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olandada şiddetli muhare eler devam ediyor 
Fransızlar~ Almanlarla Lüksemburg topraklarında karşılaştı 
Almanya yeni 1 

bir cinayet işledi 

1 ~-
~ ~ · «orwich 
~ ·- o 

rn 
~ Hambur-a. 

1 CEMBERLAYN iSliFA Elli 
Üç bit ara I milleti, 

yatalıto. 11e aylıularıntlo. 
lıaabraraJı }undiai için, 
metl•ni ile inaani hiç hir 
mefhaman Jııymeti ol· 
matlıpı iabat etti. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

D 
üıı bu sütunlarda tah· 
miD ettiğimiz facia 
buıüıı bir hakikat ol· 

du. Düıı aabab erkenden radyo
lar A1maıılann, ..,takla berabe" 
liçil..ı.ü bir taarruza başladığını 
IÖylediler. Dolanda, Lüksembıug 
ve Belçika, habersize, hatıi 
hhbece diyebileceğimiz bir .. • 
kilde taarruza uğradı. 

Bıı haberlere göre, garp cep
hesinde, beklenilen büyük taar
ruz başlamıştır. 

AZ111<1nlann Ho!a1ıdaya ı.aaf'nı.ı istikam•tlen t1e müttefik orduların Belçika hududunu geçtiği 
mıntakaların haritası .. 

• 

Bu satırların yazıldıliı saatte, 
Almanların Dolanda, Lüksem • 
hıırg ve Belçikadan başkA Fran
ıaya da taarruz edip etmedikleri 
henüz maliim deiildir. Yalnız 
Fransaıun muhtelif havo li=n
ları ve ıehirleri bombalanmış • 
tır. Fransaya karıp yapılacak ta
lll'ruz, herhalde, daha ziyade ---------------------------------------
Fransız kuvvetlerini Majino hat
tında tespit maksadile yapılacak
tır. Fakat, Belçikaya da, taarruz 
edildiğine göre, Almanların 1914 
•kustosundaki gibi, büyük mik-
Yasta bir taarrw:a giriştikleri an
laşılıyor. Bıı taarruzun ilk hede
fi, Dolanda ve Belçikayı ~gal 
ederek İngiliz sahillerinin karşı· 
ııua yerleşmek ikini hedef de, 
labiatile, Belçikadan Fransaya 
taarruz etmek olacaktır. 

Dolanda ve Belçikanm müda
faalarının müessiriyetini ve 
IDüttefiklcrin onlara yapabile -
tekleri yardımları harekatın se
ri iukişaflarından öğreneceğiz. 
'Yalnız, düııkü yazımızda söyle -
diğiıniz bir ihtimal, Holandanm 
Yalnız kalınası tehlikesi ortadan 
luııkm!§tır. Almanlar, anlaşılan 
kendileri Holandaya taarruz e
dince Belçikanın da müda4alo 
edeceğini sezmişler, yahut da 
çok daha geniş bir hareket yap
IDak maksadilo Dolanda ile be
raber Belçikaya taarruzu da 
IDÜnasip görmüşlerdir. Küçük 
Lüksembıug dükalığı ise coğrafi 
Vaziyeti icabı, böyle bir taarru -
ta uğramıya mahküındu. 

Yeni kurbanlardan bilhassa 
Bolanda, §imdiye kadar, bitaraf
lığa sımsıkı sarılmıştı ve kendi· 
•ini bu mevhum ilfıhın himaye
sine tevdi ve emanet etmişti; hiç 
bir ittüaka yanaşmıyordu. Dün 
sabah başlıyan Alman taarruzu, 
Bolandaya da, hatta Bclçikaya da 
lak.ip ettikleri bitarailık siyase
~n ne kadar boş ve gafil oldu
llllnu ispat etmiştir. Gerçi, Do
landa ile Belçika, böyle bir ta • 
llnuza uğrayınca, İngilterenin 
Ve onııula beraber Fransanm 
kendilerine yardıma koşacak • 
rını biliyorlar ve muhakkak O• 
an bir şeyi elde etmek için, Al
~~nları kışkırtmamayı daha ma-
6"' ve daha emniyetli bir siya -
bet addediyorlardı. Halbuki işte 

•0 tedbir de, Almanyanın, sebep
~12 ve pervasız, H olandaya da, 

elçikaya da taarruzuna mani 
klaı:ııaınış ve böylece Almanyayı 
~şkırtmaınak siyaseti bir ay i

ç~~~e, ikinci bir defa daha iflas 
e~u~tir. . 

