
a 

de 
in· 
ul· 
ok 

ri• 

·u· 
dil 

Al· 
ı\1· 

laŞ 

dit' 
ıar 

yet 
lon· 
nitl 
gaı 

ha· 
ı a· 
~ek· 

~iri• 
r c· 
~:;SC 

rnn· 
bit' 

te\ .. 
ne~ 

. ·-.. 
- . . . .. . : " . 

KURUi 

GU N UN EN GEÇ 
SAATiNDE EN 
SON liAVADtS. 
LERILE ÇIKAR 
HALKGAZETES f 

Berfin radgosun'!: göre 
Sahibi v u c mu?ı'lf Nc~riyat 

Mıidurü. 
IJASAN IU.Sill CJS 

Buıldığ yer: 
\'AKl1' l.\IATBAASI 

Adres : Anka a Caddesı 
Vakıt , . c <_- ..__.._ • ._...... • T ti 
··~---~-~ 

7 
EYLOL 1939 j 
PERŞEMBE ; 

-----~---·-· ~ < 
Numara : 7 Sene : 1 ~ 

Telefon 23872 . Posta kutusu 214 ~ 
l 

- 1 

lngiliZ ve 
danıarı, Par 
arruzun plan 
LDlrVANVA D 

~EÇD 

z Başkur11an 111 

nıüşterek ta
zırladılar 

EK ETE 

Po?ony81ılar, Lilvanyanı 'yu ilbakına 
imkan vermemek için 

sevkine mecbur fhıl ~ 
da asker 

Rornada, çok gizli ~v~~...._nı--s-aat-15-,30_d_a -
tutulan konuşnıa Beyoğlundafeci 

lngUterenin Roma elçi~i, Italyan bir kaza oldu 
s Hariciye Nazırile görüştü 

leri v:!gr~d, 7 (Radyo, saat 1 '' :45) - Leh asker-ı ı rinin bu akşam Varşovaya girmeleri muhtemel-
Tamir edilmekte bulunan bir apartmamn 
balkonu uçtu; bir amele beyni patlıyarak 
can verdi. rak Leh~çı taburları gece gilndüz süratle çalışa- dir. · · · · 

ıstanı L"t L d d k . . . . 
mektedirler n .. ı va~~~ :a~ . u un~ ta vıye. e~- . 
ıneti Leh· . Soylendıgıne gore, Lıtvanya hükU- Rom ada gizli tutulan 
masınd ıs.ta?ın Almanya ile mücadelede bulun: ' · 

Bugün Beyoğlunda Galatasaray Bu apartırnan bir mUddetten . 
da Ağahamamı sokağında Y unan ·beri tamir edilmekteydi. Arka tara. 
konsoloshanesi karşısında 51 nu- fında iskele kurulmuştu ve iııpat 
maralı apartıman tami redilirken, ustalan üstünde çalışıyorlardı. ,·ini t an ıktıfade ederek Lehistana tecavüz fik- bir konuşma 

nın aşb~a .. tadır: Bu arada bütün hedefi Lehista
va en u_yuk şchırlerinden biri olan Vilnoyu Lit
ku nya.ya ılhak etrnektir. Lehistan birçok askeri 
bu hvetlerle tayyarelerinden mühim _bir kısmını 

t üyler ürpertici bir facia ile neti· Bugün saat 15,30 da. en Ust kat 
cclenen bir kaza olmuştur. t.aki yeni yapılan beton balkon, he 

ududa sevketmektedir. · 
de v;o~ Dakika : Vilno şehri, Vilya nehri üstün· 

.. f Lıtvanya ·Polonya hududuna yakın 207 bin 
nu Uslu b" h. d" d p fınd . ır şe .ır ır. 1920 e olonyalılar tara· 
Yit hn ışgal edıls:rıişti. O zamandanberi, eski pa· 
d a . tları olmak ıddiasile Litvanyalılar tarafın· 

an ıateniliyordu. ' 

Varşova bu akşam düş~cekmi/ 
Beı-li 7 (R d 16 · garp · n, a yo, saat ,45) - Varşovanın 

ısta d k . İ '\tasy 8 Yonun a yangın çı mıştır. Bu dakıka 
deki b~~.~anmaktadır. Şehre giden yollar üzerin-

u un köprüler yıkılmıştır. Alman kuvvetle-

R . 7 (AA ) K c· d'" ı ·r o civarda oturan halk, saat nUz nnlaşılmayan bir sebeple bir 
.. .. oma.' . . · · - ont. 1f.~no, un n_gı .ız 15,30 sıralarmlda büyük bir gürül denbire yıkılmış ve nltmda bulumu 

buyuk elçısı Sır Percy Loraıne ı kabul etmıştır. tü ile sokağa fırlamıştır. sı nu- balkonu da yıkarak iskelede çalışar 
Muhtelif mahfellerde bu görüşme hakkında tam maralı apartımanın arkasından bir .Moizin lizerine ~·uvnrlanm15br. 

b
. k • ~ h f clil k d" . • toz bulutu yükselmiş, biraz sonra 1\foiz beton ve demir parçalan ilt> 
ır etumıyet mu a aza e me te ır. , . apartımanın arkasına koşuşanlar, beraber yere yuvarlanarak feet bh 

şu manzara ile karşılaşmışlardır: ı?ekilde can v.crmiŞtir. 1skeledo Mo 

H •f 1 K · d d k • k • d ı f Inşaat ustalarından Moiz beyni izden 'başka kimlerin bulunauğu dıı 
1 € r, 0f1 0 r a 1 a S er 1 0 a Ş 1 patlamış, gözleri ör şan fırlamış lın anlaşılamamIŞtır. ltfaiye vak 

• .• ,. .. bir halde cansız yatmaktadır. mahalline gelerek molozlar arasın 
Berlın, 7 (A.A.) - Fuhrer ın umumı karar· Tahkikatımıza göre kaza şöyle da araştırmalar yapmaktadır. Bu n 

· (Devamı 2 incide ) olmuştur: (Devamı 2 incide 

lngiltere U"zerinde Şidd9tli bir hava harbi 
Roma, 7 (Radyo) - Dün Alman tayyareleri iki kere İngiliz sahillerine hücum etmittir• 20 t-.. 

yareden mürekkep Alman filosuna İngiliz avcı tayyareleri çıkarılmış ve şiddetli bir hava harh. 
vukubulmuştur. Almanların zayiatı olup olmadı-ğı tesbit edilememiştir. --
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BugeceVarşovanın Bugün saat 15,30 da 

d ~şı ııe!.1~1 ; .. !?n~d.~l~m~Y~"~Y.~kr. Bey oğlunda feci 
galimın neşrettiği bir tebliğ çarşamba günü Füh- nm lıbre ~ek.~:· 150 gram ~ahve 1 Almanların. şark cephesınde .~o- • 

• • k • . '. d .. h I veyahut pıskuıt ve pekaz mıktar- lonyayı ezdıkten sonra sulh muza- b k ld 
renn yenıden ondor arazısın e, ezcumle Tuc e da ekme~ götilrmeıerinl" müsaade kerelerine girigeeeğine ve buna 1 r aza o u 
ile Graudenz arasındaki mıntakadaki kıtalan zi. ·d:IT.ektedir. muvaffak olacağına inananlar al • 

..... • G d taka d b b• FRANSADA OTURAN ÇEK - danmaktadır. Çünkü İngiliz ve 
yar.et ettigmı, rau enz mın sın a on eş ın LER BİR ORDU TEŞKİL Fransızlar Avrupa milletlerinin 
esir ve yüzden fazla top alınmış olduğunu, dü~ma- ' EDECEKLER artık tahammü !edemedikleri bir 
nm takibedildiğini ve bütün yolların malzeme ile Paris, 7 (A.A.) - Paristeki Çe- rejimi ortadan kaldmnağa karar 

1 
d } b l d "' b"ld• k d• koslr,vak ~~fareti. Fransa:'la oturan verdiler. Polonyalılar şarkta mağ-

Tamir edilmekte lulunan bir apartmanın 
balkonu uçtu; b!r amele ~eyni po.th;s.rc.ra.1< 
can verdi. O U U un ugunu 1 ırme te ır • . ve vatanlarına sadık kalmış olan lup olsalar ve Almanlar tarafın -· 

~ ~ bütün Çekoslovak tebaasına hi- •dan sulha icbar edilseler bile Fra. ........ .. ·~ .. 
K 

•d rf d k J kf taben bir beyanname nesrederek sa, İngiltere ve Polonya arasında-O rl or o a an a 1 kendilerini bir Çekoslovak ordu.. ki ittifak şartlarına göre bu sul - (Baştarafı 1 ir.cideJlyaı:ıiart dökerek oğluna. S:>rtlmı5tır. 
su teşkili maksadivle 14 eylül ta- hün hep beraber kabulü lazım raştırmafar sonunda ba,ka bir kaza Ölen Moiz evlidir ve üç çocuğu 

·rihin•le Pariste te~!:il edilecek !lir gele:::ektir. Su halde sulh ancak !rnrbanı olup oimadığı ıınln~ıl:ıcak- vardır. Adliyece \"e poli ... ~e t::ılıl.i · 

Berlin, 7 (A.A.) - Başkumandan Gener:ıl 
Von Brauchitch, şark. cephesi kıtalarına hitaben 
neşrettiği bir emri yevmide Krakovi, Bromberg 
ve Graudcn~'in zaptedildiğini ve şarki Pı·usya ve 
Danzig ile anavatan araımda artık bir koridor 
mevcui: kalmadığını bildirmi§tİr. · 

askeri muayene komisyonuna mü- İngiltere ve Fran~anm muvafaka. tır. '.{ata de\·am oli.ınr.u;.l<tadır. 
racaat etmeğ'e davet eylemiştir. tine bağ"l ıkalacaktır. Bu da an- Hadiıoeden biraz sonra Jozefin Is. 

