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irçok Slovak tayyare~ 
ci de tayyarelerile birlikte 
Polonya ordusuna kaçtılar! 

VAR OVA 

T 
Numara: 12 Sene. l 

elefon 2387 • 
2 • Posta kutusu 214 

Kendini ka 'ramanca mudaf aa 
ediyor; şeh rin bazı mıntaka

lannda yangın çıktı 
~::~lava, 12 (A. A.) - Harp dan istifade ederek knçtıklan i -
Qı_ OQ.\UKtan sonra Almanlarla çin ittihaz edilmiştir. 
-..OVaklar 
harı :.. nrasmda sık sık çıkan Slovak askeri tayyare teşkllii.tı-
~ler gı" t:tik ak dır r· . :Bu ha . ç cartın tn • nın şe ı mıralay Ambruş istifa 

istua diselcr Alnınnyanm yaptığı ederek gizlice Slovakyadan çık -
fnd Ve ilhaklardnn harpte isti- nuştır. 

e edeceğin 
deıu d . e zarar gördüğüne SU>VAI\YADAKİ lUACARLAR 

4 
a dedilnıcktedir. 
eylfıidc TEYKİP E DlUl'OR 

bir Slovaıc ~:~h~ye gonderilen Budnpt?Şte, 11 (Rndyo) - Ha-
laYnı. zab·•-- ısynn etmiş, n- vas muhabiri bildiriyor: 
lılara, 1.-n ~"'Ul ve efradı Polonya -
rn-_ ,_

1 
·--~ı harbetmekten imtina Ujhoradan bildirildiğine göre 

-~ erdir Slovak hükumeti Slovakyadaki 
nu nla~ Mncarlan küme küme tevkif et-

l3ratıa1avu silahlan nlınmış ve mektcdir. 
~lerdir k!Şlasmdıı. hnpsedil _ 

hı:~cn .Patar .. il Si 
""lUJnet &tin ovakyn.nın 

nan Adra:erkezine bağlı .bula _ 
~rklrklar 

0 
kasabasında cıddi kn 

"Alnıanlar lnıuş ve Slovaklar: 
iı;In har,~ve onJnnn Führerleri 
'--· ""'unek1··· ueb Yoktur . •gtmjze hiçbir se-
:Nuına .,. dıye baP-n- Iard . ~Çiler ., ..... ış ır. 
1~in önu d.ı\Inınn belediye da-
• n enb· 
gc deyaın et ..... ı_ agırarak geçme 
SCYi nıuteaJti~1~. Bu hadi -

P bir b k ınış vo Alınan :uı ın ynpıl-

kişiYi te,•kif ~akanııan birçok 
Bir h"a· lerdir. 

a ıse \'nz.i 
lllahiyctlni t~nVir Yeu ve hakiki 
Alın etnıcktedi 

an topçularnıın r . 
Yareler.ini d"" Slovak tay-

ALMAN HA\' A lclJ\'VETl.J<;Rt
Ni~ ZAYİATI ÇOK 

Amsterdam, l 2 (A. A.) - Al
man matbuntında çıkan ölüm i
liinlnrma bakılacak olursa Polon
yad:ı. en çok zayiat veren Alman 
kuvvetlerinin hnva kuvvetleri ve 
zırhlı birlikler olduğu anlaşılır. 

Ynlnrz Dortmund gazetelerinden 
biri dün bu sınıflara mcnsub as

kerlerden birknçmm ölüm habe
rini '·ermekteydi. 

Vı\RŞO\' A lılUKA \'El\IET 
Jm11·0R 

Bclgrad, 12 (Radyo) - Budn
peştcden bildirildiğine göre, Bu
dapeştc posta santralı Varııova uşınan zıınnecı 

nıJrp lir.erlerine t erek ya- posta merkezile temasını muha-
lerj bchancs.ile S~ eş edcbnecC'k - fnza etmektedir. Dün saat 17,45 
Yllrelcrin· ovak askeri Uı.y- de bu temaslarından birini yap-
ıt_,___ ın uçması menecı·1 . ti 
-~atteysc b 1 mış r. mrş bulunuyordu. 
Slo\'ak ta u tedbir birçok Saat 16 dn da Vn,...o\•a rad'-'osu 

YYnrccUenn· -.. J 

9111ııı- _ .-. _ ın uçuşlar - (Devamı 2 incide) 
Lt;.z.s..za;_7';,.....,.,-.-. .- .- - .-- - .-. ..,.. 

son~Daiika 
.. 

19 
bu akşamk'. ".üshası~dan ıt•bar~n. 
39 Harbının resımle tarıhı ni ,. 

ın9iliz harp kabinesi nazırlarından Ne kadar uzun sürerse 
sürsün harbe devam 

edeceğiz! diyor 

Dlil1<gö0t~rr.®9 HötD~rr rr®]Ö= 
m ö lil1 ö ©J üı lil1 v ©ı cctl ©ı fil ~ ©> = 
lklÜl(p) ©ıtlii7il©ığ©l ©ılh ~ttö 
Nazır diyor ki: -

"Alman milleti ile kavgamız yoktur; fakat nazi 
rejimi, ihtiva ettiği bütün tazyik, zulüm ve iha
netlerle yeryüzünden sürülmedikçe devamlı 

bir sulh vücut bulamaz!,, 
Londra, 12 (A.A.) - Domin

yonlar nazırı B. Eden, dün ak
şam radyoda şu nutku söylemi~-
tir. . 

