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vapur 
ALMANYANIN KARŞILAŞTıoı lngiliz Afrika kuvvetleri seferber bir halde 
MUHASIM KUVYETl.ER1N MtK- A l l ld k l .. L h h . ( D 1 
~:~ı: :ı~ı;r:ft~1!!!:.:'E~~ man ar, a ı arı uç e şe rını .roıonga 
TtR. 

8,,~!:.~~~:-.~ .. ~l süvarilerine terketmek mecburiqetinde kaldzlaı-
se ;i: Biri lngtllzlerln Bremen l _ a ık D iL lh1 
ınlndekl Alman t.ransatıanUk \"apu- o o e 
ruııu zaptetmclcıi, ikincisi bir Al. 
ınan dcnizaJtr gemlsinln l\tlnalya 

lsmlndc kl lngiliz yolcu gemlsJni bn- T h t ı b h • • 
tırınası .•• İki hAdi o ki iki muha a e a l rı 
tib taraftan herbtrlnln harb ,.c in: . 
ı>anhk kanunlanru na.sıl tcliıkld ct-

~~~~:~~rı!öste::1::ı;a oirai: eli:%: ~ c§l t o IF ~ <dl 
3 olcu gemi ini zaptedip muhafaza a c::::i o c o 
nlhna almalarına mukabil Alman. 

ların içinde iki yU:r.dc n fazla Amc- ş · 1 
rik11Iı olduj;'1J halde bin dört yüz 1 m a 
Jolru ile birlikte lnglfü gemisini 
batırmış olmaları medeni ale min 
her larafmda büyük t cc sür \ 'C 

nefretle kal'§ılanacaktır. Kaldı ki 

:ıı tarzı hareket Alman'\'nnm me n-

denizinde torpil barajları 
vucude getirildi 

ıaaUnc de değildir. Bİr veya beı; 
Dglltz ti • "' 

11 1 
carc t gemi ınln batırılması 

c nsııt 
maz. n !!re imparatorluğu ~,kıla_ 

Antcrtkuna rnuknbil üç l üze yakın 
ntUn ahnın da feci urettc ölü-
I 

19
c
1 

5 bcb olan torpilleme hAdisc-
A 4 harbinde olduğu gibi bütün 

merika f'·" c ~rı umumlycslnl Al. 
nıanya al h. 

Paris, 4 (A.A. ) - 4 Eylül sabahı verilen 1 numaralı 
tebliğ: 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin heyeti umumiyesi, 
harekete geçmiştir. 

.\I~IA!\"LAUIZ\. BO:UBARDUfA.N Val'§ovaya 20 kilometrelik mcsa-
ETTJm.ım1 Yt~m.mrn ;7 fcde bulunan Blotayn 12 bomba düş 

Ilü:'\IB\ DÜŞTÜ müştUr. 

Varşova, 4 (A .A.) - Pat ajan. Garka 6 bombn dUşmüştUr. 
sı bildiriyor: Varşovnya 2 kilometrellk mesa _ 

3 Ey](llde Almar. hava kuvvetle- ferle bulunan Kcpara 2 bomba düş 
ıi tarafından bombardıman edilen mUşlür. rlk 1• 1 ey •ne çm irecektir. Ame-

l\ ' arın bit uıı 
1 

arnflık kanununu t n- ncvkiler ııunlardır: 
c ıazırland ki 

( D<•,·amı 2 incid e) 

tarzı h 1 arı bir sırada bu 
· nrekc t , 1 la tı;;. r 1. ınıı.nyanın kar ı_ 
"' rnuhıuıını 

darı01 ıu'tt kun·etıcrin mlk-
~ \"erını 'rtnalctnn başka bir neti

) eccı.tır. 

(A-S> 

Skicıınievicz cıvnrındn kain Be~ 
l.rnczeve 11 bomba düşmüştür. Bir
•ok kimseler ölınUe ve yaralan _ 

Ffü\l\":SIZ HAHt('h' .1·; :\' AZIRI 

SEF1Rl!\ltZ1 IiABUL ETTİ 

'llıştır. Pa ri'i, 4 (A. A. ) - n. n onnc t 1-

Kaczkayn 3 bomba dUşmUştUr. 2 le B. Albe rt Sa rraut, bu !llabah Tür-
ağır, 2 hafif yarah vardır. kiye sefirini knbul etmi5lc rdlr. 

İngiliz tayyareleri 

Sovy 
. bita 

Bu ,.s;b~h Sovyet radyosu: 

r 
a 

Almanya veya müttefikleri T ., 
ur ... 

kigeye tecavüz ettikleri takdirde 

Almanya -. Sovyet ittifakının 
bozulacağı bildirdi 

Bir akşam refikimiz in yazdığına göre, hu sa hah saat se'kiZ l>uçwH "\ 
Moskova radyosu Alman - Sovyet paktından hah sed erken Tür1'çe olara~c 
şunları söylemiştir: 

"Bu pakt ticaret ve dostluk esaslarına bağlı dır. Boğazlara Türkler · 
den daha iyi muhafız, hi r bekçi olamaz. Türkiye, Alma nya veya Alman · 
yanın dostu herhangi bir devlet tarafından tecav üze uğradığı takdiri.! 
bu muahede keenlemye kün hükmünde kalacaktı r.,, 

Sovyetler Birli ği bitaraf 
Londra, 4 (A.A. ) - Londranın diplomatik mahfellerinde söylenc

1
• 

gıne göre, PolonyanınMoskova sefiri, Almanyanın Leh topraklarını İr· 
tila ettiğini ve Almanya ile Lehistan arasında harp ha li mevcut olduğı?
nu Sovyet hükumetine bildirmiştir. Sovyet hüku metinin bitaraflığını m u 
hafaza edeceği ayni mahfellerde söylenmektedir. Binaenaleyh, Sov
yetler Birliği, her iki tarafa da yiyecek ve m a l zeme satacaktır. 

ft$'L---
- -"".&.\.L.il.L.-W-- - - - - - - ,,, - - ,,, ....._, - - ...VwA._A_A..,ll,,.A .... \LA.L>..LJWl.L. 

Bulgaristan - Roman
ya~ Yugoslavya 
Bitaraf kalmak için 

• • ........ ~ t\.~'".Aı ............ ,p• .,.,:.· 

b~~~~~:b~~:~~~=e tAllmbanlya~a~ dö4n3e~ Torpillenen lngiliz oemis'nden 
a e e erımızın u • . . 

attılar seıanikte hın kışıye yakın kurtarıldı 

Ar;ıa~mda konuşma mı yapıyorlar 1 
diğineerl.~n, 4 (Radyo) - Belgraddan hildiril -
ristan gore, Yugoslavya - Romanya • Bulga
l"el~ Y aı-a.Iannda bitaraf kalmak için müzake-

aprnaktadırla1". -----,ı.4'-L~~~-·· ..... 

Amsterdam, ( A. A.) - İngiliz 

tnyyarelcri Alman - Hollanda hudu- elanik. 4 (A.A.) - Hususi mu· A ı ı • • 
duna birkaç bin be>yannamc nlmı§. habirimizden: m an ar g e m 1y1 
lardır. "lngiltercnin Almanyayn 

Tah ilde bulunan talehnlerimiz • 
ihtarı,. başlığını taısıyan bu beyan- h a be r s ı· z bat 1 r d ı I ar namelerdc ııöyle denilmektedir: den 43 ki~ilik bir grup, dün gec.e 

" Almanlar, Almanya hükumeti geç vakit buraya gelmiştir. 

neticesini bildiği halde İngiltereyi Günlcrdenberi sıkıntıda bulunan 
soi:'Ukkanlılıkln ve bile bllo harbe talebelerimize gerek kon~olos ha· 
sürüklemiştir. Almnnyn, dünyayı nemiz ve gerek Yunan hüktlmeti 
1914 den dah a bUyUk bfr f clft.k et e ye Yunan şimenclöf er idaresi tara· 
sürükliyc cektir. Hitclr, sulh emel- f mdan büyük yardımlar yapıl mı~· 

(Devamı 2 incide) trr 

Bu hareketlerı . dünya efkar umumiyesinde bilha . 
Amerikada nefrel uyandırdı 



Polonya ordusu 
B ~umandanı 

Çekoslovaklara hitap eden 
resmi tebliğ neşretti 

bir 

Varşova, 4 (A.A.) - Polonya i..tıkbalde yekdiğerinin kar.deşi 
dusu ballkumand nr,, Çeklerle olan milletımizin arasındaki ihya
lıovaklara aşagıdaki tebliği gön- kfirane teşriki mesainin esasını tcı· 
ermiştir: hll edecektir • 
"Slav milletleri."lin asrrdide düş Çek askeri, Slovak askeri, bir 

ııaru haklarımıza, hilrnyctiınize dakika bile tereddut etmene mahal 
e istiklfılimize karşı barbarcasına }Oktur: 
l&rruza geçmi~tir. :3ıitiın itiUU- Sen, ya Cermaiıizmin esiri ola. 
ar ve muslihane teahhi.ıtlcr ihldl ra:.. kalacahın, yahut hatta haya-
dilmiş, ayak altına alınmıştır. tının pahasına da olsa halihazır • 

D.. ·ıı tl · 1 . ad dnki milletinin boynuna takılmıı:1 
uşır.an, mı e erın n ır e ve lan :ı 

rzul:ırına muhalif olarak bir ta- 0 menfur boyunduruğa taham. 
