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ticaret görüf mesi 
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OSV AM MUDDlm ftrkiJe ~ ıı-if tpıı ,,.................. ı• ı: 

Berlin 1 ( ö .R) - Danimarka ve Al
manya araaındaki ticaret müzakerelerine 
Kopenhag'da devam edilmektedir .•• 

~ ..,Mc: • • • • • •• • •• • • • •• "' J 
Cini 1ıeçDÜt nilhalar ( 25) kuraflar :._ 

ı::: TELEFON: 2697 ·-------' 
ilin mindirecatından gazetemiz ıne1uliyet kabul etmez. 

Yemi A.. Matlau.raad. B.,*, rı•. 

Kont· Ciano dün Hitlerle görüştü .. 
........................................................................................................................................................................... 

i""BlitilD-.. -·e·c·e· ...... Hitlerin baş nlığ n a topla an N&Zi~· 

şef 1 eri ~!.~.~.~.Y.~~~-~ ..... ~~!~ ...... Ş~!.!.!~! ... ~~ ... ""!~~P..:! ...... ~!!!!.~! ........ . 
~-·~······································_·_··-·-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hitler Mussoliniden tavassutta 

bulunmasını rica edecektir .• 
n şart arı nelerdir? 

Moskovada son Sovyet - Alınan paktı imzalandıktan sonra 

Almanlar 

Berlin ı ( ö.R) - Ko'!t Ciano_ seti altında toplanan na• 
bugün s~at 17,30 da J!erl~ne g~ld_ı zırlar ve Nasyonal Sos· 
ve Belvu şatosu~~ .'!1ısalır ed!ldı. yalist partisin· il · 
ltalyan nazırı buyuk merasımle •. •. ın ıe erı 
karşılanmıştır. Ribbentrople mu- butun gece b~ sulh ıart• 
tad ziyaretlerden sonra akşam larmı tesbıt etmekle 
Hitler tarafından kabul edilmiş meşgul olmuşlardır. 
ve yemeğe alıkonulmuştur. Bu gö- Amsterdamda çıkan (T elegraf) 
rüşme çok uzun sürmüştür. gazetesine göre, Hitlerin sulh tek-

Roma 1 ( ö.R) - Zannedildiği- lifleri beş maddeden ibaret ola. 
ne göre Hitler müttefiklere sulh caktır. Bunlardan şimdiye kadar 
~artlarını B. Mussoliniye tebliğ malum olan dört madde şunlar· 
edilmek üzere Kont Cianoya ve- dır: 
recektir. Ve bu şartların mütte· I - Payitahtı Varşova olmak 
fiklere bildirilmesine B. Mussoli- üzere Luç, Sadom ve Lublen şe
ninin tavassutunu istiyecektir • hirlerini ihtiııa etmek üzere bir 
O·· n gece Bitlerin riya• Tampon Leh devletinin teşkili. 

• 
ıca diyor Garp 

Devletleri 
su harpte ~çin devam Şarkta 
etmeğe mecbur d urlar? -+-
Londra ı (ö.R)-\~ Vard Price sun: Polonyalıların ge-

dey dey Ekspresde Hitler hakkmdakı • ı ı h b• d 
etüdünde Jııgiltere ve Fransamn Nazi rJ a 3 f 1 C Va m 

1 Fransız ordusu Sarbruk'a 
bikim vaziyette bulunuyor 

siyasetine karşı silaha sarılmaları ~anıl· d • 
rnaz bir hadise olduğunu kaydettikten e ıyor Alman kıt'aları Trev - Thionvı·ııe 
sonra diyor ki: lngiltere ve Fransa Po· 
lonya taarruzuna karşı Jakayd kalarak Kopenhag 1 (ö.R) - Polonyadan ge- • • 

şimedifer hattının 
mecbur kaldıla r harba ginneselerdi bu~ün çok daha müt· len haberlere göre bir çok~0100:Y! ~r bir mil gerısıne çekil meg"' e 

hiş bir vaziyetle kartılatırlardı. Polonya- ları Gerilla yapmak suretıyle ış,,,alakta 
ldar memleketlerini kaybettiler, fakat tındaki arazide Almanlarla vuruşm - Paris, 1 (Ö.R) - Fransızlar Sarbruk 
•ereflerini korudular. Biz bu takdirde her dırlar. . . rettivi şehrine hakim bir vaziyette bulunmak-

ilci
• • • de kaybederdik. Vard Price sene- Roma 1 (ö.R) - Berlinınpnelş dg tadır. Bütün cephe boyunca tayyare ve 
smı h b b. t bl'v g .. re Alınanların o onya a lerce sürecek uzun bir yıpranma ar m· ır e ıge . 0 . lt üz bin topçu faaliyetleri olm~tur. Bilhassa 

da Hitlerin popülaritesini muhafaza ede- aldıkları ~~ırlcrın myecmuuAlı: y asker- Fransız ağır topları fasılasız bir şekilde 
. Al da garp kişiye balıg oluyor. arın an . lh. b ceğini zannetmıvor. man~ hi b" leri şehire gireceklerdir. Şehiri işgale Alınan mevkilerini mü ış surette oın-

cephesinde yapılacA~ harp ,ıçın c ··ı ır tahsis edilen kuvvetler (100) bin kişidir. bardıman etmektedirler. Bugün Fransız 
coşkunluk yoktur. Hıtler yı- ;ız ~o~u :: Modlinin teslim olmasından sonra Vis- ve İngiliz tayyareleri ile Alman tay:va· 
ritesi ile vas!yan ada~dır. Bı~ bugun: tül nehri üzerinde bir köprü başını şid- rclcri arasında müteaddit çarpışmalaı· 
azmimizde deva";l ettıkçe onun yere detle müdafaa etmekte olan Polonya fır- olmuştur .. İki tarafın zayiatı heniiz ma· 
rildiğini p.öreceğız.,> dan ko- kaları da teslim o~U§lardır. lfım değildir. 

Sovyet Rusva Almanya tara!ın . - ALMANLARIN RİCATİ 
·· ssır hır yar- · · lonize Pdilmedikçe ona rnue R lag Paris, 1 (O.R) - Sarlnide Fransız kı-

dr.nda bul"""maz. A.,,c::..Lo ablokanın te· 3 Y Ş taları Almanların mevkilerine hakim 
115rini uzatabilir. ilk h • • • ·maa ı-ağırıldı' olan bir tepeyi işgal etmişlerdir. 

c;undey Taymisde Kioıl Hsm . a.--p Nıçın iÇ .. Y • Havas muhabirine göre Fransızlar ile-
aym1 gözden geçiriyor. Muharrır. Sov· Kopenhag, 1 (O.R) - Rayşta~ Y~ ri hareketinde devam etmişler ve Sarh
yetlerin A!manvaya peşin olarak par~· Çemberlaynın Avam kamaras~ a~ ıra- ruka karşı yeni mevkilerini tahkim et
sını ödeveh;ldii!i müddetçe ekonoır.ıl!- dedeceği nutka ce~ap vermafek :;ruc~~ mişlcrdir. Bugünkü ileri hareketi Al
yardımda bvlunabileceifoıi yaı:dıktan hazırlamak için Hıtler tar ın an ıç 1 manları Trev - Thinoville şimendifer 
sonra diyor ki: maa davet edilmiştir. d hattının bir mil gerisine çekilmeğe mec-

« Almanlar Sovyet istihsa~tm~? ~en- y goslavya 3 bur etmiştir. . 
dileri tarafından orıranize edılece~ını ya- l' ASABİYET VEYA ENDiŞE 
zi 1 F k t Stıalin rubvevi Alnıar t• :-;.. ESERLERİ yor ar. a a • ... • ? Hitlerin bat"l· Nazırlar mec ıs....... , . . ... . Fransız nıiistemlc/;.,.: askerleri cephede 
nrotektoracıı yapabı ır ı::İar coktur. o. d•ılırj kararlar Farı~, 1 (Ö.~) - Havas aJansı, Gaı·p r1 zayiat ile azaını neticeler elde etmeği topçu ateşi hiç bir vakit geçen harpteki 
~n sayılamwaca~·~· • 'ddi telikki et- ver lr (ö R) - Yugoslavyada na- cep?esı harekatı hakkında şu malftmatı hedef tutmaktadır. Sarbrukendeki ha- kadar esaslı ve şiddetli olmamıştır. Bu-
ransanın .,,.ferber ıgını cı ti ile cid· Belgra . . · 

1 1 
ve bir çok mü- verıyor : reketler Fransız m~vkilerinin esaslı su- nun sebebini asabiyete veya endişeye at-

hlemisti. Polonyanın mukaveme zırlar meclı.sı .to~anm ~tir Bu karar· Fransız ordusu başkumandanlığı gal'p- rette ıslahı neticesini vermiştir .. Alman fetmek lazımdır 

Bu devlet büyük komşularının ik
tısadi ve askeri nüfuzu altında 
olacaktır. 

2 - Beş büyük devletin iştira
kiyle bir sulh konleramı toplan· 
malıdır. Bu konferansta Avrupa· 
yı işgal eden bütün meseleler ve 
bu meyanda ltalyanın Akdenize 
ve Alrikaya müteallik müddeiya
tı görüşülerek halledilmelidir. 

3 - Baltık denizinde Sovyet .. 
lere ait olan haklar tanınmalıdır. 

4 - Almanyaya bütün eski ko-
lonileri iade edilmelidir. 
İTALYAN GAZETELERİNİN 
MÜTALAALAIU 
Roma, 1 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri, 

- SONU 6 iNCi SAIIİFEDE -

Hariciye 
Vekilimiz 

D ün saat ıs de 
Kremlinde görüıme
lerine tekrar başladı 

-0---

Londra 1 (A.A) - Royter ajansı 
Moskovadan bildiriyor: 

Türkiye hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlu Ingiliz ve Fransız büyük 
elçileri ile gör~tü. 

Faris 1 (A.A) - Havas ajansı, 
Türkiye hariciye vekili B. Şükrü 
Saraçoğlunun, Almanya ve E.ston
ya hariciye nazır1arının Moskova
ya ziyaretleri hasebiyle ink.ıtaa uğ
rıyan görüşmelerinin tekrar başla
dığını bildirmektedir. 

Moskova 1 (A.A) - Türkiye ha
riciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu 
aile Sovyei zimamdarları arasında 
müzakcl'elerc bugün saat 18 de 
Kremlinde tekrar başlanmıştır. 

Belgrad l (Ö.R) - Ingiliz hükü
ıneti ile görüşmelere devam için 
Ankaradan hareket eden Orgene
ral Orbayın riyasetindeki Tür.K he
yeti Belgraddan geçmiştir. 

