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Alman hava hücumları neticesin· 
de tahrip edilen Fransıt. · 

kasabalarından biri 
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ilin Son Dakikanın 4 üncü say/ası, jimnas- ı 
tik §enliklerine dair fotoğraflara 

hasredilmiştir . ......................................................... " .......... " ...... 

Vaşington, 19 (A.A.) 
J Panemerikan cumhu-

riyetleri neşrettikleri 
bir beyanname ile Ho
landa, Belçika ve Lük
semburgun Almanya ta- , 

' . rafından İıtiliıını pro-
testo etmişlerdir. " ' 

·================:..:=== 
1 Kız Aliyi 
.VURDULAR! ''inönü stadı '' Dolmabahçedeki stadın temeli 

Tarihi roman 

Yazan: 

MUZAFFER ESEN 
''Anaıu bir \ 'enecllk Dükaauım lu· 

zı, lıabuı Veııl'dlğl bqtan bqa 
titreten bir hayduttu. 
Bir gemldo doğdu, bir ııarayda 
büyüdü. Çırağan etlencelerlnln, 
LAie •falarının tanmm11 bir kll· 
çeği oldu. Ölümü, bir lbtll&lln 
aebebl('rl arasında tarihe geçtt.,, 

bugün merasimle atıldı; stada 
Cumhurreisinin adı verildi 

Dolmabahçe stadının temel at- ,,., 1111111111111111111111111111111 .. 1111111111111 

ma merasimi bugün bUyU.k bir da.- ı 

vetıi kalabalığı huzurunda yapıl. 19 M ay 
1 8 mıştır. Merasimde vali Lütfi Kır. f 

dar, orgeneral Fahrettin Altay, ls- 1 
tanbul kumandanı lshak Avni ve 1 • 

EK YAKINDA bir.çok yüksek zevatla spor klilP· pıyangosu 
len azalan bulunuyordu· 

Merasime §ehir bandosunun çal. 
Son .@lDaklka dığı sltiklal Mar§l ile başlandı· ı o 

Cumhurreisi 
Ebedi Şef Ata
türkün kabrini 
.ziyaret etti 

. 
Ankara, 19 '(Hususi)' 

~ l ~ ~· 
- Marştan sonra vali ve belediye re. ı· 

Su .. tunlarında isi doktor Lütfi Kırdar, bir nu- Kaz.anan numaralar 

1 
tuk söyleyerek ilk temel taşını at. •• •• _J 

- 19 Mayıs bayramı 
münaıebetile, Cumhur
reiıimiz ismet İnönü, [. 
bedi Şef Atatürkün kab 
riniziyaret etmiş ve bir 
selenlC bırakmııtır • 

.. .. .!.! -~ ... 

