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Erılnt'An<lan &<'hrlmlzc ı;önderlte-n fellk~zedeJerd<'n bir kısmı Sirke· 
cldeld mlullr•an•:re yerleıttrlJmlı baJunayor 

r u 
Çaki yarın Ro
rnayadönecek 

Macaristan üzerine bir Sovyet taarruzu 
vukuunda, Yugoslavya, italyan askerlerinin 
toprağmdan geçmesine muvafakat etmiş 

, .................. il 111. il 111111 it ........ , 

Stalin'in gizli jDiŞi 1 

Siliihı neyıııiş! KAZANOVA 

Buda peşte, 10 ( A.A.) - Hari
ciye nazırı Kont Csaky, bu sabah 
Başvekil Kont Telekiye Venedik 
görü,Şmeleri hak.kında malumat 
vermiştir. Hariciye nazırı ile ba~
vekil biribiri arkasından naib 
Horty tarafından kabul edilerek 
rnumaileyhin nezdinde üç çeyrek 
saat kadar kalmışlardır. 

Fransız parlamen 
tosunda bir hadıse ! 

Ruslar Mannerheim hattını 
arkadan vurmağa kalkışacaklar 
... . ~ 

~ 4 Fena havalar 
tayyare harekatına 

mani oluyor 

ltaıy~, Almanyadan 
. ızahat istedi 
ıtalvanın Almanya üzerine tazyik 

Yapıp yapmayacağı merakla bekleniyoı 
Ronıa, 10 (A.A.) - Rcut . 
Gazeteler, Finlandiyaya ~ · 

l'rlalıcmeainin Almanyada tc ka. olarak İtalyadan gönderilen harp 
tıc d. v ıfj .. • 1 

z ınde protestoda bulund ~ uzerıne talyanın Alman hükumeti 
n ugunu ya l· 

aly Telegraf ve Dail E zıyor .r. 
llluh b' · Y xprcı ga t • • 
lav a ınnc göre, Berlindcki ltal a ze esının Kopenhag'daki 

d cç Yolu ile Finlindiyaya se k~ n ba~ konsolosu bu malzemelerin 
tıf v ıne .. . .•• 

tir ız yolundan scvke:lilmek üze musaade edılmedıgı takdirde 
• re derhal italyaya iadesini iıtemiı; 

b;ı I>aily Telegraf gazetesi muhabi • • • . ~ 
1 ltontolosu Finlandiya ite R nnın ııtıhbarına ıöre, İtalyar. 

usy:ı arasında harp hali mrvcud otma· 
,(Uevam.ı ı lııcl .. ,fada) 

Belslnld, 10 (A. A.) _ Sov
yet ordusunun yeni bUyUk taarru
zu hangi noktadan yapacağını 

kestirmek müşkUldilr. Maamafih 
son hartalar içinde inaan ve leva
zımca pek ağır za>iata mal olan 
Mannerhetm hattına cepheden hll
cum eylemekten vazgeçerek bu 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Refik 
Halid'e 
Cevap! 

Rt n k IlaJld 
(l"azuı S llncU sayfada) 

Öğleden sonra Kont Csaki ala
kadar nazırlardan mürekkep iktı
sad meclisinin müzakerelerine iş. 

tirak etmiştii. 

.NAZIH TEKRAR ROMAYA 
DÖNECEK 

Roma, 10 ( A.A.) - Roma rad
yosunun bildirdiğine göre, dün 
sabah Ycnedikten Budape~teye 

dönmü; olan Macanstan Harici
ye nazırı Kont Csaky. yeniden, 
~k muhtemel olaraj yarın Ro -
maya hareket edecektir. 

BlR ASKERi iTTiFAK MI? 

1 

Roma, 10 ( A.A.) - Röyter: 
NE DiYE SORMAYiNIZ, \ ·enedik mülakatmda ltalya ile 
SON SAYFAYA BAKINIZ! ~v~~caristan ara m~a .bir askeri it-
~-------.... -............. -...... _,,, 1 (Devamı 2 ıncı sş.yfada) 

Dört komünist mebus 
salondan kapıdııarı 

edildi 
Paris, 10 (A. A. ) - Mebuaan 

meclisinde en yqlı mebwı nutku
nu söylerken ordu hakkındaki 

ta.kdiratını beyan etmiş ve meclis 
bu takdirata ayağa kalkarak işti
rak eylem.iştir. Yalnız dört asker 
komünist mebus ayağa kalkma· 
mıştır. 

Bunun Uzerinc reisin telt'ıın ile 
bu dört mebus salondan ihraç o
lunmuştur. Bunlar baJjkaca bir ha
dise olmaksızın kaskeUerini ve ka
puUannı giymif1cr ve meclisi ter
ketmişlerdir. Diğer iki komünist 
mebwı ayağa kalktıklarından hak
lımnda hiçbir muamele yapılma
mıştır. Yedinci komüniet mebus i
se celsede bulunmuyordu. 

Ilugilnkll Fnnr\VO!ll • CaJatMara)' ~ Mr ılı...., 
l Ymir 2 ltiei .,,_f. 
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;,'._ sôif!>AKİKA ._ iO fiO'NchtA~ 1'40 ·çxRs~tBA: 

.~~ 
Bugün felaketzedeler menfaatine yapılan maçta 

f§i'm~•Riift1Jlt~fZ~ 
'Çemberliiynın nutku Alman· 

yada nasıl karşılandı ? 
G!:a!tS!ray Frençvarnşla 

1 - 1 berabere kaldı 
P. T. e. Maea!' takımı bugün ' ôywı tamamen m muallim 

memleketlmfzdekt son maçmı Ga-ı mektebinin hAklınlyeU aıtmda CC4 

. lataaarayla yapa. Huıta.u zelzele rel'ıuı ettJ ve Uk ı<:U ı.a. mı:allioı 

· feliaebedelerlne tahsis edl - me!ttebf tS.2, tıd.ncl aeu de 15.13 
lecek olan bu maet hafta ara.t!I ol· t kazandı. 

··muma mğmen 2000 kişi kadar bir tk1ııo5 mllıınbaka l::UkW llses!-
aeyircl kiltJw takip etti. le lstanbuJ m liEesi anı.sn da ya· 

.. Hakem Halid Galibin 14arealnde pıldı. İstanbul lisesi sahaya r.ıöyle 
oyna.nan oyuna ber Od tabu da ~ı~tı : 

qaiJdakl kadrolarla Çtktıl&r: Se~ Vlker, Hatice, Semahat, 
I F. r. C.ı llc!ek. 1cllt. 

Pal!nkq • So)'b. Pollw' • ı... Lt.:!i~: TUrJdi.n, lKlltlde, nclila, 
:ıar, ŞafOll m. Ramorl • ~' l!tınl!.i'i, Mediha, Nat!J:-c .. 
ElseU. • aroşt, l"akob, Şuhay. O~'tln yino tetanbuJ Il~ccl. .. ln fis· 

Galatasaray: tUn'flğ!l ile f!eı-tf ve ne•fe€'de ts • 
• Oıımao • Faruk. Rrlsto • Musa. tanbul lisesi 15-3, 115-1 ile kl:al"'At. 
' Elwer, Ot.fil • Salihaddtn, E5rak, So'l oyun Çcmhcn - Şi<11!J Tenk· 
Gtmdtlı (Oemfl), llodut, Bileııcl, !d li elerf anıınıda o~·T,,\ıtı!ı ve o-
(S~Jm). yunu l~4 Camlıca kazandL 

Hakem mO..bakadan evvel ge· 
rek aetıde f cllketzcdelcri, gerek· 
ae bu hafta nıen eskl futbol fede
.rasyonu rc1al Sedad Rlzanm he.tı

ra!llla hilnnoten bir dakika maçı 
durdurdu ve bundan sonra o 
Y1Ul& Mac:ıriar bqladJ. Galata 
&ray mlldafea.smdan iade edilen 
top muhacimlerl buldu. 2 inci da
kikada ortadan inkişaf eden bir 
Gal&tuaray hücumunda GUndUz 
ıuıeı bir §llU' Galataaaraym go. 
lilnU yaptı. Oyun mlltevnzln ce
:reyan ediyor. Bu a.nı Macarlarm 
da çok tchllkeU akınlar yaptıl;'I o
luyor. GaJataaaraym kale önUn -
de hecerlksblik yllzilndcn bir çok 
gol frNatı kaçırdıtı 16rll1Uyor 
ve devre bu suretle netlce deti§
meden 1-0 Galatasaray lhlne neti. 
· celenlyor. 

JKtNot DEVRE: 
lklncl devreye ı;ıkıldığı zaman 

Jter iki takımda da dell§lldllder 
-yapıldığı gaıe çarpıyor. 2 incl da
"klkada Boduriıılıl ,Uzel blr rOtO 
avtıa netfeelendl. Macarlar bu 
Aevre daha dlagtln ve h1klın bir o
_yun tutturdular. Çok h!kim oy • 
nuyorlar. Fakat buaUn onlan da 
_kale 6nUnde becerikstz görüyoruz. 
~ihayet 80 uneu dakikada korner
.den gelen topa ıuzeı bir vunı3 ya· 
ıJ>aD ~I m takımmm beraber. 
lf.c aavtsmı <;tkarmafa muvaffak 
oldu. Bu gol Gatat&sarayhlan blr 
az pyrete getirir gibt oldu ve bu 
•rada !!acar kaleıst blrlbfrl nrka
aına lkl gol tehllkeııi geçlrdl. Fa
kat netice deltmıedl vo oyun 1·1 
J>eraberllkle bitti. 

Kiz mektepleri 
arasında~i Volav 
bol musabakaları 

: lltanbuJ m mekuplert araam· 
aa tertlb edilen voleybol mliaaba. 
bluma bu ıUa devam edildi. t~ 
mllaabaka Kız muallim mektebi -
Bolulçl lisesi takrmJan arasmda 
oynandı. Bo~çJ aahaya elSyle bir 
kadroyla ~qtı: 

Nlllfer, llaacba. Sebm. Jale, 
ZUqde. lıleabt. 
... ...nlılD mekteblı 
Fefllre. Mela.bat. lbırtJe, Ma· 

ntter, ...._., lle!Uta. 

o"'' ıryuı~tll ~''" . - ~ . '! Q. r . • : '. • 1 , .: ! ' 'J: 

"Afrodit,, 
davası 

Müddeiumumi HikmP.t 
bizzat mc:hllemcye çrktı 
}\.1~f'l!;c.-ncc2 tayin olu· 
n:m b:r ehli hibre kitabı 

teıkik cc!cce!c 
Malatya mebusu Nuuhl Bıty • 

darm dilfmlze çevirdiği beynelmi
lel ~hretlerden Pierre Lous•ım 
.. Afrodit,, lrtmll romaıımdan do • 
ğıuı davaya bugün öt;teden sonra 
yedinci uUye cez& .mabkemeainde 
devam edJlml~. 

