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Alman tanklarına karşı topla 
tnücehhez tayyare l(ullanılıyor 

Cieceleri lngiltere sahille r ine 3 milden 
!azıa yaklaşacak gemiler topla ba tı,rılaC~k 
A.lman tagl}a- ı 
t·eleri lngillere · 
ii.zerine akın- .·ı~ .. .1'! 

lar lJaplı 
/>,... • 

.. q~ 'l 
Jtdu.J.ar' ( R,aayo) - Fransız 

Veygand'ın 
Orduya 

beyannamesl 
''Vatanımızın 

rnukadderatı sebat 
va metanetinize 

bağhdır. ,, . ................ .. ............ .. 

~tine k bu sabah Alman kuvvet
~llJ.:abil ar~ı reni ve şiddetli bir 
t ltharebe harekete g~mişlerdir 
~tecı· bütün şiddetile devaw 

Almanların sağ cenahtan yaptık • 
ları taarruz aldm kalmış ve harp 
cephesi bu suretle yayılamamış, 
dar· bir sahaya münhasır kalmış. 
tır. 

i Paris, 7 (A· A·) - Bu daki
: kııda harb bütün 61ddetilo de. 
i 'ıun ' ediyor· General Veygaıı 
! l'rnn:.ı.ı ordularına ~u bcyan,na-,..._ __________ _... i meyi neşretmiştir: 

!Jı,piv!:lfi~ı7e gelen btl resim, miittefik kıwccllcritı D:enkerklen lngiltcreyc naklini gösteriyor. J ''ı··ransa harbi başladı· Fraıı-

t'd.i'.!r. Fransıı kıtalarmm 
• &ı mukavemet karsısında . ~ 

Hava kuvvetlerimiz faaliyetleri
(Dcnnu 2 inci Sayfada) 

MôOOü 
~öy@lnıg© 

Bugünkü keşidenin neticesi 
-. 2 nci sayf amızdadır 
~ ...............•........................ 

. 
(Solda, Flanderdc yaralaııa:ı bir Fransız askeri) i sız ordusu subaylarına, erba§la.n. 

1 
na \'e erlerine \'erilen emir, geri 

Amerika, harbe 
. doğru yürüyor ! 
Müttefikler Amerikadan 1 milyar 200 milyon 
dolarlık tayyare ve ı~ yyare motörü ald ı lar 

ı;ckilme)i düşünmeden mevzileri
mizi muhafaza ehnektir· \'atanı-

: mm müste\'lilerin teca\·ü:ıüne 
i uğraını§ görmenin siz.de, olduğu-
f nıız yerde slkı sıkıya tutunmak 

fikrini canlandırdığına eminim· 
Şerefli mazlmlzdcn alınan mlsnl. 
lcr sebat \'e cesaretin daima mfe
ri temin et.mili olduğunu ~öster
m<'ktcdir· Fransa toprağı üze
rinde sıkı durunuz. Yalnız ileriye 
bakınız· Geride, kumandanlık sI. 
zl tslniye etmPk için Icab eden 
bütün tedbirleri almıştır· Yntaru
mnm mukadderatı, hUrriyctimizln 

1 
l kurtulma."'• C\'liitlarnnızm lstik. 

1 
h:ı.H -seb:ıt ,.c mctnnetlnlze bağlı
rlır.'' 
... ... ............ . . . .................. , 11 11 11 11 

Nc,·yorl<, 7 (Hususi) - Dav Jous ajansının, müttefik alun ko
misyonile milnasebetlc bulunan mahafılden aldığı haberlere göre, 
ilk ahrn planına uygun olarak müttefikler Amerikadıın 1 milyar 200 
milyon dolar kıymetinde tayyare motörü almışlardır. Şimdiye kadar 
2300 Amerikan tayyaresi müttefiklere verilmiştir. 

ı---·······--.;:~-----·--, italyan Mareşalı 
1Mıl lı Şef Dö Bono 

Haber ahndığma göre, müttefiklerin nihayet yirmi dört saat 
zarfında fazla Amerikan harp malzemesinin kendilerine verilmesini 
talep etmelerine intizar olunmaktadır· 

* * * \'a,tngton, 7 (A·A·) - Birleşik Amerikanın müttefiklere derhal 
tayyare vereceği haberi umumiyetle Amerikanın harbe doğru yürü
mekte olduğu hissini vermiştir. 

Tüfek ve lopçu malzemesinin fazlasını müttefiklere satmak ka
rarının yukarıki kararı yakından takibctmcsi, bazı rnü§ahitlere naza. 
ran, Amerika b:taraflıi;;rınm son kalan emarelerini parçalamı§ bulun
maktadır. 

Halk ve ordu 
ile temasta 

Relıılcumhur, blanbul ve '.J'rıı.k. 

yad& mutad olan normal aeyah:Lt. 
i lerlndcn birini yapmalltndır. 
i Halk ve ordu ile tcm.u an.usuna 
i ibtina eiicn bu ııe~·ahatln ıılyngi hA-
1 d!sclcrlo nlflkao;ı yoJ.;tur. - (A.A,) 

Berllnde ltalyaa ve 
lspaayol beyeOerı 2 •• ~-~!:~: .•. , 

Cenup orduları 
kumanda111 oldu 
Roma, 7 (A.A.) - ~ıarcşal dö 

Bono cenup orduları grupu lo.ı
mandanhğına tayin edilraj~tir. 

* * w 
J\udiis, 7 "( A·A.) - 1taiyan ban 

dıralı Galata vapuru dün eksensi 
kadın \ 'C çocuklardan mürekkep 
150 İtalyan yolcu alarak Hayfa
dan arnlmı~tır. 
Diğer bir \apur da bugün Ital· 

yan Y.Olcuları alarak hareket ede-
# <Li'•tfen sayfayı çeviriniz) 



2 - SON Dı\KIKA - " HAZI~AN HMO CUMA 

1etl:ik \:------
Isveçte 

silahlı sulh 

. ı 

HükOmat, silah altına aldığı efradın 
açık kalan işlerjne on~arın 

karılarını yerleştiriyor 
üarbi A vrupadaki müthis har · f çin henüz bir sebep yoktur· Silah 

hin başlaması, nazarı dikkatin 1 altına alman ihtiyat efradının ye -
,Norveçten çekilmesine sebep ol - rine kadınlarını yerle,tiriyorlar. 
mustur. Jngilizlerin Namsos, Tramvaylarda, istasyon bilet ki • 
Drondhaym ve Andelsnesden çe - şelerinde, postanelerde daha şiln -
Ulmelerinden sonra §imalrleki diden sadç kadın çalışmaktadır. 
lıarp sahası ilk ehemmiyetini kay- Dundan başka ithalat işleri de sı
~JCtti. Zevahire göre lsveçin bita· kı bir devlet kontrolü altına alın • 
raflığı herhangi bir tehdit altın _ mış bulunmaktadır. Dövizden ta -
da bulunmuyorsa da Nanik li - sarruf makrndile hakikaten hayati 
manı ve maden hattı için yapılan bir zarureti karşılayacak olan em· 
hararetli mücadeleler sona erme • tiarun veyahut herhangi bir ihraç 
den vaziyet henüz vahim telakki maddesile mübadele edilebilen 
cdHemeı. Bu havalinin coğrafi va- mahsullerin ithaline müsaade edil-
2iyeti dolayısile oradaki mücade • mektedir. Bu sıkı tedbirler saye -
teler daha haftalarca sürebilir. Bu sinde hükQmet paranın kıymetini 
hal Kirumadaki maden sahası do. sukuttan kurtarabilmi~tir. Memle 
Jayısile bu maden hattile ~k ya- ketin içinde pahalılık kendisini his 
kından alnkadar olan Isveç için ettirmeğe başlamıştır. Harbin baş 
~yanıklığını devam ettirmek ve langıcındanbcri perakende eşya fi 
tam bulunmak zaruretini şart ko· yatlarında yüzde on kadar bir ar
f lyor. tıs vardır. Bu yükseklik toptan ti. 