'... 11 llil)rs ~ lkl &'~Üf • -

._ ~· - • .$Ca ,,.. .u!wlır.). 
~~~~~~~~~~ tr, vali, sözlerinde bilhassa dedi ki: : 3 uncu saylamı'Zlaa. 
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EN SON DAKiKA 

Muttefik tayyareler, Alman toprakları
nı şimdiye kadar 71 defa bombaladllar 

Londra, 19 (Radyo, saat 18,~0) - Almanyada neşredilen bir 
tebliğde, müttefik hava kuvvetlerinin Almanyooın muhtelif yer. 
lerini şimdiye kadar 71 defa bombardıman ettikleri itiraf olun. 
ma.k'..adır. Bu bombardımanlardan 51 inde gayriaskert ~rlerin 
bombardıman edildiği bildirilmekteyse de mUttefikler bu iddiayı 
daha evvelce reddetmiş bulunuyorlardı. 

Alman hava zayiatı saat 
başına bir tayyare 

Londra, 19 ( Raifyo, acıat 18,30) - Laorun şimali garbisin.. 
deki hava muharebelerinde, bir çok Alman tayyaresinin dllşU -
rüldUğU bildirilmektedir. 

Şimyiye kadar devam eden muharebelerde Almanların ta.y. 
yare kayıbı çoktur. Yapılan bir hesaba göre saat başına bir tay. 
yare kaybetmektedir. 

.AsAeclilı 

lnglllz gazeteDerlne gt;ra: ._ ___ ....., _____ ....., __ _. ... ________________ ..... _______ .. 

Musolini Alman za 
ferine inanrnıyor! 
Londra, 19.(A.A.) - Pazar gazeteleri, ltal

yanın kuvvetli Alman tazyikine rağmen harp dı
şında kalmak siyasetine devam edeceği kanaa
tindedirler. 

Obaerver gazetesi, Musolininin hattı hareke
ti tespit edecek amilleri sayıyor: Ezcümle Vati
kanın hattı hareketi, Ruzveltin hattı hareketi ve 
ltalynn milletinin harbi sevmemesi. 

Diğer cihetten Musolini Alman zaferine 
ni değildir. Duçenin şimdilik siyasetinde ce 
bir değişiklik tasavvur etmediği İntibaı !tal~ 
hükUmet merkezinde geni§lemektedir. F 
halyanın bugünkü hattı hareketi, Alplerd 
Fransız kıtaabnı hareketsiz bırakmakta, y .............. ,_, 
şarktaki Veygand ve Va vel ordularını tutm~-.,.,.. 
ve lngiliz filosunu da Akdenizde alert halin 
bulundutmaktadır. 

Paiiıi11 deaızıaın Saat 18 30a kadar gele 
a11e11çısı., . ~ h' h b l . 

v:::"!:~':LA:~~ ... ~::::~~~~~~ arp a er e rı 
AUanUk denlz1nden Pa.aınk denlzine yada UçUncuıua-ıı aldı. lııgiltere ve 
kaymak üzere olduğunu söylUyor- Amerika Birle§ik devleUeri mUııtesna 
Jar; geç911 harpte Akdenizdeıı At- olmak Uzere bütUn diğer denlıı kuv
l&ııUfe geçtllf gibi! veUerint qnuotı. Japonya bugün 

Böyle b1r ~yiD vukuunda, kendile- hAlA. bu vazlyeU muhafaza "ediyor. 
rlııe "Pa.alfik denizinin bekçisi,, diyen Japon donanmasmm na.zan d1kka
.1aponlar, ehcmmJyeW bir rol oynaya. U celbeden ciheU,çok auraue tıtıyU. 
eaklardır, mealdlr. 1894 , aeneal harplerinden 

Diyeblllrls Jd. Japon donanınumı aonra geçen be§ Be.De zartıııda deniz 
doğuran en mlih1m Amillerden biri, kuvvetıııı Uç misil arttırdı; oııu takip 
yabancı topların, bir zamanlar, Japon eden Uç sene zarfında 70.000, 120.000 
f9h.lrlerln1 tehdlt eım.ı, olmalarıdır. ve 110.000 ton daha UAve etU; 1894 
Bu toplar, lııglllz harp gemileri tara- den 1939 a kadar ceçen 48 aene zar. 
tmdan, Şlmonozekl UZerlne çevrl.lm1§· tmda, 17 mlall arttı. Bu &rtıf, bu 
ti; ııe~bi de Japon imparatoru Mika- kadar ba§d!lndUrUcll atırat hJçblr mll
donun lngU!z Ucaret tekl.l.tleriıı1 red· leUıı t&rih1nde yoktur. 
detmealydJ. BugUn Japon donanmast 840.000 

İngtll& remllerlnln toplarmı i'ran· tondur. 1ngUterenin ile 1,880.000 ton
ım: ve Rwı toplan takip etti; Japon- dur; Blrlqlk devletlerin ı.e 1,230.000 
ya, bunun Qzerloe, kendl.slnl tehdit tondur. 
etmi~ olanların tasavvurlarından taz- Şunu unutmamak lbundır kl, 
la ileri rıt.m.ıı oluyor. lngUlere, donanmaauu dtıııy&nm her 
--311PlD1Dfl'a mddebı ceHil 1nfumı ilk tar&tmda bulundurmak mecburlye
tlğreten PuUatiD isminde b1r Rustur. tlndedir. 
1Cend1.s1 bahriye aubayı idi. lSM ıene- Çinle iki .enedenberl yaptJtt harp 
&lnde Japon adal&rma yerlqen bu Japon cJoııanmumı h1o mllteeaalr et
i?.WI mUtehN1B1a nezaretinde modern memJ§U; en modern harp gemileri 
llcaret ve ufak harp ıemll•rlnln 1np- daha hiçbir lmtuwı reçlrmedller. 
ına bqlandı. Japonlarm Çtn BUlarmda bulunan 

Yokoaukad& ilk teraane, 1868 ... fllolan YangtH Dehrlnl '" kara BU· 

nesinde, bir Franawn nezareti &ltm· larmı abluka etmekten bqka hlç 
