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Sovyet ordusu Lehistana girdi 
oıotöı~·-1>1i··ani···mua-a·······aıeyı-ıc-p .. ·eıtıre· .. ··-·se1Jepıerı-liır-
nota ile bütün yabancı devletlere bidırmiştir 
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Kızılordunun motörlü kolları dün akşama kadar 
56 kilometre ilerlemiş bulunuyorlardı 

Sovyet müdahalesinin akisleri 
Balt memleketlerinde 
Londra vaziyetlerini 

Roman yada ve 

tayin 
heyecan büyüktür. Parisle 

Molotof, Sitalin re Ribbcntrop Lir arada 
için sefirlerinin raporlarını bekliyorlar 

Bcrlin 17 (ö.R) _Alman D. N. B. •w Sovret.n?tası bü.~ün.~evletlere teb-
ajansı Moskovadıın bildiriyor: lig edilnuşür •• ı:'uaunku ıazet~er bu 

gün Radyoda irad ettiği bir nutukta Sov- ,.....,,..,,..-----------~~---------~-~---~-~----:--~---;~----..---~-r"'llıltv.• 
yet Rusyanın bu kararını bildirmiştir. 
Molotof Polonyanın ıüratlc inhidamı 
karşısında Sovyetlerin bu kararı ittihazıı • 
mecbur kaldıklarını, maamafih Avrupa 
harbinde bitaraf kalmak azmini muha
faza ettklerini, Kızıl ordunun bütün he

S hük. ·· .... : Cwnartesi _ notanın metninı neşretmektedırler. 
« ovyet umcu, N d p 1 hük' .. . . 

P · p ı anm Moskova bü- ota a, o onya umctmın mem-
azar gecesı o ony I k · rk · l b b·ı c 
ük 1 • • b. ta vererek Rusyanın e eti te etmı' o ması ase ı e ..,ar-

Y " çısme ır no k" p 1 d · • · · 
f ti · • k nımak ve c • ..L.j Po- ı o onya a ıntızam ve asay141 mu-men aa erını o ~.. • . 

lonyadaki Beyaz Rus ve Okren akal- hafabza _ıçm. dKızkılaldor~unbun h harkek~t 
Jiyeller.ini himaye ve muhafaza için mec unyetın e ıgı, u are et~ deflerini en kısa bir zamanda işgal ede- tıllll~~~ 
Kl2ıl orduya Polonya Sovyet budu- Beyaz. ~~ .ve Okre~w .azl!"l~nm hı-
dunu tecavüz emrini venniştir. Si- ~yesını ıstihdaf ettıgı bildirilmekte-
maide Polosk-tan cenupta Kamenef dır. 
Podolaki hattına, Romanya hududu- Polonycının Mo kova büyük elçisi Mo-
na kadar K12ıJ ordunun Şarki Polon- lotof tarafından davet edilm~ ve Sov
yaya girl$i bütün hudut boyundan vaki yet kıtalannın Polonya arazisine duhu
olacaktır. lünü bildiren ve kendisine tevdi olunan 

Salihiyettar Sovyet maknmatmm So....yetler notasını almaktan imtina et
bcyanatına 1tÖrc, Sovyctlerin bu karan miştir. 
bugünkü bitaraflığma halel iras ede- Kızıl ordu merkezi Avnıpa aaatile 

ceğini bildirmiştir. 

ilk haberler Kızılların şimalde Vilno 
şehrinin kapılıırında olduğunu bildirmek
tedir. 

Paris 17 (ö.R) - Kızıl ordunun Po
lonya hudutlarını tecaviiz ettiği hakkın
daki haberler, Fransız ve lngiliz umumi 
cfknnndn büyük bir teessür uyandırmak
la berıı'ber bir sürpriz olmamıştır. iki gün
denberi gazetdcrde Sovyet tah:Jidatı 

mu. Z ira Sovyt!tlere göre eTTelce ya- saat onda SoTYet notasmda bildirilen 
pılmıt muahedeler bugün artık yoktur. bütün hat üzerinde Polonya araziaine 

hakkında verilen haberler böyle bir ha- ~--~ 
reketin pek yakın olduğuna eüphc hı- a:aıı~Di 

Cünkü P olonya hükümcti artık facto girerek iJerlemeğe baflamqtır. 
mevcut dciiJdir. Sovyet hariciye komiseri Molotof bu 

rakmamıştır. 
- SONU 4 'ONCC SAldFEDE - Sükftt etmek üzere olan Vilna 

Yeni 
Vaziyet 

Lehlerin mukavemeti 
---·~---

Bütün dünya için 
bir sürpriz 
telikki edilebilir ... 

-~-
HAKKI OCAKOCLU 

Kutno'da muhasara çenberini yardılar ve Alman
lardan 12000 esirle bir çok top, kırk tank aldılarr 

Paris, 17 (Ö.R) - Pat ajansı bildiri- bet etmiştir .• Bir çok ölü ve yaralı var-

Avrupadaki karışıklık, günler geçtik- yor : dır. 
biraz daha şiddet kesbeylemekte, ye- Varsova miidafna kumandanının teb- MUANNİDANE BiR IUUK.A VEMJ!.."T 

ç~ •1 eürprizlerle karşılaşılmaktadır. liğine nazaran garp mıntakasmda düş- Leh kıtaatı her tarafta ciddetli ve mu-
nı yen d · ld k ·11· " Sovyet Rusya ile Almanya karasın 

1
a bn~- m~ topçh ~ununko u ~ntakuzun menzcihı. ı annidane bir muka\·emet göstererek 

1 ademi teca,·iiz pa tı nası u- atcşı §C rın mer ez mm asına tev adedcn çok faik kuvvette bir dfü:mana 
r.a anan ı·kk0 d"l · dilm' ti "'"' 
t .. d .. va için ııürpriz te u 1 e 1 mış, e ış r. karşı mevkilerini muhafaza etmektedir. 
un un I d". 
tela!! ve heyecanla karşı anmışsa. un Volnroda düşmnn taarruzu püskürtül- (Hcl ve Keyfa) mukavemette devam 
sabah Kızıl 0 ,.dunun Polonya hudutları- mUştür. Buradn düşmandan .bir tank al- ediyorlar. Almanlanıı Varşovnya karşı 
nı gec;;mC!İ, bir çok memleketlerde en- dık ... DUşmnnı ağır zayiata uğrattık. yeni tanrruzlan pUskUrtUldil. 
CJişcl!!r uyandırmaktan. uz.ak kalamamı:: Şark mıntak~da Clilşmnnm bill:?n KUTNO - LUBYEÇ HATTINDA 
lır Sovyetlerin bu yenı kararlarının m tanrruzları rcddedılmlştir ... Burada duş- Kutno Lubyeç h tt d lidaf 

· bil k · · kafi dere- d il · ld k - a ın n m amnı-nasını mütal&a ede ı me ıçın mnn an Y 2 esır n ı ·· zın şiddetli, ve mukabil taarruz.lnnmız 

VARŞOVA HAVA TAARRUZUNUN çolı muvaf falııyetll ol· 
K~ş~~::Ay~~;İan hava taarruzunda muştur. Almanlardan J2 

dünkü sivil kurbnnlar nrnsında 60 ço- ili n esir ve 40 tanlı, ıı 
vuk tn vardır. ağır top alınmıştır. 
GRODEL - YAKou;~SKI IIA'ITINDA Alman piyadesi Bug • 

Paris, J6 ( Ö.R) •• PAr Vistül • San nehirleri ne 
Ajansı bildiriyor: Gro· dayanan hattı g~eme· 
del · Yalıolefslıi hattın· mqtir . Galiçyada Prem· 
da Pol'!nya. ordusunun zil ıiddetle mulıavemet 
mulıalJiJ llır taarruzu - SONU 4 ÜNCC SAHİFJ<..'DE -

Roma ya 
Göre 

• 
Sovyet müda

halesi 
Şimdiye kadar hiç 
derpiş edilmiyen 
neticeler doğuracak 

Roma 1 7 ( ö.R )- Sovyet mü
dııha!C!i Paris şiyasi mahafilindc 
çok heyecanla kar~ılanmı tır. Bu 
müdahalenin Polonya için ne de
mek olduğu hakkında hiç kimse 
hayale kapılmıımııktııdır. 

Roma 17 (ö.R) - Sovyctlerin 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

cede malümattan mahrum bulunuyoruz. V ARŞOV AYA DÜŞE~ BOMBALAR Alman baskumanclanlığını burada bu-
Bilinen Molotofun Moskova radyosun- İki numaralı Polonya radyosunun teb- lunan bütün kuV\·ctlerlni takviyeye 
da söylediği nutuk ve Sovyet Rusyanın r ~ · . b . 

d k' b" d ı ti r sefirleri- ıgı • mec ur etmiştır. Anapol - Brava - Ros-
Moskovd~w .8 1 ecne 

1 
hetv e. et dır Varşova bütün gün bombardım_ an po hattında düşmnn taarru7Jan hiç bir 

ne ver ıgı notanın mu evıya ı • dilın. . Ş h 200 bo b d'. .. t•• . 5 tle artık müsta- e ıştır. e re m a uşmuş ur. muvaffakıyet elde etmemi<:tir.. Ahnnn 
Buna nazaran ovye r b · b t ed t t kil. · h ..,. . h"k. b. p lonya hükü- Bom a ısa e en pro es an ısesı a- müfrezeleri Bug nehrine varmışlardır ... 

kil ve vazıyete 11 ım ır 0 l t İk" takh · L 

Garp cephesinde 
. . b lunmadığını Okranya- rap o muş ur.. 1 gece ya anesıne, vovun cenubunda muharebeler devam 

~ae~~ır:ı::;~:;:~u;~:li~ı::iri~~e~~~:;~~~ müteaddit hastanelere de bombalar isa- ediyor. Fransız ordusu Almanlara 
~;ı,,;f.:;:L,~ı:ı•r:~'=~~~k;~;dtı=:~; Sembolik bir mukavemet 
ve bu mıılcsadla Kızıl orduyu harekete 

gtoe;i~uiktlczer~n~i~~!r:~r:~=~e~i~~:~a~~~~: s ti • .. d h / • • b• karşı ezı·cı· bı·r zafer kazandı 
bdı.itarği abflirıgw ımmekuthuapr•naza~·an ~~~! ~:;:;~~ Polonya ov ye erın mu a a eıını ır 

., tecavüz addedip etmiyeceği hakkında 
iTave eylemektedir. 

Eğer hadise yurdlannı kahramanca henüz bir karar Vermedi 
müdafaa eden Polonyalılann crgeç .~~· 
kavemetlerinin kırılacağından ve buton 
Polonya topraklarının Alman istila!'lına 
maruz kalacağından doğuyor ve 50;>'et
ler Almanlara tekaddüm ederek bır kı· 
ıım ırkdaslarının ııakin bulunduğu top
rakları ele geçirmek ve bu toprakların 
mukadderatının tayinini daha ileriye bı
rakmak liizumunu duymuşlarea mC!ele
den fazla endişeye düsmemek icap eder. 

Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz istihbarat Birbirini takip eden Uç hücum dalga- gibi Snrbruku sannış bulunuyorlar. Te--

Kabul etmek lazımdır ki Polonya, 
kendisinden çok faik kuvvetlerle çarp~ş
maktadır. Polonya bu çeşid çarpı. ma .ılc 
tarihe karşı vıızifesini ve müttefı~lenne 
karşı da roHinü oynamaktadır. Bır kaç 
defa tekrar ettiğimiz gibi harbın mukad
deratı şark cephesinde dei?il 2arp cep-

- SO. 'U 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

nezaretl b dkiyor : iı yüzlerce tiınka istinat ederek Fransız- pelerdc yerleşen Fransız topçusu ezlcl 

b 
Fransız ordusunun de· fan yeni mevkilerinden çıkarmayı istih- ateşine devam ediyor •. Saat 21 de neş-

R a nya . t f Vandl teraJıfıfSf üzerine daf ediyordu.. Fransızlar metodik bir redilcn Fransız tebliği .şunu bildiriyor ı 
O m 1 ara şekilde tahkime muvaffak oldukları ye- Cephede kayde şnyan birşcy yok. Hava 

Alman baş lıumandanlı• nl mevkilerde bütUn sevkUlceyş nokta- fcnn olduf,'Undan havn faaliyeti az oı. 
ğı nevmldane harelıet· lara hA.kim olduğundan taarruza geçen muştur. 

