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0' h I~ - Atman mebalarından temin ettiğ! bir suru saç-

tı: erler dağıtan Roma radyo su öğleden sonraki neşri-
1~ ' biitün bu haberleri tekzip etmek mecburiyetinde 

Bugün Göriug Parise gideceği ;n deyip atıp tuttururken 
ben size bir şey hatırlamak isterim. 

·~r 

t\ı~llıt · Almanların Manş deniıine varmamıştır. Alman 
lall: durdurulmuştur. 
Atll '~ - Eskiden Alman ordusunun en iyi generalle
~dt elan ve Hitleri hiç sevmiyen Von Riethentall'in 
tf~~lltn Times gazetesinde neşrettiği bir makalesi logi
~t (rı Umumiyesi üzerinde çok bilyük bir tesir bırak-

~~~ 
~~ti' trir makalesinde şunları yazmaktadır; 1 
İ\l lllnıayınız ki Almanlar en sıkı zamauluında büyük 

ttde1a bahseder. 

1918 de geçen harbin sonuna doğru Lüdendorf ta öyle 
bir seyahatten bahsetmişti. O projeden bahsettikten 6 gün 
sonra nyni general sulhu kabul etmeğe mecbur kalmıştı. 

Lobda - Fransadaki lngiliz kuvvetleri mütemadiyen 
takviye edilmektedir. Fransızlar tarafından bu sabah Kam
bre civarında yapılan çok şiddetli mukabil taarruz bütün 
dehşetile devam etmektedir. Bu taarruzun hedefi Alman 
kuvvetlerini bir çevirme hareketi ile Alman ordusunu mer
kezden ikiye ayırmaktır. 

Düştilğü bildirilen Laon'un şimalinde bu sabah Fransız-

eygand'ın kumand yı ele alması 
1~ lı~~Şington - Bura gazeteleri General Veygand'ıo tercümei halini, geçen büyük harpteki zaferlerini yazarken "Bu! 

tt~'r•deU Fransız kumandanı Fransız ordusuna yepyeni bir can vermiş,. Alman ordusuna da korkunç bir kAbus ol-
t d' ., ıyorlar. 
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~''"t Büyük Fransız tanklarının bir ha~ikası •• 

""... ltunıand K b h b. d t h · dı'len motörlü Alman arabalarının adedı ne kadar? 
"'"411ltll ana am re ar ın e a rıp e b' b ı adık 

d•ııım Onlar öyle parçalandılar ki demir yığınlarından başka ır şey u am · 

n t YAPAN 
RADYO 

lar büyük tank fırkası ile Almaalarm motörlü kuvvetlerini 
mahf ve P~rişan etmiştir. 

Almanların bu Fransızlar tarafından yapılan mukabil 
taarruzda verdikleri telefat o kader çuktur ki onların taa
dat ve tesbiti henür. mümkün olamamıştır 

Paris - "Ôvr., gazetesi Sovyet Rusyanın son vaziyeti 
hakbında şunları yazmaktadır: 

"Balkan devletleri, umumiyetle, Moskovanın takip ettiği 
yeni siyasetinden memnun görünmektedirler. 

Almanların durmadan istiii ettikleri memleketler Alman
yayı miitem ıdiy.m ku~vetle ıdirdiğinden, Sovyet Rusya, bu 
vaziyeti began n ~m ~kte :lir. Almanların eski hulyası olan 
Alman imparatorluğunu Ural dağlarına kadar uzatmak siya
seti Moskovada telaş uya'ldırmağa başlamıştır. 

Esesen Moskovadaki siyasi mahfillerin kanaatine göre, 
Almanya, Sovy~t-Alman anlaşmasına pek o krdar sadık 
kalmamıştır. Meseli Belçika ve Hollandaya karşı taarruz
lar Moskovaya bildirilmeden yapılmıştlr. Halbuki Alman -
Sovyet anlaşmasına göre, Almanya bir memleketin istilası
na kalkışmazdan evvel Sovyetlere bildirmesi icap ederdi. 

Londra - Askeri vaziyet hakkında buraya gelen son 
raporlar ümit vericidirler. Müttefik kuvvetlerin mukave
meti önünde Almanlar büsbütün şaşırmış bir hale geldiler. 

Kahraman Belçika ordusu henüz büyük temas1arda bu
lunmamış bir vaziyettedir ve biltün enerjisini muhafaza et
mektedir. 

