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Pariste kalmış olan 

Amerika elçisi 
Şehrin kan dökulmaden devri için buyuk 
yardımda bulunabileceği kanaatinde ••• 

PARDS
SAKD Naaa 

SelairJe 7alna jandarma, polu ve itlai.7e mülre
seleri kaldı. Lontlra • Parü telelona ifli,,or. s .. 

lair talarip edilmemek için Parüte .olıalc 
mıılaarebeleri yaprlmı7acalı 

Alman or~usunun Paris kapıları içinde 
bulunduğu haberi teyid edilmiyor 
~~~-elçlsl Buıut, yanında Ammtü a-
taeemDlterl ve atqenava,U, bllytlt 
elçilik mbtepn ft altı ukreter 
oldulu halde, kordiplomatik mn. 
meum olarak Parlata kalmakta • 
dil'· Bulllt, tehlr ldareeinln kan d&. 
kUlmeden devrine bftytık yardnnda 

bW-..... Li ... ll* 
:t&ilr •ll..lllYD BAm 

LeMrs, H (A· A·) - LoD4rf.. 
dak1 ll'nnm btlyOk el;IUll, Al • 
man ordularmm Parla kapılanı-. 
de bulundufuna dair Vqingtcmdm 
a 1man lıaberln hiçbir 1Uretle te,ft 

(DeTalmt ..... , 

ip cephesinde 
aannvet başDado 
F Buaabahplen F ransadaki talebemiz 

r8DSJZ)8r bazı Semplon treni Uç Paris başkonsolosumuzun bu sabah 

e. çı·tıerı· z. orladılar defa· bombalandı hariciyeye çektiği telgrafa göre 
4 aenedir Romada otu· 95 talebemiz vize ve paacıport alclı, 36 •ı laaba 

ran bir Türk kadmı vererelr, 15 i vermiyerelc FrGllMlllan ayni.da, IS 

dan izde inüttefik f ahtelbahirler ltalyan inblıalannı anlabyor Pari;;';ik:ı::-'19 C9t.b:mız . 
donanmasma karşı harekete geçtller . için nclkil vasıtası bekıeniYof 

AaJrua, H (A.A.) - HartcS,. Ve. "l*nd n !aUIUll t&lebtcllD lı8 .. 
klletlacla tebltt edllmlfUr: ate Jradıt.r 9tM'" ~ allmJar 

Part.9 lıq konsolonmua Cndet dokau bet ldfldlr. Bll1Gk .. _...,. 8ugünkü ltal1Jan tebliği 
Jt (A.A.J - JnlflJı 1 barebt ta.ane lral'fl lılr taarrua J&. da bomıı.rdmlaa edUmlftlr. Bir tay ., 
~~den .oanı Mıaır Pdnut n pell aıcaıctaa bu ba.a il · ,an ~ cHIDıMmlfttr. 

.,...11a ft lalran in!• maıuadald tananl• bOmbardlmuı Dlpnenm b&nbt t..o a. aruiAl 
bldk earpışrmlar •dtlmlfUr. berladeld bttf faall,.U.rble reme 

al blldlrmlşllr. henwdıl klla l'rlaCe O.Olba • mikJUta dnam edllmlftlr. 

DQlprden ll'rauadakl ı&l•bemla bak. t&lebe79 .. latlya Pdeldllr", ...._.. 
kmd& Hariciye VeklleUn9 pJea tıııJc- kalal:ıWı" tebqt a.rtM ~ 
ratname a711en a,afıdadır: (.,.._ ' lılelc1e) • • 

Bu sabahki casusluk davt sı ~TA llCOlJll rellul ile TuloDdaJd aakert t.llat (0..- 4 incide) 
( A.AJ - Ril)'ter. 

.. =.-:; ~:nı~~= &Tftllt!T.!a 
._ bleumu J'apılmlf" 

TUrk - Alman ihzari 
ticaret anlaşması 

imzalandt 
.bbn, 1' (A· A·J - Birt~ a)'daıabmt 'flrJd)'e De A.Jman,a • 

uumda bir tioant aıılapııa11 akdi mumda mbüenler cenpa et.. 
mette baluduta ınal6mclur· ı.tllıbuatmma nuaru ba teN ba 
mlatenler Deüclllncle bir iluıarl anl111naya Ybu1 kabU olmut ve 
metinler 48n tanfeynce ima ecU1m1'tfr. 

r..u ltJbaıt)'le bir taraftan bir tabn mallammma Rıacatml te
min edea ve eliler tarana Almanyadan, enelee Almu.yaya yapdmlt 
ıipariflerlmldea bir blmı da dahil olmak tıaere, memletethDJR ft-

41h:i * kawqbr. IWlt lmMnma ..._ bu anlqma cer.:eneı içinde vaki olac:ak emtia 
tun,.tlerlne mllbadolell ba bualta acılaeak maayyea bir beub belinden ve ba 

,.__ auatakumdald 1 hesapta bir terakllmU 6nllyecek •e böylece ltllallt mukabW llın.cab 
......... mtlwlr 111nt.. mllemmma kılacak bir 181dlcle cereyan edecektir: 

ttwllndlr. JltiNI Bilal uıa:ma lçla mGlakenJere. dnam edl1eeUttro 

Yabancı bir devlet ıefar ethaneainden para ala
rak casusluk yaptıld an idcliuile yakalana• 

·~" p1Mt TC,. ..... ,.., " Açıkgöz ,, gazetesi sahibi ihsanla 
--~Y_b:_=::_._,.,..._- Rıza Çavdarlının muhakemesi başladt 

Ak denizdeki 
gemilEr:miz 
Dün akpm ~eri 

dönmeleri bilclirilcli 
A.kdenlzln blrc;ok yerlerine 

ID&)'lllar d6klllmeal ve bu ytızden 
eeyrillıeferln tehllJcell bir vaziyete 
ıtrmeıl berine Mllılable Vekl • 
leti dOn Uman relsllğbıe Akdt'nb· 
de bulunan aıtt ş'lebln d~rhal geri 
c:afınlmumı bildlrmbJUr· DUn ak
.,._ vapur sahlbJerl 7apılan tebll. 
pt tlserlae kaptanlara tel!lz ~ek-

(l>ftuııa 4 üadlcle) 

Yabencı bir deYlet hesabına "' 
TOrkiye Cumhuri)'etl aleyhine ea· 
aalluk ppmak Te memleket d•bl· 
Uncle dolaşarak muztr prop•pnda· 
lnd• bulunmak sueandan dol•Yt 
bir milddet enel )'akalannuş olan 
"Atık«öı" 111etesf sahibi Mehmet 
Ihsan Yazman ne Babılllde dola· 
••P pzete Te mecmualara muhtelif 
mnıaluda yazılar tercüme ederek 
s•lıın Rıza Cndırhnın muhlkeme
lerlne bu sabah ikinci •lır eeu 
m•hkemeılnde alını olarak h•flan· 
mı,tır. 

Okunan ilk tahkikat eTra1una ı&. 
nı, Ihsan Yaaman M•l•tya, Bllliıı, 
Van ve DIJ'arbakırda gazete ve 
mecmua ba)"llUJI yapmış. aynı u· 
mandı bu havallde prop•~ndalar
da lnalunmuıtur. Bll6hare latallbula 

........... tl•darh lU lalllfllUlt 
beraherce • Acılı61" ıdında bir ..-
1PI• eıkarmıtlarchr. 

Yine lddla)'a l&'e, lluıan w a
Cavdarh bir yabancı devlet ..ıa
rethaneılndea para alanık ar mr 
biyetlnde olması llaımceleıa .,._ 
habe)'ler vermlfler, melttaplar ,_. 
mışlardır, 

Tahkikat nralnnın okuam .... 
mfllealdp milddelamumt, mabl ... 
menla atıll olarak dnam etmealal 
talep eylemffo maanun Rıaa Ça.
d:srh buna itiraz etmişti._ HeJ'., 
tlhAklme, d•r• m•hl>·etlnl nıemJr 
ketin emoi)·ctl ile aUıkod:ı.r ıGrenk 
muhlltemenfn ılıll dnamını brar 
vennJf ve salondaki dlalqlciler 
dqan ~anlmıtlaJ'dır. 
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HAZRETi MUHAMMED 
~~===~<HAV .AT 1) e====~~ 

1.1"::::::0 

• 
i LK VE s · • 1 KA 
(lbni lshaldm kaybolan eseri esas tutulaı·ak 

tBNt HiŞAM 
tarafından 1200 yd evvel yazılmış 

Hz. l'vfuharnmed hakkındaki ilh biyogtali 
l'llrkt't"'t' tC'\"irt•n: 

14 Mlb!llhl~ddDn TlUıır~ 
Zeyneb, Ettan:ib, Rukiyye, Om

mıi Gülsüm ve Fatimeyi dunyaya 
getirdi. 
Oğul!annm en büyü~rü Elkasım 

iai. Sonra Ettan'ib, sonra Ettahir 
dünyaya geldiler. 

Kızlarının en bil} Oğü ıse Ruki· 
ye idi. Sonra Ürnmü Gülsüm, Oh • 

dan sonra Fatime doğdu. Üç oğ -
lu da henüz putperesllk zamanında 
öldüler. Fakat kızlannm hepsi 1$
lfuna yeti5tiler. Jiz. Muhammede 
iman ettiler ve babalarile birlikte 
hicret ettiler. (2) 
lbrahimin annesi ise bir Kıpti km 
olan Maria idi. 

Abdullah 1bnl Vahd, lbni Uh· 
yadan dinlendiğini bize rivayet t-t
mlştir ki. lbrahimin anası Maria, 
Hı. Muhammedin Elmukavkas ta
rafından hediye edilen cariyesi, 
J\nsina havalisinde Hafn memle
ketindendi. (3) 

Huvayledin ktzı Hatice amca 
mdesi Varaka ibn Navfale, May
zaranın kendisine anlattıj;ı keşişin 
elSzlerini ve Hz. Muhammedi göl • 
gelendiren melek!eri hikaye et 
ml~ti. 

(Devamı var) 

DUnkil krımın nota: 
(l) llz. Hatice Hz. lııiuhıı.mmede 

J'8.l'<iığı zaman 40 yaşmdaydr. Hz. 
Peygamberle 23 yıl beraber Yl-§&mıf
lım1ır, 

Hz. Haticenl.n beafncl ceddi Hz. 
lluham.mcdln aoylle b1rle,pr. Bu n • 
beplcdlr ki, Hz. Muhammed kendlat -
n1n amcıı oğlu olmaktadır. 

HaUceye Kuren arumda iallmdaı:a 
nvcl (temi% ahla.klıJ ma.namna ge_ 
len (TAhire) laml verlllyorc:ıu. 

Hz. Muhammedden evvel Sld de!& 
nlcnmJ§U. Bl.rim::1 ı:evc1 Ebu Hrue 
ldl ki, ondan Hind lsrninde tasabat 
ve bel~tne me§bur bir oğla dllııya.. 
ya gclml§Ur. Hind llk mllslUmu o -
tanlar ara.smde.d.ır ve (Cemal) vak'a 
.ııma iştirak ederek orada ı:ıeh1d d\ış
mll§tUr. 

Hz. Hatice Ebu Hô.lenin mümtınden 
10nra Uteyk bin Ma.hzuml ne evlen. 
mı~. ondan da yine Hind ianıinde blr 
lcız çocuğu dllııyaya gelml§t:ir. Bun _ 
dan dolayı Hz. Haticeyı:ı (Ümmi 
Hind = Hindin nnıı.m) dalı1 derlerdi, 
Hnistıyan mUelllflerdcn bir kısrııt 

Hz. HaUcenin evvelki zcvrlcrindcn 
dUnya.ya gclnılJ ve lsml Kureyo ma. 
pmdlarma tzafo ecillerek ''Abda Uzza 
c::: Uzzanm kulu" olan çocuğu olduğu.. 
ını.1Bmall lbn Eb1 Uvoystn rivayetine 
dayanarak ldd!A ederlerse de hemen 
lıUtQn hadls uıema.sı bunun yalan ol
duğunu kaydetmekte mUttc!!ktlrler. 

E8a8en Hz.. Muhıunmede aon derec. 
derin bir r;:efkaUe bağlı olan Hz. Hıı.. 
ticenin, evvelce ta!nlmıı olea bile, 
btsyle bir ismi muhatua. etmeol im • 

,. JtAıu olmıyacllğı qlk~dır. 
(.2) Hz. :Muhammedin kaç çocuğu 

olduğu hakkmda da muııtouı rlva • 
yeller \•ardır. Bir rivayeto göre 12 
11Vlt1dı oltiıuştw·. 

Fakat bUtUn bunların DUphesiz yt. 
ne en doğrusU (lbni tsha.k) a Jstlııtt. 
den 1bnJ Hişamm rivayetidir. 

Hz.. Muhammedin çocuklarmm ya_ 
ıamamıo veya erken , ölmUg olmala • 
rmdan dahi kendJsinln, lddlll olundu
A'u gibi, ha.ata bir bUnyede olduğuna 
dnlr deliller çıkar:m:?.k istenildiği için 
Hz. Peygamberin çocuktan baklan • 
da tza.ııat vermelt mecburlyc'dni Jıis. 
scdlyoruz. 

liz. Muhammedin ilk gocuğu mı.sıra 
resaletinden ıı sene evvel d.ıgnı,11,, 

.MUcahld'e ı;öre (7) gün, İbrJ Sağd'a 
göre (2) .ııcne, fakat lbn F~ris'e gere 

geng yn;ıruı kadar ya;--ar.11ştır . .Muhak 
k:ı.k olanı §Udur ki, Ko.smı Hz. Mu. 
hammedln ilk ölen çocugı.ıdur. 

