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·~=:2-:;;_·:°',.s:;::u;l4 Japc>n kabinesi, Çin hü
kür11eti anlaşr11a ter11 s a
rına ge · rııesini kararı şt rdı 
;a. ~.°~Yo, 13 (Hususi) - Bugün Başvekilin ri- de Çin hükumeti ile anlaşma temaslarına geçil- zun süren toplantıda bu hususta" bir karar v.erile
Ya:e1!n~~ toplanan Japon kabinesi, dış ve iç si- mesi kararlaştırılmıştır. memiş olmakla beraber, ekseriyetçe, böyle bir 
ha.kk ı~uza.kere etmi~tir. Başvekil, Çin harbi Japon Başvekili, müteakiben, Japonya.da u- tedbire lüzum görülmüştür, önümuzdeki hafta 
- ın a kabine azalarına izahat vermiş, netice- mumi seferberlik yapılmasını teklif etmiştir. U- tekrar müzakereye devam olunacaktır. -

sız o d s n n i eri hareketi gen· ş 
A D m©ılfll ~©lnc§lyü m~trk~~ü S©ılr= 

• 

, (b> lf lÜJ k D lÜJ lfi1 (b l\JI <gj ~~ ~ <dJ lÜJ ~ lfifil ~~Ü 
lb~kD®nöy©IF 

Sarbrük'ün dış mahalleleri ve hava meydanı 24 saattenberi topçu 
ateşile dövülüyor; şehirde faaliyet tamamile durdu 

Mareşal Göring · ,~~-

Şark cepbesin · 
teftiş e • 

••• 
Alnıan askerleri, aç kalmak 

k~rkusi l e Polonyada rasgeldikleri 
yıyecekleri müsadere ediyorlar 

.. Berlin, 13 (A.A.) _ Al . . 

Sar h:ıw.asmm <'n mühim şehri olan \'C Almanlann g:<'~friec1 lsiihkaml arma clalıil bulunan bn !!IChlr Snr· 
brüd,'diir. Almanlann hu şehri Fransız lıiicuınlı\rı karşı mıla tnhli ye ettikleri blldirilmcldcdir. 

gore 1:.a k h . man ıstıhbarat bürosunun bildirdiğine 
l , ~ r cep esıne giden Hitlerl .. .. . .. 
ere Yiikse .. . e goruşen Mareşal Gorıng, Hit-

kmda j .. ~'-k muda~aa. komıtcsi reisi sıfatilc aklığı tedbirler hak-
-.ııat vennıştır. . 

Göring lbundan son kA 
lerini Sı •

1
' . ra mez ur cephede bulunan hava kuvvet. 

rası e tcftıs etmiş b ·ı . 
tarlık .. . :.: ve u ve.sı e ıle son harekfit esnasında ya. 

gostermış olan ta ·ı d 
tniştir. yyarecı ere emir salip madalyaları ver. 

Paris 13 (A A ) p t• p . . . ' · · - e ıt arısıen gazetesın-

de Charles Morece, garpdeki askeri harekat hak
kında şöyle demektedir: 

Fransız kıtalarının Sarrebruck'a doğru ha
reketleri sarahatle genişlemekte ve daha şimdi
den faaliyetten mahrum kalmış olan bu büyük 
endüstri şehrini pek ciddi bir şekilde tehdit 
eylemektedir. 

Alman tebliğinde topçu kuvvetlerimizin Sar-

rebruck'taki hava meydanını bombardıman et
tikleri itiraf edilmektedir. Bu hakikatı olduğu 
gibi itiraf etmiyen ilk itiraftır. Çünkü topçu kuv 
vetlerimiz 24 saattenberi hava meydanının şi 
mali garbisindeki mıntakayı ve Saint Arnal'a 
kadar Sarrebruck'un dış mahallelerini ateş altı
na almış bulunmaktadır. 

:<Devamı 2 incide) 



1 

t 

r 
) 

k 
d 
h 
n. 

v: 

'(' 

ı\ 

( 

'l 

c 

il 

ıı 

(' 

.r 

i'"' 
ıti 

Roman.yada ihtiyat tedbirleri arttırıldı 
Fransız ordusunun ileri 

hareketi genişledi 
.Almanların Sarrebruck'un arkasına, §ehrin 

şimalinde hazırlanan mevzilere ICadar geri çe
kilmek mecburiyetinde kalacakları zaman uzak 
değildir. 

Jngilterede yeniden silah altına alınanlar 
Londra, 13 (A.A.) - Bu hafta zarfında askeri mükellefiyet 

kanunu mucibince askerlik hizmetine alınmış olan ilk sınıfa men
sup 20.000 kişilik yeni bir grupun silah altına davet ~ileceği bil. 

diril:ncktedir. 

4 Leh tayyaresi Romen hududuna indi 
Btllaq, 13 (A.A.) - Cernan~zi'den binlidirildiğine göre, dört 

Leh askeri tayyaresi Leh • Romen hudut mıntakasmda karaya in
miftir. Romen makamlan bu tayyareleri mliaaıdere etmişlerdir. 

Tayyarelerin mürettebatı bir temcrkUz kampına sevkedilmişlerdir. 

Çemberlayn, Fransaya şemsiyesini götürmemiş 

blk edilen Ct'laya <;arıltırılacak -
lannı blhllmılştlr. 

İNGiLTEREDE SIÔINAKLAR 
B1TiR1LMEDEN 

MEKTEPLER AÇILMIY ACAK 
Londra, 13 (A.A.) - Daily 

HeraU gazetesi, İngilterenin "bi
taraf" mıntakalarınclaki hiç bir 
mektebin halihazırda kazılmakta 
olan siperlerin ve yapılmakta o. 
lan sığınaklann ikmaline kadar 
açılmıyacağını haber vermekte • 
dir. Spor sahalarında kain olan 
bu siperler, mümkün olduğu k.1-
dar geniş olacaktır. Siperler, 
mektep sınıflarına benziyecek ve 
içlerinde sıralar bulunacak ve e -
lektrik tertibatını haiz olacak • 
trr. 

