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Berlinde büyük hazırlıklar vardır 
~-s~uıtıerH·Moskova .. : .. Röma· .. :-A·nkara····iiii"Yiik-eıçııerrie· 
=........................................................................................................................................................................................ . .......................................................................... .. 

lngiltereye karşı denizden ve havadan 
amansız bir tedhiş harbı yapacakmış .•. 

Berliode Almanya· Sovyet Rusya ve ltalyaoın müşterek bir deklaras· 

yon oeşretoıesi bekleniyormuş... Amiral Reader ile general 

Keytel arasında şiddetli bir ihtilaf çıkmış 

Bütün valiler ve parti şefleri Berlinde fevkalade 

bir ıçtimaa iştirak etn1eğe çağırıldılar 
!lcırici11e vek4letit&de karıı!ıklı vanlım anlqmalanmn mı.zan mera.ftminden biT intiba 

Berlin, zz (Ö.B) - Almanyanm Ro- Londra 22 ( O.R) - Anı.ter- kararıah bafkumandanları, b'lf 
ma büyük elçisi Fon Makenzen ve Mos· damdan Roytere bilJiriliyor: amiral, Moakova, Roma ve Anka-
kova büyük elçisi Şulenburg Berline c T elgral • gaMlaİnİn Berlin ra büyük elçileri ha.sır bulanma,_ 
ıelmişlentir. Fon Makenzen Komadan hab" · F..!!.L- • L ""h" l J Bilh A L _,ı • L---ketind 1 K t c· Dü' ma ırı, rurrerın çoıı ma ım ar ır. aaa nııaracıa ım.za 
~ en evve on ıano ve • L l al .L • • • k J"l r·· L F l a· L 

il bir 
.. 1~•--tta bul ştur 11arar ar maıı ıçın meaaı ar a- e ı en arıı • ranau ng ı.z 11.ar-

Ankara muahedesi dünya matbuatının bütün dikka

tini büyük ehemmiyetle celbetmekte devam ediyor. re e uzun mu.... unmu .. ti -• I Lal "'ti b. • . ılılıl ti --1.t •• - ,ı • ~alenburıwı da Moskovada B. Molotof a~arın~ ... •~11 .a .e. ır ıçtı'!1a~ f ı yar un ,,_,.,. ı fOiKlen ıeçı-
De göriiıtilkten sonra hareket etmiş bu· davet ettıgını bıldırıyor. Ba ıçti- rilmiffir. it l ı t h il il 
laolvia ~.... 1 ' ' ~ biylilurlıanıhtabiye reüi, - SONU 4 tlNctl SARIPEDE - a ya D 8 yas m. e a 
General Veygandın sözleri Ankara - Moskova arasında ihtilaf 
"Şanlı Türk ordusunun yüksek şefleri çıkmasını muhtemel giJrmemektedir 

ile te!D~stag bilhassa bahtiyarım,, Alarm· 

KahTamcın OTdumuzdan bir mü/Teze yi.iriiJIÜI halmd. 
Anbra 22 (A.A) - Memleketmizi 
~ elmİt olan ..... - on1- ko
matam orweneral Van! ve maiyeti ile 
Fw tark ordU1U komutanı orpnenl 
Ve,. ...... maiyeti bu ...,... ... t 8 ele 
ve 8, 1 O ela tanarelale Anlraradan ay
nlımtlar ve TM - lndia • Fnnm t.y. 
raldarile donabbmt olan laa•a yoDan 
meydamnda genel kurmay ldaci ..._... 
ar......ı Aaan Gündüz, Anbn prni.. 
son komutanı tümseneral Kemal Gök
çe, Anbra merkez komutam albay Ali 
Demir, seneJ kurmaydan bin'-'1 Azia 
U-.. ve milnnandarlarile lnsiliz ve 
Fransa büyük elçileri erkim ve a~ 
litaleri tarafından 11fur1annut, müzika 
lngiliz lurk ve Frama milli martlanm 
ça}nut ve bir bölük uket ihtiram resmini 
ifa eyıe.m.tİr. 

GENERAL VEYGANDIN 
BEYANATI 

Anbra 22 (A.A) - Fnmuı senenJi 
Ve,nancl Ankaraclan aynlften Havas 
..;... mahaüine ... Pdalö 'beyanatta 
........... turı 

Benim ve general Vaveliın '"t.a'W. 
hir muhabbete mahar oldıılimuua An
karaclan aynhrken, tarihte mühim bir 

1 Sivas cer atölyesi 
merasimle açıldı 

Fabrikanın inşaatı altı milyon 
liraya mal oldu. Merasimde çok 
hararetli nutuklar söylenmiştir 

Sivaa 22 (H-i) - Enmamdan dan. ftkill• ba lahab S.... ftl'dılar 
ve halk tanfmdan taalUiratla lmrplancldar. Albri ltir müfreze de .ekiDeri 
•'"+m4'»• 

Vekill• ve diiw dlftllil. ~ lolromolif ve naoa ....,.._ 
balauclaju , .. ~-

Atelyede eneli Mhk-Mt ..uJeli cer ..._. nimi Sedat, m......._ de 
Minekeliıt 'ftldli Ali Çetiubp Wrw natuk ~. 

Sivu cer atelyesiuiu 720 dönlimlilk aruide iup11Da 936 emeainde .... 
lanmat, stiude bin amele çalıfldlfbr. 

Fabrika, elektrik aantraiı, vqon atelyui ve lokomotif at.iyuini •ma 
etmektedir. 

• Wıdile t~ edecek olan muabedenin 
İmzasnu Y8'178~ olduiumdan do
layı IOOIUZ 1evincilni bildirmek isterim. 
Frama biiyük elçisi Mauiglinin de aÇlk-
sa ifade etmiş olduğu üzere Tilrk-Fran· Elektrik santralı içindeki teaİlat ve fabnlwun •ofaj teıiaatı 700 bin liraya 
us - Jnailiz muahedesi bir iyi niyet, akil çalmufbr. 
ve dürusti eseridir, Vf' &ç memleketin sa· Vqon atelyesinde MDecle 200 yolca 1800 yük vqonu tamir edilecek 700 
mimi ifbirliiinde veni bir devre acacak- yük vqonu yeniden yapılacaktır. Lokomotif atelyesinde senede 120 loko-
br. Keza sanla Türk ordusunun yüksek motif tamir edilecektir. Fahrikanm inpaı ve makineleri 6 milyou liraya mal 
tefi Ma~al Fevzi Cakmak ve diğer mÜ· olmQftur. 
uevvtr Türk peneral ve aubaylanle ya- v-•-!11- ve .a:x.- ..lll!.-....o.l!llen' L--"' .___. __ .___ !:...-..! C!!--...ıı.- ... _.____ 

• 
Dün lngiltereden 

• 
Şimali şarki tebirle
rlade tehlike 
ilaretl verllclL. 
Londra, 22 (Ö.R) - Bugün İgil

terenin şimali şarkisindeki bir çok 
şehirlerde verilen tehlike işareti es
nasında halk kiliselerde pazar ayi
ninde bulunuyorlardı. Alarm işare
tine rağmen kimse kiliseleri terket
memiştir. 
Havada hiç bir tayyare görUlme

miştir. Yalnız İskoçya sahillerine 
Yaklaşmak istiyen üç tayyare, İngi
liz avcı tayyareleri tarafından karşı
lanarak bir tanesi düşürülmüş, di
ğer ikisi kaçmıştır. 
Yine bugün Şimal denizine düşüril

len üç Alman tayyaı asinin rakiple
rinden beşi denizden çıkarıhruştır. 

Milli ~c/imiz, Ro ı :ı ya kTalı ve Yugoslav kTal Naibi 
Roma, ZZ (A.A) - Havas bildiriyor: miişahitleriJıe göre bu kadar tMldetli .... 

Ankara muahedesi İtalyan matbuatmm jilclir. 
bütüu dikkatini celbetmekte devam ecli- İtalyan mahafili MoskOva ile Aabra 
yor. Gazeteler bilhassa bu mühim vesi- arasında bir ihtilif çıL-mMJDı nnahtemel 
kanın imzasmm Moskova ve Berlinde görmemektedir. 
yaptığı akisler arasında bu iki memleke- FRANSIZ GAZETELERİNİN 
tin hattı hareketini kestirmeğe sabştır- Mt}TALAATI 
maktadır. Paris, 22 (A.A) - Havas ajansı biJ.6. 

Komada Rusya ve Almanyanm bu hi· riyor ı 
diseyi telikki hususunda beraber yürü- Bu sabahki Paris gazetelerinin tef._ 
medikleri tebarüz ettiriliyor. leri : 

Tilrki791e kup mldeide Jmcm olan LE JOUR gazetesinde Fernand Lau,. 
Almanya, Busymm Tihtiye aleyhinde rent diyor ki : 
son vasıtalara münaate hmar oltluğu- Hitler şimalde 've şarkta akJsler J&ı
nu inandırmak istemiyor. iki mağ)Qbiyete ujramıştır. Finlaıidlya 

Halbuki Busyadaki akisler ttaıyaa - SONU 4 ONctl SAB1nDB -

Cephede vazivet 
Majinoya taarruz • • 

ıçın 

telef Almanların iki milyon asker 
etmeyi göze almaları lizınadir ••• 

Paria 22 ( ö.R) - Sabah teWiii: Ge
ce Wlt&a cepMcle olclukça saldn aeçti. 

Pn 22 (ö.R) - Hana ajma u
bri Taziyet hakkında .-ılan bilcliaVor: 

Dlu n aece bitin ceplıecle tali ...w
Yette barekells bile söriiJmea.W. Yal· 
na arama topcu aleti Japdmttbr. Son 
Almu tummmun stratejik hiç bir ne
ticesi olmumtbr. T.ırtik balmmudan 
Franuz kıtalan kuvvetli mevzilerinde 
, .... miflerdİI'. Alman ileri bareketina 
eelince: hiç bir faydası ve ehemmiyeti 
o~an yerlerin istirdadından batka bir 
netice vermemittir. lnıilia lat.alannm 
cepheye akm halinde iltihaldan devam 
etmektedir. 

