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Lıtanbul Nuruosmaniye No. 84 
Telgraf: Yenisabah gazetesi 
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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 aylığı 650 Kr. 

HER YERDE 

3 
't'elefon - 20795 

lkinci yıJ - No. 501 
. . . • . . • .. l:...; 90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 

GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi Posta ittihadına girmemiş mem- KURUŞ 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira ı 

Hariciye Vekilimiz Dün Rumanyada292 
Moskovaya Hareket Etti Kişi Kurşuna Dizildi 

SARACOGLUNUN BEYANATI 

=-= 

M. Daladier'nin 
Nutku 

Yazan : Hüse~in Oahld YALÇIN 

F rnıısız Başvekili M. Dala
dier'nin :Fransız milletine hi

taben radyoda söylediği son nutul<, 
fıtiıı~·ayı l<aplıyan toıt sesleri ve kanlı 
Lo hıc;;malar arasında, derin ve insani 

· .. n lıiiznünii, ccnguver bir 
~Nfr~ .. ıt. • • ·et , .e hak uğurunda 

ıriyetinde kaldığı 

~·e ciddiyetini bü
af vicdanların 

i. 1\1. Daladi-

Dostluk 

Hariciye \'ekili Şükrü Saracoğlu Dahiliye Vekili Faik öztrak'a 
veda ederken 

Moskovaya iadei ziyaret ve iki memle-ı Hariciye Vekilimiz.le bcl'al>er Moskovaya 
keli alakadar eden işler hakkında konuş- giden Sovyet Rusya sefiri Terentie! de ayni 
malar yapmak üzere hareket eden Hari-,vagonln şehrimize gelmiştir. 
clye Vekili Şükri.ı Sal'açoğlu dün snl>nh Hariciye Vekilimi.~ is.~syonda İstanbul 
Anknradan şehrimize gelmiştir. ( Sonu 3 uncu sayfamızda ) 
~"-"A~~~~~~~~~~~:xx>C 

Garbi Anadoludaki 
Zelzele Felaketi 

hissedilen zelzele 
25 ölü var 

Dikilide çok kuvvetli 
tahribat yaph. 

Dahiliye Vekilimizin izahall 

büyük 

- -- - _* ___________ l 

Demir Muhafızlara Karşı Mücadele 
Devam Ediyor. Oldürülen Başvekil 

Cenaze Merasimi Pazar Güllü 

BütünŞiddetile 
Kalineskunun 
Yapılacak 

Hadisede Ecnebi 
Parmağı Mı Var ? 

Londra, 22 (Radyo - Demir mu 
hafızlara karşı açılan §iddetli müca
deleye bugün de memleketin her ta
raf mda devam edilmiştir. Bu nazi 
grupile alakaları olup töhmet altında 
bulunan 292 kişi kurşuna dizilmiştir. 

Bunların bir kısnu esasen evvelce 
tevkif edilmiş ve tahaşşüd kampla· 
rına konulmuştu. 

Hamsın Tebliği 
Bükr~, 22 (A.A.) - «Havas> diploma 

tik mahfillerde Kalıncsko'nun şahsi ener 
jisile Rumonyanın üzerinden Demir Mu· 
hn!ızlıır tehlikesini uzaklııştırdığı bir sa· 
atte üful ettiği beyan edilmektedir. Memu
riyet hayııtında memlekette nizam ve fısa· 
yisi temin etmeyi kendisi için bir vazift 
telfıkki etmisti. Demir Muhafızlar ve bun-

Lehistan 

·--~---~-

lUütcveff a Kaliuesku 

Resmen 

!arın şe!i olnn Kodreann'ya knrşı açtıt;'l 
ıuhsi mucadclede büyuk bir cesaret gos
lermişti. 

Kolincsko, birkaç kere tehdıd cdılmı~ 
ve blrkaç kere suikasdc ufrnmıştı. 

Kodrcano'yu tevkif cttlrdıgi \"e Demir 
Muhafızlar şefinin Viccsko ile b.rlikte 
kaçmnğn teşebbüs ederken öldüruldugu 
zamarıdanberi büyuk bir tehlike ıçınde bu 
lunduğunu biliyordu. Bu Mdisc kral Ka
rolun Londl'a seyahntı csn:ısıııda vukubul
muştur. 

Knlinesko'nun vahim karışıklıklarn nı:ı
ni oldugu ve harbden ev\·cı Runıımya'da 
büyük bir sukunet hu kum surdu ,u b!ıtu!l 
mahfillerde soylcnmektcdtl'. 

Pek tnbil olar.ık blı·kaç_ h:ıftadanberl 
Alman ckalliyetini temstl eden Demir Mu
hafız.tar memlekette lıtr karga .. lık çılrnr
ınıık için her !11 nttnıı istıfade etmcktt• ·
diler. Demir ::'11uh.ıfızlnrın hedefı tıııslı ta 
düşın;:ınlnrı olan K lıııesko'yu ort.ıd;:ın k ı
dırm;:ı1;:tı. 

l't•ııi Uaşwkilin Ucynnah 
Blıkreş, 22 {A-'\.) - Generul Arge:ı ;.ınn 

6U l>cyanatta bulunmuştu!': 

( Sonu 3 üncii sayfamızda ) 

Paylaşıldı 

Müşterek Sovyet. - Alman Notası 
• 

lngiliz - Fransız 
Nazırları Diln 
İngilterede 
Toplandılar 

Paris, 22 (A.A.) - tngllız - 1''ransız yük 
sek meclisi bugün tngilleredc, Fransa na
ınınn Dal:ıdıer, Gencl'al Gnmeliıı ve amiral 
Darları, tngiltel'e namına da Chamberlain, 
Lord Halifaı.: ve Lord Chııtfieldin iştirakile 
toplnnmıştır. Biri sabah ve diğeri öğleden 
sonra olmak Uzcrc iki içtıma aktcdilmiş
tir. 

Meclis 14 eylul toplnntısındanberi hadis 
olıın vekayii ve bunların neticelerini tet
kik eylcmıştir. Müttefiklerin pUınlarını tn
mamile ınucssır kılmak i.ızere alıntıcak ted
bırler hususunda tnın l>ir mutabakat ha
sıl olmuştur. 

Meclis, silah ve ınuhimmot iınalfıtı me
selesini de tetkik eylemiş ve iki hüktlmetin 
gayretlerini arttı l'mnk ve lthenkleşti rmck 
üzere takib edilecek usuller hnkkında mu
tabık kalmıştır. 

· ( Sonu 3 üm•ii sayfamazda ) 

Lübnan Parlamen
tosu Dağıldı 
Berut, 22 (A.A.) - Havas: 
Mebusan meclisi dağılmıştır. Harb 

devam ettiği müddetçe toplanmıya
caktır. Nazırlar meclisinin yerine de 
bir Fransız nıüşaviriİe bir 
şimdi faaliyette bulunan 
meclisi kaim olacaktır. 

Yüksek komiser Puaux, muhtelif 
islam ve hıristiyan cemaatlerinin 

( Sonu 3 üıl('Ü sayfamızda ) 

Yunan - Bulgar 
Yakınlaşması 
Atina, 22 (A.A.) - Yunan hüku

meti, Bulgaristanın Atina orta elçisi 
Şişmanof'tan Balkan sulhünün mu
hafazasında esaslı bir surette hadim 

( Sonu S üncii sayfamızda ) 

Bltaranıtc knoonunon tadılini istiyen Amerika Cümlıurrt'isi Rooscvclt 
kabine toplantısmda 

1 
lttininm 

KAVGAM-
Asrımızın En Mühim Kitabı 

Yazan : ADOLF HITLER 
Tercüme eden: HÜSEY I N CAH I D Y ALÇ/ N 

Bugünkü A iman reisinin iktidar mevkii ne gelmedt1n 
evvel maksadını, fikir ve kanaatlerini izah etmek için 
yazdığı bu fevkalade mühim eserin Hüseyin Cahid 
YALÇIN tarafından tercüme edilmesi esere ayrıca 
büyıik bir kıymet vermektedir . 

H R 3 3 ~ 

BugUn tefrlk•Y• bafhyacağımızı ilan 
eHIAlmlz bu eseri, gerek aayfa •dedl
nl çoğaltmıya, gerekse mUnderecatı
mızı zenglnleftlren yeni kı,hk prog
r•mla beraber aunmak için bir iki 
gUn tehir ettik. 



f'EN I SABAB·· 

~\:C'J:•Ctitlıl5:1:1D : • • • • 
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ŞEHİA HABERLERİ 
= • • ....... 54 • • 

YAZAN: M. S/F/R ::::::: 
Parti Ocak 1 -

Okuyuculanmız 
Diyor k;: 

=······ ........ 
Damad 
Ecnebi 

Fer;d 
Zabite 

Kongreleri 
Şaklabanlıklarla Bugün Başlıyor 
y altaklanıyordU Halk Partisi İstanbul vilayeti ocak 

--··· 

---...::::=>o<:::;> c:ı- kongreleri bugünden itibaren başlı-

Tercüman bu iş'.n 1ç yüzünü, hele Ah- Tabii iki yi.ızlü Ferid misafirleri bahçe yacaktır. Ocak kongreleri yapılacağı 
med Rıza Beyle D;ım'ld Feridin alaka!an kapısına kadar ugurlarnağı. yolda ümid ve- günleri programa bağlanmıştır. Bu 
derecesini P~ iyi bildiği için her ikisinin rici sözlerle gönüllerıni av lam ağı da unut- 1 programa göre bugün Bakırköy, Be
de suç üst.U:-.de tutulan çocuklar gibi kıza- maınışu. şiktaş, Beykoz, Fatih, Kartal, Kadı
rışlarmı'.. e~ilip bi.ızü_~uşlcrini ibretle ~e:re- Ferid salona muzaffer bir kumandan gu- köy, Saı·ıyer, Şile, Üsküdar kazala
diyor, guluyordu. Gulınek de hakkı ıdı bu ,. rur ve <ızmnetıle kurularak girmişti. 
adamın dogrusu. Salonun ortasıııda, ayakta kendisini bek- rındaki ocak kongreleri yapılarak ta-

Damad Ferid gerçekten zor bir vaziyette liyen Ahmed Rıza Beye gülımiş. Ve: mamJanacaktır. Bu kongreler 23 ey-
idi. Mösyö (II) mn bu söı.lerini t<ıbiı cevap N 1 ? d . t· . . tl t b"l lülden 3 teşrinievvele kadar devam 

b - ası monşer.. emış ı. Iyı a a a ı -
sız ırakamazdı. Bir şey söylemek lii7.tm- dim ' ? edecektir. 
dı. Fakat ne söyliyecekti? Di.ışünuyordu.. mı. · ·· 1 vvvv~"-""""'""'""".rv-""'""'./'V"-A..AA./'VV'\..~ 
İşi olduğu gıbi anlatmak, biraz da kııfa tut ı Ahmed Rıza Bey de bu yalan, dı.izen 

1 

mak kabadayılığını gözüne aldıramıyordu. k::ıhramanına karşı kollarını açmış. Ve: BELEDlYEDE : 
Hadiseyi tamamen inkar ile bunun bir if- - Yüz binlerce takdır. tahsin ekscl5ns • 
tıra olduğunu söylemek de vardı ve ya- size. Sıyaset ve kiyasetin ize hayran bırak- ı Eminönü Ha1kevl inşaatı 
lancılığa alışık olduğu için bunu utanıp tınız acizinizi. Ki.ıstah herıfler i~· i bir si- ı ba~hyor 
la2armadan peknla da yııpabılirdı. Ancak !.aset, ahlak der~i aldılar, utanclarından Eıninonii Halkevi inşaatı için 101 
(H) nın bu tekzip, inkar karşı$ında i,.,i is- onlerıne bakakaldılar. Fukat, hakıkaten si- 1 bin lira lahsı·sat bul şt B 

· · · • b ıct d ld ? unmu ur. u bat ıçın tafsılat vernıeğe kal!oşmasmdan ze u yo a muracaat e en o u mu .. t h · tl d h l . b . . a sısa a er a ınşaata aşlana-
çekındi. Bu durumda (H) nın mensup bu- Sözlerile Feridi pohpohlamış, hem de ı 
lu'lduğu devlete, hele Ahmed Rıza Beye 1 içinde kal<ın bir dliğümü çözmek fırsatını c~ktı~. Parayı kısmen İstan~u.l bele
karşı mahcup düşecek, rezıl olaı.:aktı. Bu- bulmuştu. l dıycsı kısmen de Halk partısı mer
nun içi~ aldıkl_arı ha~~rin :alaıı deg!J yarı Ferid artık yalan torbasını açmış, kıya- ~ezi vermi~tir. İnşaat ş~batın ip -
lış oldu"'unu soylemegı, rrıe~ele.Ye muhatab sıya harcamağa başlamıştı. Kahkaha ile tıdasmda nıhayetleneccktır. 
larını inandıracak bir §~kil vermeyi daha gülerek: vvvvvvvvvvvvvvv·vvvvvvvvvvvvv 
münasip bulmustu. Bıltür: kuvvııt \•e me
tanetini, zeka ve ~eytanetin.! toplamış ve; 

- Yok canım, ne gelen var ne giden .. 
Mahsus ı;öyledim öyle. Maksadım araların
da ate~lenen nifakı. rekabeti alevlendir -
mek idi. Zannedeıim muvı.ffak da oldum 
değil mi? ... 

