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Ulın miiadencatmdan cuetemiz meauliyet kabul etmez. 

• Moskovaya giden Alman 
ticaret he yeti · 

Berlin 8 (ö.R) - Bir Alman iktuad 
heyeti Sovyet Rusya ile ticari mübadeleler 
meaeleainJ a&ilfmek için Moıkovaya p
m.lttir. 
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Cemberlaynın nutku bekleniyor ... 
... F., ..... -u._ ................. -·e· .. ıngıırer--··-· .. r···-sı ......... ~--ya ..... itiii&kta ... oıan· .. ısıı·şa:u 

n tkun k t'i t · azırlanmışt~r r e 
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Hitler bir diplomasi faaliyet tahrik etmek 
hususundaki ümitlerini tamamen kaybetmiştir 

Fakat müttef'iklerin cevabı şudur: 

Bir H ııer sulhu •• Asla\. 
ı•aris, 8 (Ö.R) - Resmi mahlellerin 

Havas ajansına temin ettiğine ,göre, İn
giltere ve Fransa arasında, B. Çember
laynın önümüzdeki çarşamba günü Bit
lerin nutkuna cevap o1anlk yapacağı be· 
yanatm kat'i metni üzerinde konsü]tas
yonlar yapılmaktadır. 

SULH MU EVET ... FAKAT 
BiR HllTLER SULHU ASLA 

Paria 8 (lJ.R) - Franıa ve in-

giltere araamda devam eden kon
ıültaıyonlar münaıebetiyle ileri 
aüriilen fikir fUdur: Sulh mul 
Evet .. Fakat bir Hitler mlhu .• Aı
lci .. Hitlerin teklifleri, Polonyayı 
tahrip eden emriı>akiin taadikine 
ve bir çok yeni taleplerin kabulü
ne muadildir. Mütearrızı müka
latlandırmaktan ba,ka bir fey ifa-

de etmiyecek olan böyle bir garip 
vaziyetin müdafaa edilecek taralı 
yoktur. Şimdi Hitler ve ncuyona
liıt lırlıaeınm bütün liderleri kol
larını nvıyarak Alman milletine 
inandırmak iatiyorlar ki Hitlerin 
mlh taarra:nı Fran•a ve lngiltere 
mü.te•na dünyada büyiik teıir 

- SONU 4 ()Nefi SAHİFEDE -

dit.-fllPPIH!\Mtt!KıiJUlıtnhtttffı~v· •u••••••:IHl:M..niHI 

Çembcrlayn na=ırlu 1,ıec.isinde izahat veriyor 

Herşeyin 
•• 

Ruzvelt tavassut etmiyor ftJ°?:an tehdi~ine ve Rus 
Al d. ı · rı b. ·kl'f h i mudahalesıne karşı •.• Ustünde 

---~---
manya ıp oması yo ı e resmen ır te ı te u un-

Milli müdafaayı 
ııuvvetlendirmelı 
meclJurlyetl 11ardır ... 

madıkça Alman tekliflerini nazarı dikkate aln11yacak Yugosla vyanın tavassutu •• • 
uzerıne 

e.JKı OCAXOCLU Amerika manevraya ilet olmuyor 
Romanya - Macaristan anlaşıyorlar 

Bükreş, 8 (A.A) - Siyasi n:i8hfeller- --------------......: 
de Yugoslavyıuıuı f.e§ebbüsü üzerine :, ...................... 1811811118181111

• 

Cihan umumi efkl:rmca merakla bek
lenen Hitlorln nutku eöylenm.iş, ve bu· 
pwı muharip devletler ile bitaraf mil· 
Jetler üzerindeki akisleri tamamen anla-
jbnış bulunuyor. . 
Şüphe ve tereddüde düşme~~n. ld~a 

~lebllir ki Alman devlet reısmın soz
leri vaziyette en kilçü1c bir değişiklik 
)'apmanu~tır. 

Çünkii o, fütuhat haklan üzerinde ıs
rarla durmuş, emrivakilerin tasdikini is
t~, hatt.A kUçilk milletlere karşı bazı 
ihtarlar yapmıştır. 

Almanyaya göre bugün milletlerin 
hürriyet ve istiklfılleri mukaddeı1 bir 
hak değildir. Asıl hak (!) Almanyaya 
bUtiln yolların \ ' e hudutların açık bu
lmuna ıdır .. Bu şartlar altında bir sulh
tan bahsetmek. sulh mefhumu ile alay 
etmek olur. Binaenaleyh harp devam 
edcc:ektir. Hem de 7.annedildiğinden da
hn çok uzun sürec:ektir. 

Rıı;welt ıı..ı::ı. lar meclisinde 

Hydcpark. 8 (A.A) - Hitlerbı Rus- ManristanJa Romanya arasında bir iş : R 
veıt tarafından yapılacak bir tavassutu birliği temin edileceği limit olunmakta : omanya 
kabul edeceğine dair Berlinden bir ha- \'e bo iş birliğinin Romanyanm siyase- ı 
1Jer verilmesi üzerine Ruzveltin bu ha- tinde bir dciişiklik husule getirmiy~e- ~ 
beri teCsir etmek istediğini bildinnesi ğ} ilive edilmektedir.. : 
i~in beyaz saraya salihiyet verilm.işilr.. Şarki Avrupanın Alman tehdidine ve : 

Ruzveltin etrafındakiler şu beyanatta Sovyet müdahalesine maruz kalması 
bulunmaktadırlar : üzerine böyle bi.r yaklaşmanın bir iln 

Bunun manası şudur ı Ruzvelt, Al- evvel temini IUzumu hissedildiği söylen
manya diplomasi yoliyle resmen bir tek- mektedir. 
lifte bulwunadıkça gazete]crin bildirdiği Son haftalar zarfında Budapeşte hü
Alınan teklifini nazarı dikhate almıya- kUıned. Biikreş hilktimetine karşı bilyük 
<'aktır. Bu teklif meselesinin Buzveltin bir hüsnU niyet göstermiştir. Müşterek 
muhtemel tasavvurlannı bir (Balon) ol- tehlikenln Avruparun merkezinde ve 
doğu siyasi mahfellerde söylenmekte- şarkında bulunan bir kaç memleketin 
dir.. . daha grup halinde toplanmasın: intaç 
HARİCİYE MÜSTEŞARININ edebilec~ ıöyfonmekte ve bu ıuretle 
HABERİ YOK vücuda gelecek ıalh cephesinin milşte-
Nevyork, 8 (Ö.R) - Hariciye mti~te- rek hareketi saye&inde arazi statükosu-

şan Kordel Hul matbuata beyanatında nun muhafaza dilebtleceği ilAve olun
Ruzveltin tavassutta bulunması için Al- nıaktndır. 
manyanın bir talepte bulunduğu habe- Bükreş, 8 (A.A) - Rador ajansı teb-
r ini gazetelerde okuduğunu söylemiştir .. llğ ediyor ı 

Ayandan Conson, Almanlar böyle bir 24 Eylölde Yugoıılavya hilkUmeti Ru-
- SONU 4 tiNCO SAHİFEDE - - SONU 3 tiNCti SAHİFEDE -

14 ten yetmişe 
kadar 

-0--- • 

Kadın erkek mecburi ! 
!ş servisi ihdas etti 

Bem 8 (A.A) - Berllnden Al
man ajansının verdiği malfuruıta 

" göre Romanya hüküıneti 14 yaşın
dan 70 y~mn !kadar olan erkek ve 
kaJınlara teşnll edilmesi :kaydiy le 
bir mecburl iş servisi ve askerlikle
rini yapnu§ olanlara mahs\L<ı nyrıca 
bir servis ihdas etmiştir. 

ATİNA 8 (Ö.R) - Silah altında 1 
b ulunan 1926-1936 doğumlu ihtiyat- J 
ların terhisine başlanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İngiltere ve Fransn, milletlerin hayat 
ve i tiklallerine saygı gösterilmedikçe 
beynelmilel taahhütlere sadakat için ha
kiki bir teminatı ele geçirmedikçe dö
vU mel-ten vaz gcçıniyeceklerdir. Bu 
vaziyet. onların hayati menfaatlerinin de 
bir kabı, imparatorluklanmn emniyeti 
için kat'i bir 7.aruret halindedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FRANSADA 
Uzun sürecek bu Avrupa harbi kar- 3$ komünist tnebUS 

şısında harbin dışında kalmış milletler tevkif edilmiştir .. 

Müttef hava ordusu •• 
için bir ~ok korunma tedbirleri almağa Parls 8 \Ö.R) - Askeri otorite-
thtiyaç vardır. nin emri ile 35 komünist mebus kA-

Harbin dışında kalma, can ve mal za- milen tevkif edilrnlşle~. M~~ 
ylatı bakımından büyük bir bahtiyar- Reno Jan Bordoda tevkif ~ 
hktır Llıkin bu vaziyet, harbin sarsıntı- .. ve Parise gönderilmiştir. Diğer iki 
larmdan uzak kalmak demek değildir. : komünist mebus ta Marsilyada tev-
Şüphe yok.tur ki bu kanlı badire harp : k~ ediler~k Parise sevkedilmişler

dışında kalmış bir çok milletleri de ma· : d':1'. Komilnlst 1?ebuslar tevkifleri
nen ve iktısaden mütezamr edecektir. : nı prot~sto e~lerse de ehemmi· 

B ·· ~ t b ·· t tilin • yet venlmemiştır. una ıı&ve en ugun a eşe a amış •• ... 11 •• 11. •• ...... 11 •• ... 11 ı .... ••••••• 

Havalarda kat'i hikimiyeti tesis 
için büyük gayret sarf ediyorlar .. 

milletlerin yarın ne gibi vaziyetlerle --------------·--------------: 
l<arşdaşabileceklerini bugünden tah~e 
imkfuı tasavvur edilemez. Bütün milJet
Jer her gün için müteyakkız bulunma
ğa, hlidisclerin inki aflannı çok yakın
dan hassasiyetle takip eylemeğe mec· 
burdurlar. 

Her şeyden evvel şurasını tebarüz et• 
tirmck isteriz ki bugiinkü harbiq hakiki 
sebebi kuvvetin hakka galebesint:emin 
etmektir. 

Bundan çıkarılac:ak netice de n 
mtidaf aasa için mutlak surette kUV\'ctli 
bulunmak zaruret ve ihtiyacıdır. 

Binaenaleyh dünya müvacehesinde 
Türkiye, her zamandan fazla kuvvetli 
olmak bütün ihtimallere göre hazır!an· 
ınış bulunmak mevkiindedir. 