Paris '17 ( ö.R ) - P olonya bükümeti, 
Sovyetlerin hareketini bir tecavüz sure
tinde sayıp saynuyacağı hakkında henüz 
bir karar vennem~tir. Polonyanın y8Jn12 
sembolik bir mukavemet göstermekle 
iktifa edeceği zannediliyor. Bu ıekilde 
hareket Sovyetlerin ilhak edecekleri ara
zi üzerinde bilahara metalibe hakkını 
muhafaza içindir. 

RUSY ANIN BiT ARAFLIK 
NOTASI: 

yabancı memleketler mümessillerine fere girişmiştir. Bu ha• ~iman fır~alarını toplarıı;m müthiş ate- Pnris, 17 (Ö.R) - Belçika hilkümeti 
Sovyet müdahalesi hakkında tevdi etti- fı ti il Ü Af §t altında ımha ctmlşlerdır. kendi hududunda kıiin bulunan Ek.c; La 
ği notaya merbut olarak verdiği ikinci re e er . 1111 n man- Fransız lıdaları IJU hü· Sapelin tahliyesinden çok endişededir .• 
hir notada Sovyetlerin bugün hali harpte farın ezici bir hezimeti r Jı J 1 d Bu şehri terkeden Alman halkından 
olan devletlere karşı bitaraflığını muha- He neticelenmiştir. Har· cuma rev a es n en yalnız çocuklllt' ve ihtiyarların otomobil 
fazada devam edeceğini.bildirmektedir. bin IJn~fangıcından ileri ıoo bin JılşUIJı lllr ordu ıı~ gitmelerine müsaade edllmektedir .. 

ROMANYA BlTARAFı _, fi 1 ti Jı d Al Dığerlerl ayakla gltmeğe mecbur edfil.ı 
Paris 1 7 ( ö.R) - Romanyanın Le- ıııı defa ol aralı Alman- e ' ra e en man- yorlar .. 

histıınla ittifakına rağmen bitaraflığını far Garp cephesinde Y•· farı llttlrmlşlePdlr. Berlin, 17 (Ö.R) - Alman tebliği: 
muh~f aza edeceği tahmin edilmektedir. ğınJar halinde hücum ef• Bu taarruzun hedefi Sarbruku kur- Snrbı:ukta çarpışmalar vardır.. DUt-

Bukrct 17 (ö.R) - Sovyet kıtaatı· ... ı.J d'- tarmaktı. Fakat tamamen aklın kaldı .• man btiyUk zayiata uğratılmıştır.. Bir 
- SONU Z İNCİ SAUİFEDE - .. _, er ..-. Simdi Fransızlar bir kıskaç içine almış - SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -
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Musa Mısırdan .çıktı 
F iraıarı WJe wJOJiri ll•ııan, 9IJ biıt lıir rile 

l:HiR ~ERi 
- -1;!-=---

Dün büyiiktıltir 
raebet görmedi 

Y anş ve tillh encümeninin lzmir son 
~ lıkqta•wı u:lüıı chuca ı;alenwd. ~ 

a ni bir 
Jaaliyet devresine girdi 

pılmıştu. Koşunun muhale.kak iyi reklam T • l lraJ d • • b 
edilmemi! olm..ı yüzünden olacıılk ki e~rmİeYV.C ID an ıtı a 
.._ ıilanı llzıri.iT ~nnda li$diye • 
rJat8ar • cgöriilmemio İr tenhabk ar- fı'!a ·~ a Al'rı· ı· •.. yap 

~· .-.-.asına ·k;iii '3CY~tir. <>91ilama ~i ı.Etlııenı Ay- • -u ""5 t1111i• •• it. 
kut ve ikinci or8u mükttişi lrzettin Ca- Istanbül Ankara radyosu önümüzaeki slllere ait eserler satın alınacak ve mU-
lışlar ve daha bazı askeri erkan ile devair T.c~rinievvel b~ın~a yeni ,P.ir programla elliflere ücret verilecektir. Bunun için 

Fakat ona Mllabı hakı işte bu sırada hemen hemen hepsinin ıü~sı hazır bulunmuslardır. n~crriyata başlıyacaktlr. Radyonun y~ni bir m~aka açılması dü.şürU1ıriekte
-Al.kavnNıli, ç,k buradan ve bir şey ~vlerjride birer cenaze @tı. t<;IDli9in ço- Bir,inci koşuya üç hay an iştirak et- pr.o_gr;µnmı tespit ebnek üzere bir hey.et ı!_ir. Köylerin radyo ihtiy,acına cevap 

düşünme... ~u, kimi»in brışı, kit»il)jn~sı b)padı ımiş 8'irhaneddin Işığın Kom.isarı birin- faaliyete geçmiştir. T~inievvelden iti- vermek ~:e köy şarkılarını halka dinlet-
Demitti. i)lmüttü. -;ci, :Savan Tevhide "Çarpanın Şıpkası baren gündüz neşriyatı baki kalmak mek,maksa.dile köy .saatle.rine de ehem-
Bu sebeple Firavunun kapısına tıit- Yola çıkmazdan Önce bunları defnet- ikinci gelmiştir. üzere akşam neşriyatı saat 18 den iti- miyet verilecektir. 

mekten fariğ oldu. Şehir içinde tek bir mek lazımdı. Opların böyle ve kendi ölü- Jki,ı;ıci koşuya yalnız bir hayvan i«tİrak haren b~lıyacak ve 23,5 te sona ere- Bundan başka zehirli gazlardan k.o
Beni Israil kalmıııması için her ke in bir- l.eri ile meşgul olm4ları Musa lle t~ifeai- etmı tır. eektir. Saat 18 de evvela Anadolu ajan- runma O\'e paşil ~kilfit hakkında ~
birlerini kontrol ~tınderi de esas korwl- ne epi \Y.OI ka~dırmış oldu. Niheyet OQJJlCU ko uya üç hayvan i tirak et- smın günün dahili ve haricJ haberlerme nın muayyen gi!.µ.lerinde mütabassıslar 
du. öğleye doğru ba~da ıelli bin ki i ile Ha- miş, Uzun zamandan heri lzmirlilerin ta- ait kısımları verilecek, gece saat 20,30 tarafından konferanslar verilecek, bu-

Evinden 9kıp Mwır: kapısı dı ında .bu- m~n .yola ç.ı,ktı. Arkad.an FiraY.;V.n ile be- nıd!ğı Bahtiy,ar birfoci, Ceylan ikinci gel- .da yapılan ajans servisi 20 ye ve 23 te nun ehemmiyeti ve korunma çareleri 
Juşacak olanlar kapılarının önlerinde bi- raber bütün kıpti halk geliyordu. Fira- miştir. yapılan son servis te 23,30 a alınacak- anlatılacaktır. 
rer tavUk keseceklerdi. Beni lsrailin ki- \'Unun böylece Muudan çıkışı da ı:rnu- Dördiincü o~uV'B. üç hayvan istirak tır. !Jlaôyonun çalıştığı dalga uzunluğun
min evinin önünde tavuk esilmemiş ve- harremin onuncu pazartesi gününe rast- etmiş, Atıf Esenheün Kayası birinci, :Yeni programda -:radyonun daimi bir da bulunan ve aynı dalga üzerinden 
ya n oksa o evinden ıkmamı ,anyı• lamaktadır. . . . . Lütfü Karaosmanoğlunun Y,atağanı ikin- caz orkestrası .kurulmuştur. Alaturka neşriyatı sekteye uğrattığı ve çıkan gU
lacak ve l·endisine haber verilecekti. Musanın ve Benı Israılın takıp ettık- ci gelmiştir. musiki neşriyatı 21 de taman11anacak- rültüden radyodan istifadeye imknn ol-

1 te bö;lece ve gece yarısı Mısır yavaş l~ri yol, Şap deni~ yoluydu. Nihayet de- Beşinci ve sonuncu koşuya da iiç hay- tır. matlığı hnkkında yapılan şikayetler dik-
yav:ş boşalmağa ba$1ai:lı. Tarih 'Mısn:dan nızE~enarııın gelclil~r. . '-' t• . f v.an girmi han Atlının Nonası birinci Haftnda iki de.fa olmak üzere biri kate alınmış derhal ieşebbUslere geçll-
bu suretle hicret ıeden 'Beni lnail halkı- Bıra.~n~ h lkrı1'Crı u ye ışmı 1

• Hasan J\tlının Lüksbarı ikinci gelmiştir. uzun diğeri kısa iki temsil yapılacaktır. miştir. Yakın bir zamanda bunun önü-
nın sayısını 320 bin olarak göstermekte- enAı sraı aMı: d d·ı ö .. .. Mütekabil bahisler büyiik bir fark ar- Radyoda oynanncak radyo fonik tem- ne geçl1~tti umulmaktadır. 
d . V b wd h lk 1. . 1. d - man ya usa, e ı er. numuz . l d" d" .. k 1 k" "k 

ır. e u !°ag ur ~. ın za ınun e ın en tleniz, arkamız da Firavun ikisi arasın- zetmemış .)'.il nız or uncu oşuc a uçu 
kaçışı ehrı terk e~.ış~. muh~.rren:ı ~yının da kaldık. Şimdi ne yapacağız. farkla başbasa gelen iki attan birine bi
dokuzuncu pazar gunune musadıftır. e- <Kur'an> ın eski devirleri nakleden let alanlar 330 kuru!! almışlardır. Çifte 
~ir .~ışında toplandıldarı zaman. ~usa ayetleri, mukaddes kitapların bahisleri bahis 980 kuruş dağıtmıştır. Sembolik birmuka emel 
ılk once çocukları, kaClualan ve iht;yar- ve <ravi> lerin rivayclleri bu !Sap öenizi -•-
lan yola "Çıkartlı. İ'\Tkııtlan "'çlü kuVYet vakasını şöyle anfatmıiktaclırlar: Hı 'kk O k "'/ f ,L • 
Ji halkın teşkil ettikleri büyük kuvvetin cMusa Peygamber, elindeki fisfiyı Şap a l ca og u Polon ya Sov yeti erin müdaha esini vır 
başına karde i Harunu koydu. Ve on- denizine uzatınca deniz derhal yarılı- Basınuharririmiz Hakkı Ocakoğlu bu :LiL ,;J 
lara da : yor, on iki bölük oluyor. Beni Israil tay- sabah Bandırma ekspresiyle İstanbula feCaVÜZ addedip efmİ~.s,cefİ GRRfngQ 

- Deniz istikametinde \}ZÜrüyünüz. fası bu on iki yoln giriyorlar. Bir müddet gitmiştir. .!I.! 
Bizim mecatmuz :ve Firavunun ftlake • bhibirlerini gönneaen gidiyorlar. Niha- -- N nÜ Z J)if" ha"- T eT.mllm 
o istikamette olacaktır. yet Şap ôcnizinin karşı sahilinôe ve yi- J il • • - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Dedi. ne irleşerek karaya ~ıkıyorlar. Bu sı- 0 g tef _e \1 e S tp ar 1 C: 
Kendisi He vmini ve ümmetini -e.r- l'aOa 'raVllD v.c Haman a bütün kıpti 'J ~ nın Polonyaya girişi Romany,ada henüz 

kasındanelindekimeşhurasasınadayana halk ile beraber Şap denizi kenanna ~dı·ıecek Va~urlar ilan edilmemiştir. Siyasi mahnfil Sov-
-'--- ~- '-' tti" gclml'.::lerdir. il:; yetkrin bitaraf kalac:aklannı te)'.id ettik· 
~--~P e . . · r M thallana til ravun: rı_ leri hatırlatılıyor. Maam.afih "Romanya-
Jb ız :g. e _kiıkı:iıt~ -·· a ;: er -IDönelim, dJyor. Oıilar denizden ge. ---::v--- daki Okren akalliyelinin şimdi harekete 

lil~ın . . ;v~ .~ ~- 'Çip gitiller . .Ben Musanuı g~tiği yolôan ünakasa ;SiındDlk geçmesinden endi!le e.dilmektf'..dir. Ro-
~l ~tin~ .:1\"~f'1•1~erınılgoıdı;kf gcçmeğe .korkarım. geri\.bıra1UJ.8ı... manya hükümeti, ekonomik ııcfcrberliği-
~ en enı 0 ennın ge me e- Fakat llamnn atılıyor: ı b 1 11 · .l-- • • I ni de bazırlamaktaaır. ithalat ve ihra-
rini görünce evvila hayrete, sonra da - "Musa, sihir Jruvveilile kavmini de- stan u Denizyo arı lWllesi ıçın n-
hii::ld~tc Büştüler .. EVierine gidip b~t.ı nizden geclrdi v korkmadı. S n ki Tan- giliz firmalarına sipari edilmesi takar- catı azaltacak tedbirler alınıyor. Milli 
Ln-. Kimaeler yok. Yalnız onların de:ğıl. nyım dersin Tnnri.lık davası güdersin riir eden. hattfı münaknsası nçılan 11 müdafaa için lüzumlu her maddenin ihra-
diier Beni Israıl halkının da evleri boş.. Kor1anaklığın Hylk mıdır? vapurun inşası üpheli bir vaziyete gir- cı sureti katiyede ya!lak edilecektir. 
Mu•nın :evine baktılar. O Öa h<>$tu. ""Be- Jfamanm bu sözü Firavun için bir te- mi tir. BOMBA TESiRi: 
ni · Musa ıle beraber cıkıp Rittiği- minat oluyor. Kendi başta olmak üzere Münıı.kasanın ilk giınlcri dört beş in., Bükreş 1 7 ( ö.R) - Sovyct orduau· 
ni a.u.Bilar. 'Xl. e j i derhal Firavuna ha• bütün .kavmi ile birlikte Musanm asa- glliz firması birden vapurları inşaya ta- nun Polonya arazisine girdiği haberi bü-

lip olduğu halde. Avrupa harbi cıkar çık-
b.r ınriller. .sının Şap deniz.inöe açtığı yola ,giriyor- maz diğer lngiliz gemi tezgahları mü-

tün Ronıanyada -bir ._bomba teliri yap
mıebr. Hudutlarda askeri hazırlaklar fev
kalaae bir uyanıklıkla artırılmıştır. 

