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Sabaha karşı : 

Lehistan da 
Alman-Sovyet ordula
ri arasmdaki hudut 

çiiıldi 
Moskova, 22 (A.A.) -

22 Eylfıl tarihinde aşaiI. 
daki Alınan - Sovyet teb. 
ligi neşrolunmuştur: 

Alman ve Sovyet kuT. 
vetleri, Alınan ve SoVJ91; 
orduları arasında. aşağr
daki hattı çizmişlerdir: 

Dissa nehri boyunca 
Narev.nehrine kadar, Na. 
rev boyunca Bug nehrbıe 
kadar, Bug bovunca Vis • 

. ttµ nehrine kadar, Vıstül 
boyunca San nehrine ka.. 
·dar, San-boyunca bu neh
rin kaynaklarına kadar. 

L~h Reisicumhuru 
ile Hariciye Nazırı 

nezaret altında 
Berlin, 22 (Hususi) -

Romanya hükUnıeti kendi 

Enkaz altından 50 ölü 63 yaralı çıkarıldı it~~E~~· 
almak lüzum.unu hisset. 

Dikili mülhakatında da çok ölü ve garalı var ~::;~ ~;::"S 
mevzuu bahsolmaktaydı. 

Hariciye Vekilimiz dünl_ ~E~ZELE 0'~J~~~~:e: 
lzmır, Manısa, Bergama ·ve Ayva- Fransadaki İngilizhava 

Mı k •tt e kuvvetleri 20 eylfilde 

0$ ova 'I a gı ı lıkta da hasarlara ş~~~ 3 ~~) . ~::-~ ... ares,_fnb ... i~-~--· an--~--~-
Şülk~ü Saraçoğuu <dle<dlB lkD: 

•Türk etkarı umumiyesine tavzih etmek isterim ki 
memleketlerimiz arasındaki dostluk ve emniyet 

hissi arzu edileceğı kadar sağlamdır. 

Moskof!aı 
goiunda ı 

Yazan: Sadri Ertem 1 

Hariciye Vekili Saracoğlu Şük
rü bu saatlerde K.aradenizin bir 
kıy11mdan öbür kıyısına bir sulh 
denizini af8J"&k geçmektedir. 

Türk hariciye vekillerinin ve 
devlet ndamlannm Moskovaya 
yapbkları seyahatler, dost Sov· 
yet ricalinin Ankaraya geiqleri 
büyük harp sonrası devresini ya
§8Dlll ve onun ruhunu idrik e~ 
mit olan dünya için mutat haline 
gelmiı dostluk tezahürlerinden 
biridir. 

Çarlık ve Oamalı imparatorluk· 
larının tasfiyesi ile meydana çı
kan iki inkılapçı memleket K.ara
denizi bir sulh denizi haline koY" 
chıktan sonra dünyanın karıısma 
iki dost halinde çılamılardır. 

Türkiye cumhuriyeti ile Sovyet 
Rusya arasında büyük harbi ta.. 
kip eden senelerde baılayan mü· 
nasebetler daima harici politika
da iı birliği etmek suretiyle za
man zaman hususi mevkiler iıgal 
etmiılerdir: 

1 - lstiklil harbi eanumda. 
11 - ı!dilletler Cemiyeti de'Y"o 

rinde. 

Hariciye Vekı1imiz tfe 8ouyet sefiri kenailerini uğur. 
Uıyanlar ara sında (Yazısı 2 incide) 

Romen turist of isi gelecek 
cumartesi açıllyor 

Romen propaganda Nazırı şehrimize 
gelerek resmi küşatta bulunacak 

(Y a...--ısı 5 incide) 

Kalineskonun ölümünü hazırlıyan 
. 

292 Demir Muhafız 
idam edildi 

Tahkikat netices·inde suikasdin · her 
beynelmilel mahiyet ve manada bir 

hangi bir 
harekehn 

asla mevzuubahis olmaaığını göstermiştir 
1 

ınoiliz -Fransız 
yüksek meclisi 
Dün Londrada 

toplandı 
(Yazısı 5 incide) 

BUyUk lngiliz harp ge
milerinin batırıldığı yalan 

Londra, 22 (A.A.) - Bir çok 
saffıharp gemilerinin ve bilhas. 
sa Hood, Renovn ve Repluse 
knıvagözlerinil'l batırılmış oldu. 
ğuna dair olan haıberler, ya
landır ve asıl ve' esastan 8.ridir. 

Londra, 22 (Husll&i) · - Ro. 
manya Başvekili Kalineskonun 
katli dolayısile R6manya. hükıl.. 
metine gelen taziyet telgrafları 
arasında İngiltere Başvekili 

Çefberlayn'inki ' ile .Ameri 
ka Hariciye Nazın Kordel 
Hal'inıki. de buluıımalrtadır. 

!Kalin:eskonun cesedi B~ 

te Eli.za.bet hastaneşinde yat .. 
maktadır. Yarınki pazar günü 
bilyiik cenaze alayı yapdacak • 
tır. Hükfunetin resmen bildir .. 
diğin.e göre, Kalineskonun kat. 
lini hazırlıyan "Demir muhafız.. 
la.r,, teşk:ilitma. mensup 292 ki· 
şi idam edilmiş bullinmakta .. 
dır. (Devamı 5 incide) 

Ruzveltin . nutku 
- - - - - -

"Am.bargonun· kaldırılması 
en doğru . olan enternasyo

nel siyasete · avdettir,, 
·Vaşington. 22.(A.A.) ~Reisi

cumhur Ruzvelt, kongrede iradet
tiği nutukta, eyvela bu fevkalade 
toplantının hedeflerini anlatmı~· 
tır. 

111 - Milletler Cemiyetinin 
inhililinden sonraki IDll'llzaralar 
iki devletin iı birliği yapmak hu. 
ıusandaki dürüst faaliyetlerini 
tebarüz ettirmektedir. 

Türlciye istiklil harbi eınuın• 
da Sovyet Rusya ile dostluk mu
ahedesi aktetmiıti. Kendilerini 
harici mücadelelere karıı müda
faa mecburiyetinde bulaman iki 
memeleketi Dillıusa coğrafi şart-
lar aynı cephede yer almaya ic. 
bar ebniıti. 

......................................................................... ] 
Harp tebliğleri· 

rvvvvvv+vvvvvv+vvvvvv+v+• ıu+vvv++v+vwov++++•••••• 

Bu toplantının hedefi, demiştir, 
Amerika Birleşik Devletlennin 
yaıbancı memlek.etlerle olan mü_ 
nasebetlerine yeni bir veçhe ver
mektir. . · 

B. Ruzvelt, bunu .müteakıp, 
kongrenin alacağr'kararla~n A-

merikanın bitaraflığı, emnireti 
ve sulhu iÇin büyük ehemmiyeti
ni tebarüz ettirmi§, 1939 kanunu. 
sanisindenberi Avrupa vaziyeti 
hakkında yaptığı muhtelif beya. 
nata işaret etmi§ ve demiıtir ki:" 

1939 Kanunusanisinden beri 
• sulh uı{ ikafesf için esaslı şartlar 
oeğişmiş değildir. Bu sebepteh 
dolayı, · bitaraflık kanunlarımızı 
bir kere daha tetkik etmenizi rica 
ediyorıı:m. (Deuamt 5 ınetde) 

Bütün bir dünyanın husumeti
ne karıı tek sulh hattında toelan
mıtlar ve kendi kuvvetleri ile 
düpnanlannı yendikten sonra 
mesaiJerini tabiatile mücadeleye 
ve sosyal inkişaflarmı temine 
hasretmiılerdir. 

Hakikaten iki memleket de ı. 
biatle mücadele mecburiyetindey. 
di. Biri vüsatine rağmen çarlık 
tarafından sanayileşmekte geri 
bıralalmı,, öteki İmparatorluk ta
rafından bir yan müstemleke ha
line konmuıtu. 

rDcvcmıt "5 incide) 

Fransız teblt~ı : 
Paris, 22 (A.A.J Tebliğ: 

Sarbruk bölgesinde temas kı. 
talarımızın ve bütün cephe ü
zerinde de iki taraf toı>cusu
nun faaliyeti kaydedilmiştir. 

Paris, 22 (A.A.) - 22 Eylül 
akşam tebliği: 

Cephenin heyeti umumiye. 
sinde bugün sükunetle geçmiş
tir. Deniz kuvvetleri vapur ka• 
filelerinin himayesini müessir 
bir tarzda temine ve düşman 
denizaltılarını takibe devam 
etmiştir. 

Alman tebli~i: 
Berıtn, 22 (A.A.) - Alman 

umumi kararglhı, Alman ve 
Rus kıtaatının' hudut tahdidi 
hattmdakl hareketlerinin mun 
tazanı surette ve iki tarafın 
tensibi dairesinde cereyan eL 
mckte olduğunu bildirmekte
dir. Leopolda icrayı hareket 
etmekte olan Alman kıtaatı 

yerine Sovyet kuvvetleri ika
me edilmiştir. 

Tonas - Zof yakininde ya
kalanmış olan esirlerin ve alı
nan ganimetlerin miktarı git
tikçe artmaktadır. 

Polonyalıların Varşovadan 
yapmış oldukları birçok huruç 
hareketleri tardedtlmiştir. 
Varşova - Sledlee yolunda 

düşmanın zırhlı bir treni bir 

harbi müteakip ele geçirilmiş~ 
tir. 

Kordiplomatik zasiyle Var
şovada mukim ol n 1200 ecne
bi, dUn Alman ba umandan. 
lığının gösterdiği l olu takip et
mek suretiyle bu şehirden mU
farekat etmişlerdir. · Bunlar, 
Alman zabitleri tarafından kar 
şılanmışlar ve evvelce ihzar o
dilmiş olan bir trenle Köms- · 
berg'e naklolunmuşlardır. · Bü
tün bu ecnebilerin sıhhati ye. 
rindedir. 

Garp pcephesinde yalnız piş
dar kuvvetleri arasında münfe
rit mUsademeler olmuştur·. 

~ . 
Pek yakında.gazetemizde .... ,_,, ~ _, _.._, .. ,,,, 

Elô. gijzlü insanlar 
memleketinde 

Yazan: :Sadri Ertem 
Fransızların bir avcı tayya. 

resi, bir hava muharebesi es- .... ••••••••••••••••••••-' 
nasında dUştırtılm11ştnr. • 
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'iyasi Davalar: 

Demokrasiler karşı
sında Almanya 

Mister Çemberlayn geçen çar
şamba günü avam kamarasında, 
Fransa ile İngilterenin müşterek 
kararım tebarüz ettirmek maks2 .. 
eliyle fransızca olarak söylediği 
nutkunda: "Artık buna nihayet 
vermek lazım" dedi. 

Muzafferiyet muhakkak olsa 
bile harp bizim medeni zihn)ye. 
timize göre hiç şüphesiz müthiş 
bir şeydir. Fakat bir deli hidde
tine kapılmış bir millet kar§ısın
da yapılacak başkaca bir hareket 
kalmadığından bu müthiş çareyi 
kabul ettik. Bu harp muhakkak 
ki vahşi mütearrızın aleyhine ne
ticelenecektir. Bu husustaki i
timadnmzm sebepleri muhtelif. 
tir. 

1914 senesinde gafil avlanmış
tık .. Ani bir taarruzu durdunnak 
ve mukabele etmek için kafi bir 
şekilde hazırlanmamıştık.. 

İngiltere de bizim gibi hazır 
değildi. Binaenaleyh muharebe -
nin neticesi bizim işgal edilmiş 
topraklarımız üzerinde görülü -
yordu. Fakat bugün vaziyet iböy. 
le değildir .. Müttefiklerimiz ve 
biz, tehlikenin gelmekte olduğu. 
nu gördük .. Buna hazırlanmak i
çin de tam vaktinde uyaruk dav
randık. Bugün hududumuzu sa~
lam bir müdafaa teşkilatı kapatr .. 
yor.. Kuvvetlerimiz de son had. 
dindedir. 

Fakat bilhassa şuna dikkat ede
lim ki ıbugünkü Almanya 1914 
Almanyasr değildir. 1914 Al
rnanyasının arkasında 1870 zafe
ri, elli senelik motorik bir ez. 
lıfIIla vardr ... Bugünkü Almanya 
ise yalnızca bir görünüştür, ve 
hakikatte 1918 yrkıhşmdan pek 
cüz'i bir sekitde kalkrnnuştır. 

İtiraf etmek lazımdır ki AI. 
manya beş sene zarfında silahlan
maya büyük bir enerji sarfetmiş
tir .. Silah, malzeme ve kadro ba· 
kanından sarfetmiş olduğu gay. 
ret muazzamdır. 

Fakat Almanyanın bu hareketi 
pek aceledir .. Bu kadar losa bir 
zaman zarfında umum! harpte 
müşkülatla harap edilmiş olan 
şeyleri yeniden ihya etmek çok 
zordur .. Nitekim Alman ordusu. 
nun Polonya mukavemetini lor· 
mak icin bütün vasıtalannr kul
lanmağa mecbur kalnlasr buna bir 
misaldir. 
Şu halde, acaba Alman ordusu 

miktar itibariyle~daha kalaıbalık, 
daha güzel sil5hlara malili, uzun 
bir ıharp için daha güzel hazırlan-

Ölümle biten 
bir kavga 

Hadiseye bir borç mese
lesi sebep oldu 

Dün öğle üzeri Galatada ölüm. 
le neticelenen bir kavga olmuş
tur. Galatada oturan Ahmet oğlu 
Mehmedin ~orapcı Moiz adında 
bir museviye birkaç düzine çorap 
borcu vardır. Fakat, parayı ver
memekte ve Moizi her gelişinde 
ıtlatmaktadır. 

Dün yine parasını istemeğe gc .. 
len Moiz, alamayınca hırsından 
fena bir söz kaçırmış, buna kı-
1zan Mehmet de bıçağmı çekerek 
üzerine hücum etmiş, kendisini 
birkaç yerinden ağır surette yara. 
lamış~. 

Maiz hemen kaldırıl.dığı Sen 
Jorj hastahanesinde ölmüş, Meh
met de kanlr bısağr ile birlikte ele 
geçiritmişttr. · 

Cürmü meşhut kanununa göre, 
katilin bugün ağır ceza mahke· 
mesinde duruşmasına başlanılr .. 
-:aktır. 

-0-

Top atışları 

Bu sabah saat 9 dan itibaren 
Zeytinburnu fabrikasından den: .. 
ze doğru top atıslan yapılacak
tır. Alakadarlara, deniz vesaiti. 
nin acıktan geçmeleri bildiril
mistir. 

---0---

Bir genç denize 
diittü 

Evvelki akşam Heybcliadadan 
BUyüka:daya hareket eden Denizvo• ınw Heybeli vapurundan 
2! ; 58 :mfl Mesut fsmfnde bir 
- .. ,c denltı düşmüs, vapur dur .. 
· ··ularak kurtarrlmı§ttr. 

Yazan: Henry Lemberg 
Sabrk Fransız nazırlarmdan 

mış ve evvelce galip gelmek ve 
hakim olmak hatırasına malik hı.: .. 
lunan bir millet karşısmda ne ya
pabilir? 

Modern harp büyük devletlerin 
bütün enerjilerini meydana ko
yuyor. Ordular geriden malzeme 
ve mühimmat cihetinden takviye 
edilmedikçe hiç bir kıymet arzet
miyorlar. 

Fakat Almanya fakir, o kadar 
fakirdir ki sulh zamanında bile 
ihtiyacrnı tamamen karşılayamı
yor. 

Gururuna müsavi bir görmek 
hassası ile kendini her şeyden 
tecrit ederek yenilmez bir kuvvet 
olacağım zannetti. Çılgınlık! İşte 
bu sistemle de son kıymetlerini 
sarf etti. 

Hedef yalnızca silahlanmak o'. 
duğu için diğer bütün işlerini 
görmez oldu. Toprakları fakir 
olduğu için elde ettiği mallar ih
racat yoluyla tedarik edilenler
den daha pahalıya mal oldu. Çok 
çalışıldı, fakat diğer memleketle
rinkinden üstün bir istihsale sa. 
hip olamadı. 

Bu kötü membalardan istifade 
edilmeğe teşebbüs edilmesi sanat
karların azalmasım mucip oldu .. 
İşte bu sebeple çalışma saatleri 
uzatrldr, kadrn işçilerin miktarı 
fazlalaşmıştı, millete birçok mec
buriyetler tahmil olundu, birçok 
ecnebi işçi celbedildi. 

iktısadi felaket önüne geçilmez 
bir hal almıştr. Kimbitir bir vah
şi teşebbüse girişilerek yapılan 
faaliyet belki de bir ümitsizlik 
hareketidir. 

Bir~ok kimseler Almanyanrn 
1917 senesindeki vaziyete mc. 
şabih lbir ekonomik durum için
de harbe basladığım söylüyorlar. 

Bu hakikat kendi hesaplarına 
çok müthiştir. Cünkü sulh za
manında bu kadar aşağı bir vazi
yete düşmüş olduğu görülmek· 
tedir. 

Almanyanm müşkülatınr arttı
racak olan İngiliz ve Fransız do
nanmaları tarafından yaprlan ab
luka olmıyacaktır. İtalya ile Sov. 
yet Rusyanın kendisine verecek 
kıymetli hic bir varlıkları yok
tur. Sonra bunları b~•araflardan 
almak hakkına da malik değildir. 
Eğer kuvvet vo1uyla bu zengin
liklerden istifadeye kalkışırsa bu 
takdirde ibitarafları da aleyhine 
ayaklandrrmış olur. Bu vaziyete 
göre Almanyaya bütün yollar 
kapanmıştrr. 