Bir hafta oluyor ki lngiltere.
Almanyadaki nazi rejimi ile harb 
halindedir. Ve bugün bizler, tari-

himizin hiçbir devrinde olmadığı 
kadar birbim1izc sıkı içten bağlı. 

müttehid öir milletiz. 
Bugün lngilizler, bundan yiımi 

beş sene evYel bir tek kalb ve bir 
tek vücud halinde lıugünkiln<' 

miı~abih bir da\'a için döğüşmc 

kararını aldığımız gündekinden, 
eğer kabilse, daha ziyade mütte
hidiz. Azmimiz ise, muhakkak ki 
bundan yiımi be~ sene evvelkin -
den daha zaif değildir. 

Büyük Britanyanm bu vahdeti
ni, evvela temiz vicdanına rnedyu-

nuz. 
Hatırlardadır ki harbe. tekad -

düm eden aylar zarfında, lngiliz 
hükUıneti, hattı hareketini, herhan 
gi bir yanlı~ tefsire yol açmıyacak 
derecede sarih bir surette bildir -

(Devamı ~ :ünciidc) 

Alman tahtel bahirleri 
Amerikan vapurlarını da 

kontrola başladılar 
efl)rine itaat etmeyenlere ateş açılacak 

- Yazısı 2 incide -



Alman tahtelbahirleri Amerikan 
vapurlarını da kontrole başladılar 

Nev-york, 12 (A.A.) - "Wateman" kupan
yasının ikinci Reisi Kaptan Nicolson geçen cu
martesi günü "W acosta" vapurunun irfanda sa
hilleri içinde bir Alman denizaltı gemisi tarafın
dan tevkif edildiğini bildirmi~tir. 

Alman ordusunda isyan 
GlascoW, dan Nev-york'a giden bu gemide 

yapılan ara§brmalar üç saat sürmüştür. 
Denizaltının kaptanı dur emrine itaat etme

yen Amerikan vapurlarına hundan sonra ateş a
çılacağını bildirmiştir. 

Waterman kumpanyası deniz komisyonuna 
ve bahriye nezaretine bu hususta bir rapor gön
dermiştir. 

Edenin nutku 
( Baştarafı 1 incide) J diklerine göre, hepsi V ersay mu. 

mek için her şeyi yapmıştır. Ne ahedesi sebebiyle, muazzam si
bugünkü Alman hükQ.meti, ne de lablanmasrnı yapmağa, askerleri. 
istikbalde kurulacak herhangi di- rini Avusturyaya sokmağa, bu 
ğer bir Alman hükQ.meti, bizim memleket başvekilini hapsetmiye 
takib edeceğimiz hattı harekette ve Avusturyayı Alman Rayhi içi. 
herhangi bir şüpheli nokta kalmış ne almrya mecbur kalmıştır. 
olduğunu iddia eyliyemez. Söylendiğine göre. Hitler İn. 

tngilterenin vaziyeti, Alınan giliz ve Fransız hükumetlerine 
hükitmetinin müthiş bir harp ha. karşt sözünü tutmamağa ve va
keminin kararma tevl:ii etmesin- atlerine rağmen Çekoslovakyayı 

den çok evvel bütün dünya ö. istila etmesine ve rameylemeğe 
nünde t esbit olunmuştur. sevkeden de gene Versay muahe 

HİTLERt SULH YOLUNA 
ÇEVİRMEK lÇlN HER 

ŞEY YAPTIK 

Hitleri sulhperver müzakere • 
ler yoluna çevirmek için ne yap. 
mak milmkünse yapıldı .Polon
ya hükOmeti, bu müzakere pren. 
sibini kabul ettı. Fakat Hitler, 
bile bile, isteye isteye, bu müza. 
kereleri im'ldlnsız bir hale soktu. 
Hitler, bunun yerine ,;ıçık bir te. 
cavüz harbini tercih etti. Bunun 
üzerine, İngiltere ve Fransada, 
geçen nisan ayında bütün dünya 
huzurunda açık bir surette Po
Ionyaya kartı alını§ oklukları ta. 
ahJııUtleri yerine getirdiler. 

Alman gansöliyesi, Cynis~'i 
ve iki yüzlülüğü o derece ileriye 
&ötürdü ki, Polonya, Alman 
hilk\lrnetindcn hiçbir zaman al. 
madığı sttlh teklifleıini kabul et. 
mec.li diye, nihayet Polonyayı is
till cttı. Entemasvond hüsnüni. 
yetle bu derece a~tk bir surette 
hiçbir ::-.ur.an alay ewlmemiştir. 

desi olmuştur. 
Gene temin olunduğuna göre, 

Hitlcre, bundan be§ sene evvel 
on sene muddet bir ademi teca. 
vüz vesikası imzaladığı Polon • 
yanın üzerine saldırmaktan baş. 
ka bir çare bırakıruyan da gene 
Versay muahedesi olmuştur. 

Bu harp, misli görülmemi§ şe
rait altında başlamıştır. Hitler, 
ezici faikiyette bir kara ve hava 
kuvvetiyle Polonyayı istila eder. 
ken garpta müdafaada kalıyor. 

Bu usuller nazi ıeflerini bir ta. 
kım hayallere scvketmektcl:lir. 
Derhal bu hayalleri ortadan kal 
dırmak iyi olur . 

