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Devlet ~reisi, harbin uzun bir tarihini 
yaptı; nutuk bir saat 45 dakika sürdü 

'-....:_A ~ · il il Hı· tler dedı· kı· . "Cörçit, harbe devam için kdemzde bugunku muharebe • Kanada'ya gidip oturduğu 

B · 1 l zaman lngiliz milleti açhk ve sefaletten ölecektir ! .. ,, 

ır ta ~ a !'! Sovye11er.le Almanlar arasmda ihtilat olduğuna dair yapılan 
hruvazoıu propaganıann uydurma olduğunu söyledi ... 
baııııldı· 

Derlin, 19 (Saat 20) - Rantag yet aıöstermiş olsaJ:ırdı Almanyanın 
bu d:ıki.k:ı da toplanmış bulunmak- Lehistan harbine sllrilklenmemlş o. 
tadır. Şlddelil alkışlar arasında lacatını söylemiştir. 
meclise gelen HiUer, kllrsllye çık· Ilitler bundan sonra, •ukuab sı-

1.a':-""'. 18 (SU& 11) _ Am1r&llık Afrikad ki ' • 11Uldan evvel, Rant•ı reisi evvelA rası ile hulisa etmiş, bu arııda har-
~ıadaıı blru enel D8fNdllm!J a 8~- :!rı Hitlerl selılmlıımaya, sonra muha.. bin mesuliyetlnl İngiltere ile Fran. 
~ bir tebll.: '• bucb Alı.deııl&aıe harekat rebede ölen Almanlann nıhuna, da. saya yükleyen ıebepler söstennlş, 
""ltaı Boma, 19 - Afrlkadakl ııarew ha sonra da ''Büyük Alman dostu" Fransanın IMaJl ile ele geçen nsi. 
~ Yan kruvuöı11Dl1D batınldıll ~vam etmektedir . . Soıı tıarek&t ... ltalyan mareşali Balbonun ruhuna kaların da bunu lsbat ettllinl slSy. 
( 'tt~te:~llen ı:uaamaıa fÖI") nasm<U. Uayalldr' J• • ·ıvveUe. tazim vnzifesini ifa için azayi aya. Jeyerek ,öyle demlıtlr: 
.,,,SJya daıwımuma llllllllllP rllı1JA D&kUyı · yol'uı kHU.ıulf, bir la kalkmaya davet etmiıUr. ..BacOn ellmiıe ıeçmlJ bulunan 
~~"Y" knavu6rtı bu alaab > 1'dr ÇQk ···rvaıı nıUaadere ohııımuılur. Bundan sonra llltler tam saat 20 vesikalar o kadar bQyQk hakikatle. 
~ lkl l tl\l .... kruvaaörbe · ·-"~. de kür ·Uye gelml~ ,.e nutkuna b:ı,_ ri meydana çıkarmıştır ki, bunlan 
'I , _ Şimal denizinde lamıştır. bOtlln dilnyıının ıözlerl önllııe koy-
~•• Y&Dm1&ki dll•r Ud kUçllk Alman !=aaliyeti lliller nutkunda et('ilmle şö>·le mıktan kendlmid alamayız.,, 
1·. ftlr\laUe beraber at.et &Ç"°11lır. demiştir: mtıer, harbin bUtUn cereyanı er ., 111 L ..... - ...... _ .... _ .. _ t Roma, il - Berllnd .ıı bU •• .. ,vor: 1'I ren dr m-,,..,. ..,..........,. • "Mebuslar; naıwua lngil tere ile Fransanm, bCUUn 
)o~ le• · rtertD· •'Bartelemo AJmıuı tabtelbahlrlerl Şimal deDI.. ''Bugün burada, Alman milletinin Avrupa de~ l.:tlerlnl n~ıı Almanya .. 
ı~Olıi" •CJr .. ,_ yara alarak bat· alnde b' r l.D,nlz ticaret r eml.slol ba· lstiklüll uğnıod:ı sirişnıi ş olduiiu- leyhinc kull.ı::ınn:;a ga~·ı et ettiklerine 
'·'tt . kruvuörtın taytaamdan :ısı> Unn.lf, dller blr çok • 'lpurlar "'\va muz müeiı delcden sonra toplanmış ~ret etmtş ve şü~·le dcm!2tlr: 
l'ılı...~ rmJlm taratmdaD kurt&· bo..4t'udnn&nlarlle . ~ tınlmış rra bulunuyoruz. Uugilnkü vaziyete "İngiltere ile ı;-ransa evvelA, Nor· 

.""'ttlr atır ha.sara "'ratılmrgtır. r 't"t'l•'\t ıeçmeden enel sizi biraz, bilyilk veı,:te harekete geı,:tner. Bundan mak· 
tt ·~ltıııo KoUvoal", lt,aly<-"'tm ... emumda bir lııgUI.% karakGl remı.t saUan laveç demlrlerlnl ellmlze ret-

