
&' 

O N l' N E N G E c.;· 
SAATtNDE EN 

~~: JiAVADtS- ' 
İLE ÇIKAR 

liALJ< GAZETESt 

Sahibi V 
e Uınuını Neşrıyat 

MUdUrU· 
8AS • 

AN HA 'llll US 
Basıldın. • • 

VAJit o ~er. 
T MATBı\ASI 

Adres ,. 
· rınkara Caddesı 

~·~~~-~ 

KURUi 

EN SON DAKiKA 

11• 1111 11111 

24J Londra radyosu bu akşam saat 18 Cle şu hah eri Yerdıt . 
Romen Başvekili Ka linesku bu gün öğleden sonra Bükreşte öldürül müştür. Baş vekiliıt Bük'iee$'8 ltir caddeden i!8-

çeFken atılan bir tabanca kur§unu ile öldürütdüğ Ü anlaşılmaktadır. EYLüL 1939 
PERSlMBE Bir rivayete göre Ka lines~u caddede kendisinin idare etmekte olduğ u otomobille bir kaz:mııya . uiraınışfır. 

Diğer taraftan bugün öğleden sonra saat 14 de neşriyata ba§lıyan B ükreş .radyosunda, bir iki tlakilm &.Önra bir taban• 
ca sesi işitilmiş ve bunu bütün dinleyiciler duymuşlardır. 

Kalinesku Romanya hÜkUmetinin son zamanlarda aldığı bir çok siya si kararlardan mes'ul tu b.ılqyoPClu. 
SON DAKiKA - Son dakikada aldı2"tmız bu haberi teyid edici ma hi}-ette bqka hir 111a.hre ft~ ~alumat almak im-

v ©\ rŞ{;:Vd~ ©I c§l c§.1 çD ok b>c§.1~ D c§.1 ©1 o D 

ih<§lUkc§.1 b>®y~ür ®tü ©l©lğotoDoy©r 
Varşova kumandanı yaralandı mı ? 

~lnıanlar ve Lehler son muharebede ikişer general maktül verdi
er; Alman orduları iaşe kumandanı kalp sektesinden öldü 

Sovyet ordusu 
60 Binden fazla Leh 
esir aldı; 280 top ve 

tayyare ele geçirdi 

askeri 
120 

Le istanda çete harbi 

ka}·nağınd (A.A.) - Polonya Moskova, 21 (A.A.) - :Kızrlordu Kurmay tebliği: 1 \.AHŞOVA KUMANDA~ININ 
re, son gü ~n alınan haberlere go 20 Eylülde Kızılordu kuvvetleri Polonya kıta1arını püskürte_ İ TEI3UG1 

b!':ıJı harbn erde iki Polon"·a gene- k k d ;ı;. B R · b d G h · 
J re a şama o6 ru eyaz us yanın şımal • atısın a rodno şe n Varşo\ a, 21 (A.A.) - VarşOva 

~S1tıda ol~~h~~ında kıtalarının ve batı Ukranyasının cenubunda da Kovcl ve Lemberg şehirlerini müdafaa kumandanının saat 22, 
0tnj ki ur. Bunlar Genemi isgal etmişlerdir. 55 de radyo ile Yerilen tebliği: 
4rnaur'e General l\Iond'dur. Kızılordu kuvvetleri 17 eylülden 20 eylüle kadar üç Leh piyade Carpte Var'lo\·anın hemen ci _ 

}a kaYna~İ 21 
( \ A.) Polon . fırkası ile iki süvari alayını ve bir çok küçük grupları silahtan tcc. \'arında \e şimal bölgesinde bir 

ltıata g·.' a:-ınddn alınan m·ı)Q - rit eylemişlerdir. Yuvarlak hesap 60 binden fazla Leh asker ve su· · · h b · d 
\ aın "l~ck, Lv?v mukm·ern~te de· siıngü mu are esın en sonra mev 

So " ... e tedır. bayı esir alınmı§tır. Vilno, Barnoviç, Moloçeno ve Sarnvinin işgali zilerimizi tak\ iye ettik. 

giraı"g~regt .. kıtalarının Polon} aya esnasında topçu teçhizatı ve mühimmat sağlam bir şekilde ele geç. Sü\ ari kıtalarımız hücum ede-
' _ un cen miştir. Cok mühim olan mühimmat meyanında 280 top ve 120 tay_ rek bazı ı\lman mot1J"rlü mu·· fre _ '-eh kıt up cephe ındcki alar Al y<ıre vardır. 
(!tn-ıckte \'e ı manian mağlup * * :ı: 
kadar .. Alman kıtaatmı nehre 

8 
Pu kurtmcktedir. J>arı • 21 (Hu u<:i) - Bu ı:a • 1 Fılhakika, son alınan malumata 

b' Undan b k bahki gazeteler Lehbtanda A!man r,öre. şimdiye kadar Lehi. tan har_ 

\ır bomba~· a aynı ~un. yapılan ku\\'etlcrine karşı çarpışan I.e1ı - binde 800 Alman tayyarcc;i tah -
J im"'~ ıman nctıcc ··nrie ıki lcrı'n h k t' · t kd" d d ı -uı generali .. 1 .. .. I arc ·c ını a · ır e evaır. <:· rip edilmiş, 3 rnotörlü kıta boz· 
ardan biri 

0 
muc:tur. ~un • dıyorlar. ~una uğratılmıştır. 

Zalec;zcz ~enera) Pritt\ iZ:dir. "Epo<ıue" gazetesi Almanya:ıın . .. . . 
Y<'t,. ) k.ı, Plzart(' j gu··nt'·1 c-0 ,. Leh'ı ta d ( 1 d w .,. Lehı tanda bugun bır çete harbı , "r tarafınd . -ı • ~ • n a za er -:azan ı~ını ı <!n .. 
:Fakat pa.. ~n ı ~al <',lilmi·-tir. etm"' · . w h ...ı..· h .. 1 ccrevan etmekte \'C Lehler duş -

zelerinin esir edilmesini kolay -
laştırmıştır. 

Ochota banliyo:ıunda kıtaatı _ 
mız düşmanı püskürtmüş ve beş 
on mitralyfü zaptctmiştir. 

Kıtaatımızın mane\'iyatı mü -
kemmcldir. 

A O liifil ©l ifil V c§l 
Romanyaya 

~arkamayacak 
Sovyet Rusyanın Slovak hükumetini 

resmen tanıyışı ehemmiyetle karşılandı 
Paris, 21 (Hususi) - Bazı siyasi mahafilde, Rasyanm Lchbta.n_ 

dakl t-Oııraklıırmı cenupta :uacar _ Romen hududunun ba.~ladığı yerden 

itlbnren tc-.bit etıncsl ve Slovak hüJ•umetinl resmen tanmıııt olması 

miihiın bir hareket olarnk karsılanmnktadır. Zinı, bu mahaflldckl im... 

naate göre, Rusya, bu suretle Almanyanm ~arka doğru inmcslne lkl 

suretle mani olabilecektir. 

J:wcla, Almanya, Lehlstandaki yeni aldığı yerlerden Romanya.. 
yn sarkıımıyncaktır. Zira. buradaki arnı.IJi Sovyetler almı~hr. 

Saniyen, Almanya ancak Slo\'akyadan ges:Nck , .c Ma.c&ristanı 

s:iğıılycrck Romanyaya inebilir. Halbuki So,yctlcr Birliği Slon.kyayı 

bir iki gün <'\\el, r~men bir de\ Jet olarak tanımı~tır. Binaenaleyh, 

ı\ lınıın.} anın )la.cari!> ta na 'c Uomanya.} a taarru:ı: iı,:in Slol'll.kyadAn 

geçmesi Bcrlin hükfımctinin de resmen muhtar tanıdığı bu de,ıetc 

kar':'ı bir teca' ii:r. ayı1acnktır. Bu takdirde r.u~yanm müllahnlc etmesi 

'~ sıo, nkyayı bcsliyerek Almanyn~·a kar~ı mu kın emctc tes' ik etmesi 
muhtemeldir. 

DiKKAT ETTiNiZ ~i? 

Son f!IDakika 
C:.azetesınde oKudukıa-

h·ı .arte 1 rrrc . • • ..,ıne ragmen, aı uın ·n.ız 1 .) 1 ı... \... k b" h 1 1 
dC' d re~ı ri hala d ı ı .;-ıı.; mu. de\am etti<ini \'e \iman ordu~u - man arı e ııaşıu•.)ZU. ır a c e çar_ 

1
• C\ am ctm<>kte i- nun mu temadi za\·iat \ c t l flt j pıc:maktadır. 