Burada sevinçle karşılanan en son bir habere göre, ln
giliz ordusu yeni kuvvetler tarafından takviye edilmektedir. 

lngiliz harbiyesine gelen haberlere göre Fransızlar umu
mi taarruzun bir başlangıcı olan bazı çok ciddi askeri ha
rekata girişmişlerdir. 

General Veygandıo Fransız ordusunun başına tayininin 
bütün Müttefik devletlerde çok iyi karşılanmıştır. 

Devamı 2 inci sahifede -__ ...... 
Bütün Amerika _____ .. _____ _ 

Müttefikler Hesabına Çalışıyor ______ .. _____ _ 
Stokholm - Amerika gazeteleri bütün Amerika devlet 

ve hususi silah fabrikalarının gece gündüz Fransa ve lu
giltere hesabına çalıştıklarını ve bir çok müesseselerin müt-

tefikler için iane toplamak hususunda birbirleri ile musa· 
bakaya giriştiklerini yazarak bu hareketleri Londra ve Pa
ris ile bir ittifakın başlangıcı olduğunu tebarüz ettiriyorlar. 

-----·· 
Zaferden Emin Olanlar Sulh

tan Bahsetmezler 
Londra - Berlin'in Fransa ile münferid bir sulh tekli

finde bulunacağı haberini tefsir eden Deyli T elegraf diyor 
ki : "Zaferden emin olan bir devlet biç bir zaman mllafe
rid sulhta o bahsetmez . ., 



SAHiFE 2 (Halkın •••I) 

Yeni inşa edilecek otuz Amerikan ,tayyare f abrik 
sında günd 24 t falışıİ r k mut ~ I 0klereTıi:J:::i 

MOSKOVA ALMA L 1 ı -PA ATO LUGU, -OV Eİ U YA 
Ki. u Al o GLA INA K DA GENiŞLEYMEK HiJL YASIND 

ÇEKiNMEGE BASLAMISTI .. .. 
[Baştarafı 1 inci sahifede) ı ne yeni tayyare fabrikasının inşuı kararlaştırılmıştır. ı Bu spikere göre Alman bayrağı (Lan) şehri 

Londra - Amerika Ayaoı sulh zamanındıı kabul edilen Fabrikalarda 24 saat çalışılarak Paris ve Londraya tay· dalgalanmakta imiş; Almanlar (Vaz~e Eın) kanaluı•Of 
harp bütçelerinin en mühimini bugün kabul etmiştir. Ame- yare yetiştirilecektir. mışlardır. Belçikada (Gan) şehri fena vaz.yete düşlll 
rika, bu sene harp 2 milyon kadar dolar sarfedecektir. Paris - Roma radyosu bu sabah gene birçok saçma Alman motörize kuvvetlerinin önderleri Maoş deniıioe 

M f 'kl • mışlardır. ütte ı er1n tayyare sparişlerini yetiştirmek için 30 ta- haberler neşretmiştir. 
---,--.:;----------=~------------;-=-~:.-~:--:.---------;:--------------___:B=u~h:ll:::b::e:::r_::lc::r~in~tekzibi bile lüzumsuzdur. 

Mareşal petain •Garipifr:;.uyku Eski ~~-tqıan • Tnrkiyed~!?.ıı.=k-_____ .. ___ _ 
Reynaud, riyaset ettiği 

Fransız kabinesine Başvekil 
muavinieolarak mareşal Pe
tain 'i aldı. 

Petain, Pas - de - Calais 
rivarında bir kasabada 1856 
senesinde doğmuştur. Bu 
hesaba göre 84 yaşındadır. 
Bioaenaleyb, bu sıkışık gün
lerde Fransızlar onu daha 
ziyade manevi noktadan hiz
mete çağuıyorlar. 

Küçük isimleri Henri-Phi
lippe - Omer olan müstak
bel mareşal, yirmi yaşında 

Saint - Cyr mektebinden 
çıktı. Cihan harbinin başında 
miralayken dört sene zar-

r 

_ ... 

__ .'t. __ 

fında mareşallik rütbesine 
erişti. En büyük hizmeti 
Verdun müdaf9asmda görül· 
müştür. 

Bu müdafaayı muvaffakı · 
yetle başardıktan sonra, 1916 
da şimal ol'duları başkuman
danı olmuştu. 

ilimler akademisine ve 
1919 da Mareşal Foch'tan 
boşalan Fransız akademisine 
aza seçilmiştir. 

