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r.ı~~:2~:s~~-5Po~.s:~::u~1\ 30 Leh tayya·re.si Beri İ 
bom bardır1ıan etti. Alr1ı~ 

.... rileri, aldıkları bir Ş~ 
s 
• 
1 

ilis in atlarile gir 
Berlin [L~h ~c§l~klUlmc§llFi1 a ~DiJD 

radyo una~ D o IES)D ~ a d'6 DJS D f 
göre ~lfffiın~ Y HD\Qı~ D~\60 u ~ ® (fif1) ~. 

z · Zürih, 6 (A. A. Saat 17) - Neue Zürcher B ı • • · bombardıman etmişler ve atlarını lciliseye sc:.:a-
eıtung,, Berlin,deni~s~ihbarediyor: er ın a ansı rak mihrabın önüne kadar götürmüşlerdir. 

dl.el a,rb,hududundaki Alman şchirlel'İ tahliye c .~ M 1 5 • ı· R'd · f'f tt ? 
rnıştır. ı ereşa mıg ı ı z ıs ı a mı e i . 

rn:~Lgazeteni.? .... istih!>arına.göre Almanhükii- Almanların şebb .. ahaye hukumetı nezdınde dcstane bir te-
re hste bulunarak Hollanda hükumetinin tayya
ni ::ı ~arın~ ~üessir bir surette müdafaa etmesi-

e ;~~·:tli muharebeler şimdiye ka-
si t~bl~tova~ 6 (A.A.) - Polonya erk5.nı harbiye- dar 10 • 

g edıyor: 

mu~~onhk Ve Chiechano \V istikametinde şiddetli 
re eler cereyan etmektedir. • 

Berlin, 6 (Radyo, saat 15,20) - Amerika 
Ajansı bildiriyor: 

Varşova bu sabah tahliye edilmiş, hükUmet 
başka bir şehre naklolunmuştur. Başkumandan 
Mareşal Smigli Ridz istifa etmiştir. 

SON DA!(//(A : Bu haberin ihtiyatla telak
kisi icap eder. 

Fr ansada oturan Lehliler 
Belgrad, 6 (Radyo) - Paristeki Leh Cemi 

yeti, Fransada oturan bütün Lehlilerin Fransız 
ordusuna gönüllü yazılmasını bildirmiştir. 

m::~~bu garbide Polon:,ralılar aclc:lcn faik düş- e l r, 6 o o 
Pol~nvv~tierine mu!cavemet etmektedirler. Pari:;, 6 (A.A.) - 6 Eylul sabahı verilen res-

6 tay Yaklar 14 Alman tayyeresi düşürmü~ler, mi tebliğ: dün akşam ve gece bazı mahalli iler-

Fransız kıtalan ilerliyor 

G ye;~ aybetrnislerdir. l d k lemeler olmuştur. 
d a.bze e er Berlin'fn 30 Leh tayyaresi tarafın - a ı a V b' f d h aoj .. om~ardıman edildiğini bildirmektedirler. arş ovaya l r a ar ruz a a 
b·ıd·ger cıhetten Pat aJ·ans1nın matbuata atfen Var~ova, 6 (A.A.) - Pat ajansı tebliğ edi-

1 ırd" "'· ·· l · ıgıne gore Ezestochoma,dan gelen bazı yor: 
~?t~eler jasna-gora rnano.stırındaki meryem rcs- b • ld • • Bu sabah saat 5'te Almun tayyareleri, Var· 
ı- ının Papazlar tarafın<lC'l.n kurtarılmış ve sak - ı ı ı yoı~ ~ova'ya taarruz etmislerdir. Birkaç bombanın 
f;~rnı.ş olduğunu bildirmişdir. Ayni kimselerin i- patladığı eşitilmiştir. Taarruz, kısa sürmüştür. 
- es~ göre, Almanlar manastırı ve kiliceyi Diğ~r telgraflar ikin:;i sayfada 

__:.:.::..:....-----~-----------~~~------------------------------------~~-----------------:--

ingilteredel 
Komunist ve F aşisl 
partiler lağved.ldı 1 

Londra. 
6 Chronicıc' (A. A.) - Nevs 

&n~ tc · k ·· · t t!rıinin la~ . . sı, omunıs par 
~ir. Bu k~\ ~ lıldiğini bildirmekte 

tar ·l ı·ı· t• ı.~n bundan ' u 11 ıye nczare 1 

sonrn toplantı ve nü. 
<Devamı 2 incide) 
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mer;kalıları Amerikaya neti_recek vapurlara harp gemileri refakat etmiyecekj 
(Yazısı 2 incide) 

a sız halktni 
beyan ame 

Harbe ait ilk te~ 
l i ğ n ı ç i n k 'sa , 

karanlıktır ? 
(Yazısı 2 incid ) 
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Almanya, Garp hududundaki şehirleri tahliye etti 

Fransız halkına 
beyanname 

Harbe ait ilk teb
liğ niçin kısa ve 

karanlıktır? 
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Roma; 6 (radyo) _ Litvan- n İngiltere, Fransa ve ,diğer dev 
yadan bildirildiğine göre, bütün lctlere, sefirleri \'nsıtasiylc res
Lehistanda bUyUk bir kargaşalık men bildirilmiştir. 
ve panik baelamıştır. ltalyadaki Japon askeri heye. 

ti bugün l\'apoliden Romaya ha· 
rekct etmiştir. 

the şehrinin şark sahillerinde ile 
ri hareketlerine devam etmekte
dirler. 

Culm ve Graudenz civannda 
Vistül nehrinin §ark sahilinde 
bulunmakta olan Alman kıtaab 
ricat halinde bulunan düşmanı 

lngiliz radyolarında 
havadis neşrjyah Almanlar 1 O bin esır takibe dev metmekte<lir. 

aldıklarını söylüyorlar Şarki Prusyadan gelmiş olan 

r 1 
lonyalılarm iiçUncli bir tahtelba- \ Parlamentoda azadan bazdan ve 
birini tahrib etmiştir. bilhassa bu sabah Lyondan gelmiş 

olan Herriot hazır bulunuyordu. 

Pariıte lop ıeıleri Hepsi de verilen emre itaat ed~rek 
sığınaklara girmişlerdir. 

