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lr11anlar bazı şehirlerin 

daha zabtedlldiğini söyliyor 
Berlin,Polonya t . ayyarelerinin taarruzuna oğramaktan korkulduğu 

için bu geceden itibaren ışıklar maskelenecek; 

a k zehirli gaz maskeleri tevzi edildi 
lngiliz Avam Kamarasının bugünkü toplantısında 

Seferberlik kanunu kabul edildi . . 

Ingilterede teşekkül edecek 
olan harp kabinesi 

l Londra, 2 (Radyo, saat 18) - İngiliz nazır- toplantı yaparak seferberlik kanununu ve bazı 
h~rd'!1ecli~i bugün öğleden sonra toplanmış ve son maddelerin ihracını meneden kaunuları kabı;} et-
n a ~el~~ı müzakere etmiştir. Müzakerelerin so- miştir. . 
ti~n. a hogr~nildiğine göre kabine, umumi vaziye- Kanunların müzakeresi esnasında dahiliye, 
rar ı~a e.ttı.rdiği daha geniş tedbirler almaya ka- harbiye ve ziraat nazırları söz almışlardır. Har-

ermıştır. biye nazırı Mr. Hore Belisha 18-41 yaş arasında-
Avam kamarası da bugün öğledeıı sonra bir ki İngilizleri silah altına çağıran kanunun esl>abı 

Po1onyada bugün örfi 
idare ilan edildi 

mucibesini ve lüzumunu izah etmiştir. 
Müzakere esnasında liberal parti muhale.fet 

lideri Greenvood kanunun İngiliz kanunu esasi· 
sine muhalif olduğunu söyliyerek itirazda bulun
muştur. 

Avam kamarası yarın tekrar toplanacak ve 
yeniden alınması İcab eden tedbirler hakkında 
karar verecektir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, teşkil e
dilecek harb kabinesinde liberal partiden aza bu
l unmıyacaktır. 

Londranın ve diğer büyük şehirlerin tahliye
(Deuamı 2 incide) 

. 

1i AlJ.. 
UyU1' 

bu gti 
te ve 

Leh parlamentosu fevkalade .içtimaa çağrıldı 
Amerika harp· 

iıgalharicinde kalacak 
p Fakat, demokrasilere serbestçe harp 

Okuyuc.ular.ndan Şlinu 
rica etmektedir. 

''Son Dnkilm" memlckctimizodc 
ilk dcfn olarak her gün grup 
zamanlarında çıkmak kararile 
işe girişmiştir. Mtinclericalmı 

bu zamanın gösterecc!'.;ri icabln
ra göre tayin elmek, hazırlık. 

edeceklerin ~ulnrm:n ha-
kim olmasını istiyoruz. 

Adresimize isteklerini bildi-
reccklcrln nrzularnu yerine 
getirmeye çalı:§nmk vazifemiz 
olacaktır. 

durafl 
i kef!-

malzemesi _qollz.qaji/ecek .. 
{Yazısı 2.incidt!) . . 

Jarma buna göre hız vermek 
istiyor. 
Progrnmımızm çizilişir.de do.· 

ha çok "Son Dakika" yı takip 

Bize bir mektupla d!lııündUk
lc-rini bildirmek zahmetinde 
bulunacaklara şimdiden te
şekkürler edem. 

SON DA.KfK&: 



Polonya' da Alman 

taarrzu büsbütün 

şiddetlendi 
I I ,, 

'( Baş:arafı 1 incide} 

sine b.üyük bir intizam ve süratle devam edil
mektedir. Bugüne kadar 300 ~in mekteb talebe
si Londrayı terketmiştir. Şehirlerdeki hastane
lerin boşaltılmasına da devam edilmeldedir. Bu
gün, harb yaralılarına tahsis. edilecek 100 biu ya
tak hazır bulunmaktadır. 

Londra hayvanat bahçesindeki zehirli yılan
lar, bir kargaşalık vukuunda şehre yayılıp ahali
ye tehlike teşkil etmelerine mani olmak kaygusi
le, imha edilmiş, diğer zararsız hayvanlar baş
ka parklara nakledilmi§tİr. 

Taarruz şiddetlendi 

Paris, 2 - Polonya elçiliği, muharebenin, 
cephenin muhtelif noktalarınd ainkişaf ettiğini 
bildirmektedir. Alman tayyarelrinin Polonya şe
hirlerine karşı yapmakta oldukları taarruz, şid-
detini artbrmıştır. 1 

il' 

Tehlike işareti 

:Var~ova, 2 (A. '.A.) "Saat 18,15" - Sakin ge
çen bir geceden sonra bu sabah saat 5,50 ile 6,30 
arasında yeniden tehlike işareti verilmiıtir. 

Uzaktan geln infilak sslri işidilmiıtir. 
;r ayyarelerin Varşovaya yaklaştıkları zanne· 

difnıe]{ edir.-

Anıerika harp 
haricinde kalacak 
Fakat, demokrasilere serbestçe harp 

malzemesi 1Jollıgabilecek 
Po1onyada örfi idare ilan edild•; Leh parlamentosu 

olarak içtimaa davet edildi fevkalade 
Vaşington, 2 (A.A.) - Siyasi 

m:ıhfellerde hasıl olan kanaate gö
re bitaraflık kanununun tadili 
pr.ılan genit mıkyasta çoğal -
mı§tır. Kanun ta.dil edildiği tak • 
dirde amerika demokrasilere ıer. 
bestçe mal~emc spkedcbilecektir. 

Ru.zvelt'in,. Amerikayı harb hL 
ricinde tutmaia memur" bir ko
miteye riyaset etmesi ihtimali bu· 
lunduğu söylenmekteıdir. \ 

Bitaraflık kanununur. tadil edi· 
leceğini iddia etmek zamanının 

gelmediği malum olmakla beraber 
tadil lehinde bir cereyan baıladı. 
ğı muhakkaktır. Her yerde de • 
mokrasilere karıı gösterilen sem
pati ergeç anıerika'nın siyaseti 
iiurinı::Je mliessir olaca1'tır. Avru
paya tekrar amerikan askerleri 
gönderilmemesi kararında henüz 
sebat edilmekte iıe de herkes A· 
merika'nın bitaraf kalmakla bera. 
ber demokrasilere büyiik yaraım. 
tanla bulunabileceği noktasında 

müttefiktir, 
Ruvelt hükumeti bu yardımı te

min içın lidtıgrenln muvafakatini 

alınalı .Jtarar· wrmiıtir, • "* 

ni ve Krnkov tilnelmi bombardıman tır. Netice olarak Polonya sefiri 
?tmişlcrdir. Alman tayynrel,.ri ay- Amerikanın manevı mUzahere~inl 
ni zamanda ?aso<lno, :rrzebinia, ıstemiştir. 

