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._ ltalya harbe hazır 
• 1 ltaly F ransııca Populer gazetesinden naklen Yuz 
"~ıı111 '. gazete,i yaııyor : 

er · fll!ıdiye kad 1 • ,,4 •ı fÖster' F ar 0 an vazı yeti harbe girmek iste-
• L ıyor akat eg· h b 

Q•ııthg" d · er ar a mecbur edilirse bu 
ın an istifade edecektir. 

<'liman I 
mparatoru Rua Çarını Naaıl Aldattı? 

ikinci Afrodit 
toplattırıldı 
lstanbul - Matbaı:lardan 

birinde basılıp satılığa çıka

rılan ikinci Afrodit de zabı
taca toplattırılmıştır. 

-----·- - -
i~ Husumet bes-

• i'>lpQ l . 
i~i:ı-a./0t;ru .Rua:.c;arını nasıl aldattı? ) emıyormUŞ 

l>qr efrıkamız "k' 'h ' · Paris - Havas BJ'ansı atorıı 'k. ı n ı ı tarı ı .sımaaaı 
1 rnci ~·ıh 1 · b'ld' · , 'k. . ı e m ıle Ru.sya çarı ı ırıyor : 

. ıı •o.. 1 •ncı Nikola Almanya Türkiyeye karşı 
ı. ~t. l d 
lı11 lı. or Buhavan bir daha huzura kabul hiçbir veçhile husumet bes-

llıııt . . r lemediğini anlatmak için Is· 
ıç111 k . 

Pe çok taleplerde bulundu fa- tanbula bir sürü gazetecı 
....... _..ı _ _ _ • --~ 

itibaren bu bapda tedbir 

HITLER NE BEKLiYOR? 
Sofya - Paristen telefonlanıyor: "Ovr,, gazetesi Hitler 

için uğurlu olan Mart ayında yıldırım taarruzunu yapmadı
ğına göre Hitlerin ortalığın alacağı vaziyeti ve siyasi bu
lutların ne tarafe meyledeceklerini beklediği anlaşılıyor. 
diyor. 

- ()-

Tercü11~ 

-8 -
son a ark d şı ııı Bır g fı 

M ı s Ce ı , b 
ca 1L a ı Mo 

. o· 
, ı c ug 

.1 ğ ıa ı ın 

f ' nıı 

(De amı var) .......................... 
Amerika bari· 

• 
cıye 

•• 
musteşatı 
-o-

Londra 11 (Radyo) - Krl 
altıncı Jor j, dün Amerilİ 
hariciye müsteşa rı Sumıı 

Velıi Pokiııgam sarayında ki 
bul etmişt ir. 

Londra 12 ( Radyo ) _. 
Amerika hariciye müsteşarı 

Sumner Yeis, perşembe gü· 

nü buradan Parise gid ecek 

32000 T ff p Ed ve orada bir kaç saat te-ayyare ar ecek ! vekkuftan sonra Romaya ha· 
Roma - Popo d'ltalya,, gazetesi muharip dovletlerin reket edecektir . 

hava kuvvetlerine dair yazdığı b;r makalede bu harbe 32 
bin tayyarenin iştirak edeceğini ve harbin havalard t'- Şarlo'nın yeni çevirdig"i Sumner Vels, Romad• 

1 - • • ö ı· "' ' a ne 1 "D'kt t" dl f -M k ce enecegını s Y ıyor. •..>u ,.uvvete yeni ya 1 t I ı a or11 a ı ilmi kadar ~ ussolin.i He te rar görü· 
ayda 2400 dane ile~ o. aldı ID re ikt• an ayyare erde(\ ince ,alaylar ve ısın hiciv-~ şecek ve müteakiben Napo· 

.. ııi&ı~'-.JJUILIL..Jıt.ıL..ı..._._i....;..::_:.::....:,~~__;,:;:_:=.::~~::..::..:::;.ı....::__:....::....~;;;.;;;;.;.;.;;;,;;,;,;;...;.;.:~~-



UlllPI 2 

Mekteplerden 
Röportajlar : 

IZMIR 

tlULltlll Slll) 

f -----,......... ........................ , 

l ilahın 2azabıı i Şehir haber~ 
( mı, Tabiatin l ................ .. ---,., 

• Akşam Kız 
/ Sanat Okulun-

Türk • t YangıJI 
Italyan siyasi anlaşması ihtimalleri (bir cilvesi mı? Din ıaat 14,so d• 

--- --........ / ( Yazan: S~rı Sanlı] yakda Selimiye ,o 

/ da Bir Saat •• 
Asri- Fallar: Salon 

Eölencelerl ? 

