
Smigly Rydz PoJonyadadır Ingilterenin maksadı nedir? 
Londra, 20 (A.A) - Londradaki Polonya 

biiyük elçiliği şunu beyana selahiyettardır ki, 
mareşal Smigly Ridzin Romanyada olduğuna 
dair ecnebi matbuatta çıkan haberler esas -
sızdır. Mareşal ve erkanıharbiyesi ordu ile 
J:>irlikte Polonyada bulunmakta ve askeri ha· 
rekatı idareye devam eylemektedlı\ 

Londra, 20 (A.A} - Amele partiıinin g&. 
zetesi olan Deyli Herald, Bitlerin hiilyalan 
başlıklı bir makalesinde İngilterenin harbe 
devam etmekten maksadı yalnız Polonyayı 
yeniden ihya etmek değil, ayni zamanda 
hoyrat kuvvetin dünyanın sulh içinde yata· 
maama mani olduğu prensibini ortadan kal
dırmak olduiunu yazmaktadır. 

) \' 
~ Yirmi dokuzuncu yıl 21 EYLÜL 1939 Perşembe No.7947 Her gün sabahları lzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası her yerde 5 kuruştur} 

em-herlayn Bir Nutuli lrad Etti 
______ ....... 1 ........ ·--------

Harbe sonuna kadar devam edileceğini söyledi 
------~--------------------------------------------------------------------------------~--------------·-----~ 

Varşova Beledi .. 
• • • ye reısının nutku 

Biz, kat'iyen teslim 
olmıyacağız! 

Manevi kuvvet 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Almanlar harbe aebebiyet verir , 
memleketleriyle birlikte bütün dünya 
y1 da akibeti meçhul bir badireye sü
rüklerken en büyük bir kuvvetten 
mahrum bulunuyorlardı. Bu kuvvet 
maddi değil, manevidir. yani nefse 
itimat kuvvetidir. 

Çemberlayn, HitleriD 
nutkuna cevap verdi 

Filhakika gerek gazeteciler vası
taaiyle sızan ve gerek Almanyadan 
gelen yolculardan alınan haberler Berlı" n 'd~n 
bu memleketteki manevi kuvvetin -

- Deı·anıı S iincil sahifede - '" 

hiç de gıpta edilecek bir derecede ________ .... ____ _ 
olmadığım göstermekte müttefiktir- Berlin, 20 (Radyo) - Alman do- Pnris, 20 (A.A.) - Garp cephesi- Paris, 20 (Radyo) - Polonya 

kuvvetleri Grodno istikametinde mu
kavemet halindedirler. Cenup batı -
smda Alman motörlülerin işgal et
tikleri sahada mücadele devamda -
dır. Şimaldeki kıtaattan bir k1smı Lit 

Jer. nanması amir~dı R.edei Kiyel kil Ye nin heyeti umumiyesincle Fransızlar 
Baştan başa bitaraflardan, ve ek- Vilyamshafna giderek burada, üs - tarafından ancak topçu ateşleriııin ve 

seriyeti de Almanlara muhip bita _ lerine dönmüş olan bir çok tahtelba- tayyaı-e faaliyetlerinin ihlal ettiği bir ... 

raf arazetecilerden gelen ve Alman- birlerin süvarilerini ve diğer gemi sükunet vardır. 
yadaki manevi kuvveti hiç de gül süvarilerini kabul ile kendilerine ye- Sabah tebliğinin Sarrein şark ve Dr. Güzel Bir Nutuk Verdi 
penbesi göstt>rmiyen haberleri bir - Devamı 3 ncü Sahifede - - Devamı 3 ncü Sahifede -
tarafa bırakarak yalnız bu memle - --------------------------------::-1--------------

- Devamı 3 üncü sahifede - Hakikaten muvaffak bir eser oldu- kiyesinin ve Cumhuriyetinin farklari• 
ğmıu hepimizin takdirle itiraf ettiği- nı tebarüz ettirmiş, Türk milli vah
miz fual'ımız, dün akşam, belediye ve <letinin kuvvet ve yüksek faydalarını 
fuar komitesi reisi Doktor Behçet Uz anlattıktan soma, ketteki tahsillerinden dönen Türk ta Rusya _ A /manya talya · Yunanistan 

)ebenin söylediklerini toplu olarak 
bir daha gözden geçirmek vaziyeti J t } 
ihata edebilmek için kafidir. l l ? an aş ı ar 

tarafından fuar göl gazinosunda eks- - Başımızda vatanımıza en büyüK 
pozanlar şerefine verilen bir ziyafetle hizmetleri ifa etmiş, Türk milletinin . 

Türk talebesinden öğreniyoruz ki, an aşmamış ar mı e 
Alman halkı aon dakikaya kadar , 
hatta Polonya hududlarmda top pat
layıncaya kadar bile bir harbin zu
hur edecef ine ihtimal vermemekte 
idi. Harbin tam arefesinde Berlinden 
ve diğer Alman şehirlerinden hare. 
ket etmekte olan talebelerimizden 
bir çoğuna Almanlar katiyen harp 
!>lmıyacağmı, Bitlerin hem harp ia
temediiin.İt hem de harbe aebebi}•et 
vermiyeceğini temin ediY!>rlar, bey
hude yere tahsillerini bırakıp hare
ket etmemelerini söylüyorlardı. 

kapanmıştır. tam bir itimad ve muhabbetini kazan• 
Ziyafet çok büyüktü ve güzel geç- mış İnönü. ~ibi .k~dre.tli ~ir şefin bu• 

ltaJyanlar, Arnavud· ti. Belediye reisi bu münagebetle irad lunması _bızım ıçın bır nımet ve .saa .. 

Harp olmıyacağı hakkındaki bu 
kanaat harp patladıktan sonra da 
ona sebebiyet vermit olan Alman dev 
let reisi aleyhinde bir husumet tek -
Jine inkilap etmiştir. 

Filhakika talebelerimiz bütün Bav 
yerada ve eski Avusturyada hem 
harp ve hem ele na:ri 4efleri aleyh -
tarlıfınm hiç bir ıizli tarafı kalmadı
ğını temin etmekte ittifak ediyorlar. 
Viyanada halk Hitler ve arkadaşları
ıun bütün memleketi leli.kete aürük-

ı lemit olduiunu açıktan açıia söyle -
mektedir. 
Aleyhtarlık yalnız katoliklerle mes 

kun olan bu memleketler ahalisine 
inhisar etmiyor, Almanyanm hemen 
her tarafına sirayet etmiş bulunuyor. 

Almanyada aklı batında hemen 
hiç kimse harbi istemiyor ve Hitlerin 
bir harbe sebebiyet verebileceğine 
ihtimal vermiyordu. Bugünkü Al -
rnanya manevi kuvvet itibariyle 1918 
-'enesindeki o mağlup ve manen pe
riıan Almanyadan tamamiyle fark -
sızdır. Bu vaziyette olan bir mem
leketi uzun bir müddet harp he.linde 
bulundurmıya maddeten imkan yok
tur. Kaldıki Almanyada kıtlık daha 
/İındiden zehirli dişlerini göstermiş 
tulunmaktadır. Bütün bunlara dün· 
~'Ü Çekoslovakya gibi, bugünkü maz. 
luın Polonya gibi battan bata Al • 
.nanlara dit bileyen ve korkunç bir 

ı:.ı:. - Devamı 3 m;Ü Sahifede -

1 
ettiği bir nutukta başvekil ve hüku- det oldugu k~d.ar bundan .. so_nrakı ça-

R · d · Al t hd ·d ·n uk hududundan as· metimizin fuara büyük araka ve yar- ıışmalarımız ıçm. de en b~yük·kiıvvet oma ny a, ş l m ı m an ~ l ı - dım gösterdiklerini !lÖylemiş, 1936 se- menbaı~ı~ı teşkıl edecektır. .ı 

b l 
kerlerini çekecekler! nesinde 430 bin metre murabbalık sa- Demıştır. \ den UzakfaşmlŞ U UnU)'Or hada kurulmasına başlanan fuar ve Dokto~ Uz de.vaı:nı~ buse~_:. ~uarl 

• kültürparkın üç sene içinde tamam - 11 ecnebı devl~tın ıştırak ettıgını, f~· 
Londra, 20 (Radyo) - Taymis ga- S~v~e~ - Almaı:ya .yeni hududunu Mussolini, mareşal Kovilya !andığını, bugün artık bir yangın der- na şar:l~ra rag~~n. f~.arı 6~0,500) Zl• 

zetesinin Rotterdam muhabiri gazete- tespıt ıçın muhtelıt bır Rus - Alman ·ı k t di mevzuubahis olmadığını tebarüz et- yaret.çının gezdıgını soylemış, bu dev• 
sine bildiriyor: komis;ı:on~ teşekkül etmiştir. Alman- ı e onuş u tirer0k hükumetin yardımına teşek- Jetlerin sefirlerine, İzmir konsolosla· 

Polonyamn taksimi ıçın Almanya- lar, Vılnü mınta.kasına karşı lakay~ Roma, 20 (Radyo) - Stefani ajan- kürlerini bildirmiş izmirin imarma rına, milli bankalarımıza ve ticari fir· 
Rusya arasında evvelce hiç bir anlaş- kaldıklarlllldan şımalde normal -yazı- sının bildirdiğine göre, italya ve Yu- ve kalkınmasına hfzmet eden fuarı- malara teşekkürlerini bildirmiş, buse
ma mevcud olmadığı Berliııden alınan yet berdevamdır. Fakat cenuptakı va- nan hükiimetleri, bugünkü umumi ve mızın inkılap Türkiyesinin de bir ese- neki fuarın teşhir ve satış bakımın· 
haberlerden anlaşılmaktadır. - Devamı 3 üncü sahifede - siyasi vaziyete mütekabil münasebetle ri olduğunu anlatmıştır. dan elde ettiği muvaffakıyetin yanı .. 

-----ece***>» rini müştereken tet~ik e~işler ve iki Belediye reisi devamla köhne Os- başında umumi dek~rasy~n, bahçe, Çİ• 

Denizlerde 
L~h tahtelbahirinin kaçmasından Rusya• 

Letonya arasında çıkan bir hadise 

Batırılan vapurlar ve bir 
Alman tahtelbahiri 

Molotot, Estonya sefiri ile konuştu 

-Devamı 2 ncı Sahifede - manlı imparatorluğu ile Atatürk Tür- -Devamı 2 ncı Sahifede -~ 

IHitlerin nutkunun akisleri) 
Palavra, yalan, suiniyet ve zaaf! .. 