~inya, Tomaszov ve Katoviçl de Va11<>va, 2 (A .A.) - Po:onyada 
bombardıman et.mi3lerdir. Adfrod· örfl idare illn edilmiftir. Par!&· 
no Trsin'dc §ehrl ı.ahliye J tmekte mento fevkalAde o:arak lçt.J.ır.aa ça
olan sivil ahali, bomb-ırdnnana ~rılmratır. 
maruz kalmıştır. B!rçok ölü ve ya- /' R:;;u v A BOMBARDIMAN • 
ralı vardır. Podlaaka, Elalada kllL DAN MOTEESStR OLMADI 
seler hasara uğramışllr. Varşova, 2 (A./' ·' - Mü§a-

ı it!erin ifadesine gö .. .: dün Var. 
LEH ORDUSUNA GöNOLJ;U şovanın şark mahallelerine taar

YAZILMAK tSTlYG:N 

AMER1KALIL~R 

Vaşington, 2 (A.A.) - Amerika 
hlara hitaben radyo ile ne§redilcn 
beyanatında Potoki ezcümle şöyle 

demektedir: 
"Polonya yalnız hilrrlyeti ve la

tikH\li için değil ayni zr.ınıın ia Av
rupayı kuvvet heyuUı.sından ve 
tehditlerden kurta:ır.ak için mUca-

dele ediyor.,, 
GönUllü ve tayyareci sıfa.tiyle 

Polonn ordusuna göııllllil .. ~1&6 
mak istiyen Amerikalılardan hah. 
sed~~'ıi;'tlb'\~ia~ teıetku;·;ıu: 

n ıc eden muhtelif filrılctrdaki tay
y .. relerin adedi 41 id: Alman tay. 
yar..::lerine karşı harekete geçen 

l.ava bataryalarının a•eşi o kadar 
mi!essir olmuştur 1-i, tayyareler 
ı ek yilksekten uçmcı:c mecburiye
tinde kaJmı~l!P•1•r. Al't'.an tayya. 
relerinden biri biroenoirc Alçala
rak pek yakından, lnfilik kuvvet· 
leri büyUk otan altı bomba ile bir 

kaç yangın bombası atmı§tır bom 
bı•ların arsalara dü~tüğil anlaşıl -
mıştır. 

Bunların dil§tüğü yerlerden 
bliyük siyah duman sütunları yük 
sehnittir. Tayyarclerlıı hücumu 

• o kadar ll'li°15biıuıtul' k1, l:iirçoJC 

kimseler tehlikeyi unutarak aak. 
lanmağı düşilnmeden manzarayı 

seyretmeğe batlamıılardır. Al • 
~an t.yyarelerinin Hitlerin em· 

rlne tevfikan sivil ahali bombar. 
dıman etmedikleri cörülmüıtür. 
Yapılan aeri tahkikat neticesinde 

Var,ovanın bombardım.ndan mil• 
teessir olmadığı anlaıılmıttır. 

Şehirde her gey normaldir. Dört 
Alman tayyarecisi muciı-e kabilin. 
den kurtulmuştur. Bunların tay· 
vareleri ateş alarak yere dü§mtlş· 
ür. Tayyarecilerden ikisi para • 
•Ut!e atlayarak canlarını kurtar
nrşlar:Jır. Diğerleri d~ ölmemiş • 
tir. 

/ 

Estonya ve 
Lıtvanya 

Bitaraf kalmana karar 
verdiler 

re Varşova mütemadiyen boşaltıllyor AMERiKAN GAZETELER(, 
m ALMAN TAARRUZUNU 

ğini, fakat arzu1armm ycrlı:.e geU
rilcmiyeceğtnf stsylemilUr. 

Potok1 aslen Pc·lonyalı olan A
merikalılara hitab ederek bunlara 
her geyden evvel kendilerine bir o
cak ve io temin eden meml~ketin 
vatandaşı olduk'arını hatırlatmış • 

.Almanyada 
Ecnebi Radyo istasyon:a

Kauna.a, 2 (A. A.) - Reisicum· 
hur Smetana dUn akeam bir beyan· 

name neşret:mfetlr. Bu beyanname. 
de vu noktalar ıet-arUz ettirilmek. 
tedir: le 

m 

ks 

.Varşova, 2 <A. 'A.) "Saat 18,15" - Varıova 
da kadınların ve çocukların şehri tahliyesi için 
tedbirler alınmıştır. 

~ Diğer cihetten sivillerde bulunan bütün silah
da lar münadere edilmi§tir. Varşova civarından av
taı det eden gazeteciler, bombardıman esnasında 
re~ ölen kadın ve çocuk cesetlerinin fotoğraEını çek

mişlerdir. re 

Bu hadise bundan evvel bahsi geçen trene 
•ili tayyareler tarafından yapılan taarruza ve bir 

hastahanenin bombardımanına ili.ve edilecek o-
l lursa Alman tayyarelerinin ne derece taarruz az

u 

:1er mile hareket ettikleri anlaşılır. Bu taarruzlar 
tayyarelerin, Hitlerin söylediği gibi, yalnız aske
ri hedeflere hücum etmediklerini gösjermekte
dir. 

har 
:ıa 

vaz. 

F Berlinlilere 'eri gaz maskssi dağıfıld 
Jy 

• uğ 
eğı 

Berlin, (Radyo, saat 15,45) - Berlinde bu
gün hava hücumlarına karJ:ı alman tedbirler ta-ün 'X 

a 1 mamlanmıştır: Bütün ıehirlerde geceleri ıtıklarm 
ili maskelendirilmesi emredilmiştir. Bilaiıtiına bü
run tün halka zehirli gazlerden korunma maskeleri 
le dağıtılmıştır. 
or 
•rl 

3l 
are 
J.YY 
:-ke 
e ( 

:.r. 
Bt 

le ki 

Hitferin Ruzvelte cevabı 

Londra, 2 (Radyo, saat 18) - Bcrllnden resmen bUdlrildlğtne gö. 
re Krakov '" Katol1C &ehlrleri bugün Alman tayyareleri tarafmdan 
tekTar bombardmuuı cdllıni3tlr. Bu haberde tayyarelerin yalnız askc. 
ri bclle!1cnı bomba attığı, sMI abaBnln zarannı muclb olaeak noktala... 
rm bombardmıruı edllmedlğl tu'rııı ohuımah-tadır. 

ıükü Diğer taraffan, yine Bcrllncten l'eSDlen blldlrildll:rfne göre, llitler, 
edlr Ruu eltin sh11 §Chlr \"e ah:ıllnln bombıır<lımaıı ctlilmemcsl hn u unda.

tanklı 

ki mektubuna ccva.b vererek bunun esasen kendisinin de ba~hca arzusu 
olduğunu blldlrmI~tfr. 