Sulh zamanında da, harp za -
~anında da Alman siyaseti, yal
~ •~v~ulceyşten ilham alır; baş· 
11 

hıçb~ şeye kulak asmaz. Bu
l~ l:lola~dalıl"ı:ı~ ve Belçika -

ın goremeyışı hayret edile· 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVEB 

Alman hücumu durduruldu 
tayyarelerinin Paris ve Londra.lJa 

hücuma şiddetle mukabele edildi 
Alman 
yaptıkları 

FRANSIZLAR 44 ALMAN TAYYARESi D0Ş0RD0 
Almanlar kuvvetli 
mukavemet görüyor 
HAREKATIN T AFSILA Ti 

= = 

Müttefik 
Belçikada 
GAMELININ 

ordular 
ilerliyor 
TEBLIGI 

Alman orduları Bitlerin emrilo dün fecirle be- İngiltere ve Fransanın Dolanda ve Belçika 
raber Dolanda ve Belçika hudutlarını muhtelif hükOmetlerine verdikleri yardım garantisi Al-
noktalardan geçmişlerdir. Hô.len bu topraklarda ınan ordularının bu iki devlete taarruzu ve bu 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Bu husustaki devletlerin müracaatı üzerine derhal tatbike 
telgraflar şunlar- konmuştıu. Dün· 
dır: ,. Askeri' Vaziyet !!!!!!!!!ll .. deıı itibaren 

LAHAYE, 10 °' müttefik ordu -
(A.A.) - Dolan- lar Belçj\a hıı • 

::01ı~~~~~:: : Belçika kuvvetleri Alman taar- :e~:~~';ı::~~~-
liği: k d b ı vetleri de filo -

Yssel ve Möse rUZUna mu avemet e 8 İ İ r tillalar halinde 
nehirleri boyun- Dolanda hava -

G arp cepheslnde yeni tir. Bununla beraber az çok 1 d f l' t ca, Dolanda hu- arın a aa ıye -
dudunda hareket başlıyan Alman ta • itimada şayan haberleri şöy- te bulunmakta • 

arruzu hakkında rad- le bülasa edebiliriz: dırlar. 
e<!en kuvvetler 
mü le c a v iz· yoların ve ajansların verdiği 1 - Almanlar Lüksemburg Müttefik ordıı-
lere şiddetli bir bir sürü karışık haberler ara· Dukalığınm müdafaasız ara . ların Dolanda, 
mukavemet gös· sında askeri va - zisini kamilen iş· iBelçikadaki ha-
termekte devam ziyeti s•rahatle ! gal etmişlerdir. ::::~~U::e~':~~ 
edDiyu'~:mıaarn. ın cı'd- görkmeninEimkiinı ı· yazan: A. D. ı Bhu h Ddukt alığltD barebeler hak -

' • yo tur. sasen, em u u o • kında muhtelif 
detli hücumla - bizim vaziyete a- ! duğıı Belçika ve membalardan al-
rına rağmen Delf- it yazılar hakkın- Fraıısa toprak - dığımız haber -
zijl, hala kıtale· , daki metodumuz, büyük bir ları müstahkem hatlarla mü da- leri sırasile 1'eş-
nmızın elinde • , kısmı yalan çıkan çeşit çeşit faa edilmiştir. Buradan Bel - rediyoruz: 
dir. Dört Alman · haberlerden ziyade muharip çika ve Fransaya girmek is- Lonclra, 9 (Ge-
zırhlı treni tah· , tarafların resmi tebliğlerine tiyecek olan Alman kıtaları ce yarısından 
riıı edilmiştir. · ist inoden miitalea yürütmek· (Arkası 4 üncü sayfada) sonra saat 3 de 
Venloda da eli - e -· -~- ,,, ,# bildiriliyor) -
ğer bir trçn ve köpriı bedıava edilmiştir. Müttefik hava kuvvetlerine mensup 50 tayyare 

Hava meydanlarımıza karşı ifapılan hava bugün, Almanların Paris, Londra ve Times ha-
hücunıları ile memleket dahiline girmek teşe!- lici üzerine yaptıkları hava akınlarına mulı.abe-
büsleri esnasında, asgari yetmia Alman tayya • le olmak üzere Berline hücum etmişlerdir. Bü • 
resi düşürülmüştür. tün tayyareler salimen üslerine dönmüştür, 

. . 

Kabineyi Çorçil kuruyor 

Fransız ve İngili.z Harp 
Kabineleri dün topland 
. . ... ......... ... ...... . .. '"' ,,, ... , 

INGILIZLER 
IZLANDAYI 
iŞGAL ETTi 

Muharebe bitince 
ada tahliye edilecek 

LONDRA, 10 (A.A.) - İ:zlan
dava ihraç edilen İngiliz kıta -
ları, hl~bir mukavemetle karşı
laşma.ını:ı ve adanın işgali, plB.n 
mucibince yapılıııı.ştır. 

