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• Almanlar Memleketlerine 
çağırıldılar 

Ankara 3 (Hususi) -A1man bülriimeti 
Türk bükümetile hizmet mukavelesi olım
yan Almanları memleketlerine divet etti. 

1 

lngiltere ve Fransa Almanyaya harp 
ilanına en son mecbur kaldılar 

Çemberlayn bu tarihi hadiseyi lngiliz milletine, bütün 
dünyaya Rady·o başında dakikası dakikasına bildirdi 

,.,, Kazanacağız ,, 
Bütün Fransız radyoları 
''artık biricik merak harb1 

kazanmaktır., diyor 

Londrada 
Harp ilanından 45 dakika sonra 
hava taarruz tecrübesi yapıldı. 
Koca şehir bir anda boşaldı 

Harbın ·sebep olacağı facialara 
mani olmak için Fransa ve lngil
tere müşterek bir deklarasyon 
nefrettiler 

Londra 3 (A.A) - ln.gilte.renin Beri.in ihtarda bulwuncı,ya memur edildi: 
sefiri bu sabah saat 9 da Alınan hariciye Londl'a, J (0.R) - cAlman hükilmeti MaJeste hükilmeti-

1914 nezaretine giderek son ~bbUste bu- il ne LehJstana karşı her taa.FrUZ hareke
lunm~ ve saat 11 e kadar lngillz hal- Resmi lıayncddan il • tini durduracajı ve Leh arazisinden kı
kına Polonyadaki kıtaatını çekeceği hak- d lrUdlllne göN Bpe. taatmı silratle geri çıekmeje hazır oldu-

F 
• kında teminatını verme7.Se Jngilterenln Al ,,.,,,..at ğu hakkında tatminkAr teminat vermez-

aA c ı ası taahhütlerini yerine getirmek için cTür- nteft ntan • se lngiliz hükümeti Lehistana karşı ta-
kiye saati ile> 12 de Aimanyaya harp lantllı uapura i ngUlz ahhutıerirü biıa tereddüt ifa edecektir.> 

-"- ilAn edeceğini bildirmiştir. llarp gemileri tara• JNGJLIZ OLTIMATOMU 
---u Almanya 12 ye kadar son teşebbUse 8 b h d I ·ı· ı · 

Daha l'Ok a•tr bir cevap vermediğinden Almanyaya harp ftndan yaJıaJanarafı il ıa cı ıaat 9 a, ngı ız ıe ı· 
~ l!i }A ed ld·v· ı bl bl•v il b·ıd· · •ır •-111Jlz •s---·-a ri Alman hiikiimetine bildirdi ki coklld e tekrar ediliyor i i:ill i ıgın r te ıg e ı ırmış, u ... :. ............ 

llô.nı harp 
Romada derin bir tesir yap 
tı. Varşovada ise minnet ve 

sevinç tezahürleri oldu 

Brem en 
Alman transatlnntiki Nevyork· 
tan dönerken Ingiliz filosu 
tarafından müsadere edildi 

1 

londra ve Paristeki _l\lman el
çilerine pasaportları verildi. 
Berlindeki Fransız ve lngiliz se~ 
f irleri de döndüler 

B. M. Meclisi 
11 Ey illide T oplanıycr 

Y- başvekil Çemberlayn da radyoda söyle- seulıolunmıı.ttur. tatminkcir teminat bugün 3 Eylül 
~ OCAKOOLU diği bir sözde Ingiliz milletine bu vazi- uzat 11 den evvel verilmeue i n- Yenı· vazı·yet karşısında hu"kümeti-

yeti şu suretle ilin etmiştir: A~ılı denizlerde IJU• giltere ve Almanya araıında ıaat 
dngiltere bugün 3 Eylül saat 12 den- lunan diğer Alman ua 11 den itibaren hali harp mev- • ı ı A 1 . t d 

, Dünya umum.i. vic~~n~nın kesini :!ıA~~;~as!~~r~? !:~i~~e~~r·~::~ 1 parları da ayni cUıl• cut olacaktır. Maie•te hülriimeti mJZ 3 JnmaSl 3Zlm ge en yeni e • 
Alınan devlet reısıne ışıttınne ma- hariciyesine müracaat ederek hükümeti IJete ağrıyacalılal'dO'. fimSdaai tbu11cde~a8b.ı Çbeelılmıb·y:.r10.•un rad- bı.r)er hakkında kararlar ._-ttı·haz etti• 
alesef mümkün olamadı. Barışı kur- metbuası nanuna son Fransız müracaa- ......------------
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tannak için sarfedilen bütün gayret- tine cevap talep etmiştir.> yaptılar. yoda lngiliz milletine, A lman ANKARA 3 (Telefonla) - İngiltere gun·· den muhtel'~ toplantılar ve te ___ , __ 
] hiç bir fayda vermedi. Paris 3 (ö.R) - Leh orduları mil- LONDRADA NEŞRED!LEN TEBLİ~ k l . . . l h L , u ııum.ı&r 
erE 

1 
... 
1
.. b. . . .. .. hah p kemmel bir enerji ile Alman yürüyüşü- Bu sabah, Londrada şu tebliğ neşre- avvet erının gerı a ınmaıı a1e- ve Fransanın Alrnanyaya karşı harbe yaparak alınması lizını gelen yeni ted-

y u un ırıncı gunu .. sa 1 o- nü tutmakta iken Londra ve Paris Şan- dildi: Bir Eylülde Majeste hükümeti- lıuulaki lngiliz talebine hiç bir iştirakleri dolayısiyle hasıl olan vaziyet birler haklonda kararlar ittihaz etmif-
lonya hudutlanna tecavuz eden Al- sölye Hitlcr nezdinde son bir teşebbüs nin Bertin sefiri Alman hükümetine şu - SONU 2 tNct SAHİFEDE - karşısında Cüınhuriyet hi.ikümeti bu- tir. 
man ordusu 191 4 Faciasını gölgede !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~"""'!"'~~!""'-~~~'""'!!"!~~~~~~~!!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hariciye vekilimiz, bazı sefirlerhı dıı 

bırakacağı muhakkak bulunan bü- Al b b d t 1 e yaretlerini kabul etmiştir. 
u-iök fela"ketin kapısını açtı. man om ar ıman a yyare erı Büyilk Millet Meclisi daha evvel top. J .. !anmasına Acil bir lüzum görülmedill 

Dünya milletlerinin istiklal ve takdirde, 11 eyl\ilde içtima edecek, ayni 
hürriyetlerini, kendilerinin de emni- giln hi.iküınet umumt vaziyet hakkında 

~=~h~~:e:~~:a~i:?§ ~;:~::~:~ açık Leh şehı.rlerı·ne o··ıu·· m yag~ dırıy· or m~ı::ı:a~::e~~lerinden pey. 
giltere ve Fransa dün Almanyaya derpey şehrimize dönıneğe başlam•şlarc 
kartı harp ilan etmek mecburiyetin- dır .. --..... --tr·---
de kaldılar. J ) · } 

lngiltere ve Fransanın harp ilan ,, T d b ta yan vapur arı 
i~~~::"l~:;ı'.!',d:nt!:;'~ii~~:: oron,, a İr çocuk yuvasını bombaladılar. Istanbula seferle-
yük devlet her fırsatta tehillüm ve B k 
:::ı:ü:,:~;:~kı~~i:i~~:.ı:::':. -::;: ir verem ve bir çoçu hastanesini yaktılar rine haşlıyorlar 

k b ·· ·· k - İstanbul, 3 (Telefonla) - Alınan ı., 
nyacak milletlere arşı utun uv- zı haberlere göre İtalyan vapurlan il,. 

vetlerile yardım e<leceklerini tekrar- s • • ı h J k k b ) 1500 . ., .. b 1 k d k manımıza yeniden seferlere başlıyacak-
layorlardı. .. JVI 8 Ur 30 arJn S3Y1Sl U geçtyor Un artO ÇOğU a 10 Ve ÇOCU lardır.Birkaçİtalyanvgelmapu:n~= 

Polonya tecavüze uğradığına go- . Ö ) p 1 f . • (Bugiln) limanımıza 
d h l I .1 F har- Parıs, 3 ( .R - 0 onya se areti Cuma ve cumartesı günleri içinde Al- ehemmiyeti olup olmadığına bakılma- ade toplanbsında başvekil Suvakofski- mektedir 

re e.r a .n~ı tere ~e ransanın . ... bildiriyor : Alman hilk~eti 1 - 2 eyl\il. nıan ~ava bombardımanlannın kurban- dan bir çok yerler bombardıman edildi. nin beyanatını heyecan içinde dinltdi.. ·• m---
ba gırmesı ıcap edıyordu. Harp ıla- gecesi Hollanda sefareti vasıtasiyle Leh lan, hır çoğu kadm ve çocuk olarak bin Sivil hallt arasında zayiat vardır.. Ev- Başvekil dedi ki : ıHarbe başlıyan biz AI ı 
nında iki gün geç kalınmıştır. Bunun hükümetine bir teklifte bulunarak bava beş .yüzdür .. Çikosola şehri alevler için- velki gün düşUrdi.iklerirniz de dahil ol- değiliz .. Biz hücumu ve taarruza manu. man ar 
sebebi, büyük faciayı önliyebilmek bombardımanlarının Y~ aske~i. h~- dedır. mak üzere 37 Alman tayyaresi düşür- kaldık .. ~nuna kadar ınilcadele edece-
yolunda en son gayretlerin de kul- deflerc ait oln_ı~ını ve . sıvı} aha~ ~~- V arşovada da sivil ahalinin bombar- dük... Bizim tarafımızdan 12 tayyare ğiz. Bugün hUkümet ve bü~ mille~ or-

