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EYLUL 1939 IH ·1 A •• t k. 1 ·11 

--~-~ z ~-~ arpı anını mu ea ıp ngı ere: 
Numara: 3 Sene: 1 

Teiefon23872.Potakutu,u214ı içinde, u nı u r1ıi harpte 
n zırlık yapr111ş kir11selerin 

e bulunduğu bir harp 
er· lngiliz ültimatomuna kabinesi 
bugün verdiği cevap Büy~ş~ı~~e~s~e'-!da-

Har bin bütün mesuliyeti lngiltereninmiş ! faa tedbirleri kuvvetlendirildi; 
eğlence yerleri kapatıldı; ha ika 1 Berlin, S ( ant 18, radyo) - fı üzerine de lhti!iifı halletmek ka- mek iizere ordu una. nıiiracaat et-in n · r F . I " llitler tnı;iltercııiıı ültimatomuna bildi. ın~utcre bunu da temin ede. ti. 

:ıltlZ ransız 1 anı l bu giln cernb 'ermi'Ztir. llitlerin <'<'k bir harekette bulunmadı. Bu 1- 5 - Alınan hükfımeti \C Alman 

h , · d in~lll:ı hükfımctinc cc' nbı su e,.as. tibarla harbin büfün mcs'uliyeti İn_ milleti İngiltere ile yaklasmayı, hat 
ar.ıın en sonra ları ıııuhtc\iılir: ~ilfrrenindir. tfı do:.tluğu daima ist<'mi;:.Ur Ye is_ 

1 _ Alman lıiikfınıeti \C Alman 1 4 Uütün :.ulh teşebbiislcri bu temeldedir. raknt, İngiliz J;ükfımc-

lta ly b
f\t f milleti foglıtercnin ültimatomunu ""r<'llc alilm kaldıktan ,.c İngiltc- ti daima onun bu husustaki tc-;eb-a 1 ara aldıldarrııı bildirirler. re, Alm:ınJanın snrkında cereyan c. bil lcrini akamete uğratmış \'C ta-

•> Alnı n . ~n k h 1 d 1 1 d<•n 'l' 'a' a., ::ra' a' Almanyaııın i- haklmkuna imkan bırakma.mı. hr. "' - n ~ a ,, r U< u unt a .e- · · • • 

ka 1 a b 
• ı ? tıh.taııla Jıa;b halindedir \"C tngil- çi.ııe y:ı~_ılmaktn. olan bir dahili hnr D.nglin cle Almaııynyı lıarb tehdl • 1 r m 1 tereyle rransayn karjl bir tcca - hı tc 'ıı. etnılst:r· • . . dı ile korkutuyor ~ bund~ da kaba. 

1 \ÜZ harl'kctine gc~ıneJi ılüsünmc- ı\lmaıı)n cmnıycUnı, asa~i~ını \ 'C hat Alman mlllctınln tlegil, Alman 
BöyJe b mektedir. ~l'refini ınulıaCııza !çin harbctmek. milletini ı:cmbcrlcme :-iya'ictini ta-

ır Vazıyette Alman 0 ı· n···ı· J "'k" t• 1 1 . t tC'dir. • Zira, mun zamandanbcri kip ctmi~ olan Jngiltcrenindir. Al-
yanın it J ... - .,;ı ı:ı ıu · ıııne 1, ~c ııs ana, . . • . . . 
ınüs v ~Yan yardımınd~n Alınnnyala l<arşı giri}tiği fren, üz. ı~~manlaru knr-,ı tlC\~ cclen ~eca- man nılllctı btıklal~nı \'e bılha., a 
d v .tagoı kalması mümkun de blitün hareket scrbt•sti<•ini ,·er- \uıl<'rc ıırfık tahnmmul ctmcsı ka- hayntmı muhafaza ıçin harb<'tmck. 

f e:ıldir. Italya, askeri ıtti- mişti. nu \azlyct be nydanbcri de· bil d~ilıli 'e bu hale bir .,on 'er. tcdir. 

a nıu~ibidce Almanyaya rnm cdi~·ordu ,.c Alınruıya fiİmdi~·e • 

Y~rdını etmek mecburiye- l<~clar hnıııı. tnhnınmlil etti .. natbn. lngıltere ve Fransanın 
bnde kalacaktı kı, on :r.amnnlarcla I.chı!>tanııı, 

r lojlraklarındal.i Alınanlara yaııtığı 

Yazan: (A-S zurnm büllin hnılıer1 ıı"mıı; ve ta. harp ı·la"nı u
11

zerı'ne 
İ ·ıt b ' h:ımmül etlllmeı. bir \'aılyclt• gC'I • 
ngı ('re uguıı aat 1 ı,15 k mi ti. 

dar J>otoıl\"adıı. lıareknt e n.. p 1 ' d • '"ege k · 
\etlerini geri çekmezse Çen u_' - llu 'azlyc1 ı.elıistanla bir nnlaş· ı o o n y a a 
c1mt•k zaruretinde lmlaea ~nrb ilan rıınyla. halledill'bilir 'c bunda tn-
d' • b'llll bil- "it bl' ük b" 1 b·ıı il ınnıştı. lnglllz bas\ C'ldll ç gı ere ıJ ır ro oynıya ı re . 
1 · l'hlber- i ·ıı b · ·ı· 
a)'n, ta~in edilen Y.aınana ngı ere unu ~aıımndı 'e ılıtı a • e ' 
lliUcrden, inglltercniıı tl'klifi~~a~ar fın ulh yoluyla lınllini temin etme- s e v ı n ç 
hu) ~der mahiyette bir CC\ nl n- di '<' A' ruıı:ıl ı frhdid edt•n hare • • 

., > ala_ lrntinde J,ehistanı 1c"'' ik etti. En 
rnrıımııı .: inciıJe) •. 

on olarak, l\lu ollnlnın sulh tekil- <!.. •:ısı 2 i11ri• ' ı 

gaz maskeleri dağıtıldı 

94 Leh şehri ta-
arruza oğradı 

Alman hududundaki Leh 

hastanesi ş i d det 1 'İ bir 
bombardımana tutuldu ... 

Londra, 3 (A. A.) - Radyo ile neşredilen 
nutkunda Çemberlayn hulasatan şöyle demİ§· 
tir: 

"Size büromdan hitab ediyorum. Bu sabah 
İngiltere sefiri Alman hükumetine nihai bir nota 
tevdi etmiştir. 
Bu notada saat 11 e kadar Alman kıtalarınm 

Polanyadan geri çekileceğine dair teminat alma· 
dığı takdirde İngilterenin Almanya ile harp ha· 
linde bulunacağı bildirilmekteydi. Şimdiye kadar 

(Devamı 2 incide) 

• 

milletine bir 
Ingiliz Kralı 

hitabede bulundu · 
" K .. uvvetin hakka galip olmasını güden iptidai akidenin bütün 
dunyada h§kim olmasına karşı harbe karar vermiş bulunuyoruz,, 

'(l'azısı·z incid·· ı 



Bitler harp cephesine gitti lngiliz kralmın milletlne hitabe~i 
Bu akşam saat 17 de, (bizim sa

atle 19 da) İngiliz kralı Corc Lon
dradan radyo ile milletine hitabe. 

tarm:ık için harlM'dl~·oruz. Bu du·a 

i~ln mlHctiml "iikl.na n ~raberH

ğo davet ediyorum. 
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(Ba:ı tarafı 1 incide) 

hiçbir cevab gelmemiştir. Bu itibarla memleketi
miz şimai A 111a11ya ite harp halindedir. Bu şe
kilde beyanatta bulunmanın benim için ne ağır bir 
şey olduğunu takdir edersiniz.,, 

Çemberlayn, tunları ili.ve etmittir: 
"Son dakikaya kadar ihtilafı muslihane bir 

şekilde halletmek imkanı mevcuttu. Fakat Hitler 
bu hususta kendisine yapılan teklifleri dinle

mek istememiştir. 
Hitler Polonya hükUınetin..: tekliflerini bil

dirdiğini söylüyor. Hitlerin bu beyanatı hakikate 
mugayirdir. 

