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Bunu bu akşam İtalyan ve Alman radyolarile 
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MUSOLiNi söyledi 
Tlrlllye ile Yagoslavyaya · 

tecavlz etmlyeceğlal 
tasrlb etti 

Italya ra 
sah 1 eri 

istila e 

sa 

Lond1·a, 10 (Radyo, saat 20) - Jtalya, Muso
lininin bu akşamki nutku He müttefik devletlere 

. harp ilan etmiştir. Berlinden verilen bir habere 
göre de İtalyan kuvvetleri hu dakikada Riviera 
(cenubu şarki Fransa sahilleri) ni · stila etmiştir. 

HAZiRAN 1 9 4 O Roma, 10 (Radyo, saat ı 9) - şarak cookunluk göstermektedir. rada, dünyaya hitap eden İtalyan 
Muaollni 'bu dakikada Venecilk sa.· Şehrin muktelif caddelerinden ge· radyosu spikeri, Duçenin söyliyece· 
raymm tarihi balkonuna çıkarak len kadın, erkek, çocuk, bUyU.k bir ği nutkun yalnız İtalyan radyola· 

--:---~---~ halka hitap etmek üzeredir- Ken· halle kütlesi Venedik meynanmı rile değil, ayni zamanda Almaıı ) 
Numara : 278 Sene: 2 dl.sini sabırsızlıkla bekliyen halk, doldurmakta ve kalabalık gittik- radyo istasyonları tarafından da 

PAZARTESi 
l'cı sarayın önllnde nilmayiş yapmakta çe artmaktadır- yayılacağını bildirmekteydi· 
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4 milyon insan Müf f elikler Narviki 
boğaz boğaza d ,, i hl• t:.ı ·ı 

ingiltereden Fransava 10 fırka · tam! Un a lVC e ıl er 
teçhizatlı asker gönderildi · Bütün k:~rüler berhava 

Almanlara göre olundu; liman isti1ads 
8eaaebrlgeçllmlş edilmez hale getirildi 
l=ransızlar tekzip ediyor 
~ 10 (Buaoıd) - Askert m&• 

c~Pb de •erilen malQmata göre, harp 
ıtıc e.ı r:enl§teml§ ve 400 kilometre.
!'tıı :it' l&lıayı kaplanu§lır. Almanla· 
fll'k erı •UrdUkleri kuvvetin de 100 

C:YJ bulduğu haber verilmektedir. 
hı 1 ~Yan etmekte olan Fransa bar. 
btı~lıı. hiç tereddUtaUz dUnyanm en 
bu k :ınuharebeal denJleblllr. Zira 
hıu lnUh&rebede her iki tarat da en 
tı:ıe1cı:• bUtUn atla.blan ne i§Urak et
~ dır. l4Ubarebede binlerce 75 
~~~~lk top kullanılmakta ve 
tı:ıek;-n:a aaker karşı karşıya gel-

dir, - ·---

Bitaraf rnUp.hf Uer Franaızlarm bu· 
gün, umumi harpten çok dah& bUyülc 
bir §lddeUe harbetUklerinl söylemek. 
tcdlrler. 

İNGILTEREDEN FRANSA.TA 1 
10 FIRKA ASKER GöNDE RILDI 

Parla, (Huaual) - Denizden Argo
na kadar 400 kilometrelik bir mesafe
de yapılan muharebe bUtUn §iddetiyle 
devam ediyor. 

Askerlerimizin glSsterdikleri ener jl 
VerdönU hatırlatmaktadır. Şunu u· 
nutmamak llzımdır ki askerlerlml::; 

(Dcnmı 2 inci Sayfada) 

tngmz tayyarelerinin Alman 
••atlarında yaptıkları bozgur• 
boın!:'1dra, l O (A.A.) - Ingillz dan, nakliye arabalarından ve kıta-~ 
ttlııu ;:mıuı tayyareleri cumartesi lardan mUrekkep uzun bir kol ağ·r · ~;~; ~: 
.\ltxıan ;:ıe ve Som mıntakasında zayiata uğramı§lır. Nampı • Au -
na \" ouırıu arabalarına, lotalan· Valde mot6rlU nakliye arabalannaan 
llhını:ıtanktarına mUthl!J zayiat ver- ve seyyar tayyare da!! bataryalanı:ı• 

"'erdir 
'I'ayy • dan mUrekkep bir kol bombalarla da-

lıUcu arelcr pike suretııe yaptıkları fılılmı§tır. Polx civarında yürUyUJ 
llllarıa Alman h tı 

tlııue b a arının gerile- halinde bulunan bir kolun kamyonları 
hpın /r çok noktalarda tahribat doğru atı§larla hurda demJr ha.ine 
tııu§ı::dar ve bozgunlara sebeb ol. geUrilml§, diğer bir tank kolunda dıı 
boıxıba ır. Orta bUyUklUkte lngtUz laabeUer vukubulmll§tur. Fresnoyda 
Som a rdıman tayyareleri Amyen lle tanklar ve zırhlı otomobiller cldd~ 
~taba l'a8tnda yol Uzerlnde mot6rlU hasara uğratılmıotır. Kevo Vllıeıs 
ce bo kuvvetlerini sıkı§tırarak Yilzler mıntakasında sık mesafelerle llerll:ı·eı:ı 
lllotcı inha atmı§lardır. Bir tank ve zırhlı arabalardan mUrekkep blr ı.r.· 
lct aı:~§~raba koluna tam isabet va la ve da.ha bazı mat.6r!U kollara Iaa.. 