HARİCİYENİN TEBLİC71 
Hariciye Nezareti, aşağıda.ki 

tebliği neşretnniştir: 
IA1ınanların Danimarkayı ~al

lerindenberi İzlandanın Alman
ya tarafından iı;gali ihtllııalini 

nazarı, itibara almak bir zaruretti. 
Böyle bir taarruz vulruunda, hat· 
ta bu taarruz ufak bir mikyasta 
da olsa, İzlanda lıiiktimeti bu 
mıntakanın Alınanların eline düş
mesine mani olaınazdL 

Binnetice, İnsriltere hükfrıneti, 
İzlandayı istiklalinden mahrum 
edecek olan böyle bir ihtimalin ö
nüne geçmek icin adaya İnıtiliz 

( A.rl,ıısı 3 üncü sayfada) 

Molotov Alman elçi
sile iki saat görüştü 
Londradaki Belçika Sefiri : " Bu 
sefer geçemiyecekler 1 .. ,, diyor 
ILondra, 10 (A.A.) - Bu ak

şa::n aşağıdaki resmi tebliğ neş
redihni otir: 

Çemberlayn istifa ederel< va
zifetıL.ı n çekildikten sonra, 
Winst9n <'ör•il, Kralın daveti 
üzerine bu vazüeyi deruhte et
meyi kabul etmiştir. 

Yeni Başvekil, kabineyi teşkil 
etmek üzere lürumlu tedabir a-

lındığı esnada. sabık kabine ve- , 
killerinin vazifelerinden ayn]mak 
hın;u.sunda serbesti ve mes'uliyet 
haklan mahfuz onnak şartiyle, 
mevkilerini muhafaza etmelerini 
istemiştir. 

IMoskova, 10 IA.A.) - Alınan 
büvük elçisi lıuııün Molotov ta
rafından kabul edilmiştir. Bu gö
rüsıne ikı saat ~ürmiiştür. 

lsviçre de umumi 
seferberlik yap ı 

BERN, 10 (A.A.) - Resmi bir tebliğde §Öyle denilmektedir: 
•Garp cephesinde pek büyük değişiklikler husule geldiği için 

Federal meclis, nereden gelirse gelsin her türlü tehdide karş· 
koymak için cumartesi günü saat 9 da tatbik edilmek üzere umumi 
1tıferberlik ilan etmiştir. 

Alınan ve Fransız hudutlarında nakliyat kontrolü takviye edil 
miştir .• 

İtalyada Endişe Başladı 
Ruzvelt bu sefer ciddi hareket ediyor 
Ciano alelacele Amerika sefirile görüştü 

Amerika kararını vermek üzere 
I 

Sinyor Musolini bir Fıııi81 taburunu tefti§ ediyor •• , 1 
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v 
. La Have, 10 (A.A.) - Holan
da ordusu bas.kumandanlığı teb
lii( ediyor: 

A:iman kıtaları bu sabıı.h saat 3 
te hududu ~eçmişlerdir . .Muhtelif 
tayYare karar~iıhlarına karsı ha
va taarruzları yapılıınıı;tır. 
Liiksemburı( istila edilmiştir. 

Solandalılar, Alman ileri hare -
lretini geciktiıırrıek üzere araziyi 
suya boitmw;la.vdlr. 

Ha!va dafi bataryası şimdiye 
kadar on iki tane Alınan tayya
resi diişürm~. 

Yüzden fazla Alman tayyaresi. 
saat 5 de Briil<Bel üzerinde uç
ıxru:ıtur. 

Holanda radyosu bu sabah şu 
haberi yaymıştır: 
Kanımızın son damlasına ka· 

dar mukavemet edeceğiz. Bu sa
bah saat 8 denbcri miktarı l{it
ti.k<"e fazlalasan paraşütçüler, Ho
landaya inmektedir. Bu paraşüt
çülerin Holanda üniforması giy · 
miş oldukları temin olw::ımakta· 
dır. 
ALl\ı.dAN TEBLİGİ 

F'ii.lı.rerin u.ınuııtl karargahı., 10 
(A.A.) - Alınan ba.ş.kumandan-
hğının tebliği: • 

Anlaşınazlıi'ın dü.,rnanlar ta • 
l'a:fından Belcika ve Holanda a
razi.sine yapıhn:ısı karşısında bu
lunuldtıirundan ve Ruhr havzası 
bu vak'~ ile doğrudan doğruya 
1elı!ike altına P'inıniş bul~
dan, ıı;arp Alman orousu 1() ma
YJS şafakla beraber, garp hudu· 
dunu geniş bir hat üzerinden 
tıe<;erek hücuma ka!Jınu$tır. 

Ayni zamıında hava kuvvetle
ri de <iii=run hava meydan
laruıı =rvaffakıyeile bombard.1'
ıınan etmis ve cephede ordunun 
Verdiği muharebelere geniş mX • 
:tasta iştirak eylemiştir. 

Alman ordusu bas.kumandanı 
Fiihrer, harek.itı idare için cephe· 
Ye s:ıelmistir. 
iAI1MANLAR MU.KA VE-
ltıi:ET CÖRıÜYOR 

MRts, 10 (.A..A..) -Salfilıiyet -
tar Fransız askeri ımakamatı :ıu 
beyanatta mwımn11$fuc: 

Alınanlar, ayni zamanda Ho
landa, Belçika ve Liiksemburg 
hudutlarına tecavüz elıınWerdir. 

Al.rnanlar, Holanda ve Belçika 
da ~vemet ı;ıö~dir. 

