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alyan om dyası ~:u~solin·harbkararınıdü 
İtalyanın harbe girmesi isHkbalin tan~ a~şaın bir nutukl~ ltalyan 
~imi bakımından hayırlı ac!_dedilebilir halkına ve dünyaya bi dirdi 

"Çünkü dünyada yeni bir nizam kura~Hmek için ltalyanın da he-

sabı görüh~ek lazım idi. ltalya ha~isane f!metler peşinde harbe ken- LJarb du·· n aecey' ar•sı b. aş·ladıı 
'diliğinden atılmakla bu tasfiye muamelesini daha cezri va kat'i bir . n ~ o . &. -
Şekle ~o'<ınuş oluyor...,, )iW -- ;wş:w•wa• 

~--~-~~-~~--~~-

Yazan: Huseyi~,_sa_~-~~-!~~çın ___ !Amerika bütün kuvvetler~ni fÜ) okllZ aydanbe~i devam ~~n _ _ ·----- .,._., 

teıiltl.~:~:ır~:.l::· h:: ·~ .. :, -:ı müttefiklerin emrine koyuyo · 
de Caporetto hezimetiyle berbad · ·,, 
Ve perişan olan İtalya kendisini Al- ~ 
~an ve Avusturya çizmele:..i altın~ 
eztltneırten kurtarmağ:ı koşmuş o
lan Fransız ve İngilizlere karşı diln.
ltii düsmanı Alnıanlıırl..'1. beraber 

ı · Amerika cıımhurreisi Rooaevelt dün gece bir nutufor"'~ 
buniı ilan etti. Fransız basvekilinin ·sözleri 

J 

§iındi dÖvüşüya. 
İtalyan oi·dusumı hilaben her 

harta muntaza:"!lan rauyoda konfe
l'atızlar V"re::ı Sinyor Ansaldo, dün-
1<i.i gazetelerde çıltı::.ıı telgraf hava
dislerine naz::.. ·an, Fransa yere se
l'ildiği z:!man İtal; annı har~ mü
dahale edeceğini söylemişti. Anlaşı
lıyor ki kahraman İtalyan oruusu 
hücuma ge1_;ebilı1ıek cc~aretinı lı:l"n
dinde bulabiL':1.ek için · Almanların 
l.i'ranm2lar1 ezmelerini. lrun.Jd •ya· 
l:tııyacak hale getirmelerini bekliyor 
\n - 1 " Şati: koşuyordu. ltalyo.ı :;ır ancak 
v;.ı takdirde şan ve ı;'C'"f r toplayabtl.c
~kler ve F'r::u.sı krm ::ıncak ölü1.c
~Ylc boy C:Içü:~ır..eJ'l göze alalıilc
(!klcrdi. Fll.kat Fransızlar ~bi kn.lı
i'~ıuan bir millcUn yerde yabı.n ölüsii 
hiıc İtalvanları ürkütmcg·o &afi ge
lecegı~ · ·· • ·. l · .ı · UillluiD'...ıCytZ, 

< .. 

l • 

1 
l:Icr h!l.id~, Fransa, böyl.! 1.ciz blr 

~le di.t,;ır..üş değil1..lil'. Aitı g-ünden
l ~ti denm eılen r• ' 'dhış Alınan 
1Ucunm k::ı.rşısınd ı dünyayı hayret
lcı bırakıca!c, esatirin kahramanlık 
~Cllkibclerini f erna~1 fersah geçecek 
~ l"' metanet v...ı ı:;eca1tlc harbeden 
;'ı-ansız ordus.ı h; nüz dimdik .ayak? 
.~dır ve ıdp hı. ıJ,ıdlarında !taly~ l\o1ussoJini ,.e Hitler bir tel3.kileri esnasmda... 

::~~;;;~:tifü~;;~:eR~;; , t a 1 Y a 1 91 4 C i h a n 
''tı giinJi.Uc ~\;._~ruı taar~l!ZU netice- ha r b ·ı n e n a s ı I g ·ı r m ı· ş t ·ı 
~~~ce~;~~;e~~~~e~:~ak:~~!: ~e: . · 
~0li.1iııin l:ırbc müdahalesi haklan- Bir S!:me süren uzun bir tereddUd devresinden sonra 
~rı._;·eı-ile-::c·~ hükmü meJeni cihan İtalya müttefiklerine karşı harbe atllmış tı 
~il.un u.~ı.ırr.;yesin<.:ı bıraktığını söy-
~~~i: .Cu lıwmıün n.e ol~ca&ınua bir 1914 • 1918 Cihan Harbinde İtal- ı ya - Macaristan imparatorlukları -

~llhass.1 Bir:eşih. - Am1:rika dcvlet-
' ~ .... !l:::ı. bile tcrddu. t edilemez. Bizl j3. hükümcti Almanya ve Avustur - (Sonu: 5 inci sahifede) 

\~::~~~:~~.i. r.ı:~üla!":e·k;n pe_kdm~im Evlerde yapı lacak siper, 
- -"""J.c::;::;.r O!.'.lC'.lr_;ı an3.atın eyız. 

t .. ?o;_ .. :; _aydnnbed, gün geçtikçe t- hendek ve sıg" ınaklar 
f~'/c....--.1:1 c~:ı i:.;tih~~ı artmıştır. !taJy::ı. 

•1, \!en:zdc Cebelüttarıkı, Siiveyşi, 
· l!!!u~m, Korsikayı, Nisi, Savoie vi
'.~~-\:~ini istiyordu. Bun:ı. son dakika- 1 

~:ı. l{orfo adası ile 3irid de ilJ.ve e
t '1l'l'ti~tir. Çi:..'li:ü buradaki torlar 
ı~a ·Ynnın hürriyetir.i te!ıdıd ediyor

Hava tehlikesine karşı evlerde ya
p1Jacak sığınak ve korunma mahal
leri için herkes bulunduğu kaza he-

yeti fenniyesine müracaat ederek 
malfunat alacaklardır. 

(Sonu: 2 nci sahifede) 

' Fevkalade mühim yeni bir tefrikamız 

Hitler bana dedi ki 

Roma, 10 (A.A.) - Stefani Ajan
sı bildiriyor: 

İtalya hariciye nazırı Kont Cia
no, Chigi sarayında, bugün saat 
16.30 da Fransa büyük elçisini ka
bul ederek kendisine aşağıdaki dek
larasyomı yapmıştır: 

"Majeste kral ve imparator be
yan eder ki, İtalya, yarın, 11 hazi
randan itibaren1 kendisini Fransa 
ile harb halinde telakki eyler.,, 

Kont Ciano, saat 16.45 de lngilte
ı·e bi.~•iik elçisini davet (.)'lemi '} ve 
İngiltere büyük elçisine de ayni me
alde beyanatta bulunmuştur. 

Mussolininin tarihi nutku 
Roma, 10 (A.A.) - Stefani ajan-

sı bildiriyor: 
Duçe bugün tam 18 de Venedik 

sarayının balkonunda göründü ve 
meydan ~izerinde ve bütün sokaklar
da toplanmış olan muazzam • insan 
kütlelerinin mutantan tezahürlerile 
karşılandı. 

D~e sözlerine şu suretle başl::ı.dı: 
- Kara, deniz ve hava muhanble

ri, inkılabın ve lejyonun kara göm
!eklileri, İtalyanın, imparatorlu 
~~ ve Arnavutluk, kraliyetinin ka
dın ve erkekleri: 

(Sonu: 3 üncü sahifede) 

M~clisin dü1ıkü 
tC!plantısı 

Ankara, 10 '(A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Refeı: Canı:;ezin. 

başkanlığında toplanarak Türkiye -
Suriye dostluk ve iyi ko:rn.5Uluk mu
ahedesiyle merbutu protokollarm, 
Türkiye - İsveç klering anlaşro.asımn 
bazı hükümlerinin tadiline ait notla
rın tasdikleri hakkındaki kanun layi
halarile devlet memurları ~ylıklan
nın tevhid ve taadülüne ait kanuna 
bağlı bir numaralı cetvelin maliye 
ve adliye vekaletlerine ait kısımla.
nnda değişiklikler yapılmasın:, cr
du subayları heyetine mahsus ka.· 
nunun dördüncü maddesinin tadiline 
ait kanun layihalannın birinci mü
zakerelerini yapmıştır. 

Meclis, bugünkü içtimaında Tür
kiye - İsveç ticaret ve tediye anlaş
malariyle merbutabnın tasdilti:ne 
ait kanun layihasını da ikinci mü
zakeresini yaparak tasdik eylemiş -
tir . 