Gerçl ha-ikalar ibdaına kudretli bir 
orduya malik bulunuyoruz .. Ona her 
:zaman giivenimiz vardır. Ordumuzun 
şanlı tarihi bu güvenimiz için büyük 
bir mesnet te ki1 etmektedir. 

l'tlilli müdafaaya taallôlı: eden işleri 
her şeyin üstünde tutuyoruz ve tutmak· 
ta devam edeceğiz. Bu me"-zııda daha 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

1 Garp Cephesinde ... 
Dünden beri büyük bir askeri faa

liyet başladı. Sovyet erkanı harpları 
Sifrid · istihkamlarını geziyorlar 
Paris 8 (Ö.R) - Havas ajansı garp cephesinde askert vaziyet hakkında 

aşağıdaki malfım.atı veriyor: cRenden Mozel'e kad~r ce~henin he~.eti um~
miyesinde askeri faaliyetin yeniden başladığı bugun eyıce teeyyüd et~ 
tir. Dilnden beri Sigfrid hattının mildafileri keşif hareketleri ve bas ~
larla iktüa etmiyerek buna şiddetli topçu faaliyetini de UAve etmişler~ 
Almanlar Mozel'in şarkında ağır bataryaların ate§~.ilriiçillt ~ir köye tevc 
ettiler . Fransız topçusu bu ateşe mukabele etm~tir.. .. ,. • 

Londra 8 (lJ.R) - Deyli Herald gazeteaıne gore buyük 
Raı erkanıharbiyeıine menmp bir ,ok zabitler garp cephuin
de Siglrid iatihkamlarmı gezmektedirler. Sovyet deniz erka
nıharbiyeıine menmp zabitler de Alman deniz iiılmnde tet
kikler yapıyorlar. 

Paria 8 ( A.A) - Dün ıreneral Ga
melin ve Vuillemin De lnailiz askeri 4ef. 
leri arasında vukubuJan toplantıya itti
rak etıniı buJ\Ulan hava mareoalı Sir 
Cyril Nevall, müttefiklerin aralannda it 
birliii yaparak yakında üç bin tayyaro 
kullanabileceklerini aöylemit ve ketif, 
avcı ve bombardıman tayyarelerinden 
mürekkep lngiliz filolarmm Fransa} a 
ıreçm4 bulunduiunu ve bun1an takı"ben 
diğer filolann da gönderileceğini ..-e müt
tefiklerin bava üstünlüiünü elde edecek~ 
lerini ilin etmiştir. 

Londra 8 (ö.R) - lngiliz hava ma
reoalı matbuat mümeaııillerini kabul ed~· 
rek lngili:ı hava orduııunun faaliyeti.rıi 
izah etmiştir. Muhasemat ba§lar baıla
maz lngiliz hava kuvvetleri, ıefer kuvve-
tinin öncüleri olarak F ranaada top)art• 
maia batla~ardır. Bombardıman, ay
cı ve keşif tayyarelerimJz milıtekillen ve 
Fransızlarla birlikte büyük faaliyette b.s• 
lunuyorlar, 

Marepl, lngiliz harp filolarmın mu· Franaız müateı.ılek.r u.slrerle-.i cepheye gidiyorlar 

vaffakiyetli faaliyetlerinin harp muha- ılreı ltadır. Şimdiye kadar lngilia piyadesi t 
birleri tarafından takip edilmeal için icap Bir kaç gilndenberl lngiliz tayyareleri arruzlara iıtirak etmemi~tir. ÇünkU ~I 
eden tedbirlerin alındığını .öylemlttfr, "Ye havaya karp müdafaa toplan Siafrid manda heyeti ~iye.de biliklerinl hemi 

• • in .._. ı t r' llfMe Wma kUll ~ a-çmif bulunmak· - SONU 1 UNCO SAllİF'EDE -
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Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
........................................................................... 

-68 
Tanrı. Beni lsraiff 40 yıl Tih sah
rasında kalmakla cezalandırmıştı 

Entcrnasyo~ şarap 
ofisine giriyoruz 
Meılaıi Pwillte '$;ak ._.. ~ 

milel pı-ap ofW teJkjline dair oW:ı. mu
kaveleye girmemiz halllndak'fi kaMm 
Mıyıhası, Millet Meclisi •cillllenlerin-
41en geçerek ruaa~e .ı~tır. Bil 

_._ ,_._..:ı LA-.:~ 1 L._ L...~ -C!-L..i mlaşmaya ı.aara. FnDia, Y~ 

Herşeyin 
•• 

Ustıinde 
Lik Maçları - ---tr---- -

Milli müdaf1111~1 .... ... ,..,... ... ... 
~ ...... _ 

HAİJa OCAJCOeLU 

Bu ı:iva,vet "Wkiyelın- .-rl<.m ea f&eD .,..,,._ 0 aa _. •ur ...,.... • Macaristan,. ltal:ra, Liik9Mllburg, Portıe-
n...ıa ,..ıur: de-_."111 ..-k6ıdur. kiz T Mik.. tl ·et.bildir 

Ave öldi.ikten beş yi.iz yıl soma ve Me- Beni Israil, otu da eti de bulduktan B ve f unm . 1 ~ enakt c:. • b 

Uçok Doğanspora 2 • 1 
galip geldi 

- Q.AŞTARAFI 1 İNd MidFEDE -< 

... ... ..... lcin fedaldıılWdannml 
- W ._ ıt _.iı vat.a ve milll 
.. rçllıruı ...... :"" 'rt'Q'OL 

Bttytik inbMPlar ~ yurda 
iman ve refahı için büyük davalann ~ n_ı... .ı_ ...:_.ı_ c:.~+ v •• • sonra karşılarına en büyük ihtiyaç ola- , 1 ~-ı~-~ .şu .~teerı yckapakc bili~: t"'taralanm 1Lk ,.....men ,w;:Y.ı:.u.wa: Y- ırmagı uzerı- ak ıkt ey~llll gos rec a ye e o 

ne bir köprü y•ıldt. Köpriiyil su aldı. r S-~~-\.ık~ kır.ılı orlardı. malumatı toplamak, tetkik ve neşret~ek; Ateş-Yamanlar 1-1 berabere kaldılar 
............ - nıillıtıiıL ·- ' Ne kMar blıilamak ls*edilerse de dur- W>&U.L Y prabın sıhhi vasıflarını ve alkolizme 

mMa. Bmum füıerine Jılelik Behmen el- --: Aman ya .Musa .. Su... ~ •·· ka gösterdiği tesirleri ispat etmdt ga- Llk maçlarına dün de devam ediWi. 
Sabah.Jeyin ikinci takımlar arasında 

icrası mukarrer olan maçlar, Ateşin Ya
manlara \'C üçokun da DoğaDlpOl'a se
remoni yapmak suretiyle hükmen leh
lerine neticelendi. 

Şurasını unutmamak Jiw11• ki em-
dJl.ar. Ve ıblr müddet ttçok bJesinl sı- IÜ>'et Ye isfldiliwix bitiin .. hv~ 
kqtırdılar. Fakat muhacimlerin kale ve lliifiincderia iWiılade gelir .. li .araba ve "Vit.. -:.&. öküz gönderdi. Ave- Dıye yalvardılar. l'ılusa yıne T. r ~ T..:ı .. 1 • t .. b 1 • tanz."m _.ı_ 

.z - "'" • l dı yes.y .e yenı ı mı ecru e en ı ıeuc-
nin tek bir kaburgasını getirtip köprü ya;ar ~1 "d lf cek olan 'bir program çizmek; akadcmi-
eylcdi. Bu köprU Nuşirevam Adil zama- a~~--·usaya nıal,a e ı: !er, ılrni heyetler, beynelmilel kongreler 
nına kadar kaldı Ye halk onun üzerin- - .cuwu.u ~ ç_ : · 1' .L. veya şarap Lstihsal ve ticaretine müteal-

önünde anlaşamamaları yüzünden sayı Milli birlik ve bütünlük içinde h.ıtün 
çıkarmağa muvaffak olamadılar. Buna bir tek düşüncemiz olabilir. 
mukabil arada sırada yaptığı hilcumlar- O da milli müdafaa kuvvetleıünizi 
la dalına gol vaziyetleri ihdas eden Oç- aritsm.k, milli müdafaa kudretim.izt 
oklular otuzuncu dakikada Fandt'un wttaac:M \'aaialan canla başla hasırla• 
ayağiyle ikinci sayılarını da Doğanspor maktır. 

den geçerdi. Ve her yıl OllU yüz yük Z!7- ~~ .ıf:38Jeıçın Musa. ia ~asası lik :sair ikongreler tarafından iihar edi-
tinyağı ile yağlarlardı. Valttaki Nuşıre- 0 B'C':r...,..d• hı·ç~"" taşk~a.ına 1

' len arzu ve fikirler gibi lfıZımgelen bü- Öğleden sonra ilk müsabaka At~ ve 
Yamanlar birinci takımları arasında ya
pıldı. Her iki takım da müsavi bir oyun
dan sonra. ikinci devrede ka~ıklı ola
rn k yaptıkları birer golle berabere kal
dılar. 

vw Adil h.ükümdar oldu, halk ona; ura a ıç ~~o tu. _ tün :malUınatı edindikten sonra, bağcılı-
- Ey adil Melik .. dediler. Senin adil - Taş bulun .. sıze su çıkaracagım. v nf tl . . h ' b l il l kalesine kaydettiler. İmar ve inşa işlerimizi bir müddei 

D .. w~: · · b"tün halk ;ı_;:..ıdılar_ T:\ı::. gın me aa erını ımayeye, eyne m c 
deninde bunca Dalk..uı ölmüş bir insanın e"""'6" ıçın u ~ 1ar ~ Clllr2n nivasası __ ... ,......... ısliha yarıyan 
bmili üzerinden köprü diye geçmesi aramaia bltfladı~ı · tedhlr~ iltmaked:ıhükümetlere bil
.,-ıp delil mi? işte bu esnada . •• ce-binde ufak ciimıH. şara.ı)ların tahlil neticelcrlnin 

Bundan sonra oyun bir az sert cereyan için "belki ihmal edeWI.._ Şu veya b~ 
ı'!tmeğe başladı. Ve hakem Doğansporlu ihtiyaçlarımızın tatminini biraz daha g 
bir oyuncuyu kasden tekme attığından rilere atabiliriz. Fakat milli müdafaaya 
çıkardı ve maç ta 2-Q üçolrun galibiye- baih wseleler merinde kuvvetlerim.id Na!flıevauı bunun üzerine bu kemik - Ya Musa_ .dedi, senm ,___ , yelmasalr bir §ekilde tegaddi.sini temin 

~yıktırdı. Yerine demir bir~ bir taş putaSJ var .. Acaba o O.uIJiıU; mı. mek plar ~-.. 1 • •• • 1 . . 
rtı )'llpbrdı. Bu demir köprüyii Perviz Filhakika Musanm cebinde el kadar eh~ ; ~ k m ·~~ lSlIIltıl erını 

Bu mW;abakadan sonra Üçok Doğan
spor karşılaşması yapıldı . Geçen hafta 
Allaya karşı muvaffakıyetli bir oyun çı· 
karan Doğansporun bu maçta üçokun 
karşısında alacağı netice merakla bekle
niyordu. Maamafih tahminler Doğanspor 
lehine idi. 

tiyle bitti. hassasiyetimizi teksife mecburuz.. Zira 
HüLASA: kuvvetli olmak, tehlikeleri sınulanmız• __ ,___ - ...1.-u.."t ı.:ı...:ıklükte b. +- vardı ı.maye eı.ıue ; mu.:ou:u.uıu: sa ıncaya 

phm zamanında Su.aa:clil götilmugu mer- uu&; +.... ır - parçası binde ~ l kadar mahsııllerin asilliğini ve saflığını 
ftfir. ta bul- parçasıd onun ce 0 up garanti etmek; zarara uğrayanlara taz-

Üçok takımı, rakibinin kuvvetlnl he- tl;m uzaklaştırmaktır_ Milli tasarrufa ri
saplıyarak ona göre çalışml§tır. Bilhas- ayetkir olmak, mil& imtihsalıiiı arttır· 
sa birinci devrede Saidin §Rhst gayretiy- m:-k, ıç ı>iyasalarda sükiın \'e itidali 
le üçoklular azami bir enerjile oynadı- emniyet altında bWundurmak dış piya

1 
!ar. Buna mukabil Doğ:ınspor nedense sal.arla te-ması muhafa:r.a etmek bu mili 
durgun idi. Defans hattı esaslı bir iş gö- müdafaayı ku\'\'etlendirici hareketlerin 
remediği gibi bilhassa hücum hattı mu- başında ıelir. 