- 31----490 - Kimıreye borcun 
yokıa, ıende.u rahat inaan 
yok deınektir. 

491 - lyi bir nam, ıyı 
bir ıurette kazanılmış bir 
ıervetten daha çok iyidir. 

4''2 - Alacağın kadının 
aervetine güYenerek evleni· 
yonan, b• fikirden yazgeç, 
otur otu.rduiun yerde. 

493 - içine menfaetın 
kanıtıiı bir aşkı inandır
mak o kadar güç bir şey
dirki ..• 

494 - "Baki kalan bu 
kubbede bir boş seda imiı. 

49S - Sevenlerle, düşen
lerle alay etmeyiniz, kimse 
gönlünden ve bugünkü mev
kiinden emin değildir. 

496 - Hayılita fazla ka · 
pılma, fakat her ay bir pi
yango bileti al•ağıda unut
ma. 

497 - Gezerken, eğlenir
ken, hilh1111 içerken yarını 
dllfCio. Bu suretle gezdiğin, 
eğlendiğin, içtiğin burnun
dan çıkmamıf olur. 

398 - Kalpıiz bir atlım 
ber ftyden mahrum bir fa
kirden daha fakirdir. 

-0-

Yazan: Latf6: Akaunpr 

Genç kızlarımız her salaa
da çalıııyorlar ve ıiizel eser
ler meydana getiriyorlar : 
lilbaua son neslin genç 
kıı ' arı tam bir ev kadını 
olarak yetiımek için çalışı

yerlar. O ular içi• elbiıe Ye 
tuYaletlerini kendi elleri ile 
hazırlama!:, sofranın yeme
ğini ve tatlısıaı kendi ellerile 
meydana getirmek bir ideal 
haline re imiştir. 

•*• 
Genç luılarla dolu bir ir-

fan ve san'at müessesesinin 
görmüt olduiu biiyfık hiz
metlerin Yerebileceği gurur 
ve iftihara rağaen samimi 
bir tevazu ıle lzmir'in "Ka
dıolık,. hayatına bir terakki 
ve tiali kanadı açan Ensti
ttinün merdivenlerinden çı
kıyerum ... 

Çaldığım demir kapıyı, 

beyazlara bürünmliş bir ıenç 
kız açıyor.. Soruyorum : 

- Bayan Drektör bura
dalar mı? 

O, altında bulunduğu ça· 
tının kendisine verdiği ve
lıarla cevap veriyor : 

- Buradalar . Birşey mi 
iıtiyorsunaz? 

Karhiıı:itimi alan 
az aralık bıraktı&"ı 
kayboluyor .. 

gfnÇ kız: 
kapıdan 

Londra - Türkiyeuill Roma elçisi Ankar.ıya gitmiıtir. Roma mahfillerine göre bu gidiş _ 37_ B. LCitfiye ait 18 11 

Türk · ltalyaa ti-:aret muahedesinin bazı siyasi lnlavuzlula takYiyesi için talimat almak Yanı- evin mutfaiı b•' 
kd k rk silrükler gibi çıkardı. k t b' i d• üzeredir. Gene bu mPhfillere göre boğazların, ııırki a enizin vo ya ın şa ın bekçisi çı an a eş ır D 

1 1 • k f .ı 1 k başımızdaki odada teyzem d t' eıı ı olan Türki)'e i ı.. lta lya arasında siyaai bir aalaşma ta ya içın pe ai.e i olaca tır. Lond• sarmışaa a ye ış 
1 d 1 k d Yatıyordu, acele onu da kal- · bü üt d bal ra diplomatlarına göre böyle bir aalaşma bu ild dev et arıısın a ve ya nız en i menfaat- ateşı Y me en 

d 1 ._ dırdı, biı ister isremez onun 
!arını şamil olan hususat hakkında miimkila ve fai eli o ııcaıdır. tır. 

arkasından çıktık, bahçede 

Sovyetler Alman hududunu tahkim etti 
Belırad - Vreme gazetesi Londradan iiğreniyor: Sovyet haş kumandanlığı Almanya 

ile Rus Polonyası arasuı.daki hududu karadenizden baltık denizine kadar talakim etmiştir. 
Bu tahkimat binlerce lı.öylü tarafından yaptırılmıştır. Bu istihkimların takip ettiği haat 
,öyledir. Karadeniz - Komanya hududu - Karpatlar - Almanlar - yeni Alman hududule 
Litvanya - ve en sonra şarkta Litvanya ve Estonya kenarından geçer Ye Leningradda 
nihayet b•lar. Bu tahlı:imata y<iz milyen Inıiliz lirası saıfedilmiştir. Bu müdafaa kuşağı 
betenlu ve ağır toplara ve mit ralyözlere mahsus meyziler, yeraltı siperleri ve cephanelik
liklerle mücehhezdir. 

