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Ltanbul Nuruoama.niye No. Si 
Telgnt: Yeni.aabah gueteılli 

18'rANBUL A • ) 

l'elefon - 20795 

.fldnd yıl - N o. 500 QÜNLÜK SiY ASI HALK QAZET~SI 

ABOD 1A8DAK1 
Ttirkiye Ecnebi 

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

90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 
Posta ittihadına girmemiş mem
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 

HER YERDE 

3 , 

KURU' 

RUMEN BAŞVEKiLi ÖLDüRüLDU 
Suikasd Demir Muhafızlar Tarafından Yapıldı 

::::::::::::::::-..... ·.·.--·::. ............... . . .. ............ . 
Ekmek Kavgası 
Yazan: Hüseyin ()ahld YALÇIN 

Suikasdciler Başvekili Onbir Kurşunla 
Vurduktan Sonra Radyo istasyonunu 
Basarak Cinayeti Dünyaya Bildirdiler 
Suikasdcilerin Dokuzu Yaka/andı. İki Suikasdci İntihar Etti. Ruman
yada Yeni Hükumet Eski Harbive Nazırı Tarafından Kuruldu 

Dahiliye Vekilinin 
Gazetemize Beyanatı 

f'ollaiıı Fabladığı Od döviz k~ÇIBI 
[YU18ı 2 1ICi sayfamızda] 

DİZİLDiLER 

Fransız Başvekili Gece Bir Nutuk 
Söyliycrek Harbe Sonuna Kadar 

Devam Edeceklerini Bildirdi 

Val'fOVW A.bnan tayy~tıı i tarafından yıkılan bir binanın hali 

Paris, 21 (Radyo) - Fransız baş- metre doıa,tJm. Fransız yflksek ku
vekili Daladier dün gece r adyo U. rnandanhfı lle temas ettim. Cebhede 

• neşredilen aşağıdaki nutku söylemto- harbeden askerlerimlr.hı 1tarsıiouu. 

• .tir : uecaattnt gözlerimle gördüm. F'ran .. 

'ltNI 1 - Bir kaç gUn evvel ccbheyi zi- •ız neferi hangi gaye uğurundıı har
J"AGAI yaret ettim. Bu vesile ile ele geçiri- tıettiğini biliyoı·. Hltlerin t ebarüz c-

- len Alınan topraklarında bir kaç kilo- ( Sonu S tındı e.ayf amızda ) 

Hitlerin Eseri 
·-- -

· ınein ~nmpf 
Hltlerln lktld•r mev
kllne gelmeden evvel 
yazarak ne,reHIAI ve 
gayeler lnl lzaheHliil bu 
kitap, asrımızın en mU
hlm alyaal eaerldl r . 

Hüseyin Cahid Ya lcı n 
' ın IUrkçere çevirdiği 

bu eaerl yarından iti
baren tefrikaya b•fl•
Y•C•lız. 

,REIMi TEBLiGtER: 
\ " : _')] .'· : ... 

PAR/S Paris, 21 ~( A. 1. 
..,_ _____ ...:A.) - 21 eylt11 

akşam. tebliği : 
Heyeti umumiyesi itibarile bu 

günkü gün sükunetle geçmif}tir. 
Düşman Sarrebrück'ün ccnu -

bunda topçu faaliyeti göstermiş 
tir. 

Keşif hareketlerimiz havanın 

fenalığına ve düşmanın ateşine 
rağmen yapılmıştır. 

i
v AR ŞOV Al Varşova, 2l 
---------'· ( A. A. ) -

Vareova mUdll.faa kumandanı

nın ssı.nt 22.55 de radyo ile veri
len tebliğ·!: 

Garbde Varşovanın hemenci
varında ve §imal bölgesinde bir 
süngU muharebesinden sonra 
mcv2ilerinıiz1 takviye ettik. 

Süvari kıtalanmız hücum e
( :na.o tarafı 1 incide ) 

Dün Geceki Zelzel~ 
Dün gece saat 2,37 de şehrhnizde 1 saat 2.30 da şehnmilı.de çok kn~.rctli 

on saniye kadar sliren çok kuvvcli bir zeltel lnı u+ B bt , 
b. lzel 1 .-.. e o uıı .. ur. azı naıann 
ır ze e o mu51 .. ur. · , 

l.zmirde de Zelzela Oldu duvarıan ça.tlanıijf ve iıa!k dıpn t:ır-

lzmir 21 (Telefonla). - Düıı ~ lıunlf\.r. 

• 



,.. •}la: 1 

r·-VAHIDETTİN 
1 

.... --.. , 
1 

~== 53 
Dam ad 

• • • • • • 
YAZAN: M. SIFIR =: -· 

F eridin Kabul 
Esrarengiz Bir 

Ettiği 

Misafir 

~ZNIS":ABAK 

'Deni:zbanh 
• 
işçilerinin 
Paraları ne oldu 

Orta Mektep Ve 
Liselerde Veni 
Tayin Ve Nakiller 

Jımed Rıza Beyin yüzil kızarmıştı. Bu namına ekselanslarına bildirmekle bahti- Orta mektep ve lise m uallimleri a - D enizbank kara işçileri kolbaşıla -
ferhalde hiddetinden ziyade mahcubiye - yarım. Hilkümeti kraliyemizin tstanbulda rasında yeniden bazı nakiller yapıl· rından H üseyin çavus ihtilaflı bir 
mden değil, b!U\kis sevincindendi. Damad bulunan istihbarat servisi, bir yabancı za- mıştır. Bunların listesini aşağıda ve- h ld b l 
Paşa tarafından söylenen bu sözlerin bir bitinin Padişah hazretleri ile görüşmek i- riyoruz: a e u unan hamalların kazanç 
lomplman olmadığına adeta inanmıştı. çin ekselıinslarının delflletini temin ettiği, vergisi işini halletmek için topladı-
pek tabii ki memnun olmuş, çok tatlı, hak- hükümeti namına yine ekselanslarına mü- Gaziantep lisesi riyaziye m uallimi ğı 890 lirayı zimmetine geçirmiştir. 
!ı bir gurura da kapılmıştı. Ahmed Rıza nasebet tecdidi, dostluk tesisi teklifinde H alil Üsküdar birinci orta m ektep Müfettişliğin yaptığı tahkikat d os
Bey hürmetle eğildi: bulunduğu haberini almıştır. Bu vesile ile riyaziye muallimliğine, Rize orta yası müddeiumumiliğe intikal etmiş-

- Paşam, dedi. Beni af buyurunuz. Yal- ekselanslarına, bu gibi münasebat ve müza mektebi tarih cogr-afya muallimi Mu- t• ı. Müddeiumumilik dosyayı birinci 
nz sizden rica ederim. Başvekilin herhalde kerata müttefiklerin ayrı ayrı değil hep sip Kadıköy üçüncü orta mektep 
cMl ricalden.... birlikte salahiyet sahibi mümessilleri ile t 'h sorgu hakimliğine vermiştir. 

Ahmed Rıza Beyin son sözleri ağzında girişeceklerini hatırlatmağı da ~erefli bir arı coğrafya muallimliğine, Ada- Müddeiumumilik hazırlık bürosuna 
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j İhtikarla Mücadele: 

Taksitle Mal 
Satan Firmanıtl 

Dahiliye imar Marifeti ! 
Bürosu Nafıaya T a ksitle muamele y apan bazJ tı.:Ji 
B '"'ı r ethaneler hakkındaki neşriyatı~ ag anıyor oku~c.ularım~zdan bir çoğunu ~ 
Dah·ı· V k " l tind ki bel di ler lendirdı. Aldıgıınız birkaç mektllPt 

ı ıye e a e e e ye b . 1 t k , 
imar bürosunun Nafıa Vekaletine ız. e .rar b u mevzua temas mec 

. burıyetınde bıraktı 
raptı hakkında uzun zamandanben · 
yapılan tetkikler neticesinde hazırla- Okuyucularımızdan biri, mu~r 
nan kanun projesi meclise verilmek l~ye gi~işmek gafletinde bulund~ğO 
üzeredir. 1mar b ürosunun Nafıa Ve - hır magazadan bahsederken mali~ 
kaletine raptında derpiş olunan fay- ti se~i.z yüz kuruş olan bir sa~~ 
dalar imar bürosunun imar husu - kendisıne on dokuz liraya satıldığıJll 
sunda Nafıa Vekfiletinde mevcut ve bu on dokuz liranın yüzde Yifrııl 
geniş imkanlardan istifadesini temin beşi olan dört yüz yetmiş beş kurıl' 
etmektir. şun yani saatin bedelinin msfınciBJI 

kalmıştı. Soluk soluğa salona giıiveren bit vazife sayarım . pazarı orta mektep türkçe mualli- bankanın kara işçileri grup amiri 
hııremıığası kaygılı bfr yüzle ve çekine Demiş, cevap ister gibi Damad Feridin mi Rıfat Karagiimrük orta mektebi Saitle muavini Bilalin hamallardan M 
çekine: yüzüne dikkatle bakmıştı. türkçc muallimliğine, Kumkapı orta kesilen 33 bin lirayı zimmetlerine ısır ÇarŞISI 

biraz ziyadesinin peşinen alındığını ve 
bakiye kalan kısmının da kefaletle teJ 
min ve altı aylık bir senede rapt8' 
dildiğini bildirmekte ve aldığı saa • 
tin on sene için garanti edildiğiııl 
müş'ir bir mektup ta verildiği haldt 
ticarethane sahibinin, bozuk olduğıl 
anlaşılan saatin tebdiline yanaşrı1•· 
dığını ve şu suretle açıkça aldatıl<P' 
ğını ilave etmektedir. 