Uz. Muhammed kendisine bu o~ • 
hına. nfsbetle (Eubu-1.Kasım) denli. 
metken l1oşlandı~1 için eshat.ı kandi _ 
slni bu ielmle ~ağlnrlo.rdJ. Hz. Mu • 
hammedtn ilk kızı Hz. Zeynep ise 
Peygambc:·imiz 30 yaşmdaykrn diln • 
yaya gelmiştir. Zeyn~p teyzesinin oğ· 
lu Ebu mas ile evlenmişti. Hz. Mu.. 
hammed Me!clteden Meôincyo hlcre • 
tinden sonrn .kocasmm kardeşi Hz. 
Zeyncbi Medlneye götUrUrken Ku
rcy~Ulerin hUcumuna uğramışlar, 
Hebbar lbnJ Esveı:lin attığı bir mız. 
raı: Zeyncbf doveslndcn . dUoUnntış, 
gebe olruı Zeynep çocuğunu dUşUr • 
nıU!J ve bu yüzden ölm{lştUr. 

Hz. Muhammed, umumiyetle bU • 
tQn çocuklan olduğu gibi, kendi ço _ 
cuklarını ve torunlanuı da !ev!{al!de 
severdi. IIattc\ IIz. Zcynebin dllııyaya 
gelen iki çocu~lundan (İmame) is
mindeki kız torımunu na:aı.aı kılar • 
kon bile omuzundan indlrnıodltf 
meşhurdur. 

Hz. Muhammedin en kUçUk kun 
Rukiyye Hz. Peygamber S3 yqmda 
iken dünya.ya gelmiştir. önce Ebu 
Lebcb'in oğlu Atebeye varmışken 

Hz. Muhammedin nUbüvvetl tlzerine 
ondan aynlmı,,, Hz. Osmana varmıı, 
Hz. Osmanla birıtkte Habeşlsta.na 
hicret etmişler, tekrar avdetinde 
Bedir gaz.ası gtınlerinde haatalıla tu. 
tularak bu hastalık yQ.zünden atmQş. 
Wr. 
Ummtı GUlsUm ise meretin 3 llııctl 

y1lmda. Hz. Oam.anla evlenmJ§, 6 ee. 
ne berab~r yqamışıa.r. Hicretin 9 
uncu yılmda ölmtıştUr. Hz. Fatime • 
n1n ne vakıt doğduğu JhtilAtııd.ır, 
Bi'aetten bir yıI eV\-el doftnııa Olma • 
sı nıUhtcmeldlr, 

15 yaşmdaykcn 21 3"8§1nda bulu _ 
D8D Hz. Aliye Va.rmı§tır. Hz. MUhanı
medden ay 11onra, yani 29 yaımd& 
vefat etml§tlr. Medlntdeyl<en Hz. Mu 
ha:nmed.lıı e'vinde bUtUn ev iatnl tek 
bll§Dla Hz.. Fatime görtlr, elleri ynra 
oluncaya kadar hizmet ederdi kJ, 
haatalıklı blr kadm 0188. çocuklarını 

tevkallde seven Hz. Muhammedill 
buna. razı olmı:yacağt ~phe81zdir. 

ls1a.m tarihinde büyük ıısbret ka. 
2lanmlŞ olan Hz. Hasan ve HUseytıı 
Hz. FaUmen.la çocuklarıdır. Yanı Hz. 
Muhı:unmedin nesli bu sureUe devam 
etmıı bulunmaktadır. 

•(3) Hz • .Muhammedin oğlu lbrahl. 
min anası olan Hz. Mariye de Hz. 
:Muhammed hakkındaki ittıralara. 
me\•zu olmuştur. Hz. Peygamberin 
cariyes1nl n!kAhınz olarak zevce yap
tığı Jddia edildikten başka, Hicretin 
{9) uncu y1lmda 1tz, .Mulftı.mm.edln 

bütUn ı:evcclerlnden bir ay aynlıırak 
bit' h&reyo kapanması hAdlaealne 
de Hz. :Peygamberin hatırlı zevceleri 
olan Hz. Ebu Bcklrln kızı Hz. Ayşe 
lle Hz. ömerh:ı kIZJ Ho.fııanm birleşe.. 
rek Rz. Muluunmedden Mariye ile 
mUnnsebcUni kesmesini istemeler! sa.
ile olduğu flerl sllrülilyor. 

Bu lltinci isnnd lsl!m tarihçi ve a.. 
llmlerı nrasmde. de. §iCfdetll lhtila.tınra 
ae~p oinıuştur. 

Nitekim Hafız Hacer ibni (Buhar!) 
oerlılnde: 
"- Manaur lbni Bıı.ldin .Memıka 

dayanan sahih bir isnatlma g!Sre Ta.n
n rcmılll Hafs:ıya, cariyesine ~-aklaş.. 
mıyacağma yemin etm1~tir:• 

Diyor. Diğer bir.yerinde de: 
- '

1Ta.bcranl, Dahhak tıı.rlkil.., 1blll 
ı\.bbasfan nakleder ki H.ıtsa evine 
gt::mlı;ı, Peygamberin Mariye Uo bir 
nrnda. olduğunu görmtiş ve Resule itab 
ctml;.ıtl." 

Demektedir. 
• Hz. Mtihnmmcdin hayo.trnı yazıuıg 
o:n.n Vılkıdl ve tbnl Szğd liu rivayeti 
daha mUstehccn kelimelerle ı:ak!odl • 
ynriar. Fakat hemen diğer 'bUton ıı • 
l~ Alimleri b-..ı rh-ayetıc:-ln ?.Icdine
dcl:i m!lnıı.(ılclarcan. çıktıt';ınr, ıısıl ve 
~slnn olmndığını katıyetıc etirle • 
mlşlcrdlr. 

Vaktıı. lbn! Hl~:ım da 1bn1 lsbo.lta 

1 
Konvansiyonelle 

gelenler 

Sulh duası rıca 
etn1ek ıcın .., 

Papayı ziyarete gide 
Lübnanlı papazlar dil 

döndüler 
Bir müddet evvel Papnyı zlyarc1 

etmek ve sulhün tem.ini yolunda 
yalvarmnk için 1talyaya giden. 
LUbnan katolik papoı;larmdan mü
rekkep yedi kişilik bir kafile bu. 
günkü kon\'ansiyonel trenilo §eh
rimize gelmiştir- Bun!arm başında 
bulunan .ı:ahib Şem'1.U Sirkeci ga
rında etrafına birçok meraklı hal
kı toplıyan l:ıu kafil~ seyahati 
hakkmda bir rnuharrlrlmlze şunla
rı söylemiştir: 

"- Vatikanda Papa on ikinci 
Pi'yi ziyaret ederek ellerini öptük· 
Politika ile meşgul olmamakla be. 
raber sırf ruhani ve insani hisle
le sulh için temennUcrlmizi bildir
dik ve bu 111Szlcrimizi çok iyi karşı. 
lıyan Papa, temennilerimize iştlı 
rak ettiğini, dilnyanm sulhe kavu11. 
mnaı için dalına dua ettiğini söyle
di· 

!Wynda daha bir mllddet kala
rak etUd yapacaktık· Fakat harbin 
son vaziyeti buna im.kan bırakma 
dığmdan kendi arzumuzla. İWya • 
dan aynldrk· Buradan transit geçe
rek Lübnana gideceğiz.,, 

Yaz tatilini memleketlerinde 
geçirmek Ilzere bir hafta evvel bu
radan vapurla Akdenize hareket e
den kadın ve erkek dokuz Franm 
yolcusundan mUrekkeb bir kafile 
Pirede abluka ile k.8.rşrlaştıklarm
dan seyahatlerine devam edeme. 
mişler ve bugilnkü konva.nsiyonel
le şehrim.ize dönmilşlerdir. 

Belçikalı bir genç kadm da ay
ni şekilde seyahatini yanda brra.k
mağa mecbur olmuş ve gelmişt.lr-

Bunlardan başka bir mliddetten 
beri Balkanlarda dolaşan 24 Po
lonyalı genç mWteciden mürekkep 
bir grup konvanslyonelle gelenler 
arasmdadır. Buradan Suriyeye gl. 
derek mlittcfiklerin eark ordusuna 
iltihak edeceklerdir. 

!ki .A.Iman, iki l.sviçreli, bir Yu
na.n.Ir tiiccar da bugilnkU ekspresle 
gelmişlerdir. 

f stanbulun mı ihtiyacı 
Toprak ma.haullerl oiılli lsta.n.bu

lun un stoku bittiğinden ilk: parti 
ve her giln verilen 300 ton buğ
daydan ayn olarak 1500' ton buğ
day verecektir· Bu buğdaydan hl. 
sıl olacak utıla.r belediye em.tinde 
atok bulundurulacaktxr. 

Silivri mendireği bitınJk uzera 
latıı.nbul nımblka Uman ri!sll~I tarııf,ndan Silini!<' lr..u OOllmı-ı.te o

lan ıorndlrck bitmek Ü7Rredll'. lfo:ıiltrelt, SUl\•rl llmaamı lU:ı.rmaramn bu 

tarafmdald bütün iz veaaltine emln bir sr~uı!lk yapacaktır. SW\Tlde 
lıllhu"a balikçılık lflerlriln ook inkişaf edecıeğl ve ihırçok n~sılltln uğrak 
yeri olacağı tçln lııurumm ·dalın. blr{'o), ttrıwMer temın l'decl'ği anlaşıL 

·mn.ktnda. 10 bin llrayu oıUn:ılmsı,ya konulan bu mmıdire~tn ln,'}11,!'Dla taup 
olıınla.r bum.om 20 • 25 bin llrodan aµ~ı yapılanuyaenğını llerl sürmtt:;ler. 
dir. Fakat L1man Hei&l!iluln mlltebabaıal.:m bu lıJI 10 bla liradan bUe dalla 
az masrafla yapmıığa 111avattak olm~lardır. 

semploa treni iÇ 
dala ·bombalandı 
/tal.ya ile Y!Jgoslavya ekspresleri kar§rlıklı bir 
müddet alıkoydular; sonra serbest bırahtılaJ' 

4 . senedir Romada oturan bir Türk 
kadını intibalarını anlattyor 

.Avrupa aemplon ek....c-pres treninln 
kaldU'lla.Cağm& dair haberler ştmdilllt 
teeyyUd etmeml§Ur. DUnkü aemplon 
ekspresi dokuz 11aat geg olarak an -
cak elan altı buçuıtta gelebllmlııtır. Bu 
gecikmeye Yugoııla.vya. Ue ltalya ara. 
emel.& çıkan bir hAdlse sebep olmuıı· 
tur. 

Yugosl•vya, !talyanm mlUteflkleN 
harp 1lAD et.meıdndeıı 90Dra gordUğll 
lllsum flzerlne buradan giden bU' tre_ 
nini Belgra.ddan ltalyaya hareket et. 
tınnenıtştır. 

İtalya da. buna mukabelebllmlı-11 
y&p&ı-ak cll1Dk&l treıı.ı, Y~vyacııı 
a.lıkonuı.iı.n ekapreal.n bareketıneı mü
saade edilince~ kadar hufjiutta.n go. 
çirmemiısttr. 

Tren yolcuları fndirllm1.,, • Trlyeste. 
ye göııderllmiıılerd.lr. Nihayet temu. 
lar netWb.11.nde meaeıe halledllmı;,, 
beklenilen trenlerin sc!erlerlııe 'deva., 
ma nı.Usaade olunmuştur. 

Bir hatta kadar evvel ltıılyanlarla 
işe girişmek Umidile MilA.noya gıC!cn 
ild tac.lrlmiz, l!On Taziyet dolayısUa 
tenwılarmı yanda :bırakarak dön
mU,lerdir. 

Bu u.bahki ekspres de tarifesinden 
yanm saat kadar gec~tir. 

· SABRİYE AKSü"lN 
ANLA'lTIKLABI 

kiimı vesikaya tAbi tutulmaktadır. 
Harpten sonra da ltalyanlann Türk.. 
tere karııı muameleleri hiç değ\§me -
mlşUr. Fakat Mısır hllktlmotlnin l _ 
lalyan yolculara kar§! aldı~ tedbirle.. 
re ltalyada aynen mukabele edilmek.. 
tedlr/' 

lKt TALEBEM1Z DAHA GELDl 

ltatyada.ki tale~ler!mlzden MilA.no 
konservatuvaı:ı §t11l kısmı mczunlarm 
dan Umur Baha Panı, politeknik tab
sllinf yanda bırakan 1bs8.n RUhl Ya. 
lmcak bugtlnkU konl"ıuıslyonelle dön 
mU,lerıclir. 

Bunlar bir muhtı.rr1rlml7.e §U ma11l
mab vernli:ılerd!r: 
"- 1te.ıyachs. Florıı.nsad& blt tele 

talebemiz kalmıştır. Para mesclesi.ni 
halledmce geıecekUr. ltalya.nl&ı', KL 
lılnQCla tn.rihl • D.ılneo k11.Lsesile ça bal 
camiSaiı yapılm:ş .me~hur Galeri Vit· 
toryo çarljISlnm etrn.fına kum torba. 
lari ltoyarak tayyare hücumlarına 

lca11ı mu.tıafaza lel·Ulıatı al.llll§l&rd.ır. 

E-:0.c'fm rahlpterln Itatile halinde şelıir. 
lcrlıı dıprısma. çıkarıldıklanm gör • 
dllk."' 

