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..... nya bitaraf kaldıQı takdir 
italyaya neler vadetr11iş? 

Polonya Sovyetlere 
mukavemet ediyor 

( Baştarafı 1 itıcide) 

;ovyet ekalliyetlerinin himayesi lüzumundan 
tahseden Molotof, sözlerinde bilhassa şu nok
aları tebarüz ettirmiştir: 

" - Yüksek hük.Umet erkanımız ve şanlı or
lumuz ,Lehistandaki kardeşlerimizin mukadde
atını tesadüflere bırakmağa tahammül edeme
mişlerdir. Stalin garbi Ukranyadaki ve garbi 

leyaz Rusyadaki kardeşlerimize yardıma karar 
'ermiştir. 

Sovyet ordusu bu karar üzerine derhal ha • 
-ekete geçmiş ve kardeşlerimizin imdadına koş
nuştur.,, 

Molotof, Staline ve Sovyet ordusuna teşekkür
erini bildirerek sözlerini bitirmiştir. 

Halk, erzak biriktirmemeğe 
davet olunuyor 

Moskova, 17 (A.A.) - Molotof tarafından 
k»vyet milletine hitaben neşredilen bir beyanna
nede ahiren motörlü ihtiyat kuvvetleri ile tak
'İye edilmiş olan Kızılordunun muharebe mey
lanlarında şeref ve şan ihraz edecek derecede 
ruvvetli olduğu beyan olunmaktadır. 

Molotof, bütün vatandaşlardan erzak birik
İrmek teşebbüsünde bulunmamalarını istemek
ed ir .. Sovyet Rusya, zaruri olan her §eye meb .. 
:ul surette m""aliktir. Molotof, iaşe işlerinde bazı 
tahdidat yapılacağı şayialarını tekzip etmekte

lir. 
Bu sabah Polonya sefirine okunmuş olan no

anın birer nüshası bütün d iplomasi heyetlerine 
evdi edilmiş ve bu heyetlere Rusyanın bitaraf 
mlmakta olduğu hakkında t eminat verilmiştir. 

Duva rlara talik edilmiş bir çok afişler, halkı 
ıükUmete ve fırkaya müzaherette bulunmağa 
'azifesini yapmağa ve bu suretle kızıl orduya 
rardım etmeğe davet eylemektedir. 

Nota Leh elçisine verildi 
Bern, 17 (A.A.) - Pat ajansının bir tebliğine göre, Potemkin, 

>oloCf"ll sefiri Grzybovskiyi çağırmış ve kendisine Molotof tarafın. 
San imza edilmiş olan notayı okumuş ve Sovyet kıtaatına Polonya 
ıududunu geçmeleri emrinin verilmiş olduğunu söylemiştir. 

B u hareketi izah için ileri sürülen sebepler, Polonya sefirinin 
totayı kabulden imtina ve nota muhteviyatını şiddetle protesto et_ 
nesini intaç edecek mahiyette idi. 

Almanya kuvvetlerini gar.be . 
naklediyor 

\ 

Zaleczyki, 17 (A.A.) - Havas: Varıova • 
dan gelen habere göre, Lehliler dü§manın akın· 
larını muvaffakiyetle defetmektedir. Bugün 60 
çocuk ölmüştür. 

Poznan Polonyalıların elindedir. 
Polonya kaynağından alınan bir habere gö.. 

re, Grodeki-Jagiellen bölgesindeki taarruz mu
vaffakiyetle neticelenmiş ve 12 bin esir 100 tank 
alınmıştır. 

Przemisl hala Lehlilerin elindedir. 
Bazı motörlü Alman kıtaatı Brest-litovsk' a 

doğru ilerlemişlerse de Alman piyadesi henilz 
Bug-vistül-San hattı üzerine girmemiştir. 

Bugün Varşova'dan gelen Amerika sefaret 
erkanından biri, Polonya kıtaat ve halkının ma
neviyatının mükemmel olduğunu ve varşova' da 
tam bir sükunet hüküm sürdüğunu bildirmekte
dir. Hükumet merkezi şiddetle mukavemet et
mektedir. 

Almanların zayiat. çok mühim 
Varşova, 17 (A.A.) - Pat ajansı bildiriyor: 
Leh kıtaatı her tarafta şiddetle mücadele et

mekte ve düşmanın adetce faikiyctine rağmen 
mevzilerini muhalaza eylemektedir. Leh kıtaatı 
Almanlara çok mühim zayiat verdirmektedir. 

Leh ve Kepa mdafaaya devam ediyorlar. 
Varşova müessir bir surette müdafaa& et. 

mekte ve düşmanın şiddetli taarruzlarını püs • 
kürtmektedir. 

Doğu §İmalinde Kutno • Louviez - Skierni
evice bölgesindeki Polonya kıtaatı grupu çetin 
muharebelere devam etmekte ve Almanları bu 
bölgede muharebe eden kuvvetlerini arttırmağa 
mecbur eylemektedir. 

Alman zırhlı kıtaları Annapol • Ra va Ruska 
hattının şimalinde hiç bir muvaffakıyet kazana
mamışlar, fakat Vlodzimierz civarında Bug neh
rine varmışlardır. 

Alman taarruzlarını püskürtmekte olan 
Lvov'un cenubunda ve daha cenupta muharebe
ler devam ediyor. 

*** 
Sofya, 17 (Radyo) - Fransız Başvekili Da

ladye, yanında harbiye nazırı bulunduğu halde 
dün akşam Garp cephesine hareket etmiştir. 

iki Alman taarruzu püskürfüldü 

Harpte galip gelirse 

Tunus, Cibuti ve Süveyş! 
ifalyanlara verecekmiş! 

Romadan bildiriliycr: 
Tanınmış faşist gaz"?tesi "il Resto del Carli· 

vo" başmakalesinde italyanın bitaraf kalması 
hususunda beynelmilel vaziyetin amil olduğı: 
nu ve bunu Almanyanın da iltizam ettiğini yaz· 
maktadır. Gazeteye gör~, i lmanya harpte galiı: 
geldiği takdirde İtalyaya Süvey§, Cibuti ve Tu· 
nusu vermeyi vaadetmiştir. 

