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Almanların yaptıkları akurane hücumlar şiddetle devam ediyor Belçika Ordusu 
Omuz pmuza harp eden Almanların Fransadagenidenteşekküledigoı 

zaviatı hesapsız derecededir Milli müdafaa N~zırının 
'J bel}annamesı 

G l V d Al l 1 • h d · d d d ••ki l • "h Paris 9 (Radyo) - Belçika mi!U dır. Ve kurulan yeni orduyu kuvvet enera eygan t man a.fJn, SVIÇle U U Un an a YU enme efJ } • müdafa'a nazırı, bugün Pariste bulu. Jendirmek ve onu na mağlüp Di 

• }" • •• •• •• t" k F d k t t • d" nan Belçikalılara hitaben bir beyan- dereceye getirmek için sizden hizm~ 
tıma ını gozonune ge ırere ransız or usuna mu aveme avsıye e ıyor name neşretmiş ve teşekkül et~kte bekliyor. Saflarıııızda eli silah tuta 

'- .. 

olan ye.ni orduya hemen iltihak et. yüz binlerce Belçikalı vanbr. 

Al 1 S G ı • • s f d • ı meleri lüzaınunn bildirmiştir. Belçika aakerleıri ! man ar on a yret erını ar e ıyor ar ~~~ç~~~ deniliyor ki: ça~~ır~::.e:~ıı:v::ı:-~:0::= 
Beşinci Kol 

Haydar Rütlü ÖKTEM 
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~--· • ,,.,,,~~ ... ~.,...,... Bugün düşmanın istilası altında di memleketiniz ~iıı harbettiğiniı 

~. • • 
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• 

~ bulunan memleketimiz; kurtarmak biliniz! 

•. 

ve tekrar müstakil bir Be~ika gör. Belçika zabitleri! 
mek isterseniz, müttefiklerin yanı • 1914 harbinde gösterdiğiniz kah 
başında düşmanla çarpışmak üzere ramanlıklan ve sizi bekliyen şaal 
hemen silaha sanlıntz ! günleri gözönüRe getiriniz 1 Bugtiı 

Belçika ordusu, kumandanla.riyle düşmanın esareti albnda inle7en ih 
beraber düşmana teslim oldu ise, tiyar analannızla kardeşleriniz kar 
Belçika hük6meti vazifesi başında. tuluşlarını sizden bekliyorlar!> 

Müşterek Dava 

Stampa gazetesine göre, lngiltere ve Fransa, Mus
solininin isteklerini kabul etmiyerek reddetmişlerdir 

Roma, 9 (Radyo) - Stampa gaz&- hıı tekli!lerfa, &"erek ingiltere Te ge..,bap:a yollara aevk etmei;e çalışıyo 
tesi bugün makale.sinde, müttefikler- re.luıe Fransa tarafından red edildi- Jar. İtalyanın haklan eaJı:idir. Bun 
le İtalya arasında.ki vaziyetten bahia- iini kaydettikten soma tmı.lan ya- müttefikler de bili'yorlar. Fakat; b 
le uzun bir makale yazmıştır. :ı:ı7or: haklar1 kaba! etmediklerine ·gö 

Gazete.' Mussolinin, müttefiklere j cMUttefikler, italyaıun haklı tel:- İtalya kendi kuvvetiyle buıılan al 
bazı t.Nlifatta bııhınd,uiunll ve fakat1 li!Mı.rilıi .kıılı_ıı,!. el,aıed.ikltri si~ onı.ı ı:ak~.>. • · 



~AHIFE 2 (ANADOLU) 1 O Ha ziran 1940 c azArtesi 

A D y o ] Macar ve Bulgar!ara göre: Buca da 
ı:;t;GÜN~u PRoc.ıtAı. Bir r dam genç 

CALiP BAHTiYAR -83-- 12.80 prcg am ' enıenı eket k 
<İsfanlıu i mebusu l zmir Parti ~rüfett iş! :o ,ıyıırı, 12.'\3 aj~n• ve meteoroloji t"r. a • os ova kardCŞİllİ öldürdü 

"emuçı"n Han hı"ç .a" f dı"n emedı· berle ri. 12.;)U M ·zik : Mllhtelıf ,:ır i Evvelki gece Buca nahiyesinin ye-- - - Ve k ı la r (Pi. ) • 13-.30 14.00 lllüz ik: lla ,. ni mnhalle>inde 18 numaralı evde bir 

k "~ 1 d" lif müz ik (Pi.) ' 18.00 Progra m ve nkara cinayet olmu ştur. Bu evde oturan be-0 ara Og UnU te S e J memleket saat ayarı, 18.05 Mü zık: • oına lediye temizlik amelesinden Adapa-
. . . , Oda muziği (Pi.), 18.30 Müzii:: 

so 
Bunlarda geçı p b ıtt.kten sonra çe- 1 ba,ı olmu ştu. Benim hezarım Temu- R d k 

1 
. zarlı Murad oğlu 40 yaşında İbrahim-

' . . • . . . • a yo caz or ·estradl (şef : brahım 1 k f ı 
t = Tıbet yayaları omuzda tırpan cl~m baş ko:u ıdı. Şımdi ônilmüzden Ö .. ) 

19 10 
,

1 
.. . k 

1 1 
e ard c~i 30 yaşında Milat, az .a 

ıd h . tt l s·· .. b"t 1 1 - zgur • . "' u zı ' Ça an a:· : } l } Al h b B Ik J "kt d . . 1 b d ·ı ·n e ançer geçış e er . • uru ' - u enıa. ernııf agaları geçiyor' ardı. A - R . K C d . İ • • m: ar a ıçnı ı~ er ve u ara a aı enı 
>mişti. En geride sivri kü l iih lı Kır-'1 !aylardan sonra ~Iavirailnnehir baş- l uşenOk am, · eN': et ~o7:a n, Vecı he.. a ya J e manya ar J a an ara idaresi ve i~ mtselesi hakkında konuş 

tl 1 Ç. k r. h . . b •1 • . - uyan. ecmı Rıza Ahıskan , } 
1 

} h b - b ı ı d < a ı arı ın ·arı zır gıyınnı 'çor- ·g a rı eökün ett ıler. Bun laı~n g ç - 2 Ok . . R d 'f S • t" k • İ • İ maga aş amış ar ır. 
bahadırları yü rüdü. Bu odu de>il , ' ••~a acıd ı m. Hepsi okların ı boyunla- -l kU>ıın. a 1 e :ten, t 9A u ge ırme JS emıyor ar. aya af e Görüşme bir aralık münakaşaya 

_ . nıem e ·et saat ayarı , uıans ve mek- d .. k.. ·· ı · d -
nyayı kapiam 0 ga g• den c o~kur. rına a ·rnış l a r ve bey leri hanları ya- 1 .. h b . .. . • b" d • " • · o ulrnuş, brahım yanında taŞl ıııı 

. . • oro OJJ a erle rı, 20.00 muzık: F'a. gırerse iZ e gıreceg z b • k . .. t . • ~u ıdı. •ına a l mış ola n 'l'emucin hanın önün- . 1 h t · 
20 3 

k 1 ıçagı çe erek Mıtata hucum e mış 
. sı eye ı, . O onuşma (umumi k Jb" d l k .. ldür-

TANRI CEZASI den zavallı zav lı geç erl erdı. t b" b d . . 20.45 'ı"acarca Pestı· Hır· lap t . 1 atı İtalyanın emellerini açıkça ortaya ve onu a ın en yara ıyara o • . . . . . . er ı ye ve e en terbıyesı), "' gaze esııı - ' ·· tü 
Ne kavgalara ır: mı<, ne ı .ler bag Bunların ardın da ı • bır alay aha- Müzik Çal 1 . C ·d t Ç • 1 K den. atmış bulunuyor. İtalyan gazeteleri , muş r. 
stık. ş;mdi Buh ara önler· ne gel- li yalınayak başıkabak yü rüyor ve :naı ~ · Se :n a rF. he: Ke ag1a, t e (Belgrad muhabirimiz bildiriyor) umumi harpte, milttefiklerle birlik- Bu kanlı hadi•e ilzerine ev halkı 

] d k ı t · · f k • · Y un, a rı opuz, zze - feryada ba•lamı• ve yet"şen pol'sler 
il ş, ora arı a · ı ı ç an geç:rm :, ı caman aman > diye bağrı sıyorla rdı. t in Ökte Oku . N b"l R "f Politika gazetesi 1stanbuldan aldığı te muharebeye iştirak eden ve on - :· ' . ' ı ' 
k ·~·ga .. meydanı ölill er, ~·a.r~l ~ l ~rl a 'J'emuc in han elini b ir ka ld ırdı, .. alay~ 21.00 MGzik: ~~~~ik F~J~l:rumu~ı ~ bir habere atfen neşrettiğj bir maka- !arın zaferleri uğruna çarpışan !tal- kardeş katıl~ İbrah·mj y~kalamı,ıa~: 
z tülnıuştü. Bu ne kav~a yerı ıdı ~Uz- durdurdu. Sonra sert .•esle şu sozlerı dan örnekler 2110 k (f lede Sovyetler birliği hilkfimetinin yanın, sulh masasına oturduğu za - dı~ .. Tahkıkata mu?eıumumi m 
r n fazla kavgada bulunduğum ha l- iöyledi : tab iat bilgil : ri) . 21 ;;u~::se/~a~-~ Balkan devletlerinden her hangi bi~ man kendilerinden ihanet gördüğü- avını B. Etem TUfekçıoğlu tarafın • 

b ·ı bö•Ie korku,,,, me,·dan ~o· r '! .· ·ı h" k" ·ı . dl • . • ' . b .. . . . dan el konmu•tur. ın ı. e. _. .. . :·• ., r - - - " ~' ı.'.'u. nne . ır ış ı eı:_ı . yur a- dimi: Halil Bedii Yönetken ve mil - rine karşı yapılacak bir tecavüz veya ntı te aruz ettırmektedırler. Aynı • 
•mıştım. Ben duşunc ey~ daldıır,ıı:" rınıza donunuz. Sı zi bu;rugumuz al- Zik: Radyo orkestrası, 22.30 Mem _ taarruza karşı bitaraf kalamıyacağı zamanda, .. bu ~efaki .harbin. topla~ - • * 