Hitler, Sovyetleri tebcil edemedi. 
f 

Cevap ameli olmalıdır 
.· ------------------·-~~~-~~~~-

Amerika hayrette! .• lngiltere istihfafla, cihan matbuatı 
ithamda Fransa ise nutku bayağı bulmakta! .. 

Londra, 20 (A.A.) - İstihbarat ne- Riga, 20 (A.A.) - Almanya ile Po-
zareti bildiriyor: lony.'.l arasında harp başladığındanbe- Roma, 20 (Radyo) - Popolo D'İtal giltere ve Fransa vaziyeti daha sarih sanın ittihaz ettikleri enerjik tarzı 

japonya limanlarında bulunan Al- ri hiç bir ecnebi tahtelbahirinin bir ya Hitlerin nutkunu tetkik ederek di- oalrak görerek sebepsiz yere kan dö- hareket Berlinde evvelce malum oldu-
man gemilerinin silahlanmasmıı mü- Letonya veya Letonyanın kara sula- yor ki: külmesine meydan vermemelidirler. ğu için Hitler cesareti kırılarak Po -
,;aade edilll'.iyeceği!. çü~kti~ bunun ja- rına girmediğini bildirmeğe «Let;d; -.. Bu nutuk, re~listtir ve hakikat- Vaşingto~, 20 (A.A._). - Hitlerin lonya.daki ~.areketi~i Alman mil!eti_-
P?nyanm. bıtaraflıgını ıh~al .eder ma- ajansı mezundur. lerı ıfade etmektedır. Bu nutka naza- nutkunda bır sulh teklıfı bulunmayı- ne meş.ru. gostermege çalışmakla ıktı-
hıyette bır hareket olacagı Japon de- _ . ~ . ~ .• . ran, Polonya artık ortadan kalkmış- şı, Amerikanın diplomatik mahfelle- fa etmıştır. 
1iz makamları tarafından Tokyodr.ki Letony.a, bı.~arafhgını !~a._n cttıgı .za tır ve o takdirde de harbe lüzum yok- rinde hayretle karşılanmıştır. Sureti Nutukta Fransız hududundaki ha-
:ngiliz deniz ateşesine bildirilmi3- man ~ahıl mucla~~a .~t>!'lkıl~tı takvıye tur. Cünkü, Hitler, garp cephesinde umumiyetle zan11edildiği1ıe göre bu ne· rekatından bahser1ilmemiş olması Al· 
t.ir. • , - Devamı 3 uncu sahıfede - haı·p "L.araftarı deaildir. l3ize aöre in- vi tekliflere karşı inailterenin ve fran- - Devl'\mı 3 ncü Sahifede -



( c: 

1 elliıür HalbeırD<®ırü 1 

Leh.stand askeri FECİ BiR SKAr~DAL 
u rı , 

Rudap te. 20 
mnn - Ru kunet ri 1 c 
hududlnrındn b'rl m r ır 
a·kerleri, yanlı lı 1 ı c r 
larına girmi , tekr r m r r. 

Cernauti. 20 (A.A) - Bir Ro -
men mira la) ının ri) a tinde askeri 
b'r Romen heyet' diln Zaleczkiye gel 
misfr. Hey t, L h - Romen lrndudq
nu j!'ıgal eden Sovv t kıtalariyle tc -
ma n geçecek ve hududu r'h b r su~ 
rette tahdid edecektir. 

Sovyet kıtaları henüz Kit) yi iş
gal etmemişlerdir. 

Sovyet kumand mnın Romanyaya 
geçen mülteci Polonyalılar müşkil 
lfıt ıo termiyeceği ogrenilm"stir. 
Sovyet kıtalarının işgali altında olan 
arazide bile s·\·il mülteci PolonvalıJa 
rın Romam aya geçmelerine mti aade 
edilmektedir. 

Mo!tkO\'n, 20 (A.A) - Kızıl ordu 
genel kurmayının tebliği: 

19 eylül günü kızıl ordu kıtaatı Po 
lonya kuyvetlerini iterek ileri yürO
yüşlerine devam etmişler ve ak -

c:aristan' a g"rdikleri yalandır 
I 

·mal de iki saat ren biri Sok al, Brody, Bobrkn, Rogatin 'e ber selilhiyettar mahfilce en kati bir 
çarpı m dan onra \ ilnoru \'eliko - Dilina~ ı işgal etm şlerdir. şekilde tekzip olunmaktadır. 
.} u, B'al" ok~n 60 k o etr. sarkın- So\} et .su\ ı:rıleı·i ile tanklr.rı Cernautzi, 20 (A.A) _Bu sabah 

Evli kadın, işıkı tara
fından öldürüldü 

da B.er owıt . ı ~ e B .. tıı ovskun LvrnvH~n ın~alı. arkı. ve cenub rna- buraya gelen haberlere göre Sov~ret-
40 kılometre şın_ı l ~tkı ınde Kob- hallelerme gırmı lerdır. !er büyuk b'r kısmı motörleştirilmiş 
rini i gnl eylemı lerclır. . Budapeşte~. 20 (A.A) - Dolasan olan ııo fırka ile şarki Polonyayı Kafaları 

Cenupta. Wladimiri, VVolyn~ki- bır habere goı·e Sovyet Jntaları fa - işgale onşlamışlardır 1 vvovv Lem
-.·i Bug nehri üzer'ncle ~okali Brodv car hududuna yaklaşmaktadır 'al- 1• • t-'k t' d .1· 1'. '.. "vu .. " " ' · t · d 1 · uerg ıs ı ame ın e ı er ıy~n yuru ~ 

tütsü lemişler, yeise kapılmış .. 
münasebetlerini kanla bitirmişler Bobrka, Rogadin \e Dolinayı ele ge nı~ . O\~ e . p ':i ar .a~·ı~ın hududa kolu şehrin civarında durmuştur. ar v 

irm'ıılerdir. ge mı olabıleccklerı ıyı haber alan L o • . l' hakkında Sovvetıer-
Slivari ve tank kıtaları Lemb rgin hfillerde söylenmektedir. Henüz \V V\ un ışga ı . • 

1 
Evvelk' gece İkiçe§melikte Kala- berce bir miktar rakı içmi lerdir. Bun 

şimali sarkı kısımlarına girmistir. hıç bir resmı temas vuku bulmamış- le Almanl.~ı: ara ı.nda. müzakere
1 

er b şı sok - r d a k yüzunden bir cina- dan sonra aşklarının duyulmuş olrna-

l\f k 
. 

20 
(AA) _ T ; tır. ceryan ettıgıne daır bır haber do aş- yet olm , y rgancı Mustafa oğlu sı mevzuu üzerinde gorüşmüşler, va-

oı:ı O\ a, · ass · kt d ş h · k ti tt k" · · ti · · v .. k · k 1 
Kızlı d b 

.. u"k erka·nı h"ı· _ Berlin 20 (Radvo) - Bir Rus -Al- ma a ır. e rm ·a sure e ·ırnın Mehmed Çanga adında biri dokuz zıye erını agır gor.ere yeıse am -
or unun u~ " , ,, t f d . 1 d'l v. h - a , 1 d K d "dd . ·ı·-

b
. h t• b'ld' · . man nskeri heyeti teQekkiil ederek ara ın an ışga e ı ecegı enuz m - enedcnberi sevdigvi ve son za- mı§ ar ır. a ın, mu eıumumı ı re 
ıye eye ı l ırıyor. 'Jt ı· d v ")d" h't b b' kt n'!? 19 erlülde kızıl ordu kuvetleri Lehistanda yeni teşekkül edecek hu- um egı ır. manda konuşmak imkanını buldu- ı a en ır me. t~p Y.azmı ' a...,..mı '\"B 

Leh kıtalnrım tazvike dernm ed rek dudun tesbiti işlerine bakacakfır. :\Ioskova, 20 (Radyo) - .. Kı~ılor- ğu Hidayet adında yirmi sekiz ya- ~aı·arlarıını. 1 b~lı~mışi ~?nra 1 t n
aksama doğru şima'dp garbi bevaz Rusyanın Berlin ve Almanyanın dunun genel.~urma~ının dunkn ra- şında bir kadını 16 yerinden bıçakla bmın arzusı~ .ep- ı ~ec )e~ atıştı .a
Rusyada iki saat süren bir rnuhare- l\foskova ataşemiliteri de bu heyete porundn denılıj or kı: yarnhyarak öldürmü tür. Suçlu Meh- ancasını ev\:e a /c ına a ş ve nıış, 
beden sonra B'elo tokun 60 kilo - dahil olacaktır. Sovyet ordusu, dün akşam iki :;aat med de, müteaddid yerlerinden bıçak- f~~atl çıhkadn mf. ermı etrl, sprhoş~guBn te-

• ı· b B d t 20 (AA) R ü d ra Vilno <:eh 'd . sırıy e, e e ıne ras amamış~ır. rn-metr~ şarkında Viln.o ve We ına e~- . u apeş e, · - us mo- s. r.e~ çarpışm_a .an son "' - l~ yaral~ bulunmuşt~r. Hı ayet, evlı- dan sonra Mebmed bıçağına sarılmı , 
ste ~·ıtsayı, Brcst - Lıtovvokun 40 kı- törlü kıtaatının Macar hududunun rmı ışgal etmıştır. dır. Se.kız yaşında hır de kızı vardır. sevgilisini ölüm derece inde va:ra a _ 
ıometre şimalinde Prujany ve ~obr:- bir çok noktalarına taarruz ettiğine Cenupdaki süvari ve tank kıtala- Vakanın sebebi, bir müclclettenberi mıştır. Kendisi de ağır yaralı· bulun
ni, Cenda, ga!·bi Uk~.anl·~da \ la_d.ı- dair Daily Telgraf gazetesin.iJl Ro - rı da Lemberg şehrinin b:r kısmına Mehmedin evine gitmeğe lıaşlıyan Hi- muştur. 
mir, \Volynskı, Bug uzerınde kam ma muhııbiri tarafından verilen ha - ~irmişlerdir. dayetin bu haraketin, kocaQı :a- Tahkikata müddeiumumi muavini 

Rusya - Japonya 
Ademi tecavüz mis, kı yoktur. Japon 

ya Avrupa işlerine karışmıyor 

c rafından haber alınmasıdır. Mrce- B. Rüştü Uskent tarafından el kon -

P St h b ra dokuz yıl önce başlamıştır. Kadın, muştur. Hastahaneye kaldırılan Hi-re n S ar em erg uzun zamandanberi onun evine git - dayet, dün sabah ölmüştür. Mehmed 
mekte ve görüşmek imiş. .. ~ihayet hakkında katil suçundan takibata 1'aş~ 
evvelki gece tekrar gitmiştir. Bera- lanmış, tevkif kararı verilmiştir. 