da kuruldu. lpUdal maddelerin :yok· bir it cGrmQyorlar. 
lutu, Japonlarm lııgntereden aayıam Japonyanm atartejfk vut;yetl ken-
l'&yrl mtı.eeıwı &'9m1 alma.ama .ebeb d1 lehlnedlr. 

oldu. Demir aanayllnln ;yaruımdan Dd1s mlltehaaaıalan Hektor By· 
tuıaamı kendLllDe temin edeD ~- yater (Hektor Bayvatır) ve &m1ra1 
tereydt. Bubvov, ıarktan, cenubu prklden, 
Japoııya.nm ;yeııl dofmUf o1&D harp cenuptan, cenubu prtılden ve p.rktan 

donanmam 189' aeneaiDde Uk muh&re Japon &dalarına taarruz etmenl.n mllm 
bealD1 yaptı. Rakibi, bUyllk WdD te- kllD otamıyacatmı 81Sylllyorlar. 
na talim sörmllf olan Çin donanma. Keaateler b1r kere çok usun. Bu 
mydı. Japonlar bu denia muharebe- meaatelerl lm&ltacak Qaler de mev-
alnde kol&ylıkl& mUU:fer oldular. cut delildir. 

.Japon donanmuı, NDeler seçUkçe, 
bGyUdll ve hvveUeııdL 

Rua donanmam• kafa tutarak o
nun h&kkmdan geldikten llOIU'& dllD• 
:yaıım en mllthlf ve batın •7Wr bir 
kuneU oldu. 

B11Ulıl dllD,yaJı hayrette blrak&D bu 
4eıı1a harbinde muvaffak o1malarma 
Fi lmlller •beb oldu. 
ı - Japonlarm "Neı.cmu" olan 

amiral Tosonun dehul. 
2 - Gemllerin lncWa mamulAtı ol· 

malan. 
a - Hlg maflQblyet tatmam11 o

lan suba:y n erlerin kuvvet manevt• 
yel eri. 

4 - Rua mosunda eıık!meğe yUa 
tutan gemilerin bulwımuı. 

15 - Btru da taU. 
Çocukluk devreatndeıı erkeklik ç&• 

tına geçen Japon donanması, dllDya
da en bqta giden devlet donıuım&la
ımm aevlyesino ytlkseldt. 

1914-1918 h&rbl Alman n RUI do-
nanma.mu mfıra indirdi. Japonya 

Japonya ı.e. gayet lyS tahkim ohm 
muı uaıere mallkUr. Cenubu prk!· 
de, Japon mandam &ltmda olan adalar 
vardır. Garpta ile, Japon lh&ll &ltm· 
da olan çın ahlllerl mWcemmel bir 
ka1k&D teokll ederler. 

Japonya ancak flm&D prk! n et· 
maU prlıtden tehllkeye maruzdur. 

Japonlar Vladlvoatok için .. Kalbi· 
mise tevclh olwımut tabanca,, derler. 
.A.luk&, Alult adaları Japon atratejl· 
lerlnl dll§tbıdllreıı Qalerdlr, n Pul
tlkte patlayacak herb&ngt bir harpte 
mlleair b1r rol oynayacaklardır. 

btıkbalde Amerika ve Sovyet Rwı· 
ya donanması mU§lerek çalııırıaraa 

Japonya çok nazik blr vul:yete dtl§e
cekUr. Japonlar bunu. bildikleri için 
80ll seneler zarfında samı infuma 
çok bUyUk bir surat verdiler. İstik
balde gittikçe bUyUyeceg1 muhakkak· 
tır. Zira Japonlar dUDyaıım en muaz
zam ve kuvveW donanmuma malik 
olmak llıUyorlar. 

Mısır Başvekili ltalya 
elçisile görüştü 

• 
• Kahire, 19 (A·A·) - Mlsır Bqvekili İtalyanın Mısır aeflrl ile uzun 

1ilr mUlikat yapmıııtır· 
Musolininin Ruzvelte cevabı 

Boma. 19 - Mu.uollnl, Amerika Cumhurrel.al Ruzveltln ao:ı me.. 
l&jma dllıı öğleden sonra cevap verml&tlr· Cevabm metııi hakkmda 
'1&}0mat yoktur· 

ingi).iz baıvekili bu alqam bir nutuk ıöyliyecek 
Londra_ 19 - Bqvakil Çörçll bu üp.m saat 21 de radyoda bir 

:autuk IGyllyecektJr. 

:Yugoalavyada kapablan gazete 
Belgrat. 19 (A·A·) - ltalya.,. Almanya aleyhJnde makaleler 
~ ":l'ıpvlukl Glunllt" pzetell kapablmqtır. 

Paris, 19 (A.A.) - Havas ajansı, askeri ha
rekatın inkişafı hakkında saat 15 te bildiriyor: 

Jis ile Landres arasında Sambr. Vas kana
lının Sambrda birleştiği ormanlık bölgede bü
yiik bir muharebe cereyan etmektedir. 

Bu bölgede dün bütün gün devam ederek ak
şam geç vakte kadar uzayan muharebe, bu sa
bah şafakla beraber aynı şiddetle tekrar baıla
mııtır. 

Alman tabiyesi daima aynıdır. Bu tabiye bü
yük tanklarla gedikler açmak ve bu gediklere 
l?irçok piyade kuvvetleri sevketmekten ibarettir. 

Tanklar, yelpaze şeklinde ilerliyerek Fran
sız kıtalarının cenahında ve hatta gerisinde gÖ· 
zükmek suretile gediği genişletmeğe çalıtır, 
Fransız kıtaatı da dfü~man kıskacından kurtul
mak için yanlara çekilmek mecl>uriyetinde ka
lır. 

Birkaç gündenberi, Alman taarruzu bu su· 
retle darbeler halinde ilerlemiştir. Fakat şurası
nı kaydetmek münasip olur ki düsmanın bu ileri 
sıçrama darbeleri kendini için gittikçe mü~kül 
ve elim bir şekil almakta, buna mukabil derhal 
yapılan Fransız mukabil hücumları üzerine tank· 
lann açtığı gediklerin genişliği azalmaktadır. 

Şurasım da bilhassa kaydetmek icap eder ki, 
Alman ordusunun şimdiki ilerleyişile Belçika· 