Onun içindir ki, Isveçin ciddi carette yüzde otuza kadar çıkmış
lfr şekilde silahlanma yolunda al- tır. Bu yüzde otuz pahalılığı çok 
dığr bütı.ln ihtiyat tedbirleri ga - yakın bir zamanda bizzat müsteh· 
ıy .. t mantıkidir. Stokholmde her e- lik de hissetmek ıztırarmda kala
:vin sığınakları birkaç haftadan • caktır. 
heri kullanıp ham bir halde bu· Onun içindir ki, 1svcç, harici ti· 
Junmaktadır. Bunlar nümune ola- caretine şimdi yeni bir istikamet 
l>ileoek mükemmeliyettedir. Bu vermek mecburiyetindedir. Bu yol 
lxxirumlann pencerdeleri demir da ilk tedbir olarak ele alman Al
J>ir kapak veya kapı ile kapalıdır. rııan - Isveç ticaret münasebatmın 
)3u kapıların iç tarafı zehirli gaz- geni§letilmesi meselesi olmuştur 
lara karşı gayet iyi bir ~de ka. ki, bu hususta müzakerelere bile 
?,tçuk ile kaplanmı~tır. Ayru ihti - baş\cnmıştır· Bugün Almanya, ls· 
ınam parklarda yapılmış olan u • vcçin hakikaten en büyük alıcısı 
mumi sı&rmaklar için de gösteril - ve satıcısı vaziyetindedir. Bu em -
miştir. Buralarda tas ve kum yı· tia mübadelesi §imdi daha da yük· 
t11nlarile örtülmüş insan boyundan seltilecektir. Bundan başka lsveç 
fazla beton borular konulmuştur. 20 yıldanberi iktısadi sahada ih • 
Bu borular mükemmel kapılarla mal ettiği Sovyetler Birlifile mü -
kapalıdır. Rahatça oturabilecek nascbata giri§mek yolundadır. Bu 
kanapeleri vardır. Ve zehirli gaz. iki memleketin ticaret politikaları 
lardan korunma tekniğinin bütün arasındaki fark, aralannda geni§ 
icabatım haiz bulurunaktadır. emtia mübadelesine mani oluyor • 

ı Mat.ıza ve dükkfuılar kapıla - clu. Sovyetler Birliğinde merkezi -
nru ve vitrinlerini harp halinde leşmis sosyalist iktısadiyat, ?sveç
~arapnel parçalannm nüfuzuna te ise tam mAnasile şahst iktısa -
m~ olacak şekilde tahtalarla kap ı diyat sistemleri hftkimdir. Harp 
lamısJardır. Vitrinlere takrtan tah dolayısile İsveç harict ticareti de 
ta mahfazaların ortasında içerd ~ devlet tarafından sıkı bir kontrol 
teşhir edilen eşyayı görebilme~· ıltına alınmıştır. Bu kontrol Şov • 
müsait genis bir delile bırakılmış· • '!er Birliğile ticari milnasebatı 
tır. Hava tehlikesi halinde bu de- muhakkak kolaylaştıracaktır. Bun 
lik de derhal bir kapakla örtüle • dan ba~ Sovyetler Birliği de ba
,:ektir. zı Isvc,. m:ıhsutleri için hararetli 

Harbin memleket iktısadi haya- alakn "nnektedir. 
tı üzerinde de pek çok tesiri var- IS\ c.~ daha ziyade muharrik 
<iır. Fransa ve Ingil.tere a1ıcı sıfa· maddelere, gıda maddelerine ve 
tile artık mevcut olmadık.lan ve bazı madenlere muhtaçtır. Sovyet 
öeniza~ın memleektlerle ticari rnii "" İsveç ticaret müzakereleri sade 
nasebat çok büyük zorluklr ıki memleket için değil, bütün ci· 
maruz bulunduğu için bu tesirl lı ın iktısadiyau için büyük ehem-
bilhassa şiddetli olmaktadır. liyeti haizdir. Çünkü, bu. uzun 
I lhracat endüstrisine nit anha 

1 
' llarclanbcri cihan pazarından çe

lar, sevkedilmemiş eşya ile dolt. 1.ılmi~ bulunan SO\)'et'erin cihan 
Jiurmaktadır. Bu yüzden her tn · çazannda ehemmiyetli bir rol oy. 
rafta istihsautt tahdit edilmiş \ c namağa ba~ladıklarına bir delildir· 
birçok amele işlerinden çıkarıi - Ki, bu da Bolsevizmin Hus iktı -
mıştır. Ziraat sahasında adama ıh- sadiyatmı tahrip ettiği hakkında 
tiyaç bulunduğundan büyuk ve yapılan propagandanın tamamen 
şümullil bir işsizlikten korkmak i· uydurma olduğuna bir işarettir. 

İtalya Fransanın 
kazanmasını istiyor 
l1arü;, 17 (Hususi) - Siyasi mahafil, Musolininin lıenUz J nt"i 

ıbir karar vermeyişi Uzerfnde ehemmiyetle durmaktadır· Fılhnk:J:a, 
umu.mt kanaate g6rc, Musolini çok mUııkUI bir vaziyette bulunmakta
dır. Bir taraftan Bitlere, mihver devleti ol:ırak, mUııterclt hareket 
lıususunda s5z vermi3 olan İtalyan b33vekili, bugün harbe g"rmcnin 
lt:ı.lya lc;hı nekadar zararlı olacağını da dü.aünmiyecck fa.dar lıayalpe
rost değildir. Bundan dolayı, bu harbde Fransanm galebesini lstiycn 
devletlerden biri de İtalyadır denilebilir· Zira ancak o takdirdedir ki. 
Musolini, Hitlere verdiği sözü tutmak için, kendiıı!ni harbe girmek 
mecburiyetinden mak hi!l::edccektir. 

cektir. Haftada bir defa Italya ile 
Filistin arasında hava seferleri va
pan Littoria şirketi du'lden itiba· 
ren seferlerini tatil ctmi~tir. 

l\1ALTADAh.1 lTALYANLAR 

~ , r 
1 

~A •A ~RU,~I 
ıı"a ta. ı {, . , . ) ~1altada o· 

lura.'l ~ It:ı:~cın •e1laa"arı bugün 
Malt:ıyt terkcd ~o, ta'. 

Beşinci kol • ·,: :, :'le açıi::n mü 
atA...cle ı:clh:;,mndc~. C\::. ..ık bu • 
~ Ma!t4t~.:!u fotoğraflı nüfus 
tazdanlannı rlaJma üze:leri.nde ta. 
~ mecbur "'1i1mielerdir. 

: ................................................ ! 
! "Haber,, gazetesinde ~ 

f HAZRETİ . --- ı 
1 MUHAMMEO:f4 1 
1 HAYATI 1 
i llir tı:ıruıılanlıul c1r\nnı c•deıı i 
~ bu bü~ ük ı ırl!ıl tcfrilm. lıu;;Uıı ~ 1 neşredilen kıtlTmd:uı IUbarm, ! 
: Muhamr~irı l"I< h lJllt M'nelcrl. ı i ne alt rn m r 1.lı bir fıı l:ı ı;ir: 
• mit huhtnUJ OT. • i 

t _ ..... !.!!!!.~!?..~.~f.?.!.~ ............. i 
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Berlir de ita' fi 
ispanvoı . hey 

Roma, 7 (Radyo) - Bir İtalyan ve bir İs· 
panyol heyeti Berlinde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Berlindeki ltalyan - Alman 
kültür birliğinde bir toplantı esnasında, İtalyan 
elçisi Alfieri bir nutuk söylemiş ve bu nutkunda 
İtalyan - Alman dostluğuna İ§aretle ıöyle de
mistir: 
~"Roma - B~rlin mihverini tutan ltalya ile 

Almanya, birer yeni inkılap memleketidir ve 
bütün Avrupada yeni bir kültü' kurmak gayesi-

ni ta§ımakte.chrlar. Zaferde:l sonra ise, mihver 
A vrupanın istikbali için üzer.ine daha mühim va
zifeler almı~ bulunacaktır. 

