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F,.an·saJ..aki Alman bombardimanlarına mukabele: 
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ltıgiliz taggti.releri Roterdam ve LahelJ la1Jgare 

1 
(Q)OanıdaDoDaırtayyar~ m~y<dlanıı::I 

o an a ve e çı a ucum arı; . · · . . ·. · 
~~llrdurmıya muvaffak oldular~ et 

~ lUksemburg topraklarında Fransız ve Alman 
~ orduları arasında muharebe başladı , 
J'll'l..sız ve /ngiliz kuvvetleri Mozel nehrinden şimcil ~~. 

C\JııUılıiıMWiiiılJMıliiliiıııiillııı..: 

Donanmamız /ngiltere1Je para-
~ ~lcika ile Fransanın muvasala- talime çıktı şütle asker indiril-

~ Marmarada muayyen h l 
# .~'tıı kesmeg" i istihdaf ediyor b;u:L!;:1~üt!;~khl:a- mesi i tima i var 

'\l~Q 1 bulunmaları alakadar - Londra, 11 ,(A.A.), - Dahiliye nezareti düt• 

i , ~k·ıın ar bugün Amsterdam ve Laheyi bombardıman İB~b~a u!:!!>~!~u!<1~mdan man kıtaları para§ütle inmek teşebbüsünde 1>1f.· 
~ 14\l e 6

• lunduğu takdirde müteyakkiz davramlmasmı bü-

. r, Amsterdamda büyük çapta bombalarla ağır ?~~.~~~;;:E tün vc~:~i~TT!iRi~eK~t~İTı:WADI 
4ı hasarat yaptılar H kadar davam edecektir. Bu mUddet • t~a. .. 

1 
içinde haklld top atı~ıan da yapılaca- Londra, 11 (A.A-:) - Cebelüttankın aeyrJae-

ı ı:;«l ,,.._ L• '"' tından taıım saha.at tesplt olunmU§ faine kapatıldıgın" a dair verilen haberlerin tama· 
~• ~- 1 ~C)l ,._, ır günlük tayyare zayiatı Fransada Fransızların düşürdügü tur. tıAna nazaran BUyükrekmecedeı: 
ır ~ ~ lııd d l " mile asılsız olduğu dün öğleden sonra Jngiliz ~e-'.:ı U.u .. a a Holandalılar tarafından düşürü en 100 kadar, Belçika- ge~en tul daıreaı ııe Erefllden geçen .. k l d 

~~ dii~~en 18, İngilizlerin Holandada düşürdükleri 5, Jngiliz sahille- :_:re~:_uı:da kal": ve ~d= nız ma am arın a resmen beyan edilmekte im. 

~ !Urdükleri 4, garp cephesinde düşürdükleri 5 tayyare ile 176 Bu cl.,:rctan :eçe:v:a;.te:emil7~ B •• 
\tı~ tayyareyi buldu , ı • ~fA!I dikkaUl bulun.malan altkadarlara u g u n 
~~ lt (4, • blldl.rllml§Ur. 
\~~ ltbıı -A.) - Hava nezareti tayyaresi La Hayenln 8 mil ılmalln· · Alman tayya.re8i muharebe harlcl Denl.zalWarm manevruma, SWT· 

Ilı~ ı!: :tı.e§ndiyor: deki meyde.na aaker indirildiğinden edllm!f, diğerleri de kUlJUD ve obtı.s ri ve BUyükçekmeceden geçen tul da- LOYD CORÇ'UN 
~ ~, va, ıncydanl ve La İngiliz tayyareleri alçaktan uçarak parçalarile delik deıtk edilmiştir. irelerile Büyükçekmecenln Bababur-
~ ~ Ü%erinde bulunan as- bunları ciddi hasara. uğratmı~tır. 6 A.LMANYADA BİB ŞEBIB nundan geçen arz dairesi aramıdakl 'l't ~tayyareleri dUn 6ğ- BOMBALANDI saha &ynlUU§tır. Buradan d& gemile- MAK t\LESI 

'~~~dan boın.bardtman tay- Ot b·ıı • ı Ak Berlin, ıı (Radyo) - "lılUtteftkler rin reı:memesi, geçmete mecbur ola- ' 
~lııe..~ 'llertaarrw: ufnya- omo 1 erın p a a Almanyada Frayburg oehrini bombar ca.klarm çok dikkaW .davranm&.!l bil-
~~' t.Y'l'are dir. Bu hareket • • • • • • dtman etml§lerdJr. Sivil ha.lktan 27 dfrilm1§tir. 