] l f k .. d. yanet edilınesını istemış ve Leh hük-u- dımanı devam ediyor. Bugiln Lubliyano- kaybedilmiştir. du başkumandanının elindedir. Sakiniz. J J h b 
anı ~a~m~. ırsat v~~me ıçın ı. meti de bu teklifi kabul etrni~· -~l_l: ~- da_ otuz ölü ve sekiz yaralı vardır. Bir •Garbi Karpatlar altı cephesinde düş- Memleketin istikbali hakkı~da en~ ta yaOJO ar a 
Yırmı dort saat ıçınde Alman!.a· life rağmen di.inkü cum~esı gunu bu- çogu kadın ve çocuklardır. Bilson, Kra- man Çesinokovaya doğru hücumlannda ıniz yoktur .. Büyi.ik ö.nder Ridz. Smıgll- • • 

ya, Polonyaya karşı. ~ap~l~n tecavuz- tün gün Alman tayyarel~n açık.~ ;şe- ko~, .T~rom, Pozan. d~ bombardıman devam ediyor.. Düşmanın yüz hücum nın kumandasında ~alip .~elec:eğiz.• . gJ re ceg" j 0) 
]erin durdurulması ıçın ıkı defa nota hirleri üzerine sıra halinde hucumlar ~ıştır .. Varşova sıvil tayyare karar- arabasını tahrip ettik. Şarki Prilsya hu- Mebuslar başvekilin sozlenni dakika-
verildi. yapmışlardır. . . gahı ya~1":1ıştır. Kurbanların sayısı ma- dut mıntakasında mücadele devam edi- larca süren alkışlarla karşılamışlardır.. ı 

Al t tt ... ld d.. Bombardıman edilen şehirler Lubli- lUm değıldir. Bugün hükümet merkezi- yor .. Gidinyada muharebe devam edi- Parlamento harp müddetince mahdut Um 0 yor 3 r 
. ma~ya u ugu Y.0 an onme- yano Katorsko, Smajof, Radoviç, To- ne yüz bomba düşmüştür. Almanyanın yor .. Vesterplat mevkii kendisini mil- aza ile çalışmak hakkındaki teklifi der-

dı. ~atta tevakkufu bıle kabul eyle- rom,' Radonof, Birama, Biyela, Luç ve ~arşov~. sefiri. Rigaya, Lehistanın Ber- dafaa ediyor. • hal kabul etmiştir. Bütün mebusan ve ~rlin, 3 (~;R) - Alman ~e~~ 
nıedı. diğer bir çok kasabalardır. Bunların her lın sefın Darumarkaya hareket etmiş- •Evvelki gün sabahlan beri Varşova- Ayan Azaları orduya asker yazılmışlar, hali harp tabırınden ne kasdedildi~ 

Bunun ne büyük bir hesap yanlış- biri bir çok defa bombardım~ edilmiş· ler~i~. Ko~olo~ukl~ hakkında müte- ya ikişer saat fasıla ile sekiz tayyare hü- cepheye gitmişlerdir. m~ ediyorlar. V~ bununla v i1An 
lığı olduğunu yakında inkişaf ede- tir .. Torum, Radolf, Proziyat, Bıyela, Ra- kabılıyet kaıdesıne gore muamele yapı- cumu yapıldı .. Düşman en büyük çapta Alman tayyareleri bu sabah saat 6.15 edilm~ ~ ~ında bır fark oldugunu 
cek had· l .. kf domski şehirleri bilhassa müteessir ol- lacaktır. yüzden fazla bomba attı. 10 ölü 25 ya- ve 8 de de Varşovaya iki htlcumda bu- hAIA ümit ediyorlar. 

ıse er gost~rec~ ır. muşlardır.. Varşova!v~ (Ö.R) - İki numaralı Po- ralı vardır. Saat 15.20 den 17.40 a ka- lunmuşlardır. . . İtalyaı;ı -~ as~ed ittifak pakbıı 
~~manya, ya şımdıye ka~ar elde Toromda bombalar bir çocUk yuvası lonya tebligınde vaziyet şu suretle hiilA- dar bir çok .Alınan hava kuvvetleri bir- Londra, S (Ö.R) - İngiliz kralının nm tatbik mevkııne gınnesi bu vaziyeıı 

ettıgı muvaffakıyetlerden hır zafer üzerine atılmıştır.. sa edilmektedir. biri ardınca taarruzlarda bulundular .. meclisi hlsı dUn akşam 19 da toplanarak tin tefsirine bağlıdır. Eğer İngiltere vt 
sarhoşluğuna u~ramış, dünvava ku- Köylerde de bir çok kurban1ar var- •Düşmanın hava kuvvetleri bütün Po- Ölenlerin mikdan ve hasar yekdnu tes- vaziyeti gözden geçirmlşür. Fransa Almanyaya karşı harp yaparlaııo 

- SONU 2 İNCi SAHiFEDE - dır .. Hatta tayyareler tarlalarda bulunan lonya arazisi üzerinde faaliyetlerine de- bit edilmedi.. Varşova, 3 (Ö.R) - Transkontinental sa ittifak paktının vazetmiş olduğu eart-
HAKKJ OCAKOOl.U köylüler üzerine de atet etmişleNir .. vam etmişlerdir. Askert balamdan Polonya parlAmentosu dilnldl fevbJ.. - SONU Z İNCİ SAHİFEDE - 1ar tahakkuk etmiş olacaktır. 
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Faciası 
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lngiltere ve Fransa Alrrlanyaya harp 
ilinına en son mecbur kaldılar 

BTl.OL PAZARIESll 

Ultimatom ara 
Daha çok ağır bir 
şekilde tekrar ediliyor 

--tz-

Alman yanın cevabı - BAŞTARAFI 1 lNCt SAldn:DE - coşkun sevinç t.ezahüratiyle cGod $evde yanın ilk &ıce Lehistanı zapetederek 
cevap gelmediği cihetle, lngilte- King> DW'flllt terennüm ederek Ingiliz sonra bize dönmek istiyeceği belli idi. 
Tenin .aaı l l den itibaren Alman- sefarethanesine gitmişlerdir. Bu sırada ~· Daladiyenin dUJ:ı akşam söylediği gi- Berlin 3 ( ö .R) _ Alman Liikiimeti kia J&er halde 1 ehi••• • __ .:ı __ 

HAKICI OCAKOCW 
Fransanın da aynı mahiyette dekJaras- bı vakıt dardı. I.ngıltere ve Fransa dost • . . . . .. . n Y..-muı 

ya ile hali harpte olduğunu bil- yonu haber alındığından ahali yığın ha- bir milletin imhasmı bekliyemederdi. 3 Eylul tarıhlı lngilız ültimatomuna fU ğini temin ederek Lehleri kötü ta 
dirmiıtir. !inde Fransa sefarethanesi önünde de Çünkü bu. kendilerine kar§! yeni bir cevabı vermi§tir: nnda devama te§vik etmİ§tir. 

_ 'BAŞTABAFI 1 INcl SA.HtFIDE _ SAAT 11 DE sevinç tezahüratında bulunmuş ve al- hareketin mukaddemesi olacaktı. Bu- 1 _ Alman hükümet ve miTieti ü1ti- A1manyanın müzakereye haZJT o1 
Bu nutukta B. Çemberlayn demiştir kışlara teşekkür için Fransız sefiri bal- nunla beraber son dakikaya kadar sulh- t L' . _ _ı_ı_· 

1 
,,.,_ -·-"L-

ki; bu sabah saat 9 da lngiliz. sefiri Al- kona çıkın.qtır. tan ümitlerini kesmediler. Ancak hasım ma om nıaruyetı~ıı;ı nguw. m~- Kun~ bidirrDe1ine raimen lnfPliz h. 
laldanal b\amİt Teyahat ta lngiltere man bükümetine bir nota tevdi ederelt Londra 3 (0.R) _ Bafvekil avam b-1 her ahllk hissini ve akü zerresini byb- tını &abUI Ye tet~en İmlİDa eder. illeti •u .. brtaramlt <>'-~ 
ve F ransamn hama gİrmİyeceğine saat lüle Alman kıtalarmın Lehistandan marumda ve hariciye nnırı Lortlar ka- ettiği takilirde kuvvet istimal edecekler- 2 _ A;,lardaa beri Almanpnm prk lifim recldebaİltir. 
dair Yaktile kafalarında yer eden geri alınacağı hakkındaki teminat veril- maruında lngiltereıin Almanya ile hali di. Gerçe ahllktan esıer beklenemezdi. hudutlarında bir hali harp me ttur lngilR lıülcimdi .. !mrbm Lütilı 

l bi k t l b. tah . mediği takdirde Almanya ile hali harbın harpte olduğunu resmen bildirdikten Fakat son bir aklı selim ışığını ümit et- V h d .
1 

Al vcu 
1 

· raplarının meaulüdür 
Y?n ış r anaa ve ya~ ış ır ~ı- mevcut olacağını bildirmiştir. Bu mahi- sonra, Alman maslahatgüzarına pasapor- tik. Bu son saniye de, felaketten biricik ersay mua e esı e manya parça ~n- · . 
nm kurbanı olarak felakete dogru yette hiç bir deklarasyon gelmediğinden tu verilmiştir. · mesul olan menfur bir şahsın kendini dıkt-:ın sonra. h~r ~ulhperverane tesvıre 4 - Her_. tqebbY akım kal 
jürüklenmiştir. memleketimiz ~imdi Almanya ile hali Avam kamaramula.ki müzakere ~ toplıyacağını ümit ediyorduk. Kendi ~ .reddedilmı.ştır. N~ ~ tan ..... Ab. Qll- .-k hudutları 

Her iki takdirde de fUlD' hakimi- haıptedir. Bu -Oeklirasyonun beninı için canlı ohnufhır. B. Vinston Çörçil de- kendini ölilme mahkUrn ettiğini w mem- reJunı ~ ylhnd~ ben bu adaletsi.zliiı hir dahil harp ... ti l.asıl olmuı 
f · f • cLğı Mkbkbr ne kadar utıraplı olduğunu takdir eder- miftir ki: Bu harbe biz hilıriyet n:ıI111Da leketini kat1 bir bozguna sürii]cledjğini taslail.e a&rafll'lıt ıse de LeYlmde ollllaf- alb clulberi deYam eaii. hald 

1 ye mm zaad a ukpah anı : siniz. Son dakikaya kadar sulh yoliyle giriyoruz. Harpten sonra genişlemek anlamasını bekliyorduk. O bunu anla- tur. Bunu baıda lngiliz lıükümcti itı1af- ay 1 e 0 

Cereyan e ece arp 0 kadar fecı bir hal çaresi bulmak mümkündü Fakat ı· · kt Bu · d.d b·t 1 mndı ve belki de Alman milletini batır- · · 1···1 · · Al L h tere kımıldamamıştır. 
1 k k. bö. J b" h b .l!L!_ • • • • • • • • • eme ımız yo ur. şım ı en sa ı o an _ • . . gırız ıgı e menetmıştır. man ve e . . 