HARBİ SONUNA KADAR 

OöTURECEGiZ 

Hiç kimse aldanmasın, harbi 
sonuna kadar götürmek kararı
mız sarsılmadan duruyor. Nazi 
şeflerine ve eğer yapabilirsek Al. 
man milletine açık~ anlatmalı -
yrz ki. b

0

aşvekilimizin de dediği 
gibi biz ecnebi bir toprakta, u. 
zak bir şehrin mukadderatı için 
harbe girmiş değiliz. Taarruzun, 
hiçbir fayda tcm;n etmiyeceğini 
gö. t t>rmek için harp ediyoruz. 
Şurası daha şi.ndidcn muhak. 

kak kı, Nazi hükumeti daha şim 

( Baştarafı 1 incide) \ neceklerdir. Kuin Meri Trans 
gehrln dUşmana karşı nıukave- atllntiği de harbin sonuna kadar 
mette bulurunnktn olduğunu bil- Nevyork limarunda kalacaktır. 
diriyordu. 
\'ARŞO\'ANJN Jlr\ZI SJ<;)JT
LERİNDf<J l'ANGIN ÇIKTI 

Belgrad, 11 (Radyo) - Bu· 
dapcştcdcn a~m:ın haberelre göre 

V~ova ısehrinde mUUıi§ çarnış

malar devametmektedir. Şehirde 
bulunan halk kfımllen muharebe
ye iştirak etmiştir denebilir. Şe
hir blltün giln Alman tayyarele
rinin fasılasız hUcumuna maruz 
kalımştır. Şehrin bazı semtleri a
levler içindedir. 
VARŞOVADAKt İNGtLtz 

ELÇlUGt 
Londra, 12 (Husu.si) - Var

§ova.daki İngiliz sefirinin bildirdi
ğine göre, şehir bugün tayyare 
hücumuna uğramış ve tayyarele
rin attığı bombalardan b~k ço
cuk ve kadın ölmUştUr. 
Diğer taraftan, İngiliz sefaret

hanesi şehirden nakledilmi§ ve 
V~ova civarında bir binaya ta
ısmmıstır. Lehistanm diğer şehir
lerindeki İngiliz tebaası da Ro -
manya hududuna ynkm yerlere 
nakledilmiştir. 

BİR lNGlLİZ VAPCRU 
TORP!LLENDI 

Londra, 12 (Husuat) - Al 

man tahM:lbahirlerinin ngiliz 
ticaret gemilerine taarruzları de_ 
vam etmektedir. Son defa olarak 
bir ingiliz ticaret gemili tor. 
pillenrniş, gemi batmış, tayfaaı 

Amerikan gemicileri tarafından 

kurtarılmıştır. 

FRANSIZ HARP KABtNESt 
KURULMAK UZERE 

DANiMARKA HUDUDUNDA 
TAYYARE DAFİ TOPLARI 

Berlin, 12 (Hususi) - DL 
nim.arka hükumeti, bitaraflığı 

bilfiil muhafaza için hududa tay. 
yare dafi topları yerleştirmiştir. 
Bitaraflığını ihlal nevin.den ya
bancı tayyarelerin geçiıi takldi. 
rinde ateı edilecektir. Holanda 
başkumandanlığrnın emriyle Ho. 
landa da ayni maksatla mUdaf aa 
tedbirleri almıştır . 

1NG1LTEREDE ASKERLER 
iÇtN TİYATRO 

TEMStLLERl 
Lorldra. 12 (Hususi) - ngit. 

terede bütün tiyatro temsilleri, 
harp esası üzerine tanzim edil -

Sovyet 
hükumeti 

Seferdeki bütün 
gemilerini 

geri çağırdı 
Berlin, 12 (Radyo) - Sovyetler 
birliği bükQmeti denizde bu. 
lunan ve İngiltere ile Rus li
manları arasında seferler yapan 
bütün gemilere !derhal geri dön. 
meleri emrini vermiştir. Bunun 
sebebi İngiliz • Ruı ticaret an. 
laşmasıru ingilterenin ihlal et. 
tiğini ileri sürerek f nıiltereye 
bulunduğu protHtoftur .. 

Faris, 12 (Hususi) - Başve. 

kil Daladye Fransız başkuman _ 
danı general Gamelini kabu Jet 
miştir. Bu görüşme esnasında 

Fransız hariciye nazırı Bcnnet Finlandiya 
de hazır bulunmuştur. 

Diğer taraftan, salihiyettar Kara ve hava ihtiyat-
mahalilde söyl~iğine göre, larını silah altına 
Fransız harp kabinesi bugünler. 
de kurulacaktır . çağırdı 

TRANSATLANTiKLER Helsinki, 12 (A.A.) - Fenlan-
DDEMiRLİYO ! dlya. matbuatının netrlyatma göre, 

Roma, 12 (Radyo) - Nev. g~enlerdc terhis edilen kara ve 
yokrktan bildirildiğine göre hava kuvvetleri tekrar silah altma 
Fr~nsız TransatlS.ntiği "Nor. çağrılmıştır. Bundan ba<=ka diğer 

mandi,, Hudson limanında de • bir takım ihtiyatlar da tilol'un hu. 
mirlcmiştir. Geminin mürettteba. susi talimlerinde bulunmak üzere 
tı Kanaıda yoluyla Fransaya dö. davet edilmiştir . 

Bizjm arı.umuz, :iaim<ı gerek 
bizim, g"rek herkesin y<ışamamız 
olmuştur. Bizim fikn mize göre, 
kuvvet tehdidi ortııdan kalktığı 

takd::d~. sulh yolu i!e h:ılledile. 

me: ecck bir ihtilaf mevcut olma. 
Clığtdır. Bu noktai nazara di:_:er 
memleketler de tamamiyle i şti

rak etmekte bulunmuştur. 

Bir sene evvel Çekoslovakycı 

nasıl görüşmeye mütemayil gö. 
rünmUtse. Polonrayn bu sene 
daima mlizakereye amade bulun 
muştur. Fakat Hitler, bu terci • 
hinin ceza rnı çekecektir. 

