
ıJJ1 

tiıı' 

Ol 

d 

ir. 
kil ' 

allı: 

ı• 
JJl 

wı 

1rıı• 
ıc 

re!1 
ütl1 

u:ı\ 

:~ .. ,, ,' 

KJJRUI 

GONON EN GEÇ 
SAATiNDE EN 
SON HAVADiS· 
LERlLE ÇIKAR 
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5 
EYLOL 1939 

SAL 1 

~W'!'·-·-•·-...· ............................... ;;. ~ . i ___ ,... .......... . 
1 Bugün 17 yi yirmi geçe, Mos

kova radyosu, İtalyan ajansı 
olan Stefani'nin istihbarahna 
atfen 2 Fransız fırkasının Bel

j çika hududunu geçtiğini bil- • 
d İ r m İ C: t İ r • . Bu haberin kaydı ihtlyatlıı tclak-

y ki dllm l lizundır 
............. 0 • - ............... .. 

Bir sulh 
konferans 
Ancak Hitler ın 

çekilmesi le 
mümkünaür 

··· ··· ··················~ 

Macar hariciye 
Nazırı elçimizle 

görüştü 
Bııdape§te, 5 (A. A.) - Macar 

ariciye nazırı Tel eki, bugün Tür_ 

tiye orta elçisini kabul etmiş ve baş 

vekil Csaky ile de uzun uzadıya 
:;örüıımüştür. 

Yazan· /1 ~ Q §; B 1. d 
IUtıe • \ il • er 1 n r a YO SU 

nı 1• r l\llsoll ,.iıtln sulh teklifleri. 1 

11 ,~:::~e ~:~emıı.yilmlş. Bu bebe-, Dinley cilerine hır harp 
kat nıa la tclı:nıflandır. Fa- h . . 

:\1 na 1 anlaşılır gibi değil sa nesı naklettı 
• usoıını HJtı • 

Yaptı. n ere bir ulh tekilli 
u tekrrı 

~artHc ye fil 1 n C8ıısı mütareke 

Bu akşam Bcrlin radyosunun 
neşrettiği bir harb sahnesini dinle. 

dik. Harb sahasından bombaların konıısrnaı.tı ~asa etrafına oturup 
rtırıı ff 

1
, • 111ll<•r bu teklifi kabul 

r. akat patlnyışını, topların atılışını, tayya. 

I 

tc§l vv c§l lf® o~ ırü 
Pc§llFÜ~ lbiı~~rrü lfild~ ! 
Alr11anya, ingiliz 
elçisini rehin 

olarak alıkoydu 
Bir Alman · tebliğine göre, Lehliler şarkJ 
Silezya mıntakasını tahliye etmişler; bir 
Leh yolcu treni bombalandı, 15 insan öld 'i 

Paris, 5 (A.A. Saat 17,30) - Düşman tayya
releri tarafından gece yapılan bir keşif uçuşu 
memleketin muhtelif noktalarında verilen tehli
ke işaretine bir sebeb olarak gösterilmektedir. 

Harekatd 

Varşova, 5 (A. A.) - Dün birçok Polon· \ 
kasabaları bombardıman edilmiş ,.e birçok k: "i 
ölmüş ve yaralanmıştır. 

Lodz civarında Zdunskavola kilisesinin i: ;. 
tüne bir bomba düşmüştür. Bir papasla dua c~· 
mekte bulunan bazı kim~eler yaralanmııbr. 

Ultinıato bu arada İngiliz relerin gürültUsUnU nakleden bu 
Alnıan mu ~elıntş, İngHtcre nrhk ı 

orduları J> 
1 

(Devnmı 2 incide.) 

devam ediliyor 
Paris, 5 ( A. A.) - 5 Eylul sabahı verilen Ü· 

Baby • Szamosin mıntakasında bir yolcu t :·c 
ni bombardıman edilmiştir. 15 kadar ölü varc" · 

Piotrkovda 30 kişi ölmüştür. Kutnoda 1 - J den <.>ekil o onyn arn1J in. 
k nıck \c t 

'I \azlyetlnl ala ~rruz~an C\'\"eJ. ı•talyan gazetelerı" snrt İJ J~ 1 eagınıı oz \ermek 
~ <onrern . 

ccglnı hildir:rnı n"a '"tiralc edebile. 

2 
h 

"C>linlnln Sulh t~lr .. Bu urctle l\fu- sa ite olarak 
mi. tir. klın netice ,erme- k 

Acaba 1\lu olinı ÇJ acak 
oya. düşiincc 1 birinci tcldlfi 

t cşebbü U nıdı ikin<') bir sulh Roma, 5 (Hususi) - Hükiımet, 

S r 
ne mi glnnı llrT biltlin İtalyan gHzctelerinc, hacim_ 

0 Yadan ''elen 1 b ı · i "k" · 1 1 
1 • 1 " ıa l'rlcr ı"te z·ı erın ı ı sayfayn ındırme er em • 
ıın ere bu sr ı . . -
nın 1. . ." 111 ıel 1 ''eril or, hnlya. rini Yermiştir. Bu tedbir kağıt ima-

ns •l'rı ıftlfak mualıe 1 
men bit r . · < eııJne rnğ. lindc kullanılan se:ıaıoz sarfiyntını 
difrr ta a7. 'a'-ıyetinde kalnın ı, azaltmak için nlmmıştır. 
'c I' rn an Almnıı~·n, İnglltnc 1 ================ 

ransa nrasınd t b 1 . 
eJIJmı 

1 
a ıar ıalı ilin ;iltcrc Alman milletine değil llit-

nrruz he> makta beraber büyük ta. ler rejimine harbedi ... ·or de~istir. 
· arcketıc · · " " "' bulunrn rının hıışlamamıs "'oııın lfitl<•ri hi!:bir sözüne lııanıl-

ll'ıı da. huliı. ulh t .. • hl ~ • 
lcrinı"n k eşcbbu - maz r n<lam dh·e ilan etmlstır. 

'u ·ub ı ı · ı - " ~ 
Yor. u a 11 creglnl hahrlntı. ln;iliı hUMımctlnin nldığı bu n. 
~u .. 1 Liyettcn onra Almnm·anın bac;ın_ 
• "a< nr i • · · 

harb ıı- 'ar k Ç-emb<'r:ılrn lan llitlcr l;t'kilmcdilıcc bir ullı 
rln f'aha~ı bcyıınnnme-;lndc llltİ('. mln~ma~ın:ı ilıtin.al '<'rilr.mez. 
--:.._

01 ortaJn lwlnıu tur: ''1n. (A.S> 

üçüncü tebliğ: • 
Kara, deniz ve hava kuvvetleri normal şekil

de harekata devam etmektedirler. 
kişi ölmüş, 100 kişiden fazla yaralanmıştır. 

(DcYnmı ~incide) 

lngiliz ve Fransız or oları 

Kat'i zafere kadar omuI: 
omuza harp edecekler 

Paris, 5 (A.A.) - Çembcrlay n, başvekil Daladyeye bir telgraf 

göndermiştir. Bunda, l:aşvekil su) hun idarnesi uğrunda İngiltere ve 
Fransa tarafından sarfc:lilen gay rctlere işaret ettikten sonra mil· 
Jetlerin.hiçbiri şimdiki kadar haklı bir dava için harbe girmemiş ol. 

duklarını iki millet tarafından ihtiyar edilen fedakarlığın boşa 

gitmiycccğini ve hakkın galebe çalacnğıt'lı kaydetmektedir. 

j D aladyc, bu tclg:·afa vcrdici c c\·apta, hilha.ssa Polonyanm m~ 
ru7. !~aldığı bu hol ı ltça' ve haksız tecavüzden sonra lngiltcre ile 

' Fransanın zafer istihsal cdilinciyc kadar karde§çe gayııetlerini bir 
1 le§tinneğe karar verdiklerini tebarüz ettirıni§tİr. 