\'" 
1't1ı) ! Eğer Korfo nı Girid<leki 

•1'-trıan komşumuzun. topla~ı İtalya
~, Lu kad:ır lrnrkutuyorsıı Maltada
l'~ Ve sair ) crler<lcki lı:g:fü; topları 
J\J l<'ransız topları kendisini yerin-
·~ell Iom11datar.ııyacak k ... dar tedhiş M 
"~ Yazan : Hermann Brauschnlng· V d b;~.~k 15.zrmc!ı. Her halde İı.alyanın Or eC OT llSU 

~~~~~~?. :~~~:ı~ !~ıe~~t1!~::ı~: ( Terceme eden: Hüseyin Cahid Yalçın] tealiriı oldu 

--»il«--

/\.~· ~ün.kil hayat sahası d::ı.valan., - - Stokholm, 10 (A.A.) - Kra.l Haa-
i'~ ı{}cnizin bir ttaly:tn denizinden. Buı:ünkü Iıa.rbin patlamasını müt.eakıb intipr eden bu eser, kon ile veliha.tın Tromsoe'den bir 
1 .-tl'e~ obıazı hülyal:ı~·ı .b·ı kadar d:::.r mııerlu bütün...efkil- ve am.1.lini gayet doiru Ye 8Çlk bir §f'lkjlde beyanname ~e+""'"' oldukları ha-
.... Çc~eveye sığama:. izah etmektedir. ber verilme~.~ 
l);Zlın fikdmi~ce !te.~yar.lar fena J!eb :>Uakında başlıuoruz Bu beyannamede ezcümle şöyle 

Ifüseym Oalud YALÇIN j ~ ~~.;w, ... ,,.,.. . Y denilmektedir: 

_ · c~nu:a~~~h~d~ ~~----l~p~·-.~.-~w~:~i·i--~--------------~'~- •~~~~~· uh~d~~ 
.~ .... ".. ü~.~t'fı" ,r , ~ '~~ı.J; 
~ ... !"~·" .. ~~~ .:~.~ .... ~dl 

il 

-
ollııilııla. MUTT(flı... ~~ MUTTffll< ..... AU"'IAl-4 4 \"\\\\' IY~LYAMj 
-,:- MUDArAA MM'Tı ~v 11.UVVETLE'R. Tl'\~UlU HvCoMv_, 

Yeni bir harbe sahne ob.l'1k olan lınly:ı.n - Fransız Jıuduc!mı1, \'.:t 

Alman tuarruz:mun inkiş:ı.fuu göster<.'n J.ar!fa 

SAf?AHTAN SABAH.~ ~ 

Hazin bir U!icag&h 
Hükümdar ve det1let reis~erl 

Londrada topla.n;yorlar !, 
Norvec Kr~h da oray~ gitti 

N ihayet Norveç kralı da mem
leketini terketmiye ve Lond

.raya iltica.ya mecbur oldu. Bu suret
le İngilterenin §a.,a a ve debdebesiyle 
IDf' hur payıtahtı hazin bir i!ticagah 
haDni alıyor. Bu acıklı manz:ır.!yı 

Landraya ilk veren Ha.beş kralı ol· 
~. Zavallı Negus, Habeşistan.
dan evveıa I:ı.düse, sonra Londra.
ya gitti ve onu Alma.oyu ile İtalya
nın sıraya koydukları kurbanlar ta
kıb ettJer. Bunların bir kısmı hü-
kim.t...r, bir kısmı cümhurreisi' ve ... 
clevlet reisidir: Çekoslovakya, Ar-
rn.vutluk, P'llonya1 Felemenk ve ni· 
ha:;-et Norveç ..• 
. ~ltrba:nlaı'. bunlardan ilm.r.et,d~il· ...... .. . -

ı 5 inci cahifetle -

....._ 
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11 HAZİRAN 194\. 

(B{}~ t-<11 aiı 1 hıci sa!Jfadaı) 
Mukadderatın tesbit etmi:1 olduğu 

saat, vatanımızın semalarmda. ça
lıyor. Cerhi imkansız kararlartn sa
atidir. nanı harb tebliğlerimiz İngil
tere ve Fransa büyük elçilerine veril 
miş bulunuyor. 

İtalya milletinin çok zaman mev
cudiyetini t.ehdid etm~ ve her zaman 
ilerlemesine mani olmuş olan plutok. 
ra.tik ve reaksiyoner gal'Q demokra
.ailerine karşı harbe giriyoruz. 

Y cpyeni tarihin hadiseleri şu keli
melerle hül.:i.sa edilebilir: 
Yarım vaular, daima tehdidler, 

şautajlur ve nihayet bu mekruh 
müessesenin tetevviicü olarak da 52 
devletin sosyeter merkezi.. 

Vicdanımız tamamen müsterihtir. 
Sizinle birlikte bi.itün dünya şahid -
dir ki l..ittorio ltalyası, Avrupayı 
allü,,t eden fırtınadan içtinab ettir
mek için beşel'i olarak mümkün olan 
her .seyi yapmıştır. 

Fakat hepsi boşa gitmiştir. ~ru -
hadeleri milletler mevcudiyetinin 
haynti icabatına uy<lurma.k kin bu 
nıuahedelel'i t:ıciil etmek ve bunları 
ebedi ol:J r:ık dokunulma:>: bir ~ey le 
lakki etmemek kil.fi icli. K·ıbul eden 
lerin hepsi için bilhassa intihar de
mek olduğu sabil olan garantiler po
litikasmda israr 1..-tnıemek kafi idi. 

Führerin. Poiouya muhan.;b0si ni
hayet bul Jıığu z.ınwıı gecen t~l'ini 
evvelde yaptığı leklifl1::1 i re<l\letme-
mek kafiydi. · 

Bugün ha.rl>in bütiiu tehlike ve 
fedakarlıklaıuıı kat'S~l Hnoya karar 
\•erdik. Bir millet tnahh licl:J ı ını mu
k cld 'S tel ·ı kki etmez ve t:n ihin sey
riııi karad:ışl.ır m ulvi irnlihi.lnl.ırdan 
kıı<:ıııacak ohıt-s;ı ı> millet hakikaten 
büyiik bir milld ol:ımAz. 

E:aı·a hıı lu<llanmıl.rn tnC's~le:;ini 

lıullcltiktt:n S<lıır·a. de•1ir. huıJuulan
nıı .ın nıe~e ~ini ınii l:ıf'la it:in si -
lalı ı saı ılı) oru:~. Hıziın denizimizde 
hiz1 boğan rnzi zıneirlPrini \'e ~1s -
k.c>ri zinrirkl'i k ıı ıııtı k iı:;tiyoruz. 

Çünkii, n nıılJ.c>nluk bir milletin Ok 
ynrrn a ı; b? t Yolıı oln:nzs,. biiyle 
bir millet lıak ı ıı hür dc<;i dir. Bu 
muar anı mü ·nd,·le. aııc·ık inkıla -
bımızın mant 1 ı....i inki<>afın ın bir saf 
hasıdır. Bu. h lcir f :ık<\ t kol bakımın 
dlıı z~ngin nıHletı.~ı in, dl'tnyanın bü
tün zenginliklednin ve bütün altı -
nı:ıın inhiı-ıaı ını sıkı ı-;urcl te ellerin
dt' lu1.atı istisnı ıccılara k;ıt~t müca.
ctel •,.,idir. Bu, gı'ILC v·~ Yclfıd millet -
!erin 1rn;ır ve ·ı hitata y:iktn :nillet -
lcre k·ır~L nıik ıfl ... 1csidir. Bu, iki asır 
\'e iki fikir ·:1 ı .. sındu bir mücadele -
dir. 

Ş'mdi. mulrn idenıt taayyün et -
tıkkn ve azmirniz ::ı.ı·knmııda kalan 
k 'ıprülP.ri yıktıktan sonra resmen 
b ·~ ::ı.n cdı>rim ki lt:ı lya, kendisine 
denizi•' ve kam ile lh~mlıudud diğer 
ınill 't: •ri anla.·mu·~!ır'.a sürüklemek 
niyetirıı1ı' dı:ğildir. 

İs\ i .re, \"ııgoHlaYya, Ttirkiye, ~fı

sır \ t' Yun:ıni~Lan, bu kelimelerden 
ka ·H rnaliıtıııı l ..!ü;iıı ler. 

Dcr1"•1ıfo ııııulıılnı·ı;.-; bir toplantı 
t::-ı•wı:;ı .da ekelim ki fı~i.st halkı ka
n •1u mucibiı.c•; iıı,.,aııııı bir dostu 
oluncJ. 0nu•ıla sonıma kauar yiiriir. 
Aliııarıva ilt'. Aln.an nıilieti ile ve 
muzJ.f r oı hl ı ı ile bunu yaptık 

v' bttll ı ., ı n:v· .;:;1z. 
I; ı l • ı ıhi ıı;ıd•:.~·niıı ariic~inde fi

kidcriıı.ıid maje.:-:tc kıal ve impara
lol".J ç··viriynnız ve ayni zamanda 
bq, iı ~ ~\Jm.11ıyıının şefini ele selam
hyut ııı. 

Pı ulelt·ı· \'e fa.!-}L~ İlalya, her za
rna•ıd m tlıha ziy ıde kuvvcUi vakur 
ve rniılt,.hid bir ha ide, üç: üncü defa 
ol ıı,ı'ı: ~yaktadır. Parola bir<.lir, ka
ti Iır 'e lıeı·kes icin mecburidir. Bu 
pr1 roltı. ::ıimrliden u<·uyor ve Alplerden 
R:nu Okyanusuna kadar bütün kalb
leri tte-:::liyor. Galib gelmek ve ltaı
) aya Avrupnya ve dünyaya nihayet 
ıı~ıın bir sulh devresi vermek için 
gııli b geleceğiz. 

ı trı lyan mili eli, 
lna<l ve ısrarından ba!'!ka, cesare -

tiııi takın. kıymetini göster. Halk, 
~un cJ,..fa olarak dişleriııi sık. 

Pramuz başvekilinin nutku 
Paris, 10 (A.A.) - B. Reynaud, 

bu :ı kijam Fransız radyoları il4 aşa
ğıda.ki nutku söylemiştir: 

- Tarihin en büyük meydan mu -
laa.r~lRainin attmcı gfuıündeyis. Or-.. ' 

dularıınız, bir tek müstahkem nok -
tayı. dü~mana biiyük zayiat verdir -
meden lerketmenıi13ierdir. 

lşte, Mmısolini bize harb ilan et
mek i~in, yaralı fa.kat ~eci ve sadık 
Fransanın kendi isliklali ve bütün 
dünyanın istiklali icin Alınan hege
monyasına kar~ı çarpıştığı bu daki
kayı seçmiştir. Biliyorsunm ki, bir 
çok defa, gerek ben gerek selefim, 1 

İtalya ile aramızda müzakere ile 1 
ha.lledilmiyecek muallakda hiç bir 
ro{lsele bulunmadığım beyan ettik. 
Dünyanın en büyük manevi otorite
leri Papa ve B. Roosevelt, bütün hı
rLc;tiyaıı ideallerine ve insanhk tesa
nüdüne muhalif bulunan bu harbe 
mani olmak için bir çok defa fakat 1 
beyhude yere teşebbüs etmişlerdir. 

.Mussolini, kan akmasına kaı ar 
vermiştir. Bu harb ilanının bahanesi 
nedir? Biiyük elçimh: François Pon
cet, Cianoy::ı. bu suali sorduğu zaman 
1\fussolinin ancak Hitlere karnı al
dığı Laahhi..idleri ifa etmekte bulun
duğu cevabını vernıistir. Muhasamat 
bu gece yarısı baf?lıyacaktır. Mütle
fikleı, Akdcn izde, halta diğer yer -
Jeı ,leıı daha ziya.ne, klıvvetlidirlcr. 

Fransa, bu harbe ~H;ık bir vicd:mla 
girııı0ktedir. Fran:,;:ı ölemez. 

Alfit"rinin nutku 
Bc·rlin. 10 (A.A.) -- O. N. B. ve 

Stefani ltaly,ı ıun Bcrlin büyük el
çisi B. Alfieri. B. \'on Ribbentrop r 

d,1 yanında olduğu halde, İtalyan el
çiliğinin balkonuncıan, elçilik binası 
önünde toplanmış olan halka hita -
ben bir nuh~k söylemi~ ve ezci.i.mle 1 
demi<ıtir ki: 

-- ftalyun - Alman ı·clik paklı, 
bugi.iıı. iki milletin azimlel'inin tt.>r -
cenırı.nı olan Führer ve Duçenin is. 
lcclıkkri silah ve kan al'kada~lığında 
en yiik~ck b:ı~MLSLnt bulmuştur. Al
man ve 1tnlyaıı or<ltılan, göğüsleri

nin \'t:' kılıçlat ının önüne geçilmez 
kıtvn.•Lile. köhne ve haris plutokra
ı-;iled yakında yıka< .ı kl:ırdır. :Mukad
d .,.r gn1 buna d oğlu yüı i.i.yen eski 
dünyaııın haıabeleri nrasından, iki 
ordn, yeni bir yol ::ı.ça<'aklardır ve bu 
yol üzeı incle, gunıahha<} 'e Liktör 
F'a<'io su b~yı a!,!al'l alt.;nda, daima 
m iiltehid olarak Alman ve !t.alyan 
inıparatorlukl<ırı, yeni bir medeni -
yet ve adalet devri kurmak için 
müstakbel asırlal'a doğru yürüye -
cekleı·dir. 

Bliyük clGinin nutku, her cümle
sinde halkın alkışları ile karşılan -
mıstır. 

ln~ilteredeki İtalyanlarnı te\1üfi 
Londnı, 10 (A.A.) - Mussolini

nin nutkundan dört saal sonra, Lon
dro.da ki ltaly:ınların te,·küine baş
lannıır:Lır. . . 

Aınerilrn.<l:.ı ilk akisler 
\V.ı~ın~ton, 10 (A.A.) - Reuter 

Anıf'rikı birlc;ıik devleller hariciye 
n~..zırı B. Ilull, 1Iuf.soliııinin nutkunu 
diııl~:nı<:<lı~i11i ve hiila bunu tetkike 
vakit buhımamuı olduğı.ınu söyle -
mişlir. 

Bilaraflık i~:lnumınun teşmilinin 

umumiyetle bir memleketin harbe 
giıııwı;inden bir iki giin sonra nazarı 
dikkat~ alındığını anlatan B. Hull 
bu hu:;u:-Jta kat'i bir ilandan evvel 
bdki iki gUn geG~eğini bildirmüıtir. 

B. flull. halen .Akdcnizde 18 ka -
dıır Amerikan g1-mL;inin bulundu -
ğunu haber \'crmislir. 

.Ay!ln hariciye enci.imrni rei8i B. 
Pitlnı:ı.n, halyamn hareketinin A -
met'ika birle~ik devletlerinin müHe
f iklı.:re, insan hariç, mümkün her 
yardımı yapmak gayretlerini çabuk
laştıracağını söylem i~tir. 

Ayni zamanda öğl'enildiğine gö -
re. harbiye nezaıNi 150 muharebe 
tallın ve bilhaı:;sa bombat'dıman tay
yaı·e::ıini, tüccarların müttefiklere 
vermeleri için satışa çıkaracaktır. 

Buglin Ayan az.asından Lee, 
ayan meclisinde. .Amerika bir-