_ Otomobil ile bir ~r.nebi geldi. Yanın- Ahmed Rızn Bey ile Damad Ferid şaşıı·· mektebi tabiiye yardımcı muallimi 
da bir de tcrcümnn var. Paşa efendimizi mışlardı. Bu işi bu adamların nasıl haber B M h.b A geçirdiği ihbar edilmişti. Bı·r ı·mar ve- ı"nşa pla" nı 

1 d (H) d U 
ayan ev ı e nkara üçüncü orta S 'ti B·ı· ı t 1 16 

görmek i tcdigini sbyledi. smi e al ıgını biriblrlerine sorar gibi hayre e .. .. .. rt k b. b" . aı e ı a op anan paranın 
imış. bakışmışlardı. Kab:ıhntıeri yüzlerine vuru- ~~~ncu 0 a me te 1 ta ııye s~aJ~~r- bin lira olduğunu bu paraların da hazırlanıyor 
Demiş, arka arka çekilmişti. Bilmediği, lan suçlular gibi de kızarmışlardı. Mösyö ıgıne, Bergama orta mektebı mu - 1 b k d b ı d - .. l · l Mısırçarc:ıısmın menafii umumiye 

·k 11. · c h'd B k k.. b. . . ı an a a u un ugunu soy emış er- ~ 
:>eklemediği bu vakitsiz misafirden Da - (H) nın ismini söylemediği zabiti kendile- zı mua ımı a ı a ır oy ırıncı di kararile istimlakine ait karar beledi-
mad Ferid de telaşlanmıştı. Sinirli hareket ri pek iyi tanımışlardı. Bu zabitin padışa- orta mektebi müzik muallim.ligın-· e, · . .. .. 
terle krı'5lllı, gözunü oynatıyor, sık sık yut- hın huzuruna knbulu hakkında Damad Fe- Isparta orta mektebi tarih coğrafya enızyo arı ş e me mum u ur • ~. . . • . 

1 
D 11 t 1 t U M d yeye teblifr edilmiştir. Belediye bu 

kunuyordu. Ağasınn bağırarak sordu: ridden delfılet ricasında bulunan Ahmed u· . .. .. ~ - lüg-ü de bu hususta yaptırdı.Yı tahki- karara tabı olarak çarşının ıstımlakı 
. . .. mua ımı Şukru Cagaloglu orta mek- b • • • b d k • ı ı _Kını oldugunu sormadın mı be adam'1 Rıza Bey ıdı. Bugun de onun huzura ka- b. . _ . . -· , kat dosyasını dün Müddeiumumiliğe l ıçın ıca e en anunı muame e ere ya- Di-er bir oku u d 8~ 

Ahmed Rıza Bey, efendisinin sinirli ve bul edileceği giımi sorup anlamak için o- te 1 tarıh cografya ~uall~mligıne, . . .. _ kında başlıyacaktır. _ g _Y c_umuz ~· , 
telaşlı , nziyeti kar§ısında aptallaşan, ke- raya gelmişti. Ahmed Rız.a Beyin kızarma- Adapazarı orta mektebı tarih coğ- ı vermıştır. Bu dosyaya gore hamal D' - t ft b 1 di h t· f magazadan aldıgı bır elektrik sob' 
kelemege bac!ıyan aganın cevap vermesi- sının sebebi bu ıdi. l rafya muallimi Salih Turgud Vefa lardan tahsil edilen 16 bin liranm ban 1 

• ıger .. a~a .. an e e ye ~ye ı en- sının diğer mağazalarda yarı nyafj 
~ · · · , k d b ı d - l lınakt d I nıye muduru yardımcı hal olarak t ld - . . ,,,.. ııe meydan bırnknınclı. G(\lümsiyerek: Ferıde gclınce; o bu ışde Ahmet Rızn be- erkek lisesi .tarih coğrafya muallim- a a u un ugu an aşı a ır. . . sa ı ıgını ve tıcarethane sahibW"' 

_ Tclfış buyurmayınız Paşa hazretleri. yi .. iskarta etmiş ,·e o ~abltle gizlice görti~- liğine naklolunmuşlardır. 1 Müddeiumumilik dosyayı tetkik et- k~llanılacak ç~rşının. ımar ve tanzı- keyfiyet söylenildiği ve hatta iddiR 
Gelen zatın kim olduğunu anladım ben. muş, nnlaşm~ştı. Hatta huzura kabul edı-' tikten sonra kararını verecektir. mı hakkınd~ bır proJe hazırlamakta- mal gösterilmek suretile isbat t a " 

(ll), mi.ıtnrcke şartlarının tatbiki için ls- lecegı gece bıle kararlaşmıştı. o da bundan' s· ···················-················· E l dır. Bu proJeyc nazaran çarşıda bu- dild' -· h ld - . tetl 
tanbula gelen müttefikin memurlarından dolayı kızarıyordu. Bu kadar gizli tutulan ır Mut d• ıunacak muhtelif sınıf esnafa ait .. ıgı a e, magazanm ne fıyat 
biri. Çok terbiyeli, nazik bir adam olduğu- bu işin kimler tararıncıan. nasıl olup da eme ın SPOR ı dükk. 1 . t k 1 d t 1 zıııne ve ne de maıı geri a1mağa ıııır 
nu söylüyorlar. Tabii kabul etmeniz icap bu adamların kulağ'ına eriştirildiğini dü- M h k • :: arM ayn1

1
• mm a a ar ab kopk a1- vafakat etmediğini ve binaenaleYllı 

eder. Şayed yanınızda bulunmaklığımda şüniiyordu. u a emesı Tekı·rdag .. lı H·u·seyı·n naca ır. ese a meY_Vacılar, a a - verilen imzanın şerefi namına bu p1· 
bir mani var ise müsaadenızle gideyim. Mösyö (H) karşısında bu kızaran, boza- Ed' . lar, balıkçılar, sebzecıler ve kasaplar ranın ödenilmekte old - bildit" 

Dedi ve ayağa kalktı. Ferid, misafirlerin ran iki büytik devlet adamına gözlerini 
1 • ırnekapı .sıhhat merkezme. aid • 

1 
muayyen yerlerde toplandırılacaktır. . . u~u aP 

.;alona getirilmesini ağasına emrettikten dikmiş, harcketlcrfndcn mana çıkarmağa maliye veznesıne. yatırılması lazım- Rus Pehlıvanıle Bu dükkanların hepsı en modern ve- ~ekte ve bu gıbı magazala.ı:d 
sonra Ahmed Rıza Beye döndü, ellerinden uğraşıyordu. Yanındaki tercümanı da için- len paranın 538 lirası mutemed Mus- saitle techiz edilecektir. Çarşının ze-ıfıyatların, ?ede~-. ~ola~ı. belediyee" 
tutarak oturttu. ve: den gühiyor, sanki gonül eğlendiriyordu. lihiddin tarafından aşırıldığı iddia A 1 f G 11 k .. t f lt 1 kt kontrol edılmedıgını ıstifsar eyle-

- Rica ederim mon~er bu nasıl söz?. Çünkü; bu işde en btiyük rolil o oynıımıştı. olunmuştur. a ranoa ureşece mı.nı. ama~en as~ yapı ac~ ır. mektedir. 
dedi. Sizinle ayn ve gııyrılığımız mı var?. Fchlrne Sultanın delaletini temin ile ya- Müddeiumumi Muslihiddini tev- 1 !yı bır şekılde tenvır etmek uzere n· - . aeli-
Dogrusu bu sözünuzü samimiyete hiç te bancı bir devlete mensup bir yüzba~ı ile iki gündür, gazeteler Tekirdağlı Hüseyin bir plan hazırlanmaktadır. Ayrı - . ıge~ hır .. okuyuc~muz da, ~ bit 
uygun bulmadım. acı duydum. Gelen ya - Damact Ferldi tanıştıran piyano muallimi kif ettirerek ağırceza mahkeme • ile Rus pehlıvanmın alafranga güreşeceğini ca iyi bir şekilde tenvirini temin nı taksıtle odemek uzere aldıgı 
lmncının görüşeceği mevzu her ne ise hiç Madam Eliza, bu tercümanm idare ettiği sine. vermişti. Dün ağırceza mahke- yazıyorlardı. etmek için ayrıca bir tenvir pl8.nı fotoğraf makinesine hakiki fiyatııı· 
~i.ıphe yok ki, ~e~leket işlerin~ ~id_ bul~- ~e~ekenin gözü ~~ık, iş bilir bir el~manı mesın.dc bu dav~y~ b~şla._ı:ıdı. M~es- Dün matbaamıza, başpehlivanımız tara- yapılacaktır. ~an .~~~z~e .e~ beş fazla bir bed~ 
nacaktır. Bu goruşme fıyan reısı "e bıl- ıdı. ? . yabancı yuzbaşı, istnnbuldakı faa-ı sesenın baş hekımı Husnu de vazıfe· fından \'e Tekirdagından gönderilen bi!' vvvv odedıgını bıldırmckte ve bu husus 
.hassıı istikbalin bir bıışv~ldli sıfatile zatı: 

1 
lıyetını, bılhasscı hanedana m~n~up sultan, sini ihmal ettiği iddiasile suçlu bulu- mektupta şu yolda beyanı mütalea edil- BELEDiYEDE : alakadar merciin nazarı dikkati 

alinizi daha ziyade alakadar etmez mı ı §ehzade saraylarına sokulmak ıçın el altın- n rd M l'h.dd" k dis' . .. mektedir: lb t · · · tın k d. moıışer!.. ıdan çıılıştığını gözden kaçırınıyan bu ter· uyo u. us ı ı ın en mı mu- « ... Ben, Rusla alafranga güreşirim: fakat Eminönü • Unkapanı ce e memızı rıca e e te ır. 
fki dakıka sonra misafirler salona gir - cüman piyano muallimi Eliza, terzi Madam 

