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4lman gazeteleri '' ita/yanın müttef ık 

tuğu icin silahlandığını,, y 7·arkiveden kor . , 

rden ve 
zıyorlar 

~letimizin Gözhebeği Sevgili Milli Şefimiz ismet lnönii vaktile lstanbulu ziyaret eden r o R Ki i Eajeste K~~l ôrol'u istikbal y•rlerkea ... 

UCU HA 
lltr Rumen gazete .j diyor " 
t'eket, Türk Rumen m.,Jletlerı 

o 

T· 
1rüzel ha

h ğıyan 
ca tı .'' dostluğun ölmez bir sembolü 

Biikreşte çıkan Uoiveraul neşriyatından uzun uzudıya daha iyi takdir edilmesine 
tlaetesi "Güzel bir hare- bahsettikten sonra ilave e- fırsat vermiş Ye Türkleri de 
:ttin manası" başlığı altın· diyor : derin bir surette mütehassis 
il neşrettiği bir yazıda ez- Sırası gelmişken şunu söy· eylemiştir. 

ttilble şöyle denilmektedir : liyelim ki, büyük ZGrluklara Anadoluda inşası mukar-
~ .. Erzincan feliket mınta- ve malzeme fedakarlıklarına rer bulunan Türk köyü, müs-
~sında yükselecek olıtn "ye- şiddetle ilttiyaç ·hasıl etmiş b ... t hnkikatlere istinad eden 

Ilı L.. R T d ._ 11;oy,, (TGrkler buna " u- olan ve elyevm de etmek te ürk-RomeD ostluk teza-
:~köy,, demek nezaketini bulunan zelzelenin harap et- hürleri ı:incirinin yeni bir 

~ kt~riyorlar) milletlerimizi tiği mıntakada yeniden imar halkrısını teşkil edeceğini 
"' dığerine bağlıyao tesanüt faaliyeti hususunda Türk söyleyebiliriz. 
, • doıluk için ölmez bir hüktımeti hiçbir müracaatta Evet, biz Romenler, Av-
'"bot olacaktır. bulunmadıiı gibi hariçten rupadaki eski Türk eyale .. 

... C.ıete bundan sonra de yardım talep etmemiştir. tinde gir4üiü üz iıiline 
it •Ui Şefimiz ismet ·ınönünün Esasen Türklerin asil ka- muameleyi ve hakiki yar-
.ı •t11aııya hük6metine gön- rekterleri böyle bir talebe dımları asla uouta•ayız. 
t ''dikleri beliğ ye ~amim1 mani teşkil etmiştir. işte bu Türklerde, filen tahakkuk 
;••ld,lir telgrafından ve ıilti esbap, doıtlok için sem- ede• Ye kelaylıkln unutala-
a •ık Matbuatının bu au- patiden ve •Üşaltih ihtiyaç- mıy&cak elan Romen mille-
'ata yaptıkları doıtbık ve lar i,ia teaanld rahundaxa tİ•İn, Rome• laanedanıuın 

t&lıırıa cl1111aları ile dola doian Romanyanın jestinin [ Devamı 2 inci sayfada ] 

Berlin- ltalyanın son as
keri hazırlıklarından bahse
den Alman gazeteleri bunun 

_bir h_~P _;se•daaından &iyade 
kendilerinin ve memleketle
rinin :müdafaası için ve ba
gün müttefiklerle onların 

şarkta en çok gfivendiklcri 
Türkiyenin bir ani baıkının· 
dan knrkt•kları için yaptık
larını y zıyorlar. 

Bu gazeteler, bu ıebepten 
dol:ıyt ltalyaya Almanların 

mütemadiyen teknisiyen ve 
büyük rütbeli zabitler rön~ 

dermek mecburiyetini his
setmektedirler. 

Halkın Sesi - Alman ga
zetelerinin bu yazıları An
kara ve Müttefiklerle ltalya
nın arasıaı bozmak niyetile 
yazdıklarını bile izaha lüzum 
görmiyoruz, Çünkü hunların 
ilk kelimesinden itibaren ne 
maksatla yazdıkları kolay
ca enlyşılmaktadır. 

Paris - Belgraddan bil
diriliyor: 

YugoslılYya polisi sabık 

başvekil ve hariciye nazırı 
B. Milin StGy dı ovı~ia evinde 
bir taharridat yapmışbr ve 
çok mühim vesikalar elde 
etmeğe muvaffak olmuştur. 

