam ve Deliklit.aş köy_ 
leri de kısmen harab bir hale gel· 
miştir. Dikilide sahil fenercisinin 
klübesile geride bir tepe üzerin -
de yeni. yapılmış 35 göçmen c _ 
vindcn başka hiçbir sağlam bina 
kalmamıştır. Bu köylerdeki ya · 
ralı ve öllilerin mikdarları henüz 
belli değildir. Bilhassa Çömer kö 
yünde fazla ölü ve yaralı bu _ 
lunduğu tahmin edilmektedir. 

şılmaktadır. 
Fransız ve Alman müstahkem 
hatlarmm biribirine en yakın bu
lunduğu yerdir. 

Fransız tebliği 
Dünkli Fransız tebliği şudur: 

Felaketzedelere yardımlar 
Felaketzedelere her taraftan yar 

dımlar yapılmaktadır. Kızılay 
merkezi 3000 lira, cumhuriyet 
halk parti ·i Ankara merkezi 400 

"Slırre'nin şarkında Frn.nsızla· 
lira. lzmir şubesi 1000 lira ve Par 

rın zaptetm.iş oldukları mevzile_ 
ti genel sekreterliği 500 lira gön-

re kar§ı dün akşam tlzerlne doğ" 
dermişlerdir. 

ııı. düşmanın yaptığı birkaç te -
tzrnirde açılan iane defteri ile 

şebbüs tardcdilmiştir. Geceleyin 
şimdilik 2100 lira toplanmıştır. cephede ve bilhassa Sar ile Zvay 
tane ve teberrüler de\•am etmekte-Dikilide 200 asker ve amele en 

kazı temizlemekle meşguldür. A" dir. lzmir halk partisi reisliği bir 
Irı.kadarlarn verilen ilk resmi ra· beyanname ile halkı f elakctzcdele

brüken'in cenubu garbisindc mm 
taka ara.smda ve la Lauter Uze· 
rinde büyük bir topçu faaliyeti 

pora göre Dikilide 44 ölü göste - re yardıma davet etmiştir. 
rilmektedir. Fa.kat bu mikdar Dikili civarında hala zelzele kor olmuştur.,, 

i Alman tebJigv i 
hadise geces nin sabahı ilk nur ku~m devam etmekte. Ayvalık, Al-

Alman tebliğinde şunlar bildiri.. 
gelinen cesetlere aittir. Ondan tmova ve diğer civar köy ve ka- liyor: 
sonra her aıı yeni cesetler çıka - zalar halkı gecevi arıkta geçinnek 

J >- "Garp cephesinde birçok nokta-
nlmıı:ı ve bundnn baı:ıka da glin - tedirlcr. tzrnirde de endice yardır. 

~ Iarda hafif topçu faaliyeti olmuş düz öğle üzeri ve akr;ıam saat 17 
de vukua gelen iki zelzele ile ev 
!erine öteberilerini kurtarmağn gi 
den birçok k.inuıeler yeniden yı -
kılan enkaz altında kalmışlardır. 

Yalnız Dikilide 148 yaralı var. 
dır. Bunlardan hafif yaralı olan 
79 kişi çadırlarda tedavi edilmiş, 
diğerleri 1zmir ve Bergrut\a has -
tanelerine nıı.kledilmiştir. 

İzmir hastanesine yatırılan Yu 
goslııvyıı muhacirlerinden :MUlfı. -

yim oğlu 25 ynşında Nazlflc ya.. 

ralı olarak lzmirc nakledilmekte 
olan Serezli Demirin 18 yaşın · 
daki kızı Ayşe ölmil§lerdir. 

Dün ak!jama kadar lzmirc nak 
lcdilcn ağır yaralılar arasında 

Serezli Halil ve kan ı, ölen Kad 
rınin karısı ve çocuğu, Dikili tapu 
memuru Niyazi, Kemalpaşalı Ab
durrahim oğlu Aziz, Csküplü A
yetullah oğlu Abdurrahim Antal· 
yalı Mehmet oğlu Muzaffer Al
tay, refıkac;ı ve kızı Ayşe vardır. 

Dikili ile Kabakwn köyü arasın 
daki arazide geniş yarıklar husule 
gelmi~. buralardan sıcak sular 
fışkırmağa başla,mıştır. Yeraltın

dan mütemadi olarak işitilmekte 
olan giirültüler b.azan şiddetlen

mektedir. Poc;ta telgraf idım.•c;i Di 
kilide bir çadırda vazife görmekte 

Dün yeniden vukua gelen birkaç t ur. 
sarsıntıda lzmirde bir hanın ve 
bir kunduracı dtikkamnm dıvarla 
rı yıkılmıştır. 

Facia kurbanları 
Facia kurbanlarından şimdiye 

kadar i imleri tesbit edilenler şun 
lardır: 

Hilsc} in oğlu Rü tem, oğlu dört 
yaşında , ·uri. Fehim oğlu lzzet, 
oğlu Şaban, kızı Zübeyde, damadı 
Yu ... uf, Ali kızı Ferhunde, Dikili 
umumi meclisi aza ı ve vapur a
centası ~ccatinin kızı Münteha 
ve Fe\•ziyc ile oğlu Sümer ,.e 1\lün 
tehanın 9 aylık çocuğu, kayın bi
raderi Rıza, bak.kal Cemal, refika
sı ve 2 yaşındaki oğlu, kahveci A
li Kemal, ve altı aylık çocuğu ile 
karısı, polis komi eri Avni Suba
~ı. gümrük muhafaza çavuşu Ah· 
met, ahçı Galip, Galibin amcaza
desi 'Ati, kahveci Fahri, Ayvalıklı 
Deveci Mustafa oğlu Abdurrah
man, Sakip zade Hüscyinin anne i 
Ayşe, Reşadiyeli Abidin, Abidin 
oğlu Recep, Haşim Balabanın re
fıbsı Ilavva, Delikta~ köy mekte· 
bi muallimi Ali Hıza. 1 Iidayet oğ· 
lu Fethi, Bergamada Hahman oğ
lu ~1'ehmet. Amca ;\Juı:tafa ve a
na ı Hı.isniye, Ahmet oğlu Mch-

Sarbrük civarında bir Fransız 

tayyaresi dafi topların ate§ile ye
re inmeğe mecbur edilmi§ ve mu· 
rettebat.ı esir alınmıştır. 

Bir hava muharebesinde bir 
Alman tayyaresi dUşmü§lUr.,. 

lngitiz hava kuvvetleri 
karargahı 
İngiliz istihbarat nezareti, İn. 

gilterc hava kuvvetleri karar • 
gô.hıııın 1''ransnya nakledilmiş ol
duğunu bildirmektedir. l~radın 

maneviyatı mUkemmeldir. 

met Ali, Ali, Çağlayan karısı lla
ticc, oğullan Ahmet \'e Ali, Ah
met oğlu İbrahim. kansı Muh i· 
ne, oğlu Hüc;cyin \'e kızı Gülsüm, 
pabuççu Hüseyin ve karı ı Adile. 
oğlu N'ecdet, kızı Nazire, lbrahim 
oğlu Hü~nü. 

Bunlardan başka facia günü 
lstanbuldan gelen ve hü\·iyeti tes· 
bit edilemiyen bir saatçinin cesedi 
de sahil otelinin enkazı altında 

çıkarılmıştır. 

Bürhaniye köylerinde 
SOn zelzele dolayısile, Balıkesi

rin Bürhaniye kaza ına bağlı 2 
nahiye 4 koydc 124 evin dtl\·arları 
Ye saçaklan yİkılmış, Bürhaniye 

İnkılabı yalnız siya.si terbiye 
ve haktan ibaret telakki edenle_ 
rin aldandığını yazıyor, ferdlere 
verilecek içtimai terbiyeyi bir 
tetkik mevzuu olarak ele alıyor
duk. Görüyorduk ki istibdada 
karşı, bu mütedcnni idareye kar_ 

§ı herkes, davayı kanunla, siyasi 
ıslahatla halletmeği düşfinüyor _ 
du. Halbuki, bu noksan ve ynn
lış bir tedbirdi. Bizler, yalnız sL 
ya.si mlahat ile inkılabın başan _ 
lamıyacağma kanlclik. Vn.tandaşm 
kendi ferdi ve şahsi kabiliyeti 
yükseltilmezse, fertler içtimai te 
fevvuk yolunda muasır ve sosyal 
telkinlere, bilgilere uygun bir 
terbiye ile mücehhez bulunmaz -
lıınıa; yapılacıı.k ıslahatm hep 
kağıt üstünde yazılı kalınası mu_ 

hak kaktı! Bu takdirde, ortaya a_ 

Wan prensipler ölüme mahkiUn 
birtakım nazariyeler gıöi, hayati 
bir kıymet iktisıı.b edemeden u -
nutulacalttI ! 

Görüyorduk ki vatandaşlarmıL 
zm azim bir ek:ıeriyeti kendi iktL 
dar ve faziletine itimat edemiyor 
ve mutlaka kendinden bUyüğtine 
intisab eyllyerek meVkilni temL 
ne çalışıyordu. O derecede ki 
millet kendine güvenemiyen ve 
adet.fi koltuk değneği ile yUrUyen 
bir dilşkünler heyeti gibi meydıı.. 
na. çtkıyordu. 

Va.km, inkılab ve ıslahat fer _ 
yatlariyle ortaya atılanlar, dille -
rinden §11 ~ö%U düşllrmilyorlardı: 

"- Abdülhamidi yıkanz. Meş
rutiyeti ilan ederiz. Bir de kamı. 
nu esasi yapanz. Memleket, Gü
listan olur! .. ,. 

Vefat 
Mülga Harbiye Nezareti sıhhi· 

ye müfettişi Albay merhum Ha
san Tahsinin oğlu bahriye kay. 
makamhğından mütekait Baha_ 
ettin Süher'in damadı İktısat Ve
kaleti iş dairesi reis muavini Ke
malin ve İş Bankası mürakiple
rinden Sadullahm kayın biraderi 
Anadolu sigorta şirketi ikinci mü
diirü Kemal Süherin cn1ştesi Tür. 
kiye tş Bankası A. Ş. İstanbul 
şubesi hukuk müşaverlik servisi 
şefi ve beden terbiyesi umum mü
dürlüğü İstanbul bölgesi asbaş
kanı avukat Fethi Tahsin Başa
ran vefat etmi§tir. 