<!urnı ur. Hornay mıntakruıında betli atl§lar yaplımıotır. 
~rdı akta olan bir kamyol\, kolu bom- Abevıı civarında bir ormanda bl:' 
\"ar ınan edllml§tlr, Halil Vlllers el- benzin deposuna lnglllz bombardıman 
~nı'::~r~:;ı Alınan zırhlı nrabasm. tayyareleri taarruz etml1!erdlr. Depo 
tc:Uı ep bir grup bombardıman mUthl§ bir lnflltkla berhava olmu!} 
ıarı:'1!llllr. Kevo Villerıı civarında yol- ve bUtUn ormanı alevler sarmııtır. 

birle§tlği bir noktadıı, tanklar-

JTambor~. 10 (Radyo) - Nor
veçte bulunup İngiliz ve Fransız. 
lara karşı harbeden askeri makam
ların ''erdiği habere göre miltte
fiklcr Xarvik ve haval'sinl tcrkct
mL~lerdir- Narvik Uzerinde bueün· 
den itibaren Alman bayrağı dal. 
gaıanmaktadır. 

P aris, 10 (lluc;usi) - Narvlkte 
..ıütün köprüler berhava olunmuş, 
Jimanrn ağzı tıkanmıştır. Dünkerk
te olduğu gibi i<:i betonl:ı dolu o-

lnrak batlrılnn gemiler limanı 
kat'iy:,•en kullanılmaz hale getir· 
m"şlerdir· Eğer Almanlar buradan 
istifade etmek lstiyeccklerse ay· 
larca uğrnşmnlnn 11:.znndtr· 

SON DAlilKA: Norveçin Alman 
kıtalarma teslim olduıfona, kral 
Hal•on ve veliahtın lngiltereye 
ge<-H"!inl:' dair njans tarafından 

\'Crilrn diğer haberleri üçüncU say. 
f<>mt7na okuvornksrnız. 

1914ve1940 da Paris 
bombardımanı 

1 saathk zayiat, 4 senelik 
zayiattan iaz,a ... 

ıc::9-1940 harbinde Parla ochrl bir 
kere ve Paris clvarı,da ikinci defa Al 
ma:ı tayyareleri tara.!ından bombaıdı 
man edildi. 

Bu bombardımanların verdirdlklen 
zayiat az değildir, Fakat Parlste pa. 
nik husule gelmemiştir. 

Geçen umumi harpte de Parla ilk 
defa olmak Uzere 30 agu&tos 1914 de 
Alman tayyareleri tarafından bombar 
ılıman edllmlş ve bu hareket 11 teşri· 
nlaaııl 19.18 de Parlsln son bombardı· 
manma kadar mUteaddlt kereler tek 
rarlanmqtı. 

Alman tayyare \'e zeplinler! ParL 
se yaptıkları taarruzlar sırasında Pa· 
rla ıehrlne ve banllyösUne takriben 
1200 bomba atmı§lardı. Bunların çap
lan de!f§tl. Tayyarelerin attıkları 

kUçUk bombalardan tutuııa da kabili 
sevk balonların attıkları 300 kiloluk 
bombalara kadar hepsi bu yekQna 
dahildi. 

4 sene.ik tıa vıi taarrıızları blll.nı;o· 

su yapıldığı zaman Parlste 200 kl~l. 

ııin olmU§ ve ı.ıoo kişinin de yaralan
mış olduğu görWdU, Almıınların bU
yUk Bcrta topları da bu yckllnu ka· 
barnııştı, 

l3ugUnkU harpte Parlsln ilk bom. 
tıardımanından alınan neUceıcr slltı.h· 

ıarın ne bUyük bir terakki gösterdik· 
terini ve bugUnkU b:ırbln 1914 ·1918 
muharebeslle kıyas kabul etmiyecE'1' 
kadar kanlı oldugunu lsb3ta kA..idlr. 
Parisfn ilk bombardımanında Alman 
tayyareleri b1r saat zar!ında 1080 bom 
ba atmı§lar, 204 kişinin öllUmUne ve 
602 kışının de yaralanmasına sebebi. 
yet vermişlerdir. 

Harp şeraitinin ne kadar de!fşUğt 
bu rakamların mikyasile ıörUlmekt.
dlr. 

Fakat değlşmlyen bir şey vardır: 

O cıa Parislilerin cesaretleri. 
