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'Varşovanın teslimi müzakere-' 
leri Praga yolunda yapılacak 

f 
\... 

., 

Bük1·eş 18 (Radyo: Sabaha karşı) - Varşova 

şehrinin teslimi için mü.zakuede bu!unacak olan Leh 
ve Alman zabitleri Varşova civanndu. kain Praga YO· 
lunda buluşacaklardır • 

1 ,Varşovadan çıkacak olan Jıalk,.bir müyonu mille· 
. d' " cavız ıı·. .) 

Sovyet Rus Orduları Dün Hareli.ete 
Get;erel{ Uliranyayı işgale Başladılar 

Sovyet Rusya Ukranya ile Beyaz Rusyavı tamamen işgal-
den sonra bitaraflığını muhafaza edecektir 

Ko~nOoırcdllYlnuın harreketü heır tarrafta heyecan uyando1rdo 

Sovyet Notası RomanyadakiUkranyalı arın 
Rusy~, Polonyada hükômet hareketlerinden korku uyor 

t 1 d "" b•Jd• • Romen siyasi mahafilinde endişeler başladı. Hükd:· mevcu o ma ıgını 1 ırıyor met her tarafta fevkalade tedbirler almağa başladı 
Bükreş, 17 (Radyo) - So\yetlerin Polonya hadi- Neşredilen bir kararnameye göre de, hükümet ge-

Molotof, bütün devletlere bir nota vererek, Kızı lordu. 
nun ırkdaşlarını himay~ için harekete geçtiğini, Rus
ya'nın bundan sonra da bitaraf kalacağını bildirdi 

111111111 ıu 111111111 i 111111111111111111111111111111 il lll\ 
Sovyet Kıtaları 

ilerliyor 

?olonyalılar Rusla
ra ateş açtılar 

Alman - Rus kıtaları 
bugün Brestlistvokta 

Karşılaştılar 

Lehistanın Moskov a sefiri 
pasaportunu aldı 

Kızıl ordu süvarileri 
l\Ioskova, 17 (Radyo) - Sovyet- ha tehlikeli mahiyet aldığını söyliye

ler hariciye halk komiseri B. Molo- rek demiştir ki: 

L. d v· I tof, dün gece radyolarla neşredilen - Bununla beraber, Sovyet Rusya 
ıtv any a a 1 na- bir nutuk irad eylemiştir. son dakikaya kadar bitaraflığını mu 

• t• llolotof, Polonyada Alman kıta- hafaza ediyordu. Fakat artık hare -
yı ıs ı yor larınm seri ileri erişinden doğan va- ketsiz kalması mümkün değildir. 

l\Ioskova, 17 (Radyo) - Sovyct ziyeti izah etmiş ve Almanya - Po- Vaktiyle, türlü muahedelerle hakla
orduları almış oldukları ileri hare - lonya hadiselerinin !';On safhalarını rından mahrum edilmiş, Polonya ta· 

- Baştarafı 3 ncü Sahifede - anlatmış; Polonyanın yıkılmrcı.ıunın, l'afrndan tazyik görmüş olan, ayni 
1111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111 komşu So\',yet Rusya için her an da- kandan olan halka karşı Sovyetler 

lakayd kalamazlar. Bu sebeple, Sov
yetler, garbi Ukranya ve beyaz Rus
ya halkına yardımı kendisine vazife 
bilir. 

Amerika'nın 

üyük kongre 

kararı 
D b Sovyet kıtaatı bugün himaye makr erşe n e ı:ıadiyle hududu g.~çmiş~ir. ~ovyet.ler. 

Polonyayı, serguzeştçı sıyasetıyle 

düştüğü felaketten kurtaracağı ka
naatindedir. 

sesine müdahalesi resmen ilan edilmemiştir. l\faama- rek ihracat ve gerekse ithalatı istediği kadar azalta-
fih siyasi mehafil derin endişeler duymaktadır. bilecektir. Mili~ mü<lafaaya ait maddelerin icabında 
Fakat hadiseler, Sovyetlerin diğer meselelerde bita- ihracı derhal menolunacaktır. 
raflıklarma dair verdikleri teminata. riayet ettikle- Bükreş, 17 (Radyo) - Alman ajansı, Rusların 
rini teyit etmektedir. Polonya topraklarına girmelerinden, Romanyanın si-

Romanyadaki Ukranyalıların harekete geçmelerin- yaseti üzerinde hiç bir değişiklik husule gelemiyece-
den korkulmaktadır. ğini ve çünkü Rus hareketinin bir tecavilz değil, Uk-

Hükümet, ekonomi seferberliği ilan etmiştir. İh- ranyadaki Rus ekalliyetlerinin müdafaası için bir tad-
racat, katiyen ithalattan fazla olmıyacak, muvazene bir olduğunu bildirmiştir. 
temin edilecektir. 

GARP CEPHES 
Fransız kıt'aları dün de Almanlara ağır zayiat 

verdir~rek ilerlemeğe muvaffak oldular 

E 

Almanlar Elksaşape i e tah
liyeye mecbur kaldılar 

Garpte püskürtülen Alman mukabil taarruzuna tank. 
süvari ve topçu kuvvetleri de iştirak etmişlerdi 

Varşova müdafii şehri teslim şartlarını bildirdi ---

! 
t 

gü ü toplanacak 
Rus kuvvetlerinin harekete geçmesi, A rne· 
rikada Alman·/ngiliz harbinin baş!amasın· 

dan daha fazla heyecan uyandırmıştır 

Bu şerefli vazifeyi, Kızıl ordu tanı 
bir disiplin altında, vefakar ve dü
rüst olarak başaracaktır. Hükume~. ! 
bu vaziyet dolayısiyle Sovyetler bir
liği dahilinde halkın yiyeceğini ve eş 

Bay Ruzvelt 
- YAZISI ikinci ıa,!ıifede -

yasını tahdide taraftar değildir. Sov
yet halkı, hükfimetin arkasında yer 
almıştır. Ve çok parlak neticelere 

varılacaktır. 

Sovyet notası: 
Moskova, 17 (Radyo) - Sovyet 

hariciye halk komiseri Molotof, bu
gün devletler sefirlerine, Sovyet kı
taatının şarki Polonyaya girmesi 
hakkında şu notayı vermiştir: 

' t 
tayyareleri, garp hududunda bir Alman mitralyöz yuvası 

VAZ i T 
Son sistem ingiliz 

CEPHELERD 
Varşova 'dan Paris -Londra 'dan Berlin'den cPolonya - Almanya harbi, Polon

ya devletinin tutunabilmesi ihtimal
lerinin gayri mümkün olduğunu gös-
t.ermiştir. On gün süren harekatta, Vm·şova teslim mi edilecek? Pa:is, 17 (Rady~) -.~aşkuman- Berlin, 17 (Radyo) - Başku •• 
polonya bütün endüstri mıntakaları- Belgrad, 17 (Radyo) - Varşovada danlıgın bu s~bahkı tcblı~ı :.. . mandanlığın tebliği: 
ve kültür merkezlerini kaybemiştir. müdafaa komutam, şehrin teslim şart Akşama dogru cephemız uzerınde Almanya - Polon_:·a ~ududun.da 
Varsova artık Polonyanın hükfimet !arını görüşmek üzere mukabil tekli- iki mıntakada düşman hücumu ol- Alman kıtaları şarkı Galıçyayı düş
merkezi' değildir Polonya hükftmet fini Alman kararg!hına göndermiş • muştur. Hücumla1·dan biri Mozel \'a ·mandan temizleme hareketlerine de 

-Devamı 2 ~c:i Sa_hifedo- - Devamı~ üncü ıa~lfede - - Devamı 3 ncü Sahifede- - Devamı 3 üncü sahifede -



<SAHİFE: 2) (ANADOUI) 

Sovyet Notası 
-Baıtarafı 1 İnci aahifede

Ye devleti lnkiraz halindedir ve h i(' 

lıir yerd~ hayat eseri gö terememek~ d h l F l •ı • 
:::.:nu::ı~~;l~ı%ı~~~ny~n~~yf::~:,ı°: s mü a a esı, ransız ve ngı ız-

18 Eyliil 1939 l,azartesi 

ISC®hfirrcd el 
Kamyon kazası 

Ö .. ,,.nek köyü civarında 
9 kişi yaralandı 

Polonya arasındaki muahedeler bn l e h " d d sebepten kıymetlerini kaybetmiş de- •, h v • t • • Evvelki gün Karşıyaka nahiyesi-
rnektir. Polonya böyle başıboş bir va- - erın arp n.ararını egış ırme l nin Örnek köyü civarında Kuruçeş-
ziyette, Sovyet Rusya için daima teh- me ve Yeni kahve arasında bir oto-
like ve tehdid teşkil edebilecek sürp- mobil kazası olmuş, dokuz kişi yara-

rizlerin yer alacağı bir saha 01rnus- Paris siyasi mahafili, Rusyanın bu hareketi ile Nasyonal Sosyalizm-Ko- ~aa:~iıt1~9:::;:1ıi~:~y~~~~y~:~~~'t~ 
tur. • 