Bundan başka mekteplerin 

Çocuklai Bükreşfe~ 
çikarılı ıor 

Bükreş. 13 (A.A.) ·- Bükre;'te halka muh. 
temel hava hücumlarına karşı ne suretle koru. 
nulacağını öğretmek üzere birtakım te<lbirler a. 
lınmışıtr. Tramvaylar, kül rengine boyanmıştır. 
Gazlara karşı tahaffuz kurslarının miktarı art
tmlmıştır. Payıtahtın bütün m:ıhalle'erindeki 

çocukların vilayetlere nakli için hazırlıklar ya. 
pılmaktadır. 

Polonya'dan gelmiş olan bütün Fransızlar. 

hududda ve Romanya'daki seyahatleri e;na~ın1a 
Romanya memurları tarafından kendi'erine gos. 

terilmiş o!an iyi m~~m::'c fo:ı h:ı'ı;et~~·:t:diıler. 

Bunların ara mda birçok mühen<lisi<'r vardır. 

Hunlar, cylü ün 9'unda 18 Alman bcYn°>:ır.lır.1an 
tayyare i tarafınd:ın L\rnw'un bo.ınb:ırdıma ır e:;
na~m:ia hazır bulunmuş oldukla:ını sörlem "'l:t~. 

dirler. 

Bu tan arc'er. yangın bom'Ja ı atmışlardır. 

Tayyareciler. bilha c:.a ista~yonu. al!•ol dep .... 
!arını ve gaı m :?t :.-e!eri h":l~f ittihaz ctm· }ertlir. 
Birçok m~mıi, e' :e: in üzerin~ du·mü:tü:-. 

Fransız - İtalyan dost-
Bıtaraf memıe <etlere 

Almanya 

luğu canlandırılıyor! aj:rı~~~~~~~:Jı 
Londra 13 (Hususi) Sabık Fran lngilizce Daily S!<etch gaze- Bugunkü poe.a ile gelen 8 ta. 

Londra, 13 (A.A.) - Biitiln gazeteler, Fransız - İngiliz yük. 
ecık harb meclisinin dilnkü toplantısı hakkında tefsirlerde bulun
makta ve Çembcrlaynin geçen sene 15 eylülde Berchtesgden'e gi. 
Clerkcn yaptığı gibi bu sefer şemsiyesini götürmediğini ka}.;.ieyle. 
mektcdirler. pencereleri, obüs infilaklarına 

karşı himaye edilecek ve duvar. 
larında hususi tertibat yapıla -
caktır. 

sız başvekili Piyer La\·al Roma- tesi yazıyor: "lnanılabılir Ho- ri!ıii in~il :zee Daily Sketeh ga • 

Daily Ekspres gazetesi Çcmberlayn'in bu sefer Hitlere karşı 
açılan amansız bir harb amtlni takviye etmek Uzere seyahat etti
ğini yazmaktadır. 

Daily Telegrapb gazetesi, Hitlerizme karşı açılan :nücadeleye 
9Cl1Ulla kadar devam etmek Jazımgeldiğini kaydetmektedir. 

Times gazetesi, yüksek harb meclisinin verdiği kararın tesir
leri sonradan görüleceğini yazmakta, Fransayı tngiltereden ayır. 
mak için sarfedilcn gayretlerin hop gittiğini ilave eylemektedir. 

MAREŞAL PETEN HARBİYE 
NAZIRI OLACAK 

Belgrad, 13 (Radyo) - Parls • 
ten blldirlllyor: Yeni teşekkül e
decek kabinede Başvekil Dalad _ ' 
ya hariciye vcldüetini de Uzerine 
alacaktır. Hariciye Nazın Bone • 
nin Mad.rid elçiliğine getirileceği 

&aylenlyor. Harbiye nazırlığmı U
zerlne Mareşal Pctcn alacaktır. 

Başvekil Dalndyc bugün ôğle • 
den evvel Mareşal Petenlc Mad -
rld sefirini ko.bul etmiştir. 

Pa.ri.s, 13 (A.A.) - Bnşvekil 

Daladye, yüksek milli müdafaa 
meclis.inhı toplanmruu dolayıslyle 
geri kalmış olan kabine teşkili 

hakkındaki müzakerelere dün de. 
vam etmiştir. MUzakcrclere bu sa.. 
balı başln.nıruştir. Dola.şan bir §a
ylaya göre kabine bir an evvel 
hattA mllmkilnse bu akşam tcşek· 
kül etmlş olncaktir. SalAhiyettar 
mahfillerde namlar arasında bU
yük değişiklik olmıyacağı söylen.. 
mektedir. 
PARlSTE MUTEMAD1YEN 

SIDIN AK SiPERLER 
KAZILIYOR 

Parls, 13 (A.A.) - Askerleı -
tirilmiı birçok amele kıtaları, 

(tüDdcn itibaren Parisin muhtc • 
lif mahallerinde yeni sistem si • 
pcrler kazmağa başlamrıtardır. 

Bu siperler, halk için hava tehli -
kesine kaqı sığınak vazifesini gö 
rcceklerdir. 

BELÇtKADA EKMEK 
VESiKA iLE DAÖITILIYOR 

Brilkscl, 13 (A.A.) - La 
Libre Belgique gazetesinin bil -
dirdiğinc göre, eylül sonlarına 

doğru ekmek vesika ile tevzi e • 
dilecektir. Diğer ci~tten aynı 

tarihten itibaren benzin vesaire 
fiyattan mahsus derecede yük -
selecektir. 

ALMAN KITALAR! 
AÇLIKTAN KORKUYOR 
Bem, 13 (A.A.) - Polonya 

eefaret11anı:sinin Pat Ajansına at 
Fen bild;rdif'ine cöre. Polonya • 
da bulunan Alm,n kıtalan e-rzak 
milsadere etmekte ve mümkün 
olduğ•ı ka.dar ihtiyat stoklar vü -
cucle getirmeye calısmaktadırlar. 

Almnnlar tarafında" teskil e:ii
len husust ekipler. rekolteyi kal. 
dırmakta, bir yand:ı.'1 eh n.,,tates 
pm!Cft' w "'cftıtlftf 9_,,zeler el< • 
mektecftrter. Polonva ahalisi. bu 
yüzden şhndtden açlık çekmek -
tedirler. 

