
lzmırde döviz kaçakçı
ları yakalandı 

tznıir, ::!3 (Hususi) - Ya
rım milyon liralrk döviz ka
çakçılığı yapan bir komisyon<'u 
ve arkadnsları burada yaka. 
landılar. Tahkikat devam edi
yor. 
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Amslerdam, 23 (A .• 
A.) - Bir Hollanda ga
zetesinin bildirdiğine gö_ 
re Berlinde hava nezare
tinde yapılan bir suikast 
neticesinde 30 kişi tev
kif edilmiştir. Ayni za_ 
manda biri polis merkez 
bürosunda, diğeri gaz
hanede olmak lizere iki 
infilak vukubulmuştur. 

Bu suikastlerin Otto 
Strasser taraftarlarının 
eseri olduğu zannedi1. 
uıcktedfr . 

e 

a s .. 
lngiliz Hava kuvvet

leri karargahı 
Fransaya nakledildi 

Londra, 23 (A.A.) -
İstihbarat nezareti, ln-

8 al kan memleketleri tarafından /tal gaga karşı 2lb~~ld:E~fı~ 
beslenen şüpheler bu suretle izale edilmiş • mü=:dir,maneviyatı. 

Gıpte edilen b ir 

kusur 
Yaz.an:- ASIM U~ 

Hariciye Vekili Saracoğlu Şük
rü Moskova yolunda giderken 
cumhuriyetin ilk günündenberi 
Türk • Rus dostluğunun hariçte 
uyandırdığı tesirleri ve telakkileri 
şöyle hatırlamak faydalı.dır; geç
mi<1c ait bu habralar bugünkü ha
dis~ler karşısında milli gururu
muzu okşayacak hususi bir kıy. 
meti haizdir. 

Türkiye cumhuriyeti yoktan 
var olduğu gün gözlerini Sovyet 
dostluğu içinde açtı; milli müca
dele hareketleri hep bu dostluk 
içinde inkişaf etti; Türkiye ile 
garp devletleri anwo.da aktedileıı 
Lozan sulhu yıne bu dostluk için· 
de tahakkuk etti. Türk - Rus 
dostluğu gerek Türkiye, gerek 
Sovyet Rusya için hiç bir zaman 
mahiyetini değiştirmeyen ve is. 
tikametinde şaşmayan bir siya
settir. 

Fakat Türk - Rus dostluğunun 
bu değişmez mahiyeti ve istika
meti sadece iki taraf memleketle. 
ri ve milletleri içindir; yoksa ha
rici alem karşısında bu dostluğun 
tesiri ve telakki şekli değişmiş• 
tir. Hem de pek çok değişmiş
tir. 

Yeni Türkiye bir mevcudiyet 
olarak beynelmilel hayata ilk ka_ 
rıştığı günlerde Sovyet Rusya he
nüz garp ve şark memleketleri 
ile bir münasebet tesis etmiş de
ğilC:i; birçok devletler bo!şevizm' 
rcjirr.ine kr>rşr sirayeti tehlikesi o
lan siyasi bir hastalık nazariyle 
bakıyorlardı. Onun için Sovyet 
Rusyaya açıktan açığa dostluğu. 
mı ilan etmiş olan Türkiye için 
bu sıkı rabıta bir takım memle
ketlerde büyük b:r kusur sayılı
yordu. Türkiyede görülen bu Rus 
dostluğu kusurundan dolayı sene
]cı·ce bize el uzatmakta tereddüt 
edenler bile oldu. 

olacaktır Dikilideki zelzelede ölenle-
Londra. 23 (A.A.) - Daily lıŞmakta olduğunu ilave edi. 
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göre, İtalya hükumeti Ankara- Sofya, 23 (Hususi) - Ro- rın SQlllSl un u . U u 
ya muslihane fikirler beslediği- ma radyosunun verdiği haber- ~ 1 

ni göstermek için on iki adada lere göre, İtalyanlar Arnavut -
ki kuvvetlerinin sulh zamanı Yunan hududundaki askerleri 
kadrosundan fazla olan mevcu geri çeknıekle Balkanlarda sulh 
dunu geri almaya başlamıştır. ve intizamı muhafaza etmek is. 

Bu tedbirin mühim bir taviz temektedir. 
teşkil ettiğini yazan mezkur ga Yine Roma radyosunun bil-
z.ete, !talvanın Balkan memle.. dirdiğine göre. Italvanlar oniki 
ketleri tarafından Romava kar adadaki askerlerinden bir kıs· 
şı beslenen şüpheleri izaleye ça mını geri almaya başlamıştır. 
--~--------------~------~-

Musolini 
Dün sulhperver bir 

IJ.Utuk sö_qledi 
., Avrupa orduları 

girmiş değildir. 
felaketin önune 

henüz harbe 
Binaenaleyh 

geçilebilir" 
Londra, 23 (Hususi) - İtal- 1 glinkü ı eh ilıtilafım mevzileştir

ya Başvekili Musolini bugün Bo- m'!k istediı;:ni söyl.::dikten sonra, 
lonyada faşist memurlarmm bir sözüne §ll v~lda de.ram etmiştir. 
toplantısında aşağıki hitabede br .. 
lunmuştur: 

"Avrupa ahvalinin fırtınalı bir 
zamanında toplanıyoruz. Sivase. 
timiz. eylülün birind'! vaptığımız 
deklarasyonla ilan edilmiştir. O 
zamandanberi bu siyasette bir 
değisiklik olmamıştır. O siyaset 
ki İtalyanın milli menafiine, an
laşmalara ve siyasi paktlara ist' .. 
nat etmektc:lir." 

Musolini. Almanvava müzaha. 
ret bahsinde, Al~anvanın bu· 

"Lehistc.r: 'ihtilaf• bitmek üze
redir. Henüz büyük harekat 01~ 
madığma gi"re, Avrupa orduları 
hakikater har'.Je girn·iş değildir. 
Binaenaleyh felaketin önüne ge-
çilebilir. Bugünkü vaziyet bir
çok meçhul amillerle doludur. İ
talyanın parolası herhangi bir il-. 
timale karsı askeri bakımdan ha. 
zrr bulunmak, sulhu temenni ve 
c,ükfınet içinde çalışmaktır.'' 

( Drvam1 !' inrir1P ı 1 

Enka2 alhnuan 

Dikilide öleıı komiser Avni 

mütemadiyen 

lzmir hastanesine geti1ı1cıı ağır yaralılar<Imı iklsi 
(Yazısı ' iüıcilde) 

K 'llineskoya yapılan 
suikast üzerine 

Demir Muhafız kamplarında isyan teşebbüslo ri olmuşsa da bashrılmıştlr 
Bükreş, 23 (A.A.) - Kalines 

konun katli neticesinde eyalet 
merkezlerinde ve Bükreşte bir 
çok kimseler idam edilmiştir. 

Şimdive kadar kac; kişinin i
dam edildiifi henüz malum de
ğildir. Cesetler. birkaç saat tı. 
mumi meydanlarda teşhir cdil
mi!'itir. Bunların bovnunda sr 
ibareyi havi levhalar asılıdır: 

"Katillerle vatan hainlerin.in 
bundan sonra görecekleri ce
za budur ... 

Bülm~~. 23 (A.A.) - Havas: 

Kalineskonun katli üzerine 
yapılan tenkil hareketlerinin 
vüs'ati hakkında resmi hiçbir 
haber yoktur. 

Ancak öyle zannediliyor ki 
demir muhafız rüesasının mev 
kuf bulunduğu bazı kamplard 
katil haberi üzerine isyan tc 
1'ebbüsleri vukubulmuş ve bı.. 
teşebbüsler bastırılmıştır. 

Harp tebliğleri 
............. 44&+•••• 

On. 01~ iki ı.cne C..\ vele ait olan 
IJ~ı vazivt:ti t;imdi bt iki hatırla. 
mc.kta zorluk çekenler vardır. Ar
tık zaman çok deği~miştir. Türki
ycnin Rus dostluğunu bizim için 
bir kusur gibi görenler artık bu 
kusura ehemmiyet veı-memekte
dir. 

I Fransız tebliği: gal etmiş ve Grodino'nun şimali 
garbisinde bulunan Aygustof or
manlarını Polonya ordusunun de. 
küntülerinden temizlemeğe baş
lamıştır. 

nuş olan Alman kıtaatma teslim 
olmuştur. Müstahkem mevkiin 
şehrin şarkında bulunan Sovyet 
kıtaatına devri muamelesine te. 
vessül edilmiştir. 

Ronıanymwı 1ıeni 
Başvekili Dahiliye nazırı 

Halk hüklımetin tedbirleri:rı · 
tamamile tasvip 'tmektedir. K 
lincsko ötedenberi !i'ransanı 
ve !ngilterenin dostu olmuş ' 
demir muhafız teşkilatının fa· 
liyetine nihayet verilenildenbe 
ri Almanların nefretini celbe· 
!emişti. 

l'aris, 23 (A.A.) - 23 Eylül 
sabah tebliği: 

Sarre'nin şarkında Fransızların 
zaptetmiş olduğu mevzilere karşı 
dun akşam üzerine doğru, dü~ .. 
manın yaptığı birkaç teş~bbüs 
tadedilmiştir. Geceleyin cephe
de ve bilhassa Sarre ile Zwei. 
bnıcken'in cenubu garbisinde 
mıntaka arasında ve La Lauter 
üzerinde büyük bir topçu faali
yeti olmuştur. 

Faris, 23 (A.A.) - 23 Eylül 
ak§am tebliği: 

Temas halinde bulunan unsur
larla topçunun mevzii faaliyetle.. 
ri olmuştur. 

Sovvet tebli~i: 

Garbi Ukraynada Kızılordu kı. 
taatı Polonya ordusu döküntüle
rinin tasfiyesine devam etmiş ve 
Sarny mıntakasını bir çok Polon
ya subay gruplarmdan temizle .. 
miştir. 

General Langer'in kumandası 
altmdaki- altı fırka ve iki alaydan 
mürekkep Polonya pivac1" 1-.. v·re
ti Lvov mıntakasmda Polonya 
mukavemetinin kırılması esnasın. 
da Sovyet kıtaatına teslim olmuş
tur. 

17 Eylülden 21 Eylüle kadar 
Polonva ordusundan esir olarak 
120 bin asker ve subay alınmış 
~e 380 top ile 1400 mitralyöz iğ
tinam olunmustur. 

4.lmon tehliii : 
Bedin, 23 ( A.A.) - Ordu bar. 

kumandanlıfbmn tebliği: 
Lvov kalesi, çekilmege i>a'!la· 

21 Eylülde Bzura şehri civarın
da yapılan temizlikte Koridorda
ki Polonya kuvvetleri kumand;-.. 
nı General Bortnovski bütün er
kanıharbiyesiyle esir edilmi~tir. 

Şiddetle mukavemet eden düş. 
man ile çetin muharebelerden son 
ra Alman kıtaatı dün Varşova ile 
Modlin arasında Vistülün cenu
bunu takibeden yolu geçmeğe ve 
bu suretle bu iki mevkii biribi
rinden tecride muvaffak olmu .... 
tur. Bu miinasebetle binlerce e
sir alınmıstrr. 

Garp cephesinde bircok nokta_ 
Iarda hafif topçu faaliyeti olmuş
tur. 

Sarrebruck civarında bir Fran
srz tayyaresi dafii topların atesi 

~ 
Sadri Ertemin yeni eseri - - - ~ ---
Ela gözlü insanJar 

memleketinde 
Muharrirın büyük bir itina ve zevkle 
hazırladığı bu memleket intibaları bir 
kaç güne kadar qazetemizde tefrika 

edilecektir 
ile vere inmeğe mecbur edilm:., " 
ve mürettebatı esir alınmıstır. 

Bir hava muharebesinde bir A". 
man tayyaresi diişmüştiir. ' 





Po lonyada 
Rus ilerlemesi 
ve Balkanlar 

Bir hafta evn~l. şarkta AL 
maıı taarruzunun Polonya mu
kavemetini kırmak üzere oldu
ğu bir sırada bir dostumla ha_ 
rita Uzcrindc vaziyeti gözderı 
geçiriyorduk. İkimiz de, Polon
ya harbinden sonra, Almanla
rın Orta Avrupa ya doğm <la ha 
doğrusu Romanya üzerine bir 
sefe.r .açmağ1 dü1;1U:1Up dti.şUne_ 
miyecekleıi müH\hazasiyle fik
ren mcşguldlik. 

Polonyada işini bitirmemiş 
olan Alman orduı:ıu, hazır şark
ta iken böyle bir ihtimal blis_ 
blitün ihtimal haricinde sayıla
mazdı. 

Garp pcephe:;incleki vaziyet, 
böyle bir Alman teşebbüsünü 
hemen durdurabilecek bir şe· 
kil almış görUnmUyordu. AL 
manlar, Polonya - Romanya 
hududunu zorlaya bilirlerdi. 
Fakat bu cephe, bUyUlt kuv
votler yayılmasına kafi gel
mez. Bu cephe taarruzunu Ma_ 
caristan ilzerindcn de, ayni za 
manda bir çevirme ile mezcet
mek Io.zım geliyordu .. Bunun 
için Macaristanm da Almanlar_ 
la birlikte harekete geçmesi 
zaruriydi. 

Dostuma: 
- Fakat, dedim, garp cephe

sinde devam etmekte olan 
Fransız - lııgiliz taarruzları 
bıı arada Almanlar için endişe 
verici bir mahiyet alabilir. B•1 
asli cephede, vaziy~t tesbit 
olunmadan Almanların Polon
yadan sonra, kuvvetlerinin bil_ 
yük bir kısmını yeni fütuhat 
için daha uzaklara gönderme
leri pek muhtemel görilnmez. 

Ke de olsa, içimizde, ufak 
bir ştiphe ve tereddüt kalmıştı. 

Ertesi glinli, 17 Eylfllde Po_ 
1onyaya Rus ilerlemesi başiıı.d\ 

'e Rus kU\ vetleri dört gün ı
çinde cenupta . .Macar hududu
na kadar, Polonya - Roman_ 
ya hududun\' işgal ettiler. 