Hitler, kıtalarına Polonyayı istila etmek em
rini vermek için yolladığını bildirdiği tekliflerin 
Polonya hükumetince tetkik edilmesini bekle
memiştir. Artık bizim için ihtilaftan kaçınmak 
imkanı kalmamıştır. İngiltere ile Fransa şimdi 
giriıtikleri taahhütleri yerine getirmektedirler. 
Vicdanen müsterihiz. Sulbü idame etmek içine
limizden ne gelirse yaptık. Hepinizin vazifenizi 
cesaret ve sükllnetle yapacağınızdan eminim. 

Her taraftnn aldığımız mesajlar bize büyük 
bir cesaret vermektedir. Herkesin mutat ışıne 
devam etmesi hayati bir ehemmiyeti haizdir. Ce
nabı hak bizi takdis ve hakkı müdafaa etsin.,, 

Mudafaa tedbırleri 
Londra, 3 (Radyo, saat 16,45) - Basvekil 

Çemberlaynın ba~vekalet dairesindeki hususi 
bürosundan harb ilanını bildiren nutku söylen
dikten sonra memleket dahilinde derhal müda
faa tedbirlerine baıvurulmuıtur. Halkı hava 
hücumundan haberdar edecek canavar düdükle
ri, sığınaklar gözden geçirilmiş, bütün eğlence 
yerleri kapatılmıı, yalnız kiliıeler açık bırakıl
mıı, doktorlar ve btün sıhhiye teşkilatı devamlı 
vazifeye sevkedilmiş, sokaklarda lüzumsuz top
lantılar yasak edilmiıtir. Ahaliye gaz maskele
ri tevzi olunmuştur. 

lngilterede harp kabinesi 
kuruldu 

Londra, 3 (Radyo, saat 17,30) - Mister 
Çemberlayn harb kabinesini ilan etmiştir. Buka
binede harbi umumideki bahriye nazın Vinaton 
Çörçil bahriye nazırı, timdiki dahiliye nazırı Sir 
Samuel Hor mühürdarı haı olmuı, eıki harb ka
binesinden bir kişi daha nezaretsiz nazır olarak 
tayin edilmiştir. 

Kabinenin diğer i.zi.sı arasında değişiklik 
yoktur. 

Londra, 3 (A.A.) - Harp kabinesinin te
şekkül etmiş olduğu reımen bildirilmektedir: 

Çemberlayn Baıvekil 
Sir John Simon Maliye Nazırı 
Lord Halifakı Hariciye Nazın 
Chatfaeld Milli Müdafaa Nazırı 
Churchill Bahriye Birinci Lordu 
Hoare Beliıha Harbiye Nazırı 
Kinsley Wood Hava işleri Nazırı 
Sir S:unuel Hoare Mührühas Lordu 
Lord Hankey Nezaretsiz Nazır 

Yeni harb kabinesinin ilk içtimaı, bugÜn öğle
den sonra akdcdilecektir. 

Almanya bütün 1eklıfleri reddetti 
Berlin, 3 ( A. A.) - Alman radyosu, Alman 

hükUmetinin İngiltere ve Fransa tarafından tev
di edilen notaları nazarı itibara almadığını ve bu 
memleketlerin ·taleblerini reddeylediğini bildir-.r. 

B mektedir. 
tek 
ıuk 

edl 
Hitler harp cephesinde 

Berlin, 3 (A. A.) - Hitler, Alman milletine 
hitaben ne:rettiği bir beyannamede cepheye git
mek üzere bugün Berlinden hareket edeceğini 
bildirmiştir. 

HABER Gazetesini okumak in
t işar saatme kadarkı 

dünya hldiselerini eksiksiztögrenmek deme~tir 

l Sovyet askeri heyatınin Hıtle• la 
yaptığı temas de bulundu. 

Berlin, 3 (Hususi) - Sovyetlerin dün akşam İngiliz kralının radyodan :iinledi-

tayyareyle Berline gelen büyük elçisi Aleksandr ğimiz hitabe81 şu mealdedir: 

Casef, Hitler tarafından kabul edilerek, itimat- .. Zamanımızın hu nazik ,.e bcllti 
en kat'i daldkasmda milletime ,.e 

namesini vermiştir. dcnb:aı;ın imparatorluk teb:ınma 
Kendisine refakat eden Sovyet ordusu er- bu hitabeyi gönderiyorum. t:ğ~r 

kanından general Maktim Potakef de Hitler ta- mllmkün olsaydı, her aJl<'nin eşiği. 
rafından kabul edilmiştir. s nl a5:ır ,·e herkesle ayrı nyrı şah

:ıJan konuşurdum. 

Harpte zehirli gaz istimalini "('oğ11m11z hn~·atınıı:ıtla ildnd de 
fa olarak harbde bulunuyonız. nu 
r,Un dUı.mnnlarımız olanlarla hU1~. 

mctlerhni1. araı-ıındakl lhtlliHla.rı hal 
meneden protokol 

Londra, 3 (Radyo) - İngiltere j d B hl k b 1 d .,.,. 
ır. u ıe r V" aa:ı a ar an --

vo Franaa, sivil halkı, medeniyet { lnl t 10 b d f 1 dı · 
için blrtok tetebbUsler.ıc bulunduk, 
fal<at bütıın gayretlcrlmlz. akfnı . . s ıı nu usu m en a7. a r yır-

escrlcnnı bombanlıman <:tmeylp isi d r k k b l • . . . . m c u a asa a areıır. 
y-ılmz nskeıi mevkılerı hedef ıtti-ı B d b k Al .ft 1 

kaldı \.'C buı;ün m\ittcfiklcrlmt1le, 
meeburon lıarbc girdik. un an aş a, mnn ..... yy:,rc e-

ha.ı edeceklerini tekcffU, eden . ta 1 1 d 1 1 t• .. sokft'· 
rı, r a nr a ça ışan ve ıa ....., ..,. 

mUştcrck bir beyanname neşret - 1 rd kim 1 u 1n d 
"Bu~lin medcı.i dün~·a İ!;İn \'ahim 

ola9 bir premd~ karşı harbctllyo
ruz. Bu, muahed,..lerl tnnımı)11n , ·e 
diğer de\ letlcrl hliklmlyctt altmn 

1 
.. 
1 

rd a an gcçon se er zer e e 
m19 e ir. t ı rd a eş açmış a ır. 

1925 ve 1926 senelerinde Millet- Oı 1 1 ikd 130 d b ı en er n m nrı , ır. un a. 
ler cemiJeUnda kabul odilmiş olup, 
zehirli gaz istimalini meneden pro
tokolun ahkamına da riayet ede • 
ccklerini, ayni surette ilan ctmi:'
lcrdir. 

lngiltere ve Frnns.'l hilkümctleri 
ayni hUkUmlere rh.yct etmesini AL 
mı:ınyadan ıstemişlerclir. 

TAARRUZLAR POLONYALILA 
RIX UANAVİ\."ATI('I SARSMADI 

Varşova, 3 (A.A.) - Pat ajan

sı tcbllıl ediyor: . 
Gazeteler, alınanların halkın kuv 

vei maneviyesini sarsmak ve bir gUn 

zarfındaki tayyare hücumltuiylo 
halkı tethiş etmek ümidine kapıla
rak ul&§Jna.k 1stedlfl gay~lcrc va
ramamıe olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmektedir. 

