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Bugü 
du n 

~ lfi1 <dl ö ~~ y ~ <dl lÜI ~ dJı rr<dl lUı 
.. Jabterlin kiliselerini d 1 

hal , sulh için ·dua etta 
zaptının vaktinden evvel ilan edilişi, Polonyadaki ilk 

muvaffakıyetlerin manevi tesirini azalttı -- Göring'in, nutkunda ltal-
Varşova'nın 

Uınuıni hnrb -
ile nesrettığt csn_~smtlakl karikatu rlcri ile mc~hur ı~ransız rc.;o:;amı J.'ornin'in ''-'lame'dan Ren'e'' ismi 
sinı<le Alman ~!~umiinden nldıi;'1Dlız bu resim bu!,rün tarihi bir kıymeti haiz bulunuyor. Ressam bo re-

. kcn onu bir kaı Paratonı il incl \'ilhclm'I Frnn uların ''ku: adımı,, dcıllklerl yürüyü üylc t:ısyir cdcr
bu resmin altın: nehri lrinıle yürüfmU5 \ 'O ~izmclcrlndcn kaıtlM damlar gösterini Jlr. Yine karikatürist 
"Jlarb bru ladıi'P 0 

zamanlarda knJ-zcrin sö\'lecll;,i bir nutkundan su cümleleri lıa,·dctmic;tir• .,.ı zam • o _ ., _ • 

billyor<lwn.,, an harbin manasını Alman milleti pek iyi anlıyamadı. Pakat ben bunu tamamiylc 

yadan bahsetmeyişi dolayısile 
Berlinde dedikodular dolaşıyor 
Alman tahtelbahir/erinin 

korkunç f aaligeti 
20 bin tonluk 
bir transatlan 

tik batırıldı 
Yolcuların ve mürettebatın §kıbe-= 

' 

ti hakkında henüz malOmat yok 
Almanlar, Fransızlann garp cephesinden toprak

larına girdiklerini itiraf ediyorlar 

Kayzer Vilhelr1ı 
HitDeri .ikaz etti: 

'' ~918 felaketinden daha büyük 
bir felaket karşısındasınız ! , 

Amsterdam, 10 (A.A.) - Amsterdam'a ge 
len haberlere göre, Mareşal Göring'in nutku, Al 
man milleti üzerinde müsait bir tesir husule ge 
tirmemiştir. Bilhassa nutku dinliyenler halkın ec 
nebi radyolarını dinlememesi için ileri sürülen se 
bebi, pek zayıf bulmuşlardır. 

Diğer cihetten Mareşal, Almanyanm ser 
vetlerini saydıktan sonra halkı bazı takyidata da 
vet etmiştir ki, hu da memleketin servetleri hak 
kındaki sözlerinde ikna kuvveti bıralanamıştır 
Mareşalın petrolden, madenlerden ve gıda mad 
deleri arasında mühim bir mevkii olan yağdar 
bahsetmeyişi nazarı dikkati celbetmiştir. Et me 
selesinde dinleyicileri teselli etmek üzere yaptı 

londra 10 (AA ) "S ._ı p· ' 
2.ete • • ' • • • :-- unuay ıctoral,, ga- him olabilecek bir felaket karşısında bulunuyor-
"""'rds.ı~ınb.sclah1ycUar bır men hadan Ög .. rencrek '"Unuz ... tgı h b J .,, ı .. K 
darı 1-f · l r a ere .gore, . ayzer, Doorn şatosun· 
le b". •t ere, kendı yaverı baron lVlöller vasıtasİ· 

~ rn~so.j göndermiştir. 
"Bu tr."! ~ .... j ezcümle şöyle demektedir: 

ll .. • 
gun sız, 1:) 18 felaketinden çok daha mü-

1-litler, gazetenin yazdığına göre, Baron Möl
!eri kabulden istinkaf etmiş ve nihayet baron 
Möller hariciye nezareti yüksek memurlarından 
von Halem tarafından kabul edilmiştir. 

ğı bazı latifeler fena bir tesir bırakmıştır. Dün ak 
şamdanberi halkın zihninde iktısadi abloka kor 
kusu artmıştır. 

Diğer cihetten Var§ova'nın zaptının vaktm 
den evvel ilan edilmiş olması, Polonyadaki il 
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Loyd corç 
1914 harbile bugankü harbi 

mukayese ediyor 

Londra, 10 '(Hususi) - Loyd 
Corcneırettiği bir makalede bu
günkü harple umumi harbi mu. 

1 kayese etmekte ve bugün Alman_ 
ya ile çarpışan cephenin 1914 -

ı tekine nisbcten daha kuvvetli ol-
1 duğu neticesine varmaktadır. 

'Belçika üzerinde bir J a P on 
hava Çarpışr1ıası ! l 1a~o·~!~~tea~,~~~ ... n,n 

Bir yanlış l ı k yüzünden, Belçika ve lngiliz k·:.~.~~:
1

::;:: ~i~:::i 
Bil§vekili general Abç bu~ bu-

ta y yareler i biribirlerine ateş açtılar ~~::~::~~:}~:~:: 
Umumi harpteki İngiliz ba§ve. 

kiliniın bu çok mühim yazısında 
. Türkiycye de bi.iyük bir yer ve

rilmekte ve bu suretle İngiliz 
- Fransız cephesinin daha fazla 

1 kuvvetlcnmis olduğu işaret e

dilmektedir . 

Bri.ıksel, 10 (A.A.) - üç ecnebi tayya:e·i ı.in Belç·ka üze_ ve Belçika tayyarclerin·:len birini düşürmüştür. iki Belsikah pilot, ve Fransa ile iyi münasebatta. 
rinde uçmuş olduğu haber verilmektedir. Bunlarôan ikisinin hüvi· para§ütlcrle atlayara kkcn:Jil::rini kurtarmışlardır. Bunlardan birisi bulunmak arzusunda olduğunu 

yeti tayin edilmiştir. Bunlar İngiliz bomb:ırdıman tayyareleri olup hafifçe yarahdır. söylemiştir . 
Belçika tayyareleri tarafından takip cdilmi§tir. General Abe, İngiltere istedi-

İ .
1
. . Uçüı~cü Ingiliz tayyaresi, Maı..:.beuge istikametinde gözden kay• 

ngı ız tayyarclerın.den biri derhal yere inmiştir. iı;inde bu- ği takdirde, İngiliz - Japon mü-
İ bolmuştur. 

lunan 5 ngiliz layyarcci der Bal' tevkif edilmiştir. Bu tayyare büyük ııasebatının iyi bir safhaya gire-
çapta bir bombardıman tayyaresi olup Almanyada atılacak olan pro- Bu hadise, Belçika<la büyük bir galeyan tevlid etmiştir. Maa- bileceğini de ~arrt t>tmiştir. 

paganda kağıtlarını hamil bulunmakta idi. mafih efkarı umumiye, Belçika hava kuvvetlerinin enerjik hareket· Japon ba§\'ekili Alman - Rus 
anlaşmasından bahsederek bu. 
nqn komünistlik aleyhtarı ~a
ka muhalif olduğunu, binaena
leyh, Almanyanm mümkün gör
diiğü bir Japon - Sovyet anl&Ş
masmm kabil oia:myacağmı söy. 
Iem4,ıtir. 