da ve Fransız Ardenlerinde taarruzun Hk giinle
ri zarfında ba§ardığı ilerlemeler arasında hiçbir 
benzeyİf yoldur. . 

Paria, 19 (A.A.) - Havas ajansı, askeri ha
rekatın inki§Afı baklanda saat 14 te aşağıdaki 
malumatı veriyor: 

Alman hücumu dün bütün gün bilhassa Mau
beuge'ün garbında Landrecies ve Guise arasında 
yani bizzat muharebenin merkezinde sidde1le 
devam etmittir.Almanlar, bu bölgede kÜç:.ik bir 
terakki dahi baçarmağa muvaffak olmuşlnrdır. 

Şimali Belçikada, müttefik kıtaların umumi 
tertibinin ıol cen:- f,ı üzerinde, İngiliz, Fr~nsız 
ve Belçika kıtalan halen geni,; bir stratejik hare
kette bulunmaktadırlar. Bu hareketin seyir ve 
inkitafı kati surette gizli tutulmaktadır. Aakeri 
mahfiller, hareketin zorluksuz cereyan ettiğini 
bildirmekle iktifa ediyorlar. 

lsviçreden Montmediye kadar kaydedilecek 
hiçbir §ey yoktur. 

Sedan ile Laon'un s!mali arasında Almanlar 
büyük bir taarruz hareİceti inki§af ettirememiş
lerse de bilhassa Rethel'in simal bölgesinde bir 
çok ıiddetli mevzii muharebeler cereyan etmiş· 
tir. 

Bu küçük şehir istikametinde Almanlar neti· 
ceaiz kalan bir harekete tevessül etmi~lerdir. 
Franaız kıtalan şiddetli mukabil hücumlar yapa· 
rak bAzı mevzileri geri almışlardır. 

Laon'un şimalinde mühim müfrezeler ileri 
sürmüşlerdir. Bunlann ileri harekatı oldukça 
§iddetli muharebelere yol açmıtbr. Fakat bura· 
da, daha şi.-nalde Guise ve Landrecies bölgesin· 
de olduğu gibi tanklarla kütle halinde bir hücum 
mevzuubahs değildir. 

Öncüleri teskil eden Alman müfrezeleri 
Sambr ve Oiae a;asındaki kanala kadar bab • vi· 

mal istikameHne koyulmuşlardır. Bu kanal 
taklık bir mıntaka üzerinden ge~en derin bir 
nia teşkil etmektedir. Bu mıntakada Almanl 
muhtemel olarak Sen • Kentene doğru bir 
açmağa çalışmaktnclırfo .. r. 

FRANSIZ ~A BAil TF.JJL!Gt 
Parts, 19 (A·A·) - 19 mayıs sabah tobl'ği: 
Muharebe, aynı b6lgcde aynı şiddetle devam etmektedir· Ta 

relerimiz, gece dilşman gerisinde bombıırdtm:ınlarma de,.·am etmle~ 

tNGtLtz TEBLtGt 
Londra 19 (A·A·> - lnglllz umumi kararglhmın lehli,: 
DUn lngulz cephesi dil§manm kuvvetli tazyiklııe karşı ı:ddC 

mukavemet etmlş ve tutunmuııtur. · 

ALMANI.AR SEDANDA ~IÜDAFAA \'AZİYETll'-ı"E GEÇTtJ.d 

Parla, (Radyo. saat 17) - Almanlar bugün Sedanda mUdafa& 
ziyeUııe geçmiş bulunmaktadırlar· Bu, iki gilndenberi devam~ 
şlddeW h&l'J? neticesinde Almanlarm bilyUk zayiat ve rdiklerine d 
let eder. Lafer ve Möbej hath Uzerlnde de harp 24 saatten 
tün şlddetüe devam etmektedir· ..... 

OSTEND B:>~ffiALANDI 
Belçlkada bir nuıhat. 19 (h·A·) - Alman tayyareleri euma11 

martesiye bağlıya~ gece ve cumartesi saba.hı üstendi bombaPıtllP'mr• 
etmişlerdir. 

LONDRADA RES!\ll DlNAJ..AR MUJIAFAZA ALTINDA 

Londra, 19 (A·A·) - Euglln bUtUn resmi binalar, bef:ncl 
dilşman paraşütçUlerine karşı süngtilU askerle muhafaza altma 
mıştJr. 

Taymis nehri boyunca Londmya giren yollar Uzerlnde m~ • 
eli poli3 devriyeleri dol!lşmaktac!ır· 

LOXDCADA DUYULAN TOP SESLEnt 

Londrn, 19 (A·A·> - Dün al;şr.m dof;u.ccnup sahilin nze 
harp gemilerinden geldi3i znnnedllcn şiddetli top sc::lerl iş 
Kc::a tayyare s esleri de duyulmu~tur. Alirm verllm~tlr· 

B~vo.ğl~ Hail<- Çörçil 
evı~oekı sp~r Bu gece mühim 
~==~:~:.~~, nutuk veriyor 

bayramı mUnaaeb~We, B3yof;lu Lcmdra, 19 (HU81.18i) -
halkevt tarafından tert'p edilen liz Ba~ve':lll Çörçil bu ~lf 
spor mUsamere!':i bUyilk bir lııti- kiye saatile 21 de bir n~ 
zam içinde yapılmıştır. recek ve bu, Londra 

Saat tam 15 te ~nde ı:eblr ban. tarafından ne§roluna.caktJf• 
dosu olduğu halde aporcu kafllcd 
h:\lkevt binasından çıkarak lstlk
l!ıl cadd~lnl takiben Tıık.cılm Cum: 
hurfyet A.bldes1ne gidilmiş ve la. 
tikl!l Marşı ç:ılmdılttan sonra lbl
deye meraalmle çelenk konulmuı· 
tur. Bu merasimden !onra yine ay. 
nı yol takip edilerek spor göste
rilerinin yapılacağı T .. .,ebaşı b11 h 
ç~sine dönUlmUştUr. Orada da ls. 
tili:lA.l Marşı Ç9.lmdıktan eonra ev 
b .. .,kanı Ekrem Tör bu bUyUk gü
nün e~emmlyetlni tebarüz ettiren 
b!r b'tnbcd~ bulunmwı ve bunu 
mütca.ldp anor hareketlerine bnıJ· 
lanmıştır· Bilhassa genç kızların 