23 Eylul 1939 
Lemberg de Sovyetlerin eline 
geçti. !\ ctiee olal'ak, Polonya
tla Rus ilerlemesini, bu~iin 
lçin, Karpatlar ile Tnna ara· 
smdoki memleketlerde nutlL 
temel bir Alına.n tehlike~inden 
te,·elliit <'debilecek eııdiseleri 
bcrhnat cdilnıiştiı'. · 

Bir taraftan, Romanyanın 
Şimal hududunda bir Alman 
tehdidi ihtimalinin uzaklaşma
sı, diğer cihetten Arnavut
luk - Yunanistan hududunda 
ttalya ve Yunanistan tarafın_ 
dan alınmış olan askeri ted
birlerin hafifletilmesi Balkan
la11da daha sakin bir hava ya_ 
ratmak hususunda faydalı ol
muştur. 

Rusya ile Romanya arasında 
yakın zamanlara kadar devam 
eden Besarabya meselesinden 
başka bir ihtilU yoktur. Sov
ye?: Rusya Besarabyanın Ro_ 
manya tarafından iJhakrnr res
men tanımamıştır. Fakat, bu 
meselenin bu vaziyette halline 
ıeşebbus etmenin sırası oınıa
dığr fikrindeyiz. Dostum uz Sov _ 
yet Rusyanın böyle bir niyet
te olduğunu gösteren hlç bir 
emmare de yoktur. 

Kemalist Türkiye - Sovyet 
Rusya dostluğu, her iki mem
lekette on sekiz scnedenberi 
samimt olarak takip ve her iki 
taraf için faydaları tecrübe o. 
!unmuş bir politikadır. Garp 
ile mUnasebetimizde, bu dost
luğun mahfuz tutulmasına ri
ayet olunmuştur. Bunun ilerL 
de de böyyle olacağını Türkiye 
Cumhuriyeti Hariciye Vekili
nin Moskova seyahati açıkça 
göstermektedir. 

Bu dostluktan Balkanlarda
ki müşterek emniyetin dünya_ 
nrn. bu karışık vaziyetinde 
müstefit olacağını söylemek 
içhL bUyük bir tahmin kudreti
ne ihtiyaç yoktur santrım. 

T. R D '"IK LJO(a,u 

3,800 tonluk bir Fin
landiya vapuru battı 

Alman tahtelbahir/eri 
Meksika sularında 

Berhgcn, ::?:ı (A.A.) - Ber
gen civarıııda. sahilden 1 O mil 
kadar açıkta bir Yı:tpur torpil
lcnmiı;; ve iki dakika içinde bat 
mışt'.ır. Birçok Korveç vapuru 
hemen hadise mahalline lrnş
m ustur. Torpillonen ,·apur 
Ftn'ıandiyanrn 3800 tonluk 
f:.n.~nar vapurudur. 

Bu vapur lıir Alman <leııiz_ 
allısı tarafrn<lan yakalanmış \ "C 

ııı 11 ret tep sandallarla denize 
inmesi emrolunduktaıı !'oııra 

dinamitle atılnm;tır. 
Blitlin tayfa sahile 1;ıkabil

mi9tir. 

Londra, 23 (A.A.) - BahrL 
ye nezaretinin bir tebliğinde 
tngiliz Kitfü:;kvake devriye ge
misinin Marn; denizinde 20 }tJy
Hıldc bir torpile çarptığını, mlL 
rettebatındaıı beşinin kaybol
duğunu ve diA"er ikisinin de yıı_ 
ralandığını bildirmektedir. 

Gemi tamir edilmek fürnre 
limana dönmliştilr. 

Lonclra, 23 (A.A.) - Bir Al-

man denizaltısı tarafından Al
manyamn da iştirak ettiği Lon. 
dra protokolu hilAfmda batırı
lan lngiliz Royali Spectere gc_ 
rnisinin subay ve efradını can
lı oıarak bulmak ümitleri ta
mamiylc zail olmuştur. 

Londra, 23 (Hususi) - Mek_ 
sika açıklarında iki meçhul 
tahtelbahir görUlmilştUr. 

lNGtLlZ VAPURU 
BATIRILDI 

Bergen. 23 (AA.) Bir Al-
man tahtelbahiri Akenside is_ 
minele bir İngiliz vapurunu 
torpilleyerek batırmıştır. Va
purun mürettebatı Bergen'e 
gelmiştir. Mürettebat tahtel
hn birin en ela vapura ih ta rcla 
bulunduğunu ve içindekilerin 
sandalları denize indirmelerine 

· müsaade ettiğini. fakat elbise. 
terin vesair eşyanın götürül-. , 
mcsıne mani olduğunu beyan 
etmiştir. Akenside, 10 dakika_ 
da bat.mıştll". 

Bohemya ve Moravyadaki 
bütün papaslar tevkif edildi 

Cenene, 23 (A.A.) - Kalo_ 
liklerin organı olan "Courrier 
de gene,·e,, gaietcsinin verdiği 
bir habere göre, Almanya hil
kiımeti, Dohemya ve Moravya
da kanşıklar çıkardı~·ıııı tah
min etmiş ve Eylüliin ilk glin_ 
!erinde G<>staııo pofü; tc>1;1kiHlt1 
birçok kimseleri ve bilhassa si
yasi ı:ıcfleri, başlıca. şehirlel'iıı 
belcdiyf' reiı:ılel'ini, muhtar hlL 
lrCı metiu yiiksek memurlarını 
ı:ınkol w• oral.: kült.lir YP sırnr 

tGşekkUIJerinin ileri gelenleri 
ni ve bazı mevki işgal eden . -
pazları rehine ola.ral. kullan
mak iizere tevkif etmiştir. 

Papaya gizlice bir mektuı 
gönderilerek bu hadiseler bil
dirilmiştir. )tektup, şu cüm!C' 
ile nihayet bulmakta idi: 

"Dütün Katolik alemine hi
tap ediyorum ve iman kardeş 
!erimizin Çek Katolikleriyle 
mevkuf papazlar için dua et
melerini istiyorum.,, 

3 - :VAKiT 24 EYUH.: 1939 

!Dikilideki zelzelede ölenle- r·=--:·---.. .. .. ·-·i 
· d ·· 113 ·· ;_ ld iGorup '!_u~!~5 

rın sayısı un u ou u z t 
1 e zee 

Enkaz atfı nd a n müte~adiyen ceset çıkaralıyor 
hal 1zmir ~·ilayetine 1000 lira 
ve 300 çadır gönderdiği gibi 
bugün de ayrıca ~000 liralık 

bil' para yardımında bulun
mustur. 

Dahiliye Vekilinin Y<'roi;:i 
Emirler 

Şehrimizde bulunan Dahili_ 
1e Vekili Faik Öztrak lzmir 
ıelzelesi dolayısiyle lzmir va-
1isiyle telefonla görü:;;mu~. za_ 
rardide halkm himayesi nusu
sunda emirler vermiştir. 

Dahiliye Vekili tslanbul em
niyet direktörti Muzafferle gö
ı·üşerek 1stanbulun emniyet 
isleri hakkında izahat a1mrş_ 
tır. 

Yıkılan C\1cı·den biıi 

lianclilll nasathancsinin 
Verdi~i maliımat 

tzmir, 23 (Hususi) - Dikili 
\'e havalisindek.i zelzele faciası_ 
na kurban gidenlerin cesetleri 
çıkarılmaktadır. Şimdiye ka
dar Dikilide 83, Kabakum kö
yünde 1.5, Madenlide 3, Ovacık 
köyünde 3, Kazık bağlarında 

3, Deliklitaş köyünde 2 kişidir. 
lzmir hastahanesine getirilen 
yaralılardan 18 yaşında Ayşe 
de ölmüştür. 

Şimdiki rakama göre zelze
leye kurban gidenlerin yeku_ 
nu 11 :;1 tlir. Köylerdeki kayıp
lar \·e ölüler henüz kati olarak 
tesbit edilememiştir. Dikilide 
28 kayrp vardır. Kabakum kö_ 
yU ile Dikili arasmdaki arazi· 
de yarıklar husule gelmiştir. 
Buralardan sıcak sular fışkır
maktadır. Bu sabah Dikilide 
9 ile 10 arasında iki zelzele ol
muı;;tur. Zelzeleler lzmirden ve 
ciYar kazalardan işitildi. Açık_ 
ta kalanların ekmek ihtiyacını 
temin içiıı Dikilide bir fırın 
yapılmaktadır. Ağır yaralılar 

lzmlr ve Balıkesir hastahane
lerine yatırrlmrştır. 

Parti Genel Sekreterliğin_ 
den 400 lira. Cumhuriyet Mer
kez Bankasından 5000 lira, 
Krzılaydi!! ~000 lira gelmiştir. 
Kızılay tarafından yola çıka
rılan 300 ı;adır beklenmekte
dir. 1zmirde açılan iane defte_ 
rine yirmi dört saat zarfında 
2300 lira toplanmıştır. 

Zelzeleden ölenlerin isimle
ri tesbit edilmiştir: 

HUseyin oğlu Rüstem, oğlu 
dört. yaşında Nuri, Necip oğlu 
tzzet, oğlu ~aban, kızı Zi.ibey_ 
de, damadı Yusuf, Ferhunde, 
Dikili meclisi umumi azasın
dan Necatinin kızı, torunu ve 
oğlu Slimer, kayın biraderi Ri
za, bakkal Kemal karısı ve oğ
lu, kahveci Kemal ve altı aylık 
çocuğ'n ve karısı, polis komise_ 
ri Avni. gümrii k muhafaza ça
vuşu Ahmet, aşçi Talip, TalL 
bin amcasının oğlu Ali. kahveci 
l<'ahri, Ayvalıklı Deveci ~lus
tafa ve oğlu Abdllrrahman, Sa
dık zade Hüseyinin annesi Ay
şe, Reşadiyeli Abidin, ırn.zım 

Balabanın refikası Havva, A_ 
bidin oğlu Recep, Deliktaş 

mektebi muallimi Riza, Hida
yet oğlu Fethi, Bergamalı Meh 
met, amcası Mustafa, annesi 
Lütfiye, Ahmet oğlu MehmP.t 
Ali, Hatice ve oğulları Ahmet 
ve Ali, Ahmet oğlu İbrahim, 
karısı l\Iuhsine ve oğlu HUse_ 
yin, kızı Gülsüm kunduracı 

JIUscyin, karısı Adile, oğlu 
Kecclet, kızı Nazire, lbrahim 
oğlu Hasan, ayrıca 1stanbul
dan gelmiş Ye hüviyeti tesbit 
edilememiş olan bir saatçi. 

!1nrlıaniyccl<• 12-l e, ·in 
<hn a ı·Iuı·ı çatladı 

Ankara, 23 (llususi) - Da
hiliye Vekaletine gelen haber
lere göre zelzeleden dolayı Ba_ 
lıkesirin Burhaniye kazasına 

bağlı iki nahiye ve dÖl't. köyün
ele 124 evin duvarları ve sa_ 
ç·akları yıkılmış, Burhaniye 
hükf.ıınet konağının ve kasaba 
içindeki Büyük camiin iı-:kele 
liman ve günıriik dairelerinin 
tavan duvarları hafif suretti' 
çatlamıştır. 

Menemenin Aliağa çiftliği 

hükümet konağının ve iki evin 
duvarları çatlamıştır. 

Sarsmtı dc,·am <~diyor 

Ankaı·a, 23 (A. .A.) - Aldığı

nıız haberlere nazaran 22 Ey
lul sabahr yer sarsmtısz kay
dodilınis o1an mmtakalardan 
iz.mirde bu ı:ıalıah saat ::!.40, 
4.30 ve 7.35 tc, Alaçatıda 4.10 
rn 7.23 te, Kcbsutta 4 .18 de, j 
.Aklı • .,;ard;' 4 5 tr> yeniden hafif 

ve zararsız yer sarsıntıları oL 
muştur. 

Dikilide yer sarsıntıları dc
\'am etmektedir. 

Yapılan Yaromı 

Ankara, 23 (A.A.) - Yer 
sarsıntısr yUztinden Dikili ve 
havalisi halkının maruz kaldı_ 
ğı rem.ket clolayısiyle Kızılay 

cemiyeti felaketzedelere yapı· 

lacak yardımlar için diin der· 

İstanbul. 23 (A.A.) - Kan
dilli rasathanesinden: 

Bugün saat 7 yi 35 dakika 
5 saniye geçe hafif bir zelzele 
kaydedilmiştir. 

Bundan başka. 4 ü 26 dakika 
geçe bir zelzele daha kayde
dilmişse de bu çok hafiftir. 
Her ikisinin de merkez üstünün 
rasathaneden 308 kilometre 
uzakta olduğu tahmin edilmiş_ 
tir. 

Amerika hariciye 
nazırının beyanatı 
Vaşington, 23 (A.A.) - Pa

namerikan günü münasebetile 
bir nutuk söyliyen Cordell 
Hull. Amerikan milletleri arasın 
da cari olan adalet ve iyi kom
şuluk prensiplerinin idamesi lü 
zumunda israr ederek tesisi A. 
merika cumhuriyetlerinin dai
ma esaslr hedeflerinden birini 
teşkil etm~ olan dünya nizamı 
nın temini için müştereken ve
rilen karara işaret etmiştir. 

Ha1jp demiştir ki: 
"Memleketlerimizden ber bi

ri bugün dünyada miHetl~rin 
birbirine bağlı olmaları lüzumu 
nu idrak etmişlerdir. Bu asır_ 
da sulh ve istikrar birbirinden 
ayrılamaz. 
Dünyanın bir kısmında vu-

E rd ün Emiri diyor ki: 

Demokrasilerle 
beraber olacağız 

Londra, 23 (Hususi) - Ma
verayi Erdün istiklal günü do
layı~ile Ammanda bir hitabede 
bulunan Emir Abdullah, .Ma\'e
rayi Erdünün demokrasilere 
müzaheretini teyit iQin demiş_ 
tir ki: 

"Maverayierdün bu mücade
lede demokrasilerle beraberdir. 
Hürriyeti saymak ve korumak 
lazımdır. Yeni demokrat devlet, 
hürriyet için harp ettikleri ci
hetle Arap milletlerinin ken
dilerine müzaheretini takdir e. 
derler. sonuna kadar demokra
silerle beraber olacağız.,, 

Estonya hariciye nazırı 
Moskovaya gidecek 
Londra. 23 (Hususi) - Es

tonya hariciye nazırmm Mos
kovayı ziyareti beklenmektedir. 