Amerika Avrupa har· 
bine niçin karışmaz? 

Londra, 17 (Radyo) - Va~in.;tondan bildiriliyor: 
Umumi harpte Ameri!.an kabinesinde bulunmut olan Bame.Jı 

bulunduğu bir beyanatta Amerikanın Avrupa harbine kan2m.ı.. 
masinın doğru olacağmr1 çünkü bir harp vukuunda kendisini müda. 
faa ederniyeceğini söylemiıtir. Mr. Barnesh'e göre, Amerikan or. 
duıunun bilhaua deniz kuvvetlerinin takviyesi lazımclrr. Amerikan 
ordusunun bilhassa deniz kuvvetle. inin takviyesi lazımdır. 

Amerikan Birletik devletlerinin, vaziyetini kuvvetlendirmek 
için, cenubi Amerika devletleri ile <le leıriki meaai.cle bulunmuı 

icap etmektedir. 
Mr. Barnesh, Cumhurreisi Ruzvelt tarafından kabul 'edilmittir. 

Kendisinin cumhurreiıine bu fikirlerinden bahsettiği ve umumi 
vaziyet hakkında istitaredc bulunduğu zannedilmektedir. 

4YrH.P~~b· ve Amerika 
Londra, 17 (Radyo) - Vaşingtondan b ildiriliyor: Arnerilca: 

Hariciye nazırı Mr. Lordell Hull'un riyasetinde nezaret müstetarla. 
rından ve kan1t hava, den.iz ordulan erkanından müte,ekkil bir ko. 
misyon toplanmfltJJ". Komisyon toplantısında neler söriitüWlli 
kati'yetle bilinememekle beraber, Ameri'aunn Avrupa harbine kar. 
tı alacağı vaziyeti teıbit maksadiyle istitari mahiyette bir hazuldr 
olduğu söylenmektedir. ~ 

Amerika ordusu tensik ediliyor f 
Vaşington, 17 (A.A.) - Amerika ord usu, Polonyadaki harr. 

t en alınmış olan derslere göre motörlü bir sok fırkaları ihtiva edt. 
cek surette yeniden tensik edilecektir. 

Bir Japon askeri Sinemada filim 
heyeti Berlinde parladı 
Roma, 17 (Hususi) - Sabık 1 B u akşam saat 17,30 da &lat. 

Japon harbiye nazırı General A. ta Tahtaminarcdeki sinemada, 
rakinin riyaseti altında bir Japon gösterilmekte olan filmin parla • 
askeri heyeti Berline gclmit tir . ması üzerine yangın çıknuJ ve el. 

Umumi karargahta H itleri zi • ncmadaki halkı büyük bir telA§a 
yarct etmiştir. vermiştir. Fakat halk polis vasr • lngiltere rapor bekliyor 

Londra, 17 (A.A.) - Sovyet kuvvetlerinin Polonyaya girmiş 
ıldukları haberi, efkarı umumiyede heyecan tevlit ctmi§se de böyle 
dr harekete günlcrdcnbcri ıntizar edilmekte olduğu tebariiz ettiril . 
nektedir. 

Paris, 17 (A.A.) - Erkini harbiyenin tebli- ============= tasile karışıklığa mahal verilme -
... • Lehistandaki askeri hareket bit. den sinemadan çıkarılmı§ ve der. 
gı: D" k d" b• • M il d" • • mek üzeredir. Yakında t emizle • hal yetişen itfaiye tarafından yan 

kı udn a şad~..' ~şSmanı~l ırVı os,el e va ısındın me işine ba§1anacaktır. Garp cep gın söndürillmüştür. 

Siyasi Mahafilde Sovyetlerin Polonyada mesul Leh makamat 
re memurin i bulunmadığı suretindeki iddialarının t etkike bile dege. 
'ı olmadıgı ve işgalin gayesinin daha ziyade Curzon hattı demlen 
ıat ile tahdit edilmiş olan mıntakada nizamı muhafaza etmek oldu_ 
iu beyan edilmektedir. 

ş~r n a ye ıgerı . arre ı ... e .oges ar. arasın !-• hesine gelince kuvvetlerimiz 
kı cebhenın merkezıne dogru ıcra etmış oldugu Fransız kuvvetlerile çarpıımıılar, 
iki taarruzun ikisi de püskürtülmüştür. Fransızlar birçok ölü ve yaralı 

Son haberlere göre bir çok Alman Çüzütam- vererek geri çekilmişlerdir. Top. 

ları Polonya'dan geri çağırılmııtır. Bu Çüzütam- sularımız iki Fransız köprüsünü 

lar, garp cebhesine vasıl olmuşlardır. uçurmuşlardır. 
Londradaki Sovyetler mahafilinde Sovyet mutalebatının tabii 

?ldugu, çünkü Sovyet müdahalesınin gaycwinin Al.nanların l.Jkr:ın. 
vahlar ve beyaz Ruslarla meskun olan manatık üzerinde hakimiyet 

K A YZ ERlN YECEN LERt 
ÖLMOŞ ! 

de etmeye imkan göremiyceeği 

bildirilmektedir, 

eaia etmelerine mani olmaktan ibaret bulundugu beyan edilmekte. Roma, ı 7 ( H ususi) - Sabık YOZ LEH TA YY ARESI, 
1 

dir. Kayser Vilhelmin Le~ cephesine HARAP BiR HALDE 
İstihbarat nezareti, İngilterenin hattı hareketinin ne olacağını gönderilmiş olan yeğenlerinden ALMANLARIN ELiNE. 

esmen bildirmek için resmi raporlar beklemekte oldugundnn hnüz birinin yaralanıp öldüğü haber GEÇMiŞ 

eami mütaleıılara tesadüf edilmemektdir. verilmektedir. Bcrlin, 17 (Radyo) _ Başku. 
P olonya sfiri, Varşoxa ile sıkı bir temas muhafaza etrr.ektedir. LEHiSTAN SÜRAT LE mandanlığın tebliği : 

