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uhtelif mıntak larda birçok ge idler F • .. 
sız kuvvetlerinin eline g m · şt· 

Son muharebeler, Fransız ordusunun lehine neticelenmiştir 

Alman kuvvetleri, top ve tayyare 
ateşile imha ediliyor 

Kale şehrini işgal etmek şöyle dursun, Almanlar bütün bu 
havalide çok mühim zayiata uğramışlardır 

· LoMN. !I (Racb'•) - Çok iyi bir 
11leıtlta4aa iireılildiğine göre mütte
fikleria Ala&11)'aya tatbik ettikleri 
•ı.J11kam11 teııiratı artık bütıtn fayda. 
lllr'ı!la v• .&hiııı ~ticeieri &'österme
ie lta,luııştır. 

dan tGp ateşine tutulmaktadır. Bo
lonyi limanıaa ıokulaa üç destroyer, 
limana girip yaınaçlarda yer tutan 
top mevzileriai susturmağa mllvaf -
fak olmuştur. Manş sahilinde Kale 
şehrini işgal etmek şöyle dursun Al
manlar, bu lıavalide ağır zayiatla 
püskürtülmüşlerdir de ... 

HOLLA DA ORDUSU 
Bizzat Kraliçe Vilhelminanın yakın

dan alakasiyle tensik olunuyor 

Hollanda aüvarileri 

Ahuııyanııı l'iriştiii müdhiş bar
lıiıı ..... \;, Alıııanyanın kışa taham. 
111111 elmamasıdtr. Fazla kış ve sürek 
l> Y&iavlantan bu yıl Sovyet Rusya, 
41-ıaaya ve Balkaa memleketlerinde 
llluJıtelif maksul az alacaktır. Dani
llarkada da 1tu ytizden mevcud hay
~ dClrUe ltiri t.elef .ımıı(ltur. 

Bu havalide bulunan ecnebi gaze
te muhabirleri, Alıruın tayyareleri. 
nin kasden ve tetlıiş maksadiyle Londra, 26 (Radyo) - İngiltere- olmaktadır. 
sivil laalkı boml>ıırdıman etmekte de- Ye ~elen H~llanda kı~aatı'.harbe se.v- Yeni Hollanda ordusunun, iki yaz 
vam eylediklerini bildiriyorlar. Mü~ kedılmek uzere tensık edılmektedır. . . . . . 
tefiklerin kara harekitına mani ol- Kraliçe Vilhelmina, bizzat ordu· bın kış•lık bır kuvvet teşkil etmesi 

W.. athim mnele msJi mahrukat 
•eAeiesidir. Alma~a:aın, evvekıe 
llıayı mahrukat içi:a Romuyaya gôn
ıı.rdiii va&'wlar şimdi garp cep
he~.._kullaaı:hmlktadır. Almanya, 

mak maksadiyle mülteciler; imha i _ auıı biran evvel tensikiyle alakadar kuvvetle muhtemeldir. 

~İriftiti harp :ııM!n~ keııdi- lngiliz dafi toplan gec:., faaliyetinde •.• 
.ı., llımıı •laıı •ll!"i -hnıkatı. 'bula- muvaaalalarmı muhafaza ettikleri teaddid taarruzlard,a bulunmuşlarsa 

çin ıie Alman kumaMl.aıılıiı.ın e -
mir Vef'B'.liş olduğunu ayni gazete 
muhabirleri, gazelieleriae haber ver
mişlerdir. 

Almanlar, t.eh!iğlerinde müt.ema
diyen büyük zaferlerden balteebıtelı: 

FRANSA BAS EKiLİ 
tedirler. Halbuki müıtakale hatlan , D •• L d • • Ç •• .1 .1 k 
tamamen teklikede bulUl!.uyor. Al- Un On raya gıttı Ve Orçı ı C 0• 
manlar, dar gedikten içeri t;cmder • 

11».ıa~. &'ibi tamamiyle iaşe olu!lfllaktadır. da bir netice elde edememişlerdir. 
· l!atta Almaıılann işgal ettikleri Calais kuvvetli bir surette tutul - Son zamanda müttefik ve Alman 
~111leketlere ..ı·e mayi mahrukat ve maktadır. Arras ile Amiemı arasın - kuvvetleri arasında cereyan eden 

JıJr.Jerl L.a:rı..h Ter:anctUalU ku o6Jcoı:- nuştu_ Belçika başveki1i de o:r2d2 ll>ab.suJ sevkiıle karşı çek ıııkı lrir ab- dan kayan Alınan motörlü müfrez"- ınııluı.rı>h<>1A>r lııhimizP =t.irı>lPnmii. 
hı\:a tatb'k ed'lmekted' leri timaldeki müttefik tahtidatııun ııııuhtelif mıntaklarda bir çok geçid-

Pu-i.s, ~6 (~.A) _;,ansız g"enel garp cenahına .hücum etmişlerd~. Bu le~ ~ransız kuvv:tleri:ain eline geç-
akibetinden haberdar olınadıkları 1-
. b 

1 
. t' . ... k Londra, 26 (Radyo) - Fransız nazırlarla konu~muştur. 

çın un arın vazıye mı ogrenme . . .. . . . . 
k d. 1 "tt f'k t bl'" l . d başvekılı Pol Reyno, bugun tayyare Belçıka başvekılı Pıyerlo da a,.; 1t11rnıayı adına aöz söylemiye seli • müfrezeler Saınt Omerde tevkü e - mıştır. .. . 

hihttar ltir zat 111 beya•atta bulun· dilmiş ve Arrasrn şimal; garbi tepe - Som ve Moz nehırleri mıntakala -
llııııtW": lerine ve başlıca Vimy sırtlanııa pek nııda wııcu kıtaları faaliyeti olmuş-

ma sa ıy e mu e ı e ıg erın e .1 b 1 . b k'I v· d 1 · de · t te . . 'st'hd f tın kt ı e oraya ge mış ve aşve ı ıston zaman a ge mış ve üç vlet baş'fe-
neşrıya mınıni ı • a e e e, Ç" .1 h k b' · d'- k'll · b' k nf lrt ı · · "h' hl tö' 

1 
.. k ti . orçı, arp ·a ınesı azası ve ıger ı erı ır o erans a ey emJ.itir. 

mu ım zır ı ve aıe r u ·uvve enn 
-Dnamı 2 -i Sahifede -FJ,andres mDlıa!'ebesi ııeş rü•den- azı vasıl olabilmiştir. tur. 

heri devam ettiği halde henüz baş- Her ~al~e ş~diye ~~.dar Alman ll!onmedi m;ntakasın~a Şiyek '.~ - -------------+--
laınış olduğu söylenebilir. Bazı ha_ piya~e~ı Pıcardıe ge.~ıgı~den geçe - magını geçmege t.~ş~bbus ~den d~ş
l'ekit mevcuddur ki bunlar haklı: _ memıştır. Lys çayı uzerınde Cour - man kuvvetleq mu hım zayıatla pus
da baıkumandanhk tafsilat verem:. traj bölgesinde Almanlar bir iki ta - kürt~lmüştür. 

Kont Ciano 
ltıekteqlr. Bedbin olmak için sebep arruzda bulunmuştur. Bntanya ve Fransa kuvvetleri a -
hlttur. Vai' t lı.atti . eti 

111 
k Belçikalılar derhal son derece rasında Almanlar evvelce açmış ili.- Roma, 26 (Radyo) - Dört &'Ün 

leııebilir. l)'1! eıımıy e e • şiddetli mukabil taarruza geçmiştir. duklan gedikten ileri sürülen motör- evvel Arnavudluğa gitmiş olan ha -
Be Somme üzerinde Fransız harelı;eti lü Alman kuvvetleri, mütemadiyen riciye nazırı Kont Ciyaao, lıu&'ün av-

t . r~nıııtta bahınaa zat aynca şu lehte olarak inkişaf etmiştir. top ve tayyare ateşiyle imha edilmek det etmiştir. 
ll'aiJıi :Jlllpmlfbr: Paris, 26 (Radyo) - Bu sabahki tedir. Manş denizi sahillerine soku - Ciyanonun Arnavudluk seyahati, 

Romaya Jöntlü 

Alınan propagandamnın iddiası Fransız resmi tebliği: lan milnferid Alman kuvvetleq de orada yapılmakta olan ~!eri tetkik 
lutifıuıİ olarak şimal ordulan cen- Almanlar, şimal cephemizde mü- denizde yer alan donanma tarafın - içindi. 
her içinde detildir. Denizle bütün 

PRE S POLON BEYANATI · Örfi İdare 
Kanunu intişar etti 
4nka.ra. 26 (Telefonla) - Bö- '' ı• •kb } • ti b k K• d b• 

11lk Killet Heclisiııin kabul ettiii Stl a e emnıye e a ıyOrUZ. lmSe en ırşey 

lngiliz Gençleri 
Dahili müdafaa işlerinde çalıştı

rılmak Üzere silaha çağırıldı 
Londra, 26 (Radyo) - 27 yaşına kep kadro, 400 biıt kişiye baliğ ıH -

dahil olanlardan 350 bin kişi, bugün muştur. 

silli.h altına alınmıştır. 18 yaşındaki 
gençler, dahili müdafaa ve emniyet 
bölüklerinde vazife göreceklerdir. Alman 
Neşredilen kararnamede bu gençle- Ajansı başmuharriri ne 
rin yirmi yaşına kadar hu.sus! vazife. yapacakmış?. 