Romanya birkaç sı~ıfı silah altına ça w ırdı 
Bükreş, 5 AA. (Saat 17,10) - Havas: Bundan evvel alınan t~~-l?J.r:.!eri takviye etmek üzere R 0nıanya, birkaç sınıfı silah altına davet etmiştir. ' 
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Aman tayyareleri Paris üzerinde 
( Baştarafı 1 incidt} 

Varşova, 5 (A. A.) - Pat ajansı bildiriyor: 
Alman tayyareleri tarafından atılan yangın 

bombaları bir fabrika ile 4 evde yangın çıkarmış 
ve tramvay deposunu kısmen tahrib etmi§tir. 

Varşova üzerine yapılan bir akın esnasında 
birkaç tayyare dütürülmüıtür. 

~ Polonyalılara ait bir mitralyözün yamnda 
1 dumdum kurşunları ve gazli mermiler bulundu-
ğuna dair Berlincr Zeitung Am-mittag gazetesi 

1 tarafından verilen haberi Pat ajansı yalan ola-
1 rak tavsif etmektedir. 

·Henderson, Berlinden çıkamıyorl 
Londra, 5 (A. A.) - istihbarat nezaTetinin 

bir tebliği, Almanyanm Londradnki Almen sefa
reti erkan ve memrininin lngiltereyi terketmele
rine ruhsat verilmeden evvel B. Henderson ile 
İngiliz sefareti erkan ve memurininin Berlini ter-

LONDRA ÖNLERJNDE BA. 
LON BARAJLARI 

Londra, 5 (A.A.) - Londralı 

lar, hükumet merkezi için tayya
relere karşı müessir bir müdafaa 
zırhlı teşkil eden balon barajlarını 
her sabah enmiyetle seyretmekte· 
dirler. 

Esasen müdafaa noktasından 

Londrarun havası pe!t mfü:aittir. 
Bulutlar ve rüyet şartlarının fe. 
na olması, tecavüz eden tayyarele
rin işini güçleştirmektedir.. Bun.. 
!arın muvaffak olması müıkülı, 

hatta imkansızdır. 
FRANSANIN BERLiN ELÇ!Sl 
ALMANY ADAN AYRILDI 

Brüksel, 5 (A.A.) - Fransa
nın Berlin sefiri Coulondrc ile 
sefaret erkan ve memurlarını ha· 
mil olan hususi tren, gece yansı 
BrUkıelden geçmi§tir. 

.BATIRILAN VAPURUN 

Şimalde koridorda çember içi 
ne alınmış olan Polonya ordusu 
nevmidane savletlere demir çem 
beri kırmağa uğraşmaktadır. 

Düşman vaziyetinin Umitiz 
olduğunu gösteren alametler, 
d&ıdenberi artmaktadır. 

Graudenz lst.ihklmlan zaptedil -
mlştir. 

Krtaatmıız, Culm yakininde ve ce. 
nubundn VistUl nehrini geçmişler 

ve nehrin şark sahilinde sUratle i . 
lerlcmeğc başlaml§lardır. Şarki 

Pnısya kıtaatı, şiddetli bir muba. 
rebeden sonra Mlava §ehrlnl ve la· 
tibkfunlarım zaptet.mişlcrdir. llaf
liib cdilmi§ olan düşman, yava§ ya. 
vaş cenuba doğru çekilmektedir. 

Donanma, sahilin emniyeti için .i.. 
cab eden tedbirleri, usulü dairesin. 
de ittihaz etmektedir. Ham kuv -
ve:tlerimiz, Polonya sema.sına hl
kimdir. Polonyalıların 40 tayyarcel 
dil§UrlllmUştUr. Bunlardan on beı,l, 

havada yapılan muharebelerde dUş 

Cuxhavene karşı yapılan taarruzun 
0nUne geçilmiıs ve Vilhelmshafen 
ilzerinc atılan bombaların hasar 
ika etmelerine meydan veriln:emiş. 
tir. Dilpnan tayyarelerlnln yarım 

dll§ilrülmnıtUr. 

Leh khalan ilerlemelerıne 
devam edıyor 

Londra, 3 (Radyo) - Vareova. 
nm tebliğine göre, şarki Pnısya 

hudutlarını geçen Leh kıtalan fler
lemclerine devam etmektedir. Leh 

Tayyareleri de bugün hllcumlanna 
dev&rn etmişlerdir. Varvova, Kra
kovi, Katovlç Alman tayyareleri ta. 
rafından tekrar bombardıman edil. 
miş, bugtln öğleden sonra Varşova 
üzerindeki muharebe esnasında 2 
Alınan tayyare.si dü§lirülmüştiır, 

Vareova bu sabah saat dokuza 
doğru bir kere daha tayyare hücu
muna utraınrv, bir kaç tayyare dil. 
liirtllmtlşUlr. 

Berlin radyosu 

( Baştarajı 1 inddt) 

'58hnode, spiker de bir taraftan ha· 
rekatı anlatıyordu: 

"Kıtalannm dUıman topraklan _ 
aa doğru ilerliyor. Toplann, tüfek
lt!rin ateşi alunda civardald ahali, 
.ıayvanlar, domuzl&.r ve aığırlnr 

nUthiş bir panik halinde kaçl§ıyor. 
.:>Iyndelcr, ellerinde tllfekleri koşu_ 
yorlar... Her tarafa mermiler dii
ıUyor, Ağaçlar, t~lgraf direkleri 
dcYriliyor, evler yıkılıyor, enkaz 
lıavaya fırlıyor .•. 

Manzara tasa\'VUr edllemlyecek 
ve anlatılamıyacak bir ıeklldedir. 

' kederek Alman hududunu geçmelerine ve Hol
' landaya gitmelerine müsaadeC!en imtina etmİ§ 
olduğunu bildirmektedir. 

Hollanda hükUmeti, mutavassıt rolünü ifa 
YOLCÔLARI 

Londra, 5 (A.A.) _ Athenia mllştür. Dllşmanm muntazam rica. 
tl, ha\'a taarruzlarunızla iz'aç ediL Macaristanda örfi 

idare mi? 

Tayyareler de faaliyeUerlne de. 
vam ediyor. Tayyarelerin bombala.. 
n dUştuğll yerde patlıyor. Tayya • 
l'eelrln gUrlllttlsU bir an çtn bomba· 
larm gUrUltüsU arasmda kaybolu. 
yor. Sonra tekrar müthiş bir tay. 
yare uğultusu başlıyor. 

etmi~tir. Sefirlerin bugün teati edilmeleri bekle
, nilmektedir. 

1aftta!li Fransada yeni 

slYaSelin-teısetesi bir kararname 
Bu~Ü;ı vatıı~u, Alman ordula· Ordu ve hal km el karı 

1 "Jna, Şarlıa doğru yürüyiiılerinde üzerine menfi tesir 
yumuşak bir balı yazif csini rören k h b 1 . 

h r,,.;.k .. L--" • V---1 Ça yapaca a er erm 
ne, ur ~ mUD111Tın - • 

1 >ek'in toprağı bol olsun, öbür neşri şiddelle memnu 

vapurunun yolculanndan kadınlar 
ve çocuklar da dahil olmak üzere 
bir kaç yüz kişiyi hamU olan iki 
vapur Clydee gclmi§tir. Bunların 
içinde yaralı olanlar sıhhiye ara • 
balariyle deral hastahaneye nak
leldilmitlerdir. Diğerleri Zlasgo· 
va gitmişlerdir. 
PARtSTE SiYASI TEMASLAR 

Paris, 5 (A.A.) - Bonnet, bu 
sabah lnr;iliz, Belçika ve Polonya 
sefirlerini kabul etmiştir. 

KORlDORDAKf POLONYA 
lüilynd:t yaşıyorsa kulaktan çın· ı Paris, S (A.A.) - Resmi ceride 

, .. sın, si.;aseti ne ~üzel anlatan herhangi bir ecnebi devletin Fran. ORDUSU ÇEMBER 1ÇtNE 
':'e:-i v~dJr! sa aleyhine giriıeceği teşebbüs - ALINMIŞ! 