Cenazesi yarınki pazartesi gi'. 
nü saat 11 de Kadıköyünde Baha
rive caddesindeki 92 numaralı i
kametgahından kaldırılarak Os· 
manağa caıniinde namazı kılın
dıktan sonra Karacaahmetteki a:. 
le makberesine defnedilecektir. 

-0--

Vefat 
Türkiye iş Bankası 

/stanbul şubesinden: 
Bankamız hukuk müşavirliği 

servisi şefi kıymetli arkadaşımız 
avukat Fethi Tahsin Başaran ve_ 
fat etmiştir. Cenazesi yarınki pa
zartesi ~ünü saat l l de Kadıkö
yünde Bahariye caddesindeki 92 
numaralı ikametgahından kaldırı
larak Osmanağa camiindc na
mazı kılındıktan sonra Karacaah. 
metteki aile makberesine defne
dilecektir. 

Türkiye iş Bankası A. Ş. bu 
elim ziyadan mütevellit teessür· 
lere iştirak eder, kendisini seven
lerin cenaze merasiminde hazır 
bulunmalarını rica eder. 

Türkiye h Bnnknsı 
lstanbul Şubesi 

O zaman, Abdülhaınidin k 
sına kimse çıkmamış, hiçbir 
busun ağzından: 

- Biz, millet vekilleriyiz. 
raya intihap ile geldik. A 
vatandaşların arzusu ile gid 
sözü işidilmemişti 1 •• 

Demek oluyordu ki, yalnız 
nunu esasi yapmak kafi deği11 

Ya ne lazımdı 1. 
Vatandaşlann hürriyeti t 

men idrak etmesi; hür yaş 
alışmış bulunması; icabında 

riyeti bizzat müdafaa edece 
rer insan olarak yetişmesi .. 
Şu halde yalnız kanun ya 

maksadı temin•etmiyordu. 
dan önce, "efradı milleti,, i sa 
hürriyeti değil, ayni zamanda 
fislerini de müdrik birer vata 
yapmak ic:ap ediyordu. 

İşte biz, bu muhik dav 
''teşebbüsü şahsi,, düsturu ile 
his ve ifade eyliyor ve bu um 
hayatımızdan daha aziz bir i 
ile müdafaa ediyorduk. 

Diğer taraftan bize ka11ı ta 
li salip muharebelerinden beri 
lü türlü prejüjter ile bedene 
acı da olsa itiraf edelim 1ri 
lcketimizdeki sui idare ile ta 
olunan empresyonlarla, bari 
tamamen a 1 e y h i m i z 
tecelli eden bu fena görüş ma 
ğı ile mücadele ediyorduk. 

Bilhassa, Türk vatanında 
şayan ve hıristiyan Avrup 
daima himayesine mazhar 
hıristiyan unsurlardan zi 
mazlum olan milletimizin m 
miyetini müdafaa etmek; T' 
leri fıtri istidat ve faziletleri 
tanıtmak ta faaliyetimizin di 

mühim bir kısmını teşkil edi 
du. 

(Devamı v 

Ortamektep müdürl 

arasında nakiller 
Maarif Vekaleti şehrimi 

orta mektep müdürleri arası 

yeniden tayin ve nakiller ya 
tır. 

Hastalığı dolay~iyle istifa 
den Gazi Osmanpaşa ortame 

bi müdürü Galibin yerine kc 

arzusiyle Maarif müdür muavi 
lerinden Rüştü, yeni açılan 
şiktaş birinci erkek ortamekt 

müdürlüğüne Hcybeliada or 
mektebi müdürü Hamdi Ey 
hastalığı yüzünden istifa eden 
yüp ortamektcbi müdürü Fazı 
yerine Tekirdağı ortamektebi 
dürü Sadi, Şehremini ortamek 
bi müdürlüğüne Kabataş lis 

mua1Iimlerinden Hamdi Nazı 

Heybeliada orta mektebi müd' 
lüğüne Eyüp orta mektebi yar 
rektörü Şadiye, Göztepe ortamı 

tep müdürlüğüne İnönü kız lis 

~i yardirektörü Bedriye tayin 
dilmiştir. 

-o--

Kömür depoları 
inşasına talip çıktı 

hükumet konağının, ka aba için- Bir müessese belediyeye mür 
deki Büyük Camiin, i kele liman caat ederek 500 bin lira sarfi} 
,.e gümrük dairelerinin tavan \'C limanda kömür depoları inşa e 
duvarları hafif surette çatlamıştır. mek istediğini bildirmiştir. Fak 

Bunlardan başka l\lenemenin \ henüz liman yeri tayin edilmec 
Iiağa çiftliği hükfımct konağı ı' ğinden müsbet bir cevap vcrilm 

ve iki evin duvarları çatlamıştır. miştir. 
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_:_D~~an ve bugünün haber ve h&disel;';. 
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Amerika Avrupa sula- Hô.diselerin 

rına filo gönderiyor tef si~:.§10,01, 1 ,.cid<) 
ı2 adadaki italyan 

kuvvetleri 
Almanlar 450 bin 

• 
esır almışlar! 

Lonch"a, 24 Şimali Amerika- Bundan başka, Sovyctler birli· 
nm, vaziyet ı\lmanyanın lehine ğinin 5imdi orta A vrupada kuv- bir kere kendi kendine aonnuı ı 
teı-"-'·'·ı· edı"lcbı'lecek b'ır rnaht'"·et ti' b" mu.dur? Alman askeri niçin harp 

dlU\. J ve ı ır vaziyeti vardır. Alman· 

Londra, 23 (A. A.) - Daily 
Express gazetes:nin yazdığına 

göre. ltalya hüküıneti Ankaraya 
muslihane fikirler beslediğini 

göstermek için on iki adadaki 
kuvvetle>rinin sulh zamanı kadro 
sundan fazla olan mevcudunu ge
ri almaya başlamıştır. 

, Leh men balarına göre Almanla 
Varşovaya zehirli gazla 

hücuma hazırlanıyorlar 

aldığı takdirde Avrupa harbine ya garbe doğru atılmıştır. ediyor diye ... Hadiaelerin bugün- j 
karşı lakayt kalamıyacağı anla~ılı- Almanlar, şüphesiz Sovyetlerin kü çerçevesi içinde Alrnanyanın 

. harp gayesi ne olduğunu dü~ün· 
yor. ıktısadi ve sınai yardımına gü _ " 

Atlantik denizinde bulunan A- venmektedirler. Sovyetler hiç müş müdür?. 
merikan donanm:ı. mdan ayrıla· olmazsa uzun müddet bitaraf ka· Lehistan mağlup olmuştur. Al-
cak bir filo, amiral Courtuayın ku lacaklarını tahmin etmektedirler. man ordusu burada bir takım a· 
manda mda, ) akında Lizbona ha· Bu, Almanyaya karşı dostane raziyi iH:al etti. Şimdi Almanya 
reket edecektir. bir bitaraflık olacalttır. bu yerleri muhafaza için harbedi-

Filoda bilhas a "Trenton .. ve Sovyet endüstı ;:,ini ve umumi yor. 
"Bagder,, gemileri bulunmakta- istihsaliı.tı inkişaf ettirmek mak- Fakat Almanya harp sonunda 
dır. Amerikan harp gemileri sadile daha şimdiden Mosko\'aya muhafaza edip etmiyeceği §İmdi. 
Lizbon limanında bir müddet ka- Alman eksperleri gönderilmiştir. den belli olmıyan bu yerleri işgal 
lacaklardır. Bu müddet zadında Sovyetlerin büyük menfaatler etmek için Rusyaya, Lehistan 
Amerikan donanmasının birkaç elde ettiklerine şüphe yoktur. Ukraynasını verdi. ltalyaya Ar 
cüzütamı gemilere iltihak edecek- Fakat yeni hudud hakkındaki i· navutluğu İHal ettirdi. Şimdi Al-
tir. tilifın Almanlara ml'!nfaat temin mnn askerleri bir taraftan Rusy<a, 

Amerikanın, bitaraflık kanunu- ettiği şüphelidir. Filhakika dün diğer taraftan ltalya hesabına 
nun, demokrasiler lehine tadili akşam neşredilen tebliğde Sovyet. harp ediyor gibi görünüyor. Hı.-
me'< zuubahs olduğu şu sıralarda ler birliğine düşen payın Varşo· kikaten böyle midir?. 
Avrupa sularına filo göndermesi vanın mahallelerine kadar uzan- Eğer Almanyanın dilekleri 
3\ anı dikkat görülüyor. dığı ve yalnız Bialostoek. Lvov, mahdut olduğunu, sarp ve cenup 
Tadil llyıhası Lublin gibi mühim şehirleri de· hudutlarının deiişmiyeceğini, 1 
n·~ ğil, şarki Galiçyadaki petrol mm.. Almanyanın Avrupaya tahnkküm 

ıger t~raftan Vaşingtondan takasmm da Sovvetlerin r 
gele habe 1 

.. b't n k k ., c ıne etmek yolunda bir iddiası bulun-
n r ere gore ı ara ı ·a- g~tiği kaydedilmektedir. 

nununun tadili için hazırlanan madığıru ıö) liyen Hitlerin bu 
14yiha yann Amerikan meclisine Fransızlara göre sözlerine bakılırsa dediğimiz gibi 
wrilecektir. Parla, 23 (A. A.) - Havas: Alman ordularının, Almanyanın 

Amerika Ayan meclisini teşkil Uç hafta ıUren bir muharebe· menfaatinden ziyade Rus ve hal-
eden 96 azanın bitaraflık kanunu den sonra, Sovyet kıtaatı hiç mu- yan menfaatlerini temin için harp 
hakkındaki mütalealan ş<>yle tes- harebesiz olarak Polonyanm ya· ettiğine hükmetmek lizım ıele _ 
bit edilmiştir: nsmdan fazlumı kazanm19 olu _ cektir. 