Mr. Loyd Corc, bugün Tür. 
kiye ile Bulgaristarun da İngi
liz - Fransız tarafından bulun
duğunu söylemekte ve bilhassa 
Türkiyenin üzerinde durarak, 
Türklerin harpteki büyük roL 
}erini tebarü zett\rmektedir. 

ikinci lngiliz tayyaresi, Belçikalıların avcı tayyarelı:ri tarafın - lerinden ve İngiltere hükC1metinit1 bu Y.anlı§hğı ı:lerhal ve kenclili -
dan Fransa - Belçika hududuna 6 kilometrede kain Maubeuge ya - ğinden kabul ve te~lim ederek Brüksek sefirini Belçika hükumeti-
kınında yakalanmı§tır. ne tarziye ve bıı nevi hiidiı:.elerin istikbalde tekerrür etmemesi i1ein 

Belçika tayyareleri, İngiliz tayyaresini yere inmefe mecbur icap eden tedbirlerin alınacağma dair teminat itasına memıır etme-
emek için ışık veren obüsler atmışlardır. sinden dolayı memnun1ur. İngiliz sefiri Robert Olive, Bel',iikalr tay 

İngiliz tayyaresi, taarruza uğradığını zannederek ve tayyare~ 1 yarecilerin yaralanm3smdan dolayı derin teessürlerini bildirmis ve 
lerin Belçika tayyareleri olduğunun farktna varmıyarak ate~ açmı§- hükümeti namına bütün meearifi tediye teklifindı hulunmust~r. 

Al manyada aç l ık korkusu ba şla dı 
'- -" '(Baştarafı 1 incide). 

muvaffakıyetlerin manevi teairini azaltmıştır. E .. 
sasen Alman :radyoları artık bu meseleden bah
setmemektedir. 

Almanyanm pl&nları liak:nndn tefsirlerde 
bulunan "Telegraf,, gazetesi, Almanyanın Po .. 
lonyayı himayesine almak için hudutlarını şarka 
doğnı genişletmesi ihtin1ali bulunduğunu yaz
maktadır. 

Göring,İn nutkunun Ahııaı:yaıo:1a bırakhğı akis
lerden bahseden Nieuwe Roti. ~mnch~ Curant 
gazetesi, Mare§alin İta.lyadan bahsetmeyiginin 
Berlinde büyük dedikodul~rı . rr.ucip olduğunu 
kaydetmektedir. . 

Bahrılan gemiler 
Lond:-c, 1 O (Radyo) - istihbarat nezareti

nin son tebliğinden öğrenildiğine göre Varv:ch 
adında 20 bin tonluk bir İngiliz transatlantiği de 
Alman tahtelbahirlerinin korkunç faaliyetine 
kurban gitmiş, batırılmıştır. ,Y olcularm ve mü
rettebatın akıbeti hakkında henüz bir malfunat 
neşredilmemiıtir ~ 

Tebliğde umunıi surette deniz vaziyeti gözden 
geçirilrnek~e ve Alman tahtelbahirlerinin şimdi 
daha geniş bi:- sahada faaliyette bulundukları 
kaydedildikten sonra İngilizlerin bu denizaltı ge
milerine durmadan taarruzda ve mukabil taarruz, 
da h1.1lundukları ilave olunmaktadır. 

Alman tahtelbahil'leri tarafından batırılan 
Cliğer İr.giliz vapurları sunlardır: 

5.548 tonluk "Kennebec,, vapuru, bu vapurun 
mürettebatı imdat gemHeri tarafından kurtarıl· 
mışhr. 

5.550 tonlulC "Twinkleigli,, vapuru. Bu vapv 
run müreUebatı Sta!eatdaeu ismhıdeki Hollanda 
transatantiği tarafından kuı.-ta~ılmıştır • 

Bunlaı-dan maada Moos l-1utchinson kurnpC\·-ı 
y~sın~ ait "Chloris,, şHep!, dün Alman tahtell:~ 
Jıırlerı tarafından takip edilmişse de şilep cesa
retle kendini müdafaa ederek kurtulmağ~ mu
vaffak olmuştur. 

BERLtıomıı; TJ!;HLlKE tSABETt 

ZUtllı, lO (A. '.A.) - Zurcher 
Znltungı•n Bcrlin muha.biri 8-9 , 
eylfıl gecesi Bcrlin halkına hava 
tehlikesinin mevcut olduğunun i
lil.n edilmi.5 bulund:.ığunu haber vrc 

mektedir. Bu ilan, ııaat 4 ten bir
kaç dakika evvel yapılm!ştır. A
lert, Uç · çeyrek saat devam et -
miştir. İngiliz tayyareleri Alman 
yanın gnrb tarafmda uçmuşlar -
dır. 

Am.stertl"uı, 10 (A. A.) - Te
lcgraf gazetesinin Trevesdeki mu 
lıabiri, hava tehlikesi için Ber -
l6'de yap1lm.Jt olan akrt eıma -
9lltda JıaDan sığınaklara iltica i
çln istical 19ırtermi.ş olduğunu 

bildirmektcıllr. F:ı.kat tayyarele
rin yalnr:ı: propaganda risaleleri 

a.tmakln iklifa etmekte oldukla
n anlaşılınca, herkeste sükunet 
hasıl olmuştur. Herkes, bu risa
lelerin bombalara müreccah ol -

duğunu söylüyordu. Yalnız orta

lık pek knranlık olduğundan en

dişe büyüktU. Karanlıkta cilrnlei 
asabiyenin mukavemeti ~zr.1mak
tadır. 

SLOVAKYADAl\İ J\JACAR 
Al{ALI.JYETİ ARASt\"l>.\ 

TEVKiFi.ER 

Budnpoştc, 10 (A. A.) - Ma
car ajansının bildirdiğine göre, 
Slovakyada Mncar aknlliyeti ara 
smdn gen1!1 mikyasta tevkifat 
yapılmaktadır. Slovakyadnki Ma
car şefi kont Esterhazy, polis 
nezareti altmdadrr. 

BERLllıı"DE SULH DUASI 

. Nevyork, 10 (Husu.si) - Ber-
linde ~ler hep biri.birinin ayxıi 
geçiyor, çünkU her gün bir ha.rb 
güntldlir. Yalnız dün "yevmi 
seb~, olmak dolayısile kiliseler 
halkla cloluydu. DugünkU pl\zar 
günü dahi bUtUn protestan ve 
katolik kiliseleri tıklım tıklmı do 
!uydu. Halk, sulh için, ayni za
manda ccphedeki muh:ıriblerin 

muvaffakrycti iç;in dua ediyor. 
Harb vaziyetine gelince, bu

gtin c~lcyiı kadar tiayanı diıkka.t 
bir haber gelmiş değildir. Alınan 
kuvvetlerinin Varşovaya girdi -
ği muhtelif vesilelerle lıjaa edil
mişse de, Alman menbalarr Leh 
merkezinin işgal edildiğini henüz 

J 

resmen bildirmiş değildirler. 1 
Sabah gazetelerinin hepsi, feld 

mareşal Göringin dünkü nutku -
nu tcbari.iz etlil'iyor. Fcld mare
şal Cöringin bu ı.utkunun Alman 
yaya olduğu kadar bütün dünya

ya clıı. bir hitab te.cı.kil ettiğini 

yazmaktadırlar. Ve harbe oldu - 1 

ğu kadar sulhc dair de Alm:ın 
uo ·:tai nazarına tercüman oldu -
:juna işaret ediyor. "Doyçe l! 1-

gemayne Çaytung,, iki mtırbk bü 
yük manşetinde "Göringin ha:-b 
ve sun~ h;tabeııi,, demekte. 