Merela der ki: lcri teshil e:iecek -Yeyah&ıt otdu ve Bedin, s (A.A.) - 4 Eylül ta. 
"Muahedeler zayıf milletler ta· halkın er .. :. .-ı üzerinde meşum bir) rihli tebliğ: 

.. fınt!an muhafaza e:iiJmek üzere tesir icra eyliyecek haberlerin neş Şarktaki Alman ordusu, düş -
apılmıştır.,, rini menden kararname ncşretmiı· manın mukavemetini kırımı olup 

wektcdir. 
Şimal denizi sahllindC! !ngiliz!e • 

rin modern harb tayyareleri Vil
helmsha!ene, Cuxhaven ve nehir 
mansablarmda bulunan gemilere 
taarruz etmişlerdir. Avcı tayyare
leri ile tayyare dafil topları surat. 
le ve mUcsslr surette mukabil taar 

Budapeıtc, 5 (A.A.) - Ma· 
c:ar telgraf ajansı, selahiyettar 
macar makamlarının maearia. 
tan 'ın örfi idare ilan ettiğine dair 
verilen haberleri tckzib ettikleri· 

ruzlarda bulunmuşlardır. Neticede ni bildirmektedir. 

Dtqman ordusu yak)qmakta ve 
bir deniz gibi dalga dalga gelmek. 
tedlr ... ,, 

Radyo ne§riyatı bıırarla 
ve mIZJkanın çaldığı bir 
maııı ba§lııdı ..• 

kesildi 
aakeri 

Ha f ızası nı 
unutan kadın ' • 

Bu cümleyi tefsire hiç lüzum tir. blitün cephelerde ilerlemektedir. 
ok değil mi?. Bu kararname hilafına hareket Düşman, Parisin ve kısmen ciddi 
Muharririn tefsire lüzum ohnı· edecek olanlar bir ila 10 sene ha. zayiata uğramış bir halde ricat et· 

an diğer fikirleri: pis ve 1.000 ila 10.000 frank para mektedir. Kıtaatımız, birçok esir 
''Siyas:lcrin bütün gayreti cezasına mahkum edileceklerdir. almJŞ ve mühim mikUrda ganaim 

müt~erctc emniyeti değil) müıte. BELÇ!KADA DA YENi BİR elde etmi!leıtlir. 

33 Yıl sonra, evlendiği kilisenin önünden 
geçerken birdenbire kim olduğunu hatırladı 

' 

Milino polisi uzun uzadıya ara
bir :nış, taramıı. fakat laig bir iz eL 

de edilememiıtir. Hadise bir cina
yet olabilirdi. Bir intihar olmau 
da hatıra gelebilirdi. 

Geçenlerde İtalyanın Milano j Holadalı kadındır. 
şehrinde garip ve garip olduğu 1 Kadın bir taraftan ağlıyor, 
kadar da acıklı bir haı:iise geçmiı· taraftan da kesik keıik: 

tir: 
- Evet, burası .. burası!. 

Diye söyleniyordu. ek emniyetsizliği temin etmiye HARP KARARNAMESİ Cenupta Alman orduı;u, düıma. 
aramışt.r. Brüksel, 5 (A.A.) - Berlindcn nı Gracovie istikametinde takib 
''Harbi rnevzileştirm:k: Zavallı Belga ajansına bildiriliyor: etmiştir. Alman kıtaatı Vodovice 

;arp kurbanını tek ba§ma bırak- Gazeteler, bilhassa tütün ve al- de kain Skava mıntakaıını geç .. 
-ıak; kollü maddeler üzerinden kazanç mişlerdir. 

"ihtilafı halletmek le bu kur· vergisi alınmasına dair yeni harp Şimalde Javorzno işgal edilıniı· 
anın, kollan kesildikten ıonra ba.. kararnamesinin metnini dercet • tir. 
aklannr ela l:esmek demektir. mektedirler. Düşman, §arki yukarı Silezya 

''Dünyada bir harp clsı.."n da, Kararnamede harp yevmiyele • sanayi mıntakasını sür•atle tahliye 
u atcı üzerinde çorbayı 111tayım rine bir fa!ıl ayrılmaktadır. Pazar etmiştir. 
İye bc~diyenler v:ır:İır.,, ve diğer tatil günleri için kabul e-
Çek muharririn:n nihayet, Al· dilmiş olan munz:am ücretler kal· 

nanla:- tarafınw istilaya uğra- dırılnuştır. 

·nn vatanı ba.kkmdaki bir sözü: 

Sieradzda kıtlaraımız:, La Vart. 
ha nehrini geçmeğe muvaffak ol
muşlatidır. 

Şehre gelen bir seyyah kafilesi, 
tercümanları ile şehrin gezile • 
cek yerlerini dolaşmağa başlamı§. 
tardır. Seyyahların ekserisi Ho-

Jandalıdır. Bir aralık, tercüman. 
lar meşhur 1'Iilan kilisesinin ö· 
nünde .durmuıtar ve izahat ver· 
mitlerdir. 

Evvela kaJmın çıldırdığı zan
nedilmiş, fakat seyahatin biltiin 
devamı müddetince böyle bir ha. 

reketi görülmediği içir: arkadafla· 
n buna inanmak istememişlerdir. 

Herkes kadının etrafına toplan
mış, izahat istemiştir. Kadın bi. 

Bu sırada, yürekleri tırmalayan raz kendine geldikten sonra iza· 
bir haykırı§, tercümanın izahatını hat vermeğe başlamıı, şehir polisi 

kesmiştir. Bu suretle haykıran ve 
haykırdıktan sonra hıçkıra hrçkı. 

ra ağlamağa koyulan, ihtiyar bir 

tarafından yapılan tahkikat ta ka. 
dının doğru söylediğini teyit et
miıt ve meselenin esrarı anlatıl • 
mııur. 

"Çekoslovakya satılmadı, yOk 
xıhaıına \"erildi ... ., 

rilen kurban, hakikattir.,, der. g e aze e erı e ıyor ytl evvel Ettore Seguti i&minde O" v 1 G t 1 • N d • 1 1906 tarihinde yani bundan 33 

• ., "' Propagant!a harbine sulh zama. Milinolu bir İtalyan, polise mUrL 

nmcla bile hararetle ıardmıı olan 1ı-------------------------- caat ederek, karısının bir iz bırak Siynsct. ıüphcsiz, yeryüzüne ıdem ve Havva i!e beraber in- bazı büyük devletler, harp esna. HABER: madan kaybolduğunu taylemiı ve 
lİflir. Hatta cenette bile siyaset smda radyoları ile, gazeteleri ile İtalya başvekilinin çoktandır söz söylemediğinden bahseden aranmasını rica etmi,tir. 

l 
gizli netriyatlan ile neler yap· Ha"'an Kumrayı bu vaz"ıyette ttal yanın · ti' • tık t · Ettore kar-iyle yeni evlenmi"-amuş: htirns yılanı Havvayı, ,.. .. ,.. • vazı ye nı ar ayın etme- ... ,.... 

:ırlak bir eLr.a göstererek aldat· mazlar, düşünün. Halbuki insan- si lazım geldiğini, bunun için de İtalyanın en sahibi salahiyet aı:lamı ti. Çok sevdiği genç kadının 
.amıı mr? Siyaseti bir yılandan bk için hakikatin gizlenmesi dejil. olarak Musolininin Almanya • İtalya ittifakının ne olduğunu an· birdenbire ortadan kaybolması a. 
ğrcnen Havva da, yeryüzüne İn· Bilftkis yayıhnası lin:ırr..mıı-. Fikir latması, İtalyanın, Almanya yanında yer alıp almryacağını kat"i damcağızı lldeta deli tdiv<?ne et· 
kten ıolll'a Ademi aldatmak için, dünyasmın en büyük kadınlarm. bir ifade ile bildirmesi z:amanr geldiğini söylemekte!:lir. m_i§_ti_. __________ _ 

imhilir ne ciyas.et çevinniştir?. dan madam Stael öyle <!er: AKŞAM: 
Siyasetin uzaktan ne kadar es. ''Hakikati aramak insanın en Necmeddin Sadak, Sulh harbi adını vediği yazısında Avru· 

Nhayet vak'a unutulmuı, &it • 
mişti.., 

Halbuki kadın ani bir sinir 
buhranına tutularak hafızaıınr 

kaybetmiş ve garip bir cinnet nö• 
beti içerisinde yürüyerek ti Ho
tanıdayı boylamı9, ve orada bir fC· 
birde sokak ortasında dü§erek 
O..yılmı§tı. 

