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Aliiiil~lrD~©l h©ılf'~® 
Londra, 23 (Hususi) - Vnşingtondan bildiriliyor: 
Cumhurreisi Itoosevelt bugünlerde Los Angelcse gitlip bir nu

tuk verecek olnn adliye nnzın Mr. Murphy'ye "Bugünkü vaziyetin 
vahametini gözönünde bulundurarak., seyahatini tehir etmesi tav. 
siyesinde bulunmuştur. 

H©l~D ırD©llfil DV/©lr u 
D 

Diğer taraftan, Amerikanın harbe hıµırlnndığma dair haberler 
verilmektedir. Bu nradn, Amerikan hUkO.meti, fevkalade talısis:ı.t 

olarak yeni nvcı, tnlim, keşif ve bombardmınn tayyareleri için, büt
çeye 60 milyon dolar ko.}'lllU§tur. 

s h a ıhı Ve Umı..!ru Neşrıyat 
Mtidilrü. 
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Fransızlar, Lehistan üzerindeki 
Alman - Sovyet anlaşmasının 
Almanlara menfaatteminettiğini 
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şüpheli gö· 
rüyorlar 
Paris, 23 (A.A.) 

Sovyetler Birliğine as
lan payı veren hudut 
hattı hakkındaki Alman 
- Sovyet itilafının imza-
landığına dair dün 
akşam neşredilen tebliğ 
Moskovada büyük bir 
sevinçle kart]ılanmıştır. 

Sovyetler Birliğinin 
,.:lzİyeti gerçe kuvvetli 
idi, fakat müzakerele
rin böyle fevkalade bir 
netice vereceği ümit e
dilmemekte idi. 

Sovyetler Birliğinin 
şarki Prusya, Macaris
tan ve Slovakya ile hem 
hudut olduğu ve Alman
ya Romanyadan uzak
ta kaldığı hatırlatılmak
tadır. 

Bu vaziyete nazaran 
Sovyetlcr Birliği Bal-

(Yazı ı 2 hıclilc) 

o v - •• 

ıı---ı BllLTIJ< IJl?NIZ/ 

{ vc>nı" tc>s(Jlt: '9ol/"i.@n l 

l~v,s -~LA1.ıl1N lEBt.A°GıNt: Gô°RF \/42İYC-" 7 
---·· ESH.İ l-ILJDUTLA R 

Son Dakika rcssnınınm çlzdij:',ri bu hnritn, So' ~et 'e Alman hl'yctlerin cc tc bit olunan ycnl hududu. iki 
ı · ,ı,fmıt't " 'r!:ı\""Tlnn Jınlcn i ~nl ctmis bıılıımlııJ,Jnrı arnzJ~i gö:stcriyor ••• 



Bir Arııerikan filosu Zelzele mınta
Portekiz'e geliyor ! k8sındayerden 

Amerikan harp gemileri EN soN o~KıK.A ~levler fışkırdı 
Lizbon limanında birkaç M J b 

gün kalacaklar ll S 0 1 0 1 U • Sarsıntılar hala devam ediyor 
Lizbon, 23 (A.A.) - Atlantil< denizinde bu- •• • Dıkiliye gönderilen yardım kuvvetleri enkaz 

lunan Amerikan donanmaıından müfrez bir filo gun hır nutuk altından mütemadiyen cesedler çıkarıyorlar 
Amiral Courtuay'ın kumandaıında yakında Liz- tzmir, 23 (Saat 17 telefon· Zelzelenin merkez u.ttı latan· 
bon'a hareket edecektir. la)- Zelzele felaketinin tahri • buldan 340 kilometre mesafede 

Filoda bilhassa tren ton ve bagder gemileri • • ı d • batına ait rakamlar mütemadi· olduğu tahmin edilmektedir. 
bulunmaktadır. soy e 1 yen artmaktadır. Şu saate kadar Ayni meıiremeıı plnlek tı.ere 

Amerikan he.rb gemileri Lizbon limanında gelen haberlere göre,. Dikilinin hsaaa tka6yyaded~ı:':.. sedırı.e. ~~e .... ~ 
L!_ka •• kal ki d Çomer köyü tamamen batmıt. ·-----.- .._.__ 
uır ç gun aca ar ır · R 23 (H ") B '' B --!c...ı k u,.u 6 dakikada --'-·'-·'-- ~_. 

8 dd fı da 
"k d oma, uauaı - aı • - en tanıı arar vermek tır. Burada bir tat deliğinden a· ,. Y1.&&YUU.... uan 

U D?Ü et zar n Amerı an onanması • vekil Musolini beynelmilel va- mevzuu bah80lduğu zaman aöz !evler fIJlurdığı söyleniyoc. kuvvetlice olmak üsere diferlerl 
nın birkaç cüzütamı gemilere iltihak edecektir. ziyete, İtalyanın siyasetine dair söylerim. Şimdi böyle bir vazı· Dikili halkı dün geceyi açık. hafif ıeçmi§tir. 

Harp vaziyeti 
Bem, 23 (A.A.)- Polonya sefaretinin bil

dirdiğine göre, Alman ordusunun gazlı bomba· 
lar, kimyevi maddeler ihtiva eden bombalar ve 
daha bazı harb malzemesi beklediği için varşo
va'ya hücum etmediği cernauti' den emin bir 
menbadanöğrenilmiıtir. Almanların Varşova'ya 
taarruz edecekleri iki gün evvel bildirilmitti. Al
man matbuatı, bu bombaların kullanılmasını 
muhik göstermek makaadile Polonyalıların gaz 
kullandıklarına dair haberler işaa etmektedir. 

Alman başkumandanhğının tebliği 
Berlin, 23 (A.A.) -Ordu baş kuı .. 'landan. 

Liuun tebliği: 
Lvov kaleıi, çekilmeye, batlamış olan Alman 

kıtaatına teslim olmuştur. Müstahkem mevkiin 
tehrin şarkında bulunan Sovyet ~taatına devri 
muamelesine tevessül edilmiıtir. 

21 Eylülde Bzura ıehri civarında yapılan te
...... ""''r.WWtl·izlikte koridordaki Polonya kuvvetleri kuman

danı general Bortnovski bütün erki.nt harbiyesile 
eair edilmiıtir. 

Şiddetle mukavemet eden düıman ile çetin 
muharebelerden sonra Alman kıtaatı dün Var
fOV& ile Modlin arasında Vistül 'ün cenubunu ta
kibeden yolu geç~eğe ve bu suretle bu iki mevkii 
Wribirinden tecride muvaffak olmuştur .. Bu mü
ıuuebetle binlerce esir alınmıştır. 

Garp cephesinde bir çok noktalarda hafif top 
çu faaliyeti olmuıtur. 

Sanebnıck civannda bir F ranıız tayyareıi 
Clafi toplann ateşi ile yere inmeğe mecbur edil • 
mit ve mürettebatı esir alınmışbr. 