35 aza ambargonun kaldınlma- yor. Halbuki Hitlerin, ne Rusya, ne 
sına muan.z ve 46 sı ise Rmvelti Almanya, merkezi ve şarki Av ltalya hesabına harbetmek iıte-
tutmaktadır. Diğer on beşi Ruzvel rupada İngiltere ve Fransa ken· meyeceii muhakkak olduiuna 
te müsait olmakla beraber henüz clilıinl serbest bırakmadıklan için göre Almanyanın harp ı•yeıi Le 
kati bir vaziyet almamıştır. harbe bqlamıttır. Şimdi kendi e- hiıtanclaki mahdut arazi davaaın-

Ruzvelt tarafının sonunda mu- lile prkl Avrupayı ti Saltıktan elan çok baflca olduğu neticesine 
[fak olacaklarına itimatları var- Romanya ve Slovakya hudutlarr vanbr. Avrupa ıulhünün tahak-
r. Ancak bir şiddetli mQcadele na kadar Ruıyaya tealim eyle - kulcu ancak bu maksadın ortad.an 

1 
mektedir. • ..,, rmmm heklivorlar. kalkmaıma, ve dünya efkinumu-

A1manya, Amerikanın Bitler tamamlyle Sovyetlere gtt miyesinin ltuna inanmasına bailr 
karanadan korkuyor venerek hareket elJnl~ benziyor. ;. 

Fakat, Stalinln beklenme aa 
• Niyu& K(oniklA gazetesine Ko- lnıiliz ve F,_sız baıvekilleri 

ha başka pllnlarl nnhr. 
nhagdan gelen bir habere göre, nm nutuldannclan anlatılan hu-
rşovamn obüslerle tahribi hak- lfıal hareketi dur •• 

ında Almanlar tarafından yapıl- Cernauti, 23 (A.A.) - Sovyet 
mış olan tehdit, bunun tatbikinin kıtaatı, büyük tehirleri ifpl et
toplanrnq olan Amerika parti.men tikten IOnra cayet yavat ve ihti. 
tosunda tevlit edebileceği aksül~- yatla ilerlemekte olduklarından 
meller dolayısile şimdilik yerine Almanlarla Sovyetler arasında çi· 
getırilmiyecektir. zilmit olan hattan henüz çok u. 

Gene aynı .mülAhaza iledir ki zak bulunuyorlar. Almanlar, Rus 
denizaltı harbi tavsamış ve Al- lar geldikçe mezk\1r hatta doğru 
manyada o kadar methi yapılan çekilmektedir. 
3000 bombardıman tayyaresi ha- Şimal nuntakasmda Ruılar ge-
ftlanmamııtır. rilerde çete harbi yapan kuvvetli 
Amerikanın bir karar vermesi- müfrezeleri henüz temizlemekle 

ne intizaren, Almanyanm Japon- meıpldür. Ukrayna mıntakaıın. 
Ja, Rusya ve İtalyayı ihtiva eden da ise Samyda batakbk arazi d~ 
bir ittifak vücuda geti~e çalış- Sovyet ve Polonya kuvvetleri ara· 
ması muhtemeldir. unda muharebeler devam etmek. 

Prop.pnda mektuplan tedir. 
Amerikada resmt mahfiller, am- Diier taraftan Varıova tiddet· 

onun mulıaJazaSil)ı talep i- li mukavemet cöıtermekte ve 
Ayan azasına gonderilen tel- Almanlara ağır zayiat verdirmek. 

pOann faılahfını Alman sefare- tedir. Varıova önündeki Alman 
•.ı1DUn bir manevrası olarak telakki topçuıuna kumanda eden general 

etmektedirler. von Friıtchin de ölümü gösteri-
Amerika hükQmeti, bitaraflık yor ki, Polonya topçuıu dütma. 

ununun tadili aleyhinde pro· nın gerilerini de tiddetli dövecek 
p,prıda yapmalan için Berlinin bir vaziyettedir. Yegine karanlık 

· adaki memurlanna gönder nokta Varıova müdafilerinin er
dikleri birçok mektuplan ele geçir zak ve mühimmat meaelesidir. 

ftir. Sovyetler 12) bh esir 
Amerltan ayan aza ma ge'en al 

dlektup adedi, iki gunde mıılar 
hirden 150 bine çıkmı tır. Moakova, 23 (A.A.) - Kızıl. 

M,.':ce»ftda seviııç ordu erkanıharbiyednin 22 eylül 

Pari8' 23 (A. A.) - So~ctler tebligi: 
blrlljine aslan payı veren hudud 22 eylül tarihinde fl'arbi Beyaı.: 
hattı hakkmdaki Alman _ Sovyet Rusyada harc·:;.ua bukn:ın Kr 
jtilf,fmın lmzalandıfma dair dün zılordu kıtaatı Btedetovskiyi it. 
üeam n@tredilen tebllğ, Mosko· gal etmif ve Grodinonun tima!i 
Yada bOytık bir sevinçle karşılan- garbisinde bulunan Ayguıtof or· 
-.tır. manlannı Polonya ordusunun dö 

Sovyetler birlijiniıı vaziyeti küntülerinden temizlemeie ba,. 
prçi kuvvetliydi, fakat mUzake· lamııtrr. 
rel rin ~yle fevkalade bir neti. Garbi Ukraynada Kız,lordu kr 
ee vereceği Umid edilmiyordu. taatı Polcnya ordusu döküntüle. 

Sovyetler birliğinin şarki Prus rinin tasfiyesine devam etmiı ve 
,-.. Macaristan ve Slovakya ile Samy mıntakasını bir çok Polon· 

udud olduğu ve Almanya ya subay gruplarından temizle _ 
yadan uzakta kaldıtı ha · miştir. 

tdm ........ Bu n.ziyete na- General Lln~eri'l kun-andası 

pnn ~ etter b!r1tl! Balkanla altındaki altı frrk'ı ve iki alaydan 
hildnıdJr Almanyanm Kara - nıUrekkep Polonya piyade kuv

enize dofra genlşleme tehdidi ı Yeti LYO\' mıntıkuında Polonya 
bt't olarak usaklqtınlm11tır. mukavemetinin kırılması esnasın 

Hban KUMÇAYI 

da Sovyet kıtaatına teslim olmug. 
tur. 

17 eylülden 21 eylüle kadar Po
lonya ordusundan esir olarak 120 
bin asker ve subay alınmıı ve 
380 top ile 1400 mitralyöz iğti. 

nam olunmuıtur. 
Alman ukerleri arasında 
propaıanda 
Londra 23 (A.A.) - Haber a

lındığına göre Almanyanm sağcı 
mahafili, Hitlerle Sovyetler ara
sındaki teşriki mesai daha sık 
bir şekil almağa başlaması üzerine 
Almanyanın mü tak.bel siyaseti 
ha!ilimda mutezayit bir endişe gôs 
termektedir • 

"Deyli Ekspres,, Kopenhagdan 
bu sabah aldığı şu telgrafı neşre
diyor: 

lşga! olunan Polonya mmtaka· 
sında Sovyetler tarafından yapıl
makta olan komünist propaganda
sı daha şimdiden Alman askerleri 
arasında kendini hissettirmeğe baş 
lamıştır. Her şeyden evvel Rusya 
ile Almanya arasında müşterek 

bir hudut olma mı istemiyen mu
tedil nazi rüesası, Sovyet manev
rasını akim bıraktırmak için elin
den geleni ~ apma ını '\:On Rib
bentropdan rica etmişlerdir. 

Macaristanla Sovyetler 
arasında ı yasi milna.sebat 
Budapeşte, 23 (A. A.) - Ma. 

caristanla Sovyetler birliği ara · 
ımdaki diplomatik münasebetle -
rin yeniden başladığı bu sabah 
Budapeştede resmen bildirilmek· 
tedir. Macarbtanın eski Varşova 
sefareti müsteşarı Kristoffy, Ma. 
caristanm Moskova elc;iliğine ta · 
yin edilmittir. Bu tayin hakkm
daki istimzata Moekovadan mu · 
vafık cevab verilmiştir. 

Rusya ile Macr.rlstan arumda 
siyasi münasebetlerin tekrar te. 
sisi. Sovyet kıtaatının Macar bu· 
duduna varmaları üzerine iki 
komşu devlet haline ge!en bu 
iki memleketin münasebetlerini 

Bu tedbirin mühim bir taviz 
teııkil ettiğini yazan mezkur ga· 

zete, 1talyanın Balkan memle. 
ketleri tarafındarı Romaya karşı 
l:,eslenen şüpheleri izaleye çalış · 
'makta olduğunu ilave ediyor. 

Musolininin nutku 
Roma, 23 (A. A.) - Musolini 

bugün Bolonyada faşist liderleri
ne hitaben büyük bir nutuk SÖ) • 

lemiştir. 

Musolini şimdiki ihtilafı önle • 
mek için Jtalyanın sarfettiği gay 
retleri ve nihayet harbi durdur
mak için yaptığı teşebbüsil anlat
tıktan sonra, ltalyanın ihtilıif 

karşısındaki \•aziyetinin ta~;n e
dilmiş bulunduğunu ve bu siya· 
setin bir eylül lı.rihli resmi dek. 
liı.rasyÖndanberi değişmemiş oldu 
ğunu blldirmiş ve demiştir ki: 
"- Bu karan değiştirmek za· 

rureti hıisıl olduğu zaman bunu 
1talyan milletinin önünde izah e
deceğim.,, 

Musolini timdiki ihtillfın daha 
vahim bir şekil almasının önüne 
geçilmesi lüzumunda israr etmiş
tir. 

Nutkun Fransada akisleri 
Paris, 23 (.AA.) - Havas a. 

jansı tebliğ ediyor: 
Fransa hUkfımE:ti, Musolininin 

nutkunu ve bugünkü ihtillt kar 
şısmdaki İtalyan hattı hareketi 
hakkında verdiği izahatı alaka i
le karşılamıştır. 

Musolininin ıulbU muhafaza 
hususundaki faalir.eti ve bir ey -
Jülde tezahür eden liar'eketi Fran 
sa hilkfımetince fevkalade takdir 
edilmiştir. Fransa hUkümeti bu 
takdirini o zaman ltal~an nota · 
sına verdiği cevabla da göeter _ 
miştir. 