- Mösyö, servisinize getirilen haber, te
es:ılirle söylerim ki, yalan değil biraz yan
lıştır. Hangi devlete mensup ve kim oldu
ğunu pek güzel bildiğıniz o zabıt benden 
padişahımızın huzuruna girmek için dela- - Hem de fazlasile c::c / .'.. ııs. Yalnız ne
let ricasında bulunmuştur. Buna karşılık ye yalan sbyliyeyim, birı:z ev\·el, bildiğiniz 
olmak iızere hükı'.imetile hükfunetimiz ara- yüzbaşının kulunuzdan gizli sarayınıza ka
sında yeni münasebet, dostluk tesisine ça- bul ile görüşti.ığunüzi.i sandım da bir haylı 
lışacağını vadetmiştir. Bunlar doğrudur. üzüldüm doğrusu. 
Ancak düşünülmesi icap eder ki, hangi 
millet ve hükumette olursa olsun impara
tor, kral, padişah, reisicümhur gibi yüksek 
makamlarda bulunan ali şahsiyetlerin hu
zurlarına girmek, kendileri He görüşmek 
her yerde resmi, terk ,.e ihmali kabil ol
mıyan bir teşrifata tabidir. Hi.ıkumetimi
ziq bu harpten mağlüp çıkmasına, halta 
payitahtımızın işg<ıl edilmiş bulunmasına 

rağmen padişahımızın millkti üzerinde hü
kum sürmek, saray teşrifatına aid usul ve 
kaideleri muhafaza etmek gibi manevi, ta
bii hakları, hiç şüphesiz ki, bakidir. Harp
te mağlCıbiyet hiç bır zaman mağllıp dev
let ve milletlerin şereflen mahrumiyeti de
mek degildir, olnmaz da. Galibiyet de ga
liplere, hiç bir zaman, rnaglı'.ibların mukad 
desatını hiçe sayıp çiğnemek, ~erer ve o
ııbrüne hürmetsizlik etmek hakkını ver -
mez. Fakat ne yazık ki, bunları düşünemi
yen o gururlu zabit padişahımlzın yüksek 
mevki ve şerefine karşı gözlerini yumarak 
buti.ın nezaket kaidelerini unutarak bize 
bu talep ve tekli.flerde bulunmuştur. Fakat 
bu teşebbüsünün küstahca bir hareket ol
duğunu nazik bir lisan ile kendisine an
lattım. Hüklımeti ile mlinasebet tesisi hak
kındaki teklifini de, bu gibi meselelerin an 
cak iki tarafın salahiyet sahibi siyasi mü
messilleri arasında gbri.ışi.ılebileceğini soy
liyerek reddettim. 

- Günahımı almışsınız monşer. Gerçi 
gelseydi de tabii kabul etmemek neı;;ket
sizliğini göstermezdim. Fakat sizi çiğnediğl 
için yuvasını yapm;ıktan ve ona da acı bir 
ders vermekten çekinmezdim. 

- Teşekkür ederim ekselilns. Ziyaret ar 
zusu hakkında nihayet, sevketmeab bir 
şey açtınız mı? Rica ederim şu sırnaşık 

heriften beni kurtar Paşam. İkide birde 
geliyor, başımın etini yiyor. 

( Devamı var ) 

··················~··~·············· ······ 

RAD YO 
23/9/939 CUMART ESi 

13.30 Program ve memleket saat ayarı, 
13.35 Türk müziği: Halk türküler! - Sadi 
Yaver Ataman, 14.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 14.10 - 15 
Müzik (Dans müziği Pl.), 14,10 Mı.izik 

(Şen oda müziği), 1zrahim özgür ve Ateş
böcek1eri. 

18.30 Program ve memleket saat ayarı, 

18,35 Müzik (Küçük orkestra) Şef: Necip 
Aşkın, ı - Gustav Lindner - Şarab Uahı 

Bakı.is şerefine dans, 2 - Christian Ry -
ming - Entermezzo, S - Leopold - Yeni 
dünyanın eski şarkıları, 4 - Rıo Geb -
hardt - Maskarade konser valsi, 19.10 Türk 
mLiziği: tnce saz faslı - Safiye Tokay'ın 
iştirakile Celal Tokses, Çalanlar : Hakkı 

MAHKFMELERDE : 

Döviz kaçakçrları 
'.Polis üç gündenberi bir döviz ka

çakçılığı tahkikatile meşgul oluyor· 
du. Dün bunlardan Teofolos, Hayim 
ve Dimitri isminde üçünü müddeiu
mumiliğe vermiştir. Beşinci ceza 
mahkemesi sorgu hakimliği dün ü
çünü de sorguya çekmiştir. Kararı
nı bugün verecektir. 

SahtekArhkla p•ra alan-
lar hesap verlyorlııır 

Bazı sefarethane ve bankalardan 
sahte makbuzlarla para alan telefon 
idaresi memurlarından Adil Pamir 
ile suç ortağı Muhsin oğJu Cemilin 
dün ağırceza mahkemesinde duruı;ı
malarına devam edildi. Müddeiumumi 
daha evvelce de mütaleasını söyle -
miş ve kendilerine ceza verilmesini 
istemişti. 

Dün de suçlular müdafaalarını yap 
tılar. Suçlulardan Adil Pamir mev -
kuf Cemil gayri mevkuftur. 

T• r l• yUzUnden iflanen 
cinayet 

Çatalcada bir tarla münazaası yü
zünden üç kişiyi öldüren Ali, Hasan, 
ve Hüseyin kahyaların muhakemele
rine dün ağırceza mahkemesinde de
vam edildi. 

Müddeiumumi iddiasını söyledi. 
maznunların hakıknda ceza verilme
sini istedi. 

Kahv eciyi öldüren 
mahkemede 

V•llmlzden bir dllek 
Bundan evvelki seneler yol inşaatı 

faaliyeti göze çarpacak kadar değildi, 

Bu sene içinde vilfıyetin ne tarafına 
gitseniz hümmalı bir yol inşaatı fa
aliyeti göze çarpıyor. Senelerle yol-

suzluktan meşakkat çekenler yola ka 
vuşuyor ve seviniyorlar. 

Anadolu hattının manzarası en 
güzeL havası çok Hiti! Erenköy, SU
adiye, Bostancı istasyonlarına müca-

vir taşı yerinde bo1 ilci kilometrelik 
Erenköy - Bostancı orta sokak yol
dan ve elektrikten mahrum, etrafımı
za mellıl ve mahzun bakıyoruz. 

Muhterem Vali ve Belediye Reisi -
mizden bizleri de şu mahrumiyetten 

kurtarıp sevindirmesini diler ve derin 
saygılarımı sunarım. 

Erenköy, Bos-:.ancı, Orta sok.ak No. 
50, Emekli Veteriner Yarbay 

Mustafa i lhsan Tokman 

--------------------------------POLİSTE: 

Kız kaçırmı' 
Tahtakalede Yavaşçı Şah.in sokağında 

23 No. da oturan tsmail kızı Şaziye Yeşi~ 
lfıy polise müracaatla l 7 yaşında kızı Emi
neyi komşularından Mehmedin kaçırdığım 
iddia etmiş, suçlu yakalanmıştır. 

S•rkıntıllk etmlf 
Beyoğlu, Tarlabaşı, Akkoyun sokak 4 

numarada oturan Abdurrahman kızı Mu
zaffer dün gece saat 4 te makinist Mehn1et 
oğlu Rasim tarafından kendisine sarkıntı
lık etliğini iddia eylemiş, su!;Iu yakalan -
mışt:ır. 

Denize dU9tU 
Eminönü, Eyüp Bahariye caddesi 38 sa

yıda oturan Ali oğlu Si.ıleyman bu gece 
Haydarpaşadan gelen Pendik vapuru Ha
rem iskelesi önlerine geldiğınde ttsk!.idar 
cihetini seyrederken müvazenesini kaybe
derek denize düşmüşse de derhal kurtarıl
mıştır. 

Rezalet yapan s arhot 
Galatada oturan !zzet ve arkadaşları Ha 

san ile !smail gece saat 1 de tstiklıll cad
desinde Karadeniz lokantasında sarho~ o
larak icrayi rezalette bulunduklarından 

cümlesi yakalanmıştır. 

Kolunu m•klneye kapltrdı 
Bakıı·köyünde Sümerbanka ait bez fab-

rikasırun pamukhane kısmında işçi ve 17 
yaşında Şemsettin oğlu Necati bu gece sa

at 20,30 da ı;alıştığı makinenin ipliği bo
şanması üzerine kazaen kolunu makineye 

kaptırarak sağ kolu parçalanmış, imdadı 

sıhhi otomobilile Cerrahpaşa hastahanesine 
gönderilmiştiı'. 

