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Y c§l o ©l rr ~~ vlk.ü ifil e liifil ecclb uı rr kc§l o <dl o o c§l rr 
F:aoıon a süvari kuvvetle i 
~lr1ıanla dan 10 tank aldılar; 
3Q Alr1ıan tayyaresi düştü 
Alrnan Başkumandanlığı, son harpte, içlerinde Generaller de 

bulunan 60 bin esir alındığını bildiriyor 

Lehlerin G i dl n ya limanı düştü ! 
Belçi·ka sahil- Yabancı memleket/er
leri tehlikede deki Almanlar 
l\t ayf~İ~~hill;fi~Üki endi ı~ Al ;;;;;y;y;;

10

Ç;ğ;;ildı 
p . 

heai .. arıa! 14 (A.A.) - Fena havalar, Sar cep-
olrrıa.'kerınde istiktaf uçuıları yapılmasına mani 
arazid ta ve dütmanı pek ziyade ormanlık olan 
leıni§ eı:ranaızlarm halihazırda ne kadar iler -
bıraıa: kllklannı tayin hususunda mütereddit 
trıirn a ... tadır. Yan resmi tebligdeki, mütem
cka ?'lalunıata göre Sarbrükteki harekat, dün 

e;ıYetle topçu düellosuna intisar etmiıtir. 
Yad ~a~sızların muvaffakıyetlerinden pek zi
Ret .et e. aşa düşen Alman ordusu ,ağır toplar 

ır mış ve bunları kullanmağa başlamıştır. Bu 

... 

toplar şiddetli bir mania ateşi açmak suretiyle 
münakalat yollarını bombardıman etmektedir. 

Fransız bataryaları, şiddetle mukabale edi
yor. Dün yağmur yüzünden biraz müşkülata 
uğrayan piyade harekatı ,neticede Fransızların 
biraz daha ilerlemelerini ve bilhassa Alman 
hattının mhim bir çıkıntısını İşgal etmelerini te
min eylemektedir. 

* * * 
Brüksel, (Hususi) - D. N. B. bildiriyor: 
Deniz cereyanları, Alman sahillerine dökü-

len mayinlerden pek çoğunu Belçika sahillerine 
sürüklemiştir. Bu yüzden deniz sey~seferi inkı
taa uğramıştır. 

* * * 
Berlin, 14 (Hususi) - Yabancı memleket-

lerde bulunan bütün Alman erkeklerine sür'atle 
Almanyaya dönmeleri lüzumu bildirilmiştir. 

Bunlar memleketlerine döner dönmez Ber
lindeki Potsdam askerlik şubesine müracaat ~de 
cekler ve hemen cepheye sevkolunacaklardır. 

(Diğer telgrafkır ikinci sayfada) 

Amerikan 
filosu 

Be~ gün sürecek bir 
Yunanistan da felaket HABER 

manevraya çıkıyor 
§irı1:~dra.. 14 (H usust) _ Va _ 
~'Qrtdnn bildirildiğine göre, 
l>illc ~b. an filosu bugunlerde bil -

1.t 
Donan nıanevraya çıkacaktrr. 
tinde :a• giiniln ~irmi dört saa -
~ ıç dunnadan manevra yap 
d v~ıerc, harckiıtına beş glin 

c<ıcct'ktir. 

Bir sinama tutuştu, 40 
kişi diri diri yandı 

Atina, 14 (Hususi) - Limnos adasında bulunan bir sinemada ansızın büyük bir yangın çık
mış, 40 kişi diri diri yanmı§, 80 kişi ağır ve hafif olmak üzere yaralanmı§tır. 

Bugün okuyucularına 3 
renkli, Avrupa haritası 

ver1ti 
Alman. Polonya, lngiltere. 
Frana=' harbini takip etmek 
i..e'""~ İfagüaldi Hlltec'. 

1 
dC'R almahdırlar. 
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Alman ordusu telaşa düştü 
ALMANPİLOTLARIKÖRV 
KÖRÜ1'"E B031BARDIMAN 

YAPIYORLAR 

Vaşington 14 (A.A.) Alman 
bombardmıanlarmm harb malze · 
meel imn1 eden fabrikalara. tevcih 
edildiği, fak.at bu bombardmıanla
rm civardaki şehirleri tehlikeye 
koyduğu ve mUltccilerlo yaralı -
lan Mm.il olnn trenlere isabetler 
vaki olduğu Polonyndaki Ameri. 
ka aefiıi Biddle tnrnfmdnn hııri _ 

clye neznretıno gönderilen bir 
rapordan anla.TJmrntır. 

Bundan b:ı.~ka. selır Blddlc, şun 
lan ynzmo.ktndu-: 

-·.Aim:uı pilotla.ttnm hedefleri • 
nin hüviyetini bilmedikleri halde 
bombalar attıklan Uşlldlrdtr. Be -
nim olurmal."ta old ğum kö;ık ile 
bir komşumun köşkllne tıu>.rruz c
C1Ilıniş, Otvock'da kt\in bir sana • 
t.oryom tahrip edllmlş ve burada 
10 çocuğun t"le! olmuş oldui:'Unu 
kmlhac işaretini taşıyan vr.gon _ 
lam bom.b:ıb.r atıldığmr, Scout 
kızlarına mahsus bir sığmağm 

tahrip eclllmJş ve 22 kızm telef 
olmuş olduğunu zikredcbll.irlı:n. 