. • mUl edeceksin. 

mı tezvırat ile Çekıstanı ve Slo. , 
akyayı işgal etmiş ve elinde &ili- Çer ve Slovak lejiyonları, mu-

bi . . . hU • ti. ,_ • i harebe me)·<lanlarında tecrübe r, zım ve sızın rrıye nuo ıç n .. .. b. 
on nefesine kndnr harbetmiş olan gormu~ ır asker olan general 
'olonya milletine karşı gaı:idarane Prachala'nrn kumandası altında 

h b . . • t" ve Polonya topraklarmda teşkili • .r ar a gırışmış ır. 

Cumhuriyet parlamentosunun 
ararname<Ji, Çek ve Sloıvak Lej· 
oncrlcrini tc kil ediyor. Bu ka
arname, ist!Wal harbindeki mUg. 
erek askerce gayretimizin diğer 

ıir vesil:asr olacaktır. Bu vesika, 

tını vUcuda getirmiştir. 
Askeri bazı mulahazalara bina. 

en bu lejiyonlar, şimdiki halde 
tel: bir teıekkül halinde kalacak 
lar Te hilrriyetimlzin zaferi için 
Polonya kıtaatt ile nihat zafere 
kadc:r harp edeceklerdir , 

Fransız kuvvetleri harekete gec;ti 
. (Ba:ıtarafı 1 i>tcide) dud boyunda Almanlar tarafından Almanların aldığını iddia ettiği 1 AFRiltA. KUVVETLER& 

. Tızciaııaya 3 bomba dilşmUş, 2 zaptedilmiş bulunan Uç echir, Po- şehirler 03tlo, Krekoai ve Lita o- SI-~FERDER HALDE 
k.şi afır aurette yamlanmıştır. lonyıı süvarileri tarafmdan istlrdad larak gösterilmektedir. 1 Londra, 4 (Hutuıt) _ lngtlb 

Garvolln mmtakli!lmda katn Kar edilınl§tir. \frik k ti · •~- f 
vanco Przylek ve Le k djııd 6 a uvve erı wuuamen ee er • 
kiel alınUştUr. o a a M 1 s 1 R 'ı Kanada her olmuıtur. Bütün ihtiyat tedbir. 

Oei k kJr teri almmıatır. 
e uyil civar.na 18 bomba AUIAN GEMİLERİ TESDİT 

duşmuş, birkaç çocuk l51müştUr. Almanya ıle ingiltereya 1 OObın kişilı t;Dtı,E NYERLERiNE omtı.F.R 
Volka - Ostrovada 2 çocuk ölmü3. mu·· nasebett' kesti b' d r4 D tür. 11 Qf U QÖnuer,yOr erlin, -i (Iladyo) - BUtlln Al-

S f · t ıd· an harb gcmUerl ba saba haldık-
Stavak ko.sa.basmın otlaklarma e ırın pasapor u ver• ı Londra. 4 - Kanada hükumeti 'an emirler Uaerlne teablt edilml 

14 boınba isabet etnıiıtir. Zavlsza Londra, 4 (Hususi) - Mıstr Avrupaya gönderilmek üzere .>u!umı.n yerlerine hareket etmiş ~ 
ya 3 bomba dUşmü tUr. Cegiclma - Başvekili Almanya ile nıünaseba - 100 bir kl~ilik bir ordu hazırla \ erı~lr. 
ya 4 bomba dı.i~ü3tUr. Bir ölU, 3 tın münkati olduğunu bilclirmiıt!r. :nııtrr. Bu ordu mevcudu bir k:ıç FiNLANDiYA BiT /\ H F 
yaralı Vartlır. KahiredeJri Alman ıefirlne pasa - giln Iırm.de 250 bine çıkarılmıştır 

Mı\.l.ı;" BARA.TLARI \1)CUDA port verilmıştir. A!man·ıada radyo.ara 
GJITJRDJLER ' 

Sabt k Çek muhur vuru du Almanya hükiınıeU, lsveç hükQ_ 
metine Arcsund'un cenubi mahrcc. 
leıi ile büyük Balt ve Deutacht 
Bucht önUnde mayn baraJ1an vU -
cuda getlrilmi§ oldufunu bildir • 
miştir. 

ALMANLA Rlr. KASABAYI 
TAlffiİB ET.riLER 

Var§Ova, 4 (A. A.) - Alman 
tayyareleri dUn 250 nUfuau bulu _ 
nan A:mmeluch kasabasını taınamf. 
le tahn'b etmişlerdir. 

Ayni mmtakada Tamobrzegde 
Salta.zou mevkllnda Alman tayya -
releri çiftliklere dün S bomba at -
ııuşlar ve birçok hayvanm telef oL 
muma sebebiyet vernrlllerdir. 

Cümhurreisı 
Jngihz Baıvekıhoe bir 

mektup gönderdi 
Londra, 4 (Huauat) - Sabık Çe

koslovakya Cumhurreisi Edvard 
Beneş, lngiltere başvekili Çember
layna bir mektub göndermiştir. Sa.. 

bık reisicumhur bu mektubunda 
diyor ki: 

"Biz Çekoslovaklar da, kcndimlzl 
Alman asker! kuvvetlerile hali 
hatbde telAkld ediyoruz. Dilnyanm 
iatihl&sma kadar sislnle beraber o
lacağız.,. 

Bertin, 4 (Huıusi) - Almany<ı 

da halkın radyo dinlemesir.i yasak 
eden ticl~ ~.li kanundan sonra da. 
ha llkı bir tedbir olmak üzere, bii· 
tiln radyoların ibreleri yalnız Al -
man istasyonlarını alacak şekilde 
ııyar edilmiştir. 

Bu suretle, kanundaki miiebbet 
kürek ceusmı göze alarak ya • 
bancı radyo merkezlerini dinlemi· 
ye teıebbüs edecek olanlar b:I 
buna imk!n bulamıyacaklardır. 

Helsingfors, 4 (A.A.) - HilkCı

nct, Polonya, Fransa ve İngiltere 
le Alman;·a arasındaki harlıi:ı so 
ıuna kad:?r Finlandiyanı:ı ta'Tla· 
nile bitarc.f kalacağını beyc:n t't • 

'Tliştir. 

~ORVEÇ Dl<. BİTAIHJi 
Oslo, 4 (AA.) - Nazırl.,r mec-

isi, Norv"ç'in 
-tmiştir. 

bitaıaflığııa i ar. 

>ANIM.\ ~K noc 7.l AnlNA 
MA YlN Dö~~TO 

Kopenhag 4 (A.A.) - Dan!· 
narka hUkCtmeti, tamamile b·taraf 
<a1mağa ve Konge:lybet ve Droı
lcnclerbybet ~oğa.zlan medh,llrıt 

nayn dökm<.ğe karar verm!ştir. 

1 •' • t 1 • lLK BARB F.SIBI KA,DIN 

ngl iZ ayyare 9rl ea~e=:!~A.~-N!~r!~ 
Peşted a tayyare defi 
lopları yerJeşlirıldi 

Alman raı3yclım mütemadiyen 
askert mar~ çalmakta ve arada bir 
cephedeki askeri vaziyet hakkın · 
da malnmat vermektedir. 

LUksenbork hududu 
tahliye edıldi 

StlYCYŞ K.\N'ALINDA 
TEDBtnum ALINDI 

Londra, 4 (A.A.) - İstihbarat 
'lezareti, SUveyt kanalında se) ri
·efainin dli§manın harck!tı yUziln
ien sektevc uğraır.aması için i:ap 
eden tedbirlerin ittihaz edilmiı 
olduğunu bild'rmektcdir. 

Almanya hududuna beyanname attilar :::: :m::s~: ~~ 
( Baştara/ı 1 incide) 1 mediği mUddetçe mümanaat etme- dilm1ştir. 

ri bealediğlne dair dünyaya temi- mJşUr. Almanyanm blltlln talebleri Bu kadın, lS ıenedenberl Cunard 
at verm~tlr. Fakat bu teminat haklı olduklan mUddetçe is'at ecıL Line hattmda oda hlmıetçlsi ola.
.ahtedir. Hltlcr, geçen eylulde de, lebilecekti. Ruzvelt, alzl ıereru bir rak çaJlfDlakta olan pııç bir AL. 
'Avrupada hiçbir arazi talebinde sulha davet etti. HU.kfunetinlz, bu man kadmıdır 
ulunmıyacağız,, dcmi§U. daveU kabul edeceği yerde alzl kt- 300 Ktll OLDtt 
Hiçbir hükfunct tebaası bu kadar tale ve kazanacağmm ümid ede • V&110va, -! (A. A.) - Öğrenlldl-

Daily Teleıraph :Macar.latan mu
habiri yazıyor: 
"Budapeşte ıehıinde köprlllere 

ve eehri ihata eden tepelere tayy&
re dafi toplan konulmuştur. 