o aca tır ı Y e ır ar ın gaıw.we Hitler hiç bir teklifj dıolemek ıstemedı. bir noktadır Hak ve hUrriyet namına dığı güçluk içinden ~karmak ıçın başka .ht'IA f k 
1 

h kk . ti' b" . Nilıa~ Almanya emnıyet ve şere 
b "I '--- _ı _ _ • b ·· d · l b '-- d Bl.tü 1 I dd' ı ı a ı ma u ve a anıye ı ır tesvıye ı e ne .MtZanwı-acar,ım ugun en HtLAFI HAKtKAT BEYANAT giri§t.iğimiz bu harpten hak.kın ve hürri- yo UıGna !·A 1 n uz aşma arın re ı . . . . . biricik çare ile konımağa karar 
tahmin etmek müşküldür. Hit!cr, Leh hükümetin kcııd.i teklifier.i.ni yetin muz.afier çıkacağına eminiz.. karşısında sılfiluı sardmağa m~ur ?!- bulabılirdı. Zira Almanyanın Lehıstaru Demobatil . iki bı ııda 

y almz bir nokta nrdar ki Oemok- bildi~~i *'!Jelli. Bu ~anat h~~ikate Diğer bir ÇOK hatipler de a~ m~hi- ;.uk. Harbm ne oJduiunu lıepllDlZ bili- im"8 niyeti yolctu. Sadece diktat laülcü111- hücumuna =b':;'ede fW' 
-ı h . b- l b• f" • mıılıalifür. Bitler. Leh hükümetımn bu yett.e beyanatta bulunarak Ingıliz mılle- u:. • .. • • • lerinin tashihini istiyordu. Jngı1iz devlet 

tası er cep esı oy ~ ır acıaya mu- tekliflere ıttıla kesbetmcsini bile bekle· linin harbm sebep ve gayesi hakkında Klemansonun dedıgı gıbı: Ar- d 
1 

k ·t Al k d 
kaddes bir idea] u~runda göğüs ver- meden ordularına Lehistanı istila emri- tam birliğini belirtmişlerdir. tık biricik mesele harbı kazan- a ~m ar:' va tı ~ many~nı~ şar ın a 

• b ec1·1 :...J _ _ı• • ı .. tir" B. ı h b" • · · 'h 1. ö .. .. . ~·kir'- __ ı..ı....._ V .__ _ .. • . ._ tesıs edılen vazıyetin yem hır harp ta- L __ • • 
Jnege mec ur ı m•cn.ıır. ~ı .. verm~ · ınnena ey ınm ıçuı ı - Ber ın 3 ( .R) - Hükumetin .ı.1 .ıe- JD&KUr. e JUUanac.agız, zıra auv- humları ihtiv ettiv• • ··y1em·şlerdi. te ucnzcr hır halıu devamma 

O da milletlerin hiirriyet Ye istik- tiJAftan sakınmak imk!m yoktur. rini yayan (F"olkijıe Beobahter> gaz.ete- Yetli ye birlıq1kiz. Biz bir ve kud- 3 _ kgi]t a ~=: ~ edene.z.cli. Billa-a AJmuı mildi 
ı~• Lu __ _.__ 1NGll..'IERE VE FRANSA VAZtFE si, hükümetin kısa vadeli bir zafer için t1• ·11 ti • E • d ... ,. n- k h ere, • a ~a 1 • --"'- • - d d 111 na1Uanaır. BAŞINDA . d t db. 1 . 1 ld v t re ı mı e erız. sır egı rz. ur Bl'JI er hareketıade açık kart vermıı· enn t~r- etmesıne musaa e e c 

D k 1 b h kk k ıcap e en c ır en a ml§ o ugunu c- l k 1 ·ı· F · 
erno rat ~r u a 10 •• orun- Jngiltere ve Fransa şimdi taahhütleri- min etmektedir. o ara çarp~·~n ngı ız ve rnn- tir. Ve Almanya kendini tahrik ve hü· dı. 

ması, zorbalıgın kırılması ıçın kan nin tam tatbiki halindedirler. Vicdanla- Berlin 3 (Ö.R) - Yeni Sovyet sefiri, sızlar namagluptur. Hayır, vata- cwnlara karşı müdafaa ederse Lchistana 5 - Alman devleti ültimatom 
dökeceklerdir. rıımz müsteri~tir ... sulhu muhafaza i~~ a.SJc:e? ~et reisiyle birlikte Beiline nımız mahvolamaz yardan vaad eylemiştir. Böylece Alman- yetinde tebliğlerle Lehiatandan ku~ 

Elbette beşeriyet mulaııldes bak- ~ .JBpmaifk ~uimkunsetyaptıfk.edaHLe;..:h biriL,~ gelmiştir. yadan kopanlan topraklardaki Alman- lerini geri almasına matuf h-r teşebb 
la "d f ed J • zaI . . . . nız.ın vaz enız ce58re ve &<U &.Jil ÇEMBERLAYNIN YENi BEYANATI • . 

rı m~ a aaen erın e.ruu ıstı- yapacağınızı biliyorum. imparatorluğun FRANSA iLE HAU HARP Londra 3 (ö.R) _Avam kamarasın- lara lca111 tedhıt baılamışhr. Danzıg ee- red eder. Almanyaya KM'fl harp tehd 
yecektır. _ • ~e: tarnfın~an ald!;i!~ tel~ar biııe p,.q 3(iJ.R)- Franaan.ın Bn- da B. Nevil Çemberlayn §U beyanatta natosu bu telıri elı:onomi!c har.abiye mab- •enelerdenberi bir ~o~ lngiliz d~ 

Hakla kuYYet..tec.aVUZ'ıe karşı bir- mprah verıyor. Hükumet mılli mevcu- I!- --1· • .__,_ iZ d bulunmuştur: ldUn edecek teltilde bozulmuştur. adamları tarafından ıltızam edilmış 
1 . b 1 H t ü' d 1 diyetin harp h.nlinde normal ~kilde de- IUI st:TU"ı oasılasi,- Mitil e en·· 1,pft __ ,,__ •• •• ı-..L 
eşmış u unuyor. arp a ı e e • . . . r- t1•w• .'!!.IA! _ _.. -~~d-: un •~m mcoı~...: soz soy ~en Bunlar lngilt.erenin bildiği halcikatler· Almanya lnıitt.ere ile anlqma ve h 

bette bu ru müdafaa tevcib vamı IÇJJl bır plan hazırlamıştır. Herke- oa 161 ıunnwKorll ırnıcı ııı::u Miat bazılarınızın cacaba hükümet tereddüt dir: Alman hüküm . Lef\" Al 
1 

k ' .. 
• ~ ya -in mutat mesaisine denm etmesi bizim 11 Je 6İlmif oe Alman lriilriime- mU edi r'!> ·hı bir ·· h düstüğil- · , etı t!ltlm man- dost u arzusunu mukeneren tekrar 1 

eylı~ec~ktı~. ·çin ~a~ati ehemmiyeU haizdir. Allah finee bir eeo,.,, oerilntemq alda- nüzll ~rt !farak ~tiyo~m. Çünkü la111Un iztırabmdan duyduğu heyecana miştir. Fakat lngiltere oimdiye kadar 1i 
Sı.~ ~~.devlet .ba kanlı 1:ıadVe- heplni&ı korusun ve hakla kurtarsın!» imtJIDI 3 E:ylil ..at 11 Joı itiba- ben de s~n-yerinizde ~lsaydım ve elim- raimen bet ay bddemiı ve hiç bir taar- nu reddetmiş <re ~di de harp tehd 

ye fnlen suruklenmış bulunuyorlar. RO~AKt TESiR F: ile Alman ,,.,,ttJ, de olan bütun haberlen olrumamq olay- ruzt harekette Wanmamıştır. ile cevap vcmüştir. Bu harp Alman 
Acaba ateşin ancak bu sabaaa kal- Roma Sd(Öh.RI~ h- Ibngil~~ AlmanRo - ":" 1..~~ ~ - :..;;u · a dun. ben de aynı hisse kapılırdım. Şüp- 1.ehiatana Yniyetinin tehammül ecL1- letinin değil Jngiliz kabinesinin ve se 

. , b.. .. d.. · ya arasın a a ı ar ın ·~· ma- aa nmı .-Tfl aeeHm • heye düşebilirdim. Diln bütün gün Fran- v • • • .. • • • • • 

ması ı;~ ~tun_ un~a~a sırayet et- da en derin bir tesir husule getimıiştir. Fraıısz radyolan bu münasebetle fU- sız hnkümeti ile istipre ettik Ye Lehis- mez tekil alcLiını w Alman ahalisiai ma- lentenberi Ahaaaya)"l imha sıyuetını 
memesı mumkun müdür> • nu bvdediyorlar: tana karşı Almanların ~ hareketi dafaaya mecLar kalacağını ihtar etmi,- kip edea bazı kimaelerin asidir. Al 

Çok arzuya şayan olan bu netice- LONDRA HA YLt BOSANlııDŞTIR cFellbti önlemek için mümlrun olan karşısında, vaz.iyetimizin açıkca tesbiti- tir. Buna nimaa bldiseler devam etmiı- milleti ve hükümeti lngiltere gibi dil 
ye evet cevabını vermek isteriz. Londra 3 (Ö.~) .. :-~~ A!ma~yaya berşeyi yapıp, şeref ve haysiyeti ko;ı;ı- nin ~aha ~yade ~keomiyecei!ine ~~ tir. yaya lriilanetmek arzwunda değil 

Bu =--.a;nıı "ız -..~-.ı:.::.:-:-.1-n brp harp haberi ogrenılince hiç bır me- yacaK: her uzlasmaya hanrdık. lngılız Verdik. Bınaenaleyh Bedin !lefirlerlınıu 1--"lt ı -'L=-- h-'-'-- n· Y t A _ ._ ı_ di h- • t • t"-IA
1 
.. ._<::;..,- --mail( ... ~ ak d d -L-'llsi• F -ı=:-• · Al ha · • 10 lima - '- dik •ırgu ere LA:n ..... aı a..Ia a e e sev- ncıu; ıı;en ı urnye ve ısı& a ını ·· h ı_ d. · · h · · dr r uyan ırmamıştır. Lon ra ana • :son ve ransız ~ıen man ncıye ne- ma m ta tı vermes?e Aarar ver . . . . • . .. . . 