* UD~MU. · --~ sah•-U~-k } Bu bir tesadüf · değildi mmat Vt:DDCA. ve u:Acıcu yapan arı 
lluea peygamber, Ave'yi öldürdükten B • + .... ... da b" = t b: hiki. cezalandırmak üzere, kanuna muhalif 

_.Beni İsrailin yanma döndil : . u ~ttur ır e ve ır ye- olarak piyasaya çıkarılacak mahsulatı 
Ha...;aı -1; .. beni...Je beraber de- Sl meYCU • ,, __ ..:ı __ ettirmek ..:ı_ aJar k 

Maç haşladığı zaman, Üçok bu tah
minleri altüst eden bir oyunla Doğan
spor kalesini tazyika ba.§ladı ve bu ara
da bir iki fırsat ta elde etti. Oyun ser! 
ve heyecanlı cereyan ediyordu. Her iki 
larafın da. gol çıkannak i.çln sarfetti'k:le
ri enerji ortaya zeYidi bir oyun dökU
yordu . 

- r-. l§"'W& - Bu hikiyeye göce cMu.sa peygamber m~ ve ~v açma su-
A Artık ılrıor.bmm blmacl1 .. Ben. Alla- ..:ı_L_ ,... __ _..:ı_ •L- 'L-1L ____ ..:ı_ bır' ..:ı_ n:tiyle mqru Olmıy. an rekabet ve sahte-
lua ianl ile Anı'yi öldürdüm. ~ ~ IA~ ıJiL&A illll:>llJUil U.:0- - atirmek 
n-ı .. _., ,._,.n ~"-·. dikodu l.isıl olmuştu. Herkesin dilinde: kirlB'ığıdemeı1et .. · • lan .ı..._ I . hakkak sayı olabilecek fırsatları kaçır- İktısadi muhtemel kudret ve kabiliye· 
uau :aaırm.ı. -·-r ~ ır v muessesesı o ~yne mı- mıştır. f" nrttıran ~r hareket, milli nriitlalaanıri 
- Ya lılma.. Sen gittikten sonra biz _ 8JrllDf - lel şarap alisinde her devleti kendi mü-

Mmra seri döe lr iateılik "Oç gün üç messili ~ edecektir. 
Dünkü oyunda 22 oywıcu içinde en I~ \"asıtasıdır. Silah lnrnetini arttar

cyi oynıyan Oçoktan Halimdi. 
Hakeme gclince: Oyunu :tam bir hUs- mn'k hük~tin. tahanuniil klMnıl ve 

... yiiriidiik. Bir - bakbk ki bum. --1t-!:.::e= :ı.::m.:. ı: Ankara Radyosu BatayftlAyetl iM'i .. Devrenin sonlarına doğru Oç:ok Maz
hann vasıtasiyle yaptılı golle birinci 
partiyi 1-0 lehine bitirdi. 

nü niyC!'tle idare etmiş ve fakat JAyismen- kabili~~ arttnuı~ .~if!etin nızifmidir, 
lerin Iilzwnsuı. müdahalesi yüzünden Bu ıki vasrta \ırbinnı tammnlar. Bu 

mek Wıft Bu .fer ..m gittiiin isti- ~ Daıa.aiye veltileti. Hatay ~eti yeri· 
• tte ~ &iba Gç gece Jilrildii1c. Y1111t ae b.zı Tiliyetlerce Antakya imnini kul- ikinci devreye Doğansporlular vazi

yeti telifi için çok sıkı bir şekilde ba~la· 

blr çcıık hatalardan kendini kurtarama- ~ ~~mız =ilde· blllann . en 
mıştır. Dilnk.il oyuna hakemden .ziyade şerefli vatani v~- miBi iktlsa~ya· 
yan hakemler müdahale etmişlerdir. t!mn:ı lmvvetlendimıek we ba yolda alı· llMlak ld hep mpı jede,i&. Şimdi lııia DAY• l1ZUJILIJCU &aed.lrla,.. RÖfmÜf ve bundan böyk 

öyle haldeyiz ki olduğumuz yerden hir 81/G'UH Hatay vilayetine ait kanuni ismin kulla- D?ll ve alınauk elaa tedlaideria tahakı 

yere ayrılamıyoruz. Muhakkak Cesıabı __ ..A.._ __ nılmıısını alakalılara bildirmiştir . 

IWc bize gHıcendi ft _...,etti.. Sen bilir- l.l' -·- FraPsa ile ticaretimiz 
blıı: anla ~la~ hiıılise)eri 
şuur \'C sükütla takip etmektir. 

d b . 1639 m. 183 Kcs./120 Ww ~in ya Kusa, Tanrıya yine ua et te ız- Ecnebi vaıtur navlunları 
leri bu haleUen kurtarsın.. '[. A. P. 31.7Q 111. 94G.;; Kts./ Z9 Ww. lmnbul _ Ecnebi vapur kumpan~ 

HAKKIOCAKOOLU 

Musa peygamber bildi ki b11 kavmin ~ "' M J • h • th l • d b hal" T k dl d dan .. til .. T. A. Q. 19.74 m.15115 Kes./ ~O Ww. lan nptır navlunlarmı gittikçe yükselt- a l raç ve 1 a ın e 
d~r. Y1ıne~:aedı;1 bur:J:: Benio ıs;:u 12.~ Program ve memleket saat nyarı .. mektedir. Bu yüzden ihracat maddeleri 
ile çıkmak istedi. Fakat duası bu defa 12.35 Ajans \e ınetecroloji haberleri.. mizin nakliye masrafla rı pahalı l aıımakta B!r Hollanda vapura 

M~ n~ş den,zinde 

k-""11 olunmadı. 12.50 Türk müziği (Pl) 13.30 - 14.00 Mü- dır. Kumpanyalar tamamen keyfi hare· t tb • k d • ı k 1 torpill•dL. 
Gökten bir nida geldı : zik (Karışık program - pl.) 18.00 Prog- ket etınekte. vaziyete göre navlun üc a 1 e ) ece esas ar Londra, 8 (A.A) - 'Bu sabah feci 
- Ya Musa .. Beni Israil kırlı: sene bu- ram .. 18.05 Memleket saat ayaı·ı , njans reti alma_ktadırlar. vakti Hollanda Am.:.:ika kumpanyasının 

radıa kalacaklar .. Kırk sene tamam ol- ve nıe.teoro1oji haberleri .. 18.25 Müızik d"_Mekela karşıla~da d~fa?et ~ece::! Binnedjik vapmu ~ denizinde tor• 
matfan 'buradan çıkmayı ben on)ara ha- (Radyo caz orkestrası)_, 19.00 Konu~a ı 1~· utl~n!aı!d~e 1 ek~~ d'ktv: Gümrük ve inhisarlar Vekaleti Fransa cektir. Bunun yüzde beşi ticarl bakiye- pillenerek hatırihnıştır. Vapur Nevyork· 
tam kıldım. 19.15 Türk müziği. . Çalanlar : Veciıe, kund ucre .. kcnnlt.mı ktsıdz. 01 ara 1-~:.!_~ tle awclaki ticaret v. tediye anlatnw- leriA tarih eırasiyle tediyesini mümkün tan Amsterdama 9ehnebe :idi.. llüret-* Ce jet K Re t E a ar yu se c e ır er. nns ..... ,..ıar 

• • • _
1 
__ L '---L 8ufein lUm, Y oaaıo, .. sa rer. bu vaziyetin önlenmesi için vekalete anın ihtiva ettiği başlıca esaslan teşkila- kılmak Ü7.ere açılan O heabma nakil tebatmdan ~ bir py olmamıştır. 

Beeı ı..ilin ceu ,__. ....... RDe OKUYAN: MELEK TOKGOZ mftraceate karar wrmı~. tma ~. olweakt.r. C enk Fnasaaa ve Reıek Vapurun 41 kjpden ibaret olan tayfası 
blae.ağı ba saha bir Sahra itti. Adına 1 _ Kürd'.ıli hicazk!r Peşre\'i.. -*- Ticaret ve eeyriselain mukuelelerlne Hindi çininin he.abana alacalı afyori1a- bir u.ııdaDe karll)'a ~r. 
'nh sahrası derlerdi. 2 _ Kemanı Sahak _ Kürdili hicaz.kir ~y· A n.A müzeyyel olan anlaşma şudur: rın 10.4 milyon franga kadar olan be- Binnendjik 6873 tonluk bir gemi idi. 