Macar hUkfunett, tam bitaraflık 
vaziyetini muhafazada devam et • 
mektedir.,, 

Londra, 4 (Hususi) - Lüksem
burg hududu dün gece tahliye e
dilmittir. 

Antrepofoji ve 
preistorik kongresi 
-toplanmayacak 

ISVEÇ BtTARAF 

ahl bchanelerle 61Ume aevketme.. medJğiniz bir harbin !ecaatıerlne ğine ,Ore, Poznan Ye Bydgoezcz ıe
r niştir. Bu harb, tıımamiyle lUzum- mahkiim etti. birlerinin hav& bombardimanlan ne 
n uzdur. Çilnkil ~anynnm ne ara- Hakikat uzun seneler sizden sak ticealnde takriben 300 ki§t ölmllf, 

iai, ne de haknln tehclld c~lir. landı. Ve Alman dilfUncesi bir ta- 500 kişi yaralanmı§tır. 

Amerikanın Varşova 
sefaretini bombardıman 
Vqington, • (A. A.) - Hariciye 

nezareti, Amerika.nm Var§Ova se
faretinden bir telg;ılf almıetır. Bım· 
da bir Alman tayyareslıılıı sefirin 
Konatonicin'deki ikameqlhmm U. 
zerine altı bomba attığını bildir
ınlftir, Hariciye nezareti bu btı.IUS
ta ne şekilde teşebbüs yapılmuı 

Jlzmıgeleceğini tetkik etmektedir. 

İstanbul. 4 (A.A.) - lS. eylul 
1939,da İstanbul, da toplanacak o · 
lan18, inci beynelmilel antropoloji 
ve Preistorik Arkeliji kongresi görü 
len lüzum üzerine tehir edildiği 
kongre genel sekreterliğinden bildi· 
rilmek tedir. 

Stokholm,4 (A.A.) - Almanya 
ile Polonya araundaki harbde bi· 
taraf kalacağını ilAn eden ineç 
hükQmeti, İıveç'in Franea, İncil -
tere ile Almanya araaında çıkan 

harbde de bitaraflığrnı muhafua 
~deceğini ilan etmiıtir. h iiçbir hükumet Rhin mmtnkasmm hSRUd kampına hapeedilmlf gı'bl ALllANLAB Bt3YOK ZAYİAT 

krar iı::gallne, atıBlusa ve Sildet- susmağa icbar edildi. Alman miL VEBDİ 
ır 

( 

er mmtakasmuı ilhakma mfınl oL · leline kar§t hiçbir husumetimiz yok Londra, 4 (H111ual) - Pariateld 
ıwnl§hr. Ne İngiltere, ne de baş- tur. Leh elçi.sinin bildirdiğine g5re, Leh 
ca bir devlet Almanyaya Alman ol- Nazi aanaUrll uhaham mamabb3 ba§kumanclanlığmm son tebliğinde 
:myan milletlerin Istiklalinl ihlii.1 et yanacak va..ıııtalardan mahrum bu- Fuç ve Lopo vehirlerfnin Almanlar-

8 t 1 · lunduğunuzu sizden sakladı. tnbm dan geri alındığı ipret edilmekte.. a ırt an gemı arefesinde bulunuyorsunuz. Bizim dlr. 
(Baştarafı 1 incide) ve müttefiklerimizin tllkenmez in- Ayni tebliğe göre Danzig liınam Gand!ce,1 Polonyahlara 

Harp mesuliy&!i Hıtlerde 
Bile, 4 (A.A.) - National Ze· 

itWl& yazıyor: 

MAYN BABAILABI VPOUDA 
ALKAN BAŞKUMANDANU~I 
V AZtYETt HULASA EDlYOB 
Berlin, 4 (radyo) - Alman bq. 

kumandanlığı tarafmdan aon neıre 
dleln tebliğde aakeri hareklt IU ee. 
kilde hullaa edilmektedir: 

u lir. san, sillh ve yiyecek lhtlyatlarımız hentls mukavemet etmektedir. 
vardır. Sonuna kadar gltmeğe az. Diğer taraftan Reuter ajansı iki 
mettik, Darbelerden sarsılmıyacak Alman tank kolunun Lehliler tara
kadar kuvvetliyiz. Ne!eslmb tUken· fmdan §iddetli bir hücum!& geri 
meden sizi tama.mile mahvedecek püakUrtUldUğilnU ve Almanlarm bU 
vaziyetteyiz. Şimdi ve her saatte yUk zayiat verdiklerini bildiriyor. 
sulh taraftan olmasr gartlle her _ Alman tebliğlerinde ise iki aeh
hangi bir Alman hllkQmetile ıulhU rin daha almdığJ ve Alman latala.. 
imza etmeğe haztnz.,, rmm prka ve cenuba doğııı Der. 
------------ ledikleri bildlrilmektedir. 

Varşova, 4 (A.A.) Mahatma 
Gandhi, Polonya'ya göndermiş ol • 
dufu bir mesajda şöyle demekte. 
dir: 

Alman hattı hareketi, cihan ef
kirıumumiyesinde öyle bir ittifak 
tevlld etmiıtir ki, bunun neticesi, 
garp devletlerinin ve onların müt 
tefilri olacak !diğer memleketlerin 
geni§ mikyasta ukert faikiyet elde 
etmeleri olacaktır. 

Cenubi Silezyadan Uerllyen Al -
man kıtalan dilpnanı tlmale doiru 
sürmUılerdir. Le hlutalan Krakov 
iatikametinde ricat halindedir. Sı • 
nal mmtakanm §imalinde ilerleme. 
lerine devam eden Alman lntaıan 
Kum clvannda VlıtW nehrine var. 
IDI§tir. 

Londrn, 4 (A. A.) - Southenı 

'il .. l'OS6 ismindeki lsveç yatı Athenia 
apuru yolcularından 200 kişiyi kur 
.anlığını bildirftıi§tlr. 

Athenia tahlisiye sandallarından 
irkaç tan~ de görlllmilgtur. Kur 
anlanlann milttan artacağı zanne
llmcktedir, 

VAPUR HABERSiZ 
BATIRILDI 

Londra, 4 (A. A.) - lstihbarat 
er 
u. 

zareti "Athenia" vapurunun blla 
htar bir Alman denizaltısı tara -

·UJ mdnn batırıldığı bildirilmektedir. 

~! NFILAK ESNASINDA öLEN 
fLCULAR VE MURETTEBAT 

a 
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:u: 
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or 
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y 
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AN BAŞKASI KURTARILDI 
Londra, 4 (A. A.) - Neşredi -
n ıbir tebliğde bildirildiğine göre, 
illllk esnasında ölen yolcular ve 
emiciler müstesna olmak Uzere 
~thenia'ıım bUtUn diğer yolcuları 

mUrettebatı muhtelif vapurlar 
rafından kurtanlmI§lir. 
Londra, 4 (Hu.sust) - Alman 

ahtelbahlrl tarafından batırılan 

\tinea tmnsaUanUğine karşı yapı
an bu tecavüz, Almanlarca da ka
ul edilmlş olan 1926 tahtelbahir 
rotokolunun doğrudan doğruya ·ıh
iıll olarak tcltı.kki edilmektedir. 
llezkur protokola göre, g mlnin 
atmlma~:ian evvel, ihtar edil _ 

mesi ve tayfasının tahliye edilmesi 
cab etmekteydi. Atineayn böyle 
ir ihtar va.ki o!m mL~tır. Gcm!Jen 

kurtulabilenler, yeU en gemiler va 
rtasiylo ltımıyn r·':arilınr trr. 
• · O ı • • 1 ft'llma bir 

,.. aıırhnnnac!!!r. ~'!:· rls! Amerll:a
ya d3nen Aınrrfkalıl!\r1a, ı:;:anada· 

Warla pıtJI eltlafu tcsblt edil _ 
mfrrtir. 

BELÇİKA KRAU BU GECE 

lngiltere - Fransa ı.o:::.u: <~~~~~lçika 
1926 dakİ tahtelbahir kralı Leopold, orduyu teft.iften 

protokoluna sadık aonra bu gece blr nutuk söyliye
cektir. 

Londra, 4 (Hususi) - lngilte- FRANSIZ ELÇ18t 
re ve Fransa hükumetleri, harp BRVKSELDE 

usulüne dair müştereken neşrettik Paris, 4 (Hususi) _ Berlinden 
leri beyannamel:Je 1926 tahtelbahir hareket eden Fransanm Berlin el
protokolüne riayet edeceklerini çl.si buglln Brliksele varml§tır. 
bildirmitlerdir. Almanyadan da Bl:CJU~ MİLLETE IUTABF.SI 
ayni riayeti istemişlerdir. Var§ovn, • (Hususi) - Hariciye 

1 1 d 1 d 
nazın Albay Beek bu gUn halka 

r an a gemı erı r~an a hitaben neerettiğl bir beyanname .. 

bayrağım faşıyacak de Lehistanın düşman istila ordu. 
Dublin, 4 _ trlanda hüklımeti lanna kartı çarpıştıfını ve biltiln 

"Polonya'da be§eriyet için daha 
iyi bir istikbalin esası olarak &Oka 
ve hUrrlyete iman edenlerin ve ha
yatlarnu !eda edocek derecede ileri 
giderek bu ideale hizmette bulunan
ların k.A!fesine en samimt temen
nilerimi bildirir ve kendilerini tak. 
dis P.deıim." 