,, '"az .1 E • aıkerl muz:ıfferlyetin mukaddime- mekteıı menetmek ti. 
t~ örlerlnden blrlJdl. " · .,.,.. de tahrip oluıı.muıtur. si hakkında tenvir etmek isterim.,. "lkl devlet Almanyaya kar5ı bu 
'lllr'atte t\lmamakla 'beraber ı'lllt- Frı.:: :-:... " !· :.~&Ü%e:-ı Bitler Lundan sonra, Almanya_ tarzı hareketlerini Balkanlara ve 

ltaçl"luma lmlWı vermem.lftlr. J •ı d nın harp ililn elliiU 1 eylul 19:19 KUçUk Asyaya ela teşmil ettUer. Bu 
Ceber•ttank ngı tere en c r dan evvelki günlere alt siyası VAZ İ. suretle de Rus petrollarmın Alman-

•ho-L_ rclımu .... edı"ldi 8
!'!11&. 19 · ~m bııtterct'• ı yet ve vuku:ıtıan bahsetmi5, )lünilı 1yaraydıı.ı. geçmesine mani olmak tatiyor-

-..ua _.. kt maalahatci11• :- rm Londradan toplantısına geçerek, o görüşmede 
1 "I ~ 11 -- ttaıyu ·~an kuvvet· hareket edecektir. demokrat dc\'leller • bir hüsnilnl. ''Ben. bunları bilerek ona göre h&-
•ı..ı_ il C.beltıttanl< tıurine bl·------------- --------------------

llhle r bu t'.I'nılıı, Harbi kazaom:ı'..:: 

için memleke t içindo ça1ıfu oraa.· 
nlıasyonu temin eden memleket bil. 

reket et tim ve evvelA Norveç mllle- ytlklerlnln adhı.nnı da nymııtır. 
tınl lkaz ederek, orumm bııiltenıı!:ı Alın:ın devlet reW daha ıonra 
eline seçmesin~ meydan bznlnnMnn harekAta f~Urıık eden Te hizmet t'. 
Nornç harekA.U Alman ukerllk tan· ılcn bütün kumandanlann riltbele. 
binde eJU&U olmıyaD blr saferle n.. r•nin :ı rtı rılcl1ğın ı s15ylemlf ve rllt. 
UceJrnm'ıtlr. Biz bunu IJm&n ordu· J,c kr.z:ın:ınlarm bi:-er b irer fslmle
ınma borçlu bulwımalı:taym. 1Jm&n rini saymıştır. 
<.lonenm•u da Norveç harbtnde keıı· J!iılcr lıUtün bunkr l..ıı sonra t. 
dlabıden on mlsll kuvveuı bir dcman· ı:ı'y:ı ile dostlunuğa ~c~miş, Jlıi 
ıııa ile çarpıomıı ve buna ratmezı u · ınernlekelln yapltğı ink ı laplardan 
!ar kazanmıetır... \' O nnla~malardan bahseder~~ ltal .. 
"Alman~ Hollanda il• Belçik&ııın yu iloslluAunun sarsılmıu oldulu

bltaratlığma rlaye etmııtir Ye etmrk nu, lngill:ı ve Fr:ınsızların İtalyan 
niyetinde 1dl. Fakat bu bftaraııııı bo- siyaselini değiştirmek lçlıı aarfet. 
zan evvea Fransa olm.uttur. F11lı:ı· 
kik&, biz bu iki devletin bltaraflı~.!\ tikleri gayretlerin boşuna ıltmeıl 
rla)'etkAr bulunurken hudutta Fran- bunu isbnt etUAlnl iJarel ederek : 
1a askerleri Belçika ukerlerl Uı "İtııly:ınların her bir acuı blılm a.. 
mn,tereken hareket hazırlamakta cımu, her bir sevinci bizim sevin. 
idiler... cimlzdir.,. demiJtir. 

Hltıer bundan aonra evvel& Fraıı.u· Bunu müteakip tc şunl:ırı SÖ)'le. 
nm 11.mallndeki harpten vo Dl1Dkerk ml~tir: 

muharebealnde.D bahletmlf, 110Dra: i stikbalden bahsederscııı diyebi· 
••şımdl a1ze tarihln kaydetUtl en bil· Jiri.ıu ki: Alınnn ordusu bugiin aet'. 
yllk muharebeyi anlatıı.cağnn,, diye- mişten daha kuvveWdir. Noneç ve 
rek Franııa meydan mubarcbeal b&k· Pransadill ıayiatımız o kadar az. 
lraıda mnlClmat \'Crm~Ur. c.h r kl yeni temin edilenler karş ı. 

" Dütü rı i ıııkfinsızlıkları müm. 5 nda bu ... .,1 t -•· ' ·Il l il ı .... ,, a ı .sayın.....: u e ıuıu. 
kün k ıldık . 1918 de cephe ile .•=dar. o kadar ıtcılwnıuz ,·ar .lı:i en 
memleket ıırnsındn nıe,·c ut olını)'tı n ki1çllk blr ıey llAve~lne lilıum yok
birliAI Lu harpte temin ettim.,, de· llır. Han JcuvveUerlmu 0 kadar 
m_ı_ş_u_r. ____ __. ______ -:- nrtınıştır ki harbe başladtlımıı za. 