Burada ne ot biterdi ve ne de su var- şarla: (Çılgµıca seviştik . .) 3 _ Bedriye .,.,.. ...,.m Bir iki .,,..ıı liKecie yazalı mallar M.riç deli eerbeat döviz olarak ödeaecıektir. Amerfkada tevkil 
dı. Her taraf clikea içinde 1dL Ve Mua Hoşgör _Kürdili hicazkar şarkı (Kara- SovyetJ• bil' resilll de- bitn Fw mallan Kiimrtik rami Fraako • lurk tirhtinia muameleleri edl ... lla&i..S 
penamber, Tanrmm c-esee çarpan nuı sularda) 4 - Nefise - Kfudili Jıi- sergisi açıyor Ye ..--elelıeri t..kwnmclan en faZla mi- ;. ..... taka.. tlbi olmıyacaltbr. Sirke- Nevyork, 8 (Ö.R) - Amıerilr:Mlaki 
Jilnahklr ve isyanklr 1tnl lsrakail kavmi cazldr şark~· · (Severim her güzeli).. So'-· So'- daki S Bul ...de7e meiber millet bideeinclen ilti- tin ~ itlud&tm bedelinden yüzde Alman Naz.ilerinin lideri .50 bin dolar 
ile biri~ bu sa~rada r.al~c tı. 5 - Osman Nihat • Kürdili hit!azkir ı;ra - '.:ra. . .ovyet .- - fade edecektir. Anle.,.. 1 Eylalden iti- 6 • 8 ~ dö'Yiz heubma seçirilecek, 

Xend.üerlnl znlııındm, Fınwnun şeı-- rk (G.. .. d "tmi ) ;tar do.ı.lak c;emJyeluua lUıuayeande ola- bara bir 8eoelik o1.,1ı1e benher iki miltıeh:ılkisinin yüzde yirmi beti ticari ba- uakdi kefaletle tahliye edilmiştir. 
rinden ve tazyikinden kurtaran, sel&ıne1 şa 1 orum en gı ~r r~ bir r_eaün aergia.l ~ı~Jlfbr. Bu eer- l:.ükiimet. 940 ~ .,.. ;lciDde 1 Eylal ki.relerin tediyesine, yüzde 75 ti mali ala- Fransız y aselt 
\re .saadete erqtiren adama .. Tann pey- OKUYAN : SADİ H()ŞSE.5 gıde pratık olarak yet~ Rus ressam- 940 taa 80IU'& taaDik olwvak relim t.ak- caldann tranferine tabai. edilecektir. Hu- komiseriDlll Lltbn•D• 
gamberine k8Ilı gösterdikleri ltaatmli.- l - 7.eki Arif - Arak şırkı (Mmahı b1- laruwı C9Cdui teşhir edilecektir. Rus.- kmda ..ta'*' kalaeakl.nhr. ....ı anlatmalar hükünderi dehilincle ma-
ğin cezasını çekmeğe haşlıyaL rnk) 2 - Saliıheltin Pınar - Hüzzam yamn Sofyaclaki it gi.ideri Pruolof pa- TD>llE AJıll..ASllASlı it bon;lann tecli,yai mabedile fnnsaya d aki teltişlerL. 
fela ft nankörWiiiıı cezaam çelaneğe Sarkı (Bilmem niye sinem.deki yare)_. zar Kiiııü (yıuuı) ICl'Kiyi açacak ve Tiııkiye ile fnw an-d•ki ticari ya.,.laa mal itlaalita da h.....t tM.aa tl- Paris, 8 (Ö.R) - !Fransız yUbek ko· 
başı.,.- bu bvim ilk acı olarak ~bğ) 3 - Udi Hasan - Hüzzam şarkı (A.fkım {Slavvaneka Be.eda) -1oolarında SoT· wl'cwıleleler ........... hmaal takas bi olmlpcakm. Se"Vlı:edilen maD..a nü- müıtti Liibnanda bir teftiş yapmış. gez· 
hissetti. U)'UJ'Orkıen~ .• 4 - Sadett.in Kaynak yet - Bulca..r dostluiuna dair nutuklaı ,.... ppelecalrtw. Y--mk imıc:at bede- mm rhe .,..... m niirba me-.e eeha- diği bütiln kasabalarda siyasl ft dini 

Beraberlerinde getiı'Cilderl yiyecek- Hüzzam prkı (Ernuumda bağ olmu..) tövlewek.tir. liain ,.w. 6 • B. ..be.t clö'Yis ...__ detmmeri tefriki ilzam ııelmektedir. şeflerin samimi tezahUrleri~le kaqalan-
leri tiikenmiftl. Açlıkian lc.ıvranmağa OKUYAN : RADİFE ERTEN lrm Sldecekler b..a ~el.tir. ltMlit bedelleri == mıştır. Bunlar Fransa ve İnsiltereniıl 
hltJadllar. . . 1 - Haşim bey - Bestenigar §arkı (Kaç- hakkında takyldat F-anda P.n. taret oclw tak.. hiıriae T-8 edeclll yaptığı adalet ve hiiniyet harbinde ILü~ 

- Ya lrfusa_ dediler. Bıze ~are. . . ma meeburUDdaıı ey aau) ... 2 - Hiislü _ .. . . frMttK hansı .a..u n.lü.Jede Tür- ~-- I 1 a--a nan araplarının sempatilerini "Ve Fran· 
HaueU Mwıa daa etti. &ı.r.ayı kaph- S.te.a,ipı- p.rkı (Çok iiilrmedi seçti.) Sofya -. lran hükumetı lrana gıde- kiF- -.kez t...k.,...; tirit law oluU _.,.z FWa-.. saya bağhlıklannı bildirm'lşıerdir. 

yaa dikenlerden bir nevi meyva Usil Ev" lu. ~~ı.. ... ~ özler şaban ) cek ecnebıler hakkında bazı taky:idat ya- • ~· n&lleti Ciimb~et ba}'ı'a• B d 1. -1...:I Bu _..:ı___ .,... bin 3 - ıç şar . (...--.e g e pdmannı emretm;..iT Hari .. ten Turiat ,.abrÜc• •br. lmk ..... ... Fnmaz _ __ ..ı_ fi _.ı ___ L !..1--- .., _!....I • • . arı,. an SIH!Ç .,.,. u 
~u. meyvanm llLIJ.l.Ml .1.ereııce 4 _ Halk türküsü (Haücem saçlarım . • ... · ... · . fnmldum birbiri .....: tah'rili merk nunua ter ~ Klanı ammenmlliEID 

dediler. Beni lvai~ kavmi aç1ddar.ını sa- taramış) 5 - Halk türküsü (Ekin ektim ~~LJb~ad .ışlerfel lr,an kto~alraklalnna gır: banlrra " itlı.eUı= tediye ,.a~ liat.mi Mmlamalt üzere ricill~ Oz~rin: fıapt-.ın lf f llldl . 
de bu meyva ile gıdermeğe mecbur kal- ÖÜıeı'e)- 20.15 Korıuşma.. 20.3& TUrk cc.; erm .CT~m ı o ~ra 11: ma_a.rma ma- RiDdeki kuru üzeril:left yapÜıuktlr. Di- de tetkiklere b.,luıı11t1r. Emai,.et ışlen Londra. 8 (0.R) - Stokholmdan bıl· 
amr. S .. ·-· (F 1 h ti) 2115 Müzik (Kü- saade edifmıyecektrr. Iranda ışı olanlar w alano talıTili ec:1· KÜDÜ ikj umum miidürlüiü de polie meoaıuplarmın diriliyor : 

Aradan bir milddet geçti. Terencebin- ı~zı~~ . ~ N~p· ~) hareket etmezden eTI'el bulunduklar aer ~ t 
1 

~ 1.!at . d . terfileri hazırlıam. batlam11 bulwımak· Gazeteler bir Alman tahtelbahirini.ıı 
den bıldıJar: i Beetho . . P teük tı -· d y.erlerdeki lran konsoloshanelcrinder "iem e :te Hr o Aan kur uzerın İİ ıc:ra tadır. taar.ru%una uğramış olan Gunn vapuru· 

- Ya .Mu.sa.. dediler. Bu dikenin . - ka tabilv~o 2. a E ~eh nKınla a- müııaade afmalt mceburintindedirler. od unFaca tır. lusl usı ta. hul~uamk ebeil e~~nk- - *- oun ikinci kaptanının ifşaatı miinasebe· 
Man baktık. Et iaüyoıuı., etin cıo n esı.. - • mmerı a man ı ı ı c ransız ma arının ıt a ı mu a tur f l infial nafretle kayded" orl =-::. çekiyoruz Faşingsfe potpurtc;i .. 3 - Jos. Gungl A ltf E R I J[ A malının ihracından evvel veya sonra ola- YER NAllSVLLERt ~y ~'--- ~~ tahtelbahir ~~-

Hazre~I Musa yi~e dua etti: Hidropaten (Vals) .. 4 - Humphrics Milli müdafaa bilecektir. Hmu.i taka• bak.iyeleri yeni VERGİSİ KATİYYEN u ~bat,tırd w anı. • . . .. tta. 
ıı.ır • • h::ı.-tn 5 Erich Eineg h··-·-" taı..._ elel . d k il nı1 ıunın. ıgı sveç ıemısuıın mure e 

Tann selvi kuflar:ı gönderdi. Bu ~ -:azınm '".7~rı ··: - . fi in , _..,,_. ~ . ıLaa muaf?, . enn e u a ~ .ALIJllllY ACAK ba kun;una dizdirmek tebdidindE 
lar o kadar ktu Jd beni Jsrail boyuna Bir 7.amanlar bir Çıgan vardı (Çıpn en- neza:ı-e n ~ ... bılecektir. Ancak yuz lırayı veya muadı· tını - . . . 
tlda lu: · r. erlerdi termeacıBU) .. 6 - J. Strauss : Bin bir Vaşington, 8 (A.A) - Millt nıudafaa lini aeçiren ve muarnele yekUnunun yÜz· Türk hava kurumu tarafından alın- bulunmU$ oldurınu bildirmddedir. 
B~ eı1ı-ı: t~pckur>a~ da btr ayetle gece .• 7 - Berger : llanon (Vals Bos- nezareti ordu rnevcudunu kanwıen ka- de betini tecavüz e,olemİyen hususi ta- ~akta olan yer.~leri ve~- 1 Ha- Bir Belçılıa vapuru 

müeyyettiı:. Selvi, halen Mısır yolunda t~n) .. 22.00 .Ajans, Ziraat, Eshom, Tah- bul elmiş .ola~ 280 hin kişilik hadde çı- ka bakiyeleri hus~si bir _hesaba geç~~lc- zıran 939 tar~nden ~tibaren ılga. ol~n- da IJCltıPddı... 
ve çok bulunan keklik gıôi bir kuştur. vilAt, Kambıyo, nukut borsası (Fiat)... kormak nıyctınde olmadığını, kış ma- cek ve tarih sırasıyl~ alakadarlara öd"'" muştu. Ban viliıyetlenn balr.~ya dıye ta· Paris 8 {ÖR) _ Bir Belçika Viipur 

Etl de keklik eline benzer. B• selvi ku- 22.20 Müzik (Küçük owkestra - Yukar- nevralarmın büyük mil·yasta yapalacağı- n ~cektiı. Bu bakiy.!lerin mal nıiibayc.nJ: neyi alm~ia devam. ettık:krı anlaşılra..- Biskay~ körf~z.inde batırılmıştır. Mü.ret; 
f'l 1-kkmda riva,.tler mabtelifür. Bir daki pcogranuu denuw .. ) 22..35 Müz.ik nı ve bu ınaııevraların 25 birinci tefciıı- ... UJ"etİy)e de taMili railmkim olacaktn. hr. Dahilıye Veka)~ti loıer ne aurede ~~- ı.ebat kw·tarılını tır 
kmm cBaldtrcıu •rler. Bir kamı cÇul- (C.Z•nd - ı:Jl.) 23.25 - 23 30 Yarınki den itil>a.ren Amerikanın cenup kısmın- ~ıantllZ rejisi yirmi milyon franga ka- :ta olsun-~ i•~?m a1ınmama111nı vili- Fa- •--Aj!, · :•~:~..ıı.rı 
hıh de-ler. Bir rivayette~ er~ di. ProgHm Ye Ka,,..mş. da cettvan ~i bildirmektedir. dar se~M dövizfe_tiitOn rnübayaa eıd~e-e_bildirm~ • .._.._ _,.a, ...,,._.. 

