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Uldürülen demir 

Muhafızlar 
Cernanti 24 (A.A) - KnlinC!lkonun katli 

üzerine üç demir muhafız öldürülmü~ ve cesed
leri Ccmanti - Cutulmare yolu ÜZl!rİne hırakıl
mııtır. Polia ve jandarma şüpheli bir çok kimse
leri tevkif etmiotir. Polis ıchir ve civarlımnı ıüp
heli kimselerden temizlemektedir. 

-------' Y• A.. M..._umda Beı ' ı•· 

Dikili faciasının hakiki bllnçosu 
""""F8Ci8"'"kiif JJ"8ilt8riDiD"""Sil'YiSl""42"Yi"'"'ie·ç·mıyci"r·: ... Kürban:"""I 

)arın 111 kişi olduğu resmen tekzip edilmektedir i 
•••••••O•IOOllO•l••••••••••O••••l••• .. 1•011101111111111111•11111191111110111110000000•001•001100000•10100001oe11•10111e11111••••••••••••00101eoo•o•••• ••1ı n ıı••••l•llllO•l•IOlllllllllll•oo111000000000•00000 000001011110•1••••••••••••••••••0ooooooo: 

..... T~ke Dere köyünde ı ı Moskovaya 
Pazar gecesi vukubulan sarsıntıdan 

24 ev çöktü ölen ve yaralanan yoktur Giderken ... 
Dahiliye vekilinin bugünlerde lzmire gele~ek 

zelzele mıntakasını gezmesi muhtemeldır 
. . . 'kili . iden arkndaşı· kiliye gelerek alman tertibatı tertiş et-

DıkıJı, 2t (Dı .· Y~ d'~rt atin kısaca miş, direktifler vermiş, kazazedelerin 
mızdan) - Son )ırmı 0 58 \3Ziyetlerini iyileştirmek için her türlii 
bffinçosu .şı~~ur : .. . bugün ye· tedbirleri almıştır. Vali, kazazedelerle 
ı - Dı~ılıde du~.;ece ,vetılar olmuş; görüşerek kendilerini teselli etmiştir. 

niden yedı defa,, lı~ 1• s~?'~e mühimse· Jnndarmn kumandnru B. Hullısi Gür 
halk buna ah~tıgı ıçın 1 ııçd _, __ lan ve felaketzedelerin yanında, kendilerinin . ı· ''eru' sarsıntı ar nn ,.uu . . •-'-! . mcnu ır. ... " • her türlü ıhtıyaçlanru uuup ve temın 
ev ve hasarat yoktur. _,__ n·. - SONU 3 0NC0 SAHİFEDE - Dahiliye vekili Ankara gannda 

2 - Vali B. Ethem Aykut tc.auar ı 

Varşova ölllm ~emberl l~lnde 

inatla mu avmet ediyor 
Varşova müdafileri Modlinle irtibatını yine temin 
ettiler Leh süvarileri 2 J..lman fırkasını imha ettiler 
V 

a 2A (Ö.R) • Mü· se Ue ÜÇ hastane llomba· ni ~ok aşan bir mukuemet JrÖStermck- yazılmış bcynnmımeler Almanların kcn
arşov t :-. • I I t &.-s dil i tir tedir_. Sıkı formasyonlat' halinde Al· dilcrine büyük uıyiatn mnl olnn bir mu

ddf aa Jıumandanlığı bıl· ar a anr.•P e m J - manlnnn yaptıkları şiddetli bir hücunı kavemcte bir rın evvel nihayet vennck 

d
• ·"or • Almanlar Vlstül nehri· iki Alman hikasının Leh topçu<;unun istet'ild .. rini göstenncktedir. 
ırı.F.. • Al r top nin sağ sahiline hücum · miiessir ateşi altında imhasına mııaJil 
Bugun Alman a~• • ı d llU bir netice venniştir. Bu ciddi giriş te-
~usu çolı şiddetll ve mu· ıar yapmq ~rs~ a . ~ebhiisiintin kanlı aknmetinden sonra 

jd 
e bir sure"e şeh hücumlar pusfıürtüJmlq Alman kumandanJıtrı hücumda devamın 

ann an ... t .. r ~ok büyük zayiata mııl olaca~'llll diişü-
rin merJıezinJ bomuar• U .;, .. dlf ntaJıasında nerek şehrin Pralıa kı mının havadan ''(' 
dıman etmiştir.. .....o n mı büyiik toplarla h<ımbardunana devam 

ıı haJlıtan eJıserisi muharebelere durma· etmistir. 
Si~ lıadı;. olmalı dan devam edilmiştir. J?iğer taraftan Alman to~~ kuvvet: 

çocu V! ··ı·· Modlin ve Var~ova mu· len kumandan! general Friçın kendı 
tiZere llınden fazla o u oy umumi knrnrgnhlnda, diişcn bir obüsün 
ardır Alman ağır top· lıaveınette devam ede· infiıtıkı ile ağır surette yaralanarak iil-

11 • 1 11· ~e· cefılerdfr.. mii bulunması I..ch topçulannın Alman 
ıarının fası asız ır !I' fırkalnnnın gcriler:ine kndar miic sir bir 
Jıilde ateşi altında IJUIU• TAlll.\fİI\'LERI AŞAN BİR ateş nçtıklnnnı teyit etmc.ktedir. 

an $ehirde bir COfı yan• l\IUKAVEI\IET Faris, 24 (Ö.R) - Fransız askeri mah· 
n lı tır.. Büyülı Pari ' 24 (Ö.R) - 2 numnralı Varşo- {ellerinde hayranlıkla kaydedilen bir 
gınfar ÇI mlŞ •• va radyosunun \'erdiği mali'ımat:ı güre hadise Varşova ve Modlin arasındaki il· 
Bristol otell de yanıy'!r. Polonya kuvvetleri, Alına.ıılartı ka~ı. tısakın bozulmamış olduğudur. 

Yaralılarla doJU 4 fııfi• Alman başlmmnndnnlığının talunlnleri- .Alma:ı.ıa: ~~törize kuvvetleriyle bu 
lkı şehri \>ırbırınden ayırdıklarını iddia 

Ha. Vekilimiz Tas ajan
sına beyanatta bulundu 
Fransız Ye Jtalyan gazeteleri Moslıova görü$· 
meıerını KartJdenizde, şarlıi Alıdenizde ve 
Ballıanlarda sulhu talılılm edeceğini yazıyor 

Moskova 24 ( ö.R) - Tas ajansı bildiriyor: 
Türkive Hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu refakatinde hariciyP. 

vckfı.leti yüksek erkanı ve Soyet Rusyanın Ankarn büyük el~isi Tren
tiyef olduğu halde Kadeş vapuru ile Odesaya muvasalatlerinde Odesa 
Sovyet teşkilatı reisi Salçenski, hariciye komiserliği mümessili Povikof 
tarafından hnraretle selamlanmıştır. 

Türkiye hariciye vekili Tns ajansına şu beyanattn bulunmuştur: 
« Sovyetler birliği milletlerine Türk milletinin dostluk hassasiyetini 

getiriyorum. Memleketiniz arazisine ayak basarken bunu ıizin vasıta
nızla bildirmekten çok bahtiyanm. Sovyetler vatandqlannın ,en çeh
relerini gördüğümden çok memnunum. Bu, Sovyetlerle dostluğumu
zun samimiliğini gösteriyor. Bu dostluk kurtulu! mücadelesinde ya
pılmışbr. iki memleket ayni hararetle dolu dostlukla ellerini birbirine 
uzatmaktadır. 

Pnris 24 ( ö.R) - Gazeteler, Türkiye hariciye vekilinin Moskova 
ziyareti Karadcnizde, Şarki Akdenizde ve Balkanlarda statükoyu ve 
sulhu tahkim edecek olan Türk - Sovyet anla§masmı teyide matuf ol
duğunu yazmaktadırlar. 

- SONU 3 0NC0 SAHiFEDE -

Almanlar Vıstülii gcçmcğe çalışırlarken 
• • •• •••• • •• • • •• • •• ••• • •• • •••• ••••••••• .. •••••••• •••• • •••• •' ••••' '' •••: ctmi-:Jcrdi .• 
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l R do tnkı' kuvvetlerini . Leh tebliği bu haberi kafi olarak tl'k-lta yanın O S w ~P et'?e~te ~~up Polonya üvarilerinin . 'k b , h "'d . ıddctlı hır hucumda Alman çcnberini 

Cekmesı. karakterıstı ır a ıse pal'\'.~lı~ara~ ~·~a~lara büyük zayiat 
verdırdıklennı bıldırmektedir. 

Garpta çok mühim hareket 
' l k tela"' kki ediliyor . A~i tebliğ kısa hamleler için.de l\fod· 

O ara lin 'e Varşova mukavemet ediyor ve Al 1 • dd b bb •• h ı 
Y
moukar_ vemette devam edeceklerdir, di- man ar cı "ı ı·r teşe us azır ı-

Pari• 24 (iJ.R) _Gazeteler bugünkü va:r._iyette ~ok karakt~-
. .k 

6
. h Adi•e olarak Jtalyanın Rado•takı a•kerı kuvvet.lerı- Varşova, 24 (Ö.R) _ Varşova bclc-

rı~tı lh., a anındaki kuvvet miktarına indirdiğini yazıyorlar. ~~yy~yreer~k b~a~varadyhoaldakırubirmuknuatvuc-k y orlar. Fakat Fransız topçusunun 
nı •U zam t l 

1 
fimdiye kadar .ükiitu muhala%a eden Mus- ·"" 

~>:"~ gazk ere •ÖZ alarak ltalyanın bitaraflığını muhafaza mette devama davet etmiştir. 
•olınının te ra .. d ok a anı dikkat buluyorlar.. Hatip demiştir ki : •Alman tayyarelc- h • t • ti • • k 
edeceğini•Ö~!~:?!~.'!!!!..!F_ ... !..r......................................... ri tarafmdnn atılan kötU bir Lehçe ile ce enn emı a eşı cesa re erını ırıyor 

.l

nM_,••••••n•"' f n r .., u ı· 'lra6iı1tt en 6İı10 n r ~· .~aris, ~4 (Ö.R) - Havas ajansının yare kaybetmiş olması Almanya lehin- hava kuvvcUeri ıknrşısında Alman hava
~ ..... ~ ~ ft mutemmım nıalumatına göre, Almanlar de bir h5disc olmndığmı ve garp Cl'phe- cılığının ınildnfandnn ileri geçemiyece-

Sarbnıkun t"enubu şarki inde Döponun sinde Ultra modern Fransız ve Inglliz ğlni yazıyor. Almanynnın bugUnkU mali.. 
arkında Döpon ile Lavtcnburg arasın- rukat stoklan şiddetli hava harplerinde - b k • ı • B d,a bliyiik bir faaliyette bulunuyorlar.. d birl_caç aylık milcadelcye ancak yetmek· 

ff R en aş ve J ine U
•• k Fran ız askeri nıahfellerinde bu faaliyet L d tcdır. 

Mu
•• teve a um • çok miihiın bir hareketin başlangıcı sa- on r a a Amerikan askcrl mUnekkidleri de In-

yıhyor •• Alman baskumandanlığı çok giltere ve Fr:ınsanın Uç senelik harp ka-•• • 1 d ciddi bir t cbbü t~ bulunmak •· rannı Ahnanyanın maneviyatına en 

reşte hazı
. n bı·r cenaze torenı yapı 1 d!r .. Almanlann Vi cnburgun şima~: Sovyet elçisi Halllaks mUlhlş darbeyi indiren dahiyane bir ka-hır tanrnızıım tamamen püskürt .. lin.. .• De m ,,,. .. 1 _ bir rar olduğunu yazıyorlar. 

tiir" u u uauaH LORENDE B1R TECAVÜZ Mü HA-
FRANSIZ TOPÇUSUNUN müli katta bulundu... ZIRLIYORLAR? 