Taarruz Jüra'dan Ems man
sabına kadar ve şimal denizirnl.e 
'bütün harp mıntakası heyeti 
ıtn.ecınuam>da bombar:dmıan tav
Yarelerinin k~ faaliyetiyle be
raber olarak inkişaf etmektedir. 

Almanlar motörlü kuvvetlerle 
harekete ıı;eQIIl8ktedirler. Alınan 
askerleri paraşiitle yere iniyor· 
lar. 

Holandanm Schilol, .Amster • 
dam ve W alhaven tayyare ısta.;. 
Yonları .A.kmankr tarafından bom
bardıman ed:ilntiştir. 

Brüksel tayyare istasyon!&rın· 
dan birine yapılan hava hücumu 
esnasın.da, bir QOk tayyare ba'11p 
olmuştur. Ölenler ve yara•:man· 
!ar vardır. 

Belçikadaıı telefonla alınan bir 
habere ı;;re, 37 Alııruuı tayyare
si Anvers'i bombarcllıınan etmış • 
tir. Askeri hastahane harap ol· 
ınuştur. 

Lüksemburg eyfileti dahilin· 
de bir istasyon olan Jenselle'de 
Alman tavvareleri tarafından 
tahrip edilmistir. 

Brüksel üzerine baınbalar atıl
nuş ve bazı binalar harap ol -
ıınuştur. 

Saat 7 de Belçika sefiri hükıi
llletinden al~ talimat üzerine 
ınevcut itil3flar ıınacibirıce In
Riltere ve Fransava Belçikanın 
müracaat notasını tevdi etmiştir. 
Belçi.kaya yarclım edilmesi der
hal kabul edilmiştir. Belçikaya 
Yardıma tahsis edilen .kuvvetle
rin derhal harekete geQmesi i
Pin askeri makamlara emirler ve
rilrnistir. 
Aınsterdamdan gelen bir ha

bere göre, Holanda Ahnanya ile 
resmen harp halindedir. 
BELÇİKA.DA UMUM! 
SEFERBERLİK 

Belcika radyosu, Belçikada 
ll.trıt>mi seferoerli~n ilan edil
tı:ı.iş oldW(unu bildirmektedir. 

Bu sabah saat 4,30 da başla· 
rnış olan Alman taarruzu dolayı.
siyle örfi idare ilan edilımiştir. 

En son dakikaya kadar gelen 
lıaberlere nazaran, şu suretle 
Ulki.saf etmektedir: 
Alınanlar, i1k taarruzlarında 

Lüksemburl!u işı?al eder, etmez, 
Fransa ile Belcika arasındaki 
llluvasalayı kesmiye teşebbüs 
e!lnişlerdir. Bu mıntakada bütün 
lllotörlü kuvveilerini harekete 
t~. paraşütlerle askeri 
... dirınisıerdir. 

Aı.ınanıar ilk olarak Holaxıda, 

M 
Belçika, Fransa ve İngilterenin 
tavvare istab")"Onlarını tahrip et
m;yi istihdaf etmişlerdir. Filha
kika bu ani baskında &landa 
ve Belçikadaki hava limanlarında 
bu memleketlere ait bir çok tay
yareler harap olmuştur. Hava 
limanlarının bu sabahki bombar· 
dunaru esnasında ölenler ve yara
lananlar vardır. 

Brüksele atıl.an bombalardan 
da pek çok kişi yaralanmıştır. 
Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt, 
Hitlere gönderoiği acil bir tel
!(rafta açık şehir !erin bombardı
man edilmemesini istemiştir. 
Fakat Alman tayyareleri, her 
tarafı tedhiş edecek surette bom
bardımana devam etmektedir. 
Belçikadaki Anvers şehrine 37 
Alman tayyaresi akın yaı:mış, 
bir çok binalar ve bu meyanda 
askeri hastahane harap olmuş
tur. 
Alınan tayyareleri Fransanın 

şimal <ehirlerine de akınlar yapa
rak, Liqm Nansi, Lil ve Pontvaz 
şehirlerinden başka, Dünberk ve 
Kale şehirlerini de bombardıman 
etmişlerdir. 

Namur'ün 4-0 kilometre cenubu 
•arkisinde kiiin J eınelles ~armın 
bu sabah Almanlar tarafından 
<bombardıman edildiği haber ve
rihnektedir. Gar alev !er :içinde
dir. 

Belçika radyosu, .6rill<sel'in 30 
kilometre cenubunda kain Ui
velle.s'e ve 55 !kilometre şarkın
da kiin Saint Trond'a paraşüt
lerle kll'VVetler .indiğini haber ver 
mektedir. 
ALMAN TAARRUZU 
DURDURULDU 

Holanda orduları .karar;ıaıu şu 
tebliği neşretmistir: 

~man hudud:unuızdan 15 
kilometre kada.r içeriye girebil
miı; ve Almanların ileri hare
ke:IJeri durourulmuştur. 