Neşeyle karşılanan 
harp kararı 

Cebelüttarik, 4 (A.A.) - Har 
bin ilam, Cebelüttank'ta sabırsır 
Iıkla beklenilmekte idi. Radyo, bu 
haberi verdiği zaman, halk ve as· 
kerler, heyecanlı tezahüratta bulun· 

İngiltere ile Fransa çok büyük 
fedakirlıklarda bulunmu§lardır. 

Avusturya ile Çekoılovakya, 

bot yere feda edilmiıtir. Alman 
hükOmeti, Polooyaya kartı yaptı. 

fı teeavUzü çok evvelden hanrla
mııtı. 

Harp mesuliyet\. Hltlere ve Fon 
Ribbentropa racidir. Alman mllte· 
ti, bugün en muzlim endlıelerinin 
tahakkuk ettiğine eahlt olacakttr. 

lngiliz Par:Aınen~osu sah 
gUnU toplanacak 

muşlardır. halk sokaklara döküle Londra. 4 (Hususi) - tngili~ 
rek, 1914'ten 1918,e kadar sükse partamentoeu sah gUnü yeniden 
yapmış 'olan şarkıları söylemiştir. toplanmak üzere dağılmıştır. 

Oğle qazeteleri ne diyorlar 
HABER: 

b · .. ı dünyanın teveccühünü üzerine top-
utun rlanda vapurlarının üç l18San Kumçayı, bugün Çemberlaynm beyanatını ve Hitlerin ce-
nk ı lamış olduğunu l15aret etmektedir. 

re 1i rlanda bayrağını taşımala. AJ .. l\IAN HCK'OMETI DENİZ ,.ahını mevzubahı ederek diyor ki: "Yeni t:qlıyan harbde lngillzlc_ 
nnı kararlaıtırmıştır. lrlandaya TEllLtK~ 1'flNTAKALARINI rlr maksadı ç\:ma::ıyadan cihana tahakkUm etmek siyasetini Jı::ıldırmak 
girenler ve çıkanlann pasaport al- İLAN ETl't olacaktır. Tabii olarak Almanlar dahi bilakis İngiliz 1mparatorluiunu 
malan Hlzım gelmektcldir. Muhabe ''tkmak ,.e onun '-·erine Almanya'" bir cihan imparatorluğu haline ,., Derlln. 4 (Hususi) - Harb hali J J J• 

rat sansüre tabidir. tinnck için rııJ••acaktrr.,, 
..... ----• olması dolayısiyle Alman ticaret -w .,.. 

O:.tnı gemilerini korumak için Almnn hü_ Hasan Kumçayı bundan sonra yeni harbin dünysya çok bllyiUE fe· 
Askeri Tıbbiye okulu dürdilncü kfuneti denizde tehlike mmtakala- Llkeller hazırladığına ~arct etmektecilr. 

ıımıf talebe.sinden 417 numaralı Ri- rmı ilan etmiştir. SON POSTA: 
z{'li 1.mail Kara Mnhmut o~lu Gu- Ayni maksatla, mayn dökülen "Her gUn" sütununda Muhiddin Birgen, aylarlanberi üzerinde 
~::>.ba h"' tnn since h:ıd lüecmidcn mmtnkalan da ilan etmiştir. zihnimizi yorduğumuz muammanm nihayet (özilldUğilnU, harbin bat· 
·m'1in \' aft ctmi tir. 11U POLONl'A TAllTELB.\II1Rl ladığını söyliyerek diyor ki: 

Cnnaz0 r2 .rarm (5 e) lül 939 aa1ı BATUULDI "Bay HiUer ba ajU' ••·wiyeili karan nasıl ve neden verdi! Sırf, 
gUnU) S<\at onda Guraba hastane- I..ondra, 4 (Rususf) - Alman coşkun bir ruhun ceabe ve heyecanma kapılıırak mı hareket etti'! 
"lndC'n kaldmlnccktır. Ar7.u eden tchli~ine göre iki Polonya tahtel- Yoksa, hazırlanmıı ve dört tarafı c;erçe,·e içine ahnmıı bir pllnla mı 
nrhıı.dne ve R'!trabnlartnın bulunma.. b:ıhirt batırılmış ve tıı,; şehir alın-1 har<' ket C'dlyor'! Bu lkl sualin en doı!ru ccvabuu önilmllmekl vukuat 
lnn rica olunur. mrştır. Po~onya tebllfrinc göre hu. vcrcccktır. 

Koridorun tlmallncle Alrıwı u • 
lterleri, Leh kıtalarmm eau ordu 
ile rabrtaamı keameye muvatfak ol· 
muıtur. 

Şarki PruaYadan gelen Alman la.. 
talan Siroya kadar ilerlemif Ur ve 
bu mmtabda muharebe mUatah. 
kem mevkilerde cereyan etmekte • 

41r. 
Alman hududundan içeri ıtrmeye 

teşebbüs edeA Leh sUvarileri seri 
püskürtlllmUştUr. 

Alman tayyarelerlıdD faallyeU 
ılddetlenm.l§ ve birçok allkerl nok· 
talar bombardıman edllmltUr. Var
fOV& üzerindeki ca~ıamada 'l Leh 
tayyaresi ve bir balon dilfıırtllmllş. 
tUr. Almanlartlan telefat yoktur. 

Tayyare bombardJDıalllan Ue bir 
ı.;ok tren yollan da tahrlb edilmlt
tlr. 

Alman denls lı:uvvetlerl de faali· 
yetlerine devam ec!erek Gela Uma.. 
nmda bir Leh gemisini yakmqlar, 
GdD1J& llmanınds bir tahielbahiri 
batırmt§lardır. 

D0RT ALMAN TAYYARESi 
otlşCBVLDC 

Londra, 4 (Hususi) - Varşova.. 

dan ıelen haberlere göre t.NWe· 
rin Viatolün garb tarafmda bir gar
nlwnu hudud boyundaki bir fehri 
,ve dlfer liri §ehri Almanlardan ge. 
rl almıılardır. 

Huduttan on bet mil kadar l~•
ri girerek bir şehri bo ... httr-itman 

et.mi• olan Alm'\n tayyarcleriı.:en 
d~rdU dUsUrillmUstUr 
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1400 yolcile lngiltereden A 
ya g ·den lngilız vapuru_t_o__:r..::.::..___ ____ i 

• 

B b hk• Denize dökülen yol~u ların ara- Belçika Kralı Baş-U a a 1 sında 200 Amerıkalı var 

h b 1 • Bu vaka Amerikada heyecan ve nefret uya~dır~ı kumandan oldu ar a er eri Londra, 4 (A.A.) - Ekseriyeti ınH'ousto.~u6gençkız,Frederı~ , 

KanadalıveAmerikalı olan1400 burgahalısınden Robert Homs. le Orduya bir mesaj" gönderdi 
yolcusu ile "Atenia,, ismindekı Sarataga • Springs belediye reisi· 

şehrinde sivil ahaliden sekiz kişi lSl- İngiliz vapurunun Hebride adala nin kansı ve oğlu bulunmaktadır. BrUksel, 4 - Belçika kmlı orduya ou mesajı göndermiştir: 
mUş ,.e on kişi kadar yaralanmış- nnın 200 mil garbında torpillene Athenianın torpillenmesi, Va "- Bugiln ordunun baş kuman danlı&'Jm deruhte edlyonım. Ordu-

~IA..~LAR ZEHlnLt GAZ 
KULLA.ı.""Il.'ORLAUl'itlŞ 

bllVatşova, 4 (A. A.) - Pnt ajansı 
diriyor: ur. rek süatle battığını istihbarat şingtonda fevkaU\de heyecan uyan· nun bUUln cesaret ve eecaatinl her tüiJU ahvalde ispat edeceğine e. 

Sivil ahalinin tahliyesi esnasın - nezareti sabaha karşı saat 5 de bil dırmıştır. Bu münasebetle umumı min.lm.,, 
Alınan ta 

~ . YYarelcri birçok §Chir-
enıı ve bllht1.2a Nvs Le . 'r l 

b rom ~ nıce, ~o -
. ah v~ ~opezyez ı;ıchlrlerln1n si-

bo b 
ahsinı zchll'li gaz kullanarak 

nı ardını 
klıns 1 an etmişlerdir. Birçok 

e er Yaralanmış ve ynnmıcıtır 
Bunı " · ann arnsmdıı. çocultlnrı da. bu. 
lunrna.ktaysn da. ndedlcrlnl tesbit 
etmek lmklını hfısıl olamamıştır. 

Tayyareler, bu §ehirlerin UzerL 

be iperit zehirli gazile doldurulmu!J 
~onlar ntmı~lardır. Bu balonlnrm 

hnczev mıntnkasındn kMn Dzi
englovo l:asabnsına dil~tUl;'li gö .. ,_ 
müştUr. ru. 

Otr:N vı: l'AP.ALANA?ıı"LAl! 