"Corriere della sera" Türk -
ltalyan ticaret anlaşması 

hakkında ne diyor ? 
ltalyan - Türk ticaret mübadelelerini tanzim eden ko

misyon, her iki memleketin önümüzdeki sene için müba
dele şekilleri hakkında karar ittihaz etmekl llzere son 
gtiolerde Romada ictima etmiştir. 

Dün iıe, Tllrkiyenin Roma elçisi Hasan Rarıp 8aydur 
ile ltalya namına Gianniai buna dair olan protokolu im · 
zalamıtlardır. 

ı939 da Ankarada imzalanan ticaret anlaşmasını mütea· 
kip, laer iki memleket arasındaki ticari meseleleri tanzim 
edecek olan bir Italyan · Türk ticaret komisyonu ihdas 
edilmişti. Bu komisyon ilk ictimaını son günlerde, Romada 
akdetmiş ve milzakerelerini neticelendirmiştir. 

Bu ticaret anlatmaları hakikatte 30 Haziran da münkazi 
olmaşı lazım geliyordu. Fakat geçen ıene zarfında klirin. 
gio gayrı:nuvazeneli bir vaziyet arzettiği müsahade olun
duğundan bunu en milsait bir şekilde haletmek lüzumu 
görülmüttür. 

Bu hususta cereyan etmiş olan müzakerelerin mahiyeti 
normaldir ve bunlara haiz oldukları ticari karakterinden 
başka bir mahiyet atfedilmemelidir. 

Midafaa 
hazırlığımı? 

-·-
Ankara 11 (A.A.) -!Baş

vekaletten teblıi edilmiştir. 
Yüksek mödafaa meclisi, 

7, 8. ı ı Mart 940 tuihle-
rinde Reisicumhurun reisli
ğ"inde toplanuak ruzname
sine dahil işleri bitirmiştir. 

Meclis, bilhassa memleke
tin müdafaa ha:ıırlıldarını, 
tertiplerini tetkik etmiştir. 

Buoların memnuniyeti mu
cip bir halde olduğu görül
müttür. 

zabıta haberleri 
ıkiçeşmelik caddesinde 

kömese yakın bliyik bir 
dut ağacı vardı, onun 
önlhıe geldik. Ellerimizdeki 
eıyayi yere bırktık. Mangalı 
bir kenara koyduk, kilimi 
ağacın büyilk bir dalı üze
rine asdım, bir taraftan da 
gece yarısı ne oluyoruz diye 
kendi kendime söylenerek 
ve humurdanaak çadır şek
lini alan kilimin altına gir
dik. Yere çömelir, çömelmez, 
öyle bir şiddet ve dehşeti.: 
sanki dağlar yerinden kop
muş da tuz buz olmuş gibi 
fevkalide bir gürültü ile her 
taraf sallanmağa ve bir mah
şeri andıran bağırışmalar ve 
hayvan sesleri ve çığlıkları, 
canhıraş sadalar aranında 
çatırdıyan ve yıkılan evlerin 
gürültüleri ile karşılaştık. 

Anneciğim yanık, yanık 
kendisine mahsus itikad ve 
hisle bağırıyordu: 

- Ah oğlum kıyamet ko
puyor işte ! Ben size her 
gün yalvarıyordum, herk .se 
elimizden gde:ı iyiliği yapa
lım . Dünya ve ahirette bi
zimle gelecek iyiliktir. 

At yarışld 
ilkbahar at yarışlııt' 

ramı Ziraat Vekil~ 
vilayete gelmiştır. 8' 
rışları 31 Martta bıtfl 
dört hafta allrecektir· 

lar için tiıadiden 
başlanmıştır. 

lı• 

t!lelenler, Gld 
Alman}'il büyük 

matbuat ataşesi a. 
Şimit Selçuğa, Yun•0 

elçiliği Ataşe milite~ 
Evangelo Apocoriti• 
bula gitmişlerdir. 