1 

dafaa ederken: gazetelerin yazdığı gibi ,.e Rusun taleb ve 1 ti lakl Aldığımız şikayet m~ktuplarınd~ 
mişlerdı. Çok şık, zarif kıyafetli olan u- Bayzar, fransızcn muallimi Arşaloz Sakız- - Doktorlara Yerilen maaş Rok- arzusu veçhile uç sanıye tuşu kabul et- E . .. .. ~ ::1 . h ve yaptığımız tahkikat ve tetkika' 
zun boylusu tatlı bir gi.ılümseme ile hafi!- ciyan ve kadın !otoğı·afçısı Zabel Sahafyan fellerden geliyordu. 936 senesi gelen mem. Amatör gureşte olduğu gibi kimin ~ınonu. - 0

• apanı ıma~ sa ası- neticesi edindiğimiz malumattan aıı• 
çe <'ğılrniş ve guzel bir fransızca ile ken- gibi saraylarla içll dışlı münasebeti bulunan 1 paraları memurlara dağıtırken vergi- bir anda omuzları yere gelirse mağlüp sa- n~. a~: ~~~~ım planları Beledıye İmar !aşılı or ki taksitle muamele a~ 
elini ,.e yanındakini takdim etmişti. elemanlarını el altından o yüzbaşının ida- 1 . . d k f Mar d yılmalıdır.~ ı Mudurlugu tarafından hazırlanmak- ~ ' Y ti" 

1ki taraf da tanışmış, karşılıklı oturmuş re ettiği ~st.ihbarata kapılandırn_uş~ı ':e ~ş- erını e . es ım. ıyeye Y~tı_r mı. Baspehlivanımızın bu. mektubu üzerine tadır. Bu planlara göre yeniden açı-ıbu tıcarethanelerden bazıları, kailılY' 
tardı. Salonu bir sessizlik sar.mıştı. Damad t~ kendisını pek ~urnaz, becer!kli bır ıs- 937 sencsm~e para geç gelmıştı. :a· Rus. p.chlh·anımı muharnriınizi ~olladık ve lacak yollara tahsis olunacak arsa- nen mem~u olan ~ara murab~ac 
Paşa gözleri yerde, haber verılmeden, ran- tihbaratçı sanan yuzbaşıyı da agı ve avucu rayı başhekım aldı. Maa§ları dagıt- fikrını sorduk. Şu rc\;:;bı \'erdi: . l l .. :-h t düf' d' ğını, hatta daha ınsafsız ve şıddetJi 

· · ı · · ım t Bö' ı · k ·sıed·ğ· I t k B k .1 . 1. dil k. • k 1 ar ve yo guzerga ına esa e ıp I ~· devu alınmadlın yapılan bu şekılsiz ı. yare- ıçın~ a ışı. y ece çevırme ı ı ı ı . ana esı en vergı tes ım e • - Pe ·ala, abu! ccl yonıın. t .1 .d "k k f" 1 bir şekilde eşya üzerinde yapmal<""' 
tin sebebini araştınyordu. Hatırına gelen entrıkalarına. parmak atmıştı. 1 mediği için haberim yoktur, dedi. Neden alafranga gürc-ş istediğini sorduk. ~. ~.e~~ e yu se ıyat a. satılması ve birçok vatandaşları zaruret ve ib• 
tOrIU türlü ihtimnllerin hiç birini akla ya- ( Devamı var) Muhakeme ehli vukufa t tk'k t Ona da şu yolda mukabele etti: duşunulen arsalarda tesbıt olunmak- t' l d fi t ' af' tle" 
kın bulamıyordu. Yavaş yavaş merakı ar- · a tıırılm 

81 
i in . . . e 

1 
a - Ben, esasen alafranga güreşçiyim .. tadır. Eminönün den Unkapanına ka- ~yaç ar~n . an, g~ e ve~a s ıye t a• 

tıyor, yiıreğini bir endlşe kaplıyordu. R A Q Y O ~v._,,,..3:._ ........ ~ Baspehlivanınız, beni alafranga gureşte dar uzıyacak olan geniş sahil yolu, rınden ıs~ıfade ıle, adeta soymak 
Ahmed Rıza Bey d~ bu ziyaret~ ~ir .~~- .MAARiFTE : maglü? cd_erse ~rav.o derim ona... müstakbel şehir planına göre tesbit dırlar. B~r kı.sım v~tandaşları~ı~ 

ırn verememişti. Gerçı kayıdsız gıbı goru- Tekırdaglı Huseyın, çok az \'e hattfı hiç 1 kt d B dd b. k'l t da, ekserıyet ıle malıyet ve mahıyet 
d 

... k . . 22/9/939 CUM A M laf .. bil ed·-· b 

1 

o unma a ır. uca e ır ı ome re 1A.,. 
nüyor ise de merak onun a ıçını emırı- ••rlf MUılUrU Y•rın a ranga gureş m ıgıne nazaran u .. . ·-- İs jlerini bilemedikleri bu gibi eşya ıv 
yordu. Teşekki.ır olunur ki,. mösyö (~), 12.30 Program ve memleket saat ayarı, geliyor mi.ıs~bnkanın haddinden fazla alakalı o- tulunde olaca~tır. Genışl~gı de .. tan: üzerinde bulunan etiketlerdeki fiyst• 
gi.ıvenlik, ferahlık verecek bır tatlılık ıle 12.35 Türk müziği (Pl.) 13.00 Memleket lacagı :ınlasılıyoı·. bulun en genış caddelerıne musavı . . . . A ııJc .. 
gülümsiyerek söze ba~lamıştı, muhatabları- saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, Ankarada bulunan Maarif Müdü- Haber aldıgımıza göre, bu hafta Alman, olacaktır. lara ıtıma~ ~ttıkler;.' hatta paz~r et 
nı üzüntüden kurtarmıştı. . 13.15 - 14 Müzik (Karışık program Pl.) rü Tevfik Kut maarife ait meseleler pehliv~nile. meşhur Dinarlı Mehmed güre- ~mlnönU maydanınd• la alış verışın men .ı ~akkın~akı k • 

_ Ek_scltıns, demişti. Muaşeret:. zıyaret 19.00 Program ve memleket saat ayarı, etrafında Vekaletle temaslarda bu- şecektır._ J?ınarlı ~:ı;~n~. ,&Jmanı dııh3. ~a yapdac•k ye~..:. 11 aahalar nuna ~azaran, bu gıbı eşya fıyatıatl 
kaidelcn hillifına ekselanslarını böyle ha- 19.05 Müzik (Dans müziği Pl.) 19.30 Türk lunmaktadır. Maarif Müdürü cumar· buk mnglup edecegını soyluyormuş. Mula- E . .. .. d T . • nın alakadar makamlarca kontrol e" 
bersizce, erkenden rahatsız ettik, lütfen müziği (Fasıl Heyeti), 20.15 Konuşma, tesi günü şehrimize gelecektir. yim de, Habeşli ile yenişinceye kadar mü- ~:nonu mey anının ırı:ar peanı dildiği zehabile tabii olarak paısr 
bizi affediniz. Pek ehemmiyetli, gecikme- 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve me- sabakaya karar vermişler. Molla l\Iehmed mucıbınce meydanın muhtelif semtle- 1 kt k' d"kl . dJt• 
den yapılması hükumctinizin, bilhassa sul- teoroloji haberleri, 20.50 Türk müziği: Mektepler Pazarteal de, Karad~ğlı ile gureşe~ckm.iş... 1 rinde üç yeşil saha meydana getiril-

1 
. an .. çe 

1
.n ı . erı anlaşılmakta ve-

tan hazretleı_i ile ekSeliinslarının. şere!. ve Okuyan; Necmi Rıza Ahıskan, Çalanlar: gU n U açllıyor Bakalım_, m:ıarlı --~a~a ne yapacak~.. mesi kararlaştınlmıştı. B u saha la r - ~ı? şuphe~ız kı, bu h ususta .~lış ·t 
menfaatleri ıcabından bulunan bır vazüe, Fahire Fersan, Refik Fersan, Eşref Kadri. B ütün lise ve orta mektepler ey- Hele, Tek.irdaglı Huseyının alafranga gu-l dan ilk iki tanesi m uhakkak yapı- rışın veresıye olmasından mutevel~ 
bızi bu yolda hareket mecburiyetinde bı- ı - Nihavendi kebir peşrevi, 2 - tsmail IU.lün 25 inci pazartesi günü 1939-940 reşi olduk!,'a enteresan olacağı anlaşılıyor. 1 k d' - . . 1 b' "dd t bir mahcub iyet ve zaruret in mevcudi" 

H kk N'h d ·· · k . aca ıgerının yapı ması ır mu e . 
raktı.. .. .. a ı- ı aven yoru semaı (Feryad ile senesi tedrisatına başlıyacaklardır. Rus Pehlivanmın Mektubu tehir olu aktı yetı de az çok tesir yapmaktadır. 