Vaışova 4 

eı bU .. . • (A . A.) - Pat njnn
ütrıyor: 

nuıı v 
bn bolll arııovıı civarında 17 kasa.. 
;ocukıa ba.rdır:ıan Milmjştir. Dört 

S bır sıvıl clmUştUr. 
ochacze 

:nano•ıd v mıntaknsında kfıin Szy 
nannnt a Alınan tayyareleri sörler 

- lrtnıı. 11 b :'.>len v ç omb:ı. ntmrıı!nrdır. 
0 Yarnı üın d ğ aıııııılıınn ndcdi mn-e ildir 

Son ilti ~Un 

a:ı Alma~ l;c.mbardnnnn tı yyarele- clirmiştir. harpte Lüzitanya vapurunun batı 
ri ateş n~ışlar ve tahliye edilen Glaskov Limanında mukayyet nlması meselesi hatırlatılmakta, an 
halkı bomba atarak takip etmiş - bulunan "Atenia,, Donaldson cak Athenia, yalnız yolcu naklet· 
lerdlr. Atlanti.: Lin,, kumpanyasına men melde olduğundan dolayı bu defa 

Hodzda eon lki gtin zarfında Al- sup idi. ki torpillemenin mazur görülmiye-
mnn bombardmıan tayyareleri dör. 13, 581 ton hacminde olan bu ceği ilave lolurunaktadır. 
dil kadın olmak Uzcre ıılvil ahali - gemi ı 923 senesinde inşa edilmi§ Ruzveltin katibi S~efhen Earl} 
Jcn 31 kişinin ôlmeııln eve 40 kişi- ti. Athenia, Glaskovdan ayrıldık· reisicumhura bu torpilleme hakkın· 
nın ıle yaralanmnsma sebeb olmuş- tan sonra Liverpola uğramış ve da resmi bir telgraf gelmi~ olduğu 
lnrd:r. bi }:~qradan cumartesi gilnü saat 16 nu beyan ve şu $5zleri ilftve etmiş· 

ÇOdUK llA~Afi.~1~1 da kaptan James Reidin kumanda· tir: 
DO:JfDARDIM~" sında Monteala hareket etmiştir. "Resmi h aberlere göre vapur, L i· 

Varşova, 4 - 27 Alman tayya. Vapurun sahipleri, gemideki vcrpul tarikile Glascovdan geliyor 
resi Lydsszez üzerinde uçmuş ve Vapuru:ı sahipleri, gemideki ve hamil olduğu birtakım mültecile-
tarlalarda çalışan köylülere bile yolcularla mlirettebatın 1400 ki· ri Kanadaya götürürordu. Vapu 
mitralyöz ateşi açmıştır. 2 ki§i öl- şiyi bulduğunu beyan etmekte· run harp mühimmatı nakletmesi
müş, 3 kişi ağır ve 12 kişi hafif dirJer. nin katiyen mümkün olmadığını 
yn-:al.:nmı§tır. Yolcuların bilyük bir kısmı, isbat etmek için bu no!da üzerinde 

Cuma gürü Alırar. tayyareleri buhran dolayısiyle Amerikaya av ısrar etmek isterim. 
tMctfından tomlıarJ.man edilen de. etmekte idiler. Filhakika bu nokta Vaşingt'on 
ço<:uk hastahanesinin bulunduğu Athenianin tahlisiye sandalları, mahafilinin nazarı dikkatini celbet
binanrn tamame:ı harap olduğu ı..:30 kişi atabilmekte idi. mektedir. Alman hüktlmetinin bü
ar.laşılmıştır. Vapur, Liverpoldan 1000 ton • ~·ilk harpte hatt~ Amerikanın müt· 
Enkaz arırnında kalan 12 çocuktan luk yük almı~tır. tefiklere iltiha1c etmesinden evvel 
yalnız tanesının kömür halin- istihbarat nezareti Athenia Amerikaya karşı amansız bir harbe 
de cesetleri bulunabilmiştir. 25 transatlantik vapurunda Liverpol- girmeğe karar verip vermemis oldu· 
hastabakıcı ve beş çocu·~ yaralı. dan binen 101 Amerikalı ile Glas ğu suali henüz irat edilmemektedir 
dır. kavdan binen 145 Amerikalı yol- Torpilleı..?nin ~k mühim ve aci 

Dün gece \ Holanda üzerinde 
Londr ada b ı h meçhul tayyareler 
hücum b r ava Lfilıey, 4 (A.A.) - Dün gece, 

"' P.C U ek end ı bazı ecnebi tayyarelerinin Holan-

cu bulunduğunu bildirmektedir. neticeler tevlit etm~~: muhtemeldir 
Vaşington, 4 (A. '.) - Amerika Bazı zevat, Ruzvel~in, yarın ve 

nm Lond .ı ·iri Kennedy yahut öbürgün kongreyi f evkalad 
Athenia vapurunun Belfastda batı içtimaa davet etmesinin muhteme 
rılması esna"rnda içinde 200 Ame- değilse de mümkün olduğu mütalea 
rikah yolcu bclundultunu hariciyr sını serdetmektedirler. ı.., a saat 2 3 

eh ı ıke , 0 da verilen da toprakları üzerinde görüldUğü 
ı ışa haber verilmektedir. Tayyarel-:r, 

re ıı saoah!eyin bulutların üzerinden uçtuğu için. 
l,al dır ı : dı bunların hangi devlete ait olduk. 

Londra, 4 (A A ) ları anlaşılmamıştır. 

;1ezaretine bildirmiştir. 
Amerikanın her t:ıra fmdan gel 

mekte olan haberlerde Athenia:l:ı:<; 
Amerikalı yolcular hakkında ma!Q 
mat verilmeı.·•wir. Bu yolcular ara· 

rkenden I..omı~ j - 51'l:ı'ıleyin Tayyarcl:re ateş etmek 
ez . ım:ınını \'• m•r ve şım1li ~l~ki k . ~ - - kf.n olmamı:tır. 

müm· smda A\Tupada tatilden avdet e 

iva ed •. ' .:>.ıtl,.ı clı ·ı ıı ih· den Teksas hükfuncti dahilinde ka 

Vaşington, 4 (A.A.) - Hariciy. 
nezareti "Athenia.,da 292 Ameri
kalı bulunduğunu tasrih etme!de· 
dir. 

Nezaret, bu rakar .n henüz kati 
'olmadığını ilave etmiştir. 

bir nutuk 

ispanyanın vaziyeti! 
Burgos, 4 (A.A.) - Havas a jansmdan: 
General Franco, Avrupada zu bur eden niza karşısında dün öğle 

ye kadar sarih bir vaziyet almış de ğıldi. lyi malumat almakta olan 
mahafilde generalin bu babda bir karar vennek i~in vaziyetin inki~
bna intizar edeceği söylenmektedir. 

Halihazırda Isp:ınytol gazetelerinin neşriyatı pek fıfakidir. Gaz. ~
ler, sulh lehindeki mesaisinden do layı Musoliniyi tekrim etmekte ı -
ler. 

lngiliz1er dUşmanJa ticaret muamelesini yasak eti! 
Londra, 4 (A.A.) - Ticaret nezareti, İngiliz tacirlerinin, mtice'1 

bizlerinin ve bütün İngilizlerin istis nat ahval ve ~erait ha:-iç olmak üze .. 
re, düşmanlarla muamelede bulun malarını menetmiştir. Dü~man tn 
biri düşman memleketinde bulu nan bütün tacirlere, ticaret müc · 
seselerine, merkezi düşman memleketinde bulunan mü~sseselerin dı 
ğer memleketlerdeki şubelerine ve lfü dü5man memleketin kanunları 
na göre teşekkül etmiş olan bütün müesseselere şamildir. 

Bilhassa dü5man memlekete te diyatta bulunmak, sermaye veya 
hisse senetleri göndermek veyahut düşmanın para 'tedarik etmesine 
medar olabilecek muameleler yapmak memnudur. 

lngi\\z amirallıginin aldığı tedbirler 
Londra, 4 (A. A.) - Amirallllt dairesi, Firth of Forth boğazından 

geçecek olan bUtür. gemilerin Bass Bock'dan geçmeleri icnb edeceği
ni bildirmiştir. Cenuptan geçecek olan gemilerin uğ:-ıyncnklan zarar 
ve ziyan kendilerine ait olacaktır. 

Amirallik dairesi, İngiliz gemil erinin kaçakçılık yapmalarma m~
ni olmak için bu gemilerde araştırmalar ynpılmasrn'l müteallik hususi 
bir takım tedbirler almıştır. 

ltalya-Fransa hududu açıldı 
Nis 4 (A.A.) - Birkaç günden beri Fransaya gitmek ıstiyen İtal

yanlar için hudut kapahrdı. Bu m cmnuniyet kaldınlmı~ ve dilndenbe 
ri münakalat normal şeklini alını~ tır. 

Alman diplomat.arı F ransadan nasıl ayrıldıla r i 
Paris, 4 (A.A.) - Paristeki Alman sefareti ve kt.)nsoloshanesinin 

memurlan, dün gece sa:ıt 21,03 de Paristen a;Tilmışlardır. Bunlar, 
130 kişilik bir kafile teş1dl etmişlerdir. 