1 
Büyük' tarih ve macera romanı 

KISIM) ( ı K ıN C I 
- S3 --

talil••~ 
Gemici kılığı ona cidden yakııpnıştı. Farihole r Bu sırada bu 90faya açılan kUçü.k bir Bem, 8 (A.A) _ HclsinskKk.ı A1mıu 
RıM.mda bir -.aih bir :111lcaıı dol...- - Gemici efendi.. dedi. yaptığınız iyi. oda kapısının eşi~inde genç bir kız aö- i!.tihbarat bürosuna bildiriliyor : 

makta iken kul.cma genç t,ir la:ıın ~ likten dolayı siae ytia kene, bin kerre rUndiL Harbiye nezareti şu t~bliği ıt~ıiş 
perdedt-n yübelttiği bir iııtimdat sesi t~kldlr ederimw Genç kız, Faribolu görünce bir çıtlık Ur : 
duydu. - Kuyruğun kop:;wı.. Benim yaptı- kupardı.. Bitaraflığın müdafaasını tak'Yiyc et 
&.aı bu ietimclat eeeİRİn geldiği ta- ğrm ehemiyetsiz bir fey .. Haydi ... Sana - A ... Beni kurtaran gemici.. mek }Uzumu hami olduğundan iht~a 

rafa ceYirdiii zaman da henüz on altı uğurlar olsun, bana da ATiahısmarladık Feribol da ayni hayrete düşmüştü. . lar fevkalAde bir talim devresine çağı 
~ var yok bir ltlZlft üzerine aal- güzel yavru.. - Kuvrııiuo.u. kopsun .. Demek mat- nlmışlardır ... Kışlalarda :kalabal. mA 
d.an Ye kucaklamak iııti,.en iki a.lt.eri Faribol böyle söyledikten sonra kızca- ma.z.el Süzet sizsiniz.. ni olmak için ihtiyatların bir kııımt köy 
.mle ilmeie ~mı sönlii. ğızı hayrette bırakan bir istical ile ora- _ Evet mösyö .. Biraz evvel siz.in keba }erde tahkimat işlerinde kullnnılec:ık: 

iki •kerden biri genç kıza: dan uzaklaştı .. Çünkn askerlerin (Ku- heriflerin kaba taarruzlanndan kurlar· tır. 
- Ne_ohn- be .. ~ bir ~ük ver- ~an geliyor) söm ~ bqmı çe-~ smet Peşo benim.. Size o za- BEL Ç j I[ ADA. 

eetıı eanlD kıyamet mı kepar, dl)'Of'du.. virrnl§ ve ~lenlenien l>irlnin Rozarj ol- man teşekkür etmeğe hazırlanıyordtun.. n-&.U: •w-h~ 
AYni zamaıtde tla bir elini beline dola- dulunu tanımıştı.. Fakat siz birdenbire.. ...-1 ...._...,_. 
""'; poe lt"'1klt kirli 1Unth111 yalı:lıtttır· Onunla burad~ ve bu . aında burun _ Evel. BiırdıeD wr. kaÇtam dejil ıril! De ........ .,,,, 

a.w. ......_ .W. ı Lw. Hic delil- &it hen i.e ıiılım•ftad' im yol ter ~ ~°""'·. _ _ buruna gelmek ışine gehniyordu. Faribol seaini yavaşlatarak ve genç Brüksel, 8 (A.A) - Başvelil Pıerlo 
• tırlik • ı' • .a.-. etn 5 iır. Febt t.irdenbire ettM kölriitiden ya- Yarım saat sonra onu (Fezan Dar) 1• kb •ak. nun styas1 bir buhranm önilne geçmeğ~ * Ve 111,te ,...,..... C.. · karanlıv• kalıyan demir gibi tHr el htfrifi ~ ~ele- oteline glrewbn görüyoruz.. ~ ya ş ~ ·f 
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. di b" kat>fyyen azmetmiş btduJldulu '-eyaı 

Din ...t 1ıOMa F--.ı MHpelyecle ~ •• (Set)e sirdil•. ti. Kalaiuwa dibinde bir sa g.arledi : Otelin kapısında duran bir hizmetçi 
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Ancak hürriyetin saltanatı başladığı 
zaman- teessüs edebilir 

1ngi1iz 1şçı ?artisı Liderı 8. Greenvood böyle söylüym 
.L.ndr• B (JJR» - gi paııli.ti lideri,(; nvoad mlh riçin ıqn- rbetler.in dlı kcmıltteriatilt bir ı ifa~eıi oilwvamn r~D 1"iyatın

lacJk •amimi e '4Yap1Jl11. :l&er ts1ılil im:eı:len tincey~ telkilı edilelnlir. da 'Bitlerin "'llut/ıırmilan hiç bahıefmemiç olmaııdır. Rus dinleyiciler, 
Falı.at Ritler bir muz.al.fer gibi, bir latih gibi konupmu~tur. Müd- Hitlerin ne iıtediğini ve ne teldi/ etliğini bilmiyorlar. Aynı dere· 
deiyatına tehditler luıtılm!fflt". ;f.elılillerinin ıon ekli ileri olBuğunıı emle Jmrcilıteriıtik bir hadiıe ae hı,iıt ,ellerine !kar§! ~irmi ilalii
ıöylemiftir. O, rıdi lıal.ıuında vmpanın )ilini · cmmı aıarla- kdlı'k lnr natuk ıöyliyen 8. Muııolininin Hitlerin nutkuna hiç temaı 
mıftır bile. Fakat ıulh ancak hürr!Yetin saltanatı ba~ladığı zaman etmemiş olmaııdır. 
teeıwı edecek ve kat'i surette teeııüı edecektir. 4&arllonya ltlfİ.8tleri huzurunda söylenen a m:ita'kta ttilyan IJiii.-

kümet eiai ~alnn ekonomiden bdhsetmi;f,fluitta beyne1müel tı%iye-
tlloındır.afB{J;JıRı)-Almanya e 5o_v_y61 ıısya ru.ınd.a mıiincue- ti uakıan dahi c.alôka.dar elUcek mcvzıilar.a 'rmem~lİT. 

~~~~~··~~·····~····~·····~·~-~~····~·~··~~~·~~·~···············~·-~~·····················~~~~~············ 

a 
•• a, gure , 

yapıldı 

· Fransadaki logiliz ordus 

ı 

B · r sene sonra gar ephesi de F ran
sız -0r<lusunun mikdarında olacak 
~ci (ÖıR) - Hartıiyeauızırı 'Hor chcmntj.yatli düşüncesi dlup rtıihakkuku- , aön ilklerini ilBitjyor. 

ı.vı~IZ ~EBIJİGİ: 

Bitaraf tar 
_ , .rnnsız gazeteletıne beyanatın..: kuna hısılasız ça~ilımiktafur. 

da ~unları söylemiştir: Parls 8 (ö.R) - Fransız askeri ınılh-; Pr.o • 
. ~Bir sene~e kadar ag;-p cephesinde Londra 8 (Ö.R) _ Istlhbarat nezareü filleri, .dünkü !5~3! ?.ç~l~~~da Fran-;. t~to ediyorlar 

muşterck dt!§IDana likarşı 1.ba;p aec& üç Inglliz ~ar.esinin 95 kilometrdlik sız tay_yar.elcrmm duşurüldugu hakkın- ondr , 8 (Ö.R) - Bel~a, Hollıında 
olan Ingiliz ıcik.etlarinin ımfkt.arı 'Eransız bir hıtt üzerinae Sigfria istihkfuıilarmın daki Al~an teb?~i ~o~ mübalagalı ıör- :v~ İskandinavya dev~etleri Alnımı yanın 
ordusu kadar olacaktır. B~yük Britan- üsttinde çok al.saktan uçtuklarını ve Al- .n:~dirler. Dünkü ıstikşaf uçuşla~~ bıtnr~a k:u;şı. dcnız harbi mcto~ 
J'& tedricen ~rdu~~nu teş~ et_ı:n~~tedir. mantarın ~araj .ate_şine ra_ğn:ıen ~?k n_ıu- rl.~cn .~ .F~nsız 1.qy.yaresi Bon bolge- 1: ~uştereke.n protestoya karar ..v~ 
P'8kıtt "bu oyleH~ım netice g.u.nun en vaffakıyeUı .netıcciletle salimen uslerme sme d~ü.§tur. :ulır . 
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8. Metak'Sas 
Balkan atletlerini 
'kabul etfJ Ye 
laey.anatta •dll 

liıı4, dl (QJR_) - ~IW Mstaksas 
an rllimp~ · den a~ 
· atbul ·. · . ı:B . ıMetalı:Ds atl~~ 

&nlL.JZ KRALI 
US ONDRA 1!4 DOJmii 

dm, 8 A.A) - KrEil, IA.navatan /Jman ehdidine ve 
lhÜdahalesine kar.şı ... 

Ill un iki jf"un geÇirilik.tıen "SO!l.l'a u
gUn LonClraya HömuüştiiT. 

Müttefik hava 
or.Öusu 

le~e .liitıihmı lıııeyamıtında ~ ısöyle- _ 'BASTARAP'l 1 tNcl SAB!FEDE _ müşabih tedbirler almağa amade b~~-
"'"1 tir : . . . duğunu ~ad e udapt?Jte hüku- - BAŞTAltAF"l 1. 1NCi Saetı• EDE -

- B kan atletlcrı.. Atle~ be~ği men hükümeti nezdiııae öostane bir te- metlerine bildinniştir. gelir gelmez ateşe sokma1c doiru olmı· 
dlan !bu emlekete hcş geldiniz demek- ebliüste uh.marak maeya ve Maca- ac~ ikriııdeilir. Eaasen,.:şimililik Fran 
e ~lttiyarı~: .Balkan ~illet~eri .arasın- ristanın müşterek hudutlarınaa bulunan Bu8çe.,ş~, 8 (AJA) - Zannedildilin~ sız kıtaları - bahusus askeri harekatın 
dakı kardeşijğı lUlJ'.atmaga .asil hır .g~y- kuvvetlerini hep birlikte azaltmalarının göre Macarıstarila, .Rom~ya ve ~ugos- c.ereyt'ln etti.ii cşhenin darlığı doı..-ı
retle . ~lı§!y,onıımuz. Mcnilek.etlerınız: Rumen ilkümetince uvaf.ık görülüp lavya rarasınaa yakında hır ad~ teca- ı~yle ~ kenöilerme dü~en vazifeyi fazla· 

Alman kadınlarının 
yükse]ttilderi .ses 

Ne~Wa 
yanım~da. 

,~1'.'.l'Lal ımız 
"". . 

yıyecegımız var 
~~~~~~~~~-

Par is 8 ( ö.R) - :Balden bild.iriliyot: 
ühr havzasın<la Öijyilk ışik.Uklar ·· tenn · tir q1ı · 

p~opagand_:ıcılarınHan bayan Zigler erkeklerin manevi kuvvU:tler: 
yukseltmege çall§madıklan için bu havali kadınlarına EWır aerzeni~l . 
i:le hulunmuJtur. ~c. 

