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ALMANLAR MAJiNOYU ARKADAN YARDI 
Müttefik tayyareler Roma, Torino, Cenova, Savona ve Venedik'e. 
akınlar yaptı. lngiliz tayyareleri Afrikada faaliyette bulunuyor 

Kırılmıyan ve Alman orduları Verdun 
Kırılmaması ıa- M . . . ' 
zım gelen kuvv6t arre kalesını aldılar 

T•hlilı• •nınıl•, maneııl 
lta11rıetlerin ylllıeelı lıar• 

tarıcı ltuılrefine tam •• 
ıüphcei:s olar•lı inan· 
malr lıbımılır. Milleti•· 
rin ıl•m•rlarındalıi ••ll 
itan, milletleri• 6üyfllı

lüfü •nc•lı 66yle oahim 
anlard• lıendini 16•tmr 

Yazan: ABiDiN DAVER 
(Başmuharririınh Ankaradau 

yazıyor:) 

S 
elli ay müddetle •ıa. 
rip harp. diye my et
tiğimiz harp, 9 uncu a-

yında pek kanlı bir haile pk.lini 
aldı. Milyonlarca insau çarpıp
yor; köyler yo.kılıyor, ormanlar 
yaru;ı:-or, kaaabalar çöküyor, fe -
hirler düşüyor, sel ıibi kan akı
yor. Büyük bir kahramanlıkla 
4öğü<en Fransa, üstüne çullanan 
met dal&aııını durdurmak içiL, 
en ıüzide evladını ateşe ve öliı. 
me siirmekten çekinmiyor. Mü,
tahkem hatları yarılııu§, nehir
leri ıeçilm.iı, tabü maniaları aşıl
mış, ordulan &eri atılmıştır; fa · 
kat ümidi, cesareti, maneviyatı 
kırılmamıştır. Fransayı ve onun
la beraber İn&iltereyi daha ileri 
riderek Avrupayı ve en az dün-
7anın yarısını kurtaracak olan 
kuvvet, ııimd.i, artık bu manevi 
kuvvettir. Çünkü kırılan maddi 
kuvvetleri tazeliyen, ayaklandı • 
rau, ümittir, azinıdir, inıandır. 
Maddi kuvvetleri tahrik eden, 
vürüten manevi kuvvetlerdir. Ya· 
rın hadiselerin neler doğuracağı 
bilinemez fakat azmin ııe irade
nin hadiseleri .Jevk ve idare ede
bilecek bir kuvvet olduğu oıu
hakkaktır. 

Kolayca kazanılmljj muhare
be, zahmetsizce başarılrnııı harp, 
Jıubransız elde edilmiş zafer, çok 
azdır. Büyük harpte, müttefikler, 
4ört sene, ne büyü!< tehlikeler, 
ne müthiş buhranlar &eçirdiler. 
Alman ordusu, bir ay içinde kü
çtik bir parçası müstesna hemen 
lıütün Belçikayı ve Fransanın şi. 
malini işgal etmişti. Ayni zaman
da, Çarlık Rusyasma karşı harp 
eden Alman - Avusturya ordu -
ları, Rusyarun büyük bir kısmı
m istila eıtiler; ta Kafkasyaya ka
dar geldiler; Sırbıstanı ortadan 
kaldırarak Yunan topraklarıııa 
pdiler. Nihayet İtalyanlara ta
arnız ederek İtalyanın bir kıs. 
mııu da çiğnediler. Amansız de
nizaltı har·bile İııgiltereyi ve 
Fransadaki müttefik orduları aç 
kalmak tehlikesile karşı karşıya 
retirdiler. Harbin S!>D yılında 
marttan temmuza kadar devam 
eden büyük taarruzlarda, mütte
fik orduları dört defa büyük mağ
lubiyetlere ui:rrattılar. Bütün harp 
ıenelcri hep Alm~nların parlak 
muvaffakıyetleri ve galebelerile 
geçti. Kat'i zafere vasıl olmala -
rına her defasında ramak kal -
mıştı. Nihal et, harbin •on dört 
ayındadır ki, harp talii miitte • 
fiklere güldü; muzafier oldular; 
fakat bu zafer, onlara çok paha. 
bya mal oldu. Dediğimiz gibi, her 
Alman hamlesi karşısında, mad
di kuvvetleri büyük mağliıbiyet
lere uğradı; her defasında da on· 
ları manevi kuvvetleri kurtardL 
Müthiş tehlikeleri cesaretle, Ü· 
mitle, azimle, imanla karşılıya • 
rak dayandılar. Napolyon, zafe-

rkast 4 üncü sa amızda 

MÜTHiŞ MUHAREBELER DEVAM EDiYOR 
Fransız tayyareleri Alman 
yürüyüşünü tevkife çalışıyor 

1
.. . .... 
lngiliz hava 
kuvvetlerinin 
taarruzları 

Alm•n kıfaafın• mühim 
zayiat verdirildi 

Londra, 16 (A.A.) - Hava ne. 
zareti tebliği: ı 

Müttefik kuvvetleri takviye 
etmek üzere dün fogiliz hava kuv 
vetleri bombardıman tayyarele
ri Seine'in cenubundaki hal\p 
mıntakası üstüne sevkedilmiş ~ 
lerdir. Diğer tayvarcler Neuve
chapelle yakininde Merville tay-

( Arkası 4 üncü sa11fada) 

J RIESICUMHURUMUZ 
1 

:-; ı İngiliz, Fransız el çile. 

Memlck.ıtlerini karış, karı.; müdafaa eden Fransız askerleri .. 

Berlln, lö (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb. 
!iği: 

Verdün müstahkem mevkiine 

yapılan bir hücumda, kıtaları -
muı, bu sa:bah, umwni harpte 
tanın'.ll\JŞ Vo kalesini hücumla al-

( Arkası 4 üncii sa11fada,ı 

rini kabul buyurcıulıu 
Ankara, 15 (AA.) - Reisicum

hur İsmet İnönü, dün öğleden 
sonra saat 16 da Fransız büyül< 
elçisi Massigliyi ve 17 de İn-
J(i!tere büyük elcisi Sir HUıı;he 
Knatchbull-Hugessen'i kabul :bu
yurmuşlardır. Bu • mülakatlar 
esnasında Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu da hazır :bulunmuş -
tur. 

Mucize saati yaklaşıyor 
Müttefikler önümüzdeki 24 saa! içinde 
anlaşılacak fevkalade mühim kararlar aldı 

Amerikanın yardı~ 
-
Ruzvelt Fransız Başvekilinin 
gardım talebine cevap verdi 
Amerika askeri angajmanlara 
Vaşington, 15 (A.A.) -Reuter: 

Ruzvelt. Fransızlar •hürriyetle
rinin müdafaasına• devam ettik· 
çe, Amerika Birleşik devletleri
nin müttefiklere ta,·yare ve mü
himmat ııönde~mek için •gay -
retlerini iki misline çıkaracak -
!arı hususunda• Fransayı temin 
e1ııniştir. 

Ruzvelt, bu teminatta, askeri 
mahiyette angajmanlar bulunana· 
dığını ilave eylemiş ve c:bu gibi 
angajmanları yalnız kongre ala
bilir• demiştir. 

Bu teminat, Reynaud'ya yar
dım talebine cevaben tel.ıırafla 
bildirilmistir. Bu teJ.ııraf, Ameri
ka Bir!eşiık devletleri reisinin, 
Fransa ve İngiltere büyük elçi
leri ile görüşmesinden biraz ev· 
ve! ollanmıştır. 

• • 
gırrrıyor 

---ı•---

Fransa Kabinesi 
Dlln 12 saat süren 
- - -

Bir içtima yaptı 
Fransa, 15 (A.A.) - Fransız 

nazırlar meclisi bue:ün saat 15 
de taplanmıştır. 

Fransa, 15 (A.A.) - Fransız 
rac'lyosumın bild'irdigine göre, 
saat 19,30 da hiıla devam etmek
te. olan nazırlar heyeti müzake
relerine başkımıandan .e:eneral 
Vevaand, donanma kumandanı A
miral Darlan ve hava kuvvetle
ri kumandanı ı;eneral Vuillemin 
de i<tirak eylemektedir. 

Fransa, 15 IA.A.) - Fransız 
nazırlar heyetinin Lebrun'un 
riyasetinde toplanmasından evvel 
Revnaud, general Venand ile 
"örüsmüştür. 

Fransa, 15 (Jı,.A.) - Akşam 
geç vakit nazırlar heyeti tıoplan. 
tısının nihayetinde, yarın b~a 
bir 00.plantı daha yapılacağı bil
dirilmiştir. 

Fransa, 15 (A.A.) - Reuter 
1\. iansmm In,e;iliz kuvvetleri ne<ı-

MISIR iTALYAYA HOTI VERDi 
Akdenizde deniz harbi 
şiddetlenmiye başlıyor 
Müttefikler İtalyanların iki denizaltısını tahrip 
ettiler, İngilizlerin bir kruvazörü torpillendi -

Kaf'i karar 
Mısır müttefikle· 
re her türlü ya~
dımda bulunacak 

Jlı•ır, ltalyanl•r tecavü:ı 
t•ıebbü•ünc:le bula n da ğ u 

tolıtirde h•rbe 11İl"•ce1< 

Rcınıa, 15 (A.A.) - Mısır hu
:lı:frıneti İtalya hükfunetine bir 
nota tevdi etmiştir. Notada bil
hassa şöyle denilmektedir: 
Mısır İngiltere ile akdettigi it· 

tifakın taahhütlerine riayet ede
rek müttefikinin talep edecegı 
her tlirlü yardım \'e kolaylıkta 
bulunmak üzere kendi toprakla
rında lazım olan her şeyi yapa
caktır. 

:Mısır İta1Ya tarafından aşagı
da gösterilen üç şekilde yapıla
cak taarruzlardan ·birine uğra
dığı takdirde harbe ııirecektir. 

1 - İtalyan askeleri Mısır top
ragına bir a:kın yapmak teşeb
büsünde bulundukları takdirde. 

Miiı efiklerin beyannameler attıkları Roma t•e civarının harita..., 
2 - İtalya bombardımanlarla 

:Mısır şehirlerini tahrip ettiği 

takdirde, 

Cenubi Afrika tayyareleri 
İtalya Soma/isini altüst etti 

3 - İtalya Mısır askeri üsle
rine :karşı hava a:kınları yaptığı 
takdirde, 

Bern, 15 (A.A.) - İtalya hu
kümetinin müracaatı üzerine fe
deral meclis Mısırdaki İtalvan 
merlfaatlerinin İsviçre tar fın
dan himayesi için Mısır hükü
metinin muvafakatini almı~tır 

Kahire, 15 (A.A.) - Dün ak
şam neşredilen deniz tebliğinde 
şö; le denmektedir: 

Müttefik donanma cüzütamla
rı, harbin bidayetindenberi, açık 
denizdedir !\lüttefik donanma, 
sevrıseraini himaye maksadile 
.Aıkdenizde maynları tarama ve 
düsman .e:emilerini tahrip etme 
faaliyetinde bulunmaktadır. 

Hiç bir düşman gemisine rast
lanmamış olduğu sanılmadttadır. 

İngiliz hava kuvvetlerine men
.sup tayyareler salı günü Tob
ruk limanını boonbardunan eder· 
ken, bu civarda ;harekette bu· 
lunan İn.giliz deniz cüzütamları, 
sahil 'bataryalarına karşı faali· 
.vete geçmiştir. Bu harekat es· 
nasında hiç lbir müttefik ııemi· 
sine her hangi bir zarar olma· 
mıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri lou -
mandanlığı tarafından neşredilen 
9 bin tonilatoluk San-GioI'gio, 
!kruvazörüyle iki denizaltı gemi
sidir. Bu üç gemide de büyük 
yangınlar Qıkarılın~tır. Diğer 
bir İtalyan denizaltı ııemisine de 
muvaffakıyetle hücum yapılmış
tır. Bir kaçı Mıı;ır sahilleri açık· 
larında olmak üzere 'bir çok mayn 
tahrip edilm~tir. 

Bir Holanda vapuru Akdeım.
de İtalyanlar tarafından batırıl
mıştır. Bu vapurun mürette • 
batından dört kiei ölmö,etür. 

Kahire, 111 (A.A.) - İnı(iliz 

ııB.hının bildirdiğine göre, İngiliz 
ihava kuvvetlerinin faaliyeti dün 
de devam etmiştir. Bir çok ke-

( Arkası 4 üncü sayfadQ) 

D. N. B. nin verdiği haberler 

Bulgar vap rları Ak
denize çıkmıyacaklar 
Yunanistanda vesika usulü ihdas edildi. 
Romanyada eıya stoklar1 kontrol edilecek 

IN VARRNA LİMANI 
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Biribirimizi tanıdığımız • • 
ıçın ... 

• d 1,..ı:E§Euım "'Eni, n e rın e ,: :::ı •• I 
ası işgal e ildi L ;ın ,. ~. ;hdilnô mliilıs 11111 _ınıl\•llllııılDıdlmDllllllllBll 
-- Buğday, arpa Limon saklı- Romangal}a 

Napo on 1814 tklıi Fr#llUG nlnbM ~Hn 6in 
ki,Jli1ı r oram il• piıti; rşuııulaA:i mattefi1c oe f asalga Tiftik ve Ya-
kavvctl i • ya bbt lci,Uiliti. NapoleonJ•n •'· yanlar ad İyey 

Bugün insan oiiu, pek hakh 
olarak. fendeki ileıdeyişi ile, bil
giyi bütün d~ yayma&l ile 
öğünüyor. Bugün, eski medeni -
yetleri kurmuş olan insanlardan 
çok daha iistün <tldoğumuzu söy. 

biri~iriııi bilmeden ve görme • -.... .. 
Şu Mısır medeniyetini gfü)}ııil

ne getirelim •.• Bu koca medc ıiy1t
ti kuranların karşısına ilk c...:fa 
göz n.amaştıran ünifomıahırla 
Yunan cengaverlcri çıkmca, M.ı. 
sırlılar Allah saa.ıp kaçtılar. Jlı
sırdan pek uzak olmıyan vadiler· 
de, Dide ile Fırat boyunda Bi· 
bil medeniyeti, Akdenize sırtını 
çevirmişti .•. Kimse kimsenin {at· 
kında değildi. 

clıh.lcrı der•İ tatbila Nha•ıltfl lcoyen müt1Jilı49r dii şiigor pak satacagız 
350.000 kiıililt. bir orJa ile P11ri• ıi~rin• akın etti,.,_ verilecek) er 

Yazan : Selami İzzet Sedes 
Ekmek fi.atlarının da in-

dirilmesi belde iyor: 

tii • vr 
ycndu. 

ugjuı Almanya nasıl 

butiin A'Rllpa ile uı
~orsa, 1813 de b• 

Fnwsa ile. uğr 

1813 de Avrupa içiD için kay -
IU.) oı·du. Fransa ise yorgwı. ve 
u~ur d~ Halk uıferden bitap 

dııli tü. Bır a er ç1kmış ona 
hu ı'., sukün, içerde ve dışarda 
sulh vadetmişti. Halk bu vaitlcrin 
~e getirilmediğini görü -
yor, d iıı bir y ·se kap Jcyoı: -
du. Mu evverler de takip &

dilcıı siyasetten Iılmış.lardı. Na. 
poleon için: «Bu adam ı epimtzi 

bve ! » diyorlardı. 
r n r f ınindeıı nut tle-

. di. 
7 T inisani 1813 de etter -

nich, Napoleonun Saks dukalığı 
el · · Saint - ~nan'ı çağırtb: 
•Ilır Avmpa sulbü mevzuubahis
tir dedi; Fransa n, Alplar ve 
Pi n oda kalac ktır. İn-
giltere ransıınm tleııiz ve kara 
tlcar~ini, serbest bırakacaktır. 
Bu esaslar kabul edildiği tak -
dirdc müzakere e girişebiliriz.> 

Saint • igııaıı ~ın 14 ünde 
:Pa ·s. dondu, 16 da Nanolcon 
kabul otti, fakat konuşmalan 
sürtiucemede bn:aktı. Umumi h~ 
uutsuzluğun forkmdn olduğu i
çı a ıktan a !a harp e y:ma 
goruneıni) or, sessiz sadasız 600 
bin k" i~i siliıh altına almanın 
ç lerl!le k~ OT u. 