--Lııd:ll!- ı vk !ide ııamimt Ye itüMcllt cııuum- ,...._ uaTIIUll ....... uwmcs- _,.... _. ~ ~.., .. 

llıillİl--.. ~ .. -Iİllillilılllllillllllılı..t.M .. Ltlli" .. liıliıiıirıfl....ı~a'ıl8 --~u.ıilllilllılıtıı.Iİlll ............. ı....JllL ...... ~=:c:====:ı::::::::====ı::::::=:;:;;:::;;;======~--~~-

Bfitün batta ve bilhaua IOD Pnler 
haTa çok fena geçmiftir. Tayyarelerin 
İllİlqaf faaliyetleri aza11D14tır. Rende tuğ
~ bat Sö.twmİllİr· Alman ileri ... 
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Polonyalı 
mühendisler 

Neadekelllı"tle 

Bulgaristanda kabine 
buhranı sebeplerı 

Şimdi Bulgaristan siyasetini demok
rasi. sulh ve Balkan birliği istika

metine çeviruıeğe mecbuTdur 

Zavallı bir köylü Mekte kit pları ~uım~~ ... rafwwleıı ifıaJi ıiar.iıle ._._,,,.. iltka 
Kendi aaenı •n aıı Po1on,a ~• nlJdbları mlhwi-
tekerleklerl altmda li lıf.. lUaehı- hılvamiyonel treAi.Yla ""'1-
caa •erc11 Vekatetin 1:esbit ettigv i fiatten rn:e~.,. .,... 
a-ı d 2 ., ... ._ 1 1 -.Hane ~:zahüi olsak~ 

tur . .Ervelki gece pamuk tarluından kö- ~ - -laya satılmıyacak ede.il Polonyalı 120 kadar demir Ye çelik 
yüne •ömnekte olan Tırenln Teke k6- J~ fallrib1arı mühendisiyle W." h tı0n fe-
,.... M ' net .... Ali O' ' , -.. Wııllltm ma ~ vkwhşlanm 

Sofya (!im 1) - Gwt o&a 'V ~,. ..... ri diriltı.ı ' ' ~ .w.ı. bılm wa'-1- telllırleiJ -ltı-da bl- ammna bazı t ı '' ' ' • 'Wwunak 
nof Perp.._ ... ıöiWen ..-.1a1ı1- , 1 tıi. Fakat, ldipik•.,.., dera Y.. ..ıt •re~ 3111' ...,.ıtte ,. ' '1- Allabe ft IWd ••ı'd iDii-- T enllel'I ı+• ... l.Jllle pldi.m. KendL( ' Tüm fabri-
nenin istir-. kraila wmkea •• • tik devletler tarmnim ~P ~ tir. Y111ralı m mfitMeıt wnra '-rcıta «Ö> lleçell semllll ldtllpl• il iilıl il LSÜZ ~ Jtammıda mtiteh-s olanıik phpnala-
imzalanan Türk • Fransız ve Ingil.iz mu- lanması keyfiyeti kral Borisi olduğu gi i terini yummuştur. HMise, adliyece tah- rını temin için Sümerbanka müracaat 
ahedesi Bulgar devlet adamlarıua h~ Bulgar harici .si~asetini de derin d\iiUn- kik edilmektedir. Vekllettn ilk okullarda, adlan VekA- calttır. Yalnız atretmenlerin, kitapların edecetim. Bu maksatla bir kaç gUn ka-
malOm olmamqtı. Kabineyi istifaJ:a sev- ceye sevketmıştir. -•- letçe bildirilmiş olan kitaplardan başka yeni baskılarında y,apılmış olan bu tadil- dar Ankaraıa ıideceii~ Diğer bb: ~ 
keden meseleler, do&rucfan dotruya ha- ltalya~~ bitaraf ~ak arzusunda ™-'*Olca• ka-•••• hiç bir kitap den kitabı olarak tale?eye leri talebenin elinde bulunan ve geçen milhendialar.imizi Yuıımlav ve RUmen 
ricl meselelerdir. Yeni kabine yine Kö- ısrar edışı ve SOvyetlerın ~nlara ._... ~- - • •.- aldırılmıyacaktır. Gene ilk okul kitap- sene basılmış olan kibıpkr üzerinde de fabrikalan kabul etmişleıdir. 
aeivanofun riyasetinde olarak teşekkül ~adar uzanışı B~lgar.btanı dahili sıyase- yilztinden çıkan Cinayet ları, Türkiyenin hiç bir yerinde Maarif talebelerine bizzat yaptırmaları icap et- Bu memleketlere iltica eden Polonya-
etmiş olsa bile, Bulgar dış siyasası, Per- tınde d~ başka hır yola se~~tı;ı:ıek mec- Kemalpaşanın Çamlı köyünden Meh- vekaletinin tesbit ettiği fiatlerden daha tiği aynca bildirilmiştir. lıların mühim bir kısmı Fransaya ve 
,embe gününe kadar olan yürilyüşünil, buriyetınde bırakmıştır. Çünku, Bulga- met oğlu Mehmet Ali, aynı köyden Ah- üstUn bir faitle satılaınıyacaktır. Dördüncü ve beşinci sınıfların yurt Yunanistana gitmişlerdir. 
başka bir istikamete, demokrasi, sulh ve ristanda komünistler fasistlerden daha met oğlu Ismnil Tuncel tarafından bir HUaust tabiler tarafından basbrılan bilgisi dersleri ile alfabe kitaplan açılan Müraca~tımız. kabul edi.line Poloeya
Balkanlar birliği istikametine doğı:u çe- kuvvetlidir. Fa,tat, ne Kral Borls, ne de çocuk kavgası neticesinde yaralanmış- okul kitaplarının fiatleri yeniden tesbit müsabakalar neticesinde bu yıl yeniden lı mlihendısler ilk: vaaıta ile buraya 89-
virmeğe mecburdur. Bulgar gazeteleri ordu komünistlerin Bulgaris~ dahilin- tır. Ismnil elinde hamil olduğu bıcakla edilerek ucuzlatılmış ~lduğundan kitap- kabul edilerek bastırılml§ olduğundan lecekler ve Ttlrkiyede yerleşeceklerdir.> 
üzerinde şiddetli bir sansör vardır. Bu- de o~a !a:-Ia kuvvetlenmcsıni . arzula- Mehmet Aliyi sol böğründen ve sol ko- lar.w. üzerine basılmış olan eski fiatlerlıı bundan evvel bastınlmış olan yurt bil- -~ 
na rağmen bugün çıkan Slovo gazetesin- madıgt gıbı, Italyanın son hAdıs~l~r~e lundnn ağır surette yaralaml§tır. Yaralı hUkmü kalmamıştır. . . . gisi ve alfabe kitapları artık okutulmı- Nevyork nwdakaSHMl8 
de Buipr pwt !hri ~reisi Gae- bilar.af kalm.alc hıısm:ıında lSrll edişi ile ıdaYl edilmek 'ÜJıere Izmir memleket . AUabe! ~'ltuma, ta_:ih •. yurt bilgısi ~- yaeak.tır. Den kitabı bir kaç tane gös- ~ --ııze1e _.. 
podiıı M ;bıUf iııa:asiJle ıpbn w c1oi- ...,danyawn ~:=;,-::.:...::~~ hastanesine ~iş:ir .. Suçlu yakala- liiat ~~ geome'trl kıtapları Maarif 1.erilrniJ olan derslerin !kitaplarını öğret- ~ ~ .,. ~ 
ruıbn Glim>* kral laraf...Jan lıe1kin 11851 ıtr.::iwı awı nara'lt aalifoJE 'ft!!'.ılmıştır. vekmıgının Ankarada, Istanbulaa, Çem- menler baş öğretmenlerine danışarak Parıs, 22 (Ö.R) - Amerikada Nev-
edildiii x .....ıa.. ibir -kalede ;,..ı.r 9eV'ketuııcje lifi ,.elebilecek mı -•- berlitaşta. Diyarbakırda, ve Erzurumda- kendil~ri :seçeceklerdir Bu suretle öğre- york mıntakasında bir zelzele hareketi 
ynıbm\iwhr hııiDerdir. Şuı:ası. mwlm'kh~~ B••~eri'f-_.._ nakilla• ki y~ın. evlerinde k2tapçıfora ve okul . 1ı ı-. __ ...ı_ ·ıe~ tal ı-- aldı- hisaedildiği haber veriliyor. 

cltüme ibabrmıma çare araıup :yeni ga.r ~ ~ ~nele ~uı;~ ----. ~~ . .. ... - . koqperatif 'YBBa&ma go12 kurulmuş ı0ku1 :tim yı . <uiiŞuıaa RÇ1 . . e..,...,.~ . . ANERiKADA 
bir bhinenie lamı1masma plıplır'ken tmdedir. Aksi ta1cc!irde Bulpr .istikllli Beleiiye _yazı qlerı müd~ll :13'.w~ kooperatiflerine ısabJ talimatı hükümle- ~an kilapla.r artik ~ ~ de~ıştıı:ll-
AM 1a nwa1_.,, T"m - lngillz 'ft her taı~ ~ ortasmaa ~· Buket~ :zabıtası m~~e~.~~.ıg~?e ri dairesinde toptan ve istiyenlere pera- ~ye~eklerdır. !daa;if .. ıdarelerıy:e ıl~ Yeni kolordular 
F.ım ..... leeı!lesjnj göz &ıiiae almak Kral.~ .sımctiye ~dar ~ ~ ~ :r.aı:t. işleri. 1:?~.durluğm:e kenc1e sahlaca'ktır. 'Bu satışlara Eyln1ün -ogretim m~n, ~ kı- Parls, 22 (Ö..lt) - Amerika harbiye 
medwaij'i!!ti ~- BulgariStan, Bailran- mem1§ bir se1ölde ıeslö ve yem hüiüıı ele 'IYe'k:Jıleten wımiat mUduru B. Celal 15 :inci eünündenberi devam olıınmakw tap seçme ışıne kanşınayacaklardır. :nezareti her biri fO bin kijlik Uba .de-
lar ~karmak Jmsua.la \ • .,.... dnlet ricaliyle .impre)erde bulun.upı meııım elıüwıiil#ir ıtaı~hr. Okul kitaplarıımı <p<>!!ta parası azaltit- kuz kolordu teşkiline ait bir projeyi ya-
lan,te el 'ft it Wrliii ,ppma1c 11aıiyel:i&- :mesuliyeti pa)'~:a ımat:uftur; -- iE>vftilld yil <Okullara 'tamim ed~ mıı ıtarikye !flfÖre iııer '5e gram ~ •rtıiı bnda ordu 'komisyonuna tevdi ~-
de W fW. IBıf 

1 
iıa '9k .-.... Dün bbul eHaiğmi bilcF.n1iiim ıe1e.- Dıja ••11Dn yeni olan Türkçe terimler üzeôııde ı.azı ufak için 10 paradır. Posta paketi olamk veri- tir. 

inkipif et __.... e!jgju fil eDr' de e.1- Jeıt adamlarmaan mm:a Kral. ~ ~ Jdm il tL- değiıiklilder yapılmş "e değişı1dikler leuleriaGm ne ile taflAldarsa tapsın- IRAK • AMERiKA 
g• MiHee&ri pik ....,..,... •h k Jeden enreJ Bapekil JGmoıı GötPJdi ~ !Je v •• .. kitapllrrm .,eniden yapılan basılannda w, en ~ iieft't ıt ~ ohnak tize- Ti t heci si 
mew\W........ b1Jal .etil Km- Giirltİyl!f 193C --- ~ .üpaa IDıoganspo~ kulubu Jev- da nazarı dikkate alıllDllftl.t. Fakat bu re bu ıhusustaki kanuna göre her kilo- care g-aa e -

C r lf r. " :: J." .a._ ı.:a::! 
8
'__.' il~~ M z l IM\Tıımeti• .. :ısı:~ ~ yapara yeni i are tadiller~ dler.inde -g~ -w ibasılmş ~ram n art~ian bet bırq almactik- rili:;~~ ( .bR) - Bağlisi~~Ambllrikadi-