Polonyada sür'atle elde edile
cek bir zaferin garp devletlerini Öğle Gazeteleri Ne diyor 
dillen milleti aldatmak istiyor. 1 

kayıtsı7lığa sevkedeceğine inan. =-----·-------------------..... 
Bize gelince, geriye dönecek 

değiliz. Alman milleti ile kavga. 
mız yoktur. Fakat Nazi rejimi, 
ihtiyar ettiği bütün tazyik, zıl. 
lum ve ihanetler ile yeryüzünden 
ailrülmedikçe, de"I. anılı bir sulh 
vücud bulamaz. Bu, üzerinde u_ 

yuşma kabul ~ilmeycn bir me. 
•eledir. 

Evvela vicd:ınımız mii tcrih • 
tir, saniyen, hafızamız da sağ -
lamdır. Hitler, ye~fule hedefinin, 
Versay muahedesinin haksızlık. 
lannı tamir etmek oldut'llllu söy. _,,... 

Hitlere glSre, bütün fenalık

ların kaynağı, bu Versay mua. 
beldesi olmuştur. Hitler, bize de. 

dırmağa çalışıyor. 

Bı doğru 'değildir. İngiliz mil 
Jeti çok uzun bir harbi idameye 
hazırdır.,. 

Eden, Dominionlarla Hindi$lan 
ve Jngiliz nııistcmlekell'rinin aldı. 
lı vaziyeti lzatıtlalarak şöyle de. 
miştir :. 

" - Bir kere daha büyi.ık Bri. 
tanya silaha sarılarak ayağa kalk. 
mı)ır. Kardes milletlerin orta • 
!:ınd:ı a imle duru} or. ·azilik boc; 
bir cümledir. KuV\ete dayanan 
bütün sbtcm!er gibi o da devam 
edemez. l tirap fazla olacaktır. 

. 
1 HABER: , 

Hasan Kumçayı da Türkiyenin vaziyetini izah ederek hudut. 
larımıza ve uzakta l.:ia olsa menfaatlerimize dckunulmadıkça harbe 
girmeyecefimizi söylüyor ve taahhütlerimize harfivcn a:ı.dık .kala. 
cağımızı iliive ediyor. 

SON POSTA: 
Selim Ragıp Emeç' ''Hergün,, sUtununda hükômetin beyanatı

nı mevzuubahsedere1: bizim politikamızı şöyle izah ediyor: 
''GörUlüyor ki memleketimizin dıı ve i~ palitikaamda dünden 

bugüne \değişmiş hiçbir şey yoktur, vakayiin inkişafını sükC1n ile 
takip etmek, umumi bir .dostluk siyaseti gütmek ve inki!aflara gö. 
re tedbir almak; ötedenberi bir düstur olarak kabul ve tatbik olu. 
nan ana siyasetimizin esas unsuru olmakta devam ediyor.,, 

\ 

t 

Fakat, mühim olan şey istirabı diller ve ticaret milletleri biribi. layabilccckmiyiz? işte bunlar hep 
takibedccek vaziyettir. rinden aymnak değil. birleştinne. yapılmalıdır. 

Acaba bu sefer daha iyi bir şey ğe yardım edecekmidir? Avrupada Nazi sistemf ve onun bütün ica-
yapabilecckmiyiz. Avrupayı mez. hakiki bir birlik kurabilecekmiyiz? batı ortadan. kalkmalıdır. Bunun 
hep1erden, itikatlardan kurtarabi- A\TUpaya müşterek hüriyet, mü- için '°nuna kadar ne kadar uzun 

lecckmiyiz? hududlar \e itikatlar, 1 samaha ve mürüvvet idealleri aşı. sürerse sürsün mücadele edeceğiz. 

mektedir. Bir çok meıhur aktör, ! da Alman • Sovyet Rusya ara • 
aktris ve müzisyenlerin İ§tiraki. srndaki ademi tecavüz pakttnlda 
le askerler için temsil teşkilihı ve Sovyet Rusyanrn garp hududuna 
programı hazırlanmıştır. Bu dair bir kayıt bulunmayışından 

maksatla harbiye nezareti ile tc. ileri geldiği itaret edilmektedir. 
mas edilmektedir. Mühendisler, doktorlar ve hemen 

hemen bütün mUtehassrslar ae. 
ÇtN DE BiTARAF KALACAK ferber edilmiş bir vaziyettedir. 

Berlin 12 (Hususi) - Çin hü
kQmeti, bugünkü Avrupa ihtila. 
frnda bitaraf kalacağını alakadar 
devletlere bildirmiştir. 

SOVYET RUSY ANIN ALDIÔI 
TEDBİRLER 

Belgrad . 12 (Radyo) - Mos.. 
kovadan bildiriliyor : Moskova
da açıktan açığa rrrotörlü kıta 

larrn Minsk ıehrine gön.derilldi. 
ği söylenmektedir. 
Mimk Leh hududundan 35 kilo 
metre bir mesafededir. Sovyet 
R05yanın böyle bir tedbir alışı 

Büyük bir sür'atle kafile kafıle 
Leh hu.duduna sevkcdiliyorlar. 

Bu hareketin Lchistana karfı 
olmayıp bir tedbir olduğu da 
bilhassa tebarüz ettirilmekteWr. 

''British Unictd Preaa,, mu. 
habirinin bildirdiğine göre de 
Leh hududuna sevkedilenler a. 
rasrnda bilhassa istihkam ve fen 
müfrezeleri göze ?rpmaktadır. 