Düşman tayyareleri şehri üç de 
fa bombardıman cdere:k kraliyet 
satoc;unu, milli müzeyi, beden ter
biye i akademisini ve merkezde 
birçok evleri tahrip etmiştir. 

rınızı bugün sabah 1 
gazetelerinde gördünüz 1 

1 \"erdiğini kaydetm~ktedır. Dığcr telgraflar ikinci sayfada 
~~~ 



EN SON DAKiKA 

Kızı lordu 
lehıstan - Rom&nya hududu 

hattmı işgel etti 
Çemberlayn hem takdis, he 

.. , k ). ova ya, Bohemya ve Moravya 
Sovyet 

tesiri 
ordusu 
alhnda 

hareketinin 
kalacak 

Bükfet. 21 (A.A.) - Kw - f nm serdinden meninefi edilme -
lordu, dün bütün U:histan - Ro. mektedir. 
manya hudoou hattını i~ et -
miştir. Büşrekte son günlerdeki 
resmi beyanatlarında Alman ri • 
calinin Almanya ile Romanya a· 
rasında müşterek bir hudut bulun 
masınm Almanya için faydalı o

Fazla olarak Bükreşte Slovak 
mmtakalan ile Bohemya Morav. 
yanın Kızılordunun ileri hare ,. 
ketinin tesiri altında kalacağı mil 
tataası ileri sürülmektedir. 

laaılı noktasında ısrar etmiş ol. Bu son ıünlerde vukua gelen 
malan karşısında bu vaziyetin Al layuılann Gestapo tarafından 

manya için bir hayal inkisarı ol- merhametsizce tenkili, bu mana 
duğu söylenmektedir.. tık ahalisinin Alman boyunduru. 

Dikkate şayan başka bir badi. ğunu sarsmak hususundaki arzu_ 
se: Sovyetler, limdiye kadar Al - lannı tefdit edeceği §Uphesizdir. 
man propağandasmm nasyonal - Umumiyetle Bükreıte serdedi
oosyalist prensipleri neşretmis ol • 1 len mütalca, bu merkezdedir: 
duğu aşağı Karpat Ukranyalıla- Almanya, merkezt Avrupaya bir 
n ile temas tesis etmi§lerdir. Bu- takan kuvvetler saldınnııttr. Bun 
dapeştede Sovyetlerin Llovdee'ye lan kontrol etmesine imkan yok
doğru ilerlemelerinin Macaristam tur. Ve bu kuvvetler, Alman me. 
Sovyet Rusya ile Almanya ara • 1 nafü aleyhine mücadele etmekten 
mıa ko)'mlJI oldulu mQtalhsı - hali kalmıyacaktrr. 

Leh - Alman harbi 
KALB SEKTESİNDEN SOVYETLER, POLONYA • 

ÖLEN ALMAN GENERALt MACARtsTA NHUDUDUNDA 
Londra, 21 - Ahnaıı ordulan Cernauti, 21 (A.A.) - Emin 

iap kumandam general Kalmen, bir membadan bildirildiğine göre 
kalb durması netkeai öJmli§tilr. Sowyet bta1an dün cece Karpat-

v ARŞOVA KUMANDANI laralb Ukranyaamda ldin Kryz-

YARALANDI 1111? 1 niuvada Polonya • Macaristan 
Londıa, 21 (Hususi) - .VAIJO- hudud hattına ..-1 olmuıtJardır. 

a mGdafü general Crmnanm ya. 
ralandığına dair dün Bedin rad.. DALADYE BU GECE FRAN. 
osu ile bir baıbcr neıredilmipe SIZ MİLLETiNE HiTAP 

"e bu ana kadar bu haberi te • EDİYOR 
it edecek hiçbir malO:mat alma.. Paris, 21 (A.A.) - Daladye, 

-nıştır. ' saat 20.30 da Fransız milletine v...-.. bildirilİJGI': lıltaben bir nutuk 8Öyleyecektir. 

Varpa hm büyük bir mub. DÖRT ALMAN SUBAYI 
vemet g&termcktedir. Ancak, ba JıılOSKOV ADA 
mukavetin çok ıriirmeyeceği anla Mo.lkova, 21 (A.A.) - Reut.er: 
şılmaktada. Şehrin ptinde çe- Polcılıyamıl iKa1tnden mll~-
tin sarı>ıpnalar: oluyor. lid meıaeleleri görilımek Uzeft 

Varşova dün üç defa bombar- dlSrt Alınan subayı buraya geL 

dıman edilıni§tir . .Varpa milli mlştir. 

müzesi bombalarla harap oknu§. YAKALANAN KAÇAK EŞYA 
tur. Ş~hrin birçok yerinde ÇJıkan Londra, 21 (A.A.) - - Röy
V9DamJar susmlulıc yUzllndeıı ,,.--. ter: 
söndürillememektedir. 

Varpada krthk bqlaın'fbr. 
Yiyeceği kalmıyan halka beygir 
eti dağıtılmlftır. 
tNGtLtZ KRALI BAŞVEKII;. 

LE GöRUŞTU 
Londra, 21 (Hususi) - Kral 

dün bqvelı:il Çcmberlaynı kabul 
etmit, ve oldukça uzun bir mOd
det görüpniiftür. 

ALMANLARIN TEBLtOt 
Bertin, 21 (A.A.) -Tebliğ: 

:latih.bU'at nezareti bildiriyor: 
16.9 tarihinde biten hafta içinde 
lnciJiz kaçak kontrolü servisleri
ni Almanyaya ait oldufu aabit o. 
lan 110 bin ton qya yakalamıı· 
lardsr. 

Bu qyanm yekGn kıymeti 500 
bin tnıilis lirası olarak tahmin e. 
clilmektedir. 
Kmaeematın bqlangıcrndan • 

beri yablınan Manganez mikta
n 30 bin ton yani yıllık Alman 
ithalatmm yüzde yedisidir. Man. 
ganez huauıi çeliklerin imalinde 
bQytlk bir ehemmiyeti haizdir. 

Molibden milrekkebatı daha 
mühim bir ni9beti bulmaktadır. 

Ayni hafta zarfında müaadere 
edilen etya arasında 20 bin ton 
pettol mahsulleri, 1 S bin 500 
ton demir 1 O bin 500 ton da fos-
fatlar mevcuttur . 

Hitler daima 
tehlikede ! 

Almanyada hrsat kolhyan 
unsurlar var 

Londra, 21 (A.A.) ~ Çekoslo. 
vakyada isyan ~tığı Londrada 
geç vakıt haber alınmıs olduğun. 
dan ancak birkaç sabah gazetesi 
bu hidise hakkında tefsirlerde bu 
lunmaktadır 

Dayli Telgraf gazetesi, başına -
kalesinde diyor ki: 

"Hitlerin ecnebi ic kalesi ken -
di aleyhine dönüyor. Çekler, ken
dilerine zulüm edenlere karşı is _ 
yan ediyorlar. Hürriyeti seven 
her insanın kalbi bu haber karşı
sında titriyor. Fakat bu isyandan 
büyük bir §CY beklememelidir. 
Çünkü isyan pek erken başlamış
tır. Hitlerci ajanların i yanın vak 
tinden evvel çıkmasına çalışmış 

olmaları da muhtemeldir. Çünkü 
için için yanıp kuvvetleruneğe va
kıt bulamıyan bu isyan hareketi. 
ni bastınnalc §imdi kolay olacak -
tır. 

isyan, kana boğularak bastml· 
sa dahi, bu hAdise Hitleri düşün
rneğe sevkedecektir. Almanyanm 
bir ucundan diğer ucuna kadar 
çek işçileri çalşnaktadır. 

Fakat Almanya, bu i~ilere em.. 
niyet edemez. Bunların her biri 
gizli bir düşman, bir ftsi ve bir 
kundakçıdır. 

Yabancı topraklan ele geçir -
mek hırsile hareket eden Hitler, 
insanlılm ~f ve haysiyet his -
terini nazarı itibara almamıştır. 
Fakat timdi onlan mütemadiyen 
nezaret altında bulundurrnağa 

mecburdur. Hitler Çek isyanını 

bastırabilir. Fakat Çekler onun 
zayıf noktalanm bulabilmek için 
daima pusuda kalacaklardır. Po -
lonyahlara, A vusturyahlara. Al • 
man komünistlerine, sosyalistlere 
ve demokrat katoliklere ne diye -
lim? Onlar da fırsat kolluyorlar. 
Gerçi onlara d~il. yalnız kendi 
kuvvetimize güvenmeliyiz. Fakat 
şurasını da unutmıyahm ki, bun
lar da Çeklerden ilham alarak 
hürriyete kavuşmak için zincir -
!erini kemireceklerdir. 

' tenkit edildi 
Avam kamarasında bir 
mebus dedi ki: 

., istikbalde dostlarımıza vaade
deceğimız yardım daha serı 
ve daha altcenabca olmalıdır.,. 

Londra, 21 (A.A.) - Dün Avam Kamaraaında Vr~envod, baı
vekilin irat etmiş olduğu nutkun kat'ifa.desinden doı.yı mwnaileyhe 
teşekkür etmiş, ancak Polonyaya pek ziyade muhtaç olduğu daha 