e ada Cebe yanıma geldı ve tatlı hır tına aldı]{, canınızı baır:şladı~. Ku - le ket saat ayarı, ajans haberleri, zi- hususunda bilyilk devletlere vermiş rnasını muteakıp İngılterenın denız- N arvık 
ıle: ~ulga~ içinde olup ta bıze sıgınmak raat, esham-tahvilat, kambiyo. nu _ olduğu not, Türkiyede bilyük bir lerde İtalyaya karşı almış olduğu 
- Can bey! Orada ne yapıyor - :stem ıyenlere ama~ yoktur. kut borsası (fiyat)._ 22.60 Müzik: memnuniyet uyandırmıştır. Sovyet vaziyete. ş!ddetle h.ilcum etmekt.e ~e cephesinde 

r n 1 Sonra ardına dondıl en yakında Cazband (Pi.). 23.26123 .30 Yarınki Rusyanın bu hareketi, Türkiyede, İtalya gıbı müstakıl ve kuvvetlı bır 
e Diye •ordu. Ben cevap verd'm: biz olduğumuz için bize kumanda pro~am ve kapanış. Balkanlar ilzerinde emeller besleyen devletin bu tarzdaki hareketlere ta- Müttefik ordular 

ar 
ük 
n 

- Gök bayrak beyi' Gözlerim yaş- verdi : devletlere karşı son bir ihtar mahi _ hammül edemiyeceğini çok şiddetli ilerliyor 
doldu. Bu cellatlıva ağlryorunı.. - Ön takım hezarları ardımdan! (lngiliz radyoları) yetinde tellkkı edilmekte ve icabın_ bir lisanla beyan eylemektedirler. Bü . . 

be :\'oyan! Bu ne haldir. Bu ne öl- Ben, dllnyaları almı ş olan hanın İngiliz radyo •irketin!n (The Br\- da Balkan statükosunun muhafazası tun bunlara rağmen, şimdiki halde Parıs, 9 (A.A) - Norveç yüksek 
rllştur!.. . ardından ilk yürüdü i(~lm ic.in hanım- t!sb Broadcastin~ Corporation) in i çi~ Sovyet hilkumetinfrı silfthlı bir İtalyanın bugilne kadar takip ettiği kuman~a heyet; tebliğ ediyor: . 
C'ebe el•nı omuzuma ko)•du ~e be- dan kızard ım ve en ~ür şes ı"1le beşer ecnebi dillerde haber neşriyatı prog. müdahaleyi dahi kararlaştırmış oidıı harp harici siyasetini değiştirmek Narvık mıntakası Rombarkennm 
kend'n• çekerek keramet dıyor - beşer sıralanmış olan hezarlara ku. ramı: ğu şekl i nde tefsir edilmektedir. Sov niyetinde bulunduğuna dair, ortada cenubunda düşman mevzileri üzerin-
ış gibi bir hal ile bağıra bağıra şıı manda verdim. İzmir Dalg.ı yet birliğin'n böyle bir müdahale ihti kat'i hiç bir delil yoktur. İtalyanın deki tazyık devam etmektedir. Rom 
:leli oöyledi: - Takım ellişere ayrılın, sağa çark Saatiyle uzunluğu mal:ni düşilnerek icap eden hazırlık- güttüğü gayeler tamamiyle Alman berkenin şimalinde milfrezelerlmiıı: 
- Elde kılıç, ~avaş meydanında ~- ileri arş.. Tilrkçe 20,10 21 ,36 19 60 !arı da yapmış olduğu muhakkak _ gayelerine mutabıktır. İtalya filen bir çok noktalarda ilerlemekte ve 
ı k'ş' ne kutludur. Böyle erce ölen- On adım ileri bö!Ukleri sıklaştı - İnailizce 8.15 31 .65 25.53 tır. harbe iştirak etmemiş olmakla bera- vaziyetlerini iyileştiı::_nektedirler. 
in diktikleri kanlariyle suladıkları rın. :ıı 11.00 31.56 26.53 Türk siyasi mehafilinde, Tilrkiye- ber, Almanyaya ehemmiyet iinkılr e- Stokholm, 9 (A.A) - Narvik ce,.. 
vuzluk ağacının yemi•lerini oğul- Ardımdaki asker dlirt nala çaı·k > 13.30 19.84 16.84 n'n Balkan bölgesindeki sulhün mu- dilmiyecek derecede manevi yardım. besinde müttefiklerle Norveçliler 
1 devşirir. Yüz bin yürekli insnn edip takımı sık!aştırıncaya kadar ben > 15.16 lS.84 16.84 hafazası ve devamından başka bir !arda bulunmaktadır. havanın fena olmasına rağmen İs • 
!gede, rahatta çürilmekten ise arık de tın•a y ürUdUm. Sonra atımı dört > 18.00 25.63 19.82 16.84 şey istememekte olduğu israrla söy- İtalya ile Almanyanın Balkanlar- veç hududuna doğru ileri hareketle -
•ydanda bası kılıçl a yarılıp yere nala kaldırarak hanımız ve başbuğ- :ıı 20.00 25.53 19.66 lenmektedir. Bu vesile ile Ankarada da ve yahut yakın Şarkta harekete rine devam etmektedirler. İlk müf • 
şenler yurdlarına dııha çak yarar- !ar ardından meşe ağacından yapıl- :ıı 23.45 31.31 25.53 İngiltere_ Fransa TUrkiye arasında .,,, rezeler Hindelan civanna vasıl ol • 

geçmeler; için, uu bölgelerde, bu iki 
gösterirler. Yurdlarını, karıları- mış olan kalkariner köprüden geç - Fransızca 14.15 16.84 imzalanmıe olan ilç taraflı karşılıklı muşlar ise de Almanlar şiddetle llUl 

· ki k k · ı ı t· B b k.. · k"d t ., devlet aleyhine, İngiltere ve Fran- k t t kt d" ı çoru arını orumn ıçın ö en ere ım. en u oprüyO es : en anı - > 23.00 31.32 25.59 vardım paktından da bahsedilmekte averne e me e ır er. 
ınmaz Can bey! Sana 'orarım: Bun dığım için on kişiye yol verebileceği- (T.-.hran radyosu) ~e Türkiyenin bu anlaşmayı imzalar- sanın teşvik veya hirnayesyile bir Alınan kıtaatı ile şimalden gelen 
· hiç kılıç çekmeksizin bizim buy- ni blllrdlm. TOrkçe 12 31 19.87 ken, Sovyetler birliği ile garp demok taarruz teşebbüsil olması Iiizımdır .. alt~cı Norveç fırkası arasında şid-
tumuz altına ıiriverııelerdi acaba Bölilkler yıldınm gibi kapıdan geç- *--- rasileri arasında bir harp çı.lcsa da- Aksi takdirde, Yakınşarkta ve Bal_ detlı çarpı~malar yapılmaktadır. 
ı bundan hoşlaaır mı idin? tiler. Han elli adım ileride gelişi gü- hi, Türk hilkumetinin böyle bir harbe kanlarda sulhiln devamı Almanya - Tayy.~relerm hafif faaliyeti görül • 
DUşündUm Cebe haklı idi. Bağıra- zel ilerledi. Temucin han bir şehri Pol R eyno iştirak etmek mecburiyeUnde bulun- nın olduğu kadar İtalyanın da men- muştur. 
c cevap verdim: aldı mı, bölüklerin elli adım önünde mıyacağına dair bir madde koydur- faatleri icabı bulunduğundan harbin ----·*----
-Hakkın var Cebe Noyan! Fena yalnızca içeri girmeği türe edinmiş- Dün başkumandanla mağa ve bunu ııerek İngiltere ve ge- Almanyaveyahut İtalya tarafından Tatareskonun 

uy !taban bir atla ya~amaktan•a ya- ti. k rekse F'ransaya kabul ettirmeğe Balkanlara veya Yakmşarka sirayet 
nl zca, Un ile !ilmek yeğdir. Öz yol- İlk önce hanın bUyilk oğlu Cuci ya- onuştu muvaffak olduğu beyan olunmakta- ettirilmesi bahis mevzuu olamaz. nutku 
fi ılar yanında ölmek, düğUn, bay - nma yaklaMı. Böyle içinde pusatlı Paris 9 (A.A.) _Bay Reyno dün dır. Esasen, Almanyanm garp cephesinde 

u n ıribi .. tatlıd~r. . _ ~t.uz bin dilşman. bulunan. ulu ~ehir de mar~şal Petain, başkumandan İtalyanın, Balkanlar ilzerindeki elde ettiği son büyük ( !) muvaffaki- Bükreş, 9 (A.A) - Kral Karo\ 
Ben boyle. soy!e.rken ~ny~rı agar- ıçınde t~k ba,ına ııe:ıem~nın fena o- Veygand, donanma kumandanı ami- emelleri hakkında, iki giln evvel Sov yetlerden sonra, gerek Balkan ve ge- tahta çıkışının onuncu yıl dönümü 

ul ve a-flneşın şırın, ıevınçlı ışıkları lncağını anlatmak ısted ıy•e de Te- ral Darlan ve İngiliz sefiri Bay Camp. yet radyoları tarafından yapı'l'tış rekse Yakınşark devletlerinin siya_ münasebetiyle Patrigi ve hükumet 
a vıra me'ydanına gill renkli nurlar mucin han hiç 11\f dinlemedi ve son bell ile ııörUşmUştur. bulunan şiddetli neşriyat da Türk setlerinde bir değişiklik olması çok erkanını kabul etmiştiX. 