Alman taarru.zlarmın neticesi, Po
lonya halkmm inzibatını ve tayak.. 
kuzunu takviye etmekten bllfka bir 
netice vcrmemi§tir. Sükunot Halel 
dar olmamıştır, Varşovanın ve dl. 
ğor Leh şehirlerinin &halisi bu im· 
tibaın muv&ffaklyetic atlatmıştır. 

TAARRUZA. t:ôRA YAN um 
ŞEWRI~ERl 

Val"§Ovn, 3 (A.A.) - Pat ajansı 
tebliğ ediyor. 

Bu sabaha kadar yapılan t.ah.min· 
lere glfrc Alman tayyarelf'!rl, 1 ey. 
tul gUnU polonyanm !fChtr ve kasa. 
balarına 94 Uı&rru:tda bulunmuşlar. 

lngiliz-Fransiz ilAnı 
Harbinden sonra 

rın 12 si askerdir. 
Bundan ba{ika birçok kimse ağır 

surette ynralan.nış ve ~Uzlercc ki
§lye hafif surl'tto lııabot va.ki ol _ 
mu"tur. Alman hududunda.ki Vlelun 
lıaı;tanesi, şiddetli bir bombardıma
na tutulmu§lur, Evelki gece csna
mıda tayyare dafü toplar ıarnfm. 
dan dUşürUlen tayyarelerin inlkda-
rı dUn zannolunduğundan çok da~ 

almak içiu t<\<'Avilıc At.~en, lrnne. 
tin hakka gallb olrnıısmı gijdc •. 

hodgum bir alddcdir kl, C'ğcr biltiir. 
dUn~·adn hlUıim olnfa.k olursa, nıil

lctımJz ,.e dt"nlzaşın topra~ılArımız 
tehllkııyc clü~cktlr. Bu gün, 
memleketimizin '"~ lnı;lliz milleti
nin tehlikede ol:ın selfımctlnl kur. 

ha mUhimclir, ha.kiki mikda:- sabe.h- Po'onyada sevı"nç 
leyin füın edilecektir. J 
DALADYA CUMHUR RE1S1LE 

GÖRÜŞTÜ Var§ova, 3 (A.A.) - Radyo, 
Polonya kıtaatınm hudud üzerin 

Paris, 3 (A.A.) - Saat 12,05 tc 
deki Zabsyn'i tekrar İ§ga1 etmiş 

Daladier Rcisicümhur Lebrun ile 
olduklarını bildirmektedir. 

Elize sarayında. glküşmüttUr. 
Polonya radyosu, İngiltere ' le 

LITV ANY A UZERINDE UÇAN Almanya arasında harp halinin 
AL'V1AN TAYYARESi 

mevcut olduğunu ilar. etmiştir. 

LO d DOŞOROLD.O B. f Bunun iiıorine halk, Fransa ve 
n rı, 3 (Hususı) ıtara 1 lngiltere acfarethaneleri etrafnıda 

Lltvanya üzc~n~c .uçaıı bir al • toplanmış ve büyük bir ıevk ve 
man tayyaresı Lıtvaınyalılar tara· lh .h tmı• t• H t eyecan ı zar e ş ır. er a 
fından düıürülmü~tür. { "Allah h d 1 b··ı·· 

ALMANYA iLE TiCARET ra tan a a~ 0 sun, u :n 
MONASEBETLERI KESiLDi Milletler Jngiltercyı nilmune it • 

hnz ederek onu takib cdeceklerclir,, 
Lotıdra, 3 (H1.1ıusi) - Harp va dl ·e ba • nlmıştır. . 

. tidl ·1 i T . } gı zıye o ayısıy e ngı ız tıcaret Radyo, Fransanın, İngilterenin 

müesseselerinden herhangi birinin kararına mümasil bir karar itti -
dlişman memleketle ticaret yapma 1 haz etmek üzere olduğunu ilhe 
smı katiyyen mcnı-dilmiştir. etmektedir. 
AVUSTRALYADA sıı:•·EnBERLlK Son ihtiyat efradı ıda ailih al -

Londra, 3 (Hwıusi) - Çember- tına davet edilmi§tir. Bu aabah IA· 

laynm nutkunun aka.binde AVUI. at sekize do ~ru Alman ta areleri 
tralya hUkümeti kara deniz ve .. g YY • 

' ' . ço!t yuksekten V at§ova Uzerınden 
hava kuvvetlorinl .seferber etınış- . 
tı~ K d k b. hlikA ti uçmuılar ve Praga ve Accıe va _ 
.u-. ana ıı a ıncsl ve ume 

d l · Um h 1. d d" roıtarını bombardıman ederek de· ovam ı ıç a a m e ır. . .. . . 
L d 3 (R-':i ) ö . mıryoluna ve motor fabrıkasına ı· on ra, dl yo - ncc ıca. 

a , t ld - h'l b .. • ubetli endahtlar yapmağa caltş • r r.a9 ın ıgı veç ı e ugun par .. . · 
uı t t 1 •• A Ka mrılardır. Nufusca zıyıat olup ol-
ı.ı1men o cp anmıı .. r. vam -
mr.raaında LUyit Corc, geçen madıfı malQrn delildir. 

''Glrtşttğlmlz ,azıre, ağır olaeak
tır. OnUmllıdc kıtra.nhk günler ola· 
'11!ir, muharebe harb aahalarma in.. 
iılsar etmiyeblllr. }'&kat, l b. dalma 
•loğnı blldl~mlıl yapM!ağa vo lt
~ertmlz~ <!il~cn hl~blr fedaklrhlf 
· trgemlyere!c, Allahm yardnnı ile, 
d:ınunrzı l<azaDM'ağu. Allah bepl 
mlzin yardunc~ı olsun.n 

Japonya 
Roma elçisini 
gen çağırdı 

Lcndra, 3 (A.A.) - Romada~i 

Japon b·;yül: elçisi Şiratori geri 
iağrı lınıştı r. 

Domei {Jilpôıı) ajansı, elçinin 
sıl.hi esbap dolayıaiyte çekildi&i
.11 bildirmektedir. 

Esas itibar:vle Şiratori Japon. 
yanın Mihver .develtleriyle askeri 
ittifak yapmasına taraftar olmak· 
la tanınmış Japon erk~nından.dı. 

Çemberlayn 
11Günün bir inde 

Hıtlertizmin yıkıla
cağım u rnuyor uml., 

dedı 

Londra, 3 (Hususi) - Başvekil 

Çcmbcrlayn, bu gilnkU parlamento 
·çtimaında söyl,..diii nutukta, Ber
lin aefirlne verilen talimatta.ı bah
sederek saat on bire kadar beklen
iiği halde bir ccvab gelmediği için 
blnnetiee 1ngilterenin harb halinde 
!lulunduğunu söylemi&, Fransız sc
rirlnin de şimdl tı)ıtl surette tnUd. 
iet tayinile bir ültimatom verdiği• 
nl beyan ctmlQtir. Çemberlayn, ez.. 
~umle demiı:ıtir ki: 

"Bugün hepimls için bir fellket 
-;inUdUr. Uğrunda çalıtmJI oldu • 
=;um her şey, inanrr.ış olduğum her 
ıey yıJulmIŞ, mahvolmuştur. GUnUn 
'lrinde Hltlerizınin yıkıldıtm& I& • 
·ııt olacağımı (şiddHU alkışlar) ve 
'eceJdüde kavuıtmu~ ve hali.o ol. 
"'tuş bir Avrupa göreceğimi tımld 

"'diyorum.,, 

( Ba:ı tarafı 1 incide) 
mayınca bürosundan dünya efkln 
umamlyeslne ,.e bu anda tngllb 
mllleUne ~· radyoda yaptıf1 hL 
te.bede İngiltere Do Almanyanm ar
tık hallharb \."Ulyetine glrdJğlnl bll· 
dirdJ. llallharb tab&kkuk etUğfae 
göre ltaıya nMll bir hattı hareket 
taldp edecektir~ 

harpteki tecrlibeıini hatırlat~ak 

en kötü zamanlarda bile milletin 
her sınıfı araeında tam bir ittihat 
oldufunu söylemiı ve demiştir 
ki: 

Öğle Gazeteleri Ne diyor 
İtalyanın bltararbpı Ulll ettiği 

Wtlcrln de, bu harbcJO AlmaDJUUD 
İtalyan yardmuna. lbUyacı olmadı

ğını blldlrdiğl malUındur. 