leşik devletlerinin müttefiklere, in -
san hariç, mümkün olan her şeyi, 

müşb:\rek düşmana karşı müdafaa..
ları müşterek bir hale koymak iize
re, müllefiklere yollıyacağını söy -
lediği zaman, dahili nizamname hila
fına, ayan localarını dolduran din -
leyiciler, hatibi şiddetli surette al -
kııılamı.şlardır. 

llJtleriu İt.alyaya göaderdlği 
telgraflar 

BerJ.iR. 10 (.A..A.) - İta.lyanuı 

hın·be girrnesi münasebetiyle, Füh
r~r. tto.Jyan kralına v~ Duç.eye !ki 
memleket aı·a...,ındaki silah kard~ -
liğiııin kıymetini tebariiz ettiren tel
graflar gön<lermü.ıtir. 
Voıa l~ibı..-ııtrop'tm Mklanı.syoou 

Bertin. 10 (A.A.) - D.N.B. bildi
riyor: 

Bu ak,ı..tm, hariciye nazırı Von 
Ribbentı·ob, Alman hlikumeti.ıri.n, bü
tün Alman radyoları ile neşredilmiş 
olan bir deklarasyonunu Alman ve 
yabancı b:.uıın roümessillel'ine bildir
miştir. 

şudur: 

- Alman hükumeti, ve bütün Al
man milleli; ltalyan Du<.}esinin söz
let·ini derin bir heyecaıı ile öğrenmiş 
tir. Bu tarihi saatte, bütün Alman
ya, f ar;isl lta.lyanm. kendi hür ka
rarı ile müşterek düşmana, lngil -
tere ve Fra nsaya karşı çarpışmak 
için yanıba..'}ıııda yer nldığından do
layı, heyecanla doludur. Bu dakika
dan itibaren, Alman ve İtalyan as
kerlt>-ri, ya nyana yürüyecekler ve 
lngiltere ve F'ransa zimamdarları -
mn, milletlel'imizin hayati haklarına 
hiirmet gfü:;lPrmelerine k'tdar çar
ınşac;aklarJır. 

Geuc; Na~yoıı,ı l - Soı,;yallst Almau 
yanın ve genç Faşist İlalyunın za
ferinden sonradır ki mUletlerimize 
daha iyi bir istikbal temini mümk\.in
olacaklir. Zaferin garantileri ise, 
Alınan \'C İtalyan milletlerinin zapt
olunrn:ız kuvveti ve iki büyük ada
mın, Adolf Hiller ve Benito :lfuı;soli
ninin sarsılmaz do;;thığudur. 

Romada tezalıiirat 
Roma, ıo (A.A.) - Stefani ajan· 

sı bildiriyor: 
Duçcııin nııtkundaıı ve tezahür -

lerden ~onrn, hali< kral sarayına gi
derek lczah iirlercle bulunmuştur. 

R-Oma.dnlii Fransa v~ ingiıt.ere 
el<:ilildt.>ri mnhııfazada 

Roma, 10 (A.A.) - Aleyhde t.cza
lıürleıin öniiııc geçmek üzere Fran
sa ve İngiltere büyük elçilikleri ö
nüne kuvvetli askcl'i müfrebzeler 
ikame edilmi.stir. 

nf)oseYeltin nutku 
Dün gece Roosevelt radyo ile neş

redilen 3.!'!.ığıdaki nutku söylemiş -
tir: 

'Muhterem vatandaşlarım, 
Bu ::ı kşam, on haziran gecesi, tari

hin en muzlim anlarından birisi ola
caktır. Çünkli bu ak.şanı Mussolini 
kom~usunun böğrüne bir hanGer sa
vurmuştur ve bunun netayici büyi.ik 
olacaktlr. 

Ortalıkta olan bitenlere gözümüzü 
kapıyamayız. Bugün hürriyetleri
miz, ideallerimiz tehlikededir. Dün
yada kara kuvvetler bunlara karşı 
biaman bir mücndele açmıştır. Biz 
de bizim gibi düşünenleri yalnız bı
rakmıyacağ·ıv.. Bu akşam Amerika 
milleli namına beyan ederim ki A
merikanın btitUn membaları demok
rasilerin emrine amade kılınacaktır. 
Bu huHusda hiç bir ı:ıeyi esirgemiye -
ceğiz. Bir larafdan Amerikanın kuv
vetlerini, ınüd<t faa vasıLuiarını ve si
liı.hlarını c:oğ<ıltmak için elimizden 
geleni yapacağız. 

Bugünleri yaşamamak .. bir çok 
felaketleı in öniinc geçmek için her 
şeyi yaptını. K:ıç ay e\Tel Mussoli -
niye miimcaat ederek İtalyanın e -
mellcriııi ve nnıhik telakki edilebile- j 
cek laleblerini miitlefiklere bildir - , 
meye amade olduğumu söyledim. 
F~ıkat bir ka.· ay ('Vvel Akdeniz hav
zasında YU'5Lyan (200) milyon hal -
km sükunetini temin eltiğini söyli
yen :\!Jııssoliııi bütün tekliflerimi red
delti ve bııgi.inkii faciaya sebebiyet 
vereli. 

Ha.be..., knı.11 Londı-ada 
Londra, 1 O (A.A.) - Habe.':!istan 

imparatoru, lta!yamn harb ilanının 
bilinmesinden evvel. Balhdaki ika
metgahını terkederek Londraya gel 
miş ve bir otele inmiştir. Kendisinin 
Londrayı ziyaı etinin hedefi hakkkın
da hiçbir ınaliırnat mevcud değildir. 

Nezaretler Paristen ayrdıyor i 
Paris, 10 (A.A.) - Havas bildiri
BaQkunıa.ııdanlığm talebi üzerine 

nezaretler wnan tedbirler mucibin -
ce, taşraya taşınınışur. 

Reyna.hu.d ordular mı.ata.kasına 

gitmiştir. 

Kıynıetl~ borsain da muvakkatell 
taşraya. ııak.Jokmmuaıtu.r. 

FRA.....1'TSIZ \.R:\.H T.ERLİtil 
P.::ırb. 10 (A.A.) - 10 Haziran sa-

hnh tehli~·: 1 
Dt•nizd\·n rgonne'~ lındıır nmha.-

reltt> j?;it ti!«.16 Cin im ,.judetli olara.k de
vam etmekfodir. 

PHANSIZ A.m;A" '.l'.BBLiüi 
Pari:-., lO ( A.A.) - l•'ranl'tıı a.kşam 

tt>bH~i: 

llt>ni-r.d..-n Ois.e kadar dü~ııan., A
mien,.'<lt>rı Roneu~ ve A.nıien~en 

Vt>rnona. ~itlı•u y()llar 1l.rasmda. taz
yikinj, bazı noktal:ırdl& a.~ı Seine'e 
kadar fa.zlal:.~ttrnıı~tır. Bu, ba:~ı nok 
talarda., baZl unsurlar nt>lıri geçmi5-
tir. Düşman, her yerde. ~iddetli 

mukabil hü<•umla.rla. tutulmu~tur. 

asngı Siene \O Chıınıpangnı.• sahille
rindeki harckfı.tına muzahel'\'t etmiş
l~rdir. Tayyarelerimiz Rcim!i nun
t.a.knsınd'll. genel kunua~ kru:a.rgüh-
la.ruu, b-.u·.ııkalarla dolu geni:, salıar 
la.ıı, ask~r t~ı.enımillerioi, t.alıa mev
zileriııi, istihkamlıın, batary-atan ve 
hu.roket tı.ılimfo buluıınra askeri kol
lını, hUylik muvn.fiakıyeUe bomlr.ı. 

al t.ıua nlrm11lar<lır. 
A~a~ SM.>ne'do de tayyarelerimiz 

a.} ni mU\ affakıyetlt> yollan, şinıen
di for yollarını, i.stasyonJArı ve çekil
mek~ olan düşman askerlerini a.t.e~ 
tutmuşlardır. 

Chon1<>urg, le lfavre liıua.ulıı.rı ve 
nhtnu.lan muhtelif kalibrada bom
balıı.rla bonıba..rd.ona.n edilmiştir. Ge
rek bu linıanta.nla ve gerek aşağı 
Siene İf;iııde blrçok va.putlar hasara 
oğra.t.dnuş ve l>t'IŞ hin t-0nluk bir va.
pur ~"'.ıkıhırıık t.ahrib edilmiştir. 

A.nıiens - V t-rmou yolu ile aşağı 
01:-ıe'e kadar, clfo;man piyadesi daha. 
az tesirli olmm;tur. Düşman, bilhas
sa. ·ha va kuvvetleri ile gerilere rnli
kerrl'r borııbardıma.nlar yaparak, 
cü.zütaınlnrınuzm lıarekt>lleriıu- iş

kal etJne~·i atll.Şhrnnşhr .. 
Oi~'iıı ~ırkmda., diiu ö~leden son

ra Soisson., mın takasından lleı i çık

mı~ olan dü~man kollan, bn sahalı 
Ourcqden, Lafortemilon Laferedc.·n. 
Tardinois') a kaclaı· hücumlarına. ye· 
niden ba,ıanu~hr. Diğer ciiziit::ı.mla.r 

ayni zamanda., Vest- Yadisindeu Fis
mes istikametinde hiicmn etnıişlc•r-

llar~t.au'ın şimalinde St."kiz bin ton 
hık bir \'aımra hli) iik bir bomba 

, isabet ctmt't' ve ntpunıİı i~·inde :;id
detli bir i..-tial olmu~tur. 

Uzun '1ı'r .. ..e;va.h.ı.t ~:an dönen hir de- 1 
ni~.altı •13 hi•ı toıılırk dfr;man vapu-

dir. 
Clıaın 1ıa1?, ııedr tlii":iJ}Htıı t-!lfakla. 

beraber, tank miit'r<-vıeleri. w• bom -
bardınt8Jt 1U.,\'')'are liloları himayt>sin
d .. yeni fırknlurla Ret helin her iki 
fara l'nulau taarr11:1.1111a yeniden lıa!';l

hrnıı-,tır. Diismaıı hiifün ~:ı.yıetl~· 
riııe rn~ınen. tuıcak Eetorııese Imdar , 
it~n·k 'iicu<la gctirdi~i köprü hn.,ı

ıu !{ı•nişlet:mi~·e muval'fak olmu~ -
tur. 

nınu bahrmı~br. 

G4'ÇNt ~f'ce ılü~ıan ta;\·' arekri 
Almaıı~·::ı.mn ;:oirnaliııd • ve batısauLı. 

lmskm;.ır ·' apmışlar, gefo;;i ~iizel ah
ltl.n hoıuhalıır nıuhtdif mah.ıllPrt!<•, 

tarlal trılı\ Vl\ b~..zı cvlf"nlt> 
vutma .ı;~t.irmi:;;lerdir. Alman da.fi 
toplu.rl hir lliİ"JoRUuı fayyaresi dti:,iir
mi1..,l(•r(lil'. 

Diin dii-;1110.n Hl ta~·.vare J,arht•t -
miı;.tir. B,mııu Gx i lı. \:.t nmhar. lıt."
lf'rimlt'. 1 1 ii Altmıo uafi topla.rı la
:rafındaıı 'e ~eıisi dt' ) erde falırib 
ooilmi~tir. nı·~ Alnı:uı fa~~ aresi ıi<;-

A.i ... ne'in şarl.uıda, Alti~nies'de lerine diiıınıt'nıi:-tir. 
dii:mıan, hi.icumlatını, Beaumoııt.:a, 

)f4·nsc'o JuıAlar Arp;oıuıt-'in ~inıalin -
dt'ld hiihiıı ı:;.-çitlt·re t~mil etnıi~ -
tir. 

Her ynde kıtularunız, dfü;mana 
gö~tis :ı,c-nni!) 'c atlım adım müdafaa. 
ederek \f" nıuliabil hiiı·ııınlarıb bıı

hma rak ıJü.,.uı.ııM f'n t•nerjik mul.aYe 
nwlte lmhnunm;hır. 

.AL.\JAN' Rl~SMi 'l'l~BLiGi 
.Fiihrnin umımıi karaq:,:1 hı, 10 

(A.A.) - Alman gt>nel kurma) ı telı· 
li~ etli.ror: 

'.l'ukrihcıı 350 kiloowtre gt'.nişliğin
dt ki saha ii7.erin<le asağı Siene, l\iıı.
rue Ye Olıa.mpingne h:ıxa.lisi i..,til,a
ınetiudeki Atman harekatı, ev-w·lce 1 
t~emınül edildi~ ı:;ekilde inkişaf et:
mektedir. ŞiıııdiJ·e Juular bi.iyiik mu
vaffakıyetler «'lue edilmi~tir. D<tha 
büyiik muvnffaJUJetJer de bunları 
takih edeooktlr. Dii.şmanuı zırhlı 

1 aııkhıda. yaptıklan dahil olmak ii
wre biifön mukabil taarruzları aklın 
kalıwt>tır. Muhureht", bir çok nokta· 
Ja.rda. sHr'aUi bir ta.kib halini almış
tır. 

Her suufa mensub tayyan•lt'rdeu 
mlit.e~I kun·etli filolar ordunun 

l'illırcriıı ımıumi k<H·a.r!!ahı, J O 
(A.A.) - Hlh. .... kıınıaıuhnlıl.t!Uı ü•hli~ 
edilnfr":ôl ir: 

General H.il'tl'iıı ktmıand,ıs111ıhki 

mulı;ırehe ~rnbımuıı ll7.un lıaitalar -
danhrri l'e\l,uFıcl•• giiı· ~artlar altın

da add(~· 1.ıılıir hir tf'f(•\\·ul,ıı ol.uı 

(111,.,mana kar:-.ı göstı·r•tiği ı.nhru. -
nıu.ııcıı ınult:•ıwnwt IJiı- 7..alt-rlt• uilı:t

~ ot hnlmuı;hır. 

Lsld A' ustııryanırı d.t.ğ ıt\c.·ııhn 

a..o;;kcri hn\ n kl•nt>tlerinin un-.urları 

ve torı)ido ıımhıihlPrimizin mıirf'tte

hatı iki a._) nıuharehe ~na.. ... mda Al
man askerinin li:a.lıramrmlık 'a~iıuı 
gö,.fonnistir. 

Bu 'usıf sa~ esinde dü':'llıamn ka
ra., deniz n· ha1.:a kuv' etini Nanik 
ve Ifa.rstııtlt bölgelerini l.>1ı~1ltma

ğa mecbur t•dihni~lerdir. Ahmın 

ha.rb b:ı.yrağı Nan·ik şehri iiı.rrinde 

ka.t:f' ol~ır.tl< dalgala.nmalcta.(lır. 

9 Ila.riranı 10 ha.zir~wa hağh) an 
gece Noneç lm\'vetleri d~ muh~ -
matı tatil et~lerdir. T0slim olma 
miiY.akeı"(•led basla.mı~ buhınnıa.l~ta
dır. 

İtalyan komedyası Müdhiş Alman. za~i~h 
(Ba.~molwlede;ı devam) . erkanı harbıyesını 

bir beygire bütün servetini koyarak 
tehlikeli bir oyuna atılmış bir ku
marbaza benziyorlar. ltalya dokuz 
ay devam eden teenııisine ve fırsat 1 

gözetmesine rağmen büyük bir lıe
sa b yanlışı yaptı. Bunun cezasını 

pek acı bir surette çekeceğinde bi
zim hiç şübhemiz yoktur. İngiltere 
ve Fransaya h:-ırb ilan etlen lt<ı lya, 
Tunusu ve Mısırı eline geçirmek is
terken ilk hamlede Trablusgarb ve 