çok C • wlfı 1 ait:.__._ - Irat edeft1t :fk6d•ı• ~ 'ft BuJpris-J .:• ·mv; +" kitaplardan ıı,ti.hman ta'lelbenin 'tnı kitap- m. Bmnm için 'kitap sabeı1armm ahcı- . : •AllL me usan mec . e 
gar =2 ti · ,,.ı'l altDer 'lııir J-1dıe .._ ı-la rü-lcu ı ipet nıjimjni 1esis etmek ~ 'lıaflı ~ 1'.daliye rnuhake~at ları kullamnalarına veya&polarda mev- lardo her hangi bir şekilde posta parası Irak ıtiearet muahetlesini ~ etmiş-
i•-' Jr - ..- lcfıaııle ... Anlıtııa iılliftll on1ıa - yilannm a....-.,1e miiılid lıay 'Vhii.. ıkınci başka~ m- C'Ul lldtapların snlmamna mai almıya- i*ınb'e lrakları 7<kbır., tir. 
ve P • _., ... 91k C l ! '5 ' cıe- kralla çaıpı:p, <1Ç14=ıp Bu1caristam 6i imar '1-t •fi 'P 11ğU rnemurlarınc1an --

re,ıma ... ;,, • '; ' - ... ık: Ti iia.re eaıe. Wr,1-pekil idi. 1em. ~=··~'i katip~iğe ~~ke~ Gu-mru .. 1-le .. de bı·rı·ken Alman majları Kont aanonaa kaz bilıeaıf lıir ......... ıeblek a Giitgifııefia ?mi w· :aüua Laulww Al" o ı.. h . sıı•vemunı. kayt' e ~e K ıl ! il ·-rc1eao111 ıı.ıda 
bulunll§U da Köselvanofun siyaseti ibe- humsımda krala ;neler .ieikhı ettiği ma- ı ra ımu asın ıge su şır e ı mu a- aa p v .._ 
rinde mliessir o1mu3lur. .10.m değı1dir. Ikinci olarak. kral es1ti fh- sebccisi !>ay A!~eddin Kazanova. umumi ' k hat d•ı• Jioıaa. 22 l.Ö.R) - ifmieİJ'e maarı 
Yugos1aVYanın tavassu.Syle 'Romanya tiyar haŞ11eki1 Andrey Toşefi kabul etti. bp~:O~a Thtıy~t. suba~ 'Reşaa ~er mem e ete it C ) 1Y0f Kımt CiaNH>wı be~•~ 

ve .l\laearliıtan devlıııtlırri mmınn 'bit- Ondan sımca ela eski Nan.dnak ı>ar't.Wi ııraı ıdare ~ı ieşkil ıetmekteair. Bedillbüyii.kıelçiliji ı..~--
uzlaşmaya van1masmc!an sonra hnhas- fideri Atanas Burof ile görüşmü~tür. Öğ- - ükası kontes Maria vefat oetmi§tir_ .O.-
sa dtin Anlorrada 'imzalanan muahede ıeaen sonra "kral e,c;"ki :ııosya1 demo"krat Yunan kralı İtalVA. n :ı.tanbal - 31 :Aiusiosta iesheclilm Gü.mr:ük1erde birilcnif Olar.ak B mil- ano ailesi .bu :sır.etle a::ı.ateme aömillmüt-
ile Romany.a:nuı tamamiyeti mülkiyesi ıperlisi liıler.i Kr.isto'f Postıihof Ye ;eski .1- T.ürk - l\lman tic.aı:e.t ;anlaşması .doiay.ı- y.cm liray.a yakııı muhtelif Almatı malı tür 
demokra.Siler 'tarafından tekeffiı1 cdü- ciftci par'füi lideri Gicef ne eski libern1 'SefirbtP. llabl!I etti siyle o tarihe 'kadar ,gümrüklere .ıelip vardır. Bunlar ıaraslllcla otomobil ve · -.Y.-
mesi keyfiyeti, Bulgar turrid ~- partis11ideri (';örğı Petro! ve ciffri parli- At.inn, 22 {Ö:R) - "Kra1, 1ta1yan sefi- de beyannamesi verilmemiş veya bede1- elektrilc Jevaz.ımab "tVe ~yi tıbbiye ile İsWAl'te IMIUi 
de çıkar b1r yol kalmadığım"'* Balkan- si mebusianndan Omarrevskıi Stoyanı ıini kabul etmiştir. lcri Merkez bankasına yatırılmamış Af- muhtelif sanayi malzeme.5i, makine par- • ·-~ --
lar bir]jğine girmekten ba,lca tutulacak kabul ederek göıiişmüstür. 'I' 1 ital maıı mallarmm memle'kete ıgirmcs.inc çalan ve mensucat bulunmaktadır. Bu müdafaa .~ti 
bir si~ olmadtğmı arttk htiyetle gös- 'Kabinenin yarın da kurulacağı !'>Üo- agGS avya • p müsaade -edilmemiş, 31 Ağustostan "SOn- karar piyasatla büyük memnun.iy~t Stokholm, 22 (O.R) - İsveç mehwıan 
termiş oluyor. Bu i.ibarladır ki, Kösei- helidir. Bevnelmllel v.aziyctin .her .giln ticaret anlaşması ra gümrüğe ıelcn ~mallan da ay- uynadmmıştır. Buhranı görülen bir çok meclisi 380 milyon kuronluk mütcmma 
vanof .kabinesinin istifası üzerine kral veni veçheler arzeden milh.im anında BOMA, 22 (A.A) - Burada bulun- Dl mua~je tibi tutwlmııştur. ~ naadcielıeır bollaJın't! tolacaktır. milli .ımiidafaa ıtııMi•tıı11 kai1uJ etııılliştil:. 
Beri. yl!!lll kıaru1acak kabineııin ne şe- Bulgaristanda milli hirlik Jmrulmnsma mllkta olan Yugoslav ticaret heyetinin D-Ua gmmiiklem ~kaladan gelen 1bir i);ier' taraftan h.a"her aldJğııııwa göne, -•-
ldlı!e ~~s-iade .dde.ıin ~l!lere ~lmtlılaıiır. lhlPl"!ıı:ta ;)leni laılW- :ttaı,.a ile bir ıit:tif ıilı:debnio «>li4iu i>il- ıemkadirle ~ l'~!"kiıl ııieu•elı, ~b-.-mut:. aAlkpma bu malların ithale .müsaadıe olunması İngiltere .. ine 
vanm1br. ~ 'Senesın e ımru.ran Te neyi kurdulrtan sonra "Balkanlar birliği- dirilmektedir. Bu itilMname harp çıkalı- ar gumrn ere ~e mış un man d • . ~ 
biç bir partiye istiaat etmlyen bugUnkU ne iltihak edeceyi zannedilebilir. kabine- dan beri hayli müteessir olmu~ olan Yu- mallannın ~~:Mc:1"':.ıe: ıP:•ı:eai iıakiaada ftb-ın anl ~ ~~tıl ~gUı~ak- yU'dlm e&mf,ecek 
rejim lliç bir eski JPariİ lider.ine kı6.mei illııİıiı. .lwnılması Puariesiye ılcaimall da goslav ıticare'l:irii teShil ıedecek ımalliyıet- karar ve~ı bil~rıl~iftır. Yalnız bu ı ır . a.ş~a. ya~ı m~ş ır. m- Tokyq, .22 (AA) - Domei .ajasmın 
v~ .KzaJ J3odSin m:zm11 ski •lllııemdir.. teair. sabahtm iti~ giimnıje ~en ~ riiklermıie bırilcrniş 'Türk mailan da A!- öğımdi;ine ıgöııe İn&Jheııe lıaü:ip na-

Cephede 
Külltik iskelesinden .hu 1brariaa 'Wifam eilemfrecektir. many~a kMul cılmııacaktır. zın Lord Halifaks muhasamatın biWaye-

vaziyet y apdan 'ihracat tinde Londradaki Çin .isine t.,ligatta 

1 · ı · H b. N t İngilteııeniıı _..... ~mı ~ te• ne Muğ~, 22 (A.A_} - ~ne 1taşlangı~ ngı 1 z ar ı ye a Zl n nın n u - do~clan do~ ne de bilvasıta yar-
dan berı Küll.nk ıiskelıesiıulen muhtelif dımda bulunmıyacajını haber venni§tir. 

wl _ • iSkelclere ve ecnebi meml~ketlere 31157 k •• 1 ) • 
- Mp'A&&ft 1 bld M_ W - '- - ~ ..._ Fw ..... .laava t•n muhtelif eşya 42.199 kilo balık 3988 UDUD 500 CUm C Crl 

ku .atai ..ım ..._ .. sar' ı' iır. ha§ sığır, 5598 oton zımpara madeni ih-
.... L 'ag '' C"'' j ' , Pari. 22 (OR} - .Almanlar Vmnd raç edilmiştir. 
.... 22 (.ı\.A) - Ha... .-.. -- ,,._,._ lo.mmm keac:1i taraf ,..,ı:.-... :ıv-aeki Sovyet 

.... • .. , '1 , .... r* ,.._ ........... edjld;;Ajj WdUVorJ-. ~ IU"Aa...,.cu -

, • s S ~ 11.LıiD ..__ Aı..n l'W'.ıuaw!an tıcaret mibnessft 
Qer 'f ramız ileri Poda1an bundan elana çok evvel '.bo,a1tı1mı~ bulunuvordu. muavinlilL-

alb rift """"' teli :Aımmmt cıhlrydı .Mozcl ile Sa!' •.....rtaki bütün Alman Moskova, %! '(~A' - Ta!S 1ijansı !bil-
.. .... ,., 1Lir4I , •• _. ~-altua&ıd'!T.FA.11z:k~n ~ ~ 

LnıMm ll (O.R~ - ilqiliz .,d ·ı~z: 1llU'.ll'l Hor Bd·ı •• teii11ki ıau1rka P,.
le lııiaq6r: 

Num:. llfıideraea 0rw'1.ecM: ' ahı: Mtaıw ir_, ııler. lbmMD4ciiz lir......,,, 
ciZli ~ A. ı ı if ı. ,;ı imi ,..,.ı ee\ ~ eadmiilea __. 
iZ.- L-:1===e - .J2"_,. ,,. .. ~ • - - il • -"'!....lll__J• -:-1- _,.__ 
-..-..---- •i - - • •-w;. 4wewww..,---
y.ııst'"'"9iftjr 

masa üzerine cok miitlriil bir vaa· * 6-ia blğyaıD ihti..alleri 1Nıiia teAüıleri Halk komisei1eri ~~ti Alebi
• ': .ı- " a Pft ı l.a •. W.Cede. alm" t01daia laa.Me At... Yi 'Se~fler :iftihat1ı Ttir1dye ticaret mü-
- 1-la 0 

: n a ,.._ Uıılbiniz Lm5e~ lkitii ".az:iyette memlliJi muavirili~ 'tayin etıDŞtir. .dıııma ~ ._ N-•s,_• 1 - 'li ....... 
2 

tul iliıı. 
Eylôl bidftyetindeki ileri ..... :!f'wi es., ıhlm1"an:ftr. !Meırkieriı:iazia muh'kmni
wında .. mılillıi W% i9'rcti. Ve ta ilk ,ci ~e ~ l>enW. edenk 
t...,mde Alman taarrun kle i: de ı Lecfe ~ hm,l ~•Ü m-.ı 
..n ılr lenla. Bu gÜr\ :uedriir .... rin faza etmekteyiz. Amerika senatosunda 

Şubrye davet 

Ankara ady u 
1---~!L..---

..ıca UZV.llUJCV 
BllGOll -·-

iki tarafındaki saba ve br:ün kö....._. Am...._ 22 (ö.R) - A.lmeri me
• ...... _ ı:c- ilk hat ........ ö6esin- .-leler ...... da -.- ~tİlıas ..hilti bir 
de barakılmıt olsaydı bunlarm beslenme- askeri miir 'öd eephetscleki vaziyeti 
• lıeftelM&e mitkiil o&.ıcalı .. Alman .miitte61der .i(ia ~ müsait aörmelı:tetlir. 
t1tarruzu biı- haha sonra yapıt ..... elawiı .Mumaı1eyla diyor .ki.: Bitaraflık kanunu son müzakeresi ım -. .ıa 'ltc:L/llll w. 
E .... _.ı.n ıiilınibiz lıir •.-:iıv«te dü- Alm•nlar Majiao Jaattına hiicwrı el-
1111!1! u A. Simııli Fnns• midafaa hani meğe cesaret ~odana bumm .-ebe
nebria Miııiıa •l!lilclaliılınq Wtmuyor . .bi .hu yı1Wraw çtilS dıvarlar iiniinde iki 
Ve her Jıanai bir Alman taarruzu tabii milyon Alman askerini telef etmek İca_p 
fey._ mmtakasma çar ..... ıt bulunu- ettiği İçindir. Bu kadar -=üthit bir zayiat 
yor. &eme5 diiıa hm Liru ~mü Alıua ordusunım ı&am iııılııieunma .-ua
ve h-1• ~- .-:mi 4ılınlk Wr ı8 ±blir. 