Bu ı;·,l hl.i Alml\ll gazetc!<'ı-i, 

ayni ;--~nı · ıJ:ı 1nm!teretıin bit:ı-

, • .. 1l»1;cll ıin bitaraflığını 

i. tı:1cul lıücii" : ı~"luen balı -
srdh•tJr. Pon defa Almanya. üze

l:~yannnme attıktan sonra 
• 'l .. r q._lc)kıı üzerinden geçeı1 

ı. ı. lw rn kuvvetlerini ve ırn 
ı . .ı·aııda düsürülcn il:i in;;iliz 

t~' :ıresini ıni~n 1 olarak ileri sü- ı 
rın or .. 

A!..::a!l gr.zetelerinin bir uiJcr ı 
iddiası da Lehlilerin mezaiinı 

yaptıkları :yolundadır. 

Almanlar, Fransızlarıa Al
man toprakları:ıa gidqini 

kabul ediyorlar 

Londra, 10 (Radyo) - Bugün 
Bcrlindcn resmen verikn bir ha
berde Fran.srzlann ilk defa ola
rak Alman topraklarına girmiş 

olduldarı kabul c::lilmt>ktedir. 

Ayni tebliğde Alman kıtaları

nın muknbjl taarruza geçtiği ve 
üç Fransız tayynresinin düşürüL 
dU[{U bildirilmekte<lir, 

Dugün Varşovadan hiçbir ha -
her almamam~lır. Alman başku
mamlan!ığmın son tebliğinde 

harbin Yukarı Eileıyada ve Var
govanm cenubu şarkiBinde cere
yan ottiği ve tayyarelerin de bu 
mmta.kada bombardJmanlarda bu 
lundu~u bildirilmektedir. 

VA.RŞOVADAKİ J,\PO~ l lNGlLTERE AZMETTt: \ 
SEFARET ERK.\~I HlT LERlZM KA T'l SURETTE 

Kauna:;, 10 (A. A.) _ Varşo.. . AVRUPADAN ATILACAK! 

S ... lahiyettar Lor.dra mahfilte· 
ri şöyle demektedir: İngiltere 
ve Fransa. bugün uzun ve ~etin 
bir h:ırbin başlangıcındadır. Bu 
harp. ancak Hitlerizm'in kaq 
surette Avrupadan sökülüp ~tıl
masına kadar devam edecektir, 
Ilir mütareke v~yahut yanm bir 
sureti hal. katiyyen bahis me'l
zı.:u olama::. İngiltere, arzu l'tti
ği son hedefe varıncaya kadar 
tam enerji ile mücadeleye azrtıet
miştir. Bu harbin netic.:si ancak 
harbin mesullerinin ceza görme· 
si olacaktır. 

vadak.i .Tapon sefareti erkan ve Londra, 10 (A. A.) - Selahi-
memurininde.n takriben 20 kişi yettar mahfiller. Alman propa-
Sovyet Rusya tan.kile Japonya - gandasınm ileri sürcXiğü ''sükun,, 
ya döıunek Uzere buradan geçmiş ve yatışma şayıalarını,. bu sabah 
]erdir. bir kere daha şiddeııc yalanla-

AllERİKJ\. KIZlLIIAÇL.~IN makt_a_drr_. ---·-----
YARPIMI 

Vqi..'lgton, 10 (A. A.) - Aıne

tika kıplp:}Ç ccmyeti, Polon~ 

kıztlhaçı hesabına, sahra hasta -
neleri için çadır, i!aç ve batta
niye mtibayaasma 50 bb dolıır 

tahsis etmiştir. 
Amerika kızılllaçt, Paristeki 

Amerikan lla~tanesine de 25 bin 
dolarlık yardnnda kılunmuştur. 

'ÜÇ FRANSIZ TAYYARESİNİ 
D'ÜŞ ORMU'ŞLER l 

Berlin, 10 (Hususi) - Oarp 
.cephesinde Alm:;n dafi toplan 
üç Fransız tayyaresini dügür -
müştür. 

MİLLETLER CEMİYETİ 

MttMESSlLt DANZiGTEN 
NASI L AYRILDI?. 

Bugünkü posta ile gelen İngiliz 
gaıcteleri.n.1en "Raynoldı,, Al
manların işgaline uğrayan Dan
zig serbest şehrindeki 1'Ulctlct 
Cemiyeti Yük9ek Komiseri Dr. 
Bruk Hardın m ezkur şehri ter 
ke mecbur olduğu esnada şiddet
li nümayişlere maruz kaldığını 
yazmaktaldır. 

Verilen habere göre, Milletler 
Cemiyeti mümeıeillcrinin gidişi 

esnasında ookaklaraı do14uran 
kalabalık, ''öldürün köpeği,. di
ye haykırmış, fakat mümessile 
bir zarar gelmemi§tir. 

Dr. Bruk Hard iki saat içinde 
şehri terketrnek emrini almıştı. 

Danzigdeki Nazi lideri Forster 
ve Danzig senatoeu reisi Groyzer 
Milletler Cemiyeti mümessiline, 
artık vazifesinin nihayet bul -

dqğunu bildirmiştir. 

Mümessil, a)·rıhş hadisesini 
Röyterin Litvanya muhabirine 
hikaye e.derek demiştir ki: 

"Şehirden çıkıncıya kadcır ba. 
na Alman gizli polisine men
sup iki memur refakat etti. Sür 
'atle ayrılmak mecburiyetinde 
bulunı:iuğum için kütüphane ve 
ev eliyasını oral.fa bıraktım. Mal 
yetim ve J,:n, iki otomobil işgal 
etmiş ohrak Şarki Prusya yoluy. 
la Litvanyanxn Kaunas şehrine 

gect:: •... 
Milletler Cemiyeti ml.imesıili

nln oradan Riga yoluyta Lond
raya gideceği haber verilmekte 
idi. 

