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Poıo a dö 
elçisi, Le cephe er· 
rar has ı olduğ nu s 
Varşovada ırönü ı ·~ 
Şehir halkı sokak 

üf rezeleri teşk • di di, b .. 
muharebelerine haz r an y 

Fransadaki 
Romenler 

Süratle memleketlerine 
çağırıldı 

Le fimet merkez ...•••........... 

y:orna, 15 (Hususi) - Roman 
Dl Pariı et· · • 

&ada L 8 ırı, elyevm Fran. 
h uulunan R 1 1 en~ 

1 
•
1
• oman ya ı arın, 

3 üncü defa olarak ger değiştirdi ve 
Romen hududuna biraz daha yaklaştı 

illi, cıt ti ah altına davet edilme. 
sa ar dalı. R Küçük memleketler hududa yakın şehirlerini boşalhyorlar 

l"nelen 1.. 
1 ornanyaya dön 

\l2:Utnunu ilan ebn· ti" ış r . 

Japonlar 
Şanghay'daki imti
Yazl_ı mıntakaların 
yenıd~n taksimini 

ıstıyecekler 

Mareşal Gör·ng 
Polonyada, Yukarı Silezya'daki. 

Sanayi mıntakasını do aş 
§anghay, 15 _ t 

kutnandanı . ..apon deniz 
•
1
• , amıraı gc . . i 

gı ız, Fransı I ınısıne, n· 
k z, talyan A . 

an deniz fl 1 \Tc men. 
t o arı kum 

davet ed k andanla n m 
ll'IÜdd t c.~c.. kendileriyle uzun 

c goruşm·· .. 
ll'lcnin hedefi hen~·§ tur. Bu görüş. 
ll'l~kla b uz malum olma -

crabcr J 
§anghaydak· . ' aponyanm, 
lann J ı ırntiyazlı mıntaka· 

aPl.ln kontroı ·; ·· · 
ll'tccek lıi · l!tlu gcnış-
siınin · . f Şckıld:: yeniden t 2 k 

ı ıs ıycceği zannedilmek
lllcktedir. 

-------~-----------
Ne v yor k fa büvük 

Roma 15 (Mususi) - Lehistan hükUmeti 
Kremyeniç'ten cenuba doğru hareket etmiş ve 
hududa yakın bir diğer şehirde yerleşmiştir. 

* * * 
Pads, 15 (A.A.) - Havas ajansının hususi 

muhabirinin bildirdiğine göre Varşova ahalisi 
her vasıtaya müracaat eder~k Almanlara mu
kavemet etmeğe azmetmiştir. Halk, sivil aha
linin her türlü askeri hareketten ictinap etmesi 
lazımgeleceğine dair Almanlar tarafından ya
pılan ihtarı nazarı itibare almamaktadır. 

Bu itibarla erkeklerin Varşovadan tahliye
si derpiş edilmemektedir. Bilakis Var şova be
lediye reisi Starzynski hükmeti gönüllü müfre
zeleri teşkiline davet etmişti. Bu davet yapıldık-

b i r yan g 1 n ta~ beş dakika sonra binlerce kişi belediyeye 
~cvyork, ıs (A A ) muracaat ederek gönüllü yazılmıştır. 

lsıandda Lunn ·pa~k - ~~ey - inşaatçılardan mürekkep hususi bir müfreze 
merkezi olan "Stceplc~a.:e cnbeire sokaklarda barikadlar vücude getirmektedir. 

~~-:~de harab O;.UIJ· ı 
elarak tahmin Yt\n . ~.000 do1ar 

kl§ı n&ır olarak~=~ ıs Lvov-Lemberg-de de vaziyet aynidir. Halk, 
§ • Almanların ileri hareketine mani olmağa ha-

11 
zırlanmakta ve düşmanın ihtarlarına ve teslim 
olmak tekliflerine kulak asmamaktadır. 

Şehir pek vahim bombardımal)lara maruz 
kalmış olmasına rağmen tahliye edilmiştir. 

Lvov Voyvodası. Bilyk, ne olursa olsun va
zifesini terketmiyeceğini bildirmiş ve halkı res
men müdafaaya davet etmiştir. 

Almanların Polonyaya ele geçirdikleri 
Roma, 15 (A.A.) - Stefani ajansının Po

lonya cebhesine gönderdiği hususi muhabirinin 
bildirdiğine göre Radom mıntakasında Alman' 
lar yanız çok mıktarda silah ve cebhane iğtinam 
etmekle kalmamışlar aynı zamanda pek mühim 
alkol, tütün ve bakır depolarını. da ele geçirmi~
lerdir. 

Alman'ların eline geçen bu stoklar polonya 
hükUmetinin hazırladığı .stokların üçte ikisini 
teşkil etmektedir. 

Muhabirin verdiği malumata göre şimdiki 1 

Polonya harbinin en karakteristik noktasım Al-ı 
man'lann ))ek çok mıktarda ağı!' Te hafif tank-
lar kullanmaları teşkil etmektedir. Polo,nya'lı-

;cnovamı ~incide) 

Sovyet Yüksek 
Harp Konseyi 
Kremlin Sarayında 
mütemadi toplantıla,. 

yapıyor 

Roma. - Mosko\'ncla.n Roma.· 

ya gelen bir habere göre, Sovyct 

yük ek harb Jmnscyi daimi bir 

~ckihlc l\rcmlin saraynvln. top. 
lanm:ıktadır. 

''Beyoğlu" 

Polonyanın Mos· 
kova elçisi 

Sovyet hükumetinden 
pasaportunu 
istememiş 

.Moskovn. 15 (.A.A) Reuter: 
Polonya sefnrcti memurlnrmm 

Moskova'yı terkctmeğe hazırlan • 
dıklarmn dnir dolaşan ıınylıılar bu
radaki selii.hiyattar polonya mah
f .. lcrinde tekzib edilmektedir. Bu 
mahfellcrde polonya sefiri Gryz. 
bovskl'nin pasaı>.<>rlunu istemedi· 
ği beyan edilmektedir. 