Amerika. sefaretinin yerleşmiş 

olduğu Polonyn 11chrlnd~ Bid -
dle'in gönderdlği son tolgrafna -
mcde fiÖyle denilmektedir: 

Mildafnnszz olan bu kasaba, btı
gnn saat 11.10 da 4 tayyareden 
mtlrekkep bir Almroı hava f'"ılosu 
tarafmchn bombardttıınn edilmiş _ 

tir. Tnyynrele:r, 12 bombn atmış_ 
lardır. Sefa.rethaııeye 300 metre 
me5n.fedc bulunan ana cad • 
de Uzerine atılmış olan bu bom -
b:ılar 11 l · 'nin ölilmUne ve 40 
ki~ ağır surette yaralanmnm
na sebebiyet verDÜŞtlr, 

1'AIIRtP OLmfA.ı.~ İSTASYON. 
LAB 

Berlln, u (A.A.) - '.Alman !s
tihbarat bürosu, Alman kuvvetle. 
rinin faaliyeti gittik~e şarka doğru 
geni~edığini bildirmektedir. 

WolkWysk.czeremcha, PuJaw 
ay.lublin ve koWel.lemberg hatla 
rma tamız edllmJ3 ve bu hat 

Jardan bazıları atılan bombalarla 
hasara uğranu~tır. Bazı şirnendö
fer tesisatı tahrib edilmiştir. O. 
eowi~ istasyonu temamile harap 
olmuştur. 

Nakliyat tayyaresi filoları Ka. 
luszyn'e kadar ilerlemiş olan zırh. 
lı fırka ya benzin ve cephane taşı. 
maktadırlar. 

GöBELS BlR SERl NCTKA 

BAŞLIYOR 

Roma, 14 (Radyo) - Alman 
hükOmetli, hariçte Nasyonal 
Sosyalizm aleyhinde yapılan pro. 
pagandalara karşı tedbirler al· 

mıya karar vermi§tir. Bu arada, 
:Alman propaganda nazın Göbels 
bugünlerde bir seri nutka ba§la
yacak ve bu nutuklar radyo ile 
neşredilecektir. Alman propagan 
(la nazın nutuklannd;ı, Nasyo • 
nal Sosyelizm ve Alman hükQ. 
meti aleyhinde hariçte yapılan 

menfi propagandalara cevap ve· 
recektir. 

FltA.ı."'lSIZ ORDUSUN& 

Gô.N1)LLt} YAZILA...~ BELÇİKA 

Ml:Bl'3LARI 

Brüksel, 14 (A.A.) - Oıarle • 
roi sosyalist met.usu Gailly, Fran 
aız ordusuna gönWlU yıwlmıetır. 

47 ya.şmdn bu1unan Gn.illy, 1< ran. 
• otdcmun giinUll\i yazılan ikin· 
el Belçlka mehusı1dur. Birko.c; 
gUn ewel yine Belçika mebus • 
Janııda.n Hubln de Fransız ordu -
...,.. g&ı.üUll yauJmı,atı. 

ısvtÇREOE BtR ALM~~ 

TAl:'YAR'CSİ YAKU.Al'\DI 

La Haye, 14 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, bir Alman de.. 
n1z tayyaresi, diln öğleden sonra 
Amcland adası clvanndn Holan _ 
da sularında bulunurken Uolan· 
da tayyarecileri tarafından ya -
kalanmış, tayyare müs.ı.derc olun
muş ve mürettebatı tevkif edil _ 
mfştlr. 

DA?\1MARKA tiZER1NDE BİR 

.\UIAN TAYYARESİ 

Kopcııhag, 14 (A.A.) - Düıı 

sabah Öresund clvnrmda bir tay. 
yııre görUlnıllştUr. Danimarka sa· 
bil muhn.faza gemisi bir ihtar to
pu atmıı:ı, bunu mUtcak p tayya -
ro Do.nimarkn iınvasmdan uzak _ 
lRffIJlJŞtu-. Tahkikat, bu tayyare • 
nhı bir Alman tayyaresi olduğu -
nu fsbo.t cylemi§tir. 

f'ERUN HASTAHANELERt 

YARALI DOLU 

Londra, 14 (Radyo) - Alman 
ordusun1ın zayiatı hakkında biç 
bir resmi rakam verilmemek.. 
tedir. Bımnnla beraber, Al. 
manlarm Lehistan muharebelerin 
de verdikleri telefatın pek faz· 
fa olduğu anla§ılmaktadır. Ni -
tekim, Bedin ve Viyanadaki 
bütün hastahanelerin yaralr do. 
h: olduğu bildirilmektedir. 

lNGtl,tz HARB KADtt--"ESlN'E 

DAlıtI, OIAIIYAN NAZJRJ,AR 

Londra, 14 (A.A.) - Baf}veki -
lin verdiği bir karara göre, harb 
kabinesine dalıll olıruyan nam'_ 

lar, dahili siyaset meselelerini 
tetkik etmek Uzerc muntazaman 
Samuel Hoarc'in riyaseti altmda 
toplanaea.klıı.rdll'. 

Macarisfanın 

harici siyaseti 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Baş

vekil Teleki, bük.met fırkası • 
nm bir içtimaında Macaristanın 

harici siyasetinin ana hatlarının 

parllmento açıldığı sırada naibi 
bükClmet tarafından sarih olarak 
tarif edilmiJ ve bu hatlarda bir 
gUna tadilat yapılmatnJJ olduğu. 
nu söylemiştir. 

Teleki, sözüne devamla demiı 
tir ki: 

''Macaristanm siyaseti ziraat 
sanayi ve ticaret sahasında asude 
olarak çalı§nlak siyasetidir. 

Memlekein şayanı hayret de -
recede sakin bir manzara arzet -

mekte olmasına rağmen hüku -
met, Avrupa ihtilafın.dan Maca. 

ristandan daha ziyade uzak o· 
lan memleketlere bile tatbik e
dilmiş baz. ihtiyat tedbirleri al. 
mıştır.,, 

ROMANYA İLE MACARfSTA...'"i 

ARASINDA ADEMİ TECA VVZ 

PAKTI 

Londrn, 14 (Hususi) - Haber 
alındığına göre, Romanya De Ma
caristan arasında bir ademi teca
vüz paktı paktı akdetmek için ya.. 

pılmakta olan muza.kereler iyi bir 
hava içinde ilerlemektedir. Bu 
vaziyette Yugoslavların tavassu • 
tundan istifade edilmektedir. 