> \·.,., ~'k oradald t--"'"l•Ji .,., 
\it. 'b,. bedetırrt bombr Jımu etmı,· 
'ıt t ..... ~l'dımu netlcUIDde bQytUc 
ı, -CllJa tıaldlye '!mlı\ afu' RnL 
~ ~ &bnıttır p .... •:ata lfUrak ._ 
~ . 1hr.er1a bel* r•rt 46 .. - .,,_ 

~ taı.ftan Şarkl • '<dWsdc bir 
~'·'t.abh1 batınJIDJfbr 

YeniJapn 
kabinesi 

Ruzveıt, takip ede 
ceğ i yeni diş 

siyaseti an l attı 

-
mania kabili kıyaa deıildlr. Benzi. 
ııinı l:ı: vardır. Harp uzun allrdlllü 
t:ıkdlrdı l1ıım olabilecek bDtGn 
tedbirlerhı alınmıt oldatunn 5ii~· • 
leyel.ıillrim. Düşmanlanmınn yap. 
m·~ olduğu ale)·hleki propagandıı. 
lar <,>urüklür. 

Almanya harp eden çocuklarHe 
lıiltün dünyaya karşı ne kadar kU\'• 
' etli olduğunu iÖStermlştir. 

Şimdi de bir R us Alman iblilfı· 
lı.ı;dan b:ıbscdiyorlar. Du o kadar 
(;ocukı:odır ki l04riltereniıı kend i 
•·nıiyetlni düzeltmek için buldulu 
•;3re1f'r kendi ıleyblerine d lSnecek. 
ti r. 

llç 111: :.L!__ - _ 1 "J 
ıı.aıum meacıe ı e 

A rnetgul 

syadan ıngiliz 
ntituzu bertaraf 
~ edilecekmiş 

t,.t.~0• 19 (A. A.) - J a;.on g::. & bu l&bab dlSrt na11r11ı s;:1 oldııklan koııferan..la 
~ ... ~~akta ve w kon.fer.an 
'«.....~ Gç meeele lle lftııaİ 
~ Yaanaktadlr: 

<Denım 1 ._. ..,,..., 

ı.o.dra, lif - .Re.i.licumhur Ruzvılt 
dtı.n rece (Avrupa a&atlle bu a&bah) 

.IÖyledlt'f bir uutukı.a Reı.tcumhw 

oamzedllj1Dl kabul elmlJ oldupnu 
bildlrmJ1tJr. RUZ\"elt'IJı U~Uncü de'tb 
oaltak reLlicumhuı ııaıııuc!liğlne ac. 
ç_Uruel .A.mertk& tarihinde rörUlnıe 

mlf bir b&dlM te§ldl etmekt~r 

Ru.ıvelt D\ltkunda, artık huıull bayat 
IÇlıı projeler hazırJamakda oldutwıu ve 
bu projeleri k!nwı:.11&111 9U den lllba. 
ren tatblkllıe bqlamaıı dilJllnc.lııtU 

Dil blldlrdıktea eon.ra: ·•BurUnkU bl. 
dlat laUl projelerimi Utlncl pllnda 
bltakmak mecburiyetini doturdu .. " 
demJt ve dQnyaya kuvvetle blklm (\1 
mak pr.D.l!bln.l tatbik eden Nazı ve 
J'ql.ı njlmlertnı lak""tı ederek nıJt. 

kuna p tekilde devam etm~tlr: ı 
(l>n'aau t laet •.)11M1a) 

Pous olıalaada 
bagtlalll tiren 

VaU meıkt~ mııvat~.ı.hyet'e bitiren 4alel»elerde.n bir kadın poll1e muı. ~ tıt verir• (Yıuaw ! nc:l aayfada) 

:Olcl.ıusl arıın: 

Bütiin h:ırp s:ıfahatım size :ı olnt. 
ırrı. BugllııL:ii Fransız rlc:ılln ln 6 
~rın;en·eldcn evn:lki düşllocele. 

riıı i mıı!ıJ::ız:ı elmcdiklerini sanı. 
o u•n. Oııl.ırıl:ın ş.i rud iye kadar 
11 1:111 ha~L:o ,L:r ~Y istemedim. 

hık..ıt lıüliin 'iulh teşebbllslerim 
ınc ı tl 1.ııı ~ılandı. İngiltere harbin 
'~•.mı t>•lerc;7(ıni ve l nıillcre ada· 

l '' ı.ı . l"t C'•!İl<.t" bile hnrlıln Kının . 
li\•fa clevam c !ere.itini söyl!lyor. 
.t•·rı·ı ,c,lelcııler :ıcıılıo hıırl.ıin ne 

1 t"1 .ı l •c·u • ıı <l.ın lıu >erdar nıı ? 
1 l " 11l'prc h:ırbe < IC\'tıın edecek; 

,z('I. l":ıl.P.• ı ı , ... ı. h'lı hi rnpocak. 
hır ""· h •:ı l ız lı:ıl': ı mı l\aııad~>• 
•irll'r ı ·k "n' "" h:ırlıı idııre edenler 
.,,; ·) ı cirr il l~ nJıln) a g!cl ip oturur. 
·.r.ı. l ııcıliı: hıı'kı adık tan ve sefar 
,.i ten olecekli r. . 