Almanya _ Polonya harbinde, son •• • t •tt•f k t kt ..., •• l •• ma belediyesinde kayıdh 68 sayılı 
dakikaya kadar bitaraf kalmış olan rnunızm aarruz 1 1 a. ının or aya çı ıgını soy uyor kaptı kaçtı şoförlerinin dikkatsizliği 
Sovyet hükumeti, aıiık bitaraf kal a- Paris, 17 (Radyo ) - Selahiyettar edilmektedir. temas muhafaza etmektedir. Polonya olsa Sovyletlerin ileri hareketlerine yüzünden çarpışmışlardır. Bergam:ı 
maz. Sovyet Ru.;ya, ayni zamanda mehafilde beyan edildiğine göre, Rus- İstihbarat nezareti İngilterenin hat hükümetinin Sovyetlerin hareketinin karşı Si.mbolik bir mukavemet göste- kaptıkaçtısmda ve kamyonda yolcu-
Polonyada y aşn,ran ve kendi'dne kül- yanm ~olon~uya mi.ıdahales i, Fransız tı hareketinin ne olacağını resmen bil- doğrudan doğruya yapılmış bir teca- recektir. Bunun da sebebi Polonyanın lar vardı. . . . 
tur, kan rabıtalariyle bağlı bulunan ve İngılızlorın sonuna kadar muharebe dirmek için resmi raporlar beklemekto vüz olduğunu ilan edip etmemekte he- Sovyet Rusya tarafından ilhak edil _ Bunlar~an B. Alı, HUseyı~, Hasan. 
Ukranya Ye beyaz Rusyalıların yurd- kararlarını değiştirmemiştiı·. olduğunclan henüz resmi mütalealara ,nüz karar vermemiş olduğu beyan edil mesi muhtemel mıntakaları bilahare Rde~~ Arıf~. Mu.stafa, Tah_sın, Saf:et 
suz ve himaye::;iz kalma sına Iakaydi E_~emmiyetle üzerinde durulduğu - tesadüf edilmemektedir. mektedir. metalibe etmek hakkını kaybetmek is- ve dıger. Huseym, muhtelıf yerlerın-
gösterernez. na gore, Almanlar Sovyet müdahale - Polonya Varşova sefiri ile sıkı bir Fakat Polonya her halde zayrf da tememesidir. den hafif surette yaralanmışlardır. 

Bu sebeple Sovyet hükumeti, hu- sinden sonra İngiliz ve Fransanın va- -- . Paris, 17 (A.A) - Ordre gazete ~~ralılar, memleket hastahanesine 
dudu geçerek, garbi Ukranya ve be- zifelerinden sarfınazar edecekleri kn- M ı f R • • sinde Pertinaks şu satırları yazıyor: gotür~ıe_rek ?ansmanları ya?ılmıştır. 
yaz Rusyadakf ırkdaşlarının can ve n.~ati ffi~Yc~ddu. Ve Aln:an~arın_ bU- o oto un us mılletıne cGarbde başımıza gelenlerden ce~ Suçlu ı_kı şofor tutulmuş, adlıyeye va 
mallarını koruması için Kızıl ordu tun faalıyetı de bundan ılerı gelıyor- saret alan japonya Şankayda daha rllmiştır. 
kumandanına ileri emrini vermiştir. du. h b itila:fgiriz davranarak İngiliz ve F- Gelen/er 
Kızıl ordu, ayni zamanda bedbaht Fakat Rusyanın bitaraflıktan ay- ı• ta en be ya s • ransızları dostane fikirlerini kabul nna me 1 Manisa mebusu Kani Kara Osman 
Polonyayı şuursuz idarecilerin sürük- nlması, Almanyaya hareket serbesti- etmeleri ve Çinden asker ve "'emile-"' Manisadan, Ege mıntakası t'Utün tek~ 
!ediği harpten kurtaracak ve kendi- ~i verileceği ümidini de suya düşür - rini çekmeleri için g ittikçe daha zi- nik şefi Yusuf Ziya Balıkesirden, Ak-
lerini yaşatacak her türlü tedbirleri müştür. D 

1 
yade tazyik etmektedir. Bununla be hisar iş bankası l:J .. dü il B d i 

almak fikrindedir.> Tahrik edilmeden vaki ikinci taar- UVar ara yapıştlfllan afişlerle halk raber japonlar Amerikanın sahneye K Akh' d gu le ı:ıul d~ e r 
P F 1 

·ı· k b"l:ı k oç ısar an ge mış er ır • 
olonya aetirine verilen nota: ruz, ran~~ız - ngı ız ararım ı /.\. - Çl masına mani olmak için ihtiyatlı 

Moskov~, 17 (Radyo) - Hariciye kis kuv~etlendirmiştir.. orduya yardıma davet ediliyor b'r surette ?areket ediyorlar. Bütün Elektrik şirketin· 
halk komıseri B. Molotof dün gece Rusy anın bu har~ketı nasyonal sos- . . . . mesele Vaşıngtona bağlı görürlü _ 
Polonyanın Moskova sefirini kabul yalizm ile komünizmin filen taarruz l\Ioskova, 17 (~.A)_ - ~Iolotof ta ıaşe ışlermde bazı tahdıdat yapılaca yor. den bir T • a 
ederek, artık bir Polonya devleti kal- ittifakı §e'kline girmekte ve Fransız - rafı~dan ~ovyet mılletıne hıt~ben ncş ğı şayialarını tekzib etmektedir. Anbe gazetesinde Bidault yazıyor: lC 
madığını ve hududlarduki azlıkların lngili~ icrnat•na verilen ehemmiyeti r~dı.~e~ h_ır lıeyannam~de ahıre~ mo- Bu sabah Polonya sefirine okun - «Uzun bir harbin başlangıcında Elektrik şirketi, hatları kontrol 
himayesiz bir halde bulunduklannı bir kat daha artırmaktadır. t~rlu_ ıhtıyat kuvetler1yle takvıye e- muş olan notanın birer nüshası bil- bulunuyoruz. Bir l\foskova darbesi için ötedenberi pazar günleri sabah 
ileri sürmüş ve bu hususta konuşula- Rus müdahalesi, Polonayı daha dılmış olan kızıl ordunun muharebe tün diplomasi heyetlerine tevdi edil 'mkansız değildir. Bir ihanet vuku tan öğleden sonraya kadar ceryanı 
cak bir Polonya hükumeti mevcııd muğlak bir vaziyete koymakla beraber meydanlarında şeref ve şan ihraz e- miş ve bu heyetlere Rusyanın bita - mlduğu takdirde bunun son ihanet kesmektedir. Bu tedbir filhakika ni 
olmadığından, Rus ekalliyetlerin in Moskova elçisinin notayı red etmesi decek derecede kuvvetli olduğu be- raf kalmakta olduğu hakkında te - ılmıyacağını düşilnecek derecede ce zamt ve şirketin yapması lazım ge -
himayesi için Rus ordularının budu- hayranlıkla takdir edilmektedir. yan olunma~t~dır. minat verilmişt'.r. mr ve soğuk kanlı olalım. Emin olan len bir hareket olmakla beraber, ah-
du geçerek Ukranya ve beyaz Rusya Polonya mağliip olmaktan uzaktır. Mol.~~of. butun vatan~a-~Iardan er- Duvarlara talik edilmiş bir çok lir şey varsa 0 da sonunda bizim mu valin fevkaladeliğine binaen kontrol 
mıntakasını işgal için emir aldığım Düşman istila.ı altında bulunan top- zak bııık:ırmek teşe_lılıusunde bulun afişler halkı hükumete ve fırkııye ~affer olacağımızdır.> işinin radyo saatleri haricinde yapıl 

. kl· h . . p 1 malarını ıstemektedır mu··zaherette bulunm•tğa vazı'fesı·n p .· 17 (R d ) H · ma"ı halk · · d h f k 1 ve Sovyet ordularının bu sabah saat ra ar el' zaman ıçın o onyanındır. · 
4 

