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M r.a~is, 1 (A. A.) "Saat 16,45" - Nazırlar 
e~ ısı, ~aladie tarafından tevdi edilmiş olan 

aşagıdakı kararnameleri tasvib etmiştir. 
F 1 - Bütün Fransız arazisi ile Cezairde, 
ran~ız müsteml~kelerinde ve diğer arazide u

mumı seferberlik yapılmasını eın.reden kararna
me. 

' 

Seferberliğin ilk günü, 2 eyliildür. 
2 - 89 Fransız departımanında, Belford 

arazisinde ve Cezairin üç departımanında örfi 
idareyi tesis eden kararname. 

3 - Ayan ve mebusan m 0clislrini yarın için 
ictimaa davet eden · kararname. Meclisler saat 
f5 de toplanacaktır. 

Bern6 , 1 (A. A. ) "Saat 16,45" - F edera l 
meclis, 2 eylulden itib~ren umumi seferberlik 
yapılmasını karar altına almıştır. 

Londra, 1 <A. A .) - İngiltere kralı, ordu ve 
donanmanın umumi seferberlik emrini imzala
mıştır. 

Hudutta ilk muharebeler başladı 
toplanacak ı 

Avanı karı1arası bu gece 
lngilterenin kararını verec k 

V A R O VA· R lb!I ~ .v ~ o t n 1111 

BOMBALANDI tc§lv~nv~~n 
Fransa, lngiltere, Almanya e 

Polonya elçisi ıtaıyaya telgraf çekti: 

Berlinden ayrıldı "Sivil halkı bombardım 
man etmeyiniz,, dedi , • Elçi Beri ini terk ederken şunları söyledi: · 

Lehıstan, taarruza bütün kuvvetiyle mukavemet 
d k Vaşington, 1 <A. A.) ' 'Saat 16,45" - Rooze-

e ece ı Şeref ve istiklalini koruyacaktır f 11 velt, saat 4,30 da Fransa, İngiltere, İtalya, Al-

A l 
manya ve Polonyaya bir telc raf çekerek sivil a -

nlan' 11 'lk /ı l d D l halinin bombardıman edilmemsini tavsiye et-
~ a, l am e e . ı 0 on- miştir. B. Roosevelt, derhal bir cevab ve rilmesi- "Son Dakika", yeni dünya 

· · t • t · harbinin emareleri belirdiği bir 

Yanın kömür havzasını ele nıjf7ı_/!Ja Almanya- ::~;~=s!:~ii:t:~da~·i~~~ 
ge Ç l• k . • t • 1 , . şir zamanına aynlmıştr. Sabah rme lS zqor. dan aqrzl'zgor mu? gazeteıc.rig~~~ saat3, ~şıu~ 

• gzetelerı 9, ogle gazetelen 13 c MU I' ' 'k' "t ı k ı d L d (R d ) H" l · b b h R kadar gelen haberleri alıp neş · so ını, 1 11 ayan o or usunun tağda0:ö;i:diğian::kunda~~;d~e ~:~a:ya:ı~b :.t~:~:~~;·de~i!!'~~~ey:· 
S f b h 1 

. . . . . yardımlardan ve gösterdiği müzaheretlerden sına kadar 11 - 12 saatlik bir z · e e r e r a e g et I r ı I m e $ 1 1 Ç 1 n dolayı ltalyaya teşekkür etmesi ve son davala~~- man var ki, İstanbul halkı bu · 
nı yalnız başlarına kazanmaya çalışacakları so- rada, iş başındadır, nyaktad 

em 1• r ve rd 
1
• zünden, italyanın Aitlerin son hareketine muha- konuşmaktadır ve uyamkın 

lif bulundum ft handan eoaraki Alman ~· Hele böyle insanın, bu'h.. 
o- heyec&n11 ımnenlarmda 

ketlerinde itah'anm Almanya arkasından sü- den, radyodan, eşden ve dosttan 
rüldenmiyeceği mana'st cıkanlmaktadır. tncvamı 2 incid J 

Son Dakika 
Nıçin çıkıyor ? 

Yaz 
. -. 

2 rncfde 
• 



Akdenizdeki 
vapurlarımız 

süratle geri çağrıldı 
Bugünden itibare 

Akdeniz limanlarına 
Vapur işlemiyeeek 

Son vaziyet üzerine her taraftan Kade.!} vapuru dıı saat 15 1 20 gece pur lşlemiyeccktlr. Limanunızda bu 
ihtiyatı tedbirler almmağa ba§lan- çekilen telsizle Çsnakkaledcn, Ak- lunan Arkadya isimli son Alman 

mrştır. Bu arada devlet denizyoll&- denize çıkmadan geri çevriln.igtir. vapuru da cvvcl:d gece yanar aldı
rına gelen emir üzerine bilhassa Kadcş akeam saat 8,30 da limanımı.. ğı ;nt bir emirle Bulgariııtanm 

Akdenlzde seferde ve limanlarda za dönmU!i olacaktrr. Aynen llma- Burgaı limanına gitmiştir. 

bulunan vnpurlarm derhal lstanbu.. 
Ja dönmeleri bildlrllm.iştir. Vapur-

lara bu yolda telalzler ç~Ur. 
BugUn saat 10 da Merslno kalkan 

nmuzla Akdeniz limnnlıırı nrasm- Limannnızda hiçbir Alman vapu. 
dak.i yolcu seferleri lfığvcdilmlştir. nı kalmamıştır. lnglli.z, Fransız ve 
Limanımızla !.zmirc ve diğer Akde. diğer ecnebi vapurları da Akdenl
niz llmanlarma bugünden sonra va- ze çıkmamak emrini almqlardır. 

/ --------------~-----------------------------------------------------

Son sistem bir harp silô.hı 

UÇAN TANK 
Müstakbel bir harpte en mühim rol 
tayyarede mi, yoksa tankta mı olacak? 

rolli tayyare ml yoksa tank mı oy. 
nıyacak? 

Askerlik mUtehassıslan bu sua
le henüz kat1 bir ccvnb veremc- ı 
miş bulunuyorlar. BugUn harbde 
kat'i neticeyi tayyare kuvvetleri _ 
nin alacağını ileri sUrcnler var. 
Buna mukabil ,harbin dalma kara. j 
da olacıığmı, çilnktı. toprak asker 
tarafından iımal edilmedlkce tayya- ' 
reyle yapılan tabribatm ehemmi -
\eti olınndığmı söyliyenter de mcv-
uL 
.A.8kerlik mcııelelerindeki bu ih -

:il8.flı noktnların hallinde dainın 

~on lspnnyol harbi gösteriliyor. 
HakU.atcn askcrl tayyareciliğin 

terlediği, ağır tankların ordularda 
kuvvetli birer sillih halini aldığı bir 1 
devrin ilk harbi olan lsp:uıya mu- ı.... . .. ı.-.,, nınn ., ra ınd:ı a!m:ın bu rc .. i.."Iltle gorl.ilduğU gibi 6 tonluk 
hare bel eri aske:lik miltchaasısları- bir "uı:an,, tan'k genf s siperlerin Uzcrfnden kolay lalı la a.~bllmektedlr 
na çok !stifadcli pir tccıilbe sahıısı 
vazlfesinl görmUştUr. lanılmıştır. Askeri miltebassıslarm ilerlemesinden dolayı veriliyor. 