Moskova'daki selahiycttar po. 
ıoıiya. mn.hfellerindc "Prm.;da"nm 
dünkü makalesi hiçbir endişe u -
ynndınnamıştır. Bu mahfellcrdr 
de bnzı. Moskova. mnhfellerindı 

olduğu gibi mezkfır m!l.knlcy< 

Sovyet hiikfunctinin Poionyn'dak" 
Ukranya akalliyeti ile Beya 
Rusların muknddcratmı nlô.knd, 
eden bir beyanatı nıızarilc bakı' 
maktadır. 

J,}~IltSTAr>.'DAKl UKRANYAI 
J.AR YE BEYAZ RUSLAR 
Ff~\A :\IUAlUELE lll 

GöRUYO T 
Berl!n, 1~ (Husus!) - ı!oskc 

vada intisa.r eden ;ı>mvdn gaz 
'(Demmt>. ~ incid 
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t 
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Şark cephesi_nde havalar bozdu 
(B~tarafı 1 inctde) 

lardan esir olanlarla ölenler arasında bir niıbet 
olmaması hemen bütün yarma hareketlerinin 
tanklar marifetiyle yapılmıt olmasına atfedil -
mektedir. 

Lodz' dairi vaziyete gelince muhabir, şehrin 
liemen hiç hasara uğramadığını haber vermek
tedir,. 

Şehirde mağazalar açıktır ve tramvaylar iş
lemektedir. Leh parası tim dilik iki zloti bir mark 
hesabiyle tesbit edilmiıtir. 

Muvakkaten vücuda getirilen polis teşkila
bntta yerliler arasından seçilen alman ırkına 
mensub bir çok kimseler çalışmaktadır. 

Havaların bozulması vaziyette 
değişiklik husule getirecek 
Cernautzi, 15 (A.A) - Dün Krzemienice' 

Clen Polonya hükUmetinin şimdiki merkezi olan 
N' e:mautzi'ye gelmİ§ olan Varıova nezdindeki 
~erika ve İtalya sefirlerinin bildirdiklerine 
göre Polonya makamları milli müdafaada bü
tün Polonyalılarm birle§mesini temin için süku
netlerini mühafaza etmektedirler. Milli müda
faanın temini için mümkün olan herşey yapıl • 
maktadır. 

İtalya sefirinin kanaatine göre Almanların 
illi baslanından sonra Polonya cephelerinde şim
Cli isikrar hasıl olmuştur. Sefir gelecek günlerin 
kat'i bir mahiyet arzedeceğini ilave etmiştir. 
Halarm bozulmaıı vaziyette büyük bir değişik
lik husule getirebilir. Çünkü bu takdirde Polon
ya harbinde başlıca rolü oynıyan motörlü kıta
lardan istifade imkaru kalmaz. Daha §İmdiden 
birçok tank çamurlara saplanıp kalmış vaziyet
tedir. Dün birçok Alman tayyareleri Sniatyn 
hudut istasyonunu bombardıman etmişlerdir • 

Gece maçlarının 
beşincisi 

Şişli -Pera 
Y ann akşam karşıla§ıyor 

Gece maglarmın beşincisi ya_ 

rm akşam saat 21 de Taksim sta
dında yapılacaktır. 

Yarm gece kar§ılaşacak olan 
an'anevi ild rakib Şişli • Pera 
takınılan resmi teşkilii.ta girdik
lerinden bu maçtan sonra artık 

bu iki takmu yarın akşam göre_ 
ceğimiz kadrolariyle görmek ka
bil olmıyaeakt.ır. Çünkll bu iki 
takun rcsm· tc klliit haricinde~~ 

ten birçok elemanları resmi teş
kiJAta ğabil klilblere mukııyyed 
ve bir kısmı da ecnebi tabiiyetin.. 
de oldcidarmd:m yCD.i mevsim lik 
mnçla.rmda bu iki Wmnm safla
rında bu elemanlar yer alamıya
caktır. 

Ö tedenberl tarafl.lrlan ara.
ıımda dalına merak ve heyecan 
tcvlid cd n bu iki taktmm kargı.. 
la3ID:ısı herhıı1de çok zevkli ve 
enteresan olncn.ktır. 

Her Ild t.o.lrnnnnıza dıı muvaf
fak bir OY\lil göstermelcıinl dile· 
r1z. 

PROf'F.SYO~EL S:t.."RBEST 

GOUEŞLER 

Pr fc yonel crbcst gtireş mn
r"abakalan • u hafta saat 15 de 
Taksim s•ncL:ncin yapılacaktır. 

Son zamanlarda büyük bir 
rağbet g!5rcn gllrcşlerln bu son 
lı.aftasmclıa Qllk tcresan mUsa.. 
lıaknlar vardtr. 

nu pazar ~k yerli pehli
vanlar kendi a.nılarmda mtll':l.ba" 

Polonyanın Mos
kova elçisi 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
tesi Lchistandaki Ukranyahlar ve 
Beyaz Rusların fena. muamele 
gördllklerlnden bahsetmektedir. 

Moskova. siyasi mahafili, Sov • 
yet garb hududundaki askeri ted 
birlerin bu gibi hfldiseler dolayı
sllc alındığı yolunda tefsirde bu
lunmaktadırlar. 

ka yapacaklan gibi asıl mühim 
gUreııleri Tekirdağlı HUseyin -
Alman Villi Manı, Dinarlı Meh.. 
met • Rus İskrobof, MUIAyim • 
Habeşli Kasım Tafari, Molla Meh· 
met • Yugoslav lskoviç ka!'§tla§· 
malan teııkil etmekteqlr. 

GUrcşçllerimize muvaffakıyet • 
il birer maç yapmalarını temenni 
ederiz. 

BEŞiKTAŞ - GALATASARAY 
BU PAZAR KARŞILAŞIYOR 

Lig maçlarına. hazırlık olmak 
Uzere Galntasa.ray • Beııiktav ta.. 
kmıla.rmırz bu pa_zar aralarmda 
huııu,ıt bir ka!'§ılqma yapmaya 
karar verml§lerdir. 