.. ..ı;Jcden M maüeyh göz yaşlarını tutamıyarak Kral, derin tcessürilnU ifade eden ağır TEFEVVUKU Roma, 24 (Ö.R) - Sovyetlerin Paris 24 (Ö.R) - Alınan kıtaları şim-
Bükrcş 24 (ö.R) - ~uAgrrnun ::t Kali- ~ • ayini yaparken biitün rahipler ve çok müteessir ve elemli bir lisanla ~ndrn 2·1 (ö .R) - Ingiliz asker? mil- Londra büyiik elçisi Maiski, Lord di (Loren) hudutlarında istikşaflar ya-

sonra müteveffa başvek~l . en saınimi ~~ ~.1 hüngür nğlıyorlnrdı. Büyük madam Knlineskoyn taziyetini söyledi. şavırlerlne göre Fransız topçusunun te- llalifaks tarnfmdan vukubulan bir pıyorlar. Maksatları Fransız kuvvetle-
neskonun cenaze me~a;ımı a ılınıştır. Ku~gt r içinden dışına taşan on bin- Caddeleri dolduran büyük kalabalık fovvuku Sigfrid hnttmn karşı F'ransız davet üzerine 23 temmuzdan beri rini yoklnmnk olup Almanların burada 
bir matem heyecanı ıçınde Y P d ı a e ~a ~ bu göz yaşlarına derin bir huzurunda matem alayı fUıestc fıhcstc or~u.sun~n kuvvetli mevklinl temin et- ilk defa olarak Foraynofise giderek bir tnnrruzda bulunmaları muhtemeldir. 
Majeste krnl Knrol. veliahd . Voy:~i: ;re~ ·~e iştirak etmekte idiler. geçti. n~tı.r. F ransız.lnr bu sayede hakim mcv- İngiliz hariciye nazırı ile görüşmüş- A VUSTURALYANIN HAZIRLI Ol 
Mişel, hükümet erkanı, koor~~lo:kan; ukn~nlk üzerine konan -~es~.i h7;tkcs ~layı 1 ordı.~'!n !r :ırınn Amcnsup lkılerı ele geçirmiş ve tahkim etmiş bu- tür.. I..ondra 24 (ö.R) - Avusturalya hU.. 
fiyan ve mebusan azaları, . ld kları .. bil' ordu Patriğin söz.ıerını mu ea- mu reze er ıp ıyo u. ynı za- unuyorlar. Bu mUlCıknta bUtUn siyast mahfel- kUmctl Fransız. cephesine gönderilmek 
büyük ilniformallarını labdıs oh ur bu f ?re a .~~ mcbusnn reisleri ve başvekil manda bir çok tayyare filoları alay üze- ALMAN HA VACILIOI lerde büyük bir ehemmiyet atfedil- Uzere bir kuvvcl seferiye hnzırlam stır 
halde kilisede yapılan. fıy.inı;ıs. t~z~onu: ıp '' t k söylediler Müteveffa Ar- rinde dolaşmakta Arman Kalineskoyn . (Sundey Taymis) in askcıi mtinekki- melde ise de milz.nkere mevzuu olan Bu kuvvetin ilk kısmı dört bomb~~ 
lunmuşlnr ve cenazeyı Şı~ ı ....,~ birer ::ı~eskonun hayatını memleketi Rumen. h.nvacılığının son selamını yap- dı Demode Polonyn tayyarelerine karşı meseleler üzerinde bilyilk bir ke- mnn ve iki h ta fil 
na kadar takip etmişlerdır. d ks kili- m .. an vakfetmiş büyilk bir devlet ada- makta adiler. en modern hava kuvvetleri olan Alman- tumiyct muhafaza edilmektedir. tcşekkild' arp yynre osundan mU-

~i~isedeki ayini Ru~cn. orto o . ugruna.. u tebarüz ettirdiler. - SONU 3 ÖNCO SAHiFEDE - yanın Polonya harbında ytızlerce _tay- _ SO;U 4 ÜNCO SABİFEDE _ 



PEYGAMBERLER TARİHiNDEN go derH
mesi yasak 
maddeler 
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Musa Samriye, 
çıkmağa davet 

"seni. halk içinden 

Musa, bu işlerde kardep Harunun 
hakikaten hiç bir kusuru ve ihmali ol
madığını anladı. Ondan özür diledi. 

Beni lsrail halkı ise Musanın T urisina· 
Clan avdetin.i duymuş ve onunla beraber 
g~en yl':tm~ ~iye: 

- Musa hakikaten Tanrı ile konuş.o 
tu mu) 

Diye sormu<:lardı. Aldıkları müsbet 
cevap iizerine hemen yanına koştular. 

- Bizim suçumuz yok. Bizi Samri 
kandırdı . Firavun ehlinden ald~ımız 
bütün altınları bizden istirdat etti ve 
onlardı>1n bu buzağıvı yaoh. 

- T annmız burhrr. Mwıa bunu bu
rada bilmiyor, uzaklarda aramağa git· 
ti. dedi, kusurumuzu affet, dedi. 

Mı•'la bunun üzerine Samriy1 huzuruna 
çağırdı. 

- Bu ettiğin İş nedir) Dedi. Kendin 
C:Jelalete düştiiğü yetmiyormuş gibi 
bir de b ütün kavmi isyana şevkettin. 

Bunıın üzerine Samri: 
- Ne vanayım, dedi. Benim anam ve 

babam evvelce puta ve buzağıva taoar
larmı~ ve ben böyle puta ve buzağ1vrı 
tanan bir aileden doamuşum. Sana tabi 
olduğumuz ve ır;enin Tanrına inandıiunız 
zamanlar bile kalbimizde keneli outumu· 
za karşı bir sevgi vacıardı. Vaktaki anam. 
babam Mısırda öldüler, onların d~ nuta 
ve bm~rva lı:anıı olan sevgileri birle..,ti 
ve sanki benim kalbime yerlrqti. Sonr~ 
ben de senin gibi Firavunun Beni lcıra!l 
o~llannı öldürdü~ü ıırada ve kahinleri
rnui" bir pevŞ?amber ıı;eleceP.ini müide
le-'i~ av içinde doi!dı1m. Seni nasıl 
'cTann> Na sulannda ölümden kurtaTm" 
ise beni de sakladıklan ma2arada Ceb· 
rai1 va!lıtasile emzirdi. Su helde ben de 
kendimde bir pev~rlik ~ördiim. 
Ancak gökteki Tannnın muhaU;-k 
yerde de bir trmaali olması la .. ım gelir 
<!iye dücıündii~üm İ<;İn bu buza~yı yao
tım. K~ndiTTlle beraber halkı da mpma~a 
sevkettim. Ren, yaptığım i!le nadim d"'ği
lim. Gök Tanrıyı, senin tanhğın Tıır\nVl 
inl:rlT etmivorum. Ancak bu bı._1%avının 
Cla Gök Tı:ınrmın yerdeki timsali oldu
ğuna inanıyorum. 

Mu,a, baktı ki Samri dalalet deniz;n
Cle DUYan olmakta berdevamdır. Ve 
hatti kendisini bile kandrrmağa ~b
büs eder, onun Beni lıırail kavmi iç.inde
ki mevcudiyetini tehlikeli gördü. 

- Seni, dedi, şimdi buracıkta ölctiir
türdüm. Fakat bunu yaomıvaca~m. Yal
nız seni halk içinden ç1kmağa davet edi
yon:rrn. Ve nereye istel'!!en orava git. .. 
Bir daha buralıırda gözükme .. Yalnız sa
na son biT nasihat ve i~dda bulunmak 
isterim. Puta taomak suretiyle tuttuğum 
yol isvan ve d11lalet yoludur. Tanrıyı yn 
yüzünde temsil edecek hi~ bir sev yo1'.· 
tur. Cünkü ver yüzünde olan biitün şey
ler fanidir. Halbuki T ann ebedidir. 

Samri bunun üzerine: 
- Ya Mu.sa .. Dedi. Benim de yep

tı~ım buzııi?ınm aslı altındandır ve elbn 
fani dt!~I. daimdir. Yaksan da, yıksan da 
çamurlasan da, ne yaparsan yansan her 
.Zenesi bile vine altındır. Bundan ala 
tannvı tem.sil edecek madde mi bulunur) 

Masa bunun üzerine Samriyi ilzam et
mek istedi. 

Beni lsrail halkı arasında c Karun > 
adında bir kuyumcu vardı. Onu ca~dı: 

- Bu gördüğün buzamvı. dedi, bir 
ate!I yakıp İç.İne at ve mahvet. 

Karun buzamnın, atesle eriyeceğini. 

d. ' e ıyorum.,, dedi 
fakat altının mah•olmıyacağmı söyledi. 

Musa, bunu öğrenince hemen Şap de
nizi kenarına doğru gıttı. Kuyumcu 
cKarun> ise onun gittiğini görünce me· 
rak etti ve gizlice arkasına düştü, takibe 
başladı. 

Musa, ayni zamanda Beni lsrail hal
kına da puta tapmanın faydasız olduğu
nu İ!!bat etmek istiyordu. 

Karun albnm erise bile kıymetinden 
bir şey kaybetmiyeceğini söylemesi Mu
sayı tereddüde sevketti. 

Ankara Radyosu 
---~---

DA I. G A VZUNl.VCV 
BUG N 
---ts- -

1639 m. 183 Kc!./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 \\ w. 
T. A. Q. 19.74 m.15Hl5 Kt.'s./ 20 Ww. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
l~.35 Türk müziği (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, ::ıj:ıns ve 

meteoroloji haberleri 
13.15 - 14.00 Müzik (Karışık program 

pi.) 
19.00 Program ve memleket saat ayarı 
W.05 Müzik (Oda müziği - pl.) 
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma (Milli musiki serisin-

den Fransız müziği : Halil Bedii 
Yönetken tarafından) 

20.30 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleı·i 

20.50 Türk müziği 
Okuyan : Müzeyyen Senar 
Çalanlar : Vecihe Daryal. Cev
det Kozan, Kemal Niyazi Seyhun 
1 - Suzinak Peşrevi 
2 - Arif bey - Suzinak şarkı 
(Beni bizar ederken) 

--,}-
Bir çok maddelerin harice gönderil

mesini meneden Vekiller heyeti karar
namesinde tadilat yapılmış, bu tadil.it 
dün alakadarlara bildirilmiştir. Tadilata 
göre hariçten seyahıt maksadiyle şehri
mize gelecek ecnebilerin otomobilleri 
serbestçe memleket dışına çıkarılabile
cektir. Yine ecnebiler tarafınclan TurinP.
klübün kefaletiyle hariçten getirilen ve 
gümrük resmi verilmeden memlekete 
sokularak bir sene kullanıldıktan sonra 
tekrar harice gönderilmesi mutad olan 
otomobiller de bu müsaadeden istifade 
edecektir. Bundan baska limanlarımıza 
uğrıyan ecnebi vapurlara veya ecnehi. 
memleketlere giden Türk vaptırlanna 
mürettebata lüzumu olan yiyecek ve di
ğer maddeler de serbestçe verilecektir. 

Fakat bu miktar vapur mürettebatının 
ihtiyaçlarından faz.la olmıyacaktır. 

Şimdilik yapılan tadilat bunlardır. Fa
kat kararnamede diğer ban tadilat da
ha yapılacam ve bilhassa gümrüğe j!elin 
te muhtelif sebeplerle memlekete ithal 
edilemiyen ecnebi mallarının tekrar gel
dikleri yerlere gönderilmesine müsaade 
olunacağı haber verilmektedir. -.v.-

A 
ol an cıı,tı.-

Bandırma treni dün aksam tenhhi"rle 
Basmahane istasyonuna gelmistir. Tren 
Hacıl üseyinl~r mevkiine yaklastığı sı
ralarda vagon tekerleklerindenbiri ray
dan çıkmıc; ve tren derhal tevakkuf ey
lemiştir. Kısa bir çalışmadan sonra tren 
tekrar voluna devam ederek Basmaha
neye g;lm~t!;. Hasar yoktur. --Ktjl. .I:' K 

. ealiyet devam ediyor 
Kürtülpark. fuarın kanan~ olması

na rağmen her gün büyük bir kalabalığı 
!"jnesine toplamaktadır. 

Oyun yerleri ve müzeleı-in açık bu
lunm3ı, tenviratın geceleri devamı dün 
K iilti.irparka (')!1 hin ki!'ivi toplamiştı. 