Avusturyalıların da Almanyaya -----ece***»>-------
mücadele etmeleri • • 

ıçın karşı 
Tokyo, 19 (A.A.) _ Hariciye nez:ı- müteallik bütün meseleleri halli için h - k 

reti namına söz söylemeğe elahiyet- bütlin ecnebi devletlerle itilaflar nk- azırtl yapıyor .. 1 b. k d. 
tar .olan bir zat, japon - Rus mutarc- dine amndedir. . Parisı 20 (A.A.) - Stnrhemberg ya kaı ı mücadele için bir Avustur- Dr. guze ır nutu ver 1 

Fuar kapandı 
kesı hakkınd~ b~ya~atta b.ulunarak Ling, 20 (Radyo) - Rus - 3apon dün Antibescle kendish ıe örti eıı en- ,..a le· onu tesisinin Avusturyada ma- . . .. .. . . 
bu mütarekeyı hıç hır ademı tecavüz nnlaşma ı mucibince tesekkill eden ko- tr . t te . : g hş b' . J~.. .. . . . 1 kt B t - Baıtarafı 1 ımci Ahıfede - ekspozanlar adına soz soylıyen tıcaı·et 

i k t k
. t . ğ' . b t • "' k ansıgean gaze sının mu a ırıne nevi buyuk bır tesırı o aca ır. u e- . .. oda ı u i k•t"b" B T . .. T"' k 

m.sa. ının a ıp e mıyece mı eyan e - mi yon dlin me ai ine ba lamıs ve !).. verdi ri be •anatta demi tir ki. . .. . çek tanzimi, kültürparka aıt mues e- v . u"'! m a ı ı . uıgu" ur -
mıştır. mi ·ondaki iki taraf azası, maktulle- . g . .} . . ş . .' . . şebbü umde m~vaffnk olamaz }sem selerin eğlence yerlerinin çoğaltılma- glu ızmır enternasyonal ftrn.rının kıy-

lki memleket ara ında aktedilm"ş ) ·t k b'I . d . H tlerın elınclekı kuvvete ustun hır bizzat ecnebi len-onuna ~azılacagım. ' . 1 t'r'lmesi ı.e artırılması met ve ehemmiyetini izah ve tebarl\z 
. . . • . rin 'e ,·aralıların mu e a ı en ıa P ı- ku\\ ete sah. l olmad kra la rniı Al ı ve zengm eş ı ı tt• . b . d . 

ola':l fım~ıkı _itilafın Avrupanın. vazı- ıi her ·iki taraf kuvvetlerinin haliha- k . . 11. . ı " onun - Starhemberg A\ usturranın. man: r:bi işlerle ziyaretçilerin memnuniye- e ıı:~ış, .u e_:c::erı mey ana .. getıren 
yetıyle hıç hır alaka ı yoktur. 3npon- ~ '.a b 

1 
d kl yerden kativ~n kı- Zfl ere~ e ımkan ) oktur. .. vaya ilhakından en el oradukı Nazı tini celbettiğini fuarın onümtizdeki lzmırın nzımkar beledıyc rcı ı doktor 

yanın Avrupa harbinde mudnhalede zır a u un u an ~ • . . Prens, Alman!•aya karsı rnu~dele propaganda ına kar ı i\'aptığı mücade- seneler daha c~zip ve istifadeli hale Behçet Uza ekspozaular namına ük-
bulunmağa hiçte niyeti yoktur. Yega- n~ıld~~:~a~a~nıl ~ek b ~.?D?.o{;1a~ın ıçı~ .Fransada lıı.r A,.;vusturya. leJro~u lelerden bah ederek demiştir ki: getirilme . icıin miihim tasavvurlar ı·anlarını sunmuştur. Zb afet .ııcç \ak-
ne gayesi bütün ve aitini bütün e- sımdı ı u u o ara a u unu aıar- tesısı hakkındakı planına daır ma u- 1 d w 1940 f arını daha iyi te kadar de,•am etmiş ve saat 24 de iz-
nerjisini Cin meselesinin ' halli için laştırmıştır. Tali komisroı:ı te~ek- mat vermek.~en ç~ki~miş ve bu husus- Biz nazi t~dhişçiliğine karşı gene b~ ur ., un.~\ kA ·ı ~~r halde takdi~ mir fuarı resmen kapanmıştır. 
teksif etmektedir. Bu maksadla ja • kül ederek asıl hududu tespıt eylıye- ta şunları soylcmıştır: kendi usullerıyle müc~delev. etme!'te g:lze ıY v ~rn e w mı fuarı bilhassa Fuar kapanmıssa da oradaki istiı·n-
ponya, beynelmilel münasebetlerine cektir. Fransa hükumetinin planımı kabul idik. Hitlerin anlıyabılecegı yeaıane e ~::ı çe~;:~~a~~q~ir ve satış bakım- hat ve eğlence Yasıtaları bugQnden i-
~ p ) p ) " tO grubu edeceğini ümid ediyorum. Almanya- şey kuvvettlr. }'

1 ında~ olgun'laştırmak için çahşaı- tibaren halkın ziyaretine a~ık \•e ha-
f ftDSJZ.. O onya ar amen • s•t fi k r.:~ıarını ~öylemiş ve ticaret vekil~miz zır bulunduruımaktadır. 

P 1 h kk d k• d'l "• 1 ara arı o ar arı B. Cezmi Erçinin bu hususta verdıkle- o*o --
DUn O onya a ID a 1 1 egl ri direktiflerden bundanw~o?r~ki. ca- a· k 

A K '" b• fi k d• l lışmalarda istifade edecegını bıldıre - lr ÇOCU 
Paris, 20 (A.A.) - 500 mcbug ve Fransız - Polonya parlamento ~nt: öt l ıtara 1 ta lSfaf C iYOT ar rek fuarı açarken ticaret vekilimizin u d (-' 

a)'IJ1l pzaş~nı toplıyan Fran~ız - Po- pu, Polo~y~ ord~sunun parlak. as ~rı • irnd ettiği nutuktan bazı parçalar o- naVU~ a boğu gU 
~ony~ parlamento grupu bu.~~n ~·aptı- gayretıermı telıcıl eylem.ekte \e mu.t- Kopenhag. 20 (A.A.) -. Danima~- kında müzakerelerde bulunmuşlar ve kumuş ve demiştir ki: . . . 
ın bır t-Pplantıda kabul ettıgı hır ka- tefık c~evl?t~erce elde edılecek. z~ferın ka, Finlandiya, Norveç. '\e ısveç harı- h .. d ·!etlere kar§ı memleketle- _ Kıvmetli vekilimızın fuarım1z Burna~·~ya l~rım saat uzakta La-
rar suretinde Polonya topraklarını is- ilk nctıcesınm harp hukfımetın!? d~- ciye nazırları ile izlanda orta elçisi ~u. aı ıp. e~ . . fl k . t' t ki hakkındaki bu gözleri, izmirin sine-:in- lrn mevkıınde bır kaza olmuştur. 18 
tila. ve Polonyayı parçalamak arzusu- resi altında müstakil ve ku\n;etlı bır Kopenhngda 18 ve 19 eylfil tarihlerin- rının kntı bır bıta~ a ~ sı~a~e 1

• a P de vücud bulan ve memlekete şamil •aşmda Necpıeddin Tnrha!1 ve arka
nu ızhar eden Aln:an ve Rusla~n bu Polony~nııı tekrar k~rulması olmasını ele yaptıkları toplantılnrdn harp e;:na- etmek husu .undakı ~zıml:rını bır ker- ~aveler takin eden hu e erin dahav ile- daşlar_ı '.'ehbı. Rc~e~, Necmı ve C ğfer 
ortaklıklarını takbıh eylemektedır. temennı eylcmektedır. sında memleketlerinin vaziyeti hak- re daha teyıt eylemışlerdır. ri i icin; cok dal1R verimli olacagına hev bırlılde Kamıh!1 .bahçe sulan_ıa~a 

P ı 
'd h t --0000 - en büviik teminattır. İzmir fuarı, Ya- mahsuı:: :rap~ırdığı ıkı metre derınhk 

O Onya an mu acere pılan ':rardımlarm takviyes·,·le hiikfi- \'e 1,80 sant·metre su_ ı]olu havuz~ında 
f ngi/terenin bitaraf- Zelzele metimlzin arzu ettiii'i ve sizlerin bek- Y!k~nırken ~ermerldın yuzme 1.ıılmc-

. · · . . lediviniz olgunluğa kavuşacak, l1u sµ- rlığınden bogulmuştur. Arkarla ları 
Bükreş, 20 (Radyo) - Bızzat Sov- dan Ram.unyaya gelmış olan muhacır- /ara teminatı lstanb~I, 20 <~·~·~ -. ~, ndıllı ra- tlg de. alman randıman artacaktır. Tecmeddini kl.lrtaramamışlp.rdır. 

:vet kıtaatı kumandanlnrı. vaki temas lerden bır kı mı Yu~o lavya toprak- adhanesınden bıldırılmıştır: re e t u 1 A40 fuarı hazır- d 
iıeticesinde Ru - Rumen hududuna )arına geçmeğe bru lamışlardır. Hüku- Bern, Hl (A.A.) - İngiliz sefare- Bu sabah saat 2 yi 21 dakika 15 sa- Dr. Beh~e . z, bn hvacn !ını hu Bal ka vgnsın an 
riayet edeceklerini bildirmi lerdir. met bunların iskanı için tedbir almak- ti, J..1.man propaganda ına cevap _ola- niye geçe kuvvetlice bir zelzele kayde- lılda;nf'l. şımdıc:en k f sat ıgbuİamt- c 

Bukre~ 20 (Radyo) _ ş·ma ye ka- tadır. rak ingilterenin, kendilerine temmat dil mi tir. Merkez UsUinün istanbul - ene ı u~r~ g~ n;\. ırl • .~n "lleri rn- , ,. k 
clar Rom~~nya topraklarına iltica eden Bucl p te, 20 (Radyo) - Polonya verdiği develtlerin bitaraflıklarını ka- dan 1020 kilometre mesafede bulun- "'anların cımllm~zkcedıhvı csıkongu_ızellcc'e- L~ an ~Vgastna 

•t• • • 1 . . h . 1 . . l\lf' . 'h1·1 t . w• . t k ·ar e'l•le- d w h . d'l ı.t a· hat ve en o aıa n n o l "i 
Leh muhacirleri sayısı 60 bınddı~: !1~1~, kU\.vtet erhının1 a'le mu .n1 tc_ır erıııı~ .ı.a- ı~et~ ı a e mıyeccgını e 1• ,, • ugu ta mm e ı meı{ e ırd. rek fııarı zivnrete kosacnklarım iimirl Bergnmada İncelikler köyünden Ali 
P9lony_a parasın! knbul etm~ gı ıçın caıı n . u; u arına ı ıca. ı • aev~1!1- mı ır. Boks maçına avet ve temenni· etti'•ini hildfrdikten gon- oğlu Mustafa Kabak ormanında bir 
muhacı~lerden bır kı mı gerne, mem- d d r. H~ku!llet, bunları; ı l<an ıçı~ı Jta[van V"'pUrU hak- . . . .. . ra cTiirkivenin her tarafından gelen cınar ağacının govde i içinde b 1 ya-
leketlerıne donmeğe b şlamı 1ardır. me~l ketın ıç taraflarına sevkc1.mel"- • • İki gene evvel ız.~ır.dekı bok-:o:Ierı vatanclaRlarımızın müşterek duv~uln- nan arıların balını alnı. ~~a Qalı ırken 

Belgrad, 20 (Radyo) - Polonya- tedır. ktndakt tedbrr ringe.davet eden Turk~ye ho;·us sıklet rına tarriiman olarak sevgili ve kud- Ömer ovlu Eyup, rn n· olmak i temfş. 