ı.. 

Varşova, 14 (A.A.) -12 numaralı Polonya 
tebliği : 

Şiddetli muharebelerden sonra, Alman kıta· 
lan, Varşova yakınlarından geri çekilmeğe bat· 
lamıştır. 

Varşovanın şimali şarkisinde, Morti mınta· 
kasında ve Var§ova - Vilno demiryolu boyunca, 
şiddetli ve kanlı muharebeler vulcua gelmekte
dir. 

Polonya süvari kuvvetleri, düşmanı takip e
derek 1 O tank ele geçirnıiştir. 

Diişman ha va kuvetleri, Varşovanın şimal 
varoşunu ve hükUmet merkezinin cenubu şarki 
sinde kain Gropes bölgesini bombardıman et
miştir •. Alman tayyareleri, demiryollarını da 
bombardımana tabi t tmaktadır . 

Poznan mmtakasında faaliyette bulunan 
Polonya kıtaları, müessi bir hücuma geçmiştir. 

Varşova, 14 (A.A.) - Saat 22,30 da neşre
dilen 13 numaralı Polonya tebliği: 

Kutno ve Lovicz mıntaknlarında, Polonya 
kıtaları mücadeleye devam etmekte ve düşman 
kıtalanna yapılan hücumlarda ciddi zayiata uğ
ratmaktadır. 

Düşman tayyareleri~den 30 tanesi düşürül
müştür. 

Modlin-Zegreze hattı üzerinde. 
Kıtalarımız, düşmanın bir hucumunu geri 

püskürtmiiştür. 
':\/ arşova'nın bombardımanı devam etmekte

dir. 
Kaluszyn-Siedlce hattının cenubunda., kıta

Iarımız; diışm;ının motörlü ve zırhlı kuvvetleri 
kartısmda şiddetli çarpışın lar yaparak geri çe
kilmektedir. 

Annaal civannda Vistül'ü geçen düşman la
talan ile şiddetli çarpı§malar vukua gelmekte
dir. 

J.;vov Şehri, düşm~ nm bir motör!ü kolla yap
tığı hücumu tardetmiştir. 

Gdynia mıntakasında, Kepa' da ve Oksyvs
ka' da muharebeler devam etmektedir. 

Almanlar 60 bin • 
esır almışlar 

Berlin, 14 (Hususi) - Alınan başkuman -
danlığının bugünkü tebliği şudur: 

Cenubi Lehistandaki kıtalarımız Leh ordu
sunu şark İstikametine püskürtmüştür. Raba 
Ruska ve Tamaşav şehirleri bu sabah tekrar eli
mize geçmiştir. Son yapılan bir muharebede 60 
bin esir, 14 top, 38 tank alınmıştır. 60.000 esirin 
arasında birkaç ta general bulunmaktadır. 

Ordumuz Brest Litovska yaklaşmaktadır. 
Havanın bozukluğuna rağmen tayyareleri -

miz bir çok düşman mevzilerini muvaffakıyetle 
bombalamış, 2 düşman tayyaresini düşürmÜf· 
tür. 18 inci Leh livası, kumandan heyetile bir
likte eıir edilmİ§tİr • 

Garp cephesindeki ordumuz Sarbrükün ce· 
nubunda Hombahtta yerletmiştir. Çarpıtmala

ra devam edilmektedir. 

Gidinya düşfü rTiü, düşme dimi? 
Londra, 14 (Radyo, r.aat 18) - Bugünkü Alman askeri tebli

ğinde \'e radyo ncşrlyatmda Danzl~..f.n şimallncleld Gdinya limanı.. 

nın nihayet teslim oldUb"ll blldlrllmlştlr. Bu tebliğe göre, gUnlerden 
beri mulıa.sıuııda olan \'C muka\'emet eden bu Leh limanına bu sa· 
bah saat 10 da Alman askerleri glrml5tlr. 

Fakat GdJnyanm dU,tUğU hakkındaki haber bu ana kadar hJç 
bir ba.5lın menbadnıı teyld cdllmemlstir. 

Alman gazetelerine göre 

ltalya, Balkanlara karşı 
l 

mütecaviz bir emel beslemiyor! 

Boma, 14 (llusosi) - Atman ga:ıetclerl İtalyanın bitaraf ka.. 
hşmı sulha hb.met etml~ bir barel<et olarak mUtalia etmektedir. 
Bu arada, "Frnnkfurter Zeltung" 1talyanm, Amnutlnp ~11111 

Balkanlara kar§I mUteca\iz bir emel be61edlğt oekllndo gösteren 
tefsirlerin bu suretle fillen tekzip edildiğini, ltalyanaı harbe bita

raf kalarak A.kdcnlzde \'O Balkanlarda. sulbü temin ettJ~oinl yazıyor. 

ALMANLARL"' fNGtLtz 

ABl.UKASL.~A MUKABELESİ 

Berlin, 14 (A.A.) - İngiliz 

ablukasına mukabele olmak üzere 
Almanya bUkümeti tarafından 

harb kaçağı addedilecek eşya, i· 
ki listeye aynlmıştu-. Bu listeler
den biri, bir ııa.rtn üı.bi olmadan 
kaçak r!dde.iilecek eşyaya alddir 
ki, bunlar da her nevi harb maL 
zemesi, nakil vasrtalnn, benzin, 
madeni :; ağ, nltm, güır.liş, muhte· 
lif paralar ve çeklerden ibaret _ 
tir. 

İkinci liste, bazı ş:ırtlnr altmcb 
kru.;:ık addedilecek olan eşyaya 

aittir. Eilnlar da gıda maddelt=1ri, 
canlı hayvanlar, melbusat ve 
harb malzemesi imaline yarıya • 
cak her tarın mııddclerdir. 

BERLIN OZERINE Y ACDlRI 

LAN BEYANNAMELERi KiM 
YAZMIŞ? 