Bir hava muharebesinde bir Alman tayyareıi 
düpnüttür. 
4'AlllON DEVLET KlJRUL

llADAN VAZGEÇlLtYOR 
Paria, 23 (Radyo) - Gazete· 

JslD yudığma göre lılarepl V o
l'Ollıot 1ÜJnda Berline gelecek 
:n Kaıeta1 ~ringle görllşecektir. 
(lDnelıDe ftrilen bu haber bu 
8m'etle teeyyUd etmiş bulunu. 
Jm). 

Diier taraftan Almanya ile 
Bmıanm. aralarmda "tampon 
dlwlet" fe)Ulnde ve merkezi Var
IO'& ollllak llzere kllçllk bir Le
Jmtan Jmnnaktan vazgeçtiklerini 
lpret ederek töyle diyor: 

"Bu suretle Ud devletin, ara· 
daJd üıhJ9tanm birlbirinin nUfu-
m altında kalmasından korktuk. 
lan anlqılıyor. Bunun için, ara
da başka blr hUkfimet bırakma -
dan biribirfyle hudud olmayı ka· 
bul ettiler. 
Diğer taraftan, Lehistanm tak

almlnde toprak itibariyle fazla 
yer 1'gal etııllş bulunmakla be. 
,raber. nUfua itibariyle Almanya

r,.,., .. 111". .lllll kazaneı daha fazladır. ÇUnkü 
ııtuayanm aldığı yerlerde nllfuı 
keufetl azdır ve ancak 15 mil -
J'Ol1 nilfua Ruayaya geçmiş olu· 
'°1'· Halbuki Almanyaya kalan 
J"9rlerde 2~ milyon nUfus vardır 
•"'""-' ~e mıaf mm
t.hlal'dlr. Talnrz, Gallçyadaki 

trol pyWuıa ft.u.sya}a zeçmis -
ttr . ., 

RUS\' ANIN BVYVK 
KAZANCI 

Paris, 22 (Huauat) - Alman
ya ile Rusya arasında teebit edi
len hududJar bazı siyasi mahafll· 
de Rusyanrn bUyUk bir kazancı 
olarak tefsir edilmekte ve bil -
hassa şu nokta işaret olunmak.. 
tadır. 

Sovyetler birliği, Alınanyanm 

gerek eski topraklan (şarki 

Prusya}, gerek Lehistanda yeni 
aldığı topraklarla, ıeretse daha 
evvel ele geçirciiği Slovak arazi
si iJe ve biltUn bunlardan başka 
Almanyanın nüfuzu altına geç
mesi muhtemel olan Rutenya ile 
hudud olmaya gayret etmiftir. 
Bu surelle Rusya, Almanyanm 
elindeki bUtün mevcut toprak· 
!ardan şarka veya cenuba doğru 
yapabileceği h<ırhangi bir tazyik 
ve taarruzu do*rudan doğrun 

kendisi karşılıyabilecek vaziyette
dir. 

MOTORC .cozc~.. BtR 
Al..ll.\X TA\'\'ARE81 

Stokholm. 23 (A. A.) - Motö
rü bozulan bir Alman &.!keli de_ 
niz tayyaresi ls\•c>ç ııulanna in -
mi~tir. Tayyare bir 1sevç torplto
su tarafından lsv çi ı cenup sa · 
hi'ln e .. ste 'a e~v~:cdilmiBtir. Bl
tarafl'!t kaidelerine ıöre mevkuf 
tutulacaktır. 

Bolonyada bir nutuk söylemiş yet yoktur. İtalyanın milli mcna· , ta geçinniıtir. Gönderilen ça· 6 dan sonra hiçbir zelzele kq-
italyanın sulh için teşebbüsleri- fihıe ve anlatmalara dayanan ıi· dırlar ihtiyaca kifi ıetmemi1tir. dolımmR.JntftJr. 
ne devam ederken, zuhuru muh- yaseti eyliililn birinde ilin edil· Ankaradan gelecek çadırlar bek. 
temel herhangi bir hidise için miş bulunuyordu.,, lemnektedir. Gıda maddelerinde IUZILAYIN l"ARDDll 

Ankara, 23 (A. A.) - Yer ar 
sıntısı yUzUnden DBdli ve h&vall
si halkınm ınanıs kaldığı feWlet 
dolay:ısile kızılay ceınlyeti fell • 
ketzedelere yapılacak ilk yvdım
lar ~in dün derhal hmir '1Jlye
tine 1000 lira ve 300 çadır stm• 
derdiği gibi bucDn de aynca 1 
bln liralık bir para yardmımıda 
bulunmqtur. 

kuvvetlerini de sefet1ber etmiş Sinyor Musolini Almanya}ra de zorluk vardır. tzmirden ve 
bulunduğunu söylemiş, son za· müzaheret meselesine de temas Bergamadan ekmek sevkedilmek 
manlarda çıkarılan bazı dediko- ederek; Almanyanın ihtilafı mev tedir •• Yaralılann bir kısmı da. 
duların kendiıine kadar teşmil e zilettirmek &l'%Ulunda olduğunu ha bugün izmire getiriliyor. Va· 
edildiğini işaretle demlıtir ki: tr !ı:rar dmiıtir. ziyet cayet acıklıdır. Gecelik • 

Sovyet- Macar 
( Baştaraf• 1 incide) 

kanlara hakimdir. Al-
manyanın Karade::ıize 
doğnı geniıleme tehdi· 
di kat'i olarak uzaklat· 
tırılmıştır. 

Bundan başka, Sov
yetler birliğinin şimdi 
Orta Avrupada kuvvetli 
bir vaziyeti vardır. Al
manya gftrbe doÇu atıl
mı§tır. 

' Almaniar, şuphesiz 
Sovyetlerin ikbsadl ve 
sınai yardımına güven -
mektedirler. Sovyetle
rin hiç olmazsa uzun 
müddet bitaraf kalacak
larını tahmin etmekte
dirler. 

Bu, Almanyaya kartı 
dostane bir bitaraflık o· 
lacaktır. 

Sovyet endüıtriıini ve 
umumi istilualatmı İn· 
kitaf ettirmek makaadi
le daha timdiden Mos!co 1 

vaya Alman ekıperleri 
gönderilmiıtir .. 

Sovyetlerin büyük 
menfaatler elde ettikle
rine ıüphe yoktur. Fa • 
kat yeni hudut hakkın • 
daki itilafın Almanlara 
menfaat temin ettiği füp 
helidir. 

Filhakika dün akşam 
neşredilen tebliğde Sov
yetler birliğine düıen 
payın Vartovanın ma
hallelerine kadar uzan
dığı ve yalnız Bialostok, 
Lvov, Lublin gibi mühim 
şehirleri değil, şarki Ga 
liçyadaki petrol mınta
kasının da Soyyetler•n 
eline geçtiği kaydedil -
mektedir. 

SO\'VET • MACAR 
MtlSASEBETl.ERI 

Budapeı;te, 23 (A. A.) - Ma. 
cariatanla Sovyetler Birliği ara
sındaki diplomatik mUnasebetle · 
rin yeniden başladığı bu sabah 
Budapesteden resmen bildirilmek • 
tedir. Macarlstanrn eCJki Varşo -
va sefareti mUste11an Kristof. 
Macallstanm Moııkova t'lclliğinc 

•.ayin edilmiştir. Bu tayin hak • 

münasebatr 
kındald isthnsaca Koekovadan 
muvafrk cevab verflmiştJr. 