25 teşrinasaııide MeternicB, 
Frıınkfurt k ngresi namma Fran
sızların i.mparatonındaıı resmi 
bir ce'l.ap istedi. 2 Icanunuevvelde 
v rdiği cevaplarla a@oleon. tek
li.Ocr.i kahul ediy.orRU.1 görüne -
l'ek hcpsin.i reddetti. 

Frankfıırt kongresini toplıyu
lar Fransa ile rbc rar ver. 
diler. Almanlar Renin ol sahili
ni hatta Alsas ve Lereni istiyor
du. Holnnda al'aklandı, Belçika 
B l ndayı takl"de hazırlaudı. İn
giltereniu gö-~ü Anver'de idi. 

3 ikincitcşrinde Avrupa Fru.
sa ile alftknsını kesti... Fransız 
ordularının en d gerlileri ya mah
sur veya esir odilmişlerd.i. Aynı 
11 inde 32 bin kişi ile Sen-Sir 
teslim ofda; 21 inde Stetten kap!_ 
lar.ııu açtı, 24 ünde general Ba
lo\ AmsterdaK .. • girdi: 2 kaau -
nu vvclde Ut.rech müdafaadan 
vaz; geçti, 4 de Lubock is~Dle
re Buyurunuz.!> dedi; 10 da Bre
da ile Vilhclmştad müttefikler 
tanı.fmdan işgal edildi; 15 inde 
F saıwı yegan müttefiki De-
n a Ruslarla bi~ mütareke 
akdetmek mecburiyetinde kaldı. 
'ror o me.ydanuıa biriken 27 bm 
F.ran ız, açlığa, tifüse, bombarth
mana g9ğüs &ererek daya.eıyO&'
lanlL 
ap~ Almaıu.•a ile Polon

yada kalan 1:50 bio askCT.ini: ge
ri ~tirtemiyecei,ırini anlay:ıaca, 
ispanya hududundaki ordusun -
dan istifade e.tmek istedi, fakat 
İspanya sulhii rcddt:tti. 

Müttefikler, Napoleoıı kun.-et
lenccek :ıamao bulamadan, ilkba
hardan önce Fransa~ ı istilaıa 
mnr vermi.şle.r.di. Nihayet Na
polcon. siy.asi heyet huzu.runda 
IU nutku verdi; 

lla)'atımın.. bir. tek p esi var. 
Frausazlan nıesut etmftk. Fakat 
Bearıı. Alsu, Jı"ruıt. Koete; Bra
laall tecavüze uğradılar. Ailemin 

Halbuki herife bak katil 
imi~ gibi, kızı koluna 

alım geziyor! . Btuı1an kula -
iın la duvdum. iste bunun icin.tle 
ijugun g lip size haber veriya -
:rwn •. Bu dcdil~~Jdunun, bu ifti
rnnın önüne geçebilmek için bel
ki siz bir çare bulur unuz. 

-:- l:awlacak hiçbir ey yok_. 
Bmıa dair kim c e bir c~ öy-
1.Q:ome'\ iz, ne söyle ek a' "1ıimi
~ ,ılur. Hem meŞ.lıur "zdür e:v
lildını: -Ağ7.a kilit 'ı rulman 
Dilin kemj •i l oR demişler ..• 

B e abredtiliru. Sabruı soau 
sellim ttit Bn:kaç güne kadar 
nik 'blanacaklar İstanbnldan çı• 
kıp giderler; o zanaaa herkes di.. 
~ utar, usup otunu'_, ıneseI. 
• wıutulur ... 

- 1..-lali SİsİD dedijiJüa .. 

bu kısmının feryatları ruhuııma 
parçalıyor. Fransızlllrı Fl'alliilS • 
ların imdadına çağırıymv.m. .Plı.-
ris, Britanya, Nomıandeya, Ş... 
panya ve 1Nitüıı öte.ki aya)athır
deki Fransızlan kardeşleriniıı imr
dadına çağırı)orum ( cBir aSl'm 
tarihi> Jules Trousset: Cilt: 1. 

rla: 72) 
.l\.Iiitte.fıkle.r her tar.ıft:uı Frau

sarun tabii hudutlarını yarıyor. 
lardı. 21 kanunuevvel 1813 de, A
\ ustur~alılar Bal yanından Be.rıi 
geçip Cencvr ~ e girdiler ve Bii
zanson, Montbcliar, Vezul civar
larına ~ erleş:tilcr. BavyMalılH i
le Vürteııbergli'ler, Huningi ~ 

tuttular, Bellora hü um ediıt,.. 
rek Kobnara kadar uz ndılar. 

Müttefiklerin planı şelurleri 
muhasara e ıek d gildi u Ob. 

ki harp sistemi artık deği~ecekti. 
Napoleondan çok b i d rs almış
lardı, imparatorluğun mukadde -
ratı merkeze baglı olduğu .içiıı 
Paı:ise ) ürüyeceklcrdi. 

l kanunusani 1814 de Prus)a
lıların Feltmareşah Blücher, Ma
yans'da, Mauheiın'de, Kobli!ııh
de Reni geçti; Rcann) a eyalet
lerine 60 Din kişi dağıtıp, hiçbir 
mu avcmetc rastlamadan pm.. 
pan~·a~ a kadar geldi. Fransızlar, 
nıulıasura edilmelerini bekliye -
rck hudut ıniistalıkem mevkile
ri de bekliyor rdı. Halbuki ka
lelerde de erzak ve nıiihimınat 
yoktu; bir.kaç giiu içinde 19 kale 
sukut etti, Loren, Alsas, .Franş -
Konte · tila edildi. 

Napoleon aleyhtarları beşinci 
kolu teşkil etmişlerdi. Düşman. 
istıliısına uğrıyan her şehirde O. 
kol faaliyete gcçi~or, impara'6r
luk ı·ejiıniuin kiHUlüklcrini sa.yap 
döküyor ve dü.şınana muvakkat 
hiikıinıc.t kurmakta vardım edi
yordu. N~nsi Blücheri biyük 
törenle kar ılamıs, belediye şe
refine ziyafet 'ermişti. 

Miittefiklerin l etli ordusu var-
• dı ikisi İtaJyada idi. Fransız hu

dutlarından be~ ocdu girmişti. 
1-Sehvanembergin kumanda
sındaki 160 bin kişilik Avusturya 
Rus ordusu; bu ordu biitün İs -
viçre yolliı.rını tutuıu tu. 2 -
Blüdıcrin kıunandasındaki 60 bin 
kisilik Prusyanın Sile.zya oniu
su; bu ordu bir~<tk noktalardan 
Reni geçmiştı. 3 - Bernadotte'un 
kumandasındaki İsveç ordusu; bu 
ordu. Holandilyı kaplamıştı. 4 - ı 
Grahenun kumanda ıdaki İngi
liz ordusu. 5 - WcIJınITTomın kL 
mandasında İngiliz - Portekiz -
İspnnvol ordu.su; bu ordu Pirene
leri geçmiş, Fransannı batı - gü
neyini tehdit c.diyordu. 

MüttcfiKlerin 6 O bin kişili.it 
ordularından 250 bin kı i.si ge
cikmişt Fransanın nı.cı:kezine i. 
lerli~ememi lerdi; 35f) bin .kişi 
Par ise yürü~ ordu. Bu selin ve 
Mnyaıısı muhasara -edip Pon-t-a
Mussons'u, Mcbi, Tiom ili tehdit 
eden Blücherin karşısında Mare-
şal )lacdonald 12 bin kisi ile Mezi. ı 
yer.c çekilmişti .• apol~onun harp 
edebilecek vazi~ ette 80 bin kişi.si 
'ardı. 'Iehdit; veya İıigal altında 
bulunan eyaletlerin zabıta lm.v• 
"·etlerine başvurmak zorunda kal
dılar.; 8 kinunnsanide bir karar
name ile Par.i zabıtası faaliyete 
~çirildi. oniteuı:~ patesi: 
cbii iik Fransa im!!_aratorluğu -

(Arkası 4 üncü. sayfad.a.) 

Yeni mahsul buRtlaym .piya
saya çıkması nbula bel' 
taraftan fnzla mal~ başla
ması fiyatları düşürmektedir. Ge
çen haftaki 2-0 para lımeWildıen 
sonra bu hafta da 7-8 para düşüit
lürk olmuştur. Ek:me.k fiyatları
nın da ucuzlaması beklenmekte
dir. 

Arpa fiyatlan da; ihracat ~ 
lamaması ve yeni anaFısultin piya.
saya çıkması yüzünden dii.şmeilı:
tedir_ 

Son zamanlaı:: fuz.la ihracat 
yüzünden çok y.ükselen fasul9e 
fiyatları ise İtalya, Fransa ve di
i?er memleketlere yOlların ka
panması üzerıne ~e ibaşla
mıştır • 

ISSLSDIYS 

Belediye iş büroları 
ç c k 

ıh arıyanlarla ~ı istiyenlerin 
arasında tavas.5Ut etmek ve ıbu 
kabil 4ilerle mcsg.ul olmak üzere 
Belediye Reisliği tarafından i:s 
bürolar. kurttlması kararlaştırtl
nu.ştır. Bu bürolar şimdilik Ga
lata, Bevorrlu ve Kadiköyde ol
mak er~ ü somtte tesıs oluna
caktır. 

Ekmeklik un stoku 
Toorak m~sulleri ofisi umum 

muo.urlti.gu tara ndan şehrımi.ziıı 
ES.kmeklik un stokunu temin et
mek üzere vedlmesi kararlaştı
rılan 1500 ton buğ<lay dün Bele
diyeye teslım olurunllitur. Be
lediye böylece, sehrimızin 1 ay
lık ek:meklık un ihtiyacını depo 
etmis olacaıktır. 

Konservatuarın yeni 
mezun iare 

Konservatuar ıbu yıl mu
vaffakıyetle ıbitiren ~ençlerimi -
Pıı dipL ma teyziı merasimi ey
lfil<ie yaprlaaiktır. Yeni ıkay,ıt 
ve ka<bule de o zaman başlanıla
c..-aktır. 
Di~er taraftan A vrupaıdan ~e

len müzeler umum müdunu Aziz 
Ô"' n'ın kızı ba • an Perili an ve 
talebeled tarafından konserva
tuav.da muv:af ak b.ır konser ve
rilnıiştır. 

D&N1& 

Denizyol'arındaki amele 
va odacıların elbiseleri 

D.enız Y 1 rı idaresi, _ ,ıv.P.ırre 
ve odacıla :;:ı ao 'ığı el bisele
rin \ e p f arın para.>ını maaş

lar ndan: k:esmh e ·arar vermi~ -
ti. Halb ki simdi\e ka<ıar böy
~ 11:ınılmı ordu. Bll:j!un. bile a"ni 
Vek e a,..lı Lıma Reısligi v~ 
di~eı· dairelerde hademe \C me
murlara yapılan el 'liseler ve pıtI· 
tolar idare b[ıt<;e:sinden verilmek
te ve kendileriııden para ul.!1 -
mamaktadır. 

Deniz Yolları idaresinin bu !ka
rart maaşları 25 - 30 lira ara

sınıia bulunan ve bu para ile 
roluk çocuk beslemiye mecbur 

lan emektar nademe odacı
ları çok miışkül vaziyete dü
c:ür:mü tür. İdar eniıı burulan sar
fınazar. edeceği umulmaktadır. 

se ııc lüzum 'ar? IIc.m biz evle
nir. c..vlcnmez e~ ahate çıkaca -
~ız, klrk. altı !>andıkla .} ola gidil
mez! 

Al telı İ'i::ırct parmağmı sallı
yoı·du: 

- Bu benim bileceğim iş anla
dınız mı nil?anlım! .. ErRckier fu. 
alet nedir bilmezler; bunun için 

bi olur teyze .. Ben Aytcni düşü- dillerini tttt unlar, sussunlar ''e 
niı) orur11 da cot, iiziilüyorum. eger canları isti) orsa, gizlice 
Kul klarmıa hiıla gökgiırfıltüle- mum )-akıp dcrUerİ\le yansın -
ri ara mda çuıla~an knhkahala -. lar! 
rınıız. geliyor~ - Derdime vanı~·orum. yanı-

- Siz çok i~i ~ iircltli bir kız- yorum ... 
mışsmız Şermin. Ayten mırıld:ınılı: 

Bu sırada onları aı-ıyan Ayten - Gizlice dedim, gizlice: .. 
ko atak eldi: Penin kö ktc s:ılıiden kendine 

- Ne. o dedi, bugün de neye yeı: buliuıuyoı:du. Nişanlılar her 
dair müual.a a ediyorsunuz? 