3 - Nuri Şeyda - Suzinak şarkı 
(Sevdim seni ben) Posta müdür eri 
4 - Arif bey - Suzinak şarkı 
(Aşkınla yanmaktadır) d t • 
5 - Kemal Niyazi Seyhun: Ke- 3Y3SJn a a YJ n ef 
mençe taksimi Ankara - Erzurum posta ve telgraf 
6 - Dede - Rast şark1 (Karlı da- müdürü Fadıl Konyaya, Konya müdü-
ğı a.,."<iım da geldim.) rü Mithat Okan Sivasa, Sivas müdiirü 
7 - Dede - rastZZ Asaf Tanrıkut Aydına, Bilecik müdürü 
7 - Dede - Rast şarkı (Çalıına Ahmet Erol E .. zuruma, Ordu müdürü 
bak efede) . . Hamit Tuncer Kütahyaya, Istanbul mu-
8 - Rast Sa% semaısı Jıasebecisi Şakir Yeter lspartaya Edirne 
9 - Halk türküsü (Alıverin bağ- müdür muavini Hüsnü Atamar 

1

Urfaya. 
lamamı) Denizli müdürü Ismail Hakkı Kartal 
10 - Halk türküsü (Garip anam) Niğdeye, Yozgat müdürü Sabri GeH!?-

21.30 Konuşma (Doktorun saati) kin Muğlaya, Muğla müdürü Rahmi Bi-
21 .45 Müzik (Ne~li müzik - pl.) =ckul Orduya, Bitlis müdürü Nuri Gii-
22.f){) Müzik fKiicük orkestra) vem Siirde, Bursa müdür muavini Şii.k-

Şef : NECİP AŞKIN rü Seyhan Bileciğe, Aydın müdürü Os-
1 - Paul Holmer - Saksonya man Bitlise. Kastamonu müdür muavi-
köylü dansları ni Hasan Görckçioğlu Ağrıya, Siird mü-
2 - Niemann - Zenci dansı dürü Sıtkı Amasyaya, Artvin merkez 
3 - 1ta1o Azzoni - Sabah şarkısı şefi Galip Çoruh posta müdürlüklerine 
4 - Kari Föderi - Viyana şarkısı tayin olunmuşlardır. 
5 - Feliks Glesmer - Sabah se- --•-
lamı (Fantazi) A 
6 - V alter Borchert : Bir gece
nin romanı (Vals) 
7 - Feliks Glesmer - Sar nehri 
kenarlarında Ankara - Nümune hastanesinde ve-
8 - Puccini - Toska fat etmiş olan Hollandanın Ankara orta 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es- elcisinin e~ Vi~erin nişi bugün 17 de 
ham, tahvilat, Kambiyo, nukut kalkan trenle İstanbula gönderildi. Ba-
borsası (Fiat) yan Saracoğlu ve diplomatik garda.son 

23.55 - 24.00 Yarınki program tazim vazifelerini yaotılar .. 

Üç Yıldız rr./.:e 

medik hadise ile karma karışık ve dar
madağınıktı. 

Bu vaziyette ne kadar kaldım bilmi
yorum. 

Kul::ığımın dıbinde kısık, hafif ve al
kolle yayvanlaşmış bir se.s duydum. 

- Maşaallah küçük bey ... Böyle yapa
yalnız hayallere dalmış ne düşünüyor
sunuz.. Müsaade ederseniz masanıza 
oturayım .. 

- 33- Ve ... benim cevap vermeme yer bı
rakmadan Ic1al karşımda yer almıştı .. 
Yanakları penbe penbe allıklı, dudak
ları ciğer gibi kırmızıydı. Içkinin büyük 
tesiri gözüken dalgın nazarlarında bir 
müşteri avlayıp ta patronun gözüne gir
mek arzusunu taşıyan kurnaz bir ba
kış vardı. 

bazılannın müatebcen hareket ve İşaret· 
ler yaptıklarını ve onun bütün bunlara 
karşı alışkın ve şımarık kahkahalarla mu
kabele ettiğini gördüğüm zaman nasıl 
olup ta otada üzerime inme inmediğine 
hala hayret ediyohrum ... 

O.. Buradaki adi insanların hepsini 
de yakından tanıyordu. 

Masalnnna oturduğu grup içinde de 
laübali hard.etlerle içki kadehini kaldı
rıyor ve sağında, solundakilerle çapkın 
şakalar yapıyordu. 

Artık tereddüde şüpheye hiç yer 
yoktu. 

idil tam m11nasile bir har kadını ol
u~tu. 

Hem de en adi bir barın kadını ... 

* O şimdi, masalarında oturduğu genç 
grubun yanından ayrılmı~ ve "'.am be
nim bulunduğum yerin yaıubaşında bir 
masaya gelip oturmu.ştu. Bu masada, 
kaşlarını çatmış harabati bir adam var
dı. 
Konuşmalan kulağıma kadar geliyor

du. 
istemediğim halde dinlemeğe başla

dını. 
Herif, homıırdanarak şöyle söyleni

yordu: 
- Demek artık bize eski iltifatlar yok. 

Buraya ,geleli bir buçuk saat oluyor, bir 
ikerre olsun yanımn uğramadın_ Öyle 
ya .. Artık hanımefendinin burnu büyü
c1ü. Parlak dcl"kanhlar dururken b'zim 
ıı•h; m" .. nlr-1 .... _ 11.... • - 1 

IclaHn, değişmiş olmasına rağmen pek 
ala tanıdığım sesi herife cevap verdi: 

- Neden böyle söyliyorsun Şevki .. 
Patronun tabiatini pekruu bilirsin. Beni 
onların yanma o gönderdi. Daha evvel 
de yukarıda locada bir enaiyi sızdırmak
la meşguldum. Geçen gece senin yanın
da faz.la çene çaldım diye patron bana 
yapmadığını bırakmadı. Hem bana bak .. 
Sana açıktan açığa söyliyorum, işine ge
liyorsa caddeyi tutarsın. Ben öyle erkek 
peşinden koşacak kadınlardan değilim. 

Ve .. yerinden hiddetle kalkarak uzak
laştı. 

işte hayat... Tclali bu derekeye sürük
lemişti ... 

Bir kaç sene evvel kollarımın arasın
da sıktığım masum bakışlı temiz Iclal 
~imdi böyle, udi bir muhitte kaba saba 
adamların kaba saba küfürlerine sırıta
rak mukabele ediyor ve halta. O da on
lara karşı bir zamanlar manasını bile 
bilmedjği ayıp küfürlerle cevap vermek
ten sakınmıyordu. Halbuki ben onun ha
tırasını ve hayalini kalbimin ve kafa
mm içinde en mukaddes bir e.manet gi
bi saklam~tım! .. 

- Garson! bir viski daha! .. 
- Baş üstüne paşam .. Yemiş fala:. bir 

şey emreder misiniz? 
- Hayır ... 
Artık Iclali görmiyor, onu gözlerim

le aramıyordum. 
Sandalyenin iizerine çivilenmiş gihi 

idim. Nerede bulunduğunun farkında 
bile değildim. Kafamın içi kalbimi \'e 

__, . 1.. • 1.1. • · J. , t_._ 'L 1 1 

Iclul beni tanımamış .. tanıyamamı~tı. 
Iç.imde birden aru bir his yer buldu. 
Onun buradaki rolünü yakinen gfü-

mek, anlamak istedim. Maamafih bUtün 
gördüklerimin korkunç bir rüya oldu
ğunu, nerede ise sabah olacağını, uya
nacağımı ve bu rüyanın kaybolacağını 
hala umuyordum. 

Iclalin oturmasını ve bermutad ~.t,.· 
son da sırıtarak masaya yaklaştı: 

- Emriıılı. beyefendi... 
- Hanıma sorun .. ne içecek .. 
Böyle yerlerde kadınları pek fazla 

sarh()Ş etmemek ve onlara söu:lc likür 
yerine boyalı sular j!etiı:ınck usuldcndL 
Bununla beraber Ic1a1: 

- Beyefendi ne içiyorc:a bın.1 da on-
dan ... 

- Şu halde viski .. 
- Evet.. 
Garson ona, bana getirdiğı ~ek.ilde vis

ki getirmedL Viskinin pahalı içki oldu
ğunu evvelce söylemiştim. Bu içkiyi, 
bilmiyenler için söyliyorum. gar.son şi
şe ile getirir, uzun ve dar bir bardağın 
dibine iki parn-ı.'lk kadar koı· ve üzerine 
de soda ilave eder. Keskin bir içkidir. 
Alışmamış olanlar pek içemezler. Hal
buki, dedi,fim gibi gar"on Icla.Ie söz.de 
sodası evvelce katılmış bir bardak \'İc;ki 

.ı:• .. • ... 

ClKT() UN·-~ 
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Yemekler p·şince 
--tr-

geee götiilmemiş bir· YAZAN: Or. G. A. 

sema hidisesi oldu Yediğmiz yemeklerin her birinde ge
rek besleyici maddelerden, gerek ma· 
denlerle vitaminlerden ne kadar bulun· 
duğunu öğrendiğiniz vakıt bunlarm hep
si. tabii o gıdaların pişmemiş hallerinde· 
dir. Fakat yemeklerden pek azı çiğ ola
rak yenilir. Piştikten sonra acaba onla· 
rın terkiplerindeki maddelerin hepsi ka· 
lır m.ı? 

Bir saatten fazla ve fasılasız süren 
şimşek yağmuru halkı telaşe düşürdü 

Dün akşam saat 21 de haşlıyan ve 
21.30 da şiddetlenerek fasılasız b ir şe
kilde uzun müddet devam eden bir şiın
şek yağmuru Izmir halkını bir hayli he
yecana düşürmüştür. Bit' saatten fazla 
bir müddet gök yüzünü aydınlatan fa-
sıla vermeden birbirini takip eden şim
şekler, şimdiye kadar görülmemiş bir 
sema hadisesi olduğundan telaşa düşen
ler ve bu hadiseyi son günlerde bölge-
mizde olan zelzelelerle alakadar görenler 
pek çok olmuştur. Halbuki bu şimşek 

Gör eş 
birincilikleri 
Dün Alsancakta, Altay k:ulübUnün de

niz lokalinde Denizli, Manisa ve Izmir 
bölgeleri güreşçilerinin iştirakiyle, gar
bi Anadolu serbest güreş seçme müsa
bakaları yapılmıştır. 

Bu müsabakalara Balıkesir bölgesi iş
tirak edememiştir. 

Dünkü güreşlerde Denizli bölgesi dört 
birincilik alarak Izmir ve Manisayı ge
ride bırakmıştır. 56 ve 66 kilolarda Iz
mir iki birincilik, 61, 72, 79, 87 kilolar
da Denizli 4 birincilik ve ağırda Manisa 
bir birincilik almağa muvaffak olmuş
tur. 

ilim aleminde 
bir ziya 

Profesör Freud 
ve2at etti ••• 
Paris, 24, (Ö.R) - Büyük alim pro

fesör Hreud 93 yaşında vefat etmiştir .. -*-in~Wzlere teşekkür 
eden Almanlar ... 
Londra - Filistide biri Hayfa, diğeri 

Beytüllahimdeki tahaşşüt kamplarında 
lıulunan Almanl~r. gördükleri iyi mu~ 
ameleden dolayı Jngiliz makamlanna te
~kkür etmişlerdir. -·-J 
Mühendis mektebi 
müdörö değişti._ 
Ankara - Yüksek Mühendis mekte

bi müdürü Suphi Tanığ Nafia fen heyeti 
azalığına nakledilmiş, yerine mühendis
lerden Tevfik Taylan tayin olunmuştur. - -
FRANSIZ 
Hariciye Mezaretinde 
görüşmeler._ 
Faris, 24 (Ö.R) - İspanya, İtalya, İs

viçre ve Belçika sefirleri bugtin harid
ye nezaretine giderek hariciye nezareti 
umumi katibi ile görüşmüşlerdir. -*-TRABZONDA 
Fındık ihracatı. .. 

bulutu, dün öğleyin devlet meteoroloji 
dairesinin radyoda okunan hava Tapo
runda da bildirildiği üzere Ege bölgesi 
üzerindeki alçak tazyikten mütevellid 
olduğunu bu işten anlarlar söylemekte
dirler. Fen dilinde bu sema hadisesine 
kuru oraj denilmektedir. G<?k gürültü
sü duyulmadan tevali eden bu şimşek
leri bir aralık 'UZaktan güriHtüler takip 
etmiş ve saat 22,30 a doğru da kısa süren 
şiddetli bir dolu ve hafif yağmur takip 
etmiştir. 

(Üçok -Altay maçı 
Dün Alsancak stadyomunda Üçok ve 

Altay takımları arasında hususi bir kar
şılaşma yapılmıştır. Gelecek hafta lik
ler başlıyacağından bu karşılaşma fay
dalı bir ekzersiz mahiyetinde idi Maç 
arzu edildiği kadar ciddi ve samimi ol
madı. Her iki takım oyuncularından da
ha eyi hareketler bekliyorduk. 