Bingazi ile Habeşist<ını elden kaçıra
caktır. İtalyanın büliin cihan ile 
muv:.ısıı.lası kesil(:eektir. 

Hem bu öyle bir hakikattir' ki 
Fransanm mukavemeti, mukabelesi 
gibi muhakkak ihtimallerle bile hiç 
alakası yok tur. Sırf İngiltere amili 
İtalyayı tazyik elmeğe ve mahsur 
bırakmağ·a kafıdir. 

Dokuz aydanbeı i hazırlanan ltal
yanın bir miiddet harbe kifayet ede
cek kadar her Lürlü malzeme birik -
tirnıi~ olması tabiidir. Fakat teceu
diit etmiyen bu malzemenin ne ka
dar müddet dayanacağı bihakkın 

sorulabilir. Şüuhesi:t: ki İtalya kı
sa bir harb ümidindedir. Fakat asıl 
alda ııdığı nokta da budur. Almanya 
için hitam noktası ~klaştığı yerde 
müttefikler ve bilhassa İngiltere için 
başlangıç devresi açılm~ sayılabilir. 
nk gilnlerde Mr. Chambedain'in 
dedlğ1 gibi, bu harb çok uzun süre
c&ktir ve çok ıı>r deneleri. v~ iMUb~-

• 

düşündürüyor 
-Q---

Paris, 10 (A.A.) - F'rr.nsız askeri 
m:ıhafılinde, Alnıanlaıın mu...:a.ıf hü
cumlanıı ı, bazı zırhlı unsurlar sı:ı.

maların:ı rai'l.nen, 1'..,ransız kuırıı n -
dan!· rının yorgunlıığun•ı sö:, lt'Dl•·k· 
tc<liı'. lln!buki, ef••adıu yorguııltıg-u, 

malzemenin yıı ı nm ,;ı. Alın:nı ge
nel kurmayı üzeı·.:ıe agır biı :mı et
te tazyik yapmaktad ı·. 

====::.;;============:========---~~-= • 
ları ihtiva c<lecı'ktiı. Mültefı,dcı bıı-

giin i::ıte böyle bit t.!cvrerle bt:iıınıı -
yorl:.ıı· Ye zorlukların bilyil diil'Ü 
He miitenr:::ıih bir azıııii iı:.ıde ilC' iıcı· 

maniayı yıkma~a c:a ]ışıyor lal'. 

l~: I· ·.nın lı<.ııb•• giırne .. i ı<-tıkb lin 
t.ımrnııi b 'nmıııdaıı ha~ ıdı addcd, -
lı;bilıı. Ç ıııxü \.. l,i h.•yneim''•'l 
münasebrtl ·ı tı.:ıncli Ü7.<;:t'iııe mües.o.;._•:-; 
diin:a ; l ·Jnı .. \"i' )l' ·i bir n; ·-''l 
kul"ılınak 1 l; • l :·. nu•rnn iı ll 

dahilinl' gıı·ıı1 · ı •, İ!l L::ı.I: ,q,ı: i ı 
hes·ıhı gi'·ı·"Jrıı !: i:tr.ım idi. 1 ,ıiJ·a 
haı·isaıı' nıcllı·ı· pe iı< · h.~ı l;c l: n
<liliğınden ,ılıln1.ıkb b ı t:ıı:iiy(' mu
amelesini ti th ı ('f'''ıi Y • h~~·i lfa ı)~Y
le ::mkmu:;ı oluyol'. Nt'liccyi ~tinwd 

ve enıniyi2'Lle bekliyoruz ve :::~ni bir 
darbeye maruz :\.:a!an mütkfil~!eı"'i

mizin yanın la bütiin ka.lblmizlı' Ye 
temennilerim izi duı uyomz. 

Hri.~yin Oaiıi,f YAl.('lN 

arşısında 
Dünyanın bu en ka.nşık devrınıi&, 

Türkiycnin göst~rdıği birlik ve t&
sauüd mauzara.sı kaı1'?ısında her 
Türkün sonsuz bir' sevinç ve ifli -
har duyuıaaı lazımdır. Türkiye, t.ırı
hin pek az devirlerinde bugün oldu
ğu gibi, bugün olduğu kadar mütesa.
nid biı- nıanzara aı zetnıi~tü·. Türkl~l'I 
tarihin pek az :levirlerinde bugi.ııı 

olduğu kadar ayni his. ayni fikir, 
ayni gaye etrafında birleşmi.ştir va 
Türkler böyle ayni g-a.ye ve ıyni 

iman etrafında birleştikleri hec za
man en bti.yük harikaları yaı ıtmış.
Iardır . 

Bugün dünyayı kaplıyan hı.iyi.ık 

kriz. Türkiyeyi hem böyle mnn1::n 
mültehid, hem de maddeten kuvv~ 
tinin azami dernce;;ine çıkmış hır 

vaziyette buldu. Bunun Türk m ·ileti 
için büyük bir foli hayır o!Juğ"ll mu
hakkaktır. 

Bu birlikle kuvvelin bu mük mm~ 
şekilde imtizaç etmi~ olrnasl. Ti.it k 
milletini diiııya krizinin s mun la 
muhakkak ki daha me::-'uJ ve 1 ılıa 
kuvvetli olaı .ık çıkarac-::ıktır. 

Türk millet ine bugi.in di.i ·en mu
kacı.ıc~ \azife. htı karısık tl('vh H 

s ıgııkk ırılılıgını asla k. vbt•lm m · c, 
iRtikbale ·n biı~ Uk 
m ıdla haknı:ı1,tP. 

boıL1klar, rmıht ı•k r ı u!ı lıı i:ıs ı al ı r, 
ynlıııd dÜRmanltı nr J.Trl Z:l soktu •U 

tdılıkeli kim ..... Jı:-r. 'lfııkiyı.-niıı b ı

rak göklerini ve Tiirkleıın bcrı· ık 

g-oni.illerini bul.ı ne.in nı::ı.~a t 'idıh s 
t•J C"C'klı.:r dıl'. 

Her vtıtanua. bunu kaı ı ::ı·~mi 

tf'vakkuzd, b luumalı, nert:d ·n <>P

lir e gelsin kula }ma <'arpan. J...e11 :ii.
ı:.ınc telkın c'iilm"k ist"M'n b., b n 
v · fena fı kırleri ·ıddetle ı e l ' .. JU 

ıu opng.ıııd:ılan y:;nnıak i tıyl'.11 ·n 
de polısc tcsl ın ·tm•·lid1r. 

Bı'<lbinlıgı• dii f'c·Pk Jıiı:; im ::- ·y 
yoktur. A\ ı upayı rnub ddt:r )lan bu 
harh ~arn lfitıl'. T<!rih her millete 
mııhlclif vazıfcler w•ı mi. tir. Biz dod 
ş<:rc:l1i \'D:r.ifcnıı i :n! acu,;ıt:. 

Amer;kanzn n1Ü· 
dah.a ·e kararı 
Nevyork, 10 L\.. A ) - Ne\ york 

Tmıcs ga"'et i Po ua ırıuhabiruıdeu 
aldığı fili t»igı, .f ı m»r -tmekt~dil': 

Romado.n alınan ıı uı,·ırnatu göre 
Rı,osevell H:ıssuliıııye 1.aı be girdigl 
takdirde b•llııın bir cok ınurıl1edeleı·t! 

ve c:~ciimlt' .Aın 'l'İlrnnırı müdahalesi
ne ı:;ebcb:)l't veı·ec ·t~iııi bilrlirmi.;liı·. 

Londra, 1ll ( \.A.) - B. C'.mr
chill, Fransız baı-ıvekili B. n yı•aud
ya aşağıdaki m ~o:icı jı göndcrm:'itil': 

l ngiliz kuvvetleri l'ran.,;ız n rdtı-
larıııın halen bu kadar yiiksek bir 
ccs:ırelle yaptıkları bUvük mulı:::ıı')

bC'ye a:r.aıni sm tte m.üz. '_t:r~t et.n· k 
ledil"ler. Kaı,ı ı~ l >tıizJe \C h..ı •a
da yardım i<'i'ı t•lde bulmıan b .... ün 
vasıtalar J..ullanılmaktadır. In...:;ıi.1. 

hnva km·vı'tlcri ımıha~ ~b~ me~ daıı

lıı rı i.izerinde rl,...vanılı bir foı'iyı·t 

snrfetrniııt ll' \ e ~;oıı g-linlcr ıaı lın la 
Fı an:-::aya, ıl.llıa ı•\ • 1 mü~lcr .. ;1. mii
cadcleye if.;tir.ık ..>t!ııi:; hu!uıı:ı-1 kuv
vet !erin yanıbd. ,•nc~a yer a lnı.tk üzt:
re yeni lngili;~ kuv\·ctlPt i ıhr::ı c-tlil
mih1ir. Diğer miilıiaı takvi e 1-ıı · -
vetlt•ri t ~. ı deroe"tli:. B~ın ~ı ~ .:.
kıııdn hıızır ol, ca!.1· rdı;. 

Zil! ih, l (J ( \ .• \..J Gı..:ııer ıl \\ ı·y~ 
gn ııcl, h,ıı 'mı l ·vı. ı f' lıııdlıduııı:ı. .\. -
yıinıa::;ı ilı! mı dııı1 Jt ı ı ·~ etlt :ı c·ıı ri 
yevnıisi \c \!ııı 111 ta,\)aıclednıı1 cu
m.ıılC'3t g 'iı ii lıiı j ~\'l"ı c Lt) yaı-e,,i ıi 
ı.h". ı:nııc,»ı i "' ıı·ı 1.:dt· pel. de lı,ı.\ ra 
alanı t oı..ıı ı 

diı. Bun :· 

Li 

t: hakkında . ·.ı,1 gt.ı11: rj .... fcvi;:a:adl! 
lıic; bir ~E'~' gi.killmemi~t:r. 

'Su bcılgcd 15 ilJ. :'.O fH'kc.nııı bt:lull
cl..ğu bildh ılıw•kte w f;'kat cenubi 
.\hl'anyanın -·inH~!v..: kadur :;ı"'k"ri ıh· 
Liy:ıt d }JıM\: OJ:>:";, 1\ klllhl.ntlıJJ~i }ıa_. 

lıı l:ı t:im:.ı. k ll!d ı r . 
::! 1 sa ı l İ• inde mezıeı. bulunart. 

l.w;••ı-e askerleri harta tatili•ıde Zü
rilı sol: .lı:l:tırnı dnld•J1 makta ~<·ıde
vanıdır. 'Tı cıı miinn kai,itı mrı.nüu:a2ı 

sa tleriı,ıfo yap:!nıakt:t "" ha.Ik sü
kı'ineLi muhaf' ıza etnıt .. ~t~•lir. 



ba 

akiyetin. me
netı 1 n mukabil ta

arruzlar ol ığunu. herJ birr. Her 
iki ça pışuıada, dcat halindeki klW
ve imizı- takib e ı dWj a uı. har 
rek nı k andan ığın bilhas&a tay 
ya y inde, sıhhatle takih ede,. 

bilmesile hareketimiz kolaylaştı.. ve 
vaziyet bu §ekilde devam etti. Kar
şılıklı ha ekit Y"'kdiğerini çevinne
ğe muvaffak olnuyan ve kar§ k1l 
~ rdan aonra yerlerinde ka
lan hasım gı:uplarm unutmi bir te -
vakkilfu husule geldi. 

Bu. b' · pamlisi'nin 11mumi se-
bebtcri ew A 'bilcümle i~atı tü.
k t bbanesinin mn:vak. 

kat b"r muddet · in fık.danı. ki ltil
h hacbi son ltısmı.."lda çok "'ıi.

yru.fıjW:a.K.1 ~ 1t. r !ıi-

Veysinin derin ve n 
tekrar elde edilen bu simanm hatla
rını ve ôlçWetini tedkik ediyordu. 

Genç adam,~ yanaWaım 
solpnlapnu ,padak ve -büyük göz
lerm. •t:Ql.fıDdaki ~ dudakların 
her •Yıiaa imidioi knrifı bir ..ı<il
de iace- deJ:iniaı aJt.mdalri 

açık rengi ~ Biltb ba F-
"'tHı ....... i, kanswn Jm içler aew za-

omm yaea<1Jiı- uzun dramın 
b r. isbaU idi. 

V.Jllinin .. duğıı viedaa ... 
~QWu.: ''R ... eeki-.ılı ve 

'Ufı4t._BllD peri Nam, ~ iD 
pimek uı ldmbilir ~ 

Mi ne Mdal' eiQMtli ol-

YAZAN: 

GENERAL ~OSSE' 

~ ~tctmia ~ • ..,.. 

~81etıin wşıl&Jdı • ..wm• • 
b~ anwndaW au QIHPW41M 

.,. • .. ıınüd<We.eınki•i61ıınl 
ıniıd.Ua• l(U:ilWllt deriaraunıMı&- ı... 
dil.~JW. 

JJ® den 1918 e kadarki haııbia 
biil.üıı t.aciJU. . .ııı~ puif. 
kudretıİıi artW:ıuakla ilrRf~ edla.. 
m aa karşısında taarruz mala
m ının mütemadi t:erakkilenile do
ludu . Bu suretle ilk amanl&maki 
şaı-tlarııı azar azar değişmesi ve 
taar u~ seneden ~ye mi1dafaa 

ndeki faikiyetüıi ele aldtğ'ı gö -
rü1 r. 

1918 de, dört senelik kesif' bfr 
end ri faaliyetinden sonra teki.
mil niaay te er~tir. Ta.arrnz maı
ze esi hazı lanmıştır. !rai'bin aon 
se inin bütün büyük taamızıan, 
15 teınınuzdakı mi1s esna olmak ~ 

lriyetle intac edil
m r. 

Son harbdenberl tamamile yeni bir' 
taamız-makemesi ortaya çıkmıştır. 
Zırhlı fırkalar halinde toplanan ile

ti tanklar. Bunlar, alçaktan uçan 
veya pHııe uçqlaıia bomkftbman 
yapan -~sk 90ll 

ttç haftanın hadiselerinin llftbn ... 
ıa~ bir Jarm& k1l'WCtÜU 
ma.liı.til'ler. ılwıdan mida,.. büyik 
sümtleri ..,.;ude, va.kit kay8et • 
meksisin ilk mwmf~tJeıiııdan, 
istifadeye d4J' k9bilipıtliftiailer. BoJorı.. 
ya 88feııi ve halihaaır mıdıPllelle .. 
sinın ilk çarpışmalarındakiı ~ 
ıer, son harbde istimal edilen .-v.
kulceyşi müdafaa usullerinin, tam 
zamanında bu derece kudretli ve se
ri vasıtalarla yapılan bir taarmmıı 
ihkişafma karşı ko~ğa kifi gel
mediğini isbat etmişlerdir. 

Bugün gayri kabili inkirdır ki bu 
modıern- fidtlftatarftl: mttc.Mıez-..,.n • 
talar, müdafaaya gtlebe> çafm~ .. 
cbr; ve 1M4 de-- kabul edilerr mnın-~
re J11!1i imHn m'betiıtde zniti1 te
~ltlri ~~ve ~mır 
makineli ._. 'ftdiidkıt ibf bınneYf 
"feJlllr ..... tMll1ıtN~Bl'lfll 7' iDii. 

kabil •m mitılwat ~· ;ili )iı,,. 
...... iiği~. 

:S.U'Ma 8'\lllleUııif ıil:ziııleldıl1 .._. 
ha.de edilen sevkülceyşi mU.&faa 
nıtlelriilitr •baJihaa 11 n•p• ta ·•~ 
ııahatle tezahür ediyor . ..KmnııQdan-

lll: J'çiırı ··~ ...... mn ~ Kısmı Uzerine bqlıea 
pylBÜi' ... eieeeğ ..... lc 
elztll\tltr. ~ sevkM<.~ ih-· 
tf,yatlar, Jaarelı& • ' dı'fil '§ 1 ze -
len nsımılMı malltıa;.~r -
sa, nı1 kabil taaft'Wr ~geç husule 
gdm*-tmıı·ı ... ..._ w•w-. 
.. , ••• n ı ı.(Mi6 

'm' mn) , ı' ·eni >Ye ._,,, l .ı mt ........ 
~ :'S"tfmiladb -ıelJ'man -'üaı 

br ..-aetli 1U aliU ıf91teti-

~ ftğmen, PerUllm., 1lôcasım 
kaı'ŞISll!Cta ~eıttm n'dit.ew!Bd 
~ ~mt ~isinde-o ka&rr 
•111 '6triyen tıir-1\al g(isteri~ 