Paristeki Çekoslovak orta elçisi cak müttefiklerin tam manasiylc minde bir kadm çığlıklar kopara • 
Ouskv. bevanatta bulunarak bu galebeyi temin ettikleri zaman rak gelmiş ve o,blur.un burada ol - Meksı. 4<a ıı·manla-
har•1·-:tin Fransanrıı müttefiki o- mümki.in olabilir. lduğunu ııö ·!emiştir. 
lan Ceko·tovakyanın saadetinin LEH C'OClWL/I p,r..;r.-.; \'C Kısa bir aram~?~n .sonra o->lı•.nu 
en büyük nişanesi olduğunu söy RADINT..ARJNTN buları Jozrıfin ırmınrındl'n ı:ı<>,·ınç 

.. 
nna sı~ınan 

~ 
Fransız Baş 1 ngi1iz ve 

kumandanlarının 

!emiştir. KAHRAMANLI(';! R 
Mumaileyh demiştir ki: Roma. 7 <Radyo) - Muhasnma- u z v e 1 t 
••- Milli ordumuz, tahrif cail- tm ck?vam ettiği ı;ark cepherinde 

Alman ~emıieri 
Meksika. 7 (A.A.) - Hükumet 

Ver:ıcruz ve Tamplea. limanlarına 
iltica etmiş ol:ın Alm:ııı geMil ri 
ttantan!armın bu gemilerin mi.llt~ei 
telakki cdilme~ini i~tf\yip istemedik· 
terini öğr<'nmo;}e ~ahıımnktadtr. Ge
miler, mülteci addedildikleri t~k · 
ciirde ~füıhlarmdan tecrit ed;Jecl'!k 
ler ve Meksika maltanııt.ınm milsa· 

mez hakikatin ve harekete geçmiş Almanlnrm hi<:hir manile ka~ılıı<ı -
ezeli ve ebedi adaletin remzi ola- madan ilC'rl!'rliklcri iflltih1'ar l'dll - Kongr.0ı • )5 ı··ıd 

temasları c'1ktır.,, mektedir. Varşova ndvoıııu. zapte - "YI ey u e 
dilmesi yakın olan ~ehirleıin sivil 

~ .,. . 
Paris, 7 (Rattyo )" - İngiliz kuvvetleri başku

mandanı General lronsit ile İngiliz hava kuvvet
leri başkumandanı, 4 eylülde Franaız baş~a.n· 
danı General Gamelin tarafından kabul edılmış-

SULH NE ZAMAN MUMKUN 
OLABtLiR?. 

h~lkına şehri terke'.memeıerint bil- fc.'tkala"'de ·,~rı·maa 
dirmekte ve yalnız buralardan as- li ~ 'f • 
keti kıtaat çekilmektedir. - . k 

1 1 - 1 _ .. tir. 
lki başkum!ı.ıidan, erk&nıllarbiyelerile birlik-

Londra, 7 (Radyo) - Deyli 
Telgraf bugünkü başmakalesinde 
harbin ka-t'i neticesinin ne olabile
ceği hakkında mutalealar yürüt· 
mekte ve müttefik orduların kat'i 
zaferi garp cephesinde elde ede. 

_ss.tr - çarşamba. gec.esi Katoviçe çanıraca 
gıren Alm:ınlara bır evın damına sı.. !1 
ğnunı~ olan 30 kadar kadın ve Vaşington. 7 (A.A.'1 - Rusvel· 
15 y~şmdan aşağı çocuYdan mürek- tin kongreyi 15 eylülde fevk.,lide 
kep bir gnrpnn ate!1 açtığı görül - içtimaa davet t-tm-:si sen derece 
mü3tiir. mahtemel göriilmektedir. ------

adeııini alma '·s•"rn memlek~Oeri .... e 
dön~miwce!~lerdir. 

Şayet lraı:ıtaniar. bıt llmanl:ıra uğ
ramış g'ibi telek!d edilmelerini is · 
teyect>k olurlarsa ı:.manda muayyen 
bir mühlet d:ı1ıi!inde kıılabileeek -
terdir. Vera Cruz açtklarmda de
mirlemiş olım columbus. transatlan
tiğini,, f'"rc>'.{ ch·arrlaki Alman tica
ret gemilerine, gerek bitaraf gem.l. 
tere radyo ile haberler vermekte 
olduğu hükumete bildirilmiştir. 

te, :Almanyaya yapılacak nıüşterek taarruzun 
planını hazırlamışlardır. . • 

Başvekil Daladye bu sabah Gener'-1-?~1!1-~~m 
ile görüşmüştür. -, · .. ·' ., "' ~ · .. ' ~ 

Chgm'n::-lain Avam Kama
rasında be}•anatta bulundu 

' ' 
Londra, 1 (Rndyo, saat 18) -

A.. vam karl\ll.rasır:m bugün öğleden 
onraki toplantmmda. Başvekil Çem 

berlayn p:ızardanberi ilk defa ola. 
ı-ak beyanatta bulunmuş ve umu -
-ni vaziyeU anl:ıtmıştır. 

Başvekil, t:ıarruza uğrayan Leh
lılerin kendilerine has cesaret ve 
nzimkirlıklıı vatanla.rmı müdafaa 
Pttiklerini, Aimanlarm her ilerleyi
.,ine §itldetıc knrşı koyduklarmı 
~csyleıniş. 1ngillercdeki seferberli • 
~in gnyct sakin \'C yUksek bir §U -

•ır dahilinde cereyan ettiğini işaret 
Ptmiştir. Çemberlayn bilhassa ka
:lınlnrın y;ırdımct kuvvetlerdeki fa· 
'lli}"~tini sito\-işte anmiştır. 

Harpte tahtclbahirlerin faali. 
yetin.den bahseden Çcmberlayn 
''Athenia,, vapurunun Almanlar 
tarafından batmlışınr, i§lenmiı 
büyük bir cinayet olarak kaydet" 
miş ve bu gibi vaziyetlerin önüne 
gc!:itmcsi için tee\bir aımmasx l!
zım geldiğini söylemiştir. 

Çemberlayn bundan sonra tn. 
giltered~ki tahliye işlerinden bah
<.ıetmiş ve 1,5 milyon kadın ve ÇO

. ·:uğun biiyük bir intizam içinde 
Londraya civar köylere nakledil 

diğini, ceman 200 bin yataklık 
hastahanelerin tahliye olunduğu. 

·- -
Alm:ın lutalan Varşov~nın 

20 • 30 mil uzağında 

r.:on.dra, 7(Rad.}Jo, saat 18)" -
Son ncırodilen askeri tebliğlere 
göre cephelerde vaziyet şudur: 

Garp cephesinde Fransızların 
top atc§i devam etmekte ve Al • 
man hatlarını dövmektedir. 

Bedinin tebliğine göre Alman 
kıtalan Varşov.:wdan 20 • 30 mil 
uzakta bulunmaktadır ve bir çok 
ahali şehri terketmişti.r, yollar 
muhacirlerle doludur. 

Leh tebliğinde ise Krakovinin 
Almanlar tarafından işgali tekzip 
edilmekto ve cenubu prkide Al 
manlann önUnU kestilderi bildiril • 
mektedir. 

HARBİN MESULİYETİ 
Kl.MDE? 

Roma.. 7 '(Radyo) - Alman re~
mi gazetesi Volkişc Beobahter, 31 
ağustos tarihli Deyli Eskpres ga -
7.etesintn verdiği havadisin bir kop 
ves.ini neşrederek, bugünkU Al -
manya - Polonya. harbinin mesu -
liyet şeklini izah etmektedir. 

