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Almanı~r, 
Her rGa Mlıahbın tu.irde çdcar •İJ•·:":.;P:::ul::.::ei::lr:.·;_ _ ___________ ..:..,._.;;.1,;;.'9_4_0 __ ..:.,.G_ihı_ü~s-eç.:..m_if.:...n_liaha_"".lar=-:2:-S-kunqtw __ _.... 

.iltün Kuvvetlerile arbe Doğru 
T arruz Etmekte Devam Ed·yor r 

-----
Britanya motörlü kıt' aları düşmanı karşılamak 19 Mayıs gençlik bayramı 

heyecanla tes' id olundu 
• • 
ıçın sür'atle ilerliyor 

' • __________ ._. __ ......... 

Veygand, Fransız orduları 
başkumandanı oldu 

,. 

Amerika 
11a.lkanlar ataşesi An· 

karada oturacak 
Va,in&"ton, 19 (Radyo) - Ame 

r·ıc lcı a hUkQmeti, Yakın Şark ve Ba l-
aıııar için bit' deniz ataşesi tayin 

edecekt' · ır. 

" _llu deniz ataşesi daimi olarak 
• U~kiyede oturacak ve zaman za
llıan doğu Akdenizin muhtelif 
lllerıııeketler!ne aeyah•: edecektir. 

Londra, 19 (A.A) - Dün akşa -
ma doğru cenup sahilinin üzerinde 
harp gemilerinden geldiği zannedi · 
len şiddetli top sesleri işitilmiştir. 

Keza tayyare sesleri de duyulmuş -
tur. Alarm verilm~miştir. 

Italya Başvekili 
Amerika reisicumhurunun mesa

jına dün cevap verdi 
Bükreş, 19 (A.A.) - Milli banka- Londra, 19 (Radyo) - İtalya baş- sahip olacağıııı bildirmiştir. Maama • 

nııı altııı stoklarınııı bir kararname ile vekili B. Mussolini, A~rika cumhur- fih bütün bunlar tahmin telakki edil
N!value edilmiştir. Altııı fiyatı bu su- reisi B. Ruzveltin, italyanın sulh ha.- mektedir. Çünkü cevabın muhteviyatı 
relle kilosu 153333 leyden 229999 leye !inde kahruıaını tavsiye eden mesajına çok gizli tutulmuştur. 
çıkarılmıştır. Romanya parası bu a - bugün cevap vermiştir. Roma, 19 (Radyo) - Ladora Fa
meliye ile hakiki muadelet suretinde Cevabın ne olduğu bilinmemektedir. şista &'azeteııi, bugünkü mak3.lesinde Re g n o Kont Ciyano tahkim edilmiş bulunmaktadır. Bazı mahfillerde dolaşan şayialara İtalyanın harici siyasetinden bahset -

, , , Paris, 19 (Radyo) - Havas Ajansı r göre, B. Mussolini tamamen bitaraf mekte ve şunlan kaydeylemektedir: 
Amerık~ sefırıle konuştu bildiriyor: 1 Ç .. • ı• N k J kalmak için müttefiklerden ne gibi fe- İtalya, harbe girecek olursa, ancak 

Paris, 19 (A.A.) - B. Reyno rad- İtalya hariciye nazırı Kont Ciano, OfÇI Jn Ut U dnk8rlıklar yapabileceklerinin sorul - kendi menatiini korumağa çalışacak 
yocla söylediği nutuktan sonra Ameri- bugün saat on yedide Milanoya gitmiş •• .. , , • masını rica etmiş ve itay!anın taah - ve geçen harpte yaptığı gibi başkaları 
ka büyük elçisi B. Bullitt ile &'Örilşmüş.. 1 ve faşist teşkilatı t.uafından kRrşı - 3 uncu sahifemzzdedır h~dlerine ~adık kal.arak Almanya har- na yardım için harp etmiyecektir. 
tür. ! anmıetır. \... bı kazandıııı takdırde &'eDİf haklara -D ... amı 3 ""il nhifede -
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,ıııtanbui mebusu fzmir Parti Mntettişi:. U 12.30 Program, ve memleket s-t 

H 
• . · 'Genel direktörlüğün nyan, 12.t15 ajans ~e meteoroloji 1"l 

ayır gı ffiiyecekS • rJ gidip te Ora b - Baıtarnfı 1 inci sahifede - vi reisi, daireler müdürleri de bulun- berleri, 12.50 müzik: muhtelif şar-
•• ' ir tamimi Alay ı>ta<l.roın;ı girinc(', Milli Şefi muşlardır. kılnr (PJ.' 13.30/14.00 liü.ıik k~ırı--

da korü li:ÖYÜfle l<endini öldürtmiye- _B_eden. lı!rbl~esl g;neı dlrekro.rlüğü 1 seliimlıyarak atndyomdan. g~mişUl'. T fti b!n sonra muzika istiklil mar &ık mü.zik (l'J,), 18.00'.Pro&ram . ~ 
al~ık~d::ıılara şoyle l>ır tpmım gondcr-,Şef, kız ve erkek talebenm Jımna:ıbk şını ç~ lmış, meydanı dolduran talebe memleket saat ayarı, 18.05 muı:ık 

C C Sİ D ! c a Il bey t be Il i S t e- mıştır: lınrekollerlni, ~ıilll oyunlrn takip ~u- ve kalnbnlık halk, hep bil' ağızdan mar- il afif müzik (Pi.) 18.30 MUzik : rai 
yurmuş ve milteakıben Çankaya ko§- ı tekrar etmiştir. Ayni zamanda me- yo caz orkestrası (şef: İbrahim öz-

e k • Sen ö • f l - Beden terbiyesi kanununun 18 kiine avdet etmiştir. rasim mahallindeki direğe birinci er- gür), '19.1 O Müzik: &az eserleri, Ça-
eSJll. ve 26 mcı maddesine göre tanzim edi- Bayramı maarif vekili Hasan Ati kek lisesi yar<lirektörü B. Nuri Toz- !anlar: Ru en J{am, Vecihe, Cevcl~t 

Sonra, rahatça hazırlığımı gör -'ğız. lip devlet şurasınca görülmüş ve icra Yücel bir söylevle açmış, gençlik lnö- koparan tarafından sancak çekilmiş- Kozan. 19.30 Müzik : Halk türküle-

dtim. Kotaç ve Suı::or kavgada ele ge \ Şimdi Reymonda, acığından, keder- ,·ekilleri heyetince kabul edilmiş olıı.n nü adına and içmiştir. tir. . ri, Azize Tözem ve Sadi Yaver Ata
çirdikl•ri atlan bir aray• topladılar. !iliğinden ağlıyaoak hale gelmişti. Ge. beden .ter~iyesi nizam?ames.i ~e kan~- Şehrimizdeki merasim . Bundan sonra \'ali B. Elı!m Ay'!<Ut ~an. 19.45 memleket saat ayarı, a-
1çlerınden uç tane seçip Tampel hey_ ne dedi ki: nun dorduncu maddesı muı.:ıbınce mu- Ebed~ı ~ f At t·· .1.11 d .1_ bır hıtabede bulunmuş, 19 ;mayıs bay- Jans ve meteoroloji haberleri, 20.00 
1 k 11 fl .. k 11 r· h k t.'e a uıtuln, yur ve mı Mil "k 
erine vermelerini bu~urdum. Tam- _Can bey! Can bey Semerkand- e e er ve mu e e ıyet zamanı a -ııeti kurtarmak için Samsuna ilk 1_ ramının manasını ve büyük ehemmiye- zı , Çal.anlıır: Kemal N. Seybuft, 

peJ beyleri, bu ağalığıma şaı:;tılar kal- den geçme ı Soz ver, tanrı başı için söz lqndaki icra ye killeri heyeti kararna- !kıı:;ının yıldöııümü dün yurdu h : _ tini anlatmış, alkışlanmıştır. Daha Fahri l{opuz, Cevtlet Çağla, jzzettin 
dılar. Kavgada ölenlerin silahlarını ver ki, Semerknnde uğramıyaeaksın. mesire mi gazete ile ilan edilerek tat--' ra-:.fmda oldu"u gı·b'. sehr· . dn derb~- sonra muallim Bn. Vasfiye Aykun ve Okte, l - Okuyan: Radife Erten , 

b
.k k.. k l<l c ı ~ ımız e e u 1. ? Ok de~k yaptırdım. Bunlardan bir kaç Ben se etmedim. Reymonda, hırslı ı · mev ·ııne ·onu u. yük törenle kutlulanmış, öğleden ev- ıse yardirektörU B. M. Öz tarafların- ... - uyan: Mahmud Karında~. 

degerli ini Tampel beyine, jnnler - hırslı ayağını yere vurarak bağırdı ve! Atatürk heykeline ve Karşıvakada dan l 9 mayıs bayramının ehemmiyeti 20.30 Konuşma (umumi terbiye -1e 
mene, Etiyen.c armağan ettim. At ki: 2 - Kanun ve nizamnamenin ruhu Ataturı·u·· n anneler· B z··b · ·d . ve spor şenkliklerinin değeri hakkında beden terbiyesi), 20.45 Müzik, O -• 

1 
k . . . ı ,.. ı n. ~u eJ enın 1 . oglanlarım, yerd~ki .o~ları da toı2ıa- - Hayır gitmiyeceksin, gidip te 

0
_ meme et ge~~li~rnın :ızlk ve moral abidesine izciler tarafından mernsiit1- nutukl?t' söyl~nmiştir. anlar: V~cıhe .. Cevdet Kozan, JUi • 

dılnr. Ben, kendım ıçın yaptırdıgım rada kör körüne kendini öldürtmiye _ bakımı~d~n l u~sel~e~ı ve. bu sayede ,ıe çelenkler konmuş, öğleden sonra da ~eçıt resmı: şen Kam, ızzettın Okte, Okuyan 0-
yayhm toplattmp sadağıma yerleş- ceksin ! Can bey, ben istemem ki sen ırkın gıttıkçe gurbilzleşmesı ve yavuz- 'Kızılçullu alanında spor şenklikleri Nutuklardan sonra başta izciler ol- zeyyen Senar, 21.10 Konuşma (le• 
tirdim. BU tün bu hazırlıklar bize ak- ölesin. lcışmas~ ve bütün gençlere bugiln me- yapılmıştır. mak üzere talebe, vali, kumandan ve ve tabiat bilgileri), 21 .30 Konset 
şarnı ettirdi. Şaşırdım. Reymondanın şirin yil _ ~eni dü~yada (sportmenlik) tabiriyle Bu şenliklere binlerce kız ve erkek halk önünde bir geçit resmi yapmış ta~d.imi: Halil Bedii Yönetken \"9 