Londra, 14 (Hususi) - İn

giliz tayyareleri tarafından Al
manrınanya fü:erine atılan beyar. 
namelerin i iiadeai, o kadar ala. 
ka uyandırmrştır ki Parlfıment.:> 

~zasmdan biri, bu berannamele
ri kimin yazdığını öğrenmok ic. 
temiştir. 

Bu hususun Hava Nazırın. 

dan tıorulması ve "Milli menafia 
bir derece yardımı dokunan bir 
mesai eserini tebcil etmek üze· 
re,. muharririn hüviyetinin or
taya konulması d~ünülmüştür. 

Eski Arnavut krala 

Zogo 
Londrayla Paris 
arasında mekik 

dokuyor 
Londm, 14 (Hunusi) - Bir 

hafta evvel Par13ten Londraya 
gelmiş o1an Arnavutluk Kralı Zo
go, tekrar Parlse dönmUştUr. 

Yugoslavyanın 
harici ticareti 

Nakil vasıtalanndan 

hiç biri memleket 

dışına gönderilmiyor 
Belgrad, 14 (A.A.) - Courrier 

Yougoslave gazetesi, mülhem oL 
duğu hissini veren bir yazısında 
Yugoslavyanm bitaraf bir memıe· 
ket ııfatile haric! ticaretini ne 
tekilde tanzim etmek istecliğini 

bildirmektedir. 

Yugoslavya bUtün memleketler 
le milsavat dairesinde fakat aşa
ğıdaki §artlarla ticaret yapacak -
tır: 

1 - Dahili fstihlAkA.tm ve mil. 
li mildafaanm bütün ihtiyaçları 

her §eyden evvel temin edilmelL 

dir. 

2 - Yugoslavya muayyen olmr 
yan bir zamana kadar mUteharrik 
m:ılzcmcslnl ccncbt memleketler

de tehlikeye sokmak istemediği 
için alıcı memleketlerin Yugos -
Iavyaya nakil vasıtalarını gönder. 
molerl lazımdır. 

~ 

3 - İhraç edilen eşyanın bede. 
il muhakkak surette temin edil -
melidir. Almnn eşyanın bedeli ser
Mt d~Mzi olnn memleketler ta
ra.fmdan derhal tediye edilecektir. 
Diğer memleketler için ise mlikem 
mel t.,lcycn klcringler vasıtasile 

ticaret yapabileceklerdir • 

ALMAN TOPÇULARININ 

FAALİYETİ 

Parls, 14 (A.A.) - Erkanthar 
biye tebliğ ediyor: 

SarbrUkün ccnub sırtlarmda 

düşmanın ağır topçuları bilyük 
bir faaliyet göstermektedirler. 

S!EGFRİED ö:N'ONDE 

ÇARPIŞMALAR 

Londra; 14 (radyo) - Frans·z la 
talarının Sicgfried hattına doğru 

ileri harehtlcrl buıgün de devam et 
miş ve bir çok çarpışmalar olmuı 
tur. 

Fransız askrl ri bilhassa Alman 
ağrr topçu hatlarına doğru ilerle 
mekte ve şiddetli dilşman ate§i ile 
karşılaşmaktadırlar. 

Bugiln, garb ı.:ephesinde Fransu 
ların ileri hareketini Alır.an tebliğ 
leıi de kabul etmekte. fakat. Fran 
sız kıtalnnmn durdurulduğunu •ÖY. 
Iemektedir. 

Diğer taraftan, Lıakscmburgdnn 
bildirildiğine göre, Almanlar Lilk 
semburg hududundaki bir köprUyü 
herhava etmişlerdir. Bununla,Fran 
sız; kıtalannın ilerlem sine karf' 
bir tedbir almak isetdi.kleri anlapl 
maktadır. 

Alman teb1iği, şark cephesinde 
de motörlil Alınan kıtalarının bu 
sabah Varşovarun dört mil ,arknl 
da hulunduklarmı bildirmektedir. 

ALMANY ADAKt tKTISADt dt 
BUHRAN 

Londra, 14 (Hususi) - Salt.· 
hiyettar mahafilde Almanyanrn 
h lka•cn cok bil - bir ikt et 
buhran :çi~de bulunduğu kanaa· 
ti gittikçe kuvvetlenmektedir. 
Matbuat da Almanyanın bu va· 
ziyetini tahlil etmektedir. 

"Timcs" gazetesi ingilterenin 
abloka~ı üzerine Almanyanın düş
tüğü büyiil: iktısadi müşkülatı . 
işaret ediyor ve göyle diyor: 

"Bugiln Almanyanm ticaret fi· 
tosu diye bir 1eyi kalmamıgtır. 
Alm:ınyanm hariçle ticareti kC"' 
silmiş olması onun vaziyetini büs· 
bütün müşkülleştirmektedir ve 
her geçen saat vaziyet= bir kat da.
ha Al-nanyanın aleyhine çevir
mektedir." 

Bitaraf olması ve yakın bulun· 
ması itibariyle Holanda mahreç
lerinden gelen haberlere daha faz. 
la ehemmiyet verilmektdeir. Ams 
terdamda çıkan "De Telegraf" 
gazetesinin Berlin muhabir:inin 
bildir<liğine göre, iktısadi buhra· 
na bir çare olmak üzere, Atman· 
yada hükQmet avcıları teşvik et
mekte ve gıda maddelerini milın
kiln olduğu kadar avdan tcmln 
edilmesi hususunda halka propa· 
ganda yapılmaktadır. 

Belçika matbuatl da Almanya· 
daki iktısadi müşkillSta dair olaJI 
haberleri teyit etme!:tedir. ~'Bel• 
gique Libre" gazetesi lbuhrantt\ 
gittikçe kendini daha fazla .. h~ 
settirdiğini ve her sahada gorül· 
meye başladığını yazıyor. 