Alman gazetesi; İngiliz gazetesi· 
nt işhat etmek suretile bu mes'u
llyeti Polonyada bulmaktadır. 

nu söylemiştir. . LEH MERKEZİ NtçtN 
Başvcl-:il, bugün Avam kamara· NAKLEDlLDt? 

sındaki nutkunda, Fransa ile İn. ...., ·• 
giltercnln Lehistana yaptıkları Berlin 7 "(Radyo)~_ H~ct 
mali yardım anlaşmasının imza - merkezi olmaktan çıkmıs bulunan 
landı?ını bil:iirmiştir ~ Varşova şehrine şimal cephesin • 
YANLIŞLIKLA BİR YUGOS- den bir hayli Polonva muhacin.· 

LAV GEMtSt BATIRILDI 
· Bertin, 7 (Radyo) _ Belgrat- -:etmişti~. Leh ~e?liğ"i, b hü~umb;-
t b

"Id" ·ı· :l ·1· 1 tar { +-ın Lublıne naklını, her angı ır an ı ın ı vor • ngı ız er a m· • krt ... d 
Jan dün CcbclÜttan.kta bir gemi • ınz~ v:va ın • ~a ugr:'m~ an ~a

• b tı 1 t G · • Ccnub .. A lısmak ıstemıu;mın nctıcesı olarak 
mız a n truş ır. emı ı - .. k d' 
mcrikadan gelmekteydi. ~oıterme tc ır. 

(SON DAKiKA) - Radyonun . 
ifAdcsine göre bu batan gemi Yu· GlR LEH FI'RKA~I VE SUVA-
goslav b~yı?.ğını ta~ımaktaydı • ~t :t;tVASI lMHA EDİLMİŞ!.. 
Böyle ise, batırılma hadisesi bir ~~;lın, 7 (Radyo) -. Alman teb
\anh§hk nctic~sinde vukubulmuı hg~v~e.h ordusu?un t!c~te devam 
">ha gerı-ktir.) ettıı;ım. Krakovı tt.brının tama -
BİR ALMAN' FABRİKASINDA men alrndığtnr, şimal cephesinıle. 

tNFiLAK ;IYtinam f!c1ilen tonların 60 dan 
Belgrad, 7 (Radyo) - Zürihten ao a .crktı;~nr, Leh!erin 27 ~nci 

bildiriliyor~ Fridrihshafcıı.dcki ftrkasıvle bır sllvan ttvasmm un-
Zeplin fabrikasında şiddetli bir in- na edi1,.mnni hi1rlh·.,,_P.lrtp,.:1\r . . 
fitak otmu§tur. Hasar malQm de. CEBET.flTTAl'HKTA 
"ildir. KONTROL. 
ÇARPIŞMALAR DEV.Alıl EDİYOR M:ldrit, 7 (AA.) - At~eorlras-

Paris, 1 (Huswsl) - Petlt Parl • tan alrn:ın haberterc gör" Cebclüt
sien ~aıetestnf:n blldlrdffiııe gare, tanltta faşe mevadmr,, ihracı: sıkı 
Moselk ne !ten. ıı.nuımda Fransız • t:ıtr t-:nntrot a1trrıa almmıshr. 
Alınan «;&rp~ ,devam. etmek. tık defa o!arak limandarı 
tedir .. ~ - -- ... · hareket eden bUtOn yotcu1ar arr 

Başvek§letin tebliği: 

Muhtekirler şunu 
un utma ... ıiıalı.dır..ı.ar·: · 
~ükOmet bütün kuvvetlerini -kullanarak muhte
kirleri en şedit -cezalara çarptnacak, m&lma, 

mülküne el koyacaktır 
Halk şunu · unutmamalıdır· 
~ .. lll('Wr'UIW'~ ..,.. , 

HükUınet. bu haberi tahkik et • 
mektedir. Teeyyüd P.ttiği takdirde 
Jllillteci gemilerdeki radyobrı al -
malı: ve gemilere nöbetçi ikamo et-
mek iasavvurundadı;:, -t 

Danzikteki Polonya 
garnizonu Almanlara 

teslım oldu 
Berlin. 7 (A.A.) - Danzig tor• 

raklanndaki Vesterplatte'deki Po· 
lonya garnizonu bu sabah saat on
da muhasara e.den Alman kuvvet
lerine teslim olmuştur. 

Erzuruma ilk tren 
Türkiyede en bol olan şey erzaktır. Yiyecek 
maddelerinin memleket dışına çıkması yasaktır ~~~'~'.;::ı! k~;!;~ ıı~,:~,~ 
Telaşa ve heyecana sebep olacak birşey yoktur 
Ankara, 7 (A.A.) - Başveka.. f b "k ı mızdan da kendi ihtiyacı olan bir a rı a arına. ve eylerine el za.nan resmi müesseselerin, her ila .. ,,tan elli cı.icı.eyı' bir defada iste-

letten tebliğ edilmiştir: koymakta hUkfım t te ddUt " :ı ... 

k h 
. e re nevi mahsulün gelecek sen.e daha mck gı"bı" teıı.ebbu··slerde bulunma· 

Avrupada 1 arp vaziyeti do· etmıyecektlr k .. • ço olmasında köylü vatandaşın -""tarınc rı'ca --derim. 
layısiylo memleketimizde gıda Buna. mukabil hUk'" t k d · ı ..... " • ume ne a ar müessır o acağını ken· Bütün bu izahatı hütasa edecek 
ve diğer bazı maddelerin fiyat· muhterem halkımızın dikkat dilerine köy, mahalle, mahal. olursak•. 
larında. yU.keeklfk vukua geldi- nazarına şunu da arz der N 1 d ı k ı e : or· e o aşar::ı. a.n atması için e • Bazı ı'thal mallarından. elimizde 
ğine dair yapılan neşriyat üze. mal hayat değişmemiş olduğu mir verilmiştir. Her münevver 
rine, ala.kadar dairelerin der· halde ıuzumsuz rerdt ihtiyat Türkün de bu mühim fikri yay. 'llmıyan sebeplerle, ~u.kua ~elccek 
h J t hk

"k b 1 1 t ..... akul rı·vat tcrcffUunü hukil.met 
a a ı aş ama arr emJr tedbirleri almaktan fayda yeri- makta ve anlatmakta hilktlmete ... kta.d verilmiştir. ne mazarrat gelir ve fırsat bek- val'dim etmesı·nı· rı·ca ederı·m. '.faima gözönünde tutma ır ~ 
B

'lh t b U tti 1 tutacaktır. Vatandaem, bunu lr.• ı assa şunu e ar z e r. liyen lhtiklr tasavvurlarına yol HUkfunet. bu sene mahsulU _ " 
mek ıa.zımdır: Bi 1 lh t lkl \erek yerli malı kullanması veya 

açar. r çuva un n aye ·nün ihracmm men'ine rağmen, ne ... ehe ... ehal la"'zım"a atdanmamnk 
Memleketimizde her nevi gı· d anır da b fi tı d.. .. k ·1 

... -ay ay , ve sonun ozu· ıya an uşurme ve ne de her ··cı·n ihti'vatlı ol-'"st 1·can eder. 
da maddeleri halkımızın ve or- ı F k t k t ı t fi Id Jı:.. ... d dah .,_ t" ur. a a ço a ep sa ıcıyı - sene o u~w.· an a az almak Yerlı' m"ll.,rımızcla nedret veva fi• 
dumuzun ihtiyacını bir seneden yatı yükseltmeye sevkeder ve kararındadır. Dünya vazivetinin " " k 1 

fazla müddet idare edecek ka· bu suretle yeni bir yüksek fiyat'daha ne şekiller alacağını bilmi vat tereffüü düşünme hatalıaır. 
dar bol ve iyidir. HUkO.metçe seviyesi ve itiyadı doğurur. Bu·ılvoruz. • Her scvimiz vardır. Vaziyet ıre• 
zamanında alınmış olan tedbir. na meydan verllmemelldir. Bunun için mahsüllcrimizin ge· ":en b~rbi umumi.de olduğu ~bi 
ler, biz blr mıntakada ve hiç bir Gıda. maddelerinin, heme::ı kil- lecck sene bu senekinden daha çok 1eğildir. Biz ge~en umumi harp
bUyUk şehrimizde ne bugtııı ve fesinin ihracı menedilmiştir. Fi- lolmasınr memleketimizin yüksek ten evvel daima ve o harnten 90n• 
ne de ynrm tçtn g!da aıkmtr~1 vat yükselmesi için hiç bir sebep 