dtt 1111 '\ eygı onw yere- yuTarlanma • 
-*1 kotktu ... 

Der n k du'u, kOl'k\ltmaıllağa ~y
ıee .. rek ihtimamlı lıareketlerle 

3fataı: a gelerek onu tuttu ve bir 
kdu a d.Qğru götürdü •• 

P~. ,,_, •lııajgıftl-'1tir*frallt, 

•ıtuğun fp!;t'tılhstt k•.-i "W 

mıtu.• ... ··~-

- _., ___ _ 
r.aııı.mı 'to~ - dannadağmk bir Baıde alonun öllib: 

e. 
....... 1lM -wna, ..... "" .... 

- fb. """-"'1 .,...., ._, 
dilwillt -~ ~ tfÖl' .. en _.. 
paııwMırfll}!ıMA'e ...- .n. 

a....aa ;mamgllid n ..,.. .. dw-
J\IMlı. 

IMDet 'tNU• •••l ..... kla
---lir PJ,... ıaadlnl. 
~ ............... tMd ..... .,.. ... ~ .. l------

eı.tlı: ı"8tJıifl. _...,.il ;Cd. •..-m ı• ~, . .,.nın 
Glf>k, 1ı1 r t n ıs !?? n ... •at ı ı 

• 

11cwıda pn..,şı 

- GüHl c,nnem.. ~ MJllQlz! 

Alı! .. 
Altay •bum• .ı,önnüt,til.. 
-'Baba 
- Baba ı.Da.. .. Oh 118 11eWadlılı.. 
Pedhn pç Mlamuı ~lt, 
goc~ keDanmn anweıa ~
Dl g&aü . Bir kş.ç 881Qe müddetle 
Jaer 'WB de 'Mıtmtirfni lntCaltli. • 
J!P .... ıJne nfdJicto .......... 
otl9t~•mlmlret ~ 
.... fl!IMD ....... ~..,.... 
ti bir gösteri§ - 'M&l~i1tiıı 
....... ~ w llıuWet--w 
ı6Wtasmın esen karpwıd& icit. 

>*• liııllnlf teıtllliie ~-
fiiu De biT ,. ... :?? ,. ,,. 

- abL. l!Je tie ıOJsa ~lık ) - lllm>b* ..... • _. mi et,. 
vv.. ~ ............ IMdi. 

- .... 

1 

lhtiy., car.gır da.yan•madı. sa. 
-Ehl •ssmlw dakavL.418L ~~ 
AilicJo ile 1ıillSUf ıteı.ar apakta - ,*be ,banalJ, 1AJioo, De' oap! ... 

boğuşuyorlar.dl. Bakat, '6ılİgoımDt ~ •• 

ke)«i kaçuqa bemi)mda. YU811ftı, DiJ18 ~. Wuiae funlam-
elindmı kaoıanJlb. ldaJiliff ... : 
~ h_.,,mn ibtipr o!meWtM - ~....,,-~ ... Bek Ull-
~ gall.getiiı oldt@uıu anhmııe- ikurtulacak görürsün _., 
~~-~ortadan ı9" a.ı+.akiöı......,,, ;y ..... 
llmnak dlltÜlllllliD dılği)dt, lJil'itlıdlia •• ..,._.., ~ • ,_..n J1abııa ilinliimidi •llalınıer ftaju ~ 
ıı. Btllıi biı1ıtardlıDı.mmıaıs.. ..,. ~, .. ,.. ı· • ••JetL. ~ 
hu.d ...... Jamdlir - 't:Dlmnbai ını da ID'llok"8fr,_....~ 
,.iht:QfıMl:ezımft ..... ~.... ~ U4Jtiiiii~. 
d\ialbıiUb bin ımadrb ilıa mailibv• Adalı sôyleiıijıeaıdu r 
ıe.ı.... - • lih-- heitft -dalla .. 
~:plbli..,-.. -.. r'sılrram ım19ııda-rıdan çık.anmayız. 

-..e • tıqı nıa. baı11·mıar.. atı ~....,da. 
taıd W.C.pd~-........ .-. - lsmai ,.Wün mtttlmrtül~ 
'dl. Jimudı 8WQD1lftu • r.ıJeatılup )19-

._ "iuu.f, .Qir wbk hMftanı rine Clltl.ıllullltu... :Jht;iJar ~ 
çalnnına. g....,... taın- 1Pldi _.. C..- 81Jlhn•c 
ıA.1iQ9yu 'WIWl kaDaD allRBUI& ta11ta; - lsmai ~ mü kmtul\lllt"I 
ve olaucar~süıtdüı laman <..mt gwkaımı,afidu. "ifa. 
~dlğl4 '!:111uA bj)ylu PM~ bin kikaten Alic~omın kwtttlqu hdilra 

adamdı. ..Alütaan &Na ~'Yeri idi. 
yelau •• Bin1111otrı&ıaılısen UDtim bo-. ~. çapram söllmelflel ~ 
yu ..ıı. ~ ııaınan<laode hıisınmm eline&üt 

A.UQo, 'Zuaufun ç...-m ~yinceı miyerek.qalltawJudoKŞb. 
oJ4Qiu )leJ!tie zoııladı. llak8t a9I!' ılsınail ei~u .. ~ 
para etaledi. )t_.nılt41181'J.ub- adan ~ 

Yusuf bt'lWlDJ ~ııclu. ':timdi milli .. 
Aliço, uçar gibi kola a>vdesiyle --Bari ,en lıMaey 
Dl.af danı ıhamıaıılıyarak gidifor. - Çüııkü ..Mıoomuı:•mtit!'IU!9' ohm,aea-
du.o P.8'Öl'lilÜ~. eugır Jt... 

'"Y;uauf.t ıı.muır hem 8ÜifÜill>r, hemı litodan aJı da üm d etllrordtf ki 9-

d~ köatakl~ ~~du. »ak- nu :miığUlb ~ mümltün olma • 
slU1ı Ül1e? 11Qirmio olduju .fnUai dığına kam idi. 
kaçnnamak, haannnı ~· DMlğı • (lazp, ı.ad~a dönert!k = 

lUb etmekti. • - Ad&Jı. göllıd1ilY'mil ejimrr be-? 
Fakat, çok usta.. Me,4ianlartia. - Qi&ııdUm llBta be 

de\\ eüssft!hasıı»laiıja, Ql~ p- ._,.( Bu çaprazı 1 klıue ffılre. 

tar. B\rvelt vilAyet partisi reisi Nur.eddhl 
ttünç, bu toplantıda halk mümessil!erile 
"~ WıeW.'il•• at ile'a' ı ... .......,, 
"1alıarılı bakluada tı.~ aisiAi:z.iQ< )fir 
IÖl'ÜIDUI ~aeacatµu ~emlaUr. .lNn"-: 
ıpüteüib ~ reisi \'e avukat Sac;lık 
'l'atllht ....ı ~~ ,.ıe.ek inkı1tıb 

prtisinin başardJiı büyük iıleri ..... , 
.ıtirc:Ulden _.llL .. IM"ıilrı ıUJI ·,.;n şa
ıutıa•nclaı 1J!bir b81luııı ililr..ıı. ~ 
~ UAıle eırnwu:. 

BllMuKe ~ reisi icı hMına. ıet
IQlrWl!lden ftiıMHD -)llibir ~ etrabn-
ddit ••eıtn w tlw 1a..- ....,..."' 
maaiı flfııe- r.N11Stii1immüllııllt..-..ıuiniı 

~. 

~-·· - Her·f u ta ofi'lu 
benim Ç&Jnlıta\& 

:eta,reaıtık Söküyer-
du .. En mıın bul sırada -
le ~özUJU)IOldum -9e. dedi. 

:AHgo çapnildan kurtuiduımm 

•oma., 11'p!Raft tbıir '1'ftt"a attt: 
- ~ imıaıt 9e . 
~ .ay a,N:Zdan 

'°Yle kllRUlunur demek ~ • 
'W'tmuf, bu Caplaakn ~.,... •itün bedbin ~ .. ;peJA19etti •• 

Bu gtblıtllm ~ ~. :&en
•h-ı..acıme.~rou: 

....J'9f llePtfi yıennıek- miişkW ... 
Atım, Y"'5Uflm uBta8r Kel ~mdit 

ele ümidi kesmiş bulunuyordu. Yal· 
p, ~ ;)'ermden mag
llklı·Ohnadtm ~dlmasma dua-' edi).'.'Or • 
fitt., 

- hmn ctıeknr kartı brflP. 
feldiler.. 'Pft paftlaı·, 'ıtı.eı.ler ~ 
dlJ=...,eeı .... r Cilt' l*biriemt 
46vilyorlardı .. 

tıaıı etmiş, halkla belediye arasmdald l.=ı=t11----==-ıı:.-------
ve Q81ıpna blıllil. etralJıxiıH·~ va- HAZ N,,.~Rı~&..Q.M. 
ıue şeltUlerinin ne.lenıden ibJu'« oWutu
nu ~. Beh:liiye rebimi21n pek 
•""'n'•llialUIN<ıt'l1ci ~._.__. 
'\le ~~ ............... , •• 

aıs~ ~-ı.w.ty~aa~ 
dik 1:aba1ıle, ba&ın .nıüoıkün cMluı ~ 
~ eeir~m~ııe 'dair kat'l t. 
minat' veırHnrlftir. 

~-.aı tr ı, ..,..,ti •ın 1111 ıla 

V~ı» ..... ilııitı ne dlılııtece,.i •ll& 
claEı~,... aa,.etiell 
•·•~•,rtıa ..... .,. .. , 
~ d=-·s ı•bu• ıım.1ııııatı.me.m
ıaa,..c ........,u1111tttWJk8lBqıf 
~ ........... .. ........ ]. 
... Mllİffl 16JW'!lir- iMtmalte 

ili~ ... •lll'l .. ....,.~, . 
a&annıt't.oymma.-~, Q-'" •un her ~ bilmeclii1 ~ 

eri ad..,.~. . 
- Ba~ ~tilf!l.;t· SJ,b\· 

ci -•""Wr~ . ~ 
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Bugün 46 yaşına basmış olan eski 
şampiyon acaba ne yapacak? 

kudre1ini eski dılnya şampiyonu, şampi
yonhır pmpıyonu Jack Dcmpscy gib.ı or-
taya ~ elidir. 

Füruzan Tekil 

SılOrtı Epor ~ panl::nn mcvcudıye
tın ıı edecek d ğili Ancak spor bi
raz dn şöhret ıçın 3' pılı:. Kalabalık ö
nundc maç k:wmmak ile etr:ıfı ~ &100-
d n Muzaffer ayn]! k arasında sporeu
nun h ti ruh.iyen b=ı rrrund n tok fark 
bulunur. 

Vclhasıl tlcti, bo ru, fut.bolciisil dai-
ma cyıra arar. Bu omın, .daha dogrusu 
genç adamın kanında "lt:ırdrr. 

AtleUerimizin 
yaz programı 

Bu beğenilmclt :ırzu.5U, şlfuret du run
lugu acaba yalnız gençlerde mı? Vakuı 
gençlık o.;e ihtiyarlık ene dedile filçill- • 
ınez. Fakat ben, bugünlerde on rnvund
lu c bır maç yap;ıcak olan 45 Y<!.iındaki 
J ı k IRmpsey e genç diyemıyeccgun. 

Val,ı.a D=ırıey· bugünkü bir çok genç
lerden daha zind ' e daruı kuvvetli, lJ -
kın bır de e;ki Dempsey'i. ınşek gıbi 

s::ıldıı ::ın diinya pıyonunu düşünun 

be ı duşündwn, onU!l gazctcl:-rdc okudu
ğum medhcy-elerini batırli:dım. K::rpanti
yc VC' Ccn Tuney y:ıpt maçl;!n, dört 
be, defo seyrettıgım !ilinlerını tekrar gö
rur ıbi oldum d koca Dempseym kkrar 
Rıngc çıkmasına bil' türlu gonluın razı 

olm dı. 
46 yıtşınd::ıki eski ~unyn ampiyonu e

ı;eı on rnvuııdluk m.ıç çıkarın gn mu -
v ıf K olursa kazan n kazanmusın, bır 

mucız._ daha gosterccek demektir. 
Spor yapmı ol. nl.ır ın afa gelip 

"k n, kazanma ın, dıyc bılırler. 

F ıkat t r maglubıyet, D mp eyi km vet 
11 hı ve dôvuşçlıluguıı pıl'i olar. k tan.y n
Jarın bu tcUıkkı nın temelle ını 
c ık 'c> onun y<>rlne bı: n oJ rn 'Jergi.J 
ar ttırncaktır. 

br 

oıd.ı ~u için Almanya ' E !l !,, d · C'C 

t• .,L.nı oldu. Kcncihinc s::ı.ra~.ncla ı 
ika.met vesikası 'eriltlL B ! ika k. alı 
i~" müttefiktPrin ccn Jlını Almc.n
l:ıra açmruc l1<:.re1:etı mukabili olarak 1 
ın ml~ketin oturabili~or ve b'r h:ı
bcr • göre Hi .. le!i karargti.hında zi
yaret..? gitmi."'.tJr. Bu ziy:ıret tabıi bir 
hükümdarın, b!r ccvl t :reitine zi_)'a
reti c:k~·iJdir. 

!sti:t1:1J1"riı:i l;:ı~ l-cmi~ veya ba&
d:ı.. '>:ı.şa ır.;cle u -;ramıs dokuz bed
b11ıt :11crclcketfa dokuz t:i~are devlet 
::efo:r.dcn üçt m:ı}.pus veya mcnkiıb, 
~ tcpraklannd.:ımr. Diğerleri 

topra..'ltls.nıu, m1HcU..rini, rıcl.:annı. I 
müllderini !>mı.kının, mulı:ı.cir ol
rnu~. Lohdr&.yı ılticagıüı ittihaz et- 1 
:nırtir. 

1-!clum radyonun menhus sesi: 
' Onl:ır !ngibz kralına ıltica eC::yor
b.r; Falmt accll:ı lngıllz !mili nere
ye iWca cdet.-d•? dıyoı. İngilizler ttu
n::ı. röylc cevnb vcnyoriar: 

- :Eil!yonız kı İngiliz Adalan da 
· .,.o.: tehdidi a.ltındad:r. .Almanlar 
h:ıralc.ra kadar d::-. gel.neyi te ... rübc 
c-de~!der. Ji'almt ti7.i gene ycncmi
Yecekler. I~ral ve hük(ımet İngiltl}· 
l'Ca~n tUŞın:!c<tlC; 1\::ı.nac YO. gidcc ;, 
Yeni dilny~druı, cı::ki du. .. yay:ı. lmrşı 

harbe r.cır dev::.m e;.:;-c"'i:ız. Barh:u-- ! 
lık y<.'nillnclyc 'c dür.y4d:ı LtlıTiyet i 
halrası esinc.1ye !-·::.dnr. 

• 4. 

Al.'lıanlar lngfüe:-cvi \it;al edebi
lirler rr. i ~ 

Atletizm !edenısyonu tcknık muşa\:ere 

heyeti senelik atletizm programını tesbit 
etmiştir. 

Bu progı:am:ı gore haziranın uçün"O 
h:ıft.asında bütün Tlirkiyc><.le "gul milsa· 
bakalan.. yopılacak tır. 

Temmuzuı:i :ilk haft;ısında bütün böl
gelerde resmi birinC'ılıkkr icra cdılc>c~·k
tir. Tmınmvrn wrıci veya üçüncu haf -
tasınd.:ı., her sene yaptlmnktn olan bey
nelmilel mıısab ·ita tekrarlanacaktır. 

Bu müsab::ıkaiann her senckıoden daha 
iyi Olması için ç~ 1m:ıkUdzr. Bunu te
mineu. Macaristan, Rum.:ınya, Yu."lanistnn 
ve ağlebi ıhttmal ısırdan ~c atletler 
da~et edil ktır. 

Bu mıısabak:ıl !'dan sonra aUetlcnmiı: 
ufak bir i.1tir.ıhat de\ resi geçıreceklcr Ye 
ikinci farmlannı tutmak ı..:ure ağuslosun 
ilk haftası ceti rtcn sonra kampa gire -
ceklerdir. 
Kıımp altı 'eya ~ di hafta surcıCcktır. 

Bu muddetı:n son iki hafi.ası Ankarada, 
geçirllecekbr. Tar ti surette tcsbıt e
dilmemiş olmakla berubcr cyIOlun ılk ıki 
h:ıft.ası geçtikten nra B::ınmn oyunlan 
Anla=da y p ktır. 

Turkiyc bırınciliği tleUerimızın kamp