alicenabane bir yardım yapılmamış. olmasından dolayı teessürünü 
izhar eylemiştir. 

Hatip demittir ki: 
''- lstikbalde dostlarımıza ,·::::cedeceğimiz yardımın daha se· 

ri, daha emin ve daha llicenabane olması lizımdır. Bu yardım seri 
olmadığı takdirde bizim faal müttefiklerimiz olabilecek olan dost. 
larmuz, kendi arzu ve iradelerine rağmen paaif birer dost olmak 
mecburiyetinde kalacaklardır. Bütün milletler, gerek haırhahane 

bir bitaraflık aiyueti takip etmek, gerek daha filli bir harekette bu. 
lunmak maksadiyle bütün menabi ve vesaitini ıeferber etmekte. 
dir. Umit ederim ki ,İngiltere hükfimeti dünyada bir takım dostlar 
elde etmeği utanılacak bir tey telakki etmeyecektir. Zira İngiltere 
onların dostlukları olmakırzın da itin içinden galip olarak çıkabilir
se de onları beraberinde bulundurması her halde müraccahtır.,, 

Greenvod, Avrupada herhangi bir taarruzu imkinsız bırakınca
ya kadar tncilterenin harbe devama azmetmiı olduğu suretinde 
baıveldl Çemberlayn tarafından a8ylenen aazteri büyük bir memnu. 
niyetle kartıl&ımttır . 

Archbald Sinclair, almı§ olduğu birçok haberlerin, harbin şid. 
detlc idame edildiğini isbat etmekte bulunduğundan çok memnun 
oldutunu töylemiftir. 

Hatip, sözüne devamla ıöyle demiıtir: 
··-Hiç klmae., evvelden ••kert mllpvirlerinln tuvibinl elde 

etmeden lcU harekette bulunmasını hUki.lmettcn isteyemez. 
Avam Kamarası, bu müzakreler esnasında, memleketin kat'i 

hareketinin ne zamanını ne de mekanını intihap edemez ve etmeme
lidir. 

Fakat bu kat'i hareket gününün huhllüne intizaren yapılacak 

hazırlıklarda çok dikkatli ve tiddetli davranılmasını istemek hakkı· 
na maliktir. 

Polonya ,ferefini kurtarmıı ve İngiliz milletinin ve bütUn dün. 
yanın sempatiıini kazannuıtır. 

Hükılmet, en kat'i şekilde harekete karar verdiği zaman millet 
kendisine milzaharet edecektir. Memleketin tasvip etmiyeceğl tek 
bir fCY vardır. O da atiline hareketsizliktir. Halbuki ka.zanmak için 
istdlğimiz takdirde yapacaltmız teıebbU.U bqkalarının yapmalaı. 
nna intizaren vekayiin cereyanına phit olmaktan ibaret olan ha. 
reketsizliktir. ,, 

Hitler açlıktan 
ölecek! 

Part., 21 (Hususi) - Gazeteler Almanya
nın gittikçe fena bir iktıaad tvuiyete düttüğil. 

nü yazıyorlar. Bu arada "Journal,, gazetesi bu
günkü baımakalesinde ezcümle ıöyle diyor: 

''Almanya bitaraf devletlerden bir şey ala. 
mu. Zira onlar esase nbizimle beraberdir. Diğer 
taraftan, bu harp zamanında onlann kendi yi. 
yecekleri kendilerine yeter. Hitler, bu hususta 
Rusyaya güvenemez. 

Diğer taraftan, yeyecek isteyen yalnız Alman 
halkı değildir. Aynı zamanda Alman ordusunı·n 

motörlü makineleri de hcrıün müthit benzin pr

fediyor. 

Bütün bu ıerait altında, abluka bizim için 
Almanyaya karşı kullanacağımız en az maaraflı 
ve en emin siLthtır. Bu silihı kullandığımız tak. 
dirdc Hitler, harple ölmese bite, muhakkak aç
lıktan ölecektir .• , 

Bugünkil gazeteler arasında Ere Nouvelle,. 1 
de M. Paul Ba.stid de en emin silihın iktısadi , 
harp olduğunu ipret ediyor. 

-----------------------------~· 

Yafada bir 

iz mir Fuarının 
kapanış tat sil 
Serg•yı 600 bın 

kişı gazdı 
lzmir, 21 tA.A.) - Do 

enternasyonal luannın dün 
şam kapanışı, fuarda büyük 
zahürata vesıle olmuştur. 811 
panış merasiminde bulunmak 
50 binden fazla bir halk kİ 
fuarda toplanmı~ bulunuy 
Denilebilir ki, fuar, açılışı 

beri bu gec.e, en müstesna biJ 
şamını yaşamı,tır. 

Fuar kapanışı münasebetil• 
ar komitesi ve belediye reisi 
Behçet Uz tarafından ada 
nosunda verilen ziyafet çok 
lak olmuş \'e bu ziyatett.e 
valisı Tthem Aykut ile o~d\l 
Iettiı;:ı Iızettin Çahılar, Parti 
fettişi ve mebuslar, korg 
Rasim Aktoğu, General M 
General Avni, General Hakkı. 
la.yet arkanı ile yüksek ril 
subaylar. vi15yet umumi ve 
meclisleri azalan, Parti reisi 
Partı teşekkülleri. konsol 
ataşekomersialler, ile fuara it4 
rak eden yerli ve ecnebi mildi" 
siller ve ekspozanlar hazır bulıı' 
muşlardır. 

Bütün fuarı saran bir şehri 
dekoru içinde büyük bir n~ 
geçen bu ziyafetin sonuna 
belediye reisi doktor Behçet 
fuarı dolduran on binlerce 
tarafından hoparlörler ön 

dinlenen ve sık sık sürekli a~ 
larla karşılanan bir nutuk '!/J)"" 
miıtir. 

Doktor Behçet ! U nu 
dokuzuncu enternasyonal 
fuarının fevkalade olması 

sarfeıdilen mesaide Başvekil 
tor Refik Saydamdan mazhat' 
duğu lutufki.r himaye ve ya 
§iikranla kaydederek fuarın 
tarihçesini yapm11tır. 

Dr. Behcet uz, açılmuma t 
düm eden ve devamı sırasmd• 
sule gelen vaziyetlere ve ço1' 
§artlara rağmen 1939 fuarmJll 
vaftak olduğunu, 11 devletlıl 
rak eylemekte bulundufu fuaJ"I 
da.kıkasına kadar 600 bin 
kişinin ziyaret eylediğini söyl 
rek gelecek yıllar için umid 
ıevk verici bu neticeyi meıd 
yetle işaretlemiştir. 

İzmir belediye relai, bu 
fuara veklletlerin, büyük end 
mUemaelerinln. milli flrm 
geniş mıkyasta iştirak eylemJf 

mala.mu da şUkranla zikrey 
ve "bütün bu tezahürat ve 
la.rdan aldığımız kuvvetle 1r.ıııJt 
temaııyorıal fuarmı 1940,da 

iyi daha güzel ve müte'<amil 
halde takdim etmeğc çalışacai1" 
demiştir. 

Vı.tnı &ıllndeld mtllta.rebemJD ne 
tlcesi henUz kaU olarak tesbit c.. 
dllım?mektedir. 20 eylill öğle sonu. 
an kadar esir adedi 170,000 e b&.. 
Uğ olıruıJrta idi ve bu adet mnte.. 
madiyen artma.ktadır. lııluharebeye 
:iltirak eden ild Alman ordwnmdaıı 
biri tamfmdan alınan ganimet 
ıimdiye .tadar 320 top ve 40 bil 
cum ara.bMidD". Şimdiye kadar do. 
kuz Polooya fı:rkasmm ve Uç sil_ 
vari alayının bu muharebeye işti _ 

reık ettiği tesblt edilmektedir. 1K1 LEH TAYYARESİ 
BULCARlSTL!:'A İNDİ 

Sof ya 21 (A.ı\.ı - lki Leh 

Hı ı· vat is tan d u 

Pariste mütıim bİ' 
askeri içt ma 

Toplantıda İngiliz Harbi1' 
Naznı da hazır bulundd 
Parıs, 21 -- lngıliı harbiye 

had 1 Se ım Hor Belişa nazırlardan 
~rlin, 21 (Radyo) _ Kudilad.en }lcnkey ~~fakat~erin~ üç er~ Cenubta, Zomosz Tomaszo W ya_ 

kırımdaki ı,iddetli muharebelerde 
mllhim Leh kuvvetleri teslim ol 

Yabancı radyo neşrıyatıdin'.emek yasak b·ıd· ·ıd·-· ö y f .:r A 1 ı harp zabıtı oldugu halde dün . ~ 
ı ın ıgmc g re a aı.a rap ar. . > • . ~ ıP"" 

Zagrepte çıkan yarı resmi No. 
Uıkeri tayyareAıi Bu'~ ı:tan §im&.. 