Hava gazı 
Fabrikası 
Belediye tarafındall 

ve son sistem 01 

ocaklar ve tesislerle 
hale getirilen havag J 
rikası, bu tcsiutla Y' 
· "b · ı · ba•1' ıtı aren ış emege • 
tır. -----Manıtaturactl' 

499 - Ana baba hayır 
GllHI alanın ıırtı rere gel
mez. 

Çok geçaıedcn Bayan Mu
zaffer Aklar, bllyük bir ni· 
ıam ve diıiplin ile çalışan genç 
kız talebenin az aralık bı

raktığı kapıyı tamaaen aça
rak beni, lz•ir muhitinin 
hakikaten bir ıcurur kaynajı 
sayılmağa liyakat kcabdmiş 
olan fı•"r Akşam Kız San'at 
Okulu'na almış bulunuyor ... 

Za21"ap mahkemesinde suikast 
Zagrap - Z .grap cinayet mahkemesinde geçen sabah 

ani bir bomba ıuikasdı oldu. Büyük tahribat yaptı. Bunun 
Hırvatların muhalıfet partisi tarafından yapıldığı anlaşılıyor. 
Sebebi de bu partinin lideHeri Budak ve Buç nam ş:ıhısla
rın telefonları tahrip yCizünden haps edilmesidir. 

Mehmet Trampetçinin, Te
pecik Umumhane sokağında 
Kasap Ramazanın, Kahra· 
manlarda da Sabitin üzerle-
rinde birer bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

Hepımiz dehşetten tir tir 
titriyorduk. Hele etraftan 
kulağımıza kadar akseden 
boğnk feryadlardan ve İm
dad seslerinden - bilsbllt1!n 
aşkına döomüşdük. 

Manifatura ticareti 
!ar dün akşam BiriP 
dondaki ihracat "' 
birlikleri binasında lı' 
Jantı yapmışlardır. 

Muğlan•1 -------
Har pn bir lıilmec:e : 

Dünkü bilmecenin cevabı : 
O çocuk-, oğlu değil fakat 

li:ızı idi. .... 
Masaya kanur, kesilir, bö· 

lünür, herkese verilir, fakat 
ne yenilir, ne de içilir. 

-Bu nedir?
CeYabı yarın. 

(Devamı Yar) 
.......................... 
Mıknatıslı ı 
Maynler 

TEHLiKENiN ÖNÜ TAMA
M EN ALINDI 

Londra - Mıknatıslı aıa
yia tehlikesinin tamamile 
öni &luımıştır. Bunlln ıçın 
vapurların etrafına kablolar 
geçirilmelı:te ve bu J.cablola
ra cereyan verilmektedir. 
Bir vapur iki gün içinde. bu 
suretle hazırJanmaktadu . 
Şimdiye kadar yüı.lerce ·~a
pura bu suretle kablafar 
koDmuştur. Yapılan tec•ü
beler taın muvıffakiyet te
min tmi,tir. -----

ncana 
-oo-

Nakllyetı 
ııedlfdl 

:rziııcana yolcu 
.iaci bir karar 

kadar ; . ,(; ... unca ya 
l!J ... '""ıİ'r ~ - .... ,. ..eyetince yuak 

, .aı -~ 1 1ıl;laıi1tir. Bımnn sebebi, 
•• .,:~ .tla ölülerin kaldırılma-
1 ~; ·ılaa umuıni sıhhatin ko· 

• -·' 1 -· 

' 

T6rk - Yunan 
Klerln9 Anıa,ması 
Aııkara (Hususi) - Tür

kiye - Yaoanistaı · :.ıering 
aıı 1 maaı diin Hariciye Ve 

"San'at" ve S•n'atın ken
dilerine ilha• ettiği "bedii., 
zevkle döşenmiş tertemiz bir 
Direktör edasıadıyız. 

Daha dört \ııı ıenelik bir 
ömür sörmüş elan Akşam 

Okulu, bu tertemiz eda ile 
bana tekimül aausında mer
haleler 1'atetmiş hissini ver
miye kifi gelmişti. 

Ev kadını yetiştirıı:ıe va
ııflarnıın canlı bir mcc.,..uası 
halinde olan Direktör Aklar 'a 1 

sordnm: 
- Kaç talebtniz var? 
- Tam 800 .. 
Kucağını, İz•ir kadınlığı 

na açan bu Enstitü'ye gös
t<!rilt n •e da ha dcğrusu 
gilstert ilen alika, bu rakam
la pek güzel ifade edilmiş 

olabilir .. 
Beıı, kısa bir mazisi olıın 

Okulun bu müddet içinde 
ya pılıııaıı lazım geleo işler· 

dea pek faılasınıo başarıl 

mış bile olduiuou iftiharla 
gördüm .. 

