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ı) 12 Korkunç ş ltalgan - Yugoslav 
hududuııda hadise 5 

~j Bütüıı hıziyle devam ediyor 
ıdartl liyej kalesi kahramanca ınuk vemet etmekle Majino mahfuz Yugoslav/ar bir /ta/gan fag-
) ıs bulunmaktadır - Alınanların ehetnmiyets' z mevzii muvaffaki-

11~ Yetıe,ine rağmen Scdand vaziy r1t tehlikeli değildir-Bütün hü- garesiıı i lop <ıfeşig le dü-
~ P cumlar püsk ürtüldii ~ Noı veçte harp şiddetlendi Ş fir d ü/ er 
80 ' ,aris 16 (a.a.) - Fransız Amsterdamdaki petrol stok· J Loadra 16 (a.a.) - N.:r 2' ıtıı tebliğine göre, Nam ur- lan temam en imha edilmiş vike yı!ııiden ihraç edilen ltalyada Yu gos)a vy a (l ley hine nümayiş-

llr Sedana kadar otan mm- otdu~undan bunları eıe ge- mlittefık kıtalar şehirde hala Ier oluyor - Bir ask•!ri h · .. yet dah, Bel· 
~' \ daki meydan muharebesi çiremı:mişlerdir. mukavemet etmekte o1aıı At-

ar 4~ ~mevzi harbi olmakta~ Paris 16 (a a .) -- Anı·· manian tazyika devam ede· grattan Moskovaya gidiyor 

50 
~tak bir harekf"t harbı rikalılar tarafından Fransaya rek a.lım adım ilerilemekte- Bdgrad 16 A. A. - hassa Fiyum r~ şehrinJe Yu· 

1ııe girmiştir. Fransız Baş gönderilen dört seyyar h ·ı s· dirfer. Bilhassa Fransız ve Röyter .~jansı bi ldiriyor : ı;,roslavya aleyhine ni'mayiş • 
mır d d "k' · d K d k 1 ·· d y• ,.~ b' H . h d d ler'-oimakta.iır. Fiyume halkı 

k
• ı1 andanhğı ,harekat hakkın a tane en ı ısı üzerin e ap ana ah ıhı arın gosler gı uar ı ırvaltstan u u una k ki d I· k ... k h' 

vu l'k ·ı 1 ·ı~ k g·· - K Ih · b·· "'k ·· kd' 60 k'I t k b ) so a arı 0 ctşara · a · ti ti ı 1 sarı 1 ta sı at ver- açı orunen ızı • aç ışare- uyu __ eneqı ta ıre ~ayan- I ı oıne re uza ta u.~nan rolsun Yugoslavya ,, diye 

9~~ ;İJ ektedir. tine rağmen, Alman tJpçu dır. Muttefık kuvvetlerırı her Yugoslavya toprakları uze - bağnmışlarJır (tötlyan polisi 
öz üzerindeki muhare· ları tarafından tahrip edıl· an şehre girmesi bekleniyor. rbde uçan bir İt.ılyan aske- bu nümayişlere mani olma : 

~ t derinliğine devam edi- miştir. Alınan tayyauleri paraşüt- ri tayyuresi, Yugoslav top- mışlardır. - · 
· Müttefikler Alınan ta- Belçika hükumeti Alman- çüler vasılasiyle Narvikte çusunun ateşile yere düşü - Nazırlar M~clisi ;._bugün : 
~Unu kırmak için terti· l:ır tarafından işgal edilen mahsur bulu •• an Almuıı as- rülmüştifr. müteaddit toplanhlar yapmış 

~ \lmışlardır. Maiino hattı Belçika topraklarmda yaylım kerlerinı:: az ınik<larda erzak 11elgı ad 16 A. A. - ve mühim müzakerelerde 
L~lllen masundur. Bu hal· at("şiııe lutulnn sivil helk hak· ve cephane atab:lmişlerdir. ! Röyterden : Verilen haber- bulunmuş, fakat müıakcreler 
İleri ın~vzilerine yapılmak kında bir beyaz kitap neş- ı Alman l:uvvetlcri mütemadi· : len:, göre, İtalyanın hu.luda ~akkında ~iç bi~ ~esmi.teb • 
en bütün Alman hücum· rececektir. • yen gerilemektedır. 1 yakın mıntakala~ında Vı,! bil· lığ ne~redılmernıştır. Ha\'a .. --------•r.~~-=-ıu..·~t"?iii-1:•-..W">1Dı • • a. kuvvetlerini arttırmak ve pi-