muştur. Esirler a.rasr_nda Cenub or_ linde karaya in~. için · · :· _r tcv_ 
k.if ve tayyareler m~:ı.d r eda. voati gazetesi yazıyor: 

dusu kumandanı da vardır. 10 f!fY
lWdenb('rl burada GO 000 esir aL 
dj(, 108 hafif ve 22 ağır top aldı'k. 

miştir. ı Hırvatistan vali...i a§::ı~ıc!aki c. 

MEŞHUR AL!\ 1 ~ ~ T. '• yy A • mirnameyi neşretmiştir: 
RECİ OLI ~ ı "D:vlci.imizin Avrupa hadise· 

Polonyalılar Varşova, Gorja 
Kalvarja "Var.ıovanm doğu eenu~ Zürih, 21 (A.A. Leipzigde I leri karıısmdaki bitaraf vaziyeti. 
bu'" ,.e He! ) arım ada.smd& müdıa... çıkan "Son Jla!b<- · . ·• gazetesi. 1 ni muhafaza etmek gayesiyle, va
faaya devam edlyorlar. ilk yaralı treninin b:ı ~~·ıre mu - tandaşların ,u hususlara riayetle. 

Alman baş kumandanlığ1 bu rnsalatını bildirme'.t. ·ı>r. Tren - rini emrederim: 
günlerde Polon) a harbi ba.kkmda de ekserisi Lodz onürıde yaralan- "Herhangi bir devletin zarar 
bir tebliğ n~redecektir. mış 550 asker \'ardır. ve menfaatine olursa olsun, her 

OArp eeph~. cft!~anm Qç Aynı gazete, tayyareci yüzbaşı türlü propaıanda ve tezahürata 
baJoırm .., 9eklz tayyareısi dtlşilrW. Baron Volfram Von Ric. toffenin ı meydan vermememiz lazımdır. 
mUştUr. ~ kayda değer bir hir hava muharebesi esna3mda Dahili idare kanununun 64 • 
şey yoktur. , öldüğünü heer vermektedir. t57 inci maddelerine tevfikan şun· 

lan menederim: 
"1 -Muharip devletlerden h~r ' 

hangi birinden gelen radyo ha • 
berleri, radyo konferan::l:ırı ve 
musiki neşriyatı, umumi mahal-

lerde ve evlerde dinlcnmiyecektir. 

1 t ·ı· ı·-ı d bi yare ıle I arıse gıderek Fra a ngı ız po ,.., arasm a r çar- . . . . rd' 
P

....... 1 1 .1. lrd .. kL ba5vekılını zıyaret etmı§le ır. ., ... a o muş ve ı.ıgı ızc en .. .. .. . .. . 
~ı ölmüş. üç kiııı yaralanmıştır. Bu goruşmeyı mutcakıp D ~ 

Meşhur boksör 

Joe Lui galip! 

)"enı n nezdinde bir konferans 
lanmıştır. Bu konferans. Fratı 
umumi kuvvetleri genelk 
ba kanı general Gamelenden 

"2- Bu emirlere karşı hare. 
ket edecek olanlar kanunun 68 • - Desrort. 21 (A.A.) - Joe Louls, 
inci maddsi mucibince 10 • 1000 Hinci ravundda Bob Paater·ı na -

kavt etmiştir. 

ka. kara orduları genel 
başkanı ıı:eneral O:>!son, havi il 
duları genelkurmay ba~~anı ,:_.J 
ral Tctü. deniz ku""etleri gel"" 
kurmay başkanı amiral oarl•, 
hariciye mü,.te~an Ciıampetief 
Rib'Je~ \'e ı-·:-anc;1z hiikumeti 
~inin hnc;n-;i kalf'm dırcktöril. b f 
) ük elçi C<'ulndre i~tirak etmışti 

dina nakti cezaya ve ce· 

zayı ödemedili takdirde l - 20 
gün hapis cezasına mahkum edi. 
leccklerdir. 

"3 - Bu emirnameyi tatbika 
mahalli polisi memurdur.,, 

Almanyanın Trabzon 
konsolr.'\u 

Alma.nyanm T .. Bh7.on konM1nsu 

Hofman bu !'IRhsthkl ekıı;prcsler 

Ecrliııden gelmiştir. 



~ 
t ı 

ir 

Harp vaziyeti 

Garp cephesinde 
büyük bir harp 

A hazırlığ yapılıyor 
lnıanlar, Fransaya Belçikayı çiğ· 
neyerek mi taarruz yapacaklar 

Belçika hududuna Almanlar 
1800 tayyare getirdıler 

Pa!arp cephesınde Leh cephesinde 
hududu' 21 

- Fıansa - Almanya Londra, 21 - Leh kıt.a.ları mev-
dt!Yres:da stratejik bir intizar zıi olarak muhtelif mınta.kalarda 
Cepbenı e Ertrilıniş bulunmaktadır. elin Almanlara mukavemet etmek. 
rinde n hoyeu umumiycsi Uze - tedirler. Bu mukavemet bilhassa 
ll'lekteaılatn bir sükunet hüıtUm sur- lleberg, Varşova ve Loviez mm· 
doğu r. Yalnız Biles nchıinln tnkalarındn oluyor. 
klirt~ndakı bölge hepsi de pUs -
ne ol en Alınan hUcumlarınn 21ah
rn .. ~ ~akta berdevamdır. Tnmn • 

....... ev·· 
§TlıkJı zu olan bu harekat kar· 
liğe rn:evzilerde hiçbir deği§lk • 

Beru:er olmamıştır. 
!'an A.l en gelen haberlere naza -
Gcnera~? Orduları ba,ekumandn.nı 
de &ıı \on Brnuchltch. 19 eylül. 
cephe: cephesine gitmiş, garb 
lUkt gcnelkunnayı ile g5rüş -

en so 
kıtaıa nra ılk haUarda bazı 
larıa ~ tefUş ctınış, kumandan -
hakkınd~~rnUş, ve umumi vaziyet 

·Bu 1znhat a.ınıştır. 
Cenuraı r _ • 

hln bitın . ' '-'t!histandakı har -
ccrıhcsı dC!lı dolayısile şimdi garb 

n Ck.i h re C<lec k arekfı.tı bizzat ida. 
C' tir 

A.lınanııu,· 
ccphcsind n bugünlerde garb 
nr> nıuh kc faaliyete geçecekleri -
Alrn~~ f .,1!Jt~ nazarlle bakılıyor. 
dudı UVVct!crlnln n lçikn hu • 

ında bU 
dikıc ~ilk bir fnnllyet göeter 
Bt>J 1~ haber veriliyor. Hillcrln, 
dil' <: ıtnnın bitaruflığma riavet c. 

ccoğ· • 
... ne dair vcrrll"I s5zU tut -
··••)·aca~ .., 
l.tı1c ndan rndlJ;e edili;') or. 
dtttt"ınburg <la aynı endişe için -

r. 

A.lznanıa 

Polonya radyosu dün saııt 22.15 
de Varşovadan yr.puğı emisyonda 
Alman krtalannm Prııga vo Vola 
Varoş mahallerine bUcumlar yap -
makta olduğ'unu bildirmiştir. Çnr
pışmnln.rın ve topların gürültüsü 
haberlerin neşredildiği stüdyoya 
kadar gelmektedir. Albay Lipins. 
ki radyoda, Polonya piyadesi ne 
zaman Alman piyadeslle ıttır§ı kar
şıya gelirse her defasındıı faikiye
tini gösterclibrinl söylemiştir. 
Varşovamn bazı mıntakalarında 

Polonya kıt.a.ları süngU hücumln.rı 

1 
yapmaktadır. 

tsvic;rcdeki Lehi.stnn sefareti 
Mare§Sl Smfgly.Rydz'in Roman -
yaya kaçtığı hakkında Alınan kay
nağından yayılan haberi yalanla -
maktadır. 

Sefaret, Polonya ordusu ku -
mandanının kıtaat.t arasuıda bulun· 
duğunu bildiriyor. 

ika 
k unu 

Japon a 
Sovyetlerle ademi tecavüz 

misakı yapmıyacak ! 
Va§ington, 21 (A.A.) - Japon sefareti tebliğ ediyor: 
"Japonyıı hUkCımeti Avrupa ihtilA.fma sUrUklenmcnln önUne geç

mex istemektedir ve bUtUn gayreUerlni Çin işinin halli üzerinde to • 
merkUz ottlrml§tir. Muha.ıınmat.ın tatiline mUtenllik olan itilM ile Mon 
golistan • Mnnçurl anuımdaki hudutlann tahdidine alt mUzakereler sıı. 
dece bu esaslı siyasetten mUlhcnı olmuııtur. Bu itilAfta daha derin bir 
mana izafe etmek onu fena tefsir etmek olur. Bu iti!Cıfı Sovyet Ru:ıya 
ile aktedilecek bir ademl tecavüz ınlsakma mukaddeme addetmek vc
ya.hut Sovyet Rusya ile bir mukarenet tesisine matuf bir tedbir telAk· 
kl eylemek için hlçbir sebep yoktur. 

Japonya ile Rusya arasında a.ktedilm4' olan iUlatm Alman hükO. 
metinin tavassutu sayesinde aktedilmiş olduğu suretindeki 5ayianm 
asıl ve esası yoktur.,, 

Slovaklar çete harbi 
Londra, 2 l - Berlinden gelen mevsuk haberlere göre Almanya. 

da gizli bir radyo istasyonu faaliyette bulunmakta ve halkı yaptığı 