Sovyef Rusya 
Herhangi bir 

tehlikesine 
tecavüz 
karsı • 

Kendi ticaret gemilerinin 
aidiyetini vazih olarak 
gösterecek işaretler kabul 
etti 

Moskova, 10 (A.A.) - Tass 
Harb vaziyeti dolayisiyle, Sovyet 
hükumeti, Sowet gemilerini mu· 
harib tararıarm istemiyerek yapu· 
bilecekleri tecavüzlere karşı koru· 
mak için ve sovyet ticaret gemile· 
rinin aidiyetinin anlaşılmasını ko· 
laylaştırmak arzusu ile 5 eylülde 
aşağıdaki kararlan ittihaz etmi~· 

tir 
1.- Askeri gemiler ile dahiliye 

komh;erliğine merbut hudud kıta· 
lan gemileri hariç olmak üzere, 
Sovyetler birliğine ait bütün ge · 
rnilerin q.idiyetinin anlaşılması i· 
çin, bu gemiler, gerek sancak ge 
rek iskele tarafında güverte uzun· 
luğunca beyaz ıemin üzerine Sov· 
yeller birliği devlet bayrağını bu 
bayrağın altına da siyah harfler
le U.S.S.R harflerini reşmedecek 
terdir. Güvertenin üıefinde lcap 
tan köprüsünün arkasında 3 mr 
maralı ambarın kapağına da SO\·· 
yet devlet bayrağı ve bayra~ın al· 
tına beyaz harflerle U.S.S.R. harf 
leri çizilecektir. 

Geceleyin, prova direği ucunda 
altalta y~il. kırmızı, yeşil üç ışık 
yakılacaktır. 

2 - Birinci maddede zikri geçen 
gemileri işletmekte olan idareler 

Ayni selaruyettar mahfiller, 
efka..'"I umumiyeyi zrunans=z bazı 
nikbinlikl'!re karşı da müteyak
kız davranmağa davet etmekte
dir. Bugünkü harp, belki de iki 
sene sürebilecektir. Üçünc•:i 
Refı.:hin çabucak yrkılacağım na· 
zarı dikkate almak, tehlikeli ola
bilir. Üçüncü Reich'ı silahla yen
mek ve milcadeleyi çok sıkı bir 
surette Jievam ettirmek icabeyle. 
yebilecektir. 

Dövizimiz şu olmalıdır: 

Harbı isteyenlere karşı, hiçbir 
uzlaşma gj.i~ünmcden, kayıt ve 
şartsız harp edeceğiz. 

::=::;:;::::::::::===============..:..;:·-· 
ve teşekküller, yukardaki işaretle· 
ri derhal resmettirmeğe mecbur 
edilecektir. 

3 - Ririnci maddede yazılı ge· 
milerin kaptanlaiı, kıçtaki hayra· 
ğı denizde gece gUndü.ı muhaf a· 
zaya mecbur ettirilecektir. ~le· 
yin bir harp gemisinin veyahut 
bir tayyarenin yakla§ması ·~di· 
rinde projektör ile veyahut el fene• 
ri ile U.S.S.R. men: i~reti verilt 
cektir. 

4 ~ Y ukadaki iw.etıeri hamil 
olımyan gemilerin Soyyet limanla• 
nndan dışarı çıkması menedilec.elç 
tir. 

Hariciye halk komiserleri, Sov
yet ticaret gemilerinin bu işaret· 
lerini yabancı hükOmetlerin itti" 
lama arı.eylemiştir. 

Sovyet Rusya 
6 mıntakada, ihtiyatları 

I 
silah altma al ıyor 

Moskova, 10 (A.A.) - Alman • Leh harbinin git tikçe ~enit 
ve tehditkar bir mahiyet alması ilzerine Sovyet hükumetj mem
leketin bundan sonraki müdafaasının takviyesi %ımnmda bazı 

s~,..;.'.!!arıfl kısmen silah altına alınmasına karar vcrmi!jtir. 
Kızılorıôunun ihtiyatları aıağıdaki mmtakalarda silah altına 

alınmaktadırlar : 
Ukrayna, Beyaz Rusya, Leningrad, Moskova, 

Orelin askeri mmtakalan 
Kalinin 

1 

ta 

er 
~ 
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ası 
Garp cephesi Şark cephesi 

~c§l1rpt©l . tca©lıruı~ Varş va a 
vecansnncaen yetmnşn e ~adaır 

1 
Fransızların lehine olarak 

llfillkü~c§.1f ~düyeo>ır Siper 
~· . 

kazıyor! 
ıgfrit hattının ..... Den~i~zlAe~rd~e~~~~~ 

fotoğrafı alındı 
Fransız ordusu, Sigfrit hattının 

ileri noktaları üzerinde 
P . istikşafta bulunuyor 

ans, W Ga 
ıarekat Ya rp cephesinde 1 
. . vaş, yavaş, fakat emin 
>~r şekılde Fransızların lehine ın· 
<ışaf etmektedir. 

• ~en \e Mozel nehirleri mınta· 
.a~ında cereyan eden h 
er neti . . mu arcbe-

cesınae Fran ızlar M .. 
, S:gfrid h • aJıno 

ıaq bir atlan arasında bulu· 
ece Formanı almışlardır. Böy-
Fransızl~nsız ·.Alman hududu 
ıadar tad· n l~hıne on kilometre 

ıl ediıtn· . vaffakiyet . . ıştır. Bu mu· 
kit · · ılende Yapılacak hare
lk~tın çok mühimdır. 

ı taraf a 
'almıı;t rasında temaslar ço-
~~lır • .Almanlar da mukabil 

ar~a bul 
~ran ız ta ~n~a\{tadırlar. 
1ın fotoğriı,~arele~ı Sısfrid }}attı· 
ak olnıuşlar~nnı almağa muvaf. 
F'ransızlann ır. ~~ da ileride 
tır. A •- çok ışıne Yanyacak· 
ı._ '~•ıan tayyarel . 
1.ü1ltının fotoı. fl en de Majino 
l~bbüs et.mi )ra annı alınağa 
büsler ak' şerse de bu teŞeb 

. un bırakılın • 
Alm~nlar Sar m ı~tır • 

bütün .,_..ı.irıe . ınt.ilkasmda d~ 
• li"'' nn ahaıis· · · 

etnıış!erdir. Tahliye ını tahbye 
Koblenz ve K 1 mıntakası 
~~nmaktad o onyaya kadar u-

ır. 

Havas ajansı F 
retini llÖYle a 1 ransıılann vazi· 

.. . n atıyor: 
Bır taraftan Ma .. 

ıertsine mUhim ~ıno hattının 
ıeterek yerJeş~ ~!da kıtaat 
d . • <lıger tarafta 
a ılk Fransız kıtaatı ilı . n 

le.rtemekte ve Fransız t~yatıa i· 
hududunu bütün noktalard Alman 

~!~igfri~ ~attuun ileri no~~:: 
1 ın(le ıhtımamla istikşaf ta bu. 
UIVJlaktadır. 