yaptığı mllzlkll jlmnutlkle kalkan 
oyunları çok allkayla takip edile. 
rek alkqlannuıtır· 

(Bat tarafı ı lacl 
Stadyomun lıı3asma MUJI 

m1zin irşatlarmdan ilhanı 
başladık· Stadyomun 1nön0 
amlmaııı hem kurulu§unda 
olan Uhamm en gUzel lfadetl. 
de sporcu gençlerlmlze 
nerji, hamle ve iman teUdll 
cck tükenmez kıymette bir 
olacaktı. Bunun için teıneJllll 
mak Uzere toplandığmıJS b1I 
yomun adlarlle anı~tM 
adelerlni kendllerlnden .-. 
mma istirham ettik· L~tf_~ 
buyurduklarını tebtlr euzı--
tlvorun. 

0 

lnönU atadmm temeUDI 

Fransız Hariciye ;:~: :e~e~~ 
llf"nlıı yU".:.3ek sporculuk 

nezarati umumi "ı~~r::~ı:a:;::· 
katibi degw işti m:::~~a!:. ~ 

tarafmdan b1r hitabe trat e 
Paria, 19 (Radyo, saat 17) - bundan sonra 1939 ıeneslJld 

Hariciye nezareti umuıni katibi ellik kazanan klUp ve 
Aleksi Lezi çekilmit ve yerine 1 m:ı.d:ılya ve ılltleri vali 
Fransanın Vatikan sefiri ~elmif ı verildi· EllA.hara c1avettıter, 
tir. !anan bUfede lzu obmd 
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Fransız Başvekllln9n beyanatı 

Vaziyet vahinı, f~-
kat ünıitsiz değildir 

No. 113 Y~nn: Orhan Rahmi Gökçe 
• 

-Fakat, dedi. SJz 
1

de yanılıyor- - Mükemmeli .. Çok m<lkem· 
sunuz. Sizbı. de blldiğinlıı yanlı§. mel Doğan.. Öyle büyük bir it 
tır. Ben ve prenses Irini bunlan yaptın ki .. 

Fransızlar Möz cephesi 1 Kônt Ciano ile 1 

kumandanrnr değiştirdiler· i Ribentrop 

daha iyi biliriz. Yani ona karşı - Betıim anladılım ıudur, tri· 
ebedt bir azab ve hic:ab duyacak .nl .. Bu lm, ıenin delikanlıyı aev· 
değilsiniz. miye bqlamıı olacak. Bu ıece 

Stela dikkatle Doğana baktı sen onun yanına gidecek ve yara-
ve yerinden doğruldu: lıya yapbğmuz gibi, onu da ikna 

- Acaba!.. . edeceksin. Yani, araJarmcla ~yle 
-Evet. bu muhakkaJr. ı.ter. bir btdisenin giilıeai ~k ıt· 

seniz ben prenses . Irlniyl alze zımdır. 

Fransa; Sen Kanlan, Soisson ve .. .. ki 
Laon'un Alm~~l~r. ta~afınd~n işgali ı g~r~şece e~ ., 

göndereyim. İrini blru mütereddit idi: 
-Prenses m1? Kendisi ile mıı- - Fakat·ben Stelldald bu p· 

n.refem yok. Şahsen tanınm o- yanı hayret değifikllğe pek ina
nu. Fakat, bunlann duyulma11 ııam.ıyorum. 

ve şilyuu..... - lnan İrinL. Benim 18ıle· 

haberını tekzıp attı i Ye_nı ltaly~n elçısıı 
ı Hıtlere ıtımatna- i 
1 mesini verdi 1 

Puta. 19 (A.A.) - SaWılyettar 1 b&ls büttın teailatı tahrip •tmlftlr. 
uker1 mahteUerde 1Jmdl cereyan et- Bu uyede Almanlar, Holanda l.lman
mekte olan aaker1 h&rekAt bakkmda larmda kendllertne yanyacak petrol 
Aır4an propqanda lel"V1alerl taratın- benzin ve tealaat bulamıyacaklardır. 
dan dünyaya yayılan bütlln yalan ba- Parla, 19 - Fraııaada ·bllyllk 
berlert tekzip etmeıılıı ıtızuın.ua ol- meydan muharebelerlnin cereyan 
dutu beyan edilmektedir. Ayııı mah· ettilf Möz Franm cepheel kuman
fellerde, Alman radyo8wıun ifratı danhfma BUytlk Harpte yararlıfı 
etUtt veçhUe Sen - Kenten., Soluona görlllen kumandanlardan jo tayin 
v. Laon'un Alman kıtaıan taratıııdaıı cdllmlştJr. 

Doğan derhal Stelanın sözU. rim bayatta aldanmamıftır. Bu 
nU kesti: ıecelik bu kadar. 

- Müsterih olun.. - Yemek yiy~ mlal;n1 
Stela birdenbire clddllettl: - Yiyelim, istenen yemetf ta· 
- Fakat, mösyö sizden rlca e raaaya ietir.. Hava ıene aıpnak 

derim. Bu mevzuu hiç kon111- üzere .. 
mamıı ~lalım. Çünkü nihayet - Evet, yıldulan aeyrederlı .. 
b!r yabaneı ka.rgıauıdayım_ - Fakat çabUk oJmah.,, • Ben 
Doğan ayağa kalkarken. bir bu Üfam ceıniye. clderek ilk tec• 

hizmetçi im genit bir tepd n. .rtıbeyi yapacağım. 
tünde prap getirdi. Dolan S~ - Peki Doğan. 
l:ıya' cevab verdi: Blras ıonra taruaya otunnut 

tıpl edllmeditt k&U aurette blldlrll· FRANSIZ BAŞVEKİLlN1N 
mekt.edir. HlTABESl 

Parb, 19 - ltaıyanm ton zam.an
larda mUtte.tıkler &ieyhlDde aldztı 
tavn bU blM telAkld edenlerde, bu 
tahmlnlertnde aldanmadıklan kana. 
atini uyandırabilecek bazı defl§iklik· 
ler kaydedlJmektedlr, 

İtalyan ıuetelerlndeld mUttetlk· 
ter aleyhlDde 'neırtyat keailmtı, barp 

-Evet, ben bir yabancıyım. lardı. Denlı koyu ·mavi bir çar 
Hatta ismini bile vermiyen bir p1 cibi ufkun bareketab, dur· 