Gazeteler, henüz tefsirlerde bulunmı
yorlarea da vaziyetin müstakbel inkişafı 
hakkında izhar edilen endişeler umu-
miôir. 

Paria l 7 ( ö.R) - Polonyanın Mov
kova sefiri hükümetinden kat'i talimat 
almadan Moskovayı terk etmemeğe .ka-
rar vermistir. 

Moskova l 7 ( ö.R) - Okranya bal
kı (Molotof) un nutkunu çok iyi karşı
lamıştır. Halk Sovyet müdahaleıünden 
memnundur. 

mn.rı = .lar Sahilde tek bir lçpti kalmaymca~p racaatian vazg~leTdir. So v u et - Janon ~'8 
- ~ ... ..mı.r iuinler, Qedi. 'den.izi onların üzerlerine büy;ü.k ~lga- Diğer taraftan Ingiliz santeleri bu _ge- '7 .r 'J-

lerin8en kartuldalk rtlk IBwıdaıi Jar halinôe kapanıyor ve böylece Eira- nüleri _inşa ~tseler bile ~z .kanunları ~ .. ıila-c:ft"t·~ -IJı••fli aeJWI' ıJsleaNlfıldı 
eDnrB huralla eli ı-.aımme biibize a• :vun ve t.QYfası il>Qğllluyorlar. mucibince lıln> .;zamanmda l>ize teSliırl ~ l't~~· .. anununun •adillnl 
.. nz. • ir 'vayete :göre 'ravun bOğfilur- etmeleri mümkün değildir. IMiliz ',.ka- ~ > 

&kat Kıpti halk böYle ClütünmeCli. ken ~ı a~ ve (şimdi Musanın nunlan .her hatıgi bir mali veya vesaiti '11.'lizalıer.eleı'ln Jrlmaa 1td~r-
o 1 · ~ı K ail~u Pmambefliğine :ve onun :taptığı Tanrı- ha"" hau--.ıe yabancı-memleketlere tes- . ft .. ı-ll"---d-.. a••··- 1 Lonıdr.a, 17 (Ö-o) __ . .A-e .. ikada ""at-. -. - .? .~r gıtti e~, ~n:ıma.. um uua ya inandım, iman getiraim demiş. F-akat "t' ını ı...a6S._. .. _. ...,. __.."'Sa •n n.uı ~ . _.... 

hızım .. b.u.tun .. servetım .. ızı de beraber aldı.- onun bmrle ,u' nan neti .. •nesi bir cyeis Hmi menetmektcdir. b J d ifı •• .ı ......,... 1 t fk8r umwniye şiu:üii her ı;:a 
1 d 1 D h h ''"' .o .... Bu sebepler yüzünden alako.darlar ~ a lı1I S.0.)'AC·-·....v·-· ıua ve -e. 1 

• -
ar, gotur u er... un gece emen epı- imani• telakki olunmaktadır. Firavunun Moskova, 17 (Ö.R) - Siyasi ınahfel- ma~~m zıyaôe bitaraflık ~anu.nunu.n 

mizin evlerine Beni Israilden birer .kişi -den1'ide L..c<fulması ve "'usanın Beni Is- müruıkasayı şiınclilik ..geri bırakmak hu- tadil ta f~rlık tmektedir 
h a V · 'd .. w.. b h ·ıe uun 'J. susunda tetkikler yapmaktadır. Bu işle ler J::ıponya - Sovyctler arasındaki an- ıne ra · 

ltŞ vur . u ... e cemıyet, u~n ~. ıın~-1 rail halkı jle ırraber y::ırılan d?1;İz~n Münakale Vilayeti meşgul olmaya başla- ln~a görUsmelerinin Cermen - Sovyet - Jt..-
ve ertesı_..gun vermek vaadıle mucevher- suları arasınüan ~eçisi din tar.ihinın ıştır. anlaşmasından evvel nev.ı:uubahis :oldu-
terimizi, inci~imizi ~Idllar. Makaaf larr cmucizel~> babuida __çok mühim bir yer Henüz dcaf.i bir:Jtarar verilmem~ ol- ğuııu bildiriyor .. O.:.zarnan J~J'\lıtr iki 

i:ıleri soym mış.. · ervetimizi on ann işgal eder. mik.la beraber pavurların siparişinden memleket arasmda'."JDuallAkta kalan bü-
elinde as

1
lii ?ır~~m~ıhz. ve:ınd w~I kkakl su- Şmôilik vazgeçıleceği nnlaŞ'ılmak.tanır. tün meselelerin hallini tiklif etmiŞleidi. 

rette peş eruae c;uıfer, ıç egı ~ ma ımı- Beni Cirail halkı o gün sabahtanbcri _.,._ 111- --
zı olsun kurtarırız. . . . . ;ağızlarına bir şey lroynumuşlardı. va.. R ·· 

Musa peygamberm kendı kavınını~ kit ikindiye gelmi§ti. Ankara fakültesi Omaya gore 
Kıpti halktan iade ıartı ve vaadile kıy- Musa ..Eeygamber .kavın.ine: taJ6ale.ıi.JetKlk 

•• :a tee ·sur 
Vatikuı, 17 (ÖJ&) - VMlkan::.mahafi

H Şarki Avrupada biricik katolik mem
leket ..olan Pnhvwtom eci akibetinden 
heyecan i<:indedir. 

l)'C)~T!tll.U N-
~ •• ~ • . ..,,~~0~~~1...!11~ ....... .-::ı..; 

Tuwnden deva 
- *-YAZAN: Dr. G. A. 

~U.tiLnünJehiru;le 11e file.Y.binde ;im · 
ıluldar neler söylenilmiş ve yazılmış 
lkhiıı:ôe söylenUefilerin <SeSleri pek 
~ çl]mw ~ üUiln e ~ j 
§CY olsa da kötü ar.kad~tan eyi old 
'llU herkes tasdik eder. iEliinek paN 
nı yazılariyle çık~ gıecbur ol~ 
lat.m da,soğu, ınevzuJ>Ulaıgadıkları g .. 
lel'.&e ~lerinin iinU tiltüıı d.umanınd 
kapçuıca fikirlerine açıklılt geldiği 
pek ey,i billde\'. 

Aleyhinde söyliyenlerin fikri pek ka 
dir. Uzun pmilr mütehasş~ı H~ · 
sanların hayatını kısaltan ~}l}li seb 
lerdenJ?irı dQ tülün iÇ!!lek lqpğ 
yazdığındanberi dünj·ada bunn inan 
yan pek az kımse vardır. i:lcle tütü 
terkibindeki o nikotin yok mu, o ni 
tin! Onun pir katresi bile gayet şidd 
bir .zehirdir. J3oyle olduğu halde sah 
tan gece yar~ına kadar tütün içe 
rin nikotmden hemen zehirlenmedi 
rine şaşmnk li'ızımdır. 

Buna --.şaşanl r nikotinin hassasını b 
lemiyeıilerdir. TütUn yaprakları pak 
ler yahut kutular içinde kıyılmış tUt 
veya şigara eklinde bize gelinceye k 
dar türlü türlü muamele görUrken 
kibindcki nikotinin büyük bir kısmı 
kaybettiğine en eyi delıl tütün çlğniye 
}erin onu ağızlarına alınca birdenbi 
düşilp gidivermemeleıidir. Tütün dü 
yada tanındı •ındanberi nikotinden 
hirlenmiş yalnız bir k~i bılinir. O 
taze tiltüniln • uda hillasasını çıkarar 
kendine .zorla içiren bir adamın cin y 
tine kurban o1mu tur. Sigara içenle 
gelince, tütünün terkıbinde kalan 
nisbette nikotin de sigaranın ucu kız 
rınca uçup gittiği .için . 

Tütün pek çok .içilince insanı zehiı 
lcdiği şüphe izd'r; fakat bu zehirle 
de nikotinin masum olduğu çoktanbe 
~ılm~tı. Şimdi o, ş.iddetli -zehir di 
bilinen nikotinin insanlar içID, tabii, y, 
rine göre, -mühim bir deva olduğu me 
dana çıkmıştır. Fakat bunda - tür 
içenlerin neden zehirlenmediklerinc ,., 
şanlar .gibi - şa. ılacak bir şey yoldu 
Çünkü ilaçların bir çoğu zaten zeh · 
şeylerdir. O zehirler yerW,e göre bire 
.deva ,olurlar. Ya.lan zehir~nin hile bi 
,deva olduğunu biliyorsunuz. Onun gi 
,nikotin de bir deva .olabilir. 

Nikotinin d va olmasında bir de h~ 
susiyet vardır. Onun tesiri bayağı bi~ 
kimya maddesi _gibi değil, mühim bir vJ 
.taminin temeli olmasındadır. Demek k 
şimdiye kadar ancak zehir diye .bildiği 
IDİZ nikotin bir vjtaoıine te~cl oJ,@c 
adeta C@lı -bir deva l\al.i.ne .ge~tir. 

P vi\aminiuin adını belki .Quy,mu3su 
nuzdur. Bazıları ona P.P. vi,Hu\tlpi <!e 
ler. i kisi ,bir örnek olan bu lw:f.leı:in b 
risi t>el).agra _has\a'Uğı.na işarettir, il&in 
cisi de (Preventif) yani koruy\)cu ol_siu 
ğunu jfa<le eder. 

metli mücevherler istemesinin sebebi de -1Af§aroa kaz kildı, <ledi. Niyet """'8hatlae rıJıtı fuv. B.f mfidalaakıi 
yine bir hilnnetef11liistenirld ir. Hem en .. edelim ve bugünü oruç tutmuş olarak -·--., ;r 
di kavmi hicret eınasınaa bu eUTetlt; geçirmiş olalım. Ankara - Ankara Tarih - Coğrafya - BAŞTAftAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bu pella.gra hasüı1ığı eskiden bozu 
muş mısır 11nu yemekten 'ileri oge1ir diy• 
zannederlerdi. Şimdi .cyiec Mliniyor 
bu da bir vitaminsizlik, -P. vitaminin· 
.eksikliğinden ileri gelen l>ir hastalık 
Et yemeklerinden ve taze sebzeler.de 
mahrum kalan ınemle1'etlerde hala g" 
rülür. Dk alametleri halsiılik, -mide b°1 
zukluğu, kulak uğultusu, biraz da ser· 
semliktir. Hastalık ilerJedikçe deri ili 
rinde lekeler ~a olur, ctıözlçr bijzü 
lilr, vücudwı ~rçqk Y,-e~r4tde ağrılar 
ıstırap verir. Daha sonra ıslah, deri si· 
yahlaşır, adalelerde .kulu~lar, çırpın 
malar. OnMrı so~ını Thette aennaz 

9ir Al11ıan 1dl•d.,..,.. sınız ... 
sıkıntı çekmiyeeek hem de Kıptiler mal imdi "llJ!usa iünine ~bi olanlar sene- Dil fakültesi coğrafya kısmı talebelerin- müdahalesi efkarı mumiY.ede bü-

