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Bir transatlantik ortadan kayboldu! 
Aınaterdarn, 16 

Bugünkü öğle (aadyo) - 1 

:s::~::yü~~;:;! Lehlerin Vilno şehri 
tcd" kayboldugunu bıldırmek.. 

ır. Bu h L 1 k 

:s~:.:~~::::::::~~~~ tüyleru·· r pertecek 
._ •1

1
'- Holandaya sah gunu gel. .. ,csı ~ 

1 
~:'.""'~~~ -~·~::rN;::: şek i 1 de bo 111 ba 1 andı 

, re~oına, 16 (Radyo) - İngilte· ,.., ·, 

81 Un Alınanyayıı harb ilan etme 

~1~~~!:~~ Çocuk ve kadın ölüler sayıla-
~ı::n:~anoı:~:rı::~dig~- mıyacak kadar çoktur 
denlıil"Cnıen Rusyanm §imal buz 
Itınnı ncJ-0 Mansk limnnmda bu • 

aktacıır ----- . ---------
Hitler 

leh hükOmetinin 
muh~enıel teklif. 

lerını kabule 
Ber!azırınış ! 

-fttb • 16 (Hususi) - Rayhin -... unt ııefi 
nıuhabirlerin • Yabancı gazeteler 
nıu3 ve A~ beyanatta bulun _ 
har'I.- Yanın Lehlstanda.ki 

"'" sonuna kad c~-· 
8 

•• 
1 

ar devam edc-
"&UU oy emtı tir 

n.in sonu d B • Şef, sözleri _ 
kfuneuru: a, liitlerin, Leh hü -
kabule hazılllUhtemcı tekliflerini 
tir. r olduğunu bildirmiş-

Eski lngiliz Kralı 
Başvekil Chamberlain 'le 

görüştü 
te!:~dra, 16 (Hususi) - lngll. 
ı· Y c Almnnyn nrasnıda harbi. 
anı Uzerinc U 

lundufu· F • ç scnedenberi bu-
rnu.. l ransndan vatanına dön 

.,, o an eski k 1 • 
b . ra Vındsor dük .. 
ugün başvekil Çem u 

tliı:ımüııt·· bcrlaynla gö-- _ ur. 

Garp. cephesinde bir Alman taarruzu 
muvafjakıgetle püskürtüldü 

Pragda lngiliz ve Fransızlara gizlice yardım eden bir teşkilal meydana çıkarıldı 
Varşova, 16 (A.A.) - Polonya Radyosu şu 

haberi vermektedir: "Dün saat 16'da 18 tayyare 
Vilno'yu bombardıman etmiştir. tayyareler şeh-

rin merkezine takriben 200 bomba atmışlardır. 

Hasar at mühimdir. sivil halk, kadınlar ve çocuk-

lar arasında birçok ölü yaralı vardır. Facia kur
banlarının mıktarı okadar çoktur ki henüz kati 
bir rakam tesbit etmek imkanı hasıl olamamıştır. 

Paris, 16 (A.A) -Erkanıharbiyenin tebliği: 
Gece, cebhenin muhtelif noktalarında faali

yet görülmüştür. 
Düşman, en ziyade Saarbcken'in cenubunda 

topçu faaliyeti göstermiştir. Moselle'in şarkında 
kıtaatımız, birçok noktalarda ilerlemişlerdir. Va
dinin cenub mıntakasında sied' de düşmanın kuv
vetli mukabil taarruzları muvaffakiyetle püskür-

- tülmüştür. 

BirVugoslav heyeti 
Mosko·vaya gitti 

Roma, 16 (Radyo) - Belgraddan bildirili- rahhas heyeti Moskovaya gitmiştir. Bu heyetin 
yor: Sovyetler Birliği hükumeti ile Rus .. Yugoslav 

münasebatı üzerinde temaslarda bulunacağı bil-
Dolaşan bir §ayiaya göre, bir Yugoslav mu- dirilmektedir. 

Roma, 16 (Radyo) -
Rusyanın Japonya ile 
anlaşması ve Almanya 
ile beraber Lehistanı 
taksimi hakkındaki ha
ber bütün A vrupada bü 
yük bir akis uyandır
mı§br. Bu arada Ro -
manya, Rus hududuna 
yeni kuvvetler yığmış 
ve Lehistan harbine kar 
şı bitaraf kaldığuu tek
rar teyid etmiştir. 
SOVYETLER J,EH H UDUDUNA 

ASKER l:'IGMAKTA DEVAM 
EDİYOR 

Roma, 16 (Radyo) - Rigadan 
bildirildi,ine göre Sovyetler hil -
kUm.eti Lehistan - Rus hududu • 
nun birçok noktalarına. askeı." 

sevketmektedir. Sovyet krta.larl • 
nm tahşid edildiği hudud !!Chirle
ri bilhnssa Stmlnski, Stavıı Kos
tanUn, Prokurof ve Kamfnetür. 

Bir Alman 
tayyaresi 

Sovyet toprağına 
inmeye mecbur 

edild i 
Moskova: 16 (A. A.) - 15 Ey

llil tarihinde Ukraynnda Olevsk 
üzerinde bir tayyare görillmüş· 

tUr. Sovyet krtaatmm mitralyöz 
ateşi altında Lugino köyü civa
rına inmeğe mecbur olan bu tay. 
yarenin iki motörlü bir Almıuı 

bombardnnan tayyaresi olduğu 

anla.~ıhnıştır. 

Tayyare tutulmuş ve beş ldşl 
den mürekkep olan mUrcttebab 
KTere nakledilıniştir. 

Belçika 
vapuru 

Nasıl bahrdaı 
Geminin çarkçı,haşı t 

faciayı anlatıyor 

.(Yazısı.2 incide) 



1 

t 

r 

.ıngi~tere 
Müsaade allnmadan, bitaraf 

memleketlere eşya 
gönderilmesini 

ve yiyecek 
menetti 

IA>ndra, 15 (A. A.) - lştihba. 
.rat nezareti bildiriyor: 

4 EyHilde Ki('J üzerine )apı-

1aa akma l~tirak eden İngiliz fi" 

bu zabitlerinden pilot ı .. H. J' 1-

van ile Çtl\U!} Book \e mürette. 

battan bir kişi resmen kayıp gös_ 
t.erilmektedlr. 