Yandaki köyden biraz azık aldır_ züne baktım, sonra cevap verdim: ıfade edılen ve Türkün ana vasıfların- Türk genci iştirak etmiş izmirden ve çok alkışlanmışlardır. Geçit resminde milzık: radyo orkestrası (Şef: Dr. 
dık. Vakit gecikmiş olduğu gibi,_ ~u- - Reymonda ! Ben ölmüşilm, sağ ~aı: b~lunan yüksek i~s::ı.nlık ve. ~·urd civar köylerden gelmiş ~lan kalabalık ~Urüyü~ ko~u ni~amı gö~e~:lmi;ş' derin_ E. Prae~orius) 22.80. m~mleket saat 
suf da yola çıkacak halde degiıdi. kalmışım sana ne! Artlk bir daha bir- ~v~rlık vasıflarının ınkışnf ettırılme- halk, çocuklarımızın muntazam ve mUş hklcr )'lrmı sekizer kişı uı.ermden u- ayar~, aJans haberlen; zıraat, e:;halll 
Doğru u ben de biraz rahatlanmak birimizi görecekmiyiz mi sanırsın? sıdır. terek hareketlerini alkljlamıştır. zanmıştır. jimnastik öğretmenleri o- tahvılat, kambiyo - nukut borsa!ll 
h:ıterdim. Tampel beyi beni o akşam Reymonda yavaşça, tatlılıkla de- Bu bak~mdan kanunun vali, kayma- Şehir, baştan başa bavrakla donan- kull rın ilk takımhmnın üç adım ö- Uiyat). 2~.60 mllzik cazbaud {PJ.), 
kendi yanında konukladı. FTenk bey- di ki: kam, nahıye müdürü ve köy muhtar- mıştır. · nUnde bulunarak geçide iştirak etmiş- 23.25/23.30 Yıınnkf program ve ıc..-
leri bana çok riayet gösterdiler. AJ ~ - Cnn bey! Senden ayrılmak bana lan.nn ~ah.~il ettiği ı;rıesuliy~ti, idare Atalürkı"ln heykeli ününde: lcr~_ir. . nış. 
tıma ipekli halılar sererek kendi ara- ne Jcadar gilç rret=yor b·ıscn .. Senin öle_ flmırlerı.mızı.n ta~~m!yle miıdrik ola- İzmir Halk-evi spor komit.esine men- ıın1; _uutık hareketleri: •• 
lnnna oturttulnr. Birlikte yemek ye- reğini düşündüğüm vakit, yüreğim rak, ~mırlerındekı ıstışare heyetleriyle sup gençleı·in de istfrakiyle İzmirdeki ~çıt r.esmi sona erince evv~l.a kız . (lngılız radyoları) 
dik ve bir çok konuştuk. Bana, Ung dağlanıı or.. de muza kere ederek gençlik f anliyetini lioe, orta okul oan; t okulu enstiW izci talebe ve onu m Uteakıp erkek lale be, • f ngl lı z rn d;;o şirketin in (The Jlr!-
ham sordular. Ben de .onlara Ung ha- B n tatlılıkla sözü yürüttüm: bu ruh esaslar~ dahilinde tanzim ve i- ıeri oabahleyi~ saat <loku;da :kışla av- sahaya gele~'.ek tnlimatnameye göre tısb ~ro~dcasting Corporation) t11 
~~n kim olduğunu, gezdiğim. işitti - -. Bana da senden ayrılmak güç dare edecekle~·ıne ve bu hususta dui- !usunda toplanmı~. Mnra hep blrliklı! muntazam ıımn .. tik harekeU~ri yap- ecne~ı dıllerdc haber neıııiyatı pr•I· 
gım yerleri anlattım. Bunlar hatı:ıyı gelır Reymonda.. Dünyada oldukça ma şa~sen. alak~qnr bulunacaklarına cumhuriyet meydanına hareket etmiş- ~ışlar.dır. Bu hareketler, kesıf halk ramı · 
(Çin) , Hint, Tibet ellerini hiç bil - seninle birlikte yaşayıımıyacağıma ke- ve emırlerındckı bütan vesaiti.en ve Jerdtr. kiitlesı tarafından heyecanla ve sami-
m~zler •. atla~ını bile çokluk işitme - d:rleniyorum. Ne yapayım? Yer pek, büdce m~sai~ oldu~u z~mnn yüksek be-ı Önde askeri muzika gidiyor, kız :ve miy~~le alkışlanmıştır. mqlerdır. Çınlileıin Mol!ullar Türk- gok ır~k~ırl Herkes alııının yazısını den lı!rbıyesı en~tıtOsu açılınca bura- erkek izciler takip ediyorlardı. Saat TU.rk~·"f"' . TOr~ke 
lerj anlattım. Her ne kadar ?unlar, çekınelıdır. da~ ~amanla kafı derecede ınunllım 'onda heykel Gnünde hep bir 'ağızdan Dunku merasıme Türkkuşu talebesi lns-ılizce 
Araplardan bu şeyleri işitmişlers~ de Reymonda içini ~kerek dedi ki: yetışınceye kadar muhitlerdeki yurd söylenen ve muziknnın da iştirak et- de hususi elbiseleriyle iştirak etmiş ve > 
gene şaşkınlıklarından ağızları açık - Ah ne olurdu, sen de bizlerden sever ve spor sever amat:<>r bilginler- tiği istiklal marşından sonra gençlik geçit ~.esminde çok alkışlanmışlardır. > 
kaldı. Sonra, Tampel beyleıi frenk olaydın, bizi r içinde kalaydın. den bu bak.ıllldan azami ıstifade ede- adına Atatürk heykeline şükran çewnk Merasımden sonra İzmire dönülmüş - > 

diyanndan lakıdı açtılar, yurtları - - Sizler içinde kalsam ne olacak- ceklerine şüphem yoktur. leri konmuştu. tur. > 

tzmir Dalga 
Saatiyle uzunluf1l 

18,56 21,82 19.6f 
8.15 Sl.56 25.59 

11.00 81.55 25.53 
13.30 19.84 16.84 
i6.15 19.84 16.8' 

18.00 26.53 19.82 16.8-'" 
20.00 25.53 19.66 
28.45 81.31 25.SS · nın güzelliğiııi, beylerinin akıllılığını tı? [(arşıyaka.da: > öğdiller. .. - Ne mi olacaktı Can beyi Bayra- 3 - Vil~yetler lazım olan parayı Karşıyaka )cız lisesi ile kız muallim Loid Co > 

Böyle sözle e konu a gecenin bir ğmm, zırhının, sildhlarının üzerine beden terbıyesi kanununun on doku- mektebi ve orta okul izcileri de saat f Ç Fransızca 
eyyamına vardık. Biraz sonra herkes ben'.m beylik armalarımı da işlettirir, zuncu :nnddesindeki. sarahat d~iresin: dokuzda vapur iskelesi önündeki cum- Şimali Fransaya yardım > 

14.15 1.6.84 
23.00 Sl.32 2~.f59 

(Tahran radyosu) 

uzandı, yattı. :Ben, y.alnız kaldım. Ateş benım de ulu beyjm olurdun. de ~emı.n ~~ec.~k!.erdır. Devletın malı huriyet meydanında toplanmış, sonra " d '"( • • t • başında atımın eğ<rınc ~aslanarak ça- Re~'Jl1onda, >'fireğindcki derdi dö- ••azı;:etı g.oz onun~ bulundurul~rak K-0malpaşa caddesinden geçerek Soğuk gon erı me~ını avsıye Türkçe dırın kapısındnn ortalıga bakbm ve ker dokmez utanmasından yüzünü ört- bu büdce ı~e azamı randıman temın e- kuyuda Atntilrkün annesi Bn. Zübe _ edıyor ~------------....c 
12 sı 19.sıT 

bnşıma gelen halleri, gördüğüm işleri W. İçimde bir yanıklık çıkmıştı. Mont- decek tedbırler almalarını, hnlkevi bu- denin Ctblde;-sine gitmişler, törenle :ıı Londra, 19 (Radyo) - Loid Cor Ce bellu•• ttarık duşilnmeğe başladım. re Al beyliğindt! gözüm yoktu. Ama, lunan rerlerde Halk vi spor kolları ile lbilyüğümüzü yetiştiren büvük Türk _ bugün yazdığı bir makalede s ı ç~ 
N d .. l d rl k bi R d · el v isb· r·. k rx.· . . a ' ene er s· ·1 h lkt ht• . : e e guze, ne e _pa a r gece ~y'?on e yüreğimde yu\'a kurmuştu. • ' ı~. ıgı »~para genç ı~m ?Y"' nasmın mezarına çelenkler koymuş • deııberi slst.amatik bir §ekilde hazır • IVI a an ta ıye 

ıdı. Ay çıkmış, ortahga ışıklar yağ - Duşünmeğe başladım. Tez kendimi gayeye muteveccıh beden terbıyesı fa- !ardır. Bumda Dr. Sıtkı Şükrü Pıımi ·- lanmış olan Almanya ı·ıe rarpıq ld w d"l• 
d d He kes t 1 )

. t' d kd•w . h 1 :.' ~ı ıgını e 1 ıyor 

<lort nobet.çı ayakta ıdıler, bunların da lıgımı ele aldım. Şimdi Reymoncln 'ağ· dım etmelerını valılerın ve partı ılgıb. füzlçuUwla: yetti kuvvetler gönderm k t' I Cebelüttarık, 19 (Radyo) - Srril 
~.rır ı.: ~· uyu~~rdu. Yalnız üç, ~?. ı~arak gene bahadirliğimi, erkek- a ıye ın ~ Y~ • ıge~ıne. er suret!~ Y~~- tan bir söylev vermiştir. ve İngilizlerin, şimali Fransaya külli- . . 

kıırgı~arıııın. ucu parıl parıl parıldar- ıı:ordu. Ben de fena olmuıtum. Bir !erinin himmetlerlnden beklerim. Devlet demiryolları idaresinin Kar- düşmanın ilerlemesine m:ni S:ı:'a:~r~ h~lk'. Cebelüttarıkı lı!rke dave~ edil • dı. Bırdenbıre çadırın elı!ği açıldı ve dızimi y~re koyarak Reymondayı rin- , şıyııka ve Alsancak istasyonlarından füım geldiğini kaydeylemektedir. mışlır. Kadın, çoluk çocuk ve ıhtlyat" 
Reymonda yavaşça salına salına içe- yetle selamladım. Ulu hatuna bile bu 4 -- Beledıye kanunun ve bu meyan- biribirini takiben tahrik ettig-i t. 1 lar başka yerlere taşınıyorlar. 