1 ta11afı.. doldurmu hır, i gııl etmiş-
- Bugün n iinaka a ctmiyo - lerdi; Pervin de ibti) a ·lan yok-

r:uz Ayten, güzel güzcl şuradan tu. 
buradan konu UJ oruz. Peı:vin da ses i~ sadasız, malı-

- l2 _ zun, l üzü giilmede.n, kederini 
taş gibi bagr..ına basmış, tenha 

Koca )f" te duracak, oturacak 

Y kal 
.,.. _,_. .._.ı köşel • sıkışıyrudu, bunun tey-

er mamı;ı.... ~ııı: on gµuue. 
likçi birden çalı 1 ordu. Temler zeden başka kimse :farkında de • 
salona kadar v ılınışlard:ı. iilW. ~ alnız Ha · çe teyze. onu ~ 

Raif ~ordu: lüyor; ned n uu derece mütees-
- Ev.ıe...et iria ba kadar ilik· sir olduğunu keljfe çalışıyı>rdu. 

uh emler ellerin
deki mah dağıttılar 

taka ticanıt müdürlüiii 
İtnl:y;adan limon gehniyeeeilıd 
gören bazı fırsat dWjkünleri -
nin ellerindeki malları sakla
maları ve fiatlan da aldın al
mıyacağı kadar yükseltmele
ri hakkında tahkika başla -
mıştır. Bunu gören ınuhtei..iJ.. 
ler ted.birler alarak ellerindeki 
ll'lallan b' Çok tüccnrlarn da. 
ğıtmışlar ve f':ıatiarı dn g~ 
riş olsun diye · z in 'r:miş- -

lcrdir. Fakat mal saklıyao ba
zı tüccarlar tesbit o1unmuş -

l tur. Tahkikat tamam ınea 
bunlar adl·yeye verilecektir. 

i eı- taraftan hmmı 
g m· . temin. ol uştur. 

"~!E!!i!li~f.'!lll!E~!l!!!t!!I!!--

Dün üç gün müddetle 
kapatıtdt 

Alfıkadarlar otelleri ve ~ 
ırmunu yerleri SJ.'lo surette sıhhi 
lwntn Dardan .e:eç.irmeıkteditler. 
Zabıta ve Beledive müfettişleri 
tarafı an Sirkeci otellerinde ya
pılan bir te~ Halep otelin
de sıhhi muayenesız müstahdem
ler çalıştırıldığı ve J taı.: car -
şafların<la bit bulundugu görül
ın ·· :.ir. Bunwı üzerine mahke
me kararıle dün i. ' ~ün müddet
le kapatllmış ve ıkapısı rnühıir
lenmistk. 

Almanlarla yapılan yeni 
an'a~ma 

Almanlarla yapılan 22 milyon
luık 'Prensİll anlaşmasının tefer
ruatını tesbit için Ankaraıda mü
zakerelere devanı olunmalktadl:r. 
Bu hafta içinde Alananyaya 
hangi maddeleri göndereceifimjz 
ve oradan ha.DJ!i maddeleri ala
caftımız tesbit edilecek ve tedi
ve c:artları da ıkararlaştı.rılacak
tn;. Kat'i anlaşma hafta sonun
da .rene Ankara-da imzalanacak
tır. 

Küçük haberler 
,........,_, ........... . 

* Balkan Antaniı ekorı.om.i kon
seyım1ı Yugoslaıı.lJuciaki toplantı
sına ~tırak eden heyetımiz reisi 
Hasan Saka ve Ticaret Vekale
ti mii.steşarı Halıd Nazmi dü.n. 
Romanya ı1aımrıle Pıreden şeh
rimi e g~lmışler ve akşam Anka
raua ~emişlerdir. * Sultatıahmetıe Lütfi adında. 
Dirmin eı.:inin kapısı onünde
ki deınirLerı çalarlcen yakalanan 
Me1mıet Birinci Sulh ceza mah -
kemesinde 2 aJJ 10 gün hapse 
mahkılm olınuştur. * Hidayet adında sabıkalı bir 
ktıdın sarhoşluk ve carn kınnak 
suçırndan Adliyeye verilmiş ve 
Ü çüncii Sulh ceza mahkemesinde 
6 gün hapse mahkum edilm.ii
tfr. * Paslı teneke~r içinde su n<ık
led.en sakaların tenekelerinin he
men mii.sadere olunması dün 
Belediye reisliği tarafından tk
mıl şubelere tamim olummı.ştuT. 

A) ten Pervinin kendisine gü -
lünı!:cdiğini göriiyor, buııun acı 
bir u' lümsemc oldııguau ıınhya
mı:ı 01-ılu. 

Çek ı~erc Pe:rvinin odadan çık
t ğn11 görmii~ orJnrdı hile. Pcr\tln 
liri le fa dılmcden odadan çık
tı~ı zam::m ya bnlıçcde kendi ba.. 
~uuı dola~ıyor, veya .} ııta • odas1-
ıuı çıkıp kapanıyordu. 

Hasta kalbinin intıhalarını faz
la incelemek istcmedıgi için uzun 
zaıunn defterini eline almadı. Fa
kat nilıa;\'Ct snlırcdcmNli, 'azdı. 

10 E'vlitl. 
On gün sonra evieııe~ekler, 

gi cccl.:ler. Bıtecek ... Bir an ev
\ el. ;} arın evlenip gitsinler isti
~·onuıı. 

Acaba ou giin dn}ın hissi~ atı
mı giı.feıniyc mm affak olacak. 
mıımı, yoksa her giin biraz da
ha sararıp solan yüzümden gön-
lümden gcçenler.i anlıyacaklıtr 
mı? 

Ilu sabah ayna~ a baktım. Çok 
dcğişnıi im, başka hir kız, ihti-
y~r bir kız olmUfum. Evet, ihti
yar!. .• wışım.. 

•Bugüne kadar hit kimse- ha-

Sipariı tiaccarlara t.k
sim edittyor 

Romanya bükllmeii ile Bük
reşte devam eden tica:ııet :miz.a.. 
kereleri. heaii:z bt'i bir anlai
m&.YQ vamıOOlb baJde smıciideıı 
IR<mıanyadan bıaxl. mallar ıüz6in
de taliDler olmaktadır. Biiıkret
teki~ reisi Servet~ 
kin Ticaret V ek.Metine Bomanya
hlann :me:nleketimimen btt W6 
sonuna !kadar teslim edilmek şa;r
tile 1150 ton yapai? ve 600 ton da 
tiftik istediıklerini !bildirmiştir. 

Ticaret Veokfileti standarcfi'Zas
y.on müd.ürü Faruk dün şehri
mize J?elmiş ve Ticaret Odasın
da tiftik ve yapai! tücarlarını 
roplıyarak sipariş üzerinde .ı?Ö -
riişmüştiir. 

1 Jişerek göğüs kabartıyoruz. İyi, 
güzel, fa.kat insan, asırlar boyun
ca ıslaha hal etti mi? Dünkü İll
saala bugünkü insemn huyu a
rasında fark var mı? Avrupaya 
bir göz atınca bu suali: cEveb 
d.eınfye imkan yoktur. Gündelik 
umumi ve hususi hl!lat, sertlik, 
huşunet, cinayet, bin bir türlü 
!keşmekeşle dolu. Hayır, insaıı 
huy değiştirmedi, ıslahı hal et
medik. 

Bugün bir de geriye bakalım.; 
latiu eya Yunan medeniyetle
rini incı-Iiyelim; onlar mulıuk.. 
kak ki, bizden çok üstün insan
larmış. Kurdukları ölmez eser -
!erden hal8 fnydıılanıyoruz. On
lar sade ve de demir ·e çeliği 
değil. dimağı, be~·ni, müfekkire
yi işlemişler; onların gözü, ~al -
nız harp ve darp da değilmi~. 

Yarın sabah teskiliıtlandırma 
daire.mı-de bir defa daha toplanı
larcık: sipariş tüccarlar arasında 
taksim edilecektir Tiftikler Ve
ıkaletin tesbit et~ ve yapa~lar 
da Ziraat Bal1kasmın miiiba aa ' 

Evet amma o zama insanlar 
birib~rindcn a n yaşıyorlar_ 
mış.. Cç uçuk asır. in an oğlu 
bir destan hayatı surmüş. Avru
payı, Aınerikal ı, Afrikayı, As
yayı, Avustrall ay1 · rgal etmiş; 
fakat h~p biri birini tanımadan 

Günlerden bir gün Marko Po
lo admdaki insan yollara ç,ıkh·. 
Bütün Asyaylt Çini, BindicioiY' 
dolaştı; memleketine sandık do
lusu elmas, mücevher, inci ge· 
tirdi. Fakat kimseye böyle diyar
ı.. mevcut olduğunu inandıra
madı. Hayatının son demlerin • 
de Venedik sokaklarında do ·a • 
şukeıı, çocuklar peşine talı:ıln:tar: 

- Marko Polo, haydi bize bi.t 
yalan daha söyle! 
diye alay ederlerdi. 

Eskiden insanlar biribirlerinİ 
tanımıyorlar hatta varlıkların• 
inanmıyorlardı. 

Bugün insanlar birihıl'lerini t• 
nıyorlar artık ve galiba bunun 
için zekadan evvel çclili \'e de
mir işliyorlar. 

SELAMİ İZZET SEDES 
ıd.a buluı:Ktuğu fiyatlardan satı- ========================::;::=~ 
lacaktır. 

Ronıanyatilar malları şelırimiz
de muayene eder~k teslim ala
caklardır. Bu partideı sonra Ro
manyalıların ıışka siparişlerde 
de bulunacakları anlaşılmakta

liy e bir facia 

dır. 
----o---

'ÜMİVEBSIT& 

Brr g nç, açmak için kendini Ad
l•v.enin ikinci katından aşağı attı 

Talebenin kampa iştirak 

~ekli tesbit edildi 
Uni ersitede bu yıl iki devre

de raoıTu.cak olan kamplara İi
tirak c:cldi toobit olunmuştur. 

5 Tem:mwıda ba lı· acak o.lan 
birinci devre kam.ulaı:a y.üıkse1t 
'ficaret; H~. fik:hsat, Güzel 
saıtatlar, Omnan v:e Edebiyat 
F a:külteleri talebeleı:L iştirak ede
cek.Ierdfr. 

2 A~ ba..~ı_vacnk ol8n 
kam:plara da fen. edebiv:ıt fakül
teleri. di r-ı ve eczacı o ullan ve 
mfilıenıdis mektebi talebeleri işti
rak edeceklerdir. 

11 () TEF 1: a Si & 

Cevdet Kerim yarın 
konferans verecek 

Cıımhurivet Halk Pa.1. tisi umu
mi idare heyeti azasından Si -
ımp meb'usu Cevdet Kerim İnce 
dayı 17 haziran yarınki pazar
tesi l'!ÜnÜ saat 18 de Üniversite 
kon.!ermıs' salonunda bir kon!e -
rans verecektir. Konferansa her
kes P"elebilir. Eminönü Ha1ke
vi riva::;eti de a, rıca bütün ev 
azasının .gelmelerini rica etmek
tedir. 

Bab sını yaralamıştı, 
rilecekti, m rmerler 
Evvelki!{ e Kasımpaşadab~

lıyan bir hadise dün a ~m üstü 
Adlı: rede foci ,bır netice ile bıt
mi$ır. Ha<lıse şöyle cereyan et
mıştiı:: 

!Gınııın:paşada hastahane yok.u
sunda 8 numaraıda oturan lbra -
hımın 2ll vaslarında Hasan Bas
ri adında bir oglu vardır~ Hasan 
Basri mu telıt ~lere ~ vur -
!m:US ,fakat hıç birind.C munta
zam bır tarzda sebat etmemı.ştır. 
Hasan Basri ~alı$lnak:tan ziyade 
.gezme1 4 e.glenmeyi tercih et -
mek~edır. FOOoit 'bunun için Ia
wn olan parayı tedarik edeme-
di~nden evde eline J!e<:ird.i.Ri be
~ e~yayı yavas. yavaş çarşıya 

~tiirup satın ya başlamıştıc Ha
san: Bası:i bu ara.da sakalda bir 
ikadına sar ·ıntılık suçundan l ay 
20 guıı.: hapse de mahk.ılm ol -
muştur. Onun bu hallerini h~ 
ırö~miven babası İbrahim her 
fırsatta kendısine nasihat etmek
tediı.-~ İbrahim e\'Velki ctk~a."Tl da 
evden bazı seylerfo daha ı.!Ötü -
rüldüğünü görünce oğlunu çağır
m-ı;ş ve ona arbk evden hiç bir 
se;y: calıp atmamasını .kat'i su
rette. teıtlıih etmiştir. Fakat bu-

ADLlYS 

Lastik boru hı 'sızı 

. na hiddetlenen hayırlı oğul, ba
basile miınakaşaya girişmiş, bir 
aralık kimin karşısındıı Lulun -
duğunu ve kime el ka1dtrdtğını 

İzzet adında Diri Şehzade ba
~·nda Tevfik pasa caddesinde 5 
nll'l1laralı garaiın kapalı kepenı;li

nin altından elini sokarak otıo -
mobilleri yıkamakta kullanılan 

tasti:k boruvu cek:miş ve dip ta
rafından keserek ahp ı;(Ötürür
ken ya'k:ılanmıştır. İzzet Üçün-
cü Sulli ceza mahkemesinde 3 ay 
15 ~n hapse mahıkUın edilan~ 
tir. 

kiki ~aşunı anlı!amazdı, herkes 
yaşımı göstermediğimi söylüyor
du. Bug:jnse görenler beni otL 
zuuu geçi.in sanacaklar! 

«Bunun kim faı:Rmda? .. Yalıaz 
teyzem ... Katlıncagız derdimi an
lamak için harap oluyor: cNe 
var, ne oluyorsun benim w!ni mi
ni kızım?. Di~e bir o ısoruyor. 
Ben eUisiııe de gelsem gene onvn 
nıini mini kızıyım. cHiçbir şey ol
mu~ or.unı tey e ikim diyorum, 
Jlo:rgunhıI.. ifalumya ben bu ka
dar güxfütıi c., tel~ gele ucn1.
Gö.ciirsiıll; hele g ı e seninle. yal
!11Z bn kalalım, düzelirim; 
lStir:ıhntl!, I~::fan;ı ve v.ücudümü. 
dinlem·\ c. ihti~acım vnı:;., Tcyz"m 
liomurd di: enin küçiik bü- ı 
tiin kösü kapladı... H le köşk 
sanki onun oldu. Sanki biz misa;. 
fici imi iz d ırzi lutfen sufras1- 1 
na ~aliul diyormuş gibi bir Jıali 1 

var ... Sen h·Ja kız kardeşiui de- 1 
lice e.vi~or musun?:. Derhal ce-ı 
v.ap vC?r· orum. cEskisinden çok 
daha fazla, se' qQrwn. Mesut ol• 
sun istiJoı:uın. Onun ktı ur.lan 
hep gi)steris. 

( ArkMı var) 

BU KADAR' NEZAKETE 

NE LÜZUM VA&! • 

Son Telgraf'm Miıbud\ı Rcı 
maya Fransız tayyareleri tara
fından. beyanname atılmaswa 
bavret ediyor ve: 

- O halde bir. selim ı.a.rkıt
maları eksik.. 