PRAGDAKt lNGlLtz KONSO. 
LOSU TEVKİF EDİLDİ 

Londra 13 (A. A.) - Da.l.ly Ex· 
press gazetesinin Aın.sterdam'dakl 
husu.si mubablrlnln bildirdiğine 

göre Pragdakl .Gestapo tcşki!Atı 

1ngillz konsolosu ile .konsolosluk 
mcmurlarmı ve bunlarm ailelerini 
tevkif etmiştir. 16 kişi olan mev. 
kuflar, İngiltere sefaretinde i
kamet etmektedirler. Sefaretin ka 
pıcısr, Anısterdamıı telefon etmiş, 
fakat mevkufların sıhatte olup ol
madiklarma dair malumat Yere. 
mcmiştlr. 

O aralık telefon başına gelen 
bir Gestapo memuru, mevkuflar 
hakkında fazla malumat verile· 
mlyeceğini ve bunlarm telefon 
etmesinin yasak olduğunu biL 
~tir. Amerika konsolosunun 
\onziyetten hab<>roar edildiği öğ

renllmJştir. 

Dafly Exprcss gazetesi, Aınster 
damdan Amerika konsoloshane
slne telefone edilmek lstenllnılş. 

se de buna lmkAn hasıl olmanlı3 

olduğunu füh·e etmektedir. 
Diğer cihetten News Chronicle 

gazetesinin Aın.sterdamdaki mu
habirl, İngiliz konsolosu ile aile. 
sine Jyi muamele edilmekte oldu· 
ğwıu ve Amerika konsolosunun 
bunlarm bitaraf bir memlekete 
gitmelerine mUsaade edilmesine 
uğraştığını haber \•ermektedir. 

9 AlllAN TAHTJo~LBAH1RlN. 

DEN KURTUi.AN 1NG1I.IZ 
VAPURU 

Nevyork, 13 (A.A.) - "Aran 
dora" ismindeki İngiliz gemisi 
441 yolcuyu ve 17 milyon altın 

dolan hamil olduğu halde Nev -
yorka gelmiştir. • 

Vapurun kaptanı Okyanusta 
9 Alman tahtelbabirinden kur -
tutmak için büyük bir gayret gös 
termek mecburiyetinde kaldığını 
söylemiştir. 

MACARİSTANA KAÇAN 
SLOVAKLAR 

Londra: 13 (hususi) - Maca 
ristana kacan Slovakların sayısı 

10.000 i bulmuştur. Bunların ı~ 
~u nezaret altına alınmıştır. 

J.Ell ORl>l'Sl'N \ nlRH'EK 

ÇEKl..ER VATAX IMl'"t 
, \\'11.ACAKL.\R:\US' 

Prsğ, ıs (Rıu1rn) - Hiikiımrt 

resmi hlr f<'hllj:'; n<'-.rNlne~ hıı-.. 

ka hlr ordıı~·n ı.!Öniillli f!irer,.J.1<>. 

rln 'atan hnlr1I "a"ılara!,Jarını \'f' 

kl:'ndllerlnln ,·atan hnlnlcrinc tat. 

ya gitmiştir. Şayanı itimat Fran- ma kavnaklanndan gelen ha- ze.:sind: ol:unmuştur: 
sız kaynaklarından alınan ma· · 1 "Dün Almanyanın prc-pagan • 

FRANSIZ ERKANlliARBlYE.. 
S1N1N TEBL1C! 

Parls, 13 (A. A.) - Büyük er. 
kiinıharbiye tarafmda.n neşredilen 
tebliğde şliyde dcnllmektedJr: 
Dllşman topçu kuvvetleri bU. 

tUn gece faaliyette bulunmuşlar. 
dır. 

Dün her iki tarafın hava kuv· 
veUeri bUyUk bir faaliyet gösetr
mişlcrdir. 

\'JSTOL OZERL"''DEKJ 

KÖPRVLER HAVAYA 
UÇURULDU 

Berlin, 13 (Radyo) - Başku · 
amnda.nlıktan: 

Şark cephesindeki oroumuz ha
rekı1tma devam etmektedir. Pşe _ 
mlol civarındaki Lambor ve Ja • 
bovo nehirleri elimize geçmiştir. 
Plyndelcrlmlzle motörlü kıtaları -
mız Bug nehrinden kırk kllomet · 
re mesafede bulunmaktadır. Tay
yarelerimiz Vistül Ustllndeki köp 

rilleri tahrip etmiştir. 
Garp cephesinde harekli.t de • 

vrun etmcktcd.lr. Önen kollarmuz 
Sarbrük clva.rmdakl Bisnberg 
şehrini istirdat etmişlerdir. DUn 
garp cephesinde tayyare hUcwn. 
lan yapılmamıştır. Sarbrllk tay -
yare meydanı tahliye edilmiştir. 

HENUZ SiLAH ALTINA 
ALINMIYAN ALMANLAR 

VARMIŞ 

Amsterdam, 13 (A.A.) - Al -
manyadan gelen Holandalı yol -
cular henüz ailih altına alınını. 

yan birçok Alman gençleri mev. 
cut olduğunu hayretle müşahe -
de etmitlerdir. Bundan anlaşıldı
ğına göre, askeri hizmetlerini ifa 
etmiş olan bazı sınıflar silah al
tına alınmış, fakat daha genç 
yaşta olanlar sınai ve iktısadi fa. 
aliyette bulunabilmeleri için he
ııüz askere çağırılmamışlardır. 

ALMAN HOKOMETt, BAZJ 
İPTiDAİ MADDELER! 
MÜSADERE EDİYOR 

Bern, 13 (A.A.) - Bund ga • 
zetesinin Berlindeki hususi mu • 
babiri. topyekün harbin iktısadi 
rejimi hakkında izahat vermekte. 
dir. 

Bu izahattan anlaşıldığına gö
re, Alman makamatı, ibtidai mad 
del ~rte aşağıdaki mamul eşyayı 

müsadere etmek için bir karar 
name hazırlamaktadırlar. 