Musolini Alman ziraat nazırı ile göri.igtü 
Roma, 7 (Radyo) - Munolini, Roma da b:ı

lunan Alman ziraat nazırını kahul etmis ve kcn" 
disile uzun bir mülakatta bulunmustur .~Bu mil· 
lakatta İtalyan ziraat nazın da h;.:::r bulunu
yordu. 

Fransızlar bugün yeniden 
mukabil taarruza geçtiler 

(llajtara.fı 1 incl uyfada) 
ne fİddetlc devanı etmi,!er ve dilş· 
manın nakliyat yollan, iaşe ve 
cephane sevkiyatı bombardıman 
edilmiştir. 

FRANSIZLAR TOPLA 
MUCEHHEZ TAYYARELER 

KULLANIYORLAR 

Roma, 7 (Radyo) - Fransızlar 
Afmanlann tank hücumunu dur -
durtmak için topla mücehhez yeni 
tip tayyareler kullanmaktadırlar. 
Almanlann taarruı usulü, şimalde 
tatbik ettikleri tabiyeye cenzeme
mektedir. 

ALMAN l'AYYARELE&t 
1..~GtI,TERE tJZERl:sE AKIN 
, ·1.APTILAR 

Londra, "I (A·A·) - Hava '-e 
dahili emniyet nezareti blldlrtyo1'• 

Düpnan tayyareleri prl< "\-ece
nup aahlllertmlz tzerinde açmat ve 
Vasi bir bölge üzerine alanlar yap. 
mqtır. 

Evvelce bllrildlğt gibi, bir p 
bölgede alarm l,areil ,-er11mı1 ve 
ba allnnlar WuitN>.n ilç saat stlr
mttşttir,· 

Hava daft topları faaliyete geg. 
mı, ,.e a\'tılar dil~anr Uıaplt lçlD 
yangm \"e yüksek infilak kabiliyet. 
il bombalar atılmı' ,.e Llncolnshlro 
cıehri üzerine yüksek lnflllk kabl. 
hyeUI bombalar dli,erek lld klfhıln 
hafif yaralanma1ma sebebiyet ver
rnl,ttr. ŞlmdJye kadar alman m&4 

lbıata nu.aran maddi hasarat az. 
drr· 

Bir 1:ok sa.lr bombala.r kırlara 
·u.smU~tür· Bunla.nn hedefierlnin 
byyJLrC meydanları olması muhte. 
meldir· 

GECE lNGlLTERE SAHiLLE· 
Rl~"'E YAKLAŞ:\'.tı\K YASAK 

Yan Fahri, Maten gazetesinde, 
hürrireti ~even milletlerin, mu -
kadderatlarmrn Fransada taay -
yün erlecefinden tereddüde dü' • 
mclcri lüzumunu i~aret ettikten 
sonra Alman taarruzunun çok kuv 
vetli o~duğumı ilAve ediyor. 

Daha fazla harp levamnı, tay -
yare, silah temin etımk zaruretini 
hatırlatıyor ve bundan sonra işin 
Fransız \ 'i! lngiliz ordulannm ce
saretile halledileceğini anlatıyor. 
Aln.anyanın Fransayı isti!~ için 
yaptığı hesapların bu iki ordu ö -
nünde bozulaca~nı kaydederek 
yazısını bitiriyor. 

Jüstis gaıetesinin başmuharriri, 

EN SON DAKiKA f 
• 

ltalyan ·vapurlarına 
verilen bir emir 
umara, 7 (Radyo, MJOI 18) -

Vaşingtondan verilen bir habere 
göre, hariçteki ltalyan vapurlarına 
bitaraf limanlara iltica etmek em· 
ri verilmiştir. Bununla beraber, 
Londradaki lta1yan mahafilinde 
bu husu ta hiç bir malUmat bulun 
madığı bildirilmektedir· Diğer ta
raftan, Romadan verilen bir ha -
berele de İtalyanın 1'Reks" tran -
satlantiğinin 12 haziranda Nev • 
yorka harc'.:ct edecefi il!n olun 
maktac.lır. 

1'Vn§!n0 tJn·· transatlantiği Ce • 
nova limanına yapaca~ı seferi geri 
bıralanıştır. 

Holanda tayyareleri 
Fransız ordusuna ilti

hak etti 
Londra, 7 (Radyo) - HükQ • 

met, gemilerin geceleri lngiltere ~dr~, 7 (RadJ'C) Saat. 1
0
8) -: 

sahillerine üç milyden fazla yak.. P~rıatekı Hclan?a .ae~a~etiru:n .~u 
taşmalarmı rnenetmitşir. Buna n- g~ resmc:l bildırdığıne. gor~~ 
ayet etmeyenler top ate,ile batın-1 bir çok Hohnda tayyaresı ve pı 
lacakl2rdır. lotu Fransız hava kararglhlan· 

?ariste bu sabah, yarun saat na gelmiştir ve bir müddet talim 
süren hava tehlikesi işareti veril • gördilkten aonra Fransı.ı ordu· 
mit~ir. • ıunda faaliyete baılayacalı:lardır. 

AL:\1.\~LARIN 1DD1ASI 
Betlin, 7 (Radyo)·- Veygand 

hattı b.ıtiin cephelerde yarılmı~ • 
tır. Taarruz. Som ve En • U\raz 
kanalında inki~f ediyor. 

Alman ordu~unun harekata iş
tirak eden tan!•lan 4000 dir· 

BUGl~NKP HRPTE DÜNYA
NIN VE SERBSET MlLLET-

LJ:Rt~ MUKADDERATI 
T.\.\ YYUN EDECEK 

isveç toprağına 
inen Alman 

paraşutculeri 1 
Sl.okhotm, 7 (A·A·) - taveç hu. 

dudu içl'Iisine inen dört Alınan 
paraa~UtçUsü tevkif edilmiltir· 
Hududun 30 kilometre :içerisinde 

l'aris, 7 ( A.A.) - Bugünkü dün ha.va tehlikesi. işaretleri veril-
matbuat hulasaları: miştir· 
Manştan Şömen de dama ka - lsvoç topraklan üzerinde uçan 

dar sahada dünyanın Ye serbest üç yabancı t.ayy&re tayyare dafi 
milletlerin mukadderatı taayyün toplan ateş açmUJ, tayyarelerin 
ede::~!>· Ewclki gündenberi ba~h · ı ı;:;!:: dcni:ı:c d':>ğ'ru kııçmJi, üçüncU
yan harp bütün şiddetile sürüyor. sU alevler i~0ıiainde yere d~tış. 
Gazeteler bu hu,,u.;ta aşağı yukarı tür. Tayynro mUreltebatr kömUr 
aynı seyi tekrar etmektedir. ı hnlin<ı ~elmi§ olarak bulunmuvtur. 

P()ti .ii>arizyende, Şarl Mori eli-
yor ki: 

Z; r aat tetkikleri • ."öm~.1 C.:~ damc1.;:a :l\1an,a ka -
dar de\ anı eden bu harpte yapıl -
ma.,ı icap ecl:m bütün ihtiyat ted· ı 
bir.erinin alınmış o!duğunu tek • Ankara, 7 ( A-A.) - Karadeniz 
rar etmek lh:mıdır. Başkumandan \".? o:ta Anadoluda mesleki tetkik.. 
Yeygandın emri a'tmd:l ç'3lı~an f !ere·~ 'b~'uıımak tizere yüksek zi • 
bütün gene·aı:~:-. Fran:ız r.ıiida •

1 

ra"t er titü-ü ziraat fakültesinden 
faasının, bu g c n iş cephe- 37 ta:ebe hocalarile birlikte bugün 
ye saldıran dilşm9mn di~lerini kı- lmkaradan Sam~una hareket et -
rarumı temin edi::rorlar." mi~lerdir\ 

harbin çetin o1acağmı, fakat müt
tefiklerin harbi kazanacaklarını 
söyledikten sonra: 
Hatlanmızm içersinde kan~ık • 

lık ve panik yoktur! diror. 
Viktuvar gazetesinde Gust:ır 

Herive: 
"Fransada i5Çi, patron, zengin 

ve fakir, komünist, sosyalist, ra -
dikal, kral taraftarı, katolik, pro
testan Ye Yahudi herkes böyle teh.. 
likeli saatlerde bir annenin evladı 
olduklarım hisseder:er." 