' ' ans, a yo - avas aJaıı- " ıçın a a muva ı o aca.-
dörtte ilerlemeğe başladıklarını be- Lonclra, 17 (A.A.) - Sovyet kuv- . Sovyet R~s:·a zarurı_ o~an her şe- yapmağa ve bu suretle kızıl ordu,p ı, Rusyanm Almanlarla birlikte har- ğınd.~n, .. ş!~ke~in, halk namın_a ~üzurn 
yan eylemiş; intizamı iade için Rus- vetlerinin Polonyaya girmiş olduk- .} e mebzul suıette malıktır. Molotof yardım etmeğe davet eylemektedir. e iştirak edeceğine dair hiç oir emare lu gordugumuz bu~ teme~.nıı:ıız na-
yanın bu suretle hareket etmek mec- lnrı haberi efkarı umumiyede heyecan uc***»> nevcud olmadığını kaydetmekte ve zarı dikkate alacagından umıdvarız. 
buriyetinde kaldığını söylemiştir. tevlit etmiş ise de böyle bir harekete Berıı· n 'de ı· nf ı· I a"' k iyasi mahafilin kanaatine atfen Rus 

Molotof Ukranya ile beyaz Rusya- goolerden beri intizar edilmekte oldu- vanın bitaraflıkta sebat edeceğini 
. da işgalinden sonra Rusyanın bita- ğu tebarüz ettirilmektedir. ahmin eylemektedirler. 
' raf kalmakta devam edeceğini de ila- Siyasi rnehafilde Sovyetlerin Po - Londra, 17 (Radyo) - Rus ordu-
• ve eylemiştir. lonyada mesul Leh makamat ve memu Ha va Nezaretı• nı·n medh--:ıllerı·nden arının Polonya topraklarına girdik-

Akhisarda yaka. 
lanan hırsız 

Sefir notarı almadı: rini bulunmadığı suretindeki iddiaları ~ eri haber üzerine bugün hariciye ne-

Paris, 17 (Radyo) Paristeki nın tetkike bile değeri olmadığını ve b~ . h ld H 1 k k k . d. rnr etinde göze çarpacak derecede 450 liralık altın ve 
Sovyet sefarethanesinin neşrettiği işgalin gayesinin daha ziyade Curzon JrJ ara P 0 ll. a Or U geçir 1 ?plantılar olmuş, Çemberlayn, Ha-
bir tebliğde, Polonyanın :\Ioskova se- hattı denilen hat ile tahclid edilmi ş o- Amsterdam, 17 (Radyo) - Tel- ra uçmuştur. Yoldan geçen bir ki:- faks ve muhalefet ri.iegası hidbirini mücevherat cafmts 
firi .?ıiicrivoskinin Sovyet hareketini lan mıntakada da nizamı muhafaza graf gazetesinin Kopenhagdan öğ- yaralanmıştır. Ölenlerin miktarı bel nkip eden görüşmelerde bulunmuş- Akhisar, (Hususi) -' Camiik;bir 
muhik göstermek için B. :\lolotof ta- etmek olduğu beyan edilmektedir. rendiğine göre, dün gece saat 20 de, li değildir. Bu suikastnn şüphe ed f. ardır. Liberal partisj rüesasından mahallesinde Kantarcı Sadığın karı-
rafından tevdi edil~n notayı kabul- Londradaki Sovyetler mehafilinde Berı:n merkezinde şiddetli bir infilak mektediı·. Halk müthiş bir korku gc '1irenvud, Rus ordularınm Polonya sı Bn. Zebranın 450 lira kıymetinde 
den imtina eylediğini bildirmiştir. Sovyet metalibatının tabii olduğu olmuştur. çfrmiştir. opraklnrına girmesinden blitün dün altın ve mücevheratını çalan ibrahim 

Polonya hükumeti it batmdadır: çünkü Sovyet müdahalesinin gayesi - Politika gazetes:nin istihbaratına Brüksel, 17 (Radyo) - Belga n- anın infial duyduğunu söylemi'f, ve ve Mustafa adında iki kişi zabıtaca 
Paris, 17 (Radyo) - Polonya hü- nin Almanyanın Ukranyahlar ve Be- göre de geceki infilakta hava neza- jansı Berin den bildiriyor: le olursa olsun ingiltere ile Fransa- tutulmuş, çaldıkları altın ve milcev

ktimetinin bir teb1iğinde şu nokta yaz Ruslarla meskun olan nıanatık ü- reti methallerinden biri harap ol_ Berlin infilaki hakkında malt1mat lın taahhüdlerine sadık kalarak Po- beratı sakladıkları zeytinağacının 
izah edilmektedir: zerinde hakimiyet tesis etmelerine ma muştur. İnf.lak o derece şiddetli o1- alınamamaktadır. Almanlar, mtiselı- lonya istiklalini ne zaman olsa kur- dibinden çıkarılarak sahibine veril-

Diin gece Molotof tarafından ve- ni olmaktan ibaret bulunduğu beyan muştut· ki, Layfe Strazede büyük ma bibin derhal yakalanacağım bildir- taracaklarını ilave eylemiştir. miştir. 
rilen nutukta, Polon'-·a hu··ku'metı"nı" n --ccc**>>J tk· · b' k d d J ğazaların ve evlerin ve hava nezare- mektedirler. Polis, vaka mahallinden ıncı ır va a a şu ur: 
Polonya arazisini terkettiği iddiaları tinin bütün camları kırılmış, havala geçmeği yasak etmiştir. y Una nis tanda Dişçi Yusuf Ziyanın diş imalinde 
doğru değildir. Reisicumhur l\Ius!s- V1!ki//erimiz der• ** kullandığı külçe altınların ortadan 
ki ve hükumet erkanı halen Polonya- Fevka'arJe tedbirler kaybolduğu ve azaldığı nazarı dik-

da vazifeleri başındadırlar. hal Ankara ya '/18acarı·stan da Roman- Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı kati celb~tmiş, zabıtaca tahkikata 
Almanların garip bir haberi: l Y l ~ başlanmıştır. bildiriyor: 
Berlin, 17 (Radyo) - ~Iat·eşal do .. ndu'·ler Diş doktoru B. Yusuf Ziyanın ıı-

Rdz Smigli istifa etmiş ve orduların • telyesinde Macar tebaalı Laslo adın~ k b ki 
Nazırlar meclisi lüks sigaralara 

Yanın ararlnl e ıyor paket başına bir drahmi ve kibrite 
idar~sini eski başvekil SikorEki al . İstanbul, 17 (Hususi) - Şehrim'ız- . ,J b' · 1 k B Y - de kutu başında 50 santiü taksi ko ua ır musevı ça ışına ta idi. . U· 

mıştır. de bulunmakta olan iktısad vekilı f z· A d 1 B h b · '/f..A / R l •• •• l kd.. · d nulmasmı tas\'ip etmiştir. 1 ~u ıya bu museviden hiç şüphesi bu 
na ou: u a erın kaydı ihti- Hlisnti Çakır, zı'raat vekı'lı' 11..Liuhlı"s lJ'.laCar,,a>·, us ecaVU""U a ırın e B k"I B "114" k yatla telakkisi lazımdır. Çünkü baş- .ı.ı • ~ aşve ı . ıu~ta ·sas yalnız vak-ı lunmadığını söylemişse de izmirde 

ka hiç bir radyo merkezi vermemiş- Erkmen ve sıhhiye vekili IIulüsi Ala- Macar-Rumen askerıA paktııl"ioın ne t~hali yerinde olan çiftçileri mütees- bir bankada parası bulunduğunu ile-
tir. taş bugün Ankaraya haı·eket etmiş- '' sır edecek olan bu taksi müstehlik le- ri sürerek İzmire gelmek için bavu-

Ruayanın bitaraflığı: 

Moskova, 17 (Radyo) - Sovyetle
rin Ukranya ve beyaz Ru'1}'adaki ha
reketleri hakkında devletlere verilen 
notaya, başvekil ve hariciye halk ko
miseri Molotofun bir mektubu ıfo 

ilişiktir .. Bu mektupta, Sovyetler bir
liğinin mezkur devletlere karşı bita
raflık vaziyetleri tebarUz ettirilmek
tedir. 

Jerdir. ** olacag-' l ı merak edı·yorlar rin kabul edeceğinden emin bulun
duğunu bildirmiştir. 

lunu hazırlamış, istasyona inmiş, bi

letini almış, tam o sırada polislel' 

Leh aefirinin hareketi 

b l d k 
Budapeşte, 17 (Radyo) - Umu-ı lemektedir. 

lstan U a İ mi efkar, Rus ordularının Polonya Ayni mehafil, bir Rus müdahalesi 

b ı 
ı opraklarına girdiği haberi üzerine karşısında evvelce münak:t Ro -

Ser est güreş er heyecan duymuştur . .MacaristanınJmanya Polonya askeri ittifakının Ro
İstanbul, 17 (Hususi) _ Bugünkti bundan sonra Rusya ile hemhu<lud manyaca muteber addedilip edilmi

güreşlerde Tekirdağlı Alman pehli- olacağını nazarı dikkate alan siyasi yeceği mülahazasını ileri sürmekte
vanını, Dinarlı da Rus pehlivanını mehafil, bu vaziyet karşısında Ro- dir. 

manyanın ne yapacağını merakla bek 
yenmiştir. Mülayim ve Habeş pehli - -------------------------------
van berabere kalmı§lardır. 