Matbuat cemiyeti Zcescndeld 
Alman radyosunun bu sabah be-

yanatmı neşrettiği tayyarecllerln 

bu üç ki 1 olduğunu blldlmıekte
cllr. 

Diğer taraftan istihbarat ncza· 
nıti lıarblye nezaretinin tebliğine 
atfen mecll<;lo 6 e)lül tarihli c -

mlriıameei mucibince mlisaadena. 
mc almadan Çine, Japonya)&, ,.e 
bitaraf kaldıkları miiddel4:c JtaL 
yaya, Slo\'akraya. Riitenyaya. 
Jlollandaya, Bclçlkaya, LUluiem -
burga, Danlmarkaya, tsdçttye. 
M~arlstana, \"ugosla,·yaya. tıı -
panyaya, Bul~arlstana, Ta) landa, 
Danzl~c, Vatlkana, Polonyaya, 

Roman)ıaya, Türldyeye, \ 'ananls· 
tana, Porteklze, ıs,·~e, 1"on·~e, 
So,·yetler birliğine, Baltık de,·let 
ler:ine 'e zlkred.llen devletlere 

bağlı blltün memleketlere poAta 
ile eı1ya \'C yiyecek gönderme -
nin memnu oldu~nu bildirmekte. 
dlr. 

Amerikada, Avrupaya 
silah kaçıran 
bir şebeke ! 

Ncvyork, 16 (Radyo) - Stcfani ajansının bildirdiğine göre 
polis ve gümrük teşkilatı Sanfransiskoda büyük bir kaçakçı şebekesi 
mey.dana çıkarrıuştır. Bunlar Amcrikada şiddetli kanunlara rağmen 
muharip dcv1ctlcre silah ve cephane kaçırmaktaydılar. V c son defa 
5 milyon do1ar kıymetinde kaçak silah vapurlara yüklenirken, cür. 
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Belçika vapuru 
nasıl batırıldı ? 

Loodra, l6 (A.A.) - Dün gece 
Manş denhinde batınlml6 olan 
Belçi1'e.lı ticaret gemisinin adı 

Alex Van Opstal idi ve bu gemi· 

nin mllrettebatmı kurtaran yunan 
gemisinin adı da Atlantikos idi. 
Belçikalı gem.inin milrettebatm -
dan 6 kişi ağır surette yaralan. 
mıştır. Bunlar derhal hastanelere 
mıkledilmişlerdir. 

Alex Van Opstal'm çarhçtlarm
aaıı Al!red Tbome, §U beyanatta 
l'mlnnmuttur ·• 

.. _~en kimse, tahtebahi
rl görnıdl. mlldhiş bir infillk ae· 

111 duyduğumuz zaman makine da.
jreıslm!e bulunuyordum. lnfilA.kı 

milteakıö derhal zulmet içinde 
Jı:aldık. birçok patlama.tar oldu. 
Gembı1n iki parça olmuş olduğunu 

gördük. Gemide 7 yolcu ,·ardr, 
deniz sakindi. Tahlisiye sandalla. 
rmı indirdik. Atlantikos vapuru 
bizi toplayıp aldı. Bu geminin 
kaptanı Alman tt.htelbahırini gör 
müş olduğunu söyledi. Bütün ma. 
lcnızı kaybettik. Alexi Van Ops
tal, Nevyorktan Anvcrse dönü -
yordu. 

Louvanlı talebeden ve Alexi 
yolcularından Jorls de Clerck şöy 
le demiştir: 
"- Gemi torpillendiği zaman 

güvertedcydim. Güverte, derhal 
parc;alandr. Derhal indirilmi3 o • 
lan tahlhıiye sandallarında yer 
aldık. Hepimiz sükflnetimizi ve 
soğukkanlılığmuzı muhafaza et -
tik. Ne dehtetc kapıldık, ne de 
gemide panik çıktı.,, 

Sovyet _Japon izmirde ihtikarla 
mücadele 

anlaş~aSI_ Mağazalar ve ticaret-
Londra~a büyük hır ala- haneler konturol 

ka ıle karşılandı ediliyor 
Lom1n., 16 (Hususi) - Sovyet 

Japon anla.şm&Sı burada bUyUk 
bir alaka ile karşılanmıştır. Siyasi 
mahafilde bu anlaşma bir çok tef 
slrlere sebep olmu§lur. 

Ramadan bildirildiğine göre, 
Japo11yanın ltalyadaki elçisi hU _ 
kOmeti tarafından Tokyoya çağı -
nlmıştır. Israrla dolaşan bir şayi
aya göre. Berlin sefiri de çağıı4J· 
mrş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Mareşal Çe.ng 
Kay Ş~k de Bertin sefirini ça -
ğırmı!ftlr ve sefir bugün Berlln • 
den ayrılmıştır. 

Si)•.:ı .. i mahafildeki mUtalaaya 
g r , Çınin Bertin sefıri Alman 
tara •. f'tn olmnlda t.anmmıst1r. O • 
nun için Çnng Kay ŞPk'ln Alman
'a) a knrşı olan Sİ) asetinı değiş

tıreceği kanaati dolnc;maktadır. 

Zıra, Çfn hükflmeti Japonyanm 
on slvaıııetiı1l ve Sovyetlrrk o'an 
:'TluzalN!~1eı4 bfty{lk bir alaka ile 

İmıir: 16 (A. l.) - İhtikii.rla 

mUcadele komisyonu dün Bele
diyede toplanmı§tır. Komisyo-

nun teşekkülünden sonra muh· 
telif tilccar ve esnafm fazla fL 
yatla salı§ yaptıktan hakkında 

vaki 11ikllyetler, bu esnafın ticari 
defterleri ve mağazaları kontrol 
edilmek suretiyle tetkik edilmiş. 

tir. Tetkikat neticesinde bazı es

naf vr tüccarın filhakika sebep-
siz surette bir miktar fiatı yük· 
selttiklerl görulerek , bunlann 
tecziyesi cihetine gidilmiştir. Em 
niyet, Belediye ve ticaret mildi
riyeti mRmurları ııehir içinde do. 
!aşarak fiatlan murakabeye de. 
vnm etmektedir. 

iki gün içinde yüzden fazla 
toptancı ve perakende satış ya
pan muhtelif mağaza ve ticaret
haneler kontrol edilmiştir. Bu 
kontrol tUccar •e esnafrmızm a· 

AVUSTRAL\'A GÜNOI.I.0 
TOPLUYOR 

Londra, 16 (Hususi) - A\·us
tralya hilkumetinin toplamak az· 
mindc olduğu 20.000 gönüllü as
ker kuvveti için kayıt muamelesi 
dün sabah şafakla berabl'r baş. 
lamı~tır. Müracaat ed~nlerin 

n:ühim bir kısmını umumi harbe 
iştirak etmiş eski muharibler 
teı;kll etmektedir. Gönüllü kaydt. 
na roğbet o derecededir ki, mat
lub kuvvetin bir hafta içinde mey 
dana getirileceği nnıa.,ılmakta -
dır. 