Dedikten sonra: "l~te bu duygu 
Fransa) a zaferi kazandıracak a -
mildir." cümle:lilc yazısını bitiri -
yor· 

Belçikada kalan 
talebeler~m~z 

Ankara, 7 ( A.A.) - Belçikada 
kaaln talebemizin isimleri dün ilful 
edilmişti. İsimleri aşağıda yazıiı 
talebemizin de Belçikada bulun • 
duklanna dair hariciye veMl.etine 
malumat gelmitşir: 

Hidayet A}taç, Cemal Günal, 
Mart Aka, Haydar Tansug, Vahit 
ÇQpur kansı \"e iki çocuğu ile be · 
raber, Tacettin At:.:ıman. 

İngiltere 
İhtiyat altınl:ırını 

Amerika ya. 
gönderiyormu§ ! 

Roma, (Radyo) - Deyli He
rald gazetesinin Paris tabmda bil
dirildiğine göre, dünyada şimdiye 
kadar görülmemiş bir büyük altın 
naklifatı yapılmaktadır. Bunlar, 
lngiltereden Amcrikaya gönderi -
~en lngiliı, Fransız, Belçika ve 
HolarKia hükOmetlerinin ihtiyat a: 
tınlandır· 

Skajerak 
boğazında 

Bir İngiliz filosu Alman 
nakliye gemilerine 

hücum etti 
Paris, 7 (Radyo) - İsveç men 

balarından alınan haberlere göre, 
Skajerak boğazında büyük bir de .. 
niz muharebesi olmu~. İngiliz 
harp gemileri Alman nakliye ge -
mi!erine hücum etmiştir. 

Almanlar UrugVayı 
iatilaya hazırlanmışlar 

Nevyork, "I (Hususi) - Montevl
deodan Nevyork Ta.ymla gnzeteslne 
gelen bir habere göı·c, Unıguvayda.Jd 
nazi teııkllAtı Alman liderlcrlnln, Ar
~anUn ve Dremlya nu:llerl ynrdrmllt 
Uruguvayı istlll etlnak projelerlnl 
tu.hakkuk ettirmek lçln itina ile ~s • 
lrJftt&kta olduklarını blldlrmlşlerdlr. 

lt:uhablr bu zannın nıı.zi ıı.janlarınm 
hudut boyunca gld:p gelınelertle teyid 
olWlac;ı#ını ll!ve etmektedir. 

Tevk1t edilmlı otan birçok lthnse • 
lerin Uzerlerlnde bulunan vesikalar 
ve haritalar ve !ot.:oğrafiar bu hu -
8Ulta birer delidir. 
Diğer tara!tnn muhabir Santlagoda 

beflncl kol !aallyetınln doğurduğu 

endl.§enln artmakta olduğunu kaydet.. 
mektedlr, 

Saat 18 de 
Aldığımı:: haberler 

Lonclra, '1 (R:l yo, sa.at 18) _,,,, 
Parit.ten alman .berlere görB• 
Fransız kuvvetlerinin mu.kaveınet 
ve mu.k:ı.bil taarruzlan biltiln oid• 
detiylc devam etmektedir· ~ 
taııkl'.ın müdafaa hattmm ~ 
noktalarından girmeye muvaff.ı 
olmuşlarsa. dıı, ancak 6-7 mil ]tadst' 
llerliyebllmişJcrdir· DU:manın .~ 
c: :armda. mükerrer t.aarruzııw 

geri pUskürtUlmUgtUr· il• 
Fransız hava kuvvetleri de JJl, 

hinı faaliyette bulunm:ıktadır• sit 
asltcrl mü(iahidin isa.ret etti~ 
göre, dUn tahrib edilen ~~ 
dU..,l\lllruı tankmın bUyi.ik bir JPll'" 
tayyaro bombardnnanlan ile pat' 
çıı.lıırunrştrr. 

Dlğer taraftan, Alman ta)~ 
leıi merkezi ve garbi Franaa ue 
rindo ke~if u~u~lıırmd~ _etıl'J&\!~' 
lıırclır. 

İngiliz tayynreleri Ab~ ... ci~ 
da mUhinı faaliyet kaydetm.i§!.~ 
dllşmruıın a~er yığdığı noktaP'." 
Hiddetle bombardıman etm.Jşterdif" 
Çarp1~aya tutu~ Alman ta~:!; 
rolcrindcn blri ağlr suretto ~;. 
olunmuıltur- &mbardıman 10 
kiko. sUrmURtür· _.-.f 
FRANSA Jl.:SiitSfNİN t)Ç JIW'Y 

KUl'V'fJTI~E JIARBEDtt·otı / 
Paris, '7 (Ra.dyo, s:ıat ıs>~-' 

Yapılan bir tahmine göre, dil~ 
bu taarruzunda 'O fırka. ~ 
kull:ınl".laktadır· Fraruıa lı:e, b\15"" 
kU harc!dta Fla.nrlr muhare~ 
dekinin üç misli fıu:la km'Vetıe 
tırak ctmi~ bulunmaktadır· _/ 

Milli 
piyangod8 
kazanan laf 

100,000 lira kazanan 
9559 

20,000 lira ktuanaıı 
82801 

15,000 lira kazanan 
45359 

. 10,000 lira kazanan 
• 8607 

/ 5,000 lfra 1~ 
16507, 22j23, 32997, 12367, ~ 

Son üç rakamı MO ile n! ·i fi' 
bulan 50 hikt 1000 lira, Son 11\,iıt1 

kamı 60 ile nihayet buJ:ın 500 
GO llrndır. tlf' 

Son Ud 1"&kam.ı 86 ile nıı..,et 
;i00 ı bilet 40 lira . _tJ 

Son ral.amı O Ue nlhayri 11P'"" 
6000 bllct ıo lira ~ 

Toc.1 bUetıcr lkranılvenln ~ 
nm, msıf bll..:t:Pr tk~ye-n!n > ı I 
5 te l lıllet:cr Ikrn..·11Jyenlr. .S • tCll JI 
10 da ı blle-t.le:- C:e llcraml,_:.ı 
1 W alır. ıt tı 

Du keşidcdc bir bilet )'Üı bl 'tıiıl' 
bile! yirmi bin, lılr hilet on befııo<'' 
bir lıilct on inh, beş bilet 1 ,ı 
bin, il:i bilet iner, c~yil: tıil~ıt ~ı' 
mış:ır, 500 bilet kırk:ır, beş b·ıııısır 
lct le onar lira ikraıni~e w:ı• 
tır. . . ıııııl' 

Yont bu kcşidcrtc ft.:r:ımılc ,ı 
n:ın ccmnn (G'l:i!I) lıil"t" fı""' '~ı1•'' 
mi hin lira ik:-:ı•~h·t' ıc,•:" t 