--~~0000..,_~--

Amerikanın 
Kararı 

Son Dakika: 

Polonya Reisicumhuru ve hüku
ı;ıet erkanı Kutide 

Bern, 17 (A.A) - Pat ajanoıının 
b"r tebliğine göre B. Potemkin Po -
lonya sefiri B. Grzybowskiyi çatır -

mış ve kendisine Molotof tarafından 
imza edilmiş olan nota~·ı okumuş ve 
Sovyet kıtaatına Polonya hududunu 
geçmeleri emrini verm1ş olduğunu Vaşington, 17 (Radyo) - Rus k:-

söylemişt"r. talarının haı·eket.e geçmesi Amerikı:ı- p l H • • N K J J B k 
Bu hareketi izah için ileri sürülen da Alman - iııgillz harbinin başlama- 0.0nya arJCiye azlrl 0 Oile e 

sebebler Polonya sefir"nin notayı ka sıııdan ço!c daha büyük heyecan ıı - b •• •• h• b b } k 
bulden imtina ve nota muhteviyatını yanclırnııstır. Gazeteler, durmadan UgUO mU im eyanafta U UnaC.l 
şiddetle protesto etmesini intaç ede- fevkaHi.de nüshalar neşretmekteclir- Bükreş, 18 (Radyo: Sabaha kaı·- göre, Polonya hükumeti Romanya-
cek mahiyette idi. ler. şı) - Polonya cumhurrcisi Musiski nın Çernova şehrinde kalacaktır. 

--=*=- Salahiyettar mahafilin kanaatint> ,le hükumet erkanı, bugün Roman- Polonya hariciye nazm Kolonel 
vahdetti nin göre Rusyanın hareketi, bitaraf!ık yanın Kuti kasabasına gelmişlerdir. Bek, bu gece Çernovadan gelmiştir. 

kanununun tadili hakkında RuzYelti Romanya hudud muhafızları, hüku- Kolonel Bek, yarın mlihim beyanat-k • İ } takviye edecektir. Kanunun tadıliııe metten aldıkları talimata tevfikan ta bulunacaktır. 
1 a P aTl muhalif olanların faaliyati durmuş Polonya devlet reisi ile hükumet er- Son alınan haberlere göre, Polon

İstanbul, 17 (Huo::usi) - Defter
darlıkta bulunan Vahdettine ait o -
ltın kitapların muzeye nakli kararlaş
tırılmıştır, 

gibidir. Kongre perşembe gümi top- kanının knroılanmalurındu her türlü yadan Romen topraklarına gcç~ek 
!anacaktır. Bugün beyaz sarayda tertibatı nlmışlar, lRzım gelen kolay istiyen binlerce halk hududlarda top 
fevkalade bil' faaliyet müşahede o- lıklnrı gö ternıişlerclir. lanmıştır. 
lunmuştur. Alakadar muhafilde rıöylendiğ:ne 

Bu hafta içinde gene yalnız vakti

hali yerinde olanları alakadar ede

cek diğer tedbirler alınacaktır 

-=·*·=-
Yugoslavyada yeni 

demir.volu 

kendisini alıp bavulunu muayene ı•

dince 84 gram iki altın ki.ilçesini bul
muşlardır. Hırsız tutulmuşım da B. 

Yusuf Ziya davası olmadığını bildir-

miş, fakat hukuku amme namına ta

kibata devam edilmesi tensip edil-

miştir. 

Belgrad, 17 (Radyo) - 40 kilo- PARA BQRSASJ 
metrelik yeni demiryolunun açılma 

töreni bugün yapılmıştır. 

Ankarada şilt 
maçları 

Ankara, 17 (Hususi) - Bugün 
Demirpor ve Ankaragücü arasında 

38-39 senesi ş'ld maçlarına devam 

edildi. Takım1:ır, 4-4 l>t:rııbere ka1-

dılar. Maç tiç defa llS şer dakika tem 

did edildi. Fakat netice değişmedi. 
o 

Tayyare sefer!e,.i 
y pılamıvor 

Paris, 17 (Radyo) - R'ga, Talin 
ve Hel "ngfors arasındaki tayyare se
f el'leri benzin fikdmıından durmuş
tur. 

Sterlin 
Dollar 
F. Franv1 
Florin 
Belga 

ANKARA 
5 24 

i 30 3175 
2 9775 

69 405 
22 49 

Cumhuriyet merkez bankası 92 lirıı 

Yugoslavyanın 
dahili işleri 

Zagn•p, 17 (Radyo) - Muhtelif 
veki\let işlerinin Hırvat ballığına deV 
ri devam etmektedir. Hırvat lideri 
Maçek beyanatında bu işlerle meşgul 
olduğunu, heyeti vekilede samimi teŞ 
rik: mesai mevcu<l bulunduğunu söY· 
lem·ştir. 

--FUARI GEZENLER 
lzmir fuarını 28 günde 529,971 
kiti ziyaret etmittir. 
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Sovyet kıt'aları Cenevrede ha1k 
kiliselere koştu 

• • • 1 •• •"' ' '. • -· 

·so·:N 'HABERLER.-. ... · 
Alın n· R , .en ik· 

, t...-" .- .,. . . ilerliyor 
- Battarafı 1 nci Sahifede - Cenevre, 17 (Radyo) - Rus ordu- M ı • • He ı • k 

ket emri tiıerine l.ıugün Misk, Paloç, ~arının. Pol~nya topraklarına doğru usso ını ıt erın umum""ı ar,.. a:. Alma, ilU 
Preskurat ve Kamenyet mıntakaları- ılerledıklerı hakkındaki haber bura- ' ~ Q.• nı işa-al etmiş ve cenuba doğru iler- da heyecan uyandırmıştır. Halk, der- h be hh d y n tta 
!emekte devam etmiştir. hal kiliselere koşmuş Ve Leh ordusu- ına ır mura as go··n ermı•ş Bu(res, 

17 
(R 

Sovyetlere atef açıldı: ııun muzafferiyeti için dualarda bu· bulunan Alın n iktı 
Berlin, 17 (Radyo) - Buraya ge- lunmuştur. Alman - Rom iktı 

" 
ı rn tısa ebatı 

.,ı be· 
du 

reisi. 
ebatı 

bulu-
len haberlere göre, Rus orduları Po- B / l [ 1 B . . . ~ • hakkında gueteJer 
ıonya hududlarına ayak ba::.ar bas- er in 7den ta ya nın erlın sefzrı Roma'ya geldı. Italya lngıl· narak demiıtir ki: 
maz Polonya orduları tarafından -Battarafı linci sahifede- ' - Romanya - Ah 1 ll\ .::aret an. 
kendilerine ateş edilmiştir. Ş'ddetli vam ettiler. Lemberg muhasara edil- tere nezdinde mühim fesebbüslerde bulunacakml!: laşması bir teşrini " 1 eriye~ 
çarpışmalar devam etmektedir. di. Cenubi şarkideki kıtaların ricat ı d - t • Y' kalkıyor. Bu sebepl taşmalar Polonyalılar mukavemet ediyorlar: hatları kesildi. Kıtalarımız San neh- ,on ra, l ı (~adro?. - ngiliz mat murahhnsın Hitler tarafından ka - nun üzer'ne Romaya gelmiştir. İta) - yapılması lazımdır. Romen - :Al 

Londra, 17 (Radyo) - Royter a~ ri şimalinde ve Lublin istikametin - buatmın yazdıgına gore Mussolini , bul edildiği Ye uzun müddet görüştü- yanın LondrA sefiri vasıtasiyle in - iktısadi münasebatı gittikç ·nk"; 
halen Polonyada ve Alman umumi gil sö) lenmektedir. giltere nezdinde mühim teşebbüsler- göstermekt.edı'r. e 

1 1 

jansı l\loskovadan bildiriyor: de ilerliyorlar. Le bel elimize geçti. k 1ı.h d b ı k arargu ın a u unrna ta olan Hit- Ayni ka) naktan bildirlldigine gö- de bulunacağı rivayet edilmekte - Bu·· kreş 17 (AA ) R d j 
Moskova mehafili, Sovyet kıtala- Bu civarda yüz yetmiş tayyare eldf. !ere bı'r m hh .. d . t• B İ 1 • · · - a or • an-

nnın Polonya hududlarını geçf ğini ettik. 
ura as gon ermış ır. u re, ta yanın Berlin sefiri Atanika bu dir. sı b·ıldı'rı'yor·. 

bildirmektedir. lsveçten verilen bir Şarki Silezyada llerllyen kıtalar, Dahiliye nazın muavini yanında 
habere göre, Sovyet kıtaatı ile Po - Prusyadan inen kuvvetlerimizle Bre- Polooyadakı· tu·· yler u·· rpertı·cı· facı·a Alman ekalliyetinin ıefi ve diğer :Al-
lonya kıtaatı arasında her tarafta c'n cenubunda birleşmişlerdir. Kut- man ekalliyeti liderleri olduğu hal-
şiddetli muharebeler olmaktadır. na civarında muharebe devam et • de muhtelif Alman merkezlerin( st. 