•• ~~~~~11~~~.~~~;;, bur•y• A /manya son kozunu 011ınu'11or ~~}t:e~J~i~ı;ıe~ri~~~ı~ye;t ~~,--
an ış. . malumata gore, An· .:::1 '3 d 
esi ... \ ırı şarkındaki müttdık F. B k ·ı • • ••h " b · fk ır. y 
rinde!' ~1tlar, 13elçikaJan Holanda rllnSlZ QŞVe l lllln mu lln lf nU U ugoslavyadan askeri bir 

• • P kı ~ 1 heyet daha Moskovaya git -
tnırı~ ııt \arı 1a geçer~k Fe emen- cf ransayı ve bütün dünyayı ezmeğe karaı· ve .. ~n Hitıer, iki m~k üure buradan ayrılmış 
a (6)) ~ ·8İylt~ beraberteşrikiınesaı ff h b tır. H~y~t Bü'<reş yolile 

teıJJİ11 

ruştur· 

aşağıd• 
etıneJ 

~· Almanlarla te1ııasa aya kadar muva \
1

{ olaınJzs1, er:;eyi kay edecPğini biliyor» Moskovaya gidecek ve Bük-
·~lerdir. Alman ınatbualı efkarı umumiyeyi hazırlamağa m; başladılar? reşte Romen devlet adamlar 

Sedan bölgesinde Alınan Paris 16 A,H.- Parla· şarlarile umumi katı pıer iş müşkülatta.ı u..ı!ıs"'d ~re'< A'.· rile temas edecektir. Heye- . 
~hrin şarkında çıkış mentonun bugünkli top1an· tirak etmiştir. Hiçb:r tebliQ- man efkarın numiyesini ha- tin kim!erdr:n müteşekkil ol-
~ amışlardır. St>dandan tısında hir nutuk söyliyt>İı ııeşredılmemiştir. '' zırlama~a başlamı~larJır. duğu hakkında hiçbir malı1-

t hududuna kadar cep Başvekil Heno umumi v~z'.· ~ Parıs 16 A A. _ Havas Alm,m gaz~teleri diyor mat yoktur . 
S\11

• vaziyetinde hiç bir y~llen bahsederken demışt:r , ajansı Alman hududull'Jan ki: Rozveltin Musoli-
~tıkJik yoktur. Şarki Se· kı: ı bif,Jiriyor: ,, - Tepeden tırnağa ka- niye gönderdiği 
\ bölgesinde vaziyet ağır Almanya bütün son koz dar si!alılı olan düşmanı mağ 
~t tehlikeli değildir. Bu- tarını oynaınağa kuar ver· Alman gazeteleı·i. garp Iub ederken, pek fena gün- m.esaj 
~ Almanlar, yedi sekiz miştir . Üç hiir ve bitaraf cephesindeki muharebeler· lere şalıid olursak dahi, Al- Nevyork 16 A. A. -
\~ctrelik girintiyi gc:nişlete· memlekete saldıran Hitler, den bahsederk~n, tesadüf man rü ısasına itimad etmeli Amerikan matbuatı, Rozvel-
~h~ltlerdir. Garbi şimalide gözlerini Fransanın kalbine edilmesi melhuz muhıe ııel tin Musoliniye gönderdiği 
1 ""ht d 1 · dd d • 1 d k · F 1 k · · · ~~~~~~,.·~~~~·•-İımmY'i12ii.' ... --••••••• mesaja henüz cevap gelmedi •~ b a ıa cı i ir .. ·\ maı i miştır . e emen arazısıııı EN SON UAKrK.A1

• 

a ~ ~tbt lltada Namu(U gc>çerek kaybetmiştir. Fakut bunun ğini yazmaktadırlar. Mesajm 
Öa~ıo"e ~,lf~ lcuvvetler ~e \•kine mu lıarbiıı neticesi üzerİnt> hiç· lt l • • ltalyada ne gibi tesir yaptı • 
ôaı.r t' ı,tı o.lınuşlardır. \Alman· tesiri yoktur. Q gantn ıvazıyetı ğı da henüz belli değildir. 
mına ~ı~: taı~k, topçu ve tayyare Hitler Fraııı;ayı ve nıute- Siyasi .nehafile göre, ltalya-

~~"1 )'~~ırıde yaptıkları hü- akiben bütün dünyayı ezme· Alm<ınyayagöre Musolini nın harb~ girmesi, Amerika 
"" l>Uskürtülmüştür. Ren ğe knrar vermiştir. Hitler nın da harbe girmesini lll • 
,'4,, k ha b g · k •• • • f tac edecc:ktir. iiattba Fraıısızlar bütün çok iyi bitiyor ki, eğer i ·i r e trme UZet'e rmlŞ.. j 
lll b· kem mevkilerini sa~- aya kadar kazanamazc;a hPr F k t d" w b l tidale davet 