ccklir. 
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r11et ediy 
ftffittm 700Alman tankı zapt'ı· u·tı-
~atlnaae: . v . h d"ld" 1 ~ er 
~ ıı;;.:~tp=~~/~"':!~1:'H°:: ey a 1 m . ~ . ~ 1 1 Amerıkaya harıı 
~~~ç~ :~~1~~: ~~r: Almanların hedefı ıngıhz - Fransız· ilan etm~ş 
~~1r~~~e~!~t=~~1~~~n:~~~~ ordularını biribirinden ayırmak Veygan vazı·yet~edı·r ı 

\UnUigc teslim cdılnuşlcrdir· 1 ' • 
b!ğer taraftan polis Cih:ıngfrdo ordusu u 11ul1a :ıbe d . k A ·ı .. . :1:ı:ı diğer bir kira iht.iliart h:ık - ~n 1 r" e emıyece merı <a, muttefikle-

b.lllda da tahkikat yapmaktndır· Ci- b. h 1 \, r 1 re her türlü yardımda 
n atlgirde, Karadut caddc:ıinde 30 •r a e solcn1akmış b J ... k . Utnara1ı Muzaffer apartmıanırun ' • u unmaga arar 
~bibi Muzaffer Baykar apartımn.. i Verdi 
rııtnın altındaki ı numnrnlı dllliM- Ocn°'TC'. '1 CA· A·) - levfçrc oıete ib!Ağ etml~. Başvcl:ll Reyno Vaıinıton, 7 _ Hitler Ameri" 

ı,,,_~eçcn sene Yorgl o~lu Pnndell matbuatı Fra.nsadn cereyan eden da general Veygand'm bu ııözlerl· k i 
... 111 d h aya llnıharp ettiği takdirde A· 

'b.. n e bir mnnnva. 14 liraya kirn- mu arebeye geniıı blr yer nyır- nl radyo lle Fransız milletine bil. 
;._~ "errnJş ve mayıs başında kon. makta ve Alman ba.~kumandruıhğı iirmt,Uro merikanın vaziyeti ne olacağı yo· 
:"l"B.t bl •--r d •-ı ı dil i t tunda bir suale cevap veren ayan 
ı..._-· tlnce ldrayr 20 Hraya c;:ı - •.un' m :ı.n .... r p e en gnye;} e. 
~"Qlı.ak istemi!3tir· Pandeli itiraz barUz ettirmektedir· Bu gaye TA?lo-ıtLA.r. \ KARŞI nULUNAN basından Peppcr demi§tir ki: 
~ce de derhal Beyoğlu birinci Fransız ve tngllız kuvvetlerini tn • USUL ?\'EDtR T "- Almanya, müttefiklere 
de 4 llk nıahkeme!ine mUrneaat e - mamlyle blrlb"rinden n rxrmak, Pa- P'ransızJarm tank bUcumlannı dur. harp malzemesi gönderdiğimiz 
~ ~lı: tahliye o."l..i almrfIUt'· Polis mi r.r.TJtetmek ve Veyg"nd ordusu durmak için buldukları ,-e muvllffa.... bahanesilc bize harp i15.n ederse 
~ hu'!nlstakt tnhkikalJ henilz biti. nn muharebe cdcmlyccc-k bir hale ıuyeUc tatbik ottiklerl mUdatıı.a. ab vaziyette bilyük bir değişiklik o 
~.., rnl<>Ur. Pantfn" ı.. göstordl •i rr 'lrm ':tir· temi §Udur: lamnz. Hitler zaten şimdiden bi 
• ht•ıı-r'n ıradeltrl P tı11T'?akt11. tr• Eu gaz te sürprizin btr ktı{1 Frıı.nsu: ınUdaina movzller1nlıı de zc harp illin etmiş vaziyettedir. 

l'a 'utkarndan gelen hnbcrloro g5. te:siri:ı gcçU~inl \'G Flandr'dn gc. rfnııgı arttırılmıJı tinde bulunan, pı: Amerikada Beşinci kolu ç~l şıyor 
A:.~ lınııt IConınma J{anununda ta- ncral Blanchatd lnrnfındnn gaste- ;-adc fııU:ınt noktaıannm lc~kil ettiği ve bu bizim işlerimize sarih biı 
"II"t ril ıı:ıttın gerisinde orman pa.r ...... ıan, b1- -d hal d' " \."'~Yapılması ararlaşmı~tır. Bil- en mısarn Fransız kuvvetlerinin ""' mu a e ır. ~_-...ı nalar ve tahkim odllınl§ köylere laU. 
U.tr ,~da mı nddclerklküzd"~!~ıde lh- nctetil~ğr.e f",1_uı:tdeJlır olldt~~~:ırını lsp:ıt nat eden bir ta.ok müdataan vUcude HER TURLU y ARDIM ••• 
lar .. apan ar ha m ı.u. ceza. ın r..ay ey emer ~,,,ır· seUribn1~ ve bu hattm daha ger!ıdD-

NeyYork, 7 (Hususi) - Nev 
york Taymis gazetesinin Vaşing 
ton muhabirine göre Amerika 
Birleıik devletlerinin müttefikle· 
re se!eri kuvvet göndermekten 
maada milmkiln olan her yardı· 
mr yapmağa hazırdır. 

"~l §lddetıendirllecektir· Tic:ırct Gazeteler zaaf ve tereddüt san- de lae gcrllero panik ırac;:mak makaadJ 
llıalt Ieu bu hususta tetkikler ye.p- Unfa geçU3ini ve Frnnsızlı:.rın şld· le mUnterldcn veya kUc;:Uk gruplar ha 
dil': la ve bir proje hazırlamakta- detle mukıı .. ·emet ettiğini ynzmak. Unde Uerl atılan moWrlU vaınt&l&rla 
oıa' 'I'adilat bu aY iclnde yapılmı~ tadır. mücadeleye .rnabsuı kıtalar yerlC§U • 
, Cahtır. rllml~tlr. 

~le'l'urk • Romen tJcnret mlizake.. BU SABAHKi V AZlYET Cephede bulunan kıtalar, tank ta • 
tir, ti ınllsalt bir safhaya girmi3- Pariste askeri mahafilde bu sa amızunda dll§man piyadesinin Uerıe-
l'aln~llzakcrcler neticesinde, pet- b mealne mtuıl olmak lgln geri almdık. 

""'! pl f tınd do.h ah vaziyet etrafında §U matn· lı:ırmdan tanklar gec;:Ukten sonra, pi· 
<l!araıc Yasa ıa an a ucuz mat verilıni§tir: )"ade gene mUdatauma devam ediyor 
Ol\ııı ınemlekctimJze itlıall temin "48 saattenberi ba~layan Som l'anklar ise, göremedikleri manner 

, lcağı anlaşılıyor· ~ ~hrhnlzde nlmaeak emniyet ted. meydan muharebesi bUtün §edde ark&smda yerıeotlrllml§ topçu tara • 
~.1t.rı. ıcın kurulan ko--'~""n bu an.. tile devam ediyor. Almanlar, mu tmdan atq altına almıyor ,.e piyade 
~ \' ......... .., azzam kuvvetler ve malzemelerle l.stlnat noktn.ıarmı taarnıza. vakit bul 
~ .. ~u muııvtnı Ha!Ok Nlhııdm rl - h" d" 1 H • madıuı kendileri tahrip ediliyor. ı .. •-

~de to ınn tır ucum e ıyor ar. arp Chemın .,..., 
~ P mi§ • F'ta.nBızlar bu yeni mUdataa slııtemJ 

~~ı;tltnnda, ate.kadar dalrclcrln des Dames'de müthi~ şiddet kes sn~lnde mevzilerini muhafazaya 
~ r len taratmdan hazırlanmı§ o • betmiştir. Almanlar, bu hücum· muvaffak olmu§lardı. 
sorlar tetkik edllmJ§ttr. lc;:Uma larda 200 • 300 parçadan mUrek· Bu p!Qn mucilbnce Fransız askerle 
~. '•ııHH:tya kadar devam etml§. kep tanklar, ağır bataryalar ve rlne n~dtten bh' ~mrl)'lı'v'riıfdcf ez • 
• '\t tayyareler kullanıyorlar. Biz de cUmle §Öyle denilmektedir: 