Mevkuf Saf ye 
maznunları 

ikişer bin lira kefa· 
letle tahliye edılecek 

Satie binası yolsuzluğu mar
nnunlarmm ağır ceza mahke
mesinde görülen muhakemele.. 
rine buUn öğleden sonra da de
vam edilmiş, henüz sorulan ya.. 
pılarnıyan maznunlardan Ma.li1' 
Kevkep, Atıf Ödül, Denizbank 
meclisi idare reisi Ziya Taner, 
Şahingira.y ve Sedadın ifadele
ri ahnmı§tir. __ -• 

Beş mazmınun. sorgusu~ 
üçten 7 ye kadar sürmüş, va.kıt 
geciktiğinden Refi CcUU Baya.r
la, Matoos Temelin müteakil! 
celsede dinlenilmesine ve Ywnil 
Ziya Öniş, Tahir Kevkep ve :m~ 
hendis N cşct Kasımgilin de ı.. 
kişer bin lira kefalet verdikleri 
takdirde tahliye cdilmeleri.Jl.6 
karar verilmiştir, 



an fırkası imha • di 
AUmanDaır 

§... a-:r~k-c~e!;.p~h.;.e.;.s~i n~d~e;.. Garp cephesinde: 
--...-~-----

edin Den tara'fon<dlaın Polonyanın mukavameti Almanları 

Söva ~lr lb>© liilil~ Sai-brük -
b ~ ©l ifil caı cc c§l IK raftan çe 
lşga\ 
silahlı 

r • • 
1 

edilen Leh şehirlerinde 
kadınlar Alman askeri 

Üzerine ateş açıyor 
Londra l tovarun ' 4 - Lehliler Var:. tini kati olarak kınnağa karar 
sını iı:nubunda iki Alman fır vermi~tir. 

tank \le a etınişler, bir çok esir Buna binaen Alman ordusu ba~· 
rtlalze Şinıaıı ~e .. lmışlardır. kumandanlığı, Leh mukavemetini 

hududu Lehıstanda Litvanya kırrnağa imkan verecek bütUn va· 
llıuhareb 

1 
uzunluğunda mühim sıtalan kullarunaları için muhtelif 

<lir. e er cereyan etmekte • ordulara emir vermiştir. 
Bir çok Le Bu tedbirlerin mesuliyeU Alman 

yür. ""n h kasabnlarında bil- baskumandanhğına de~il, tama-
~ ... gınıar k 

Yalı kadı 
1 

çı .mıştır. Polon. men Leh hükQmetinc ve Leh ku· 
. nar ve 

cıvarında t çocı•klar hudut mandanlığına terettOp ctmekte-

ltalya, ingiltere, Fransa arasmda 
Romada mühim 
görüşmeler 

oluyor 
'Vanyadald 

0Planmı§larsa da Lit • dir.,, 
hududu muhafızlar bunların Bu vaziyette Almanlara göre u 
tadırıar geçmelerine mGni olmak histanm kabahati, Var§Ovayı der· 

:Otın ; hal teshm etmiyerek Almanları 
ı .. ece saa 
: Lth tcb)ir.t h2~ de neşre.di • §clıri bombardıman etmcğe mec· 

• 6 UUlsaten dıyor bur bırakrnalandır. 

··~taatınu İNGİLTERE !IUKABELE 
lnınta&aaınd z Kutno - Lublin 
re): dUı a harbe devam ede. EDEOEK 
eli ?nana rnUh· Lordlar kamarasında diln bu 

rınigtir 30 ırn zayı"at ver. 
d'' · dU mesele mevzuubahs olrnu~tur. 
uiUrüırnuıtUr. §rnan tayyaresi Bir süale cevap veren İngiliz 

Yov civarın hariciye nazın Lord Halifaks, Al-
~- ınotBrJij kıt:ln Belen dilşma. man baskwnandanlığının sivil 
~. 0din1·,.,d rı tardedilmiş. .. a h ahalinin mukavemetini kırtn3k i"' 
\)'or.,, arp dcv:ım cdi • 
V~ çın Polonya açık ee}ıirlerini ve 

tebliği d kumandanının en son köylerini bombardıman etmek hak 
"Dn- e §UdUr: kındaki nıyetinden Ingiltcre hü· 

d '411 gec n ktımctinın resmen haberdar olma· 
ü~nı ,,.e .ro!onya müfrezeleri 

~ a dığmı söylemıştir. 
tttiler. Bu .. !"§ov~ civarından tard 

·n 
5
. 6un duşman tayyarelen Lord Halifaks, İngiltere hükQ· 

1 lenni :aı ve şımalıg,ui)i mahal metinın kendi kuvvetlerini bu yol· 
;ok aı:tı.eı Il'lbardımnn ettılcr. Bır· da tahdidata tabi tutmasının an
:nan ta e evı~ri harap oldu. 3 dü" cak dil§Illanlar tarafından da aynı 
E YYaresı düciırüld"" tahdidata riayet edilmekle mukay 

VVeiki " u. 
~iln g\ll~ece. dü~man topçusu yet olduğunu söylemiş ve düşman 
ıır. Pilsud~~enle şehre ateş etmi~ bunlara riyaet etmediği takdirde 

l<.urnand 1 en:;titüsü yanmıştır. büyük Britanya hükQmetinin 
tına Yapı anJık Var~va sokakla· mü~asip ad~~d:ceği h~ hareketi 
~lonya !tırdı~ beyannamelerde takıpte .k~~dısını ta~~le serbest 
hm etrni sk:rınin Varşovayı tes· göreceğıru ıUlve etmıştır. 
retini is:a~ni, halkın da cesa· 28 ŞEHiR 1"A1'"DI 
Seıurde tab~eceğlni bildirmı~tir. I Leh tebliğlerine g6re, Almanla· 
Bankalar açı hayat avdet edıyor. rm Leh!stmı IUerlnc yaptığı hava 

Val'§ova nnıstır. hUcumlarmda. 30 tayyare dUeUrUl-
~Udu ci Yı terkectcrek Sovyet hu mUetUr. Hücumlar gene elddetll 
ı..ı..... Yatında k:ı.. 
r-•ınne İltica ıı.ın Krzemienoc- olınuı, yalnız Vareovııya yapılan 
erin crkfın v eden ecnebi sefaret· bir hücuma. 70 bombnrdmıa.ı tay • 
~ert heden e ?1e.rnurlan §chrin ynresi 1.!Jtirnk e~tlr. 
nne r~ erı ihtiva etmeme· Va.r'§ova bombardmıa.nı esnum. 