Ferıd muhatabını buyuk bir dikkat ve ylideylerken), 3 - Ari! Bey - Nihavend R hl' İ ! nac r • ı 
merakla dinledikten sonra çok ciddi bir Şarkı (Ben buyi vefa bekler iken), 4 - Yeni tedrisat senesinde herhangi bir· ld ~s pe ıvam skrabo 'druı şu mektubu latl rnllak komlayonlarının Son derece mevsuk olarak h~~..ı 
t 

1 
Nuri Halil Poyraz _ Nihavend şarkı (Bir müşkülata maruz kalınmamak ıçın a ı : faallyat l aldığımıza göre, birkaç yerde şut)ei'". 

avır a: Bir gazetede Bulgaristcında ikametim ve 
_ Musyl.i, hakkımızda lütfen nezaket goncai terdir), 5 - Tıımbur taksimi - Re- icabeden tedbirler alınmıştır. Bu sene memuriyetim dolııyısile Bulgar olduğum Yeni istimlak kanunu mucibince olan bu ticarethanelerden biri:otOı 

gösteriyorsunuz, dedi. Ziyaretinizin bize fik Fers::ın, 6 - Tıımburl Cemil - Kürdili mektepler açılır açılmaz tedrisata halde organizatörlerin beni Rus olarak ta- ı teşekkül eden istimlak komisyonla- ahval ve vazi)'.eti hazıradan istifııdB 
buyük bir Gere! kazandırdığını, hnttli ta- hicazkar şarkı (Defi naleş edelim), 7 - başlamak imk5.nını temin etmek için nıtmasından şikayet edilmektedir. Halbuki rının faaliyeti devam etmektedir. ile, zaten son derecede fahiş olllıl 
nışmamıza bir bahane olan sebeb her ne Raif Bey - Kürdilihicazkar - Saz semaisi. · bed h .. t· 1 e ıca en er şey hazırlanmıştır. t:ıbııye ım ve memuriyetim mensup oldu-. 17 • • k~ d h'l' d .. ti mal fiyatlarına, vüzde yı·rmi dereC ' 
ise ona d:ı teşekküre borçlu olduğumu söy Türk müziği devnmı: Okuyan: Semahat - .111 t' . R 1 • • . .~omısyon ım an a ı ın e sura e .J 

il
.. ö d gum mı ye ımın us o masını ınkara bır • k . .· . . . sinde bir zam daha yapmak miiı& 

lemek, bundan çok haz duyduğumu da a- z enses, Çalanlar: Zühdü Bardakoğlu, Eş (Senfonik müzik Pl.), 22.00 Miızik (Radyo sebeb teşkıl ctmiycceginden Rus olarak t endıleı ıne tevdı edılen semtlerdekı .. .. y ıı· 
ve etmek isterim. ref K:ıdri, Kemal Niyazi Seyhun. 1 - Re- orkestrası) Şef: Dr. E. Praetoius, ı - Mo- güreşmekte §ahsan bir mahzur olmıyacağı binaların istimlaklerini ve bunlar kere ve teşebbusunde bulundugu a 

Mösyö (H), hürmetle eğildi .. ve: fık Fersan - Hicaz şarkı (Cihanda biricik zart - Sihirll fülüt operasının uvertürü için ailemin soyadı ol:ın Askrobof ismile için verilecek bedelleri tesbit etmek- laşılmaktadır. Bu teşebbüste pek gil-
- Pek naziksiniz ekselans. Müsaadeniz- sevdigim sensin), 2 - Refik Fersan - Hi- 2 _ Bcethoven - 4 uncü senfoni 3 _..: ıo senedenberi güresrnckteyim. tedirler. zcl gösteriyor ki, bu Ye emsali tiCll' 

le, tstanbulda bulunan ttilai devletleri za- caz şarkı (Ey benim gonca gülüm), 3 -ı Wagner - Der fliegende Hollander _'opera Mezkur gazetede intişar eden yanlış ma Eminönü rethane sahipleri, sattıkları mallll' 
biUerindcn hiç birinin, atiyen yapılacak Şemsettin Ziya - Hicaz Garkı (Kim görse sının Uvertürü, 23.00 Son ajans haberleri lümatın tashihini muhterem gazetenizden - Unkapanı istimlak sa- r ti "k dt 
tecdidi münasebet veya akdedilecek sulh seni), 4 - Udi Mehmed - Şehnaz şarkı ı· ziraat, esham ve tahvilat, kambiyo-nukut rica ile arzı hiinnet ederim. hasına ait dört ve Koska - ,..Beyazıd rın ıya arını yu seltmek hususu~. 
için bir zemin hazırlamak vazil~. v: saı.a- (Suphu bulsam sinei safında), 21.30 Ko- borsası (Fiyat), 23.20 Müzik (Cazband Sirkeci Snntral otelinde sakin sahasına ait altı binaya kıymet tak- tamamen arzu ve keyiflerine go~ 
hıyctini haiz bulunmadıklarını hükümetım nuşma: Arıcılık ve balcılık, 21,45 Müzik Pl.) 23.55 _ 24 Yarınki program. Mitref lskrabof dir olunmuştur. hareket etmekte ve herhangi bit 

YAZAN : ZEYNEL BESiM SUN 

-•a-
Molla tam manasile 
bir zeybek olmuştu 

- 40 kurulf ... 
- Ne etu?. 181 kuruı, 40 kuruş daha; 

221 kuruş ... 
Hoca belinden bir kese çekti; içinden iki 

altın lira, bir mecidlye ve bir kUru:ı çıka
rarak tahsildara uzattı: 

- Yaz makbuzlarını ... 
Arap tahsild:ır, mütehayyir ve memnun, 

~akbuzları yazarak Mollaya uzath. Ali 
Molla makbuzları tetkik etli. Biri 40 ku
ıuşluk, diğeri ~l kunışluktu. 

- Bu JUlol'len 81 ol1,1Şor? ... Ben sana 181 
verdim. 

Tahsildar pişkindi. Zerre kadar kızarma 
dan cevap verdi: • 

- Ha!. Elifini unutmuşum. Getir, arka
sına bir elif koyalım. 

Ve hocanın elinden aldığı makbuza bir 
el> rakamı ilave ettikten sonra kendisine 
uzatb. Fakat dipkoçanı olduğu gibi kal
mıştı. 

Bunu müteakip Ali Molla sancılanmış 

gibi bir vaziyet aldı ve tahsildardan mü· 
saade istiyerek evinin yolunu tuttu. He -
yet, vazifesine devam ediyordu. 

Ali Molla bir mecnun gibi koşuyordu. 
Artık beş dakika evvelki mütebessim, ses
siz, silik köy hocası değildi. Kendi kendi
sine muttasıl söylenerek ilerliyordu. Hoca
mn koııa ko~a gittiğini görenler sıkışmış 
olacağına hükmediyorlardı. 

Hafız Ali eve girdl. Telaşlı bir süratle 
ba!jllldan sarığı, sırtından cübbeyi, ayağın
dan ellfiye pantalonu attı. Aynı tell\şlı sü
ratle bir bohçayı açtı. içinden çıkan diz
liği bacaklarına, çepkeni sırbna geçirili. 
Beline dört kat yün kuşak sardıktan sonra 
silfilılığı bağladı. Fesine sarık yerine oyalı 
çember doladı. Sil&hlığına bir tabanca, bir 
bıçak yer1<!$tirdikten sonra bedenine çap
"aUama iki fiseklik geçirdi ve duvarda da-

yalı martini kapınca kapının önüne çıktı. 
O sırada kapının önünden köy çocuk

larından İsmail isminde 10-12 yaşlarında 
bir çocuk geçiyordu. Onu yanına çağırdı. 
Çocuk hayretle bu zeybeğin yüzüne ba
kıyordu. 

- Beni tanıdın mı tsmail?. 
- Tanıdım hoca ... 
- Kimseye bir şey söyleme oğlum. Yal-

nız tahsildarla zaptiyeyi gözetle... Hangi 
yola doğru yönelirlerse koşa. koşa çitlen
bik ağacının dlbine gel; bana söyle ... 

- Olur hoca ... 
- Amma kimseye bir şey söyleıniyece

ğine yemin et bakayım ... 
- Vallahi söylemem hoca ... 
- Haydi uğrola oğlum; seni bekliyo -

rum .. 
Çocuk koşa. koşa uzaklaşh ve çocuk göz 

den kaybolur, olmaz köşeden başka bir 
zeybeğin döndüğü görüldü. Köşeyi dönen 
zeybek derhal silaha davrandı. Ali Mol
la tellissız bir sesle bağırdı: 

- Yabancı değil Mehmed Ali; benim ... 
- Sen mi?. Sen kimsin? 
- Ali Molla ... 
Zeybek ilerledi. Karıı.ısında filhakika 

köy hocasını görünce şaşakaldı. 
Bu Mehmed Ali «Macar Mehmed Ali> 

namile maruftu. Kendisi gayet narin ya
pılı, filiz gibi biı' delikanlıydı. Ba§ına bir 
kaza gelmiş, başka köyden bir delikanlıyı 
aşk yüzünden öldünniiştü. Şimdi dağlarda 
geziyor; fu·s:ıt buldukça köyüne inerek giz 
li, gizli anasını ziyaret ediyordu. Köy hal
kı bu gizli ziyaretlerin farkında idi; fakat 
Macar Mehmed Aliyi görmemezlikten ge
liyordu. 

Mehmed Ali hayretle sordu: 
- Bu ne kıyafet hoca?. Zeybek mi ol

dun?. 
Ali Molla, ağır, ağır cevap verdi: 
- Daha olmadım Mehrned Ali, birazdan 

olacağım .. 
- Anlamadım. 

- Anlatayım ... 
Ali Molla Arap tahsildarla Arnavut zap 

tiyenin yaptıklarını minelbab ilel mihrap 
Macar Mehmed Aliye anlattıktan sonra: 

- Şimdi; dedi, yollarını bekleyip ikisi
ni de geberttikten sonra dağa çıkacağım. 
Benimle gelir misin?. 