Polonya hukCımetinin So .. yetlerin hareketinin doğrudln doğruya YA RDIM iSTiYOR Lvov şehri üç koldan kuşatıl _ 
vapılmış bir tecavüz oldugunu ilan edıp etmemegc he.1üz k.ırar ver. Bcrlin, 17 (Radyo) _ D. N. l maktadır. Pşemisl, Demblin ve 
nemiş oldugu beyan edılmektcdir. Fakat Polonya, her h:ılue zayıf B. muhabiri Londrad:ın bildiri • bu sabah Vlodoro şehirlerile 
Sa olsa Sovyetkrin ileri hareketlerine kar ı .. sen.bolii," bir r.1ukave. yor: LehliJer tarafından tahrip edilip 

*t gösterecektir. Lehis.anın Londra biiyük elçi_ bırakılan 100 Leh tayyaresi eli -
Bunun c1a s.bebi, Pol nyanın Sovyet Rus}·a tar-:ıf•ndan ilhak e. ' si Kont Raczyns"y dün akşam mize geçmiştir. Motörlü kıtaları. 

:iilmesi muhtemel m ntakai<.rı u: .. :ı ... ra r:-.i.: a:e:..e c.n.c:. :1~:.:. nı kay. j b' h k 1 • d d k ngiJiz hariciye vekalet ine ır mız a re et en ne evam e ere 
etme'• istememes;J~r. ı k d" 1 nota vermiştir. Bunda, kısa bir şimale doğru i erleme tc ır er. 

Berlindeki Sovtyet 
...... 17- So.yetler Eirl"ğinin B~r'in a51:ert ı t::ı .. csi hül:u_ .. 

metindea aldıfı bir emir ı.izerine tayyare ile r..:os':o...aya hareket 
etmıştir. Aekert ataşenin f.talir., ! 'iı:J: ... lv! ve Vorcı .::ofl::ı ı:;öı ..işeccği 

:Wirilm"ktedir. 

zaman zarfında fn gilterenin Le. Bzura ıehrini geçmişlerdir. Sicl. 
histana esaslı bir şekilde yardım ı çe §Chri de alınmıştır. H ava fena 
isten me' tte ve bu yardım yapıl • olmakla beraber tayyarelerimiz 
ır.azsa Leh kuvvetlerinin, ken • dün ele biiyük faalivet göster -
dinden et-k Ust{\n Alman kuvvet mişlerdir. Vi lııo ve Branovice rad 
lcri karşısında kati bir r.ctice el. yo istasyonları tahrip cclilmiştir. 

VARŞOVANIN TESLİM OLUP 

OLMADICI HENÜZ M.ALÜM 

DEClL., 

Londra, 17 (Radyo. saat 18)
Varşovanın teslimi için Almanlar 
tarafından verilmiş olan on iki 
saatlik müddet bu sabah bitmi'i 
bulunuyordu. Fakat , Vanıovanın 

t eslim olduğuna dair şimdiye ka 
dar hiç bir membadan haber gel 
memiştir. 

Diğer taraftAn, J .. ublindeki Ha 
vıı.s ajansı muhabirinin bildirdiği 
ne göre şehir ve civarı mukavc 
mette d<'vam etmektedir . 

BF.RJ.1XDE 1"A8\'0XAT, 

S08\'AL17.M ALE\'HIN1'~ 

AFtŞLim! 

Konenhng, 17 - Berlindım bil. 
dirildiğine göre. Alman hüklımctl 
nrtık !-1ehirlcrin, ll\yyarC' hiieumu 1 
tehlikesine knrşı knranhlttn bıra -

kılmasını mahzurlu ıörmektedh'-· 

Zira, son günlerde , ıeceleri f81* 
le rin karanlıkta. bıra.taımaamdan 
is tifade eden bazı kimaeler duvar., 
lara afişler yapıştırmaJda ve be °"' 
yannaınelcr dağrt.maktadrr. Bu a.
fiş ve beyannamelerde halk na1 • 

yona! sosyalizm aleyhine kıyama 
teş\'ik cdilmcklcdir. 

)II;i\IELDE DE RADYOLAR 

MÜllÜRLENDl 

Paris, 17 (Radyo) - Almanya. 
da halkın ba~ ağı radyo neşriya -
tmı dinlemeJerine mani olmak i -
çin , bUtUn evle rdeki radyolarm 
ınUhUrlendiği bildirllmi§tlr. 

Buglin Memelden haber atın -
dığma göre, son zamanlarda Al • 
manyaya ilhak edilen bu Lltvanya 
!}ehrindc de Alman hUkumeti, ev. 
lerdcki bütUn radyoları. ifnelerlni 
Alman ist.asyonlanna ayar ederek 
mUhürlemiştir. Bu sure tl e halk'11 
Almnn ista..cıyonlarınc1ıın b2.,k::ı 1 ·r 

y<'ri dinlcmclcri •• c i:--.:.:n l:~~:; . .1 • 

mıı:tır. 



Sovvetler 
Fransızlar, 

L 

arbe girmesi i 
lf f!.vas D.jansının f ikrı 

topr~ ğnda 
us yanın 

· nden ürkiyor 

8ovyetlerin silahlı bir müdahalesi akd'rinde, muahede mucibince, Romanya müdahale 
---.._ edecek ve o zaman bütün Balkanlar e Türkiye mücadeleye sürüklenecek 

§...a!k Cephesinde: ... Anadolu ajansı, ;;:t;~v7ıillı:~i·~;;:~~=i·:;:#;:;:;~~i:;;; .. t:;~· 
~ O· landığını bildirmiştir. Yine ajans, Hariciye Vek ili Şükrü Saracoğlunu 

W ~ n=:t ş ~ V/ ~ t ~ ,le Ankaraya yapılan z;ya retleri iade için vuku bu lan davet üzerine Moı· 
\9l U O ~ ~ eJ 1:1 kovaya hareket edeceğini teyit etmi~tir. Bu ziya rette, iki devleti alaka-

Q 1 dar eden meseleler kon uşulacaktır. 