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4 milyon 
~ rr "• I! • !l • ' n. • ilamın lstlll!llld:ın gonm beş gtlndenbe'!rl bnrbln 

ı t ıl nu) or. Cepheden \Crllen h:ıberl<'r Utlncl sn.fiı:ınm 
n At ~ nl ine !.adar 400 ldlometrodon fıızb bir sah!ı.

• ':lı '11lı &:>3 lc.m L.-tcdlr ki ynlnu: bu aon rakıım hıı.ro.. 
l r yn. lı:oyouyn ldlfldlr. 

orfmtfa gelen mnınmatm hUIA.sa w netlccal 
' L"ll t ~ mıntalmd:ı. t.c!tslf etml§]ertllr. BnnlarCbıı 

rl Su:ı on tol~l ve Argon ıuı-.allsldlr, Rucndo ı-
n 41 1' l\"'\ 1 rfaln gay~l va!.lh blr surette :ınla1'llryor ki 

• ' ' b d:ıu fi la d .,nı bir yürU) ü5lo llavr llrunnmr 
D • 1. 'c lt:ı: ile olduğu gibi l'nınsa llo 1ngiltcl'('Illn 

r .... u.,rotm:ıktır. 
r. . r" ıı n hrlnln ~ll:llsinl tın~ Terml~er9C de tecyyüd 

ı.ı: ~z.ı ALn.:ın zırhlı ltU\"'\CtlerlnJn r..ueno \anDJ5 olmalan 

:ırd:ı b:ı.hsettl~rfmlz diğer lld mmtnkada Alman ta
r tt:e " en ;;tir. Illlh:usa. bu hareket Argon mıntakaamda 

r el =ıt 'e Amym arosmd:ıld taamız.lıınruı. da devam etmişlerdir. 
ı r n ı m .ı mulanemct hattımı. glrdlklerl iddia edil. 

!l H l G le h:ıttmı J!'orges les catu'dan geçcrelt oonubu 
olan b<r zırhlı :fırkanın 'ta.nkl:ı.rı, t:ın ııre hllcumları 

t t rnfmd:ın hem n hcmon imha cdilml,tlr. 
Ji Plk cıyt=.t.3 r.ı.ğmen ç.ok mUbim bir nctloo ala

nç, cep;ıcnin Noyon llo 1\Iontılldlcr nrosmda ı-.oyc 
d ru blr ~..ılantc yapt?~ı lasmm 1 kllomrtre lw.dar g-o

t ~a '\W•~ z:ı.ybt llo kablll layas d-ğUdir. Almanlar 
ra f tlrnk c~ olan yc;l.I fırlaı~ 1 ocp!ıc~ geri cek. 

3 crp. l rdu bl.maııı l!l~cl~ kıt:ılan da bu mmtalmya. ool
b dır. 

lddt!tJe devam etllyor. DO"man mU
:: J lıı lı:ıttı barba l cn1 frrk:ıl:ır ,.c yonl u;lılı ~irili<. 

rnılı ı lrnrlrunç znylata. rağmen cldo ettiği notl~er, pek 
r. D.ı mn un Forges le3 Enux mıııt&lmsmda Heri sUr

fır lar f ;;ı. lı::l .. o hırp:ıl:ımJll3tır. Roucn mınbkuında düşman 
uf c .t r. 

o 

l 

n ı ımt!ıl:nsmd:ı ds hattı harbe, yeni plyaıte fırkalan ve 
\ ". t."lılşkrdir. DJ manm u~'IUdıb"I urhlı frrkalann 

ı uı t:ınrnna kalkan Alman plyn.de fırkal:ın. l<"ransız. 

uJrJo.nıl:nu._, düşm:ın pQud~lerine bUyUJc tc-.fe\"'\ı.ıkla
ıı t Jerl, .Aim:uılam mUttılş i.:ı~1:ıt T rdlrnılştir. 

• 

1. le ~ MC3 t Od noktad:ın ~ml,ler \'C 9ld4etll tn. 
t.nolı."tıı.brmı genisletelD"..m~lerdlr. 

b ;le t:lyyarclerln oynadığı hnyatt rol g\lnden ı:tt

rik:ın t3yyareleı1, bn muh:ı.rcbcde mııtteftkler için 

l ediyor.,, 

ıva nasıl battı? 
m ··rettehatı 32 saat 

su üstünde kaldı 
10 (l"'u tr i) ::- Korı::t- ' rn. ~a~mıştır. Ko.rintyarun imdadı. 

l 1 m 100 kiııi mı ıltı harb gemısl ve bir romor-
ı - çı .• anlmı lnr- l:~r gelml:ı; fakat Korlntyn. 32 sn-

\ 

at su Uzerlndo kaldıktan sonra he
men b:ıtmı tJr. Geminin bUtiln mU

n son- retteb:ıtı lmrtnnlmıştır. 

· 'nır'~ ··k - o 'Yat - Moğol. hu-
h. r· e gir- ! dut ihtilafı 

· · iyor l Uzun müzakerelerden 
sonra itilafla bitti 

n, 10 (A· A·) - Bugün 
!) r''· Jr ped gog, 

rriri b.r be. 