ey 
aş 

Ia 
kt 

tdırdı. kere oğlunu tersledi• bile .. Cuci bey siyasi mehafilinde derin akisler u _ muhtemeldir. ( !) İtalya siyasi me _ Başvekil Tataresko bir nutuk ira· 
Bizim atlılar Buhara etrafındaki S{'S etm~di. ve geldi bizim yanımıza beri olmıyan Cebe :ı.targoza çıkıştı: yandırmıştır. hafilinde, Türkiyenin dahi, harici dederek demiştir ki: 
hçelerde, ovalarda karınca gibi gıra:ya gırdı. - Budala, dedi. Diğer taraftan, Belgraddan alı - siyasette Almanya lehine olmak il - İstikbale korkusuzca bakabiliriz. 
ynaşıyorlardı. Biraz sonra kentin Sokaklar tenha idi. Bütün kapılar Biçare Margıoz •esini çıkarmadı. nan haberlere göre, Kont Ciyanonun zere bir değişiklik vukun gelmesine Krallık etrafında toplanmış olan ve 

nd mlganı üzerine ak b'r bayrak :ı - kapanmış kalmı,tı. Birdenbire Te. Doğrusu azarı ben yemeliydim. Bir- Arnavudlıığa yapmış olduğu seyahat, intizar olunmaktadır. (Anadolu - mukadderatının kralın mukaddera -
e iı ve kalenin inme kapı'1 eğildi. mucin han durdu. Ben neye durdu denbire Temucitl eliyle işmar ederek Yugoslav hükumet merkezinde çok Hayal ve boş tahmin. Başvekilimi - tına bağlı olduğunu müdrik bulunan 

o rnkit ne gördüm bilir misiniz? Nice diyr bnkındığım sırada Buhara _ beni yanına çağırdı, sordu ki: iyi karşılanmıştır. Bu milnasebetle zin nutku biltiln bunlara kafi mik - Romen milletj sulbü muhafaza ar · 
i d b 1 ) zusundadır. Fakat ayni 'Zamanda i eene önce Turhan hatunun Ha- daki Ulu Caminin karşısına gel- - Can bey, sen Buharaya geldin belli başlı Yugoslav gazeteleri Akde- tarda eevap teşkil e e i ir 

k ;im sultanının etrafında yuca bey- diğimizi anladım. Cam 'nin için - değil mi? nizde bir harp vukua gelse bile bu .''. hududlarımızı çizmiş olan ölillere 
, ağalar olduğu, taht ve divan de dua •esleri işitilirdi. Ben bun- - Evet hanımız ! harbin Cenubi Şarki Avrupasmdaki Bulgarcıı. Zora gazetesinden: karşı vazfesini ifaya amadedir. 
•dukları Buhara meydanlığında !arı duyunca içim öyle gar'pleşti ki, Temucin han ulu camiyi gösterdi: sulbü katiyen ihlal etmiyeceğini teba- Gazetenin sabaha karşı Nevyork - Kral Karo! vatana ve millete olan 
di uzun ve acınacak halde bulu- bölilğümü sıralamağı unuttum. Mar- - Bu yuca ev nedir? Acaba su! - rüz ett.irmektedir. · tan aldığı haberler arasında (!tal - aşkından bahsetmiş ve herkesin işte 
ı bir alay, bize doğru ilerliyordu. goz bizim bölilğün bozuk düzen ol- tan l'tfehmedin sarayı olmasın? Gene Macarca Uj Magyarsağ ga- yanın harbe iştiraki takdirinde TOr- ve vatanperverlikte birlik olması 
nlar, Buhara uluları idi ki, bize d • .. .. B . . .. - Hayır hanımız, bu gördüğUnüz zetesinde « Garp cephesindeki ha - kiy~nin vaziyeti) hakkında bir ha - halinde gelecek seneler zarfında bu 
ınmaia geliyorlar, şehri Temucin ugu~u g~rm.uş. enım yerıme cyu- camidir. rekat dolayısiyle Tilrkiye ile İtalya- ber de vardır. günkü terekkiyatın on mislinin elde 

· 1 d zer yuzer ılerı ar•> kumandasını ver- . . . - İ h b edı"Jebı"leceg· ı·ne ı·tı·madı oldug· unu 
18 verıyor ar ı. • Temucın han bu cevabı alınca atı- nın vazıyet1> başlıgı altında yazılı - Bu habere göre talyanın ar e iş-

ai Juharalıların en değerli yirmi b'n di. Doğrusu aranılıfl!a, ben önda ol- n1 kapıya doğru sürdil ve kamçısının yor: tiraki, bütiln Alman matbuatında bir s_ö_y_Ie_m_iş_tı_"r_. ----------
ri~ ısı bir çıkış yapmış ise de bizimki- duğum için ben kumanda vermeliy - •apıyla vurdu. Kapı açıldı, Temucin Garp cephesindeki harekat, sürat giln meselesi halinde bahis mevzuu döğüşecektir. 

onları geri teptirmişler ve hepsini d:m. Asker, gene takımı düzemedi. han yanında beyler, baŞbuğlar ol- le Almanların lehine inkişaf etmiş - edilmektedir. Alınan matbuatına gö - Ayni habere nazaran ve İstanbul -
ımişlerdi. Her ne kadar kaledeki Bu aralık benim ser•emliğimden ha- cluğu halde içeri girdi. Ardında da tir. Bu hadise, harbin bidayetinden re İtalya, Berlin - Roma mihverine dan Londraya bildirildiğine göre 1tal-

er 

çu 

er 
IST 

s bin asker dayanmağa çalışıyor- Moğol askeri yUrüyüş ettiler. Bir da- beri bitaraf olmayıp, harp harici bu- karşı milkellef bulunduğu taahhüt - ya, gerek doğrudan doğruya, gerek 
. da şehir, kapılarını açmıştı. (1) Tümen, on bin ki{clik fırk de· kika içinde koca cami sesler, patır- Iunduklannı söyliyen iki memleketin , !eri jfa etmek için~harbe girecek ve İsviçre üzerinden veya gerek Ak -

3en ata bindim ve hezarımın başı. mektir. Rualarm eski bilyük asker t ılar, gürütülerle doldu. Cemaat kor Türkiye ile İtalyanın bundan sonra cRelatione İnternationale gazetesi- denizde Fransaya taarruz ettiği da-
geçtim. Ben, hezar başı olmuştum. rütbelerinden olan (hettman) İşte kusundan titremeğe başlamıştı. takip edecekleri siyaset bakımından nin dediği gibi, Fransa ve İngilteyerP kikada Türkiye, müttefiklerle bir• 
fbu&-um da Alak o da tümen (1) bu tümen beyin:n karşılığıdır. - Arkuı var - da gayet mühimdir. İtalyan matbu- karşı nihai zafer elde edinceye kadar likte, derhal harekete geçecektir. -
• ___ .. l.SLA" M TAR/.Hl.an:--a~ iden fırlamışlardı. Bunlar, akıllariyle 

değil, hisleriyle hareket eden deli -
kanlılardı. 

Hz. Muhammed İleriden kesif bir toz ve duman ta-
bakası yükseliyordu. 

Yazan: M. AYHAN ..-----.1rıJiiı1 Ebu Süfyan gelince, bir ırürilltü 
koptu. Herkes etrafını sarmıştı. 

-228-
0rdunun hareketinden evvel, Haz 

Muhammed, amcası Abba•a de -
ıti ki, 
- Silahını teslim, yahud Ebu 
Cyanın evine iltica edenler hayat
mdan emin olabilirler. 
Ordu geçtikten sonra Ebu Silfyan 
Abbas görüşüyorlardı. 
- Ya Abbas! Hakikaten yeğenin 
{ kuvvet bulmuş. 
Abbas güldü: 
- Ta bil ya Ebu Süfyan! Faknt 

bunu geç anladınız, halll dalgın 
ve •efahat içinde•iniz. Yeğenim, 

ıdi Peygamberliğln parlaklık ve 
'şamrıı ta~ıyor. 

Evet, evet. 
Ya Ebu Süfyan! 

- Söyle Ya Abbaa! 
- Mekkeye git! kan dökülmesine 

mani ol! Kabilenin efradrına gör -
dükler'ni, duyduklarını ve hakika -
ti söyle! Farkındasın ki; Hazret Mu
hammed de bunu böyle istiyor. Fa. 
kat acele etmeli, ordudan evvel şeh-
re girmeli•in ! 

Ebu Süfyan; bu fikri muvafık bul
muştu. Hemen selam verip süratle 
şehre doğru uzaklaşıp gitti •. 

Ebu Silfyan, kestirme yolu takip 
ederek ordudan evvel şehre girmeğe 
muvaffak olmuştu. Halk, Kabe ci -
varında toplan'!lıştı. Ne ~·apılmak i
cabettiğini hiç kimse bilmiyordu. 

Müdafaaya mı geçmeli, teslim mi 
olmalı idi? 

Bazı ııençler; silahlanarak şehir -

- Nedir, ne oluyoruz? 
Ebu Süfyan cevap verdi: 
İslam peyııamberi; çok kuvvetli 

ve kalabalık bir ordu jle geliyor. 
Müdafaa beyhudedir. Size haber ve 
riyorum ! Üç şeyden birini yapınız! 

Silihlannızı atarak benim evime 
ve civarına toplanınız, yahud kendi 
evinize kapanınız, yahud da Kabeye 
••• 1 

gırınız •.. 
- Bu takdirde ne olacak? 
- Kurtulacaksınız, size aman ve-

rilecek! 
- Bunu yapmazsak? 
- Öleceksiniz, öldürüleceksiniz ,. 
- Tilh, lanet olsun! Ne uğursuz 

haberl<>r getirdin bize! 
Bu sırada b"r kadın, kalabalığı 

yırtarak ilerlemeie ve baiiırmaiia 

..................................................... ..._ ... __ __ 
başladı: - Zübeyr ibni Lll.vam ! Sen maiye- cengllver geçinenleri; müdafaa için 

- Bunak herif! .. Hem müslümaıı tinle şehrin üst kısmından girecek - tertibat bile almışlardı. Bunlaı·ın ya-
olrnuş, hem de neler saçmalıyor.. sin... nında Ebu Cehilin oğlu Akreme ile 

Ebu Süfyan sesin geldiği tarafa Ya Halid ibni Velid! Sen de Beni Umeyyenin oğlu Safvan da vardı. 
baktı: Selim ve beni Gaffarı kumandana Ebu Süfyan, yanına Hakim ibnl 

_ Karım Hint. alarak alt kısımdan gireceksin. Hizami almış, şehirde mütemadiyen 
Diye mınldandı. Eskidenberi zev- Milteakiben kendisinin de dahil propaııanda yapıyordu: 

cini hırpalıyan bu kadın; gene ba - bulunduğu fırkaya emir verdi: - Sakın ha! Mukabeleye kalkı~ 
ğırıyordu. - Siz Cahun kapısının dibine gi- mayınız, fena olur. Çilnkü gelen 

- Bu herifi gebertin, öldilrün, decek ve beni bckiiyeceksiniz ! kuvvet, fazladır. Haydi, evlerinize 
çilnkü ne söylediğini bilmiyor.. Üç bUyUk kol; Uç cepheden ilerli- sığınınız, sillihlarınızı atınız! .. 