Henüz 
!:;j sa[h Yaklasına ve temas tesi· 
hirbi asında bulunulmaktadrr ve 

'lo r suretle bu -k 
taarruz Yu kuwetlerle 
İ'tihha mevzuubahs olamaz Bu 
~ r \'e istikşaf . . . : . 
fasında h .. \ azıf esının ı-
zaheret'ı neudcum nrabalannın mu· 

arana · hassa sü . n pıyade ve bil-
va f van kıtaları, pek çok ha· 
leri~oğraOarı alan keşif tayyare
dir. en azami Yardım gdrmekte· 

M·· aJıno ve z· r . 
rasında ıg rıd hatlarının a· mesc1· s kasında 20 k' a. arrebouis mmta· 
5afede d.. ılometreyi bulcın me-

uşman F ·ı rl 
ini geciktirme' ~ansız ı e eme· 

t:Jhri 'k ltın. her türlil· 
P rn ıtaları \·e t ki b' araua to ' uza. a~1 ır 

J p .. "l" .... , .. tı . 
bu böl . · en kıtaatımız 
tadır ge~·ı teırıizlemere çalışmak· 

merkezi~ buhtnaQ t~oJbşchın 
batısında birkaç kj)Qmetre mesa· 
ferle Fransız tgprokJrmna B ki
lometre derinlikte girmiş geniş 
bir Alman c1kmtısı halin.de ı:>lan 
ve $arrebouisnm yukanŞJ.M ~ 
ru Sar v~i~ne JıMjm olan Var
nctte ormanı bir tiyatro ğekoru 
gibi gizlenmiş bulı.muyprdu. Fraµ
sız kıtaatı bu par~yı işg~ tt.mek 
suretile mevziJ..erinj .on )til9metre 
kadar kı~tmışl.Mdır. Bir~a~ frtin· 
denberi buna benzer piğer har~ 
ketler cer:eyan eylemiştir.,, 
Za~ilen onnan, Şf}r hav~li

sinin en büyük kömür madenini 
ihfü•a etmektedir. 

Almanlara g&re 
Bertin, 10 - Afm~ tepliğleri

ne göre fcll'P cephesindç iki Fran· 
sız tayyaresJ Alman topqıJdan 

üzerinde düşQrülınü~tnr, 
Fransız keşif tayyareleri At· 

nıan topraklan üzerlqe k~U 1.J~· 
~ yapmak istemişlerse ® Atman 
avcı tayyar:elerlt~ Jlı.ıva aafi top· 
lan tarafından tardedilmt tjr. 

lngiliz tayyareJeri faaljyette 
Londra, 10 -:- lngiliı tayyL 

releri Almanya üzerinde uçqıtır 
~apmağa devam ediyorlar. Pu 
hususta fngiliı istihbarat neza
reti J'Jün gu tebliği vermiştir: 

"'Askeri tıyyareJerimiı 8 • 9 
eylül gecesi Alrmnya ~erinde 
beşinci istik f uçuıunu yapmt§· 
!ardır. Havanın müsait olmama. 
sına rağmen Alman mllletine 
hitap eden notun kopyaları orta 
Alrnanyanın geni bir bölgesine 
dağıtılmıştır. 

Verilen ma.16mata göre tay -
farcterimiz avdette ıyanlıt1ılda 

bir kısım Belçika toprakları üze· 
rinden usmu~ ıve bir Bel~i~ aveı 
tayyaresinin hücumuna uçumıı· 
tır. 

Bu hususta dıiha mufassal ma. 
lftmat §ilphesiz gelecektir. Tay
yarelerlmidn pilotları pek tabii 
olarak bitaraf topraklann ilzerin· 
den uçmamak için kat't talimat 
almışlardır. BrUkseldeki İngiliz 
bUyük elçisi de daha şimdiden 
t.ükumetinin teessürlerini bildir· 
meğe ve itizara memur edilmiş. 
tir ... 

Almanlar da şöyle b!r tebliğ 
vermişlerdir: 

' Hen • Mozel cephe ,inin • "Batı §İmalinden gelen bar:ı 

Almanya 
ablokada 

lng!liz filoları, iaşe maddesi ve 
mühimmat gelebilecek menba
larla Almanyanın alakasını kesti 

Londra, 10 (A.A.) - :l_ştih· 
i>arat nezareti ,tebliğ ediyor: 

Alman gemilerinin denizler
den tardı i§i, devam etmekte o. 
lup imparat9rJuğun münakalat 
yollan artık ciddi bir tehlikeye 
maruı bulunmamaktadır. Asık 
denize ~ıkımJJ ce~aretini gQ:>te· 
'en Alman ~cmllerl nadirdir. 

~irçok gemileri zaptettik. Ek· 
ıerlya Almanlar, gemilerini ter. 
keb?)cdcn ~VYel tahrip ~tmekt~· 
dirler. Herhangi bir Aiman ge· 
misi battığı ıaquın mUrettcbatı • 
pın kurtarı}4JğJ görillrn~ktedir. 
Halihazırda Alman gemilerinin 
ekserisi bitaraf Umanlara iltica 
~tmi~lcrdir. 

bpany:anın Viço fünanım'la 54 
Alman gemisi vardır. Japon 11. 
manlan ile şimali ve cenubi A 
merikn limanlarında da birçok 
Atman gemileri bulunmaktadır. 

Bu gemiler, lıu limanları terket· 
tikleri takdirtie yakalanıp ıapte
dileceklerini bilmektedirler. Al. 
rnan gemilerinin müş~}l6h olması 
veyahut telsiz .cjbazlarını tah • 
tabtelbahlrlere uıçsnj göpdçrnıels. 
:için kullandıkları takdirde bita
raf devlet bu g~miJeri deı-hal 
tev}tjf etmek mecburiyetindedir. 
Baltık milstesna olmak il;ere Al. 
manyanrn iaşe maddelerini ve 
mühimmatını tedarik edebileceği 
mcmbalarla olan teması bilkuvve 
katedilmiş bulunmaktadır. 

.. 1 ·O:.. .. - - ...... .. .=-. : . . • - . 

lngilt ere 
3 Yıl sürecek bir harp 

planı hazırladı 
Londra, 10 - İngiliz harp kabinesi dünkü içtimamda siyase

tini 3 ~enç V~R daha fazla sürecek bir harp plfüuna istinat ettir
meğc karar verıniftir. 

Kabine deı:}lal buna göre jcap eden tedbirlerin alınmasını alaka· 
d§r nezaretlere ve makamlara emretmiştir. Bugünkü içtimada as
gari ü~ sene devam edecek harp planı tanzim eıdilmiştir. 

', '- -:_ O ';- •' • • "' ' ... r J',- • 

eügman tayyareleri dün gece Al
manyarµn batı şimal mıntakasına 
yakla§mışlardır. 

Sahil mıntakas1nda Alman 
topları düşman tayyarelerine a· 
tcı açmış ve tayyareler Holanda 
yolu ile dönmek Uzere cenup d~ 
fusuna doğru ~ekilmişlerdir • 

fjiçbir bomba 9-tılma,mıştır. Al. 
man avcı tayyareleri düşmanı 
Holanda hU'duduna kadar takip 
etmişlerdir. Bir lngiliz tayyaresi 
düşiirülınüştür. Tayyarenin isin· 
deki beş kişi paraşi.itle atlamış ve 
tevkif edilmişlerdir, 

Bitaraf memleketler 
üzerinde 

Dün gece yrısından sonra şaat 
l ile 2 arasında Holanda toprak· 

larındaJd Liınburg\Jn bir k1snu 
üzerinden uçan bir Alman tay· 
yaresi görülmüştür. 

Berlindcki Holanda ortaelçisi 
bunu protesto için emir almış

tı. 

Dün saat 15 de isvesin batı ı:ıa
hilinde Koster adasının cenubun-
da İsveç karasuları üzerinde bir 
Alman tayyaresi görülmüşttir. 

Tayyare biraz sonra denize doğ· 
ru ~özden k:ı} uclmuştur. 