tı bulundukl n sırada y pılacak ve knmp 
t olsun olmasın uayycn ba1.ı derece -
len yııpmı ol şaınpıyonaya işti-

rak edece 1 

Fener ahçenin 
yı önümü 

Fcncrb h e 
ne 

kabul ederi~. Amrıa b• a t~ömen 
lııt.rfiterenin donanmasına dayanarak 
haroe devam cdcc~'""İlle şübhcnıiz 

Jpktur. 

Sırrı Ucllio;ıur.un muhalmmcsi 
Eskı IU>cı 

, m~ emcsı askeri 
ı:ık uzere, Merkez Ku-

mnndıınlığı t "ne gijndcrılmışti. 
Sırn Eenli~n muhak~c dun 

1stanbuı Kot'1ıutaıı ınC.-: askeri mahke -
mede hafi olarak b:ı. bnml$br. Muhake
meye, yarın da devam cdıl..ccl.1.ir. 

Dün AV!"t:padan gelen t:ılf'belerimiz 
1taJ;µda tılıs:Jde bulunan tnlebelcnmi

zın memlekete donmcsınc devam olun -
:ıruıkıadır. Bunl:ırd:ın edebiyat tahsıli yap
.-ıal:ta olan Suad ~ &ımım S!ruınoğlu 

-tünkii posta ile gelmişlerdir. Di er ıa -
rafdan tsviçrcde ilttısad tahsilini y:ıpan 

Jüzım Melek de bugonl,ü ekspresle gel
m~. 

Salıncaktan dü,tü 
Vefa caddesinde 4 numar.ıda oturan 

Mustafa kızı Uıle, alb aylık çocuğunu sa
lıncağa yntırmış, salınçagııı ipleri i:.o,P<Irak 
çocork düşmüş, muhtelif ycrlcnnden yara
lanmıo, Şişli C0C2.ık l-:\stnhancsine bldı

rılmıştır. Yavnımik orada ölmüş, ~dise 

tuıkkmda tahkUmt:ı başlanmışbr 

'e ESR l iT-zl 
Lisan Okulu 

-o-

Bütün yaz açıktır. 

F~ lng:'l~, A.lmaaam 
:u-.ı kJ'Slan 

Haftada 3 ders, ~yda 4 lira 

( Baı tarafı '4 u s;ıhıfede) 

hasun tura.fından ka uJ edilen mın
t:ıkalarda ilerliyerek, tc kkiıl et -
meğc vakıt bulal;llıyan fırkaları par-
çnlaınışlardır. , 

4 - İlk hatlarda karşılaşan ordu
iarın gerisine sarkarak, müdafaa e
dilen akar suhU'ln geçidlerini, ilk 
saftaki kuvvetlerin ricatini kesmek 
ve geride kalan ihtiyatların yardıma 
koşmalarıııa müni olmak için, tut -
muşlardır. 

Polonya harekatına iştirak etmiş 
olan muhariblerin hikayelerini dinler 
ken, umumi mahiyette olarak, bu 
kabil manevraların garb cebhesinde 
tahakkuk edeceğine pek inanma -
mıştık. Mükemmel tank dafi terti
batımızın ve tabiyevi usullerimizin, 
devamlı ve tanklara karşı müdafaa 
vasıtalarile iyi mücehhez olmaları 
dolay1sile bu derece seri ve cüret -
kfı.r hareketlerin muvaffakiyete er
melerine miı.ni olacaklarını düşün -
müştük. Son haftaların tecrübesi, 
bunun böyle olmadığını ve şimdiye 
kaılar tarafımızdan istimal edilen 
müdafaa usullerinin bu zırhlı vası

taların taarruzunu durdurmağa ka
fi bulunmadığını göstermiştir. 

Bu suretle zırhlı fırkaların kudre
ti gayri kabili münakaşa. olarak ka
bul edilmelidir. Bu büyük vahidler, 
mesela Meuse cebhesini yardıktan 
sonra mevkilerimizin dahiline gire
rek ihtiyatları dağıtmağa kumanda
yı bozmağa muvaffak olmuşlardır. 

Yine bunlar, araziye yerleşmeğe 
ve tank dili tertibatını sağlam bir 
surette kurmağa vakit bulamıyan 

ve dcmiryollarile nakledilen ihtiyat
lııra da taa.rnız edebilmişlerdir. 

Nihayel Guise ve Saint - Quentin 
mınt.akasındaki tertibatımızı ikiye a
yırdıktan sonra süratıe Somme'e ka
dar ilcrliyerek, Belçika.claki orduln. -
rın kıtalannın ricatini kesmişler ve 
muhasara ile tehdid edılen vahidle
rin yardımına Fransız kuvvetlerinin 
kısmı ktllli inin kosmasına mani ol -
mak içın nehırlerin geçidlerini tut
muşlardır. 

Böylelikle Fransadaki son harekat 
ta, Alman zırhlı fırknlunnın bize 
Polonyatla o kadar anormal görün
müş olan manevralan ayni ile tatbik 
cttiklerıni göruyoruz. 

Se\'b.iilc<'~.:. İmkanlar 
Seyy .. liyetlcri ~ y · d<> zırhlı fır

kalar sevkulcey~i süı priz tahakkuk 
ettırmc:ge müsta.iddirlcr. Jt~ilhakika 

c cnın 100 kilometre gerisinde top 
l~ ~u bü) ük zırhlı vahidlerdeıı 
bir gıup ıki gC<'c içcırisinde ilk te
merküz noktasından 150 kilometre 
ilerisınd görünebilir. 

Bu noktadaki hususlar içenlerine 
gınlemez addedılen Ardemes dağla
ı mı siiı tle ge~tikten sonra, derhal 
Sedan ve Dınant mıntakasındald 

Meuse ge<:idlcrine varmaları ile hu
sule gelen sürprizden açık suretle 
islihraç cdilebilır. Somme cebhesinin 
kat'i yarılmasını temin eden 15 ma -
yıs ve mulı ... rebe kuvvetlerimizi iki
ye ayıran 18 mayıs taaruzları mu
vaffakıyctlerinı sürprize medyun -
durlar. 

Büyük zırhlı valıidlerin, ehemmi -
yeUi sevkulceyş vasıflarından biri 
de, süratlen ve müsademe kudretle
ri sayesiude gösterdikleri istismar 
kabiliyetlerinde mündemiçtir. Aşağı 
yukarı parç..1.1anmıs kuvvetlere rast
ladıkları bir mıntnkaya girerek bun
lar, zahmetsizce kar§ılanndaki kJıV· 
vetleri dağıtarak kumandanlığın 
kendılerine tesbit ettiği hedefe doğ
ru ilerler. Bu ~tlc yukarı Oise 
mıntakasına vardıktan sonra Alman 
zırhlı fırka grupları Saint - Quen
tin'e f ı..-.r muıtakasına vaz'ıyed e
derek hcill ~~ut ve hem de Somme 
va.dilerinde.ıı geçmek imki.mnı bul .. 
muşlardır. Boulqgne'ye doğru, Bel
çikada1'...: orou gtUpruıun ihatasıiıa 
müntel-: dan SoJLme nehrinin sağ 
sa.lıili üzerinden tank kollannın seri 
ilerleyici hasımlarımıza büyük bir 
a.vant.P.j temin eden geniş mlkyasta 
aevkllbıe7ı;i hl.- istismardan başka 

ba tJCY ~;Ilı·. 
Bu mıretle geree tab1y4 ve gerek

se s~lrnlc~yş sahJ;..-gııda Paıızcndivi
monen 'l.crin kudret ve iınkaruarı mu
azzamdır. Şüphr:siz, bu mahiyetteki 
biiy.ük vahidler almJarında tevkif e
di~r veya diğer zırhlı teşekkül
lerle mukabil taarruza bir hedef 
t~ · lelJflirler, hatta yollan kesile-

• o.:. :nt bunl.an muvaffakiyet -
sL...:.::e uÇatmnk için hu.susl usuller 
jstf.:nal etmek lftZJmdır. Tarik dafi 
tertibw, kordon §eklinde yapılma

yı,ıı ehcmıniyetli noktalarda, bunla-
Fran5a.y: yer.• ı:;ercr..e Ye i'.ansa. 

''r.es !. 4'Jr..e ou:ıa ımhin o\"!u~~nu 
kabu! etsek bile büyülı" ~· ~ ile ••••mıEıılilil•••••••# 1 rın _,._:,Eğerine dar.nmQlanna imtln 

o y 
-0-

(Bq t<ırafı 1 llJcı ı; h ede) 

"Harbin zaruretleri müttefikleri, 
l u~·etlerini başka cetıhelerde tahşid 
ctm k mecburiyetinde bırakmı. tır . 
Şimdi Norveç kıtaab, elzem olan tek
nik menabi ve vesaitten, bilhassa si
lah, mühimmat ve tayyareden malı 
rum bulunmaktadırlar ve harbe de
vam edemiyecck bir hale gelmisler
dir. Bununla beraber Norveç kıtaatı 
memleket haricinde mücadeleye de
vam etmektedir. 

Yeni tahribata mani olmak için 
kral ve hükumet yüksek kumanda 
heyetinin tavsiyesine riayet ederek 
ateşi kesmcğe karar vermişlerdir. 
Teşrii meclis, ordu ve donanma kra
la J'l"Üzalıirdir. Kabine, biltün siyasi 
fırkalan temsil edecek surette tadil 
edilmiştir. 

-Diğer taraftan kralla velihadin 
lngiltereye gitmiş oldukları haber 
veriliyor. 

Kral Han.kon İngilterede 
Londra, 10 (A.A.) - Norveç kra

lı Haakon ve maiyeti bütün hükfı -
met azası ile birlikte bugün bir ha.rb 
gemisi ile İn,giliz limanlarından biri
ne çıkmışlardır. Kral sıhhatta ve 
sa.kin görünmekte idi. KTal nhtım
da yüksek rütbeli İngiliz ve Fran
:sız subaylan ta.nıfmdan karşılan -
mış ve meçhul bir istikamete gitmek 
üzere hususi trene binmeden önce 
bu subaylarla birınüddet görüşmüş
tür. Krnhn mm;a.salat ve hareketi 
esnasında gar halka kapalı tutul
muş ve civar polis tarafından mu
hafaza eclihniştir. 

---»il«---

Bazı ınaddelerin ihra
ı:ı lisansa tabi 

tutulu or 
-c.-

Ticaret Vekaleti bu hususta 
bir talimatname hazırladı 

Ankara, 10 (Hu u i Muhabi
nmizden ) - T-ıcar t Vekaleti 
bir kısım maddeleı in ıhracını li
sans vermek suretlle miımküıi kı
lan bir talima.tııame hazırla.mı br. 
Bu talimatnamed~ li 'cnlmıyen 

ve lisans verilen maddelerin lıstesi 

vardır. Lisans verilmıycn m ddelc
rin listesini gümrük t ife k t un
dan ı ila 5, 5, 6, 18 b , 19 ila 20, 
22, 23, 26, ila 30, 35, 66 iıa. 66, 11, 
79 ila 73 c, 97, 98, r e,99, ıoı, ilfı. 
104, 105 ila 113, 117, c d H n Z, 115, 
ns, na 126, 152, 153, 154, 156, 157, 
159, 1Gı, 163 na. 164 166 i a 111. 
178, 1$7 ili 188, 193, 197, 198, 199 
203 ila 205, 20 , 211, ;;::12, 213, 225, 
ilü 233, 248, 260, 261, 272 ıla 275, 
211 na 281, 283, 2s1, 285 ila 226, 
a02 ila 304, 323 ita 33 341 Ha 346, 
357, 363, 409 na. 42.5, 440 ili 442, 
444 na. 449, 450 ila 455, 477, 577 ila 
579, 585 ilfı. 593, 613 na. 614, 618 na 
628, 635 na. 647, 667 na. 675, 677 na 
681, 682 Ha 684, 686 nrı 693, 694, 
695 ila 699, 100 nrı 709. 
. İhraçları Ticaret Vekaletince li

sanse tabi maddeler: No. 13, 16, 18, 
21, 23, 24, 34, 36, B. C. 61, 65, 72, 
a. b. 73 a. b. 7 4 ila 94, 95, ll 4 B. 125, 
160, 176 B. 189. 195, 200, 223, B. D. 
234, 235 jlfı. 238, 253, 260, 276, 282, 
284, 365 ua 392, 393 na. 408, 469, 
470, 472, 482 na 500, 502 ne. 515, 
516 nrı 553, 554 na 56 , 569, 570 ila 
573, 574 na. 576, '580 iıa 582. 584, 
593 na 598, 648, ua. 666 2, 694, 110 
ila so5, S96 na 820, 821 na 823. 

İhraçları birliklere verilecek H
• sansa tabi maddeler de şunlardır: 

5, 6, 7 ili 98, 18. 151, 152, 153, 155, 
174 B. 175 B. 183 ila 184, 223, a. c. 
224, 225 ila 233, 276, 364. 

'rayyareye ka.rşı topçu abŞlan 
Dün BalorkÖ)'1lnden Marırınrada Hayn

saznda istikameiindc hakiki topçu atı 

yapılmıştır. 12 haziran çarşamba giinu 
saat 10 da Olaneydanındn \'C 14 hnzirno 
cumn günü de yine saat 10 da eterıs 

çiftlı inde okul atış sahası uzerınde hava 
dafi batary;ıl:m tarafından hakiki tırpçu 

atışı yapılacaktır. Bu atı lnr her hangi bir 
hava taarruzuna kıırşı aktif mud:ıfna su
retnc icra efillccel.."'tir. 

........................................... 
verecek nisbctte dereceli bir vaziyet 
vi.icu get:irıiı.ek liızmıdır. Ha.ki;ki 
hal sureti, bu zırhlı teşek -
külleri tahnö veya muhasara için 
mukabil taarruza. girişmekte mün • 
denıiç olarak göriilıncktedir. Bundan 
mii.da, taılklan muharebe \unici kıl
mağa imkan veren bilcümk usullerin 
istimali "kabili n,!lkil mllniler, el bom 
balan, yangın çıkarıcı kaplar, ilh . .,, 
vasi miky~da dağıtılmalıdır. 

en 
(Baş tarafı 1 inci "St:ıyfada) 

nın müttefiki olmasına rağmen bu 
iki imparatorlukla muharib bulunan 
lngiltcre, Fransa ve Rusya ile müt
tefiklerinin safında harbe iştirak et
miş, yani kendisinin de dahil bulun
duğu (İttifakı müselles) e karşı yii