Neticede iki takım da beşer sayı ile 
berabere kaldılar. 

Vitaminler için toptan bir şey söyle· 
mek mümkün değildir. 

Kimisi kalır, kimisi hiç kalmaz. Bir 
de pişirmenin tarzına göre: Hiç hava al
mıyacak surette makineli tencerelerde 
pişirilince vitaminlerin çoğu sıcaklığa 
dayanır. 

Buna karşılık, besleyici albümin ve 
şekerli madenler bakımından gıdalan
mıulan bir çoğunun pişerken ne kadar 
kaybettikleri iyi hesap edi1miştir. An
cak kayıp, sadece su ve yağ içinde pic;ir
me tarzında olur. Et, hatt.!\ sebze ateşte 
kızartılınca kayıp pek azalır. Bundan 
başka, çorbada olduğu gibi etin ve seb
zenin suyu içilirse kayıp bu suretle te
lafi edilir. 

Et. suda, yahut yağda pişince azotlu 
maddelerinden yüzde 5, fosfordan 50 
klordan ve sodyomla potasyomdan 70. 
manezyomdan 5 O, kireçten de 30, kay· 
heder Bundan dolayı et haşlaması ye· 
nildiği vakit suyunu da içmek, beslenmek 
için daha karlı olur. 

Etin yanında kı!! ve yaz yakışan pata· 
tes soyulmadan haşlanılırsa kayıp pek 
az, ehemmiyetsizdir. Fakat soyulduktan 

At k h• d sonra haşlanılır. Yahut yağda kızartılırsa 
yon ara ISar 3 kayıp ehemmiyetlidir. Hepsi yüzde he· 

J., .. -e .. tepler res;- ··e cıabivle, cıekerden7, nlbüminden 4, fos· 
H • H H -•• ..,, fordan 1 O, klor ve sodvomdan 2'>. Po~ 

el ifleri sergisi tasyom ila manyezom, kireç, çelik ve 
Afyon, 24 (A.A) _ Villyetim.iz maa- bakırdan 20, demek ki patatesi ıoyma

rif müdürlüğü tarafından ilk mektep dan haşlatmak daha hesaplı olur. 
muallimleri için açılan resim ve el.işi Havuç ve yer elması gibi kökleri ye· 
kursu dün bitmiştir. Bu münasebetle nilen sebzeler: Sekerden (daima yüzde 
merkez muallimleri kazalardan gelen heaabile) 30, albüminden. fosfordan, 
arkadaşları şerefine bir ziyafet vermiş- kireçten 20 kayıp, klordan 60, sodyom
lerdir. dan 50, potasyomdan 40, manyezyom

Ziyafette bir nutuk söyliyen Maarif dan 20, çelikten 25, bakırdan 45. 
müdürü muallimlik mesleğinin yüksek Lahananın pişerken kayıbı pek çoktur: 
şeref ve mesuliyetinden bahsederek Sekerinden 75, albüminden, kirecinden 
Atatürkün yolunda Milli: Şef İnönüye 25, fosfordan 30, klordan 60, sodyom ile 
J,alpten bağlı olarak kendilerine düşen potasyomdan ve manyezyumdan 50, çe
ulvi vazifeyi ifa edeceklerine olan inan- likle bakırdan 20, lahruuun, içi pişirilip 
cını ifade eylemiştir. suyu içilmez, onun için ucuzluğuyla be

Ziyafetten sonra bütün muallimler raber pek te besleyici yemek değildir. 
misafirleri ile beraber zafer abidesine Taze fasulya haylice kaylJeder : Şe· 
giderek Sbideye çelenk koymuşlardır. kerden 70, albümuinden 30, fosforla po· - *- ta.o;yumdan 60, klor ve manyezumdan 5C 

B R •• K S E L kireçle çelikten 20, bakırdan 66. 
U Prasa ile so6'Bnı şekerle potasyum ve 

Belediye reisinin manyezum madenlerinden yarı yanya, 
bir hitabesi... albüminden 20, klordan 70 kayıp, üst 

B üks. l 24 (Ö.R) B 1 di tafaa da zaten ne kalır? 
r e - e e ye reısı t . . d h ı Şe 

Adolf Maks 1830 kahramanlarının h - spanak pışınce a a yavan o ur : . 
keli önünde söylediği b'ı· nutukta Be~- ~erinden llO, albüminclen 5, ~ genç· 
çikanın istiklal ve kahramanlık tarihin- lık verece~ manye;umdaı~ 77 ıpdince ..... 
den uzun uzadıya bahsettikten sonra de- Sebzelerın en karlısı şuphesız salata-
miştir ki: dır, çiinkü çi~. ye~ildiğind~ hi~ bir şey 

<Bu gör<lüğünüz eser Mozee ve !zerin kaybetmez ... Uzerınc zeytınyagı konu
ölmez askerleri tarafından kurtan~- lunca terkibindeki yağ eksikliği tamam
tır. Bugün Avrupa büyük bir harp yan- lanmı!'; olur. 
gım içindedir. Önümüzde müthiş tehli- ---o----
keler vardır. Tarihte şerefli bir yer tu- JAPO YA • FBA.NSA 
tan Belçika milleti yılgınlıktan uzak ola
cak, menfaatlerini, şerefini, toprak ta
mamiyetini ve hükümranlık haklarını 
müdafaa etmek azmindediı·. 

- *-
Şarlıi Karahisarda 
harman işleri-

Arasında s iyasi 
münasebat. .. 

Trabzon, 24 (A.A) - 23 eylwe ka- Şarki Karahisar, 24 (A.A) - Havala
dar limanımızdan muhtelif ecnebi li- rın güzel gitmesinden istifade eden ka
manlara 13.346 çuval iç fındık ve 532 zamız rençberleri harmanlarını tama-

Paris 24 {ö.R) - Tokyo hükümeti, 
bu güne kadar bir maıılahatgiiznr ile ida
re edilen Paris sefaretine yeni bir büyük 
elçi tayin etmiş ve Fransa hük.ümetince 
ağremanı verilmiştir. Bu sırada vuku bu
lan bu tayin Tokyo hükümetinin Fran· 
.saya kar"ı samimi hissiyatını göstermek
tedir. çuval kabuklu fındık ihraç edilmiştir. men bitirmişlerdir. 

Umumi Harpte ve Cephede 

M v evi Taburu 
Muhtar dede ile hayli mübahaseden 

sonra, misafirlerin gittiğini öğrenen Sad· 
ri paşa, dedenin yanına bir uşak kata· 
rak onu da konakladığı eve gönderdik· 
ten sonra gece yarısını geçen saate bak· 
mış ve uşak hıra : 

- Yarın sabah vali paşa ile kumandan 
-ı•••-•••••••••••••mı•••=-•111• ve diğer zevat burada toplanacağız. Se-

Haberden 
Naklen -33- Yazan lamlıi;tııı iç odasını geceden tcmi7Jeyin 

Rahmi Yağız ve öyle yatın!.. 
Emrini vermiş, hareme çekilmişti.. 

Konağın selamhk kısmında uşaklarla Bu sırada dışarıda bir gürültü oldu .. Uşaklar bir saat kadar bu işle meşgul 
iki dede, Mustafa ve Nutki havuz ha- Kapıya doğru gelen ayak sesleri farke- olduktan sonra odanın kapısını çektiler. 
şındn. hfila Hallacı Mnnsurdan başlayıp dildi .. Karanlıkta duran Nutki dede ile Nutki ve Mustafa dedeyi masanın altın· 
Kweli Ebuhaşimle, Hoca Ahmet Tese- arkadaşları el yordamı ile birbirlerini da uykularına terkederek yataklanna 
v1, Celfilettini Rumi, Şemsi Tebriz1, Ce- buldular .. Nutki telasla söylendi : gittiler. 
lalettini Arabi ve ilah.. mütesavvıilarla - Korktuğwnuza 'uğradık erenler... GARİP BİR VAK'A 
?ahsi yürüten konak sahihi Sadri paşa Galiba hademe tayfası buraya geliyor- . . . 
ılc Muhtar dede k.alnuşb.. lar_ Bizi burada görürlerse şüpheye dü- I~ı .~7denın masa altı uykusu bütün 

Nutki ile Mustafa dede, selamlığın bu şerler. KOl'ktuğumuza uğranz .. Bunlar de~ınligıyle erlesi sabaha kadar devam 
yalnızlığından meraklanmadılar, otur- savuşuncaya kadar saklanalım.. ettı.. . . . 
dukları odayı araya araya ilerlediler.. N d de ? Sabahleyın, daha kahvaltı saatinde 
Evvelce gi:rmed.i..k:J.2ri ve Sadri pasanın - Ş ereye e ~b , Halep mütehayyizanından bir kaç kişi 
mesai odası olarak kullanılan odanın - u mas~ın a na. . . , Sadri paşanın kapısını çaldılar ... Girdi-
foüne geldiler. Nutki dede kapının to- ~Y~ ~r: yaklaşıyoı·du. lki Mev- lcr ... Doğru selamlığa, paşanın odasına 

ld 
levı sikkeleı·ını bastırarak masanın al- alındılar 

puzuna sarı ı . daldıl "<r ı k dar k ·· tına ar. ı.er ere a sar an ~re- Bunu müteakip lruia fasılalarla diğer 
- Bu~~ ol~ er€:1ller! şil çuha örtünün uçlarından kaydılar... zevat. Halep müftüsü, kurnandan, vali 
- Pek ala gırelıın... , Halının. ü~tüne boylu b?yuna uzanarak birer birer geldiler. 14 kişilik bir heyet 
K~pıyı ~c.t:lar ... O~~ ~aranlıktı.. Etr~- nefeslerını tutup bekledıler.. halinde toplanan misafirler. altında i1d 

ta kiiap vıtrıı::le~ı dı.zıli, yer~e kalın bir Bir kaç dakika sonra ayak sesi~ ka- Mevlevi dedesinin uyuduğu ınasanm ba-
balı, ortada buyucek beyzi hır masa bu- pınm önüne geldi. Kap! açıldı .. !çeriye şına geçtiler, otw-dular. 
lunan odanın ortasına kadar yürüdüler. üç hizmetkaı· girdi. Ellerindeki fenerleri Bu ze\·atın, Sadri paşanm evinde top· 
Mustafa dede durdu : birer taı·afa koydular. Toz bezleriyle is- lanmasınm sebebi vardı. O da Cemal 

- Ne hamarat uşakları var ev sahibi- kem.lelerin, kitap vitrinlerinin toılarını paşanın verdiği bir emirle müterakinı 
uin erenler .. Anı vahide odayı haleti sa- silmeğc koyuldular. vergi bakaya'>lll.lll süı·atle istilası, tekali~ 
bıkına irca eylemişler!.. Aralarında konuşın hizmetkarların fi harbiye yoluyla elde mevcut deve, c9-

- Sahi de öyle!.. sözlerinden, ert.esi sabal1 Halep rnüte- ter, merkep ve aşair kıs.raklarının to~ 
- Haydi gıdamızı alalrm .. Burada faz. hayyizanınm burada erkenden toplana· mltlrılmasıydı .. 