Polis kadını almıı. hastahaneye 
~ötürmüf, orada tedavi edilerek 
iyile§migti.. Fakat zavallı kadın 

bir türlU kim oldulunu, buraya 
nasıl geldiğini hatırlamıyordu _ 
Ana dili olan İtalyancayı bile ta· 
:namiyle unutmuıtu. 
Kadın 1907 den itibaren Holan. 

da tebaası olarak Ub~y ıehrinde 
yerletmifti. 

Güniln birinde, ltalyaya bir 
seyahat yapmak arzusuna dütmüş 
ve arzusunu tahakkuk· ettirerek 
Milılna kadar gitıniıtri . 
Kadın Milan kilisesinin anu.n

den geçerken birdenbire düğün 

gününü ve koeasiyle beraber ra· 
hibin önünde durduğu dakikaları 
hatırlamış ve 3 3 yıldan beri beyni· 
ni saran sis birdenbire yırtılmııtır. 

:ırengiz bir manzarası var? Ve asil me11alesidir; onu etrafa ta· parun, kenarında dolaştığı uçuruma nihayet yuvarlandığını söy
clki, insanlan cezbetmesinin de nıtmak, bU'nun için, bir vazifedir. !edikten sonra yeni başlayan harbin sonradan alabileceği vüs'at 
ehebi bu esrarengizliği. Fakat Hitlerin <?e hakikate ve inkişaf ıekilleri hakkında şimdiden hiçbir şey söylenemiyc::ği. 

Fakat, siyaset oyunl:ınnın u· dair bir sözü vardır. Diyor ki: ni; ortada, artık, halledilecek basit bir arazi davası değil biribirle· 

4 Anı 3rikan ta yva· 
res s ,klona k ap!ldı 

Nevyork, 5 (Hl•susi) _ AmerL Şimdi, Milanodl. kendisini yıl. 

aktan nüfuz edilecek ka:!ar ka- "Baz.rlannın, hakikati ne kadar rini izaleye all-:lctmi~ iki rejim kavgası, iki türlü sulh sistemi 
>alı olma::mm tüpl:esiz zaı-..rı da tahrif ettiğini düıündükçe insa- mücadelesi görüldüğünü. harbin çok çetin olacağrnr, sonunun yeni 
'Jar: Şu hndiGenİn fU netİ':eye va. run tii leri diken diken oluyor!,, hudutları tesbit etmiyeceğin, fakJt Avrupada yeni nizam kuracağı· 

,.acaBnıı eJ:seriyn en tecriixli si· Lc.'ıler korkutrr..a ıiyasetme bo. nı söylemektedir. 
/'UCl adrunlnn da b"lmiyor. Ge- yu:ı eğmc:JiJ .. r, sinir harb"nde SONPOSTA: 
-;cruerde bir lrlanda fikir ı;azetc. ma·,l~p ohnad lar, Almanya ile Muhic)jin Birgen: "Nereye gidiyoruz? .. suali i, herkesi bü. 
sinin dec:!iği gibi: h:.\:-bc gir:ıtiler. On!arn da, tari- tün dünyayı alfikadar ettiği için "c~nya nereye gidiyor?... §ekli· 

"'Avrupa aiyuetinin bugün b:.r hin me~'.ur lngili b:lşvck'li, filo· ne sol:tuktan sonra. bunu tahmin e•menin ve cevabını doğru ve:-. 
lunckığu müıküJ vaziyet ~:··irl·rini 'JOf Baccn'l', ü; •rüz ftı kLd"r se. j menin miimkün olmadı~ını ve tahmin iizcrine fi'dr yürütm::l:ten, 
lap)"an trenin zırhlı tren clmaıın· ne evveli:den Rel~ ı cö-.;lerini bir kt"fa r.ürütmektense kendi işlerimizle. k·n 'i birliğimizle u"raırr:a-
J311 .. c•s - :da'" ~"bi tt ";r.d ... -e: ilir:z: 1 nır. catı :sabet'li olacağını i;:arct c<ierek şı· nları söylUyor: 

• • "' '".Mertı:e ölen e~diyen r• ar; "Dünya nereye rr · p,id!yor, Ncre;·e ~iderııc ~it:;in, n•reve ~i-

Şimdl td:nln el-'uğunu ha~ır!a. 'l!ça'·r:ı ··asr.rı..,r l<a!:d ct!en her d•c .. kse, l"İde:ek .. Fct::ıt biz b1r t~ .... ·.,, ··- 1..,•"? b:- t---·, -· 'r--w·-: 
yamadığır.l doğnt bir söz rrd:r: 'l:::ı ö:'.i c!::.me~~:ı·. .. K.,ra t"rlı·h•ı'!ıına , eö:ı ·.n c:rr :ine, Türk o~:ırak, f :rd clar::~; v::z:~e. 

"Uu·o ~}b:!r«ı zarean ille ve· \' ~ • .,G'~ L · · 1• r _ .. ., - , n:;::.n ,ca~ına .. ., 

kan donanm&9Jna mensub dört de. lardan beri bekliyen kocasına ka· 
niz tnyyaresi Kosta • Rika ile Pa- vu!muş ve yeniden İtalyan tabii. 
nama araaında aiklona kapılarak yetine girmek üzere müracaat et-

i ka)•bolmuşlardır. f miş bulunuyor . 
1 • 
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Yolcu gemilerinin himayesi maksadile 
il 

1 

man kruvazörü Bır 
hasa.ra uğratıldı 

Es~i Alman müs.emlekelerindeki Almanlar lngiliz 
h "kümeli arafmdan tevkif edildi -Hitler, Musolininin 
s lh 'dit eri e emayül ediyormuş 

ır ®©Jyn vor: 

~uvvetleri~iz ilerliyor; şimdiye 
adar 15 bınden fazla esir aldık· --- " - , 

tayyare düşürdüit. 

Yı h ~oma, 5 (A.A.) - Draç ve · vlunya limanlannm hususi müsaade 
nıi ~.ız ola~Iar mü::ıtesna olmlk üzere bütün vapurlara kapatıldığı, res

ır leblığde bildirilmektedir. 

Bombalanan Alman kruvazörü 
:\.ielı:a~d~ 5 - Hava nezaretinin tebliğine göre İngiliz tayyareleri 
Alınan f'al 

1 
ntedhalindeki Vilhelmshafen ve Kukshafen limanlannı ve 

ı osun ·k· ne isabet .u 1 ı defa b:>mbardıman etmiştir. Bir Alman kruvazörü 
ltlanlardak~ak\ olmu5 ve kruvaz5r mühim hasara uğramıştır. Bu li· 
ne isabet .:s.<e~ tesısata da b:>mbalar atılm15 ve bombalar hedefleri 

Cwuıştır, 

Pariste tehlike işareti 
Patis. 5 {AA 

'"~ışlerdir. Aİ .) - Saat ~.39 da canavar düdfikleri tehlike 
ert saat 7.0.:ı c kadar devam etmiştir. 

işareti 

PoUonyanaDar s~yoıvor: 

Alman ordusunun ileri hareketi
ni durdurduk; bir süvari livamız 
Şarki ~rusyaya girdi ; bir 
kızılhaç frenimiz bombalandı 

Parlsliler pasif mUdafaa teşki lAtınm talimatını sUkt1netle yerine 
getirmişlerdir. 