Biikreş 1 (Ö.R) - Romanya si
yasi mahfilleri bir Türk heyetinin 
Orgeneral Orbayın riyasetinde ola
rak Londraya hareket ettiği hak
kında Anadolu ajansı tarafından 
verilen haberi büyük alaka ve 
ehemmiyetle karşılaın~tır. Rumen 
gazeteleri umumiyetle Türkiyenin 
Balkanlara, Karadenize ve şarki 
Akdenize aid politikasında hiç bir 
değişiklik mevcud olmadığı kanaa
t.indedirler. 

di bir "'V kazaru]m1Ştır.» . . tbuat· hiın kararlar ıt~ azihe ti at s~ıfların ai- te bütün harekatın teşebbüs kabiliyeti- · 
Londra 1 (ö.R) _ lnsırıl~ ına ]ar, seferber edilen Y clımlara tıun- ni elinde tutuyor .. Sigfride karşı mahal- y L h 

· b·r~· evzut' . 1 kolan yar • • c •• h e a •ık Almanlann Sovvetlerle ış ır w_ı ın lelerıne yapı aca il ordunun ihtl- li küçük taarruzlar devam ediyor ve en 1 e e s etrafında tef~irlerine devam edıyorlarihv.~ larm borçlarınıı tec e ':ı görülen mü- mühim neticeler birbiri ardınca almıyor. um urr 1 1 1 
Yakın hükümler vermek hususunda tı yacı iç!r; yapı ması zar Kumandanlık bütün bu harekatta asga-
yatlı dı\vranıyorlar. • N ~ader~lere aıttır. 

~~-G~=a=f=e~n~k~=o~--~K~ö_s_e-iv_a_n_o~f~ beyanna~esini neşretti 
edilebilirs.. de bunun kat'i mahiyett.e 

olmıy~cağ! ~~~esi-ıdirbir;:ıu~~: d~: M k ya gı·tmı·yor 
:.~~r :i~~:~e~e;ı:; vuınurta, ~e !ere o s ova 
Yaiı ve ne de :~mbon ihraç etıne nıye-
tinde de~llerdir. dr 

Bu sözler. Sovyetlerin petrol vek ~ 
maddelerinde vöz kamastıra~k a ar 

d l Şafll'ta· 
zenPİn oldu~u zanne en en 
caktır. ahd , 

Almanyav11 vaoılacak yar~ m ı•.ı 
Ç k"v t •• rmde V23f"" olacPktır. Moloto.un agı uz; 1 ettil!i Fevler, tahakkuk edemıyecek 0 ar 

feylerdir. t d 
ını e a· Yeni pakt. Almanyanın par~s .. dd , 

vi edemivecektir. Almanlara hır ';;uf k:t 
___ ........ ~,... a m et imkanını verece. ~ . 

) _ Royter ajansının Bükretden aldığı bir habere göre, 
Londra 1 ~ ~.R B. Gafenkonun Moskovaya bereket ebnek üzere 

Romanya harıcıye nazın ban bir kaynaktan verilen haberin aslı ve esası yok
bulunduğu hakkında ya cı hfilleri bu sırada böyle ziyareti icap ettirecek 

Sal~h· ettar Romanya ma 
tur. a ıy .1.~ fikrindedirler. 
b. · t rnevcut olınaU11>• faka • d · ld ır vazıye . B ekil Köseivanofun, re tın e ticaret nazın o u-

Sofya 1 ( ö .R) - . aşv t edeceği hakkında yabancı 1ıazetelerin verdikleri 
v hald Moskovayı zıyare . dil k d" gu e • ~ mahafilinde resmen tekzip e me te ır. 
haberler Bulgar sıyası kil M taksas Jtalyan sefirini kabul ederek iki mem• 

Atina 1 (ö.R) - Bqve e 

Muziskinin istifası~a sebep Romanyadan Cümhurreisi 
olarak ayrılmasına müsaade edilmemesi oln1uştur 

Paris 1 (ö.R) - Yeni Polonya kabine- Bükreş 1 (ö.R) - General Sigoski-
sinin t~ekkülünden sonra Cümhurreisi nin başkanlığında yeni bJr Polonya hü
Vladislas hükümet erkftnını kabul ede- kümetin1n teşkil edildiği haberi burada
rek tahlif etmiştir. Cümhurreisi ordu ve ki Polonya mehafilinde çok müsaid kar
Polonya milletine hitaben bir nutuk söy- şılanmıştır. Bugünkü vaziyette böyle bir 
lem.iş, V arşova müdafilerin! hürmetle tedbirin vakıt geçirilmeksizin alınması 
selbllamıştır. Eski Cümhurreis1erinden elzemdL Zira eski başvekil, harbiye na
Muziski ve Padereskiye telgraflar gön- zırı. hUk.Umet erkfuu Romanyada bu un
derilıniştir. Başvekil general Sigoski bü- vanları muhafaza ettikleri müddetçe 
yük vatanperver Paderesklden hüküme- Romanya topraklarım terketmemek 
tin faaliyetine :l§tirakini istemlştir. mecburiyetinde idiler. 

Aynı mahfiller, general Sigoskinln 
Mareşal Pilsudskinln en çok itimadına 
mazhar bir zat olduğunu ve Polonya or-. 
dusunun en büyük erkfuııharbı olduğu,. 
nu yazıyorlar. 

Paris 1 (ö.R) - General Sigosklnin 
kabinesi halkçı, milli işçi fukalarmdan 
daha üç nazırla takviye edilecektir. 

ALMANLARA GöRE 
Berl1n 1 (Ö.R) - D.N.B. ajansı, yeni 
- SONU 3 tlNCü SAHİFEDE -



Rumen münevver ve köylüleri diyor ki: 

''Türk bizimle oldukça 
zafer bizimdir,, 

Bük.reş, (Hususi) - Bük.reşte dola- eden kuvvetli ordusundan sitayi~le hah· 
(inken insan sanki harbi unutuyor. Gece aediyorlar. Senmahul. Oniversul, Le 
eokaklar ağzına kadar dolu. Halk eğle· Moment gazeteleri Türkiye hakkında 
nlp duruyor. Memlekette sük.Uıı ve istik- çok metihkar yazılar yazıyorlar ve mem· 
rar var. Herkes ifiyle, gücüYle meşgul. leketimiz hakkında en.an umumiyeye 
Bankalar krediyi kesmit değildir. Gıda mal\ımat veriyorlar. Gazeteler bilhaa
maddderiyle kiralarda tereffü var. Hü- aa Türk ordusunun iktıdarından ve ltah
ldiınet de bunların gayri tabii olanlarını ramanlığmdan bahsediyorlar. 
takip edip muhtekirleri uzalandınyor. Rumen köylüleri bana şöyle dediler: 

Bükre~in her tarafında büyük bir bel- c Türk bizimle oldukça zafer bizden 
'di faaliyet göze çarpıyor. Yeni büyük ayrılman bunu işittiğim zaman heyecan· 
hinalt\r yıkılarak cKaba Vilc.toriu deni- dan gözlerim yaşardı ve cNe mutlu Tür-
Ien cadde genişletiliyor. küm diyene> vecizesini habrladım. 

Bükreş belediyesi bunun için c;ok para Yakında Romanyııdan Türk.iyeye bir 
harcıyor. Metre murabbaı bizim parıımız- ticaret heyeti gidecektir. Rumenler Tür
la 40 • 50 lira olan caddderde istim· kiye ile her sahada büyük İ!ller yapmak 
lak yapılıp büyük bulvarlar, meydanlar istiyorlar. Ilk olarak cRumen ofisi:t açı
açılıyor. lıyor. Bu ofıs iki memleket arasındald 

Gezip gördüğüm yerlerde, temas et· turizm i ini tanzim edeceği gibi iktısadi 
tiğim biitün Rumen münevverleri, köylü- münasebetler tesisine de çıılışaco.ktır. is
leri Türk dostluğuna pek büyük ehemmi- tanbulda bir de Rumen turizm sergisi 
yet veriyorlar. Alman - Leh harbinden açılması düşünülmektedir. Rumen tica
sonra bilhassa Türk dostluğu Romanya- ret heyeti yeni ticaret anlaşmasını tanzim 
C.la en canlı bir mevzu olmuştur. Gerek edince iktuadi sahada da pek büyük İn· 
ınntbuat ve gerek hn1k, Türkiyenin Bo· kişnflar olacağı muhakkaktır. 
ğazlardaki hakimiyetini ve bunu temin Mustafa Tunalı _. ___ _ 

ln2iliz kralının bjr . 
askeri beyannamesi 

Londra 1 (ö.R) - lngiliz kralı bu akşam neşrettiği bir beyannamede 20, 
22 yaşındaki kura efradının istisnasız silah albna davet edileceği ve davet ta
rihinin bugünlerde ilan olunacağını bildirmektedir. Bu davet büyük Britanya
da olanlar içindir. Hariçde olanlar lngiltercye muvasalatlerindc bir hafta zar· 
fında askerliklerini yapmriJc için mürncaatcı mecburdurl r. 

Daladiye, Garp ve Şark ordular• 
başkumandanları ile görüştü 

Paris 1 (ö.R) - Başvekil B. Dal.adiye bu sabah garp cephesi orduları baş 
kumandanı general Gamlen ve şark orduları baş kumandanı general Vilhmen 
ile görUşmUşt.Ur. 

Paris 1 (Ö.R) - Bugün ba,şvekil Daladiyenin riyaseti altınd:ı bir çok ge
nerallerin de işUrnkl ile bir askeri içtima yapılmıştır. 

lsy an eden bir alayı 
kurşuna dizeceklerdi 
Amsterdam l (ö.R) - Slovnkyıı.dan dönen bir Amerikalı muhabir Po

lonyıililara k&rfı gönderilen üç bin kişilik bir Slovak alayının nasıl isyan etti
ğini anlatıyor. Alay harba girmeği reddederek Çek<>Blovak marşını ııöylemiş
tir. Bunlar lcışlalanna kapatılarak silahlan alınmııttır. 

Almanlar hu 3000 kişiyi kurşuna dizmek istiyorlardı. Slovak hükümeti bu
nun bütün memlekette büyük bir isyan çıkaracağını söyliyerek buna mani ol-
mu§lardır. 

Almanya Romanya arasında 
ticaret mukavelesi imza 

• 
yenı bir 

edileli 
Btikre§ 1 (ö.R) - Almanya - Romnnya arı:ısında bir ti~ret mukavelesi 

imza ed~ir. Bu mukavele mucibince Romanya Leyin kıymetini bir Mark 
(41) Ley olarak kabul ettirmiştir. Almnnlar bunun (48) Ley olmasını istiyor
lard .. 
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Ankara Radyosu 
---.~---

-

Dünkü spor hareketleri 
DALGA UZU.NLVCU 

BUGtlN 
-13--

1639 m. 183 Kcs./lZO Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
r. A.. Q. 19.14 m.15195 Kes./ %9 Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayaıı 
12.35 Ajans ve meteoroloji habcrJeri. 
12.50 TUrk müziği (Pi.) 13.30 - 14.00 Mil· 
zik (Karşk program - pi.) 18.00 Prog· 
ram.. 18.05 Memleket saat nynrı, ajans 
ve meteoroloji haberleri.. 18.25 Müzik 
Rndyo Cazı... 19.00 Konuşma (Çocuk 
terbiyesi hakkında).. 19.15 Türk müziği 
Çalan1ar : Vecihe, Ruşen Krun, Cevdet 
Kozan ... Okuyan: l - Sadi Hoşses 

Ankarada yapılan güreşlerin dünkü 
tasnifinde Ankara birinci geliyor 

Lik rrıaçlarında, lstanbulda Fener Galatasarayı yendi 
Dcmirsporla berabere kaldı 

A - Osman bey - Hicaxı hümayµıı peş 
revi.. B - Bimcn Şen - Hicaz şarla .. 
Hastayın derdi deruna .. C - Salihettin 
Pınar - Hicaz şarkı - Leyla gibi hınçkır
sa •• D - Zeki Arif - Şeteraban şarla 

Ankarada Gençlcrbirliği 
GÜREŞ: 
Ankara 1 (Hususi) - 19 Mayıs stad

yomunda güreş müsabakaları yapıl
mı.ştır. Bu müsabakaların birincilerini 
bildiriyorum. 

