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B. Al!· Meclisi 'Hitler harpten son. IHar.p_ tebligl~!'i Ankara Rad-
Dun toplandı r , Dunku Fransız teblıgı : u 

k D.. · k • ık 1 yosun n A k . 2 A A _ B .. _ •t k • un ge ::emn ço ... aran ı o 
yük ~il~;; Mecİisi. bugü: ra çe l ece mış ma~ın~an dolayı n~~t.adı Ü~~- Ecnebi neşriyatı 
''ğl d . k'l • re ıstıfade etmek ıstıyen duş Ankara Radyosu ecnebi dil 
0 e en fOnra, reıs ve ı · T.f t'. •ı A / man lıir çok noktalarda baş · .. ·· 
lerinden Şemsettin Günalta- .~J a1.g~a l e ınanga UgUŞU k h k . d b 1 k lerle neşrıyata pazar gunun· 

ın are etın e u unma d · 'b b ı 
Yın riyasetinde toplanmıştır d l ? · · . . D" k l en ıtı aren aş amıştır. · ma l ar m l ıstemıştır. uşman ıta arı ş· d'l'k l F 
Cı·lse açılır açılmaz Trabzun • b' k ı d . d "' ım ı ı yanız ransızça 

. b 1 .. ·ı T Korıt cı·yano Roma va do·· ndu·· ı· ngı"lı"z ırço yer.er e pusuya u . dilile neşriyat yapılmakta ve 
~~hus ugunab seçı enkşerı ı~ J şürülmüş ve esirler alınmış· bu neşriyat kısa dalga 19 75 
ıntı ap maz atası o unara matbuatının tefsirlt?ri -Letonya Sovyet- tır. Fransız kıtaları hatları d h .. 13 '45 
lastik edildikten sonra and içinde tahkimat yapmakta - ~etr~4 en k ed gu; saat ' k 
içmiştir. lere boyun eğiyor dır. Bir ormanlıkta 3 bin . t e; e a ar evam etme 

Urfa mebusu Ali Saibin Londrn 2 A.A·-Röyter Moskova 2 A.A.~ Sovyet den fazla torpil bulunmuş e ır. 
ölümünü bildiren Başvekalet ajansı Berlinden şu haberi lerle Estonya arasında imza ve Alman askerleri tarafırı· Arapça ve Farsça neşri-

1 ı d · b k yata bir kaç güne kadar baş 
tezkeresi okunmuş ve ayakta verıyor: anan muane enın tat i atı· dan konulan bu torpiller 

B. k Al t !anacaktır. 
iki dakika sükut edilmek su· ır ısım man gaze e· na nezaret etmek üzert' bir patlamadan meydana çıkarıl 

1 • H'tl · Ra h'ıştaa c Bu neşriyatın gündüz neşri 
ı.retiyle hatırası taziz olunarak erı, 1 erın Y 1:- me · generalin riyasetinde 14Rus mıştır. Bunların bir kı~mı 

ruznameye geçilmiştir. !isinde söyliyeceği nutuktaıı zabiti Estonyaya hareket ey· obüslerle patlatılmak sureti· yatı şudur: 
b h t kt d. I 13 den 13,35 e kadar Fars 

Divanı muhasebata aid a se me e ır er. lemiştir: le ınuhtemd herhangibi r 
H 'tl b t kt b" "k ça, 13,15 den 13,30 a kadar 

bir mazbata ile arazi vergisi ' er u nu u a uyu Diğer taraftan Kovnodan hadisenin önü alınmıştır. 
kanununun ikinci maddesine Almanyayı yarattıktan son- gelen haberlere göre, Leton Alman ve Sovyet tebliğ- Arapça. Bu neşriyat ı 9,75 

ra ve h&rbi müteakip dev· kısa dalga üzerinde yapıla-
bir_,fıkra ilavesi, bir yıl için ya hükum.:!ti Sovyet notasını ]erine göre, Şark cephesin · caktır. 
h · · ·ı k let riyasetinden çekileceğini aldıktan sonra Cümhurreisi- de kayde degy er bir ~'hadise 
arıçten getırı ece anason· ve kendini ilim, sanat ve e - Gece ııeşriyatıda şudur: 

la .. "kt 'st'ısnasına nin başkanlıgy ında Lt-tonya olmamıştır. 
rm gumru en ı debiyata vereceğini söyliye· Havas Aı'ansının bı'r teb- 19,45 den 20 ye kadar 

aid kanun layıhalarının ikinci cektir. kabinesi bir toplantı yapmış Arapça 20 den 20,15 e ka-
müzakeresi yapılarak kabul İngiliz gazeteleri, bunun ve Rus - Estonya muahe· Hğine göre, dün cephe üze- dar Farsça 20,15 den 20,30 a · 
edilmiştir. Hitleriu yeni bir desisesi ol· Jesini tedkik eylemiştir. rinde 9 fransız tayyaresi 15 kadar Fransızca. 