!erde çalışacakları ve bılahare ordu- İstanbul, 26 (Telefonla) _ Bir Al- ı 
daki esas vazifelerine alınacakları . . . • . man ::ııansınm başmuharrırı, katıbe-
bildirilmektedir. siyle birlikte bugün şehrimize geldi. ' 

İngilterede dahili müdafaa işlerin- İktısad! istihbarat bürosu kuracak-
1 iİılfi idare ka•unu, bugün resmi • b• d d • • J 

.!Uetede intişar eylemiştir. lStemİyOfUZ iZ en e ısfemesın er n de çalışacak gönüllülerden mürek - mış!.. · ~ 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!..!!.'.....-~~~~~~-~~ ~~~~~~~~~~-=---=--~~~~~~--'--=--~~~~~~~~· 

ln~iliz aınelesi Bergama Kermesi açıldı 
F o:zltı mühimmat yetiştirmek üze- Valimizin veciz bir nutku 

re bütün gagretile çalışıyor parlak oldu. Yarın 
ı L..va, H (Radyo) - 206 densevgi ve takdirle karşılar ve hepini.zi llerrama kermesi, dün saat 14 del 
~ıla iffi birlikleriyle 5 milyon işçi- selamlarız. Size lazım olan harp mal- İzmirden, Bergamaya komşu kaza ve 

'
1
• ııı.ualılaaslan olan bin kisi, bu- zemesini fazlasiyle yetiştiriyoruz. Za köylerden giden yirmi bine ya.kın 
~ bir içtima aktederek me~leket fer için sizinle beraber çalışıyoruz.> halk huzurunda açılmış, zeıogin bir 
;-ıilıaaıatı ile harp malzemesi imala- program dahilinde muhtelif eğlence-
~ •ıı ntisli arttırmak için karar al- B lk ler tertip edilm~, milli e>yunlar oy -

llııı,Jardır. İçtimada mütecaviz kuv - a an nanmıştır. Medeniyetlerin inkişaf ve 
'etlere karşı koymalı: husu~unda hi,s. /ktisıu/i konseyi zeval merkezi olarak tarihte yer a-
lltcliJea takd;r ve emniyetin çok ylik- lan Bergama, Cumhuriyet devrinde 
'tk ejduğu t.ebarilz ettirilmiş, top - toplanıyor çok feyizli bir varlık ve harekete sah-
~•klan ~iğ~enen milletler.e sempati İstanbul, 26 (Telefonla? - Tica- Prens Pol ne olmaktadır. Mamur ve çok güzel 
~ lı~ oclılmış ve bunların nıhai zafer- ret müsteşarı Halid Nazmı, Belgrad- B 

1 
d 

26 
(R d ) y 1 Bergama, havanın kapalı olmasına 

"eıı IOJıra tekrar kurtulacakları be- da toplanacak olan BalkaR konseyi- e gra ' a yo - ugos av- rağmen kermes eğlenceleri münase-
>~a alıın:ınu~ur. ne iştirak etmek üzere bugün Anka- ya kral Naibi prens Pol, beyanatta ıbetiyle sinesinde on binlerce halk top 
lı· llarıı edeıı orduya lazım olan mü- radan şehrimize gelmiştir. bulunmuş, Jamıştır. 
\:~ltırnatıa ıtek fazla imali için feda- Konsey, haziranın 2 sinde toplana- _ Avrupanın yansmın ateşler i _ Sabahleyin erkenden davullarla 
~,•rane ealmlması kabul ed'lmi,tir. caktır. . d ld • d b' . ti şehir dolaşılmış, kermes illin edilmis-
''"""' d'l k d ----------- çın e o ugu sıra a ız, emnıye e t' B' t f 1 .1 K a.k -
1 -..e ı en arar suretin e şu satır- A J ır. ırer saa ası a ı e oz • yay-
•r vardır: /tın iatı i.!;tikbale bakıyoruz. Kimseden birşey la~ 1 zeybekleri, Kınık parti teşkilatı 

ile açılan Kermes, 
Kozak günüdür 

çok 

~----·------

-- I - -

- MuhariD askerler! Sizlerin ce- İstanbul, 26 (Telefonla) - Altın Memcdiğimiz gibi k'msenin bizden mensupları, avcılan ve bir ~ok köyl<3r ""·---:ftıl ..... L• 
'-ret •e ltahramanlıklarını saıgı, fiati yirmi iki buçuk liradır. birşey istememesiııi de bildiriyoruz. - Devam& 2 inci aahifede - Valimiz B. Etem Aykut makamında 
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çıldı 1~!,K~~;:>J 
27 Mnyıs 1940 Pazartesi 

-s 
CALtP BAHTiYAR -71- 1 -B~ş tarafı 1 inci sahifede-- kaynaşma mevzuu olduklarını, Tilrk zimle anmış: 12 :10 

dstanLuJ mebusu lzmir Parti Mfifettisi> den gelen heyetler, milli kıyafette milletinin yaşamak ve eğlenmek hak- - Yaşasııı 'Milli Şefimiz lnönü, 

C b J d k k. • kadın ve erkekler, öğleye doğru Ber- kını çok iyi b:lcli[~ini ve vatani vazi- yaşasın büyük Türk rpilleti, yaşasın 12 35 
an ey' yo ıai' a ço ( Si n çe mış gamada ke-if bir Jrnlabalık vücude fesini de ihmal etmediğini bildirmiş, kahraman ordu, yaşasın Cumhuriyet 

ı • d k • getirmişlerdir. gelecek yıllar daha iyi ve şaşaalı va- halk partisi, yaşa~ın 'fiirk gençliği! 12 50 
Ve paraSJZ l( ŞtJ. e Jll e J <ama• Bu kaltıbnlığın merkezini parti ve zl;-eilerde kutıulamaık temenn'isiY,Jc Var olsun Bergıımahlar.> 

~ G • , halkevi binası ile bahçesi teşkil edi- kermesi açmış, Milli Şefimiz Büyük Sözleriyle nutkunu bitirmiştir. Sli· 13 30/ 
Vl Sataral< kei1d Slll yol .. UlC yaptt yordu. Bahçede davullar çalıyor, lnönünün adını tazimle nnrnış, ker- rckli alkı la karşılanan bu nutuktan 14 00 
• _ k b 1 gençler milli oyunlar o\·nıvorlardı. mese iştirak ~deni eri seliimlann~tır. sonra milli oyunlara başlanmıştır. 

Biz l\foğul Türkler, denizde hiç ç.ova çıkbk. Avagımız araya as - 1 • • . k ~ b w • • d - 18 00 
• . ·-. . . .. .·· · . : . . Bergnmanm belli başlı caddelermde Ço alkışlanan bu nutku, Bergnma Evvela otuz zey egın O) na ıgı 
~ olculuk ~tmedıgı~~zde~ ço~ urk.u - tı:··. Bı~de genışlcdık. Bu Hanço kaı a taklar kurulmuştu. Bu takların üzer- parti ve belediye rei~i B. Hamdi A- Bengi oyunu ile dört zeybeğin Har-
yord.uk. ~ar: yok, ute~Jıye, uteklıye çının Jımanıdır. Karay.a. ayn~ basar }erinde (4 Uncü kermese hoş geldi-- rıkanın nutku tnkip etmiştir. Bay mandalı oyunu alkışlanmış, daha son 18 o5 
gemıye bındık, yerleştık. İş bu ka - basmaz yolda geçen bırme bır han . } il 1 . k d llamd' A k · f. 1 • B ga ra Dagwlı O'-'Unu kalkan Bergama 18 30 . . . . . . nız c m esı o unuyor u. • ı rı an, mısa ır erı ve er - ~ , , 
~arla ~al~a 1Y.1• Ge~ı fla~ıbının ha - soruşturd.um. . Manisa münevverleriyle sporcu ve mahları ı:;clilmladıktan sonra uzun zeybeği, Güvende, Yalabuk, Arpazlı 
md~n ış.kıllenıy.oı: bıze bır fen~lık et- Bc.n, hıntçe k.o~uşurdum herıf an- muallimlerinden mfirekkep bir heyet yıllnr saltanı:ıt ve hilfıfetin zorladığı zeybek oyunları oynanmış, av .. 19 lO 
mesın dıye çekınıyorduk, herifi sı - lamadı. Kara Çının mogollara yakın d b' t bü J 1 ·şı· o~ı d - Türk milletinin :bugün Cumhurivet cıhk atı Jarı takdirle karılanmış, 19 30 
k k · · · · · b. ld - b·ı· d' b Ik' 1 e ır o o s e ge mr ı. g e en ev , . .,. 
ıştırdı g~~ude ~ızım ıçın ır yer 0 ugunu 1 ır 1~ e 1 ~~go c~ - \•el kermes ziyaretçileri Akrepoln. feyizlerini arttırmak için enerji ile Köroğlu. cirid ve cop kaldırma oyun-