ı.tlııad ederek Hz. llıt&rlyen.tn Hz. Mu
hammedin cariyesi olduğunu kaydedl. 
yorsa da bU tabiri Marlyeyt tarif et-
melt için kullandığı a1}1.kArcllr. • OOrt senedenberi Romada oturan * Elel.."trlk kjleri umum rnlidür. 

Zira Hz. Muhammedin ~iyeyi Sabriye Alqıan adlı genç bir Tllrk lüğü Sarayburnu ile Salacak ve 
nfk!h etUfinden ve cariyesi değil, kadmı bu trenle memlekete alltlct Tarabya ile Beykoz arasmdalti de
zevcesl olduğundan katiyen §Uphe 0 • etml.§Ur. ' ıılzaltI kablolnrııu değiştirmcğe 
lunamaz. Zira,. :az. Peyga.ınberin lb • İtalyanın 8'rı,t.i#f harbin tık gUn_ karar vermiştir- Bu işe 17 ha.ziran
rahiın fsminde pek çok sevdiği ve Hz. Ierini İtalyan gehlrlerlnde geçirmek da başlanacak, 45 gün slirccclctir· 
lbrablıne iza.teUe a.dmı İbrahim koy. tUbıı.rlle intibaları dikkate değer o • * Çalışmaktan menedilen ecrıc
duğu çocuğu Mariyeden dünyaya · lan bu yolcu, bir tnul:iarrlrlmlze ~ bi a.rt.btlerln ewı ık.a.fileııl de vize
gelm!şUr ki, Hz. Peygamberin nikft.h· lan anlatınl§tır: Ierbll ~tardır· Bugünlerde §eh. 
sız bir çocuğu olabileceğini dUjUn • "- İtalya.ya turJat olarak gttttm. rim~ terkedeceklerdir· 
mek dellllk olur. Romayı beğendiğim Jçln ev tutarak * Berberler cemiyeti son za-
Kaldı k1, Kur'anda Hz . .Muhamme- yerleştim; tavattun etmiş gibi sı..ne· mantarda art.an ust'llra yarJlarmm 

de daima (zevceıertn) hitabı vakt oı. ıerce kaldım. Fakat Mı:ısollnl hrı.rp berber dllkk!nlarmdaki pis ustu • 
muş, hlç bir zaman (zevcelerln ve e&• nutkunu sl:lyleytnçe dethal ımemleke. 
rtyelerin) tabirl kullarulmamıştn-. time dönmeğe karar ver~im. Harbin ralardan değil. A \TUpadan getiri-

Hı:. Mariye e8!Ulen cariye değildJr. tklnci günu veuediğe gtttim. vapurla len g::ı.yrl fenni !iekilde ve tenelte
Hz. Muhammed Medinedeyken Ku. hareket e:.mek 1ırtiyordum. Llktn \'a_ den yapılm!i jiletlerdcn il~ri gel. 

reyşUerle Hudeybtye musalAhaınm pur seferlerinin kes)Jdlitlnl öğren _ di~ir.l bildirnli~tir. 
yaptıktan sonra B!zllll5, 1.ran, Ha.b.'ı;J cllm. Trenle se~attcn başka. ·çnre * Plre limanındıı.n beklenen Ro
hU!<Umdarlarile birçok Arap reislerine l>alma.ıruştr. Birçok gUçlllklcrle kar _ mnnyaum Traneilvanya vapuru bu 
jllel::tuplar yazarak onları dine davet şılaştılttan sonra trenle yola. ç:kabll • rrün gclmcm.i.<'.tir. \"arın zaba.h ge
ettfğl srrada Mısır hUkUmdan Mulcav ı!lm. Blnd!Clm somplon treninin Mi. Jcceğl zannedilmektedir. 
kam mektup göndermi~ti. MlSU' hU· la.nodan gelirken üç defa. bombalan - * E\'Velki giln Muğlanm Kara
ltümdan §'.l cevabı vermiştir: <lığını öğrendim. Fakat seyalıatim es. bağlar yayl5.sma dolu He lrarLg-rlt 

"Abdulla.bm o~lu Muhllmmellc. nasında mlliıl.m. bir !cvkalildı!lik ol • 'iidd~tll ~:ağrnur!:ır yiı..,.~tştır· Ci-
K.ıptllerin bfiyüğtl Muka\'lccsdruı sana ı.nadı. H~ırbe aleyhtn.r olan ltnlya hııl. 
0 alAm. ''""ktubuııu okud•"m. Zlkı..,tti'· k bflh .,_, • ı ~ ''ara dti5cn stireltll ynITTtıurlıı.t'd.a.n " .ro.-. ~ .. fi. ı a::;:;a .r: ransızııır ıı çarpı~n1aga 
lerinlıı d:ıvetl:ıt llğ'"rcndlm. Don bir pey şiddct.!e muhaltft!r; buniln içtn Mu - husule gelen sellerden. Sazunhane 
gt.mberin kı.ıldığtm biliyordum. An • !!Oll.:ılilin harp rnı.n eden nutku te"?saUr derc:si '6imdiye kad::ı.ı· görlllmenılş 
cak onun Şomılan ~ıknı:ağını zanncı. uyo.ı:.dırmıştır. Bununla. be:-aber ı _ şekilde taşmr;:;tır. ' 
diyordum. Ellçine füram ettim, Sana talyada. Mus:ıllıılnin emirleri )le olw-- '* Mayıs ::.yı için.it ~ir li?riıuıı
füptller ara.'IDlda y!lkscl{ mevk!i olan sa olsun 1Ura::.'U% dorho.1 ta.ti)!!< ol~ bn 172 sl Türk,;,25 i Yunan ve onu 
iki cıırlye ile bir clbLcıe, bi;:o de blnmelt !uğu ı~ın İtalyan l.:ı.Jlct, hiç lstemedL ı !ta!ynn o!mak tizzre 2~1 vepur ge
Jçb bir katır ı;öııdcrlyoru:n. Selft.m il"f halde ı•ransızlnıl!ı harpedecclttir. lip gitml:jtir· Bunların tonaj ye!dı-
&a.nıı." • Yiyecek uıa;Melerlnin mUlıi:n bir nu ll2·1ü3 dU.r· 

• 
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Devlet tahsilAtt 
250 milyon 
Bir sene eClf):s,f ilf' 
nazaı·an ancak 6 ~ 

milyon lira noAsarıl• 
oar 

Ankara, 11 (llımısl JJ1111ı.ııl~ 
~Jdlrfyor) - Maliye Vetl!!lk ;.. 
senesi devlet tahsilıi.tmı te~t? 
rniştir. Neticede 1939 ~dıır 
250 milyon 123 bin 18i ura o tJll' 
:ınlıışrlmıştll'· Bu miktar t93f, ı19 
sllô.tı olan 2ı56 milyon 1;1 b~ 
liradan 6·023·99• lira no~ jel'. 
Yurdumuzun g,cçirdiği bilY~ 
:-;ele felAketi ve Avrupa )ı ~ 
vfic:.:.da gatlrdiği teairlerf ,. ..ı;r!ll' 
bu a.zlık şayanı memnunJyet ı;v 
mektedlr· ~ 

Fırsat , 
düşkün fert 

Ellerinde.ki kalayı f~ 
sakladılar! ~ 

.Akdenizln kapanme.sı ·~,et' 
birçok tU~rJar yine fırs5 ~ 
kUncü:üğüne ba,Iamrşl~· )' ,,ı. 
bazı kimseler pips:ı.dt:ı.n ıcslS ~ 
masa çtkmışlar, fakat bir ~ııl' , 
qwel ellerinde bol bol nı:ıl 6aJ1 
nan 10 bUyük kalay tucc~er' 
yalrinı ikisinde mal bııln b!Jtl1!ŞJI ti 
dir- Billila.r da 3415 kuruf o &111'~ 
la_\ fJatlarmı 280 kunı~:ı. çıt b111ııı'' 
lat'd.rr. PlyaBada ru,,a.drr d• 
tnamaktadır· x 

- 't• 
Dul, yetim ve müt'tl(g.J 

lerin bir kısmı ne~~? 
.an1sız maaf alctJY" 

~ 
DUnktı nilııhanuzda 1jıPn t!Jll fi 

Derv13'1n fıkrıısı:nda. dul, yt. o.l~ 
mllteluıH.lcrln bir lasuıııım ınıı&;ı;,;
yapılnn son za.mls:rl& beraber ~· 
dtklan ka:;.dedileıek biraZ dalı' 1 
retle bu.nltmn muamcıcıo~,d 
yetiştirilme~ 1mk!llt olup 0 cııııılf' 
soruluyordu. Dcftorc!n.ı lığın ttd'gı " 
golenl yapttğnıı dllıı b!ze yoll:::...ı_~I ' 
~-ıdaki tez1'ere8incleo meJllJIP'""' 
te <iğrelltXll.' bulunuyorus: ~ 

''Eski tekııtıt 'kanununa g~ '
Ut edilen, dul ve Sı'cUm tll~~ 
zat manı;lıırı flahlplerlnln 111 ;;: 
)'Çılan ~ :w aıanıa ait 
mayıs ayatm son gtl.il1eriDda t IJ 
otmasma raıtmen alrnıın te~~ 
temin edllcn devamlı mesai 113) ~ 
aıUtekaia, dul ve yeUmıeriO ~r~··, 
l&rınnı lhrar l'e ikınaıı.ne ıı:ı ı•' 
ol:ınarak cUm1es!ne tedlyat ,.., 
ziat yapılmı§trr. ııı ': 
~ainız cald kıı.auna göre ~ fi_., 

dlllp fte yiiı.t kanbnUD .merl~~~ ~'il 
ı:.ıwımda vefat edGlllerill '"' ~"'\ 
bir kalemde tahaia edilen Jll

1 
f"J 

eski tek&.Ut kıuıwıuna g~r~~.:ı;,d' l; 
yenl kanunun esııA!arı ~11 r.,, 
tnhsi.s edildJtl billncmedt!iıı;;ts,~ 
nız bu glbilerin lstisne.1 Te ~,J 
rak ytl?,de 25 zamları teblr e ~ 

Mıı11ye VekAleUnden ~aı:~~ 
muclbl:ıce bu gibilerln de Cf'-tı 
ikmal ve Ve!c~lete t.akdln'l er# 
llz~redlr. VcltAtettsn ı;1maca1' ~;.ı 
;:o:ine yUzde 25 zamma mllP f,l<ff' 
tluklan a:ılaş1lıınlara dcrbal 
yapılacaktır." 



ısır - Trablus hu-
lldunda çarpışnıa 

Ya orduları başkuman
arb· So,,,, ıye nazırı general 
·,,et Rusyada 10 günlük 

tini bitirerek dün Ri
Ü,ŞtUr. 

~kamarası bugün lngi
%ı nrn müdafaasını mü

han celse aktedecek. 

~ ~rntakasından 120000 
liyesine dün ba.5lnn

anıeliye önümüzdeki beş 

11 
da ikmal edilecektir· 

a 30 hususi tren çocuk
CaJttır. 

traı>a harbiye nezareti :an bildirlldil:;rine naza
bi Brita.nya içın A vus
~ r miktar ecri devriye 

a edilmektedir· Bun _ 
, ttt A vustralyada inşa e-

- Aircs'te et konser -
~ekte olan 4700 tonluk 

'.'8-h Dascony vapurun
~ 1nfilik husule gelerek 
~~tır. 4 kişi yaralan • 

a'i;tn söndürülmüş ve blr 
t tJapılmıştır. 
~Ukfımeti nezdindll Sov

GoI'('lkin dün Roma
ır. 

llarıamentosu matbua-
~llt' ' ın ına müteallik olan 

~ asını tasYib etmiştir· 
1 bugünden itibaren yaz 

~ile edecektir. ltalyada 
, er, bu gece yarısı bir 
lınacaktır. 
l'adyosu Papa1 "ın ga

Osservatore H.ornano 
dun neııriyatını tatil 
l°?niştlr. 

~·anın Moskova elçisi 
S?vyet hariciye komi • 
ııdC'rek Lavrentiyefin 
~et clçiliğino tayinine 
. ~aınetinin muvafaka -
·Ştir. 

2
rla l'l:ıaliye, ticaret \·e 
~rı bilümum vabancı 

Qi~lini menetmiŞtir· 80 
'211 tarihine kadar ithal 
k Ve kamblvo şeh:ıdet
~l olmıya

0

n ithalatçı
e gC'lmiş yabancı mal 

aıal\l.k gümrliktcn ge
'td r. 

'-ı~ tayyarecilerinin Çin 

1 tk<'zlne karşı şimdiye 
11 ~edik vüs'atte yaptık. 
~ceslnde binlerce kişi 
,
1 

E!ktedir. 500 den faz
ılınıştır. Yüzlerce ölU 

italyaya ne 
an harp 

n edecek 

teminatı 
~•ikan emni

'ttc; kviye eder 
'il görülüyor 

~.\.A.) - İtalyanın 
~t doğan yeni va· 

ıı.:_ ~Ulgar hükumeti· 
~~tına intizar edil· 
--~~ '.~ hariciye nezare· 
liıh."'1ı lö]rlemeye mezun 
L~ ., ~alkan memleket· 

ite...: bitaraflık politi
~tilrı~ edeceklerini ve 
~tr11 dan komşu mem 

'h tn t . 