Pari.tı, 6 (A.A.) _ Sant ıı den GUpegUndilz yapılan bu birinci 
biraz ewcl Pari.cıliler uzaktan gelen alerm 40 dakika sonra bitmlt ve 

Parislilcr normal ifle.rile m8ffUI 
top sesleri iı;:itmlşlcrdir. Derhal bü. 
tün ba§laı hay:ıva kalkmıştır. Ay -

olmağa başalmışlardır. 

Londra; G (hususi) - lngilte. kıtaat Mlavayı gcçmi§ler ye Ci-
re rr.dyolanndan yabancı dillerle chanovu işgal etmişlerdir. Dil§· nı zamanda canavar dildükleri !:al· 
negtiyata büyük bir chcmiyet ve Berlin; 6 (A. A.) - D. N. B. b 1 ·ı k 

lngiltere:fe milli ıktııat 
.rilmcktcclir. ajansı tebliğ ediyor: man cenu a çe n me te ve kıtaa mağa ~lamıştır. Halk silk\ınetıe 

B 
5 eylül gu"nU Alman kıtaatınm tırnız tarafından yakından sıkış.. ve bliyük bir intizamla sığınaklara nezareti 

u arada lehçe, rumence, yu· ~ tınlmaktadır. girmi§Ur. 
nanca havadis neariyatı yapıla- Polonyadaki harekatı mukarrer M . . 

• olan tertib dahilinde devam et· otörlU kıtaat Rozan } akının 
caktır. Lehçe ncşrıyata bu ak.. ·şı· . da kain Nareve vasıl olmuşlar 
şam diğer dillerde de yakında mı. ır · dır. Şimaldeki kıtaat şimdiye ka 
başlanacaktır. Cenubda dağ kıtaatiyle diğer dar 10.000 eıir almı§ ve 60 top 

Amerikan Birliği cUztamlar Beldeksin §imal sathı iğtinam ctml§f,lr. 
konferansı maillerinde geniş bir cephe işga. Alman tayyarelerinin taarruı-
Roma. G (Radro) _Vaşington line muvaffak olmuşlardır. Bu lan dün düşmanıh irtibat ve mu. 

dan bilcliıiliyor: kıtaat §imdi Neu-Sandeze doğru harebat hatlannı mUhim haaar 
Cumhurrelsi Ruzvelt bu ayın ilerlemekte olan kıtaat, Polonya uğratmıştır. 

sonunda yeni bir Amerikan birli- kıtaabnı pUSkUrtmUşlerdir. Po. 

üniversite Rektörü 
Cemil Bilsel 

Bitarafhk kom;syonu 

Londra; 6 (radyo) - Geçen 
umumi harbde olduğu gibi, fn· 
gllterede milli iktısad nezareti te 
sis edilmiştir. 

Bu nezaret harb esnasında 

memleketin iktısadi, sınai ve ma 
li hayatında alınması lbungelen 
tedbirleri tesbit edecektir. 

ği konferansı toplam.ağa karar lo~ya ~ıtaatr bu §ehirden .çekiL Mabunkika, Volda, Skarzysko, 
vernıl§tlr. Bu konferansta Ame. mı§lcrclir. Şarki yukan Silezya Tarnov ve Verschen istasyonla- azahğıne seçildi Fransız - lngiliz 
rikan devletlerinin bir Avrupa sanayii mıntakası Almanlar tara nnda yanğınlar çıkarılmı§ ve bir 
harbine kar§ı mUdafaa tedbirleri fından i§gal edilmi§tir. Bu kıta- c;olc hatlar kesilmiştir. . . . Deniz ve hava nazırları 

b• 1 k at daha §imalde Pierkov.Lopua. Bicleeik Amerika. ve Bclgika. d 1 fi 
tcs ıt o unaca tır. ' • .. v Bir kaç avcı tayyaresi milstcs devletlerinin teşkil ctmj§ olduinı ar&SID 8 te gra ar 

sno.Thccıny hattını da dün oğle- . o.-

Japonyanın bitaraflığı 
den sonra işgal etml§lerdir. na olmak Uzcre Polonya tayyare bitaraflık komisyonu azalıklann Parla, 6 (A.A) - Fransa bahri 

lerl göstıkmemi§lerdir. Alman dan birine lstanbul Unlveraitesi ye nuın Campinchi, Amirallık 
Sieradzda Alman kıtaatı iatih arazisine karşı her hangi bir ta. rektörü bay Cemil Bilsel tayin e birinci Lordu Vinston Çurçllden 

J;ondra 6 (Radyo) - lngilte kam hatlarını yarmı§lardır. Bu arruz kaydedilmemi3tir. dilmiştir. aşağıdaki telgrafı almıftır: 
nın bitaraf kalacağına dair kara. kıtaat Lodz istikametinde Var. Alman donanması, Baltıkta Po "Amirallık birinci lordu .a.n • 

feıinl yüklendiğim ıu aıtada Fran 

A rn er .1 ka l ı I ar bAıta- sız bahriyesilc birlikte bir kere daha çalıımak fırsatım elde etmlt 
olmaktan mütevellit memnuniye • 

raf 11 k kan U n U n U n ~i~ii=;:b:;~~ir~~§~~~imfı!:: 
bulacağmu ümit ediyorunı.,. 

Campinchi §U cevat.ı vcnnittir: 

tad· ı ı ı· n ,. ·ıst·ıyor '· bi;·~:::ı~şl!:1'z7::~:~e~= 
mesai edeceği şanlı t.ngiliz bahri· 
yeainin batında sizi bir kere daha 

Amerikalıları Amerikaya getirecek vapurlara !i~:c~~~~!ti::~:n,,~:~ 
bulursam pek bahtiyar olacatun. h • ı • f k • k Pariı, 6 (A.A.) - Guy Lac • arp gemı erı re a at etmıyece ~:~:·;.~:::?;m~;.;';dU••ı•· 

