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Büviik ·mevdan muharebesi 
l aarruzu, hiç mu ha· 
rebe etmemiş Alman 
kıtaları yapıyor; Vey-
gand hattı mukave~ ·

, met ediyor 
tlnıyen ve Luaz' .. 

zn şarkında 
Alman taarruzu 

pek şiddetli 
tebı~'!'ris, S (A.A.) - 5 Haziran sabah Fransız 

lgı: 

~ı. Bu sabahın ilk saatlerindenberi cepheden 
l'eba~ ~Ütün haberler, yeni bir meydan muha
§idd811l_1n haşladığını bildirmektedir. Düşmanın 
Soi etlı gayreti, şimdiye kadar, deniz ile Laon-

ı~on~ Yolu arasına teveccüh etmiştir. 
arı~, S (A.A.) - Havas: H 

dö11~lrnan piyadesinin hücumu, bu sabah saat 
\~ır: haşlamıştır. Piyade hücumundan evvel, 
l'~r I 0~çu ateşi ile hazırlık yapılmış ve pike tay
te. ~e erı h?cumu olmuştur. Hücum, bilhassa, or
~ r: §arkı Semme üzerinde ve Oise'in sarkında-

ıntakada başlamıştır. ~ 

P Veygan hattı mukavemet ediyor 
Sottı aris, S (Radyo, saat 16,30) - Almanlar 
ttçrte En mıntakalarında büyük bir taarruza 
~t\ Aİr · Bu taarru~a,. hiç muharebe ~tmemiş o
h\icu ınan kıtaları ııtırak etmektedır. Taarruz 
~'llka nı tayyarelerile ba§lamıştır. V eygan hatb 

\rernet etmektedir. 

p ~iman süvarileri harp 2ahasında! 
~\\fl\I ~rı3, <Hususi, saat 11,30) - Sabahleyin 
lıeıi ·:a. bcA"aber saat 4 de cenupta Som • En cep-

1\tte haş1ayan büviik Alman taarruzu deniz
< Devamı 2 nci sayfada) 

----... · -ıt.J:ır·n hlmaycı.lnde hU<'unın kalkan Fransrz piyadesi··· 

Baltık orduları l" ..... Hiutl;;-ı 
• ı 

l~ll ır il'iıa r lj:}l ~a OD n ırae 1 ~rduya . hitabe~ 1 

Sovyet kumanda-! hır ~~:~1~evmı 1 

Sında Çarpışacak ·'::;~ç~se~~·~1;•~irigö~~~~". 
"- Dunkcrk ~ukut ettı. Sayı -

lı:ıbilmi\'ecck derecede ço!c malze-
me elımizc geçti. 40.000 Fransız ve 

Rusya Baltık memlekeileri ordularını takviye f~~~~;;~f~~~ es~~:ı,n~ T~:~: 
f Size kar ıı olan itimadım hudut-

v e Yeni. sı·ıahlarla teçhı·z edı·yor f~:!r~.~~~r~;~1~~~~~~rn~c~3: 
1 

\'affak oldu. h.ısa hır zaman ıçın· 
de, kahraman muhasımlarmız o -

(Yazısı 2 inci sayfada) (Devamı 2 nci sayfada) 
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Abnan n rp usul
leri nelermiş? 

Almanya, ingiltereye asker 
i_hraç eda ece mi ? 

Gazet dö Lozan'ın Londradaki hususi muha
biri birçok zorluklara katlanmak surctile, gereh 
karada, gerekse denizde ve haadn olan harpleri 
kendi gözlerile gören kimselerle konuşmalar 
yapılmış ve bu konuşn-ıalar neticesinde Alman
ların mücadele usullerini aşağıdaki şekilde yaz
mıştır : 

"Her şeyden evvel, Fransızların 
y tmlş tonluk tanklnrınn nnzara:ı 
dah<ı ku .. ·vctli olan Alman n.'.;rr 
tanklarının fevkalllde faikiyetmi 
kaydetmek icap eder. 

85 - 100 milimetre knlmhğında 
bir zırhla mücehhez olan bu tank
lar 20 • 25 metre uzunluğunda ve 
5,5 metre geni;ıliğindedir· 1çindo 
topu, yüksek kalibreli mitralyözleri 
vardır· 'Bir saatle yirmi beş kilo· 
metre stiratlc hareket ederler. 

Bu nğır tnnklnrnı arkasından 
muhtaç olduğu !ieylcri nakli için, 
nakliye kollarına ihtlynç yoktur. 
Onlara IAzım olan her şey, yardım
cı maddeler, cephane, insan vesaire 
a\•cı tayyarelerinin refakatinde hn· 
reket eden nakliynt tayynrelerilc 
se\·kedilmektcdir. 

Şimdiye kadar her taarruz hare. 
keti için zaruri sayılan ağır topçu 
nrtik yoktur. Bunların taaruzlarda 
görecekleri iş §imdi bombardıman 
tayyarelerine terkedilmiştir. 

Bu yeni usule göre, taarruz şöy
le olmaktadır: Almanların taarruz· 
lan hava vazlyetile geni§ ölçUdc 
alakadardır· Ve ona tabidir. En 
s-0n taarruz hareketinde meteoro
loklarm havanın çok i}i bir devre· 
ye gireceğini söylemiş -0ldukların.. 
da hiç §ilpheye dUıımemek li.ı.zımdJr. 
Hakikaten de ha.va bUtün harekat 
esnnsmda gayet iyi geçmiştir· Ta
lilTUZ her zrunan gUnfin ilk saatle
rinde fakat gUneş doğduktan son
rn yapılır· Taarruz, bombardıman 
ttıyyarelerllc sıkı bir irtibat halin
de çalışan keşif tayyarelerinin ~ 
çuşlarilc başlar. Bu tayyareler beş 
yüz cm kilometre süratle dilşman 
üzerine uçarlar. Esasen daha ev -
vclce bunların uçacağı yerler çok 
yüksekten uçan tayyarelerin faa· 
liyellerile kısmen emniyet altına 
alınmış ol\lr· ()00 - 700 metre yük· 
scklikten bombardıman tayyareleri 
bombalarım atmağo. başlarlar. Mü. 
dafaa bataryaları bu açık truıarruz 
hareketile me gul iken ve karşı 
tarafın avcı tayyareleri ha.valnn -
dıklıırı zaman bu ke if tayyareleri 
uzaklaşırlar. Bundan sonra güneşi 
arkasına alan bombardıman tay -
~ıırclcri muazzam bir dalga halin
de gayet alçaktan uçarnk himaye
den mahrum kalmış düşmruı üze. 
ıine bombalarını atmnğa başlarlar. 
Aynı zamanda modern Messcrşmit 
\·e Heinkel tayyareleri de 'bombar
dıman tayyarelerini düşman avcı 
tayyarelerine karşı müdafaa için 
600 - 700 metre irtifadan ucnr • 
Jar. ~ 

Yüksek kalibreli bu bombardr -
mnn tayyareleri irtibat noktalarL 
nı, ihtiyat ve inşe merkezlerini ntb 
l"ip <'tt!ktcn sonra artık kendi1cri i
çin yo!u nçrk bulnn dev t:ı.nl:lar yak 
laşırlnr. E~er rakip tnraf bu d v· 
forin önünü açarsa, bu tanklardan 
mUkemmcl techizath yüzlerce mo • 
tosiklctll iner \'{' r.ıümkUn olduğu 
kadar uzak hedeflere ulaşmak üzc
:re inanılmıyac:ık derecede büyük 
bir süratle i!t'riye d:> b-u fırlarlar 
ve kaybolurlar· BÜ nm"liye esna. 
sındn Almanların ~ok bUyUk z:.ı.~ıat 
verdiğinde "Üp~e yoktur. Fakat ha.. 
vndn.n inen p:ırn .. ütcUler:n de yar
dmıile Jstcdikleri hedefleri e!1e e· 
de bilirlerse bu za) i:ıtm uzun Loylu 
ehemmiyeti kalmaz. 