Fakat halk öyle bir vaziyette idi yordu. Resulü Ekrem de diğer bir Halktan bir kısmı; korkudan dağ-
ki, kadını d!nI:yernezdi. Bilakis Ebu yoldan gene Cahun mevkiine hare - !ara iltica ediyordu. Bir kısmı evlc-
Süfyanın ağzına bakıyordu: ket etmişti. rine kapanıyordı. Bir kısmı da Kil -

- Yemin ediyorum ey kureyşiler ! Peygamberin verdiği emirlerden beye ve Ebu Süfyanın evine iltica e-
Sözlerimde bir tek yalan yoktur, ba- başlıcası şu idi: diyorlardı. 

na inanınız!. .. Eğer İslamiyeti kabul - Milmkün olduğu kadar harp - Akreme ise, Safvan ile birlikte, be 
etmez, silahlarınızı terkedip benim ten ve müsademede'n kaçınılacaktır. ni Bck'rden ve diğer kabilelerden 
dediklerimi yapmazsanız, kamilen Ancak fevkalade ahval vuku bulur topladığı efradı oeşine takmış ve 
kılıçtan geçirileceksiniz !... ve müdafaa görülüf'e; mukabele edi- şehir civarında bir yolu tutmuştu. 

Ebu Süfyan bunları da söyledikten lecektir. Ayni zamanda; halka iyi Akreme: yanındakilerin hissiyatı-

sonra kalabalığın arasından sıyrıla - muamele edilecektir. nı oksııvor; 

rak evine doğru ayrıldı. Diğer taraf Ordunun san~ağı ilk defa Cahıın - fn:ınmavın. iznm ediyorlar ... 
tan İ•lum ordusu; şehre giriş terti- mevkiine dikilecekti. O suretle emirjRiz onlara bir darbe vuralım da gllr-
batına b:ı•lnml'tı. verilm"şti. sünler! 

Resulü Ekrem emirler veriyordu: 1 Fakat kureyşilerin bazı asabi ve -Devam edecek-
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Bir Alnıan la!f•garesi 
düşürüldü 

iecesi ingilterenın cenubi şarki>inde .1 

Avrupada günün 
hadiseleri ~u~~;~·ı~,:n(;~.:,~.-;r-e<iı~:~g~·~::'.~~~~ maıı. tayvarelerı·, ans11zın lsvı·çre 

askeri hedeflerine mitralyözle taar-
t Orhan Rahmi GÖKÇE 
Uz etmek mak.a<l.yle çok alçaktan 

U t • 1 • h • • • ı Garp cephesinde harp bütün ıidde-
Çar ken dUşilrülmilş olduğunu lıil- ayvare eı•ıne ucuın ettı er tiyle devam ederken, Avrupada, h.il.-dırııı.ektedir. diselere müessir olmak kabiliyetini 

Car .. r:thı" a vapuru haiz aiyasi bazı faaliyetlerin alabil-
~. ~'ğine arttığı da görülmektedir. 

Bir Alman tahtelbah:ri A:akadar mehafil,· Almanların, son günlerde ikide bir fek.rar ha~::'~::~: 6~~rş:"k~~:~:'tih.:e;:~~: 
tarafından batırıldı ff "k-/ • b f 1 h • f - • • l miı, fakat diğer taraftan müttefikle-

Londra, 9 (A.A.) -B:r Alman tah € l erz U aarrUZtara lÇ e lYl mana Vermzyor ar re ne kadar mümkünse o kadar za-
t l rar, müttefikine de o niabette kar te-
' bahiri tarafından torp'llenme.<i ü- Bern, 9 (A.A) - Ordu erkanı ~.u V~rdantin şarkında kain Saiynelozlmuştur. İçindeki iki kişi tevkif edil- mehafil, Almanların son günlerde mineden ltalyanın alacağı karardır. 

Zerine zayi olmuş olduğu ami!'allık harbiyesi tebliğ ediyor: uzerınde u~muştur. miştir. Öğleden sonra İsviçre üzerin- İsviçre üzerinde yapmağa başla - Bu karar ise, doğumu geç ve güç bir 
dairesi tarafından lıildirilmiş olan Cumarte>i sabahı tara«ut tayyn- Cha•~eral üzerinde vukua İ gelen de u~muş olan diğer bir Alman tay- dıkları ve ikide bir tekrar ettikleri ucubeyi hatırlatmaktadır. ltalyayı bıt 
Carinthia adındaki ing'liz muaYin relerimizden biri. Ponrenturi üzerin- bir haYa muharebesinde bir >Viçre- yaziyete düşüren sebepler, şöylece 
<r d J Al 11. pı·ıot ı·aı·alanmıştıı·. lkı'ncı' Almaıı yaresi keşif tayyarelerimiz tarafın- tayyare hücumlarını çok manidar te-Uvazörü bir milddet su ilzerinde e a tı man tayyare,inin ani h - mütalea edilebilir: 
YUznıüş ve limana çekilmesi için .ar- arruzuna uğramış ve düşmüştür. İ - tayyareRi Ponrenturi yakininde İs - dan takip edilmiş Tsiyende yere in - likki etmekte ve bu günlerde fev - 1 - Harbin henüz Almanya Iehina 
!edilen gayretlere rağmen batmıştır. çindeki iki k:şi telef olmuştur. Bi viçre arazi•i Uzerinden uçmuştur. miş ve ateş almıştır. ka!Ade hadiselere intizar edilebile - kati bir ümit gösterememesi (çünkii 

Dempsey 
'tek rar ringe çıkacak 

b l'<evyork, 9 (A.A) - Eski dünya 
0ks şampiyonu olup halen 46 ya -
nnııa bulunan jak Dempsey tekrar 
~ . 
~ nıı:e çıkarak ve 1 temmuz 1940 ta-
l hinde Georvoe Covboy Luttrell ile 
>..O ravuntluk bir maç yapacakhr. 
hUanta gazetesi bu maçın hasılatını 
~'".kısmının Amerikan kızıl haçına 
erueceğlni yazmaktadır. 

Zelzele 

müddet sonra bir Alman hava filo - Ve-jurada yere inmeğe mecbur ol. Bern, 9 (Radyo) - Alakadar ceii'i kanaatini göstermektedirler. Mus.olini biliyor ki, bugünkü cepheo 
nin yıkılmaaile, hatta Parisin zaptı ile 
dahi demokrasilerin Almanyaya karo 
fi açmıı oldukları büyük mücadele • 
nin ıonu ge1miş olmıyacaktır. Çünldl 
demokrasiler, İmparatorluk sahala • 
rındalo' kuvvet ve hazırlıkları ile lıu 
harbi daha uzun milddet sürükliye
ceklerdir. Almanya ı"se uzun müddet 
harp vermek için ne vasıtaya malilc. 
tir, ne de tahammüle .. Denebilir ki, 
ltalya, kendi müttefikinin eninde, so
nunda mağlup olacağın, düşünmek
te ve bilhassa bu yüzden teredClüd et. 
mektedir.) 

Ing~lte:re Hükumeti Amerika hükumeti 
Cüz'i zaqiafını bir m ily on tonluk Müttefiklere g önderi.'ecek tayga-

g eni gem _-ıerle telafi e:Jigor reler için bir formül buldu 
Vaşington, 9 (A.A) - Harbiye yözle mücehhez. Nor Hrop siste -

dairesi ordu ve donanmanın tayya- minde tayyareler olup faaliyet da -
relerin; tayyare fabrikalarına iade ireleri 1600 kilometredir. Tayyare -
edilmek suretiyle müttefiklere ygr- lerde bir pilot ile bir mitralyözcll 
dımda bulunmayı natık olan ahkam bulunmaktadır. 

Londra, 9 (A.A) -. İngiliz do - tehtelbahir 108 mayin gemisi kara -
nanmasının şimd:ye kadar uğramış kol gemisi ve konbottan altı tanesi 
olduğu zayiatın listesi 15 hattı harp za:;i olmuştur. Hali hazırdR İng'li7. 

gemisinden lıir gem; 2 tayyare !f<l - 1 in~ııat tezgahlarında takriben bir 
misinden biri 62 kruvazörden iki m!!von t0n hacmınde harp g~miler: 

d .\nkara, 9 (Hususi muhabirimiz - kruvazör 185 torpito muhribinden i:ı~~ edilmektedir. 
en) - Dün gece saat 22,05 de Trab- yirmi biri 58 tahtelbahirden sekiz, 

~erçivesi dahilinde müttefiklere 101) infilak eden madde 
hücum tayyaresi verrneği karar altı- büyük veya 20 kilçük 
na almıştır. Bu tayyareler 5 mitral -

hamulesi 
bombaclır. 

2 - Amen'kanın, takındıiı son 
vaziyet. (ltalya görüyor ki, Amerika-

4 da, müttefikler lehine olan cereyan, 
tabii bir sempati mahiyetinden çok 
ileriye geçmiı, maddi yardımlar art• 
maia ve umumi efkarda barba itti-

:~nda kısa, fakat şiddetli b:r zelzele 
ınu,, saat 2 de tekerrür etmiştir. 

ı F'atsada da 9,55 de şiddetli bir zel
'le olmuştur. Zayiat yoktur. 

F'ransız kabinesi 
AI m an y anııl Zayı•atı - rak lehinde eaaalı b'r cereyan uyan-

D it B t maia batlamııtır. Amerikan donan· a onun eyana 1 maaından yeni bazı parçaların Liz. 

H• b• h"I t } "f" d"l • k bona hareket etmelerinin de bir ı.ta-IÇ ır veç 1 e e a 1 e ı _emıyece nası olmak iktiza eder. Bir Akdeniz 

H ·ıı •• •• b • • d / / harbinde Amerikan donanın.asının ve 
Bugün loplan1gor kadar ço!< ve mühimdir l er, gunurz Irln e pe .. ro sıiz hava kuvvetlerinin İfliraki, ltalyayı 

I>aris 9 (Radyo) - Fransız kabi- k ., ~ / b l i.ni bir şekilde felce uğratmağa -
1e,ıi, Y:rın saat 17 de toplanacak ve Londra, 9 (Radyo) - İ~-gilt~r.ı ia- gelmirecek kadar ağır olduğunu, kay a. acagln l an amağa ,.,Ş amzştzr harbi, rene yukarıya AlmanyanıQ 
~Uh.lnı müzakerelerde bulunacaktır. şe nazırı, radyoda söyledıgi hır ııu- bett klerini, Almaııyanın yerine koy L d 

9 
kar§ı•ına fırlatmaj:a kafidir.) 