ayırmas!nı soyledık. Fars~ı r~zı o~d~. dan anlarlar ~edım .v~ hızım dıll~ jimnaza çıkını~. bir kı<ımı da E~kil- çalışmakta olduğunu söylemiş; ıarı görü1müştllr. 
l\lafyo Jle ~oldaşları.. ~murlermın konuştu_m. Dogrusu _ıyı ~.nla~ışım. lepyonu gezmis, mukaddes ve şifalı - Bergnma kerme ini, her y1] da. Gece halkevinde projeksiyonla 
çotunu gem_ıle~de ~eçırmış ol~u~la- Daha a.gzımdan m~golc~ uç s~z çık- sudan içmişlerdir. ha milkemmel, daha iyi şekilde aça- muhtelif filmler, geçen senelere ait 
rından, denız ı~lerme alışkın ıdıler. m~ştı kı karşımdakı herıf avazı çık - Saat on dörtte kermes eğlcncele- cağız ve kutlulıyacnğız, böylece me- kermes eğlenceleri filmleri gösteril -
T~tt~ıaı;. ge~f.~m art.ta.rafında uzun tıgı kadar bağırıp çağırmağa başla- rinin başlıyacnğı spor alanı, hınca. deniretler yuvaı:;ının öz çocukları ol- mis, milli oyunlat' oynanmı§tır. Em· 
ıkı dıregın ?nunde bıze yer yaptır - dı. Halkı başıma toplad.ı. Ben, n.e hınç dolmuştu. Halkın sıcaktan mü- duğumuzu ispat edeceğiz.~ salsiz ve unutulmaz bir gün yaıan. 
dı!ar. Bu dırek~~re ~ilmen der~er - oldu~umu anlamadan hır alay herıf teessir olmaması için alanda çardak- Demiş, yük.,ck buluşu ile Bergama mıştır. Bugün de muhteFf eğlenceler 19 45 
mış. Mafyoya dumenın ne oldugunu Uzerıme atıldılar, pusatlanmı aldı - lar kurulmu bunların altına binler- kermesini kuran n. Fazı Güleçe ve ve gece halkevinde çocuk balo~u nr
ıord~~· ımladım ki, atı~ ~emi ~e is': l~r, yere yıktı!ar v: . s~rilkleyerek ce koltuk ve ~ndalye konmuştu. Spor çalışkan kermes komite \ne şfikran dır. Ynnn Kozak gilnüdilr. Kozak 20 00 
ı~mının de dilmen~ ~ ım!ş. Dumenı bır ~e1?.er.e dogru gotürdüler. Bu k.e- alanının garp kısmındaki yamaçta ve saygılarını sunmuş. Bergama ker- yaylasında gilzel bir gün geçirilecek-

1
:;: 

kım yakalarsa gemının agası o olur- merın onünde asker dururdu. Herıf- kadın, erkek binlerce Bergamalı ile mesinin bOyük hususiyetini izah et- tir. Gece halkevinde muhtelif eilen- 20 "' 
tnuş. ~iz de U:peden tı~ağa siJah - l~r ~ni buradan da alarak b~y?k dolmuştu. miş, dilnyaya örnek olan Türkiyeyi 

1
celer arasında gürbüz çocuk mtısa-

h sekız kişi idık, 0dilm~n~ tutmuştuk, bıl' odaya so~tular. Bu odanın dıbı?- Vali B. Etem Aykut ve reflkalan i- şimdiki kudrete yükselten Ebedi Şe-,bakas1 da yapılacaktır. 
ırtık korkacak bırşcyımız kalma • de yilksek hır kerevet ve kerevetın le emniyet mfldilrü R. Said Özgilr, fimizlc Milli Şefimizin namlarını ta-
.11ıştı. üstünde bir takım adamlar oturmuş... emntyef mildilr muavini bay 

İnci kayığı ile denizlerde birçok tu 1 Oturanların somurtgan yüzlerine İsmail Küntay, Bergama kay- k ı 
çalkandık boraganlara (kasırgala.- ve :anlardaki eli kargılı çinlilerin makamı Bay Şevket Kuncan an uvet eri top tay 
ra) tutulduk. Ben ve uşaklarım denız kılı!fına bakınca beni mnhkemey<' \'C refikası, askeri kumandan, Rerga- ....,, , , 
UzgUnlilğUne uğradık günlerce bat - sokmuş olduklarını anladım. Kargılı ma parti ve belecliye reisi B. Hamdi h d • ı • 
tık çıktık. Denizi ilk işittiğim vakit heriflerin ikiı:.ıi benim yakamdan Arıkan, halkevi reisi avukat B. Ha- C re ateşı• ı•m a e ) ıyor 
bunca tuzlu su olurmu diye soruş - tuttular, ötekiler de beni getirenler· !Ok Ökercn, müze mildürii B Osman " 
turmuştum. Kayığa bindiğimiz ge - öteye beriye iterek kapının yanına Bayatlı, vilayet umumi meclis.i Berga- - Baıtarafı ı inci aahifedf! _ vam etmektedir. Diğer yerlerde nisbi 
ce ayağımız toprağa basmıyor diye sıkıştırdılar. At oğlanlarım kalaba - mn aza.,1 B. Hasan Çelebi ve kermes durmadan ilerlediklerini işaa eyle_ sük\inet vardır. Öyle görülüyor ki; 
telişlanmı tık. Uyaklar bir çok gün- lıktn gaip ~]muşlardı. Yalnız kalmı{l- kom'tesinin davet ettiği tzmir ve is- mektedir. Cephelerdeki milttefik kuv Valansiyyen ve Arras mıntakalarına 
ler nyağa kalkmadılar. İnsan neler tım. tanbul gazeteleri muharrir ve muha- vet1erinin kuvvei mnneviyeleri çok Almanlar, bir çok tank ve mühim pi-
görnıüyor. Nelere alışmıyor. Biz de KARAUL NOYAN (2) birleri kend'lerine aynlnn mevkiler- mükemmel ve yüksektir. Şimdi de >'ade kuvvetler; sevketmişlerdir. Şid-
alıştık .. Yolda enginlerden esen yel- Bir zaman çinli hfikime ve çö - ele bulunuyorlardı. Halkevi önünde geçen haftaki sarsılmaz azmin ay_ detli muharebeler, Arrasın şimaline 20 80 
lere çaputlarını şişirip deniz üstün - mezlerine baktım. Çömezlerin kıya nplanan kermes alayı snat 13.45 de nini gösteriyorlar. Bir İngiliz gaze _ de sirayet etmiş bulunmaktadır. Bo-
de gezen kayıkları seyrettik. Bir kaç fetleri de kendileri gibi bet idi. Baıı - önde a kerl bando olduğu halde ı:;por te inin cephelerde dolaşan muhabiri, lonyi mıntakasında iki taraf kuvvet- 20 45 
kere de denize ağ attık balık tuttuk. !arına uzun küliihlar geçirmişler bu alanına hareket etmiştir. Bandoyu müttefik askerlerinin zaferden yal- teri çarpışmaktadırlar. Som nehri-

lnci kayığı iJ.e Hint kıyılarına ka - külfıhın ardından bir düğilm yap - kermes komitesi azası, milli kıyafet- nız emin değil, ay.ni zamanda şen n ·n garp ha valisi ve Amyensin garbı, 
dar geldik. Bunlar daha ırağa gide- mışlardı. Böylece, kellelerin ardın - )erde 50 kadar efe, zeybek, ellerinde \'r. neşeli bulunduklarını da söylemiş tamamen Fransız kontrolü altında
mez. Oradan büyük bir uçan (a-emi} da iri kanatlı bir kelebek var sanılır- kılıç \'e kalknnlnriyJe kalkancılar, tir. dır. Amyens!n şark mıntaRasında bu
bulduk ki bizi Çin sularına ilitecek- dı. Bundan başka saçlarını bağlamış yay ve sadtı.klarh•lc okculnr, c'ridci- Paris, 26 (Radyo} _Havas ajan. lunan mfinferid Alman milfrezeleri 
ti. Cin ellerine varınca Tibet yoliyle lar, örmüşler, karılar gibi artlarına ler takip ediyordu. J{errne-s alayı. sının a!ıp ne,rettiğ· bir habere göre; Fransız kuvvetleri tarafından tama. 
bizim yurtlara erişmek kolaydı.. . sark~tm~şlardı. Esvap~an is~ bol i - meydnndakl halkın sfirc~li alkı~larly Almanlar, isviçre hududların.da tah- men temizlenmiş ve bu havalideki 