Deriler,. madenler. kimyevi 
müstahurat, benzin ve em~ali ... 
Daha !Iİıncliden yün. pamuk. ve 

ciğer mensucat mevarl·1·""' mü • 
<ıcı,..lere<İ k:>r"r alt•n" al•nmıc;tır. ı 

Bu meva hıı iclenmf'si. daha 
şimdiden ilçte bire inmiştir. Hat-

berlere nazaran "Frnnca ve ltal- d fl . D IQmata göre, Lavalın bu ziyareti a şe erı propagancıa nazırı r. 
1935 de aktec!ilmiş olan Fran- ya ara ında e;kisinden daha dm: Göbelsin riya: etinde bir toplan • 
sız - İtalyan anlaşmasının ihya- tane münasebet tesisi m·ık a ·li- tı yapn'. ı;krdır. Bu topl..ıı.tıc..a 
sı için 1talran Hariciye Neza- le yapılan "Fransa - lta'yan Biı le , ık Amerikcıya ve en:.ıbi A • 
reti ile müzakerelerde bulunmak konuşmaları mU~ait bir hava i- meri:.a me:nl-::~:e~lerine ve b•zı 
içindir. çinde ilerlemektedir. bita . ar d'"vletlere propaeanda a -

Lıtvinof idam edılmedı 
Sofya, 13 (Radyo) - Bazı ecnebi gazetele

rinde Yoldaş Lit"İnofun tevkif ve idam edildiği
ne dair çıkan haberleri Tas Ajansı resmen tekzip 
etmektedir. 

Eski lngiliz Kralı 
Londradada 

Sofya, 13 (Radyo) - Dilk \'C 

Dilşes Vindsor bu Babah Londm • 

ya vasıl ol:nuşlardır. Kendileri:li 
istasyonda hanedan ailesi karşıla
mıştır. Mahııerl bir kalabalık vıır. 

dır. DUk ve Dllşcs Bclued<>..re sn _ 

raymda ikamet edeceklerdir, Bu 
saray, kralm tahttan feragatini 
mllletine ilan ettiği saraydır. 

Adliye Vekili geldi 
Adliye Vekili Fethi Okyar bu
gün Ankaradan şehrimize gelmiş

tir. 

ta bazı yerlerde bu nisbet, beşte 
bir tenezzül etmiştir. Madenler. 
den istifade hususu, ordu ihtiya. 
cına hasredilmiştir. 

Bundan başka Alman~anın bü. 
tün hükitmet dairelerinde çok 
şiddetli bir bütçe tasarrufu reji. 
mi vazedilmiştir. Bu rejim, mal -
zemede de tasarruf yapılmasına 

şamildir. iki ko-stümü olan bir 
kimse bir üçüncüsünü satın ala -
maz. Yüzde 50 nisbetin:ieki ağır 
munzam vergiye gelince, bu ver. 
gi, bilhassa asgari varidata do • 
kunmaktadır. 

Bun 1 gazete$inin muhabiri, 
IJitlerin tek bir ihtimali nazarı 

itibara almıı olduğunu ilave et -
mektedir. Bu ihtimal de şudur: 

''Halkın nihai zaferin İ!!tihsali
ne yardım etmek i~in feı:lakarhk. 
h•rm son haddine kadar gitmesi. 

Bu muhabir. Hitlerin cepheye 
eritme.den evvel parti dahilindı

bu r'"ii""i"i kabulde flltura kan1 -
J<ıcak ol..,nlara kar!lı b:Jhas"a şid
,.ı,.+li cezalar terettüp etmi~ ol -
iul7l•n•ı İ"tihharatma atfen yaz -
.,..~ı ...... ,hr. 

,...r...,t PUSKO~TTULER 
B"'"'r:ıd. 13 (P.ıı.ıh-o) - Dün 

-snııt 2::1 ~o fla Vnn:o,·a TRdYOSU 

A'"''ln k•tnııo,...,,., v .. ,..,""'"" .-h·q 

rmc'ıın ıteıi pUskilrtUldU~Unı.i bil 
dinıılştir. 

italyanm siyas 
vaziyeti nedir? 

Roma, 13 (A.A.) - "Gironal 
C'italia'' gazetesi, müdürü tara -
fından yazılan ba~makalesinde 

İngiliz ve Fransız ricali tarafın • 
dan yaprlan resmi beyanata ba • 

kılacak olursa, tam ve uzun bir 
harbe intizar etmek Hizımgeldiği
ni tebarüz ettirmektedir. Bu mu
harebe, doğrudan doğruya hiçbir 
İtalyan menfaatini tehdit etme • 
mekte ise de sebepleri ve akisle -
ri birçok meseleler ihdas etmek • 
tcdir ki bu meselelere mesela Av 
rupanın başk.1 bir §ekilde tanzimi 
kuvvetlerinin yeniden taksim ve 
tevzini, hak ve İ§ vasıtalarına nis 
betle milletler arasın!daki müna· 
sebctler meseleleri gibi İtalyanın 
etıaslı menfaatlerine dokunan me· 
seleler karıımıı bulunmaktadır. 

Bunlar, umum Avrupa nizamı 
ve adaleti meselesi şeklinde hu -
tasa edilebilir. 

Nazırlar meclisinin geçenlerde 
neşrettiği bir tebliğde İtalyanın 

siyasi vaziyeti tarif edilmekte • 

dir. 
Bu siyasetin gayeleri, ihtilafın 

inkiıafında ve bir neticeye var. 
masında birer amil olmaktan ha
li kalamıyacak olan ve fahat Av
rupanın hakiki menfaatlerile a -
henkdar bulunan İtalyan menfa. 
atlerinin tanınması ve müdafaa • 
sıdır. Roma hükumeti, gündelik 
siyasi faaliyetini İtalyanın ve Av 
ru!'anın menfaatlerine hasretmek 
tedir. ltalvan milleti, aynı mii.-fa
faa Rayesine askeri .,e mülki ha
zırhğını. disiplinin, Dur.enin eser 
terine ve memleketin mukaddera
tına .otan imanını da ,.~!:fetmek • 
tedir. 

ftalyanın miistal<hel hattı ha _ 
retc .. t! ne 01ı:ı.-;1a1 ha' :k'"""k; l"C

"'ebi tah ... irı1•rclen b<ılı-cdrn Gi -

ornale d'ft.,Iia cFr .. ktC:ril , Hitün 
hunların Avnına 1<uvvetlı-ri rer
~evesi icersinde İtalyanın birinci 

;anl~rı gönderilmesi.ıc karar ve-
ril niş '.İr . 