/
o ~ 'Ô' n &_ l\ iP a_~ n/J ~ D ?D :ıo kO\'a, -' (~ •. -A.) ...... _~Al"'m""'a: ,,. .. nnlaşmns;:::n dUnyada bUyük 

U U U V:::::::!J U ~ ~ U U U ajansı bildiriyor· bir alaka uyandırmıştır. 
arş Cumartesi - Pazar gecesi Sovyet Alman istihbarat bürosu, Ja-o vakum andan 1 na Garp cephesinde hükUnıeti Polonya büyük elçısınr pon - Sovyct itilafının nkdinden 

bır nota tevdi ettirerek Rusyanır. dolayı gazetelerin izhar etmekte 

v e.r i 1 e n m u· · h 1 et b ı· tt ,· A 1 m an 1 ar ;~ı:f:;.~~~ın}~a~~~:~kra:.~a~r~~ 
Ş h 

ka:liretlerı muhafaza etmek içın 

8 ır te ı· ·h · 1 ..., kızılorduya pazar sabahı Mo ko , s ım olmadığı takdirde, 1 tıya t arı ÇR]ırm va saati ile saat 6 da Polonya. 

. Lond!,11~~~!!! . bombalanacakmış ! . ya mecbur kal ~ılar ~~1~: .:::~~~ ,~:~~:;~.~:,:ı· 
fından \'Cril<'n 19 :ıı '~nın t limı için Alman ba~kumandanlığı Paris. 17 - Almanya • Fransa · 

tla ~ra~r Va .. saatıık muhlet, bu sabah saat 3 de sona ermiş ol· hududu üzerifide ..-e tmal\~'U a. Sovyet ordusunun ııep hare ...... 
Ptllnarnıştır. ~vanın bornbardımaırı için henQz hiçbir hareket rll%isi dnhillndeld Fransız hnrckli- şimalde Polozk ile cenupta Kame· 

B··lı'nd... · nez - Podoleg arasındaki bütün 
""" " tı I<Taılsızların lehinde olarak de-

re · Propaı- d hudut imtidadınca arni zamand:ı 
·.Şehrin ı.._ b ~an a nezareti memurlarından birisinin beyanatına \'am ediyor. DUtıkU Fransız res-r uvın a d \•aki olacaktır. 

nı1-0nun tc I' . : _rınanı. öğleden sonra saat 3 te yapılacaktır. Çünkü mi tebliği şudur: 
\ uzaklaşma 11~1 ıçın \'Crılen 12 saatlik müh!ete ilaveten. şehir halkı· Sovyet hükumetinın bu tl'dbirı 

• . ı ıçf n d 12 "dd .1 . . Ş "Cephenin hoyeti umumiyesin- bugünkll ··arr•eki So\'\.·ct 4 tı}•en halk e aynca saat mu et ven mıştır. ehri t.erket· 

Ü h
. a. uzaklaşmaları için iki yol açık bırakılmıştır. de iki 41raf topçusu şiddetli fn. bitarafhğma hiçbir suretle halel 

t ış b aliyette bulunmuştur. Düşman, iras edemez. Sovyet hükumetime 

11\ 0ınbardıman rafına serpilmiş mukavemet nü- karşımızda kıtalarını durmadan 
ı...l]O\a düı1 veleri bırakıyor. Ve mukaveme - takviye etmektedir. Birçok nokıa-

lhardı"' ınütemadiycıı •11an ed l . tin daha ziyade kolay oldtığl: §e· larda düııman, gerilerken, bazı i hrc ık· ı ını~tir. " ı Yüz kad birler önüne geldiği zaman çev- köylerini terk ve tahUye l'lyle -
· ezcüınte ~ ar bomba düş· rilmek tehlikesi karşuımda çok miştir ... 

lonya elçılığ;ot: tan ki.i~"i ık defa ricat eyllyoı . EzcUm.e, hA.liı 
; ır. tn a" bı~a ı harap ol· l muka\·cmet oc -klan bulunan 

· kı g ce ,. zayıatı çok fazl::ı· 1 Gdyninda. Varşo\'tlda \'e Almnn 
dıt ha tan~·atakhan<'"I ılc mute radyosunun dilştl' .,ünü ilanı.la pek 
~hnu ,lur •Cr( de bomha ic:a))e 1 zJYadc acele ettJ

1
}i Lvo"da böyle 

1,a~~O\aya to olmu:tur. Bu sur'"tle Poloo~a or. 
itl<ıdır, i>çu ateşı de yapıl· dusu. blrc;ok plllçalnra ayrılmış. 

.. eh i:IJansı tel 
1 

faknt imha edilr- emiştir. Polon· 
le ne. •ctr ~z.c dun gece . a- yn arazisi derinliğine işgal a.ltı-

11 ta; :,·a 1 ığı bır lebJiğjc, Al· na alınmış. fakat ramolunmamrş· 
" .e.erının \' 'Jvıc?-. Şch . ııno \'e Ba trr. Cephe harbi:ltn yerine bilyük 
rm~ a şehiır.ı .. ı. ve d•ğ.?r ~·ma.i 
, ıe:-ını bo ~ 11 

\c bıu;ok •.. ınbardım_ 
dır., 111 b'J olüın-. .• ' ı dırrn '" e . .!.Jıycı 

t-kt"'dır 

~ •m1nJarın . 
ıayintı 

.o.ıJ, a.:ı" 11 b ı ~ 
h'> .. 1 '-'il lldı 

.... 1 a ın Leh. C ne gö-c 
ı bın ı ı.tandahı z .. 