:l:! sene evvel bize dikte edI!:n 
P\ ' hu'fün temiıJenmişUr. Siz, h " 
l n ı z. \":ı z ire lerl nlz i yaptınız Te h ı . 

ı!l hfıyıl'• \'Ohl:ı rıırdım eUlnlz. t'. 
ıerime n!ıl ı~ım bu biiyil~ TiZİ!('\ i 
,nnun :ı kaclar r:ıp:ıc:ıı;ını,,, . 

Hıll l' r bunu söyledikten 
.,özfınfı: 

' 'Zafer Almanyanındırl,, 
Diye bitirmiştir, 

ıonr:ı 
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Japon ka~inesi ııngiliz - Fransız münasebatı 
ı _ ~~t:;~~ln;~~,=~- düzelebilecek mi ? 

!erini de ihtiva edecek bir siyasi 
ve lktlsadi mmtaka. ihdası· 

2 - Japon • İtalyan • Alman, 
Japon· Sovyet, Japon - Anglosn.k
son mUnıısebatı· 

3 - Dahili siyaset meselesi. 
ASYADAN1XGIT~Z~1.WUZU 
ıumTARAF }~DlLECEKMİŞ 

'J'okyo, 19 (A. A·) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Nichi Nichl Chlmbun gazetesine 
göre, ayni wmnndn denlzaş•.rı ie. 
lerl nazın olan yeni haıiclye nazr 
n B· Yosukc Mntsuoka'ı.m Ud he· 
leli vıırdtr: Asya dan lngUlı: \'e 
F ransıı nllfU.tUlluı:ı. :ı:-rtaraf edil
mesi ve ltalya. ve Almanya ile bir 
ittlfııkın aktedllm~j. 

Ayni gaacte B. Mntsuokn'ya 5u 
noktainıwı.rlan d:ı ntfeyleır.ekte -
lir: Kendi hedeflerin.!.'\ tahakku
ku için, Japonyrunn evvelfı. cıarki 
kıyadan lngillz ve Fransız ıı!lfuz. 
lnrmı bertaraf etmelidir. Sanlyeiı 
Japonyayz, Mnnçuol:o'yu. Çini ve 
cenup denizlerini thtiva. P.'den yeni 
geniş bir bUnyenin tevazUnUnü te· 
mln eylemelidlr. Nihay:t Japonya 
bir itiltı.f akdetmek için Almanya. 
ve ltaıyaya, yaklaşacaktır. Falw.t 
hallluwrda, totaliter devletlerle 
§artsız bir yakln~mıı ~ebbUsll fay
dasız olur. 

r~ H e lzaclar ~~!-berter ı 
General Gol'ün Fransız 

bahriyelilerine bir 
hitabı 

ı.onııra, ıo - Fronsız bahriyeli. 
le.rl1ıln bir toplanwmda. general 
Gol §U."ilan aöyl~tir: 

'' - Yakmd:ı. Fro.nsayn dönmek 
veya bUrtı.d& kalarak Fransa fı;iD 

harp etmek §ıklarmdan b1rlıı1 inUhap 
n&fyeUnde kn1acrı.kımı1%. lıı!Ucadeleye 

devam ermek iJıUyoruz. se..,·glll Fran.. 
samız ı~ milcndcle edeceğiz. lt"ran.sa 
tı1mcm1f t.lr. 
IaıttUlabUlr. Bir ordu, b1r do-

:a.ıınma ve bir hava•l:uvveU laUyoruz. 
Ne kadar !a:.lıı donanmamız olursa 
o kadt.r 1yi olacak ve zııfcrc o kadar 
çıı.bllk kavuşacağı:. :Nihat wertn i'!· 
lccefüıe emin oluııuz.." 

BU:~ YA 1~or..u TAHD1D1.."ll1!!" 
JAPO'SYAY.A FıO'DASI 

YOK MU? 
Lontlta., 19 - Londra. go.zeteıe· 

rl, Blrınanya yolu için Japonyayn 
ya.pılan tavlder bftklrnıda mrmnu -
tilyetmliklerinl lalt1anuı.makta -
lar. Alelldo pmanlarda İngiliz hU· 
ldmıet.lnJn bu tavizleri reddeceği 
şUpheslldi. 

Bununla bero.bcr, gazeteler, bu 
suretle kuantlan zamanm uzak 
şarkta Çinln istiklal ve t.anuı.mlye
tini vikaye cdooclt bir sulhUn teei. 
Bine ynrdmı edebileceği Umidfnl 
izhar etmektedirler. 