MACARtSTAN ASKER 
TOPLAMIYOR 

Budapeşte, 23 (A. A.) - Ma
car.iatanm bazı amıflan sillh al· 
tına çağırdığma dair verilen ha· 
ber resmen tekzlb edilmektedir. 

FRANSIZ GAZETELERİ 
HAYRET EDtYORLAR 

Paris, 23 (A. A.) - Bu sa
bahki gazete tefsirleri: 

Polonyanm Almanya ile Sov • 
yetler aruında taksimi hakkm
da tefsfratta bulunan bu ııabah-

ki gazeteler Rusyanm hemen be· 
men bir tek kurşun atmadan bu 
kadar mühim bir pay almasına 
hayret ediyorlar. 

Gazeteler, Hitlerin bu kadar 
uysal olmasını batı devletleri ta
rafmdan yapılan ablukanm tevlit 
ettiği korkuya atfetmektedirler. 
Gazetelere nazaran bu korku 
Führerl Danzig, koridor, Poznan.. 
ya ve Sllezya üzerindeki emel -
lerinden vuceçmektenae Sovyet
leri J\.vnıpanm göbeğine· kadar 
sokınağa sevkeylemiştir. 

Petlt Pariaien gazetesinde Lu· 
elen Bourguee yazıyor: 

"Şarka doğnı akın., bundan 
böyle ömrUnU ikmal etmiştir. Ve 
Sovyet Pansilavi.zml bütUn Bal -
kanlara ve Adriyatik kıyılarına 

kadar mevziler elde etmeğe çalı.. 
şacaktır. 

Epok gazetesinde Bernard Le-
vergne yazıyor: 

"Hitlerin bu kadar gayrbnUsa
it bir taksimi kabul etmealnln ıe 
bebi, batı cephesindeki bareklt • 
tan pek memnun kalmıya., Hit-
lerin bütün kuvvetlerini bizim 
cephemize aevkedcbilmek için 
her şeye muvafakat etmiş olma. 
sıdır. 

Ordre gazetesinde Pertinax 
yazıyor: 

Almanya. kuvvetli bir Rusya -
nm ayakları altrnda ezilmek teh 
likeeine maruzdur. Fakat hiçbir 
zaman hiçbir imparatorluk Sta· 
lln imparatorluğur.un muvaffak 
olduğu f!,..kilde bir silah ratlama· 
dan genişlemcğe muvaffak olırın
mıştrr. 

MACARISTANA MVl.TEct 
AKINI 

Budaceşte. 23 (A. A.) - DUn 
biltUn gUn mUltecl nkını dPvam 
Ptmiştir. Halen hududu geçen 
rnült('ci!crin adedi 25 bin \'e DA· 

kll vn.!lrt'lfnrmm R<ledl beş hin o· 
larak tahmin cdilmcktcôir. 

leri ile sokaklarda dolapn ka· 
dın, kız ve çocuklar ağlaşmakta.. 
dırlar. 

Dün gece saat 2 den sonra lz
mirde üç defa daha hafif saram. 
tı olmuştu:- iki gün zarfında Di.· 
kilide 51 sarsıntı olmuttur. 

Bunların en §iddetlili saat 16 
dakidir. 

Ölülerin enkaz altından çıka.. 
nlmaama bucUn de dnam edil· 
mektedlr. ölenlerden baJka ıi 
kayrp vardir. 

Şimdiye kadar yalnız Dikili 
merkezinde 58 ölü çıkarılmIJ • 1 
tır. Civar köylerde daha bir çok 
ölü bulunduğu anlaplmakta
dır. 

Deliklitaı köyü öğretmeni Ali 
Rıza ölener arasındadır. Dikili 
kazası hükQmet doktoru Sürey· 
yanın evi yıkılmı§, ayni evde 
misafir bulunan ziraat memuru 
Muammer ve inhisarlar müfettişi 
yaralanmıştır • 

bmirde Hisar, Keıtanepa.zarı 

ve Şadırvanaltı camilerine mü
saade edilmemektedir. Çünkü bu 
camiler zelzeleden çok hasara uğ 
ramı§lardır ve yıkılmak tehlike· 
sine maruzdurlar. 

İzmirden Dikiliye mütemadi
Y"n yardım kuvvetleri gitmekte· 
dir. Bu arada bir nafia ekibi 
gönderilmi1tir. 

Oradaki aakeri kollar da yardı· 
ma ittirak ediyorlar. DUn aailam • kalan 35 göçmen evinin bir Jc19· 
mı da yeni sarsıntılarla hasarı 

uğramııtır. 

Bu evler hemen tahliye edilmit
tir. 
KA..~Dttıı RASATllANESlNtN 

TEBIJGI 
İstanbul, 22 (A. A.) - KandiL 

U ruathanetdnden: 
Eyl(il 21-22 gece saat 2 yi 37 

dakika 14 saniye ıeçe ıi.ıımoğraf-
1ar şiddetll bir zelzele kaydetmi§· 
tir. 

İzmir, 23 (A. A.) - Diklll sel· 
zelesl feliketi kurbanlarma yar. 
dmı için villyet ve C. H. P. _. 
kanlığı kıztlay kurumu taraflD • 
dan alman tedbirler sayesinde a· 
çıkta kalan 3500 Jdflnin kısmea 
çadırlara :verllıttldlmelert · Upnl9 
olunmut, yaralı1ardan bir ~ 

da çadırlarda tedavi altm& atıl • 
mDJ ve bir Jr.mım yaralılar da lz. 
mir hutanelerine nakleclllmltler • 
dir. 

Diklllde uhl1 fenercWtıin kltl· 
beelle geride bir tepe berinde 
yeni yaptlınış olan 35 göçmen e· 
vinden başka bir tek blna kalma
mıştır. Şehrimizde fellketzedele • 
re yardım için bir iane u.teal a
çılmış ve ilk günde l.iate 530 B· 
rahk bir yek(ina baliğ olm'Qftm'. 

BUG'ONKU ZELZELELER 
Ankara, a3 (A. A.) - ~ 

mız haberlere nazaran 22 eyUU 
ııabahı yer aaramtıaı kaydedilınlt 
olan mmtakalardan lzmlrde bu 
sabah saat 2 • .0, 4,30, ve T.3& te, 
Alaçatıda 4.10 ve T.23 te Kebnt 
ta 4 .18 de, Akh1aarda 4.5 de ye-
niden hafif ve sarana yer ar • 
ımıtılan olmU§tur. 

Dikilide yer aanımtılan dewa 
etmektedir. 

BUGVN 1STANBULDAKI 
ZELZELE 

lııtanbul, 23 (A. A.) - Kan· 
dilli ruathaneslnden: 

Bugün saat T yl 3S dülb 8 
ıaniye geçe hafif bir selsele br· 
dedilmittir. 

Bundan bqka ' 11 26 dülb 
g~e bir zelzele daha lı:aydedU • 
mişae de bu çok hafiftir. Her l· 
kisinin de merkez tıattıntın raat. 
haneden 308 kilometre uaakta ol 
duğu tahmin edilmfttir. 