Amer:';:anm 
etmesini tn-

Jlo denil-

l\losko\-a, 10 (A.A.) - Tas ajaıısı 
bildiriyor: 

GcçendG harlclye ltomlserl :Molotof 
ile Japonya scllrl Togo arasında ce· 
reynn eden mUzokereler 9 hıızlrnııd:ı. 

blr itllrıfla ncUcclcnmJıUr. Bu Ull!Ul:ı 
So,•yct _ Mogcl ve Japon Mançu t:ı

rafl:ırınm geçen sene ihtfıtı.!m çıktığı 
mnıtakntln hududun tahdidi mcst>lcsln 
do menfaatleri bulunduğu rnUteknbilcn 
tasdik edilmektedir. 

Muhtelit Sovyct - Mogol ve Japo::t· 
Uançu komlsyonunc'.!. vakti!e hıı.llcdii 

mcmı, olan bu mesele Sovyctıer ~ır
llği Ue Japonya ve Monogol!stnn halk 
cumhuriyeti ne Mançuko nrıısmcl:ıt:I 

mUnascbcUerln tanzimine manl oL 
maktaydı. 

Rur mıntakası 
tekrar bombardı

man edildj 
E ynz sa· J'nrls 10 (Uusual) .- Ardencs VC' 

• P.uzvel 1 Rur sanayi mıntnkıı.l:ırı iki gün ev· 
b r :ı:utWi v i yap:l:m hava bombardımanın: 

1 \ t he ı I mUtc 1• p bugün Fransız tayyareleri 
bu una- ta~ ınetın tekrar bomb:ı.rdnnan c .. 11. 

m; tir. 

ı(na,tanı.fı ı inci sayfoıia) 
bir ay..lıı.nbcri hlç i!:tlr:ı.hat etmeden 
harp etmektedirler. 

Bi.lt11n cephelerüeld harekı\t, çolt 
ıncınnunyete ıı:ı.yandır.Asltcrlcrlmizln 

bazı ycrierc!e pl.ın mucıb.ncc yaptılt.. 
l:ı.rı rlcat tamıunlaıımı~tır. Suwı.:ında 

gosterilen mu! avemct o derece fazla. 
oımu:tur ki dU:mıı.n blr adım Uerllyc• 
meir.iştir.DUşm::ınm Sen nehr.nı goçU 

ı,'1 doğru değlldir. 

Şıınıpanyndaki tanrruz da durdurul· 
ın~tur. 

.Ayrıca tngillz.ler t:nıım görmU~ on 
fırka aslı:eri Fro.ruıaya glSndermııter. 
dir. Tam techlzntı hııvl olan bu fırka
ları yenl ve motÖrlzo kuvevUer ta.kip 

edecektir. 
AIMAl'\LAI?A ClOJtE SEN NElffil 

GEÇ1UllŞ 

Cerlln (Hususi) - •ranrnız 330 ki· 
lometrelik bir cephe Uzorlnde lnki~n! 
etmektedir. Şampanya. ve :Mıı.rtada 

Deri hnreltcte devam olunuyor. Ruan 
şehri almmı, ve Sen nehri geçllmlı· 
Ur- Şebur ve Havr ye::ıiden bombardı 
man edllmlvtır. 

UOl\iA YA GÖRE RUEN 
HEN Oz ALINl\IADI 

Uoma, 10 (Hususi) - YilrUyUıJ
lerine <lcvıun eden Alman kıtalan 
Ruen varoı:ıla.nnn gelmiştir· Şehrin 
bu gece alınması muhtemeldir· 

SONUNA JCADAR lIAltP 
Pnrl~, 10 (A.A.) - ?tlatb.uıt hülA· 

anları: 

Fransa, tarlhlnln en dramatik 
devrelerinden blrlnl ya~ıyor. Geçen 
saatler kati bir mahiyeti halzıllr. Pö.. 
ti Pariz..lyen gazetesinin ba§llluhnrrlri 
Elle J. Bul'nln kuwetıe knydet'Uğl 
gibi ordularımızı hareketli geçiren 
iman bizi hiçbir zaman terketmiyccck, 
mlltchevvlr Alınan dalgalan bir fe
l!ket eseri olıırak P:ı.rlsln ileri posta
Jarmıı kad:ır gelm~~e mu,·a!fak ol
salar dahi bu lmıuı bizi terkctmlyecek 
tir. 

Frnl!sa meydan muharebesi gttUk. 
çe büyUyeıı bir ı.ılddetle devam edi
yor. Aslterlerlmlz nıalzemeye karoı 
1914 de VerdCin muharebcstnd• ağa·· 
bcylerının gösterdikleri .• ahramanııgı 
aşan bir gııyretıe çıırpıamaktadırlar. 

Populer gaz.ctcslnde Lcon Blum 
mOtte!ikierln gttUkço karışık ve gtt.. 
Ukçe mUcss!r stlQlılar ltullıındıklannt 
takat neticede bunları kullanantarm 
ve bunların tosrllno maruz kalanların 
da 1nz:ı.n olduklıırmı yazmaktadır. 