Vi§ington, 6 (A.A.), - Rose· Roosevelt, kongrenin ne zaman dafaası için donanma ve ordu ef- Nevyork Herald Tribunc gazetesi Hava kuvvetlerimizin mü~terek 
velt, 20 Eylul 1939'dan itibaren i5timaa devet edileceğini bilme- radrmn takviyesi gibi şeylerdir. Almanyaya karşı giriştikleri mUca. dava için bir kere daha birleımi! 
ihrac edilecek pamuk firesi fiat- diğini kaydettikten sonra hük{lmet Vaşington. 6 A. A. Roosv,ıt ta. delede İngiltere ile Franaaya. yar. oUukları bu fevkalldc anda ln -
lannın tesbit edilmesine dair bir servislerinin ve belki de kongre- rafından bitaraflığın il~n edJlmesi dıın edilebilmesi için alllhlara ko. gilterc krallıiı hava kuvvetterf 
kararname imza etmiştir • nin içtimaından ewcl bazı tedbir- üzerine bu sabahki gazeteler blta- :nan ambargonun bir an evvel kal- nzmma ıize ve Franaı;: ha~a or -
Vaşington, G (A.A.) Ro"osevelt, ler alınacağını iH\ve etmiştir. Bu raflık kanununun tadilini ısrnrla Is- dmlınıun lizmı geldiğini yazmakta. duauna bir itimat mesajı iaa1 et • 

matbuata beyanatta bulunarak A- tedbirler, Panama kanalının mü- temektcdirler. dır. mcği arzu ettlın. Şuna bniim ki. 
meri.kalılan Amen1ca'ya getirecek 1 Bu gazete eliyor kl: ıelecek günler, mazide olduğu ıl. 
olan Amerikan vapurlariylc şileple- " 

0 
.. 
1 

G 
1 

• N d • "Bitaraflık kanununun tadili tıı.. bi aramızda aynı itimadın, aynı 
re harp gemilerinin refakat etmi- o e azete erı e ıyor giliz ve Framıız demokruileri tara.. sıkı mesai birlilinin mevcut oldu-
yeceğini bildirmiştir. 1 fmdan dostane bir hareket telAkki ğunu g&terecektir. 

Mumaileyh, Amerika hükumeti· edilecektir. Guy Lachambre, flSyle cevap 

rure.nsmedgemı·ıimleres~ınAme, egriekma~ılerbı'nayramklutaardı HA B ER • • ıl:· New.york Times ~yle yazıyor: vermittir: 
" " "Biz gerek kendi emniyetimiz .. Beni fevkalade miitehaaıia et -

ticaret yollanm takib etmelerine ve ,, .. . • • bakımından, gerekse sebebiyet ver- mit olan· telgrafınızı ordumuzun 
hCltil ki 1 ·aka 1• se Hasan Kumçayt Turkıyenın Vazıyetl,, bathklı yazısında: 

gf ece tm 1 ~ ışrk arın ) d·v·r~ ~so::~: italya bitaraf kaldıkça, Balkanların ve Akdenizin emniyeti ihlal rnedikleri halde taarruza uğrayan şefine gönderdim. İngiltere kral • 
er c e enne arar ver ıgını J - • • • milletlerin hesabına dünyanın şu lığı hava kuvvetleri namına iıhar 

l 
. t" edilmwikçc Türkiyenın de bitaraf kalacağını, fakat asıl vazıyetın 

emı§ ır. • . . .ı. karışık vaziyetinde demokrasilerin etmiş olduğunuz hissiyatın, Fran-
Bilyük Millet Meclisinin 11 eylülde vukubulacak ıçtimaınU4n sonra 
belli olacağını tebarliz ettiriyor. 

Hadiselerin umulmayan zamanlarda vukubulmaaından bahse
den Muhidllin Birgen, halkın heyecana kapılmakta haklı olduğun:.ı 
kab-.ıl etmekle beraber, itidal ve aoğukkanhlığı muhafaza etmenin 
daha doğru b:r hareket olacağını ka}i:lcderek diyor ki: 

"Şu dakiknda halkımızın esaslı vazifelerini, sükQnet, itidal ve 
itimad ketimelcrik hulasa etmek ldzımdır. 

davasına hizmet etmek maksadile srz hava ordusu hi•iyatma te?ca · 
bitaraflık kanunun tadili için kong- bili etmekte ·olduğundan mütterck 
reyi hususi surette içtimaa davet bir dava için ve aym idl!al uğ • 
etmekte bir dakika tereddud etme- runda bir kere daha birlqmis otan 
meliyiz. hava filolarımız arasın.da mevcut 

-lpgılterede koınUnist 
partiler IAğvedildı 

( B~tmafı 1 incide) 
mayiijlerc rnUsaade edilmiyece
ğine dair verdiği bir emlr üzeri· 
ne ittihaz edilmiştir. 

olan hm itimadın ve akı mesai 
birliğinin memleketlerlmfz tara .
fından müdafaa cldilen davanm 
muvaffakıyetinl temine medar 
olacağından. emin olabilirsiniz. 

lnıiltcrc ile F'r:l!l~a ı:ıraı.ın 'A ı lw~ l'rııı !5\'lhc!..i:iirz. ı.:" hnre'·ct l"tm .:k ilk \•:tzi~emit:lir.,. l Dahiliye nezareti, İngiliz fa-
şist birliğine de ayni ee· .i!Jc ~!=· 
emir vermiştir. 
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Londra, lngiliz bombardıman 
gemisini tahrip 

filolarının üç Alman harp 
ettiğini bildirdi 
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inde 
reler şme da·r t"~ler ürpeı ;cı 

tafsl " erı· f ar Londra, 6 (A.A.) - istihbarat nezareti biı \ \ lü ve birçok yaralı vardır. Mermilerden biri bir 
ı kaç deniz hareketinin muvaffakiyet!c yapıldığın · çocuk grupuna isabet etmiştir. 