Bu ziyaret esnasında Sovyet 
Rusya ile Estonya arasında bir 
ticaret muaheuesi müzakere ve 
imza edilecektir. 

---0---

General Fon F riç 
nerede öldü 

Berlin, 23 (A.A.) - Gene 
ral Yon Fritsh 22 Eylfılde Var
soya önUnde yaı:~Ian bir muhn
rebede ölınüştlll» Hitler Gene
rale milli cenaze mera,;iıni ya_ 
pılınasını euıretmi:;;tir. 

Von Fritsch'i 1934 tarihinde 
Alman orclulan ba~kumaudan
lığında ~imdi kumandan Yoıı 
Brnuchıtch istihlaf etmi~ti. 

Bal'biıı lıa~laması iizerine Yoıı 
Frisch tekrar hizmete alınıştı. 

K orecyus' d a boğulanlar 
518 kişi 

Lorıdra, 23 (Hususi) - AL 
man tahtelbahiri tarafından ba
tırılan Korecyus tayyare gemi
rind€n 518 zabit ve neferin bo
ğuldugu tesbit edilmişti!', 

kua gelecek ulan bir felaket 
kürreiarzın her tarafında akis
ler bırakır. Birkaç scnedenbe
ri beynelmilel normal münase. 
betlerde bir intizamsızlık göze 
çarpmaktadır. Beynelmilel ah
lak prensiplerinin bozulması 
diinvanın birçok kısımlarında 
maddi terakkiye mani olmuş ve 
bizi korku içinde bırakmıştır. 

Üç haftadanberi Avrupada 
cereyan eden feci hadiseler, da
ha şimdiden milletlerin hayatı 
üzerinde tesirler bırakmıştır. 

Memleketlerimizin, harbin a
levleri modern medeniyetin e. 
saslarmı tahrip ettiği nisbette 
manen ve maddeten fakirle,.c;e
ceğini biliyoruz. ,, 

Bir Amerikan 
hlosu 

P ortekiz limanlarına 
geliyor 

Lizbon, 23 (A..A.) - Atlan_ 
tik Denizinde bulunan Ameri
kan donanmasından müfrez 
bir filo amiral Courtuay'ın ku
ınanöasmda yakında L..izbona 
hareket edecektir. 

Filoda bilhassa Trenton ve 
Bagder gemileri bulunmakta
dır. Amerikan harp gemileri 
Lizboıı limanmda birkaç gün 
kalacaklardır. Bu mliddet zar_ 
fında Ameı·ikuıı donanmasının 

birkaç cliziitamı gemilere ilti
hak etlecektir. 

--4:10---

Çinde yeni bir 
hükfımet 

'l'okyo, 2:ı (A.A.) - "Stefn_ 
ni., - İki gUn süren müzakere
lerden sonı·n, yeni bir merkezi 
Çin hUkfınıeti kıınılnııısı ve 
Japonya ile sulh akdedilmesi 
hmmsuncta. Kunıingtnng mer
kezi kontrol komitesi reisi u_ 
ang-Çing_\.e) ile Pekin hllkfı

mcli iC'ı'a heyeti reisi Vangku
min arasında lam bir anlaşma 
hasıl olmuştur. 

-0---

Raskolnikof öldü 
Sof:ra, (Hususi) - Geçen 

sene Bulgarlstan<la Sovyct el. 
çisi olan ve 80\·yetlerin Anka
ra el~isi Karahaııın idamından 
sonra Sofyadaıı ani olarak Pa_ 
rlse firar eden Baskolnlkof Pa
r'..;te bir klinikte 'iCfat etıni~tir. 
l!askolnikofun delirdiğine da
ir son g;Unleı·de bazı haberler 
\·erilmişti r. 

i ngiliz sanayi fuarın
dan vazgeçildi 

Lon<ll'a. 23 (}luı:;usi) - Ge
lecek sene I:.ondra Ye Briminl!_ 
hamda açılması kal'arla~an 
·•Jn~iliz sanayi fııaı ı,, ndnn 
vaı:rnr:i 1 ın iştir. 

Yeraltı aleminin 8Zfı11.'n aırnna 
yeni kuT"banlar ~dik. Kaylbcilan 
mal yerine 'C'elrr; yıkılan evin da 
ha güzeli, üaha s.ağfomı yapılır; 
insan gayreti, kul zekası yalnız 
biT' mezarın acısını silemez. Y aL 
nız ölüm karşısın4a. mağluptur. 

h:mirJ henüz hundan -evvelki 
felaketi unutacak kadar zaman 
geçmeden bir büyük sarsınb. da
ha geçirdi. Saatler, ilk felaket ha· 
berinin ne kadar eksik olduğunu 
bildiren ağır yekiinlarla kabara 
kabara geçiyor. Şimdiye kadar 
elli ölü ve altmış üç yaralmın y&
ımı tuttuk. Dileriz, ki bu kr.nh 
listeye başka yurttaşlarm adlan 
katılmasın. 

Zelzele, öyle bir felakettir, ki 
evvelden bilinip karşılMtaınaz. 
Tedbirle, siperle hücumundan 
kurtulamaz. 

En uzak yıldızlann uyduklan 
kanunları keşfeden insanlık, üs
tiinde yaşadığı, ayağiyle çiğnedi. 
ği, kuyularla derinliklerine indi
ği toprağın sırrını bilmez. Zelze· 
le fenni, bütün iletleri acze 
sürükleyen korkunç bir meçhul• 
dür. Hiç umulmadık bir saatte 
ortalığı cehenneme çevirir. Be
şiklerinde pembe çocukları, telli 
pullu gelin odalarır..f, dağ gibi de. 
likanlıları kendi kanlariyle yoğu
rulan bir et ve kemik hamuru ha
line kor. 

Tabiate hakim olduğunu gunır .. 
la söyleyenler, bu gururu besle
mek için yeryÜzünde ~ikalar 
kuranlar, bir gÜn bütün emekle. 
rinin birkaç saniyede yerlere se· 
rildiğini görüyorlar. 
O.ağdan dağa atlayan çelik 

köprüler, potre) kaburgalı beton 
dağlar, tabiat yumruğuyla tuz
buz oulyor. D emir bağırsakları 
deşilip dökülen saraylarda ötecek 
baykuşlar bile kalmaz. 

Zavallı gÜzel lzmir kıyıları, 
bugün işte böyle bir felakete uğ• 
rıımıştır. Fakat önceden siperle· 
nemiyen zelzeleyi, miJletçe el ve 
gÖnül birlikleri küçük bir :zarar 
haline koyabilir-

Yıkılan evlerin herkes bir civi. 
sini yapana, o harabelerde yeni 
ve eskisinden cf a.ha mamur evler 
kurulur. öksüzler, yetimler mil
letin ba.ğnna basılır. Göz yaşlaı-ı 
dindirilir. Bugün yapacağımız 
şey, i,te bu türlü fedakarlıklara 
cömertçe katlanmakhr. Vatan yü. 
kü bütün omuzlara dağıtılınca 
inlemeden taşınır. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Bir çocuk beşiğin.de ölü 
bulundu 

Şişlide oturan Etem adında 
birisinin beş aylık çocuğu Oya. 
dün sabah beşiğinde ölü olarak 
bulunmuştur. 

.Müddeiumwnilik vakaya el 
koymuş, ceset adliye doh-toru 
Enver Karan tarafından mor
ga ka1dırılmrstır. 

----<>-

Dil Bayramı 
Şişli Halkevinden: 

Dil bayramı münasebetiyle 
26 - 9 _ 939 salı günü aksamı 
saat 21 de halkcvimizde bir tö
ren yapılacaktır. Bu törende 
Türk dili hakkında bir konferans 
verilecek, muallim Kenan Saner 
tarafından manzumeler okunacak 
ve evimiz cazının iştarikiyle de 
bir s;aylı dans tertip olunacaktır. 

Mustafa Şeref'in kitap
ları Hukuk fakültesine 

verildi 
Anka.-a. 2:ı ı llıısusi) - An

kara Hukuk fakUltesi profe ör_ 
!erinden ınP.rhum Mustnf, Ş 

ref Özkanın 2000 ciltten mli
rekkep kütüpphanesi kardesı 
Doktor Zrkai Özkaıı tarafın
dan fakülte klltfipphane inl' 
veril mi tir. 

Bu hareket rakiilte muhL 
tinde bUyiik bir memnunı~ t 
u:»andırmı , rlekclll Baha Kan
tar faktilte namına Doktor 
Zekai ö.,,kaırn ıe--ekkllrl rinı 
bildirmistir. 

---o---

Toprak mahsulteri 
ofıs 1 nde 

Ankara, 23 (Hususi) - Tuı · 
rak mahsulleci ofisi idare ınec
lisi reisliğine azadan lbhm• 
Celal, azalığ·a eski Ki.itah 
mebusu Mehmet Somer ta) ın 
dilmişlerdir. 
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birden bu işkence yerinden kur .. 
taraınazdım. Yalnız Kristini ora. 
dan çıkardım. Şimdi ben Kristi· 
n! kullanıyorum ve onun kazancı 
ile geçiniyorum. Ben neden dola
yı beş yüz kişiyi birden kullanan 
ve bunların bütün kazançlarını 
kendi cebine atan bir fabrikatör
dcn daha aşağı bir adam olayım? 
Kaldı ki Kristinin şimdi yaptığı 
sanat kendisi için daha az yon·. 
cu bir iştir. Daha sıhhidir. Da. 
ha da fazla kazanç temin ediyor. 
Denecek ki vicdanım kirletiyor, 
ahlaksızca bir is yarıyor. Bundan 
başka nesi var? Hıç olmazsa el· 
lerini kirletmiyor ya ... " 

Tito artık buradan gitmek is
tediği için saatin kaç olduğunu 
sordu. Bu adam bu suale şu ce
vabı verdi : 

- Benim saatim yok. insanlar 
saati icat ederek günleri kısalt. 
mışlar. Takvimi icat ederek de 
seneleri kısaltmı§lar : Benim ne 
saatim, ne de takvimim var." 

Bu söz üzerine Kristin ahlak. 
sızca bir hareket yaparak: 

- Benim takvimim işte bura· 
da .. .'' 

Dedi. Aşıkı ilave etti: 
- Ve bu takvim hiç hata et· 

mczl" 
Tito arkadaşına dönerek alçak 

bir sesle dedi ki : 
- Görüyorum ki kokainin in

san üzerinde yaptığı ilk tesir ir< .. 
deyi ve utanma denilen şeyi alrp 
götürmesi oluyor. 

Arkadaşı cevap verdi: 
- Evet, fakat kokain bir ada. 

mı •bu kadar hayasız bir hale ge· 
tirdikten sonra geride tahrip e
debilecek daha ne kalır? Bu a
damlar görülüyor ki bu kadınlar .. 
dan daha aşağıya düşmüştür! 

II 

Titonun kokain düşkünleri 
hakkında yazdığı ilk makale fev. 
kalade bir muvaffakıyet kazandı . 
O kadar ki Amerikalı gazetenin 
direktörü makaleyi daha en mu· 
tena bir sayfanın ortasında neş
retmezden evvel telgraf havalesi· 
le muharririne yüz dolar gönder. 
mişti. Yüz dolar Fransız parası 
ile dört bin frank ediyordu. Bir 
makale mukabilinde bu kadar pa. 
ra almak en büyük bir muharrir 
olmanın delili idi. 

Tito bu kanaatle yerinden sıç· 
radı. Her şeyden evvel bir taksi
ye atladı. Monmartr mahallesinin 
küçük ve karanlık oteline girdi. 
Borcunu ödedi. Eşyasını aldı.. 
Bundan sonra Vendome !eyda
nında (Ilotel de Napoleon) a ?i+ .. 
ti ki, burasr Parisin en lüks bir 
oteli idi. 

Tito bu büyük otelde dördün. 
cü kat üzerinde bir odaya yerleş
ti. Odası kalorifersiz olmakla be
raber otelin iç avlrsım. bakıycrdu. 

Öğleden sonra kalktı. Parisin 
en büyük yevmi gazetelerinden 
olan (İrrefutable) nin idaresine 
gitti. Direktörün yanına girdi. 

Direktör fevkalade şık giyin
mis bir adamdı. Şüphesiz bu şık 
adafın aynr zamanda büyük bir 
manevi kıymeti de vardı. Zaten 
zevkle giyinen bir adamın aynı 

RADYO 
24 - 9 - 939 Pazar 

12.30 : Proı;ıram, 'e :\femlckct saat 
ayarı. 12.35 : TCH t.:'ıfÜZIGt: (Tuna 
Edebiyatından }..tiınurıclcr) )Iesuı 

Cemil idaresinde Halk Tiirkiileri. 
13.00: :ıtcııılckct s aat ayarı, .\jans 

zamanda büyük bir kıymeti olz.. ve )foteoroloji lıabcl'leri. l:i. 15: )1 ü. 
cağını ancak liselerdeki eski pro. zik (h'.iiçiik Orkc~tra: Scf :i\e<'ip 
fesörler takdir edemezlerdi. Di· Aşkın) 1 - Willy Ridrnrtz: Kiidik 
rektörün parmağında öyle büyük füılcl ~mili. 2 - Willy Hil'hartı.: llk
bir kıymetli taş vardı ki adeta bir lıaharda lıir ~·ift ;'ışık _ t:vcrtiir. 
fener gibi parıl parıl parlayordu. 3 _ Webcr: Mozaik, ."\o. 1. 1 -

Direktör iki tarafına oynayan Ralpph Benutzky: Bdıeklcr Pcrbi 
koltuğu üzerinde sallanarak Tito- filminden (i\eşcliyiııı ş:ırkısı). 5 -
ya cevap verdi: Frcderik Jlippınanıı: Orııı:ıııd:ı bir 

- ' Eğer gazeteciliğe istidadı- cüce duruyor - Halk şark"ı iiı.c. 
mz varsa şüphesiz bu meslekte rinde \'ary;ısyon,lar. fı - J.copolcl: 
pek çabuk terakki edersiniz. ltal- lspanya ;\lcloılilcri - Potpuri. ı.ı. 
yada iken hangi gazetede çalışı. ı;; - 14.30: ~Iüzik (Dans :\ l iiziği). 
yordunuz? 18.30: Prolo{r:ım ,.e memleket saat. a. 