Litvanya Vilnayı iatiyor: mektedir. Kutno zaptedflmiştir. • yaret etmiştir. Bu ziyarette Alman 

Londra, 17 (Radyo} - Moskova- Leh payitahtının teslimi hakkın- Bir Bulgar talebe, tr~nden inen yolcuların u··zerı·ne na- ekalliyetine yapılan muamele hak. 
dım alınan haberlere göre Rus ordu- da vaki müracaatımızı Varşova ku- kında tam bir görüş birflği hasıl ol· 
lan beyaz Rusyada ve bilhassa Lit- mandam kabul etmedi. J b b "" d }d v J t muş ve Alman mümessilleri hOkOme. 
vanya hududlan civarında bulunan Bu havalide Lehliler'n cepheyi yar SJ Om :\ ya g" lTl JgJDl 30 a JyOr te te~ekkürlerini bildirmişlerdir. 
bUtUn kasabaları işgal etmişlerdir. mak teşebbüsü akim kalmıştır. On - Sofyn, 17 (A.A) - Polonyadan bardıman edilm'ştir. Trende 1500 nan arasında da bombardıman edil- B } B k• ı· 
Litvanya hükumetinin asker toplı- bin esir, 80 top, 2 tank, 11 tayyare avdet etm:ş olan bir Bulgar talebesi kadın \e çocuk bulunuyordu. Bom- diğini söylem'ştlr. Talebe, hasta ba- U gar 3ŞVe l 1 
yarak Rus hududlarına yığdıi'ı eöy- alınmı~tır. Hava kıtalarımız Lublin, yapmış olduğu seyahat n tüyler Ur~ bar<lıman üzerine tren durmuş. yol- kıcıların yaralıların yardımına koş- Jtalyan elçisini kabul 
leniyor. Litvanya hariciye nazırı bu- Debaka radyo postalarını tahr:p et- oertici hikayesini Mir gazetesine an cular cirnrdaki ormana doğru kaçış tukları sırada Alman tayyarelerinin 
giln öfleden sonra Rus ve Alman se- mittir. latmıştır · Butulebenin binmiş oldu- mağa başlamı lnrdır. Bu esnada üzer onları da mitralyöz ateşine tutmuş etti 
firlerini kabul ederek uzun müddet Berlin, 17 (A.A) - Umumi AI- ğu tren Varşova ile Lvov :ıra ında ler'ne yağmur g'bi ·bomba yağıyordu olduklarını ilave etmektedir. Sofya, 1 7 (Radyo) - BaŞ\"ekil 

Köseivanof bu gfin İtalya s f'rini ka 
bul etmiş ve uzun müddet konut • 
muştur. 

konuımuotur. Litvanyanın da Vilna~ man karargahının tebliği: Alman tan arelcri tarafından bom-ı Bu talebe trenin Yarşova ile Poz~ 

ıı istiyeceği söyleniyor. Şarki Galfçyanın temizlenmesi 16 Al l L • H ıı d 
Sevkiyat devam ediyor: eylülde de devam etmişfr. Lemberg man ar, oır O an a tayyar·~ ',sı•nı• 
Londra, 17 (Radyo) - Rusyanın şimdi ilç taraftan ihata edilmiş bu- '9 

dahilinden motörize Rus kıtaatı Po- lunmaktadır. Cenubi şarki istikame • d • d • ı • ı k d 
lonya topraklarında ilerlemek üzere tinde Polonya kıtaatının ricatı Lem- ın ır 1 er pı otu acır ıla 

berg ile Per ... mizl ar.as.ında kes'lmi.s . J .. r 
harekete gelmişlerdir. • .., bulunuyor. San nehrının munsabı şı- Amsterd m, 17 (Radyo) - Bır kaç ona )akl mı tır \e müteakıben de lotlar fay.vnrenin kaı1°dına "ıkar•·k 

lngiltere kralı 
Milli müdafaa nası· 

rını kobul etti 
Cainıltt Gallçya İ91al edildi ı ı Al - " ~ 

0 

ma :nde man kıtaatı Lublin i tika ~ün evvel bir Hollanda tay~ aresinin donmu ür. Bu ı ad Alman tayya- l'nde rih eh r olduğu halde: 
Roma, 11 (Radyo) - Rus ordula- metinde ileri yürüyüşüne devam et- Alman taarruzuna uğradığı bildiril - ıesi bir m n un ~apmıız ve elli met- - İngiliz mi iniz? Londra, 17 (Radyo) - Kral altın 
G 1

. k kt a· D hl · · · B ~ cı jorj, bugün harbi.ve ırnzın Hor Be 
J'ı, a ıçyanın cenup ısmını tama - me e ır. o .n mm takası işgal edıl 'llıştı. u h:ldise hakkında şu malii - reden birdenbire ntes açmıştır. Di) e sormuş H ıı d ı ld • • 

1 
• · · ·· t ı· · t ·ı • o an a ı o u lişa ile erk§.nı harblyei umumiye re-

men ışa-a etmışlerdir. mış ve yepyenı yuz ayyare e ımıze ma verı mekt.edir. Hollandalı b" ar ci tavvare hasa tru 1 - • .1 tl i . . • J • • J" • o ı u ogrenınce pı o arı yanına ala- si general Ayrensaydı kabul etmir 
Polonya sefiri paaaportunu aldı: geçm ştır. . Hollanda tayyaresı, Alman tayya- ra uğradığından yere inmiş, Alm:ın rak simalc do'"rr t 
Moskova, 17 (Radyo) - Polonyu Brest - L.tvoskun cenubunda resinin hakiki hüviyetini tesbit için tayyareleri de inmişlerdir. Alman pi- s g u uçmuş ur. tir. 

f' b Wladowa civarında şer ki Prusya - ç • J 
::~~z ::0:ra:::a::;~~:~ d:1~~~ı:~ ::~ ·::~::~1~~1::ı~a~:~u~=r~1~~~~~:·~ ın - apon harbi şiddetlendi 

B. M. Meclisi 

metlerinden alacakları talimat Oıerl- mlşt!r. Kutnonun zaptı için yapılmak 

ne harek~t edeceklerdir. ta olan muharebe normaı bir tarzda Ru& ·Japon anlaşmasından sonra serbest kala· n 
bugün toplanıyor 
Ankara, 17 (Hususi) - BOyilk 

Millet Meclisi bugün toplanacaktır. 
Ruı tanarelerl faaliyette: devam etmektedir. Kıtaatımız şehre 
Moskova, 17 (Radyo) - Rus tay- !_ar~ tarafın.dan a-irmiştlr. Bru~a neh 300 bin kişi Çin hududun gönderildı• 

/&releri Galiçya üzerinde uçmuşlar- rı şımal istıkametlnde geçilmış ve ş h a p . L d d Varşova sıkı :sıkı ihata olunmuştur. ang ay, 17 (Radyo) - Rus - ja- hal Çin cephesine sevkolunmu tur. detli mukab 1 taarruzda bulunmuş- QTIS· on ra an 
sa da bomba atmamışlardır. Polonya hUkOmet merkezi halkı. pon anlaşmasından sonra Mongol Hong - Kong, l 7 (Rad)·o) - Çin tur. j. ponlar 500 maktul vererek - Baıt&Q.fı 1 inci .. hilede -

Polonfanm muka•emetl ı h · d b l k k·ı · t' Ç • "lı muharebenin milstakbel acıların- cep esın e u unan ve serbest kalan kuvvetleri Şangha~ ın cenubu garbi- ar a çe mış r. ançı, Miçe ve disinin şarkında, diğeri Sar ile Vaj 
Parfs, 17 (A.A.) - Polonya sefa. dan kurtarmak içJn Alman ordusu 300 bin kişilik bir japon kuvveti der- sinde topl . d . Hang - Vangda muharebe Çinlil r arasında merkeze vaki olmuı ve tar 

reti Sovyet kıtaatının bu sabah Mo- Varşova askeri kumandanını muka- anan Japon or ularına şıd- lehine jnk·şaf etmektedir. dedilmiştir. 
Jodezna yakıninde hududu geçml vemetinin faydasızlığına iknaa çalış R Al J ı ? Son alınan malOmat, Polonyadan 
olduklannı ve derhal Polonyalı kıta. maktadır. Fakat Varşova askert ku. us, man ve apon an aşması mı cepheye yeni hava kuvvetleri ile ka 
\tın mukauem"'tine maruz kaldıkla mandanı Alman subayını kabul et· • b._..kl · · ki d'ld·~ h kkı ' .,. kt ' tf t ' f s• J ı• 8 ı t ra ını erının na e ı ıgt a D• 

m~o~:n;: ı:u;r:1:,~~Inin s:edlce ır apon genera 1 er in e davet edildi. Rusya'nın daki haberleri te~id etmektedir. 