Londramn 1ah1iyesi faali'yeti 
Londra 5 (A.A.) .....; Londra belediyesi tahliye komitesi reisi Her

bert Morrison, sona kalmış çocuklarla anneler ve amaların dün ak· 
şanı saat 20 de Londradan çıkan! mış olduğunu beyan etmi§tir. Cu· 
madanberi 600.000 kişiden fazla insan tahliye edilmiştir. 

Lond·a hastanelerinde bulunan 5.000 hastanın tahliyesi işi, de i.k 
mal edilmiştir. Sıhhiye nazın da Kent dahilinde kıiin Betley, Dart· 
ford ve Crayfordun bazı aksamının bugün tahliye edileceğini beyan et
miştir. 

Eski Alman müstem f ekelerindeki bütün 
Almanlar tevkif edildi 

Londra, 5 {A.A.) - lstihbarat nezareti bildiriyor: 
Tanganykadaki bütün Almanlar bilahMise tevkif edilmiştir. Alman 

propagandası bu Almanlar üzerin de pek müessir olmaktadır. 
31 ağustos gece yarısından iti barer general Dickenson, Kenya. 

Ouganda, Tanganyka, Niyarsalaa nd, şimali Rhodesia Zanzibardakl 
bütün kuvvetlerin kum;ın'.inhğına tayin edilmiştir. 

• 

Alrııan sahilleri 
~ndra5-llolan1a a b 1 u k ada 

Gronie vaparu Al bandıralı karargahım zırarct etmıştir. l\lu ri livası Kovalen civannda Şarki mahfellerde, söylendiğine göre 
ke b' mJ:ı aya d b' b • il h b 1 1 kla b ab n ır In-.ılız h gı er- ha ır ura:fa evvelki geceki taar Prusyaya girmiştır. Polonya 6 - arp aş amıı o ma er er, 
it', _ ve \'a;uru a~rp gem!St8d..ırd..ır :ıız esnasında yere inmek mecburı varileri sür'atle içerilere doğru Hitler, Musolininin ıulh teklifleri 
se lngi}jz! amıştır. u hMı retinde kalan ve esir edilen 24 Al hareket ediyorlar. ı ne bliyük bir meyil ve arru göater 
hıllerıne a~ıu~ara/ından Alm:ın sa . 'llan pilotu görmUştür. Pilotlar ya· mektcdir. Hitler bu tekliflere da. 
ıahilrüdür. rn ;: :>:ı:nl.:.ı,ıın ıl!< te· cılıdır. Muhtelif uzuvları sarılıdır Varşova:dan nc§redilen tebliğe yanarak bet devletin ittirakiylc 

an 
111 -

Vaşington, 5 (A.A.) - Kabine i~timaım müteakip Edi~n mat
buata beyanatta bulunarak Amenkah mültecileri Avnıpa:ian getiren 
vapurları muhafaza etmeğe matuf tedbirleri tetkik ettiğini söylemiş· 
tir. 

Söylendiğine göre, bahriye nezareti, Amerika vapurlarının himaye
si için harp gemilerini Atlantik yollan üzerinde sıralamağı derpiş ey: 
lemektedir. Bu sayede Amerikalı mfiltecileri taşıyan ecnebi vap·.ırlan 
da himaye edilmiş olacaktır. 

Anlaşıldığına : 3re gönderilecek filo 116 torpidodan mürekkep ola 
caktır. 

Mumaileyh, yann bu hususta bir karar ittihaz edil~ ilave et· 
mit5ir. 

· Hari ..;ye nezareti son derecede mübrem bir ihtiyaç karşrsmda kal
mryan Amerikahlann Avrupaya seyahatlerine müsaade edilmi)·~ 
~ildirmiştir. 

Bulgaristan, Kumanya, Yugoslav
ya blf aralllklanm nan ettiler 

Rumen hükumeti, ademi fecavüz 
paktlarının yenilenmesi tekliflerini 

derhal kabul edecek 
Sofya, 5 (A. A.) .:.... Bulgar tel tccavUz pa.ktlan akdi tckliflerW 

grat aj&naı bildiriyor: ycnilemeğe lıazrrdır.,, 

Bulgar radyosu, memleketin hA. 
diaatı heyecansız ve kinsiz olarak, 
takat sarııılmaz bir sulh azmllo ta
kip ettiğini bildirmektedir. 

Yugoslavya 

Belgrad, 5 (A. A.) - Yugoslav. 
yanın bitaraf kalacağı resmen bll. 
dirilmektedir. 

Romanya sulbperverdir 

Bllkreş, 5 (A. A.) - Rador ajan. 
sı bildiriyor: 

Nazırlar meclisinde Gafenko, Ro 
manyada hUkilm silren sUkCınete i
f&ret etmiş ve mllletln vahdetin • 
den emin bulunduğunu kaydettik. 
ten sonra demi§tir ki: 

••- Harict siyaset sahasında 

muslihane tam hareketimizde ve 
bUtiln komşulanmttla iyi geçinmek 
prensipimlzde ısrar etmeğe knr:ar 
verdik. Bu itibarla hiikQmet ademi 

ispanya bitaraf 

Burgoa, IS (A. A.) - Franko, fa.. 
panyanm bitaraf kalacağına d&1r 
tanzim edilen kararnameyi imm. 
e~Ur. 

Sovyetler de bitaraf 
kalacaklar 

Londra, 4 (A. A.) - Londranm 
diplomatik mahafilinde söyJcndigt. 
ne g8re, Polonyanm Moskova aefi.. 
ri, Alınanyanm Leh topraklarını Is. 
tlla ettiğin! vo Almanya ilo Lehis
tan nrasmda harb hall mevcut oL 
duğunu Sovyct ht!kiimetlnc bildir. 
mi3tlr. 

Sovyet hUkftmetinin bftaratıığmı 
muhn.fnuı edeceği ayni mahfillerde 
s5ylenmcktedlr. Binaenaleyh, Sov. 
yetler Birliği, her iki tarafa da yi
yecek ve malzeme satacaktır. 

(Bitaraf katan diğer mCllllekette. 
re dıılr maJ(imat beşfm~I sayfa.mam 
"l\Uçük hııbcrlcr'' şütunundııdır.) 

Kızılhar t . . 
b r renını 

oaıbar Jıına.-ı 

Esirlerin kendi kulübeleri dahilinde göre, Polonya cephesinde vazi· 
1 
bir sulh. konferansı toplanmasını 

"tezinmelerine mfü:aade e'lilmiştir yette mühim bir deği1iklik var • arzu ediyor. Konferansın devamın Almanya arasında mlinasebetlerin 
..eh ~ -'·0rleri bunlara ıyi muamel• dır. Polonya ordusu toplanmrı ve ca mütareke yapılacaktır. kedlmesine müteallik bulunan 

Z:ru beyan edilmektedir . 

AJmanJarm muvaffakiyet 
ıddıaları unektedir. Alman ordusunun ileri hareketini ln,ıiltereye sadık kalanlar takriri, 67 reye karşı 80 reyle ka· 

Varşo Varşovanm ..ıünkfo bombardrmar durdurm~tur. Şarki Pruıyadan bul etmiştir. 
bıtdıriy:~· 5 (A.A.) - Pat ajans ·snasında, bombalardan biri Pra· yapılan taarruz tamamen durdu- Londra, s (A.A.) - Maverayi 

Uu sabah 
•8YYareıer ~iman bombardımar 
~a kızılha~ ~ZYdlovi~ ısta~yonun 

-. \renı 
dır. Tren, kı ne taarruz etmışler 
t ır. men tahnp edilmiş 

Trenin bntün 
haç l~reti bulu~agonfannda kml· 

maktaydı. 
1 lava. ajan rnın , . . _ 

\ ;;ov:ı c·,·nnnd .. •· · muhabın dun 
.. ,ıAıına .. 