Dev tankları. zırhlı nakil v:ı ıta
lan; kuvvetli ve motoriz' piyade 
kollan takip ederler. Bu krtntı em 
niyet altında tutabilmek için Al _ 
nınn tnyynrclerl önden ve yandan 
uçarlar. Bu lataların arkasından 
bulut halinde nakliye tayyareleri 
gelirler. Yirmi metre yükıı~!diğ 
kadar inerler ve kıtalnrn muht 
olduktan levazımı verlrl"r! 1ı1te tu 
yeni taktik saye.sindedir ki, Alı'lan 
kıtaatı rrıuıızzıı.m zayiat ko.rşılığın
da olsrı. dahi, tn;;iliz " bili rine kn 
dar ilerliyebilmlşlerdlr· Şimdi me· 
sele bu sahillerden 1ngillcreye as· 

it r ihracı için muvaffakıyetli le . 
ııcbbilslerin mUml:Un olup olmıya
cağr cihetiJir· Şu muhaklmktrr ki, 
deniz lmvvetlerinin de ynrdrmile 
kohıyc:ı ha va Usleri kurulabilir ve 
avcı t:ıyyarclerin'n refakatinde a· 
ğır bombardıman tny) areleri asker 
ihracı için ) :ıpılnn teşebbüste ağır 
topçu ateşinin gördüt;ii \•azüeyi 
pel~fıliı. ifa edebilir· Bugiln şunu da 
kabul etmek lüzundır ki, havada 
da fnik olmadnn sadece denizdeki 
üstünlük bu knbil lıarekut !mkfın· 
larını ortadan knldırma;;p kafi gel
memektedir· Fakat Almanların 

muhtelif noklalnra fozlnca asker 
ihracı için lüzumlu olan gemiler 
kli.fı d"'rccede sahip olmadıktan zan 
nedilmcl:tcdir· 

Sadece .paraşütçüler kü.fi değil • 
dir· Büyük kıtalar ve ağır harp 
levazımı İngiltereye ancak deniz 
yolile scvkedilebllceeğinden lngilte. 
reye asker ihracı için şimdiye ka
dar bilinen kllisi.g harekat tarzın· 
dan ba.'ka bir şeklin tasavvuru im
kansızdır. 

İngiliz mo.tbuatmda b1UJka bir 
imkandan da bahsedilmektedir· !r. 
landaya asker ihracı. Fakat bu ha
reketin pratik bir ehemmiyeti ola· 
cağı pek zannedilmemektedir· 
Muhakkak olan bir şey varsa bu· 
gün İngiltere hUkümetl taarruz 
imklinlarmı hesap!Iyo.r· Ve onlara 
kan.ıı gelmek için 15.zrmgelen ted -
birleri alıyor. 

Hitlerin 
• 

emrıyevınısı 
( B:ış taro.fı l ncl sa) fada > 

lan Holanda ve Belçika işgal olun
du. Fransanm en iyi ordulan im ... 
ha edildi· İngiliz seferi kuvvetleri 
e;)ir veya kaçmağn mecbur oldu -
lar. Almanya için hayatlannm 
ortaya koydunuz, birçoklarınız ya
ralandınız. Size bütün kalbimle 
teşekkür ederim. 

Askerler! 
Daha iyi bir dünyanın vücut 

bulmasına m§.ni olan plütokrat 
kornşu~arımız harbin devamını ar
zu ediyorlar. 

Arzulan }erine gelecektir. 
Bugün garp cephe;)inde harekat 

yeniden ba~ladı. Sayısız yeni ve 
taze kıtalar, rnuhasımlarına dar • 
beyi indirmek için muharebeye 
başladılar. 

Alman milletinin mevcudiyetile 
alakadar olah harp devam ediyor. 
Zafere ulaşacağımızdan eminim. 
Bütün Alman milleti sizinle bera
berdir" 

r.ılLl,J!."'TJ; BEYANNAl\rn 1 

Ucrlin, 5 (Huc;usi) - Alman 
devlet reisi Hitler bu sabah Alıı\nn 
milletine hitaben bir tebliğ neşret. 
miştir· Bitler t bli&inde şöyle di
yor: 
"Dünyanın en büyük muharebe

si askerlerimizin zaferiyle nihaye
te erd'. I\:ı"n bir ıam:ın wrfında, 
Belc:!.aJan. Hollnnd:ıdnn, I'rnnsız 

ve ln~ili~lerden mUrekkeb 1-5 mil. 
yon :ısl<"r ""'r alındı· Hollanda ve 
B lç l.:ı teslim oldular· lngiliz se
feri kuvvetinin mühim bir kısmı 
imha olunJu, bir ' mı esir, diğer 
lm:mı lrn~uldu. Üç Fr-<ı.nsız ordu::ıu 
ortadan kaldırıldı· Dl 'jm::.nm top
raklaı ınızn girmesi bu surc!.le 
bertaraf edildi. 

Alm3n r.-ill ti 1 

B·ı zafer n .. !terleıimizin feda
k • r1ı • ı,., kanlı s:ı\·~br netı::esin. 
d , kaz•uuldı· 

B..:'1.d.:ın col ıyı s 1 'z gUn müd
d tle ba• r.ı1 ı:ırm ç kilm sini cmre
diyonın· n :ı. n '· l rL'lliz n r-erefi 
i"İ"l y rıı'r 'lltt'r· 

Ç.ınbrın en r.. c:i..\n müddetle 
ça'•nmruıım emrediyorum. 

? ıillctimi:±ı frtjlıl-" 'i ve JrtJI-lall 
için hava lmvv ti r'miz tekrar fa
aliyete geçmiş bulunuyorlar." 

Alman ordusu bu 
yeniden taarruza 

~fn 4te 
lkal· tn 

. ( Be~t'lralı 1 inci sayfada ı 
c!e:ı ıaova ı~a c~ar uzaya·1 200 kilometrelik bir 
cenhe üzerinedir. Taarruzun e:ı siddetli olduğu 
m;n!aka mer.~ezi Som d~dır. Bilhassa Almanla
rın b:r köprü başına m" lik o!dukları Amiende 
ve Luaz'iri ş~rkında Alman taa ı-ruzu pek şiddet
lidir. 

Taarruz saat 4 de topçu ate!!!le başlamış ve 
.Alman hücum tayyareleri Framnz kıtalarına pi
ke uçuşla taa rruz etmişl~rdir. s~~ndan !Onra Al
man süvarileri hnı-ekete gc"-'n1i~lerdir. Saat ona 
kadar harp sahasında hücur.ı ara bası görülme
miştir. H t'.rp şu anda devam etmektedir. 

iNGiLTEimxıx r ~ RA~t'TCtL 
u ;rm I\ı\ C~I j ft'DAFAASI 
Londra, a (l:nd~·o) - General 

lronside kilçük müdafaa müfreze
leri teşkil etmi.,tir· 

lronsid~stler ismi verilen bu 
müfrezeler Alman pam~ütçülerinin 
lngiltcrede muhtemel fnalivetlcri . 
ni nkim bırakmak hususundn kul
lanılac:ı.ktır. 

AL:\IAXl:'.\ ll.\ ( lOXtlLI ... 0 
TA 1'\':\RECt ARA1'0l.\ YA 

BAŞl .... <\11.'DI 

Par:cı, 5 (llusucıi) - ôvr gaze
tesinin haber verdiğine ~öre, son 
muharebelerde Alman hava kuv
\•etlerinin uğradığı hüyük zayiat 
Uzerine, hava nazırı Mareşnl Gö. 
ring. tayyareci olmak için gönül
lülerden mürekkep yl'-· bir teş

ki'iH kurmnyn karar vcrmişt'r· 
Zira, muharebelerde Almanların 
bllha~sa talimli tayyarecileri tclcl' 
olmuştur. Halbuki ··-.,i bir ti"''''" -
recinin yetiştirilmesi en aş:ı.ğt 35 
aylık tal'm giirmcsine mütevı-kkıf. 
tır. Buna muknbil Frıınsız tay\·n
reciliği hemen bütlin kuvvetini 
muhafaza elmi3 b11lunrna.ktAdrr. 