D bl bu sabah bildirmiştir. Tayyare dnfi toplan 7 Alman tayyare& dü 
u in 6 (A. A.) - Atlı nia '-"ol 

.cula.nndan kurt:ı.nlmı" olnn 
4

.,
3
Jkl: nctli:'eslı'ttre ~the!tııunın Korsan gemisi haline getirilen üç Alman va şürmüşlcrdir. Bunlardan başka bir düsman tay 

i " "" bi.l.J;iilt Bnlonundn bulunıı-n birçok ....ı • • d t1 "l • t 1 ( d kt • d b• d B • e. dün lrlaııdada kaın· Galva"a gel- puru, ıçın eıu er emnıye a tına a ın ı an sonrt yaresı e ır oI""mnna üşmüştr. u tayyare aran· 
nııft • yolcu ile mUrcttcbat telef oldu • 
·~lerdir. Bunlardan 12 si n.ğır 5.. ı T Atlantikte tahrip edilmi~tir. maktadır. .... ar. nm yemek zn.manıydı. !tinde -:ı: 

~~~k~arııhdır. Birçokları \•ücutln. .>ulundul:l:ın tnhllslye sandalı ka - Diğer cihetten Alman tahtelbahirleri birkac Bı·r Alman vapuru kovafand.ı 
ı 1 Yanıklnrc!nr.. muztnıib bu "l::ıklanmış olnn ,.c J{nutc Nclson ta İngiliz ticaret gemisine taarruz ederek batırmış· 1 
Untı:ıa' t~.ı 8ıt:ıda"'7ır. lnfillı.k vukubulduğu rafın "nıı kurtnnlaıı bir musevi ka.- lardır. İntiH·z harp gemileri, muhtelif mahaller Bogola, 6 (A.A.) - 2.000 tonluk Alman Helgclnnd vapur~ıı 

A ç '·ertcdc bul•ınmakt.n olan rı ltoeJ, iki küçük erkek kardeşin de bu tah.r~lbah,rlere hücum etmişlerdir. Puerto • Coloınbia'ya iltica etmiştir. Vapur, bir lngiliz harb gc. 
~~rikatı bir tnlebe, torp!Iın ge _ sular t::.r:UınC.an alınıp götürUldü - misi tarafından takip edihr.ekte idi. 

•&bet ~t~-~n:nf.ının tam ortn.sınn i· ~Unli görmü~ olduklarını söylem.iş. Alman hükumeti, mayn tnrlalnr: vücuda ge Parı" ste tehlıke rşareti 
duğ sını gözlcrlle gi;rrnuş ot • !erdir. tirdiğini bildirmi~t" r. l 

>::~~n~~Y1"mlştlr. Yolcular ve hattfı. kadınlar, tay. hı:riliz tayynr~lcri, tarafınd-ın Alman gemi· 
lerinc nıUretteb:ı.tmm söyledik fnnın tahlisiye ıınndnllıırını yerle. lerine kar~ı yapılan taaı-ruzl:ırın evvelce bildiril 
Y&rdact:~r:~ııt~~tiılr 800 ilfı 1000 rinden çıknnp denize indirmelerine ~iğinden daha muvaffakiyetli bir şekilde cere 

V ., rardım etmişlerdir . 
.. :>Jt ıilv;;ı.si,,ı;ı Sandalların ekserisinin içine su ·ıan efJ::1~i znnned"lmclctedir. 

aoyb~ı~tleri dolmuştu. Denizden çıkarılmış olan Brü~s:!jcl, 6 (A.A.) - "!ntle!)~ndace Belge, 
Dublin, G <A A > bir kadın, tahlisiyf- sandallnnndan ..,.azete=:inin F u-;,~n muhabiri Aix-!a-Chapelle mır 

lltr.nı 'l'nUhabi · · - Hnvas ajan. , 
raya çıkıın ;~ ... dUn Gniva:::da ka _ birinde otururken birdenbire "ço - takası~- ı,·r h"'··-ı. 1'.kını yapıl· ığırıı ve bilhassP 
vati.'ii kaptan J .. nıa vapurunun sil- euğ:ırn .. diye haykırarak kendlslni Eschv~Her ve S::c ... berg sanayi mc:-lcczlerinin 
..cı aıne8 c dcnıze ntmııı ve dalgalar arasında , d ·· • ld ki l 
'"!~U§tUr. ook ile tö - kaybolmuııtur. Felal:etten kurUı _ 1 bomt>ardıman an muteessır o u :ırını yazma 

"' "
11rl demtı;Ur ki. nlmış olanlann ekserisi. infil5.kın 'cadır · 

·~tl;eA~~~~~a;ın\• . torpillendiğine makine dalresinın ynklnind" \•ukua 3e:çika üzerinde meçhul tayyareler 
biti telesi · apur znbltanındar· ~elm~ olduğunu ı.öylemektedirler. 
EOnra dn ~~PU E:örrnUş, bir dnkika MUrettcbnttnn G!a:l:O\'l~ b'r!si Brük!el, 6 (A.A.) - Müdafaa nezareti b ·ıdi 
tt\ne Çtknı r talıt<'lbnh!r suyun Us.. lnfiliik neticesinde yoleulann yUr.d(' • 
niıı.nın te':?tır. l'nht<:>lbahir, Athl'. yirmi beşiİlin telef olmuş ')!duğum: rıyor: k h d f b 

vll. Clhı:.zı söylemekte \'e ı:unlnn ll{t\•e ctmcıl Louvain mınta ~ ~•!""11 ava mü .P aa atarya 
eadKiyte bir k"rc to;

1

8~~:11b mnk • tedlr: ları dün gece meçhul bir tayyareye karşı ateş ac 
.. yıp •o • rr... 1 c·ııar r:o ,.ı· .. Gemide birçok çocuk ''ardı mı"' l:ır+·· T "".vv:ır~ derhal U1':"\J{ ..... ,....,t'jbr. 

\"aş!nston, G < A. a •n 1 H h ı 
I • • A) - ··c·f· er n de çok feci sahneler olmuş Po'.onya ordusundan fnq"ılr"z ö, flınt,. lsmindt'l:i Aın,.. 1 } tur. 

Purunun .. ' th . .. rU:an ''a - ç kl ,, c'lıa y 1 oeu nr fl.'.lğn eo:n koşarak ana. d I "' 
:,?() kl~lt:en fozlruıını k~~~~~~dan hrmı. babalnrını c:oğ:nyorlardı. Biı or Usuna se anı 
tıclyo nt'z"'retl t r 161 ha kızcr.:ğu:. anns•nın, batnaınır öldü 
ı:ıektcd' - nro ından llllJırn - Londra, 6 ( A.A.) - Mareşn.1 Smygli Ridz 