FRANSIZ GAZETELERiNE 

GÖRE ASKERi V AZiYET 

Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, 
Polonyadaki karışık askeri vazi. 
yet ile bilhassa meşgul olmakta • 

dır. 

Gazeteler, bütün Polonya•Ja 
dolaşan ve her yeri tahrip eden 
Alman zırhlı fırkalarının yeni sev 
kulceyşini uzun uzadıya mevzuu 
bahsetmekte ve fakat Polonya or. 
duıu kuvayı külliyesinin henüz 
bozulmadığını kaydederek vazi. 
yetin düzelebileceğini üınit eyle. 
mektedir. 

Bilhassa, başhyan yağmurlar 

devam etlerse ağır zırhlı kıtaatm 

ve ağır topçunun harekatı nehirli 
ve bataklık! mıntakalar.da imkan. 
sız bir hale gelecektir. 
Almanyanın dahili vaziyeti ile 

gazeteler meşgul olm.,ktadır. 
Hariçten besleyecek maddeler 

alamıyacak olan ve içten de Çek 
lerin ve Avusturyalıların muhale. 
Jetine uğrayan Almanyanın va. 
ziyeti tebarü zcttirilmckte ve 
Fransa ile lngilterenin azimlerini 
ve tesanüdünü bozmak yolunda 
_Almanyanın bazan gülünç bir 
hal alan propagandasilc alay ey • 
!emektedir . 

Sardaki Fransız ordusunun 
muttarit ileri yürüyüşü Almanya 
için tevlit edeceği neticeler itiba. 
riyle mütalca ve zengin Ren en. 
düs ri mıntakasını Almanyanın 

kaybedeceğini ve Polooyada Si. 
lezya havzasının ele geçirilmesi • 
nin bu kaybı telifi cdcmiycccği 

ka ydolunmaktadır. 

*** 
Paris, 16 (A.A.) - Oeu\Te ga· 

zetesi, Alman milletinin harekete 
gelüp gelmiyecegini araştırıyor 

ve diyor ki: 
Harbi istemiş olan Alman mil· 

leli değildir eğer bu millet serbes: 
olsaydı harp çikmazdı. Millet al· 
datılmıştır. Fakat aldatılan mil 

letin harekete geleceği ümit edi -
Iemez mi? Alman milleti ekono· 
mik felakete sürüklendiği vakit 
ayaklanacaktır. Çünkü açlıktan 
ölmek, sebebsiz ve ümidsiz olarak 
çocuklarım ö!üme göndermekten 

daha güçtür. 

BuJqaristan 
Bitarafhğmı 

ılin 
rasmen de 
etti 

Londra, 16 (HUS,!JSİ) - Bulgo. 
ri!llan hükumeti. resmen bitaraf
lığmı ilan etmi11tir. 

nuniyet şekilde dürü!lt hareket 
ettiklerini göstermiştir. 

Bugün komisyoıı toplantısında 
bazı yurdaşlann ecza ve alelu
mum müstnhzaratı tıbbiye ) ü. 

zündcn fiat zammı yapıldığını 

ve bir kısnn ecza ve 118.çlann 
gizlendiği hakkındaki şikiyctlC'ri 

de görüı;illmUş ,.c bu hususta der 
' hal tetkikata girişilmiııUr. Hal. 

km sağlığı Uzerinde ihtikar ya
pacak olanlar en ağır cezalara 
eArntmıırr.aklardtT. 

Pr ağda bir gizli teş '< ilat 
3ıtaraf devletler 

konferansı 
Londra, 16 (Hususi) _.... Prağda İngiliz ve 

FranAızlara gizlice muavenette bulunan bir tetki
latkeşfedilmiş, birçok kimseler tevkif edilmiştir. 

Vitno ~ umandanının halka hitabı Ç1 ı ~ma:armı b;tii~İ 
Londra, 16 (Hususi) - Alman tayyareleri 

tehdit altında bulundurdukları Leh şehirlerine 
tayyarelerle beyannameler nb.r.:\k ahaliye te:;
lim olmayı teklif etmektedirler. 

Londrn, 16 (Hususi) - fsvcç, 

Non·eç ,.e Danimarkadan müte • 
şc:tkil bltarnf devletler konfc 
ransı Brüksclde çahşmalannı bu· 
gün bitirmiş ve konferans da3'tL 
mıştır. 

18 Alman tayyare!\İ tarafından bombardıman 
edilen Vilno şehri kumandanı, halkı müdafaaya 
tesci eden bir hitabede bulunmu~~u~. Vi~no'lubr, 
Al~Eln tazyikine cansiperane m~::~rn~v.;::i: c::mc~t 
tedirler. 

Konferansın son celsesinde Nor 
,.cç h:ıriciyo naurı bir nutuk söy
lerrıiş ve tngiltcrenin bitaraf dev 
Jetlerin Almanya ile ticareUeri -

ne mani olmasını protesto ve ab
lo!:anm bu devlet gemilerine tat· 
bik edilm~mesi için Londra hU • 
kiımctine mUracaatl teklif etmiş 

ve bu tt>!tl!C konferans devletleri 
tnrnfmtlan kaimi cdilml§tir. 