Bayan Zigleri dinleyen binlerce kadın ,Yumruklarını sıkarak baıır...-_ 
muşlardır: ~u 

- Ne ;çocuklanmız ne kocalarımız ~anımız<la .. Ne ae iyeceğimiz 
:ar •.. 
.B~ sözleri bir kavga takip etmİ§ ve Nazi olia l 9 lkadıni tevkı'f _ 
~~ d 

F: aosada bir Çekoslo
v,ak rıdusu kurulu1or 

'Pari. 8 (ö.R) - Çekoslovakyanın eski cümhurreisi Beneı Frnn· 
sa~a .~ır Ç~oslovdk ordusunun teşkiline müsaade eden fuanaaya te· 
§~~r ~.tnıı§, .b~ ordunun pCk yakında müttefik orôu ara iltihak ede
cegmı oylemı§tır. fBene~ u özleri ila:ve etmiştir· .':ll.'ll1'Jlet· · • im · h. b" . · uvı ımızın sar· 
sı az. azmı. ıç ır cehır :ve şiddet nr§ısında boyun eğmiyecektir. Ha· 
~e.n esır wazıy~tte olan ~Ckoslovakya milletine cesaret ;veren iıte bu 
ıtıma8 'Ve aynı -zamanöa bütün dünyada uyanan sempatidir.» 

Çinliler :kazandıklar. u zafer 
arlar her tarafta bayram yapı 

, Gun~King 8 (A.A:) - Çinliler rafın<! n Chang Gha muhareb&
s.ınde kazanılan zafer dolayısile bütün Nasyonalist Çinae umumi .§eft

lıkI:r ya~ıl~aktaaır. G~ndüz tezahürat yapılmı gece ifener alaylari 
tertıp e<lılm~ ve hava fışenkJeri atılmı ur 

Gazeteler neşrettikleri hususi nüshalarda ntomobillere J 
t b .. 1 b" d" ·ı ç· k , amyon ara 

:ve -o. o. us .ere . ın ırı .en . ın. ~vvetlerinin on ~~ aat :zarfında Chang 
Chamın §Jmalınde o/trmı mıl ılerlediklerini bildirmekte8ir1er. 
~okyo .8 (A..A.) - Japon ordu ba,ş kumandanlığı KiaJ1g Su vila

yetınde Sıou Chuı Dagva Öışında.muhasam ettikten .sonra .sekiz Çin 
fırkasının tahrip cdild~ini r.te Çinlilerin ı.muharebe cmeydanında 7000 
ölü bıraktıklarını bildinnektedir. 

ftaly.anın cenubi A.merlka ıle li.car.eti 
enairıy.or Mman1.ar.ı ena'" 

Haris ~ (ö.R) - ltalyanm bitaraflığı inde "CCDu'bi .Amerika 
piyasaJannda elde ettiği faydalatttan ddlayı GAJ.man ihmcatçılım ena .. 
§CYe HüşrnüŞlerCiir. Himaye devam eClerse 'A.:lman tüccar'--ı ke '!1~1 ! · h" ·A _ ~ka uu nwıcrı· 
nm cenu ı nunerı Pı.Yasalarandan tamamen 1rzakla..ştırılma.1 hı.lluna-
~ndan korkuyorlar. :Alman ticaret odaları cenubi Aınerik.aya ct
kd~katta bulunmak üzere ımütaha .. ıalar ··ntıcrmeğe arar :vermqlar· 

ır. 

Bita.r.affar i~erindeki 
Alman tazyiki arbyor 

.Par is 8 ( ö.R) - Lahidcn alınan haberlere lgÖr:c ıAhnanyanın bita
r?flar üzer~?e'ki tazyiki gi~i~çe artmciktaClır. KorresponCians diploma
tik gazetesının son makalesı bılhassa Holandayı istihdaf den tehditler
ls: doludur. 

Bu gazeteye göre A1manya kaçakçılık mücade1esine kar§ı bitaraf18 .. 

rm kendi hükümran haklarını müdafaada gösterdikleri müsamaha ha .. 
sebile daha ciddi tedbirler almağa mecbur kalacaklardır. 

Berlin B (Ö.R) - Gazeteler, harbın biClayetinde bitaraflann ticare
tine ~ürmet etmeği teahhüd eden Almanyanın şimdi dünya ile tica· 
retlerıne devam etmek 'çin lngilterenin .harp kaçağı kontrolüne ser .. 
~ru eden bitaraflara eyni suretle muamei e evam edilemiy,ece'ğinl, 
buı c.naleyh ngilterenin her tdle'bini n ul eöen itaref dev1etlerin 
ikayetlerine kulak ıımuya-cağnı azma dırlar. 
Stoldıolm 8 (A.:4:) - HülCümet mu1ıtelif alagorilerden 102 ihtl· 

yat tayyaresı mübayaa etmek üzere % milyon kron 'tahsisat talep 
efmi ir. 

B. Beııeş Çekoslova .. k, 'binesini 
Londrada ur,Ju 

.......,a.uu.uı 8 (ö.R) - i Çdkos1ovak reisiciimhuru Beneş hüküme
ti:rii on ralia tesise \llluvatfak olmuştur. Kendi riyaseti altında bulu
nan :yeni Çe'ko&vak 1cahineıinde haric!ye .nazırlığını Paris çekos-
lo ffiiı 'OsiSki erulıte etm.İ§tİr. Beneş ve Osial<l buııün lngiliz ha-
ncı_ye m ıLord Halifalada unın bir mülakatla bu1unmu_şlardır. 

Paris 8 ( Ö R) - Çckoslovakyaila on haftada biz- _ço'k. yeni kari
§iklıklar çıkmı_ştır. iman hükümeti .as yi ' muhafaza vazifesıle mü-
kel m üzere 70 bin kifilik llır kuvvet öndermiştir. 

Almanya Balb.ktaki 
nüfuzunu kaybetti 

nvdetıouae y;ur:dBa.şlarınıza en hararetli görülmeBiğini so:ı:mu tur. Ayni zaman- vüz paktı ile bu meırileketlcraekı ekal- aıyle ıfa edecek kabiliyettedir. 
s~ldmla.rı.ını~ı ve d~stluk hislerimizi bil- da Belgrad hilkfuneti Macar ıhükümeti liyetler hal(kıni:la bir ,pakt imza edile- F~ansız lrumandanlıiı 1ngiliz tayy.aro- ıRoma 6 (ö.R) - ~tonya ile ~ya Tuırıda ahali mübadcl 1 
dlrm ll'!I ca eBerım. nezdinde ae buna benzer bir tesebbüste cektir. cılennın Sigfria hath Üzerinden ~mak • • __ ı__ le 1-- _ _ı~ı__ , __ "l " t ı.._ ı na1if 11 d ·· ı di · k ~ın WUlVC lllı.ua ccwm' tir. Müoaaeleye tabi tutulan Almanlarrı 

• - • •• bulunmuştur. Rumen ükümeti kendiSi- ;vı a~r a an J e er e oy en - ve strate1i merkezleri 'bombar<lıman et-
lfl O • • O fi. ne wapilan teklifi derhru ciddi lb1r 'liureı,.: mre göre Avrupanm ıbu kımnmda tde- mek e lbir çOk. otoi?nıflar -almak sure- aklctmek için Letonya limanlarına bir ~ok Alman vapurları .,göna~ 
tfJeJt JrirJSesiftde 'ie llUIUlO tibnra nlml§tn'. -30 ylUlae Ma- ,·amlı bir iş birliği temini için allikarlar tiYle uösterilikleri ıcemreti takdirle a- rij.m' tir. • _ 

_ car .hükiiıncti ııgosla:ı.~a .hükümetine: memleketler an:ısmaaki dip:ıomatik tc- ctmekt_dir . .F.re.nsız halkı lng.iliz op an- l.;o ra. s .. (ö:R~ -. lngiliz tgazet'elerl, L!etonya ve Almanya arasın': 
~n Çin .Yı\PtW bir tebliğde Macar askeri mn- mas $00 ir iŞCkilde .devam edecektir. nı ve tanklarını pek beyenmektedir. d h J baBele nl +\.l 
'Roma, 8 {Ö.R) - :Scu ıstatiz.las "Leh kamat.ının miilıim 'bir nisbeti aa:nilinde iResınt .ınahnfillerdc büy.ük bir ıihtiyat- Bu .efer gden lngiliz kıtalan 1914 de- a a 

8 ı mu 
51 manyanın B3 lnk denizinde -nüfuz politika-

ır ayin oy.ıpihruş, Po- cıSketlere ınezuntyet vermcğe hazır ol- lu hareket edilmekte :ve hô.diselcrin kinden çok daha kalabalıktır. Ve bu ki- s~dan tatlmameCen fer~at. ettiğin et delil ~~lakki ediyorlar. A1manya, bu 
..ı..... ___ ....JımJm.llm:lwisi.!illl._jllX!Iinlidlt_.Jlha~u!!rJb~u~l,!!u!!.n-~d~u!ğ·~u~i>~il~B!!!irm~i~şt~ir:_:._2~~u~n~1~en~Ji~ük~tl~mo~tijm~c~ınn~un~~~c:te~şa~.}~ran~~bır~· ~e~y~ir~ak~ip~ıc~t~t:i-~t~a~la~r~g~c:c:_en~h~a~rp~ta~~~o~T~ü1~m~e~m~i,~b~iT~m~lk~·::_- ~~u:n:e~::a~. :ar:.ı::::nna~~n~.lZttl: m öncü eri telhki ettiği 'Balt ıruemleketlerin-
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Baltık devletleri nazik vaziyette 
ESTONY A, Rusların yeni ve şümullü teklifleri karşısında kaldi. Bu taleplere mukavemet etmek istiyor 
--111111!1-.. ~~ LITV ANY A Hariciye nazırı Molotof la görüştü. Ruslar Litvan -Alman hududunda bir ma jino yapmak istiyor 

Finlandiya ya karşı da Bitlerin uzun müdafaası 
Sovyetler görüşmek için mümessil 

gönderme hususunda ısrar ediyorlar 
Stok.holm, 8 (A.A) - Tallinden Af

tonbladet gazetesine gönderilen bir ha
bere göre &tonya Sovyetler birliğinin 
bilahare yaptığl daha §ümullü taleplere 
karşı mukavemet göstermektedir.. Es· 
tonya, Sovyet • Estonya muahe~esine 
riayet edilmesinde ısrar etmektedır. 