- Cörrier della Serra. yarL 18.3:i: :\fiizik (P:mır çayı -
- Bu gazetede ne iş görüyor-' Pl.) 19.0;;: Çocuk saati. l9 .3:i: Türk 

dunuz? müziği: (Fasıl lıc~·cti). 20.10: 2\HL 
~ Başmuharrir idim. zik (Dans ıuüzij:(i - PJ.) 20.:rn: 
- Diplomanız var mı? :'.lcmlokel saat ayan, :ıians ve mele-
- Hukuktan ve tıbtan. orolojl haberleri. 20.4{;: Tiirk l\1ii_ 
- Siyasi fikriniz nedir? ziği: (Yeni şaı·k:Jaı· - Halk Türkii-
- Kendime mahsus siyası bir leri). Okuyanlar: Haıl i re Ncyd ik, 

fikrim yoktur. :\felek Tokgöz. Çalanlar: \'(•eihc 
- Çok güzel. İnsan herhangi Daryal, Ruşen Kam, Hrş:ıt Eı·rr. 

bir fikri muvaffakıyetle müdafaa 1 - Yc~ari Asım - Hiizı:ıııı ~arkı: 
edebilmek icin kendine mahsus ( Sevdalı Eliı (;özlerin in Vu rızunıı. 
Lir fikri ol~aması lazımdır. Yal· yum) 2 - Yesari Asım hiiznrıı ş:ırk1 
mz buaünlerde bizim gazetenin (Sahile pek yakın bir ym·:ı kurılıını 

yazı h;yeti tamamdır. Hiç bir 3 - S::ı ıleıtin Ka\nak. Hüw~ııi şar. 
münhal is yoktur. Bununla be- kı. (Kara bulutları kulılır araılaıı) 

raber sizin adresinizi alayım. Ne 4 - Buşen Kanı. Kcııırnçc taksimi 
vakıt size ihtiyacımız olursa der.. 5 - Sadettin Kaynak. Hicaz liirklı
hal çağırırım. ·Nerede oturuyor. sü. (EJ;1 gözlerine kurhaıı olduğum) 
sunuz? 6 - Halk türküsü. (.\ y doğdu hat. 

Tito. bu sual üzerine söyliye- nıadıını). 7 - Acem a~iraıı P<'şn•vi 
ceği mühim ismin yapacağı tesiri 8 - Fa ize. Acem aşi raıı şnrJ.: ı. (Ki
dÜ§Ünerek büyük bir emniyet ve mc halim diyeyim). !l - Ce\'ılcl 
kuvvetle: Çağla. Scfkef:w şarkı (Hicrnn gihi 

(Hotel de Napoleon) da, ftlcıntlc). 10 - Udi Mehmet. :\luhay 
yer ş:ırkı. (Kanııırn kaynak olsan) dedi. 

Bu sırada direktörün, Titoya 
yol göstermesi için, zili vurarak 
çağırdığr odacı içeriye girmiş bu
lunuyordu. Kendisi de kalemi el: .. 
ne alarak adresi kaydetmek için 
hazırlanmıştı. Fakat (Hotel de 
Napc-leon) ismini duyar duymaz 
kalemi tekrar yere bıraktı. O da. 
cıya biraz çıkması için işaret etti. 
Ti toya şu teklifi yaptı : 

21 ,:-ıo MCZIK (Riya-;ctkıınıhur ban 
dosu) şef Ihsan Künrcr. 1 - Alberl 
Yaulct M:ıı·c·hc Corlcs:ıc Artcnıh. 
2 - .\nt. D,·oı-ak. Sl:nisclw T:rnze, 
~o. ·1. 3 - )fcrıdcls~cıhn Om·crturc 
pour mıısik ıl'lfarıııoııic. 4 Gahricl 
Picrne. Boulon ıl'Or. 22.:.W :\tlizik 
(Cazbant • Pl.) 22.i:i - :rn.:rn son 
.\j:ın~ h:ıhrrlrri. Y:ırınki proı;ır 1111. 

R \~lT RIZ \ 
L s .rnı TEK 
Ti\ \THOSU 

~ARI 
Yazan: 

- Artık genç değilim. Top. 
rağımda adamlarım, oğullarım 
ve evimde de huzur ve sükO. _ 
num olduktan sonra ellerimle 
çalışmaya ihtiyacım yok .. Bu. 
nunla beraber evine girdiği za. 

...man umduğu huzuru bulamadı. 
Her ne kadar oğluna bir kadın 
almış, hepsine iş görecek kadar 
esirler sa tın almış, ve bütün 
gün amcasına ve amcasının ka. 
rısına zevkleri için kafi derece
de afyon verilmiş ise de evde 
yine de huzurdan eser yoktu. 
Bu da, amcasının oğ'lu ile ken
disinin en büyük oğlunun ara. 
sındaki anlaşamamazlıktan ile. 
ri geliyordu. 

Vang Lung'un büyük oğlu, 
yeğenine karşı beslediği nef • 
retten ve yahut ta onun fena . 
Irkta bulunacaklara derin bir 
surette şüphelenmekten asla 

vaz geçmez gibi görünüyordu. 
Delikanlı, daha çocukken yeğe
ninin her türlü fenalıklar kum. 
kuması olduğuna kendi e-özleri 
ile görmüştü. Ve işler övle bir 
hale geldi ki, Vang Lung'un 
oğlu evinden çıkıp çayhaneye 
gidemez oldu, ve yahut ta ye. 1 

ğeni gittiği zaman ı;itti. Ycıfo
nini da.ima kolladı. O evden 
ayrılınca sokağa çıktı, adamın 
esirlerle, hatta iç avluda Lo -

Pearl "uck. Çeviren: 
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tus ile de fena işler yaptığm · I 
dan şüphelendi. Fakat Lotus'a 
böyle bir hali yormak boştu. 
Zira Lotus günden güne şişman 
hyor, ihtiyarlıyordu. Ve çoktan 
beri de canına düı:ımüştü. Ye • 
mekten, iyi şarap icmekten bas 
ka bir şeye aldırdığı yoktu. Ve 
delikan.lı vanına yaklaşsa bile 
dönüp bakmak zahmetine bilr 
katlanmıyordu. Hatta Van(T 
Lung'un yaşlandıkça, git gidr 
kendisile temasını azaltmasın · 
dan memnun bile oluyordu. 

Vang Lung en ufak oğ'lu ilr 
tarlalarından evine dönün<'" 
büyük oğlu onu bir kenara Gel< 
ti ve: 

- Artık yen~emin evde. bir 
çatı altında bulunmasına fü::te. 
lik etrafı gözetlemesi, kola<':ı r 
etmesi, ve evin içinde düğmele. 
ri çözük bir halde e-özleri esir 
lerde olarak dolasmasma t:ı 
hammül edemiveceğ'im. Dedi 
Delikanlı aklından ırnçirio tP 
hatta, iç avluda senin karnı ~ 
bile bakıvor deme~e cesaret e 
demedi. Zira, kalbinde derin bir 
sızı ile, bir zamanlar kendisi" ; .. 
de bu kadının babasının kant 
nm etrafında dolaştığım hatır 
ladı. Ve şimdi onun. anah~mıı 
şişmanlaşdığını ve vaşlandıı?t 
111 görünce, böyle bir şev ya~ 

'5a hırsızlıkla • Haftanın en güzel filmi. • "\, 
beklenen ve layık olduğu muvaf!akireti kazanan 

film 

Clark Cable Mirna Loy'un 
yarattıkları ve günün kahramanla rr mertebesine çıktıları 

Harp Muhabiri 
Fransızca sözlü şaheseri bu hafta mutlaka 

l brahim H oyi 

mıs olduğuna asla inanmak is. 
temedi, ve fena halde utandı. 
Hiç bir setieple de, hadiseyi ba. 
basının aklına getirmek arzu _ 
sunda bulunmadı. Onun için de 
ve yalnız esirleri öne sürerek 
bu hadisenin bahsini açmadı. 

Vang Lung canlı, dipdiri bir 
halde ve neşe ile tarlalarmdan 
dönmüştü. Zira topraktan sular 
çekilmiş idi. Hava kupkuru ve 
sıcaktı. Cstelik, oğlu kendisile 
birlikte geldiği için de mem
nundu. Evinde, vukua gelen bu 
yeni hadiseden dolayı kızarak 
cevap verdi: 

- E! .. ne olmuş. Sen aptalsın 
be! .. Böyle şeyleri düşünecek 
kadar budalanın birisisin.. Sen 
karına aşık hem de çok.. çok .. 
aşık olmuşsun .. Bu da hiç doğ. 
ru değil, zira bir adam ebevey. 
ninin kendisine verdiği karısı -
nr, dünyadan ber şeyden üstün 
olarak tutma.re-alı, sevmemeli -
dir. Karısını san.ki bir orospu 
iqıiş bir orta malı imiş gibi ap. 
talca ve şuursuz bir sevgi ile 
sevmek bir erkeğe yakışmaz. 

Delikanlr babasının böyle ser. 
zeni <; edişinden, azarlan'ışmdan 
müteessir oldu. Kalbi burkuldu. 
Zira her şeyden ziyade sanki 
avam ve cahil imiş gibi. yakı· 
şık nlmıyan, yanlış tavır ve ha. 
reketlerde bulunmakla itham 
edilmekten korkardı. Onun için 
de derhal cevap verdi: 

- Bunu karım için söylemi • 
yorum. Bu halleri babamın evi. 
ne yakıştıramıyorum da ... 

Fakat Vang Lung oğlunun 
söylediklerini duymadı. Hiddet 
içinde dalgın dalgın düşünü _ 
yordu: 

(Daha var) 
- Şimdi hatırıma bir fikir gel

di. Sizi bir aylık bir tecrübe için 
alayım. iki bin frank maaş vere· 
ceğim. Hemen yarından itibaren 
i~c başlarsınız. İster misiniz? E
ğer telçlifimi kabul ediyorsanız 
yarın doğruca benim yanıma ge .. 
liniz. Sizi yazı heyeti arkadaşla. 
rınız ,ile tanıştırayım. 

Bu ı;ıcce Biiyiikıle_ 

re Aile tiyalrosun. 
, ıla S:ıı,;l:ı rıııdaıı 

Lltan - Yoıh•il: 4 P<'rdc 

SARAY Sinemasında 
.t.)1 1.. .. 

' .... ~örünüz. Bugün saat 11 de 1 de tenzilatlı matineler. -

.!"l'-=mı:ı::mamw;:. su • :: 

j ~Alemdar Sineması;i 
c: .. il 

Bunun üzerine tekrar zile bas
tı ... 

Bu akşam Tito Pariste büyük 
diplomatların mülakat mahalli o· 
lan (Casino de Paris) de bir ye
mek yedi. Orada son söylenen şar .. 
kılara kadar dinledi ve (Hotel de 
Napoleon) a gece yarısında ıslık 
çalarak girdi. 

Hotel de Napoleon'da ... 

Hotel de Napoleon'da ... 
Tito bu ismi mütemadiyen tek. 

rar ediyor ve sonra kendi kendi
ne söyleniyordu: 

- Tito! Tito! Sakın unutma 
ki sen Hotel de Napoleon'da otu
ruyorsun, Şüphesiz, dördüncü 
kattasm, odanın penceresi de o. 
telin içerisine açılıyor. Fazla o· 
!arak kaloriferin de yok. Fakat 
ne de olsa yine Hotel de Napo
leonda oturuyorsun." 

Evet, Hotel de Napoleon'da ... 

(Daha var) 

..t 

Bugün LALE' de 
j Uç ahbap çavuşlar ıı 
İ harbe gidiyor 1 
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G~çkızıngfuelhay~iParunJ ,-----------------------------------------·, göıleri önünden geçiyordu. Ö· 
Pol Tavcresko sükunetini mu

hafaza etmeği vaadetmişti. Fakat 
bu açık t ahkirler karşısmda kcn. 
dine hakim olamadı: 

farıledcn Balkan Bırliği için 
:.ı~ d::ı otıız kL:ruş düşülür. Posta 
lıirli~ıne .ı;ıırmiyeıı yerlere a:1da 

~ \l'lıııiı; lı<',cr kuruş znrnmcdilir. 
\honc kaydını bilclırcn mck-

111 p ' ' l' telgraf ücretini, abone 
p:ır:ısıııın posla \'eya banka ile 
yullaına iierclini idnr~ kendi üze_ 
rıııc alır. 

nünde mehtap altında parıldayan 
Prahc"c. ırmağının altı~ renkli 
sulan üzerinde güzel Rumen kı-
zının hayalini görüyordu. 

* * * 
Pol Taveresko, Morenanideki 

yeğenlerinin evine bir kere bile 
olsun gitmemişti. Bundan dört 

1 
sene evvel bir kere daha Roman
yaya seyahat etmiş ve babasiyle 

1 
birlikte petrol kuyularının bulur . 
duğu mmtakaya gitmişti.. 