•u ı t' tukta Almanyaya karşı devam eden ması imk:in•ız bulunduğunu, petrol ik on .ra, (Ra~yo) - Britanya P•k azdır. Düş".'~nımızı ~etr~ldcn 3 - Ruaya ve Cenubi ıarki An•• 
ıı ç ımada b&şvekil Pol Reyno va. sessiz harbin verdig'i mühim neticeJe_ ihtiyııcı vesaire karşısında Almanv. a- tısadı harp nazm Dalton, radyoda mahrum etmek ıçın petrol ımalatha- pasındaki yeni vaziyet ve faaliyetler-

Yet hakkında ta!silılt verecektir. b tt b 1 k Al d ~ 

ı ri anlatmış ve ILtlerin bu harbi ken- nın artık zaferi düşilnemiveceğini eyana a u unara ' manyanın 3 ne ve depolarını müttefik tayyareleri Biz, bugünkü yazımızda iıte 
Stanbul maçları digi, Almanya aleyhin'e kapamakta ve müttefiklerin, uzasa bile z-aferi kn hill ~aziyeti h~kkında na~ırlığın .. tam mu;affakıyetle bomba~dıman etmek bu nokta üzerinO.. duracaiız. Çünkll 

olduğunu, Hitlerin sayısız muvliffa- zaııacağı kati bulunduğunu beyan et- m~lumata sa~ıp ?ulundugunu soyle- tedırler. O ka~ar büy~k yangınlar •on inkişaflar, bu meaelenin çok eıas-
~ 4tanbul, 9 (Hususi muhabirimiz - kıyetlerinln hiç ehemmiyeti bulun - mişfr. mış ve .demıştı~ kı '. . çıkarılmıştı: kı, al.evle~ın y~z mil u - lı ve müeaair bir mahiyet alabileccii· 
ı'n) - Bugün milli küme müsaba - madığını, Alman zayiatının hesaba -.l~ıtler, muşavırlerıyle petrol me. gUn açık bır hakıkattır. Hıtler, gü- ni sarahatla cöatermekte ve bize e .. 
~ları yapılmıştır. selesını nazarı dıkkate alınca surat- zaktnn bile görüldüğü lııı _ k. t h . 1 . . . h 1 k d• 

ı a mm e.rınu_.,- atır atma ta ır. 

~ lı~iktaş - Vefa takımları ara3m - Al A l !arını a•acaklardır. Almanların, Da- nün birinde bu vaziyetten boğulaca- Bundan bir ay kadar evvel Bal-
'.\~~i nıüsabakayı 3-1 golle Beşiktaş m(}.n mı•ral ıg-w l nimarka Belçika, Hollanda, Norvec ğını şimdiden görmekte, taarruzunu kanlar mevzuunu tetkik eden i>'r a• 
•ıın1 kazanmıştır. vesair yerlerden elde ettikleri petrol , onun için sıklaştırmaktadır zımızda, Ruıya, Almanya ve ltal~a. 

,,~enerbahçe - Galatasaray takım- M •• f } ) d • J } d nın Balkan statükosunu aynen muha-
1"1 arasındaki müsabakada ise Fe- utte i { erin enız cuvvet ., r in en 1 talyada Hazırlık faza etmek hususunda, gene ken-
a~;bahçe, ıüzel bir oyun çıkararak di menfaatlarından mülhem, ayrı ay. 

lııı:oııe galip gelmiştir. titrediği için hep yalan uyduruyor :;~::~a:a~~~:0~::~:r10:ı~::ı:r:: 
~li ~ suretle, Fenerbahçe takımı ' Londra, 9 (Radyo) - Harbin hi- 'hakim olduklarına bitaraf müşah'.t- p • yazmıı, Ruayanın bucünkü harbe iı-
'ı lı küme müsabakalarının sona er- dayctinden beri İngiliz donanmasına 1 Jeri inandırmak mnhad yle mü tema- apa, K eı: disine Zırhlı Sıg" ınak ya- tirak elmiye<:eğini, ancak aiyaai men.. 
, ''ı nıünasebetiyle, Galatasar•ya / faatlerini korumak noktasında ısrar 
'h 1500 küçük harp ıremi•i ilave edil _ diyen müttefik donanmasına mühim 

1 
Teklı"fı" 

0 1
• ~··aran üç puvan farkla Türkiye Reddettı• cöatereceiin' ilave etmi§tik .. H.il.dise-

... ıııı küme şampiyonluğunu kazan - miştir. . . zararlar ika edildiği h~kkında uy - pı ması !er bize, bu tahminimizin pek le bo-
"''tır. Fransız donanması da hnrbın b;füı- durma haberler nesır ve ı~aa etmekte_ R 9 (R d ) İt 1 d bü ıuna olmadığını gösteriyor. Esasen ' . . . . . . · oma, a yo - a ya a - lar hazırlanmıştır. Papa için zırhlı 

yet nden berı miltemadınn taknye dll'. t" h .b'd 1 . h hil 1 bunu anle.mak için realiteye, üç dev-

ş k d 1 olunmaktadır. Polonya, Norveç, BeL Zırhları hafif bulunan gemiler ii- un mkeş ura hı ef erın .a~ah cu'.'.1.ha- bir sığınak yapılması düşünülmüşse !e tin ve bilhassa Rusyanın umuınj va
ar 0r U arı çika ve Hollanda donanm••ı da bil· zerinde yakın üslerden kalkan Al - tr~nat tardşbı'mlu .a al zası ıçın __ uslusıkı - de Şandır şatosunun 6 metre kalınlı- ziyetine ve coğrafi zaruretlere bak• 

h k . . .. . 1 . b 1 ıya e ır erı a ınmış, muze er a- ğındaki dıvarları kafi bir sığınak ad- mak ki.fi rd' 
<lq.- umandanı kimd-"r fiil ingılız donanmasına ııtihak etmH mnn ta\'Yare erın n azı zarar ar yap k ti' t hl 1 h f '· l> v ı . . . . · ·.' • . panmı~. ıymP ı ıı o ar, mu a az3 <ledilmiş ve Papa, zırhlı sığınağı ka- Rusya bu harbe bir (emperyalist-

alis 9 (A.A.) _Şark orduların- ·:e böylece milttefık donanması fev- tıklan ınkar edılemez. Fakat Alman d'l k . . k ld 1 t S , k b 1 t . t' !er harbi) nazariyle bakmaktadır ve '< ' - , . h . k , tl . . 'dd tl' .• e ı me. ıçın a ırı mış ır. ıgına _ u e memış ır. 
luı~eneral Veygandın yerine şark or- kalade kuvvetlen_m.ştır. ava • mve ~.rının, en şı . e '. ateşı- bu harbin ardınca, kendiıi için doğa-
. arı başkumandanı olarak tay'n e. Bıtaraf müşahıtler, Almanyanın_ ne raı:men Dunkerkten ytiz bmlerce G b 