Yeni terimler 
Bu sen )den itibaren 

Üniversitede de 
okutulacak 

Liselerden mezun olan talebe
ler tamamiyle yeni terimlere göre 
hazırlandıklarından, bu talebeler 
üniversiteye geldikleri zaman bü· 
yük bir müşkülatla karşılaşmak. 
tadır. Maarif Vekaleti lise ile 
üniversite arasındaki bu haddini 
üniversite arasmdaki bu zıddiye
ti ortadan kaldırmağa karar ver
diğinden önümüzdeki ders sene .. 
sinden itibaren üniversite talebe
lerine de bu terimlerin öğreti!. 
mesini bildirmiştir. 

Bu zaruretle bilhassa fen ve tıb f,. 
kültesi için mevzuubahis olmak· 
tadır. Bu fakülteler 15.zım~elen 
tetkikata başlamışlardır. Dil kt· .. 
rumu tarafından kabul edilen te
rimler hemen kullamlacaktxr. 

Mevcut terimler tam manasiy. 
le ihtiyacı kar§ılamağa kafi gel
mediği için, tedrici surette diğer
leri de türkçeleştirilecektir. 

Hukuk, iktısat ve edebiyat fc .. 
külte-l:erinde de tedrisat, mUmkün 
olduğu kadar talebelerin anlıya
bileceği bir lil!lanla yapılacaktır. 
~ 

Evlenme 
Değerli ve genç emniyet mü

fettislerinden ve eski meslekta'" .. 
lanmızdan Fahri Kemal ile "C:ö
nül" ün nikahları dün saat on 
beşte Beyoğlu ·nikah dairesinde 
icra edilmiştir. 

Törende Fahri Kemalin ve ba· 
bası Kemal Cenap Akerson ile 
Gönülün ve kardeşi doktor Ar'. 
nan Onay'ın akrabaları, dostları 
ha%ır bulunmuştur. Yeni evlilere 
saadet temenni cderlz. 

Köylerde inşa 
edilen mektepler 

83 mektepten 16 sı 
tamamlandı 

İstanbul köylerinin mektep ih
tiyaçlarını temin maksadiyle vi .. 
layet tarafından hazırlanan prog
ramın tatbikine büyük bir hızla 
devam edilmektedir. Bu sene 
muhtelif köylerde inşasına karar 
verilen 83 mektepten 16 sı ikmal 
edilmiştir. Büyük bir kısmı da 
önümüzdeki Cumhuriyet bayra
mına kadar bitirilerek küşat me· 
rasimleri yapılacaktır. 

Bu suretle planda bulunan 83 
mektep gelecek sene tamamen f:-. 
aliyete geçmiş olacaktır. Köv 
halkının büyük gayretiyle vUcud., 
ıı:etirilen bu mekteplerin gerek 
ikmalleri ve e;ereksc ders leva
zımlarının tedariki için vilayet ta
rafrndan da yardım yaptlmıstır. 
Beyoğlu halkevinde 

toplantı 
Bugün saat on beş buçukta Be. 

yoğlu Halkevinde kültürel ve ede
bi bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantıya birçok güzide §ahsi
yetler davet edilmiştir. 
Şehir Tiyatrosu temsil-

lerine baılıyor 
Şehir tiyatrosu temsillerine bir 

teşrinievvel gecesinden itibaren 
ıbaşlanacaktrr. Tepcba§t losmmda 
"Romeö • Jolyet'', Fransız: tiyat· 
rosunda "iki kere iki dört eder" 
komedisi oynanacaktır. 

tik Tedrisat 
kadrosu 

İstanbul ilk tedrisat kadrosu 
Maarif Vekaleti tarafından tetkik 
edilmiş, nakiller üzerinde ufak 
bazı tadilat yapıldıktan sonra tas
dik olunmuştur. 

Kadro önümüzdeki hafta ala
kadarlara bildirilecektir. 

Döviz kaçakçıları 
tevkif edildi 

Emniyet direktörlüğünde yeni 
teşkil edilen mali şubenin ilk iş 
olarak Havyar hanında ele geçir
diği döviz kaçakçıları Filip, Ha. 
yim ve Teofilos dün kaçakçılık 
işlerine bakan beşinci sorgu ha
kimliğine teslim edilmişler, gizli 
yapılan sorgulan sonunda da tev
kif edilmislerdir. 

--o---

Çatalca köylerinde 
işlenen cinayet 
Çatalcanın öcümü kqyünde 

göçmenlere verilen tarlayı zapte
den, göçmenler geri almak iste. 
yince mavzeri ile önüne gelene 
ateş ederek Kahya oğlu Ali ile 
Ahmet oğlu Mehmedi öldüren 
Selim ile kansı .Behiyeyi de ağır 
surette yaralayan, bu kadarla da 

. kalmıyarak bir direğe dayanmış 
bir halde duran Ali oğlu Niyaziyi 
guya kendisine gUldüğü için öl
düren, sonra da Osman oğlu İb
rahimi bir kurşunla cansız yere 
seren Hüseyin kihyanrn ağır er. 
zada görülen muhakemesi bitiril· 
miştir. Dün müddeiumumi tara. 
fından mütalcası söylenilmiştir. 

Müddeiumumi suçlunun cina
yetlerini tasmim ve tasavvurla 
işlediğinin sabit olduğunu ileri 
sürerek 450 nci maddenin dör
düncü ve beşinci maddelerine gc .. 
re ölümle tecziyesini, suçluyu teş
vikten maznun babası Ali kahya 
ite kardeşi Hasan kahyanın da 
beraatlarını istemiştir. 
Duruşma karar için kalmıştır. 

Yeni normal seri 
pullarımız 

1cra Vekilleri heyeti, posta, 
telgraf, telefon umum mUdür. 
1UğU tarafından bastırılacak o
l an 19 krymettc yeni normal 
pul serisine 1, 26 ve 29 kuruş
luk kıymetlerden Uç adet pul 
daha Ha.vesiyle serinin 22 kıy. 
mete iblağını kabul etmiştir. 
İcra Veklllerl heyeti ayrıca 
100 kuruşluk pullardan bir kıs
mının da blok olarak bastırıl
masını kararlaıtrrmıştır. Yeni 
normal seri pullarımızm nefis 
olmasını teminen, pulların İn
giliz pul baskı yerlerinden bi· 
risine pazarlık suretiyle ihale 
edilmesi muvafık görUlmtiştur. 
Seriye ilAve olunan 1, 26 ve 
29 kuruşluk j'pullar önümüzde. 
ki ay içinde başlıyacak olan ad
ıt tcbliğatrn posta ile yapılma
sı işinde kullanılacaktcr. 

Hariciye Vekilimiz 
dün Rusyaya gitti 

r-t 
' ' 

rıJıtmmıdct uğurlayanlar 

Sovyet hariciye komiser mu- buçukta otele gelen Dahiliye 
avini Potemkinin Ankara ziya- Vekill Faik öztrakla bir mlld· 
retini iade etmek üzere ..\losko. det görüştükten sonra bugUn. 
vaya gitmekte olan Hariciye kü Semplon eksprer;ile Bel· 
Vekilimiz Şükrü Sarnçoğlu be- graddan gelen Yugoslay elçisi 
rabcrinde Sovyet Rusyanın An· Dr. 11ya Şimenlrnviçi kabul et· 
kara Büyük Elçisi Terentiyef miştir. 1 
olduğu halde dtiıı şehrimize Saat on dörtte tekrar Rus 
gelmiştir. şefirile görüşecektir. 

Muhterem Vekil istasyon_ İSTANBULDAN HAilEl{ET 
da İstanbul Vali ''e Belediye Muhterem Hariciye Vekili 
Reisi Lutfi Kırdar, İstanbul Şükrü Saı·aç.oğlu, berabel'indc 
kumandanı General Halis Bı· Sovyet sefiri Terentiyer ile blr_ 
yıktay, Emniyet direktörU Mu- Jiktc saat on beşte Kadcş va
zaffer, Sovyet General Konso_ puriyle Sovyct Rusyaya hare· 
losu Georiyevskl, Romanya ket etmiştir. 
başkonsolosu Lukaceviç, şehri· Kadeş vapurunun yanaşmış 
mizdeki mebuslar ve bUyUk bir olduğu Galata rıhtımının dr. 
halk kalabalığı tarafından şarısr, Hariciye Vekilimizi dost 
karşılanmıştır. 8ovyet elçisiyle beraber gör· 

Hariciye Vekilimize bu se- meğe gelen bUyUk bir halk ka· 
yahatinde Hariciye umumi k5.. labalrğiyle dolmuştu. 
tibi muavini Cevat Açıkalıo, Başta Dahiliye Vekili ı•,a.ilt 
hususi kalem müdürü Abdul- ôztrak olduğu halde İstanbul 
lalı Zeki, daire müdürlerinden valisi Lütfi Kırdar, lstaııbul 
Feridun CelAl refakat etmek- kumandanı General Halis Bı. 
tedir. yık tay, emniyet direktörii l\tu · 

Muhterem Vekil Perapalas zaffer, C. H. P. 1stanbul bnş
oteline geldikten sonra lstan. kanı Tevfik Srlay, eski dahili_ 
bul gazetecilerini kabul ede- ye vekili Ştikrli Kaya, LA.hey 
rck Moskova seyahatinin mev- elçimiz Ya.kup Kadri, hariciye 
ıuu etrafında beyanatta bu. vekaleti istihbarat mUdtirU 
lunm.uştur. Halil .Ali, Sovyct başkonsolosu 

ŞUkrll Saraçoğlu demiştir Georgiycsld ve Sovyct konso· 
ki: losluğu erka.nı, Yugoslavya el-

" - Bay Potemkinin ziyare· çisi Şumenkoviç, Romanya baş 
tini iade için Moskonya sldi· konsolosu Lukaçeviç, yerli ve 
yorum. Orada. iki memleketi ecnebi matbuat mUmesslllerl 
alakadar eden meseleleri ko. uğurlayıcılar arasında bulunu. 
nuşacağrm. Her şeyden evvel yordu. 
Tlirk efkA.rr umumiyeslne tav- Hariciye Vekili Şükrü Sar:ıç
zih etmek isterim ki memle· oğlu beraberinde Sovyet bli· 
ketlerimiz arasında dostluk ve yUk elçisi TerenUycf olduğu 
emniyet hissi arzu edileceği halde saat on beşe çeyrek ka. 
kadar sağlamdır. la Perapalasta.n otomobiliyle 

Son zamanların beynelmilel inmiş, kendisini teşyie gelenle· 
karışık hll.dlselerl aramızdaki rl gayet mütebessim bir yUzle 
emniyet ve menfaat birliği va. seHimlamış ve birçoğunun ayn 
ziyetini sarsmak şöyle dursun. ayrı ellerini sıkmış ve sonra 
bila.kis takviye etmiştir. Kadeş vapuruna binınişlerdlr. 

Size Sovyet memleketlnueıı Vapur tam on beşte harelrnt 
iyi havadisler getireceğimi U- etti. Hareket saatine kadar, 
mit ediyorum. Hariciye Yekili Sovyet cl~isile 

Tlirk milletinden 8ovyet güvertede beraber bulunup g-ö-
milletıerine dostluk hisleri gö rilştU ve rıhtrmda kr.ndilcriııi 
tureceğim. Bu hareketle menı. teşyi için bekliyenlcre her fır. 
leketin samimi arzularına ter- satta. iltifat etti... Vapur nlı· 
cuman olaeağıına eminim.,. tın1dan eni konu 11zaklaşmca-

Sovyet Sefiri Tercntiyef de ya kadar hariciye vr.kilimiı '<' 
aşağıdaki sözleri söylemiştir: Sovyet elçisi glivertedcn ele. 

- Türkiye - Sovyet Rusya vamlr surette ellerini salladı
münascbetleri fcvknlılde iyidi!'. lar. Halk: "Yolculuğunuz u
Dost Tilrkiye Hariciye Vekiii- ~urlu olsun! .. diye m üleacldlt 
uin Moskovaya yapacağı ziya. defalar bir ağızdan haykırdr. 
retin bu mtinasebetıerl daha Az sonra "Kadeş., vapuru. 
ziyade takviye edeceğine şUp- rahatı bozulmuş Avrupada em. 
Iıe yoktur. Zaten iki memleket niyet ve sulhun takviyesi için 
arasında ihtilAfh mühim bir tamamln~"lr'l yeni hlr hamlA 
mesele yoktur. MUnnsebetleri- teşkil ederek olan Türk - Sov
miz tamamiyle normal ve dost. yet konuşmalarının sahası 
luk çerçevesi içindedir. Sovyet Rusyaya doğru ağır a-

Moskovada beş gUn kalmak- ğır yol aldı. 
lığımız muhtemeldir. HARİCİYE VJ.~KİI.; VEKtl,t 

Bu ziyareti müteakip gene ŞükrU Sar:ıçoğlu aYdct edin. 
Hariciye Vekilinizle beraber ceye kadar Hariciye VC\l\iJllği-
TUrkiye:re döneceğim . ., ne Başvekil Doktor Refik 8ay-

ZİYARETLER dam vekUet edecektir. 
Hariciye Vekilimiz saat on • 

Harice gönderi,mesı yasak maddeler 
Birçok maddelerin harice gön

derilmesini meneden Vekiller 
Heyeti kararnamesinde tadilat 
yapılmış, bu tadilat dün alakadar. 
lara bildirilmiştir. Tadilata gö
re hariçten seyahat maksadiyle 
şehrimize gelecek ecnebilerin o
tomobilleri serbestçe memleket 
dışına çıkanlabilecektir. Yine ec .. 
nebiler tarafından Turingklübün 
kefaletiyle hariçten getirilen ve 
gümrük resmi verilmeden mem
lekete sokularak bir sene kullanıl. 
dzktc.n sonra tekrar harice gönde
rilmesi mutat olan otomobil
ler de bu müsaadeden istifade e. 

decektir. Bundan başka liman
larımıza uğrayan ecnebi vapurla. 
ra veya ecnebi memleketlere gi
den Türk vapurlarına müretteba
ta lüzumu olan yiyecek ve diğer 
faddcler de serbestçe verilecek .. 
tir. 

Fakat bu miktar vapur müret
tebatının ihtiyaçlarmdan fazla 
olmıyacaktır. 

Şimdilik yapılan tadilat bun. 
!ardır. Fakat kararnamede diğer 
bazr tadilat daha· yapılacağı ve 
bilhassa gümrü~e gelip de muh
telif sebeplerle memlekete ithal 
edllemiyen ecnebi mallarmrn tek· 

Bml 
Sinemalarda 
harp filmleri 

Yazan: Hikmet Münir 
Beyoğlu tarafında Uç sine. 

manm önünden geçtim; üçünde 
de harp filmi... Birindekinin 
adr "Kanatlı İnsanlar", ötekin
dekinin ''Harp Muhabiri". U
çüncüsündekinin ise "Hudut
lar Tehlikede,, .. 

Bir bakıma bu filmleri göe. 
termek, zemin ve zamana uy
guıı hareket etmektir. 

Fakat bu meselede zemin ve 
z,-ımana uygun hareket etme. 
nin bir faydası var mıdır? 

Dünyada hary oluyor, diye 
harp filmleri göstermek, ha.rp 
temsilleri vermek, her eğlence 
ve kültür vasıta.sına olur olm.az 
barut ve zehirli ~az kokusu 
katmak muhakkak lazım mıdır? 

Harbin ne olcrtıl{tmu herkes 
biliyor. Ona daiı- kati derecede 
iştiyor, okuyor. O kadar ki, a.. 
zıcık değişiklik veya hadisele. 
rin tazyrkından kurtulup ''ne. 
fes almak., için bir sinema ve. 
ya tiyatroya gittiği zaman kar. 
şısrna harp ÇJkarsa, bu Nasret
tin Hocanın "patlıcanlı pilav,, ı 
gibi in.sanı yoran bir şey olur. 
Aksi tesiri dokunabilir. 

Harbe dair, tabii mecradan 
dökülen havadisler ve icabına 
göre milli bir tergib eserinden 
başka neşriyat yapmağı, her 
şeyi ona uydurmayı bir zaruret 
telakki etmek, sadece işgüzar. 
lıktır. 

Bilakis harpten yorulan dL 
mağları biraz dinlendirmek, 
gerilen sinirleri yumuşatmak 
için başka vasıtalar bulmak 
münasiptir. 

Bizden her zaman için bek. 
!enen diriliği temin edecek te 
budur. 

• • • 
Otobüs içinde: 
Voyvoda yokuşunu bir ölüm 

hrzıyla inen otobüslerden biri -
nin içinde bulunuyordum. 

Biletçi yüksek sesle: 
- Para üstü istiyen var mı? 

diye haykırdı. Bu nida hoşu • 
ma gitti. Başımı veçirdi.m. Ve 
adamm yüzüne takdirle bak. 
tıın. 
Zıp zıp sıçrayan arabanm, 

sesime gülünç bir sarsıntı ver· 
miyer.eğinden emin olsaydım. 
kendisine karşı duyduğum tak. 
diri ifade edecek bir kaç tesirli 
söz de söyliyecektim. 

Zira otobüs biletçisinin bu 
hali. umumiyetle nadir görillilr 
vakala rdandı ... 

Otobüs biletçileri paraları • 
mızın üst yanını ekseriya. ver • 
meden geçiyorlar demek iste.. 
mi yorum. 

Bilakis hazan ''fazlasile vere. 
cck ka.dar .• §aşkınlık eseri bile 
~österiyorlar. Ve bunun sebe
bi, iizerlerinc vazife olan işi, 
zamanında bitirmemeleri. hele 
hiç haztrlıldr bulunmamalan .ı 
drr. , 

Her bileti kestikçe, bedelini 
hemen oracıkta hesaplayıp ala. 
rak kusurunu da tamamlayıp 
vermek suretile müşteriyi tam 
bir itminan ve istirahat içinde 
bırakınağı bilmiyorlar. Buna 
göre yetiştirilmiş ve tedarikli 
değildirler. 

Onun için otobüsle seyahat 
baza.n üzücü bir şey oluyor. 

O ticarete bu şekilde nam! 
rağbet beklenebilir? 