Bütün apor sahalan aaker emri· 
ne alınmıştır. Halk., kmdilerine 
lazım olan yiyecek ve fçecekleri. 
ni tedarikle meıguldilrlcr. 

lngilterede yakalanan 
şüpheliler 

Londra, 12 (Hususi) İngiliz Em- ml§br. Bunların birkaç gtlne kadar 
niyeti umumiyesi düşman ca.susu mahkeme huzuruna çıkanla.cağı IUI 
olmasına ihtimal verdiği bUtUn ~üp laşilmaktadrr. 

heli k..imMlerin nezaret altma al Bir mllddettenbcri emniyet mıe
masr işini tamamlamı ur. Bazıları nıurlan tarafından göz altmda: bu4 

İngiliz tebaası olan 120 kadar er- lundurulan Uç Geatapo (Alman git 
kek ve kadm nezaret altına alın. li polisi) ajanı da yakalanm11tJr. 

Gece maçlarının üçüncüsü yan n aqam 

Fenerbahçe -Şişli karşılaşıyor 
Gece maçlannm UçüncUsll ya

rm akp.m Şişli ilo Fcnerbahçe 
arasında oynanacaktır. Galatasa.. 
raya kallı ancak LO mağlüb o
ln.n enerjik Şişli takımmm Fe
nerbahçeye ka?'ll ne netice alaca
ğı taraftarları ara.smda merakla 
beklenmektedir. 

Bu sene futbol mevsimine b'I 
hazırlanmış ve birçok g~ ele. 
manlan ihtiva eden Fenerl:ıe.Jıoe 

takmımm herhalde bu maçı kua
nacağı tahmin edilebilir. 

Bu iki kıymetli taknnun!Zll. sa.. 
zel •e muvaffakıyetli bir oyua 
dileriz. 

r 
............................................... . 

VA KIT Gazetesinde 

ı K© kca ülfil 
Kokain 
şayan ı 

müptelalarının 
dikkat hayatı 

1 
lıuan kokaine nasıl müptela olur? •• 

Kokain nedir?. Kokain kullanan adam ne· 
ler düşünür? Nasıl yaşar Dünyayı nasıl gö-
rür? .. K okain insanları nerelere sürükler? •• 
Kokain müptelası hadın ve erkekler naaıl 
aşık olı.ır, nasıl ayrılır? Kokain müptelôlcı
rının cemiyetleri; aralarındaki müncuebet- ı 
ln ve diğer bütün hususiyetleri. 

Bir kokain müptelasının ortaya vurduğu 
bütün bu tezahüra t güzel ve realist bir ka
.lemle aüriikleyici ve fevkalaqe meraklı bir 
roman şeklinde anlatıl maktadır. ~:t .. 

Perşembe günü başhyor 



Nazıler, Hıtlerın suıkaste uğramasından korkuyor 
Amsterdam; 12 - Berlinden :IUşünmeğe başladığına en bUyUlt ırnsında Filhrerin sıhhati hak dün bir knç defa ilan etmiştir 

gelen bazı kımselerin ornda çolı ielilin son nutkunun ldeta bir unda bir takım endişeler yarat- Almanyada rejimi muhafaza i· 