neşriyatla ihtilale davet etmektedir. 

Slovakyada ayaklanan halk dağlara çekilmiı ve Almanlara 
karşı çete harbine ba.§lanmr§tır. Slovakya.da dağlara çekilen ihtilCılclel 
re Sidor namında biri kumanda etmektedir • 

Almanların bugünkü harp tebl iğ i 
Berlin, 21 (Radyo) - Başkumandanlığın resmi tebliği: 
DUn Vistill mıntakasında ve Kutno ~ehrinde §iddetli muhare. 

beler olmuş, tarama ve temizleme işleri yapılmııtır. Zura cepheıin. 

de askerimiz 105 bin esir alınıt ve sayısız harp malzemesi ele ge. 
çirmi§tir. Lehlilcrin askerce zayiatı çok bilyilktilr. Krtılarımız mo. 
törlil taburlardan ibaret olduğu için bizim tarafımızdaki zayiat pek 
mahduttur. 

Estonya abluka edılmedi 
Tanin, 21 (A.A.) - Sovyet !ilosunun Estonya limanlarmı ablukn 

altmn aldığına dnir verilen ha.beri, telgraf ajansı resmen tekzip etmek
tP.clir. Moloiofun Moskovadaki Estonya sefirine Sovyet filosunun Fin
landiya körfezinde tnhtclbııhlr takip edeceğini söylemekle iktifa ettiği 

Sılah ambargosunun kaldırılması P.aris ve 
Londrada sevmç uyandırdı 

Vaıington, 21 - Amerikanın ! liderlerinin dün gece reisicümhu.. 
Avrupa harbinde siyasi hattı ha.. 1 n;n nezdinde yaptıkları toplantı .. 
reketini tesbit etmek için dün Be. da muhariplere gönderilecek silfth 
ynz Sarayda Ruzveltin riyasetin- lara konulan ambargonun kaldml 
de 21iyast liderlerin iştirakile akt· masına karar verdikleri haberi 
edilen konferans tam bir itilafta Pariste büyük memnuniyetle ka~ 
neticelendi. Konferans iki saat şılanmıştır. Bu kararın fngntere 

sürmU§tlir. Bu içtimada bitaraflık ve Fransa için çok ehemmiyeti 
kanununun tadili, ı:1ilah ambar • vardır. Bu iki de,·let denizlere 
gosunun kaldırılması ve harici hakim olduklarınClan Amerikadan 
siyasette tam bir vahdet ve tesa. silah ve sair harp malzemesi ala· 
nüd -muhafazası kararlaştırılmış • bileceklerdir. 
tır. Muvafık ve muhalif liderler 
silah ambargosunun biran evvel 
kaldırılması lehinde bulunmuşlar 
dır. 

Kongre bugün toplanacaktır, 

yarın hariciye encümeni toplana
rak silah ambargosunun kaldınl -
ması tahiyasını tetkik ve kongre. 
ye sevkedecektir. 

Mebusan meclisi de bitaraflık 

kanununu tadil ettikten sonra a. 
van meclisine gö:ıderecektir. 

Fransada memnuniyet 
Paris, 21 - Vaşingtonda parti 

Lehistan altın s~okları 
Londrada 

Londra. 21 (A.A.) - Polonya 
bankasının altın mevcudu, lngiliz 
payitahtına nakledilmiştir. 

Polonya payitahtı, Alman ordu· 
tarının tehdidine maruz bulundu
~u sıralarda hazine, 8 eylQlde Ro· 
manyaya gö".lderilmiş ve Köstence 
limanında bir İngiliz petrol gemi-
ine yükletilmişti. Bu gemi, 14 ey .. 

lfılde Iskenderiyeye ve evvelki 
gün de Londraya vasıl olmuştur. 

---------------- ... ,, ... ,_h••------

Sovyet ve imanlar 
Bugün işgal 

kau 
etmekte 
hudut 

oldukları 

sayacaklar 
yerleri 

Roma 21 - Resmi "La Stam· 1 tadır. Alman kıtalan yerlerini 
pa,. gazetesi Sovyetler birlığinin Sovyet kıtnlanna terketmek üzere 
Almanyaya şark )'olunu kapama· garbe doğru çekilmeğc başlamış· 
sım ve Lehistandaki hududunu lardır. Lehistan Galiçyasındaki 
Macar - Leh - Rumen hududuna petrol kuyulan Sovyetlerin eline 
kac!. indinnesini Moskovanm bir ~eçmiştir. 

zaferi olarak kaydetmektedir. Almanlara, Romanya ve Kara-
Diğer taraftan, bugün Alman dı:niz yolu, Macaristan ciheti mUs· katn E r, Belçika hududunda 

~ ~ksı~cpcldc klılliyelli mlk -
a 8.Skc 

Aimıın menbalarmdıın gelen 
haberlere göre :;imdiye kadar Za. 
mozc'un cenubunda fiiddetli bir 
mukavemet göstermiş olan Polon • 
ya kıtalıırı dün teslim olmuştur. 

Bu kıtalar iki piyade fırkası, bir 
süvari livası ve bir motörlli liva- . ve Sovyet askerlerinin işgal ettık· te na, ~ımdi Sovyet kıtaları tara· 

Estonya donanması Tallin limanmdan kaçan Polonya tahtelbahlri· I • 1 . h 'k. ta f d ){ t 1 k · 

haber verilmektedir. 

eli.Yor] r ve tny;') are lahşid c. dır. Aralarında Polonya cenub or· 
det oı:r· Bu tayyarelerin 1800 a - dusu kumandanı General J'istor 

erı yer erın er 1 ı ra r:ı a ·a ı mc an ·ec;ılmı"ştı·r. 
ni faaliyetle aramaktadır. 1 ro 

l hudut olarak kabul edildiği bildi- Leh - Romen hududu 
"' .... Uğu sövlenmcktcclir. r ... J da olmak üzere 11000 esir almmış-

l;a ,1ıunı Crkanıharbi'l·csi, Belçi· • ~ ola d J tır.,, 
Molotof Fransız sefirini 

kabul etti 
<lıttıa n a ve Lilkscmburğ hu • 

rındalt' '-h 'd Alman ordusu b<>c:kumandanlı~ı, Londra. 21 - Fransanın Mos· t1:yllt1t ı ı.u !i! atına karşı mil- ..,, b 

heıel'tl ıı bulunduğunu ve bu cep. neşrettiği bir ordu emri ycvmisin- ıcova işgüderi dün Sovret basve· 
ka?'§ıı c-n hcrhangı bir slirprizlc de, \'istül Uzerind"kl bilyük muha- kili Molotof tarafından kabul e-
~nı b~ı . arnak Uzc>re tedbir aldı . rebenin neticelendiğini, Polonya dilmi~tir. Siyasi mahafildeki ka· 
~aa ldırtyor. ordusunun mah,•cdilmiş olduğunu · naate göre, Molotof Fransız hükO.· 

bitarat1~fih, Almany:ı Belı;ikanın ,.e bittabi Polon~aya karşı :rapı · metinin mümessiline Sovyetlcrin 
lerıııı lıgını tanımıyacağı rivayet- lan harekatın nihayetlenml!i! bu . Lehistana karşı aldıkları hareketi 
SO\r~kzıp ntmektedlr. lunduğunu bildınnektcdir. . zah etmiştir. 

Belgrattaki İtalyan 
elçisi 

Başvekil muavini ile görüştü 
Belgrad 21 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi. dün başvekil Tzetkoviçin 
riyasetinde toplanmı~tır. 

Belgraddaki İtalyan elçisi, dün 
başvekil muavini Matcheki ziya
ret etmi~tir. 

rilmektedir. 
Sovyet krtalan Lvov'a ginniş -

lcrdir. 

Romanya - Lehistan hududu 
Romanya · Lehistan hududu 

Sovyetlerle temasa geçilerek kati 
surette ve yeniden tahdit edilecek
tir. Lehistanın Romanya hududu 
şimdi tamamıle Sovyet kıtaları 
tarafından işgal edilmış bulunmak 

yine kapatıldı 
Cernautı. 21 (A.A.) - Sovyet 

kıtaatı ile Rumen hudut muhafız
lan arasında vukua gelen ilk te
mastan sonra hudut tekrar iki ta· 
raftan da !.ap:ıtılmıştır. 

Hududun tekrar açılması ıçın 
3ovyct Rusya ile Romanya arasın 
da müzakereler yapılması beklen· 
:nektedir. 

1!:1'LER LEMBERG'E 

So~ GlRDl 1939 lll'dır. et kıtnlnrı ~..cmbor'e girmiııı. 

Asker i Harbi n·çin 
sürecektir? Hariciye 

Va Vekilimız 
rın Rusyaya hareket 

Ank ediyor 
YC> \'cı~~~· 21 <Hu u il - Harici. 
§anı .-..ı 1 Şukru Saraco;lu bu ak-