Deyli Telegrııf diyor ki: 
"Mwıcvf neticesi bertaraf, yağ" 

mur mcvsJml dolayıalle önUmU:z.de
ki Uç ay ~rfmda eansen Birnwı
ya yolu ehemmlyotlnl kaybedett
ğindeıı Japonlara yıı.pılnn tavWe -
rin ameıt neticeleri ehemmiye~. 
dir·,, 
l:'RAXSADAIU AÇLIK ALMA...111· 

l' ·ı:.~ l1M\1RUNDA DEGlL 

Fransa az 
lığa girişmiyo 

-
Cenene, 19 (A· A·) - Vişlden 

bildlrlllyor: 
Fransız hııricire nıııırı, d!ploma.

i mllnasebetlerinln ycnlden test. 
ine mUtcallik olarak lngiltcrc ta· 
rafından yapılan teklife cevaben, 
aşağıdaki beyanatta bulunmu~tur: 

· ".11ern - el - Kebir sutkııstinden 
sonra Fransa. hUkumeU, lngUtere 
hUkümetile diplomnal mUnnsclıctıe· 
rini ke.tctmeğe .kanır veımlştir. 
Derhal Londradaki ,mııala.hatgUu -
rmuza. bu kararunw lnt:iltere hU-. 
ktlmctine bildirmesi \'O sefaret t'r" 
kll.nile bembcr ı••rn.nsayn dönmesi 
emri verflınişUr. Bu emir, 4 tem· 
mu.a tarihinde tdgrnf!n verilmiş o
lup İnglltere hilkfunetinln bunu 
bilmemesine imkan yoktur, faknt 
telgraf mubıı.beratmdnk.l fenıı şart· 
lar dolnyıslylc reısmi nota, Londra
ya ancak 8 temmuzda gönderile • 
bllmi§tlr· 

İngiliz hariciye nazın, bu karar
dan malCınuıt &lmakla iktifa etme
miş, iki memJe.ket arasında diplo
mıuı.i münasebetlerinin yeniden tc· 
s1a cdllme2i tavıllyeslnde bulunmuş. 
tur. 

Franaa. lıilkOmetl, İııgi]tcrc hU. 
kfuneUne derhal cevab vererek ta· 
lehinin ruıcnk ban §artların evvel
ce yerine geUıfünoai halinde naza
rı itibara almn.blleceğinl bildlrm~ 
tir. Bu §Utlar arasmd~ en baştn 
tnıııtere tanı.fmdan lskenderlyc lL 
manıyla !ngillz lima.nlnrındn hak.sız 
olarak mllsadere edilmiş olan ge. 
m1lerln iadesi ve lngiliz taam.ı.ıu· 
na. kurban olanlara tazminat ve 
bu mUnasc.betle vukun gelml olan 
ho.sa.r dolayısile zarn.r ve ziyan i· 
tıun vardır. 

Fransa hükümcti, bu mesela 
hakkında hiçbir tebliğ vermomi:J -
Ur. lngilter• lıUklUııcti, ayni ihti: 
yatı göstormemiştir. Filvaki Lon
dnı. re.dyolan meqelcrini, wıBurıa •. 
mu va vumulU dal.resbıi ta.lrih ot· 
mekal%1n birtakım mtı.za.kerelerden 
bahsetmektedirler. Bu em.it altın
da Franıın hUklUııetJ, vatlyetlni cı
lenen tarif ctmcğe lUzum gllrme· 
miştir. 

U>ndradan almakta' olduğumuz 
haberler, İngiltere hllkfuneUnin 
1'"ransıs gemllerl.nl serbe.st brrak • 
mağa kabule mlltcmavil olmnd.ığr. 
nr c&termektcdir, Hnlb\lkl l<"'ra.ıısız 
hUkumeti, bunu en esaslr şnrt ad • 
detmektcdir. 

Bu bapta paı:arlığıı. gi~em!.ye
ceğl aşikCırdır. ÇünkU Fransa hU
kfunetl bu bnpta ve sair hll!ms:ı.ltn 
mlltnreke muluı.velenamelerl mucı· 
bince gir.işmiş olduğu hıahhlltıerlnl 
yerine getirmek luıygusundaılır· 
Şu halde vaziyette kat'iyyen milp· 
hemiyet yoktur. fngiltert'nin hııttı 
hnreketlnln netayicl ne olursa ol _ 
sun, Fra.ns.ı, bu netaylcin önüne 
geçmek ve bunltırdan tevellUt ede· 

bilecek mes'uliyeti yUklcnmemek 
için mubnli mUmkün kılmc.ğa çalı
eacaklır. Daha ellndi<len Londrada
kl FraD."..ı:ı: nuı.slahatgil?.:ırınuı almış 
oldu!';'U tedbirler, kendislnln :rnrm 
İngiliz topraklarım terkctmeslno 
müsait bulunmaktadır. 

Polis okulunda 
bugünkü tören 

Polis okulundan mezun olanlarlıı. 

polis kursunu bitirenlere bugün Yıl· 
dll:dckJ polis okciuncla merasimle dip. 
!omaları verilmlşUr. 