A 
•k b • ~l k . ampıyonu Sabaheddın ~alkand:ı~ retli cumhurreisimiz aziz 1.-met İnö- araları da ka\ a çıkmı . Mustafa, e-

m erı a Ve ltara ı Ne,)ork, 20 (A.A.) - c:Reks> ı - dün bir mektup aldık. Boksor. talebını nüne olan derin tazimlerimizi va b·ığ- tindeki balta ile E\ubun b ınn ı.•ura
mindeki italyan vapurunun hareketin tekrarlamakta ve kendi sikletindeki hlık dıı~gularımızı tekrarlar ve kade- rak öldürmilı:ıtlir. Katil tutulmuştur. 
den bir kaç d:'kika ewcl Alman pasa- boksörlerl.e ~aı·şılaşn:ağa hazır bulun- himi Türk milletinin refuh ve Raade- U" k • A / t 

Mu"zakere C, 0k hararetli 0/acak portun~! hamll 3? yolcu kumpany[l duğunu bıldırmektedır. tinin temadisine kaldırırım.> Demiş- ÇO ay 
mudiiruniln emrıyle vapurdan dışarı Ze tincilik t' k J 

Vaşington, 20 (A.A) - Ruzvelt, aj kı a olacak \re ampargonun kal- <:!karılı~!ştır. Bu tedbirin .sebebi .ma- y . . ırAlkı lanan bu utuktan ~,mra cum- ar ff aşması 
t~guardianın ri~ asetinde Amerika dmlma ı talebinden başka b 'rşer lum ~egı.l~e de dolaşa~ ~ır şayıa:a Kara buru~ ve Sefe.~ı~.' ar ~azala - huriret halk parti i vilfıvet idare he- Önümüzdeki Pnzar günü ôğleden 
belediye rei::,leri konferan mm bir ıht"\ a etmiyecektir. l{ongrenin biç ore m ılız harp gemılerı vtar!lfm.d .. r. rındaki zeytın mah ulunu tetkık eden reti reisi tzmir esnaf ahali bankası ıı- Alsancak ahaRında Üçok - Al-
murahhas heyefni kab 1 etm"stir. bir b'taraflık kanunu mevcut olma- vapurda araştırma yapıldıgı takdırcle zeytincilik müteh~ ısı B. Nazım Kı- mı\m müdürü n. At\f lnnn narti adı- t onrh. . · . ilçinci takımları karşı
Heyet reisicumhuru memleketin harp ma ını ve cihan harbinde reh;ictım- pıüşkülfıt çıkmaması için kumpa.n~·a lıç ehrimize dönmüştür. Bazı ~öyler- na bir nutuk sö"ledi. Atıf !nan her 1 ay 

1~~n~ı \e 
ten u~ak bulundurulma mı isteyen hur Vil on zamanında meri olan rnüdliriyeti bu kararı ittihaz etmış- de mah ul bereketli, zevtinlikler bakım cümlesi sürekli alkışları~ knrsılanan aş~cf 1~ ·; • ld bpşh~ acak olan Uk 
Ye ~itaraflığın muhafazası için yar~ peynelmil 1 kanunun te'lcrar tatbik tir. Iıdır. Köylülere konferanslar da ve- bu nutkunda bilhassa şunları silyledi. 1 eşrın.~~zv~l•k olmak üzere tel'tip 

d d d b . t k · t kd" t d'l · · 'ste es· de ı'ht'ma1 de ·1 · t· b ı maç atına ~ ım va e en ır a -rır a · ım e - e ı me ~.ı ~ m ı ı • n Mani dar bir firar rı mış ır. (Cumhuriyet halk partiginin ns ıcn dilen bu mi.\sa~aknlara her iki taktm 
rq\fti:r. uzak degıldır. . . Kız kaçırma milmev\•iz v;ısfı. ileri gidhıin. temiz en kuvvetli sekilleriyle iştirak edecek-

Diter cihetten söylendiğine göre Müzak reler n hararetlı ve uzun Paris, 20 (Radyo) - Havas ajansı- hareketin '"ksek ecıcırlerin yarntımı;ı 1 d". " 
Jiuzveltin kongreye göndereceği me- olacağı tahmin edilmektedir. nın Zürihten alarak verdi .... i bir ha be- Urlanın Baliklova köyünde Sevket ve be!tleyiciı:;i olma'khr. :\Hirrıl:'vyiz va - er ıAı · .k .. .. 1 -----ece***>» re göre, büyük Alman endüsrb eli Ti- ~dında bir gençt 15 yaşında Gülver ad- fı bu olan bir partinin güzel eserlt>r mer. a tutun a ıyor 

sink kaçmıştır. :Nereye gittiği meçhul- h bir kızı zorla lcaçırnnştır. Şevket ve karşısında koruvucu ve ta\crr edk; . d b 1 'k' A 'k n 
dür. ~·ardımcı arkadaşları zabıtaca tutul- olması da tabii bir işdir. Cumhuriyet LımanıAmız ~k u ~~ansıoı b.mebrı 1 ~n la dır t, lk t' · d kn ınızda nese vr vapuru, merı a ıçın m a \: 

Sofya, 20 (Radyo) - Bir yahu - ıı- muş r · .a. par ~~ı a ın: J~el e!'ırrirı ~arti tütün yüklivecektir. Bu suretle geçen 
di mağazasındaki hadise üzerine Jt 1 y • t Do!andırıcıhk h~) at {\J.rtl'! t~:ak me~·kii~de bir ı::eneki stoklardan miihim miktan ev-
muht~lif muhitlere mensup gen_ç~i~ a ya- unanıs an Basmahane meydl\nmda sabıkalı ~r~~a:mı~r o~~~aok size hitap ediyo- kedilmiş olac~~ı içil!, ye~i ~·ıl piyac:;a· 

. . .
1 

tezahurat yapmış, zabıta 50 kışl)'ı J } ıt maı'l Şı"rin kn'llletsiz bir saati 6 li- ) sında mahsulun degeı· fıatıne satıla-
Londra 20 (AA ) Harbm ı'lgı - t k'f t · b J f · 1 · İl at :ıs ' • rum. ~ h · d'l kt d' 

k 
' · 

1
· -:- d . ev ·1 e mış ve un arı na ıa ış erm- a D aş raya ibrahime satarak dolanqırıcılık Part; reisi sözlerine devam erl0 rek cagı ta mm e 1 me e ır. 

terey~ açal mal 0 acagınDa 81 .ırHsoruld- de muhtelif mecburi hizmetlere sev- ~·aptığından yakalanmıştır e •da~a o-etirdiği bu S?Ozel e<ıPrclen Tı,.han Dün aitti 
lan bır ua e cevap veren e) ı era ketmı"ştı· B t f tı"ncı· a•ha.fede- " · m ' • " e te · · li h · · 1914 d r. - aı ara 1 

"" f-J rsızl k dolayı beledive ve fuar komite<ıi reisi 
gaze ıqıl'\. ma m~ arrırı en Bu gibi tezahürler ) asak edilmi~- devletı·n kat""ılıklı bir dostluk ve em- 1 1 

1 kt . B h t T• t' ı teı.. 'k Dün lstanbula hareket eden devl t 1918 senesıne kadar ) apılan m .sraf- . y 1 'dd 1 1 d " . <o oı e ce 1..17.U par ı ar ıııa ..-rı . (\ 
1 

t tk'k tt'kt . . gilforenin tır. apan ar, şı ete ceza an ırı- niyet içinde bulunduklarım görmüş- Mesudiye caddesınde amele Servet ~hniş ve !'ıözlerini s'iv\e biti m:~t·r: demındlarındarı Tırhan vapurıt, rn -
barıh e ; s~n~li~~~~~~~ b~ce i hari- lacaktır. !erdir. Ru sebeple itnlya hükumeti, Yıldız ve :\lehmed Beçli, Sabitin 41 (Fuarı ı kıvroet ve f'hemmivPti \J"zim h"m miktarda _!'ilk.'~ Y lcu a\mli ır. 
cit~dea~p g~ri 14 milyar t rlirı~ flliet- Bulgaristan -Almanya Arna\ utluk huaudunda bulunan ital- lirasını çalmışlardır. için yalnız izmire m:ıht=ıus cle<rildir. ;\fil Hamul~. fazlalıgı ) ~lzimd n v41pur. ııa-
mek mecburiyetinde kalacağını yaz- yan kuvvetlerini azaltıp geriye çek- Karı kocayı vurmuş li kıwnaklarm milletce evişmen;n at mı dorde kadnı· l•manımızda kalmış· 
maktadır. Sofya, 20 (Radyo) - Alman iktı- meği kararlaştırmıştır. ' memleketin her kö e indeki S"Y~d ·i tır. 