Bu tedbir. efk5.rı umumiye il • 
ı:eri, rJe Almanya lehine tesir ha.. 
sıl edebilmek m:ıksad;le alınmak
tad ı r. 

.,A,ynı toplantıda harp mosuli • 
yetini 1ngilt · reye yıiklcr.ck içrn 
Fransa ve İngiltere ilzerine bir 
propaganda hücumu yapmak hu. 
susunda gizli talimat verilmi§ • 
tir.,. 

HABER 
Okuyucular na 

Yarın_ bir Avrupa haritası 
v!rıyor 

Yann okuyuculanna tanı aa7. 
fa cesametinde olarak 3 renkli 
bir Avrupa haritası verecektir. 
Son Avrupa hidiselerindeki ele • 
ğişiklikler göz önünde tutuı.ak 
ci:ıo:.ilmiş olan bu haritada, harp 
safhaları kolaylıkla takip edile 
bilecektir. 

Bu hafta yin'e büyük 

Güreş müsaba-
kalan yapılacak 

Birka<; haftadanberi yapılmak. 
ta olan profesyonel serbest gü
reşlere bu panr gilnU de Tabiıll 
stadında devam cd!lAcektir. 

Geçen pJzJr gilnU sırtı )'ere 
gelmeden hakemin acele dildWt 
çalması neticesinde Tekirdağhya 
karşı mağliıb addedilen Alman 
gUreşc.:i Villl .Marn bu hafta tet· 
rar Tckirdnl:lı Hüseyi.nle kartı • 
!aşacaktır. Bu gUreşçl bilhaMa 
Tekirdağlı ile bir da.ha kAz1ılap.
b!lmek için memleketine hareke. 
tini bir hafta da.ha tehir etmlf 
olduğunu ve bu hafta Tekirdağlı
yı muhakkak yeneceğini eöyle -
mcktedir. 

Diğer taraftan bu pazar gtıre,. 
3ecek olan pehlivanlar fUDlardır: 

Dinarlı Mehmet - Ytua t.kro. 
baf. 

Mülayim - Habeşli Kunn Ta· 
!ari. 

Molla Mehmet • YugON.IY ts. 
ko\iç. 

Bunlnrdnn b~k& cliğtr yerli 
pehlivanlar amsında da muhtelif 
karşıln§mnlar o1ncakt•r. 

derecede olan rolünü tanımak ele 
ırek clduğ•ıııu ya~ma'ctadır 

, 

• • 

:u 
rı 
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geçildi 

Sarbrük mütemadiyen bombardıman Polonya kuvvetleri 
. Bdil'yor j Görino Hitlerle gÖiüştü Almanlardan gerı 

Lodzu 
aldı 

ı n · ı gı 12 ve Fransız Başvekillennın de ıştirakile içlerinde ka~ınlar da bu1unan Varşoia mü~afileri, 
1.olld:a. F

1
: ansada büyük harp konseyı toplandı ani baskın tarla Atman k ıfalarını hırpalıyor 

tµh~ ndekı F <Husu i ) - Garp dikkate alm~ur. Bu cihetten ya · ~·adan verılen haberlere göre şi· Londrn, 13 - LchUlerin hUkCı-
: a.1 t~krar şı~~~:ıızb kıtalan bu kında bUyUk taarruzun başlıya maideki Alman kıtalan benzinsiz met merkezini son nefeslerine ka· 

.nıışter ve to ~ 1 ır taarruza cağı ilmJd cd.llmeJı:tedfr. ·almı~trr. dar müdafaa edecekleri anlaşılı-
n de ı t. Plar, tayy.,rele-

·ı • ı.aıu ıle d .• 
nı do•ntuc:Je d U~ıan mevzile 
ı · " • r ır 

rntuni taarruz~ 
ıta::,ilecek oı n başlangıcı sa· 

:ın bu c: d ,u atec;ind .. ı J 'tli top· 
rıd h • e Sarbrük attıiu\lı ıll{ ,. c: 'h !nle, Sig 

tle bonı'lfa , •1• 11 kamJan şid· 
•• • 'rcunıan edılmistir or1 • ~ · 
Bı>r'ı'ng liıtierle görüştü 

n. 13 <R .1orı ..... d- adyo) - Md.ec:aı 
"c. u . 

h 'ıne g d n tayyare ıle şark cep 
ııda k 

1 e:~k Hıt!erın kararga 
rt '~lerj~dı ıle gö:-tI~mu~ \'e d ... \ .. 
r. 1 l•tle 

1 
akkında izahat ,·ermış 

reır ·· -
t t:ıyya -:.Oruştuktcn sonra "'e 
den ırıa:e ile kara'"1ahına harek~: 
1 .e~ı r .. · 

:r;"U ·ı ·. •Ortn" Va~ovava 
ı erlıye :\! "' · 3·ekatını lt'fn. r man kıta'armm 

tı~e ızitmic:t' 
l1'cı . ır. 

Ltz • FRANSIZ BÜYÜK 
1>ari

8 
Ji.AJıp KONSEYi 

'llld ' 
13 

- DUn a bir Yli Fransa topra. 
tısı "1lkubuldk~ek konsey toplan. 
kıi.l ('t bir leb~~a daır ba.şve. 
10Plantıda hkg neşretmiştir. Bu 
~- .... "rf ransaya bir tayyare ile 
""' gcıeJı 1n . 
1
: .mberıayn lle gUiz başveklb 
lir ve ~ rnuıi müdafaa 

\·e lo'rnnııa n!: nw:ırı Chalfield 
dıye ıle Gam tııa ba§vekil Dala. 