-> 
Cumarte. Pazar 
23 Eylul 24 Eylul 
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rar geldikleri yerlere gönderi? .. 
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Günün Meaeleleri: 

Mekteplerde 
yeni disiplin 

Yazan: HAKKI SUHA GEZGiN"; 
Maarif Şürumm münakata et

titi konulardan biri de mektep
l•41e kurulacak yeni diıiplin ıi .. 
tmni1cli. 

Birkaç sün önce, elimize ıe 
ten ''Dersi" ele, bu itİıl, layık of· 
duiu bir dikkat ve itina ile kav. 
rancbtını ıördük. 

Türk çocuiunun yalandan, ka
llaldıtan, ahlak bo&ukluldarmdan, 
•y1111zlıldardaa, kotülülderclen 
tikalnen Ylll'lıklar olduklarını IÖy· 
lemelde blıtlayan disiplin talimat 
..,...ai, ıimdinin deiil, yannın 
realitelerini ııralamııtır. Yanlq 
terbiye yofların.ta bocalaya ~ 
laya 1uvarlanan mektep, demek 
artılr muhite bakmak, an'aneye 
1er vermek. ırki buıuıiyetleri ib· 
D\al etmemek lüzumunu anlayor. 

Terbiye ıiıtemi, bütün dünya. 
cla ancak ıaye balonundan birle. 
pr, fakat ıayeye ıötüren yollar 
laep batka batkadır. Her mille-
tin kendine ıöre bir huıuıiyeti 
ftl". Renkleri, çizıileri, ıeciyele. 
ri naııl ayn İM ruhlarının, içle
rinin de Öyle bambatka iımilleri 
sezilir. 

Terbiye, ejer bir kalıbın ıil· 
ailesi ise, kalıplanacak .. yin cin· 
si, hoyu, ho.u, hududu, kıvamı 
bilinmek ıerektir. Bu noktalara 
inelmeden İfe ıirifilirae, ya k .. 
bplar hot kalır, yahut bütün cev. 
her, bunlara 11fmıyarak tatar ve 
tabii ikiıi de fena neticeler verir. 

Maarif Şüraaından beklenen en 
ltüyük himmet, 1lu idi. Son diıipe 
Un talimatnamesinde bu meseJe.. 
ain eauh ıurette iacel•diii SÖ' 
rülii;ror. 

Bat tarahna konulan Türk ç~ 
cup ömeii, daha ilk .. tırlarcla, 
İftıanı ıaycrıin ıüzelliii ile kar. 
plqtınyor. En hafiften en aiı· 
ra kadar, ceza vermekte mektebin 
iatildili tamnmııtrr. Bundan ev• 
nlki nizamnunelerde mektep Ye 

inzillat mecliılerinin kararların· 
ela lıir itabetlizlilc ıüoheıi yata~ 
dı. Son hükmün ıert, katı bir 
merkeziyetle vekaletten çıkması 
-~ 

es:ı' tutulmuıtu. ı 
Halbuki öyle hidiıeler vardır, 

ki onlan ceza hemen takip etmez.. 
ıe, mektep kuvveti, muallim ve i· 
daro nüfuza sar11br. 
Meıela bir çocuk. kendini mek

tepten kovduracak bir suç ifle
mittir. Yakalanır. inzibat ~ 
liıin~ verilir. Tahkikat yapdır, 
karar verilir. Fakat bu karar ve.. 
kilet~l' taıdik edilmeden telıılii 
cdılemez. Çocuiun mekteple a· 
lakaıı lleıilemez. Hallluki ıuç, 
bütüıt talebenin önünde itlemnit· 
ur. Mektf'P havaıı, çocuk ruhu. 
ilk dakikalarda bir yddınm tedibi 
bekler. Bunun selmediti ve ıuç
Jun11n kollarını ıallrya sallıya do. 
l•thiını ıörünce, bu küıtahbk, 
itaatsizlik hatta zorbalık, bir ne· 
,.i kahramanlık renıine bürünür. 
Kötülüğe iıtidetlılar araımda im
renmeler baılar ve bu imrenme· 
lerden ba,ka vakalar, batka bici!· 
1eler dojar. 

l:!uaün artık böyle bir mahzur 
yoktur. Mektepte herba,...i lNr 
ı .. ç, lıor türlü ceza3 ı doğduiu 
yerde.1 ular. Vekiletin tasdiki, 
ancalc ceamın kat"ileımeıi için 
bir fat-ltır. Hemen tatbiki için 
deiil. "ıuç" .ta hedef, ıuçluda ru. 
hi sebep aramak da yeni talima
tın icaplanndandır. Bundaki • 
hemmiyl'tlı derinliği söylemete 
bacel ''Ok. 

HeksmJik naııl. ağrıyan bir 
noktaya dnrnadan dotruya mü· 
clahall' etmez; .. ncmrn men,e:• 
ni. sebeplerini tahliller. radiyoi. 
rafilerle belit tmeden ameliyata 
lraerar vermez~e, bit ruh doktoru 
olan mektep de ıuc;un İç kaynata
nı ıörmed.·,1 kar:ır afhaıına seç
mez. 

Bence talimatnamenin Türk 
çocuiunu tarif eden .. tırlannı 
levhalar halinde haıtmp mektep 
koridorlanna, ımıflan aıtumak 
aerektir. Çocuk, kendi ideal du· 
rumU11u daima kar1111ncla •Örme
li ve onıt eriımeve calıtmabdrr. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Avrupada harp vaziyeti 

Almanyanın harp 
gayeleri nelerdir? 

-----------------------Garpte, hangı taraf taarruz edecek? 
Garp muharebeleri ne qibi şartlar 

altında cereyan edjyor 1 
Herkes, harbin çabuk bitme

sini ister. Lüzumsuz yere harbi 
dnam ettirmenin mesuliyeti peit 
bilyUkti.lr. Bilhassa demokrasi. 
lerde, bu, pek guçtür. inıiliz ve 
Fransız bqvekılleri daha harp 1 
batlanııcında Hitlerin açık an. 
lqma teklifini kat'ı olarak reddet· 
mekte tereddüt etmediler. Böyle 
yaparken, memleketlerinde h • 
kim kanaatlere tamamen uygun 
hareket ettiklerınde 'üphe yok
tur. Hitler, Uç haftabk kısa bır 
aefer neticesinde Polonyayı yık. 
tıklan sonra müttefiklere bir 
Mlb taarruza yapmakta, kendi 
bea.bma. tamamen haklrdır. Po
loayanm en zenıin ıarJ> kıaım· 
1annı ve sanayi rnıntakalannı. 
Damici ve Koridoru zapteden 
Almanyanın demokrasilerle bu 
vadyette sulh yapmaıa muvaffak 
olması Uçüncü Ray hin A vrupada. 
hattl dilnyada Alman üstünlügı. 
nil kabul ve takdis ettirmesi de
mek olurdu. Hitlerin bu sulh 
teklifinde tamamen samimi oldu. 
tunu kabul etmek lizımdır. Çün
kil. neticesi Almanya için me•· 
kü uzun bir yıpratma harbinin. 
mümkünse, önüne ıeçmek iste. 
meai kadar makul bir hareket ola
mudı. Almanya ile İngiltere ve 
Frana aruındaki mücadele, esas 
itibariyle, A vrupada bir nüfuz 
'hikimiyeti kavıuıdır, AlmanyL 
mn, tncilb ve Fransız müatemle· 
~e imparatorluklannı yıkmak i· 
çin IÇtıfı bir harptir. FMat. 
-~ prp demolauilerinin, fj.. 
kir MlnlJ'8tW, A..,._ milletle-
..... ltllıll1 ft 1.lrrly.rini 
korumak silti yiikselm inaani pye. 
ler için de dörittülderi meydan-

22 Eylul 1939 
dadır. Mitlerin Polonyaya yapbiı 
biyik baakıaı ınüteakıp söyledi 
ii nutuk ve lnsiJiz ve Fnnaız 
ı.,vekillerinin cevaplan malim 
olduktan ıonra dahi umumi vazi .. 
yette bir tebeddül olme•fbl'· ı. 
kinci Avrupa harbi, İngiliz bat
vekilinin de aöylediii &ibi. en u 
üç sene sürecektir. Muharipler 
ve bitaraflar bunu şimdiden ka
bul ve millı hayattan bu hakikate 
uydurmak mecburiyetindedirler . 
Kat'i netice, seçe!'I cihah harf> n· 
de oldutu ıibi, ıarpta, büyük 
devletl~r araımcla allftacaktır. /o·. 
manvada, şarkta Polonva harbi
ni bitirdikten ıonra hemen bütün 
kuvvetlerini garba nakletmekte. 
dir. 

önumuzdeki aylar, belki hafta· 
lar icinde garpta büvük muhare· 
beler vukuu muhakkak ~ibidir. 
Simdiye kadar, sarp ceubeıinde, 
Ren ile Mozel arumcla Frrn'lzlar 
bir sistem dahilinde küçük ku,·. 
,;etlf'rle Si~frid hattına vaklasm11 
hareketleri vaptı1u ve bunda mı·. 
vaffak oldular. Henüz esas AJ. 
man mevzilerine karşı varma ta
arruzu ba,ıamanuıtır. Müttefik· 
ler, neticeıi ,üpheli ve kafi haza~ 
lrkıız bUvük mikyasta taarruz
lara eiritmemekte tamamen hak. 
lıdırlar. Garptaki harp, her iki 
tarafın uzun seneler zarfında 
milvarlar aarfederek ha·nrladıiı 
muttasıl ve derin mevziler et
rafında cereyan etmektedir. Müt 
teFiklerin ııcele etmeve ihtivaç1~. 
n -voktuT. f ışe ft 1'11'1'1 malzemesi 
aı1mttr1an .o1mıT. Mhtem1e1re 
orduları ve dominvon kuvvetleri 
de Franaaya nakletmek zaman 
meselesidir. Her halele, prp 
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Dün sabahki zelzele 
tafsilatı 

1 Tababet " şnbn 
sanatlarından 
Alınacak harçlar 

tespıt edılaı 
tzmlr, 22 (Hususi) - DUn 

gece sabaha karşı memleketin 
birçok yerlennde hissedilen 
zelzele İzmir havalisinde bil. 
hassa Dikilide bUyUk tahribat 
yapmıştır. Zelzele tahribatı Dl 
kllide çok bUyUktUr. 600 hane· 
Jik olan bu kazadan eser kal. 
mamış gibidir. Yalnız Çaııdar
lı fenercl8inin evi ile yarısı yı
kılmış hUkCımet konağı 'ite kar. 
şı tepelerdeki 35 ev yıkılma· 
mıştır. Yıkılan binalar arasın
da 28 depo, bir fabrika, dört 
otel, bir ban, bir camı, yedi lo. 
kanta, 6 gazino, •5 dUkkln 
adliye, tskln, gUmrUk · idarele
riyle elektrik fabrikası, l nhl
sarlar, Jandarma, telgrafhane, 
bir mektep, parti 'e halke'll i 
bınaları vardır. 

Dlkıllde ankaz altından ak. 
şama kadar 60 ceset çıkarıl· 
mıştır. 

Kurbanların sayısı yUzU ge· 
çeceğl tahmin olunmaktadır. 
Polis ve Jandarmaya askeri 
kuvv etleı· de yardım ederek 
yaralıları ve cesetleri çıkar. 
maktadır. Ağır yaralılar lzml
re getirilmektedir. Hafif yara
lılar ise mahallinde doktorlar 
tarafından tedavi edilmekte. 
dlrler. Açıkta kalan 3500 klşı 
çadırlara yerleştlrılmektedlr 
ler. Kızılaydan oOO çadır isten· 
mtştlr. 

Kayakum köyünde 13 ölü, 
Bademli köyünde 17 ölU, Diki. 
ıtde 13 ağır, 50 hafif yaralı, 
Kayakum köyUnde 3 hafif, 4 
ağır yaralı var. 

Valimizın ı iyasetlnde bir 
heyet faeıa. mahııJliııe gitti. 
Bademli köyU cöktU. Kaybol
du. Civardan geçenler kor
kunç gUrUltUlerln devam etti. 
ğlni söylUyorlar. 

Zelzele Ayvalık, Manisa, Ur· 
ıa, Tepeköy, Tirede de hasa.r 
yapmıştır. Manisa tstas)on bı· 
nası çatlapııştır. 

Zelzele 1zmirde de şiddetli 
oldu. Halk gece )arısını sokak. 
ta geçirdi. 1zmırde hUkümct 
dairesinin duvarları çatladı, sı
vaları dökUldU. Hisar ve Şa
dırvan camilerinin sıvaları da 
tamamen dUştU. Yukarı ma. 
,ı,ıllcde bir ev tamamen yıkıl· 
lr. Polis KAzımıo ayakları kı· 
aldı. 

1''AC1A KURBA. LARI 
Kl1'1LERDIR? 

Dikllt kaymakamı Abdur
rahman Yüksel "e refikası, kı
zı ankaz altından ~karılmış. 
lardır. Dlklllde ölenlerden hU· 
vlyetlerl tesblt edilenler un· 
lardır: 

Dikili başkomiserl A~nı, 
gUmrUk muhafaza ba çavuşu 
Mehmet, iskele otelı sahibi 
1''abrı, Dıktll meclisi umumi A. 
zası Nccatlnln kayın biraderi. 
kızı, iki çocuğu ile refika ı, 
kahveci Cewal, karısı ve çocu
ğu. Diğer ce etlerin hti' i) eti 
benUz tesblt edilmemi tir. 

l'. AJtALIL."\UC' 
HUV1YETLEBl 

üç kam) onla lzmire getiri· 

cepbeıi .. :te, ilk büyük taarruz Al
......... ~. Una 
müddet, kartı kartı, çelik ve 
beton ~kimatm arkaıında bek. 
lemck Almanyanan kuvvetini art• 
tıracak yerde ekııltir. Bugünün 
en büyük meselesi, ıarpta Al 
mantarın nereden taarruz edece· • 
lerini kestirmektir. 

Şarkta, Almanlar, Kutno ve 
Buğ ile Viıtul araaında Zamos 
ve Toma,ev mıntalcalannda bü
yük Polonya kuvvetlerini imha 
ve esir ettiklerini ilin ediyorlar. 
Bununla beraber ..... kuvvetleri 
magllıp olan Polonya. Var,ova 
etrafında muvaffakıyetle müda. 
faada devam etmektedir. Bu~ ile 
Viıtill araımda. Pozen mıntaka
sında ve Danzig körfezinin ttarp 
kıamınr kapatan ince uzun P el 
vanmadaaı gibi müsait vuval"r 
da Polonya mukavemeti bir mi; ·• 
det daha ıUrebilir. Fakat. bunlar 
harp üzerine tesiri otmıvan kü
çük muharehelerdir. Dif.er cihet. 
ten yUz on fırka kuvvetinde tah
min ohınan Sovyet Rusva ordusu 
Vilora · Orudno • Lembur~ hat
tına varmı,tır. Ruslar. evvelce 
de ileri sürdUfümUz Jibı. Brest. 
litovoaun ve Letnburvtan ıeçen 
ve Litvanya - Sarkt Prusya hu-
4u4unc!an Maea!' • 'Romanya • 
lloft1r hc!u&nmn Mr!eftllf 
noktll'Va kadar usanan Polonya. 
nın prk kısımlarını isP'al ettiler. 

T. BIYIKLIOCLU 

len ağır yaralıların hUvh etle. 
rl şudur: 

Samih oğlu CelAlettin, Hüse 
) ın oğlu Nafiz, HU ııU oğlu Ta· 
bir, Hüseyin oğlu Mustafa, 
Halil oğlu Demir, MUIAylm oğ. 
ıu Nazif, Selim oğlu Rahim. 
Nazif kızı Hediye, l\turtu lH\kl 
oğlu Rıfkı, Ahmet kızı Rukı)e. 
Hüseyin kızı Makbule, Yakup 
kızı Hatice, Murat kızı Azize, 
Zebra kızı Ay e, Mehmet oğlu 
Mustafa. 

BlH. Y AHALI l<'AClA Yl 
A."IATIYOU 

İzmir memleket hastahane
sine yatırılan > aralılardan 
Ebe Makbule ile görU tUııı. 
Şunları söyledi: 

Oğlum ve kızımla U) kud 
idik. Şlddetlı bir gürültU ile 
uyandık. Binalar ) ık ılı) or, de 
rlnden korkunı;: sc ler gcli) or. 
du. Her taraftan feryatlar 
) Uksellyordu. 

Bir aralık evimızln du' arı 
da çöktü. Ayaklarını ta lar al 
tında kaldı. Çocuklaıım beni 
kurtardılar. Beıaberce dı arı 
çıktık. Her taraf karanlıktı. 

Panik 'ardı. Herkes şehirden 
uzakla~maya ı;:alı ıyordu. :F'a· 
cıa tahmhılıı fc\ kınde mut. 
hi tL .. 

Facia >erine giden tzmir 
parti başkanı Atıf döndU. De
di ki: 

"FelA.ket çok bUyUk. Dlkıll 
kazası bir enkaz hnllııd dir 
Enkaz altında daha cesetleı 
vardır. Çıkarılmaktadır. Diki 
lidc Sahil oteli bl rdcıı bl r çök. 
mUş, içiııd ) atan 9 ki ı ölnıU 

tur. Diktlıde >az nıe' kiınd 
yerden sıcak sular fı kırmak 
tadır. 

D1GER .ERLERDEKt 
H AR 

İzmir, 22 (A.A.) Dun ge. 
ceki zelzele Çandarlı, 1 eı>cko), 
Urla 'e Kara burunda da Jııs
sedilmış ise de ulak tefek ha 
sarattan l>aşka kayıdn ŞU) an 
talU'ioaL) apwawı tır. J3uı aiaı. 
da nüfus zayiatı da )oktur. 
Zelzele en blı) U k tabı ıbatın 
Dikili merkezlııd 'e Kaba kum 
köyUnde yapını tır. 