J.t;f( CU1'WURCE:St1"1N \'E n:\Ş;~urf,\;:":::>:~r;u•ı:\ 

ZI;\'CELI:Rt 

Roma, 16 (Radyo) - Bruk· Pilsudskinin ve cumhurrcisi .Ma 
selden bildirildiğine göre, biq:ok seicklnin refik~lıır: bulıınmakta • 

Leh hükümet adı.mının zcvc:?lcri 
Brükselc gelmlşelrdir. Bunların 

arasında Smigli Ridz'in, mareşal 

dır ve Br;.i';:s ld:::n Romay:ı, orn. 
dan da Pnr: ... c g~çcce::icrC:ir. 

Nazi propagand~ 
teşkil8t1 

Almnnyanın hariçteki pro. 
paga..ıda teıkilatınd.an bahse • 
den bundan evvelki yazırıuzda 
b;.ı 1eşki.atın ne kadar geniı 

bir sa,iıada çalıştıkııu, bu İl için 
25 binden fazla aÜtm kullandı. 
ğını ve senede b:zi.m paramız. 
le 1 milyar liradan fazla para 
harcadığını anlatmıttık. Bita. 
raf bir ıekilde bir İngiliz ga. 

:;r.etesinde çıkan bir ~kaleden 
na1dettifimiz yazmın arkasını 
ve daha meraklı bir k11mmı da 
bugün veriyoruz: 

Hiçbir hükümct, bu kadar büyük 
bir teşkilatla, hu kadar fazla mas. 
raf ederek, yalnız kendi fikirleri. 
ne karşı hariçteki bir sevgi uyan. 
dırmak için çalışmaz. Onun için. 
Alman hilkümetinin de senede 
bir milyar lira para döktüğü bu 
tc§kilattan gayesi sevgi kazan. 
mak değildir, asıl maksadı takip 
ettiği yayılma siyaseti icin ameli 
ve aiyasi müzrıhcret teminidir. 

Alman propaganda te§kilatının 

en baıta gelen gayesi, ister U. 
mumi Harpten evvel Alman hu. 
dutları içinde olsun, ister olma. 
sın, kendisine hudut olup ahalisi 
Alınan ırkından olan veya Alman 
dili konuşan yerleri almaktır. 

Bunun için panccrmanizm (AL 
man birliği) fikrini tekrar ve U. 
mumi Harpten evvel görülmemiş 
bir kuvvet ve şiddette canlandır. 

mıştır. 

Almanyanın bastırıp her yere 
yolladığı haritalar var<lır ki bun. 
da "Büyük Almanya.. gösteril. 
mekte ve bu "Büyük Almanya,. 
son ilhaklardan daha başka arazi. 
yi ihtiva etmektedir. Lipzigdcki 
insel kitapevinin çıkardığı böyle 
bir haritada Alsas Lorcn, Dan. 
zig, Eupen • Malmady, Alman 
tsviçresi, Yukarı Silezya. Dani. 
marka, Lüksemburg. hvcçlc Ho. 
landanın da birer kısmı Alman 
hudıııtları içiooedir. 

Alman propagandası ile müs. 
temleke meselesindeki propagan. 
dada beraber yürümektedir. Çün. 
kü nasyona 1 sosyalist programı 

nın 3 üncü maddesinde şöyle de. 
nilir: 

"Ahalimizi beslemek ve fazla 
nüfusumuzu • yerleştirmek için 
müstemleke ihtiyacımız vardır.,, 

Bu husustaki propaganda işini 

bilhassa ••Alman Milstcmlcke Cc. 
miyeti,. ve ••Alman mOstemlekc 
birliği .. iizerine almıştır ve her iki 

1 teşekkül Almanvanın eski Sarki 

Afril..a umumi valisi Dr. Hcir;rh iki dil üzerine çıkar. 
Sihnec tarafın&n i:lnre cclilir. Na-.i prcpagan~a t::~kilatı a .. 

Ayni zamanda harici ticar:t clamhrının z:!ıirleyici edebiyatla. 
ciairesir.:n rnüstcmle!.c şubesi Jc rını devam ettirmek hususunda 
bu i~ic uğr<:;ır. göstercliklcri israr, bir çok mcmle 

Müstai:oel milstcmlcke mc. ketlerde yahu:lilcre karşı ecre. 
murlarmı yctiş.irmck için Berlin. yan uyandırmıştır. Bu propagan. 
de bir "Müatemkke mektebi,, aç. da sayesinde, yahudi aleyhtarlığı 
~k ta dUşünülmü§tür. Şimdiki §imdiye kadar hi~ g6rUlmediti 

halde bu i i~in4cti,tirilcn şu. yerler.de bile görülmiyc _!>aJla. , 
oeler Vissenl1ausen zıraat mek~ mıştır. 

tcbindc okumaktadır . "Kahrolsun Yahuda!,, ıcklin • 
NAZt PROPAGANDASI VE deki parolaları aslen yahudi bir 
YAHUDi ALEYHTARLICI bir İngiliz hükumet azasının evi,. 
Nazi propa::;a 1clasın•n gayesi nin önünde bile bağrılmııtır. 

yalnız hariçteki Alınanlara değil, BAŞKA MEı'.VILEKETLERIN 

ayni zamanda bunların yaşadığı NE!intY ATINA DA KARIŞI. 
memleket hall:ına na.yona! sos. YORLAR!. 
yalizmi sevd:rır.el~tir. Eu propa • Nazi propaganda nezareti yal~ 
ganda herked tot ıliter idarcnİ:l nız kendi neşriyatı ile faliycti de 
iyilik'cl'ine, de:nckrasinin fenalık. kafi görmez, başka memleketler 
h:rına, "Ari,. ırkının yüksekliğine, deki neşriyata da karışır. 
§imalin esatirine, "kan ve toprak,, Mesela Hitlcrin "Mein Kampf., 
umdesinin kuclsiyctine. Fi.ihrerin (Mücad:lcmc) eserinin franaızca 
her hareketinde ha1;lı cldıığuna, ihtisar edilmeden basılmış nüsha. 
ve bilhassa yahutlilerin a:ıJjl.sız. larını orta.dan kaldırmaya çalıtıt"• 
lığına inandırmak ister. zira bunda Hitler Fransaya karp 