Bütün su bendleri açılmı.ştır. 
Holanda toprakları şimdi bü
vük bir ~l haline giıımiye baş
~ır. Alınanların geçmesine 
yarı~abilecek bir çok köprüler 
dinamitlerle atılmıstır. 

Ne kumandanlık, ne hükıiıınet 
Alımanlarla müzakereye girişmek 
ni..,etinde değildir. 

Teblijlin sonunda deniliyor ki: j 
•Mütearrızlara karşı koyacağız. 

Holanda!ı!ar! Yalan haberlere i· 
nanmaymız! Beyannamelere e • 
hemmiyet vernıeyiniz. Bu beyan
nameleri hatta okumada,. yırtı
nız, atınız!• 

Resmen bildirildiğine göre, 
b~ yapılan hava hiicuımların
da asgari 70 Alınan tayyaresi dii· 
.vürülmiistür. Bundan başka, söy
lendiğine cıöre 4 Alman treni de 
tahrip edilııniştir. 

Amsterdamdan gelen bir habe
re .;.-öre, Holanda .kuvvetleri, Al· ı 
man kıtalarının inmiye teşebbüs 1 
ettikleri Schipol tayyare istasyo- , 
nuna doğru büyük bir sür'atle i
lerlemektedirler. 

Brüksel tayyare istasyonları · l 
nın heosi bombardıman edilmiş
tir. Belçika - Lüksemburg hudu
dunda şiddetli bir topçu ateşi ol
muştur. Belçika, taarruza uğra
dığı kanaatiyle derhal Fransaya 
ve Büyük Britanyaya müracaat 
etmiştir. 

Lüsemburg'un istilıl. edildiği. te
yid olunuyor. 
BRÜKSEL AÇIK 
ŞEHİR 1LAN EDİLDİ 

Belcika hükiı.ıneti, Brüksel'in 
açı.le şehir olduğunu ilan etmiş
tir. Kıtaatın, hü.kfunet merke
zinden geçmemesi için icabeden 
tedbirler alınmıştır. Bu sahalı 
Tousnai üzerinde müteaddit ha· 
va hücuırrıları yapılını.ş, hava da
fi bataryası tarabndan şiddetle 
llllil ka bele edilmiştir. Saat 4 le 
5 arasında Tournai üzerinde mü
teaddit tayyareler uçmUŞtur. 

Hilversun radyo.su, Holanda ve 
Alr.ıan üniformaları giyaniş Al· 
man efradın:ın , Holanda arazi
sine inmekte okluklarını Holan· 
da milletine haber vermekte ve 
Holandalıları, !'.(ayet sıkı bir ta
rassuda davet etmektedir. 
ANVERS BOMBARDI-
MAN EDİLDİ 

Paristeki BeJçika elçiliği, An· 
vers'in 37 tayVare tarafından 
bombardıman edildiğini haber 
vermektedir. Anv~rs as.keri has
tahanesi tahrip edilmiştir. 

.Amsterdam radyosu, Almanla
rın Waalhaven'e vardıklannı ha
ber Vel'lDektedir. 

Holanda radyosu, ·Brabant şi
malinde kfiln Bonstaal'e para.şüt
le latalar ind.irildi.iiin bu. sabah 
halka haber vermiştir. 
Bazı ~ şehirler, bu meyanda 

Nancy, Lille, Llyon, Colmar, 
Pontıoise. Lubcail Alman tay -

vareleri tarnfından bom bardı· 
man edilmişLir. Nancy'de ölenler 
ve yaralananlar vardır. Colmar 
Belediye binasına bombalar atıl-
mıstır. 

HİTLER'İN TEBLİG.:i: 
Bertin: 10 (AA) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Führer "8rD cephesi askerleri· 

ne hitaben şÜ tebliği neşretmiş
tir: 

•Alman milletinin atisi için 
kat'i savaı; saati gelmiştir. 300 
senedmıberi, İngiliz ve Fra1u:ız 
resikar!arının Avrupa~ıı fakat 
bilhassa Almanyavı hakiki şekil
de kuvvetlenmekten menetTIU!k 
gayeleri daima mevcut olmuıı ve 
Avrupayı, bilhassa Almanyayı, 
zıif içinde, kudretsizlik içinde 
bırakmıştır. Bu hedefe varmak 
için, yalnız Fransa 200 sene için
de Atmanyaya 31 defa harp ilan 
etmiştir. Onlarca senelerdenberi 
Britanya dünııasına hiikim olan
ların hedefi de gene, Alman
yanın ittihadına mani olmak, 
80 milyonluk bir milletin ihtiyaç
ları için elzem olan hayati nimet· 
!eri Almanyadan esirgemektedir. 
İngiltere ve Fransa, kendilerine 
mal edindikleri bu siyaseti, Al
manyada mevcut rejimle meşgul 
olmadan tatbik etmişlerdir. He· 
defleri daima Almanya idi. Mes'ul 
şahsiyetleri bugü.n, bu hedefi a
çıkça itiraf ediyorlar. Bu hedef, 
Almanyanın, mağlilp edildikten 
sonra, parçalanıp küçük devlet
ler haline getirilmesidir. O za -
man, Almanya siyasi kudretini 
ve dolayısiyle, Almanların bu 
toprak üstündeki haklarını temin 
imkanım kaıı bedecekti. Bu se
beple, bü.tün sulh teşebbüslerim 
reddedildi ve geçen sene bize 
harp ilan olundu. 