Hitler, yanındakilere, 
teşrinevvelde 

öleceğ·ni söylemiş 

emin menbalardnn öğrendiklcr. vasiyetname mahiyetinde olma 'llıştır. çin idame edilen bir milyonluk sı 
kaydiylc söylediklerine göre sı teşkil ettiğini ileri sürmekte Diğer taraftan Nazi liderlnlr. yasi ordu çok uyanık bulunmak 
Bitler yakınlarına teşrinicvvelde dirler. Malumdur ki Hitlcr bu ':>ir suikasta maruz kalması ihti emrini almıştır. Almanlardan bir 
öleceğini söylemiştir. Bu gnrib nutkunda ölürse yerine Göringin maline karşı da tedbirler alınnıl~ çoğunun İngiltere ve Fransa ile 
havadisi Barllnde nazı partisi ile· geçeceğini söylemişti. tır. Bitlere gittiği yerlerde çiçek hali hnrbde ol::luklannı ancak 
ri gelenlerinden duyduklnnnı sö~ Ayni zevata göre Bitlerin h verilmesi şiddetle yasak edil- ı Göringln son nutkundan öğren 
lcmekte ve Hitlerin artık ölümü lilmden bahsetmesi Nazi erkônı miştir. Alman radyosu bu yasağı dikleri anlaşılmnktadır. 

~~~~~~~~M~ • • ;. .~ "• ı ~ • • • ' • • I .. • ... \ • "; • • • • ,, ,, 
ilk harp sunguve 

• 
ş s zl • y 

• ere ik • 
l arazı 

kadar 5 
işgal · ettiler 

Garp çephesinde: Şatk cephesinde 

V@lrr~©v~ ü~öfilcdl~ Sarbrü kterl 
lbc§lrük©1t0c§llf' g çekilecekler ! .. 

.. Lehlilerin topçu ateşi, Almanları Varşova 
o .. 

nunden geri çekılmeğe mecbur etti; mareşal 
Göring cepheye gitti 

Almanlar Lebistanla Romaaya; 
nın · rtibatını kesmek istiyorlar 

Bcrlin 
kUtn • 12 (Radyo) - Baş. ,manlann VarBovaya doğru ilcr-\ 
gö andanhğın resmi tebliğine leyişi durdurulmuet,ur. 
v:e· Leh kıtalan dün Lodzla Polonyadaki Alman kuvvetleri 
tınır§Ova ara:ur~daki Alman hat. ndetçe kahir faikiyctlerinc rağ 
ırat Yarıp geçmek istemişler, fa- men ricnte mecbur kaldıkları şu 
'!hık muvaffak olamamı!ılar bü anda doğu çemberi muhasamatın 
"" za • :ı • çek'! ~at vererek şarka doğru başlangıcındaki 1300 kilometre· 

1 Tnıyc nıecbur olmuşlardır. len 700 kilometreye inml§ Julu 
Leh tayynrecile . .. , kı!I h nuyor. En mühim hadise Varşo· 

rckO.tt rı cur et ar a. k 1 d Al a bulunma\·} b b Al •anın npı anna ııyanan man 
?:lan tayYarecil : a era er - motörlU kıtnatının rlcatleridir. 
Yük b' erıne kar§ı bü. 

ır rnuv ff 
hlCtncktcd' a akıyet elde ede • 
zatfında ~ı:ler. Yalnız bir gün 
rüiınü•tU Leh tayyaresi dUşü-

:ır r. 

Lehfotan 
tı:ıcti ve k O~dusunun mukavc. 

Uvveı . • 
;:ıarniyle kırılmış nı:~evıyes_ı ta. 
~lun:naktadır Le~r vazıyette 

r güvendikl~ . lerin bu ka 
tere 'Ve F rı bu ordu ingil-

• ransad • . ' 
Yardıın gö an hıç bır maddi 

rmcdiğ· · . 
ınıya lllahkrt 1 ıçın mahvol. 
a mdur. B .. 
zzam Leh Ord ugun o mu. 

k .. l usunda b" mamıştır. 0 d n ır şey 
la r unu 

n son kuvvetleri ld;. geri ka-
nıek üzeredir. lılıha edil. 

Leh topçu k 
tU uvveUerin' b'. n gayreti V ın u. 

Alman radyo:m. Alman başku 
mo.ndnnlğının Lehlilerin topçu a· 
tcşi kar§lsında. Alman kıtaatım 
Var§ovadan ve civarından geri 
çekmeğe karar verdiğini bildir 
mek suretiyle tevilli bir tekzipte 
bulunmnğa mecbur kalmıştır. Fa 
• .tat hakiltat şudur ki; Alman mo· 
~orlü kıtaları hiç bir zaman Var. 
5ova civar mahallelerini gcçemc· 
miş, Leh kuvvetlerinin muzaffe
rane mukabil hUcumlan önünde 
geri çekilmcğc mecbur kalmışlar. 
:iır. 

Vnrşovalılnnn şiddetli müda
faası yalnız hUcumlan kırmakln 
kalmamış, aynı zamanda. topçu 
ateşi saye.sinde mUtcamzt püs 
kUrtmUştür. lllaktır Bu d arşovayı kurtar· 

c· . n an dolay 'h 
ıvarınd . ı vnrşova Şehrin bütün halkı mUdafanya a mevzı al 
Yorıar. mış bulunu • iştirak etmektedir. Varaova işçi 

A. feri tarafından teşkil edilen ta-

b. fllerikan istihbar . ' ıldirdlğin . at aJansmm burlar muharebede en mühim ro 
vada . e ~öre Lehler Vc:ır 

0 
lU oynamıştır. Kndınlnr askerlere 

lllakl §ehır içınde barikatlar ıt! : yiyecek ve· içecek nakli için ilk 
Lchıa. llle§guldür. Bunı~an dr hatlara kadar gitmektedir. 

erUl h · a kadar .§e rı ton nefeslerine Polonyalılann mukavemeti or· 
duğu müdafaaya azmetmiş ol. ta Vistülde ve Snn nehri üzerin· 

t> . anlaşılmaktadır . de artmnl:tndır. Polonya bütün 
ko 

1
Un bir çok kilçUk kasab kuvvetlerini henüz harbe sokmuş 

>' crd a ve d ğild' 
Putzı en bafka Heustantt ve ı e ır. 
taraf ng §ehirl•ri Alman ordusu 

ıl\.dan ·ı l d"l . . liitı şga e ı mıştır . 
etmektcr Cepheleri tef tise öevam 

edir Ma l G" . diJn · reşa onng de 
V cepheye gelmistir . 