M l 
A sadı heyeti ile alakadar Bulgar resmi Yunan hükumeti de ayni suretle ha- Urlada Sungur]u mevkiinde AptUl biribirine nakletnıeiıe \'a~nta o!ı-rn bir Gelenler, g· den 1er 

acar ara gvre mahnfili temasa ba~lamı lardır. Bul- rcket edecektir. oğlu Sabri bir bag meselesinden Reşit e!terdir. Bu ec:ıeri Tiirk milletinin t::ır·-
Budapeşte 20 (Radyo) _ Peşter gar - Alman ticaret mildavelesiniu tev Anadolu - Ayni şekildeki haberi Çelik ile karısı Vesileyi tabanca ile hine. bütün insanlık t:ı'·ihinflnk' (\n M ı~la :nıel u B. llü •in Avni 

Loid gazete~i bugünkii Plakalesinrle, sii istenmektedir. ve anlaşrpayı dün Atina radyosu da muhtelif yerlerinden yaraianp~tm Ya- şerefli mevkiine, ve şinı liy ırna •r t:-ı- Arcan 1\l•ujfadnn. F toma f hrt kQn-
nihayete erme.le üzere bulunan son Po- v: • t hal'iciye vekAletinip tebliğine atfen ralılar, izmir hastahanıe inde tedavi nıdı "'..rı ser.eflerin en \'lik ·e~iı · tet"l ·n ~(\lQSıı J3. ş,;n l füır O man istanbul· 
Ionya h~rbini, 1919 muahedelerini nk- 1 unanlB an • neşret~iştir. .. altına alınmışlardır. eden ~üyük At1ıtiirkiin büvi~1< arka - chn, lra~ı 1 ·yük clçil' i .m~i t şan °!3· 
tedenlerin e erlerinin bir"nci inin yı- Yugoslavya Parıs, 20 SR~dyp) - ~utan Fran- Karısını dövmüş dası hml"

1
t. tnBnitnfin l\I m h~~ M, . on Ankaraclnn hrımıze gelmı!l-

kılma ı seklinde gö t.ererek, haricıve Slı gazetelerı, ıtalva • Fınnsa hudu -ı . . olduğu C. H P. a<lına :nıd <'tmE>rr lerchr. 
nnzırı Kont Sakinin de d dri \eçh!le, Delgrad, 20 (Rad,>o) - Yun nis - dunu te~tiş eder.ek dönmüş ola!1. mnre- ÖdeD?.işte Bırgi_ nahıl:esi~d~ Ceviza- bir vıı~ife ?iıı~im. Doktor r. hcet U- • :lani a. m<'btı~ıı B. ~· i ~ :~. Ocı· 
l\fş,cari tanın avni tarıhli muah deler- tan _ 1: ugo lavra tic ret nl ması şal Kovıh anın ıt lvan ba v kıl Mus- lan koyunde 1smaıl, geçımsızlık yüzün- zı.rıı vaıdler "'f' • n. C'iinkü o ne man M nıc;;a. kilo r t f ı b r ı t -

le mağdur olmuş milletler mP\ llnında tecdid edilecektir. Selanikte miizake- solini ile rnptı v ı rnıiluk h ehemmiyet- den kansı Zeynebi sopa ile fena hal- c.:övlerrı; ~e n'llı tır. m m mudtirü 'R 'fuhip i tanbula g·t-
bı,llundui'unu )'azmaktadır. relere başlanmıştır. 1 le tebarüz ettirm kted 'rler. de döverek a~ır yar alamı tır. Pnr+-i re· ·1"\ 'n n kur thn sonra mi~lerdir 

HAR Pi Sof yada ter}kilat 
in giltereye ltaça mal 

olacall? 



21 FYL'CL 1~:19 Per~cmbc (ANADOLU) (SAHİFE: 3) 

Hariciye Veki!imizJ Denizlerde Manevi kuvvet Çemberlayn, Hit. ,. Hitlerin nutkuııun 
akislf,rİ 

B •• A k d - Baıtaraf ı l ~ncj sahifede - - Baştaraf 1 1 ıüıci sahifede - ı • t 1 " agun n ara an d'l . 1 ~ d Lel h''kfı • t • km k. • d f erın nu runa ce-e ı mı~ o dugun an onya u · ı.me- ısyan a eıı ya a ıçın sa ece ır • --'- .U -
hareket edecek tinin haberi olmadan bir ecnebi harp sat bekliyen yabancı ırkların muha- d. 

.. gemj:sinin veya tahtelbahirinin Leton- lefetini ilave ediniz. K- lı bir ze" r- \1 d p Ver t 
htanbul • 20 (Telefonla) - Buk- yanın kara sularına girme~ine imkan den yeni çıkmış ole ....... !-"itlerin dün 

- Baştarafı 1 inci sahifede - lar serdetmekte ve şarkta muharebe- re~ elçimiz B. Iamdullah Suphi, voktur. kü nutkunda icabederse yedi sene Bı;.~ta.ıa.f ı 1 r.ci s~!.i ·ede -
manyayı tehdid eden tehlikeyi Alman nin bittiğini v:_ Polon.~·a devletin~n de dün gece An karaya hareket ettiğin- · Lonclra, 20 (A.A.) _ .Alman tah- harbe devam edeceğine«bir bombaya Almanya IJ°zı hala hnl,tıı 4 mıştır .. > 
mileltinden saklamağa matuf bir ha- ortadan kalkt~gını muş~h~de ettıkten den, H~r~ciye vekiliı;1iz i\1?s~ovayn telbahirinin taarruzuna uğramış iken kartı beş bomba kullanacağız» şek- Çenıberlayn, oııclan sun Hitleri.d 
reket ayni zamanda bir zaaf .::seri te- ı::oı:ra şarktakı emel~eru~ı tahak~uk hareketını yarına talık etmıştır. kurtulmağa muvaffak olan «Baron lindeki tehdidlerine rağmen Alman- dün gece Dam~igde iı'ad t:ti g ııutuk
lakki edilmektedir. ett~:~n. Almanyanın §1m~ı garlıe hıta? Hariciye vekilimiz, bugün Yuna - Lovab ismindeki ingiliz vapuru. mü- yanın dahilen ne derece zayıf, ne ka- hın baz.ı paıçalar almış ö ... ne 

Diplomatik mahfellerde r.etice ola- ettıgm.ı ve kull!lndıgı ~ısanın, muknı, ni~tanrn Anka~~ sefirini kabul et - rettebatmdan biri karaya çıkbğ! es- dar çöküntüye meyyal olduğunu ko- devamla şunları ::;öylemi~ : 
rak bu nutuktan sonra Awupımın va- muledıl ye sakın oldugunu .• rny<ley- mış ve uzun mudclet konu§muştur. nada demiştir ki: Iaylıkla takdir edersiniz. Bugünkü - Hitler, şimdiye kad l" .atla 
2iyetinde bir değişiklik olmadığı ve lemcktedırl~r. Muhtekir/er lesbit - Tahtelbahir bir keı:re. ates ede - Almanyaya muhtaç olduğu bütün pa söylediklerini bir kere daha ickrar 
harbe sonuna kadar devam etmek hu- P~polo Dı Roma, ve M~.sgagero gaze- rek durmamızı emretmıştır. Fakat raları temin etmiı olan Doyçe ban - etmiş olduğu için. dün ak<>.ımki nut--
susunda Fransa ve ingiltere tarafın - telerı P~~onyanm akıbetı ne ~lursa ol- olunuyor kaptanımız bilakis vapurun süratini km eski direktörü doktor Şaht Al. ku bize yeni bir~ey ö•rd n ('\ olmıyor. 
dan verilen kararın kati olduğu be- sun bugun muhakkak ~la:n bır şey Yar arttırmıştır. Tahtelbahir o zaman bi- manyanın 1939 da harbe girerken Bugünkü rnukatel 'n .} ··ane me. 
yan edi'mektedir. ::a o dn garp devletlerınm muharebe- İstanbul, 20 (Telefonla) - İhti - ze taarruz etmis ise de biraz soma da- 1917 Almanyaaının 0 bozuk baleti sulü olan Hitler, İngiltere ile Fransa 

Bern~, 20 (A.A.) - Hitlerin nu- ye _müdahale. hususunda ileri sürdük- kar yapanlar, t:caret odası tarafın - !arak ~özden kaybolmuştur. . ruhiyesine malik olduğunu söyle - nın, İtalya tarafından ileri sürülen 
tukları, kızgınlık derecesini bulan şid ~erı sebeplerın artık I?evcud ol~adı- dan tesbit edilmektedir. Bunlar hak- Parıs, 20 (A.A.) - Tas aJansınm mekle hakikatin tam kendisine ter - sulh tekliflerini red ettiklerini söy -
detli oir lisana dinleyicilerini alıştır- gını .. ve ~0!0nr~Y~ verılen ga~·antı t~- kında şiddetli cezalar tertip oluna - bir tebli~i~d~ Estm.ıya bir Polonya ceman olmuırur. Almanya manevi lüyor; fakat, resmi ve::aik bu sözle-
rnış olmakla beraber dünkü nutkl1n - ahhutlerı~ın .. !1.~d.~sat dolayısıyle kı~-- caktır. tahtelbahırının Tallınden kaçmasına kuvvet itibariyle bugünden mağlup ri aşikar bir surette tekzibe kafidir. 
daki heyecan bundan evelki en şiddetli ~etten du~tugun__u ve Polonya.nın. bu- D .. • ( [ müsaade etmekle ittiham edilmekte- telakki edilebilir Biz, her zaman sulbü korumağa ça-
nutuklariyle de mukavese edilse şim- tun g.arantıye ragmen AlmaJ?}le.rı ha: OVLZ top• ıyan ar dir. Tebliğ neşredilinceye kadar Sov- Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Iıştık ve elimizden geleni yaptık. Jiit 
diye 1rndar görülmedik bir dereceyi reketıne mu~ave:net edemedıgını aynı Yakayı ele verdiler yetıer, hiç bir protestoda bulunma- • ıer ise, harbi tercih ettb 
bulmuştur. . :amanda HJllerm Aln:a~1anı!1 • ~arb mışlardır. Çemberlayn, müteakiben Almanla 