DiyoL Elbette her tedbirin. 
bir hikmeti vardır. Fakat, ken
dimi t.e.-;elli için N anemollaya 
da bir kere sorayım dedim, şu 
ceva aldım: 

- ltu kadar nazikliğ&> lüa:um 
yok! .. 

AMMA: VE 

LAKİN .• 

Bay lliüer bir ga7.eteciye: 
- • Snlhe hazırım. Ancak 

miistcmlekeler ve dünya ınen
faatleri yeniden taksim edil. 
mek şar.tile .. 
Demiş. Nanemolla ile konu -

şuyorduk da: 
- Anlaşılıyor suUı olıuıya

ca.k. .. 
Diyerek, iliıve etti: 
- Heı· hadisenin bir amma 

ve lakini vardır. Zaten bu ıı... 
bin amma ve likiııi de uıüs • 
teınlekeler ve dünya menfaat
lerinin yeniden taksimi ._ 
jhl miydi? •• 

tevkifhaneye gönde-
üzerinde can verdi 

unutacak kadar kendini .kay bet· 
mi.ş ve bıçağını çekerek babasını 
karnından yaralamıştır. EY hal' 
kwu.1 ve lromşµlarm feryadına 
gelen bekçi ve polis yaralı ba
ıbayı Bey.oğlu hastahanesine kal
duıınışJar, Hasan Basriyi de ya
kalamı.<ılardır .. 

Zabıta hadise hakkındaki tah
kikatı dün bitirmis ve akşaın sa
at 17 sıralarında meşhut suclat 
kanununa .!!Öre Hasan Basriyi 
müddeium~e teslim e~ -
tir. 

Hasan Basri, meşhut suçlara 
bakan nöbetçi müddeiurnumı rnu .. 
avini Cevad tarafından sorguya 
çekilmiştir. Tevıkifine karar veri
len Hasan Basri, ceza evine ,ı!Ön
derilmek üzere Adliyeden \tka
rılırken, müddeiumumiligin btr 
J.U.nıdiı.~u .ikinci kat ırnerdivenh ·ri
nin başın-dan, merdivenlerin or
tasındaki cf<lrt kö~e ·bo~luğa atlL
.varaık bir anda kaçmak istemiş, 
fakat 15 metre kadar derinli'kte 
olan alt katın mermer. zemini Ü· 
zerine ayak U.stü düşenıevınce, 
kafası patlamış, orava yığılm~ 
kalmıştır. Derhal çaftrılan sıhhi 
imdat otomobilile hastahaneye 
~ön.derilen Hasan Basri :.yolda 
ölm~llü.ı:. Babası Lbrahimiıı 
yarası da ehemmiyetlicedir. Ha· 
dise hakkındaki tahk:i:kata devam 
edilmektedir. 

BİR SUALİN 31 SENE 

SONRAKİ CEVABI 

Dün Tasviri F..tkarda şiyle 
bir başlık varde 

- İcmal Eevali siyasi 
Buradaki ecvali, 
- Acaba Ecvafı siyasi oloıa

suı?. 
Diye merak ederken, lıcle 

yazıyı bir okuyayım dedim ve 
okudum. Ebüzziyn zade mer
humun 21 yıl önce yazdığı ma
hunum 31 yıl önce yazdığı bir 
makaleniu hülasası neşredili
l·or. Hülisa şöyle biti~·or; 

Fransa hini hacette İn6il. 
tereyi müdafaa için ordusu
mın bir kısmını hatta donaıı
ınasuun bir miktarım a.ıhi 
tahsis edebilir. Ya acaba 
Fr~a b:ir te4likeye maruz 
buıunsa Ingjltere ona ne ile 
muavenette bulunabilir? .. 
Naneuıollaya bu hah i oku

dum da: 
- Tuhaf. 31 ytl önce sorulaıı 

bir sualin cevabı 1914 - 1'9L8 
den sonı-a J>fr ke.re. daha veı·il
mek vaziyetinde kalıy:or .. 

Dedik.ten sonra, ililve etti: 
- Herhalde İlıgil tcrcnia 

Fransaya nasıl yardım edece
ğini görmek için bugünlerden 
daha miisait bir mman 10k • 
tur.. Baliyelim ft görelim. 

A. ŞBKiP 
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~;~:::1lll''~;~;·~ıı···•ır··ıı~ı·ıı··ı :"lıı:'lfl~~~ aı.... lt11 .. adl 1.. ba UI . l..nL:IKuwaı 
Sovyet - Lituanya 
ihtilaf halledilc~ i 
Lituanya kabinesi istifa etti 

Moskovada yapılan görüşme
ler hakkında tebliğ neşredildi 

Mo,ko\ a, 15 (A.~) -::- Mosko- i 
va r..dvosu, bul?Un ojV.e uun, Sov
yet - Lituanya anla!;!Uazlıi\ının 
tasfi~ edildiğine dair bir resmı 
teblie neşretmiştir. Bu tasfiye 
•on ~nler zarfında .Moskovada 
vukua gelen gürü meler esası ü
zerinuen ekle ediln1iştır. 

Bu resmi tebliğde ezcümle şöy
. le denmektedir: 

Urkys, bu sabah saat 9 da, Li
tuan-1 anuı bütün Sovyet ,şartla
rını kabul edeceı{iru bi.ldır~ 
tir. 
Kawıas, 15 (A.A.) - D. N. B. 

Litu:rnya baııvekili Ner.kys, dün 
gece kabinenin istifasını vermiş
tir. Yeni kabineyi, geniş bir esas 
uzerindcn kurn11ya Li.tvanva or
du>unun sabık lıaşkumandanı ge
neral Baı;tikis memur edilmiş -
tir. 

Li\uanya, evvela Letonya ve 
Es ton\ a ile Sovyet - Lituanya 
yaro.m paktına muhalif bir as
kPrı anlaşma imzalamak suretile 
•e ~n >0nbahaıda Sov· etler Bir
hai ile aktedilnnş olan yardım 
n~ktıııı bariz surette nakzetmiş

G neıal Bastıkis, bundan bir İ 
kaç gün ev\cl ihtiyatıaıı muvaz
zafa nakledilcr~k Harbiye mek
tebi müdüdügüne tayin olun-

tır. 

Bask.ıca, Sovvet hük(.;neti, Li
tuan •nın S3'bık dahiliye nazı
rı oeneral Skucas ile p0lis müdü
rii. Po,·ailitis'in tevkif eaıbp mah
kemey veerilmesını, yeni bir Li
tuanva hükı'.tmeti kurulmasını ve 
yardım paktı mucibince liizumu 
kadar Sovyet askerinin Lituan
yaya geçirilmesini istemış bulu
nuvor:du. Lituanva. avni zaman
da Lituanvadaki So,·yet ııarni
zoıı·art askerlerinın kaçtrılması 
l!'bı hadiselere sebebivet nrcn 
tahriklere nihavet verecegin dair 
temınat ita etmelidir. 
Resmı tebhinn nih~·-etinde bil

dirildi~ıne ı:ıöre Sovyet hükume
ti. bu sartları bir ultlmatum sek
lınde ıleri sürmÜşti.ir. Bu ulti
matumun mühleti, bu sabah sa
at 10 da bitiyordu. M<>sk°'·ada 
bulunan Lituanya hariciye nazırı 

mus ur. 
Ka "ıe de!.{ ı-.;me.:ii bundan bir 

ka<: ~t..n evvel Dahilı_,.e nazırı -
nın ıstifası Ptbi, Sovyetlerın 25 
ına~ ıs tarihli notası ile müna
sebet halinde vaziyetin vah>ırı
les esi ile sıkı surette a!a·kadar
d:r. 

Yeni kabinede sa·bık Meme! 
valisi Kubilius'un dal• '!iye neza
retine ve hiılen 1ba~kun1andan ~e
neral Vitkaukas'ın Harbİ\'e ·,,e
zaretıne p:etirilece,ği ve Urbsysjin 
~tlki de !~aricive nezaretini mu
hafaza ey liyeccM sanılır.:ıktadır. 

Ka,ınas 13 (A A.) - BUl'(ün 
ö~le ~ Kadar veni kabinenı~ te
sekkül ü ha.l<kında hiç bir tebliğ 
nesredilmemistir. Harici -c na
zırı Urbsys, bugün öğleye d<>il:
ru ta,·yare ile Moskovadan Ka
=as'a dönmü•tür. Halen Reisi
cumhur nezdinde görüşmeler de
vam etmektedir. 

1 

Romanya, Yugoslavya 
dostluğunun kuv.vefi 1 

Cenubi sulh şarki A vrupada 
emniyetini takviye etmektedir 
Biı:kreş, 15 (A.A.) - Raci.Ol' 

AjarısL bildiri'V'Jr: 
Kral Kal"' Yugoslavya büvi.ik 

elrısı Aleksan<lre A ı•akumovi, 
resmen k~bul etmiş ve l:ıüV'iik el
ci itımadnamesini takctim eder
ken "" stizleri södemiştır: 
•- Her iki millete derin bir 

surette nüfuz etmiş olan Ru
men - Yuqos!avyan.ın an'anevi 
dostlıLk politikası ıçın teşriki 
nıesai edebildi<iimden dolaııı bah
tiyaN!'n, 
Dümıanın qeçirmekte olduğıı 

f1L btı.1.antlc saatlerde her iki hiL
kıimet Avrupanın cenubu şar -
kisinde sulh ve emniyetin ipkası 
idea!leriııe he-r zamankinden da
ha zıyade sadık kalacaktır. 

Her zaman. sulhü mtıltafa:a et
mek arwsundan mülhem olan 

r 

Rumen - Yuqoslav teşriki mesa
isi, bllgÜn en bii:l''ik i7'ktsafı
na vastl oıuı;or. 

Balkan Antantımn hedefleri -
le tam bir mutabakat halinde 
bulunan bu te0riki mesai, heT iki. 
milletin hürriyet ve istiklalini 
muhafaza etmi11e ve biitün kom
,<ularile olan münasebetlerini 
iııkisaf ve takviueue ınat11f bu -
lunmaktadır. 

İki miittefik kraliııetin menı
!u bulunduqu samimi itimad his
leri, Avrupa cenubu şarki ı:Uıv
letlerinin dostane miinasebetleri
nin inkişafını temine matuf o!atı 
bu politikanın tecellisi için ea 
kıymetli rehindir.• 

Bu nutka Kral hararetli s&-
!erle cevap vermiştir. 

Amerikada faşizm 
lehinde propaganda 
Nevyouk, 15 (A.A.) - ReL.Lter 

bildıriyor: 
Ne,•vol'k polisine, Nevyork.ta

lki İtalvan baskonsolosluğunu 
propa~anda faaliyetinde bulıın
maıkla ıttiham eden bır muhtıra 
tevdi edi1mi.ı;tir. Bu muhtıra ile, 
N<'vvork p0!Mıe, lüzumu tak
dirımıe teV'kifatta bulunmak ta-
1'matı verilmektedir. 

Bu muhtırada ~yle denmekte
dir· 

Yapılan takibat şunu ispat et-

1 

1 

miştir ki, İtalyan ba.-k<ınsoloslu
ğu memurları, diplomatik mua
fivetten istüade ederek, propa -
Panda faaliyetinde bulunmakta.. 
dırlar. Eski fa~ist bırli,<iinin ye
rine kaim olan .. · te.;ekkülün fa
sist doktrinini yaymıya çahştık
ları muhakkaktır. Bu teşekkül -
!er. bunlara müzaheret eden ve 
üslerinde kontrol icra eyliyen 
Nevyork İtalyan ba ·konsolosun
dan aldıkları talimat ıizerine ha
reket etmektedir. 

Bulgar vapurları Ak
denize çıkmıyacaklar 

Sofı a, 15 (A.A.) - Bulgar 
denız makamları, Bulııar vapur
larının Akdeniı.de seyrini me -
ne mlilİY. 

Atına. 15 (A.A.) - D. N. B. 
Ba,-,-cltil Metaksas, yeni vaziyet 
dolayısile, hükumetin. ekmek, şe
lker kahve, makarna, pirinç ve 
lruıcu sebze için vesika umlıü ih
das etmek medıuriyetinde kal
~01 bildirmiştir. Et istilılllıld-

nin de azaltılması icabedecektir. 
Elektrikle reklamlar yapıl:ınaııı. 

memnudur. Trenlerin, vapurla -
rın ve otobüslerin seferleri de 
azaltılaca>kbr. 

Bel;ırad, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Ticaret nazırı Andreıı'in neşret
m.i.ş oldıuı'iu 'bir emirname ile et
va,. stolltlarına lııont.rol ~ 
ııu.r. 

!it.Da 

f~all 
Hollanda 

_ { Kazıklı bağdan bol 
ne var? 

• 
Italga ile 
harp halinde 
İki taraf sefirleri 

geri alındı 
Tours, 16 (A.A.) - Hnlandarun 

Fransa nezdindeki clçiliği. "1 kıb
liği neyetmiştir: 

İta] va, Holandaya harp. iliın eb
mem~ olmakla beraber, Italyan 
hükıl.neti, Holandanın Almanya 
ile hali harp.te bulunması dola
yısile Romadaki Holanda elçisi.. 
nin memleketi terketmesini ta
lebeylemiştir. Bunun üzerine, 
Holandanm Roma e!f>isi perşembe 
günü Romadan hareket etıniş -
tir: 

Holanda hü.kfmıeti de kraliçe 
Wilhelmin nezdindeki İtalyan e] • 
ı;isi ile Holanda Hindistanındaki ı 
Italvan k=sol<>Slarından ınemJ.e.. 
keti terketmelerini talebetmi.ş -
tir. 

Molotof, f ngiliz 
ve Fransız sefir-' 

lerile görüştü 
Mıoskova. 15 (A.A.) - Tas bil

diri.vor: Hariciye halık komiseri 
Molotof, dün, Fraıısız büvü;k el
çisı Labonne'u kabul etmiştir. 
Göl'iısnıe bır saatten fazla sür
müştür. 

Molotof avni ıı;ün, İnıtiliz bü -
yirk elçisi Stafford Cripps'i de 
kabul etmiştir. Bu ıı;öriişme bir 
saat kadar sürmüştür. 

Sovyetlerin 
Skandinavyada
ki münasebatı 

Moskova, 15 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 
Amerikanın United Press Ajan

sı. t.Skandinavva meoabiine. at
federek, Sovyetlerin, İsveçin ta
arruza Ltğradığı takdirde yardım 
edeceğini vadettiğine dair haıber
ler yaymaktadır. 

Tas ajansı, bu şayiaların ka.t'iy_ 
yen esası olınadı~ıru beyan et -
miye .nıezunduır. Salahiyettar 
'oovvet mahliJlernıdeıı Sovyetle
rin umumiyetle • Vaidler dağıt
makla meşı:ıul olmadıkları beyan 
edılrı'.ektedir. 