~ ·~~8.klt ~d::p:::: resımlerı ındırıhyor ~!=~~~~=Y• ::.: :; ------- 'Vaziyetin ciddiyetini inkar etmemeliyiz, 
~~~"Cı t.,_:, l3Uytık miktarda V 1. h• 1. . .. mlııll §iddetle mukabele edecekUr.,. • 3 l'lt ncıl"'lıı sayfam IZda • 
b~ ı:o1t .. .r~ıerı hucum et- . a ı, şe ır mec ısıne yuz- ~ w 

~ "' cı;Ubarebcıer olmUJtur. de 30 tenzilat teklif etti HOLANDALILAR TAYYARE MEY- . .. .. ~ ~ • ,~ 
' ~ ,,. &rındaki •ivil han Belediyenin motörlü kara nakil DAllı'LAIUNl ALDILAA 

/ s 
l\.~~, t~ d:e kar§ı yapılan hU· va.srtalarmdan beygir kuvvetlerine Parls. 11 - Dün gece ıaat 1,tO da s u D A N ç 1 K A N E v G •ı L •ı 
~~ l'~d:onra ba.§lamıgtır. göre her ay almakta olduğu nakli- 3 numaralı Holanda resmt tebliği ne, · 
\:'il ı-,;:,_ '-iter birçok Alman tay yat resminden yüzde otuz nispe- redllml§tir. Bu t_ebllfe göre esir edi-
~~-;tı.ııu~or nakJıne mahsu• 50 tinde ten.zil!t yapılması belediye len bir Alman pilotu, Alman ordul)J· Bı'rkaç gu" n su .. recek merak·•ı 
~ bı.I' t du. Pike in1f tarzın riyaseti ta.raf'mdan oehir mecliıi- nun Holandaya tecavüzden haberi t 
~ tt ~ bonıbardıman u- ne teklif edilmiştir· Kabul edildi- olmadıfmı beyan etml§Ur. lskat ve 

" ~ • l'!ı~ttııt tnyyaresı tahrip ği takdil"de ayda ı2,s lira veren tahrip edilen Alman tayyareıert 10 u , HAZiRANDA ÇIKIYOR j' bir zabıta h İ kayesi 
~' ~angmlar zuhur otomobiller 875 kuruş, 7,5 lira. ve- bulmu~.· Holand&ltlar, Almanlarm 

~~. lO:Peraoneıı afır zayi renler 525 kuruş ve 5 lira veren- ı'lllne J'eçm.lf olan bUUln hava mey~\ • 2 nen sayfamızaa • 
<l~nıan _ ıı~10 Jer 350 kuruş vereceklerdir. (Devamı 6 nc:ıCla) -
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 

\1 

Şehir Meclisi yeni 
bütçeleri kabul etti 

Ancak bazı itlere ait 
iatenen tahıiaat azalbldı 

IJeldr JUCl1a1 dtlıl vali ve belediye 
relsln1n ba,şka.nlığmda toplanmıştır. 

1940 yılı butçeııl mUzakere edilerek 
yeni yıl varidatı lJ milyon 672 bln 
98 Ura ve ~ da 12 mllyoa 
6'2 bin &O Ura olarak kabul edilmlf
ur. Bütçe enc:Umeııi makamm tekllJ 
ettllt murat btltçeslnln viayet kw
mmdan ı,ea bbı 729 Ura çıkarmııtır. 
Yeni bütçede Uyatro, sazino, otel vı 
konservatuvar in§aatı ve lstlmldkll.b 
için tekll!ten 200 bin lira noksan ola· 
rak 150 bin lira aynlmıştır. 

Köy evleri tahsisatı bıitçeı.len çıka· 
nıuu,. halkevlerl binala.nnm tevlil 
için 62 bin lira ve yeni oeb!r ve köy 
okul1an inşa.atı için de 95 bin lira 

aynlmı§tır. 

Bueki, Cerrahp&§a, Beyotlu, Ze;y
nepkd.mU ve zührevi hastalıklar bruı
tanelerine yeni doktor hastabakıcı 

ve idare memurları alınmuı kabul 
edilmenı1' ve yalnız blrlcaç klmya
pr, bemflre ve bad-me a.lınmuı mu· 
Y&fJk sörWnıU,tUr. Belediye fen, f. 
mar ve iktısat mUdUrlUklerlne alın· 

maın istenile• yeni memurlar da ka· 
bul olunmanıl§tır. 

Yeni tersanenin yeri 
kararla§ tırıldı 

Teni terane bakkmd& tetkikler 
yapuı heyet iflD1 biUrmlfUr. Yeni 
tenanenin Tuzlaya yakın Pavu ada
mım karşmndaki koyda kurulmaaı 

muvafık görUlmU§tUr. Tersaııe;ye 7 
mll)'OD lira arfolunacaktır. Bu aene 
ife başlanacak ve yenl tersanede ıo 
bin tonluk gemiler in~& edilebilecek.
Ur. 

;;;....-. ses işitildi: 
Sliotm! Yafc!a llya!i mGze fs-1 Polis müfettişi di:ı çök«L tpefi - Beni mi çağırdımz. Madam. 

mini tapyan bir mllle vardır· Bu- çıkardı. lpeiin birçok yerlerinden Rozita birdenbire dönerek: 
J8DJD ıpk1ı vitrinlerinde lnıiltere dOIQmlenmio, birçok yerlerde fi· - Vay, siz misiniz Şarl, dedi. 
polis hafiye]eriııfa hallettili en yonp yapılınq oldufunu görünct Beni korkuttunuz. Hayır sizi ça· 
mQekOl ciııa~ nka1armda n>1 ppnp kakh· ~dmı. Yüksek sesle konueu· 
almıfiil' ~ litint. Dri!ıkbl keriaf tendlne l&ylinl· yordum. · 

Bdi'ada tee1ı1r edilen 'iYi ara- yordu: Sonra tatlı bir bakışla hizmetçi· 
mda en pribi, lltma, a.ttıne, bil· -Bu lpele ne diye bu kadar sine bakarak: 
tihı kenarlanna bol terefllı IOrQI· dQlüm wnntı§lar, IODJ'a neden bir - Sofıiyı toplayınız, Şart dedi. 
mDt bir IOmUD ekmektir. Bunun ekmek içine tıkmI1lar •• Oyle bir Ortalığı düzeltiniz. Sonra gidip u-
yanmda ı. a.rinde dOlflmler ft ekmek.ki ba~ her tarafı yuyunuz· Bu akşam çok yorgun 
ilmitlfr buluma li)'8h bir pamuk tereyalı IOrillmilf. görünüyorsunuz. Dolnısu yapıla· 
iplilf durur. Polis mnfettip birkaç dakika cak iş de çoktu. 

Bu ekmek, tehir abalama men dil çökmflt olarak durdu: eonra - Teşekkür ederim madam 
sup müfettif Om Drlllrol tarafın- söylendL Martenin yokluğu hakikaten bu 
dan lisli bir •balı PoYer Briç ci· - Fiyooplar, DmDcler w tam akşam beni biraz yordu. 
varında Taymia mbriDden çıkarıl· dülümler. - Polisten hl!~ bir haber yok 
mıştır. Sonra birdenbire tayfaya döne- mu· Şarl? 

Bu ekmek mftfett.lp kanu oto- rek emir verdi: - Hayır madam.. Doğrusunu 
mobiline çarpauıtı. Müfettiı de - Çabuk·.motörll Vestminilter söylemek llmngelirse ben Marte-
pervaılara taklmıasm diye köpefet nhtmıma çevir. nin ba,ma bir i~ gelmiş olmasın· 
nin kerwmdan iğilip sudan çekti. DÜNYA GORMEK IÇtN dan korkuyorum. Martcn haber 
Bidayette ekmek elinden kaydı Gecenin buzlu rutubetinden ko- vermeden vazife.;ini bırakıp gide· 
suya dOJtil. Milfettit 6fkeleıx!i: nmmak için, beyu bir yün şal Oı:t cek bir adam değildir. 
Onu old··~· --'-bırakmak . te- müş olan Rozita Ve5t son davetlı· R . k 1 t rak 
di ~ z•us ıs terinin uzakla~tığı istikamette Al· ozıta aş annı ça a cevap 

°Fakat IOIU'I kararmdan vazıeç- lahal!lnarladık makamında elini verdi.~ de bu fikirdeyim. Şimdi 
ti. Kolunu dint~rıe kadar çamurlu 9a1Solıyordu. . lik biz elimizden ıelen her eeyi yap 
suya dakludı w ~ Jlka)aya· nra yatının güverte91ne da· tık. Fakat hllA bir netice alamayı-
bildi· yandı ve hQlyalı bir ıozte mlsafir- §IJJlIZ benim de canımı sıkıyor· 

Motörde, nmpmbum& IRrJlmq lerfnl ~arak nehri kaplayan k~f Sonra bir el i~etile hizmetçi· 
tayfa milfettite ııordu: sis lçenalnde eriyen mot&iere bak- ye izin verdi: 

- Sudan çıkardılJruı nedir? b. - Bu ak~ artık size ihtiya· 
Driskol sudan çıkardılı eeyf mu Birdenbire bapm kaldmtI ve a· cmı yok Şarl. Bonsuvar. 

ayene ediyordu. Muayenesini bitir !ay eden bir. teSle: . . - Bonsuvar madam. 
dikten IOl1l'a tayfaya cevap verdi· - Yarabbı, dedı· Bızı penbe ya· Beyaz saçlı ihtiyar uşak gözden 

- Ewell bir tahta parçası ~ naldı mekteplilerin. ~ı çehreli. kayboldu. Rozita düşüne dUşüne 
mıştmı. Fakat melene bir IODlun gOmrllk memurlannm, hiddetli güvertede dolaşrnağa başladı. 
ekmekmis. Sudan çıkan '"lili 2 tkII üç 9e11e içerisinde hayatında ne 

Müfettiı ekmeği öfkeyle yett ~z iöytiyen mtralay!ann. fyi bes- büyük değişiklikler olmu,tu. üç 
fırlattı. Sonra ceketini çıkardı. Is- lenmi' it adamlarm terrlnden ko- sene evvel cemiyet hayatına yeni 
lak kolunu öfkeli öfkeli sıktı. ru.. giren mahcup, beceriksiz bir kızdı. 

Tayfa homurdana homurdana , Yam ba,mdan hürmetkAr bir (DeTa1111 nr) 
söyleniyordu: -----------------------

- Herhalde gemideki ahçı IU~'3 
atmış olacak.. Fakat bütün bir 
ekmeği suya atmak ta tam israftır. 

Driskol parmaldamu mendiliyle 
sı1erek tayfanın mütaleasmı taldik 
etti: 

- Evet batan manasile israf. 
ÇQnldl ekmelin Oıerine, adama· 
kıllı tereyafı sürmil~er, hem de 
en iyi dnsten.. 

Fakat müfettit bir defa daha 
glnünü fkmtie çevirince, motôriln 
zemini Omine bir mantar ~in
de dQpQf bir *Dek parçası gör
dtl. Bu dil~ parça asd IOlmlllun 
içindeki mr OJ"Jlu cblb'en apak
tı. 

Bu fll ı:ilctu lt,raJ\ bir ipek ıo-
~ -

B/R i1Z. 
/)iNl.ENDi" .. 
TGNSO!tlll4 
Yol.llMllZ4 

Resmi otomobiller kanunu 
• 

Mecliste kabul edildi 
Hararet~ munakaşalar oldu, İstanbul 
Defterdarının otomobili listeden çıkarıldı 
Ankara. 11 -B. M. M. Dnn top
lanmıştır. Matbuat umum mil. 
dUrlüğü tcşkilltı ve vazifelerine 
dair kanuna bir madde illves! 
bakında kanunun geri verilmem 
hususundaki bllf\'etAlet tezke
resi okurımuş ve kabul edilmiş
tir. Bundan sonra bazı vekA.let.. 
lerin ve dairelerin 1939 yılı bUd. 
celerinde münakale yapılması, 
hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1937 ve vakıf!ar 
umum mUdUrlUğUıılln 1938 yılı. 
na aid hesabı katllerine ald ka
nun layfhalan tamb edflml~r 

Resmi daireler ve mUesseselct 
ile devlete aid idare ve şirketler. 
d~ ve menafii umumlyeye hadim 
mtıesseselerde bulund unılaca~ 
nakliye vasıtalanna atd kanun 
layihasının da birinci müzakere
si yapılm\Ştır. 

Nafia vekili Ali Fu:ıd Cebeaoy 
vekaletin teftiş itleri için iki 
hizmet otomobiline ihtiyacı oldu. 
ğunu söylemiş ve bunl:ı.nn ced. 
vele idhal edilmesini istemiştir. 
Rcl'ik lnce, kanunun hizmeti ifa 
l'8 mani olmadığını, ancak bu 
hizmetin mutlaka huswd otomo. 

bille ifa edilmem llzımgelmeye. 
celtni 16ylemlt ve bilhassa tstan 
bul defderdanna bir otomobil ve. 
rllmelde lfSzetflen prensipten ay
kın hareket ecltlmiı olduğu ka.. 
naatini izhar etmiştir. 

Bu sırada mecliste tasvibklr 
gürültüler olmuş ve R<'fik ince 
bir takrir vererek Istanbul def. 
dudarlığı otomobilinin listeden 
çıkanlmasım tekllf etmf§tir. 
Mazbata muharrlrl Sala.h Yargı 
buna maliye veklletJnin lUzunı 
gördUjilnU izah etmiş, fakat bu 
strada mecliste şiddetli gUr11JtU
ler başlamış, bunun üzerine Sa. 
llh Yargı: 

.. - Ben mazbata mu\ıarr.ri 
aıfatlyle söylemek mecburiye. 
tindeyim ve ve mazbata muharrf. 
ri sıf aliyle söylediğim her .öz. 
kendi reyim değildir." demiş. ,.e 
alkıaianmı§lır. 

Neticede Refik İncenin takriri 
reye konarak defderdarlık oto. 
mobilinin listeden çıkarılması ka. 
bu' edilmiştir. Müteakiben de 
kanun llytbaaı kabul olunmu.rr 
tur. 

Fırsat dUşkUnleri 1 Dahill va harici 
kıpırdanıyor ! vapur nakliyatı 

Bir kısım eşyanın fiyat- Hazirandan itibaren 
lannın yükseltilmesine armatörler birliğince 

çalıtılıyonnut ,. idare edilecek 
Harp vaziyetinin yeni ıekll üzerine Dahlll ve hartct vapur seferlerini 

piyasada bazı ibtfk&r ll&rekeUerinden bir elden idare etmek için allkadar• 
§lk4yeUer bafl&mlftrr, BIJhula ba· l&rla Sörllfmek Uzere Ankaraya Ciden 
zı b117Gk kumq mUeueaelerlnla blı amıat6rler hereu dODm~~r. lktmat 
eldm pl1U&1f )'ttlnleltmel' caJıftdrla· " mOnakale .f~berı •Mfıkı "1rm' j 
n ileri sürülmektedJr. Bundan ba§ka tua\'Vlırunu iyi karşılayarak nrdım . .,,,,,.. ___ ... -
muhteııı eıya flyatlarmda da yOksek· da da bulunaca.klarmı IÖylemltlerdlr. 
ilk oldutundan a!Akadarlara filc&yet· Hu1ra.n ba§mdaıı itibaren daldD 
ler yapılm11tu. ve barid nakUyat armat6r1er birlflt 

lbtik!r komisyonu pazartesi günU tarafmd&n idareye ba§lanacaktır. 
toplanarak bütUn piyasa vaziyetini Nakliyat tamamen temin edildikten 
gözdelı soçtrecek, bir lhUk&r ve bull- aonra artacak vapurlal" ecnebi sulara 
rana lmld.n brraknuJ&cak ffddeW eefere taUl.9 edlleoekttr. 

tedbirler alacaktır. Denizyollan kooperati-

Münhal 
mabuslukh~r 

Ankara, 10 (A· 4·) - Aç!k bu
lunan Aydın mebuıluğu lç!..n Eml· 
nönU Halkevi retsı Acih SIJTI Le
vent. Bilecik mebwıluğu lçlıs Ada· 
nada GUlek limited ı;irketl mUdUrU 
Ka.san GUlek ve Zonguldak me. 
tusluiu için Siy.s•ı.J L>L~ller okulu 
profesörU BAzmı Atıf Kuyucak'm 
genel başkanlık divanınca parti 
namzedi olarak gl5sterllmelerl ka
rarlaştmlIJU§Ur. Saym Udncl mlln
tehiblere "ıh!!:1r ve ı:ıta ede 1m. 

C B· p. Bqkan Vekili 
BAtveldl 

Dro Betik 11a7dam 
~-

Zoraki kahve buhranı· 
nın içyüzü 

GUmrllkte bulunan 30 bin çuval kah
venin halen çıkaı-ılmamıı olchııtwıu 

gören kahve tUecarlAn ellerindeki 
mallan aaklamağa ve hulraııılan 

aon;a tstthtAk resmi iki mUU artaca
Amd&n bunlan o zaman düa paha· 
lıya satarak Terg1 farkmd&n lmtlf&M 
teminine çalıımaktadırl:ı.r. 

Bu vaziyet plyuada biraz .aıkmtı 
doğ\lrmll§tur. Perakendeciler toptan
cılardan ktdl mal alamamaktadırlar. 
Al1kadarlar mal aaklıyan ve 'b8yle
Ulde mllD korunma kanununa muba· 
lif hareket eden tüccarlar hakkında 
ebcrnmiyeUe takibat& baflaalflardır. 

finin açbğı dava 
Deııteyollan kooperat!f ılrkeU az&• 

cııdan 1ıuı AY&tm J'&pılan ldr muka
vele dol&yudle kooperaWe zarar ve~ 
mek lddlulle adli)'eye verlldlk'erini 
)'UllU§bk. Bu haberde küçtık bir yan
hflık olmUf, ''mahkemeye verllnıltltr• 
dlr,. yertne .. adl!ye)'9 verilınltlerdlr,, 

,eklinde yuılmlflır. Bu tablr herhan 
l'I bir kimse aleyhinde ccz:ıJ takibat 
yapıldığı m:ı.nasını tazammun edc!>ile
ceğindeıı yasımw tavzih edlyorua. 
Bu r;ent aleyhine kooperatlt tarafm· 
dan ticaret mahkemesi nezdinde blr 
tazminat davuı a.çılmıı bulwıın&kta· 
dır. 

1 kU~UK HAHEKLtR 1 
• Divanyolunda kira Ue tutulan bir 

binada bulunan llultanabmet ıru11ı 

hukuk mahkemelerinin tapu daireli 
nln bir kıamma na.killeri kararlaıımıı
tır. 

• Ablt'ltapıda badema her pergem
be ;llDU bir pasar kurulmaaı muvafık 
rGrWmUştUr. 

• .-eriköyllnde Vofo adında bir Ju
. a taaDUt etutt •bit olan Panayot 
ikinci atpr ceza mahkemesince ' ae-
ne 2 ay hap.e mah~m e4Umilltr. 

• Elektrik, tramva1 ve taneı idare
leri için alınacak otobüaler eylOle ka
dar ıehrtmlze gelmlf olacaktır. 

• DUn yalnız ıehrlmlZde 200 blD 
llrahk ihracat olmuotur. tnını.re,. 
kWllyetıl yumurta, fmdık, tt&IJ&ya 
00 bin çttt tortk sGzıdertımı,ttr. 

ıı 



t='ransada açık. şe
llirler- bo.nıbalandı 
~~Gft;J Mukabele~i~~is i l yapm~.k~~ 
-~.~~·"· H•Ian•anmAl· Fransa kendısını serbest goruyor 
~~'~:~:~a::~1 ;:~:~· Garp cephesinde İngiliz hava 

hı: t.b Ordusu fhtıyat elra· 

h~~ :~:..:'.'::::::: karargahları da bombardıman edildi 
2U1tr Yıld15numu munuelıf.· Pariı, 11 - Almanlar dün Ho. lan bu hücumlar esnasında Fran~ 

1 ıı.~ır ~~le Yapılan geçit res- landa, Belçika ve Lüksemburga sa a~azisi dahiline 44 Alman tay
~: aJ Ulunu§tur. tecavüz ettikleri esnada İngiltere yaresi düşürüldüğünü bildirmek-
•)\ icar~' lngilterenln, AI- ve Fransa üzerinde de tayyare tedir. ' 

tttı~lıı l·l.le.carl.ııtana yardrm bombardımanları yapmışlardır. 1NG1L1Z HAVA KARARGAH. 
~lt:l.tı:zı~=~r olarak bazı raze- Fransada bazı açık şehirler ve LARININ BOMBARDIMANI 

'g.,~lıııcıt~d!r eoredllen haberleri bu meyanda Nansi, Lil, Liyon, Alman tayyareleri garp cephe~ 
,:"bl~ettar · Kolmar, Pontoise, Luxcuil Al- sinde İngiliz hava ordusunun iş-

:lltlııe l'!lreP;rb mahfillerinde man tayyareleri tarafından bom- galinde bulunan hava karar
ı:ı~'llııd ' 8Panya, bitımt! bardıman edilmiştir. Nansi'de sL gahlarını da bombardıman etmiş. 
~lıı.J 9 bulunduğu hakkın- vil halktan 16 kişi ölmüş, 30 kişi ler, fakat muvaffakıyet elde ede. 

I~ lı ltda teın.ınat vermiııtır. yaralanmıştır. memişlerdir. İngiliz tayyareleri 
'lo}a d Parise de hava hücumu yapıl- beş Alman tayyaresini bu hücum 

• l 1\ a nazırı mıştır. Valensien mıntakasmda lar esnasında düşürmüşferdir. 
~ 11 °ndrada bir Alman tayyaresi 20 bomba İngiliz hava kuvvetlerinin Fran 
~t<eı - liolanda hariciye ve atm1s bunların 17 si patlamıştır. sadaki umumi karargahının teb
~ lç~r ?ı~ırlan mUttetikler- / Liyo~ civarında Bran tayyare is- liğine nazaran İngiliz hava mey-

-trııır. la.l'Ya.re ile Londraya tasyonuna bombalar atılmıştır. danlarında maddi hasar azdır. İn. 
Fransız tebliği Fransada yapı. sanca zayiat yoktur. Aynı tebliğ 

•ı §Unları da bildiriyor: 

~ h\anı ·. t uzu nasıl ki~Be~~:ı::~~ ~~~~sin~:!! h::. 
l il ar' son a ar r ;:t~C:f u:;~:~;~iK~~:t::)~~~~i~~= 

1IZ' h. 8dl'Y0f l3f? :~e~cn~~~1:~~~an:~::!ı~:~ 
ttQrı. G 1 tayyarelerimiz, düşman kıtalarma. 

·oe hücum eylemişlerdir· Alman bom-
~l)ı1 Q 20o sene içinde Almanya 31 defa harp bardmıan tayyareleri nerede gö -

§ V b H l d d Al ründüyse, avcı tayyarelerimiz bun. 
, e U defa da Belçika Ve O an a an - ıara karşı harekete geçmiştir.,, 
it\~ '>1Q11Yaya bir taarruz haz.ırlanm.ı§ imiş ı~R.\NŞA~IN KARARI 
'it d h b Al Diğer taraftan Franta hükume -' u·· n başlayan ar ın man ti bir tebliğ n~rederek açık şehir-

lerin bombardrman edilmesi husu-

IJ1Ukad deratı n ı b·ın Sene ·iÇ.in ımnaa. kendisini serbest görduğunu 
ilan otm.iştir." Malfun olduğu W:ere 

t harbin başla.ngıcmda Amerika rel-

i." ıı ayı·n edeceg"" ı·nı· so··ylüyor sicu.mhurunun müracati üzerine 
"\ İngiltere ve Fransa hükumetleri 

.... Almanlar açık şehirleri bombardı-
~ lıa1ıt .\lıııan ajansı ve rad· geçmek surdile Ruhr istikametinde man etmedikleri takdirde kendile-

""'' .., r Verdiklerine ı;öre, yakında ynpılaca,,k olan taarruz dola· rinin de böyle bir harekette bu-
~ .. l:.<!c lıoıandaya karşı baş- yısile Fiihrer, Almanya için lktuıadl lunmıyacaklarım, fakat Alınanlnr 
t,,. ··~ an sonra, Alman hükü- bakımdan çolı: ehemmiyetli olan bu a- bombardıman yaparlarsa. kendileri
'-~ıtı~~ liotanda hlikumctle- razlnln, yeni Fransız - lngiliz taar- ni mukabele bilmisle mecbur edil-

\''tııu g dükalığına. birer ruzlarına hede! olmasına müsamaha miş göreceklerini bildirmişlerdi· 
t~ 'lır. Metinleri neşredl- edemezdi. Bınaenaleyh Belçikanın ve Almanlar ise dün Fransada açık 

b,r ~arda, lngillz donan- Holand:ının bitara.!lıklarını himayesi §ehirleri bombardrman etmişlerdir· 
ı \'e b taınının Akdenlze gun allına almağa karar vermlııtlr. Bu lNGİT,TRREDJ~ IlAVA 

'ııatı. Urada tedbirler alınına- 1 andan itibaren Alman ordusu, bUyUk U l --: <11t ı 11 cmn.AR 
t la 

1 
ka.u bu noktaya çe- llrltanya. ve Fran.saya z~amdarlan- J,ondra, 11 - Alman tayyarele-

' a:ı: bu sırad:ı Hola.nda. ve i nın anlar görUndükeri yegAne li.sanla ri dün İngiltere üzerinde de bom-
• a'vla ... er Çıkararak Almanya- • hitap edecektir.,, bardrmana teQebbüs etmış' ]erdir· 

~~ · ıa ~ \.~~ b Olduğu ve Belçika . IIİTLER CEPHEDE IlİR TEBL Kent dukalığı arulsinde Can-
<:~ 'kıkatte bitarafltkla- ?\"E}RETTİ terbury civarında kain Chillam'a. 
~ Clı:nedlklerl iddia edil· Alman başk~~nd~lı~ın neş- dört ~·angın bombası düşmüştür. 
\ ~ • .\.t retli<Ti bir tebligle Hıtlerın Alınan Taymis halicinde de hava defi top-
~ h~~le\ illan hUk{lmeU, Al- orrlu;u baııkum:ındanı srfatile harP- larr faaliyete geçmiştir· 
~ ~::eııı ol~n lnı;Uiz - kntı idare için cepheye geldiği lngiliz sahil muhafaza tayyarc-
ltillır h un pek yakın oldu- bildirilmektedir· !eri lngilterc sahillerinde dört Al-

bı.ı ta avz.asına karşı . yapı- Bitler garb cephesi askerlerine man deniz t:ıyyaresi düşürmiişlcr-
~ı arruzun Belçika ve hitab eden bir tebliğ neşretııı.lııtir· dir. 

Çörçil kabinesinde 
Loyd Corç da nazırlık 

a lacak 
FRANSIZ KABi N ES i ND E DE 

BAZI T AD iLAT Y A PILDI. 

Londra, 11 - Çemberlayn ka
binesi, dün muhalefetin isı;an 
dolayısiylc istifa etmiştir. Kral, 
yeni kabineyi kurmaya bahriye 
mızın Çö.rçili memur etmiştir. 
Çörçil yeni kabineyi kuruncaya 
kadar eskisinin iş başında kalıntı. 
smı rica etmiştir. 

Yeni kabine milli birlik kabL 
nesi mahiyetinde olacaktır. Jşçı 
ve liberal partilerinden kabinede 
azalar bulunacaktır. Loyd Cor. 
cun da kabineye girmesi muhte
meldir. Çemberlayn de bir Yl\.

zife alacaktır. Hava, harbiye ve 
mühimmat nazırları mevkilerini 
muhaf3*a. edeceklerdir. 

Çemberlayn istifasından sonra 
radyoda bir hitabe söyliyerek ez. 
cümle demiştir ki: 
• " - Bugünkü şera!t bir milU 
birlik kabinesinin kurulmasını 
ica b ettirdiğinden, bugün öğle
den sonra krala istifamı takdim 
ettim. Benim yerime geçen Çör
çil bana harb kabin esinde azalık 
teklif etti. Bu teklifi memnuni. 
yetle kabul ettim. 

Bütün Ingiliz milleti, tek bir 
irade ile yeni şefin etrafında bir 
lcşmeli ve Bitler nihayet orta
dan kalkıncaya kadar sarsılmaz 
bir cesar~tle sav.aşmalıdır." 

Parlamentonun salı günü top. 
lantıya çağmlması muhtemeldir. 

FRANSIZ KABiN ESi NDE 
TADiLAT 

Paris, 11 - B:tşvekil Pol Re. 
no kabinesinde bazı t~dilat yap. 
mış ve hemen her partiden 
knbinesine aza alıp bir milli 
birlik kabinesi vücude getirmiş. 
tir. 

Yeni nazırlar arasında sağ ce 
nahdan Lui :Moren ve Sabık 
"Demir haç" faşist teşekkülün. 
den lbernayre de vardır. 

iz/anda 
Dün İngilizler tarafın

dan İşgal edildi 

Londra, 11 - Danimarkaya 