Göbels cevap verdi 
Von Ribbentrop, Göbela, Görinl· Himınler, Streicher, Heu, 

Ley gibi Nazi şeflerinin servetlerini ve poliçelerini şimdiden bit&. 
raf bir devlet bankasma teslim ettiklerine ve bu servetin ceman 35 
milyon tuttuğuna dair bir Amerikan ajansı tarafından bir haber v.. 
rllml.tjli. 

Bu habere Bcrlin radyosunda diln cevab verilmiftir. .Atman 
propaganda nazırı Göbels tarafından vcı ilen bir emir Userlne ya,. 
pr.ıln bu cevabda, bizzat meşhur Amerikan gazeteclai Knlckerbo" 
kere hitab edilmiştir. Çünkü bu haberin onun tarafından ne,re• 
dildiği bildirilmektedır. 

Cöbels Berlin radyosu vıı ,ıta.siyle verdiği bu cevabda kendJainln 
Buenoıı Ayresteki bir bankada bulunduğu söylenen 4 milyon dolar. 
!ık servetinden haberdar olmadığını llln etmiş ve Am'"rilı:an gase-
tecısindcn mcvzubahs servetin "kimin tarafından. nerl''"C ve ne za· 
man.. ~·atırılmıı, olduf,ıınu cumıırtcsi günii ak~am sa:ıt sc!tizc l::ı· 

dar bildirmesini i.slcmistir. 



Muhtemel bir Alman taarru
~ıına karşı hazırlık yapıyor 
lsviçre üzerinde uçan Alman 

Çek vatanp.erverleı i 
Prağdaki meçhul asker mezarına 

Fransız bayrağı diktiler 

4 
tayyarelerine ateş açıldı 

Göbelsin sevgilısinin evine ateş ver•ldi 

a!~antar Belçika hucudundakı kgyleri mUiemadiyen tahliye adıyorlar 
Almanyada 30 suikastci yakalandı 

2Urfch , 23 (A. A . ) - N 
~~r Zeıtung E:azetesin!.n bil· 
Scharr e gör~ dlln öğleden sonra 

onse k 
Alınan t antoı.unun üzerindflr 
liltınu a~·arelerıı,in uçtuğu gö· 

§tUr T 
llÇnılıfla · 8 YYarelcr alçaktan 
fi bata rdır. Uı\ıçre tayyare de· 
gtçın1 ,ryaıan dcıha harekete 

'·"rdfr 
Bet i' . . 
Al ç .ca hu :lu fon i ki 

Tllan köyleri tahliy'l 
l.o edıhyor 

ndra 2:i 
Randı.ı ' - .'\.in.a n.} a p ı opıı 

nezaret· 1 
lll (lı, Al ın n trkzibin.? rft ğ. 
Civarına ~anlar, Helçikn .ıududu 
liyc~e a 1 ının•akıı hnlkmı t.ıl1· 

V(! b:ı•k 
lneğp ~ ... ...,, a Yerlere naklet • 

Vaın ed' 
Ye bazı kö •J ı~oriar. Bu tabii· 

mışlerdır. Bu suretle dilşman tah· 
ctımat ve mevzileri. doğrudan do~
·ura Fransız ağır topçusunu ateş· 
,en \e dernır.jen bir çember ıçindc 

:<l\'Uzünden masundur. 
Polonya harbi Almanyaya 

150.000 ölü \'e yaralıya, 450.600 
ayyareye \"e 600· 700 tayyareci ye 
mal o'.nı11~tur ... 

Bal, 23 (A. A.) - Pragdan 
bildirildiğine göre evvelki gece 
meçhul askerin mezarına bir 
Fransız bayrağı dikilmiştir. 

Emest Denls'ir. heykeline de 
"Yaşasın Fransa" ibaresi yazıl • 
mıştlr. bulunuyorlar. Düşman müşkül 1 

bır mnvkidedır. Sarrebruck şehrı -------------------------
etra ında!>ı Fransız çernbe:-ı gittik· 
~e daralmaktadır. 

Fran ız:arın Majino hattındakı 
ağır topları. Almanların bir or· 
man dahilinde vücuda getirdiklerı 
marn tarlası ıle telörg :!lerinı. tah· 
.,P ıı;ın .ıddetP b:r ateş altına al· 
'lll~tır . 

Almanlar nakadar zayiat 
'<>rc'iler 

Londra 23 - Fransız istıhbarat 

lrnmic;eri dün akşam \"erdiği bir 

a şova u ave ette cesar et!e 
devam ediyor 

Varşova, 23 (A. A.) - Saat 23 te radyoda. beyanatta bulunan 
Varşova garnizonu kumandanı miralay Lipinskf, bilho.ssa demiştir 

ki: 

"- Hnlihazırda Varşova ile Modlln, Polonya mUdafa.asının en 
mühim noktalarını teşkil etmektedir. 

Çek sinema yıldızı Lydia Bar
rovanm Prag clvannda kfiln say. 
fiyeslnin bir yangın neticesinde 
harab olduğu Prağdan bildiri! -
mektedir. Polis, bir suikast ya -
pılmış olmasından şUphe etmek
tedir. Lydin Barrovanm Almnn 
propaganda nazırı Dr. Göbelsin 
dostu olduğu malumdur. 

Berlindeki infilaklar oldu 
Londra, 22 (cususi) - Ko. 

pcnhagdan bildirildiğine göre 
Bcrlinde, geçen c.umartcsi gtinU 
hava karargli.hmdakl infilaktan 
BOnra lki lnfilıik daha olmuştur. 
Bunlardan biri polis knrargahm
da. diğeri de Ottostrasse cadde -
sinde vukua gelmiştir. 
Amskrdam 23 (A.A.) .:..._ Bir 

Holanda gazetesinin bildirdibrine 

göre Berlinde hava ne7.aretinde 
yapılan bir suikast netice.sinde 
30 kisi tevkif edilmiştir. Ayni za· 
mandan biri polis merkez bQro. 

sunda diğeri gazhanede olmak ü· 
zere iki infilak vukubulmu~tur. Bu 
suikastlerin Otto Strasser taraftar' 
lannın eseri olduğu zannedilmek· 
tedir. 