Mucize saati 
( Bil';ıarafı 1 inci sayfada) 

dindeki muhabiri. Fransadakı İn
Piliz kuvvetleri baskwnandanının. 
"Üiksek Fı-ansız kumanua heye
tiyle, alınacak yeni tedbirler hak
kında müzakeratta buıımdukunu 
.bildiriyor. Salahiyettar maka
matt.a vaziyet mütehavvil olarak 
teliııkki edilmekaem. 

Büyük ehemmiyeti haiz olan 
stratejik kararların alınmış ol
duğL.L ve bunların belki de ön.ü
müzdeki 24 saat zarfında an
lasılacağı bildiriliyor. Halk ara
sında !Uç bir ümitsizlik veya pa
nik emare mevcut olmadığı da 
bildirilmektedir. 

Tours, 15 (A.A.) - Açık şe
hir iliın etmek suretile Paris'i 
harap olmaktan kurtaran Fran
saı1Ln kararı, ve kıtaatın munta
zam bir surette geri çekiliş ha
reketleri, İsvicre halkının her sı
nıfı tarafından takdırle karşılan
ım~tır. Maamafih bu haber bü
vük bir heyecan uvandırmıştır. 

Tebliği resminin, müdafaada 
stratejik ıfayda olmadığını be
"an eden cümlesi. herkesçe tak
dir edilmis, ve halk sokaklarda 
1812 de l\foskovamn Ruslar ta
rafından terkinden bahisle key
fiyetin istilacının zaferine mani 
oldui(Llllll sövlemektedir. 

Londra, 15 (A.A.) - Colombia 
Broaccastin!( radvosunun verdi
ği rnalfımata nazaran Fransız 
hükumeti merkezini Bordeau'
ya na.kletmistir. 

Londra. 15 (A.A.) - Sıhhiye 

nezarelinin oarl.imento s"kreteri 
Avam Kamarasında beyanatta 
bulunarak İngiliz çocuklarının 
Kanadaya, Avustralyava ve 
Amerikava tahliyesi için bir plan 
hazırlanıınaıkta olduğllllu bildir
:ıniştir. 

Plan mucibince 300,000 çocuk 
tahliye edilecektir. 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter 
Ajansı ilıildiri.vor: 

Fransl% hükıimeti yeni merke
zine yerleşinciye kadar, Fran -
sadan aslı:eri vaziyet haıkkında 

ıınalılmat alınamıyacaılı t.ahmin 
-.dihnektedir. 

Dünkü gazetelerin birinde şöy
le bir şikayet ~ardı: 

.Biz, iki arkadaş dün Boğaz
:laki babc;elenlen biriıle ır;irdik, 
ben bir dondurma yedim, arkadaş 
da bir tek rakı içti ve bmdeoı 
tam yüz on kur~ para aldılar.• 

Bir tabak doodıınna, donclur
ınacıda on ve bir te.k rakı da 
ıneyhaneclde yine 01l kurUJ ol
duğuna göre demek ki, tam dok
san kuruş kazık! Fakat o bahçe
nin kirası fazladır, gal'9onu çok
tur ve daha lıir sürü ınasrafı 
varılır. İyi amma on ı.uru,luk 
dondurma ile on kunışluk rakı
ya, haydi <>tuz, haydi kırk, haydi 
elli kuruş zam edelim! Böyle 
doksan kuruş birden zam etmek, 
adeta, müşteriyi zorla oradan ür
kütmek demektir. O gazetedeki 
bu şikayeti <'Ören hangi iıısan, 
kalkar da oraya gidip göz göre 
&Öre kazıklanır artık! F~irneka
JH dışarısındaki ıneshur mesire 
yerlerinden .Kazıklı bağ. deni
len bir yer vardır ki, buraya ge
len müşteriler, hiç de böyle ka
zıklanmadıkları halde, neden -
se, bu n-ı.ütevazı yerin adına Ka.. 
zıklı bağ demişler. Halbuki is... 
tanbulda yaz mevsimleri asıl ka
zıklı lıa,i ve bah<;edea bol o var 
sanki? Hani biri, bir pazar ı:üuü 
tutup da: 

- Kazıklıbai nerede? 
Diye sorsa insanu1: 
- Kazıklıbağ ve bahçe bir fa... 

ne değil, beş tane değil, on tane 
değil, ha ttıi elli tane değil, sen 
bunlardan hanııisini soruyor•unf 

Diyece&:; gelir. 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Almanların 
propagandası 

Müttefiklerin arasını 
açmıya çalışıyorlar 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter'in 
salfilıiyettar menbadan öğrcndi
tnııe göre, Alınan ve İtalyan pro
p~anda teı;eltlriilleri. müteaddit 
ve dol~açlı yollarla müttefik 
milletlerin karşılıklı itimadım 
ııarsmıya matuf olan ve biııçok 
varyasvon alt.ı.n<ia esaslı temini 
İngiliz sivil ve askeri makamları 
arasında biı: anlaşmazlık bulun
ması teşkil eden biı' sürü şayia
lıır ortaya koyarak, bu'gün mutat 
tan Ç'Ok fazla bir faaliyet göster
mişlerdir. J3u husustaki yalanlar 
Alman ve Italyan radyoları tara. 
fından birQOk dillerde tekraı· e
dilmit;tir. S:ı..lMıiyetlar Londra 
mahfillerinde, bu ak.şaın, bütün 
dikkat, tamamile asılsız olan bu 
şayiaların men_şei üzerinde top
lanmaktadır. Müttefiklerin şim
diye kadar olduğu gibi sıkt isti
şare ve tam anlaşma halinde de
vam ettikleri .beyan olunmakta
drr. 

-<>--

Fransa - İngiltere 
hava seferleri 

Londra, 15 (A.A.) - Fransa ile 
İnı<iltere arasında hava servisleri 
bir kaç güne kadar tekrar baş
lıyacaktır. 

Cenubi Atlantige doğru Air 
France hava servisinin ve Fran· 
sa ile Yakın ve Uzak Şark ara
sındaki hava servislerinin. muta.el. 
vechilc işlemElkte olduiıu haber 
alınmıştır. 

'l'orpiUenen yunan 
vapuru 

· Madrit, 15 (A.A.) - Finistere 
burnunun açığında meQhul bir 
tahtelbahir tarafından torpillen
miş olan 6300 tonluk • Villando 
Gonlandi· isminde'ki Yunan va
puru mürettebatından sağ kalan 
virmi kişi bir tahlisiye sandalı 
ile •Muros Bores• limanına çı

karılmıştır. 

Regnoud'un 
sözleri 

Fransa, 15 (A.A.) - Reynaud'-
nun radyoda söı- le:ni~ olduğu 

nutkLınun dün neşredil.nemiş o
lan bir parcasın1 veri\ lJruı: 

•Gelecelc qiinlerde her ne olur
sa olsun, Fransızlar milletin ma
zisini hatırlıyarak, kalkınma gü
nü qelinceye kadar yaralı vata
nın etrafırıda sıkı bir surette to-p
lanacaklardır. 

Büyük Ameı·ikan milletinin ha
yatında, idealin ne kadar yer al
dıqını biliyoruz. Nazi Almanya
sına karşı vazivet aldı!lını ildn 
etmekte bu millet daha tereddüt. 
edecek midir?.• 

ASKERLiK BA SL~~~·-ı 
Muharebede muveflakıyeiin iki mühim unsuru: 

Hareket ve manevra 
kabiliyeti, ateş tesiri 
H areket ve manevia ka- ordu.;unun ııeri a1e;.li. bu silahına 

biliyeti, arazinin, ara- yeni ve <'Ok önemli bir vazife 
zi öctülerinin, sun't vermek mecbu.riyl!ti de elverirdi 

ve deı?n-lı FrllJS'Z topçuları bu 
manilerin çıkardığı ~eri silahla da işler gördüler, sökü-
yenmevl hasma burada tak.ad - len ·bir cephede hayvanla koı;t>-
dfun etmeyi isühdaf eder. 
Ateş tesirinde tefevvük, silL hı bir bataryanın tank savletle-

hına haıkim obrıak ve silah ade- ı rini her vaziyette karşılaması. 
din<:e üstünlük kazanmak demek- <'tiç):ür. F.ııasen her bataryada tank 
tir. , saldır1'!arından müteessirdir. 

Bü.yiik Harp, Dünkü tal>i-
silfilun çap ve YA Z A. N : ~ ve, bal.aryaların ' 
men.zili •alı.asın- Em•lıli Gen•r•l meııtur olmasını 
da bir yarı.şa icap ediyordu. 
şahit olm'UtiW.. KEMAL KOÇER fakat tank refi-
Harp gemileri - ne mensup bir ha 
nin büyük ~aı:ılı ve uzun menzil-ı taryanın, görerek ateş ya.pa;bil -
lı silithları da muharebe meydan- mesi için, açıkt.a yerleştirilmesi, 
Jarında ver almışlardı. S"'1ra mu. zayiata da katlanması gereklidir. 
harebelcrinde, uzaklardakı bir Bu topa Büyük Hanpte ,zafer 
.şehrin dövülmesinin, ağır çaph ı topu. adı verildi, bugünkü rolü
l>ir merminin sinirleri bozan le- nü de } aşad:gı takdirde, bu mAı,. 
sirinin mWıirn bir rol oynıyaca- ' cer~ja da 'ksek mevkiini mu-
ğı ızannediliyordu. Dw,ünülmü- hafaza etm~ olacaktır. 
yordu k.i, ağır bir silah. hareket Piyade elinde dik mermi yollu 
Jtabiliyetinden mahrumdur ve havanlar var, bunların tanklara 
zafer, harekettedir .• Ylevzi har- kar~, ı.sabetlcri azdır, çünkü te-
ibi, muharibi, karsısma dikilen sirleri noktavidir, yatık m~rmi 
engelleri gidernıiye meclmr et - yolu tesirini bunlardan bekle -
ınioti. Bu alandaki muvaffakıyet, mek kabil degıldır. Ancak çat.ı-
nihayet çerçeveli idi. Cephenin ları kalın olnııyan bu aoır •ank-
derinliklerine b'r:ız 90kulan mü- !ar üzerınde havan! .. rdan tesir 
taarrız, ateş c! 'Stcjpne dayaruna- beklenebilır. Tayyarelerin tar>k 
<lıkça ilerilere bir adım da ata - kütleleri aleyhinde deh.,etli te -
mazdı. Bera.her ~ya<:ağı sıl.!ıh sirlerindeu bahsediliyor. Tayyare 
ise, ha.vvanın ve o. zamana göre silahının mübareı:e s~fhasında 
nıotöriin harekete geçirebllece- tanklara karşı, karde~ sınıflara 
ği silahı.an ıbaretti. zarar vermeden, büyilk hasar 

Ateıı tesiri, muhaı"bin zırhlan- veı·cbıleceği zamıedilenıez. Şu ka_ 
masını mecburi kılmı.ştı. Zırhla- dar \ar ki, ufak bombalar, bu a
nan muh!1J'ip, en.ı>elleri devirme- facaııları 0iddetli bir aıe,<;le kap
li, ıışınalı ve ateşler sa.;:malı idi. !ar ve s..ırsaı. İspanyada tan :ı.re 
1rfotör, ateş siklet merkezini, mu- 1 borr balan altında pan.k yapan 
harebenin mihrak rwktalarına molörlü ve zirhlı loollar g<irüldü
götürü.yor, piya<le bu dev adımla.. ğünü Alınaı> me<:.<nualarında o-
rile yürüven ateş makinesınden· kutluk. 
kuvvet alıyordu. l\Iotör, bir dev- Düz veya hafif dalgalı arazide 
rirn yaratmıştı, bugünün muha- tank, vollara bağlı değildir. Tay-
rebe meydanlarında de~et sa - vare hücwnları b<lhı,, mevzuu o-
çan ordu, biı· vakitler yokluk yü- !unca tanklar d lır ve tesiri a.. 
ııünden, :bu manevrada bocala - zaltabilirlcr. 1 

.... , duruyordu. Tank, o harpte Fransanın bin bir fel3ıkete sah-
esa•lı Q.ir muvaffakıyet kaydet- ne olan .şımal batı arazisi, tan.k-
mi~ degildi. Dakikada bin mermi !ara cevehıngah oldu. Yarını gö
atan bir siliıh karşısında ik;liye- ren mütehassıslar, bu akibeti ya-
bılmek için, zırhlanmak da za- zılarile nazara vazetmemış de de-
ruri idi. i?illerdı. Fakat, ne yazık kl sı-

Harp ,sonu edebıyatı her mem- rurı kapıyan set, buralara kadar 
lekette tankın ehemmiyetini can- uzatılamam!.'i ve tankın saldığı 
!andırdı. 'l'alimnameler, hareket dehııeti bağıranlara kulak verıL 
haPhine en büyük değeri verdi meıni.~ti, 

iki fikir çarpışıyordu: Tank küt- Tekıill" münakaşalar \'e talep-
lelerine müstakilen muharebe va-
zifesi vermek, piyade ve süvari ler, .QOk acıa bir roman kadar da 
tümenini tank savletinden i<;ti - ilgi uyandırmaz. Fıkre hürmet 
fade ettirmek. etmesıni bilmiyenler, teknıge yer 

1nı:iltere, zmhlı tümenler leş.. vermiyenler, zaran kanlanle ö-
kilinde öncülerdendi. Ancak, o- ·deıniye mahkumdurlar. Klasik 
radaki mesai, büyük sur'ati haiz usullerin iflas etti,,ini Biıvük 
tanka, ver veriyordu. Konuştu -
ğum bir Inıriliz mütehassısı, Fran
sada aö-ır tanklara da ehemmiyet 
atfedildigini anlatıyordu. 

Her tümende tank istihdamı -
nı düşünenler, her şeyden evvel 
cephenin her noktasında· bu si
lahın ziıfını kabul edenlerdi. 

Tank, vahşi bir silahtır, hazar 
mane\Talarında onun deh~etini 
va~almak ve piyadeyi buna alış
tı.rmak imkansızdır. 