mun asaran gen ımazı ateş ar~cm. saate kadar yapılan tahliyeler sebebiylt> zareti nezdinde yaptıklan tesebbüsün In~1iz sefiri, metni malOmunuz olan ve kedebilardL Fakat ibunu J'•Pııuunış. hıli-lhiılb .... aayatını .miidalaa azaııDded 
bu1undonnak arzusundan dCRildır bir hayli azalmıştır. Otomobil ve sair cevabını na nihaye bekliyemezlerdi. Al- Almanyayı saat 11 e kadar cevaba davet - J 
J3ilakis ~iyetin iztarabını hiç 0 ]. nakil vasıtaları milli müdafaa ihtiyaçla- man latalan ~hisianda ilerlerken da- eden notayı bu sabah saat 9 da vemür ç t k f h • t f d 
mazsa daha mahdut bir salıa içinde nna tahm. edilmiştir .. Bava h?cumlan- ha ziyade bekleme1c imlinsl%dı. Alman- tir.> es o o şe r ı e r a ı n ..-ı 
bulundurmanın bütün ~nhğın is- na kars~ mtldafaa tertıbatı ~ıyetle de- ._ 

teği bu1unmumdandır. vam ediyor MnA~~ı::1~rittır. Alman bombardıman tayyareleri aç!k k ı 1 I 
Şimdilik Avrupadaki bazı devlet- Saat 11.45 te yani Almanyaya harp an 1 sa V aş ar 0 uyor 

Vıear~ bu isteğe uygun vaziyetleri ~~1~::.::;::~~u~~.!:: Leh şehirlerine ölüm yağdırıyor 
ruır. tara çekilmeğe davet elmiPerdir. Halk 

. Macarlarla Bul.garlann Rom~nya- tam bir Dİulll içinde bu emri yerine ~ 
dan bazı talep1erı olmaMna TaıOnen tirmiştir. Fakat bombardıman olmamış
buaün bu iki devletin bitaraf kalmak tır. Bu sırada hastane otomobilleri yol
arzusunda balunduldan söylenmek- Jardan .. g~ ft! muhtelif nokta1aıT 
ted. T'" k. y.-..L., y lıneccuh edJ;)ıonlu. Munzam Londr<" 

ır. ur ı,e, ugowwya Te a- bomboş bir f1!1ı1r manzarası vermekte 
nanistan e..-. istila pcJlitik.ımn Mil. 
tiddetle a1eyhtan bulunduklarından FRANSANIN üLTtMATOMU 
bu üç devletin ele vaziyetleri Balkan- Paris 3 (ö.R) - Fransanın Berlin se
lar ve Akdeniz sulhuna ba~lıdır. firj saat 11 de Alman harkiye nazırın-

dan bir müllkat talebinde bulunm11sbıT 
Ortada bUyük bir meşkıikiyet mu- Sefir saat ız ele baridye nezareti~ gi. 

bafaza eden ltalyanm ~ti var- derek lngilh dektlrasyonuna mümasil 
dır. ltalya düne kadar Almanvanın bir deklArasyon yapmış ve Lehistana 
ınüttefiki idi. Berlliı • Roma mihveri karşı muhnsamatın kesilmesini ve Al-

man .allıerlerinin llhislaw:lan çekilme-
bir aisz halinde ı..m.uyardu. sini talep ede:-ek saat beşe kadar buna 

Fakat is konuşmaktan çıkarak sÖ7 tatminkAr bir cevap verilmezse Fransa 
bMb tıillhlana huakılıaca 1~ bi- "Almu.ya arasmda hali harbın me.
taraflı~nı ilan eyledi. cut o1acağını 'bUdirmistir. Fransız sefirl-

H itler val..ıa ~ıma .....tdar nin bu letebbüsil ~iz ve Fransız hü
.1 Y~ ~iimetlerinin tam mutabakati hatındr 

bulunmadığını ilanı harp nutluımle yapılmııtJr. 
eöylem~ PA.RIS'l'EKt GöROŞMELER 

F.ier bit.arafftk illnı ve Hitlerir Paris 3 (0.R) - Hariciye mızın Bon
aöileri samimi ise ateşin dört devlet ne Lehis'tan ft lngilten 9f!fideriyje ayan 

~ mebwıan hariciye komisyonları reis-
arMında kalmuma muhakkak naza- 1erin1 hbul ~tm~i!'. 
rile bakılabilir. Paris 3 (ö.R) - Reisicümhur öğleyin 

f..ieT metele hatbin PGtonya ik ~apekü Daiadiyeyi kabul etmiştir. Ku
A!manyaya inhisar ettirilebilmesin · havere Z5 duib sftnniiJti.ir. 

MUŞTEREK DEKLARASYOI\ 
temin .için çevrilmiş bir manevra İse Paris 3 (Ö.R) _ Ingiliz ve Fransız hü· 
bu takdir<le yeru hMitelcrlc kar,.laş· kümcileri bir deklarasyon neşrederek 
rnamız mabdderd!r. han harbııada yahu& askA?rl .bedellere 

Ateşin teve99Ü bhiliyeti (tafyuur taa.ınız ecleceklerini, açık tehirl~i ve 

1 
' 

l>ilh'lma bdna ve .,acuklan 'DtYiata Yğ
nihai kararına bağlı bulunuyor. ta · ratmamak için hava kuvvetlerine taJi. 
ya dün lngiltere ve F ransanın harr ınat verdiklerini, .deAiz harbuu beynel
Üanandan aonra da derin bir lükw milel usul ve teamüle göre _yapacakları· 
muhaU.za etmiştir. ııı, tahtelbahir harla hakkında 1921 de 

n~- Cenevrecle b\itibı meaent nıilletler tara-
Bütü• ltalyan radyoları vıı:::rau :ından kabul edı1en protokole riayet 

Paris, Londra ajanslarının verdikler ~deceklerini, keza :zehirli pz. ve yangın 
haberleri tdcnrlanu$ır. ltaly81l res bombaları lwllaruna.m.q olmak hususun
rni ve nim resmi mahfillerinin kana da 1925 Ceııene mukavelesinin haricinP 
etlerine dair mütatialar serdinden 71kmıyacaklarını bildinnİilcr ve Almım 

ıükümetinin de aynı teminatı Yenneğe 
kacınmıtbr. lıazır olup olmadığını bildirmesini iste-

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - ğmaklara ~kilmekte ve tehlik~ geçince 
Pres muhabiri v_..,va .-halisinin ıt.r- iş güclerine gitmektedir. Kurbanlarm 
'>m re.nen ilin ~ 1'irind g(lnü ekserisi kadın. ve çoeuklardır. Askert ol
:am bw siı"'kanet ve ııoğukkanhlık ~e mıyan hedefleri bombardıman etmemek 
1~diğini bt1diriyor .. l3iltün ahali, Le- için H"rtlerin yapttlt i'eklifi Polonya ka
lıistanm 1stiklil '"e mkişafı için ehem bul ettiği halde Abrıan tayyareleri 1bu 
araziyi ~ek istiyen Ahnanyanın tıeklile göre baıSet etmiyorlar. 
emperya1Wni sebebiyle zarurl olan har- VaQOVll Alman tayyareleri tarafın
'.>i kabul etmiştir. Sabah saat '1 den ak- dan saat 5.3f>, 7.SG, 9.!5, 19, 15.3', 11.35 
'11lm 19 a kadar Alman tayyareleri Var- te bombardanan edihnişti:r. Lub1enae 
<onyı on defa bambardmımı etm~- üç e.- taınamiyle yılaJm.ıştır. Sivil ahali 
dir. Ahali tam süblaet ve tehlike kar- arasında bir cok kurbanlar vardır. Born
c;ısmda büyük bir istihkar ğöstezmiştir_ balarm düştüğü binalar masanda bir <re

Hava müdafaa tedbirleri süratle tatbik remli istirahat istrı; ••• ile Wr ÇDClik 
edilmekte. abali tehlike işaretleriyle sı- bastanesıl vardlr. 

Ankara muhteliti 
lstanbul muhtelitile yaptığı ikinci 

karşı 4 le kazandı 
/zmir kal'.fılQJacak 

maçını da Üçe 
Bagün Jstanbul -

Fuar kupası maçlarına dün Qe kalaba- karalılar, Istanbulun gevşemesinaen is
lık bir seyirci küUesi öııfuıde devam Ufade ederek büyilk bir enerji ile daha 
edilmiştir. üç gol yapmışlardır. Son. bir gayretle 

Ankara takımı dünkü maçta da mi!!'- hücuma aeçıen lst:anbW tabım iiçünc\i 
ii7le çalışarak z .. aleyhine olan vaziyeti aqısmı yapmaıja muvaffak olmuşsa ela 
üstüste yaptığı gollerle 4-3 lehine çevir- neticeyi değiştirememiştir. 
meğe muvaffak olmuştur. ikinci maçı da 3-4 kazanan Ankaralı-

Maç bir gün evvelkine nisbctle beye- lar fuar kupasını ikinci defa almış o!u
.::anlı cereyan etmiş ve iki takını da seri yorlar. 
..e atak oynamıpardır. TakıınJar 'fil .şekilde idiler. 

Maçm birinci devresi 1~ lstanbul le- ANKARA llUırrELITI: 
hine bitmiştir. ikinci devrenin 13 üncü H~mi, Şevket, ~ad, ~usre~, ~n, 
dakikasında Istanbul takımı ikinci sayı- Keşfı, Orhan, Haşım, Zekı, Arif, Salih. 
sım oa yaptıktan sonra vaziyeti pranti lSTANBUL MUHTELm: 
etm~ sanıldı~ bit' umanda habmı An- C'lhat, Adnan, Hthm.ü, Feyzi, Hakkı , 
kara lehine bir penaltı icat etmiştir lfüseyin, Fikret, Bodori, Cihat, Şahap, 
Penaltıdan ilk sayılarını kaydeden An 3asri. 