Galatasaray taknnmın kadrosu 
yaptığı iki gece nıaçındn nşağı yu

kan belli olmuşsa da Be§lklnşın 
bu hazırlık maçına ne kadroyla 
çıka,eağı benllz belli değildir. 

Maç :! U 16 olarak tesbit ediL 
mt,,tlr. 

Her iki dost klUbUmüzUn ta • 
kmılanna gUzel ve muvaffakıyet
li bir mll.ııabaka yapmalarını di
leriz. 

GALATASARAY TEKAtlTLER1 
MATBUAT TAKL"1 MAÇI 

Pazar gUnü yapılacak olan Ga. 
latasaray - Be§lktq maçmdan ev 
vel Matbuat takımı ile Galata -
saray tekaUUeri de karştl&§acak
lanlır. Bu mUaabaka saat H de 
yapılacaktrr. 

-
Fransız karargahının tebliği JAP01''LAR AVRUPAYA 

G ELE}ll\'ORJ .. A R 
nıpa seyahati için pasaport ver. 
meği kesmiştir. 

Parls, 15 (A. A.) Umumi 
karargfilı tebliğ ediyor: 

"Son günler zarfmdn yapılan 
harekat, kıtalanmıza Soorcck'in 
§imnli §arkisindckl mmtaknda i -
lcrlcmek imkfınını vermiştir. Bu 
mıntakn 10 eylul tarihli tebliğde 
kaydedilen Alman mukabil taar. 
ruzundanbcri mlinazaah idl. Kı · 
talarnnız bu mınta.kanın öbUr ta
rafına. kadar ilerlemişlerdir. Gece 
topçu kuvvetleri btiyiik bir fnn
liyet göstermiş olan düşmanın 

mukavemetine rağmen ilk hattı _ 
mızda mevzii bnzı tashihat ya -
pılınıııtır.,. 

AL1UA1''YAYA KO&l~U MEM
J.EJOJrI.ERDE KORKU! 

Londra, 15 (Radyo) - AL 
mnnyaya hudud kliçük memle
ketlerde hududa ~akın §Chirlerin 
tahliyesine baslanmıştır. Hollan • 
dadan bildirildiğine göre, Alman 
hududundaki §chirler tahliye e -
dilmektcdir. LUkscmburgda da 
Şen §ehri tahliye edilmiııtir. 

LONDRADAN ÇIKARILAN 
ÇOCUKLAR 

Londra, 15 (A.A.) - Dün 
akşam radyoda beyanatta bulu. 
nan maarif nazın Lord Dlavarr, 
çocukların tahliyesi dolayısiyle 
tahaddüs eden muhtelif mese. 
leleri gözden geçirmiş ve çocuk. 
!arını geri çağmnamalarım e.,, 
beveyne tavsiye ettikten sonra 
şöyle demiştir: 

''- Tayyare akınlan meşum 
bir haki t hallnc gelebilir. Hü.. 
kumet çocukların em.niyet altına 
alınmasına büyük bir ehemmi. 
yet vermiştir. Dört gün müd _ 
detle bütün nakil vasıtaları se. 
~rber hale getirilmiştir. Fakat 
hükumetin bu hareketi tekrar et. 
meli timdi hemen imkansız gibi. 
dir.,, 

GöRlNGtN TEFTİŞLERİ 

Bcrlin, 15 (A.A.) - Göring 
perşembe gUnü umumi karargah. 
ta Hitleri .ziyaret ederek muma .. 
ileyhe cepheyi .ziyareti hakkın • 
da malumat vermiştir. 
Diğer cihetten Göring 4 se. 

nelik planın komiseri sıfatiyle 

dün Polonyada yukarı Silezya en. 
<lüstri nuntakasını zi!-arct etmiş. 
tir. 
AÇIK ŞEHİRLER BOMBAR • 

DIMAN EDtLlYOR 
Londra, 15 (Radyo) - Son 

harp tebliğlerine göre, cepheler. 
de bugünkü vaziyet şu şekilde· 
dir. 

Alman kıtaları Val'§ovanın şi 
malinden, garbinden ve cenubun. 
dan olmak üzere, büyük bir dai .. 
re şeklinde ilerlemekte ve şehri 
kuşatmıya çalışmaktadır. Cenup. 
tan ilerliyen Alınan kıtalan Leh 
• Rumen hududunu kesmek ga. 
yesiyle bilhassa Lvovun cenubun 
da hırekitta bulunmakta ve 
Leh Galiçyaaına uzanmaktadır. 

Alman tebliğine eöre, motörlü 
kıtalar Varıovayı cenupta hıra. 
karak şimali ,arkiy~ doğru iler .. 
lemektcdir. 

Leh telgraf ajansı Alman tay .. 
yarelerinin açık şehirleri bombar 
dımana ıiıtematik bir surette de .. 
vam ettiklerini bildiriyor. Tayya. 
relerin :ootnbardnnam bilhassa 
prkta ve Rusya hududuna ya .. 
kın tehirler üzerindedir. Bura.. 

da üç şehir şiddetle bombardı
man edilmiştir. 

Lublinin cenubunda muharebe 
ler devam etmektedir. Garp cep. 
besinde fransız kıtaları ile Al. 
ır.anlann çarp~tmalan devam et 
melrtedlr. Pıristen, Fransızların 

Lükscmburg hududundan §imali 
tarki istikametinde ilerlediği bil. 
dirilmektcdlr. -

BERIJN HADYO iSTASl"ONU 
YARAJ.I ıxoıı.ız TAYYARE_ 
ctı,EHf ·ı 1{0.l\'l'. l'UIUlU 
BugUn Bertin rndyosu s:ı.at 

17 de Alman topraklan üzerin
de düşmUş olan İngiliz tayyare
lerinin pilot ve rasıtlarmdan ha.. 
zrlarmı konuşturmu3tur. 

Spiker kendilerinden, Almanya 
Uzerine yaı tıklan u~uş hakkında 
tafsi 1t istiyerek hüdisel i kendi 
ağızlarından hikaye cttlrmlı: ve 
sonra Almanyada gördliklcri mu
amele ve tedaviye dair mutad su-
aller sormuııtur. 