1 

meniaatr iktizasuıdan görüyoruz. ra birkae sene büvük ~ehlrlerlmi,.. 
olmasına imk9.n bırn.kmı!aca~ voktur. Ne nakliyatta intizamsız.. Alaka.c:Iar devlet daireleri ve teşek- de ecnebi unu yerdik. Halbuki, 
şekildedir. Bu tedbırlerın iy1 Iık ne de çalışan kol adedinde külleri mUmkün ve elinde olan hU· son senelerde bu~··lav dahil olarak 
işlemesi iç~n de harekete geçil· noksanlrk vardır. tün yardımları ve kolayhklan ~ös· her nevi ~ıd:ı nıacldelcri ihraç mem. 
mlştir. lhtikl.\r yapmak kasc1ite Şimdi bunb.rdan daha. mühim termek mecburiyetinde ve kararın- 1ekctlerde.n olduk. Gerek fatih• 
toptanc1Jığa hcven edenleri, ıu- bir mesele vardır: Bu sene malı.. dadır. o;aJ ~erek imalat ve v.erckse mtna-
zumsuz fiyat yU~seltenl~rl htl- sulü verimli olmuş ve depolara • lralat bakımından her tabada ihtl· 
kO.met mUtemadıyen takıp ede. alınmaya başlanmıştır. Türk köy Bir mesele aaha var: vaelarınuzın hemen bütün hayati 
cektir. Bu gibiler şurasını açık· lüsünün sonbhar çalışma devri Halkın hayati ve sıhhi ihtiyar .. olanlarını temin etme'· imkan altr 
~a bilmelidir ki, memlekette ~elmiıftir. Her tarafta ya.ğmur- ı lan için lazım ola.'l ilaçlar da da na altnmtstır. Hiç bir thtimal kar
halk ihtiyacına yarayan madde· tar yağmaktadır. Derhal nadı:ı.sa. bazı ihtikarlara teşebbüs edilmek '?'smd:! halkımızın iasesi iein end:. 
ler Uzcrincle, ilıtik~r yapmak başlamak ve kış ekimini bu sene. ,istenildi~ini duyuyoruz. Bu hare· "eve nıahal yoktur. BıınAan maa· 
kastına, en şiddetli tedbirlerle den çok c>aha. ziya.de miktara çL ket, pilUmum ecza dePolarına v~ ia bütün bu isler ivi teşki1Atlanldir· 
mukabele gBrecelcl~rdl_:. Eğer karacak şekilde çeşitli ekim yap-! eczahanclcre elkonularak bu işin mak ve ivi _kontrol etmek için htl· 
kanunlarımız kA.fl degllse BU- mak, vatanımızın en yUksek ve en ı' devletle~tirilmcsinl teahil edecek 'rumet tcdb'.··l•r almı,br ve atmak
yUk Meclisten buna mani ola.. mühim menfaatlerinden biri ol. bir bashn~tc~ olabilir. Atakadarla- ta devam edecektir. 
cak eaUhiyet.ıerl talep etmekte duğunn halkımızm bilmesi. lfıznn_ 1 ra bunu htıl\ .. c1::t tutarak normcıl yol Bugtin, hepimb:e clü!len vuife, 
ve her nerede olursa olsun ihtı· dır. BUtün devlet dairelennin ve dan ve klrdan avrıtmamatarıru hUkumetlc ve istikbalden emin o 
klrcıları11 Ucarethanelerine,. bilhassa köye kadar teşkilatı u-itavslye ddadm. Muhterem hallet- lırak tıalışmaktır. · 

' 
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Alman toprağına giren Fransız kıtaları 
ilerleyişlerine devam ediyorlar 

~E~LIN HAD~~ ~b :- ~n VOA: 
--- . ___ _... ------

teftiş Hitler Orduyu 
sarıldı; 18 

Varşova üç koldan etti; 
tayyaresi 

Bcrlin 7 (R d 
rın .iradele;inc .. a yo) - Salahiyettar ve bitaraf askeri makamla· ı 
burıyetindo:iir ~~e Leh ordusu mütemadiyen geri çekilmek mcc· 
ınUhiın sevkuİce man~arın §lrndiy e kadar ele geçirdikleri yerler en f 
de geçerlerse Lch9 n; talandır. Alman kuvvetleri Ncrez nehrini 
batı kesilmiş olac~krtusunun Vis tlil nehri mmtakasiyle bütün irtL 

ır. 

Leh 
Lehistana istikraz 

Londra, 7 (Radyo) - İngiliz • Franaız • Leh antqması muci. 
bince, İn(iltere Lehistana istikraz suretiyle 8 buçuk mi'ıyon sterlin 
vermiştir. 

diişürüldü 
rin ya.rdnnilo ilerlemektedir. 

Berllnde neuredllen tebllğe g&re, şark! Prusyadan Uertlyen Al -
man kuvvetleri bu sabah Var§ovadnn 30 mil mesafede bulunuyorlardı. 

V1U1ova telsizi bu sabah Alman kuvvetlerinln henUz Krakovinln 
40 kilometre cenubunda bulunduğunu bildirmiştir. 

Mühim bir istıfa Batırılan bir balıkçı gemisi 8itarafhkl:ır1m resmen bifdirmiyenler 
Belgrad 7 (R d Londra1 7 (Radyo) - italya, İspanya ve Japonya bitaraf kala- Londra, 7 (Radyo) - Almanya nın Sanfransisko cJclsi yüzbaş ı ı:, . 

l(&rıısularınıı;da AI~ yo) - Kope~agdan bildiriliyor :...DUn kpm caklarını ingiltereye TCsmt suret tc bildirmiş değillerdir. - \'ledemann hllC:ı etmiştir. • h e 
er~ adında bır balıkçı gemisi batınlmıştır. T f 

Alman fabrıkafarını muhafaza Bu sabahki tebliğlere göre vaziyet orpı lenen vapurun yolcuları 
l3crlin 7 (Rad ) Londra, 7 (Radyo. saat 12,45) - Son tebliğlere namra.n ukeri Londra, 7 - (Rndyo) - Porte kız sııhillerinde bnlırılnn lngiliz vıı 

kuşatıl • yo - Büyük Alman şehirleri topçu kıtalariyle vaziyet §U merkezdedir: punı "Bosnin,. yolcularından bir ko file dün ::ıkşıım lnsillcreye getirllmlş 
l?lcktccif:~tır. Büyük fabrikalar ağır bataryalarla muhafaza edil- Bu sabah Part.sto neşredilen t eblJğde Fran.aız kuvvetleıinfn karada tir. Kazadan kurtulanların söyledifil ne s~re, vnpur, torpillenerek batırıl . 

~ima yayı iktl"S8de·n=·tmaiıve1mek için Pıao 
göre, r~!A. lsviçre gazetelerinP 
bin :rneVzill hnnn mahfellcri har
nıeğe c;;alııı:~eblleceğini gOstcr. 

..f§meden evvel kuvvetlerini tazele
"Dek iınldnnu muhafaza etmek is 
lyorlar. 

Alnıaıı hUk lndırlar. 
tiçte efka fınıcu dahilde ve hn -
1nruterc:unııyedo Fransa ile 

0 nuna kada Lebistana yardım için 
Yeceğt kana: . harbe devam etmı • 
~§ına.kta.d.ır tini 'U~'aJldınnağa ça • 

~lnıda ıİsy~~:rı b~ propaga.n 
. anyantn Fı- r ar. 

hır 1ey Yoktur n:8adan istediği 
Raya, kendls!ne ·ta aennteyh Fran_ 
drkÇa taarruz ct.nı~ va.ki olma • 
İngütereye ka YecekUr. Hatt! 
hareket ...ıa l'§J da nYnı "ekllde 

'il'- ""UCeekUr ., 
•· llllnetıce, Pö '" 

sine göre, Alın U Pariıyeıı gazete . 
sadı şudur: RllYantn bundan ma.k 

Almanya Leh 
nıuvatfakıy~t eld ist.ancıa kısıı:ıi bir 
araya girecek aı~ e~n sonra 
1-va.."srt'm YRrdunu VVetklr bir mu· 
Sl.ıı.1 n--'- C 8'Ulb nı~ere tnasasnı nıcseıc • 
urnınakta.dır. n llaltletnıeği 

;~:e ııöylo devam edJyo . 
taa edebiliriz ki bu ~· 
gflt::·uak~ete mabkllmdur.nı:vi 
kıanıı bire ransa, FUhrerln hat~ 
sine 1nUvaffakıyet elde etme 

ve Yaln p altına aı 12 olonvayı esaret 
manda A~ için acğU, aynı za . 
kılması gıı Pada mU~aha ile ba 
tesis et.nı~~abi! bir hegemony~ 

eceklerdf asla nıUsande etmf. 
t r. 
ngittere u 

'iafnıa §U lae Fransanın umdeJert 
"S 0 taktır· onuna k d . 

va latnaınu a ar H!tıcrcl AlmanyF 
t F::poque ; Salip gcllncl"ye kadar 
ur: nzete.cıfnde okunmuş 
Alnıa.11 

mauıa dU:rkftnıbarbivesinin hiç ol· 
~ ~ngtt~r~~adar, Fransa ve hat 
abıl bir h karşı tamir! gayri nrek . 

enırinf almış \•e ette bulunmama}· 
tir:rnfş ofdu~., ,..,

1
bu emrf yerine ge 

"1Jnun .. ~-. .. 1 kfırdır. 
nn\"ada ui'r'"'"P~;..lJr' Çiinkl! Po • 
:esinden henUz ,;~rı ınyiatm dere 
t:ırb eephesindc 11 olan Almanlar 

nıuharcbeye gi .. 