P AR1S t lZERtNE l'ı\PJJ.A'S 
11.4.\'A H tlCUIUU 

Paris, 5 (A· A·) - Satlhiyet tar 
mahfiller, Parla tlzerine ·yapılan 
Alman hücumunun, g 11ret nsker-

l'k b!!.l:!:ıımclon gerek h:ılk Üll -
rin'! 0 m""l"'\'İ tc.sir yapmak b~r. 
m:ndnn t&m bir muvaffakıyetııiz
li';'c n tlcelenrnig olduğunu bildir. 
mc-ktcciir· 

BJ mahfiller aynca şöyle de
m<>M.~lir: 

!:azi zimnmdnr lan , bu hücumun 
cııtnr.t"'''onal sahada, bllhnssıı A. 
merika Birleı:ik devletlerinde hasıl 
<'ttiği şiddetli akstiliımeli p~k iyi 
ıı·"~·orlnr. Herhalde bu sPbebdPn 
clo~ay:dır ki Alman propa~ndası 
dünkü tebliğinde. bu hücuma, va
kıalara tevafuk ctmtyen bir tema . 
şa m::ıhiyeti verdirmeğe çalışmak
tadır. Ba h!lcum emasındıı vukua 
gPlcn havn çarpışmalarmda yüz 
Framıız tayyaresinin dilşilrülmü., 

olduğu hakkındaki Alman iddiaları 
hiliıf•nn olara.k, yalnız dört veya 
beş F'rnnsrz tayyaresi diişmüı;. 15 
Fransız tayyaresi de hava mey
danlarında tahrib edilm!gtir· 

iL\ '; \D \ YJ<::Nt BlR H.\ \ 'A 
F iT.OSU GÖNDERİYOR 

Otta,·a. 5 (A· A·) - B· Maken
zl King. Kanada mebusan meclL 
ain1P. eöz s!iyliyerek. Kanadanm 
mil ttflfiklero mUmkUn olduğu ka 
dar fıızla yardım etmesi hakfcm
daki kararını izah et.mıştir. Hava 
nazırının bevanatını teyid ederek , 
J(anndanm İngiltereye birçok tay
)·are ve motör göndermek suretile 

harbe iştirak etmiş oM••f"l•nu t"S. 
bit etmiştir. Yeni bir Jınva file u
nun dn yakında gideceğini ve 1n
g' ·1 kuvvetlerinin yerine k<>imol . 
mak iizcre, lngiliz AnW nd :nrınn 
Kanada kıtaatı gönderildi{ ini, 
\'e elyevm Kanada destroyerlerinin 
1ngili?; filosunda hizmC'l etm ";tc 
olduğunu da ilfı.ve ederek, nilıni 
zafere olan itimadını tekrarla söz
lerine nllıayet vermi~tir. 

t "\Gtr.tz \'I~ l'RANSIZ İSTlHCA. 
R.\ T ~ A:!IR!...\ m Gü~t'fTt)Lim 
rari ı.;, 5 (,\ . ,\.) - 1nriliz isticı

b:ırnt nazın B. Duff CoopC'r ile 
Fr<>t"•T7. istihb:ırat nn"'rl B· Fro"
sarcl, üç \'(' dört ha::irnn r·p,ı"'ri 

Pnriste mülaki olarak. il'i mrttC'
fik mille-tin btihbnrat e r\': ·:0 ri 
nrnsındr>.!:i iş birli :ini tnkviwı et. 
mek çarelerini görü.,müı !erdir. 

İ:'."'GI ız ImA"" ır·rn 
LJ;:mO;:;ı; TEI GfüU.'I 

Londra. 5 (.\. A·) - lngillz 
kralı, Fransız Re'slcumhurJ B· 
Lcbrön'e bir l<'lr:"raf gönd"rerC'k 
geçirdikleri imtihanda müttefik 
kıtalarmm gösterciiı':i ~csar<'t ve 
şecaati tebarüz C'ltirnıL-, ve> lnni
liz milletinin. bu tnr'hi rnatıerdt', 
Pransız ordusu tnrafmdan •apıJ ... ., 
hıırekfı.tı takip ederken hissetti :i 
şükranı \'<' h:ıyran!ı&ı kaydeyl"
miştir. 

.J APO!\' J;!.Ctst r. 11'!JTr.:'l 
UZAl~LAŞTl 

Ilerlin, :> (&ııdyo) - Pnriste bu. 
lunan Japon el~i5i ve elçilik er. 
kam, ihtiyaten Tur civarına yer
leı;mek üzere I'nristcn ayrrlmı~tır. 

Şİ!\.IAL H,\RBt ASKERi 
TAKT1GlN ŞAHESEHtDm 

Paris, 5 ( A.A.) - Mntbu:ıt lıu· 
lf'saları : 

Flandcrs ordu,nrmın irk{ıp a -
m~liycsinin itmam edilmiş olm:ı ı 
üzerine hu::ıule gelen \aziyeti, 
Ordre gazetesinin as!~eri •muhar -
riri şöyle tarif ediyor: 

"Dünkerk desitanmın nihai no!.
tası dün konulm'.ış bulunuyor. 

Alm:m mitralyözlerinin at~:i ul • 
tın.ıa so;ı mü .. n.ikr irkap emim ~ 
t:r. Oldlli:;a kuw.:t.i dümjar kU" 
\ ~tinın -=>n di~ıkada feda edıimz • 
si lüzumundan korkulurken buna 
ha::_t kalm~-nıştır. 

~lü tahkcm mevkiin kahrama· 
nane mü:lafa3smın ruhu olan A -
mira! Abrial, son sanıyeye kadar 
muharebeleri idare ettikten sonra 
müttefik top:aklanr.a nakledıle • 
bilm•~tır. ~~35 bin ki~inin nakli iC: 
ra cdı'mil;ir. Bu mıktar k11vvetlt 
bir ordu mevcudundan çok ıaz a · 
dır '.! yakında ileri hatlara gide· 
ce!~tir· Almanların muazzam gaY • 
retlerinden sökülebilen bu netice • 
ri elde etmek için tarifi kal:>il. ol • 
mırım mu-:kulatla mücade.e edil • 
mirşir. Bu ricatin muvaffakıyet. 
muharip1erin gö;)terdikleri cesaret 
saye~inde e.de cdilmi~tir. Ha\'3• 
d~niz ve kara kuvvetlerinin te;rikt 
m~sai ederek çah • .:nalannın ne de
rec:.? fa} dalı oldut111 ıs.bat edilı:nıŞ 
bulunuror. 

Le Jour gazetesinde Fcrnand 
Laıırent. yaırn tarih tarafındaıt 
"3J•eri tal,tiJtn bir şahes~i" 0 1a· 
rak ta\'sif cdıkcc'' olan bu ricat 
mane\ ra ·ını teoarüz ettıriyor. ce
sur crk:imharbiyelcr ve şecaat ,e 
mukm·emet kU\ vetlerini göster • 
me~'.! azm.tmi'i olan emıt ıaraıın· 
dan yapılan bu mane\•ra, l;Jy~ 
bır 1ht1m3m ile no.:ta ı nokta;;ın3 
tatbi~• c:li:mit;ir. 

Le Ju;)ti~ gazete inin a !:eri mu· 
harriri, müttefik orduların kahra • 
m'l lı:sı ka. ~ı ında Al:nanlann ver 
d kleri z~yiat üzerinde durur~ 
Bu ha:-p, Almanların muharip1~ 
tc-.. atürunü m.ıtlak şurette sukut' 
ug.atmı tır. Artık hitama enniş o· 
lan ~·m:ıl muharebe.:inden son(.)• 
ııazi makamatı planlarında tadıi5t 
yapmak meclıuriyctinde kalaci11< • 
laı dır. l\1ücta1;:h:?l hare~<fıt hak.:ın· 
da Almanların ümitleri her ne o· 
lurrn o•sun Somdan, Hene ka:!at' 
ku\'\'etli bır cep!'ıc te~kiline mec • 
bur lmb::a!tlardır. Çtinkü Alm:ıtı 
ordu1arı ciddi bir sın-ette hırp:ı!:;.n· 
mı~ bulunmaktadır. 

Baltık ordula~ı bir harp halin~e Sovyet kuınandas n a çarp:rcak 
Stokholm, 5 A.A.) - Kaunas'dan alman ha

berler, Baltık devletlerile Sovyetler arasında as
keri işbirliğinin sıkılaştırılacağını teyit eylemek
tedir. Harp takdirinde Baltık devletleri ordu
ları, Sövyet kumandası altında çarpışacaklar
dır. Bu sebepten, Sovyetler Birliği, Balbk mem
leketleri ordularının takvjyesi ile çok alakadar· 
dır ve bu ordulara modem esliha vermektedir. 
Yeni silahla rla ünsiyet peyda ehneleri için as
kerliğe yarar her erkek, alb hafta sürecek bir 
manevrada talim görecektir. 