Yahudi nefreti nazilge geçır.ek kin ve gayz beslemektedir, halbu. 
için baş şarttır. O ıl \r yahuuilcri, ki sonra Fransa lehinde bir vui. 
yalnız kendi• me'lll::ketlerindcki yet almıştı. 
siyasi hoşnutsuzlu~un ve il:tnıadi Alman propagandası faaliyetini 
sefaletin sebebi olarak göstermek yalmz kültür sahasına da inhis.u 
le kalmıyor, ayni zamanda mc:~. cttirınemittir, iktısadi ve siyasi 
la ispanya harbi gibi, cilinyadaki sahalarda da çalışır. 
başlıca büyük felakc'1cr:'n amili 

1 

Hariçteki Alman mücsaeıeleri 
sayıyorlar. Onlara, va .. iycte ve daima kontrou ve tazyik altında 
geçirilen buhrara göre, bazan dır, Hatta, Alman olmayıp Al. 
kan emici kapitalistler diyorlar, manya ile münasebatta bulunan 
bazan da bolşevik diyorlar. müesseseler bile meacli yahudi 

Alman hüklım::ti ynlı.ıfüeri yal memurlarına yol vermeleri isin 
nız memleketten sürmel.le C:e l:al. Almanya tarafından tazyik edilir. 
mıyor, onları hariç memleketler. Alman prcpaganada teşkilatı. 1 
de de takip ediyor. Bunun için ı nın adamları henüz Almanyıda 
"Dünya yahudi aleyhtarlığı bir. bulun;ın şüpheli yahudilcrin va. 
liği., "Ari hıristiyan birliği., ve ziyetleri hakkında yabancı mem. 
"komünistlik aleyhtarı birli::,. gi. ~elcct bankalannda &izli malumat 
bi te~ekküllerin yardımı ile, Ham toplamakla, yani bir nevi caauı. 
burgdaki Fichtc cemiyeti, Erfurt. lukla muvazzaftır. Bu fÜpheli ya. 
tıtki "Dünya servisi,, Bcrlindeki 1 hudilcrc hariçten gelen mektup 
"Yahudi meselesini tetkik mü • 1 lar Nazi mcmurlan tarafından a 
cssescsi,. ile müştereken çalışı. çılır ve okunur • 
yor. Berlin hükümctinc muhalif kim 
· "Fichte Cemiyeti,, her sene sclerin, bulundukları yabancı 

Hamburgtan gemilere her dilden yabancı memleketlerden ~ziler 
yazılmış 5 milyon gazete, mr-~. tarafından kaçırılmaı{ hutdme 
mua ve 100 bin tondan fazla ki. tin resmen müsa.a.dc verdiği bir 
tap ve broşür yükler. dünyanın iştir. 

her tar<'!fına gönderir. "Dünya ser Bu gibi hadiselere Rotanda 
viai .. ile yahudi meselesini tetkik ve iaviçrede, ilhak edilmeden ev. 
mlicssescsi de her on beş günde .vc1ki ~enclcrdc Avusturya ve Çc 
birer belleten nefredcrler ve koslovakyada ~ok rastıelinmiı

bunlardaki havadis ve makalele. tir. Bunlardan biri yahudi gazete,. 
rin ekserisi yahudi aleyhindedir. ci Bcrthol.d JokbUJ! ~~ .. 
"Dünva ~crvisi,. nin belleteni on sıtlır. 



.. 

t 

i 
r 
i 

- ~ 1 
a 

• 
t 

p 
a 

ı 

r 

a 

c 

.. 

S<Q>vyeit 
lfl1 <§\ IF<e lk ~it~ 

Ş._fı_!k cephesinde 

Aln anlar .ağır 
z~yiata uğradı 
Hıtlerin yaveri esrarlı bir 

l şekilde ölmüş 
0 ndra 16 ( 

Şimali şark:. . A.A.) - Varşova tarafından verilen son tebliğde 
radığı ve A; ıstıkamctindc yapılan Alman hilcumlarının akamete uğ. 
riştikleri t:a~ ~ıtal~rınrn Bialyotok ve Brest • Litvos.<a kargı gi_ 
rncktedir. şe buslerın kat'i bir mukavemetle karşılandığı bildiri! 

Tebliğde -
"Mcrkezdc§~lar ilave edilmektedir: 

varn ctmektcd' 1 arşova müdafileri kahramanca mukavemete de. 
d ır er Lo · . 

etli rnuhareb 1 · Vltz .. Skiernevia nuntakasında ba§hyan gıd. 
la rı Alnıanıa c er devanı etmektedir. Bu mıntakada Polonya kıta. 

ra ağır . 
Diğer c h zayıat verdirmektedir. K ep ~lcrde dcğişiklikyoktur. 

ayserın yeğenleri cephede 
Anıstcra 

§ehrindc b. a~, 16 (A.A.) - Eski Kayserin ikamet ettiği Doorn 
Prusya n ıldırıldiğinc göre sabık hükümdarın yeğenlerinden iki 
tilrnişıe:O~ensi Polonya cephesinin en tehlikeli nc-ktalarına gönde • 
tnandas \r. Kayserin diğer bir yeğeni de mareşal Göringin ku. 
rinc vcr;ıa ~ınd:ı bulunan hava kuvvctelri erkanıharbiye heyeti em. 

l llll§tir. 
ubıi 

Lo 
n Yanıyor 

. ndra, 16 _ . . 1 Hitlcrin yaveri ölmüş 
'Ckat mühim bır Lehı~tandakı ha· Londra. 16 - Hı:!erin cephede 
tır. mahıyet almı'l· kendisine refakat .!-'tn yave. !erin· 

İki tnuharebey ba 
1 

den Bols'un anı ıun tte 6lciü~u 
unınaktadır Be 

1 
şanmış bu· bildınlmektef.ır. Uıı o.üm es:-aren· 

&:ı.rnta. l.o~ .~n ardan birbi, giz görtllüyor. 
d:ıctır p a ııc V aro:.ova ara ... ın· 