Almaayanııı yardıma lhUyacı ol 
maması, harbin yalnn: Almanya llc 
Polonya a.rasmda kalmasına mUn. 
hasırdır. İngiltere Almanyaya kar
tı harb haline gcı:lnce tabii ol&rak 
Fransa da bu lıarbe lftlrak edecek 
ve harbin dairesi genJ~Hyeccktlr. 

Almanya ka~rsında muhasım o
larak bugüne kadar yalnız Lehis
tan \.·arken, bugünden ltibar~n ~
:?llten, ~aa \'e Lehistan bulunu... 

"Bu ittihat aayesind!, dört bu. 
çuk ıene hak ve adaletin galebe -
si için muvaffakıyetle çarpı§tık ... 
Bugün de ayni hakikatin caiebcsi 
ni temin cl-Jecek olan bu ittihat-
t.ır • ., 

Bu meydanda tngilterede asker 
lik çağı mevzuu hah.solmuş ve 
Lehistanda 17 yaıın askerlik ça. 
ğı sayıldığını ileri sürenlere harbi 
ye nazırı Hor Belip, o yaştaki 

ıençlcrin askere alınmaaına fim. 
di taraftar olmadığını, esasen 19 
yaşından apğıdakileri Franaaya 
göndermiyeccğini söyetdikten 
sonra bilhassa ıunu demiıtir : 

aktır. Böyle bir ,·uıy~tte Alman
yanm lt.alynn yanlmıınılan müs
tağni kaJması miimkün değildir. İ-

"Umit delim ki bu yaştakileri 1 
1 

silah altına almadan harbi bitirmiş 

1

. 
tal:ra, askeri ittifak mucibince Al. 

.....,__ tm 1 b 1 olalım ... manyaya yanuıu <:> C.:< m~ ur ye. 1 
tlndc kaltı.calltır. şu hruılo 1talyn l..ordlar Kamarasınd;::., Hariciye 
bltar~fhi;"l1llll nllıayct bolmrun za- Nazın Lord Halifakı, sabahleyin 
ruriı.Ur. J;ğcr ttalya ittifakına sa· Çcmbcrlaynın harp kararını ilan 
dık kalıyorsa bu böyle ol:M'.aktır. eden nutkuna benzer bir nut·.:k 
Aklıl dilşUnüldltğU takdlrc1e, İtalya- soylcmiı ve Londradaki Alman 
aın demokrasilerle blrllkte hareke. maslahatgUzarının plsaportunu is· 
tc gc(mcsl Almanyayı sulhe kuv. 

1 te.diğini bildirmiştir. 
,·etle icbar Cdccekler M1M1tnc1a ba- Müteakiben parlimento, fevka· 
tuıunuı lcab eder ki, buna da pek l!de harp tedbirlerine dair Uç ka 
t.m.kia ~c· ttlmıez nunu kabul etmiştir . 

SON POSTA: 
Selim Ragıp Emeç, ''Harbin üçüncü ıünü., batlıklı yanaında 

Almanların ilerlediklerini ve Lchlilerin de Almanlara ayiat ver
dire, verdire geriledi~ini ve Varıova kapılarınlda Kı•ıl Orduya ol· 
duğu gibi bir mey.dan muharebesi verdirip Alınanları yenmeleri 
ihtimalinden bahsetmekte, fakat İngiltere ile Franaanrn bir an ev. 
vel harekete geçerek Lehistana yardıma kotmalannın elzem oldu. 
ğuna işaret eduek -demektedir ki: 

"Bu vadide ~österileek her aaniye sür'at harbin akibetini tafin. 
bakımından müttefiklerin lehindedir.,, 

HABER: 
Bugünkü baıyazıaınd,a Hasan Kum~ayı. Ingiltere ile Fransanın 

Almanyaya kartı harp ilanında gecikmelerinin sebebini araştırır 
ken. ''Acaba emrivakiler uıdik edilerek bir sulh yapılsın diye mi 
bekİiyorlar? ... diye soruyor ve netke de bu gecikmenin akla ilk 
celen bu suale "evet,. otamıyacagrnı belki ingilterenin dünya ef 

karı umumiyesine kartı sulhu muhafaza için en aon fedakarlıkları 
yapmış olmak: ve çıkacak umumi harbin mesuliyetinl Alrıanyanın 
omuzunda bırakrlm:ık istediğini ve bunun için de Hitlerin, Musoli 
niye vereceği cevabın beklendiğini yazmaktadır. 

Yarın VAK/1 
gazetesini okugun 



il 

1 
l~§~~~~~~~~~s~~~~!J 
Macarlar, istiklôllerin
deo endişe ediyorlar 
Macaristan , Almanya ile bir olup 

Polonyaya karşı harbedebilir mi ? 
Atağı yukarı her sene Buda-~ -{'. wvvvvvv ~ h · M" d peşteye eld"-· • . • • ayet vermış olan ıhver evlet. 

kının hl gl . 1?1m ıçın Macar hal. Macar mılletı, herhan- lerine karşı duyduğu şükran hissi 
s erını tanımak imkan • ·ı~ Ll b. •h ·ı" f h ~ bulduğum . mı ~ gı sı an ı ır ı tı a a-> ne olursa olsun Clovakyada yapı.. 

u zannedıyorum • • > ı k • • Macaristanı:ı b . · rıcınde kalmak kara-~ an as crı hazırlıklar ve coğrafı 
rakan ilk şey ~a::~tayrettc bı· ~ rında.dır. istiklaline halel verebilecek hare· 
yalılara ka b 

1 
. an~ Polon. , kat karşısında heyecana kapıl • 

. . rşı es edıklerı sempa· ~ mak · · 
tiyı mÜhhed k ~ a~a n D tan Ve bu hareketlen endlŞC 

r- c etme oldu • . 
Var•ova ·ı 1 k ' p· L ıle karşılamaktan uzak kalamaz. 

:r 1 e O an Si ı baclıhk 1 e r re • t burada :ideta b" .11• h" . ' I ya U ey Almanyaya karşı beslenilen his 
ır mı ı ıssıyat • • . • . 

haline gelmiş bulunmaktadı garıp bir korkudan ıbarettır. Sı. 
Daha son zamanlard H r. . . j larm geçişieıi cidden güzel ve ı ·asi usullerde takip edilen şid· 

··k a ortının unutul bi d b ğ · k yu selen sesi Pol d .. maz r manzara teşkil e- et, aştan aşa ı ınce ve yumuşa 
' onya ostlugu d' rt:l h' 1 1 d 1 • · · nu son derece . • ıyo u. ıs er e o u bir mıll-:tın pek h~ 

şayanı dıkkat bir B .. ·r . 'd 
~hernmiyetle selcimladr. Bu his k" ~ ~n~ ormalar Mncanstanın şuna gıı emez. 
<'lkın kalbinde daha derin izler es 1 b a ın~·hatı~a:ıyord.~. Macaris· Mihver politikasiyle ne kadar 

Yaratmıştır. tan ~es 1 halını bugun de yaşa. :ni:vazi görünmekte olursa ol. 
Sıkaık ·· l .. 1 1 mak istiyor. O, istikb'llinin mazi_ sun bu politika dikkatle tetkik e. 