Bugünkil celsede milddelumumr. 
tik makıımmı bizzat UıtanbuJ ınUd. 
deiumwni!i lilkınet Onat ~gal ot· 
etmiş ve iki sıı.ntten fnzla atiren 
bir iddianame okumuttur. 

Hikmet Onat eözlerlnde, bu e • 
ıerin FraMS.da bile takibata uğra. 
dığmı, muharririnin açık SaAJtk ya. 
ıı yazmakla eöhrct bulduğunu. 
bizdeki tercümenin her sun! kari 
tarafından alınabilme& fotn 50 luı
nış fiatıa sat.ışo. çıka.nldıJım ve 
tercllmcs!nln fnuum:ca asluıdaıı 
bambaal;a bir tarzda baaJldığnu l· 
lerl sUrcrek bunun bir ehllitlbreye 
tetkik ettırllmeainl iatcınll}tlr. 

Suçlu kitapçı Semih LQUinin 
vekfHetini üzerine alan \'e ilk da
vasına çıkan romancı Esat Mah
mud Karakurt müddeiumuminin 
sözlerine karşı §l>yle demlştır: 

''- Piyer Lou)ıs Fransada. 
Fransızlar tarafından en büyük 
edip olarak sayılır. "Afrodit" i . 
simli kitabı da en bUyük eseridir. 

lbrahim H a k k ı Konyalı 
gibi hiç bir uretle edebiyat
tan anfanuyan birisinin bu eser 
hakkındaki raporu kıym~tsizdir. 
Müt.,.l\a~sıs ehli hibreye ha•;a!~si. 
nl fı;tiyorum.'' 

Neticede mahkeme. Şekib Tunç 
Sa'!:ettin Ce'!J A..,t~ı ve Ali Ni
ba:i Tarlandan r.ıüte'St'kkil "1ir el • 
il hibrenin kita'1ı t'tkikinc karar 
ve. er:.'< rnu,....:'ce:eyi 5 şubat gQ. 
nOnc bITil'.mırjbr. 

· ....... ,l .&\" .ı..-...w ı .~_ ... .;.. '- · -

e !fiİ l'tliifttWfllltt: 
·d ': : . ·f 1'; !3 ~}ı w .cu;' 

-a&babtu Sabaha" IUtanuııd& Burhan Cahid, yen! TUrlr k~Y6nDn 
ne eekllde ve nuıl kurulmuı lcab etUğlnl tetkllc ediyor. .Muhanir, 
Anbra et.raflnd.a AtatUrk'Un kurdcrdu.~ köylerin va.mtı.ımnı sa.yarak 
bwılann bbt 5rneJı: otabllccAtlnl, ukl ve fena btr lllyad ile kayterl· 
1D1d. b&tt1 ~ yerlerlm1zl bUe -utubctıl dere !çlerlne kurarken en 
havam ferlere 51Werlınlıl ~&ndı Qmllıtl kaydederek aayıe diyor: 

Almanlar, lngilterenin, başka milletlerin 
zararrna olarak yeni harp sahneleri üzerinde 
Venellikte italvan,1 harbetmef< istediği iddiasında 
~,acar askeri 

i!ti!a~<ı görliştUmüş 

Berlin, ıo (A. A.) - D.N.B: 
Al.nan matbu~ts Çemberlayn•m ~ünkü nur 

lruyJa pek az mc gul olm.ı.ktadır. 

(U&oı 1 Snd s:LJ1Bda) 

Ufak akdinin görü;ülelü~ilne dair 
~yi ol~ haberleri mevıubJi1s e- 1 
c!~'l lt.a1:1an mahafili, iki taıan. 
bır mülüt esnasında böyle bi. 
ka;a.ın vcri!ebile~ğindcn şilp!ı' 

etmektedir. 

Vblkischer Beobachter gazetesi ~öyle yazı· 
yor: 

"Çemberlen lıfJtcrcnin ie&.ball u em.
niyetle kar§ılandıfmı ve tngilterenin muvaff a· 
kıyeı.h:li~i bfJ!sındaki inkisanru teyit eyle" 
me'ctedir. Ge$enlcrdc Daladyc. mttearnz Fran· 
sayı Alma:ı tecavüıünlin zavallı Ur kurba.u o~· 
ral: göstermi1~L Ftkat Pobnyada rnuharebc bi -
ter bitmez, Führerin Franf!ızJarla !ngilizlc.rin 
xayiat vermeden lıarbc nihayet vcrmcierinc im· 
kfi.'l verecek bir ban§ teklifi yapm ı olduğunu 
h:ıtırlamak fcabtdcr. O zaman h:r ttirlü anla§ 
mayt ret eden Çtmberlayn otmuıtur. Londra ve 
Pariıı:'te ıcniı blr ıurettc tefsir cd:ten Alman • 
yanın tahibi projeleri gösteriyor kl, harhln de· 
vamından lnglltere ve Fransa meguldilr." 

amı ediyorlar. Fab.t tak.ıındinavya •e 'Batı • 
Dolu Anuput bu nıanevrayı ~ iyi anlıyorlar. 
Ciyano fle Ceaq arasındaki 10n gariiJJDeler açılı" 
ımrette göstermektedir ki, ltalya, gay:rt muha • 
rlp büyük de.Jet aıfatile, ihtilann mevzii kalma· 
R i~n ç.altpnağa umetmi§tir. Trpla Rcma."lya 
gibi tngiliz ıarantisine mazhar olan Yun~ls • 
ta.--ıla yıpllğr •nlqma bunun delilidir. Akde-ı~ 

ve Tuna ha•zuın~ bant- 1ıte ltalyamn istedt~i 
bm!ur. İnplteremn bubi yayrıak a!yz:ıeti he. 
diğer milletlerin nranna olarak mümkiln otdır 
f u kadar çok harp cephe6i ihduma matuftur. 
Almanya, Batı dtrletlcriniri bir Ba'Dcan bloku 
t~1riline matuf olıln tdılibU telkinlerine ltat · 
ya tarafından yapılan bu muka~Jeyi göm:ckle 
bahtiyardır. ft.aly.a y:nl c.ephckr ihduınt d:=fil. 
eski ihtillflarm tasfiynini arzu ediyor, Ezcüm' 
le MacarfaU"rn acı olmakta beraber Tuna hav • 
umıda dahiıt bir a~maya mani olmamav 
ieabeden bir çok meteleteri meTCuttur. ttalyaıt 

tedbirleri banp hh:ı:net etmektedir. Al,nanya. 
ile ttalyanm temsil ettikleri harbin mevıii kal" 
~ı temıyillli rnUsbct mahiyette bir paroll 
tep.il eylemektedir. 

Mczk<lr mahafılde be>'an edili • 
yor ki. b5yle bir ıttifak akdi vaki ... 
Italyanın Bolşevik alcyhtan hı 

Balka.'1 bloku teşkili p1muna da • 
hil bir hareket olarak telakki edı· 
lirse de. bu pakta Yugosla,~anm 
da dahil olması zarundir. haıbu.. 
ki Yulo lavyanın her hangi Liı 
taahhüde girlŞf)'lek isteyip iste -
medlği belli d~ldir ''e bugüakü 
vazi)'ette girişmek jsteyecegı dt 
şüphelidir. 

Deutac:he Allgemdne Zetiunı da hul!Atan 
ııu aatı.rlar ot..--unmaktadır: 

"İngllb:1er, MJka ınntetterin zararına ota· 
nık yeni harp sahneleri Oıerir;t:te lıarbetmeği çok 

Di~er taraftan otrenlldi~ine ~ö
re, lt:ı.lya .. Macar hariciye na.. 
zırla:-ırun mfilAkatında ltalya 
Arnavutluk. Yugoslavya ve Maca· • 
ristan devletlerinden mürekkep 
küçük bir b'okun teşkili ciddi su. 
rette mütalaa edilmiştir. 

ltalya, Almanyadan 
izahat istedi 

Diğer bir habere göre de, Maca 
rittan üzerinde bir Sovyet taamı· 
zu \'Ukubulduğu takdirde Yugos ,. 
lavya ltalyan askerlerinin Yugos · 
lav topraklarından geçmesine mu 
vafakat etmi~tir. Fakat İtalyanın 
Yugostavyaya böyle bir tekliJ 
)'apmıe olacalına pek u kım;.e 
ihtimal vermektedır. 

NE tTALYA. NE DE MACA· 
RlSTAN GAFlL AVLANACAl{ 

BıulaPl!lle, 10 ( A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Venedik konuşma!an hakkında 
İyi ma:omat aicm Macar \'c tta.l
ran manaaili şu beyanatta bulun· 
maktadır: 

ltalya ve Macaristan sulhün 
şark ve cenup A vrup:l.)Inda nclla 
fazasını aynı suretle btiyo:-lar. 
Komş.uatla o:an müııas~betlere 

ge:ince. bir kere da.ia tebarüz et· 
mi~tir ld, ltalyanın ve Ma.cansta. 
ıun Alma.,ya ile olan mUnasebet
leri hiç deği~eden mü~cm:nel 
buh .ınıaktadır. B!nae:ıaleyh bu
na aykırı bütün rlvayetl~r ve fa.. 
razh•el~ daha bidayette bmara: 
e:lilmit- oluyor. 

ltaJya \'e Macaristanın Yugos. 
lavyaya korçı da sam'mt dosf uk 
h~.ıled variır. KuweCi bir Yu • 
g~avya her iki memleketin de 
mt."l!antlert iktızasıdır. 

S:>vyetler Birl~ne gelince, Ma. 
c:ariltan yeni kom,ulan ile nor • 
m:ıl sl)'a!i milnasebetler idame 
eylemektedir. Jta~yanın da Sov • 
yetler Birlif ne k8.1'§1 mütecaviz 
hiç bir niytti yo!ctur. F:ıkat fa~itl 
ananesine ve siyas~tine saclık bu 
lur.an Jtalya eenubujarkt AvruJl3· 
srnda komUni'ıt'e:in her tfirto ge
nişlemesine ka,n:t koyacaktır. 

Hulasa ıu cihet nıa,ahade edi. 
lebiiir Jd. büj1lk ttah•a dev'•ti \'e 
&rast ~1eınmh·eti ve a V.e.l kı·d
reti artnn Mae~rlst.-ın i~tn(b:ı'.c 

lratı bi .. eme ru~it·at•e bakıyorlar. 