Çakı ile yar•lamıt 
Bu gece saat 21 de Tepebaşı Atelye bah-

çesinde çakı ile hayalarından arkadaşı tzak 

23EYLOL 193~ 

Emniyet Müdürünün 
Emniyet Amirlerile 

Dünkü Hasbıhali 
Muzaffer Akahnın Mühim Direktiflerı 

Yeni Em.niyet lUüdirile mua"ini, emniyet amirleıi ve 
başkomiserler arasında 

Emniyet müdürü Muzaffer Akalın dün lmurların disiplin ve inzibatının temin ,·e 
saat on beşte kazaların emniyet amirlerile muhafazası hususunda terti:ıin rolü ço~ 
başkomiserlerini vililyette eski meclisi umu büyüktür. Memur amirinin mlirakabcsıtıl 
mi salonunda toplıyarak kendilerile bir has daima yanı başında hissederse kendisit1İ 
biha?de bulunmuş ve vazifelerinde takip atalete vermez ve vazifesine bağlılığını gc~ 
edecekleri esaslar hakkında direktifler ver şetmez, fakat teftişin ciddi olması ıazııı1• 
miştir. Emniyet müdürünün beyanatını hü- dır. Takdir edersin.iz ki kusur görmemez· 
lasatan aşağıya kaydettik. likle değil, ihtar ve ikaz edilerek ta~hill 

- Polisin esas vasfı vakur ve disiplir:ıli olunabilir. Teftiş hataları derhal ve ycril.1' 
olmaktır. Polise hiç yakışrnıyan bir şey de düzı>lten bilinmiyen ve yanlış anlaşıI:ı11 
varsa o da Iaübalilik ve intizamsıziıktır. şeyleri anlatan ynrdımcı ve öğretici bir rıı 

Polis kanunların tatbikine memur bir icra sıtadır. Hata nekadar çabuk tashih edilir• 
vasıtası olmak itibarile halk ile temas sa- se teftii'in kıymeti okadar artar. Ben nıü~ 
hası en geniş olan bir devlet teşkilatıdır. temadiyen tefti~lerde bulunacagım gibİ 
Bu itibarla halk üzerindeki bırakacağı sev- sizlerin de teşkilat üzerinde muntaz::ırna11 
gi ve saygı hisleri vazüesini iyi yapmak teftişlerde bulunmanızı istiyorum. TcftiŞ 
hususunda büyük bir kolaylık ve kuvvet defterlerini sık sık getirerek amirlerin tef• 
membaıdır. Polis, kendisinden namuslu ve tiş \'azifelerini ne suretle ifa ettiklerini 
faziletli insanların ürkeceği bir mevcudi- kontrol edeceğim. Bu kontrol teftiş amir• 
kin eden bir kuvvettir. Her vatandaş po- leri hakkında ~icillerine intikal edecek ı .. ::ı
yet değil takdir, hürmet ve emniyet tel- rarlar vermeme müessir olacaktır. 
kin eden bir kuvvettir. Her vatandaş po- Adli zabıta işlerinde hedefimiz hiçbit 
lis gördüğü zaman içtimai masuniyetini vak'a failinin meçhul kalmaması ye ya· 
mütekeffil bir kuvveti yanı başında bul -ı kalanmadan bir tek suçlu bırakılmanııısı· 
maktan dolayı iı;:inde derin bir huzur, em- dır. Bir vak"a failinin meçhul kalması \ e
niyet ve gurur duymalıdır. Bu esasa ait ya yakalanmaması emniyet için bir huzur
sözlerimi Dahiliye vekilimizin Polis Ens- suzluk ve emniyetsizlik, polis içın de bir 
titüsü ile Jandarma okulunda diploma tev zat ifade eder. Bu uğurda yapılacak hizınet 
zii merasimi münasebetile verdikleri nu - gayret ve foclaki'ırlığı polisin kudret ve me.
tuklarından aldığım şu cümlelerle tamam- ziyetini en iyi gösteren bir vasıta olara1' 
lıyacağım: kabul edeceğim. 

oıUyanık ve basiretkar olacaksınız, müş- Seyrüsefer ve zabıtai belediye işlerirıitı 
kül bir vazife deruhde ediyorsunuz, fakat çok iyi tanzim ve idare edilmesini ehenY 
yur?da_ emniyetin temin!. vazifesini ifa ~- : miyetle gözönüne aldık. Bu işlerle ya~ı.ı 
debılmış olmanın verecegı zevk de çok bu-ı belde zabıtasına tefrik edilenler degiJ 
yüktür. Bu zev~ bu fedakarlığa kat kat büt_Un polis teşk~latı meşgul olacaktır. tyi 
deger. Zabıta nızarn unsurudur ve devlet polis dc\•let vazıfelcri arasında müdahale 
k~dretinin de timsa~idir. ~izam. unsuru 1 e~eceği vaziyetleri seçebilen ve bunları gô 
bızzat muntazam, ruzama rıayetlı ve bu zunden kaçırmıyan polistir. Bir memlelcC' 
hususta herkese nümune olmalıdır. Kuv- tin medeni manzarasının tesisinde zabıtıı.i 
vet timsali olmak itibarile mevkiiniz çok belediye vazifelerinin iyi tanzim ve ifa e
mühim ve naziktir. Kuvvet vakar ve tem- dilmesinin rolü büyüktür. Bu bahiste iç~ 

Bu zabitin yakışıJ{SıZ teşebbüslerine is -
mimin de karıştırılmasından doğrusu çok 
kederlendim. Şu cihetin bilinmesini bil -
hassa isterd!m ki, htikümetim bana bu za
bitin mensup olduğu htikümetle münase -
bet tesisi için hususi bir vazife vermiş ol
saydı bile, kabul etmez, derhal reddeder
dim. Daha açık söyliyeyim. Ben memleke
tim için §ahsen hükumetinizin siyasetini 
tercih edenlerdenim. Bilmem artık, siz 
dostlarımız da hasıl olan kanaatlerin yan
lış olduğunu isbat edecek kadar açık, kat't 

Derman, Eşre! Kadri, Hasan Gür, Basri 
üfler, Hamdi Tokay, 20,00 Memleket saat 
ayarı. 20.00 Müzik (J. Strauss'un Yarasa 
opereti), 20.40 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 21.00 Türk müziği: Okuyanlar: Mel 
haret Sağnak, Sadi Hoşses, Çalanlar: Ve
cihe Daryal, Reşad Erer, Kemal Niyazi 
Seyhun, 1 - Hüzzam peşrevi, 2 -Leyl~ 

hannn - Hüzzam r;arkı (Ey sabahı büs
nti an), 3 - LeylA hanım - Hüzzam şar
kı - (Harabı intizar oldum), 4 - Salfıhat

tin Pınar - Hüzzam şarkı ( Aşkınla sürün-

Geçen sene Beyazıdda babasının 

ortağı olan Yıldız kıraathanesi sahibi 
tbrahimi öldüren lbrahimin muhake-
mesine dün ağırceza mahkemesinde 
devam edildi. Suçlunun avukatı müA 
dafaasını yapb. Muhakeme karar 
için başka bir güne bırakıldı. 

kin ister, itidal, basiret ve nezaket ister, timai yardım mevzuuna yani muhtaç, bas~ 
oğlu Nesim namı diğerı Ezidor tarafından temsil ettiğiniz kuvvet devletin, milletin ta, kimsesiz ve yabancılara delalet ve mü~ 
yaralandığı iddia olunan Rafail oğlu Pon- emanetidir. O ancak devletin ve milletin zaheret hususuna hasılı polisin cemiyetirı 
to:t imdadı sıhhi ile Beyoğlu hastahanesine yüksek menfaatleri icabettiği zaman ve şefkat ve muavenet kolu olmak hüviyetirıe 

beyanatta bulunabildim mi? 
Damad Feridin bu sözledni, Mösyö (H) 

ile tercümanı yalan olduğunu bile bile din
lemişlerdi, inanmış gibi de görünmüşler
di. Esasen bunların müracaatları da resmi 
bir mahiyette değildi. l\Iaksadları bulanık 
:suda balık avlamak kabilinden idi. Açık
cası bu meseleyi bahane tutarak Damad 
Paşa ile tanışıp görüşmekten, Damad Pa
ıanın kendi entrikalarına alet olmasını te
mın etmekten başka bir şey değildi. Bunun 
için (H) verilen izahatı kafi gördüğünü, a
radaki yanlışlığın anlaşıldığmı söylemişti. 
Bilhassa Damad Paşanın mensup olduğu bil 
kürnet hakkındaki duygularından pek mem 
nun kaldığını, bundan istifade için sık sık 
geleceğini de ilfıve ederek muavini ile be
raber çekilip gitmişti. 

l'AZAN : ZEYNEL BESi M BUN 
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T ahsildarla Zabtiye 
Şaşırmışlardı 

indiler ... 
Ali Molla arkadaşına bağırdı: 
- Mehmed Alil. 
- Buyur e!e!. 
- Sen çık da eu deyusları bağla.. Kı-

pırdayan olursa ben buradan beynini da
ğıtırım ... 

Mehmed Ali hendekten fırladı, EvvelA 
:zaptiyenin elinden aldığı martini bir tara
fa bıraktı. Sonra zaptiyeyi sunsıkı bağla
dı. Arkasından da ayni hal tahsildarın ba
~ına geldi. 

sem), 5 - Salfıhaddin Pınar, - Hüzzam 
şarkı (ümidini kirpiklerine bağladı gön-
lürn), 6 - Vecihe Daryal-Kanun taksimi, 
7 - Tanburl Cemil - Şehnaz şarkı (Fer
yatki feryadına imdat edecek yok), 8 -
Zeki Aril - Şehnaz şarkı - (Senden ayrı 

geceler), 9 - Dede - Şehnaz şarkı (Gönl 
durmaz su gibi çağlar ), 10 - Rahmi 
bey - Şehnaz şarkı (Ey dilberi işvebaz), 
21,40 Konuşma, 21,55 Müzik (Neşeli plak
lar), 22.00 Ecnebi dillerle konuşma, 22.30 
Müzik (Dans rnüı.iği pl.), 23.00 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (Fiyat), 23,20 Müzik 
{Cazband Pl.), 23,55-24 Yarınki program. 

karak tahsildarla zaptiyenin yanına so -
kuldu. Her ikisine de birer tekme vura-
rak sordu: 

-Beni tanıdınız mı?. 
Bu sual üzerine yerdekiler Ali Mollanın 

yüzüne baktılar. Zaptiye neferi tanıyama
mıştı; fakat tahsildarın ağzından gayri ih
tiyarı: 

- Hoca!. 
Sözü fırlayıverdi. 
- Evet, iyi bildin. Hoca, Ali Molla ... 

i k inc i Ağırceza it• 
b•fl•dı 

İkinci ağırceza mahkemesi dün 
faaliyete başlamışbr. Bu mahkeme 
ayni zamanda ağırcezayı istilzam.en 
meşhud suçlara da bakacaktır. -·-Kahve plflrlrken yangın 

çıkardı 
Erenköyü nde Kozyatağı, Bostancı cadde

sinde 102 .No. lu evde oturan boşta gezer 
takımdan hastalıklı bulunan Emin oğlu 

Nuh odasında yaktığı kağıtlarla kahve pi
şirmekte iken kağıtlar alev alarak elbise
leri tutuşmuş, vücudüniin muhtelif yerle
rinden yanmış, berayi tedavi Ntimune has
tahanesine gönder!l"Iliştir. 

Omuz başındaki ek yerinden kesilen kol 
bir türlü kopmuyordu. Elde bir satır bu
lunsaydı bu feci ameliye, hiç şüphesiz, da
ha kısa bir müddet zarfında biterdi. Ali 
Molla, tahsildarın canhıraş feryadına kulak 
bile asmadan kesik kolu bileğinden yaka
ladı ve bir dalı ağaçtan koparır gibi büke, 
büke asılmağa başladı. O büküp asıldık

ça tahsildar bağLrıyor; tahsildar bağırdık
ça da zaptiyenin gözleri yuvalarından !ır
lıyordu. 

H ani efesine sövdüğün hoca yok mu; işte o. 
- K usura bakma boca, bir kabahat et

tim ... 

Nihayet son bir bıçak darbesile kopan 
kolu hendeğe fırlattıktan sonra Ali Molla, 
atmacanın serı;eye hücumu gibi Gf,mşek 

- Sus namussuz!. Ya 0 dul kadının ten- bir saldırışıa bu defa da zaptiyeye çullan

ceresine hangi yürekle t ekme vurdun? .. 
Hangi vicdanla o yetim yavrucuğu aç bı
raktın? Söyle namussuz! 

dı ve onun da ayni şekilde ayni kolunu ke
serek hendeğe attı. 

Gariptir ki kurbanların ikisi de ıztırap
tan bayılmıyorlar, yüksek sesle muttasıl 
yalvararak ağlıyorlardı. 

Ali Molla artık: o sakin küy hocası Hafız 

Ali Molla kudurmuştu. Arap tahsilda
rın yuvalarından fırlıyan gözlerin.in önün
de belinden bıçağını çekti. ?.'nhsildarın Us- Ali değildi; ruh değiştirmiş, bambaşka bir 
tüne cullandı ve iltizamen kanırta, kanırta hüviyet iktisab ederek tam bir Sadist ol
sağ kolunu omuzundan kesmeğe bapach. muştu. 