Alman diplomatlarının hareke ti Fransa ile Almanya_ arasındaki 
diplomatik müna5ebetlerin inkıtaı nı tevsik etmektedir. 

Fransanm Alm:ınya1aki m:!!'lfa atleri, Amerika sefaretine tevdi e· 
dilmiştir. 

13 tehl~ll ~e:1ış bir mıntaka:fa ha- Hclanda hi:kumet', her iki ta-
8 ola ıke.:ıı ıla.ı e.:fılınıştir. ı k de· rafça garanti edilmiş olan bitaraf
rutna~ saat 2.30 da duJ1.1:tieı lığına karşı yapılan bu tecavüzün 
st ihb aşlamıştrr. Muahharen vahametini tebarüz ettirerek, bu 
uvi}·=~at . nazı.rı, hJvl t.! 1ti ;:? iİ!'lin tayyarelerin hnngi devlete ait ol. 
akun t:rı ta} 1:1 e:liim!m•ş o!an bir duktannın meydana çıkarılması 
lan ediJ~arelerin g?ç n~,)i u~erine için tahkikat yapılmasını her iki 

Ruzvelt 
söyledi Ve dedi ki :.lng ı liz ve Fransız 

sefi rleri 
Londradan 

Gebe kadınlar, sakat r 
ıhtiyarlar ve çocuklaı 

uzak laşhrıldı 
ir. '§ Olduğ~nu b:::yan etmiş· taraftan da istiyecektir. 

1 .. , Hükumet, cevap aldıktan aonra 
at~ılız.erin avcı tayyareleri d?r bu hadiselerin bir daha tekerrür 
B)'):a~l~ çı.karılınış "~ bu:ı!ar g~;e:ı etmemesi için lazımgelen tedbir
erdir <! erın hüviy~tıni tayin et:niş !er alınmasını talep edecektir. 

UBittaraf ın da vazifeleri vardır. 
Gözlerinı ve vicdanını kapayamaz,, 

· Bunun ·· · · e hu uzenne hır tayya-
L CUtnun 
ıığı anı un m::!V'zuuba'ıs '.>lm:ı· • 

Londra, 4 (Husus!) - Ameriks 
Reisicumhuru Ruzvelt, dlln gece 
nutkunu söylemiştir. Amctika cum· 
hurreisi bu nutkunda beynelmilel 
barb kal"§ısmdn ;; meriknnm ne gi
bi bir siyaset tutacağını anlatmış-

e aUatı~~lrnı~tıp. N~tic?:l::: "t~:11i- sdlatını arttırmak üzere İngiltere· 
Radyo, d~~r b'· i .:ıretı v:?:itmiştir. nin her tarafında faaliyete geçmiş 

<ıtrolarm ka Utün sinema \'C ti· olan harp ziraat komite~i icra reis-
~i~tir. KliSet~~lı ka'a::l:!ım ilan et- 'iğine tayin edilmi~tir. trr. 

• asıktır y · z 1 fasif müc"a!aa · enı e :inda hükum~ti, harp ka· RcisicUmhur bu nutkunda, bil. 
vil memurlarla la ll'l::!nsup olan binesi bir telgraf ç?~c?re~ Z~la:ı1a- yUk bir Avrupa harbinin önUnc geç 
e hava kuweu;r~unun d:m:mma mn elinden geldiği kadar, tngilte- mek için son dakikaya kadnr bir 
n se!erbu ejiJ ~ı~ sivil memur- reye yardım edeceğini ve bütün mucize çıkmasını beklediğini, sene-
z. mıstır b ı · d · _.. k ı ı h" .ıraat nazın . • men a arım onun cmrıne ama e Ierdır devam ıt.-uen r z ve ... a ını 

' ıa~ ın "'vadı istih- bulundurduğunu bildirmiştir. t~slrlcrini anlattıktan aonra Ame-

rlkanm milli siyastt olarak sulhü 
.ı.hlak ve dini muhafaza ettiğini, bu 
aahada be§eriyete yapabileceği yaı 
dnnı tebarüz ettirmiş, milletler a
rasında kuwet istimalini tel'in e. 
derck Amcrikanm bUyUk bir A vru
pa harbinde va:ı.lyetini §Öylece hu
lı1sa etmiştir: 

"Amerikayı böyle bir harbden 
hariç tutmak, bitaraf olarak muha
faza etmek için elimden geleni ya. 
pacağım. Fakat bitarnfm da vazi
fesi varaır. Bitarı..f, gözlerini ve 
vicdanını kapıyamaz.,, 

Ho '.anda yolile 

Aln1anvadan 
ayn dılar 

Brüksel, ·1 (A. A.) llclgn 
nJamımm Be.rllndcn öğrendiği. 

ne göre, Frnn a ,.o tn;;llkre 
sefirleri, bu s:ıbah Berlindcn 
Hollandayn hareket ctmbler. 
dlr. 

Son dııkikaıfa. Alman ma
kn.mlan srfirlcrin ncıı:nuı yolu 
ile a\ ıl etlcrine müsn:ı.de etme- ! 
mlljtir. 

Londrn, 4 (Hususi) - Londrn· 
dan funfllar, gebe kadınlar, sakat 
ihtiyarlar ve çocuklann tahliyesi 
dUn gece snat sekizde tnmamlan • 
mı~tır. 

18 yaşmcan 50 yaşına kadar 
Londra, 4 (Hususi) - Filistin 

de 18yaşından ~O yaşına kadar 
siliih altına alınını§tır. 

arın Vakit ga.ZG· 
lesini okuyunuL 
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(iW.n gece yarısından bu sabaha kadar gelen haberler 1 

lngiı·tere 
ilanı harp 

ve Fransa nasıl 
ettiler? 

lngiliz başvekilinden IJün 
başvekili Daladye de bir 

sonra 
nutuk 

Fransız 
söyledi 

Har iP 
va~öyetü 

Ve dedD k D~ 

,. Sulh Hitlerin elinde rai. 
tamamiyle 

harp is•emiştir. Dökülen 
hükumeline aiddir. ,, 

Lehliler 64 Alman, Almanlar 120 Leh tayyaresi 
dUşUrdUklermi bildiriyorlar 

kanın 
1 

mesu t!;yeh 

Hitler 
Hıtler 

Leh kıtal arı bazı şehir ve kasabala 
rı istirdada muvattak oldular 

Lonclra, :t - İngiltere ve Fran· rasında yaptığı beyanatta, Al - tayin edilecektir. 
~lmanya ile harp haline gir- nıan maslahatgüzarına pasaport - FRANSIZ BAŞVEKİLİNİN 
m~ri şu şekilde olmuıtur : !arının verildiğini Oildirmiştir. HİTABESİ 

!ıigilterenin son mesajına Al. DOMİN\"ONLARIN İLANI Paris. 4 - llii.nıharb vaziyeti U-

manyarun cevap vermemesi üze - HAR 11 zerine Fransız başvekili Daladye, 
rine Berlinldeki İngiliz ecfiri Hin· Çemberlaynın, lnr~iterenin, Al· millete hitaben radyo ile bir nu-
derson dün saat dokuzda Alman manyaya harp ha:m~e bulunduğu tuk söylemiştir. Daladye nutkuna 
ha;lciye nezaretine giderek nihai hakkındaki r.ıdayo beyanatından ır;yle başlamıştır. 
bir nota vermiı ve bu notada Al· biraz sonr_,& Avustralya ve Yeni "Fransız erkek ve kadınları l 

manya Lehistana k~ tecavüz~ Zclan.:la. 'hük\-metleri de harp ha. eylfıl şafağındanberi Polonya 
nü saat 11 e kadaı: durdurmadığı linde bulunduğunu ilan etmiştir. taarruzların en vahşisine maruz 
takdirlde !ngiltercnin Ldıistana o- HARB KABlNESt kalmış bulunuyor. Hudutları ihlal 
lan taahhüdleri mucibince '.Alman- Dün de bilJir:liğimiz gibi İngil- ~dilmiş, !lehlrleri bombardıman e. 
ya'ile-harbe girmek mecburiyetin"Y terenin harp kabinesi kurulmuş, d!Jmektedir. 0~uw r. lılltevliye 
de !kalacağını bildimüftir. ve: ilk içtimamı yapmıştır. kl\hrnmanca mukavemet ediyor. 

!e Hltı~ .. hükümetine aittir. Sulh 
Hitlerin elindeydi: Hitler harbi is
temiştir. 

Daladiye sulh tekliflerini Hitle_ 
rin nasıl reddettiğini anlattıktan 

sonra şöyle demit; tir: 
"- Fransızlar, eğer harp yapı

yorsak, buna mecbur edildiğimiz i
çindir Herbirimlz Fransız toprağın 
da insanlık hilrmet ve şerefinin son 
sığınağı olan bu hürriyet toprağın
da vazifemiz bqında bulunuyoruz. 
Vatanın selameti yolunda bütün 
gayretleriniz! birlik ve kardeşlik 

hisleri içinde toplayınız. 