Sovyctlor Birliği ile Litu1nya ara:;ında!ci aJ'" 
laşmazlıh:, filiyatta hnlkdilmiş gibi g3zükme!'" 
tcdir. 

Alman huducJurrıa 45 Sovyet 
fırkası birı~<ti 

Paris, 5 (l-fuswii) - Buraya gc!cn hnl:erle~ 
de Sovyetlerin Alman huduC:unda :i l·n!vvetletl" 
ni fazlala~tırdıkları cö:rlencd:::tcdir. Bu mikt~" 
rın son defa 45 fır!tE".ya ~blflfr caildiği zannolun"" 
yor . 

---------------------~~~--------------------~~~------------------~ 
_____ ___.,,,,_ 

Bir Yunan gaze
tes;nin mütaleası 

Atina, .5 {lfosusi) - Estiya ga· 
zetesi, Baş,·ckil Metaksasın nut _ 
kunu tefsir ederek ezcümle ~yle 
yazıyor: 

"Allaha şükür. dünyanın bu irn
nşık Ye tehlikeli anında Sulh ıçin
de yaşıyoruz. Son harpt.?n l"t'an 
,·aralarımızı iyi etmek ve ükun 
lçinde milletimizin refah ve :-'i.ık -
selme,;ine ça'ı·mak, milli canlılığı· 
mızı hergün biraz daha arttırına1> 
için de sulhü muhafaza ve idır.ıe 
karannda\·ız. Bununla berab:!r, 
unutm1malı ki. i~tiklalimiz tehli . 
keye girdiği veya tecavüze uğ, adı
ğı zaman, tarihte oldui{u gibi, tu
gün de bir kere daha bütün feda· 
ku:-1 ı~ı y~pma~·a hazırız." 

EN SON DAKiKA ., ... 
Frbnsa tekrar bombardıman edlldi 

Lo"atlra, (Radyo, ı.aat 18) - Almnn tayyareleri bugün yine mer
l;ezi F'rans:ı i.ızerinde bombardrmnnda bulunmuşlar \'e birçok şehir • 
!erde lelıiike i~areti ç:ı.lınmr~trr· Ha3ar baklanda henüz mnlümat alı. 
n:ıu:a.nııştır. 

n:,'.;e:- tsraftan, Fransız tayynrelcıi oün gece tekrar MUni!ıi 
boml-ı>.rdıman et.mi,terdir· Şehlrde 3 ki<;i ölmüştür. 

Fi'Jzvelt cumhurreisliğ in e tekrar 
seçil2cek 

~::- ·.:Y,:ln. ;; CA·A·) - Yeni reislik devresi için reisicumhur 
n.uzveltin inWıap edileceği kati surt:ttc anta.'31lmışhr- Şikar.o müntc • 
hiplcıinin yeg:ine ,·azifesl rcic; mu::ıvinini intihaptan ibaret kalacaktır· 
Demokrat partisinin kazanacağı tahmin ediliyor. 

ı 11g."ltere kralının yanında bir içtima yap:ldı son @iDaklka Lond~.ı. 5 ((A·A·) - Kral. Lord Lucan, C<-mberlayn, Lord Lloyd, 
J ord Crak;von ve C',on Reith'le hususi bir içtima akdctmlştfr. I.ord 
r. 'l..:,,rı. \'o:ı. son hndiselcr yüzünden müdafaa meselesini yeniden tct-

n:n :reni tefrik~sı ki'c etr"'> IUzumunu bildirmiştir. 

P 1 l:ırriliz maliye nazırı izahat verecch •e ç p ı.oııura. l'> CHuı;uıd> - Maliye Nazın Sir Kings!ey Yud yarın A
li \'~m Krn::.,rasında hava taarruzlarmdan husule gelen :zararlar hnk. 

k• ':fa. mühim beyanatta bulunacktır. 

B 1 d 
r !um· ba7vekili ltalyan elçisile görüşta ugün uaş a 1 J.,cnc!r, 5 ( Huı>Ut\İ) - Havas njansınm K:ıhiredcn bildirdiğine 

gör<!, Ba"vekil Ali Mahir Paşa H:ıriciye Nezareti erka111le görUşmU~ 

4 l·ı··:ca !": .~y'ı ::t da Q~•uyU .. UZ ''l' bı.ıı ·~n .. r.·ıra İngiliz elçisi Slr Moyls Lampson'u kııbul edere'< ken-
- "' _ .. .. \ 11 I dis~le uzun ulr konuşmada bulunmuııtur. Iluntlan sonra ltnlynn elçisi 

-~1111111 ..... illııılfllllıllllll........... Ba3vekil tarafından kabul edilmiştir· 

Fransa ve ingil
tarenin Moskova 

elçileri 
·ıil lv!osl:ova, 5 ( A.A.) - fngl o' 

ma;)lahatgüzan Lerougetel, :rJol , 
t::>fu ziyaret ederek Cripps'in .l!!;, 
giltercnin Moskova büyük ctçı.Je;·, 
ne tayini hakkında Sovyet h~,. 
m~tinin aırem:ınmı talep eunıı.r 
Agm.'ll:ın verilmit5ir· 

Diğer taraftan Fransa ınasıasi: 
hato-üzarı Payart da Molotof\J sS , 
yaret cdc:-ek Labonne'un F~ t#' 
nın Mo kom büyük elçiliğıne .• 
yini hakkında Sovyet hüku~e~IJ 
nin a3remanmı t:ılep etinitşır. 
agreman d:ı verilmiştir. 

--------------~-~-
Leopold Ruzvalt~ 
nn:tJp göndıırdı 

~ 
Ncvyo:-l; 5 - (Uusıı:ıl) - ı;:,_. 

E~'çfüa krnlt Leop:>ld hakltında ~· 
ya ~eni t::ı.zı mal(lmct gel bit' 
ıic• ııuı< b'r m~mbacb.n almıı.D ~ 
lcrc ı;öro Lcop:>ld teslim ha.df8e ., 
sonra tir şatoya çek.ımJ§Ur. ı.;~ 
sml burnc!a ziyaret eden Allle oı"1' 
bUyU'< <'lç:~ıne kral niçin tcsllnı ~ 
ttunu tcyruı eden bir mektup ve 
bu mektup Ruzvelte VUl1 ollll 
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10 
Rüzgarı arl•asına alm:ş, bütün 
yelkenlerir..i şi~irmi~. m'ni mini 
dalgalar üzerinden sc!:e scl:c 
Kara Todori adasının ufacık ko· 
yuna doğru geliyordu. 

-

Yazan: MUZAFFER ESEN 
oldu :u anlaşılı;: or, reise haber 
vercrm. 

Vardiyacı, Yusuf Reisin kama· 
ra na dogru ) ollandı. 

tltl11fliftl 350 bin asker lngil-11· .......................................... _ ...... , 
dU:k~.t~~J=~:~:~~~cı;:u;~c~~ ·iereye n· aklo 'undu 1 Musolını ı ŞUkrU St..-acoğlu dllnya slyast duru- fL L ~n : 

Cemi yakh~ştı, koya girdi .. Kü· 
çük sandalına bi·· insan atladı .. 
Yusuf I?eid:ı kadı. ıı<>sı11..1 doğru 
kür:k çekm:ğe :.n.şladı. 

Yusuf Rc:s s.rnclalda -c:e:ı ;ı· 
damı görünce ccvinçle h~ykırdı: 

- Sen misin Sa:in ... Ne hah" .. 
S:lih Kantan Yusuf R ... isin 

haykırışını karşıladı: 

Az sonra Yu uf Reis güverte· 
ye çıkmıs, Venedik l· lyo.,u•ıu 
o da görmüs, tek b na sefer e 
d~n bu ger.ı:yi v~rm:ı0a karr 
verm:~.i .. S m:li Türk l.adır · 
tında emirl r v riliyor, essi•, te· 
daıs1z harekc•Jcr y:ı"ıl.ıy<'r .. C .. ıi 
bir enbire Vene1'k k .. yonu a 
rampa .:.tmegc h:a::ırlanıvordu .. 

l ~nu ve slyad ha.dlsclerln ııcyı1nl ş. . . . u ~ lU t k u n lYI ~ 

~.~~:~~;· Veyganddan inhilal c _ unaldekr harbın nıhayete ermesı va ıran li -;;- I:!ayırl::r ı apt .. n Pa· 
şanı:ı emrini get:roim .. 