Bu .&ikutwı muaa, hit~T 111iflerdiT. ~hasmı taraf bıı tahdida-

teyidjni tahmine müsaitcMduiu b · ~i=~.:e~e.,::~~e:et!tı::~h! Fransa, Almanya ile hali harpte 
dar yeni bir karar alınmanın ard'.ı! ... ue __.. 

l!1Dldlll edecekleri tabiidir. d eaain1.tdteı·r.bulunduğunu da ifadeye mü· VARSOVANIN SEV1Nct bulundUğUDU Jevletlere bildir i 
Vmpva 3 (Ö.R) - Saat 9,38 da Po-

E~er ltalya bhrafldt branndan k>Qa rad70 Spikeri lngilterenin Alınan- P•İ• .3 {ö_R) - Fransız ae.fui B. Kulondr saat 12,'30 da B. Dala-
ayrılmazsa Balkanlar ve Akdeniz bu yaya gönderdiği dekJAr.a.syonu 4kumuş- diye tarafından kabul edi1m.İftir. 
büyük kasır~adan belki mastın ,b. tur. Bu tıel?14ii IDgiliz milli marşı ve rad- Fransız sefiri Alman bmiciye mmnndaa bir e,-hil taribıi tr:ıbliğine 

10 memurlarının mikroloana akseden al- _ı..~..1- 1 _ı __ ı_ r 
lacalmr. Aksi takdirde ateş BaHam· kıılan ye qaşasm la&iltere, yaşa.sin tatminkar cevap verecek meVIİae oıup 0t1TH1101ğnu 90l"lmlf ~ ron 
lara ve Akdenize sirayet edecektir. Çemberlqıa .-esleri ta'kip etmiştir. Raa- Ribbentrop buna menfi cevap vermiftir. Bunun üzerine bay Kulondr 

Başcla Türkiye olmak iz.ere Bal- yo biltün Vaqova ahalisini lngiliz sefa- son de.fa oluak Alman hükümetinin y'üklendiii ağv meauliyeti hatır
kan devletleri büyük bir soğukkan- reli önünile ııümayi§e davet etmiş ve Jatıruı ve Alman Hariciye aazuına Alman lut&ab Leh topraklarmı 
lalık, ve en hfr•ük lXr dikkat we ile· yine Ingııiz maIJl devam etmiştir. Ha- terk eanedıiö.i takdirde Fnmaanın Mat ıı dea ~. Amıaaya ile 

1 ber ierhal bütün şehire yayılmıştır. Yol- o· 
yilluzla hadiselerin inkişafını çok 1ar derbal ahali lle dolmuş ve burilar hali harpta olacağını bildirmiJtir. 
y.Jandaıı takip eaiyodar. Paris 3 (ö.R) - Berlin lngifiı: Te f"nnmz: 9efirterinin Alman hari-

Etrafnnızda CRn emniyet havaa badireye atılmaktan aala kaçuımıya- ciye nazırını ayrı ayrı aaat!erde ziyaret etmeleri evve•a maddi bir se
b• dikbt ve teyakkazmı tabii bit ~ muhakkakbr. hepten ıileri gelmiştir. Fon Rihbentrop ancak sa.at 12.30 ~Fransız 
neticesidir. Bugünkü vazifemiz aoğukkanlı- ~Eirini bbal edebihniftir. Fakat ayni zamanda prensip meselesi ola

Biz beseriyetin maruz kalc!iğı bo lıkla .mUletimizin tam bir itimadını rak da bu tcşebbüalerirı ayn ayn yaplmaama karar verilmişti. fr&DMZ 
çok acı :ficiadan ~olayı en derin ve \alı: bulunan bükümetimizin karar- -ve 'ngita hük.ümetlerinin hali harbin ~mM111a mebde göeteıdikieri 
en '9&1nİmi teessürü duyuyoruz. lannı beklemek ve verilocek bütiin saatlerin ayn ayn olması bundan miinbaistir. 
~t )üzmn Jıi!al nlıı....,. _. t..ı.uı· ~..tJ.ıı--r.oıu:Ua...ôlt~ola-_.ııın:u :a.-...-.-.....__a...o:ı.l'.J

0

.a.-..__ • 

Lehlerin bu mukaddes fehri haua bombar. 
dımanından baılıa motorliJ kaooetlerin 

de hücumuna maruzdur 

Clidyor: D<>mbardımanlannııiaa ~ mo .. 
VJqOQ 3 (Ö.R) - Leh aıiymu bil-l Lehlerin bu mukaddes şehri 

Alınan t.ayyan!Jeıi Lela cephesi arka- kuvvetlerin de ,.,._.. ımnazd 

sına paraşütçUler mdirmişlenii.r. Bwı- iki Alman kolu dağıtılmış ve ağır zaY, 
ların maksadı telefmı ve telsraf hatları- ata uğramışhr. Lehler dört 'tayyare za 
mı tahrip etmektir. etmişlerdir. Leh sünrilerl Estoda 

Leh hüküıneti paraşü~ler:i takip et.. Eylüldeııberi Leh arazisinde oloul a .. 
111ek için ahalinln mweUab lwnetlerle 111am unletutişler w ttuılutfan -öte 
birlqm.esini talep etmiştir. rafında takibe im,ru~rdır. 
Varşova 3 (0.R) - ~ ~ Pat a;-.rım bilclircfitnıe göre 3 E 

ka?'fl yapılan şiddetli boaıbarclımma laf- lillde Grenvoda .Almanlar zehirli g 
silit.ı meflwttur. Pant.agor manastın y.a- kullanml§lardır. Hudut arazisinde 
rı .haıap ı:ılmuftur. Şelırin diğer Aksamı ırıan!ar abaliyi ~una dizmekte y 
pek o kadar milteeasir olmalDJlhr. :mabt-Uk w t.ı.rihlıt yapmak1acbr1-r. 

Amerika Cümhurreisi 
Bitaraflık kanununun tatbiki için 

bir beyanname hazırlatıyor 
Vaşington 3 (ö.R) - Reisicümhur 

Ruzvelt hali harbin mevcut olduğu ka
naatinde hulundulundan 'bitaraflık b
llUIUlllUll mevkii tatbika n.z·ı bet'a-
mesinin hazırlanmasını emretmitlir. 

Bununla beraber hali harp resmen 
Amerika hükilmetine bildirilmE>deıı be
ysınamenin neşredilmemesi .hususunda 
Beisicümhur hariciye naDriyle mutabık 
ka\mıştır. :mtm-afhk !tamınun\Jn vazet
tiği tahdidata rağmen Reisicümhurun 
salihiyeti çok vasi olarak bakidir. Fil
hakika :kantmlleUSi 111UCibılnce Reisi-

Bitaraf 
Kalmak istiyorlar 

eümlwr Amerika miaelWı kıınetleri 
Din bafkumandanıdtr. Y ahın. o, kan 
aeıiiz ve hava kuvvetlerinin bareke' 
emrini ftftbilir. K~za ecnebi devletlerl 
ciiplomatik mtizakerelerde yalım R~ 
eümhurun saU1hiyeti dahilindeair. 

Diier Jamftaıı .ambargoya tAhi olaca' 
eşya listesi Reisicilmhur tarafından u 
yin edı1ir. Liste şimdiki vaziyetinde mll 
bafua edt1ine tn~teN w FnnA har 
içi1a ebenı ohm Kit mae.ielerin ~ 
seksen ili doksanlDl .Amerikadan teda 
rik edebilirler. 

Limanımıza beş 
vapur geldi 

-+-+ Diln muhtelif limulardan füoaımmz 
~ 3 (Ö.R' - '.Bredl,ıa hUk6- ~ vapur gelmiştir. Bunlardan bU 

metl A'T!"Ul'll lmrhlne b.,. ..._...,_. Aıneı ikmulır. KöM.eneeden gdmiştir. 
illn etmism. Aaafmta. ~ vaparlan lıleniı 

Roma, ! (Ö.R) - :Arjantin haıicije hattından. iki İogi1i.z Yapuıw da Tekirda 
nazırı Amerika d~ri 9efir1erini ~ iından ~eiırıiş)erdir. 
byarak 'biitanfhlt .,açioeai clahilincle ......... 
:mü,teıek ~ luikJnwta .,...,. .._._ ,..,.~ .. --
reae bulunmuslar&r. 9M9.J- T-...--~ 

Roma, 3 (Ö.R) - Hollanda -~ davete k0'1IYOrlar 
~ tıitaraf kalacaf:mı biWir- lstanltul. 3 {Telefenla) - .Meın1ıeke 

Ro.'.ıa 3 (Ö.R) _ 1ntc:re muJuısamlar tin muhtelif vilAyetlerinde bir buçtil 
ldrlnde 'm ,,ropagandayı menetmiştir .. aylık staj görmeğe davet edilen bir kı 
İsviçred~ m1Mı ihntct memnud11r. ı.. sun ihtiyat -erlerin yarın mürettep laıa 
viçre Os1o grubu .mtletleri erasmda ken- larma aev1derine ~anacaktır. 
ainl ~1 ~ karar -.emıiştir. Vilayetlerden alınan maJ.'!meta cör-

-- ihtiyatlar bu davete icabette bUyilk bi 

tmçrelller memleket· 
leriae d&Uiyorlar 

tehalük ve vazife aşkı ~ös~rmişlerdir. 
Fevkalade vaziyet dolayısiyle .as'keı 

aaire ve müesseselerde hafta 1atili 'US1l 
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YENi JlSIR SARiF~ 

1 
·-oya gazeteleri a tı mazi en eğil 

halin büyük f iciasından bahsediyor 
• 

lngiı-z gazetelerinin parolaları harp sonuna kadar harp ••. 
B cinayete cesaret edenin sonuna kadar harp •. 