. . d' R d kad d l u l b . ıen er- * * rı. ~ır ~· . eymon a fN!nk ?üzeni~ ~r riayet gö termemiştim. Sonra ~ ~ı ; ~ <~.nunun. on eşmci madde- le talebe, izciler ve halk Kızılçullu a- -gıyınmıştı. Anladım, bana dıyecek sö- <kıdım ki: sınm 33 uncu bendınde yazılı hüküm- lanına gitmişlerdir. Talebe v · ·1 H ) • k• d L d d t k•f13t 
zü var. Kalktım, karııladım. ikimiz, - Reymonda, canın sağ olsun. Ben !er baki old.uğuna göre bütün belediye. evvelfi çamlıkta toplanarak ~.::•:r; e Slll l e OD fa a eV l P 
hiç ses etmeden birjbirimiz~ bakı~tık. seni acıklanıhrmak istemem, ne yapa- !erin, dahiliye vekllletinin de tamimi ve muhtelif oyunlarla vakit g1>r>· ~ .a _ Harpte ölenler için a"'yı·n- Londra, 19 (Radyo) - Bugün fı .. • 
R d 

·· b . 'b. t 1..-· • -:.-ırmış ı..-...ı 
eymon a soze a lıyarak dedi ki: yım kı, yurdum buradan çok ıraktır. mucı ınce, au~ısıne mecbur oldukları ıerdir. l şistlerle sulh taraftarlarından ,,,_ 
- Demek ki, Can bey bizi bırakıp Bizlerde derler ki: mmin bir yurdu spor sahalarını ayırtmalarını -burala- Merasim başlıyor: . er yapıldı müfritler yakalanarak tevkif edillllİt' 

ırideceksin ha? var.::ı o, onun malıdır, kuludur. Alnı. rını gençlerin basit \·e tesisata ihtiyaç Saat 16 30 da izciler ve .. t"k Helsinki, 19 (Radyo) - Hnrpte lerdir. 

E t R d 
·a -· ·· t · k h ·d ' J ımnas ı kt··ı d ·· ı · · t• h - ve . eyınon n, gı ecegım. mızın yczısı ayrılmak iıniı Reymon- gos ~r'."ır~n açı ava ı man , .. oyun- kıyafetleriyle bilWn talebeler ve şeh- ma .. u ~şen erın ıs ıra_ "..tı _ruhu için Londra, 19 (Radyo) - FafistlO" 

- Hangı yoldan vuracalcsın? dn ! ... tn a , yurdundan, Qymağından lnrı 1çın nıznmname,nln 77 rnci madde- rimizdeki spor kulüpleri mens 1 bütun kilısclerde ruhanı ayın yapıl - lideri Mosley, bugUn :nutuk jradet"" 

G ld
·Y • ı.:ı- · · h .. kil l · d d · up arı t B ~ · d - e ıgım yo w.ın, alacıı karanlık- uznk olduğu vakit dünya malımı girse sının u m erın en e ıstıfade edi- meydanın ortasında cephe tribün ol- mı~ ır. u ayın e, cumhur reisi Kalyo, mek istemişse de halk tarafıııd•iı 

ta yola dilzüleceğim. gene gönlü rnhat etmez.. lerek tesviye ve jzhar ettirmelerini- va_ mak ü:r.ere sıralanmışlardır. T.. başvekil ve mareşal Mannerheim ha- şiddetle menedilmiştir. 
Reynu>nda, ateşli ateşli atıldı, de- Bir zaman dnha söz söylemeksizin li ve beledi.}o'.e reislerinden rica ede - mahallinde bulunan vali B. Etem o~e~ zır bulunmu§lardır. •·----

ti ki: biribirimiU: ~akıştık. Sonra Reyrnon- rim. kut, müstnhkem mevki komutam tu~- c=ııı Cezalarını buldular 
-Tanrı başı için Semerkande uğrn danın ellcrmı aldım. O, gene ağlıyor- . general Mahmud Berköz. belediye rei- s s• K t t t T b ,..,.. . d ~ e~Jl 

:ma Ulu hatun seni öldürtür. du. Birdenbire dedi ki: P - G€nçlerın heden terbiyesi ve si Dr. Behçet Uz ve kültür direktör.. ey lllgUaf . ara aş a ngı ız a,"':resın ~ Ue ' f r , t' d · · . . Ö u bır kadın olan 29 yaşında. Naz1f e 
- Reymonda, dedim, alnımın yazısı . ~ H kkm v:ır Can bey, sen gitme- spor ~~ l)e .~n e: nızamnan:_enın. d.e ~- B: Alı ~ıza ~kut olduğu halde talebe- Hollandada umumi vali liustafa Kaya adında bir genç, ıll -

Ulu hatunun kurbanı olmaksa ne ya'p- l~sın, .ben de bur~da ~calmahyım. Yer- hemmıJetle~ uzerınde d~lrdugu, dısıplı- yı teftış ctmış, talebeye büyük bay - bıtaca çirkin bir suç işlerken yaka -
sam nafile ... Buralarda işim bitmiştir. lı yerınde gerektır. Bır knç •ant sonrn, ne ve sılıhı şartlara rıayet hususuna rAmı kutlulamış, talebe hep bir ağız- oldu lanmış, meşhud cürümler kanunun• 
Şimdi gidip bayrs yrım altına girmeli- ben de Trnb!u•n doğru yollanncnğım. bilhassa önem verilmesini ve bu husus dan: Berlin, 19 (Radyo) - Hitler, Sey göre nöbetçi mahkemeye veriııniŞ ' 
yim. İnsanları, kılı.çtan ziyııde yazıla- Sen de Bıı ~ d~da gideceksin. Tanrı, yo- ta icap eden sıkı tedbirlerin alınması- _ Snğol ı S~nguarı ~o.llanda~·a valii umumi ta- süratlc görülen muhakemeleri neti-
rı ildilrür. Hem ne teldı:ı ediyor.sun he-ılunu açık etsın.. na itina gösterilmesini ehemmiyetle Diye mukabel t . 1 d. yın eylemı~tır. cesinde altı~r ay hapse ve onbe~et' 
pimiz bir gün Ulu Tannya kavu§ncn- - Arkası var_ tavsiye ederim. D .. kil r· d e e ~ış erA ır. H.ollandada, Almanyada cari kanun- lira para cezasına mahkOm cdiIIlliş-

un oren e partı erkanı, Halke- lar ınfaz edilecektir. lerdir. 

••••••" wwwı r Re ulllekremin dav t• d t · · k ad e- ar a aş an ıç ses Bu ınkür, çok devam etmedi. Zey- iat 200 üvarinin atliorı için de Hd ytt l•SLA"" M TAR/Hl rin bir nefret ve husumet taşıyordu ResulUekrem v k d 1 h. . 
ğini lıildiğ. l . b.e ı, w:k ~ mıiece- çı. arm an sofradan kalktılar. Fakat nep kindarlığını ve maksadını acık((a hisse tefrik edildi 

H M h d 
ı çın, ır og zar mış, bıraz sonra Beşirin rengi değişti. Za- itiraf etti· y h d ·ı rl · ı; ı -'U s:t• 

Z U amme ffikııt onu zehirlemişti Bu su~etle re vallı sah"be ·d · d d - · a u ı e e ıs arn arın men~ • lüe.kr . ,. . · . . - " • mı esın e uydugu san- - Babamın, amcamın intikamını a- tık burada tevh
0

it edilmi ti Dilşıtııııı 

• 
v M AYHAN il~ emı pldllrmeğı tasınım etmış· cılarla k'.vranıyordu. Artık Zeynebin lacaktım. Çünkü onları hep öldOrdil· bu adaletı<!n ınemnunduş :İı:er baıde 
ı azan : • ...- 1• hazırladıgı y~meğin zehirli olduğu ta- nüz e~kı h ti .dd t' • _çl"'"''ıztl· R J'°ek b teklT k b ı ·ı · ı; uaume n şı e ı zayu ..., .. ..,. 

-211 - olım gergin mllnasebatı nisbeten dü- esu u rem, u · 1 1 a u ı e, mamen tahakkuk .etmişti. Yapılan te- Rcsulüekrem: Ayni zamanda · ı · ı w bir bil ' 
Binaenaleyh, onu ancak büyük •eltcbileeeğini de hatırladı ve son Cü. akşam ~zeri, yanında ~haptıın b.azıl.a- daviye .r~ğmen, Beşir çok kuvvetli o- - Eğer -dedi- sehabelerimden bir kQmet halinıle ';,: :ar;:.,, sahibi 

bir reis alabilirdi. O kadının şerefi re)Tiye ile jzdivncın b!crübelerini göz r~ oldugu halde Zcynebın evıne gıtmış. lan zehırm lı!siri ile vefat etmişti. Bu zat ölmemiş alsaydı seni affederdim. bir şekle girmişti. a 
o suretle ayakta tutulabilirdi. Sani - önüne getirerek Safiye ile evlendi. Ya- tı. . w a~ça~ça hıyanet, gerçe resulüekreme Fakat ~n bir cinnyet işledin ve güzide Yahudiler, açıkça mücadele ıve 01u

y'.'n ltesul n llkre'." ; Safi yenin bir ca. ni izdivaç. h~. bir veçhllc Saf iyen in kızArtık s~f ~a~a oturmugf~ı.dı. Oglak ~ıç bu· fen alık_ Y.•p".'amışs~ da kıymet- bir zata kıydın. Cezanın verilmesi ili- hasama kud retlni mühim surette kaf • 
rıye olmasını dogru bulmamıştı. Ay- maddi güzellıgı için vuku bulmadı. O- armış. ve ıştıhalı bir vazı).ette orta- lı bır se~abeyı oldurmuştu. zımdır. betmişler ve sahadan uzakJaşt1 rılrrt1ş· 
ni zamanda, kendHerine, eld~ edilen nı.ı aznd .eWkten t>Qnra cariye olarak da duru~ordu. . . . Resuluekre~; Bu ceza, idamdı. Beşir ölmemiş ot - tardı. O gUnlerde Mekkede bir habCr 
ganimetlerjn taksiminde (Safiye) bırakmak Jmkanı varken, doğrudan Resuluekrem, elını uzattı, bır. l~k: -_Zeynebı getiriniz, bunu niçin saydı, filhakika onu affedecekti. Çiln- y-ayıldı. 
hi~esi namı altında bir hisse daha doğruya. izdi va~ suretiyle en makul ~a ald~. Faka: durdu: M~fkOr7sı anı ynptıgı?ı. sorah.m? kü şahsına yapılmış fenalıkları daima - Yahudiler, Hayberde müsliirrt