Londra 14 (A.A.):- istihbarat 
nezareti bildiriyor: 

hi haber alan mahfillerde muh· 
temel sulh teklifleri hakkında muh 
teıif mahallerde dola~ §3yialara 
karsı büyük bir alfıka gösterilmek· 
tedir. 

lngiliz ve Fransız hilldlmetlerl
nin vaziyeti herkesçe malQmdur. 
Bu vaziyet sarahaten ve tamamı· 
le izah edilmiş bulunmaktadır. 
lki hükfunet ıstikbale emniyetle 
bakabilmek için ancak sözüne gü· 
Yenilir bir Alman hilkfunetl ile 
sulh müzakerelerine ba~ıyabilir
ler. Halbuki Alman olmıran mem· 
leketlere karşı hoyratça tecavOı 
tekniğini takip eden Hitler ile 
böyle bir müzakereye girmeğe im· 
kAn yoktur. Almanyada sözüne i
nanılır bir hükfunet teessüs ettiğı 
zaman İngiltere hükQmeti, şimdi· 
ye kadar mükerreren söyleııdi&rı 

veçhile, müttefikleri ve diğer dost 
devletlerle birlikte A vrupada ha· 
kiki ve adil~ bir sulh nasıl te· 
essüs edebileceği meselesini tetkik 
etmeğe hazır bulunacaktır. Bu 
takdirde bütiln memleketlerin 
iünya zenginliklerinden istifadt 
edebilmeleri için iktisadi şartlarda 
ne gibi islAhat vücuda getirilmesi 
llzımgeleceği meselesi de aynca 
tetkik edilecektir • 

Londra 14 (A.A.)' - İstihbarat 
n:?zareti bildiriyor: 

Berlindeki propaganda nezareti 
nazi rejimi ile hiçbir anlaşmaya 

yanaşmamak hususunda lngittere 
ve Fransa bükfunetlerı taralından 
verilen karan, Alman milletinden 
saklamağa uğra§ll'l.aktadır. Bu 
karan teyit eder mahiyette son za· 
manlarda yapılan resmi beyana· 
tın neşredilmesine milsaade edil· 
mcmi~tir. Halka, Almanyanm ya· 
kında Polonya ile 1914 teki Şark 
hudutları esasına müstenit bir 
sulh imza edebileceği ve bu takdir 
de lngiltere ile Fransanın harbe 
devam etmekte bir menfaatleri ol· 
{Il!YBtağı kanaati aşılanmak isten: 
mektedir. 

Alman propaganda nezareti bü· 
tnn gayretlerini İngiltere aleyhin· 
de sarfetmekte ve Fransadan az 
bahsetmektedir. Fransız cephesin
deki askeri harekat ehemmiyetsiz 
birtakım hudut hadiseleri seklinde 
gösterilmektedir ... 

GiZLi MOZAKERELER 
Nevyork, 13. - Romanın yarı 

resmi siyasi mahfillerinden alınan 
malfunata göre, birkaç gündenbcri 
İtalya ile İngiltere arasında mQs· 
takbel bir teşriki mesaiyi istihdal 
eden çok mühim mOzakereler ce
reyan etmektedir. Bu müzakereler 
İtalya hariciye nazın kont Ciano 
ile lngiltere sefiri arasında pek 
mahrem şekilde vuku bulmakta· 
dır. Son gQnlerde memleketine git 
miş olan Fransıı sefiri de yakında 
yeni talimatla Romaya dönecek 
ve bu müzakerelere iştirak erlecek· 
tir. 

~. ~raftnda~Un Alman tayyare- da yeniden 60 sivil nhall ~ımuı • 
lıgını Sôyleını ~Il'lbardıman edil· tur. 
l<rıeznjnec §erdir. Vn?'§Ovn mUdııfn s1stemJııhı mO 

leıı birçok ölı~nde sivil ahali- kemmellyetlni m~hııfaza ettiği ve 
Yaralı vardır. yiyecek kıtlığı olmadığı lSğren.U • 

S1l1LLJm mi§tir. 
t _ llo3IBALANAl>'e Londrndald Leh sefiri RlszinskJ 

Arı1erika'da 
Alman üsleri 

~ndra 
14 

0AK harbin llA.nmdanberl birçok Leh 
len lehistan; Gelen haberler· şehirlerinin harap olduğunu anla· 

Vaşington, 14 (A.A.) - Cenu. 
bi ve merkezi Amerikada Alman 
tahtelbahlrleri için tı.ssUlhareke • 
!er vUcude getirilmcslnin Panama 

thincıe b" . a harbin Alınanlar· tan beyanatmdn §imdiye kadar 
ını ır ınki§af 28 
1 

~~1Unaktadır B gostermediğı şehir yandığını, clvil halktan 
elıl Aı~ • una en b"" ·· ı 1500 kişinin 6ldUğUnU, Alınanla • 

rU h"~~ll<lnlann Lehistandak~yu.< h k . -...ıı;ı da bo ı sı· rm arp sahnsmdan uzak §ehirle .. 
erini mbardıman cd k ri bombıırdımnn etmekte olduk - retle bir çok Alman aileleri yeni 

felaketlerle karşıla§Illaktadır.,, • 
eridi resmen ilana lüzum g· ece • lnnnı söylemiştir. 