Uıkllidekl nuru zayiatı ) lr 
mi beş ölU, on iki ağır, elit ha 
lif yaralıdır. Kabak um kö) ün. 
de un UÇ kişi ölnıU , Uç kışı ha
fif, dört kişı ağır urctte :>ara 
lanmıştır. lJı kilide dört, Kaba. 
kum köyünde de be ba)van 
ölmüştür. 

Bergamada Dikilı )olu Uze 
rinde bir ölU 'e bir yaralı O· 
vacık köyünde iki ölU, lkı > a. 
ralı, Kazık bağlarında bir ölU 
kay-dedll mittir. 

Vail halen Dikilide felAk t
zedelere yardım itin iktiza e 
den tedablı ı almakla nıe gul. 
dür. lzmirden lelAket )erine 
çadıılar, )l)e k ve ı c ek s' 
kcdllmektcdlr. 

İzmir, 22 (A.A.) - Bu sabah 

burada vukua gelen zelzele hak- • 
kında meteoroloji rasat merke. Ankara, 22 (Hususi) - Ta 
zinden alınan malumata göre ı... babet 'c şua batı sanatları m n 
bah 2.37, 6.10 a kadar birkaç de-1 ırnplarlyle eczacı ve kim) ag 
c2 .ıtlzele hir.aedilmittir. Bunlar· lerin ve fennl gözlUkçUleıin ' 
da.1 şiddethsı bırirıcı sarsıntı olup hususi hast~haneleııu açılma 
ıs saniye de;\am etmittir. Sanın· ları ıçin 'eıılen şabadetuan 
tıdan rasac merkezinin aletleri ruhsatname 'ile ihtisas 'lieaı.k 
karm.t~arışık olmuştur. Şehirde ıaı ında!1 alınacak harçlar ha 
bircok ıtuv.rlar çatlamış ve bir kındakı IAylha Me Ilı ruz 
ev vıkılmıştır. meınne alındı. 

Dıi< 1i mülhakatında d; çok u. LA}ihanın aldığı ıon 
ı .H ";udır. ölü ve y&ı 'ıların çok ' öre aslstanllk mUddetıuı 
nldul{ı:. anl.ı~ılm.11.ıadıı. Vali, err. ıerek mUteha sı olan \e7a J 
ıı ,,., ve sıhhat r •ıdur:triyle Kı- li he} etlerınce m Utebasaıa ol 
zılay va d.m tcs1' .,,tını beraberi· rak kabul edılen tab.pler " 
1.: alardk Diıilıye ~: m=~tir. kimyagerlerin ıhtisas 'esik 1 

Hdlka öaeıtrlmLk üzere yiye· ı ından, kUçUk sıhhat menıu 
.:d. ve ıçec~k ro:ıdl'r;1miştir. lar~ melctepleı ıııden çıkaul 

A YV ALIKT A BiNALAR \'eı ılen şahad tnam<' leı den 
ÇATLADI belere \e slmntçlleıe \eı·ı 

ruhsatnuru leı den, paı·a 
Ayvalık, 22 (A.A.) - Bu sa. hasta bakan hu usı hastalı ıı 

bah saat 2.35 de merkeze pek leıin açılması için 'eıllen ı ıh 
yakın olan kuvvetli bir yer sar.. ~atnamelerden rennt go k • 
sıntısı olmuştur. Gecenin geç çUlUk rubsatn'amclerınueıı 
vaktir.de bütün memleket korku tescıl harçları alına ·aktıı. 
heyecan içinde sokaklara fırla -
mış bulunuyordu. Birçok duvar · 
laı vıkılmış ve binaların kıımı 
na:nı çat amış bulunuyor, inaan· 
ca zavia• yoktur. Sanıntı fası. 
lalarla devam ediyor. 

KANDİLLİ RASATHANESi-
NiN VERD1Gt MAL"OMAT 
İstanbul, 22 (A.A.) - Kandı·. 

1i rasathanesinden: 
Eylül 21 • 22 gece saat 2 yi 

3 7 dakika 14 saniye geçe ıizmoğ
raflar şiddetli bir zel.rcle kaydet. 
miştir. 

Zelzelenin merkez üıtu İatar .. 
buldan 340 kilometre mesafede 
oldugu tahmın edilmektedir. 

Aynr merkezden gelmek üzere 
saat 6 ya kadar sekiz zelzele da
ha kaydedilmiş ise de, bunlardan 
3 ü 6 dakika aaniyede vukubulan 
biri kuvvetlice olmak üzere difer· 
lcri hafif geçmittir. 

6 dan sonra hiç bir zelzele kay· 
dolunmamıştır. 

ZELZELE HANGi MINT AKA. 
LARDA DUYULDU 

Ankara, 22 (A.A.) - Bu s; .. 
bah 2.30 cia tehrimizde hafif bir 
zelzele olmuştur. Diter taraftan 
memleketimizin muhtelif yerle
rinden aldığımız telgraflara göre 
Kocaelide 2.30 da, idremitte 2.35 
de, Bursada 2.40 da, Eakitehirde 
2.30 ve 4.30 da oldukça tiddetli. 
Edimede 2.20 de, Geliboluda 2. 
45 de Tekirdağında 2.40 da, Ku· 
şadasında 2.26 da. Akhiaarda 2. 
37 de. Avdında 2.40 a. Mani .. da 
2.35 de olmak üzere birer, Gey
vede 2 29 ile 6.41 arasında beş. 
Alacayda 2.25 ile 6.10 arasında 
sekiz ve izmirde 2.31 ile 6.10 a. 
raaında beşer defa ver sarsıntı!;. 
rı hissedilmiştir. . 

f zmirdeki ver sarsıntılarından 
biri bazı duvıırJarı çatlatacak ka
dar ııiddetli idi. 

B~raaTT'adıt dil aaat 2.40 da 
cıiddetli bir yer •araıntısı nJmuı 
ve hunun n"tice11l evler vıkıl.,,ış 
ve ba:r:ı ,.ııır· .. ·tıır v111n•~ P'elmiıtir. 

Tıb FakUltesiııden \e Sıh 
Ye lı;:tlmat Mua' enet \ ekıll ı 
nln kabul 'e ilan etU~i h 
hanelerle mUessesatından l 
as \'esikası alan tabıp 'e k n 

yagerlerdcn \e t kil olun 
jUıice ıhtlsas \e sınırları ta 
olunan doktor 'e kim. ı. 
!erden: Birinci sınır ihtisas ' 
ikası harcı 20 lira, ikin 1 ınıf 
harcı 10 lira. Sıhhat mc. ur 
ları mektebinden şahaı.l ıa. 
me alan kllçUk sıhhat memur
larının şabadetnamelcrl h ı ı 
.! Ura, ebeler u sünnet 1 1 
ı uhsatnamelerl harcı ı Iha p -
ra ile hasta bakan hususi ha • 
tahenelerden açılma "e r not 
gözlUkçülUk ruhsatname 1 har 
ları: Yirmi yataklı> a kad 
dahil olanlardan 22 lira )lr 
mi.<fen ziyarte yatağı ol nl r
dan 40 lira, fenni gö ilik 1 k 
ruhsatnamelerinden 20 lir 

Meslek \'e sanat eı babindan 
"esika, şahadetname ve ruh. 
ı;atnamelerlni kaybedenlere ye
niden evrilen bu kab,I vesika
lar harçların J ansına olacak 
ruhsatnamesini ka) beden dit. 
ellere yeniden 'er len ruhsat· 
namelerden on lira haı-ç alına· 
caktır. - .... 
Posta müdürleri 
arasında ta y,n;er 

Ankara, w2 (Hususi) Er· 

Emniyet müdürünün zabıta 
amirlerile hasbuhali 

zurum posta 'e telegı ar ın • 
d Uru Fadıl Konya) a, Kon) 
mUdUı u .Mıthat Okan Sh asa 
Sh as mUdürU Asaf Tanrı kut 
A) dına, Bilecik mUdUı U Ah. 
met Eıol Enuruma, Ordu mU
dUrU HAmit Tunçer Kütahya. 
ya, lstanbul muhasebe lal Şa 
kır 1: eter lsparta)a, Edlrn 
mUdUr muuinı Hüsnü Atamar 
Crfa} a, Denizli müdUrU tsma 
ll Hakkı Kartal Niğdeye, YOL 
gat mUdUrll Sabri Geli kin 
Muğlaya Muğla mUdUrU Rah
mi Blrckul Orduya BltHı mu 
dUrU Nuri GU,em S'irde, Bur. 
sa mUdUr mua' ini ~Ukrll S ) 
ban Bileciğe Aydın müdür 
Osman Bitli e. Kastamonu m 
ıur mua\'inl Hasan Çörekc o • 
lu Ağrı) a, Silr müdUrU Sıtkı 
.\masyn) a, Art' in merkez fı 
Galip Çoruh posta mUdUrlUk 

Em • ıet m "d"ril ve mı ati i 

Emniyet müdürü Muzaffer 
dün saat on beşte kaza emni • 
yet imirlerile bqlıomiserlerini 
vilayette toplayarak kendilerile 
bir hasbihalde bulunmuş. va -
zif elerinde tak p edecekleri e. 
sular hakkında dırektifler ve. 
rilmiştir. 

EmnlJ'ft mlıllll _.... de. 
mlftb' 1d: 

- Ben mUtemadıyen teftiş • 
terde bulun ca~ gıbi ıızle • 
nn de teşkılat üzerinde mun • 

<.>rlne tayin olunmu lardır. 

Resmi gazetede çıkan 
bır kararname 

Ankara, :.. lHusuıl) Jn 
gllteıe bUyUk elçi 1 il il i 1 

, ) e \'ekll ' m z ara ında in ti • 
reye başlıca emntamızın ltb 1 
hakkında taıtti edilen oota ve 
bu husustaki kararname b 

~ 

•plJıfp •8"'frleri'fe bfr arada 

tazaman teftı terde bulunmanı 
zı istiyorum. Teftit defterlerini 
sık sık getirterek amirlerin 
teftiş vazi.f elerını ne sureUe 
ifa ettiklerini kontrol edece • 
ğim bu kontrol teftiş &mirleri 
hakkında sicillerıne intikal ede 
cek kararlar vermen.e mUeuir 
olacaktD'. 

Adtt zabıta lttlel'lnde hedef\. 
miz hi~ bir vak'a faiılinin meç. 
hul kalrrıarıası ve vakalanma • 
dan bir tek suc;lu bırakılma • 

UnkU resmi gaz tede ne ı • 
dildi. 

ınasıdır. Bir vak'a f allinın m 
bul kalması veya yakalanma • 
ması cemiyet ic;in bir huzur • 
eu&luk ve emniyetsızlık. poliı 
içın de bır zaaf ıfade eder. B 
uğurda vapılacak himıet gav. 
ret ve fedakarlığı polisin kud 
ret ve memyetini en iyi ~öete 
ren bır vasıta olarak kabul e 
decefim. 

Seyrü sefer ve zabıtai be 
diye ışleriıun cok ivi tamim v 
idare edilmesini ehemmiyeti~ 
_. 6nftne aldık. Bu ltltrle Jl1• 
nız belde zabıtat:ma tefrık d. 
lenler değil bUtiln polıı t01Jk -
litı meH"Ul olacaktır .• 



-~-
Tito, bunlara sordu: clivenler de buralardan fazla pa
- N"ıçin kokaini burnunuza ra toplanır. Buralara gelip giden. 

çekmiyorsunuz da kadeh içerisi- }erin çoğu basit, kimseye zarar. 
ne dökilyorsunuz ?" sız adamlardır. Şüphesiz ki ki-

Keııdisine sual sorulan adam liselere kurnaz, can yakıcı insan
cevap vermedi. Yalnız başını c- lar da gelir ve bu gibiler ibadet
ğerek ve burnunun deliklerini ten sonra bilhassa kilise kaprlc:. 
havaya kaldırarak içerisini gös- rında merhametsiz görünmemek 
terdi. Burun deliklerinin arasın- için dilencilere bir şeyler verir. 
da çıbana benzer bir_yara vardı. ler.'' 

- Bu, kokainden mi oldu? Topal bu cevabı verdikten son-
- Evet, kokainden. Bu yara ra likör kadehini aldı, içti, teşek-

iptida kuru bir sivilce gibi peyda kür etti. Kırnuzı perdeleri aça
oluyor. Sonra gitgide büyüyor. rak artık gitmek istediği sırada 
Burun delikleri arasındaki yı..:. kadınlardan biri bir paket daha 
mu~ eti tahrip eden bir yara kokain aldı. 
~eklini alıyor. Bereket versin ki - Geceleriniz hayır olsun, ar. 
burun kemiğine zarar vermiyor. kadaşlar !. .. 

- Doktorlar buna bir çare bu. Kokain satıcısr böyle her defa. 
lanuyorlar mı? sında gider gibi tavır aldıkça ko-

- Oh ... Doktorlar! kain müptelalarının iştahları ka-
- Yapacak başka hiç bir ted- barıyordu. Diğer kadınlar da 

bir yok demek? harekete geçtiler. Onlar da koşu-
- Evet, var. Yalnız kokain şarak birer paket daha aldılar. 

kullanmaktan vazgeçmek. Fakat Paralarını verdiler. Bu arada Ti. 
benim için'kokainden vazgeçmek- to da bir paket aldı. Paketi açtı. 
tense burundan vazgeçmek daha Burnuna çekti. 
kolay." Lokanta garsonu olan arkadaşı 

Tito güldü. onun bu halini görünce şöyle de. 
Burnu çıbanlı adam da güldü. di: 

Hem de bitmez tükenmez uzun - Yarabbi! Bu gazetecilik in
bir kahkaha salıverdi. Bundan sam nerelere götürüyor? Kokain 
sonra Tito, arkadaşı, dört kadın, üzerine tetkikat yaparken şimdi 
burnu yaralı adam ve arkadaşı kokaine alı~ıyorsun. Kendi ken
hep bir yere toplandılar. dini, bile bile kokainoman yapı-

Tito gayri ihtiyari surette par- yorsun.'• 
rnağı ile burnunu yokladı. Kendi.. Tito cevap verdi: 
sine sanki burnu yok olmuş gibi - Ne ya~arsm? Başıma bun. 
geliyordu. Aynı zamanda bu yok dan daha fenast gelebilirdi. Meş. 
olan burun garip bir ağırlık veri. hur Yunan felezofu Fisagor vak· 
yordu. tile Mısıra giderek kendisini sün. 

Bir hiç ki, siklet teşkil ediyor. net ettirmişti. Ancak bu suretle 
Sonra tekrar gülmeğe başladı. Mısırlrhmn esrarlanru öğrenebi-
Kokain satıcısı gidecekmiş gi- leceğini düşünmüştü. 

bi bir tavır takınarak: Rengi sapsarı kesilmiş olan a .. 
- Allaha ısmarladık, bayan- dam mahremane surette sordu: 

lar, baylar ... dedi. - Peki, hangi gazetede yazı 
Tito, topalı tahta ayağından yazıyorsun?" 

tutarak: Tito: 
- Rica ederim, bir dakika du- - Bir Amerikan gazetesinde." 

runuz. Siz de geliniz, bizimle bir. Dedikten sonra ona şu suali-
likte bir kadeh olsun içiniz.'' le mukabelede bulundu: 

Dedi. - Sen ne iş yaparsm ?" 
Topal, Titonun yanma oturdu. Bu adam gayet tabii bir tavır· 

Tahta ayağım masanın altına u. 1a şöy~e dedi: 
zattr, öteki ayağını da büktü. - Hiç bir iş yapmam. Benim 

Rengi sararmış ve iskelet ha- yerime Kristin çalışır ve para ka
Iini almış olan adam, topala sor- zamr. Eğer ben Kristin gibi yo
du: rulmadan çalışa bilseydim onun 

- Zannederim, bu sanat sana, yerine ben çaJrşır ve kazanırdım. 
dilenmekten daha çok kar getiri- Fakat ne yapayım, benim elirr .. 
yor'!" ı den bu gelmiyor .. " 

Topal cevap verdi: Bu sözleri ile bu kokainomanın 
- Evet, fakat dilene.iliği de 1 mu~~bbet tell.allı~ı yaptığım açık. 

fena bir meslek diye almamalr. c~ ıtıraf etmıs; olması k~r~ısmda 
Dilenciliğin kazançlr olup olmz- ı Tıtonun arkadaşı hayretını saklr
ması, durulan yere bağlı bir şey. yamadr .. 
dir. insan dilenerek her yerde pa- ? vakıt bt~ namussuz adam k~-
ra kazanabilir. Bu muhakkaktır kaınoman Tıtonun arkadaşım ı-
Fakat az kazanılan yer vardır: ş.aret cd.erek sözüne şu tarzda d" .. 
daha çok para getiren yerler var- vam ettı: 
dır. Mesela umumhanelerin ka- - Arkadaşınız benim sözüme 
pısında duranlar altın kırarlar. karsı hayret ediyor. Fakat bunda 
Kilise kapılannda duranlar ise garip olan taraf nedir? Kristin 
nisbeten az kazanırlar. Bununla ile ben evyelce ikimiz de bir bü. 
l:ıeraber yine burada da iyi iş c.. yük fabrikada beş yüz erkek ve 
lur. Bana kalırsa, ben kilise kapı. kadın amele arasında çalışıyor· 
smda durmağr tercih ederim. Bü- duk. Burada çalışan beş yüz kişi
yük caddelerde, sokaklarda, kah- nin hepsi de vereme, yahut hiç 
ve önlerinde gelip geçen kalaba- olmazsa kanslZhk hastalığına 
lıkl.ır da yine dilencilere bir sey.. mahkum idi. Fabrikanın patronu 
ler bırakrr. Fakat burada eld~ e. bu kadar insanı esir g-ibi kullanr
dilen kazanç daha azdır. Kilisele- yc.-rdu. Ben bu insanların hepsini 
rin 'büyük kapılarına çıkan mer- (Daha oor) 