Fakat bu kuyuların biri De. 
mctrin evinden çok uzaktı. Sonra 
babası Demctri karşısında gör· 
mek istemiyordu. Bunun için yal
nız mühendislerle bir müddet gö
rü~müşler. sonra tekrar Bükreşe 
avdet etmişlerdi. ~ 

Morcnani hakkında bu kad;:ır 
kısa bir mallımatı olan Pol Tavr,, 
r,.sko l·öylülerden yol sormağa 
mecbur h.ldı . Otomc bili bir kat. 
1r kiiç~ik bir evin önünde durmus· 
tu. Evin bir kcnc:rında bir ahı; 
diğer kenarında bir ambar vardı'. 
Ahır bomboştu .. Atrbarda iki kız; 

ı •saman yYVmakla mcsgul idiler .. 
Pol Tneresko , bu genç kızlara 
Ji!\ Pffııfn m ni :!ıOmıa~a mecbıır 
::ıfdu. My{l~O kendisini sert bir 
cehre ile silzdi!, ortancası kulak- j 
!arma kadar kızardı ve ne biri, 

TUNA KIZI 
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ne de öteki cevap vermeden · De
metr koşarak geldi, haşin bir ser .. 
le: 

- · Siz Pol Taveresko musu. 
nuz? 

Diye sordu .. Müsbet cevap a· 
Irnca bir tek kelime ile: 

- Geliniz ... 
Diyerek genç adamı eve soktu. 

Pencerenin cni.!nde ihtiyar bir 
köylü kadın yün örüyordu. Polü 
görünce ~·erinden kalktı, selam 
verdi.. Bu Mcmetrin karısı idi, 
biraz evvel görmüş olduğu kızla
rı gibi bLınun da ayaklan çıplak 
idi. 

Genç Rumen hic mukaddemeye 
lüzum görmeden: 

- Domnikayı almak için bu
raya geldim .. diye söze bc1shrlr .. 
Babam hareketinizin ne kaJar 
müthi~ ve mesulivctli olılu~un•i 
s!zin takd:r edemediğinizi düsür .. 
dü .. fı-tc hllnun icin iandarmala_ 
rın verin~ bent buraya kadar 
gö.,c1~rdi. 

İhtiyar adam bu sözler karşı. 

smda acı bir istihza ile : 
- Bu ince dikkatinden dolayı 

babana benim tarafımdan teşci .. 
kür edersin. Fakat seni rahatsız 
etmesinde mana yoktu.. Ben an
cak Nikola şeraitimi kabul et!i· 
ği takdirde kızım iade ederim. 

- Şeraitiniz. nedir? 
- Bundan sana ne? Ben bun-

ları seninle münakaşa edecek de. 1 
ğilim çocuğum. N ikola benim Pi .. 
risteki mümessilim ile bir kere 
görüşmüş, bunları sana yazmadı 
mı? 

- Evet, bundan malUmatım 
var .. Fakat artık muhakeme mev· 
zuubahis olamaz .. Kanun adam
larının artık bu aile işine karış. 
mamaları lazımdır. Babam sizin 
damarlarımızda ve hapsederek 
betbaht kıldığınız zavallının a-.. 
marlarmda aynı kanın akmakta 
olduğunu unutmamış olmanızı 
temenni ediyor .. 

- Benim betbaht ettiğim mi? 
İhtiyar R umen kızarmıştı. T eh· 

dit ederek Polün üzerine doğru 

yürüdü, fakat derhal karısı ara
ya girerek Demetri geriye itti.. 
İhtiyar Rumen tekrar etti: 

- Benim bestbaht ettiğim mi? 
Bunu sana kim söyledi? Domnika 
benim kızlarım kadar betbaht de. 
ğildir. Biraz evvel onları gördün .. 
Nasıl alelade köylüler gibi csalıs·. 
yorlar, biz köylüyüz artık .. Kız· 
kardeşin de öyle calı!'acak .. O nun 
betbahtlığı dedigin bizim her gün 
sürdüğümiio: h::ıvatttr. Madem ki 
bugün sefil dmustur diyorsun. 
bu da sizin hatamzdandır. Ah Ni
kola msıl ıınutmuıı. acaba biz de 
yirmi senedenheri onunla aynı 
kana n•alik değil miyiz? 

Cok kısa bir süküt oldu, sonra 
asağrda ambarda., P.'l'len ağır ve 
güzel hir sarkr duyuldu. 

- Görüyor musun .. diye De· 
metr te1·rar söze r.,rladı. Yeğen
lerin vücutl:>rrmn lrııvvetiyle ca. 
lrşıvorJı:ı~. raı·,;ıt "~rkı da söyli'. 
yorlıır. h~m kimhilir belki Dom
nil:::ıdan da daha güzel, daha ne· 
şeli. 

- Demetr siz rezili'n birisiniz .. 
Babam sizi güzel takdir etmiş .. 

Diye bağırdı. İhtiyar Rumen 
kayıtsrzca omuzlarım silkti: 

- Nikolarun takdirleri de BüJr. 
rcş hakimlerininki ~ibi kıymetsiz
dir. Bence, ben onların kıymet· 
!erini çok iyi bilirim. Hem artık 
çok konu§tuk .. Gidebilirsin .. 

Pol Tavcresko yerinden fırla
dı, kollarını kovuşturdu: 

- Domnikavı g-örmeden bura. 
dan gitmiyeceğim .. 

Demctr kahkahalarla gülüyor. 
du: 

- Gü7.el. oi!;lum .. Su halde u
zıın zaman bizim yanrmızrl::ıqııı 

elemek.. İyi bug-ünlerde bir havli 
de i.;imiz vardı, bize fazla gclmi 
ycceksin .. 

Genç adam hiddetten sararmış· 
tı: 

- Yarın 1::ındarrnalar evını;ı;• 

aramağa l?'l'ld1k1cri zaman höyle 
gii ı .. 1T'i ve,."ksiniz .. 

Dedi.. Demetr hala gülüvor 
tlu : 

- Yarını helde'T',.ı,te ne nıan;:o 
var oğlum .. dedi. Hemen ı;ıimdi 
mahzenden tavan arasına kadar 

(Daha var) 

l'iirkiycııin her po"°ta m crkc. 
zinde \ ' A 1\.IT'a abon e yazılır 

Aclrc .... dci::.i~lirme i.icl'cti 
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Polongadaki harp -
Varşova çok şiddetli 
mukavemet gösteriyor 

Polonya 
ölü 

haroi Almalllara 150,000 
ve yarah ya maloldu 

Be:tlin, 23 (A.A.) - D. N. B. 
A.Jansı. Polonya harbinin neti 
cclcrl hakkında neşrettiği bir 
tebliğde, bütün sınıflara men. 
sup büllln kıtaatın başkuman. 
danlıkca kendilerine verilen 
vazifeyi tamamtyle ifa etmiş 
olduklarını yazmaktadır. 

Alman kıtaatı şimdiye kadar 
•so binden fazla esir almıştır. 
Bunların 300 binini Vistülün 
garbindc Uç mıntakada teslim 
olanlar teşkil cylcmekteclir. 

Ele geçtın sayısız harp leva
zımı heniiz tesbit edilmemiştir. 
Yalnız şimdiye kadar 200 top 
sayılmıştır. 

Alman ordusu. son sistem 
silAhları sayesinde, elde ettl~i 
neticeye nisbcUo az zayiat ver 
miştir. Bu zayiat miktarı katı 
olarak tcsbit edilir edilmez 
neşrolunacakttr. 

VAR~OVA MUKAVEMET 
'"aöSTERlYOR 

Cernauti, 23 ( A.A.) - Sov. 
yet kıtaatı, büyük şehirleri iş
gal ettikten sonra gayet yavaş 
ve ihtiyatla ilerlemekte olduk· 
larından Almanlarla So..,·yetler 
arasında çizilmiş olan hattan 
henüz çok uzak buunuyorlar. 
Almanlar Ruslar geldikçe mez 
kCı.r hatta doğru çekilmektedir. 

Şimal mıntakasında Ruslar 
gerilerde çete harbi yapan kuv 
velll mU!rezelerl benUz temiz. 
lemekle meşguldür. Ukranya 
mıntakasında ise Sarnyda ba
taklı arazide Sovyet \'C Polon. 
ya kun·etıeri arasında muha· 
rebeler devam etmektedir. 

Diğer taraftan Varşova şid
detli mukavemet göstermekte 
\'e Almanlara ağır zayiat ver. 
dirınektedir. Varşova önUndeki 
Alman topçusuna kumanda e
den 119,PP(&l Voıı Frischln de 
ölU.mU gösteriyor l<i, Polonya 
topçusu ' dtişmanm gerilerini 
de şlddelll dövecek bir vaziyet. 
tedir. Yegdnc karanlık nokta 
Yarşo\'a mUda!llerlnin ' erzak 
ve mtihtmmat meselesidir. 

Dcrn. 23 (A.A.) - Polonya 
sefaretinin bildirdiğine göre 
Alman ordusu gazli bombalar. 
klmye..,·I maddeler ihth·a eden 
bombalar ve daha bazı harp 
malzemesi beklediği için \'ar
şo .. ·aya hllcum etmediği, Cerna
utiden emin bir menbadan öğ. 
renilı ılstlr. Almanların Varşo
vaya taarruz edecekleri lkt gün 
evvel bildirilmişti. Alman mat 
huatı. bu bomhaların kullanıl. 
masını muhik göst"rm"k mak· 
sadiylc Polonyalıların gaz kul
landıklarına dair haberler i:;;aa 
etmektedir .. 
3000 DO.MBARDIMAN TAY. 

YARESl NEDEN 
HAVALA ... ADI 

Lon.1ra, 23 (A.A.) - "Ncvs
chrontcle.. gazetesine Kopen. 
hagdnn gelen blr habere göre, 
Yarşovanın bu sabah obüsler. 
le tahribi bakkında Almanlar 
tarafından yapılmış olan teh
dit, bun· n tatbikinin toplan 
ınış olan Amcıika parl!imento· 
aunda tc,·lld edebileeeğt aksU· 
H'ımeller dolayıslyle bugtinlük 
yerine gctirilmiyecektlr. 

Yine aynı mUlahaza iledir 
ki, dClıizaltı harbi tavsamış ve 
Almanvada o kadar medhi ya. 
pılan 3000 bombardıman tay
yaresi hnvalanmanııştır. 
Amerikanın bir karar ver. 

mcsıııc lntlzareıı. Almanyanın 
Jappnyn, Rusya \"e ttnlyayı lh· 
tiva eden bir ittifak vilcudn ge. 
tirmcğe çalışması muhtemel. 
dir. 

\"AR::;O\' AD.\ TJPOS 
BAŞGÖSTERD1 

Londrn. 2::: (Hususi) - Al· 
man tebliğleri bu hafta liçtinC'U 
defadır ki. Lehistanda harbin 
hittlğinl ııan etmesine rağmen. 
Varşovada 'e \"isttil civarında 
muharebe deYam etmektedir. 
\"arşovad"n ryrılr- ecnebiler 
Bcrline gelmiştir. Onların hl· 
k~ye ettiğine göre. Varşovada 
öltiler. umumi meydanlara gö
mUlmekte Ye ahalinin ttfostao 
ve gıdasızlıktan hastalanmış 
bulunmaktadır. 

HlTLERlN TEFTİŞLERİ 
Lonc1ra. 2.3 (Hususi) - AL 

man menabiinden gelen habcr-
1-."!rc gôre, Hitler, şimali Lehis· 

tanda Alman ordusunu teftiş et 
mış. Varşova civarma kadar 
gelerek o mevzideki Alman kuv 
vetlerini de gözden geçirmiştir. 

POLONYA MÜDAFAASI 
NASIL YAPILIYOR 

Bcrn, 23 (A.A.) - Polonya 
müdafaası karhamanlarınm çe· 
te muharebeleri yapmakta gös 
terdikleri celadet ve Alman ku.. 
mandanınm bu hareketi ezmek 
için maiyetindeki kuvvetlere ne 
kadar şiddetli er.1ir verdiği Al· 
man istihbarat bürosunun aşa· 
ğıdaki telgrafından anlaşılmak
tadır. Bu telgrafta bilhassa §ÖY 
le denilmektedir: 

••Köylerin temizlenmesi işi 
Graudenz. Konitz. Bromberg ve 
Posen mıntakalarmdA bulunan 
piyade ve süvari polis kuvveL 
lerine verilmiştir. 

Almanları katledenler. liı.yık 
oldukları akibcte u~ramı~lar
dır. Şarki yukarı Silezyada te
mizleme işi bilhassa büyük bir 
dikkat ve şiddetle yapılmakta
dır. Lodzda Alman polis kuv. 
vetleri asilerin ve damlardan a
teş edenlerin hakkından gelmiş 
lerdir... .. 

Alman istihbarat burosu, 
mevzii çarplflllalar esnasında 
bu söme (polis) lerden birkaç 
tanesinin ka.bramanca öldükle· 
rin.l itiraf etmektedir. 

Varşova, 23 (A.A.) - Saat 
23 te radyoda beyanatta bulu
nan miralay Lipinski, bilhassa 
demiştir ki: 

- Halihazırda Va.rşova ile 
Modlin. Polonva müdafaa8mın 
en mühim noktalarını teşkil eL 
mektedlr. 

Polonya kıtalan kendilerin
den üstün hava kuvvetleri ve 
zırhlı cUzUtamlarla çarpışmak· 
tadırlar. 

ıi'olonya kıtalarının tamamUe 
da.fmldııhna ve bu kıta.ıa.rın 

-bUyük bir kısmının esir edildi
~ine dair Almanlar taraf mdan 
verilen haberler asılsızdır. Bu. 
na mukabil en bUyUk muhare
belerin Modlin mıntakasında ve 
Varşovada cerevan etti~ doğ· 
rudur. Bu mmtakada Polonva 
kıtalan mukavemet etmektedir 
ler. Bu kıtalar general Boro
novskinin kumandası altında 
bulunmaktadırlar. 

General Da bblemaki ordusu. 
diğer bir mukavemet merkezi 
olan Rava Ruska mmtakasmda 
bulunmaktadır. Va.rşova. bu i. 
ki ordu ile irtibatı muhafaza et 
mektedir. 