O zamandanberi hidia olan va· 
ka~i A vrupanm enternasyonal 
p.rtlarını alt Uat etmiştir. Fran
sız ve İngiliz hükürnetlerl, Po -
lonya ile mllnakid anlaşmalar 

mucibince müttefik devletlerin al 
dığı vaziyeti kat'I olarak ve en 
açık bir tarzda tayin etmiş bulu· 
nuyorlar. 

Avustralya 
Avrupaya tayya. 

filosu re 
gönderiyor 

Londra, 24 (A. A.) - latihba
rat nezaretinin bildirdiğine göre 
Avustralya hükumeti bir heyeti 
seferiye ile birlikte dört bombar 
dıman ve bef mu!ıarebe filosu i· 
c;in muktezi mürettebatı da gön _ 
derecek tir. 

Bu sevlr.iyata ait teferrilat tet· 
kik edilmektedir. 

A vuıtralya hUkumetl, BUyUk 
Britanyaya yardım için daha bq

ka tedbirler de almak niyetinde· 
dir. 

kolaylaştıracaktır. 

Filhakika Sovyet kıtaatı Po .. 
lonra - Macar hududunun San 
nehrine kadar olan kıl!mını legal 
etmekle meşguldür. 

(Garb cephesinde maharrbe 
\'Uiyethwe dair telgraflar 3 llnell 
A&jfamızdacbr) 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman 
ajansı, Polonya harilinin netice· 
]eri hakkında neşrettiği bir teb. 
liğdc, bütün sınıflara mensup bü· 
tün kıtaatın başkumandanlıkça 

kendilerine verilen vazifeyi tama. 
miyle ifa etmiş olduklarını yaz -
maktadır. 

Alman kıtaatı şimdiye kadaı 

450 binden fazla esir almıştır Bun 

!arın 200 binini Vistülün garbinde 
üç mıntakada teslim olanlar teşkil 
eylemektedir. 

Ele geçen sayısız harp levazı. 

mı henüz tesbit edilmemiştir. Yal 
nız şimdiye kadar 200 top Eayıl· 
ır.ıştır. 

Alman crdusu, son sistem si. 
lfıhl:m saye:;inde, el 'le etti i neti· 
<'eye nisbetle az zayiat ver"TIİ tir 
Bu zayiat miktarı kat'i olarak H.s 
bit edilir edilmez neşrolunacak _ 
tır . 

Alman tebliği 
Bertin, 23 (A.A.) - Ordu ba, 

kumandanlığının tebliği: 

Lvov kalesi, çekilmeğe başla· 

mış olan Alman kıtaatma teslim 
olmuştur. Müstahkem mevkiin 
şehrin şarkında bulunan Sovyet 
kıtaatma devri muamelesine tc. 
vessül edilmiştir. 

21 eylülde Bzura ıehri civarın· 
da yapılan temizlemede Koridor 
daki Polonya kuvvetleri kuman. 
danı general Bortnovski bütün 

Frai\~ada-ki 
... r 

't "' 

ta le beler im iz 
( Baştarafı 1 incide) 

ltalyada talebelerimizin gözü .. 
ne çarpan en mühim nokta, mu · 
temadiyen Fransa hududuna as _ 
ker sevkiyatı yapılmasıdır. 

TUrk yolcuları ltalyadan geç· 
tikleri esnada 38 marşandiz tre
ni asker sevkcdildiğini görmüş -
lerdir. 

Söylendiğine göre, bilhıuıf!a bl 
taraf memleketlerin ecnebi ) ol .. 
eulara karşı fevkallde tedbirler 
almalarında en mühim amili Al 
manlarm dünyanın her tarafına 
yahudi namı altmda gizli istihba
rat tetkilltı mensublarmı gön -
dcrmekte olmalandır. Hakiki ya· 
budilerin seyahat edemez hale 
gelmelerine de bu sahte )'ahudL 
lerin her tarafa sokuhT\ağa te · 
ııcbbUsleri sebeb olmuştur; deni -
liyor. Bu sabah Avrupadan gelen 
bazı yolcular bu ı;arial:ın te~ id 
etmişlerdir. 

Fransadaki talebelerimizden i.. 
kinci kafile yarın gelecektir. HU 
kümet hesabına tahsilde bulunan 
tara avdetl~ri icin yirmi beşer 
ingillz lirası gönderilmiRtir. Dl -
ğer talebelerımize de Paris sefa
retimizin yardımı temin olunmuş· 
tur. Talebe müfettişi Avni Baş. 

man bütün talebemizin avdetle 
rini temin edince.) e kadar Fran
sada kalacaktır. 

Hamburg İt Bankası memurln
nndan altı kişilik bir grup ve Çin 
tacirlerinden müre!tkPb b ş k: .. i · 
lik bir heyet de t;: .. günkU konvan. 
siyonelin getirdiği yolct•lar ara · 
smdadır. Çinliler fcv!ı:al" de ' 'Pzi
yet dolayı!iyle recmi ':etlerine 
dönmek niyetindedirler. 

erkanı harbiyesile esir cdilmit 
Şiddetle mukavemet eden d 

man ile çetin muharebelerd 
sonra Alman kıtaatı dün Var~ıwıııını 
ile Modlin arasında Vistülün 
nubunu takibeden yolu geçme 
ve bu suretle bu iki mevkii bİ 
birinden tecride muvaffak olm 
tur. Bu münasebetle binlerce 
alınmıştır. 

V arşovaya hücum 
Bern, 23 (A.A.) - Polonya 

faretinin bildirdiğine göre Al 
ordusu gazlı bombalar, kimye 
maddeler ihtiva eden bombalar fi 
daha bazı harp malzemesi beki' 
diği icin Varşovaya hücum etııt" 
diği Cernautiden emin bir mellS 
badan öğrenilmiştir. 

Almanların Varşovaya taar 
edecekleri iki gün evvel bildiril 
mişti. Alman matbuatı, bu ~ 
baların kullanılmasını muhik ...... -aJ 

termek maksadile Polonyalıll 
gaz kullandıklarına dair haber 
itaa etmektedir. 

Leh cumhurreisı 
Harbin ilk günlerind• 
sulh ya11mak istemi• 
Belgrad, 24 (Radyo) - B" 

ten bildiriliyor: Romanyaya il 
eden Leh Cumhurreisile Leh 
kumandam çok müteessir ve bt 
kin bir vaziyettedirler. Leh 
hurreisinin, Lehistanı!l tekrar 
rilmesi içip belki yüz elli sene 
zımgeleceği yol unda sözler sa 
tiği söyleniyor. 

Rivayetlere gore Leh cumh 
isi, Leh başkumandanı ma ~. 
Smigli Rid.ze daha ilk günl~ 
Leh ordusunun Alman ku 
rine dayanamıyacağını söyliy 
hemen Almanya ile temasa geÇI 
rek sulh teklifinde bulunul~--·-•" 
söylemiştir. Bu karar lngilt 
bildirildiği zaman Londradan 
len c~vapta harbe devam edil 
bildirilmiş, lngilterenin bilt 
ku\'\'etlerile Leh:stanı müdaı 
edeccıd }olunda teminat veril 
tir. 

Maamafih bir Alman propa 
da ı olması ihtimali pek ku 
li bulunan bu haberin kaydı 
yatla telakki edilmesi lazımdıt 

Romanya Başve
kilinin cenazesi 

Bugün Bükreşte ha 
merasimle defnedildi 
Bükreş, 24 - Feci bir ıuiıl' 

tc kurban giden Romanya 
vekili Arman Kalineskunun 
naze merasimi bugün saat d 
da yapılmıştır. 

Merasim, Bükreş meza 1ı 

mahseri bir kalabalık buzu 
yapılmıştır. Dini iyin yapıl 
sonra yeni ba vekil ve ölen 
vekilinin ) akm arkadtlflan gö·- ··-·
lan içinde mUteveffanm batır' 
ııınr a'tmııılardır. 

Kilise çanlannm, ağlıvan ıı,I' 
kın ve uçan tayyarelerin adi 
arasıntla mUteveffanm tırb11 
toprağa indirilmiştir. Kaliıı 

kahrarnn ilan edilmi~. m 
kral namına büyük bir cel 
l:onulmu tur. 

uıün 

iPEK 
Aşk • Heyecan Arkadışhk - Feda· Arhk 
Görülmemiş derecede heyecanlı 

merakll mev2u 
RENKLi 

FRANSIZCA 

SOZLU KANATLI iNSANLAR 
Bugün aaat 11 ve 1 de tenzilltlı matin~ler 
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yıldızına dağından Merih 
gelen sihirbazı görmeğe 

verdim karar· 
Hindistanm büyük bir 
Yaydmı~ olan Dravida· 

tarnillerdir ki Avrup:ıhlar 
. n en çok tetkik edılebil

• Fakat asıl Hindistam 
onnanıannda ve esraren
arında yaşıyan Hindista· 
ilet eski insanlarının içinde 
hdır. 
r Hindistana akın eden 

~ara~mdan daima Hindi ta· 
lerıne sürülmüş olan ·ve 

l insanları denilen (Bhil, 
ır, Khandd, Bhumiç, Ku· 
• Yrola) ve ilah.. adlarla 
&arip ve esrarengiz insan· 

Hindistamn hakiki sa
İrler. Hindistanı, esraren

l'ldistanı ayn bir dunya ola· 
trnış olanlar da bunlardır. 

haris yabancı ırklar Hindis 
akın ettikçe hakiki Hind in· 

bu aç ve haris gasıplardan 
ederek Hindistanm daha i· 

çekil· 

onların hala yarı çıplak 
. yaşamaları kendi mem
ni gasbeden ınsanlardan da 

insanlar olduklarına a la 
etmez. 

il buntann içiİ:ıde oyle ka· 
\ardır ki eğer diğer in an· 
son derece müteneffir ol· 
olsalar belki bugün bizim 
ettiğimiz bugünkü mede· 

' hatta bugünkü ilmi tama· 
başka bir mihver üzerine nak 

ta?namile değiştirmiş bulu
~td1. Tabiatin ve kainatın 
bı.ı <t rneçhul olan hakikatle· 

adamlar vac;ıJ olacak dere· 
~ incelmelerine yuksel

r. 