Petein, lspanyol diktatörü 
Franco'nun hocası olduğu 

için, diktatörün Fransa ta
rafından müzaheret gören 
lspanyol cumhuriyetçilerine 
karşı temin ettiği galebe 

Eski Mısırhlar arasında ŞIMDI NAZIR OLDU seldi. 
güç uyuyanlar pek fazla idl. -o- Çay kamelya cinsinden, 
Fakat onlar uyku!iuzluğa daima yeşil kaJaa bir ağa-
k"' şı bı' ça e b ) 1 d Çörçilin harp kabinesin-' ... .-..r r r umuş ar ı. a.._ cın yapraklaııdır. Bu neba-
Her iki ellerinin ayni par- mı:sai VI! milli hizm~t nazırı 

tın içilmesi, Çiode Miladdan 
maklarıııı ucuca getirirl t rdi. olan Bevio vaktile Bristolda 800 
Parmakların bu Vazı.yete t 1 k d d p k seae evvel başlamıştır. va m an ı e ~ r i. e az 

Çinde ve Tibette temiz su 
gelmesi en güç uyuyan bile tahsili vardı. On bir yaşında b 
en kuvvetli uyku ilacından uluomıyan yerlerde çay iç-
daha fazla te!'Jir eder, hemen iken bir çiftlikte 20 kuruş mek adet olmuştur. 
uyuyuverirdi haftııhkla yanaşmalık yap· On dokuzuncu asrın orta-

üzerine ispanya ile Fransa - mışbr. larına kadar bütün dünya-
nın arasını bulmak için Fran- 1910 da Lo.ndrada akte- nın çay ihtiyacına Çin temin 
co nıezdine gönderilmişti. dilen bir toplantıda amele ederdi. O zamandan sonra 
Bu vazifesini imkan daire- murahhası olarak bulunmuş, Hindistan ile Seylan birinci 
sinde muvaffakıyetle başar- aı1l şöhretini 1921 de rıhtım mevkii aldı. Yabani surette 
dığı görülmüştür. Binaena- amelesini temsilen, onların yetişen çay ağaçları 8 - 10 
Ieyh bu seksen küsur yaşın- h k ı. metreye kadar yükselebı·Jı· • 
d k h d h 1 ak ını arnvvetli bir şekilde 

a i i tiyarın imağca a i d f yorsa da vapra!darı kullanı-
pek sağlam olduğu anlaşıl- mü R aa eyliyerek kazan· , 
maktadır. mıstır. Jacak çay ağaçlarının, zira-

atte, bir metreden fazla yük
selmesine müsaade olunmaz. 
Çay ağacı şiddetli soğuğa 
dayanır. Çok yağmura ihti· 
yacı vardır. Mürtefi yerlerde 

de yetişir. Bunlar en mak
bul ve kokuludur. 

Aşağıki cedvel, hangi mem
leketlerde adam başına se
nede ne kadar çay içildiğini 
göderiyor: 

lngiltere 3000 Gram 
Felemek 800 ,, 
Sovyet Rusya 500 " 
lsviçre 140 ,, 
Almaoya 60 ,, 
Amerika Birileşik 

•Harp gemi 
nin ma~raf -·-

Iogiliz filo3Una ~ 
zırhlılardan her birhıı0, 
rafı haftada 7 ilA 10 
giliı lirası arasındadır· 
raf rekorunu 41 biO 
cesıı.metinde bulunaO 
zırhlısı kazanmaktadıt• 

Haftalık masrafı 11 

lngiliz lirasıdır, yaoi 1 

520 bin liradır. Biıiot 
mızla 2,860,000 lira· 

devletleri 
Fraosada 
ltalyada 

Dünyanın 

lerinde çay başka b•f 
kilde içilir. Meseli J 
lar, çayı bizim kahve 
bi bazarlarlar. Türkİ' 
çok kuvvetli siyah ç• 
lanılır ve silt veya lı' 
katılır. Iranda çay '11 

lan su içinde kayoatı 
bu suı etle çok scı "' 
bir mayi elde edilir. 

baycanlılar, şekeri ai 
almak. suretile 0kıtla!O•~ 

•• içerler. Ruslar seoı ~ 

--···· ........................................ .... 
yapılmış pek açık r~0 

sever. Fasta çaya tul
11 

ilave ederler. lsviçredeı 
lamadan evvel • çay• Manisa oteli 

No. 76 
Keçeciler Lale sineması kar

şısında. 