aat 19 4-
larıbuı h • ;) de Ankaradan ı-.. 
da 

1 
a areket edecek , e yarın 

So,.y t::ınbuldan o iC'sa rolıyle 
et Ru "a' . d . . 1 gır1~- k . J - a ıa eyı zı.ra ... te 

~e tır. 

l\urıyeler 
~uau sabahki ekspresle Sovy~t 

'Yadan 'k" k · . S ı ı unyc gelmı~tir. 
"11 cyahatlerini Varnaya kadar 

Purıa · 
rı:ı~ ve ust tarnfını trenle ya. 
""

1 bu k . 1 s· tııırıd unyc er ırkeci istasyo_ 1 
gi}' a Sovyet Baş konsolosu yor 1 
Ve Cf tarafından ka Şıfanmışlar 
ıtı' doğruca konsol."Jshaneye git 

1,lerdir. • 
A.nkarad b · 

ti -.. a ulunan Sovyet scfi-
.ı. rentiycf 

h~rc\ · yarın Moskovaya 
~ti fl't. ctmclt Ozerc şehrimi~c gc 
lt•ırj,. tıd~ bu araltk Rus-nöan 

clcr•n ·· d . 
} Ctli .. . p:on erıl·nesi e!ıcmmi-

&ortılrncktedir. 

meseleler 

Bir İsviçre g;.zctesi •• 1939 
ha. bi niçın uzun sürecek?,, 
blşl.gı aıtınaa tanınmış bir 
a~kcrı münekkid tarafından 

yazılan çok ehemmiyetli bir 
askeri tahlil ve tenkid yazı .. ı 
neşretmiştir. Bitornf bir mem 
lckette, bitaraf olduğu görüş. 
!erinden ve noktai mızaların. 

dan anlaşılan bir muharrir ta
rafından yazılıın bu makaleyi 
okuyuculıırımız tarafınd.ın 

dıkkat ve alAka ile okunmağa 
deger bulduğ•ımu ıcın esas 
fikirlere hiç dokunmıyarak, 

fakat teferrüata ait kısımlan 
kısaltarıık tercüme ediyoruz: 

İngiltere ve Franımnın Alman. 
yaya harp ilan etmesi lizcrinden 
on beş gün geç r:.iş bulunuyor. 
Bu müddet içerisinde Fransa ~ 
Almanya hududunda mUhim u. 
kert hareketler olmadı. DOnya 
efkarı umumiyesi: Almanyanın 
garp cephesinde Majino hatla-

u zun 
rma derhal bir taarruz hareketi .. 
ne geçmiyeceğini esasen ve hak. 
:ı olarak tahmin ediliyordu. Fa· 
kat Alman kuvvetleri tarafın. 

dan Lchistana icra edilecek 
müthiş tazyiki hafületmek, Leh 
topraklarında çarpışan Alman 
kuvvetlerinin bir kısmını başka 

tarafa çekebilmek , bu suretle 
kat'i harp neticesine doğru kuv. 
vetli bir adım atabilmek için İn
giliz ve Fransız kuvvetlerinin 
derhal bir taarruz hareketine 
geçecekleri tahmin olunuyordu. 
Bu müttleayı yürütenler arasında 
askeri münekkidler. siyasi mu. 
harirler, fubaylar ve siyaset a 
damları da vardı. 

Bu tahminlere sebep olan gö
rüş ilmi ve askeri bir görüş de • 
ğildir. Daha ziyade harbin kısa 
hfr zaman içerisinde bitmninl 
isteyen blr zümrenin nikbin bir 
görüşütür. Bir an evvel harbi ne 
ticelenmiş ve insanlığı sulha ka. 

vuşmuş görmek temennisidir. 
Başlayan harbin kısa bir zaman
da bitmesini kim istemez? Fakat 
gerek vakayiin cereyan şekli, ge 
rck asrımızın stratejik telakkileri 
başlayan harbin çok uzun zaman 
devam etmek ihtimali olduğunu 
adeta riyazi bir kati'yyetle gös. 
teri yor. 

Harbi kısa bir zamanda bitir
mek isteyenler, İngiltere ve 
Fransayı yavaş hareket etmekle 
itham ediyorlar. Geçen her gü. 

nün Alman kuvvetlerinin Leh 
ordusunu ezmesi noktai nazarın. 
dan müttefikler için bir zarar ol. 
duğunu ileri sürüyorlar. Bu su
retle Lehistan harekatını kısa bir 
zaman içerisinden ikmal edecek 
olan 70 fırkalık Alman kuvvetle. 
rinin mühim bir kısmının derhal 
garba nakledileceği ft bu tak • 
dirde garp cephesindeki Fransız_ 
İngiliz hareketlerinin biiyük 

müşkülatla karsılasacafö noktai 

nazarını meydana atıyorlar. 
Bu mülahazada bulunanların 

fikirlerine göre İngiliz ve Fransız 
kuvvetlerinin elinde, Lehistan -
daki Alman hareketlerinin şidde. 
tini azaltacak, belki de büsbütün 
durduracak vesait vardır. Mese. 
la: 

a) İngiliz ve Fransız kuvvet • 
leri Zigfrid hattı üzerine derhal 
kuvvetli ve müşterek bir taarruz 
}apabilirler. Bu müdafaa hattı 

yenidir, zannedildiği gibi kuvvet
li değildir. Henüz kafi miktnrda 
asker tarafından müdafaa edil. 
memektedir. Bu şartlar altında 

biraz fedakarhkla bu hat yarılabi. 
lir. Bu suretle Almanya, öz top_ 
raklarını kaybetmek tehdidi kar

şısında derhal Lehistandaki hare. 
ketlerine 90n vermeğe mecbıır 

kalır. 

b) Zigfrid hattının bugün harp 
vesaitiyle aşılmaz olduğu kabul 

edilse bile müttefikler, Almanya 

ile hududu olan bitaraf devletle. 
rin topraklarından geçerek Al. 
manya üzerine müessir bir tazyik 
yapacak vaziyettedir. Almanya • 
nın İsviçre, ve Belçika hudutları 
tamamiyle tahkim edilmiş değil. 

<lir •. Elde edilen netice kullaru • 
lan vasıtaları mazur gösterecek 
kadar ehemmiyetli olduğuna gö. 
re müttefiklerin böyle bir hare • 
kette tereddüt etmemeleri gerek 
tir. 

c) Bitaraf devletler topraklar:. 
na girmenin doğru bir hareket 
olmadığını farzedelim. Müttefik. 
ler bu takdirde dahi Almanyanın 
aleyhine harekete geçmek imkan. 
larma maliktirler. Baltık denizir.

den başka bütün denizlerde miıt 
tefiklerin hakimiyeti kat'idir. Htı 
deniz hakimiyetinden ktifade e. 
del'S Alman Mhnterin~ mlı. 

neısip hir veya. bir kaç no~t<:j. 
bir ihraç hareketi yapabilir!r:~. 

('Lut/en sayfayı çeı~ri~i:) 
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Bu ihraç hareketi Almanya içeri. 
lcrine kadar uzayabilir. Bu suret 
tc de Alman orduları yandan ve 
geriden tehdit edilmiş bir vazi • 

yete düşer. 
d) Müttefikler hava kuvvetın 

den istifade etmiyor gibi göriinü
yorlar. İngiliz ve Franc;ız tayya. 
releri bir taraftan Alman aske
ı i üsleri ile sanat merke>zlerin; 
bomb::ılıyarak Alman ordusuna ve 
sanayiino bü; ük zararlar yapa -
bilecekleri gibi Alman milletinin 
maneviyatını sarsmak noktasın 
dan da müessir olabilirclr. 

};N MCSAİT 11;\lm TAl~ZI 

Bize kalırsa bütün faraziyeler 
ameli kıymeti olmıyan noktaina
zarlardır. İngiltere ve Fransa i_ 

çin en müsait harb tarzı bir bek
leme sistemidir. Çünkü belki pek 
büyük ve çok zayiata mal olacalı 
bir taarruzla Sigfrid hattı aşıla 

bilir. Fakat taarruz eden kuvvet 
müdafaa kuvvetinden daha çok 
fazla yıpranmış o:acaktır. Bu yıp 
ranrnış kuvvetler müdafaa hattı 

gerisinde bir mC'ydan muharebe
sini kabul edebilecek olan Alman 
asıl müdafaa ordusilc gayrimüsavi 
ve gayri müsait eartlar iç~rsindc 
çarpışmak mecburiyetinde kalır. 

Müttefik kuvvetler bitaraf dev
letlerin bitaraflığına hürmet et _ 
mek mecburi.} ctindcdirler. Aksı 

takdirde bu milletl<'rin kendilf'ri
ne karşı olan sempatisini kaybe -
derler. 

1914 harbinde Belçikanın bi 
tarnflığuıın Alma.ıya tarafından 

ihlal edilmesi, bütün dünyada Al