56 kiloda Ahmet Istanbul birinci, 61 
kiloda Suad Ankara birinci, 66 kiloda 
Yaşnr Ankara birinci, 72 kiloda Celal 
Akın Ankara birinci, 79 kiloda Vahid 
Akar Anknra birinci, 87 kiloda Mustafa 
Çakmak Istanbul birinci gelmişlerdir. 

Bugünkii giireşlerin neticesi şunlar
dır: 

13 puvanla Ankara birinci, 11 puva:ıla 
lstanbul ikinci, 6 puvanla Konyn üçün
cü, 5 puvnnln Samsun dördilncU 3 pu
vnnln Kastamonu beşinci, 2 puvanla Ço
rum altıncı, 2 puvanla F..dime yedinci 
olmuşlardır. 

Istanbul mebusu Ali Rana Tarhan bi
rincilerin mükafat ve madalyalnnnı tev
zi etmiştir. 

Hediyelerden sonra bir çay 'l.ivafeli 
veri1miştir. 

AT YARISLARI: 
Ankara l (Hususi) - At yarı lan bu

gün Hipodrnmda yapılmıştır. 
Birinci kosu üç ve daha yukarı yasta 

halis kan In~iliz. at ve kısraklarına mah
sustu. Mesafe 1800. ikramiye 380 liradır. 
Birinci Halim Saidin Snmcdi g lmislir. 

lkinci koşu: 
3 yaşında yerH varım kan In~iliz nt

lnr•na mahsustu. Ml.'snfo 1200. ikramiye 
255 lirn idi. Yüksel birinci gelmiştir. 

OÇONCO KO$U: 
Oc ve dah yuk:ın yaşdn hnlis knn 

kısraklara mah~us olan bu ko unun ik
r miyesi 2 5 5 lira mesafe 1400 metre 
idi. 

Okulların ders 
henüz tapları 

tamamlanmadı 

ki-

Okullarda dersler başlıyalı bir hafta 
oldu. Fnknt devlet matbaasının hu:nmn
lı çalışmalarına rağmen henüz bir çok 
kitapların basılması ikmal edilememiş
tir. Talebeler, kitap satış şubelerine ld
tap almak üzere yaptıkları müracant", "
de okudukları kitnplnrın mühim bir kıs
mını bulamadıkları görülmüştür. Bunlar 
ilk okulların 4 ve 5 inci sınıflarında 
okunan yurt bilgileri, orta okul yurt bıl
gileri, orta okul tabint ve aritmetik ki
tnplnrı, lise birinci sınıf tarun, ilk okul-

Kız vücudun gül kokan .. E - Şeteraban 
Kruan birinci Nansida ikinci geldi. na bütün stadlarda bugün başlandı. tUrkU - Oduncular dağdan odun endirlr 
Dördüncü koşuda: Fcnerbahçe stadında sekiz bin seyirci A - Vecihe - Kanun taksimi .. B-Şem-
Organın Yıldızı birinci. Duman ikin- önünde yapılan Fener - Galatasaray ma- settin Ziya - Hüseyni şarkı - Yaslanıp 

ci geldi. çı çok heyecanlı oldu. Birinci devre gol- yatmış firaş.i nazına .. C - Ahmet Rasim 
BF..ŞINCI KOŞU: süz geçti .. İkinci devrede Fenerliler 26 Hicaz şarkı - Can hastasıyım... D - En-
Mcsafe 1800, ikTamiye 255 lira idi. ıncı dakikada Rebiinin ayağlyle ilk go- doronlu Yusuf - Hicaz şarla - Ateşi aş

Alpaydının Baskını birinci, Maksud ikin- lü yaptılar.. kına rnptettin .. E - Şehnaz şarkı - Ben 
ci. Alceylan üçüncü geldi. Oyun sonuna kadar Fenerlilerin haki- perişanım .. F - Nikolakinin Şclııınz saz 

ANKARADAKI UK MAÇLARI miyeti altında geçti ve oyun 1 - O Fene- semaisi._ 20.15 Konuşma (Doktorun sa-
Ankara l (Hususi) - Bugün §Chri- rin galibiyetiyle neticelendi.. nti) .. 20.30 Türk müziği (Fasıl heyeti..) 

mizde canlı spor temna.ları yapılmıştır. TAKSiMDE: 21.15 Müzik (Kilçiik orkestra) Şef Ne-
Bu maçlan sırasile bildiriyorum: Kasımpaşa - Silleyman.iye arasında cip Aşkın) ... 1 - Siede - Nahirn (İntcr· 

Saat 11,20 de Harp okulu ile Galata- yapılan maç 1 - 1 beraberlikle netice- mezzo) 2 - J. Strauss - Hazine valsi ... 
saray arasında yapılan maçı O • 5 Harp lendi.. 3 - J. Strauss - Güzel ilkbruıar - vals 
okulu kazanmıştır. ŞEREF STADINDA : 4 - Paul Lincke - Olur - olur - olur 

12. l O de yapılan Gençler birliği, De- Hilal - İstanbulspor arasında yapılan Şen parça ... 5 - Ziehrer - ~kiya opc-
mirapor maçı 1-1 berabere bitmiştir. maçta İstanbulspor O - 1 oyunu knzandı. rctinden potpuri.. 6 - Schubert - Marş. 
İST ANBULDAKi BEŞIKTAŞTA ~.oo Ajans, ziraat, ~ tahvilat, ~~· 

. Beşiktaş T k d Be...:w--_ bıyo, nukut borsası ... (Fıat) 22.20 Müzik LIK MArT. A DW 
1 

- op ap.ı ?1açın a ~ı.ay (Küçük orkestra : Yuknnki programın 
f _. _ ~----- ılar sıfıra karşı on ıkı golle oyunu ka- d amı) 22 35 Müzik . (Pl ) 23 25/23 30 
JSUınbul, 1 (Hususi) - Lik maçlan- zandllar. yev nk' .. · k · · · · 

arı ı program ve apanış 

Lik Maçları Nü~us yazımı için 
hazırbklar yapılıyor 
Dahiliye vekaleti nüfus umum mü· 

dürlüğü nüfus umumi yazımı etrafında 
hazırlıklar yapıruıktadır. Malfun olduğu 
üzere Dahiliye vekfıleti çok eskimiş olan 
nüfus kütüklerini yenilemek için biı 
yazım yapmak ve nüfus işlerimizi yeni 
ve modern esaslara göre tanzim etmek 
üzere Knmutaydan bir kanun çıkarmış
tı .. Vekfılet bu kanuna dayanarak yur
dun bazı mıntaknlarında tecrübe mahi· 
yetinde olmak üzere nüfus ynzunı yapa· 

1. .teş- Uçok - Doğanspor 
takımları galip geldiler 
Yeni sene lık maçlnrınn bugün Alsan

cak stadyumunda A ve Halk sahasında 
da B. takımları arasında başlaınldı. 

1939 - 940 senesi lik: maçlarına az bir 
seyirci önünde başlanıldığı gibi takımla
rın durumu da tatmin edici olmaktan 
uz.aktı. 

Birinci maç Ateş - Demirspor takımla
rı arasında yapıldı. Uk devresi 1-1 be
rabere neticelenen bu maçta Ateş. Do
mirsporun ikinci devrede attığı 2 gole 
dört golle mukabele ederek 5-3 galip gel
di. 

Bundan sonra Üçok - Yamanlar takım
ları karşılaştılar. Bu müsabaka hey~ti 
umumiyesi itibariyle durgun oynandı 
ve neticede Üçok 2-1 galip geldi. 

Günün en mühim maçı, Doğanspor -

Altay takınılan nrasındnki müsabaka caktır. Bu nüfus yazımı .hiç bir hukuki 
idi. Halihazırda Izmirin en kuvvetli iki kıymeti hfil.ı. olmıyacaktı.r. Vcktılet hu 
takımı olan Altay • Doğanspor maçı, ta- tecrübe yazımı etrafında hazırlıklarına 
raftarlarının teşvikiyle oldukça heye- devam etmektedır. Aynca bir bcyanna
canlı oldu. Rakibine nazaran daha eyi me usulü. ile yapıla~ nUfus yazımı de
anlaşan Doğanspor, birinci devrede iki neme talımatnamesı hazırlanmaktadır. 

ve ikinci devrede de bir gol yaparak ma- İSKEND-ER*-
çı bire karşı üçle kazandı. UN 

Altay takımı kalecisinin hatasiyle ye- Limanın a i teşkilat 
eliği iki golden 8?n.ra .bir türlü t~tuna- İskcnderunda yeni bir liman tcşkilti
mamış ~c an~ ikıncı devrede hır sayı tını kuran limanlar işletmesi umum mü· 
çıkarabılmiştır. dür mua\•ini Hfunit Saracoğlu dün şeh

Halk sahasında yapılan B. takımları rimize dönmüştür. İSkcndcrundaki eski 
maçlarında da Ateş Demirspora sereıno- teşkilat.ta çalışan bir çok memurlar va
niyle, Uçok Yamanlara ~O ve Altay da z.ifclcrinde ipka cdılmi erdir. Yalnız bir 
Doğanspora seremoniyle galip gclmlşler- kaç Fransız memuru teşkilattan ayrıl-
dlr. mıştır .. Bwtların yerlerine buradan :rne-

--------------- murlar gönderi1ecektir. 
•• 

ların aritmetik kitapları, lise üçüncli sı-
B. Mussolininin Seyhan barajının nıfm cebiridir. 

Oğretmenler için yeni 
prensip tespit ediliyor 

Bulgaristanda 
FaşisOere karşı şiddetli 

tedbirler alınıyor_ 
Sofya (Hususi) - Nazırlar mecllsı 

son toplantısında Bulgaristanda (Rat
nitsl) ve (Lcjiyoner) namları altında 

hUSUSi ftUtkU temeli atıldı.. Bazı okul öğretmenleri talebenin ala-
Roma, ı (A.A) _ B. Mussolini Vene- Adana 1 (A.A) - Ihuui inşaatı +bitr.n cağı kitaplnnn muhakkak surette 939 

dik sarayında Fa.şist şefleri önUnde ta- Seyhan barajının merasimle temeli atıl- yuı baskısından olmasını esas tutmnkta
ınamiyle dahili meseleleri bahis mevzuu mıştır. Sular umum müdürü. bu şin bU- dırlar. 
eden bir nutuk söylemiştir. B. Mussoli- yük ehemmiyetini tebarüz etli.ren bir Vekaletin kabul ettiği ve geçen yıl Dilekçelerde t • h d • ı • k gayri kanunt bir ~ide faaliyette bu1uY er asrı e ı mı y c cc nan faşist ıeşclddillerc karşı şiddetli tedhl bu nutkunda ezcilmle bundan böyle nutuk söylemiştir. basılan kitaplar üzerinde yeniden hiç bir 
{ ... ..ısı milisinin İtalyan ordusunun bir TEKIRD' ACDA tadil yapılmıyanlan öğretmenler talc- birler alınmasını kararlaştırmıştır. Bu 
""• beye aldırmamaktadır. Vekfilet bu du-

cUzU olacağını bildirmiştir. ZELZELE OLDU • nımu dikkate alarak okul idarclerıne Maarif vekilliği öğretmen tayini işin
de yeniden bazı esaslar kabul etmiştir. 
Ilk, orta ve lise öğretmeni olacaklnr va
züeye başlamadan evvel bazı şartlarla 
kabul edileceklerdir. Orta tedrisat öğret
men evrakln.riyle birleşik olarak Veka
lete verecekleri dilekçede bu gösterile
cektir. 