Londra 3 ( ö.R) - Büyük Avrupa den korumak istiyoruz.. 
harbı ba§lndı. Hadi!ıe beklenmekte oldu- Bütün gazetelerde ayni ses: Harp, so
sundan bu aabahki pazar gazeteleri artık nuna kadar, bu cinayete cesaret edenin 
maziye ait olan vakalardan ziyade halin sonuna kadar harp 1 
muazzam trajedisinden bahsediyorlar. cSunday Kronikb: Hitler keneli idam 

cSundny Elcspren diyor ki: 19 14 hi- ka · tm• ti. cı· B ·· 
rarını ımz.a e ış r, ıyor. u muca-

lafına olnrnk hnrbı hayalle değil, oldu- delenin neticesinden ıüphe edilemez. •• 
gvu .. ibi görüyoruz. Onun müthi§ realite-

.. Davamızda haklı ve kuvvetli olduğumuz 
}erini bi1iyoruz. Bundan önce tarihimiz-
de hiç bir zaman, hatta 191.. de bile, 

için muvaHakıyetaizliğe uğramıyacağız. 

milletimiz harp azminde bu derece bir- ~an_a~a g~eteleri l~giliz gazetel=r~~e 
1 

.k I z· b'I. ki egv er aynı fıkırdedırler ve Knnndanın butun 
eşı o mamıştır, ıra ı ıyoruz 

dünyada hürriyet bizden sonra yaşıya- ku':"etil~ ana vatana yardım edeceğini 

k ·ıı . . h- knlncaba bunun teyıd edıyoılar. ca sa ve mı ebmız ur • 
için Hitlerin yere serilmesi liiztmdır. Kebcktc çıkan cSulneY> gazetesi di-

cSunday Dispe~ ıöyle yazıyor: Ge- yor ki: 
çen harptenberi çok ıcy öğrendik. Bu AVTupa müttefikleri arasında hiç bir 
defa hazır. mücehhez ve hnyalsiziz. Al- zaaf olmıyacaktır. lmnn ve ceşaretl bi
ınan milleti büyük harp cihazını harekete zim Kanadalılara teklif cttiği.miz dfüıtur 
aetirdi. Biz dünyayı Alman tehakkümün- budur ••• 

lngilte • 
enın 

Yeni harp kabinesi 
Londra 3 (Ö.R) - Angligan kilisesi- Sir Con Saymon. hariciye nazın Lord 

nln reisi Kanterbori peskaposu şu mek- Halifaks, bahriye nazırı Vinston Çörçil. 
tubu neşretmiştir: milll müdafaa nazırı Lord Çetfild, har-

.......... lngiliz divorlor ki: ......... 

''Eğer; 
"Dü ıyada hürriyet biz-: 

• . • • en sonra yaşıyac sa,,~ 

" er; ,, 
illetimiz hür 

kalacaksa .. ,,. 

"Bitle • 
ın 

• • • • • • • • • 1 

''Y ·ı •J" i ere serı mesı azım,, 
• . ..•.....••••••••••....................•.....•. , •..................•••..•.••.•....... cBu meselede bizim şahs1 menfaati- biye nazırı Hor Belişa, hava nazırı 

miz mevzuubahis değildir. Mevzuubahc; Kingsley Vood, mührü h5s nazırı Sanm
olan dünyanın müstakbel refahı mese!e- el Hor. 
sidir. Hitlerin hareketine esas olan ceb- Londra 3 (Ö.R) - Avam kamarasın
rü şiddet pren.<ıibi karşısında, bitaraf ka- da yeni bahriye nazırı Vınston Çörçil 
lamazdık. Mücadele başlamıştır. Bunu demiştir ki: 
temiz bir vicdanla karşılıyabiliriz.> «Ne vazifemizin vahametini, ne de 

lngi • 
iZ ralının çok ....ühim bir hitabı 

muvaffakıyetle başaracağımız imtihanın 
Londra 3 (Ö.R) - Resmen bildirili- şiddetini azımsamıyoruz. Biliyoru-ı 1U 

yor: öğleden sonra ilk içtimaı yapan bir çok sukutu hayaller ve acı slirprizler 
harp kabinesi şu SU!'etle teşekkül et- bekliycbiliriz. Fakat serbest olarak ka
miştir: bul ettiğimiz vazife imparatorluğun kud-
Başvekil Çemberlayn, Maliye nazın reti fevkinde değildir. 

''Ana vatan!Manş, deniz aşırı milletlerini zafer için 
her ne lazımsa yapmağa davet ediyorumu 

Mısır hükümeti Londra, 3 (Ö.R) - İngiliz kralı bil
liin imparatorluk milletlerine hitaben şu 

Umumi seferberlik 
mesajı neşretmiştir : 

•Bu vahim ve tarihimi2.i.n en knt't 
iınında ana vatan ve deniz aşırı milletlcVe rimin her ocağına bu mesajı gönderiyo
rum.. Her birinize karşı. sanki evinizin 

f d 
• 
1 

A • eşiğini geçmiş ve sizinle karşı karşıya •• " • tt konuşuyormuş gibi hisler duyu:yonmı.. 0 r l } ar e ) an e l •Ekserinizin hayatında ikinci defa 
. olarak harpteyiz.. Bir çok defa. bizim 

" Ekserimiz hayatımızda ikinci defa ola
rak harpte yiz. Müttefiklerimizle beraber 

dün)'a medeniyeti için mefUm netice 
verecek prensiplerle mücadele 

mecburi yetinde )'İz ,, Faris, 3 (Ö.R) - Son dakikada Kahi- ı met ve emniyeti namına alınan bu fev- lıükümelimizle artık düşmanımız olan
reden haber alındığına göre Mısır hil- kal!de tedbiri umumiyetle tasvip et- lann hükümeti arasındaki ihtilaftan sul-
kümetl umumt seferberlik ve bütUnl mektcdir. han halle teşebbüs ettik. Fakat beyhude " 
memlekete şamU olmak üzere idarei ör- Gaz.eteler ağır başlı ve vakur bir lisan oldu. Harbe girmeğe mecbur kaldık. Zi

·fiye ilan etmiştir. İki günden beri dün~a 1 ~ull~'."akla beT?~r vaziyetin icap et- rn müttefiklerimizle beraber, galebesi 
Milletler arasında adalet ve hür

ze val bulmaması 
vaziyet aldık ,, 

vaziyetinin vehametini dikkatle takıp tirecegı her tedbı.nn feragatle karşılana- halinde dünya medeniyeti için meşum 
eden Mısır umum! efkhı Mısırın sela-1 cağını ynz.ıyorlar. bir netice verecek prcn.'iiplerle mücade

le zaruretindeyiı:. Bu prensioler diğer 
devletlerin hürriyet ve istiklaline karşı 
kuvveti veya kuvvet tehdidini kullan
mnğı emreder. Bunlar kuvvetin hakka 
tekaddüm ettiğini ilan eden iptidai pren-

B. Daladiyenin 
Beyannamesi Istanhulda 

( Dökülen kanların mesuliyeti Al- ihtiyati tedbir olarak 

) 
müzelerdeki kıymetli 

man hükümetinın üstündedı r. eşyalar sandıklandı 
p ris 3 (Ö.R) - B. Daladiye bu ak- bu tasavvuru ka~srnda biz verilen sö- ~~nbul, 3 .<Hususi) - Dünya vazi-

a ·iı te radyoda şu beyannameyi zümüze riayet ederek toprağımızı, ocak- y~tının ~e~kala?e vehameti dolayısiyle 
şam mı . e. • lanmızı ve hürriyetimizi müdafaa için müzcterımızde ıcap eden ihtiyati tedbir-
neş:re::ştir • k k Fransızlar, Lehistnn mücadele ediyoruz. IP.r alınmaktadır. Kıymetli eserler san· "1t t;: Uıer ~ dUçar olmuştur. Bir İnkıtasız ve kayıtsız. harbe karşı ça- dıklııra dol_durulmaktadır. Milli kütüp-
enlnfci' Leh ah dutlan tecavüz edildi.. lıştığımıza eminiz. Son dakikaya kadar hanelerdekı kıymetli kitaplar da icabın-
~ ~lerl ~bardunan edildi. Leh böyle yaptık. da Anndoluya n:ıkledileceklerdir. 
ordusu müstevlnere şecaatle mukave: • Şlındi vaktiyle b~t. ~izim ~ yaptı- •• • --l':r- -. -
met ediyor_ Dökülen kanın mesuliyeli gıınız muka~des vazıfeyı ıfaya gıden ce- Türkıyedeki ltalyan 
tamamiylc Alman hükümetinin üstüne sur askerlen hcyccanl~ ve .~atle sı: bankaları Anad 1 
düşmektedir. Sulhun mukadderatı Hit- lfunl~ Onlar şcllcrıne ıtimat ede~~- • Ve • • 0 U 
lerin elinde idi. Harbi istedi. İngiltere lirler. Zira bu şefler. Fransayı zafere go- AJanSIJlm tekzıbı 
.e Fnmsa sulhu kurtarmak için gayret- türmüş olan şeflerdir. Ankara, 3 (A.A) - Bazı gazetekr 
Jerini hiç eksiltmediler. Daha bu sabah Fransa b~t~n sulhu se~ ve ~.ür dü~- Türldycdeki İtalyan bankaları memur
bile Alman hükümctine son bir müracn- ya milletlennın müzaheretine guvenebı- tarının meffileketlcrinc dönmeğe baz.ır
atte buluodular. Muhasamatın durması- lir. Fransa bu harpte muzaffer olacaktı~.. Iandıkları ve belki de bu bankaların ka
m ve sulhperverane müzakerelerin açıl- Kadın ve erkek Fra?5121ar harp ~ı- panacnğı hakkında bir haber neşrctmi§
masını istediler .. Almanya bize reci ce- yoru:z... Zira bu harp bıze empoze edil- lerdir. 
vahı verdi Zaten bütün alicenap insan- ınistir. Her birimiz vazife başındayız. Anadolu ajansının yaptığı tahkilGıt& 
lann sulh lehinde yük.selen seslerini de Hürriyet ocağı olan Fransa yılmaz ... nazaran bu haberlerin aslı ve esası yok-
reddetmişti. ÇUnkU bUtün Fransız tam bir bir~ ':e tın:-
Maksadı Lehistmıı imha ettikten son- kardeşlik içinde vııtanın selameti içın 

ra bize dönmekti. En müthiş istibdadın birleşmişlerdir_ Yaşasın Fransa.-

Türk - Fransız ticaret anlaşması 
meriyete girdi 

Istanbul 3 (Hususi) - 1 Eylulden itibaren meriyete giren yeni 
Türk - Fransız ticaret anlaşması yarın gümrüklere tebliğ olunacaktır. 
Anlaşmadan evvel yapılını~ olan muamdeler eski anlaşma hükümle
rine tabi tutulacaklardır. 