yabancı. Fakat, en yakın dost. ıun eteklerine kadar usuyordu, 
lannızın benim kadar samimi ve Yıldl%1ar dofınuıtu. FRANSAYA İNEN PARAŞOT. 

ÇÜLER 

l'raııma hatlan arumdan geç -
meye muvaUak olmuo, fa.kat hldL 
aelerlıı umumi cereyanı üzerinde 
tealr icra etmemı, bulunan bul 
motısrUl kıtalar h&tkmda dlln ba-
11 tafllllt verllmlftfr. 
Ezctımle, evvelki gUn altı moto_ 

aDtletçlden mllrekkep bir mllfreze, 
Leonun hc.r...:n flm&llndekl mmta. 
taya kadar gelmeye muvaffak ol 
m\lfW'dJr. Fakat tabfatile bun
lar, çarçabuk matedUmlflerd.J.r. 

Alman· hava kuvvetleri taratm_ 
dan but parqlltçQler atilmqtır. 
bu parqlltçtller, derhal siyan ver. 
mlyecek hale' ptfrflmlettr. Bunlar, 
tatlyen hlç bfr hareket yapama. 
ınıeJa.rdu'. 
PARlS ÜZERİNDE D'OŞ'OROLEN 

TAYYARELER 
&va {..ıİyetl hülmıda verilen 

malbıata ~re de, ıelds tayyare
den mürekkep Od flloWfa, blrlblrf. 
ili mQteülp, dlln öfledeın 80llra 

Parla mmt•hlJD& kadar ıe1me
ye tefebb111 etmı.elerdlr- Bu bom. 
bardmwı tayyarelerlnden nçn ba
va dafl toplan ve bir taneal de av. 
cı tayyareleri tarUmdan dllfllrtll
mnı. dlferlerl de bunu mllteaklp 
ren' dlSnmll§tnr. 

0

l'RANSIZ TEBLtGt 
DllnkQ Franm tebllfl ıudur: 
.,Çarpıpıalar, bUtlln gün aynı 

ıtddeUe devam etmlttır. Çarpıı _ 
malar, bflhaaaa Guiae ve L&ndrel
cles mmtakumda vukua geJmJetir. 
Ve dllpnan, burada, çok btly11k 
kayıplara ratmer., kuvveW vur. 
talarla garp lst:lbmetlnde hDcum 
etmett.§dfr. 

Belçltada mDtteflk kuvvetler, 11-
mumt vaziyeti nuan dikkate ala. 

· rü, rerlleme hareJcett Y&PDllllar 
ve 2rllkaellıı prbine çelcllmtıler -
tJlr, 

Cephenin seri kalan kmnmda. 
kayda defer bir teY Yoktur. Bom. 
bar.imıan tnyyarelerlmf~ ı'"tıman 
motısrın koltarmı aaramakta devam 
etmııtır. Dlleman motısrın tollan, 
tayyarelertmız1n harelı:et!nden çok 
mllteeaalr olmuştur. 

Bir çok kefffler yapılmıt ve ge. 
rek tayyare dafl toplan ve gerek 
avcı tayyarelerfmh tarafmdan bir 
çok dllfman tayyaresi dfltllrllL 
muıtnr ... 

BELC!KA TEBLtGt 
Dnnktl Belçika teblllfııde 18yl~ 

ienflfvor: 
"Son gUnlerde Belçika ordusu. 

nun yaptığı alstematfk P.erl çekli 
me mllsalt .,.rt'"" dttltOln-'q vuku11 
~lmlttlr· Emr"dllen hareketler, iyi 
bir nizam altında yapılmıf ve tah
rfbatw •·ian mllteemılr "'""' dOa 
man, ged çekilen ve kayıp kay . 
detmeblztn teman kesebilen kıta 
lanmn Uzerli.de şiddetli ta'7.V!k lc
ruma muvaffak olamamqtır. 

Maalesef. bu harekAt nıtfceshı. 
de Brüksel, Anver1 ıehlrlerl ter -
kedllJn1etır. Bu ısehlrlero" mOhlm 
h1L9&r olmamqttr ... 
BOi.ANDA SAIULLERINDE tN

Gll.lz DONANllASJNIH 
FAAUYJ:ı1 

Londra, ıı - Z4ıeland cepbeehıcleld 
ll'raunı lcuınandanı. Holanda kuman
danlle bllıuıu, 'l'lemlque limanında 
kl petrol ve bem1ıı depolanm, Jlman 
talatmı, doklan .. tereuıeı.rt tah
rip etmııur. lngtllz tılow, ıı:.caut 
nelırtnln ~l aahillndekl büttın Holan
ı!a llmanlannı abloka etmlf, beımlıı 
depolarını, aıker1 ve bahri kıymeU 

Fransız BaevekW Reno dlln &k. hAdlaeleri bltaratane blldlrllmete bq-
f&Dl radyo lle ll'raııım mllletlne 1&nm11tır. 
hitap etmlf Ur. Bqvekll ezcllmle Romadan relen haberlere ıöre ce. 
demltıtir ki: · nubl Aliwıturyadakl Alman kuvveue-

.. _ Evvelki rlln, ıdzlere. df1e • rt prp cephe.tine l'ÖDderilmifUr, Yu· 
ma.ııın lııllSı'lln prblnde ren1t bir ıroaıav hududundaki Alman taıı,ldatı 
"cep" yapmaya muvaffak oldufu. böylece mllndetl olmu, bUlunm&kta· 
nu ~ylenıfttim. Bu 'cep", o sa • dır. Balk&ıılar lçln blr Alman tehllke
rnandanberl garba doğru geıılfledi. 11 böylece flmdlllk mevzuubaha oı. 
Vaziyet vahimdir, fakat hiç te il_ mamaktadır. • 

mltafz defildJr.,, Pariate töylendlflne Ji!re Almanya 
Bqvekll, burada fU cllmleyt il&- ttaıyanm Fran.eaya kaı)J hareket et. 

ve etml§Ur: mek ,artJie harbe g1rmea1Dl ve fakat 
"- Franm milleti. naiıl bir cenubu p.rk1 Avrupada yapılacak ba

ınlllet oldufwıu itte buna heme - rekAtta Almanyamıı aerbut bıralul
yen .nıar içinde g~ennfttlr . ., m&llDJ Lltemlf. Roma htıkQmeU bu 

Batvekil, bUtlln mlllet tarafm- teralt altında harp barlcl vaziyeUnl 
dan çeillen ı:ztıraplan hatırlattık.. muhafaza etmeği tercih etmı,Ur. 
tan sonra, dlln almq oldufu ka- BUttın bu haberler Franaada azamı 