. . . teşcküllere dahil olduğu ruılıışıla-

37 Alman gazetecisi Ankara ı (Hususi) - Tekirdıığda bu tebligat yapacaktır. 

Beı~ikada... sabah dört saniye süren şiddetli bir zel- --

dilekçelen dikkate nlınmıyacaktır. cak olan resmi ve hususi bütü .. 
Vekfıl~.tin ~P _olarak .kn~ul ettiği selerd.eki memurlnr derhal az!~r:!k: 

bu formule gore tayın keyfıyetı yapıla- lerdir. 
3' zele olmuştur. Zarar yoktur. Vaktinde mekte e 

Hnrbı müteakip Fransayı terkeden ŞARK CEPHESIND. E 
~kt~: Univc~tc ö~t.men o~ulu ve di- Unive.rsite ve mektepierdc okuyanlar
ger ogretmenlik ~ues:ı:eseicrın.d«;11 me- dan bu faşist teşekküllere mw.aheret 
zun olnn gençler ılk muddetlerını bchc- edenler irfan muesseselerinden ko uln-37 Alınan gazetecisi Brliksele gelmisler- aydolunmıyanlar 

dir. Belçika Alman sefareti muhabirlere Yaralanan Alınanlar Maarif vekfıleti her hangi bir sebeple mehal Vekaletin göstereceği yerlerde ya- caklardır. v 
diplomatik pasaport vererek bunların Amsterdam 1 (ö.R) - Hollanda hu- olursa olsun mekteplere kayıt ve kabul pacaklardır. Şirket, banka, resmi ve hususi dairt.'-
sefarethane memuru olduklarını bildir- dutlnrında kain Vcstfalye şehrine şark- müddeti içinde mürncnntte bulunmamış 
mlştir. Bu hadise Almnnların Bclçikada tan dört yüz elli ynralı gelmiştir. Mein- çocukların, yer bulundu[.ıu takdirde ve 
propagandaya ne kadar büyük ehem.mi- hayın hastaneleri yine şark e<!phesinden kliletten izin alınmadan mekteplere ka-
yet verdiklerini göstermck.tcdir. gelen yaralılarla doludur. bul edilmelerini kararlaştırmıştır. 

Vekfılct bu gibi ögretmenleri münhal 
bulduğu yerlere tayin edecektir. Aksi 
şekilde hareket eden ve yer göstererek 
öğretmen tayin edihnesini istiyenlerin 

Öğretmen olabilmek için mezuniyet !erde çalışnnlardan fasist tesekkfillere 
diploması aranacağı gibi öğretmenlik için bilvasıta yardım edenler ~t gruplara 
yeni bıw evsaf ta istenecektir. Bu ev- gönderilerek angarya usulıylc çalı.,.c:tırı-
saflar tcsbit edilmektedir. Jacaklardır. 

Karımdan 
Gizlediğim Sır 

Üc Yıldız rısm 
• 

-40-
Bu muhit, dedikoduları ve bilhassa. 

burada Iclilin ablasının mevcudiyeti ile 
bizim saadetimize muha.kkalr. engel olur
du. Esasen belki lclal de bunu istemez 
diye ona yazdığım mcktuptn Adnnadan 
ilmhsetmiştim. Annemin Iclili sevdiğini 
biliyordum. Benim onunla teknır buluş
tuğumu ve Adanaya gelmek istediğimi 
haber alırsa çok sevinirdi. Çünkü ser-
crl hayatımdan bizar kaldığı için beni 
bırakıp gitmişti. Maamafih bu karanını 
anneme henüz yauna.ınıştım. lclAlden 
gelecek cevaba göre yazacaktım .. 

Böyle düşüne düşüne eve geldim. Bü
tün hesaplarımın neticesi Iclruden mu
hakkak yarın cevap alacağımı umuyor
dwn. Eğer cevap vermŞ;e bu cevabın 
bu akşamki ekspresle gelmiş olması icap 
ederdi. Po tacı da yarın öğleye kadar 
mektubu eve getirirdi. 

K>Cndi kendime: 
- Yarın, dedim, ogleye kadar evden 

çıkmam .. Eğer cevnp gelirse ne fılfı .. ce
vap gclmezsc o zaman lclfılin mektubu
mu alıp almadı mı taahhütlü mektubun 
ı dP makbuzundan nnl m 1 ç lı.şırım. 

doğrudan doğruya çalıştığı bara yazar, 
herşeyi bildiğimi, buna rağmen bilme
mezlikten gelerek kendisini doğru yola 
çekmek istediğimi ve artık her şeyin bit
tiğini de bildiririm. 

Bu son ihtimalin sanki vukuu karşı
sındn imi§i.m gibi gayri ihtiyari gözle
rim doldu. 

Sokak kapısının nnnhtarını cebimden 
çıkararak kilide soktum. lçeriden Ayşe 
ninenin sesi yükseldi: 

- Geldin mi evliidım .. 
- Evet Ayşe nine.. Sen rahatsız ol-

ma .. Ben odama çıkarım.. Yalnız sen 
odaya içecek su çıkardın değil mi? 

Geceleri su içmek adetimdi. Ay e ni
ne: 

- A- dedi. Hiç çıkaımaz olur mu
yum.. Odanda büti.in istediklerini hazır 
bulacaksın. 
Ayşe ninenin bu sözlerini onun uyku 

sersemliğine vererek sordum: 
- Telgraf falan geldi m? 
- Geldi ya.. Geldi ya.. dedi. 
Kendimi tutamadan haykırdım· 
- Nt.'rt'de .. Ne yazıyor. 
:\ ı ı , ıi ının ı np n ve k p y ı 

açmadan cevap verdi: Umumi Harpteve Cephede günlerindeydi. Bir ak,,.c;auı Sinan dede 
- llalü evladım .. ilahilerle güveyi gir bölük arkadaşlarını etrafına topladı .• 

emi •. Benim okumak bilmediğimi yeni M 1 T b Günlerdir, kendilerine iki kilometre ka-
rni öğreneceksin.. Kuran yazısını şöyle A dar uzakta dövüşen düşman hatlarına 
heceliye heceliye okuyabiliyorum ama.. ev evı a uru bak Bu yeni yazıları bir türlü öğrenemedim. a baka bölüğe bir hücumu kararlaş-
Bu yaştan sonra art.ık bizi okumak öğ- tınmş bulunuyordu. Bu fikrini arkadıış-
rcnmek değil .. Teneşir paklar.. - larına açtı : 

- Telgraf ne.rede7 HabeTden 39 Yazan - Kardeşlerim. Aylardır şurada gaza 
- Sen merdiven basamağına koy de- Naklen - - Rahmi Yağız şevkiyle içimiz titriyerek fırsat bekleyip 

din ya .. Orada duruyor. ElekLrik düğ- duruyoruz... Görüyorsunuz, harp en 
mesınm bulunduğu . yer merdiv~e Çünkü, o anda tecelli eden bu arzu nnda biriken sevinç yaşlan gür, siyah knnlı safhasına girdi. Artık bizim de 
uza~tı. Oraya kada.r .gıtmedense ce~ım- ve ısrarda; evı.-elce Çelebinin deW.etiyle srikallanndan sızarak yere yuvarlandı. - bUtün koruma tedbirlerine rağmen -
d~ki. ~le~trik fen«;ını ya~:. Mez:dıvc- yapılan teşvik mevzuubahis değil, an- Gene mevlevf bölüğüniln ricasiyle bu savaşa karışmamız liizırogcliyor. Ben 
run ık~cı ~.mag~n.da. dort koşe bır be- tak memleket kaygusiyle hareket edişin bunlar cepheye gönderildiler. yüzbaşı Sarim beyi ikna ettim. Bu ge-
yaz ka~ıt gozum~ ~lıştı. muazzam bir tezahürü elde edilmişti. * ce birinci hattaki bir bölüğü takviye et-

Üzer~ne atılır gıbı. t7lgr~ı aldını ve aç- Uşaklı me\•levilerin yekftnu 94 kişiye Siper hayatı, kumlar arasında kazıl- mek üzere bizi. ön siper~ere c~cıe:ccek-
tım. Iç.ınde yalnız 1~1 kelıme vardı. varıyordu. İçlerinde yabancı olarak yal- nıış avcı hendekleri araınıda yatıp kalk- ler ... Demek kı yann bız de bilfıil har-

cGe_lı~oru?1... IclaL.:•.. .. nız Malatya şeyhi Sinan dede ve onun mak dedelerin yadırgamadığı bir yaşa- be katışmak imkan ve saadetini idrak 
Bu ıkı kelıme bana butun dunyayı bn- sadık dervişi Ruhullah vardı. yış tarzı olmuştu. edeceğiz .. MevUi. ınuinimiz olsun.. Helal-

ğışladı.. . . d' h Cemal paşa bunları bir bölük haline Gazze muharebeleri iyice şiddenlen- laşalım. Gecenin yarısına doğru banket 
- Ayşe nıne .. Ayşe rune.. ıye ay- k d K di ul .. . b 1 işti T"h hrası k d ~ d · ı cdecem'7 k d M' f · · eli oy u. en arz an uzenne un ara m . ı sa na ur ugu emıryo - o-· 
ı~ ım. . ısa ~ımız g . .Y~r.. silah ve cephane de verildi. Sinan dede lnrı ile Mısırdan getirttiği taze kuvvet- Bu söder dedeleri sevindirdi ve coş-

yşEe ~~e 0 ~nın ıçınd ed: il d' kendi zabitleri sıfatiyle baclarına geçi- lcri bu cepheye yığan düşman, şimdi turdu. Her kes birbirl~yle heliıllaşarak 
- yı }a ... eyı ya... c ı. ay ı sen x k d' . 1 h 1 d la H k t tini' • ı.-kl _ _, k t b · '--t bırak rildi.. Talim ve terbiyeleriyle me<:gul taarruz sırası en ısıne gediğini Iarket- azır nn ı r. are e saa ue emc-uuana çı a enı raua .. " run1 ___ , __ la ~ ı.~·ladılar 
Allah Allah .. Her vakıt bana karşı da- olunmak, bunları yetiştirmek ilzere on miş, dev ı taarrU41<1C kuvvetlerimi- ge ~ · .. . .... ~ .. 

ima güler yüzlü davranan bu emektar Uçüncü kolordudan getirilen yüzbaşı zi hırpalamağa muzafferiyeti bu cephe- Saat 1~ de yuzbaşı sn:ını bölu~. ~-
kndın ~di böyle bana neden baştan Sarim ile mültizimicvvel Tcvvik ve Meh- de ele geçirmeğe gayrete koyu1muştu. ~?a geçtı .. He~ecanlı hır gece yuruyu-
savma cevap veriyordu? met Ali de bu bb1üi:tfin subay kadrosu- Sinan dedenin bölüğü 3,5 aydır siper- şund~. so?ra sıperler aras~da. do~l~-

Belki uyku başına vurmuştu.. Belki nu teşkil ettiler. lerde, ihtiyat hattında vazifedar bulunu- rak bı~~ .~~ta, yar1;51 ~ksilmış bır pı-
de gelecCk misafir hakkında şüpheye Şamda bir buçuk yıl süren bir tallın yordu. yade oolugunu_n mcvzilcrınc va:ıJdı. De-
düşünmüştü._ ve terbiye devresi geçirildi. Gnzze mu- Tekkelerinde ney ve kudüm seslerine deler buradakı kıznmatlara, sıgınaklara 

Merdivenleri bacaklnrım sevinçten tit- lıarebclcrinin en şiddetli ve buhranlı za- kulak ıılışlırınış bulunan mevleviler, yerleştiler. 
riycrek çıktım. Cep fenerinin }ardımı.ile manlannda bu bolüğü teftiş eden Ce- şimdi ö1üm saçan çeşitli sil:ihların kor- Ertesi sabah umumi ~i:. taa:ı;ız .yapı
sofayı geÇ("rck odanın kapısına geldım. mal paşa, çoğu genç ve dinç olan derviş- kunç patlama1arına da kulak asmıyor- lacaktı. Sabaha karsı butun bınncı hat
Feneri söndürüp cebime koydum ve ka- lerin mükemmel birer asker haline gel- lar, dü.şmaılla gôği.i göğü,,,e gelmek için t ki hücum kıt....ıları ~on hazırlıklarını 
pıyı a~tını · . diklerini hayretle gördü ve bu memle- f rsat kolluyorlardı. 