Mazbut vakıflara aid ka· duğunu ileri sürmektedirler. Kabine her şeyden evvel Alman tayyaresile karşılaş • Gece neşriyatıda yine kı· 
ııun layıhasmın da ikinci Berlin 2 A.A.- İtalyan Sovyetlerle olan münaieba mı!l ve bir hava muharebesi sa dalga 31,77 metre üzerin 
müzakeresi yapılmış ve mu- Hariciye Nazırı Kont Ciya- tını tan:ı:im etmeğe karar ver olmuştur. 81J muharebede drn verilecektir. 
tahassıs, tabib, kimyake rşa· 00 evvelki gün Hitler tarafın· miş ve Rus hükumetile te· Almanlar ve Fransızlar 3 
hadetname harçlarına aid dan kabul edilerek yarım sa mas etmek üzere Hariciye tayyare kaybetmişlerdir. 
muadil kanun Jayıhasının at kadar görüşmüştür. Bu gö Nazırını Moskovaya gö.ıder· yapılan tayyare keşiflerinde 

keşif uçuşunu muvaffaki 
yetle rapınış ve düşman ha· 
va filosile yaptığı bir muha· 
rebede iki Alman tayyaresi-

müzakrresine başlanmıştır. rüşmede Hariciye Nazırı Rib meğe karar vermiştir. Almanların Polonya \:ephe -
Meclis pazartesi günü topla· bentrop da hazır bull•nmak- Lon<lra 2 A.A. - lngiliz sinden garp cephesine: külli· 
nacaktır. ta idi. Ko:ıt :ciyano buJÜrı gazeteleri geçen haftanın yetJi miktarda asker gP.tir . 

Ç.E. vurumu öğleyin Berlinden ayrılarak siyasi vaziyetini tedkik eder mekte oldukları anlaşılmıştır. 
ni düşürdükten sonra sali • 
men dönmüştür. 

fi j Romaya dönmüştür. ken şu mutaleayı yürütmek- Yine Havasın bildirdiği - Deniz( erde 
nun 

Bir aylık Yardımı 
Ankara2 A.A.- 'Çocuk 

Esirgeme Kurumunun bir a) 
lık faaliyeti şudur: 

Geçen eylul ay; için de 
kuruma müracaat eden 624 
hasta çocuğun muayene ve 
tedavisi yapılmış, 9.21 çocu
ğun dişi iedavi cdilm iştir. · 

20 coçuğa 144 lira Pa
ra ·ıardımı yapılmış 20 n 
Çocuk anası kurumun sıcak 
banyosundan istif ıde eyle 
miş çok çocuklu ailelere 
150 lira yardım edilmiştir. 
2522 çocuğa süt damlasındaı ı 
140J kilo süt verilmiş, 60 
Çocuğa kitap, kale:m, silgi 
ve defter verilmiştir. 

Bu suretle eyllıl ayı zar· 
fında kurumdan yardım gö
ı·en çocukların sayısı 507 6 
yı bulmaktadır. 

Dikilide zelzele de
vam ediyor 

Ankara 2 A. A. - Diki 
li kasabasında, Zelzele 
kısa fasılalarla devam etmek· 
tedir. Bu ınıntakada dün şid · 
detli bir yağmur ve bunu 
takip eden dolu yağmış, e
hemmiyt:lli zararlar yap· 
lllıştır. 6 bin dönüm pamuk 
ınahvolmuş, incir ve üzüm 
mahsulü zarar görmüştür. 
s:ııer birçok köprüleri tah· 
r~p eylemiştir. Nüfusça za· 
rıat yoktur. 

ltalyan Hariciye Nazırı tedir: ne göre, Fransız orduları 
hareketinden biraz evvel Fon Hitler Avrupa işleririn Başkumandanı General Gam bi 
Ribbentropla tekrar görüş- gidişindeki mevkiini kaybet· lenin tatbik ettiği plan saye man denizaltı gemisi tarafııı 
melt•r hakkında kısa bir teb miştir. Hitlere, hesaplarında sinde, Alman planları bozul dan batırılmıştır. 

Bir İngiliz vapuru ceııu
atlantik denizinde lıir Al 

liğ neşredilmiştir. Tebliğde aldanmış bir adam na· muştur. Almanlar, bugünkü Danimarkanm Berlin se· 
sadece Kont Ciyanonun, ge zarile bakılabilir. Rayhişta · şerait altında artık güç taar firi, hükumetinden aldığı bir 
Çenlerde Fon Ribbentropu ı ğın toplantısı artık lngiltere ruza geçebı'le"cekJerdı"r. · .. · Al d · emır uzerıne, man enız-

Romaya ziyaretini iade için de alaka uyaudırmamakta • Bir lngiliz telıliğin~ go". it 'l · · D · k 
ld•y• 'k d'I kt d' dır. Hitler ve Stalinin sulh a ı gemı erırıın anımar a 

ge ıgı zı re 1 ıne e ır. re, lngiliz hava filolarından gemilerini müsadere etmesi· 
K t C. " I teşebbüsünde muvaffak· ol -on ıyanoyu ugur ıyan biri şimail Almanyada bir ni protesto eylemiştir. 