~i · ..,.,llz tG""•eslnl Bu hastalıAa karşı gelen P. vitamin 
~ _,_, ıı sığır etinin 1aze6i.ade ıve !ko.nserveSiride 

hırsı ile peşlerine.Düşerek cezalarını bu- :nin bugUııünde:onıç ttı.tm~ı adet edin- den yirmi.Jtişllik bir-gr.up Orta Anad61u yük bir tesir y~ıttır. Romada 
lacaklardı. Eğer böyle hareket etmesey- mi lerdir. bölgesinde coğrafi tet!Ciklerde bulunmalC resmi mahfiller sükuneti muhafa-

dlil~lldtf!.. rom balığında, ~yı)ir-!'1 ayranında, ay 
Berlin, 17 (0.R) - Bir Alman tahtcl- şekadın iasulyesınde, lahanada, ıspanak

bahiri ,_açık denizde bir İngiliz tayyare ta, domates salçasında, bir ele ekmek v 
gemisinden uçan iki İngiliz tayyareşipj bipı maya,larında bulunµr. 
düşürdüjünü bildinnistir.Jki 7.abit kur- Bu v~tamipin ki~yaca terk bi amid ni-

di. halk Mu:ırdan onları dcovaLımaia :Geceyi Şm> rlenizi Jtenarmda ;geçirdi- üzere bir seyahate çıkmı1$tır . .Taleboler, za ediyorlar. Maamafih So yet 
çıkmaz ve muknader olan akıbet de ge- ler. Çorum, Merzifon ve Kas:tamonu havali- müdnhnlesinin ~imdiye kadnr hiç 
çikmiş olurdu. K'tpti halk derhal firari- Sabah olunca ihtiyarlnr bir ara ·a top- sinde _gezerek ,,ay sonunda Ankaraya del'.piş edilmemi!! .neticeler doğu-
Jeriıı oeııine düsm ve hazırlandı. lanarak Mus nm huzunma :ı?cldiler. dönPceklerdir. t7 izlenmivor. tarıJnrak e.::ir edilmistir. - SONU :ı ÜNCÜ SAUİFEOE -

··r··~ ,. Karım 
Gizledi &" 

İilç ~ıldız ~ 

mektup .. 
Alakamı bOlli etmemek :için kendimi 

zor tutarak zarfı aldım ve derhal İclfi
lın ... İc1illiınin o ince \'e inci gibi yazı
sını tanıdım .. 

- Müsaadeniz var mı? .. Okuyabilir 
miyim? 

- Hay hay ... Esasen ben size okuma
nız için getirdim.. -Siz okurken -ben de 
bir kahvecik olsun pişireyim ... 

Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
Hııbaden 

Naklen -28- Yazan 
Rahmi Yağız 

Yazan: 
26 - - Cok teşekkür ederim, zahmet et- Derv~ Lokman zun. ve ağdalı teı:kip- sık sık abdest boıacak. Bu llaatahktan 

lali gittikten sonra müheıidi.5 buraya bir 1 - is&anbulda kimseyi tanımayız .. meyiniz.. lerle dolu bir anlat~ giJ:işti: sayılmaz baba! 
lkcrre daha geldi. Bu geliŞi son geliş ol- Hatta ICJ.al İstaiıbula hiç gitmemişti. - A ... Olmaz ... Olmaz.. - Hamdilillah h~ta değilim. Cemi - Ç<>k su işme. lnsan dediğin e.lbe,tte 
du. Demek benim için değil, leli! için - Yazık.. Kim bilir orada yiibıız ba- İlkönce mektubun tarihine baktım. azayı bedenim mintarafillah memur ol- _ Evlat, ,.öyle abdest lx>~ak :-değil! 
geliyormuş... şına bir genç kız ne hale uğramıştır.. Bir sene evvelki tarihti.. dukları hizmetlerde berôevamdırlar. _ V~i şimdi çıldıracağu_ıı baba, 

Iclfilin çiçek bozu_ğu ablasının bu söz- Bu dediğiniz. ne kadar zaman evvel ol- İclalin, bir sene evvel yazdığı bu - 'Öyleyse buraya ne geldin? Niçin baba şunu açık söyle, üıhaUn mi var? 
fori bana Iclalimin kimse ile alakası ol- du?... mektupta şöyle diyordu : dziteye çıktın? rullah d 

d ğ 1 b · dil ·· d'. ~.. ·· ·· Ahi ,., Dervic: Lokman ters ters doktor Beh- - Estrifu ' öyle bir .şeyirn e ma ı mı ve yanız enı şun ugunu, _Eh .... Uç seneden fazla var.. • aeı0ım, 7 k 
beni sev.Qiğiiıi -ijaha faila anlatmış olôu. Üç seneden fazla .. Demek ben istan- Senden, içinde küçük ~an beri be- çete baktı, ayakta durmaktan yorulmuş yo~ Ne oluyorsun be adam .. 
Maruz küd!ğı üşmanlık vc.haksızmua- bulda kendiLkeyfimle yaşarken İclll da raber büyüdüğümüz, beraber ya~.,,:ı.;;.1_ gibi dermansız dizlerinin üzerine çö-

l ırf k d. . 'n ablas d d:__ l..., ,.....~ melır' .1_en :ı'tır' a•ı b-oJı....ıı·. (.!}erYış· LOkmAtn •aır :ağır yerinden me e s en ısını ın an wı.. orada ve kim bilir nasıl sıkıntılar içinde mız evden ayrıldıktan sonra neler çek- :.a "' -· ~ ._ 
gu··zel olın""ındandı - Jaşa ". u"mnıe h"'".a .. oen o so"yle.:ıı·- kalktı,>dokto.ra410kuldu, .sakal uçları he-...., · yac:ıyordu.. medim neler .. Bunlar hakkında ~ana as- :ı "' .... , 0 u 1 

Fakat dedim hanunefendi [Jcla"l " g·in yeı·e çıkmadım'. kimin,.Yüzüne sürtünçıek an attı: 
- ' ' ' Bu hissiz, kalpsiz ablanm suratına w dargın değilim ... Olan oldu... Fakat -

han.mı -Jda,wter endi hatasından ölswı :ı_. ı.. __ , _ Vizite diyorum .sana! - Batımda yel teraküm ediyor. Hay-
.._...,a :~r onu bıraL-p ...:..ıcn genç yu··- kaFŞı : ıuu olan şeyJ~de ~m zerre .kadar gü- .ıı· bu .ı.ı·r ·e·u -,,;ı,.ını Onun """"'la .. ·ına da 
·~., .um:: ıu .oııu - iyi ya evJ§t, oraya çtkmadım. u ~ !i " "1-.· · "* _...,.> "'" -
ZU"nd"n olsun, anlattıgwınıza go"re çok ıs- - Ne vaptın? ... Neden ooyle yaptın? nahımcyok. Dört senedir.geçirdiğim ha- B h ... ·anam1yor1"n Alıştık F .. akat "ık sık yel 

.. J e çet iyiden iyiye kızıyordu. Hırs- J ı: ..... • • • • " -tırap çekmiş... Diye bağırmamak için kendimi zor ydat, bsenikan ydanınclbaki işköenc1eli hathyatım- tan sesi acelelesere~ haykı•dı: l~nmclc mec. bW'Jye.tı karşuıında abdest 
......... m.. wı in · t aha eter.. ye mü ;., bir 'S .. ~ ] k cd s b 1 - Istırap ta söz mii .. Aylarca oda~na •uuu ..... C b balı ~aze eme ıcap ıyor. u u unmıyan 

kapandı, ,.ı,,.arı çlkmadı. 'Göileri ağla- Otzamandan beri .ıdcôitn, · clAl a- yaziyetteyim ki... Bundan kurlulmak - anım a k, ben bu .. tab~_un y,ı?rle*1e neyşe, teyemmümle kolayca 
YH .ı_· -ı..:ç bir luıbe l dıruz ? .Af irin yine senin yanına aeJmeg"e h"''71rım doktoruyum. Burada saba_h . vız .. ıtesı ya- abde<>t "'lıy:oruın. 'D--zan musluk başın-maktan y.wnruk gibi şi-ıti. Durun baka- nımwuı..ıu r a ma :mı· 'A - " b ..,. • .. .. MIA 

1 d a h rt H f öer.siniz.. Bunlar beni..-:iillkadar etmez_ Beni ister döv, ister öldür, .f~at ttd- ~~yorum. ~as~ysan öeroın~ _ı::oyle, de- da abdesti tamamlarken kaza vaki o u-
ım a ı ,ne i i o ayırsızın.. a .. Nuri... d d t y ks k d' . d k g~e,n çekıl gıt başırndafll ışıme baka- yor. Kuzum evlaAt, bunun bı'r raroa'ıne Evet .. Nuri ıdi. Hep Nuri, uri rdiye sa- Eakat...:işi::siz açtınız :ve benim alaka- e ıne.. o a en ımı uçuı:un;ı an ur- ;:s ..... 

~ıklıyordu. Kardeşim olduğu tçin yü- mı uyaı:mu:dınız .. Onun için sor.uyor.tınL taramıyacagım .. Ah abla... Abla.. Ne yun. . ~ . bak. 'Her ne kadar acı mualece de ver-
j Wd ik. hl d olurdu be · bir parracık ,..,_ e · - Senın dQklor oldugunu bllıyorupt "'Cn yı'yecıeg-un· e y"'mı'n ede"ı'ın. ı·e~iın sızlıyordtı ama .. Son '"'ptı!!ı har"-- - c en tam ı sene ç ıses ,30 a nı " ... ~un s v.nuş lfi B d -.J.! ,, " .. 0 .t .-. ~ .. - ,__ d d d ev t. ura a ne yaparsan yap, o ua • . .. ~ . . 

ket kanı basıma sıçrattı. Dedim -a .. Na- ~dı ... Bir sene kadar oluyor ondan OUiilY ın! ... Ben en ne en :.nefret edi- benim vazifem değil, iradem haricinde . D'*torun ~ıddet~ gulme~e _çe':'rılmış-
dim öldum ama ... Neden '90ora .. Insan bir ektup aldım.. Out:un... ektup yorsun .. Yabancı bir adamın ·ki kardeş bedenimden zuhur eden bir dert yli;ı:tin- tı. Behç t, bırdenbı_r~ zencır~ı .hır ka~-
aaabtleşince ne yaptığını bilııüyor. konsolun gözünôe geçen gün elime geç- nra~ında böyle bir uçurum açmış olma- den geldim. kah~ koparm~mak ıçın ~endını sıkaraıc 

- Peki :sonra? Iclal nereye gitil? ti atacaktım Atmadım, size getireyim.-.de sına aklım ermiyor.. ınin ol ki mUhen- _ Nedir 0 derdin? ~ıhhiye nefe,rıne seslendı: 
- Ben onu arkadaşlannd:ın r.::birinin okuyun.. <lisi &enden .}diz ~virmeğc değil, bilakis _ ıAbdestli duramıyorum. _ Oradan üç paket karbonat ver. 

yanına 'tmiştir::zanncde.relöllr :kaç__gün İcl81in ablası yerinden ç viklikl kalk- seninle cvlenmcğe ikna için çok ça}J.ş- _ Ne oluyorsun? Nefer paketleri getirdi, masanın üze-
aldır.Jş ctm dim. Eakat:aradan bir hafta, tı... tıın.. Ben senin saadetini hiç istemez _ Sık ,sık abdestim bozuluyor! rine bıraktı. Doktor bunları deı·viş Lok-
on güncgeçince V<:' g lmediğini örüncq_ Dar sofanın nihayetindeki,merdıvcn- olur nu~um?.. akat: ne ~payım ki o Ters ters bakmak sırası doktor Beh- mana uzatırken ilave etti: 
Müfide adında bir arkadaşı var, ona::git- den ke~Jik gibi sekerek Çıktı.. i temcdi .. Eğer annemiz .sağ olsaydı bun- çete gelmişti. Hekim binbaşı }>ir yan _hl sana üç paket Jrnrbonnt. Bunları 
tıın \C' Mt.ifided ıı .İsLanbuln gittiğini öğ- Biraz sonra elinde buı:uşmuş bir zarf lnrııı hiç biri başıma gelmezdi .. Yahut bakışla dervi§i ~üzdükten .ıSom;a uzun yemeklerden sonra suyla içersin! 
ı nelim. ilf' aşa_ğı indi. heni i!,ifnl eden ° alçak adam söziinde bir desüphanallah> çekti. Karşısında Taburun her cüzünde böyle bin bir 

- Bari İ l nız Zaı:fı bana uzatt1 . dunnu~ t> u dı ben. şimdı içirtdc btilun- cömelmis duran d<:> Lo n cıkış- tuhaflık cereyan e-de ede dev m ol unu-
~f~l~n~i~~~~!!!!'.:.__~~--~__:::...İ:s!e....dı::.di..10.D:dııııUll~~w...ıW:lı.ılw:ıl_~~~~----.:lll!l!.Aıt!12lDJL-~__J 

HAREKET,E DEVAM 
Kanlı gcçiit ilk çadır hayatı bir gec 

sürmUştü. Ayın 7 ci günü ,sabahley' 
ı;adırlar söküldü. arabalara ·yükleJildi. 
];.{asan Beyliyc doğru yola cıkıldı. Aynı 
günün akşamı grupla beraber Hasan 
Beyliye varıldı. Burada mevsim y~ur
kırı baş.'!aroıştı. Bardaktan bosanırcasına 
yağan yağmur ded~cri sı,ı:sıklam etti. 
Yağmuı· alttnda çadır kı.ıraınıyan der
vişler evlere stğındılar. Tabur kum;ın
danı binbaşı Said bey bUtUn gaYf(?tine 
rağm.en dervişleri bir araya top1ay1UT1ath. 
Neyini kapan bir tarafa savuştnuş: 

- Destur yahu! 
Diye bir eve ınisafı•· konmuştu. 
Gece orada böyle darmadağınık ge

çirildi. Ertesi abah, yani ayın 8 infrgli· 
nü varıldı. 