tabi tzlanda adası dün İngilizler 
tarafından işgal• edilmiştir. İngi
liz kuvvetleri hiç bir mukave
metle karşılaşmamıştır. İ~galden 
maksat Almanların burayı da iş. 
gal etmelerine mani olmaktır. 
Harbin sonunda İngilizler bura. 
dan çekileceklerdir. 

! 
-- ET :szt 

Vaziyetin 
ciddiyetin~ inkilr 

etmemeliyiz! 
Yazan: LOYD CJRÇ 

Her h afta g:uet-E'l'l'\tz-Oe bir ma- dan elde edildiğini biliyor· Kendi 
kft.le5l intişar etmekt~ olan İngHlz menfaatlerimizi korumak için NoB
siya.wt &da.mı Loyd Cort'un bu vecı kara sularını bu memleketin 
haftaki makale-.i po<;t.ada b<>ş gün bütün protestolarına rağmen ihlıll 
kıı.da.r gedkmi.ttr. Hiidl~Jerin da- etmeğe karar vermişken Alınanla• 
kikadan d:ı.kik:ı~·n. inkişnJ cttl~i bu rın mukabil hareketlerini hesnpla
dcvlrdc bu gecikme mühim olınakla matlık· Almanların darbesi indiği 
beraber, makale Çemberlayrun i~ti- zaman bunu k:u-şılamağa hazır de
fasına. takaddüm eden glinlerdc İn- ğildik· Ale1rZıe bir kuvvet gön -
gilteredekl haleti nıhiy('~·ı gii~tN- derdik· Neticesini gördük. Kuvvet
mc "i itibariyle de _şayanı dikkattir, !erimizi olduğu gibi geri çek.meğe 
der~ediyonn: mecbur olduk ve bunları geriye 

H&rbin dem<>krasiler lehinde. çekerken hiçbir tek nefer za)i oı .. 
gittiğini zannederek kendimizi al - madııfuıa sevindik· Halbuki presti
datmak hiç de doğru · değildir· Ha- jimi.z:n ne kadar düşmüş olduğunu 
kikati anlatmalı ve kendimizi ta- dlişünmekten uzak kaldık· 
mir olunamıyacak bir hataya at- Kuvvetlerimi.zin geriye çekildiği-
mamalryız. ni başvekil haber verene kad\r 

Demokrasilerin liderleri vazifele- Alınan taarruzunun durdurulduğu
rini iyi üa edememişlerdir. Ve ye- nu zannediyorduk· Bilahare reflmİ 
ni bir istikamet tutmadıkları tak- bir tebliğ ile taze kuvvetlerin 
dirde her şeyi kaybedeceklerdir· Non·eçc ihraç olunduğunu dgyduk· 
Hakiki demokrasiler yenilecekle - Bu haber bize ciddi bir suretle ba
rine kanaat getirdikleri uı.ınan bU- rekete geçmiş bulunulduğu kanaa.
tün kunetlerile çarpışırlar- Fakat tini verdi ve Norveçin Alnuı.nlarm 
ufak zaferleri büyütmek ve dil~- elinden kurtulacağını zannettik· 
manın zaferlerini kilçliltmek fela- Halbuki Başvekil bize mlittefik 
ket yoludur· kuvvetlerin bir tek asker 7.3Yi et-

Bunlar efkArr uınu.miyeyi yanı~ meden Norveçten çekildi~i ilan 
yola sevkeder. Müttefik devleUe - etti· 
rin liderleri maalesef tarafımdan Bu hadiseler üzerine bizim res
böyle bir tavsiyeye maruz kalıyor- mt tebliğlerimize acaba inanan bu
lar. Yalnız bir tek hatanın cezasrnı lunacak mı? 
çekmiyoruz. Norveç muvaffakıyet- Dilşmanlarmuz bile bahriyelile -
sizliği bu ta.mir edilmez hatalar se- rjmizi ve tayyareciler.l.m.W tak~ 
ril!linden bir tanesidir. ediyorlar. 

* * * Askerlerlmlz daha imtihand.att 
Almanya de\"leti var kuvvetile ·geçmediler. Maama.fih talim ve 

silihlanırken bizim umurumuzda. terbiye görmüş askerlerimizin ge
,bile olmuyordu. Alman hava kuv- çcn harpte muvaffak oldukla.rmı 
veti taarruz kabiliyetini arttırmak biliyorum. 
için milyonlar sarf etti. Çekoslovak- İngiliz milleti her fedakArlığt 
yayı terkettik, halbuki bu devletin yapabilecek bir vaziyettedir. Lakin 
mükemmel bir ordusu vardı; son- baştakilerin budalalıkları, hatalı il 
ra Sovyet Ru.syanın ne şekilde ha- görmeleri ve. zaaf göstermeleri on
reket edeceğini düşünmeden P o • larm. zafer ka~larma m.a.nı 
lonyaya teminat verdik·· teşkil ediyor· 

So.vyet R~yaya Alınan hariciye Her taraftan tenkld 11esleri yük-
nazm giderken biz bu müzakere- , Beliyor; ~ptolunanuyacak eekilde 
ler için üçüncü derecede bir me- bUyilyen tenkid.ler· 
mur gönderdik· Polonya ordusunun İngiliz hUkiimetl Hitlerln yeni 
kabiliyetini ve memleket müdafa- bir hareketi karşmrnda kalacaktır· 
asını tetkik etmeden evvel ona O zaman ne yapacaktır? Bu ·eD.1 
harbetmek için cesaret verdik· Bu hareket ne ola.bilir? ' 
koskoca devlet ölüme giderken o- Hitler övünmekle vakit geçiren 
na bir tek tayyare göndermedik· liderlerden değildir· Fırsat zuh~ 

Harp hazırlı~da yaptığmuz ha- edince darbesini indiriyor ve h'lil 
talar bir alaydan fazladır. Biltliıı. fırsat vukuunda kendisin!, darb~ 
bunların neticesi neye vardı? \"Urmak üzere hB.Zil' buluyoruz. Hl~ 

Çekoslovakya Almanların elinde lerin darbeleri lnt ve engerek "yı .. 
bulunuyor· Polonya Sovyet Rusya lanı gibi öldürücUdUr· Diğer tara!.ı 
ve Almanya arasında taksim olun- tan çalılıkların içinde hazır bulu~· .. 
du; Finlandiya Ruslar tarafından nan bir arkadaşı var kJ. dişlerini §i .. 
imla edilen bir sulh imzaladr; Da- karma batırmak üzere ha.zır bu .. 
nimarka tamamiyle Alınanların e- J lundunıyor· 
linde. N_orveçin onda dokuzunda. B Vaziyetin ciddiyetini kat'lyyen 
Almanlar bulunuyor ve Norveçe r 1nklr etmomeli)iz· 
gönderilmiş olan müttefik kuvvet- t Kabine vazüesinde muvaffak ol
lenıe zafer perdeleri arkasında. mamıştrr. Vazifeyi ele alın~ İngi• 
Norveç sahilleıindcn ayıılıyorlı:tr· liz parlamentosuna. düşmektedir· 

İtalya Alınan zaferlerini sevinç- Muvaffak olamadıkları takdirğe 
le karşılıyor ve payını çıkarmak millete ihanet etmi~ olacaklardxr.,, 
için haz1rlanıyor· İsveç, Romanya, Harbi idare etmek için başıtreı. 
Belçika ve Holanda korkularından ler intihab olunmalr, başka te"~ 
ıtıükfıtu tercih ediyorlar. latlar kurmalr, aksi takdirde fel( .. 

Şimdiye kadar herkes bütün ketin önüne g~ilemiyecektlr· 
muvaffakryetlerin naziler tarafın- (Her halda mahfuzdur) 

'l.l.r lıa~den &cçllerek yapılıt· Bunda, Alman milletinin atisi için lngill<'renin cenubu şarkt sahi
~ 'tat uı etmez bir §Ckllde kafi savaş saati geldiği bildiril - linde, dün sabah bir buçuk saat sü-

~ 1~1:e istihbarata sahip mekte, İngiltere ve Franmnm 300 ren top sesleri işitilmiştir· Alman 
ll.\ıı b.uk rncktecllr'. Bu se- senedenbcri Almanyayı k~n:~tı.~n- tayyarelerinin Fransa §İmal sahili 
~tarlı ünıetı bu ık! ıncm· mekten menetmek siyaselı guttuk- açığındaki ~emilere tecavüz ettik
""ıı ~~ı. Almnnyanın e- !eri iddia edilmekte, yalnız Fra.n- !eri zannediliyor. Bir çok kuvvetli 

-'ı >..ırn:e11 vesaitle tcml.n sanın 200 .sene içind~ -~ııı:any~ya infilaklar olmuştur. Bu infilakların 

Kabataş meydaniyle Taksim meydanını 
bağllyacak olan en kısa yol 

tıiıı it n ktınatın:ı emır 3l defa harb ilan ettıgı z.kredile- bombalardan mütevellit olduğu talı 
~il &o aydedllmektcdlr. rck şöyle denilmektedir: min edilmektedir· 

nunda §oylc denilmek "- ln,,.iltereyle Fransa, Avru- İngiliz tayyareleri, 1ngifü: Mhili-
1 ~Uiteı pa cenub~ şarkisinde büyük bir nin cenubu şarki mınlakasında bil-

, ' .\tın ıneu, aYrıca rsunu da manevra yapar gibi görünerek, yük bir faaliyet göstermektedir· 
~ ~eı:Ya bu tedbirlerle, Jiolanda ve Belç~k.ndan ~cçmek su-

'11 ~"llııır ln ve Holanda kra- retile Ruhr arazı.sınde bıze taarru
' ""ru~nlığını ve bu mem- za teşebbüs ediyorlar· Garp cep -

r da veya Avrupa dı- hesi askerleri, kendinizi göster -
·ı rı.~l, ne t11mdl ne de is- mek zamanı g<>lmi5tir. Bugün baş

~laıa/etınde değildir. Jıyan harp, Alman milletinin mu
~ ,h ın:a hiçbir mukavemet kadderatınr gelecek bin !lene için 

'il:. ""C ' •• 
.'il e lfı.ın dikkat suretlle, tayin edecektir. Şimdi vazifenızı 

tlt, he e~nl son dakikada yapınız.,, 
l h l bUk n z bugün de, Bel· JIOLA~D.\ YE BELÇiKANIN 

Cııııe~ınetı ile Holanda IlERLtN SJ;FiRLERtNg 
~tı, nln elindedir. Al- YAPILAN' MUAMELE 

' ~ '1:u, dUeıçlka ve Holanua 
~~"te erhaı bu hususta e

tı ~c~avet eder. Eğer Al
t. Çlka ve Holn.ndada 

' t hu:a:uz kalırlarsa bu 
lt1t<li n Vııaıtn1arla kmla\oe ~:e bundllll doğacak 

' :taı. ıa.tııe akacak kanın 
~ «ııı ne 

lı.~ 'ıt \oe lioı lçika kraliyet 
~ hıı1ıırı. a.n<ıa krtı.liyet hUkıl 
' lt.\ltı~:~ktır . ., 

ldA. "t\';\_?\•J<: :!'>,\.ZlltL''L,._ 
t-~~l'rı ~At·ı 

t • di1Jı 
, t t ıforı. •abah yerU ve 
~~llçolrı t ltabu1 edC'n Alman 
~ ~ lt lı. 90).ıoı:ı. Rl)>cntrop d.t. 

'\oe li e denıifUr: 
ota.ncı& arazlliııden 

Al~n ajansının bildirdiğine gö
re, Belçika ve Holanda hükiımct
leri, dün Almanya hariciye neza
retine protesto notaları vermeye 
,teşebbüs etmişlerdir. Serviste bu
lunan memur, bu notalann tahri
kamiz olduğu kadar safd<!run me
aline ıttıla. kcsbettikten sonra, 
bunları kabulden istinkif eylemiş 
ve elçileri mutad ve kabul edilir 
bir tarzrla pasaportlarını istemeye 
davet etmiştir· 

SAHİLLERE :MA1'N 
DÖKÜLMVŞ 

Alms.n radyo.•111, hütün Hofanrla 
limanlarmm ağulıtrmıt. Ye Be.için 
u.hilleri boyuna mayn döküldUğü
,.,n lı:ohı>l' ,.,.mıictt,.. 

isviçrede 
seferberlik başladı 
Alman tayyareleri iki 
yerde demiryollarını 

bombaladılar 
Parı-., 11 - lsviçredc umumt seter· 

berlik bugün saat dpkuztla başlamış
tır. Fakat halk kararın tatbik zam~ 
nını beklemeksizin dünden itibaren 
kıtalarına. iltihaka başlamıolardır. 
Ecnebt meı:nleketlerdekl İsviçre kon
soloslukları tara!mdan \'erilmiş bü
tUn vizeler lbtlll edllml§Ur. Alman 
ve Franııız hudııtlıı.rınd:ı. nakliyat 
kontrolu takviye edilmiştir. !sviçrc
de harp hali bıışlamış bulunmakta-
dır. 

EV\'elki gece Alman tay~:areleri 

!svlçrede Gourresalin civarına bom
balar atmışlardır. Demlryolu hasara DUn ve evvelki gUnkU nUshaları

uğramı~tır. DUn sabah yabancı tay- mrzda, Kabataş meydanile Taksim 
ya.reler İsviçre arazisi Uzerin<le uç- meydanını bug-Un mevcut yolları yarı 
mu~lar, Rale t'ivarından geçmişlerdir. yarıya kısaltan bir yolla bağlamak 

Almanlar İsviçre ara.zlslnde Tor- , lA.zmı~eldlğlni ya~mııı ve bu yolun 
rentnıy civannd& Dt>lemcınt 1.st.a.ııyonu ıala.hmı bu iki meydan yapılırken bi· 
ruı d& on vedl bombıt atmrıılud.JT. 

tirmenln faydalı olacağını kaydetınl§
tik. BugUn. ıalahım muhterem vali ve 
bf.ledlye relıılml~den rlc.ı. ettiğimiz 

yolu ıo:österen bu krokiyi nc~rcdlyo

rw: . .Araba vapurundlLll çıkacak oto
mobillerin, vapurd&ıl çıka.r çıkma.z 

mezarlık ıokağnıa &1rmeleri ve bura.ı 
dan BeytUlhalcl ıoka~m& girerek 
Beyodalart ve Ba.ğodalarmı taki'f>ta 
GümU~!'IUYU hastan~~ önün• a.sf•lt• 
çılunala.rmı temin etmek kolay oıa.Cak 
t:r. Krokide bu yol ııoktal&rl&~t 
edflmlstlr. - ,t,;:;!.. 
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Göğsün.ün tenasübünü muhafaza 
etmek her kadının elindedir 

Bugün mevzuumuzun mUhim bir 
noktnsroa temas edeceğiz. Yavru
ln.rma ısüt veren genç anneler, gö
ğüsleri ta€jıdığı sut hamules1ndt>n 
kurtulunca, eski tennsUbUnUn kny
bolduğundan şikiı~ ctçidirlcr· 

Burada bir p:ımntez açmak· isti
yoruz: Kadmm Uk yazi!esi nnnc 
olnuı.k annenin en şerefli ·ve en 
gtlzel 1ş1 çocu{;runU' keJt.dl sUdU ilo 
bes!emektir· Kadın cemiyetimiz i
çin yalnız ı;llzcllikten ibaret olan 
bir kulda değil, i ti]lıai vazifesi o
tan bir kıymellJr. Doğacak 'e bü
~11vecek çocuğun sılıhntlyse her 
halde kadının gu.zclliğindcn daha. 
ç"k kıymctıidir· 

Bu noktaşı bilhassa işaret ettik
ten et>nra h~r genç annenin ccou
ğunıın srbhatinl \C iyi büyümesi
ni tı>m!n ~ttikten sonra €jahsi gü
zelliğini dti,Urone::ine de bir m!ni 
kalmnz· r:u da mU~isül bir iş dc
t;'1ldir· U lh~a da a genç kJzlr
ğmdn birtakım sıhhi tedbirlere ri
:ıyet edenler. nnne11k şerefini kn
r.andıktan ııonra hem çocuklarını 
1.stedlklcrl ~bi sUUeriylc bcs1iye -
blllrler, hem de göğüs tenasUlJUnU 
kaybetmezler. 

JIF .. Rll \l'\Cil BiR ı)ltlZ \NJ!'I' 
O~i DJ\N E "\'F.J .. ONUN IJ 
GEÇMUi, OXU 1 EDA' lYJ~ 

ÇAU5 ıJ \UTAı • D\HA 
l\OLA\'Dffi 

E!'ek çalınd1ktnn sonra ahır kn
pısmı knpaınruım bir işe yaramı -
~acnğmı eski mr ata EôzllmUz bak
lı ve yerinde olnrnk söyler. Fakat 
ekserlyetıe her i.5 olup bittikten 
sonra derde d va arnmnfa b!zl 
mecbur cd""n beb ihrnnldcn z:lyn
de ce'1~lcttir. 

Sllt vcrm , g~ğtl.s tennsUhUnU 
kg,tly~ en boım z. Göğüs tenasübU.. 
nU boı:nn tUt guddelerinj11 nesçle
rin clişU\dliklerj.ni kıracak kadar 
fa::IA bUyUmcsldir· 

nu liflerin daha rouktı11 cm.etli ol
ması 1·e etastiklyct~rinl uzun za-, 
m:ın/ :nı ha.faz:\ etmesi dnhn j~ i bir 
fnrz a b" l rı.ın0Icrlı:ıe bağhOır· O 
Jın.ld l;u lifleri bcsl~.mck gerektir· 

Cild, üzerine sUrillcn mıUldelerl 
massedecek kal;ıili}"et.tcdir· Bilhassa 
deri Uzcrine aUrlilcn yağ'lıır in8an 
\1lçuç1unda.l\i iç yaslan ayni ter
kiptey.şe bu imt,ı.şa,s çok kolay o
lur· n·n:lenııle} h ro eeU korun iç
yağmdo.n tr}ı:&r.ılnn L!lJlolin e-ı>~se 
sUrüJecck olur.;a deri tnra!ından 
emilerek en derinde bulwıııo cllls
tlkl Uflere ltadar g1dcr· 

Bu netlcc)i elde etrr.cl: içln göğ
şo nlclaecle bir parç Lanolin 
sUrmek, onu orada birls ' dakika 
b~kJnJ>.k kafi gelmez. Aksamdan 
istirahat etmcd n C\'Vel göğsü ka
lm "" milnavi bir l:ınolin tabakasi
le örtmek, Uıcri yanı. panfllXlanla -
ı·mda kullanılım rütubct gl?ı;iniıez 
b!r mu§ambilyln kaplamak ve mu
. ambarım kayuınmıısx için de bir 
• :ı.rgı fı:ırmıık lAznndır· Çocuğun 
doğın!4mndnn biraz evvel bu tcda.
li tarzına ba~lıınır ve süt Yerme 
dc.-resindc haftada iki defa devam 
edilirse clôst lô lifler sağlam ka -
lır ve g6~s :ıüt \'erme devresi bl~ 
tikten sonra eski §eklini alır. 

GööUS Nt~·t • nOl'U'U? 
GöğsU bfiyüten ıebcblerde.n bi

risinin süt guddelerinin dahamesi 
oldui;'Wlu C\'\'Clcc &öylemlatlk· 1 • 
klnc1 bir sebeb de ynğlnnıı göfüs
te toplanmasıdır. 

Bazan sUt guddelerinin derinlik
lerine knd&.r siiztılen yağ zerreleri 
göğsil ağırlaştırır ve tıpkı sUt gud
delerinin sLomcsi gibi ayni netice
leri dot"llrur: Mukavemeti şişen 
guddeleri tn.~nnağn kfıfi gclmiyen 
lifler kopar. 

l numnrnlx şekil bu iki halde de 
Uflerln nasıl gevgediğini anlatıyor. 

Sfit rrtıddclerl normal olarak j -
kinci \'C alıncı kaburga kemikleri 
nrasmdn bulunur. Bu guddeleri sa. 
rıı.n mabfıı.za göğUs ndnlc:ıl üzeri
ne bir vııntuz gıbi yapl§mı~ ve 
:munzam ncsçtcn yapılma nbatlar-
la bıı.ğlanmı§lır· . 

Guddonin aihrlığı yahut yat;"IIl 
rııklcU bu muvazeneyi bozduğu va
kit gudde göğUs cidarmdıın ayrılır 
(cekil a) ve mcohur doktor DUpill 
Frcnclln trşrih ltltnbmdnn alman 
b ve c "ckillerlnde gösterilen vazi
yeti alır· 

ElilstikJyetl en çabuk bozulan 
lifler cuddeyl yukardı:ı.n tutan n
bııUardır. Eğer l:iu rıbatlnr elfuıti -
ldyctl muhafaza ederse göğUs kat. 
iyycn bozulmadan kalır. 

N'E YAPMALI! 
Killtnr flz.lk - Fazla bUyümUş 

bir g6ğsil eski haline getirmek i
çin tabii yalnız kliltür fizik kMı 
gelıııei Fakat diğer tedavi tarzla-

,,.~oii:1ıik 
.,. .9t!giis 

IJ~tife.si 

Yuqonya 
,,,. /;('c:;/o';rcJn 
~ibol 

nnrn )'aııın ·a çok f ydalı olur· f da bu nıns.aj ~ok faydalıdır. Bil • 
Göğüs adal terine ait kültür fi. lıas a muntazam yapıldığı baldo 

zik yapmak için bir ~ardmıcı} a ve dabna iyi netice \'erir· 
ya. blr müteha5sısa iht'yaç ;·oktur. 1I..AÇLAI~ \'E HARIOl 'J'EDA Vİ 
Herkcs{:e malüm ufak bir aletle bu Göğse muntazam bir §ekil Yer· 
jimnastik hareketleri temin edile- mek için elektrik cereyanı yardJ
biJ.ir. Bu t.lct iki ucunda birer hal- miyle vücut üzerine \'e deri rıltma 
lta bulunan iki Jastili bağdan mü - gönderilen iyonignsiyon esasına 
r kkeptir. Amudi olan lıu iki las- day:ı.n:ı.n b'rtakrm ilaçlar \'ardır· 
tik bağın ortasında ut1ti diğer iki Ancak mUtebaı:ıııs bir doktorun 
lıiıstik bağ \'ardır· Amudi bağların tavsiyesi ve nezareti altında. ya -
ucuna elle tutmak için biror sap pılaCJığr tubii olan bu tarzla yağ' 
geçirilm~tir· Alet ufki bağlnnn u- hUcrclerinl eritmek, guddelerln 
cundaltl halkalnr \d.Sıtnsile kapıyo. hacmini ve nğulığını azaltmak ve 
veya. duvara çakılmış iki çiviye tn- rıbatl:ırı s:ığlaml:ı.ştırmak mlimkiln 
kılır· Saplardan tutulrırnk çekilir· dilr· 
Bu suretle göğüs adnlelerindcn her Gudde ürnzlarıyla tedavi asası -
hangi birisini inkişaf ettirecek ııe- na. daynn&n dahili blr tedavi sis
kilde jimnastik hareketleri yap- J temi de mevcuttur. l'alıat bu hu
mak imkanı elde edilmiş olur. 6usta. ço'c dikkatli olmak şarttır . 

Spor csyası yapan fabrikalar - Çünkü bazı mUe:ıseseler tarafın • 
dan bazıları ktirck çekme hareke- dnn ı;ıl~arılan ,.c bol bol rckl§.m 
tini taklid için hUJ>usi birer san - yapılan birtok llil.çlar terkip tarl
dalyc de ) apmııılardır· Bu sandnJ.. kiyle UZ\ i milslahzarlar olduğu i
ye üzerinde oturarak bütün jim- çin blr i:}C yarnmnz. Bu husustakl 
n:ıstik hareketlerini yapmak kabil- ilaçların formülleri hemen umumi
dir· Bu hareketlerden bnzılan, me- yetle doktor DUrpazın, Hormon
selü. kürek çekme göğüs adııleleri tarla ledavi isimli kitabında yazdı
için ço!t faydalıdır· Fo.kat insan fı esn.satn dayanır. Hormonlardan 
her vnkit kürı>k çekmek için bir ve vitaminlerden yapılmu;;tır. 
sandal bulamaz. Deniz, nehir, göl Diğer tarnftan doktor Monenln 
kıyılarında olmıyan §Chirlerdc o - de süt ,·ermeden ileri gelen göğüs 
turnnlar için de bu ü.let hem san- bilzülmeleıinde çok methedilen bir 
dal hem deniz yerini tutar. formülU \ardır: 

DUŞIJA :MASAJ Sfrop de' cnmin 
Gudde faaliyetlerini arttırmak, Slrop u'nmi (i, a 10 gr.) 

yağların vücuttu birikmesine mfı- Slrop de renoult 
nl olmak, nesçlere eski faaliycUe
riııl vermek için hücreleri çalış
tırı:ruık lazımdır· Masaj bu hususta 
yapılıı.cak en iyi §eydir· 
Göğüs adaleleri Uzcrlnde tabii 

bir masaj yapmağa lmltti.n olmadı
ğından ı:-üzcllik cerrnhisi ile uğra
!'anlıır, bir fıskiyeden hafif hnfü 
fI§kiran suyun vücuda temasından 
doğan tesirden masaj gibi isU!ade 
etmek için ufak bir iilet yapmış
lardır· 

Yeni başlıyan göğUs şişmelerin
de bu şekilde duşla masajın tesi
ri kat'idir· Fakat masajın çok sert 
olmaması earttır· Binaenaleyh yük 
sekte bulunan bir musluğa takılan 
du§ !letlnden fazla istifade edil -
mez. Çünkü göğüs etleri !':Ok nazik 
olduğundan kuvvetli bir duş hüc
releri yıpratır ve ilk.si neticeler ve
rebilir. G6ğse yapılan duş çok ya
va.s olmalıdır· Bu hususla yapılan 
aletler göğse konulan içi delikli 
bir hunu ile bunu aynl seviyede bir 
l!IU hazinesi veya bir musluğa bnğ
hyruı bir ltistik borudan ibarettir. 
Bu duş adaleleri çnlrntırrr ve sı
kL5tırn" VUcut ) orgunluklnnndan 
ileri gelen göğüs bozukluklaımda 

Telnturc d'ecorce ıl'oranp;e 
Teinturc <le Iladia!l (a a. 2:> gr.) 
Extrait de gıılfa 

l~xtralt d'orties lJlanch<'" 
(fi. fL HıO gr) 

Extrııit de scmence de rotonlcr 

Glinde Uç defa tercihan bir bar
dak malt hulasası içersine 1 çorba 
ka.5ıi;'1 konularak iç1lir· Fakat her 
dahili tcda\'i gibi bunu da müto -
bnssus bir doktorun rc;ine milra -
caat etmeden kullanmnğa kalkma
malıdır· 

ELEKTR1KI,E TEDı\ \.181 
Gl:iğUsteki ribatlar gerginliğini 

kaybettikleri takdirde (kopmam~ 
olmaları şarttır) göğlis adalelerin
den elektrik cereyanı geçirmek u
mumiyetle nbatlnn kuvvetlendir -
meğe kafi gelir. 

Mütnhnssts bir doktor kullaruln
cak dalga uzunlukları ve cereyan 
nevilerini tayin eder. 

Elektrikle tedavi son znmanlar
fuı kanser. a.kcl~er hastalıklan, 
yarn lzlcrlnln kaybettirilmesi, ne~ 
lerin yeniden teııekkillU gibi mU-

- Bana. nekadar para var? 
Jco sözilnU keserek: 
- Söyledik ya, beş bin frank; 

bin fran;;ı 5imdi. Ust tara.fı da o
yuncakları s:ıtan ndıımm gözü ö
nUnde alır5ın· G6rUyorsun ya, kor
kacak hiçbir şey yok· 

Bnld's cebinden 1000 frank ~ı
karıp verdi· 

Alber Jeoya: 
- Yarın sabah sa:ıt on bire 

doğru Armand buraya gelsin, ben 
onu oyuncakları ıatan adama ta
nıtırım· Yalnız biraz uzakta otu .. 
rur, otomobille gitmek liıım· 

Jeo: 
- Olur, olur; otomobili ben 

kullanınm· 
- Ata. Ben şimdi yatmağa gi

deceğim. ~·arın llabah erken kalk,.. 
mak ltızım. 

Boksör Jeo \'e Armand ayrıldı -
lar· Yolda Armand Jcoya sordu: 

- Bu heriften emin misin! 
Jeo bir kahkaha savurdu: 
- Köpeğimden olduğum kadar 

r.min·m; ufacık bir şey yapar.sa işi 
bana havnle ediniz, yunnuklanm 
sağ obun. 

Jco, Armandı evine kadar te~~i 
etti· Kendiei de bir tnkslye atlıya. 
rak eve istirahat etmeğc gitti. 

Ki iM \'HI 
Hnnri Demurun bulunduğu oda

nm platformu kımıldnmnğa ve a· 