Ja durmağa da gelmez.. Çabuk savuşa- rak bir işi müzakere edecelderi anlaşılı- Bu iki emir hususi ehemmiyeti haiz 
lım .. Hak bilir, bir şüpheye meydan ve- yordu.. bulunuyordu.. Halep mülhakatındaki 
ririz.. Dedeler, hizmetçiler odadan çıkınca aşiretlerin mühim bir kısmı bir emrin 

- Doğru.. . kalkıp savuşmak gayesiyle yumuşak ha- tatbiki neticesinde hükümcte muhalefet 
Dedeler çabuk hareketlerle kutuları- lının üzerine uzanarak beklerlerken iç- eclec-c1 1 'rrli. 

nı çıkardılaı· .. Eirer m('rcimck kadar af- ki buhariyle dönen yorgun kafalarına af-
~ on hapı alarak ağtzlanna attılar, yut- yonun da tesiri inzimam edine · 



2; EYLUL PAZARTESi 1939 

Bir 

Menfur · Dikili faciasının hakiki bla çosu 
suikasttcn sonra 

Facia kurbanlarının sayısı 42 yi geçmi~or. Kurbanların 
111 kişi olduğu resmen tekzip edilmektedir 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
Şimli istasyonunda trene konulan ta

but, rnütcveffanm yakın dostları ile bir
likte defnini vnsiyctnamesinde gösterdi
ği ve ııile makbercsinin bulunduğu kü
çtik kasabnya getirildi ve burada tedfin 

AFi 
1 

tNCI sAJiiFEDE - uırnr \ 'C sair malt1mat muntazam suret- gezeceği haber nlınmıştır. merasimi yapıldı. Burada Kalineskonun 
- BAŞTAR te Dahiliye, Sıhhat ve Ziraat vekaletle- Dikili faciası hakkında salahiyettar reı- tabutu altı beyaz öküz tarafından çeki-

ed
. rine bildirilmektedir. mi makamlardan verilen IOll malUaıat len bir araba içinde mezaristana getiril-

evlemekt ır. D"k"l' { l"k t del · ıla ak " . T r lak tzcdelcrine bu ıecc ı 1 ı c a c ze erme yap c en fUdur: miştl. 
3 - Dıki ı c :rba verilmiştir ... h- büyük yardım, her şeyden evvel kendi- Dün aksama kadar Dikili mttkezinde FRANSADAKI AYIN 
?'k ) emek i'\'e \ ·tcsine zenginlerimi· terine başlnrmı sokacak birer ev temi- mevcut 600 tm:len 400 Ü tamamen TI· Parls 24 (ö.R) - Arman Kalinesko-

~ırde ~çı~an kan~ ~ olmalan burada nidir. Sonra, müstahsil vaziyete geçme- lalm 50 . d kısmen _._ nun cenaze merasiminin bugün yapılmış 
zın de ış.tira kare ~ıunıştır. Icri için ziraat hanknsının ikrazatta bu- ~. 1 11

•
1

• eA ,,..,..,Jmıstft'. Ka- bulunması dOlayısiyle buradaki Rumen 
mcmnunıyetle tşl rdc yeniden enkaz lunma ına ihtiyaç görülüyor.. Bittabi sabada kPhih ıskıın yalnız SO ev kalmış- kilisesinde. mcrnsim saatinde bir dint 

al
4 -d Ba;ı gazte e karıe lclıln ve ölülerin her türlü bord:mn tecil ic:l ri de bir an tır. Bu miktara tenede kain 35 gÖ(rnen ayin yapllmıştır Fransız Cümhurrelsl 
hn an 3., ccse çı .,. kk . 1 . 1 1 d f!Vİ dahil deVı1dir ki banlar da tamamen Lebrün b,,...,ekiİ Daladiye bu ayinde 

11 
ı..;..; c b<>ligw olduguv ha ın- cn·c )npı mn ı ır. k Ltl· ·LA L• h ld b I • '1'. ectnan 1 ~·Y .. .. ·a dır aı,, .1 ıwan .~rr " e u nuvorlar. temsil edilmişlerdir. Nazırlardan Alber 

daki haberler burndn tcessur U) n. • * .. Y~e Dikı1ıde mevcut ~29 ma2aza, Snro, Ivon Delbos, Ziraat nazın ve bir 
mı tır .. Fikirleri teşviş eden bu ncşnya- dükkan ve depodan hepsı yılalmıştır. çok yüksek zevnt bizzat {iyine iştirfik 
tın &cbehi nnlaşılnmamaktadır: • . KIZILAYIN y ARDII\ILARI Avm yirmi üriinden hf'ri yık hn e:v- etmişlerdir. 

Knt'i ölenler yckilnu 4dl .~şıd:. .. :~ ferin enkazını kaldırmalı için nmclc ekip- Bafivekil Dnladiye, suikasd milna bc-
rakkrumı İzrnirdc hnstnnc e o en ır ışı Dikili (cüıkctzedelerine Kızılayın yar- leri hüv"'k gnvrctle co11$maktadır. tiyle Rumen hariciye nazırına göndcrdi-
ilfıve erlilinre tilü sayısı 42 ye çıkmış olur dımlan, facianın genişliği nisbctinde Dünkü arastınnalarda enkaz arasın- ği bir telgrafta bu menfur suiksddcn 
ki hakiki rakknın budur .. Dün cnknz kuv-Vct l.ıuhnaktndır. dın üç at ve bir merkep ölüsü de çık- mütcvellid tecssi.lrlerinin ve kederli 
alhndnn çıknrıL-ın Amca l\lustnfaııın ce- Gönderilen iiç yüz çadır yann (Bu- mı hr. sempati duvgularının Rumen hükümcti-
scdi dcfnedilm~, l\lustafanın ana nm gün) Dikili felfıkctzcdclerini banndıra- Diki1" k b d nk Ih d k ne ve milleUne bildirilmesini, büyUk 

d. J •• b l namamı tır k b" k"ldc k nıl ktır 1 1 asa asın " e az a n a a- d 1 -..J • ccse ı ıenuz u u . en ır şe ı u aca • 1 _,_ h t •• 1 , • b -'b-L Rumen ev et ınıamının z.ıyaını malcm-
5 - Maili inhidam evler yavııs yavac:. Kızılay umumi merkezi ihth·acın ge- nrc:ıK ııva a go7 ennı vınnan en "Ult 1 k t R ·ıı ti · .ı~ •• -;; " " d 1 kUn • • 1 e nrşı ıyan umcn mı e nın ı.ı:e~r-

çökmektedir. Yeniden beş ev, Dikili nişliğini naz.'ln dikkate alarak daha iki vatan as ann ve u vırmı ah. Kaba- 1 · tamamen "şlirnk ettiğini bildirmlş-
mcrkezindc çökmüştür. rüz çadır sc\'kctmiştir. ~da on ür .. Bademli kövünde bir. De- ;ıne 

1 

6 - Bcrgamamn Zeytin dai:rı nahiye- Feliıkctude yurddaşlann bkiın ve ia- lifditq lröyGnde bir ve fzmir rnemleke• • MACARtSTANIN TEESSOR'O' 
sine bağlı Tekke De.re köyünde 23 gece- şe ihtiynçlım ile çok yakından alıüca~ ~aıı!anesine yaralı 0 !ara_!c getirilin ıııh: Macar başvckfli, Rumen hnıieiye ne
si olnn sarsıntıdan 24 ev tamamen çök- olan bu kara ~in dostu müessesem~ b.- "!'!"•.de vefat eden bU" in ceman kırk ikı znrctinc bir taziye telgrnfı göndererek 
milstür ... Ölen veyn yaralawı.a yoktur- mir merkezine ihtiyaçlarm çok biiylik kışıdır. menfur suik~in Maenrmanda derin 
Bugun de saat üç buçukta Tekke köyün- bir aınk.a ile takip edilerek tamamen tat- Afir yaralılar Dikilide on ve Kaba- bir elemle knqılnnd•~ını temin etmiştir. 
de iddetlice bir sarsıntı olmuşsa da ha- mini ~elerine tcv ül olunması için kumd üc küi olt•o bunlar da lzmir mem-
s:ırat yoktur. Tekke dere köyünde . e~·- l.ilzım gel.en tnlimn!t vermiştir.. .. • ldcet hastanesinde tedavi alhodachrlar. 
teri yıkılanlar diler evlere yerleştırıl- Umuını merkez ıcap eden mutcakip Hıafif yl\raM•r Dilillide elit Ki!~ Garip haberler 
mi:ı;lcrdir .. Bununla beraber h.,alk evi~- yardır~l~rda h~lu~ncnktır: da d~rt. Deliklitaşdn bir kisi olup ma- Paris, 2·1 (Ö.R) _ Alman propagan-
d knlmaktansa açıkta yabnagt tercih Dahıhyc vcldı1cti de felaket salınsmdu hall.-n~e ı>~rısımanlan yapılmıs!11'· dası garip haberler vermekte devrun 
:. 1ar gcnis tahkikat yapılarak bütün maddi Diln1rde bir doktorun neuretı altm- ediyor. 

c ;1~ Dikilide nonnal hayat baş~nuş· zn~lann tcsbiti';1İ ve ~ikiliniı;ı ~em d." ite~ sıhhat ~emunı daimi olarak va- Kalineskoya yapılnn suiknstı Polonya
tır.. Halle, hükiimetimizin şefkat~den ~t.ara u~gun ~ır şekilde ye~ıden ım:ı- zıfe ıro~e~tedır; • .. • dn Almnnlnr aleyhinde yapılan bir çok 
emin olarak vaziyete intizar edıyor .. n ıçın vnkit. gcçırmcden tc~~~ baş- 1n$e _ıhtıyacı • .'çm. "'!15!amd ol n ~ suikastler gibi Entelicens Servis hazır
K dilerine yemekleri verihnektedir... lanmnsını alıi~a~art;ıra biJdırınıştır. A • f~ın mşası dun bıtm_ fü. F~ 

0
bUyttT' lnmış .. 

Yann eşya da teni edilecektir. Sı~~~ ve .. ıçtimaı m~vcne! vekil~ti faP.lıyete ~ececek ve 1?UDde bin kilo ele- İngiliz g:ız tclerl bu iddiayı tekzibe bi-
li- . de .miDıkılı felfilcetıed1.eklcnnınt sa~lıkedla~lmile me

0
k "f:kilıkidoracihok!ır. '-"fi _!f~ıırd le değıniyecek kadar bayağı ve menfur 

Bugün Dikilide ~alıştırılan nafıa ame· dar teması ve na nrun emın ı c- ı c tiyaca - m.an: a un buluy 1 
lcl iyle diğer ameleler bazı yolları aç- sini kendi tcşkilfıtına emretmiştir. vardır. or ar. • 
m :far ve enknzı ka1dınnışl:ırdır.. Bal- Dahiliye \•ekili B. Fnik Örlrakın bu- Halk, enkaz eltmda kalan tütünlerini. Sovyet tebliğL 
kı; banıunnsı için her türlü kolaylık y~- gii~le~c e~rimiı;c ~cl.c~.k hu ~=--ın~ hububatını ve saire eşyasını çıkarmakta Moskova, 24 (A.A) - Bu sabahki Sov
ıhyor •• Son sarsınblardan mütevellıt felaketine ugnynn Dıkilıyı ve koylc.rı ve bunl r muhafaza altına alınmaktadır. yet kunnay tebliği ; 

P KJZılordu kıtaatı Sovyet ve Alınan 

Moskovaya 
G. e ••• 

'NCİ SAHİFEDE - BAŞTARAFI 1 1 • T"" k" h . • ek"I" Ş"'k .. R 24 (ÖR)_ Italyan gazetelen ur ıye ar~cıye v ı ı u ·ru 

5 
o~a] M. k a seyahatini büyük ehemmıyetle tekrar kay-

araçog unun os ovay . l . ·· T"" k 5 t ·· 
d kt d. l B gazetelerin tahmın erme gore ur - ovye go-

etme e ır er. u k" Akd . d k . h 
ı · d Ih K denı"zde ve Şar ı enız e ta vıye ve ta -

rüşme erın e su u ara 
. etmek imkfınlan mütalaa olunacaktır. .. .. .. . 

kim . z4 ( ö.R) _ Ankaraya gelen haberlere s.o~e ltal~a. hukumetı 
Atına f"k" ) · ·n digw er bir delilini göstermek ıçm on ıkı adalarda-

•. rh ne 1 ır erını . l h dd . d" mus ı a h k vvetlerini sulh zamanındakı norma a e ın ır-
ki kara ve ava u 

meğe kar~ verınttir. tluk hududundaki ltalyan kuvvetlerinin geri-
Yunanıst~n - rn~ utluktaki ltalyan tahşidatının normal had

ye çekilmesınden ve rna': kararın Balkanlarda ve Şarki Akdcnizde 
de ircaından sonra b~ ~enıeni bir ümid uyandırdığı söylenmektedir. 
sulhun bozulmaması ıçın Y 

tarih ve Büyük 
( l 

macera romanı 
KISIM) K ıNC İ 

- 44 
işte... Rahip Reymond kasabayaalgir· 

..ı~ l . ...::t,,,den ev· 
~ zaman ynnnn ev enn ,........ . . 
len yüzhn~ Pucnin bu vnh~ enınnın ne· 

ticcsi idiler. w l 
R hip Reymond, t;ö:zükmemKege çafy ı-

J ava e· 
rak kasabayı dolaşh ve nn _ ~ 

• ld w ogrı.-n-run kac-m - a muvaff k o ugtınu 

di. _ _J ~ b f 
- Cennbıhnk, dc:aı. onu mu a ~ 

ediyor ve kurb n giden bütün kardeşlen
• • 1•0··'·--ını o nlacnkbr. 

mızın tıJUU" • 
V Gecenin basmasını beklıyen Ra-

hip R·;ymond tekrar kasabadnn çıktı ve 
dağ yolunda uzak! !iti. 

ispanyada hükümetleri arasında teshil edilen hu-
dut hntlına dof,rru ilcrlemeğe başlamış-

--ı:;..-- 1ır •. Bu kıtruıt Gorodok ve Stryji işgal 
eylemiş ve Bialistok, Brcst Litovsk, Ko-

Yalnız ÜÇ sınıf siliill vel. Vladimir, Volinski ve Lvov hnttı-
alt nda Jıa ıyor... mn garbine varmışlardır. 