arşo•'aya b' t•• ... • · ır uru 

gıremiyorlar! · 
Lonclra. 12 

' - Lehistnnda Al· 

Romanya hududuna doğru 
Gelen haberlerden Alman or. 

dusu bilhassa cenubi Lehistanda 
ilerleyerek Lehistanla Romanya 
arasındaki irtibatı kesmek iste. 
tedikleri anloşılmal:tadır. Alman 
lar böylece ayni zamanda Sov
yct Rusya ile teması temin ve 

iptidai ma~e el.de etmek gaye. 
'ini gütmektedirler. 

Bu istikamette Alman ilerle. 
yişi karşısında Galiçya halkı ve 
bilhassa Museviler Romanyaya 
kaçmaktadırlar. 

Leh tebliği 
Var§OVI, 12 (A.A.) - Po. 

lonya genel kurmayının telsizle 
11 eylül saat 22.20 de neşretti. 
ği 11 numaralı tebliğ: 

Düşman hava kuvvetleri f aa
aJiyetine devam ederek kıtnları, 
münakale hatlarını, §ehirleri ve 
yollar üzerindeki sivil halkı 
bombardıman etmiştir. 

Suvalki mmtakasmda vaziyet 
te değişiklik yoktur. Narevde 
Lomza mıntakasında ve Bug ü. 
zerinde, kıtalarımız, çok mühim 
miktarda motörlil ve zırhlı kuv. 
vetler kullanan düşmanla §id
detli çarpışmalar yapmaktadır .. 
Modlin önünde vaziyet aynidir. 

Varşova civarındaki çarpış • 
malarda, hükumet merkezinin 
kahraman müdafileri, düşmanın 

hücumlannı kırmışlar ve geri 
püskürtmüşler~ir. Kutno mın. 

takasında, şarka doğru ilcrliyen 
fırkalıır. kanlı çarpışmalar 

yapmaktadır. San hattı üzerinde 
de çarpışmalar devam etmekte
dir . 

Leh müdafaa hatlarını 
yaramadı ar 
Varşova, 12 (A.A.) - Polonya 

ajansı, saat 23 de telsizle Varşo· 
,.a radyosundan asken vaziyet 
hakkında aşağıdaki mütemmim 
malfunatı vermiştir: 

Alman kuvvetlerinin Narev \'e 

Bug üzerindeki Polonya müdafaa 
hatlarını yarmak için bütün te· 
şebbüsleri kmlmış \'C akim kal-
mıştır. 

Varşova müdafaa ı kumandan· 
lığının verdii(i malcı.mata gore. 
hükumet merkezine yapılan Al· 
man hava hücumları esnasında, 

ormanını işgal ederek Fransızlar Varnd 
.. . 

mu um 
sf rafejik muvaffakıyet kazandılar ve bir 

Almanlann cephe gerisini tehdide başladılar 

lngiliz ordusu, Fransızların 
yanında mevzilerine yerleşti 

Paris, 12 - Fransız - Alman 
hududunda nuharebe şiddetlen· 
miştir. Alman kıtalan dün Sig
frid hattındaki mevkilerinden çı· 
karak ilerlemiş olan Fransız kıta· 
larile süngü süngüye çarpışmı~

lardır. Bu muharebe Merzig ile 
Mozel arasında cereyan etmiştir. 
Fransızlar şimdiye kadar Al

ınanyadan 50 kilometre murabbaı 
arazı almışlardır. Fransızlar ya
vaş, fakat emin bir şekilde ilerle· 
mcktedirler. Bu ilerleyiş, §imdi· 
ye kadar top ve mitralyöz at.eşile 
mukabele eden Almanları mevzi· 
!erinden çıkarak süngü hücumu· 
na geç.meğe icbar etmiştir. Fakat 
bu te~ebbüs de akim kalmıştır. 
Fransızların ele geçirdikleri a

razide topçu için tarassut m:ı!1alli 
te:;ıkıl edebilecek tepeler vardır. 
Fransızlar 20 kilometrelık bir 

cephe üzerinde harekCıtta bulun· 
maktadırlar. 

Paris; 12 - Lehistanın Alman 
ordulanna karşı ilk bUyUk mu· 
vaffakiyeti kazandığı bugünlerde 
Garb cephesinde Fransızların ileri 
hareketi muvaffakiyetle inklşaf 
etmektedir. 

İngiliz ordusu dUndenberi garh 
cephesinde Franmzlnnn yanında 
mevzi almıştır. Bu ordu çok mil· 

düşman tayyarelerinin yüzde yir· 
mi kadan düşüriilmüştür. 

Tayyare bombardımanlan 

Lublin, 12 (A.A.) - Polonya 
radyosunun gece, askeri harekat 
hakkında verdiği mütemmim ma· 
lfunata göre, Luck şehri, 11 eyhil
de saat 5.30. 6, 16 ve 18 de olmak 
üzere dört kere bombardıman e· 
dilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri, Lublin· 
de ciddi hasarlara sebebiyet ver· 
nıiştir. Tarihi kule ite diğer meş
hur bazı binalar ydolmtcrtn'. Al· 
man tayyareleri, Brzesc, Koveo, 
Zamose ve Siecllcc gibi hiçbir as· 

kemmel surette hazırla.nmı§tır. ı 
lngitere 1914 de olduğundan fazla 1 
askeri yardımda. bulunacaktır. 

Fransızlar SarbrUk istika 
metinde ileri hareketlerine devam 
ediyorlar. Bu hareket yavaş, fa
kat emin bir surette oluyor. At· 
manların SarbrUkten çekilecekle 
ri zamanın uzak olmadığı iddia 
ediliyor. 

Varnd ormanının işgalile Frar. 
sızlar mühim bir stratejik muvnf 
faklyet kazanmışlardır. Burası 

Alman cephe gerisini tehdid et· 
mektedir. 

Fransızların bugiln bUyUk bir 
taarruzda. bulunmalan bekleııl· 
yor. 

Charles Morice, "Petit Parisi· 
en,, gazetesinde Fransız • Alman 
cephesindeki harekatı tefsir eden 
yazısında diyor ki: 

Muharebe hattının diğer kısım· 
larmda hücumlarımız devam et· 