(Bael 1 lnel lıaJfada) 

dr:frnr 'ft bcnı binaen ltaJyanm bita.ra.f memleket ufatilc P'inl&ndiJ&• 
ya mal.ıcme göndcrmcl:te ıerbcıt clduğunu hatırtatmı1ttr • 

Sovyctler btrUğlntn St~.dıolmdcki elçiliği Financiiyaya yapıt&n 
s:IAb sevki m~cle::indc Alır.anyanın ittilıu edeceği hattı hareket 
hakfanda ken~~ine ı:ıalOn:at venin: cslni iat~tl. t1~ Alman h\ik(l· 
mcti 1tılyan scvklyıtını a.id konım:ntoyu bunun ilzerine tutmuttur. 

B:rlinde Alm~nyanm Pin harbi kat§ısrnda tam bttaraflrk mu· 
ha.faza cttl~i ve İtalyan Alman müıuı>cb;tl~rlndc kayde değer hi; 
bir değiı!klik mevcud ol:r.adığı bildirilmektedir. 

Timeı gazttes!n!n noterdam muhablrinin yudı~ına söre, Ber 
Jindeki dir:lomatil: mahfili~. ltalyruım bu m.::s:Ie hakkında Alman· 
yadan iuhıt f stcdifni hi1d1riycrlır. 1talyanın Almanya merilltle ne 
dereceye kadar tazyik yap1c~iı allka ile bel~cnmcl:tcdlr. A1rr.anya· 
nın ithal ettiği hnm ma~d~lerin büyük bir ~nmı.n ftalyadan gıeçtifi 
nazan dH:l:ate alnunea ltalyamn arzusunu kobylıkla tatbik ettirebl· 
lcccği antaıuır. 

Muhabir, b~ meselenin Roma ilcBerlin arasında bir c~imatsti· 
fe yol açabiJcee~Inl. Alminyanrn lıaleıı iki mUttefikten birini tercih 
rnecburiye!indc olduğunu ila•e eylemektedir. 

Stalinin gizli s::a~ı neymiş 
(Baoı 1 inci 83yta.d&) 

hattı arkadan ~evirmek Uzcre La· 
doga gö!U §imalinden esaslı bir 
taa.mu yapılmal!ı muhtemeldir. 

STALINtN oızu stı.Aur 
Stokbolrn, 10 (A.. A.) - lı.wcç 

Nya Alleba.n<la gazetcafııiıı Fin. 
18.ndiyada cephede bwunau mub.:ı· 
birine göro Stallnin gizU atıaıu 
ztrbb kızak olduğu tebcyyUn et
nıiştlf. 

SuomoMlmlde Finl!ndiyalıtarm 
eline geçen t.eçlıizat &raaında bu· 
luna.ı1 bu kızak blr torpil blçbnlıı
dedir. Saatte 160 kllometre giden 
bu iuza.k L.u1kla.rdan daha elveı iş
lidir. ÇilnkU ka1m kar ta.bakal:ın 
lll:erinde do yür'Jne't!.edlr. Ya.Jnrz 
settk ve lda.real gtl~tUr. 

Finl!n:Uya atk"rl mahafili bu 
yeni silahm kullanılmumı bekli· 
yorlardı.. Bu ıılliha kam dslıa elm
d!ı!en cll.-tafaa vasrtaııma m8llk 
'bulunuyorlar. 

MM"ton., 10 (A. A.) - Lenin. 
fT8d ıt!l:tPrf mmt.:ıka.st genel kur. 
meymm tebU~: 

Repo!a ve Pet.rozavotk iatfb. 
ınetlnde, k~it kolluı fu.llyetJ 
kaydedilmiJUt. 

Kareli bemıhmda, topçu faali
yeti olmuıtur. 

Fena han. tayyare faali.yelini 
tahdit eylemt.,t.ir. 

FEA~iJiQ DA HAlfB 
LZE~l~t OÖ'Sl>EntrOR 

Londra. 10 (A. A.) - D.Uy 
Expref-.3 guete&nln Romad&Jct mu
habiri Ya.ııj'Or: 

General Fraı:kooun. da.bil! 
harpten &oııra lspanyad& b1tn 
tanr., top ve tlll'ck1crl nnJandiya
Yı\ gundcrecoği hber veri1mekt.e. 
dfr. Bıt harb leva%11Y!t f ıkandinav • 
Y•l'B tııpanyol vapurlarile natıe
dilecf'ktir. 

Ku•a.k: 
Ajansı 

j A!man htrp 
ekonomisi 

Almanlar, lnailiz 
neıriyabna. ceY&P, 

Teri7orlar ") .. 
Bf'lin, 10 (A.A.J -D. N. ı;. 

ajamı büfüiyor: 

Gar.eteler, G&inıin Alınan baJ1' 
drononıilini tamamm dinde toP" 
1amak iste.di{a hakkında Ha,,-aS 
ajarnı taratından verilen hat>eti 
iıtihza ile karşılı}'Orlar. 

• 
Yabancı propazandası:un Al' 

man ekonomisinin sarfet~ gaf" 
rete atfettiği m!na §Udur: tJ • 
manya bir tek fabrika. bir tek kJŞ 
la, bir tek mutlak haline ıcl~ . ' 
tır. 

Yahut: 
Bütün istihl~ !D3ddelerf en • 

dilatrisinde kaU bir dıeiitilüik o ' 
lacaktır. 

Bntan lflıcmmı fabnblar ki' 
patilaca.1c ve i~ yeni iP kOıl 
ftllacaktır. 

Buna ~ cevap tuduf. 
Almanyada ı:s bin i§siı var : 

dır. Bu rakam 1938 • 39 kıımd" 
ki rakamdan çok aıdır. Jngilterr 
de i!e daha sulh samanında iş.;1' 
adedi bir mil)'OnU ı~yo.-d\Sr 

Ve şimdi daha ziyade artmakt8' 
dır. G6rülüyor ki, Alman teşki• 
l!a pek de o kadar fe:ıa cfetildit· 
Her harpte her mill~t tehdidatf. 
U.bidir. tngıliz'er bile. buna bi• 
naen Alm.-my:ıda bazı am:le)" 
diğer işler verllm!ştir. Ta~ 
yapmak. daha az sarletwk, hd 

tarafta harbin parul~ıdır. BuntJ 
kim ink1r edebilir? Bütün bu it 
I~ Atmanyada dah:ı evve.\ hal~e 

1 

dilmi~ veyahut ~r yukarı b1ıl" 
l&:i.ilmi~ir. Fakat. bar.ka w ta ' 
sa.ruf ~tk:amun t.ediyatı tıiC: 
bir ıam.ım tatil edi!memi~tir. ~r 
!t muntaıama.n çalışmxki3dJf• .. Aıtadolmnm ıekaen bin 1dSyt ıdcn yetmta dolm: bini aynı vazi

~. Sa balde Bnce bu eekl çad r ve giSçcbc dcvr1.lln ldeUortnı bı-
nkmımıı IAmn. Sonra harab olan klSylcrl blrle;,Urip Qç, dl5rt klly 
hallanı bir araya to,1MUtlı ve yeni klMc-in v rint nuUak et1t•tte 
f.nn yo1una yakm mO"U"fd te,..,.1ercle in 11 ''> ctme' I· i . Ye.n• ı;cl:ll ve 

&stcmı lç!n mntehae"""' .. ~rn fikri e~as Qlmalı, ttllıne \'O bava ş:ırUıuı. 
?!& "" tıtr tn:• t•-zı kt.b-Jl etmeı•· a. 

H~"'•~t~ ıteUr l.'eçer. fa la!cır ynvaı; ..,3vru, unutulur l<'ak:ı.t dev-
T&n ~ene .ea1d devran olu.rs& yü.reğ~ yanar ... 

Bu iki memleket, umumiyetle 
ıa,ır-n~ olan dynsi kryn tt1e.i 
sap.,indc ~6\bc;tten m:ı~un !>u. 
lurtl'.a ·t~dır. l\Iii~01tfih kU\"'0 tleri 
\'e mü.:erreb d~tluki ın ~nye • .Jn • 
de de gı,jil aylanm:ıya~clır- . 

9 R!nnnıma.nlde, Ukta. l.stika.ıne~ 
tinde, pıya1e cU-ıüt.ıunlannın ~
rı~Alnn vukua gelmJş ve bu çnr
·rm;malp.r netico11lndc Sovyet kı~ 
Jıın S,ıomoo."l?mf'ııln şruktn<ln. bir· 
'a~ kllcı::netre g~rl {;clillml:ıtir. 

St.a;tn ltnıt orclftya 1bt ha~ 
mu,·:ılfa!f obr.a.k l)!ıı hl .. bk ~o 
bakawlaa gıı.) et tldık.Ul btr harh 
ya.pmı.sr eın..-LJ \-enci~ttr. Mtmıle. 

ko..'te l.rtfı1' oldağım.a f!.ıtr IKnhl· 

gı-ndtlı:-..u ima l.:.o.!K:.ir.f nrtlmt1'~. 
au. 

Harp elı'onmni i z rluklan yerır. " 
b;lmel;t dir. Oüşmanlrmmtz Al ' 
manyncla ı-:~ ş"v:n reknacıa'-' tıalt 
~ti:i!m~Hc. Alrnı.n .miııeııoi~ 
müCO\deles!.ni ve ft~1'\:ır1ı't h'cc;if"' 

naza., itioo.ra almaJan al~ "'1• 
Yorlar. 
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SON?>A'Ktra.:.. IO MCTKANON 1gıo CATtS~~.( - ! . 

Geıınıerını beğenmıvan 
bir eaeb1yat kaynanası 

RE fi K HA l i O ' E CEVAP 
YAZAM : kanan hULOSI 

~ Tusrıf'" cWı eoua 1 ldm 'bb7&t Refik Ualid de bir fikir 
Sal ahaddm illnm !kJDct ~ destanıal ne ~· dtl§Ur lUğU bir 
o1aa 41p•W:ek1eeytaa• (1) ~etik t&JmD bayat dolu tam y~ 
Balk& rılrk rom.ua w 1dklı.yec!lt- t c&mfQ ~ ki. konurmasmm 
tın" d&lr BDanet MDnlre ver&Jt 1 bir tan:fnıcla, .,,mıstnde:ı daha 
bir tonu.,awma -Yen! Keczu~· il )'üb9k fildrler" !le çalrea:ılar bu• 
da neerl nmanma teodUf et· hm iuğlmn bydd:mede.n geçeml • 
tL B~l'D IJl bir tencltlf; '"• 1 )'Olr. 

Son Dakıq• 
nın ıabıta romanı 

masırun gecikmiyeciği tahmin o· 
lunuyor. 

ICareli cephesin-:Ie Filindiyalı 
lar, §inxlilti &ükGnettcn h.tiEadc 
e~rek Mannerhcim hattı yakının 
da hilmm:ı!ı bir fa~Jiyctle miis 

tabkem bir hat in~ etmektedir • 
ler. 