Alman od usu 9 nisandanberi, bu 
teşebbüsü, rüşeym halinde iken 
boğdu, aylardanberi, tehditkar 
bir tehlike gibi beklenen şer gel· 
m.iştir. l ngiltere ile Fransa, Av
rupa cenubu şarkisinde bü.yü.k 
bir. manevra ya.par gibi görüne
rek, H olandadan ve Belçika.dan 
geçmek suretiyle Rulır arazisin
de bize taarruza teşebbüs ediyor
lar. Garp cephesi askerleri, ken
dinizi göstennek zamanı gelmiş
tir. Bupü.n baı;lıyan harp, Alman 
milletinin mukadderatını, gele
cek bin sene için tayin edecek
tir. Şimdi vazifenizi yapınız. 
Alınan milleti sizinle beraberdir 
ve muvaffakıyetinizi temenni edi
yor.• 

PARt.3, 10 (A.A.) - 10 Mayıs 
~tebliği: 

Alman kıtalarının Holanda ve 
Belçika ve Lüksemburga karş1 
hareketlerine, 10 mayısın ilk saat
lerinde geniş bir hava hücumu 
tekaddüm etmiştir. 
Bombardıman hücumlarından 

gayri, birçok d~man grupları, 
tayyare ile ve yahut paraşütle, 
Belcika ve Holanda arazısının 
muhtelif nokt:ılarında yere in -
mi;;tir. Bu gruplar, ezcümle, Ho
landada, baskın sıııretile bilhas
sa tayyare meydanlarını elde 
etmiye çalışmışlardır. Heyeti u
ıınumiyesi itibarile, bu gruplara, 
mahalli kıtalar muvaffakıyetli 
mukabil hücumlar yapmışlar -
dır. 

Gecenin ikinci kısmında Fransa 
arazisi üzerinde başlıyan düş • 
m.an hava hücumu, gündüz de 
devam eylemiştir. Bazı aıı: mü
hinı maddi hasar vukua gelmiş
tir. 
Avcı tavvarelerimiz ve hava 

dafi toplarımız, düşman hücum
larına ~ kıoymuşlar ve Alman 
hava kuvvetlerine ağır zayiat 
verdir.ınişlerdir. Arazimiz üze -
rinde 44 Alıruın tayyaresi <lüşü.
rülmü.ştür. 

Holanda, Belçika ve Lüksam • 
burg hii.ki.ımetleri bu sabah müt
tefiklere müracaat etmiş olduk
larından, Fransız • İngiliz kuv -
vetleri derhal bu müracaata ica
bet etmişler ve şimal denizin -
den Moselle'e kadar bütün cep
he üzerinde ileriye atılınışlardır. 
Bu kuvvetlerin Belçika arazisin
de ilerlemesi devam etmektedir. 
Lüksemburg arazisinde şiddetli 
muharebeler olmuştur. Alman 
hiiou:mu, .Mosellein şarkında Si
erok ınunta!<asına .kadar ge1ınek
tedir. 

iLondra, 10 (AA.) - Bu ak. 
şar.ı !Belçikadan alınan haberle
re l(Öre, Alınan kıtalarınm hü
cumları, her noktada durdurul
~. 

:Londra, 10 (A.A.) - Alman ve 
Belçiıka kıtalar.ı, Achen karşısın
da, Almanya ile Belçikayı biribi
rine rapteden noktada, Belçika 
arazisi da:bilinde karşı karşıya 
ııeln:islerdir. 

iKDAM 

f Z>«ğ«;~d 1 
Kağıthancye dair ... 
Dünkü İkdamı• (Notlar) •ü

tununda Kiiğıthaneden bahsedi
lirken Kağıthane İstaıılmlun cen
neliılir deniliyordu. Bunu vakti
le (Nedim) de söylemiş, söyle -
miş nmma, o vakit de orası ger
re.ktcn bir cennetmiş- Bugün ise 
giriş yeri toz duman ve çamur 
yığınları içinde, sağlı sollu tuğ
la harmanları, mis kokulu! Lis
tik, plak ve daha bilmem ne fab
rikaları, daha sonra mezbaha, 
koyun ağılları ile bezenmiş olan 
Kağıthaneye cennet demek için 
seksen şahit lazım! Nedimin za
manında bir Hılriler, diyarı oldu
ğu söylenen Kii:Jthanedcn bu · 
giin, Hı1ri değil, balıkçı Nuri bi
le pek zevk alamaz. Yakında, ye
niden ihya ve imar edileceği 
söylenen bu eski ve tarihi İstan
bul cennetinin ihya ve imarı, sa
nırsam, biraz da Halicin ayık -
lanma ve temizlenmesine bağlı
dır. Öyle diyorlar ki, akıntısız 1 
Halicin, boyuna dolmasile, Ka-
ğıthane dereslııiıı üzerinde, şim-, 
dive kadar sandal ve kayıklarla 
vapılan Kağıthane salasını, şi.m
den sonra herkes arabalarla ya
pabileceklermiş! 