A_l man çevirme 
hareketi boşa gidecek! 

yük-Leh ordusunun maneviay~h 
sektir; ricat intizam içinde ve 
pilanlı olar ak ceryan ediyor 

Varşova, 10 - Pat ajansı, Vnrşovanın müdafaasını hazırlamağa 
devam ettiğini bildirmektedir. Bir yandan bomba yağmuru al
tında sivil ahali yeni kurbanlar verirken, bir yan.dan da bütün 
halk faaliyetle şehrin müıdafaasıru hazırlamaktadır. Var§Ovanm 
Şarkındaki kenar mahallelerde birka~ kilometre uzunluğuncla 

6iperler kazılmı§tir· .... 
Diğer cihetten cephelerde vaziyet hissedilir derecede 'f't

gi§Illemiıtlr. Polonya kıtaları Slovakya istikametinde geri çe. 
kilmektedirler. 

Şiddetli çarpışmalar 1 
devam ediyor 
Varşova, 10 - (A.A.) - Var· 

şova Pat ajansı, Polonya genel
kurmayının 8 eylfil tarihli tebli· 
ğinde zikredilen mıntakalarda 
şiddetli çarp15111alann hala devam 
eyleciiğini bildirmektedir. Dü:i
ınan mçbir noktada mahsus terak· 
kiler kaydetmemiştir. Polonya kı· 
talannın geri çekilişi gayet yavaş 
cereyan eylemektedir. 

Çevirme haregeti boşa 
gidecek! 

Londra, 10 - Leh ordusunun 
düşmanı ev,·elce tesbit edilen yer· 
lerde karşılamağa hazırlandığı 
bildiriliyor. Leh ordusu Alman 
çevirme hareketinden kurtulmak 
ve çok geniş bir cephede faik bir 
dUşmanla harbi kabul etmemek 
ü:::ere evvelden kararla~tınlmış 
bir plan mucibince intizamla ri
cat etmektedir. Ordunun mane
viyatı yüksektir. Leh ordulannm 
bugünlerde mukabil taarruza ge· 
ı;ecekleri zannolunuyor. 
Mütehassıslara göre harekat ze

mini §arka intikal ettiği nisbette 
• Alman kıtaatı için zorlaşmakta
dır. Doğu(la iyi yol yoktur ve 
toprak milsait değildır. Sonbahar 
yağmurları başlayınca bu zorluk 
daha ziyade artacaktır. 

Vat'§O\'anın. Almanlar tarafın· 
dan .iddia edildiği gibi, evvelki 
gün düşmediği anlaşıhror. Yarşo
va civarında sivil halkın da isti· 
rakile -şiddetli muharebeler ol
maktadır. Varşova radyosu. Var
şovahların kanlarının son damla
sına kadar şehri mildaf aa ede· 
ceklerini bildirmiştir. 

Leh hariciye nazırı Bek ile 
baıı ecnebi sefaretler erkfuu 
mcnsuplan dün Varşovadan ay
rılmıflardır. 

Bir Alman radyo istasyonu Po· 
lonya radyo istasyonları d::ı.lg:ı.

ları üzerinde \·eya çok yakınında 

Varşova istasyonu gibi görilne· 
rü Polonyadaki askeri •_-e siyas1 
vazi>·ete dair tamam.ile yanlı~ ha· 
\'adisler vermeğe başlamıştır. Var 
şova iki radyosu ile Lvov radyosu 
derhal harekete geçerek Almanla· 
nn bu bereketini askerliğe yakı§· 
maz bir hareket olarak tavsif et
miş ve bu arada Varşovanın d~· 
mcsi de dahil olmak üure verilen 
yal:ı.rı haberleri bu suretle tekzip 
eyleıni5tir. 

Almanlara göre 

Alman tebliğlerine göre Kar" 
patların §imalinde ilerliyen Al· 
man kıtalan, dUn Reszovayı al
mı~lar ve Jaroslav üzerine ilerle· 
meğe devam eylemekte bulunmuş· 
!ardır. 

Gene kendi tebliğlerine göre 
Almanlar Vistillün prkma geç· 
meğe muvaffak olmuşlar Ye Ra· 
don ~hrini zaptetmi3lerdir. Lodz 
da alınmak üzeredir. Posen vilA.· 
yeti işgal edilmiştir. 

Fransada Leh taburu 

Diğer taraf tan Fransada otu
ran Lehlilerden büyük bir Leh as· 
ken kıtası teşkil edilmesine karnr 
vcrllmistir. Bu kıta garp cephesin· 
de harp edecektir. 

Eski lngiliz Krah · 
Bir zabit olarak 
Almanlara karşı 

harp edecek 
Zürih, 9 - Eski İngiliz Kra. 

lı Vindsör dUkU, kralın mUsaa • 
desiyle ingiltereyc dönmU tür. 
Vindsör dükü Londradan tekrar 
Fransaya dönecek ve ötr ~abit 
olarak İngiliz askerleriyle birlik 
hm tutmnhma imk§.n yoktur. Bü 
tc Almanlarla harp edecektir. 
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Hadiselerin 
Resimleri 

1 - P olonya or<losnna mcnsnb bir lı ll<'tım nrabaları kumnnclaru 

kumanda mevkiimlc lı:ı.rckct cnuiııi \ereceği dakikaya iııtiza.r eder. 
ken. 

2 - Fransız or tlusunun iki lıiiyük ı:;erı ~ı:ıwral Gamelin \"C ge
neral Bulırer Fr::nsız scferb:!r :iJ;i i;,iul bü) ük bir muvaffakıyetle b:ı.

şarınış bulwıuyorbr. 

3 - nu resim bu~ün İngilf~rcnin hizmetinde ı;önüilü olarak 

lı~m:.ığa gitlcn tlül• dö \'indsorun lngilterc tahtı üzerintlcki hak 

dan feragat cttiğ"l gün mikrofonun başrnda kısaca hareketinin se 

----------------------------------------------------------~b~in~i'.._ı~·z::ı!ı cttiı;i iın ı gösteriyor. 
--~-------------------~ 

Makirıeleştirilnıiş ve rııotör 
leştirilrniş ordu ne dernektir 
Bu ordular, .. eski qrdulara nisbetle, altı misi 
bir muharebe · · Polit ı ka : 

kuVveti teşkil 
ediyor 

Yugoslav Krallığını 
siyaset hayatında 
mühim bir dönüm! 