<>.u \'l" 'a al arımı t • • l\'a b 
ur. Ôlenıcr .. • aııg ol 
ım . a a ı~da <' 1 , 

b ::>a atoru \'ılh 1 • .\, ı 
u uı,an , - c ının "phe· 

'a P·en, ~eJcnlcııııden 2 ı }.-..ı l 
kar rJa v·ı·dır 

\ s cc . 
I rı harekatı t .1ı11 1 
«vas 

rl nJansı Leh· 
hare){. . 181.andakı 88• 

bir karışıklık 1 alm olmuştur. Bu 
Alman ordusunu muvaffakıretle 
rini intlsmar "" tak\'lycdt>n me • 
neylemelttedir. 

Romanya h ıdu:lun 'a'd 
PJ 01ya ti:::al· 

Londra. l 7 - Havas ajansı • 
.ıın öJrencliğine göre şimal· c!d 
?ol .... ya ordL.ları grubu, Poına .• 

;nıpu ile tam bir irtibat halindt 
Hıreket etmektedir. Bütün askeri 

merkezler de başkumandanlıkla 

rtibatlarını muhafaza e •!emekte. 
dir. 

Varşova. Lvov, Baranovicze ve 
Vilno radyoları durmadan çalış. 

\irnanıa~tı şöyle tahlJJ ediyor: 
t:ı. rf.'rlcct n Po~onyadakı nske-
bı • ga~ rı sabit ve 

r rnnh' muvak 
rıft... ı~ et arz-.tınekt edi 

• makta ve telsiz telgraf mesajları 
yaymaktadır 

.. •ı takt'.. r 
'-':ırı ıgır.c sadık k 1 ge>ncı k n nn 
ı ltal'ara unnayı. lkı ct>nnh-

~·ıı c:a1ılt PoJonyn Ordu!lunu i· 
tli 'ha rnnktadır. Bunun lrın 

k rl'kc-tı ı· alar uz mdır Zırhlı 
. arkaı d 

'il gelen . nnn nn knm,·on • 
r\J haldı- l'll~•nc!e ktıV\'Ctlf'rf ol. 

sı· · ~ ollrı r tiz,. rinde bU ll'at il . . 
•·ı c ılerle>mrokte • nrı un ve> ras. 
1, l'IUrlnn rfı:ı.jht 

C.vov mıntakasında ycrlcşmı~ 

=ıuh n-ın Polonya hiiki'ımeti. mun. 
ıaza'TI kurye ! erviaide dahil olmak 
üzere muhtelif teknik vasıtıılarla 
, erek başkumandanlıkla gerek 
nuhtelif mukavemet me rkezleri 
İle irtibat halindedir. 

Hava& ajansı bu tebliği şöyle 

tefsir ve tahlil ediyor: 

"Fransız kıtalarmm Sigfrid hat 
tı üzerine daha kuweUi tazyiki, 
Alman istihkiımlarının mlldafile · 
ıi ileri mevzilerini muhafaza için 
gittikçe daha zıyadc fazlalnşan 

gayretler sarfına icbar l'trnekte 
dlr. Almanlar. ihtiyatlan çağır. 

mağıı mecbur kalmışlardır. 

Alman kumanrianlığı, Frnns11 
hududu ile esas Sigfrid hattı a-
rasındakl araziyi faal surette mü 
dafaaya karar vcnnış gibidir. Bir 
taraftan RenClen Mozele kadar 
elll kilometrelik bUlUn cephede 
iki taraf topçusu durmadan fnn· 
liyette bulunurken. iki ordunun 
ileri umsurlan da teması muhafn· 
za eylemektedir Manmnflh hu • 
gün ht>rhangi bir büyük hareket 
vukun gdmcml.ş. yahut \•ukuo 
gelmiş bulunsa da resmi tebliğe 
girmemi .. tir. 

Almanlar l<'ransız kıtalarının 

bazı hakim mevzilere veyahut 
cenahlara doğru ilerlemesi llze . 
ıine tutmak imkiını k:ılmryan 

\'<'rleri terke m•~cbur kalmıştır. 

Almanlar. bu suretle bazı köyle
ri de bırakmışlar. fakat cvlPr \'e 
mahzenler Fransızlnra sığınak 

teşkil etmesin c!ive köylrrl baş· 

tan başa tahrlb ı>vicmişlE'rdır. 

S ılahiyNtar n'-'kcri mahfiller -
de tebarüz ett irildiylne gört', btı. 

tiln garb t'f'phf'ı;: bo.runca. Al • 

ıoktai nazarıııa göre evvelce akte 
:liimiş o'an muahdeler bugün or· 
tada yo!<tuı, çünkü artık Polonya 
1i.ıkfımeti mev ·ut değildir. 

1 Ienüz metni malu-n olmıpn 

:Wvyet nota.::ı Moskovada bulunan 
~ütün ecnebi sefaretlere tevdi e· 
dilecek ,.e bunu müte<ıkio ga-:. 'c 
eıle \C rad}o ile neşr9lunaclktn 

ovyet hül:Cımeti şarki Polon:·n· 
Ja Polonya c!t:vletini:ı inhilal \ e 

"olonya '1ükt..m~tinin firarı neti· 
:esi olarak lyevm· hiçbir suretle 
1:-ranti altında bulurrr.ıyan inti 
zam ve asıyi~inl temin maksadıle 
'·nrel:et etmekte:lir. 

So\ yet hLikümeti bu surct !ı
arki Polonyadaki Ukranyalı \'t• 

>eyaz Husyal. e1mJliyetıerin tat
;urelte himayesini temin etmek 
tedir. 

Romaya gi !en Alman 
Amıralı 

Romn, li (A. A.) - Alman a-
mirali Foerstcr, hususi bir vazife 
ile Romaya ~elmlı1Ur. Amiralin 
uznk şaı k işlerlnac mütehassıs 

olduğu ve kendisinin Romaya mu 
vnsalatının amiral Tc>vnnshlniıı 

riyasetindeki Japon nskPri heye'. 
tinin Romada bulunması ile ala • 
kalı bulunduğu beynn cdilmE"klc>· 
dir. 