Fakat, İBpanyol harbinin netice - kanaatine gore, kttalarm mUdafnası Bunların sUratf saatte 45 kilometre 
eri hava kuvvetlerinin harbde en ve mukabil taarruzları tanklarla kadardır. 

Jyilk rol Uoynıy:ıcak birer sil{ı.h ol. takviye edilmiş olmasaydı, ~radrid Hakikaten, 6 ton ağırlığındaki bu 
.uğunu aöyllycnlere hak vermiş 1936 tc. rinia:ı.nisinde muhakkak dU Alman tankları 7 metre genişliğin
eğildir. BilAkis, harbin başladığı eecckU. deki alperlcr üzerinden geçmeye 
ündenbcri havadan bombardnna - Diğer taraftıın Frankoculnnn ta- muvaffak olmaktadrr. 
a tutulduğu halde, İspanyol top - arruzunda da tanklar bUyUk bir rol Bu "uçan,, tanklar bu Aa.hadakl 
:ı.klarmm ancak iki buçuk sene de- oynamışlardır. Bu da tankın mil - terakkinin ne kadar ilerlediğini 

run eden bir muharebeden sonra cinfnada olduğu kadar taarruzda da gösteriyor. Buna mukabll, her ye. 
le geı:irilcbilmi eolma.sı gösteri - bOyUk bir rol oynı~ aca~rnr gös • nl model bir tank icad edildiği za
or ki, topraklar yine kara kuvvet- tcrmektedlr. man mllhcndisler ona karşı mUda -
ri tarafından işgal edilmektedir. Yine lsp:ınyol harbi tecrübeleri faa tertibatı düşünmeye başalmrı-
ŞUpheslz hava kuvvetlerinin mu- tmıklara karşı hiçbir mUdafna ter- lardır. 

arcbedc bUytlk bir rotu var. Fakat tıbatının, hattiı tanlta karşı kulla - BugUn tanklara karşı en mücsııir 
yyarelerin faaliyeti ancak, diğer nılan toplana bile mUMSir bir sll!h mUdafaa tertibatı beton "dieler,, • 
kert kuvvetlerin iştlrakile takvi- t·lamıyacağı kanaatini v~tir. sayılıyor. Bunda en mUkemmel nU. 

edlld!E;ri a.zman mfiesslr olabl - Yeni siltıhlarm ilk ameli tecrübe muneyi Almanlar vermiş bulunu -
<r. sahası olan İspanya harbinde tan - yor. Fransızların meşhur liajlno 

Buna mukabil, lspanyol harbin- kın muvaffakıyetli bir imtihan ver. hattı istihkamlarına mukabil yap -
1 ki tecıilbcler tanklann lehinde ıresl, ona orduların yeni silahlanma tıkları Zigfried hattında Almanlar 
ıukUm vl'.'rmemlze yardım etmek - Fında baş mevkii kazandırmış ve 1 tanklara karşı bu beton dişleri 

dir. Bllhassa Madridin 1936 daki müthiş bir süratle devam edile,ıı si- boydan boya kullanmı3lardJr. Top -
'lludafaasında ta.'lklann oynadığı 1ahalnma~'l da tanklnra da milj.on - ır.ğa bUylik, sivri, kilometre tqla. 
Uyilk rol ıııaret ediliyor. Filhakikn lnr<'a ıım sarfedilmi.ştir. :ı gibi gömUlmUı olan bu dişler 6 

lngiltere ve 
Fransa sefer
beri ik ilan etti 

Londra, 1 (Saat 17 ,30) - St
ratle içtimaa çağırılan Avam Ka
marası saat 21 de toplanacak ve 
son vaziyet karşısında ingilterenin 
tutacağı yolu müzakere edecektir. 

Londradan evvela çocuklar 

ıçıkarılıyoı 

Londra, 1 <A.A.) - Bu snbah 
saat 9 dan itibaren çocukların Lond
ra haricine sevkine başlanmıştır. 

Mektepler boşaltılmaktadır. 
Çocuklar 70 muhtelif yeraltı istas
yonundan trenlere bindirilmekte -
dir. Trenlerden başka tramvaylar, 
otobüsler de çoculcları taşımakta - ' 
dır. 

Mühim bir sebep olmadıça hal .. 
kın yola çıkman1ası tavsiye edilmit 
tir. 

lngiliz kraliyet meclisi toplandı 
Paris, 1 (Saat 15,30, radyo) - lngiliz kralı_ 

nm rlyaaeU altındaki kraliyet meclisi toplarunıgtır. 

İngiliz parlamentosu bu ak;,a.nı toplanacaktır. 

Varşovada bombardıman edildi 

Londra, 1 (Rad;>•o) - Alman tayyareleri l.:.clı 
arazisini bombardımana <levam etmekt~dir. Bıı 

sabclı saat 9 da Vıır§ova, Km.kov' ve blitUn yukarı 
Sllezyadaki §ehirler bombnrdnnan cd.ilmtııUr. 

İngiliz kara, hava ve deniz ordusu tamamlyle 
seferber hale konulmuş, 38 Y&§ILa kadar herkes 

silAh altına çağırılmı§tır. 3 milyon kadın ve ~o

cuk ıehri terketmiıJ, hastaneler ordu emrine ve
rilmlştlr. 

Alman taarruzunun hedefi 

Paris, 1 (A.A.) - Po1onyanm ~imalinde şar. 
ki Prusya hududundaki taarruz Malawa Dzial
öowno \'e Chonice istikam~tinde yapılmaktadır. 

Polonyanın cenubunda Alman taarruzunun 
hedefi Silezya hududundaki kömür havzası ve bil. 
hassa Czetowda ha\'zasıdır. 

u Gdynia lımam da bu sabah Almln tayya;c!erı 
ca.afından bombardıman cdılmi5tir. ·-

*** 
Londra, 1 (Şaat 15, ra.dyo) - Danzig dovlet 

reisi Jo .. orstcr Bitlere bir telgraf çekerek, Danzigi 
ilhak kararından dolayı le.~ckkUı t.tmlş, Hitler de 
~evaben çekt.lği telgrafta Forstcre sadakatinden 
dolayı teeekktirdc bulunmuştur. 

Danzigde bUtUn rncktcbler '{ı.panmış 2( ya. 
§ından itibaren herkes askere .;ağ rılmıgtır 

Diğer taraftan, Alman harb gemileri Leh li
manlarını abloka etmiştir. 

il'+:·* 

Roma, 1 \Radyo) - Alman if>•Jhbara+ ajan&1-
nın bildirdiğine göre diln gece Lel:ler Almaı hu
dudundan içeri girerek taarruzda t-uh:nmuşlardır. 

lta'yada hazırlık ! 
Roma, 1 (Saat 15, radyo) - Muso1ini iki ko_ 

lordunun seferber h:ılc getirilmE:sı hususunaa e 
mir vermiştir. 

*** 
Londra, 1 (radyo) - Moskovadan bfldJrildlğL 

ne g5re, Sovyet meclisi Rus - Alman ademi teca
vüz mlsakını bugün tasdik etmlg ve tasdik mera
siminde başta Stalin olmak üzere, Molotof ve diğer 
büttin halk mUcsseseleri bulunmu§tur. 