cuı ır. Bu !lı..retJe kayıb Yol -?üne şahld oldu. fı d . 
d"• ar a:Jedinin 60 n indil.i ka,·de • Gene Glnskovıu diğer bir tnyfa general lronsidc'e aşağıdaki tclgra gön ermış 

1
·7<:-!:te;ir. 

0 
• • torpil gemiye iMbct edPr etmez tir: 

~ ıs~ csıa · , ·'a gürü ·c bir dumnn bulutunun gPmiyi sat - "Büyük BTit:ınya imparntor111ö11nun lngilte 
fecı ma zara ar mış bulunduğunu ve bir müddo• re ile Polonya arn~ında müşterek olan hürrivc' 
Lo d sonra tahtclbahlrin tıu yU:ı:ünP c:ık p 

Atho:i:~· G CA. A. > - Gaz •tclcr, •ığını sövlemektcd:r. ve adalet idc:\lini ihlal etmiş bir millete lcar~ı o 
tnrıı.ı.. nın torpllJ ... nmeı:i hakkındn Uum:Uleyh fla\·ctcn eunlnn slSy. lonyanın yan:b::ısında 11ilaha 8F\rılm ~ oldu ~"U Şl' · 
lat, ~~u~:~e~tc..tr'cr. nu ıafai _ 'emiştir: anda l\1ajes·,.... ' ~~:>alın '"').nlı orcl ır.una Polonya or 
ııotroı ' c son :ıdındnki r'orvc~ - Neye ubradığımızı nn!n.madar c!usunun kardeşçe ıelamını iblağ etmenizi rica 
nu, oıa~c::1r~ı t1nr::.fından kurtıırıl - tahtelbahir bizi torpilledi. Telef o. d • 

Gl JO•CU arddn aJınmı~tır, lnn bir ktıeağız, bir •ezlonrmn li. e erım.,, 
:lsko\• h ı· ., .. ~ v .. . h k n 

lan ndındn nbı° ısir.cl~n Robert Gil- .. erinde yatıyordu. Bir obüs kafa . ar~ova uzerıne ava a f 1 
yor: r Yoku ,uyıe anl:ıtı.. sının ynnıımı alıb götUrmU~ın.,, Y 

• • • Varşova, 6 (A.A.) - Resmen bildirildiğine 
"At.henıllhı -

nndnydılt ..... ~ ".nhlisi.ı:c sandalla • Varşova. 6 (Radyo) _ Baz göre eylulün dördüncü ff\inu öi1lec1en sonra Al 
~·ordu. Blrcı(I~ · trrtnhğı t(!nvfr edL meçhuı kim eler. oğullan cephede man tayyareleri '' - ..... OVA. Ü7.~ırine bir akın yap· 
diğini ve A~blrc sulnnn yüksel- b~lunan ailelere telgraf göndererek mışlardır. Alcın'l\. 70 bombardıman tayyaresi İşti· 
meyda.nn ,.1ı.t ~nn tahtelbahlrinio ogullarının öldüklerini bildirmek 

.. ,. 1ı::ın1 ö ted' B rak etmiştir. Şehrin üzerine tahrip ve yangın 
l"'nı<n &Pminl . g rdUm. Torpıt • ır. U yalan telgraflann Lchis· -
r Udr!"t kaldın rbır Jnil iicrsinde hir tandaki ye,i bir Alman tahrik ve bombaları atılmıstır . 

• '-'.ı bulunr.ıı: 1; al:at b:ıt>ka tnnrrur.. j propagan:km o:duğu anla~ılmakta· Tayyareciler bilhassa fak:r halkla me&kU.n O• 

dır. lan mahallelere taarruz etmişlerdir. 15 kadar Ö-

Paris, 6 ( A.A.) - fü,baha lınrşı saat 1,4:> da canavar dü:lükl.
ri dü~man tayyarelerinin Paris \•e civan üzerinden u~olan ihtima
li bulunduğunu haber vcrnıişlcrdir. 

Snat 4.10 da düdükler tchlfücnin geçtiğini ilan etmi,lrrdir. 

rlenderson dönüyor 
Londra, 6 (A.A.) - btihbnrat nazm, Nev:ll: Henderıon ile 

BerJindcki lngİIİ7 sefaretinin 30 kiıiye lnliğ elan erl>im ve memuri· 
ninin dün' öğleden sonra A!manya • Holanda hududu:ıda kilin Ol• 
denı:cd ist::syonu:ıu tcr:•ctmi§ olduklarım beyan etmiıtir. Birkaç a&• 

at sonra ıe:ir ve yanındal<ilcr Rotterdaına gelm:jlcrdir. Yakmda ln
giltereye avdet ctm:ş bulunacaklardır. Hepsi de ııığ ve salimdir. Al· 
n11nyada b:ılunduldarı llırada sıkı bir nezaret altma alrnını§lftrdr. 

Yu~osJavva kısmi seferberhk 
ifan etmedt 

Bel-.;rad, 6 (A. A.) - Yugoılavyanın kııCmi seferberlik ilan et. 
tiğine dair ecnebi radyolnr tarafından verilen haberler, doğru değil· 
dir ve ha!iika!e uymamaktadır. 

Yugoıla\-yada yer yer manevralar ynpılacağmdan muayyen bir 
talim devresi için bir rr.iktar il ti. at dradı s:luh altr:a davc:t edilmiıtir. 

Alman tahtelbahirlerine hücum 
Londra 6 - Bahrive nezareti tarafından neı· 

redilea te~liğde deniyor ki: ingiliz donanması 
Alman tahtelbahirlerine hücum etmiştir.İngiliz 
tayyareler3.nin Kiele yaptıkları l:ücurr.ların çok 
muvaffn 1dyc~li neticeler verdiği teeyyüt etmiş· 
lir. Üç P...lr.:rn.n l-;,rp gemisi tahrip edilmiştir. Uç 
Alman vapuru b:ıhrılmı§tır. 

(Röy~c:- ajansının notu: Bu vapurların batı
rıldığı haber verilen Oliza ve Karsig adındaki 
Alman vnpurlarmdan başka gemi olup olmadığı 
belli defrildir.) 

Fransa nereden hücuma geçecek1 
Romada çıkan Mess~gero gazetesinin Lül< 

nemburg muhabiri, Fransızların Almnnyt'. 
ya, süratli yapıldığı için diğerleri kada~ 
muhkem olmıyan Zigfrid hattının Lüksenbur~ 
cephesinden hücuma geçmesi ihtimali bulundu· 
ğuna ve bu ihtimale Lüksenburgta hemen hemen 