Q;ılk ernınatın Bul-

t , 11 anlardaki cmni· 
·tr ... h. l"k t bt ··•a ıyctte tc a -

>'an etmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin 
İtalyan müstemlekele
rinde müthiş akınları 

is~anyanın ''gayri 
muhRrip,, liği 
teayyüt etti 

F 1 
" ··ı k ranı..:oaıun yu ~!;e ten 

gelen" bir emre itaat 

İngiliz. ablukası, Balkanlara 
Karadeniz liınanlarına teşmil 

~a 

edildi 
ettiği sanılıyor 

J,onclrır, f'ı - Ma<lril le rc<>nıt ~a-
1.cle dıin şu k:ırnrnnrııc~ i nc~rclmiş 
lir: 

"İl.ıly:ının Fransa ve lnıWlcre~e 
karşı harlıc girmesi iizcrınc nıiicn· 
dele Akılcnlze ):t) ılınış oldıığıın
ılan, lspnn.):ı lıüt.lıınctl, 1srınny:ı· 
nın g:ı~ rı muh:ırııılığini k:ır:ırl:ış· 
lırmışlır." 

Londra, Uı - Mısır _ Trab
lus hududunda vukubulan bir mUsado
mede lng'lllz kıtaatı iki lLalyan su. 
bayı llc CO askeri esir etnıl~lerdır. ln
gfhzlerln hiç zayintı yoktur. 

İ!STlLAI>AN l•"A7,J,A 11100 \F.\A ••• 

Diğer taraftan ltalyan ordusu, 
Vintimılle yakininde. Fransız -
ltalyan hududu üzerinde birkaç 
köprü atmıştır· İngiliz radyosu 1-
talyanın Fransaya karşı harekatı
nın, bir ist.liidan fazla bir müda
faa şeklinde inkişaf eder gibi gö. 
ründıif1ünü tebarüz ettiriyor· 

nmııa1mı:.1.\XLAI~ 

l\.Rhire, 13 (,\.A.) - lnglllz hnva 
kuvvetl<'rl ltalyan şarki Afriltası U~ 
zerine taarruzlara devam ctmel<tc
dlr. Asmarn ve Cura tckrnr oc.mbnr· 
dıman edilmiştir. Doğrudan dc.ğruya 
vukubulan bomba lsnbetleri hangnr_ 
!arı ve binaları tahrip etmı~tır. ilUtUn 
lngHiz tnyyareleı1 hava dafl toplnn
nın kuvvoUi muhalefetine ragmen hiç 
blr zarara u(,'Tamnmıştır. illr dU~mnn 
a\•cı tayynresı kaU olarak dıger ıki 
tanesi muhtemel olarak dUş.ırUlmUş 
,.e dört tanesi de hasara uğrntılnuş. 
tır. 

Blenhelm lngllız tayyareleri Habe
şlılanda Dlrcndana tayyare uıeydanr 
nı da bombalamışlar ve bir mUhtm. 
mat deposu ile birçok han:;arlara tam 
isabetler elde etmişlerdir. MUhlmmat 
deposunuan !ı,'lkan alevler havada elli 
l:ilometre mesafeden ı:6rUHıyordu, 
BUU1n lng-Uls tayyareleri ııallmeD 

dönmUşlerdlr. 
Diğer bir taarruz da Assab civarın 

da Makakar Uzerlne yapılmıştır. Bir 
benzin deposu ynltılmış ve bir kışla 

da hasara uğratılmıııtır. 
EHelki gün ı. i b y :ı y a 

Tobruk üzerine yopılon İngiliz ın.r. 
yare :ıkınl:ırı, dalga halinde ge}en 
bomlı:ırdımnn tayynrclerlle icra e. 
dilmiş, Ye bir limand:ı demirli o
lan eski model bir lınlyan kru,·ıı
zörünün arka tnrnfıncla yangın cık
tdtı müş:ılıcdc eılilmişlir. 

lkl deni:r.altı gem.isi ve bunların 
bağlı bulundukları duba imha e
dilmlgtir· 

lngiliz hava kuvvetlerinin geçen 
gecf' Habeşistanda Musavva Uzerin. 
de yaptıkları hücum esn:ısında bir 
petrol deposunda yangın çıkarıl
mıgtır· Yangın, birkaç mil uzak
lardan görünecek derecede bilyUk 
olmuııtur. 

ALMAN RASITLARI 
TeeyyUt etmiycn haberlere göre, 

ltalyan tayyarelerinin Malta ada. 
sına yaptıkları salı gUnkU hücum 
Alman rasıtlarınm yardımı ile İtal
yan pilotları tarafından kullanılan 
Alman tayyarelerile yapılmıştır· 

lTAJ,\'ANIN NERELERl 
BO:llBAl,.o\..~ABlLlR! 

Evcnin Standard gazetesi, İtal
yanın kolayca tahrib edilebilinecek 
endlistriyel bölgeleri hakkında ln
gilterenin Roma sefareti hava ata
şesinin bir makalP.sini neşretmek. 
tedlr· Hava ataşesi müttefiklerin 
şimali 1talyadaki elektrik santral
lerini bombardıman etmelerlnin 
mün:ıs'p olacağını ileri sürüyor· 

Su ile müteharrik bu elektrik 
santralleri Torlno - Ccnova - Mi
IA.no müsellesi dahilinde bulunan 
en mUhim bölgeye cereyan vennek 
tedir· Burada bulunan fabrikaların 
ikisinden maadası hep mUhim tay. 
yare ve tayyare motörü fabrika.'lı
dır· Bu santral ayni zamanda Ro
ma ve Napollye giden şlmt"ndifer
lere de cereyan vermektedir· 

Hava ataşesi şunu ilA.ve etmek
tedir: .. ltalya kullandığı kömUrU 
hariçten ithal ettiği cihetle, bu 
santrallerin tahribi mühim demir • 
yollarile fabrikaları cereyansız bı
rakmıı olur.'' 

ABLUKANIN TEŞ:'ltlLt 
İtalyanın harbe girmesi net:ccsi 

olarak İngiliz ticaret nezareti dUn 
ll'er'iyete giren bir emirname neş
retmiştir· B\l emirnameye nazaran 
IL~:ms olmııdıkça Bul!lnristan, Yu
nanistan, Licchtcn:-tcin, Ronıanyn. 
lS\'içre, Yugoslavya, ve Karadeniz-

deki Sovyotler Birliği limanlarına 
her ne cmsten olurı:a olsun mal ih. 
racı menedilmiştir. 

Bu tedbiri aımnktan maksat Ak
drniz ve civar mıntalrnlara yapıla
cak ihracatın kontrolünü temin et
mektir. Hiçb'r suretle bunu bu 
mıntal:al:ırdaki bitaraf memleket -
l<'rle tieaıi mtibadl'knin kesileceği 
hakkında bir knrnr şeklinde addet. 
rnemek gerektir. l§bu emlrnnme 1-
lc bC'rabC'r bu mıntakalarC:nki bitn
rr..f mcmlc!:cUC'rcı yapılacak ihra
cata mliteallik lisanslar dn ayni 
zamanda iptal edilmişlerdir. Fakat 
bu da ~erinde ı;artla:-:ı MU\':ıfık o
lar:ık yt'nid"n lis::ıns verilmesine' 
mani a"ifüdir. Esasen iptal kC'yfi. 
Y<'li kömür. kok ve imal edilmiş 
mahrukat ihracatına alt umumi 

"rbr::t l.!":ınc;:ı r::ımll dclfildir· 

l\lt'SOLiN'lNtN Kı\R.\Rl..\RI 

1: :ılr:ul:ı lılr m:ıhal, 13 ( A· A.) 
- Musolini, umumi erk:inıharbl:ve 
reis rnuıvini general Soddu')·u 
harbiye mtiste~:ırlrğrnn tayin otmi!! 
ve fnRist mili"leri crltanıhnrbh·csi 
re:sinin doğrudan doğruya um;ımi 
erkfınıharbiyc reisinin <'mrine tfıbi 
olmasına karar vermL~tir. 

l~RAl\'SADAI<t 1Tı\l,\'ı\N1.Ail 
1 

Morsl!ya. 13 (A· A·) - G-ıri"'~l
dl lcjiyonunun şefi olan Gfuı;epne 
GaribaldJ, Fransıınrn c"nubu Fi., ... , !
sinde bulunan vatanclaşlnr"Tla hita
ben bir beyannnme nP~rcdorek 
Fmn°anrn vnnıba~ında, f:ııf rtl<.'rin 
tnzyi'dne kaİ-şı mücndelc ctmC'le
tini istemiştir. 

lspnn.)nııııı g:ıyri ınıılınriplik si
yasl'linl illilı:ıı: clliğine dair cıknıı 
n·sıni lrnr:ırnaırıc.)i 1.oıulr:ıd:ı hiillin 
E{:ızelcler ncşreırncklcdir. Bunun 
yuk:ırıdnn Sl'len talimat Ü7.l'rinc 
nr5rcdllcliği tahmin edilınc·kıeılir. 

Mezl,flr knr:ırn:ımrnin lspnııy:ı· 
11111 ıııtilleril,lcrc ınuh{ılif hir hallı 

lınrel,et laznııınıun c~ lcdiği Carzcdı· 

leh ili r. 
fTı\L\'AN \'APUI!LARI 

Diğer t:ırnflnn hircok lı:ıl~an v:ı
purlnrı hp:ın~ol liınnnlrırın:ı illicrı· 
yu clc,•:ını cdiyorl:ır. 

J<;pa'lyol :ıj:ınc;ının hilılinl j1inc 
F:Öre hlr Fransız deniz t:ın·:ırcsi 
\'ııl:ınsh·nyn ~clrnişlir. J\liircllrb:ıl 
nı:ıh:ılli mıkam:ıt ı:ır:ıfınılnn sıkı 
bir i~lic\':ıh:ı lahi lııtulmuşlıır. 

Am3rika 22 harp 
gemisi yaptırıyor 
Arnlarında 45 bin ton

luk iki zıı-hlı var 
l'cniny/011, 1.'f ( A.A.) - Kongre

nin don:ınnı:ı için bir milynr 308 
milyon dol.ulık l:ılısi~ııt k:ıhııl et· 
mec;i ii:ı:erinc rcın:ın 420,000 1onlıık 
22 borrı Kt"ml!lli !IİJtnrlş edilmiştJr . 
Bu ,qrrıınerin rır:ıo;ıhcfıı 45,000 ton• 
hı'• iki srıHıhnrp gcnıic;i 8000 ton
lıık iki krurnzür, R tleslroycr, G 
tnhlcllı:ıhir, 2 1nyyarc gı•ıni~i. bir 
tıhtcllı:ıhir t:ışıyrın ,.r bir ın:ıyn 

dokiirü grnıi hulıınmııldaılır. 

Resmi tebliğlere göre 

Harp vaziyeti 
Parls, ıs (A.A.) - Fransız 13 çtır§amba ak§amı tebliği: 
Parisın iki tarafında muharebe gitgide vus'nt peyda etmelctedlr. Yeni 

kuVYetler Ruen'in cenubundan taarruz etmişlerdir. Zırhlı \'e motörlU kollar 
Luvler, Andell ve Vernon köprU başlarından Parl SUr Or, Drö ve Evrö lstL 
kametinde geçmcğe ba;ılamışlardır. Bu şehirler bombardıman edilmiş ve bir 
muhacır ka.ııesi mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

En aşağı 12 fırka Senlls Ue nec.; arasında taarruz etmektedir. 
HUkQmet merkezinin şarkında muharebe geçen gUnlerdek!nden de daha 

şiddetli olmuştur. Düşman zırhlı fırkaları, Şato Tiycrrl'den Dermonl'a kadar 
Marn nchrlnl Montlray l.9Ukametlnde gcc.;mlşler ve bu esnada diğer fırkalar 
da En'nln §arkına geçerek Şalon SUr Mern lstlkameUnde ilerlemişlerdir. 

ou,manın deniz ile Möz arasında harbe soktu~u ku\'\•etler 100 fırkadan 
fazla tahmin edilmektedir. Ordul:ırımız adnt azlı(;ına rağmen mükemmel bir 
tarzda muharebeye devam ediyorlar. 

Alman tebliği 
Führerin umumi karargahı, 13 (A.A.) - Sen - Vnlcr sahilin

de muhasara edilmiş olan İngiliz - Fransız hatlarının clcnizyolu ile 
kurtulmak teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Ayn bir tebliğle bildirildiği gıbl, bu grup teslim olmuş ve arasında ı.ı 

Fransız generali ve bir lnglliz generali de bulumruık Uzcrc 26 binden fazla 
esir alınmı§tır. Ço~ bUyUk gannlm de Almanların eline gcc.;mi1tlr. Top~
muz yUklU olarak açılmak lstiyen bir n:ıkllyc gemisine tam l3ab<'ller ya
parak gerl dönmeğe mecbur etmiştir. Alman tank da!I toplarının ate1'1 ne
ticesinde diğer bir gemi berhava olmuştur. 

Harekat bütün cephe imtidadınea seri bir terakki göstermek· 
tedir .. 

Marne nehri, bir c;ok noktalarda, harp edilerek, geçilmiştir. 
Şampanyada düşmanı ta~cip etmekte olan fırkalarrmız Şaloni işgal 
etmiş ve 1914 muharebesi meydanlarını geçmiştir. 

Argon ile Möz arasında taarruz arazi kazanmaya muvaf 
fak olmuştur. 

Bu ana kadar bize gelenhabcrlere göre, yeni bir harekatın 
basladığı 5 hazirandanberi alınan esir mühim bir mıktara baliğ ol 
maktadır Düşman çok fazla mıktarda harp malzemesi de kaybetmiş 
~ir. Yalnız garp cenahındaki iki ordu, butün silahlarının iş birliği 
ılc 200 den fazla diişman tankını tahrip etmis veya ele geçirmiştir. 