Dedeler ilk. giınkü kara yolculuğunun 
meşakkatine alışmışlar, araba ve mf:k· 
kllrclerle taşınan cşyalnrının önU sıra 
yürümeği ıni.ihimsememeğe ha lamı<ılar
dı. 
Şimdi hepsinin fıkı-inde ve hayalin<lc 

(Şam) şehri var<lı. Islam tarihi mukad
desinin her faslında bu şehrin bir ıı:avi· 
yeden görünü.şü rol aldığı için dedeler, 
günler süren Pozanti - 'Şam yolunun bii
ti.in meşakkatleıini, zorluklarını, acı ta· 
raflarını Şamın türlü arabesk ve şarl< 
eğlenceleriyle eriteceklerini umuyor
lar: 

- Hele bir yol Şama varalım, orada 
dılcdiğimiz gibi eğlenmek, rahat etmek 
fırsatını buluruz. 

Diyorlardı. 
Islfıh.iyenin o zaıuanki b kıın.m. ço

rak ve ıssız manzarası me\•levi taburu 
gönüllülerinin gönüllerini _sıktı. Avın 
9 unda Islahiy~den hareketle G S(latlilc 
bir yiirüyüştcn onra a~alar obaJ ınn vcı· 
ı:ıldı. Buradan Racoya gelindi ~ oda 
iki saatlık moln ile yine merasinılC' k -
ravanaln.r yenildiktcın onra sabah! yin 
7 de harekete gecildı Be buçuk l 
yol alın rak H 1 p önlerine elen t b ı 
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Fransız ileri hareketi 

Yeni 
Vaziyet 

---*·---
Bütün dünya için 
bir sürpriz 
telakki edilebilir ... 

Bazı noktalarda 15 kilometre derinlik
tedir. Fransız ordusu Sarbruka vardı 

_ HAUl_*_OCAIC_ OCW 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
besinde tayin olunacaktır. 

Müttefikler Polonyanın tamamen is
tilaya maruz; kalabilmesi ihtimallerini 
önceden derpiş eylemiş bulunuyorlar ... 
Polonyanın mukadderatım bugünkü 
harp sahaları değil, yanrun sulh masası 
tayin edecektir. Vaziyet bu zaviyeden 
n:ütalaa edilirse istilfıya maruz bir mem
leketin bir kısmının Almanlar, diğer bir 
kısmının da Sovyetler tarafından işgal 
nltına alınmış bulunması bir fevkalade
lik sayılaınaz.. Bundan dolayıdır ki Po
lonya hi.ikümeti ı:ıimdUik, Sovyetlerin 
hududu geçmesini harp hali olarak ka
bul etmemekte, yalnız sembolik bir mü
cla(an ile iktifa eylemektedir .. 

Pa rls, 17 (0.R) •• Res
mi AJman tebliği Fran· 
sız ordusunun Sarbrulıa 
11aSJI · oldapnu llildiri· 
yor .. 
Paris, 17 ( ö.R) - Fran• 

sız a umandaab4~ 
Sar vadisine kadar ınki· 
saf eden planı nnnral· 
iaıuyetle devam ediyo!· 
A&ı!IUln ricati bir kaç ki· 

1 metre derinliktedir ... 
Bazı noktalarda Fran· 
sız ileri hareketinin de
rinliği on beş kilometre· 

i b aş ur. 
manlar biri o• 

zel vadisinin şarkında, 
diğeri cephenin ınerke• 
z· e Vojle Sar arasın· 
da siddetli mukabil ta· 
arrazlar yapmışlardır .. 
B taarruzlar tamamen 
akim bırakılmıştır. 

120 BİN KİŞİLİK KUVVETLERLE 
HÜClJM ETfİLER 
Faris, 17 (Ö.R) - Son Fransız tebliği 

garp cephesine Polonya ce~e~inde~ 
mühim topçu, hava ve piyade bırllk_lerı
nin getirilmi§ bulundıı.ğunu kaydediyor. 
Saroa Fransız ileri hareketini durdur~ 
maki~ Almanlar yığınlar halinde yap
tıkları mukabil taarruzlar muazzam za
yiat ile nddedilıniştir. Fransız kuvvet
leı·i bütün zaptcttikleıi mevkileri mu
hafaza etmiş olup ilerlemekte devam 
ediyorlar. 

Sarbruk artık Almanlar i~in. kaybe-
dilrni§tir. 

Rorua, 17 (Ö.R) - Gazetelerin harp 
muhabirleri Almanların Sar vadisine 
haklın olan tepeleri istirclat için 120 bin 
kişilik mua:zzam bir kuvvetle mukabil 
taarruzlar yaptıklaruu. fakat lıiç bir ne
tice alamadıklarıııı l>ildfr'iyol'lar. Moııel-
~ liup çok §iddetlidir. Alman ba.ş,ku

llUlD.danlıp harekat sabasına yakut olan 
hiJ>ler vo kasabala:rm aielicele tahl~ 

yesine deYa tmektedir. Bu tahliye ha-

Varşova 

Hadiseye karşı Faris ve İngiliz mah
fcllcri sarih bir mütalaa serdinden içti
ı•ap e<liyorlar. Yalnız Roma Sovyet.ler 
hareketinin derpiş cdilmiyen neticeler 
doğurmak istidaclında bulunduğunu 
kaydcyliyor. Bu yeni vaziyete göre btı
günden kat'i bir hüküm ve,rmek imkmu 
yoktur. Çünkü, dünya beklcnmiycn 
5Ürprizlcrle sık sık karşılaşıyor. Hatır
lardadır ki Almanya ve Japonya Anti 
Komintern paktına bağlı iki devletti. Al
manyanın Sovyetlerle ademi tecavüz 
paktı imzalamasını Japonlar iyi karşıla
mamışlardı. Bugün o Japonya Sovyetler 
ile muhasamatı kesmiş ve bir ademi te-

Garp f!t"Plıeırine friden Fransız a:ıkerleri cavüz paktı imzalamak için müzakerele-
reketleri Ren sanayi mmtak:ı.smm faa. Paris, 17 (Ö.R) - Sar nehrinin diğer re girmiş bulunuyor.. Sovyet - Japon 
Jlyetini altii t etnıi~. sahilinde bulunan Sigrit hattının asıl is- anlaşmasının manasını kolaylıkla anla-

. Ayni zamanda Belçika ve Bollamla tihkfımları Fransız top~unun devamlı ınak mümkündür" 
httdutlarmdaki ~irler' de askeri ma.k- a1C.$i altındadır .. Bir çok menfezlerin ve Sovyet Rusya Avrupanın kan.şık du-
s:ıtl:nla t:ıhliyesi gelliş~tir. mitı:alyöz yuvalarının harap olduğu tah- rumu karşısında Uzak Şarktan kendisi-

SON TEBJ,iC.iN TEFSiRi ınio edilmektedir. ne gelebilecek tehlikeleri izale etmek ve 
Paris 17 (Ö.R) - Havas a.jailst Garj DALADİYE CEPHEDE Avrupa aleminde serbestçe rol almak 

t"eph.es~cl ki harekata d.air smı tebliği Pnris. 17 (Ö.R) - Fransız başvekili emelini beslemiştir. Mütekabilen Japon
su suretle tefsir etmektedir : ve harbiye nazın B. Daladiye bu sabah ya giriştiği büyük Çin davasını daha k~ 
.. nFranSIZ fR'Clu .~frid _hattı Majino hattında Fransız kıtalarmı teftiş laylı~la hnl~etmek jçin ~ ~~~ilerden 

itzC!'inde dnha kuvvetli tazyiki! Al~ ettikten som:a harp cephesini ziyaret et- cmnıyet temınatını almagı buyük men-
ıwan haşkumandnnbğını, ileri mev- mistir. faat1crine uygun bulmuştur. Bu karşı-
kileri muhafaza- K;· gittikçe daha RiR İSPANYOL GAZl.'TESİNİN JıkJı menfaat birliği Sovyet Rusya ile 
büyük kınvct:rer · · aline mttbur MÜTALAASI Japonya arasındaki anlaşmayı teshil ey-
l'imistir. Alnınnlar · tiyat kuvvetle- Madrit, 17 (Ö.R) - A. B. C. gazetesi, }emiştir. Şimdi m.crakla beklene~ek ~lan 
!erini de Garp cephesine nakletmiş- Garp cephesinde cereyan edem harplere nokta, .sov~etleı:ın ~ vr~p~ badı:e~ınde 
lerdir .. Renden Mozele kadar 50 ki- tahsis ettiği bir yazıda bı:günkü Fran- nlmak ıstedıklen rolun ıstikametının ne 
loınctrellk bir reelıede iki taraf top- sız ordusunun 1914 teki Fransız ordu- olacağıdır .. Eğer Polonya topı·aklanmn 
çulanı durn1adan üın ':rette bulunu- sw1d:..ın kat kat iistün olduğunu, fakat bir kısmını işgal eyledikten sonra, Kı
yor_. İki ndu daimi temaslarım vatanperverlik hissinin ayni derece coş- zılordu ~evakkuf edecek ve Sovyetlcr, 
ınuhafaza ediyorlar. Alnıanlar. kun ve hararetli oldu~nu kaydediyor.. bitaraflıgı m~af~za~? .. dev.aın :~e_ce~-
Fransız kıtalarının bazı haklın mcv- HOLLANDA VE BELÇİKA lerse, bu hadıscnın buyük hır de~iklik 
zilere girmesi üzerine bazı köyleri HUDU'l'f.ARINDA... vücuda getirmesine ihtimal verilemez .. 
b&rakınııjlar, fakai bu köylerin Brüksel, 17 (Ö.R) - Eks - La - Şape- Fakat So:"Yet - AI:nan paktmın ~li 
Fransıı askerleri ileride sığınak lln tahliyesi.ne devam edilmektedir. Bel- rD3:dd~lc~ı mevcut ıse, 0 ~?11;1:an ha~e
varifesioi ıönn nıes:i iç_in 'bütiin ev- cika veya Hollandaya firar teşebbüsün- l~rın ınkışaf ~:zlarında buyük değişik-
leri bombabyarak harap etınişlcr- de bulunanlar nğır cezalarla tehdit edil- likfor .arz~dı:bılir. . . . .. 

4 

dix.• ınektedir.. Bu ıld ıhtimalden hırını mutalaa ede-

e limm· oluyor? 
bilmek için, Kı7.ı1ordu He Alman ordu
sunwı birleşecekleri noktalarda karşı
l;;ışına vaziyetlerine intizar eylemek IA
zımdır. 