ır k 11 
, a a ıger m en ' ardan gelt:n hab~r· R 

'!ltt d' Şe ilde muhafaza et- şeyi kaybedecektir. oma 16 A. A. - ftal· 
l1tı ~ 1rler A~ t ı M K ~ f · ··tı k · t'I ler, Musoli•1ı"nı"11 ın ;~.•1ı'm b~r tav.zat muka- ya M·ıı· t b. ı, ~\lıı b· • gır op ar a- atı za erı mu a a ıs ı ı "' • n ı ı er ıyr! Nazırı son 
"tıillb ır kaç mrntokasını sal edeceğiz. Mı'mlekettP bilinde bitaraflığını ınuhafaza edeceğini günlerde fazlalaşan niimayi~· 
1 n ~r~ıınaıı eylemişlerdir. ber türlü znnf derhal ijlünılt> bi 1 diriyor ler dolayısile, talcbderi bu 
~c~,·: çaka ceplıesiııde LiyeJ· cezalanJırılacaklır. İçimiz 1, . 17 ( ) H Al t I J <l Sayfeyi çeviriniz tll '4 d' urıs ıı a - av.ts Aj<tn.'>I man nut uı un an 
. ltıasırıe ılmiş bir vaziyette ölümle doludur. Hayatın bildiriyor: Alınan hariciyesindeki kanaat, Musoliniııiıı 
~ddttlj \~ağınen, Almanların bizim için hiçb.r kıymeti yok haroe mutlak surette.· müdahale edeceğidir. l3u melıafil~ 
'"c ucumlarına kahra tur. Yalııız tek bir şeyin kıy · gi)rf', l tc1lya Korsika veya Mısıra bir l'askın yapmak 

tedir "alllukav~met f':yle mek- meli vardi'r oda, Fransadır. gıbi münlıasır:uı ltaly·uı menafii ile aliikadar bir harbe 
'ii.J~f clçika kralı Lı·y .. 1•·1 Bu nutuktan sonra Fran· • a ~ .. , girecektir. Bu ihtimal, harbin ba~lamasın<lan iki ay ev-
~~\y : edeıı kumandan, sız mt-busan meclisi içtiınala vd iki lııikurııet aramı :la kar.ırlaşhrılmışlı. Çünkü ltalya 
l 1ti b'ı c askerlere go"'ııder· rını ınl!dddsiz olarak tatil d. t ft ·ı ı b ı ·· ~ 1 ı· · I r ı:.{ •r ara .ırı v ·rı e:: Hı !r ere gore, ıv uso ıııı mlı' ı "ı ıı 
•t:,.,. nıe 'd · · ·•ıı4tir· saı a şunları söy- eylemıştır. tt!kıif ere mukabil b· taraflığını ınuha'azı Pd 'C"ğİni 

14Si •. Paris 16 A.A. Bugüıı bildirmiştir. Bu tekliflerin tavassutu Amer:ka Cıirnlıurrei "'t ıınıe ·r 'h d F h k. 'tı tnüd 1 tı ar ediyorum öğle en sonr.ı nı ısız ıır- si Rozvelt tarafııı<lan yapıhnaktadıı. 
ıtQ,r. d afllasırıda sonuna biye Nezaretinde ınülıim Bel~rad A. A. - AlmaııLtrın Brenner yolu üzerinden 

l ~Yanııu2 bir toplantı olmuş ve bu lıalyaya nıühiın miktarda harp malzemesi ve bilhassa 
tl)ı'rıı 0ndra }L (.,, toplaııttya bu-ıu··n Nazırlarla t l .. d d'kl · h b k d \.ltı llr li 

1 
u a a.) - Al an~ gon er ı erı a er verilme ·te ir. 

~~trı 0 anday1 işgal et- Bdşvekil ~eno, Meclis Reisi harb · girdi~i takdir'-lc Hab. şist ana derhal ya'lliım etmek 
ev\le) R . · oterdam ve Heryo ve Nazarellar müstc-· Sonu2· ilrncidt: 

19magıs 
Fevkalade sayımız 

19 mayıs Gençlik ve 
spor bayramı mün&Sebetile 
gazetem;z fevkalade bir 
nüsha t;ıkarmağa karar 
vermiştir. Bu miinasebetle 
"Ye.,igün,, yaran Öğleden 
sonra intişar etmiyecek ve 
pazar sabahı dört sayfa ha 
Hnde ve zerıgin mündere
c..ıtl.t çıkacaktır. 