Finlandiya Reisicumhuru, bil· 
tlln dünyaya hitap eden bir me • 
aaj neşrederek :r.u:ılann s:v:t Far 
liılcliya ahalidni bombıırdı~nn et· 
mcJerinin bkbih edfl:nedni iste· 
nıiıtir. J.~ü~.arünilerh. d:ycr J:i: 

Ru~tar, ~imdiye l·l'l"ı.r 4.0"') 
d:-n fazla bc-mb3 atmıflar, sivil 
ah!lidcn 240 kicıtiıin ö1mc•ine. 

•• -1 "K ., t b l ' n.2 .. em J wf'C e YUJ,,. 
r.omnda ~lelerin alc:bklan ha. 

berlcre ı;öre Petsnmoda Sovyet 
kuvvetleri mahı:ur va::fyette kat. 
mışlardrr. Demlryolu Finler tara· 
fmdan tahrlb edildi~ cibeUe bun
lara yiyecek ac gönderllenılyor. 

Sovyet kumandanlığı bu Jntalara 
tayynrclcrte )iyecek ve malzeme 
göndermiş, fak:ıt Rus tnyyarc!erl 
bunlan yanlıshkla Fin kıt:ılı:ıM11a 

ntmrşlardır. Finler "Kudret helva. 
sr'' şeklinde g5kten inen bu erza. 
in sevinçle kaıı;ıtamrşlardl?'. 
İtalyan gazetelerinin Hel~lnkJde.. 

ki bUl'!usl muhabirleri. Sovyetıerln 
FiulAndi:rayı lst.ilA pl!n?annm ta
mamiyle suya dü~ll§ ll!>lduğunu 

bildirmektedir. 

Cumhuıre!sl 
Cenup vilAyatla. 
rinde bir lef kik 

i s3yahati yapacak 
Aakanı, •• - llıD1 Şef tam.t in&-. 

Duntbı 7akmda cenup Yla,yeu.tncll
blr tetldJıt •y&hatt ~ hallet 
ftrtlmelctcdlr. Ancak Relalcum!mıl
mmun :teJ.A.kete. ağn)'an GINWDU 
da. Zi!'1U'eUert ınevawb&hı oldulmt· 
dan bu tetkik MyahaUedndea ba· 
S'l1f '11n dah& en-el yapdac.,.. llakJaa 
d& kaU bir kurar veri:memıoUr. 

Diğer taraftan Cumhı:rretslmb:!ıı 

- tetkik ae)'&h&Ucrlnde!d ntGphe
delertnt Ye : •• :aek d!rekt'nerlnt ll'il· 
.,. eden uporla.r htl"mete tudi o
lıınnuı~ ve bunl&rm ırureUerl allka· 
lamıa gönı ~uıhtellt ftk&JeUır. ve
rllml§tlr. Vek!JeUer bu nporla.ra 
gtire IA7.tm;e'.en tedbirleri almak ft· 
zere fa.ali-et~ g~lşttrd!r. 

Po!onyadaki 
Yahudi:er 
Alman po!lsi Polonyaya yer. 

l~Q ohn musmler!n hin alm:ı. 
d~ ikametgah de~lotlreıcr.lc!erl!ıe 
kanır verınl'!tlr. ı!usevilerln saat 
21 den sabahm beelrıa kad.'\r eo
kağa çılı;anuyacaklan, •e mecburi 
çall§n:a kanunu hllkUmlerlne tAb1 
olduklan lllve edlllyor. 

yc:l TDrk hJkl.yeclJed Sctıı b1r bb. Be~ BsHa Der aynı mOJAkatm 
d1 an. blr tL-a.f:m4a halkta da bahset.. 

eıı ttnıarta 1d. "Memıebt ldkl· -.. 
yel~" mleDfft. bir lua..-ı &nrl f· BA1k. Banıi DaSk?.. B'.l hailmı 
tin ~ 81.)'dabllecelc bir dallm- larifhd clddGı d.'rilemtk isterdilc., 
'la dl;nll§il. ~ ldklyecllJğinS ra.- Acaba. ~ deCD:lcri" nde V6 

ft.D ve kendi tabiri De -Dr:ılama" '"'aaea:lel;~ ldllyeleri" ı:de gZSrllJen 
balmU§.. Her weyden enet. ton1:1- hıllc mı? Fab.t. şcttr ve kasab14 
ma 'Ull heyttl um1Un!yeebıde l:ılr da tılrlbirlnl tam=.mlaynn bu ~ 
ma'ıTlyet aij'el'f altma çekilen mu· halk ç~dlnJ. rıı1llllesa!, an:ak ka:l"" 
haırlrl yatas::ıdan tatup lir ı:tey- naval g!ln1eri 'Iatavlada ~jzllkebl• 
data, yahut aydfT'1!1a çekn·eğe ta.. leeelt, vU~e.n msbetsız Ur hilkat 
raftarn. Karanlıkta. •a hem de 1 ı:cu~deıı a~ Refik 
reı:\D bfr gözlfik alt""lda lrupılan HaIJd 3ey ••bizcıen sonra hlklyedo 
iki ld.r1>l.iln ifade ~t~!t man11yı pek :Ur ndmı ileri gldilmedl" ve, ASo 
U17J'2m.aciık. Refik Hau.5 gibi an 1 T'a~nm pa.r~;m ribl ''halk.,.. 
bir bftl'Yt'CirıJn gel1';j';01el kon\!ıt • halt-" de:ttekle eğer Usan temfi!L. 
mumı delil, eser, hlın ve ~ ğlrıdeki h'r.metlerl.,l !i'y~1~ek lttl• 
ı&'tuerek koıuaşmunu bek~nllk. yorlarsa. ~en nvf'l pl(rllcn bu 
Ef3r bu veslb.lar bir mW1katm yeme;e llrb!t kanıuuz tek, Hem 
c;ıer~den d:9r!a blr.calt bir- kuzum, (h:,M' Seyfuid.hıle~ !, Yakub 
taıan \'eslkal&rM. btı ırıev:u11 a~ Kadrlleri, R~en ~e:ile koca 
ne:ı etütd etmem 18mndr. Yokca, bir edebi nı:?S!J bu lisan ttmWiğfn• 
bumlnkil ee.1dlde. pek indi olan bu dcn baika bir §ey yapamacJınm mı? 
mn llhazalar Refik Halldln eol ta-
rafına ko:ı:::t11 blrtüml ııfırlardaA 
farkln: değildir. 

ltemt Halid "hlklyectt!kte. di
yor, bir adım llcrl atılamadı!" no 
tUbarla ? .• Hi.klyeJerdekl tipler ve 
karakter itibarile mi? Yoksa mer 

MnWmtta Said 1'aflc ietn eöyJ~ 
nenlere celince, t1±&! ~l·Jer ... ''li:a 
beğcmdlğim o olm•khı beraber tam; 
olanuyacak" dilor. Yan! kem kUnı.' 
Dilenciye hıyar verm~ler de be .. 
ğenmcmiş. Bir teY değil, aabık hi ... 
kiye ustammn bu hııreketfnl g& ,. ' 
ren bizden dahıı genç arkaclaşiar2 ' 
- "1ıt(I, df~ecelöler; geUnlerln! 
beğenmiyen bir edebiyat kaynana.• 
SI. 

tllcrib:n 500 kişinin yaralanma • 
1101' sebtbiyet vermişlerdir. Fin · 
1andlyah1ar ıda ı iO Rus tayyar~si 
dO§ürmüşlerdir. 

Gazete muhabirleri, F1n1AndJya. 
Warm 4 ilıi ~ bin m&ktut vermlo * &!kan dcvfotlcrl dak-ıt ko~ 

ııeyi i.Jd, Uç ve dört rubat tarihi~ 
rinde Belgradda toplanacaktır. 

ıu itibarile ml?- Hıklyelerin ku· 
nıJu~ı ~e ideoloji itibarile mi ? .. 
BUtün bu teferrUatı, bir bokbbaJ: 
kutusundan bir kue 4eğll. bir m 
bile ç-.karacak tadar maharet sa _ 
hlbl bir mneıurm dil~nı-.lreeef.1-
nt Umi1 ~t~. Ş•ı kft'11U' vn!' ki, 
bizzat kendileri .. Sars Bal" ve "Ya· 
tık Eınlne'' nln e::.hte ınllllllk danı· 
'a.emı acaba nasıl bir el ~buklu.. 
luna e:etfrerek ghlemh·e catışa
CA1flarf'T1' ?:. R!r b"Me ~fnan k•te
el tlA İstanbul aramndald yol, bu· 
etın.kU memleket hiUyeclliğ!ııa çı_ 
kan en kestlmıe yol değUdlr. Nitc-

Hent, Refik Halid Bey, bu bnl 
a!:::ı htc )'akşruyor dofnı.n.. Bir 
mnn~kl-Jee def.il, affedersıntz, ko~ 
e;erlerd~ Alinde tek gösHlk, yanr. 
na raatgelf'.n localarda oturanlan 
silsen bıyıl:lı u lhf.ilv Er:ncnf 
ma~mbnna ben::!yorsunuz. Aca• 
bs, kllonwı da tamam mıt .. Blra:ıs 
şöyl~ dunın b.'\keyun: vah vah, 
üatelilc göılüğüntmin camı da ters 

••• 
P~ 10 - Romadan bildiril· 

eliğine göre, 20 Alman erktnıh<ırp 
:abiti ~liova,ta ·gbniştlr. · ' · 

oldukla.rmr, Ruslanne:ı. takriben 
100 bin kişi kayıb ve mtlblm mik
tarda harb malzemesi zayi ettik· 
lerlnl ilave· etincl:tcdirler, · 

SAAT: 13.40 

Sarayları olan 
dilenciler varmış/ 

Bllkreş. 10 (A. A.) - Ste!nni: 

tı Birçok dilencilerin tevklft netlcetinde burada bir tskendal ç!Jr.nn§. 
r. Bu mtlnasebeUe BUlı:re..'.}te muntazam bir dilenciler ceınfyetl mev

cut oldufu ve bu dilencilerden en tanmmr, olanlannm otomobUlerl, 
saraylan ve BayfiyeJerl olduğu anlqılmI§tır. 

52 bin tonluk 
zırhlıyı pılacak 

Nevyork, 10 (A. A.) - Amiral Stark, 52.COO torıh:k yeni bu 
nrhlının Planının teU:ik edilmekte oldu~u bU~Ur. Zrrhlmm 
aUrau 33 mil olacaktır. · 

!i Aınlral, bundan h:loka, Amerika ile Jnponya arııınndııld gergtnll
b arttırmaınnlc için Guam adarmun tn!ıkiminc itiraz eden kongrenin 

1 u lnıJı:uhalefeUne ra3mcn mezk\ir ad!ınm tahkimi için 40 mllYon do-
ar 1 tabıIQt Uıtemi·t · . ....., ır. 