811
-

verıJirdj ;ki, bu isim mutabakatı da yolu tuttu. ır şekılde, k .. oıkunç hır şilphe ıle ç~l: Emrmı verdı: . mukabelesiz bırakırdı. hırı periian ettiler. Hazret Muh:ınıme-
Resulil Ekremin hissiyatı üzerinde Kalenin sukutunım il~inci günü i- kalnn~ıştı. Etrafına bakındı. Ken.dıs~ . ~e~nep resulüekremın huzuruna ge_ lslfimlar Hayberde uÇ gUn knldılar din ashabı kamilen esir diiştfi. aotft!l 
rnflessk oldu. Bazı zevat, huzuruna di. Selam ibni l\.Jilşkenin zevcesi Zey- yem.ege. başladıktan sonra Berra ıbnı tırıldı. Dehşelti cüretkar ve kindar ve zaferin kendil~rine verdiği hakları emval ye e§vaşı ~imdi ffavb~Jıı eliı

1

' 
ıelerek : nep resul ü<kreroi yemeğe davet et • Beıır bır kaç lokma ~lmıştı · . olan· bu kadın, ~ok mu lı!d il davra nı • te• bit ile avdet ettiler. dedir, • ' • 

- Safiye, beni }{urefzanın }lanı - mişti. - ~rkadn~lar -<ledı- sakın yemey.ın: rordu. Sa~.ki hiç.bir şe):den haberi yok Bu haklar, evvela Hayber toprakla- l\Iekke meil)nurıdu, Kureyşiler. rtıe":: 
mıdır. Onu ba9kalanna vermeyin Ya Zeymıp ayni zamanda Haris bin Mer- durun' çUnkil bu y~mek bana zehırlı tu. Resuleukremın sualıne cevaben ev- rının taksimi idi. Gerçe bu topraklar- cud muahedeye rağm@n meser.retJetı 
Jlesı.ı!Ullah ! habın kızı idi. Babası, kocası ve amc.a- gibBI g~ldi. vela: ela gene Yahudiler ralu:ıacaklardı. F

0
- ni gizlemiyorlardı ' . 

. eşır · K t• · ·· :.- - .. · ı Pedıl.er. sı müslümanlnr tarafından öldürül _ • - a ıyen -dedı- ben boyle bir şey kat toprağın \'e mahsulün nısfı bu Bu haberi yşvan ı:;a}us Haccac ibl'l 
' - Hakkın var ~·n resulellah -dedi- yapmadım Yemekte h 0 b' • · k h b f t' k · · · ' - · · · ~ ' · ti "' 

Resulilekrem, Safiyeyi kendi nikahı- milştil. b d b. k 
1 

k .· w • • • ıç ır şe) )!O - ar e ş ıra etmış olanlara aıttı. Selamı ıdi. Haccaç anası! muşrı1' 
na aldı;;., .. _·ı .. urde bun:uYI yn'l..ndilerı- . en e ır aç o m.a ye) ı;nce agzımm tu. Beşır, belkı başka bir hastalıktan Arazinin nısfı, ordudaki €frRd mec- Kurevşi idi 

•• ~ .. .u~ • Bu kadın, ıslamlara karşı içinde de- dadı bozuldu. ölmilştUr muu olan 1600 ı · ı t F • · · ııli!tye ayrı mıt ı. a- - .ARK.ASI VAR -

St 
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Radyomuzdan 
Beklediklerimiz ~~!~~~:::~u~~~~ı~~:::1; b:a~ ngı tere QŞVe . ılı , orçı Tevkifat yapıldı 

·ıııe:ılne müsaa*de etmişlerdir. mu·· hı·m bı·r nutuk ı·rad ettıe Zurih, 19 (Radyo) -Hükumet ya- Radyomuz, modern hay!: bü lan haberler işaa eden ve dahili emni-

M yeti tehlikeye koymak isliyen bazı kim tün icap ve zaruretlerine karşı step-•• tt f • ki le · lerin ortasındaki bir Türk mede;,i -U e ı er se rın tevkifini emretmiştir. 
A. yetinin en güzel eserlerinden biri -
'1lllerikadan külliyetli lngiliz kabinesi dir; bunu kabul ediyorum. Çünkii 

Almanla in ag.., ır tanklar ve e mod rn techı"zatla sı·- insafla dolu mukayeseler, beni; düne tayya aldılar r t n Londra, 19 (Radyo) - İngiliz ka-. re . . . . .. . . . aid hayat ve §artların iptidailiği ile 
""'dra, 19 tRadyo) - Neşredi - l "'hl d •• l "} O J J b" d d .., t b•ı ki • bınesı bugün başvekıl Çorçılın rıyase- bugünün muaaır seviyeye fırladığı -
ı..ıa.,.tik'ı-re go·· re, mu·· ··.ef.·kl.>r a anmış or mı y n u { ır or uyu agı a 1 ece erı- tinde toplarımı ~ ve vaziyet etrafında 

~ .- _ nıızı göateren eserlerine ayrı ayrı a uzun müzakerelerde bulunmuştur. ~ Yı zarfında Amerikadan üç ne inanma!{ büyük bı•r hata olur -... yerin; ve hakkını vermek terbiyesin-
l 'tı lltg;!iz lirası kıymetinde tay- f . \ den ahkoyamıyor. Fakat h'""f('yde 
'''tayyar~ malzemesi almış - Londra, 19 (Radyo) - Ba~vekil Bununla beraber, vaziyetin veha -ı -Erkek, kadın ve herkes düşmanı 1 TEBLJGLER 1 idealist ve o niıbetta de reali•t oluşu• 
. r. Bu miktar, ikinci Unundan Viston Çörçil, bugiııı lngirz milleti- met kcsµettiğıni açıkça söylemeli- mağlup etmek için hava, kara ve deniz . muzdur ki, dünkü Türk hayatına ııö. 
l..ı tıı Ylikaek rakamdır. ne hitaben radyoda bir nu tuk irad yim. kuvvetlerimize yardım etmekle mUkel- Parıs, 19 (A.A.) - 19 mayıs sabah re bir devlet kuıu ıayılmak ikti,.a 
~ta: 19 (Radyo) - Müttefik- etmiş ve harp vaziyetini izah eyle- Ilaşvekil, nutkuna devamla şunla- leftir. Harbi kazanmak için, fazla tank tebliği: eden en güzel eaerlerlmizi, daha 
aşıngtondaki mübayaa komis miştir. Başvekilin bu nutkunu, Ame- r 1 söylemiştir: fazla silah, fazla tayyare, fazla top ve Muharebe ayni b?Igede ayni şid.de~- kuvvetli, dııha olgun görmek iıtiyak 

; Y'ni tipte bir bombardıman rika radyo merkezleri de almıştır. - Almanların, tanklarla ve en,fazla mermi liizımdır. le devam etmektedır. Tayyarelerımız ve arzumuzu mütemadiyen körük • 
\~reıi almışlardır. Glanafa fah - Viston Çörçil demiştir ki: modern teclıizatla silühlanmış olan Bunlan yapacağız ve nihııi zaferi gece düşman geri.sinde. bombardıman. leyor ... Mesela, radyomuz da bu me-
~ l'ı, bu tip üzerine tayyare ima- - Başvekil olduktan sonra ilk de- dört milyonluk bir kuvveti dağtabile-jkazanacağız. İki büyük imparatorluk, larına devam etmışlerdır. yandadır. 

lııztaadırmışlardır. fa karşınıza çıkıyorum. ceklerine inanmak, büyük bir hata düşmanı ezmek için bütün kuvvetleri- Londra, :9 (A.A.) -:-=-. İngiliz umu- Biz artık «kanaah ı inkar etmitl .. 
pt * Bugün Fransada müthiş mu hare- olur. ni seferber etmiştir. Zira, Çekoslovak. mt k~ra.rg~a.hının te~lıgı: dir. Biz artık «Bu kadarına çok şil. 
iltısız fabrikalarında beler cereyan ediyor. Almanlar, mo- Düşmanın bu savleti muvakkattır. ya, Polonya, Norveç, Danimarka ve ~un ın~ı~ız cephesı. düşmanın kuv- kiln cümleıini konutmamızdan ve 

• torize kıtaat ve ağır tanklarla taar- Fakat, ne olursa olsun hasm'mizi kar,Hollandanın istilasından sonra dünya- vetlı taz~ıkıne kar~ı şıddetle mukave- tefekkür itiyadlarınıızdan fırlatıp 
mesaı . d ,_ . . h l - 1 nın . 1 talı ··ı d . met etmış ve tutunmuştur atrnııı d B L" l .. ._ d -Oıid ruz ederek ve pıya e,.,rını ava şı ıyacagız. Kumandanlarımıza o - esır omasına ammu e emeyız. . · z ır. una •nan&or u .. > e • 

· ra, 19 (Radyo) - Fransız kuvvetlerinin himaye<i altına ala - duğu kadar askerlerimize de sarsıl - Biz, muharebeleri değil, harbi kazan- Parıs, 19 (Radyo) - Fransız ka- mektenae, millet ıeviyeıinde gurur 
1 lııınat fabrikaları, bundBn böy- . . . k · t· B · · .. del rargahının akşam resmi tebliği· v f h · · b" ··k 1. . 