___ ..:..Bt7.MF...DLe-... -·~ 



Cephede hava faaliyeti • 
lngiliz tayyareleri çok cesurane ke- Ba_lt_ık_d_e_v_le_t_leri 

2 llktepl! ......... 1939 

., ) d f kf d• J Letonya, Litvanya ve Finlandiya 
şı uçuş arına evam e me e ır er karşılıklı yardım paktına çağırılıyor 

Mo.ko;a 1 (ö.R) - Sovyet Rusya • Estonya araaında karıdaklı yardun 

Harbıo başlangıcındanberi 37 Fran~ız ve 27 lngiliz tayyaresi düşürüldüğü 
iddiası mübaligalıdır. Alman zayiatı müttefiklerden çok fazladır 

Roma, 1 (Ö.R) - = deruzınde la- en mühim Ht;sak noktalarmda birer ağ kaybettikle<ini itiraf ediyodar. men mUttelikler ııiddetli bir bava mu-
aliyette bulunan ilı\l · hava filosu halin1 alan pusulan düşmanın binlerce Loodra, 1 .<A.A>. - Press Assoclation harebesine girişmişlerdir. Mesell Al
Heligolantta Abnaiı torpito muhripleri- ki1ometrelik arazisinin fotoğrafını al- yan.:esm~.bır teb~~ neşretmektedir. Bu man radyosu dün Alman avcı tayyare
ne hücwn etmişlerdir. Almanlar, bu hü- mağa muvaffak olmuşlardır. Çok şaya- tebliğde şoyle denılıyor : ]erinin şimal denizinde bir İngiliz bom
cumun da neticesiz kaldığını iddia edi- nı dikkat bu hadisede, bir Alman batar- ~- ~d~osu mütte~erin hava bardıman tayyaresini düşürmüş olduk
yorlar. yasının 600 kadem irtifadan. uçan tay- ku~eti. ıtıbanyle. fena vazıyette olduk- lannı ve gündüzUn İngiliz hava kuvvet-

Londra, 1 (Ö.R) - İstihbarat nezare- yarelerimizi Alman tayyaresı zannede- lan· ıntıbaı?ı tevlıt etmeye matuf yalan !erine mensup beş tayyarenin Sarbru-
ti bildiriyor: rek selAmlamış olmasıdır. yanlış.~eş~ıyat~ bul~nn:'aktadır. Bu ha- ken yakınında ve bir Fransız tayyaresi-

İngiliz havacılığı dün akşam Alman- berlen ihtiyat ile ~elakki etmek muvafık nin de Bitche yakınında dUşilrUlmüş ol-
yarun şimalinde muvaffakıyetli yeni is- Paris ı (Ö.R) _ Fransız cephesinde olur. Bu haberlerı neşreden Nazi propa- duğunu ilin etmiştir. 
tikşaflar yapmışlardır. Tayyarelerimiz İngiliz İstikşaf tayyarelerinden müte- ~andası~~· ~anlar dün akşam radyo Alnuuı radyosu bir aylık harp esna
salimen dönmüşlerdir. Yine dünkü uçuş- şek.kil küçük bir grup adeden faik bir il~ İngılizlerm ve Fr~ı.ların havada sında A1manlann 37 Fransız ve 27 İngl
larda adeden çok failt Alınan tayyare!~ düşman hava kuvvetiyle karşılaşııuştır.. ugramış oldukl~ z.ayıat hakkında bir liz tayyaresi tahrip eylemiş olduklannı 
ri ile bir hava harbine tutuşan tayyare- Genç bir İngiliz pilotu düşman tayyare: takım ~~kam z.ıkretmişlerdir. Almanla- iddia etmektedir. 
terimiz bunlardan ikisini alevler içinde ]eri tarafından ihata edilince her kesı nn İngılız ve Fransız hava kuvvetlerinin Fransız ve İngiliz menbalan bu rak
d~üşlerdir. hayranlık iç.inde bırakan bir kahraman· yapmış oldukları harikulAde hava sefer- kam1ann sıhhatini teyit etmemektedir" 

Londra, 1 (Ö.R) - İngiliz tayyarele- Jık göstermişür. Kahraman pilot İngi- !erinin ehemmiyetini küçültmeğe çalış- Hava muharebelerinin hemen hemen 
riııin Sigfrid :istihkamları üzerinde mu- lizlerle mücadeleyi terkederek tayyare- ~a~ta tekrar etmek ~aydadan hali de- müttefiklerin teşebbUsleri il2erine ve 
vaffakıyetli uçuşları hakkında şayanı sini bir ok gibi indirmeğe ~lamış v_e g'.ldır.. ~im~~~ ~ır çok tayyareleri- sırf Alman arazisinde vukua gelml§ ol-
dikkat tafsillt alınmıştır. ansızın bu inme hareketini hır şan~el gı- n~ tahrıp e~~digını. ve düşürüldüğünü duğunu söylemeye lüzum yoktur. 

Tayyareler bir çok mil mesafe kate- bi yükselme .şekline kalbederek hır Al- goı:_r:nekten mutevellit hoşnutsuzlukları- Almanlann mUhlm zayiata maruz kal-
derek toplarm bulundukları bütün nolı:- man tayyares ini dUşürm{iştür. nı ortmeye gayret eden Alman propa- rnış olduklannm malö.m bulundutunu 
taları, tankların gizlendiği tuzakları ve Almanlar bu muharebede iki tayyare gandasının bu husustaki faaliyetine rağ- illve etmek muvabk olur .... Bif ....... Sllih ...... iD·a·s·a11Dlii ..... SODU ......... G;;;p ..... ; .............. . 

Devletleri 
---~.---

•• bal'pte niçin dnam 
etmele mecbardarlar! 

-.ı:r.-

- BASTARAn 1 INct SAllİFBDE -

"Obeserver,, gazetesine göre Alman
ya nın gayesi harbi mazur göstermektir 

Paris ı (ö.R) _ Fransız gazeteleri pulaire> de Varşova müdafilerinden kabinesi erkanı şimdi Romanyadan ay- tüaldmkuna katiyen mani olanuyacak
Sovyet _ Cermen ittifakının akisleriyle bahsederek diyor ki: cBir asır evvel rılıp ayrılmamakta serbest bulunacak- tll'. 
meşgul olmakta devam ediyorlar. Çar birinci Nikolanın orduları Çarlıö-a ]ardır. Ribbentrop, Moskovaya ikinci lefll-

cOrclr> Moskovada yapılan ittifakın karşı isyan eden Varşovaya girdikh; i Londra 1 (ö.R) - (Sundey Despaç} hati ile Alman efkan umumİyesinİn •-
Bitler Jçln bir meyusiyet, StaJin için bir zaman Fransa bugünkü gibi ayaklaıunış- Alınanyanın sulh tecavüzü hakkında m.elerini teskin etmek istemittir. Filha
lntikam ittifakı olduğunu yazıyor. tı. Fransa kahramanlık ananelerinden şunları yazıyor: kira Alman efkin umumiyesi biiyük en-

J urnale göre ~~ya. galip ;;e mağ- hiç birini bırakmamıştır.. Varşovanın <- lngilterc, Polonyanın hezimetini dile icindedirler. Rasyanm iptidai mad
bip artık Bo]şevızmın elmde bır oyun- kaybolrnıyacak olan fedakarlıkları ve bir emri vaki farzetse dahi harbe devam deler iltihulib Almanyamn ih~ 
eaktlr. Bo~ ~lmanyanın içine ya- kahramanlığı önünde hürmetle eğiliriz > elmek mecburiyetindedir. Zira aksi tak- tatmine, •elmeL Rusya, kendi .ikbwli,a
yılmıştır. Hitler hır nutkunda: cSovyet Jurnal gazetesi yeni Polonya ciimhur dirde Polonyadan daha kötü bir tali In- ta tehlikeye diitlimıeden Almanya11 
Rusya ile i~ti~ Almany:nın ~nu ~l~- reisinin intihabı münasebetiyle şunları giltereyi beklemektedir. Bu da impara- tlılmİD edemez. 
c~ dedıği zaman. ~ogru soylemıştı. yazıyor: General Sigoskinin teşkil etti- torluğun bütün dominyonlannı ve mUs- Sovvetlerin istibsa1atlannı artırdddan 
Ekselsıyor: cManşm iki tarafında elelc ği kabine bir it.tihadı milli kabinesidir. temlekelerini kaybetmesi olacaktır. Bil- n h'ılcMbr... Demir • J.lor n petrol 
ftren Fransa ve lnglltere lllderizmle Bb.kret hükilmeti üzerinde ~ taz- W. harbe devam kararı =:::..t ........ milll faldaalar tanfmdan lml-
beepl•pnak azmindedirler. Diktatörler yilı:ler COmhurreisi ....,,._. ~ Mu- hudutılus b)'Dü:Jlllmı .........__ 1922 ele pelNI W r 1A1r 
llOl'balıla dayanan bir sulh istiyorlar. Biz zi8ki ile bafve1cil ve diğer hUkOmet ~ dlr.> aı ......... 4Ôo Wa toadlr. 1938 ele 30 
bak ve adaleti lı::uımak istiyoruz. Polon- kAnmm lmRomanyadaB ~~ .. edilmelerinldahllind Londra) de 1 (~~bir- B. ~ede ~~~k ~,... .,.c11. Fmt petrol ilııuıcatr e 
yada yapılan kıtaller Poloayanın milt- mucip o uştur. u ~wm e ver nepe._ m~ uyO'# i: m&y..a tonclma lir .mi~ tana clUttl. hiş feliketinden som:. başka tnr1i1 bir büyi11c davalarmın zaferi için mücadele cRusyanm §imdiye kadar bfltUn yaptık- Cünldl amlllDİyede So~ Rmyanaa kol: 
sulh bekleneme"Z• diyor. edemiyecek vaziyete düşen B. Muziski lan ~ fırsatlardan azami fay- lektif eift1ik1eri maldneletmittir. Banla-

Epok gazetesi diyor ki: cA.lmanY• mu- pek tabii olarak istifa etmekten başka dalan elde etmek olmUfUI'. Almanya rm mühim mldarda petrola ihtiyadan 
bLcamatm devamından korkuyor. 40 çare bu1aınaml§tır.> Rusyadan ne alırsa bunun çok fazlasını ftldaı. 
milyon Avusturyalı, ÇekosJovakJalı ve Romanya htlkilmeti Polon.vadan Ro- başka yerden vermeie mecbur olacak- Almanp 5o.,e1 Raqadan hamt 5 

P lo 
-1·-·- ___ ..-.1--ı.... -1-... a- manyaya iltica eden mesul Polonya dev- tır. --!1.--- __.__, -•-Ls!.... 