Bu h:ıreketin muv. ff kıyetle 
neticelenme~: ihtimali çok kuv· 
vetlidir. Rurgar cenuptan esiyor, 
Yusuf Reis i<-ted' ği hda gidebi· 
lir ve i:>te'diği istikamete dü
men çevire'!:ıılir. Fakat b.ı est'? 
V cnedik l•alyonunun aleyhinedir. 

den ...,ransanm Yıı.kın Sark ordulıın •• 0 t verecek 
kurnandan!Iğına ıcrnl Mitte! Hav- uzerıne cenup a • • 
;:;~;:n ~~~::t~~~ A~::~~~ :~~ Aln1a11 bu··yu··k t. taarruzu bekJen·ıyor .ltalya,. Müttef ıkle-1 

Gemiye atladı .. İki de:.izci sa· 
rıltldar, öpüştüler. 

Salih Kaptan koynundan çı· 
kardığı kağıdı Yusuf Reise uzat 
tr. İkisi birden kıç kamaraya gir 
diler. Aradan col: kısa bir zaman 
geçtikten sonra Yusuf Reis he· 
men kamaradan çıktı. Adadak: 
tayfaların derhal gemiye gelme· 
leri için haber gönderdi.. Gemici 
!er sandallarile gelirken o da sa· 
lih Kaptana izahat veriyordu: 

l':lfll ve Cumhurrclsı İsmet lnllnti tn k ı 1 • 

rAtından !tabu! olunmuştur. ?'Tltteİ Paris, 5 (Hususi) - 1'1and€111l 1 Son dakikaya kadar, evvela va- re arşı 1aroı 
Havııer, Ebedi şer AtntUrkUn kabri- tahliyesinden sonra, şimdi · .. ilrı ruşlarda, bilahara bizzat şehirde 

K, can k;lyon ya volta vuracak, 
yahut kürek kuvvetile ilerliye
cektir. Her iki ihtimalde de Yu· 
suf ReLin öniınden koçar. ..... ti! c;t'lcnk koymu"tur gözler, Alman askeri mnkrunlan - hattı\ evden eve, dümdarlarımı • kararlaştırn11ş * Haldeki te:>• - rneyva !lı!.tıcrlle nın bir hafta evvel söylcdıkkrı ,, '5L zın kahraman mukavemeti kendi -

dı§ar<Jnkl perakende fiyatlar arnmn. leriıı tntbiklna ve Almnn'-'atıın '.''-' · · ·· t rml ti D · t tt 
Vcncdik kalyonu:1Un l:.r tek 

kurtulus ümidi vard•r. Türk ka· 
<lırgasını uzaktan o da far'..etmiş· 
se derhal geri döner, rüzg: ı ar 
1 .. va alır, tekrür Venediğc do • ·ı 
dii:nen kırar ... Fa'.at !!"'Pı r . in 
r.isbcten :-ğır kadırcrasr, kuş gibi 
u:sacak, T1.JZ~ar ·bi sel." 7' • 

nedi': kalyonunun arkasından ye· 
tişemez. aradaki rresafe esa.,en 
uzundur, bir kat daha <:çılrr, bir 
k"t daha çog.:ılır. Yusuf r.cise 
bu seferden de eliboş dönmekten 
ba ka pprlucak b'r iş k"lmaz. 

da büyük farltlar oldu~ mUtend- nl hedeflerinin t:ı'-·inine "çevrilmi:. sını gos e ş r. aım sure e 
dit defa ynp . 1 te Uşlerdcn ıı.nla • . " ,, takviye edilen düşman, durmadan Moskovaya göre : l tir· kıskacını daraltıyor ve durmadan lllınıDtır. Belediye lktısat mUdUrlll~u Mnlüm olduğu Uzere bir hafta mukabil hücumlara maruz kalryor-

f 
İtalya, rnUUdlklc.rln bani - Şimdiye: derhal ycla çıkaca· 

ğım.. Kıklad <!dalarının ö:ıiindcn 
geçerek İstandil adasına tloğru 
yoJlan~cağım. Venediğe harp a
c;ıldıi!rna göre her rastgeldiı:ri n 
Veneclik gemisin' vuraca[;ım .. ts· 
tandil adası civarında gemi olup 
olmadığmı haber vcrecct!im. Şim 
di rüzgar çok urgun esiyor, tam 
yolla istandil adasına kadar iiç 
r: ün sürer, üç günde dônir::. etti 
ıni altı .. Bir günde şöyle Lo5yle 
bir hafta beni bumda bwklcrı;in .. 
Bir hafta içerininde gelmezsem 
burad:tn kalkar. Adalar arasından 
geçerek Sakıza doğru yol alırsın. 
Ben arkadan gehr. yetişirim, 
daha olmazsa Limnive doğru yol 
Jnrarak Kaptan pa~anın donan 
masiyle kcırşılaşmn~a calı7ırım . 
Fakat bütün bunları ihtiyat ol;ı· 
ı ak söylüyorum. Esas bir hafta 
ı;onra yine burada buluşmamız· 
r.lır .. 

toptan ile perakende !lyat arıısındakl 
evvel B"lç'k:ı ve şimali Fraııa·1 na- du. Son irkap, Alman makinelitü -~rnı farkı tc.ı:pttc !Uzum görmU;, ve rekıitı biter bitmez ille h"'deilcru· f ki 

kuvvetlen tamıımile hırpıı
landıkt.ıuı aonra h:ırbc glrecel, tatıcııann toptan fiyatlara ancak yüz_ ' e erinin ateşi altında yapılmış -

de eııı znm yapabllm ıerlne karar Pnris ve Londra oldt t;-u : !k, c.:il - tır· Am'ral Abrial ve General Fa
\"trn1ıştır. nu C311.8 nlAl.adnrlara tcb- 'lli tJ. Son il:! gUn zarrır ":t Fr:ın - ı::aldrn kumandası altında yapılan 
lıg ctlılml~Ur. anın paytnhtma ~:apılı:.n ha\·a a - bu ~lı'ldctli miidafaa geniş olduğu 

-ıo ll!k t.ankn~ı dokuma tczgtıh!arı 't ''lrı bu h<.'dC'Mrrr'lf n '· · .;n ln1! 'rntlnr ~" hnrekct, milcadclenin 
ltoopl'rc.tlflnc kndı \Cımı.-mı:.ir. Bu. sur<'tle Paıis oldu~upu m"runnn irıki•aırı üzerinde muhakkak tc~irL 
r."-ı llrcrın" koopcr • r ~c doJ..-unı<ı koymu-ı bulunuyor. Bu itibarla ni gösterecektir. Şimalden gelen ve 
l'lerinl tl" v k lçln köylUyl" V('r cc~ı ı rrıtittrfilclcr b'r taraftan Belcikn · enerjisi t.am olarak kalmış bulu -
~lltaıız ipli~ dağıtma~a ımkl'.n lıııla· fan ç!.'ktfül<'rf ktıHrtlrri cl<'rl:al nnn sıskcrlC'rimiz, yeni muharebe -
k aıtıı~tır. Dıttcr taraft>ın mı 11 falırl. tf'nsıke b" lrırkeo di"'cr taraftım lc>re hazırdır. Eıı harPknt Psnıısm-
a.'arın köylJlcI'<' pllk vcrmn 1 t mln MaJino:l!ı.n itib:ırC'n Atlac; dcnizıne da, kara, dPnb ve hnvıı orduları • 

~~ecektır. ı:o.>IUıılln ımal l"Jece~ı !tadar 300 ldlomctre len ta7.ıa bir mızın sıkı iş birliJi fevkalade bir 
d lar m:ın.fnturn. birl •' tıırafrnd:ın 3ahada kuvveti<'. :~i l<'krnr mua ckrere:le kendisini göstermiş ve bu f'thaı satıl c3k 'c slp·ırışl r de te- . 
:-:;n oıunıı.cnl,tır. Bllhıı nı ıh• ıı. \ enı.• e_tmel~tc; \'P kendıll"rının A- ordulara İngiliz kara, deniz ye ha-
t'?bebıcrı .. •!ro.al ı leni mt-ş~uı ola >evıl cıvaz:-ınn ) nt tıkhrı ta:ınızdr:n \'il kuvvctl('ri yorulmaz :rardımlar_ 
111Q·:ın k11yı~rdc dokum" ılık tt>ı\1. c_ ~o!lrn yenı Alman taarnıT.unun va- da l•ulunmuııtur. Amiral Abrial, 
~ı~cl.'kt•r. ki ol.lc"ğı mıntnkayı ta)inc <;alış - lngilizlc>rin yaı>tığı hnrC'ketlerin 
~ Brro"'lu ve J~minöniı rnlis makt dırJ:ır. Bununla bcırabcr böy- fcvk:ılfıd<' olduğunu SÖ) lrmiştir. 