Havanın fena olmasına ra;tınen, ı;arşamba gUnU a,·cı tayyarelerlmlz ve 
Stakaıı tayynrclerlmlz ezcUmle C'hııl ns _ Sur _ ll!ırne"da ve s:ıhil mmtaka
sında ordu lle faal surette ııı J:ılrllğ yapmıştır. Tayyarelerimiz, bir nakliye 
gemisini ve aaker dolu bir ma\'nnyı batırmağa ve takriben on bin tonluk 
bir nakliye gemisi ile birçok kü~Uk vapuru clddl surette hasara uğrntmağ'a 
muvaffak olmuıılnrdır. llavre civarında 20 sabit balon dUşUrUlmUştur. 

Norveçtc muharebe tayyareleri nlz Trondhelm cl-vannda bir tayyar<' 
meydanına hUcuma teşebbüs etmiş olan lı.J lnglllz tayynreslnden dördUnD 
dUşUrmUçlerdir. 

DUşman. dUn altısı hava muharebelerinde dokuzu hava dafl toplarlle 
ve mUtelıaklsl yerde olm:ık Uzcrc 10 tayyare k:ıyb:?tmlştlr. 4 Alman tayyaer
sl kayıptır. 

Bir Alman d<'nlz:ıltı gemisi, dUşmaam kuvvetli bir deniz n:ıkllye kolu
na hticum elmiş ve mUteaddlt Yapur batırmııtır. 

3 
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Har~ ruh~ya{ı va tah~i:;eri : 1 O 
........................... •:S•••••• ... •····································-

' 'Taarruz 
sevkitab 0 ·s2,, 

Yazan : 
''Ilnrb ve hilkati beş-er" başlığı

nı taşıyan bundan önceki musaha
bcmclc bır hısım mütcfC'kkirlerfrı 

cidali ve harbi doğrudan doğruya 
ferdin se\'kilnbii ncv'inden bir te. 
mayülü olarak knbul ettiklerini ve 
bu itibarla ruhiyatta bir de (\'u
ruşma meyelllnı) mcvzubahs oldu
ğunu yazmıştım. Bugün daha zi
yade in~:ının hilkatinde vehbi lrn
bul edilen bu sevkitnbiinin hnyntı. 
ynt bakımından kısa mütaleasma 
giri~iyorum. 

Bütün Jıayattar varlıklarda 

yaşama iç1n mübrem ve 
temsil \'e temessül etmek, fet
hetmek, sahih olmak fiillerinin ifa
desi olan bir (cidal sovkitabii) si 
me\'cuttur· Bu mevelan haddi za
tında çek defa zn.hirl bir zarurete, 
yani dışardan gelen bir kamçıya 
b:ığh dc~ildir; ,.e bu itibarla (ko
ruma ve korunma) sevkitabiisin. 
den farklıdır. Korunma ve koru
mada bir mUdnfna crvnbı rnrdır; 
yani nncak benliğimiz ve yakınla
rımız hücuma maruz' kaldıkları za
ll''ln kendini bel!! eden bir .se>vkita
biidir, o h:ılde dnha ziyade mUnfnil 
vasıftadır. Halbuki (cidal scvkl
tabiisi) fail ve tnarruzkfırdır; ani 
\•e mübrem bir ihtiyacın tezahürü 
olmadığı halde zaman zaman ani 
taşkınlıklarla fc\·cranlar gösterir· 
Bunun içindir ki buna ayni zaman
da ( instinct d'agrcssion == taarruz 
sevkitnbiisi) de diyoruz. 

Ilu scvkit:ıhiinin C'n basit ve va.s
fi tezahürlC'rini c;ocuklardn görü
yoruz: çocukta düşmanlık, oyun, 
temrllük mücndclcsi çoklur. Oyun 
kavgnlarınm esası tC'mC'llük mey
linden. kudret göstermrk arzusun. 
dan doğar. Bu muhtelif vuruşma. 
şekilleri dnha unsuri birtakım te
zahUrJ('rlc müteı afiltt.ir. Talırib et
mek ve bu meyanda mütemadiyen 
kuş yuvalarını bozmak, kırmak, o
yuncakları parça parça etmek, pa• 
;ralamak gibi zuınm ,.e şiddot his. 
leri bu kabildendir. Hepimiz çocuk~ 
luğumuzda harbi imrC'ndiren oyun
ları hatırlıyoruz. Bilhassa erkek 
çocukl:ı.rın nsl:C'r dizileri hal'nde 
yaptıkları harb oyunları, polis ve 
hı~ız mücadeleleri, mahallelerde 
iki dilşmnn grupu nrasrnda b:ı!!gös
teren çocuk s:ıvaşları, oyuncaklar 
arasında tabanca, zırhlı otomobil, 
at gibi oyuncaklarn verilen kıy
met bu (\'tlruşır.'.I sevkltabii i) nin 
daha ilk yarlardn başladığını gös. 
terir; ve sc-vkitabiiye f!Utır ve ze
ka kıymetini veren Freud tahteş
şuur ruhiyatını ve mnrnzi cephe-si
ni bund:ın çıkarmı'3iır. ı::u çocu't 
harblerindc, hırsız r"'' O} unln
rındtı kumandanların en kuvvetli 
ve is:ıbetli karnrlarla planhr kul. 
l:ınmı çocuı-ı.,. 1 ın .. ,.·ıc•· -i mu-
hnldt"!tlır. Fst l!"ulile ynmhn bir 

"l;o!t pratik tecrübeler bu h•ı'"u<ıta 

b·zi aydrnlnte bllir· Ço"ukhrdn bu 
ci'fal F"'Vkitabiir!ni ta~lil edC'n gil
z~l \•e terbiyevi filmleri de arnsı
r:ı f'Örü:roruz. 
Vurusm:ı sevl:itabiM ı:- 11 •··,, haY

vani kademelerde ve hatta parazit 
mikroplarda dahi mev~ut•··r· Bit 

gibi parnzitlrr rnütem:ı. li n mına;,. 
fıri oldukları muhi , ~ i fertle
re hücum cderl r. '\i ücudumuzun 
b:.itün kapılan, a ·1z, bo.,nz H' ba
b'Irsak gıbi muhutı g :ılıırı \'C 

hattiı. d.unarlarımızJa dolapn ka
nınnz bu mikrop mlicndl'lcsinin 
sahnclendir· Huttiı biribirkrini 
yiyen veya harub < d n bakteri} o
faj adlı mikroplar dahi v:ırdır· BU. 
tlln bunlardaki ci lal kor b"r sevki~ 
tabı en tabiatin b.ır mcv , sin • 
den b::ışkn bir şey de,cb!d r- nu vu
ruşmıı scvkitab :ı:ı 'e o unlan 
hay'\'an ncvilerinin en bü) llk kıs
mında da \•ardır. Avlama, d.işmn... 
nı yere serme, oyalnm:ı ve nihayet 
bir hamlede öldiırmn O) unl rı ke
di, aslan. mayr.ıun, s rce ibi her 
nC'vi hayvnn ) n vrulnrınd:ı vardır. 
O nndu hiçbir fn ·dn göstenniyen 
ve sade o se\'kitnbiinin uadclcri o
lan bu tczuhüı lor ::ı, ani oyunlı:ı.r 

avcı hayvan yavruhırınd:ı oldu!;ıı 
kadnr, ufak ve sakin hayvan yav
rularında da göriıJür. CiJal ve t.nıı.r
ruz mcy<'Hlnı hnyvnn nevilerine 
göre çok gayrimils:ıvi şekillerde 

miltezahirdir· Ot :rhcn hayvnnlar, 
et yiyenll'rc kır .. •n c~ Jın nz eL 
dalci, ka\'gaeıdır. Ot yiyen hny
vnnlar nadiren hücum C'tlcr er, da
ha ziyatle rnUdafnacıdır; demek ki 
bun'arda d:ı~ 'l ziyndcı ' runnın 

revkitabüsi inkişaf etm·ş bir halde
dir. Tabintile ot yiyen hayvanla
rın ya§amak için bir m·n i liyaç. 
1arı :.·oktur; meralarını c.-ı..imn. a
yaklarının nltmda haz:r Lulurlar 
ve onlan güden bir ~ob=ı.nm kırı'c 
•değneği önlindc sürü halinde gi
derler· Halbuki et } iyen hay\':ınlar 
doymak için bir ııikarn mulıt:ıçtır
Jar \e nnrnk mideleri dolu olduğu 
zanınn sulhpcrvcrdirJcr. Aç olmı
yan kurt nadiren foini bırakıp da 
yol iistilndeki ndnmlam hücum c. 
der· (Vuruşma sevkitabiisi) her 
Yn.§ln. mevcuttur; hayatln ilk gG..
Jerlnde b:ışgösterlr· Çorukl rda U
çüncil ya.1:11.n başl:ır Ye bilhassa 
9-12 yaşında azami haddini bulur. 
Bilhruısn cinsiyetin faal olduğu 
ynııta vurusma. cidal ve cnC'rji Cı.
z5.rni derecededir· Netekim lıir ne. 
vi ndale mücadele.si olan şiddetli 
sporlar dahi dnlıa ziynde bu yn.~
lnrda görilllir· ?>::ısıl ki çocuk bu 
vunışm:ı sevltitabiisini muhte>lif o
yunlıırilc lınrice vuruyort::ı., her §:ı
hı~ da mı.ıkaddPratına ve tC"rbiyc
sine göre muhtclü 6ekillerdc inki. 
şaf ve te>ldi.mUlc r.ıazlıar olur· 
Normal ş::ı.hısl::ırd:ı klihulct ya ma 
kı:ı.d:ı.r ırüt::rnkl:i olarnk inkişaf e
der ve muhtelif tahavvüller göste
rir· Psikanaliz tabirlerine göre 
birtakım sondajlara, ihtibaslara~ 
bı\'i~Ierc, ila ve imfl:ıra mnruz ka~ 
hr· İşte hnrb de bu (cidal sevki· 
tnbiiCJi) nin kollcktif bir Ş"klidir; 
ve b!lnu cl'miyctin bünyesine ka.. 
dar r,öHinrck mütnlen edC'n filo
zr>flnr VC' ruhiyıı.tçılıır muhtelif 
<harb felsefeleri) ni kurmuşlar
dır· 

nund:ın sonraki musahabl"m, ce
mivl"tte sc>vkitabiinin inkişafını 
t:ıhlile çalışacaktır. 

Amerikadan müttefik
lere gönderilen silahlar 
ilk partide 600 bin tüfek 

yöz, bir milyon obüs 

Nrv11ork, 14 - t\mcrikn Jlirlc~ik 
ılc\lctl.ri l:ır:ıfınd:ın, miiltcfıklcr 
l'nırinc G00,000 hıfcnk, 40,0rJ') mil 
r:ıl)ÖZ, 800 1:ı11c i,;ı iıık lop, hir 
milyon olıiic;, 50 lıürııın hoınlı:ırdı
nıJn IOHnrcsi \erilıııi~lir. Bu hir 
ha~langıı;:lır. 

Ordur:ı nırnsııp 110 Norllroıı 
hoııılı:ırdıın:ın l:n l ore i rııüllcfih. 
!ere :ırek h''>linı cılılnıck üzere 
\':ışiııı,:lon:ı ı::clııı" lir. 

Rıız,·ctı nıulll'fıl,Jcre ) :ır<lınıı d:ı 
h:ı m{irc;c;ir lıir h:ılc ı:telirnıck m:ıı,. 
s:ıılilc rıırvcuı k:ınıınl:ırd.ı lodil"ıl 
l :ıplırm. ıb çall';nınkı.ıılır. n.ı ı.ııli 
liıl :rnıııtırsn Aınc-rik.ın ~eınilcri 
ınülldik linı:ınlarıno -;il"ıh 'e cep
hane l:ışı~ .ıhilı?rrk, ınü!lefik h:ırp 
gcınilrri l\merit.:ı lirnıınl:ırıııd:ın 
scrhcslı-e islif, ılc rıll'h'krek. '.\'O· 

şını ıloldııran hrırp ~cınilrrl solıl'ı· 
lıill'cek, Aml'riknlı tıın nrrrıler mlil 
lrriL:ler emrinde çnlı~uhılcccklcr 
dir. 

MlitıdiktPrin Jlıliy:ıcı ol3n ~ üı· 
lerce Amtrıkalı pilot ,.e t:n y:ıre 

800 top, 40 bin mitral
teslim edildi 

mnklnisti lngılız \'e rrall'117. konc;O
io-;hnnckrine m.ır:ıl·ıııı1 l'lmekle rn
k:ıl hizmrlc ıılı 11111 .. n akta \ c horc· 
ı,cı cıl ıııeınl:kletlırlcr. 

jT \LY \ \'I~ .\12'1.l '-:Y ~:SIN 
l~LOIO~ ımiLI;N 11 \'Ç \I..ARI 

Srıı11orrk, 13 ( L l.) - IJ vns: 
lll•r:ıld Trıhuı e f.'.azdc~ınin bil· 

dirıliğinc ı::vre, \ıncrık:ı U'rle~ik 
<le\ kileri hiı1 üı ıcli, 1 l:th. \ e Al
lll'llll anın .\ ırrık:ı I· ki mecmuu 
300 lıin drıl:ır mıl.l;ı ın rı 1.reclilcri" 
ı:, hu ıl:ırın •crı çı:'. 1 ı inin mil· 
li rkonoıııı)i lııklıl r c· crc~lni 
hılılırcn·k hlol,e eıl r klir. llcr.ıld 
'l'ı ıbu ıl'. hıınu ı ınıll\erc k:ırşı 
h:ırp ıl:lııı dcııw:.. oldujunu lıildir

nıckkclır. 