İşte bunun için, buranın yeni
den ihya ve imarına tam zama- ı 
nında başlanacak demektir. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 1 

İtalyada endişe 
başladı 

ROMA, 10 (A.A.) - Royter A
jansı bildiriyor: 

Holanda . Belçi!<ınm istila
sı neticesinde, İtalya ıçill zuhur 
edebilecek iıkibctler, ltalran mil
letini unıı..n.i bir ~nd;şern dü · 
şürmektedir. Roll'r. sokakların
da . .!'..'!~eteler ka:pışıhyor. 

Resmi mahafil, hfulisat hakkm
da, sükutu ımuhafaza ttmektedir .. 
ler. 
CiANO AMERİKA 
ELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ 

Birleşik A.merikarun Roma el
çisi Filiııs acilen Hariciye NPza
retine çağrılmış, Kont Ciauo ıle 
göriışır.üstür. 

AMER.!KANE 
VAZİYETTE? 
Vaşington, 10 (AA) - ""3Vas 

Ajansı bildiriyor: 
Hariciye Nezareti yüksç k er

kiın.ı. geoe yarısındanberı fas:ı
lasız müzakere halindedir.er. lic
landanın Vaşington elçisı, Al-

man orousunun Holandayı ve 
:Lükseınburg'u :istilii ettil!iııi tP.yid 
eylemiştir. Elçi, Hariciye :-qazı
rı müstesna olmak üzere, l.ıük • 
samburıı: hüki.ımeti erkanının, 
LUıksemhurg arazisini t~lc<'ttik· 
lerini söylemiştir. 

DÜN SABAHKİ 
İÇTİMA 

Çembelayn is ifa etti 
Londra, 10 (AA) - Çember- 1 

layn, istifasından sonra, radyoda 
bir nutuk söyliyerel< Almanya
nın yeni tecavüzünü şiddetle tak-\ 
bih etmiş ve şöyle deınıştir 

•Bugünkü şerait, bir milli bir· r 
li.k kabinesinin kurulımasmı ıca
bettirdiğinden, buıı;ün öğleden 
sonra krala istifımıı takdim et· 
tim. Benim yerime .geçen Çörçil. 
bana harp kabinesinde azalık tek
lif etti. Bu teklifi memnuniyeile 
kalıul ettim.• 

Çemberlayn sötler:ini şöyle bi
tir.ın4tir: 

·Bütün İngiliz milleti, tek bir 
irade ile yeni sefin etrafında bir
lesmeli ve Hitler nihayet ortadan 
kalkıncaya kadar sarsılmaz bir 
cesaretle savruımalıdır .• 
REYNON UN NUTKU 

Paris, 10 (A.A.) - Bu gece 
radyoda bir nutuk söv !iyen baş
vekil Reyno Fransız kıtalarının 
bu sabah saat 6 da Belçika hudu,. 
dunu geı;miş olduklarını bildir
ımiş ve şunları ilave etmiştir: 
•- Nihayet, Hitıer maskesini 

ırttı. $imdi askerlerini ve tayya
Telerini harekete geçirmek sıra
sı Fransanındır. Herkes, vazife· 
sini yapnııya htı.."ırdır. Fransa, kı
lıcını kı ;ıından çıkarmı;;tır.• 

LO.l'.DRA, 10 (A.A.) - Harp 
.kabinesi azası saat 11,30 da top
la:-::r:slardır. Bu içtimaa, bahri- 1 

ye. ordu ve hava kurmay b:ışkan
.ları iştirak e1ımişlerdir. 

Genelkurmay başkanı ı:;..,ncr:ıl 
İronside, iethJıa esnasında başve
'kaletten cıkarak harbiye nezare
tine gitmi~ir. İçtimadan soma, 
Çörçil, matbuat .ınümc<s.>illerine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

•- Dü.n gece bir takım hadi
seler cereyan ettiğini bi!iyorsu
n\LZ. Bugün de cerevan edecek bir 
şey vardır.• 

Sir Dudle-· basvekiıJete avdet 
ettiği sırada: cÇok ala. Nihayet 
basladt> demimr. 
F'RANSIZ HARP 
KAB.i.NF.si: TOPLANDI 

Paris, 10 (A.A.) - Harp ka· 
binesi, bu sabah saat 8 de toplan
ım:ıstır. Bütün nazırlarla milli 

Spuk, bıı istaı.iam, biriııcisin
ıien daha menfur bir istil<i oldu
öunu, zira önceden hiç_ bir ih
bar yapılmadığmı, hiç bir nota. 
ve hiç bir ultimcıtwn verilmedi
ğini söylemiş, memleketinin, Al
mım istilisuıa bütün kuvvetiyle 
mukavemet edeceğini ilave ıw· 
le1niştir. 
Nazırlar Meclisi, Başvekil B. 