kut3larııun imtihanı b.tmi5tir. Be- , '" bir taarruzun vukubulmrunası Dfi<;mnn. lhntn l'ttlğ: Frn'n.'3ız \'e ln
~·o~ıu kur::und::ın ı '8 w• Eminönö d:ı mUmkundür f::ımdıki im.ide hC'r gili:ı: lrnn-ctlerinin bir ç"virmc ha
kurrund:ı.n 144 1 olı'J memuru mu. ıkı t ı af <.ephcleı de zırhlı kııvvC't rf'k('ti ile teslim olmasını elde N
\ affakıyNJc mezun olmuslardır. ! l0rlc kıırııı karşı) :ı g-clmekt.~n daha mek nrzusunu glitmüstii. Bu kuv -
F'.-ırıinönii kursunu iklincü · subc 7.ı) adc bi:iblrlenni havalarda trc_ ,·etler, knrşısrna geçllmrz enc>rji • 
llıeınurlarmdan Ba\ a·n 1lhan ve ıiibC' ctmekt!.'dır • Tıtekim Almanla- leri 0a~·esindt', çenbPrdcn kurtul -
13~.}o~ıu kurr;unu d~ süvari kıtası 1 rm 300 tayyare ile yaptıkları Pa- mul"lardır. 
h0l.ıs!c>rlnrl n I>ıır .. uıı biıinciliklc ns tnnrruzuna müttefiklC'r derhnl Bu sur<:>tlc İngiliz v,. Fransız 
ıtırnıfoJerdir. l.}i derece alanların rt bir cevap vennışlcr; \'e şiına- donnnmaları, sıkı i3 birlik!P.rilc, 
~~Matları \'C mezunların d.Jplo- li Alman:, ada bırçok. f!&nayi şch~r- müt.t<'fik ordulardan SOO binden 
cı:ll. \zı yakında meras mi~ te\'Zi C"- len muk b kbılmıl!ll harcketılc t:ızl:ı. insan kurtarılmasını m\imkiln 
il 'ccktir. tnhrlp ctmi IC"rdir. kılan tarihte misli olmryan bir ha-

rıı"' IIıuı ltl hnııtnncsınüe lhUs:uımı yar ll'\Glt.TI.REl J~ 3:i0 nlN JiJ5t reketi muvaffakıyete isal etmişler_ 
• <ıkta olan d.)ktor R hııne Dıl•ı Tıı l\AKLimiLDİ dir-
•akııı ' 
l'ıın l<'si ikinci lınrlclJ;o ltlını nd .. a- l'nri , 5 (Ilususi) - Şimnld<.' Bu harekete her hacimde 300 
1 ~ 11

• nar.arı ve l hrirt ohr .. k lhtıs n <>h ur bir vaziycttC' kalan mı.it • r•'raıısız hnrp ve ticaret gt'misi ve 
~ tthanını btiy'Jlc hır muvaffllay<'tlc tl'fık ordu) ırm tahlıyc i 4 ha.,.iran birçok dPniz tayyare filosu iştirak 
tjr bırıncı Clrrccc ile vcrm. ' opera ff'C si nlh jet bulmuş , e Düııkcrk e.j lemiı,tir. 

cını1J tu ·. ·· o d kil 1 ·ı· F Jacıuar \'e Chacal torpı'do muh -ir ~ , 01 n rn ç en n3ı ız \'e ransız 
ll"'ı • ıı. •• ııyc "<'rr,ılerfnt- ~ap•lan son d:manm'tsı 1 mam şiddetle bombar. ıipJPrini. Adroit Bourrasque. Fmıd-
r:k:dcn aonr:ı Unh crsıt } ı- gıtr~ı, H l 'Illan l"dC'rck istifnde rdilemıye _ rorant. Orage, Siroco torpidolannr 
~an örun yanında nmhte'l! fnkultı- de_ l'~k bir halde bırnkmı~tır. ,.c 1\'iger mnlzeme gemisini kaybet-
'. \·e Profcsörlcrllc guı u~crc't Unl- -
~r ıt · Gt-rek A \'aln Kumarnsında Çö'r - tik. l'l:;C'r bazı gemiler de hasara l:ıı.1< tnın ı;alı,mnlrın ve lhtı,pr,Jarı 

bli kında. izahat nlmısıtıı. Vel{ilrn tiıı- ç'lin, g('ı ekse harp muhabirlerinin uğrarnışsn da bunların bazıları ye_ 
•· n d~ Onıvcnntcdc lctkıklcr yapmn_ v rdiklc>ri ızah:ıta göre>, tezhlzatı nidc-n drııi7C çıkmıljlır. 
'..,ııı1 ht ı-ıeı lir. hm \'C n<>~ lori .}C'rinde olmak U - Bu sabah aşağı Son da c:nrpıc;-

tı K Mustafııp:ı.şndn oturan Uch T.~r 3:i0 000 kişi nnnvntnna nakle- ntnlar olmuştur. Burada esir aldık· 
tı7>~t 1 nılnrle biri ı kom.usu olan A. 1 imi:}; bununla bernh!.'r bin top. BUtlin cephede keşif tayynrelf'll! 
t'ı: lırmındc bir kadının zengin oldu- v hıfıf t:ınk zırhlrlan kullanıla - kuvvetl('riı!'izin büyük faali.) eti 
l•r 

1 
ve Uz.erinde s:ı.yı. ız b"ıılbırycrdc. n I\• eak br hald t('rkolunmuştur. lca vd~dilmiştir. 

hı.'ll ta~ıdı~nı ö~Tcnmlş \'C tır!!nt koL Bu srndn insan ka}ıbı 30 bin ki· 3 Hnıiranı 4 haT.irana bnğlryan 
A.t •t:ı bı>~lanıştır. Nlhnyct d!ln gece oıden ibarettir. lngilter(') (' Vl' kıs_ t;'CCC. Nünih \'(' Frankfurtun he -
l..t :')

1 
tenha bir ooırnkta ynl:ı:ılnynn men I• ran~a~ a naklcdıl n 350 bin mrn yakınlarında kain ha,·a mC'y· 