Son sist.em techiza~a t~şkilatl~n- p~~etrı: süratle gidebileceklerini 
dınlmış bır ordu bugun bır makıne gostermı~tir. Harp zamanında gece. 
gibi işler ve bütün birliklerin bir a - leyin hu süratin yarıya düsece:1i he
rada çalışması bir fabrikaya benze- saplanıyor. Bununla beraber b:J da 
tilebilir. Fabrika gibi ordunun bir büyük bir sürattir. Halbuki bir pi
umumi şefi, bu şefe bağlı idare teş- yade kıtası ancak saatte 4 kilom ~t
kilatı ve sonra ayrı ayn küçük tak- re alır ki, motör!ü kıtaların o;1a a
simat şefleri vardır. Ve gene bu fab- şağı yukarı on misli faik olduğu gö
rikadaki makineler gibi, her birliğir. rülüyor. 

de son derece büyük bir intizamla M:ıkineleştirilmiş ve motörlesti-
işlemesi lazımdır. rilmiş bir ordunun devkte diğer. bir 

Bugiln bir ordu, makine ve fahri- fayda ;;ı, masar ifte temin ett ıği ik
kaya, belki motörleştirilmiş ve ma- tisattır. r-.ıotosiklctlerin, zırhlı oto
kincleştirilmiş olması itibarile de mobillerin, tankların vesair dığer 
benzetilebilir. motöriü YaSıta! arm yaktığı 5e;1zin 

Tzvetkoviç kabinesine Hırvat 

"öylü paı-t.i1ii lideri Maçekle Hır. 
•at mümessillerinden , pek nüfuz. 
,..ı azanın girmesiyle kurulan mil. 
.ı birlik hükumeti Yugoslav kral
.ığınm siyaset hayatında mühim 

' 'ı )• • dönüm teşkil eder. 
Hakikaten, Hırvat ekseriyeti, 

f 3ırp ekseriyetinin mümessilleri 

1 

.le müttefik olarak, Yugoslav 
hükfımctinc karşı, memleketin 

1 yeniden teşkil edilen siyasi nı
' ıammda ilk defa Üzerlerine bir 

mes'uliyet alıyorlar . 

Ordunun rnotörleştirilmesi ile ma- şüphesiz büyük bir yekün tutar. 
kineleştirilmesini biribirindcn tefrik Fakat moto~iklet ve otomobil ancak 
etmek, biribirine karıştırmamak la- yürti:lüğü zaman yem btiyen bir 
zımdır. hayvandır. Halbuki Süvari alayla· 

Bir ordunun motörleştirilmesi de- rının, topların ve mekkare alayla 1 
mek askerlerin, topların, tüfeklerin r~nın ~tları, katı:ıa.rı ~arbe . girsin 
harp sahasına motörlü va;;ıtalarla, ·gırmesı_~· s~fere gı: sın gıtn:esın. ge· 
yani süratle sevki demektir. ce ,.e gun:Juz yem ıster. Saman ve 

arp:ının p~trol ,.e benzine nazaran 

ılloti.irlf'!jlİrilmi:: : 1mcriharı orcluswulan bir gm ;ı 

melde beraber, bunun ancak mun
tazam yollar bulunduğu takdirde 
kıymeti vardır. Çamurlu yollarda 
askerlerin çekmeye mec')ur kaldık
arı top otomobilleri saatte ancak 

ğil, daima hareket etm:!k ve ate~ 

:rnweti ıle beraber, hareketi de bi 

Büyük Yugoslavya hükiımda
rının Marsilyada suikaste kur · 
ban giderek feci ölümünden son_ 
ra memleket çok en.dişeli gün. 

ler geçidi. Eski siyasi ayrılık · 
!arın tekrar canlanmasından ve 
hatta Yugoslav devletinin teh-
likeye girmesinden korkulu-
yordu. Fc:kat bu korkular doğru 
sıkmadı ve Hırvatlar hariçten 
bir tehlikeye karşı memleketi 
müdafaaya hazır olduklarını 

söyliyerek büyük · bir dürüstlük 

gösteı1Jiler. 

Makineleştirmek ise, orduyu tank 
zırhlı otomobil gibi makine cinsin
den veya makineye müstenit silah· 
larla techiz etmek demektir. 
Motörleştirilmiş bir orduda a sker 

lcr motosikletlidir, toplan bey~irler 
çekmez, otomobiller ta~ır. 
Makineleştitjlmiş bir orduda ade
~ &ıvari yerine tanklar geçer, harp 
sahasına piyadeden ziyade zırhlı 

otomobiller ilerler •• 
Şüphesiz, elinde silahı ile çarpı~a· 

c:ık askerin kıymeti çok büyüktür 
ve onun harpte oynıyacağı bir çok 
roller vardır ki başka hiçbir ~ey ye
rini tutamaz. Fakat motödü ve ma 
kineli vasıtalann bu .askerlere te
min edeceği yardım da çok mühim

dir. 
Ordunun motörleştirilmesi oMa 

büyük bir sürat temin eder ki b·..ı· 
nun da bir harpte ne mühim bir üs· 
tünlük temin edeceğini söylemeyf 
lüzum yoktur. Düşmanın taarru· 
ettiği noktaya otomobiller üzerinde 
ki toplan, motosikletlere bindiril 
miş ask.erleri, ağır ve hafif tankları 
zırhlı otomobilleri ile gidecek bir or · 
öu onun daha fazla ilerlemcsiıw 

mani olacak ve belki kendisine da
'ııt mamt tRr' tmmdft harp edec~k 
· .. 

~ :ıgün, Amen1can motörlü kıta· 

· r.1aneHalarda, saatte 40-35 ki 

ni :;bct kabul etmiyecek şekilde ucuz 
olmasına rağmen, istihlak bakımın

dan faz '.alığı yüzünden. orduya te· 
min ettikkri masraf ancak harp za 
manında ve yürüyüş e :>na5ında ya
kıcı mad:le yakan motörlerin mas 
rafından p:::k !azl:::dır. 

Bunun için yeni ordular sürat ka 
zanmak m:ık.;adile olduğu kadar 
ayni azmanda, m:ısraltan iktisa • 
bakımından da motörie~meyi ter 
:ih ediyorlar. 

Bununla beraber, orduların mo· 
törlü \'a~ ıtalarla bera'nr es'.d \'a ,;ı 

lalara da ihtiyacı vardır. Çünki 
beygirin ,.e bilh'.' .;a katmn ordu 
da gördüğü işi bir m:ltosiklet vey: 
otomobil hazan !( ~emez. l\.kselfı 
çamurluk, bat:tklık arazi, sarp da 
yama·;ıa~ı. d:ır yollar m'Jto;;i~detle 

rin. top otomotillerinin ba~hca di.: 
:nanıdır. E~asen ağır olan bir toı 
'Jtomobillerin üzerinde büsbutür 
:ığır bir şey te-ıkil e::liyor ve ça 
murluk bir yere saplanıp ka1

IYO'" 

\mi tehlıke \·e daha büyük mik· 
·~~ta. tanklar için de vardır. i\loto 
•ldet'.i a ..:kerler d~ ek--~:-iya bu p; ic 
• 1 ıllarda yaya yürümeye mecbur 
·!ur \'e hc1e cla:-ır \'Z o::. '.l:-p d ı~ Y >~ 
a:- ı anca': aya'd::ı. bey·.:{ir veya ~n 
t ır c:ırtında çıkılabilir. 

Bu se'.)ebten. motörlü vasıta'ar 
')rduya büyük bir sürat temin et-

üç kilometre alabiliyorlar ki bu. 
adi piyade yürüyii~ü:ıden bile daha 
ız bir sürattir. 