Yoldıa bJıg1ml.'Zsı neler geJmodı. peklı ctippe er olup iizerJerınde ca - ıe ktırşılanmış ve bir geçid resmi vap. şid etmis o:dukları kuvvetlerin bir b. . 'dl b. b. · ı 
A 1 t ğ b 1 b .. ı · d · · ı •şt· B · • - ütün geçı er, ırer ırer ~erı a m-n a ma a aş asam oy e nıee es- navar resmı ış enmı ı. u canavar, ~ıktan sonra meydnnın ortasında ver kısmı Ue Zigfrid istihkamlarıncla bu- . . 
t 1 N rtı ·· dük N. ç· h k d F.If'.k' b· .. : . . ınıştır. Fransız kuvvetlerının hareke. an o ur. e yu ar gor . ıce ın n anının arması ır. i1 ım a- rı'mışhr. Muteakıben bando müzıka. lunen askerlerın bır knç fırkasını a- . . . 
kişilere rastladık. mı. bozuk moğol dilile söz söyledi, ım <'aldığı ve halkın bir ağızdan söy- hp, garp cephesine sevketm·şıerdir tı, nehır boyunca terakkı etmekte-

Param tükendi. Belimdeki kama- bağırarak dedi ki: ledifri istikHil mar~iyle örene bac;lan Paris, 26 (Rndyo) - HaYas ajan- dir. 
yı sattım yolluk yaptım. - Yabani göçebe. diz çök! • rnıcı, meydanın oı'tnsındaki kilrsiyc ııı askeri harekat hakkında ~ant 15 

Bizi götüren uçan ki bunlara o Bu kadar küstahlığı ben nasıı'ye- "'elen vııli B. Etem A•Ykut, bir nu. de şu taf·i'atı vermiştir: 

Bulgaristanda 
17- 65 yaşındakiler de 

asker 
21 10 

sularda Gonk diyorlar Çin yapısı dirirdim. Karşılık verdim: tuk söyliyerek binlerce sene evvelk; Kortveydc ve bu mevkiin ceıin -
idi. Ağası da Çinli idi ama Türkçe - Bana bak Çin hakimi! Ben bir ')rta A~ralı ecdadımızın ;raptıkları bunda Almanların müdhi~ taar,.uzla
becerirdi. Bundan öğrendim ki, bir yerde diz çökemem, ben Temucin iu çok fnydnh kermcııin Bt?rgama i-lrı, muvaffakıyetle bertaraf edilmi~. 
kaç ay önce bizimkiler bilyfik savaş- hanın önünde riayet gösteririm. rin ihyasının ehemmiyetini nnlatmı~. Almanların tac:rruzu, şiddetli top -
lar yapmışlar. Kirayetler kavgaya Bunu der demez hakim yerinden <;OO sene evvel, Osmanhbrın inhfüıt ru. tnyyare ateşi ve tank kıtalarınrn 
girişmiş Alakın babası bay Sungar hopladı ve: evrinde TÜrk m'lleti ıç:n neşe ve lıücumiyle yapılmıcı ve fasılalada tıç Sofya, 26 (Rndyo) - Bulgaris - 21 80 
dilşmandnn b&l<Tak aldığı sırada öl- _ Bakınız, saklamıyor, sBylilyor topluluklann kapanmış olduğunu. defa tekrar edilm·ştir. tıın harbiye nezareti, orduyu tensik 
milş. Alak da boş durmamış öyle ba- hepiniz işittiniz ya. Diye bağırdı. imdi bu gibi milli ananelerin tekrar Gece yarısı, Belçika ve Franc;ız ve takviye için hükumete teklifte bu
?iadırhk göstermiş ki Temucin han Yanında put glbi duran herifler ise: hya edildiğ.ni söyliyerek ş'mdi Bur- kuvvetlerinin şiddetli taarruzlariyle lunmuştur. Bu teklifte 17-65 yaşları 
onu kavga meydanında hezar (1) _Evet işittim knrı tamamdır, de- a mebu('u olan B. Fazlı Glilecin bun- cephenin vaziyeti e>:ki haline getiril- n~·asın~tıki Bulgarların seferber e -
başı yapmış ... Ne ise bata çıka bin be diler. fan dört sene C!vvel B<?rr,ama kermc- mi~ir. dılmesı de vardır. 
lil içinde Çin ellerinde (Hangço} li- Bunun üzerine hakim kurula kuru ini kurduğunu beran etmiş ve mille- Milttef'k kuvvetleri, mühim taar- *----
manına geldik. la şu sözleri söyledi: ·n. yeni idareye kavuştuktan \'e bu ruz ve tabiye muvaffıketleri elde et- Sevindirilen yoksul 

Yolda benim öz canımdan artık - Moğol uğrusu! Ynnn erkend"T' darenin bu ne li mesud ve bahtlı bir nıişlerdir. 
~vdiğim başı için bir Tötonyalı 81 - meydan dayağına çekileceksin, son ıesil haline getirildikten sonr~ ~ilJi Askeri mahfiJlerde beyan olundu- talebe 
durduğum sevgili abm Sayin ra işkence göreceksin, öbür gün isC' ayılan bayramların yal~ız ıçt~m~t ğuna göre müttefik ordularının ma- Yıldırım Kemal bey mektebi hi -
Boğrul öldil. Kardeşimden ayrıldı - öğle ilstil dar ağacına sallımdınla - olmakla kalmadıklarını, ıktısaclı bır neviyatı pek mükemmeldir ve Fran. maye heyeti, bu ders yılında 70 tale-

22 30 

iım vakit bu kadar yüreğim dağlan- caksın. sız piyadeleri, artık Alman taarruz- beye her giln sıcak yemek vermiş , 22 50 
mamıştı. Uşaklarla ben bir çok giln- Hakimin oturduğu kürsünün eli • fırça ile bir şeyler çizdi. Bu bittik - larına tamamen alışmışlardır. Biribi- 40 yoksul talebeyi giydirmiş ve ge - 23 26/ 
ler afzımızı açmadık. Ne ise Hang - binde çömelmiş duran yazıcı altı si- ~en sonra iki çömez kalktı ve ç1rtlak ri ardınca yapılan üç Alman taarru- çen cuma günü mektebin yoksul tale- 23 30 

yalı tamğalı uzun bir kağıt çıkardı bir sesle anlamadığım birşeyler bağ- zu, 15 kilometrelik birer saha üzerin besine bir ziyafet vermiştir. Bu ye-
(1) H.:aarı Yedi bin kifilik atlı rıştılar, bağırmaları tamam olunca de vuku bulmuş ve Almanlara deh- mekte okul himaye heyeti azası, yav 

Program ve memleket saat 
ayarı. 

Ajans ve meteoroloji haber" 
leı·i. 

l\I üzik: ~Iuptelif şarkılar 
(lP.) 

Müzik: 
(Pl.) 

Karışık program 

Program ve memleket saat 
ayarı. 