hakikat nazarile bakıldığım bildirmektedir. 
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1 Dün gece yarısından bu sabaha kadar gelen haberler 
1 

rans a r 
il il 

1 s r 
Cenubi Alma.oyadaki Alman kıtaları bozuldu; 
Almanlar birçok esir, tank, zırhlı otomobil 

vererek çekildiler U URUMUN 
KENARINDA 
1914 ağustosunda·· 

Almanlar harp 
kaidesini bozuyor 

Berlinin manzarası 
11)1.l ağustosunda Berllnde bu

lunan Polonyanm tanınmış şah

siyetlerinden ,.e Polonya haricL 
le nazın Beck'ln en yakın dost_ 

ru balkonda alkışladık!.an sonra sındaki yeni beynelmilel nadisele -
Rus sefaret konağına yine 
halinde gidildi. 

kütle rin hakiki kıymet ve manalarını 

tarından l\l. Ordynski o zamana 
nit hatıralarını tıöylc anlatıyor: 
Yirmi beş sene evveldi. 
Max Reinhnrdt tiyatrosunda vazn 
ime olduğum için Var,ıovayı ter-

ıcderck Berline gelmiştim. Bura
da bir apartımannn vardı. Berlinde 
c yaiarımı süratle toplryarak Kra
ko\iye gitmek niyetindeydim. Fıı. 
kat bu benim tahmin ettiğim ka _ 
dar kolay olmadı. Ewclii. Bcrlinde 
kalmak mecburiyetini duydum ve 
bu suretle istemiyerek biribirine 
takiben yapılan ilfınıharblerin şahi-
di oldum. ' 

!ık llfınıharbden sonra Berlinde 
bir adet meydana gelmiştL Herkes 
akşam Ustleri büyük Unter den Lin 
den yolunda toplanıyorlar ve ora
da son telgraf haberlerini gazete
lerin çıkan son tabılarmdan öğrenL 
yorlardı. 

ı Ağustos 1914 tarihinde barb 
barometresi de ağır ve fırtınalı ha_ 
valar gösteriyordu. BUtUn memle -
ket muazzam bir hadisenin içine 
girdiğinin farkındaydı. 

'Almanlara cesaret ve h<'yecan 
vermek i)in l<,rans~ hal!kında en ol· 
mıyacak hm·adisier çıkarılıyurdu. 

Halbuki bu c;ıralarda seneıer<:e 

Alman _ Fransız dostluğunun tees. 
süs ve tnrsini için ;alışmış olan Al 
manra sefiri, tı:ikümet erkfını ilu
sabah akşam müzakere halinde bu-
lunuyordu. 

2 Ağustos 1911 günü F'rans:ıda 

seferberliğin ilk gilnü oldu. Ayni 
pazaı sabahı Berlinde Bismnrk fıbi. 

desi önünde muazzam bir merasim 
yapılıyor ve du:ılar edi:iyordu. Du· 
ada sonra halk bir ağızdan milli 
1arkılar söyledi. 

3 Ağustosta Al."lanya sefiri hü
kümeti namına i!anıharb vesikasını 
hükümct reisi VManiye tevdi e · 
diyordu. Ayni <tkşnm Fransız sefiri 
Jules Cambon. dostum Commert ve 
diğer birçok Fransızlar polis mu • 
hafazası altında Reı!inden hareket 
ediyorlardı. Sokaklarda birikmiş o. 
lan halk Fransızlnı· ıslıklar ve yu
haların karşılıyor ve onlara yum -
ruk sıkıyordu. Halk hiddetten deli 
olmuş gibiydi. Kendini tamamile 
yalnız hissediyor ve ne pahasına O· 

luı-sa ol•mn muzaffer olmak ihti • 
yacını duyuyordu. 

Unter den !..inden caddesinde 

Almanyanrn :nuhtelif su şehirle
rinde bulunurk<>n Berlindc toplan
mış oaln ve Rus hududunun kapa. 
tılmış olması doloyısile memleket. 
lcrine dönemiycn Polonyalı arka -
daşlarla Bauer kah\'ehanesindc bu- meşhur bir saatçinin eamekanın~a 
luşuyorduk. Konuşmalamnızın mev blitün dünya payitahtlarında saatın 
zuunu btbiaUyle harb haberleri ve 1 kaç olduğunu gösteren ve muhte -
seferberlik havadisleri teşkil edi • lif kndranlnrdan müteşekkil büyük 
yordu. bir saat vardı. Saatçi, halkın taz-
Almanyanın dUşmanlarındı:.ki as- yiklyle Paris, Petersburg ve Mos -

ker mevcudu, bilhassa Rusyanm kovaya ait kadranların üzerinde ka 
kuvveti hakkın4a. rakamlar. ilcri~;e .'.;"rtlarla örtmek mccburiyetınde kal 
sürülüyor ve mUnakaşalar oluyor _ mıştı. Sanki bu birkaç bin delinin 
du. Fransanm da bu i:;oe knrışaca. "'mriyle bu bUvUit şehirler dünya ü-
ğı tahmin ediliyordu. ..,~rindPn kn!kmıştı. 

takdir edememişti. 
Eğer Alman)1a tarihin bu teker 

rürU ile Polonya ve Danzig üzerin_ 
de ayni oyunu oynamağa kalkma -
mış olsaydı lngtlterenin bitaraflığı 
'ıakk ·nda Almanya tarafından kör 
ve safçasına yapılan hesablar belki 
kimse tarafından anlaşılmazd•. 

4 Ağustos bu ılfınıharb çığının en 
büyUdüğU, en feci günü olmuştu. 
Akşam saat sekize doğrı: her za

manki gibi Unter den Lindenden ge 
~iyordum. Umumiyetle 11u s:ıatler 

:le orada binlerce kişinin konuşma_ 
sından gelen kulak patlatıcı gürUL 
tüyle karşılaşırdım. Halbuki bu ak
şam bu caddede hUyUk bir sükut 
vardı. Arada bir kalabalık içinde 