10 lKlNctKANuN ' 

takılmış .. Daha 11<>nra "4Cenab"m 

ı D !1! 'J'..nı• L~E ' veclzelerlndcn ne kadar ·da blh&· 
n.ı& "" bP?®ıtt! Merhtım pek zenne ta. 

I b•attJ ıuna. btr ikf m~rnmm yanı-
başuıda, bir deve yUkO kalacaıt 

D • l ,.,1 f t zeki e6üerinden birinde cıaıklp aı.. 
enız erue ır ına·~~:~~~o~~= 

1 ııb .. -ıA• b'.r mnead~le ın.nnnnn sunr 

d d " mı nnear,;v.. h!lıtiy•.., ... e t-ı•:!l'D evam e ıgor ya bir aalfb tİarett, yahud, ~;IU 
ve koca Od siyah çizgi_ COnkl. 

Evnlklı_,. b&fla7&a flddetıl tn-tma. bıUtUll deDJzlerde devam etmek· 
tedlr. 

DllnKaradentzden gelen Ankara n.puna Hopadan btanbala plliıoe)'t 

kadar dell1zle mücadele et~Ur. Vapur btrçok detalv Wh.JiS.. setirmJtUr, 
Yolcular gUulerce yemek yememek;.en aç k&l~l&r Y• hcp.ıd hutal&amlf· 
tardır. Vapurdaki tabak, caııalt gtbl enaJana bepJf kmtm~. Evftlkt 
gece Bandmnadaft E"elen Kan.kas vıı.puru d& ~k tehlike auatauştır. Akfam 
Uzerl a&&t altıda Handmn&d&ıı hareket edeJl vapur 10 da buraya Y&rmıl ol&· 
cakken ancak ıeee ,anmııdaa llOIU'S birôt ıe:ebllmltUr •• 

Yandan hllcunı eden d&1pl&r Yapımın ..ıoe" kamara eaınlarmı kır
llUflar, blrook yerleri iN Qe doldumıUflarda'. 

Alemdar talllliıl)'9 pmı.t Alaııya ct.armda karaya oturan Tlı1wa npu 
rwıun yanma rttmı,. fakat ,ıddeW f1rtm& yOa6DdeD npuru mu&J'9M78 lılle 
lmkb WJımanıean~tır. RaYUIB dG9elme.i beklenmektedir, ŞlddeUI d&Jp. 
tar vapuru gitttkoe dala& tehlllreU btr n.ıdyete aokmaktadır. 

OOn tlmunmızd&n lskendel'Ull& laarobt eden Dumlupmar ftpQnJ ile 
deııJzyoll&n ispekterlerlnden Muıtatıuun re11t't;1nde tir fon heyeti vaka yertne 
gltmişUr. He1et Tırhanm vaaycUnl teUdk edecek VO kU4 Mkkmda tahkJ!alt 
yapacaktır. . 

tatanbul mıntalta Uman m.lllf re1a muamıt Hayreddin de heyete UUhak 
etm.k llzere bu altpm kara yo:uy1a vaka yerine hareket edl9Cektır. 

M!lnaka!e vek11cU Tırhaıım \'UIY'Ule Colr allkada.r olmaktadır. Daı1z 

yonan um•tm mQdür muaYlııl Yu5Uf ZI)'& Ka'atatof'u tnbat a•mmak thıere 
nkl!et tanlmd&n Ankara7& çağtnlmqttr. Tusut ZJya Kalatatogıu evvend 
akşam Ankaraya gibnlfllr. 

b'ziın mfhekkimJz lftıan t"'f"'fyel 
ti.ırbiyesl doğil.. Türk hik&yecUL. 
ğin:!c. sWn bir yemllha ataJctt re
çltdifhı.lz 15 ıt>nede hiç blr ı~ 
)ıın•l.,,.,ıım"Ma bu hU:!yeeJU:tn ta• 
rakteri tesbft ofunnıuı,tur. Bfru 
ciddi ollllluz: ve hele uykuya çr 
ltildlğinh: gUnden son~ yazılıml 
lılklyelerl gı:rur elb:.sclerinJzi U~t.. 
fen tıbrara.k okuymıuı. Da.ha 
~nra. nrı:ıPderaem, yqınn eııt 
beti bulmuş olacak. Dnnva hnw 
ve lamamdan el ve e1'ık Qetmek 
iç!'.n ne gilzeJ bir yaş .• Fakat baqi. 
11iz. Yakub Kadri mi, Fr.Uh r.r!Ja 
mı. Ruv'!!n ~f mJ, !iz rnJ; yoka. 
bu~n modem bir ''f1mmfil'edeb .. 
llk kisvesi altında bir numııralr 
gençlik münldri bliviyet.ln.l t.afıyan 
llallde Eeib mi, falan ve falan b~ 
kuoe kit."l.bı h:ıJ:~mda bir etlld, bir 
makale y~hud iki ea.tır ne!~ttfnb,. 
Fakat Çingene evinde ınuaandrra 
aramıyoruz: biliriz Jd, kelin merha. 
nıJ ohıa kendi 00{.mn sürer .. Aman 
nrnnn, Prag ile AUnı> .. "1a ne de çoJr 
konu'JRcak pı .... tıf m<'!:eleter var )'il?~ 

1940 No. 15 Jer. Girsinler m! " 1 ketime ~yliyeylnı." 
-~~~ifli~&~~i[;it!~ MLifettt başını "'eve~ 'mana· Poliae emir •erdi. Aı IOflr:ı 

rrn-:la iğôi. lki srhhıye mcmmu;ıı kadın, yine elinde kova.ne ıeldi. 
ellerinde sedye ile girdiler. En.na•tan hem çekiniyor hem de 

lettlfldir: daha doirusımu iater
a..-nb, timdi yapmadıfma ıör~. 
idi t ötdilrüldtl! 

Refik Halid Bey: - .. Bir IÜD 
çıkıverecek gtlzeJ bir ~sirı ıtrTVQ. 
nım!" Ciyor; eğer bu Zümrildllan· 
byr bizlı:ı bahçeleriıı:izde bul&• 
mıtdtYt.-ı Hineistan dağlarmda ... 
ramıtsmr tawfye ederiz. Cünktı bjs. 
gnrlb blr mahviyet ı:loerl , altmda 
lmD.J ettiği ııilihlan, Fin ceplu•tıhı. 
de k1•l!an?1nn kimyevi maddeleri 
oo::nk 111bte birtakim Moskof bom
h~tıu·nıflım e1~':'a.dık. 'I'nlna. Ut 
edebf tıayat """P.l•nu ken.ıııı .. ..;.,.ını 
•Mığunız Uç dört ınuhanirden biri 
o~an Refik Halld'ln ban S?enç hl· 
Jı:t"ecilerln ld~d:!anm okumaya 
ciddtn lhtfV7let var. Arkada~tıırım• 
dan .. Kirr.ir.in decllkleri" mDellltlne 
ıMn::oia wıdığt i!nelerden c;cJrbl.. 
mez ve Jrorkrı'ı•lr-rr.n 1:-'rer kitab 
~önderf"l•'"rinl 2lMlyece~ Daha 
2.,-ıra kfr"'inJ., eti lC!rP•tH d~ o'-ır. 
F..;er b" .. mt içeri c;elrmezae b'ze 
fyf bir taam var deme~tfr. Sad"ce 
F"lba°t'.,dc:Un Alfnln dafref'fndeJd 
baıs mllrıe~izterden vaYrlyP kftab 
~5nderrnc1r Adeti delftJd!r. Pu ıu. 
barla onu <fa t!bllnden beklerW. 

L ll:va:ıa, roınanlarmdaJd 
'lilfiyclct"ine b Poliı 
~:}'e bu U :nıemfYordu. P::.ra· 

,, r tmed"'n ..__, 
~clln d .. • e~. ı Telveıe}'f' 
lı e ~. ıcf-.ıkkanb olarü; . 

PYordu. Meatc.ği • ça 
olduğu b • nın mütehasaııı 
~ .. ""la elli tdi; oda ıUr'atJe \'• 

•vu tah • • 
ta, o .. d L arrı olunduktan ıon· 

.. aıdb i,.;:-ıd '1-~ ;ı--· e '3t'&Jr odasın· 
b~ ~ dı. lıufta takip edaı on 
"]\ hn.);!b içinde. bOtftn da!red• 

c-..,.,_ • dık köie. &raam.a;M& .-;: 
~k~ 

Çabuk fakat ihtimamla zavatlı korku)"Ol'du. Bereket, eberi yaı· 
?.1arçmor:ı;l'u sedyere yerleıtirdi· lt k~'mlar g!bi ınorıe tdi. DUi· 
ler ve Evana'ın teesailr dolu göz- nin sö•illmeai ıec:Jcmedi. 
lcri ö,ünde kapıdan çıktılar. Enns Hrt bir tar.ıda eoriu: 

Con ve Evans. odada, o kan - fs:clnb ne? 

Çevire:-. : dolu odada yalnız kalöıtar. De· - İsmim mi? 
Hn-Ke rin bir slikCıtu vardı; bu uzun allr - E•ct, lamini.st 

Con, Evana'ın n:ticcdcn n:e:rı
nun kalmadığını, an;amııtı. UU· 
frttl§ aradığını bulama'l!ı§tı. Yü· 
rllndc asab;yct ifnd::J::ri belirdi. 

mcdi. Der~nlcrdeu yine o mahut - l:ıminı Amelya Hib: dutum 
caz mfödği ylikseldi. dört çoeuk anaaıyım. 

Con Tr-cuçam'ın aklından bin Cevap verit tarzı o kadar Jco-
l:!rcc ,ey geı;:yordu. Kendini biı miktl ki, Con cfilmefe bqladr. 
kabusla çcvrilmiı görüyordu. Evans, dddi~tlni hiç bozmu · 

Yerde yatan mcsle!<t=.;.ma b::kıı· Kovcut b:ıl:çcde U:i cinayet yordu. K&dın devam etti: 

ra!: M · Garip bir tcsııdüf onu bu İ§lc - Dı~ya cö!.Urdilkleri adam 
- •:ç~nd muhal:kek bir 1 rln içine sokmU§tU. Bu da htp kim? VaJpaı olm:ıaın? 

feyler k~fct ı. fahat bunu hiç 

1 

<'nun çocukça hareketlerinden c - H aV1r, fakat bana. .. 
atreneaııyece~i.ı.. ,ı_ • • ,, • 

•- • · -•etıye kartını pencereden at ö 1 bu oda .. - u ? 
-pı )'ine vurutdu. l'c-lta!::rC:en ına::ı •••• _ - Y eyse Uil .,. ne 

bir tanesi idi: 1 Nasıl piTdi? 
.. • . . Evans SllkQtu bozdu. Evanı abırtıdanaraJc: 

- ~~ lddyecllcr ~eıa- _ .. _ Cl.nw 'e §u hiz.ınctçlye biı - .Q da. ~ 
1
;w ~U. ın11 • 

- Nud? lildilrüJdQ mü? 
Kadm heyecandan kovayı ye • 

re diltürdll. Sonra cöılerini aça. 
rak: 

- Onu, Bay VaJpuın öldilr • 
dü~ünU aöytemiyecekdnU ya? 