Fransa meclisinde müzakereler 

Pu.rf , 2 (Radyo) - lUebusan meclisi bugün töplanmış \'C cclı;c

~1 ııçan meclis re;.;,ı M. Herrlot nzlyeti izah eden nutkunda bllb:ı.'IS& 

l"ranslzlMI 111110 lılrllğe davet efml~tir. Mccnst~ hiiki'ımetin alılığı tcd. 
lılllfto r.ıftzakcre TC bbnJ olunmustur. 

l)j"~"r tanı.ftıın nn.,veı.11 DalııdJe bnı;ttn ı,eblstan \ ' C İngiilz sefir. 

!erini lmbul cderclt urun müddet görU~müııtUr. 

'TAKBlH EDiYOR 

Nev·york, 2 (A.A.) - Bütün 
sabah gazete~~ri, Al~n taarru -
zunu takbih etmekte müttefiktir. 
ler. Nev.york Herald Tribune ga
zetesi, Hitler tarafından kuvvete 
müracaat suretiyl: intdirilmiş olan 
darbelerin listesini tanzim etmiş· 
tir. 

Ncv·yor!c times gazetesi de, 
H~tler,e karşı sert bir lisan kul • 
lanmakta ve ku\'vete müracaatın 
yalnız nazi r(imine has bir imti-

a.ı: olm:ıdığını, iktidar mevkiin.de. 
ki hUkümet ne olursa Berlin' de 
bu usullerin kullarulmı§ olduğunu 
yarmaktadır. 

Eyalet gaueteleri, bütiln ıem
patilerinin Fransa ve İngiltere'ye 
müteveccih olduğunu gizleme
mekte ve İngiltere ile Franaa'mn 
imdadına kopbilmek i~in bitaraf. 
Irk kanununun tadilini istemekte
dirler. 

BOMBARDIMAN EDiLEN 

POLONYA ŞEHİRLERİ 

Var§Ova, 2 (A. A.) - Mubase
matm birinci gUnUnUn ak§ammda 
vaziyet şöyleydi : 

Hudutların klffesinde muhare
beler devam etmektedir. ?Jaamafib 
Almanların fazla bir şey kazandık. 

lan görülmemiştir. Günün en bü -• 
yük hadisesi, açık eehlrlerin -bom-
bardnnan edilmesi ve birçok Jdel -
nln telef olmasına sebebiyet ve -
rilmesi olmuştur. Yüksek crkanL 
harbiyenin ilk tebliği §udur: 

Bu sabah Alman kıtaatı, tayya
r elerin bcklenmiyen bir taarruzu
nu müteakip, harb ilan etmeksizin 
Polonya arazisine girmişlerdir. 

Almnn tnyynrelcri, Polonya ara
zisinde kain birçok noktalara taar

Bazı ecne~i 
mektepler kapa

nacak roı? 

Şehrimizdeki ecnebi 
mektepleden bir 

kısmı bu yıl tedrisatı 

tatil mecburiyetinde 
katacak 

Almanyada tahsilde bulunan ta
lebelerimiz memleketimize dönmek
te devam etmektedirler. Diln, Yu
nanistan yoluyla yeniden 70 talebe 
şehrimize gelmiştir. 

Talobeler, kendllerUe gö~en 

bir muharririmlze seyahatlerinin 
pek mllşkUl §artalr altmda geçUfL 
ni, trenlerin sa.hanltklarmda aç, su
suz olarak geleb!ldiklerini söyle
mektedirler. 

İfadelerine nazaran, bu gün Al· 
m.anyanm Berlin ve Viyana şehir
lerinde henüz dönemiyen 30 tale.. 
bemiz vardır. B utalebelerin mem
leket.imfze dönmeleri iı:In sefaret 
yoluyla teşebbilslnre geçilecektir. 

Şehrimizdeki ecnebi 
mektep(enn vaz yeti 

Tatil mUnasebetilc, &ehrimizdeki 
ecnebi okulların profesörleri mem
leketlerine gitmlflerdir. 1kn.al im
tihanlarının başlaması dolayL'iile o
kullanndaki vazüclerine dönmeleri 
lcab eden bu profesörlerin mühim 
bir kısmı gelememiştir. 

ruz elmişlf'rdir. Al:nan tayyarele. Söylendiğine göre bazı cc.ncbl o. 
ri, Augusto\•, Novy, Davor , Ostrov, kulları bu l,ı tcil risallannı tatil 
Maroviecki, Tozev, Kuck, Zaubrov, e tmek mecburiyetinde kolacaklar-

Radovski, Torun, Kutno mevkileri- dır. 

rım dinliyen er 

idam edılecek 
Berlin, 2 - Beılinde bır hava 

baakını ihtlmallne kalll, geceleyin 
biltiln qıklar eöndUrUlmUştUr. AJ • 
man milli müdafaa komitesi, eene 
bi radyo neşriyatmm salahiyettar· 
fardan gayrisinin dinlemesin• ya • 
~ etmiştir. Hlllfında hareket e
denler ağır bapla ceıuma mah -
'dım olacaklardır. 

Ecnebi radyo p<.atalanndıı.ıı al • 
dıklan haberleri işaa eden;er ağır 
hapis cezasma mahküm ve vahim 
ahvalde idam olunacaklal'l!ır. 

Alman gazeteleri Lehlstana kar
şı başhyan harbi bir "tedfb hare • 
keti,, diye göstermekte ve mes'ull
yetl lngilterenln UstUne yUklemeğe 
çalışmak tadır lar . 

Almanyada halkın manevlyatmm 
pek bozuk oldufu görlllmektedlr. 
Millet harb latemeınektedlr. 

1 - Lltvanya bitaraf kalacaktır. 
2 - Lltvanya bltaratıığnu lhlll 

edecek mahiyette her tnrlü hare
kete karşı topraklarmı müdafaa e
decektir. 

3 - Bitaraflık kaideleri muba. 
rfplerln hepsine tatbik edilecektir. 

Tallin, 2 (A. A.) - Eatonya bL 
·araflığmı ilan Ptmiştir. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyat. 
7 nci Mridee 
61 '6'7.7 kitap 

(j: Vikontun ölilmO ae 
62 Lencit 11. J, 
63 1.iza ı. 

&4 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizans tarihi ı. 

67 Senyofoeo. Avrupa 60 

Bulgar Kralının 
MiHete beyannamesi 

Sofya, 2 (Radyo) - Bulgar Jtralı millete hitaben bir beyanname 
neşretm}f Ur. Bu beyannamede kral halka aUk!lnet tanlye etmekte, 
tel&.§a kapılacak blr py olmadılını 16ylemektedir. 