Müzik: Hafif müzik (Pi.) 
Müzik: Radyo caz orke::ıtrş
sı (Şef: İbrahim Özgür) 
Müzik: Saz eserleri. 
Eski istanbul şarkıları. 
Çalanlar: 
Hakkı Derman, Şetif tçll, 
Hasan Gür, Hatl1di Tok•Y• 
Basri Üfler. 
Okuyanlar: 
Tahsin Karakuş, Celal Tok' 
ses. 
Memleket saat ayarı, ajan• 
ve meteoroloji haberleri. 
.Müzik: Halk türküleri. 
Azize Şenae~ ve Sarı ReceP 
MUzik: Okuyan Nebile 
Raif 
Çalanlar: Kemal N. Seyh\ltıı 
Fahri Kopuz, İzzettin ÖkW• 
1 - Şemsettin Ziya - Şet.~ 
ban şarkı: (Ey gonca açıl) 
2 - Şemsettin Ziya - Şet&• 
raban şarkı: (Nevbabafl 
hüsnüne) 
3 - Bimen Şen Şetarab• 
şarkı: (İydini tebrik için) 
4 - Deniz oalu - Şebn•I 
puselik şarkı (Yolun balaı
mam) 
6 - Rahmi bey - Şebn•• 
şarkı: (Ey dilberi işvebas. ) 
Konuşma (umumi terbtt• 
\·e beden terbiyesi.) 
:Müzik. 
Çalanlar: Ruşen Kilm, ,,.-,_ 
he, Cevdet Kozan. 
Okuyan: Mefharet Satn .. • 
l - Servet bey - Hisarp~ 
lik şarkı: (Bir hidise vır) 
2 - Şekdi Dede • HisarP""' 
selik şarkı: (Vuslata nail cif 
etse) ~ 

3 - Mustafa çavuş·!·B~ 
puselik şarkı: (Dök zalft"' 
nü meydana gel) 
4 - Cevdet Kozan: Ud tallı
simi. 
5 - Halk türküsil: (Esınef 
buiün ağlamış) 
6 - Halk türküsü: (Ytırl 
dilber yilrü ömrümün varı) 
Konuşma (Fen ve tabiııt bil" 
gileri) 
Konser takdimi: Halil Bedii 
Yönetken ve müzik: RadY' 
orkestrası (Şef: Dr. E. Pr•" 
etoriu~) Solist: Licco Arnar. 
Violonist. 
1 - Mendebsohn: Kem•• 
konçertosu 
2 - Vever: Euryanthe oP .. 
raınnm üvertilrü. 
:Memleket saat avarı, ajarı• 
haberleri, ziraat, ~sham - tah 
viliit, kamb;yo _ nukut bot'-

sası (fiat). 
Müzik: Cazband (Pl.) 

Yarınki pro~ram ve k•P•" 
Dl§. 

kU.meai. Awupalıların hafif auvari a- (2) Karaul Noyan: Piıtar kolu hakim adımı sordu. O kadar alıklaş- şetli zayiata mal olmuştur. rular ara ında bulunmuş ve kendile-
laylanna Yer.tikleri (huuard bundan ba§buiu Temucin ordusunun yükeek mıştırn ki dil ünmeyerek: Şimalde Valansiyyen, Kambrai ve rine büyük bir sevgi ve ıefkat eteri (ln.riliz radyolan) ri· 
alınmadır. asker örünü (rütbesi) idi. -Arknsı var- Arras mıntakasında muharebeler de- go.stermiştir. İngiliz radyo şirketinin (The B 

•••••••••••••••••••~••ı;a••••••••••llJ!ı•••••••••ll!.!•••••••••-••••••••••••••••••••• tisb Broadcasting Corporation) iJI 

l•SLAM T' AR/.H/•- yakın Neap denilen mevkie gelmiş Fakat AptuUah ibni Revaha itiraz ti. ecnebi dillerde haber neşriyatı prol· ••••••F rt. -ı••••~._ ve orada ordugah kurmuştu. etti. Cafer, sağdan, soldan kılıç ve mız- ramı: 

1 
İslamın ileri kolları; düşmanın bu - Harbe girmekle mutlaka mu- rak darbeleri altında mütemadiyen İzmir Dalı• 

Hz. Muhammed mildhiş istihzaratını anlıyarak geri- zaffer olmak icap etmez. Şehid de dövüşüyor, miltemadiyen boğuşuyor- Saatiyle uzunlııft 
l'e haber vermişlerdi. Orduda haklı düşebiliriz. İkisinden biri.. Galip ge- du. TOrkç. 20,10 21,95 19 60 

•••••miiııB bir endişe vardı. lirsek Medineye şerefimizle, şanımız Fakat öyle bir hale gelmi~ti ki, tnailizce 8.15 31.55 25·:: 
Çünkü 3000 kişili 100 bin kieilik la döneriz. Korku yok, ileri arkadaş- vücudü delik drşıkti. Her tarafından > 11.00 31.65 25 . .t 

-216- Şurahbil bunu haber alınca; der- bir ordu ile nasıl çarpışabilirdi? 3000 lar, ileri! kan sızıyordu. Daha fazla mukave- t 13.SO 19.84 16·84 
DMH. Ordu yürürken peygamber hal Bizans imparatoru Herakliyosa kişi, bu ordu karşısında muazzam Bu söz; mOcahidlerin ruhundaki met edemedi ve o da ilk kumandan > 15.15 19.84 16•8 

4 
ellerini açtı, gözlerini semaya dike- haber gönderdi ve efendisinden im- bir yangına bir fincan su atmağn harareti derhal parlatmış ve ordu, gibi şehid dilştil. > 18.00 25.53 1~.82 16·:6 
rek dua etti. (}ad istedi. benzemiyecek miydi? tam bir heyecan içinde harekete geç- Resulü Ekr~min emri veçhi!e şirn- > 20.00 25.5S 19· o 

31.sı zo.6" Artı.t Şam is~i~etinde silra1fle Çünkü kendisi tsliim ordusunun Fakat geriye dönmek de doğru o- mişti. di c~e k.1manda Aptullah ibn: Reva- > 23.45 
ri•iliyordu. Fakat ayni zamanda ayaklan altında çiğnendiği takdirde lamazdı. Çünkü İslamın şeref ve hay Nihayet Mute mevkiine gelince, haya intikal etmişti. Fransızca 14.15 16.84 S 
Bura n havali&nde. yani Rum di- Bizans imparatorunun da şeref ve siyeti namına çok fena bir hareket,burada dilşmanla karşılaşıldı. Mute; Harp kızışmıştı. Karşıdaki Rum > 23.00 31.32 25•

6 

yan••• İslim ordusunun ha.re:kete ha~·siyeti lekedar olacaktı. olurdu. Bclkanın Suriye cihetine isabet eden ordusu; çok kuvvetli idi. Yekdiğeri- (Tahran radyotu) 
9 

S1 
l'eçtlli fflillmiş bulunuyordu. Şurahbil büyük bir ordu hazırla- Maamafih; vaziyeti iyice görOş -

1
ve Meşrifi tabir edilen kılıçların dö- ni takip eden muazzam <lılli'alar ha- TOrkçe 12 Sl 

1 
' 

Şurahbil; derhal hazırlığa başladı mıştı. Ayni zamanda Bizans impara- müşlerdi. Ordu Neanda iken reisler ğüldilğil yerdi. lindc gelip çarpışıyordu. "Rir düşman lil 
n kardeşini, bir müfreze ile ke§fe torUı bile Kostantaniyeden (İstanbul- toplandılar: Orduların ilk karşılaşmasında, dilş neferinin kılıcı kumandan Aptulla - zad ettin bil. Bağın, bahçen Rasu ı .. 
rönderdi. dan} hareket ile süratle Şama doğru - Ne yapmalıdır? mandan büyükçe bir kafile, kuman- hın parmağına çarpmış ve parmafrı Ekreme kaldı. Ona göre dav~anol-

Bu mttfreze, tslii.m orduı:o\mun kuv- ilerlcmeğ'e başlamıştı. İmparator; Suali karşısında düşilncelerini an- dan Zeydi muhasara etmişlerdi. Zeyt nı koparmıştı. Aptullahm çarpı9maları çok çet: b•t 
vetinl, vaziyetini, hangi i!tikameti ta Şurahbile yardım için epeyce asker latmağa başladılar. Bazıları: bir müddet çarpıştı, fakat yidiğ; m1z Fakat yalnız derisi tutuyordu. Ap muştu. Fakat mukadder olan i 1 

Yazan : M. AYHAN 

kiben geldiğini tespit edecekti. Fa - göndermişti. - Geriye dönmiyel'm. Fakat ile- rak darbelerinin tesiri altında yuvar- tııllah; •parmağı tamamen kcparıp ona da kavuşmu tu. . rze• 
kat Vadılkurada bu müfreze islim Üç bin kiş:Iik tsIAm ordusu, yüz riye do gitmiyelim .. Resulil Ekreme !anarak şehid oldu.. fırlattıktan ~onra .'!al dırdı. Kendi Vazi»et: vehamet ve endışe a 
ordusunun kucağına dilştfi ve ınah - bin kişiyle karşılaşacaktı. İcabında yazarak vaziyeti anlatalım. O emir Bunun ilzerine kumandayı \'e bay- kendine: diyordu. 
voldu .. tçlerinden ancak bir iki kişi imparator bile harbe müdahale ede· ederse döneriz. Aksi takdirde yani rağı eline alan Cafer atın1 şaha kal.I - Ey Aptullah 1 Artık zevctni 
kurtulabilmifti. cekU. Nitekim Herakliyos; Belkaya kuvvet gönderir ve harbe gireriz. dırarak düşman saflarına hücum et· boşamış3ın telakki et .. Kölelerini a- _ De\·aın edecek --