1 ~) rak, Fransız topraklarına gırmış bu maz itımadım vardır. ma ıs ıyoruz. unun ıçın, muca e - . . · e era verıcı ır yu .. ıı nazarıy e 
b• Oet& amele ı·ıe aünde ("4) sa · · k d ··tu • · En mü hım muharebeler Senken•- b k 1 d . 
"1 • '" - Iunuyorlar. Biz kuvvetlerimizin ancak bir kıs mızı sonuna a ar go recegız. . . . • ..,.. a ma ı ır. 1

taea1ctır. 1 . . h k 1 . ' nın şımal! şarkısınde cereyan etmekte- Bizim radyonun, nefriyat .aaatlerl, 

F 
ngıhz ve Fransız ava uvvet crı, mın1 harbe sokmuş bulunuyoruz. .. . . dir. . . . 

,1 • ransada düşmanı ilerletmemek için büyük faa Düşman ise, en mühim ve motorize Duşman elbette hır giln yorulacak .. . tu~.ü mevq', programları ıtıbarıyle 
ve taarruz kabiliJ•etini ka.vbedecektir. Kıtaatımız duşmana .şıddetle mkua- munaka§a edilebilecek yerlerı· çok. e ryet gö,ıtermektedir Çünkii dü8 kıtaatını harbe atmıştır. • b 1 t k 

t ıçin a"yı"nler yapıldı 1 
· • ' ,. y· t ç·· .1 ··t k.b ··tt O zaman, iki büyük impratorluO.un bü- e e eme te devam edıyor. tur. Bu münaka§a apikerleriniıı dı· _ ),.. manın, cephemizin arka•ında iler - ı. on or0 ı mu ea ı en mu e " D · 

"il . . ' ' . - tün kuvvetleri onu ezecek ve maO.Ifip iışman l'iiont )tedide yaptığı taar- !inden, yanllf okunan •üftelere bi • 
' l9 (Radyo) - Fransız si - !emesine tahammül edemey·z. fıkler n hava kuvvetlerınden bahset- d kt· " ruz neticesinde mühim zaviata ucrra _ · d . . . ' 

~ın ın ff 1 . . b .. . h k ti . t e ece ır. , ., zım ra yomuza "'ırmemeıı ıcabeden uza er oması ıçın ugun Hava kuvvetlerimiz, motorize e - mış ve u uvve erın, aarruzun mıstır k 
1 

. " . 
İtj~rde liyin yapılmıştır. dilmiş olan kıtaatımız, düşmanı dur başlangıcından bugüne kadar düş - Dünya tarihini lekeleyen vahşetin Ha~a kuvvetlerimiz genis mikyas- şaihr tılar~dve.hı~ıreyed b~al'dar bir ç"!' 
ı. ıl.ı ba k·ı R H · · ı kl d B .. · · Avrupad h•k· J • k• k ' c e erı e ı hva e e ı ır. Zannedı-"I tı şve ı eyno, arıcıye durmağa muvaffak o aca ar ır. u manı buyük zayıata uğrattıklarını a a ım omasına ım "" yo - ta faalivette bulunmuşlar ve düşma _ k' d _ 

1
• , k'. , 

ı... aiadı·ye ve bı·r çok nazırlar ha k · t ·t· d k b . tt'kt .. ·· d tur B. . ı· ı •· h d ·. yorum ı, eger ı aan at ar Mea ud 
"lll - hususta i emnıye ve ı ıma ım uv- e> an e ı en sonra sozune evam- · ız, Ya ga ıp ge ecegız ve ya u jnın naklıye kollarını bombardıman et- C .

1 
d b 

1
• 

ı. UlJıııuşI d 1 . • · . ..1 - . emı e unu tea ırn eder, b&!kalan 
V'. ar ır. vetlidir. la şun arı ılave eylemıştır: o ecegız.• mi~lerdir. da... • 

Qşfngtonda tayyare A • k Fakat bunlar, daha birçok aaha • 

ı.. imalatı· merı a Isviçre matbuatı larda, daha ağır ııakatlıkları ihtiva 
'lı~&'ton, 19 (A.A.) _ Detroit eden di!ier nefir vaııtalarıınızın da 
ı~r'~~brikaları büyük askeri fab c h • ti • kendilerini kurtaramadıkları bir baa-

~ ıne ifra~ edflmek üzere te- um urıye erı lsviçrenin, bütün kuvvetile bitaraf- :7!~e;::ı::.u~~~·.:::::.umd:'nyh:.r;.: h. l!'enişletmektedir_Jer. 

r --- 1 " •• d f d • • bu karıtık ırünlerinde, Türk efk&n 
~ .. aris üzerinde Hollanda ve Belçikanın istilasını ıgı nıu a aa e eceğını yazıyor umumiye•ini, yabancı radyoların 
U()t1: Bern, 19 (A.A.) - İsviçre gazete- viçre lçin hareketsiz bir gevşeklik aki- prppaganda dolu çıilı.klanndan va 

Alman tayyaresi ••tf f •k f f ff ·ı leri beynelmilel vaziyetin bu vahim a- desi olmadığının italyada anlaşılmış onu, ııündelik üç mu.ayyen servisin 
1 • du .. u··ru'.ldu·· mu e ' an prO es 0 e l er nınd ·t ı · · · t h Jd - intizarından kurtar-·k 1-eyfı'yetın· • Ş a ı a yanın ısvıçrenın avru are- o ugunu yazmakta ve isviçrenin bu ··- ,. 
lt-ı._, 19 R p . t Vaşington, 19 (A.A.) - Panameri- tir. ketine karşı gösterdfği anlayıştan dola bitraflığı bütun en~rjilerinf $arfede- d .. nıünderni~tir •• Türk r•dy-.urı .. n • 
~ ( adyo) - arıs mın a- kan cumhuriyetleri neşrettikleri bir Bu protestoda Alman tecavüzünde )'! büyük bir memnuniyet izhar etmek rek müdafaa edeceği ilave edilmekte- mukemmel bır aıanı urviıi ile mU • 
dör~t~z ~d~0 .. 12 ~iman tayyare beyanname ile Hollanda, Belçika ve meşru bir sebep görülmemekte ve bu tedirler. dir. cehhe zolarak ilk yapacağı ıey, ha· 

duşurulmuştür. Lüksenburgun Almanya tarafından is- hareket takbih olunmaktadır. jurnal De Ceneve bitaraflığın is- rici propaıanda dalııalarının Türk 
Mısırda tilAsını protesto etmişlerdir. Londra, 19 (Radyo) - Hollanda ve efk&rıumumiyeainde yapacağı tesir. 

Vti[~ . • Londr.'.1, 19 (Radyo) - 21 Amerika Belçikaya vukubulan tecavüzden do- M l d !ere mukavemet etmek, onu yanlıı 
~ l ernnıyet tertıb~tl devletinin, Hollanda, Belçika ve Lilk- layı 21 Amerika devletinin protestosu l s l r su arın a ve zehirli telkinlerin ıirayet daire•in-
; ~~. 19 (Radyo) _ Mmr hilkfi- senbu.rgun işgaline ait protestol~rın.ın d~nyay.a i!a~ edilmek üzere papaya den kurtararak doiruya ve bize gö-
,,._~n neşretmiş olduğu bir be- metnı bugün Panamada neşredılmış- gonderılmıştır. re faydalı olan cihete yaklaştırmak-
.. .,de h tadır. Radyomuz, bunu yapabiliyor ınlh . alkın elinde bulunan her ı l 

!~~~~;i ı:~ud~~na~ ~~~:;.:~:~ir~!- Hollanda dnki stoklar ngi iz ve Fransız donanmaları, yeni :'zia~a~::~ Br~~o::~::·u~~:.~:. 
~'ltiLdbır Mısırın dahili emniyeti filolarla takviye edilmiştir bozuntuları haykırmaktadır •. Şarkı· 

1 ••ı edilmiştir. larırnız da baıka iılaıyonlardan din-
i~ J T • h d•J • •• Londra, 19 (Radyo) - Aso•eyşin gemi1ui filolar: geımiştir. B.ı suret- lenmektedir. Biz, bütün bunların 

1\,, apon heyeti amam en ffi a e l mJŞ Ve m UCeV- Presin bildirdiğine göre, bugün ls - le müttetik filo.ar ehemmiptıi de - fevkine çıkarak, daha iyi, daha aık 
U~ h d kenderiyeye Fransız donanmasına recede takviye edilmiştir. serviılerle kendi umumi .,fkll.rımızı 
'~ı~ Napoliye vardı erat Lon raya naklolunmuştur mensup fazla miktarda yeni harp tutmak ve onun berraklıiını ve .... 

~ ~~:ııe(lı~d~o? - t~alyad~~ Londra, 19 (Radyo) - Hollanda diyle 12 bin tonluk bir gemi, liman limetini muhafaza etmek mecburi• 
hulun ııe krı~ı gezbme il veT k istila edildiği zaman Hollandaya gön- ,methalinde içine çimento doldurularak o n t 

1
• ş 1 yetindeyiz. 

L. ma üzere ug n o - d .1 h .1 • dil h.. b t 1 t Bulırar radyoıu bile, neıriyatına "'t iap '-- t• l . t' erı en arp gemı erı, şmanın u - a ırı mış ır. L 

\ 
on ,..,ye ı ge mı~ ır ıa.,ahleyin, beden terbiyesi pro~ra • 

ı · cumlarına uğramıştır. Bu arada gemi- Londra, 19 (Radyo) - l\filttefikler " 
ho.. ı mı, muzik ve haberi rle bqhyor. '•l h ar bu•• tu•• n !erden dü şmanın µara~ütçü kıtaları ve arzuları ile ve teşkili\llı olan stratejik Biııim iae, bir •abah aerviaimi:r yok. 