- Geldim, gitti. Bu i~i bP.raber yapalım, 
beraber gezeriz. 

müdahaleden zerre kadar çekinrtır 
mektedirler. İhtikar işleri ile alakll' 

- Olur... d ld k ıı• 
- Sen okumuş adamsın, aklın bizde ı- ar o U larını bildiğimiz komisyo 

!eridir. Mahmuda da haber salarız, gel- ların ve bilhassa ticaret odasını1'1 
sin. Efemiz olursun. Biz de sana kızanlık halkın menfaati namına bu işle df 
ederiz. meşgul olmalarını ve bilhassa taksit-

- Olur... le muamele yapan ticarethaneler~ 
. t~i bera~ çi~~n_?ik . ağacının di~ine fiyat etiketlerini acilen tetkik etrııe" 

gıttiler. Bu agaç koyun ~al mahrecınde lerini rica tm kt k dim' . rıe' 
bir mezarlığın yanında idl. . e e en en ızı nıe 1 

Çok geçmedi· tsmail göründü ve tahsil- demıyor ve pek yakın bir zaınaJld 
darla zaptiyenlıı ayni taraftan şoseye çı- bu soygunculuğun d a önüne geçile' 
kacaklan haberinl getirdi. ceğini ümit ediyoruz. 

Artık burada beklemenin manası yoktu. •••••••••••••••••~•.._• .. ••••••••••••-'" 
iki zeybek, ko§a koşa §OSeye indiler ve il••••••••••••·-· 
sağlı, sollu hendeklere atlıyarak karşılıklı 
pusu kurdular .•• 

Tahsildarla zaptiye neferi bir hayli Türk 
köylüsü dövmekten mütevellid derin bir 
inşirah içinde ilerliyorlardı. Yanyana ge
tirdikleri atlarını keyiflerine bırakmışlar
dı. Aheste beste giderlerken: 

- Davranma dlnini! 
Küfrile karışık iki namlunun uzandığını 

gördüler. İkisi de silah altına alınmışlardı; 
kıllıırını dahi oynatamazlardı. 

- İnin hayvanlardan aşağıya ... 
.< Devam ı var ) 
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Dahiliye Vekilinin 
Gazetemize Beyanah 

...... : .. 
Ekmek Kavgası 

(Baş tarafı 1 inci sayfamıula) 
rakları bunları beslemekten aciz ka
hrsa Almanya ecnebi toprakları fet
hetmek için ahlak bakımından hak Amerika Silih Ambargo

sunu Kaldırıyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfamı'U)a) 

Pendiğe gitmiştir. Dahiliye Vekili
m.iz öğleden sonra belediyeye gelerek 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfi 
Kırdarla şehre ait meseleler etrafın
da temaslarda bulunmuştur. 

lstanbulda yapılan tecrübeler ta.- kazanacaktır. Sapan bir tarafa bıra
mamen temsili mahiyette idi Bun- kılarak kılıç ele alınacakbr. Harbde 
lar asla hakiki sığınak değildir. 1s- akacak gözya.sları ile istikbalin mah
tanbulda çalışan ve mütehassıslar- sulleri r,:.üanmış olacaktır.,, 

0 
( Baş tarafı l incide } 1 gi.ı.nii Ccbelıtank limanında 83 bıtaraf va- raftan Rusların Lemberg ilıerlndeki iddı-

~n .. yal~nlarını Ve Sahtekfırlıklannı pur durmuştur. nları, Almanya tarafından istenen petrol 
bütun cıhanla beraber muhanölcr de Bulgaristana Gelen Leh Tayyareleri kuyuları meselesini ortaya koyarken, di
artık anlamışlardır. Sofya, 21 (A.A.) _ iki Leh askeri tay- ğer taraftan Vilnonun lş&ali de ayrıca hu
~şvekil bundan sonra Almanların ~resi ~ulgnristan şimalinde karaya inmf§ sust endlşeleri mucib olmaktan geri kal -

LehL~tana tecavüz ·ro· durd kl ıçındekıler te\•kil 'l:e tayyareler mil.sadere mamaktadır. 
b h 1-:.ın uy U arı edilmiştir Bazı mahfellerin fikrine göre, Rusların 

a anelerden ve ihdas ettikleri emri · ı d H rbJ niyetleri tamamile anla.,ılını" olmamakla k'l • .. wow a a er ... ., 

Dahiliye Vekilimiz Bay Faik öz
trak dün belediyede kendisile görü
şen bir muharririmize seyahatinin 
tamamen hususi mahiyette olduğu
nu cumartesi günü Ankaraya avdet 
edeceğini söylemiştir. ArkadaŞUnızın 

suali üzerine pasif korunma hazır

lıklarına ait çalışmalar hakkında iza
hat veren Bay Faile öztrak demiştir 

ki: 

dan teşekkül eden komisyon hakiki Bunlar Führer'in kendi sözleridir, 
bir tehlike vukuunda hakikaten sı- bugünkü Almanyanuı kabul ettiği 

ğınak olabilecek yerleri tesbit etmek imandır. Filhakika, Bitlerin dediği 
tedir ve bunlar hakikaten sığınak o- aynen olmuştur. Evvela, Avusturya 
labilecek yerlerdir. Bizim borcumuı: ilhak edildi; sonra Südet Almanları 
halkımızı mümkün olduğu kadar her ilhak edildi; hemen bütün Almanlar 
tehlikeden vikaye etmektir. Halin ve bir imparatorluk halinde bir araya 
vaziyetin icabettireceği her tedbir toplandı. Ondan sonra, programın 

muhakkak alınacaktır. diğer faslına geçildi. Yani Alman 

vn 1 erden uzun uzadıya bahsettik • CernauU, 21 (A.A.) _ Polonya kaynak- beraber, Ruslar Vilnoya bilhassa pa:ıarlık 
ten soma demi~ ki: lnrmdan alınan rnalümata göre, Lwow mu bahsinde bir kıymet vermektedir. 

. - Bir an gelir ki bUyük milletle- kavemete de\ run etmektedir. Çekoslovakyadaki İsyan 
rın zırhı olan mane\•i kuvvet bebeme- So\yet kıtalarının Fokmpy<ı girdiği gün Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
~al nihai zaferi elde eder. Cesaret, cenub ccbhesındeki Leh kıtaları Alınanlan Son günlerde, Havas ve Reutcr ajansları, 
un h nuıı;lüb etmekte \'e Alman kılnatını nehre Bohemya ve Moravya himaye idaresi :mı-

Dahiliye Vekilimiz arkadaşımızın toprakları Almanlan beslemiyor id
hazırlanan ihtikar kanunu hakkında- diası, aç millet olmak şikayeti ortaya 
ki sualine de şu cevabı vermiştir: atıldı; "Hayat sahası,, davası müda-

. an ve akku. inanış muhakkak ki kadar pil kurtmekte jdı. zisinde karışıklıklar çıktığını bildinnekte-
~ı~m tarafımızdadır. Fransa şehir • Bundan ba_.ka nynl gün yapılan bir bom dir. Tamnmile asılsız olan bu haberler, Al 

rı ate"e yakmak, çocukları ve ka- bardıman neticesinde iki Alman ğenerali man aleyhdan propaganda mnnevrnsından 

"- Hava tehlikesinden pasif ko -
runmaya ait tedbirler 1stanbulda te
şekkül eden komisyon tarafından 

hazırlanmaktadır. Bu i§C ait hazır
lıklar sürat.le intaç olunacaktır. 

"- İhtikar kanunu projesi Ticaret fa~ cdi~e~~ başlan~ı? kü~ük ecne~i 
Vekaletinde teşekkül eden bir komis- ~.1ıı::1erı çıgnemek ıçın bır h~k. go
yon tarafından hazırlanmıştır. Bu ruld~. Çek?s~o~akya zapte~ıldı ve 
komisyonda bizim de murahhasımız Lehıstanın ıstılasına kalkıldı. 
bulunmuştur. Kanun şimdi Heyeti Bugünkü nazi Almanya da, 1914 

dınları öldürmek için sıluha sanlmıs olmuştUr. Bunlara n biri genernl Prittwiz-1 başka bir şey değildir. 
değildir. Bilakis Almanların .soğuk : <lir. Himaye idaresi matbuat dairesi şefi, dun 

Yalnız işitiyorum ki halkın zih
ninde bundan bir müddet evvel yapı
lan temsili mahiyette hava tehlike
sinden korunma tecrübelerinde sığı
nak f arzedilen hamam, cami, sinema 
gibi yerlerin sığınak olamıyacaklan 
şeklinde rivayetler dolaşmakta ve 
endişeler tevlid etmektedir. 