T. A, ıP. 31.70 :m. :t4li ilca./ ZI ••· 
T. A.. Q. 19.74 m.1S195 'Kes./ 20 Ww. 

b •• be • k ul k 12.30 program ve memleket saat aya-

u gu n ılıyor yarın reye on aca ;z.~ .. -;<H't'::.Jı:.~::: 
~., . "'2 ,. ... ' M" k __ L,_ -'----L .L• L_ L!!'-" _.L,, _ _._ il .l._!_.•~a ki .. .zile ı(Kar11ık !>ı•emm - i>l) 
w .Pfl~ .., _.,..., - uza eısat .-.ı ._ _,.~ wır .,.. -.-.et ta-..r e ._........., ece emnı ıa.oo i>~an\. !l&.05 memleket ıMılit 
.Bitaailiık lla ımiiteallik müza- va içinde •enm--tir. P.n.smu umu· bıır&D etmialir. ..,_,, ,ıWw 'Ne ımtfieoral'}ji ha8er1eı:i, 

A d l • d ~r._ r= da ...._, ...... isyandan mi müzakeratın son günü olacak ve salı Nevyork 22 (AA) - Nevyork He- 18.2.5 Mü.z.i.k ~;radyo .caz~. 19. manya a ıtvan ya a Andrevs 1i11Ma.r~ \:o.~ulan am'bargonun günü Pittman ,pnieai .hakkında tekli rald TT~bunun Vqington muhabiri B. 00 ık~n•!jma, 19.15 Tüıık m>ilziji ~ 

l 
kaldmlmaaı 'tftinı rnudafaa ederek de- edilmiş olaa ı1ıaftt ıil'k defa olarak 9e- R.zırdıtia 1M11bsgoeı.:ı laldınlmaama .he)J,e,t.i), 20)5 ko~ 2Q..30 T.iiı:k llaU• 

fsyanlara karşı Gestapo 1911 SlftlİI taDme miştir .ki: . . . . . ye konulaca'ktır. Ayan ımecliai içtimr.ına ~~~~'!flk r~y1~rin ~e~ilmeei~ mütealup .z.i,ği. • 
.,_ .. _..,.a -.a:uıy..,.• day-., e•uı-r ~ıltere ile Fransa hızım ea ~ade ıl- 'h t a , .. k" ld - vııummdelı:ı 111asetıcumlıuc ıntihnbatın- ÇALANI.AR: Vecihe, B~ KaQ\, 
.._.,.,_,~ ~ - .-., -.,_ • v • nı aye verme en evveı mum un o ugu 

1
.w .. k v k 

Par;. _ .l'>."Dt. _ Bu"tün' Aı--JIP..1... ... _ - .ııAııD) _ L't an·.....&.. sa- lizaraemul~tedıluııJljmDZll•••ayı be· kad r sür .ı_ • • -L!!ı k . . L• da aamzed ıgıru o}'llllyacagına 'e en- Cevdet Koza.. __ ...,..&., ~ um .-aaas _ .....,._ ı v ~-· , dl' ....._ , _ • ,.. • ~ . a auc ~yuu vermaıme ıoın Dl" Clıaiae halef e>l...ik Jil' ilıkeuı 
1 

OKUYAN Müze Seıı:ar 
halkın ~ "ve hükümdlıe 'kın'Şl ba7'lar !Ve mllll!!utSSnlar da dahil dluğu ŞCllW<l b~· d wız: d faaJ<~ ıı;ık nd' elsas tarafUk 'kanunu ıtiyilıaamm 'iyan mec'lid J var A aı D ıa-ı ~ azwn 1 - Isfüan : . lyen Arif ~ 

ld w nfi 'lsy k' . tl •t halde 1911 sınıfı Teşrinisaniden itibaren «>an ır avayı .m a etme te ır er. f ııl .. lıız: • • • • hd' eclil an ıam rv e oug ası gosterec~ - ,pe,revı,, :-- . ~ -
a ıgı me ı ve an ar vazıye ere gı - altı aylık bir talim devresi için sill.:B al- Eğer şimdiki ambargonun k.ıldıdmaaı tara. ın a~. muza resı •fUUn ta ıt - • : ğini iilia .eıtmit .bulMa.dı.Wuau ~nnekte- 1sfaMn ıar?tı: {Can<la ha.sbret mı var)' 
~-i~ :. ~~[J:::!:t ~~ponun tıma ~~ lııiD .._af ıbir ~ -..ıılk lifti bir meeıne mutealQ ..Aaa :Saliley ıalııiiıinı ıdir. 'Meik\lr muhabirin ..,,nı telgrafında '3 - llahmı bey - 'Isla1ıan .§arkı: (Etme 
ı.ca .,_ - • M . . .adiaz: lıev5cJ cdeaz:k .... cliişiince :ve reddetmiştir. Barkley takririnin aleyhin- a Ruzveltin iki maruf cümhur~etçinin beyhua~ figan~' 4 - Kanu~ . taksimi, HoUanda acarıstan akideleri ve aiyasetleri bizimkilere ta- de bı.duaaıA.4an r~Ç MoaM.iY :itJtjralııile Dİr m1""1i bWlik hlırinMi t~il '5 -'P'aıze - ,,~ şar'lo: (Nıçuı :oaıen: 

mamile uygun olan bu meml•etle.re kar- müzakeratı ~ahdit etmek hususunda mu- etmek üzere yakında kabinede tadlat deı:ln), 6 -"Şll~ - UŞ:Şak şarkı: (Geçtı 
n--=- .., ····-• llaYa D81'1'11•ht lft8 11 bitarıf kelm..naiı tem::ila ederiml haliflerin önümüzd~ pazartesi günü yapacağı "haberi verilmektedir. muhabbet dfenu), 7 - Dede - Gıntzar ..,...... .afi U N<-w · şarkı: 1Bive a bir çeşmi biilat). 
!li_.... .. _0 r korunma taDmleri k ı z 

1 
d 2 - 'OKUYAN: Mustafa Çağlar . .... _..,,,,. - • ıı « E k• 8 • v ı N b m-'-ı..ıa., :zz (O.il) - y-.. ,.eı·, ,... _ - • • e D - uri ey _ ~a.. ağır semai: 

tmım'k 6; bwuiiı ..... telca••• et- •a ı f 22 (AA) - Pati DjiEg s 1 aşv ı an ee a ('Benim servi iııramaıum'), 2 -Ual Ce-

=~ ı:. 't: ls!a:':l.:~. li- t~ b~. Wtjt' ıaln~~: ~~~!1ı!ru~e~~~~t~~=; * tmmıl:il .... .._iliim1eiliillemdaş- (Bülbül gibi pür.oldu), 4 - RioazlcAr 

,......... 'llrmllla :bar-wiif&r k lh • • • l!lllZ eemaisi. WUGOma&Tr. ~ !2{~ :_ .BiWin M.a- A • t t '21.ts 'Kiaik ('KitiçUk. orkestra - 'Şef 
8 lprJEllP.IRilllll dllan~laan~b•br- merı aya SU avassu U ıçın mı Nedp~ltm),1-flaDDJSchmidt:b-
Be]f:rwt .ZZ (A.A.) - Y--'l.;.aıli+• • tal;mler yapa]acakbr. eller ~vahı). 2 - Soede: Sevgilim ı('la- • 

.. Bu1pr 1citap serem ,.,....'lcbr Bul- ks . · ıt · ı . . . . tt ? ltennezzO) 1 9 - Beethoven: Op. 27' ılıfo. 
ptleımen?flbekmtlhaııh1erlwbai1d ~··· • - • ... yo a mu ecı er ıçın mı 21 1 • !~~~~;ı:ı.=~~te;=~ ~~.....; ~ ::;: =: c::: - FOB%' • kDV11ky: Melodi :(Op. 42, Mo. ~). t6 -
ıcA-t; Mli.. .,,.,_ ı.z (GlQ - Pnvda gae- W,aaıington 22 (A.A) - ıBuraya ael- nı araştırmak olduğunu söylemiıtir. Ruzvelt ile mülakatında Avrupada halı Yoshitomo: Japon fititi, 7 - :J. StraUSB: 

'B JpM 22 (AA) - T ı 1 sa 1t1- tai:plaanMe'le hfbiuiltmcl•J'a- mil •lldl B. '\';an Zeeland Amerikırya :Roma 22 (öJO -lhalyan gueteleri Nı.rbm de.amı ~ ~taTaflann Şen Viyana (vals), 
ıaBa; t ı' •· ftBıii F Olp diia ~' 3 W liiır mM+ M!j•ı:A•iş- beynelmilel mülteciler kornitainin mü· eaki .Belçika t>a,vekili V-an Zeelandm .mü~ priifecekti!'. 22.20 memleket saat '!~n;~?'~ -~
ılı:pmı 11-11 1 ı Wr Uııııı~ tı1iDiDlil til:. Jb 1 ' l Suqeıf!Les i&ı Çirııe lllite- :zaksclerine .ittinik icin ıo:lmit .olduğu- Ne:vyoıka snuvaalati miinaeebetile bazı V .an Zeeılandm Ruzveh ile mülaka· berleri, Ziraat, esham - 'Ul&IVi- Aaıuaı
~ 1-lr- a.ııa 'km + imar lııa1un- d.ra.._. Wc L ıııçaı 'he ımemleke- :na ~ etruiftir. ıE.ki Bdçika ıbapekiti ıansasyonel haberlerin ortada dolaşmak· tında Fransa. lngiltere ve Almanya ta- yo - nukut bersası (fiyat), 22.20 MiWk 

tia '-a 1lıwnrilarmıila •mf111-11 lmieş- B. i'hemiis me Avmpedan Dur.ya~ ta olduğunu yazıyorlar. Büyük bir ihti- rafından nisbcıen müsait karıılanabile- (küçük orkestra - Yukarıdalci progra· 
lleilllaııd4 ZZ (AA.• - •·••• _.. ı--.ıt • + k

1 

' 1 • '• wJJa. ,-e wazatııııc:ilıese l:ııern-- •u&..aamk .,.. yatla kar,ılanmaaı lbım &elen bu ha- cek bir su1h teweb'bisfinün hangi tartlara mm d0 vanu,), 22.35 Müz.ik {cazt,and 
blr i ~ .. ne · 8. 
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Sivas lo omot·f ve vagon atelyesi 
dün büyük merasimle açıldı 

Münakalat Vekili mühim 
karşılayacak Sıvas 

bir nutuk 
atelyesi 6 

söyledi. Demiryolları ihtiyaçlarını 
milyon liraya mal olmuştur 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAıdn:DE - !er demiryolu siyasetinin gaye ve hedef· olunacağı. gibi lokomotiflerimiz esaslı yapmış olmaktan duydul!umuı bir em
lerini ifade ediyordu. Atelyelerle direk· bir surette tamir edilebileceklerdir. De- niyet ile huzurunuzda ve millete karii 