1 
F bilecek ideolojik baz1 ümitler gör _ 

~~~n general Mittelhauser 1876 da bahri zayıflıgı ile ınüttef k.ler. dona~- ~uvvetln ~ahliye edilmiş ?lm~_•ı, _bah- 0•• e s aalı•yet te mektedir. Bütün bunlardan aarfına-
gllıuş ve Saint Cyr hususi askeri ması arasındaki tezadı buyük bır rı kuvvetın, hava kuvvetıne ustunlü- zar, Rusya, Balkanlarda ne H'tler 

~@ı. b' d ı·ıd· Almanyaaının, n e de faıizmin siyasi 
. •tebı'nd yetı'şmı'ştı'r. Asker·ı sı·Jsı' _ ehemmiy{>tfe karşılamaktadırlar. Al- ğiine en biiyük ır e ır. Bahri k b' 1 ~ e om ınezon ar tesisine §iddetle mu-
1 llıeratibini muhtelif piyade alay- man başkumandan lığının bundan kuvvet, bu harpta en büyilk rolü o'·- M ı • • M •• • • haliftir. Çarlık siyasetinin an'anevi 

~tı~da ve erkanı harb'ye emrinde fe\ kal~dc .endişeye düştüğü anla,ılı- ~~maktadır'.. Ve .. bunu, bütün d~n~a USSO 101, U ttefıklere hır SUih tek• prensipleri, bu sahada olanca kıs _ 
t,ç'rdikten sonra 1917 de kayma _ yor. Nıtekım, Almanya, hava kuvvet. ogrenmış, gormuş ve kabul etmıştır. 

1
. 

0 
..., kançlık ve ıiddetiyle muhafaza ed'.1-

• ~olmuş ve Fas alayına kumandan !erinin, deniz kuvvetlerine tamame!! 1fl yapmaga hazırlanıyormuş mek ted ir. Çünkü, rejimin değİfmesi 
"1 ile coirafi zaruret ve icapların deg· it-

ın ed·ı · t' d · ~ 1 mış ır. s •• K ı Paris, 9 (Radyo) - Alman propa_ nı, ingilteren'n Fransayı yalnız bı _ meaıne imkan.yokt~. ltalya ve Al~ 
lın koılovakyaya gid\:!n Fransız as- uveyş ana ın a gandası yeniden işlemeğe başlamış - raktığını ve Jl!ussolinin, müttefiklere dmanlytal cenubı §airkı Avrukpaaın~akı 
~-~ heyetinin erkanı harbiye reisli- G"b 1 • . . . . . ev e ere garant verere harbı bt 

.. 1 tır. o. e s, şımall. Afrık. ad akı Fra_n- bır .sulh teklıfı ya.pmak üzere olduğu- aahaya katiyen intikal ettirmiyecek 
IQ. Yapmıştır. 1930 da yüksek harp M h • f db • / l ü t ı k ı d k 'ls u.. ım e ır er a ınmış ve mu- sız m seme e erın e ısyan çı tıgı- nu ışaa etmektedır. !erini ve demokrasilerle ancak garp 
d1 I>ı azalıii'ına tayin ed:lmiş ve 939 ı---------------·--------------- ta boy ölçüıecelden'ni aöyliyebilirler, 
· Olonyaya memuren izam edil - h f k f f f T l f l f Buna inanmak iae, bir hayli safdillik 
ı,~·1940dadaşarktAkdenizha- a lZ l aa az~a aş Irl mlŞ lr Dı•kı•ı1• mıntakasında olur.Çünkübutakdirdeharbinbütün 
\i~t nııntakası kumandanlığına geL S f 

9 
(R d ) (Z ) Akdeniz sahillerine sirayeti muhak-

'l<ir o ya, a yo - ora ga - F•ı• • d J kak olduju gibi, mihver devleller0 
l(i .d f I k • d ~ zeteai; Mısır hükumetinin, Porlsaid- l lpln a a 3.rl y ı k • k •• 1 • • • o tarafından verilecek garantinin de 

>a~ı v ela yara danhmış as erı.rna a - le Süveyş kanalı arasında mühim Manila, 9 (Radyo) -Filipin ada- apl 3Ca yeni oy erJO yeri IÇJD bir kıymeti olamıyacağı tecrübelerle 
I; e egıon onneur nışanının . - . sabitt' O ı k d' k il 
1 •nct c· 1 ütb . 

1 
d h ld' tedbırler ahndıgı ve kanaldakı kı - k 1 k dk"k ld ır. nar, en ı a ı arınca garp 

tj ıro x r esın e am ı r. t t t k . tt·-· 'b' 1 d larındaki Amerikan hava uvvet e- te rar te J at yapı } ta müttefik le.,; ezdikten sonra Av. 
la defa ordu emri yevmisinde ismi aa ı ~ vı~e e ıgı ~ı .ı. şose er ~n rin ln takviyesi için bugün buraya 1 rupanın bu kısmına da dönecekler • 
~ılınıştır. otomobıllerın geçmesını meneyledı - külliyetli miktardn harp tayyareleri Zelzele neticesinde tamamen yı - mücadele umum müfettişi Dr. B. A- dir .. Ruaya, bütün bunları hesapla -
~ ğini yazıyor. gelmiştir. kılan Dikilinin Kabakum ve Berga - sım Asrak ve Kızılay cemiyeti İzmir makta ve Balkanlarla orta Avrupa-
\J t manın Ovacık kövlerinirı bulundukla. merkezi idare heYetinden Dr B Hü da, Berlin ve Romanın teairlerinden 

r a mektep mezunla- Le o ~ n rR\ iN.. n; • it; t~ - - . . -. . . . . - uzak bir sailamlık ve emniyet hava-l'l ;;;;;J) U ~ lbı::V ~ ~O l?"- D n ye:, esasen sıtmalı oldugundan, seyın Hulkı Cura ıle bırl ı kte derhal ., yaratmağa çalışmaktadır. Fakat 
1 lla güzel bir meslek D bu kbylerin başka yerde yapılması Dikiliye gitmişler ve köylerin yapıla- it bununla da kalmıyor: 
bıı.;,. ukerlik ıubeainden: Kızılay cemiyetince kararlaştırılmış- cağı yerleri görmüşler, köylillerin dL Rusya, ltalyaya ihtaratta bulunu-

~; ~llıiryoJu alayının gedikli erbaş lngı•ıtere hu•• ku" metı• tı. Şu kadar ki; intihap olunan yerle- !eklerini dinled kten sonra şehrimize yor, Odesada asker topluyor ve bir 
>. 1~1 icını kapatmak Ozere on sekiz rin inşaata başlanmadan evvel bir dönmüşlerdir taraftan, fevkalade aelahiyetli, Fran-
' n ' d . . - aız ve lnciliz ı'ki diplomatının Balkan 
ı ... 1 ikmal etmi' orta okul mezun- kere e kızılay umu. m; merkezı nce Haber aldıgımıza göre, köylerin k 1 • ~- b 1 A k ''nd F } k •• h• . .. . . . _ . . . m cr ez erınuen azı arınt ve n 4 • 
'ıı an talebe alınacaktır. Bu tale- ransaya aCe e tan ' mu lffimat, görulmesı tensıp ed.Jmış ve bu mak- yapılacagı yerde ıçılecek ıyi su temi- rayı ziyaretle Moskovaya gittikleri ·:re &'ayet istifadel! ve fenni bilgi- sad için evvelki gün An karadan ge- ni için de derhal tetkikata başlanma- lngiltere ile Franaanın Rusya ile mut'. 

'<l kretilecek ve askerlik hizmetinin mitralyöz Ve asker gönderiyor len Kızılay merkezi reisi Ağrı ıne - sı emredilmişt:r. Bu iş halleıiilir e _ laka anlatmak iıtedikleri görülüyor. 
~ıy llıında devlet demiryc>ll.'.mna is- . busu Dr. Hüsameddin Kural ile ida- dilmez, hemen inşaata !>aşlanacak ve Bu hi~iaeler .. ~uhakkak ki, başlı 
(,~ 0n ntUdürU, makinist, kııım şefi Londraya, 9 (Radyo) - Son da- Yarın da mühim miktarda tank re heyeti azasından Ordu mebusu yaz sonuna kadar her iki köy ikmal !batın~ bırekr m':'1hı mi meRteşkil eder • 
, ı ın F ö d l kt (A d I 1 er. emo raıı ere uaya ara • '" eınuriyetlere g·rebilecekler - kikada alınan malumata göre, ran- g n er ece ir. na o u: dünkü nüshamızda yan - edilmiş bulun araktır. d k .. k 

1 
. 

· · A k f' l ki K . 1 .. . . sın a geçece muza ere erın ve va· I saya acele, top, mühimmat, ıı:ıtra~ - s eı'i meha. ıl, F~ansada cereyan lış ı a onya mebusu. dıye ya~ılmı~-. Dun de sıtma mıntakasın~akı Kı- rılacak neticenin ne olabileceği kes. 
t,~le~lilerin şubeye müracaatları lü- yöz, asker ve tayyare göndenlmege etmekte olan şıddetlı muharebelere tı) Dr. B. Vehbi Demır, valım z Bay zılaya men•up yerler gezılmış ve tet- tirilemezge de, aadece Ru,vanın Bal-

u ilan olunur. batlanmıştır. büyilk bir ehemmiyet atfediyorlar. Etem Ay.kut, Sıhhat vekaleti sıtma . kik edilmiştir. -Devamı 4 ncü Sahif~de-
. - " 
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SAHfFE 4 (AllıADOLU) 10 Hazit)l'11 1940 Pazarteai -
Ameri a Umumi Efkirı, Müttefi lere Sür

atle Yardım Edilmesini istiyor 
Hitler, iktidar Mevkiinde Kaldıkça Dünya Zehir· 

lenmiş Bir Halde Y aşıyacaktır 
Amerikada da Askeri Talimin Mecburi Olması Ve 21 - 45 Yaşında Olanların, Derhal Askerlik 

Mükellefiyetine Tabi Tutulması için Kanuni Ahkam Vazedilmek Üzeredir 

Amerika, Müttefik Devletlere Namahdut Yardımda Bulunmalıdır 
LONDRA MEKTUPLAR 1 

Londra, 9 Radyo) -Umumi harp- 21 - 45 yaşında olanların derhal Herlan Tribune gazetesi bitraflık dereee müteyakkız bulunmaktadı:.· 
te Amerikan ordularına kumanda e- askerlik milkellefiyetine tabi tutulma meselelerini dilşünmeksizin bütün Boenos Aires, 9 (Radyo) - ?r{n : 
den Amerika generallerinden Con !arı için de ayui layihada bir madde memleketlerin B. Ruzvelte zahir ola. himmat fabrikalarına yaklaşarak su~ *** Perşin, dün beyanatta bulunarak A- bulunmaktadır. caklarından bütün Amerikalılann e- kasd yapmak istedikleri anlaşılan . 
mikanın, müttefiklere gayri mahdud Nevyork, 9 (A.A.) Avrupada min olduğunu yazıyor. kişi yakalanmıştır. Bunlar, kendiler• 

Elimde Dört Fırka 
Türk Askeri Olaydı! .. 
Biz daima geç hareket ederiz, Fa· 

kat hareket kararı ver:nce .. 

miktarda top, tayyare, tank vesair cereyan eden hadisata karşı Amerika Bay Ruzveltin müttefiklere yardım ni yakalıyan fabrika bekçilerine ta· 
mühimmat vermesi lil.zımgeldlğini be efkarı umumiyesinde müşahede edil- edebilmek için sarf ettiği gayrP.t!er banca çekmi.şlerse de birşey Y_apa r; 