Yaln"' topçu ihbarile zaif bir 
ordu değil, hatta kuvvetli blr or
du da tanklara karşı defı ve tart 
tertiplerini düşünm~kle mükel -
leftir. Ağır tank zırhının f;4 mili
metreyi geçeıniyecegini tahmin 
edenler, mahdut müsaiL çaplı si
liı.hlarla bu Kolosun zedelene -
ceğinden de emin idiler. 
Tankın sür'atine güvenenler, 

zayiatl göze almak şartile, hedef
lerine yürüyebileceklerini sanı
yorlardı. Muhtelif memleketler_ 
de tank defi si!Mılarının çapı, 
görünüşe gl'ire, 20-40 milimetre 
idi ve ancak bu raota aranılan 
mükerrer bir ateş elde edılmi.ş 
oluvordu. Tank dafü siliih, oto
matik işlemelidir, açıkta ta.biye 
edilmelidir ve yalnız defi ve tar
da tahsis edilmelidir. Tankm ma
nevra yapacağı her bölgede tank 
kütlelerini geri atabilecek m;k -
tarda defi silahına Mt'İ lüzum 
vardı. f nler, bu hakıkati, en iyi 
kavramı.!; ve önceden tedbir al
mışlardı. Polonya ise, gafil av. 
lanml$tı. Sovyetler. Almanlar bu 
tehlikeyi QOk iyi görmü.5lerdı. Al
man tümenlerinde hazarda gıör
düiiiimüz tank diıfii silah miktarı, 
bu düşüncedeki isabeti isbat e
derdi. Bazı motörle müteharrik, 
47 milimetrelik toplar butta \ji
menlerdc tank define tahsis edil
mişti. Zıih kalınlı:Jtları 00-100 
milimetre olan Alman ağır tan&. 
!arının 75 milimetrelik. Fraıısız 
sahra toplarına ~ oldı.ıjunu i
.şitiyoru.z. Bu top, tan1< dafii bir 
top olmadığını üç yıl önce top -
çu mecmuasında l,ıir yazımda 
tasrih etmiştim: 

Vaziyet öyle getirdi ki sahra 

Har.p cie gösteı·mişti. Asri ordu
lar, Jrnvvetinı teknikten alıyor. 

Beser zekası yeni icatlarile sür
prizler vapıyor. Her kaide, en 
son deği.:,meye mahkılınaur. Si
lah da ömiir ile mukayyettir. 

Bu ınusarrada ihtiralar ıle te-
kaddüm ed~nler, milletinin ka.. 
nını da e>lrgemi; olurlar. Gene
ral Her Fransız efkarı wnıınriye
sine yıllarca hitap etli. Bugün ı·a
zifed deruhde eden General Şarl 
Doı'Tul da bugünkiı felaketin bir 
portresini çizmek cesaretini g06-
termişti. 

Tank dalii si!3hlar hareket ve 
manevra kabiliyetlerile t.anklara 
tefevvük etmelidirler. Ancak bu 
sayede tank savletleri karşılanır 
ve kırılir hele arazisi .düz olan 
memleketler burada derin dW,ün 
mek mecburiyetindedirler. 

Fransada h.arekiıt, artık nis -
beten ar;z.alı bir nuntakaya inti
kal etmiş oluyor. Sahra t.oPÇ'U

su tanklara karl/ı atışlarile isti
ınas etrni.ştir. Tayyareler, pıke 

uÇWilarile_ attLkJarı bombalardan 
Jıiiııılat alınakt.adırlar. Nihayet 
piyade de tank darbelerine ya.
hancı de~ildir. Gelen malümat, 
tank saflarında geni:ş boşluklar
dan bahsediyor. Daı\lıkta tankın 
tehdidini ika edebılecegi sahalar
da tank defin<! mahsus topçunun 
tekBifi de ~ünülecektir. ŞDn-
dilik tahrip mermileri zır.b mer
mileri yerinde kullanılır. Fakat 
ıbütün bu tedbirlere iliıveten, ya.. 
ran ve cephe derinliklerine da
lan zırhlı kuvvetleri yakalıyacak 
ayni cinsten s™lblar taılııris ~ 

medi:kçe piyadeye itimat vermek 
de ~tür. Telmlk mesainin şim-
di en nıiihbrı bir hedefi de bwllır. 
Zaman, biaroandır, ihmali a&
dclJleZ! 

Bir cliıis 7num -ı.ırWı WRwıo
lere hasredeeeğiın. 

Slya.sT 
~~ v atôi!lye'lt 
Sovyetlerin rolü, 
Amerika yardımı 

YAZAN: H. NURİ IRUAK 

M illetler arası gazetele
rin, siy:ısi vo askeri 
mahfillerin tetlriki ve 

hesaplarile meşgul bulundukla
rı iki mesele de ehemmiyetlidir: 
Sovyetlerin hattı. hareketi, Bir
leşik: Amerika hükfunetinin yar. 
clımlarının vereceği neticeler ... 

Sovyetler Birliği siyaseti, Mo
lotofun meşhur nntku ile izah e
dilıni•. Lehistan istilılsınm Al -
manya ordusu tarafından 9 ay ka· 
dar evvel tamamlaıunasmdan 
Kızılordunun 1Jkrayna ve Beyaz 
Rusya azhklarının sabık Lebis -
tandak..i arazisinin işgali üzerine 
Moskonda toplanan büyük şıl -
rada anlab.lmış, komünizmin a_ 
na siyaseti çerçevesi içinde "e 
biiyük devletlerin aralarında ~·ap
tıklar1 muharebede, İngiltere ile 
Frıuı.anın mütecaviz olarak. tav
sif edildikleri görülmüştü. 

Sovyetler Birliği siyaseti, Mos
kova zi.maındarlannın tabirleri, 
tu!lifleri veçhilo. emperytilist 
büyük devletlerin aralarında yap· 
tıklan muhRl'che~·t' rağmen, da
ima ve herhalde, müfrit sos~ a -
llıınin meııafiine, gayeleri gö .. 
re inki!j8f etmek mecburi~ etm -
dedir. 

Kendi birliklerinin esao kuv
vetle.dni zinde halde JUuhafaza 
ga) esine ıöre hareket eden ,'3.ıv
Jetler, yeni, yeni vazi) etlere gi). 
li?"wiıı ınenafiine, gayelerine gö .. 
!erinde ve menafiindc müvazcne 
tem.in e1lemcktedirlcr. 
Birleşik Amerikaya gelince: 

Müttelık de\·let!cre yapacağı ~·e
ni ~nrdıınlac, yine paralarını pe~ 
şin alıp, harp ıniihinınıatı , .• ınal
zeınc;ini daha bol ıniktard.ı sat
nı.ak esasıw a~ınanııştır. Fakat 
muharebenin son inkişaflarile h<> 
raber bütün bu ahval, İngiltere, 
ile Fran.sanııı ınuka\·enıetleriıı
de son ve iiınitsiz safbaya gelmiş 
bulunduklarına dair hükümler 
verilmesine, mütalealarda bulu
nulınasınn yarı~·nınaz. 

HAMİT NURİ ffiMAK -Amerikanın yardımı 
(B"'!>atatı 1 ıncı sayfada) 

Ruzvelt, aynı zamanda :;uLıu 
o.a Reyna<ıo. ya nilo.irnıiştir kı 
Amerika Bırle;ik devletleri •as
keri Lecavüz ıle elde edilmiş ara
zi fethı neticelerı:nı tanıınıya -
calv ve •Fransanın ıotıklalıni 
ve arazi tama u etini kUvveı ıle 
yıkn1ak hWiu~wıdaki her türlü ı..e
cessü.sıi mutt:oer saymaklaxlr.• 

Va~ington, IJ (A.A.J - Reuter: 
Fran::,ız ve İn:J{ılı:t. büyüK elçi.
len, Ruzvelt ile yapııkları ıcrn
feran:>taıı sonra. bazı nokt.aıaruı 
a"ciınlatıldıguıı .akaL Anıerıka 
Birle,ık o.edcUerınin müttefik
lere miitemmı:n bir .rardınu lıak
kında hıç bir kara a varılamaciı-
01nı bildirmi.şlerd.rr. 

Vasıngton, 15 (A.A.J - Reu -
ter oildirivor: 

Paıısin scıkutu. b~tün Ameri -
kalıları çok müteessır etmi tır. 
Fakat bunun Aınerikan si ya, ~ 
ti uzerinde ne g1bi bir ııctice 

verece<1ını siıvleınek için vakıt 
henüz erkendir. 

Faris, Amerikalılar için uzun 
bir zamandanberi bir kabe ol
mu,tu. Faris, bır çok Amerikalı
lar irin ı-kinci bir vatandı. 

Ne\•york, 15 (A.A.) - Arala
rında büvük muharebeye iştirak 
etmış bulunan bir ı:rruo tanın
mış şahsiyetler, müttefiık ordu -
Jarının mai(luo olmalarına mani 
olmak için, Cumhuriyet partisi
ne şu hattı hareketi tavsiye et
mektedirler: Ancak .l{elece.k sene 
vili olabilecek bir taarruzdan 
evvel verilebilecek bütün mal
zeır.enin derhal gönderilmesi, bil
hassa, Amerikan sahilleri müda
faasından çıok fazla Avrupa cep
hesi icin faydalı olacak tayyare
lerin yollanması, 

Nevyork. 15 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribune gazetesi h.ükıl
metinden, İ~ilterenin muhtelif 
llO'ktalarında sığınml$ olan mu -
hacir cocı.ıkların Birleşik Ame
rikaya davet edilmelerini taleb 
etınistır. 

Almanya - Romanya 
ticari münasebatı 
Bükreş, 15 Uı..A.) - Reuter: 

Bugünkü kliring anla.şması mu
eibince yapılacak Rıurnen iliraca
h kıymetinin tedivesini garanti 
etmek maıksadtle, Almanya sa
ıuld*1ııa ~e. Romaya milli baa
kaıswa !bir milyar ley lik al tın 
tevdi eyi~ir. Altın, tayyare 
ile Bü!a~ ){elmiş buılıunmıılda
dır. 



BAYPA-4 

Yazan:· ZIYA ŞAKiR 

ALLAHIN 
ARSLANI 

TEFRiKA 

Emeviler, ırak ve üfelilerin kalb
lerine zehir saçmıya başlamışlardı 

Bu munakeşa, epeyce uzun de-1 
'9alil etti. Nihayet. Abdullah bin 
..Ahann yerme bir zatın 
hReın . karar ve-

~e kaymyan bir wlkanın ho
murtusu ~tiliyordu. Ve bu vol
kanın patlaması, bir an ve za
man bekliyordu. 

rildi. 
Fakat b. mffiıim wzifeyi, tam 

bir haJı::kanfyet w ,bitarafhJda 

kim ifa edecekti?·-

TAHBiK ViE GALEYAN 

Bir taraftan bu &Wille cevap 
araıuriten. diier taraftan da E
mevilerin ~ (Ali) 
IWl Gi-d.U«ihma nl'.ı.bıuslardı. 
&mi.ar, Alinin 1eri ara.sın
d.:ki saf w cahil @damlarm ara
lanna sokularak Halife aleyhiır 
de şiddetle tahrikAta baııam,... 
lardı. 

- (Ali), · en bü-
- tartı oMıı (.Allaha ıevdı:la11) 

YQkından saı>t.ı. HiWeU elden 
bQmıamaık içüı, lııl.uaVİ}'ell.iıı 
teklif dtiCi 'hakem} }'Olumı ih
tiyara mechır kaldı. Halbuki, 
dıünvada bir hakem va.Mır. 
O da, (.Ahkemııiu.a@ırnin) olim 
(Alah) dır ..• fAli) ıWı ihtiyar 
euiji bu ~ .(kü!iir) den baş
ka bir teY deiüdır. Diiızya ta
mama kaı>ılarak kiifni irtikip 
eden bir .Haliiıeye itaat caiz mi
dir? _ 

Diye Irak Ktkfdilerin kalb-
lıerine zehir saçıwya h.aşlamış
lardı. 

El altından tahrtitta wıo
nanların biri de (iF.ş'ab bin Kls) 
idi. lrak'm en niıfuzlu kahile 
reislerinden biri olan ~ har.is 
ve menUıat;>erest adam, bazı hiz
metlerile (Ali) nin tevecciihfüüı 
<:elbetm.işi. Hatta (Ali) ona or
duda mühim bir mevki vermişti. 
&libuıki bu adam. öiedenberi E
mevilere meyyal oiduiu halde. 
(Cemel) 'arundan sonra, Irak 
taki mımfaatJerini ~terek Ali-

hizmetıne ıtırmi$ti. 
Eş'ab. bu harbe ı.ştir etti.iti 

zaman A.linııı ta.kip ettiği aılhper-
ün vereceiö net.ı.ce-

yi idrak etmiş. .• (Allah) 
ve (viodan) ~ 
IJU'..ı.tt bır zat fı?osterelı (Ali) nın 
ı&nevilen.n bile.lenne mt.ikave
met edemiyer nihayet bir de
QOOVe kurtıan ~ kanaat 
.retinmisti. Bunun uzerine, J!iz-
. ~ :t.mevilerıe anla.sa-

rak.. mrnfaatlenn çacpışiıiJ bu 
oitıııa.tft-._.ji"" Ja.ndis>oo 8z.amf bir n::ıv 
altaı:nırva karar vemıişti. 

Simdi ~ da, gizliden aiz
liye, ~ hesabına çalış
~- {.Ali) yi hakem 
tı:ıkHfini bbule ikna edenlerin 

o ohıııuı;;tu. 
Ve, (Ali) Je •hakem u 

lı:a!Jlıl sonra, arbk o 
da EmeWleriıı. yapt:,k.lan pı-opa-
ondatara · · ediyor ... (Ali), 
ile maİ' etindekı erleriıı ara -

nifak tohumları se.rıpiyordu. 
Daha dün, (Ali) nhı uiı'UDda 

sevıe canlar.Ull feda eden 
-*eriıeıden bir kısmı, ~n bir
denbire onwı evhinc. dönüver -

. . . Bu hayrete şayan do -
w.ıc, adeta (Ali) ye düşman ke-
lmişlerdi. Hemen hemen he~ 

si, Ba ralı ve Kufeli olan bu as
kerler, eğer bent.iz Aliye sadık o
lan Hicazlı askerlenien cekin -
meeeler. hiç esı:z ki i:syazı e
~kanlı hadiselere~ -

verecclderoi 
(Ali) niıı ordusnnda, '6zl:iden 

Alı, başına çôken ~m sik
leti altında o derece ezilmişti ki, 
bu sinsi hareketleri hissedecek 
vaziyette deiildi. Etrafında bu
hınan esllabı · , derin bir ftaf
let ıçindelerdi. 

Alinin çadırında, d::ı.ha haul ha
kem meselesinin halli ile uğra
~rdu. Ortaya, muhtelü isim
ler atılıyor, fakat bunlardan hiç 
'biri üzerinde durulanuyordu. 

Bu esnada "8dıra (Eş'ab) ıirdi: 
- Ya Emirülmüminin! .. Kfi

fe ve Ba6ra askerleri, (.EbQ Mu-
sel-eşari) nin hakem nasbedilme
iini im.?C>rlar. 

Dedi. 
Ali, derin bU nazarla »;ab'm 

)'ÜZIÜDe baldı: 

Zari f8hadetname 
1330 - 1331 senei dersiyesinde 

'.Malkara ilk okulundan aldıi?mı 
sahadetnameyi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan zayün hükmü 
Yoktur. 