Konuııturulan tayyarcciJcı ya_ 
ralıydı ve yorgun bir üadeyle ee
vab vermekteydiler. 
AMIANL R MÜTEMADiYEN 

DEXlZı\1.TJ (ml\ıtst 

l'APll'ORLAR 
Londra, 15 (Hususi) - Dani· 

markada intişar eden "Politik" 
gazetesi, Alman tersanelerinin 
24 saat bilii.f$.81la denizaltı gemi. 
si in3asilc meşgul bulunduklarını 
istihbar ct.mi§tir. 

JU~"D ASKERLERİ 

Berlin. 15 (Hususi} - Haber 
almdığnıa göre, 1ngiltere hUkfı
meti, imparatorluğunun muayyen 
mcvkllerine Hind askerleri koya
caktır. 

Londra, 15 (Hususi) - Japon· 
ya hUk\lmeti, fevkalfıdo bir za. 
ruret olmadıkça Japonlnrm Av -
rupaya gitmelerini kat'iyycn me
netmiştir. Pa..."llport dairesi Av-

GENaRALLERi AFFEDiLEN 
ALMAN MAHPUSLAR 

Londra-, 15 (Hususi) - Hit. 
ler Almanyada bazı mahpusların 

cezalarının affını itan etmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

ilaç ihtikarı devam ediyor mu 
Vitrininde mevcut 

ilaçtan vermeyen bir 
eczane ihbar edild; 
İsmi ve adr si bizde mahfuz 

olan bir okuyucumuz, gönderdic.! 
bir mektupta ilaç ihtikarın.dan 

bahsederek şunları söylüyor: 
"- Sık sık kullanmağa mec· 

bur oldugum "Larastitin,, mi.ıs. 

tahzannı almak için İstanbul ta· 
rafındaki bir eczahaneye gittim. 
'' Kalmadı., dediler. Halbuki vit. 
rinde bir kaç paket görmüştiim. 

- Bunlar nedir? dedim. Kız· 
dılar. isterlerse satacaklarını söy. 
lediler. 

Bunun üzerine nahiye mü. 
dürlüğüne telefon ettim. Hasta 
olduğumu bu il5cı mutlaka al· 
mam lazım geldiğini anlattım. 1 
"- Biz ancak on kuruşluk 

ekmekten, fazla para isterlerse 
ite vazıyet ederiz. Sıhhiye mU .. 

dürlüğüne müracaat edin, de. 
diler. f 

Feci ıztıraplar içinde Sıhhi-

ye müdürlüğüne gittim. Derhal 
telefonla eczahaneye ilacı ver. 
mesini emrettiler. Llkin, seri ha. 
!inde kullanılması lazım gelen 
ilacın yalnız bir kutusunu verdi· 
lcr. Diğ_erlerini saklamışlardı. ,. 

Okuyucumuz eczahanenin de 
ismini yazmaktadır. Bir hastanın 
me7cut olduğu halde parasiyl .. 
verilmiyen bir ilaç için daire da· 
ire koşturulması insanlıkla kabili 
telif değildir. HAdiseyi alakadar 
makamların gözü önüne koyuyo. 
ruz. 

Almanlar 36 saat süren şid • 
de.tli topçu ateşi, Fransız ileri 
hareketini durdurmamıştır. Fran 
sızlar Sarbruk ile Hombach ara
smda 2 kilometrelik bir cephede 
1,5 kilometre derinlikte ilerlemiş
ler ve Sarrebruke çok yaklqmJI.. 
lardrr. Fransız tayyareleri SJgfrid 
hattmı şiddetle bombardunan et· 
miştir. Sarbrukun zaptt bu hatta 
taarruzun başlangıcı olacaktır. 

1 Askeırı Po:rtıreueır f 

lngll:terenin 
- .., - . 

kaplanı kir11dir 
İngiliz Büyük Erkanıharbiye Reisi Gort 

lngiliz Harbiye Nazmyle, kayak sporu yaparken 
bir kaza vesilesiyle nasıl tamştılar ? 

isminin başında bet küçük 
isim, sonunda da taşıdığı nişan 

ve Unvanları bildiren bir sok 
harfler bulunur. Ona kısaca Vis. 
kont Gort derler. Fakat İngiliz 
halkı arasında bu ismi bile tanı .. 
nuyanlar çoktur. Yalnız: •'Kap .. 
lan,, derseniz kimden bahsettiği. 
nizi anlarlar. 

İngiliz büyük erkanıharbiye 

reisi J. S. S. P. Verkec, Vis. 
kont Gort orcluda da, halk ara • 
smda da ''kaplan,, ismi ile tanın. 
mı§tır. 

Ona ayni .zamanda, korku ne. 
dir bilmiyen adam da derler. 

Umumi harpte bir alay kuman. 
dam olarak Almanlara karşı çar. 
pışmış, ve büyük muvaffakıyet. 
ler kazanmış olan Viskont Gort 
yirmi bir, yirmi iki sene sonra 
bııgün gene Almanlara karıı, 

fakat İngiliz ordusunun en bil. 
yük askeri olarak çarpı§makta • 
dır. 

Umumi harpte, alayının batın. 
da Almanlara kar§ı giriıtiği gid. 
li bir çarpışması çok meşhurdur. 
Kurşunlann yağmur gibi yağdığı 
lir sa!haya atılarak, kendisinin 
yaralanmasına rağmen, dUşma. 

na doğru ilerleyişi ve kendi ha. 
yatını da tehlikeye koyarak Al. 
man makineli tüfeklerini sustu .. 
ruşu büyük harbin kahramanlık 
menkıbeleri arasında anlatthr. 

Bu çarpışmada Vi~kont Gortun 
alayı 200 Atman esiri almıştır. 