Halbuki müttefik orduları teşkil eden 
ınsanl:ır, bu canlı cUzUta.mlar, mllca
delcye cesareti a§an bir galTctle, bir 
irade llc, içten ı;elen btr enerji ve y~ 
nllmcz bir azimle i§Urak etmektedir
ler. Alman kuvveUni b1%Zat ken& gid. 
detl eritecektir. :MUtte!Uderln azm1 bu 
imtihandan daha kuvveUl çıkacaktır. 
Bu azım.adet ralkiyetini lbl!I edecek 
Ur. 1Umat ve cesaret blzl zafere u-
1a,tıracaktır. ltlmad edcllm, cesaret 
gösterelim, esir olmıyacağız. 

Maten gn::eteslndc Jan Fabry .Al· 
mıın ordusunuıı aldatıldığını. taauu.. 
b:ı. scvlml!ldlğinl ve uğradığı zaylatm 
şeflerl tarafından nazarı iUbara alın• 
mııdığını yazmaktadır. 

Fabry ,ııyle demektedir: - "' 
Bu muazzam tazyike ;ahit olan bir 

bitaraf biz.im Parla için ı;arpııtıgımw 
soylilyor. l<"akat bu kA!l değildir, Biz 
dlınyanm ve dUnyada seyirci oJanlarm 
d;ı Frnnce'ln UstUne ve hUrrlyeUn do
ğup bUyUdUğU mukaddea yerlere aar
ltan kuvvetin ağırlığı altında ezilme.. 
melerl için çarp~ıyoruz. 

Jurnalda s-cneraı Duval, arazi ka· 
znnçlarmn bUytik bir ehemmiyet atfe
dllaıcmcsi lt.zımgeldlğlni çUnkU bu 
kaz:ınçlııra Fran:nzlarm rlcat etme· 
dc:ı harp usullerlle bizzat kendileri 
st?jeb olduklarını yazmaktadır. --General ıöyle demektedir: 

Mukavemet etmekle .Almanları yıp. 
ro.tıyor ve zaylaUarmı arttırıyoruz. 
Aynı gazetenin baıımakaleain<Je ıo 

tnglllz !ırluı.smın t:nllm ve terbiyele
rini ikmal \'O l>cndllerhıe llzımgelen 

malzemenin verildiği kaydedilmekte
dir. Bu fırkalnnn arkaamda bir buçuk 
mUyon askerle mUhlm miktarda 111· 
glllz talim görmekte ve yetı,Urtlmek.. 
tedir. Avustrnlyad:ln S"Clndcrllen rnaJ... 
zemedcn, Kanadııdan ı;eıecek tnnk· 
l:ırd:ın bahsetmiyoruz. ÇUnkU lngutc· 
re bir Jmapratorluk, !abrlkalarla do. 
l:.ı bir lmnpretorlult, Fransa ile birle· 
fe:ı bir t t imparatorluk \"e bu lmpa
r:ıto:-luğun Htr!ne ııarotacı ı.ıudur: 

"Eonunn kadar., 
t ·GtLtz G.'l::.ET.ZLERl JT. \ 'SA
N : CT:S \ .ETt?\'1 !JETIIEDIYOit 

l.rındra, 10 ( \.A.) - Uatbuat, va.. 
ı c~mlt •• r . ::ı •ttın ciddi oldu"unu. fa't t Umlta~ 

o!'ll:ıdı~ını )·ıı-mc.' ~ 1ı . 
G ::et ler t ~ gU=ı d vnm rd"'n mu· 

Nevyor nZZ. lm t.r (, y:-ctte::t sonra Almanı -
1 I!on a muhnbirin_,"n rı, nUthı' .:n lnt vcrerclı bru:ı ı:.rnzl 

rafı ıı • tr.ıc-:tte j r: ı pıırç:ılnn lta::n.nm:ı o. rnuv:ıftak ol· 
n'ınnn m ICımata ş::öre c....ıl.ııı.ruıı :ı:akat b nllz eephen n h çblr 

r. Y ıı r rı l' h '.l'- ne t., ·ıı l ·., • .ı.ı mı ı J ... 'n '.. 
l \ 1 r j lcJ r r 

yanınız.., 

Deyll Moyl gazetesi diyor ki: 
"Bu sözler yalnız askerlerin değll, 

herkesin kalbinde a.klaler bırnlunııtır. 
Fnınsız.lar mUkemmel aurette çarp11· 
maktadırlar. Onlara derhal ellmhde. 
k1 bUtUn vesalUe yardım etmeliyiz. 

Nlyuz Iüonlkl gıı.zete.ı. FramıızJa.
rm iyi dayanmanın btıtUn eheınmlye
tlııl kavradıklannı ve bunlıl ölmez bir 
kahramanlıkla iSbat etuklertnl yaz· 
makta.dır. 

Deyli Herald şöyle yazıyor: 
Bazı arazi parçalıı.rmın terke&tme.. 