Fr ı:>lin bul ansa ile 1 unmuşlardır. 
.UV\'et \c ngtıtercnin bUtUn 

• ın.., kaYnak1 
eınrıoze . arını kendile· 

l::ırna<a h edılı;-n harb· k 
~· nııru 1 ansı. 

hususundaki ı. tıı.hSis etmeleri 
le . ıı;at'I k 

rını bu tonfn"t arar ve nzim· 
tır f ,. ·• ı teyj 

. ki menılı>k<'t d eylı>miş-
ısuı · • t ' asına k 0Pl"ak1annın 
rnmanlıkla nrşı fevkalade bir knh 

lonvayn eıı:::v<'met "den Po . 
\ardı- en gcfon buı·· 
1ı •·•1 Yarma 'l un ınınaktad g a::nırtnı.Jı:: bu 

t ır. 

ııgnız 
faa başveıuıı~ le rnur 

lla~ııı - ·ı . ı müda. 
Lond og car>n sonra 

B
.. rah dönmüşlerdir. tekrar 

SARBRÜK BOŞALTILDI 

Londra, 13 - Diln aktamki 
Franaız tebliğine göre, evvelki 
akşamki tebliğde tasrih edilen 
cephede Fransız ileri hareketi de 
vam etmektedir. Düşmanın bi'. 
haasa topçu kuvvetleri şiddetle 
mukabelede bulunmaktadır. 

Dlln gece Fransız kıtaatı Al· 
man topraklarm:Sa işgal ettikleri 
topraklara yerleşmekle iktifa et• 
mişlerdir. 

Elde edilen neticelerin ehemmi· 
vctine rağmen mevzuubahis olan 
h<ırekat feridir. Bunun en ba· 
riz vasfı şarkta geniş bir cephe 
üzerinde ı?ayet sarih bir terakki 
kaydedilmiş olmasıdır. Maama. 
Hh bu harekatta me~kur mınt•· 
kebda tnha§§Ut etmi! bulunan kı· 
taatın heyeti umumiyesi iştirak 
etrne.,,iştir. HarekAtı piya.de ön· 
cülerinin takvive ettiiti keşif müf· 
rezeleri yapmaktadır. 

Mcv:r:uubahia olan harek!t mU· 
him bir endüstri merkezi olan 
Sıırrebruck'ün hafifçe şarkında 
cereyan etmektedir ki. bu suretle 
bu nuntaka sağından hafifçe çev· 
rilmis oluyor. 
Diğer taraftan Sierc mıntaka

sında Mosclle boyunca cephenin 
P.'flrp mUnt"'hasrnda Almanhınn 
gösterdikleri taarruz hareketi tt• 
madi etmemiştir. Bu hareket u· 
f:-k bir Çi!rJ)I!'ımatlan ibaret kalmış· 
tır. 

Fransız öncülerinin Sarre ile 
Küçük Vosı:-ec;ler aras .. 1da cephe· 
nin merkezinde •·tı"'t•ldarr hareket 
ile rııukavesc edilemez. 

Almanlar Sarrebrück'ü ve Tre· 
ves"i bocralt thr, Aachen ve 
bütün civar böl~c de avnr ak1b~ti 

l be' liuor Buraların tahliyesi muh· 
t,.....,., ,..•,, .. :ık C".ar•aTTba P'ÜnÜ ya· 

j tı''"'~aktrr. 
1 sa .. reb:iick'lüle; üç gün (iç (!e• 

ce el'>is•Jerini çıkarma.da., yürü • 
1 

mU•1•rdir. 

UV{ik h 
arp kon e·1in , 1 

11,,. l •• •• •C.tC 1 

Aehen'e b!rçok yaralı ı:elmis ı 
ve ıı:vm• .. e valnr;r; bir tek hastan• 
k;-'..,••tır. 

K o 1 o n y a d a n da birçok 
l·a rn ve cocuk tahlive edilmiştir 
'qun" ...... aran A Jı,..,,..,,,r t<" olonva· 
'a miihi~ bir .,. .. ı.•rt faalivete in· 

Loncı .... leı- "' ru~=1Idü 
'l>r sa rn, 13 < Husuı:i) - Unitcd 
tc J> tnuhnbL inlr bl! "lrc!i_:inc gB 
• Ctiste r 

3'1<ı "" 1 cmberlaynJa Dnıa..ı· 
h " nr.ıı ... ı. 
arbıtti "' .z, Fınn~ız erkanr-

Yinde 11 al'tıaındnkı hnrb ltonsc _ 
değilse ~er g5rüşUldüğü :rııılüın 
ŞaJ Görfn e curnarttsl g{lııü Mnre 
1-nı sulh ~ la.rafından llcrı sürü . 
ılugu ('kllfirur mevzuhahF ol 

0{~ U!nnedllrnpktedir 
6er tarar 

lh tlnıau(I tarı. \•ine büyük bıı 
· hnrb m I' . 

h"sınd , "" l'lı. gnro c<>p 
(' hfı, Ük 

,.. Mrı; 1 'ıuırnızun bnşla 
I') nı:ı ·n..ı • 

u nun.ı, ı:ı ,, ılnlavı eflciin 
" Ü( kt Mab' 

•YeU üe nazarı 

+ı .... ··-.. ~·l'~; .. Jl"r. 
Bir Alman tebliği üç Fransız 

tay·yare5inin düşürüldiığünfı ve bir 
zabitin c ir edildi~ini h:ıb~r ver
mektedır. 

İngiliz ıstih' rat neıareti.lngilı2 
maat1nın Franc:ız topraklarına 
çıkarılmış olduı;unu resmen 
hiJdlrmckte \"O fakat bu kıta 
atın henUz <'"Phcyı> ı;lrmemfc 
'>ldui?unu iJih·e eylemektedir. 