tarçın katarlar. 
.. k ç•f Dnnyanın en ço 

tiştiren memleketleri fi 

Kuşa.dası otelı 
şu&lardır : 

Çin (300,000 toP) ~ 
Hindistan, Seylan, 5. 
Japonya, Cava, suııı•. 

Keçeciler Salih ustanın gazos 
fabrikası karşısında. 

Bu oteller f zmirin en temiz 
ve ucuz otelleridir. Türkiyede de az "'

1 

- ·o• 
Müsteciri: Salih Zorer Göriog - Acaba Romaya bir telefon darbesi ile istediğimi kabul ettirebilir miyim? 

ltalyan gazeteleri -Biz yalnız Mussolioioin sö2üne bakarız. 

da çay yetiştirilmesı 

alnmiştır. 
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ı ;ı 1 Si 36 - 46 ı ı Bugün matinalardan itibaren ~ 
ı Bugün iki büyük filmi birden ı ı Elh • d : f Birçok vatandaşlarımızı seUlımet : ı B d M t v· V ~ ı : amra sınemasın 9 ı • ve sadete kavuşturdu .,, 
ı " en en eSU ftlM ar (: ı SENİN SA.YILI ŞAHESERLERİNDEN 2 MUAZZAM : f Ne doğru isim 1 19 Mayıs fevkalade piyaogosuo ~ 
ı · Tiio Schıpao'nun ölmez bir eseri ı ı FİLM BİRDEN TÜRKÇE SÖZLÜ ı fbüyük ikramlyesi olao S0,000 lirayı, Savel Tutli~j 

10 

ıı 2-TehJı•keJı• Kadın ı J FiL DOKTORU : fti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (S~0• 
ı ı ferdirdi. AdNse dikkat : Anafartalar cad. 

ı Oynıyaolar~ Tala Bireell-Cesar Romero ı ı OLİVER HARDİ'nin yalnız olarak ilk ve son çevirdiği ı t Telefoıı:2495 R Çikurel oe D. Bencı.ı)'~ ~ı 
ı Ayrıca: Ekle.: jurnal No. 13 Son dünya harp hadisatı ı İ kahkaha şaheseri FRANSIZCA SÖZLÜ ı .,.,.,.,., .. 4:.:--•4:.~_... .. ..._.............. ~d 

i Oyun ;::~;r~~~Ü Mİ,~· ~=r ;~~i~keii· ~::::ı!'3~:~~a~-l0,
3
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........................ mım ............................ ı (BÜYÜK VALS) filmini yaşatan LOUIS RAINER ile ı Gelmek için çok naz eden • havadar ai)e bahçe•• ·tif '-c 

D Fah • J ık ı Eski kltab ve mecmu- : Paulette Goddard'an yarattıkları şahane dram ı bahar nihayet bütün güzelliği Orada temiz havayı,,1~1; '\ ' 
r • rl Ş alar ahnır ı Ayrıca: Metro jornaJda en yeni Harp ve dünya haberleri ı ile geldi. Yağmurlu ve rutu?etl~ z~~ay.ı,. taze ~oğuk ~·',,i ~, 
· M l k H • Her lisandan satılık eski ı SEANSLAR her ün : F. Doktoru 1 _ 4.30 _ 8 d . ı havalardan bıkan halk şımdı bılırsınız. Bıranın şıf~ i 

lzm1r em e et astanesı k't u ) I g kırlara koşmağa başladı Fe-
Rootken Mütehauııı b~ ~p. VB iecm ksıy odan(s) ı Sonsuz Aşk : 2,30 - 6 - 9.30 da ı rahlı bir kır düşüncesi i~sanın 20 kuruŞ 

Rqptkenvee/ektrik t-Jaoi• · ırrncı l ky ~r ho a~m k~ : Cumartesi ve pazar: 11 de, her gün 1 de % akhna evvela Halkabınarda · 
yapılı-ı- ıkinci "8e {er So numara ı 8 ve ane e ıtapcı ı UCUZ HALK SEANSLARI vardu J eski AYDIN biraJaanesinin züm- Orada ehven teraitl• 
N 2Q TELEFON 2542 Cel~la müracaat ~t~i~ler. .. .. •••••• .. •••• .. •• .... ++ ...................... •••• rud gibi yeıil ağaçlarla südü, ler de uerilebi'lir. 

0
· · Verılen adrese de gıdilir. 