"Kaplan,. iki yerlndeTt ,..raıan • 
mış olmasına rağmen çarpış • 
manın sonuna kadar alayınm ba 
tında durmuı ve ancak, askerle. 

ri, aldıkları yere yerlcıip mevzi. \ yararlık göı.tenniı askerlerdL 
!erini kurduktan sonra tedavi için Hore Belisharun gözlü bir arr 
Kıztlhaç çadırına götürülmeyi lık listedeki isimlerden biriııiıı 
kabul etmiştir. üstünde durdu, kendi kendine: 

* * * 1 - Ona ilk defa kayak aporu 
Viıkont Gort, İngiliz tarihin. yaparken rastlamııtnn, dedi. 

de bin senelik bir mazisi olan bir İngiliz harbiye nazmrun aJdma 
aileye mensuptur. Dedelerinden gelen, hakikaten güzel bir hatıra 
biri olan Prendergast lordu, idi: 
1169 senesinde gemisinin yel • tsviçrenin karlı dağlarında b. 
kenlerini açmış ve İngilterenin yalda kayan iki kişi birdenbire 
şimaline çıkarak trıar.dayı fet. biribirlerine çarpıyorlar. ikiainin 
hetmişti. ie biraz koUan, bat.akları acıyor 

Gene "Kaplan,. ın dedele - ve bu hiddet içinde biribirlerinc 
rinden biri olan Charleı Vere. soruyorJaı : 
ker on yedinci asırda, kral - Sen kimsin?. 
birinci Charlesin yanında çalış. - Ben Gort .. Sen kimaln?. 
mış en mahir kumandanlardan - Ben Hore Belisha .. 
biri idi . lşte tanışmaları böyle oluyor. 

1798 de Fransızlar İrlandayı 
1937 de de harbiye nazın Hore 

tehdit ettikleri zaman onlara kar Belisha İngiliz ordu&una yeni 
tı albay Verckes çıkmış ve teşkil erkanı harbiye reisi tayin etmek 
ettiği 300 kişilik bir milis kuv. üzere iken elindeki namzet liıte. 
veti ile Fransızları mağlfıp et. sine bakarken, bir kaç sene evvel 

mişti. isviçrcde tanıştığı Gortun ismini 
Böyle b'iyük bir asker ailesine görünce bu vak'ayı hatırlıyor 

mensup olan ''Kaplan,, daha on ve: 

dokuz yal}!n<la ike:l orduya gir.. _ Tamam, diyor, aradığnm 
mi11 1914 de harp batladığı za. buldum. 
man yüzbaşı rütbesi ile vesika 
almış, harbin sonunda binbaşıli. 
ğe terfi etmi§tir. 19215 da albay 
1937 de de general olmuştur. 

. * * 
iji sene evvel, İngiltere, or. 

dusunu genç unsurlarla kuvvet. 
lendirmeye karar vermigti. Har. 
biye nazm Hore Beliııha impara 

Niebetcn genç bir generali ordu. 
nun başına getirmekte yaılı er. 
kanı gücendirmek tehlikesi var. 
dı. Hore Belisca bunu dU§llnG • 
yor, fakat aldırış etmiyor. ÇUıı. 

kü elindeki bu mevkii e~ llyık 
bir kimseye verdiğine emindir ve 
aldanmamıştır da .• 

torluk erkamharbiye reisini inti. Bu suretle general Goı.tt eni 
hap için ı!lini uzun bi: liste al. bir yaşında, İngilterenln !imdiye 
mıştı. Listedeki isimleri birer 1 kadar en genç erkilnıharbiye reisi 
birer gözden geçiriyordu. Bunla. oluyor. 
nn hepsi umumi harpte bUyük (Sunclay Pictorial'dan). 
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o yet 
ayyareler 

Mosko,·a, 14 ( A 
Aiansı blldiı" .A.) - Tas !arının iç kısımlnrınn girmc~e 

ıyor: 
Son cUnlerde çalışıyorlar. 

tanııreıerı tarar Leh askeri 12/9 tarihinde Leh askeri 
l r Blrıtğl h d ındnn So\•yet.. tayyareleri Ukranyadakf Şe
hMiseJerl tek u Udunun ihltl11 petoYko. b!Slgcsiyle beyaı Rus. 
..... errur etınckt d .ou tnnareter S o lr. yadaki Jltkoviçl'de hududu 
--

0''Yet toprak· geçmişlerdir. 

hududunu geç n 
? · Leh mi, Alma m • 

Bir So,·yet aYcı tayyaresi 
bunları huduttan tnrdetınişUr . 

Bununla beraber bu hltdisclcr 
de\•am etmelttedlr. 13 Eylôldf 
Leh bomba-dıman tayyareleri 
Ukranyadakl Krh·ln ve Yam 
pol b6lgelerlndo hududu geç-

mlşlerdlr. lki motörlU bir Leh 
tayyaresi Sovyet nvcr tayyare. 
leri tarafından çevrilmiş ve 
Sovyet topraklarına lnmeğP 

mecbur kalmıştır. Tayyarede 
ki Leh subayı ile iki nefer tev
kl f edilmiştir. Aynı gUnde Uç 

Leh bombardıman tnyyareJı 

Beyaz Rueyadnkf Mozf r bölge. 
sinde hududu seçmiştir. Sov. 
yet tayyareleri bunları da Sov
yet topraklarına lnmeğe mec. 
bur etml'3 ve içlerindeki 12 ki · 

şiyl tevkif 0ylemiştir. 

Leh mcnbalarına göre ise. Sov· 
yet hududunu geçen tayyareler 
Leh tan•arelerinin işaretlerini 

alan Alman tayyareleridir. Sov • 
yetler bu tayyarelerden düşür • 
müşler ve içinde bulunanların Al
man olduklarım gönnü)erdir. 

Şark cephesinde 
................... m!I! ....................... . 

© m ce ifil~ iL. ~ h . rans z ta k· 
hlUl<dll6!1<dll\:JJ k©ı(P>t§lDoD la ın n ba ını 
Polonya hükiimet merkezi Almanlar Sarbrük'ün 
v cenuba nakledildi diişme inden e11;dişe ediyor 
a~~vanın şarkında kanlı ~ir muharebe başladı; Sigfrit hattına dahil ik; kö't' zaptedildii Almanlar 

sllkr man zabitleri Varşovada tuzağa düştüler 11 F~rkayı daha gar~ cephesine aldılar 
hı-'- eı, 15 (A .A ) 
~ç gUn • • - Bundan 
lotaa.tırun ~l nıousrıtı Almıın 
:rnesf ve bu sure; doğru UerJo. 
Y.!lnnı e cenubt p 1 dJğer bUtU o on. 
her tUrlU irtf ba n dovleUorıe 
liııe ~ tını kesmesı n 

.nruteınıen . ıe • 
olan Polonya hecı e Dakledilnıi3 
ha cenuba, UkO.ınctJ, dUn da. 