Hitler Polonyamn siyasetı ve ordu- v.e_ .cenup hudu~ları~ı kat 1 telakkı e~- İstanbul, 20 (Telefonla) - Kılıp, Estonya mümessilleri, Estonyanı~1 A• rın Polonyada sivil halkı öldürmek i-
su üzerindeki tenkidlerinde hususi tıgı hakkmdakı e.skı beyana~!:11 .Y.enı: Hayim ve Teodoros isminde üç kişi, bitaraflığına her znman riayet etmış tffianya çin dünyanın nefret, ikrahını celbede 
bir istihza ile durmu~tnr. Fakat bil- d.~m sarah~tle ıfade eyledıgını ılerı piyasadan Türk dö\rizi toplarken yaka olduğunu ve etmeğe devam edeceğini S } h f cek derecede gaddarane hareket 
hassa ingilterenin ale).Mhinde ~tehdi~- SUrmektedJr]er: . . hik l~n~lŞİil". ~llnl~rın ÜZe!fnd~. Din ingi: beyan etmektedirler. • .. , u istiyormuş 0 ettiklerini, .masum ÇOC~klara Varın~R-
ler savururken ve mucıp oldugıı felu- Bu. g~zet~leı artık hıç blr mu lız Jıratıı, hın lıret ve uç yuz drahmı Estonya muhafızlanndan bırını . ya kadar sıvil halkı rnıtralyöz ateşınt 
ketlerden onu mesul tutacağı~ı söy - ~ede~ı kalmamış b~.lunan. ı;ıuh~rebe- bulunarak müsadere edilmiştir. öldürüp bi~ ka~ını. da yaraladıktan B~rlın,. 20. (Radyo) - Alnı!ln gaz~: tuttuklarını söylem~ş ve ingiltere il~ 
!erken de, gazap ve tehevYure ka- Y7. nı.~a·y,et verı:nek uzere ı~. taraf~n v . .. J s~nra tevkıf edılmış ola~ .bt~. t.~~telba- telerı Hıtlerın nutkun~ temasla, şa.ık Fransanın, insani kaidelere uyarak 
dar varan bir eda kullanmıştır. . . husnunı~ etle hır hal. suretı bu~maga ı ·enı goçtr.en er hır mürettebatının verdıgı sozu lutmı- k~s!11ın~a ~~çen .. hareka~tan. sonr~ ın- harp ettiklerini, zafere susanliş olan 

Faris, 19 (A.A.) - Havas bildırı- çalışmalarını temennı etmektedırler. / • y~ra~ kaçmasınd~n d~layı Estcnyaya gılızle.rın dort go~~~ :azıyetı tetkık et- Hitlerizm :ise, barbarca harp ettiğini 
yor: --=*=- ge lVC)r hıç hır kabahat yu~l~tıl~1~z. mele~ı lii.zı!11~eldıgını, Rus - Alm~n söylemiş, demokrasilerin, Avrupayı 

Sovye-ilerin ihanetine borçlu oldu- B 1. 'd İstanbul, 20 (Te~efonl~) - ~am- Kaçan tahtelba_hırın ıçınde . a!'ca~k mesaı ~ş:ıkı .karşı~n~da artık l .. ehı~- istlla etmek istu;en Hitlerizm tehlike-
R-u ve gürültülü bir tarzda istısmar et- er tn en sun vapuru, muhacır getırmek uzere beş altı tane torpıl vardı. Bu gıbı ha- tanın dırılemıyeceğını yıızmaktadıı- sini ortadan kaldırmak için harp et-
tiği muvaffakıyetin ertesi gü11ii, Hit- . • . bugün Romanyaya hareket etti. Na- di~elerin tekerrür etmemesi için ted- lar. .. .,_ . tiklerini, ingiliz donanmasının, deniz-
ler Alman efkarı üzerinde tesir icra -Ba!tarafı. lıncı aahıfe~e- . zım vapuru da, bugünlerde Bu!garis- birler alınmıştır. Doyçe Algemanyaya gore, HıLle~.ın de Alman tahtelbahirlerini imha ede-
et~ek hedefini güden çirkin bir mü- ni fa.al yetıerı hakkında dırektıfler tand.an sekiz bin göçmen almağa gide- Estonya, Letonra ve Finlandiyanı~ nutku, AlJ?anların sulh a~~usıunu gos- rek, deniz serbestisirıi temin eyliye-
dafaaname irat etmiştir. Hitler, kor- vermış~ır. cektır. mi.imess~ll~ri bu mesele hakkmda !ı- termek~clır. Bun?an. 1~ gu~ evvel b~ş ceğini, Fransızların, garp cephesinde 
kunç bir haileye sürüklediği Alman . Berlın: ~o. (Radyo) - D. N. B. L~h N?Zir~arı kir te.atı!'lınde. bulunmakt~~ı.rla~. Dıp- hya~ M_~cade~e bıtmıştır. Bınaennle:-.Ah her gün biraz daha ilerlediklerini Po-
milleti huzurunda kendisini mazur aJansı bıl~ rıyor: ~ ::.. j lomatık mahf~llerde teblıgın 0ovyet- bugıınku vazıyete cevap vermek l.ı- lonya ordusunun, üç yerde mukavc>met 
göstermek mecburiyetinde hisseyle - Kud~.o .. ıle Yura arasında de~a~ R b ı. leri~1 Baltık fılosu kumandanınm. bu zımdır. göstermekte olduğunu söylemiş ye 
miş bulunmaktadır. . ede,;ı Ab~yu~ ~arp, L~h kuvvetı~:mın omany ::ıdan aş 'la d~nızde saklanm.ış olan tah~elbahırle- •• Varşovanın müdafaasını takdirle :ın-

Führer daha fazla artmış hır ba- maglubıyetı ıle netıcelenmek LlZe - "d . hl rın muhtemel bır hareketıne karşı s· Al h . dıktan sonra beyanatını su sözlerle 
yağıhkla Alman propagandasın:n ~a- r~dir. Bu gün~ k~dar .:\ırada. (105~ yere gı e71ıy ece e1· ted~.·rıer ~ldığını kaydeden kısmı te- ır man eyetı bitirmiştir: , ~ 
hut pl~mm bir kerre daha çevırmış - bın Leh a.::kerı esır,. mu~_ı~ mıktar~a Bükreş, 20 (Rndvo) _ Romanya baruz etlırmekte ve. ?~ı:ı~n .Baltık . • . _ Müsaade ederseniz, Polom·~nın 
tir. Bu ,nutukta. ne Polonya t~cavüz- cep~ane, top, vesaıre ıgtınam edıl - zabıtası; Polonvada·n Romanyay:ı ilti- sularınc~a Sovyctl~r bı_r]~gınm bır kon- Reı:lın, ~O. (Rad~.o) - Bır Almva~ büyük kumandanlarından birisinin 
ieri ve gaddarlıkları hakkındak: yalan mıştır. ca eden Sİ\ il h~lkın, muntazam pasa- trol tc ıs et~:~ lsteclıgı mana!'!ını fa- ~ske~ı hej .etı, bugunlerde .Mosko ~ !"Özlerini hatırlatayım. o kum<ır.dan 
1ar. ne de -x,renıaillt!s muahedesı hak - Londra. 20 (Radyo) - Gazetelere portla istecliklet·i yere gidebilecekleri- zammun ettıgı ılave olunmaktadı:. ~ a gıdecek ve Polony~~a. ~us - A : dem 'sti ki: 
kında mutad terqneler, ne ele Fransa! gelen mah1mata göre,. Al~a!1.ya: ni, nazırlarla zabitan ve eratın Rumen Amsterdnm, 20 (A.~.) -:: Nıeuw n:an .~ududlarının te~bıtı ıçı~ Ruslar- dlarp edeceğiz. hatta kendimizi fe
ile ingilterenin arasında açmak husu- kendisi ile sulh aktedebılecegı _Yenı topraklarından ba ~ka bir ,·ere gide _ R.otte;dam . he ga·1~tesıne gore, har- la mu~akerele başl~J acaktıı ~;-· ·l l' da edinceye kadar çarpışacağız. s ·z 
sundaki ananevi manevralar, ne mü- bir Leh hükumeti tesis etmek ıste - miyeceklerini ilan~ eylemiŞtir. b"n bıd:ıyelın~e·ıberı. 8 Alman vapur~ı _. Parı~: 20 (Rall) o) 

1
-

1 
o) ene ı- de bizimle beraber olursanız, zaferden 

temadi korkutmalar, ne hasmane tah- mektedir. y Hollanda nnblleslerınde Curaçao lı- gıne g?re,. Rm;~ar~a- A man ar ara - hiç şüphemiz yoktur.» 
kirler, bunların hiç biri eksik değil- Faris, 20 (Radyo) - B'r Alman a 1a0 haber! er man.ıı~da b~ılt~~ma~tadır. Bu vapuı:JR- ::;ında şımd.den ıhtıJaf çık~~ştır. Ru~- Evet, ingiJtere ve Fransa, nihai z:ı-
dir. Führer, harbin sebebini ingiltere- albayı ile bir Alman yüzbaşısından rın ısımlerı sılınmış ve bacaları grıye \ar, Aln;anların. nrz~BU ~ıl~fı.na rola- feri elde edinceye kadar harp edecek-
nin Polonyaya verdiği garantide bul- mürekkep bir _heyet bugün tayyare R'ga, 20 (Radyo) - Rus donan- bo~·:.mmısbr. rak Gı.ılıçyayı ;stedı~lerı gıbı, .\ lrı:a- ler. Onun içindir ki, büyük hazırlıklar 
makta fakat bu ingili::ı; garantisinin, ile :Moskovaya gitmiştir. masmın E ton~·a limanlarını abloka Londra, 19 (A.A.) - E!lermen yı da ışgal etmışlerdır. Halbukı H.ıt. yapmıslarchr. Harp edeceğiz r;e ı:afere 
bizzat' Hitlerin sözünü inkar etmesi-1 La Haya, 20 (A.A) - Almanya ettiği hakkındaki haberler yalandır. kumpaııvasımn City of Faris adındaki ler,Vilnıwı Litvanyaya vadeylemış- ıılaşm~k için hiç bir fedakarlıktan ı;'.e-
nin, giriştiği taahhütleri ihliil eyleme-ı hükümeti 8 eylülde bir Alman tay- 17QrSO VQ 'dan ingiliz licarct ~em~sinin torpHl__enn:-.':.1{ ti. .. kinmiyeceğiz, asla geri dönmiycre-
sinin ve Avusturyadan sonra Qekos- yaresinin Hollanda toprakları üze- Y j suretiyle hasara ugramış oldugu og- Alınan bazı haberlere gore, !'? - ğiz.~ 
lovakyayı da. çiğnemesinin ~abi~ bir rinden uçması dolayisiyle özür dile- B ; 1 . . h.f d renilmi~tir. . lon:r.a:ıı~ı tamamen haritadan ~ılın - Cemberlayn, bu sözleri söylerken 
neticesi plduiunu Alman mılletınden ı mişt'r. - aıtaH 1 ıncı •a 1 ~ ~ - Dolbın, 20 (Radyo) - Bır Alman mesı ıçın Ruslarla Almanlar arnsııı- -;iddetle alkıslanmıştır. 
gizlemektedir. Almanya hüktlmeti pilotun yolunu vanyaya doğru ilerlemektedirler. denizaltı gemisi, müdhiş fırtına dola- da bir temayül başlamıştır. •• •• 