HAKICIOCAKOCLU -

Alman ültimatomundan sonra bir 
Leh delegesi Alman karargihında 

Garp cephesinde 
Fransız ordusu Al-
manlara karsı ezici ... 

bir zafer kazandı 
Berlin t 7 (ö.R) - D. N. B. ajansı bu mühlet geçtikten ııonra VarşoTarun Bellin 17 (ö.R) - D. N. B. •ianmım - BAŞTARAFI 1 ~Ci SAHİFEDE -

tebliğ ediyor: harekit ınuıtakası adde.dilerek. çok ıid- bir tel~fma göre dün bir Alman dele- düşman balonu düsürülmüştür. 
Varşova etrafında barp eden Alman detli hareketlerin. bütün avakıbma ıua- gesini kabulden imtina eden Varşova Paris, 17 (A.A) "_ Charles Morice 

kuvvetlerinin baş kwnaadarn. 2ehri mü.- nrz blac. ğı ôildir.ihtıi"' ·r. kum::mdam 'IMlsin Alman baş kuman- Petit Parisien gazetesinde Fransız cep
dafaa eden Leh kumandanına ~ehrin tes- Yine O. N. B. ajansı bugün öğleden danlıima müracaat ederek bir Polonya hcsindeki askeri harekatı mevzuubahis 
(imini teklif için murahhaslar gönderm.iş· sooraı saat on beşde müddeti hitam bulaa delee,e inin kabulünü istemistir. AJman ed<'rek bu sahada elde edilen muvaffakı
tir. V arşova kumandanı bu Alman mü- bu ültimatomun inkızı:mndan bir k~ sa.. b-. lmmandanlıği bu talebi kabul etmiş yctleri kaydederek 1939 Fransız askeri
rahhaslanm kabul etmemiştir. Bunun at evvel Vnrşova kumandanı Alınan baş ve murahhasm saat 22 de gönderilme· nin 191'1 - 1918 Fı·ansız askeri kadar 
üzerine şehir üzerinde, dolaşan Alman kumandanından göndereceği memurun sini İ.stemiştir. Kı.:mandanlı.k ayni zaman· l.ıymetli olduğunu yazıyor .. 
tayyareleri on binlerce beyannameler at• kabulünü radyo vasıl::ısile istemiştir. Yine da sa.at 22 de Varşovanm ateşi kesme- Makale sahibi mukabil Alınan taar
mışlardır. Bu beyannamelerde Var~o- ayni suretle memurun kabul edileceği sini tefdif etmiş, Alman ordusunun da ru:ıı:larının akametini ve düsmanın rica
va garnizonuna ~ehri terk .. ederek ~es!~r;ı bildirilmi!!tlr. Görüşmelerin ültimatomla ayni suretle hareket ederek ateşi kese- tini tebari.iz ettirdikten son;a cuma gü
etmesi için on iki '!ant muhlet venldıgı, alaktıdar butunduğu tahmin ediliyor. ceğini bildinn~tit. nünden beri Alınanların aldığı yeni va-
--~--------:---:-=--------:::-:_---::--::---'.__---·---------- ziyetin Sane ve Palatinat cephesinde 

y u nanistanda Bitaraflık ka DUDU niha- ~~:~ı~, ş;ddetlendi~ini gö.tenJ;ğ;nı 
LiUu sigaralara 

~: ""':!t~,er- yet tadil edilecek mi? 
Atina, 17 (A.A) - Atina ajansı bil-

Tütünden d~va 
-- BAŞTARAFl 2 İNCİ SAHİFEDE -
kotinik olduğu anlaşıldıktan sonra onun 
gibi kökü nikotin olan asit nikotinik ile 
ve daha başka nikotinli maddelerle tec
~heler yapılmış ve hepsinin ayujyle P 
vıtamini ibi faydalı o1duk1an meydana 
çıkmıştır. Demek oluyor kj P vitruninin
de asıl tesirli madde nikotindir. 

diriyoı· : 
Nazırlar meclisi lüks sigaralara. paket 
başına bir drahn:ı.i. ve kibrite de kutu b~ 
şında 50 santim taksi konulmasıru tasvıp 

etmistir. ak . h 
B · k'I B Metaksas yalnız v tı a-
aşve ı . . d 

li yerinde olan çiftçileri rn~tee~k \~ 
cek &lan u taksizi müstehli:klerın .a . 
ed~in<len emin buluııdu.ğunu bildir
ınistir. tihali 

Bu hafta içinde yin~ yalnız vak 
yerinde olanlan alakadar edecek diğer 
tedbi1ler aJlınacaktır. 

• 
rsvıçre 

Alman taleplerini 
mugayir bularak 
reddetti ••• 
Paris, 17 (Ö.R) _ İsviçre hüküıneti, 

Almanya tarafından serdedilen taleple
ıi bitarafhğına mugayir addederek :ed
detmiş ve lsviçre bitaraflığız;~. ıc~p 
ederse silahla müdafaa edilecegını bil-

Amerika gazeteleri ekseriyetle kanunun 
tadili lehinde bulunu yarlar 

Ne\ılyorlt l 7 (ö.R) - Amerikada günün en heyecanlı mevzuu, 
bitarafük kanununun tadilidir. Ayandan Borah ve Lindbergin infi
radcı hareketleri efkarı umumiyenin hissiyatına uygun sayılmıyor. 
Amerikan gazetelerinin büyük ekseriyeti kanunun tadili lehinde neş
riyatta buPunuyorlar. Bunlar diyorlar ki : 

« Garp medeniyeti tehdide maruzdur. Büyük Demokrasiler garp 
medeniyetini kurtarmak için harp ediyorlar.> 

Japonyanın Sovyederle yaptığı anlaşma ve Amerikanın Çindeki 
menfaatlerinin ~imd.i doğrudan doğruya tehlikeye düşmüş bulunması 
bitaraflık kanununun taditine kafi gelecektir. Umumi kanaat, Ruzvelt 
tarafından yapılaC<'lk teklifin kongrede büyük ekseriyet kazanocağı 
merkezindedir. 

Vakıa, Pcllagra hastal.ı..ğında illıç ol.a
rak kullanılan P vitamininin, şimdiki 
b.alde, tiiti.ind~n çıkarıldığı hakkında bir 
rlvayet yoktut. Fakat tütlin domate~ 
salçasından daha bol ve daha ucuz oldu
Çu için yakında tütün yapraklarından 
çık.arılan nikotin ile yeni bir ilaç yapıla
cajtı beldımilebilir. 

Zateı;ı P vitamini Pellagra hastalığın
dan b~h şeylerde faydalıdır: Mesela 
mide hastalıklarına, ağız hastalıkların:., 
daha miihim tesiri çocukların bü~·üm~ 
sine yardım etmesidir. Mikroplardan bi
le bazılan bu vitamini bulunca birden· 

Yunanistanın Romanyad aki bire çoğahrlaı·. Bu da. bazı kimselerin 
parmaklarında kesÜ( olduğu vakıt ilze-

An kara eıçl.sı· Alman ·kallı· y.At: 11.ne ti.iti.in tozu ekerek sarınca ertesi gil
'"' ~ ,. nü orada neden cerahat hasıl olduğunu 

izah eder. Tütün deva olursa da yaralar, 

bu•• yu•• k elçı· oldu Bükreş, 17 (A.A) - Rador ajansı bil- bereler üzerine değil .. 
diriyor : Dahiliye nazır muavini yanın- -•-

-·- y . tan da Alınan eku.lliyetinin şcli ve diğer Al- B 1 b kil• · 
• • Ankara, 17 (A.A> .. - .. :1°anıs ~n man ekalliyeti liderleri okluğu halde gar 8 Ve lttın 

d irmiştiY. 

Is ve ç t e t e e ss u r Ankara el~iliği büyük elçılige kalbcdil- muhtelif Alman ro.Cl'kezlcrini ziyaret et- bitaraflak beyanatı 
.. t ker- ıniş ve haber aldığımıza göre ş~diye miştir. Bu ı.iyarettc Alman ekalliyetine SOFY A, 17 (Ö.R) - Başvekil Köse 

Stokholıu, 17 (O.R) - Sovye as b .. • kadar orta elçi sı!atiyle Yunanıstaru yapılan muamele hakkmda tam bir gö- f vanof Bulgaristaıun bitaraflık kararını 
lerinin Polonyaya girişi Kovnoda u temsil etnıeJ...'ie olan B. Rafae1in ~üyük rüş l?irli~i l~~s~ olmus ve .~lm~n. m~- bildiren beynuatında : •Bulgaristan Bal-
yük bir tees Ur uyandırmıştır. b. eJ iliğe tayinine Türkiye hükümetı mu- messillerı huküınele tcşckkurlcrını bıl- kanlarda sulhun bozulmamasını şiddct-

Lih·an ra hükümet erkanı de:·~al ır ç b '\ e · ·r. 1 dirmi lC'rdır. le arzu ett.iğini süylemistir. 

Fransa ve lngilterede 
hikim olan kanaat 

Rusyanın müdahalesi yüzünden, 
harbe sonuna kadar devam kara

rından vezgeçilmiyecek 

Paris, 17 (Ö.R) •• Fransa ve ingiltered e lıcilıim 
olan lıanaat şudur : 

"Müttefilıler Rus-yanın müdahalesi yüzünden 
harbe sonuna Jıadar deuam ııararından 11az geç 
miyecelılerdir. Almanya Sovyetıerle ademi te• 
cavüz palıtJ imza ettiği günde olduğu gibi ingll• 
tere ve Fransayı lıorlıuturum ue şimdilıi vazı. 
yeıten vaz geçiririm zelaalJını IJesliyorsa bu ze
hap ve iimit pelı çabalı suya düşecelıtir .. 

Londrada ayni Jıanaat hôlıimdir ••• 
Paris, 17 (Ö.R) - Fransaya gelen haberlere gi>rc Sovyet kuvvetleri BaJt hu

dutlarında dahi tahaşşiit ediyorlar. 
Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz hiikümet.iMoskova ' 'c Lehistan elçilerinden bek

lediği raporlar gelince resmi bir tebliğ n •<;rcderck vaziyeti bildirecektir. 
Paris, 17 (Ö.R) - Gnzetelcrin kanaatine göre, Sovyet Rıısyımın bitaraf ka

lacağı hakkında gönderdiği nota hu ntl'Jnlekctin vaziyeti ve hattı hareketi hiU 
esrarla dolu olduğunu göstermektedir. 

Berlinde infilik 
bütün Hava nezareti 

camları kırıldı. 
olduğu 

binasının 
infilakın neden 

anlaşılan1adı 

Paris 17 (ö.R) - Aınsterdamda çıkan telgraf gazetesinin Kopen
hagdan aldığı bir habere göre dün akşam Berlinin merkezinde çok şid
detli bir infilak olmuştur. 

Hava işleri nezaretinin medhallerinden biri harap olmuştur. 
Nezaret binasının bütün camları ile Laypziger Ştrasedeki mağaza

ların camları kırılmıştır. Bir yarah vardır. infilakın sebebi henüz an
laşılmamıştır. 

Londra 17 ( ö.R) - Alman hava nezaretinin büyük hasarata uğ
ramasını intac eden infilakın bir ıuikasd eseri olduğu ve zabıtanın 
tahkikata giriştiği Berlinden bildiriliyor. 

Bir lsveç gazetesinin Sovyet mü
dahalesi hakkındaki tefsirleri 

Stokholm 17 (ö.R) - Stokholm Tiden gazetesi Polonya ask.erleri
nin Şovaleresk kahramanlığını takdir ediyor. Bu gazete, Kızıl ordunun 
Polonya topraklarına girişini şu satırlarla tefsir ediyor: 

« Rus - Alman projesi Polonyayı ezmek istiyor. B. Stalin, akalli
yetlerin avukatı olmuştur. Acaba Sovyetler ülkesinde yaşıyan Ok.ten
lerin hür yaşadıklarını iddia edebilir mi~» 

Almanların Bitarafları heyecanola-
dırma propagandası netice vermedi 

Lon<lra 17 ( ö.R) - lngiliz istihbarat nezareti bildiriyor~ 
Alman propagandasının bitaraflan müttefikler aleyhinde heyecan

landırmak için yaptıkları gayrete rağmen bütün bu devletler kendi 
iaşelerine hiç bir müşkülat ihdas edilmiyeceği hakk.mda teminat veren 
büyük Britanyaya karşı itimadlarını izhar ediyorlar. 

Macaristanın endişesi 
Sovyet müdahalesi Budapeştede 

büyük heyecan uyandırdı 

Budapeşte 1 7 ( ö.R) - Macaristan Sovyet müdahalesinden heye
candadır. Bilhassa Sovyetler~ müşterek hududa sahip olmak ihtima
linden endişe ediliyor. Zira hu takdirde Romanya ve Macaristan l 20 
milyon Islavla muhat bulunacaktır. 

Bir Bulgar talebesi Polon ya dönüşü 
tüyler ürpertici şeyler anlatıyor 

Sofya 17 (A.A) - Polonyadan avdet etmiş olan bir Bulgar tale
beai yapmı§ olduğu seyahatin tüyler ürpertici hikayesini Mir gazete
sine anlatmıştır. Bu talebenin binmiş olduğu tren Varşova ile Lvov 
arasında Alman tayyareleri tarafından bombardıman edilmiştir .. 
Trende 1500 kadın ve çocuk bulunuyordu. Bombardıman üzerine 
tren durmuş, yolcular civardaki ormana doğru kaçı mağa başlamı~ 
lardır. Bu esnnda Üzerlerine yağmur gibi bomba yağıyordu. 