Son alman haberler eıöre, LebJstan topraklarmı bombardıman 

eden Alman tayyareleri 94 köy v ekasabayı ateşe vermiftlr. Bu bom
bardmıanlar esn~mda ölenlerin aayun yUzU geçmektEıdir, 

Deği~firilen sefirler 
Londra, 20 (Radyo) - Henilz teyid edilmiyen blr habere g3rt 

Sovyetler birliğinin Bertin elçisi degtıtirilmlştir. 
Diğer taraftan, Yugoslavyanın Ankara elçisinin de değiştirlldifi· 

ne dair bir haber verilmektedir. 
Belgrad radyosu bu habe ri teyid etmektedir. Bu radyoya ı&fe 

Yugoslavyanın Türkiye elçisi değiştirilmiş, yerine İlya Şumenkoviç 

tnyin edilmiştir. Yeni elçi bu ak§am Ankaraya hareket edecektir. 



il 

Almanya taarruz harekatına nihayet vermezse ~o © V ©l k o @\ 1r 
lngiltere ve Fransa . Almanyaya karşı 

harp açacak! cephe alacaklar ' 
Berlin, dün geceyi zifiri karanlıkta geçirdi; Berlin radyosu :i::Şf (;:; .. b~~~:;~~ ~~Ş,~;~;3~ 

askeri harekat htkkmda bir tebliO neşredemedi ::;."!:..=.=::.:~~ ğunu blldlrmfJtlr. ı 
YukBerl~ 2 saat 13 (Radyo) -Alman kıtaları T~bliğde, Polonyanın Alman topraklanna Holandada hali harp vaziyeti 
ad ars Sıı~.zyaya doğru ilerlemektedir. Şimdiye tecavüz etti~! !tatiyetle tekzip edilmektedir. Lahaye, 2 (A. A.) - BiltUn Hollandada hallhaıb ilan ~~ 

ın ... treha, Zuhaya, Katoviçe işgal edilmiıtir. lng"ılteren·ın harbe karar Askeri ms.kamtnra alelade zamanlarda., sivil makamlara rut oıan bazı 
dil-. ıgcr ~araftan Koridorda Bray şehri işgal e- salahiyetler verilmıetir. Hiçbir hususi tayyarenin Hollanda toprak.. 

"'•!I§, •ehırd k• k "' b" 1 d 1 1 lan Uzcrindcn uçmasma müsaade edilmemektedir. 
rıa.aında~ tahr"e \as erı ına ar bombardıman ea- ver iği an aşı ıyor 
korid d ıp 0 unmuştur. Askeri kıtalar gene lsveçfe ihtiyat tedbirleri 

V or a Hed'e lcadar ilerlemitlerdir. Londr", 2 (A.A.) - Bütün partilere mensup 
it ~~!ova~~ki lngiliz istihbarat bürosunun te· gazeteler, makalelerinde başlıyan mücadeleye 

)' . ettıgıne gor~ Varşova bombardıman edilme- milletin müt•~hiden iştirak etmek hususunda ver· 

Stokholm, 2 (A. A.) - Knbine mildafaa tedbirlerlnl takviyeye 
kanır vermıotır. Bazı ihtiyat amıflan yakmda. ç&ğnlacaktır. Parll
mento ağlebi ihtimal gelecek hafta fevkalade içtimaa da\\et edile-

rnbaış, yalnız ~~hrı~ ~ivarı ve tayyare meydanı bom- diği 1caran tebarÜ7. ettirmektedirler. 
rrlıman e- ~~ı~br. 1'imes, diyor ki: 

cektir. 

Berline verilen u··ıt.... t ı "tçtinabı kabir oımıyan bir harbe girerken mil-
ıma om ar let hiçbir --"nan bugiinkü kadar kuvvetli bir itti· 

Ruzvelt yarın 
bir · nutuk 

Beri indeki 
ld h~~~ra1 '.2-: İ~gi~~~re ve Fransanın Berlinde· fakla şeflerinin kararlarını tasvip etmemiıtir. 

u~ u e _çılerı dtm ordeden sonra Ribbentropu Hiçbir ttc.lısi menfaatimiz olmadan Polonyanın söyliyecek 
elçisi 

·~ ayrı zıyare edere'< nazıra ültimatom mahi· yarch.-nına ko§uyoruz.,, 
Yetınde b" t • 1 d" B Sefaret binasında nezaret 

altına ahndı rrı ırer no a verm~r. er ır. u notalarda, Al· 
tU:n~a Leh;::!ana karşı başladığı tecavüz hareke-
ter: uerFhal bir nihayet vermediği takdirde tn~l
v dve. r~::ısan "' 1 ·"'"= .. tana yaptıkları yardım aa ını . . 
bir ih Yerıne P'ehnne~e mecbur kalacakları son 

Fo t•R.olarak bildirilmektedir. 
rniyell .. ~h~entroı> bu not lara derhal cevap vere· 
diiin :~~.'nı, notaln.rı R;•lere göstermesi lazımgel
leri .,.! aoyJenıit ve sefirler ayr1lrlıktan sonra Hit· 
L 

1Y:t.ret el • :ı. • J-1"4-} • ··ı · I d nal redde· ...... nı.:,. ·-. • • erın u tımatom an er· 
A ---gı soylenıyor. 

ictinıa:f ~. k~rn r ..... , toplııı.ntıya ca~lmıstır. Bu 
Alın"'n a ultı!11atomu reddetmiş olt'{uğu takdirde 

IL4 V~\PA .1... " k ·ı . h k kak teJ ... y k. · ...... ,, ... -90\ ar arı verı mesı mu a · 
ca.k ol n <F 1 ediliyor. Bugün saat on beşte toplana
de Al an ran~ .. ~ ~"'l,11qnn ve ayan meclislerinin 
leniyoı;:anyaya ayni şekilde hareket etmesi bek-

Berlindeki t ·1· F f" l • • sapo.rlla . nP'ı ız ve ransız se ır erının pa· 
meth.ıe ,;:·::- a.lnıak üzere daha dün Alman hükii· 

Lond:ı:«icj~t ettilderi söylenmektedir. 
aından diin k u Alman sefareti binasının baca· 
br SPf t a k8~1lıa 1<adar kesif dumanlar çıkmıt· 

· - are er anın . 1. kı ktı.... t h • edilme'"t d" ın gız ı evra ya gı a mm e . ır. 