:nı ..... ı.. nakledilmiştir. 
·-.ı dUn ~

l'1'. bUtUn h ogleden biraz son· 
.faret.ıı,... tlltCıınet erkanı ile se. 
l> -..eler erk· 

ilıyest un ve memurini 
lıoınen ~r nehri Uzerinde kain bir 

11.aııa bıuıı lan 
Slndakf 2aJ 0 Schlt karşı-
llakle~U eszczyki kasa.basma 
Şu halder. 

.kol'dipl Polonya hUkfuneti ile 
Otna,tik Ro 

buıuıuna.k nıanya hududun 
:relcetının ta ve Alınan ileri hn 
noı.:taanu Polonnıun bu ufak 
de Zlehr1 tehdit etnıesı takdirin • 
lr\a'!rtaQrrı geçnıeğe amade bulun • 

ltlllt ar. 
lllltaıı ~tin da.ha cenuba naklJ 
~el def elk.t gece Krzanııcncztn 
ftndıuı bo:ı~l't\lt tayyareler tara
Altııan kıtaa tdnnnn edilmesi ve 
kıııda Yent tının harekfitı hıık • 
:rhıe \"erfı-.~al!ııı:at gelmesl Uıe. 

--~tir 

Romanya 
Be . .. Lehistan hududu 

rUn, 15 
Ya Ue 4bıs~ll.adyo) - Roman-
ta.ınanıı1e kapaıun&.l'natndakJ hudut, 
rf VB.z.iyeuer oını l§tır. Pek zanı. 
geçn:ıeefne nı11saa &dıkça kimsenin 

&aacn ge~enleri de edilınfyor. E· 
ot-__ n ckaer· • 
-•uyanlar teşkil ıaıni Leh 
DUn Dan.tnıarka, B ctnıektedir. 
l'l ve elçUik c.rkfuurezUya elçlle
S'CÇ?nf§tlr. Lehistan Ronıanyayn 
kanı ll'lUdiirU devlet ban • 
~Ur. de Roznanynya sel. 

BuYilk -. 
nıuharebelcr 

Londra, 15 (A 
llnııunı kara • · A.) - Polonya 
lıtı, \r tgııhının en son teb· 
""- IU'§ovanın § k """ - ı. ar ındn Kaluz. 
~k birUkov hattı Uzerinde bU . 
Oldıı.ı:... nıuharebenfn bnaiam 

6unu b"Idi ~ ış 
nehr!Ju 1 rmektedir. Vistuı 
atı, ıı:: teçnıtş olan Alınan kıta. 
da Po1;°le ve Lublin ıntntnl-alann 
dirler. 

021Yalılnra. hUcwn etmekte· 

l).;;~ltŞov ADA TUZACA 
N AL'1.AN ZABiTLERi 

\rarıı0,, 
garip birk: radyosu bugün çok 
haberı • ç haber vermiştir. Bu 

1 erı sıralıyalun: 
- \Ta danı ~ rşova ınerkez kuman 
uç Alrnan t:ınt.-- V • ..... '4Ulln arşova 

sokaklarında sivil halk tarafın. 

dan esir edilmiş olduğunu bildir. 
mektedir. Tankların mürettebatı. 
Varıovanın kendi kuvvetlerinin 
gehrc girmişler, fakat ıchri mü. 
dafna eden slllhlı halk ile k:ırgı. 
laıarak eıir edilmlılerdir. 

2 - VaI'§ova civannda do. 
taşan diğer iki Alman tankı da 
sivil müdafiler tarafından yaka • 
lannuı ve mürettebatı esir edil. 
mi tir. Varıova merkez kuman. 
dam Lipinski Var§Ovaya girmiı 

olan ve girecek dil§man tanktan. 
nın her zaman mahvolacağını, 

çünkü bunlar sokaklardan ge • 
çerken bütün evlerden taarruza 
uğradıklarını bildirmiştir. 

3 - Dün akpm Varıovada 
çok garip bir vak'a olmuıtur. 

Şehre giren !Öle üzerinde o. 
tomobille rahat rahat seyahat c. 
den bir kaç Alman ıabiti, Var. 
ovanın civar mahallelerinden 

birine gelmiı ve otomobilden in 
mlgler, ve tam bu sırada k~ndile. 
rinin Lehli müdafiler tarafından 
aanldığıru görünce f&§mp kal. 
mI§lardır. 

Kendileri isticvap edildiği za. 
man, kumandanlarından Varıo. 

vanın Alman itgali altında oldu. 
ğunu öğrendiklerini ve onun için 
böyle hareket etmiş olduklarını 

aöylemiılerdir. 

Daha aonra ayni ıckilde hare. 
ket eden bazı Alman zabitlerinin 
esir edllmiJ o1ınası bu ifadeyi te. 
yit etmiştir. 

3S BtN ÇEK TEVKtF 
EDlLDt 

Amsterdam, 15 (A.A.) - Xi • 
euve Rotterdamsche Courant ga • 
zetesinin bir Çek menbaından öğ
rendiğine göre, Alınan polis şefi 
Himmler Pragda son ikameti esna 
smda şüpheli oldul<lan için harbin 
başlangıcında tevkif edilmeleri lA· 
zım gelen Çekle-= · •:stesini hazır • 
lamıştır. Dola~ bir şa1iaya gö-. 
re, liste 70 bin ısmi ihtiva etmekte· 
dir. 

Gazete harbin ilk haf tasında 
bu tedbirin derhal tatbik edildi -
~ini be Bohemya ile Moravyada 
bQyük bir kısmı münevverler smı. 
f ma mensup olmak üzere 35 bin 
Çek tevkif edildiği.,: ilfive etmek. 
tcdir. M"vkuflar derhal Protekto
ra arazisi haricine çıkanlmışlar -
dır. 