Japon amirali ile Japon heye. 
U, Alman erkiını1'arbiyesi tara -
fındnn Alman • Leh cephesinı 

ziyarete davet edilmiştir. 

Dijer bir Japon heyeti 
Nnpoli, 17 (A. A.) - Amiral 

Osuminin riyaseti altında bulu • 
nan Japon bahriye heyeti, Ja· 
ponyaya gitmek ilzere dün ak-
~nm Hakonc \'apm u ile Nnpoli -
dr.ıı hareket etmiştir. 

oldukları memnwıiyeti tebaıüz et 
tirmektedir. Deutııcbe Allgemei-
ne Zcitung, bu itilafa ne kadar 
fazla ehemmiyet verilirse verilsin 
mllbalağa edilmemiş olacağı mu -
talcasıncladır. 

Hamburger Fermder Blatt, bu 
itilafın akdi hususunun Avrupa 
ihtilafının başlangıcmdıınberi \-U· 

ktıa gelen hfıdiselcnn en mUhlrii
ıni olduğunu ve akdi tarihinin bu 
\•csikanın kıymetini arttırmakta 

bulunduğunu yazmaktadır. Ayni 
gazele Alman hariciye nazırının 
bu siynsi hadisede mühim bir rol 
oynadığını tebarUz ettiriyor. 

Berliner Börscn Zeitung diyor 
ki: 

"Bu anlaşmadan memnun ol -
mnmız pek tabiidir. Bilhassa bu 
bakımdan ki. bu anlaşma ile her 
iki taraf. diplomatik anlaşmazlık· 
!arının ve Mogol - Mançu hudu
dundaki kanlı çarpl§malann, yal-
nız her anlaşmazlıktan memnu -
niyet dµyan tek bir memlekete 
yani lngUtercye ~·aradığını kabul 
etmiş bulunuyor .. 

Romaya gö:e 
Homa radyosu da. dün ı;~~ 

kaydı ihtiyatla karşı:anması icap 
~den şu haberleri ver:mi~tir: 

" :yar;i ,·aziyct mühim değ'::'.! !: 
er g~çirmektooir. r Jnların en "TlÜ 

.1immı Sovyct birliği ile Türl;iye 
un :;ıyasetinde tebarüz ediyor. 
)ovyct Rusya. :' · "lanya - Polon· 
l<ı harbine karşı alakaqz kalamı· 

<ıc-ıi:,rını. yaptığı a~'·"':i tahşidat ı· 
·e gö termiştir. Diğer taraftan S~\ 

ret nusra ile Japon;ranın. Man 
;uri • Mongolist ... - hudut hM: e· 
erinın tekerr;l-üne mar:i olan bir 
1ıı'aşma yapmaları. ve kati bir hu· 
.ıut hattı çizmiye kara: \enn~!~i. 
herha!de Sovyet Ru yanın bütün 
,ıyaseti üzc::-:nde derin bir tesir 

;apı::al:tır. 

Turkiyeye gelince. Ankara ı!c 

\1o:ıkova a:a:ıında Türk - Hu" 
menfaatlerini temin ed~n ve Ka 
ajc;ıize '·c:-hangi yabancı bir Ge\ 
~tin kan~roac;ma mani o!ac:nk O· 

an bir muahe:ie müzakere o:un· 
naktadıi. Mailim olduğu üzere 
Türk · İngiliz anl~~m:ısı, Mosko· 
ıa:un ta'dp c:lec~ği siyasete b~ğ 
ıydı. Türk sıyaseti. Sovyet siya. 
etine mm-azi bir surett~ hareketr 
levanı etm~:~tedir.,. 

1 rı ortadan kaldırarak ve umwni 
1 işbirliği hututunu te bit ederek 

umumi bir pakt mahiyetini alabi· 
. ;.!ktir. Tok}o - ı-.ıoskova müna· 
.. ebetlerinde tam bir değişiklik vu
kua gelr.ıiş gib:dir. 

Fransızlara göre 
Havas ajansının bildirdiğine 

göre, "1''ranııız m&tbuat.r, Sovyet
lcr birliğinin hattı hareketinin 
(bilyilk meçhul) teşkil ettiğini 

tebarüz ettirmekte ve bu hattı 
hareket gnzetelerirı mühim suret
te endişesini ınucib olmaktadır. 

Sovyetlerin niyetleri, hcnilz 
karn.nlıktır. Daha doğrudan doğ
ruyu bir müdahaleden korkma
makla beraber, 1.zvestiyanın be
yanatını tartalnn. Bu gazete di -
yor ki: 

"Sovyetler birliği muhtemel o-
tarak çarpışmaya girecektir, fa -
kat teyakkuzla harekatın netice
sini takip eylemektedir • ., 

Havas ajansı şöyle devam edi-
yor: 

"So\·yetlerin si;ahlı bir mUda-
halesi takdirinde, muahede muci
bince, Romanya müdahnle ede -
cc>k ve o zaman bütün Balkanlar 
ve ezcümle, 5ark üzerine böyle 
bir sıkleti kabul etmiyecek olan 
Türkler mücadeleye sUrüklenecek 
Ur. 

Huslnrın Alma.nyanm yanıbaşm 
da müdnhalcsi il2erine bütiln an
tikomintern devletler, hatta Al -
m:ınynnın müttefikleri bile anlaş
mazlığa silrüklenf ccktir ve ez • 
cümle İtalyanın intizar hattı ha
reketi çabukça iı kişaf e<lebilir.,, 

Amerıkaya l öre 
Vaşingtondan gelen haberlere 

göre Amerikn hariciye nezareti 
mnhfelleri Rus - Japon anla§ma • 
smı şöyle tefsir etmektedir: 

"Bu mütareke. Rusyaya Po
lonya meselesine iyice karışmak, 
Jnı onyaya da halen Mançukoda 
tuttuğ"u orduyu Çine göndermek 
imkimlarını \'erecektir,,, 

1 
'ak.:ıt Al Tnnktndır-

... ıl illan krtnlan nra . 
Cl.Jnf • ?.I 

· 'or · nrnzinin h Pr ta. 