Vckilede tetkik olunmaktadır. deki Kay~erin Almanyası gibi, bir 
. . dilim ekmek için başka milletlere 

kanlılıkla tutuşturdukları bir harbe Zalcszczyki, ı>azartesi gunü Sovyetler ta akşam Berlinde yabancı gazetecilere bu hu 
ist r fınd n i al edılmiştir. Fakat pazartesi susta beyanatta bulunmuş "e demiştir ki: 

Çok yakın bır zamanda. meclıse .. d"'ktil v b 1 d z· . . . . gozyaşı o rmege a§ a ı. ,ıyan 
sevkolunacak ve ta~vıbı ıstenecektir. k 1 .. 1 Alın 

emiyerek sürüklcnıni§ bulunuyo - gece i sokuk muharebeleri hfıl{ı devam et- cBidayettc her türlü bozgunculuk hare- • • • A yo , on arın gozyaş arı yarın an-
Yenı kanunda ıhtıkar yapanlar hak· tarın kannlaruıı doyuracak mahsula-ruz. mekte idi. ketinin önüne geçmek için Benes'in dost-

Brn iç'in Be~anatı Alman Gazet;cleri Ne Yazıyorlar? lan arasından bir çok kişi tevkif olundu. kında kuvvetli müeyyideler vardır ve tı yetiştirecektir. 

b 
I .. ondra, 21 Wu usi) _ Alınan orduları nedin, 21 (A.A.) _ Alınan ajansı bil· Bizzat Bene:;, Londradan radyo ile söyle-

a kumand F dır· '··or .. digi nutuklarda milletleri isy.ına teŞ\ ik et-
hükftmete bu hususta ~eni§ salahiyet Bugünkü İngiltere de, 1914 deki 

anı on Bra ıç \"aki be)' ana- "J 
1ı da d 1 tir ki: Berliner Börsen Zeitung, dI!ila niçin :tiğl için bu tedbırin lüzumunu isbat eyle-
m - lfoıb billill hit ma c mi$tir. Al- harbediliyor ba§lıgı altında neşrettiği bir mlş bulunmaktadır.> 

vermektedir. lngiitere ile, "hürriyeti,, müdafaa 
için, hem de kendi hürriyetini değil, 

h nl'.11' V r O\ run ıskatı hUSUSlmda her makalede, Fuhrcrin Danzigde soylediği ııu- Himaye idare matbuat şcli, Bohcıcya 
a· llgı. bır gayret saıf.na mecbur degiller- tukln Alman harb hedeflerini tahdid etınc- ve l\Iora\ yada tam bir silkun hukum sur-

ır. Zira ehir kendi kendine d ccektir. sinin dı.işmnnın hnrb propagandasını en dugi.inü söylemiş ve gazetecileri himaye i- Rul!len Başvekili 
Oldürüldü 

Alnıan Ta:l yareleri Toplanıyor gözde delilinden mahrum bıraktıgıru bildi- daresi arazisini ziyarete davet eylemiştır. 
Londra 21 ri"or \C di'-•or ki.. Göbhels'in Beya.nah 

1500 
• (Hu .. usl) - Ekslaşapclde J " 

Alına t cUrub a kadar gıtmek 1·stcmiyoruz. Al- Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
d n ayyaresi toplann ~tır. Bun-

n maks t 1 l ınan - Sovyct paktı ıle r"bit olan bu key- Alman propaganda Nnzırı doktor Göb-, ııgı tereye bir hava hucwnu -
y, Pmaktır. fjyct bütün dUnyaya aşikArdır. Führerin beis yabancı matbuat muhabirlerile yaptığı 
Anı "k B sôylediği gibi, ne 1ngıltereye, ne de Fran- göıüşmcde, Alman hükumetinin ve Alman ( B"'Ş tarafı 1 ı"nc"ıde) J biv. c Na2.ırı olnn General Argeseanu'n ri-

en a itaraflıktau A,rılı,·or H ı a< \' ., ., snyn kar~ı hiçbir lıarb hedefimiz yoktur. başkumandanlığının Belçıkanın ve 0 an- Bütun memlekette tam bir asayiş , e su- ynsetlnde teşekkül etmiştir. 
n aşington, 21 (A.A.) - Rcis:icümhur Bu soz, Polonyanın hezimetinden sonra, danın bitaraflığını ihlAI etmek niyetinde Yakalanan Soikasdciler 
sıool he~mclbt parlamentoyn beyannamesinde Almanya bUtun kuvvetlerini garb cebhe- bulunduğu hakkında yabancı gazeteleıin künet vardır. 

"' argo kald ll" d" N ıl Ol ı .-, Bukreş, 21 (A.A.) - Kalineskoya yapı-
tlr. • unun • ınlm, mı istem.iş- sine nakledecek bir vaziyette bulundugu • neşriyatını tenkit etmiş ve demiştir ki: a ıse as ( u · 

t Atnbargo hükümlerinin. Amcnkanın bi
baranığınn, eınıııyetine \ e sulhılne büyük 
ır tehlıkc te kıl etti ıni yliycn Roo-

s 'clt, bütuıı dünyayı k, plıy n kııranlığın 
~urnue " . b 

1 
.,cçecegı husu unda hiçbir ümıd 

u unınaaı ını kııydetmiş -ve dcmıştır ki: 

k - Bu unku bltarnflık kıınunu Amcri-
anın n • ' ~ n anevı harici sıy tini o kadar 

leu:~ egıyor ki cumhuri~ elın ecnebi dcv-
b e olan muslihane mun.ıısebctlcnni 

o uyor. 

Torı>illenen Yeni Bir İngiliz Va uru 
Londıtı 21 (A P 

v Ueri b ' .A.) - İng.lliz ha\'a kuv-
d lmemişu b: hC?nuz şimdiye kadar k. yde-

lki kurtarış iııni btı armıştır 
a keı i deniz tayyaresı Atlantik ~e-

~:nde dcvrıye gt>ze.rken bir Alman denizal-
ı tarafından torpillencn 1ngili K . 

ton Courti z ensıng-
retıcr· vııpurundan "crılen imdat işa-
Hne vı n~dlmkılştır. Tayyareler h dise rnahal-

•u ı arı zaman __ ....... 
batrnakta \ e 3 m<:L.Aur vapurun 
d lına bl 4 kişinin bir tnhli ·ye snn-

ııınl:;t \'eya k 1 buıu , ennr arına ynpısmı~ 
.,, nmakta olduklarını görrnU'"'ur Tay 
" reden b · "' • -J>:ırken d u ı ?il\ ~a dola rak de\-riye ya-
lilrnı tıı· ı e.rı denıze inm!s 'e 14 fayfayı 
ın ş · Sonra 0 havalanmış, dığeri denize 
ın~.ve 0 da eri kalan 20 kısıyi kurtar-

Sovyet Askerleri Lltun:ra 
Hududunda • 

Kauna 21 (A 
nun bir k .A.) - UtvaDJa hududu-
hrı ıl olm ı;tnunda Sovyet kıt atıle t<.'mas 

uıı ur. 

i Polonya Altınları Londrada 
Londrn, 21 (A.A ) 

mn altı · - Polonya bankası-
n mevcudu ı w 

il dılml Ur. ' ng z payitahtına nak-

lan suikn din ··cisi ile cinayet ortakların-
bır anda soylenmiştlr. O halde hAla nlçın - Bu haberleri, tam ve kat'ı bil' surette Bukreş, 21 \A.A. - Başvekil Kalines- dan altı:;ı yakalanmıştır. 
barbctmelı? tııte bütün dunynnın önUne tekzlb etmt'ğe mezunum. Alman hiıkümcti, koya yapılan suikast tnın Donıbovitza kop· Suıkasd reisı geçenlerde Karpat Uk-
çıkan \ e B. Chaınberlainin dunkü milp - Holandanın ve Belçikanın bilarnflıgını ih- rilsünün başında olmuştur. raynasından gelen avukat Dimitresko -
hem beyanatı ıle yaptığı gibi Londranın llil etmek niyetinde ne evvelce bulunmuş- Suikast en ince teferruatına kadar mu- dur. Dığerlcri genç tıb fakültesi talebesi 
ilelebcd ehemmiyet \'ermemesine imkAn tur, ne şimdı bulunmaktadır, ne de istik- keınmel surette tcsbit edilmiştir. üç oto olup ferdi hareket cttikleılni söylemişler-
olmıyan sual i te budur. şu vakıa inkar c- halde bulunncnktır. mobil, bir köylu arabası ve knldırımı ta- dır. Bunların Demir Muhafız te.kiliıtı şefi 
dılcınez: Leh yaııgınının tamamen tasfiye- Bır gazetecinin sualine ccvlfben doktor mir eden bir işçi grupu suikasde iştirak 

Korlreanumın tevkifhaneden kaçarken öl-
sinden sonra, Parısin gözti kararmış bir Göbbels, bu bey;ınatının ayne~ ~ü~sl'm- eylemiştir. Bil' otomobil B<ıŞ\'ekilin otoma- di.inllduğü sırada mevcut oldugu bildirilen 
zümr~ınin muı.ahereUııe mazhar olan 1n- burg için de dogru olduğunu bıldırmıştır. biline kasden çarparken koylü arabası şo- •Ölum şovalyeltrl> kıtasına mensub ol -
gılterc harbı arzu etmedıkleri takdirde Doktor Göbbels, Renanynnın Ahen ile forun yoluna devam etmesine mani olmak clukleri soylenmektediı'. 
dunya barışa kavuşabilir. Londra, gayri _ Saı rebrück arasında Sİ\ ıl halktan tahliye i"in .volu enine olarak kesmış ve diğer ikı 

el ~ Katıllerden ikısi takib edılcreR girdikleri 
mesul bir tarzda oyuna butun mevcudıye- edildiği hakkında İngiliz mcmbalnrın an. otomobılden ellerinde rÜ\elverler olan 

k d binada kC"ndılcrinı öldürmiışlerdlr. 
tini sünıyor ve hasmının bütıin mevcudu- verilen haberleri de ynlmılamıs ve en 1 . ••cnı·ler aşağıya iııcrck derhal ate~e b::ı~-

1 b h · a a I" ' Pariste Tesir nu istiyor. Şımdi de, Polonya milletini se- vaziyeti hakkıııdaki haber er a sın e e lamışlardır. 
fnlcte suru 'lcdiğı tarzda, hesaplarının fc- şunları soylcmistir: . . n--. ek ile refakat eden emniyet memu- Paı ic:, 21 (A.A.) - Rumanya Başvekili 
l "k tı· Y b g etel d ldü 'lllduğümu - .. ' ne yapılan suıkosd Pari te derın bir nefret "_e ı uetlcelerl gizlensin dıye, bnşka mil- - a ancı . az . er e, 0 1 