Ruı - Alman kıtalar• blrleılyor: ~olu ne cenubu şarkı istikametinde B ı· At . d s ı· 'd d. . Elulotepel tahlıye edlll1ora 
Brüksel, 17 (Radyo) - Belga v- kurtulmak teşebbüsleri akim kalmış- er JD eşeSJ e ta 10 en Jrekttf aldı Par·s, 17 (Radyo) - Havas bil· 

lansı, Rus askerlerinin Brestlistaktn tır. Ve mühim ianimet ele geçiril . Berlin, 17 (Radyo) - Rus ordula-\ diriyor: 

ını haber vermektedir. 

arın (bugün) temasa gelmek ilzerc miıt'r. Bunların arasında 80 top, rının Polonya topraklarına girdikleri it alvan ve Alman gazetelerı· Dus. Almanya, Eksloşapel mıntakasın-
6 hücum arabası, ıı tay,vare var. hakkındaki haber burada sükunetle ... , daki halkı tabliyeye devam etmek· 

Sefir nota~• almadı: dır. Bundan başka Alman kıtaatı karşılanmıştır. Alakadar mehafil, bu haklı bu/u'-·Orl"Jar tedir. Verilen emre göre herkes ya• JUlunduklarını bildirmektedir. 
12,000 esir almıştır. hadiseye esasen intizar olunduğunu )'a)'ı , ya olarak gidecek ve beraberlerinde 

Moskova, 17 (A.A.) - Mo kova Havaların mütemadi)·en fena a-it- ve Almanyanm bu hu usta evvelce .. Belgrad, 17 (Rad~·o) - İtalyan gazeteleri, on beş günlük harp \'akası ilç günlilk yiyeceklerini götürecek -
daki Polonya elçisi diln akşam Molo- esine ratmeıı ha\·a kuvvetlerimiz Rus,·a ile mutabık kalındığını iddia ıçınde en mühim hadiseyi, So\)et - japon anlaşmasının teşkil ettiğini yaz lerdir. Hastalar ve çocuklar husu i 
tof tarafından çağırılmıştır. Büyük bilhaaıa Vl tulün şarkında faaliyet- etmektedir. maktadırlar. trenlerle Kolonyaya nakled'lmekte-

lerine devam ederek düıman kıtaa - l\fo kom, 17 (Radyo) - Ru yanın Rus ordusunun Polonyadu harekete geçmesini, 1920 senesinde Rus- dir. 
tının tecemmillerini ve yürüyilş ha - Berlin ate erniliteri Bukayef bugiln yaya yapılan haksızlıkları izale şeklinde tefsir eden Alman razeteleri Hükumet, her ne suretle olursa ol-
1 nde bulunan kollarını bombardı - talin tarafından kabul edilmiş v" nin yazıları, italyan matbuatında aynen ve iltifatkar olarak yer bulmak- sun halkın Lilksemburg ve Belçika-
man etmek suretiyle ricat eden düş- uzun müddet görüşmüştür. Bukayef, tadır. ya gitmelerinin katiyen yasak oldu-

imtina etmiştir. manın da bu ricata bir intizam ver- müteakıben mareşal Voroşilof ile R d ğunu, muhalif hareket edenlerin şid 
·- ........... mesine mani olmuştur. Molotofu da ziyaret etmiştir. omanya a mülteci Polonyalılar detle cezalandırılacaklarını da be • 

1T 'd Vilna ve Baranviza radyo posta - BerHn, 17 (Radyo) _ Hariciye • • yıınname ile bildirmiştir. 

elçi Sovyet kıtalarının Polonya arazi·. 

sine duhulilnil bildiren ve kendisine 
tevdi edilen Rus notasını almakta!! 

y dTŞO.V~ . an lan hava hilcumlariyle tahrib edil- nazırı Von Ribentropun daveti üze- Silahtan tecrit edılecek Belgrad, 
17 

(Radyo) - Garptaki 
- Bqtarafı 1 mcı aahifede - miştir. rine bugün Romadan buraya gelen . . . .. .. . on bet ~ünlük harbın neticesini havas 

tir. Garb cephesinde düşman Zweib - japon generali Teraşi hariciye neza- t .Bü~~eş,~ 17. <.Ra~\o) - Romansa hukümetı, Polonyadan gelecek mill- ajansı §U suretle hulasa etmektedir: 
Londra, 17 (Radyo) - Alman tay- rucken civarında mevzii bazı hare - retinin gö terdiği arzu cııerine bura~ :~~rı 15~~11• ıçın lazım gelen bü.t~n tedbirleri alı:nıştı~. Bita~afhğ'a halel Fransızlar, Mozel ve )lajino ar~ 

yareleri bu sabah Varşova şehrini ketlere teşebbüs etm'ş ve ağır zayi - daki ikametinı gayri muayyen bir g R emesı ı~ın. kı~at hududd:ı .sılahlarından tecrıd edılecektır. . sında 20 kilometre ilerlemitlerdir. Al-
bombardı.man etmişlerdir. Bir kilise ata uğramıştır. Düşmanın bir sabit milddet için tahdid edecektir. omen bukumetı, ordunun sıyasetle me gul olmamasını emretmıştir. manlar tazyik karşısında şarktaki kuv 

ve. blr ~tane tamamen tahrip edil- balonu dü§ürillmüştür. . . Berli.n, .n (Radyo) - D. N. B. a- Litvanyada fevkalade toplantı yapıl d vetlerinl garba nakletmek mecburiye
mış, Lıtvanya Hfarethanesine bir Alman topraklarına hava hilcumla J ansı bıldır!yor: l tinde kalmıılardır. Hava kuvvetleri 
bomba düşmüştür. Halktan ölenler rı olmamıştır. Sovyetler birliği, Slovakya cum- Paris, 17 (Radyo) - Gelen haberlere göre, Sovyet kıtaatının Polon • de celp olunmaktadır. 
çoktur. Alman tayyareleri salibi ah- Başkumandanın teftişi huriyetini resmen tanıdıi'ını Berlin- yaya girişi Litvanyada fevkalade bir heyecan uyandırmıştır. Hariciye Geçen gün ve pce, Ren· Mozel ara-
mere ait bir treni de bombardıman et- Berlin, 17 (Radyo) - Alman or- deki Slovak elçisine bildirmiştir. Nezaretinde derhal bir toplantı yapılmıştır. sındaki Alman mevkilerinde esaslı ta. 

mitlerdir. duıu baıkumandanı Von Roçiç, buaiin J J S B f • t b• t f k ) k dillt ve tebeddülit olmuştur. Alma.ıı 1Utimatıımu zaptolunan Kutnaya a-iderek orduyu ta ya ve O\ yet u garıs an ı ara a aca tır Daladiye cephede 
Londra; 17 (A.A.) - Alman rad- teftif etmiştir. • k•• Pris, 17 (Rndyo) - Bulgnristanın Paris sefiri Hariciye Nezaretin$ Paris, 17 (Radyo) - Daladlye diln 

yos11 tarafından yayılan ve D. N. B. Tahtelbahir bir tayyare dit,ardü emri Va )J gelerek, Avrupanın son vaziyetinde Bulgaristanın bltarafhfını muhafa.. cepheye gitmiş, harekltı takipten son-
:Ajamı tarafından teyit edilen bir be- Berlin 17 (Radro) - Bir Alman Roma, 17 (Radyo) - Sovyetlerin za edeceğini bildirmiştir. ra Majinoy• geçerek bütün istibkim-