Tahsildar öyle bağırıyor, öyle yalvarıyor- Kurbanlarının ölüm ihtilaçlarından zevk 
- Tamam mı?, du ki yürekler dayanmazdı. Fakat Ali Mol- alan, debelenmelerini seyrederken gaş -
- Tamam ele!... la canavarlaşmııJtı; kulakları artık insan/ yolan, hattti dudaklarını damarlara yapı§tı 
Bu ıiaber tlzerine Ali Molla ayağa kal- sesi duymuyordu. -~ak mazlumunun kanını içen sadistlere 

gönderilmiştir. devlet kanunlarının emrettiği hallerde ha- de nazarı dikkatinizi çekerim. 
vvvv rekete gelir. Şahsl garaz ve menfaate alet Polis memurlannın inzibati kusur ve suç 
SPOR olamaz. Bizim hedefimiz olan nizam cebir 

1 

ları olursa yalnız kendileri için değilı 
ve zora değil adalete dayanan nizamdır. amirlerinin teyakkuz ve mürakabe~ 

Ve ancak bu nizamdır ki yurdda huzur ve ı lerile \'azifedcld titizlikleri için de 
refah yaratır. Bu nizam ancak büyük Şefin , bir miyar telakki ederek ona gore 
12 teşrinisani 938 nutkunda ifade ettiği takip edeceğim. Kılık kıyafet ve ta\'J"l }la' 

gibi anaı·ı:ıi ve cebirde11 uzak bütün vatan- reket ve karakolların temizliği husuı;und:t 
daşlar için müsavi bir emniyet havası i- Iaübaliliğe ve müsamahaya katiyen yet 
çinde odğar ve yaşar. Şimdi ikinci bir e- verilmiyecektfr. Evrak üzerindeki muaıne' 
sasa geçiyorum: Vatandaş hürriyeti, leye gelince: Bunlar günü gününe netice

Dlnrh Mebmet Alman 
pehlivanla gUre,ecek 
Dinarlı Mehmedin serbest güreş

teki mahareti hepimizce malfundur. 
Cim Londosla ve Kara Alilerle mu
vaffakiyetli müsabakalar yapan bu 

pehlivan bu hafta Tekirdağlı Hüse
yinle güreşen yüz otuz okkalık Al
man şampiyonu ile güreşecektir. 

Dinarlının bu müsabakası her hal
de Tekirdağlı Hliseyinin Rus pehliva
ru ile yapacağı alafranga güreş ka
dar alakah ve heyecanlı olacaktır. 

Vatandaş hürriyeti çok kıymet ve ehem- leııdirilecektir. Amirler memurlarına teV' 
miyet \'erdigimiz rne\"zudur. Polis vatan- di ettikleri i:;; hakkmda her akşaın jzah'1t 
d aş hürriyetini ihlal eden değil, muhafaza almalı ve meınurltırın elinde gününde bi
ıle mükellef olan bir kuvvettir. Kanunla- füilmemiş ve ertesi güne de\Tedilmiş ililet 
rın emrettiği \'e de\'let menfaatinin istil- kalmışsa bunların intaç edilmemeleri se
zam eylediği hallerde ele geçirilmesi ica- beblerini tetl<ik ederek tedbirlerini temill 
beden şahısları yakalamakta zerre kadar etmelidir. Noksan muamele ve telkik ile 
tereddüt ve müsamaha göstermiyecek o- evrak göndrilmemesine dikkat olunmalı -
lan teşkilıitımız bu esas ile şahsi masuni- dır. Aksi hal e\·rakın tcl:rar iadesi suretile 
yeti mu\ azi bir hassasiyetle takip edecek- hem mi.!kerrer muameleye ve alfıkadarla~ 

Bakalım, pehlivanlarımız ne yapa- tir. rın mükerrer işgaline sebeb olur. Hem det 
cak? Teftiş: İşlerin yolunda yürümesile me- işi fazla geciktirir. AH'ıkadarlar hakkındt 

mesuliyeti mucib olacak bu gibi hareketler 

hala, her yerde tesadüf edilmektedir. Dü-
seldorf cadısı denilen Alınan, Landru isim
li Fransız, geçenlerde beş kişiyi birden öl
düren Yunanlı hep birer sadisttirler. Sa -
distin yegane zevki, öldürdüğü adamın yer
de tepinmesidir. Kesilen veya kurşunla 

vurulan insan ölüm çırpıntıları içinde son 
hayat mücadelesini yaparken sadist, mem
nun ve mütebesslın, onu seyreder; bu kan
lı ve korkunç manzaradan zevk allr. Kri
minoloji ile uğraşan hukuk ~limleri, ru
hiyal'la müştagi1 fikir erbabı, içtimaiyat -
çılar sadizm hak.kında muhtelif ve müte~ 

addid eserler vücude getirmiıılerdir. 

tşte Ali Molla da onlardan bfri idi. tki 
bedbahtın can aeısile yerde çırpınarak ağ
layışları ona keyi! veriyordu. Bu sebeble 
silihlığından tabakasını çıkararak Macar 
Mehmed Aliye uzattı. Sonra kendisi de bir 
sigara yaktı ve kurbanlarının elim vazi
yetini memnun bir çehre ile seyre daldı. 

Fakat vakit geçirecek vaziyette değildi
ler. Onun için, sigarası biter bitmez, doğ
ruldu. Macar Mehrned Aliye: 

- Sen zaptlyenin sol kolunu becerle! 
Emrini vererek kendisi bir daha tahsil

dara ı;ullandı. Macar Mehıned Alinin bı

çağı "yarım yatcığan,, sayılabilecek kadar 

iri ve ağıı· olduğu için satır gibi kullana
biliyordu. Bu sebeble zaptiyenin kolu da
ha ç~buk koptu. Fakat tahsildar yine ayni 
bükıne ve asılma ameliyesine maruz kal
mı~. Biçarenin kopardığı vaveylayı tari
fe imkan yoktu. O kadar acı, acı bağırı

yordu ki bu yürekler parçalayıcı ses kar
şısında yüreğinde en cılız bir merhamet 
hissi taşıyanın tahammülüne imkan yok
tu. 

Ne yazık ki bfıla ölmemişlerdi. Bu ka
dar kan kaybetmelerine ve bu derece 
müthiş ıztıraplar içinde kıvranmalarına 

rağmen bir türlü can veremeyişleri h akika
ten hayrete şayandı. Zavallıların ikisi de 
perişan bir manzara arzediyorlardı. 

İki şaki biraz dinlendikten sonra ame
liyatın üçüncü faslına geı,:erek biçarelerin 
iki bacaklaı·ını da kestiler. Artık kurban-

larda bağıracak, ağlıyacak mecal kalına
mıştı. Yalnız derin derin inliyorlar ve bu 
inleyişl~rile halil ölemediklerini celladla
rına haber vermiş oluyorlardı. Ali Molla
nın keyfine payan yoktu; nerdeyse zev
kinden gaşyolacaktı. 

- Mehnıed Alil, 
- Buyur eie .. , 

~( Devamı var). 

le kArşılaşmıyacağım hakkındaki kanaati~ 
mi tecrübelerle teyit edeceginize eminiJ'Jl· 
Yaşadığımız günlerin harici ye dahili emrıi 
yet bakımından taşıdığı fevkalade nezaxet 
ve ehemmiyeti siz bilirsiniz. Büyük fera~ 
gat cesaret, dikkat ve vazifeseverlik biS' 
!erile mücehhez bulunan kadromuzun eJ1 

müşkül şartlar içinde kazandığı m uva!fa
kiyetleri de bütün memleket bilir. Yurd 
emniyet ve asayişinin bekçisi olan sizlerin 
muvaffakiyeti hepimizin yani memleketin 
yüksek menfaatlerinin mu\Taffakiteti ola -
caktır. , 

TAKViM 

23 Eyliil 193' Cumarteıi 
Rumi: 10 EYLÜL 1355 
Hicri: 9 ŞABAN 1358 

Ruu hızır: 141 
Doğu ıaati: 5,49 
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Rumanyacla 292 
Kişi Kurıuna 
Dizildi 

Hariciye Vekilimiz M. Daladler'nln 
Moskovaya Gitti N utku 

( Bq tarafı 1 incide ) 
, daş tarafı 1 incide ) normal ve dostluk çerçevesi lcindedir. mecbur bırakıyor. Yirminci asır bize 

Vali ve Belediye Reisi doktor L1ltfi Kırdar, Moskovada beı gün kalmaklığımız muh-
nl t Ak lı temeıdı·r. ideal uğurunda da, hürriyet ve ada· 

em ye direktörü Bay Muzaffer a n, 
(.Baş tarafı 1 incide ) B odudla.rda. Vaziyet tstanbul kumandanı, Sovyet Rusya baş - Bu 7Jyareti müteakip gene Hariclyo Ve- let uğurunda da devletlerin harbede· 

Polonyanın Taksim p•~-- konsolosu ve koru:olosluk erkAnı, Rumen k1llnizle beraber Türkiyeye döneceğim.> bile~eklerine dair bir örnek veriyor. 
uwu Paris, 22 (A.A.) - Dün gece Fransız İn 

Lehistan Paylaşıldı 
( Bat tarafı ı incide ) Moskova, 22 (A.A.) _ 22 eylCtl tarihin- cebhesinde Ren nehrinden Moselle'ye va- baskonsolosu ve schrimizde bulunan me- Otelde 7.lyaretler Bugünkü harbde Fransızlar ve gi· 

- Kallnesku, vazife ba~ında vatanın de asağıdaki Alman - Sovyet tebliği neş- rmcaya kadar her iki tarafta topçu faali- buslar tarafından karşılanmıştır. Hariciye Vekilimiz saat on buçukta otele !izler işte cihanın bu yeni insani te· 
saadet ve refahı ve müda! ' rolunmuatur·. b k 0 Hariciye Vekilimiz karşılıyanların elle- gel.en Dah .. ııı.·ye Vekili Faik ö.ztr.a.kla bir ı:.ı.kı'Ierı·nı·n ve hı'slerı"nın· bı'r C!!llmpı·· makta ld ğ ansı ıçin çalış- " yeti artmış ve sahasını Sarre rilc ' n ce- 1 . ktıkt h t b" la ıs ö.n. :r--

0 u u bir sırada öldilrülm-..+n- Alman ve Sovyet kuvvetleri, Alman ve nubundan Lablies'in sol sahili mıntakası- r nı sı an sonra usus ır vapur - muddct gorüştukten sonra bugunkü Semp- yonu sıfatile Cermen ı'sti1:.~. o''nun·· e 
Hukümet ve mili t, u9 .... • So t Uınbula g""mic ve dog~ruca Perapalas ote- l k ·1 Bel dd 1 Y l UU)& 

etme 
e onun hatırasını tebcil vye orduları arasında a~ğıdaki hattı na kadar genişletmiş ise de umumi vazl - -~ " on e spresı e gro an ge en ugos av d'kil kl · · · · ğe ıızmet · ., · · l line gitınl.,tir. eJrisi Dr. tıya Şlmenkoviri kabul etmi.,tir. ı mc e mazilerındekı hataları sıl· 