Malkmıı ilk okul mezunlan. 
dan 52 Halit oqlu Nihat 

G E N Ç 
GÖRO 

IS YE • • 

rınd ki dın· 

lar, n ıl 35 yaşınd 
görünebiliyor) r? 
Meşhur bir cild mütehassısı 

tarafından keşü, sa~lam ve genç 
bir cildin unsurlarına müşabih 
olarak ~nç hayvanların cild hü
ceyrelerinden kemali itina ile is-
~ ve J3ioseh tabir edilen 
yeni ve kıy.metli cevher, cildin 
unsuru Olan pembe renkteki To
k.alon kremi :terkibinde mevcut
~. Her akşam ku1lanınız, u:vu
du2unuz her dakika esnasında 
cildiniz bu kıymetli cevtıeri m~ 
scderek besler ve her sabah kalk
tığınızda cildinizin daha beyaz, 
daha taze okhı,i?unu ~öreceksıniz. 
Gündüzleri de beyaz (yai?sız) To
kalon kremini kullanınız. Bu ba
sit tedavi ve itina sayesinde bü
tün kadınlar 10 - 15 yaş 1ıtençle
şebilir ve ş3.yam hayret bir cild 
ve tene malik olabilirler. 

BOYOK TARIHi ROMAN:~~ . 

SEKERPARE ·suLTI 
Yazanı M. SA.MI IURAYEL •-

'" 
Deyince, Mah P~ker bocaya 

daha ziyade açıldı: 
- Arsianrm.ı Y~luka &ev

keden vasıtaları kesretmek la
ge1mez mi?. 

- ........ . 
Hoca mnkusundan susmuş

tu. Valide Sultan neler söylü -
)'Ordu. Yoksa, ağzım mı arı
yordu?. 

Mah Peyker devam etti: 
- Hoca efendi, sız ulemadan 
mutcldd zümredensıniz .. Mes'

alivetınız büvüktür. ~ve 
~a konuşmadan çelkinmeme

lisiniZ'!. 
Cincı hoca, kivranllor La-

:kin, Valide Sultan pek açı1t. Jro.. 
nustuJ!U için korkmuyordu. Çün
kü, Valide Sultanla Şekerpare
nin arası açı;k oldQ..ğunu bili -
Yordu. 

Cinci hoca, Valide Sultanla Şe-
erparenin haremi hümayunda 

sae. saça... Baş, basa ~erek 
biribırlerini db,,dtlklerini... Fer
yatları ıharemi hümayun bıbbe
lerinı çınlattı.J!ını biliyordu. Bu 
~le Valide Sultanın oğlunu 
vf.kave zımnında Şekerpareye 
'Y'Wdenmek ve kendinden yardım 
dilemek kasdmda ol~u sezdi. 

Fakat, hoca cok kurnaz oldu
~ için sözü daha ziyade Vali-

Kınlmıyan ve 
Kınlmama~ı lazım 

o 1 en uvvet 
(Başmakaleden devam) 

ri, bir bardak dolu u suya ben.. 
zetir. Ona, en son kim bir damla 
ili'ive eder de tıışırırsa o kaza
nır; der zfıf ve manc\.i bozgun, 
kırılmış maddi kuvvetleri değil; 
sapsağlam orduları bile mahve
der. Holanda n Bclçıka başku
mand nları teslim oldukları za
man, ordulan maddi bakımdan 
asin t'i bir mağlubiyete uğra-
mış değillerdi; fakat, onların mad
di kuvvetleri zinde bir hnlde iken 
mane\İ kuvvetleri bozguna uğ
ranuştı; bu bozgun, ellcrmi tit
retti ve silahlarını düşürttü. Ma
reşal Foş, •Kaybedilen bir mey
dan muharebesi kaybedilmiş u
nılnn bir meydan muharebcsıdira 
diye mücadelede mnnevi)atın bü
yük rolünü ifade etmek istemiş
tir. 

11 İkinciteşrin 1918 de Alman 
orduı;u mütareke isteyip silahı 
teslim ettiği zaman, daha ziya. 
de manen mağlUp olmqtu; yok
sa :macldetca Alman hudutlarına 
çekilip uzu bir müdafaa yapabi
leceğini dost düşman herkes ka
:bul et.mi.şiir. lnönünden Sakar -
yaya kadar çekilen Türk ordusu, 
23 ~n süren Sakarya meydan 
muharebesini ancak so günde 
kazanmıştı. 2Z gün muharebe, ~ 
men daima al~yhtc inkişaf et -
~ti. Mesel in rubu, her şeyin 
kırılmasına raimen ümidin cesa. 
ntin, imawn kınlmamasındadrr. 
Müttefikler. şimdiye kad r, mad
tletea kırıldılar; fakat manen lu
rılm dılar. Fransadaki mütte -
fik orduların (evik ve cevval mü
dafaası, manevi kuvvetin kırıl -
nıadığınn en büyük delildir. Da 
ordular ve milletler maneviyat
larını muhafaza ettikçe, çetin ve 
kanlı imtihan devam edecektir. 
Man~viyat bozguna uğradığı 
takdirde ise, bir günde her ey 
biter. Qöyle müthiş tehlike anlıı
nnda, sinir ku\•vetinin, iman l·uv
veti in yüksek, kurtarıcı kudret 
ve kabiliyetine tnm ve ~üplıcsiz 
olarak inanın k lazımdır. lillet
lerin damarlarındaki l\Sil kan, 
milletlerin bu;) üklliğü böyle v -

"m anlarda kendini gösterir. 
ABİDİN DAVEU 

l rind 
( B~tarafı 2 ncı sayfada) 

nun cedleriıııizden me\.TUS şere
fini korwu· k 'c toprnklarmdan 
duşmanı çıkarın k tiyen her 
l<'ransız \atı1wn her nol tasında 
silahn sarılmakla "c er mc) danı
na ) uriınıckle ınükclleitın di.) c 
ınaknlclcr neşrcdıyordu. 

23 kanunusanıde Napolcon oğ
]u Rooın Kralı ile annesinı Pnris 
ıium muhafız lot'alarına cmn -
net etti: idareyi karısına bırak
tı, Josenhı Paris muhafız kıta _ 
lar1 kumandanlığına ta) ın etti 
ve ordusunwı başına eçınek .ka
rarını verdi. 

iKDAM 

~~--~ıiiiııııiııiı. .... 
Ankara gücü Şişliyi 2-1 yendi 
Dün Milli .kÜine haricindeki üç 

İstanbul ve iki Ankara takımı a
rasınciırltl Ankara kupası maçla
rına Şeref stadında devmn edil
miştir. Havanın çok sıcak ol
masından sahaya çok az seyirci 
toolamnıştı. Günün ıkarşılaşm.a
sı An:kara<Pilcü ile Şişli arasında 
idi. Hakem Ahmet Ademin ida
re etill!i bu macın birinci dev
resi Ankaralıların hakim oyna -
masına rai!men Şişlinin yaptıb 
ıbir tek golle ı-0 bitti. !kinci 
devrede Anknrnlılar hiı.kimiyet
lerıni bastan oonuna kadar ida
me ettitererek Şişliyi sı..luştır~ 

lar ve bu arada biribirlni taldı> 
eden iki sayı yaparak mactan 
2-1 J,?alip çıkmışlardır. Ankara
giicü bu sabah da Şeref stadında 
saat 10 da BeyoıtıusPorla ikinci 
oyununu oynıyacaktır. 

Bugünkü m çlar 
ŞEREF STADINDA: 
AnkaraJ?iicü - Beyogluspor (An

kara kupası.) aaat 10,30 hakem 
Şazı Tezcan, 

Fene.ııbahce - Vefa (milli kü
me) saat 15. Ha.kem Nuri Bosut. 

Galatasaray - Besiktas (milli 
JcümeJ saat 17. Hakem Sami. 

Almanlar Majinogu gardı 
(Ba{ıtarafı 1 inci sayfada) 

mı.c;lar ve şırnali garoi cephesin
de kam Marre kaıesıne gırmış -
lerdır. Kıtalanıruz, Vcrdun'a doğ
ru ıledemeıerme devam ediyor
lar. 
VER.DUNE GmDİL.ER 

Führerin wnumı karargahı: 1 
15 < A.A.) - Alman orduları baş. 
kwnandanlığının teblıgı: 1 

Meuse'ün ıki tarafınaa bulunan 
müstahkem hatların yanbnasın
dan 80lll'a, umumi hanpte kanlı 
çarpışmalara sahne olan Verdun 
şehri ve kalesi, Alman kıtaları 
tarafından alınmıştır. 
MAJINO Y ARD...DI 

Fühttrin umwni karargahı, 15 
(AA.) -Alman orduları ~ku
mandanlığının tebliği: 

Kıtalar~ agtr '-'".pışma
lardan sonra, Sarrcbruch'ün ce
nubwıda ve QO.k genış bir cep
he üzerinde MaJ no hatt.nı yar -
mı.şlardır. 

VERSAY SARAYJ ÜZERİNDE 
ALMAN BAYRAGI 

Führerin umunu ı::.rargahı, 15 
(A.A.) - Alman ordı..ları başku. I 
ma. danlığının teblı.ğı: 

Aşağı Sem ıle • u...e aras.nda 
düşmanın takıbıne de\ am olun
maktadır. BJ.f\'Ok nokt..ılarda, du;r 
man teşekkulleı ı, çarıpışma..ıan 
teslım olmu.şlardır. Duı,.manm 1 
son giınlerdc gözük n enı te -
şeld.""Ulleri, ma up o u fırka-
ların gerı kafan k ar.ndan ve 
acele wplanmı,. ı 1t, at k talar
dan mure kcptır. AJ nan ganaım 

1 
sayılamamı.ştır. 

P .. rıs muharob1;..,ız işgal edıl- I 
mış ve geçılm tır. 1871 de Alman 
muka erat nın ta,> ın eaı1dı.,,ı ve 1 
1919 d A an .kara kkesinın im. 
zalandıgı V r a) .... a ının uze
rınae Alınan bavra ı dalgalan -
maktadır. 

F ansa, 15 (A.A.) - Fransız 
ak.şum tebliği: 

l'lormanc.ue <le ve 1Parı ın c~ 
ntııbunda, vazıyette değişiklik: 

yoktur. 
Daha şarkta, ıbazı UDSW"lar. Ro. 

millv cıvarında Scıne nehıinı 
geQIIlişlerdir. 

olan mıntakada tazyıkıni arttır
mış ve p~C1arlarını Chaumont 
ı.I ~ametuıoc ilerle~tır. 

Alsasda, duşman, Neu.fıbrisach 
mıntakasında hi.ıcwn etmiştir. 
Bazı müfrezeler, Rhin'i geçmiye 
muvaffak olmuşsa da mukavemeı 
mewılerirniz haleldar olmamış
tır. 

FRAN.3IZ TA YY.AlRELERİNİN 
TA.AftRuZLARI 
Fransada.bır mahal, 15 (A.A)

Fransııı hava nezaretinin tebliği: 
Hava kuvvetlerımiz, muharebe I 

rneycıan.:nda faaliyetine devam 
etmiştir. Agır ve haiü tayyare 
fiiolarunız, bütün cephe üzerin
de, yollara, iltısak noktalarına, 
münakale hatlarına ve düşman 
.kollarına ıhıicum etmiştir. Zırhlı 
kollar, bombardıman edilmiş ve 
dağıtılmıştır. Muharebe tayyare
lerimiz, himaye uçuşları yapmış 
ve muvaffakıyetle birçok muha
rebeler venniştir. 

EYFELE ALı'\1.AN 
BAYMGI ÇEKILDİ 

Berlin, 15 (A.A.) - D. N. B. 
bıldiriyoı;: 

Aln.an kıtalarının Parise giri
şim anıatan cB. Z. Am MıttaJ?• 
gazete ... ı, dün sabah saat 6 da E
ifıel kulesinden Fransız bayragı
nın ın<lirildiğini ve bir kaç da
kika sonra Alman bayras?ının çe-
kildıgııu bıldirme.ktedır. Alınan 
askerleri, meorwl askerin meza
rı ba nda ve .Napoh nun yat-
tığı im: aıides a.bıdesınde ih tiranı 
nobetı beklemektcdır. Kıtaların 
J!inşinden az sonra, Alman ge
nerallerı, umwni harpte olen Fran 
sız askerlerini tebcıl ıçin bir me
rasim tertip etmişlerdir. Alman 
kıta arı, Versaılle'd.e, şato onün
de de nObet beklemektedir. 

MUHACERET MEMNU 
Tours, 15 (A.A.) - Fransız ku

mandanl~ı. :ı.c;ı{al altında hulu -
nan mınta'kalar halkının muha
ccretirun askeri harekatı halel
dar edebileceğinden Fransız hü
kô.metın l a'berdar .etmıştir. Bu
nun üzerine, Dahiliye nazırı, ba
zı yerlerde sivillerın yollarda sey
risefcrini menetmek icin tedbir-Cham_p..,,ıe'd.a düşman, Tro -

yes'den Saint - Dızier'ye kadar . ler almayı kararlaştırmıştır. 

Fakat harbe gitmcdeıı önce ya- &&~iD.'Jlll-~S:W:iiiıllZ~~--E~~;;rı;;::c~~mE~E~ 
pacağı bir iş d.ııha vardı: Can dlif
m&JU Talley:rand ile goruşmek.. 
Bu adam gayri memnunlara öaa
yak ol bilirdi, ODwıl bıınşması 
liz.ım~ . 

Halbuki Napoleon bunun a i
Jıi yaptı; Talleyrand'a :sügüp say
dı, hakaret etti: 

- Sen, dcdi dilşroaıılru-ımla bir 
oluyorsun, fakat sıkı ö~ hapsin
de ve nezaret altında ulundu -
ğunu unutma? 

25 kanunusanide Napolyon oğ
lunu ve knnsını öptü, orduları
nın kum odasını ele almak iııcre 
Şalon - sür - Marn'a gitti. 

.Fransa İmparatoru 1 inci N -
poleonun taç ve tahtına ınal o
lan cFrruısa &efcrh başlı~ .rdtL 

(SONU YARINKİ NÜSHADA) 

de Sultana bırakıyordu. 
Hoca, Valide Sultan ıı son söz

lerine şu yolda cevap verdı: 
- Sultanrmm ve efendimizin 

u.gruna canım :fedadır .. Sayei şa
ihanelerinizxle arrk konuşmaktan 
çekinmez bir kulum .. 

Mah Pcy;ker, hocayı d~ 
savabilirdi. Sözlerıne devam 
etti: 

- Arslanmıda or~nluk ve 
bü~ zafiyet hissediyorwıı. Ma
azallah önüne C?ecılmez bir der
de müptela olun: •U('P olur b:ı
limiz .. 

- Allah ~ostennçsın ~uıta-
nım .. 