biri yere eğiliyor, yerden atılmış 
son gazetelerden birini alıyor. kısa 
muhteviyatını çabucak okuyor ve 
gazeteyi tekrar yere atıyordu. 

Ben de atılmış gazetelerden biri_ 
ni aldım. Bu gazetede tabii lngil -
terenin, Belçika bitaraflığma hür -
met edilmesi hakknıda Almanyaya 
yaptığı Ultimatomun tam metni 
yoktu. Orada yalnız Büyük Britan_ 
ya ile Almanya arasında harb ha. 
linin ilanına dair saat 7 de gelen 
telgrafın kısa bir hulasası b:ılunu
yordu. 

Bu suretle Almanların uzun za _ 
man ve bilasebeb besledikleıi ma -
nasız bir ümid tam bir sukutu ha -
yale inkılap etmiş bulunuyordu. Bu 
ölüm sessizliği hiç bcklenmiyen 
bu darbenin bir ifadesinden baş • 
ka bir şey değildi. Bu korkunç ifa. 
de evvelki akşamların hiddet ve 
heyecan avazelerindcn çok daha fe 
ci ve manalıydı. 

O akşam binlerce insan fcryad 
ederek istediği halde ikinci Guil -
laumc balkonun in gözükmedi. 

• A 

Londra, 6 - Dün ingilız askerı Kırk yaşından fazla olan parla. top. ağır mitralyöz ve esir almış-
1areketlcrinde, muhtelif tayyare nento azasının mebusluktan istifa tır. 
ıiicumları kaydcdilrr.cktedir. ::tmeksizin asker olabilecekleri Almanlar m ü him mık tarda 

Dört İngiliz tayyaresi dün ak ':ıakkındaki emirnamenin bu sabah esn verdı .er 
anı uamburg üzerinde uçarak kc .esmi gazetele intişarı üzerine 100 Dğire taraftan alınan haberlerde 
f!er<le bulunmuşlardır. .ncbus askere gitmiştir. cenubi Polonyada müdafaa halin· 
Vilhelmshavenin İngiliz tayya- · Diğ 'r taraftan Başvekil Dalad-ı de bulunan Alman kıta arı b:>zul· 

eleri tarafından bombardımanın renin münasip bir zamanda kabi - mu~tur. Takip esnasında da birçok 
Jaki iki Alman zırhlısına mütead. nede bazı tadilfit yaparak bir harp 1 .!.:.ir alınmı~t:r. 
jit bomba isabetleri olmu§tur. '1ü!d\me'6 t<' kil edeceği haber alın !.\.lmanlarm motörlü kuvvetleri' 
. Tayyarelerin bir kısmı üslerine "llıştır. Kabineye girecek yeni a1a ne kar~ı yapılan mukabil taarruı" 

dönmemişlerdir. 
. Eolanda üzerinde uçan tayyare· 

r:den ikisinin de oüş:nan tarafın· 
ian düşürüldüğe bildirilmektedir 

Alman Olinda ve Fritzcn va 
'lurları batırılmış ve mürettebatı 

wrtanlmıştır. 

".:>:ğer taraftdn İngiliz Bosniu 
ıapuru Almanlar tarafından batı 
·ılmıştır. Mürettebat biri müstes • 
1a olmak üzere Norveçli Eid:ınger 
petrol gemisi tarafından kurtarıl • 
'Ti ıştır. 

Kralın tdt ış ı 
İngiliz Kralı, harbin başladığı 

gündenberi giymekte bulun:luğu 

Feldmareşal ünifomasile ve ya • 
nında kraliçe olduğu halde sivil 
müdafaa yerlerini teftiş etmiştir. 

Kanun kabu l e-:lı ldi 
Avam ve Lordlar Kamarası 18 

den 45 yaşına kadar mecburi as. 
kerlik kanununu kabul etmiştir. 

Bugünlerde kral da imzalıyacak • 
•ır. 

Yeni Zela, i Almanya ya 
harp ılan ettı 
Londra, 5 (Hususi) - Yenı 

Zeland hükumetinin Almanyaya 
harb ilanı kararını parlamento 

müttehiden tasvip etmiştir. 

Arkasıntlan kral için üç defa 
hurra bağırılmış, İngiliz milli mar 
şı çalınmıştır. 

Fransa 
Paris, 6 - 5 Eylül dört numa

ralı akşam harb raporu şöyledir: 

-ırasmda bilhac;sa Blum, Flandin, fa mühim miktarda tank, zırhlı O' 

Marin ve Bouisson'un isimleri geç tomobil alınını~ ve bu motörlü va· 
nekted;r. sıtalardaki Alman askerleri esir e-

W.ı . ı -~ er Cemiyeti;-ıe dilmiştir. Esirlerin umumi yekiı' 
bııdırı ı dı nunun çok yüksek olduğu kaydedil 

F:-ansız huk :n.!ti, Fıansanıtı 3 mektedir. 

.!yh11 1939 saat 17 den itibaren Al· Varsova ve ch·anna yapılan Al· 
man) a ile ha•p halinde bulunjJ~u· man t~yyare hücumlarında 17 Al· 
.m l\lılletler cemıyctine re;;m~n man tayyareler düşürülmüştür. 

.Ji,dirm'i ve ı.<eyfıy~tin aza d.!vlct· Sır hıyle 

.ere iblfığını istemiştir. Almanlar harp hareketini ko"1ylaŞ 
l· rans1z müste.n.e~.:~ halk ı tırmak üzere Paraşütle asker indit' 

F ıan:.ız mü ... tem1ekelerinin hep· me teşebbüsünde de bulunmuşlar 
.ıııdcrı Frar ·1 hükumetine ba~lılıh ı fakat bunlar halk tarafından yak~· 
.elgranarı gct.n1ektctlir. Bütün mü 1 lanmı5lardır. Bu teşebbüslerinı? 
.cmleke halkı, Anavatanın yardı muvaffakiyet!e neticelenmediğinı 
nına hazır olduklarını bildirmi~ gören Almanlar 4 eylulde birço1' 
erdir. Alman askerine Polonya üniforına· 