Okul'un ahlikan yüksek 
olduğu kadar mütevazi •e 
bilgili Direk örü, sözlerine 
devam eaiyor : 

- Bütüo gayemiz talebe
lerimizi yarıua baıırlamalr, 
onları muasır milletler ka· 
dınlıiı seviyesine yükseltmek 
ve matltli hayatta kendile
rine lizım olan muvaffakıyet 
silihlarını temin etmektir. 

(Devamı yarın) 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenvee/ektrik tedaoia 

yapılır ıkinci 6e;ler So 
No. 29 TELEFON 2S4l 

İzmir Defterdarlığından: 
lbrahimin Karşıyaka şubeıioe Milli Emlik satış bedeli 

borcundan dolayı hbsili emval kanunu hükttmlerine tevfi
kan haciz eJilen Karşıyaka Alaybey mahallesinin müşteri 
sokağında ' eski 8 yeni sayı ye 800 lira kıymetindeki evi 
Vilayet idare heyeti kararile 21 gün milddetie müzayede
ye çıkarılmıştır. Talip olanların 29 ıvart 940 cuıııa gü.lÜ sa
at ıs te Viliyet ida:e beyethıe müracaatları ilan olunur. 

12 - 19 - 26 (832) 

lzmir Defterdarlığ dan· 
Bucada berber Ali Rizanın köyler sHvisine olan kazanç 

verg : ~i borcu için mumaileyhin tahtı tasarrufunda bulunan 
Bucanrn yıkık kemer mevkiinde 4 dönüm miktarıuda ve 
60 lira kıy'.Tletindeki bağı ile Halpazarı mevkkinde 1 dönüm 
Ye 30 lira kıymetindekı zeytinlığio beşte bir bissesi tah: i:i 
emval ~a.ıunu hükümleri d:ııresinde hacız edilerek vilayet 
ıdare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Talip olanların 29 Mart 940 Cuma günü saat lS te vila-
idare heyetine müracaatl~r ilaa olunur. ı2 ı9 26 (b33) 

İzmir Def te~da lığından : 
Kasap Mehmet Alinin Karşıyaka tubosine olan kazanç 

vergisi burcundan dolı-yı wııaıaileyhin tahtı tasurrufund.a 
bu'u an alaybey zafer sokağın-ta ve 118 sayılı ve 288 lı
ra kıymetindeki evin borçluya . t olan kısmı beşte bir hi~
sesi tahsi!i emval kanunu hükümleti daires inde h!cız eclı
lır . k Vilayet idare heyeti kararilı 2' gün müddei le ıuüza· 
yedeye çıkarılmıştır . Taliplerit 29 111, rt 940 Cuma glinl 
saat ıs te Vilayet idare tuy 'etine miıracaatları ilan olu-
ner. ı2-19-26 (834) 

. ·--- ıınıa-

E~HAMlt·A- Sinemasında n· 
Bugün mı.t i nderdf n it ibaren li 

Senenin en büyük merak ve hey t can filmi - fürkçe Sözlü 

HOLlWES ŞERLOlC. 
Baskervıllerin 

-ve· 
'U" •• ""'. 
."'l.0Pe2"ı 

Başrollerde: Rkud G reen - Basil Rathbon 1 
Ayrıca: Tabii rcııkli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar !, 

dağı faaliyette - Metro jurnalde: Türk matbuat heyeti · 
Pariste ve diğer mühim harp haberleri, vesaire 

s~anslar: 1,30 - 3,30 - 5,39 - 7,30 ve 9,30da başlar 
Cumartesi ve Pazar ı0,15de ve hafta arasında her gün. 

ı,30 da başlar - Ucuz halk seansları vardır 

§ 2 inci beyler sokağında 
Muzaffer uı:numi kadınlardan 
23 yaşında Ayşeyi bıçakla 

tehdit ettiğinden yakalan-
mıştır. 

§ Aoafartalar caddesinde 
Malik oğlu Ali ye Eytip oğ
lu lsmail sarhoş oldukları 
halde Ali'ye bıçak teşhir et
miş ve yakalanmışlardır. 

f Kemer Pazaryerinde Ha
lit alışveriş meselesinnen 
Hasan karısı Behriyeyi döv
düğüoden yakalanmıştır. 