Yaşasın Fransa.,, Diğer taraftan Berlindeki Fran. Kabineye gi:-diğini haber verdi· DökUler kanın mesuliyeti tamamL 

Sl% sefiri Kulundr da .aaat 12,30· 'ğimiz üç yeni nazırdan sonra E- --------------------------

da'YAlman hariciye na.zımu ziyaret den de Döminyonlar nazırı sıfati. Almanyadan 100 talebemı·z 
ebiıiş ve Almanyaya Fransa tara- le harp kabinesine girmiştir. 
fmdan bir gün evvel saat 22 de Umumi harpte de bah~iye nazı-

v~rilcn notaya cevap verilmesini rı olan Çur~il tekra_; ayni işin daha geld·ı 
~mi§tir. Bu notanın meali !ngil- başına geçmış ve hemen faaliyete 
t~e tarafından verilen notanın başlamıştır. 

ayni::lir. IngJliz umumi erkanıharbiye Avrupada henüz 600 talebemiz 
Sefir, hiç cevap verilmez, veya rcisi/geheral Gort, kral tarafından 

cevap menfi: olursa Franaanm ~1- kara <>rdulan başkumandanlığına b U 1 Un makta d 1 r 
m~yaya saat an yedide illnı harp eneral İrosi.de de umumi erkanı
edeceğini bildirmiştir. harbiye reisliğine tayin edilmişler· 

Alman hariciye nazın Fon Rib. dir. Anavatan kuvvetleri kuman
bentrop, menfi cevap vermiıtir. danlığınt da ayrı bir kumantlan 

C epheye girerken 

Hitler 

Avrupa konvansiyonel treni bu- manyadan yolcu almağa devam e· 
gün de ancak on bire doğru gele - diyor. 

bilmiştir. Mısır Kralının teyzeza:fes; 
Vaziyet dolayxsile Almanyadan ÇOk kalabalık olan bugünkü Kon 

ayrılarak muhtelif va.sıtalarla Yu. vansiyonelle gelenler arasında Mı
gmılavya ve Yunanistana giden ta- sır kralının teyzesi prenses If fetin 
lebeleıimizden 100 kişilik bir kafi. 

Almanyanın aldığı bu vaziyet 
üzerine Ingilterenin Almanyaya 
ilanı ilanı !ıarbi dün sabah saat 
11.15 de resmt 'bir mahiyet almış-

tır. Hariciye nezareti muahedeler bir beyanname 
öaircsi reisi Dunlbar, Alman mas-

kızı prenses Melek de vardır. Pren· 
, le bu trenle gelenler arruıındadır. ses Fransada bulunuyordu. Son va

!ngiltere ve Fransanın Almanya 
ziyet üzerine seyahatini yarıda bı

ya harb ilan etmelerinden ev\"el lahatgüzarı Dr. Kordt'a İngiliz n € Ş ' etti rakmı~tır. Burada kendisini bekliFransa ve Belçikadan da birçok ta 

Var';};,va, 3 - Leh menbaların· 

dan verilen haberlere göre Polonya 
suvarileri Le zno ve Ravicz istika· 
metinde bir taarruzda bulunarak l 
eylftlde bir baskınla düşmanın ele 
geçirdiği yerleri istirdat etmiştir. 

Düşman hudut hattının gerisine çe· 
kilmiş ve Polonya öncüleri düşma· 
m hudut gerisinde Alman toprakla· 
rına kadar takip etmiştir. 

Radyo, Polonya kıtaatının hudut 
üzerindeki Zabszyni tekrar işgal 
etmiş 'olduklarını bildirmektedir. 

Dünkü Leh resmi tebliğine göre 
"Pazar günü, Varşo,·a, Deblin, Ra
domsk•0, Torun, Poznan,, Krakovi, 
Plock ve diğer birçok şehirler bom· 
bardıman edilmiştir. Alman tayya· 
releri, köylere ve hatt~ kt.>yunlarını 
otlatan çobanlar üzerine bile bom· 
ba atmış ve ateş açmıştır.,. 

Gene L'Jh tebliğine göre iki gün
de Lehliler 6 ı Alman tayyare3i dil· 
~ürmüşlerdir. Leh tayyare zayiatı 
11 dir. Lehistamn sivil halktan bir 
çok ölü \'C yaralısı vardır. 

Gene dünkü tebliğ ~unları bildiri-

lngıliz ve Fransanm 

i lanı harp 
kararı 

ltaly3.da nası l 
kar ş ı l and ı 

ya: saati ile 11 den itibaren İn - • Berlin, 4 _ Hitler dün cepheye 
giltercnin Almanya ile hali harpte hareket etmiştir. Hareketinden ev. 
ol::uğunu tebliğ etmiştir. \'el Alman milletine, nasyonal - sos 

!ebelerimiz memleketimize dönmek yen validesile birlikte bugünlerde 
Turos yoluyla Mısıra döneceklerdir. Faris, 3 (A.A.) - Havas ajan· üzere Almanyaya geçmişlerdi. 

Diplomatik usuller mucibince, yalist partisine \'C şark ordusu as. 
i\lman büyük elçiliği memurları. kerlerine hitaben birer beyanname 
na Ingiltereden gitmeleri husun- :ı~şretmlştir. 

da her türlü kolaylık temin edil ... Hitlcr Alman milletine beyanna-
miştir. mesinde İngiltereyi "Çember siya-

En kısa bir müddet içinde !n- seti" dolayısile harbe sebeb olmak. 
gliteredcn ayrılacaklardır.. Diğer la itham etmektedir. Partiye bc
taraftan Alman maslahatgüzarı da yannamesinde, "Alman ordusunun 
i\lman hükumetinin Henderson ve Almanyanın etrafına konulan çem. 
arkadaşların& ayni kolaylıkları beri birkaç hafta içinde,, kıracağını 
göstereceğini temin etmiştir. iddia etmektedir. 
Fransanın Berlin büyük elçisi, Şark ordusuna beyannamesinde 

hariciye nezaretine elçilik katibini Bitler haı b mes'ulünün gene lngil
gönl:iererek pasaportlarını iste. tere olduı:;unu iddia ettikten sonra 
miştir. şöyle demektedir: 

Pariste :Alınan büyük elçiliği ~lunzz::ım vasıtalarla yapılan 
memurları ·da Fransa hariciye ne- g:ı.rb kalesi bu esnada Almanyayı 

Fransa ve lngiltereye karşı koru • 

Böylece Almanyadaki talebele - Art ist Sem•ha da geldi . sının Romadan istihbaratına na-
rimizle ve diğer yolcuların mikdarı Üç senedenberi Berlin konserva· zaran Ingiltere ile Almanya ara · 
gelenlerin tahminlerine göre bini tuvarmda belediye hesabma tahsil· sında harp halinin tahaddüsü !tal 
bulmua ve bunlardan şimdiye kadar de bulunan Şehir tiyatrosu arfütle· y~da büyük bir heyecan tevlid et 
ancak dört yüzü avdet edebilmia. rinden Semiha da şehrimize gelmi~· miştir. 
!erdir. Diğerlerinin dört kafile ha - tir. Semiha tir muharririmize ~un· Her tarafta bir takım kimscle· 
tinde yarından itibaren gelecekle- tarı söylemiştir. rin grup halinde toplanarak bey · 
ri temin ediliyor. _ Ses tahsilimi bitirdim. Alman- nclmilcl vaziyet hakkında müna · 

Evvelce Balkan memleketlerine yada tatbikatla meşgul oiuyordum. k:.şalar yapmakta ve İtalya mille. 
kadar gelerek tren bekliyen lale - llk defa olarak orada rol almak ü· tinin hayır ve selameti için İtalya 
belerimlzdcn bir grupun bugünkU zere bulunuyordum. Uç tiyatroda hükumetinin icap eden tedbirl~r 
Semplon ekspre.sile gelmesi bekle - çalışmak için mutabık kalmıştım. ittihaz edeceğini söylemekte okluk 
niyor. Bundan ba~ka rad}'..xla da konse:'" !arı görülmektedir. 

Memlekete dönen talebelerimiz. ,·ennekliğimi istemi~lerdi. Son \•azi· İtalyan gazeteleri, bugünkü ya 

zaretinden pasaportlarını istemiş· 
lcrdir. 

yollarda çok sıkıntı çektiklerini, yet dolayısile hepsini bırakarak zılarında, İtalyanın bugünkü an· 
Almanlnnn memleketlerinden ay - memleketime döndüm. Burana \'a· la~mazlıkta aldığı vaziyetin hiç 
rılmak istiyen ecnebilere kolaylık ziyetin inki~afını bekliyeceğim. Me bir suretle Alman - İtalyan dost. 
gösterdiklerini, Yugoslavya ve Yu_ najerim Almanyada kaldı. Alman luğunun sarsılması gibi telakki e· 
'lanistanda Türk talebeye çok mi- rad'-·o\arı artık yalnız ac;keri müzik ci:lmemesi 13.zımgeldiğini tebarüz 

yacaktır. J 

safirperverlikle muamele edilerek \.'a'·ıyorlar ... ettirmektedir. 
Bcrlindeki İngiliz sefiri Hrn

derson dftn akşam Berlini terket. 

Bizzat kendim, büyük harbin es. d'I J 
muhtelif yiyecek Beyler ikram e ı - Semiha, burada ne ile meşgul o· 

ki bir a.c;keri ve şimdiki başkuman-
diğini söylemişlerdir. lacagıw m soran muharririmize, bir 

~ıanınız sıfatiyle hemen bugün cep. 