-
l) ""•Yıa 1940 P urtrai ( A \ DOLU) 
t-......--~~~~~..;;;;;;=--:-~~~~~~~~---=......=.~c.:..;..:=-~~~--'------"~~-'--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -(/.\-,/-//--!-

SAHiFE ( 3 ) 

~~~ ----
Demokrasi na-
mına deınok

veda ! • 
rasıye 

Uoınuzlar da davacı 

i,~:~u~::~i~;:?~::~~:~:::~~ l giliz tayyarelerınin cok şiddetli 
~~-~ş .. Bu~~ ' ' 

-:ı lİyııfeti, ba:r:, arkatlatların dl taa rr•-ızla rı dev a111 edı·yo r \ ~:!:~~ :::•;:l:,~~l~~~~n:e,v:" U lngilter~::~~e::k::,~Ö:~ aia-
llo kadar domuz eti düıtüiü •· temlerin, hürriyetin, ferdi taaarnzf 

.· 1"'•iabaılanmıı .. Benbuzah Agın 25 inde Roterdam:.a yapılan hücum neticesinde bütün hakkınınbirkanunla,hemdebiriki 
~Üz:urnsuz cörüyorum. saat içinde ortadan kaJdırılmış olma· 

~ı~ ınukabil, zavallı dornuzlarıt> benzin depoları ateşe veri:m şiir il bütün dünyada, tarihte emsali g&-
'<ll&n aıkerlerinm saldırmalar rülmemit bir hadise teıiri yaptı. 
~'~da ne hale geldiklerini tahay- Londra, 26 (A.A) - Hava nez.ı-- rekkep bir koluna tıııırruz etmiştir. Bir saat sonra klilliyetli hava kuv- tayyare filoları Alman motörlü Ye Dünyamızın maddi ve manevi her 
"'"'ek medeniye!\'n bu vahşeti reli tebliği: 1 Tayyarelerimize refakat eden lngi - vetlerimiz dü~manııı üç!incü bir ko • iaşe kollarına taarruz etmişlerdir. oahasında, her kıymetinde, rnsanlı. 

~~llıda utanıyorum.. lngiliz bombıırdıman tayyıırelerij liz devriye tayyareleri onbeş Alman luna taarruz etmişler ı·e takriben y!iz Akşam vakti büyük kuvvetler ta- iın hiç bir zaman tahayyül etmediitl 
"''nya, yalnız inaanlara deiH, Alman kıtaları tarafından Rolerdam- tayyaresi ile harbe tutu~muşlar;a d.ı elli bomba almışlurdır. Bombalardan rafından bir köprü imha edilmiştir. ve edemiyeceği bir çok değişikliklere 
tl'ra da saldırıyor. Demek Al- da vücude get:rilen benzin depoları.. bu düşman tayyareleri Blenheimlere çoğu hedeflerine lanı i•abet etmi~ · Tayyarelerimizden bir kaçına isa - doğru gidiyoruz. Şimdiye kadar, an. 
~'-Yalnız milletlerin değil, hay· na 25 mayısta yeni bir taarruz da - yardıma gelen diğer bir İngiliz tay-ı tir. Daha sonra düşmanın hava bat3r- betler \'aki olmu~ tayyarecilerimiz • aneıe.-nin ciddi, •iıtba§lı ve heybet
•n da dütmanıdır ve ıulh masa· ha yapmışlardır. Bütün tayyarelet"i- yare filosunun yaklaştığını görünce yalarına şiddetli hücumlar yapılm•ş den yalnız bir tanesi pek hafif bir fi hünyesine küçük bir toz bile kon. 

~~ııılduiu zaman, domuzlar da miz üsl~rine dönmüşlerdir... . muharebeyi terketmişlerdir. ayni zamanda daha başka Blenhei'!I surette yaralanmıştır. ~urmıyan inalltere, daha düne kadar 
•ra heıap soracaklardır. Benzın sahrançlanna muteaddıd • ımparatorluğunun semalarında dal-

:. bombalar dilşmUş ve sahrançlar ateş D f K • k a:alanan ferdi hürriyet bayraiını in-
. Bir delil almıştır. Hollanda sahilleri açıfnn. u operın nut u dirirken, yalnız dünya değil, kendf.. 
ı da motllrlU bir Alman vapuru batı· ıi hile bunu nasıl yapatı"ldiiine hay-
lfkadııt konuıuyordu. Biri; nlmıştır. 1n1:illz bombardıman tay. ret etmittir. Kanunu teklif eden m11-

L,"-.l.ıııanyanın mağlup olacağının 1 
"' yareleri tarafından motör ü düşman halefet partisi hu layihayı hayretler 
, tiik delili nedir? .. •t ı b b l l d .. 
>. Oordu. Diğeri cevap vertli: CUZTI anı arılnıl ~m abamhıtş ar ıkr. Geç v ya er.· en ~elsı"n, o··ıu·· mu·· esarete tercı·h hıçmde lha:r:'.rla~ı,, kıımaralar _bunu ft 1 • • • ayyare er mız sa a an a şama 5 ayret e dınleyıp hayretle taawp et-
1,' Yanın harbe rttırak etmeyı- k d ta ı d t · ı ' ' ' · ' 
'h 1 a ar arruz arına evam e mış er- eder z, ·fakat zafer b1·z·ımdı"r mış, ıngıltere kralı da aynı hayretm ~.- r talyıı Almanyanın kaza- d" D h b ht 9 · ·ı· b b h J iç" • • 'tını b '. ır. a a sa a an ıngı ız om ar- eyecan arı ınde taıdik eylemıftil'. 

\L · ilaeydı, makarna çatalını d t · d üt kk'I b' B' k b'I 1 ·ı im 
"'•'- k h L. • d' ıman ayyansın en m eşe 1 •r Paris, 26 (Rad.vo) - tn .. iltere i•-ıdüşmanın ne emeller be,lediaini b·Ii. - DU•man bin bir cinayet !rtlkil.p ıuat 0 anun 1 .. , ngı ter!! P•· 

" ç.o tan arue per 1• f'l t k jb k k b 1 k b" k • - • "" ' . • _!t 
• ~ 0 a r en .~r. ar~ a ı .. •r n.a • tlhbarat nazırı Duf Koper, bu gece riz.• etmek suretiyle muvaffakıyetler ka - r~t~rlufuna yenı bır haJllo.luı, ye; 

• • lıye koluna 1:"''.hım bır yol u_zen~de ısaat 21 de udyodıt Fran'1ı milletine Duf Koııer sözüne devamla demi~- zanmı~tır. Fakat, kuvveti gilnden gü- h'.r 1e--b~n aklı ~ur~~ran zaruretlen-
lntibaJar taarruz etmıştır. Şiddetli ınfılaklı hitaben Fransızca bir nutuk irad et· tir ki: ne azalmaktadır. Biz ise, her giln bl- nı getırırk.,n, ıngılızler Talanında 

' 1 büyük çapta bombalar atılmış ve - . . . . . . kentfsi aibi bir eaerln nasıl ha:zırlıı· 1 •rın hllriej rllrUnü,lerl, l>oy- 1 k şt miş ve demiştir ki: - Almanlar, bır va kıt ıngıltereye raz daha kuvvetlenıyoruz. Son gün- . •• il 
~ yangın ar çı mı ır. k .. .. .. . . nabıldıırlne taımıı da kalmııtır. M • 
~ ;''• çehreler!, ııvu~ıl~n. ve- Tayyarelerimiz kafileye refakat .-. ~u n~zik dakikalarda ~~ans•.• 1 . ~r~ı dost gorunduler .. Maksadları ler~e .k~b~l ~ttığıml~ ~an unla, her lelin hayretini tasvir., ise, hacet yok· 
it, e bentle garıp rarıp mtıba- eden seyyar hava bataryalarımız m·lletme hılap etmek, benım ıçın bır bızl kandırıp Fransayı ımha etmek- şeyımızı nıhaı zafer ıçın ortaya koy- tur. Fakat hakikat olan; bir aeri hay • 

. ı.1~"· , . . •iddetli ateşiyle kar~ılaşmıştır. Tay- lfırsattır. jti. B:z bu des seyi anladığımız için duğumuzu bilirsiniz. Biz, Fransız mil ret safhaaından sonra, bu kanunun, 