Alman haberlerinin aksine ola. 
ra'<. Romanya hududunda pekaz 
-niktar.:ıa Polonva ricali toplan • 
:n•ş bulunmaktadır. 

( 0l'ııanıı 4 iinciMr J 

mnn arazisinde> çarpışmalar vu • 
kua t:elmektr.dir, Çanm~mala ı . nr
tık iki ordunun bi:-lblriııf' giriş

tic;i muharC'b<.'l<'r lınlini almıştu. 
ı rı ... ., •• ,, 4 iiııriidc) 

Muhtelif tefsirler 
Londıa, 17 - Sovyct ·Japon 

I talyan gazetelerinden Tı ibuna 
·:yor ki: 

Pek rrı•ıht.,,.....,.• ,.ı:-ırak ht• anla" l 
ma, !)iltıharc, bütün anh.şmazlıkla 

Bugünkü Rus -Japon anlaşma
sının mümkün kıldığı Alman
Hwı tam işbirliği tehdidi, Ameri
kan diplomatik mahfillerinde en 
derin endişeler doğurmakta YE.' 

bunun kongrenin bitaraflık kanu. 
nu Uzerinde yapacağı müzakerelf'; 
de mühim bir unsur teşkil "Yllyeo~ 
cc~ sanılmektedır. Filhakika, ba
zı siyasi mü§a.hitlı-nn fikrine gö. 
rn bir na.!!yonni sosyalist. komu 
ıılst chlisnlibi kw-şrsmda halkın 

\'C C'fkfın umumiyenin aksUl!meli, 
Amerikan lnfiratçılarmnı bit.anf
lık knnununL-n tadiline ka~ı Deri 
silrccrkleri mütalea.lan zıyflata • 
cnk mahiyette bulu~maktadır. 
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Hitleriznı 
Almanyada iktidar 

mevkiine nasıl gelmişti 
Hltler. Almanyada, mevkll lk. 

tldıra ıeçm.den evvel, Alman· 
ya dahilinde ıltmıt kadar ıly11t 
fırka vardı. Bu altmıt fırkanın 
proıramlın elbette ki birlbirin. 
c~ aykırı idi. Ve bu fırkaların 
hepıinin kendi prensiplerine kö. 
rUlcörüne 11.dık ve Almanyanın, 

i9inde bulunduğu müJkül vazi
yetten, ancak bu prensiplerin 
tatbikiyle kurtulacağına iman e· 
den azalan ve taraftarları vardı. 

Tabii bu partıler içinde tarafr 
tarları pek kuvvetsiz olanlar 
mevcud olduğu gibi sosyal demok 
rasi gibi, komünist partisi, Doyç 
nasYQnal ve nasyonal sosyalist 
partileri gibi memleket içinde çok 
kuvvetli olanlar vardı. Ve bu 
saydığımız partiler içinde hiç biri 
Almanyada bir ekseriyeti temsil 
etmiyordu. 

Eğer Almanyada merkezden 
itibaren bütün cümhuriyetçi, libc. 
ral, sosyalist, demokrat ve komü· 
nist elemanlar elbirliği edecek 
olsaydılar, hiç şüpbesizki akide. 
leri biribirlerine pek uymamakla 
beraber gene bir müttehit cephe 
yapabilirler ve nasyonal sosya • 
lizmin Almanyada iktidar mev -
küne geçmesine mani olabilirler -

di. 

Sosyal demokratlarla, komü. 
nistlerin aralarında anlaşabilip 
bir halk cephesi kurmaları müm. 
kün olmadı. Sosyal demokrasinin 
tarihi seyrinde müteaddit defa • 
lar gösterdiği hatalardan birini 
daha işlemesi yüzünden mem • 
lekette henüz hiç te kuvvetli ol. 
mıyan fakat fazla gürültü edip ba 
ğıran, çağıran ve zengin memba. 
lardan tahsisat aldığı için propa. 
gandası çok kuvvetli bulunan Al. 
man nasyonal sosyalist partisi ik. 
ti.dar mevkiine geçti. Fakat hal. 
kın ekseriyetinin kendine verdiği 
reylerle değil.. Bütün irtica par. 
tileri birleştiler, cümhuriyetçi sos 
yalist partilerin yapamadıklarını 
yaptılar. Reylerini ayn, ayrı kul. 

Şark cephesinde 
(Baı tarafı 3 üncüde) 

Leh membalanndan verilen 
haberlere nazaran, Alman ordu -
tarının Polonyanm cenubu şarki. 
sinden ve şimali şarkisinden yap. 
tığı geniş çemberleme hareketinin 
inkişafı, bir tevakkuf devresi ge. 
çirmektedir. Motörlü kıtalarm 

ilerleyişleri, şimdi, Polonya kıta. 

!arının şiddetli mukavemeti ile 
karşılaşmaktadır. 

Cenupta Alman ileri hareketi, 
Vistülün ayaklarından Tanev ke. 
narında durmuştur. Lvov müda. 
fileri, şehrin kenarında bir mo. 
törlü Alman kolunun hücumu • 
nu geri püskürttükten sonra, 
Lvovun garbinde, cenuba doğru 

yürüyen Alman kıtalarına cenah. 
tan faal surette müdahale etmek. 
tedir. Przomyslin uzun zaman 
mukavemeti, bu mmtakada Al • 
man münakalatını mühim surette 
fenalaştırmıştır. 

Şimalde, Alman taarruzu Bugu 
geçmeğe muvaffak olmuş ise de, 
Varşova önünde, araziyi karış 

karış karış müdafaa eden mütead 
dit Polonya kıtalarmın mukave. 
metine uğramış bulunmaktadır ... 