0 
nyllil&U&& ezwan:..-...... razı U&1&&Y ]et adamlarınm ancak vazifelerinden 1. Şlmdi Berlinde alızlarda dolapn §U ~ ton P'l'V'" ........... Ba miktar, 

~ ~ ~ tifo1an lıollnde idi ph•slar gibi _.,bat- ouJh - bir ....ı.&r. Bu mıalm ga.. ı.. ~edlcHil '"':: = 
için kodr:uyor.> ve ]erine mn..ade ~ bildirm1ft1. ı. ye8l gelecek topyeltan harbı mazur gHe- bnlm ihti)'acı telifi edemiyeeell an-

Paris ı (0.B) _ e. LeOD Blum ~ tifa1annı veren lluzlsld ile eski Polonya termektir.• lafdw. • 

Yeni Leh Cümhurreisi ilk 
beyannamesini neşretti 

== 
Tebliğler 

l'RANSIZ TEBUOI ı 
Paris 1 (ö.R) - Sabah teltliii: 

Sar Luinin cenuba prbisinde meftile. 
rİmİ%İ ia1ilı ettik. 

Paria 1 (ö.R) - Fransa teblili: 
Diitman topçusunun Müzel nuntaka-

b R d C •• h • • smdaki barekib bataryalsrmımn fuli-

M u zİS k İDİ D istifasına se ep o manya an um urreısı v~ •. ile k-...alcıtnuşt!". ~·iki tarafta da 

olarak ayrılmasına müsaade edilmemesi olmuştur ~~N~Bi'ıCrt": 
B"''"'AILVI t !Net S&Bln!DB - Roman.fOQll teıVtmeJerine mani ~k kararname ile %elslcümhlll"Wl muhteınel ~ ~~ .... ~ 

- ~.. için Bükrefte tazyik yaptıkJarı anlaş1 - halefi olarak irae edilmiş bulunan eski lazam bir surette devam edilmektedir 
Polonya cümhurreisinin in~ından ve yor. Polonya hilkümet erk~nmın. ~ senato reisi VlaclisJav Raczievicz Polon- &erlin ı ( ö.R} _ Alman tebliii: 
Polonya kabinesinin teşekkülilnden bah- inan,yada mevkuf tutulması istemJÜIÜI'· ya reisicOmhur vazifesini deruhte eyle- Sarlmıken trıbsaad d....;_. 
.derken cfi7or ki: Bun]arııı Akıbeti ne olacağı benlb belli m.iştir.. Kanun°esesinin 19 uncu mad-~ faal' • mzd~ ~ · 

Polonya cllmhuriyeti bir tarih oımur delildir· Beynelmilel hukuk, bir bitaraf desi mucıöince Vladislav Raczievicz Pa- baricincl Z:yet •T~ 
tur. Rusya ve ~ bu ~~ memleket toprağına il.tica ~n ukerl. risteki Polonya bi1yUk elçisi Lulmie- on Jn.ai. ta • • d. dik. • ve mukadderatına blkimdirJer. B':' ~ rin sUAhlarmdan tecrtd _edilerek .. ~ vicz ile Franspdaki Polonya ordusu be§ denizinde d~ ~ ~ 
lan yapanlar Polon.yada hiç bır nüfuzu 80DUD8 kadar tevkif edilece~erınt bil- lmmandanı Sikors1d. Albay Koc, gene- cl"6rülmlttür Alman hava~ iki 
olmıyan mültecilerdir. dirmekte ise de sivil mültecilere ka11ı ral Burbardt Lucacld ve diler phslyet- ta ka • • • 

MUZtsK1 PARISE Gll>tYOR hususi hiç bir tedbir tatbik edilemez. ler hazır oldulu halde 30 eyW. 939 tari- :nan ~· 
Belgred 1 (ö.B) - Sabık Leh cilm- . hinde yemin etmiştir. - """""" 

hurreisi Kumki. Subotiçada Yugoslav- Parla 1 (ö.B) - Yeni Polonyaf: Polonya sefaretinin diğer bir resınt IRLAllDA 
ya hududunu geçerek Perise hareket et- hur reisi V arşova ,eJıriııe askeri tebliiinde de Leh hiikilmetinbı istifası Ctbnlmrlyetçllm 
miftir. Muziskl, gazete muhabirlerinin madalpsıDı Vermiftir. ve general Sikorskinin reisliı;ncte yeni tekrar mtlcaclel 
suallerine kısaca §11 cevabı vermiştir: Parla. 1 (A.A) - Polonya. büyük el- kabinenin teşekkillQ biJdirilmektedi.. ..-.ı d 1 qe 
Po1onyaıwı bGtUn baklan veri]meden, çiJillnden resmen ~ : Başvekil ayni 7.8ID8Dda askeri JşJer ne- 11H1p8 

1 8•-
Ingiltere ve l'ramenm, yapılan be!' tür- refsidfmhuru profesör İğ- zaretini de deruhte etmektedir. Harid- Amaterdam, 1 (A.A) - Deyli Herald 
lU sulh teşebbUslerini reddedeceklerin- Polo~ 30/9/939 t8rihinde isti- ye neuretine Zaleski, Maliyeye Adam guetesinin yazdığına göre Irlanda dlm-
den eminim. nence . dirmiştir Buna binaen 24/ 4/ Koc gelmiştir. Diğer üç nazırın daha ta- hurtyetçileri İngiltereye bqa olan mu. 

ROMANYA UZERlNDE YAPILAN fasını~ 1tanuıı'uesasiye tevfikan rei- yinini bildirmektedir ki bunlardan bi- cadelelerine yeni bir şekilde tekrar bq-
TAZY!K 9:35 tarafından Kuty - Polonyada rlncisl Sosyalist, ikincisi çiftçi köylil ve ıam..ıarmr. Bunlar pasif hava koruma 

Paris 1 (ö.R) - Havu ajansuuıı Mos-· sı~ur .. Pariste çıkan Polskl resmt UçUndlsU de milU iş partisi Azasından- teşkilltlarınm illnlarmı yırtmakta ve 
kova muhabiri bildiriyor: Sovyet Rus- tenzUD .~:14 ill 217 numaralan altın- dır. Bu suretle yeni hflkiimet bir birlik rnahzenJerin ve sığınakların tenviri için 
ya ve Almanyanın, kendi topraklarına ceridesillUl olarak intişar eden ve mili! müdafaa hükümetidlr mevcut elektrik tellerini keserek BUyUk 
iltica eden Polonya hiikUmeti erldnının da usulüne uygt.ın · Britanyada pasif müdaf1pa tertibatını if-

1 tal yan gazeteleri kit:.=çlsi Berlinde 
Tallliye edllea 
yerleroDsl 
Bertin 1 (ö.R) - Alınan radyosu 

garp villyetlerinden nakledilen halk 
hakkında izahat vermek için Berlinde 
bir ofis açıldığını ilan etmekle tahliye 
haberlerini itiraf etmiş bulunmaktadır .. 

lv.aei offMÜ!llll 

Avrupa için tarihi olabilecek bir 
/,af taya girildifini yazıyorlar 

Roma ı (A.A) - Ita)ya hariciye nazın Kont Cianonun Berlin seyahati ve 
Rantagın içtimaa davet ~İf olması Italyan matbuatının bugün başlıca 
:rnevzuunu tetki1 etmektedir· c;a.teler bütün Avrupa için tarllıi olabilecek bir haftaya girilmekte oldu-

de<Jiyorlar. 

Moskov•. 1 (A.A) - Poloo.yanın Mos
kova büyük elçisi B. Grzybovsld ve re
fikası dün akşam İtalya bUyQk elçisi B. 
Rononun davetlisi olarak akşam yeme
ğini İtalyan büyük elçiliğinde yemişler
dir. 
İSPANYADA 
llHUMI Al' 
Madrit, 1 (Ö.R) - General Franko 

sene süren Cümh · ·· 

pakbnm ımzasından aonra da Moekovada ikametini uzatın la r ..... _ 
harici Sel il lf o n ~ .. 

ye nazm ter taJYare · e Taline lıareket etti. Nazmn hareketinde ban 
meydam So~et - F.stonya baJ'Taklarile donanmlfb. 

L_o~~ra '. ( ö.R) - ~tonra • Sovyet Rusya arasında bir ticaret muahedeei 
akdi ıçın bır Letonya ticaret heyetinin Sovyet hükümetinin daveti üzerine 
Moekovaya vual olduğu bildiriliyor. lngiliz siyui mahfillerinde Leto 
da F..tonya aibi beklenmiyen bazı talepler kal'flunda kalıp kalımyaca ~~ 
rakla soruluyor. il 

Moıkova. 1 ( ö:R) .- Mevsuk haberlere göre Sovyet Rusya, Letonya, Ut
van~ ve :ınlandiya ile de Estonya ile yapmıı olduiu karplddı yardım pakb 
~eklınde bırer pakt yapmağı teklif edecektir. 

lngiliz kiliselerinde müttefiklerin 
zaferi için dualar yapıldı 

Londra 1 ( ö.R) - Kenterburi bat piskoposu huyu.. ..'- Bn·ta Al ıı. nyanın manya 
~dan bq vunılan harp uaullerine müracaat etmiyeceği ümidini izhar et· 
~tir. P-aeko~oa: <Bizim davamız çok a.ildir. Bu asil davaya layık vuıtalan 
ihtiyar ve miidafaa etmek azminde olalım.> 

Londra 1 (ö.R) - Bugün bütün Jııgiliz ki.li.alannda -~-L!u • --~-
l • · · dualar muuauuenn &llJllq'• 

en açın yııpdm11tır. Sen Pol kiliaaunda yapılan Ayinde KTal Ye Kraliçe 
de balunmuttur. 

Cezayir belediye reisi-
• 

nın Daladyeye telgrafı 
Paria ! ~ ö.R) - Cezayir belediye rei8, bapekil B. Daladiyqe bir telpaf 

a3ndenDlflir. Bu telpafta, Cezayirdeki FraDllZ ve Mu.lüman vatandatlarm 
seçen harpte olduiu kadar büyük bir ,evk ve sandmaz bir imanla zafere baih 
oldukları. barbar ve cani istibdada karp hürriyetin müdafaasında sadakatle 
mücadeleye azmettiklerini bildirmittir. 