rarlan kısaca tefsir etmfı ve bll. lhtıyaU& karfılanmaktadır. Bununla 
huaa 1916 dald mütecavizlerin b8raber, mUtte.tıklerle İtalya arum· 
daha ileri geçmel~Jiı?.!.t?.lPW olan da1d mllnuebatta mahau. bir aawı 
VerdlSn galibi mareıal Peten'ln kaydedlldltt de lnlt4r edllmemektealr. 
kabineye ghın)f olmumm ehem - Bu mtıııuebeUe, Kont ctanonun 
mlyettnt tebartıa ettlnnlotır. bu &1Uılerde Alman hariciye num 

Reno, bundan lionra, elçiler ara.. von Ribentropla İtalya • Almanya 
llDda, l'ranm harlcf l!llyuetlne a- hududunda bir mWAkatta bul~ 
aml mUeutrllk verecek olan bir 
tebeddut yapılacafmı blldlrmlf ve tıaber verill)'Or. 
aazıertne flSyle nJhayet vermiştir: BerUa, 11 (A.A.) - D.N.& 

.. _ Orduda olsun, dahllde ol. H1Uer, bugUn umumı kararırAhm· 
!111.D, her Fransız, bu aJqam benim- da yeııJ ltaıyan bUy11k elçlal Dlno 
le beraber. galip gelmek için ant 1 Ainyertyt kabul etmtıur. Alnyert, 1· 
içmelidir.,, Umatnamestnı takdim eyleml§tır. 

ID&HİLDEI 

Mareşal Fevzi Çak· 
mak Bevruta gitti 

doğnı olacağını hiç zannetmeyo- Hiç lronupnuyoda~ Buı lil-
kOn daldkalanıun mllpliem tmar rum. 

Stela kızardı: eCla1erl içindeydiler. Yemelln ıo· 
• - Rica ederim, kusura bak. nuna dotru Dofan bir kadeh da· 

N kadar 1- ha VHftrJadı: ' mayın. e 0&00.., , -

Hizm l slyl bı. - Yarın his bir yere aynJma 
etç • tep muaya İrlnL Bu alqamk:i tecri!benln te• 

ra.kmıştı. Stela kadehi kendi eli llrlerinl tetkik edecebin. 01ma· 
lle Doğana uzattı:. dı.ı;.. takdirde.. • 

-Size karşı payabmı borçlu- •· 
yum. Suda boğulabillNlm. Ne Sustu, devam etmedi,. loara 
çıı.re ki, isminizi vermek isteme. yerlııden blktı. Xıbcmı, -.
yorsunuz. rinl ommuna deten uıun uçtan· 

- Zarar yok, Sinorlna ! Şere. m, ince. fenl_ çıkıozt bıyrkJannı 
flnize içiyorum. Fakat, ben atze dllıelttL irini, derin ve leli bir 
yarın prensi gönderecefim... balatla onu tetkik ediyordu. 

Stela ceYab vermedi, kadehi - Dolan çok aaablaln.. 
cllkdl.. O, cevap Yerine ellnl matta: 
Doğan, fula oturmadı, ıeııo - Allaha nmarladrk irini.. 

kızı sellmlayarak çıktı. Stel& ar- - Güle ıWı Dofan.. 
kasından bakıyordu:• Merdivenleri lilr'atle indi. Ball-

- Ne tuhaf. ne esrarengiz bir ~eyi aynı hızla ıeçtp eolmklara 

genç! Hem de gayet gUsel... ~ ecıara bir :oııdolda .ur'a~-
Dlye mınldandı. d "-..a. 

. Doğan, stıratle prensin erine Je denbe açılıy9r u. -,.~ ıe· 
mlalncıe, kaptamn paroıu. sesu· gitti, Jdlyordu: 

Irinf, ODU merakla bekliyordu. - Jtmma bir ıpk.. 
- Gene aarhOflWl pliba!. 

Gene fçmJphı lr'._t- Demek ki, batan tayfalar, bn-
trini onun omuzuna dayandı, di tenbihl TeÇblle. '-::!:..= 

yUzUne baktı: ve' mahut meyhaneye 
- Ah şu akıl hocalıfını bir hı. Kayık yaldafırken semiden bir 

B bö ı leS y{lbeldi: raksan Doğan... en. y e mea. z 
1 udum. Hayatımda hep hür yap- Bu ::'::r ·· ... l'ftıa ldL Dolan 

mak isterim. lçimden gelen eeyt cevap verdi: ..---
yapamazsam deli olurum. Fakat _ Geldi kaptanım. • 
oenin sözünden de eıkmak l.ıe.. Ve ıondolcuya ~endh 
mem, korkma çok az içtim. _ Çabuk çek.. 

- Şöyle otur -dedi· karpni Gondolcu da. mahut me,twıe· 
ıeç irini. la ~--~· 

- Sende f evbltdellk ıartı;o- Din adam nnu.uuı.. 
nım Doğan.. Dofan. ıoadolcunan eUne bir 

- Evet, hem de bayırh . bir it cGmllt para fırlattı ft s-nlye 
rSrdilm galiba.. · ıeçtl.. 
Doğan bunu müteakip, üpm· Gondolcu. bnıık, eararqh 

danberi, ,geçen bldileyi anlatma• lflerdekl abpkhp De, lilr'atle 
ya baıladı .. irini sevincinden ken. çekti, ıs~ Genelkurmay bap•nnna Mareşal Fevzi Çakmak, malyeU erklnı 

De birlikte dlln üp.m hUIU.ll trenle Beyruta mUteveccllıen hareket 

etmıotır. .................................... ..,<._._._._., 
dini kaybediyordu: (0.... ftl') 

19 MAYIS ,PiYANGOSUNDA Seçn1e fıkıra1ar 
KAZANAN NUMARALAR l lıi çuval iatemiı 

J'ran11a tıbblyeabıdı bulunan bir 
talebe pek mahcub olduiu için im. 
Uhan edllirken utanıyor ve Hrbe8t 
cevab veremtyormuo: 

Kendiğibi 
!ki k8r dilene!. yu gQntl mahal· 

le aralarmda 8fleye kadar dolqıp 
dUenm.ltler, mcak bunıca tu1a 
dolapıaya ta.katlan kalmam• l'e. 
na halde de w1amI11ar, Tam bu 
sırada yanlarmdan bir klrucı re: 
çlyormuo- Biri demlf k1: 