Hitler Polonyaı;~~ m~ruz kaI.?ığıl şaşırdığını :ve kendisinin cezalandırı Bunlar huducfa 12 kilometre yaklaş-ıyısiy~e !zlanc~~nın Berkşayer .. li_:n.anına R LJZlJM BQRS.A.SJ 
tecavüzü de Danzıgı gerı almak luzu- lacağını bildirmiştir. mışlardır. gelmıştır. :i\[urettebatından uçu yara- Qffianya 
mu ile izah etmektedir. Ha1buki gene Amsterdam 20 (A.A) - Alman Varşova, 20 (A.A) - Varşova lıdır. İzlanrla hükumeti, yaralıların f z 1\ /J ı R 
Hitler biraz sonra Polonyanın yeni - matbuatı bir Çok vilno teşekkülleri- müdafaa kuvvetleri kumandanlığının hastahaneye. kabul edilece)d.er·!li, fa- Alman azlık/arına l !VJ 
den dirilmesinin katiyen müsaade et: nin bu şehir ile civar toprakların Lit- b.:r tebliğ~ne göre dilşman 18 - ll} er- kat hu takdırde tahtclbı:hırın, muha- • h l../ d. 640 l\L j. Taranto 
miyeceğini de bildiriyor .. Deme.klln vanyaya ilhakını istediklerini kay - I~! gecesı şark mıntak.asında bazı -:e121atın. s~nu~a .kadar lımanda kala- yent O.< ar Ver l 545 N. üzümcü 7 2~ 8 
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Danziğ ancak bir bepaııedır. Hakıkat- deylemektedir. hucumlarda bulunmuş ıse de tardo - cagı~! lııldırmı~tır. _ . Bükres 20 (Radyo) _ Alman az- 481 H. Alanyalı 
te Hitlerin emeli, Polonyayı yok et - Nazi mahfilinden alman malUma- lunmu~tur. l\furettehattan agır yaralı bır Al- 1 ki . .' . II· Sentlrık bugün baş- 388 inhi<:arlar ida. 
mek ve Avrupayı hakimiyeti altına ta göre bu temenni Alman idareci· Praga mülhakatına karşı yapı!an man hastahaneye yatırılmıştır. . ~ek~lrıAr.eı~ııı J{.1~11ı·ı"'ıe<:ko t·{rafından ka- .. '>5l Aksekı' baıık. 

l d · b" h 1 · <l ' ·ı .. ı d .. k" t"] .. t" :\fosko\'a 20 (AA) Havas aJan \ 1 1 m,ı " ' almak .Y0 un a 1enı ır mer a eyı a- ler!nin noktayı nazarına uymak!adır. huc~~ ar a ı:us uru muş ~r. • sın.ela~: ' · · - • - bul olunmuştur. Han Sendrık •. Roman- 231 j. Koh en 
9 !) 

ha tesıs etmektı. Almanlar propaganda ve avnı za - Şımal mıntakasında PolonJ a kıta- 1 . h b 1 b" 
1 

d h'ld' yadaki Alman azlıklanna aıt hakla- 211 P. Paci 
Hitler, Polonra hükümetinin 'Al- manda a;keri bakımdan küç,ük L!t - atı şiddetli bir hücum ile mühim bir ·1 {!-. a e~~ a aı~ ı ır ~e;ı .. nı in t ı ı- r;n verileceğinden ümidvar bulundu- 161 M. H. Nazlı 

5 37:i 7 50 
6 25 11) 625 

8 50 13 
man ekalliyetine karşı yaptığını i<l<lia vı;ınvayı ilhak etmek arzusunu ve bu terakki kaydetmiş ve yeni mevziler rı c ıgınek gore f' o. o ~.,be uln el s ~nıa- ğunu ~övlemiştir Dunun üzerine ak- 160 A. R. üzümcü 
ettiği fena muameleden nefretini bil- c::ur~tle Polonyanın Alman orduları ele geçirmiştir. ~ın l\fos 0b":a ~ ~r~n~:~ı \~ .e~eh. _,s- sam iı;Ü~nr eden. bir iradei krali, Ro- 111 ş. Riza n. 8 12 10 ;50 

7 75 10 
diriyor'.. . A . . . . tarafından istilfısını ecnebi memle - Bizzat cephede muharebeler de - ~nya~~ı~ . ı~ e a .e .Ja mm 

0 
ıma- ~anyanı~ı 57 mm takasında Almanla- 79 F. Solari 

B. Sudet hıka~·esının )~eıı:cıen t.e~~- ketlere karşı haklı .kılacağı ümidini vam etmektedir. ).: ettı~ııı! '~ bu gemının evvele_ ;ev- rın mektep \'e kili:ıe lesis edebilecek- 77 l\I. Rayhan 
12 14 'lO 
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rarıdır. Fakat Hıtler, Polunjad:ı snıl b ,1 .•. 1. . Var<>ova 20 (A.A) _ Ya,rc::ova J...ıf edılmış ıken sonradan kaçma~ına 
1 

. b'ld' .. 1 ·-t·. 
lk k 11 - k k f d 1 . es ı) oı clı "$ , " .. ı ıu- .. 1 . f erı ı ıı ı mış ıı. 37 jiro ve şü. 

l'a ın m::ı.ruz a c ıgı ·or un~ e n rnr v·1 şiİnd'lik Sov-yct kıtaatınm beledive re'si dün akşam saat 22 de O'OZ Y~ınrn c gunu c:o'·.emış ır; d 40 M Gür 
ııklarda~ hiç bah~etmiyor. o p:addar- ic:ga~t~ıtınclarlır. Ve bunlar buradan radyo. ile VarijOVa halkına hitaben Se_fır, E:'l~t?nyanı.n bıta~·aflıgm~ n:u- Rus kuman anı 26 Es~af bank. 11 25 13 25 1 ıklar kı bunlara kımn hatta Ruzvelt " 1 k t .. 1 .... d h" .. t he'"·ecanlı bir nutuk sövlemiştir Av hafaza ettıgıne daır temınat veınıış -. . 'k 1 . t• d ayrıma emayu unu e ıç gos er- J • • • J- t' 
ıtımada şayan \•esı a ara ısına en miyorlar. ni zamanda Polonya reisicumhuruna ır. ·;. . . . ; Rus anın Bitaraf /ıg" ı 
protestoda bulunmuştur. . . Berlin, 20 (Radyo) - Amster - bir rapor mahiyetinde telakki edilen D.ıgeı cıhe~teı: Mos~~' anın d.1:1o - Y 8488 

Londra. 20 (Radyo) - t~gı~ız. ga- d d gelen haberlere göre Polon bu nutukta belediye reisi demiştir rnatık rnah!ıll~ıde bn. memlekete h Jk/unda Romen hey· 61945 
zeteler,i. Uitlerin nutkunu ıstıhfaffa am .~nA t' . F , 'kr t k'. pasaportla p-ırmıc: olan bır adamın ay- • 
kargıla makta, Alınanyanın, Polonya- ya ~ukume ının: ransa) a na 1 e- 1 

• . • •• • •• •• , , ni pac:aportla bu memleketi terketme- t • f • t J • 
ya karşı tecavüzünü haklı gösterme}{ eyyut ~tmekt.ed,r. . • Sıze .~unu ~>1ld.1ı mm k~. \ a~ş~\:~ si tabii old~ğn ka~aati hakimdir. ~u e ıne emına Ver l 
. . H'tl . ·ı . "rcıu··g- .. .....,u"ta'ıea- Deylı Telgıaf gazetesı, Fransa bu- halkı bıı an bıle rnhundakı azmı ka;r itı·baı·la a"nı mahfıllerde bu şeklın Bu"kı·e"., ?.O (Rad'"·o) - Üniversül ıçın ı erın ı erı su u .,. ' .. d . t' F k t h"kA · · ç·· k" 'h " f ' " ' ' " - J 

tarla yalnız Almanların aldatı!mak ic:ı- na musaa e .etmı~. ır. . a a .. u u - betmemıfltn:. un u nı ııı Z9. er.e Sovyet hükumetinin Polonyanm orta- gazetesi: bugün şu haberi neşretmiş-
l~ndiğini, bu nutk4n beynelmilel vaz!- n~etin nakledılecegı şehır henuz tes- mu~ad~es ın~nıı:ıız va~dır. Bu vazı- Clıın kalkmış olduğunu beyan etmesine tir: 
, ete nsla tesir etmediğini ve etmiye- b.t olunmamıştır. . " fenın bıze teı ettüp etmış olm~srnd~n rağmen, Polonya sefareti erkan v~ Romen hududlarına varan Rus or 
~eğini, tehdide alındıracak kimse kal- Paı·is, 2~ (A.~). - ~~rnal ga:.ete- dolayı guruı: duyuyoruz: K_atıyen 1 - memurları hııkkında da tatbik edile- dusu kumandanı, Sinyapol köprüsün 
rnadığını yazıyorlar. sinin tabının ett gı:ıe .gor:. p:k J akın nanıyo:uz. kı, bu f edakarlıgımız b~- ceği ümi<l edilmektedir. de bir Romen askeri heyetine mü la -

De\'1( Telgraf gazetesi, Führerin da Polonyada yenı bı:. hAukumet te - şun~ .gıtmıy:cekv ve k~;ıımız zaf~r ti:! Polonya sefaret heyetinin bııgün ki olmak istediğini bildirmiştir. Bu -
kendisini mesul addetmecl"ğini, fakat şekkül edecek ve bu hukum.et Alırıan razıgınde agırlıgmı gosterecektır. Romanyayn gideceği öğrenilmi!]tir. nun üzerine b·r Rumen heyeti hu -
P11lonya~ a tecavüzde keııdı~ini haklı yanın himayesi altında faalıyette bu- Budapeştc, 20 (~.A). -._Dro~~:'Y~ Öğrenildiğine göre Sovyet makam- dudlara gidere.k Rus kumandaniyle 
rröstermek i~in Alman milletinin ıın- lunacaktır. s~.den gelen muhacırl.erm. soyledıgıı;e farı Polonva sefaret heyetinden kor- mülakat etmiştir. Rus kumandanı , 
br,ş hissiyatını karşılam:ıka çalışarak p • L d d gor~, Polonyada Strız cıvarında şıd diplomatiğin müstefid olduyu mutnd kızıl ordu namına Rumen ordusunu 
nutkun\m mühim bir kısmını buna QT lS• On T Q Qfl detlı çarpışmalar olmaktadır. masuniyeti knldırdı/h için he.ret bilet selamladığını beyan etmiş ve Rusya-
tahsis ettiğini yazıyor.) D . _ Ba~tarafı 1 inci sahifede_ . Pba~is~_k20 1<~·!'-L·) -k ~olo.n.vadn~.n Pak- ~eda1 ık·i1k etmdek ~et?feldki detgümdrük ko- nın, Romanyaya karşı kat'i bir bi _ 