Belediye reİIİ, Kahraman lngiliz ordu.una selamlarını da telerafında ilA 
etmektedir. ve 

Çin - Japon kuvvetleri 
arasında çarpışma • 

Londra 1 {ö.R) - Hung-Kongdan bildiriliyor: Buaün Hunc-Konc lnailiz 
nuntakaaı yanında Şang-Çung' a muntazam Çin kuvvetleri tarahndaa bir ta

arruz yapdmlf ve burada japonlarla tiddetli muharebeler olmattur. Gerilla 
haılM ~pan hu kvnetlerin Kantonm1 f(malinde de japoalmta prplltlldan 

malemclur. 

atletizm Onuncu Balkan 
müsabakaları başladı 

Atina 1 (Hmuat) - Onuncu Balkan oyunları bugün burada kralm buza
rile Ye meruimle açddı. 

100 metrede Muzaffer birinci seldi. Enis dördüncti oldu. 800 metrede y • 
narıldar birinci R.iza Maksud dördüncü geldi. YUbek atlamada Polat ~ 
tafa ikinci sreldiler. 
ııülle atmada Atet lbralıim dördüncü. 1 O bia metrede Yunanla birinci Mt... 

400X• .ba~ y.,.anda birinciliil Yunanhlar ikineiliii de Tmlder .ıddu. 
Pnaa ıtibarile Yunanistan 25 punn. Tü..I.:..• 14 y----1-I J L---cLI ... ,. payan •• ... - ... ,. 
pavaa &11&1111 ar. 

MU.baltalara Cinümüzdeki Cumartesi ve Pazar ıflnleri denm olunacaktır. 

General Veygan Suriye 
garnizonlarını gezdi 
-~~~~---~---~~~~-=-~~ 

Paria 1 (ö.R) - Şamdan bildiriliyor: Şark Fransız. ordusu baıkumandanı 
gen~ral Veygan Halep-Şam ve Tarahulusdaki garnizonların teflİflerini ikmal 
etmııtir. Bu münasebetle halk tarafından Fransa lehinde büyük nümayifler 
yapılmııtar .. T ~ablue kadısı arap il eminin Demokrasilerin galebesine baifı ol
duklanm bıldıren bir nutuk söylemiftir. 

Amerikada infiratçılar 
Silah ambargosunun kaldırılması
nı isteyen Ruzveltin görüşlerine 

iştirak ediyorlar 
~ 1 (ö.B) - ~qingtondan bildiriliyor: Rei.slcilmhur Jntihabatmda 
ha IDefhur ~ o~ Alber Smit ambargonun bldm1muı )ehlnde 

90~. 3Ö)'lemiştir. Bu nutuk, Ruzveltin bitaraflık gört!§lerine 

~ ki: Bitler ve Stalin.iıı 1amsil ettikleri fikirler haıklrn>da ııe&et 
meJıc ~ .... --ı.. 'Bi%,8.1ıür milletiz. Biz, Naiam n kom«tntzmln J'IQ'ılmasını ~ 

_,.... ız bu sistemlerin manleketlerimlzde yaydmuma meni cı&ı. 
mala ezmelmlt btilunuyoru:z. 

Nevyodt Tribün .. ıazetea Cerme.ıı - Sovyet anleşm.uanın Ameribda Wr 
~-~teca • kçdedı,or. Bu gazete diyor ki: cSon an .... I& 
...,..__ . vüz paktının bir denmıdır. B. HWerin metodları Rman.. 
~ askerlikten tecridi hpldnndaki kayıtlan ilp ettili günden beıt tU:lp 
·~ me~ aynıdır. Sulh tecavüzü metodlarda deli iklik olmadıpıı ..ıc..._ 
terıyor. Bılinen şey müttefiklerin böyle hicapiver teitudere ku1ak1Ullll :k';: 
mlf bulunduklarıdır.> 

Çörçil müttefiklerin 
harp gayesini anlattı 

Londra 1 (ö:R> -: ~gi)iz ~~e nazın B. Vınston Çörçil bugün Londra
da bır nu~ ~1!111~· B. Çörçil, müttefiklerin harbe devam edeceklerini, 

enin HitJenzmm imhası oldu u HiUerizm_or:tacı.an..kalkmac:bm..Jı&&.ıaıuML._ 
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lngiltere ve Fransanın kararları 
Lehistanın taksimini 

harpte en 
kat'ileştirecek hiç bir sulh şartı kabul etmiyerek 
büyük şiddetle devam edeceklerdir .. 

Royterin askeri münekkidi Rudolf Hess Hamburg'da 
Almanyanın başvuracağı hareketleri Çok çocuklu Alman annelerine ma-

ne suretle tahlil etmektedir?.. dalyalar dağılırken bir nutuk söyledi 
Paris 1 (ö.R) - Fransız ve lngiliz 

gazeteleri bu ikJ memleketin, Lehistanın 
taksimini katileştirecek hiç bir aulh şa,
tını kabul etmiyeceğini müttefikan beyan 
ediyorlar. Rusya ile Almanya arasında 
ki paktdan zerre kadar müteesair olmı· 
yan lngiltere ve Fransa, Rusya Al manya
ya maddeten yardım edecek bile olsa, 
en büyük ~iddetle harba devam edecek
lerdir. 

Esasen Rusyanın hakiki niyetleri ka
rarsızlık içindedir. Bazı1arının fikrince 
Stalin Almanya ile ayni aafda harba İşti
rak için hiç bir vaadde bulunmamıştır. 
Hatta Almanya ile Rusya arasında mü
nasebetlerin ileride vahim bir şekil alma~ 
sı bile muhtemeldir. Her halde Rusya ve 
Almanyanın sulh teşebbüsü, Vaşington 
gibi Londrada da akamete mahküm sa
yılıyor. 

Paris mahafilinin fikrince de, ablo
kanm Almanyayı gittikçe daha fazla taz
yik ettiği ve bu tazyikten kurtulmak için 
her çareye baş vurmağa sevkettiği bir sı
rada muhascmatın kat'ı hatıra gelemez. 
Almanyanın bir yıpranma harbına de
vam edemiyeceği tüpheden varestedir. 
Bu sebeple en küçük bir istirahat dev
resi hile Almanya için, h&len noksanlığı
nı hi!tSettiği şeyleri tedarik için kıymet· 
li olabilir. 

Berlin mahfilleri Alman - Rus paktını 
her zaman devam edecek gibi gösteriyor
lar. Bu en hayali bir görüştür. lngiliz ga-
2eteleri billikis bu anlaşmanın devamın; 
dan şüphe ediyorlar. 

Londra 1 ( ö.R) - Royterin askeri 
mütahassısı Sovyetlerin muhtemel hare
lr:etleri hakkında şunları yazıyor r 

c Böyle bir hareket Basarabya istika
metinden olabilir. Kızıl ordu başka bir 
harekette bulunamaz. Hindistanın şimali 
batı hududunda bir Rus taarruzu veya 
Rusyanın garp cephesine askeri yardım
da bulunabilmesi ihtimali umumiyetle 
varid görülemiyor. 

(NOT ı Bu haber, radyoda Anadolu 
ajansı haberi olarak verilmiştir. 

Paris l ( ö.R) - Ekselsiyor cManş 
denizinin her iki sahilinde Fransız ve ln
giliz hükümetlerinin düşünceleri sarih 
olarak bildirilmiştir. Ta ki dünya Hitler 
efendinin kılıncını kendi başı ucunda his 
etmeden yaıayahilsin.> diyor. 

Ayni gazete, Sulh taarruzunun, büyük 
Britanyanın kat'i vaziyeti karşısında eri
diğini ili.ve ediyor. 

Vaşington 1 (ö.R) - Burada hakim 
olan fikir, müttefiklerin Polonyanın tak
ıimi eeaaına milstenid bir sulha yaklaş
mıyacaklarıdır. 

Ruzveltin vaziyeti çok kuvvet bulmuş· 
tur. Bir çok sindikalar, bütün sanayi mah-

Ingiliz arduları başkumandanı Gort garp cephesinde bir rasat mevkiinde 

filleri şimdi Ruzveltin etrafında yer al~ 

mışlardır. 2 1 devlet mümessillerinin i~
tirak ettikleri Fan - Amerikan kongresi 
2 1 cümhuriyctin iktısadi işbirliği lehind 
bir deklarasyon kabul etmiştir. Bu dek-
18.rasyona göre Amerika sularında üçyüz 
millik bir emniyet mıntakası kurulac~ 1 

ve bütün Amerika cümhuriyetleri ayn 
ayrı veya kollektif bir surette bu mınta
kayı himaye edeceklerdir. 

Paris 1 ( ö.R) - Siyasi mahalil, AI
manyanın vaziyeti hakkında şöyle dü
şünüyorlar: A1manya 1 yenmeğe mukte
dir olmadığı büyük mü~külat içindedir. 
Rayhş, şimdi bu müşkülattan kurtulmak 
için behemehal büyük bir tecavüz yap· 
mak mecburiyetindedir. Bu tecavüz han
gi istikamette yapılacak~ Romanya ci
hetinde mi, yoksa müttefik ve bitaraf 
ticaret gemileri ile Fransız ve lngiliz şe
hirlerine kar~ı kayıtsız ve şartsız hücum-

larla mı} 
lngiJjz - Fransız ablokası Almanyayı 

ümidsiz bir mevkie koymuştur. Alman
ya Sovyet Rusyadan temin edeceği yar
dımların müessir olamıyacağını bilir. 

Sovyetlerin askeri bakımdan yardım
larına gelince, Almanya ile Sovyet Rus
ya arasında tam bir askeri iş birliğit" · 
mümkün olduğunu zannetmek hatadır. 
Rusya, böyle bir teahhüde girişmemiş
tir. Sadece bir istişare kabul etmiştir. 
istişare, yeni bir merhaledir. Bakalım, 
Sovyetler bu !nerhalede Almanyadan ne 
p:ibi tavizat istiyeceklerdir. Almanların 
bundan sonraki hamleleri meyusiyet 
hamleleri olabilir. 

Berlin 1 ( ö.R) - Sovyet Rusyanın 
Almanyaya ekonomik yardımından bah
seden ·Hamburger Hindenblat gazetesi, 
Rusyanın petrol İstihsal8.hnın ancak ken
dine yetecek kadar olduğunu yazıyor. 

Hitler Mussoliniden tavassutta 
bulunmasını rica edecektir .. 