*** 
Berlln, 1 (Radyo) - Leh aefiri ou ıabah 

Berlini lerketmic;Ur. 

r jk muharebe:er 
Va?'§Ova, l (A. A.) - "Saat 17,45" Slovakya 

hududu da da.bl.l olmak U&ere. bUtlin Alman - Leh 
hududunda müıiasemat başlnmıutır. 

Saat 6.40 da tayyareler, Vcstt.rplııthc ile Puc
kl bombardnnan ctml§lcrdir. 

Radyo, Alınanların Cbanov, Lczno ve Estocho
va istikametinde taarruza geçmi.t olduklarım tekid 
etmektedir. 

Alman tayyareleri, Gdynia Uzerindo Uç bomba 
atmışlardır. 

Varvova, 1 (A. A.) "Saat 17,45" - Alman 
tayyarelerinin, V:ırşovaya üçUncü defa yapmış oL 
dukları bombardrman saat 9AO c!a aona ermi3tir. 
Hiçbir hldlse olmamıştır. DördüncU bombardıman. 

saat 10 da yapılmıştır. 

Varşova, 1 (A. A.) - "Saat 17,45 .. Berlindcld 
Polonya sefiri B. Llpski, Alman hükiımctine Le 
hlstanrn taarruza bütUn kuvvetile mukavem13t ve 
§erer ve iatikllllni mUdaraa edeceğini bildlrmiıtlr. 

Polonya 
şehirlerini 

bombardıman 

Son Dakika 
Niçin çıkıyor ? 

( Ba~taraft 1 ıncidt) 
hauaten daha iyi duyup öğren
mek cihazlarına malik olmuı ve 
duyup öğrendiklerini süzgeçten 
ge;irmeai ihtisumda olan gaze
teden haber beklemektedir. 

(Son Dakika) üzerine, itte 
kendi admm delilet ettiği bu 
vazifeyi alıyor, mutat olara, her 
aktam gunıp• doğru çıkacak •e 
lstanbul gibi büyük bir ,ehrin 
dünyaya kulak tJbm•t olarak 
geçen gece hayatına cl:iııyanm 
her yerinden en doğru, en ça • 
buk ,eyler öğrenip ıetirecektir· 

Londra, 1 (Saat 14, radyo ile) -Bu sabah sa
at € • 7 arasında Alman orduları Lehistan üzeri· 
ne taar~uza geçtikten sonra Alman tayyareleri 
muhtelif Polonya şehirlerini bombardımana baş
lamıılardır. Bu arada Katoviçe, Lodz ve Vilmo 
1>ombardıman edilmiştir. 

Harb, dün gece Berlinde çıkarılan karama · 
me ile açılm1~br. Gece, bütün Alman radyoları, 
halkı harbe hazır olmağa davet etmiştir. 

(Son Dakika), hiç bir ham'· 
hk yapmad!ln neşir itine girİfİ • 
yor. Bugünkü haanini lüau· 
mWlda 6, 'l aayfa olarak büyü· 
tecek münderecatını her sün 
ilk defa bu saatte çıkmaya bat· 
layan bir gazetenin göreceği 
tecrübe ile tekimül ettirecektir. 
harb haberiyle batbyan (Son 
Dakika) nm bir tek mleii 
var: Türk milletine ~e onunla 
be be 1 .. ·.. · ·yete ha,,....h ra r .. .ın maanı ~,.. 

ve hayırlı olmak için de intan • 
Frankocualnn 1936 da Madrid ka- Bilnas··~ Alman ordusu son sis - to:ı şğırlığındaki bir tankın altında ve arkaya meylederek devrilmek 
pılanna dayanmaları Uzcrine Mad. tem ~e "•ll':l'l taflk,. denilen tank • z!imiyecek bir mukavemettedir ve tehlikcsindedir. Devrilmese bile bu 
rftfn adettı dUştUğU llfı.n edllmi ti. tarla teçhiz edilmiştir. Bunlara "u- sık sık dikildikleri için tankın bun- diglcri aşmaya uğraşması . bu esna 
Halbuki Madrld ondan aonra daha çan tank., ismi karadaki muhtelif lann arasından geçmesine lınkln da kanır tarafrn, tankları mükem • 
Dd sene dayanınUJ ve bu mUdafaada arızaların üzerinden adetl uçarca- yoktur •. 'Üzerinden atlamaya çalış- mP.I bir top ateşine tutmasına ka -
tanklar • mUhlm lllAh olarak kul- sına atlaması ve bUvUk bir stlra:.!A t1m .halde\"Se.. an?a. eota ven nne fldlr. 

Bu itibarla. beton di5ler bu gUn lan köle gibi kuJlanmak ve dün
tanklara karşı en müessir mildafa yayı hodg&mlıklamun maliki : 
tertibatı sayılıyor. nesi yapmak isteyen zihniy~t! 
Şimdiye kadar hu dişleri ı;lğne - yere vuran bir zaferin r~len...,."" 

yip geçecek tank icad cdilmemia - başına talan.ıs hakiki blı- ~ullh 
tir. müjdesi vermektir. 

• ... 



SAA1 14 E KADAR GELEN HABERLER 
il 

-
al 

Da 1 iltihak • z ava 
' k 

IHlütD~rr 
ı as ı ve d .? 1 • 

~c§ly~tc§l<gdc§l 

~©yD~cdlü 
Par-_ia, 1 - Polonya sefareti, res· vermek üzere şimdiden kuvvete · '.carşı harp etmek, kan dökmek ıs· 

inen tebliğ- ediyor: Almanya, dört kuvvetle mukabdc etmekten başka temiyorum. Fakat, buna mecbur 

n~ktada!1 ~olonya hududuna teca · benim için yapılacak bir şey kalma- kalırsak, çarpışmaktan ve muvaf· 
VUz ~t?JI§tır.. Polonyalıların Alman ınışt fak olmaya çalışmaktan biran ge. 

lngi tere 
Büyük şehirle
rini boşaltıyor! 

arazı~ıne tecavüz etmiş oldu darı - Alman ordusu Alman milleti- ri kalmıyacağız. na d Al Bu gece saat s. 54 Alınan ordu- lngilterede : Alman vapurları Polonya ya se· · 
l hıb rnan menbalarından veri- nin şerefi ve hayati hakları için bü- suna Leh tahriklerine mani olma· Londra; ı _İngiltere hükQme- ferlerini kesmişlerdir. 
len a erler asılsız olduğu gibi Po- yük bir sızimle caroışacaktrr. sı emrini verdim. ti, seferberliğini . tamamlamak yo. Katoviçteki auikasd faillerin-
onyalı " ... ·ı . Gl . . ' k d b k d d b. . ı ·ı 1 a~ı er ın erntz e taar • Her as er en üyü anane en 8 sene ordu irin ,..,.1 1ştım. 90 !undaki hareketlerine devam et • en ırı C' mak suçu ı e aman ta· 

ruz t · " :s ~ d .. ~1 '!1 1Ş oldukları habei'i de doğru ve cbtdi Alman askerlik zihniyetin- milyar ma::-k sarfedcrek orduyu , nektedir. baasından mlih~ndis ~erbe.rt ~r7n 
egı dır. den ilham 1-rnk Ff\ . 11na kadar va· bugünkü en iyi t:çhiz edilmiş blr r. Bu a:ada dün bahri ve havai zel adında birı t~vkıf edilm.ıştır 

b 
~cma,. t - Alman donanması zifesini yapmasını beklerim.,, vaziyete getirdim. 3eferbe,rliğini tamamlamış, bu ıı- F_renzel AI~an s_ilezyasındakı n~· 

U L h Ben, Alman milletinden davamı ııflardan bütUn ihtiyatlar ısilfilı al zılerin tavsıyelerıyle hareket et'ı 
. gun e. ıatnnın Baltık denizinde- 1 · ğ. • ·· ı · · k G<l• \"arşova, 1 ( A.A.) - Leh • A • zm tahakkuku için kurbanlar i&ter ,_, çağumıştır. Hi.ikQmet bu ted. ını soy emıştır. 
1 n•·1. rmanını abluka etrn1stir. l d 'ten kcndi:ni de kurban ettiğimi bi ~rin umumi seferberlik mahi· Koridor yolu ile transit nak:. 