Dünkü zelzele 
Evvelki gece saat 22-05 de DL 

kili.de ortn şiddf'tt~ ve ile; E~,,..ıyc 
eüren bir zeb:ale olmuştur. 
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Almanlar Partse girme~ üzere 
heri yaptıkl:ırı mm·affnkıyelle ne· r 
tıcelenen ilk mukabil taarruz oldu· 
ğu işaret edıliyor. 

lngilterenir1 tetnin!tı : Fra ( Ba~tarafı 1 incide) 
edilmer.ı"ş bulunauıfunu bu sabah 
sa:ıt sPki::1e bildirmiştir· 

FCANSIZ Or!DCSU 
l'IPRAN lADI 

Frn."'lsa.da bir m:ılı:-1. 14 CA· A·) 
- Franııız h:ırbl)e r.czareti namı
na s6Z ıW) 1 m c.ı;e sal· hiyettar bir 
zat, diln aktam şu b~yanntta bu. 
lunmuştur: 

••- Denizd n Majino battınm r.i
mal~e milnteha no'ctasma k:ıdar 
uz:ı.n:ın Fransız bı.ttı, mü1~ık Ye 
yrpranmıımış b r hald .':ir· 

Son gün! rdc Ame:il;:ıdan gelen 
bo:::ıb:ı an t:ıyy .. rel rl, ço:t mil
CSll r o!r.ı ur. F knt t:J tayyare
ler en c! ı r 't ır."!:• rc!a gcım~.:;i 

llz!I!l r!ı " 
LON~:!h - P\R S T:i:"' .. EFO~ 

IIBS1LMF.Dt 
Londra, 14 CA· A·) - Bu s:ıb!ıh 

LQnclrad:ı ö:";renildiğine görP. Pa -
risle t lefon r:r.ıh:ıvcrelerl inkltaa 
u • rar.ıamı tır. Fakat mı:havereler
de teı:ıhhur vnrdzr. Ve t l"fon hal
ka aç k <le<'"ilJir· 

"ŞF .. IIID SA~;n:ı;" 
Va,tn-:to!I. H (A· A·) - Bul. 

lit'ın Parlste kalmak hakkmd:ı 
'·crd ği karar, h len .Amı>rikruun 
Ta ·~·da bı.ılu an Po!onva büyük 
elç"si B'dd tı'e tel fonh b' d"rHmiş 
ve Biddle d bu haberi Tours'dan 
telgrafl:ı Vaşin..,.tona çekciştir· 

Bullit'in verd· ~i haber, aynca 
''şehir sakindir" demekted'r· 

Londra, 14 - Alman ordwıunun 
iltl milyona ya.km tahmin edilen 
kuvvetle Fra:ısada t:ızyikt devam 
ediyor· 

Paris üzerine tazyik azamt had
dini bulmu~tur· Parla belediye re
isi ve meclis AzAlarmm bqvekH 
R~no nezdinde yaptıklan milracaat 
neticesinde. hUkUınet merkezinin 
milda.faaaı içın evvelce verilmiş o
lan karardan vazgeçilmiş ve Pa
risin açık bir tehir olduğu i18:n e. 
dilmiştir· 

Fransa hllkümeti Par:&n Parisin 
limalinde ve cenubunda muharebe 
edileceği ve fakat ıehrbı doğrudan 
doğruya müdafaa edilmiyeceğini 
bildfrmittir. Bundan maksat vehri 
han.biden kurtarmaktır· 

Amerikanm Parla afiri Vilyam 
Bulit, Fransız hllkfllnetinin bu ka
rarını Berlindeki Amerikan aef~ 
vaart.asile Alman hllldllnctine bil
ı:lirnıiş ve Pariain mlldafaaaile mu
vazzaf bulunan .. ted kuvvetlerin 
!814 ):~ n:ılrı\olunduklarmı tas
rilı eylemiştir. Pariate yalnız polis, 
j~rma ve itfaiye mllfrezeleri 
kalımJtır. 

Parla halluııa hitab eden aşağı. 
daki ilin, blltilrı IOkaldara yapı1-
tmhrıJŞtır: 

••paris açık tehirdlr· llalkm em
niyeti ve her tllrltl lafesini temin 
için bUtUn tedbirler alınmıştır.,, 

Metro ve trenler muntazaman 
Seleme t Jlrler. 

T yyilt etmiyen bir haHere gö
re Alman ba.,kumandanltğr, Pai-i. 
ain mukavemetsiz tesllm olmasını 
Jatemlş, aksi takdirde şehrin bom
bardmuın edilcceğinl bildirmiştir. 

J3azı rivayetlere göre Parisin 
harict kapılarında bir Alman önct1 
kolu görUlnıüştf1r. 

Evvelce ele bildirilmiş oldutu 
Teçhile Amerika sefiri Bulit ve se
faret erkAnt Pariate bulunmakta
dırlar. Sefir, Paris tuaI edildiği 
takdirde, sivil haltın emnlye~nı. 
ummrıi milesaeselerin ve tarihi bl. 
nalarm mahfuz Jtalmamıt tettı1n et
mek hususunda Alman askeri ma
kamlıı.rlle tema.sa gcç~ektir· 

PAJds KA~~INnA 
MUllARER 

Muharebe Paris knptlarmdadir. 
Parisilı garbında, • şimalinde ve 
prkmda kanlı bir muharebe de
vam ediyor. Almımlar Parise 40 
kilometre kadar mes:ıfede S"nlis
den 12 fırka ile hilcum edh·orJar. 

CEPIIELEnDE VAZİD."1' 
DUnkll alkerl vuiyet vudur: 
Sen cephesinde, bu nehri Ruen· 

ile Vernon arasında geçmcğe mu
vaffak olan Alman tltaian cenu. 
bu pridye Evreu ve Paey Sur 
Eure istikametlerinde ilerleme<re 
çalıpıattadır. Bu mmtakada bu -
lmum müttefik kuvvetler, mgiltc
reden yeniden nalrlohman kuvvet
lerle takviye edt'rnLcıterdir. A1man. 
lar tarafmdan, Sen ıimalinden, 
Havre lstikamctlnde keşif un.sur
lan sUrUlmektedir. 

Ruen'hl ifffali tee~ftd etmiştir. 
Altnanlann bn mıntakada yeniden 
bir kaç malöı1il fırka kullıınmalı su· 
rel'ile ıehri işgale muvaffak olduk
Jan ve buradaki Fransız kıt'ıılan· 
nm cenuba cekildikleri anlaşılmış
tır, 

Paris şimali ıarkisinde ve pr 
)unda Alman kıt'nl:ın (:\lam) bo
yana vAsıJ Te d' r bir kaç noktildn 
ıecıne~e muvaffak olmuıılardır. 
Fransız ordusu, mevzilerini muba· 
fna etmektedir. 

Alman ordusunun Paı'ise 27 kilo
metre kadar yaklaşan birlikleri, 
Fransızlana Paris ıimalincle (Bea· 
u~ont • Peuan) mınfakasından 
Y•l>hkları bir taarruzla 8 kilometre 
kadar fimale atılmışlardır. nu ta· 

Ş:ımp:ınyn mıntnknsındn: Evvel 
ki gun Suippes nehrini cenuba 
doğru ııeçınd~e mu\·aH:ık ol:ın Al -
m:ın kıtolıırı ılı.in P:ırıse 1'13 kilo· 
metre mc!lafecle Ch:ılon sur Marn 
şehrini lş"al etmişterdlr. Reims 
şehrinin düştüğü teeyyüt ediyor. 

Alm:ınl:ır hu mıntaknda l\tajino 
hntrndo bıılıınon Prnnc;ız kıt'al:ıriy
lc Marn ~rıoı;lmlc bulun:ın sa#· ce 
nahı nr:ı~ındakl irtih:ılı ke\me~e 
ga,Tel C'lıtıe!.trr1irler. 

f.rgonl:ıı la Meııı~e araoı;ında Al· 
mani r bazı mevzıJ ffill\'affakıyet · 
Jer clıle <''mişkrclir. ln14illl'reden 
Frans:n:ı kU\'\cl n:ıkl'nc ılc\·om o· 
lunıı~ or. E\ veke Norn•çle hulıın:ın 
Frono;ız \ e tn~iliı ku\'\·etlerile Nor
nç kıt':rlan Frnns:ıyn ,·:ı~ıl olmtış
brdır. 

Pariıı, 1) - Fr:ın5ız harhh e ne· 
zıırct i namı n'.I be~ :ın:ıtta bulunan 
hir mC'mıır dun 'ın:iyet eınıfında 
şunl:ırı sö~ !emiştir: 
"- Fraııo;ız kıtnnlı hC'r yerele mu· 

kavemet elm<•l,tcclir. Som~anynda 
nazik bir not.ııı ntc\·cutıur. nu nok· 
ta üzcrınılc Almanlnr M:ıjino hallı· 
nı tııt:ın kıl:ı:ı'la <lıilcr kıtaatı n~ ır 
n•:ık it"in şlddelle w.ı~ ret <!lme'..tc· 
dlr. 

Almnnlı:ırın Rtim,·ı işnnJ f'lmlş 
olm lıırı muhtrınclıllr. Cunkü Al· 
manlıınn htırad!lki zırhlı vmııtnlnr
l:t ynr>mı$ oldu' lnn h İl ük taz~ ik, 
Frnnı;ıtlaı-ı hu hölQe) i tahliye et 
mc~e mecbur kılmt,hr." 

ESİR DtlŞF..N l:mtLtZLER 
Norr:ıan11'°"cl'l b'r ln:}liz fırka

sının ç vrilmoEi üz~rine cair düşen 
asker mikt:ırmm c:;oo rad:lesinde 
olmasından korkulmaktndır· 

Bu hldise hakkmda hgliz har. 
biye ne:aareti 111 tebliği vermiştir! 

"Sol cenahını ıimall Normandie 
n:ıbiUerine dayamış bir halde ha
reket eden fırkalarnnızda.n birisi~ 
nin rnuvasalaaı, daha cenuba inmiŞ 
bulunan Almnn kuvvetleri tarafın
dan kcsllntiştir. 'su fırkanın bir 
kısmı, diğer müttefik kıtalarla. be-. 
ra.ber. faile kuvvetler tarafından 
pek muhtemel olarak ihata edilmiş 
Ur· Bu kıtalan deniz yolu ile tahli
ye etmek kısmen muv:ıtfalt ollnuş
tur. Bunlardan bir kıammm esir e
di1miş bulunduklarmdan korkul • 
maktadır· Bu tır'kadan geri kalan 
kısmı gemilere irkap edllıriiş ve 
yen'den Fransaya ihraç olunmuı -
tur·' 
TAtt~O.'llQ .. ~ 
Parl.cı, 14 - Müttefik tayyarele

ri büyük bir faaliyet göstermekte
dirler· 

İngiliz hava kuvvetleri Manş 
lranalma Bololl} a Jimanma taarruz 
ederek bir Alınan motör torpito. 
botunu batırmış, iki tanesini hasa
ra uğratmış ve liman tesimtmı ve 
petrol dcpolarmt tahrib etm!ftir. 

Norveçte Trondhaym ve Bergcn 
linıanlan ve buradaki hava tesisa
tı bo:nhnrdunan edilmlştfr. 
Frıınsu tayyareleri l!anhaym 

Noylşiten ve Frankfurtu bombar
dnn:ın etmişlerdir· 

Tayyareler cephe hattı Uzeıinde 
de bUyUk bir faaliyet gösteriyor • 
lar. 

Ka•gaıız, kazasız ve 
vak'uız bir gÜn 

aeçirdik 
Dün sabahtan buıün ölf~ye ka· 

dar İstanbul şehri hudutlni içinde 
kaza, yaralama, 6ldfirme iibl ıabı· 
ta vakalanndan bir tek hadise 
dahi kaydedılmemiştir. 

Yalnız daha evvel itlenmlt lir 
hırsızlık vakasının faili yakalan -
mıştır. Bu suretle şehrimiz belki 
pek uzun 11enclerdenberi tam sü· 
kün içinde lı.uvgosız gürültüsüz bir 
gun secirmiş olm:ıklndır. 

fJJ~le \Teralöi 
henununun tatbik şekli 

Anltanı., H (Bmasi) - Maliye 
V'eklleti yeni muamele verghl 
kannnnn11 amkahlata ttıblil eblWt 
ve kanunun tatbik !5'eklini izah e
den bir tamJmi yollamıştır· lzah. 
nameye glSre, mayns ayı ~uanıete
slndeıı mUte\'clllt öbnak llz~e 15 
hazirana kadar verilecek beyanna
melerde g&sterttecck ~Yt 118 -
~la'r lçin funfnat tlfıııter11Be de 
tecil ya~acaktrr· 

Kend:l heaa~ tmallt yal'!'maYJ!> 
başkalarma L't iptidai ~a4delm 
lşllyerek mamut vilcuda getiren 
Sınat mUesseseleıin vergi matrahı 
resen takdir heyetlerince teabit ve 
tebliğ olunacaktır. 