Alnıan şartı· rı ne • 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - yu Berline çağırmış ve İtalyan hariciye rinin tatmini sulh yolu ile olabileceğini 

nazırı Ciano da nezaketle bu davete ica- tahmin etmektedir. Faşist partisi içinde 
hariciye nazırı Kont Cianonun Berlin bet etmiştir. harbe taraftar bir kaç mesul şahıs var-
seyahatinden bahsetmekte ve bu seya- LONDRANIN ALAKA.Si dır .. Fakat en mesuller ve efkarı wnu-
h&t etrafında mütalaalarda bulunarak Londra, 1 (Ö.R) - Kont Cianonun ıniye ademi müdahaleye taraftardır. 
şunları yazmaktadırlar. Berline hareketi burada alaka ile karşı- (NOT : Bu haber radyoda Anadolu 

•Gelecek haftalar, dış politikada bil- lanmıştır. Bu ziyaretin son Moskova teb- ajansı haberi olarak verilmiştir .. ) 
yük hadiselere sahne olacakttır ve bu liğinde iki filcit tarafından harbi durdur- FRANSIZ GAZETELERİNİN 
hafta tarihi bir hafta olacaktır• mak içln icabında diğer dost devletlerle TEFSİRLERİ 

Popolo Ditalya, Kont Cianonun Ber- yapabilecekleri müşterek temaslarla ala- Faris, 1 (Ö.R) - Fransız gazetolcrı 
!in ziyaretinin ehemmiyetinden bahset- kadar olduğu zannediliyor. Röyterin Kont Cianonun Berlin seyahatini bil
mekte ve bu davetin İtalyanın beyne!- Roma muhabiri, İtalyan siyasi mahfelle- yük alaka ile takip ediyorlar. Pöti Pari
milel münasebattaki ehemmiyetini teba- ıinde Moskova anlaşmasının akisleri et- ziyen diyor ki : •Almanya - İtalya ara-
rüz ettirdiğini ilılve etmektedir. rafında şu malfunat verilmektedir : sındaki ittifak bütün ihtimaller karşısın-
RAYŞTAG NUTKU Rus - Alınan münasebetlerinin bütün da lstiı;arelerde bulunmayı icap ettiği 
Londra, 1 (Ö.R) - Taymis Kopen- doğu Avrupasındaki akisleri Romada sı- halde Almanya bir çok ernrivakilerin

hagdan haber alıyor : Hitler Rayştagda kı bir alfilca ve kararsızlık havası içinde den sonra ilk defa olarak bu istişareye 
bir nutuk söyliyecektir. Bu nutuk bil- takip edilmektedir. Gazeteler artık Sov- lüzum görmüştür .. • 
hassa sulh tecavüzünü ele alacak ve yetler birliğinden bahsederken bu mem- Eko Dö Paride Pertinaks diyor ki : 
Moskova tebliğinde ileri sürülen dost lekeli sadece bir totaliter devlet olarak •Berlin mutat kabalıkla İtalyan hari
devleller hakkında bazı işaretleri ihtiva telakkJ. ediyorlar. İtalya, yakın şarkı da- ciye nazırını çağırmış, Kont Ciano da 
edecektir. ima kendi nüfuzu altında telakki etme- nezaketle cevap vermiştir. Fakat Düçe 

Faris. 1 (Ö.R) - Figaro Gazetesine ğe alıştığı cihetle Sovyetler birliği Pan hiç te hoş olmıyan bir vazifeyi deruhte 
göre Almanya yeni bir diplomatik hare- Slavizm hareketinin başına geçerse, bu- edecek midir?• 
kete daha hazırlanmaktadır. nu derin endişelerle karşılamaktan hali Pöti Jurnale göre •Hitler Moskovada 

Berlinden giden İtalyan hariciye na- kalmıyacaktır. alman kararın fiiliyata konması için İtal-
zırı kont Ciano, Hitlerin Rayştagdaki be- ROMANIN KANAATİNE GÖRE yanın bonofisini •Tavassutunu• !stiye-
yannamesini ve belki de beyanatını din- Romanın kanaatine göre Besarabya cektir. Alplerin ötesindeki memlekete 
lıyecektir. Hitler, sulh tecavüzline Sov- çok geçmeden Sovyetler tarafından yu- karşı saygımız ne olursa olsun böyle bir 
y etlerden başka İtalyayı da karıştırmak tulacaktır. Macaristan için yakın bir teşebbüslin ancak red cevabı ile karşı
istiyor .. Mussolini, 23 eyh1lde Faşist le- tehlike göri.ilıniyor. Maamafih Balkan- !anacağını peşinen bilmek liizımdır.• 
jiyonlarına beyanatta bulunurken mu- !arda Rus n!ifuzunun büyümesinden en- Londra, 1 (A.A) - •Sunday Gra
hasamatın nihayete ermesi lehinde söz dişe <!dilmektedir. Katolik İtalyada, Le- phlc• gazetesinin yazdığına göre Hitler 
fÖylemişti. histanın Sovyetleştirilmesi de derin lnti- Rayştagın toplantısında Alman milleti-

Her halde 28 mart tarihinde imzala- balar uyandınru.ştır. nin Nazi siyasetini tamaıniyle tasvip et-
nan celik pakt mucibince Hitler mütte- Hiilfu;a, İtalya Afrikadaki taleplerinin tiğinl süratle yapılacak bir plebisitle 
fikinden daha çok şeyler istemektedir .. bir Sovyet Rusya ve Almanya ile teş- ilan edecek ve Çemberlayrun Avam ka

Berlin diplomasisinin bariz vasfını teş- riki mesai suretiyle temlnlne imkfuı gör- marasında söyliyeceklerine cevap vere

Berlin, 1 (Ö.R) - Nasyonal Sosyaliz- heyecanlıdır. Fakat bu anneler ki, göz
mln ikinci veliahdı sayılan Rudolf Hess !erini Nazi şeflerine çevirmişler, teselli 
çok çocuklu annelere madalyeler tevzii bekliyorlardı, bu şeflerin onlara verdik
ınlinasebetiyle Hamburgda Alman an- !eri bir kıtalden başka ne olmuştur? 
nelerine hitaben bir nutuk söylemiştir. Hess diyor ki, Rayh, bu harbi sulhu 

Hess bu harbin bir müdafaa harbi ol- temin için yapmış! .. Ne mükemmel bir 
duğunu, milyonlarla Polonyalıyı Al- sulh .. Tıpkı bir perde arası ... Yeni kur
manya üzerine hücwn ettirerek memle- banlara hücum için vakit bulmak !sti
keti tahrip etmek lstiyen İngiltereye yorlar .. Rudolf Hess, Alman anneleri
karşı yapıldığını söylemiştir. nln zafer sevincinden bahsetmiştir .. Ne 

Faris, 1 (Ö.R) - Fransız gazeteleri, 
Rudolf Hessin Hamburgdaki nutku mü
nasebetiyle tefsirler yapıyorlar. Bir ga
z~te diyor ki, Göringin ve Hitlerin hale
fi annelere hitap etti. İlk defa olarak yüz 
binlerce evladını harp sahalarında ölü 
veya yaralı olarak bırakmış olan annele
re hitap etmek lüzumunu duydular. Bir 
Fransız için bu nutkun yalnız mahiyeti 

facialı sevinç bu1 .. Hess, ablokanın Af. 
manyaya hiç bir şey yapmadığından ve 
~imdi Alınanyanın düşmanlarının ihata 
ettiğinden bahsetmiştir. Fakat Alman 
onneleri hakiki vaziyetlerini seflerinden 
daha iyi bilmezler mi?.. Bırakalım, bu 
nutkun muhakemesini onlar yapsınlar .. 

Faris, 1 (Ö.R) - Kolonyadan Ams
terdama bildiriliyor ı 

Batı Almanyasında umumi harpte aziz 
vücutlarını kaybeden kadınlar namına 
beyannameler dağıtılmıştır. Bu beyan
namelerde Hitler bilerek bu harbi çı
karmak suretiyle milyonlarca insanın 
ölümünden mesul tutulmaktadır. 

Londra, 1 (Ö.R) - Kolonya işçileri 
namına Çemberlayne gönderilen bir 
mektuııta Hitler Alınan milletinin kal
bini hançerliyen bir müstebit olarak tav
•if ediliyor. Ayni mektupta bir eyl\l.1 ta
rihinin Alman işçileri için de kurtulu
şun başlangıcı olacağı kaydolunmakta
dır. 

Mektup şöyle bitiyor : 
·Alman halkı üzerine bombalar ata

cağı yerde onu gayeleri hakkında ay
dınlatan İngiliz hükümetine teşekkür 
ederiz.n 

Büyük zayi ttan sonra 
/ .. iman denizaltılarının çoğu şimdi Üs
leri e dönmeğe mecbur mu kaldılar? 
Dört .. 

Uanimarka vapurunun Alman;ar tarafından mu ... 
uyandırmıştır sa deresi Dan~markada büyük heyecan 

rl 

lug iliz hava fLLvlınnın iomba.-Jı:-nan ettikleri Helik<-landda1ı bir manzara 

Faris, 1 (Ö.R) - Alınan tahtelbahir- Londra, 1 (Ö.R) - İtalyan askeri mü- man memleketleri otoritelerine gönde-
lerinin uğradıkları büyük zayiattan son- ı;ekkitleri bu harbin neticesi ancak ha- rihnedikçe kaçak telakki etıniyecekleri
ra denizaltı harbinde bir tevakkuf dev- valarda ve denizde alınacağını söyliyor- ni söylemiş oldukları hatırlatılmaktadır .. 
resine girilmiştir. lar .. Şimdiye kadar İngiliz ve Fransız Dört Danimarka gemisi işte böyle bir 
Düşman denizaltılarının mühim bir tayyareciliği Alman tayyarelerine karşı vaziyette bulunuyordu. 

kısmı tissülharekelerine dönmeğe mec- açıkça üstünlük göstermişlerdir .. Bütün Berlin, 1 (Ö.R) - Danimarka elçisi 
bur kalmışlardır. Bu tevakkuf devresi hava muharebeleri, şimdiye kadar Al- müsadere edilen Danimarka vapurları
müttefik ticaret gemilerinin daha mües- man toprağı üzerinde yapılmıştır.. De- nın serbest bırakılması için bir teşel>
sir bir şekilde müdafaasını tanzime im- nizlere gelince Alınan tayyareleri Bal- büste bulunmuştur. Alman hükümeti 
kan verecektir. tık müstesna bütün denizlerden kovul- bu teşebbüse müsbet cevap vermemiştir. 

muştur. Amsterdam, 1 (Ö.R) - Telgraf ga-
Londra, 1 (Ö.R) - Alman deniz baş İlk sürpriz geçince Almanların deni- zetesi, dört Danimarka vapurunun Al

amirallığı, açık denizde Alman tahtel- zaltı harbi dahi hiçe milnkalip olmuştur. manlar tarafından müsaderesi münase
bahirlerinin silahlandırılmış İngiliz tica- betiyle Danimarkadaki heyecanın biltlin 
ret gemileri tarafından taarruza uğra- Amsterdam 1 (A.A) - Dört Danimarka halk tabakalarına kadar yayılmış bulun
dıklarını ve fimabat İngiliz ticaret ge- gemisinin Alınanlar tarafından zaptedil- duğunu bildiriyor. 
milerinin harp gemileri telfilcki edilerek mesi Danimarkada heyecan uyandır- Fris, 1 (Ö.R) - İngiltereye nakledil
babersizce torpilleneceklerini ilan et- mıştır. Bu gemiler gıda maddeleri nak- mek üzere ziraat mahsulleri yüklü bu
mi.ştir. İngiliz amirallığı beynelmilel hu- letınekte olduklarından kendilerine ka- lunan iki Danimarka vapuru bir Alınan 
kuku ayaklar altına alacak surette ya- çakçılık yapmakta oldukları gözile ba- harp gemisi tarafından Danimarka sula
pılan bu ihtarı bütün İngiliz ticaret ge- kılmasına imkfuı yoktur. Almanların ia- rında tevkif edilerek bir Alman limanı-

kil eden kabalıkla üçüncü Rayh Ciano- memektedir. Afrikadakl İtalyan emelle- cektir. milerine bildirmiştir. ~ nıı:tr1f'lf"1 PTİni rlnfh.t1t'1~n A .... ~~,..,~.... ,.1~~.. ~ .ı:.-:1 . : ... ! 
··-·- ----- -~ --·-·--- ···-ı;" :f~t!:el:üüii" .. ıKu ou oenım arzumdur. 