Ankara. 19 (Huauıi) - 19 
mayıs gençli1' bayramı milnuebe· 
tile Milli Piyanko tarafından ter· 
tip edilen buıuat keıide bugün 
Ankarada 19 mayıı ıtadınd.. ya· 
pılmııtır. Bu keıidede Franudaıı 
getirilmit olan yeni otomatik pı· 
yanko dolap~an ilk defa olarak 
Jrullarulmqtır. Bllyilk rağbet gCS. 
ren ve günlerce evvel her tarafta 
biletleri biten bu kqideden evvel 
Milli Piyanko umum muduru 
Nihat All llçUncU bir nutuk ı8y" 
lemittir. 

Talililer tunlardır: 

50.000 lira kazanan 

10407 
10.000 lira kazanaıı 

42.972 
5.000 lira kazananlar 

48219 117397 

2500 lira kazananlar 

92017 175929 
126360 
162683 

1000 lira kazananlar 
Sonları ( 2688) Je nJhayet bulan bü· 

ttın bUeUer 1000 er Ura ker•nmıılar· 
dır. 

100 Uıa 
Sonlan (483) le biten blleUer 100 

er Ura kazanmıılardır. 
Sonlan ° l Ue DlhayeUenen bUeUer 

hem lklıer ve hem de Uçer Ura kazan. 

Jill§lardır. Diğer numaralar da bu oe· 
kilde UatUate kazanabileceklerdir. 

10 LlaA 
Sonları (78) ile nJhayet bulan bU· 

tlln bUeUer 10 ar lira kazenmıılardır. 

a ı.t&A 
SoDlan (1) le biten bUtlln blleUeı 

Qçer Ura alacnklardır. 

2 LiRA 

ve orada bulanan hademeye: 
Mll.meyyb bunu budala sanmış 
- Bir çuval 1&D1&D retlrlnlz, 

demi§. 
Talebe de: 
- LQtfen Ud çuval getlrlnJs bir 

llkte yiye~. diyerek hem mn
meyytd utandmnıe, hem de ken 
dlslnln budala olmadıfmı anlabnlf. 
t.Jr. 

Suyu da getireceğiz 
Her gittiği köyde ezberledJff -ye 

~!ne- nutkunu okuyan Bulgar .me. 
buı namzedi, bir gün bir klSyde, 
ırene ayni nutku lrad eder ve: 
"- Onlar bir şey yat>madılar. 

biz nıevkie geçtitfmfzde bütlln lh
tlyaçlarmm tamamlayacağız, tıs. 
vilnUze klSprU kunıca~ !" 
Diye ba~ken. klSylUlerden biri: 
- B'zlm tlSyUmUzden su geçmL 

vor ki, klSprU kurumız? diye..._ 
lenmlf- . ,. . 

Mebus namzedi, nutkuna su:vu 
ia geçireceğiz.'' diye 

0

devam etı;nlş· 

- Paruuu yan yanya verip bir 
tııo k1ru alalım im! 

Dlfert 1'8.11 olm111 bir kilo kira 
alnııgJar. Bir tarafa çekillp yemete 
b&§Iam11Jar-

Dllenclletden biri dlfertne: 
- Arkac!q, Udeer, !klter atlf. 

tırma ! dem1f. 
K a.11mmdald hayretle: 

- Yahu, ııer~.:en blldln! 
Deyince, &teki atzma iki ldnz 

daha atarak: 
- Ben 8yle yapıyorum dal de. 

mJş! .. 

iyi lıi binm.,,U, 
Adamın birinin merkebi kay· 

bolmuı hem arar hem de tlikre
dermit. ne iÇin tükrettifinl eor· 
muiJar: 

- Merkebin üstünde olaaydan 
beraber kaybolurdum, demtı. 

Sonlan (1) olan bQtlln biletler lkl·.1.-----------------------• 
ıer Ura kazanmıtlardır. 
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Ge çlik, 19 Mayısı 

Bugtln, Ebedi Şef AtatUrklln vatr.nr kurtarmak fçln bundan 21 
aene evve~ Samsuna ayak bastığı günün yıldönUmUdür. Gençlik, 19 
Mayraı teslt etmek için yurdun her tarafında spor şenlikleri yapmak
tadır. 

Ankara stadında yapılan merasimde Cumhurrclsi lsmet İnönü, 
B&§Vekil, vekiller, mebuslar hrızır bulunmuştur. Gt'çit resmini ve ls. 
tiklft.l ~nrşmı mfitenl:ip Maariv VckfU Hasan Ali Yücel bir nutuk ver. 
mi§t.fr· 

BiUıhara Milli ŞPfimtz tsmet tnönü'1ün şerefine bUtUn gC"ndfü 
üç defa "Yn~:ı ! '' diye bağırmış, bütün stnlta bulunanlar "Dag başını 
dunmnn almıı;., m:ırşınr söylemişlerdir· Konservatuvar orkestrası da 
bu marşa iştirak etmiştir· Bundan sonrn önce kız. sonra erkek tale
beler Jimnastik hareketleri yapmışlardır. 

Şehrimiz. 19 Mayısı Fenerbahçe ve Şt'ref stntlnnnda kutlanır tır. 

Fenrrb3lıçc ı:tadınr:la valı, !stanbul komutanı, Universlte reklcırü, 

ladı 

binl<'rcc !: yiı·d buiunmıırtur. Buradaki jimnastiklC're kız ,.c er'te~ 
2600 genç iştiı ak ctmi tir. ıc 

Harektlcrd~n evvel vali ve belediye r0isi Lütfi Kırdar bir 11ııtl15• 
venr..iş, biıtün yurttnşl:mn 19 'Mayısını kutlamıştır. Nutku geçit rc·c 
m~ takip etmi~. bilahara gençlerimizin ritmik hnre!:rtleri alakn ' 
takdirl<> sryrcdilmi lir. si 

B şikt '] st" :iınJ •• ki ln~ roma 3 ıco kız ve erkek orta o!rnl talcbC 
iştira' ctmi lir· 

.... ~ ...... ,... ... m;ı;ıı._ ..................................................................... ._ .................................. m., ... gaıw~wmm=-=11a•a. ...... ..-.... m_. ......... ._ ...... .-.---