lı\ı ' lıeıjinci kol faaliyetini durdurmak ve geri çekilmeleri esnasında Zeland ada- T 
1( h 1 ı una m"l 1et' . t .. k bı·r tur, bunu bir ekıiklik telikki etnıi. yet eri e ta ar• IIollandalılar:ı y~rdım et.mek C.zer~ ka- larında mühim tahrip hareketleri yap l .efJile eca VUZe arşı yor muyuz yokaa ? .. 
~ raya kuvvetler ıhr:ı~ etlılm ı ~l:r. mışardır. • • 
~!I d d l } t • d • Bugün radyo, biziın ıoayal, bedii 
'l evam e iyor llfayin tarama r,emileri liman met- Mütt ef:k kı•mı küllilerine iltihak e- eşme erJOJ aVSJye e tyor ve medeni ihtiyaç kadromuzun 
~ hallerinden mıknatıslı mayinlcri topla- d <> n Hollanda askerleri, Adalardaki . . . . . . . . 
ı., '4 t..raEı 1 in.:i aahifed.e- mı•, Hollandadan "lilynnlarcn liralık ı lıahri le•i~atı, depoları, tersaneleri tah .Londıa •. 19 (A.A.) - 191~ seneiı Tuna mıllellerı ıç~n pe~ tehlı.kelı olan çenberinden fırlıyarak, harp ruhiya· 
ı~"ltl!ııde ik!rlly<1rek Frnnıız kı elma•, mlicevher ve altın Londraya ka- r ip etmişlerdir. Hava malzemeleri mu~a.keresı esnasında .r.ıa:arı~tan .ba~ ~ saatt~ ~rkesın mutecavıze karşı tına ve ~k~i~ine ayak uyduru~ mu· 
~Oitıında ve hatta aeri ·inde 1 t ı·tt f.k · . ki d·t . f vekılı olan ve şımdı sıyası multecı Si- bırleşme.ı lazımdır.> kaveınetımızı artırmak va2ıfeslnl 

1 ~ • • çırı mı~ ır. m ı e ı araz ıye na e ı mış ır. f 1 .• 1 • .1 b 
1 

K . İ . . . .. .. t·· 
1 

D'kk . 
·~1 • 8Uret'yla gediği genişletml-j BOtun stoklar imha, depolar yakıl. Zelanda müdafileri, şimdi müttefik ~ ı> e .ıngı terede u unaıı ont :'.\1ışel ngılız - Fransız orduları ıle mutte- uı une • mıttır ... ' at ed.elım: 

lcı 10r. Franaız kıtaatı da dilş _ mı•!ır. kıtalarına jltihak ı>lmişlıer Ve harp 13_ Karol'.ı dün bir beyanname neşrede - f!klerin medeniyetin istikbali için çar- ~adyonun bugunkii mana ve vazt 
.., 'lt'eından k rtulm•k ·~· an A. 1. k t k k . •t . 1 d" rek lıılhassa şöyle demiştir: pıştıklarıııı kaydettikten sonra Kont fesı tamamen batkadır. ~il u o ı"'ı.ı y - nvers ımanını npa ma ma ga- nu~ına gı n1ış er ır. 

9 9 !<"'1( llı(;k mecburiyetinde kalıyor. ' el 1 da sulh şartlarının kabul edi- Karolyi netice o!arak şöyle demekte _ lfalga Başvekz.[ı• 
\, tUııl@rden beri Alrıu.n taarru- lemiyec~ği kanaatinde olduğum için is- dir: 

f'· ~t~ıe darbeler hıdinde ilerle - Hı" tl er; 11 K a ;ı•a rna me sı· ti fa ettım. Bununla beraber, bütün cMemlekelleriniıı istikbalini nazj -ıı., tarafı ı İnci sahifed-
~l .1 .I - Almaııyasına te~lim etnıek istemiyen Loııdra, 19 (A.A) _Pazar gaze _ 
. 1 tılr~nı kav<letltk'k müna - Alman mehafi~i ~focarların yerı, tecavuze kar~ı koy- teleri İtnl;-anın ku\"vetli Alman taz_ 
~ı Iq, dii•manın. bu ileri sıçrama mak için hazırlanmış olan Tuna ve yıkma rağmen harp dış.nda kalmak 

~! ~lldi&i için gittlk90 müşkül Versay muahedesi!e alınan verler Harbin birinci safhası Balk~n millellerinhı yanınd.ad'.r, . •iyıı.<et:ne devam edeceği kanaatin-
>ar ~kil almakta buna mukabil • • ' • ' A\ rupanın mu.stakl>el h~rrı~·:tı an- ded:rler. Oh ener ırazete3i Musso. 

11 lla~ Fransız mukabil hü - A!manyaya ılhal< edıldı bitti, diqorlar cak bu suretle mudafaa edılebılır.. linin haltı harekatı teslıit P.decek 
~ lt~ıne tankların açtığı ge- . •. . . .. . _ Roma, lG (Rad."o) - Alakadar A J amilleri ayıyor. Ezcümle Vatikanın 

. t.,t@~ıfii{ri azalmaktadır. Şu _ .. Be_rlın, 19 _ (R~dyo) - Hıtl••r, ~l1- <l1n harple ı.stırdad. "dıım'.ş. oldugunu Alman askeri mehafili, garp cephe- VUStra ya hattı harekatı, B. Rıızveltin hattı ha. 
'-! Lıllıasııa kardet<Mk icap e- gu'l ımzıı.Jadıgı Lır lmrıırnamedc . 'Yer- ve bu yerlerın, hugilnden ıtıbaren Al- ~iııdeki harel>.:it.oı müteallik birinci K rekatı ve ltııi)"an mllletinin harp 

lııaıı ordu unun 1jimdiki iler- say m.uahede.siyl~ Almanyadan a 1 ınan n.ıanyaya ilhak edildiğ i ni i!ıi.n eylemi~- "afhanııı bitt iğin i ve Iıundan rnnra, ıtaa.tı ,evmeme•i d ğer cihetten :Mussolini 
I, lı.~lçikada ve Fran•ız arden- yerlerm halen Alman ordu ·u Uırafın- tır. en çok ~ava kuvvetledyle ;,kınlar Kudiise vardı 41man zafor'ne kani değildir. 
,,,~ rruzun llk günleri zarfın - yapılacagını beyan echyorlar. v d... 19 (R· d. ) A. t 

1 
ı Düç~nin •imdilik ,·yasetinde ce.z-

ıtı ı·•-- . d f 1 b k h . D .. lı d .. el ·ı ,.u tt•, . .ı } o - 'us ra ya • . - . . . . . 
' "'~ı.ımeler ara ında hıç yon an aza ir uvvet ta "IS et- uşmanın gar e onme en ı eı· - S } Ru dan ,

11 
.
1 

a geJeıı k t·. t .... 
1 1

.. rı bır degı~ ı ~lık ta"avvur etmed.ğı 
"o'·t z· d I ı k t bb .... d b l d . l ar , " "r ı ~a . goru en uzum . . İt ı. .. . . h K ur. miştir. ıra ; taarruz r .ı ıı A man eme eşe usun c u un ugu an :ı üzerine buraya !<evk eclilm'şt· ıntıbaJ a ı an hukOmet meıkezın -

(it d AI 1 k ti . d k t ' . k l kt d • • • · ' ır. · l k · t , 1. a yo) - man ar An- uvve erı, urmıyara aKvıye ı - şı ma a ır. Hancı ye Nezaretı umum M h . de ~enış eme trd r Fakat talyanın 
~ tııı 11

1nde. sonra Liie doiru iter lııatı almakta devıım ediyorlar. Senkenten havalisinde bııgiin de •• d .. ,. ld C. lr paşa bugiinkü ha ltı Jıarokat1 Alplerdeki 
l'ııt:llııtıardır. füttefik ıır - P.aris, 19 (Radyo) - Havu ajan- kanlı muharebeler cereyan e•miş ve mu UYU 0 U J"ran'IZ kı'aatın harekets·z bırak-

ı 'j·~Ot]~. mu]Gıvemet etmekte de- sı b.ldiriyor: düşman, burada bazı a\·.antajlar k:ı- . Paris, 19. (Radyo) - Fra~•anın Va ffa[!/a se/irile konuştu mıık yakın arkt aki VM·gand ve V:ı-
a, 1 ~. Smbr kanalında ba•lıy;ın ~iddetli ;ı:anmı~tır tıkan sefırı Sari Ru., Aleksı Leıenın Kah!Te, 19 (A.A) - Mısır ba~n- vel orclular•nı t utmakta ve İ n giliz 

11~ Jı.9 <I'tııdyn) f'ran•o 'lıuharelıeler devam epiyor. Burada Fransız orduları, ş:ddetle muk:ı- ye rine hariciye nzareti umum müdür- kil· Jl!;ıhir .va~a İtalyanın Mı ·ı r 5r ii- orı:lu 0 ıı"'' 111 Ak,l.en lzc1 harekat ;;a-
Iıııaniara karşı b!r mil - ki vaziyet inkı~af ~tmemiştir. ye met etm'şt:r. lüğüne tayin edilmiştir. 1 ri :le uzun bir m;ilakat yapmıştır. Ende bulundurmakt~dır. 
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914 ve 1918 in mukayesesi 

a r Manş'a mı 
mak istiyorlar? 

20 M•yı• 1940 Pa:r:arteai ,_, 

•• 

-

lngiliz tayyareler·, Almanyanın etı 
mühim üslerini bombaladılar 

Hitlerin bitaraf devletlere karşı bir hedeftir. Kara ve deniz orduları 
yaptığı son hareketin tek•til un ~ kumandanları bu hedefle ayni za - H b B d'l sunrlarını tayin ve takdir etmek manda ve ayni ehemmiyetle aıaka- am urg, remen ve Anov üsleri 8 günde 71 defa bombardıman e ı" 
müşkiı' ür. Fakat şunu söyliyebiliriz dar olmaktadır. 1914 de Anverse 
ki bu hareketteR Umulan Sürpriz el- yapılmış olan taarruz şayanı dikkat miş, petrol tankları, köprüler ve yollar tahrip edilmiştir f ' 

de edilememiştir. Hollanda ve Bel - bir mi al.dir: . Londra, 19 (Radyo) _ İngı"liz tay- " ..., - i'f - • ~ ı b0'1 "k l b t 'k' h 3 T l 1914 d n.,1 k k • ;t"!': , "' \ nov üslerine ağır sıklette üç yilZ 
çı aya yapı an u aarruzun 1 ı e- eşrınevve e .oe cı ·a ·ra va 1 • . .. 1 de be . Al .. .. • • re erının gun er n rı manya "" ~ ba attıkla t b't d"l · t"r 
defi vnrdır: Biri vasıtalariyle hudut- lmın bu tun ordusuyla kapanmıc:; ol - . . . • "..ıf ~ • rı e::; ı e ı mış 1 

• toO 

1 l k 1 
•
1 1 

k d w d ... h ld d"" k .. . • r 
1 

ıçlerıne ve gerı hatlarına yapmakta ol- ~ ..,,," Tavvar.elerin yaptıkları hasarat 
anmış o an ana a ı er eme ; ige- ugu a e uşme · uzerevdı .. te - d ki t 1 d d"l · t" ~ .. ~, • • 'k .. .. .. . ~ u arı aarruz ara evam e ı mış ır. · derece nıiihimdir. . 

ri 1914 deki Alman erkanıharbiyesi- çı ahların butun umıdlerı Amiral So k" .. d Al . . t . t Y1' ııin pl.7.nmda olduğu gibi Hollanda ve Ronarş idaresindeki deniz kuvvetle.- • n se ız gun e manya ıçıne ye mı6 Bern, 19 (Radyo) - Alman 
9 

_,. 