Ayrıca gaôi Afrikadan birçok sı giydirerek gene paraşütle Pol'on· 

~ömilıüler, orduya iltihak için mü· ya topraklarına indirmişlerdir. 
.a:aat etmiştir. Bunu, Polonya mahafili harP 

Fransa- P o!o nya protok olo kaidelerinin Almanlar tarafındat1 
~e.,;rolunan Fran:.ız _ Polonya bozulu5unun ilki olarak saymaktl 

proto.kolu Fransa - İngiltere • PQ· dırlar. 
lonya müttefıkler blokunu tak\" B erlin ü zer inde 38 tayyar' 
fe eylemektedir. 38 Polonya tayyaresi Berline l>İ' 

logiliz _ Polonya ve Fransız • hücumda bulunduktan sonra yer1e· 
Polonya anıa5maları bilhas-;a müt· rine dönmü5lerdir. Berlin ci~ına 
tefik devletlerin mütareke veya muhtelif b"ombalar atnuflardır . . 
müsa:ıelahyı ancak mü)tereken ak H ü k u m e tin beyannamesı 
tcdebileceklcrini dcrpi5 ctme~de- Polonya hükumeti, vaziyetin ~;~ 
d. ni tedbirler almasını icap ettirdı~ı 
ır. . bu· 
Polonya bu dakikada bir beyanname ıle, 

VarsO\'a umumi karargahının b~ tün vatanda5ları sükunü muhafa· 
numa;ah tebliğinde şöyle denil- zaya davet etmistir. 

mcktcdir: Almanya 
Berlin 6 _ Alm:.ın ajansı, bugill1 

Dü5man ha\·a kuvYetleri, bütün harekfıta ait büyük bir faaliyet 
memlekette taarruzlarına devam kaydetmemektedir. Yalnız ~o~o~· 
etmekte ve şehirleri ve asker kolla- yanın Londradaki büyük elçısınıfl 
rını bombardıman eylemektedir. Almanların Polonyada zehirli ga:t: 

O zamanlar d:ıhn lnı;lltercdcn Bu fC'ci vaziyetlere rağmen bil -
hiç bahsolunmuyordu. vUk Britanya bir muamma halinde 

Kıtaatımız Rhin ile Mosclle a -
rasında hududun her tarafında 

~lü~manla temas halindedir. 
Bu bir matem günü olmu15tu. Şunu hatırlatmak lazımdır \ti. 

Unter d<'n Lindendeki saatçi ken - Rhin üzerinde iki sahil boyunca 

Polonya ha,·a kU\'\'etleri Cezcha· kullandıkları hakkında yerilen ha: 
mo\ ve Ha:'lomc::ka mıntakalarınaa be . teyit edic::i vesilesile bunu~ a 
iü~manın zırhlı müfrezelerini mile.; sıl~~z "olduğun~ bir daha bildirınek· 
sir bir surette bombardıman etmiş- tedir. 

Akşam saat sekizde ı;azetcJerln iuruvordu. 
hususi nUshaları Almany:ının Pe - Almanyada lngiltercye ~·akınlnş. 
tersburg sefiri kont Pourtnlc>sin 'l1nk Riyas"tinin naRirl efkarı olan 
nusyaya. knrşı i!iınıhnı b edilmiş ol- "'rnnltfurtC'r 7.eitung Almanyanın 
duğunu bu mc!nlck te bil ·ircıi.;ini lnctıı 0 1"'1 lnr:-iltC"rrn;n dün ·a,•:ı. YC' 

.,i l>lr s·ııh ırırtı kab•ıl ettirrl.il,.ce-yazıyordu. 
Bu hnbcr duyulur du) uha:: hal!; I ··i ve bu .. urctlf' A vrı•..,..,dn C<'rMnn 

kraliyct şatosuna do ·ru l.ii 1.., ha - J ' "r"V'"tı'·•ı nl'"l temin eılllC'lıileceği U 
!inde gitti ve imp.,ı:-•on·n in·""ıa ...-· lmi b:"r">!' k•w<'l"r iz1'ar <'lmi1 -
toriçt'y~ ~be~ sara n t "konu- ti. 
n:ı." çıkmruımı bıığırnr k istC"di. !n'! iliz P"i!wloiisini derin o1n ral: 

Halk lıeyetan için l<' ... lıııparnto- b'lmlyt'n Almanya clUn)'l\ potitik:ı. 

diliğinden Londra şehrinin kndra - ı . . .:ı 1 . "hk" 1 d 
ımH ... at ı ıst1 um ar var ır. 

nını da bir kağıtla kapattı. Bu mel- t ik h b h b 1 · · k ar a er erının ısa ve 
un \'esikn bütü.1 Almanların hafı _ 

kati muharebelere ait malümatı ih· 
zasında bir daha sılinmcmiştir. 

tiva etmemesinin tabii bulunduğu, 
Bugün aradan yirmi b~ sene geç .. . 

ti!Ei halde Almanyanın ayni hata g,.çen gunlerın temasa geçme ha -
ve ayni görüı:ı <'ksikli.-,int t<>krnrla- ! ~ırlıklaril_e _uğraşılmasının ver~i~i 
lığını görmek \'" gecirdiğimiz gün. ısare~ edı~dıkten S'lnra Ma~ınot 
!erin 0 gUnlC're ne kadar bcnz"dL ve Sıe3fned hatlarının da unutul 
ğini müsahccle ederek korkmamak maması 15.zımgeldiğini lıildirınc!t -

cidden c;ok gUc;tUr . 1 t edir. 

tir. Düşmanın 11 tayyaresini dü· 
ıürdük. Bizim altı tayyaremiz üs- Diğer taraftan .Danzigten bildiri• 
'erine dönmemiştir. len bir haber, 4 eylul tarihli bir e· 
Cenu':ıu garbi cep~e:;in'.ie dü~ma- ı mirname ile Pofonya re3rni müe3: 

,ın t'.lzviki \'arta - Szezcrcov - Ka- ı clerine ve,aircye ait servetin m~· 
rni('n._k· lnttıncb clurdunılmuştur. sadere edildiğini fakat bunun bıl' 

Poznanyada sükunet. devlet komiserinin kontrolüne t eV" 
Cdynya garnizonu şiddetli bir çı- di edilmiş bulunduğu~u b!ldi;me1' 

kı~ hare! ... cti yap:nı5 ve dil~:n:ınd:m tedir. 