1' im" 11 kıt ... ll' r1 
.., ___ • __ :_ 1 .. "' le'· 

Londra 13 (l lusust) - Mosko· 1 

Almanyanın dahili 
vaziyeti karışık 

Londra. 13 (Hususi) - Berlinden 
ı,. · :!r alındığına göre Alman gizli 
polis teşkilatı (Gestapo) reisi 
Himmler dahiliye nazırh~ına ta
yin-edilmiştir. Londra mahafilinde 
bu haber. Almanyada dahilt asayi· 
şin temini için çok sıkı tedbirlere 
milracaat zarureti hasıl olduğu 

şeklinde tefsir "':lilmektedir. l 

yor. Alm&nlar, bUtiln kuvvetleri-
ne rağmen §Chrl ele gcc;i.rmeye 
muvaffak olamamışlar bozguna 
uğrama derecesinde bir vaziyete 
düşmüşlerdir. 

Lehler Varşovayı sıkıştıran 

Alman hücumlarmı yeniden defe. 
derek iki Alman tanJCmı ele ge • 
çlrmişlerdlr. 

Harbin başladığı gilndenberi 
Almanlann Leh topraklarmdakJ 
zayiatı 12 binle 15 bin kişi ara-

Alman milleti harbe 
muhalefet edecek! 

gençliği, lngiliz Serbest Alman 
gançler birliğine bir 

gönderdi • 
mesaJ 

Londra, 12 - İngiliz sulh genç. 
ler birliğine serbest Alman genç· 
llğinden gelen bir mesajda şirn. 

diki harpten HiUer ve Naziler 
me..cı'ul tutulmakta ve Polonyanm 
uğradığı tecavüz takbih edilmek- 1 
tcdir. 

ve Avrupa sulbü lehinde lngilte· 
renin yanında çalışarak öleceği L 
lAve olunm&ktadır. 

Cepheye yaşlılar 

gönderiliyor 
Mesajda bu harbin Alman mil· Amsterdamdan g~len ha.ber. 

!etinin arzusu:ıa \'e menfaatleri • !ere göre de oUtUn Alman gnze. 
ne muha.lü olduğu ve Alman mil' teleri 17-23 yaşındaki gençlerin 
!etinin buna muhalefet edeceği umumi nizam ve ahlakı temine 
kaydolunmaktadır. memur edilmeleri için gönüllü ya 

· Bundan başka Almanyadaki zılmnya çağıran Lfınlar ne~ret • 
serbe.ııt ve siyası teşekkUllerln mektedir. Bu il~nlara pek ehem· 
uğradığı takibat ve binlercesi te. mlyet veren olmamaktadır. Cep. 
cemnıU kamplnı mda hapt!edilen heye yaşlılar gönderilmiglerdir. 
veya kurşuna dizilen azaya yapı. Bunlar ve bilhassa eııki muharip· 
lan zulüm kaydedildikten sonra ler harbin ne olduğunu blldikleıi 

bilttln scrbcPıt Alman gençliğinin lçln gerilerde fena bir tesir huııu. 
Hitl~rl ve Nazilığt dilşilnnek ve le getirirler korkusu ile cepheye 
hakiki Almanyanm mevcudiyeti gönderllmiı,:lcrdir. 

Belçika kralı 
Müdafaa tertibatını 

teftiş etti 
Paris, 14 (Hususi) - Belçika 

Kralı Leopold dün memlekette 
alınan müdafaa tcrtiba tını teftiş 

etmiş ve bu arada Charlroi istih· 
ka:'TIJarrnı gezmiştir. 

* * * 
Brüksel, 13 tA. A.) - Evvelce 

nlrnmışken bilı\harc vazedilen 
tedbirlerin şimdi tatblkma karar 
v<rrcn hüküm et, Gc ferbcrlik de · 
vnm ettiği mUddctçe kahvelerin 
saat 12 den 14 e ve 17 den 21 e 
kadar açık 

bildirmiştir. 

bulunabileceklerini 

sında tahmin edlımektcdlr. 
Alman hava kuvvetlerinJn de 

bir hayli zayiat verdiği muh&k • 
kaktır. 

Alman tebliğlen bermut.ad Al· 
man kuvvetlerinin Leh toprakla.. 
nnda ilerlediklerini haber ver • 
mektcdir. 

VARŞOVA l!ODAFlLEru 
MUV AFFAKIYETLt 

TAARRUZLAR YAPIYORLAR 
Varşova, 13 (A. A.) - V&ı10. 

va mmtaka.sında Lisbt bir aUktln 
blikUm aUrmektedir. Varşova gar 
nizonu motörlU cUzUUıınlarm yar 
dımlle muvaffakıyetli taarruz 
yspm~tır. Bu e...ada Uç Alman 
tankı tahrib edllntlotir. 

Alman tayyareleri bir zaman
l&r mareşal Pilsudakinin ikamet et 
~ olduğu ve şimdi Pilaudski 
müzesi haline getirilen Belve -
der a&raymı . borrbardmı.an et.. 
mişlerdir. 

Var§ova yeniden 

tahkim e ·~ildi 
Londra. 13 (Hususil - Mosko· 

·adan bildirildiğine göre. VarşcMı 
düşmanın taarruzu geri pUskürtül· 
1ükten sonra. derhal tahkim edıl 
miş, ve bundan sonraki bir taarru 
za daha iyi mukavem~t edecek bi• 
vaziyete getiri'miştir. Şehrin müda 
faasmd~ kadınlar da vazife al· 
mışlar bilhassa ha,·a taarruzuna 
karşı tedbirlerde büyük işler gör· 
mektedirler. 

Almanlar ağır zayiat 
verdiler 

Zürih, 13 (A.A.) - Emin bir 
menbadan bildirildiğine göre, 
Almanlar, Polonyada ağır zayia. 
ta uğramı~lardır. Zayiat mikdan 
r.eşre-jilen rakamların fevkinde .. 
d:r. ölülerin ve yaralıların mik • 
.ar: askeri makamlar tarafın.dan 
neşredilen ra'-amların o kadar 
Ustündedir ki. doktorlar ve hasta 
baktcılar kafi ~el:ııedi ği iein bir 
çok yaralılar bakımsızlık yüzün • 
:i·n ölmektedir. 

Polonyalı esirlerin nisbeten az 
miktar:Ja olması. Polonya ordu • 
'!lttnun ne kadar btiyük bir şid • 
detle mukave;net ettiğini göster· 
-r.ektedir. Viyanadaki hastaneler. 
le mektepler cepheden gelen as. 
'<erlerle doludur. 