Zigfird istihkamlarındaki 
Alman aakerlari hastalanıyor 

Bal, 23 (A. A.) - Emin bir 
menbadan verilen malQmata göre 
Slegfried hattmdn bulunan Al. 
ma.n askorlerlnin dörtte biri 811-

lann sızması ve iyi hava alma -
mak yUzilnden anjin ve :romatiz
madan, fakat bilhcssa yemeklerin 
fenalığından dolayı midelerinden 
mu.ztaribdirler . .}'apıJrrıakt l erde cebri bir surette 

l\ adır 
atleruh . 

tahliye lç[ne QÇhr: ahali.si, henUz 
raıhncn ~ıt veri!memeslno 
Yerlere kendilikkrinden bıışko. 
d naaıet 

!conferan<::ta. kış mevsimınin arife· Polonya kuvveUeri kendllermden üstün hava kuvvetleri ve 
. F . zırhlı cüzUtnmlarla çarpl§maktadırlar. Polonya ıutalnnnm tamami- > R "I 

sinde Almanya ıle ransanm vazı· ~ Q manya da 
~·etlerini mukayese etmiş \·e de· le dağttıldığına ve bu kıtalnnn bUyilk bir kısmının esir edildiğine > 

dair Almanlar tarafından verilen haberler asılsızdır. ~ 

mı~ti~;~~sa müsait şartlar içinde Buna mukabil en bUyUk muharebelerin Modlin mmtaka.smda ve ~ Oemırmuh, a .ızlardan 
harp ediyor. Lehistamn kömür Varşovada cereyan ettiği doğrudur. Bu mıntakada Polonya kıttı- l'> temiz 0RlyOr 1 

Almanların , meş
hur Generali 
Fon Friç öldü 

ır. rn ~e başlamı§ler-

laviÇre madenleri senede Almanyaya ınn mukavemet etmektedirler. Bu krtalar general Boronowkinin Dün 292 kişi p~ha 
ernniyet tedb1r!eri 900.000 ton kömür temin edecek kumandası nltmda bulunmaktadırlar. >> dam edilmiş 

Bern 23 ahyor ıse de Alman)a buna mukabil. General Dabbiernakl ordusu, diğer bir mukavemet merkezi o. 
gU11 "c.nı (/\, '1..) - İsviçre bu bugün Fransız kıtaatrnm kontro· iki Londra, 23 - Romanya ba ve· 
ı ,J den b ı·· lt d b l S lan Rava Ruska mmtako.smda bulunmaktadrr. Vnrşova, bu or- kili Kalineskunun katli hadisesi 
<ırj al azı emnlyt tedbir. u ve ateşı a m a u unan arre du ile irtibatı muh&f'nza etmektedir ... 

Berlln, 23 (Radyo) - İki g:" ı 

evvel şark cephesinde ölen g. · 
neral Fritzin cenazesi bugün kal
dınlacak ve hükumet tara.fmdaıı 
ye.pıle.cak bliyUk bir merashnle 
dcfnoluna.caktır. 

'Flih:~ır. havzac:;mdan senede temin ettiği dolayısiyle memleketin "demir 

diğl:ıe a burada tahmın edil- 2.000.000 ton kömürü kaybediyor. M h I muhafızlar,, belasından temizlen. 
~c hır b~ôre arıııan payının Sov- kaybedıyor. a Car h U d U d Unda B d İ Se er mesi faaliyetine ~iddetle devam o-
" itli~ k h 1 s "k .. I" kur vkrayn t>•ne LE rkcdllme.sl ve 1914 senesınde büyü· arp esna unuyor. uı ast gunu şuna (General fon Frlu, Almanya· 

da HiUerin gözUnden düşen as
keri erkAndandt. Bir aralık tev
kif edildiği ve hattA idama malı
kiim olduğu bile ea~i olmuşbl.) 

rıın v a Petrollarrndan Almanya ,mda. Fran~a Alman işgali yüzün Budapcşte, 23 (A. A.) - Sovyet kıt'alarmm kısmı küllisi he· dizilen 9 katilden başka dün, bir 
d atgeçzn - . b. . 
olay

181
Ylc ege mecbur olmnsı den kömür istihsal mernbalarmın nüz Riltenya hududuna gelmemişse dt! Sovyet ilerl krtalarile Ma- nvayete göre 79, diğer ır rıvaye· 

sıı ola Alman milletinde ha • ~iızde 85 ni kaybetmişti. Bugün car kuvvetleri ara.sındn temas bsşlamı§ttr. Bu arada bazı hfıdisc_ te göre de 292 "Demirmuhafız., 
U n fena ı "b . 
ıeı-e »·u ntı aı ızale nmck ıse. Fransız topraklan düşman te· !erin cereyan ettiği söylenmektedir. kurşuna dizilmi~tir • 

Varta 
1
.;t t't ın Slirbdc bir mu · ;;;:;;;::;;-;::;;;;:;;;;.,;;;,.;;.;;; .. ~.;;.;;:;;;;;:;;:;:;;--7--;:;---------------------=::-:~:-----::;;;;--------:;:--------------

mı 1:,:P~e::::~:t:~:y::·· ı f Askeri ~ A 1 m a n ya' H o 1 a n da y 1 
~<?11 va - Garp cephesınde aı;; · • · ? 
~~aıCC:ıı~:~: ~ransızlar lehınde ın in1eseleier • ı· 1 aA. e d e c e k . rı ara · · ransızlar. !\aybcttık· t l S 
hugon1 zıyı ıstırdat içın Almanlarır • 
hıı taa:rde rapmış oldukları muka 
ra Aı .... ruzJan. püskürttükten son-
r ··•anlar h 1ncıan dah 1 areket mıntakala· 
hım bı a oteye atmıc:; ar ve mü 
F r sırt • 

Son günlerde Almanlann Po
lonya cephesinden bir çok fır 
kalı.n çekerek garp cephesine 
naklettiklerine dair muhtelif 

1 
ran\tılar ~ da zaptetmışlerdır 

b~tı Yt>rle~ ~n ghnlerde l!aptettik membalardan bir çok haberler sız 
unıa a •3hkım etmışler \ 'E' dı. 

nız müdafaa ile iktifa etmiyecek. 
teri ve çok yakın bir zamanda 
bu cephede müthiş bir taarruza 
geçmek arzusunda oldukları 

şek!inde tefsire mütemayildir. 
Almanyanının bu aralık garp 

cephesinde bir taarruza geçmek 
ı,tcmesi bitaraf askeri mahafilde 

a~tır bataryalar yerleştır 

,... Acı bir a·· ıu .. m 
retni 

8aşaran Anka-
Sekt~a~a bir kalp 

1 

"'tık sınde vefat ett 
lıtı at J'ethı Ba nranı hemrn 

ııen bUt 
(tjrı !i" Un l !Jtıı.nbul tanır. U. 

-..n!'Jer 
Ola.11 spor lslrrlJ Jı• me :gul 

'e so llJ\ı 11nı n 8 1'1le ht>den ter!,lyrsl 
t rnııııurı · - .. ı lli\as ll"tı stıınbul mın· 

J h:ı k 
~~llrııaına ~ :ııı!ığrnı fnhriyyC'n 
"~tıkaı Oıun 1 Pthl Ba"'arıın Is 
ttıoh ııı tstnnlıul suhc>-.1 hulmlı 

"''1rh·dı 

Son Fransız resmi tebliğlerin. 
den birisinde de Polonyadan 

muhtemel ve mümkün görülü -
nakledilmiş blZı alayların Fran-

yor. Bu taarruzu muhtemel gö· 
sız cephesinde bulunduğu açık· .