rümi.i~i:ü. 

ltalyanla.nn tarih nazannda ken
dilerini mazur göstermek için {mu
kaddes hodgfı.mlık) di~ tavsif ettik
leri bu şayanı hayret dönekliği ve 
ltalyanın çı zaman nasıl harbe gir
miş olduğunu İngilizlerin ne~rettik
leri baro taıihi eöyle :tarif eder: 

11Cihan Harbi patlak verdiği za~ 

man İtalya, A'Vl'tlpa vaziyetinde meç 
hul bir kemiyet idi. İttifakı müselle
sin rabıtalariy'le Almanya ve A
vusturya.ya bağlı olan bu memleket 
bir çok kimselerce onların safında 
harbe girecekti. 

Halbuki kaz.iye böyle olmadı. İ
talya l.914 Cihan Harbine müttefik
lerinin safında değil, bir sene süren 
uzun mr tercddüd devresinden sonra. 
biliı.1ds ıonlara ırn~ mücadeleye a
bldı. 

Bunun sebebini ara.,tırmak ıçın 

biraz tarihi karı§ilırmak icab eder: 
Prusya ile Avusturya arasında 

1866 hn:rbı basla.dıi:'l zaman İtalya 
kralı Prusya il ittifak etmiş ve ltal
yan latalnrı Avusturyalılara hü
cum eylemişti. İtalyanlar bu harbde 
mağllıb oldular. Liikin müttcl"ikleri 
olan Prusyalılar harbi kavmmış ol
duklnrından ltn.lyaya harbin sonun
da (Vcnetia) mıntakası ihsan edil-

di. 1 
1871 yılında Alman~a impara-

torluğu kurulunca Avrupa.da yeni 
bir v.lZiyet tehaddüs etmiş oldu. 
Daha 1882 yılında Bismark İttifakı 
müsellesi kurmuştu. Bu suretle Al
manya, Avusturya ve İtalya üçüzlü 
bir ittifak ak<leylemi§lerdi. 

İt lya bu ittifak yüzünden Avı.ıs
turyanın hücumuna karşı kendisini 

n bulacaktı. Diğer taraftan 
k1 müsellesin İngiltercyc mü

tev c"h bir anl snıa olmadığı,. da 
ta!';rih edil"yordu. 

h , 20 ine· snn başlangıcı -
na d b'nl İtaJyanm Fr:ınsa ile olun 

bctlcrı gittıkc:ıe dostane bir 
se la ı. Buna rağmen 
itti kı mi' lles b ki ve mevcuttu. ! 

1914 Cihan Harbine tekaddüm 
eden senelet· zarf uıda Fransız -
İtalyan münc c-ebetlcri gittikçe dos
tane bir şekil alırken A vusturyada 
yaşa an İtal nlara karşı, Avus -
tu hlaıın ittih z ettikleri battı ha 
rcket yüztlnden ltalyan - Avusur
ya münasebetleri gıttikçe bozuluyol'-
du. · 

Bu seker renk münasebetlere 
r:ığmen 1912 yılında ittif.akı müsel
les tecdit edileli. Şu kadar ki Avus
turya askeri mahafili İtalyaya karşı 
gittikçe düşmanca bir tavır takını
yordu. 

191.3 yılında, Avusturya, Sırbista.
na karsı harekatı harbiyeye b sla- , 
mak için ttaıynya ~aklaşmak istedl 
ise de İtalyanlar !bundan kaçındılar 
\'e 1914 enesinde lta.ıyarilar, Avus
turya ile tesriki mesaiden sureti ka.t
iyedc ictin.::J> ettiler. 

A vusturyn ? Macaristan impara
torluğu 1914 yılı temnıuzunmı 23-
üncü günü Sır:bistıµıa ültimatom 
verdlğı zamnn İtalyanın müta.leası
nı alm1ya lüzum görmemiş olduğunu 
ileriye sürerek Roma mah::ıfili har
be k~c;ma.k istemediler. Hatta a
ğustosun 3 üncü günü İtalya bita
raflığını bile ilin etti. 

ltalyn, itüf akı müselles muahede
si hukümlcrinin baki olmasına rağ
men bu mualıedenin bir maddesine 
dayandı ve Cılıan Harbinde 1ngilte
renin de alfılmdar olduğunu ve bu 
yüzden harbe giremiycceğiİıi bildir
di. 

Bu karar Berlinde çok 1'ena bir te
sir ya.pmıştı. Daha bir kaç gün evvel 
Berlinliler İtalyan sefarethanesi ö
nünde, İtalyan müttefiklerinin har
be girmeleri lehinde nümayişler yap
mışlardı. 

İtalyada 1914 yılındaki ciddi SOS• 

yalist iğtişaşlannı müt.ea.kıb muha· 
.fazakar (Giolitti) hükfımeti çekil
miş, yerine mutedillerden mürekl.eb 
(Salandra) hükümeti iktidar mcv - 1 

kiine gelıni.5ti. 
Bu kahine teşrinievvel ayında to.

dil cdildL Jieron (Sonino) hariciye 

nezaretini, (Orlando) dahiliye neza.
retinı deruhde ettiler. 

İtalyada gittikçe lngih.ere - Fran 
sa - Rusya darnsına .karşı sempati 
artıyordu. 

Diğer tarafdan İtalyanın bitaraf 
kalması Alınanyanın plfı.nlarını alt 
üst ediyor ve Almanya müttefikini 
l!endi safında har.be sokabilmek için 
ttalyadaki entrikalarını arttırdıkça 
arttırıyordu. 

ı .. akin !tnlynn gônüHü müfrc?.e
leri daha o zamandan Fransız tngılız 
saflnnna. iltihak etmişlerdı. Gati • 
haldi gönüllü kıtalan Fransız kı.ıv -
veUerile birlikte A1manlara karşı 

harb ediyorlardı. Bclçikanın Alm n
lar tarafından istilası İtalya.da çok 
:fena tesirler hasıl etmişti. 

İtalyanın İngiliz - Fransız safla -
rında harbe iştiraki cereyanı git • • 
tikçe kuvvetleniyordu. Cütnhurıyet 

pervcrlcr, demokratlar, milliyet}lCl'· 
verler hep itilaf devletleri lehinda 
harbe '.kan!;mayı arzu ediyorlardı. 

Fiatta o zamanlar (Avanti) gazete
sinin başmuharriri olan ~:M'ussoli -
ni) Alman taraftnı h~ eden bu ga
zeteden istifa ıcderek (11 Popolo d'ltn 
lia) gazetesine geçti. 

Artık İtalyanın ittıfakı müselles 
aJeyhine harbe müda."ır.lcsi taraf -
tarları gittikçe ziyadeleşiyor, ır.em -
leketin her tarafında İngiliz ve l'Tan
sızlar1 birlil•te harlıe iştirak lehın
de ntımayiC!lcr y pıhyordu. 

Tam bu sır larda 
Rom ayn wır olarak 
(Bulov) u göndermı lerdı-. 

lırnulıı.r 

ırcns 

Bu Alman diplomatı İtalyan · 
lan elden ı n mm k ıçin n vmi -
dane b r gayr tle alıı.tı. lta.I~ a A . 
vusturya) ı. ı h. rb ılan etmeme!• 
ve bitaraf • alm k içın Avusturya • 
daı mühim mık da tavizat i ti • 
yordu. Alman ne yarac ğ'ını 
şaşırn11 tı. 

1915 yı ı 
İtalya h rı i 
yan ı t ki ·ııi 
İtalya bi r 
hetto), (Pl 

Almany nın 
nın kabulunu 
Avusturya aaha 
faik bir İtalyan d 
vusturya fılo unun 
(Lissa) sularını t 1 

• a t e ya -
naşmadı. Yalnız t ı.y:uı budu da 
hafif tnshiha.t ic~5lll.l kabul ci ti. 

Bununla beraber İtnl:ya da l rbe 
girip girmemek hususundaki tercd • 
düdler pek uzun sürdü 'c nucnk 
1915 yılı mayısının 23 üncü günüdih 
ki İtalya A\usturyay .ililııı h ıi.x> 
karar verCli.,. 

1914 Cihan Harbinde İtalyanın 
İngiliz - Fransız $2.flarında har!>~ 
girmesi ne netice \erdi? 

Bu ayn bir meseledir. Ve bur;ün
kü mevzuumuzun haricindedir. 

Va.kıt ve zamanı gelince bunu ela. 
karileri.mize aı~iıiz . 

50 lira boztl u 1 istaniş 
tbr:ıhim o lu ts ınil adında bırısiı:.I. 

dun, Tahtal:alc cıhr d:ı P .. lburlar ıcc· 
risinde ımlb.ır He tın citikkiınına gıt -
~bir elli lir.alık \uerek bozmasını rıcn 
etmiştir. Hcı·:ınt pntayı bozmu 1sm::ü., 
Hcrantın vC!'d fi p; al::ır a. n an bir 
~ lira~Tı cder~k; 

- Şunu da t..":nc lira y.ıpl\cr .. ne 
olur? dem 

mis. ~rayı r:ıl eh ~.ı 
tane b~ liralı~n e.-u 
tür. 

1smail. dUn 
dördu cü cez 
~I ya ılmıs, 
ik v h 
ğın milsadere 
mail d!!rh l 
gönderllmiş'.ir. 
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( Hikaye 1 Sözünde durmak J ULMA<AiiJl 
Tabir arkadaşının yatak odasına daldı.: 
- Gün aydın dosUun, nasılsm. iyice 

1IYUT-lhildin mı? 
Said hiilfı ayr•3Dlll karşısında bir türlü 

biçimine koyamadığı kravatını sinirli si
nirli düzeltmekle me~guldli. Yan gözle 
bakar.ık.: 

- Sabahın dokuzunda burada ne işin 
v::ır. Yoksa yıne kavgayıı mı geldin? 

- Ne muruıs.-bet canım, şakayı bır .. k 
iş mühim. Senden biraz borç para almaya 
geldim; kavgaya d~ğıl. 

t - tklsi de bir. Ne ise anlat bakalım. 
- Dün gece uç kol bir poker çevııi -

yorduk. Düşun. Elimde a~. ruvıı, d::un ... 
- Geç bunları, ne i :tcdığini, kaç para 

isetediğini soyle. 
- Çok bir se1 değil. yalnız elli lir:-. 

c.. - Az bir şey amma şimdi bu elli lirayı 
nereden bulm .. lı? 

- O senin bileceğin bir iş. 
- Bu sefer, Tahiı::ciğim, maalesef sana 

yardım edemiyeccğun. ÇunkU öbür gtl.n 

akşam trenile Ankanıya gitmek mccbu -
!riyeti!ldeyim. Yanımda fazla para olsaydı 
hemen verirdım. 

- O halde mesele kalmadı. Ben sana 
aldıfmı parayı öbürgün saat beşde yetiş
Urlrlm, bir diyeceğin kaldı mı? 

·,,. - l'ı;kat bu biraz tehlikeli. • 
· - Seni namusumla temin ederim ki sa
at beşde para cebinde olacaktır. Şu oyun 
borcunu vaktinde ödemek lJ.z.nn. 

- Peki, parayı nereden bulacaksın? 
• Ta!ı.ir gülü.msedi: 
i - Salı günü babam gdlyor. Ondan a
lacağım. Zannedersem bu killi bir garan
tidir. Haydi, uzun boylu düşünme. 

Said artık ısrar edemedi: 
1 - Pek!ıli. Yalnız salı günü saat dört 
buçuktan be~e kadar seni bekliyecegim. 
Beşi on ge('e bir yerde bulunmam llium. 

i - Anlaşıldı çapkın, anl:l,iıldı. Hiç üzul-
1me. Sö7.i.im söz. 
l Said karyolanın üzerinde duran çanta
,r.mda.n ıırkada~rım istcdigi parayı alaı·ak 
~tb: 
' - Cebine iyice yerleştir \'e beni nıhat 
1bırak. Şu uğursuz kravatı görüyorsuu. ki 
l..o1li istcdiğıın gıbi takamodL'n.. 
' Gulüş~rek :ıyrılcWar. ' 
~ . . . 
t 

, Tabir, sözlerir.de cidden samiınt idi. Ba
~c:n elli liray1 koparıncaya kadar ak
la Larayı seçti ve sevinç içinde babasının 
yanından çıktl. Fakat şöyle bir elli altmış 
·ad m kadar yürumüştü ki tuha! bir hisle 
sab·tlc~n ti <:rinln eri<l ... lni hissetti. Bir 
,kararsızlık içinde bocalıyordu. Para hırsı 
ile manhkı çarpış1yordu. 

Bin deıt:den bin su getiriyor, Sııidin pa
r.ıya bu kadar ıhtiyacı olmadığını ileri sü
ruyor. A".lk:-r:ıya böyle ehemmiyetsiz bir 
p:ıra ile talııI gitmiyece nl düşünuyor 

ve: 
- Elli liradan ne çık;:ır, diyordu. Bu 

para ile bu gece poker oynasam mu hak -
kak ki o gecenin acısını çıkarırım. 

Bu son Juşuncesi irildc mi alt üst et -
ırıiş, damarlarındaki kumarbazlık: hırsını 

- Ne öyle bakıp duruyorsunuz, insan 
görmedıniz mi hiç? Duracağınıza bir a
dam getiriniz de beni bu bclfıdan kur -
tarsın. Yoksa avaz avaz bağırır dururum. 

Biriken .kalabalık arasından gür bir 
ses yukı<eldi: 

- Vay Tahir sen misin? Ilu ne hal? 
Kapnna yaka.lanmış fııre gib ne duru -
yorsun öyle?.. Vallahi sesim duymamış 
olsaydım bu gülünç vazıycti görmeden 
basıp gıdecektim. 

Bu ses Tabirin bütün vfü:udunil tit -
rcltı Bır ~ ıl;:ın görınüs gıbi yüıu degişli. 

Hıd<lctle: 

- Sayenizde dostuın 
- Neden? 
- Neden olacak. Dılmty0ı musun? 
S:ı.ıd kalık; halarını gtir;lükle zabletti. 
- Vah kardeşim valı. l\Iejler 1 ak.kın 

varmış. Deminki sözlerimden dolayı b~ni 
affet. Seni lı:ıkikaten fedakar bir arka -
cklşımsın. Bosuna güıı:ı.luır.ı ginııi;;lm. E
ğer \ aktim olsaydı seni beklerdim. Kd:fir 
tren söz anlamaz ki. Sen paraları şu ara