manya aleyhinde kuvvetli bir ce_ 
reyan U) andırmıstır. Bu misali 
her vakit gözönlinde tutan müt
tefikler, ktiçUk milletlerin bita -
ı aflı~'Ina azami derecede riayet et 
mrk mc> buri)Ctindcdir. İngilterC' 
vo Fransa, rızasını alma~an hiç 
bir milletin toprakları üzerinden 
zorla ordulannı geçirmek istemı
ycc ki rdir sanı) o ruz. 

İngiliz ve Fransız donanmala
nnın Alman sahilelrine bir ih • 
rac; hareketi yapmasına geline<': 
Gt niş ve müstahkem bir sahile 
karşı j apılaenk olan bu hareke -
tin iki devlet donanması üzerinde 
fazlo. za) iat verdirme.si ihtinıali 

\'ardır. Her şeyden evvel denız 

hakimiyetini muhafaza. etmek 
mecburiyetinde olan mlittefiklc -
rin neticesi mcşkük bir hareket 
uğrunda bu fedakarlığı yapmak
tan çekinecekleri tabiidir. İhraç 
harekcllcrile kat'i netice almanın 
ne kadar mÜ§kül olduğu 1914 har 
binde Çanakkale boğazı taarru -
zile de sabit olmuştur. 

Tayyare hücumlarının ise tam 
ve kat'i bir nC'tice veremiyeceği 
İspanya harbindcnbcri anla§ılmış 
bir hakiknltir. 

Dir memleket topraklarının iş. 

gali o memleket için tarih sayfa
sındım silinmek değildir. 1914 
harbinde Belçika, Sırbistan, Ro -
manya, Fransız ve Rus toprak -
larmm mühim bir kısmı Alman 
orduları tarafından işgal edil
mi ti. Fakat kat'i zafrrin mütte. 
fiklerdc kalması bu işgallere der
h l nihayet verdirdi. Onun için 
huglin Alm n kuvvetleri LE.'hista
nı başlan b şa işgal edebilirler. 
Fakat h rbin knt'i neticesi garb 
cephe indC' alınacağı cihetle bu 
iı gal, kat'i bir harb hareketi ve 
son zafer sa) ılamaz. 

Bi kalırsa garb cephesinde 
d , m e>drcek karı;ılıklı hareket 
uzun zaman, mevzii ve küçük ha
r keti rl topru dilci osundan ile 
ri) gc miyec~ktir. Garb cephesi 
h rbin<' ( ahır harbi) ismini ''C're
biliriz. Hn iki taraf karsıdaki 

ordunun manC'viyatmı ve bu or • 
duya dayanan m<'ml ketin iktısa-

U ve teknik kudretini yıpratma. 
la plıp.rak bckli)'ecektir. Tuar
rds brT net1ce t"ldE' edebilirim 
l:"'lı~lll ••nın knybederek dUş -

-n:ın ha.tlan üzerine atılan ordu, 

lalıiili, 
D~IC 
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I... ... ~?.!~ Harbinde Avrupa 

Pa·ris 
Sessiz ve ışıksız 

bir şehir oldu 
Kapaıı ~ükkanlar ı n kepenkler!nde 
görülen ~ar ip lavhalar : 

"Dü!<'~anı ın ız, Ma -za sahibi Hitler 

• 

( 

tarahn:lan ziyateta da~et edildığı ! 
i ıç ıı1 ı<apaı ıd1r . ,, ı 

Paris, (Hususi) - On beş 

gündenberi bitip tükenmek bilmı. 

yen bir akış, bir hareket halinde 

::alkanan Paris yavaş yavaş ses. 

siz, tenha ve ışıksı'? bir şehir ol
ınağa başladı. 

Sokakları doldur;ı.n üniforma 
kalabalığı. valizleri ellerinde akıp 
giden asker kafilei'! .. :, yavaş }'a· 
vaş azaldı ve nihayel hiç görün. 

nıez oldu. 
Yalnız, Parist :n uzc.klaştırılan 

çocuk kafilelerine hald raııtgelini. 
' yor. Harbin insana en çok dok:.ı
.ı nan manzaralarından birisi .ie 

,:;ıkı hazırlandı. Eylülün dörd" 
ci." gününden beri harp için ç 
şacak işçi birlikleri faaliyete g 
tı. Bu birliklere ıaşı askerlik 

kellefiyetinin haricinde bulu 

!1UP ta calışabilecek bir hal 

olan bütün erkekler dahil ol!1l 

mecburiyetindedir. ı\'.adınlar ati' 
cak gönüllü olara!c J?irebilirl 

Çok muntazam bir teşkilat kU 
bu teşekkül bütürı isc:ıeri cal 
tırıyor. Her kes günür. mı•<>VV 

vaktinde iş nöbeti yapmağa gC' 
liyor. 

CADDELEDEKt HEYKELLj. 

RİN MUHAFAZASI 

l 

Almanlar Danzigin işgali ha•ı

rası olarak pullar bastırmışlardır. 

Bu pullardan ikbini resimde gö· 

rüyorsunuz. 
:ueşlıur 1n,,.i'iz yarı"c•sı K~mp 1 silah allına çağı ılmıııtır. RC'simde 

dun 1nın otc n 1.1 ıl VC' d niz rr töı ıi -;Üı • ıt rekorcusu, İngiliz harbi) e 

nezaı elı on ünde motosıklctlc görlilüyor • 

· hükumet ve cemiyetler tarafın • 
dan Paristen uzaklaştırılan bu 

çocukların annelerin<:en ve baba. 
tarından ayrılıp uzun bir dizi ha_ 
11-.:ı - : -+~svonlara doğru yürüyüş 

. ...... ıuır. 

Bugün P aristeki bütün hey~ 
!erin kenarlarına tahta iskelel 

kurulmuş, bu iskelelerin üzeri 

""e kenarları kum çuvalları ile 
tülmaştür. ~rtık l:cykelleri g'fl. 
rr.ek mümkün değil.. Yalnız 1c1l 
ÇL'vallarından ibaret bir ehr,.-, 

dan başka hir Ş'"V göremiyorsıJ 

Bu yavruların hepsinin yüzle
~inde felaket görmüş ağır başlı 

~nsanların hazin vakarı var. Cr 
vıldaşmıyorlar, haykırmıyorlar. 

~ü1müyor1ar, başları yerde, biri. 

birinin ellerinden tutarak yürü • 

vorlar. Beş yaşından 12 yaşırıa 

k.?dar bu çocukların hepsinin o

muzlarında gaz maskesi kutula· 
:-ının kayışları asılı .. Göğüslerin. 
d" üzerine bir mika levhası ge. 
~ı rilmiş. meşin bir mahfazaya ta· 

kılmış birer kağıt var: Çocuğun 
~dı ve soyadı yazılı bir hüviyet 
varakası, bir de numara .. Arkala
rında ikinci bir kafile.. Gözleri 
yaşlı anneler, ablalar. kardeşler 

son ayrılık dakikasına kadar uz. 
viyetlerinin birer parçası o

lan miniminileri bir daha görmek 
ıçin koşup duruyor. Bu kafilen;n 

:ccrisinde pekaz erl:ek var tabii... 
::abalar çoktan huduttaki vazife-

1 ~rini bulmuşlardır. 

D:rnzigdc VestcrplatlC' garnizonunda bulunan yüz kadıır L!.'hli zabit ve askC'rin Almanların müthiş 

Birer birer giden ve azalan l)u 

"<alabalıktan sonra şimdi Paris 

caddelerini dolduran heykellerin 

vı: diğer sanat eserlerinin hava 
hücumlarından muhafazası icin 
alınan tedbirleri görmek müm _ 

kündür. Paris hava hi.cumlarına 
karşı kendisini k:>rumak icin çok 

bombardımanlarına ve hücumlarına rağm n kahramanca mukn\Cmet ettikten ve mevcutları yarıya 

indiklcn sonra açlık tesiri) le teslim oldukları .} azılmı tı. Yukanki res imde müstahkem mevkilerin bom. 
bardımnnlaıla ne hale geldi"i görulü)or. Almanlar kalcji ancak böyle tahrip ettikten sonra alabilmiş

lerdir. 

• • • - 'I: .... ,. #- - • i . -"' . ' ~ t 1 11> • • ,, ; • .....ıc • 

Anahtarı nıçın kapının üstünde ı 
bırakmnmalı?.. Ne tehlike vnr ı 
bunda? .. .Muhitinde bulunan bu er
kekler 11oşuna gitmij or mu? Yok
sa yine aldanmaktan, inkisarı ha - j 
yalc uğrnmakt ın mı korkuyor. 
sun? ... Korkma !Bunlar, ölen ko 
can gibi kaba, nczaketsız. ho) rat 
hodbin adamlar d<'ğillerdir." 
Basını <>ğiyor. kendi kendindeı 

utanı) ordu. Yerini d!.' "i tirdi. Fa
kat bu kuruntu onu takip cd )Or 
rnhnt bırakmı~ordu. Cüz l jırnak
ları kıpkırmızı oldu. l tanmaktar 