Evvcııı, mcraalrn aabnh snat dokuz· 
da Taksim tıbldcslno bir çelenk koıı. 
rnaklıı. b:ı • •"lmııJ, billllinnı •.:11 1L"?da· 

kl okulda de\·am edilmı,ur. 
Merasimde vali LGt!l KU'dar, mek. 

' p '.· ıMandı emniyet ruUdUr \'e 
memurları, l::ıymeknmlnr \'C diğer da· 
veUllcr btılunmaktn.yJı. !lelttcp btılı. 
çca!ndckl poı• L!ChlUcrl A:Jide.ıdnlıl 

altında ynpıl • b1r meraıdml mUtca· 
Jdp en1nJyct mu ıu~1 .:ruutter bir 
ııutulc söylemi§; bu.ıu mektep ta.le. 
beılılden ŞUkrUnUn 'bir mulmbclell 
takip cbn4tlr. Dl~hnre vaU mektebl 
blrlnc!, Udncl ve üçUncUIUlcle biti· 
!'enlere mUktı.!ıı.Uıır dağıtmı~tµ-. 

Bu 5ene mektepten 196 ki~ mezun 
olm1111tur. Bhi"ft' Cetrt>l Ya.lçrır, 

1' · · l A.hmot TUrel, üc;Uncti Ferruh 
Sipahlof ludur. lfeJ:un olabla.rdan l!S 
r .Ankanı, :tzm•- ve lstnnbul'o. tayin 
edllrnlş, dlğ'eı·tert tahsil için geldikleri 
yerlere gönderllml§tlr. 

BundAıı }.o..ııkA lstanbul poll5 kur. 
auna devam eden 29:S polkc de dlplo· 
m.ata.n verıımı,tır. 

üniversitede yeni 
profesörler 

' • Dört ecnebi ile 
mukavele yapıldı 

Unlversltenln muhtelif fakUlte
letinde &çrk bulunan profesörlUk
lert" V('nJrı,.n ta\'lnler yapılması i
çin Mıuırit Vekllllf{ yabancr mem. 
leketlerd~ki profesörlerle mektu'!J" 
la.~ıü:lnd.Jr. 

Şimt.!I• ~ lrnc?nr dört profesörle 
mUkavcle yapılmış ve Universit.ede 
kendilerine vn1..lfe verilmiştir. Bu 
arada edt>bfyat foldilt.Pm fngillz dl· 
li profesörlüğllnc lngiltcre linlver
ai t.clerin den göe t.erile n nııı:n.:ı:e-tl e rln 
seçim!. için fıı kUlte profesörler 
meclbıi yakında bir toplantı ynpa
cakt.Jr· 

Manşta 
İngiliz ticaret 

gemilerine seri 
.taarruzlar başladı 

bıgilt~re üzerinde 
düsürülen ~ayyarelerin . , 

sayısı 200 
Lonclra, 19 - Alman hava ltuv

vetleıi dün İngiltere Uzerlndc 
200 Uncu tayyaı-eyi kaybettiler. 
Bunların 157 ta.nesi bombardımruı, 
43 truıesi avcı tn.yyaresidir. Ayni 
müddet zarfınua lngilizler 23 a.vcı 
tayyaresi zayi etmlşlcrdir· 

Almanlar dilndcnberi Mnnştak.i 

ticaret gemilcıino seri tan.rruzlıı,r 
yapmış, bomba attıktan sonra der
hal uzaklasmn.k slstemlnl 1..-ullan. 
m.nğo. bs.şlnmışlnrdır. Fakat İngilli: 
nvcr tayyareleri daima ·Almaıı bom 
bardnnan tayyarclerini yaknlanıLr 
laı:dır. Hiçbir gemlye isabet ve.ld 
olnırunıştır. 

Dün gece Alman bombardıman 
tayyareleri lsk~ya iarkıruı. !.n!llA.k 
ve yangın bombaları atmışlardır. 

Tul §ehlrdc b3ZI evler yıkılmıştır. 
Blrknç hişi ölmUştUr. Bir Alman 
tayyaresi dllşllrUlm.ÜljtUr. 

Lonılrn, 19 - Dfin geceden be. 
ri Carlıl Ahnanyada lngiliz hava 
:ıkınlrırınııı y:ıptıklnrı t:ılırib:ıt miil
hlşlfr. llarnburg Jim:ınıma dokJarı, 
tersaneleri tıımamen harap olmuş, 
g:ırlıt Alınnnyad:ı bsıyat ynşaııılmu 
bir safhaya alrmlş, Alınan ~ır sa· 
nayilnin merkezi Ess.cn'de işler 
durmuştur. 