~AOYO 
23.9.939 Cumartesi 
13.30: Program Ye memleket saal 

ayarı. 13,3;,; Tiirk :O.Hiziği: Halk 
türküleri - Sadi Yaver Ataman, 
H.00: Memleket ı;aat a.rarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. H.10-15: 
Müzik (Dans müziği Pi). 15-15.30: 
:'-Uiıik (Şen oda mii1iği) lbrahinı 
Özgür ,.e Atl'ş bö<"eklcri. ı s.:rn: 
Progrıı.ın ve memleket saat ayarı. 
18.35: .Müzik (Kii~·ük orkestra) Şer: 
Necip Aşkın. 1 - Gusta'' Lindner
Şarap ilahı Bakü'I şerefine dans. 
2 - Christian .Ryming - Enler. 
mezzo. 3 - Leopolcl - Yeni dün. 
yanın c.ski şarkıları . .t - Rio Geb
hardt - Maskarıı.ıle konser valsi. 
19. 10: Tiirk ~tür.iği: lncesaz faslı -
Safiye Tokay'ın işlirakiyle CeJ,il 
Tokscs. Çalaııl:ır: Hakkı Derman, 
E~rer adri, Hasan (ilir, Basri ürter, 
Hamdi Tokay. 20.00: Memleket sa
at ayarı. 20.00: Müzik (J, Strauss_ 
ın Yarasa opereti). 20. 10: .\jaııs ,.e 
meteoroloji halıerleri. 21.00: TCHK 
'.\fCIC:t: Oku~ anlar: Mefharet Sağ. 
nak, Sadi llo').M's. alanlar: Yccihc 
Daryal, Reşat Erer, Kemal :\i.nızi 
Seyhun. 1 - Ilüzz:ıın peşrevi. 2 -
Le~ la Han ıın - Hüzzam şarkı (Ey 

sabahı hlisn li an). J - Le.rla II:ı. 

nıın - lliiz1aın şarkı - (Harabı 

intizar oldum.) t - Salahallin Pı. 
nar - Ilüz1am şarl..ı (Aşkınla sii
rünscm) :ı - S<lHihattin Pınar -
Hüzzam şarkı - Cmidini kirpikle. 
rine bağladı gönlüm). 6 - Vecihe 
Daryal - Kanuni taksim 7 - Tan_ 
huri Cemil - !)cimaı şarkı (Fcr)·at 
ki feryadına imdat edecek yok). I 
8 - Zeki Arif - Şehnaz şarkı -
(Senden ayn geceler). 9 - Dede -
Şehnaz şarkı - (Gönül durmaz su 
ı::ibi çağlar). 10 - Rahmi Dey -
!jchnaz şarkı - (Ey dilberi işve. 
lı:u:) 21.40: Konuşma. 21.53: Müzik 
(Neşeli pli\klar). 22.00: Ecnebi dil
lerle komışma. 22.30: Müzik (Dans 
miiziği Pi.) 23.00: Son ajans haber. 
leri, ziraat, esham, talıviltıt kamlıi

yo - nul.:ut borsası (Fiyal). 23.20: 
~lüzik (Cazhancl Pi.) 23.55-2t; Ya. 
rın ki proı;ır11m. 

~-••ıa=wms::.:ua = :: 
IAlemdar Sinemasıll 
1 Ü hb l .. ·· ç a ap çavuş ar :: 

1 harbe gidiyor !i • ı 
11 Arsen Lopen ff 
I,,_ . -!:~~: ........... -~ ................ _... _..... ........ ......_.. ..... 
ıı;:r 

H.\Şt°f RIZ.\ 
E. SADİ TEK 
TlYATROSU 

nu Gece 
BÜYCIWERE v Aile- Tiyatrosunda 

S .\C:L.\Hf!'\DAN UTAN' 

D 
Eı;:c Tiyatrosu 

; ' ~.:' Nuri Genç 
Ye Arkadaşları 

~ 23 C) li.'ıl cumarlc'ii 
~ Yl"nikapı hanıılu 
, , ~ Yalı Sinemasında 

BEN Yl'RDU'll 

Yazan: 

Ve afyon destisinin ağzını aç. 
tı. Afyon yapışka nyapışkandı 
ve tallı bir kokusu vardı. Vang 
Lung'wı amcası destiyi. eline aL 
dı ve kokladı. Güldü. Memnun 
kalmıştı, ve: 

- Ben bundan vaktilc iç -
miştim. Fakat her zaman değil 
ha! .. Çünkü çok pahalrdır .. A
ma, pek hoşuma gider r .. dedi. 

Vang Lung da ehemmiyet 
vermiyormuş g"ibi görünmeğe 
çalışarak cevap verdi: 

- Az buçuk bir şey bu .. Vak 
tile babama almıştım. İhtiyar. 
ladığmdan geceleri uyuyamı -
yordu da .. Bugün elirt).e geçti. 
Hiç içilmemiş .. kendi kendime. 
babamın kardeşi burada.. Ben 
ki ondan daha gencim, ve böy
le bir şeye daha henüz muhtar 
değilim: neden o bunu içmesin 
diye düşündüm. Buvur, ne za -
man canm isterse ve yahut ha. 
fif bir ıztırabm olursa.iç .. dedi. 

O zaman Vang Lung'un am
casr. güzel koktuğu ve ancak 
zen~in adamların kulandlığı bir 
nesne olduğu için afyonu hırs
la kaptı. Evine·götürdü. Bir çu. 
buk satın alarak, bütün gün 
yatağına uzanıp afyon çekti. 
Bunun üzerine Vang Lung çu -
buklar satın aldırarak, şuraya 
buraya bıraktırdı. 'Kendisi de 
afyon kullanır gibi gösterdi. 
Fakat, kendisi çubuğunu odası 
na götürdü. Ve bir kÖ!-jede so. 
ğumuş bir halde bıraktı kaldı. 
Mazeret olarak çok nahalı oldu. 
ğunu ilereye sürerek. evindeki 
iki oğlu ile ve Lotus'un afyona 
el sürmelerini menetti. Fakat 
amcasım, karısnı ve oğullarını 
daima içmeğe teşvik etti. Ve 
avlular tatlr kokulu afyon du -
manile doldu. 

Vang Lung bunun için de gü
müş paralarını harcamaktan 
sakınmadı. Zira böylelikle hu -
zur ve rahatını satİn almış olu . 
yordu. 
Kış uzaklaşıp ta sular c;ekiL 

mcğe başlayınca Vang Lung da 
artık toprağında enine boyuna 
gezebildi. Ve bir gün. büyük oğ_ 
lu arkasından geldi ve göğsü 
kabararak, gururla ona: 

- Yakında evizimde yeni bir 
ağız peydalanacak. bu da toru_ 
nunun ağzıdır .. dedi. 

Vang LUDg bunu duyunca oL 
duğu yerde fmldak gibi dön -
dü. Güldü. Ellerini biribirinc o. 
ğuştur, ve : 

- !şte iyi, uğurlu bir gün 
bugün!.. dedi. 

Sonra tekrar güldü, ve Çing'e 
giti. Onu kasabaya göndererek 
biraz balık ve iyi yivccckler al. 

Pearl ,,uch. Çeviren: 

-85 
dırdı. Bunları oğlunun karısına 
yolladı, ve: 

- Ye, iç ve torunumun vü. 
vudunu besle, kuv\'etlendir ! ... 
dedi. 
pfukpaarakgemekler'I cmfö yü 

Art.ık bütün bahar esnasın -
da, ileride kendisini rahat etti. 
recek bu doğum düşüncesi ile 
yaşadı. Başka şeylerle meşg<ıl 
olduğu zamanlar hep bunu dü -
~ündü. Canı sıkıldığı anlarda da 
torunun doğumun).l aklına ge -
tirdi ve ferahladı. 

Bahardan yaza geçilince de, 
sellerden kaçanlar, birer birer, 
takım takım, kış yüzünden biL 
kin ve yorgun halde, evlerinin 
yerlerinde yeller esmesine, ve 
suyu batmış sarı çamurlu top. 
raktan başka bir şey kalmama.. 
s!na rağmen geri gelebildikle -
rındcn dolayı memnun olarak 
tekrar vurtlarma döndüler. Fa_. 
kat bu ·çamurdan yeniden evler 
yapılır, kurulabilir, ve örtmek 
için şilteler buluna bilirdi. Bir 
qokları Vang Lunı(a gelerek 
borç para aldılar. o da, paraya 
istiyenlerin çok olduğu görün _ 
ce, vüksek faizlerle borç verdi. 

Ve her seferinde de karşılık 
olarak toprağın gösterilmesini 
şart koştu .. Cenuptan gelenler 
aldıkları borç para ile çekilmiş 
suyun 7.cnginliği kabarmış. şiş
miş olan topra~a tohum ekti. 
ler. Öküze, tohuma ve sapan -
lara ihtiyaçları olduğu, artık 
başka para da borç edemedik -
leri zaman, bazıları. ellerinde 
kalan yerleri ekebilmek için 
toprak \'eya tarlalarmın bir kıs 
mmı sattı. Ve Van.g Lung bu a
damlardan, paraya ihtiyaçları 
olduğu ucuz ucuz topraklar sa_ 
tm alıp durdu. 

Fakat topraklarını satmak 
istemiyenler de vardı. Bunlar 
tohum, alacak. öküz veya sa _ 
pan tedarik edecek bir şeyleri 
kalmayınca, kızlarım sattılar. 
lyi kalpli, nüfuzlu ve zengin bir 
adam olarak tanıdığından, kız -
larını elden çıkarmak için Vang 
Lung'a müracaat edenler oldu. 

Vang Lung da doğacak olan, 
ve oğulları da evlendikleri za . 
man da meydana getirecekleri 
çocukları düşünerek beş esir 
kız satın aldı. Bunlardan ikisi, 
gürbiiz vücutlu büyük ayaklı 
on iki yaşlarında kadar görü -
nen kızlardı. Daha küçük yaşta 
olan dijfor ikisi de şunu bunu 
getirmek için kendilerine hiz -
met edecekti. Bir tanesi de Lo
tus'a iş görecekti. Zira Tuti ar. 
tık pek yaşlanmıştı. Ortanca kr. 
zrn da evden gitti~indenberi, 

~ .................................................. . 
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Dokuz yüz metre irtifamdaki 

küçük bir vadinin derinliklerine 
gömülmU, olan Sinaiaya hakim 
dağlar, Busegi'ler, yeşil çamların 
kalın örtüsü altında kaybolurlar. 
İşte Rumen hükümdarları şato. 
lannı bu emsalsiz çam ormanları 
içine yaptırmışlar .. Bunlardan bi
ri, Alman zevkine göre yapılmış 
olan Peles valde kralicenin emri
ne tahsis olunmuş, diğeri Peli
sorda da Kral Karo1 yaz aylarını 

·TU·N A KIZI 
- Tabii, son düşüncesine, son 

niyetine kadar hepsini anlamalı· 
yım .. dedi. 

- Tamam, bu cihette anlaş
tık.. Simdi sen bu münasebetle 
yeğcn:inin nasıl yaşamakta oldu
ğunu da yakmen göreceksin .. Her 
halde daha bircok arazisi vardır. 
Yoksa bile, eğC'r hakikaten baba. 
nın düşündüğü gibi varlıklarr so. 
na ermiş ise, bu takdirde de id
diaları daha kolayca hafifleyebi
lir, işten daha ucuz kurtuluruz. geçirmektedir. 

Başlarında demir taslarını tas·. 
yan nöbetçiler bu mmtakayı ya. 
zm meraklı seyyahların tecessü
sünden, krşm da civara inen vah
şi hayvanların taarruzlarından 
koruyor. 

Fakat şimdi tam yaz mevsimi
nin ortasında bulunuyorlardı. Gr. 
yikler, ayılar, dağların sivri ve 
karlı tepelerindeki inlerinde mev. 
simlerini bekliyorlardı. Şimdilik 
yollar bir Fransrz mimarının ese
ri olan ve tesadüfen zevk ile in
şa edilmiş bulunan büyük gazino
ya doğru istical ile yol alan r -
yalar ile dolu idi.. I 

- Gazinoda Biarictekinden da. · 
ha büyük partiler dönüyor .. 

Diye Pot Taveresko arkadaşı· 
nı ika.. etti. 

T.ö M estr1ye Arkadaşına, Si
:'\dİ.ay;ı b::lkar.ıı """:ıı.maılt içir- flltf · 

27 ·----------------------·-------------· memiş olduklarını söylemcği bile 
fazla buldu. Fakat vazifelerinin 
icap ettirdiği büyük alaka ve cic1• 

diyete rağmen etrafını çeviren 
bu emsalsiz manzaralara bigane 
kalamıyordu. 

İçinde bulunduğu ve araların. 
da müşkülatla ilcrliyebildiği bu 
kalabalık hiç bir su şehrinde rast· 
}anmasına imkan olmıyan bir hu
susiyete malikti .. 

Hemen her milletten birçok 
ieyyahlar ile, sebze ve meyvala
rmı satmak ve bu kalabalı.fer Y<'• 
kından seyretmek üzere ci-J'ardan 
gelen Rumen köylüleri çok güzel 
bir tezat teskil ediyorlardı. 

Rumen köylerinde eski kıya. 
fetkr muhafaza edilmiş.. Kalın 
ve beyaz yünden örülmüş ağır e
teklikler, baldırlara, bacaklara 
sarılan dar pantalonlar göze çar
pıyor, yollarda deriden yapılmış 
iptidai carıklar seyyahların son 
model civili ayakkaplarına kan~ı
vor. 

' V2'k l:n·rrı d 11 "! ttt>- r trTmımı ~ .. -• 

tilmenler, sırtlarında koyun pos. 
tu ile meyva bahçelerinde dola
şan ihtiyarlara, boğazlarına ka
dar kapalı, işlemeli blfızlar için
de daha tombul görünen köylü 
kızları dar süveterleri içinde bir 
kat daha zayif görünen İngiliz 
kadınlarmı hayretle seyrediyor .. 
lar .. 

Bütün oteller, bütün villalar 
geniş bahçeler, hatta bazan ha. 
kiki parklarla çevrilmiş .. 

Bu güzel şehrin sıhhat dolu 
havası da. güzel Rumen kadınlan 
gibi bir an içinde genç Fransızın 
gönlüne hakim olmuştu. 

*** 
Pol Taveresko Palas otelde, 

memleketin en zenginlerinden 
birinin varisine layık bir mera· 
ı.ımle karsılandı. 

İki gen~el Prahova ovasına ha· 
kim içiçe iki oda verdiler. 

Pol eliyle cenup mıntakasmı 
iıı;aret cderc:k: 
, - işte M'oreMrıf .... dlMWa.. 

mr . ., ~,1: 

- Evet, düşündüm.. Seninle 
birlikte oraya gitmemeği daha 
muvafık gördüm.. diye arkadaşı 
cevap verdi. 

- Neden? 
- Dcmetr ile sen muhakkak 

ki nahoş bir münakaşaya girişt" .. 
ceksiniz. Hiç şüphesiz eski def. 
terleri karıştıracak .. 

- Ne var ki? .. Böyle bir şey 
olacağını tahmin etmiyorum. 

- Bilir misin?.. Yeğeninizin 
sizinle birçok anlaşamamazlıkları 
olduğu malCım. Bunlar meşru ol· 
masa bile o her halde sana fena 
muameleye mecbur olacaktır. 
Sanki hangi aile ara~rnda böyle 
r.ec;imsi.zliklcr yoktur ki? Görü
yorsun ya, bunların l>rnim yanım
r:a tekrarknmış obtdmC.ları daha 
~ayam terdhtir değ•! mi? Sonra 
bu ilk ~örübmenizde Demetrin 
tekliflerini tamamen soğukkanh. 
lıkla karştlaman ve niyetlerinin 
neye varabileceğini anlaman la. 
zrm .• 

nn., ıı-Tnn, ftftı 'tı1r real'bııı ile: 

- Peki! Öyle olsun .. Ben yal
r.ız giderim .. O muhakkak ki bC'. 
na hakaret edecektir, fakat ben 
de onun hakkında düşündükle!'i. 
mi söylemekten her halde geri 
kalmam .. 

- Bilakis, sana bunun aksini, 
tamamen sükunetini muhafaza et
meni tavsiye ederim. Görürsün, 
yokea muhakkak dövüşürsünüz. 

- Bu da beni korkutmaz .. 

- Muhakkak, bundan eminim. 
Anr<ık böyle bir harekette bulun
makta mana yok. Sonra Fol mev
zuubahis olan yalnız sen dcğ'i'. 
sin .. Düsün ki, kızkardesin onla. 
rın elindedir. !ster misin senin 
yeğenine yaptığın muamelelerin 
hesabını kız kardeşin ödesin? 

(Daha rnr) 

lbrahim Hoyi 

• VAKiT"' 
AllOXE TARİFESİ 

Memlt!ket Mtmltket 
içinde dı~ında 

Aylık o:; 1;'1;> .Kr. 
3 aylık 260 425 

" G u~·lık ·17:> 820 
" 1 yıllık 900 1600 
" Tarifeden Balkan Birliği icin 

ayda otuz kGruş düşülür. Posta 
birliğine girmiyen yerlere ayda 
yctıııiş beşer kuruş zammedilir. 

Alıone kaydını bildiren mek. 
fup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta veya banka ilr 
yollama ücretini idare kendi üze. 
ri ne alır. 

Tiirkiycnin her posta mcrke. 
zinde VAKIT'a abone yar.ı:lrr 

Adres cleğ"ic;.tirme ücreti 
2:'.i kunıştur. 

lI.ıAN ÜCRETLERİ 

Ticı:ıret iltınlarının sı:ıntim - sa
tırı soııd:.ın itibaren iliin sayfala. 
rındıı "1 O; iç sayfalarda 50 ku
ruş; dördüncü sayfada 1; ikinci 
ve iiçiinciide 2; birincide .f; 
ba~lık yı:ını kesmece 5 liradır. 

lliiyiik, çok devamlı. klişeli. 
rcııkli ilıin ''erenlere ayrı ayrı 
indirmeler y:ıpılır. Rcsml ilanla
rın s:ınliın _ satırı 30 kuruştur. 