l!l zarurly<il. Dtı,şman o kadar muaz.. 
1:am blr ınaan ve malzeme kuvveUle 
harekete geçmlıUr ki bunun blr neti
ce vermemesine imktı.n yoktu. Eğer 

1-'ransız topraklarının her 40 kllomet· 
relik parçuı bu prUarlıı kazanılacak 
olursa Alrna.ııyanın daha ne kadar 
zaman tazyik& devam edebileceği key. 
!iyeli suale şayandır, I>Unyada.ki bU. 
tUn aerbeBt lnaanlarm hUrriyet1 'Ye 
bayatı içln bu kadar bUyük bir ce1&• 
retle çarpl§an Fransız ordularına mln 
nettarlığımızı bildirelim. lt'ranaaya 
maddeten mUmkUn olan her tUrlU 
yardım derhal yapılmalıdır • ., 

Parls, 10 (A· A·) - 10 huiran 
aabah tebliği: 

Denizden Argonn'a kadar b&rb, 
gitgide §lddet peyda etmek suretile 
devam etmektedir· 
400 KlLO!IETRELIK CEPHEDE 

Paris, 10 (A· A·) - ''Fre.nsa 
harbi" 400 kilometrelik blr cephe 
Uz.erinde cereyan etmekte olup 
muharebeye ı 00 Alman fırkaamm 
L:ıtirak etmiş olduğu beyan edil
mektedir· BUtUn askerl snuflar, 
barbe iştirak etmektedir· Bu har
bin yer yUzUnde vukua gelmit o. 
lan muharebelerin mı btlyUbr\1 oldu
ğu muhakkaktır. Bundan bqka 
ıılmdiye kadar bu kadar flddeW, 
bu kadar çe§!tll ve bu kadar karı
eık bir barb görUlmemi§tir. 

Pazar saba.hı, 4 milyondan fula 
insan çarpl§mağa bqlam11ttır· Mlla
tevll taarruz etmektedir· MUtte. 
tikler, mukavemet etmekte ve mu
knbil taarruza geçmektedir- Mo • 
dcrn muharebe ile kl11.sik muhare
be, ayni zamanda. yapılmaktadır· 
7,5 luk binlerce top mtiharebelere 
iştirak etmektedir· 

Harbin devamı eımasmc!a tayya. 
reler, birlbirini takip eden dalga
lar halinde cephe gerisinde uçmak
ta. ve mUtearnz kıtaat ile tank 
kollarını imha ve talırlb etmekte
dir· 

Bu harb, bUtUn oiddetiyle yapıl. 
makta olan modem harptir· tnsan
larm canavarca boğuflllakta ol • 
duldan sırada gilzel bir gilnet, ıu
aatı ile Franaanm tarlalarmr ve 
ormanlamu J§lklara garkediyor· 

Bu harb modem ve ayni zaman. 
da topyek<kn harptir· Alman hat
lannm geri5inde birçok yangınlar 
çıJmuetır. 

Bu sefer, geçen hafta olduğu gt. 
bl aiperler kazılmıt deflldir· lıılu -
kavemet mevzileri dağınıktır ve be. 
lirsiz bir hale eokulmuıtur. 

Geceler, berrak ve aydmlrktır 
ve Alman lsUhkim lutaatmm ne
hirlerde yapmakta olduğu ifler 
keşif tayyarelerinin nua.rmdan 
kaçmamaktadır· Bu tayyarelerin 
bombıilan alel!cele ini& edilmit o
lan ahp.b kl>prlllerl tabrlb etmek
tedir· 

Fecir vaktJ, adeti bırer devi 
andıran tanklar ortaya çıktyor ve 
toplar derhal mevcudiyetlerini bJa. 
settirlyor· 

Bu harbin diğer bir mansaran da 
yedi buçukluk toplann tanklara 
karşı mütemadi ve mUeulr auret
te kullanılmasıdır. Tanklara kal"§ı 
kullanılmağa mahsus 24 milimet
relik toplar ife yaramam11 ve yedi 
buçukluk toplar muvaffalc olmuı -
tur· Şimdi yedi buçukluk top. bu 
seyyar cephede çok gcniıı mlkyu. 
la kullanılmaktadır. 

Bu suretle 200 kilometreden da
hn ı.:zun olan bir cephede her c;itt
lik küçük bir kaledir ve balUıhk -
farla ormanlar tuzaklarla. doludut. 

Modern harp: Sillhh dört milyon 
ins:ı.n, binlerce ta:ı,ıyarc. yUz bin _ 
lercc otom:ıtlk ::Hah, to!)lar, tank
lar. 

Moicrn ordular, kullanmnkln ol
duklnn munzzc.r.ı i:ı"nn kUtleleri 
dercce~lnde r.rn.lzcmc ıs~ilılak et -
m~kt,..clfr!cr. 

ALr.1AN PETROL DEPOLARI 
BOMBALANDI 

l'cr:ş, 10 (A.A.) - Hava İ$leri 
nezareti, lnıiliz hava kuvvetleri· 

nin dUn Gand'da petrol depolan· 
nı bombardıman etmiş oldukları
nı bildirmekte<lir. 