Japonya ve lsviçra 
b·taraf kalacaklar miştir. A•:rupada bulunan Mısır ve 1rak- teklif vaki oldu~n takdirde ko,c;er-

:ıcde size iltihak ediyorum.,, 
Almanyadaki lngiliz tebaasın·n lılardan bir kısını da b6 günkü !er vermek niyetinde bulunduğunu Londra, 3 (A. A.) - Reuter a-

hukukunu Amerika sefartti mü- trenle gelmişlerdir. Buradan tran. söylemiştir. jansının bildirdiğine göre, Japon 
dafaa edecektir. !ngilteredeki Al· sit geçerek memleketlerine gide - --<'--- hükumeti, Japonyanın bitaraflığı 

manıarın hukukunu da tsviçrc 1ngi1 İz harp cckıcrdir. Almanyada kalan vapur· 1 hakkında tngııtereyc tcmınat ver -
sefareti koruyacaktır. Sabahleyin saat 7,20 de gelmesi miştir. 

iNGlLTEREDEKİ FAALiYET gem ı I eri ıcab eden scmp!on ekspresi dokuz larım ·zm yazıyetİ Paris, 3 (A, A.) - İsviçrenin 
İngiliz başvekili saat l l, 15 saat gecikmeyle ancak ak§am saat Avrupa harbinin başlaması ile Paris elçisi 1 eylül tarihli bir muh-

(Türkiye saatiyle 12,15) de in- A 1 man la rın m eş h tir ')il nltıdaıı soııın gelehilcccktir. beraber Almnnyada inşa halinde o- tıra ile tsviçrenin müsellılh bir ih. 
giliz milletine hitaben bir nutuk B H w . llu vaziyete, ekspresin dünkü i- lan dört yolcu vapurumuzıın ve bir tilaf takdirinde Jrat'iyyen bitaraf 
söyliyerek '.Alman yaya ilanı harp reme n tra n 3fı. n a 0 t QJn limılıarbden sonra yollarda uzun <lenizaltı gemimizin bugünlerde kalacağı kararını Fransa hükiimc. 
edildiğini bildirmiştir. zaptelt ler müddet alıkonularak gayet sıkı kon memleketimize !!Clmesi imkansız _ tine bildirmiştir. Hariciye nazırı 

b "b k 1 trollara tabi tutulması ve ötede 'b'd' Bonnct Fransanın kendi hesabına Çem erlayn, müteakı en ra ı ı.ondra, 3 (A.A.) _ Amerika. se- laıımış gı ı ır. · ~ 
· d k d' d 5 d k" beride birçok şarklı yolcuların B de . it mimlz Batırn,·dır. tsviçrenin bltaı'aflıgma mutlak su-..:ıyarct c ere nez ın e 4 a ı. dnn Almanyn:a dönmekte olan Al- u nıza ı gc • •. i "d 

1 ka kadar kalmış. kral ~aşvekildcn maııyanın "BrC'mPn'' transatlantik yahatlerini temin için yeniden \'a- Birknr ay <'\'VC} mPmlckctimize gc. 1 rc.tt: riayet cdcccgın tcyı c~ c-
~on iln\'CSİ sr.b"'b olmu!jtur. mıstır sonra harbiye nazırı Her Bcişayı \'apunı lno;iliz hnrb gemileri tara. len Saldırayın rşidir. · 

kabu etmiştir. rından ynknl:ınnrnl; bir lngili:r. ıı - Italya bit~raflığı h~nü~ m ı'ıq(a~a Yolcu \'apurlarımızdan üç tanesi 1-------------
Parlimento öğledC'n sonra top. ımnına gü u. i:ImC.r,tür. ::ttir:inden cenup hattı açık bulun· 5300 tonluk en büyük gemilcrimiz-

Janmış, Avam Karr.ar;ısınd:\ b:ı~vc r. smi J merik:ın menbalarındnn makta \'e ~im:liki e1\Sp:-e.;in işle!ll'.! dir. nu sınıftan maalesef bir tek miş, dördüncüsU Almanyada kalmşı 
};il, Lorl:llar kamarasııdl dn haıi- "' lmcn M:!ltırata ~Ör<', Pncıifik d<' · ~ine hir en~~ı çık ı·ı\m ı n ı'~tı lı·. clnhi ını>mlekctinıit.r s:r1Pml"mi~tir. tır . 
ci,. .-~..._.-WC 9Ö}l m·~ - '..: '.> el" b· 'u ... ., \1 ,-.,· n ...,. ' i .... \'c '• \~lll ... iyonel i e Pe-;t~ ile t,- ntğcr yolcu \',1•nır11 :>:iOO tonlnlt llmuınlyC't itibarile Alınanyaya 
l:rdh-. ·ır"r• :ı ksiktı Hma.ı:aıına sığına- tanl:ul ara,rwla i~liyor ve , 1'h;•, !'}ılonıdur. nıı smırtnu Etrii~k. Tır. ısmarladı~ımız 14 \"aııurdan 10 ta-
~rd l!alifakı, Lor..:!ar I~ama. I caklardlr, üzerinden gönderilen bir trenle ı\1- han vo Kadeş memleketimize gel- nesi memleketimize gclmi§lir. 

yor: 
"Düşmanın Silezya ve ıarbt KJf 

patlarda çok ~iddetli taarruzu ~ 
vam etmektedir. Düpan büyd 
kuvvetleri harekete geçirmiıtil 
Kuvvetli bir düşman zırhlı grupf 
Czestochova istikametinde ilerlt 
meğe mU\·affak olmuş ve bizi ' 
mezkur ~hri tahliyeye mecbur ' 
miştir. Düşmanın büyük faikiyetı 
ne ve pek çf.:>k zırhlı kıtaatma, il 
toplara ve tayyare kuvvetlerine dl 
yanan hareketine binaen kıtaatı~ 
Silezyadan çekilmek rnecburiyetiıs' 
de kalmıştır. 

Osa ırmağı boyunca, Grudziac:ı.' 
şimali §3rkisinde düşman piya~ 
hücum arabalarına dayanarak ~ 
detle taarruz etmektedir. 

Şarki Prusya mıntakasında 01 
harebcler hududa civa!' yerlerde tJ 
vam ediyor. 

Gdynya \'e Danzig mıntakası 
Orlod\'o ve Kaacti bir mukabil fi 
arruzla istirdat ettik. Vesterplad' 
garnizonu hala kendini müdafaa~ 
mektedir.,, ' 

Danzigde halk, Vesterplatte g 
nizonunun kahramanca ~üdaf~ 
sını büyilk bir gunı{l,3 ~,etıV. 
tedir. Burada bir Leh piyade 01 
rezesi kendisine adetçe faik olan 
manların hücumlarını bir kaç k 
püskürtmüştür. . 

Almanlar "Schlesvig - Holsteı 
Alman zırhlısı l'...>p1arının him:t 
sinde hücum etmektedirler. 

Almanlara göre 
Berlin, 4 _ Alman menbaları' 

dan verilen haberlere göre: rJ 
Alman kıtaatı diln Schenstoc 

girmiştir. r'i 
Alman hava kuvvetelrinin ha 

kiı.tı neticesinde, ilk iki gUn içi.O 
l20 Polonya tayyaresi bava ınıt 
harcbeleri "eya tayyare meydan 
rınıo bombardımanları esnas 
tahrib olunmu§lur. 

Alman hava kuvvetleri 21 ta)-f 

re kaybelmlalerdir. 
Alman topraklan benllz b• 

hUcümuna uğramamıştır. 
Alman başkumandanlığının dil' 

kil tebliği şudur: 
"2 Eylül öğleder; sonra ve 3 ~ 

tül sabahı, Alman kıt'aları, pol" 
ya araz~i dahilinde muıaffer~til 
ıerlemelerine devam ett1\ı.ı.ı it 
Tschcnstochau, işgal edlJlltfş;_, 
vartha nehri, Vielun'un §arkın ~ 
geçilmiştir. ı:ondorda mahsur ~11' 
mış olan Polonya kıtalarmın ce 

Ü 
.. ~ 

ba doğru kaçabilmek teşebb su • 
\'affakıyetaizllğe uğraınıttır. Be 
rent Almanların eline geçmiştir. 

.\iman hava kuvvetlerinin k• ' 
.ı:.anrlıkları muvar!akıyctlerden "°; 
ra. P•ılonyo.y" karşı harbeden 
l::ı.\·a !'ıksun:;.n hakimiyeti altıJl 

dadır. nu C<.lar hareket nokta 
rına cHinmiıı:!udı:-. Diğer AlrJl 
haYa kU•"et:"ri. diğer hava üsle 
rinde hazır l'ı.rmakladır.,, 

l ng ıliz filoları 
taplamyor 

Londra 4 (A.A.) - lngiltereıı' 
bütün harp filblan, harp üssül11' 
rekelerinde tah~it edilmiştir. 

İngiliz filosu.~ teslih \'e mul'' 
kruvazör haline ifrağ edilen hi!'( 

ticaret gemilerilc takviye edil Ol;. 1 