Ticaı·i l\la.hi~·ctte Olmıyan 

Büyük llil.nlar 

nir clcra 30. iki defası 50, üç 
dcfnsı 65, dört defası 75 ve on 
rld:ısı 100 kurust'ur. Üç aylık 
ilfin verrnlrrin bir defası bcda
v;ıdır. Dört satırı geçen ilanların 
fıııla sn ı ı rlnrı beş kuruştan he
sap edilir. 

Vııkıt lıcm doı'.;'Tudan doğruya 
keneli iclnrc yerinde. hem An. 
kam caclclesinde Yakıt Yurdu 
:ıltıncla l\I::'.\lALEDDlN lREN 
Wın Biirosu eliyle ilıin kabul 
eder. ( Riironıın İclefonu: 20335) 

evde iş görecek başka kiJMe 
kalmamıştı. Vang Lung bu beş 
esiri aynı günde satın aldr. Zi
ra, karar verdiği şeyi yapacak 
derecede zengin bir adamdr. 

Aradan epeyce günler geçtik. 
ten sonra bir gün bir adam ye
di yaşlarında kadar zayıf, na • 
hif bir kızla birlikte Vang Lun
ga geldi ve onu satmak istedi. 
ğini söyledi. Vang Lung. k11m 
küçük ve zayıf olduğunu söy-
1iyerek ilk önce almak isteme. 
di. Fakat Lotus kızı gördü, \'e 
ona adeta vuruldu. Kırıtarak, 
yalancıktan küstün bir taVJT'Ja. 

- Ben bu kızr istiyorum. 
Çünkü güzel bir şey; ötekisi i. 
se kaba ve keçi eti gibi koku -
yor. Onu hiç sevmiyorum .. de.. 
di. 

Vang Lung küçük kıza bak_ 
tr, ve zavallınm korkak fakat 
güzel gözlerine acınacak zayıf_ 
lığına baktı, ve kısmen Lotua'u 
memnun etmek kısmen de ço -
cuğu beslenmiş ve şişmanlamış 
görmeyi arzulayarak: 

- Pek ala .. Madem ki isti .. 
yorsun, alalnn! ... dedi. 

Çocuğu yirmi gümüş sikkeye 
satın aldı. Ve çocuk iç daire _ 
lerde ya.~adr, ve Lotus'un yat. 
tığı karyolanın ayak ucunda. u.. 
yudu. 

Vang Lung artık evinde hu. 
zura kavuştuğunu görür gibi 
oluyordu. Sular çekilip te yaz 
bastırınca, toprağın iyi olgun 
tohumla ekilme sırası geldiği 
vakit. Vang Lung köşe bucağl 
dolaştı. Her toprak parçasını 
gözden geçirdi. Ve her toprak 
parçasının nev'ini ve toprağın 
münbitliğini temin için h'angi 
tohumların değiştirilmesi icap 
ettiğini Çing ile konuştu. Ve 
her ne zaman tarlalarına git
tiyse, kendisinden sonra topra. 
ğa bakacak olan küçük çocuğu_ 
nu. işi öğrensin diye, yanına al. 
dı. Ve Vang Lung çocuğun ko. 
nuştuklarmı nasıl dinlediğine, 
veya aı:;Ia dinleyip dinlemedi . 
ğine dikkat etmedi, aldırmadı. 
Zira çocuk her seferinde ba~r ö. 
ne eğik bir halde ve açık' bir 
suratla gezdi dolaştı, ve kimse 
de onun neler düşünmekte oldu
ğunu anlayamadı. 

ı:a~a~. Vang Lung oğlunun bu 
halını gornıedi. Yalnız, onun ar. 
kasından sessizce yürüdüğünü 
sandı. Her iş yoluna konup ta 
Van~ Lung pek memnun bir 
lrnlde evine döndügu-·· zaman • için<len, E:öylc dedi: 

(Daha var) 
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1 .1. F .. -k- Moskova yolunda ı K 
1
. k . · ı · . · · · · h 1 

· ngı ız - ransız yu - BM·•· .~::::.~'"ı:..:::;:!.. a ınes onun o _umunu azır ıyan 

sek harp meclisi dün ~~i~;Lb~~S~~~~!·~.;::: 292 Demı· r Muhafız 
d 1 d 

T:ıbiatin fethi imkan1armr ça-

l n g l· ı te re e to p a' n 1 ğaltmak ve insanlan kendi ideo. 

Paris, ~2 (A.A.) - lngi. 
llz: - Fram;ız yllksck meclis i 
bugUn fngiltcrcde, l<'ransa. na. 
mına Daladye, Gene ral Gauıc· 
lin ve Amiral Darlan lngiltere 
namına da Çemhcrlayn, Lord 
Halifaks 'e Lord Chalfi e ldin 
iştirAklyle topl::ı.nmı l ır. Biri 
sabah Ye diğ e ri iiğ l crl c ıı sonra 
olmak Uzere iki ıçtinıa al~dc· 
dilmiştir. 

buuların neticelerini tetkik 
eylemiştir. Miittc!iklel'ln plAn
lıırıoı tamamfyle mUesslr kıl· 
mak ti:lcre alınacak tedbirler 
hususunda tam bir mutabakat 
hasıl olmuştur. 

:: i~~~ç~:~·~~r!ç~::Y:1;::u~:~ e d d · ı d • 
cephesini takviye etmekti. ı a m e 1 l 

Dünyanın ıulh cephesini takvi-
ye edebilecek ve zamanına göre 
ilcı·i bir te,ekkül mılhiyetini ar· 
zeden Milletler Cemiyeti idi. 

Mee ııs 14 J<Jyl fı 1 toplnıı Lısın. 
dan beri hadis olnn 'l'lrnlyi \C 

Meclis, siHih YO mUblmmat 
lmalfıtı meselesini de tetkik 
c~'lenılş ve iki hllkıimetln gay. 
retlerini artırmak ve nhenkleş· 
ı i rmc k llzcre takip celi Jcc·c k u· 
s ull0.r hakkında mutabrk knl. 
mıstır. 

Milletler Cemiyeti hangi poli
tik ıebeplerle kurulmu, olursa 
olsun onun ruhunda sulhu koru. 
yacak bazı prensipler mevcut bu- ı 
]un.makta idi. Mesela küçük de~ 
retlerin hak sahibi olduğu bu le· 
şekkül eğer alakadarları tarafın
dan ıuikaatlara m<!ruz bırakılma. 
saydı. dünya sulhuna mesnet ola-

R t e t k bilecek bir mahiyetteydi. 

U Z V e 1 n n U U "lnaana hak, millete hürriyet" 
telakkisine dayanan MiJletler Ce-
miyctinin inıanlığa faydalı olma· 

Başturajı l ıncıde) 1 tayyare da!i toplarına ve denir .. 1 
11 ve milletler hürriyetinin ga- 1 

1789 da hukümctimizin meşru- altı gemisi bombala~ı:1a i~tiyacı r;nti altına alınması için sulh 
ti §Ckildc teessüsündenberi. mu· oldugu kadar ~alkı ı~ın _bugdaya, ccpheıinin yegane istinat noktası 
haripler karşısında Afcrikan si- yaga ve pa_muga da ıhtıyacı var. olan iki cı•mhuriyet azami feda. 
yaseti, mühim bir istisna hariç, dır. Bu v:ı.z~yette ambargonun kal karlrkla iş birliği ettiler. Bu mak
daima enternasyonal hukuka ic.. masını ıstıycnler, mantıki ha· sadrn temini için mütecavizin ta .. 
tbat etmiştir. Surasını hatırlat. rekct ct_.mek için ihra.catın menini rifi huıuıunda gösterilen müş· 
mak isterim ki enternasyonal hu· ete. bugdaya, pamuga, beze, ba- terek faaliyet, imza edilen müte
kukun esash hedefleri, harp se· kıra. ve daha ?inlerce diğer ma(.. c.ıddit muahedeler sulh cephesine 
beplerini ortadan kaldırmak ve deye d.e teş~l _edecek yeni bir naSTI hizmet edilmek istendiğine 
harbin genişlemesine mani ol- kanun ıstcmelıdırler. bir delildir. 
maktır. Ambargonun kaldınlması ile, Bu safhada Türkiye cumhuri. 

Muharipler karşısındaki Amc. hükumetimiz, Amerikan vatan. yeti ve Sovyet Ruıya ı'\1illetler 
rikan siyasetinde yegane istisna. d~şlarını.? v~ Amerikan gemileri· C::em!y~tinin ıanıimi, ~dealist bek
yı Napolyon muharebeleri esna- nın bugunku anlaşmazlık mınta- çrlcrıdır. Fakat Mılletler Cc
Eitnda Amerikan hük(ımctinin tut· kalarına girmeleri bahsinde de miyeti hem içerden, hem dı§Ar· 
tuğu siyaset teşkil cylemistir. O ısrar eyli!ecektir. Kongrenin bl·.. dan tecavüze uğray~ uğraya,, iti
zaman harbe iştirakten kaçınmak ııu prensıp ~~arak .~abul ettikten barsızlaş.tırıl.~ı ve n~hayet, ışle. 
istediğimiz zaman, ambergo ve sonra, her gun dcgı~n:ıe~te .o!an yeme~. bır kul_ç~ halı~ sokuldu .• 
ademi iştirak kanunu ileıi sürdük. bu mıntakaların tcsbıtını hancıyc Dun polıtık munasebetlen 
Fakat bu siyasete, felaketicn- nezaretine bırakması lazrmgelc· bu safhaya geldikten aonra bozul
giz bir muvaffakıyetsizliğe uğr.:. ccktir. muş organla fazla meşgul olmaya 
dı. B. Ruzvelt, bundan sonra, a.m. lüzum yoktu. 

Evvela memleketin hemen he. bargo kaydının siyasi fenalıkları Sulhu korumak için l>aşka te~ 
men har~bisine sebebiyet verdi. ~zer~nde ısrar eylemiş ve demiş· tipler, lmşka faaliyetler sarfetmelc 
Saniyerı 1812 Avrupa harplerine tır kı: iktiza ediyordu. Nitekim cihan 
faal bir surette iştirakimizin esas· Ambargonun tatbiki, yalnız si· hadiıelerinin inkişafları da bu· 
Ir sebebini teşkil etti. Şurasını da yasetimizi baştanbaşa değişti!"• nun ne kadar zaruri bir §ey oldu· 
hatırlatayım ki 1814 de hepimizin mekle kalmamış, deniz ticareti ğunu i~t etti. Cihan hadiseleri 
bugün toplanmakta bulunduğu· bahsinde kara ve deniz devletle- sulhun tehdit edildiği günlerde 
muz bu bükfunet merkezi, ba tini de müsavi bir hale sokmuş. yine bu iki cumhuriyeti prensip. 
ambargo siyaseti yüzünden kıs- tur. ferine sadık buldu. Sulhu konı
men harap olmuştur. Bir harp tehdidi yapan bir ka· mak için aralannda görüı birliği 

B. Ruzvclt. bundan sonra bir ra devleti, bu suretle, kendisini devam ediyordu. 

'( Başlarafı 1 incide) 1 
Esas itibarile daha fazla ki§i. 

nin idam edildiği zannedilmek. 
tedir. Yalnız bır tahaşşüt kam. 
pında 14, diğerinde 32 ki§İ idam 
edilmiştir. 
KALİNESKONUN VASİYET. 

NAMESİ 
Bükreş, 22 (A.A.) - Kalines. 

ko, son arzularını bildiren kısa 
bir vasiyetname bırakmıştır. 
Müteveffa, oğluna ailenin şe -
refini muhafaza etmesini, as • 
ker veya devlet memuru olma. 
masınr, vatana ve krala ihlas 
ve sadakatle hizmet etmesini 
tavsiye etmektedir. 

l\lüteveffa, ailesi cfradrnm 
metfun bultındıığu Curteu de 
Acegis'e gömülmesini istemek. 
tedir. Bu vasiyetnamenin tari • 
hi, 21 temmuz.dur. 
Bükr~. 22 (A.A.) - Kalin.es. 

ko, pazar günil Cureta de Ar -
ges'de gömillocektir. Müteveffa 
nm vasiyeti mucibince tabutu 
12 öküz ta.rafından çekilecek bir 
araba ile mezara nakledilecek -
tir. 
KALİNESKO BİR KAÇ DEFA 
SUİKASTA UCRAMIŞTIR 
Bükreş, 22 (A.A.) - "Ha • 

\'as,, · diplomatik mahfillerde 
Kalincskonun şahsi enerjisi ile 
Romanyanm üzerinden demir 
muhafızlar tehlikesini uzaklaş. 
tırdığı bir saatte ufiıl ettiği be. 
yan edilmektedir. Memuriyet 
hayatında memlekette nizam ve 

Mühendis mektebi 
müdürü değişti 

Ankara, 22 (Hususi) - Ylik
sek MUhcndls mektebi mUdU
rU Suphi Taniğ Nafia fen he. 
yeti azalığına nakledilmiş, ye-
1·i ne m lihondislerden Tevnk 
Taylan tayin olunmuştur. 

-0-Temmu:i ı 937 bitaraflık kaııı.ı. daha evvelinden emniyet halinde 1939 harbi patladığı zaman iki 
nundaI\J:>ah;;etmiş ve şöyle de. görebi!ıpektedir. Filhakika, am- cumhuriyet harbin mevzii kalma• 
miştir: bargo dolayısiyle, muhasımr olan sı temenniıinı iz'hardan geri kal· 

Çok mütecssifim ki kongre, bu deniz devleti, dünya ile ticaret rnaddar. 
kanunu kabul etti, yine çok müte- yapmak hakkının ihlal edilmesiy. Saracoğlu, Potemkin Yoldaıın 

Holanda elçisinin zevcesi 
vefat etti 

cssifim ki ben de bu kanunu im· le zayıflamış bir haldedir. ziyaretini iade ederken iki mem• 
za ettim. Bu vaziyet, bundan dört s~ne le~t arasmdaki dostluk ve ıulh 

Şimdi, bu kanunun bir madde- evvel, kendi kuvvetinden veyahut rabrtalarmı çoğaltacak noktalar 
sinin değiştirilmesini talep eyF. coğrafi vaziyetinden dolayı değil, üzerinde de konu§Acaklardır. E. 
yorum. Bu madde, enternasyonal yalnız bizim kanunumuzun bu sasen tabiatin icaplarına tekabül 
hukukun eski prensipleri ile ta. kaydından dolayı, bir muharip eden Türle • Sovyet dostluğu S... 
mamiyle tezat halindedir. Bu diğerine karşı faik bir vaziyete raooğlunun seyahati ile yeni mey· 
madde, ambargo hakkındaki mad- girmiştir. nlar verecektir. 
dedir. Bunun tadilini talep ediyo· Ambargonun kaldırılması, en SADRI ERTEM 
rum. çünkü bu nıacdcnin Ame· doğru olan enternasyonal siyasc
rik.ın bitaraflığını, enıniyetini ve tc avdettir. Bu suretle, sulh za. 
sulhunu tehdit etmekte olduğu manı normal ticaret siyasetimizi, 
ka:ıaatindevim. m.ıhasematın devamı müddetince 

Bu amba.rgo nmlclcsi, muharir• de takip eyliyebileceğiz. 
lcr.-, tamamiyle imal edilmiş harp Bu, bazıları tarafından iyi, ha· 
malzemesi satılmasını mcneyle. zıları tarafından da fena karşıla
mekte, fakat birçok harbe yarar nacaktır. Fakat ~sele orada dr. 
levazımın ve umumiyetle ticaret ğildir. Tavassut ettiğim tedbir, 
eşyasının satışına müsade etmekte normal, hakiki, an'anevi bitaraf
dir. Bu madde, Amerikan gemi· lık hattı hareketine avdet edil. 
lerine, muhariplere ziraat ve en- mesidir. 
dil&tri maddeleri ta§ımağa müsz.. Eğer ambargonun kaldrnlması 
ade vermektedir. kararlaştırılır ise, Amerikan em· 
Doğrudan dogruya maddi ba. niyetinin takviyesi fibi diğer ba

kımdan işe baktığnruz zaman, zr siyasi meseleler de tetkik ok .. 
tam olarak imal edilmiş bir sürü nacaktır. 
maddeler satabilmek imkanı var- Hepimiz, hedef bahsinde müş
ken tam olarak imal edilmemiş terekiz. Aramızdaki ihtilaf yalnız 
maddeler yolla.makta ne avanta- bu hedefe varmak için kullanıla
jımız var?, .Tam imal edilmiş mal- cak usuldedir. 
lar göndermek suretiyle binlerce Bunun neticesi Amerikadan ya· 
ameleye bizzat burada, Amerikc:. pılacak bütün mübayaatın peşin 
da iJ verebiliriz. Böyle hareket olarak tediyesi ve alınacak malla
otomatik surette milli müdafaaya nn alıcrlann vapurlariyle ve ken .. 
da yardım etmiş olacağız. dilerinin zarar ve ziyanına olarak 

Bitaraflık kanununda mevcut nakil edilmesi olacaktır. 
olan bir tezada iştirak etmeme Mevcut kanunla istihdaf edilen 
müsaadenizi rica edeceğim: hususat temin edilmi~ bulunu-

Eğer, 1935 nisanından evvel, yor: 
Avrupada bir harp ~rknuş olsay. Bu hedefler muhariplere ait A. 
dr, Amerika Birleşik Devletleri, merikada mevcut paraların tan
muharip milletlere, bunların sa- zimi, silah ihracatına ait vesika 
tm alabilecekleri miktarda her usulünün idamesidir. 
türlü mal satacaktı. Bu, enternas· Yeni kanun mucibince silah, 
yonal hukuk prensiplerine teva- mühimmat ve harp levazımı A~ 
fuk eder normal bir hareket ola. merika gemilerince nakledilemez. 
caktı. O zamanki hattı hareketi. Bu hüküm değiştirilmemelidir. 
ıniz, coğrafi vakıalan ve kara ve Amerika tabaası muharip va. 
deniz devleti vaziyetimizi kabul purlarla seyahat edemez. Bu hü
etmekteydi. Bu sebepten 1935 küm değiştirilmiyecektir. 
den evvel ~ıkacak bir harpte alo· Bu proğramın memleketimizin 
Jnlnyum plakları ile tayyare ka· harbe doğru bir adrm yaklaşması 
natlan ihracatı arasında hiç bir olacağını söyliyenlere cevabım 
lark olmıyacaktı. Halbuki bugün şudur: 
bu iki madde arasında kanuni, fa- Bu program, Amerikalrlarm 
kat sun'i bir fark mevcuttur. 1935 hayat ve mallanru tehlikelere kar 
den evvel sade pamuk ihracatı ile şı korumak hususunda bugüne 
barut pamuğu ihracatı arasında kadar mevcut olan korunma bil· 
hiç bir fark olnuyacakt1. Fakat kUm1erlnden daha mUkemmet ht
bu~ün bir fark mevcuttur. maye edilecektir. Bu program 
Diğer taraftan bugün hepimiz müsbettir ve geçen dünya har. 

biliyoruz ki bir muharip devlet, binde bizi ihtilafa sürüklemek i· 

Erdün Emirinin oğlu 
memleketine gitti 

Ankara, 23 (A.A.) - Reisi· 
cumhurumuzun fahri yaveri 
olarak ordumuzda stajını ik
mal etmekte bulunan Mavera. 
yr ErdUn l!Jmiri Hazretlerinin 
mahdumu Emir Nayif stajını 
bitirmiş olduğu cihetle ı·efaka· 
Unda yaverleri olduğu halde 
bu akşam Toros Ekspresiyle 
memleketine müteveccihen ha· 
reket etmiş ve istasyonda Rei. 
sicumhur Hazretlerinin mah· 
dumlariyle Riyaseti Cumhur 
Umumi KAtibi vo Başyaveri, 
kalemi mahsus mtidilril, B . .l\I, 
Meclisi Reisi ve Başvekil nam· 
larıoa kalemi mahsus mlldllr. 
leri, Mllli Müdafaa Vekili na
mına yaveri ve stajda arkadaş
lık ettiği Türk subayları tara. 
fından uğurlanmıştır. 