yan etmiş, Amerikada askeri talimin mekte olan derin tebeddül Amerika Birleşik Amerika için vatani gayret- mamışlardır. Zabıta, sabotaıçıla 
mecburi olması tavsiyesinde bulun- ahalisinin müttefiklere derhal yardım !er teşkil etmektedir. Böyle gayret - derhal adliyeye vermiştir, 
muştur. da bulunulması hakkındaki arzula - !er politika fikirleri her ne olursa ol- Vaşington, 9 (Radyo) - NeV. -

nnın gittikçe şiddetlendiğini göster- sun bütün kongre azalarının samimi york Taymis gazetesi, kon~ın 
Nevyork Taymis gaztesi ikinci mü- mektedir. milzaheretine Jiiyıktır. umumi hissiyattan biraz geri oJdugu-

dürü albay Adler de, on beş - altmış Nevyork Times gazetesi şunu ya - Nevyork, 9 (Radyo) - Amerika nu, Amerikanın, kanuni kayıdJar• 
beş yaş arasındaki Amerikalıların as- zıyor: hilkumeti, beşinci kola mensup Al _ göre müttefiklere yapabileceği yar· 
kerl tal imlere tabi tutulması husu•U- manları şiddetle takip eltmekte ve dımın az ve ehemmiyetsiz bulundu' 
.a dair bir kanun layihası hazırlan- <Hitler mevkii iktidarda kaldıkça bunları yakaladıkça tecrid kampları- ğunu, Fransız kuvvetlerinin dayan· 

Yazan: Nevzad Güven <lığını ve bu layihanın, kongreye ve- dünra, ,ehirlenmiş bir şekilde yaşa- na göndermektedir. Zabıta, Alman- dıkları takdirde Amerikanın yardırtll 
Sabahleyhı kalktı&ımız zaman şüphesizdir. Sporun yurt müdafaa - rilmek üzere bulunduğunu radyoda makta olacak bir alemden başka bir !arın, her hangi bir harekette bulun- daha seri ve büyük olacağını yazı' 

kahvealtılanmızla beraber o günün sındak; ehemmiyetini bir kere daha beyan etmiştir. sey olamaz.• malarına meydan vermemek için son yor. 
programını da getirmişlerdi. Bugün, gün gibi aşikar olarak görüyoruz. 

Londranın elli, altmış kilometre ci- Biraz sonra, tayyarelerin de işti- Fra s da şı· d. e kadar 
varında bulunan askeri mınt kaya rakiyle 10, 15 ton ağırlığındaki tank o a . mı 1 y 
gidecek ve İngiliz ordusunun muhte- !arın bir hücum talimini seyr.ıdiyo -

görülmemiş dere-
lif sınıflarına mensup kıta lan göre - ruz. Korkunç birşey: Elimizdeki ova d k l ha b 1 1 
ceğiz. Otelin kapısında mihmandar- üç, beş dakika içinde toz, gürültü ce e an ) mu re e er 0 uyor .. 
lığımızı yapacak ik; erkanı harp su- ve top sesleriyle doluyor. Makineli . . 1 jall~ 

tilf ki 
. b - k 

1 
• h - Bat tarafı 1 inci aahifede - , Som ve Bıleyl nehırleri arasında vetlerine ağır zayiat verdirmişler - Paril!, 9 (Radyo) - Havas /. -

bayına takdim edildik. Ve derhal en erın ogu •es erı erşeye . . . . . ... 
hareket ettik. Bugün, önümüzdeki hiikim .. Bu 5, 10 tankın ve tayyarenin alınmıştır. Şımdı cepheye getırılen Teren şehnnde mu hım Alman kuv- dir. şu malfimatı vermiştir: göre 

h k t
. d d 

1 
h ve muharebeye sokulan Alman kuv- vetleri bulunduğu keşfedilmiş, bura- Paris, 9 (A.A.) - Hava uezareti Askeri mahfillerin kanaatine ıce 

askeri otomobil, birer TUrk bayrağı are e ın en mey ana ge en ce en- et 
taşıyan otomobillerden milteşekkil nemi vaz;yeti gördükten sonra, son vetleri, ilk kuvvetler decesinde iyi ya ilç dakikada 800 den fazla yilksek bildiriyor: her ne bahasına olursa olsun n J<U~' 
.kaf ·ı . k h Ik t ü ü ıı d fa d"rt b' t k ü 1 t çarpışamamaktadırlar. İngiliz ve infilak ve yang:ın bombalan atıl - Tayyare mürettebatımız fevkali - almak istiyen Almanlar, bUtUrı •" 

ı emıze arşı a ın ecess s n e o ın an ve y z erce ay - . - . tr " 
,_, d İ 1 h . b' b' . . d'". bü ük ı Fransız müdafaa kuvvetlen, mu an- mıştır. de gayret göstererek gece zarfında vetlerini il er: ye silrmüşlerse de.. ~e 

büsbiltün çe...lyor u. nsan arın çe - yarenın ır ırıne gır ıgı y mey. , k t k . ın • 
resinde hep ayni tatlı tebessUmO ve dan muharebesinin dehşeti bütün kor nidane mu a.vemet e me tedır. Bii - Daha bir çok şehirler böylece bom düşmanın motorize kollarına, nakliye, sı7. kuvvetleri bugün de ayni azıdivor 
aempatik alakayı görüyoruz. kunçluğu ile gözümün önün ele canla-' tün enerjilerıni sarf etmelerine ı·a~ - bardın:ıaıı edilerek yıkılan evlerin kolla~ına ve yollar ilzerine birib;rini metanetle muharebeye devam. e ~ıı. 

İ t
. . t ımen bu kuvvetlerin, kuvvei manevı - ankazıyle caddeler kapatılmıştır. milteakıp bombardıman akınları yap!Jar. Almanların en şiddetli bi!CU to• 

Takriben yirmi beş dakika gittik. nıyor. nsan cesare ının, insan a - - o • 
den sonra Londranın haricine çıka _ hammülünün hududsuz!uğunu anla- I yeleri fevkaladedir, tutundukları B~ita.n~a ~rta bo7tbardıman. ta~: mıştır. Bir ço~ iaşe kolları ile takvi- 1 Aınyensin cenubunda Bov:~ı~esine 
bildik. Haricine deyince şehrin bit_ mak lazım. \yerleri terketmemektPdirler. Çünkü yare erı e er tara a ehemmıyet ı ye kolları dagıtılmıştır. 1 kilometre u•akta PretoJ d• 

B d t
·t k t 

1 
başlarında Veygand gibi tecrübeli surette faaliyet l!'östererek bilhassa Avcı filolarınuz düşmanın motorizc,yapılmıştır. Peronun cenubundan bl 

tiği ve boş arazi ve toprakların baş- un an sonra an ı an op arının . 1 k 1 • . . . 1 dan ' 
b

. t k k t . . d' ve çok kıymetli bir kumandan var - genlerde Aman uvvet erının bul - unsurlarına s.stematik bır surette iki hücum yapılmıştır. Bunlar 
ladığı zannedilmesin. Londranın bit. ır an a arşı a eşını seyre ıyoruz - .. , diğe· ., .

1 
. 

1
. ld - . . "' 1 .. dır Ona güveniyorlar. Muharebe e - lundugu koy ve ormanları bombardı- bombalarla hUcum ed ·rek ilerlemek-'ri Yaz nehri üzerinde Vayon a, 1 tiğini yollann genişlemesinden, kil - •uermı er ız ı o ugu ıçın se, .r erını . . . . . t . 1 d' .. . . - . . . d o ' 

"k 
1 

tt t k' d' dc-n miittefık kuvvetlerı, kendılerını man e mış er ır. te olan teşekkullerı ımha etmege mu- ri de Monmedıye istıkametın e 
çük bahçeli modern binaların başla- mu emme sure e a ıp e ıyvruz . . . 
masından anlıyoruz. Londranın dı• .. ı, ç k .. tı· t d t 1 1 takvive icin ;•eni orduların cepheve A bbevılle c ıvarında Alman kuv - vaffak olmuştur. muştur. 

" o sura ı a eş e en op ar, ya nız I · ·. ti . . k . B' . h . b' .1 metre· 
içinden daha çok güzel. Sekiz ır.il _ son muharebe bize bu topiarın bü _ yerleşmek üzere olduklarını da bı- ve erı_nın mer C7.ı ımın şe ııne .• ır Tank parklarına ani bir surette Alman ilrrleyişi bir kaç kı o 

"k t ki .. . d .. . 1 d Jivorlar.> çok agır bombalar atılmıştır. Dıger ba~kın yapan tayyarelerimiz mühim yi geçmemektedir. " 
yonluk, muazzam şehrin s·msiyah vu an ar uzerın e muessır o ma ı • . k 1 d d 1 .. .. d . ı 1 1cır" 
çehresine renk veren Londranın eşsiz ·- nı g"sterdi Paris, 9 (Radyo) - Müttefık ha- mınta a ar a a yo, kopru ve e - miktarda araba imha etmiştir. Dığer En _ Vaz ara•ında Alman ar rru· 

gı 
0 

do 
1 

b. 'k 'd 
1 

. h k va kuv\'e..tler;, cephe üzerinde ve Al- miryolları tahrip ve imha edilmiştir. tayyare teşekkülleri, dağılmıs olan fırka ileri sürmüşlerdir. Son tıııı 
ve hududsuz parklarının, çayırları- r u ar u çevı eı er erın a - . B' . . . ' . ı rıı''• 

kı , 
1 

k. . k' d' b manya müstahkem şehirleri ile mü - ıleY'I cıvarında bır ormanda bu- Alman kolları üzerine hilcum etm ş- zun başlang·ıcında Almanlar bU · r 
nın güzelliğini, insan buralarda daha noan geme ıçın gene es ı ye ı u .. . tle 
Catlıı, daha temız. , daha ferah bı'r de ki h t 

1 
il t nakale hatları üstünde mütemadiyen lunan 6 muhımmat deposu, otuz met. lir. Bir düşman teşekkülü üzerine as. 27 fırka koymuşlardı. Bu kuvve 0 çu u sa ra op anna m racaa a 1 d' k d . k b b t .. t d • . ı k . . . 1 ve 

b ld 1 !
faaliyet göstermiş er ır. reye a ar ınere om a a an mu - gari 100 ton mevad ı infilakıve atıl- 1 o adar azım zayıat vermış er ... 

lı:.or içinde buluyor grup grup ve ayn mec ur o u ar · d' ~v 

T 
'b" b' · k L d t . Müttefik tavvareleri, cephede A'- tefik tayyareleri tarafından imha e- mıştır. Tavvarelerin tanklara her hii-ıkadar yıpranmıslardır ki, şim ı 

ayn tiplerde yapılmış evler birbiriıı- rı une ır ço on ra ırazp ecı- '. · . . d .1 • • d b' . . " . . . . . · . . . · stlt' 
~en gu"zel ve hep bahçelı'. 

1 
• rl -

1 
t G Al man kuvvetlerını hır durmadan, cok ı mış. aynı yer e ır tayyare clafı cum ettıklerı yerde tanklar ya ımha 1 fırkalık ıkıncı kuvvetlerını ılerı 

,. .orı P vıırı mıs ı. ene son maı> / · · . · b t 't 1 .. .. t 1 . · - • -