Hetvolk isminde diğer bir Ho
landa gazetesi tarunm~ Ç,ek P.3 • 

paslarından büyük bir kısmının 

bir eylülde tevkif edilerek Stepa • 
novdaki temerküz kampına gön • 
derildiklerini yazm.,••tadır. Birçok 
Çek şehirlerinde papazlar arasın -
da tevkifat yapılmı~tır. 

Londr~, 15 (Radyo) - Brilk· 
selden gelen bir habere g1Sre 
LUksemburg yakininde Fransız 

kuvvetleri Alman hatuna doğru 
Ant bir tank hUcumu yapmış ve 
o.rdmdan top ateşi açılmı§tır. İki 

# - :c- ...... - p; .• .,,. ·~ ; • .. • , • • ~ 

Macaristan 
Kendin· tehdit 
altında görmiyor 
Macar Hariciye Nazırı, bitaraflıı< 
iJanına niçin luzum görülmedığini 

izah etti 
Budap~te. 10 (A.A.) - Harici· 

ye enc!lmenlndo beynnattn bulu. 
nan Kont Csaki §imdik! harbin 
1919 da sulh imzalanırken yapı
lan hataların bir neticcsl olduğu. 
nu s5ylemiıı ve Macarlstan'hı Yo. 
goslavya a.rıuımdaki mUnasebetıe· 

rln samimi olduğu noktasmdn is.. 
rar et.mi§tir. O!ğer cihetten Kont 
Csaki deml§Ur ki: 
"- Macaristan hiç bir tehdid 

altında bulunmuyor. Bunun için 
hUkümet bitara!lığmı il!n etmcğc 
!Uzum gijrmeml§Ur. Esasen Ma· 
caristan'm bitaraflığını illin etee 
idik uzun silrmesl muhtemel olan, 
bu harp esnıısmda milli hayatı-

mızı tehlikeye dll§Urmil§ olacak. 
tık. 

Kont Csaki netice olarak ına· 

carlstan'm hayati menfaatlerini 
korumak için lcabederse eon ne. 
fere kadar harbedeccğlnl söyle -
migtir. 

!Cont Casky beyanatı esnasın· 
da encUmen azasmm birknç ke . 
re s6zUnU kesmesi Uzerlne uun · 
lan illi. ve etml§tir: 
"- Mncnr milleti Polonyalıla • 

rm mUukut ve kahramanca mU
cadeleslni sempati ile takip cdi • 
yor. Esasen dUşmanlan bile Po. 
lonyalılarm kahnunanlığmı taa • 
d1k etmektedirler.,, 

Teslim olan Gdınya 
er kekler kamplara 

şehrindeki 
gönderildi 

Gidinya, 15 (A.A.) - Şehirde hasarat mühim değildir. Yaşlan 16 
ile 50 arasında olanların tevkif edilerek temerküz kamplarına gönde· 
rilmesine devam edilmektedir. 

Çünkü bu yaşlarda olanlann üniformalarını ve silAfılarım atan 
Leh askerleri olduktan zannedilmektedir. 

Askeri hareka.t topçu düellosuna inhisar etmişse de Oksilia sırtla· 
rında toplanmış olan Leh müfrezelerinin pek yakında teslim olacakla. 
rı tahmin edilmektedir. Bu sıralarda bulunan Leh bataryalan ara sıra 
~hrin üzerine ve civanna ateş etmektedir. 

ltalyan polıtikası nedir? 
Roma, 15 - Resta del Carolino gazetesi İtalyanın siyasetini teL 

kik ederek diyor ki: "İtalya harbe girmedi, çilnkil Musolini İtalyan 
para ve kanını korumak istiyor. Bu suretle ltalya bütün kuvvetini 
muhafaza ediyor. Musolini zamanı gelince bunu terazinin kefesine 
koyacaktır." 

Almanyada bir çok katolik kiliselerin ve bütün katolik gazetelerin 
ka_P.atılması ltalyada fena tesir yapnu~tır. 

köy zaptedilm.J§tir. Bu köylerden 
ikisinin de Zlgfrid hattına dahil 
olduğu bildiriliyor. 

Belçika ile LUk!!cmburg ara. 
sında hudut Uzerinde bulunan bir 
kaç kasaba ve köy tahliye edil • 
miı:;tir. 

36 Saat bombardıman 

Pari.s, 15 - Garp cepheeinde 
muharebe inkişaf ctmeğe ba§la • 

mı§Ur. Almnnlar, Fransızlann de 
\·amlı ileri hareketinden endlee • 
ye dileerek mühim kuvvetlerle 
mukabil taarruz yapmışlardır. Le 
histandan yeniden 11 fırka cclbe
dilml§tlr. Bu taarruz topçu ııtcvi. 
le tardcdilmlotır. Fransızlar Sar 
bnıck'u ve civarını topçu nteşı 

altında bulunduruyorlar. Şehre gi 
rip çıkmak knbil debildir. 

Fransız gazetelerinin 
verdıkleri malumat 

Fransız gazeteleri, Fransız kıt
alannm ilerleyişine dair şunlan 
yazıyorlar: 

"Tek bir karı§ Fransız topra 
ğm'ı Almanlar çiğnememlşlerdiı 
Buna mukabil Mosellc . Rhı. 

cephemizde baştan başa şimaıı 

§arkl • Sierk · mıntakasmdan şl 

mal mmtakasma · Lanterburg 
kadar kıymetli kıtnatımız Al . 
man topraklarını çiğnemektedir . 

Bu ç1ğnenen topraklar birçok no.k 
talardn ve bilhassa Varndt orma 
nında birkaç kilometre derinlik 
tcdlr. Mczkür ormnnda kıtaatı 
nuz Aludvelter • Cııllng yolunur. 
ötesinde bulunmnkt.ndır. 

Daha cıarkta Sarre ile Horn ır· 
mağı ara.sında clddl bir terakki 
kaydolunmuştur. Bu ilerleyiş bizi 
Hornbııch'a kıı.dnr götUrmil§ ve 
orada Fransız ve Alman devri • 
yelerl arasında çnrpı§malar ol . 
muştur. 