· n uscra 

~a mahallesinin şarkmdakı ista~ rulmuştur. Chestohovada açılan Erdiln emtri, hUk<imete, İngiltere- Zehirli şekerler 
yonunda duran kızılhaç işaretli Qç gedik ka~~ltılmış, birçok ."<>~~ar • ye ta.mamiyle sadık kalacağını bil- Varşova, 5 {A.A.) - Pat ajansı 
trenin yanmıia bir izci yardım bl da mukabıl taarruza geçılmııtır. clirmi§tir. bildiriror: 
akasma isabet etmiştir. Bomb;ı' l? Bir kısım Polonya kuvvetleri Hindi.atanın Ncpal hükumeti, Alman tayyarecilerinin zehirli şe· 
jan birka; tanesi çocuk olmak üze Alman topraklannda harp ediyor. Hindiatanclalri İngiliz: kıta!arıru kerter ,.e sigara1·u attığına dair ve
·e20·30 kişi kadar yaralanmıştır. Polonya kuvvetleri Koridorda Or- takviye etmek üzere 8.000 askeri rilen haberlerin Alman ajansı tara· 

1 lovo ve Dapriyi geri almı§lardır. İngiltere hükfunetinin emrine ver fından tekzip edilmesi ve bir kızıl 

Leh silvari1eri Şarki Prusyada 

Pads, S - Var§ovadan haber 
alındığına göre bir Polonya süva· 

meği teklif etmiştir. Teklif kabul haç arabasına ate~ edildiğine dair 

H1tler sulh tara~an ! 
edilmiştir. verilen haber hakkında burada Al· 

Cenubi Afrika.da federal teşrü man tayya:-ec;ı .. -inin :; \'i\ halka 
meclis, Smuts tarafından tadil c. karşı kulfandrkları uı:ııll e·c Polon· 

Sof ya, 5 (Radyo): - Siyasi . dilmiş olan ve cenubi Afrika ile yada birçok kim:;e!e.-in ~1'1it oldu· 

Bcrlin 5 (Radyo) - Dünkü çar
pışmalan:.:ı 40 Leh tayyaresi düşü· 
;ülmüştür. Bunlar - .... ından 15 şi, 
Leh tayyare' "!rine kal'Şl çıkan Al· 
man t"vyare:erinin carpışmaları 

neticesinde, diğerleri tayyare dah 
toplannın isabctılc düşmüştür. 

Alman ordusu Lehlerle şidd~tl: 

bir mücadeleye giri~mi~ bulunm:ık· 

tadır. Alman kuwetleı i ilerleme!<l~ 
dir. Şimdiye kadar 15 binden fazla 
esir alınrr.ı~tır. E'r ~"';irilen mühim 
matın miktarı d a h~:ı:i? b~lli değil 

dir. 
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Dün gece yarısından bu sabaha kadar gelen haberler 1 

(K<§} lr <§} <dJ <§} D 
~~--~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oyun bitr11ed i!
1 

ltalganın, Arnavutluğu üs 
yapmaktan maksadı ne? Bir Ingiliz kruvazörü 

Bu lgaristanı elinden kaçınrsa vaziyet tfalyanın 
aleyhine dönecek ve ltalya Arnavutluğun bir Alman Ş·İlebini ba
işga li nden fayda değ i l bilakis zarar görecek 

BütündünyanıngözUDan~alB!~~:A~E~! ~~y~v!~ ~~t~ktan tırdı; Ballıkta mayine 
muharebesinde. Bununla beraber İtalya, Yugoslavyanın hariçten asker göndermeği, Sırp Make- b 
dünyanın marttanberi Bal.kanlar yardım görmesine mani olan ve- tlonyasına yürümeği, Yugoslavya. ç a r p a n ı· r Yunan va 
da devam eden ve Danzigden ya bunu tehdit eden bu kilitli!. yı iki taraftan kuşatmayı, Sclani. IİI 
hiç de daha az mühim olmayan mc hareketi ile ya Yugoslavya . ~i tehdit ve işgal etme~i teklif c· 

muharebeden de gözlerini ~evir. yı kendi kucağına tlüşürrnek, ya liyor. Bu müddet zarfında .Bul . 

memesi 19.zun. hut da bir harp vukuunda Yu. garlar da Tunanın arkasında ve puro sulara e e •• ıd ee 
0 tarihte İtalya birdenbire goslavyanın kendisine gösterccc- D b fl d go mu u 

Arnavutluğa asker çıkardı, kral ği muka'Mtneti kırmak istiyor. ka~ş;,u~ürk\:rr: a~~:ş~ d~un;~:r~ . 
Zogoyu kovdu, mem.lek~ti işgal Fan~Cdelım kı Yugoslavya1 M"d h d k " ı ya attın a mu avemet e ... ~ . Londra, 5 - Ingı"ltere \'e Fran~a d" B h t 1 ·ı · . 
ve İtalya kralhğrna ilhak etti. kendisini paçasından ve beliniı1 b·ı J ır. u usus a ngı ız resmı men 

1 ecekler. ıle Almanva ara.::111da ·ıık m ı'ı:ı~?- '-alar da h ·· h" b" l:"I t 
O zamandanberi Arnavutlukta ortasından yakalanmış bir haldt: 1 J ~ J . ..ı ın n enuz ıç ır ma lırna 

60 bin kişilik bir kuvvet toplan- görünce 'ttalya ıle birleşmeyi ka. talyanın bu teklifine göre. mat başlamıştır. Faaliyet d.ı'.ıa zı · verilmemiştir. Alman menbala-

b l 1 b 1 ı muvaffak oldukları takdirde ka.1 _,·ade lngiliz h"va kuvvetlen tlra· rından gelen telgraflarda şu ma· 
mış u unuyor. Mareşa Badog. u etti. O zaman talya 14 ltl.l· k -
lio da Otranto boğazının kar~ı yonluk Yugoslavlarla Balkanlar . ~anaca olan ,tabii Bulgaristandır fından >·apılmaktadır. Fraııc;a ıs,' umat vardrr: 

k d t 1 k 
.. d k 

1 
Dobruca, Yunan Makedonyası, karada faali~·ettedir. Dün Parı te Yeni tipte İngiliz tayyareleri 

ya asın :ı op anan as erı kuv - a uvvet i bir yer işgal etmiş y J 

vctleri yakından teftişe gönde.. olacak ve çok fazla kuvvetli bit ugoslav Mal:.edonyasının bir kıS' ne~rcdilen ilk harp re;;:ni te')\i~tnP dün saat 18 e doğru Vilhelmsha. 
rildi. Arnavutluk topraklannda Alman tazyikine mukavemet E' nı, hatta belkı htanbuJla beraber nazaran "Ccphe.:ie te:lricen tem .ı~ fen ve Kukshafene taarruz etmiş· 

,fürk Trakyası Bulgaristana ~ .. < ı · ·ı kt d" · T ı · kl b b bir takım askeri yollar da inşa debilccck. ara gırı me · e ır. tır. ayyare enn attı arı om a-
:ecektir ki b uda 1912 de Bulgar ı· d · k ti · k .ı · 1 J :: .ı f b ı "d edildi veya projesi çizildi. Bir/de, biliikis, Yugoslavyanm · ran:;ız cnız ·u,·ve erı ·en11ı e ar mu.ua aa atarya arının şı • 
:ralı FerdiMndın hayali idi. · - ·ı 1 "t · t"r d ı· Söylendiğine göre, Sinyôr Mu- mutlak bir bitaraflık , vahut ~a rıne go~terı en yer eı:e gı mış ı · et ı ateşi karşısında mUessir ol. 

.J mLGARiSTAN TrREDDtlT l .. b d k "fi solini bu yollann ağustos sonu. mamilc bir Alman _ ltalvan alc.vh Ha,·a kuvvet en ıca ~ en ·e~ı e :namıştır. On iki İngiliz tayyare· 
" EDJYOR k d . . . 

na kadar bitirilmesi için emir ıtarlığı tuttuğunu farzedelim. ü de bulunma ·ta ır... sının beşı düşürülmüştür. Diğer-
Bul!!aristanın teredd:it etmek · A k b · h kf'.tın n 1 · H ı d · "k · d k"l \'ermiş . Acaba İtalya Arnavut- zaman İtalya Yugoslav birliğinı ~ nca · u umumı are ·a t en o an a ıstı ametın e çe ı · 

te hakkı var. ŞüphesiT, teklif gü· f b ı · w d"" hen~z ta·rı"h · l a· lıı~u kendisine bir üs alarak ne zorla parçalayıp Dalmaçyayı ve tara ta aş acııgı un u :ı mış er ır.,, 
"el. Fakat ne de olsa bu suretle · · LM 

nimarkanın Esbjers şehrine bit 
homba atmıştır. 