Berlin, 1 - Azasının ekseriyeti man ve Leh • Slovak hudut arın a 
1 

iyorum. e:ınde olmadığını, yalnız bahri yat durmu§tur. 
AJm~ 1 D • S yeni hadiseler cereyan etmiştir. ~,J. O an anzıg enatOSU bu sn- Sırtıma geçirdiğim bu yeni ce· ıcferberliğin tamamlandığını kay. 17 sürat postasından ancak üc 
hah d k Leh - Slovak hu u:lu"l.dn kolla - k 1 B ı d saa't o uzda "Serbest şehir in keti ancak galibiyetten sonra çıka !etmektedir. a mıştır. un ann a ne zama· 
Almanya ya iltihak e'"mcsine k~;ar rında "gamalı haçlı bazubentler bu- racağım. Bliyük şehirlerin tahliyesi için işliyecekleri maınm değildir 
\'ermiştir. Iunar.. 100 kişilik bir grup Szaca'da Ölürsem yerime Göring geçecek nlidafaa heyetleri toplanarak ka· Danzingi.n Almanya ile hiç b 

B k b:.r Polonvn trP.rıine taarruz ve tele- Hese bir şey olursa onu Savat tem ·arlarını vermişlerdir. Tahliye i~i. demiryolu münasebeti kalmamı~t· : 
h' \l arar dcrh l Almanynya fon hattını tahrip etmiştir. sil edecek,hayatını Alının milletine ne bugünden itibaren başlanacak· Danzingin iaşesi tehlikeli b:ı 
... ~ld.irilmi§, Hitle:::- il akı kabul etti· L h l h hasretmiş bir adamım. Baş egwmc. :ır. Tahli.vl! edileceklerin mikdarı safhara: girmiştir. 
g b e - A man uô.udunda evvel-~nı ildirerelı:: Danzig halkını teb· ğe tahamm:.ilümüz yoktur. Bütün ix buçuk milyonu bulmakta ve tab Berline gitmi~ bulunan Fontu 
rık ld gece saat 23 de bir Alman devri- H·tı ı k • B ı· etmiştir. dünyaya iliirı ediyorum ki mesele· ' iye edilecek şehirler arasında da ı ere onu~tur:tan ıonra er ı :·. 

B yesi Polonya hudud muhafızlarına ter halledilmedikçe, Almanyayı Londra, Ma.-ıçester, Liverpul gibi den Danzige müteveccihen ayrı! 
, eri in, 1 ( A.A.) - Havas Ajan- taarruz ederek makinelitiifek ateşi 1 kimse suaturamıyacak ve hareke- >ilyiı"k şehir1er bulunmaktadır. BU.. mışlardır. 

~; .. - d açmıştır. Muhafızların mukabele tinden alakoyamıyacaktır. Bizden ~ün şimendiferler tahliye işiyle ransa •: 
b. Hitier bu sab:ıh ordt1ya hitaben etmesi üzerine Almanlar geri çekil- istenilen kurbanı biz veremiyoruz. meşgul olacaklarından sivillerin Pariste çocukların tahliyesi dün 
ır emri .. • · B d . l d• Yine söylüyorum: Biz asta baş eğ :ıakil vasıtalanndan istifadeleri a~ öğle üzere tamamlanmı tır. Ço· 

So .. ·' l Vçvmı ce'"rctmıştır. un a m?;} er ır. . b. k 1 d .k. ·· 1 ~k • - 31 .e r en· ı , , . miyeceğiz. Yaşasın Almanya. ~an ır hadde bulunacaktır. cu lar yan arın a ı ı gun u yıye · 
"O 1 me .:tecur: Hududun diğer tarafında Po · Hitlerin bu nutkundan sonra Hükumet halka bir haftadan far ceklerini, birer yorgan!• birer va-

ett• ... 4 ol ı -··"\ devir:~: f:-3•t1erİn arzu lonya arazisine el bombaları ve fi - meclis "Yaşasın her .Hitler" di· a idare edC'.:ek bir şekilde yiyecek liz götürn:ü§lerdir. Bunlar Parisir: 
ıgı rnu .. ı·ı · · · d ' ' 1 cd~··el· . A' ıane cu eb tc:;vıycyı re ::-e · -·· atı mıştır. ye mukabekde bulunmuştur. maddelerini tedarik etme!erini tav cenubu garbisinde hazırlan:ın 
~E ... s:lahı:ı. r-"·~r-": .... t c'-J""\ 0ştir... Danzigden bildirildiğine göre, Bilahare meclis reisi kürsiyc çı· ıiye etmiştir. kamplara gitmi~ledir. 

en~'-·· ~:ı Y::-ı."?ı:ı·Ô~· .. u....,_::.r i!.:..vc edil· h:adınlar ve çocuklar :ıehri tahliye ·~arak. D1rızinğin Almanyaya ilha. İngiltere ile yabancı memleket· Şimendiferler dündenberi askeri 
- "':.ır • · k · k d. ':ına dair scl"atonun verdiği ka.rar: ler arasın·hıki telefon muhaberek -:nakamlar idaresindedir. Sivil yol 

' B edere!{ şar i Pru~ynya gıtme te ır-
' l. cbUcc t h ., ~ . l '>u toprağt-ı bir eylUld:n itibar:·!l -ı kezilmi~t!r. cular ve emtia nakliyatı asker! ma 

ı. r .. : ~ "\ n 'h~y~t lcl· · Alm<!n toprağı ı;ayılması hakkında Harp xıkar sıkmaz vesika usulü m!.ıvakkate:ı kamilen veya kısmer. 
Berlin ı (n ::ab'ul etle:cl:lcri kanun Hiyihasmın nün tatbiki için tedbirler alın:r.ı« kamların gösterc.:;eg~i lüzuma göre 

' -adyo) B .. t.. ~ 
Rayişt<ıg saat 

0 
, - u ur B nun bu ~ekilde h·d!edilebilrre le beni vuifcmden alakoym~k ikt; ·eye J;onu!arnğır.ı bildirerek ce:sf ve mcm'ekct iaşe mır.takalarına ay geri bırakılmıştır. 