Harekatın bugünkü safhası şu. 
nu gösteriyor ki, Alman motörlil 
kıtalarının muvaffakıyetlerine 

rağmen, eski süvarinin yerini tut. 
makta olan bu kıtalar, tıpkı es1d 
süvari gibi, ne büyük şehirlere, 

ne de eski sistem dahi olsa her • 
hangi bir istihkama karşı bir şey 
yapamamaktadır. 

9-uinnı1 olm ft ?murlu bu 
Junan yonar, mot8rlü kıtaların 

sür0atli inkioaflarıru geciktirmek. 
tedir 

lınan t0l partllcro kıttı reylerini 
b!rllkto kullınarık Hltlerl lktl. 
dır mevkllne ıetirdUer. Fakat 
b&ılanııçta Hltler Pırtiainln her 
ıeyi yıpmıfı iktidarı yoktu. 

Bunun için bir tıkım hilelere 
bat vurmığa ihtiyacı vardı. Ma. 
reıal Hindenburg cumhurrelıl 

olduğu zaman cümhuriyetin pren 
ıiplerine, cümhuriyete sadık kal. 
mağa yemin etmişti. İhtiyar dil. 
rüst asker bu yemini bozmak iste 
mi yordu. 

Bundan dolayı Nazizmin tatbik 
edilmesi için bir çok çarelere baş 
vuruldu. Mesela Rayihştag yan. 
gını, onu takip eden terör günle. 

ri ve varoşlardaki amele kolonile
rine S. A. ler tarafından yapılan 

gece baskınları, katliamlar, ya_ 
hudi mezalimi, temerküz kamp • 
lan Gastaponun işkence ve takip 
metodları Almanları ürkütmüş_ 

tü. 

ihtiyar mareşala gelince o da 
çok ihtiyardı. Onun ölümünü 
kimsenin gayri tabii bulmasına 

imkan yoktu. 
Ve o da ölmesi icap ettiği gün 

ölmüş bulunuyordu. 

Bu suretle Bitler rejiminin AL 
manyada tam manasiyle yerleş -
mesine imkan hasıl olmuştu. 

Hitlerizm, hariçte propaganda. 
şı yapıldığı gibi, bütün Alman. 
]arın reyile değil, evvela bir par. 
lamento oyunuyla iktidar mevkii. 
ne gelmiştir. Sonra da büyük bir 
istipdat ve şiddetle hı.: rejimi de. 
vam ettirmiştir. 

Garp cephesinde 
( Baı tıu-afı 3 üncüde) 

Garb cephesi harekatına dair 
dünkü Alman tebliği şudur: 

"Sarbruk civarında düşl!Janm 

topçu faaliyeti kaydedilmiştir. 

Düşmanın önclileri ağır zayiatın 
tardedilmiştir. Alman toprakları
na hava hücumları olmamıştır . ., 

Paris. 17 - 1 Iavas ajan ... mm 
bildirdiğine göre Polonya Alman 
km·eyi külliyesini i~gal ederken 
Fransa ve İngiltere, denizler ha
kimiyetinin kendilerine verdiği 
muazzam avantajdan azami istifa
de etrneğc çalışmaktadır. lki filo
nun denizaltı korsanlığına karşı 

mücadelesi, ticaret gemilerinin tor 
pillenme ini durdurmuş veyahut 
muhim surette azaltrnı~ gibıdır. 

Pariste bir abloka nezareti ihdası, 
ekonomik harbin bütün mana~ile 
organize edilmekte olduğunu ishal 
eylemektedir. Gamalı haçlı bayrak 
Baltık denizi hariç hiçbir denizde 
artık gi)zükmemektedir. Almanya. 
1918 de, şimali Fransadan Ukran· 
yaya kadar bütün Avrupaya ha
kimdi. Böyle olduğu halde Alman
ya, ekonomisi \'C maliyeti ile inhi· 
lal etmişti. Motörlü kıtaların Po· 
lonya yol!arı üzerinde ilerleme i. 
ayni scbeblerin ayni neticeleri ver 
me inin önüne geçerniyecektir ... 

Bir İngiliz muhribi dlin bir Al. 
mıın tahtclbahirini batırmıştır. 

Tnhtelbahirin mürettebatı lda a
dındaki Norveç ticaret gemisi tn
rafından kurtarılmıştır. 

Fransızların Pluton adındaki 

mayin gemisi Fransız Fası sahil· 
!erinde kain Casablanka açıkla -
rında bir torpile çarparak bat • 
mıştır. Mürettebat boğulmuştur. 

İngiliz istihb:ırat nezaretinin bil 
dirdiğine göre, İ:ıgiliz - Ameri
kan Chcycnne sarnıç gemisi bir 
denizaltı tarafından batırılmıştır. 

Geminin mürettebatı, tdabakke 
Norveç gemisi trırafmdnn kurta
rılmıştır. 

Bl"ş Polonya deniz subayını 

hamil bir motörbot dün Litvan -
ya ırularınn gelmiştir. Motörbot 
ve mllrettebatı tevkif olunmuş. 

tur. 

193 

Kent dü!eai Londrada oturduğu saray mahall esindeki hastahanede 
Kızılhaç işleriyle meşgu 1 oluyor -Majino hattın da yeraltı trenleriyle 
ıevkedacn Fransız ask erleri 

1939 Harbinde 

İngilterede plajlarda 
bile herkes gaz maske
sini yanında bulundur
mayı. hatta ara sıra ta
karak alışmayı tercih 
ediyor. Bu da plajlarda 
yeni manzaralara sebep 
olmaktadır. 

plô.jlar 

Londra a 

nan Fransızll: 

Londrada bulunan~ 
aıZlar, ilam harbi 
akip ellerine ha 
rını alarak, kafilelet 
linde Fransaya ha 
etmişlerdi. 

Alevler içinde 
, 

bir Leh şehrine gırış 
• • 

r~snm ~Oman top~lYI knt~Baırolrllolfll 0 "7'©lrngon0aır '\cutQJJŞt 
C!YkOaro bDr lL.elh $eli'llırlne ~nrrlşftnö tesbBt edDycr 