Bu talebe trenin Varşova ile Pozan arasında da bombardıman edil
diğini söylemiştir. Talebe, hasta bakıcıların yaı:alıların yardımına koş
tukları sırada Alman tayyarelerinin onları da mitralyöz ateşine tutmuş 
olduklarını ilave etmektedir. 

Almanya artık Polonya 
hükümetini tanımıyor 
Kaunas 17 (A.A) - Berlinin salahiyettar mahfillerinde beyan 

olunduğuna göre Alman hükümeti artık Polonya hükümetini tanı
mamaktadır. Bunun için de sebep olarak Polonya hükümetinin Po
lonya topraklarından çıktığı ve binaenaleyh memleketi temsil etmek 
hakkını kaybettiği iddia ediliyor. Polonya hükümeti azası bundan 
böyle bir muhacir olarak telakki edilmektedir. 
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S. Rusyanın hedefleri ne olacaktır? 
Şimalde ve Cenupta Kızılordu A lman ordusu ile karşı 

soruluyor 
karşıya 

\ 

gelince neler olacağı büyük heyecanla 

"lngiltere gafil değildir,, Sovyetler Lehistana girdi 
son 24 saatlık ha-Molotof, bu ani müdahalenin sebep 

tefsir ediyor la~? lerini bütün devletlere bildirmiştir 
lngiliz gazeteleri 
diseleri ne şekilde 

Paris 17 (ö.R) - Rus kıtaatı Polon
ya - Litvanya hududundan 120 kilomet
re mesafede olan Molobeçno mevkiin
den Polonya toprağına gi.nni.şlerdir. 
Burası şimen.diüerlerin mühim bir ilti
sak noktasıdır. Hudut boyunca bir çok 
§ehir ve kasabalar işgal edilmiştir. 
ilk günde Rusların ileri hareketi 56 ki
lometredir. Litvanyada Hariciye neza
retindeki toplantıyı müteakip hariciye 
nazırı Polonya - Fransa - Ingiltere se
firlerile uzun uzadıya görüşmüştür. Lit
vanya hüküm.eti Rusyanın bitaraflık te
minatını hüsnü telfıkki etmekle berabCT 
hadiseleri heyecanla takip etmekte ve 
hudutlarına mühim kuvvetler gönder
mektedir Estonyada aynı surette hu
dutları alelacele takviye olunmaktadır. 
Bugün Moskovadan beklenen tren Ri
gaya gelmemiştir. 

SOVYETLERIN CA YF.SI: 
Paris 17 ( ö.R) - Sovyet ordusunun 

pyesi bütün cenubi Galiçyanın da İ4· 
plini istihdaf ediyor. Bugiin Sovyet tay
yareleri bu bavaJi üzerinde bomba at
makıızın istilqaflar yapmışlardır. 

ALMANLARLA 
KARŞI KARSIYA: 
Londra 1 7 ( ö.R) - lngillz gazete

leri ayni hedeflere doğnı yürüyen Alman 
ve Kızıl ordımun kuvvetleri kaı,ı kartıya 
gelince neler olacağını ıonıyorlar. 

RUS MüDAHALESI VE 
INGILTERE: 

Londra 17 (Ö.R) - Asusin Tetires) 
Rus müdahalesi hakkında diyor ki: 
cBu müdahale Ingiltereyi gafil avlamış
tır. Daha Rus - Alınan paktı ilfuı edil
diği gün bütün bu emeller gözönünde 
tutulmuştu. 
Şimdi vaziyeti her bakımdan tenvir 

edecek haberlere intizar ediliyor. Ingi
tere kararlarını ve tedbir1erini ondan 
sonra alacaktır. 

ALMAN PROPAGANDASI 
F AALIYETI'E 

Berlin 17 (ö.R) - Sovyet müdahalesi 
hakkında Alman radyoları ve matbuatı 
hiç bir tefsirde bulunmamaktadırlar. 
Bununla beraber Alınan gazeteleri Po
)onyanm ekser şehirlerinin Alınan ese
ri olduğunu ve temellerinin Made1burg 
ananelerine göre atıldığını yazıyor1ar. 

HEYECANLI AKISLER 
Londra 17 (ö.R) - Siyasi mahafilde 

henüz resmi mütalfuılara tesadüf edil
miyor. Holanda, Belçika ve bilhassa bü
tün Baltık memleketlerinde Sovyet mü
dahalesinin tesiri çok heyecanlı olmuş
tur. 

INGILTERE GAZETELERININ 
NEŞRIYATI 

Londra 17 (Ö.R) - Vikli di Speç ga-

Son Jıcidisclcri biiyük bir heyecanla tal.."ip eden Bükreşten bir kaç manzara 
zetesi, Sovyet ordusunun Polonya ar;}- reı=inde Kızıl ordunun Polonyada Ok
zisine girmesi miinasebetiyle şu satırlnrı renler ve Beyaz Ruslarla meskun olan 
yazıyor: topraklara girerek bir müsellah tecavüze 

Sovyetlerin ilk işleri, Baltık memlc- karşı koymak ist•'mişti. Sovyetlerin sah
ketlcri üzerindeki hedeflerini tahakkuk neye girişi Ostc:Tbayı, Çekoslovakyaya 
ettirmek olacaktır. Programlarının ikin- ilhak eden ve Polonyayı istilaya kalkı
ci kısmını da Romanyadan Bcserabya- şan Almanyanın ileri sürdüğü tezden 
nın iadesini istemek olacaktır. Böylece başka bir tezle vuku bulmuş değildir. 
Almanya ve Sovyet Rusya arasında Sovyetler de Okren ve Beyaz Rus ekal
dostl uk uzun sürmiyecek ve asıl biiyük liyetlerini himaye etmek istiyorlar. Po
rekabctleri başlıyacaktır. Zira Alman- lonya şimdi iki cephede çarpışmıya 
yanın da hedeflerinden birisi Baltık mecbur kalacaktır. Vaziyetin vehameti 
memleketleri diğeri de Romanya top- inkar edilemez. Halbu ki bu hadiseden 
raklarıdır. daha yirmi dört saat evvel Alman ileri 

ILK ILERI HAREKET! 
Kızıl ordunun ileri hareketi Balt 

memleketleri istilı·..ametinde vuku bul
muştur. Molostofu geçen Sovyet kıta
lnrı Vilna üzerine yürümektedirler. 

GALIÇYADAKI REKABET 
Aynı gazeteye göre Rus - Alman 

menfaatleri arasındaki tezad Galiçyada 
kendini gösterecektir. 

INGILIZ - SOVYET GöRüŞ:MELERI 
Bugün Fransa ile Ingilterenin Sov

yetlerle yaptıkları görüşmelerin niçin 
akim kaldığı anlaşılmaktadır. Sovyet 
Rusya - Fransa ve Ingillere ile müzake-

hareketi her taraf ta durdurulmuş ve Po
lonyalılar mukabil taarruzlarını düzelt
meğe başlamışdı. Hatta bir mukabil 
taarruz da büyük bir Alırian kolu imha 
edilmiş, on iki bin esir alınmış, kırk iki 
tank ve on bir top alınmıştı. 

cVikli Di Speç> gazetesi yine bu sıra
da Alman kumandanlarının Varşova 
kumandanına verdiği ültimatomdan 
bahsediyor. Her ne olursa olsun, diyor 
Polonyalılar son erlerine kadar müca
delede devama karar vermişlerdir. Po
lonya hüküınet erk!ııı, milli toprakların
da çok vahim şartlar içinde fakat henüz 
ümitsiz telakki edilemiyecek bir vazi
yette vatan müdafaası için son ve kat'i 
tedbirlerini almaktadır. 

Lehlerin mukavemeti 
Kutnu' da muhasara çemberini yardı

lar 12000 esir kırk tank aldılar 
- BAŞTARAFI 1 t~Cl SAHİFEDE - tlbat teminine mani olduk. karargahının tebliği : 

V ARŞOVA l\IÜDAFİİNE 'ÜLTİ- Şarki Galiçyanın temizlenmesi 16 ey-
l\1ATOl1 VERDİLER... llılde de devam etmiştir. Lemberg şirn-ediyor • Şimalde Br est 

Litovslı, Poznan Leh lıı· 
talarının elindedir •• Hü· 

Londra, 17 (Ö.R) - Varşova, Alman di üç taraftan ihata edilmiş bulunmak
ordusunun bir türlü sarsmağa muvaffak tadır. Cenubu şarki istikametinde Po
olamadığı bir mukavemet göstermekte- lonya kıtaatının ricati Lcmberg ile Per

Jıümet nıerlıezi düşma• dir .. Bu şehre k~r~ı harekette bulunan smizl arasında kesilmiş bulunuyor. San 
Alman k ti k andanl Var nehrinin munsabı c:imalinde Alman kı-

nın saldırn~ıarını lıır· uvve erının.. u~ - .., 
..Y şovanın kahraman mudafıı general Czu- taatı Lublin istikametinde ileri yürüyü-

maJıtadır.. maya bir ültimatom göndererek şehrin şüne devam etmektedir. Deblin mınta-
12 saat zarfında teslim olmasını ic;temiş kası işgal edilmiş ve yepyeni yüz tayya-

ÇEllBERLEME HAREKETİ ve bu mühlet geçince Varşovanın hava- re ellinize geçmiştir. 
YA\ ' AŞLADI dan ve uzun menzilli toplarla şiddetle Brest - Litovskun cenubunda Vlado-
Alman ordularının Polonyanın şimali bombardıman edilerek harap olacağını va civarında şarki Prüsyadan, yukarı 

şarki.sinde ve cenubu şarkisinde büyük bildirmiştir. Varşova müdafii bu ülti- Silezyadan ve Slovakyadan gelen kıtaa
motörize kuvvetlerle tesisine çalıştığı matomu derhal reddetmiştir. Varşova1ı- tın öncüleri birleşmiştir. Kutnonun zap
çenberleme hareketi bir tevakkufa uğ- lar şehirlerini kanlarının son damlasını tı için yapılmakta olan muharebe nor
ramıştır. akıtıncaya kadar müdafaaya and içmiş mal bir tarzda devam etmektedir. Kıta-
Diğer motörlü kıtalar Tanefte durdu- hulunuyorlar.. atımız şehre garp tarafından girmiştir .. 

rulmuştur .. Lvov müdafileri bugün de Bzura nehri şimal istikametinde geçil-
Alman motörize kuvvetlerini büyük za- POLONYA MİLLETİNİN miş ve Var.şova sıkı sıkı ihata olunmuş-
yiata uğratarak dağıtmışlardır. Lvov KARARLARI... tur .. 
bilhassa cenahlardan Alman çenberle- Lublin, 17 (Ö.R) - Pat ajansı bildi- Polonya hükümeti merkezi halkını 
me hareketine ağır darbeler indirmiştir. riyor : muharebenin müstakbel .:ıcılarından 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE .- imkanlarını verecek her türlü tedbiri al- dir. 

POLONY AULARLA KIZIL 
ORDU VURUŞUYORLARı 

mak fikrindedir. Paris 1 7 ( ö.R) - Pat ajansının ve 
B. MOLOTOFUN NUTKU diği malumata göre Kızıl ordu, Polo 

Paris 17 ( ö.R) - Royter ajaıuuıın 
Moskovadan aldığı habere cöre Kazııl 
ordu, bütün Sovyet - Polonya hududu 
boyunca hudutlan geçerek Polonya ara
zisine dahil olmu,tur. 

B. Molotof, dün gece bütün Sovyet yanın timal kısmında Moriçkodan P 
radyoları ile neşredilen nutkunda Kızıl lonya topraklarına girmiştir. Burada Po• 
ordunun Polonya topraklarına girdiğini lonya ordusunun mukavemeti ile icar~ 
bildirmiş ve Polonya devletinin yıkıldı- }aşmıştır. 
ğını müşahede ettikten sonra Polonyanın Framız gazetelerinin netrİyah 
yıkılışının son safhaları, komşu devlet Pariıı 1 7 ( ö.R) - Sovyetlerin Po 

Isveç kaynaklanndan bildiriliyor: 
Polonya kıtaat& her tarafta Kızıl or

duya mensup kıtaJarla muharebe etmek
tedir. 