:aktadır, ~~~z c~:1::;ay:uyku:r;ı ~o~~e uygun olarak gelmesini isti· dilirse derece derece muazzam 

lo
arp etmiyeceğiz . ., Macar • Po. farklar ve değişiklikler müşahede 
nya dost! k Bütiln temennilere rağmen !dilebilir. 

u tezahilrleri son za. s · k tlığ · "k ' ınanlard k cnt Etıen ra ı ısti Ialinı mu· 
tadır. a ço sıklaşmış bulunmak '1afaza etmiştir. 

Bu sa.hah Bir askeri ittifak akdi sıksık 
münascbe • Sent Etien şenlikleri Almanya tarafından teklif edilmiş. 
geniş 'kytiyle yapılan ve halkın ti. Fakat bu teklifler şimdiye ka· 

. nu asta iştirak ettig"i gerit 
rearnı csnas :r d:.r hiçbir netice vermemiştir. 
halkı f ında geçen bir grupu Elbetteki rok kuvvetli bir kom 

n evkalad b' . :r 
ladı~ını .• .. e ır şıddetle alkış ~unun dostluğunu muhafaza ede. 

~arp ihtimallerinin kuvvetle 
.<endini gösterdiği ve umumi bir 
lıarbin pek yakın bulunduğu ze· 
.:ıabırun hüküm sürdüğü bu gün • 
ıerde Macaristan herhangi bir si. 
lalıh ihtilaf haricinde kalmak ka. 
arında bulunuyor. 

rendirn kı~obrudum ve sonra.dan öğ. '>ilmek cıdi.,esi, gazetelerı· bu ge ır Kuvveti seven bu memleket ln· 
Yalılardan .. çen grup Polon· mevzuda fazla yazı yazmamak 

ınuteşekkilmiı:.. 
B :r mecburiyetinde tutmaktadır. Bu 

u &on hadiseler komı:.uyu tahkir etmekten. rekı"n _ lonyarun takı sırasında Po. :r :r 

rekct ta b ndığı çok dürüst ha. "nektedirler. 

raaında r~~ ~rad~ bilhassa halk a· Bu ihtiyatkarlık esasen btitiln 

uh 
yük bır hayranlık ve k 

~iltere ve Fransamn gitgide bil· 
yük bir sür'atle inkişaf eden as. 
keri tekamüllerini sevinçle takip 
etrr·ekte v~ bu memleketin siyı 

:ıi ve manevi kuvvetlerinin bu te· 
?ayii.:iünden memnun bulunmak· m ab~ct tevlid etmı.. b 

1 
__ ,_ omşuları için tatbik edilmekte • 

tadır B 11! ~ u unu1<1A. .:lir. Roma..,ya aleyhinde daha az tadır. 
· · u a dka bütün hükGmet

lerın nazarı d'kk . . dostane telfikki edilebilecek her 
dir. 

1 atını celbctmeli türlü hareketlerden çekinilmekte· 

Bir aenc:ldenberi 
lam ve mUv Macaristan sağ 

~eneli bir 
tesiri btrakrnaktad memleket 

ır. Yak k 
şusunun sert ve ha§in h m om. 

•lir. Çekoslo".lal:yanın ortadan kat. 
dmlışı, V crsay ve Trianon mua. 
hedelerini hazırlayanlara karşı 

beslenmekte olan infiali azaltmış· 
areketleri-

ne rağmen bu me"''• ke . tır. 
tatlı bir alem isinde z:v~~Zl~ ~e Macaristanda saray üniforması. 
kaynağı olarak kalmıştır. ~:~ımın Trianon'un ha!ırası dolayısiyle ha· 
törler onun siyasi istiklfilin·ı tt~ • !a siyahtır. Fakat Macaristan bir 
d 

1 elın. "' k kl · al b en alamamışlardır. .o topra an gerıye nuş u. 
Sent Etien ııenI'l 1 · b lunmaktadır. Bu sabah yapılan 

1 :r ı t en u ıne:n-
ekette tamam.iyle .. t k'l b' resmi geçitte mu topraı.<laıda yaşa • 

11
• mus a ı ır 

mı ı hayatın hl!kim ld ğ k yan halk şv.Jdetle alkışlanıyordu . 
. • u o u u ana. . 

atinı hazır but 1 t lk' Macarıstamn dünya vaziyetin • 
. unan ara e ın e. . .. .. 

dıyordu. Reaın· • ki h ı:lekı rolu, etrafa sukunet ve so· 
. ı geçıtte es mu a· r. 1 • • 
rıplerden sonra k 1 ~u~ kanMık tavsıyelenr.ı::lcn bu· . as er, papa:: ar ve , 
kılise hükumet ka a 1 unmaktadır. 
1 

. er nı ve ş şaa ı 
c bıseleri içinde kardinallar geçti. ..., Hariciye ~aJ:mnru Almanya ve 
ler B .. "k • ~0maya vaki seyahatleri muhte. 
d · uyu amıral üniforması için ı·r 

.c .~orti cli:len heybetliydi. Gi 
1 şekillerde tefsir edilmektedir • 

Ytnı§ı • • ~<ık:ıt şura"mı inkar etmeğe im. 
ta ' va • /etlerı ve tavırlariyle • "' 

ın Yeruı· · d ::an yoktur ki Macar kabinesi Po· 
d 

1 olduran bir devlet a· 1 
amı tc • • o:ı~·aya kart:ı olan d~tı,..ı;.u hatır· 
A 

sınni veriyor ı: ..... .. .. 
vuııtu · htmış ve Almanya ile Polonya a. 

Macaristanın bu hisleri harp 
ıalinde, harbin ilk günleri içinde 
1e şekil alacaktır? Bu muhakkak 
''i, ilk muvaffakıyetlere bağlıdır. 

Bugün için şunu söylemekle ik. 
tifa cıdeceğiz ki Snint - Etien şen 
likledi sırasında Mncaristan ne 
">ahasına olursa olsun muhafaza 
ve idamesine karar vermiş olduğu 
"stiktalini tesit etmiştir. 

9ir Leh vapuru 
lzmir limanına 
teslim edildi 

lmı.ir, 3 - Tırhnn vapuru limn
nmııza uğramadan doğru lstanbuln 
geçmiştir. Konya ve Annfartıı va
purları da ayni suretle hiçbir yere 
uğramadan 1st.anbula dönmektedir. 

• 
1 

111 

r D'de 
Alman kıtaları Vustol nehrine doyru ilerlemişler 

re::>) aa aa n~ ~ a 

19>lYYlY~ lQJD lf 
l1ifil lY Dıı ©l ır e lb ~ 

lbelkDelfilöy©r 
Almanlar seri bir netice 

bir Leh şehri alevler 
almağa çalışıyor; 
içinde yanıyor 

Londra, 3 - İngiliz kabinesinin dün gece ya
nsı yaptığı içtimadan sonra hiçbir şey söylenme 
mişse de bugün beyanatta bulunulacağı zannedil· 
mektedir. 

Malum olduğu veçhile parlamento bugiirı 
<Londra saatile) öğle üzeri toplanarak lngiliz 
Leh itilafı mucibince tnsnlterenin ittihaz edeceğ' 
tarzı hareket hakkında Çemberlayn'ın vaadettiğ~ 
beyanatı dinliyecektir. 

Hitler, henüz cevabını Londraya bildirme· 
miştir. 