1 ren bir Belçika gazetesi Alman. 
ça yazıldı. Lehistan hemen ta. 1 

tarın r,arpte de bir taarruza mcc 
mamiyle istila edilmi:,t ve bu 1 

b~r old•ı:darını iddia ediyor ve: 
memlehetteki a keri hareketler • Al d h"Jd "ht" ı . . . . . · manya, a ı :! ı ıy.-ç arın 
çete harplen hahne ınlnlap etmış 1 ·ıc· 1 d ,_ 

. 1 t •Yı ı r. tın a 1evranan Al-
olduğundan b.r kısım Alman kuv. ·ıı · . k • aff '--. . . man m ctını aı erı muv aıu· 
vetlennın bu cepheden genye a· 

yet habeı-leri ile avutmak mecbu. 
lınması çok tabii idi. Yalnız askeri 

ri:retindedir. Sabırsızlnnan ve 
hareketleri büyük bir dikkatle 
takip eden cihan efkarı umumi. 
vesi bu kuvvetlerin nerede kul· 
lanılacağı hakkında büyük bir 
m~rak içerisindedir 

memnun olmıyan lu:ı:k kütle
ferinin muznfferiyetiyle tetevvüç 
ecle;, askeri hareketler karşıım

da ıstıraplannı unuttukları ve 
nu . . 

l.;ııı t:ılı'iknn dürüst ,e M Dün ve evvelki gelen haber· 
l illi ln'-an • . . . .. 

:ı:nftt ne§'esine kapdaralc mane
vi kuvvetlerini muhafaza ettik -

tirı ın ımmu. ml'ml~'·~ · lcr bu merakı bir kat dah~ arttır. 
() !:-Ok hii, tik bir k""ıptır P · k"l b" 1 ... mıctır. arısten ce ·ı en ır te • 
rıun .. , · • • .. 

llıanıı~t 0 
Umiinr o.eımıvan imi· grafla şimdiye kadar Polonyadaki 

011~ • ır. M<'rhum <."\ llvdi. hrrıUz taarruzu idare eden Alman ordu· 
tnektrb ':" ;;. d . 

taeuı;. m a hır erkrk ları ba--kumındanı general Von 
ı,. _ .,.u \'Qrd s .,. 
uc:ı~Ian aıı '·

1 
' onsul bir kcclrrc Branchtich'in 19 eylülde Garp 

cı .. 1 ıı k ~ rıln mntell'ine biz cephesine gelmiş olduğu ve bun. 

ls-ı; pi5ikolojik bir hakikattir. 

Lehistan toprnklannda kolay. 
hkla kazanılan muvaffalnyet'er 
§İmdiye kadar Almcn milletinin 
memnuniyetsizliğini gösterme-
sini menetmeğe kafi gelmiştir. 

Fakat bu hareketler bitti • Al· r ra ı>dh orıu 
'- "lhJ Ua."'nrn • dan sonra r;arp cephesindeki ha manya gene kendini göstermek 

~tt--1 .. rıın nnnsı İst nh•ı reketleri b!:ı:zat barkumandanın mecburiyetindedir. Binncnaleyh n 1 ., ""1t ,. 1 rı <'nrtesl gU "u """n7
" Oll'rn.,1- idare edeceğ i hHtliriliyordu. yeni hir hareket yapacaktır. Ya 

<'al•.... n htır:ıcl ~ uıııln- Dünya efkarıumumiyesi bu garp cephesinde, ya denizlerde .. ,, 

C'Tarcleri AltT'anl.,rın rr:ırptc r'· rliyrn . 

Belçika gazetesi tahlillerinde 
pek te haksız değildir. Aşağı yu
karı herkes böyle düşiinüyor. Bi· 
naenaleyh son gelen telgraf ha
berlerini, en son muhtelif Avru· 
pa gazetelerindeki askeri maka
leleri karıştırarak muhtemel bir 
Alman taarruzunun hangi cep
hede ve ne suretle inkişaf edebi· 
lcceğini, okuyucularımıza bildir
meği faydalı bulduk. 

Alman ordularının Fransız top 
raklarına Majino hattını yarmak 
veya tahrip etmek suretiyle sal 
dınnak fikrinde bulundukları pek 
varid görülmüyor. Alman kuv
vetleri maddi ve teknik vasıtalar 

b&kımından ne kadar zengin o· 
lursa olsun Majino hattını yar • 
mak veya tahrip etmekten çok 
güçlük çekecektir. 

Binde bir ihtimal ile buna mu· 
vaffak olacağı kabu }edilse bile, 
yıllardanberi biriktirdiği mühim 
miktardaki mühimmatını tama • 
men bitirrr.i§ ve elinde mevcut 
askeri kuvvetlerin hiç olmazsa 
yarısını bu uğurda mahvetmiş o· 
lacaktır. 

Halbuki Fransız topraklarını 

istila etmek ve Fransada kat'i 
bir zafer elde ederek harbi bitir
mek emelinde olduğu kabul edi • 
len Almanya, Majino hattınm a
şılmasiyle hemen büyük zafere 
kavuşacak değildir. Daha geri-

de Alman ordusuna nazaran çok isteyeceklerdir. 
az yıpranmış, öz yurdunu müda· Fakat bu yeni ta.htelbahir!erin. 
faa ettiğini bildiği için azmi ve de eskilerin uğradığı akibete ui .. 
kuvvei maneviyesi çok mükem - ramamasını da temin için bu ge· 
mel muazzam bir Fransız ve İn- miJere İngiltereye yakın ve İn
giliz ordusunu da yenmek mec- giliz münakeJatını tehdit edebi· 
buriyetindedir. Halbuki Maino lecek yerlerde bulunan üsler 
hattını aşarken yıpranan Alman lazımdır. Alnıanyanın Şimal de-
ordusu bu harbi başaramaz. nizint.leki sahilleri bu çe§it üs-

Alman erkanıharbiyesini bu ler için icap eden c'llsaf tan mab-
noktadan gafil sanmak çok yan- rumdur. 
lış olur. Harp tekniğini gayet Halbuki şimal denizi harita· 
mükemmel kavramış olan bu or sına şöyle bir bakılırsa Holanda 
du böyle sakat bir harekete gi- sahillerinin İngiltereyi tehdit et 
rişmez. O halde garbe naklolu • mek ve İngiliz münakalatına teh· 
nan Alman kıtalarmın başka yer Iikeli hareketler yapmak isteyen 
lerden ve başka suretle harekete deniz üstü, denizaltı, hatta hava 
geçeceklerini kabuJ etmek doğru kuvvetleri için üsler teşkiline çok 
olur. müsait olduğu hemen anlaşılır. 

Meseleyi bu suretle ortaya .ko- Bizzat Holandalılar bile Al-
yunca ilk hatıra gelen ihtimal manlann böyle bir plan takip e
Almanların Holanda üzerine yü· 1 debileceğinc ihtimal vcrmi§lerdir. 
rüyeccklcridir. İngiltere üzerine Holandarun Avrupa harbine bi· 
müessir olmağa çalışan Alman- taraf kaldığı halde dahil umumi 
yanın böyle bir hareket yapma· ı seferberlik ilan etmiş olması bu 
sı bu bakımdan faydalı olur. Ha- na delil addedilebilir. Holanda 
len açık denizlerde hareket ya • gazetelerinin neşriyatını büyük 
pan ve yakın üslerden mahrum bir dikkatle takip eden Fransız 

olan Alman denizaltılarının mü- gazetcleyinde gördüğ~Qz hüla· 
him bir kısmının bugün tahrip salar ve tercümelere göre dr 
edilmiş ya batırılmış ve yahut Holanda matbuatı bu işle meşgı• 
işe yaramaz bir hale gelmiş oldu· olmaktadır. 