yanata göre Almanlar VarfOvanın tes- tahtelbahlri, bu1Un saat on dörtte İn- hareketi, Roma ve biltün İtalyada e-·ı • k 'd 1 f kd b 1 d lan teftiş etmiştir. 
limi için Polonyaya 12 saathk bir ül- giliz sahillerinde dolaşırken bir İngiliz öğleden sonra resmen illin edilmiş- e ÇI a a petrO 1 an l 1Ş a 1 Londra, 17 (Radyo) - Garp cep. 
timatum \'ermiştir. Bu ültimatumu ih- deniz tayyare8ine rastlamıı ve mitral- tir. Siyasi mahfilde ketumiyet mu - Brüksel, 17 (Radyo) _ fngiltere ve Fransanın Belçikaya ait petrol va- besinde Almanların yaptıkları muka-
tiva eden beyannameler dün saat :öz atqi açarak tayyareyi _düşü:me- haf aza ed~lmesine r~tm.en ha~ise, t: purlarım muhtolif limanlarda mu sa dere etmeleri yüzünden Belçika da bil taarruz şiddetli olmuştur. Süvari, 
l&/10 da uçan tayyareler tarafından aıe muvaffak olmuştur. Denıze düşen t.alya efkarı umumıyesınde şıddetlı petrol ve benzin fikdanı baş göstermiştir. piyade, topçu ve tanklarla yapılan hO-
Va110vaya atılmıştır. Almanlar tara- tayyarenin pilotları tahtelbahirdeki- bir tesir yapmıttır. cumlar, Fransızlar tarafından büyük 
fınd&n ieablt edilen mühlet bu aaa.tta ler tarafından kurtanlmış ve esire- Yarı resmi mahfiller, Sovyet hare Belçika yeniden asker toplıyor bir metanet ile püskürtc1lmilf ve akim 
baılamaktadır. dilmiştir. ketinin hiç de derpiş edilmlyerek ne Brilksel, 17 (Radyc) - Belçika hükümeti, bazı sınıfları yeniden ıili- bıraktırılmıştır. 

Vilna.~cı hücum Brilksel, 17 (A.A.) - Röyterin ticeler doğuracağı kanaatindedir. Fransızlar Almanların taarruzuna h:ı davet etmiştir. Garp cepheı:ıinde cereyan etınekte olan harekat ve bil-
Va"911Va, 17 (A.A.) - Pat Ajanıı- Brükseldeki muhabirinin verdiği ma- püskürttükten ıonra mukabil bir hO-.,,_. hassa Ekslaşapelin tahliyesi Belçlkada heyecan uyandırmıştır. 

nın bildirdiğine göre Vilno üzerine ya- lQmata göre Aiks la Chapelledeki bil- mittir. cumda bulunmuşlar ve Almanlara 
pılan ile; hava hilcumu esnasında şeb- tün aileler şehri tahliye için emir al- Breıtlı"atan düttlh Hollanda' da büyük he :veca n mühim zayiat verdf rmtılerdlr. Alman-
rin merkezine 400 bomba atılmıştır. mışlardır. Belc;ikaya veya Hollanda- Berlin, 17 (Radyo) - Son dak!- lar Sarbruku mfidafRa için Terevden 
Siviller araaında 20 ölü ve 100 yaralı ya kaçmak teşebbüslerinin albkadar kad aalınan haberlere göre; Alman Anı t rtlam, 17 (Rnd\'o) - Bütiln gazeteler, Sovyetlerin Polonyaya altı fırka celp etmişler<lir. Fransız 
vardır. tara ait emlakin müsaderesini intaç kıtaatı. kanlı bir muharebeden sonra girişini hususi \e fe\kalade nüshalarla haber vermektedi7. Hadise bUtun kıtaatı nal k ind ki rnevziler'ni mu-
• ıw.q0 iataqonu huara utramııtır. edeceii tehir ıakinlerine teblii ıdil-1 Bı·e tliston ıchrlnl zaptetmişlerdlr. Hollandada heyecan ve asabiyet uyandırmıştır. haf azada devam ediyorlar. 



18 Eylul 1939 P• zartesi (ANADOLU) 

ANAUOLU ·----1111!!!!-------,- LJ o k t O r American Eksport Lines, L TD •• 
Doktor Nevyork: 

GÜNLÜK SİY AS! GAZETE M Ş k• U"' B. Behcet Uz Nevyork için: . ev 1 gur ç o c "u K cEksaminer>vapuru 15 eylüle 
Sahip ve Baımuharriri Bir:nci sınıf dahiJi has- Hastalıklan miltehauıaı doğru bekleniyor. 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEl\I taJıkJar mu··tehassısı Hastalarını 11.30 dan bire kadar cEkı:ımouth> vapuru 20 eylüle 
Umumi neıriyat ve yazı itleri doğru bekleniyor. 

müdürü İzmir Beylersokak No. 82 BPyler sokağındn Ahenk matbaası Ek hll IAl d w 

vanında kabul eder. « sc O> vapuru 25 ey u e og-
HAMDl NÜZHET ÇANÇAR Telefon No. 3286 1•-------------1 ru beklen·yor. 

iDAREHANESi Hastalarını sabahtan itibaren cEk:;moor> vapuru 6 ilkteşrine 
İzmir İkinci Beyler Sokak doğru bekleniyor. 

ve gece vakti kabul ve muayene Haktroyoloa C. Halk Partis· binası içinde n cEksermonb vapuru 1 ilkteşrine 
Telgraf: İzmir - ANADOLO eder. zu·· htu·· Ergı·n doğru bekleniyor. 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 cEksecutive> vapuru 10 ilkteşrine 

ABONE ŞERAİTİ Dr. Demir AJi Her türlü, idrar, balsam, kan doğru bekleniyor. 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 ve saire tahlilleri yapılır. Den Norake Middelhavalinje • 

kuruştur. Kamçıoğ/u Oalo: 
Yabancı memleketler için sene- Müracaat yeri: Norveç, iaveç ve Baltık limanlan 
Iik abone ücreti 27 liradır. Cilt ve tenasül hastalıklan ve 1 ikinci beyler aokak No. 25 1 için: 
Günü seçmit nüshalar 25 elektrik tedavileri «San Andres> motörü 13 eylQle 

İ · Elh Telefon: 3869 kuruıtur. z~ı~ - . amra sineması arkasın- •-::===========::ı doğru bekleniyor. 
ANADOLU MATBAASINDA 1 da Bırıncı beyler sokağı No. 55 sa- !il D. T. R. T. - Budapeat: 

bahtan ak~ama kadar hastalarını ka- Tuna limanlan j,.in: 
Basılmıştır. b 1 d T 

... -.~---------• u e er. Tel: 3479 a.> «Budapesb motörü 18 eylüle doğ-

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şir 'teti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Ha1kapınardaır. 

Yerli Paınuğundan At, Tayyare, Köpekbıo-t, Değirmen, Geyik 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi ima] eylemekte 

Qlup mal1arı Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Telgraf adresi: Bayra1< !zmir - . . 

• ' • ' ~- .:ı. ' ' ' ~ 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TA RIHI 1881 

Sernuzyeai: 100,000,000 Türk lirası ŞaiH 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Bantm Muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28800 ı:ra ikramıye verecek 
Ziraat bankaSIDda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

M 6"0 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
Piaııa söre ikramiye dai'ıWacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
' c 600 c 2,0(\0 c 
' c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
180 c 20 c 3,200 c 
DIKKATı Hesaplanndaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

4Gpniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylQI, 1 birinci kanun, 1 mart ve 1 ha· 

airan tarihlerinde çekilecektir. 

M. M. V. Deniz Levazım satın 

~ ru bekleniyor-. 
~ cDuna> motörü 24 eylüle doğru 
~ bekleniyor. 
•"""" cTisza> motörü eylül sonlarına 
Q doğru veyahud ilkteşrin başlangıcı

na doğru bekleniyor. c 
C'CS 
N 
C'CS z 

Mevsimin en yenilik
lerini bayan kumaş
larının e:-kek kumar 
larııun en eyisini 

· ibrahim Karakaş 
tan alınız. 

Odun pazan No. 12 

Uo1<tor 

Bakteryolog 

-
A. Kemal Tona;, 

hlAflCl, aalgın llMtahldaı 
mlt.}jaaa 

( \! erem ve saire ) 
Bumahane polia brakoh. ya

•mda '74T 

Telefon: 4115 

Service Maritime Roumain - Bu
careat: 

Köatence Galaa ve Duna limanla
" için: 

cDurostor> vapuru 30 eylQlde bek 
!eniyor. 

Vapı.;rların is!m ve tarihleri hak
kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

Olivier ve sürekası ... 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
cEstrellano> vapuru 27 atustosta 

gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hııll 
için yük alacaktır. 

l.lVERPOL HAT'rl 
cOportu> vapuru 30 atustosa ka· 

dar Liverpol ve Glaskovv için yUk 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE • LİNİE 
cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham 

bourge, Bremen ve Anversten salip 
yük alacaktır. 