dan uzatıver de ben gideyim. 

Tahir, bu aksi tesadilf{: ıçinden ıanct
leı yağdırırken istemiye istemiye, 

- Al, dedı. Erkek olan sözünde du -
rur (!) dostum, sözünde duıuı ? •• Anladın 
mı? ... 

Pehlivan Sandalcı 
Sandah batan bir sandatcı 
altı saat sularla boğuştu 
Bur~adan yazılıyor: 

Abulyond köyünden Süleyman oğlu 

Ramazan pehlivan, sandaliyle Akçalara 
gelip dönerken yolda hava birdenbire 
bozmuş ve dalgalar sandalını batırmıştır. 
Ram;.ızan pehlivan altı saat kadar gölde 
kalmış \'C subrla boğuşmuştuı'. Bir ara
lık Ayaz kôyunden sandalla gelmekte o
lan Kaya Ali ile arkad.ışları, gulun üs -
tundc 1,ıir kara görmüşler \'e bu ü;tıkamet
tcn ses i:;ııtmişlerdlr. Kııya Ali \ e arka
dn~ları sandallarını o tarafa çevirerek 
Ramazan pehlivanı kurtarmı§lardır. Ra· 
mazan pehlivan, kendisine, sipariş cdi -
len sıgaraları almak için verilen emanet 
par;ıyı da bu müddet zarfında ağzında 

tutarak kurtarmış ve sahibıne vermiş -
tir. \ 

izmirde 
İki kahve muhtekiri ceza

larmı buldular 
1zJTıirdcn y:ızılıyor: 

Torbalıda katıve salı)arında ihtikar 
yapmak suçundan mahkemeye verilen 
bakkal Mehıncd oğlu Said Gür ile bakkal 
Receb Akgilmin suçları sabit olduğundan 
~er yüz lira agır para ccznsı ve iki er 
!lene muddctle sürgün olarak Aydında 
jkaınete mahkum edilmişlerdir. 

İhtikar suc;u sabit olın·ıyan kuru kahve 
satıı:..,ı Hu. e.}in Tünaydın benıet etmiş -
tir. 

aıcv1endirmişti. . Ta 1ih1 i otom o b i 1 c i 
Artık kararını vennlştı. Parayı Snıde 

3edigi saatte i, de etmiyccck. ()yun oynı- ı 100,000 lirahk ikramiyeyi 
1a::ak ve karından ~rtesi günü teıgrat lzmirde Muğtah bir şoför 
bnvaiesile gönderecekti. kazandı · 

.Arkadaşına karşı mııhc;ub kak'nak ta 
İ7.mirdcn yazılıyor: 

ısterni~ordu. Küçuk bir plan hazırladı. MilU piyangonun $On defnki keşidesin
Tnın sa;ıt bcşde Sa.idin apartmanının kö-
~esindc sakbnacak. Onwl çıktıgını gür _ de (100.000) liralık ikramiyeyi kazanan 

Kcmeraltında Şükran otelinde oturan 
düktC'"l sonra i<;eri dalacak. Kapıcıyı gö-

Muglalı otomobilci Bay Mchmed Ali Tan
rece:.. Je ona Saidi görmcğe geldiğini söy-
liyccekt.i. Bu sııreUe bir iki dakika teah- 1 =i=~=::::ad=ı=n=d=n=t=a=li=hl=i=b=ir=z=n=lt=u-=. ====== 
hurla hem sözünde durduğunu isbat ede
cek ve paralar da cebinde kalmış olacak
tı. 

Plilnını olduğu gibi tatbik etti. Saat 
beşde küşeye saklandı. Saidin çıktığını •e 
etrafına sinirli sinirli baktığını gördü. 
Oldugu yerden kıs kıs gı..ilmeye başladı. 

Said bir iki dakika kapının önünden ay
rılm.-dı. Sonra başım sallıyarak geçen bir 
wksiye atııyarak gitti. 

Tahir hemen koşarak apartmana dal -
dı. Kapıcı Saidin şimdi çıkmış olduğunu 
söyleyince büyuk bir inkisarı hayale uğ. 
ramış insanlar gibi bit· tavır takındı. 

- Ne şanssız.Jık, bir dakika için onu 
l:ııçırdmı. Halbuki söz \'ermiştim. İnsan 
biraz beklemez mi? Beyhude yere koştuk 
demek. Vııy aksi şeytan vay. 

- Ozülme be1im, vaktinde gelmiş sa
yılırsınız. Dediğiniz gibi biraz beklesey -
di ne çıkardı wnkl. 

- öyle amma, ne ise ... Ben bir kere 
yukarıya kadar çıkayım da kapıdan içeri 
bir kart bırak~yım. kabında bana şa -
hidlik edersin değil mi? 

- Elbette. 
Tııh;r sevincinden ycrindcn:fırladı. Asan 

söre koştu. Bomboştu. Kapıyı kapadı ve 
düğmeye bastı. Asansör yı.ikselirken kah
lı:ahalarla gülmeye ~e tatlı tallı h ayaller 
kurmaya başlamışb.. Yarı yolda asansör 
llirdenhire durdu. Tahir garib bir heye-
t;ınla 53J'Slldı. Bir müddet şajkm şaşkın 

oakmdxldan oonra düğmel~e tiaıımaya 

ve m;ilrineyi işletmeye koyuldu. Naille, 
Biitün gayreti boşa gidiyordu. Dakikalar
ca uğraştı. Kendi yapacagı iş olmadığını 
anlayınca bütün sesile kapıcıya bağırdı . 

Bir müddet sonra ka!)ıcı ile beşinci kat
ta oturan kiracılar söylene söylene mer
divenleri çıkmaya başladılar. 

- Mademki asansörü idare etmesini 
b.i.Jmjyor, ne diye tek başına bi?iyor ve 
bizleri böyle yoruyor. 

- Cahilin biri olacak iki düğmeye bir
ien basmıştır. 

Dünyada saygısız adam çok. 
- Gibi sözlerle zanllı Tahiri çekiftirip 

.tun.,.arlardı. 

Gürilltfilerl duyan apartmanın kiracı

m da ııahanlıüa çıkmışlar ve merakla 
~e bakıyorlardı. 

Tılh1r nıeden.ı;e bu top~ kumıt
tı.: 

G E N Ç 
GÖRÜNMEK 

iSTEYENLERE: 

50 Yaşlarındaki kadın
lar, Nasıl 35 Yaşında 

Görünebiliyorlar? 
Meşhur bir cild mütehassısı tara

fından keşif, sağlam ve genç bir cil· 
din \lll.SUrlanna müşabih olarak genç 
hayvanların cild hüceyrelerindeİı. 
kemali itina ile istihsal ve "Biosel,, 
tAbir edilen yeni ve kıymetli cevher, 
cildin unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kremi terkibinde mevcut-
tur. Her akşam kullanmıwz, uyudu
ğunuz her dakika esnasında cildiniz 
bu kıymetli cevheri massedeeek bes
ler ve her sabah kalktığınızda cildi
nizin daha beyaz, daha taze olduğu· 
nu göreceksiniz.. Gündüzleri de 
beyaz (yağsız) Tokal.on kremini kul
lanınız. Bu basit tedavi ve itina sa· 
yesinde bütün kadınlar 10 - 15 yaş 
gençleşebilir . ve şayanı hayret bir 
ci1d ve tene malik ola.bilirler. 
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SOLDAN SACA: ~. __..__.. 

1 - Bir kli.ıp. - "'"·~1 
2 - Akıllı - Genişlik - Bir emir. ~ 
3 - Başına cA~ gelse bfr esnaf olur. 
4 - Dogruyu bulmak - Bir meslek er-

babı. 

5 - Gürültü çıkarmak - Bir çalgı. 
6 - Bir musiki :ııetı - Dir nota. ~ 
7 - Sıra. 

8 - l\Iezeye uy.gun maddeler. 
9 - Zeybeklik - Ağacın bir lcısmı. 

10 - Baı,;muharrırler yazar - Runı::a 

4Bır. 

YUKARIDAN AŞAlllYA: ''T"':.": 

1 - . Zengin olmayan • Cılde sürülür. 
2 - na ve - Methetmek - Bir nota. 

3 - Yalvarmak. 
4 - Bır uzu\' - Erkeklere söylenir - l:3ir 

renle. 

5 - Başa gelen bir hastalık - Yerinden 
1;ıkarmak. 

6 - En fena - Başına •M~ gelse mu -
• kaddes bir şehir olur. 

7 - Valıde - Dir har!in okunuşu. 
8 - Nota - Hel' insanda varclır. 
9 - Alfabenin dördüncü }ıarfi - i~aret 

edatı - D:ımaılan.la dola~ıı·. 
10 - Iztırab çektirmek - Bir nota. 

[Evvelki günkü. bıtlr.ı.acanın halli] 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
ı Ç ı E ı K o ı s ı t ı o ı v AK 
2 A l Ş j 1 Ki• A lR AiTi• 
S M1 EIRl• llllV \AIRIA lK 
4 U I K I D ı E ID• K IA 1!11 
5 R I 11 Ş l l l K•N l lL 
6 E Rl•I L IE IYINIMI I 
7 B 1 M fil I 1R1 A K 1 B 
8 A L A l SIK AlllA\YI l 
9 r E KIEl• lr lA RIAIK 

10 A!Bl@!Rı 1 lA\Y!E T\9 

Konya Asliye Hukuk Hlklmll(ilnden: 

Konyamn Ka1etıdcrhane mah::ıllcsindcn 

Çeşıned Der\ iş kızı Fatma namı diğeri 

Ayşe Gulbaz tarafından Terceman ma
hallesinden İzzet oğlu Ali aleyhine koca
sı müddeanleyh musterelt hayatın tahmil 
etliği \ azifeleri yapmamak maksadile, 
kanuni müddeti mütecaviz bır zaman -
danbcri birliği terkeylemiş olduğundan bil 
muhakeme birliğe avdet etmesinin ihtarı-

na karar verilmesi hakkında il,ame olunan 
dava üzerine gösterilen adresde müddea
aleyhln • bulunamadığından ::ırzuhal sureti 
tebliğsiz olarak geri çevrilmiş olmasına 

mebni davacının talebile arzuhal suı·etinin 
iHinen tebliğine karar verilmiş olduğun -
dan tebliğ tarihinden itibaren on gün için
de esasa cevab vermediği takdirde mu -
hakeme günü tayin edilerek muhakemeye 
baktlacağı dava nrzuhalinin tebliği ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 LAN 
Şehremaneti azasından Said bey oğlu ı 

Bay Re~ide validesi ·müteve!!iye Emine , 
Saadet İpard:ı.n bftllAm intikal eden kıy-

metli evraka başka bir varisi kanun! bu
lunduğu takdirde tstanbul Şehrerninl O

dabaşı mahallesinde Saçaklı türbe soka

ğında 5 numaralı haneye müracaatı ilan 
olunur. 

MUHASIB ARANIYOR 

Bir çok ıiiı'ket ve müesseselerle ban
kada ('~ılışmııl iyi bir muhasfü iş aramak· 
tadır. Referans verir. 1stiyenlerin idare
miz vasıtasile (A. S) rumuzuna mektupla 
ınüracaaUarı. 

GELİNCİK SİGARASI ÇIKTI. 
\f:o ' mDşklilpesenClerl de dahil olduğu h alde her s.~nd tüf ün 
- tiryakisini memnun etmek azmınlia bulunan 

,- iNHiSARLAR iDARESİ 
bu kerı•e piyasaya anettiği uçlu ve u~soz GELİNCİ!{ siğaı·asile, 
içimi tatlı ve kokulu .olmakla beraber mevcut nevilerden da~a 
- ince bil• siüara arayan tar• 

Jaki zümresini tatmine ça• 
hşmışttr. _ 

Bu evsai, bilhassa ba• ® yanlar ıaraim.da'! aranıl· 
~ dığı için GELl~CIK, ayın 

zamanda onlarında siğa• 
rası olacaktır. 

L 
Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem :J ISTANBUL BAKKJ\LLAR ve MÜSTAHDEMiNi 

CEMiYETİNDEN : 
HAKKI KATRAN PASTiLLERi de vardır Cemiyr.t mensublanmızın senelik sıhhi muayene cüzdanl.mnın yenileştirilmesiner 

E KS i·R i SAÇ 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 

kuvvetlendirir, 

dökOlmeslni önler, 
kepekleri giderir . 

lngiliz K11nzuk 

Eczanesi 

başlandı. Bu ay zar.f!Vd:t alaltwdarların cemiyet merkezine müracaatları sıras.ınd3 
ellerindeki cemiyet t.ü.viyet cüzd<ınlarile birlikte ni.ıfus cüzdanlarını da getirmeleıi 
ve nüfus cüzdanları olmıyanlann dll ilrnm<'1 tczkerderini ibraz etmclC'rl ıazımdıl'. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve rünel işle ' "neleri 
Umum Müdürlüğünden 

1 - İdare ihtiyı:ı.cı i~ kapalı mektupl::ı fiyat ve teklif isteme sur~ııe ıozou acıed 
beton plAk ile 3500 çift oetonarme l~i.ınk y ptırılacaktır. 

2 - Bu işe aid şartnameler idar~nin Levazım MüdürluğUrıden panı::;u tedar~ 
edilebilir. 

3 - 1h.ale 25/6/1940 salı güni.i, saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat maktuan 1300 liradır. 
5 - Tekli! mektuplarının şortn:.m"deki tarifol dairesinde hazırlanaral; sa.at J5 

ten evvel d ördüncü kAtta.irl komisyon katibliğine imza mukabilinde \erilmiş olroaP 
lAmndır. (4812) 

Darphane ·ve Damga matbaası müdürlüğünden 
2257 ve 2461 nuır.aralı kanunl:ır r.mcıbince dnrb,.,dıl..r.ıckte bulunan bronz on para .. 

)Jk]ann M aliye Vek:lletil'lden alman emre te\flkan l:!/6/t'9'10 tarihinden itibaren te-

davüle vazcdilcceğl nan olunur. <4820> 
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