SOVYF.'TLER BtRT ,tClNE 
VF.Rfl,EN PAY 

Paris. 23 ( A.A.) - Sovyet· 
!er Birli.Pine a!!lan navı veren 
hudut hattı hakkındaki Al· 
man - Sovyet itili.fmm imzalan 
dı~na dair dUn akşam neşredi. 
len teblii. Moskovada bUyUk 
bir sevinrle kan-1lanmıştır. 

Sovvetler Birli~nin vaziveti 
~er<'i kııvvf'tli idi. fakııt mü.za
kere!trin bövle fevkalade bir ne 
tice vereceği ümit edilmemek· 
te idi. 

~ovvetler Birli~inin ~arki 
Prusua, Marari!ltan \'e Slovak
ya Pe 1'Pmhud11t olduğu ve Al. 
man"a. Romanvadan uzakta kal 
dı;;-.t hatırlatılmaktadır. 

Bu ve ""'f'tt> nazaran Sovyet
lf"r BirJi<Yj Balkanlara hiı.kim· 
dir. Almanvanın Knradeni7.e 
doarıı .., ... .,;c-JerıP tehdidi olarak 
uv• 1dacıtırılmı~tır. 

B11ndan başkıt. Sovyetler Bir 
liıiinin f'lmdi Orta Avrupada 
kuvvetli bir vaziveti vardır. Al 
marpıa e-arbe doiYru atılmı~ır. 

Almanla". atir>heı:1iz Sovvetle
rin iktısadi ve sınai vardrmına 
ırtlvenmektcdlrler. Sovvetlerin 
hir nlmazsa uzun yrıi\doet hita. 
raf kıılacRklarmı tahmin etmek 
tedirler. Bu. ,A lmı>""ava karı:;ı 
dostane bir bitaraflık olacak
tır. 

Sovuot f'l"l(fücıtriı:ıitıi V'! umu· 
mi istihsalatı inki9af ettirmek 
makc;adil,.. daha simdiden Mos 
kovaya Alman eksperleri gön
derilmiştir. 

SoV'•etlt-rin büvlik menfaat. 
ler elrf,.. ettiklerirıe ~üohe vok 
tur. Fakıtt yeni hudut hakkın· 
daki itlllfm Alırıantara menfa
at tP.ınin ettitlf ,§il'Dhelidir. 

FilrAlfilrR dün akşam nesre. 
ıiilen teıbli~de Sovvetlt>r Birli· 
ğine düşen pavın Varşovanın 
mahallelerine kadar uzandığı 
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e:~iıçy~~ .~~~i~~:ri Le~~!!:~,~~!:!:ko-lMacaristanla Sovyetler arasmda 
aldı :ı:;~~~~~~;;t·~~- siyas: münasebat teessüs etti 

Bern. 23 (A.A.) - İsviçre; 
bugün yeniden bazı emniyet ted.

1 
birleri almıttır. 

Fiıhakika burada tahmin edil
diğine ~öre aralan payının Sov· ı 
yetler birliğine terkedilmesi ve 
Ukrayna petrollerinden Almar. 
yanın vaz1eçmeğc mecbur olma· 
sı dolayısiyle Alman milletinde 
hasıl olar fena intibaı izale et. 
mek üzerf' Hitlerin garpta bir 
muvaffakıyet araması ihtimali 
mevcuttur. ı 

Diğcı cihetten Alman istihba
rat bürnsunun şu cümlelerle baş
lavan tebhf,i hakkında burada te' .. 
snlerdc bulunulmaktadır: 

''1yi habeı alan bir Alman 
membaından öğrenildiğine göre 
Alman • s~vyet hudut hattı icap 
ettiği zaman istifade edilmek ü. 
zere Polonyaya karşı harp açıl
marlan ve a!ikeri harekata başlan- ı 
madar, evvel tc&bit edilmiştir." j 

Bu tebliğin sarih bir itiraf te·. 
kıl ettıği Daladyenin 23 Ağustos 
it~Jafı hakkında nutkunda söyle· 
di~ı ~özleri, teyit ettiği ehemmi.. 
yetlc tebarilz ettirilmektedir. Teb 
tiğ. Almanyanın evvelce karar· 
laştmlmır. bir planla hareket etti
ğini isba · ctmektecfü. 

Pragda meçhul asker 
abidesine Fransız 
bayrağı dıkıldi 

Bal, 23 (A.A.) - Pragdan bil. 
dirildiğine göre evvelki gece meç· 
hul askerin mezarına bir Fransız 
bayrağı dikilmi§tir. 

Emest Denis'in heykeline de 
"Yaşasın Fransa'' ibaresi yazıl· 
mıştır. 

ve yalnız Bialostock, Lvov, 
Lublın gibi muhim §ehirlcrj de 
ğil, Şarki Galiçyadaki petrol 
mmtakasırun da Sovyetlerin e· 
Jine geçtiği kaydedilmektedir. 

ALMANLARIN KA YIBI 
Pariı, 23 (A.A.) - lstihbc:. 

rat umunı komiseri radyo ile bu· 
gün nc§rettiği bir tebliğde Al. 
manyamn bugün askerlik, iktısat 
ve propaganda sahalarında açtığı 
üç harbi idare edenlerin Hitlerc 
ne gibi deliller gösterebilecekleri
ni tahlil ederek şöyle demekte
dir: 

''Harbh ilk safhası Avusturya, 
Çek, ve Slovak safhaları gibi ye. 
ni bir milletin, Polonyanın esa· 
retiyle nihayet bulmaktadır. Yal. 
nız su farkla ki Almanyanm kar
ıısmda timdi yalnız tahakkümü 
altına aJdığr bir millet değil, har
oı: devam eden b;r memleket var. 
dır ve bu rı·emlekete de Almanya 
istediği gibi kumanda edememek
tedir. 

İstihbarat nazırı Giraudoux 
kendisini General Brauchitscg'in 
yerine koyarak şöyle bir muha. 
keme yürütmektedir: 

''Polonyada elde edilen muzaf
feriyet Almanyaya hemen hepsi 
mü&ademe kıtalarma mensup ol
mak üzere I 50 bin ölü ve yaraı·. 
ya, düşürülen veya tahrik edilen 
400 - 600 tayyareye, maktul dü. 
şen 6.iOO p:Iota malolmuştur. 
Almanya bundan maada birçok 
malıeme kaybetmiştir. Hasara 
uğrayan malzemenin tamiri bir
kaç ay sürecektir. En fenası Po
lonva z.ıferinin Fri'!nsac; sefer. 
Lerlik ilanına mani olamaması. 
dır. Bu şerait altında Alman mil· 
letine harp oımı~acağı hakkın
da teminat vermek imkanı katma
mıştır Napolyon ccvrindt ı ~ri 
ılı< ôefa olarak hart>. Almanyanın 
kamlarına dayanmıştır." 

fktısadi sahada aa Almanya 
hakkında yürütülen muhakeme 
b..ı memleketin i'jevhir.cledir: 

' 'Bat:ık hadc olmak üzere A ' .. 
manvanrn denizle irtibatı kesıl. 
mi§tir. Ticaret filosu atıl bir va 
zh·ettedir. İhtiyat altınların mik
tarı sıfıra yaklaşmaktadır. Ma
den zenginliklerine gelince. Pr .. 
hnyanrn i~~ali Sar üzerindeki 
Fra..,sız tehdidini telafi etmemek. 
t~dir. Göbbels d~ artık Hitt .. ri 
teskin edecek deliller bulmaktan 
aci,. J.-:ılacak ve !'!Öyle divecektir: 

mata göre, Leh topraklarında 
Sovyet ekonomik tedbirleri alm 
mağa başlamıştir. 

lş müesseseleri Sovyet hükQ
meti tarafından devrahnmakta 
ve zengin bazı kimselerin faz· 
la emlakinden fakirlere tevziat 
yapılmaktadır. 

Sovyet işgali altında bulu
nan Leh arazisinde Leh ve Rus 
lisanları üzerine bir de gazete 
infü::ar etmeğe başlamıştır. Ga. 
zetenin ilk nüshasında havadis 
yoktur. Molotofun son nutku 
ve hikayeleri doludur. 

Amerika ambar· 
qoyu kalaıracak 

Ayan Meclisi azalann
.clan ekserisi, Ruzvelte 

müzahir 
Vaşington, 23 (A.A.) - A. 

yan meclisini teşkil eden 96 a
zanın bitaraflık kanunu hak· 
kmdaki mütalcaları şöyle tesbit 
edilmiştir: 

35 aza ambargonun kaldırıl
masına muanz ve 46 sı ise Ruz 
velti tutmaktadır. Diğer on beş 
Ruzvelte müsait olmakla bera.. 
ber henüz kati bır vaziyet al
mamıştır. 

Ruzvelt, taraftarlarmm so
nunda muvaffak olacaklarma. i
timatları varcfır. Ancak bir bu. 
çuk ay şiddetli bir milcadele 
yapılmasını bekliyorlar. __ _, __ _ 
Zigfrid hattındaki Al
man askerleri sıkıntıda 

lıondra. 23 (Hususi) - Pa· 
risteki askeri müşahitler Al
manların Zigfrid hattı fle :F'rnn 
sızların Majino hattı mukayese 
eclilcrck Majlno hattının dahi. 
lindel\i mükemmel yiyecek te
sisatmdan ye askerlere sıcak 
yemek temin edildiğinden bah. 
sederken ZlğCrid haltının inşa
atına işaretle hava tertibatı
nın nolrnan olduğuna, rlltubct 
bulunduğuna ve yemeğin dı.~_ar 
elin t;:eHiiğitno iı;ınret eylemek. 
tedlrlor. Böylece sUrckli bir 
hücum esnasında Alman kuv
vellerinln havasızlık vo gıda 
noksanından mllşkUl Yaziyete 
dllşecekleri mtitaleasındadır. 
lar. Yine ayni müşahitlerin ifa
desine göre, Zlgfrid hattındaki 
efradın yüzde yirmi beşi Ro
matizma ve mide rahatsızlığın. 
dan muztarlp bulunmaktadır
lar. 

Gıpte edilen 
kusur 

(!Jo~tarafı 1 incidı) 

Fakat itin aarabeti burada de. 
iildir: Türk - Ruı doatluiunu 
vaktHe aiyaai bir kuıur gibi ad
deden bazı memleketler de şimdi 
kendilerinde böyle bir kuıur bu· 
lunmamaıına tee11üf etmeie 1-t
l11m1şlardır! 

Muhterem Saracoğlunun dedi· 
ii gibi Türk • Ruı dostluğunun 
mümeyyiz vufı hadiseler karfı· 
ıında zayıllamanuf, bilikiı daha 
kuvvetlenmiş olmaawlır. Türkçe. 
mizde ''iyi doat kara ıünde belli 
olur" diye bir atalar IÖzÜ var. 
Biz bu ıözü iyi dostluk karanlık 
günlerde belli olur ~klinde de 
ifade edebiliriz. 

ASIM US 

Musolininin nutku 
( Başlarafı 1 incide) 

Paris, 23 (A.A.) - Havas a
jansı tebliğ ediyor: 

Fransa hükümeti, Musolini
nin nutkunu ve bugünkü ihtilaf 
karşısındaki İtalyan hattı hare
keti hakkında verdiği izahatı alf. 
ka ile karışılamıştır . 

M usolini'nin sulhu muhafaza 
hususundaki faaliyetı ve bir ey. 
lülde tezahür eden hareketi Fran· 
sa hükumetince fevkalade takdir 
edilmiştir. Fransa hükumeti bu 
takdirini o zaman İtalyan nota
sma verdiği cevapla da göster
miştir. 

''Münihe kanar totaliter reji· 
nin davasını 11iddetle fakat man 
tıkla yiirüttilnüz. O z;oıman bizde 
yalnı~ hir şef oeğil. bir ~aye de 
v:ırdı. Bir senedenheri bizzat siz 
Hi+1,. ... hütün prensiplerinizi feda 
ettİT'IİZ." 

Giraudoux, netice olarak §Öyle 
dc-"'ktl!dir~ 

"1914 de Ka yzer millete taze 
ve nr.seli bir lıarrten 1 alı-:ed.vor. 
,:ı., A l"T'lanv:uı,., ""'ni .:cfll'ri cim. 
rH ""lci ve ısık-=12: bir harpten baş 
ka bir şeyden bahsedemezler." 

O zamandanberi hadis olan vr. 
kayi Avrupanın enternasyonal 
şartlarını altüst etmistir. Fransız 
ve İngiliz hükumetleri, Polonya 
ile münakio anlasmalar mucibince 
müttefik devletlerin Pldığı vazi. 
veti kat'i olarak ve en açık bir 
tarzda tayin etmiş bulunuyorlar. 

Macarıstana 
devam 

mülteci 
ediyor 

akını 

Budapeşte 23 (A.A.) - Mr. , nın işgali r.eticesinde Almanya· 
caristanla Sovyetler birliği ara· da mim ekalliyetler nisbetinüı i. 
sındaki diplomatik münasebetle. 1 ki misline ~ıkacağr söylenmckte
rin yeniden başladığı bu sabah dir. 
Budapeşteden resmen bildiri!- Londra, 23 (A.A.) - .. Daily 
mektedir. Macaristanın eski Var- Express" gazetesinin Brüksel 
şova sefareti müsteşan Kristoffy, muhabiri, oraya dün akşam gelen 
Macaristanın Moskova elçiliğine haberlere istinaden Sovyetler bir
tayin edilmiştir. Bu tayin hakkın. liğinin Litvanya'ya Vilno'yu ia.. 
dal.i istimzaca Moskovadan mu· de etmeğe karar vermi§ olduğunu 
vafık cevap verilmiştir. bildirmektedir. 

~udapcşte~ 23 (A.A.) - ~us. MULTECt AKINI 
ya ıle Macarıstan aarsmda sıyasi 
münasebetlerin tekrar tesisi, Sov
vet lı.ıtaatının Macar hududuna 
varmaları üzerine iki komşu dev
let mahaline gelen bu iki men:. 
leketin münasebetlerini kolaylaş
tıracaktır. 

Filhakika Sovyet kıtaatı Polon. 
ya - Macar hududunun San neh
rine kadar olan kısmını işgal et. 
mekle meşguldür. 