• ozn • L h Po.on\" ... k an v'" Pomeranvadaki e altınları 
• " U\i • 

mana arkad rvctıerı. burada. dü"'· Bertin 16 (Radyo) - Evvelce 
• an he· ' g~rı de ·~., ıcum etmıştır. Dı· Polonya topraklanndan Roman· 
neticcsind "Etadıt ve bu çarpı'lmi' yaya geçirilnıiş otan Polonya dev· 
\.ınan ilc~ı vo~·a doğru yapılar letinin altın stoku şimdi de Ro· 

hlu,tur. c.vışı ~erı püskürtül rr.:l'ıyadan lngi!tereye nakledıle· 
lla,a cektir. Bunun içi'l bütün Polonya 

aJansına 1 1 Kıt . d ar. harbin . goie Polonyalı atın arı ı tence limanın an 
un llrun ku bb:dayetındenberı Li\ Esksin ısimli lngılız ticaret gemi· 
ına h r anı 1 

n ava k 0 mu~lardır: Al· ·ine yüklenmıştir. Bu ticaret ge· 
1 ·ıretı, bu y~''Vetlerinin kahır ta mısine relakal E'·lecek üç tngili2 
,. z:ın ltllith 
e naz:ılerın · p 1 ış kuraklığ harp gemisı de ~·ola çıkmı~tır. 

ı 0 0nYacı erı casu:sluk Şebek cı te.,ıs ettık· Bertin radvosunun bıldirdığine 
Leh hüku" esı.... "'Öre t ngilteren;.., bütün gayretın< h met merk ., 

Ududu üz:erınde z 1 ez:ı Romanye; rağmen Leh para<;1 o!ali Zilotamn 
dı~rn ış bulunmaktad~:cıY;·e nakle· bütün dünya p·,·a<:a ında krvmc.· 
' e kı Leh m · Bundan C\ 
) <1nrn , erkezlerırıden L bl . tinden çok dlişımsi ö'llenemem1 ~· 

a.,tadır K u 1' tır. O kadar Zi' ta oaı:ı borsa· 
ın ava b:>mba-a ,~ arda mııamı>le ı.tÖ-m"mPkterlir . 
'dd"tlı h · rıemııııe ıse ...... ı, 

1 
aruıdur ımanıarına 

ı ıa,a, ~ıaı l..e'ı hükiımet erkam 
illan ta . ' ~ının m ıhabin !\ Perlın 16 IRa:l'-·o ı Bükre~ 

~~areıta,.tı• J 

rırı Orta • 1Maı tam l; ' en bıld.rılh.·or: 
ına bomba! · e>tııe t . ' aı aııımak ~u 

ecavuz:e u"· . . 
ııı bo ~ I} nn Krz:emıeı 

moarcııman • 
lll"h.te::ı ını hıka) <' et 

ı r. 
O ~ıraJa 

dı "e < pcı, çok kalabalık \ar 
ttıak . tıır kı mı kadın 'e çocuk o 

Ule·e 3U 1·· l ta ı kav. o u ve 00 karlar ' 
e ı •. ,. dedıld,, :;;ehıı '"ıkılmııı ' 

Y,_ Sok 1 > 
ı tı ı ·a ~lardakı ce ellere ta\ 

tnkan~ ~ d 

l\Ttıhab · 
C"ı ern ır · ~hrin hırbiı a-.ker 

Lehıstan oımhurrei<;j ve ka">lm 
I 

uaları Romaııyaya geçmek için 
ıükr~ hükümetine m:iracaat et · 
11 1 şlrrdır. 

eıerı bu şehnn pazarındaki halk< 
n•tralyözlc ate~ açmışlardır. 

\ arşovadan gelen haberlere ız:ö 
e bu <şehır elan Lehlilerın elınde· 

iır. Askerier ve gönüllü halk ş;d· 

lntle müdataava hazırlanıyorlar. 

;ı ·z:etınekt~~~r ır ~hş~ı manzara. 1 

llll\"pt arz t a; -<~b· • e m ·~·ne \'e er j \iman tayyareleri te<:lime da,·et 1 ~rh "<'tlt'nn -
• ınu <\lnı 1 " ;:ıi:ı h•ı'undu 1 •pyannamelerinden ba lca ka'p 

atı ·ı·ın da ~ l~ • 
r<'t e\ lem"ktrdir ' 1 

... ıgıne '.:l ı ' ·<'h paraları atmaktadırlar. Bun 

Leh a ıan ına ~ \I -tan maksat Leh para~ının değe-
orc • man tana rini ve kredisini düşünnektir. 

il 

1 
~lUl~Y~ <g<§lr1P>it<e 

g<e~lfiii)~fk lY~~reylfiii)ö_~g 
Lehi sta n'Glırp cephesinde: 

iki devlet tarafından Zigfr.l'le tazyik 
Paylaşılacak mı ! artı~or ! 

Almanlar, tehlikeye maruz 
Amerikalılar, Sovyet Japon t k ı boc:.alt yorlar 

1 .. . f 
1 

d .. t .. I mın a a arı -zr ı an aşması UZenne e aşa UŞ U er Paris, 16 - Almanlar tara!m. etmeye vakıt bulamadan Pcl de-

Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajansı yazıyor: 
Japon sefiri T<>go ve Molotof arasında son günler zarfında 

cereyan eden milzakereler, iki taraf yani Japon • Mançu v~ 

Sovyet _ Mogol taraflan arasında a~ğıdaki itilafa müncer ol. 
mu§ tur: 

1 - Japon • Mançu ve Sovyet • Mogol kıtalan sabaha 
karşı saat 2 efe (Moskova saatile) muhasemata nihayet verecek. 
lerdir. 

2 - Japon • Mançu ve Sovyet • Mogol kıtalan 15 eylülde 
ıaat 13 te işgal etmekte oldukları hatlarda kalacaklardır. 

3 ~ ki tarar kıtalarının mümessilleri mahallinde derhal 
işbu itil!ifın birinci ve jkfnci maddelerini tatbik edeceklerdir. 

İk taraf arasında esirler mübadele edilecektir. tki taraf kr. 
tatarının mahalli mUmessilleri bu hususta derhal mutabık kala. 
rak tatbikata geçeceklerdir. 

Bundan başka Togo ve Molotof Sovyet • Mogo~ tarafından 
iki ve Japon • Mançu tarafından iki mümessilin iştirakiyle derhal 
bir komisyon teşkil edilmesine karar vermişlerdir. Bu komisyon 
son itilafın çerçevesi içinde Mogolistan halk cumhuriyetinin ve 
Mançukunun hudutlarını tesbit edecektir. 