Garp hududundaki Al
man şehirleri tahliye 

ediliyor 
Londra, 22 (Hususi) - Al

man propaganda nezaretinin 
tekzibine rağmen Belçika me· 
nablinden alınan haberler garp 
hududunda Ahen şehrinin tah. 
Iiycsinc devam edildiğinl bil
dirmektedir. Birçok muıteci 
kafilelerinin Alman hatları 
gerisine yaya olarak yUrUdUğU 
görUlmUı;.tUr. Herkes evinin a· 
nahtarıor polise teslim etmeğe 
mecburdur. 

Ren vo Zigfrid hattmm şark 
cihetlerindeki bUtUn arazi Al. 
manlarca tahliye edilmektedir. 

çin tevessül olunan hadise ve mil. 
naka~alara meydan vermiyecek· 
tir. İ~te eulh yolu da budur. 

Reisicumhur, parlamento aza
larını her türlil parti mülahazr. 
lan fevkinde olarak harekete ve 
Amerika milletinin birliğini bü
tün dünyaya göstermeğe davet 
etmiştir. 

Ankara, 22 (Hususi) - Nil· 
mune hastahanesinde vefat et· 
miş olan Hollandanrn Ankara 
orta elçisinin eşi Vigerin nft.ı;;l 
bugün 1 7 de kalkan trenle ts. 
tnnbula gönderildi. Bayan Sa
rnçoğlu ,.e diplomatik garda 
son Uizim vazifelerini yaptılar. 

--0--

T okyo sefirimiz 
Ankaradan şehrimize gelmiş 

bulunan yeni Tokyo sefirimiz 
Ferit Tek, diln Japonyaya hare. 
ket etmiştir. 

Uç Çin fırkası iraha 
edilmiş 

Bertin, 22 (Hususi) - Japon 
tebliği, Kiyan.Si'de çarpışmak • 
ta. olan Japon kuvvetlerinin, 
üç Çin f ırkasmı tamam ile imha 
ettiklerini bildirmektedir. 

İngiltere Kralının kar
deşi vazife başında 

Londra, 22 (Hususi) - ln _ 
giltere kralının kardeşi Gloster 
Dükü, Fransa.da.ki İngiliz kuv _ 
vetleri arasında vazifesine ba§ -
lanu§tır. 

İngiltereye götürülen 
Alman esirleri 

Londra, 22 (Hususi) - Bu. 
gün İngil tereye Alman esirleri 
getirilmiştir. 

İngiltereden uzaklaıan 
Amerikalılar 

Londra. 22 (Hususi) - Bu. 
radaki Amerikan sefareti, harp 
dolayısilc İngiltereden Ameri • 
kaya taşımış olan Amerikan 
tebaasının 10,000 i bulduğunu 
bildirmektedir. Bunların yüzde 
45 şi İngiliz, 40 ı Amerikan mü. 
teba.kisi Holanda ve Fransa ge. 
mileri tarafından taşınmıştır. 

---0--

lngilizlere teşekkür 
eden Almanlar 

Londra, 22 (Hususi) - Filis.. 
tinde biri Hayfa, diğeri Beytül-
18.himdeki tahaşşüt kanrplarm _ 
da bulunan Almanlar, gördük. 
leri iyi muameleden dolayı 1n • 
giliz makamlarına. teşekkür et.. 
mi~erdir. 

a.sayışı temin ctıneği kendisi 
için bir vazife telô.kki etmişti. 
Demir muhafızlara ve bunların 
şefi olan Kodrcana'ya karşı aç. 
tığı şahsi mücadelede büyük bir 
cesaret göstermişti. 

Kalincsko, bir knç kere teh. 
dit edilmiş ve bır kaç kere sui. 
kasta uğramıştı. 

Kodreano'yu tevkif ettirdi -
ği ve demir muhafızlar şefinin 
Vicesko ile birlikte kaçm~ 
teşebbüs ederken öldürüldüğü 
zamandanberi büyük bir tehli. 
ke içinde bulunduğunu biliyor
du. Bu hadise kral RarolUn 
Londra seyahati csnasmda vu. 
ku bulmuştur. 

Kalineskonun vahim karl§ık
lıklara mani olduğu ve harpten 
evvel Romanyada büyük bir sU. 
kunet hüküm sürdüğü bütün 
mahfillerde söyleruncktedir. 

Pek tabii olarak bir kaç haf. 
tadanberi Alman ekalliyctini 
temsil eden demir muhafızlar 
melekettc bir kargaşalık çıkar
mak için her fırsattan istifade 
etmekte idiler. Demir muhafız.. 
larrn hedefi başlıca düşmanları 
olan Kalincskoyu ortadan kal. 
dırmaktr. 

Resmi t.ahkjkat, neticesi 

Blikreş, 22 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

J(alfnesko'ııun katli Uzcrlne 
yapılan tahkikat demir muhn. 
fız teşkiH\tının son unsurları 
tarafından yapılmış bir suikast 
movzuu bahis olduğunu , .c ne 
hariçte kolları olan ne de her
hangi bir beynelmilel mahiyet 
ve mA.nada bir hareketin aslO. 

mevzuu bahis bulunmadığını 
göstermiştir. 

Demir Muhafazanın bu be
kayası, ölen başvekilin niza. 
mın tesisi hususundaki icraa
tına karşı intil<am almak arzu
su ilo hareket ettikleri anlaştL 
maktadır. 

Romanya siyası mahfilleri 
cinayetin her hşngi bir suretle 
beynelmilel mahiyette tefsiri
ııe imkıin olmadığını, zira eski 
başvekilin tam ve dUrUst bir 
bitaraflık siyaseti takip etmiş 
olduğunu bildiriyorlar. Menfur 
cinayetin tamamen dahill olan 
mahiyeti bizzat tahkikatla, SU· 

lkast faillerinin bcyanatlariy. 
le ve bunların eski demir mu
hafaza teşkilA.tı i'lzasıodan bu· 
lunmalnriyle sabit olmaktadır. 

Yeni BaşvekJliıı Beyanatı 
Bilkroş, 22 (A.A.) - Gene. 

ral .Argcreanu, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

B. Kalinesku vazife başında, 
Yatanın saadet ve refahı ve 
milda(aası 1çin calışmakt.a ol
duğu bir sırada öldUrUlmUştUr. 
HUkümet ve mlllet, onun batı. 
rasını tebcil etmeğe azmetmiş· 
tir. Müteveffa, hayatını vata· 
nr uğruna feda etmiştir. Niza. 
mm muhafazası ve tedhiş ha
reketinin tenkili içln hUk~met 
tarafından katı tedbirler alın
mıştır. 

Romanya, komşulariyle an. 
Jaşmayı ve itimadı daha ziyade 
takviye etmeğe çalışmakla be
raber sulh siyasetini idame et· 
meğe azmeylemlştlr. Şimdiki 
ihtilı\fa bitaraflığını muhafaza. 
edecektir. 

Romen turist ofisi gelecek 
cumartesi açıhyor 

Romen propaganda Nazırı şehrimize 
gelerek resmi küşatta bulunacak 
Geleeek cumartesi saat on 

birde 1stanbuldaJd Romen "tu -
rist ofisinin,, rcsmiküşadı ya.. 
pılaca.ktır. Bu vesile ile Roman.. 
ya propaganda DRZII'I Titeano. 
nun İstanbula gelmesi muhte -
meldir. Mera.simden sonra bir 
sinemada Romanyaya ait film.. 
ler gösterilecek ve davetlilere 
öğle ziyafeti verilecektir. Na. 
zır akşam vapurile memleketi. 
ne dönecektir. 

İki dost ve müttefik memle -
ket arasındaki tanısmayı kuv -
vetlendirmek gayesile tesis cdi. 
len bu ofis ilk faaliyet olarak 
turistik bir sergi açarak Ro -
manyanm zenginlikleri, sanayii, 
gezilecek yerleri, otel ve ban • 1 

yolarr hakkında maliu:nat veri. 
lecektir. 

Diğer taraftan ahval ve şe -
rait müsaade ederse Romenler 
Türk muharrir, saylav, banka - ı1 
cı ve tüccarlarmda.n 10-15 ki. 

§ilik bir grupu memleketlerini 
ziyarete davet edeceklerdir. Ha 
zırlanan programa göre davet
liler 7 ilkteşrin cumartesi gü.. 
nü lstanbuldan ha.rekeıtlc Kös
tenceye giderek Tekingöl, Ma
mayı ziyaret edecekler, sonra 
BUkreşe gideceklerdir. Davetli
ler pazar günü propaganda na. 
zın tarafından kabul edilecek
lerdir. Bundan sonra Sinaya -
ya gidilecek, yol ii7.erindek:i pet. 
rol sanayi merkezleri fabrika -
lar, Turistik yerler, sular, kay~ 
naklar, tayyare top, şim.endi. 
fer, lokomotif inşaat yerleri, 
ünivcr:site, matba:ı.lar, müze ve 
kütüphaneler, parlamento, si -
nato gezilecektir. Perşembe giL 
nü hava müsait olursa misa. -
firler tayyare ile Köst:enceye 
dönecekler ve oradan vapura 
binerek İr.!anbula hareket ede. 
ceklerdir. 

Alman zırhlı 
kıtaatı 

Leh süvarileri tarafından pUskurtUldu 
Varşova., 22 (A.A.) - Varşo_ 

vanın şimali garbi ınmtakasm. 
da görünen Alman zırhlı kıtaa
tı iki Polonya süvari liva.smm 
hücumile geri püskürltülmüş -
tür. 

Almanların Praga mahalle. 
sinde Brudno mezarlığı civa -
rmda yaptıkları taarruzlar da 
tardedilmiştir. 

Bombardımanların korkunc 
tahribatı devam etmektedir. 

2 numaralı Varşova radyo -
sunun bildirdi~inc göre, Zache.. 
ta mi17Je5inde bir çok tablolar 
harap olmuştur. Bunların ara -
smda Vispia.nski'nin meşhur 
''François d'.A.ssise,. tablosu ile 
Xentoviez'in ve Chelmonski'nin 
tabloları vardır. 

Polonya kralmm Tenton sö -
valyelerini mağlup ettiği Griin
vald muharebeSini temsil eden 

büyilk tarihi: ta;blo kurtalırmış. 
tır. 

Sovyet sefarethanesi hasara 
uğrayan binalar arasındadır. 
Bu binaya 10 mobba isabet et
m iştir. 

Romanya. sefarethanesi ve il~ 
hiyat akademisi de hasara uğ • 
ram ıştır. 

İki numaralı Varşova radyo. 
su dün saat 20,30 da Alman 
tayyarelerinin Kızılhaç hasta -
nesini bombardl!lllan ettlklerini 
bildirmiştir. Bina.nm üsUnde gö 
rtinebilecek şekilde işaretler ~ 
medilmiş bulunmakta idi. 

Alman tayyarelerinin ve f.op. 
çu kuvvtlerinin mütem.a.dt bom
bardmıanma. ra~en hayata -
şaft yukan normal b!r tlfJlldlde 
devam etmektedir. Münakalat 
otobüslerle temin edilmektedir. 
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Balkan oyunlarına 
iştirak etmiyoruz 

Glü~cın <ıkm<ıqİ.Gevrcqİ cbiıkıılhı)11akarnası. Scıhrİy<ısİ. Pirinci. ~İyonqosu. Kuskusu 
.. - 'EKERLİLERİM VE FAZLA ŞİŞHAHLIK iSTİDADI O_LAN~RI.~ GIDASID~R. 

T.AMIHHI$ ECZAHAtılE ECZA DEPOLAAI iLE BUYUK BAKKALIYELEADE SATILIR .. 

Bazı arkadaşlarmızm 
inkar etmelerine 

mevcudiyetini 
rağmen 

UMUMİ DEPO: İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU _ İSTANBUL 
IZM İR Acentemiz Türk Ec:za deposudur_ 

Modadakı meşhur kampın kapanması 
Zayi •••••••••••••• Nişantaşında eski Feyziye 

için alakadarlara emir verildi 
6 eyliil nüshamızda "Bu se- J 

neki Balkan oyunlarının ya.pı
lrp yaprl.ıniyacağı malam de -
ğil:ken federasyon tarafından 
Modadaki Mono Palas otelinde 
a.Uetler icin bir !kamp açıldığı,, 
nı yazmı:Ş ve bu faaliyetin lü. 
zı.m:ısuz olduğunu çünkü meç -
hul bir müsabaka için henüz 
geçen seneki lik ha.srlatı klüp
lere verilmemişken bu derece 
büyük masraflara girilmesini 
doğru bulmadığımm ilave et. 

da. müdürü olan Ankaralı mes-

Beşikta, iskelesinde mukayyet 
çift yük at arabamın 3259 numaralı 
plakast 7.ayi olduğundan hükmii 
yoktur. (30236) 

KmlAL KARPUZ 

Yatılı ı k L• • Yatısız Şl ısesı 
Kız 

Erkek 
lekdaşım kampın açılmadığı ------------ -
iddiasını maalesef yine kendi SAHlBl : ASIM us 
mensup olduğu teşkilatın en Basıldığı yer: Vı\KIT Matbaası 
büyüğü tekzip etti. Umum Neşriyatı idare eden: 

Memleketimizin en eski hususı ıısesidir. Ana, ilk, orta ve lise ınsımlan vardır. Kaydiçin her
gün mektebe mUracaat edilebiliı . tstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 

nıiştim. 
Bu haklı tenkide çatan Ulus 

gazeesi, bazı İstanbullu spor 
ıniııarrirlerinin olur olmaz şey 
lerde teşkilata. çattıklarını id
dia. ve hatta herkesin her spor
cunun ve bilhassa her atletizm 
meraklısının pek ala bildiği 
Mooa. kampının açılmamış ol • 
du"ğuuda. da ısrar etti. 

Ulus arka~mıızm hem 
spor muharriri hem de beden 
t.erbiyesi umum müdürlüğü 
neşriyat ve propaganda. servisi 
müdürü olan dostum.uzun yaz -
dığr bu yazıdan dolayı ikinci 
vaz.if esi münasebetile hak ve -
rirlien, Türk sporu için çalış -
muı icap eden spor muharrir -
!iği noktasından. hatalı buldu -
ğumu o zaman yine ibu sütun -
!arda. yazmıştmı.. 

Beden Terbiyesi um.um mfl . 
dürlüğü neşriyat ve p~ö-an-

Umum müdürlükten İstanbul 
Refik Ahmet Sevengil 

P.T.T.Umum müdürlüğür-den: mmtakasma evvelki gün gön -
derilen bir telgrafta "Balkan 
oyunlarına iştirak etmiyeceği - ı _ İdare ihtiyacı için 120.000 metre talik teli kapalı zarf. 
miz için Modadaki .kaı;ıp!D- ka. la eksiltmeye çıkarılmıştır. 
patılma.sı da emredılmıştır. k t · t (720) r 

lşte bu da gösteriyor ki Mo- 2 - Muhammen ~del _<9600) muvak at ~.m.~a ıra 
dada kamp mevcuttu. Bu ka . olup eksiltmesi 1 İkincıteşrın 939 çarşamba guna saat (16) da 
dar açık hakikat karşısında Ankarada P. T. T. Umum müdürlük binasındaki satın alma ko. 

· vaziyeti nasıl tevil edeceğ~ nılı!yonunda yapılacaktır. 
merakl.a beklerken m~~mıe.ketm 3 _ !st kliler muvakkat teminat makbuz veya banka temi-
en eskı spor muharrırlerınden e ~ . . . . . 
olmam dolayısile An.karalı nat mektubile kanunı v~saıkı ve teklıfı havı kapalı ~rflarmı o 
dostuma -beni mazur görsün- gün saat (15) e kadar mezklır komisyona vereceklerdır. 
şu tavsiyelerde bulunacağım: 4 _ Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım !stanbulda P.T.T. 