Horn'un her iki tarafından ya. 
pılan bir hamle bizi garpteki 
ytlksekllğe çıkarmıştır. 

DU§man topçusu §lddetli bir 
faaliyette bulunmaktadır. Her -
halde bu ateş, Sarbnık'un gar. 
binde, ılmallnde ve §arkında bu· 
lunan lstlhklmlarn Alman piya • 
desinlıi çekilmesini temin için ol. 
sa gerektir. 

Son Alman mukabil taarruz• 
rı tamamiyle neticesiz kalmı~tır. 
Hatta bunlardan birinde l~lmnn
lar mukabil taarruzun bidayetin· 
deki mevkilerinden de atJlmı§ • 

lardn'-

Sıırbruk doğnıdan do~ya teh 
dit altındadır. 

SarbrtlkUn zaptı Almanlar için 
pek fena olacaktır. Zira Alman 
mUdııfaa hattı Uzerinde yeni bir 
ilerleme, Fransayn e~ mUdo.faa 
sahnsmm mUtealdp hatlarına doğ 
nı dnhn bUyUk bJr Uerl hareketi 
başarmak imkanını verecektir. 

Almanlar Fransızların muıız -
znm Alman mUstahkem hatlan ü
zerinden cışmaları tehlikesi kar • 
§ISmdn herhalde pek ziyade en • 
d~eyc dUşmUo olsalnr gerektir . ., 

Alman tebliği 

Alman tebliğinde ise garb cep. 
hesi harekfitına dair §U satırlar 
vardır : 

"Garb istihkamlanmmn çok i
h"Sinde bulunan Alman toprak -
lnrında, Sarbruk ile Hornbach a · 
rnsında ilerUyen Fransız mUfre • 
zzleri dinamitlenmiş sahada Al _ 
man ateşiylo durdurulmuştur.,, 

ALMANYADA KITUK 

Berlln, 15 (A. A.) - Alman 
hUkO.metl, sivil ahalinin Yl1§a;vt§ • 

lnrını bUyUk tahdldata Ul.bi tut -
\ makta berdevnmdır. 

DUn resmi bir tebliğ, adam ba
vına haftada bir verilecek olan 
et mlktarmı beş yUz gram ola • 
rak tesbit etmektedir. Bu miktar 
18 eylül ile 24 eylül arasındaki 
müddet için tesblt olunmuştur. 

Bundan başka sade yağ ile 
zeytinynğ fıkdanlD! telfifi etmek 
için hUklımet, adam başına hafta· 
d:ı bir verilecek tereyağı mJkta.. 
rını 50 gram olnrak teabit et -
mlştir. 

Gazeteler, Alman kimyagerle • 
rinln az çok nebati yağlar çıkar_ 
mak için birçok çareler bulmus 
olduklarını haber vermektedirler. 

Lokal Anzclger, :maıı, yağların 
yUzde altmışmm lstlhlllkinl zaru· 
r kılmakta olan sabunun tasar • 
ruf edilmesi noktasında ısrar et· 
mektcdlr. 

Diğer taraftan 20 cylfllden i· 
tibarcn Almanynda hiçbir hueusl 
otomobil, kırmızı bir mUsellesten 
lbaret bir iaaretl hll.mll olmakSL 
zm sefer yapamıyr.caktll'. 

Nihayet Alman kauçuk ofisi. 
20 eylUlden itibaren seyrUscfeı 
ruhsatnıunesinl hlimll olmıyan bü 
tün otomobillerin lô.stiklerinin 
müsaderesini karaı: altma ~
tlr.ıı 



londra ir 
l 

merkez 
lerinde 

Londrada askeı 

gitıniyenler gC' 
ne işleriyle güç 
leriyle mcşgu 

olmakta ve biı 

çok iş merkezle. 
rinde büyük bir k 
!abalık görülmek • 
tedir . Fakat her 
kesin boynunda 
silıUı değilse bile 

gaz ma.skcsi ası

lıdır. -

11tMz Kratiç&Sinin alakası 
İngiliz kraliçesi bülün İngiliz kadınlarma 

örnek olmak lsily~rck Kmlhaç ll}lerl ile yakından 
alakadar olmaktadır. Geçen gün Lonclrada. Kızıl· 

haç te,kllitmı teftiş ederken gaz maskesini de 
yanına almayı unutmamıştır. 

Ana oğul 
Londranm tah· 

!iyesi esnasında 

şchrl terkeden bu 
anıı. oğulun çeh. 
relerindeki ifade 
blitün bir hnrbi 
nnlatmıyor mu? 
Ana endişeyle oğ

luna bakarken 
küçük yavrunun 
g(izlerinde korku_ 
dan fnzla bir hay 
ret okunuyor. 

' 
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Hava bombardımanlarına kartı müda 
vasıtası olarak kumtorbalan kullanılmakta 
Londra meydanlarında, altı sığınak gibi kul 
nılmıya müsait yerlerin üstüne bu §ekilde 
torbaları konulmuştur. 

Londrada herkes gaz maskesini yam 
taşımaktadır. Fakat bu, pek alışılmamış bir t 
olduğu için bir çok kişi tramvayda, otobüste « 
nutmaktadır. Nakil vasıtalarında bulunan 
gibi gaz maskeleri kayıp eşya dairelerinde t 
hir edilmekte ve sahipleri geldiğ?. zaman ke 
lerine iade edilmektedir. . 

Danzigde Lehıerin Vcstcrplate isminde ki _,, 
çUk müstahkem m~vklinde 120 mevcutlu Le)ı ~ 
<; 11 ın :-Ohramanlığını btitün ctUnya hayranlıkla •; 
ılndı. Tam y<'di glin sür<'n bir müdafaadan 80 
.imanlar buı asını almağa muvaffak oldula r . :ı,O 

mevcuttan. 5 i zabit olmak üzere 70 kiŞi k~ 
Almanlar , kah ramanca dövüşnn bu beş Leh za.P'": 

n in kılıcın ı ulmadılnr ve kendilerine saygı gösteıd" 
lcr. Vcsterplalc denilen mevki i§te burasıdır. 