Bu cevap buqiin gelmediği ve Almanvaya ve 
t·ilen mühlet de bitmiş olduğu takdirde İngiltere 
ve Fransanın bugiin ilanıharp kararı vermeler: 
beklen.ehilir. 

.Londradaki Alman sefareti erkanının bağaj 
larını haztrlamağa başladıklan söyleniyor. 

Brüksel, 3 (A.A.) - Belcikanın yarı resmi Bel· 
ga aj~nsının Berlinden aldığı bir habere göre Al
manyanın harp meydanında seri bir netice alma· 
ğa ça!ıştığı söylenmektedir. Müşahitler, pek ya· 
landa büyük bir muharebe olacağını zannetmek 
tedi.r 1 :!r. 

Alevler içinde bir şehir 
Paris ı 3 (A.A.) - Polonya sefarethanesi teb 

liğ ediyor: 
Radyo, Czestochva şehrinin alevler içinde 

yanmakta olduğunu bildirmiştir. 
Katoliklerin ziyaretgahı olan ve içinde meş· 

hur siyah Meryem resmi bulunan 16 ıncı asırdan 
kalma manastır bir ve iki eylulde birkaç kere 
bombardıman edilmiştir. 

Şehirde hiçbir aslceri hedef yoktur. 

Bu sabah neşredilen tebliğler 
Londra 3 (Radyo) -Bu sabah Berlinde Almar 

J .. şkumandanlıih tarafından neşredilen bir teb 
Iiğde iddia edildiğine ı?Öre Alman hava kuvvetle 
ri bütün harp sahasındaki ha va hakimiyetini eldE" 
etmis bulunmaktadırlar . 

Alman kıtalan ise, zırhlı otomobillerin iştir~· 
kile Vistül nehrine doğnı ilerlemiş ve burada hır 
kaç köprüyü tahrip etmişlerdir. 

Diğer taraftan Leh makamları, Leh kuvvetle· 
rinin muvaffakiyetle mukabelede bulundukların· 
ve mevzilerini muhafaza ettiklerini bildirmekte· 

manya, İtalya, Fransa, lngiltere 
ve Lehistan arasında bir konfe -
ransla halledilmesini teklü etmiş
tir. Fransa ve İngiltere, Almanyn. 
nm Lchistandnkl askerlerini geri 
;ekmesi şartiyle bu teklife muva -
fakat etmişlerdir. Almanya hUla 
:evab vermemiştir. 

Kont Çiano dl:n öğleden sonra 
Fransa ve İngiltere bUyUk elçileri. 
ni kabul etmiştir 

Romada slyaai rr.ahfil, Çem~f · , 
!aynın diln avam :tamı:ırasında sö. ··• 
lediği nutukta ltalynnm bubrnnın 
son haftalnrmda meselelerin mus . 
lihnne bir tarzda halli lehine ola
rnk sarfcttiği ga)Tetleri medbUsc>. 
na etmiş olmnsını tebarüz ettir • 
mcktcdir. 

ltalyanın bitaraflık kararı 

nasıl tefsir edihyor? 

Londra, 2 (A. A.) - Times ga
zetesinin Roma muhabirinin bildir. 
Jlğine göre ltalyanm bitaraf kala
cağına dair verdiği karar ile HiL 
lcrln bu husustaki telgrafı muhtelif 
<JCkillerde tefsir edilmektedir. 

Milfessirlerln bUyillt bir kısmı 1-
tnlyanın bu beyanat1 ile usulil da
ıresinde bitaraflığıw ilnn etmiş ol 
::luğu ve bunun Fra:ıs:ı. ile tngilte
renin Almanyaya karşı muhasema. 
ta başlamıılnnna rr.fuıl olmadığı ka 
ıınatini izhar etmektedirler. Böyle 
>lması lcab eder, çfinkü 1ta1ya, ln· 
;iltere ve Fransanm nok:.ni nazarı 
nı bildiği halde ve İngiliz pnrlii . 
mcntosunun içtlmnmdıın evvel ka . 
rarmı vermiş bulunmnktadır. Şu 

halde İtalyanın demokrasilerin ta· 
'lITUZUDn uğradığımız tnkdfrdc Al· 
manynnm ynnıbaşmda hnrbe glrl • 
•cmiycceği tahmin edilebilir. Kald• 
'd, diplomasi mahııfilinde demokra· 
~ilerin 1tnlyaya tecavüz etmelt'r· 
'lesab haricinde tutulmaktadu. 

Diğer müşahitler, ltalyanm da 
ııa şimdiden mlh\'Cr slynsetlni be 

11Uz terketıniş olduğuna kail bulun 
mnmaktn ve ltnlyanm yapmış ol. 
iuğu beyanatla bir açık kapı bırak
mış olduğunu il{ive etmektedirler. 
Diğer tllraftan HJtlcrin ltalyanrr. 

istikbale muzanf olan müzaheret 
dir. 
Berline giden Sovyet 

askeri heyeti 

General Maksim Bogaçcf, albay hakkındaki fıkrası manasız adde . 

Belnykof, Skornikof. Hasonef, Şc. ":lilmcmektcdir. 
vlşof. İUılyanm Arnavutluk ve Libya 

"lııki askert hazıı lıklnnnı :.kmal et 
ile geçenry:r::rUek§::ıTlı üniforma~ ·asında çıkm!lsı melhuz bir harbi 
d .. k Alb • • nıef ve arsı· (b "..\ h h""d" 

ler. Berlin, 3 - Sovyet Rusyanm M"Jsolınm•n sulh tavassutu mck nrzusund:ı olduğu ve bu sc 
u c 't. • L -.. zt arp ;.ı ıselerinden evvel 1 tal.ib::n ievh ·· erk~ 

nı, parlamento azal ya?;ımı;tır.) hiç te iyi kar~uamı. 
sim üniforma:ı ile ~u~ık- vke m:rtba • yacağım a;ıkça ihsas etmiştir. r J ;;e ru e· • 1 ınemurlar gectil•r 

1 
.. 
1 

t Mararıstan, Çekoslovakyaya 
hn, c:zl"'"" .. , ••. ~ · "c panta- ait araziyi te1~rar ele geçirmesine .. .... ,,,~ ...... ,.,._, \!-,..r· 
ne atıl::-J 411 kısa plc~· 

1 
• 

1
• """r "ı-. c•-·ı; , ... 1l"ra··-ı sevilmi· 

• •• n envlc bun. y ç kl . h"k" . 1 . • en e enn a ımıyet erıne nı· 

Llmnnda bı:lunn" Lenan Lc;lınll Berlin sefiri MarekRlof geri çağı. 
Polonya vapuru Suvarisi aldığı e • 
mir Uzerine vapuru İz.mir liman re.. 
reisliğine teslim etmi'.} ve kendisi 
mlirettcbntla bcrn~r knrnya çrka
rak lstanbula hareket etmiştir. o. 
rndnn Polonyaya gidecoklfll'<lir. 

rılmış V'c yerine Molotofuıı hwıusi 
katibi Şiknzef tn)in edilmiştir. Ye
ni sefir dün öğleden sonra tayyare 
ile Berllnc •gelmiştir. Kcndislr.e bir 
askeri heyet refakat etmcktv1.•ı. 