Londra, 20 (Radyo - anınrnr- . rıs uyu e çısı u as ewıez un rı · ayı arın an ıs ı a e e me en se- taraflıkla meşbu bulunduğunu söy _ 
ka matbuatı. Hitlerin nutkunu, müt - a~şam ~:~liğinin de Bilesin şarkı dıye ş~m radyod_~ ~olonyalılara hita?~n yahat etmek mecburiyetinde kalacak- liyerek, hükumeti namına teminat 
tefikleri korkutmağa çalı~an bır ba.n- go:::.terdıgı m~nt~k~da Alm~nların ba- bır nutuk soyl~yerek Polonya reısı - tır. . vermiştir. Rumen askeri heyeti reisi, 
do müzika olarak tavsif etnıektedır- zı hareketlerı 2orulmek.te~ır:. .. cumhurunun nıhai zafere kadar Al- Londra, 20 (Radyo) - Trınakoms Rus kumandanına teşekkürde bulun 
ler. Dün gece .Almanlar ıkı buyuk bas- man - Sovyet istilasına karşı mücade- namındaki (5200) tonluk ingiliz vapu- mu ve Rumen ordusunun dostluk 

Paris, 20 (Radyo) - Bir çok ya- kın hareketın.d~ bulqn~~u.~lardır. Al- le etmek azmini bildiı·en beyanna - ru, Atlas denizinde bir Alman tahtel- h"ssşiYatını izhar evlemiştir. Rus ku _ 
bancı memleketlerdeki matbuat, Hit- manların bu ıkı teşeb~usu tar<!olun - mesini me\·zuubahsetmişt:r. bahiri tarafından torpillenerek batı - ı andanı teşekkür ettikten soura ge 
!erin nutkuna ait tefsirlerinde Hitle- muştur .. Fran~ız umumı kara;gahını~ Büyük elçi, Alman ordusunun Po· rılmış, mürettebatı, bir Amerikan va- n: k'l~iştir 
rin iyi niyet sahibi olmadığını bildir- tebliğlerındekı mutad ~et~1rı:1yete ~~- lonya topraklarında insanca ve le - puru tarafından kurtarılmıştır. rı ç~ 1 f · b 
mekte, Polonyayı takclir etmekte ve naen Almaı;ların mezkur ıkı _teşebbu- vazımca mühim bir kısmmı harca - R Al . Bı r r ansız za iti 
demokrasilerin Almanyay,ı karşı gös- sünün hang; ye_rde Avukubuldugunu ka- mış olduğunu söylemiş, Fransada usya- manya 
terd!kleri azimkar tavır ve hareketi t~yetl~ tespıt:. ımkan Y.oktur ... 11-ıa.~ma- bir Polonya ordusıı_nun teşekkül ~t- B ıı·n Je merasimle 
tasvıp ( ylemekte mutabıktırlar. :fıh dun gecekı har~ketın bugunku h~- meğe başlamış oldugunu ve buna dun 1 l er " ' 

Londra, 20 (A.A.) - Hitlerin nut: reketi hvazırhya~ bır .den.e'!lle teşebbu- yanın her tarafından gönüllü Polon- an aşmamış ar ffil gömüldü 
ku hakkında tef:irl.~rde bulunan Deylı SÜ oldugu :ahmıı: ed:lebıl.ır~ yalıların iltihak edeceğini bildirmiş- - Baıtarafı 1 nnCi aahifede -
Ekspres gazetesı ~oyle yazmaktadır: Şunu ka~ cledelı~ ~ı, ~!ıe:s mınt~ka: tir. ..,· . .. .. Berlin, 20 (Radyo) - Garp cephe-

Garp Cle Jetlerinin harbe niha~·et sının askerı çok buyuk bır ehemmıyetı Büyük elci, b'r kaç güne kadar bü- ,.Lıyetb karı.şıktır.d kÇunktu 
1 

Alm!nklar sinde yaralanarak Alman kıtaatı tara-
- f k t t · · · H'tl a Bu mıntaka 15 kilometre imti- d. .1• . em erg Cl\'arın a ı pe ro mın.a a- .1 ··ıe ff F V(!rmeg(! nıuva a a e rnesı ıçın ı er var ır. . y tün Fransa a ı anlar asılarak Po - , . ·t kt l' .1 ç .. k.. d h b'. fından esir edı en mu ve a q·ansa 

ne teklif ediyor? Kendisinin ve 8tali- dadındadır ve Blıes ırmagıııın hudut lonyalıların da Yet olunacağını ve k:sını ı~. eme ele 1A1 ;r. 
1
un u, ta 

1 
a.ht1•1 Cumhur reisi Pol Döşanelin oğlu Lui 

· p 1 k' k.ld "h ı.. tt geçtigy i noktanın va kininde bu- . . ·aç gun evve ıman ar, Jle ro ı ı- ' b .. h d .. 1 nın o onyanın es ı şe ı e ı yasına r;a mı . • .. Fransada ılk Polonya fırkasına bır "kt 1 h , d ·k b Pol Doşanel. ugun astane e o -
hiç bir zaman muvafakat etmiyecekle- lunan obersguılb~c~ mevkıınde!1 ~or- çok Polonyalıların çağrılacağını ila- yaçt m11ı .. adr arhını beskaptme 1eı den S ~ mi.is ve buyuk merasimle gömülmü -

· · b'ld. · nbach Alman koyune kadar ımtıdat . . · pe ro eı ı e esa a a ış ar ı. O\- .. " . k ~ "f . "t ff 
rını ı ırır. . . . _ ve etmıştır. • tlerin şimdi bütün şarki Ga!içyaYı tur. )-Bır as en mu rezesı mu eve a-

Deyli Ekspres bundan sonra Hıtle- etmektedır. Blıes ırmagının mecrası ye .' . · · . b d . . . r 'f 
rin nutkunun Fransava ait olan kıs- ile hudud hattı arasındaki mıntakada tmın elinde bulunması 8 kilometre ka- almak ısteı;1elerı karşrnmda A~manla- n~n .meza~1 aşın ad ıasımeı se a~~ 1 .. ~ 
mına temas ederek db:or ki: cenuptan şimale doğru giden bir çay dar daha garpte bulunan Sarrebrück'- rrn na~ıl bır hattı hareket takıp. ede - eb.mış 

1
ve k kınan ort usu namına uyu 

'k' ··d f k ·· k"l k 1 k kl ·· bekl · o ır çe en onmuş ur. Fransaya gelince; Hitler, huilutla- akmaktadır. Bu çayın ı ı tarafı:ı~a un m?. a __ aasını pe .. muş .. u . ı a.ca · - ce eı ı . en~y :· . • • . . _ 
rın şimdiki şekilde kalmasını kabul e- sol sahilinde 382 metre ve sağ sahılm- tır. Çunk? Sarrebrı~ck :11Udafılerı sol- ~ Maamafıh ıngılteıe H .Fı a~~a ~le v. -.-. -.--------,:-=::-
diyor ve ingiltereye karşı da her za- de de 397 metre irtifaında ormanlı~ dan ç~vrılmek tehlıkesıne maruzdur. n~raşan Almanya~m, S~vJ etle1 ın ~ e: gıne gore, • 

1 
•• 

k' t 1 bl · · tekrar edtyor Bu dağlar vardır. Bu mıntakanın h1C>ydı Parıs. 19 (A.A.) - 19 eylfü akşam ııı hudud talepleıı kar1iısıncla sesını . - Alm~~Ja, bu sureta Sov:\et1e-
~~~f11 .a ~ ~~ı~ı k dar bir kaç ·kerre umumi:vesi bütün Blies vadisini değil tarihli Fransız tebliği: çıkaramıyacağı siyasi mahfillerde rı_n k?ntrolu. altıncla. kalacak olan gc
d~nl~<l~~~ ~~~a

1

f eHi~er hiç bir zaman ayni zamanda irtifaı karşı tarafta Labl!_esin şarkı~ıda ~e~_zii .. b!~. d~ş- b~yan ?lunmaktachr:.. Anlaşıldığına nı~. bır arazı parça'~Yl.~ Ro~anynd~n 
. r~ · ... l d amı5;hr 370 metreyi geçmeyen tepelere de ha- rıvrn hucumu ırerı nuskıırtulmnştur. gore yenı hudurl. sarkı Pruspadan :\la n~ nlacaktır .. .Bu takd.ı de Rnman} a-

verRc l?'l ~02
2

0< P(A Aurm) _ G" · t l H"t- k" dir Ayni mıntakada dü ·man hava ku,ı:vct. caristana kadar uzanacaktır. nın Almnn nufuzundan o kadar fa··1a 
oma. · · aze e er ı ım · · · T t · h b' · · k d tt' k k s 1 · aktır lerin nutku hakkında kısaca mütalea- Bliesin sol sahilinin Fransız ~ıtaa- leri fa:ılı>•etı olmuştur an gaze esı mu a ırının ay e ı- ·or u u o mı) ac 

65383 
N. 

7 
8 
9 

10 

Fi at 
6 
5 75 
7 75 

10 50 

incir 
477 R. Fıranko 7 75 11 
319 Şerif R. H. 7 11 
269 A. 1\I. Ataman 7 9 ;;o 
254 Şerfi Remzi 8 50 8 50 
218 B. S. Alazr:ıki 7 14 
218 P. l\Iihalef 8 25 12 50 
206 İzmirli Ta!at 7 75 7 75 
195 Hayım Levi 6 875 10 
194 j. N. Benmayor 7 50 8 . 
177 Esnaf bankası 6 75 7 75 
174 C. Cevdeli 6 50 8 25 
100 D. Arditi 8 25 8 :!5 

62 A. Papağna 7 7 
43 Albayrak 7 25 7 25 
39 M. H, Nazlı 6 75 7 
28 F. Solari 8 8' 

2973 yekün 
46552 dünkü yekun 

49525 u. yekun 

PARA BORSASJ 
ANKARA 

Sterlin 5.2125 
Dolar 129.6025 
F. Frangı 2.U6 
İsviçre F. 29.0075 
Belga 22.36 
Diğerleri tescil edilmemiştir. 

ESHAM ve f AHV1LA T 
ANKARA 

1933 Türk borcu I. 19.-
193a Türk borcu II. 19.--
1933 Türk uorcn Hl. 19.-
1938 '< 5 F. Ye ikramiyeli J 9 -
1!)33 ikramiyeli Ergani 19.-
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