Evans baırru salladı: 
- Hayır; bay VaJpaı da cfün 

gece Kcweut Bahçede &1dürütdil. 
Kadın korkudan bütün azize 

ve a.ıiılerin ilimlerini saydı : Yer 
deki kovayı teknr aldı. Evanam 
rlne ım ~duyuldu: 

- VaJpu hakkında büttlft bn. 
dikl:riniri söyleyin! 

Hizmetçi. elinin teraiJe, alnın • 
dakl teri .Udi. 

- Bet1 ne bt1cJim. Bu apart • 
mana d5rt h~fta ene1 ıeld1. Ki· 
rayı h• Wıa muntuaman verdi. 

,( 0..UU ... >. 

g._ llt1LtJ~f 
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ınliluslıing Confessions </ Fdmo s" GoldDtgger" 
Mme. Otero, Former Stage Queen; ·RE;veals With Astonishing Frankness How· 

_,,....,,.~~~She Made Her Rich Lovers Pay for Her Favors 
and/fhen Foofü;hly Tossed Away Her Money 

and Jewels as F ast as She Acquired Them 

W 'f'R • ,,..,,bı.~ harıfl, te h. sı.ntfıı'"' etı;f'9'1"'"ıılıı 
MlldafN f' ,,,UM Ottr ,_ r~1ı tıt ''"'""'• of • cı:11 
natk>n aıQ. hM told t1'• ''"'"'of., .. , ••"~ıduury lıl~ 

\...u • ••ııt uu •nd • ulru~.oıuıc ad••""f"• 
B•ıt lf La lrll# 01H• ~rıılıtd rıc h -fll ınd Mld,..... c.huml 

'h tlrıırrtt f(lf Jf1Hlt ırı4 monry t·ı~r- I"''' r• t~P rtt• t'f Spaa Ü 
i•nur ınd ,,, ppt4 Nı (>f t!ı.• pro11'- ol ı .. r td"'qlrvru 

-I:•,... ıdNt r• ~bıfdhJOOd."" il ı Oırro. 'I hut bun ueu• 
f~,ıt to itti' thf' flu • f fttr)' .Un Wt.D p&~•d trıf' hını wiıl\ tlt-o 
ı H. Mın1 ~" •ıll t>I' .tı.aı-ırıt to tııofr ttı.ı l hv" h'wf\ 

i~!.·~~t:n,J:.*:~;!~ :~r!: . .'Zh~~ ·~~~ 1::,~~· ~~ 
L1 a.ı•• Ot•r• tal ...... ttısı poltcT •I hh ırd ,,.,, ,..,. f11t.,ı 

htnt t forıorrı asd ..ıon .. G~ an bcr i,......dı nd i'ırı , ,.. .... '* 
bu"a 

p..,, wltldn M..rw Oıttr0 lht. Of lnfll •~ ..... i ı•i dwmltfv" 
cıııı ller • \,. but t.~ tNı y .-oaın 'hr br'oh up. how r.'IUI• 

:-ı!ı:;•rc,::;;c. ~~r:;::: Tn-:n~ ::~!:._ ;~~ r:t,~': 
cı.ıa ft'IDf'a ıuoa. 

nw, l.a41• ot tlı• r ..... ı.ı. Ka,,ı;;--"-':.......i~lfl~~~t[,; 
ttı• P'\U~ T..-hıN ht n Tlı.N 
c..t- .. , the , .. ,.,,.be~ 
., .. , ..... 11W'r Ocı - tt• .. '-U&i• ... 

• 
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LMı ,..,. ,._an,--. 
it rant rı,,.. ""'9 •~ 

lh "lol. • ~.Lb4an-"tt 
ta Uıı lıJ1l1 ol lb4ı mlJCıft. iwf 
•'"1'9 ..ıuMl•M m lllıll •d.l 
•bitt!MM ot th• • • o •• 
ra«t.d f'M'IJh. mo do:ıı.ıbt. 

too t.c.t. .. ıt ıı.•pprMd • 
ra1hrr .,.uy ta.bıou. f, r 

th• .lla!:llf'tl oıa.rp9' • • ..,.. Uı•• .. lttU. ebli17 . 
lıll Wh6Ca ımt lM Jl4 ~ tlı 'ıı.ct ... ~ c-a•L.;O 
• itıı.Juap 

RkdH'm&• Mlr?fıUl'ldeıt 111• tt"t'b 10fld~4t •r.:d 
o......tı•ı..of ,.. wtt.Ja •lk&t:1te ot ,._, ~lftd. 

:;;~:;.~.~.!o°! = ,·~~ :.r" fi! 
...-:'1 •""'Dfll \oo. MrU ı..,..nı. J mntm'on 

;h:°.'.:W ~:r:iı:~u; ~:rıttt.o. lhıt 
W llıAıDC ıo do & lu: dnuı'1 ıe • roll"I''• ttı l?rd 

~~i .~::.::~ı.;~lon~~ =· 
::.:Pf~r , .. ~"";ı:_ ~.t ~~1:. ~~-~/>n:UJ 
u .... r.ll!:l' ... CtUıtu 'effO. eh-. w lnlrıı.?t T ıı.v.1ıt 
&A th• CO'lrM el ~ .Lap: ı 

-ı..n.ır:.ıu., :u. ... ı:.otıoJ1r=r•~'!ar1,. 
~ == .;ı,::;:;:.!9 AN •!f' ab1 w.aa 

-~~en~::~ :1~.r f.°i ~~~ c: 
~ t':'.!;, ~.:dı' ~:d!:-::'t!; ~dı:,•~n,: 
tc.r bo. ft1a aM.a a ıtut .undaL Tllı tn-.ult..."'f' 

··-~~ 

'I AJ-n ı9') lh• \ .... , .. J ....... ftu r't~.I' tl"f'P J. 
~ l ... WJJtıre Two lb.eh An ~I • raJr tı·f ICh.lr'•'f tlı••"9 f'ilrt- •· a lij)lt• \<llaiL$ ·nw, 

ı.: ~•Q' ~-- bl l..._t .. U.. Opq Flı• 

.,. wtUı th!e •n:'I ttıW'W'ltıl mtt ımıPw stM'kt:ıı: ftll" • .-ym!ıdlc ~ of Ude!l:t On~Mı~ ~ 
'llitlı Mm to&.Ne bu& aad at:..rrıJ'IU!'.C tA mı.t;ırac. r,,,,. hı- J'li'&!!S TM "'~ aud tnLl'Dlit.1 "' 
"'"' lstrıır.'.ed llb a~udbqaatoa.:rKm (~ ıhU ~ llıMt' IM'I. bd~ Uı1.1 ....... 
st th• Lc9' of D:)' wolı:e. C( .... J.all ol llııll' ~tıı.ı wt..ı.hn'tht' r.:ıed!tım be 

J •aa a ıtranJH o~· tl;an the- ~.zr t.lı mart.~(!( thl!" .ulpıt:..,,. or ~ ~flltın ~ t1M 
-ıM &Sldpa!td, •~ h.l.d be~ ll• us.:ld ~t ar.ut or tMnc Clıclıb...,...d bluod, 1111&11 ftt!ı. t.clwr• 
dcJrn aı l°""Aft ~ lD,,., l!aMo ı •Tat &!eM mad. lkauty u-.. ""'"k.pt:ıne. "' Art OM Ol.9.)' a.7, 
J • l:lft tıJi~ to -.,. ... but m,- tkıı.."'a"• •a;ıı- that Cıe aunc!t ttf art anda. aw"ac .. O: lo\'e are 
ttntt.a IM'l":wd nıe J faıa~ h.IA pat tac11 t'"~• tn cc.. a~ Ut• •a.t-" 
tn:u-& bu-it llO!!Wf"6all sa.Yed su 1 uted t A.l1d ~ tıa aıt ntrad bom a lctltr t:a:a 
1lt tVtıl"l't ı lD tM ttoıımı 1 at could ht.p iN tr.ıt Prmce P!'!.r. 
'M' panM rçy •\tı~ ıt~ ntılllll'd Ul• s"ônl"'.;~ "I k:ı.Wt f':'tıl]'ll"':'Hf lfMCl'M~ wı,,.-ır " letW tl.!l 
t..: -.ıı.t ~ an rı'ını al:IC' t meo Put 1 11ıu trdav tt aerıı=.t to 1r111 t!sat l ban M'ttl' ILaowa bt• 
&;doatlt.JW• ite attu.allv took lnıhı. al ı..t .t:;Q,. !..n ·n&1 IO\• munt. Jt lP • pıy t.n fOf'JTt put 

~'\. t f(ınl'd wnrıı ıua. r~tn'!J ablwlıft!f'"'1 
11ot1 Lıııır it ...... N:owuı.ı V.~u t tı ea.mıı;• 
ı•-eıppeıd. 1 pt wt . .,Utfkd tn tM I!,.. ID aJI flı1 
""' .ry ran. trttt.001 ,..., a1Xb u cl&nftrl& tolUld 
me to lff' w\tra 1 --. .... 
,Tııe lb('ld'lftt l •at~ tt.<o. bu.rkbnr. t aa1' 

at onet 1h•• il....,._, bCll Pnnr,. rrt.u·a 1 atopped 
d.ıot.d • tt~ UırHbold. &rola aıau·eıt 1111 btm&
Uen. ar.4 ru•.Md rot iD wilh ıt11•.._ tClf'CIJ. ı ~ 
t11 be an ~ •kil 1 dtaanwnd tlııat .. __. m 
ıu., c-wa dn.•l11r rnt'"9! 