~ r. Pil k onne
e- llnsı dün va_ ı ~man resmi a-
te- :aluncı liıtlerın umurnt karar-
le- .. , §U tebliği vermiştir: 
~ liı, Pot Ordusu başkumandan· 
tı1' >ik E!di1~nyaıı1ar tarafından tat· 
~r, 'anın ~ harp usulünün, Varşo
Je- lan bom kumanda heyeti tarahn 

ıalk k.:ı-bal'dırnan ettirilerek sivil 
"""'!:ilSınd . 

:ıasının v a zayıata seb2h o!un 
tşkiJltıa e ahaliye çete şeklinde 
Drtıesin· °ı:na 1 hakkında emir ve· 

ın ınsa i ı dikkat n olmadığını naza· 
e alarak, Leh mukaveme-

FEot SAHNELER Almanlar taralından işgal edi· 
Havas ajansı, gece yansı verdi· len bö!gelerde turne yapan bır bi· 

ği bir telgrafta, Varşo\'anın mu· taraftan Belçikaya gelen bir mek· 
kavemete devam ettiğini bildir· tup kadınlar tarafından yapılan 
mektedir. bu taamızlan anlatıyor ve gördü· 

Frankfurt Zeitung ismindeki Al· ğil ölüm ve nevmidi manzaraları· 
man gazetesi, işgal edilen Leh şe- ru tavsif ediyor: 
birlerinde silfilıiı Leh kadmlannm "Müteaddit şehirlerde bir tek 
ekseriya Alman askerleri üzerine çatı sağlam değildir. Bütün köp· 
at~ ederek öldürdüklerini teslim rüler tahrip edilmiştir. Yollar ce· 
ed.~yor ve diyor ki: l setlerle, yarı tahrip edilmiş bir 

Alman askerleri hiç şüphesiz halde terkedilcn hücum arabalan 
buna mukabele etmekte ve bu su· \'e kamyonlarla ve diğer vahşiya· 

konferansmda mtlzakere odilmesl 
muhtemeldir. Siyasi mahnflldc bu 
meselenin Amerikaca vahim ad. 
le.Oihnekde olduğu söylenmekte· 
dir. 

ne muharebe nişanelerile doludur. 
Kadın ve çocukla:la ormanlara 
kaçmış olan yaşlı köylüler açlık 

yüzünden köylerine dbnmckte ve 
Alman kıtaatına mahzun fakat 
kin dolu nazarlarla bakmaktadır 
lar. Cepheden Leh csirlerile dolu 
kamyonlar gelmektedir. Evvela 
topçu sonra da tayyareler tara
fından bombardıman edildikten 
sonra el bombalarile taarruz cdi· 
!erek işgal edilen ve nihayet mer
hametsiz bir şekilde sivil müdafi· 
lerden temizlenen köyler ikamet 
edilmez bir hale gelmiştir.,, 

taarruz hareketi Almanların 

durduruldu; 
tahliyesine 

Ah en' in de 
başlandı 

Paris, 14 - Garp cephesinde harekat Sarbruk şehri clvannda 
inkişaf ediyc.«. Fransız kuvvetleri bu şehri iki taraftan ihata ctmit 
bulunmaktadır. Franaızlnrın yeni ilerlemeleri kaydediliyor. 

FRANSIZ HARP KABtNF~I 
Paris, 14 - Baııvekll Dalndye 

kabinesini tadil ederek bir hıırb 
kabinesi kurmuş, kendisi başve • 
kalctten başka harbiye ve harf • 
ciye nezarctlerlni de uhdcslne aı· 
DUGtır. Eski hnriclye nazırı Bone 
adliyeye getirilmiştir. 

Eski harbiye nazırlarmdan Del
bos milli terbiye nazın, Alfons 
Riyo denlı ticareti, Dotrl teali • 
hat, Jorj Perno abluka nazın ol • 
muşlardır. 

AIMANLARIN TABLlYE 
ETTtGt ŞEHIRJ.J<:R 

Paris, 14 - Fransız ordusu • 
r.un ileri hareketı c.evam etmek. 
tedır. Çarpışmalar §imdi Alman 
Sarbıük şe!ırinin bir kaç kilo. 
metre mesafesinde cereyan et. 
mektedir . . Sarbr~k Almanlar ta. 
rafından tahliye edilmiştir: Al· 
manlar Ahen ( Eksla Şahel) §eh. 
rini de tahliyeye başlamışlardır. 

19 ya§lndan a~ağı erkeklerle 
bütün kadınlar şehirden aynl • 
mağa mecburdur. Askerlilt ça
ğında olmıyan yaşlı erkekler 
~ehri terketmekte muhtardırlar. 

Almanlar Schengen karşısın· 

1a Treveı : nıetz demJryolunu 
havaya atmışlardır. Demir par· 
saları Schengendeki Lüksem.. 
burg mevkilerine kadar gelmi§. 
tir. 

Cephede, Renden Moselleye 
kadar olan kısımda Sarbrükün 
her iki tarafında iki uühim iler. 
leme kaydedilmiştir. Bir taraftan 
SarbrükUn garbindekı Varndt 
ormanının teşkil ettiği çıkıntı 

işgal olunmuş ve diğer taraftan 
da Sarreguemines ile Horrnbch 
arasında La Bilies nehrinin sol 
sahilinde kiin 2 kilometrelik bir 
cephede oldukça derin bir saha 
ele geçirilmiştir, 

Cephenin garp m\lntehasında 

Almanlann taarruz hareketi dur
d urulmuı ve Fransızlar diln bu 
mıntakada ilerlemiştir. 