Anep ajansının Jlohı.ndıt lıudu .. 
dundan :ıldıılı rualQmllta ıınzaran, 
Uolanda l:ırafındao tesiratı pek 
gUzel gürillebllen lng!Jlz h3vo kuv. 
ntlerlnln garbi Alman\'a üzerinde 
yaptıkları bonıbnrdınırı.nl:ır, halk 
üzerinde derin tesirler ynpmaktıı· 
dır. Almanlar, bu lıombıu-dımanıa• 
rm nctlcelcrfnJ llolnndıalılıırdan 
gizlemeye çnhşmaktııdırlar. Alman. 
l:ır son znmanlar<:a Aı1ıhem dva. 
rındııki tepeler nzcrlnde ııece ge· 
2intllerfnl Holandnlılara yuak et. 
mlştlr. Du tepelerden Almanya sti
rQlmektedlr. . 

İngiliz akınlarının yapmış olduk• 
lan tahribatın bir delilini de ..ı\1. 
manya ile }[olanda arasındaki dc
mlryolu n şosa nnkliyutı fnUınmı· 
nın bozulmu' olması teşkil eder. 
Almnnyaya hareket etmiş oı.n tren. 
ler, demir yollarının kcsilmls ol • 
mnsı yQztınden, hareket noktalan• 
na avdet etmişlerdir. 

AFRİKA.DA IURB VAZİYETİ 

Londm, 19 - Knhirede neore
dilen en son tebliğe gBre Kapua.o 
İtalyan istihkli.mmr muhaMra cdcıı 
lngill.% kuvvetleri 11 ttalvan topu 
upt ve tabrib etmişlerdir. Bu Is. 
tlhHmm arkaaı çlSl ve lnglllz top
çusunun §iddetli a~ne mo!'ll.Z bu· 
lunduğu için İtalyanlar ne ncat e· 
deb!llyorlar, ne de ilerllyeblllyor -
Iar. Bura.da İtalyanların vaziyeti 
çok mU..kutdUr. 

Kapu.uo kaleaI clvannda tıınk
laı'la muhafaza. rotlen bir nft.kllve 
kolu bombÜdmuuı ediln:ilittlt· B•ı 
İtalyan nakliye kolu, ba.zılan !n • 
sanla dolu olmak Usere on blr 
kamyon kaybetmf4tlr. 

Ruzveltın nutku 
(8:ıt.1tıırBh ı locl sayfada) 

"Bu lıUyUıi gerginlik \'e kırl.z zama· 
rundıı dUnyııda g6rUnen ycgl!.ı:ıe he.. 
cllae hllr milletlere knr&ı yapılan ı!· 

llılılı ta.aruz ve bu tuıTuzun muzat. 
!er olmr.aıdır ki, bu taarruz diktatör· 
ler tara!ıııdsn bWm ccml)·ct hayatı. 
mıza uygun olan hUkCımct şekille ld:ı· 
re olunan milletlere yııpılmı~tır. 

"Bu hiidiseye hiç bir 
hür millet uzun zaman 
tahamül edemez. Bugün 
kü harp alelade bir harp 
değildir, bu silah kuvve· 
tile yapılan bir ihtilal· 
dir; fakat bu ihtilal in
sanlara hürriyet değile
saret getirmektedir. Bu, 
diktatörlüktür. Bu rejim 
herkesin hayatını, yaşn .. 
Yl§mı, hürriyetini teh
likeye koymaktadır. .f\. .. 
merikanın hürriyet için
de göstermit olduğu te· 
rakki de tehlike içinde
dir." 

Slllh kuvveUle muvn:tak olSll to· 
talller rejimler nıUe.88lr ve nıuvattak 
olduklarını dllnya.ya kabul e1Urmck 
istiyorlar .. Bir çok Avnıpa devletleri 
dikt Wrl~ri:ı t.azyild ile nonnııl hU. 
ktınet eeldllerlni terke mecbur kaldı.. 
l&r. Bu blr yenlUk değild.lr, bu tarfü· 
te 1.!ıUbdada d&Uıtıır. 

ile esaret arasında bif 
tercih yapmak la%ırı1• 
clır." . 

1~cı Ruıwtlt'in nutku ulhwye:tt et •f 
kongrede bulwıanıar ayata ıt:ıJ!a'Jl. 
!ar \'e tam on dakika · mUddeUe ftıl" 
\'elU alltışlıımıııl:ırdır! 

PAS A~IERll\AN liOXfltt\1'51 

l'AJCI~ 'rOPLA~IYOl: 
~ 

LOndra, 19 - ıAınerl\:an bari'.~ 
nazrrı Kordel H<ıl bu~:ı llıl\'tııı'" 
bulunacak •·c yarın Pt'n Anı·rl 
kontere.nsıruı. ~ırak ejccektır. ' 

Du ıcıınacla Amerlkan:n Jl.t1;j 

ve a1yall emıılyetı için ıwuu:ı ıuı.ııl'll
mUhim ve nıU.Stncel tcl.1blrler g!ir!ll 
lecektir. ~ 

Kordel Hol A.merlkads.zı ayrııır~ 
verıliğl beyıı.natta deıni§Ur ki: ,_ 

"\"ulytt bazı seri lcornrlar ıııı:ıııt ~ 
-• 1~' suıı ve derh&l latblka g~llme.dw 1 ın!J ettiriyor: Bu lçUtna Jı.1.lll~..ler Ce t. 