Vatanı ğru mış .. r. Müteveffa, haya'tını Ç12mı5 erdir: ycttc lılr değişiklik yoktur. " "' "' " 
u na 'cd tm Dıs' s h 1 b Harı'ca',.e \1ekilinin' • Beyanatı Hariciye Vckilimi?Je beraber Rusyaya mişler ve medeniyetin hürmet ve mu· haf ~ a c iştir. Nizamın mu- a ne r oyunca Narcw nehrine ka- Her iki taraf ta kendi mevzileri önlerin- " 

h ~ ve tedhiş hareketinin tenkili için dar, Narew boyunca Bug nehrine kadar, de bazı keşif kolu hareketlerinde bulun - Hariciye Vekilimiz saat 10,30 da Perapa- gidecek olan hariciyemıze mensup zevatın habbetine hak kazanmışlardır. 
u met tarafından kat'i tedbirler alın _ Bug boyunca Vistül nehrine kadar, Vlstill makla iktifa eylemiştir. lns otelinde kabul ettigi bir muharririmize listesi şudur: Alman siyasi felsefesi ve yeni Al· 

mıştır. boyunca San nehrine kadar, ,San boyunca İtalyan Gazetelerinin Yazılan şu mlihim bcyanntta bulunmuştur: Hariciye Vekfıleti umumi katip muavini man dininin müessisi ve havarileri, 
Rumanya k 1 il bu hri k B p t ki · · t' · · d i i Cevad Açıkolın, hususi kolem mudilrü Ab-

madı d h 'zi em~ ar e anlnşmayı ve iti- ne n oynaklarına kndar. Roma, 22 (Hususi) - 1taly.:ın gazeteleri- c- oy o em nın zıyare ını ın e ç n dullah Zuhlu, daire mudurkrindcn Feridun dünyada yalnız bir nizam tanıyorlar. 
a a yade Uıkvlye etmeğe çalış - Moskova, 22 (A.A.) - Bir Alman nin bugünkU mütole:ıları Polonyayı dirilt- Moskovaya gidiyorum. Orada ild mcmleke- Ccl51. Maddi nizam, ve bütün hayvanlar 

makin beraber sulh siyasetini idame etme k • h . mek için , .. apılacak harbin büyük fedakar- ti alfıkadnr eden m.eseleleri konuşa.cağım. 
ğe a:z.meylernirür. Şı'md"ıki ı'htı'l .. #a bı"taraf- as en eyetı Rus ve Alman ordula- " d 1 T k fk" i Kadeş Vapurile Hareket arasında cari olan nizam, yani bü-"' .,. P lıklara mal ol::ıcnğı, zira ayni zamanda de- Her şey en ev~e ur ~ ·.,rıumumıyc.s ~e 
lığını muhafaza ederektir. rının olonyada işgal etmiş oldukları mokrnUarın So-vyct Husyaya da hnrb ilfın. tavzıh etmek ısterlm kı. memle~ctlerımız Hanciye Vekıliıniz s:mt 14,30 da Pcra- yüklerin, kuvvetlilerin tahakkümü ve 

Berlinin İddiası mın_takalarm tahdidi meselesini Rus etınclcri icabcttiğinl yazmaktadırlar. l arasınd.a dostluk ve emnıyet hlssı arzu e- palas otC'lindcn hJrckelle rıhtımda bekliyen küçüklerin ezilip ortadan kalkması. 
Berlin, 22 (A.A.) _ Alman ajansı bildi- er~anı askeriycsile görüşerek hallet- ............................... ........... dilccegı kadar sagl.ımdır. Kadcs \ apuruna binmıştir. Bunu mutea- Fakat yirminci asır insanlarının ru-

rlyor: mışlerdir. Son zamanların beynelmilel karışık ha- kip So\ yet sefıri bay Terenticf de gelerek 
Al Yuna B lga d. ı · d k' 1 t ' t vapura bınmıştir. Hafrı"yc "ekı"lı'mı·z ha- hunu yalnız cengül kanunu kaplamış 

li 
ma.n matbuatı, Rum nya ba.,vckili Ka Şimdiki halde yapılan ı'tilaf mu· 0 • U r ı e en ' r. mız a ı emn ye ve mefüaa - ~ d - 'ldir V h t d . . b k ncsk k " b' ı ,.. • · ti · a mak ···yıe du ...... • rekctinde yıne k. r"11ıvnnlar tarafından t""'- egı · a şe evnnın U aran· 

r-· 0 ya. ·:ır~ı ynp\lan suiku dm 1ngilte- Yakkat olup Polonyanın taksimine ır 16ı "I: azıyc nı s rs ;;;o ,., .. n, yi olunmu<tur. Ha;ıctve Vekilımlz.ı·n bu s-e"- lıkları içinden insani bir düşünce, 
~ .. ın c crı olduğunu bildiriyor .. l . ' • .. . • y k J bilakis takvıye etmiştir. _ ., ,, 
Berliner Börscn zc t d' . mutea lık kat'ı muzakereler bilahare a )fi aşması Sızc Sovyet mcmkkctinden iyi havadis- yahati 10 gun kadar dc\.ım edecektir. bir ideal şuaı pek zayıf ta olsa fış-

K.all 
1 un ' ıyor ki: ·vapılacaktı · • · i it d. S - l "T ,. B t 

. 
' n ko'yu bitaraflımndan "e\·ırm· ek ., r. ler gctıreccgım um c ıyorum. nracog unun a,,s,, a. eyana ı kırmıştır. Bu ideal dünvada her mil-

e ngılız siyasetine çekmek için büyük Yalan Bir Haber Türk mılletın en ovyet m e ınc os - tanbul, 22 (A.A.) - Moskovaya let için hür bir hayat hakkı tanıyor \ ı _.. ,, 1 ( Baş tarafı 1 incide ) . d 5 111 t· d t İs -

gayretler sar!edılmlştır R P 1 Lo olan Bulgar bitaraflığı hakkındaki luk hisleri götiırcccğim. Bu hareketle mem hareketinden evvel Harici~e Vekili ve hakkı kuvvetten ibaret bilmeyi 
Ya ile birlikte 1 .1t · 

1 
umanya, 0 on- ndra, 22 (A.A.) - Birçok saf· deklarasyonundan dolayı Yunan hü- leketin samimi arzularına tercüman ola-

. • n ı <'ren n çemberleme si- fıh b .1 . . • Şükrü Saracoğlu Tass ajansının mu- menfur ve menhus bir hareket telftk-
Yasetıııin temelini teşkil edecekti. Londra ar gemı erının ve bılhassa Hood, kf.ımetinin duydubau derin memnu- cagıma eminim.> h b' . be tt b l k d . Parfs , R R 1 • . B tı n ırme yana a u unara emış- ki ediyor. 
"nl ve Varşovn bunun iı:ın harbden ev-1 enown ve ep use kruvazörlerinin niyeti Sofya hükumetine bildirmesi- Sovyet Sefirımn eyana 
•-. Rum b t lm tir ki: Bugu"nkü Fransız ve İngı'lizlerle 
Y .k anyayı kazanmak maksadılc bü- a ın ış olduğuna dair olan ha - ni rica etmiştir. So\yet Rusya büyuk elçisi Bay Tcrentict 

u g::ıyrctıer s::ır.r tını ı· K be ı 1 dı "- Moskovaya hareket edeceğim. Almanlar anısındaki harb jqte bu hu ust e li ır. allncsko bu r er, ya an r ve asıl ve esastan Bu bitarnflıgı- mevzuu bahseden de muharririmize ~ beyanatta bulunmuş- ~ 
bulun~ Ptolonya ile büyuk munakaşalarda aridir. Bu tekzibi .yapan amirallik 1 tur. şu sırada Tass ajansı vnsıtasile Türk iki dünya görüşünün çarpışmasıdır. 
n Ufi ur. l:ı&rb haftaları zarfında da d . i .1• . gazeteler, Yunan milletinin bunu çok c~ Türkiye - Sovyet Rusya münnse - milletinin Sovyet milletlerine samimi Cebhede büyük bir soı;;'Ukkanlılıkla, 
"euınt nnyaya 1nglllz ajanları girerek .. azı·-ı' aıres' ı ave ediyor: müsait bir tarzda karşıladıbıhnı ve 1 bctlerı· fe\•k"'l~de 1·yı"dı'r. Dost Tu"rkiye Ha- ı· 1 .. d ki b h · ., i • B I ... " se am arını gon erme e a tiya· sarsılmaz bir ciddiyet ve metanet ile 
:mu uzcr ne Londra politikası istikametinde remen vapurunun zaptedilmiş ol- geçen sene imzalanan Selanik paktı· riciyc Vekılinin Moskovaya yapacağı zl- nm. İki memleket arasında mevcud dövtişmeğe giden Fransız ve lııgiliz 
lngess11.:r olmağa çalı$1llıslardır. lngilizler, duğuna dair olan şayiaların da asıl nın Bulgan'stanca takib olunan kiya- yarctin bu munasebetleri daha ziyade tak- . • · t b - 1 t k · ... met dl samımı emnıye ag arını a vıye gençleri, yüksek bir imanın şahsi 
lık ıl· . 0 arına uygun olarak, karışık- ve esası yoktur. seuı· harı·cı· sı'yasctin bir delili oldu· vlye edeceğine ~phe yoktur. Zaten iki 

ç mım ık ve Ru 1.. ı 'lan ühi b' ederek seyahatimden dönecegı-·mden menfaat fı'krı"nden uzak mu"cahı'dlerı· rinde mu • . manya po ıtikası iize- Sonuna Kad 11 b _ aktad 1 memleket arasında ihU .. ı m m ır me-
vu essır olmak lçın her çareye baş- ar ar gunu yazın ır ar. sele yoktur. Münasebetlerimiz. tamamile emin bulunuyorum.,, olmaktan kuvvet ve irade alıyorlar. 
ho rmuşlar ve Demir Muhafız teskilCltının Faris. 22 (A.A.) - Sabah gazeteleri Al- Gazeteler, Balkan sulh ünün tarsi· e == 5F3537- Biitün beşeriyet bu temiz ve insani 
ha::;utsuzıuğundan istifade ederek bu mu- n;~n t,ıhakkum~ne ~nrliı memleketin istik- nine hadim olmak şerefinin mezkur A A d 1 d k • hamle karşısında aç, haris ve insafsız 

unsuru ayaklandırmı:ılnrdır ~ lalı ve cmnıyetı içın harbe devam etmek . t' b" . . l K'' • f' "t G a r b 1 na o u a 1 n... . lü ed . . sıyase ın anısı o an oseıvano a aı hu··cu la 11 • kınlm UiA..'jVekilin Vasiyetnamesi zumunu ısbat en Daladıcr'yı taS\ ib et- _ . • . 
1 

m nn ve e enn asına 
Bukrcs, 22 (A.A ) _ mektcdirler. bulundugunu ılave ediyor ar. muntazır, endişe ve ıztırab içinde, 

zuıa · Kalinesko, son ar-
r k rıııı blldircn kısa bir va ıyetname bı- ViC'toıre gazetesinde Herve, bu feci sa- p 1 1 F 1 A k t. neticeyi bekliyor. 
/ tıştır. Miltevc!Ca, o•luna ailenin Şcre- a.tıcrde memleketin idı:ıresi kendisine tes- Lübnan ar amen- Zel ze e e a e 1 M. Daladier, bu nc.>ticedcn bahse-
~n muhrıraza etmesini, ~kcr \ieya devlet hm ed lınlş olan zatın, vatan için kan dö-ı derken, hakkın ve adaletin nıhai ga· 
veenıuru olmı:ısını, vatana ve krala ihlas kecek olanldra ve btiyilk imtihanı kahra- t o v ı d 

sadakatle hızmet etmesini tavsıyc et - manca kalıul eden Fransız kadınlarına, l osu ag 1 1 !ebesine sarsılma?. bir itimad ile bağ-
rn~~edır. Fransanın niçin çarpıştıgını izah etmesi • • ( Baş tarafı 1 lncide ) gazino, 45 dükkan, 250 büyUk ve lıhğını gösterdiği sırada geçirilecek 
ltıodu~~ega. ailesi afradının medfun bu- faydalı olduğunu yı:ızınaktadır. 1 ()faş tarafı 1 ıncıde) lakadar olmuştur. küçük ev tamamen harnb olmuşlar- feda.karlık devresinin pek uzun SÜ· 