Madrit, 24 <ö.R> - General Franko Denizlerde 
sivil harpte seferber edilen sınıflardan 
]938 - 1939 - 1940 sınıfları müstesna ol-
mak üzere diğer bütün sınıfların terhi
sini emretmiştir .. Bu suretle İspanyanın 
kntı olnrnk bitaraf kalmağn karar ver
diği anlnşılmışb.r. 

-*-
Avrupaya gönderilen 
Avusturalya filoları -·-Londrn, 24 (Ö.R) - Avust.uralyadan 

bildiriliyor ; 

Batırılan ve müsadel'e 
edilen vapu kır 
Londrn, 24 (Ö.R) - Kal Fritzen Al

man vapuru İngiliz harp gemileri tara
fından mUsaderc edilmiştir. 

2700 tonluk bir İngiliz vapuru bir Al
ınan ~htclbnhirl tarafından batınlmış
tır. 

Suriye kanunu 
esasisinde 
yapılan tadil.it 

Melbunı hükümeti Avrupaya beş ha- Paris 24 (ö R) c __ . ı · . fil .ı__ u•~ kkil ilk \.._ . - .;nrrıye gazete crı. 
\ a osunuan m ~e .uuva kuv- Suriye yüksek k · · c b · ı p vctini gönderm - e 1 . . S . omrscrı n nye uoyu, 

A •usturnl cg d mrar v~u~r. urıye konunu esasisinde yaptığı tadiliıt-

ek
'ted. Aya, ~~-u.swınbnhri vı?'': et- tan .d?lavı takdir ediyorlar. Bu kanunu 

m ır.. VUSLunuya ycsınm se- esn L"'b k b { be li . d harnrctl d nın u nanı ·urtarrnış ulunduğu 
er r gı e e evam ediyor. nu kaydediyorlar. 

** Rahip Rcymondun yanan Anduz ka-
sabıısınn girdiği saatte dört süvari Nim
Ale yolu ü7..e.rinde gitmekte idileı-

Bu dört süvariden birisi dıılgı~ ve sa
kit, ünden gidiyordu. 

Yanında hilrmetkll.rnne tavrını bozma
dan genç bir delıknnlı geliyordu. Daha 
arkadan da nynı sükOtu muhafaza eden 
iki kişi takip ediyordu. 

Delikanlı, rahip Reymontlun gönder
di~i hnbc.rcj Jorj Dorf"oydü. Arkadan 
gelenler nrasırn birbirleri.ne hayvanla
rını yaklaştırıyorlar ve hafif sesle tek 
tük kelimeler tcnti ediyorlardı. 

Bir aralık bu iki k" iden uzun boylu
su: 

- Kuyruğu kopsun .. dedi. Bu gece 
seyahati bana fitarihinde Fonteneblo or
manı içinde ynptığnnız bir gezintiyi ha
tırlattı. Öyle değil mi dostum Mis .. 

Sözünü bitirmrl!e vnkıt bul m dı. 

~zaktnn bir silfıh sesi duyuldu. Bu si
lah sesini imdad çağıran bir ses takip 
etti. Bu dört kişilik grubun önünden gi
den ve efi olan kimse derhal atını mah
ınuzlıyarak ileri atıldı. 

F?ribol da arkadan ona imtisal etti. 
Bır:ız sonra Jorj Dorföy Mi.mıfle 

onların peşlerine koyular.ık hayvanları
ıu sürdüler. 

Yolun ortasında büyük bir kupa ara
bası durnm tu. Arabanın hayvanlarının 
~ından eli silahlı biri tutuyordu. Arn
banın iistünd olan arabacı ile bir uşa
ğı bir ndnm tnbancasının tclıdidl nltın
da bulunduruyordu. 
Diğer iki ki§i de. yine elleri isltıhlı 

nrabanın kapısını açmışlar, içindekileri 
dısnrı çıkmnğa davet ediyorlardı. 

Bunlar, Üzerlerine doğru gelindiğini 
görünce: 

- Eyvah sivariler geliyor .• 
Diyerek hepııi birden bir kac ıçr tııı· 

MoSJtoya 24 (O.B) - Bulgaristanla Sovyct ıtusya arasında ticnri müna
sebetleri sıklaştı~1.ak ve hava pastaları tesis clnıek için btr Bulgar heyetl 
Moskovaya gelmJ§tır. 

Yeni ticaret muahedesi ile .Sovyct Ru.~ya Bulgaristruiın bütiln .istihsalatını 
~~n almayı deruhte etmektedir. Hnlbukl şimdiye kadar bu istlhsnlatuı üçle 
ilti.!1 Almnnyaya gitm kte t.d1. 

Emir Abdullah Ammanda siyasi 
bir nutuk söyledi 

Londra 24 (Ö.R) - Maverayi Şcria emiri Abdullah Amand mühim bir 
nutuk söyliyerek rnfllctinin taarru1 .. ı karşı demokrasiler yanında olduğunu 
ve öyle kalacağını söylemiştir. 

Emir Abdullah bu nutkunu müttefik ordular lehinde prO""""anda ile bitir-
miştir. .t""O 

Almanyada yiyecek ve giyecek 
tahdidatı boyuna arttırılıyor 

Paris 24 (Ö.R) - Amsterdamda çıkan Telgraf gazetesinin Berlin muhabiri 
bildiriyor: Almanyada iaşe müşkülatı gittikçe artmaktadır. Şimdi Alınan hal
~ ~ıhh1 vaziyeUne ve rnesl~ine göre muhtelif kategorilere ayrılmış ve her 
bırınin haftalık tayınları miktarı ayrı olarak tcsbit edilmiştir. Kadın elbise
leri, mümkün olduğu kadar basitleştirilmiş, erkekler için de yalnız dört renk
te dört cins kumnş kabul edilmiştir. 

Almanyada iaşe ve ilbas tahdidatı 1917 senesini andmyor. HnJbuki o za
man Almanya harbe gireli üç sene olmuştu. Bunun içindir ki Ingilız ablokası 
Alman umumi cfkfırmda en korkun silah olarak yer etmlştir. 

Sko jerakta iki Finlandi-
ya vapuru dün batırıldı 

Hilsenki 24 (ö.R) - Skajarak boğazında iki Finlandiya vapmunun Aı.. 

mnn deniz altıları tarafından batırılmıısı lskıındinavya memleketleriAdo bu. 
yük heyecan uyandırmqtır. Fin1andiyanın Bcrlin sefiri ha hadiseyi proteata 
etmi~tir. 

Londra 24 (ö.R) - Alman gazeteleri lnE;iltcrcnin gQya bitnrııf memleket• 
lere tecavüz niyetinde olduğunu iddia ediyorlar. Buradaki kanaate göre Ma
jino hattında hiç bir fey yapamtyacnğmı anlatan Alm nya bu propngandalar
b Holnnda.. Bdçik.a ve lsviç.renin bitraflıklnnnı çiğnemeği düşünmektedir. 

Fransız erkanı harbiyesi bütün bu ihtimallere kıırşı dn hıızırlıklı bulunmaktadır. 
Diğer taraftnn bu bitaraf devletler dııhi müdafaalnrmı kuvvetlentiirmcktew 
dirler. 

Ablokanın tesiri 1914 den 
daha müthiş bulunuyor 

Parİ3 24 (A.A) - Bailby Eko Dö Paris o.zet 'nde Almıınyaya tatbik 
edilen abloka ve neticeleri hakkında ynzdığı maknlede diyor ki: 

Almanynnm Baltık saha müstesna olmak üzere diğer bütün müank.nlc 
yoJlan kesilmi§tir. Ticaret filosu da ftnreketsiz kalmııı, ihrr.cntı yüzde dli ek.• 
sihmi~tir. Mndcn istihııalStı itı'bnrilc bugün Alm nyı:mın elinde knlncnk olan 
Polonyn arazisindeki istihsaliit hnli hazırda Fmnsız toplannın ntcşi altında ba-
lunan Sarre hnvznsı istihsalatının yarwna tekabül edemez.. Buradaki baıılıca 
sanayı merkezleri Fransız ve Jngiliz tayyarelerinin tehdidi altında bulunmakta
dır. Halbuki 19'4 senesinde bir knç haftalık muhnrebeden eonrn Fransa n 
bilhııssa demir, çelik, kömür, yün, pamuk ve ueker istihsaliitı gayet ağır ~

1

ir 
dnrbeye uğramıııtı. Bugün bu istihsalat hiç bir suretle münkati değildir. Bu su· 
retle aradnki fark müşahede edilmektcdiı-. 

Fransız Müsten1leke impara
torluğunun gayretleri 

Parls 24 (Ö.R) - (Domlibr) müstcmlckat nezaretinin gayretleri sayesin
de Fransız müstemleke impnrntorluğunun kuvvet ve lınşmeüni.n en yüksek 
derecesine vasıl olduğunu yazıyor. 
Prans~z kolonileri Fransaya yüz binlerce asker göndermektedir. Büyük 

h~rple :Eransanı.n. zenci müstemlekelerinden 138 bin asker geldiği halde şirn
dı blrknç haftn ıçındc bu sayı geçilmiştir. Ve mevcud kanaate göre yakın blr 
~ma~da bu rakamın bir kaç mislini bulııc:ıktır. Inşe bakımından koloniler 
bır mılyon 800 bin ton erzak, bir milyon lOQ bin ton ynğlı maddeler, 800 bin 
ton şeker ve kahve, 800 bin ton sanayic aid ham maddeler vermektedir. 

Bütün Fransa kolonilerinde seferberlik ikmal edilmiş olup hazırlanan kuv
vetler peyderpey Fransaya gönderilmektedir. 

lngiltere Norveç bükü etine 
bir nota verdi 

Londra 24 (ö.R) - lngiltcrcnin Oslo sefiri Norveç hariciye nıwrını ziya
ret ederek bir nota tevdi etmiştir. Bu notada Norveçin bitarailığına Alıuanln.r 
tarnfından ri.eyet edildiği müddetçe lngilterenin de buna riayet cdcccği bU.. 
clirilm~tir. 

Bu son zamanlarda Alman denizaltılarının Norv ç sularının bitaraflığını 
ihlôl edecek şekilde faaliyette bulundukları görülmektedir. Norveç hilküuıe.
ti bu faaliyetin önün(' geçmek mecburiyetinde bulunuyor. 

Kızılordu Başkumandanı Vo-
roşilof Moskovaya döndü 

Moskova 24 (ö.R) - Sovyetler ordusu baş unuındanı MarEŞtl Voroşilof 
Poıonyadan Moskovayn dönmüştür. 