mektedir. Bir tarafta enteresan 
mahalli bir ilerleme kaydediliyor. 
diğer tarafta Sar nehrinin şarkın· 
da 20 kilometr· 'ik bir cephe üze· 
rinde de ciddi terakkile.r elde edil
mektedir. Sann şark tarafı de
mek, Sar nehri ile Bliff e ismin· 
deki ayağı arasında Gueminesde 
dahil olmak iızere Sar arazisinin 

kert mahiyeti \'e ehemmiyeti ol· 
mıyan şehir ve kasabaları da bom 
bardunan etmiştir. 

Mülteci sivil halkı taşıyan tren· 
ler de bombardımana tabi tutul· 
muştur. 

Birçok Alman tayyareleri milret 
tebatınm esir edilmesi vakalann· 
da tesbit edildiği gibi, tayyareci· 
ler, henüz 17 yaşını geçmemi~ 

genç çocuklardır. 

Alman hava kuvvetlerinin bü· 

şimal kısmı demektir. Bu suretle 
Fransız kıtalannın ilerleyişi, git· 
tikçe daha mahsus bir surette 
Sarrebrucke yaklaşmaktadır. Bu 
yaklaşış, Sar nehrine akan Rosel· 
le ırmağının iki sahilinden, yani 
gerek sarki gerek cenubu garbi
den vukua gelmektedir. Almanla· 
nn mukavemet hatlarını Sarreb· 
ruckün öte tarafına geçirmeleri 
günü muhakkak ki çok yakındır. 

Epoque gazetesi ise Polonya 
cephesindeki vaziyeti bahis mev. 
zuu ederek şöyle demektedir: 

Polonya cephesinde vaziyet 
iyiye aoğru inkişaf etmektcldir . 
Varşo,vayı ele geçirdiklerini ilan 
eden Almanlar, şehrin civanndan 
geri pilskü~tmnı ve yaptık -
lan bütiln hilcumlar larılmııtır. 

Almanlar, diğer taraftan, ne 
Vistülü, ne Bug'u, ne de Sanı ge. 
çcbilmişlerdir. 

Almanların bizzat kendi teb. 
liğleri dahi, Vistülün garb~e. 

Bug • Oıtrovmazivesiri • Souba. 
lotiden müdafaa hattı Uzerinde 
çarpışma olduğunu kabul eyle • 
mektedir. 

Petit Joumal diyor ki: 
Varşovayaya doğru çekiliş, 

intizam içinde vukua gelmi§ti r. 
Şu cihetten emin olabiliriz ki, 
ıdüşmanın büyük miktardaki ha.. 
va fıaliyeti ve Göringin nutkun
da söylemi§ 70 Alman fırkaama 

rağmen, Polonyalılann manevi. 
bozulmuş değildir. 

Polonyalıların harp tebliğleri 

emniyet verici mahiyettedir. 
Polonya ordusu, ovada kat'iy. 

ne bozulmamı~tır. Esir miktar 
pek azdır. En emin fnp;iliz men. 
balarına göre, Polonyalılar, harv 
malzemelerini V"e ivtidat mal.ide 
stoklannı <la beraberlerinde gö· 

tün tahrikatına rağmer., ordunun türmüşlerdir. 
ve sivil halkın maneviyatı çok Polonya kuvvetterl ,halen sc . 
rük!!ektir. Polonya, yalnız muza(. 1 fcrberliği itmam edilmemiş oları 
fer olmayı ve vatanı yeniden imar yeni fırkalarla takvivc bul • 
etmeyi düşünmekteclir. maktadır. 



SON DAKiKA 

1939 harbinin 
resimle tarihi 

SOX D:\.KİK \. bugünden itibaren 

son ıınyfasım "1939 harbinin resim. 

lo tarihi,, ne hasretmiştir. Gerek 

cephelerde muha.rebo safahatına, 

gerek cephe geri indeki siyasi te

maslara alt en son gelen fotoğraf

lan burada bulıı.caksmrz. 

inı:;iltere J..clılilcri teca' ü1.o uğratlı klnrı tnlulir•le ;.:uranti etmişti. Al
Almaayanrn Polonyaya teca\ üzUnli manyaya J.ch toımıklarma teı•a\ üz eden ku" ellerini çclmırsi için 2 l 
resncn Polonyanm Londra clı;isi aatlili 1Jir mühlet vemıl5fi. Uu mü l)IC't bitti. \imanlar km Htlcrinl 
Kont E. Raczynski haber ,·ermişti. çekmediler. 3 I~l liıl tarihinde İngiliz bnşH'kill 1n~lltcrcnin Almanya 
Ve lngutcrenln garantisini yerine ile harb halinclc bulunclubruını başv ckiılct lıi.irosnnılan racl~ oyla dün~ a. 

getınncslnl, 2 cyliil tarihinde iste- yıı. ilan etti. Re imde Çcnıberla;rm bu tarihi nutkunu 'erdikten sonra 
miştt. baş\ ckalettcn 

Jlitler J<;l liıliin birim•! giinü Rayşt:ı ğdu, Alrnnn milletinin Uanzig davasını im nete bns\'1.lrarak haııcbll'i 
ye karar 'ndlğiıü bildirdi. Ye o sabah ıı.nt ;;,rıo ele A iman ordu lan J,ehistan üzerin o yürüme c 
almıslarclı. llltlcr bu nutkunda, ~ayet kendi i ölecek olursa yerine resimde riyaset kUrsüııünde o 

Görlngin geı;cecğini de 'asiyct ctm i~ti. 

Eyliıliln dü ... lllncil _günü lıir Alman f:ıhf C'lbnlılri, İn~lltncnin \tlantll\ snfcrlrı :•ıi 'n:'an l-'<'mll<'rden At hen la ,.:ı .. ımııın U h"lıl ~ alc'nl"'rımh torpili:, "rdı hatır 
eh. Gemide 333ü Amerikalı olmak il.ı re 1100 ) olcu \ardı. Bu lıiıdiscyi, büyük hnı ı.ı:n I.üı.l!en.} a tr.ınsatlant i,'.!i fadasilo ıııuluu ese edenler muım,·escl::rintlc al: 

Uu kii!,'iik çocul• A tlıcnla yo1cn1ann dan 
l\nutı• Nclson ~~m1 ... ı tarafından kurtarıldı. 

ıı:ıtlantlğln yolcularından mühim bir kısmını 

gemiyle Gahuy aduıllald \aııur kurtardı. 
da.nnuyodanll. 