H(' .. et şu 2°vnttnn Mrekkepttr 

Romc, 3 - MuB(>L~l'lin Loh • Al- 'leptcn tfAJııyı mUsterih buluntluğı 
mnn harbini durdurmak maksadilc mntnlcnsı scrdcdilm~dfr. Bu mil· 
yaptığı tavassut teklifi İngiltere talealarm bangi81 doğrudur. Bu bar 
ve Fransa hükumetleri tarafından dn bir şey s8ylenemP• Vc.l.at ltal 
kabul cC/iaıiş bulunmaktadrr. Fa • ynnm ittihaz etmt45 <rii.:.ı{;u tnr::.r 
kat Alınanyanın vaziyetı Plfm mn- inşirnh ve memnuniyetle knrşı1n 

lfım drfildir. ftalya, ihtiltıfın Al • nır. 
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Dün gece yarısından bu sabaha kadar gelen haberler 1 

lngiliz r1ıebusları: ''bir dakika 
bile bekler11eden Lehistanın 

yardınıına koşalır11 ! ,, 
·diy _e bağırdılar 

Londra, 3 - İngiliz kabinesi ordunun emrindedir. Bütün va-ıkf.meti Polonya istila edilirken ve 
:lün gece saat 23,30 da tapl:anmış, 1 andaşlar, hep birden silah altına )anzig kuvvet ve şiddetle· tek ta. 
içtimaını gece yarısını yirmi da- ılınacak değil:lir. ihtiyaca göre sı. rc>flı bir hal suretine iktiran et,ni~ 
kika geçe bitirmiştir. Hiç bir teb. ııf sınıf çağrılacaktır. >ulunuyorken, bir konferansa i§ti· 
liğ neşredilmemiştir. Tebliğin bu üçüncü celsede Başvekil Çem. rak edemiyecektir. 
;Un neşredilmesi muhtemel:lir. ,~rlayn izahat verere • .;: demiş~ir Serbest şehir olan Danz:igin 

Avam Kamarası dün de toplan. :i: crternasyonal statüsü İngiliz hü-
nış, üç celse yapmıştır. İlk celse· "- Dün Al:nanyaya yapılan ih· '<fımetinin de imzala.dığı bir mua
'.lin !başlangıcında Sir Jon Simon, tnr me:;ajına henüz hiçbir cevap a· 'lede ile tesis eqilmiştir. Serbesı 

3aşve'kil Çemberlaynın akşama ıı;amadı. :ehir Milletler Cemiyetinin hima 

loğru beyanatta bulunacağını bil. Bu gecikme, belki de İtalyan ed altına konulmuştur. 
:lirmiştir . ıükiımetinin muhaseMatın tatili 

1 
Polonyaya bu muahede ile verilen 

Saat on sekizde toplanan ikinci ıe İngiltere, Fransa, Polonya ve 1 aklar, Danzigle Polonya arasın
;else:le i~ nazırının milli servis İtalya arasında derhal bir konfe- la imzalanan muahedelc:rde teyid 

~anunu hakkında yaptığı beyanat ,-.ıns akdi için yaptı!:', tekliften ıc tesbit olunmuştur. 
linlenmiştir. Bu izahata göre, hiz- ·ıcri gelmektedir. Danzig makamlarının ve Ra· 
nete yarar bütün İngilizler 18 I Italyanlar n bu gayretlerini tak yiştagın hareketi ancak müzakere 
Jen 40 a kadar, muhasemat için ı di etmekle beraber İngiliz hü. yoluyla değişebilecek enternasyo · 

ıal bir vesikanın tek taraflı olarak 
ıırtılmasında son merhaleyi teşkil 
tmektedir. 
lngilız hükumeti, Alman ku·;, .t

'erınin Polonya crazisinden çıkma· 
maları takdirinde harekete geçm:!ğ 
necbur bu!umn:ıktadır. 

İngiliz hükumeti. Alman hükume
tinin kuwetlerini geri çekmeğe 'ıa
zır olduğunu öğrenmek için icabe

·n zamanın tahdidi bah i ı-1' F'rar 
ız hüküınetile temas halindedir. 

Eğer Alman hükumeti kU\'Yetleri 

ııi çekmeği kabul derse. I ngiliz hü· 
'•umeti, vaziyeti Alının kuwetleri· 
nin Polonya :~ududunu geçmelerin
den e\·ve!ki \'aziyet gibi tclfıkki et· 

mcğe hazırdır. Yani, aralarmdakı 

meselelerin halli için Polonya ve 
Almanya hükum~tlerı ara mda ml! 
zakerelere yol açacaktır. Yalnız şu 
<ı~ı iyice anlaşılmalıdır ki elde <'" 

lilen hal suretinin Polonya menfa· 
:ıtlerini muhafaza etme i ve entcr
na yonal bir garanti ile temin dil· 
me::.i lazımdır. 

lngilız hükumeti ne Danzıg ma· 
•anılarının hareketine esas ittiha 
.!ttikleri ebebieri ne bizzat bu ha 
reketi ne de A!man hükumetinin 
:)Una \'erdiği ıwticeyi tanımamakta· 

dır .. , 
Başvf"kllin bC'yanatındım sonra 

muhalefet mebustan Hitlcrin ceva
bı bir dakika bile beklenmeksizin 

harekete geçip Lehistanın yardrmı. 
nu ko~ulmasını talep etmişlerdir. 

<;em beri ayn buna ce' ap vererek 
Ingılterenin, Almanyaya askerini 
;ekmesi için Fransa ile tema ta bu· 
lunduğunu, bu sel>e')le i~in gecikti· 
ğini ~öylemiş ye bu derece mühim 
\e ciddi bir karar almak için yarın 
Jğleye kadar beklenebilece~ini ooy· 
liyerek o zamana kadar mühlet ta· 
1ep etmiştir. 

Avam kamara ı. bugün öğle üzeri 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Lordlar kamarası da dün iki ccl· 
se yapmış, saat on sekiz toplantı

mda hariciye ı. -· ·ı. ba~vekilin A· 
vam kamara-mda verdiği izahatın 

aynını tekrarlamıştır. 

• • rp vazıve l 
ALMAN TEBLiGJ: : - - - - -- ~ . . Fransa, tehlikeyi cesa-
Bı~ Polonya ıstıh- retle Icarşıl(1yacak 
-

kam hattı y.arıldı HükCımete 2 5 milyar Türk lirası 
harp tahsisatı veren Fransız Koridorun 

irtibattan 
şimalinde bulunan Polonya kıtası 

kesildi ; bombalanan şehirler .. meclisinde heyecanlı bir celse 
Berlin, 2 (A.A.) - Başkuman. mektedir. Vielun işgal edilmi§tir. tır. Hava muharebeleri e-na ında 

danlığın tebliği: Kepen yolu ile hareket eden kıtalar bir çok Polonya tayyare i indiril· 
Kıtalarımızın ileri hareketi bti. Zierada süra~·~ ilerlemektedir. miştir. Birçok askeri tayyare karar-

' ün cephelerde ye:ıi ve seri mu- Pomcranya grupu Prahayı geçmi~ gahları, ezcümle Gdinya. Krako\°İ , 

\•affakıyctl<'r temiı:. etmiştir. ve Graudcnzin garbında cenubi \'is- Lodz, Radom. Demli, Bre t, Tar· 

Yukarı Silczyada endüstri hav. tüle \·armıştır.Bu surede Graudenzc napol, Lublin, Luck, Gotab, Varı;.o· 
~a.sının cenubunda hareket eden hareket eden şarki Pruc;ya grupıı va, Po_en bombardıman edilmistir. 
.;urup, Plessi iş;al etmiş ve Bıiala ile irtibat hemen hemen temin edil- Ve bundan başka mühim demiryol· 
·a yaklaşmakta bulunmuştur. miştir. tarı da hücumlara maruz kalmı~tır. 