ııansör :ra \'nş :ı. a \'aş inmeğe bqla.
dr. Yarım saat sonra durarak kn.
pr açıldı. 

- Bay Demur, buyrunuı:, maki
neli adamlar ;ıehrine geldiniz. 

Hnnrl Demur gördüğü manzara 
karfısında harret etti. ÖnUnde, 
kendisiyle konuşan adam, maki • 
neli bir adam, ~'Wli bir ''robot,. tu. 
Robot konuşmuınn devam etti: 

- Liıtfen çabuk çıkmız, çlinkU 
ıUraUc hareket etmem için cm1r 
aJdmı· 

Delikanlı oturduğu yerden kalk· 
tı ve maldruılı adamı takJp etti. 

.Makineli adnmm ha§ı yuvarlak 
değil, dl5rt kuşe idi. GBzleıi yanan 
a.mpullnrdan ibaretti; burnu yok
ta; ağzı dairevi şekildeydi; vücu
du baştanbaşa çelikti· 

.Maklnalı adam : 

dedi· 
lO kadar korktinç değilim ya? 

Hanri korkmuyoruu. LA.kin bu 
derece mükemmel bir adnmm na
sıl ynratılabildiğine hayret ediyor
du. 

Robot koşa koşa gidiyor, Hanri 
Demur onn güçlilkle ycti;.eblllyor~ 
dıı· 

Mayıs bilmecesi 

• 
SEKiZE AYIRINIZ 

Gördüğünüz resmin, beyaz kıs
ınını 8 düz hatla o suretle ayın· 
ruz ki, biribirine benziyen ve 
müsavi 8 şekil teşekkül etsin ve 
her şeklin içinde bir nokta bu· 
lunsun. 

Halled"nlerc muhtel!! ve kıymetli 
birer hediye verflecekUr. Nlaan ayı 
bilm<'ccmlzf halledenlerdcn kazanan
ların listesi önUmUzdcld perşembe 

günU neşredilccckUr. .................. ~ 
H A B E R 

ÇOOUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

11 MAYIS - 1940 --------· Bilmecede hediye 
kazananla r 

Nisan ayı bilmecesini halleden
lerden kazanan lan yazıyoruz: 

Birinci: Beyoğlu, Acara sokak 7 
No. da Hasan Ataman. 

lkinci: Balat, Hacı nyas sokakta 
tzidor Bilmen· 

Üçüncü: Bnkrrköy Asmalı ııokalc 
64 No- da İlhami Acar. 

Bilmeceye iştirak etmiş olan di
ğer okuyucular muhtelif hediyeler 
kazanmışlardır· 

him tıbbt m~Ielerde kullanıruş 
ve i)i neticeler almmrgtır. 

BugUn gUzelllk cerrahlığmm 
müracaat ettiği vasrtalardan blrl
sidlr. Çok geniş olan bu mevzua 
diğer bir makalede yeniden döne
ceğiz. 

Uzun bir koridoru gcc;t1kten 
sonra içinde mavi ışık yanan bir 
odaya girdiler. 

Robot durdu Ye Hanriye: 
- Makineli adamlar şehri ka~ 

lardan müteşekkildir. Biz şimdi en 
yilksck katta bulunuyorm:. En aşa
ğr katm kutru on beş kilometre u
%Unluğundadır. 

Siz artrk buradan asansöre bi
nerek aşağı kata inccC'ksiniz· Be -
nim vazifem en yüksek kntt:ı bu
huımakhr· Denize yapılan ihracat
la meşgul olurum: benim mUsaa
dem olmadan buradan kimse ge
çemez. Bana bu satahlyeti veren 

Türkiye serbest 

Tilrklye tıerbcı.:t giirct: birincilikle
rine başlanmıştır. MUaabakıılar iki 
turne olarnk yapılmi!jtır. Bu mil· 
11nba.kalarıı nazaran, yl'di mıntaka 
içinde Balıkesir, .A nknra, Kocaeli 
başta gelmektedir. 

Yağlı güreşlere bugiin Snrayi
çinde başlanacaktır. Serbest r.ma
tör @r~ milsabakal:ırmm da U

çüncU tunı bugün ikmal edildlkten 

1 Bugün SAR V S°n~ID~~~~A 
Ur..nçllk filmi. .. Ocno Jazm haklld n.ıho.- On)at.3 

açalaı kalblcr.- ~ ~· 
COLLE'ITF.: \\1LLY'nlıı nımıı.nmd.:ın 1ktlbas cdllcıtlle ~ 

BLAXClllETI'E BRUNOY - 81. ZET.rE l\IAtS - pJ]!:Jl 
11 
~ _ 

~ ~) .~tı 
. - (CLAUDINE A L'ECOLı:. ,.s s<f"' 

1 
Pek nıUkf'nuncl fil!lll ı;idlp görlatlz; "-c UAvctt'n JI'(>., ~O ~ 

ııoa ılUıı~ n Ye Juırp havadalerl. Boı;Un snnt 1 '"' " 

ıınım llilW'~~llilill Ilı llllll!l~~I ~nzuatır xrıntıneıcr. ~ · 

1 

latanblllda i lk Defa 

Hind Kahraınanı 
BOCK JUNES'in 

en son ?:!ı feri 
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fi A B E R - Akşam Postası 

(yıvorum Padişah bu teklifi pek-:~~:: parsaı, toplayan Gümüldl • v. . buldu. ls~redel.i grandükün de 1 ıı<li lsmaildi. Padişahta~ boyuna s· ki. . 1 
~ri~~ değil mi? Milikl~ni gördüğüm .zaman ha· t ~:!~!eb~a:::~:~e~~~~b~la~·~ıı~ 1 ~:~iJt.~~~ ~n~=·=~i~, ıyah ren İ nsanlardan en faz t 

%: Yretten yerinden sıç - r~ttan ı~enıyorum. _Bır ge~ç kı.~ 1 yük parayı da bu adam temin c_ da mekik dolnıyor, geceleri de o • • 

'siz bana e,ıcnecesı adamı çok pek ç~k se\ diyordu. ıaunarhane senin. bu hatakhane fehaaSI Olan tfBV!'et ·ereS dil';! 'Illi t . bu §ekilde bir ev - me~se onunla na=:ıı ya~ar! n~a Padişah bu adamlar:a t~:;a benim. vur patla~ın çal oynasın U U S 1 J 1 
tı:ıı? a\'E.Jye ediyorsunuz, Ke- ~ akl_ım enruyor. B~ ııse ~1~ rine Gümülcüneliri memur etti. "ala sürür.:ır, eğ!eniyoıdu. lsviçre-
' lia ~e~'l sevmırorwn ve 5e\ebıleceğiını Bir müddet .:A~incc Romadan San den ck1ndüğü %arnail Granrlükün 
t }'lr Fe "d ·~· 1 d O h ld ı ~ .. ~ 
ır .• .Be '. n ecıoım, ~bette e sanm~:o~. . a, e ev ene- Remoya gelt>.n Gümülcüncli "i~in sultan Vanidettini tekrar tahta ge-

'lıır.cıı:-- nızn börle bir tavsiyede mem, ~c~.il ~. ~~m: . ı mükemmel b' ... ~ekilde }'Oluna gir- çinnek için 2 milyon İngiliz lirası 
~,~ •. O adamı tanı - -:-- Ke:ım &>~wlu .kesm~~ dın me~•te olduğunu" haber \'erdi. tahsi~ine hazır old~u haberin: ge-
'<ı bırakın t hayatta sizi yal - ledı. Bunları çp:c sade \e ta~u. an- I.;ütün bir gün sabahtan a! şama tirdi. S 1

Yacak bu sefalet ye cak .~a.sum ~~klara has bır ta\'Ir kadar padişahla başbaşa kalıp gö· 
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Y zan: Vaıtli Rıza Zobu 

~U b.Yetten kurtaracak na • la sovlıren fendcyc bakıvor ve .. t'ikte c·· ··ı .. ı· l - Komisyondan b 1. da h" yı· 
ır arı~-ı ~ . · ru~ ı · n sonra umu cunc ı ası racak mısın? diye takıl mı dan 

ı0ıı,~ '4<1Ul a C\ lenmenizi is - ı~e.ndinı mesut, son d~rccede mesut ~cnnaved:ıria temas etmek üzere e-
."!ll. bul rd • rtı r "" e llmıllJ ol-

~' S.."Vrncd·r.· ~y~ u. . . !sYiçreye göndcri'di. O ise ciddi bir ta•nrla: ru ,,ma ragmcn bu zavallı dadılar 
<!d~ 1~nnı, s...0vemiyece~im K~rn:'.: :skıd_cnberı çoc~darı .sc· Gümillcüne!i gider gitmı>z San ~ Ayan azasr oluyorsun ya. lab.lar tnme.men hürriyetlerine sa-

1\etiın a Ö} e mi, Kerim? ':cr~ı. h.uçük }ende ~e. ÇOK ~e~·ım · Remoya bir Yunan miralayı geldi ı dcd;. yUzl.Ulerin akın~rm.a tesadüf ea.U- hib değlllermiD kl-· ''Sı) ah., renk, 
~ 1-'eridenin bu sözlerini lı bır çocuk old~ğu ı~m k:ılbmde \'C padi~ha. Tiirki,·edeki milli hü. Ne t~haf, ne madrabaz adamdı 

1 

mc~.n· Görmedim anın, lıerlıaldo bir damga gibi i>un!arın vUcuduna 
...... A e karşılndr. büyük bir yer t'J tmuştu. Zaman, k~ 

0 
• d , ok · .1 y bu. Padışahı kafese koyduktan son· Adisııbaba burad pelı: f'arklı ol- yapıaınıa- Kanunen, be:. ularla ay. 

~ ~lan ,., . um~ti C'i ırme şartı e unan .. .. . . de da . Y • • ın...ı.sa gerek· ÇUnkU Nevyork §eh- ni hakkı haiz olamlllJllilar gltmi§o. 
-ı:ı, l· · ~ ... sıı da ba.1ısedı~·or· bu O~'Wl ,.e masal mt:roklısı kızca· hükUmetinin Sultan Yahidettine ra onune geıenı al tabılecegıru ı d b gU 365 bin zend var~r. Bugün HlUeıin, """udilere ynptı .. 
~ erıdccır,· - ., · t d ''ı:k·· ·ad· daı b • 1 rd r n e u n ,, ..... 
trlde d sını. s.~z_ ııe ~ş e u~ un c~ 1 a ~l • ~ her türlü yardımı yapmağa hazır sanıyo u. Benim dad.ımm, Sultan Ham.idin ğmı vaktiyle Amerikalılar da zen.. 
~. ~gın dalgın ba~ını 1 rıoırlcrmden ayıracagı yerde ikısı· oldu(runu bildirdi. Grandük ile sultan Vahidettin haremağalarının, Puçkinin büyük cllere yapariarnuı- Grıl ::amnn git 

n "'Vllla mahzun bir çocu· ni karşı1a~tırmıstı. Feride çocu.l\: ."' ' - . d ,,,..,. .. ~ " dedesinin 110)~.ından olan bu zrncl- mman devlet .lnaa.fa gelml§. Niha-
l!OZ!erın .. k.. • • • ff . I: . . • ı. lb' d . 1 Dııkrıç gun ge;ıncc c, m .. ~.ur e:msta anla~mış gorunuyorlardı. ler vaktiyle Afrlkadan buraya ~ vet bu siyah kölelere ln!ıanlık hak 

<!Ur ·~ 1.11:nzıyen, cıddı ve ~a ctı ıe \.erımın""cı ın c ışga et· t .1. .. 1_T ·ıt .. d·~-ı.. ' • .. 
1 • aıı bij • _ . . p • ·- · • • ngı ız generaıı .. arı on p .. ı;:..ıuı ..• • •• .1 • !n iliz lira- elr pazarlarında eıaulma.k için g&- kını vc~ler. Şımdi bagUn zcnd-

lt<!telt CC\ Yük goz~erını Kerıme tısı yen g~ç. kı~ saf etile de mu· ziyaret etti. Harilton San nemoda Gr~nd~: ıkı mı }On g. ·ce- l tirilnı:Ş. Amarlkaya hicret edip, ı ler de, beyo.zlıırm butUn ha.klarma 
. ":-Bu 'ap verdı: h.afaza ~~~ıştı. Kahraman dev, A· üç gi!n ka'dı ve bu müddet zarfın. ~ru bır ~uddet ~nra, Y~ ~ . zengin mndenleri ellerine ges:lren z:ıatik bt:lunuyorl:ı.r· Yalıırz işitti• 
~~eı:d~ 'ok dü~ündüm, cız Ye kuçuk sultam he~ fel~ctten ı da mütemadiyen padiş:füla görü5- sı A~rık.a~an a\det edine~ \ere Avrupalı aç~ gör.ler,. ocaklarda 1 ğimo göre, cenupta!dler bu 6aadc-

Se\i1 . gı~!· saadeti .tatmış Ye ,·e tee5sfüdeıı sıranete şırndı de ha ' tü. c ~k. ~·mdılı.k aYans olara~ yan:ı' çalı~tıı:nnk ıçln, bu güçlü kuvvet- te ~alla creme.-nl~lc:- Oraya dU§eD 
"'~bil ını~ .~ın bu \'azıyete dü· zır bir \a.tiyettcydi. ır.ilyon Isnçrc fr..'1~1 tedıye eac· ı 11 zencılerl satma.lırlar, kamçıla- zaull~ar: (gtlnahı boyr.una, ben 
ıı~Ün-·~dıgı ve o zamana katlar - Feride ben maddi serlere Padi~:ıh pek keyifli ~örünüyor • cekt i. Bunun i~in pek r:ıkınd::ı. San 

1 
)a knmçrlaya, dola.p beygiri gibi de 6Ö)ll)cnlcrin yaln.ııcısıymı) hl~ 

~,-"llCdığj , . -· .. .. . . . . " d .., . . çalı13tırırlarm~· Devlet sonradan e. 1A. kamçılaıu:r dururmue-
~ ~ lle eler §e} le.n duş~u~or: çok ~em..-nır.et ~·ermıye.n b:r haral u. Ban .. :. , Remoy.:ı gelecektı. sir ticaretini kökünden söküp a - ışto, ~c?°cırkun şimallne, sen .. 

't: lıhubu b.1ecc ,l al!_lız. ,.e kımsesız perestım dedı. Su;~ ha!;: \'~ıyorum. . - lngılıı er de. ~·unanlıla~ da Gümül::üncli padisahtan talimat tınc:ı, bunlar d& azad edllmia· le- tir pa.rk m obilr ucuna. d~en. :L.'ml! .. 
~ ~ill ~ . 1 senız Kcnm ... Bu ne Simdi öyle hissruivorum ki siz o nıhay.:t harekt te geldıler. f aJ N sal 

1 
tek ~ 1 . •. d .. dil B te asıl bundan sonra kıyıımetlcr M de "'Harlem" denilen ''mabat .. 

eltrı,ı~ ) 'Yarabbi! adamla C\'lenmi~ . o' saydınız C.Cn lanatun için ellerinden geieni ynp aJ~ ra· svıçre)~ o~ • d~ kopmU§· Bir ıivah derililer, beyaz le" görUlmeğe değ-er bir yerdir. 
~.~ Yalnız \'e müdafaasız h' 1 . ı ı t s· . mağa hazır olduklarım resmen bil: m - ere er cereyan .. er ·en P~. ı ı derililer mUc~delesldir bqlıımte· o yeri ek sonra bere.befeo ziyaret 
·~~U bil . . . ıç memnun o mı} a~ un. ızın . . ~ah da programlar çızıyordu. Tur- Afrikadan gelen baba ve analnrdan edera. -
r;ı.:.ttınek. '71. fena ınsanlar ıst.~- daha fazla mesut olmamzı arzu dırdı'er. kiye hudutları haricindeki bütün doğma Amerikan toprağı mahsulU Vasfl Bha ZOBU 
~a )'a} 

1 h}~rl_:ır. Geçen gun ediyorum. Siz iyi ka1blisiniz. Yolu· Doğr~su benim bu işfore hiç ak- muhalefet rüesası, ga)Timemnun- esir yavrulıı.rr, kendilerinden ev· 
~- 'n.i Illz gıdiyordum. Bayan nuza böyle biri _çıkacaktır. Size la· lım ermiyordu. Kendi kendime: lar \'e bütün Osn 11 hanedanı \"clkiler'..n çektiği eEnret azabn:m 
"'1111, ben· n dostlanndan bir a- yu bir adam Çok se\'ildiğinız "Atı alan Üskildan geçti ... " di - ' Sa R d t ecrı hmcmı almnk için olacak, intikam 
~IJ. ,;_ ı &örünce ''anıma ''ak- .............. .,; .. de o .. 1.1u se,·eceksı"nı'z, Fe- d ka ~sıb nd e~tya alve . .ı l<:'" hır_slylo eski efendilerinin çolukço-• vı:ıee v . . . J. • •• ~ ~ ...... vu. • • • .. ror um. fa· t padişah inanıyor. \..Gl'ı., ura a ga)e esası \C gız ı cuğuna salclırmağa bqlam~J.nr. 
~ Cbste ~l}.etımı bıldığını ~- nele ... ke~ı~ı bu mustak~l ar- du. Ve bu inançla kabina srğamı. bir polis te~ilatı, bir de muvak- Onlar bunlara, bunlar onlara der. 
s Old rdığı al~ad:ın mute kadaşmız ıçın saklayınız. Sız çok yor, plfınlar kuruyor, hayaller pe· kat hükumet l:urulacak. ken senelerce kan gBvdeyi g6tur-
~~ Uın. Fakat sonra halimi kıymetli bir haıinesiniz. Kocanız )İnde oyalanıyordu. (Devamı var) mli§· Bir a.ra gelmiş ki az kalsın 
~:ılltıi bana ne tarıda baktığı olacak mesut adamın sizi de mesut Amer~anm ~ir k<>§e.sinde ~tikllıl-
• l!'ı 1 llasıl sıktığını görseydiniz, edeceğine şüphe etmiyorwn. Emin Gayr·ımenkul satış ı·la" nı :ennl ilan ~ıp, bir dev!et kuracak tıil> ~ ban . . • ~ 1 ıtu\'Vete 68.hib oluvermışler· 
· 'Sitj ? .ne de e bcğenırsı- olun, onu kaııraman dev de çok sc- ı Bu bilyük zenci tehlikesi kareı-

~ ~t ll'ı n gıb~ güzel ve genç bir vecektir. 1 smıla np!f.iıp kalan Amerika hUkQ-
~ır ~lla!eüreb~ıre olu:~~? B~ Kerim müşfik gözlerile Feride?.in stanbul Emniyet Sanr' !QI MUdUrlügUnden: ıneti, bUyUk blr o_rdn t*ll etmi§· 

11 ı ti~ L: ~ıratro}'a gınnız .. Sı- ince yüzüne bakarak tebesswn Hilmi v.:ı tı.ıwnınln 17301 hesap No. l!!le aandtğ'rmızdı:ı.n aldığı {3(}0J B.~ma da genc:ıu K~t. ~e 
~ & 1~ınız oradadır. Bir gün ediyordu. Fakat genç kız hrua liraya karat blrlııcl derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden bır kuman~~ geçirm~. Hay;n 
atıa ınız de ö --.:ı• ded' . d haltkmda yapılan takip üzerine 8202 No. lı kanunun 46 mcı nuı.ddesinln ma- bakalnn, btitUn Um.dımiz sizde.,. 
"' lt1' g nı~ım.,, ı. mahzun ve cıddi duruyor u. d i B ı da to la tUf nklc 
it}·<:>'ll\ Ve saat ta in etrne•e _ . . . . tu!u 40 mc1 maddesine göre ıı:ıttlmam ıcabedcn Kumknpzda Çadtrcı Ahmet l em§· , un ar. :P n, e -

~tı:ı.::_0tdu. Bense y g. -y~? Kcnm..:~ğım, .... sız .bana, çelebi mahallesinde ka!es;t aokagmd1 eski ve yc:ıl ıs kapı, 197 ndn, 19 par- riyle sıyıı..hllenn Ustüne çullanmı~-
ııe""uaı. \'e d ~ anda on~ ~ bebegını kıran :bır çocuga bır re· sel numaralı kt.glr evin tıımıum bir bu~uk ay mllddetıe açık artt.mnnya kon· lnr· Ne olmu~, nasıl olmuı Sesı-

\'tırın .u~·dugum nefr~tı yu- nisini yaadeder gibi bir §erler söy· mu~tur. Satış tııpu sicil kaydına ger' yapılmaktadır. Arttırmaya G'frmcl: yon harbi d?filkle~ bu boğu§ma ne 
~ ttiıtı ;ıc ıçın çılgın bır arzu lüyorsunuz istikbal size yanıldı- 13Uyen (100> lira pey akçesi ,·crccckUr, Milll bankalarunızdan blrlnln temi- kndar sUrmUş bllmiyoı:ım ~a, gc-
l:~C ~ a~ii bunu yapamadrın. anızı iSba~ edecektir. Şimdilik nat mektubu da kabul olunur. Blrtkruııı bütün vergilerle belediye resimleri n~ral nıha;>ı;ıt zencllen magl(ı.~ et-

' ' ~, l Söyliyerek uzaklac:tım g ._ ve v:ıkıt icaresi vo taviz bedel! vo tcl.lltye rüsumu borçluya aittir. Arttırma t ten sonra hepslnl .Amcı .ıın 
l'~ı. ''e !:"f'l " . · benden yalnız sabırlı olmamı ıı>te- "artnamcst 16•0•940 tarihinden itibar·-" tetkik tın k •-tı 1 "'•k h _ de\lcti kaııunlart altına ıokuver -.. , ~ " ı adammıs yarabbı ı . . . . . . . ~ ....... e e .., yen ere san.,.. u ı 
r Valiı Yav ~· .. :·· ~ınız. Zıra noter Salım aılesının j kuk işleri servitıinde açtk bulunduruıa.aktır. Tapu aieil kaydı ve aaır ıUzumıu m.ş. . 
~ 'ialta., lr r:ucuğum, ne ~ırkın en küçük kızları zannını uyandır lza.hat da oartııamede ve taklp dosy.illında nrdır. Arttırmaya girmiş otan- Arnbların ne bllyUk b~ tehlike 
~ıt o~Care ve yalnız hır ço- dığımdan dolayı beni affetmiyece- 1 lar, bunle.n tetkik ederek so.tıııgıı çil anlan ı;ayrinıenıru.ı bakkmda her oeyt ~kil ettiğini, ?u za!erın de ne 

' Z, sizi himaye edecek ~ini bili ·orum. Buna güç taham· öğrenmiıt ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8·7·94-0 tarl!ılne müsndlt pa- muhim ~ir htıdi.se olduğunu, Nev-
l:'trj 1Z bulunsa ı; .. } . . . zartesl ı;ilnU Cağaloğlundı:. klln sand ğrmıZdıı 11a.ıı.t ıo dan 12 ye kadar yapı- yoı:ktııkı generalin muıu:zare tllr -
' <!c l<e~-· .:··H · mül edebı!ec;?klennı sanmıyonun. lacaktır . .l.Iul·ıı..kltat lhale yapılabllıu~:ıı l.-1n teklif edilecek bedelin tercihan besinden anladnn· Şehrin en mu-L: ~: ... uın sozunü kestı s· ·nı H .. w• ') .. ~ bir . d u _-..q il' ad . . · . ızı e ne zaman goru;ıecegız. nlmmaaı icabeden gayrimenkul mUke•JcflyeUerile sandık aıacai;'m! tamıunen .cna yenne mermer en, m • 

~( Sevltıes~" bcru r ~ımayesı - Bilmiyorum, ya\TWll .. Siz 1 geçmiş olması ,arttır. Aksi takdirde son arttıranm taabhUdU bn:d kalmak kemmel. bir ''nnıt kabir" yapı:nış-
~.~enç . ıle olur. Kcnm. Ben eYime gelmezsiniz. Ben de birkaç p.rtile 23·7-9{0 tıuihine mllsaclil s:ıı gUnU aynı mnbnldc ve aynı saatte eo:ı lnr. Par ... c:tekl Napolyonun tUrbeııl· 
~ \e tecrübesizim. Hayat zaman burap gelemireccğim. arttırması yapılacakur. Bu arttınııa ı.ıa gayrimenkul eıı çok ı:ırttmuıın Uı· nin t.n.ın taklıdl· o • .._:d mı.yfik bir 
~ llıalfunatım az ve satht.. Feride içini çekti: tünde bırakılacaktır. Ha.klı:ın tapu i:lllerile sabit olmıyan alültııdarlnr ve kubbenin altında., ,dr.rln blr _(nkur-

beraber b · 1 irtifak hakkı ıınhipl rlnln bu baklnrmı '\'e buausile ratz ve mruıe.rtte dair 1d- dan fışkırmış koy:ı renkli blı Ullııt-
~ azı ınsan arın -:- O ,halde size mek~u~ l'.azamn, d!alarmı Utı.n t4riblnden ttibaren yiıır.ı gUn içlnde e-.nkı mUsbltclerllo be- te yntıyoran. bu ıh öyle-· O.aun, 

....., dedı. Sız de cevap venrsınız. rı:.ber dairemize bild!rmelert lAzmıdır • .3u eureUe haklarını blld1rmcıml§ oıan- ordutaz:1:".ın bay~aklan nuıl duvar-

9 
• -Oyle yapanı. Jıırıa haktan tapu licillcrlle aııblt olı;.:ıyanı:.r satış bedellnln pay1apıuwı· ~ara rı.s.~~a. oununkilcr de mz:a· 

1 F A 
Genç kız sustu Bir müddet son dan hariç kahrlar. Daha !ıızla malQrr.ı.t almak Lstlyenlerln 93S-520 dosya No. a~1§· n~, nı1:..~: y:u-bu~ nkll.ıea 

• · ı d "' k k rl rv1 in sıı.;on ara gum\lllll..,..se, nu er 
ra gayet yavao. bir ses'e il~ve etti: aı e san ı6ımız hu u l§le se s e mUracaat etmeleri ıtızu.mu UA.n olunur. d ö 1 d~ ,. edi'-'· y 1 ~ . DlıUL\T e Y ece w.n ~ anız, o 

- Kerim artık mademkı hayat- E 1 t d ~ ... kt aı • ...ı kulü 1 tek • te k •-tt zavallının karısr mda d~ğil. Bu, e . . . mn ye san 16 1, aanw an ı.na.u ga,, •• men po gvl! rme .., - öldlikt '--
ta ümidim kalmadı. Olscm ne ıyı yenlere muhammlnlerlmlzln koymu§ olduğu kıymı.ltin yüzde 40 nı tccavUz en aonra &nrlSlllt da bırak-

u 1 m U Ş olur! etmemek üzere ihale bedelinin ye.nama kadar borç vermek suroUle kolaylı!' mtnamt3; ~ynl·e.hut kart ısı a.lbunt dan ;~t 
ayıp, a ça ınm ma g .... ~ 

(Devamı var) göatermektedlr. (3677) V"' ... 1 ---··• . N ... ~anın~ arH • ., .rııw>ıw&rın a· 
polyon mezarmı tavaf edl§lerl glbJ, 

A G R 1 
- Pavllna, dedi· Bizim Flihreri-

9 
cağına e::ninlm· Tabll, evvelft. Nazi Amerikalılar da bunu, mnu bir 

mlze hizmet etmek ister m1sln? 

1
. 1 parti.sine AzA yaztlaca.ksm. ÇilnkU, kahraman aayan.k, hUrmeUe ziya-

Führerin h!zmetine girmek için ret eder dururlar· 
- Evvel!, yine bir eUphe aklı- muhakkak partiden olmak 18.zmı. Napolyon tUrbeslnfn kap.ısmdaltf 

8 ıra geldi: ynzı gibi bir kitaba de bunun ka· 

~ ay J. O. C. Yazıyor·. ı- bUk11.- t Ertesi gUn kapımm önll.nde bir pısmda var. M.anumı eordum: "Belki, ded!Di, benuu w.ue e 
~~ it . 1 Nazi otomoblli durdu· Kaatnerle i- - BUyük bir sôa!· 

t 1~ tıy, <>k taraftar olup olmadığımı bu suali YJ'AN 1 N DIA ki Gestapo memuru beraberdi· ~- - K1mJn a3zll ! ı OC:,. Çlqr .. Uyoruz. Tedavi gö· sorarak öğrenmek istiyorlar,, de- 1 - Generalin· Amerlkalıl.ua v'"-
'~ ~ •ar yalarımı otomobile koyarken ba. " 

t·ı l'ıtlt lllıı fakat, ALV elim ve hiç tereddild etmeden ce. 
1
1 siyet gibi h!r gcy1-

~ l'trı ttıU~ndan bahsedilince, vab verdim: na ynrdım ettiler ve ben de bin· _ Ne demi~ T 
ı.ll~~lattı aUiğa değildir. Bit . 1 dJm. Hep beraber yoal koyulduk· _ "H.ıırbetmeyin,, dernıe-
~'ll~~ Otl{ tatbik ettiği bir - Maalmemnuniye, dedim· Hi~ ODA H IZME TCISI 1 DIM J Deni evvelA. Augsburg karakolu. Ha bravo! G3rdUn mQ kumanda-
>~ ttajtinfakı.~ı. bir gece zar- istemez olur muyum? Bu benlın L , --- - na götürdüler. Orada bir odaya al- nı! lşto bllyük 111Sz d~ böylıı olur. 
~ ~'cakı le gostererek ve de· için bUyü.k bir ueref. Fakat... A..1\LATAN: dxlar. Bir Baat kadar bekledim. Bu Elhak, .Amerikalılar da bu vasiye-
~ "lt haıu rt tevlit ederek ağrı- Kastner derhal sordu: müddet zarfında, bl!A, beni niçin te riayet etmeğe çal~ır fnsanlar • 
) t~. ~Oc CSkin etmiştir. RtTLERlN ESKl WZHETÇJ8t dır. Geçen umum! harb.ie, !nilll 
~~~·~•ti~' R~m~tiıma, Lum- - Neye tereddUd ediyorsun 1 Hitlerin hizmctçillğinc aldıklarını kahramanlarının bu anusunu yer!-