Sivııs,2 2 (A.A) - Erzurum hattımn siyon binası arasındaki sahanın ortasına ıniryollarunw.n mUkeınmel bir surette iftiharla ifade ederim.. Benimle bera· 
açılışından dönmekte olan vekillerimizi konmuş olan kürsUnün önünde şimendi- i!,liyebilmesl için de yalnl% bu tesisatın oo.r çalışan . ar!_<a~şlanın bu hususta 
ve heyetleri getirmekte olan hususi tren- ier mektebi talebeleri yeralınış bulunu- vücuda getirilmesi kafi değildir. Bunla- g~terdil<lerı b~ytik gayret. ve fedakAr. 
ler bu sabah birbirini takiben buraya yordu ... On binlerce halk civan ve atel- rı işletebilmek için sanatkarlara, liya- l~g~ da ~~kkurle yadederım.. Her işte 
gelmişler, vali ile sivil ve askeri erklln, yeler sahasını doldurmuştu.. Bandonun katli memur ve müstahdemlere ihtiyacı aaıın~ bızı. ç_alı.şmaİny~ ~evkeden bttyülv
başta muzika olmak üzere bir kıta as- al~·ğı istik!' ., il . "-·· d B t knik 1 1 t' tir lerunıze milli Şef onuye huzurunuzda . amI ç w .., marşı e merasım aç~ var ır.. u e e eman arı ye ış - ·ğil k thi dakatlerimizi 
kerle mektepl~er . ıa:anndan se~ ı:-- ve kürsüye gelen devlet demiryollıırı cer mek maksadiyle Eskişehirde tesis etmiş =ed::;;,, m ve sa ar-
~dladrdırt : tV~~rımız ıstasyı°~ :a a ır dairesi reisi Esat söylediği bir nutukla olduğumuz mektepten istifade ettik. Ate! ' . b d t . ~"-'" lrn 
:'.:u e ~ ır ~ :.:; so:ua 1';,ta otif ~~ Sivas lokomotif ve vagon atelyelerinin Bu fenni kabiliyet ve kudretlerini bir y'::h:'el'f urab a l e~ıs ed;'B.:ı a-
....ı; resmı yapı ac 0 om teknik kudı·et ve kabiliyeti ile bu ate!- taraftan böylece arttırırken onların ma- sının ~- .. ı s~ ep erı var · '."": 
vagon atelyelerinin bulunduğu yere git- yelerın' demı'ryollarunızın umumi çalı•. - 'set ist"kballerini tekaütlüklerini de dan bırıncısı, mutarekeden sonra milli 
mişler ve burada da asken merasimle ' ı, ve ı ' . hak ve istiklal davamızı buradan ilan 
karşıJ.anınışla. Dtımiryollarımızın lo- mas~~ uhdesine d.~ .vazif".1eri izah ı..hh. e.m.nıyete . ~lan kamı~ar Mıllet etmek fırsatına nail oluşumuzdur. İkin
komotii ve vagon gibi müteharrik vası- etmiştır. Cer d~~sı._reısını taiben al- Meclisının tasvıbınden geçnu~ v~ tatb_i!< cis.i, Sivas şarkın kapısıdır .. Ve mühim 
tasiyle diğer ihtiyaçlarını geniş bir mik- k_ışlar ar~da kürsuye gelen m~a- sö.hasına konulmuştur. Şımdi gorecegı- bir kısım hatlarunızın telakki noktası 
yasta karşılıyan bu atelyelerin kurulmuş tat vekili Ali Çetinkaya soyledigı açış r.iz müessese milletin takdir ve muha't>- olmasıdır. Bu tesisatın Sivaslıların ve 
olduğu saha taklarla, bayraklarla ve def- nutku ile şeflerimizin dahiyane sevk ve betine arza değer bir eserdir. ~imen~- milletimizin refah ve saadetine vasıta 
ne dallariyle baştan başa süslenmiş bu- idareleri altında bu atelyelerde yük ve fer manzumesini tamamlıyan hır tesıs- olmasını ve yurdda kutlu olmasını di
lunuyordu. Yer yer gerilmiş olan döviz- yolcu vagonları tamir ve yeniden inşa tir .. Bunu iizerlerimize düşen vazifeyi !erim ... ................................................................................................................................................................................... 

Finlandiya -Sovyet Rusya _IV!!~;!,an 
Dün Moskovada yeni tekliflerle yeni 
müzakerelere başlanmış bulunuyor 

at yarqlarında 
buJundafar-
Ankara, 22 (Hususi) - Bugttn yapı

lan at koşuları çok büyük bir intizam 
içinde geçmiştir. 

Bugiinkü koşuların hususiyeti ilk de
fa mllnialı koşular da yapılmış olmasıy
dı .. Koşulara milli Şefimiz cümhurreisi 
İsmet İnönü de şeref vermişlerdir. 

Helsinld 22 (ö.R) - rmlandiya bq 
murahhuı B. Puikivi hariciye nıızınrun 
eon talimabru bamilen dün Moskovaya 
gitmifti. Finlandiya ile Sovyet Ruoya ara
aındaki görii4uıelerin bugün batlarnıt bu
lunmuı muhtemeldir. 

Helsinki gazeteleri. lskandinavya dev
letleri arasında tesanüdü teyid eden Stok
lıolm konferansının ve Amerika cümhu
riyetlerinin şimal devletlerine gösterdik
leri teveccühün Mo~kova müzakereleri 
üzerinde cesaret verici bir tesir yapacağı
na kanidirler. 

Posikivi tavizat bahsinde muayyen ba
zı hudutlan asla aşmamak ııalahiyeti ile 

Moııkovaya gitmiftir. 
Stokholm 22 (ö.R) - Finlandiyada 

kırk fabrika geceli giindüzlü mühimmat 
imali için çalışmaktadır. Sovyetlerin Fin
land(ya ile bir karşılıklı yardım muahe
desi yapmak için israr etmiyecekleri tah
min ediliyor. 

Sovyet filosu Tallinden ayrılmıştır. 

Amsterdam, 22 (A.A) - Telgraf o:_q. 
tesinin Helsinki muhabiri Rus - Finlan
diya müzakereleri hakkında verdiği bir 
haberde Finlandiya murahhaslarından 
Sosyalist lideri maliye nazırı Tannerin, 
Stalini çok yakından taruclığını yazıyor 

ve diyor ki : 1917 de Stalin Finlandiya
ya iltica ettiği vakit So'vyetler Birliğinin 
Finlandiya istiklfiline riayet edeceğini 

v:ıdeyleınişti. Tanner tahriri olarak ya
pılmış olan bu vadi itina ile muhafaza 
ediyor ve şimdi beraberinde Moskovaya 
götürmektedir. 

Cümhuriyet bayramı mün3Sebetiyle 
önümüzdeki haftanın yarışları gelecek 
pazartesi gttnü yapılacaktır. 

Tiirk - Rumen 
rıcaret görüşmeleri 

Helsinki, 22 (Ö.R) - Moskovaya gi- İstanbulda bcqlıyor 
den Finlandiya heyetine maliye nazırı İstanbul, 22 (Hususi) - Türk • Ru
ve işci partisinin reisi Tanner de dahil. men yeni ticaret anlaşması müzakere
dir. Bu suretle Finlandiyanın Moskova- !erine yarın şehrimizde başlanacaktır .. 
da müdafaa edilen noktai nazarında bü- Müzakereler Tophane köşkünde olacak
lün milletin tesanüt, vahdet ve hissiyatı tır .. 

temsil edilmiş olmaktadır. iS'l' ANBVL • BEKLİN 

Holanda uyanık duruyor 
Hava seferleri 
bcqfıyor •• 
İstanbul, 22 (Hususi) - Harp vaziye

ti dolayısiyle tatil edilen İstanbul - Ber
tin hava seferlerine çarşamba gününden 
itibaren baı;Ianacaktır. 

Bitaraflığını ve istik al. ni müdafaa Bir İngiliz kruvazörü 
Bir Alman gemisini 

her tedbiri almıştır ~::~~~.~) - Malin gazetesinin 
b ak B" 1 • • . . Buenos Airesten öğrendiğine göre bir 

• 
IClD 

..9 

• 

Am•terdam 22 (ö.R) - Heltvolk 
Holanda gazetesi. Holandanm askeri va
ziyeti hakkında aşağıdaki mütalaayı ileri 
.ürüyor: 

1914 • 1918 harbına nisbetle bitaraf 
ulmak imkinlannın çoğalacağı yerde 
azaldığı ıı:öz önünde tutuluraa memleke
timizin bir tampon devlet nfatile ehem
miyeti ne kadar büyük olduğu derhal 

Ordumuzun uyanık faaliyeti sayesinde 
Holandanın bir baskın suretile istil&.ı 

giinden güne imkansızlaşmaktadır. Ara-
zimiz ejatcm.li bir şekilde müdafaa vazi

yetine konmuş bulunuyor. Muhtelif is
tihkam hatlan yapılmışbr. Bütün bunlar 
mütcanız bir düşmanın hareketini o ka
dar geçiktirecektir ki hariçten bekliyece
ğimiz yardımlar tam zamanında yetitmiş 

Almanlar hala Fransa 
ile harpten gafiller 

Londra 22 (ö.R) - Royter ajansının askeri muharriri Almanlann kara 
ve deniz ordularından esir edilmiş olan efradın mukayeseli beyanabru net
retmektedir. 

Bahriyeli efrad. harbı politikacılann ortaya attıklan bir iş addetmekte ve 

A.lmaıılarm denizlere faikiyet iddialarına omuz silkmekted;rler. 
Kara ordusu efradına gelince. bunlar daha ziyade f&§kınlık göstermektedir. 
Garp cephesinde esir edilen bir mitralyöz neferi gece talim ahşı yapmak 

için .evkedildiğini •öylemi3 Ye yalnız göze görünmiyen bir diifman ateşi ile 
kar11latbklan zaman hayrete dü,erek 11aldandığını ve 11aklandığı çalılar ara
ıından F ransu: müfrezeleri tarafından meydana çıkanlıırak esir edildiğini 

söylemiştir. 

DiğeT biT Alman esiri de Fran11ızlar tarafından ..Ur edildiği ana kadar harp
ten katiyen haberi olmadığını 11öylemiştir. 

ul~na~ 
1
br. k oy ed anı dbırb'bl ıuıkınk ın ilk Jngiliz kruvazörü geçenlerde Atlas ok-

netıcesı o ara yar ım e e ı ece mem- yanusunun b d C 1 · · 1 k • ha . . cenu un a e ement ısmın-t et, top;:.~ızın, v~ ve ~enız_ lı;'a;· deki gemiyi batırmış olan Schvabunland 
':;"'~ı'ın k ~tuB avan~a! an~. an ıstı a t adındaki Alınan gemisini batırmıştır. İn

e e . ı el".e br. ~nun ıçkın md~~earrızb ,hya - giliz harp gemisi Schvabunlanclın mü-
nız ısh a taarruzunun en ısıne a şet- rettebatını ·· · . · Alınan · · 
·•· f d ı d "il b' afi - ihl" , suvarısıru ve gemısı. 

tl~gıd ayka ad~ eg • ıth~ ıl ıgımızınl ak ah- tanllından müsadere edilmiş olan Cle-
ın en en ı zararına as o ac ma - ınent g · · .. ttebatını alıp '-·~-· 

1 d .. .. _,_ h _,_ emı.sı mure ,.,..,...,.. 
zur arı uşunm~ Vd eaap etme&. mec- rruştır 

buriyetindedir. ' 

Sa ada bat 
Paktı 

Ve Mısı~ gazetelerinin 
neşriyatı. .. 
Roma. 22 (Ö.R) - Mısır gazeteleri, 

Saadabad paktına dahil devletler harici
ye nazırlarırun Ankw-a toplantısında 
Türkiye, Fransa, İngiltere arasında im
zalanan karşılıklı yarclım paktı kadrosu 
ıçinde tesanüt ve iş birliğinin bir kat 
daha kuvvet bulacağını yazıyorlar. 
İngiliz hava kuvvetle-
rine dair bir 
propaganda filmi 
Londra (Husus!) - Ingiliz hava kuv

vetinin stokunu göstermek üzere sureti 
mahsusada hazırlanmış olan cKanatlı 

-·-
Polonya 

Sovyet Rusyayı 
protesto etti 
Faris 22 (Ö.R) - Polonya hükümeti, 

Sovl;'etlerin Polonyada işgal ettikleri 
arazıde hazırlamakta oldukları plebisiti 
protesto etmiştir. Polonya, bu plebisitin 
k'."'di hükümran haltları üzerinde hiç 
bır kıymeti ve tesiri olmıyacağını bu 
protestosunda bildinnektedir. 

SOVYET RUSYADA 
Umumi intihabat 
mücadelesi... 
Faris, 22 (Ö.R) - Rusyada 24 ilkk&

nunda yapılacak umumi intihabat mü
cadelesi 24 ilkteşrinde açılacaktır. 

•-.--•••ı Anılan>filimi diln Hava nazırı Sir K.ings-
#8 w w L' A AH»•• ' lig Vooda gösterilmiştir. 