~ A, cenubi Hindistanda Da· 
il denilen dağları kaplayar 

Ormanlarda (Buhali) deni
kabile'-·e tesadüf ettim k: ., ~ 

ıe harikulade dahiler ye· 
ktectir. Hak:ki dahiler! 

1>u kabile inc;anlannı tam· 
~ ~nra yeryüzü incanlan· 
~IQkadar yanlış bir t:ırihe ze· 

Uklanm, \'e bugünku me· 
~İrı. bir terakki tarıhi değil. 
bır tereddi tarihi oldu)(u

ı· n hiçbir şüphem kalmadı 
•
1ti:n. Zira insanlar e;-er bu 
irısanlan gibi ya~arnış ol· 

!'harpler, akınlar \'C h~yva· 
ta lan peşinde hücbütun 
bir havat yaşar.ıa a ürük· 

,. 
15 buhın~a1a,.dı ihtimal k' 

... ~ İ~·anları gibi harikulMe 
:t ınkicafına mazhar olaca'· 
~· .. 
,it un in ;anıı:ır dahi'crdt"' 

~k~ ohıc."k, ilim ve m~deni· 
!)Qtün bat;ka bir kemnl<' r • 
olacaktı. 

rııı - 15 -
&rand hrehalde bu:ıu bil· 

rdu c.-· t:- • ..ı. • k . 1: .")ınn reın m .. ;ı\ell ·omı· 
·<ı SOzlerindcı bu an!aşıl-
~rJı. Airnanlann gizli tutul· 

bu kadar ehemmiyet ver· 
al hatta iş.e doğrudan doğ 
t ~adar lrlanda ihtilalcıle· 
~ .ı~.rine bile sörle'lle:likleri 

ıkıncı derece:ieKİ bir ajan 
vlt'di etmi~ olmalarına ıh

lıtı 'rilemezdi. 
~rand, bu 5ırrı bilse de o· 

~etmek için nt" yapılabilir· 
&us hapishanede gô;düğü 
~~den sonra isyan etmişti , 

a &etirilemczdi. 
' lrlandadaki cuç ortakları 

Beni bütün insanlılm yanlış bir 
tekamül tarihi )'apdı~ma hüküm 
\'ermeye sevkeden işte bu Hind 
dağ ormanlarında gördüğüm bir 
a\ııç insandır! 

Zira Buhalilerin arasında yazı
sız ilim son derece tekamül etmiş, 
insan zekasının tabii bir seyrini 
takip ederek, kendi kendine şaşı
lacak tekamüller göstermiştir. Bu· 
hali insanları tesadüfen yıldızlara 
ve uzviyatm teUmülüne. yani ha 
yat ilmine merak sardırmışlar \'e 
bu ilimlerde bizi bir takım me\~ 
hum tabiat kanunlarının evhamı 
içinde sayıklayan budalann vazi
yetinde bırakacak kadar harikula· 
de hakikatlere vasıl olmuşlardır. 

Ben daha ch•ardaki yerlilerle ilk 
tema~lanmda Dava • Khil dağın
da merih yıldızına gitmiş bir si· 
hirooz olduğunu işitti~im zaman 
burada meraka şayan insanlar bu· 
lunduğunu derhal anlamıştım. 

Çünkü bütnn dinler gibi hristi· 
yan dininin de biltün esası ve a
nanelerinin hazreti İsa tarafından 
değil, pek eski insanlar tarafından 
icat edilmiş olduğuna .. :asıl otmuı 
bulunuyordum. Çünkü !sanın tim 
sali olan Mlibi ben dünya yüzün
de bir hristiyan dini olduğundan 
zerre kadar haberi olmıyan A vus· 
tralya ve cenubi Afrika vahşileri 
arasında arni mukaddeslik timsa· 
li olarak bizzat gömıü~tüm. Muh· 
telif dinlerin itikat ve ananelerinin 
menşelerini Arnstralya vahşileri 

ara-.ında buldum. 
Da,a·Khif dağl!nnda da Me·' 

rih )'lldızma giden sihirbaılann 
şöhretini duyunca t~anın scma~-a 
uruç etmesi iddiasının da men
şei gene Hindistan olduğunu ve o· 
labileceğini gayriihtiyari düşün· 
düm. 

\'e bu civara şöhret salmış olan 
ve Merih yıldızına gitmek gibi ~ir 
iddia"'ı elbette sebebsiz olmıyaca· 
ğını aşikar bulunan bu Hind 
=ıihirbazmı yakından tanımayı :ıon 

1crece merak ettim. 
Ve Da\a • Khil dağlarının uc· 

.,uı bucaksız ormanlarına girip de 
Buhalilerinin arasına sokuldu~·:m 
zaman hissettiğim müthiş hayıct· 
lcr bütiJn beynimi ve ilim namı"\3 
ınandığım bjtün hakikatleri ron 
derece sarstılar. Hindin derinle
rine inerken· Avrupalı kafamızın 
hıçl:>ir işe yaramaz, füzuli ve yan· 
lı~ bir şey olduğunu bu kadar ~id· 
dctle hissettiğimi bilmiyorum. 

Zira Buhali'e: yazılı bir ilimleri 
olmadığı halde ve kendileri yap· 
tıklan harikalann katiyen farkm· ı 
da o'ma1t~ı:ıın son derece büyük 
hevet alimleri ve tabiat alimleri 
veti~tirmckte idi . 1 

ır.-,amı ,·ttrl 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

vardı aına onlailn bir şey bilme· 
!erine hiç ihtim::ıl verilemezdi. Bi 
tenler uzakta, Alınanrada idiier 
Binaenaleyh Nobodi de oraya gi· 
decek, Kiel tersanesine ıirrneğe 
;alışacaktı. 

Düşüncelerinin burasında iken 
kapı açıldı, içeri giren metrdotel 
Nobodiye hitap ederek: 

- M. Bob Harvey ile M. Hani 
Smit kabul edilmek ricasında bu 
lunuyorlar, dedi. 

Nobodi Fred Sturbiye baktı. O 
başile muvafakat cevabı verince 
metrdotele : 

- Peki, dedi, buyursunlar. 
Detektifin muavinim, neteli. ve 

ri!~~'L7~,Ce 
Atletizm Su topu 

Milli takım rekor denemeleri 
Dün Fenerbahçe stadında re· 

kor denemelerine devam edildi ve 
bazt birinci sımf dereceler elde c· 
dildi. Bu duereler meyanında bil· 
hassa Arakim güllede 14,75 atmış. 
<>lma<:.ı ve Maksudun 3000 metre· 
de 9 dakika 2 saniye fle Türkiye 
rekorunu kırmış olması şayanı dik 
kattir. 

Teknik neticeler: 
110 - Vasfi 16 
Yuvan 16,2 
300 - Zare 38, 
3000 - Maksut 9 dakika 02 ye· 

ni Türkiye rekoru, 
Sa~ ve sol elle gülle - Prat sağ 

14.75. sol 10,38 
Türkiye rekoru. 

Hilal klübünün 
tebliği 

Hilal spor klübü sekreterli. 
ğinden: 

Klübilmiizün b~nileri arasın· 
da boşluı?u doldurulmaz bir 
yer tutan ,.c vıllarca idare he· 
yelinde durmadan <'.alışan kıy. 
metil arkadaşımız Fethi Baı?a. 
ranı elY>~iven aramızdan kay· 
b~+.11is bıılunuvoruz. 

Cena..,.€'si pazartesi ~nü saat 
11 de Kadrkövünde Baharive 
cnddesirıdeki 92 numaralı evin· 
den kaldınlarak namazı C>Rmarı 
a~a camiinde eda edildikten 
sonra Karacaahınette ailesi 
mıı lcheresine defnedilecektir. 

Biitün Hilal sporcuların bu 
bUvük ölüye son tazim vazife· 
sini vanınak ti.zere ıı:elmeleri ri. 
ca olunur. 

Galatasaray · Beykozu yendi 
Galatasaray ile Beykoz su topu 

birinci takımları arasında dün Şe
ref c;tad ı havuzunda yapılan suto
pu müsabakası 6·2 Galatasaray ta 
kımı tarafından kazamlmı~tır. 

Galatasaray şöyle çıkmıştı: 
Suat Erler, Oğuz, Vedat, Mah· 

mut. Kemal Kazas, Mehmet, 
Küçükler: 
Galatasaray ikinci takımile Be

şiktaş birinci takımı arasında ay
ni havuzda yapılan maç 5-0 Gala· 
tasarayın galibiyetile neticelenmiş 
tir. 

Mıntakanın tebliği 
Beden terbiyesi İstanbul böl-

gesi başkanlığından: . 
l - Böl~emiu:ı krvmetlı as.. 

başkanı Mehmet Fethi Başa· 
ran Ankarada kalp sektesindetı 
\•efat etmiştir. 

2 - Cenazesi 24 9-1939 pa. 
?.ar sabahı saat 7.50 de Haydar 
pasa garına ıtetirilecektlr. 

3 - Cenazesi 25·9.1939 t:ıri· 
hine müsadif oazartesi giinil sa 
at 11 de Kadıköyünde Bahariye 
caddesinde 92 numaralı evindı-T' 
kaldırılarak Osmanaifa cami· 
sinde namazı kılındıktan sonra 
Karaı-a~bmetteki aile makber~
sine defnolunacaktır. 