Uç katlı bir bina harap olmuş 

ve iki kişi ölmüştür. Uç kişi, de 
yaralanmıştır. 

DENiZDE F AALIYET 
İn&iliz amiraUığının bir tebti· 

Jinde deniliyor ki: 
''Donanma bütün denizler üze

rinde faaliyettedir. Fakat §İmdi· 

ye kadar mühim bir hareket ol· 
namıştır. 

Docveres limanı ticarete kapa· 
tılmıştır.,, 

İngiliz istihbarat nezareti, SU.. 
veyş kanalında seyrisefainin , dÜJ' 

yapmak istiyor? Arnavutluğun Makedonyanın :A.'rnavutltiğa ila\·cı • •· , ~dilm:!mıştı. A AN GAZETELERINtN 
'3l'l~aristan İtalya i1e Alır.anyanın 1 l • '.L{ • .1 '--1•l'"lN IDDI coğrafi vaziyeti ve girişilen sev olunacak Vaı:dann SP.K yaka - l!\'G ı. Z TA YYAı<r.Lr.. ~ ,, ALARI :nanın harekatı yüzü,gdep sekte ,e 
tabii olacak. Zira Make ;onyada 1. ı· \ \l tı·ı.·Tt t ·1· t 1 · · H 1 d w • • • kulcey§i faaliyet bize bunu açık. sındaki kısmını kendisine alabi ' ı • A• ngı ız • ayyare erının o an a ıgramaması ıçın ıcap eden tea· 

ça gösteriyor. lir. alya Bulgaristanla mtişterek hu. İngiliz tayyarelerinin bcyann:ıme üzerinden uçarak geldiğini iddia birlerin ittihaz edilmiş ol::luğunıJ 

İtalya. evvela A.driyatiğe ha . İ6te burada Bulgar, Yuna:ı \'C duda sahip bulunacak, Almanya attıklarını Alınan ajan ı da itıra~ eden Almanya matbuatı, bu harp bildirmektedir. 
kim olmak ve bu denizi kapa- Romen, 'l'üı k meseleleri gibi fa şüphesiz Tuna bo~unca ilerli" etmektedir. Bu husustakı Alman te tamamiyle garanti edilmiş bir "Ajax,, İngiliz kruvazöril Al' 
mnk istiyor. Arzusunu mecburen dört mesele ortaya çıkıyor. :1erek Roman;.•ayı kontrolü altına tebliği ~udur: devletin bitaraflığını ilk önce in. man Olinda şilebini Amerikada Ri 
kabul ettirmeye yarayacak as. Arnavutluğa, J.ibyaya ve Oni · 'lla<..ak .. Bu suretle ittifak derh.ıl "3 eylülü 4 eyllile rapte::len ge.:e gilterenin "ihliil etmiş o1:3uğunu ":>granda açıklarında batırmış. ge-
keri şeraitle elde ettikten sonr. 1 i adalara hakim olan İtalya peı. abiiyet şekline girecek. lngiliz tayyareleri. çok yük ckter kaydeylcmektedir. -ninin tayfasını esir etmiştir. Bı.J 
da bir Balkan siyasetine girişe ı • .nklı olarak Yunanistanın bo Bir ı:ok Bulgarlar ;cin, belki. uçmak suretile H::ılan::la hududun ' Alman gazeteleri, Fransanın tayfa Saintgerald lngiliz vapurıJ 
cek. Fakat bu siyaset ne olacak? ı yun eğeceğini Yeya hiç olmazs:'l bir İtalyan prensesi ile evli dan gelerek Alman arazisi üzerindz M usolini tarafından yapılan ta- ile Montevideoya sevkolunmu§' 

ADR!YAT1K KAPANINCA kendisine karşı iyi bir bitaraf. imasına rağmen, kral için bile. ilerlemeğe teşebbüs etmi1 ve tayya vassut teklifini kabul etmiş oldu- tur. 
Unutmıyalım ki, Adriyatikte lık vaziyeti alacağını ümit cdl. 'ht= .. ar olunacak iki yol var. relerden bazıları beyann:ım:!ler at· ğunu ve eger İngiltere Almanya· B.\T,\N YUNAN GE:\ltst 

ltalya eski Venediğin yerine geç yordu. Bunlardan biri Bulgaristanın mağa rnm·affak olmu~lardır. Bila ya ültimatom vermekte istical Oresundun cer ıbuna dökülen Al' 
miştir. Venedik ise ya bu dar Fakat Yunanistan Türkiye ile ~c..lkan 'Antantına girmesi. O ::a· hare lngiliz tayyareleri hava mü· göstermeseydi harbin önüne ge. man mayinlerinin ilk kurbanı Yır 
denizi fillen tamamile kendi ha. ittifak yaptı ve lngiltere ile· s1- nan Türkiye, Romanya, Yugos. dafaası karşısında geri dönmüşler· çilmiş olacağını iddia etmektedir. nan bandıralı Kosti vap·ıru oh1 ır 

kimiyeti altında bulundurmuı, ya kı bir anlaııma ilf birleşti. lavya. Bulgaristan v-: Yunanistan dir. Alman matbuatı hücumlarını tur. 29 kişi olan tayfa vao·ır batar' 
but her zaman için şark sahiline, Diğer taraftan, Türkiye de Oı• tek bir kütle teşkil edecek. Bu su. ALMAN GEMILERlNl hep İngiltereye tevcih eylemek- ken denize atlamışlar ve bir ls,·eÇlİ 
hatta !yonyen adalanna kl1dar iki adalardan \'azgeçmcyi kabul retle Yugoslavya ile Yunanistan BOMBARDIMAN tedir. kla\'UZ ~emisi tarafından kamiJefl 
hakim olmuştur. etmiyor, hııtta geri istiyor ve A 1a daha emin bir vaziyet kazan· Diğer taraftan İngiliz tayyarele DANlMARK.\ YI kurtanlmıJardır. 

İtalya Dalmaçyadan vazgeç· nadolu sahillerini o suretle tak nış olacak. Diğer taraftan hal· ri dün akşam Almanyanın. Vil· BC'ı\1BARDIMAN Tayfa bir Finlandiya vapururt8 
miş değildir. Şuna emin olmalı. \'iye ediyor ki, bugün Oniki a ya da kendi topraklarında muha. helmshafen ve Kukshafen harp Danimarka ajansı neşrettiği bir aktarma edilmiştir. Batan Kosti ,11 

yız ki, Yugoslavya hakkında Al· lnlar Türkiyeyi değil, Türk or lara ve dışarıya çıkmamağa mah. limanlarındaki Alman harp gemi· tebliğde dün saat 16 ya doğru puru Leningrattan Anverse gidiyof 
manya ile yapbğı görüşmeleruc !usu Oniki adalan tehdit eder küm edilmiş olacak.. terini ide bombardıman etmişler. milliyeti meçhul bir tayyare Da-I du. 
t~~Da~~~m~cl~ini 0~ ~dyett~i~ Yalnız, B~pri~an, ~hnh =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ya çıkarmıştır. Nihayet, Fransız _ Tiirk anlaş ~irmekle diğer Balkan .devletleri· yon halinde büyük bir tslav .dev. laşmz. Filhakika, İngiltere ve telbahirlerden 'dolayı italyanı11 