Bu hareketin en mühimmi, Al 
manların mukavemetine rağmen 
La Bilieıin ıol sahilinde elde e. 
dilen ilerlemedir. Bu mıntakacla 
düşman topçu ateıiyle ve tayyare 
hUcumlariyle mukabelede bulun. 
muştur • 

Hudut ile Blies ıuyıı arasında
ki mıntakanın Franaız kıtaları 

tarafından iıgali, Sar arazi.al dahi 
tinde Blieskatcl ve Zveibrucken 
tarihi şehilreile ileriye doğru bir 
çıkıntı te§kil eden bu mrntakayı 
Fransız kontroliln tAbi bir hale 
getirmiştir. 

Almanların dünkU resmi teb. 
liğinde kaydedilen şiddetli aksUl· 
liınelin sebebi bu olmut§ur. Ge
ne bu sebepledir ki umumiyet 
itibariyle garp cephesi ü:r:erinde 
sükflt muhafaza eden Alman teb. 
liğleri, bu mınatkada hiç olmazsa 
Alman tebliğinin tabiri ile "ke. 
ıif kolları çarpışması,, vukua 

geldiğini söylemeğe mecbur kai
n.ıştır • 

ALMAN TEBLtGt 
Almanların garp cephesi ha. 

rekfitına dair dünkU ,tebliğlc:rı 

şudur: 

"Garp cephesinde, Alman C:.ı. 

cUleri bir mukabil taarruzt:a 
bulunarak SarbrUkün takrlb:r. 
altı kilometre cenbubu prkısinde 
kain olup ilti Frar.au: bölü· 
ğünlin yerleştiği Brinberg tepe. 
sini geri almıgtır. 

Diğer mif!takalarda ehemmi· 
yetıiz öncil müsademeleri ol. 
muştur. 

Alman topraklarına kar§ı his 
bir hava taarruzu olmamıştır.,. 
BEYANNA'.\IELERt OKUYAN 
ALMANIAR İDAM EDİLECEK 

Berlin, 14 - İngiliz tayyare· 
teri tarafından anlan propagan. 
da kağıtlarmı okurken yakala • 
nanların hapis ve hattA idam ce
zasiyle tecziye edilecekleri Al· 
man halkına tebliğ edilmiştir. 
Diğer taraftan uzun bir harp 

ihtimaline karşı Alman maka _ 
matımn ciddi tedbirler alniakta 
olduğu bildirilmektedir. 

Bilhassa kimya endüstrisi bil. 
yük bir gayret sarfetmekte ve 
mesela, reçineden yağ yaparak 
Almanyarun yağ meselesini hal
letmiye çalışmaktadır. 

Harici siyaseti
Parti • 

mız ve 
müstakil grupu 

Ankara, 13 (A.A.) - Cumhu -
rlyet Halk Pnrtisi mUstnkll gnıpu 
roi11 vekilliğinden: 

Cumhuriyet Halle Pa.rt111 mUa -
ta.kıl gnıpu 13 eylUl 1939 tarihin· 
de snat 15 de reis vekili Ali Ran& 
Ta.rhanm rcl.sliğinde toplanıırak 

hUkiimetin, BQ,§VOkllin Mecllsteld. 
bcynnatmda ifade edilen ve Hari .. 
clyc Vekili tru-afmdan Parti gru.. 
punun dllnkU toplantmmda halı 
olunan, harici siyııseil hakkmdıı. 

mUzakcrede bulunmU§ ve bu al .. 
yaseU trunamllc tnsvlb etmlştlr. 

MUzakere sn.at 19.80 da nihayet 
bulmuştur. 

Doğru olmıyan 
bir haber 

Türk .. A'.man ademi 
tecavüz paktı haberi 

tekzip ediliyor 
Ankara, 13 (A.A.) - B&ZI oc • 

nebi mcnb:ılardan çıkanlaıı ha -
bcı'lcrde Türkiye ile Almanya a -
rasmda bir ademı tecavüz paktı 

hazırlanmakta olduğu blldiril • 
mektedir. 

Yapılan tahkikat neticet!hı.dc 

böyle bir şeyin mevcut olmadığı 
anla§ılmI§tir. 



c 

Leh tayyareleri yalnız memleketlerini müdafaa ile 
ayni zamanda düıman topraklarına da akın yapıyorlar. 

hafta, Bertin üzerinde bir uçuş yapan 30 Leh tayyaresi muvaffak 
bir seferden sonra üslerine döndüler. 

Leh 
nasıl 

·tankları 

ilerliyor 
OSTTE: Toplarla, makineli tüfeklerle mücehhez ve 50 ton 

.ığırlığmdaki Leh tanklanndan biri büyük bir ağacı bir ot parçası 

gibi ezerek ilerliyor. ,, 
ALTfA: Dağlardan 1t!*D, hendelderi geçen bir diğe?' Leh tankı, 

üzerinde kendisini düımandan saklıyan dallarla maskelenmiş ola: 

rak, düz bir sahada ilerlemek üzere aşağı iniyor. 

Leh O·rdus·unun 
en kuvvetli unsuru 

l.eh ordusunun kuvvetli bir unsuru olan süvariler Şarki 
Pruıyaya yaptıkları hücumdan sonra Alman motörlü kıta. 
lanna karşı da hi;cuma geçtiler ve Çestoşovayı yakan Al· 
man kıtalanna büyük zayıat verdirdiler. 

Lehiıtandaki muharebelere dair elde edilen en son ve en pyanı 
dikkat bir fotograf: Siperleri ark asında düımana kar!ı sıçramrya 

hazır duran bu Leh askerleri tepeyi aşan tanklannı takip etmek-

İngiltere dünyada en çok çay iç en memlekettir ve bu rekorunu 

hakikaten her dakika isbat etmektedir. Hava tehlikesine karşı 
§ehir.deki müdafaa teşkilatına mensup bu genç kızbr vazifeye 
başlamadan evvel çaylarını ihmal edemezler. 

..... 
tedir ve onun arkaımdan hücuma geçeceklerdir. Tank dü,_
tarahndan topa tutulmu,tur. Fakat bu ateş altında ilePlemet;..' 
devam etmektedir. 

Şehirlerin hava hücumlarına 
kadrnlan 