Cernauti, 23 (A.A.) - Bir Po
lonya membaından verilen malU:. 
mata eöre Sovyetler birliği ile 
Almanya arasında bir tampon 
devlet kurulması meselesi Al
man • Sovyet müzakerelerinin 
mevzuunu teşkil etmektedir. 

Polonyanrn garp nuntakaları. 

Budapcıte, 23 (A.A.) - Dün 
biltün gün mülteci akını devam 
etmiştir. Halen hududu geçen 
mUltecilerin adedi 25 bin ve na
kil vasıtalarının adedi beş bin o. 
larak tahmin edilmektedir. 

Bütün Karpatlaraltı 'bölgesi 
şimdilik en büyük mülteci bölge
siıiir ve Kmlhaç cemiyeti ile di
ğer teşekküller mültecilere yar. 
dım icxin ellerinden geleni yap
maktadırlar. 

Mülteciler Ukraynanın feci çr.. 
kıtları esnasında yüzlerce kimse
nin öldüğünü bildiriyorlar. Aile
lerinin yokolduğunu öğrenen ba.. 
zı mültedl~r de intihar etmiıler· 
dir. 

İngiltere 13 endüstri 
mıntakasına ayrıldı 

Londra, 23 (A.A.) - lngil- J 
terenin bütün endüstri memba. 
larını daha ziyade teksif etmek 
maksadile memleket 13 mmta
kaya aynlacaktır. 

Bu sayede işçilerin nakli ko
laylaştırılmış, makine ve alet -
)erin imali arttınlmJ§ olacak.. 
tır. 

Kısa vadeli ihtiyaçların te
min edildiği şu sırada hükn
met harp istihsaıatmı uzun va
de ile sef crber hale koyınağa 
ç.alışmaktadır. 

istihbarat nezareti tarafın. 
dan neşredilen bir tebliğde İn
~iltere ile müttefiklerinin zafe
ri elde etmek ÜT.ere geniş ln
giliz menbalarma itimat edebi. 

Voroşilof ay başın· 
da Berhne gidiyor 

Sofya, 23 (Hususi) - Der. 
Jinden bildirdiğine göre, SOY· 
yet harbiye komiseri Mareşal 
Voroşilo! Alman generalleri. 
nln l\loskova ziyaretini iade 
maksadiyle Teşrinievvel ba. 
şında Berlinc gidecektir. Mare. 
E;al Derıtndc bulu:ıduğu gUn· 
Jerde Alman milli mUdafaası
ııın teşkfh\tmı tetkik edecek. 
tir. 

DugUnlerdc, lclerinde bir. 
kaç Almln .;cneralin de bulun· 
duğu askeri bir heyetin Mos. 
kovada bulunuşu iki taraflı bu 
ziyaretlere mllhlm bir kıymet 
vermektedir. 

Kaçak eşyayı tevkif 
meseleei 

Londra, 23 (A.A.) - istihba
rat nezareti, Almanyanın ecnebi 
memleketlerden mal almasına mz. 
ni olmak için İngiltere tarafın. 
dan ittihaz olunan bahri tedbir· 
lerin Almanların iddiası hiljfma 
olarak enternasyonal kaideleri 
katiyen ihlal etmediğini izah ey
lemektedir. 

Kaçak eıyayı tevkif etmek hak
kı ötedenberi muhariplerce tanın .. 
mıştır ve daima harp halinde tat. 
bik edilegelmiştir. 

Yiyeceği de kaçak olarak ad· 
detmek hakkın keza mahkemeler
ce teyit edilmiştir. 

Bir muharibin atıl kalarak düş
manını harbe devam ettirecek er. 
yavı serbest~e tedarik etmesine 
müsaade eylemesi beklenemez. 

7 Alman tahtelbahiri 
ballrıldı 

lecekleri kaydedilmektedir. 
KANADA!\~ YARDIMI 

Londra, 23 (A.A.) - İstihba. 
rat nezaretinin bildirdiğine gö
re, Kanadanm kıymetli yardı
mı sayesinde lizmı olan bqlı,J 
ca maddeleri tedarik etmek jm. 
kanı hasıl olmuştur. 

Kanada endüstrisi İn$?{lte~ 
nin emrine amade bulundu
rulmaktadır. 

Kanada donanması, şimdiden 
İngiliz donanması ile beraber 
çalışarak sahillerden uzak yü
lerde sefer eden 2"elilileri hi. 
maye etmekte ve mayn aramak 
tadır. Birçok yardımcı Kanada 
gemileri faaliyette bulunmakta 
dır. 

Garp cephesindeki 
harekat tafsilatı 

Parls, ~3 (A.A.) - Fransız 
cephesinde Alman kıtaatı dUn 
akşam başladıkları faaliyete 
bugün de devam etmiştir. Slg. 
fird hattı müdaftlerlnin faali 
yeti dUn akşam ye gece birçok 
keşif kolları hareketleriyle tU
fek Ye mitralyöz ateşleriyle te. 
zahUr etmiştir. Fransız ileri 
kolları buna mukabele etmiş
lerdir. 

Cephenin heyeti umumiye. 
sinde kayıde değer bir değişik· 
ilk olmamıştır. Esasen Alman 
faaliyeti bugUn dUnkU kadar 
olmamış ve ile.! Fransız kolla 
rını heyecanda bırakmak, ze. 
mini denemek Ye 1'.,ransız kıta
atınııı mukabelesini davet ede.. 
rek marnmat elde eylemekle 
hedeflerini takip eylemiştir. 

Paris, 23 (A.A.) - Fransız 
cephesinde bir harta devıım e· 
den sükunetten sonra dUn 6#
lcden sonra ve geceleyin Al. 
man kıtaatının artan bir faali
yeti kaydolunmuştur. 

Dutun cephede ve bilhassa 
vasatı Sarre meerasiyle Rhin a. 
rasmda imtidat eden mıntaka· 
da oldukça kuvvetli Alman ke
şif kollarmı"'l me'\'zll kUçUk ha. 
reketlerl, Fransız mevzilerine 
karşı şimdiye kadar olduğun
dan daha şiddetil bir topçu a. 
teşi ve hattA Tablles mıntaka· 
sındakl küçUk ormana karşı 
müteveccih kUçUk bir taarruz 
vuku bulmuştur. 

Almanlar, Fransız topçu ve 
otomatik sllA.hların ı..teşleriylc 
oldukları yerlere çivilenmişler
dir. 

lngilterede benzin vesi
ka ile veriliyor 

Londra, 23 (Huışusl) - tn. 
ğllterede benzin ''esika ile ve
rilmeğe başlamıştır. Buncıan en 
ziyade mUteesslr olanlar taksi 

Londra. 23 (A.A.) _ Ha.ri>in otomobilleridir. Kendilerine 
başlanğtcmdanberi İngiliz do günde iki galon vertlmektedlr. 
nanması tarafından 7 Alman 1 Bu hal, esasen meşgul olan şL 
talıtelbahiri hatınldığı istihba J mendlfP.rin daha ziyade rağbe 
rat nezaretince bildirilmektedir. tini lntac flmektadi<. 
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Davis kupası tenis 
maçları 

Bu beynelmilel müsabakaları şim· ..... 
diye kadar hangi milletler kazandı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni Ne,riyat Eski Feyziati 
Jıu yıl, dünya tenis şampiyo_ 

nası mahiyetini iktisab etmiş 
olan Davis kupası karşılaşması
nın finaline A vusturalya ile bir 
leşik Amerika kalmış ve Avus
turalya 3/2 galip gelmiştir. 

Birleşik Amerika tenis fede
rasyonunun 1900 de koymuş ol 
duğu Davis kupası için bu tarih 
ten. itibaren yapılan karşılaş_ 
malarda final maçları §U neti~ 
leri vermiştir: 

1900 Birleşik Amerika - Bü
yük Britanyayı 5 - O mağlup 
etmiştir. 1901 karşılaşması ya
pılmamıştır. 

1902 Birleşik Amerika _ Bü
yük Britanyayı 3 - 2 mağlfıp 
etmiştir. 1903 B. Britanya - B. 
Amerikayı 4 - 1 mağl\ıp etmiş 
tir. 1904 B. Britanya - Belçika 
yı 5 - O mağlup etmiştir. 1905 
B. Britanya - Amerikayı 5 - O 
mağlOp etmiştir. 1906 B. Britan 
yayı 5 - O mağlfıp etmiştir. 
1907 Avustralya • B. Britanya
yı 3 - 2 mağlup etmiştir. 

1908 Avustralya - B. Ameri -
kayı 5 - O mğlup etmiştir. 
1909 Avustralya - Amerikayı 
5 - O mağlup etmiştir. 1910 
karşılaşması yapılmamıştır. 

1911 Avustralya • B. Ameri
kayı 5 - O mağlOp etmiştir. 
1912 B. Britanya - Avustralya
yı 5 - O mağlup etmiştir. 1913 
B. Amerika - B. Britanyayı 
3 - 2 mağlCıp etmiştir. 1914 
Avustralya • B. Amerikayı 3-2 
mağlup etmi tir. 

1919 Avustralya - B. Britan· 
yayı 4 - 1 mağlfıp etmiştir. 
1920 B. Amerika - Avustralya
yı 5 - O mağlı'.Jp etmiştir. 1921 
B. Amerika - Japonyayı. 1922 
B. Amerika - Avustralyayı 
4 - ı mağlup etmiştir. 1923 
B. Amerika. Avustralyayı 4-1 
mağlup etmiştir. 1924 - B. A
merika. - Avustralyayı 4 - 1 
mağlfıp etmiştir. 1925 B. Ame
rika _Fransayı 5 - O mağlUp 
etmiştir. 1926 B. Amerika -
Fransayı 4 - 1 mağlup etmiş
tir. 1927 Fransa - B. Amerika
'yı 3 - 2 mağlfıp etmiştir. 1928 
Fransa - B. Amerikayı 4 - 1 
lmağlup etmiştir. 1929 Fransa -
jB. Amerikayı 3 - 2 mağliip et_ 
tmiştir. 

' 1930 Fransa - B. Amerikayı 
4 - 1 mağlup etmiştir. 1931 
Fransa - B. Britanyayı 3 - 2 
mağlup etmiştir. 1932 Fransa -
B. Amerikayı 3 - 2 mağlup et_ 
miştir. 1933 B. Britanya - Fran 
isayı 3 - 2 mağlup etmiştir. 
11934 B. Britanya - B. Amerika
yı 4 - 1 mağlup etmiştir. 1935 
B. Britanya _ B. Amerikayı 5-0 
mağlup etmiştir. 1936 B. Bri· 
tanya - B. Amerikayı 5 - O 
mağlup etmiştir. 1937 - B. A-

E
merıka • B. Britanyayı 4 - 2 
ağlup etmiştir. 1938 B. Ame· 
ka - Avustralyayı 3 - 2 mağ 

liıp etmiştir. 1939 Avustralya -
B .. ~erikayı 3 - 2 mağlup et_ 
miştır. 

Satranç Olimpiyadı 
Boenoaire, (A.A.) - Bura

da yapılmakta olan Satranç o. 
limpiyadmın birinci kısmı sona 
ermiştir. Büyük turnada karşı
l~k olan ikişer ekip kalifie 
edilmiftlr. Bu ekipler şunlardır: 

1 - Bolivya - Moravya 2 -
Arjantin, 3 - Almanya,' 4 -
Letonya, 5 - Fransa 6 - İn
giltere, 7 - Danima'rka, 8 -
Kılba, 9 - Polonya, 10 - Şili, 
11 - Falestin, 12 - !sve<;, 13 
- ~olanda, 14 - Estonya, 15 
- Lıtvanya, 16 - Brezilya. 

Teselli tumuasma kalanlar: 
1- Norveç, 2- Bulgaristan 

3 - İrfanda, 4 - Peru, 5 - 1r 
landa, 6 - Uruguay, 7 - Ka_ 
nada, 9 - Guatmala, 10 - Bo
livya, 11 - Ekvaıtor, 
K~ınlar arasındaki dünya 

şampıyonasına A vrupadan 13, 
Şmıaıt ve Cenubi Amcrikadan 
7 kadm "etıra• et:mcktedır. 

--0---

Siyamda otomobil 
müsaLakuı 

Berha, ıt (A.A.l - 'Tha~ -
'3lyam • Otomobıl klübü, Avru 
pacMa da d&Yeıt ettiği bir çok 1 

koşucuların iştirak edeceği bil. 
yük mükafatlı ilk otomobil ko
şularını önümüzdeki birinci ka
nunda yapmaya karar vermiş· 
tir. 

Bu koşuyu tertip etmiş olan 
prens Bira, koşucularını gönder 
mesi için Almanyaya da müra.. 
caat etmiştir. 

Almanya otomobil klübü Si -
yam otomobil koşusuna, Alman 
koşucularından Paul Pitsch ile 
Lesnard Joayı göndermeğe ka
rar vermiştir. Her iki koşucu 

T;:ı~::!!in Yatıh B O G A Z I Ç I L l S E L E R l Yatısız 
üniversite almanca öğretmeni Kız ve erkek kısımları ayn dairelerde olmak üzre 

Heinz Anıtock ile Güzel Sanat- ANA SINIFI, iLK KISIM, ORTA OKUL VE LiSE 

~~-~:~!:m~~~~!~~~1;~t;:;: Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
lan Türkler için almanca kitabı_ Kayıt için her rfin saat oLdan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörlilğüne mil. 
nın ikinci kısmı da çıkmıştır. - racaat edebilirler. lstiyenlere mektep tarifnamest ~önderilir. Telefon: 36.210 
Türklere en kolay ve sistemli bir 
şekilde almanca mütemmim cüm
leleri öğreten bu kitabı tavsiye 
ederiz. ' KIRALIK ODALAR 

da maserati otomobili ile mü - ------------ .. Ankara Caddesinde demze ve caddeye nazır 
Muayenehane yapılmağa elverişli kirahk 

Yazıhane, Aileye, 
ucuz odalar 

sabakaya iştirak edecektir. 

lstanbul mmtakaaı 
ikinci reisi 

Fethi Başaran 
vefat etti 

Beden terbiyesi umum mü. 
dürlüğü İstanbul mmtakası i
kinci reisi, İş Bankası hukuk 
müşaviri ve Hilal klilıbü sab:rk 
reisi eski sporcularımızdan Fet 
hi Başaranın dün gece Ankara 
niimune hastanesinde vefat et
tiğini büyük bir teessürle ha
ber aldık. 