dıtı illet lizcnnc ntılmı, ve zorla ita- ki il k kuv\'ctler ha ka bir cephe - :lanl"rı \'e endüstri mlies:cr:clc:-i 
~·~ı ı;; ğııUnde tnkılı olan beş tnnc \'<' SC'\·l.t'dilrcokle>rdır· bombardıman edilmiştır· Tayyare -
~ ı7"rd"yi kop:uıp almı§tır. 1' \IH.hl: il.HU.: ·•Ti n U\Kl:\ lenırizin hepsi geri dönmUştiir. Du 

~~~=ln~~!1::,d~~zın~a1;,;:1~;sın::;ır;·~ n \ ı ı:.\NSJZ Tı;r.l.f(;t harekete mli\·azi olarnk, lnglliz 
~ ıncnğız bir mUddct ııonra polloıe l'a•is, 1 (A· \-) - 4 H zirnn hava kU\ vetlc>ri, mühim filo1nrla, 
lıtr ~~rnıu~ ve ikinci şube memurları nk -am Fransız t"Mi "i: Rur mıntakasrna hücum Ptmiş ve 
~'tkııı: s:ıat lçındc bu knrmanyolarıyı Tf> bit edilmiş ohn nlan':ır mu - buruda en 'üstri hcdrflrrinl \'C tııs
ııe 1 /arak hesi blrycrdt'lerl ırahlbi- cibint'fl. rrüttcfik kıtal rın irkfıbı fiyeh:ınC'lcri bomhnrdımnn ctnıi~tİr· 
~hnlşlerdlr. btııfin ııi:ııw<'lı:' Pı miııtır. tir. 

• ALMAN TAYYARELERi 
ısviçr a üzerinde sı.' sık görülmekte 

Düşman hn,·a kuvvctleıinin dün 
ı Paris mıntaka.gı li7. ri!:lde yaptığı 

hnrekct C'Snasında kaydettiği ka -
:.·ı~lar. aer;ari 25 tayyarC')'t' baliğ 
olm:ıl:taclır. Ciddi surette yara!a -
nan birçok bombardıman tayyıı.re -
!erinin hatl'.lrn dbner:ten güçliik 
r;r-kti~i görillmUşttır. ıtu!erııc, G .< \ . A.) - Ordu b R· ı rn, 1 vıçre Jura'sı üzerinde>, Tele. 

bÜ:d-~;thgınm tebliği: mPnt il(' Porrcnthuv arasında, Uç T,\ ,\Cf:l'Z CE~TPl' \ XEr.l~Df·:s 
''a ifl ~g'lf'dPn S1>nra, Alman ha- t ryareden mtl1".kkep ~ Alman l ',\l'IJ.AC.\l\ 
'l'aıı; ~lala_n, Jlira'larda İeviçre 1 ""rtıpu uc.;maga baeoJnmı tır. Bir ls- Şimdil:i hal·,. c~ · '\ iki gün-
claraa k Uzı>rınde uçmuşlardır. MU. \içre :wcı tan aresi, bunları ko- den beri yeni bir Alman tn:ırrıızıı 
d'4ına rakol tayyare filolarımız, val:ımı ve bir A!m'lu ı \.}arcc::ine 1 bckknmrkte>dir. Frı:.-:~.:: mcv:::'eri 
Ch·arın~ı kıu~ılamıştır. GJ,welic>r atr., nı;mıştır. Bu Almaıı tayy:nı-si, Jcnızden Mnjino hattına, yani ;;zo 
l'abancı a ~ecou~n ~.ki .':e) a Uç fsviçr,, hududunun öte tnrnfında kilomctrf'! tul ünde ıızanm:ıl:ta "" 
~&lttad ta)). nrcrun. duştügti s..1nıl- y re dü müştur. mnninlar teııkil t'dcn bir çok ak~r 
'llilştUr.ır. Bır 1svıçre pilotu öl- föı.ska bir Alman t '1\') nrC'si pa. 'lulann mC\'Ctıcilycti do''"''" '"' kıw-

lierıı • zar günü Yvcrton civarında dıiı;li. yetli bulunmaktadır. c:om l'e En 
rıeı l<u ", " CA·. A.) - _Ordu sc- rlılmü tür Bu tayvarr, Cenevre :ırrumıdn tnkribe>n 20 kUometrC"Jik 
ti~. ı,.\:;rıayı, d~nkU hfıdıs"ler ha. <frarındn 1. \'İçre arnz.:dne ı;ınni.ş bır gedik ve En iıe ıh·z ıırnsınun 
ha"'a ça Çre dahılindc vukua ı;elon ve: t. n arc> d.:ı.fı batar) alarmm ate takriben 29 kilometrelik hir gedik 
<laJti t ~~'lmalan hakkında aşağı. ne maruz k:ılmı.,tır. Tayvnrc ' ·e- daha m"'vcuttur. Daha !!nrpte. Ab_ eb)ırrı v · ti ·1 • " ~ Cıı- b' ennL~ r: r(' ındı • ı znrr.an mUreltebatından 'll:'v:l:Je ve Amien.s ara• .. n..ı'l da t:r .. ....ıarte~ı ve paza .. .. 1 . ' . 
•e araz· . r gunu, svıç- ır k ı krndi ini ka) betmiş ve lnarruz ihtimali d rpiş edilebilirse 

Roma, - Şehrin büyük mey. 
danlarına oparlörler konulm:ıkta
dır. Bunlar, Musolininin nutuk 
eöyliyeceğine iı::aret sa,·ıh\'Or. Bıı 
nutkun perşembe J.rilı~li ~C'rilmrsi 
kuvvetle muhtemclrl:r. 

Parls, 4 (lluo;n~i) - Bas\·ekil 
Reno Fransız • 1talynn miinn~!.'ba
tı hakkında §U izahatı \'ernı iştir: 
''- İtalya harbe girecek olursa 

bu harckNin mcsuliyl\li münhn -
sıran kendisine ait olacaktır. Fran
sa geçen eylülde Roma hükfımetL 
ne müracaat ederek muallakta hu
h:nan meselelc>rin mütnkabil bir 
anlaşma ile hallini teklif etti. Bir 
kaç gün evvel, lngilterenin de mu
vafakatilc aynı teklifimizi tekrar
ladık. .Musolini bUtiin bunlardan 
haberdardır. 1talyan hükfıpıf'ti 
şimdiyo kadar yaptığımız teşcb -
biisleri nrticesiz bırnkııuşlrr· Ge
rek Fransnnın, gerek İngiltcrl"'nin 
hntıı h<Vf~etl M" bir Z!Ul\Jl.11 tahrL 
karni;: mahiyeti haiz olmamuştır 
Son birkaç gün zarfında ltnlya 
nezdinde yaptığımız dostanP tc -
l':ebbüsle mU7.akere kapılarını nçık 
bıraktık. Hulasa, biz elimizden ge
leni yaptık.'' 

Pari11. ı (ı\-.\ .) - Alpl:ırm bir 
tarafından burny:ı <;elen 'nbrrlerc 
~ör..:, 1talya Almaı:ı,yanm yanında 
harbe girmPğe knr - \'ermiştir. 
Şimdi ynıırlncnk f:<.'Y bunun tarihini 
tesbit ve p:.1nını tatbik clTJtf'k' n 
ibarettir Fransa bu kararın alın
masına sebebiyet verec<'k hic;: bir 
fl!.'Y yapmamıştır. ltal.}a 'I'icarcıt 
nazırı son seJ,iı: nv zarfında 1tal -
yan istih.,alatm~ miltemnd!~ n 
nrtmış olduğunu mlişahede etmiııti. 
O zamandan· .,ri miittPfiklcr ~'!::ı • 
sen hn!inctilmic; olan bir usulün 
l '.JiJ.!nde Y<'.nidPn hnzı kolaylık _ 
!ar göstcnni.cılerd:r. lt:-: ·:ın \'apur
l:ırrnda arlık arnştırmalnr yapıl -
ııı.nmnktac!ır .. 

l\lo .. 'korn, fi (IJııc;uo;i) - Milttr
fiklcrlc A1mnnya arasında halen 
bütün şiddctile de\•nm etrnr>ktr olan 
harp şimdi h"av11lara sirayf't c>lıUi~
tir. Parisin Alınan tayyareleri ta -
rafından bombardımanile miitt<>fık 
tayyareler n lı. lnıan san:ıyi ınrn 
tn~alarrııa hiirıımu hunu gı)stcr _ 
mC'ktrdir. Diğer tnraft:ın :-:ovvet 
nıahafili 1tal:ranın mütcrrıldit :-:ı-
1Jyeti ctrnfıııda şu knnaııtl,.dlr ki 
ltnlya miittefiklrrln hava km·vet
leri tamarniylc hırnaln'1füktan ı;on
ra harbe girecektir. Zirn Po nı•n · 
tnkasmdn me\·cut f:annvi merkez -
lerin'n ancak bu takdi;de hav" ta 1 
aruzlanna karşı kendini müd:ıfna 

1ki saat. içerisinde Yusuf Rci· 
dn kadırgasmda bütün hazırlık" 
lar bitti, yelkenler direkler üze· 
rinde çırpına çırpına gerildi, 
köpürdü, nagara sesleri arnınd'l 
Jemir alındı. ağır kadırga rüz· 
r,ar gibi ufuklara uçmağa ooşla· 
Jr. Güverteden gemicilerin. kal· 
yoncuların, leventlerin, çıpla'da· 
nn neş'eli şarkıları denizi çın· 