Un!n AlubeWe de :ıJlkadardı.r. J..tı),.. 
kanm emniyet sahası dahll!ndelri 

1 
nebi topre.klarma himaye vazedll111..ı;. 
hakkmdakl Kllb& teklifi de bU ı. 
mada ıö~ecekUr." 

TA.Y~llS GAZF.TESi~J:\ 
MVTALF.ASI 

.ı;· 
Loıulra, 10 (A· A·) - B· f.,, 

velt cumhurrelsUğinc ll(UllZet ~
rak t~yini etra(uıda mü talell ~~
tilten Taymis, kongrenin ç• ıı> 
smdan evvel bu neticenin bel~, 
iliğini ve hiçbir demokrat n Jt 
din bUyUk Amerika halk ı:1t ·~ 
ne.ıdlndc n. RıızYeltinldno )~,r 
§an unuunt bir muhabbete ~ Biz, demokraaı içlnde y.\flayanlar 

aalıı. bu ;ekllde bir emniyet ve mU~s. 
seriycti kabul edemeyiz .. 

olnrnıyacnğmt yannnl:cUı.dır· •!Y' 
Eski demokrntlnrdıın Vll~, 

siyur kanaatlerinden t.1.yado ,;.ıı 
"Biz hürriyeti muha· yeti için cwnhuriye~Uer ta~ııı ı;. 

faza ve müdafaa edece- seçildiğini işaret e.den Tn>~ tf 
P..uzvcltten d.'lha dun kıvı:nettC to'' 

ğiz ! Bugün taaruza uğ. namzet tnyiıl edilmenin -de"lol' 1~. 
ramış devletlere yapıl· lar için ı>ek telıllkeU oln"t111\t 

d l ı ve etmekte vo §eraiti h~ jJt • 
mış yar ım ara as a acı· de B. I!uzveltten baı;lmsı L,_~ 

mayorum Ben cumhurre mezdi demektedir· __.../ 

ialiğinde kaldıkça müm- a ~ 
kün olan her gayreti ~ 
aarfederek dış siyaseti-
mizin tam manasile bir 
Amerikan harici siyaae· 
ti olmasını mümkün kı
lacaiun." 

Ruzvelt ısöl'.lcriııt i\l eekllıle b1tlnnij
tir: ı r 
"BuıUn l&rihiıı en mUhlm mesele. 

luindeu b1ri cereyan •lmekte, dikta· 
törlllk ile halk hUktunetl ,ekll ınilca. 
dele etmektedir. 

Bu ikl rejimden birlııi Hçm'k are· 
rtıemelt ile lnklp.f etmek anwndo. 
kalmak değil fakat medenl.yetiıı ya. 
ıamU!le, bWıu lı;iu mukaddes olıuı 

bUtUn v;o rlıkl&rm yıkılması arasında 

bir tercih yapmak lfi%ımdır. 

"Serbest hareket et~ 
mekle, boyunduruk altı
na girmek dü~ündüğünü 
cesaretle söylemekle, 
susmak velhasıl hürriyet 

T. iş 
Bankası 

Londra, 19 - işgal ıılhnda bu-.------------•'1.--------------------------•------------ııs.ı lnnmayaa Fransnda intişar eden 
'l'nn gazetesi, iaşe mlişkülltin • 
dan \'C Fransanın bir k\llık arife· 
sinde bulunmasınd n acı acı şikA· 

Hikaye 
yet edl)'Or \"C yapılan vaz'lyetlerden l!!m---• 
bahsederek "kimsenin Fransayı 
membnlnrındıın malınım etmekte ve 
lalh~n maruz bırakmakta menfaııti 
yoktur" diyor. 

Almnn spllı:crl, lıu şiltfı1 etlere ce
vap verirken demiştir ki: "Alman
ya, 'Fransaya flllcenııphk \'e semıı· 
hat göı;tcrmlştlr. Unutulmamalıdır 
ki, Alnuınlıır, senelerce iaşe mah· 
rumlyeUerine k tlıınmışlnrdır." 

AL.,IA...V ASKERLEntxtx 
SOY VAZlFESt 

Ne\')'()rk, 19 - Franaa muhare
belerinden Berllne dönen Alman 
a lı:crlerine G3bels bir nutuk aöy-
li;"trc.k demt,tir kI: 
"- Alman askerl.erl, yapa.cağı

rus bJr tek mllhim muharebe daha 
vnrdır- Bu da İnglltercnin iıjge.li· 
dir· Bu muharebede muzaffer oldu. 
ğumU% t.a.kdirde Alma.nyanm bUtUn 
çanları durmadan çalarak zaferini· 
d tes'it edecek ve bu zafer saye-
sinde yeni ve e.sklsinden c,:ok da.ha 
mUkemmel bir A vnıpa kurula.bll-
mle olacaı..-t:ır.,, 

Nakl~en: 

BURHAN BURÇAK 