t "b !le •if dclıklı AY.I.COCK Tereddüt ebniyorwn· Yalnır. PAULiNE KOHLER düşünUp durdum. Haltlkaten, o an- ne getiremodller ama, 1u harbde 
~r~i ~OCI( ayap olmuşlardır. dUıünUyorum: da buna akıl erdiremiyordum· Yok- emrini dinlcmeğe çalışıyorlar. E -
)~ ~~hı sıı: kYakılarının tevlit Kastnerln söyledikleri doğru _ s _ sa Kastnerin evi bu iş için bir im- ğer Almanlar tIZdırmazlarsa, ge -
> ··iıı. "\S~J a. lrk, OTOMATiK muydu? Bitlerin yanma himıetçi ncralin ruhu ad olıı.c k dffll~ktJr. 
\,~ ~tt<ltr111 gıbi hemen ağrıyan ol&rak alacak bqka hl~ kimse bu- vnblarmt Kaatner kendi.af verdi. :u·: ): 0~~ ~!anılıyor- Ul.fı w:att!k. Neyse, biz yme oah-

t ~ l'tııdalti kaplar. A Y.LCOCK la.mamışlardı da bir ben ml kal- Dedl k!: u a o etim esna- smuza. gelellm-
~~t •• tcaıttııı R:ırtnızı daire ve ~tnn 1 Niçin beni alacaklardı? smda Na:! aleyhtan olmadığımı j Zenciler n~tilndeld bu galibiyet~ 