B. Milan Stoyadinoviç ne
zaret altına alındığı da 
söylenmektedir. 

Londra - Almanyannın 
tehdidi yüzünden Romanya
da bir milli birleşme hava"ı 
esmektedir. Kral bu sabah 
eski Demir muhafızlarına 
menl!lup 22 mebus ile görüş
müştür ve bunların şefi krala 
sadakat yemini etmiştir. 

Romanyadaki bütün tahaş
şüt kamplara yok edilmiştir. 
Bütün Demir muhafızlar ser
best bırakılmıştır. 

Paris - Vatikanın şrganı 
olan Osserv tore Romano 
gazetesi şimdiye k.ıdar gün
de anzak 10,000 aüsha sa
tılan bir ıazete idi. 

Almaayaya karşı daima 
hücumlarda buluaan bu ga
zete, şimdi ltalyada günde 
150,000 •Üsha sat•aktadır. 

Ba vaziyet Da~eyi dütln
dOrmei• baılamııtır. 
[ De~ami 2 inci sahifede ) 

Loadra - N:>rveç hıl
kına hitaben neşrettiği 
bir hitabede kral H<1ko:ı 
demiştir ki: 

"Almanları pek yakın 
bir zamaııd :ı memleketi· 
mizdeo kovacağız. Zafer· 
den eminiz. Norveç Al
manların mezarı o\acak
tır .E,, 

Ressam Barkley asri Afrodit için ilk söz olarak: "Eğer 
isterse böyle parlak sinema yıldızları · arasına çabucak 

ıeçeceğini" söylemişti 

[ Y azııı yannki "Halkın Sesi" nin ilk sayfasında ) 



tahaşşüt kampları kaldırıltlı 1 
mak mecburiyetinde olduğu- l 
nu yazmaktadır. 

ltalyanJar, lngilterenin Bal
kanlarda t •sis ettiği ticari 
ve ekonomik şubeleri o faa. 
liyetini cndişa ile karşıla
maktadır. 

Paris - "Er Nulel,, di
yor ki: 

lalkanJrır yalnız d~ğildir
Jer. Onların silah ve kal
kanları vardır. Türkiyeuin 
Müttefiklerle yaptığı anlaş
ma neticesinde Balkaalar& 
verilen garanti bir kat da . 
ha kurvet bulml&iltur. 

Paris - lngiliz kuvvetle- .... 1 
rinin alelacele Noneçe çıka: 

Stoyadinoviçin vaktiyle Kont ciano 
bir intiba 

ile yaptığı mülakattan rılarak Norveç atkerleriyle 

[Baştaraf 1 inci sayfad~ lesini neşretmiştir. Bu ma-
Roma - Giornale d'lt.alia kalede Gayda ltalyanın te-

bu sabahki nüshasında Vir- dafii tedbirler almak için 
ginio Gayda'nın bir maka- ltalyanın daima hazır hulun-

Makineye Verilirken : 
• •• 

Isveçte Uç Alman Cususu 
idam Edildi ••• 

Stokholm - lsveçte üç Alman easusu um11mi meydanda 
idam edilmişlerdir. _____ ......,.., __ ,__ __ 

Italyan Matbuatı Bugün 
Lisanını Deeiştirdi· 

Londra - Italyanın Londra sefiri Batinio'nun lngiliz 
mebuslarile yaph!ı ~ibi görüşmelerden sonra b ugünkü Ital
yan gazeteleri lisanlarını tamamen değiıtirmislerdir. 

ROMANY ANI V AZIYETI 
VE INGIL TERE 

Londra- Ruyter - Hariciye nazırı Balkanlara dönen in· 
giliz diplomat1anna son talimatı verirken bilhassa Roman-

yanın yaziyetini tebarlz ettirmiş ve demiştir: Rornanyanın 

maruz kaldığı güçlftkleri mfidrik bulunuyoruz. Bu memleket 
siyasi tazyiklerden başka üç taraftan üç komşusunun top• 

rak davası karşısında müdafaa vaziyetinde de bulunuyor. 
Onun için lagiltere Romanya hakkındaki garantisini takvi· 
yeye her zaman hazırdır. ____ .. 

temas etmesini ısrarla talep 
eden lugiJiz matbuatı Load
ranın son re-smi tebliği ile 
tatmin edilmiş balunmakta
dır. 