tattı. 

Yusuf Reisin Kara Todori a· 
tasından ayrılışın üçüncü gece· 
~iydi. Kıklatlan dolaşm·ş1.:ır ,hiç 
1>ir V enedik gemisile kar ,ıJaşm:ı 
mışlar, limanı uzaktan gÖ"etl · 
:nişler, bir iki tüccar kayıgiylc 
oir kaç balıkçı kayığından bnrl:a 
birşcy görmemişlerdi. 

Yusuf Reisin bu cenksiz, gani· 
metsiz sefer yine canını sıkI!lıştı. 
Onun için İstandil adasın 'an ht'" 
men geriye dönmemi~. yürüyü"ü· 
nü ileriye, simale doğru uzat 
mıştı. 

Mehtap hnfıf bir ı ıkla denizi 
aydınlatıyor, riız~~rı a .. ad, n al 
lan kadırga suh.in durgun dc"İ'-i 
yara yara yüriıyoru. Gece hayli 
ilerlemiş.. Gemiciler :-mb rl rın 
da uyuyorlar, dümenci yc'·cyi c!e· 
mir gibi kollarile kavramı , ge
miye yolveriyor. Gözü yıldızlar· 
da .. 

Vardiyacı diimene seslendi: 
- Görüyor musı:n Karoglan, 

ileriden bir gemi geliyor. 
Dürr:enci göziinıi yıldızlardan, 

denize ileıiye çevirdi, baktı 
baktı sonra: 

- Evet, dedi, koca bir gemi . 
Biçiminden bir Vencd;k kalyonu 

Sade bu kadar d:ı değil ... Kal
yon Venedik limanına tutununc.: 
denizde Türk gemilerinin dolaş· 
ma!:,a ba~lad r;ı ha~rini ulastınr. 
Artı'- gemiler ihtiyntsıZC" d.enizc 
açılmazlar. Herhalde istar.l:ulda· 
ki Venedik Yalyözü Yedıkule 
zindanına <ıtılmadan ev,·el Türk 
dona-:m:;ısının Kcıptan pa§a k"ll" 
mandatt:ıda denize açılmak ta
r vvurunda oldu0 unu Vencdir:e 
bildirmiştir. lstandil adası aç1k· 
larmda bir Turk kadırg-sının gö· 
rünmesi çok manalı bir şey olur .. 
Donanmanın nereyi vurmak iste· 
<ligi anlaşılmış olur. Bu adeta 
K pt.:ın paşanın planlnrrnı boı:en 
bir darbedir. 

Binaenalyh Yusuf Reis ne o· 
lursa ol!lun bu gemiyi ) a",ta1ama· 
ga karar verdi. Pl;.nı cür'ctkara· 
ne, fakat çok basittır.. Gemiye 
miı:nkiin olduğu kadar sessiz se· 
da.,ız yaklaşmağa calısacak. top 
menziline gırse bile ateş açmrya· 
cak, bell:i arkadan gelen başka 
kalyonlar da vardır. Onlara vücu· 
dunu haber vermek neve yarar. 
Planı, gemiye rampa edip, gemiyi 
saglam yakalamak. iı;erisindelri· 
l rı esir etmc!:tir. Bu vaziyet da· 
bilinde Vencdil: kclyonu py~ 
yalnızsa Yusuf Reisin kadırga
sını gördüğü vakıt ateş nçmıya· 
caktır. Rüzgarın bu vaziyeti kar· 
şısmda harbe girişmek Venedikli 
icin bile bile ölüme atılmak de· 
mektir. Ve:1edik kah·onu Türk 
kadırgasını görür gBrmc : kaç· 
nwğa çalı acaktır. 

Y suf Reis kati kararını ver· 
mi ti Ve'lc 'ik l:alyonunı.n geri
} C ' gru du-e:ı k rdığınr görür 

orrrcz ne pah ı a olur!a olsun 
dı-rh l kalyon u erme ateş açıla· 
cal:tı 

Yusuf RcL kadırgaıırnın başmı 
kıyı) a cevirdi.. Ge:nisini sahilb 
nölgelcri arasına sokıruı.ii,a uğra
şarak Venecrk 1'.:ı>Jyonuna yakl:ış· 
.~~ ~a basladı. 

Kah·o'l ağır al'ır yoluna de· 
h.m cdivor .. Yusuf Rei"li:ı k dır· 
P ·n•n kalvond"n görülrn:t"I ot· 
duğuna delfilet edece': hiç hare
ket sezilmi} or ... 

(Dernmı \-nr) 

edebileceği tahmin ohınmaktar'lır. -----·--------tııam!S!!:ll!lalKB!:K!:IC!:llı;;ııcıE11m1----.. 
Bir Macar heyeti 
Moskovaya hare

ket etti 
Parı" il (liıısu-si) - Sovyetll"rln 

Yııgosıa,·ya lle yaptıgı ticari anlaş_ 
malarda:ı sonra nlğ r B:-lkan mcmle· 
ketleııie val;i tıcaret anın~m'.ll!\nnı 
da tak\1yc yahut ycnıba tan tanzim 
edecr-ğ"I nnlıı,ılmııkt:ıdır. • '!tekim bir 
Mac.'.lr ekonomi heyeti Moskovaya 
harckrt etnılşt r. 

il assonun hikmeti 
Adamın hiri çölde gezerken öm

rilnde görmcdı~i dlWC'yi rl l :_ r 
ha:ı. ret etmiı;, acab~ nedir? di) <.' 
tetkike ba~laml!j· 

!stirahnt halinde yere çöltup o
turmakta olan devenin u~ rine ı:-:n 
mek arzuf'u uyanmış 'e hemen O. 
zerin" ntıamı;;ı. Bu vaziycttC'n ür-

Lt':,lck baba, leylek baba! 
Gld<.'ı in bizim di) arc, konarsın 

bi ·m dh'crC', 
l-i:ırmızıdır o.bas!, odur Has.sonun 

bala i, 
Dh nıin ·i: 
H · "O bindi Hikmete, ta, gider 

Üç ayda olabilir mi 
~~na:; u;f ?zennde bir çarpıcıma f,<'cr- ôlmiı~tiır. Bu ta,·,·are müret- d!'. bu bölgC'nin araz:fi hücum ara
[Uı-uı~da .. üç Alman tayynresı dü- t ~atırıı:tan iki ltlc;i e~tcrne edil. balarilc ~:arulacrJt h:ırt' ata p·': 
ttnda J .§tur. Saat 16 ile 17 ara. mi tir. mU•ait bulunmaktadır. Belki de 
leıı bir Ura hattı civarmda dü.şUrü- Rı çarpışmalar esnn.:ımda ölen Generıü V<.':-'4';'.lnd için tnarri:z:ı uğ-

k n de,·e koşmağa b~~ırunış. Buı:un HC'rüin biri C\'lenir 'ÜÇ ay eonra 
==============:ıböyle ko"mıı.sından ne' c u· 1!"•:- bir l':>cu::U düny~.;n r;clfr. Çucurı-un mıntakasmın 1:-o:nbardrrr:anı ne ~ o 

~nı bflmi~·en adam, T.:ı~kın ıdı ı r. koydun? derler. 

retteı.._tıta~·a;,cnin dört ki~ilik mti- Almanlar için Neuchıtel'de bir :-amağr beklemek Uızımgelmiyecek-
lııL.,.. olınu5tUr. mera.,· · · · · 
G1P ta . ım ıcra cdılmlştır. Bır aske- tir. 

eoğru u )'Yare fılosu , Fransaya rl kıta, ihtiram vazlfc~hıi yapm;~ PARISTE ÖLENLER VE 
taceb1~ ÇJnA.kt.aydı. HaIUnı olnır 'aıı •.re nıı:uolar, bir a:-kerf rııUfrczt! re- YARALANANLAR TESBlT 
tl'"ııııtn.:ı rden dola:;,, bir tayyare bu fnk'ltlnde Almıın hududuna c ön EDiLDi 

a:yrılnu:itır. Bir saat eon- deril~tir- • Pariı, 4 ,(A.A.) - Dün Paria 

ticesind,e ölen ve yaralananların 
m"ktarı resmen bildirilmektedir. rtr:üma bakmmnğa başlıunı '' - "Olak • (T t..ır) ltoydum, der. 

hayatından Urnidinl kesm·ş. Sebebini soıarlar: R esmi rakamlara göre, bom 
bardıman kurbanları 906 dır. Bu ııra hp.vnda uı;;nn leylekler - Ya, o olıık olmayan oğul do. 
Bu:ılarda:ı 254 ü ölüdür. Ölen· .gözüne ili§ml1' ,.e kylekll!ft 'öy.e kuz aylık yoiu fi~ ayda :ılnhDfr 

lerin 19 5 i &ivil, 59 u askerdir. bağırmağa ba§lanuş: 1 mi demiş .. 

Yaralı miktarı 652 dir. Bunların -------.------•••••••------11m---• 545 i ıivil, 107 si askerdir. 
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1 Yakın tarihin en büyük faciası 
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