Bütün bu evler yepyeni bir mimari , d b h d'l - b 1 defa alçaktan bombardıman etmış,I a aryası ve mı ra yozu sus uru muş- rdılmiştır, '·ahud da geri dönmege mege mecbur olmuşlardır. d• 

d•llrİru~uı·n an a
1
.se 1 ~etırek asa~- bilhassa taarruz halinde bulunan tur. mecbur kal~ışlardır. Almanlar, Vaz nehrinin şarkın ıc 

lı:.onsepsiyonu ile yapılmış, fakat İn - ı. ngı ız genera ı vazıye i ısaca ı- .. . . . . ere 
ırilizler Sitillerini modernize ederken zah edİ}'Or. Ve qözlerini şu cümle - tanklara hucum eylemışler~- r .. Al. - Belçika ve Fransa arasında mühim Par's, 9 (Radyo) - Müttefik or - zırhlı fırkalarh En ne~rını ~~:rıe 
ealti mimariyi yenj ihtiyaçlara ve ye- lorJe bitiriyor: man zırhlı fırkalarından '."uhım bır askeri bir şehir olan Hirson •ehri de duları başkumandanı general Vey - Pı;denu~a yaylası _u~erınd~ 1 

0 , ı5 
ni ırüzellik telakkilerine o kadar mü _Şimdi, Belçikada benim elimde kısmı •. bu .. ~ombardıma~larda ırıı : bombardıman edilmiştir. Müttef'k gand, bu sabah orduya yeni bir emir , ":ışlerdır. ~uradakı _ııe.rley .ş 1 rı :E:JI 
lı:.emmel uydurmuşlar ki, her yen; ev honim teshis edecei!:im dört Türk fır. ha ed_ılmıstıı. Alman gerı kuvvetlerı : ta;·y~re!Pri, düşmana çok <ığır zayiat tebliğ etmiştir. Bunda diyor ki: ~ıloı:ıetreyı geçmemıştır. Yuka.1 t•' 
de İngiliz zevkinin inşa ananesinin lcası bulunsaydı, yirm; Alman fırka. ~e n:unıık_ale hatları. pet~ol depoları verdirmişlerdir. Fransız hava kuv- - Alman taarruzu şimdi denizden uzerınde ~lman.lar kırk fırka ıp:po
cierin izlerini kolaylıkla bulmak , ııını kolaylıkla tevkif ve mağlüp ede- u~erıne hucum ed~n- tay) areler mu- vetleri, Som nehri üzerinde köprülere Montmediye kadar başlamıştır. Ya - arruz etmışlerdır. Burası Sen ıtııJatl• 
&'Örmek mümkün oluyor. •.eğime zerre kadar şüphem olmaz· hım zayıat verdıımış, petroJ depo- alçaktan bombalar atarak bunları rın bu taarruz, İsviçreye kadar uza- ley mıntakasıdır. Fransız k ııs-

Kiolmetreleree gidiyorıız. Etrafı - 1ı. Ben Türk a.kerinin nasıl muha· !arını im.ha etm;şle~dir. .. tahrip emişlerdir. yacaktır. Emir; herkesin ileriye ba-
1 
her tarafta şiddetlen ~kavem:~:elt' 

mızda reh~ ve güzellik halinde de - •ebe yaptığını bilirim. Her .. ~ erde Alınan .. tecemmu mer- Fransızların havan topları ateş'yle kar• k yerinde dimdik durması ve ı terı:nekt~ ve vatanı müdafaa zırhlı 
vam eden bu manzara içimiz; havran Sonradan anlıyoruz ki, İngiliz ge. kezı koy ve şehırler yuzlerce bombar Alman zırhlı kuvvetleri milt•addid şiddetle harp etmesidir. ~aşkuman - tedır. Dun sergüzeşte atılan ıctan 
lık ve gıpta ile dolduruyor. Nihayet '!erali Çanakakle<le bizimle dövilş. dıman tayyaresi ta.~afı~~~n ~o~bala- yerlerde tahrip edilmiştir. Yürüyüş dan, ordularının fasılasız devam e - kuvvetlerden çoğu .. gayet ~JçaimJı~ 
&Skeri ımntalı:aya varıyoruz. Yolun narak harabeye dondurulmuştltr. halindeki zırhlı Alman kuvvetlerin - den muharebelerde kahramanhk yapılan tavyare hııcumları ı.le d' r•l 
•rtasmda otomobillerimiz duruyor, 'IJlüş.. den ~oğu, muharebeden hariç bırakıl gayretlerine vakıftır. Başkumandan edilm.iştir. Bu kuvevtlerden şın:ı; 
iııiyeruz. Bizi karştlıyan iki İngiliz lkind; kahvealtısını fırkanın subay Düşünceler: mıştır. bu gayretinden dolayı orduya teşek- nız hır kaç gurup tutunmakta ı . 

r:enerallerine takdim ediliyoruz bun- tar kulübünde yaptıktan sonra ha,. Bir hücum esnasında bomba, havan kilr eder. Frama, bundan daha faz - R omangada 
lardan biriııi Kanadalı. Biraz daha t~ket ediroruz. _ Battarafı 3 üncü aahifflde _ topu v.e mitralyöz ateş!yle. bir Alman !asını istiyor, zabitler, erler: . . • , • 

1 ürlldükten !iOnra kendimizi bir çalı- 'Bulunduğumuz mıntaknın her ta· kanlar menuundaki hareket tarzı m~t~rıze kolu tamamıle ımha edil - Vatan, ve vatanın emn.ıyetı,. sız- Bır mı[yon kuvvet sıf6/ı 
!ık içinde sıralanmış ve selam vazi - rı.fında yeni yen; kışlalar yapılıyor: bile buıün için baılı b&fına dikkate mıştır. den yalnız kahramanlık ıstemıyor, [ J 

;yetinde durını bir tank kıtasının kar Kışlalann yanında bir takım küçü]( ıayan olmak mevkiin~ed:r. Bizim an-ı · Londra, 9 (Radyo) - İngiltere ha ayni zamanda azim, kudret, fikir ve a lznua • 
p.smda Jrı.ılılyoruz. Efrad hep yeni , l)inalar nazan dikkati celbediyoı: ladıfımız,, demokruilerl~ ıu.lhpe!'- va nezareti tebliğ ediyor: ruh istiyor. Dilşman, son gayretini Bükreş, 9 (Radyı,) - Roın:ın1Y 
sililı. altma çainlah ancak beş hatta 'Mihmandar İngiliz subaylarındar verler, bitaraflar ve .. m~~tefıkler~." DUn ve gece, ingiliz tayyareleri ~arfediyor ve düşman, pek fazla ve erkanı harbiyesinin silaha davet .e e 
ohnnş. Hattı motosiklet bölilğiln!l teş hirisi ile ayni otomobil deyiz. Bu kU - ;::~:r~:;~·~:d:,ü~~:i~n!'i~c=kr~a~~ I Fransada muharebe eden kuvvetlere ağır zayiat vermiştir. Düşmanın gay. tigi yeni sınıflar askerlik şuh<: le~~, 
.kil eden askerler ancak bir hafta - ~Uk binaların uiye yarıyacağını so • mühim temaa ve müzakerelerin bat- yardımlar yapan faaliyet göstermiş- reti yakında sizin sayenizde tükene- müracaata b~lamışlardır. Bu sın ~i 
danberi talim &örmekte imiş. Biraz nıyoru: Jamlf oldurudur. !erdir. Münakale yollan, askeri kuv- cektir. Olduğunuz yerde harp edi - !arla Romanyanın silah altınd" , 
llO!lra bu motorize kıtanın talimlerini - c Evli askerlerimizin talim ve Orhan Rahmi GÖKÇE vetler, zırhlı tanklar çok alçaktan niz. Vatan sizden bunu bekliyor.> kuvveti bir milyona baliğ oıma1'tıı 
!eyretmek üzere &'etıiş bir ovaya ha- terbiyelerini bitirinceye kadar aileo bombardıman edilmişlerdir. Paris, 9 (Radyo) - Başkuman - dır. 
kim olaB bir tepenin ilzerindeki tri- leriyle beraber bulunmalarını temini - Biz daima geç hareket P.deriz. Bir çok şehirler ve tahaşşilt mer - dan general Veygandın planına tam T T f 
#ünde toplandık. •iıı diyor.• Fakat harekete karar verdiğimiz za. kezlerine infilak ve yangın bombala.. bir itimad vardır. Bu büyük kuman· Una aş l 

Ancak bir haftadanberi sılah altı- Otomobilde beraber bulunduğu - man çok saıl;Jam ve çok kuvvetli ha- rı atılmış, mitralyöz ateşi açılmıştır. dan, dalma cepheden cepheye dolaş- Belgrad, 9 (Radyo) -Son günler 
na çağrılmış olan motosikletlilerin "UUZ arkadaşlardan birisi şöyle bir rekct ederiz. Abbevilledeki tayyare meydanı makta, ekseriya cepl)enin tehlikede de yağan yajmurlardan Tuna tııŞ 'i 
eik ve sarp tepelere tırmanışlannı , ,ual daha soruyor! Biltun İngilizlere hep ayni espri da tahrip edilmiştir. Diğer bir gurup kalan sahaları önilnde meydana çıka mış ve Belgradın cenup mahaııeıer 
yıldırım süratiyle aşağıya doğru iniş· - Niçin bugün hayranlıkla ~Y - hakim. Yapmağa karar verdikleri za- Almanya şimali garbisin de askeri rak orada yeni ve lüzumlu t ... rtibat sular altında kalmıştır. __.-
!erini görilyoruz. Bu kadar kısa bir -~ttiğiniz bu hazırlıkları, bu kışla - man alacaklan neticeden emin in · Uslere hUcum ve bunları tahrip etmiş. aldırarak derhal başka tarafa yetiş- H" . 
müddet zarfında İngiliz neferinin , !•n beş sene evvel yapmadınrz? Eğer sanlar .. Bu espri bir miJlet için ne tir. mektedir. General Veygand, hiç du- ızmetçı aranıyor ııı 
elindeki makineye bu kadar büyük ?unu yapmış olsaydınız Almanya bu büyük bir kudrettir. Fakat bu kud- Fransa muharebe ~abası üzerinde rup dinlenmeden faaliyet gö•termek- İki kiş:lik iyi bir aile nezdinde ça , 
i:ıir alışkanlıkla hakim olmasındaki tun narbe ~irmeh bile niyet ede · reti zamanında hareket gib; büyük 17 dUşman tayyaresi düşürülmüştür. tedir. mak üzere bir hizmetçi ar'lnınaıcta~ 
eırn anhmak hiç de güç değil. Bu ın~z41. bir muvaffakiyet unsuru ile karşılaş- 12 ,ayyaremiz dönmemiştir. Orta bü- D!lşmanın yaptığ1 milthiş taorrıız dır. Hizmetçi, bn yeni vazifesind~ 
üısanlann hepsinin sivil hayatlann _ Jngiliz sabayı haflfce tebesaüm e-Jtırmak neticeyi daha kolaylıkla al - yüklilkteki bombardıman tayyarele- karşıswda zayiatı fevkalade ağır - menınırr.. olacaktır Talip olanlllr 
u ı:ıwıto.iklet ve bisiklete blndiii derek cevap veriyor: ınap yardım etmez miydi? rimiz, düşman zırhlı ve ınotörlU kı.v- dır. _ --· idarehanemi7-~ müracaatları. 