4 - Bölı?emiz dahilinde.ki bll 
tün spor teşekküllerinin cena?R 
merasiminde hazrr bulurunaır 
il?.ere pazartesi Jrlinil saat 10 
da merhumun ha.nesinde hazır 
bulunrn'Llıı.rı rica olunur. 

t ıst. Komutan~ığı Satanalma Komısyonu ilAnları 1 
Şerait ,.c evsafı dahilinde aşağıda cins ve miktarı yazılı allı kalem 

itletme malıcnıesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27 eyhil 939 
çarşamba günü saat 11 de )'apılacaktır. Evs:ır ve şartnamesi berglin ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatle Fındıklıda komu· 
tanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 
Benzin 
Gres 
Yal valin 
Yakum yazlık 
Vakum kışlık 
Gaz 

* * * 

Kilo 
"ıHOO 

390 
390 
950 
680 
~5 

Defterdardaki 1 No. 1ı dıkimevinin şartname ve keşif cel\'elirıe gore 
tamiri ı ı blrincıteşrin 939 çarşamba giınu saat onda pazarlıkla ihale cdı
leccllir. !\luhanımcn bedeli 2485 lira 60 kuruştur. Şartnamesi ve kcşır cet· 
veli hcrgün J.:omisyonda söru)cbilir. lstcklilcriıı ilk teminat mnkbuz \'cya 
mckluııtarilc 2490 Jdyılı kanunun 2 ve 3 findi ıııaddclcrlndc y:ızılı \'e ,.j. 
lüyet :-.;aria fen nıüdlırlüklcriııdcıı alacakları 'csıkolnrilc beraber b:.-lli gün 
ve saatle .Fındıklıda komutanlık s:ıtınalına konı1:1.roouna selnıclcrl. 

* * * Yılrhzda Ertuğrul kı~lasının keşif cl'!vcli ve şartnamesine göre tanıi· , 
ri yapılacağından açık eksiltme ile iholesi 11 birlncitcşı in 939 çnrşnmlıa 
günü !.aat 13 te yapılacaktır • .!\luhaııımcıı kcşır bedeli 19R84 lira 94 kurıı~
tur. ilk teminatı 1491 lıra SS kuru5tur. Şartname ,.c ke~if cetveli hergfın 
komisyonda görülebilir. Isteklilc.rinln ilk teminat ınakbuzu 'e mcktuıılıı· 
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 8. maddelerinde yazılı vesikalarile ilıale gü· 
nunden en az sekiz gün ev,·eline kadar ,•fl(n·et ::-\aria fen müdürlüklerin· 
dt"n alacakları veslkalarlle beraber belli gün ,.e saatle Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• * * 
Harp Akademisinde ycnıden ~·aptırılacak elektrik tesisatı için komlı· 

roncta mevcut şerait dahilinde yeni bir k~Cin ~·apılması için yüksek bir 
elektrik mühendisine lüzum ,·ardır. Taliplerinin ellerinde mevcut vesi· 
kalarile beraber 27 eyJdl 939 çurşamba gunü saat 14 le :Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna müracaalları. 

• • • 
Harp • .\kademlsinde şartname ,.e keşif ceh·elinc göre tamirat yapıla· 

rağından açık eksillmc ile ihalesi 11·1.teşrin-039 çnrşambl' günü saat 18, 
~O rla y.ıpılat·aktır. MuhRınmen keşif cctvrll 999 lira 19 kuru-:tur. ilk temi 
nııtı it Jir:ı 93 kuruştur. Tsteklilcriıı ilk te:ıniıınt makbuz 
'e yd mektuplarile \'e ~ '90 sayılı kn nuııuıı 2·3 maddelerinde 
~:ıııh \'Csllrnlarilc lıcralıcr ıhalc günfımlen en :ıı schiz glın 1.:\0 \•cl \'İl~)cl 

!\afia müdürlüklerinden alacakları \'csik:ılarile beraber ihale gıinü \'C 

ihnle ~:ıtindc Fındıklıda komutanlık sntınnlma komisyonunda bulunma· 
ı.ırı. 

çalak içeri girdiler. Takdim me· 
rasirninden sonra Nobodi arkada; 
!arına baktı ve: 

- Görüyorum ki, dedi, iki ki
şiyi tevkif etmişsiniz. 

Muavinleri, ona hayretle bak· 
tılar. Eob Harvey sordu: 

- Ner~den biliyorsunuz şef? 
Nobodi gülümsiyerek cevap ver· 

di: 
- Bunu biraz sonra söy!c-ri.n. 

Bob, sizin yakaladığınız atlam 
uzun boylu ve kuvvetli birisidir. 
Onu kırda yakaladınız, kendi;:,;n. 
şiddetle müdafaa etti. 

Harri Smite hitapla devam etti: 
- Sizin yakaladığmız adam i-=c 

bilakis .zayıf ve çelim iıdi. Kendi· 
sini müdafaa etmedi. Fakat yaka
layabilmeniz için onu gizlendi~'. 
bir samanlığa kadar takip etme'1iz 
13.mngeldi. 

tı~,-e edeyim: Bunlardan biri 
Corç Bromleyin katilidir, ôteki de 

:>UÇ ortağı .. Gözlerime inan:.r.ak 
lazımgelırse yakaladığınız adam· 
ları, şimdi bulundukları polis ko
miserlığinc siz değil başkaları \'e 
ağlebi ihtimal askericr gotfirdü:cr. 

lki gencin hayreti büsbütün art· 
tı. Şaşkın ~~kın biribirlerinin riu 

lerlnc baktıl:ıı-. Bob Harvcy mı • 

rıldandı: 

- Şef, siz sihirbaz mısınızt 
Bunu öyle bir tavırla söylemiş:ı 

ki salonda bulunanlarır, hepsi gül· 
m~kten kendilerini alamadılar. 
Nobodi, genç arkada~larma maha· 
reti hakkında çok deliller vermiş· 
tı. Onlara müteaddit defalar çahs· 
ma metodlarının fevkaladeliği, gö
rünüşte ehemmiyetsiz bir nokta· 
dan mantıki neticeler çıkarmak 

kabiliyeti etrahnda hayranlık ve· 
sileleri ihdas etmiştı. Fakat bu se
ferki üstadlığı mutadı aşmıştı .. 
()yle ki eğer şeflerini bilmemiş ol· 
salar, onun tevkif hadisesine biz-

DlrDJllEtı 
DDploması 1 

Milzakerelere giden bir diplo. 
mata sordular: 

- İçtimada ne 85yliyeceksi
niz? 

Diplomat cevap verdi: 
- Onu şimdiden tayin ede. 

mem, fakat ne söylemiyeceğiml 

biliyorum. 

- En ıon çalııbğmız evden 
çıkm&nJZtn sebebi nedir?. 

- Bayan beni kıskanıyordu da! 

Vazife 
Muallim, talebesine, türk~e 

kompozisyon vazifesi olarak ıu 
mevzuu verdi: 

"Babanız elden diltmP. kelepir 
bir otomobil aattn aldı. tlk gezme. 
ğe çıkıtını 300 kelimelik bir hiki· 
ye ile anlatınız . ., 

Talebeden biri ıunla.n yazdı: 
''Babam elden dil§ıne kelepir bir 

otomobil aatm aldı ve bununla 
gezmeğe çıktı. Bu 12 kelime eder. 
Geri kalan 287 kelime ise otomo -
bili ite ite ilk garaja kadar götilr
düğü sırada söyledikleridir. An:..a 
bunları buraya yazmak pek mil • 
nasebetsiz dilıer ... 

- Tra, fll"ÇUllı gördün mi! 
- Hayır. Fakat kanleflmln bey. 

glrinln yenJ bir kuyruğu \'al' • 

- Banlann hepsi bir tek statU 
idi. 1'Ul7.e zcngtn görilnstin diye 
stattlytl partaladık. 

- Fransız karlkatnrtl -

zat şahit olmuş bulunduğuna ina· 
nırlardı. 

Nobodi. cıgara yakarak devam 
etti: 

- Olup bitenleri de size anlata· 
yım bari. .. Size O!üm 'körfezinde 
bulduğum mum parçasile yazılı 
kağıdı size wlim ederken verdi· 
ğim talimata uyarak bu sabah po
lis mütlürlüğünün pamıakizi kıs· 
mına gittiniz. Orada uzun tetkik
lerden sonra mumdaki parmak iz· 
!erinin Con Dronog isimli birine 
ait, yazının da onun arkadaşı Al· 
ber Klangarnonun el yazısı oldu· 
~unu söylediler. 

Bob Harvey heyecanla söylen· 
di: 

- Aman yarabbi! Bunları ne· 
reden biliyorsunuz? Siz bizimle 
beraber deıildiniz ki .. 

Nobodi muavinine dikkatle ba· 
karak: 

Yeni zensin - Konaeıwabmır. 
dan diplomaluınız, öyle mi1 o 
halde pörün yanma OlUHlllUZ ela 
ara ııra klakson ~ 

- 1talyaıı kaıüatiiaıii -

- S.ym c1laleJlelJer, telmlk lılr 
amadan dolayı Dd komik artWI • 
mlzln bu akpmkt radyo t.enwmed 
gayrlmaayym bir semana &elllr • 
dllmlftlr. 

Şof6r 

Yeni zengin eoför araywdu. 
Talipler arumda birini ııözil tut· 
tu. Yanma çatırarak laooutlu
ücrct bahsinde d~hal uyqtular. 
Zengin: 

- Çoktandır §O~Örlillt ya.pbğı_ 
nm söylediğiniz halde neden ba
na htlMUhal vesikası g~iyor. 
sunuz? 

- Evvelki patronlarım lSldU de 
ondan ... 

- Hepsi mi? 
- Hayır en sonuncusu almedit 

sağ ... 
- Peki, yalruz ondan blr vesi· 

ka getirhı. 
- Olur ama bira}~ evvel 

değil. 

- Neden? 
- Son kazamndanheri buta-

nede de ondan ... Bir ay acara çı. 
kacak. 

intikam 

- Bir kadmt ağlattmı diye vie. 
dan azabı çekme oğlum, dedi. 
DUollnld böyle yapmalrla muhak

kak ba§ka bir erkeğin ~ 
!ardan hıtikammı alıyol'llUIL 

- Orada olduğumu söyler.aı 
inanmazsınız. Bunda da haklısı· 
nız, filhakika sizinle .beraber delil 
dim. Bütün keşiflerim, bugün 61-
rendiğim bazı hakikatlerden çıka
rılan mantiki neticelerdir. Evvell 
size şunu haber vereyim: 

Fon Brand isminde bir Alman 
yakalandı. Siz henüz onu bilml· 
yorsunuz, yarın size gösterecelim
Bu adam bana, lrlandaya bir Al
man denizaltı gimisi tarafından 
gizlice çıkarıldığı zaman kendisini 
Con Dronog ve Alber Klangamon 
isminde iki kişinin karşıladılmı l· 
tiraf etti. Kendısini Olüm Körfe
zine götürenlerin de onlar oldu· 
~unu gene fon Brand söyledi. 