Kıdemli sporcularımızdan ve 
tam bir amatör olan Fethi Ba
şaran spor idaredliğinde oldu· 
ğu kadar vatan severliği ile de 
iştihar etmiş bir arkadaşımız
dı. Umumi harpte Suriye cep -
besinde ihtiyat za:biti olan mer 
hum bilyük yararhıklar göster
mişti. 

Henüz kırk vaşmda olan Fet 
hi Başaran, evli ve bir de orta 
mektebe devam eden bir Çdctt
ğa malikti. 

Güzide bir arkadaşı kaybe
den sporculara ve müşfik bir 
babasından mahrum kalan Ba
şaran ailesine en samimi tazi -
yetlerimizi sunarız. 

Merhumun cenazesi bugün 
Ankara nümune :i1astanesinden 
·kaldırılarak yarın sabah şehri
mize getirilecek ve pazartesi 
günü de saat 11 de cenaze me
rasimi Kadıköyde yapılacaktır. 

Mıntakanın tebliği 

Beden terbiyesi İstanbul böl
gesi başkanlığından: 

1 - Bölgemizin kıymetli as. 
başkanı Mehmet Fethi Başa· 
ran Ankarada kalp sektesinden 
vefat etmiştir. 

2 - Cenazesi 24-9-1939 pa -
zar sabahı saat 7 ,50 de Haydar 
paşa garına getirilecektir. 

3 - Cenazesi 25-9-1939 tari
hine müsadif nazartesi günü sa 
at 11 de Kadıköyünde Bahariye 
caddesinde 92 numaralı evinden 
kaldırılarak Osmanağa cami
sinde namazı kılındıktan sonra 
Karacaah.metteki aile makbere
sine defnolunacaktır. 

4 - Bölgemiz dahilindeki bü 
tün spor teşekkUllerinin cenaze 
merasiminde hazır bulunmak 
üzere pazartesi günü saat 10 
da merhumun hanesinde hazır 
bulunmalan rica olunur. 

Hilal klübünün 
tebliği 

Hilal spor klübü sekreterli
ğinden: 
Klübün;ıüzün banileri arasın

da boşluğu doldurulmaz bir 
yer tutan ve yıllarca idare he
yetinde durmadan calışan kıy
metli arkadaşımız Fethi Başa -
ranı ebediyen aramıman kay · 
betmiş bulunuvoruz. 

Cenazesi pazartesi Jninü saat 
11 de Kadıkövünde Bahariye 
caddesindeki 92 numaralı evin
den kaldırılarak namazı Osman 
ağa camiinde eda edildikten 
sonra Karaca.ahmette ailesi 
makberesine defnedilecektir. 

Bütün Hilal soorcularm bu 
büyük Qlüye son tazim vazife -
sfnl yapmak Uzere gelmeler i ri. 
ca olunur. 

Veta• 
Mülga Harbiye Nezareti sıhhi

ye müfettiti Albay merhum Ha
san Tahıinin oğlu bahriye kay. 
makamlığından mütekait Baha
ettin Süher'in damadı lktıaat Ve
kaleti it dairesi reis muavini Ke
malin ve İt Bankası mürakiple
rinden Sadullahın kayın biraderi 
Anadolu sigorta tirketi ikinci mü
dürü Kemal Süherin enittesi Tür. 
kiye İş Bankası A. Ş. İstanbul 
şubesi hukuk müpverlik servisi 
tefi ve beden terbiyesi umum mü
dürlüğü İstanbul bölıesi asbaş
kanı avukat Fethi Tahsin Bap
ran vefat etmi,tir. 

Cenazesi yarmki pazartesi gi:. 
nü saat 11 de Kadıköyünde Baha
riye caddesindeki 92 numaralı i
kametgahından kalpırılarak Os
manağa camiinde namazı kılın
dıktan sonra Karacaahmetteki a:. 
le makberesine defnedilecektir. 

Vefat 
' " TfJtıkl})~ tı ~aniaaı 
l•tanbul ıubnintlen': 
Bankamız hukuk müpvirliği 

servisi şefi kıymetli arkadaşımız 
avukat Fethi Tahsin Başaran ve. 
fat etmiştir. Cenazesi yarınki pa
zartesi gül')U saat 1 1 de Kadıkö
yünde Bahariye caddesindeki 92 
numaralı ikametgahından kaldırı
larak Oamanağa camiinde na
mazı kılındıktan sonra Karacaah
metteki aile makbcreıine defne
dilecektir. 

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

T ürki,e it Blrnkuı 
lat.anhul Şubeıi 

Halkevlerinc:le 
dersler 

Beyoğlu llalkevinden: 
E'·imizin Halk dershaneleri n 

kurslar şubesi 1 Birlnciteı,rin 939 
tarihinden itibaren faaliyete geçe
cektir. Açılacak kurslar aşağıda )a. 
zılmıştır. Ka) dolunmak istiyenlerin 
hüviyet ciizdanları ve dörder fo. 
toğrarıariyle E\·imize müraeaat ey. 
lemelcrinl rica ederiz. 

Türkçe - (Fransızca A. B. C.) 
Fransızca tercüme usulil, Fransızca 
Diklion, (f ngilizce A. B. C.) (Al. 
manca A. B. C.) Ameli muhasebe, 
Dikiş, Şapka ve Çiçek. 

Zayi 
Yefn Erkek Lisesi 8 inci sınırın_ 

dan 936 - 37 tarihinde aldığım şa
hadetnamemi zayi etıim. Yenisini 
alacajiımclan hükm(l )oktur. 

143 NiYAZi 

Atletizmde yeni bir 
muvaffakiyet 

Helsinski, (A.A.) - Fenlan
diyada koşan Belçika koşucu· 
tarından Josef Moeterd yeni 
bir muzafferiyet kaydetmiştir. 

Fenlandiya ııııahil şehir! J'"in
den Tammersfors şehrin~~ 3 
bin metrelik bir koşu yapan. Bel 
~ikalı kosucu. bu mesa.f eyi 8 
dakika 19-2 saniyede bitirmifl
tir. 

Fenlandivalı meşhur koşucu 
Pekuri avni mesafeyi 8 dakika 
20-8 sanivede bitirerek ikinci 
olmuştur. R da'<ikll 21 aanive i 
le Kurt Ü<'ÜnciHUtTU ve 8 da '<i
ka 22 saniye ile Jonson dördiil1 
cülüiü alm .. ·t·r. 

1 Gazetemiz idaresine müracaat 

Kısa haberler ··------
• Dünden itibaren Cumhuriyet 

Halk Partisi Ocak kongreleri başla
mıştır. Kongreler bir ay devam 
edecek, müteakıben nahi:l e kongre
leri başlıyacaktır. 

• Alpullu şeker fobrikası şirketi 
tasfi:1 e he) eti umumiyesi, gelecek 
ayın dokuzunda toplanacaktır. 

• .Sıhhat "e Jçtimal Muavenet Ve
k.ilctı son zamanlarda \eşfolunarak 
İli neliceler 'nmiş bulııımn Tıfos 
:ışısı üzerinde lclkikler ynpınak ü. 
zere muhteriin bulunduğu Tunusta. 
ki Pasliir Eııslilüsune Ankara mer
kez Hıfzıssıhha Enslilüsünden Dr. 
Ali Mustafa'yı gönılermeğc k:ır:ır 
vermişlir. 

• \'arşo\ adaki İran ele; isi son lah. 
li)c esnasında şehrimize gelmiştir. 

• Erzuruına kadar uzatılmış olan 
ırenin Erzuruma ·arm:ısından son
ra başla}an posta nakliyatı dolayı. 
si) le ınekluplar üç günde şehrimize 
gelebilmekteclir. Bu hal, bilhassa 
Erzurumlu tüccarları pek sevindir. 
mlştir. 

SORSA 
-Ankara 23·9 • 939 
a--ÇEKLER--

ı Sterlin ( lnılllz) 5.24 

Diğerleri muamele görme
miştir. 

lıtikraılar 
F.raanı 

Sins • Erzurum 111 
TUrk bor<'u T peşin 

Tıcareı ve Lahıre tSorsası 
23- 9- 939 
FlYA~· .t 

Buğday )Umuşak: 5.18, 5,22, 
buğday seri: 4.20, buğday kızıl_ 
ca: 4.35, 5.4, Mısır sarı dökme: 
3.35, Yapak İzmit: 59, Zeytin ya. 
ğı t inci: 42, 43, Yular dokme: 
3.20. 

GELE N 
Buğday: 495 ton, Un: 45 ton. 

P. yağı: 418 ton. 

GİDEN 
yoktur 

1 
Londra ve Parısın l'n meşhur 

fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek ranıazı 
l\IUŞAMB :\LAR ,.e \1 :\;-;TOJ.:\R. 
Be)oı}lunıla BAKER maf(nzaların
da leşhır edı!mt'k ,.e i·•)el mü.. 
sail şernıl ,.e ueuz fı) nllıırla sa
tılmaktadır. Ceşiller tükenmeden 
eV\·el ihli)acınızı şınıılıcll'n l<'m•n 

,. '•"17 -------·---· 
S \Hini : .4.'t/V I'\ 

Jl:ıo;ılılıih ~l'r· \' \1\11 \1,ıllı:ınsı 

Umum .Ne riyalı hl ırl' tılt·n: 
Refik Ahmet Sevensil 

1 8~,~.~ü~~~~ci ~~~~~~!~ ~~.~~!.1~Q~~~.~~: 
ve saat 8.30 da ilk kısım derslere başlayacaktır. 

Devlet Demiryoi1arı ve Liman\an 
işletme Umum idaresi ilanlan 
:\luhammen bedeli 5220 lira 60 kuruş olan 34.804 metre mik'Abı 

muhtelif eb'nlla 2200 adet kontrpllak 10/10/1939 Salı günü saat (15) on 
beşle Haydarp:ış:ıcla Gar binası dahilindeki komis)on tarafından kapalı 
zarr usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 391 lira 55 kuruşluk muukkat teminat 
konunun tayin elliği vesikalıırla eklirıerini muhtevi zarrtarını ayni gun 
ant (10 on dörde kadar Komisyon Reisliğine \"ermeleri Jılzımdır. 

Bu işe ail şartnameler komis)ondan parasız olarak dağıtılmakladır. 
(7640 

l nhiaarlar ldareainden lapirto •atın alanla· 
rın nazarı dikbatine: 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Ecza depolnri)le kolon)a ve ayna ıimillerine: 
Satılan ispirtolar 26/EylllV939 tarihinden itibaren Salı ve Cuma 

gunleri verilcceiinden isteklilerin ihliyaçlarını üç gün ev~ el inhisarlar 
merkez deposuna blldirmelerl. 

(ihtiyaç telefonla da kaydettirilebilir. No. 43799) 
2 - Eczanelerin: 
Her ay almakta oldukları isplrlolarda 1110/939 dan itibaren her 

ayın ilk haftasına tesadüf eden Salı, Çarşamba ve Perşembe ıilıileri 
tevzi edilecektir. 

3 - l\fugayyer ve ciJA ispirtosu alıcılarına: 
On beş kiloya kııdıır olan ihtiyaçlar her gün ve bundan fazlası üç 

gün evvel bildirilmek şartile Sah ve Cuma günleri satılacaktır. Sipariş 
mahalli: inhisarlar merkez deposu. Telefon: 43799. • (7597) 

Istanbul Belediyesi ilanları 

ilk Muhammen 
teminat bedeli 

877,64 

435,94 

11701,87 Haıılahnnelerin 939 ) ıh ihtiyacı için alınacak 
Odun ve Mangal Kömürü 

5812,50 Kıymelli evrak tab'ı işinde kullanılmak üzere 
alınacak KAiıt, l\fürekkep ve saire 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları )ukarda )azılı işler a)Tı 
ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. lhııle 2/10/939 Pazartesi sünil 
saat 15 te Daimi Encilmende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve l\luame_ 
l:it l\lüdilrlüiü kaleminde gi>rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz ve) a 
meklupları ıle 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacaklan kapalı zarOa
rını ihale günil saat U de kadar Daimi Encümene vermeleri. (7330 

P. T. T. Umum Müdürliiiünden: 
1 - idare ihti)acı içn 5000 metre pamuk iplıği ile tecrit edilmiş 

kurşunlu kablo açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (3500), muvakkat teminat (262.5) lira olup 

eksıltmesi 10/İkinciteşı:in/939 Cuma 1ıunil saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum miidürlUk binasındaki salın :ılma komis)·onunda )apılacaklır. 

3 İstekliler, mu\•akkat teminat makbuz veya banka teminat mek
ıubu ile kanuni vesikalarının hAmllen mezkür gün ve saatle o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

.C - Şarlnameler Anknr:ıda P. T. T. 1 \ :ızım, lııtanbulda P. T. T, Le .. 
\',ızıııı A) ni)at şubesi müdurluklcrinden bedelsiz ol "erilecekllr. 

4774) (7607) 

Üniversite Rektör lüğünden : 
Halıhıızır sebebıle Avrupada tahsillerine dCYam edemiyen talebenıa 

tahsil vazı:retleMni teshil etmek llzere llnlverslte rekt6r1Qfinde b r bG,. 
tl'şkil edılmlştir. ı~ınnhıılrla bulunnnlorın bizzat ve taşrada bolunnl n 
\azı ılr H' H''liknl::ırıle müracaat elınt'lert. \ ükst'k Mühendis mek b le 
Narıa Teknik okuluna ıırmek 1 ti)enlcr doılrudan doAru)a bu mek p 
direklörlüğüne müracaat edebilirler. (7333), 