, ' ru ölmüş, şoför a!ır surette yaralanmış \ e 
lctierı ate c se\ketmek istıyor yahut azlcdıldı •ımı ve yahut Fuhrerin \Cı B k"ll bir k d llk d k tınfe uyandıımı;ıtır · · ı · kü t' h b hed fl ı i aŞ'\ie ı on urşun c eşı c ,,. Fransada tahsilıni yapan ve doktorluk 1'.;:i yanlıs rınl" ınlar Almanyanın garb A mnn hu ıne ırun ar c erı ı e ayn ı· K 1 . ·ı .. . bet ı ' ... .. , . . ır. urşun arın uçt yuzunc ısu ey c· 1 K ı k F d k 
de n1U},arebe yedi sekiz sene devam etS"' fıkırde bulunımıdıgımı mcmnunıyetle ha- lşt" 0 d 1 1 kuya kn ılarak unvanım a 1\11 ıı ınes; o ı-ansn ,ı ço se-- .. . m ır. ra an geçen er rnr P n b h · tU 
dahi, korku u yoktur. Bunu Polonya mu- ber nldım. ~u kodlar o derece gulilnç ~·e 1 kaçmışlardır. v en ır şıı sıye . 
harebesıııin kısa hnrtnları isbnt eylemiştir atmacadır kı lıunlara cevab vermek bıle . . . . h 

11
• d nl Kalıneskoyu da eski Başvekil Dukayı öl-

F k t ı · ıu umsuzdur Polisler yctıştıgı vakıt ma a ın e Y • dürenlerin oldürmilş olınıısı dikkati celbet-
a ngıltcre mukadderotıı meydan °- z · nız katillerin binni yakalamıslardır mcktcdir. ·Elde edılen malumat henüz bu 

kumakta devam ederse, bu harb seneleri Paris, 21 (A.A.) - Diın ak~amki Paris ' 
ıçiııcle gC'çecck lıeı gün tııcından bir taş ga;:ctelerinin temin cttigine gore, yeni Po- Diğerleri otomobillerle radyo ıstasyonu- gilnkil suikasdın birkaç mutı.ınssıbın işi mi 
dUşeceğini gözönUnde tutm:ılıdır. ingilız lonya devletinin ;ıekli \'e hududlıırı, Vıl- na gelerek kapıcıyı yaralamı§lar ve stiıd- yoksa Kalirıc konun şahsındn rejime mu-
mill Yoya ,.,k~-k h..,c: .. ek"ılı'n "'--ır· l\iuhatız- te\ eccıh derin b"ır ma ... "sı olan suı"kasd mı etine bu teenniyi tavsiye edenler Com- noyu işgal edecek ol:ın Litvanya müm~- ,... mu Uuv• .voıı • ııa 

Pi lara mensup bir grup tarafından bldurül- olduğunu ımlıımtığn musall değlldır. 
egnc parlamnnteıleri değil. Kutno imha silinin de i~tirak edeceği bir Alman-SoY- d ın• . !i 1 1 rcr B 1 Kalı'nes•·o Kı"mdı"r o 

muharebesın n gnllbleridır. yet konferansında tayin olunacaktır. ll1;unu Tadyo ile ı~ ? etm ş c ır. u çı • K ' 

&vyet Kıt'alarınm A<;ıkgözlöğü Bu tes\ iye tarzını hem Bcrlin hem de gınları yakalamak ıçın on ~akıka u~~ıl- Arman Kalinesko 1939 nkkfınu-
Bilkreş, 21 (A~ı'\.) _ «Havas> Moskova tcl'viç eylcmektedtr ve yeni Po-ı mı~tır. Bundan sodn~a rağ. c ~ob~~;. so.z~~ısu nunda iktidar mevkiine gelmiş ve De 
Bütün Polonya - Ru.manya hududunun lon~a devletinin mevcudiyetini her ikisi pr~gra~ah d:~mt e ıl~e .ın~ ırkmıli ır. mir Muhafız teşkilii.tını ortadan kal-

Kızılordu tarufındnn işgali, Bükreşte Al - müııtereken garanti edecektir. l "' et:e h u tunraf1e md erdezıhn let!:ı;cbatmeım: dınnak suretile Rumanyaya büyük 
:rnan li Ik . . . . . u ·il f Be li G"di . er.e ın er a ın a er a c.ı.u a ın 

ııo t asının bır mU\ affakıyetsizlıı;:. • oroş 0 r ne 1 ) or mıştır. Bükreş telefonlan yirmi dakıka kc- hizmetler ifa etmiş bir devlet adamı-
~:ruk teltı\tki .edilmektedir. Çünkü son zn Amstcrdam, 21 (A.A.) - Tele- silmiştir. Hariçle de muhabcrat inkıtaa uı;- dır, Bu ani ktttil hadiscai Fransada 

nlarda Berlınde yapılan d<'kl:ırasyonlar, grapb gazetesinin Berlinden ogren- ramıştır d . b" t .. d tır C . 
~~md aknyanınkRumanya ile müşterek bil' hu- digwine göre, Sovyet milli müdafaa Ruma~ya emniyet teşkil1\tı ile Genel - 1 e~ınAılır eessu~lu~a~ı ırrnt ~ş. .lt adnı 

rurma hususundaki menfaatini ve k 1 k ti ii . . . h r a erın nan nazı erının esırı a ın a 
kat'l arzusunu tebnrüz ettirmekte idi. komiseri mareşal Voroşilof Alman urmayı mem. c c n sayışını mu ~ az bu cinavcti irtikap ettikleri hakikat-

küçük milletlerin hürriyetini müda· 
faa için lıarbe atıldı. 

1914 ,de, Alman kavminin ekmek 
uğurunda kan dökmek isteme -
diği için mağlup olduğunu Bitlerin 
kendisi itiraf ediyordu. Onun bu ka
naatine bakarak bugünkü Almanya
nın mağlüp olması Bitlerin verdi
ği hüküm iktızasındandır demekten 
daha tabii ne olabilir'? 

Alman devlet adamlarının bu ka
dar muhakemesiz, mantıksız ha,reket 
etmeleri, kendi sözlerile tutulmaları, 
kendi kendilerini bu kadar açık su
rette tekzib etmeleri hakikaten zihne 
sığmıyacak bir garabettir. Bir millet 
yalnız ekmek için haı bettiğinden 

dolayı mağlup olmaz. Bu ka.daı· nıan· 
tıksızlığın delalet ettiği ruhi ve fikd 
züğürtlük de onun f elaltetini intaç 
eder. 

llüse)in Calıid YALÇIN 

tir. Fransa Rumanyaya resmen 
yam taziyet etmiştir. 

Suik:ısdciJer KurŞUna Dizildi 

be-

Dtikreş, 21 (A.A.) - Baş\ekil Kalınes

konun katilleri suıkasdin yapıldığı yerde 
bu akş:ım saat 22 de kurşuna dizılmişler
dir. Bunlar dokuz kişidır. Öğleden sonra 
ölen ıkı ki5i de ilave edilirse on bir kişl 
bu un yaptıkl:ın cmayetin eczasını bulmuı 
oluyor . 

Dersi ibret olsun diye cesedler 24 saat 
yerde bırakılacaktır. 

Ne~redilen Tebliğ 
Bukreş, 21 (A.A.) - Bu akşam, nes

rollınan resmi tebligde katillerin eski de
mir muhafız te;ıkili'ıtına mensub oldukla
rı ve bu teşkilfıtın ötedenberi gayesinin 
Kalineskoyu öldürmek olduğu bıldiril

mektedır. Bu, munhasıran dahili bir siyaset 
meselesi olup hariçle hiçbir nlrıkası yoktur. 

Katillerin de lfadesile sabit olduğu üzere 
bir intıkam mevzuu bahistir ve ba~ka 
hiçbir tefsir gotilrmez. 

Rumanyada idarei örfiye ılan cdıldi. 

i Polonya payıt, htı, Alman orduları 
ı..~hdidıne mnruz bulunduğu it'. 1 rda huın 
c:.mc., 8 1 ld a-k C) u e Rumanyayn öndenlıni . 

o fence lım nında b" ı ş \ e 
l ne YUkl t lm ır ngıliz petrol gcmi-

Diğer taraftan Sovvet lııgal kuvvetleri- askeri rüesa ile görüşmek üzere 30 e~medk '\etDdcmır Mk uıı~nfıztl ~alknlaerkınıts~ebeın • 
~ng • . . ~~c~ır~ea ~~ ır c ~ -~ı----------------------------~ 
K eçen martta Macaristnna terkedilen eylülde Berlıne geleccktır. rakmak için icabeden tedbiı !eri almışlar- R ES M Al T E a L ı• ö LE R 

arpatlnraltı Ukraynası ile tenıas tesis ey- -·- d 
l~mc i, çok muhim neticeler dogurabllc.:ck G<'neral F'r:anco ltal,·a Se'--hatini ır. 
bır hM ., .1.. Nazırlar derhal krnlın riyaseti altında 

IBefu~ ~m~yekndar~nan ajan· Tehir Ettı" ~-------~-----------------------~ 
kendcrıyey ı ~tı. Bu gemı 14 eylülde ı -

e "e eV\ elki ün 
\'o ıl olmn<t g de Londra~a ....., ur. 