11· ncıa toplanrr.ış "' d ıtler Da=tw:·fr İlh •• 1 ,i a::iharriı:. Ben Leh C:cvlet ad.ım · darında d~ğillcrdiı. ·e fasıla ,·ermişt:r. ıl:r.ıştzr. ltalya a: 
ra ilk b aı.mdaı. so., . k 1 .. . .ı . n ıt:n.r • .ı sö 

1 
• lrıyle )r.Jşı.:rk n on ar uzenıl\ı'~ Bu sen sekiz gün içinde lngBl Beş dak·l & süren bir rey toplam~ Lehıs:anda : Musolini, İtalyan ordusunu iki gr .. 

yıştagda b·· . Y emıstır Ra· k.. .., b .k d f'A • d . ·r , 1 . utün sıra} ·n uçuıt :: tazyı yapma .m n~ re ile bu mc.:vzua c?rur yapılan kc- sıncan son ·a a, kanunun ıttı .:ı.oc: < '.ehistan kırk ya<ıına kadarki erluı ;>l ayırmıştır. Birinci grup velıahı 
doltnu 1 ar -n::l-ı...slarla • 1 . ı· h 11 • . b.ld' . . s Ş, ocalnrda d . .e eyı dost~ı ~c &'L.: .,en a etme~c nuşmal:ı.da, yapılan temnslan!a ·,abul cdil.!ı~i . ırıldı. ;iUih altına almı<ı bulunmaktadır prens de Piemontrnin, ikinci gruı 
almı!i:h a sefırkr yer • 1 • M' !f , 1 1 . . s :ı •• • • ~ ış.ım .• ~~~t . tr.uva a,~ o ıırra on!arla daım? b.r doı:tluk ha,·as. Kanun 1:-.. ş maddeliktir. Zabitler vaş kaydına t5.bi değildir· da mareşal Grazryaninin kumar. 
Mcclıs rcısı kUnu :hm. Dan.ı:ıghlerı ıktısaden mah· ıraratmağ:ı c:l·~t.r:l. FaJ..at, Alrr.ar Föristerın telgrafı er. Kadın, çocuk ve ihtiyarlarıı Janhklarrna verilmiştir. 

buaij b h k Ye çıkarak '\l · 1 ·· i · 1 1 
b n sa a a arşı saat U manın c;;ır ka :naı.ına mus:ıa c • milletir in bu dostluğu \'e sevı;.is Berlin, 1 - Dnnzlgdcn Alman i/arşova;·ı terketmeleri istenmiş. talya sviçren:n bitaraflığın . 

lanmak üzere çağırdığı ;te t~p· ı lemezdi:n .. Zira :u vatanı:laş1arı · 'ancak bir hadce hC:ar ula;abili;. ıStihbarat bUrosıına blldlrillyor: .ir. hürmet e;!eo.;eğini dldirmiştir. 
açtığını söylemiş ve 2raları:ch~· nmı. büyü~ tazv~k yap iT.akta :>r "'.::•:tan siva-.i hac1isclercie bize göz Försterin beyaMamcsi ile Dnnzigin H:ikümcte ı i yaşından altmış ya Mısırda: 
lunınıyan yüulen fazla rncb a b. ara karşı ı.:tısadı en""cller çıkan! ~erdiği yardım'ardan, müı:ahaıe Almanya ile birleştiğini Ufın eden }ına kadar erkek, kadın bütün P:ı- Nazırlar meclisi namına söz sö: 
~•cuda vazife aldıkları için iç~~~~ ı -akta ıdi. :inden dot,,.~·ı İtalyaya tcşcl:kii: c kanun snbahl~yuı ukenden duvar ·onyalıları umumi veya milli mü !emeğe tıelahiyettar bir zat. Mısı 

". !:ı~lunmadıkların rtcl.>arüz ettir• 1 Son zarı anıaraa ya-ti dört h.ıft. lerim. Fakat, bu davayı, Al:r.any4 tara asılmıı;tır. lafaa hizmetlerinde kullanılmak rm harb çıkarsa gafil avlanmıyac~ 
~'litir. •vvel Leh elçısıne bir nota ver 'alnız ve yc?lnız k::n °i kuvvetin Förster tnrnfındnn Hitlere veriler. ve Polonya .\a mevcud bütün men. ~ını, hazırlıklarını yapmış bulun 
s~·~~dar sonra HMerın nutkunt l 'im. Dil.nzıgl.llerı iktısaden matı layana~a·~ halled:cektir. telgrafta bilhassa §Öyle d~mllmek . ·mı ve gayrın:enkl:l emvale el ko) 1 :luğunu, g.ırb hud:.ıdunda almış ol· 

• ~CCC'ğini bilc1irmiştir. ..etmelerine ta'1am:nüı ccemiyeceğ Rusya ıle aramızdaki ımfaşm:ı.yı 

1 

tedir: -nak salahiyetini veren kararna· :iuğu tedbir~erin bu mıntakayı zal 
HıUer alkıglar arasında kürsü :ni söytenı:ştım. Onlar kabahati bi ':>iliyorsun::-:. Bizim doktr~nirr.izc .. Dnnzigin Almnl" devletiyle bir • neler buı;ün tatbik mevkiinc ko tedilmez bir hale koydı;ğunu söyk 

~e çıkarak nutkunu soyl:m .. ğe de buluyoıl&rdı. Fakat. bizim ;:u 'Jiltün c··1nya karşı ge'di. Biz jt !eşmesi hakkındaki esas kanunu n!lmuştur. :niştir. 
aglamı§tır. nıus ve §!':-efımizi halel.:ar eden h ::!usya i!e bir pı:ı!~t yapmağa kı?rı:ıı imza ederek tatbik mcvki.L-ı .. koy- Radyo istasyor."arı, dün öğleden Harp çıkar çıkmaz Mısırda örfi 

(Bu nutku rad d ancak uydurmabra ta"ıamır.··ilümüz yok verdik. Eminiz ki bu pakt bizim i. dum. sonra Danzig· deki vap:.zrlara I.el. idare ilan edilmesi muht('meldir 
ıııcaı yo an, . . . . k 

en alabildik.) tu. tıkbabmızı urtaracaktır. Bu pakt 1 - Serbest şehrin teşkilntı esa. ·ıe İngiliz diJla:nde ihtularda bu. Böyle 011..;rsa başvekil Ali Ma~iı 
. "- Aylardanberı' .. b. hııı. S 1 valnız iki devlete iktısadi faydala.ı siye kanunu deôal muteber olmak lu:"Jarak G.~ynı·a l:.:n"'nı-. a klt!vuzsu· pau Mısır askeri valiliğine tayi:ı 

dıse .. suren ır d on o arak bu davanın bir hal çı . . k . - .. ·• cı ~ r-
"' Yuzilndcn mustarı·p bulunu r_es_ini aracım. Lehliler hiçb ir te~ temın ett:rece tır. lizere ilga edilmiştir. ~irmemf'lerbi tavsiye etmişlerdir. edilecek, mahkemeler divanı harb 
.r 0rUı: D • Z d · k. b .. tü Al ·1 2 - Devlet kuvvetlle icra kuv .._tir ..ı· • anzig bir Al h .• lıfı kaoul e·meğe }·ana!l:madılar. Janne c .. ım ı u n man mı Bu ihtaıda Poionya sahilleri Ö· jekline inktlab edtces • 
uı Ve "1 man şe ny ır 1 • •• ı··ğ·· · • 1 k. ti d 1 t · ın· ell d t 1 . ~ ~n ıehri etı gut u um sıyası yo u ta ıp \'t ve eve reıs m n e op an . ıünden geçmenin tehlikeli oldl·ğu Hollandada: 
zıg bizde olacaktı. Dan Alman :r.i!letinin böyle bir şr takdir edecektir mı§tır 
• n ayrıldı ve k 'd · · da ilave edilmektedir. Bu sahillere ı 5 sınıf iri, takriben 300 bin J<i: 
ışgal cdilt!i. orı or ye tahammiii edebileceği sanılıyoı Danzig :§inin halline karar ver. 3 - Serbest §ehir bUtUn arazisi mayin dökülmüştür. 