mı? Hayır! Zaafından utanmıyor 

du. Yalnız güllinç olmaktan ç ki 
niyor, korkuyoı du. TC'r ddıidün: 
mucip olan da bu\·du: Kiığıdııı a 
lay için ) az Jmı olması ... 

Salona girec gi zaman bir , 
kapının <' i"indC' durdu. Kalbi ı:il 
detlc c; lrpıyordu. Bu "'lt in T" 1

1
·1 • 

katı istf'yen adamı müsl<'hzi ra . 
zarlaı ile ezmek istiyordu. Acabr 
han ı iı·d i ~ ... 

I'i) an~nun önünde oturan bf's 
tckar. kendisini görlinc<' bir röz 
kırpması ile scliı.mladı ve mırıl -
dandı: 

harbi knj bNmC'se bile çok fazla 
za,;iat v rmPğe mahkumdur. 

GC'rck mlittcfik ordular, gerek. 
se Alman ordusu bö)le bir hata
ya dii m!.'ktC'n s3kınaeaktır. O -

nun için bir yıpratma haı bi man
zaram alacak olan 1939 h rblnin 
uzun, çok uzun süreccgini zanne
diyoruz. 

SON O AK 1 K A nın 

- HC'r znmanltindcn daha tazC' , 
daha gUz 1 ... 

Bu cizl rlC' ne d m k i!'llİ\ ordu 1 
Acaba bi iyor mu\du. Yıirüdıi. Şi- ı 
nasinin ~ nına \ iti tı. Dclikanl• , 

- A ' .. T<')ZC', drdi. Bu ne şık 1 
rop ... Bir kokle) l istC'r misiniz? .. : 
Cesar t verir c;ize... ı 

- C arct mi? Nirin ? .. 
- Cadılarla miıcadrlc icin .. 

CC'vdC't. manidar nazarlaı la k<'n. 
disini . ıizü\ ordu. Re• am Ba) sul: 

- N enzibr bu, dedi. Ne gü 
zellik bu! .. Gözl"ıinlz genelik, sa
nd t v s vinçl<' par lıj or ... 

H.an:ı B dii, bu sözü t-ısdik !.'tt i · 
- Do ,rusu... Çok s vin 1i bir 

h'lb r 1 n vrya bir hnl)er b •kli
) n bir kadına b ll"'i"or um z ... 

Y lnız, N ·d t F ı i un tir \ 
ö 1 m m · ti. ilik katle bakıvor, 

hafif<'e tcb Um edi\Ordu. G nr 
kadın, bu bakı lan ve t bessüm -
l ri pl'k manidar buluvordu. 

11 \' c-ınını bf'lli C'tmC'rrırk ir"ı 

cok iirliik <: kti. Jlf'r hnld" ona 
(Z::ııı aru Cadı) imı ılı m<'ktubu 
hu erk ki rdrn hiriııi füırl rmi ti 
Bu muh"l·l•aktı. rU11kll lı '.,· rlr 
kt'n 1i ine kıırııı aynı hisle mUtc · 

lıassis bulunuyor, iltifatına ma~ -

ZABITA ROMANI: 4 

va~aını : 
haı olmaya cnn nlıyordu. Bu. hııl
lcrindf'n. sözlerinden belliydi. Fa. 
kat aroba hant:"isi ? .. 
Baş sofrncının ıçcri girm"si, 

g nç k"iını bu miJşkül vnzij etten 
kurtardı. 

GC'cC'yamnnn doğnı ud"'"''a yi 
rC'rken hn 11 tcr<'ddüt icindf'•·di. 
Kendi kendine soruyordu: 

- Ac, ba bunu hangisi vn,. lı" 
Kararsız. miitrr<'ddit V"' tı .. 'lbi 

idi. Kanıvı kapadı. Anahtarı ÇA -

virdi. Fazla olarak sürmeyi d" 
sürdü. 

R<ıhrC'y(' nazır pencf"relcr ll"·,·tı. 
Hafif bir rlizgflr !.'Sivordu. Hrlhm
daki y,ıb'lni vnsemlnlC'rin b,..,.,.ın 

kokusu ruh'l ıl"rin hir roh:wct ve. 
riyordu. SC'ma) ı dolihır'l"l . ~ı..ı,,. -
lann parıltı!'lt, cır çır bö"cklf"ri -
nin kıır"-ı 1nlann SC'~lcri s " izl""'i 
bozu\'ordu. 

Peııcerevc dn\'nndı. ni; .. n..,;ı ........ _ • 

du. Hrr .;ev onu hC'\'ccrı"n P'"' ;,.ı 
yordu. Dim~ -mı. ruhunıı. P"'"fl"' 
garin l ir arzu ı;ttikr!.' blh.;i•·nr · 
du. l:'';ı:1°ri tntlı bir iirni•1" .,;ı.,;; -
lüvor !ıı t. rk"""' 'ı'I inci' lpr 1· .... ı;~. 

lin<l n hir g('rı>lik V'lrdı. J>i;?"'
0

''" 

dok,,..ırlukc;a gUzcl \·licudunıı sarı. 

yordu. 
Pencerenin öııUndcn çekildi. J'a 

pıya do~ru gitti. Gavrlihtiyari hi 
harC'ketle sürgüyü çekti, anahta · 
n cevirdi. Kapı açılmı!"ltı. Başucıı~ 
dnki küçük elektrik lambasını yaı. 
t ı . Yat.ağına uzandı. Gözlerini. dr 
vardaki saate dikti, bekliyordu 
Akrep ve yelkuvan anbean on iki
ye yaklasıvordu. 
Eğer (Zanoara Cadı), sözlinlı 

tııtmavıp ~Plmcseydi. Güzide bü . 
) ilk bir inkisan havale ui!rıya -
cnk . cok miltccsslr olacaktı. 

Fakat havır ..• Saat on iki\i ra • 
lark<'n kanının tokmağı hafife• 
<;t'vrilcli. kanı nçıldı. (Znnpara Ca 
dı) irc>ri J!irdi. 

Bütün cadılar gibi bc\'az bir ör , 
tüw' büriinmiiştü. Bac:mdıı. iki dr 
likli bir kııkıılrte vardı. Parkeni~ 
fiznrin•l" ı;üziiliir ~bi yiirüyor. o 
da l'I dolrl•ırnn ı:ıanna)\'elcr0 • ma 
salara r-ırnmadan ilnrli"ordu. Dnc; 
ru yata;;ın vanına gf'ldi \'e ı:ıeri bi• 
hr,."krtlc lfı.,.,baVI söndiirdli. 

fki kuvvetli kol. (füzidenin vU · 
rudurıa sarıldı. Haris iki dudak 
dı"l'l1<lnrrrıa vanı<1t1. 

G0 nr karlın. bir ses çıkaraml\·o· 
rl•ı. Nilın\·ct gözlerini kapadı, ker 
dinden gC'çti. 

' 
Ertecıi ~Un, uvanm ırözlerlni ar

tığı vakıt çoktan gUndüz olmuı7 • 
tu Ruhunda tatlı bir rahavı>t. vü· 
cudunda hafif bir yorl"'lınluk l>is
s,..divordıı. f'·rnı vat!llrt<>n kıı 1 k -
mnk icıt""livrıı·•'hı. Piit "m"rlİ\ en 
ırerinivordıı. rnı.- ı:rfı.,ı>J bir rüya -
dan uyanmış ı;ibiydi. 

( f'<',·amı \ 'U) 

nuz .. 

Müzelerin. büyük binaların f" 
ları.,da harıl harıl siper kazrna~ 
meşgul işçi rupları var. Bu 
perler hava taarruzlarında bitf 
sığmak ola cak .. 

Büyük bulvarlar uzerl~e~ 
c.i.ıkkanların pckazı kapalı. Fa~ 
i~ sokaklara girecek olursa 
k a p a 1 ı dükkanlara 
bol ra.-;tgelirsiniz. Bun 
k.rın üzerinde dükkanların ~ 
pandığını gösteren levhalar a 
Bu levhaların içerisinde pek 
ripleri vardır. İşte bunlardan 

kaç örnek ... 
' 'Maöaza sahibi Hitler tarafııtr 

b ~ 
d~n ziyafete davet edildiği İÇ 
kapalıdır.,, U. 

"Av mevsiminin başlaması 

zt.rine kapanmıştır.,, 
''Bekleyiniz.. Berline kad-' 

ufak bir tenezzüh yapıp dönUlff 

cektir. ,, 

ETRAFINDA SİPER KAZlll 
MIYA N TEK BiNA 

Pariste yangından muhafaza

için tedbir alınmıyan, ctrarı116' 
siper kazılmıyan, kum çuvaııatt 
ile ihata edilmiyen tek bir biıı' 
kaldı. Belediye dairesi.. Or' 
meydanındaki eski bina, harpte 
evvelki manzarasını hiç değişti( 
medi. 

Fakat dışı hiç değişmiyen bU 

r.anın içerisine girdiniz mi ha 
halinde bulunan bir memleke 
,-aşadığınızı derhal anlarsınıı· 

Bütün ampuller mav:ye boya11
1 

mıştır. Artan işlerde çalıştırıl•• 
cak memurlara odalar kafi gel 

rr.emis. koridorlara, merdiven ~ 
h:.rına hatta merdivenlerin g 
ı:isçe dönemeçlerine masalar ~ 
muş her masada bir memur etil 
yor. Fakat bu memurların hel1'ctl 

hepsi eski harbi görmüş insani~ 
hatta harp maliıllerL Bir mas•. 

tek kollu iki asker çalışıyor. 1~ 
ci masanın yanında bir cift kolttJ 
rıe;;n,.ği duvara dayalı duruyor·" 

Koridorun bir kenarında çatı~" 
kır bıyıklı memurun a

0

lnmdan. ç; 
nesine kadar harpte hır sUngUn fi 
vırttığı geniş ve derin bir ya 
i1i.. . tf 

İste r,ünden püne bo!lanan. 5 " 
· 1 ' 1 1 p · 'n il "iZ eSe'1. JC:• ... ,.,. """l'ln arırı 

haro günlerinde bir kac man:ı• • 
rast .• * • 