Le'ıisfanın resmi febliği 
c,3Var~ova, 2 <A.A.) - Resmen tebliğ ediliyor: 

P 1 
1 agustosta Polonyanın Berlin sefiri Lipski o onya t ·1 . , 

b ...... nın ngı terenın tavassut lehindeki tetteb-
usunu k b l · ... · · f :ı 

f k A 
a. u ettıgJnı on Ribbentropa bildirmi• 

a at im h"'k"' ı· 'lft 
natında D an . "! ume J radyo ile neşrettiği beya-
p anzıgın derhal Almanyaya ilhakını, 
"onıett?nYanın kayıt~ız ve şartsız olarak Alman· 
,,aya ıad""s. . L h hh l • ..... d . '"' ını ve e mura as arının Berlme 
ııa<J'll erılm · · b" ··ı · ınist• esını ır u tımatom şeklinde talep et-
kif e~~: ~uhanamata başlamak için bir vesile teı
hükU ıgıne şüphe olmıyan bu gibi şartları hiçbir 
ııonrarn~i:c?:hul edemezdi. Almanya birkaç ıaat 
Danzirr ful muhasamata başlamıştır.Polonya 
nele · ~ ı;eselesilc Alman-Leh münasebetleri me· 
<lur:ıı~ .. <t:assut yoluyla halletmeğe hazır bulun
nclerinu ~ lr\I~ Gövlcmistir.Bu şera;t tahtında hadi 
t:.·.,, m-! \l 1Yeti münhnGıran Almanyaya ait· 

Berlinde vaziyet 
Bertin, 2 (A. A.) - Hitler he

nUz ba.şvekAletteyııe de bu gUn 
henüz malQm _olmıyg:ı lı!.r isti.ka
mete hareket edecektir. 

Ordu her giln askerl bareltlt 
hakkmda bir bUlten neeredecektir. 

Dün Berllnde ışıklarm 11öndUrUl· 
mesI emredilmiştir. Bu emir saat 
19 da verilmiştir. BiltUn canavar 
düdWderi alarm ttaretl venni§ler • 
dir. BUtUn nakil vasıtnlan durmuv, 

IOkakt& bulunanlar sığınaklara 
kO§lnuşlardır. Nizamnameye riayet 
et.miyenler tevk!! edilmleıerdir. 

Top sesleri de ifitllmlltir. TecrUbe 
bir çeyrek ııaat RUrmUş, fakat Ber
lln bUtUn ıeceyl karanlıkta geçir -
migtir. 

Bombardıman kurbanı 
Lehhler 
VqUı,gton, 2 - Leh sefiri, Ruı.. 

veltin açık echlrlerln bombardıman 
edilmeme.l hakkmdakl mCt1ajma 

verdlit cevabda e7c.Umle diyor ki : 
"Jlulesef Leh topraklan teca

Vilse u#ramqtır. Alman hava kuv. 
\retlertnln bombardmıanlarmdan bir 
çok muum ve gayrt muharib fn. 
sanlar ölnıUştUr ... 

kadar çarpt§mak hususundaki azmi 
ışaret edilmektedir. 

Leh cumhurreisi Mosclski mare. 
şal Smigly Rydzo bir mektu'.J gön
dererek, kcndislnl, ordunun bqm· 
da gC>8terdlği faaliyetten dolayı teb 
rik etmiştir. 

Almanlar muvaffakıyet 
kazanamadılar mı ? 

Varşova, 2 - Harbin ilk gü. 
nünün sonunda vaıiyet ıudur: 

Hudutlarda bütün giln muharebe· 
ler, Almanlar, kayda §ayan bir 
muvaffakıyet elde etmeksizin de. 
;ram ctmittir. Dilnün ~n mühim 
h&:lisesi, Alman tayyarelerinin a 
ıçık tehirleri bombardıman etme 
!eridir . 

Berlin neden susuyor ? 

VB{lington, 2 (A. A.) - Kabi
nenin iQtimaI iki saat silrmü§tilr 
Avrupanm vaziyeti, müzakereleri:ı 

mcvzuunu teşkil e~tir. 
Berlin, 2 - Lehistarun Ber~ 

eki elçisi Lipski memleketiıt 

dönmek emrini almıştır. 

Almanyadaki Polonya menf~ 
.erine İsveç elçiliği nezaret ed~ 
:;ektir. 

Reisicumhur Ruzvelt, paz.ar sil
ni\ 21 do Amerikan milletine hitn· 
ben radyoda blr nutuk söyllyccel:
tlr. Nutuk, bir çeyrek saat devam 
edecek ve Avrupadan işidllebilc -
cekUr. Polonya sefiri, Lipski, Alma( 

hUkO.metine Lchistarun taarruza 1 
edilmektedir. 

bütün kuvvetilc mukavemet 1f' Kahve ve lokantalar mUstahde. 
n.ini, ancak servis yapacak mika- şeref ve istiklilinl mUdafaa edt! 

ceğini bildirmiştir. 
ra indirilmiştir. 

Şimendifer istasyonlarında halk Zilrih 2 (A.A.) - Neue Zij 
kütleleri birikmektedir. Ancak pek rlcher Zcitungun Bcrlin muh• 
sarih olan ilanlar, yolculara han· birinin <Sğrendiğino göre Poloır' 
gi trenlere bineceklerini göster. yanm Bertin ıefiri Upskl m~ 
mekte ve bu trenlere doğru ıevk- arkada§lariylo birlikte sefare~ 
etmektedir . nezaret altına almml§tır. Dlğt' 

Yolcularm peronlara ve gişe • ıehirlerindeJd Polonya konsolos 
Berlin, 2 - Bu sabah Bertin lere gitmelerini temin için inı:ibat lan da evlerinde nezaret attmt & 

radyosu askeri harekit hakkında tedbiri ahnmı§trr. lınmışlar.dır. 
hi~bir tebliğ neşretmemiştir. Bu. Münakal§.t nezareti memuru Polonya hükQmeti Alman ClipP 
1un sebebi malQm değildir. olan ajanlar, Kepilerini muhafaza lomat ve konsoloslannm Alman 

Berlin, 2 - AJmın ajansının etmekte.dirler. Ancak, kollannda yaya avdetine mUsaade ettiği z( 
tebliğine öre Polonya tayyareleri ker.dilerine verilmiş olan miğfer. rnan Alman makamlamun de~ 
P~eyskritsanın sanayi nuntakaıı. ter bulunmaktadır. diplomat ve konsoloılannın Pe> 

nı bombardıman etmişlerdir. Nü· Nezaretlerin kapılarındaki mu_ lonyaya dönmelerine mlnl oln( 
fusça zayiat yoktur. hafızlar, daha şimdfüicn harp el· yacağı ilAve edilmektedir. 