'%;ı ~~an markasına dikkat - SenJ tamye edeceğim. CUn- l.epat ettiğim için Fübrerln bizme- ten tıonra )ine beyaz renklilerin 
t. cltrde 27 buçuk Kaatııerden bunu onlar mı 1.&te. kU senin iyi bir Alman vatandaşı tine muvafık addolunmuştum; 0 kini ~nmemiş. VakıA asker! nca-

mi§lerdf, yokaa o mu teklif ede- olduğunu biliyorum· Filhrerimlze dakika.da buna bir cevab veremi- dele bitmiş ama, beyular ve ı.rl -
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Senelik yoklamaya 
davet 

EmlııllnO Yerli AAI. Şubeslnı1enr 
1 - 1 Haziran 940 günU yedek su. 

bay ve aakert memurln.nnm senem 
yolrJamalan ba§lıyacaktır. V blr ay 
devam edccekUr. 

2 - 22 Haziran 940 gQııtı.nden 80 
uncu gtltıUne kadar her~ bir ıru. 
nıUe günündo YQklanıaya ~el.ml.JClılc.. 
re tahs1.s <:dil!:l!;•ı-. 

1 - Yoklamaya gelirken nlltua 
c~·ıo aakert hlzmet vcsikı!D, 
llhh! subaylar lçtn diploma n ll1tıaa:ı 
vcsika.bn eller1nde bulwıaca.ktır. 

4ı - Ahvall mhhlyelert dolayıa!ylc 
raporJan olanlar raporlarmı birlikte 
c eUrcccklcrcllr. 

6 - Yoklama mr:ımnd& latenD~ 
mııl1Un" T 111.faeıı Vf',ya mektupla b!I. 
dlrmemı, ve §Ube) e roıerek kayıUe... 
r:nı yaptmnanu, olan yedek aubay. 
lar ·(~O) lira para cezasın& garptın.+ 
lııcaktır. 

6 - Ta6rada bulunanlar, bulunt!uıt. ' 
la..-ı mshallin ukcrllk aubelcrine bir 
d'ltlr~ ile ::ıllı-eç&At edecek er veya.. 
but tuhhUUU mektupla ı;ubcdckl det., 
ter aıra rıumama!J.e tercUme1 hal ve 
askeri vesika ır.ırcU görıderccckti:". 

- Yedek Subay yokhunay ~ 
len 11§'-fıda yazııdı;;'l veehlle ı:mt vo 
rUlbe &raaı tnklp edecektir: 

1 - lHnrlran 9•0 gUnU. General, 
kurmey p'yade albaylar, 2 - 8 J:=. 
drtı.c Q40 rJnU: P. Yarbay, blnbıı.:t. 
ytızba:ılar, 8 - ~.. Bl1$lran 
~•o günU: P. Uateıaıen. tcgmen. as.. 
teg-tnenlcr, 4 - l:laz!ran 940 , günU: 
SUvari büyük ve küçUk rUtbell au. 
baylar, 1 - lG-11 Haziran 940 gtt. 
nU: Topçu bQyük n kUçük rUlbell 
eubaylar, 6 - ll ll&zlraı:ı 940 günU: 
NaNkllye subay1nn, 7 - 18 Hnzlra.ıı 
9'0 günU: utlllklm subaylnn, 8 -
1' Hıı.zlran 940 günU: Mubabcre su.. 
bııyla.n. 9 - 111 Hulran 940 gllnU: 
Baytar, lovazım., hArp sruıayl dem 
ır..ıbaylan, 10 - 17 Haziran 9•0 güntl: 
Eczacı aub3)'1an ve klmynıı-erler, 

11 - 18 HıWran 940 gt!ı:D: Dı~ hekı. 
rul cana:, mızıka, lınamlar, 12 - 19 
Haziran D40 günU: Hesap memur ve 
muıımcle memurıa.n. 13 - 20 Ha.si. 
ran 940 günU: Demlryol, jıındarma, 

oto, tayyare subııylıın, 14 - 21 Ha. 
ziran 940 ~Unu: Tablpler, harita, ölç.. 
me, l§ıldak aubaylan, 111 - 22-2il-
''-2G-27-28-29 li1zar8ll 940 gU. 
ntı: Her h8Jlg1 bir aebeple yokl&mtı.ya 
g.ılmlycn aubaylar. 

Galatasaraylılann 
kongresi 

Gall\tuı!.ray klUbUnUn fevl:altde 
·ongresi dUn klUb merke%inde 
toplanmı tır. Yapılan intihabatta 
riyasete Tevfik Ali, Umumf fül
Upliğe Silleyman Ali, muhasibllğo 
\dnan, vez.ııcd" lığa Muslih, tek

nik lzAlrğa Mehmet acçllmi§lerdfr. 
Yeni idare heyet.We muvaffaig.. 
l'etler dJlerb. 
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' . 
Avrupadan gelen 
bir ·Türk gazete
cisinin intibaları 
Eakl ıa.ıetecllarden Ahmet E.m1n 

:!'a.lJ:xı&n bugünkü ~mplcın eupresile 
Londrad&ıı ıelınml.ze donmU,tür. 

.A.qmet Emin Yalman bulunduğu ve 
geçUgi mcnılekeUerdekl harp hava.-
111 hakkında b~r muharririmize §U iZa.· 
ha..tı verm1ftir: 
' - Almanlarm Belçika ve Holanda
ya taarruzlarını ltalyada.n i'eçerken 
haber aldım. Bu memlekette hlçblr 
ftvkalA.deli.k gormedim. Aakert hazır
lıklar hakkmda bir oey diyecek vazi
yette değilim. Fakat kendllenle goril§ 
tUğüm birkaç 'ltaıyan, hararetli sulh 
taraftan ıorüzıUyordu. ltal,rada . ha
yat son derece aa.kin, tclA§ıuz, adeta 
ııormaı; TUrkleı:e kar~ı muamelelerin 
de bir deS'l§lkllk mevcut degil .. 
, Londrada h&rbe dair göl.le ıurWıür 
b!.r ıey yok. lııgıll.zler, ananelenoe uy
atm olarak ı;ükOJıeUeıi.ni muha!au. 
ledlyorlar ve Norveç ha.rbl gıbi hA.di
eelere fazla. ehemmiyet vermiyerek 
bunları shdece epl:ı:ad (b'eçici bir fasıl) 
telA.kkl ediyorlar ve a.sıl netice hak
kında 1timaUa.rmı tamamUe muha!a
.za edJyorlar. lngilterede zaferi kaı::a

nacaklarmdan eUpbe.si olan hiçbir 
in.sana rast.gelmedim. HayaUan nor
maldir. Yiyecek \"esa.ire sıkmtısı yok
tur. Haydparkt& hüktlmet aleyhinde
ki nutuklara, tıpkı norma1 zamanlar
da oldu:u §ekildc harareUe devam e
diliyor. 
' Fransa.da da aynı ıük1lnete ve itf

:ıııada phlt oıaum. ' 
Her ılti memlekette Türklere büyük 

bir muhabbet vıır; "Türk., deyince 
l<olaylık •le dosUuk &'ö&t.ermeği vazife 
ıay:ıyorlar. , 

Majlno hatt.mm k&Uyen ıeçUeıniye
ceğ'i kanaati çok kuvvetlidir, 

lıl\1Çre NJ bir memleket manza.ra
amdadn', C'-'<ü ell sUl.h tuta.n herkes 
askerdir. lrnı:relller memlekeUerlni 
müdaCaaya kaU surette az.metmı§ 

gör\lnüyorlar ve her kUçük millet gi
bi Amanların hücumunu bekllYorlar. 

B&lka.nlarda· h.4;blr fevkalA.dellk gör
ınedim . ., 

Lise ve hususi 
mekteplerin 
imtihanları 

Ne zaman ve hangi 
mekteplerde yapılacağı 

tespit olundu 
Bu yıl lise bitirme ve orta o

kul devlet imtihanına girme hak. 
kı kazanan talebenin miktarı 
10286 dır. Bu talebeyi imtihan 
etmek üzere İstanibulda 53 devlet 
orta okul ve lise bitirme komis. 
yonu teşkil edilmiıtir. 

Mevcut okul tahsili iJe iktifa e
derek yükiek tahsile devam et. 
miyecek olan ekalliyet ve ccneoi 
okul talebeleri kendi okullarmda 
imtihan olacaklardır. Vekaletin 
bir mÜmessili bu okulların imti
hanluıru mtıraka.be edecektir. 

İngiliz kız ve erkek okulları 6 
haziran'da, Amerikan okulları 23 
mayısta, İtalyan, Rum, Ermeni, 
Yahudi okulları, Alman lise kıs· 
mı üç haziranda, orta kısmı d<irt 
haziranda 'imti.~larına ba§hya. 
caklardır .. 

Yüksek tahsile devam arzusu, 
nu ir{ıar eden ekalliyet ve ecnebi 
okul Webeleri lise bitirme imti
hanlarını aıağldaki okullarda ver 
mek mecburiyetin.dedirler: 

Ekalliyet okullarının devlet 
orta okul imtihanlarile lise bitir •• 
me ~1tihanlarını Vefa Erkek Jj_ 
sesinde, Fransız okulları Galasa
ray lisesinde, Alman okulları İs. 
ta.nbul kız lisesinde. İngiliz ve A: 
meri.kan okulwı K.Aba~ erkek 
lisesinde, İtalyan krz okullan İ
nönü kız lisesin<le vereceklerdir. 

Bundaiı. başka hususi mektep. 
lerdcn Yüca Üülkü, Darüşşafaka, 
Hayriye, !stikLil ilse bitirme im. 
tibanlan İstanbul Erkek lisesin
de, Boğaziçi, Işık, Şi§li Terakki 
liseleri Galatasaray erkek lisesin. 
de, lise bitirme imtihanlan yapı
lacaktır. Darü~aka, Hayriye, 
İstiklal, Yüca tJ1kü devlet orta 
okul imtihanlan Pertevniyal lise 
sinde, Boğaziçi, Ittk, Şişli Terak
ki liseleri Nişantaı'kız ortada im. 
tihan olacaklardır. 

Milano sergİiİnde 
paviyonumuz rağbet 

gördü 
Ceçeplerdo W!lnodıı a.c;ılan ~yncl· 

.Ulel sergideki Türk pavlyonunun 
tertip heyeU az:o..sından ticaret \•ekA.
lttı r:ıportlSrU llllml öz:tarban bu
~ -'Y~yoııel trenlle di5nmt1J.. 
f!r. S.,.tntıa ~ J'&~ 1'evka.1A.· 
de rafbtt " &l!.k& Uo karJ!lanmq ve 
tı.:~ P21!9teleri çok tJ.ksllrkA! ll~§· 
P1.lı lf~.~· . 

Yeni hadiseler 
karşısında 

Amerika, italya 
ve Rusyan ı n · 
·vaziyetleri 

V •tington, 11 - Amerika hü. 
kumeti A'vrupa hadiselerini dik. 
katle takip etmektedir. Ruzvelt 
dün ordu erkanıharbiye reisi ve 
donanma ba~kumandanı ile, gö
rüımüştür. 
Amerikanın, Holanda müstem .. 

lekelerine Japonya tarafından bir 
tecavüz nıku bulduğu takdirde 
müdahale edecektir. 

Birleşik Amerika hükumeti Al
manyaya bir mesaj gönderere!ı:: 
aç~ şehirleri bombardıman etme. 
mesini i5tcmiştir. 

Londra, 11 - Almanyanrn ye, 
ni tecavüz hareketi kar~ısında İ· 
talyadan henüz bir ses çıkma. 
mıştır. Röyter ajansının ~oma
dan öğrendiğine göre Holanda 
ile Belçikanın istilası neticesinde,· 
İtalya için zuhur edebilecek akı
betler, İtalyan milletini uı:numi 
bir endişeye düşürmektedir. Ro~ 
ma ·,okaklarında, ga,ıetelcr kapı. 
şılıyor. • 

Resmi mahafil, hadisat hak, 
kında, sükutu muhafaza etmekte: 
dirler. 

Birleşik Amerikanın Roma el. 
Çisi Filips .dün aci~, hariciye 
nezaretine çağmlmış, Kon\ Cia
n.o ile görüşmüştür. 

MOSKOV ADA BiR i\1U
LAKAT 

Moıkova. 10 (A.A.)--: Alman 
büyük elçisi bugün Molotof tara. 
fmdan kabul edilmiştir: Bu gö. 
rüşme, iki saat sürmüşti!r. 
iSPANYADA ALTI SINIFIN 

ASKERE ALINDICI YALAN 
Madrit, 11 (A.A.) - İspanya 

da altı sınıfın silah altına. ;.hndr. 
ğma dair ecnebi memleketlerde 
neşredilen ha~rleri dahiliye ne. 
zareti katiyetle tekzip etmekte
dir. Neşredilen ffir tebliğde İs. 
panyada şimdiye kadar halihazır. 
ôaki şeraitle alakadar olmak ü
zere hiç bir tedbir alınmadığı bil. 
dirilmektedir. 

Taksim gazinoıuıiu işle
t ecekler Bükreşe gitti 

Tanim bahçeıindeki belediye 
gazinosunun 1~letmcsini üzerine 
alan Romen grup mümessilleri 
yeni se7.on hazırlıklarına giriş
mek üzere muvakkaten BükrC!e 
gitmişlerdir. Grup. bilhas.u Ro. 
men artisti getirmek niyetinde -
dir. 

Matbuat heyetiı~iz 
Hadiseler dolayınile bir 

müddet Pariste 
kalacak 

Paris, 10 ( A.A.) - Ti.irk ga
zeteciler heyctile Paristc bulu • 
nan umumt müdilrümü1..den: · 

Heyetle beraber Pariı:.e gel • 
dim. Sabah saat beşte. daha Di
jooda göTJerini dikkatle havaya 
çevirmiş küçük gruplar görmüş
tüm. t:zaktan duyulan bazı ta 
rakalarm sesi, bire kadar ~el -
mişti. 'F..akat Paris, o derece sa
kin Ye vakur idi ki hu taraka 
Iar, bi1.C eyluldenberi çok defa 
~örülmüş adi bir vaka ~ibi g<?ldi. 
Esasen sabah gazetelerinde de te 
ce-;süsti canlandırabilecek hiçbir 
haber Yeyahut işaret yoktu. . 

Holanda, Belçika ve Lüksem. 
burga hücum ı:;ansasyonel ha -
berini, saat ona doğru, inmiş ol
duğumuz otelin kapıcısı bize ha
ber verdi. 

Derhal' büyük elçiliğe koştum. 
tık haberler ~clmişti, fakat he. 
nüz hiç bir ta!silat vokt\l. So • 
kaklar, her günkü halini mu
hafaza. etmekte ve her taral tan, 
soğukkanlılıkla alınmış azim v~ 
kararı \'e sarsılmaz itimadı bil
diren haberler ı;elmektedir. 

Geceleyin vaziyetten hıı.ber _ 
dar edilen Fransız ordusu, Bel. 
çikanın yardımına k~mak üz.e."t, 
sabahtanberi, <'ebrl yürüyüşle 
ilerlemekte ve vüzlerce Fn.nsız 
ve !n~iliz tayyaresi Holanda Ü· 
berinde U<'ma.ktadır. 

Büvük Harp, bugün bR.!ilıyor. 
Hadiselerin alaca ğ-ı inki~aia 

göre feyahatimize de,•am kara
rını vermek üzere, 15 mayısa ka. 
dar Pariste kalacağız. ----- --
Bankalarda ya z mesai 

saatleri ·. 
Şehrimizdeki bankalar 15 ma

yıstan itibaren rrıesai saatlerini 
değiştireceklerdir. Tatbik edile -
cek olan yaz mesai programına 
göre bankalar cumarte,\ günle"ri 
saat dokuzdan on lbir buçuğa ka. 
dar, diğer günler dckuzda:ı. op 
dörde k~~ açık ?u!una~lar • 
dır. ~ 

Harp -va ·ziye t i 
( Baıtarafı 1 incide) · 

l&nnt sert alm11lardır. Bir Alman 
zabiti, t&Jılı ltııallerind• bulun.an hava 
meydanı topçu .kuvvetleri tarafından 
bombardıman edildiği takdirde eline 
d!l§mU§ olan Holandalılan ida.m et
mekle · tehdit etml~tlr. 

lnden verilen haberler tahakkuk et
meml§Ur. 