Ben bir çı:k sa aldandı·. Çünkü bu, bizim poli· diğimi söylemiştim. Bu karar ye- ve ahalisiyle Almanyanın eczayı silah altına alınmJ1tır. 
tedim. Fakat d~falar revizyon is tika hayatından, politika sahasın rinc getirilecektir. Mesele halledi miltemnıimesind :mdir. Bu hükUm ı Ruıyed•: 
zaman ... ' . ıstcklerim hiçbir dan çekil-nemiz demek olur. ]inceye kadar mücadele etmeğe ka dcrlıal mcr'idir . ., erklnıharbiyc reisi general G:ımc. Yüksek Sovyct heyetine takd:ı· 

na .. a. dıkıt k 
Sulhen • ate alınmadı. Bunun fü:erhe Lehlilerle ayni di.· rar verd:m. Fransız Boşve ilinin !inle ordu erkanıharbiye reisi gl'ne- edilen bir kanun projesi piyadı: 

ou tnescı . . 1 bulunmadı;,. • . cyı hal ımkar:ı den konuşmağa ve onlann bize yap Şark hududlarımızın da diğer hu istişare erı ı-al Cla!lonu kub!.11 etmiştir. l>alndi-, tayyareci, hudud muhafı.z.ı "• ,,. 
b. ıçın b k ir yoklan halle .. 'll ~ ~n unu aş a tıklan muamelelerle mukabeleye dudlarımız gibi kati olmnsını isti. Paris, 1 ( Sı:n t 12.05) - Daladycı ye müteakiben fWnt 9.15 de Bone- bitvelcillerinin askedik ..Cddet1 ı: 

• ege karar verdim. karar verrJim. Onlar bir "?aniye !>i yoruz. Ben kadınlara ve çocuklara bu sabah ı;nat 8,45 de Hilli mUdafea yi kabul etmiştir. irini hir ~ene arttırıılÜudrT , 
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Fransa ve lngiltere, Lehistan 
garantide sebat edecekler 
-Akdenizde Lehistanın kabul etme 
dolaşan diği teklifler nelerdir 

Gemilerimiz 
Telsizle, ışıklarını mas

kelemeleri bildirildi 

Londra; 1 - Siyasi vaziyette~i 
~erginlik, İngiltere ile Almanya a 

:asında mesaj teatisine rağmen ~ki 
araf arasındaki görüş farkının bü 
•:iklüğü cclayısiyle, devam etır.ek 
.edir. 

Londra radyosu, dün akşam ik: 
lefa neşriyatına ıu cümlelerle b<ı 

amıştır: 

"Beynelmilel buhran bugün ha 
edilmez biı şekildedir. Fransa v: 

mümessillerlnde::ı müreklrep bey · 
nelmilel bir komisyon deruhte ede· 
.!ektir. 

Koridorun Almanyaya dönmesi ierhal terhis emri vermeğe ve 
•akdirinde, Almanya, Koridorun aı emri infaz eylemeğe hazır bul 
zettiği imkanlar n!spetinda Polon- duklarmı beyan edeceklerdir • 
\.'a ile bir ahali mi!badclcsi yapma-
·a hazırdır. 

Polonyanın Danzig limanında is· 
ediği hususi hakıar, Almanyayıı 

Almanya bu tekliflerini ne,ret 
tiği resmt tebliğde şöyle oir cU 
le kullanmaktadır: 

~dinya limanmda ay:ıi hakları te j "Almanya ile Polonya 'lraıırnd 

min edecek mütekabiliyet esa111 il ki vaziyet öyle bir haddedir ki, he 
~erinden müzakere olunacaktır. 'ıangi yeni bir hadiııe, karşılı 

Bu araziden her türlil 

İngiltere ile büt-:.in Avrupa merr 
ekctleri arasında telefon muhabc· 
·c!:ri dünden itibaren kesilmiştir. 

nı geçe Berlinden Lufdhanga şır. 
:etinin yoİcu tayyaresiyle bir 
talebe ve küçük çocuğuyla birlik 
.e bir kadın gelmiştir. 

İngiltere, Lehistana yardım hus•J 
ıunda verdikleri kararda sebat et· 
:nektedir. Almanyada Lehistan .. 
carşı tahrikler çoğalırkrn Almar 
nilleti de askeri rejime tabi tutu 
nuştur.'' 

ıissini bertaraf etmek ic;in, Danzir 
ıu yapmak üzere hariç ezmem!eke• 
'"ukukunu haiz bir münakale mm • ve Gdinya, askeri .. esisattan ve tal 

Netice her ne olursa olsun. reyi 
ıı.mdan ııonra Almanya ile Danzı~ 

\'e şarki Prusya aras:ndalti ve 
Polonya ile deniz arasındaki mil 
nakalatın emniy ~:ini temın için. a. 
razl Polonyaya ~<'çtiği takdirde 
.\!manya, Butov _ Danzi2 ve\"ahur. 
Dirschau istikametinde bir otomo 
\>il yolu ve dört hatlık bir dcmiryo 

vaziyet almı~ bu:uaan asker! ku 
•etlerin harekete geçmesini mucl 
>la bilecektir.,. 

l'.lcnıfıeketimizden Londra ile 
görü~mek istiyenlere şimdilik ba 
ıun imkansız olduğu cevabı veril
nektedir. Diğer Avrupa memleket 
erh'.le hususi telefon muhaberel~r: 
:ie, 

0

hatların siyasi vaziyet dolayı 
ıiyle resmi muhaberelerle ekseriya 
negul ol:nası yüzünden büyük gt 
;ikmelere ı:ğrayor ve intizamını 

aybetmiş bulunuyor. Avrupa ile tc 
cfon muhabereleri için kullanılan 
klgra:I hattı çok defa meşgul va· 
iyette olduğundan hususi muhabt 
e teıcbbllsltri ekseriye neü.:e ... iı 
:alryoc, 

Limanda durgunluk 

Si,.t gerginlik yüzünden lima 
um.ızda ba~hyan durgunluk de· 
vam etmeKtedir. 
Yabancı devletler vaziyetin ve 

.1amcti karşısında tUr}:.i tedbirler a 

.arak gemilerini seferden aldıkla· 
rından yabancı vapurlar gelmeme~ 
tedir. 

Şimdilik limanımızda bir Alman 
"ir İsveç ve bir de Sovyet vapuru 
bulunmaktadır. 

Sovyet vapuru Akdenizden boş o 
.arak gelmiştir. Alman şilebi Je 
Karadeniden gelrr.iştir. Yolcu va· 
puru olarak Rumen posta vapurla· 
rından başkc: hiç bir gemi işleme 
mektedir. 

Ticaret gemiler imizde 
ihtıyat tedbi rJeri 

Devlet Denizyolları idaresine 
dün gelen bir emre göre, sefer ha· 
inde bulunan gemilerde bazı ih
tiyati tedbirler alınacaktır. 