Belçiknyı azami suratle çıgneyip rinin Anver.s üzerine yürüye:ı. Alman bir taarruz yapılmıştır. Buna Bremen ı·cleri. dlin gece ingUteıenin cent.1Pd•{i 
eçtikten sonra Framız hududlarına kıtal arına topcu ateşiyle cenahtan ve Hamburg ~trol tanklarının pnrçu. hilleriıule· uçmak istemişlerse dç ~ıe-

ı d 
batar"·alaı·ın aclıg-ı şı"dıletıı· ateş ll , 

day._nmak. taarruzları. anması a dahildir. .; · ııır 
Vaı·. t her ne olursa olsun Alman Nitekim Belçika kıtaları bu topcn Yollar, köprül1?r, vagonlar, mühim- rine uzrıkl:.ışmağa mecbur kalnııŞ 

. nın k nal l"manJarına doğru iler- taarruzunun yarımından istifade e- mat depoları ve tahaşşüt merkezleri dır. 
lem · kat'i hedefi olacaktır. Bu ga- derek Cand ve Bürj'dan garbe rloğru bombalanmış, fevkalade zararlar ika * 
~eyi tahakkuk ettirmek için Alman- ricata mecbur olmuştu. edilmiştir. BElgradda bir gazele 
lar her çareye başvuracaklar, tayya. Bundan bnşka Belçikaya ancak fn Bilyük çapta bombalar askeri lıe - k d 
re, parasiltçil, seyyah, ve hatta lü - giltereden o~tand \'e Zibrüg .voliyle deflere düşmüştür. ~amur bölgesinde apan l 1e 
"Umunda donanmalarını kullanmak- yardım gelebilirdi. Bu yardımı Çör - dü~manın il~rdiği yollar, köprüler Belgrad, 

19 
(A.A) - 1talYll et 

ta asla tereddUd etmlyeceklerdir. çil derhal yollamıştı. Bu takviye kuv ve tren yolları berhava edilmiştir. Almanya aleyhinde makaleler ııtt' 
Almanyanın 1914 deki stratejisini vetinin hepsi ancak 8.000 a~kerden İki yiyecek kolu imha olunmuştur. reden (Trgo\'inski Glasnik) gaı• 

tenkit eden yazılarında Alman stra- müteşekkildi. Bu kuvvetler pek az Londra, 19 (Radyo) - İngiliz tay- ' si kapatılmıştır. 
tejileri daima bu noktayı ileriye si.lr- ve kifayetsizdi. Buna rağmen Belçi- yarleri, şimal denizinde seyreden bir A /arm 
müşler ve kanal mıntaka~ınd.ı bulu- kahların 10 teşrinievvele kadar da- Alman vapur kafilesine taarruz et - Narvikte Alman harp gemilerine hücum eden lngiliz tayyareleri !)61 
nan l"manların işgaliyle hava ve de- yanmalarını te~in ettiler. . mişler, bunlardan birini bombalamış- rek, ingiliz tayyarelerinin Alman şe-ıbombardıman edilmek üzere bahane sa Pnris, 19 (A.A) - Batı şirrı•15,&6 
niz kuvvetlerinin müşterek hareket - Almanyanın ıse bu ihraç harekE'tı- lardır. hirlerini bombaladıkları hakkında Al- ) ıldığıııı bildirmiştir. gc:>j üzerinde saat 21,55 den. 

2 
JliC 

ler!ni temin etmenin başlıca gaye ol- ~Ae her ııe pahasına ~!ursa ol~tııı, hat- L.o~~ra, 19 (~ad . .ro) - .• Britrınya l man u):du~·ı:naıarrnı tekzip e~miş ~el Loml.r~, 19 (Radyo) - İngiliz tay-{ e _kad~r .alarm işar~ti ver~J~işti!· 
ması Hizımgeldiğini ileriye sürmüş - ta donanmasının mudahale:;ıyle ma- harıcı) e nezaretı hır teblıg neşrede- hunun ıngılız ve Fransız şehırlerinrn vnrelnı ıın, Hambnn. B'·"'nerı vP A- \ b••· ht•dıcop k:wı1f'd•lmemıştır. 
)erdir. ni olması Hizımdı.> 

Almanlar Amiral Bocı farafından Alman amiralı yazısına şunları i -
) apılmış ve cihan harbi iptidas•nda la ve ediyor: 
Alman harp donanmasının vazifesi, cAnversin beş gün evvel dii~mesi 
ismi albnda neşredilmiş olan bir tct- mali hesapsız faydalar temin ede -
kikte Almanların bu zihnivetleri go.- cekti. 
yette vazıh olarak izah edıım:ştir. Geciken işıral, mahalli kıtaiarın 

Bu tetkik tarihi bir etüdün büyilk Kale geçidine kadar olan sahayı el
bir ehemmiyeti haiz bulunan hali - de etmelerini mümkün kıldı. Art1k 
hnzır hfi.diselcrin karşıl!ındflki inki - ondan sonra cereyan eden kanlı ma-
şafındnn başka bir şey değildir. hnrebeler faydasız oluyorlardı. 

İşte Almanlann atılmış oldukları Düşman (Belçika kastolunuyor) 
hareketin plii.nı da bundan ibarettir. Yser sahillerini sular altında hırak
Amirnl ~ocı bu tetkikini şu şekilde mnk imknnlarındnn mahrum olacak. 
izah ediyordu: tL Bu ,1ıarın mühim rol oynadıkla -

Fransa ile lngiltere arasındaki rı hatırlardadır. 
birle§tirm~ hattı Kalenin işgali donanmaya yeni bir 

Man meselesi ğölgede bır2.kıldı. harekt' ı:ıahası açacak vaziyettedir. 
ğı takdirde garptaki harp vaziyetinin 23 eylülde Manş mağlfibiyeti e~a
tetkiki daima yarım kalmış demek - 'len İngiliz deniz kumandanlarını dü 
tir. Alman donanmasının vazifelerin- şünmeğc !'levketmiş ve kalenin a:ış. 

den biri de İngiltere ve Fransa için mesi ihtimnli gözönüne alınarak do
hayati bir ehemmiyeti haiz olan bu nanmanın Skapa Flovdaki lhı.:ıiı ter-

·a· İ . . . . kolunarak daha cenuba iniımi~ti. 
geçı ı ngılız ve Fransızlar ıçın gay- Çü k"' k 1 · 1 · 1 t · . . . n u a enın e e geçmesıv e ngiliz 
rı ıatımal bir hale sokmaktır. Manş donamasının l3imal denizi~deki em-
İngiltere ile Fransayı birbirine rapte niyeti tel.dikeye girmiş olac:ıktı.> 
den bir hattır. İngiltereden gelen Amiral Bocı tarafından ileriy~ c:;u
\ e~ ah ut İngiliz limanlarından her - rülmekte olan bu mütalealar- tama
hangi birinden çıkan harp malzeme- men günün mevzuudur. Bu ifade iJ 2 
si ve diğer takviye kuvvetleri Manş- harbin bugünkü ~ureti inkişafında 

tan geçerek Fransaya gelmekt~ ve güdülen gayelerin neler oldukları 
bilahare oradan harekat salıasın:ı anla~ıhyor. :\rans denizindek: Iiman-
naklolunmaktadır. lar başlıca Alman hedefler~dir. 
Manş denizinin ağzı Alman donan Almanlar Xon·eç limanlarını işgal 

macıı tarafmdnn kapatıldığı takdir - \'e müdafaa ederken de ayni planı 
de İngliiz ve Fransızlar bütün tica - tatbik etmişlerdi. Almanlar bu kcr~ 
retlerini Atlantik limanları vasıb - de İngiliz donanmasının Norvt>ı~ hü. 
siyle yapmaya mecbur kalacaklar - <liseleri münasebetiyle şimalde kal_ 
dır, mak mecburiyetinde bulunduğunu 

1914 de zannediyor. 
Alman amirali şöyle devam ed! - Halbuki aldanıyorlar. İngiliz, F _ 

vQr: B l k k .,, ransız ve e çi a uvvetleri, gerek 
«Manş birinci derecede müstacel!- denizden ve gerekse 'kar:ıdan memle 

yeti haiz olan ve Alman kumandan- ketlerini miidfaa etmek iizere ted _ 
larının dikkat nazarında bulunan birler almışlardır. - Pa. 

------.ocı-·-----

merika l\1atbuatı 
F an~ız kabinesinde yapılan ta

dilatı igi karşıladı 
Nevyork, 19 (A.A) - Fram~ız ka tedir: 

binesinde vukun gelen değişiklik s;._ cAmerika, Fransız ordugunun bir 
hah gazeteleri tarafından hararetle kerre daha nıuznffer olııcagını ü-
takip edilmektedir. mit etmiye devanı ediyor.> 

Neı;york Herald Tr1bune gazetesi Par·s, 19 (Radyo) - Klemanso -
diyor ki: nun yetiştirdiği Mandelin dahiliye 

nezaretine ve Mareşal Pe enin de 

başvekalet muavinliğine getirilmele

ri, Fransada çok iyi bir tsir yapmış. 

tır. 