-·-Avrupa dan son kafile 
vatandaşlarımız ela 
memlekete döndüler 
İstanbul, 3 (Hususi) - Bugünkü Av-

rupa treni ile 200 kndar vatandaşımız 
memlekete dönmüşlerdir. Aralarında 
Bcrlindeki beynelmilel cezacılar kongre
sine iştirak etmiş olan on yedi eczacı
mız, yüz yirmi talebemiz ve bazı me
buslar vardır. 

riyct emelleri 
• • 
ıçın 

Japonya Avrup~ har
bine alakalı görü11miyor 

T.okyo ~ (Ö.R) - Japon kabinesi toplanmı~ ve Avrupa vaziyetini 
tetkık ctmışt!r. Domei ajansına göre Berlin sefiri gibi Roma sefiri de 
k~ndi a:zusile c:sıhhi sebeplerle» geri çağırılmıştır. c:P~mpey> gazetesi 
dıyor kı: 

.. «Japonya Avrupa harbinde alakadar değildir. Sovyet tehdi<li bizim 
ıçın daha hüvülı:tür.» 

«Azahi> gazetesi diyor ki: Avrupa harbı sebebile, japonya çindeki 
~aziyetini yeniden tarife karar vermi§tİr. c:Niş.i Nişia gazetesine göre. 
Japonya bitruaf kalmak kararını verecek fakat bu kararı resmen ilan 
etmiyecektir. ' 

Leh hariciye .nazırı 
"Ne Lehistan ve ne de lngiltere birbirleri 
hakkında hayal aukutuna uğra

mıyacaklar,, eliyor 
-Varşova 3 (Ö.R) - Hariciye nazırı Bek bugün Ingiliz sefaretha

nesine kısa bir ziyarette hulunarak şu beyanatı yapmıştır: 
« iki kahraman milletin hürriyeti müdafaa için birbirine el verdik

leri bu tarihi dakikada Kral Majeste Jorfun mümessili 11ezdine gele
rek lngilter~nin Lehistan hakkında sukutu hayale uğramıyacağmı te· 
min etmek isterim. Nasıl ki Lehistan da lngiltere hakkında sukutu ha
yale uğramLyacaktır. Sukutu hayale uğrıyacaklar varsa onlar bizim 
tarafımızda değilleıdir.> 

sıôin tekrarından :ibarettir. F.ğer bu 
prensip dünyanın her tarafında birleşir. 
se memleketimizin ve İngiliz milletleri 
müşterek ailesinin hürriyeti mahvolur. 
Hntti bundan da ileri giderek denebilir 
ki o zaman dünya milletleri daimi bir 
korku ywnruğu altında ka1arak devamlı 
her sulh üınidi mahvolmq bulunurdu.. 
Milletler arasında adalet ve hürriyet 
emelleri zevale ererdi 4te bu neticeye 
katlanmnrnak için vaziyet aldık.. Ana 
vatmı milletimi ve deniz 8$2n milletleri· 
mi zafer için her ne lazımsa yapmağa 
davet ederim. Cf'unlenizi Allah koru· 
SUO..• 

Londra 3 (Ö.R) - Yeni ZeJand ve 
Avustura1ya hükümctleri de Almanya
ya ilflm harp etmişlerdir. 

Londra 3 (ö.R) - Harp ilaniy1e be· 
rnber ahali Bukingam rayı önünde 
toplanarak alkışlar.la krala &adakaUeri
ni bildirmişlerdir. 

Ruzvelt 
Harp haberini 
telefonla aldı 

Brüksel, 3 (Ö.R) - Reisicümhur B. 
Ruzvclt İngiliz - ransı:z kararlanndan 
tcl fonla haberdar edihniştir. B. RU"ZYelt 
ve HuJI keyfiyeti derhal hazine, ordu ve 
donanmaya bildirmişlerdir. 
AlmaJl)'aaua Moskova 
atm,eınir eri kolordu 
kumandanı oldu 
BERLİN, 3 (Ö.R) - Almanyanın 

Moskova ntaşcmilitcri kolordu kuman
m tayin edilmiştlı • 
Bcrliıı, 3 (Ö.R) - Yeni Sovyet sefiri 

Führer tarafından kabul edilmiş ve iti
matnnmcsini vermiştir. 
JAPONYA 
Bitaraflığını bildirdi 
Londra, 3 (Ö.R) - Röyter ajansına 

göre Japonyanın Londra sefiri ht.ı"küme
tinin bitaraflığı hakkında Fornyn.ofise 
teminat vermişür. 

Brüksel. 3 (Ö.R) - Resmt gnzete bi~ 
taraflık cmirnamcsini neşretmiştir. 

Fransız Berlin seaıri 
pasaportunu aldı 
Paır.is. 3 {Ö.R) - Fransanın Berlin 

sefiri Kulandr bir sefaret katibi vasıta
siyle pasaportunu aldırmıştır. 

Belçika tan1dyle Fransaya hareket 
etmiştir. Ahnanyadaki Fransız menafi. 
inin himayeti Amerikaya tevdi edilmiş

tir" 
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Cemberlavn'ın Almanlara hitabı 
"lngilterede şefinizin sözüne kimsenin itimadı yoktur. Şef iniz sizi fedı 
ediyor:. Alman milleti!. Biz size karşı değil ona karşı harp ediypruz,, 

Bitlerin Alman ordusu ve 
"Hem sizi hem bütün dünyayı tehdit milletine beyannamesi 
eden idareye karşı :harekete geçtik,, Lehistanı istilaya çalışan ~rk ordusundan, Lehistanın 

hakkı korusun! Allah 

Londra 3 (ö.R) - Başvekil Çember
layn radyoda Alman milletine şu mesajı 
gönder~ 

- Almanya milleti, memleketiniz ve 
benim memleketim şimdi harp halinde
dir. HUkilmetiniz serbest ve müstakil 
Lehistan arazisin! bombardıman ettir
~ ve istilA etmiştir. Halbuki Ingiltere 
Lehistanı müdafaaya namus sözü ver
mişti. Askerleriniz geri alınmadığından 
harp çıkml§tır. Harbın flcialannı biz bi
liriz. Allah bilir. Ingiltere felAketin önü
ne geçmek için hcrşeyi yaptı. Fakat Le
hlstanın istillsı bunu gayri kabili içti
nap kıldı. Hükümetiniz Polonyanın tek
liflerini reddettiğini, kuvvete müracaati 
için vesile olarak gösteriyor. Hakikat 
nedir? 

Yapıldığı iddia edilen teklifler Leh se
firine Perşembe akşamı, hükümetinizce 
reddedildiği ilan edildikten ancak iki sa
at evvel verilmiştir. Tetkik edilemediği
ne göre red de edilmemiştir. Evvelce bir 
anlaşma akdi için yirmi dört saat zarfın
da Leh mümessilinin Bertine gönderil-

mesi istenmişti. Münihten sonra başka arazi müddei-
On altı maddelik müddeiyat bundan yatı olmadığına söz vermişti. Sözünü 

sonra ortaya çıktı ve Lehlerin bundan tutmadı .. 
haberi yoktu. Bu müzakere değil bir Size senelerden beri Bolşevizmi can 
diktata benzer. Kuvvetli ve kendine ria- düşmanı olarak gösterdi. Şimdi onun 
yeti olan, hiç bir delalet yoliyle diktat- müttefikidir .. Onun sözünün bizim için 
ları kabul edemez. Hürriyet ve müsavat kıymeti olmamasına hayret eder misi-
esasları dahilinde ihtilaf halledilebilirdi. niz? ... Alman - Sovyet paktı sulh cep-
Siz belki soracaksınız. Ingilterenin bu besini sarsmağa matuf mürak bir tor-
işte ne alakası vardır? nistan hareketidir. 

İngilterenin ala.kas~. var. Z:ir.a Lehista- Sulh cephesi sağlam kalmıştır .. Şefi-
~~ .~aarruz:ı ~arşı .mudaf~a ıçın nam~s niz sizi ~imdi feda ediyor .. Kendisi ve 
sozu vermıştı. İngılterenın şarkta mu- kendisiyle beraber milletinizi soktuğu 
dafaa edeceği menfaati yoktu. Neden bu çıkmazdan kurtulmak için başka çare 
işe karışıyor diye soracaksınız .. Cevabı- bulamamıştır. 
rruz şudur ve bunu teessüfle bildiriyo- Biz bu harbi size karşı yapmıyoruz 
rum.. Alınan milleti!! Ona karşı yapıyoruz. Si-

- İngilterede şefinizin sözüne kimse- zin hnkkınızda acı hissimiz yoktur.. Fa
nin itimadı yoktur. Lokarnoya riayet kat hem sizin milletinizi ve hem de bü
edcceğine söz vermişti. Bu sözü bozdu. ttin dünyayı tehdit eden müstebit ida

A vusturyayı ilhak etmiyeceğine söz reye karşı harekete geçtik.. Ta ki bü-
vermişti .. Bu sözü de bozdu.. ı tün garp medeniyeti size ve bize aziz 

Çekleri ilhak etmiyeceğine söz ver-
1 
olan şeyler kurtulsun Allah hakkı ko-

mişti .. İlhak etti.. rusun .. 

Fransız imparatorluğunda 
Umumi sef erberllk çok hararetlidir 
Fasta, Tunusta 

Suriyede 20 
bütün yerliler kışlalara koşuyorlar 

bin Dürzi Fransız ordusuna girdi 

Paris 3 ( ö.R) - imparatorluğun her 
tarafından sadakat ve bağlılık tezahürle
ri aksetmektedir. Cezayirde seferberlik 
Fransızlar arasında olduğu kadar yerli
ler arasında da şevkle karşdanmıştır. 

Suriyede de Fransaya bağlılık tezahür
leri olmuş ve aşiret reisleri bilhassa Dür
ziler 20 bin kişilik mevcutlarile Fransaya 
arzı hizmet etmişlerdir Her tarafta gö
nüllüler kaydedilmektedir. 

Cepheye lıa1ıi§lc r/iden Fraıı.sız askerleri 
FASDA SEFERBERLIK: fından barbı ~edene karıı lanet ııeı-
Fasda umumi seferberlik .!IÜratle tat- l · 

bik edilmiştir. Fransız ve yerlilerden baş
ka bir çok ecnebiler de gönüllü yazılmak 
istemişlerdir. 