1 teınekt duıten da Accgis'e gomUlmcsini Oeuvre gazetesinde MMe. Tabouis, Ru- mümessilleri tarafından izhar edilen Dahiliye Vekili dün lzmir ve An· dır. Bundan başka 200 bina da içinde rebilcceğini de hiç saklamıyor. Fran
temmu de ır. Bu vasiyetnnmerun tarihi 21

1 

men Başvekilinin kallini bir ne,·i tahrik arzuyu yerine getirerek harbin icabı. kara ile telefonla konuştuktan sonra oturulabilecek §ekilde kısmen yı- sız başvekili lisanının sadeliği, açık-
nescu nun Cenaze M • • tedır kendisini gören bir mu amnmıze ~ 0_;1 ur. , ma~yetınde addetmekte \'e şöyle demek-ı tarı nazarı dikkate almak şartile h · · · kılmı~lardır. lıgı- ve samimiyeti ile ilk kelimeler-

Bükr"°' 22 erasımı · . Lübnan kanunu esasisinde bazı re • lz 1 h kk d · h tı · 1n · t h kk d k' k den itibaren dinlevicilerinin kalbini 
pazar ~·.. (A. A.) - l{alinesku, cDemır Muhafızlara, bu cinayeU takib formlar a an bir kararname ısdar z~ e e a ın a şu ıza a vermış- san zayıa ı a ın a ı ra anı- " 

.. 
1 

glı.ııu Cureta de Arges'dc ,gö- edecek olan tenkil hareketinin Almanyanın . • Y P tır: lar da şunlardır: Dikilide 24 Kaba· kazanmıştır. Onu dinlerken ve okur-
ınu ecektir. Müteveffanın v . ti herkesçe malum olan Rumanya hakkında-ıetmıştir. 1 "-İzmir havalisinde cereyan eden kum köyünde 13 ölü vardır. Aynca ken emin oluyornunuz ki karşınızda 
nıu ·b· asıye • R · · U h Em'l Edd ü · cı ınce tabutu 12 öküz tarafın ki ~!unlarını talbik etmesine bir vesile eısıc m ur ı e . e, vaz .~ı ve bilhas:;c: Dikilide mühim hasarata Bergamanın Kazık bağlan mevkiinde namuslu bir devlet adamı, hiç yalana 
dan çekilecek bir ar b .

1 
• teşkıl edeceği fıkri aşılamıfi olması, ihti - başında kalmıştır. Mumaıleyh yük- sebeb olan zelzeleyi haber alır almaz bir ölü Hacı Rıza çiftliğinde iki ölü ve riyakarlığa tenezzül etmeden, bü-

nakledilecektir. a a ı e mezara malden uzak ,~egildiı·.> • sek komiserin tasvibile kanun kuv- lzmir valisi ve Bergama kaymakamı bulunn:uştur. tün hakikati olduı;;1u gibi sizin önü-
Yeni Nazırlar &ose\'elt ın Nutku İyı Karşılandı velini haiz kararnameler ısdar et- ile telefonla konuştum. Felakete ma· Ağır yaralılara gelince: Dikilide nüze döküyor, harbin mes'ullerini 

Bukreş, 22 (A.A.) _ Kı· 
1 

K •.. .. Londra, 22 (A.A.) - Bu sabah Londra- mck hakkına. maliktir. ruz kalan halkımızın barındırılması 13 Kabakum köyünde 3 tane tesbit teşhirde muvnffak olııyor ve bu me· 
a~şam .Calınesco'ya halef ~ma:r~~ un dtun 1 ~ki sıyasl mehafilde nikbinlik hükilm 1 ve iaşesi için icabeden tedbirlerin a· ol~muştur. Hafif yaralıların mikta- suliyetlerin cezns•z kalmıyacağı enı-
Y n ctUgi başvek!ı il uzere a- surmekte idi. Bu mehafilde B Rooseveıt'in Emir Nay"f Şarki ErdUne . · t' · · t · · d b' dır. c arkada:ıları liUrılar- •nutku çok m id bl t . h. 

1 
tı . ı· · lınması hakkında kendilerıne bazı n ağır yaralılara ve ölenlere nisbet· nıye mı venyor. çıruz en ır ses· 

· usa r csır ası e nış ır.

1 
d t Hl ,. k d' Alm Başvekil, G Bilhassa Amerika reislcümhurunun söyle- av e • emirler \'erdim ve şimdiye kadar a- le daha fazladır. Dikili merkezinde katı surette_t~ rar e ıyor: anya 

D . <'neral Argescanu ' k ı- 1 akt ahıliye Naz . n • miş olduğu nutukta §imdik! bitnraflık ka- (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) lınan tedbirler hakkında malumat 50, Kabakum köyünde 4 hafif yaralı mut.a a mag .. up o. ac .ır. 
MU!! . ıı ı, ay Ermarincscu, nu H Cahid l'ALÇIN 
nu ü Mudntaa Nazırı, General lleus n~un tecavüze maruz kalan tarafa her bitirmiş olduğu cihetle refakatinde, aldım. Zelzele felaketzedelerinin ha· vardır. Zelzele esnasında ölenler a- useym ·· 

c . ç NeuıreUn üçü de ~mdi e k d ~ilrlükml uavenette bulunmaktan imtina ey-1 yaverleri olduğu halde bu akşam To- nndırılması ve ıztıraplarının karşı- rasında bir poli;; komiseri, bir gedik- ·---.. --. 
1 