Almanların bu oyunlan, moydar 
tadır. Znman kazanmak için Al · 
manların bUyUk rnikya.sta bir ma 
ıevra çevirmelerini beklfyebUiriz 
Fransa hUkünıet.f, tehlikeyi gör • 
rnn~tnr. Zarlar, atılmıştır. Alman· 
va, her ne balıuma olursa oJBUn 
'Danl olmak istedlff 'eye eahit ola· 
)8.lı:tır kf, o da mnıımt harbdlr. 

İktısadl har,:> . 

PıırJs, 7 - Almanyayı lklısade11 
mahvederek harbi kazanmak gayesi· 
le lngiltere ve Fransa fonliyete gec
mck üzere bulunmaktadırlar. fngil 
ıcrcde bu yolda teşklllıt \1lcuda getl· 
rilmiş ve bu teşkilat Fransa ile dl' 
lemos~ seçmiştir. 

Herşeydcn CVTel Alman)·anın bar· 
bl ldııre için zaruri olan iktısadl 
maddeler tedariki işini felce uğrat 
mak mcvıuubnhstlr. 

Sııliıhlyettnr maharif, bugünkO Al 
manyanın UU• senesindeki Alman· 
vndıın daha ziyade kolaylıkla yarala. 
nnbıleceğini be>·an etmekte ve Al 
ınanyanın şimdi bllaranıklarını 11511 
etnıiş olnn bazı memleketlerin yar· 
dınıına güvenmiş olduAunu ildve ey
lemcktcdirlcr. 

Ol~cr taraftan Almenyanın lklisıı 
rfl ''ııziyeli, çok nıızlktlr. Son ayla• 
uırrında mahrukntın .. nıı)·I işlerin 
•emine klıf1 olınnıiıAı göriilmfi~IOı 
Harp bu klfıı)'etsfzlliıi srttırmoktar. 
hııll lrnlmıy:ıcaktır. Demlryollorı mn 
tcınesl de, resmi Alman raporlnrıııı 

:ıaıoran noksandır. Almıınyanın g~. 
cen harpte şark V'e garp cepheler 
ırasında Adeta mekik dokur<'ıısınn 
:ıııkcr ııevki)ııtı yııpmaııına Almarı 
tfcmlryollonnın fevkolAde mfikem 
melfyctlnln nıcdnr olmı ... oldıııtu h:ı· 
tırl:ıtılnuıktarlır ..... ., .. ı ı re mfişııhil 
lcr, voktllc Alman tnbllwtlnln mü· 
meyyiz \·osfını tcşkll eden kütleleı 
hnlinde n::ıkliynt icra elmck imkAoı. 

na malik olmaksızın, aynı zamanda 
ınuhtellr cephelerde harbi idame 
etmenin arzetmektc olduğu müşkO· 
llitın Alm:ınynnın şnrktnkf harbi 
mümkün olduğu kaıfnr sfiratle ikmal 
etmek arzusuna h4klm olup olma· 
lığı suolfnf imi etmektedirler. Bun· 
dan başka, lnglllı - Fransız donan. 
mosının e:ı:icl falklyetl, sahillerln 
hakiki surette abluka edilmesine m, 
dıtr olacaktır. Blreok Alman ıemller 
batırılmıştır. 

hududu arasındaki Alman araılslnde Uıere dUn Kahlreden hareket et. tinde toplanmış ve umumi vazl)·eıi 
gözden geçirmiştir • bulunuyorlar. ml§Ur. 

Alman:ranın iktısadf istiklilln 
mümk!ln mertebe temin etmek için 
otarşik bir siyaset takibi derpiı edil 
onlşti. fakat daha harbin ilk günle 
~inden itibaren halkın birtakım cld 
il tekayyfidııta tabi tululmuına 10 
mm ıl>rülmüştür. Z..:ihayet bazı esııc. 

ı madclelerin fıkdnnı yilıünden -çer· 
ıir harp yapması. Alman:ve tein bl• 
mecburiyet halini ıılmıştır. Bu ltibııı 

ın Mısır \'e Irak ile mfinascbatıntl" 
nkıtoı, fevkal!ıde mfihlm bir hAdlsr 
ıdıfedllmektcdir. 

Garp cephesinde 

Londra, 7 - Gelen haberler Ftan· 
,ız kıtalarının Alman topraklarınıı 
{irdiklerinl teyit eder mahiyettedir 
Gc güntfenber' Moıel mıntalcasındr 

tahşit edilen Fransız kunetlcrl 
şiddetli bir topçu ateşini mOteaklp 
clün tonrruza grçml, ve Sarbruk Is· 
ıikametinde yürüyerek hududu ge. 
çip muhtelif :ierinliklcrde Uerlemlş· 
lir. Fransız kılnlıırı motörlü kuV\·eı 
erin ,.e tayyarelerin hlmayeslndı· 

lir. Fnınsız ve ln~iliz tayynrelrr 
ılün taarruzdan e\'\·el ve hareki! es· 
nıısında Sigfrld hattını ~lddellc bon 
bıırdırnan etmişlerdir. 

Fransız topçusu hallın gerlslnı 
dövmektedir. Bütün yollar ateş allı· 
nıı alınmıştır. 

Hitlerin teftiıleri 

Bcrlin, 7 (Raıdyo) - Hitler 
diln Grandevçe gelerek orada bu· 
lunan Almun or·iı;l:ırnt tefü) e:.· 
mİJtlr. 

Almanlara göre son ukeri 
vaziyet 

Berlin 7 (Radyo) - Bafkuman 
danlık tan bildiriliyor: Bombcrg 
şehri alınmııtır.. Kıtalarmuı ti· 
male doğru ilcrilemektedirler. 
Dün geç vakit Şiçano kuaba11 da 
elimize geçmiıtir. DUnkU nıuhare. 
bolordeı 18 Lt:b t1tyyarcei diltUn!I. 
müttUr. 

General Branşiçz, Krakovinin 
alınmasından dolayı bir beyanna· 
me ile orduyu takdir ve tebrik et· 
miştir • 

Varıova Uç koldan .anlmııtır • 
$~birden top ateleri işldilmckte • 
dir. 

Zoblino kasabasında Slovaklar 
bir Leh tayyaresi dii!ilrmUılerdir. 

Roma, 7 (Radyo) - Bedin.den 
bildirildiğine göre Atman kıtalan 
Krakoviyt aldıktan sonra tlmale 
:Ioğru yürüyü,terine devam et 
~ektedir. 

Diğer taraftan, şimalden inen 
kuvvetler de saatte 40 kilometre 
bir ıUr'atle Varıovaya yaklat • 
n-.aktadrr. 

Mısır hava kuvvetleri Bu sabah Poriste neşredilen bir 
'elıliğde kısaca şöyle denilmektedir: ıeferber 

.. Frıınsız kunellcri Alman hucfu . Roma. 7 (Radyo) - Kahlrcden 
dunu ı:eçm işlerdir... bildirildiğine göre, Mısır hııYa kuv· 

Frnnsız kıtıılnrı hutlııdu geçmişkı vetleri seferber hale getlrllm~tir, 
sc de henüz Sigfrid hattını :ışm11 ueı Diğer tara.itan, Alına.nyanın Ka· 
lllllcrdlr. nu hnt ile Fransız hfrc işgüderi Almanyaya dönmek 

Cenubi Afrika ilanıharp 
etti 

Londra, 7 - Cenubi A!rikanm 
Almanya ile harbe girml§ olduğu 
resmen bildirilmektedir. 

Buıtbı Alınan elçfslnc pasaportu 
verilecektir. 

Mayn barajı 
Kopcnhag, 7 (A.A.) - Alman 

radyosunun bir mesajına göre 
Alman sahilleri ile Aeroe adalan 
ırasında beynelmilel küçük Balt 
arazisi methallnde bir mayn ba· 
raj: vilcuda getirilmiştir. 