Bu gazete Sovyetler birliğinin Osel ve 
Dago ndalan ile Estonya sahillerindeki 
iki limanın tamamiyle kendilerine ter
kedilmesini istedikleri ıannedildiğini 
ilave eylemektedir. 

Sovyetler ayni gazeteye göre Estonya
nın merkezine ve cenubuna askeri pos
talar ikamesi projesini yeniden ele al
mışlardır. 

Amsterdam, 8 (A.A) - Telgraf gaze
tesinin Helsinski muhabirinin bildirdiği
ne göre Sovyetler Litvanyadan, bu mem
leketi Almanyadan ayıran hudut bo
yunda istihkfunlar yaparak bir nevi Ma
jino hattı vUcuda getirmek istemekte
dirler. 

Bundan maada Litvanyanın dar sahi- Finlandıyanın mer :e::i Iiclsinkiden bir manzara 
tinde bir deniz üssi.1 tesis etmek ve Al- da serbest bırakılacaktır. süslenmiştir. 
manyanın Memeldeki yeni istihk~arı- Berlin, 8 (A.A) - Alınan istihbarat Moskova, 8 (Ö.R) - Litvanya harl-
na yirmi kilometrelik bir mesafede sahil lıürosunun bildirdiğine göre Moskova- ciye nazırı dün Kremlinde Molotof ve 
müdafaa 1.stlhkAınlan inşa etmek iste- da Sovyetler birliği ile Estonya arasında Stalinle uzun bir göriişmede bulunmuş-
mektedirler. mütekabil yardım paktı ile birlikte im- tur. 
Diğer cihetten Kızılordu Litvanyanın za edilmiş olan ticaret muahedesi Es- Rusya Vilnoyu, Litvanyadaki·deniz ve 

garbinde ve cenubunda hava üsleri te- tonya cilmhurreisi tarafından tasdik hava üslerine bağlıyacak olan demiryo-
ııis etmek istemektedir. edilmiştir. lunun kontrolünü de istemektedir. 

Sovyetler her halde Letonyanın garp Kaunas, 8 (A.A) - Almanyanın Me-
68hiline asgari 70 kilometre genişliğinde mel limanında yapmakta bulunduğu Moskova, 8 (Ö.R) - Helsinski hükü
bir arazi parçası işgal edeceklerdir. tahkimat işlerini tatil ettiği haber veril- metine gönderilen davette Sovyet Rusya 

Gelecek hafta başlıyacak olan askeri mektedir. ve Finlandiya arasında ekonomik ve ti-
müzakereler neticesinde bu sahanın iş- Stokholm, 8 (Ö.R) - Estonyadaki cari meselelerin bir an evvel halledil-
galine başlanacaktır. askeri üslere yerleşmek üzere gidecek mesi için hariciye nazırı veya fevkalade 

Estonya, Litvanya ve Letonyadaki Sovyet kıtaları salı günü hareket ede- ~alfihiyeti haiz bir mümessil gönderme-
Sovyet k.ıtalarının mevcudu bu mcnllc- ceklerdir. sı lüzumu tekit edilmiştir. 
ketlerden her birinin mUsellah kuvvet- Ruslar, Letonya sahillerinde hiç de- Helsinski, 8 (Ö.R) - Finlandiya hU-
lerinin mevcudunu kat kat geçecektir.. ğilse yetmiş kilometre boyunda araziyi kümeti Moskovanın son müracaatine ce
Sovyetler birliği bu tedbirlerin büyük işgal edeceklerdir. vahın Sovyet talebinin tetkik edilmek
bir devlet tarafından yapılacak tecavüz- Riga, 8 (A.A) - Gnzeteler büyük le olduğunu bildirmiştir. Finlandiya ga
lere karşı alındığını açıkça bildirmekte ba!ilıklarla Alınan ekalliyetinin derhal zeteleri, stratejik mevkilere ait toprak 
ise de Sovyet matbuatı Baltık denizin- Letonyayı terkederek Almanyaya gide- müddeiyatı ile karşılaşılaca~ından endi-
de Sovyetlere karşı gelecek devletin is- ceğini yazmaktadır. şededirler. . 
mini zikretmemektedir. Moskova, 8 (A.A) - Sovyetler birli- Stokholm, 8 (Ö.R) - Moskova htikU-

Kaunas, 8 (A.A) - Tasrih edildiğine ğinin Litvanyaya Vilno civarında bazı meti Finlandiya hariciye nazırının bir 
ıöre Sovyet hükümeti Litvanya arazi- arazi parçaları terkedeceğine dair ecne- dakika evvel Moskovaya gönderilmesin
alnde biri sahil boyunda olınak üzere bi membalarından verilen haberler tek- de ısrar etmektedir. Bunun manası Sov
lki tayyare Ussil tesis hakkını istiyecek- zip edilmemekte. fakat Litvanyanın bu yet Rusya ve Finlandiya arasında siya
tir. Sovyetler bundan başka bugün kul· hususta yapılacak teklifleri reddetmesi si meselelerin müstacelen halline lüzum 
lanılmakta olan Liepaja - Romiski de- mümkün görülınektedir. Mevzuubahis görüldüğüdür .. 
miryo]u tizerlnde serbest transit imkA- olan arazi pek fakir olduğundan Litvan- Sovyet Rusya Aland adalarının tah-
nmı ve ayni zamanda Niyemen nehri ya için bir yük teşkil edecektir. kim edilmiyeceğine dair teminat fstiye-
yolu ile transit olarak kereste nakliyatı Moskova, 8 (A.A) - Litvanya heyeti cek ve Letonya, Eslonya hakkında oldu
hakkını da talep edecektir. Buna muka- dün akşam hususi bir tayyare ile bura- ğu gibi Finlandiyadan da bazı arazi ta
bil Vilno şehrinin şimal nuntakasında ya gelmiş, Lassavski ve daha bazı zevat Ieplerinde bulunacaktır. Ezcümle Kronş
bulunan yirmiye yakın köyün Litvan- tarafından karşılanmıştır. Hava meyda- tadın müdafaası için Fogland adalarının 
yalı ahalisi anavatana gitmek hususun- nı Litvanya ve Sovyet bayrakları ile So~et Rusyaya terki istenmektedir. 

Hitler bir diplomasi la ali yet tahrik etmek 

hususundaki ümıtlerinı tamamen kaybetmiştir 

Fakat müttefiklerin cevabı şudur: 

sulhu •• Asla •• 
------------ ----

Bir B tler 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
yapmıJtır. Dünya ile münaıebet
leri keıilmiş, müthiş bir ıanıör al
tında hakikatlere karşı gözlerine 
perdeler çekilmiı olan bir millete 
daha bir müddet bu masalları 
inandırmak belki mümkündür. 
Y alnn bilinen hakikat fUdur ki, 
dünya matbuatı, ltalyan gazetele
ri müıteına, Hitlerin nutkunu de
rin bir itimatıızlıkla karıılamıf
lar, devamlı bir ıulh için eıaılı hiç 
bir şartı ihtiva etmediğini kaydet
mişlerdir. 

Hatta V atikanın likirlerini neı· 
reden Oıervator Romano gazete
ıi bile garp devletlerine yapılan 
teklif in tecavüz emrivakiini tanı
mak ve bir çok yeni talepleri ka
bul etmek mahiyetinde olacağını 
yazmaktadır. 

NUTKA EHEMMiYET 
VERlL'l\ıIEl\.USTtR 

Londra 8 (Ö.R) - Londra ve Paris 
arasında Bitlerin beyanatı münasebe
tiyle vukubulan isti§arcler bu nutka her 
hangi bir ehemmiyet atfedildiğinin de
lili savılamaz. Fransa ve Ingiltere ht:.kil
metle~i daha evvelce noktai nazarlarını 
sarahatle bildirmişlerdir. Müttefik hü
kümetler verecekleri red cevabında 
müttefiklerin niçin harbe devam ettik
leri hakkında en küçilk bir şüphe bırak
mak istemiyorlar. Aynı zamanda bitaraf 
memleketler efkarı umumiyesine Hitle
rizm ile münakaşanın boş bir şey oldu
ğunu göstermek arzusundadırlar. 

göre, büyük şehirlerde umumi efkar Bclgn ajansına göre, Berlin bir diplo
Hitlerin muhasamatı durdurmak ıçın matik faaliyet devri açmağa ~alışmak
vulmbulan tekliflerinin harbe nihayet tadır. Bu husustaki ümitlerini henüz 
\ereceğini ümit etmekte idiler. Fransa kaybetmemiştir. Bilhas!'la Polonyaya et· 
\'C İngiltercdcn gelen ilk haberler bun- nik hudutlan içinde istiklalini iade et· 
lann ümitlerini kırnuştır. ıneğe muhalif olmıyan bir teklifin körü 

•Gazet Şarlruva• Bitlerin nutkunu körüne reddedilıniyeceği zannediliyor. 
yorgun; bitap bir insanın yaptığı yal· TEKLlFLERt KAT1 1M1Ş 
"armaya benzetiyor.. Roma 8 (ö.R) - Berlinden bildirili-

Yan resmi Alman mahlelleri en çok yor: Alman gazeteleri, Bitlerin nutku
bo kabil tefsirler aleyhinde harekete nun Fransa ve lngilteredekl akLcılerini 
geçmiş bulunuyorlar. Bütün Alman tefsir ederek, Fülırerin sözleri Alman 
propaganda vasıtaları Bitlerin nutlninu di.lşnanlarını uzun bir teemmüle mec
bir zaaf eseri saymarun büyük hata ola- bur etmiştir, diyorlar. Bu gazeteler, Ital
cağmı, diinyayı mcşum bir harbin fela- yan matbuatının gösterdiği anlayışı 
ketlerinden konırnak istiyen •Samimi memnuniyetle kaydediyorlar. Aynı ga
bir rnlhpen-erliği• Almanyarun zaafı su- zetelere göre Hitlerin teklifleri kat'idir. 
retindc telakki edenlcrin feci bir hata- Artık harbe veya sulha karar vermek 
ya düşmüş olacaklarını bildiriyorlar. müttefik devletlere aittir. 

Hitlerin sulh manevrası 
Amerikada bitaraflık kanunu mü

zakerelerine tesir etmiyecek 
V;şington 8 ( ö.R) - Ayan hariciye encümeni reisi Pitman Hit

lerin sulh manevrası münasebetiyle şunları söylemiştir ı 
- Ne olursa olsun hiç bir sulh teklifi Amerika ayanında silah am

bargosunun ref'i ve bitaraflık kanununun tadili hakkındaki münaka
,aların tehirine sebep olmıyacaktır. Devam eden müzakereler pek ya· 
kında intaç edilecektir. 
Vaıington 8 (ö.R) - Amerika ayanında Ruzveltin bitaraflık ka-

. · te a ··ıa o"' lmaktadır. Nihai re in 

Feci surette tek başına kalmış bir 
halini gösteriyor • 

ınsan 

Fransız gazetelerlnln tef~"9!erl1tden: 
Patis 8 (Ö.R) - Hitlerln nutkundan 

46 ıaat ıonra dahl efkarı umumiye \ıu 
nutkun yeni hiç bir şey getitmediai ka
nnatinJ daha iuvvctle beslemektedir. 