Sperco Vapur 
Acentası 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
cBARDALAND> Motörü 25 eylıll 

939 tarihinde beklenmekte olup Rot
terdam, Göteborg, Copanhague ve 
Helsingf ors limanları için yük ala
rak hareket edecektir. 

ADRIATICA S, A. N. 
«CALDEA> vapuru 20 eylui 939 

tarihinde bekle11mekte olup Genova 
için yük alarak hareket edecektir. 

ITALIA S. A. N. 
cPRİNCİPESSA MAPİA> Motörü 

28 eyliil 939 tarihinde Genovadan 
:::::::::::::::!cenubi Amerika limanlarına hareket 

D kt edecektir. o or HOLLANDA AVUSTURALYA 
HATTI 

Süleyman Çoruh SPRINGFONTEIN - vapuru 30/9/ 
939 tarihinde gelerek Avusturaly:ı 

,Çocuk Haatalıklan Mütehauıaı ve Yeni Zelanda limanları için yük 
Londranın The Hoapital Fo· alarak hareket edecektir. 

Sick Children ve Viyananın St. An- NOT: 
na ve Un. Kinder Sp. Nam haata- İlandaki harelçet tarihleri ile nav-
nelerinde etüd yapmqtır. lunlardaki değişikliklerden acente-

Her sün Birinci Beyler aokak 42 miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
numarada 12 den 2,30 ve 5,30 dan fazla tafsilat için İkinci kordonda 
8 ze kadar haatalannı kabul eder. FRA TELLi SPERCO vapur acente-
---·--•T•E•L•E•F•O•N-: _2_3_1_0_. sine müracaat edilmesj rica olunur. 

-,--Operatö .... --.. 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

TELEFON - 2004 - 2005 

lzmirin en itlek mevkiinde 

Kiralık dükkan 
alma komisyonundan: Memleket hastanesi baıtatibl 

2 inci Beyler sokak furun karşısı 
1 - Tah:tıın edilen bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi 

Vasıf Çınar bulvannda Çan-
çar apartmanı altında bakkal, tu
hafiyeci, berber gibi esnaf için bir 
dükkan yapılacaktır. Taliplerini 
kapıcıya müracaatları. 

3 birjnci teşrin 939 tarihine raslıyan salı günü saat 14,30 da 1 1~=====N=o=. 
2;5:::;;:::::.:~ıl 

kapalı zarfla alınacaktır. il 
2 - İlk teminatı 1282 lira 20 kuruş olup prtnamesi her a-iln komis- Eksir Şahap 

yondan parası~ alınabilir. 
8 - İsteklilerin 2490 sr.yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede

cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan 
bir saat evYeline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan
lığına mı:kbuz mukabilinde vermeleri. 

18 23 28 3 . 7881/3444 

Telefon: 2699 

Baıur memelerini gi· aze, temiz, ucuz 
derir. Kuvveti, erkek· 
lifi, iştihayı arttırır lli.ç 

-4•111111111111111111111•1111111111111111111111111111 ... 11••11111111 ....... - ...... ••••1111111••1•111 ... -·--- Doktor ---- Her türlü tuvalet 
ilzmir Leva%ım Amirliti Satıtt Al,., i Cahit Tuner çeıitleri 
j Komisyona ndnları 1 N h 

lzmir levazım amirliği satın alma komil)'onundafif 11'\~ 6' Sinir haatalıkları. Hamdi üz et 

inhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen Be. % 7, 5 teminatı Ekıiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli autl 

100 lük tuz 600.000 adet 288.000.- 21.600.- Kapah Z.. 14 
çuvalı azami 
50 Jik tuz 200.000 c 58.000.- 4.350.- c ıs 
çuvalı azami 
Düz beyaz 100.000 Met. 15400.- 1.155.- c 16 
kanaviçe 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı üç 
kalem ma1zem~ hizalarında gösterilen usullerle satın ~
nacaktır. 

il - Muhammen bedel1eri, muvakkat teminatları, ekailtme aut• 
leri hizalarında gösterilmiıtir. 

ili - Eksiltme 20/!X/9'.J9 Çarşamba günü Kabataşta 1:.eva~ 
ve Mübayeat Şubesindeki Alım komisyonunda yapi)&c~hr. 

iV - c 1 OO, lük tuz çuvalı şartnameleri c 1440> kuruf, j()- lik'.lilZ 
çuvalı şartnarr.eleri «290> kuru§ mukabilinde ve 100.000 
metre kanaviçe şartnamesi parasız olarak Levazım Ş\abeai 
veznesinden ve Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden alı• 
nabi1ir. 

V - Çuval işine girmek istiyenler cilan olunan miktann 1/4 Ün· 
den az olmamak şartiyle> daha az miktarda çuval teklif et· 
tikleri takdirdt- verebilecekleri miktar üzerinden teminat 
yatırırlar. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu• 
ni vesaikle 0

n 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saat
lerinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon Bqkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

5 9 14 18 6853/3272 

Eksiltme ilanı 
.Aydın su işleri 4 cü şube mü·· 
hendisliğinden: 

A) - Eksiltmeye konulan iş . 
Aydın bataklığı kurutma kanalının 1 +330-5+600 ncG ki
lometrelerinde iki adet betonarme köy yolu köprüıünün 
inşası. 

B) - Köprülerin beherinin muhammen keıif bedeli (3447) lira 
( 9) kuruştan ( 6894) lira ( 1 8) kuruıtan ibaret lup vahidi fi
yat üzerinden ihalesi yapılacakbr. 

C) - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacakbr. 
D ) - Eksiltme 28 eylul 939 perşembe günü saat ( 15) de Aydın 

su işleri 4 üncü şube mühendisliğinde yapılacakbr. 
E ) - istekliler şartname, proje vesair evraklan ıu itleri mGhen· 

disliğinde görebilir. 
f) - Eksiltmeye girebilmek için 2490 No. lu kanunun hüldımleri· 

ne göre (517) lira ( 1 O) kuruıluk muvakkat teminat verme
leri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikaıı ahnak GZere 
Aydın vilayetine müracaat etmiı olmalan prttar. 
Teklif mektuplan ekailtme gününde teabit edilen auttan Wr 
saat evvel Su iılerinde mütqekkil komiayona nrilmlt oJ.. 
maaı lazımdır. 30 S 11 18 3213 

lzmir Yün Mensucah 
T. A. Sirke tinin halkapınar kumaf f abrilcaaı 

Tarafmdaıı mevaim dolayiaiyle yeni çıkardıiı Jm..,.ılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracaiınız elbiaeler için bu mamulatı tercila etUa -=s A T 1 Ş Y E R LE R I~ 
Birinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarıısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplarına 
2öre yaoıbr. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dneyalAn 
anccak mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

s~ üzerine lüks albümler yaptbr. 
Müesseıenin ıiarı sa~lamlık, ıüzellik v~ ,.;;,,..,',' " 1 

·~ 

IFl!HMi 
j .. 

Btl:NC.Af; 
Makine Tamirhan~si 

işi gününde tes~im etmeği prensjp edinen ve bu
nunla iftihar eden bir rr.üessesedir 

Kestane pazan demirciler 81 - 89 Telefon: 3998 

Dr. Nuri Şemsi 
Güneren 

-". 

I' OperatiJr 

Dr.Asil Mukbil 
ı - İki bin aded battaniye alınacaktır. muteı..a,.c.-.. ~.t:J" Ç 
2 - Beherinin ağırlığı iki buçuk kilo, genişliği 150 santim ve boyu n °~ ..... ançar Emrazı intaniye ~tanesi "' 

2 .. 0 antimden olmak üzere pazarlıkla ksUtmesi 21 '91939 per- Her a11n saat 8 den sonra Şamlı buratuvar tefi 
At akam 

,_ b 1" Sıhhat ec •anesı· Hastalarını Tilkilik Menzil So-şcmb günü saat on dörtte Tophanede İstanbul l"Ynzım amirliği il ~okak No. 19 da hasta •• u ı.ıne M kak 15 No. da kabul eder. 
n'ııı ı :ı kl)misyonund:ı pazarlıkla eksiltmesi ~upıl <':ıktır. : b:ı~lamıstır. 

11 

Başdurak Büyük Salepçioflu ha- ,._ _______ _.TEL_: 4057 3 - Beher p i 600 rlec1 olm •• ~·~"re nyn ayn da ihale eu:lebilir. 1 Tel: ~~559 1 -

4 - Talıı.ı r·. · E: nin:ıtlan ile belli saat~n !:::::-ı!!lyona selmelerl. ·----------a---• nı karşısında 

Memleket hastahanesi ....,.ıw 
Hastalannı her Jr(ln S ten sonra 

Birincikor<lnnda 312 numarah Ja .. 
k:nyon apartmanında kabul tder. 

Telefon: ~1'~7 