Moskovn 24 {Ö.R) - (Tasl ajansı bildiriyor: 
Lcmbcrg şehri Rus bayrnklnriyle donatılmıştır. Ilnlk scvınç içindedir. Ma

ğazalar açılmıştır. Bir köylü komitesi nrnziyi ynzmnğa baslamıştır. ASkerlcr 
halkl birlikt harap olan yollan tamir ediyorL.ır. 

da yolun kenıınndaki hendeğe ntladılar. le de yetişmiş: 
Tıım bu arada da Monsenyör Lui ve Fa- Patron ben ddim: 
ribol arabanın yaruruı. gelmişlerdi. Divc bnğırm tı. Haydutlardan biri 

Fııribol etrııfına bakındıktan sonra: daha cansız olarak yere yuvarlandı. 
- Kuynıklıın kopsun.. Dedi, çnp· Diğer ikisi ise knc;mnktan baııka kur· 

kınlnr ne de çnbık sıvı.şular. tu1 çaresi görmedikr. 
Sözünii henüz bitirmemişti ki iki ııillih Hendeği atladılar. ve karanlıktn uzak-

patlaclı. iki kurşun vıztldaynrnk lı:Ul ğmın )aştılar. Ve kaçarken de iki el at~ et· 
dibinden geçti ve F ribola yanildığını mcği unutmadı! r. 
cösterdi. Monsenyör luinin lbndaki hayva 

Silah seıılerinin celdiği tanua doğru i het eden kurşuni r onu canııız olarak 
atılmak üzere idi ki dört hnydut arala- yere serdi. Mucize knbilinden Monsen
rındn kısa bir müşavereden sonra hep yör Luiye bir y olmamı tı. 
hirdcn ve hendekten dı~ rı fırladılar. Haydutlar kaçbltları için peşlerini 

Fnribol, herifleri karşısında göriincc kovalamak ta lüzumsuzdu.. 
bir sevinç sayhası kopardı. Şimdi yollarına devam etmek ve ta-

Yanında Mistufle var mı yok mu bnk- ru-ruza ugrıynn nrabayı da sclfuncilc ya
madan kılıncını çektiği gibi h ydutl rın ulunu takip ettirmek isi kalıyordu. 
~zerlerine yürüdi.i. Bir snniyc sonr knr- Arabadn bulunan genç bir kız kendi-
şı ındnki dört kqıiden biri boğuk bir fer- sini tanıttırdı .. 
yadlıı yeı-c vuvarl ndı Bu sırndn Mistuf- •• Bİ!'MEDj •• 
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Sovyetlerin büyük askeri hazırlığı 
Polon1yanın paylaşmasını göTüşmeğe memur edilen Alman heyeti 

Sov yet/erin bütün taleplerini kayıtsız ve şartsız kabul etmiştir 

Asıl zafer de kimindir? Mussolininin son nutku 
Alman askeri mahf ellerinde ve Nazi Muhtelif memleketlerde ve Alman
Partisinde endişeler hüküm sürüyor yada ne şekilde tefsir edilmektedir? 

Pari~, 24 (Ö.R) - Alınan radyoları, 
:Alman ve Rus orduları arasındaki hattı 
faslı Alman prestijine gayri müsait bir 
§ekilde telakki eden tefsirleri gülünç 
olarak tavsü ettikten sonra bugün or
dular tarafından işgal edilen fasıl hatla
rın yarınki siyas! hatlar olmadığını id
dia ediyor. Halbuki mevsuk kaynaklar
dan alınan haberler Polonyanın payla
~lmasını görüşmeğe memur edilen Al
man heyetinin Sovyetler tarafından ile
ri sürülen bütün talepleri kayıtsız ve 
şartsız kabul ettiklerinden şüphe bırak
mamaktadır. 

Sovyct Rusya, ordusunun seferberli
ğini kemali hararetle ileri götürdüğüne 
göre, şimdi işgal etmiş olduğu yerler
den bir parçayı bile yarın Almanyaya 
iadesi beklenmiyecektir. 

Amsterdam, 24 (Ö.R) - Telgraf ga
zetesi, Po1onyanın taksimini mevzuuba-
his eden bir makalesinde diyor ki : Polonyada. Alman askerleri 

- Almanya şimdi şimalde .şarkt Prüs- AVRUPA U:\IU.Mİ EFKARI kında verilen haberi çok şayanı dikkat 
ya hudutlarında Kızıllarla komşuluğu- ALTÜST OLMUŞ.. • bulmaktadırlar. Bu gazetelere göre Al-
nu büyük endişe ile karşılamaktadır.. Faris, 24 (Ö.R) - Polonyanın büyük man radyoları Hitlerin Polonyaya taar-
Polonya harbinin asıl zaferini Bolşevizm bir kısmının Sovyet Rusyaya terkeden ruzu istemediği hakkındaki iddialarını 
kazanmıştır. Almanların yüz binlerce in- paylaşmanın neticeleri Avrupa umumi bu suretle kökünden yıkmışlardır. 
san öldürerek elde ettikleri neticelerden efkannı altüst etmiştir. Bütün bitaraf Faris, 24 (Ö.R) - Burada mevcut 
hiç bir şey, amma hiç bir şey kalma- memleketlerde şimdi en büyük ve ha- kanaate göre Polonyada yüz fırkaya ba
mıştır. kim endişe bu anlaşmanın ileride tevlit liğ olan sovyet ordusu hiç bir halde iş-

edeceği hudutsuz neticelerdir .. Fransa gali altına geçirdiği yerlerden en kü-
Sanayiin ve ziraatin Bolşevikleştiril- ve İngiltere, vaziyetlerini sarahatle bil- çük bir bir parçayı bile Almanlara iade 

mesi şimdi Almanyanın askeri mahfe}- dirdiklerine kanidirler. Daladiye ve etmeğe mütemayil değildirler. Bu arazi
lerini büyük telaşa düşürmüştür.. Bu Çemberlayn sözlerinde Polonya.ya kar- yi daha şimdiden kendi sistemlerine gö
endişeler ~azi fırkası ~?ind~ fi~ .~yn- şı taahhütlerinin yerine getirilmesi bah- re Bolşevikleşlirm~ğc başlamalan da 
lıkları dogurmuştur ... Fu?rer~ gozu ka- sinde en küçük bir gerilemeye mahal hı- bunun delilidir .. 
palı taraftarlar bugunkü v~ıyetl ihda- rakmıyacak kadar kat'ı hareket azmin- Londra, 24 (Ö.R) - B. Gardin (Tay-
61Ila sebep olarak Sovyctlerın Fransa ve de bulunduklarını _göstermişlerdir. mis) te neşrettiği bir makalede Polon-
fng~te:eye .karşı Almanyayı koruduğu- ÇO~ ŞAYA.~I DİKKAT BİR HABER yadaki hattı faslın Sovyetler için büyük 
ı:ıu ıddia ediyorlarsa da ne Alman umu- Parıs, 24 (0.R) - Fransız gazeteleri, bir zafer olduğunu, Almanların muaz
tnt efkarı, ne de askert mahfeller artık Alman radyosunda Polonyadaki Sovyct zam insan fedakarlığı ile işgal ettikleri 
bu iddiada ikna edici bir mahiyet gör- Alınan hattı faslı hakkındaki anlaşma- üç büyük vilayeti şimdi tahliye ederek 
ınemektedirler. nın harpten evvel yapılmış olduğu hak- Ruslara teslim ettiklerini yazıyor. 

Garpta çok mühim hareket 
Almanlar ciddi bir teşebbüs hazırlı
yorlar. Fakat Fransız topçusunun 

cehennemi ateşi cesaretlerini kırıyor 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bu muavin kuvvetlere ilaveten bir 
fırka asker de ikinci Teşrine doğru ha
zır olacaktır. 

Avustura1yada biltün ihtiyat kuvvet
leri tallın ve terbiye görmektedirler. 
BtR FRANSIZ MONEKK!D!NtN YA

ZISI 
Faris 24 (ö.R) - Pöti Pariziyen ga

zetesi 24 saattenberi Fransız cephesin
de Alman ordusunun büyük faaliyet.ini 
kaydederek şu malumatı veriyor: 

cAlman topçuları, Cuma ve Cumarte
si gecesi harbın başladığı gündenberi 
en şiddetli addedilecek faaliyeti göster
mişlerdir. Bu topçu ateşinin himayesi 
altında Almanların kendi mevkilerini 
ıslah için yaptıkları mukabil taarruzlar 
pilskürtülmüştür. Alınanların şark cep-

hesinden garp cephesine bilyi.ik cuzu
tamlarını nakle imkan bulmadıkları an
laşılıyor. 
Şark cephesinde Polonyalılar büyi.ik 

feragatle Alman tazyikine karşı Varşo
vada ve Modlinde şiddetli mukaveınet
lerinde devam ediyorlar. Her ne kadar 
Almanlar Varşova - Modlin yolunu mo
törize J....-uvvctlerle kesmişlc.rse de her 
iki şehrin mukavemeti zaiflememLc;tir 
Kızılordunun faaliyetine gelince: şi~

di bu faaliyet, Polonyanın bolşevikleşti
rilmesi şeklinde kendini göstermektedir. 
Milyonlarca brO§Ür dağıtılınıştır. Beyaz 
Rusya ve Ukranya vilayetlerinde Leh
lere aid büyük malikaneler köylüler 
arasında taksim edilmektedir. 
Bolşevizmin merkezi Avrupaya so

kulmasından bitaraf memleketler endi-

şededirler. lsviçre gazeteleri diyorlar ki, 
fikirlerini kabul ettirmek için harp isti
yen bolşevizm garbın hazırlanmadığı 
büyük bir tehlike ihdas etmİ,'itir. Şimdi 
garp milletlerine aziz olan herşeyi ken
di defterleri ile boğmak arzusundadır
lar.~ 

1NG1L1Z HAVACILARI 
Londra 24 (Ö.R) - Ingiliz hava kuv

vetleri umumt karargahının Fraru;aya 
naklinden sonra garp cephesinde faali
yete hazır bulunan İngiliz havacılarının 
heybetli bir yekO.n teşkil ettikleri mu
hakkaktır. 

Paris 24 (ö.R) - E.ski Cümhurreis
lerinden Pol Deşapelin oğlu Jan Pol De
şapel Fransız hatları ilerisinde bir ha
va istikşafmda makttıl düşmüştür. Jan 
Pol Deşapel ihtiyat teğmeni idi. 

Kızılorduyu bekliyorlar 
Almanların V arşova şehrine devamlı 
taarruz yapmaniası sebebi bu imiş 

Parls 24 (ö.R) - Fransız gazeteleri
nin Roma muhabirleri bir kaç gündenbe
ri Venedik sarayında diplomasi faaliye
tinin artmış bulunduğunu bildirmekte· 
dirler. 

ltalyan siyasi mahfilleri Sovyet - Al
man anlaşmasının genişliğini büyük en
dişe ile karşılamakla beraber B. Hitlere 
hoş görünmek için hakiki hislerini mey· 
dana koyamamaktadırlar. 

Harbın ilk günündenberi ileri sürülen 
sulh tecavüzü netice vereceğe benzemi· 
yor. Zira gerek Fransa ve gerek lngiltere 
kararlarında ve görüşlerindeki katiyet 
hakkında hiç bir şüphe bırakmamı~lar
dır. 

Paris 24 ( ö.R) - Gazeteler, Mus• 
solininin dünkü nutku münasebetile ıun
lan yazıyorlar: 

« Mussolininin teşebbüsü alaka ile kar
şılanmış olmakla beraber şunu bilmek 
lazımdır ki Fransa, 1 EylUI tarihli ltal· 
yan notasına cevabında, ltalyan başve
kilinin sulhu kurtarmak yolunda yaptığı 

gayreti takdirle karşıladığını bildirmişti. 
Bu teşebbüsü takip eden hadiselerin me• 
ıuliyeti ne Fransaya ne de büyük Britan
yaya ait değildir. O gündenberi beynel
milel vaziyet hayli değişmiştir. 

Fransa, teahhüdlerine sadık kalmak 
azmindedir. Bunun gibi Londra da Çem· 
berlaynın deklarasyonu ile bu azmini ifa
de etmiştir. Fransa ve lngiltere, Nasyo· 
nal sosyalist sistemi ile dünya üzerine 
çöken tehakküm kabusu zail oluncaya 
kadar harpte devam edeceklerdir. 

Mussolininin nutku Vaşingtonda Al
manyaya müsait bir hava yaratmaktan 
çok uzak telakki ediliyor. 

Amerikalılar, lngilizler kadar Hitle
rin siyasetinden müstağnidirler. 

Diktatörlere husumet Amerikada gün· 
den güne artıyor. Deokrasilerin zaferi 
teenni ediliyor. 

Amerika, Alman casusluğuna karşı şid
detli tedbirler almıştır. Meksika hudu
dunda bu tedbirler bilhassa teksif edil
miştir. 

Milli müdafaa için çalışan şehirlerde 
Alman sabotajını önliyecek her tedbire 
bas vurulmuştur. 

Berlin 24 (ö.R) • Musaolininin nut
ku Almanyada derin sempati ile karii" 
lanmıştır. Siyasi mahfiller ve umumi ef• 
kar bu nutku müsait bir şekilde tef!!İr et• 
miştir. F olkişe Beobahter gazetesi diyot 
ki: 

c Bu nutuk yalnız ltalya için değı1, 
bütün dünya için ehemmiyeti hnizdiı· 
ltalya, 1939 da enerjisinden bir şey kay• 
hetmeden yolunda devam ediyor. Mur 
solini, ltalynnın hnyati menfantlerini ko• 
rumakln beraber büyük bir Avrupa dev• 
leti sıfatile mesuliyetlerini müdrik bulu• 
nuyor. 