Tayyare 
Sinema3ında 

Bütün İzmirlilerin merak ve he)ecanla bekledikleri muazum fmıat Film yakında halka gösterilecektir. 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Aynı zamanda Amerikaya gönderilerek 

26 birinci teşrin perşembe giinün
den itibaren Şarkın ses kraliçesi 
radyo bülbülü kıvrak lihuti sesli.. E L H A M R A 

orada da irae edilecektir. 

ingilterenin şark 
sahillerinde alarm 'Ü mm Ü Gülsüm 

İDARESİNDE MİLLi KÖTtlPHANE SİNEMASINDA 

MARIE ANTOINE1~TE 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNİN 

FRANSIZCA VE İNGİLİZCE 
Niklı•lımıu çok büyük fedakirWdar mukabilinde getirterek yalım 4 gün 23 
biriacl tepin 939 ı-artesi - Salı -~ ve perşemb., ciinlerinde tak
ıiİln ediyoruz... 
SEANSLARA DİKKAT : 

%3 Bİri!Jci teşrin 939 pazartesi ve Salı giinleri 
HARP MUHABİRİ : 2.30 ve 7.15 te ... 
lllARİ ANTUANET - İngilizcesi : 4.30 ve 9.15 te~ 

25 Bİri!'ci teşrin 939 çarşamba ve perşembe günleri 
HARP MUHABİ&İ : %.30 ve 7.15 te.. 
ARİ ANTUANET - Fransızrası : 4.30 ve 9.15 te .. 

YJUCA : TÜRKÇE izahlı FOX Jl:RNAWE • AVRUPADA HARP v.s. 

Londra, 22 (A.A) - Bu sabah İngil- , 
terenin şark sahilleri üzerinden şimale : 
doğru giden meçhul bir tayym-e görül
müştür. Tehlike işareti veril.mi.ş ve İn
giliz avcı tayyareleri hemen takibe çık
mışlardır. Kiliselerde yapılmakta olan 
ruhanJ Ayinler yanda bırakılmış ise de 
halk kiliselerde kalm!ştır. l: 
Varşova yahuclileri 
açlıktan ölüyorlar 

ŞAmSERt 

•• 
Umit Şarkısı 

"NEŞİDEİ EMEL• 
~r eece 9 süvaresinde Mısınn yıl
dızı muganniye ve rekkase matmazel 

K İ K t 
Amsterdam, 22 (Ö.R) - Varşovada Büyük bir saz heyetinin iştirakiyle 

yahudi mahallesinde açlık hüküm sür-'· bu güzel programı bizıat te~yin 
rr.ektedir. Şehrin bu mıntakasına hiç edecektir 
bir yardım yapılmamaktadır. 
Suriye Cümhu~sl , Builln 3 - 5 - 7 ve 9 seanslarında 
fücceten 11efat etti :: BRODVA!f SERENADI· 
Bağdat, 22 (A.A) - Eski Suriye cüm- OYNIYANLAR 

hurreisi Mehmet Ali bey Abit 69 ya- Fred A•taire _ Ginger Rogers 
ıııda olduku halde fücceten vefat et-, _ -...--= ~ 

ir •.- "- -·----- -

srAHIFEJ 

Yeni mebuslarımız 
B. Rauf Orbay Kastamonu ve B. 

Razi Soyer Urfa mebusu seçildiler 
Ankara 22 (H......t) - Bot olan Urfa ve Kastamonu mebuııluldanna bu 

ııün yapılan intihaplarda parti namzedlerinden Nafıa vekii.leti Demiryolu in· 
f&lll daireoi reisi mühendis Razi Soyerle eski lstanbul mebusu Te eski blllftkil 
B. Rauf Orbay ittifakla aeçilrnitlerdir. 

B. Beneş, yeni kurulacak Çekos
lovak hükümeti reisi olacak 

Londra 22 (A.A) - B. Benes Franasada kısa bir müddet kaldık· 
tan sonra Londraya avdet etmiştir. Yeni bir Çekoslovak hükümetinin 
teşkili mutasavverdir. iyi malumat almakta olan mahafil B. Benesin 
yeni hükümetin riyasetini kabule davet edileceğini söylemektedir. Ye,
ni hükümet içtimalarını Londrada aktedecektir. 

Eğer Türkiye 
Son harpte mütteliklerin yanın
da olsaidı harp 1916 da biterdi 
Londra 22 (ö.R) - Salahiyettar lngiliz ricali, beynelmilel vaziyeti çok 

müsait görmektedir. Umumiyetle Türkiyenin F ranaa ve lngiltere ile işbirHii 
bu son haftaların en büyük hadisesi sayılıyor. Son harpte Türkiye müttefikler 
yanında olsaydı harp 19 1 6 da biterdi, Bugün Türkiyenin siyıuıl ve askeri ba
kımdan ehemmiyeti 1914 deki Türkiye ile mukayese edilemiyeeek kadar fa· 
iktir. Alman ümidsizliğinin ıebebi bu şekilde mütalaa edilmelid.U. 

Parla 22 (AA) - Berlinden Stokholm'a gelen haberlere nazaran .lnıı:il· 
terenin muhuemab tatil edebileceği hakkında Almanyada tne'ft:Ut zih~p An· 
kara muahedesinin imzuı üzerine 11uya düımü,tür. lurkiye ile yapılan mua
hede bu zihabı ortadan kaldırmıştır. 48 saatten beri Berlinde vaziyet fevkall
de değişmi§tir. Alman matbuatı lngiltere aleyhindeki ıiddeıli nqriyatını tek
rar ele alm11tır. 

Belgrad 22 (A.A) - Yan resmi Yugoslu gazetem. Politika diyor ki: 
Balkanlarda ve Akdenizde bu gÜn mevcut vaziyete nazaran Ankara mu

ahedesinin hiç biri tatbik mahalli bulamıyacaktır. Çünkü ltalyanın Ye Balkan 
memleketlerinin müslihane hatb hareketi aayeainde Avrupanın bu kısmında 
tam bir ıükıinet hüküm 11ürmektedir. 

Vilnoda on 
mültecisi 

iki bin yahudi 
bekliyor 

Kaunaı 22 (A.A) - Letonya Kızılhaç tetkilab, hal;hazırda Vilnoda on 

binlerce Yahudi mültecisinin bulunmakta olduğunu haber vermektedir. Po
lonya yahudilerine müzaharet için teıekkül ebnit olan Amerikan fedenısyonu 
mültecilerin gerek muhacereti ve aerek iaşeai İçin yardımda bulunmağı vadet
mittir. Bu mahadla burada bet yahudi ve 3 1 Lltvanyalı azadan mürekkep 
muhtelit bir komite tetkil edilmittir. Lltvanya mahafili Amerikan federasyo
nunun Lltvanya bütçesini ağır bir yükten kurtarın11 olmaoından dolayı mem• 
nuniyct izhar etmektedir. 

Roma 22 (A.A) - Stefani ajansı bildiriyor: 
Beynelmilel yardım teşekküllerile ltalyan hükümeti ara&1I1da ltalyanm ıar

kl Afrika topraklarında bir yahudi kolonisi teaisi için bir prensip anlaşması 
yapıldığına dair olarak ııu günlerde ecnebi memleketlerde çı.kıınl.an ıayialar 

hiç bir esasa istinad etmediğinden katiyetle tekzip olunm•ktadır. 
Kaunu 22 (AA) - 1911 sınıfı mil11 müdafaanın yeni planı mucibince 

altı ay talim görmek üzere 1 Tqrinisaniye kadar silah albna da-ret edilmiştir. 

tabiiyetini 
Almanlar 

Polooyada Sovyet 
kabul etmiyen 

Roma 22 ( ö.R) - Polonyanın Sovyet Ruoya tarafından iJgal edilmiı olan 
!t111mında mevcut Almanlar Sovyet Rwıya nya Almanya tabüyetle<inden bi
rini ihtiyara davet edilmişlerdir. Almanya lehinde hiyar haklarını kullananlar 
derhal Alman topraklanna gideceklerdir. 

Şuşnig, muhal aza altında ilk 
karısının mezarını zıyaret etti 
Pariı 22 (ö.R) - Viyanadan Cenevreye gelen mevauk bir habere gön 

bitaraf müıahidler sabık Avwoturya başvekili ŞuJOigi Viyana caddelerinden. 
iki butona dayanarak ilk karwnın kabrini ziyarete ıı:ideıken ıı:örmüılerdir. 
Yanında Alman hücum taburundan aıkeTler vardı. 

Şuıning geçerken halk (yapsın Şu§nig, yaşasın Avusturya) diyerek bağır
mışlardır. ŞUJOiğin ikinci karıauun devlete huswnet 11uçu ile tevkif edildiği 

bildirilmcketedir. 

Amerikanın Uzak Şark siyaseti 
ve Japonya 

Vqington 22 (ö.R) - Japonya hariciye nazı:nnın beyanatında. japonya
nm uzak §ark ıiyasetinde hiç bir yabancı unsurdan müteessir olmıyacağıru 
ıöylemiı bulunması burada hayret uyandırmışbr. Antikomintern pakbn infi

...!ıı ile Avrupa harbının uzak tarka sirayet etmesi tehlikesi zail olmU1tur. 
Amerikanın uzak f8<kta takip ettiği politika bir muyazene politikasıdır. Ami
ral Nomuronun beyanabna raimen Amerika diplomıuıisi japon devlet adam. 
lan ve efk&rı umumiyesi üzerinde bir itidalci polibka tdk.ip etmekte devam 

edecek ve Çinde sulhun teessüsüne çalışacaktır 

General Gamlenin planı Alman 
taarruz tabiyesini akim '.bıraktırdı 
Paris 22 (AA) - Fransız yükıek kumandanlığının emrile yapıllnlf olan 

fevkalade mahirane hareketler Alman umumi karargahının planlarını boz
muıtur. Buraya gelen bir habere nazaran Almanlar Alman topraklarını işgal 
eden Fransız k.ltaatına karoı büyiik bir taarruz icra etmek tasavvurunda idiler~ 
Fakat Fran.sız ha§ kumandanı general Cam'ın pişdar mevzilerde bulunan kı
taat müstesna olmak üzere bütün kıtaab ıı:izli olarak geri almıştır. Almanlar 
bu ioio iki gün aonra farkına varmışlard11. Şimdi bir iki tarassut noktuı müs
tesna olmak üzere Fransız hatb Alman Fraruız hududunu takip etmekte ve 
Almanlan Ren, Moze1, Sar nehirleri arasında bulunan tuğyana uğramış mm· 

takalarla uğraşmak mecburiyetinde bırakmaktadır. Almanlar hazan alb mil 
genişliğinde harap olmuş bir mıntakada bombalar ve toplar nakletmek mcc
buriYctinde k !maktadırlar. 



SARIFE4 saz:: 
2L llktesrm Pazar1eS1 19ft : 

iki Alman denizaltısı daha battı 
lngiliz Bahriye nezareti, batırılan tahtelbahirlerin (U - 25) ve (U - 39) 

olduğunu, mürettebatının esir edildiğini bildiriyor 

Danimarka açıklarında Sabık Kayser Vilhelm 
Yeni bir deniz harbi haber veriliyor 

• 

Almanlar kaç denizaltı kaybettiler ? 
Londra, 22 (Ö.R) - İngiliz bahriye 

nezareti U : 25veU : 39 .Alın<in tahtelba
hirlerinin batırıldıklarını ve müretteba
tının esir edildiğini bildiriyor. 

Londra, 22 (O.R) - Salahiyettar de
niz mahfillerinde altı haftalık müttefik
ler faalıyetinin blançosu olarak Alman
ların faaliyette bulunan GO denizaltısın
dan yirmi birinin batırılmış bulunduğu 
bildiriliyor. Almanlar bu kayıplarını te
l.afi için yapmakta oldukları yeni tahtel
bahirler 1940 yılının ilk aylarından ev
vel denize indiremiyeceklerdir. 