~'°" alye MUıiilrlUğil tarafından zırhlı fırkalarımız, her nevi çapta Tanklıırm, piyadeye büyilk bir za. 
~~ \'C Beyazıt yc.ngın kuleleri bataryalarımız ve hava kuvvetle- rnr veremlycceğinden emin ol. Yere 
il'~ ~tnurluklnn ile Kadıköy IUa. rimizle mukabele ve mukavemet yattığın takdirde o seni göremez. o. 
hi; ~dilrlUğUne dün gönderilen ediyoruz. Dü;pranın. bu müthiç nun geçmesine de ehemmlyet verme. 
h~ ~la badema saat nynn kin hilcumlardan elde ettiği neticeler Senin hede!ln, sn.dece tayyarelerden 
t\c •. 

1
n 12 de dUdUklcrin ı:alınmr- k eh . . d" T ve tanklardan sonra ıeıccek olan dUş-

1->. an t bl'w l t pe emmıyetsız ır. aarruz ınan plyadeslclir. Sen o piyadeyi dur. 
uUdUk e ıg o unnnı~ ur· b:ışlar başlamaz Berlin radyosu, duğun ve tayyare tank hUcumlarile 
lt~d ler dUndenberi çn.lmmn- Veygand hattının yarıldığını, Al' paniğe uğranıadığm takdirde, aeııJ 

Muhabir şunları ilave ediyor: 
Hükiımet memurlara, milli rr.Uda 

faayı zaı:ardide ctmiyeıcek §ekilde 
Amerikan Birleşik devletleri ordu 
ve donanmasınm terkedebileceği 
biltiln tayyareleri mütefiklere 
vermek niyetinde olduğunu an· 
tatmaktadırlar. Bunun için de 
halen vazifede olan tayyarelerin 
bir kısmını satılığa . çıkaracaklar· 
dır. 
Diğer taraf tan Ruzvelt milli 

müdafaa istişare komitesile gö· 
rilştükten sonra bir de donanma 
satıJ proğramı yapılacağı resmen 
teyit olunmaktadır. 

Bir çok mahafilde Amerikan 
donanmasına mensup tayyareler· 
den derhal müttefiklere gönderi 
lecek olanların miktarı iki yüı 
olarak tahmin olunmaktadır. 

12 
Vcncdik k.ılyonund:ı Üzerleri· 

ne saldıran Türk kadırgasının 
görlinüş a.rundan itibaren, b:k· 
lenrnedik bir Mdise ile ltarsııa· 
şan insanbnn şaşkınlığı huküm 
silrmüştü. 

Fakat bu şaşkınlık yalıuz arL-a 
kamaranın dışında kalmış, içeri· 
ye girememişti. Duka Albertino· 
nun kızının rcfakntine memur 
ettiği Sinyor Borina ilk haberi 
aldığı anc..a dahi soğul:l:anlılığı 
ve itidalini kaybetmemiş, bir an 
güverteden yaklaş!ln Türk kadır· 
gasına baktıktan sonra l:alyon 
kaptanına imkanı varsa geri dö· 
nüp Venciliğe doğru kaçılmasını, 
Türkler buna meydan vermedik
leri tal:dirde knlyonun teslim 
olmamasını emretmiş, sonra der" 
hal kıç kamaraya dönerek EJui· 
zaya açıkca anlatmış ve son ka· 
ranru tebliğ etmişti: 

.a - Türl:lerin önünden kaçıp 
kurtulacağımızı pek zannctmiyo· 
rum .. Bir defa Türkler yakaladık" 
lan avı kolay kolay bırakan in· 
sanlardan değildirler. Sonra bu 
dakikada kadırga yaklaşmış bu· 
lunuyor1 binaenaleyh bizi esaret· 
ten kurtararak bir çare görcmi· 
yonım. Allı:ıh ve İsa b"zden bu 
defa yardıml:::rıru cz"rge "il .. r. 
Şimdi bizim için yapıl:ıc:ık bir 
te1~ İf Eluizayı k rtar ak carcle· 
rini araştırmakt r. Sizden artık 
şimdi saklamaf!z Hizu:n görmu· 
yorum. Türklerin Venediğe sefer 
yapmak için hazırland~J:larını bi· 
liyorduk .. Yolda Tilrk gemilerile 
karşılaşmc.mız ihtimalini muhte· 
rem pederiniz de dilşilnmüşlerdi. 
Fakat bu seyahati ne tehire, ne 
de tebdile imkan göreıbildi, her· 
çc.badabat yoJ:ı. ~;'ktık. Fahat böy· 
le bir ihtimali de evvelce h~~p
ladığı için Türı~ donanmasile ve· 
ya Türk gemisile kal"§ıl~ştığımız 
vakıt ne yapacnğımızı evvelden 
düşündük esas maksat Eluizayı 
kurtarm:ık olduğuna göre ilk 
yapılacak iş Sinyorina Rosanm 
derhal Eluizn yerine geçmesidir. 
Tür.!ı:lcrin eline düştüğünüz tak· 
dirde kendimin kim olduğumu 
anlati\cak, vazifemin Onlar Mec· 
lisi azasından Duk Albcrtinonun 

· kızı Eluizayı misafir olarak ika· 
met etmek üzere Tinos adasına 
götürdüğilmü söyliyeceğim. Ve 
Eluiza olarak da Rozayı göstere· 
ceğim .. Asıl Sinyorir,a Eluiza ise 
cariyelerden biri halinde knla· 
caktır. Türkleri:ı elde ettiği aıe
Jade esirleri htanbulda Eeirpa· 
zarında ntıltğa çıkarmaları çok 
muhtemeldir. Geminin edr edil· 
tliği takdirde İstanbulda satılığa 

AMERiKA MÜDAFAASININ çıkanhcak bütün Venedikli ka· 
'dın esirleri satın almak üzere 

~~ ır. Bu dildUkler bademn man ordularının Paris üzerine geçml§ oııuı tanltlann bccercbllecek. 
~e~ Ilı hava tehlikesini haber ver- yilrümekte olduğunu ilan ctmir \rri hiç bir ıo yoktur.'' 
-.ııa...., ere alarm işareti olarak ca. ti. Halbuki, Alman resmi teblig'"i 
';;"'lır. • 
~eaoıt edildiğine göre Uk tahsil taarruzun plan mucibince devam 
'ı •~ı.~. bulunan çocukların 92506 ettiğini ve her tarafta ve cenubu 
ı,ti:ı~e 28068 ı vlltıyetimlz köy. garbi istikametinde ilerlediğini 
llıekteebdl ir. Bu sene beş smıfh ilk bildirmekle iktifa ediyor. DU§· 
~da erden mezun olanlnrm man, bu taarruzda iki b:n tank 
~ 1~ 20496 olup bunun 9114 u kullanmaktadır. 
.'lll' rn .. ,~ U erkektir· Oç sınıflı Düıman tanklarının bazı yer· 
'.tıi bıiıt ~teblerinden mezun olanla- terde azami ilerleyişi on iki kilo· 
~~ 'llıe:an da 4287 dir· Şehir ve metreden fazla değildir. Kuvvet· 
~ de teblerine halen 735~2 tale. Jcrimiz, istinad noktalarımıza da' 
~7!) \•aın etmektedir· Bunun yanarak düşm:ın tanklarile harp 
~l'e ~ kız, 31181 i erkek olmak ediyorlar. Dün yüzlerce düşman 
~~~SG 7660 1 ~ehir mekteblerindc, tankı ya top ateşi veyahut tayya· 
~'hıq 81 .. köy meltteblnrindcdir. re bombahrile tahrip edilmiştir. 
~'tteb Çagtndn oldukları halde İki günde tahrip veya zaptec!ilen 
,t \>q e devam ebnlycn 23676 ço- Alman tanklan 700 ü bulmuştur. 