A• be ":r.~-..ı aı1 rıı.... tJııll l'W C9ıDıl qutt.
dcır. \O me L")(i 11r.Js(l':"ld 

.u. aı.. ln1 btp• StP97· ~ J'Ull. 1.19 al tutt 

~ırıt 111& ~" '"""~d h.11 ~ıd I• rtıT d.ı,,....a., 
and er1~d evt ın ~.;.ııı ''"'..,.."'""at M'fttıl ı •uınu 
u· tun ..,~ iti rtre._ wılbov~ ı wnp. ılOIW ı• liı• 
mtfffl al 4 Of ~noa; lll lM lnfıl'ftlOf it WU ... '''"" 
l.r.r ar.. ıpp .. ntJtJn u ıt he tıı.S 1ttn Satan ..-.ua tı. • 

b·:ınl aıı.d boru • rr"'!*' tw-ıor. 1uın n~ ıood 
t:!n"r rot down troıa tua ~1.t. He tıırnt cnwr rne 
tııı owa dırt7. tlN NJM "*t. ınd ~r ,.-41 •r ıe ııtt 
lnt-:t lh9 ıJ.icf\. .. ~"· llm Pn.At• r.tn. ıdıtr.ı.. 
.. 'ld he IQCk tM thcre aa 41Vktly ü b.ı.J IKwa W'&ll 
upeka ot' lftO .nr: 

-w1 eo..ı 1 lılrr.e-t• ,.OC'C'..,d•' Peıora..d7~· .. ~~:=~ ... ~ .. .::t:~. j.:=:. ~ u.. 

d•ttltı.d.. ,,._ 1 ,....9tlt ...... ttııoe9 .,.. .r ,. .. 
l luı4i LOr9 gp tnth mcb ı aobl• ır-11uH ' "' . , ... . 
•1 aaa• lla' tt'lldı: ı.o&-'W arı• ud sı.,. .. 
to kMp. 

tl IHftlıfd t• •e d'Mf:.tnl ttıu ltı• Pnww. aftf 
lıııı fnn• ahould p dıru:t ~ Pa r<.ı ,..._l •aat 1 
ı (NJd n.ay • cby or tim at ıa.t-5ıt wa ro.t• \o r.• 
out wtwu.u U.t ...,.,.. • ould l't'padiate ıu. ..... 
tur. er boaıor lt. 

lu..,.. u want-..d r. ~ ı .-.. tt-• 
P11r.·ı tnrw1. Çoant N~l'lıtrl. to C'!lmll •adı 
.... 11'1.i' uıd n:pı&ı~ my dum aa ıtı.ı L"'9 t-

:~~ !~ !:; =~t :r:.~= 
~tened -.. '-•"'* m hınMd oat ol U.. _, ~ 

Amerikan gazetesi, Dişi Kazanov a Güzel Ol·ero' nım maceralarını. tefrika etmiye başladığı zaman, 
vermiye başlamıştı. Soldaki Güzel Oteor'nu.n sahnedeki bfr po=unu, ~ondahi. de nıaccralarındc:n 

bu tefrikayı şu resimde gördüğünüz §ekilde 
bir anın salınesini tcsbit etmektedir. 

ıg ·n ~ ü 
/(azan.ova 

-
Zelzele felaketi dolayisile 

Dost milletlerin şefkat ve 
yard!mına teşehkür edilecelt 

FeBa!J(etzedeUer 
Vunaınnstanda nane 

~~o~ıanmasına kaırarr ~erlU<QID 
C. H. P. Büyük Millet Meclisi 

,;nıpunun dünkü toplantısında, 

;:clzele mıntakasından dönen Dahi· 

!iye Vekili Faik Öztrakın izahatı 

dinlenilmiştir. 

Vekil, felaket sahasındaki tet. 

kiklerinin neticeleri ile gerek hü

kumet ve gerek teşekkül eden ma
h:ıUi yardım komiteleri tarafından 

hu hususta ittihaz edilmiş olan 

tedbirlerle yardım hizmetlerine ait 

izahat vermiştir. 

Yine bu toplantıda, Seyhan me· 

b.uıı;u General Naci Eldeniz, vatan. 
d;ı.şlara yardım vesair hususatta 

gerek hükümct tarafından sarfe • 

itilen gayret ve faaliyetlerden ve 

ger ek medeni memleketlerden 

gösterilen maddi yardım ve alaka

dan dolayı hlikfımete ve medeni iL 
lem e teşekkür edilmesi hakkında 

bir tak rir vermiş, reye konularak 

kabul edilmiştir. 

solo.:;hanes'ne gitmiş ve öğle ycm<';;-i
ne oracla yedikten sonra ı;ıeh.rimlzue 

bir gezinti :·tipmıştır. 
M. Ruje, Ankara. temasları hak

kında kısaca demiştir ki: 
- Ankararla hükumet erktuılle 

görüşerek beynelmilel tPşkiUıtm ya
pacağı yardımm programını hazrrla
clık. MUmkUn olduğu kadar stll'Ut:e 
yardımı temi"l etmek Uzcre bu ak-
şam Cencvrcy hareket ediyorum 
Türkiyeyi o;i: ıretlmden son derece 
memnunum.,. 

Dünkü yar::i ım faaliyeti 

İstanbul yardım komitesi fcltı.ketzde 
!ere tııtanbullularır ya.rdıınlarınr top. 
lamağa devam ediyor. DUn 53207 li

ra toplanmış, bu suretle lstanbuldan 
yapılan tebcrrular 6.JO.li6 lirayı bul
muştur. Ayrıcr. yiyecek ve giyecek 
e~yası tcberrualan cln. devam ediyor. 

ltalya başkonsolosu dUn valiyi zi
yaret ederek lstanbuldakl ltalyan!a
rın kendi aralarında toplndrk'nrı on 
bin lirayı Kızılaya verdiklerini bildir
miştir. 

Şikayetler üzerine alınan 

Güzel Ot ero 
Bir 1sp:ınyol çlngencsf'lln kızı ol:ı.n bu kadın asrımızın en muhteris 

Jm<lınlarınclan biridir .. 
Hayatına. btitun Avrupa dcvlelleri mC'rkezlerinclc m!iyoııcrlcr ve devlet 

ado.:nları lrnnşmı~tır. 

Bu kadının : 

Yarından itibaren HABER uazetesi 
sütunlannda 

Okuyacağınız hatıraları 

Hir rom:ın snn'ntklli"ınm lınyal Irudr<'tln'ıı bile temin edPnılycr<>j:-1 
aolııılıır. 

't:tfhnlarla 

İhti~-ar fı'iıld:ırrndaıı elde l'ttiği milyonları genç sevgilileri uğrwıtla harca.rnn 
,.e yac;ayı5Jlıı lılr Jtrullçe 1>iı5!ı«ı J~·irıdı• ı;t'çlren bu lrnılnı, m:l<'Cnılarla clohı 

hayatını .Amcrlk.ııı gaz!'ff'leriııd· 11c5rdtif,i zam:ın bUtiin Anwril>ııyı 

heyecandan sarsnıf'i•ı. 

"fi abcr" bu hakiki hayat tefrikasını yarından 
it:baren sütımlarında ohuyucularına vermeye 

Başlayacaktır: 

Dişi Kazanova'nın kend!si bile, uğrunda intihar l edenlerin ve iflasa sürüklenen par:ı. babalarının ı 

1 
sayısını bilmediğini söylemektedir. . 

· GÜZtl OTERO'un itirafları 
Her cins ve her tabaka okuyucuyu heyecanlarla 

sarsacak bir mahiyettedir Dost devletlerin yeni 
yardımları 
Anka rıı, ı u - Amerika büyük el

çiltı!i, e-lçillk için mUb:ı.yaa edilmiş 

olıı.n iki kamyonetin kızılay cemiye
tine ı.-erllrnek Uzere Fort kumpanya
sma iacle edilmiş oldugıınu hariciye 
nk3.1P.tinc l.ılldlrmlştır. 

yeni tedbirler 1 Yarın ~IABER gazetes:nde 
Zelzele mıntakalarmdan getiri- ~ 

Fransa bUytik elçiliği 1''ransa hükO. 
meti tarafından ve:ilmesl karar aıtma 
alınmış olan ::; milyon frangın tez

yit edileceğini hariciye vekaletine 
bildırmi~tir. 

ı.·eıAketzedeier için Yunanlstanda. 
umumi bir iane toplanmasına karar 
verildiği bilclir!lmektedlr. 

Polonya blıyUlt elçisi hnreketiarz 
!elAketz.,delerine bir yardım olarak 
ı;ıah"r namına 100 lira teberru eyle
mi~tir. 

Di~er taraftan Almanya biiyUk 
clçi"i \•on Papcn hariciye vekAletine 
mf,rcıcıı.;ıl edı:rt'k btanbı.ılda bulunan 
Almrn hR~lanl"•ln il bUliln boı;ı yerle
rini yar1tlılarz. tııh"I!! ettı;tin! bildir
ınl~ ve "Ju h'lrekct hlikflmet t11rafmdan 
te~C'kklirle : ar~'lanmı~tır. . 

Beynelmile l Kızılhaç umu-
mi katıbi Ankaradan 
gel dı 
Zelzı:le mıntakası için yapılacak 

yarclım hakm:la hlikt:lmetlmlzle te
ın:ı.sta 'ıulun<ın bejn<'lmilel Kızılh~<; 

'-' kAtilıi Kont de Ruje bu .sa
lı~hki tkspres'ı• .\nkaııı.•lan J;elmiş 

ve Kızılay mUclliı·lcı iıııle:ı · Haydar 
t ır:ıfındlla 'ra r~ılwrnııştır. 

Kont de ltııjc d<brı.ıc.~ Fransız kon-

len vatandaşların bakımsız kal - mır-=!lllııı::ııım:ır.amı••lii+lllı:::ıı•uıo~ow- 4™™ cısı m....., 
dıklarına ve bilhassa henüz ken -
dilerine giyecek ve yatak veril -
ınediğine dair şikayetler üzerine 
vilayet sıkı tedbirler almıştır. 

Vali muavini HaIC;k Nihad ise 
el koyarak iskan müdürü Rcşatb 
birlikte bu sabah Saraybur:rnr_ı ~a
ki göçmen misafirhanes!ne git -
mis, buradaki koğuşlara yerle~ti
rilen felaketzedelerin vaziyetirıi 
esaslr surette tetkik etmiş ve ih -
tiyaçlarmı süratle tesbit ettirmiş
tir. 

İlk iş olarak koğuşlarda adetn 

izqiham halinde bul:.ınar. bu za -
vallı vatandaşlarımızın daha iyi 
yerlere nakledilmesi için faaliyete 
gecilmiştir. 

Misafirhanede 217 kişi hulun -
maktadır. Aralarında yatağı ol • 
r.ııyan geceyi tahta :.izerinde ge -
çirenler de vardır. 

~imdilik felfıketzedelerden 100 
kişiye otellerde yer ayrılmıştır. 
Bıından başka yatacak ve giye -
cek eşya sıkıntısının önüne geç -
mek üzere alakalılara tevzie?ta 
baslanması icin e:nir verilmiştir. 