Danzi.de .çok tahkim edilmlt o. bisesini giymişlerdir. Yalnız bazı 
lan Polonya poıta binası mukavc. tht t d"ll!t 1 t N ı sa a ı a yapı mı~ ır. orma 
net etmekte devam ediyor. ha t d -~ ö il kt d" 

Leh1stanın bugünkü tebJiğı ya evam ~er g r nme e ır. 
Londra, 2 "Saat 13,30., (Radyo) F d Hiç bir yerde endişe ve ü!O!tsiz. 

de ederim. Bu tar'.hl anda, hürrlye 
tini, istiklalini ve ocrcfinl mUdafa( 
eden Polonya milletinin baŞkuman 
danın etrafında toplo.nua.k Polon 
ya • Almanya mUnasebatı tarihin~ 
birçok kereler eınsnll görllldüğil {)j 

zere mütearrıza tayık el.duğu ceva 
bı vereceğine kanı olarak bUtlln va. 
tandaglııra hltnb ediyorum. B!ltlln 
Polonya mllletl mukaddes ve doğ 
ru davasındaki mUcadelcsinde, on 
dusu ile birlikte krı.t 'i zafere doğn 
sav~tn ysnyana yUrilyecektir . ., 

Vaıııovada neşredilen ve Mareşal 

Sm.igly Rydzin imzasını taşıyan bir 
aakerl teblifde Katovtçe mıntaka
smda olddetll muharebelerin de -
vam ettiği ve LehlUer tnrafmdan 
7 Alman tankmın tahrib edlldlği 
btıdirllmektedir. 

ransa 8 vaz Yet lik alametleri görülmemektcıdir . 
Paris, 2 (A.A.) - Paytaht, bü· · k Heyecn aıaımi yalnız seferber e-

yü bir ılikunet ve vakar man. dilenlerin karılarının ana ve ba· 
zarası arzetmektcdir. Vaziyetin ba ve çocuklarına v:da ederken 
feci olmasına rağmen Paris şehrL ·· ·· ı · d ·· ··ı k • opuıme erı esnasın a goru mc • 
nın manraraar değitmemittir.. Se- t d" 
!erberliğin illruna dair olan beyaz 
afişler önünde toplanan halk, sil· 

Vart0va bl.rçok defa tayyare bom kQneti muhafaza etmektedir. • 
bardonanma uğra.n:l§ ve eehlrde 
bUyük tahribat olmamakla beraber Şehirde münakalfi.t, eski faaliye. 
kndm ve çocuklardan ölenler ve bir tini kaybetmi~tir ve Parisliler el. 
çok yaralananlar nrdır. de kalmı~ olan birkaç taksi otomo-
Va~ovada dUn gece halka hlta- bili kulanmaktadırlar. 

ben çıkarılan btr tebıtğde birçok Sokaklarda ünilorm:: giymiş 
Leh ~chirlerinin bombardıman e - olan eşhasın geçtiği görUlmekte 
dildiği blldlrilmekte ve mil!etln dU' ve biltün kahvelerde ve lokantıı • 
mana k:ırşı kanının son damlMına lardn bu gibi kimselere tesadUf 

e ır . 

Le~istan Cumburreisinin 
beyannamesi 
Varşova, 2 - Lc;histnn Reisicum

huru Mo.cıcicki mille te hitaben aşa. Lelı cumhurreisi, başkumandan 

ğıdakl beyannameyi neşreylcmlıs - lığa mareşal Smlglf Ridzi tayin et 
tir: mlş, sulh oluncaya kadar cumhur, 

"Bu gece, asırlık dUşmrunmız, riyasetinde bir inhll!l vukubulu~ 
Polonyııı d~vletine kal"l!t taamır cumhurretsllği vn:ı:ifesinin de ma ~ 
'rnreketine başlamıştır. Bunu Tan- re§al tnrnfmdan deruhte edileceği• 
nnm ve insanların önünde mUşnhe· J nl bild irmiştir. 
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Bulgaristan, bitaraf 
kalacaQını bildird • 

1 

Italya, harbe 
Sofya, 2 (A.A.) - Gazete mü· 

gir mi y ece k ~~~~:~~~~:~I~~~~;~~~~::: 
Londra, 2 (Radyo) - İtalyan !undaki şayiaların teyidi mahiye_ nin içtimaı nihayetinde ne§redilen 

hariciye nazırı Kont Ciano İngi_ tinde olan bu haber ehemmiyetli bir tebliğde ııöyle denmelttedir: 
liz sefirini kabul etmiş ve kendi_ görülmektedir. MalUm olduğu 

siyle son Avrupa vaziyeti hakkın· üıere kont Ciano İtalyada Alman 
da görUşmüştür. dostluğunun hararetli müdafile-

Diğer taraftan, henüz teyit o. rinden biri idi. 
lunmıyan bir habere göre, kont Diğer taraftan Musolini, tara_ 

"Konsey, gimdiye kadar alınan 
ve tamarniyle ihtiyati mahiyeti ha 
iz bulunup bundan sonFa da ayni 
mahiyeti muhafaza edecek olan as-
keri tedbirleri tamamiyle taııvib et-

tığınız diplomatik ve politik yar -
dundan dolayı size samimi suret -
le le§ekkür ederim. Üzerimize aldı
ğımız vazifeyi Almanyanm askeri 
kuvvetlerile başaracağıma eminim. 
Buna nazaran İtalyanın askeri yar 

dunma ihtiyacım olmadığını sanı _ 
yorum. Duçe, &ze istikbalde de fa-Cianonun yakında hariciye nazır_ fmdan yapılan sulh tavassutu tek_ mi§tir. 

Konsey, millete §U ciheti bildirir şizm ve naııyonal - sosyalizm müş
lığından çekilmesi ihtimali mev- lifini Fransa hükQmetinin kabul 

ki, İtalya, herhangi bir a.ııkeri ha- terek davasına yapacaklarınız için 
zubahistir. Yerine İtalyanın eski ettiği bildirilmektedir. 

rcket te§ebbilsünde bulurunıya - de teşekkUr ederim . ., 
Londra elxisi Grandinin tayini İtalya bitaraf caktır.,, 

İngilterenin Roma elçisi dün !tal- t&nın bitaraf kalmak hususunda· 
yan hariciye nazırı kont Çiano ile ki arzusuna uygun tam bir bitaraf
görüşmügtür. hk dairesinde hareket etmeleri hak 

ltalyanın tavassut teklif1 
Paris, 2 (A. A.) - Resmen bil

dirildiğine göre diğer hükümetlcre 
olduğu gibi Fransa hükümctine ele 
perşembe gUnU ltalya hükümetinin 
bir teklifi tevdi edilmiştir. İtalya 

Avrupa ihtilaflarının halli için ta
vassutta bulunmnğı teklif etmek -

kında talimat verilmiştir. 

Macar istan ın 
vaziyeti 

muhtemeldir. Roma, 2 - İtalya harbe girme- Diğer taraftan Mu.solini, Hitler-
Musolininin bir zamanlar kont meğe karar vermiş ve bunu bir dcıl §U telgrafı almı§tır: 

İngiliz başvekilinin avam kama - tcdir. Fransa hükümeti İtalyan 

Londra, 2 (Radyo) - Siyasi 
mahafildeki mütalear göre Ma -
car hükumetinin, henii: millete hi· 
taLen bir beyanname neşretmedi· 
~ine göre, Almanya ile Lehistan 
nasındaki harbi tanırr.amış adde. 
Jilmektedir. 

Cianoya bıraktığı harici işlerin mUjde eeklinde ha!ka ilan etmi§ - "Son zamanlarda Alınanyaya ve 
idaresini tekrar eline aldığı yo_ tir. DUn toplanan nazırlar meclisL Almanyanm doğru haklarına yap -

raııında dilnkil nutkunda MusolinL teklifini tetkik ettikten sonra bu 
ye teşekkür etmesi çok manidar teklifi kabul etmiştir. 
görülmektedir. 