ı · · 1 • d b h d' I malarına ihtimal yoktur. Sov· •-11!1!'!~~!!1"'!''!11!1~~------·•--İıım-m __ _ atın ısım erın en a se ı EN SON DAKf!K"A 
memekte, yalnız Ribbentro yet Rusyaya gelince : Stalin 11 

b 1 <l .. b ı Şarki Avrupaya hakim ol • R • Vı k l 
mpua

11ktaudıur.0 ugu eyan o un· arıcı·y'! e ,· ı·m ı·z mdk ve Balkanlara nüfuzunu 

Londra 2 A.A.- İngiliz istiyor. Almanya Lehistanın 
~azeteleri, Kont Ciyanonun ittifakından bir kısım topra· Dün Moskovada lngiliz ve Fransız Büyük 
Berlin seyahatini muvaffak ol ğa _mukabil, Sovyetlerin Bal- Elçil P rİle gÖ ~ ÜştÜ 

b. · t h. t' tık hakimiyetini kabul etmiş 
mamış ır zıyare ma ıye ın Moskova 3 A.A.- Havas Ajansı bildiriyor: Türkiye 
l t 1-kk" t kt f r. Hitlere, artık kredisi c e e a ı e me e ve neş Hariciye Vekili Şükrü~ ~aracoğlu dün Moskovadaki Fran-
red.ıfen teblı'g" resm'ınden ı'kı· düşmüş bir siyasi nazarile 1 

sız ve ngiliz Büyük Elçilerile ikinci bir görüşme 
hükumet arasında bir anlaş· bakılabilir. Sovyetler Es ton- yap· 

l d 
mıştır. 

ma yapıla)nadığının meydana yaya ilk adımı atmış ar ır. 
çıktığına işaret eylemektedir ikinci adım Letonyaya atıla· Sovyet ask~rleri nereye gidiyor? 

caktır. Bum\ Finlandiyaya Moskova 3 A. A. - Havas bildiriyor: Sovyetler bir• 
Balkan otimpiyadları atılacak üçüncü adım takip Hğinde ve bilhassa Moskovada büyük bir askeri faaliyet 

Ati na 2 A. A. - Bal· edecektir. Stalin, Polonya vardır. Moskovadan gece gündüz ga: be doğru kamyon 
kan olimpiyad oyunlarına ve Baltık sahillerinde yeni ve trenlerle asker, mühimmat ve harp levazımı gönde-
dün btışlanmıştır. Oyunlara Sovyet cümhuriyetleri kura· riJmekte<lir. Dün 210 kamyon gazolin yüklü olarak gar· 
Türk, Romen, Yugoslav Vt>. rak Şarki ve Merkezi Avru be doğru hareket eylemiştir. Daha birçok asker ve mü-
Bulgar takımlariyle Yunan payı Bolşevikleştirmeğe ça- himmatın garp istikametine gitmek üzere hazırlandığı 
oyuncuları iştirak etmekte· lışmaktadır. Basarabyanın da söy!enmektedir. 
dir. Oyuncular dün veliaht yakında ·,şg~I edileceg"ine Garp cephesinde harp şiddetleniyor 
tarafından kabul edilmiştir - b 

Dünkü oyunlar, Kral Ve- bir emrivaki nazari\e bak · Bu s.abahki Fransız le liğine göre, garp cephesinde 
liaht ve Başvekil ile kesif mak caizdir. Almanlar dün akşam muhtelif noktalardan taarruz yapmış 
bir kalabalığın huzuriylt ya· Stalin, Sovyet Rusyada · ve Zigfrid müdafileri de bu hücum ·, iştirak eylemiştir. 
pılmıştır. Dünkü netice . şu· ki nasyonalistlere, Şarki Av· Taarruzlar püskürtülmüştür. 
dur: rupayı işgal etmekle ~ski Diğer tardftan bir lngiliz tebliği de, lngiliz tayyareleri .. 

Puvan hesabiyle Yunan· Çarlık Rusyasının planını nin dün akşam Almanyada ve bılhassa Berlin v~ Potes-
lılar birinci, 1 ürkle:- ikinci, tatbik ettiğini ihsas etmekte, dam üzerinde bir keşif uçuşunu nıuvaffakiyetle yaptıkları· 
Romenler üçüncü gelmişler- Komünistlere de, Bolş~vizmi m bildirmektedir. 
dir. Oyunlara devam edile· Avrupaya yaymak istediğini 
rektir. söylemektedir. ~onu sa 2 su 4 