Bu hareket, o kadaı:. müessir 
olmuştur ki ikinci bir b::nnbardı· 
man. tayyareleri, evvelki tayya:. 
relerın çıkarını§ oldukları yangın
ların ışığı altında aynı depoları 
bombalamışlardır. 

Hava işleri nezareti, b:.ından 
başka. tayyarelerin Essen ve Ho· 
landoda kain Endovcn mıntakaıa· 
rında Ameines'de, Ardenncs mm
takasmda bombardıman yapmış 
olduklannı ve Pike halinde ve 
al~aktan u~mak suretile düşman 
hatlarının gerisindeki muhtelif 
hedeflere taarrw; etmişlerdir. 
• 20 Alman. tayyaresiyle 6° !nr,i· 
lız tayyaresı kar~ı1a~.mış olduk" 
lanndan aralarında bir muharebe 
vukua gelmiJ ve bu muharebed .. 

2 İngiliz tayyaresile 7 Alman 
tayyarc:;i düşmüştür. 

İngiliz radyosu, bu sabah hava 
tebliği hakkında aşağıdaki turi-
hatta bulunmuştur: . 

İngiliz hava kuvvetlerinin :At· 
man hatlarmın gerisinde yapmak· 
ta oldukları taarruzlar. fasılasız 
surette de\•atn etmektedir. 

8 haziran aksamrndanberi ve 
blitiln 9 haziran günü İngiliz 
tayyareleri, cepheye gitmekte o
lan Alman kollarım imha ctmiı -
lcr, demiryolile yapılmakta olan 
nal:~iyrıh bo-zmuşlar ve trenleri 
tahrip etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Abbcville'dc 
bir silah fabrikasını tahrip etmis· 
lcr ve S:ıint - Valery En - Cau:ıc 
gar!na isabetli endahtlar yapnuf 
laroır. 

İtalya harbe girdiğini 
müttefiklere bildirdi 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Saat 19 a doğru halkın heyecanı 

Azlbl haddini bulmuatu. 
Saat tam 18,30 da Musolini bal· 

kona çık.arak nutkuna ba§la.dı: 

"Kara. deniz ve han. muhnrlb
lerl; kara gömleklileri, bütün 1-
talyan, Habeşistan, Anı:wut kadın 
ve erkekleri! Dlnleylıılz ! 

''1ta.ıyanm mukadderatı hakkın. 
da karar ,·erilen bir saatfoyfz. Bu 
dakikada ttalya h:ı.rb ililn etmı, ,.c 
bu harb U&nı yabancı dC\·lct clçl
lerlno bildlrllmlştir. Bu arada m~
nı harb kn.ran 1ngtllz \"8 Frnnsız 
elçilerine do ,·crllml~tlr· (Şiddetli 

alla&lar!) 
Bu dakikada. her zaman mllletf

mlzta tlerleyt§ln8 mi.nl olmaya ça
l .... •• me-.e11dlyetlmlzlo tehlike 
tetkll eden garb demokra.'11 ,.o 
pliltokrullerlnc karıJ• harb ltfın et
ıoi3 bulunuyonız. 

"l"akuı tarihin bdw sayfalannı 
tıayl8 hulba edebiliriz: Valtler, rt
cat ve nihayet 52 mllletin zecri 
tedbirleri... Fa.kat artık gruııntl sı
yuetı, hlmaye siyaseti klfldir· 

Leblsta.n harbinden sonr:ı.. blitun 
hanlara bir son w·rllmesl lazmıdı· 
Ve bunu Fılhrer resmen tabcp et
mişti· Bu daldknda blltlln bu siya
setlere ka~ı lıarb ilan ettik· 

''VJcdaomuz hl~blr mcs•uuyct 
hissi duymamakta ve kalbimiz sa.
kin bulunmaktadır· Siz \'e bUtiin 
dünya phitsinlz ki, İtalya, Avnı
panm mukadderatını dob-Iştirme. 
mek için elinden geleni yapını~ fa
kat bütün ga.yt'ctler beyhud~ ol· 
muştur· Bugün, harbin bizden iste
diği fedakirhğı yapmaya. mecbu
ruz. Artık bizim lc;ln deniz hudut. 
la.nııuz meselesini halletmek za. -
manı ıelmi,tlr· Bu, lnkıl&bnnızm 
mantıki ve ta.bil bir inkişafı değil, 
dliııyada açlık yaratan. yer ytızU· 
ntin bütün servet kaynaklarmı elin 
de bulundlll'Ul mllletıcrln blzl 
mttbur ettikleri bir harbdlr· 

Bu harb, iki asIT ''e iki ideal a. 