Biz, İstanbul gazetecilerinin levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verile. 
spor ımuhanirleri teşkilata. ça- cektir · (4433) (7251) 
lışan ıbir çok memurlardan da- - -·-------------------
ha çok evvel lbu işle bizzat uğ. 
raşmış yani spor yapmış veya -
hut idareciliğinde senelerce di
dinın.iş oldukça. tecrübeli in -
sanlarrz. 

!şte bu senelerin verdiği de. 
nemelerimiz sayesindedir ki 
maalesef son zamanlarda. sık 
sık tesadüf edilen garip icra
at ve kararlarr haklr olarak 
ten.kit ediyoruz. İşte son hadL 
se bunun en canlı misalidir. 

En. ER. 

Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

Karadeniz · Hattı Kış Tarifesi : 
!slanbuldan 2·i Eyliil Pazar günü kalkacak postadan itibaren Kara. 

deniz hattında kış tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 

Sıvasta sonbahar 
at yarışları 

Postalar htanbuldan eskisi gibi Sah Ye Perşembe günleri saat 12 
de ve Pazar günleri saat 16 da kalkacaklar ve dönüşle bazt iskeleler le_ 
vakkuflarının iş hacmine göre temdidi hasebile yaz tarifesine nazaran 
Istanbula birer gün sonra geleceklerdir. 

Nafıa Vekaletinden: 
9/ 10/ 939 Pazartesi glinü saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binası 

içinde Malzeme Mü(lürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda cem'an (18.000) lira muhammen bedeli lslanbulcla Yüksek MiL 
hendis Mektebindeki depoya teslim şartiyle 800 ton Sömikok kömürii
nün talibi çıkmadığmdaıı kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapıla. 
caktır. 

Sıva.s, (Hususi) - Yüksek Üçüncü koşu: Bu koşuya 3 
yanş ıslah encümeninin şehri- hayvan katılmış birinciliği Hı
mizdc tertip ettiği at yarışları- mslı Kızıl Kalkayın Sunası, L 
nın sonbahar kısımlanmn iki kinciliği Hamidin Gülcri, üçün. 
haftası da büyük bir kalabalı- cülüğü Salihin Seyhanı kazan
ğın önünde Kütüklük mevkiin • mıştır. 
deki koşu sahasında. yapıldı. Dördüncü koşu: Bu koşuya 14 

Eksiltme 5arınamesi Ye lefenüalı bedelsiz olarıık Malzeme )lüdürlü. 
günden alınabilir. 

MuV'akkat teminat 13j0 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat leıniıı:ı l ve şartn:ııııesi nde 

yazılı Yesikalaıfa birlikle aynt gün saal 10 a katlar ınaklıuz ınuknhilintlc 
komisyona vermeleri lüzımdır. (7507) 0720 

Birinci konu: Tay koşu.suna hayvan iştirak etmiş .birincili-
2 hayvan girmiş, birinciliği Nu- ği Hasan Atlının Uçarı. İkinci. 
rettin Duymuşun Güler adlı saf- liği Ha.san Alpaslanm Mesudu, 

k an Ara.p ıta.yr, ikinciliği Ali öz.. üçüncülük mükafatının ba.şba. - YATILI YATISIZ·---· 
kanın !Küheylm adlr yarım kan şa gelen atların koşu harici ad- p • 
A rap dişi ıta.yı kazanmıştır. dedilmelerinden dolayı verilme.

1 
1 

ha~:i =~ B~i.l:.ciii~i·lı~ :tr;~j!~~~ ~~~.:;!;~~ ş i ş 1 i Terakki L i ses i 
~!'"'f'$'::rl'. t~f .Y!~:·~~~°,,,NçeO:. tN~ mcıiş. ii: Xlşantaşında Halil R Uot Paşa v e Başmabeyincilik konakla"" 
başmın Şahini kauınmıştrr. 1 
---- --- ------------------ - -- Talebe kaydı için her gün saat 9 - 18 c kadar müracaat olunalıilir. 

1940 Oll.mpı·yalları Atletizm <Te1eron 42511>. Tedrisata 25 E~ıüı Pazartesi günü 
saal 8 de btışlanacaklır. 

Bugünkü dünya vaziye- Finlandiyada spor KJZ ERKEK • 
tine rağmen yapılacak bayramı 

Helsinki, (A.A.) - Belediye 
meclisi, son toplantısında 1940 
olimpiyatları tesisaıtmm ikmali 
iÇ\n 13.zım. olan 3.7 Finlandiya 
merki ta.lısIBa.tı büyük bir ek _ 
seriyetle kabul ve tasdik et -
miştir. 

Bu husus, bu işin mesuliyet. 
Ierini üz.er lerine almış olanla • 
!1D. en müşkül şartlar içinde bi
le:l.940 olimpiyat oyunlarını tat 
bite azmetmiş olduklarına gü _ 
m1 bir dedildir. Başla.n.m.rş olan 
Jşlere aynı şümul ve ehemmi _ 
~e d evam edilecektir. 

Fener - Şişli Perşembe 
gecesi Taksimde 

karşılaşıyor 

F enerba.hçe ve Şişli birinci 
ta.1cmıları 28 eyhil perşembe 
~i saat 21 de Taksim stad
yomunaa Şişli Çocuk Esirgeme 
Kurumu menfaatine bir maç 
yapa.ca.klardrr. 

K urumun b irkaç gün evvel 
bu hususta iki kulübe yaptığı ta. 
leh. 'bir b&yır müessesesinin men 
fa ati gözl*Unde tutularak mem 1 
ııuniyetle ka.'bul~edilmiştir. 

Helsinki, (A.A.) - Dört dün 
y arekoru tesis etmiş olan Fen-
landiyalr meşhur koşucu T a -
risto Maeki, 10.000 metrelik ko-
şuyu 30 dakikadan daha kısa 
bir müddet zarfında bitirmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Buradaki olimpiyat stadında 
yapılan spor bayramı münase • 
betile Maeki 29 eylfıl 1938 tari
hinde Tampere'de tesis etmiş oL 
duğu dünya rekorunu bu defa 
9,4 saniyede kırmak suretile bu 
mesafeyi tasavvur edilemiye • 
cek derecede kısa bir müddette 
koşmuştur. 

Maeki bu kQı.'?uda ken.di va. -
tandaşı İlmari Salmincn'in İn • 

Bu haftaki maçlar 
Lik maçlarına hazırlık oL 

mak üzere Beşitkaş ve Pera 
klüplcri yarnı Taksim stadın • 
da bir egzersiz müsabakası ya
pacaklardır. Saat on birde ya
pılacak bu maçtan evvel de Ga. 
lata.saray ve Pera. B timleri 
çarpışacaktır. 

Yine yarın Kadıköy stadın -
da da Galatasaray ve Fener -
bah<::e klüpleri ·Tan kupasmm 
revanş müsabakasını oynıya -
caklardır. 

Bir boks maçı 

giliz mili mesafe (69656 met. Filcidelfiya, (A.A.) - Birle -
re) üzerinde 29 dakika 8. sani. şik Amerika.da büyük bir alaka 
ye olmak ü~ro vaktile tesis et- ile beklenen Toni Galenteleu 
miş olduğu dünya rekonmu da Novam boks maçında, Kalcntc 
28 dakika 55,6 saniye ile kır _ rakibini H üncü ravuntta nak. 
mrştır. avt edderek mağlup etmiştir. 

1\faeki, 10.000 metreyi. 291-- . 15 2 · ·ı d"rd" 
dakika 52.9 saniyede, iki l'ngL d_~kıkl a t' sanıye ı e o un-
1' T f · 8 d k'k 53 2 cu 0 muş ur ız ~ı ı mesa eyı a ı a • 3000 met~e manialr koşuda 
sanıyede koşmuştur. Pekuri 9 da. 7,4 saniye ile bL 

5000 metre şampiyonu Kur • rinci, 9 da, 10,4 saniye ile Lind
ki, 30 dakika 16 saniye ile ikin.. blod ikinci ve olimpiyat şa.mpi • 
ci Salminen 30 d akika. 26,2 sa. yonu !so.H ollo 9 dakika 12,4 
niye il& üçüncU, Laihoranta 31 sa.niye ile üçüncü olmuştur. 

İlan 
Jstanbul Asliye Alt111cr 

llakimlii]in<ien: 
llulmk 

Mükerrem larafmdan kocası Ban_ 
dırmanın Çınarlı mahallesinde o. 
lurmakta ikeıı ikametgahı meçhul 
~Iuslafa oğlu Ahmet nlcyhiııe ik:ı

me eylediği boşanma da\'asının 
müddeialeyhin gıyabında icra kılı. 
nan muhakemesi sonun da müddei -
aleyhin karısına bakmaması ,.c hıı 

yüzden aralarında şiddetli geçim
sizlik dolayısi:l'lc iki tarafın ayrı 
yaşamakla oldukları ''e b:ıtleına ge_ 
çinmelcrine irııktın bulunnı:ıdığı u
sulcn sabit olcluğuıı<lan boşaıımal:ı~ 
rına dair verilen 1/12/937 tnrih ve 
1000 nuın:ıralı hükmi.in · mfülıleia_ 
leyhin ikaınetı.ıfıhının meçhuliyeti 
ne binaen on beş giiıı müdtlellc ilii
nına karar verilerek mezktır lıiiküııı 
fıkrası lclıliğ Hriııc gcçıııı:k ii1.cr<' 
mahkeme cfiv:ınh:ıne~ine t:ılik celil. 
eliği il;in olunur. 

Zayi 
936 - 937 seııesin<lc Ycfa Erkı:k 

Lisesi 9 uncu sııııfınd:ın alınış ol_ 
duğuın tasdiknameyi zayi ctıinı. Ye
nisini alacağımdan eskisinin lılik· 

mü yoktur, (K. 1. 258) 

NURI PALAMAR 

llan 
ı.~laııbul ~üncü lem ,\lcmıırlııjjııııılwı: 
:\luhilliııe borçlu ölii Şalıanın tapu siciline ıı:mıran llorlıordu So

fular mahallesinin Pe~lcımılcı hanı sokağıntla eski 1; 1 - l; 1 - t8 kapı 
Ko.lı 3 üncü Ahmetli han v~ıkfınlla sağ tarafı Alıınelliye caddesi sul tara. 
fı Salih usta odası, arkası Salih Efcııdı sokağı, ön lar:ıfı Pcştcııı:ılcı ham 
clcruııi ile mah<lul (US metre.:\!. nı:ılı:ıllcıı) oda ve dükklinı ıııü,tcıııil \'() 
tamamı 1600 lira kıymeti 111uhaııııııilcli oıl,ı ve uükkfını lllİİ)lcmil iııı;ı_ 
!alhanenin 80 ele 78 hissr.<;i n: yiııe :ı) ııı ıııalı:ıllcııiıı .\lııııcdiyc sokağın

da eski 4.9 yeni n kapı N"o.tı hirinci .\lııııel han y;ıkfıııdan s:ığ l:.ır:ıfı, 

Toma vereseleri bahçesi, nrk:ısı Etem k:ıhvcsi lı:ılıçcsi, sol ta .. ah Şuh:ın 
h:ıııcsi, cephesi Ahınccli~·c· cadıle~i ile ;\falıııı11L işkcııılıcci ı.:cdiğindcn 

ıııunkolip ptaımunı 300 lira kı,\ıııd ıııııhaııııııilcli iııı:ılüllı:ınl·ııiıı !!!!80 
N"o.lı konuna tevfikan açık arttırma ik satılmasına kanır vcnlıııişlir. 

Halen Hacı Salih sokağındaki 1 No.Iı tek kallı alış:ııı kapıdan giri
len tabla 1 sahanlık üzerinde kapısı olıııı~ :ııı Ye kömürllik olarak kullanı. 
lan bir merdiven allı ,.e buradan korkuluksuz bir ınenliveıılc ~'ıkılan bi
rinci katta ufak bir sofa üzerinde ;yiiklü ve dol:ıplı bir oda. Odanın al
tına gelen ve 48/l No.h kapı Ahmetliye caddesinde ceplıeı.i camekan ve 
kırma ahşa:p kepenkli zemini kısmen taş ve kısmen çimento döşeli lıir 
bakkal dükkanı vardır. Ve aynı sakaf altında olup Büyük Peşlemalcı 
han arsasına acılan 50 No.lı kapıdan girilen zemini toprak, üslü kaplama_ 
sız lavan ve üzerinde boydan boya lıır dükkan odasına ha\ i harapça bir. 
imalillhan~dir. 

Umumi evsafı: Tamamı 68 M. olup bina tamamen ahşap ve elektrik 
tesisatı vardır. 

Ahmediye cauclesinclcn 71 taj No.lı kapıdan girilen tek katlı cephesi 
ve arkası camekan, zemini toprak, yan duvarları tuğla tamamen ahşap 
l'C alatur;ka kiremitli bir dükkiın imalathanesi olup 42 metre murabbaıdır. 

1 - İşbu gayri menkulün arllırma şartnamesi 1/ 10/930 tarihinden 
itibaren 93412634 No. ile İstanbul 4 ilncü İcra Dairesinin muayyen nıı
mamsmda herkesin görebilmesi icin H\·ıktır. llrında yazılı olunlardan 
fazla malıimat almak istiycnlcr işim ş::ırlnaıııcyc ve dosya No.st ile nıe. 
ınuı·iyetimize müracaat ctmelidr. 

2 - Arltırınaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis_ 
belinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevui edilecektir. 
(~fadde: 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlara ve irtifak 
hakkt sahiplerinin gayri menkul üzeri11deki haklarını, hususiyle faiz 'e 
masrafa dair olan iddialarını işbu Bun tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı mü'.">bitcled ile birlikte memuriyetiıııize bildirmeleri icabeder. 
Aksi baltle hakları tapu sicili ile sahil olmadıkça satış lıedelinin paylaş. 
masından hariç kalırlaı·. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname. 
sini okumuş ,.e lüzumlu ınalCımat alınış Ye bunları tamamen kabul cimi., 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayn menkul 2 Sonlc)rin 1939 tarihinde Perşembe giinü saat 
U len 16 ya kadar Isla nbul 4 üncü İcra memurluğunda 3 defa bağırıl-1 
tlıktan sonra en cok artıırana ihale edilir. Aneıık arttırma betleli ve mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini lıulmaz ve salış istiyenin alacağını riic'~ 
hanın olan diğer alaeaklılar lrnlunup ta bedel bunların gayrı menkuller 
ile lemin edilmiş alncaklılarm nıeenıuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arllıranın taahhüdü baki kalmak iizere arttırma 15 gün daha temdit etli_ 
lerek 17 Sonteşrin 939 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar lsJ 
tanbul 4 üncü İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiycnin 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların bu gayrı menkuller ile temin 
eclilmiş alacakları meemuundan fazlaya çıkmak ve kıymeti muhammine. 
krinin yüzde 75 ini geçmek şartt ile en cok artlırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse satış 2280 No.h kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrı menkuller kentlisine ihale olunan kimse derhal ·veya 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feslıolunarak kentlisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzelmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddcllo 
nrttırmayn crkanlıp en çok arllırnna ihale edilir. lki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer za. 
rarlar ayrıca hükme hacet kıılmaksızın rnemuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. (~faddc: 133). 

7 - Alıcı arttırma bede il harici ndc olarak yulnız tapu fcr::ıg harcını 
yirmi senelik vakıf ta\'iZ hcclelini ve ihale karar pullarını vermese mec
burdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu Ye müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma. 
yıp arllırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkuller yukarda gösterilen tarihle İstanbul Dördüncü 
lcra '.\[emurluAu odasında işbu illin ve gösterilen arllırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı iliin olunur. (30234) 

lstanbul 5 inci icra Dairesinden: 
939/3H5 
İshak Gürselin mulaı.arnf olduğu 

Galatada ı;ermcnccilerdc llaydur 
lıaııınrn 15 sayıh ocJ:ısrnı )Jcyoğlıı 
5 inci Noterinden nwsaddak muka
vele ile 1141039 tarihinden itilrnrcıı 
allı ay müddetle Ziya Scrdcngc\'Iİ
yc isticar edilmiş ,.e kiracıdan 75 
lira bedeli icarın icracıı l0/ S/93!J 
lurihiııı.le lalı~ili talc)I edilmiş ve 
l>oı·~·Ju gösterikn adı este ıııc1.kur 
daireyi kiracı sekiz on ;ıy e\ \'el t.ılı. 
liye elliHi 18/8/930 tarihli tebliğ 
memurunun meşruhatından anlaşıl. 
ınış htanbul merci hakimliğinin 
13/0/930 tarihli karariyk tcbliğatııı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
20 gün müddetle i1iinen tebligat ifa
sına karnr verilmiş olıluğuııd:ııı hu 
ruüddct zarfında bir itirazınız var 

ise 5 inci icranın 939/3115 sayılı 
dosyasına müracaat etmeniz l:"ızıın_ 

tlır. nu müddet içinde lıll borcu 
ödeıııcniz, Yermcniz, borcun tarn:ı.
m ıııa \•eya bir kısmına veyahut :ılrı

caklıııın takibat icrası lıokkınd:ı lıir 
ilir:ızını7. vur ise :rine Lu yirmi gün 
içinde islirla ile veya şifahen icra 
ılaırcsiııc !Jılılıı rııeııiz 'c bildirme_ 
diğiniz ı kd rtle lıu ıniidılct i~·iııdc 
il üncü ııı:ıddc nıucıb11.1ce mal be
) anında bulunmanız lazımdır. Be. 
randa bulunmaz beniz hapis ile 
tazyik olunacağınız ,.e hakikate 
muhalif hcyan(la lıuluntluğunuz l k_ 
dinle hapis ile cezalandırıl en ını z. 
borcu öckmcz wya itiraz elmedill
niz takılirrle cebri icraya rle\am e
clilecq1i ilfın olunur. (K. 1. 2j9) 