• il * 
l\lakincl..:·~tirilen \·e m:>t0:-lc3tiri · 

len orduia;rn e.s!d orJ..ı.a:h um:.ım'. 
bir mukay:!se.si yapı:ac1:.: olu :-~a aitı 

misli bir muharebe kuvveti teşkil 

ettığini ;;üyiiycbiliriz. Filhakika. ge
Jıe Amerikan ordu~unda yapılan 

ınuhtelil manevralarda şu netice a · 
l ınınıştır: 

Motörlü vasitalarla mücehhez ve 
ma:.:ineli l 1.3'J() :;:işilik bir o ; .lJ, e.;
'.d ordulardan 28 bin ki~ilik (yani 
t'iağı yukarı üç misli) bir kuwetin 
temin ettiği neticenin iki mi:>lini el-

le etmektedir. . 

rinci planda tutma~.:tır. Az a:>ker 
çok motörlü \'asıla ve fazla hare
ket: Bugünkü harbin ü; e:>a >1 olarak 
;ö~terilcbilir. l\le . .; elfı. Am::rika. biı 
harbe girecek olursa, ya1nız 1 mil· 
yon a .>kerin kendisine yete:~~ i kana 
atindcdir. Çünkü ordu.;;unu ba~taıı 

ba~a makine ve m0törle~tiren Ame 
rika. askerlerinin de sayısından zi-
yadc iht i:ıas1:1a e!1emmiyet veri 
yor. 

Umumi harpte'd a ;:,~:-lik e33~m<ı 

gö:-e kıtaların yekpare bir kütle ha
lind:! ilerlemesi lazırnJeliyordu. Yu 
:-arda da söylediğimiz gibi. bu şe· 

kilde, toplu bir atış k1'Jiliy~ti eldr 
edEeoiliyordu. Fakat bunun mah 
zoru da ayni şekilde büyüktü. çün· 
kil dü~.:nanm ateşine hedef olduğL 
takdirde de ordu bir kütle h:ılin'.lr 
telefat , ·eriyordu. 

Kral Aleksandrın ölümünde::ı 

sonra Yugoslavyanın geçirdiği 

dahili siyaı:et safhalarını birer. 
birer anlatmıya lüzum yok. Yal. 
nız şunu iş'lret edelim ki Stoya
dinoviç. Hırvat meselesi üzerin
de Maçekle bir a"llaşmıya var
mıya muvaffak olamadı ve bu 
sene başın.da istifaya mecbur oL 
du. 

Bu suretle, motö:kştirilm:ş o:-d:.ı. 
:1arp vaktinde de yeni in1;:ılap'.ara 
yol a ' .. nıc-tır. ?-.ı"~eıa, bilh~s :ı C
-:nmi II;:-pte kull :mılan m•ı'.1a::e'>e 

Ba~ rolün m'>tiHü \·a;;ıtaların e j 
sas tutulduğu ordularda ı~ kıtalaı 
müml:ü ' olduğu kadar ayrı laka: 1 ti. 

..J " ı Yeni lnşvekille Hırvat köylü 

Stcyadinoviç kabinesinde içti
mai yardım nazırı olan ve ayni 
zamanda hükfımet partisi ( Y u· 

go~lav radikal birliği) nin lid:r~ j 
lerın.:;!en biri bulunan Tıeetkovıçı 1 

kral naibi Prens Pol yeni kabi. 
neyi kurmıya memur ederken o· 
na bilh~ssa Hırvat meselc;sini 
halletmek va7.ifcsini de vermiş· 

müt ~a ·JrJit kollardan hücum e ııyor 

!ar. Ya'nız m :.i'la fa:lda. ıcı;ı e ·l ~:..: e,. 
ı-tıiü sip~:-:erde ha;betm .!'. ~ ve en 
·az:a ciı :: mmiyeti '"n.tı) b.ı.v;,·eti .. ne d~ 3m~nm kütleyi km,·eti:~e ka·~ 
\'< · ı t1ıei,t·: yani, en mühiın ne:ticC' bırle~•yorlar . 1 

'Jüyük bir kiit!c a .;!~~:in P.: "' 11 ;~ bir IIüla ,a, m:ıkiıı:.>' :! ·::: ıı ve r.": '.1t ii.1c 1 
:aba : ·ı a1 ~~ altına dLi :ü:m'! .;i e >:ı • ~~n orch a ~k~rli!•t ~:~i u ;•.ı!l ~ri d~ d"· I 
;rnhul di' ir.li. 1 ~: <:tirmiş , ona da i11ti '>as ve intizar.' 

Duglinkü o~dul:ırda i·'~ htıl:im o · ı •,;ibi son fen dünya ~mın b:ıılıca va- ı 
lan usul sip~rlerc sığınıp kalm'.l'.( de- sıflarrnı e.:ıas ktlmı ::.tır. 

part:si Ji :lcri Maç ek arasında ay-
larca süren müzakerelerden. 

yorucu ve bazan çok müşkül ça. 
lı !'malardan sonra. rihavet f!e
r •nl enle Slovanracla Brdo da 

Cİr anhı~ma im.za landı Ve Prens 
Pol tardrn·~an t;-sdik edikli. 

Bu anlaşma Hırvatların bü
tün talcblcrine cevap vermekte. 

goslav hükümeti idaresinde: 
him ıslahat istihdaf etme -ki bu suretle ortaya merkc: 
esasından ayrılmış bir devlet 
maktadır. 

Memleketteki yeni idari tl 
mm esaslarını tesbit eden 
rarlar arasında Sava ve d 
kıyısı ''Banovin,, terinin, c: 
taki bazı yerlerin de ilavesi 
!:"t rtek Banovin haline getir" 
si vardır. Bu suretle Hır1'• 

bir tek idari . bütün halinde 
araya toplanmış oluyor. Bu 
taka•da onlar dahili idarele 

tamamiyle hakim oluyorlar. 
Diğer banovinlerin de ayni 

tan istifade edecekl~rini 

saftan istifade edeceklerini 
lemiye lüzum yoktur. Bunları 
dedi henüz tesbit edilmerrı" 
Fakat her hal:le fazla olmıya 

Yugoslavyanın nihayet dört, 
banovin e ayrılacağı söf 
bilir. 

Belgraddaki merkezi ıı\1 
met ise, şimdiye kadar old 
gibi gene memleketin ordus 
harici işlerini, nakliyatını, 

yesini ve- emniyetini idare 
cektir. Merkezi idare ile fedl 
rasyon arasında mütavassıt 
idar olan yeni Yugoslav h 
met şekli Amerikan Birl 
devletlerinin siste:nine benze 
mektedir. 

Filhakika, yeni Yugosla \>' i 
resi devktl:: banovinler arası 

çıkacak her hangi bir ihtilafı 
için bir yüksek mahkeme kur 
yı da kararlaştırmıştır. , 

Yeni idare şekli şüphesiz 1 
goslavyanın Balkanlardaki 111 
kiini daha fazla kuvvetlendi' 
mekte:lir. Yugoslavya bııg 

bütün komşuları ile iyi müıı 
bettedir. 

Bu Balkan birliği, Kemal 
tatürkle büyük Yugoslavya 
h Aleksandrın başlıca emetl 
idi ve ikisi beraber Ealkart 
tanttnı kurmuşlardır. Bu Ant 
tın EJ.lkan Yanmadasır.da tefti' 
ettiği sulh eserleri pek a§iJci 
dır. ( La Tribune d cs Natioıı•> 