Kopenhag, 22 (Ö.R) - Danimarka 
açıklarında bir deniz harbi olmuştur .. 
Tafsilat yoktur. 

Stokholm, 22 (A.A) - 1500 ton hac
mindeki Güstav Adolf adındaki Norveç 
gemisi bir çok eşyayı himil olduğu hal
de yola çıkmışken Shetland açıklarında 
bir Alman tahtelbahiri tarafından batı
nlmı.ştır. 19 kişiden ibaret olan mürette
batı Niscaye adındaki Norveç gemisi ta
rafından kurtarılnuştır. 
Şikago de Şili, 22 (A.A) - Dancazzo 

Sessa vapuru bu sabah saat 4 te açık 
denizde bütün ışıklarını söndürmüş ol
duğu halde seyretmekte olan Dresten 
adındaki Alınan gemisinin kendisine ya
naşmış olduğunu telsi2~le bildirmiştir. 
Burada, Drestein dün Valparaisoda Ma
gellan tarikiyle Avrupaya döneceğini 
haber vermiş olduğu halde şimale git
nıekte olduğu söylenmektedir. 

Londra, 22 (A.A) - Bir infilak neti
cesinde batan Oteodaten isimli Norveç 

petrol gemisinin 23 kişiden mürekkep lıklı bombardıman yaptık. Bize fazla 
tayfası bir İngiliz gemisi tarafından k\lr- yaklaşmağa cesaret edemiyordu. Niha
tarılmış ve Great Yarmoutha götürül- yet bizi torpillemeğe muvaffak oldu. 
müştür. Tahlisiye sandallarına binmi~ olan mü-

Kopenhag, 22 (A.A) - Bir Alman sa- rettebt\t President Harding transatlan
hil muhafaza gemisi dün öğleyin Fals- tiği tarafından alınıp kurtarıldı. 
tena ile Moen arasında bir mayne çarp- Londra, 22 (Ö.R) - Alman tayyare
mışbr. 69 kişilik mürettebatından beşi ciliği geçen hafta içinde İngiliz sahilleri
bir sala sığınmışlar ve öğleden sonra bir ne taarruz teşebbüslerinde 13 bombardı
Danimarka tayyaresi tarafından Moen man tayyaresi ka,ybetmiştir. Şimdi Al
~dasına naklcdilmişlcı·dir. Beş kişiden man tayyareleri lngiliz sahillerine eski
biri sal üstünde ölmüş, diğer dördü has- si gibi kolaylıkla yakla..'jlllağa imkan bu
taneye yatırılmıştır. lamamaktadırlar. İngilizlerin fevkalade 

Nevyork 22 (AA) _ Dün Harens- süratli olan ve Alman tayyarelerine her 
pool gemisinin mürcttebntından 39 kişi cihetten müthiş bir faikiyet arzeden av
ile beraber buraya gelmi" olan mezkur cı tayyareleri Almanların cesaretlerini 
geminin telsizcisi Georges Haresnnpe bir k~aktadır. Nitekim garp cephesinde 
Alman tahtelbahiri ile tek bir topla mü- tiç Ingiliz tayyaresi Sigfrid hattı üze
sellah olan kendi gemileri arasında vu- rinde dolaşırken <;1~ı Alman ta~~es~e 
kua gelmi~ olan muharebeyi hikaye et- karşılaşmıştU:: İn~lız tayyarelennın goz 
mi4tir. Harespool gemisi teı1rinievvelin kamaş~rıcı .. suratı karşıs~n.da "'\lınan tay-
1 3 ünde batmıştır. Bu felaketten hayat- yarel~rı mucad~ley~ gırışme.ge _cesaret 
lannı kurtaranlar President Harding :deıı_ııyerek çekilmı~le.r. ve Sıgfrıt hattı 
translatlantiği tarafından tahlis edilmiş- uzerınd; ~~are~e~ızı Alman havala
lerdir Telsiz memuru vokayı şu suretle rının hfıkımı vaz.ıyetınde bırakmışlardır. 
hikay~ etmektedir: Air Fo~9'kuvvetleri ~lınanların ununa-

Kafileyi terkettikten biraz sonra bir cısı haline gelınektedır. 
Alman tahtelbahirinin Emile Muget adın- Brüksel, 22 (A.A) - Dün öğleden 
daki Fransız vapuruna hücum etmekte sonra yüksek irtifadan uçan ve Fransa
olduğunu gördük. Biraz sonra tahtelba- ya doğru gitmekte olan bir ecnebi tay
hir hücumlannı bize tevcih etti. Tek bir yaresi görülmüştür. Bu tayyare derhal 
topla dört saat muharebe etmek mecbu- Belçika tayyareleri tarafından Fransa 
riyetinde kaldık. Tahtelbahir bizi bom- hududuna kadar takip edilmiştir.. Bu 
bardıman etmek için mütemadiyen deni- tayyare yoluna devam etmiş ve bu es
ze dalıyor ve su yüzüne çıkıyordu. Biz rıada Fransa tayyare dafii kuvvetlerin-nt 
Okyanusta mütemadiyen zikzak ve karşı- top ateşlerinin sesi işitilıniştir. 

Ankara muahedesi dünya matbuatının bütün dikka

tini büyük ehemmiyetle celbetmekte devam ediyor. 

Italyan siyasi mehaflll 
Ankara - Moskova arasında ihtilaf 
çıkmasını muhtemel görmemektedir 

- BAŞTARAFI 1 lNCI SAHİFEDE - Victoire gazetesinde Gustave Herve, sarsılmaz mahiyetini tebarüz ettirdikten 
ve Türkiye milli prestijlerini ve istikla- bombardıman filoları, zırhlı fırkalar ve- sonra üç taraflı muahedenin Balkanlar
lerini müdafaa etmek için ayni derece- saire ile birlikte bir demir ve ateş sağ- da ve Akdenizde bir sulh unsuru ola
de cesaret göstermiş bulunuyorlar .. Bu nağı şeklinde yakında yeni bir sulh ta- cağını kaydetmektedirler. 
ilci cümle geçen hafta z.arfındaki diplo- urruzu yapılacağını söyliyor. 
masi faaliyetlerinin mahiyetini mükem- Populaire gazetesinde Leon Blum ay- RUMEN GAZETELERİNiN 
mel surette hülasa etmektedir. Hitlcrin, ni fikri ileri sürüyor ve şu cevabı veri- l\IÜTALAATI ... 
anlaşmalardan sonra derin bir inkisara yor : Bükreş, 22 (A.A) - Hariciye nazın
uğradığı muhakkaktır. Fransız milletinin buna intizar etmesi nın gazetesi olan Timpul, Türk - Fran-
LUCİEN BOURGUES şöyle yazıyor: liizımdır ve buna hazırlnnmış bulunmak- sız - İngiliz muahedesi hakkında neşret
Führer garpte mühim bir askeri ha- tadır. Ve mücadelede kuvvetli olmak tiği makalesinde Romanyanın resmi 

rekete atılmadan evvel diplomasi mey- için Fransızlar daha derin surette kani noktai nazarını aksettirmektedir. Maka
danının bazı variyetlerini kat'iyyetlc bil- olmalıdırlar ki harbin sulhtan sağlam, lede deniliyor ki : Bu muahedenin Rus· 
mek arzusunda bulunuyor. Türk • İngi- devamlı ve !idil bir sulhtan başka hiçbir yaya ait olan kısmı şarkta sulhu tarsin 
liz - Fransız muahedesi Akdenizde ve hedefi mevcut olmamıştır. edebilecek mahiyettedir. Türk - Rus 
Balkanlarda vaziyeti değiştirdi .. Alman müzakerelerinin inkitaından sonra bile 
diplomasisi Moskovada yaptığı entrika- YUNAN GAZETELERiNİN iki memleket arasındaki dostluğun bo-
lara rağmen öyle bir mağlubiyete uğra- MtiTALATI.. zulınadığını teyit eylemektedir. Bu ci-
mıştır ki Ribbentrop tarafından hazırla- Atina, 22 (A.A) - Gazeteler Anka- bet ise Rusyanın ve Türkiyenin bütün 
nan garip planların değiştirilmesi zaru- rada imzalanan muahede hakkındaki komşularını tatmin edebilir. Muahede
reti kendini göstermiştir. Diğer taraftan mütalaaları havi olarak Anadolu Ajansı nin imzası Türkiyeyi cenubi şarki Av
Sovyetler Almanyaya karşı bir müzahe- ile diğer ajanslar tarafından gönderilen rupasırun sulhunda faal bir rol oyna
ret siyaseti tatbik hususunda müfrit telgrfları neşretmek ve Türkiyenin ta- maktan menedemez. Bilakis bir sulh ve 
bir gayret göstermeğe mütemayil gö- ahhütlerine karşı olan sadakatini ve Uç bitaraflık siyaseti takip eder. Bütün 
rünrniyorlar. taraflı muahedenin ehemmiyetini teba- Balkan ve Tuna memleketlerinin tesa-

İzvestiya gazetesinin makalesi, Rus- rüz ettirmektedirler. Yunan gazetelerin- nüdü ve dostluk münasebetleri hususun
yanın Alınanya ile dünya ve ahiret bir- den bazıları aşağıdaki mütalAalan der- da Türkiyenin iştirakini pek tabit kıl-
leşmediğini ispat etmektedir. meyan ediyorlar : maktadır. 

Genevieve, Tabouis Ouevre gazetesin- Estia gazetesi sulh organı başlığı al- Rumania gazetesi bu muahedenin Ak
de Von Papenin Hitler tarafından kabu- tındaki makalede ezcümle diyor ki : denizde emniyeti ve sulhu muhafaza 
lünü mevzuubahis ederek diyor ki : Evvelki gün Ankarada Türkiye Bü- için bir tedafüi pakt olduğumütaldasın-

Von Papenle Hitler arasındaki müla- yük Britanya ve Fransa arasında imza- dadır. Bu gazeteye göre mezkt1r muahe
katın nasıl cereyan ettiği bittabi malô.m !anan muahedenin Yunan efkan umu- de öteden beri sulh ve halisane bir bi
değildir. Fakat bitaraf memleketlerde miyesini şiddetle alakadar ettiği tabii- taraflık siyaseti takip eden Romanyarun 
şu intiba mevcuttur ki Türk - İngiliz dir. Anlaşmanın gerek mahiyeti ve met- harict siyaseti üzerinde müessir olarnı
Fransız anlaşması bu muahedenin De- ni, gerek bu anlaşma etrafındaki teza- yacaldır. 
mokrasilere bahşettiği faydalar karşısın- hürler ve mütalaalara bu muahedenin Üniversul ve Urentul gazeteleri de 
da şaşıran Berlin ÜZ"rinde pek kuvvetli barışçı vasfını sarahaten ispat etmekte- keza Romanyanın şaşmaz bitaraflık si
hir tesir yapmıştır. Fazla olarak Anka- dir. Estia gazetesi Ulus, İkdam, Times, yasetini tebarüz ettiriyorlar. 

"Almanya şimdi bir çıkmaza 
diyor girmiştir,, 

Amsterdam 21 (ö.R) - Bir çok Ame
rikan gazetelerinin muhabirleri sabık 
Alınan imparatoru Kayser ikinci Vilhcl-
min Dvomdald şatosuna giderek kendi
si ile mülukat etmeğe çalışmışlardır. Sa
bık Kayser, siyaset yapmaktan memnu 
olduğunu tekrar ederek hiç sevmediği 
gazetecilerden çok kaçınmaktadır. Maa
mafih Alınanya Fransa - Ingiltere ara
sındaki harbın siyasi ve askeri cephele
rini büyük bir dikkatle takip etmekte 
ve hemen her taraftan gelen gazetelerin' 
hülasaları muntazaman yapılarak ken
disine veı·llmektedir. 