Memleketin her tarafında sükunet 
vardır. Askeri tedbirler en büyük soğuk 

en yükselmektedir. Alınan - Latin cemi-
yeti Almanyada kısa dalga ile yapmağa 

çalışacağı radyo beyannamesinde Alman 
milletini İsyana davet etmek karannı ver

mİftİr. Bu cemiyetin 100 bin izuı var-

kanlılıkla tatbik edilmek tedir. dar. Bu beyanname Hitlerin mağlubiye-
LANET SESLERi YOKSELIYOR: tini Alman milletinin hürriyeti namına da 
Paria 3 ( ö.R) - Diinyanm her tara- bir safer olarak gösteriyor. 

Almanlar Şarki Prüsyada 
zehirli gaz kullanıyorlar 

Lehler mukabil bir taarruzla Kastin 
hudut istasyonunu· istirdat ettiler .. 

Londra 3 ( ö.R) - Varşovadan bil- mıştır. Bir çok binalar yanmıştır. 1 işgal edilmistir. Alman hava filoları Leh 
diriliyor: j Alman tayyareleri o kadar yüksekten I semasına hakimdir. 

Şarki Prusya ve Silezya cephelerinde uçuyorlar ki gözle görünmeleri imki.n-1 Şimdiye.. kadar kullanılmamış olan di-
ıiddetli muharebeler olmaktadır. Alman- sızdır. ğer hava grupları hareket üslerinde ha-
lann Statesko mıntakasında zehirli gaz 
bombaları kullandıkları resmen bildiri
liyor. 

Varşova 3 (ö.R) - Son ihtiyatlar 
da silah altına alınmıştır. Lehler muka
b il bir taarruzla Kastin hudut istasyonu
nu Almanlardan istirdat etmiıl erd ir. 

Varşova on defa bombardıman edil-

Bombalarını bilhassa şimendüfer köp- rekete hazır olarak duruyorlar. 
rüleri ve fabrikalar üzerine atmağa ça- Şarki Prusyadan ve Almanyadan ha-
lışıyorlar. reket eden iki A lman kolu Kud mevki-

Berlin 3 (ö.R) - Alman karargahı inde birleşerek Leh ordusunu ikiye kes
umumisi b ildiriyor. Dün öğleden sonra mişlerdir. 

ve bugün Alman ordusu Lehistanda bü- Şansölye Führer demir salip nişanını 

tün hatlarda muzafferane ilerlemeğe de- tekrar tesis etmiştir. D. N. B. ajansı Al
manların yangın ve zehirli gaz bombaları 

Almanya ile serjan sulha mecbur edilmesini istiyor 

Fakat Lehler kahraman bir millet 
evsafı ile müdafaa ediyorlar 

Leh piyadeleri son manevralarda 
Bcrlin, 3 (Ö.R) - Hitler Alman mil- yacaktır. Cephede askerler telef olur- mektcdir. Muharebeler muvaffakıyetle 

letine hitaben şu beyannameyi neşret- ken cephe gerisinde kimse vaz.ifeden devam ediyor ..• Şimdi Leh seması işgal 
ıniştir : kurtulmıyacaktır. Allah bize yardım edilmiştir. 

İngiltere bir fütuhat siyaseti takip edecektir. Zira kendi kendilerinin yar- Alınan askerleri, sizden 1914 dekin-
ediyor ve Avrupada kendisi için vaziye- dımcısı olanla~a daima muindir.• den yüz defa daha kuvvetli olan harp 
tini tehlikeli gördüğü her devleti imha Berlin, 3 (Ö.R) - Hitler Şark ordu- cephesini müdnfaa etmenizi beklerim. .. 
etmek istiyor. Almanya Versay diktatı- suna hitaben şu beyannameyi neşret- Vazifenizi yaparsanız .şarkta mUcadele 
nın haksızlıklarından belini doğrultur miştir ı bir kaç hafta içinde muvaffakıyetle bi-
doğrultmaz, İngiltere muhasara siyase- Sark ordusu askerleri, tccckti.r• 
tine başlamış ve tekrar harp açmıştır.. İki kısa gün içinde şimdiden Alın~n- Bertin, 3 (Ö.R) - Hitler Nazi Sos-
?:1ası: ki. ~ünya har~inde. ~e. Alman mi- y~~ müftehir k~laı; ~ş~er görd.~.üz. In- yalist partisine .şu beyannameyi neşret· 
lıtarızmını yıkmak ıstedıgını ve fakat gılız muhasara zıncırının en mühım hal- miştir : 
Almanyadan ne müstemleke ve ne hiç kası olan Lehistanın Almanya ile serian - İngiliz hükümeti Alınanyaya ilanı 
bir şey istemediğini iddia etmişti.. Al- sulha mecbur edilmesi lazımdır. harp etmiştir. 1914 de kullandığı ayni 
manya Versay diktatının sulh yolunda Garp hududumuzdakl tahkimat 1914 sahte vesileler bunun saikidir. Bu harbi 
tadilini isterken İngiltere yeni muhasa- ten yüz defa daha kuvvetli olup İngiliz en büyük bir kuvvetle yürütmek azm.in
ra siyasetine başladı ve Alman hayat sa- ve Frans17Jara karşı Almanyayı örtme- deyiz .. Cemiyetin ihtiyaçlarına boyun 
hasını darlaştırdı .. Lehistana garanti ve- ğe ve himayeye kafi gelecektir. eğmcği reddedenler bila merhamet im· 
rerek onu A1manyaya karşı tahrik etti.. Şark ordusu vazifesini bir kaç hafta ha edileceklerdir. Almanya zafer için hiç 
Buna güvenen Lehistan .Almanyanın ih- içinde bitirecektir .. Eski muharip ve bir şeyden çekinmiyecekür. Her şey ha .. 
tarlarına kulak asmadı. Iki günden beri Alınan başkumandanı sıfatiyle ben de zırdır .. 
Şark hududunda Alman ordusu, Alman- şimdi sizin yanınıza geliyorum.. Berlin, 3 (Ö.R) - Alman resmt mah· 
yanın emniyetini iade etmekte ve Leh felleri İngiltereyi mesul tutuyor ve 
nskerlerinin mukavemetini kırmakta- ADOLF HİTLER Fransa için 1ngiltereyi takipten başka 
dır. HİTLERİN GARP ORDUSUNA bir şey yapması imkfuıı olmadığını tas-

.Alman devleti içinde birleşen doksan BEYANNAMESİ dik ediyorlar. Almanyanın ne İngiltere 
mılyon adam İngiltere tarafından boğul- Bertin, 3 (Ö.R) - Hitler Garp ordu- ne de Fransaya karşı hiç bir mUddeiyat1 
mamnğa karar vermiştir. İngilterenin suna şu beyannameyi neşretmiştir : yoktur .. Ve garpte asla harp yapmamak 
Almanyayı imha yolundaki yeni siyase- - Her ne kadar Almanyanın Garp niyetinde idi.. Son yinni dört saat zar
tin~ .kar~ mücadeleyi kabul ediyoruz ... devletlerine karşı hiç bir talebi yok fında sulhu kurtarmak için bir teşebbilll 
İngılız sıyasileri Nasyonal Sosyalist Al- idiyse de İngiliz hükümeti sahte vesile- yapıldı .. Alman mahfellerinin iddiaSınt 
manyayı harbe zorlamanın ne demek ol- lerle Almanyaya harp ilanına karar ver- göre Mussolininin teklifi Alman ordula
duğunu öğreneceklerdir. Almanya bir di.. Almanya etrafında kurulan çenberi rırun bulunduklan mevkilerde dunna-
daha kat'iyyen teslim olmıyaC"aktır. • • parçalamak azminde:ı•iz.. İki günden be- ]arı merkezinde idi.. 

Cephede harp devam ederken cephe ri ordunun bir kısmı şark cephesinde İngiliz ültimatomu Almanlarca haya• 
gerisinde kimse istifade yolunu bulmı- harp etmekte ve tahrike mukabele et- sız bir hareket şayılmaktadır. 

Roma heyecan içinde •. 
Fakat, ltalyan gazete!eri 

bildiren haberlerden 
büyük harbın başladığını 

afaki olarak bahsediyorlar 
Roma 3 (A.A) - Havas ajansından: 
Gazeteler Fransız ve Ingiliz ve Polon

ya menbalarından verilen haberlerle 
Berlinden aldıkları haberleri pek Maki 
bir şekilde neşretmektedirler. Daladiy~ 
nin parlamentoda söylediği nutuk ve bil
hassa başvekilin Italyanın sulh lehinde 
teşebbüsü hakkındaki sita~karane söz
leri faşist gazeteleri tarafından tebarüz 
ettirilmektedir. Diğer cihetten gazeteler 
Fransız milletinin sükunetinden ve gös
terdiği disiplinden bahsetmektedirler. 
Fakat yevmi hadiseler hakkındaki yazı
lar haricinde yalmz Giornale d'Italia ga
zetesi bugün vaziyet hakkında tefsirler
de bulunmaktndır. Bu gazetede Gayda 
şöyle demektedir: 

Muhtelif yerlerde yeni mlil&katlardan 
ve indirekt miizakerelerden bahsedil
mekte ve zayıf ta olsa uzlaşma imkan
ları mevcut olduğu ileri sürülmektedir. 
Dün akşam Daladiye, çemberlayn ve 
Lord Halifaks tarafından söylenen nu
tuklar bunun delilidir. Fakat bu hadise
ler vak1tsız bir nikbinlik tevlit etmeme
lidir. Bazı kapıların açık veya yan açık 
olduğu da söylenmektedir. 

Gayda, Duçenin sarfettiği gayretler
den bahsederek diyor ki: 

Italya teşebbüsUntin henüz sona er
mediğini dün akşam söylemiştik. Fakat 
bu teşebbüsü geniş ve açık bir anlayış 
zihniyetinin takip etmesi şarttır. 

Romada bir halk nümayi§i 

madan istihbaratına nazaran Ingilterc ile milel vaziyet hakkında münakaşala! 
Almanya arasında harp halinin tahad- yapmakta ve ltalya milletinin hayır "' 
düsü Italyada büyük bir heyecan tev - selameti için Italya hükümetinin icaP

1 lid etmiştir. Her tarafta bir takım kim- eden tedbirleri ittihaz edeceğini SÖY r 