Denizciler b.-ıyramırıdil 
yarış yapıln'nya'Cak 

1 Teıhmn den1%cllik bayramı_ 
mn prosratnı hazrrlaıiıiıqbr. Bay
r.ım pazartesi gilnllne tesadllf et
tiğinden bu yıl deniz )'&!'illan ya
pılmıyacaktır. Gece deniz yollan 
thrafmdan bir vapurda verilmesi 
mutad olan zlyaf et ve balomln da 
bu ıeııe yapümam büJanda heniz 
bir kartn' wrUmem!ttfr. Vdlyet · 
şüphelidir. 1 temmuz gUnll denbt. 
eller Tophanede toplıaup ~
Abtaestne ve Ba~rol!I 'fl1rbi!afri6 

Harhe Frans1 ıle 
~3raber zaf era 
kadar devam 
ohınacaktır 

Leaılra, lt - hgilliı be,,.ekili 
~ıı;il, Fransız ba.petıill B.enoya 
rlün alışanı bir mesaj göndermiş
tir· 

bgill.z ve P'ratıstz mill"'tlert ara-
1md1ki ~öaUlnıe21 baf,lan ve ebedi 
:nrd:""i:fi teyit eden bu mesaj, 
Fr..n~:ının ~aruz kı:.Ie ı bütün fe
~ket ve Jınlı:g-..zııı:ı::.r it.mir edilin
ceye kadar harbe devab edil cetL 
:ıi bildirmektedir· 

ln3'ii;z başvekili btı ~e!ltljmda 
!ngili% lı!opnrııtortutunuh bUtUn 
1(UVV~tleril" FranB:ıya yı!rdnn ede
•e<"in'? ve Fransanm eski azameti~ 
'e · kn'lrmr.ı .. smı tentltı va dlıtt••:ıyı 
na:.!il!ktcn mırtarmcaya udu ınt
tad:ı, dttilde ve havada blitUn 
'tuvvctlrrilt? harbe devam edcıcet;i
:ıe c,:ıir k:ıt'i teminat vermiştir· 

"Harbe. Fransada obun, ln'gillz 
"\Clalarınia olsun Ok~aınınl:ırea Ye 

'ı:ıvnlnrda olsun, hep berabf-r, yan 
•rana ~v:ım nlunaeaktll'· Nazizm 
r>:?:ilinet?ye lmdbt mUi?adeleden- geri 
durulmıya"81tlli' ft bu an, sanıldt. 
tı lmdar uzalt defUdlr.,, 

Akdentzdeki 
gemilerimiz 

tn.tıarafr ı belde) 
mlşlerdfr. 12 ada elvarm!l lnglln 
ve İtalyanlar t!araflftdan mayn dö
külmesi ne tskendenm aferlel'i 
llığvedild1ğlırt1~ Jlll1'ma~ lStll• 
nan Erzurum ve Merılinde bulu • 
nan Ç&Hkkıde ripuriari lime.at -
nma 43nmek tlaeft hate'bt .et!hlf
ıoraır. Erzurum pazar ve Çanak -
tate IJ8lı g"lnll llımmmııza gelectılt. 
fır. Utınıtniı - 'hMr seretle'li mfm
tımnn yapılae&Jmr. 

Alp cepesimla 
CBa.•tal1ıfı ı melde> 

$in\all !taban ,\lttlt-aıtu'la 4M
nianitı tan'1c1'itın itibtahet'e11 mı Mı• 
sırla okın hudutlunrlaki mcv.zilttc 
karşı yapmı1 oldulu taah'uzla'.r 
tardedilmiştir. · 

Tayyarelerln ıınratie ffindahdleli 
üıerine birkaç tank taf:ırfp e61Jmiş 
ve bir miktarı da bamra tılr'4til
m1,tır. 
Şarki ftatyan Afrikasında 11 hazi

ran fecir vakti Ken)·ada düşman 
kunetlerf toptu al&şinift lilmqeii 
altında ve bit' hava boriibardtftı:ını 
yapmak suretile taarruza geçmişler 
dir. Bu harckttler, Moiale mılltDlla
ııınd:ın geJmittir. Bu taarnız hafif 
znyial ile tardedilmişflr. ElimlztlP 
kcılmış olan esirler arasında bir 
lngiliz zabiti ile bir lntlUz ıabtt 
\•ekili vardır. 

fiyyarelerimiz Sudan limanını 
ve Aden tayyare limanını Moıeiede 
alelacele meydana getirilmiş olan 
tayyarelerin inmesine mahsus sa· 
ha:n bombardıman etmiştir. 

lki t:ınore nsıerint ttonniemlt 
~\erdir. 

DO'>rn•nın ErltreıMıd hava aeft!r
leri ehMnmlt'el!ılz ha!ılN'ata ~behl
yet ~rmiı,tir. nır dütman tanı -
t r.ııi ftü~üri\lmüıst\\r. 

Ofıillefikler - /Lal'!a harblnr tla
lr ılilju telgraflar 3 üncü sa11f a
mı:dt1ciır.) 

Gıda w giyim ltalyan 
!!~~~ bankaları 

rini teıbit ediv91" 
Fiat muraJmbe kom!ayonu dUn "ansltrı kestiltleri 

akşam valinin nLsUğiııde toplan-
m11tır· Bu toplmıtıya kahve " d • U dAli'f 
çay birliği, manifaturacılar birutt. Dar uvs" 
tuhafiye fllooarlart Y9 hlbllar 
cemiyeti idare heyetleri iştirak et- Ecnebi pa.Ta• tiswİ8e 
iniefir· ..nJea çeldar ele kalaul 

icomlayon kahve. C&Y, manlfatu- edilı.....r 
rıı, tub&fi)'e \fe Pi& mtddelerl llf1.. •TV 
tJi}atmda tOptandlara ve peraken- Du aabah bazı -aueteler har,p vı· 
decnere ne °'1al' klr verilmesi l· myetinin Akdeni&e sirnol etmesi 
cal> ettJlliil tetkik etm~f.edir· Bu :Yflzilatlen banka muamelelerindP 
Urlar tesbl't edilecek lftallyet ft- !but deAifikliiteT old'Ul\ından lıah· 

•\mitler n bu 81'8"8 tıaı..vaa ban· atlarına ilAv'e ediledek ve 'baylellk. •afanmn avatı•ları bstilııtl ,şlm 
le ttJ11bt*~ıltltlb 98 ~ ... dtr• kadar vırdilclerl ıvan•Jarı da 
tin aatıg fiatlan meydana çıkacak- tekmele başhıdıJdarınd•1t bı· 
...... ~ ........ ..,, ı:;J.-·'14lı••--11111ı-c..aı ... ~ 
tai tae-a-e~& ·ftMtlt ~t f ı İff.i!Jİ 'l biltiln ecnebi ban!mfıl· 
aa~t ~~~tM. !~tan ı«ıfc!aerttlıı rının aa ecilebl i>arası "iair1ne o· 
fi!tlm bıa Mr tımnmıda U!i&lt 6- ttn ~kleri kabul etnıertldlt başla· 
iuiracaktJr. &kldnnı )'Unu.,Iardır. 

-so•Mi811 :t~~=~=:~:.: 
1 • · ı l tleYtDt -e~dirltt'. Son .ntJıet ma getıri e;a.t ~n~~o ::a::~n ·~ı:.~ı:~. 

Ak8eblz ydhmu ~atı U:i:c- 'bu '9tfldelU babednf tekstp el· 
rine aIAkadarlar Sovyet RlKl''"' ·~n ft\iJtlr. l>iler taranan erncbt çel.le· 
itllallt yapmalr 1lzere der.bal te _ rlnın kabul eclllmtmq:e lıaşlondıılı 

•-h..... ..... hnherl de )'anlıştır. 
mııelara seçaıl':NI'WI"· .ua ohralt tlank:tl:ır bll:On ernoht (eUlcı'I 
tıbbi ecza· tetirtllmcsi hak'-rnda kn!.ıul etmcklt devıınt etm~tt!tlır· 
r:öriltmeleı' yapılmaktadır· Bunu lrr. YttYhtz yollft1' kıtrıtntlt.'h f~ln 
d~r b- :ihad:\\!111' tı.J:.~::'·i batı ~l~~rln Ytrll'l'lnf' ~ v•lrıt -..ı· 
ınllzakereltt taldıt edl"t!ol.tt'r. dccl'kleri belli olma<lıAınılı:ın uncıık 

DnılJdl ıHbbamtm h!'fb!"T' vt'!t lıattkdldrt'tl urhıltı~tftttn gon111ı l'*-
iHğbbJt ~~il r.111-tr., !'!l • tnl fi iAhl1'1iı1'1n& lhtı!nmdk fattiyle 
9ttlfııtftenlb Tet1!fğl iıtn10nıdta ta~. Uh\rt olunmaı.ıadır. 
itl~~e dlttiüit ~ flicrlt!z '1MU Jnıt'hz, Fronıuz, AmeriMın para 
S.tmibtl~ ıbe 'llloriıı!tn mea - l rt üurine ohm qcklor '10 bu ara 
rede ttllıllln etlllthltDr· &elzele lz- tla •.•~'"-· ____ .._.. ___ _ 

::,.~•tıe 1
'• ~ --Terfi eJ11n 

Vehlp paşa 11taallimler 
Vefat etti. Mlara, H (ilaemO - lılaaril 

Mi ordu kumı:ınd.ınlnrınrl:ın 
Vehip (Paşa) kı~:ı bir tınstal·Aı mü
te-dlp Mn Trl'ttl ftmf*ht-. ~nııze 

"' bn._.;k - .... r.. ~ ı~ Al b\ıMCiıt &nt itan «mıH At'ıMilcf.ft ı ~nn u.,.... mcra.ıım deki H$fı:imttt!n bh41tıhlrat «Mt' 

o:vr;kteki tes:sat 
v atılle1i >'*Wela ~" ona tedrisat 
-.Ualümiai ~i Mtkmiftla· 811.D· 
lllrrfan ~zıları şunlardır: 

80 l~ 9ıa lirıtyta ttfft •ıı. 
fer: 

aÇtllJ'or kö' Oihta)taflt cami1ı\ it! Wamım 
.&ntmıw, ıı (R11St1111) .._ Dfvrllr- -kıltnacafi: ve «tu•:* #Jnwecte dof

t\? Ahdtırrahman Na'Cl 've MaH D&. nedilecftth'. 
..,...,..--...,.....~.,.----..... ..-..~.-.--::--.:~ 

mırai tnratmaan yapdarı mnr.ı e;. Deıılnttıta'tllftn dab~ 
lektrik fabrikası, trom 'Ve .nyat ''-- 't • _ ,_ 
madenl~rinin küşat resmi yarm lalılllliHeN J'&P8Cil<K 
bü ~k menıslmle icra olanacaktll"· hmlt lıL&(ezlmlq, zeyt&Hatm•n-

Vall, umumi mUfcttl.1 ve or~e- dan geçen arz dalrcsile HerekcdoR 
ner:ıl Kiı.zun Orbay merasimde hu- cç n tul d ir'Mi .. ~ .nan 2 
lunm:ık üzere D"vriı'te ~itmil!lerıilr· ı mil. tulen 'ö milrk Baha dailiUaae 
Ank~r:ıdan trenle bir heyet daha :ıiz Ilı mi ~iz dai115 talimle
mcrasinı yerine gidecektir. tnşaat rl ya.ps.caklardır. Uman r i&l~i de
t1 biten bivril'< tayyare mcydanmm niz '"n"ttnlartnm cli':katli buhmma. 
da acılm:un muhtemeldir· hrı:rıı 'hildirmektedfr. 

"~aria AapdCU'ı iç~nltı,.,, 
Loadra, U CA· A.) - Röym: 

·w= t*MW' ft'W MM 

Bullit, meBaıtlJ)I Paristcn dim Grenvic ~u ile eaat 18 de .aMet-
mlştir. !ır:iezaj, encek b• fttah yine Grenvtç s:ıtrt le uat 6 da Vaşi!fg
tona vat•nnıt1r. 

Bullit, mesajmda .. imtde gn.tes of Paıis" "Parla kqnlatfl iQinde" 
tabirini kullanmıt. fakat Faris bp?larmden :ne kaetettijial bilcüme.. 
mittir· 

AmmAalllıil "l/Ô1tden1en fczyytıtelfh' 
Loncin. U (A· A.) - Amerika Birleşik dcvletlet'i bl1kQmetl, 

.müttefiklere 80 yeni bombiırdmı:ın tayy&real gönderilmcsrne mO..W 
\termlştfr. 92 bomb:ırdtman t:ıyyarcsi, Atlantikte yoldadır· 4b atreı 
tayyaresi ve 40 den.iz tayyare.si de hemen derhal hareket edoceıttir· 

Amerika Birlettk devletleri nie'buaan mecliai, müttefikler lçbı 
tir nıily:ır 670 milyonluk harb malzemeli imal edilmesi hak'km88ld 
kar)un projesliıl '6fr mu'ııa'lü reye hl'§t 4d.ı reyle taavlb etınlşfir. 'Du 
rakam, B. Ruzveltin lyln meclfSliie teıdtt ettiği ra'lWnt ~ nitlyon 

.Aitana 't'tket olı:ıihı JlaydV Yıf. 
tıc, lstanbuı ~\'Jltytll UaeM 
tmb 9rt~t. ~km ... 
;ı ~ ... &.ıuıç. 

f& flraoa' 80 Hftya ""91 'f!'l!eJlel': 
htaııbm l'l'r\~ Jlaıeetıat!eıt 

tl'!ttb 1.\1!-çmt, bit "'* i!l'el:Mft 
&:.lıMnbı-t ~ ~--. OrlMl 
~Jı'Bt. 

,., ~an •o ~,. ıwı .ıeen. 
il?t: 

b\1sftl ~ 'lll'ekt• .. .. 
•• b .. 'tfıtft a.fd fll1'l9tt .. . 