Ccb!~:~e İııgiliz Kontrolli 
r en büt n b tar!:'.A.) - Ccbelıtankt n 

k me b " purlar t akkuf et-
lere top atıı:';a~ı~dcdir. Duımadan geçcn
t dır. Vapuı] r biru;n'al rı iht r olunmak
lından muayene C:Flz komısyonu t::ıra
• ı mekted r. Paz:ırtesi 

YAZAN· M S · · amiKAR.AYEL - ... _ 
Aziz Efendi nıükenı 1 

tt 
.. me 

sure e gureşiyordu 
~ :S Bak, tekrar ediyorum: Eter, sıkı tut. 
Ctnh an lroreşi bırakırım ve senı de bir 

t~d a bu ınemlekette güreşmez ederim· an , .. ın ın, • -
ten 1

•••• Sıkı tutacaksın? ... Benl Yener-
t3o~~a dahn büyük ihsanlar yaparım. 
;apı ~klarını, tırpanlarını alabildillııe 

: " nkü; ben, ellinden ıeld.iği kadar 
ıu ezece~· 

turc i . &ıtn.. Sonra; gureşimiz, Pomak 
~ gıbi kıran kıranadır.. Sayp falan 

Yoktur hı:ı! ... dedi. 
Yağlanma bl.._.,.,_ ....... u. Halil Beye dönerek: 
- Halil· sen hak 

tın v.ıztrc:U ' emsin? •. Haydi, baka-yap ... 

lo~rev ba ladı. ArnavutoJlu, Veliahdin 
21 tile biraz açılır "bi olm Fa1tat; Kl Uitu. 

ne de olsa ürkekllii içinde idi. 

ları tara!ınd n kullanılan Ukrnynn nasyo- - toplanmı lardır. 
nalıstlcri bundan boyle artık So\yet pro- Madricl, 21 (A.A.) - Havas mu- Suikasd esna ında civardn muhtelif ıki 
pagandası altımı girecektir. habirinin bildirdiğine göre, general noktada bombalar aWmıştır. Halkı kor -

Alrnanyada Emlişcler Franko'nun eylfıl sonlarında 1talya- kutmayı ve şehirde heyecan uyandırmayı 
int hdaf eden bu bombalar ga:ı- elcrine mu-

Stokholın, 21 (A.A.) - cHııvas> ya yapacagwı ziyaret, enternasyonal vaffak olamamıştır. 
Buyük ts,eç g zetclerinin Berlin mubn- hadiseler sebebile henüz tesbit cdil-

birleri, Rusl nn mu takb~. pll'mlarının Al- Bukreştc tam bir sükunet hüküm sür -
memiş bir tarihe talik olumnuştur. mektedir. 

manyada endı eler uyandırdığını bildir -
mektedlr. Zenci Boksör Galib Yeni Rumen Kabinesi Kuruldu 

Sovyct kıt~lı.rı evvelce ksis edilmiş o- Desroıt, 21 (A.A.) - Joe louis, 11 inci 
lan hattı geçmişe benzemektedir. Bir tn- ravundda Bob Paster'i nakavt ctml!iUr. 

L{ıkin, veliabdin peşrevi çok ciddt ve ça
lımlı idi. 

Amavutoglu, hem peşrev yapıyor ve 
hem de yan gözle Aziz efendinin p~revlne 
göz gCl'.dirlyordu. 

Veliahd, cidden değme pehlivanlardan 
daha güzel ve erkekçe çırpınıyordu. 

Nihayet; ense enseye geldiler .. Aziz eren 
di, Arnavutoğlunun ensesini demir bir 
çember içine alınış ve bağlamıştı. 

Gureş kızışmıştı. tlk hamleyi Arnavut
oglu yaptı. 

Veliahdin, koca gövdesine çaprazı gir
di \e sürdü. Fakııt; veliahd derhal muka
bele ederek bulun zorilc hasmının çapra
zını kolaylıkla suktU. 
Arnavutoğlu, daha ilk elde ve ilk hamle

de Aziz efendinin pehlivanlığını ve kuv
vetini anlamıştı. 

Demek, Aziz efendi, dedikleri gibi peh
livandı. Binaenaleyh; daha z.iyade sıkı tut
malı idi. 

Arnavutojlu, gevşek duruyordu. Bir iki 
defa daha bağlayıştan sonra; Aziz efendi 
cUreşi çözdü. Aziz Efendi çaprazı söktükleu sonra, ka

Ve, Amavutoğluna hitaben: lın sesile narasını attı: 
- Pehlivan, sıkı tut diyorum, hatır iÖ· - Haydi pehlivan!. .. 

nül Yok ... Sonra, gazabıma uirarsın?. Arnavutoğlu, bu nara üzerine daha zi-
Ali. ehli yade açılmıştı. Hasmına daha sıkı girme-

tarıa P vanın üstüste vaki olan bu ih- te başladı. 

b 
r üzerine asabı 1amamile düzelmişti. 

aha d ıı-. Ve .. bir dakika geçmeden o, meı;hıır da-
N 1 

o,. ... su helvacı kafası kızmıştı. 

sıkıe otuacaktı? .. Ne olursa, olsun idi? ... Sun- lışını yaptı. Bes altı metreden çırpınarak 
tacaırtı. veliahdin üzerine topuklarına kadar daldı. 

tilArnavuıkartollu, Veliahdin ihtarına tabia- :ny~:=A to:~~nn;:e :::· 
e ses ç madı Ve t k . 

geldiler.. · ' e rar ense enseye Şaka değil, efendi hazretler! tehlikeye gir-
. misti. Kaidesi çözülmü:ı bir heykel kaide-

Fakat, Ali pehlivanın bu seferki elense si ilbi sallandı. Sırtüstü düşmemek için 
ballnyısı busbiltun başka ldi. Bu. tutuau .det"hal dönüp kendlnl yilzükoyun yere attı. 
Az1& efendi de anlain!iU. Arnavuto~lu, artık veliahdi lalan unut-

Bukreı:;, 21 (A.A.) - Yeni Rumen kabi
ncsı ilk Miron Kristea kal.ılncsinde Har-

mu tu. Cannvar gibi salıyordu. Aziz efen
di, yere duşer du5mez üzerine çullandı. Ve 
hemen sak kilndesini taktı. 

Fakat Aziz efendi, papucun pahalıya mal 
olacağını anladığı için olancn güclle şakı 
sökmeğe uğrn~tı. 

Ve ... nihayet şakı söktii. Ayağa kalk
mağa savaştı. Lakin, peşini bırakmıyan Ar· 
navutoğlu, hasmının ka.snağından yakaladı. 

Tekrar altına aldı. Ve... vakit geçirme
den bu sefer de sarmaladı. Altmı:ı altı ok
kalık Arnavutoğlu, yüz otuz okkalık has
mının üzerinde incecik kalıyordu. Fakat; 
vurduğu sarma, sarmaşık: alacı gibi has
mını sarmıştı. 

Aziz efendi, sarmadan kurtulmak için 
yan döndü. Kasnak \•e paça yok.lamasile 
Uste çıkmak istedi. 

Kurnaz Arnavutoğlu, hasmına bu fırsa
tı verdi. Veliahd, oyununu kolaylıkla tat
bik ediyorum zannile hasmının üzerine 
dönmeğe başladı. 

Tam bu sırada birdenbire ters kepçe o· 
yununa girdi. Arnavutoğlu, içerden has
mının paçasını yakalamış diier elilc de 
diğer ayağının budlarmdan geçirmi:ı sırtüs 
tU büküyordu. 

,( Devamı var) 

( Baş tarafı J incide ) 
dcrek bazı Alman ıııotörlü mtif-
rezelcrinin esir edilmesini kolay
laştırmıştır. 

Ochota banliyösünde kıtaatı
mız düşmanı püskürtmüş ve beş 
on mitralyöz zaptetmiştir. 

Kıtaatımızın maneviyatı mü • 
kemmeldir. 
Düşman tayyareleri §ehri Uç 

defa bombardıman ederek krali
yet şatosunu, milli mUzeyi, be -
den terbiyesi akademisini ve 
merkezde birçok evleri tahrib 
etmiştir. 

1 
MOSKOV A}Moskova, 21 
:..--------~...ı(A.A.) - Kı
zılordu kurmay tebliği: 

20 eylfılde kızılordu kuvvetle
ri Polonya kıtalannı püskürte
rek akşama doğru beyaz Rusya
nm şimal batısında Grodno ueh· 
ri ve batı Ukraynasının cenu
bunda da Kowelve Lemberg 
gehirlerini işgal etmişlerdir. 

Kızılordu kuvvetleri 17 eylfil
den 20 eylUlo kadar üç Leh pi
yade fırkası ile iki süvari alayı
nı ve birçok küçük grupları si
lfilıtan tecrid eylemişlerdir. Yu
varlak hesab 60 binden fazla 
Leh asker ve sübayı esir alın
mıştır. Vilno, Baranoviç, Molo • 
çeno ve Sarny'nin işgali esnasın-

da topçu teçhizatı ve mühimmat 
sağlam bir şekilde ele ge<; ... :miş
tir. Çok mühim olan miihimmat 
meyanında 280 top ve 120 tay
yare vardır. 

1 
BERLIN IBerlin, 21 .~A 

.... --.----~A.) - Teblıg: 
Vistül öniindeki muharebenin 

neticesi henüz kat'i olarak tes
bit edilememektedir. 20 eylul 
öğle sonuna kadar esir adedi 
170.000 e baliğ olmakta idi ve 
bu adet mütemadiyen artmak
tadır. Muharebeye i5tirak eden 
iki Alman ordusundan biri ta.
rafından alınan ganimet §İm· 

diye kadar 320 top, 40 hücum 
arabasıdır. Şimdiye kadar do
kuz Polonya fırkasının ve üç 
süvari alayının bu :muharebeye 
i§tirak ettiği tesbit edilmekte
dir. 

Cenubda, Zomosz ve Tomas
zow yakınındaki §iddetll muha
rebelerde mUhim Leh kuvvet
leri teslim olmuştur. Esirler a
rasında cenub ordusu kuman
dam da vardır. 10 eylllldenberi 
burada 60.000 esir aldık, 108 ha
fif ve 22 ağır top aldık. 

Garb cephesinde, dü§manm 
üç balonu ve sekiz tayyaresi 
di.işUrillmüşt.Ur. Bagkaca kayda 
değer bir eey yoktur. 