Yakaladığınız ve bence pek mü
him olmıyan adamlarm bu iki ki· 
şi oldufuna işte bu malQmatım 
sayesinde hükmettim • 

(Devu:ıt , ... ) 
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Lehistanm felaketlerle dolu tarihine bir bakış 
,_., ,,............ .. ,_ ... -- -= -~ ~ ,,_, ,_., ~ ,._.., ......, -

Polonyanı ·n 
Jan Darkı 

Tarihin kendisine "Polonya. 
nın Jan d'Arkı,, adını verdiği E. 
mili Plater'in hayatını nakletme. 
den, Polonyanın felaketlerle dolu 
tarihine kısa bir göz atmalıyız. 

O tarih ki, on sekizinci asırda, 

Tilrk tarihi ile karışmış, Polon • 
yalılar, dört bir taraftan saldıran 
kuvvetli düşmanlarına karşı is. 
tiklallerini korumak için silaha 
sarılırlarken, koca Avrupada ken. 
diterine uzanan bir tek dost el 
bulmuşlardı: 

genç Stanisias Ponyatafskiyi 
kral yaptırttı. 

Polonyalılar katolikti. Protes. 
tanlarla ortodokslar memlekette 
bir azlık teşkil ediyorlardı. Polo. 
nez beylerinin şiddetli muhalefc. 
tine rağmen Stanislas protestan • 
larla ortodokslara her hususta bir 
müsavat ver.di. 

Polonranın Jan Darkr, yirmi 
) ıı ,., ııı ıl a. bu giizcl kı .ı: ıl ı 

21 El."L '()'L - 1939 

Ankarapalas- İzmir 
f ELEFON : (3438) 

ızmırın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temızlik , ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerlı old~ğu gi· Polonyalıların bir asır evvel 
Viyana önlerindeki meş'um mü. 
dahalelerini unutmak alicenaplı_ 

ğını gösteren biz Türkler Po. 
lonyanın imdadına koşmuş, Po. 
lonya davası için kahramanca dö. 
vüşmüş, fakat bu bahtsız milleti 
kurtaramamıştık!. 

İtiraz eden mebusları Rus as. 
kerine yakalattırarak sürgüne 
gönderdi. Polonez beylerine ha. 
karet etti. Onlar da 1768 de Bar 
kasabasında toplanJılar. Kendi. 
lerini yabancı esaretine sürükle. 
yen kralı tanımadıhr. 

Çarın İitonyadaki valileri ara. "' 
sında general Szirman gayet za. 
lim bir adamdı. On dört, on beş 
yaşında P olonez oğlanlarını diri 
diri ateşte kızartır, gebe ka.dm. 
lann karnını açtırır, kundaktaki 
çocukları havaya fırlatıp mızra. 

ğa saplattırdı. Birdenbire 1830 

il:tilali patlayıverince, Polonez • 
ler, tüfek, kılıç, bıçak, orak, tır. 
pan, sopa ellerine geçen silaha sa. 
nlrverince, bu müthiş tiramda e. 
lindeki az bir kuvvetle Uciami 
istihkamına kapar.mıştı. İşte o za. , 
man Emili Plater, generali öl. 
dürmek üzere ortaya atılmıştı. 

tün köy halkı bu genç ve güzel oi nefis yemekler veren lokantayı , pa.stahaneyi, ve ki-
kahramanın peşine takılıverdi . ~aathaneyı havıdır 

Şimcli, Emili ile beraber, 60 .. 
atlı ve 700 de orakçı yüriiyordu. 1 '11111111111111 

Polonya krallığı Miladın doku. 
zuncu asrında kurulmuştu. Po. 
lonezleri etrafında toplamağa 

muvaffak olan Piyast ailesiydi. 
Bilahare (1382) .de Polonya 

tacr Jagelon hanedanına geçti. Bu 
aileden gelen enerjik hükümdar. 
larm elinde, Polonyanrn hududu 
Divina suyundan Dinyepr ırma. 
ğma kadar genişledi. 15 72 de 
kral Sigismond ölünce, Jagelon 
hanedanr .da münkariz oldu. Bu. 
nun üzerine Polonya tacı, Polo. 
nez derebeylerinin teşkil ettikte • 
ıi bir meclis tarafından seçimle 
verilmeğe başladı. Bu yeni devlet 
şekli de Polonyanın dahili bir za. 
af noktası oldu. Polonez beyleri, 
'llemleketlerinin kaydıhayat şar. 
tiyle seçilecek krallarına, tacı, 
1>ir takım şahsi menfaatler, çıkar. 
!ar gözeterek vermcğe başladı. 

~ar. 

Hatta ecnebileri bile kendile. 
terine kral seçmekte bir tehlike 
görmediler. Bu suretle bir Fran. 
sız prensi, Hanri dö Valuva, Po. 
lonya krah seçildi. Hatta bu se. 
çimde, Fransanın müttefiki olan 
kuvvetli Türk imparatorluğunun 
Lehistan üzerindeki nüfuzu mü. 
him bir rol oynamıştı. 

Bunun üzerine Rusya çariçesi 
Polonyaya kuvvetli bir ordu sev. 
ketti. Bar toplantısına iştirak e. 
denler.den bir kısmı Türkiye hu. 
dudunda, Balta ismindeki küçük 
bir Türk köyüne iltica ettiler. 

Fakat takip eden Rus kuvvet. 
leri, hududa ehemmiyet vermiye. 
rek tecavüz ettiler. Polonyalılarla 
beraber o Türk köyünün halkını 
da kılıçtan geçirdiler. Bunun il. 
zerine Rusyaya harp açtık. Fa • 
kat, mağllıp olduk. Altı yıl süren 
bir muharebeden sonra da Osman 
Ir imparatorluğu tarihinde en a. 
ğır muahedelerden biri olan Kil. 
çiık Kaynarca muahedesi imzala. 
narak harbe nihayet verildi. Le. 
histana gelince, dahili karışıklık 

4 yıl sürdü. 1772 de, Lehistan 
krallığı, Prusya, Rusya, Avustur_ 
ya arasında t aksim t"dildi. 

Fakat P olonezler esareti h iç 
bir vakit kabul etmediler. 1793 

ikinci bir taksime uğrayan Po. 
lonyada bir istiktal mücadelesi 
başladr. Koscins'ko adında milli 
bir lider, Polonya istiklali için 
kahramanca döğüştü. 1794 de, 
Maciejovicede Polonyalılar mağ. 

Hip oldular. Yaralanan Koscinsko 
bir duvara, kendi kanile ""Finiş 

Polonya., ''Polonya bitti!., cüm. 
lesini yazarak öldü. 

Aslen Vestifalyalı olup on ü. 
çüncü asırdanberi Litonyada yer 
leşmiş asil ve eski bir ailenin kızı 
idi. 

1806 da Vilna.da doğmuştu . 
Henüz yirmi yaşlarında çok gü. 
zel bir kızdı. Çok -ı:engindi. Po. 
lonyanın bütün felaketleri ne or. 
tak olarak asrının ve memleketi. 
nin romantik, bir kahramanı oldu. 
Polonya tarihinin şanh sayfalarr 
ile beslenmiş olan güzel Emili 
1830 ayaklanmasında baba ocağı. 
ru terkederek silaha sarılan va. 
tandaşlarına katılmakta bir an 
bile tereddüt etmedi. 1831 martı. 
nrn 29 uncu günü, .dostlarından 

bazılarına kendisiyle beraber gel. 
melerini teklif ederek saçlarını 

kesti, bir daha değiştirmemek 

'üzerine sırtına b:r erkek esvabı giy 
<li, bir ata bindi. ı..ilah olarak bir 
ta bacası ile bir' hançeri vardı. Bir 
p&zar günü idi, şatolarından çıka. 
rak civardaki köye uğradı. Köy. 
lüler kilise.den sabah duasından 
çıkıyorlardr. Emili kilise önün _ 
deki meydanda, atının üstünde 
onları milli davalarr için, göz yaş. 
lan arasında, mücadeleye davet 
etti. 

Kadın, erkek, çoluk çocuk bü. 

Bu kuvvetle Dangiele kasabasını 
bastı. Burada bulduğu silıihları 

adamlarına dağıttı. Sonra, küçük 
ordu, Duneburg üzerine yü. 
rt.;meğe başladı. Nisanın ilk gün. 
terinde idi ki general Szirman'ı 

U cianide muhasara etti, 

İhtilfü idaresi, Emiliye derhal 
yüzbaşı rütbesiyle 35 inci milli 
piyade alayr kumandanlığını ver. 
mişti. Polonya harbinin sonuna 
kadar, güzel kahraman, bu rüt. 
b ~ ve vazifesini muhafaza etti . 

Fakat Çar, Polonyaya, karşısı. 
na durulmaz büyük kuvvetler 
sevketmeğe başladı. Polonezler, 
bu kuvvetlerin azameti karşısın • 
da mahvolmağa mahkumdular. 
Nihayet Varşova, milli ihtiliil hü 
kCmeti dağıl dı. 

Emili Plater bütün ümitlen 
mahvolmuş olarak baba ocağına 

döndü. Zayıf ve çelimsiz yapısı, 

giriştiği çetin muharebede çok 
yıpranmıştı. Son felaket ise onu 
manen mahvetmişti. 1831 kanunu 
evvelin 23 üncü günü, henüz 25 
yaşında iken müteverrim olarak 
öldü. 