· 1 ı. benım fıkn mce, mare!Jll yare!erimiz mürettebatı kazasız •u- Düşmanın nasıl b'r savletle taar-ıaldanmııdık. Şimdi, Fransaya değil, !etinin de bizim gibi düşündüğüne b;..ıt~ eV't'el hürriyet bayrağının indl-
. ..:lli.~·'. takyell, kollan aıva~ı, rette bombardıman fotografları!lı ruzlarda bulunduğunu biliyor,unuz .. jl~giltereye hu . .umet be•lediklerlni emin:z. Zira, niçin harp ettiğimizi rildiii dir.,ie çekilmiı olmasıdır. 

fot u bir atcıya benaer. Oö- çekmiştir. Almanlar, barbar oldukları için har-.soy!üyorlar. Halbuki gayeleri malüm- takdir eder. Geç veya erken gelsin, ö Kuvvet\.,r, haklar, ae"etler ve 
ı,ı,, OIJl"a~ını ~llrilnce hatırımıı Blenheim tayyarelerinden dört fi. bi severler. Biz i e, medeni olduğu- dur.> lümü esarete tercih ederiz. Fakat, herşey, mukaddes olan eakl husuaf.. 
lııl't !0 ~elır. Hıtler bende d~i'."a !o dü,manın motörlü harp va~ıtııl~- muzdan harp istemedik; fakat. bu_I Duf Koper, nutkunu şu cümlelerleınihat zafer bizimdir.• yellerinden tecrid edilerek tamamen 
.'ıl-., ~ıha, bırakm'.ttır. Sesı ıle, rından ve iaşe kamyonlarından mü- na girişmeğ'e mecbur kaldık. z;ra, bitirmiştir: devletin varlıiında tek""f ediliyor. 
_..,, r • hareketlerı ile Te hert•· Şehirl<'rde kalan inııiliz Tatandaıı bl-

~lıı~rlayni papaaa benzetirim. lsviçre Hükumeti lııgı·ıı·z Mı·ııetı• ~~na:~~a:e::.:di~=i aa~:~ 1:ti~c:-:::ı:: 
it ~l~ııınan bir hankeri andırır. J. Devletin iıtedlii yerde, devletin mulı 
1't ......, baıındıı silindir ıapkası taç olduğu ıe)q ·ı ve derecede çalıta• 
. ~e•eıi ile mükemmel bir _at Paraşiilçü ere karşı halkın müte- .. . caktır. 
\ llldan nltan nrlr Muuolınl V k k k •• [ •J k ' 
,h;, ltıılyan balıkçı.smı hatırla'. kk b l ~... lt. ./. u se 2a11e111 co J!UZe l ra Buna hiç kim .. itiraz edemıy .. 
")' . 7JQ z U URntQ$CllC llUTl e l cektır. Devıet, ıuzum gurauıu ana• 
ı'lı:lt.ı,Jıanftı, çoraplarlnt çı" ':7 ı eli •gV i den lıükumef h O l ferdi &ermııyelere de el Uzatacak, 
~ 1' eline balık voltasını, koluna Londra, 26 (Radyo) - İsviçre hü- metin mühim tedbirler aldığı bildiri!. l n e ZQ lr 0 uyor dilediği kadarını ıılacaktır. Gık de-

eti Vermelidir. kiimeti, paraşütçülerle sabotajcıliiralmektedir, 1'v:çre motörlü kı\aları, bu Londra, 26 (Radyo) - Hükumet- ruf hareketiyle 180 milyon İngiliz li- melı: bile yoktur. 

ı~ . :. 
~ ~ılteredeki 

karşı milleti ikaz eden bir beyanna- mücade!ede vazifedar edllmiştir. :\Iü çe neşred:len istatistikler, tasarruf rasma yakııı bir para toplanmıştır. itiraz, münakaıa ve tenkid artık 

hadise me neş~et~i?t'r. ~unda, isv ç~e.ıin selliih isviçre. kıtalarm~ yardım hu· he•aplanH~ i'likrazlaı~ h.us~auııda Güı~de. a~ağı yuka~ı bir milyon lira tarihe karıtmıtlır. Evet, ha)'Tet deni

~,t_ k 
~· "' onutmıısından 

harbe g<rdıgı takdırde paraşütçüler- susunda btıtuıı hvıçrelılere emır ve- halkın. hukumete yaptıgı lıuyuk yar- verılmışt r. Biltun ınglliz milleti, hü- len his, bu hadise11; karıılıyabile-
ft1nları le sabotajcılara mukabele için hükıl- rilmiştir. uımı açıkça göstermekted r. kümete istikraz ve tasarruf suretiyle cek bir kifayetten mahrumdur. On 

lkincileşrinde L:ışlıyan m ·ııı tasar. yardıma ko~makta devnm ediyor. gün ene) vefat eden bir inııilizi di
'Ilı: 
1~ ·ı ·~ a rı te~ede artık hürriyet yok-

•ı,.~~:~~~~i. millet kendi eli ile 1sır l-lükumeti Narvı·k c~phesı·ode 
\~' o ınemlekette hürriyet var ~ 

~ .. ;~nlar buna ne dediler aca- Memleket;n se~ameti iç"n cap eden M h A' k l 
~~ • .ı· tedbı·r1erı· a sur ma"'l as er erine tayyare-
' l' •reoekler, «Belalar mlibıı- 1 a ] Y 0 r • ı 1 
,,o~atı yiyec.,iimiz ırünler yak- Kahire, 26 (A.A) - Başvekil ;\la- met; iç'.n icabedı,.ı tedbirleri almnk- · e:r e ta {Vİye k.ıtaatJ gönderilmiş 

•mitlerdir. 1 
\. ÇiMDiK hir pa,a bey~elmilel vaziyeti müza··ı ta oldlti;una_ dair teıııiııat veı~ıi~~ir. Stok!ıolm, 26 (Radyo) - Alman- tak\·iye kıtaatı göndermişlerdir, 
~ kere etmek üzere yapılan nazırlar Al 1 ..\fahır pa~a vıızıretln ınkı~a- Jar, Narvık cephe~ıııde mahsur bulu- Mahsur kıtaatın vaziyeti günden 

S 
heyet; topbntı~ından 'onra 9on gun- 1 fından parlilmentoya ma!Onıat ve - nan Alman kılaatına tayyarelerle güne fenalaşmaktadır. 

riltebilseler ve ona bu hadiseyi anlat. 
salar, derhal: 

- inanamam, ina:iltere çatısı al
tında böyle h"r hidiae olamaz. 

Der ve hayretinden tekrar can ve• 
rir •• 

Demokraainin doiup büyüdüiü 
memleketlerde, a-ene d~mokraaiyi 
kurtarmak endişesinden doian bir te 
zahür olarak demokraaiye veda edi.. 
liyor. 

Hayret, hakikaten! •• 
Orhan Rahmi GÖKÇE ~ lovakyada lexde dolaşan bedbinane şayia'ara receğ'ni ilave ~tmi, ve vaziyette bir _ -oo------

c 1 karşı efkfmumumiyeyi teskin edici vahamet i'Örüldliğü ta kulrcle mebu- R ı • ı • M /[" K •• 
ı,_'~'1.fldi aleyhtarlığı beyanatta bulunmuştur, J3aş\·eki! e~- Ran ve ayan mot ' i<!oriııin mil-taceleıı us - n gı ız i ı ume 
~a~e cümle i\fısırııı garp hududunda bır içtimaa ~nğrılarn1<1arıııı •llylemiştir. 

h'bir· şte, 26 (A.A) - Havas hadise cere):an ett'.ii hab~dni kaı't Diğer taraftan haber verildiğin_• gö- T C t •• b f , • • d Ankara ve /stanbul 
'lin~nin .. Siovak hududundan öğ surette tekzıp etm ş ve muteyakkız,re 26 mayısta billiln Mısır arazısi da re ffiUilaSe a lnJn t .. nzımın e maçları 
0~a1t aore: bulunan hükumetin memleketln sela hllinde ışıkları söndürme tecrübelc - Rusya bazı "artlar 1·"erı· •• ·· Ankara, 26 (Huıu•i muhabirlmlz-ı b Ya hük!lmeti yahudiler aley ._ SUruyor 
, 'eıı· b -------------. r,: yapılacaktır. ~ den) - Bugün Ankarada 19 ma~s o~ ı ir emirname neşretmiş- , • 

eın· B J • k K } Londra, 26 (A.A.) - Sovyet mat- •tadyomunda Muhafızgticü ve Genç ··~ ırnameye göre muhtelif ·e çı a ra 1 
1~ ;tıerde çalışan yahudllerln buatı Röyter:n beyanatı etrafında lerbirliği takımları arasında yapı • 