rnsındn.ld lıarbdir· Artılı bu tc7.al3 
son 'erilmesi Iazım:1ı \'C bugiliı )Ju 
u6'1lr<la h:ırbc kırnr ,·ermiş bul~u
yoruz· 

it.esmen şunu lliiıı etıne'li: ı~tcrlm 
ki lt:ılya. kcnillsile kara ve <lenJı· 
den hemhudud olan mcmlekctlerlo 
har!Jetınek arzmıunda değildir- ı·u
go ... Ia.vya., Türkiye ve Mısır hudat
ln.rına riayet cde~eğiz ,.e bunu bu 
mc.:nl<.'kctlcre resmen blld•rmc1' 
lstcrlnı· 

ncrlin toplantısında, bir dost& 
salıll> o:unca o dostla beraber so. 
nuna kıı.da.r gitmenin ra..~st idare· 
sinin ı;b.rı oldu~nu söylcml~tiın· 
Bugün bu sözümü tutmu, bulunu· 
yonız 'o cla~ma tuf:ıca.ğız. Alman· 
ya (fa milleti 'c muzaffer orduları 
Ue, dost t.c.5rlkl mcsa.lsl rolUndc ay• 
n1 S(lılldc hareket edecektir· 

Asırlı!r üzerinde t.eslrt olaea..'I( o. 
lıın bu hli.dlseı:.in arlfeslndo krıJ 
ve imparatora tm·~cüh cdiyorulll· 
O her zaman vat.anın ruhunu tcır.J• 
an etml,tir· Ayni :unuada bUyilk 
müttefikimiz Alıı:anyanm Fiibrcrt· 
ol selii.mlarmı· 

Proleter ,.e fa~tst ftaly3. bugiltl 
U~Uncil defadır ki her umaoldD • 
den daha kuvvetli ve aıUttehlt o· 
la.ra1c a.ynldadır· 

Pnrol:ımız tclrtlr. Kat.egorfkttr. l'• 
herlcealn \"a7.llesl birdir: AlplerdCI' 
Blııt Okyanusuna kadar yenmektir ... 
\'o nihayet 1taıyaya, Avrupaya Ttl 

bütUn <1ilnynya. ndaletll blr sulh yer 
mck lçln yenccc/;'1z.. 

ttnly1uı milleti; .u&lıa .ani .,. rlJflf' 
tanctlnl, cesııretlnl ft) JmdrettJl1 ser 
ter. 

Bo söz.lerdt'11 ııonra daldlml&rdl 
bııUc teznııllr:ıt yapmııtır. Alman .,a· 
lterl T:ız.lyctl nlmanca olıu'ak vatall" 
d.'\111~ bJldlrml~. Nihayet ıt.111' 
yan spikeri halka hitaben: 

\':ı.taııda~l:ır toplantı bltlnlfUt• 
llerlteıı eUAiıa e:mlınak T9 mU_.
kimlz AJ.menya ynnmda yer aıa-lC 
itin vm:l!osl b:ıl'nıa gltr;ln cllye.rek 9't' 
zU kesnıl,tır. 

I 
....................................................................... 1 

Son~Dakik·a· 
nm günün en son \'8 yıı.nnuı bUtün hnvadislcrlni vereD gue&e 

oldu1;"11Du bug\in bir dahıı anh:rorsunuz! 
SOX DAKİKA'nm intişaruu tacildc ,.c geciırnrmcsinde muJıakkal< 

bir sebep \-ardır· 

ı;ı ranu.ya gönderi len İngiliz kuvvetleri 
müna sebctile 

Çörçilin Reynoya mektubu 

Meclis-i Meb'usa~ 
1293=1877 

[:ak u Tarık U3 

l lk Devrenin müz:=
he;eleri: 
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Her kitabcıda bulunur 

Londra, ıo (Rtıdyo, uat ıın ""' 
Fransayıı yeni İngiliz kuvvetlerl çı~· 
rılmı3 ve bu kuvvetler Fraııauı ord"" 
suna 1!Ubnk ctml3Ur. 

Bu haber, b:ı.,vekil Mr, ÇörçtllO 
I~ransız başvekili :M. Rcnoya goıııtet• 
eliği §U mcktup!:ı. blldlrllml§Ur: 

''Fra.nsanm bugün glrlt;ml§ bU1uıs• 
duğu ve takdire §&yan bir ce5Sf1'tl• 
dev:ı.m ettiği harpte !n~ıtcre kendi' 

1 aln" mUmklln olan bUtUn vMital,.ıi 

1 
ile y:ı.rc!ım c~e'.>tedlr. Bu arada. gt# 
ç n ı;cc~ Frıı.nsnya ycnl tngil.lz k•~ 

1 ı..uvvctıcrl çı'>ıınlmı~tır. Bunlar, ~ 

1 

sız ordusunun ) anı baomds. harbltl 
ilk {iUnlerind;) Uz~rlerlne aldıkln:'ı v•• 
zıreye devam cdeceklenHr. Diğer ı.s· 

1 

rnct:ı.n, h~l':ı. kU\-vctlı-rlmlz hare'tr.t~ 
~~~~~E~§§§§~~~~ ya~ m c'me'·tc, don3.nmamız d~ l 
"" nizde f:ı..alıyctde bulunmaktadır· 

• 