1 t • ,. . ' 
- "'ı ,. 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: . 
'l'elefon makine ,.e sııııtrallıırıııın lamiı-i işlerinde ~::ılıştırılın:ık u 

üç işçi nlırıııcnk, talipler :ıı·ıısııHla rııüsııbııkn yopılııcııktır. Sıma! ıne~: 
!erinin elektrik kısmı rııl'rnnıı olnıılarl:ı tl'icfoıı tekniğine nit bilgi \e~ 
rübesi lıulun:ınl:ır tercih ohınocaktır. \°erilecek :reYmiye nihııyct dÔ 

rndır. ~ııznri iıııtılınn 10 hırinciteşrin sa:ıt 13,00 ledir. Ameli imtih1111 

nii n:ızariıle ıııuynffcık ol:ınl:ırn nyrıetı lıildirill'ccktir. Irııtilınn ve istih 
şurtlıın hnkkıııd:ı ııı:ıllıııı:ıl :ılııınk i\lb en talipler ıııekll'p Yeya ıniiC5 

ş:ıhudetnamclerile 5·10·939 tnrıhine kadar fobrika mlidürlüğüne miir'' 
eylemelidir. (7G33) 

t ıst. Komu1an~ığı Satınalma Komısyonu ılanıarı 
Jstnnbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı icin şerait ve ev arı dalı 

de beheri 400 gramlık 411000 kutu zeytiny.ığlı dulıua konservesi p:ıııı 
l:ı ıwtııı :ılıııacııklır. l':ız:ırlı~ı '27 eyliıl 9;19 curş:ııııbn giinii sa:ıı 14 de) 
l:ıcnktır.lsteklilcriııin lıclli gıın ve sııııttc Fındıklıda komutanlık satın• 
komisyonuna sclıncleri . (7635) 

Adalar. Malmüdürlüğünden 
Hül iiknd:ıda cami ııınlı:ıllcsiııin cnıni sol,:ıllınd:ı 20 sayılı evde~ 

ri Ynsil YrısilyaJislen nıelrük 287 kalem e\' eş) :ısı 5·10·930 ve 6·1, 
günlerinde s:ıııl 011 iictc IHi~ iık:ıdnda '23 nisan c:ı<lılesindc saat ı.uıc 
ıılinde ıı~·ık :ırttırnın ile s:ıtılacııktır. 

lstiycıılcrin :rnzılnn sıınll<: satış yerinde hazır bulunmıılnrı 
nur. (7488) 

\ _o_e_n_ız_L_e_va_z_ım_s_at_ın_a_ım_a_K_o_m_i_sy_o_n_u __ i ı_an_ı_ar~ı 
1 - Tahmin edilen bedeli ('21.505) lıra olun :!5.UUU kılo s:ıdC) 

2fi cyliıl 930 tarihine rnsllıynn salı giiııli s:ıat J ı te p:ızıırJı 
cl,sillınc~ c konulmuştur. 1' 

2 - ilk lcnıin:ılı (1837) lira (88) kurıış olup ş:ırtnaınesi hcrgiillf 
sııııpaşnda kıiin konıis~oııdıın becll'lsiz olıır:ık nlınııbilir~ 

lntıisarlar idaresinden ispirto satırı 

On yedinci asır sonlarında, kral 
Jan Sobyeski zamanında Lehistan 
birdenbire Avrupanın birinci dev. 
Jetleri arasına çıktı. Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa kuvvetli bir 
ordu ile Viyanayı muhasara et. 
tiği sırada Jan Sobyeski, Viyana. 
run imdadına koşmuş ve Türk or. 
dusunun korkunç bir bozguna uğ 
ramasrna sebep olmuştu. Fakat, 
aradan ancak yüz sene geçer geç. 
mez Polonya da felakete doğru 

sürüklenmeğe başlamıştı. 

Bu ümitsiz feryat, bütün dün. 
ya lisanlarına, en büyük ümit. 
sizliğin bir ıstılahı olarak geçti. 
Bu istiklfil mücadelesinin felaket 
le neticelenmesinden sonra, Rus. 
ya, Avusturya ve Prusya arasın. 
da Polony:ının bir üçüncü ve so. 
nuncu taksimi yapıldı ve Polonez 
ler, Avrupanm müstakil milletle. 
ri arasından silindi. 

alan ların nazarı dıkkatıne 

inhisar.ar istanbul başın üdürlüğünd 

1733 de ölen kral ikinci Ogüst. 
tün yerine, Polonyalılar Fransa 
kralı on beşinci Luinin kainpede. 
ri olan bir Polonez beyini, Sta. 
nislas Lckzinskiyi 60.000 reyle 
kral seçtiler. Halbuki, Rusya ile 
Avusturyanın Lehistan kralı ol. 
masrnı istedikleri Saksonya prcn. 
si Ogilst ancak 4000 rey alabil • 
mişti. 

Rusya ile Avusturya, Polonya. 
Y,a birer ordu gönderdiler. Bu 
kuvvetler yeni kral Stanislası, 

Danzig.de muhasara etti. Karşı 

koyamıyacağını anlayan kral kaç 
mağa mecbur oldu. Rusya ile A. 
vusturya, Saksonya prensini zor. 
la Uçüncü Ogüst diye Polonya 
kralr seçtirdiler. 

1807 de, Napolyon, Tilsit mu. 
ahedesi ile Polonyanın küçük 
bir parçasına istiklal temin etti. 
Bu müstakil parça Prusyadan ko. 
parılmış ve Saksonya kralı Fred. 
rik Ogüste verilerek bir Varşova 

dükalığı yapılmıştı. Fakat Na. 
polyonun sukutundan sonra Av. 
rupa haritasrnı yeniden tanzim e. 
den 1815 1JT1uahedeleri, Varşova 

dükalığını da Rusyaya ilhak et 
mişti. 

1830 da, Polonezler, milli istik. 
lallerini kazanmak için büyük 
bir ihtilal çıkardılar. Bu ihtilal 
o kadar şiddetle bastırıldı ki, Ça. 
rın gönderdiği ordular, Polon • 
yada, Polonya istik!alini hatırla. 

tan herşeyi, en ufak Lir milli ha. 
tırayr, yadigarr bile mahvetti. 

Polonez milliyetperverleri a. 
man verilmeden, kadın ve erkek, 
büyük ve çocuk gözetilmeden öl. 
dürüldüler. İşte, ''Polonyanın 

]ar. Darkı,, bu 1830 ihtilalinin 
kahramanlarından biri olmuştu. 

- Biçki ve Dikiş Yurdu 
Müdürü: ANNA PEÇAROPULO 

Selçuk Bi~·ki Okulıınd:ın diploııınlı ve lise mezıınu 

Mcıarif rc nıus<ıclılal: cliploma ııerilir. 

~lektcbe ıınznrdıın hnşk:ı her giiıı sn:ıl 9 cl:ın 17 ye 

k:ıd.ır kayıt ınu:ınıelc-;i yııııılır. 

.-... .a:-JJ \ dl'Cs: Beyoğlu Buı;t:ırılw51 No. 23 
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Bunu nüzerine Fransa, Avus. 
turyaya h arp açtı .. Buna tarihte 
Lehistan veraseti muharebesi ·-----•-SARAÇHANEBAŞINDA - HO~HOR CADDESiND E .. llllmı!l .. llllllm• ~. 

denilir. • 1 • • 
Bu harbe bir müddet s .. u a Kız H ~ y R ı y E L ıs E s 

Osmanlı imparatorluğli da g(--rlı ı · Erkek '"'-

• 
Yatı.ı 

Yallsız Ve ancak 1739 Belgr:ı.c1 a:N:lbe. 
ddcriyle bir sulh aktcdildi Fak.at 1 r.a , u~ o~.a Ye iise ı.ınıflarma takbe kaydına başlan:-:llitlr. Ecnebi liSG!lJ ilk sınıflarrlan .tibaren hac: 

~ __._ --· 1 • 11ı Kızl•nn ~ıı ~ılı kısmı tamamile av. n bir binadad ı r. Yatısız talebeyi r.aklctmek için mek:ebin husu 1 iOa geçmwtn, ıc-?1~ TTl~e csı . 
:ıirdcnbire patlak ~ Kr.ıl ü. ·•t':.\b!k llc:"rvisi vardır. Tedrisata 25 Eylülde baslanacaktır. Talebe nın mektebe gelmeleri. 
çGıııCJ Ogilat 61dl1. ~ çariç.c.. Tel: 20530 M && 

si ikmci•Katcr.l;2 ~7.!&le~ 

1 - Hc::cı <icpolıır.lc l.o/011ucı ve au11a aıııillcri11e: {' 
Satılnn isııirtolur 2G eylül 939 ı:ırilıindcn itibaren s:ıh \'e cuın:ı 

111 Jcri vcrilcccğindcn isteklilerin ilıtı):ı~·Jnrıııı iic ı;iin C\ ,.el lnlıisnrlıır 
kez clerıosun:ı hilılirınclcri . 

(llıtiyııç telefonla do knydcllirilchilir. !\o. 43/99) 
!? - J:c::wıclerin: r 
llcr :ıv nlııı:ıkln olduklurı ispirtol:ır do l·J0-!13!1 dnıı itilııırl'n lı~c 

yın ilk lı:ırt:ısııın ıcsaıliif eden snlı, ~·ar~ıınıba \ 'C pcrşcınlıc ı.ıiinJeri 
cclılcccktir. 

3 - Muoayycr ve cil(ı ispirto1111 11/ıcı/11r11ıcı: 
On beş kiloya kndıır olıın ihtiyaclıır hcrsün ve Jıuııd:ın r:ızlıısı 0' ıı: 

C\ \'el lıilılirilıııck şarlilc s:ılı ve ı•uııı:ı giiıılı•ı·i snlılncııktır. SipnrİŞ rn~ 
li: l ıılıisııı·I:ır merkez deposu telefon -13/!JO (7597) 

' 
Türk Maarif Cemigetı 

Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına başla.ımıştır. 

Ücretler aşağıda gösterilmiştir. F:ızıa malfımat a), 
mak istiyenlerin okul direktörlüklerine baş•;urma

lar:. 

Ankara Kız ve erkek kollejleri 

Gündüz 
Yatılı 

Gündüz 
Yatılı 

Gündiiz 
Yatılı 

İlk 
60 

225 

Orta 
100 
260 

Lise 
J20 lira 
285 ,, 

Bursa Kız lisesi 
! Ik Orta Lise 

40 50 lira 
185 ıs;; .. 

lzmir Eğe Lisesi 
!Ik Orta Lise 
50 GO 75 lira. 

160 200 200 •• 

Asli maaşı 55 ~liraya kadar olan memur ve tekaUt 
çocuklarından ve kardc~lerden yiiz<le on tenzilat 
yapılır. (64!l5} 