Italyan milleti disiplinle bugünün ha· 
diselerini takip ediyor. ltalya tam bir as• 
keri hazırlık içindedir. Ve sulhpe;ver me
saisine devam edebilmektedir.> 

Doyçe Alkemanye Çaytung, ltalyanın 
Avrupada sulhu iade gayretinden yoru~ 
madığını yazıyor. 

Ambargonun ref'i ihtimali 
Almanyadan Amerikaiyanına birçok 
protesto mektupları gönderilmiştir 

Paris 24 (ö.R) - Amerika kongresin
de yarın bitaraflık kanununun tadiline 
aid projenin mfu..akeresi başlıyacaktır. 
Ne olursa olsun muhariplere aid bilu
mwn eşyayı taşımaktan Amerikan va
purları menedileceklerdir. Pitmann di
yor ki: 

- Bitaraflık kanununda reisicümhur 
B. Ruzvelte Amerikan gemilerinin so
kulmıyacakları tehlikeli mıntakaları biz
zat tayin etmek salfilıiyetini veren bir 
madde bulunacaktır. 

Kongrenin 96 azasından otuz beşi si
lah ambargosunun kaldırılması aleyhin
dedir. Diğer otuz beş ha Ruzveltin nok
tai nazarını sarahaten himaye etmekte
dir. Bugüne kadar mütereddid bir va
ziyet muhafaza eden on beş azanın Ruz
veltin noktai nazarı lehine kazanılmış 
olduğu zannediliyor. 

PANAMA KONGREStNDE 
Vaşington 24 (Ö.R) - Pan Amerikan 

kongresi dün saat 17,30, yirmi bir Ame-

rikan cürnhuriyetinin ~tiraki ile toplan
dı. 

Kongre Panama hariciye nazırının 
nutku ile açıldı. Nazr, Amerika cümhu
riyetleri haricinde yeni dünyanın sul
hunu da bozabilecek bir harp, bir fev
kaladelik zuhur ettiği takdirde toplan
ması tekarrür eden bu kongrenin bu
gün içtimaını açtığını, Amerika ciimhu
riyetleri milletlerinin liberal hissiyatına 
mugayir olan her şeye aleyhtar bulun
duklarını söylemiştir. 

Celse, şekle aid görüşmelerden sonra 
17.40 ta neticelenmiştir. 
Vaşington 24 (Ö.R) - Birleşik Ame

rika cümhuriyetlerinin Meksika sefiri 
Meksikadan ayrılırken cümhurreisi 
Kardetasla görüşmüştür. Mumaileyh, 
Amerika ve Meksika arasında ihtilaflı 
bütün meselelerin ve bilhassa petrol 
meselesinin halline taraftar olduğunu 
söylemiştir. 

Nevyork 24 (Ö.R) - Meksikadan ge-

len haberlere göre resmi makamlar Al
manlar hesabına geniş casusluk yapan 
gizli radyo istasyonlarını şiddetle ara• 
maktadırlar. Bu istasyonların bilhassa 
Oseanlarda faaliyette bulunacak olaıı 
Alman denizaltılarına Meksika liman
larından hareket eden ticaret gemileri· 
ni y1Idır.ınalarından endişe ediliyor. Pun
ta Volki açıklarında bir kaç gündenberl 
dolaşhğı bildiri1en meçhul dcniuıltının 
bir Alman tahtelbahiri olması pek muh
temeldir. 

Meksika hükümeti sahil gemilerin• 
Meksika kara sularının bitaraflığını ko
ruyacak surette hareket etmelerini eJJl
retmiştir. 

Faris 24 (Ö.R) - Almanyadan, am· 
bargonun ref'i ihtimaline karşı Amer~ 
ka ayan azasına bir çok protcstıo melc
tupları gelmektedir. 

Amerika denizlere hakimiyeti zaferin 
anahtarı saymaktadır. Almanyayı endi· 
şeye düşüren de bu hadisedir. 

Estonva Polonya harbı 
---·-.tr--- Göbels 

--~-- 1939 illıbaharında --~·--

H • • 11 ı Alman liderleri harıee 
arıcıye nazırı azır anmış ••• 

Para lıacırmam·~ıar-Paris 24 (ö.R) - Havas ajansı (D. .Y 

--~-- N. B.) büronun bir tebliğini mevzuu ba- dır, diyor-
MosfıOIJada neler his ederek diyor ki: -'J>.--

•• •• s. i ., « Bu tebliğe göre Hitler Polonya Berlin 24 (ö.R) - Dr. Göbels Bo• 
goruşeee"m J• •• aleyhindeki harbi 1939 ilkbaharında ha- hemyada beş bin kişinin tevkif edildiğini, 
Paris, 24 (Ö.R) - Moskovadan bildi- zırlamıştır. Hitler daha o zaman Polon- Alman liderlerinin ecnebi memleketlere 

rildiğine göre Estonya hariciye nazırı yanın mukavemet kararına kani olarak nakledilmiş servetleri bulunduğunu tek• 
bugün Moskovada bulunacak ve yarın Alman büyük erkanı harbiyesine bugün- zip etmiştir. 
Estonya ile Sovyet Rusya arasında gö- kü taarruz planını yaptırmıştır.> Dr. Göbels Alman liderlerinden ha• 
rüşmelere başlanacaktır. Bu görüşmele- --~-- rice para naklettikleri iddia edilenleriıı 
rin her sene iki memleket arasında ya- Hitl Ö d ril kimler olduğunu ve nereye ne kadar pa• 
pılması mutat olan görüşmelerden iba- ere g n e en ra gönderdiklerini b ildirecek olan hef 
ret olduğu ve bilhassa bir kaç ay evvel kahveler müsadere muhbire bu paranın yüzde onunu hemen 
esaslan hazırlanan Sovyet - Estonya ti- eclllclL. vermeği teahhüd ettiğini söylemi,tir. 
caret muahedesinin imzası ile allkadar Londra 24 (A.A) _Kaçak komitesi --~-
olduğu söylenmekte ise de F inlandiya A d ende Hamburga gitmek üzere yiik- V A R C O V A 
körfezini kilitliyen Estonyanın Arlon lenen ve H itlerin şahsi adresine ait olan 'if' 
adalarının askerlikten tecridi de ehem- 20 torba kahvenin müsaderesini emret- Belediye reisinin 
miyetle müzakere mevzuu olacaktır. miştir. yeni hitabesi... 

Sovyet Rusya Baltık denizindeki stra- Pres Assoeveşin bu münasebetle yaz- 1 
tejik mevkiini bu sırada ve tabiatin fev- ~, Cernanti, 24 (A.A) - Varşova be e-
kalade olan müsaadesinden istifade ede- diği b ir yazıda istihzalı bir surette diyor diye reisi B. Starzynski telsizle yeni bit 
rek kuvvetlendirmeg·e hususi bir ebem- ki : nutuk söyliyerek Varşova halkının ın\t' 

Nazi •efinin ekseri Almanın devlet k t --'-' d 1 ~ d ei miyet vermektedir. Aland adaları mese- " aveme e ca.uu.ıe evam ey emege av 
lesinden sonra Estonya adalarının as- menfaatine olarak vaz geçmek mecbu- etmiştir. 
kerlikten tecridi Kızıl donanmaya Bal- riyetinde bulunduğu bir madde hakkın Starzynski Alman tayyareleri tarafıJl• 

daki bu ihtiyatlı hareketi anlaşılır bir d tıl k.. b. Leh il ,_ ... tık denizinde büyük bir faaliyet serbes- an a an otü ır çe e yaz.ıw..., 
tisi bahşedecektir. şeydir. beyannamelerden bahsederek dcmiştiJ' 

Sovyet mahfelleri bu büyük siyasi fa- --~-- ki : 
aliyeti Sovyetlerin Baltık memleketleri ispanyanın - Bu beyannameler Almanların ken· 

Paris 24 ( ö.R) - Varşova muhare
beleri hakkında bugiin alınan son haber• 
lere göre Almanlar nihai ve kat'i taar
ruzlarını yapmadan evvel Sovyet ordu
aunun V ar~ovanın ,ark kısmına gelme
sini bekliyorlar. Böylece iki at~ arasın
da kala<'ak olan Varşova şehrinin daha 
kolaylıkla ıukut ettiri1eceiini ümid edi
yorlar. Alml\n radyolan Alman ordusu-

telefat verdirmektedir. · 1 k k lf 1 dilerine bı'r çok zauiata ve mühim ınal· nihayet bulmuş gibi telakki edileceğini üzerıne tamamen e oyma arzusuna bitaraflılı vaz es ••• J. b' 
kaydederek d l.yor kı' .. atfeden bazı neşriyatı sıhhat ve hüsnü zemeye mal olan bir mukavemete b 

nun g\ıva V ar,o,•a ıivil halkını müthiş 
I_;.. f~cia•ları korumnk istediği için kat'i 
mahiyette taarruzlar yapmadığını idd ia 
ediyor. Halbuki uzun menzilli Alman 
toplan fasılasız bir surette V artovanm 
merkez mahallelerini bombardıman ede· 

ALMAN TEBLICI: 
Berlin 24 (ö.R) -Alman resmi teb

liği: 

Şark cephesinde : Alınan kıtaatımn 
tesbit edilen hudut hattına doğru hare
keti normal şekilde devam etmiştir. 

Deniz kuvvetleri: Hela yarım adasın
daki Polonya mevkilerini tekrar ateş al
tına almışludır. 

POLONYA HARBiNiN 
BLANÇOSU: 
Bcr · 4 R - D. N. B. Ne ret-

Mad rid 24 (A.A) - Yarı resmi in- ~ 1 h k ih · d ol-Başkumandanlık mu'·naaebetı.le Polon- niyetten mahrum telakki ediyorlar. Bil- cın evve ni ayet verme tıyacın a 
" formaciones gazetesi, (bitarafların vazi- 'ukl · kt dir 

Ya harbının bı·ıan· "Osunu yapmaktadır. hassa Vilnonun Litvanyaya iadesi cid- eı arını gosterme e . " fesi) b3ılığı altında neşrettiği bir maka- ..M.. 
S. d' k d 450 b" · 1200 t diyetle düşünüldüguw•• bir sırada Sovyet- lede dı·yor kı·: ---v----ım ıye a ar ın esır ve op. Yeni Rumen kabinesi 
$ayılamıyacak kadar çok harp edevatı ]erin işaret edilen tarzda bir fütuhatçı- ispanyanın vazifesi hiç bir fark gözet-
iğtinam edilmiştir. 800 tayyare tahrip lık politikası takip etmek istemedikleri med en yaralan sarmaktadır. işte bu tarz- muvakkat mı? .. 
edilmiş veya zaptolunmuştur. kaydediliyor. da çizilen hath hareketi takibendir ki, Bükreş, 24 (A.A) - Havas ajansı bil• 
Polonyanın bütün filosu ya harap edil- -*- lspanyol hükümeti Cezayir ve Filistindeki diriyor : 

miş veya b itaraf limanlara sığınmıştır. Fransız telJllğL.. Alınan menfaatlerinin ve Slovakyada da General Argeseanu kabinesi bir eo1' 
Yalnız nerede olduğu bilinmiyen bir d e- Paris, 24 (A.A) - Genel kurmay teb- Fransız menfaatlerinin himayesini deruh- siyasi şahıslar ve gazeteciler tnrafıncı: 
nizaltı müstesnadır. lıği : te eylemiştir. Bu karar ispanyanın baş- Kalineskonun cenaze merasimi ve 1 

Alman başkumandanlığı Polonya as- Almanların geceleyin Sar rnıntakasm- kalarına yardım azminin her zamankin- zumlu olan tenkil hareketi müddetine' 
kerinin şecaat ve cesaretini takdir etmek- da ve Visscnburgun şiınalinde ileri hat- den daha ziyade olduğunu göstermekte- asayiş ve nizamı temine memur muvall" 
tedir. Va ova ve Mod lin areb~-~ıµ-1w.ı.;ua....lı'.iiwı.uu.....w'i.t...!~!.Jl~~· &.Jıı.ı.ı00L&;U~:..&.c1ı.ı.ı0 ı:.....ı.a.ra.UD....a.aAtu.0a.a.e.....ıLSDa.ıı.v.a.__ıcı.ı0ıc....ııu:· ~.1M-..ı.ı.ı.
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