,al~. 941 l$nesı nihayetinden ev- Londra se"aretile te- müta!ea yUrütmektedir. Bu beyana- lan milli küme mtııabakuını 1-3 gol. 
1 Tlk J' tın ingiliz hükumetinin ingiliz Sovyet le JHuhafızgücil takımı kazanmıştır. •~ umumi nüfusuna yahud! [ ..J d' 

1 
•<usu niıbetinin yüzde onuna mas arına uevam e ıgor milnasebatını düzeltmek hususunda. İstanbul, 26 (Hususi muhabiri • 

ı~'.den bir nisbtte indirilmiş 0 •. ~ondra, 26. (~.A.) - Bel?ikn el· Bı·rmz"ngam ki arzusuna ve Sitffort Grip:s riyase- mlzden) - Bııgtin Galatasaray, Al-
'lıı, llu emirnameye göre ya- çılıgı Alman ıddıa arının ak•ıne ola- ti altında Moakovaya bir İngiliz t!ca- tay ve Fenerbahçe • Altınordu ta • 
1 l'ln l' k B ı 'k hük·' t · l" B 1 · ret heyeti gönderilmesi ihtimalinden kımları arasında milli küme milsab:ı-. ~ • ınde bulunan baı:ı mlles- ra e çı a .. me nın e an e çı- 1naiJtere h:ikı:lmeti yeni kanunlarla bil tün istihsallltı bilha•sa sana-
l •r·ı · · . ld • k ı L !d " ' ' bahis ecneb: gazetelerine dairdir. Bu kaları yapılmıştır. Heyecanlı ge _ ~tlt ı eıtırılece~ v~ yahudı sa- kada _o ugunu ve ra eopo ve yi fstihsalatıııı en yükeek $eviyeye çıkarmak istemekte ve bu maksadla h L 
'."-'ıl'ııı meılek ımtıhanları çok ordu ıle sıkı s~kı tema•ını muhaf~za işç' ve vıı.tandaşlara muhtelif mecburiyet ve vazifeler yüklemektedir. u~sııta ondrada ırörilşmeler yapıldı çen bu mü~abakalarda Galatasaray 
'ı"itı tc '- t kt ld b t kt ğı anla•ılmaktadır, takımı 2-1 golle Altay takımına, Fe-tıı,.._ '"tır. mamafih bu yeni e_me e 0 ugunu cyan e me e • işçiler, hükumetin ırösterdigi rulerde, hükumetin emredeceği saatler 
ıı. "'e lı" d 22 Mayı<ta neşredilen Sovyet teb- nerbahçe takımı da 2-7 golle Altı • "I\. ~Ylik yahudi endüıtrilerı ır. . .•. . . .•. .. k:>dar çalı~acııklal"clır. Bu hiıdise cereyan ederken, Birmingnm şehrini 

•dar etmemektedir. Elçılı&"ın ılave ettıg;ne gore yalnız hatırlamanıak imkiin•ır.dır. liğinde Ru<yanın büyük Britan_vaya nordu takımına galip gelmişlerdir. 

Y b aıı !ar münferiden mülteder karşı vaziyeti iyzah ed'lmektedir. Ti Ankara, 26 (Husu<i muhabirimiz-.....__* · ,uı n .• r _ ·.. Londr•n.ııı lGO kilometre !<adar şimal garbis'nde ve İngilterenin or-
!l>ıo } AJ 

1 
;,e 17 ıla 3o ya• arasında olup henıız t d d. "h' d . çelı'k sa . k 1 1 d b' cari müzı.kerelere ba•lanması ir_;n den) - Bugün 19 mayıs stadya -"~a . . • . b 

1 
asın a, ımyanın rn mu ım emır ve nayı mer ez er n en ı- • 

~~ J man ar kıtalarına ıltıhak etme_mış u ıın.an! ridır. Bu şehir Normanların :stPasından evvel de mevcud idi. Daha 16 bir prensip meseleAi ileri sürülmekte- munda yapılan atletizm müsabaka. 
· an h Belç kalılar hakkında lazım geıen ·ık il 1 . d b h" ... 1 t t K b k dı"r. "e ingı'lı'z kontrol servı«lerı· tııı·a. larında gençlerimi7, çok mühim bir Ud~du 26 (A.A ) _ tyl . . . F . ıncı asrın g ıı erın e u şe !r rnnayıı ı e anınmış ı. ama, ıça., T 

aı ' · tedbırlerı almak üzere ransaya ırıt- . . . . 1. d .. . . muvafakivetler elde etmişlerdir &o. an ınehafll garp cephesin- , . saç levha ve nal ırıbı bablt maddeler ıma ın e şohret almış demırcıler fından tevkif edilip halen Fransız li- • · 
" 7o b' m•§lerdır. lb tl ı· .. d" d 1 Sırıkla yüksek atlamada Muhiddin 
·ıı, ın yaralı Almanın Carint- ve na an ar ye •itırır ı. manların a tutu an Sovyet bandıralı Ak 0 01 

t tl k . b" 
• •e t B" · . k k . . ın v,o me re a ıyara yenı ır 
·lj._ Yrieye geldiğini söylemek- 17 incı asr.m ııiha;·l'IJ rine doğru, .ı.rm. nga.m, cıv.arında i ze_ngin . ö- Selenga ve Mayakovıskı vapurlarını T" k' k t . t iti Ad 

•r l h b d k h 1 ur ıye re oru eeıs e m ş r. nan U iki eyaletteki bUtUn nıek hududundan harice çıkarılmasını is mür ve .:lemır marlenkrl seb~ ılyle mu ım ır emır mer ezı a ıne serbest bırakması şart koşulmakta- . . . . 
ıJ •e oteller tahl!ye edilmiş ve temişlerdir. gelmeğe ba~ıadı ve birdenbire pek lıüyüdU. Bugün bu şehir civarında dır. Diğer taraftan tebl'ğde tlca~etlDı a~ı1ı.mnz. 1 a1.dındakı atletımız de ~ıı· 
•ıı b 1 ·ıt . !!h' .. t 1 t D 1 k 1 bil Uk f 1 . . U k 1 d 1 t ngı ız mı ı koşusunda 4,41,2 sanıve ~ .. , arındıracak şek!lde ha • Almanlar hAdisenln bir Avustur • ngı e_re. n. ın en. m ım 8.ıınayıı _oıı anı:ıış ır. em. r çı anır, Y. ırın mese esının m za eres n en m ina ., k" k k . · 

• "' "'• l t 1 dök d k 111-t t b 1 1 k t f d"l kt b "h t U h ı e es ı re oru ırmış vo yenı bir ·ı~ "''· Difer taraftan Alman yalı teğmenle bir Avusturyalı yUzba- ar erı ı ır, me emır, ma ·ıne, a , o omo ı , ray, o omo ' yapı. e ı me e ve u cı e m n asıran . · 
lı~,d~da Pek çok kaçak vakası şının Yugoslavyaya gitmek üze~e lır. Bunlardan başka bazı sllil.l>, saat, elektrik aletleri, bakır işleri, al- Sovyet htikiimetinin salahiyeti dahi- Türkıye rekoru ıhdas etmiştir. 

ı1111 di~Jne dair bir 1nıriliz ıra. hududu ıreçmelerlnden ibaret oldu- tın ve gtim(l~ işleri, çivi, vida kalem ucu, dökme, kopça gibi daha bin !inde telakki ediimekted'r. meslne amade olduğunu •öylemi~ ve 
lıı t tarafından verllen habe~i ğunu sövlemektedirler. tilrlil sanayi faLrikıılan da civarda toplanmıştır. Molotof evvelce Sovyet Rusyanın Sovyetler b:rliği ile ticari milna•ebet. 

1 İıı ~ı~ı. olarak tekz!p etmişler Bu t~!ep gayrl resmt olduiundan ı . l!k buh~rlı maki~ele~: .hmes. W~tt ve )fatt~ev Boulton, Birmingam menafiine hürmet eden biltün mem-\lerin lnkıtaından Fransa ve :ngiltere-
lr.lız aazetecisinin Yuıroalav Js'a! edilememl,tir. cıvar1J1ı.l.1 !Slilh etmışlerdı. Ş~hrın nüfusu b.r mılyon kadardır. leketlerle de ticarl münas~betler iı.la yi m~oul tutmuştur . 

• 
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tema-

tayyare 

ııe Fransız tayyareleri kah· 
ramanca harp ediyorlar 

Bir lngiliz Destroyeri 

Alman Tebliği 

• 