-·-·-

alinescu'nun uhdesinde idi Y a ar eme e mutecavize yardımda bulunmak• . . ti . . l · · · B · · l · dır Bir Arnavud Faşist Milisi Yenı Nazırlar t ., · gibi garib bir ti t 1.d kte ld · ros ekspresıle memleketine m te- lanması ıçın zmır valisı ve ergaına li başçavu~'U bır de mua hm var . 
, saa ı 30 d kr lı h ne ce ev ı etıne o u- . . d dı w tedb" 1 k . . . ·ı ·ı be be Kuruluyor 

~~~~ntea~if ecııımı:ı~;dir. ~at ~2~0 ~~ lu~dan bahis olan kısma işaret edilmek- ! veccihen hareket etmış ve ıstasyon al kaymakamının al gı ır er ço Dıkilı kaymakamı aı esı e ra ı . 
nıaın ıçttmaı aktedilmiı ve bu içti- tedır. I Reisicümhur Hazretlerinin mahdum· yerindedir. hafif surette yarclanuuşlardır. Roma, 22 (A..A.) - Resmen bıl .. 
Un ld:~nunda General Agrescanu, 

9 
kati- Burada Amerika reisicümhurunun mü- Jarile Riyaseticümhur Umumi Katibi Ayrıca felaketzedelere icabeden Bundan başka Dikilı hükumet ta· dirildiğine göre bir Arnavud faşist 

ında hazır bulunmuştur. dataa e~ckte oldugu noktai nazarın kon-' ve Başyaver, Kalemi Mahsus Müdü- yardımın derhal ve süratle yapılması bibi, belediye ebesi, ziraat memuru milisi ihdas edilmi§tir. Yeni milisin 
Amerikada T ü ırede galib geleceği ilmid edilmektedir. ı rü, B. M. Meclisi Reisi ve Başvekil için Ankaraya da icabeden tedbirle- ve inhisarlar müfetti~i de hafif su- zabitleri İtalyan ve Arnavut olacak 

Panama, 22 ee&8 r 
K u (A.A.) -- cHavas> u namlarına Kalemi Mahsus Müdür • rin alınınasını bildirdim. rette yaralanmışlardır. Ölen hayvan ve Duçe nin yüksek otoritE".Si altında 

Kres~:eea;~~~ :~u.ı, Panamerikan kon- ı:~:~k~es~11edilme~t~ ve memleketleri ~- ıcri, Milli Müdafaa Vekili namına ya· lzmirden bana verilen malumata miktarı çok azdır. Ancak 15 i tesbit bulunacaktır. 
il B .nlıba husule ı ti rpı emek ıçın kullanılan polıtı-1 . t . -· T .. k .. 1 d l b'l . . Zelz • l raf tel 1 il U il 1 .:· u cinayet Şansollye Dollfus'ü: ~~ kanın Amerıka memleketlerini lAkayt bı- ı veri ve sta]da arkadaşlık c tigı ur gore zelzc e gece yarısın an . sonr~ O una : mıştır. eıe te g ve_ e· ngllt&r& 8 Care m Z 
===========;;;;~~~~~2:r~alk~rmnıı)yacağını bildirmektedir. sübayları tarafından uğul'laıınııştır. , 2.35 de bir defa fakat çok şıddetli j fon mulıaberatını akamete ugrat- Ankara, 22 (Husı.ısi) - tngiltere büyuk 

olmuştur. _ 
1 
mıştır. Felakete uğı·ıynn vatandaşla- elçisi ile Hariciye Vekilimiz arasında ln-1 

Zelzelcnin en çok hasarat yaptıgı nmıza hükfımet en seri vaı;ıtalarile giltereye bnşlıca emti:ımızın ithali haklcın-

D.k·ı· k "d" ı · b' t• d d da teati cdılcn not::ı ve bu hu .. ustaki ka-yer ı ı ı mcr ezı ır. ve en genış ır sure ~ yar ım e e-
Burada hükumet, adliye, is- cektir. ramame bugunkü rc:;ml gazetede ncşreclıl-

- niştir. 
kan daireleri, polis müdürlügü, hü· Ajansın Yerdiği Malumat I 
kfımet tabibliği, gümrük muhafaza Ankara, 22 {A.A.) - Bu sabah talya ve Balkanlar 
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kumandanlığı, inhisarlar bin'!-81, ilk 2.30 da şehrimizde hafif bir hare- Roma, 22 (A.A.) - 1Uılya ve Yunan hu-
ümetlcrinln Yumm - Ama\-ut hududun-

mekteb, hususi muhasebe binası, Di- kctiarz olmuştur. d::ıki kuvnUcrıni geri çe'nnek husu5und3 
kili sineması, Halk Parti binasile Diğer tarafları memleketimizin "crdıklc i karan mevzuu bah eden ltalyan 
Halkevi, posta telgraf ve jandarma muhtelif yerlcl'inden aldığımız tel- r atbuatı, ıtalyanm faşist slyosc:tini tcba· 
daı:-eleri, 28 tütün ve palamut fa!Jri· graflara nazaran Kocaelı'de 2.30 da, ıilz ettirerek ttalyan huki'ımetlnin Balkan 
kası, bir otel, bir cami, 7 lokanta, 6 Edremitte 2.35 te, Bursada 2. 40 da, memleketle ile iyı komşuluk muna'"cbetle

·-
f!!" ~ ... bugün aaat 1 ve 2 30 • ri idame etmek ve şarkt Alcdenizde h• 

-=========!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_!'!.!!..!!..!!..!!...~!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! Esldşehirde 2.30 ve 4 .30 da oldukça tilrlı.i karışıklıklan uzllklııştırmak nrzu_un-

s U 1 T & ~ & ,
1 

Ya, yenilecek veyahud da hasmını ezerek navutoğlu, daha güreşe ilk başlamıs gibi Bu sözler üzerine vcliahd vakU sordu: şiddetli, Edirncde 2.20 de, Geliboluda da lıulunduğumı yı:ızmaktadır. 

da tenıilitlı matineler ~ 

l.IAn A&. lenecekti. taptaze idi. Hızını hiç kaybetmemişti, bu - Ne kodJrdır giırcşiyoruz?. 2.45 de, Tekirdağında 2.40 da, Ku~-
N A. J 1 L C\ Yarım saat sonra, giıre:ı tekrar ayakta suretle veliahdın güreş 1abyesi bozulmuş - Uç buçuk saat... dasında 2.26 da,, Akhisarda 2.37 de, köyünde de zelzele büyük tahribat y ... p -

P E HliVAH OLDU''• başladı. Llıkin ne olur, ne olmaz diye ve- bulunuyordu. - O, desene uzatmışız işi... Aydmda. 2.40 da, Manisada 2.35 de mıştır. Burada da 13 öliı tesbit edilmiştir. 
liahd Pa!:alarını ve topuklarını koruyordu. Uç saatlik giireş müddetinde Aziz efen- - Evet, efendimiz ... Akşam da oldu. Dıklllde 13 ağır, 50 hafif yaralı vardır. Di-
Tekrar a~ğılannı kaptırmamak istiyordu. dl beş kere alta düştüğu halde Arnavut- - Ne yapalım nyırd edemedik güreşi? olmak üzere bırer, Geyvede 2·29 ile kili merkezinde 250 ev tamamen yıkılmış-YAZAN . Jf 8 •. GtniKARAYEL - ... _ A'Ziz dendi, elense ve tırpan vurmağa oğlu ancak bir kere nlta düşmüştü. - irade buyrulursa, başka bir gün a- 6.41 arasında beş, Alaçayda 2.25 ile tır. 200 ev milhlm tahribata uğramış, 28 

Aziz Efendi ile Arnavut-
oğlu Yenişemediler 

başladı. Arnavutoğlu da hiç çekinmeden Aziz efendi de, hasmı gibi sapasağlam yırd edilebilir e!cndimiz... 6.10 arasında sekiz ve lzmirde 2.37 depo, 10 :fabrika, 4 otel, ı han, ı cami ve 
muka~ele etmete başladı. tutuyordu. Hiç kesilmemişti. Veliahd, has- - Hoş o da olabilir ya? ... Bakalım, Ar- ile 6.10 arasında beŞE:r de.fa yer sar· bülun resmt dairelerle hiıkılmet dalı esi -

Veliahd, güreşi bir an evvel bitirmek için mını maharetle mağlüp edcmlyeceğini an- ııavutoglu ne diyor? sıntılar:ı hissedil.ıniştir.: nin bir kısmı yıkılmlJtır. Çaışıdan eser 
d~adan hasmına salıyordu. ladığı için yüz otuz okkalık gövdesile ken- Diyerek, Ali pehlivana hitaben: tzmirdeki yer sarsıntılarından bi- kalmamıştır. 

n Bu },ali gören Aziz eft!tldi, ne 1'llP•catı
ı: saıırdı. Uı.kin, ili olurunn bırakmadı 
.• e;nen Arnavutoğlt.nun ellerini J(aVi pen~ 
d erile kavradı, Ve bilyük bir tekl§?ne-
~ sonra, paçasını ve budlnrını kurtardı. 

wı Be:· tekrar Yilzükoyun dönerek alta düş
•u. ır tü lü kanu r Arnnvu•.oğlunun altından kal-

Yordu. 

ott.~,~~tt~m Aziz efendi altta, Arnavut
b\Uotu. olınalr üzere yarım saat aıtir-

lı ~enı, Vellahd . 
llda ezili yarım ıaattir haşmımn aı-

nurıırı Yordu. Bır aralık, nasılsa has-
)'altQ~ltıncmn kalkabildi. 

it ~ Vellahdin fevkaIAde hlddeUendl
J141rdu, ~ her te1i alm!itı. 

Bır aralık, Veliahdin, Arnavutoğluna disinden yan yarıya farklı olan hasmını - Pehlivan kesildin mi?.. Dikilinin yaz yolunda yerden sıcal: su-
daldığı görüldü. Ve tek paçaya el attı. ezerek ve keserek yenebileceğini zannet- - Hayır efendimiz... ri bazı duvarları çatlatacak kadar 1ar fışkırmıştır. Zelzelenin tzm.irdeld tah-

Aziz efendinin niyeti kötil idi. Bir diş mişti. - Doğru söylüyorsun? Daha kesilmedin. şiddetli idi. ribatı iU ,ekilde tesbit ed.ilmlitir· 
çengeli ile hasmını yenmek istiyordu. Ar- Halbuki; bunun mümkün olmadığını gö- Ben, kesildim mi dersin? Bergamada da saat 2.40 da şid- Bir ev yıkılanı, bir polis ayaklarından 
navutoilu, kurtulmak için yere düftil. rünce ümldleri kesilmişti. Güreş üç buçuk - Haşa, efendimiz... detli bir yer sarr.ıntısı olmuş ve bu· yaralanınıı, ayni odada oturan çocuklan 
al~di, Aziz ef~di üstte, Arnavutoflu saati bulmuştu. - Doğru, doğru ben de kesilmedim... nun neticesi evler yıkılınl§ ve bazı kurtulmU§Nr. 
nıad di. LAkln, Ali pehlıvan altta çok kal- Halil ve mabeynci Fahri Bey güreşin u- - Muhakkak efendimiz... Hükumet konağı dairelerinin muhtelif 
kolaı. Daha, hasını sarmalar sarmalamaz zadıiını anladıkları halde bir şeycikler söy- - İstersen başka bir eüne bırakalım ... zararlar vukua gelmiştir. kısımlarında duvarlar çatlamış, Hisar ca· 
Ef~~~~ık ters dönerek ayağa kalktı. liyemiyorlardı. - trade c!endlm!zlndir... Zelzele Hakkında MUtemmim mü ile Şadırvanaltı camii hasara uğram11-

tine asabı~~tlerf, hasmının bu hareke- Nihayet; elendi hazretleri birdenbire gil- - Aferin, pehlivaJ>. sanal .. Çok beğen- Malômat !ardır. 
dan kalk e1rn.ıştı. Böyle kolaycacık altın- resi bıraktı. Hasmından ayrtldı. Mabcyn- d1m seni!.. tzmir, 22 (Hususi) - Dün gece sabaha Gece zelzele başlar başlamaz şehirde 
sindi? an bır ı>ehlivnna nıwl içerleme- ci Fahri Beye hitaben: kaı·şı saat 2,30 raddekrlnde vukubulan tam bor panik olrnuı, halk korku ile yarı 

. · - Fahri, bize birer tülbend \'erin göz- - Sen, Allah rahmet eylesin, benim Yoz zelzele, 1zmir ve civonnda en şiddetli tah- çıplak sokaklara dökülerek, meyd:ınlara 
:1'1ülasa; gürq alt üst olarak tam Uç sa- !erimizi silelim.. gndlıdan da pchlivansın?. ribat.ını yapn1ış, bilhas•a Dikili kazasında ve açık yerlere koşmuıtur. 

:ti bul~uş:u. Veliahdln kasdı Arnavutot- Mabeynci derhal tülbendlerl götürdil. bir facia halini almıştır. Dikiliden gelen Halk saatlerce evlerine döncmemi§ür. 
unu gureşı uzatarak kesmek ve ezmek Bu fırsattan tstifade eden Halil Bey efen- - Fakat; bu iş bitmedL Güreşimizi a- haberler vaziyeti iU şekilde tesbit ediyor. tlk ve en şiddeW zelzele hmirde 30 sa~ 

sonra d~ k.olaycacık Yenmekti. disinin yanına sokularak: j 7ırd etmemiz lAzım... 3400 kişi evleri yıkılarak açıkta kalmıı, niye sürrtıU,, b.mdan aoııra 1asW ile m~ 
Fakat; ıureı üı: saati buldui;u MJde. Az· - i:fendlmlz, vakit -~· '1edi. .< Devamı var ) 2ö kili ölmüatilr. J>i.kiliye ba~lı Kabakwn 1 teht sarauıtııar olm~ 
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FIYATLARI 

Londra 
New-Vork 
Parls 
M ilan o 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 lsvıçre Fr. 
100 Fibrin 
100 Rııytmark 
100 Oelga 
100 Drahmi 
'100 Leva 
100 Çek Kor 

100 Pezeta 
100 Zloti 
100 PenııU 

Açıjışve 

Kopan~ 

5.24 

f'IH'fl8.A.BAB 23EYLUL ~ 

Prag 
Madrld 
Varşova 

Budapeıte 

Bükreı 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

100 Ley 
100 Dinar 

UMUMİ DEPO: İNGILİZ KAMZUK ECZANESİ 
100 Yen 
100 l•veç Fr. 
100 Ruble 

ESHA M VE TAHViLAT 
Sivas • Erzurum 
Merkez Bankası 

19.15 
91.50 pefin 

~ Aşçı Arayanlara ~..;. : 
Mükemmel alaturka ve aln!ranga 1 

yemek pi.idr, bulunduğu mektepler

le büyük milesseselerdcn bonservisi 

vardır. Beyıızıtta Çömlekçiler soka

ğında Aşçılar kahvesinde (306) te-

- vellütlü Ali Rızaya muracaat. 

Sulta nnhmet 3 iincii Sulh Hukuk 

lliikinıliğinden: ı 
. Davacı Fatih te Fevzıpaşa cadde

sınde 13 No. lu apartmanda 2 inci 
· kat ta Nigar !pekçi tarafından Sırrı 1 
Paşa kızı Fatma ve İbrahim Hurşit 
kızı Zeliha aleyhlerine 39/ 1706 No. j 
hı dosya ile açılan 1st. Çarşı mahal

lesi Bodrum han alt kat 58 - 59 • ı 
60 - 60/ 1 - 61 sayılı dükkan ve 

AGARAN 
SAÇL . .\RA 

gayri menkullerin şüyuun izalesi 1 
hakkındaki davanın yapılmakta j l 
olan muhakemesinde muddeia - ı 
leyhlerden Fatma ve ~hranın 

---h.L~ ikametgahlannın meçhul bulunması 