§ lkiçefmelik Mısırlı cad
desinde Fadıl ve kardeşi 

Fahri araları açık bulunan 
Mehmedi bıçakla sağ baca
ğından hafif surette yara· 
ladıklarından yakalanmışlar

dır. 

§ Bayraklıda 1 ı yaşıııda 
Oı han oyun meselesinden 
a ı kadaçı 9 yaşında Fevziyi 
ısırmak suretiyle yaraladı
ğınC:an yakalnnmışlardır, 

§ 478 inci sokakta Ahmet, 
Ahmet karısı 18 yaşında Zey
nebin evine t&arruz ettiğin

yakalanmıştır. 

--------T u Is l z ~e seyyar telefon 
Doktor Mastini isminde 

bir Italyao. alelade bir ka
dın el çantasından büyük ol
mıyan bir seyyar telefon 
icad etmiştir. Bu telefonlar, 
bildiğimiz telefon telleıine 
merbut değildir, falıat ayni 
şekilde otomatiktir. 

lOOsuratlı 
adam 

"Yllz suratı adam" lakabı 
ile maruf olan bu İngiliz 
komiği de asker olmuştur. 
Cephede boş zamanlarda 
asker Rrkadaşlarını tuhaf
lıklarla eğlendirmektedir. 

Bir aralık insani bir his 
ve gayretle yerimden fırla· 
dım . Aunem paltomun etek

le ine sarıldı, "gitme oğlum, 
nereye? Böyle felaket saat

lerinde bizi bırakıp nereye 
gidiyorsun? 

Artık kimseyi dinllycek 
vaktım ve sabrım kalma

mıştı. Sokak kapısından dı
şarıya fırladım, bizim evio 
üst odalarından yalnız biri 
kısmen yı \ı.ılmış ve lı.apı da 
devrilmiıti . 

Yıkıklar arasından feryad 
ve çılgınlık kopnanların 

imdadına koşuyurdum. So
kakta arkadaşım Aliye rast
ladım, arkasında beyaz gece
likleriyle bir kadın taşıyor
du. Karanlıkta bırbirimizi 
zor seçebildik. 

(Devamı var) 

TURGUT NAHIY~· 
FAALIYE'f fa 

Muğlanıo Turrut . 
sinden Tahir GüvePI 
sile aldığımız bir ıııe ı 
nahiye müdürli baY 
Acarın nahiyeye gl 

beri nahiyenin ulllr•0 

rekkisi hususuocl• 

gayret gösterdiği gi: 
bayı baştan başa 

iki bulvar açtırdığıP1

1 
den oı. dört odalı 

·ı 
konağı yüz Jıı 
köy ve şöse '1°. }' 
tırdığı ve her zaııı•' b 
ka büyük bir ~ 1t 
lık göstermekte ;

1
, f) 

şükranla yazmakta 

Bu değerli nabi~~' 
rümüzü bizde takdır 

ii 
lr 

1 t' 
l Aldattı·./ ı 

Alman imparatoru Rus Çarını N.ıaı ~ 

Entelicans Servis lşbaf.ı 
11rl ~. 

Bundan sonra iş logiliz casuslarının P-.tres~ t• o 
besine intikal etti. itilaf devletleri için fecı~clf t' 
giden durumu düzeltmek için çareler dütDııil ~ th 

E 1. . ' ıııt' • ta ki bu müthiş rapor nte ıcans servısın ·~ 

Donniog Stret'e geldi. Bu casus comiye.tiııe 1 
Ingiliz harbiye nazırı Lord Kiçnerin erkanıb'ı 
mensup bundan malumat aldı ve gidip aıe•' 1 ~ 

d ·et .I.""' da anlattı. Ru3 ordusunun bu hayrete elt ,e'j 
· b' t dd · t e '• karşısında lagıl,z har ıye na:r.ırı ere u . ~ , 

termişti. Hemen lngiliz Kralı V Corjden bı~ rJ i 
lehinde bulundu. Vaziyeti anlattı ve söz b1',ı lı~: 
rak ferdası günü Petresburga gitmesine k•~~· 
Lord Kiçnu Rusyaya gidecek, imparator 

1~ıt 
kolanın vaziyeti karşısında teessürat yapac• 
dük Nıkolaoın Islav ordularının başında k•

1
,. 

min edecek idi, Rusyaya bir hayli de P' 

cekti. . . . el 
Bu vaziyetı ıhdas edenlerı de cezalaıt 4', 
Bu müthiş haberin iti'af devletleri 
cağı fena tesiri düşünen Fransıılar 

ksadile bir 