Etrafındakilerin söylediklerine göre 
Hitlerin son nutkunu Kayser büyUk bir 
acemilik telukki etmiştir. Bilhassa Çeın
berlaynın Alman sulh tecavüzüne ceva
bında kullandığı lisandaki katiyeti bti
yük alaka ile tnkip etmiş ve fikrini açı
ğa vurmak hususundaki bütün ihtiyatı
na rağmen: 

- Şimdi Almanya bir çıkmaza girmiş-
tir ... 
Demiştir .. 
Sabık Kayser şimdi büsbütiln neşesi

ni kaybetmektedir. Maamafih mutad 
meşguliyetleri arasında biraz sert ol
makla beraber bazı nükteli konuşmaya 
çalıştığı ~ vakidir. Sabık Kayser §atosunda bir aile toplantısında 

Berlinde büyük hazırlıklar vardır 
B. Hitler 

paktı 
Moskova - Roma - Ankara elçilerile Ankara 
etrafında görüşmelerde bulunmuştur .• 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Hitler Almanyanın bütün vali- Amiral Recder deniz üstü ve denizaltı 
4l~anya! Polo~.yad!'ki Na~i ~- lerini içtimaa davet etmiştir. Bu kun·etleri ile hava kuvvetlerinin İngiliz 

lerının lngıltere uzerınde hıç b~r Fevkalade mühim bir hadi•edir. üslerinin tahribinde istimal edilmesial 
te•ir yapma. m1f. .olduğuna artık Bu davetin •ebepleri hakkında he- arzu ettiği halde garp ordulan kumaa-
k B d d l danı general Kietel bütün hava kuvvet-anaat getırmıştır. un an o a- nu" z maluA mat almak m•;mkün ola- d kullanmak af .. lerlni garp cephcsin e tar • 
yı alınan kararlCIT lngiltereye kC1T- mamış i.e de çok mühim mesele- tarıdır. 
şı mtık amanıız .. bir t~r~r hm~ı ler mev%uu balısolmamıı olıaydı Bitler Amiral Keederin noktai nazan
ya!?ıl~ına muteallıktır.. Onu- Hitlerin böyle bir ıeye tefebbü• na iltihak etmiştir. 
muzdekı haltalC1Tda den_ı~e ~~ etmiyeceği i/uaa olunmaktadır:. Roma. 22 (Ö.R) - Bitlerin başkanlı
h.'!'vada Alma.n. kuvve~lerının bu- Hitler Alman erkanı hC1Tbiye•i ile ğında Ankara, Mosko\'a ve Roma büyük 
tun S:~yretlerını lngılterey~ •ık am?rallığın mümeııilleri ve bir elçilerinin iştirakiyle yapılan fevkalAde 
•ık. hucu. mlara h.a•redeceklerı tah- rok Alman elrı·lerı'yle dün bütün toplantıya büyiik ehemmiyet verilmek· 

d 1 k ~ 3' tedir. Zira bu toplantı Alman diploma-
mın e ı me tedır. gün devam eden müzakerelerden sisinin önümüzdeki günlerde yapacağa 

. Alman hava kuvvetleri ve de- sonra mezkur kC1TC1Tı vermiftİr. nıanevrayı tesbit etmeğe yanyacaktır. 
nızaltılC1T~ bu n;-akaad~ ~öre hazır- AliIZLARDA DOLAŞAN DAVETİN SEBEBİ 
lanmıı bır plan mucıbınce hC1Te- RİVAYETLER.. Paris, 22 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
ket edeceklerdir. Paris, 22 (Ö.R) - Bitaraf müşahide- Bitlerin Roma ve Moskova sefirlerini 

Am•terdam 22 ( A.A) - Tel- rin Berlinden gönderdikleri haberlere Berline davet etmesi Ribbentroptan baş
gral gazete•inin Berlindeki mu- göre Alman payitahtında en zıd haber- ka diğer teknisyenlerle de istişarede bn
habiri Hitlerin bütün Nazi zi- ler dolaşmaktadır. Bazılan Hitlerin ri- lunmak ar.ıusuna atfediyorlar. tık defa 
mamdCITl ' "h · b • · t · yasetindeki fevkalade toplantılarda itti- olarak Hitler Ribbentropa olan mutlik 

arını mu rm ır ıç ımaa h d'I ka 1 k · 1. ld ·t· dı k b · · B ·· kadar d t . ld .... b . . az e ı en rar ann ~o gız ı tutu u- ı ıma nı ay etmıştır. ugune 
ave etmıı o ugunu ve u ıçtı- I,runu beyan ettikleri halde diğer ba7.t· onunla başbaşa kararlarını verdiği hal

"'lla eınasında mühim karC1Tlm it- ları Almanya • Sovyet Rusya ve İtalya de şimdi Rihbentropun teminatlanrun 
tihaz edileceğini bildirmektedir. arasında müşterek bir deklara yonun tahakkuk etmediğini görünce yeni bir 
Hitlerin Cumarte•i günü aabahtan hazırlanmak üzere olduğunu iddia edi· diplomasi tabiye takip etmek zaruretini 
akıama kadm umumi erkanı har- yorlar. Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki duymuştu .. 
b · · ilk d · · A k Almanya şimdi bütün ümitlerini Sov- Paris, 22 (Ö.R) - Alman Nasyonal 
ıye, amıra ı aıre•ı, n ara, ti . .. h tin b yl "b"di ·1 · 1 M k R I' l . 'l .. ye erın muza ere c ag amış gı ı r .. Sosyalist partisinin ı erı ge erinden Giis-.. 0• .?"a ve .... oma ~e ır erı ı e g~ Halbuki Sovyet Rusya bitaraflıktan ay· tuv Ştayer bugün neşrettiği bir mable-

rufmuı oldugu aoylenmektedır. rılmak niyetinde değildir. de diyor ki •Biz Almanlar daima namus-
HatırlC1Tdadu ki Alman kdalC1Tı- BiR TEREDD"ÜT HAVASI 1u tüccarlanz.. Şimdi bir ·müstemleke 
nın Polonyaya girme.ine takad- Paris, 22 (Ö.R) - Hollanda gazete- imparatorluğunu miizayedeye çıkanyo
diim eden günde böyle bir içtima lerinin lki."linden aldıkları malUınata ruz..• 
akdedilmif idi. göre Alman payitahtında büyük bir te- Nazi şefinin yan alayh bir lisanla mil· 

Am•terdam 22 ( A.A) _ Tel- reddüt havası me~cutt~. Bilh~ İngil- zayedeye çıkardığı imparatorluk, inciü 
I · · B 1. h 6 .. tereye karşı takip edilecek mucadele müstemleke imparatorlujudur.. Ayni 

gra gazeteaının er ın mu a ırı sisteminde bu tereddüt daha şiddetle makalede Fransa için de ayni mahiyette 
yazıyor: kendini hissettirmiştir. imalar vardır. 

Alman muhacirleri kafilesi 
Romanya, Yugoslavya, Macaristan 
ve Saltıktan hicret edecek olanlar ra ile Moskova arasındaki iyi münase- Journal de Lausanne gazetelerinin Yu- Londra, 22 (Ö.R) - Yorkşir Post, as

betlerin devam ettiği Sovyet Rusya res- nan m4tbuatında esasen münteşir fık- keri muhabiri Türk - Fransız - İngiliz 
mt surette beyan etmiş bulunuyor. ralarını iktibas ederek bu gazeteler ta- karşılıklı yardım paktının imza edilmiş 

Bcrlinde <' 1- biiyük tesir yapan di- mamen mutabık olduğunu söylemekte olması münasebetiyle şu satırları yazı- Paris 22 (ö.R) _ cYeni Zürih gaze- ekonomik mahfillerinde endişe uyandır-
ğcr bir n tka kta, üı; taraflı paktın İs- ve şunları ilave etmektedir : yor : tesi> Polonyada Almanların işgal ettik- maktan geri kalmamaktadır. Bu endişe kederek Almanyaya gönderilmek arzu

sunu izhar etmiştir. Alman tebaası olan
ların üç ay iç.inde cenubi Tirolden Af. 
manyaya dönmesi mecburidir. Italyan 
tebaası Almanlar ise sene sonuna kadar 
Alman tabiiyetini ihtiyar ederek Alman
yaya hicret hakkını haizdirler. 

lam alemi 1ıırafından büyük bir sempa- Sulh ve büti.in memleketlerle dostane ·Müttefik devletlerin şark politika- !eri arazide yerleştirilmek üzere ınuhte- bilha~a harbe devam için Almanyanın 
ti ile kar ılanınası ve Almanyanın sar- clbirliği fikrine samimiyetle bağlı olan ]arı büyük bir zafer kaydetmiştir. Garp lif memleketlerden Almanyaya nakledi- mutlak muhtaç olduğu sevkulceyş mahi
fettiği gizli faaliyeti tamamen altüst ve ayni zamanda sarsılmaz surette sa- cephesi yeniden sükunet devresine av- lecek Alman ekalliyetlerinin miktarı yetinde ilk maddeler hakkındadır. Sov
eden bir hadise teşkil eylemesidir .. İs- mimi ve en ufak bir gölge izinden salim det etmiş bulunuyor. Yeni büyük bir hakkında neşredilen yarı resmi istatis- yet Rusya Fenlandiya ve Besarabyada 
ı:.m alemi Almanyaya karşı kapanmak- Tür - Yunan münasebatına bilyük bir harp başlamadan evvel Almanların bü- tiklere müsteniden şu rakamları kaydet- llWU7.UnU tesis edince, Almanyanın Is
tadır. Fazla olarak Stalinin Hitlere ver- ehemmiyet veren Elen milleti memleke- yük hazırlıklar ve tahşidat yapmaları mektedir: veç demirlerinden, Fenlandiya bakırla
d_i.ği cevabın hayli kaçamaklı olduğu tinin hemen etrafını kuşatan sahada sul- icap edecektir. Tayyarelerimiz:ii istik- Estonyadan 16 bin, Letonyadan 62 rından, Romanya petrollerinden ne de- Berlin 22 (ö.R) - Förkişer Beobah-
50ylenmektedir. Geçen bir haftanın hu tarsin eden bu mühim diplomatik safları elyev:m yapılmakta olan hazırlık- bin, Litvanyadan 15 bin/. Galiçyadan receye kadar istifade edebilecekleri ve ter, yukarı Adijideki Almanların nakli 
blançocu b.şsittir. Stokholm ve Ankara vesikanın imzalanmasını samimi bir ların daha 2.İyade tedafüi bir mahiyet 150 bin, Romanyadan 750 bin, Yugoslav- Sovyet Rusyanın Alınanyaya ekonomik hakkında Romada imzalanan mukavele 
Almanyanın vaziyetini pek zaifletmiş- memnuniyetle karşılamaktadır. arzettiğini gösteriyor. Şurası muhnk- yadan 600 bin, Macaristandan 480 bin, yardımda devama ne mikyasta mütcma- münasebetiyle diyor ki, Italya ile Al-
Jerdır. Bu konferans ve muahede Av- Vradini Estos, Athinika gazeteleri ve kaktır ki Hitler takip ettiği politikada cenubi Tiroldan 200 bin. yil bulunacağı sorulmaktadır. manya arasında muallakta kalan biricik 
rupad i umumi 'aziyet üzerinde mii- diy er gaz tcler ayni mealde mütalfüılar tadiliit yapmak lüzumuna kani olmuş- Div er taraftan, Belga ajansının Berlin- Roma 22 (Ö.R) - Italyada yukarı mesele bu idi. Mukavele imzalanmakla 
eMır olm ktan hali kalmıyacaktır Mat- n red rek b'r taraftan Anknrada im- tur .. Bilhassa Türkiyenin müttefikler den isühbarına göre, Sovyet nüfuzunun Adür mıntakasından ayrılacak Alman- Hitlerin Brenner hudutlarını katı ve 
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