Bilhcrssa Akdenizde sefer eden 
gemileri geceleri ışıklarını söndı.:. 

:eceklerdir. Salon ve kamaralar· 
ciaki ışıkların dışarı sızmaması için 
:le pencereleri maskelcnecektir. 

lngHiz r,emiJeri 

Siyasi vaziyet dolayısiyle Ak 
denize çıkamıyarak Ahırkapı ve 
T::kirdağına sığınan üç ingi!iz 
ıapuru, diın gelen bir emirle Ak. 
denize hateket etmiştir 

Tay)l'lre seferleri 

Bir mü<l'h~tcnbcri Avrupa ile 
memleket.imiz arasındaki tayyan. 
seferleri inkıtaa uğramıştı. 

Şimali Avrupada bir çok hudut· 
tarın kapanması yüzü;ıden Av· 
rupa trenleri ihtiyacı tamamiyle 
d:arşılayamaz bir hale gelöigi için 
fevkala<t. nziyete rağmen ye. 
ni:ien tayyare seferlerine başlan 

nasma kft'•r verilmiştir. 
Dün aksam saat on dokuzu yir-

·akası alacaktır. 

Bir kilometre 

Bu sabah ayni tayyare sekiı 

:cnebi yolcu ile Avrupaya hareket 
·tmiştir • 

•ol ve arazi, Alman arazisı ')ıacak 

İngilter~r.in, evvelki gece yarıl!ı tır. Eğer reyiar.ı Alman\'a IPhinr 
Berline götürülüp Alman harici}"! ,etice verirse Gttinya limanı ile Pf' 

Sofya ve Peşteye uğra.dıkıar 

cııra Berlinc gidecektir. Böylece 
tre:ılerde güçlüklere uğrayan yo ı 

:·ıiar tayyare yolundan ıHifade e 
.!e!:ileceklerdir. 

Haftada üç tayyare seferi yapı. 

iacaktır. Bun:ian başka İstanbul 

Rükreş tayyare seferleri de ayni 
• ekilde devam edecektir. 

Bu sabah Bükreııe tayyare ile 
ç Rumen yoJcı: gitmiştir. 

ihtikar teşebbüslerı 

Son günlerde limanımıza gelen 
ltalyan ve Alman vapurlarmm ma' 
arını boşaltmadan gitmeleri ve ye· 

ni siparişlere imkan kalm..ıması yü. 
~ünden piyasamızdakı ithalat eşya· 
,ı fiatlan yükse im eğe başlamıştır. 

Bunu fırsat bilen bazı s:..tıcılar 

ellerindeki stokları saklıyarak ihti. 
Kar yapmaya koyulmuşlardıı. 

Bu meyanda olan fotoğraf mal. 
zemesi bir kısım toptancılar. flat· 
lan yüzde elli kndar yUkseltmlşler. 
dir. Bunlar, peral:endeeilere mal 
satmakta müstağni davranarak is -
tedikleri fiattan aşağı muamele 
vapamıyacaklarmı söylilyorlar. Bu
ıun tesiri perakende satışlarda da 
~örUlmüş, eski mallara, ortada hi~ 
bir sebeb yokken yüzde 2~ zam -
medilmiştir. 

Alakalılar, buna scbeb olarak 
ecnebi vapurlarmrn fotoğraf mal _ 
zcmesi yüklerini şehrimize bırak _ 
madan gittiklerini, piyasadaki sto -
kun uzun mUddet ihtiyacı knrşılıya 
mıyncağmı ileri sürüyorlar. 

Faaliyetlerini tatil eden 
müesseseler 

Piyasanın durgunluğu yuz:un -
den şehrimizdeki trikotaj fabrika· 
J.:>rında:ı on dokuzu faaliyetler!ni 
tatıl etmış!cr<lir. 

Kundura imalatçılarının da bir 
~ıı:ın:, muvc.kkat bir müddet için 
işçilerine iş vcmerr:cğe başlamış _ 
tı . 

Memleketlerine giden 
ecnebiJer 

,azırına tevdi olunan ceo,.·abi meH 
ı Ribentro~ tarafından Hitlere "• 
ilmiştir. T..onı.ır.1 hükiımeti bu me 

>aja cevab beklerken, Berlind<'k 
ngiliz elçisine verilen Alman cev• 
ıı daha Lor.draya vasıl olma::!ar 
1erlinde ga2'Cteler "ve radyo vasıtP 
;iyle neşrcJu:ıduğu gibi ecnebi ga 
·etC'.:ilere d~ bildırilmiştir . 

Almanlann maksadı ve lngilte· 

·eye tekli!'eri anlaşılmı§tır: Le:1i~ 
anla mü:.:a!cere için Varşovadan g• 
ıiş salahiyetli bir murahhas gel 
:nesini terr..!:ı... Almanlar istedik 
terini dikte ettirmeği tasarladı~Jar
lU murah!ıas gelmeyince teklifle 
·ini dün nc~retmişlerdir. Lehista 
un katiyer. kabul etmediği, kabı.ı 

~tmeyince de Fransız ve lngilizle 
-in de kabul etmemesi tabii )laı 

JU teklifleı!n ba~lıcaları şunlardır : 

Danzlg kayı~ız ve şartsız df'rha' 
·\!manyaya iade eC.ilece\ttir. 

Baltık denizinrlen, bu şehirler de 
dahil olmak Uzere, Marien. Ver • 
der - Graudenz - Chulm .- Brom • 
berge ve buradan garba doğru Scho 
enlankeye kadar uzanan hat ara _ 
3ındakl arazi, Almanyaya ve yahut 
Polonyaya ilhak olunmak bahsin • 
de fikrini bizzat ııöylemelidir. Bu
ralarda on iki aydan evvel oln1a · 
mak şartiyle reyiam yapılmalıdır. 

Polonyalılar t.ıırafmdan meskun 
bir arazi teşkil etmesinden dolayı 

prensip itibarile Polonya arazisi o
lan Gidniya limanr," bu araziden is 
lisna edilecektir . 

Reyiam mıntakuından Polonya 
resmi makamları, asker ve polis 
derhal çekilecek, idareyi reyiam so 
nuna kadar llaıya, Fransa. 1ngil • 
tere ve Sovyet Rusya devletleri 

şehrimizden ayrılmıştır. 

Loyd Triyestino, Banko Di Ro. 
ma. Banka Komerçiyale İtalyana 
ve bütün İtalyan müesseseleri ır.e· 
murlan vizelerini yaptırmış, ha. 
reket için vapur beklemektedir. 

1 B:r kısmı bugün limanımıza g! 
ı lecek Besarabya vapuriyle Pireye 
1 ~ideceklerdir. 

Şehrimiz-Oeki İtalyan banka· 
İstanbulda bulunan İtalyanlar, tarının bir kaç güne kadar ~<aili 

Romadan aldıkları emir üzerine ~aalı~·et edecekleri sanılmaktadır. 
!talyaya dönmek için pasaportla· Silah altına alınan sınıfa men. 
rır:ı vize ettirmeğe başlamışlardır. 1up üç Holandalı, aldıkları emir 

Şehrimizde 7 bini mütecaviz i- ü::cıine dün akşam memleketleri· 
talyan vardır. Bunlar vizelerini :ıe r,itmişlerdir. 

yaptırmak için müracaat ettikleri As~erlık yaşın;iaki haT. Polon· 
konsoloshanede izdihama •'be • 1 a::lnr da memlcketle·ine dönmek 
biyet vermektedirler. Gzcrc ,,,...rı:."""" ;:;. haslamışlar. 