Karaya oturan Alman 
torpi:fosu 
Kopenhag, 7 (A.A.) - Bir Al· 

man torpidosu, Fredericada kara· 
ya oturmuştur. Torpido, bir Al · 
man gemisinin fcvkaliide gayret. 
teri sayesiDde yakalanıp tevkif e· 
dilmekten kurtulmu§tur. Gemi. 
torpidoyu yUzdUrerck onu kanunt 
müddet zarimda Holanda suları 
haricine çıkarmağa muvaflak ol· 
mu~tur. 

Almanyada deri stoklan 
müsadere edildi 
Bertin 7 (A.A.) - Alman ga. 

leteleri, bütün deri stoklannın 
mUeadere edileceğini haber ver • 
mckterliı. 

Binnetice ellerinde deri bu· 
lunan tacirler ve fabrikatörler bu 
derileri aatamıyacakları gibi işle· 
temiyecckleroir. 

Bilkreş, 7 <A.A.) - Kral tararııı. 
elan davet edilm iş olan nazırlar mec 
tisi, Cnllnesko ve Gafenkonun beynel 
ınileJ vaziyet hakkında vermiş olduk 
lıın lzah:ıtı dinlemiştir • 

Meclis, diplomasi sahasında sarfo· 
lunıın faaliyetin, hudullordn itlih:ıı 
edilmiş olan askeri tedbirleri tasYip 
etmiş ve şimdiki lbtlltıfa tamame n 
bıtarııf kalmaRn karar \'errulşlir. 

Nihai zafere kadar"' · 
Londrn, 7 (A.A.) - Sabah gııu 

ıeJerl, lngiltcrc ile mfillcflklcriniıı 
HıUerc karşı muharebeye, nihal ıa 
fere kadar devam edeceklerini yaz· 
maktadır. 

Gazeteler:, Ritlerln pllınının şark
la kati netice almak için garpta mu· 
\·akkotcn ted:ıfüi vaziyetle kıılmaftı 
ıstıhdaf etmekte olduğunu yazıyor· 

lor. Gazeteler, Almonyanın bllAha~ 
lngiltere ve Frıınsaya sulh teklifin· 
ele bulunmasının muhtemel olduğu 

mülaleıısındndar. Fnknt bu pldnın 

ıaıbik edılmeslne meydnn ''erilmlye· 
r:ektlr. Müttefikler, Hitler rejimi or . 
tedon kaldırılmadnrı harbe fasıla 

vermi)·ceeklerdir. 
Times gazetesi di)·or kl: 
Bu mııne,•ra hakkında şöyle demek 

kt'ıfidır: 

Hitler rejiminin bekası demek 
dünyanın miltem:ıdi)·en bir buhran· 
elan, dl~crine dilşmcsi demek olur. 
Şu halde, bu rcJlme kati surette ni
hayet vermek lhımdır. 

Semplon ekspresi 
iılemeğe başlıyor 

Roma, 1 (A.A.) - - Resmen blldl· 
"ildlğine göre, bugünden itibaren 
lsviçrc ve Fransa ile doğrudan do~ 

Romanya bitarafhrnnı nıya dmendlfer m!JnakalAtı ynpıJa. 
o· enktır. Simplon Orfent Expresır_ 

tekrarlıyor Par'.s - !stanbul yolu tb:.erlndc mm 
Anma, <R:ıd :roı - Bükre trn lı ll · tnzam seferlere bnalıyacaktır. Bu 

dirildil;iııc söre, Rumen milli mfida· ekspres. blrknç gündcnbcrl ancak 
rnn mccllsl dün krnl l\aroliin rlyase- MllAnodaı:ı hareket etmekte idl 
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ln'iiliz ve Fransız donanmallı.rına m e"'1sup 

Leh hükfimet merkezi V arşovanın cenubi 
şarkisinde Lublin'e nakledildi 

P,uis,"' - İngiliz gazetelerinin 
Lllksem1:>urı :t'e Bal'dııki mulıııbirlc-

cin olmuş ve bütün gece deYam el· 
nıiştlr. 

Frıınsız resmi telıli~i'le göre Frıın 
• ız lıııdudunıırı Ölcsindc, cephenin 
ımıhtelif ycı !erine söre iicrli~·en ilk 

ınııtik siliıhl:ırla ve istihkiım ve sııh

r:ı mevzileriyle kor~ılıışınııklııılır. 

Jlıı,•o kuvvetleri fııııli~ eli kara hıı· 

rckôtiyle irtibat hııliıııledir . 
Seferberlik ve lıüllin lılrliklcriıı 

rln'Cleıı .tdıkları mnll'ımala söre ll!a
jino ~e Zlgfrid hatları arnsınılıı ~·ok 
şiddetli bir. }.?PCU ateşi başlamıştır. 
Il topcu afe~i Mosellc nıınlnkıısın- Frnn51z müfre2clcri her tarııfııı alo· ıı.ıkil ve ycrlc5ıııc lı:ırckcli ııcırıııo' 

Siyasi görüşler 

Almanya Rusya ile 
ne maksatla anlaştı? 

Almanya avrupaya hakim olmak [çin 
beslediği üç emelden ikincisine bu 
suretle muVBff ak olacaOı ri ı Um it ediyOr 

Pierre Dominique 
'Almanya ile Rusya arasındalbir ra,yaa getirmiyecek bir misaltı ijahilinde Lehistana hücum ede· 

olan tıir ticaret anlaşması, scmra niçi.n imzalasın, buna akıl erdir - cektir. 
bir afdemi tecavüz misala, iki gün. ~k hakikaten zordur. Hele AI- Almanyn, bu düşünce ile, anlaş. 
d~ iki• yıldırım darbesi gibi i?di. many..anın bu anlaşmayı gizli gizli manı_n İsp~nya~a. Japon~'~da doğu-

'.Al.man .. Rus anlaşması ne ıfa.de 1 müzakere etınesi ve zamanını bek- racagı nksı tesıri nazarı ıtıbara al -
eder? 1939 senesinde Rapallo an-1 leyerek nihayet büyük bir siyasi mrunış, hnttd Japonya~m kendi b~o
laşması tekrar canlanıyor mu di-, muvaffakıyet olarak ortaya çıkar. kundan ayrılmasın~. bı~~ ehcmmı _ -
yeceğiz? Yoksa bu bir manevra. ' ması da her halde bir maksada yet ,·ermemiştir. Çunku tasarladıgı 
dan mı: ibaret?. Manevra ise ~imin müstenittir. mu\'af_fakı):et karşısında bunl~r e -
manevrası? Doslatını aUatan Al- İ\lmanyanın maksadı sadece bu hemmıy~tsız kayıplardır. ,Lehıstanı 
manya mı"' Yoksa Rusaya mı? • ff k . b işgal ettıktcn sonra İspnn)ayı tek -

.. • -ı •. • • A • • manevı muva a .ıyettır ve u- rar kendine kazanmak Almanya i -
Şuphcsız mühim bır hadise olan nunla İngiliz - Fransız - Rus be. . d · u kil d.. J 

1 
F ·ı t ·ı · . . .. çın aıma m m n ur. aponyaya 

ve w~a ruz • ransa ı e ngı tereyı reberliğini sarsmak r,avesını gut· gelince 0 esasen Alman _ İtalyan 
degıl, aynı :zamanda Japonyayı müştür denebilir Fakat Alman mat siyMetlnc hiç bir zaman tamamile 
v~ İspanya~ ~.a §aşırtm.ış bu >:e- buatına bakacak olursak mesele. bağlanmış değildi, 
nı vakıa on~de ~ngıltere ıle nin baska bir şey oMuğunu anla: Farzedcllm ki yarın Japonya bir
Fransa nasıl bır vazıyet alacak - rız. Filhakika, Alman gazetelerı dcnbire döndU, 1ngilterc ile dost ol 
lar?.. • W• • • sa:ie 1Ql9 da Alman olan ve bu- du. Almanya için yine katbedilen 

ilk ışaret edecegımız şu: AL gün Lehistan toprağı bulunan bir şPy yoktur. Eskiden Alman olan 
manya bugün artık abluka altın· yerleri almaktan bahset!"'" :.. -,rlar, Lehistan topraklnrını almııı ve Av
da bulunmuyor. ayni zamanda İn~iltere ile Fran- rupnda en mühim devlet haline 

Dün Almanya harp edemezdi, sanın hareket serbestisine mani o- gelmiştir. 
hiç o~~sa ~zun bi~.harbe giriş~- ıacak bir plan tasarlıyorlar. H.ı:kikate~. b~ ~kdiroe Almanya 
mezeli, çunkü petrolu çabucak bı. Alman - Rus anla~ma~ı iizcri- bugun oldugu gıbı o zaman da Rus
tccekti .. Şimdi istediği kadar pıct· ne Bertin çazetelerinin n"şri"atı- \'a ilı' hemhudut olmıyncak ve on. 
rol bulabilir. Yalnız petrol da de· na !'Öre, Alma., ordusu derhal ha- dan korkmıyaeaktır. Zira araların -
ğil; _bu_ğ~y ve umumiyetle bir a- zırlanır. harekrte gecer ve beı: da zayıf bir ~ale ~c~en _ve Alma~ • 
fay lptıdaı maldde ve gıda madde. P.:Ün irinde bütün bu toprakları a· yanın iktısadı hflkımıyeti altına gır-
si.. 