Komisyon tc ekkut eder etmez işe başlıyacaktır. 

Sovyet - Japon ademi Askeri hazırlık 
tecavüz pakh D:ğer taraftan Sovyet askeri 
Bertin 16 (Radyo) _ Sovyet hazırlığına devam ediyor. 

Rusya ile Japonya arasındaki a. Sovy~t hükfımeti, 31 ağustosta 
demi tecavüz paku, lıugiln saat kabul edilen yeni askerlik kanu· 
14 de Moskovada, Sovyet Rusya nu ahkamına göre dün bir sınıf 

askeri siltıh altına 4ığtrmışlardır. hariciye komiseri Molotofla Ja. 
Silah altına davet edilen bu sınıf pon seEiri arasında imzalanacak. 
bir milyon askere ba,iğ olmakta· 

tır. Sovyet Rusyanın Tokyo elçi. 
liğine Smetanin tayin edilmiştir. dır. 
duduna civar mmtakalarda yap· Pravda gazetesi bu davetten hah 

sederek. kapitalistlerin harbi kö· 
uğı hazırlıklann endı~ ile takıp rükledikleri bir anda Sovyetler 
olunduğu ve bu hazırlıklardan Al 
manya ile Sovyetler arasında Le birliğinin tam hazırlık yapmak 

"·ıyetınde bulunduğunu yaz· 
histam paylaşmak hususunda 

maktadır. 
gızli bir anlaşma mevcut bulun· Paris 16 - Ncvyorktan gelen 
duğu manasının çıkarıldığı bildı- haberlere göre Sovyet Rusya ile 

rili~·or. Japonya arasında bir nalaşma im· 
Sovyct gazetelerinin Lehistanm za edildiği hakkındaki haber Ame· 

.:-kalliyetlcr meselesi mevcut oldu· rikada büyük tesir yapmıştır. A
~unu ileri siırmcğe başlamaları ve yan hariciye encümeni reisi bunu. 
Le htayyarelerinin Sovyet hu ,..,. ititalm yapacağı tesiri anlamak 
junu tecavüz ettıkleri haberleri· için bir tecrübe balonu addediyor. 
.un çıkması bu itibarla dikkate şa· Encümen reisi böyle bir anlaşma· • 
ran gorülüyor. yı Amerika için tehlikeli b'.!!u· 

Alman menbalarından çıkan .an yor ve ~ ilah ihracatına ambargo· 
.ıa '.: crlcre göre Sovyetler garpta nun kaldırılmasını istiyor. 
harekete geçmek üıert.'<iır. Faka: 
.\lmanya ılc Sovyet Rusyanın Lc
ııstanın tamamile ortadan kaldı 
·arak hudut kam5u ·u olmaları 

mevzuubahs değildir. Lehistanırı 

1 
garp kısmını Almanya. şark kıs· 

mını Sovyetler alacaklar, Krakov 
cıvarında bugünkü Lehistanın Ü\· 
~c !'>::-: l;~d~r b:~ arnı. parçası ü
zerinde yenı bır Leh hükQ.meti ku· 
rulacaktır. 

Sovyel gazete!eri Lthistanda e 
kalliyetler mec;ele ini ele almı'l bu 
ırnmaktadırlar. 

Polon}•anın u;;radı~ı ~ri a~eri 
mağl(ıbiyeti mcvıuubahs eden So\ 
yet Pravda gazC'tCSİ , bir çok millet 

terden mürekkep olan ve L'kran 
yalılaria Beyaz Rusya mmtakası 
ahalisinin yüzde 40 nisbetinde bir 
ekalliyet teşkil ettikleri, bu mem
lekette kiyasetli bir ekalliyet poli· 
tikası takip edilmemiş ve muhte· 
lit unsurların biribirlerine bağ ar 
mamış '>lmanna atfediyor ve di· 
ror ki: 
"lşte Polcnya devletinin zaal 

5ebebi ve askeri mağltihiyetlerinir. 
1c hakiki amili budur ... 

Lehi :stancla me\"cut lTkranyalı· 

larla Beyaz Huc;ya ahali<;inin 11 
miliyonluk bir kütle teskin ettiğr 

yazılıyor. 

dan tatbik edilen mukabil taar- miryolu istasyonunu terke mec • 
ruz usulü, ~'ransızlann Siegfried bur kalml§lardır. 
hattında yaptıkları ta.z}ikm git- Şiddetii makineli tüfenk ateıP· 
tikçe tehlikeli bir eekil aldığını ne rnğmen, Fransız kıtalan bir 
göstermektedir. Havas ajansı ta· at sonra Perl köyünün ilk evlerl-
rafmdan ne§redilcn yarı resmi bir ne vasıl olmuşlardır. 
notada Almanların Fransız ileri Son haberlere göre, Perl köyü 
hareketini durdurmak için Fran
sız ordusunun gerilerini top ate. 
şl altma almakla iktüıı etmedik.. 
!erini ve Fransızları. işgal ettik
leri mevzilerden tardetmek mak
sadile mUtemadiyen mukafilı ta • 
arruzlarda bulunduktan kaydedil· 
mektedlr. 

İngiliz.lerin BeJçikayn asker ih 
raç ederek Almanyaya oradan 
hücum edecekleri yolunda Alınan 
larca çıkanlan şayiaları İngiltere 
resmen tekzib ediyor. 

Kopcnhag, 16 (A. A.) - Po. 
litiken gazetesinin Berlin muha. 
biri Vartes, yakın bir sulh Umldl· 
nin pek azaldığını bildirmektedir. 
Almanlar, kuvvetlerin! garb cep. 
hesine yığabilmek için Polonya 
l§inl bir an evvel halletmek iste· 
mektedlrler. Bu cephede çok uğ
ragacaklannı, bUtlln ki§ mukave. 
met etmek laznngeldlğini ve aml 
muharebelerin ilkbaharda başh • 
yacağmı itiraf etmektedirler. 

Kış esasen vaziyeti nazik olan 
Alman mUleU için çetin bir im· 
tihan devresi olacaktır. 