SOVYETLERIN NOTASI: 
Paris 17 (ö.R) - Sovyet hükümeti 

Kızıl ordunun bugün Polonya toprakları
na girişi hakkında yabancı memleketler 
mümessillerine bir nota vermiştir. 

Bu notada deniliyor ki: 
Polonya - Almanya harbı Polonya 

devletinin tutunabilmesi imkanları gayri 
mevcut olduğunu göstermiştir. On gün
lük harpte Polonya bütün endüstri ve 
kültür merkezlerini kaybetmiştir. Var
şova bugün artık Polonyanın merkezi 
değildir. Hükümet inkıraz halindedir. 
Ve hiç bir eseri hayat gösterememekte
dir. Bunun manası Polonya millet ve 
devletinin filiyatta mevcudiyetinin kal
madığıdır. 

Polonya ile Sovyet Rusya arasındPki 
muahedeler bu suretle kalmamıştır. Baııı
boş bırakılmış bir Polonya Sovyetler bir
liği için tehlike ve sürprizler ynratacak 
bir saha olmuştur. Şimdiye kadar bitaraf 
kalan Sovyetler bundan sonra bitaraf 
kalamazlar. Ayni zamanda Sovyetler 
birliği bugün örfi idareye tabi olan ve 
kendi!!İ ile kan rabitası bulunan Okren
lerin ve Beyaz Rusların himayesiz kalma
sı karşısında liikayd kalamaz. Bunun 
ic;İn Garbi Okranya ve Beyaz Rusyanın 
can ve mallannı himaye alhna almağı 
kıtaatına emir etmiştir. Ayni zamanda 
bedbaht Polonya milletini şuursuz idare
cilerinin sürüklediği bedbaht harpden 
kurtararak ona sükun içinde ya~amak 

olan Rusya için her an daha tehlikeli ol- lonyaycı verdikleri notayı mevzuubah• 
duğunu söylemiştir. eden gazeteler Polonya hükümetium 

facto mevcut olmadıF.ı iddiasını redd 
derek diyor ki: 

Molotof şu sözleri ilave etmiştir. 
« Bununla beraber Rusya, son daki

kaya kadar bit,raflığını muhafaz edi
yordu. Bundan sonra bu mümkün de
ğildir. Artık hiç kimse Sovyet Rusyadan 
Beyaz Rusya ve Okranyanın akıbetine 
13.kayd kalmasını bekliyemez. Sovyet 
Rusya, kendisine kan rabıtaları ile mer
but olan halka yardımı vazife bilir. Sov
yet ordusu Polonya hududunu geçmiş
tir. Esasen Polonya milletini hükümetinin 
sergüzeştçi siyaseti ile düştüğü vartadan 
kurtarmağa hazırız. Kızıl ordunun şim
di yapacağı şerefli bir vazife vardır. O, 
bu vazifeyi tam bir disiplin içinde, ve
fakar ve dürüst bir mesai ile başaracak
tır. Hükümet, halkın yiyeceğini ve diğer 
eşyayı tahdit niyetinde değildir. Bütün 
halk, hükümetin arkasında yer almıştır. 
Ve dünyada emsali görülmemiş muvaf
fakıyetler derpiş edebilir. 

POLONYA HOKOMETJNIN 
BEY ANNAMESI 

Londra 17 {ö.R) - Polonya hükii
nıeti, Sovyet Rusyanın kendi toprakları
na tecavüzü münasebetile Polonya mil
letine hitaben bir beyanname neşretmiş
tir: 

Bu beyannamede Sovyet Rusyanın 
ileri sürdüğü noktai nazar cerh edilmek
te ve Polonya hükümetinin, başda cüm
hurreisi Mociski olduğu halde vazifeleri 
başında olduğunu, Polonya milletinin 
bütün müşkül şartlara rağmen yeise düıı
meden vazifesini yapacağını bildirmekte-

< Polonya hükümeti erkanı memle 
kctlerini terketmiş d4!ğillerdir. Cümhur 
reisi Muziski Polonya toprağındadır. Po
lonya ordusu, hal.:sız bir taarruza karşı 
icat kat faik bir düşmanla mücadelesinde 
vatan müdafaası vazifesini deruhte etmi 
olan insanların asil kahramanlığını gÖ&

termektedir. Bu müdafaa kırılmamışt11. 
Daha dün Robek civarında muvaffakı
yetli mukabil taarruzlar yapan Polonyıı 
fırkaları Almanları ağıı bir mağlubiyete 
uğratarak 12000 esir alını lar, vüzden 
fazla tank, bir çok top, mitral;öz ve 
harp levazımı iğtinam etmişlerdir.> 

Roma 17 (A.A) - Sovyetlerin Po· 
lonyaya tecavüzü hiç değilse hülcümet 
mahafili haricinde ancak öğleden sonra 
resmen malum olmuştur. Bu haber pek 
bariz olarak efkarı umumiyede §iddetli 
bir tesir yapmıştır. 

Yarı re~mi mahafi1 şimdiye .kadar 
kat'i bir ketumiyet muhafaza etmekte 
ise de Sovyet hareketinin hiç derpio edil· 
miyecek neticeler doğurabileceğini ihsas 
eylemektedir. 

Brübel 17 (A.A) - Sovyet kıtaab
nın Polonyaya girişi hakkında siyasi 
mahfillerdeki ilk intiba pek muhterizdfr. 
Öyle anlaşılıyor ki, Belçika bu hareketin 
pek yakın atide tevlid edebileceği siyast 
inkişaflar hakkında bir vaziyet almak 
için Polonya ve Romanya ile muahede 
veya mukaveleleri olan devletlerin hntb 
hareketini öğrenmek istemektedir. 

Şark cephesinde vaziyet 
Lehler Sovyet müdahalesine rağmen 
muvaffakıyetlerinden bahsediyorlar 

Almanlar ise 
Denblinin 

Lemberg - Perzcmysl
zaptını bildiriyor 

Paris, 17 (Ö.R) - Pat ajansı Polon
ya umumi karargfilunın aşağıdaki tebli
ğini bildiriyor : 

Livov kapılarında ~arpışmalar şiddet
lidir .. Pomeranya kıtaları cesaretli mu
kabil hücumlar yaparak düşman hatla
rını yarmağa muvaffak olmuşlar ve bu
gün Varşovaya varmışlardır .. Bu kuv
vetler derhal Varşova garnizonunu tak
viye ederek ilk hatta yer almışlardır. 

Kutnoda düşman taarruzu durdurul
m~tur. 

Faris, 17 (Ö.R) - Pat ajansı bildiri
yor: 

Polonya ordusu Kutnoda Alman or
dusunun çenberini parçalıyarak Kutno
dan çıkmışlar ve V arşovaya girmeğe mu
vaffak olm~lardır. Bu muazzam huruç 
hareketinde Lehler bir Alman fırkasını 
imha etmişlerdir. 

Paris, 17 (Ö.R) - Havas ajansı bil
diriyor : 

Polonyalılar Sovyet ordusunun kendi 
topraklarına girmiş bulunmasına rağ
men Almanlara karşı şiddetli mücadele
lerinde devam ediyorlar. Şimali şarkt 
cephesinde kuvvetli bir mütekabil ta
m-ruzla Almanları büyük zayiata uğ
rat~lar ve iki bin esir almışlardır. 

Berlin, 17 (Ö.R) - Alman ba.şkuman
aanı genera1 Bravçiç, Kutnodaki Alman 

kuvvetlerini teftiş etmiştir. Burada 
mahsur bulunan Polonya kuvvetleri 24 
saatten beri bir geçit açmak için ncvmi
dane teşebbüsler yapıyorlar. Şarki Ga
liçyada temizleme hareketi devam edi
yor. Lemberg üç taraftan muhasara edil
miştir. Alman kuvvetleri Lubline doğ
ru ilerliyorlar. Dublin işgal edilmiştir. 

Burada el sürülmemiş yüz tayyare iğ
tinam olunmuştur. Kutnoda muharebe 
devanı ediyor.. Varşovarun muhasarası 

sıklaştırılmıştır. Vilno ve Yaratoviç rad
yo istasyonları imha edilmiştir. 

Paris; 17 (Ö.R) - D. N. B. ajansı 
Przemysl, Dcnblin ve Lvovun işgal 
edildiğini bildiriyor. 

Belçika endişe içinde 
Yeni sınıflar silah altına çağırıldı 

vesikaları dağıtılıyor • 
ıaşe 

Brüksel 17 (Ö.R) - Belçika hükümeti Almanların hareketlerin· 
den endişelidir. Yeni sınıflar silah altına alınmıştır. Belediyeler halka 
iaşe vesikaları dağıtrnağa başlamıştır. 

Hükümet halkı teskin için memleketin iaşesi tahtı emniyette bu
lunduğunu bildirmiştir. Fransız hududundan çok uzak olan Eksi La
şapenin tamamen tahliyesi Almanların gizli maksadlarına atfedil
mektedir. 

Fransız 
Rusya 

gazeteleri Japonya ve Sovyet 
hakkında ne yazıyorlar? 

Premzilin siirckli mukavemeti Alman Düşmanın yetmiş fırkayı bulan ordu- kurtarmak için Alman ordusu Varşova 
mi.inakalatını güçleştirmiştir. Şimalde suna, tayyare ve motörlü birliklerinin askeri kumandanını mukavemetinin fa- ederek düşman kıtaatının tecemmüleri- Paris 17 (A.A) -Ordre gazetesinde Pertinaks şu satırları yazıyor: 
Alman kıtalan Bugu geçmişlerse de bu- ezici faikiyetine rağmen bütün cephe- idesizliğine iknaa çalışmaktadır. Fakat ni ve yi.irüyüş halinde bulunan kollan- Garpta başımıza gelenlerden cesaret alan japonya Şanghayda daha 
r~da Lehler karış karış müdafaalariyle lcrde şiddetli muharebeler devam edi- Var.şova askeri kumandanı Alman su- nı bombardrman etmek suretiyle ricat itilafgiriz davranarak lngiliz ve Fransızları dostane fikirlerini kabul 
Alman ileri hareketini durdurmuşlar- yor .. Açık şehirlerin, :şimendifer hatları- bayını kabul etmekten imtina etmiştir. eden düşmanın da bu ricate bir intizam etmeleri ve Çinden asker ve gemilerini çekmeleri için gittikçe daha 
ciır... run barbarca bombardımanı Leh muka- Polonya müfrezelerinin Siedlcc yolu vermesine m!\ni olmuştur. ka 

Alman motörlü birlikleri askeri süvari vemetini zaifletmemiştir. Kimse nihai ile cenubu şarki istikametinde kurtul- Vilna ve Baranvicza radyo postaları ziyade tazyik etmektedir. Bununla beraber japonlar Ameri nın sah-
kıtaları gibi seri akınlarda muvaffak ol- zaferden şüphe etmiyor. Askerin, hükü- mak teşebbüsleri akim kalmıştır. Ve hava hücumlariyle tahrip edilmiştir. neye çıkmasına mani olmak için ihtiyatlı bir surette hareket ediyorlar. 
makin beraber ne biiyük şehirlere, ne metin ve halkın maneviyatı çok sağlam- mühim ganimet ele geçirilmiştir .. Bun- Garp cephesinde düşman Zveibrucken Bütün mesele Vaşingtona bağlı görülüyor. 
de bir istihkama karşı bir şey yapama- dır... ların arasında 80 top, 6 hücum arabası, civarında mevzii bazı hareketlere teşeb- Aube gazetesinde Bidault yazıyor: 
maktadırlar... Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. ajansı 11 tayyare vardır. Bundan başka Alman büs etmiş ve ağır zayiata uğramıştır.. Uzun bir harbın başlangıcında bulunuyoruz. Bir Moskova darbesi 

Poznan vilayetindeki kuvvetlerimiz Sitovsk kalesinin Alman kıtaatı tarafın- k t t 12 b' · 1 t D" b' b" bal d" ·· "l ·· ı aa ı ın esır a mış ır. uşmanın ır mı ıt · onu uşuı·u muş- imkansız deg~ ildir. Bir ihanet vukubuldug~ u takdirde bunun son ihanet 
Varşova müdafileriyle irtibat halinde- dan zaptediJdiğ1ni bildirmektedir.. Po- Havaların mütemadiyen fena gitmesi- tür. 
dirler. Vistülün şimalinde ve nehrin cc- lonvalılardan altı yüz esir alınmıştır. ne rağmen hava kuvvetlerimiz bilhassa Alman topraklarına hava hücumları olmıyacağını düşünecek derecede cesur ve soğuk kanlı olalım. Emin 
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