1
' ı.·ı· d. 0 d k. Al L h mi5 bir Lehistan vardır. O zaman 

ik
- • :n.· k . auı ır 1• r u es 1 man • e Alm ·a 1tal'-'a ve B lgaristanla ıncı mw.ıım no ta, mtluıkerc· hudu1urıa P-eldi mi d -~''""'k ve o an) y' ,, u . 

lerin kaç aydanbcri devam etme- . .. .. • 1 beraber ugoslavyaya, Macanstan 
'd' • N' d n... • .d d' zaman Bcrlın buyuk dcvletıcre ya ve Bulgaristanla bC'raber de Ro 

Si ır. ısan an •uerı evam e ıyor- , h b. 'h t d. mek irin • 
d d

. 
1 

B lk' ı....ı· n.z ar 1 nı aye e er ır :ı: manyaya karşı harekete geçebile -
u, ıyor.ar. e ı .• O tar: ... ırde değil. ayni zamanda bir dünya kon k i 

demek ki Fransa ıle İngıltere, . • ce t r. 
..:ı t t lAkk• tti.kl . b d feransı toplamavı teklıf edecektı. Hulasa, Alman'-'a Rus,·a ile bu uos c a ı c en ve u ost • . i " "' 
ı ~ b. 'tti'f k kl. k k • Gene bu neşrıyata nazaran, n- anlaşmayı eskidenberi beslediği ih· 
ugu ır 1 a şe ıne oyma ıs· . . ..:ı h 1 L h · 

t d
•w• • d k1 b. <l 

1 
~ılız ve Fra,s•zlar '(ler a e sı· tiraslara hizmet için yapmıştır. 

c ıgını an r arı ır ev et ta- . bu 
r d d .. h. b' tana vardım r,.lemıverekler ve Almanva l"skidcnberi Avrupada 

ra ın an, son ercce mu ım ır .. . b' • .. k d h b d d'l _,. beş gun zarfında hır ır şey yapa- şu şekilde hakimiyetini kurmak is • 
muza ere en a er ar e ı meuı. 1 · · Al h'. 

ı .:: -- F . mıvac.,k =>r. "nı•n ırın man u- Uyordu: 
ştc, .ı.nguız ve ransız ve aynı , ~ . . kl'f tt'kl · · kah ı . Kumetın•rı t-: ı e ı erını u ı _ Askeri kıymeti haiz başlı _ 

zamanda, tekrat' edelım, Japon d kl cf h 
mahafilini hayrette bırakan da bu- <: ece er ı. ca toprak olaraJC Bo emya yayla -
d Rusya. tabii. daha yavaş hare· sına sahip olmak, 

ur. 1<et edecek ve hic bir itirazda bu- 2 - Lehistanı Baltıktan istila e-
Doğrusunu söylemek lazım ge. i A 1 derek burasını tamamı·'-·le cıın· e al-lı•nmıvacaktı.. ste. lman ar va- J 

lirse Lehistan pek fazla hayret et· ziveti bö,,lece k;ndi lehlerin;de gö· mnk 
mişe ibenzemiyor. Varşova da söy- rüvorlar<lı. 3 ·- Tuna havzasına iktısadi ve 
lendiğinc göre, Lehistan esasen siyasi bakımdan hakim olmak. 
R d ek ·· Almany2nın Rusva ile vaptıgwı usyamn yar onma P guvene · Bu Uç emelden biri 1938 eylü • 
miyor, Rus askerleri Leh toprak- a1emi tecavüz rrıisakının hı>"ikat - !ünden 1939 martına kadar tabak • 
farından geçmesin, başka 'bir şey te valnız manevi ve siyasi bir kıy- kuk ettirildi. lkincisi tahakkuk el· 
istcmixonnuş.. rneti vardır. tirilmPk U1.cre. Üçüncüsü de çok 

Bunun için, Alman• Rus misa- J.ehistanın. fncriltcrenin ve ı;-ermcdt'n olnr<ık zannediyorlar. 
kının Almanya lehinde Lehist:ını rransanın ~inirle+·ıi zozmak, İn· İngiltere. Frnnra ve Rusya birin 
zayıf düşüre ~ir amil sayılamıya- "iliz - Frcın"ız - Rııs a"k-ri ~'lla" isine mani olaMndılar. 1kinciye mu· 
nğım .aytüyortu. ...-ı""ın't IT'iirıi el-,'; ve 1n..,ilh - ni o'rıınrn ı:., .. nr vı-....,ıiq bulunuyor. 

Rusyat!a bıe, bir ademi tecaviiz r,..,'1"ız e'l-"rı ı•rnt•J""';vesirıi Rus '-ır mı? A lrn°n"a b•ı i':inci emclinc!P 
. .,isakı ili~ te tecavüze yardım <le. ra l:on soğı•t-" '". /llrı'\""a. bıı de l'!lll''arr k cı'ıırs:.ı. hir olmazsa ii-

.,•c l.1eğit.dir, <!eniyor.. • maksatla •raptı~ı anla"madan son- ı::Uncii~Une rn"ni olabilC'ccklcr mt? 
:Sununla beraber, Rusya hiç ra, kendi° lehinde topladığı şer.ait Bunu istikbal gösterecek. 

bir lıırzdıı <lcH.ın ediyor. 
Uiğcr lnrnrtıııı Fransız kılıılarını ıı 

'jicldclli bir lopçıı ntcşir.ı ıııiileııkıı 
lmıkl.ırııı lılnınyc inde Sarlırıık eı. 

lll'liııılcıı Almnıı loprakhırııı.ı sird ı 

ğı hildirilıııcktı-dir. Bu lıııhcri Hu 
nıa radyosu bile vcrıııcklı•clır. Frıın 

<ıızlnrın, Alman ınuk:ıvcmct ılercce 

'iiııi dcııcıııck ve Zigfrid hııltıncla lır 
ııccil Jıulııııık s~ ycsini lııkip clliklcı 

ıııloşılı)·or. 

lngilterede 
l.ondrıı, 7 - lngiliz ve Frıınsı7 

donanma kurnoııılanlıklıırı Celıclul· 
ıaı·ıkta 133 h:ı:-p gcnılsl tıılışıl clını~ 

terdir. 
lngiliz lstihhnral nezaretince re~ 

men bılılirild•Ejinc göre Alımın lıı) · 
ynrcleri dün s:ılınlı erkcnıleıı lngille 
renin ş:ırk sahillerinde süriilnıiişlüı 
Fukııl lrn ta~yurclcl'in ır.cııılckcl ıı:ı · 

ne girdikleri lcslıil rılılıııl'nıişlir. Il ı~ 
lıir yenle hiçbir hasar olnı:ınıışlır 
,\iman toyy:ırclerinln ıııi'ıdaf:ııı ate~ 

Cızeriııc hoınha atrııudun knçlıkl:ıı 

anln~ıhror. 
lngiliz tııyynrcleri de cliirı gccı 

.\lıııııııyn üzerinde keşır uçıışbrı , ,ıı 
mışl:ır, lıc)'annnnıcler :ılmışlar n 
hiç- bir ınnrru:rn uğramııdoıı s:ıliıneı 
lırrckct üslerine di ııııü5lcrd ' r. 

lngiliz ınyynrclcriniıı Bcrlini bon 
h:ırdınıİın ellii:;ine cl:ıir ecnebi mC'nı 
lckctlerılı• çık:ııı lıııh •rkri, ıslilılı: 
rut nczıırctı tekzip elınistir. Bu h.ı 
herler kııliycn esassızdır. 

lııı:::illcrc hiıklınıcti, Alııııın\'ıı, So,· 
yet Hu~ya \'C J.clıisloıı lııikiııııctlcrih 1 
ıne\'cııl tlcnit. :ınl:ı~ıırnlarilc girııı i 
ıılchığıı ı:ınlılıiilleri ıııiidılctsi 1. ol :ır. ı 
l~n clmi-.lir. 