Mandel, dahill emniyet tertibatı 

Balkanlarda birdenbire müthiş bir 
faaliyet baş amış bulunuyoı· 

Akdeniz emniyetinin muhafaza veya ihlalinde en mühim rolü oynıyıı' 
cak iki devlet vardır. Bunlardan biri Italya, diğeri ise Türkiyedir .~e0-

Baıkan1arda, birdenbire müthiş rılmı~ olan Ankaranın Alman büyük Türkiyede kalmağı tercih ettiğı an -ı hassa l'Urk _İtalyan me~eıesirı~oıtr· 
bir siyasi faaliyet ba~lamıştır. elçisi Fon Papenin, bu yilzden şim- !aşılmaktadır. Buna mukabil Sovyet- di lehlerine halletmeği dilşUfl P')tl 

Hükumet tarafından Berline çağı- dilik seyahat etmekten vaz geçerek ter bir liginin Ankara büyük elçisi ani ı Çünkü; bu üç taraflı yardıırt. ı11t11 

Londra zabıtası 
Dünden itiba:ren geniş mikyasta 

emniyet tertibatı aldı 
Londra, 19 (Radyo) - Loncl l'acla 1 Hükumetlerine, imparatorluk kay. 

dünden itibaren fe\•kal:1<le emrıi.\ e~ nakl:ll'lnırı sonsuzluğuna itimııd eden 
tedbirleri ahnmıştır . .:\Iuhtelif köp - lngiliz milleti, .:\Ianşın öte:--incle ge -
rülerc ve nehirler ağızların'l, ~smi çeıı hnrbi dikkatle takip etmek~ı:: -
binalara süngülü askerler c'ik•'miş - dir. İngiliz mil eti, iilküsii bir olan 
tir. Polbler devriye gezmekte, pa - AmerikRnın kendilerine müzaharet 
ra~ütcülere karşı alaylaı· faaliyette edec1.:k:erinden emin bulunmakta -
bulunmaktadır. l\Iaamafih Londrad~ı dır. 

hayat normaldir. Sinemalar, eadclc -
!er moda mağazaları dolucltı!'. CTü _ 
zel san'atlar sergisiııi her giiıı. bin -
lerre imıan ziyaret etmektedit". 

Ta,\·mis nehri boyunca L ındrnya 
giden yollar üzerinde devriyeıer dc.
laşmaktadır. 

Fiatların kon·troıÜ 

olarak memuriyet mahallini terket - ile İtalyayı kendilerine dötldJ J• 
miş ve tayyare ile hloskovaya gıtmi~- mecbur edeceklerini veyahıt? tire~ 
tir. Ayni zamanda, Sovyetierin Sof- talya, Almanya ile ittifakdll 13 ııt~ı:ı 
ya elçigi de beraberinde ate~e mi!teri tiği takdirde Akdeniz muv.ııı~11r•k 
olduğu halde tayyare ile Sovret hü - kendileri için daha avantaJlt tıt1i5' 
kumet merkezine hareket eylemi~ - temin eyliyeceklerini hcsaP c ıı•ı" 
tir. Beri yandan Türkiyenin Bükre~ lerdir. Türkiyenin müttefikler rl• d3 

nezdindeki elçi~i hiç ümid edihnedik rındaki ehemmiyeti bu kad·~ttefi~' 
bir zamanda İ4anbula İni.ltevecci - kalmamaktadır. Türkiye ırtll aıı ~· 
hen yola çıkmıştır. Tiirk büyük elçi- lerle birleşmek suretiyle 1t.~ 1~e bıı· 
~inin memleketine gitme~i bilhassa ya~etine tesir etmek mevk1111 ıetıJ: 
dikkate şa~·andır. Çünkü, kcndi!:li da- lunduğundan başka, garp de~111se •• 
ha üç hafta evvel Türkiyede bulu - nin Sovyet Rusya ile ol:ln Jl1 ır'"' 
nuyorclu. Alman Telgraf ajansının batında da mühim bir rol oYıı 
bildirdiğine güre, Türkiye büyük e!- lecek vaziyettedir. b'tf 
çisinin Biikrecı.ten ayrılarak hüku - Gerçi, Tür - S<:ıvyet münas

1
e ı.Jp 

':i - br"·ş 
met erkaniyle temaı;ta bu 1 unnıak ü - da eski yakınlık ve dostluk ıe~etl 
zere Ankaraya gitme!'ine, 1$tanbul saraılmıştır. Fakat, iki rne~tib,rl.' 
siyasi mehafilinde pek büviik bir e- menfaat birlikleri vardır. BU 

1 ,·e b•( 
hemmiyet verilmektedir. J)iğer ta - Sovyetlerin bugün bile Türkb'fdJ bo 
rıı rtan, İııgilterPnin Ankara büyiik olmazsa diplomatik yardırol9 ~ı.ııı'ııi' 
clçi~i <le, Sofyada müzakerelerde bu- lunacakları katiyetle ümid 

0 1~ıfl,' 
lunmaktadır. Bulgar hüktlmet mer - lir. Türkiye, Çanakkalenin Jl1l"'~r~1' 

Jl J. , 
kezinde bulunan Clodiu~. iki gün .~v- zıdır. Bu sebepten Boğazı arı ıtııs!' , 
vel Kral Boris tarafından kabul edi:- yenin elinde kalması Sovyet ıtııt1 

T• t v 1. •ı• 1 t b "d F miş, maliye ve ticaret vekilieriyle de ICare eKI 1 S an ll~ a. ransaya müznkerelerde bulunmu~tıır nutnn 

tu 
.. tu·· n • h d bu hadiı;eler arasınd:1 bilhnssa dik -

nın menfaati iktizasındandıt·çıııı~ 
deniz emniyeti bakımından. •ıte ı·· 
kalenin diğer devletlerin eııer;şıe~, 
mesi Sovyetlerin kat'iyyerı ttılf 
gelmez. Nitekim, Türkiye i·~eıt ıt~ 
arasında son günlerde yerı: ,et fll~t1· 
ginlik başlar başlamaz, So'.i~ıcııı":-,. 
buatı ltalyaya hücuma ıcıı rıı• ~r 
Binaenaleyh, Ankara ile R~o'1iet J 
gında çıkacak bir ihtiltifta. Jclllrı 9° 
rin Türkiye tarafını tutacll dif· f 
kuvvetle tahmin edilmekte ıırıı•~, 

1 raç e eceğiz kat nazarlarım ı;eken diğer mitl:im 

İstanbul. 19 (Telefonla) - Ticaret valilerin riyasetinde, yedi kişiden mil- b~r hfidiı;e daha vardır. O da: TUr-
Vekili Nazmi Topçuoğlu şehrimize gel- teşekkil olacaktır.> kıye cumhurrei::.i İsmet İnönünlin , 
miştir. Vekil gazetecilere vaki beyana- Ticaret vekili, Fransaya yapılacak memleket dahilinde yapmakta oldu-
tında demiştir ki: tiltün ihracatından da bahsetmiş ve ğu seyahati yarıda b1rakarak derhal 

- Bu hafta çıkacak bir kararname şöyle demiştir : Ankaraya dönmesi ve hilkl1met mer 
ile bUtün vilayetlerimizde her çeşit - Fransaya yapılacak tütün ibra- kez~ne m.uvasaletini rnüt.eakip veki:
maddelerin fiyatlarını kontrol altına catı için Türk tütün limited şirketine l~r. ııeyetı toplantısına rıya~et etme
alacağız. :Mürakabe komisyonları ku- inhisar verilmemiştir. Tacirlerimize de sıdır. 
racağız. Bu mürakabe komisyonları hisse ayrılmıştır. Ba'kanlardaki bu siyasi faaliyetin 

Alman propagandası 
Harbe dair asılsız haberler neş

retmekle devam ediyor 

siklet merkezini hiç şiiphesi::dir ki. 
Türkiye teşkil etmektedir. :\Hatefik -
terin Bulgaristanda takip etmekte ol 
dukları siyasetin iki hedefi vardır. 

Sofyayı Belgracla ve Ankaraya sıkı 
ve kuvvetli bağlarla bağlamak, ln
gilterenin Ankara biiyük el;i;:ıinin 

Sofyaclaki faali ·etleri bu ,ekilde i -
zah olunabilir. 

Resmi bir lisanla teyit 0111 tıO if 
haberlere bakılırsa, TilrkiY~ j=f , 

meti, oniki adanın karŞıSt~jrtl oB~ 
eden Türk ~ahillerinde rnOır. ıı110, 
recede tahşidat yapmaktll~ki 90 • 
mukabil, İtalyanlar dn °11~11f11ıc' 
hararetle tahkimattn bul dereC 
dırlar. P,u haberlerin, ne dilıı _ bUo 
kadar dogru olduklarını tor· 
kontrol etmeğe imkan yok 

Paris, 19 (A.A) - Salft.hiyettar 
askeri mahfillerde şimdi cereyan et 
mekte olan askeri harekat hakkında 

fından dünyaya yayılan bütün ya • 
lan h ıberleri tekzip etmenin lüzum

suz olduğu beyan edilmektedir. 

ııif. 

Bundan başka; Akdeniz emniyeti- Ancak, muhakkak oJnfl ,,.j)iı { 
k' tı.ı,, f' nin muhafaza veya ihlalinde en varsn, o da; Akdenizde 1 j)e , 

«l\'lareşal Petainin tekrar iş başı -
nn geçmesi, bu günün ihtiyaçlarının 
beliğ bir timsalidir. Gelecek saatle
rin vahim buhranı içinde Fransız 

milleti İngiliz milletinin tam müza
heretiyle müstakbel nesill~re cesa -
ret verecektir.:ı> için bütün valilere şiddetli emirler Alman propaganda servisleri tara - Ayni mahfillerde Alman radyosu mühim roli.i oynıyacak iki de\•let var 

dır. Bunlardan biri İtalya, diğeri i::ıe 

ali'-·cti dolavısivle fngiJtere "" ~ .; . . . ll 
,.a nrasında ciddi bir gergın.ııtı •• 

Bu ['azete Fran~anın 1914 sene
s"nin EylOlilnde f ev kala de şera:t i
ç"nde muzafferiyeti elde ettiğıni ha
tırlatmakta ve şunları ilave etmek -

vermiştir. 

Bern, 19 (Radyo) - İsviçre gaze
teleri, Fransız kabinesindeki tadila
tı, Frausanın seri kalkınmasına de -.... ... "' 

nuıı isı·ar ettiği veçhile (Sait Quent:n 
lil olarak telakki etmektedir .. :\fare - Soi. sons) ve (Laonun) Alman kıta -
şal Petenin kabin ey~ alınması bilhas ı 'arı tarafından işgal edilmediği kat'i 
sa tebarüz ettirilmektedir. surette bildirilmektedir. 

• • l"' ~· 
Türkiyedir. Garp müttefikleri de İn- şahede olunmakta ve netıc~ ıı ıı1 
giliz - Fransız - Türk karşılıklı yar - le bu gerginlik Türk - ltab

9
dil'' 

dım paktını vücuda getirirken, bil - sebetlerine de tesir etmekte 