Neşredilen resmi bir Alm~n 

tebliğinde. bu vaziyete kar~r bir 
tedbir olmak üzere kura efradınır. 
-r.uaycne tarihlerhin ileri alın -
clığı bildirilmektedir. 

POLONYALILAR LODZ ~EHR!Nt 
ALDILAR 

Londra, 13 (A.A.) - Pomouc 
ve Poznanda bulunan Polonya 
ordularının Polonya kuvvetlerinin 
kısmı küllisi ile irtibat temin etmi~ 
oldukları Varşova tarafından neş· 
redilen resmi bir tebliğde teyit t· 
dilrnektedir. 

Bu tebliğde bildirildi~ine görr 
Pornorze·Koridor ordusu Modlır. 
civarına kadar ilerı: .!1< kısnu 
kül!i ile irtibatı temin etmiştı 
Bu ordu şirncji Almanlarla çetır: 
bir ~arebeye girişmiştir. 

Poznan ordusu ise şark istikame 
tinde yolunu kesen kuvvetlerle bir 
kaç kere şiddetle çarpıştıktan son· 
ra munta-am bir ricat hareketi 
yaparak yalnız Varşovanın ccnu· 
bu garbisindeki Polonya kuvvetle· 
rile temas etme~e değil, ayni z:a· 
manda Lodzu istirdat etmeğe de 
muvaffak olmuştur. 
Varşova ordusu muvaffakiyeUe 

neticelenen birkaç çıkış hareketi 
yapmıştır. 

Bütiln diğer ce::!1elerde Alman· 
ıar muvaffak olarnamı,tar ve iler 
liyemem' · 'rı:lır. 

Alman hava kuvvetlen uğradık· 
an abr zayiat dolayısile faali· 
vetlerini mal1sus derecede azaltmı~ 
tardır. 

Çemberlayn Avam 
Kamarl' sındA izahat 

verecek 
Londra, 13 (A.A.) - lyi ha • 

bet alan mahfellerde söylendiği· 

ne göre, Çemberl:ıvn, bugün A • 
.. :ım Kamara"lrnda "ikinci harr 
bülteni" ni okuyarak lbımgeler 

izahatı vere:::e!<. fakat kamar: 
harbin devamı hakkında mUzake 
relerde bulunmryacak•rr. 

Muhalefet şefleri hükıimetl 

sıkı temas halind:dirler ve ~uı· 
meselelerde hiikıimetle t:şriki • 
sai etmektedirler. 

A!~t".n i~~~ı~ :ıhın:ı. 
l' l~l!"....,~'\ .... erler 

Londra, 13 (A. A.) - Har · 
ye nezareti, Bohemya, Morıı · 

ve Slovakya ile L>anzig serl 
şehrinin Alman işgali altına r· 
mış nrazi p:ı.n;aları nd.ledil::ıc" 

lıizımgelcc"ğini h~dlrmlştlr. 

l-lnl m"" !rT"""t to,.,Iu· 
Vaşington. 13 ~ A. A.) .....:. 

H• ıi. gaz~tecllcre beyanatta bı 

lunarak hariciye nezaretinin 1 
beynnnamc ihzar etmek m.aksr 
dile mulıanöl<-r tarafından Ar
rika gemilminin araştınlmasır 

\"C aliloka edllmes!ne aid bUll 



Fransada, umum? seferberlik ilanını müteakip duvarlara bil
yük afişler asılmış ve halk, vatani hizmeti ifaya çağırılmıştır. Re. 
aimdc, afişler önünde biriken .Parislilerdeıı bir gruP. görülüyor. 

İngiliz btlytlk erk!nı harbiye rei-
si Vikont Gort. lngiltercnin çok 

sevdiği ve bilhassa "Kaplan., ismi 
ile tanınmış değerli bir askerdir. 
Resimde (solunda) Fransız ordu. 
lan erkanı harbiye reisi General 
Gamclin ve (sağında) İngiliz ami
rali Evaruıla görülüyor. 

S0N 
SOS DAUİK \ Dünden itilıarC'n 

llOD sayfasını "1989 harbinin tt-;im. 

le tarihi., ne hastttmlstir. GC'rek 

cephelerde muharebe safahatına, 

gerek cephe gerisindeki sil :ısi t e

maslara alt en son gelen 

lan burada bulacaksmı;ı. 

.... ,. "'.,,.. .. 

Bu resimde, Alman toplarının "Kori. 
dor'' da sebep olduğu Vlngmlar görülüyor. 

İngiliz Harbiye Nazırı Mr. Hore Belis

ha harp ilan ettiği 3 eylül günü nezarete 
geldiği zaman alınan bu resmım İngiliz 

gazetelerinden biri onun: 

"Meslek hayatı içinde en büyük buh

ran,, karşısında bulundu~unu kaydetmiş-
t 

tir. 

T'olonyn ordusu her şeyden ClV"\'('1 slivnri kıtnlnrına gllvcncn vP.hu o;;ınıfa faıln chcmnıiyC't 

Almnnyaya yapılan son mul:abil taarruzlarda, Lclı stirnrilcıi knhramuııcu. hücumlar 

,.PftUI •e muvaffakıyetli netice_ ler alml§tır, 

1939 harbin~n 

rnsimle tarihi 

Silah altına çağrılan İngiliz askerlerin· 

den biri, bütün techizatile Hazırlanmış gi• 

derken gözlerinde de en kuvvetli bir silah 

olarak azim ve sebat taşıyor. 

fngillcrcılc hnl. 
kın srız nınskcsi 
ihtiyncını lanın _ 
mile kıırşıln~ ıırnk 

tedbirler ıılınınış 
, e gaz mnskc<;i 
fııhrikıılıırının ro -
ııli) eli nrllırılmıs 

lır. J.oııclrnlıl:ır, 

g:ız ınn.,kclcri n i, 
~öriildiiiW Jıilıi, 
d:ılnın lıonınhı _ 
rııııla :l';ılı lnşıyor 

l.ır. 