Diğer cihetten Almanyada ve. 
sika usulü· günler geçtikçe daha 
sıkı bir şekilde tatbik edilmekte 
ve daha §imdiden kedilere ve kö· 
peklere de teşmil edilmiş bulun-
maktadır. 

Lüksemburgdan alman malü
mata göre, Moselle mıntakıunn • 
da taarruz eden Fransız kuvvet
leri, Alman hududu dahilinde 
Perl köytlnü zaptetmlş ve Sar· 
bnık'iln on beş kilometre kadar 
şlmalinde bu ııehrc doğru git· 
mekte olan yolda ilerlemekle bu· 
lunmuştur. 

Almanlar evvelce Lüksemburg 
lu halka haber vermeden dün ııa

ııt 9 da Moselle üzerindeki de • 
mir köprUyü berhava etmişler • 

hıılen tamam.ile Fransızların eli
ne geçml§Ur. 

Fransız tebligleri 
DUnkU Fransız tebliğleri rıun • 

Ja.rdı.r: 

"Son gUnlerin harekltı, 10 
Eylill tebliğinde bahsettiğim.iz Al 
man taatruz hareketindenberl 
çarpıpıalarm mevzuu olan Sier
kin oJmall aarkl mmtakasnıdaki 
arazinin elimizde kalmasını te -
min etmlştir. Bundan ha.oka da· 
ha ileri de gittik . 

Geceleyin dUşmanm ve bllhu· 
sa topçusunun §iddctil faaliyeti -
ne rağmen ilk hnttmm mevzii o
larak iyileştirdik.,. 

"Geçen gUnler zarfmda zap· 
tettlğimlz mevzileri takviye et • 
tik. Ve dUgmana zayiat verdire
rek mukabil taarruzu pUskilrt -
tU.k, Cephenin bir kumu Üzerinde 
dügman topçusunun ve hava kuv 
vetlerinin 6lddetli faaliyeti kayde 
dllcU. Avcı hava kuvvetlerimiz, 
ilk hntlamnız üzerine alçaktan 
uçarak hücuma geçmiş, dil§lll8.D 
tayyarelerin! pll8kllrttUk,,, 
Dünkü Alınan tebliği ise kısaca 

şudur: 
"Sarrebruckün şarkında düşman 

topçusu faaliyette bulunmustur. 
Primazensin cenubunda Schveige 
oradan hududun ötesine kadar 
çekilmiştir. 

Alman topraklarına dün hava 
taarruzları olmamıştır., 

.Muhtelif menablardan gelen ha· 
berlere göre icabında 18 Ha 20 
milyon kişinin tahli~·esi için Al· 
manyada bütün tedbirle~ alınıru,
tır. En ziyade tehlikeı-e maruz 
bölgeler, tahliye edilirken, kilise 
ve müzelerdeki sanat eserleri de 
dahile naktedile~tir. 

Zigfrid hattı civarındaki baıı 

şehirlerin boşaltıldığı Berlinde te· 
yit edilmektedir. 

dlr. Tahrib edilen köprünUn de- Almanya Hclanda hududunda 
mirleri Schengen ismindeki küçük 
LUk~emburg köyünün sokaktan - LirnbU?b şehr: de tahliye edilmek· 

tedir. na dUgmUgtUr. 
Vakaya gahid olanlnnn lfade • Felemenkt! çıkan Allgcmeen 

terine göre, Ft'allSJzlar, 0 zaman Handelsblad ga?.ctesinin Berlin 
şiddetli bir bnraJ ateşi açmışlar · muhabiri, Almanların. Polony" 
dır. Bir mUddct sonra piyade cephesindeki genç kıtaatr ya~lı 
kuvvetleri. •.anklarm ve motörlU efrntla değiştirmek ve bu genç kı 
vnsıtnların arknsında yavaş )"n - taatı Fransız cephesine nakledr 
\'QŞ ilerlemeye bnşlnmışlardır. 1 bilmek. içi~ doj!u c~phe~i~i~ sn:· 
Almnnlnr. hunun Uıerfnc. demir • • le tac;fıyesını ıc:tedıkle:-ını ,,,.., . . 
yolu Uzcrindcki köprüyU berhava diyor 



l 
c 
t 

r 

~ 

:ı 

k 
d 
h 
:ı 

vı 

l 

o 

c 

Lehistanm büyük bir kısmı düzlük ve arızasız bir arazid!jir .• 
Alman kuvvetleri Leh toppraklarma saldırdıkları zaman Lehliler 
~üphe yok ki mc.~jrlu kuvvetlerinden istifade ettiler. Lehistamn 
duz1tik yerlerinde, Leh piyadelerinin öncü!>Ü olarak tozu dumana 
katarak saldıran bu ağır tank gene şüphe yok ki vazifesini Maginot 
hattından almış bulunsaydı çok daha faydalı olurdu. 

I• . 'GlLTERE:\lN Alman~ aya harp ilfm ettiği gün ilk askeri 
hareket olarak, lngiliz tan arclcri faaliyete gcçmi~ler ve 

lngilteredeki ü~lerinden Aımanyanın ~imaline doğru hareket etmiş 
lerdi. Re imde, \'ilhelrnshafen \C Cujhavendeki Alman a~eri li 
manlarmı bombardıman eden lngiliz ta} yarccilerini, hareketlerinden 
enci, plUnlanm hazırlarken görüyor unuz. 

l 
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mü Ltefik cephe kumandanları ı 
1 Iarbin i:k ı:ünlerinde, gerek ,\iman limanlarındaki harp gemi )erini bombardıman eden, gerek Alman topraklarına beyanmrrne 

!er atan İngiliz filosu uçuş halinde. 

-"111!~--

Franaız kara, hava, deniz 
ordulan erkanıharbiye re_ 

isi General Gamelin 

İngiliz kara ordulari 
başkumandanı General 

Viskont Gort 

Leh ordusu b~kı·mnn. 

danı Mareşal Smigly Ridz 

l"rnn:;ız hava erkarıl1ar. 

b:yr reisi general 
Vnillemin 

1nr,iliz hava kuvvetleri 
şe!i marcc::al Sir Gyrill 

Neval 

İngiliz bahriye başkuman. 
danı amiral Sir 

Dudlcy Pound 

Fransız bahriye kumand' 

'11 amiral Darlan 