ğunu kabu letmek yanlış olmaz Şu halde Almanlann Holanr'a 
Şu halde Almanlar tngi1tere topraklan Ozerlnden §1ma1 de :

üzerine müessir olmak üzere ne varacak bir yüzüyü§ yapma· 
yeni tahtelbahirler vo1a rık•rm11k larına ihtimal verebiliriz. 



. 
Bir lngitiz . askeri münekkidi sögliyor: 

A ı 111 a n 
Ordusu 
Lebistanda Türk 

tabiyesini tatbik etti 
üıgiltercnj.n ta 

. ınmı~ askeri 
munekkitlcrin -
den ı üz başı Ga· 
ron Grant Le
histandaki Al . 
man askeri ha
rekatının tah · 
!iline dair ente
resan bir maka.. 
le neşretmiştir 

Ehemmi
) etli gördüğü -
müz bu yazının 
e:,as noktai na
zarım kısaca o. 
kuyuculanmı -
za sunmayı fay 
dalı gördük. 

• • • 
"l Eylülde Al 

man kuvvetleri 
Lehistan Gzeri • 
ne harekata ~er 
tiği vakıt bütütl 
a~keri muhitle· 
bu ordunun na
sd tabiye sic: 
temi takip c-t .. 
ceğini çok me 
rak ediyordu. 
Alman ordusu • 
nu tanı) an a-, • 
kerlerin kana -

ine göre ,\I 
m:ınlar ellerin • 

ld motorlü \a 
ıtal:ırdan azami 

ı tifade ederek <>imal ve cenuptan 
" h ordulannm ccnahlannı ya _ 
r rak arka ına dli.ccckler ve ar -
kada çenberi kapayarak bu ordu-

u ters cephe i'e muharebeye 
mecbur ettikten sonra ) a imha e
decek! r \ e) a e ir alacaklardı. Fa. 
kat Alman ordu u hareketinde bu 

MACARlSTAN 

kuwetteri mevcuttur'. Alman or
dusu henüz tama.mile i5gal ede -
mediği bu ahada bu kuvvetleri 
birer birer yakalıyarak imha et -
mek mecburiyetindedi:-. Büyük ve 
muntazam bir ku\"\ etle mU\ asata 
irtibatı kalmamış olan bu müte -
ferrik kU\'\etlerin kolayca ezilece
ğini tahmin etmek pek de doğru 
olmaz. Çünku. bu kU\'\ etler Leh
ler1c meskun bir toprak üzerine 
yayılmıstır. 

Alman ordusunun bu mıntaka 

halkına kolaylık değil, düşı;nan -
hk göreceği muhakkaktır. Hal· 
bukı dağılan Leh kuvYetleri bu -
rada ya~ıyan in..,anlardan yardım 
görecek \ e bu ) ardıma dayana • 
rak \ e tabiat anzalanndan isti -
fade ederek münfeHt mukavemet· 

lerden geri kalmıyacaktır. Esac;cr. 
bugüne kadar olan ve miktarı 70 
bin ile 100 bin arasında tahmin e
dilen ağır zayiatı meydan muha. 
rebclerinde değil, bu şekilde mün
ferit çarpışmalarda \'ermişlerdir. 

Binaenaleyh, Lehistanın işgalı 

hilen bitmiş ayılır. Fakat Al · 
man işgal kuwetlerinin Lehis -
tandaki işi henüz bitmemiştir. Bu 
günkü vaziyet içersindc Lehistan, 
Alman ordu u için iptidai kuwet 
ve maddei iptidaiye olmaktan çok 
uzaktır. Bilakis Alman ordusu 
burada asayiş ve sükuneti muha· 
faza etmek için çok güçlük çeke -
cek ,.e mütemadiyen yıpranacak -
tır. Diğer harb cephelerine götür
mek üzere büyük kuvvetlerini ge. 
ri çekerniyecektir. 

~~ 

i temı ta p etmedi. Leh esas or
du unun me\cudiyetini hiç naza· 
n d kkate almadan motörlü ku\'
\etl ... rle ra gele denecek bir tarz • 
da yı.irudu. Gerisinde düşman 

ku\'\'etlerinin kaldığına ehemmi -
yet bile \ermed<.'n mühim tabiye 
merkezlerini birer birer ele ge • 
çirdi. Leh ordu unun büyük kU\ 
'etlerini harb pla:ıı takip edemez 
bir hale getirdi. Bu suretle kısa 
bir zamanda Danzig koridorunu 
işgal ederek cenuptan yan bir ha
reketle KrakO\ u, Pcrzemb 1 gibi 
iki mi.ıhım c:c\kulcc) no1<ta mı 
ele geçirerek Lemberge kadar ak. 
tı. 

Bu hareket a kerlik tarihintle 
yeni bir şey değildir. Büyük Is -
kender Dara ile harbederken bu 
na benzer bir hareket yapmıştı .. 
Napol)onun, ltalyasında da bu 
çeşit birkaç tec;ebbüc;ü gorülmüş. 

fakat bu hareketler o zamanki 
ku\'\'etlerin elinde attan daha 5eri 
bir nakil \ asıtac;ı otmadı'iı için 