Daha şimalde!d mıntakada bir Koridorun şimalinde bulunan Po· Danzig körfezindeki deniz kuv-
Polonya istihkam hattı yarılmış. lonra kıtaları irtibattan kesilmiştir \'etleri bu ::-.abah Hela i tihkamları· 

tır. Alman kıtaları Poza nysze yürü nı ve Hela harp limanını bombardı-
Endü tri ha\Za mm şimalinde kı· mektedir. man etmiştir. Deniz tayyareleri bir 

talarımız Varlhaya yaklaşmaktadır. Hava kuvvetleri Polonyada a keri kaç defa Gdinya limarıını bombala· 
Zırhlı krtalarımız Radomska yürü· hedeflere süratli hücumlar ~·apmıcı- mıc;tır. 

LEH T E BLiGi: 

37 Alman tayya
düşürüldü • 

resı 
100 Alman hücum arabası tahrip edildi; 

Alman bombalarından ölenler ... 
Başkumandanlık geı.eikurm-. ·: 

nın iki numaralı tebliği ~udur: 
Hava harekatı:2 eylulde düşman h<. 
va kuvvetleri buttin Polonya ara-;ı 

ler bombardıman iilmiştir. ş;mdi· 

ye kadar Alman ha,·a kU\"\'etlerinir 
.aaliyeti bilha.; a ivil halk a::a ın 
'.la zayiat \erdirmi ,tir. 

Cze.:ıtocho,·aya doğru hücum1arına 

devam etmiştir. Dün yapılan hare· 
kate na~mda 100 kadar Alman hü 
cum araba ı tahrip olunmu~tur. 

Paris, 3 - Fransız mebusan 
neclisi dün toplanmış ve hükiıme
.e harp tahsisatı vereı. kanunları 

ıtabul etmiştir. 

Tasvip edilen krediler bir ta. 

-r.ftan milli müdafaa icin 24 mil. 
ıar taahhüt kredisi, bir taraftan 
lCrmal bütçeye ilave olunacak 17 
Juçuk milyar kredi ve ayrıca 

nilli müdafaayı teşkil eden üç 
daire arasında taksim e.dilecek 39 
ıe 27 buçuk milyarlık sermaye 

ı<redisidir. 

Bunların yekunu 2,5 milyar 

fürk lirasına yakındır. 
Celse saat 11. l O da reis Heryo 

~arafmdan ac:;ılmıştır. 

Heryo, "milli müdafaa i~in Iü· 

!Umlu krediler hakkında bir ka. 
lun projesinin müzakere edilece. 
~ini bildirmiş, yeni Alman teca· 1 

ıüzünün bir meydan okuma ol. 1 

luğunu söylemi~, Polonyanın ce. 
saretini övmüş, Fransanın Polon· 
yaya karşı olan kardeşçe ve ic:;ten 

I Jağlılığını kaydetmiş, Sovyetler 
:>iriiğ:nin hattı hareketini takbih 
;ylemiş ve Fransanın alnı ac:;ık teh 
likeyi cesaretle karşıladığını söy. 

lemi~tir. 

1-Ieryo, "İngiltere imparatorlu. 
ğu ile Fransa yalnız bir vücud de· 
ğil fakat bir ruhtur,, de:iiği za. 
rnan, bütün meclis ayağa kalka. 
:ak reisi şiddetle alkışlamışlardır. 

Daladiye bir nutuk söyliyere;k 
~zcümle demil)tir ki: 

- Fransız milletine ve bütün 
i üzerinde faalıyetinc d~\am ctm·c; 

tir. Uu-;man ha\a ku\\~tle:-inin zarı 
Hı: Dun c° dahil oldu~u halde 31 
Alman tayyare i düşürdük. Bizden 
ie 12 tayyare kaycolmu5tur. 

millc~Jerc bir sual soruyorum: Al 
Pomcranya 'c ~:ırki Pru-.ya hu-

manyamn A \'Usturynya. Çckoslo 
dutlarında hap d<:vam C'tmektcdir. 

Askeri bakımdan ehem..rniyetı ~:up 
8fmacıı1ma bakıı...""::adan birçok yer· 
ti bombardıman edilmiştir. \'at70· 

::ı üzerine dUn bir ~ok ha\ a hü 
ınları rapılmı~ \ c ci\ ar mahalle· 

Düşman: Silezymla 
patlaraltı mıntakası 

garbi Kar
cephe"inde 

\•akyaya ve Polonyaya vcrdlği 

Cdinya cephe,,inde de mücad:!l" ';'arantilcrin tanınmamamndnTI 

de\am etm?k~e:lir. Ve te"n'att0 htı l r.;onra. çi1ııenmc~i~l1C'n sonrn ı\ 1 

la mu\•affaki,·etle kendisi ni m~da <Jas Lorcnimiz icin ,·erilen grı· 

faa etmektedir. rantinin nl.' kıymeti vardır? 

Hiç bir l<Ta.nsızın kalbinde Al· 
man milletine karşı kin yoktur 
l''akat bütün Fransız milleti va
~ifesini yapmaya hazırdır. Çünkii 
her Fransız biliyor ki, bizzat 

~chlikede olan Fransanın me\ cıı 
liyeti için çarpışacaktır ... 

Dalad!er'nin nutkundan sonra 
neclis milli müdafaa için 47 
milyar franklık bir kredi kabuı 
:!tmiştir. 

Proje, a~·an meclisi tarafındar. 
:la kabul olunmu~ \'C parlamer.
to, reisin li!zumlu hissettiği za. 

manda toplanmak üzere içtima
ına nihaycı ·;cr:ııiştir. 

Başvcklı ı •al,\,licr, akşam saat 
17 de general Gamelini kanı:l 
0tmi~ ve nazırlar meclisi saat 
ı 7,:m da tophnmıl:}~ı: . 

Strasb11•·1~ halkı, dün şehri tah 
!iyeye davet olunmuştur. Ren 
nehri kcnanndaki Fransız kasa • 
balan \·e köylen halkı da içeriye 
doğru c:-i{iJmektedir. 

Seferberlik tedbirleri ve as~e· 
ri scvkiyat hararetle devam etli. 
vor. 

Leh mebusları 
orduya iltihak etti 

ıı...enı BaşvekD O Jnun b e yana t o 

"Polonya, kanının son 
damlasına kadar ken
d,ni mu ~af a edecektir,, 

\'arşova. 3 - Bütün ı.. : ta.1a. 
jrfi ıdare ilan olunmu~tur. 

Leh parlamentosu dün levkalüc.i 
Jİr toplantı yapm·:tır. Leh ba~\'e 
:ilı beyanatta bulunarak harbe >:t· 
ay~ının Lehista n değil Almanya ol 
luğunu 'emış ,-e şöyle de\'am et 

nı~tir: 

'.\1ıllC'timız ı:;a~dn 'c i tıkbaı 
en cmındır. Leh millet• giri~t·ğ 
·ü::ad~l~dC' yalnız hwtutlarını dC'f 
'\'J ll"'I . \'l~lı::_ım \'e i , .. ··•· .· .:-
1 a:ı et'11 ',·t ,.ıir. Kırıımızm "oı 

.amıa ... ına kaiaı mutcca\ ize m-.:~:a 

~met edeceğız. Yalnız Lehistanın 

·ğil bütün dünyanın selameti için 
mzaffer olmamız ·~-ımdır." 

:\lebu an meclic;i bunu mOtc:.'dp. 
:ırp müddet;nce. parlamentonun 
ıahdut aza ile çalış<İbilme ini - 'im 
.üı. kılan bir ka- proje ·ini itti· 

ıkla kabu! etmi~tir. 

\ynı kanu:ı projc~i. a'·an tarafın· 
'rın da tasvip olunmuştur. 

111 melJu •"(' ·yan aza-.ı, bu kn· 
•·ın·· ı çı1<rr1c:ı i;., .... ine orduya ~(j

ıüllü razılmı:;lardır. 