ıı neı~~~ Piyadelerimizin mukavemet ve 
·~a -anın işgall esnasmdn maneviyatı mükemmeldir. iki 

TAYYARE HticmUARI 

Londra, 7 - İngiliz tayyareleri 
dün Hamburg va Kiel benzin depo
l:lrmı saatlerce bomb"'" anan et· 
mfşler, mttRzzam yangnılal' çıkar. 
ır-.,ıardrr. Tayyareler bundan baş. 
ka A lmanvr~ ... h:-rok demlrvolla
rmı da bombalamışlardtr· Tay)'a .. 
reler cephe hattr tizerinde de bU. 
'1lk f--·· .. ,..tte bulunnı ·~1 "rdrr· 

Alm:ın t., ........ ,.1ert de Fratı""\ ve 
lngiltero U:ı:crlnde uçmuıılar, Vor
folk üzerine kllrllk vr~-- lv-""h"
la.n atmıslardır- Bu mmtaka~ıt ye
"une kurban liç """zir olmuştur· 

Merkezi Franııada Almı:m tom. 
~ardw'ln fa•·•· .... -• rl '·"··U'tlfl kil
~flkll bircok bo?l"ha J\ı--•-...:ı.,. 
,.,j,.,.~•· ..... "'" Vl\T"lf l'l1r'··"'ı.1 habe'I" 
ver1li""r· nı-•·ac Alman tavyareeot 
fiı;tlrUlmil<Jtilr· 

t. 'hn ;a &eçen Brliksol Elçimiz günlük muhrebeden alınan ne· 
~ll() ~tı bugilnlı:tl Semplon cks- tice, askerlerimizin §ayanı hayret 
l Zqb nrlsten gelmiştir· b:r sür'atle, yeni harp usulüne 
ı1~1ıtıiş

1ta. dUn güya Londrndnn gc. mükem:nel bir surette intibak et· VRANSIZ JJ.\ \"J\ NF.ZARETlXl~ 
~;:ı ı~1 bır makine ile bir 2.5 lirn. tiğidir. Hava kuwetlerimiz de, TlmUr.t 
t~tl<!e tane Ynomak fddia!llc Sir- mükemmel bir faaliyet göster· 
~ 1 dolÇankacı Reşadm 5 bin lira- mi"ler, dün 43 düş:r.an tayyaresi 
ı ~laı.~~drnnaı?a kalktc:ın Drzdn:- dü~ürmilşler, düşman hatlarına 
, rı /\. ve arkadaşı Fcn~rde o. ve gerilerine 150 ton bomba ve 

Partoı, 7 <A· A·) - t'r:ı:uırz ha
va nezareti bildiriyor: 

Evvelkl J?{ln Sc!YI Ut"'_._ ..,A ,,.,,_ 

•re"onln b:ı~llln"ası i'-"r-e ;11• 

TAKViYESi V enedik türcarlarınCW.n birisi 

Diğer taraftan Amerikan Sena· 
tosu gemiler, tayyareler, mühim· 
mat ve yeni hava meydanları in· 
patını sür'atlendirmek için der· 
hal yapılacak fevkalade kredileri 
mümkün kılan 1,492,542,750 do· 
larlık bahri kredi hakkında ka· 
nun projesini kabul etmiştir. 

Mümessiller meclisi maliye ko· 
m:tcsi de, bilhassa büyük mik· 
yasta hücumarabası ve tayyare 
inşası için, Ruzvelt tarafından 
deniz kuvvetleri için yeni teklif 
edilmiş olan 1,277 milyonluk 
munzam bir kredi açılması tekli' 
fini kabul etmiştir. 

Ordunun topçuluk komitesi 
gefi de Amerikanın bütün mü· 
himmat fabrikalanna imalatı 
arttırmak için günde 24 saat ol • 
mak Uzere haftada 6 gün çalışma· 
sı emrini vermiştir. 

tebdil kıyafetle İst,. .. b.,1~ ,..:.:-~ .. 
ril-niştir. Şimdi vaziyet anlaşıldı, 
değil mi .. Siz Roza bu cla.,.h .. aa.ı 
itibaren Dukanın kızı Eluiza siz 
§Öyle sedire kurulun bakayım ... 

Roza: ne ses çıkardı, ne de en 
ufak bir itirazda bulundu. Der
h:ıl sedire geçti ve kendisine 
ço~ yaraşan kilx:ır ve a::ıil bir va· 
ziyet tak ndı. 

Borino bu dururmu çok be· 
ğendi: 

- Mükemmel oldu, dedi. Za· 
ten bu fedal:arhğı hem zevkle, 
hem de muvaffc:ıkıyetle yapacağı· 
nızc1an emindik. Şimdi tiz Eluiza 
Duk cenablarınm kerimelerinin 
nedimesi rolüne bailayınız. Ha· 
nımınızm dizi dibinde oturarak 
yeni işinizi görmeğe b:ışlayınız. 

İri kirpikli siyah gözlerindeki 
hUzün ve elem ifadesi bir laıt 
daha artan Eluiza. sahte hanı· 

Mls·.rda hazırlık mın dizleri dibinde otur2rak , mahcup ve mütevazi bir nedime 

azan: MUZAFFER ESEH 
- Bu da oldu. Ynlnız şı.mu u· 

nut.'Ilan13k lazım. Türkler çok zo• 
ki insanlardır. Uf~ bir tereddüt, 
ufa::ık bir hata, ufacık bir pşır.
madan şüphe ederler, bu takd.W 
de hclcikati anlayabilirler. Türk• 
lcr asil ruhlu, men bir düşman• 
dır ,fakat aldatılmağı affetmez· 
ler. Ona göre davranmanızı rica 
edeceğim. 

Sonra öteki nedimelere hitab 
etti: 

- Sizin vaziyetiniz de hiç bir 
değişL:li..k yok tabii. Yalnız ha· 
n.mmız değişti. İşte o kadar. 
Kurtarılacağınız günün yal:m ol· 
duğunu düşilne.rek mütesdli o· 
lun ve b:ışınıza gelenleri ıükQn 
ve t:ıhammülle karşılayın. 

Bin.ıetmleyb Yusuf Re.is, kıc 
l:amaranın kapısını açarak içerl 
girdiği valat bu evvelden tasaT· 
la."Ulllş vaziyetle karşuaımı§ 
olda. 

Sinyor Borino, Türk Relaini 
görür görmez,

0

Vcnediklilerin çok 
al•tkın olı:ukları yal:ıncı bir hür· 
metle yerlere kaJar eğildi: 

- Teslim oluycruz, dedi. 
''S;):ıra kendini tanıtb: 
- Den, Ven~dik Cum.'ıuriyeti 

teşri"atç hn dan Ikrino .. O;ılar 
M.,.cl"si il a n 'n.n Albertin.onun 
kt~ı SL ori a Eluiznyı Tinos a· 
duı :a cötürme:t Uzcrc memur 
e:.li ıni~tir.ı. 

Bu sö .. leri söylerken eliyle de 
se..ıiruc yatar gibi ltikayt otut· 
muş olan Rozayı gös~eriyordu. 

Yusuf Reis, latinceyi çok iyi 
anlar ve konuşurdu. Akdeniz kt· 
yılarında bilhassa Venediklilerle 
çarpışa çarpışa geçen uzun yıl· 

l:ır ona bu d~li öğrenmesi için 
ld'ifi gel!r.işti. F .. kat buna rağmen 
s:n;; or Berin o ile uzun uza<!rya 
konu~m.'.!ğn lüzum görmedi .• Yat 
nız Roza} a §Öyle bir baktı. Elle- . 
ri eaima kaftanının yenleri içeri· 
sinde saklı duran ihtiyar Vene• 
dikliye de: 

- Ya öyle mi? 
Demekle iktifa etti ... 
Sonra kendisile !>erabcr kama· 

raya girmiş olan bir kvende 
döndü: ,,.. , · 

- Haydi Ömer! Bana şuradan 
Yanık Hüseyinle Sessiz Bckiri 
bull. 

Ömerln dışarıya çıkıp Yaruk 
Hii5eyin ve Ses:.iz Bekirle ~ra· 
ber içeriye girinceye k2dar geçen 
kısa zam:ın içeriai.."lde kıç kama• 
rada garip J:.ir ses:ıizlik hakim ol• 
muştu. Roz! Uz.:rindc binbir 
renk, binbir kumaş ıerili aWiri· 
üzerinde, etrafındakilerle biç a· 
Hl.kadar olmayan ve gUzel çehre· 
sine çok yakışan bir gurur içe· 
risinde ince ve uzun parmaklarilct 
göğsün.il örten ipekli elbisenin 
gümüı düğmelerile oynayor, 
Eluiza bir köşeye çckilmi§, bil· 
tün kalbinde toplanmış gı· 
lıi balmumu kadar sapsan 
gözlerini etrafında dolaştınyor, 
Yusuf Reisin tunç renkli çehresin 
den aynlan nazarlan, bir köşede 
rükQ eder gibi iki bill.ilUm eğil• 

miş duran B~rinonun siyah kal' 
tanm.ın kıvrımlarında toplanıyor. 
Orac!an uzaklaşınca kapının yanı· 
barında yine ayakta duran Uç 
ned"mesine b3kıyordu. Bu üç 
genç kızın ne hazin, ne pcri~an 
bir duruşları vardı. Biraz evvel 
ince kıvrak sesleri, Şeştarlarının, 
rubaplıırırun, flütlerinin tatlı ih" 
tizazlarına karışarak bir neı'e 
ırmağı halinde akarken şimdi du· 
daklarımn bükülilşünde derin blr 
elem manası gizlenmiş, ayakları 
ucunda kirr.sesiz çocuklar gibi 
bırakılmış sazlanrun boynu bU· 
kilit sessizliğe yakışan bir sü· 
kCtt içerisinde kımıldamadan du· 
ra, bir bibloyu andrnyor bu 
kızlar. (Devamı var} ~ blbı l'istid!vi :ı.·ak'llamıAlır- infilak maddeleri at-nışlardır. 