DiKK~J," E~~~~~ \ili? ~ 

son~Daklka 
G.ızetesın_e o n: uuuk .arn. ıL ı l 
b:ıgün sabah gazetelerinde 
g5düniiz ! 

~~~~·vvv-. 

tam bir netice \'erememi<:.ti. Bu 
tabiye c;j teminin en muvaffakı -
yetti örncwi Türk ordusunun \f. 
yonkarahi ar taarruzundan wn -• ra görülmüştür. Beşinci SÜ\ ari 
kolordusu büyük bir c;üratle di.icı 

man gerilerine arkarak mühim 

SON O AK ı K Anın 

tabiyelerini tutmu5 \C Türk top- - Garip şey ... Bu ihmalin se. 
raklan içersinde kalan kU\'\"etle • bcbini anla} amı) orum. Allah \'e 
rin tamamen imha-,ına sebep ol- rede, bu on be. gı.i:ı içinde i>ir ha. 
muc;tu. Alman ordu u da bugün di e zuhur etme e ... 

D di. Telefonu kapattı. Hakı. 
aynı şeyi ·yapıyor. Lemberg, Per· katen, on un içınde cadıyı gö:-cn 
zemisel, StradO\ene ki hattını olmadı. Halbuki o, her gece Gi.ızi
tutrnuş \C buradan yanın daire) ı denin oda ına g'tm"ktc de\am e. 
çok andıran bir ka\ i'i çizere1< di~ordu. 
\'ar~;m anın -:arkına akmıc::, daha Genç J,adın, meraktan ratlayo". 

du. Bir c >, ) 3\ a :.ça elini el.:k-
imalindc bir taraftan ~rki Pru - trık duw n ınc u 1ttı. Cadı buna 

) adan dığer taraftan YarşO\ a c:i. mani odu. \", t ıtlı bir sc le: 
m.&indla )'Griiyerek Vilno Un - Yoo ... C L., 

1im. de1i. Daha 
\aktı •t>lm li. Bi"az c;3ı.m1ı olu. 

·,.rirw tadar gt>lm~tşir. t='akat bu . . .. . nuz. Her <>e' i ö! e,,ec.k ... ini". kim 
1"1unnn ~r.<1a •'loo:t'I.:&.~ ::nh.ı •°! oldu~umu anlarncak"-mız. Simdi. 
l· 1~ ~'nt ıııı\ıar.t.. Leh 1 d~n y;izümü ~füür, kim olduğumu 

ZABITA ROMANI: 

Vaz an: IEF. 
anlarsanız. aramızda her Ş:!Y bit
mış olacak. ebediyen beni kaybc 
:leceksiniz ... 

Hırsızın. paraların kıymetini biL 
diğinc üphe yoktu. ÇUnkü kırmızı 
kadife yuvalarda bulunan eski pa
raların hepsi yerinde idi. Yalnız 

pek nadide dört altın alınmıştı. 
Rana Bedü, hiddetle kahyaya· 

dondü: 
- DemPk, dedi. Dördünüzde hir 

R<'Y isitmedinlz. bir şey görmediniz. 
Buraya. d<.'ğirmene girilir gibi gi. 
riliyor, camnkan kınlıyor. en kıy. 
m t1i namlar aşırılıyor, hiç birini
zin h:ıbcri olmuvor. Kapılar kanalı 
dcğilmlydi ?... Biliyor musunuz ve 
kar.ıırmda boynunuzu bllt:üp ~ .. 

Harbe i~tiraki ihtimali kııııı•ct. 
len.en Amcrikamu Londra elçisi 
'tılr. l\emıedy, Başvekil Çember -
lay11le gorüşliikten soma başl'eka· 
/et binasından çıkarken. (Sefirin 
boynunda, bugün lngiltcrede her
kesle olduğu gibi, gaz maske j 051. 

lı görı711nektrd:r. J 

~ 
KUbadan şoker yiıkti ile lngil· 
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tereye gelen Oliv Grov isimli ln. 
giliz gemisi birkaç gtin evvel bir 
Alman tahtelbahiri tarafından 

torpillenerek b:ıtırılmıştır. Ge
minin tayfaları iki sandala dola
rak denize açılmışlar, 12 saat 
aç ve susuz dalgalarla mücadcl<'

den sonra Amerikadan Avrupaya ~çleı:ı Vaşin~ton isimli Amerikan gemisi tarafından kurtanlmışı/ 
dır. 

. - --

Gl'çenlcrclc bir Alman cleniz tan·arcsi Jlolancln adalarınılan A mı-laml üzerinde ut;u,ıar ya 
n- nihayet llol:ındalılar bu tan ar<"~ l dü<;;iirmüslcrdir. l ukarıl,i resim ll•rtlf'n birinde llolanda avcı ta 
rel('rinin (1 \C 3 numaralı) Almantanareslni (3 numara) nasıl ~akal:ınclığmı \e \iman tayyaresinin 

ya düşcr('k .batışını görü~orsu·ıuz. 

yorsun uz. Ha.} di, defol unuz ... Gö. 
züm görmesin sizi ... 
Yalnız kulınca. p .ralnn bir daha 
tct'dk etti. Sonra oJasma 0 itti. 

Öğle yeme -inde hep, geceki 
hırsızlıktan bahsolunuyordu. Ncc. 
det Feridun sordu: 

- Birinden şüpheniz yok mu? ... 
-Hayır! ... Hatta hırsız hariç. 

ten mi geldi, .} okı;a hizmrtC'il rdeıı 
biri mi? Bıınu h<'nüz ta\ in C'demc-
dim. 

- Polisr habC'r ver~eniz ... 
- Polise mi? ... Arln ... !:"'-er bu 

tekerrür c-dC'cc-k oluı"f'a yapa •ağım· 
ben bilirim. Polise hah •r v rı:rır 
mcs<'lc uzıyacak. gaz<'t<'lerin dili 
ne dfü;ccek ... " 

O vak ta kadar öze Karı ma.} nı 
Bavan Ht rh·enin bir !jf' ·l r sö\Jle. 
mek istediği ha !inden nıılaı;ılı.} or
du. Nıhnyct, dikk·\t nazarı rf kmc h 
cin panmı·"'ını k !dırdı. ve>: 

- Ben, dndi. Hırsızın kim oldu. 
ğunu biliyorum! .•• 

Hazrr 'h•ılnnllnlat'D! hııvrrt nl 

dalarına ehemmiyet vcrmC'den de- ı 
vam etti: 

- ~üphesiz, benimi<> alay <'dr. 
ceksiniz. Ueis yok! EdinL~... Hır_ 
sız, odama gümü!! sikke) i bıı a
kandır ... 

- Cadı mı? ... 
- Ona ne şüphe!. .. 
Bu söz, umumi bir kahkahayı 

mucip oldu. Ne!j(') i iade etti. H p 
gülüyorlardı. Yalnız Rana B T 
gülmii.}ordu. Kahkahn nlha:>et bu 
luncava kniar bl'kledi. Sonra s<'rt 
biraz-la hiddr>tli: 

- Rica ederim, ann<' ... Dedi. bi. 
raz C'iclJi olunuz. Latifenin sıra ı 
dc~il ... 

- Latif<' edrn kim ... 
ciddi sö ·'ivonım. OJama o r.ümü 
silck('yi bırnk:ın. ı u gC'cl'ki hın;r. 
lı~ı \'a• :rn me}dann c•k,..,adıl:çn 
bu iddi:ıt"lda ısrar <'clf'ce im. 

O giin. nana Bediinin rok m 
guliyctl varuı. Snhibi bulundu'"· 
çikolata fabrilraqmcln.n bi" col. 

mektup gelmişti. Bunl ara 
vermek mecburiyetinde idi. 

K:ıtibi Refik; karşısında a 
duruyor, ) a.zılacak cevapları 
ediyordu. Açık pencereden, 
cada ot'uranların konuştuklarl 
tiliy .Jrdu. 

Refik vazifesine çok d' 
idi. Patronu, katiyen tek bir 
me .:o, !er bazan cümleleri 
d'\ bır~kırdı. SözUnUn kesilJIS 
ıstem z. •• r. ıı;,i e'llr. tekrar 
ı ı .•ktcr ho ,lanı ..,a .. oı. 

s:rdenhirc kapı vuruldu. 
sofr:ıc i .rri girdi. Rana Bedii 
,.mı k~'dırdı. Kaşlannı c_:atu: 

- NP isti~orsunuz, dedi. 
sırkı•n rahatsız etmeyinls 
c••oilı et:rwı·rn mi size? ..• 

- At:P ler">"ıiz, bavın .... F 
Ş y ... B<'n bir Ş<'Y 

0

arzctınel' 
t<'rinı. 

- H~,Jı, n söyliyecekseıı 
buk sö~ le. Kaybedecek 'V 

vo!t ... 