Fransız - lnııiOz kararı bakımından va
ziyet aali değişmemiştir. Hitlerin beynu• 
de yere bir mutavassıt araıtırdrPıı 1'rırıa
ati kuvvet kazanm11tır, 

Övr diyor ki, Hitlerin uzun müdafaa
namesi bize ~i bir surette tek batına 
kalmış bir insan duygusu veriyor. 

Hitler, arkasında tahlanmı} gendel' 
ve bağırmak hakkını haiz olmıyan ihti· 
yarlarla dünya hınbında yapyaln•z knl
mıetıı·. 

Ekeelaior diyor ki: Hitler bir Mark
sizm nazariyesini a.ilfl.h olarak kullanmağa 
çalışmış, Fransa ve lngilterenin Alman· 
yaya karşı bir kapitali!t harbı yaptığını 
iddia etmiştir. Doğruau bu iddia her türlü Hitler •... B~r'"!t1Pcndanı ile bc-rabCT 
haddi aşıyor. R b" k b"" .. il . d Al d M .. h . . omanya ır taarruza arşı utun m - rın en ve man or usunun a1ıno at· 

Hususıle Hıtler Avusturyayı, Cekoa- dafaa tedbirlerini inkişaf ettiriyor Ha- tı karşısında hiç bir şey yapmağa mult
lovakyayı, Polonyayı istila ettikten ve zırlıklar yapıyor. Yugoslavya, M~cariı· tedir olmadı~ından bahsediyor. 
bu memleketlerin albn mevcuduna el tan ve Romanya arasında yeni bir anlaş- Ayni gazeteye göre Alman erkanı har· 
koyduktan sonra bunu nuıl ıöyliyebilir. maya zemin hazırlıyor. Almanyanın hem biyesi. Holanda veya Belçikayı istila et· 

Ernov~l gazetesi, ... Hitler sör.lerle, va- hudut bulunduğu bUtün memleketler bü- mek ı~retile bir harekete cesaret edemi-
adlerle bızi altadacagmı mı zannediyor) yu""'- k d k k 1 k f k 1 yecektır. Zira böyle bir hareketin Al-
o A Ç k l 

-. un a çı omıu arına arşı ev a -
vusturyaya, e os ovakyaya, Po- ld h lıkl l l d d' l l Ih manyayı daha muazzam zorluklar ve taz-

lonyaya da ayni vaadlerl yapmıştı. e .. ~zbır arl ç nl ledır ekr: şkte lsu te· yıklar karşısında bırakacağına vakıftır. 
F d t ki t VÜ t cavuzu u tart ar ç n e a ım a mıştır. O ...ı b"" ·· b" f 1 k 1 • 
ransayı a, opra arınıza eca z e • . , , .. . .. .. . r-rır, utun ıtara mem e et erın en-

miyeceğim demekle, inandıracak mı zan Ekselsıor a göre, Fuhrerln blitun umi~ı dişelerinden bahsederken diyor ki: timdi 
ediyor. Moskovadadır. ':'e Alr·~~a.? umumt efka- hepsinin düşüncesi şudur; acaba AJman-

Pöti Jurnal diyor ki: Hitler, kendi nnı en ... çok endışeye duşuren de Sovyet ya oimdi hangi tarafa çatmak ıuretile 
sulh teklifleri için Stalinden başka hiçbir doıtlu2udur. kendisine bir kurtuluş yolu açrnağa ça-
komisyoncu veya tavassutçu bulamadL Viktuar gazetesi, cKurd, nutkunda ni- lışacaktır. 
Sovyet Rusya Ballıkta kat"t olarak yer- çJn kuzu gibi göründü, serlavhası altın- Petit Parisien, Hitlerin istediği ıekilde 
leşti. Şimdi ııra Litvanyaya gelmiştir. da.ki yazısında ablokanın yıldırıcı tesi- bir sulh imkansızdır, diyor. 

Ruzvelt tavassut etmiyor 
Almanya diplomasi yo\ile resmen bir teklifte bulun
madıkça A!man tekliflerini nazarı dikkate almıyacak 

- BA.$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE, - de etmek lçln böyle bir manevra çevir- mahfelleri Hitlerin tekliflerinin muğlfil\ 
talep serdederlerse relslcilmhurun bunu mek istemektedir. Fakat Amerikanın ve karanlık mahiyeti karş151nda hayrette 
kabul etmesi icap edeceğini söylemiştir .. bu manevraya filet olmıyacağı beyan kalmışlardır. Bu mahfellere göre bu tek-
MÜDAIIALEYİ İSTEMİYORLAR e~iliyor .. Bitlerin ileri sürdüğü şartlar liflerin Fransa ve İngiltere tarafından 
Vaşington, 8 (Ö.R) - Bitlerin, Ruz- içinde bir sulh, Alman tahakkümünün kabul edilmesine imkAn olmadığından 

veltin tavassutunu talep etıneği düşün- kabul edilınesin~cn başka bir şey değil- Garp cephesinde harp şiddetlenecektir .• 
diiğü haberi siyasi mahafilde tereddütle dir.. Ayanın ekseriyeti Fransa ve İngil- 'Burac;ı bilhassa şayanı dikkattir ki Hit· 
karşılanmaktadır. İnfiratçılar bile bu· terenin muvafakati olmadıkça ve de- lerin nutkunda Sovyetlerin askeri yar. 
nun lehinde değildirler. Zira evvela Al· vaınlı bir sulhun temelini teşkil edecek dımları hakkında hiç bir kayıt yoktur'# 
manyanın oyununa Amerikanın llet ol- olan şartlar ileri sürülmedikçe Ruzvel- Japon mahfelleri bu sükutu Sovyet Rus• 
masını istemiyorlar, saniyen sulh dava- fuı miidahale etmemesi taraftandırlar. yanın bitaraflık siyasetinde devam ede-c 
smda bile Amerikanın Avrupa işlerine Yalnız demokratlardan Tomas bunun ceği şeklinde tefsir etmektedir. 
kanşmamasını bir anane olarak müda- aksi bir kanaattedir. l\lumaileyh, reisi- Şimbon gazetesi, Hitlerin tekliflerini 
~aa etmektedirler. Siyasi mahfcllerde ise cllnıhunm müdahalesini dünya sulhu- tahli1 eden bir yaz.ısında bu sulh teşeho 
Ingiltere ve Fra.nsanın muvafakati alın- nun bir an evvel i.Wkran için zaruri büsünün muvaffakıyete erişmesi için hiç 
madan Ruzvcltin tavassutu mevzuuba- görmektedir. bir ümit görmiyor. Gazete, Fransn ve 
his olamıyacağına kanidirler. Bu mah· JAPONYA~A TEFSİRLER İngilterenin dünya üzerinde Almanya-
{ellerin hissiyatına göre Hitler hakiki bir Tokyo, 8 (Ö.R) - Almanyadan San- ,dan çok daha fazla söz sahibi olduğunu 
sulh için değil, sadece bir mütareke el- sasyonel sulh teklifleri bekleyen Japon kaydetmektedir. 

İtalyan mahfillerine göre 
Rusyanın merkezi Avrupaya dönüşü 

bir hidise değilmiş • 
yenı 

Roma 8 ( ö.R) - Siyast ltalyan malı- ancak bir muvazene unsurudur. Devamlı 
fillerinde beynelmilel vaziyet ııu ıurctle bir ıulhun teessüsü İçin ltalyan - Fransız -
mütalaa edilmektedir: lngiliz • Alman ve lspanyol medeniyet

Almanya, Polonya harbı lle Verı::.".f )erinin anlaşması ve kaynaşması lazımdır. 
muahedesinin bir çok hatalarını tamir M 1 f d b' d f d h k 
tm• · H" l · k d 1 l h k aa ese propagan a ır e a a a a lı e ıştır. ıt erın nut un a ta ya a - , . . . . 

kında kullandığı cümleler memnuniyetle aelıme galıp gelmıştır. Y enı başdan Al
kar$ılanmıştır. manyadan Cermanlıktan 1914 de ol-

Rusyanın merkezi Avrupaya dönmesi duğu gibi bahsediliyor. Bu hal, Avrupa
yeni bir hadise değildir. 18 1 3 de Napol- nın istikbali için büyük bir tehlikedir. 
yonun büyük zaferlerinden ıonra Rus- Almanyayı kim mağlup edecektir~ 
lar tam bir asır Almanlarla orta Avru- Fransız ordusu mu} Kıymeti ve ananesi 
pada teşriki mesai etmi;ılerdir. Bu dönüş şüphe RÖtürmiyen bu ordu ancak kendi 

vatanının mlidafaaıını yapabilir. Su hal
de bir yıpranma harbını düşünmek lt.
zımdır. Böyle bir harp küçük milletlerin 
mukadderah için meşum olacakhr. ln
gilterenin deniz hakimiyetine gelince, 
hava orduları bu hakimiyetin tesirini "e 
manasını değiştirmiştir. Maamafih ltal· 
ya teslihatını ihmal etmemekle beraber 
büyük bir sükunet muhafaza ediyor ve 
daha bir defa Avrupanın mesul tahısla• 
rına realiteyi göstermek istiyor. Simdilik 
ltalyanın vaziyeti nazırlar meclisinin bir 
eylUlde aldığı kararların aynidir. 

Anıerllıa lıara 
sularında görülen 
yabancı tahtelbahir 
Vaşington, 8 (A.A) - Geçen cuma 

günü Miaminin 15 mil açığında bir ec
nebi tahtelbahiri görüldüğü beyaz sa
raydan bildirilmektedir. 

Hitlerin nutkunda olan 
mübadele tellllihleri 

Tahtelbahirin hiiviyeti ve hangi ahval 
ve şerait altında görüldiiğü ifşa edil
memiştir. 

Ruzvelt geçenlerde Boston açıklarında 
bir ve Alaskanın cenubunda bir ikinci 
tahtelbahir görüldtiğünil beyan etmişti.. 
O zamandan beri ilk defa olarak bir tah-

Amsterdam 8 (ö.R) - B. Hitlerin nutkunda Avrupanın ıark ve 
cenubu şarki mıntakalarında ahali mübadelesine ait telmihlerden Po
lonyada ilhak etmek niyetinde bulunduğu yerler halkile mübadeleye 
tabi bulundurmak istediği, Volgadaki Almanları Almanyaya getirmek 
niyetini beslediği, Tirol Almanlarını da hu mübadeleye ithal etmeyi 
düşündüğü anlatılmaktadır. Almanya Polonyanın Poznan, Pomeran· 
ya, ve Loç vilayetlerini Almanyaya ilhak etmek, Polonyanın diğer kı
ıımJarında yarı Polonyah, yan yahudi bir himaye idaresi kurmak fik-