•• it!tWtt& ~ .. ~ 
l<Jl'ft Pw"lt. . ı:;;;;;;;;a .. Pi ;,ı; 

imf ttiıt ftl" 
1-ivlçrt fltı fl'ı-81'198 lal'lı~t1tda lntl· 

tııilrn'm lelb'lh enttmıtırttn ~
i:ı btittthbn W!Mbf~tm tJu ~
Clıfl1 isti'ra'lte •deM f..._. lfttılite· 
tile -~dtt ............. 
llho. 
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14.6.940 Cuma 
12.30: J»roı'rA~ •• memleket ıaat 

ayan, U.35: Ajıı.ns ve meteoroloji 
haberlerl, 1.2.l!O: MOılk: Muhtelli 
prkılıır, !1'1.1 13.30/H.OO: Mllslk: 
Karr,ık 111\lZlk (I'1.) 18.00: Program, 
ve mMnleket .. at ayan, l8.00: MU. 
zile: 8entoeııı: mU:z.lk (l'I.) 18.~0: MU· 
ztk: Car.banCI (Pi.) 19.10: Mllzlk: 
ıt.a:ı: :MUrlk: Zeybek Havato.n, J0.'1~: 
lılHıleket uat yan, Ajans, 20 00: 
Mll%Uc, Fas1J bPyetl, 20.30: I{orıu,mıs 
20.41!: UQzlk, Oktı~tı: Melek Tol::ısı 
21.oe: M:Uztk: Halk tıırktıterl, Muzat. 
ter J"ıratlt ,.. San Recep, 21 10: Ko· 
nu~rıta, CB blloı;rr.!ya) 21.30: :MUr.lk• 
h.9tlt(lk orkeetra, 22.SO: Memlckft ııa&t 
ayarı, Ajan3 haberleri, 22,60: MUı:.tk: 
Cazband (Pl.) 23 2i'l/23.30: Yarmkl 
pro&'fam ve lcapıı.nq. 

r- ' Meclis-i Meb'usan 
1293=1877 
Hakkı .Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

48G bftyülı Mlhlfahk bir kltab. 

Her kitabcıda bulunur 

~o I o 5 O tenzille 
dünva şahesar;eri 

lla tenrilll.t1~· l•t'f~ -· • • .. ~., "V:ı.. 

lat!' J::uete~inln <ıkayaeulsrms 
Yerdlğl ktıper\l~n toplamalt ita. 
fjdfr. nnrıl~rc'Jan bir aylı;:T.Jı rii!ı· 
terenler hn ~~rrl ldtaJ)lan yüz 

(le 50 f!k,iğl:ıe alırt:ır· ,. 
~7 M W.ste... ' te < • .,.,.....,....,. .. 
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Almanya neler istigo~du ? , DiNLENDİRİLMiŞ 
A , 

1914 den evvel - 1939 da A Fraqsrg mecmual&rından birisinde sördfipmb. ba haritayı Te :yanıbL 
pndald lrabata llol&aa edenık almatı faydalı cördtık. llul&aa etttttmb ba 
asuaa 1913 ..eneehtde ArjaaUncle tabedlkın tspany'lca bir rll&leden alrn. 
mqır. Bu rtaleden tıerellme edilen mal6.lm.ta Jl'ransu mecmuw ftaaehnln. 

stıı "Wtler lıeaa dedi ki" kHabm~an alpıan b&u taf•tl&tt tllve etmlttlr, 
OkOyacnlarımı& laarltadakl rakamlara ,.are lzall1ara mııracaat ecler:ek 

malltıellf tartlalenle • 7erler lllıkkmda Almaa 48t8nceeblln ne olılatgaa Al. 
rmn mDellUlerlnln ld41Alanna söre o.trenmiş olacaktır. 

ı - t aamara f1e sı;.terllen bu~ar 1912 de DefnıdUea Taanenber· 
et• bOJtlk Almanya isimli klt.Gbmdall a1ııumtta. 

ı - HolA'!da Krallığı bOtün ınüttenılekeleri He beralıer Almanya De 
blrıe,mdc lllflCburlyeUadedlr. 

:Z - Anırota ve Kongoyu pik ve cenuba prkl Afrtkuma raptecle~ 
bir ml!stl.'Gıleke lmparatorlaf;ıınun t.emellnl kumıut olur. Franeız Konıo
suno da e14e eclerwcl< baklld bir mllıttemleke Jmparatorlutumuır. olur. 

a - Alman.>-.., Alınan kUltürünD Ttlrldyede ,ayaap .e bu memleket. 
ı.e (kıBadl :teaUyetıo bulunmağa m~burclnr. 

' - AllDllllya IDnd denh:I adıılannı elfne ~ldlr. 
6 - Almanya Ç2n mu,-u,.r.ııeslnde bir rol oynamak here •n nehlrk 

Vang Çe Koyanı netılrlerl Ur.erinde niltu& ealalbl olacakta. 
8 - 1'1erked Amerlluıda Kfıba adumı zapteımfık tn.tnn llmybett1k. 
7 - ~nabl Ame,rlkadakl Qum!nırlyetJert t~panyol ve rortekl:I ktlltU. 

rünllıı teıılrlnden kurtararak Alnıaıılqtrnnıılıdır. 
8 - Almanya orta Afrikayı Ye cenubi Amerikanın yammn raptetme.. 

Udlr. 
o - mırtttı A•ya, Suriye ve Msopot.aın,ır. Almanya için ~ı btr 111-

wr otablllr. 
\'emer 8ombert kltabmda lıu 11olrt.al•rs fOllD U.e etmtlk~rı 
l O - LllzulllO takdirinde kun-etlertmJu yr.r JthUnde koruyacak btlttln 

b.blycee ehemmlyP-UI noktalan ıaptedecıettıı. Duvre. Malta, Slh-en ıfbl. 
Pol dö l.A&'•rdın Dön,ı (!ritm ınennuM1111clakl ,..amadan: 
11 - SUU. l~nlnde Mr ATT11J* yaratmak ltln RmJan Karadeniz la. 

J"llarmdan kovmak ır.anırlcllr. 
General Bernlumllnln Der ZUlnınttrlk mecınnıumclakt JU191Ddaaı 
ıı - Dulmarka Baltık denb! meıclbalkrlnt elinde ıuttuta tçta ook e. 

bllmmlyetlldlr. 
r.:ranıı Jaklala 18 hıudra 1918 "S17Uf Aın..,a., mecmoum4a IMll

rettttt yuıdan: 
ıs - Alman:runı& terakki Nlyor, ckmls ll.lklmtretfnl ılin&JM. kar6 

blldmJf'IUnl de cenaptan alaeafr&. 
Fon Berubardlnln "Almanya ve mn.taklMıl barp" ı.tmJI ldtalımdan: 

'" - BlzJm için ne balıa91ft& oluraa ollUn Sund Ye Mlyllk Belt bopzlannı 
arık bulonc1tınnak llzundu. Ancak bo •yedo ln&ilWere taanıız eclebDlrlL 

13 - Plu1çerma.nl7nı l9kancllnavyayı da lst.Ul edecektir. 
Frlç Bleytn ''Parıeenmuı!Dne" ldtabmdan: 
16 - Almsn kanlle nlanm11 olan Bolandıa topraklanna Dıtlyacnnn 

nr Ren Uurtnde bllrrlyet 18Uyoruz. 
n - Almanya prk ile prp araamda muta......t olarak çabpnak için 

't!m:ıl clenh:lndaa Balhk df!ftlz!Dt'l, Holandadan Balkan yanma4:1&ma icadın 
olan topraklara muhteç1ır. Lükwembcirt .l•vt~re ve Baera körtcı.lne kadıır 
lrllçWc A•.ra ba blklml;ret.e clrmellcllr. 

Eııld harbiye num General Bronzart dtyor ki: 
18 - Danlmarkayı, Dolanda~,, Belı:f.kayı. J~re~, Trlytıateyt, \'ene.. 

di~ ve f1marl Fran•J, ilhak ~~Ilı. , · 
19 - ArjanUn ve Brezilya ile cenubi Amertkanm bUtön hllldUnetJerl 

isteyerek veya zorla Almanyaya t6bl olacaklardır. 
Budolf Tehen'ln bir )'U.lıımdan: 
%0 - Belçika barbe sirene ODU dllnya flarltumdan 91J.meJldlr. 
%1 - Almaaya, Avuıturya ve ltalya lktuıadl ve ootran nzlyetlerl 

ytl.&ttnclen Avnıpanın orta.amel& tek bir imparatorluk tetkll edeeıl'klerdlr. 

Bu imparatorluk ıarp&e hvlçre, ve Holaııdanm; prkta Lebl9tan n U~ 
van1-• u.ldle tamem•anar. • 

%2 - Panıguvay n Arjıuıtlnln buglln Almanya 
bfr parf& olmayı,~ ne kadar acınacak bir ft'ydlr,. 

Aaprenl't'~la "Babll" itimli kitabından: 
ıs - Şark benr. muhterlı bfr mJJletla blktmlyett altına ıtl'lllfllDlt lıılrL 

clk dünya topraftdır. Almanya önünde açılan bu .tirat. kaylııetmmlellcllr. 
Makmılliyf!D Harden %9 temmuz J911 de böyle yaayordu: 
%4 - BlltUn Uer.aylr ve Fu Almanyanm olaaaktu. Alman toplan Ilı. 

•ır ve Hlnd .rollarmıta patlamalıdıt• • 
Aynı zat 1914 de dııbl töyle dlyordo: 
~ - Şimdi bsp • pyelt'.rlmb. m:ıJ~mdUl'. imparatorluk •yratau aoık 

denize çıkarmak. Bclçlkada kalaaık ve Ka~)I aJacatız,. An,,,,... Flallder, 
LllkMmbw]r Pruayarun olacaktır. 

Z6 .:_Orta Atrlkaya hAklm olan orta Avrupa yapyamaa. 
VI• AmJru.I Hermıın Hır,kops ıu .Ur.lert .Uylemlşti: 
%1 - Almanyanm polltıkwıı ~ıktır. Anvenıl ve SUveytl uptıetmeJr. 
Pot K.obarb 19 mayıs 1916 da yıu.dı: 

Z3 - Merkm Avrupada Almanya, Avuatorya ve Lehistan tele btr im.. 
paratorhık kurmalıdır. Ya.km Şllrk ba ım.-ratorlotuJı kllldldlr. 

:il kAnunmanl l9U Loç eehrtnde Alman kum&odanlıtmm l"fJ9lld be. 
yannlllllfllltnaeıı: 

%9 - Harpteki r.afer bfı.ıe Belç.Jka Koagoeunu nı FranlllZ lı:ODI09aJIU 
nl"flCekttr, Fakat barbln en mllhlm tayduı Kaptan Mnıra kadar olan ln· 
~lllz mllst.emlekeleri.nlıı mptı olacaktu. 

l9H ele t.nabtlrat yapan Alman münevwrlert IUftlan lstııımlJlercll: 
IO - IWlfora kadar olan eabada hududumuzu dtlzeltmek lh.ımdu. 
Sl - Belçikayı itaat ettlnnelldlr. 
J:! - Macarhtan n Türkiye bize Balkan n Aıya yolana ·~ 
13 - Denl&ler blln1yetl9tçln lHısrr bizim olınalıdır. 
1913 maynmda btıyWc M11&y1 birlikleri ıonJan 19tem1taenllı 
H - Som Mhrlne kadar Belçlkaya bitişik Franem topraklan bbe IA. 

mndır. Belfor, Verdön vo Alp yamo>.çları elimizde bulunmalıdır. Kale bir 
Alman ll.maııtdl1'. 

u - auıu .ıraat Mhıun ır1n Pru•ya prka '" Baıtıta dotra lftlltle. 
melidir. 

16 - ~arkl Pnıeyanm ~llmetl Lebls._,.m Ulaalmu ap ettirir. 
"Bltler bana dedi ki" kitabından: 
al - Oenobl Amerika demokroalleı1 lntlhal' etmek nzere m~tt

dlr. Bu.ra4akl ırk bozulnnıttur. 6özö yılma& Alman dellkaablan ba krtala
n AlmaıılqtırabUlr. 

38 - Mekalka laUkWhıt kaybetmek tluıredlr. Aa....,a lla flnatl b
en-mamalıdır, Birkaç milyonla Meksika batWon 8f&tıya atm aJmaNJlr, 

n - şımaıı Amerllca lnkıltp arllealncledlr. Burada kıyamlar '" U.tt.. 
il~ yaratmak gtıç değlldJr. Alman kWUlrll ve Almall Uaıuu ba!'a41akl ln. 
1U1& k\lltnr ve llu.ıunm yerine kolsyca ~lir. 

40 - BllyUlı Okyanustaki mllst<-mlekelertıpldn ~lrdeJ1 Almanyanm 
cıttıop denlr.lertndekl Nkl kllçllk adaeıklarıdlr. Boraya bOttla Bolancla mtıa. 
~ke-lerl, Ye-nl Gine llhıık edilecektir . .ıaponyayı tazİa ya~ •
netmek, orıun için bu hUkft~tln cöıl\ne Çini ve au.,.,.. aolanak icap eder. 
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____ __,-.. __ ...:., ____________________ ~" 
Dünyanın En Meşhur Fabrık&ları OlanTHE EVER RE.4D (B B•ltaiEd. &"R m~EIM. ,\c 

tngiliı M3.mulatı • . ,; 
Cep Pilleri, S::&dyo için .anod·bataryaları, Telefon oill:tı we 
re plllcrimiı celmJttır. 

Hw Y•rdı araylnlt. ,..,. 
'nrldye Ceae1 Depon : .lak Olıkato ve "'· , lıtanıaut. 1'• 
kaı. No. 11. • 