Simdive kadar 10 italvan ailesi der. 

1 

onya münakalıitmı temin u:in Po 
onya. ayni haric umemiı>ket hu 
m~unıı malik \'O~ ve :lemiryolı 

"llıntakası alacaiı.tn 

Harp 
SovyellQJ"J~ .. J1P.on.l~~ 

ar.asında 

Devam 
ediyor 

Sovyetler 15 b:n k iş i ile 
Mançurı arazisıne 

• 1 

gırm .ş .er 

Tokyo 1 - Jap"n menbaların 

jan verile~ haberlere göre MogJlı 
tan arazisinde Khalka nehrini · 
sağ sahilin~~ Mora Baluagar dağ 
!arının etrif ında Sovyet ve Mon 
~ol kıtalarından mürekk'P on be~ 
!>in kişilik ordu ile Japon kıtaatı • 
rasında a~ustosı.:n yirmisindenb.!r 
:nüthiş bir muharebe cereyan et· 
mektedir. Sovyet askerleri Man~ı 
ri arazisine 14 kilometre sokulmı:~ 
:ardır. 

Alman - Sovyet 
misakı 

Berlin ve Moskovada 
taUdik edıldi 

Moskova, 31 (A.A.) - Sovyet ı 
yüksek meclisi, Alman • Sovyet 
a~i~mi tecavüz misakını saat 20,45 
ie ittifakla tasdik etmittir. 

Berlin. 31 CA .A.) - Alman hü
kumeti, yüksek Sovyetle ayni za· 
manda Alman Sovyet ademi teca. 
\"Üz paktın ıtasdik etmiştir. 

<imattan arl ticaret liman: mahiye 
·ini alae"'ctır. 

Reyiamın n r'i<'~ı:ın ~öre •,·3 Al 
tıanyaya ya Poloııyaya dUş.:-cek o 
an Hela yarımadası da .ıskerlikter 

cerid edilecektir. 

Bu teklifler e•ası üzerindrn biı 

Almanyanm 
rabul etmem<'k!e:Jir. Esa!!en Va 
·rwa hllkiımPti l'lu tekliflerden r 
"llen haberdar ôlmamış, radyo! 
•asıtasiyle öğrenmiştir. 

A iman taleblcrlnin Berlin hiikO 

neti tarafınrlan. milzakerı>ler dt 

uıma t~~dirindP . A.l~anye ~P ~o I ·am ederken ifşaı11. Londradıı 

ınya cıılah altınd:ıkı kuvv~.lerın ı ~,. mli~ait kRrc•l'lrı'Tlamıı;tır. 

Alma n yada.ki 
taleb~ler im izden 
6if. ~ati le a_aH~_ 

geldi 
Bugünkü Avruça konvansiyonc1 

reni de Pc~tcder. dört saat teeı

ıUrle on '::ir buçuğa doğru gelr 
Jilmişt:r. 

Bu trenle yolcular arasında bı: 

:aç günderben Yugoslavya ve Sı 
anikte ~ı.lunmakta olan talebele 
: imizden ll.i•) Ü gelmiştir. Bu ta 
ebe yollaı .:a çok güçlüklere uğ.-~ 
nış ve bi'lıa :sa Y .:goslavyada ~teı 

erde boş veı olmadığından ist ,:; 
7onlarda zec:yi gc.çirmcğe mecbu 
llmuşlardır. 

Yunanistanda kendilerine çok k. 
ler. trenlerde yer bulamıyanlar o 
:ele harek!·t edebilmek için Almaı 
vadan biletsiz olarak trene binmi 
ler, Trenlerde yer bulamıyanlar c 
tobüs ve diğer vasıtalarla bir an e' 
vcl hudu:l:.ı geçmcğe çalışmışlar 

'.lır. 

bılmanyadan ayrılamamışlardır. Bt 
;abah Sir~cci istasyonunu doldtı 
ran talebe velileri arasında mukar 
rer yo~.:uları gelmiyenlerin müte
madiyen ağladıkları ve gelenl~r:-
1oruşturdukları görülüyordu. 

Bu sabah Köster.ceden gelen B: 
<Jarabya vapuru ile Dr. M. Tevfi 
kin riyasetinde 17kişilik bir 
•alebe gurupu gelmiştir. 

Orta mekteplerde 
_ ikmal imtihanlara 

Yeryüzünün cenne 
· ölümsüz ada 

'i er yüzünün cennetı ınsan1a 

· ı, asırlardc.nberı arc.dıkJarı 

;.·lmak için, hatta tahayyül ed 
>İlmek için muhayyilelerini yor 
iuk;arı bir yer. Fakat, zanneder 
;el< bu cennet Japonyadaki Miy 

p-;a adasıdır. 

Ora3a ıztırap ~e:Crr.ek ve çek 
rmek yasaktır. Bu esas kanun 
iare edilen Miyajimada bir insi 
td en ufak bir eziyet etmek, ha 
ıarları dövmek, hatt;ı ağaç ke 
rıek bile memnundur. Orada in· 
ıı . doğmaya ve ölmiye bile ha 

cı yoktur. Onun için Miyajima 
ölümsüz ada,, ismi de verilebi • 

Bu kanuna riayet etmek için I 
e kadınlar giderler çocuk! 
ıaşka bir adada doğururlar. Hat 
·alar başka bir adaya gider, öle 
tkleri va;sa orada ölürler. 

Bu suretle Miyajima adasın 

n\. bir hıçkırık duyulur, ne bir 
;e vah. Kederi olanlar da başka 
:ııı;ara giderler, orada içlerini ç 
:~rlcr, ağlarlar, hıçlr:ırırlar, kod 
erini dökerler ve es~ı:i neşeleri 

':.ıldukları zaman tekrar ölüms" 
1c!aya gelirler. Burada derin b 
;ükiın vardır ve etrafta ölen ki 
1elerden, kuş seslerinden ve ıu 
·ıltılarından başka bir şey duyul 

Yağh güreşler 
Çemberlitaşta Şenbahçede geç 

hafta başlıyan yağlı gUfe3 milsa 
b::ıkalarına bu hafta da devam e 
lecektir. 

Mülayim. Molla Mehmet, Ali A 
met ve Pomak Mustafa gibi bU 
·H~hli\•anlarm iştirak edeceği bu 
rcşl er alaka ile takip edilmekte 
~ok heyecanlı olmaktadır. 

"Ağyar hadatlardan, ~ •• 

Bugün ortamektep ve liselerin \ 'C topraklardan en·el ellal d ... 
ikmal imtihanlarına başlanmıştır. dan tlo~ru)·a cl~erlerinbl doldu 

S fi . t"h 1 8 1• 1 l h:ıvara "okmak ıstlrnr. Bu ell kd-1 on sını arın ım ı an arı ey u - • 
d d· - fl . 15 ı··ıd nıtk mccburh·c.-tlndeslalz ••• e ıger sını arın ıse ey u e • t ı .. . 
b

. k · smet noll~ 
ıtece tır. · 