-ÇeliıberllıJn~ 
dedi ki • • 

Dünyayı sefalete sürükliyecek 
harbin mesulü Hitlerdir ! .... - - - - -- ,_, 

1'ondra, 2 - Avam kamarası diln 
akpm saat 23,53 de pazar gUnU 
toplanmak üzere milzakerelerinl 
tatil etmiştir. 

:Avam Kamarasında Başvekil 
Çemberlayn lma bir nutuk söy· 
leini'gtir. İngiliz Başvekili, sözleri
ne §U cllmle ile başlamıgtır. 

man Şansöliesi Hitlere racidir.,, 
Başvekil, bundan sonrcu 18 den 

45 e kadar bütün erkeklerin se
ferber edileceğini bildirmiş ve 
bilahare demiştir ki: 

hükumeti, bu tekliflere ancak rad- Icap eden bütün tedbirler alınmış. 
yo ile ittila kesbetmiştir. Hender- tır. Vaziyetimiz 1914 teki vaziyeti 
son o zaman eğer her türlü teca- mizle kıyas edilemiyecek derece
.rüz hareketinin nihayete ermesini dedir. Deniz, hava, kara kuvvet. 
ve Polonyadaki Alman kıtalarının lcrimiz tamamiyle hazırdır. 

"- Ba§lamakta olan harbin 
:nes'uliyeti, bir tek adama, ihtiras 
için dilnyayx sefalete boğan Al-

"- Dünkü görüşme esnasında, 
Fon Ribbcntrop, Alman teklifleri_ 
ni Polonya büyük elçiaine bildir· 
mekten ve Berlin sefirimiz Hen

dersona bu tekliflerin kopyesini 
vermekten imtina etmiştir. İngiliz 

c;eri çekilmesini garanti eden tat· ''Sivil müdafaa teşkilatımız mii
min eyleyici teminat verilmehe, kemmeldir. Bütün kadrolarımız 

İngiliz hUkQmetinin tereddütsüz, doludur. Karşılaştığımız vazife 
taahhütlerini yerine getireceğin· son derece büyük olduğu için 
den, Berlini haberdar eylemiştir.,, (bütün kuvvetlerimizi bu vazifeyi 
"Müdafaamız tamamlanmıştır. fa için kullanacağız. 

Tayyaresi 
düşürüldü 

Yat10va. 1 [(A:'A:.)) - Ordu baş- mıntakasındaki çarpışmalar devam 30 kilometrelik mesafede bulunan 
kumandanlığı genelkurmaymm bir, etmektedir. En şiddetli çarpıınıalar, Vock'da bir Alınan bombardıman 
numaralı tebliği: Silezyadadır. ~ tayyaresini dUşürmiiştur. 

Harekatımız esnasında, şimdiye Bir Alman tayyaresi Gdynia ei -
1 eylQ.l 1939 sabahı ~fakla bera- kadar topçu ateşi ile bir düşman varında kain Puek kasabasındaki 

ber, beklenmedik hava ve kara kuv zırhlı trenini tahrip ettik. Birkaç hava meydanını tahrib etmek mak. 
\·~eri hücumu ile, Almanlar, evvel- tank hareket etmez bir hale konul· sadile bomba atmı§sa da hiçbir ha
ce ilfuıı hat'P. yapmadan, arazimize du. Birçok harekat noktasında esir- sar ika edememiştir. Polonya Po -
gimıi~erdir. !er aldık. meranyasmda kiin Zukov mevkii 

Sabah erken yapılan Alman hava de bombardunan edilmişse de, atı-
faalqeti şudur: Alman tayyare kuv- Danzigde, Vesterplatteye yapılan lan bombalar bir güna tahribat vu 
ve!1eri, .Polonya arazisinin muhtelif üç Alman hücumu geri püskürtül- kua getirmemiııtir. 
noktalarına muhtelif hücumlar yap müştür. 
mıştrr. Alınan tayyarecileri, Austov, Öğleden evvel, Slovak arazisinden Nihayet Podiaskada kain Biala 
No'l'Vydwok, Ostrov-Mazocieka, Te- gelen Alman tayyareleri, üç defa §ehrinc kal'§ı da Alman tayyareleri 

Lvov ephrini bombardıman etmic:- taraf d bir t vUz 1 t zev, Buck, Zambrov, Radomsko, ~ ,. m an eca yapı mış ır. 
tir. Hasar yoktur. h Torun, Tunel, Krakov, Groono, Makııat, bu şe irdeki tayyare fab-

Trebinia, Gdynia, Jablo, Tov-Ma- rlkasını tahrib etmekti. Bombalar, 
Hava taarruzları zo\ieski ve Katoviçe mevkilerini hedeflerine isabet etmemiştır. 

bombardıman etmişlerdir. Alman Gdynia üzerine de Uç bomba a • 
bava kuvvetlerinin bombardnnan VaI'§Ova, 1 - Lehistanın devlet tılmıştır. Bombalar, denize dil§müş-

Silezyadan hareket elden kıtaları -
mız Tschentochau istikametinde 
ve bu şehrin şimalinde ilerlemek
tedir. 

Koridorda kıtalarımız Braheye 
yakla§maktadır ve Nakel civarın· 

da N etzeye gelmiştir. Graudenzin 
yanında çarpışma devam etmekte
dir. 

Şarki Prusyaıda hareket eden 
kıtalarımız, Polonya arazisinin ol. 
dukça içerisinde harp etmektedir. 

Alman tayyareleri, ezcümle Bab 
nel, Putzig, Graudenz, Pozen, 
Plock, Lodz, Tomaszon, Radom, 
Buda, Katoviç, Krakau, Lemberg, 
Brcst ve Terspolda tayyare mey
dan ve karargahlarını bombardı· 

man etmiş ve askeri mües.seseleri 
tahrip eylemiştir. 

ettiği şehirlerde, sivil halk arasında merkezi dün sabah saat dokuzbu- tür. 
ölenler ve yaralılar vardır. Kutna çuktan itibaren bir iki saatlik fası- Harp gemileri, 011dunun ilerle_ 
civarında sivil halkı tahliye eden lalarla akşama kadar altı defa Al- A'man teliji mesine mahsus bir tarz.da yardım 
bir tren, mitralyöz ateşine tutulmuş man tayyarelerinin hücumuna uğ- etmiştir. 
ve bombardıman edilmiştir. Grod· radı. Müdafaa bataryalarının ve Berlin, 1 (A.A.) - Umumi ka. Bir çok tayyare kuvvetlerinin 
noda katolik kilisesi, Bialapodlask- Leh avcı tayyarelerinin mukabelesi rargahın tebliği: merkezi ve garbi Almanyada bu. 
da ortodoks kilisesi harap olmu:• ır. sayesinde düşman filoları şehir üze· lunmasına rağmen, Alman tayya-
Devam eden .bombardımanda, rinde beş dakikadan fazla kalama- Silezya, Pomeranya ve Şarki releri, Polonya havasına hakimdir. 
Gdyniaya şiddetli bir tayyare hücu· dı ve büyük bir zarar yapamadı. Prusyada yapılan askeri harekat Alman deniz kuvvetlerinin bir 

"Burada kaydetmek istediğim 

bir nokta: Son buhran sırasında, 

sulbü korumak için elinden gelen 
ıerşeyi yapan Sinyor Musoliniye 
iÜkranlarımı bildirmektir. 