Fakat eimdiki halde, Yugoslav "llasından sonra .A nkarada Fran- ,in e.1ecekJeri icıtifadeyi goruyor leti kurmak düşünülebilir, büyük Fransa bir taraftan Drava ve Sa· \ .:lriyatik denizinde pek te ed 
topraklan üzerinde hak iddia sız - İngiliz blokuna girmiş. ve bundan kendisi de, bir fayda Bulgar Stambulskinin düşündüğü vaya kadar, diğer taraftan Adriya. niyette bulunmayışı ilave edilnl 
etmek Roma için büyük bir ha. •ir. temin etmek istiyor. de buydu. O zaman yirmi milyon tiğe kadar Balkan devletlerinin ar- lidir. 
ta olurdu. Bunun en basit ve BULGARISTANIN işte, Dobrucadan bir parçanın. luk bir devlet kurulmuş olacaktır. ·~asında yer almıya mecburour. NET l C ~ : 
en kısa yolu Adriyatiği kapamak. VAZiYETi 1hali:;i Bulgarca konusan bazı Merkezi Vardar üzerin:le, me. Bu şerait altında Arnavutluk. Netice şu: İtalya ArnavutıuğıJ 
Yugoslavyanın garptan gelecek Şüphesiz, eğer Yugoslavya mıntakaların Bulgaristana iadesi ela Usküpte olacak olan bu dev· tekrar, muhasar::ya alınmış bir ·şgal ettiği gün Balkanlar ıncscle• 
bir yardıma karşı tamamile yo· Fransız • İngiliz tarafına tema· ve Dedeağaçtan Ege !denizine biı let Balkanlara hakim bir vaziyet vaziyete .düşecektir. ir. • kendi menfaatlerine uygutı 
lunu kesmekti. yi.:l etseydi, Yunanistanın vaziye. mahreç verilmesi meselesi ortaya alacak, hiç olmazsa, her halde. Şüphesiz bu mahsur toprağı l bir hal şekli vermek istedi. Bun• 

Yugoslavyaya iki yoldan yar. ti çok daha kuvvetli olurdu. Fa· ııkıyor. Almanların ve İtalyanların yolunu mli.:afaa nisbeten kolay olacaktır, muvaffak oldu veya muvaffak ol• 
clım gelebilirdi : Biri deniz yo- kat bunun için Yunanistanın da Fakat Romanya ile Yunanistan, kesecektir. fakat bu iş, 80 bin İtalyanla ol. muş zannedildi, fakat oyun her.ii:I 
lundan, biıi de Selanik yoliy!~. i:ıha kafi bir vaziyet alması · la· Bulgaristanın bu taleplerini kabul Onun için, İtalya böyle büyük mzz, 200, 300 bin asker iste. hat· bitmemişti. Bugün herşey Bul -
İtalya, Arnavutluğu işgnl ede. ~ımdı. Halbuki gerek Yugc.-slav· :decekler mi?. bir Yugoslavyanın teşekkülüne ta. ya da, bu kadar bir askerini Ar· garistana bağlı. B"..tlgaristanı elin' 
rek deniz yolunu kesti. Hakika. V:l, gerel: Yunanistan, Arnavut. BULGARiSTANLA YUGOS - raftar olamaz. Fakat, Bulgarista. navutluğa dökünce çok mü~kül den kaçırırsa vaziyet İtalyanın a· 
ten bugün İtalyanın müsaadt-si lukta 80 bin İtalyan bulunurken LA VYANIN BİR TEK DEV. nın Balkan Antantına girmesini bir vaziyete girecektir. Zira, Ieyhine dönecek ve İtalya Arnavı.st 
olmadıkça Adriyatiğe bir yar. v. Selanik veya Vardar üzerine LET OLMASI de istemez. Bilakis arzusu, Bulga· dördü kuvvetli olmak üzere, beş luğun işgalinden fayda değil, bi1-
dım gemisinin değil, bir harp fı b!r yürüyiiş ihtimali varken sok Bulgaristarun tutmavı düşün . ristanı, bir taraftan, Almanların ordu beslemiye mecbu rolacaktır .. akis her cihetten zarar görecek' 

!osunun bile girmesine imkan htiyatlı davranmak Hizumu·1u :lüğü diğer yol bugünkü BuJga· işini kolayla§tırmak içir. Roman- Biri ltalyada, biri Arnavutlukta, tir . 
yokt\Jr. 's•ediyorlar. ristanın Yugoslavyadan müteşek· yaya, bir taraftan da kendi isti- biri Libyada. biri Habeşistan, biri Şüphesiz. istikbal l:akkmda hii' 
Arnavutluğun işgali ile, ayni Buradan Bulgaristan meselesi kil büyük bir Yugoslavya teşki· fadesi için. Yugoslavya, Yunanis - ı 3c Onikiadalar.da.. kürr. vermek çok zori:lur. Fakat 

zamanda, Selanik yolu da, kapn- "le karsıhşıyoruz. lidir. tan, ve Türkiyeye karşı harekete t Bütün b~ınlara llab:şistana ve hiç yanılmak korkusu olmadan oi· 
tılmış değilse bile, tehdit celil. Hakikaten, Bulgaristan, Tür. Tabii bunun için bugünkü iki geçirmektir. 1 ayağa kalkan I!abcşlcre karşr as. yebiliriz ki Bulgaristanm kararı-
miş bulunuyor. Hakikaten, llal '~iye, Romanya, Yunanistan ve 'uallıktnn birinin silinmesi veya Bulgaristan belki İtalyanın taz. keri kuvvet gönclcrmck imkansız· nı, İngiliz - FransıT. silahlarınıtı 
ran ordusu birkaç merhalede Var Yu~o~Javya arasın~a bulunuyor. 'talrlırılır:ası yahut ta bir Cum. yilci karşısında boyun eğecek. lır,ı, ne askerin. ne halkın yaşam:ı. 'rnvveti ve lngilterenin Bulgaris
dara kadar ilerleyip Sclanik • · ı" ~~ağı ~·"Jkarı 19iJ de dört hu ; ·et idaresi (yani kraliyetten briki de keııdi menfaatlerinin ne· ı · c1bil olmıyan Tr;ıhlus iaşe tanı vereceği k{edi tayin edecek' 
Belgrat dcmiryolunu Üsküp, Ve. 'evlet crdularınm üzerine yürü· w•vri bir idare) kurulması lazım. yi icap ettirdiğini idraY edecek .. 'Jli.:!}külatı, Türklerin asker çıkar tir. 
les veya Prilepten kesebilir. li.iJ.:leri zamanki vaziyetin ayri. dır. ikinci yolu takip ederse ve bun:ia rnası tehlikesi karşısın 'a bulunan Buna mukabil, Almanya ite Itaf' 

Demek oluyor ki, Arnavutlu- O zıman E~ılgnristan tek başına Hakil:aten, Slovanya, Hırvatis· Romanya ,Yunanistan ve Yugos · Oniki adalan besleme:~ zorluğ·.ı , ya 1;ün.den güne gittikçe. harabiye 
ğm1 ..... • ,.huır Adriy:ıtiğ" -mkaveır.et et~ek mecb~ıriyetin· tar., Sırbistan. Dalmaçya, Bosna lavya ona müzahir davranırlarsa "ki, hatta üç kat'i raki:> karşısın · doğru giden ~irer memleket rrı•• 
delft, a;vni .ıamantl:ı. Yug-os!:ı::yn le k?!-::r~tı. y:ırı:ı da bıt vaziyette 'ra:-aı:lağ, Hersek. Makedonya. çok yakında Fransız - İngiliz mü. ':ı bulunan Arnavutluğu muha • hiyc•ini gösteriyorlar 1.i bunu ııe' 
•a d:ı Jd)it vunılmuşlt:r <lene bi. ·~ ... ımak ihtimali vardır Fakat b·J '1ul~aristan, ve eski ~arki Rume· dafaa hattını da kendisine yadrm. ·.,,za güdüğü ve nihayet. Dalmaç- kes gibi Sof ya d .. biliyor. 
ı:r. s":er ltaiya tahrikçi vaziyetir...c!c tinden mllteşekklt ve bir Cederas • cı kazanabilecek, bir blokla karşı- ya kıyılarının gizleyebileceği tah. ( LaTribunc deı Nationı) 