Alman Ajansına göre 
Alınan nJ:ınsınıı ı:::örc Esbjerıdı 

lngiliz tnn·ııreleri lıır:ırınılon hoııı 
bıırclınınn edilmesi üzerine Liın ıı n 
daki nnlrepolnrın clarnlnrınn Danı 
marka lınyr:ıkl:ırı hoynııııııştır. lliğcı 
Oııninıarkn şehirlerinde ele :ı~ ni ted 
birin nlınnc:ığı ''e homh:ırdıııııında ıı 
nıiilc\·cllit hasarın ıakrılıc:ı 100 lıiıı 
kıırona baliğ olduğu lıihl\rilıncklc
dir. 

Le his tanda 
Lonılrıı, 7 - .\lınnn kıl:.lıırıııın L<· 

hıslıınıl:ı epey ilt•rlt•dılderi ;ııılnşıl 
ııınktaılır. Leh lıiikl'ııııcl 111L·rkezı, 
\':ırso\oııın 1 tıl l.ıloıııclre cı·nıılll' 
şrırkişindc J.ubliıı şehrine nnkledıl 
ıııiştir. \'orşo,·:ıı.11ki ı·cııehi seforelle ı 

\'e bu ıırncln Tiirkiye scforcli de şc 
hir dışında hn,·n t:ıorı ıızJ:ırındıın 
nisbclen masun yerlere taşınnıışlıır· 

dır. V:ırşova~ u lı.ıvn t:ınrı-uzlıırı dc
v:ıın ediyor. 

Alımııı kılnlnrı ılün s:ınt on ikid, 
Kr<ıkoviyc girınişlcnl.ı-. ,\iman ıııcıı· 
lı.ıl:ırıııdıın selen hıılıerlcre göre Si 
leı)u kfıınilcıı Ahnnıılnrııı eline gcı; 
ııir. "kor ılor. c\ ın 1.ı·lı kıl:ılıırı rıka 
rılıııış, lıurusı Alınan kıl:ılnrı tarn
rıııc::ııı ışngl uhııııııııştıır. ,\lınnıı do
nırnııırısı B:ıltıkln bir r.eh dcnizallı 
Hl!mlsini Jıalırını5lıı-. lltı sııretlc lı:ı· 
lırılıın l.ch denizaltı seıııilcri iiı;il 
h\llm:ıkt:ıdır. 

Romadaki 
lngiliz elçisi 

İtalya hariciye nazirile 
görüştü 

ltomn, 7 (A.A.) - Romndaki fn. 
giliz sefiri Sir Pcrcy Lorrnine, 
Koııt Ciyanoyu ziynrPt ııtmiş ve 
mmr.'.\ilPylı ile 20 dakika kaJar gö
riiljmüııtür. 

Dolovcn ~l'lır i ııin ~ :ıııııırıkl:ı oldu 
,'I lııl ı l ı rıliyor. 

I.ch ıncnlı:ılnrı, Leh b:ışkuııııııııl :ı 
1111111 ı~tıla l'llİğı .\ohııııl,ıl.ı llerl ı 

ı!ıcrlcı iııı ~nlııııl.ıın .1ktaılır 1.chlı 

•ı ceıııılıu ~· .. ı, lc .ıd •deıı f:ııl, \ 1 

nıın kıın'l'llc"İrıc ııınlrnveıııct cll ıl. · ı 
'erini hiıl i riynı lıır. Ploıı<;k \'e Şic• 

•ili' \• j , ı jl ııııı nl iııılr ~iıhlrtli ıııııh ıı · 

·heler eı•re~ :ııı cdh or. 
l.oılı;, Piotrl n' ı ,,. ,,.,. "•10 

-;ki ınııılnk •siıe Tıırnonrn g:ırbınd 
ok , ı ıfılcllı lııı ıııııh.ırclıen• ııı u-,uı 
nu'.';tıır. Siııınlılı• Tonın Sicrııo. !'o' 
o'k' lıallıııdr• <Hi5ıııan hi•· 1 ı·r ter:ı~ 
. ı k.ı)tlclıııı•ıııı~tır. · 1 \:1İa kılaııll 
>aıızı~ ııııııt:ıka"'ı ııılıfn•zclcrilc rııı" 
•ı<:ınal.;t:ıcl•r. 

~ C u ın h ur re is i 
1 öN O N C 

~ ederek görüştü 
Anlmra, 6 (J\, \.) - Rclslcumhur 'ts~t·t l nönü bugün .aat 16 /1 

S:n ~·et lıiil ül• l'lçisi Icrcııticfi kabul ctmi~tir. J 

Hlr saııtteıı fazla siircn bu kabulde Hariciye \'<•ldli Şükrü Sar' 
coi;lu da hazır bulunmustur. ___.,/ 

Bir şayia! 
Sovyatlerle Japonlar aras:nda 

bir a~emi tecavüz paktı 
mevzuubatis im iş! 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter '!çisine Tokyodan talimat göııd" 
ajansın~n öğrcndiği~c göre.'. Lon- j ·ilmiştir. Fakat .bu talima.t mün~ 
:lradakı Japon resmı mahafılı Sov. man Mançuko ıle Mogolıstan lt 
iet Rusya ile Japonya arasında bir iut hadiselerine ait olup 1:-öyle t1J 
ademi tecavüz paktı projesi mev ·Jakt mevzuu bahis değildir. 1 
zuu bahsolduğundan malumatsız Londradaki Sovvet resmi malı 
:lır. Bu pakt hakkındaki şayialat il.i de ~eza böyle bir pakttan ad' 
Jircr faraziye olarak telakki edili 111 malumat :,eyan etmektedir. 
vor. Vakia l\foskova.daki ]arıor 

Bahriye naz~n 
Çörçil 

Athenia Faciası 
Etrafında izahat Verd 

Nev~rorkta haczedileO 
Alman paraları 

Nt'wyork. 7. - A. A. _ OiJ~ 

1 

Newyork banka ve mlibav•acıl 
~ına 52 haciz tnlebi tC'bllğ. edilrtı! 

1 

ir. Miktarı takriben 2~ mılvcn w 
1ara baliğ bulunmnkta olan bu tıf 

Londra, 6 (A.A.) - Avam Ka-, .!izler Alman banka ve müessC~ 
marasında bugün öğleden sonra erine aiddir . 
Athenianın torpillenmesi hak'nn- ı --o--
da tasrihatta bulunan bahriye na· I Avru-,c daki Amerikalı 
zırı Çörçil. vapur kaptanının ve 1 la;ın dönmesi için 
kurtarılan bir çok İngiliz ve A. ,. ·111 , 10 - ( \ \ 1 _ \ .. 1·ili . 1 •'' "' il, / . • . , llh. 

merikan ~olc~ların ifadelerınc ,r:a~ ııı.ırııı .,\' rııp;ıd:ııı nwııılı·kl·llcr• 
z~~~n fclaketın ~~v.~lce zanwnC( ıl ' ılüıınwlcrı ılolnnsllc "l'rt·'iiılt•ııl H1

• 

dıgınden daha buyuk oldugunclar ! Yel!", ''Orizolı:ı.. ve ":'\lıııılıalt:ııı1 
kNktılabileceğini, yolcu ve m\irct J gl·ııııll'ri ,\\ nıpn\'ll •, 11 ,11,ı 'il')'ntıuıl 

5 k • . . k b . d h· " tebattan 10 ışınına ı etın en )apııcnl:l:ırılır. llıııulıııı !ıuşkn ' ~r 
ber bulunmadığını söylemiş ve :nr ri üc 1ı:ıı :-.oku ııu!.lcıl:lı:lccek ol' 
amafih bunlardan bir kısmının ha- diğer dört ·gemi, lııı Jııırıa icinıle tı' 
dise esnasını:la civarda bulunan vat rcket edPcı•klcrdir. 
tarafından •.urtarılmış oldukları Spcncer, Dianc, Hamilton ve tıı 
ümidini izhar etmiş ve demiştir ham adındaki dört sahil muhafızı 
ki: miyc. her birinde birer tayyare t' 
"- Bugün sabit olmuştur ki. -Iuğu halde Allns Okyanusunda J'l1 

felaket bir denizaltı gemisinin ta· zi alrnak emri Verilmiştir. Bu ıne 
"lrruzu neticesinde vukubulmuş • ~ilerin nerelerde alınacağı mal 
tur Denizaltı gemisi torpilini at. değildir. 
•ıkta"l conra '>uyun üzerine cıkmı" ============::::::~ 
ve vanurun ..,.ü•ıertesinde patlayan ıa~mı"tır. TT~diseyi tevsik icin 
t>ir de mermi attıktan sonra bat - çok Amerikalı ve fnailizler rna$ 
makta olan vapurun etrafında do- b~talar imzalamışlardır ... 