1 hascbile 20 gün müddetle ilanen teb-
ligat icrasına ve m u hakemenin de 

lü ' l0d)39 tarihine miisadif pazarte-ı Saç boyaları saçların tabii renklerini 
si g ünü saat 14 e talikine mahkemece ıade eder. Ter ve yıkannıokla çıkmaz. 

karar verilmiş olduğundan yevm ve Daima sabit kalır. Kuınrol ve siyah 
vakti mezkürda bizzat veya bilvcka- renkli sıhhi saç boyalarıdır. 
le mahkemede hazır bulunmadığı 

takdirde gıya'Oen muhakemeye de
vam ve karar verileceği ilanen tebliğ 

olunur. 

Gayrımenkul 

1NGlLtZ KANZUK ECZANESİ 

Beyojilu - lat•nbul 

Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Arş::ık Kelekyanın 22274 hesap No. sile Snnclığımızdan aldığı (l!JOO) liraya kar~ı 
birinci derecede ıpotck edip vadesinde borcunu vermedığindcn hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No. ıu kanunun 46 ıncı maddesinin mntufu 40 ıncı maddesine 

göre scıtılnıa ı icııbcden Beyoğlunda eski Huseyinağn yeni Kocatcpe mahnllcsinin 
c.<;ki Feridıye yeni Valde çeşmesi en yeni Taksim caddesinde eski 102 M. 102 M. 
yeni 133. 135 No. taj 133. 135. 135/l kapı 526 ad:ı 52 parsel No. lu di.ıkkB.nı olan 
kftgir bir npartımanın tamamı bir buçuk ay muddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sıeıl kaydına gore yapılacaktır. Arttırmaya girmek isUyen (625) lira pey 
akçesi verecektir. Mılli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Blrıkmis biıtun vergilerle belediye resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve tel
lnliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 2/10/039 tarihinden itibaren 
tetkik etmek istiycnlere sandık hukuk işleri servisinde nçık bulund:..ırulacaktır. 
Tapu sicil kaydı \'esnir lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 

Arttırn.nya girmıs olanhır, bunları tetkik ederek s:ıtılığa çıkarılnn gayrimenkul hak
kında her şeyı ogrcnmis ad ve itıbar olunur. Birinci arttırma 10/11/939 tarihine 
miıs:ıdir cuma günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yn
pılacnktır. Muvakkot ihale yapılabilmesi için teklı! edilecek bedelin tercihan alın
ması icabedcn gnyrimenkul miıkcllefiyetile sandık alacnğını tamamen geçmiş olması 
s::ırttır. Aksi takdirde son artlıranııı taalıhiıdli baki kalmak şartile 25/11/939 tari
hine musadlf cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmadn gayrimenkul en çok arttıranın üslı.inde bırakılacaktır. Hakları 

tapu slcillerilc sabit olmıyan alakadarlar ve irtıfok hakkı snhiplerınin bu hakla
nnı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan turihinden itibaren yirmi gün 
içinde cvrukı miısbitelerile beraber dairemize bildınl)eierl Uı.ıımdır. Bu sureUe hak
lrınnı blldırmemiş olnnlarln hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak lstiyenlcrin 938/33 dosya 
numarnslle sandığımız hukuk işleri servisine miırncaal etmeleri lüzumu ilCın olunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet &ındığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek lsUyenlere 
muhrunmlnlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecaviız etmemek uzere ihııle 

bedelinin yarısına kadar borç vermek sureUle kolaylık göstermektedir. (7624) 

Otbe ibni Rebia, ayağından sürüklenerek 
kuyuya atıldığı zaman, oğlu Hozey!c pek 
muteesir oldu. Peygamber, bu teessürünün 
sebebini sordu : 

- Yfl Rcsulüll:ıh! Ben, babamın kO.fir 
gittiğine müteessirim. O, iyi ahlnklı, !nzi
lctli, dogru duşünür bir adamdı. Onun 
müsluman olacağından emindim. Boyle bir 
mazhariyete cremediğine üzülüyorum. 

Diye cevab verdi. ..... 
Resulü El.rem, muharebenin dördüncü 

günü, devesine binerek, e .. hfıbiyle beraber, 
h-ureyş ileri gelenlerinin atıldıkları Ruyu 
ba~ına gitti. Onların her birinin ismini söy
ledikten sonra : 

- Ey kuyu ehli! Peygamberinizin aşiy
reU ne fena bir nşiyret imiş! Siz, beni mem 
lekcttcn çıkardınız, başkaları kabul elti. 
sız, benimle cenkettiniz; dJierleri yardun 
etti. Ben, Cenabı Hakkın vaadini bak bul-

-9&-

dum, siz de Allahınızın takdirini doğru 

buldunuz mu? 
Dedi. 
Hazreti Ömer, Peygamberin bu hareketi 

üzerine: 
- YCı Rcsuhillah! Bunlar, ruhsuz cesed

lerdir. Anlara ne diye hitab ediyorsunuz? 
Deyince, o da: 
-Onlar da sizin kadar işitirler; fakat 

cevap vereme11er. 
Diye mukabele etti. 
GANiMET MALI - Kureyş askerleri

nin firarı sıralarında, meydanda kalan 
malları, Musliımanlar tarafından kapışıl

dı. Bundan dolayı Muslumanlar arasına 
ihtilfıf düştü. Bir kısmı, cMal bulanındır.> 
dedi. Bır kısmı d.:ı, bütün ganimellcrin 
peygamberin huzuruna götürulmesi lüıu
munu iddia etti. 

ObAde ibni Sıimlttcn men•idir ki: 
Bedr gunü, eshlb üç kısma ayrıldı. Bir 

. 
- ~ ESKi FEYZIATI ~---------'\' 
Yahlı BQGAZiÇi LiSELERİ Yatısız 

Kız ve e rke k kısımları ayrı d a ire le rde o lmak üzer e Ana sınıfı, ilk kısım, orta okul ve li.';e 

1 - GENÇLiK Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
2 - GÜZELLİK Kayıt için h ergün saat ondan on ycdıye k a d a r Ç ifte Sar a yla rda Okul Direktörlüğüne m üracaat edılebilir. 

••••••••- İstiyentere m ekteb tar ifnamesi gönderilir. T elefon: 36.210 -••••••• ... 3 - SIHHA1 
tşte yiiksek bir kremde aranan bıl 
meziyNlcrln hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

Türk fındığı en besleyici maddeleri küçük bünyesine sığış
hrmış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştık

ları kalori ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

1 - KRg M PERT1'~V : Bir tua· 
let müstahzandır. lnce bit 
itina ve yapılışındaki hustJ· 

siyeti itibariyle yüzdeki çiı· 
gi ve buruşukluklarm te: 
şckkülüne mfıni o lur. DcriY1 

genç ve gergin tutar. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 
Yurdun her tarafında, her zaman herkesin 

2 - KREM Pfı::RTE\' : Bir gii· 
zellik vasıtasıdır. Genişle
miş mesamatı sıkıştırara" 
cilddeki pürtük \'e kabar· 
cıkları giderir. Çil ve ıeıce· 
teri izale eder. Teni mat \'e 

şeffaf bir hale getirir. 
3 - KREM P.ERTE\' : Bir cild 

devasıdır. Deri guddeterinill 

ifrazatını düzeltir. Sivilce 
ve siyah noktaların tezn • emrine hazır bulunduracaktır. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
C l nıl Mikta rı Muh. bedeli % 7,5 teminatı E kıiltmen in 

Lira Krı. Lira Krı. Şek il Saati 

Kırmıı.ı av 
kovan ı 70 nı/m 400 kutu sif 1008 -
65m/m av kovanı 600 > > ı5 12 -

75 GO 
1ı3 40 

Açıl~ 

> 
14 
15 

!\lor av kovanı 300 > > 6300 - 472 50 Kapalı zart ı 6 
I - Şartnameleri mucibince yukarda miktarlar ı yazılı muhtelif cins av kovanı 

hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammcıı bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sekil ve saatleri hi
zalarında ynzılıdır. 

111 - Eksilbne 13/X/939 cuma günli Kabatasta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen ;iUbeden parasız alınabileceği gibi nümu-
nc de görülebilir. 

V - Kapalı 1.arC müııakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaikle % 7,5 giıvcnıne parası makbuz \'Cya banka teminat mel:tubunu ih
tka edecek zarflarını lhnle saatinden bir saat evvel mezkur koınısyon ba:.;kanııgınıı 

makbuz mukabilinde vermeleri, diğeı· eksiltmelere girecekler % 7,5 teminat parala-
rile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleıi i1€ın olunur. (7627) 

Dahiliye Vekaletinden : 
- Vekfılet arşiv dairesinde yaptırı lacak klirne (Sıcak hava) teslsntı isi açık 

eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen kı!.'iir bedeli (9000) lirad ı r. 
3 - Eksillme 12/10/939 cuma gimu saat ıa te Vekfılet binasında toplanacak 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 675 lirndır. 
5 - tsteklilcr bu ıse aıt keşi{, şartname, mukavelename ve projt-yi 45 kurus 

mukabilinde Vek€ılet levazım mudürlüğünden alnbıllrlcr. 
6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için eksıltme gunundcıı en az sekiz gün 

evvel Nafıa Vekfıletinc mürncantla bu eksllLıncye girebileceklerine dair chlıyet vesi
kası olmaları lfızımdır. 

7 - tsteklllerin mu\•akkat teminat makbuzu \"eya mektubu ile ehllyet vesıkası, 
art\ırrna ve eksiltme kıınununun ikinci ve iiçüneü mııddesınde yazılı diğer vesaikle 
birlikte ayni gün ve santte mezkur komisyonda hazır bulunmaları ltizımdır. 

kısmı, peygamberi muhafuza eder, i kincı 

kısmı dövtisur, üçüncü kısmı da ganıınel 

toplamakla u~raşırdı. 

Ganimet ihtilfıfı cGaninıet malı hakkın

daki hUkmO senden soruyorlar. Söyle ki: 
Bu; Cenabı Hakka ve Rcsulilne aid bir şey
dir. Onu dilediklerine verir.> mealındcki 

tıyetle hallolundu. Bunun uzerınc, ele ge
çen şeyler peygamberin huzuruna geUril
dJ. Abdullnh ibnl Klınb, bunlnn muhafaza
ya memur edildi. Avdet esnasında. SafrO. 
boğazından çıkıldığı zaman, ganimet eşya
sını, esbabı arasında müsavatan taksim et
ti. Milnebblb ibni Haccacın Zülfikar isimli 
kılıcı ile EbQ Cehl'in devesini kendisi için 
alıkoydu. Mazeretleri yüzünden muharebe
de bulunamıyan sekiz zntc de hisse ayırdı. 

AVDET - Hazreti Peygamber, bir mu
harebede muzaffer olduktan sonra, üç gün 
daha harp meydanında knlmayı fıdet cdin 
mi:.;tf. Bedr'de de uç gün kaldıktan sonra 
dördüncü giinü yola çıktı. Zcyd ibni Hıl

rise'yi l\1edineye, Abdullah ibnl Revaha
yı da Avali halkına müjdeci olarak gön
derdi. 

Bu sırada, peygamberin kızı ve hazreti 
O r ıımın zevcesi Rukiyye vefat etmiş ve 
y«'ni gomulınuştü. Bulun Muslümanlar 
matem içinde idi. 

(4639) (7435) 

fil 8G 1111 
TASIIUI: Dünkü tefrikamızda 

"Ebü Süfyan'ın feryadcısı,, 

" Ebü Süfyan'ın kırmacısı,, 

çıkmıştır. Tashih ederiz.; 

ibaresi 

şeklinde 

h ürünc miiııi olur. Cild ıı· 

dalesini bcsliycrek kuvvet • 
lendirir. Kuru cildler için 

yağlı, ve yağsız cildlcr için 

yağsız hususi tüp ve va.zO" 

tarı vardır. 

DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 

KARADENİZ HATTI KIŞ TARİFESİ 
tstunbuldan 24 eylul puznr günu kalkacak postadan itibaren Kııradeııiı 

hattında kış turifosinin tatbikine başlanacnktır. 
Postalar lstaııbuluan eskisi gibi salı ve perşembe günleri saat 12 de \'e 

pazar günleri saııt ı6 da kalkacaklar ve diıııüşte bnzı iskelelerde te,·akku!Jıırı 
nın i:s hacmine göre temdidi hasebile yaz turıfesine nazaran istmıbula birer gllrı 
sonra gcleceklerdır. (7586) 

Semt ve mahallesl Cadde ve sokağı No: Cinsi 

Çcmberlltas Molla Fenarl Pcyikhane 13/ 19 Ev ı5 
Ahi Çelebi Zlndankapı 3 Dükk. odıı 25 
Kırkçeşme Nefer Fıruzağa camii son cemaat malınlli l 
Uzunçarsı tbrnhim Paşa Nasuhiye hanı içinde 18 Baraka 5 
Uzunçarljı 1bruhlnı Pnsa Nasuhiye hanı içinde 2ı ı22 > 8 
Eyüp Otakçılar Maktul Mustafa I'ş . camii \"e avlusu 6 
l\Iuratpaşn cnmi avlusunda bılü No. lıı Arsa 

Mucldcti icar teslimi tarih inden 9-10 senesi mayıs sonuna kadar. 
Sirkeci Hocap:ışa cami 13/ l Nu. Cezayirli Ahmet P . cami ve nrsa 15 

Müddeti icaı- teslimi tarihinden 94!! senesi mayıs sonuna kndar. 1 
Yukaı ıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılfl11~ 

l steklilcrin 26/ 0/ 939 salı günü saat on beşe kadar Çt"mberlitıısla tstanbul V<ıl~ 
basmudürlfı{:undc Vnkı! Akarlar kalcmıne gelmeleri. (7~ 

Sahibi : Ahmet Cenıaleddin S ARAÇOGL U 

Neşriyat müdüri\ : Macit ÇETİN Baslldlğı yer: Matbaaf EbusziY' 