,: 
lngilterenin tayyareciliğe donanma kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir hatır y 
mız lngiliz kral ve kraliçesinin hava müdfaasında mühim rolü olan büyü.k pr~ 

ve hava dafi tayyarelerioi teftiş ederlerken çıkarılan resimlerini tesbit etı;oe 

lTiJllKiYE OMAN-400DanimarkaveNorveÇ 
Y DOSTLUGU 

HAKKIN DA 
-----~----.. ---------

-laştar afı linei saaifetle - mii unutmıyorlar. 
ve Romca kabineleriain ken- Esasen Kralımızın Türk-
diJerine kar§ı besledikleri lere olan sempatisini de 
şamimi duyıulara müdrik 

1 
Türkler pek ili bilmekte-

buJunmaktadırlar. dirler. 
Mesela, Tfirlder, muzaffer Bütün bu mütenevvi ıli-

Kral birinci Karolun arzusu zel jestler, ~ok büyük nsüş-
Ye teşebbüsü üzerine Köı- terek menfaatlere ve her 

tencede inşa edilen Güzel ca- h&ngi bir tecavüz sebcple-
mii ve buna iozimamen bir rinin gilgelerinden masun 
kaç sene sonra, 190' deki bulundurmağa istinad eden 
büyilk sergi 111ii11asebeti ile bir dostluğu daha ziyade 
Karol parkınaa yapılan ca- takviye edecektir." ___ , ____ .. _____ _ 
Almanyanın gıda kaynağı 

neresidir? 
Londra- "Taymis,, gazetesi cenubi Avrupaya hasrettiği 

uzun bir makalesinde ezcümle şunları da yazıyor: 

"Cenubi Avrupa Alınanların başlıca iaşe kaynaklarından 
biridir. Berlio petrolu Avrupadao, bal ve bofsıdi Yugos• 

lavyadan, nebati yağlarıla hububat ve tohumluklarını ve 
kasaklık hayvanları Macaristandan, tütün ve mevasını da 

liye vapuru şımdilik A 
oaya dönmek istemiyot 

-----~-~ .. --~·------
Ber li n - Nevyorktau bildirildiğine göre, Oaoi:r 

Noneçe aicHOO nankliye yapuru Amerikadau A"I' 
rına dönmek istemiyorlar. Sebebi de Avrupa sula~; 
sefere musaitl olmaması ve müttefiklerle Alman~ 
sında harbin devam etmesidir. Bununla beraber ~ 
dukça bunların lngiliz limanlarma iltica edecekler• 
kaktır. ______ .. 
Davetsiz Akın Eden af' 

firler Hakkında ! . · 
Belgrad - Akşam toplanan Vekiller heyeti, JJ': 

sürü sürü ve türlü s ıfatlarla gelen da~ f 
safirler hakkında şiddetli tedbirler ittihazına k3'~· 
Bu misafirler 36 saat zarfında gidip polise hü\Iİfe 
bit ettirecek, yer değiştirmiyccek, gece gezmiyece~' 
lavyada üç günden fazla kalmıyacaklardır. 

------------... --~------· 
lsveç "harbe hazır" vazi1 

ila etti 
ıs• 

Japonya Amerika ya 
Okuyor ••• 

Bulgaristaodan ve Yunanistandan tedarik ediyor. Almanya 
Meydaa ı harpten evvel ~lduğu gibi bugün de Balkanlardaki pazar 

ı ları moaobol etm_:,1:_~:_ ol::.:•yret~..:.:fediyor. 

Stokholm - Havas ajanşından: Akşam Federıı &J 

oplanan parlamento ve sanato azaları ile baş ~ 
memlektin bir istilaya karşı muhafazası için ye0~11 
verdi ve yeni tedbirler ittihaz etti. lsveç b•gil , 
hazır,, vaziyetine dair olan karar bugün her tar 
etmiştir. • Londra - Japon Hariciye Nazırı Amerikan Cumhur re

isinin Felemenk Hindistaoı hakkındaki beyanatım gayet 
fena bir şekilde karşılamıştır. 

Matbuat mümessillerine yaptığı beyanatta : 
Japonya istediklerini yapacaktır. Hiç kimseye hesap ve

recek değildir. Karşımıza kim çıkarsa çıksın. Felemenk 

Hindistanını istila edeceğimizi söyliyenler, kendi yapmak 
istedikleri bir şeyi bize yükletmektedirler. 

Almanya Balkanlardan aldı
ğını nasıl ödiyor 

• Londra - Koyter ajansından: Almanya Balkanlanların 
bütün mahsullerini almak ister, fakat onlara lüzum olan 
mühimmatı vermediği için bu pazarlardaki alış verişinde 
müşkülata uğramaktadır. 

Amerikanın Yeni Bir Ceıı' 
A h . . jcad 

Vaşington - merika arp nezaretı, yenı 
1 

bir tayyare tipinin, Amerika ordusunda hiç kull•" 
halde, müttefiklere satılmasına müsaade vermiştir· 
ve pariste bu jest sempati ile karşılanmıştır. 

~ 
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