Girişeceğimiz savaş son derece 
çetindir. Fakat mücadeleye terte· 
miz bir vicdanla giriyoruz ve bü
~ün dünyanın bizimle beraber ol
:luğuna inanıyoruz. Alman mille. 
•i ile hiç bir ihtilafımız yoktur. O. 
ı.un bütün kabahati başmda na. 

z1st bir hükümet bull!ndurmak • 
tır. 

"Bir buhrandan diğerine atlı • 
yarak yaşamak istemediğimiz için 
mücadeleye giriyoruz ve tecavü _ 
zün kökünü kırmıya azmetmiş bu 
lunuyoruz. Mücadelenin sonunda 
buna muvaffak olursak fedakar
lıklarımız boşuna gitmiş olmıya -
·aktır.,, 

Çernberlayr., ~z!erini şöyle bitir
miştir: 

"- Şurasım temin ederim ki ln· 
giltere, vicdanı müsterih olara'~. 

dominyonların yardımı ve bütür 
lünya ekserivetinin manevi müza· 

heretile. sonuna kadar mücad:?1
'.l:I.! 

devam edece'<tir.,. 
500 milyo nluk harp 

tahs'satı 

Başvekilin ~yanatından sonra 

Avam kamarası, müttcfiKan, "İn· 

giltcreniıı müdafaası, nizan: ve asa· 
} :şin idamesi ve herhangi bir harbin 
mfüssir surette yapılmac::r için,. 500 
milyarı tn3•liz iira!ık b:r k:-e:liri 
kabul etmi~tir. 

Lordlar kamarasında da hariciye 
nazw Lo~d Haiifaks Ç~m·J~daynın 
nutkuna benzer bir nu·u~.: söyb.'lliş· 
tir. 

Lordlar bu toplantıya askeri 
Unıtormalarını giymı,. oınrnk gelmiı 

!erdir. Lortlar kamarası bilahare i· 
ki muhalif ~finin hükumet siyasc· 
tine tamamile mizaheret eden be· 
\'anat!arını bHdirmiı ve A \·am ka
~arac:ından ~asvip edile:-ck gelen 
umumi seferberlik ile askeri kredi 
hakkındaki kanun projesini tasvip 
~yleıniştir. 

K anaia ia 
Dün Kanadada harp te:tbırıerI 

kanunu r iyet mevkiine sokulmuş 
tur. 
Diğer taraftan Kanada başvekili 

l\lackenzie ;- ng bir tebliğ n'.!şrede· 
rek, bu sabah toplanan kabinenin 
parlamentoyu toplamaya ve Ingil· 
tere bir harbe girdiği takdirde Ka· 
nadanın lngiltere yanında yer al
ması için parlamentodan müsaade 
istemeğe ittifakla karar vermiş ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Türk - ingiliz 
dostluğu 

lngiliz kralı, Cumhur 
Reisimize bir mesaj 

gönderdi .. 
Ankara ı (A. A.) _Bu gün duklarmı gormekten çok de-

saat 16 d~ Reisicumhur, lngil- rin mahzuziyet hissettiğimi te-
tere Büyük elçisi Sir Hugho min ile bahtiyarım.,, 
Knatcbull Hugcssen'i kabul Cumhurreisimiz 1nönü, kral, 
etmişler ve hariciye vekilinin li selamlarının Kral hazretleri· 
huzurile elli dakika nezdle- hazretlerinin dostane mesaj. 

rinde alıko~·muşlardır. . 

mu yapılmıştır. Halk soğukkanlılığım muhafaza esnasında, ilk günün bütün h~- releri, Baltık Denizini emniyet · 
Kabul esnasında Jngılterc 

büyük elçisi kral altıncı ~org 
hazretlerinin reisicumhura bir 
hus~si mesaJinI tevdi etmiştir. 

lanndan çok mütehassis olduk
larını ve bilmukabele hararet
li selamlarının Kra lhazrctleri
nc iblağını ve blltün dUnya L. 
çin ıstırabh olan şu zamanlar
da Türkiye ve lngiltercnin bi· 
ribirlerine dostluk rabıtalarile 

Bugünkü çarpışmada 16 Alman etmekte, kadınlar \'e çocukla~ bile deflerine varılmıştır. altına almak için Danzig körfezi 
tayyaresi dü~ürülmü5tür. Polonya- gönüllü olarat: sığınak kazmaga ça· Dağlardan ilerliycn cenup kıta· önünde vaziyet almıştır. 
lılar iki tayyare kaybetmi~tir. lı_şmaktadırlar. lan, Neumarkt - Sucha hattına Neufahrvasserde demirli bulu· 

Karadaki ".arekat: Şehirdeki ecnebi tebealar mensup varmıştı. Machrisch · Ostrau'un naı Sclesvig - Holstein mektep 
:..... lıııjnwılan iJıe _,m zaman- oldukları sefarethanelere iltica et· cenubunda, Teschen civarında Ol- gemisi, Polonyalıların işgali al -

da, Alman lntalanmn harekatı da mi!)lerdir. Bu arada Varşovada:d so geçilmiştir. tında bulunan Vesterplatteyi bom. 
f-aşlamı~ ve bu kıtalar hudut mm· üçyüz kadar Türk de sefaretimize Endüstri mıntakasının cenubun bardıman etmiştir. 

·:asının bir çok noktasından Po- iltica etrnic:.tir. <la kuvvetlerimi%, mUfrezeler ha- Gdynia limanı da tayyareler ta 
! . :·a arazisine girmi~tir. Hudut Tayyare'" defi topiarı, Varııovaya linde Katovice hizasına gelmiıtir. rafından bombardıman edilmiştir. 

Mesajın meali şudur: 
"Zatı devletlerine hararetli 

selamlarımı iblağa vesile olan 
bu fırsattn:ı çok memnunum. 
Memleketlerimizin bu endişe_ 
n anlarda dostluk rabıtalarile 

biribirlerine kaviyyen bağlı ol-

kuvvetle bağl• olmalarından 

kendilerinin de çok rr.emnun 
olduklarının ilaveten arzını 

büyük elçiden rica etmişler

dir. 