* * * 
Pııt"iı, 11 - Müttefik orduları 

Belçika ve Holandanın yardımı. 
na ko§maktadırlar. Fransız ve 
İn~iliz ordusu dün sabah uat 
altıda Fransa - Belçika hududu
nu geçmiştir. Alman kuvvetleri _ 
:ıin Belçikadaki ileri hareketle
rinde Belçika ile Fransa arasın. 
daki' muvasalayı kesmek gayesi
ni takip ettikleri anlaşılıyor. 

AMSTERDAM BO!\IBARDIMAN 
F.DtDt 

Am.t.rdam, 11 (A.A.) - Şehir bu 
aabah bombardıman ed!lml:Ur. Abla.o 
bUyuk çapt& bombalar büyük h~a

rat huııulcİ getlrml§Ur. 
Holanda bti)·uk erkAnı harbiyeııinln 

bir tebli~ınde Holanda krtalarmm 
hlçbir yerinde arıza bulunnuyan H 
.Alma.n tayyareaıni z:aptettlklerl bil· 
dirilmektedir. 

lKl.SCt BO'.\tBA.RDIMAN 
Amsterdam , 11 (A.A.) - Saat 12, 

48 de Alma.n .bombA°rdrman ta;")•are· 
leri yeniden A~ıterdam 
uçmu~tur. 

UT.erınden 

LA HA YEi.·11'" BO!\IB.\RDBSA~I 
Buenos ·- AirM, 11 (A.A.) - La 

Hr.yedeki Arjantin ıt>!iri 11\ldlriyor: 
Atılan bir .bomba Arjantin ııe!aret 

blna.ıımda büyük haur husule ı-etır

mi~tir. Faciaya birçok kiti kurb:ı.n 
gitmiştir. Franiıa. ve Brezilya se!aret
baneleri ,de ~asnra uğramııtır. • 

AL'IAN TAYl.'ARP.:LF.Rt:SlN 
GÖRÜLD(t(it)' n;RLER 

ArMterdam, 11 (.\.,A.J - Holanda 
radyosu, dun. a4aın aaat 22,15 de 
ıu haberleri vermekteydi: 
Şu eııı:ıada. birçok Alman tayyare

leri a.,ağ'ıda.ki üg mmt&ka llz:erinden 
uçmakUıdrr: " 
ı - Şimali Holanda eyaletinde 

garpta.n ıark& doğru, 
ı - Zellhd. eyaletinde muhtelif Loı

tifcametıerde ve. bilhu~a aabil boyun
da, 

3 - Şimali Brab~nt eyaletinde ce
nuptan garba ve §imalden :arka doğ-
ru. 

. . 
Radyo saat 22,45 te Ltikıoembur.; 

arazısınde Fraıuıız ve Alman kıtala

n arıı~mdıı muhııre~ler cereyan etti
fini haber vennekt.ydl. 

HOL~l'i'DA KRAL1t'f:S1..VtN 
MESAJI 

Am5terdam, 11 (A.A.) - Holanda 
radyosunun verdiği bir habe~·e göre. 
kraliçe Vilhe1m1ne Holanda ordusu 
b~kumand11nm11. hır muııj göndere
ı-ek krtalıı.ı1'n. dUıma.na k&rfı gO.'lter. 
dfti mukavemetten dolayı memnuni
yetini bildirmiştir: 

Kraliçe mt'sajmda. ıöyle demekte
dir: 

"Bu mukavemet ıaye.slnde Alman 
kıtalarmm ileri hareketi durdurul
mu~ add~dil.,bilir. Almıın kıtalıırı her 
taraflı\ anuda.ne bır mukavemeUe 
ka~ı}anmaktadır.,, 

BELÇİK.\.DA A!,:llAN • • "i;
TA.Y L\.REU:Rl 

Brüksel, 11 (A.A.) - Alfan tay
yareleri !t'cir vakti Belçıka ve. Holan
da üzerinde yeniden faaliyete ıec;:miş
lerdir. Bu !u.Jiyet rece hıı.!itleml9t!. 

Belçıka radyosu ııaa.t • 5,19 da 9 Al
man tıı.yyar~sinin Jo.:a.mur ve Dınan Ü· 

urinden ga.rp ~tikametinde uçtut-u
nu bildirmi:t!r. 

Holanda. radyosu 20 Alman tayya-
resinin sır~en tizerın,den uçt~gunu 

baber vem1irtır. 

Belçika. ıat.uyonu saat 6.~:5 te 21 
Alman tııyyareainlıı He.uoelt üı:erin· 
den ~i~alı rıır:.ı istıkametinde uçtu
ğunu bildırmı~tir. 

18 AL.'\f.AN TAl"l'ARr.: .. t 
D ştlROLDO 

PariA, ll - Belçıli.ad& beı h&\'a 
meydanını• Almanlann eline dtiftU· 
tune dair olan ,Berlinln iddiaları kül 
liyen asıl \'e ~sıuıta.n lridir. Belçika
da ıs Alman tayyaresı <lü§tirUlmüı

tür. 
BEL(ı!KADA TE\"KlFLER 

HOLANDA VE BELÇlKANIN 
YARIMŞAR MiLYON AS." 

KERIVAR 
Sanıldığına göre, Holanda ve 

Belçika ordularında halen yarım 
şar milyon asker mevcuttur. 

Bu kuvvetler şimdi İn~iltere 
ve Fransanm yanı başında Al
manya.ya karşı harp etmektedir. 
ler ve bu müttefikler hesabına 
büyük bir kazançtır. 
FRANSIZ BASKUMANDANI 
VE BAŞVEKIİ.lN SöZLERl 

:P.füttefilderin kara orduları' baş 
kumandanı t:eneral Gamelin, 
Fra::ısız kıtalarına hitaben ne§
rettiği bir. emri yevmide "Fransız . 
kıtalarını Almanyr.nın mecbur et· 
ti;i bu ölüme kadar harpte cesa
ret, enerji ve itimat gösterm~ye,, 
davet eylemiştir. 

Geceleyin radyoda bir nutul 
söyleyen Fransız Başvekili Fran_ 
ıız: lcıtalarının ·Belçika hududunu 
geçmiş olduklarını bildirmi' TC 

tunları il1ve etmiştir: 
••- Nihayet, Hitler maske1ini 

attı. Şimdi askerlerini ve t;ı,yyare
lerini harekete geçirmek ırrasr 
Fransanındrr. Herkes, vazifesiııi 
yapmaya hazirdır. Fransa; kılı~ı.' 
nı kınından çıkarmıştır . ., 
TA YYAREClLERIN tZlNLE

Rl KALDIRILDI • Bütün Fran~ız ve İngiliz pilot 
larının izinleri ilga edilmiş, hun. 
lar mensup bulundukları lhtaya 
ilhaka davet olunmuşlardır. 

FRANSIZ TEBLl~l 
Dün akşamki Fransız tebliği11-

de şunlar bildiriliyor: 
. "Holanda, Belçika ve Lükscm 

hurg hükılmetleri bu tı.abah müt. 
tetiklere müracaat etmiş oldukla
rından, Fransrz - İngiliıı: kuv. 
vetlcri derhal bu mürac.uta ica
bet etmişler ve Şimal derıirinden 
Moz:el~ kadar, bütün cephe, üze. 
rinde ileriye atılmişlardır. Bu 
kuvvetlerin Belçika. arazisinde 
ilerlemesi devam etmektedir. Lük 
semburg arazisincle şiddetli mu
harebeler olmuştur. Alman hü. 
cumu. Mozelin ~arkında · Sierck 
mrntakasına kadar gelmektedir:,, 

Lük&emburg'da : 

Pariı, 11 - Alman c-rduları 
Lüksemburg büyük dukalığını 
iş;gal etmiş b4lunmaktadır. Fran
m:ırdusu da hDekete geçmiştir. 
Lüksemburgda Alm~n kolları, 
Fransız kıtalarile temaı1a geçmiş
tir. Fakat henüz, yalnız öncü kı. 
taları çarpışmaları mevzuu bahis. 
tir. • 

Moz:elin iki tarafında da ilk 
mühim çarpışmalar başlamı~tır. 

Lüksemburg hükumeti Fran -
sadan yardrm i'Stemi§tir. Fransız 
hükumeti elinden ~elen bütün 
yardımı yapacağrnı bildirmİ§tir. 

Holanda'da: 
Amı;t.e-rda.m, 11 - Holanda kuv

vetleri !zer ve Möz nehirll"ri bo
yunca hudut üzerinde Al,manlıtra 

ış:ddetle muka.vemet etmektedir!P.r· 
Holandanın ~imıılindP Gronni

gen eyaletinde Ye bllha!!~:ı Ems ka-

B~ı: 11 lA .. \..) - Birc;:ok ~tip
hell ıabıalar te\\ki! edllmlıtır. BunlaJ 
nn ara.ııında Rekıııt parti.sinin liderı 
Leon Degrelle, ·mllll Flaman partiei
niıı reisi Sta! de Clerı; \'e Belçika na
ı:.llennden Paul Colln ve komünist 
DE'geer bulunmaktadır, 

. nah ti?.<>rinde ,:c Emden Almn.n 
danlı üs.cılinlin kar~trJnda Delfajil 
civ:umd:ı ı;iddetli muharebeler ol· 
maktadır. 

ALMAN TAYYAREJ,ERİNLV 
FAALİYF.Tİ 

Alman tayyareleri be.skınlar ya
pıyorlar· Almanlar ayrıca Holanda
nrn muhteij.f yerlerine paraşütler
le a.sker ingimıeğe de muvaffak 
olmuşlardır· Bunlar Holanda aske
ri elbi~si giym.İf bulunmaktadır

lar· Lthey tayyare meydanına 
200 Alman para.ş~üsil indirilmiş
tir· Brabantın şimalinde Bon!ltale 
ve Dordrehte de Alman paraşüt
çüleri tnmiştir. Holanda askerleri 
bunları imhaya çahşıyorlıır. 

Holanda hava defi topçulan fu
liyettedir. ·Resmen bildirildiğine 
g'ôre dün yapılan ha.va. hücumla -
rında 11sgıı.ri 70 Alman tayyar:csi 
dü~ürülmü~tür. 
Hobndanın Schifof, Amst~rdam 

ve Valha •en tayyare iııt11.11yonlan 

• Almıınl:ır tara!mdan bombardıman 
edilmi~tir· 

·H<:)J,ANDA TEBJ.1Gt 
Holanda. başkumandanlrğınm 

dünkü tebliği ııudur: 
''Dü~manın ıı:iddctli hücumlarına 

rağmf'.'n Delfzijl, hala kıtalanmı
zrn elindedir· 

Dört Alm:\n z:ırhh treni tahrib e
dilmio:tir. Venloda da d i~er bir 
tren ve bir köprü berhava edilmiş
tir. 

,Hıw:ı meydanla.rımı,.~-ı hrşı ya
pılan hava hücumları ile memle
bt. dahiline piınek teııebblisleri 
esnaıımdıı, &.o:gart yetmiış Alman 
tayyarf'si düşüriilmüştilr· 

Mtomleket dahiline inmiş olan 
kilçük dü~an grupl:\rı, ·m~vzile

rini muhafaza\'!!. ~alrşmllktadtr· 
Maa.mıı.fil\ bu grnplar ktl'&larımı -
zm şiddetli hücumlarma uğramak-

, tadır. "' 
Alm:ınların. Holand& harb esir

lerini Holanda kıtalann& karşı 
kendilerini muhafaza için kalkan 
gibi kullandıkla.rı •öylenmektedir·,, 

Belcika'da: 
BrükM-1, 11 - Belçikıı. müdafaa 

kuvvetleri, Alman iatil~ınıı. ka~ı 
•iddetle mukavemet etmektedirler· 
Belçika kralı b~kumandanltğı de
ruhte ve umumt karargaha hare
ket etmiştir· Seferberlik kararı 11ü
rat ve muvaffakıyetle tatbik edil
mektt=>dir. Briikseldeki bütün Al
mAn teba.ıısı tevkil olunmuetur. 

Ayan ve mebusan mecliılı-ri dün 
revkalA.de bir ic;tima yapmıefar, 
Alman tecavüzünü protesto ve hü
.Icümetin icraatını t!U!vib e\mi~ler-
dir. ' 

Belçika mebuı:ıan meclisinde ııöz 
alan milli müda!aA. na7.trt general 
Deni!!, muhasamatın .ilk neticeleri
ni tef'lir etmiş ve eö.rle demi~tir: 
"- 'TamamiylA eminim ki, mli

kcaviz ta~ip etfği gayelere vn
ramAmI'itır. İlk muvaffakıyeti biz 
kaydettik.,, 

Zira~t bankası f ubeleri 
de afyon kabut edecek 

Anka ':", 18 (A.A .) - Ticaret vekA.· 
letinde.n lebli! oluııtnu.:tur: 

11139' ve da~& evveı:..ı İeneler mah· 
ıulU llfyonların toprak mah!!ulleri o-
fisi tara.tından satın alınaca~ı ev\•el· 
ce ılin eclilmlşti. 

O!iein 1:.tanouldaki deposuna biz:z:at 
Yeya bilvasıta. afyonlannı tesllm e-' 
denılyecek mevkide bulunanlara. bir 
kolnylık olmak tizere toprak mahsul
leri ofisi ile Turki,>:e cumhuı·lyeU Zi· 
ı;aat bankasına IA.z:ım ~e!en talimat 
\'erilıni~ ve mallarını aa.tm:ık i.!tiyen· 
lerın mez:kiır ban:Canııı ıube ve san
dıklarına müraca11.t111. afyonlarını tes· 
lım eclebilmcleri husul!l..l temin olun· 
muştuı-. 

J.lski saneler mahsulil afyonlarını 

tatmak fatlyenler .bu kolaylıktan 1.atı

!a<le edebilece~~lerdir. 
. 31 mayıs IIHO tarilline kadar Tür
kiye cumhariyr,ti z:ıraat bankA111 te~

kllMın& teslim edilen atyonlar mla-
dıııda. ofisin htanbul deposuna teslim 
erlilm ı, gibi mu:\mt'le ,;-orecektlr. A· 

lrm fartıarı ofis tara.!mdan b'!l1.eteler
le llA.n olunmuştur. ı.rım Rlaman mebuslarından da iki 

.ki§ınin te\•kif edUdığl söylenmekte
dir. 
F F.Ll:)\fEXK Ht:'\DlSTANINDA 
Am•t.erdaoı, 11 ( A.A.) - Felemenk 

Hındı,.tanı uınuml · vallııl, .kraliçe 
Vilhelminaya. bir telgraf gondererek 
fmparatprluğa olan. ıadakat1n1 teyit 
etmiştir. 

Almıınlar, 'Y~!!!l'lde ve hududun 
15 kilometre mesafede Arnhem'de 
Holanda müdafaasınm eus hattı 

ile temasa gelmişlndir· . 
Am~tel'dam radyosu, AJinanl'ıı

nn Vulhavene vardtklarmı haber 
vermektedir· . 

Bir Holanda. tebli?€i, Almanlarm 
Holanda.yı h~bir yerde 15 kilomet
reyi ge~miyen bir derinlikte iv;ıl 
etmediklerini ve Hola.nda krt'alan
nm m.uka.rPer oera.it altmda muka
vemette bulundu.klarmı bildirmek
tedir· 

Bir talebemiz 
Almanyadan geldi 

A1manyada kimya doktora tah. 
silini ikmal eden talebemizden 

. kimya ger Ulvi Meto bugünkü 
konvansiyonel Venile H amburt· 
dan gelmiştir. ' 

Bata.viadıuı telen bir habere röre 
limanda buluruı.n 18 Alm'"°- vapuru 
z:aptedilmiştir. Bunlardan biri kendi 
kendini batrnrıııtır. 

Sorn.arangda Alman kltibü önünde 
Alma.nya aleyhinde bir nü!1Uyi.f y~.
t>ılmıı .ve H\tlerin reımıl yırlilmııtır. 

0

HOLA?lo"DA KRALİÇ'l!:St 
Jt.AÇJRll.ACAK MlTDI ~ 

Almanlı!.r yalnrz hududun 15 ki. 
lomPtre gerisinde kAin Arnheim · 
~el;ıri.n;n ~arktnd& bir mmtakadll 
Y~0l'e 'Ç'armrşlardrr. 

lfolandanm müdafu tertibatın
dan ola.n su kanalları a~ılm11 ve 
hudud mmtakala.rt 1111 hMıkmma 
maruz: bmı.krlm•trr. Hol:lndtlhlar 
hudud boyundaki nehirler üzerin -
deki köprüleri de berhava. e~-

tt..A.N 
htaıtbul u liye birinci t:lcare-t 1Nlh· 

kemesfııden : 

AJ,MA1'~ nücmfL.4Bı 
DURDURULDlJ . .,ııt~ 

:Muharebe vaziyetine dait;selı;'~ 
haberlere göre Alınan ve d:! J. • 
kıtaları, Achen . ka~IS!\~ )'S 

manya ile Belçikayı bırıb~i d • 
teden noktada, Belçika aı; ·~ıerdl' 
hilinde karşı karşıya gelı:Jl.I• Js.Ştı • 

Belçikalılar evvelce kararuds!_, 
nlmış plan dahilinde csııs ın Jı r 
hatlanna.çekilmişler ,.e bU aıısfl' 
üzerinde her noktada ..Alı:Il c:!31'' 
bütün hücumlarını durdurtJlll• 
dır. ~!" 

Belçika askerleri, her . t 0 ' 

Belçika topraklarına inJX11~el' 
Alman paraşütçülerini öJdU 
veya esir etmektedir· •e ~ 

Brüksel radyo~u. teker \ fl'.tlt" 
halınde par~ütçülerin yerrlnt ıe· 
sine \•e sabotaj harek.r.tle ıl t!l' 
'cbbüs edilmesine Bclçıkıı.~t" 
nin mani olmasını söyıenll. btrdl! 