- ıHoca efen<li, sen nrbk hari
mimize dahil bir bendesin? .. 
Sana her şey ayan... Arslanım, 
tazla yuroluvor ... 

- Evet Sultanım... Kulunuz 
da n zamanlarda bunu hisset
mjs bulunuyorum .. 

- Demek söylediklerı-mı tas
d" ediyorsunuz? .. 

- Bila terrodut Sultanım!. 
- Zifıyet art:u-sa, gene sar'a 

alametleri belirirse ve maazal
lah önüne j;[eçileınez hal hadis 

inhisarlar Umum 
I - Şartnamesi mucibince 6000 kilo haşaratı öldüren mayi 

Filit pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 20/Vl/940 perşembe ,günü saat 14 de Kabataşta 

Levaz.ım ve Mübayeat şubesindeki alım .komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Filit, Vız, Fayda ve Kliset mal'ka olaca:ktır. Bunların 

evsafında mal vermek istiyenler nümunelerini pazarlı~ gününden 
e\-VCl Maltepede Ziraat Enstitümüze vererek tccnlbe ettirmeleri ve 
paz.arlıga iştırak ı ın vesika almaları lazımdır. 

IV - S rtna sözı.i geçen şubeden parasız nlınabilir. 
V - İsteklılt:rin pazarlık içın tavin olunan J?iln ve saatte yüzde 

7.5 güvenme narası ve pazarlığa iştirak vesi-kası ile birlikte mez-
kür komıs\orıa müracaatları.. (4648) 

DITİYAZ SAHİBİ VE NF.ŞRiYAT DiREKTÖBÜ: E. İZZh~ 
DASILDIGI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

olursa son;ra ne yaparız .. 

-- ········· 
- Hoca efendi, sızınle bu bap

ta dertleşmek ve acıkça konuş
mak isterim .. 

- İrade Sultanunındır .. 
- Arslarumı. bu iptiladan ne 

suretle vaz geçirebiliriz dersin.? 
- Muhıtini tenhalaştırmak ge

rek .. 
- Buna muvuf fak olabilmek 

için muhıtinde bulunanların en 
düşkünlerini evvela uzaklaştır -
uıak ıcabetmez mi? 

- İrade Sultanımındır .. 
- Daha açık konuşacağım ..• 

Arslanımın müptehi oldui?u es
ih ası uzaklaştırmak... Biraz ona 
nefes vermc-k iktiza eder .. 

- Doğrudur Sultanım!. 
- Ben, bu vazifeyi üzerime 

almış olacagrm.. Fakat, sizin de 
yardımınızı istiyorum .. 

- Emredersiniz Sultanım!. Ho
ca kulunuzun canı fedadır .. 

- Arslanunı daha ziyade vor
$ln kılan kanyı bcdtaraf etmek 
lazımdır. 

- ........ . 
•Devin<:e. Cinci boca, suc;tu. Laf 

döne dolaşa Şekerparenin üstü
ne gel:mişti. 

Mah Pcy1cer, rozlerini tekrar
ladı: 

- Arslanımı daha ziyade yor
~ 'kılan karıyı bertarll'f etmek 
lil.zımdır .. 

- ......... . 
Cinci, cevap veremiyc>l'du. Ne 

söyliyebilirdi. Evet efendim de
se, Haseki Sultanın ii2erine lif 
etmiş olacak, Valide Sultanla 
ıberaber teşriki Ukir eylemiş bu
lunacaktı. Hayır dese bir türlü 
idi. 

Fakat, Cinci hoca, $eıkcrpare 
ile Telli Hasekinin vücudunun or
tadan kalkmasına taraftardı. 

Eger, Şeıkerpare ile Telli Ha
sekinin vucı.ı:du ortadan kalk
mazsa, hoca ef'eRdinin de hali 
duman <>lurdu. Padişah, bir 
re hastalanır ve iyi olmaz bir 
le düşerse kendısinin de mevcu
diyeti silinirdi. 
Hocanın sustukumı. eYet veya

hut ha~ r demediğini $?Ören Va
lide Sultan mülfn emetle ~ 1 

I A,. Jca.ıı ucrJ ı 
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1 Akden·z e deniz h bi 
şiddeflenmiye b şla 1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) J Düşman eemileri tarafından atı 
sif uQUŞları muvaffakıyetle ya -
pılmış ve mühim malU:mat elde 
edilmiştir. Şaıdd Liıbya üzerin
de yapılan bu uou.şların birinde, 
bombard..unan tayyareleri. Kat -
ruza üzerine ıbir çok ıbombalar at
mışlardır. Katruza'da iki mü
dafaa mevkii. mühim hasara ıuı?
ramıştır. 

İtalyan do~ Afrikasında, Bl~ 
heim bombardıman tayyareleri 
Assab şehri üzerinde uçmu.slar
dır. Diışman tayyarelerine ısa
bctler yapılmıştır. Bu tayyare
lerin yanmıva başladıkları ı?<>
rülmüştür. Hangarlara, ikam
yonlara ve diı?er malzemelere 
muazzam hasar yapılmıştır. 

Madrit, 15 (A.A) - Buraya 
gelen haberlere göre, hafif su
rette hasara uğramış bulunan bir 
İtalyan denizaltı ıgemisi, dün sa. 
bah Senta limaruna girmiştir. 
CebeJüttarık limanı açıkların

da boğaza .birçok müttefik harp 
aemiJeri görülm~ ve saat 2 de 
Boğazda top sesleri işiülmiştir. 

BİR VAPUR KARAYA VURDU 

Marit, 15 (A.A) - 6107 to
nilatoluk Edda ismindeki İtalyan 
yük vapuru, bir İngiliz haııp ge
misinin takibi üzerine Kanari a
dalarında Teneri!e sahilinde ka
raya oturmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

KAÇAN TAHTELBAHİR 
Madrit, 14 (..\.A) - İngiliz 

harp gemileri tarafından takip 
edilen bir İtalyan denizaltı gemi
si Algesiras'a iltica etnuştir. 

BİR İNGİLİZ KRUVAZÖRÜ 
TORPİLLENDİ 

Londra, 15 (A.A) - Calypso 
İneiliz hafif kruvazörünün bir İ
talyan denizaltıGı tarafından ba
tırıldığı resmen bildirılmektedir. 
İTALYAN SOMALİSİNİN H.ALl 

Madrit, lö (A.A.) - Kanarya 
adalan civarında. 4786 tonluk 
.Fortuna ismindeki İtalyan vapu
runun bir Fransız destroyeri ta
rafmdan batırıldıüı, müreUcba -
tının da kayıklarla tknraya çıık
b.kları bildirihnektedir. 

Nairobi, 15 (A.A.) - Dün Kis
mayu tayyare meydanına kar
şı, cen ibi Afrika hava kuvvetleri 
nin yapmış oldugu hucumlar es
na ında ftalyan .KIŞiaları, kıtaat 
t~i<latı üzerıne isabetli endaht
lar olm~ ve yangınlar çıkmış
tır. 

İtalyan Somalisinin en cenuba 
düşen mıntakası üzerinde yine 
tayyare meydanında sair bina -
lara isabetler vaki olmuş ve düş
manın tayyare dafı t.Qpları tahrip 
edilmiştir. 
Düşmanın şiddetli müdafaa a

teşlerine rağmen, cenubi Afrika 
tayyarelerinden hiçbirisi hasara 
u aramamıştır. 

ADEN'E HÜCUM 

Aden, 15 (A.A.) - Düşman 
tayyareleri dün Aden üzerine üt; 
akın yapmışlarsa da İngiliz harı> 
tayyereleri tarafından tardedil
m.iştir. 
~ n~otörliı bir ,İtalyan bombar

dıman tayyaresi alevler içinde de
nize düşmüştür. Mürettebatından 
iki kişi kurtarılarak esir edilmiş
tir. Diğer bir tayyare üsITTine ha
reket etmesini şüpheli .kılaeak ka· 
dar ciddi surette hasara uğratıl
mıştır. 

Cenupta iki ıküçük şehre karşı 
da akın yap~ ise de hemen 
hemen hiç hasar ka.Yded.ilmemiş
tir. 

İT ALY ANLARIN 'M.ALTAYA 
AKINI 

Malta, 15 (A.A.) - Evvelısi 
gün ıbir tek düşman tayyaresi 
Malta üzerine mütemadiyen akın 
lar yapmı.ştır. İki İngiliz askeri
nin ölümü ile bir yaralı asker ve 
hafif hasarat kavdedilmiştir. 

Tours, 15 (AA.) - İtalyayı ter 
keden İngilizlerle mübadele edil
mek üzere, beş alt1 yüz İtalyan 
Londradan Portekize gk;nderil -
me.ktedir. İtalyadan hareket ede:ı 
İngilizler Coute Rosso vapuruyla 
Llııbon'a vasıl olacaklardır. 

İtalyan ordu:ları umumi karar
«ibının tebliöi.: 15 (A.A.) - Alp 
cenhesinıde hududun Obür tarafın
da ban mahallerin Lsl!ali sure
tile deıl>is edilen tertibat tekem
mül etthilm.istir. 
Düşmanın bu ba~ete mani ol

mak için yaptıiı teşebbüsler tar
dedilmi$ ve bir kac esir alın
mıştw. 

18 haziranda lecir vakti do
nanma.ımza mensuı> cüzutamlar 
~anm knwazörler ve torpi
dolardan mü:reıdtep bir filosu 
ile karşılaşm:ışlardıl'. Vıaftrua ~e
len ınuharebeye ba+ıriyenin sa
bil müdafaa ba. aları da işti-

etmi$tir. ~tafini• torpi

tu;u iki büyük muhribe tx>ıı>il i
.abet ettirerek buD1aıdan birini 

tırmıGtır. 

. lan mermiler ~ nehrının et
rafında bulunan kasabalara isa· 
bet etmiştir. Sivil ahaljden bir 
kaç ölü ve yaralı vardır. 
~talyan hava .kuvvetleri, hava 

ı::artlarının fena olmasına rai? -
men Maltanın askeri hedefleri
ni "eniden muessir surette bom· 
bardmuuı etmişler ve düşman 
ÜQJ.eri üzerinde ıbır ook keşıf u
ruslan yapmıslardır. 

Bir düşman tahtelbahiri, derıU 
tavuarclenmiz tarnfından batırıl• 
mıstır. 

$imali İtalvan Afrikasında düs• 
man bir ook zırhlı unsurlarla 
Mısır hududunun nihayetinde .. 
ki dostlar.unıza yeniden taar
ruzlarda bulunmuştur. Bu taar
ruzlar hava kuvvetlcrimizm mü
e&Sir hareketiyle O'eri püskürti.ıl· 
mfü:tür. Tayyarelerimız duşma· 
nı mitral··~ .. • • .. i altına almış ve 
alraktan urarak ki~~ük bom.ba
lar atmak suretilc mahsus ne
t.iıceler eJde etmiısle.rd.ir. 

Tunu.s arazisi üzerinde hava ke
şifleri büyük bir faalıyetle ya
pılmıştır. 

Saııki İtah·an A:frikasında hu
dudun öbür tarafında bir çok ke
c:if uruşları yapan tavyareler.imbl 
13 -14 haziran gecesi Aden hava 
ve deniz üssü üzerine akınlar ya
parak hedeflere rnermilcrıni taJD 
olarak isabet ettirmiş ve diis • 
manın bir avcı tayyaresini dü. .. 
şürmüstür. Tayyarelerin:nizdcA 
ibirı üssüne dönememiştir. 
Öğleden sonra, hava kuvvetle

rimiz WaPir hava üsrunü .bom
bardıman ederek verde bulunan 
üc tayyareyi tahrio etmişler ve 
tesisatı al!ır hasarata uı?ratmış
lardır. 

12 haziran öğleden sonra ve ıg 
haziran J!ccesi İnl!ilizler mühiJn 
hasar ika edemeden Gobuein ka
sabası ile Assap hava m~ydanını 
bombardıman etmişlerdir. 
Düsınan tayyareleri Italyanın 

merkez ve ~imal mmtakahtrında 
bazı şehirler üzerine ,gece akın· 
ları yapmışlardır. 

İT AL YAN ŞEHİRLERİNİN 
BOMBARDIMANI 

Roma, 15 (A..A.) - Evvı lki 
l(eee yaptıkları hava akınları es
nasında düşman tavyareleri Ro
ma üzerine risaleler atmışl;.rdıl'· 
Bu risalelerde bilhru,sa, halvnn
ların muzafferane oL>akr. mat! 
lup ta olsalar aç kalaca1<t .. rı, 
sefalet ve esarete düşecc...klcrl 

yaZlJmakta idi. Tayy<ıre d.lfi 
bataryalarının meı mılcrinde~ 
bırı Roma biaainrından bır ~ün 
cephesine tesodüf etıni::ı ve biı-a 
hafifçe hasara ui{ramıstır. Bır 

ihfiyar hafifçe yaralamnı~tır. 

Torınoda hava dafi bataryaları -
nın mermilerinden btr bmnnın 
i(inde patlıyarak takriben on 
kişinin hafifçe yaralanmasına sc
ibep obnustur. Cenovada düş
man Jrruv~örleri tarafından atı
lan meıımiler, 1bir kac binada ha
sarat husule gctiıım.işler üç ki
finin ölümüne 12 kişinin hafif ce 
yaralanmasına sebe" olmuslar -
dır. Savona'da bir hava ve de
niz akını neticesinde altı kisi 
öhnü" 22 kişi yaralanmıştır. İm
~ia'da bir kişi ölmüştür. Vene
clikte bir düqnarun a'kını neti
CE6inde yaralamnıstır. 

İtalvanın di(;er ibütün mahal· 
}erinde ölen ve yaralanan ol -
uıamıs ve mühim tahribat ya -
uılamamı~ır. 

İngiliz ava 
Kuvvetlerinin 
Taarruzu 

(B~ta.rafı 1 i1'Ci sayfada) 
.are meydamndaki düşman tay 

yare tecemmülerinE hücum ede
rek ağır zayiat verdirmişlerdir. 
Bombardıman tayyarelerimizdeD 
döi"dü dönmemiştir. 

Gece bombardıman tayyaıele. 
rimiz Almanya üzerindeki hü -
cumlarına devam etmişlerdir. 

Roor ve iRhenanie'de askeri he
deflere isabetler vaki olmuştur. 
Ahnanyanın cenubu garbisinde 
Bade eyaletinde kuvvetli kıta

at tecemmüleri ve harp malze
me depoları üzerine bir hücum 
lYapıhnıştır. 'l'aytvareleri:mizden 
ikısi eksiktir. 

Bu sabah sahil muhafaza teş
kilatına menınm tayyareler Ber
gen rıhtımında büyük bir mal:ıe. 
_, stokunu tahrip e.ianişlerdir. 