Bugün bütün fe!fıketzedelcrin 
ihtiyacları karsılanarak yataksız 
ve esyasız hiç bir vatandas kal -
mamasr temin edilecektir: Vn!ı 
muavini, fe15ketzedelcrin hen~iz 
s'Jt yaşın<l.:ı olan çocuklarilc uc 

lst. L v. · Amirl~ğinden : 
2 No. lı uiltlnıcvi tcrzı \'C çadır kısımlarına. gece eklpi iç!n işı;l alına. 

caktır. llıı ekip on beş gUnd" bir gUn.!Uz e~d;ıi:c tebdilcn çalrşar:nlctır. ts
telc ilrr;n ru, -ıJıcla y&Z'lı vcs::.llclc Top~anet!e '.:! Xo. lı dikhn.:ıvi nıU ıurlütUne 

ın :ııraca:.ı un..-ı. 

ı - !stldıı 

2 - Polisçe mus-ıddak hU'"nl\hıl varal:ast 
3 - Tifo ıı7ı M.ğıdı ( 1Oi1) ( 11()) 

UWXDWIL ııı:ı::;o:;ı;z:;:ıı:::ıı;:;ı:;:A axcu:.a::s:aı:w:::twaı WWWWU!rnl' 

al.lkaclar olmuş, bı•n1ara süt v: • 
rilmediğinc tl:ıir şikayetleri tah
kik ederek l:fıfi süt tevzii husu -

sunda emir vermiştir. 
Kızılay, yivccek hususunda çi 

ki'itiyeti mucib bir vaziyet olma. 

dığr:ıı bildirmektec!ir. 

Diğer tara ~~~n fe}[ikctudd"rir. 
Hayuarpaşadun İstrnbıtla nddl 
]eri csnnsmt:a knr" la~ılr.n mü~ 
k .. 'lcr. bu vatandaşların bir l 
mının araba vapurunda be~ sa:::t· 
ten fazh b~k]C'tiJ.releri. evvel~i 
gün gelen kafilenin ancok gece 
yarısı Sarayhurnuna getirilebil -
m::leri vil<lyetin nazarı dikkat:ni 
cellıetmi!}t;r. 

Deniwo11arının temin cclecer i. 
ıi hi!d:nli;~i nakil •, ec2!tini bili · 
hara vermemesinin m~1dy::ı~ın geç 

y:ıpılmasında tesiri ol::.lc1uğu an -
la~ılmıştır. 

Saraybıırnu misafirl'"'1"Si dol -
muş oldıığuncL:m htmd:!n sonra 
g-elcce~' \"<'!tJ.:ı-rla'llar•n bu yere ko 
n~ılma~aı:ı ve otdl,.rc:'e ver ara -
nrl~ası kararlaştmlmı§tır. 

Diğer taraftan vihivee:: col•"Z.:1 
milli yan]:::;ı krmi•r-:;iııce . isk-:!' 
ı<ıl~rile mcsgul o!nrk iİ"cre tali 
bir k0r.ıite te.,ki1 olunmıı~t·ır. 

Erzii~c~n felaketzec:ekrinden 
'st~nbuld;ı. <ıl:rai1aları nezrline g-e· 
ı:n de ihevacr ol1nları:ı Sirkeci· 
deki mir.afir evinde tl--ktor Hu1;ı_ 
"İ Çuhadarof;lunn mlir<'caat ede
re\: kayıtlarım yaptırm~lan ve 
•d:'lv.etJ~ri ol-ınlnrın v:-ıli mu:ıv:;ıi 1 
Tiatcı·;: Nih~,-·'1 miir2~1:ıt!:ırı vilfi .. 
ycttcn biltlirilm.:k~ccl~r. 

On tayyaremiz tarafından 

Su şehrine havadan sihhi 
malzeme ve erzak atıldı 

Şe lQ>nn~a ır~ 1n1nsar c ivarın
cdlakD ~~ ~©>y©Jen yaDnız 

lb ör U 1Fi1e~ kurt~Dmuş 
Ankara, 10 - Zelzele fcl{ıkctlne I dır. Sağlam Uç ev kalmıştır. Kara.hl· 

u~rıyan sahalarda birçok köylere sarda su, ı;ıeker ve un k&lmamııbr. 

yardım yapılabilmi:se de yolların ka- Civardaki köylerden, yollarda iki a-
palı olması dolayısile hcnUz geniş 

mikyasta yardım yapılamıyan yerler 
de vardır. Bu arada Suı;ıchrine ve 
Mesudiyeye pek az yardım yapılabll
mtştir. Bu sebcble dün on tayyareden 
mUrekkep bir hava filosu Suşehrine 

erzak ve sıhht malzeme atmıştır. 
Giresuna giden Karadeniz vapuru 

fırtına yüzUnden yUkünU boşaltama

ı!ığından Samsuna dönmU§tUr. Fel:\· 
ltetzedelere mahsus olarak gönderi
len eşyayı orada karaya çıkaracak, 

bunlar Gümüşhane, Şiran üzerinden 
Şibinkarahisara, oradan da. hayvan 
sırtında Suşehrine göııdcrilecel<tlr. 

Zelzele Şibinlmrahisar, Alucra ve 
~)tı~<'hrinde tırn·f·r hcmeı. F::rzlncnn 
kadar tahrihat yapmıştır. Bu mıntR
lmdaki 23 köyden yalnız bir inek sağ 
kalmıştır. Ölı>nler on bin kişiye ya
J:ındır. 

Karahis:ırdaki Diken da~ınclan ka
sabaya sarsıntı lle taşlar yağmaltta-

Günlük 
bulmaca 

(l;} 1 2 3 4 5 {, 1 8 9 fO 
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41---.ı.-..ı.-..-..,,....,_-+--+--+--i-~ 
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e 
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Sold:ın ~:ı;;:.ı. Y P yult:ı.rıdan a';laf,ı: 

1 - Grup - ynlrnıak m:ıııdrı.rınd:ın 

emrihnzır, 2 - Çabuk olarak - lnhar
ri et, 3 - Ji'alan lü<:i, 4 - - Afiş - ser
hc'Jt, 5 - Sonıınr!a bir "K" olıı:ı to
pal - bözleri görmiycnlt'~, 6 - Akı

l'ct - nehi 13.Jıilrnsr, 7 - M ı~rıır, 8 -
I!:ıyret niuası - avadan1 ıl ıar, () 
GUz..-.ı san'at - dahi - mefu!um:ı ed:ıtı, 

ıo - Ay - gelir, 

1 ı J\'o:lrı bııl:nae:ı.nııı lıallt'dllıııi' ~.rkli: 
~o!J.ın "-.1..;:ı: 

1 - Kcs:ıfct - ma, 2 - F.lcm - zn
)~ıin, 3 - Scm:ı.n.t - Da, 4 - Ama· 
ı!" • Yel, 5 - 1'' - vrkil - T, n -- '1'11l 

- lilı:ı~. S - M - Y - Lcl•in, () - l'IJiJ~ 

· isim, 10 - An::ı.Iık - :N', 

dam boyun kar olması ııebeblle ha
ber alınamamıştır. 

Karahlsardaki Ieyll ortamektep yt• 

kılmıştır. Talebe açlık dolayııılle clTar 
köylere dağılmıştır. 

!~ribel dağından çığlar dolayılile 

geçmek çok ~ehlikeli bir mahiyet al· 
mıştır. Çığlarla ölenler de vardll". 

Giresun - Ordu şosesi bozuldufun· 
dnn münakaH!.t durmu;ıtur. 

Yollar kapalı olduğu için Sıvu el• 
varında felAketzcde köylere kızak ve 
mekArelerle yardım yapılmasına te• 
şebbüs edilmiştir. 

Erzmcan halkının nakli 
devam ediyor 
Anknrıı, 10 - Erzincan h allc:mm 

başka yerlere sevklerine. devam olu
nuyor. Bunlar muhtelit vilflyetlerde 
iskfln olunmuşlar, yaralıları tedavi 
altına almmrşlardrr. Hataya da 300 
Erzincanlı gönderilmiştir. 

~~"!:!§ 
BE\:OGLU 

i PEK ı Ş~rlok Brılm•a CBaltıter Vllltr' IA ıı.c>-
peğ1 <TUrkce>. 

~IELF,K: Bırııkılmıo kı~le.r. 
SAR>\\": Tuı:aıt. 

~ll\J J':R : Vtrdl ve Aokle.n. 
T.o\Rsl~ı : T~$ ı:ıo.reaaı <TU.rıı: mıııı> 
L o\l,t:: Yı~ılan mab•t. 
\ I LIJI ~: Bı...,ırm.-mt.stır 
i'o\KARYA: Kr.ror ~·r••I • • Caııa•a.rıar ~-' 
ı\l.fiA7. \R: Ganı::•ttrln lllratı . 

~ il<: Bıı.ıırm•m•$rtlr. 

ı\"'ltt : Knr:<u•ıı• ntlnm .,... ır:ndlllllı ıı: te•l•r1 
~ \RK : t'~ ahbap çavu$1ar harbe tıdt,..r 

ITUrkçr> ve Kadınla.r nıta.aatL 

T o\S: A•k ve ~·hnt \"O Şlk•ı:o yanıyor. 

ı\KI:'\: P.Hdlrm•m!~tır. 

ISTANBUL 
ı:ı;R~ll : Sam!ml anla$m& T• .Anaı'lnluAllltl 

Mn zclule fcl;l.ketl. 

ÇF;~lllF:Rl.tT.\ <;: Samimi anluma. .,. Anado• 
lıı1nkl son zolzele tel&kttl. 

/17. \K : .Bfltllrmoml~tlr. 

""·'·' ' Allbnh~nın mlrnoı v t Savaı dlya n. 
T l ' JIA:-0- : !l!lı!lrmeınl~tlr. 

ıılr. o\I,: J!l!dlrm•ml•tl r . 
.o.r:~ırMn : !11ldfrnıeml,Ur. 

B EŞ İKTAŞ 
FIUAT l' r Te.tuın a ,k (Tllrkço) Lorel Ba.rdl 

(ICte avcı!:ı.r. 

0:.F:'I: Bllc11nnt'1'111ıt1r. 
ı;t'7.P!L: Blldfrmenıtırttr. 

KAOIKOY 
iT .\ f ,r.: Blld1rmomlşt1r. 
srnıı.:TTA: ır..,, <TOrl<e•> 

OSKtlDAR 
rı \ LE: lofarkQPolonuıı rrıllthlş ma.cıtralan. 

BAKIRKOY 
~111.Th'ADI : Blldlrm~mı~ur. 

R \IU R : BIM!rmemıttır. 

ŞEJIJR TİYATROSU 

-·erebaşı Dram Kısmı: 
C· !.'e 20.30 dn: 

Ilayat Dlr JUiyıtdır 