}faik 7.abıtayı derh~. h~ tt · 
ederek bu gibi par~ütçul~ ,.ete· 
kifinde zabıtaya yardıma a 
dilmiştir. · ırıı S 

Belçika radyosu, Brilk~11rl • 
kilometre cenubunda kfı!n • d' •!• 
lcs'e ve 55 kilometre ~rı.ın ~ıl' 
. • utıerle ~~~" ın Saınt Trond'a par~ cıctrr 
vetler indiğini haber vcrtıl 
Bunlar imha edilmiştir· it 

nmmARDDfAl'lt"J,.~ ettr 
4 

Alman tavvareleri fa.alı) · .fı:ı' • • t" tııl'l" 
Brük!!el. Belçika hilklım~ ı ~~ 
dan açık ~chir olarak ilatı ıtıt'ıı!J 
11inc ve' bu şehirden ~sker J.!fflY 
rı geçirilmemr!'!ine •ragnıen n e~, 
!ar taf'afrndan bombardll111\oıde 
miştir. ~ehrin üzerind~ sntlf!ıl~ 
Cazla Alman tayyaresi u~ Jlle ··~ 

Brüksel Alman serıı:.eth şelıl-.C 
de bir bomba düşmüı;tur· Jıt~ • 
birçok evler de harab 0~ Jı 
Bu şehre Alman tayyarel:J1ll~ 
cumu bir buçuk saat 6~ut ~ 
Bir fabrikada yangın çık Jş •· 

Brüksel tayyare meYd.a uııııı ~· 
civanna yapılan hava hile ıci;l. 
nasmdıt 37 kişi ölmüş, 6,1 ~~ 
r:ılanmıljtır. · , ~ f' p. 

Brükselden b:ı~ka An~ etif• 
d~ bombardnnaıı ediJın•v 
şehirdeki askeri hastane 
tahrib olunmuııtur. ,e-1 

Namur'ün 40 kilomctr0 f.t} 
earkisinde kain Jemcııe5cf 
bombardıman edildi~ .h~bd~ ,. 
mektedir. Gar alevler ıçi.Jl dd d t 

Tousani üzerinde mUtetı 
va. hücumları yapılınJş, Jl9 tJil ı:ı 
bataryasİ tarafından şiddtı 
kabelc edilmiştir· Jlll'~ • 

Belçika tayyareleri ve ffş~ 
fi topçulan büyük m~'·a ıc }. 
!er gfö;termişlerdir· Bı'.ço ,-e 
tayyareı:.i düşürülmüştür· ıçi!ı" (.1 

Den' zde bulunan S<' r1 l !'.l' 
Holılnda ticaret vapurl~t.ıı:ıc~ t 
ve Fran!ltz limanlarına gt 

,rini almışlardır. • eti 

Tür~< ~Maari~ Cerfl;!ııo' 
umumı heyetı tol'· ,r~· 

{aıırif . 
Ankara., ı ı - Türk Jı ·oJtÇ 

yeli umumi heyeti diln ~ ııc5'P <' 
aında toplandı. Çall§nlll \'C ,,uıııJll 

• 01' 
mı!'lyonlarının raporları ., 
kabul edildi. ı: ~r 

Türk maarif ccmlyetilllilıtdirle it' 
ver1mll \'e taydalı işler t1l ~~ 

}le) I' §ılanarak merkez t.:ıare ıtti!ll1' 
yıllık hesaplardan ibrası 
bul edildL 6~ 

utç"sı ı: > 
Ceml~•etln yeni yıl b ~ 110ııt1"' ,. 

!erek knbul edildikten pı.bur 
merkez idare heyetine, cu -• Gt..,,. 

~e!lll>' ~• r 
kanlı~ı umuml kA.tibi \rt?ı"' ~ • 

U t&~arı ... r 
leç, B:ışYekület m s ç• t t:ıgc"">t 
mirel, Urfa. ~aylavı Refc dOgsJI• ıı'ır 
kara valloıl Nevz:nt Tarı ri! ,r 

4 
k }Jatı t, 

'°aylavı Halit Bayra 1::rıı 

ti mUste-ıuı İhsan sungtl• 1 ~~> 
~ tallbU tıl 

la\'ı Rahmi !\:okcn. !s ~ f 
ı t :or . "' Fakfye Öymen, dev ~ nıı<JO. IJ.~U',r 

daire b~kanı şerit 1 O JIA.Yd'r G>> 
!et mllstcşar muıı.vini ,,ı\bpıet 
'"• Tokat sayla\'ı Ha5!P 
M ııeçildl. 

ICA "L.\fi('I ~ '• 

' Ço~ ı:ı.ı!Ji 
- y ay CAllJll.3 • 

A~rhm, ll (A.A.J - ' Emin 
bir menbadan alman m&IQnıata m!:ls
tenlden iyi. haber alan m11hfellerde be· 
yari edildi~e göre kraliçe Vilhelrni
nay:ı ka.çtrınU için bir komplo hazır· 
l.a.ndıfm& d&ir bir Amerik&ıı me.nabi- lerd.iı;• · · · 

' Beyotıundlf İstiklll cadde.sinde ~ık 
ııpa.rtımarunm ' No. lı dalnainde mu. 
kim olup evvelce ın~ma karar veril· 
miş dl&ll RCael .A vram Amonun ala
ca klrlan ile akdettitl konkordatoya 
müteallik lıUtttıı ' evrak mahkememize 
tevdı. kıl~ıııtır. llahke~ece bu iş• 1 
blr karar Yermek için 13-5·1140 pa
urte.tl günü .saat H tı""bir celı.e y~ 

prl11.c11 k ,.~ itirazı nl'lnlıır bıı!Wı.nn/ 

müda.taa için bu celSE'.de hz.ır buluna
bileceklerdir. Ke)'ttyet 11!.ıı olunur. mışmı l 
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TEK KOLLU CE 
,. 

Uğurlu eli size, 19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMINDA 50.000 LiRALIK büyük bir servet HAZIRLADI. 
~ llarn _ Düşünmeden ve vakit geçirmeden derhal btlethılzi alınız vo cebinize koyunu7:. 10 Mayıs biletleri bitmek üz~redlr. Çok ncelo e<l!nJz. 

~• tııerda.nında BlR KOLUNU GA1P EDİP TEK KOLİYLE ştmdtye kada.r binlerce vatandaşı zengin eden 'IEK KOLLU CEMAL'i daima. Ustun tutunuz. Dıı sizin için de 

: !ek kollu Ceıiıal .. ÔuİŞ;
1

~i·
1

:~i::·:~:·::::;~subay1ardan Cemal Güven 
0ct~Adres: lstanbul Eminönü TramıJay Caddesi 28 No.da. Hiç bir yerde §Ubesi yoktur. 8 

~en lcı 
QıJ•- rar torbasına kadar 1ollardakJ hııatalıkların ···-· ... -·••:: .. 91~,.-... .... - ... :··-······~i·-:•""!-ı .. ••ı .. -••••"!!? .. ""m;:=·· "'l'opJ t.-t "••"!!!!!••• ............ ,....:ii•g•••:• .... ·-··uz·~ .,.. ···ı-~ ..... ··--·ı"s:r.:•••J arnıı kökünden temizlemek ._.n ı=w.r.:.-:-.:::aıı:r.u .. ı:...::.::::::::: • ..:..:::::.:::.:ı: :::::::::=.:=-.ı::::.:..:-ı:.;. 

BEL!\IOBJJÖ kullanınız , :Üı 

~.~e 1mo.b1 e u I~!!~~~~!~!:~~!. 
!~'tııı~ tealışı:nak kudrotlnl arttırır. Kı..dın erkek \drar lmeıaıan birdir. o ·da A.BDüLVAUlT 
:'it ' Ski e '•ııı 1 ve yeni beJ8oğukluğuou, mesane fltlhabını, TURAN mark:ımdır. Kabvecller için 

llııı ğld •ık ilk tdrar t-ozmak ve bozarken yanmak neflı lokumll!nmu vardD'. 

k4 llıesa erır. Bol tdrar temln eder. İdrarda kum1ann, 

1
. Adrese dikkat: Ge.lata Necattbe)' 

·' ~: ll(ı':~~l\tle taşların teşekkUlllne mAnl olur. caddesi No. 02 Telefon: •OOM 
Sıbh ıonı.-0 tdrannızı temizllyerek ma.vtleştlrlr. • 

at VekAJetintn ruhsatını haizdir. m.sr•mmım=:r-=:s==: :::::::::: 
fl:mı:ı ECZANEDE BULUNUR. W ı:i::::..-::.-:ıil:uı!=:::r: sm:m: 

.: :: ',:.,_ ::--ı·. 
••. • •O "' A 

,wt~·"' W ~ .. •.'•: • .~ .• 

K. U R U K A H '/ E C i 
MEHMET EFENDi 
MAHDUMLAR· ı 
DAiMA HA~IS ve EN iYi . 

Kahvey_i 
. 

SATARLAR 
.. ,,,., ,.....,,, " '"". C!' , ,~ ... ,..~. . ' 

.. • ' •"L ~~. • ... .... .. • 

' a-s 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN. I · 
Cbı.ııl )Oktar Muhammen B. % 7,5 Tem.inat ıcıc.utmenbı 

Ura Kr. IJra Kr. cflntl . ~ekli Saati 
Teneke kapak ISOOO A. •62 ISO 34 6S ıvvı•o açık E. 1' 
Rakı mantan 10.000. 000 . " 20 .. Paz&I' U,80 
Şarap mantan L600.000,. .. .. pazar 15 
Zmıpara tqt :ZISO ,. 887 eo 29 .. .. açık .m. ıuo 
Bakalit kapak 200.000 ,. .. .. pazar 18 

I - Şartname ve nOmunelert muclblnce yukarda clnıı " mtktarlan J'Ulh l'l kalem malzeme h1.1alarmda ~&
terilen usullerle satm almacakt.ır. 

ll - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazıtı rUn ve eaatıerde Kabat&fta levazım n mUb&YIJ't §UbeaJndekl alım 
komisyonunda yapılacaktJT. 1, 

m - Şartnameler aıszu geçen ~beden pa.rasu: almabUeceğl gibi numuneler de 1ZSr!lleb1111'. 
IV - tıstekUiertn ekll.Jtme ve puarllk için tayin olunan &'ÜJl ve u.atlerde y11%de T,e rtıvenme paratarDe b!rllkte 

mez~r komlayona müracaatları. (36'1) 

Liseler Alım, Satıin Komisyonu Reisliğinden: 
•• :tn.st Beherlnin T. B. Mlktan Eksiltme K"ÜD ve nk T, 

KUI"ll§ ııaau IJra menin Şekli 
Kapalı Yoturt klloısu 20 KJlo 315000 2'115/940 cuma G. · 625 

aaat H,80 da 
SUt kilosu H Kilo. ISOISOO ) 1&&l 
KAse yoğı.ırdu adedi 6 .Adet 12500 ) ,, U,•ıs de 587 . KapalJ 
Zeytin kllosu 80 Kilo 10000 " 115 de 22a Açık 

!teçel kUosu 45 Kilo 7000 " 15,16 de 237 Açık 
Mangal kllmUr11 kilosu 15 Kilo 88500 ,. 15,30 da 145 Açık •.• 
Odun çekW 270 Çektai ll:JS ,, 15,415 de 235 .Açık 

Komisyonumuza. ballı Galatasaray, Haydarpap, Kabat&.§ erkek llıselerlle Çamlıca, KandflU ve Erenk8y kız !1-
1elerlnln mayıs/19'1 aonuna kadar ibUyaçian olan yoğurt, ııtıt ve kAae yoğurdu kapalı :ı:art usuuıe, zeytin, reçel, 
ve mahrukat açık ekAllltmeye konnıu, tur. 

Eksiltme Beyoğlu LIUklal caddesi No. 849 Ll.ıseler Alını Satım Komtayonunda yapılacaktD". 
latekliler kapalı zarflar içln Uk temlnat makbuzu ve 1940 yılı ticaret odur vesikalo.rlle 2490 ııayt]J kanunun 

t.art:atı dafre!inde hazırlıye.cakları tekllt zarflarını yukarıda hfzalarmda göıterllen 110.atten bir ııaat evveline kadar 
sözü geçen komiııyon reisUğlne mak bw: rnukabtllnde vermeleri, 

Açık ekatltmeler lçln temln&l makbuzu ve 1940 yılı ticaret odut nafkalfle hizalarında gösterilen güıı ve aa&t• 

le komisyonda bulunmalo.n. 
Şartnameyi görmek ve teminat yatmnak LIUyenlerln Gııtat&tıaray ttseslnde koınlııyon kAUpil:tne 

mllracae.tlan. ( 3331) 

11.5.940 Cumartesi 
13.SO: Pro&'ram ve meml~\et aa.a.t 

ayan. l!.315: .A.jalıa ve meteoroloji ha.. 
berlerf, 13.ISO: Mllzlk: Çalanlar: .FahL 
re Forsan. Refik :rersa.n. Fahri Ko_ 
pu:z, Ba.srt Utıer, l - Okuyan: Sema. 
h&t ôzdeıuıee, M:usta!a Çagıar, u.so 
Mtızık: IUyuet!cumhur Bandosu, 
1:5.115/15.30. Müzik: Operet Potpurilcrl 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 

--.....-. .... ~-· uat ayarı, 18.0l5: Kllzik: · ' sentoiıİk 

mtı.zlk (Pl.) 18.SO: MUzlk: Radyo cu 
orkestr~ (Şet: İbrahim 0zg1lr), 
19.00: Konu~ma (Yurt bilgisi ve se\•. 

g1s1), 19.115: Mtl%1lt: Çalanlar: Fahire 
Ferısan, Refik Fersan, Fahri Kopw:, 
Basri Otıer. 1 - Okuyan: Necmi Rı. 
ca AhIBkan; Melek Tokgaz. 19.~ıl: 

Memleket aa&l ayan, Ajana ve mele. 
orolojl haberleri, 20.00: M:Uzlk: Trab_ 
zon \le havallsİ oyun havaları - Ha
aan Söurf, 20.10: HUzik : Halk tur. 

ktller1 ve !tn,ık havaı n, Ban nıocp, 
Sacli Yav.rr Abn1ıın, Aziz Şenoeıı, Ali 
Erbaf, 20.SO: Konu:ıma (GOnQzı meııe. 
leleri), 20.:50: Ullzık: Çalanlar: P'ahl. 

re Fersan, Falırt Kopm, Bur1 Uner, 
ite.tik Feraan, 1 - Oku;vn.n: Mnırtata 
Çağlar. Sema.hat özdenses, 21.%0: 
MUztk: Soprano HUdadlt ~akJr tara.. 

fındo.n Şan Solola.n. 21.415: Mnı:tk: 

KUc;Uk orkeııtra, 2:?.30: Memleket ı:ıat 
ayan, Ajans haberleri; ~lraat, Eıı. 

ba.ın - Tabvil1t, Kambiyo ..... Nukut 

borıırun (Fiyat). 2:?.ISO: Konu~ma (Ee. 
nebl dillerde - Yalnıs Kıııa - dalp 
Poata.ıslle), %2.ım Mtl%llc Cuband CPl.) 
(Saat 23.20 ye kadar yalnuı UZUD • 

dalga ile). 23.25/23.30: Yarınki pro. 

ıram ve kapa.nr,. 
.• : • ..- 9:!.,_ . 

iL 
Vakıf paralar müdürlüğünden 
İdaremiz, Dördüncü vakıfhanm zemin katmdan, Yeııi

post&ne ka~ısmda ın,a olunan (Valde bam)ı:ı.m blrlncl katı
na nakledilmekte olduğundan ıaym m~terllerimlzln ve ali
ke.darlarm ıs mayu 94.0 pazartesi günll.I)deıı itibaren Va.lde 
hanındaki dairemlze mUracaat etmeleri rica olunur. (3860) 

Matbaacıların nazarı dikkatin.e J-

Bir adet 21SXH ebadında l!aydelberı otomatik ~n! pedal maktııcsl 

ııatılacakbr. tstefdlJerfn lat.aııbul 629 posta kutuslle muhabere et.meler! 
.. ..... llilB5Z:mll:lmt!mlillll .. lll!l!llll ........ 

j 
BALS.ıUltN ~Vherhı1 ftıtha 941111 ytlz \'8 dallak rojtaPI ~ernıs Oftze~ 
Eutltlllerl profe.örlerlıulen m~ıtlnır Prof. llero&' tarafuıJan tel'Up edllmlltilıt 

lNGILtZ KANZUR .l:CZAN.ES1 - Beo,Jotla. biluı.bal 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan . 

Devlet Demir yollan; 8 unou Jıtetm• l\lödtirJUtttudf'n: 

Lıt.aııbul Banllyl!stınde k~ tormi dolayısı ııe Ye~llköy - KUçtılı:çekmeee 
araıımde.ld .eterleri 11.~edllmlıı lıulunıuı lstanbulda.n kalke.n 18, 22, 26, 82, 
!-i, «. 48, &2, 54 ve K\lc;Ckc;:ıkmecedcn kalkan 23, 27 31, 37, 89, 49, 151, 55, 
117 aume.ralt katarlar Mayu lUO sonuna kadnr yalnu: -l3, 19, 28 ta.rltılcrlne 

1' myan pazu g1lnl t1 Te i Hutrn.ıı 1940 Cuma.rteet sünUndetı itibaren de 
hor ctıa T allkCiy - 1'Uçl1~km6&8 ara.amda ycıru lııtr 1o'ara .kad.r.r scyrllııe. 
i.ore bafhys.c:akbr. (3912) 

ı(c il: >1' 
M ıhammen t..deU f.010 Ura olıı.n muhtelit eb:ı.tt& 4 k:ılcmden ibaret 850 

metre N K B A yeraltı ka.bloııu %7.5.lOiO pe.v.a.rtesl g-QnU aut (10.30) on 
ltuçukta Haydarpa1a.da car blnuı dahfllndekl komisyon taratmdıuı a.çık ek· 
antme usulile ıatnı aıınacaktrr. 
~ ~e rfrmek tatiymlerln aoo lira 75 ku~luk muvakkat temln'\t ve 

kanunun tay!li elt!ft vuatkle birlikte el<Jılltme &:{lnU saatine kadar komlayo. 
ıı.a mUraca.atıan llm:mdrr. 

Bu fır& att ~eler kem~.ndu J'&ruız olarak dağıtılmaktadır. 
(8799) 

* * * • 
Muhammen bedeU 5•S3 lira olan &0000 Kg. Motorin 28·11-19•0 salt günU 

eut (15) on beote Haydarpa:ııı.da. Ge.r blna.sı dalı!llndekl komisyon ta.ratm
da.n kıt.palı zar! uısullle 11.tul almaeaktır. 

1'u ı::ıe prmek l&tlyenlerm 4'-0T liri\ 81 kurn~luk muvakkat temına.t, ka
nunun tayin ettitı vesikalar!& teklltlertnı mutevl zarfl&rmı aynı ıQıı saat 
{11) on dörde kadar komisyon reisli~! ne vermeleri ltı.zrmdır. 

·Bu t;;e ait §artn~eler komisyondan para.sız olnrnk dıı.ğıtılmalttadır. 
(3886) 
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