..., t~tı ak~ıun J tiı.n~da feci bir ka- Bu tabah vazıyet şu merkezde 
~ ~~'in ~tur. Lnnı::rnı1n Tülbentçi idi: Cephenin iki cenahının ucun· 
tı~ al ıı !Slnde }.foı--ı::rrjl ... - .. ..,,tn<'ın- da hafif bir gerileme vardır. 

"' ._,. _.,_ ,... 
m~ olan hUcum tayyare1€'rlmiz 
dUşmanm yUrüyU~ halindo bulunan 
tanklarını ve motörlU kuvveUerlni 
lz'a~ etmekten geri durmamrşlnr • 
dıl'· Ta.yyar<'lerimiz dün sabah ve 
lSğleı'en sonra kara kuvvctlcrilc tc. 

1 
tavrını takındı. 

Knhl1'1', '7 - nır ı,talyo.n vapun. Borino sö::üne devam etti : 
lskenderlye llrnanmdan hnrcke t ede fl-...<l'Oll'Olo.--:ııınllll!lıı•t 111;21E>?:u:ıııım:ıı:ı:ıı!mlmıc:c:aıc:ıııll:ll:l::::c::ıı:ıı:ıc::zııı::::ıaazamm ___ _ 

l'ahı~rnaralJ ev~ .. otnrn., ""~,_ .. _ Garp istikametinde Breslc vadiıi 
~ ~ e ... n kansı 35 y,.~·~-".:ıq Pn 
'' vın lk' 1 k · ne ve şarkta Aisne vadicine bS t ., eo1t ~ 1"" e!mrt .. ~ı ,__,,.,.."_ 
ı~akı~!~a bn• .,.,.,.,.n ı. .. 11,,, .. ,.,, kim olan tepelere kadar bir bü · 
·~~'-ı:ı~ ktnlmııı. kadın 8 metre külme mevcuttur. Her iki nokta· 
'll "' ~tc k ~ da Alma,ların ..-aziyeti kuvvetli 

~:: ~e l n eo aga au~erek muh-
~~ırıı: !_tinden :rarr.ınnmış ve olmaktan uzaktır. Şu noktayı na· 
lı1~tu ı.:;ı Haseki hastanesinde zan dikkate almak lii.zımdır ki. 

r. muharebe yeni başlamış ve Al· 
man kurr.a'ldanlığı henüz bütiln 
kuvvetlerini ve bHhassa pivadele· 
ri.ni hattı harhe sUrm~mi!ltir. Al 
f":vı zırhlı fırl·al"rına ~elince 
l'hndre rıı•1harebelerinden kurtu' 
l2b'lenler'n ynr•ır .,;mııive l:adcr 
taarruza sevke "il:ni§tir." 

VEl"GAND l\IIDINUN 
Bıışkumnndan General Veygand. 

Frnnsiz ordusunun ve ycn1 mUda.. 
fna tesls .. tmm mukav .. .,,. .. tne w _ 
zlyctin aldığı yeni şekilden son 
dcnıcc memnu ı oldurrunu hUktı-

ccği sırada liman mııkarnlan vapur • 
dakJ pamuk yUltUnUn boıı:ıllılm:ısını 
emretmııııcrdlr. Zabıta §imdi pnmuk 
balyalnrını muayene etmektedir. 

lUlSIRLI ARAP LEJl"ONU 

ınas hareketlerine dC\'run ctmirı - Kahlre, 7 (lluııua1) - Garp saha 
!erdir· Bu. hareketin mUcs:sir ne. lan vahalıın araşma dağıtılmış olan 
Uceleri birçok noktalarda mUşa • Mı.sırlı Arap lejyonu (Mısır bedevt 
hede edilmiştir. Evvelki gUn oldu- 111varileı1) bugünkU mane\Talan ne 
b gıöf yUrUyilş kolları tahrib e- •trntejlk mevzilerini tıgaı etmf"1lerdlr: 
dllmls, bombalarm tnfl!Akl netice. S11Ah, •lln&U ve elbornb:ısı ile mUcch 
stnde birçok harb malzemesi yol- bez bulunan ve bedeviler tara!ındıtn 
' n tıkamı tır. kumanda e~flcn bu lejyon gUndllzleM 

Avcı tn~·are',.rimit bonıbnrdr • görWmlyerek ve geceleri dU.'itnnnm 
mllruılmle yollıırma. tnarruz ederek 

onnn tayv:ırC'lPrinP rMnk'\t Vt fooı" gerlllo harp yapmak emrini almı;ı'ar 
sk r. t'!'!'lı h',.,., ye c.'1cr k bi\vUk drr. 

bir fnalivct P'
00"'"'rm'r1c-rdlr He - AUEntt ... ADA J{AUI/ sı 

Rekor 
İki otomobil fabrikatörü konu. 

şuyorlardı· Blıi an~ntıyordu: 
- Benim fabrikamda İ"lcr o 

kadar çabuk yapılır ki, ilk paıçnsı 
b!r amelenin eline geçtikten bir 
sıı.a.t b~- dnkiliıı. sonra fc.b:-U-anm 
knpI md111 otomobil hazır olarak 
-:1kar. 

Ruııun ib:erlne ötcld fa"' iltntö:r 
' 11 \O: 

nfiz neticesi tesbit edilernlyen bir. EftlREDtLEN VAPUR - Eu bir oy mi? dedi· Benim 
c:ok hava muharebeleri eere~>an et- P:ı.nGm:t, 6 (A.A.) _ 23 bin lo· fabrikamda • !er dahn ı:abuk gö. 

DOn •o tan fula Alman tayyn. yu transatıanUğlnln Amerlkn Birle liııe geçtikten blr snat be;} dakika 
resinin dfişUrUldUğil teeyyüt et - §lk dcvleUno alt bulun11J1 Balbo ııma: sonra otomobıl caddede bir ndnm 

ar 
Diiştiigiine yanmamış 

Ago!) isminde zengin bir ermeni 
tilccnrın ilti karısı vnrdr· Birinin adı 
Hnp, <liğerinin adı da Hupdu. Agop 
b!.r nl:~nm Hapın evinde, diğer ı:.k· 
vam d:ı Hupun evinde knhrdI· 

I\:nranlık bir gecede ispirtoyu 
fazfa ı "1rnn Aı:;ob yolda. giacrken 
knz 11" ı ı r kir ç kuym:unn dü~er. 
r.'al t duru lunıın ne h ldA olduifu. .. ~ 

!'il n:rr re l:.:ı.'onadşn kuyunun 
içinde: 

- Hap der ld Huptadır. Hup 
der ki Baptadır. Bilmezler ki Agob 
gırtlağa. kadar kuyudndıT • ~ 
bağrnnıyn bnelıır· 

mı,tır. ı nUAtoluk Conte dl Blnncnmono ttal· rUlür. İlk parçası bir nmclenin e-

ml§Ur- ~ili ton infilak mnddcsl n· nmda l§'an ahara lcacınr kalntak Uze. çiğner. 
trlmuıtır. re emir almış olduğu söylenmektedir.------------~--------------= 
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