Pierlot'un meb'usan meclisinde 
yapacağı beyanatı dinlemek üze
re bugün toplanmıştır. 
Sabahın birindenberi nazırlar 

fevkalade olarak akdetmiş olduk
ları içtimaa henüz nihayet ver
memişlerdir. 

Başvekil, Pierlot ile Hariciye 
Nazırı Spaak, Kral tarafuıdan 
kabul edil:miş]erdir. 

Bu müliikatın sonunda Pıerlot, 
matbuat mümessiUerine beyanat
ta bulunarak •Belçikarun taar
ruza uğramış• olduğunu söyle
mistir. 

Londra, 10 (A.A.) - Be].çika 
sefiri, şu bevanatta bulunmuş -
tur: 
•Vahşicesine ve ortada hiç bir 

sebep mevcut olmadujı halde is
tilaya uğradık. Fakat bu sefer 
qeçemiyecek!erdir!• 

Holanda ve 
Belçikaga 
Gönderilen 
Tiirk malları 
Almanların Dolanda ve Bel

~ikaya taarruzları Ü.Zerine 
tüccarlarımız bu memleket -
!ere olan ihracatlarını derhal 
durdurmuşlardır. Bu iki mem
lekete gönderilen ve şimdi 

yolda bulunan mallar da ge
ri döndürülmesi veya mütte
fik limanlara çıkarılması için 
derhal teşebbüslere girişi! · 
~ir. 

~:d:1:ı::d~ç ~=:si:::;=~;~ lngilizler fzlandayi 
lardrr. 

~(AA) - Brüksel 1 (B!!~~~ 1 !~~yfada) 
radyosunun verdiği bir habere f!.Ö· kıtaatuu ihra>; etıniye karar vec
re, Belçika Hariciye Nazırı.Spaak ! ıniştir. 
Belçikadaki Fransız ve Inı!iliz ıBu ihraç hareketi bu sabah ya-
elçilerini kabul ederek ilrendileri- • pıhnıştır. 
ne şu beyanatta bıılıımnuştu.r: İngiltere hi>k:ümeti, İngili• kı-

•Belçika hilkilmeti, 3 kanun taatının ad.aya sadece İzlandanın 
1937 de Almanya ile imzalanan emniyetini zirınan altına alırnak 
ve şimdiki harbin bidayetinde için çıkan}ınış olduğu ve bun-
tecdit edilen misaka rağmen, dan böyle ittihaz edilecek bü -
Belçika arazisinin, Alman kıta- tün tedbirler ' n ayni gayeye ma-
atı tarafından isı:ıal edildiiiini, tuıf olacağı hakkında İzlanda hü-
Framız ve İngiliz hilkılmetlerine, kıiınetine teminat Ve!'miştir. 
sizin delıileletinizle maalesef bil- !Muhasemat biter bitmez İzlan
dirir. Belçika hVkilmeti, mem- da ~asına Ç1.kanlmı.s olan kuvvet-
!eketin maruz kaldığı tecavüze ler geri alınacaktır. 
bütün kuvvetiyle mukavemet az. İngiltere hükıiıneti, . İzlanda 
mindedir. HÜkilmet, 24 nisan ! hü.k.ılmetine kat'iyyen Izlanda • 
1937 tarihinde tarafeynin muva- nın hali hazırdaki idaresine ka-
fakatiyle tecdit edilen mtuılıede- rış:mak arzu ve tasavvurunda ol-

Ruzvelt, Avrupa vaziyetffiin in- !erde Belçikaya yapılacağı mu· madığını bildirmiştir, Diğer .ta-
kişafını yakından takibetmektP- sarrah yarıiımın, vakit keçiril- raftan İngiltere hükümeti, Iz -
dir. Bu sabah beyaz saravda b;r meden yapılmasını, Fransız ve landa ile onun menafiine muva-
içtima yapılmıştır. Cordel Hul İngiliz hükumetlerinden rica e- fıık bir ticaret itilıiiı akdi için 
ordu, bahriye ve Amirallik şef- der. müzakerelerce bulunınıya imıa-
leri bu içtimada hazır bulunmuş- Belçika hükilmeti FTansa ile dedir. -
lardır. Ruzvelt, Holandaya, B~l- Bü.ııük Britanyanın 14 şubat 1936 İzlanda adasııun müdafaasına 
çikaya ve Lüksmnburg'a açılmış da verilen ve Belçika kongosuna memur alan r,üfreze, ancak 70 
olan Amerika kredilerinin bloke 

da şamil bulunan teminatı teyid polis memurundan ibarettir. 
edilmesi emrini vermiştir. edeceklerine kanidir. Belçika hü- Harpten evvel Almanya, ilmi he· 
RUZVELT'İN ME.SAJ1 kilmeti Frama, Bü.yü.k Brita.nva yeiler veya tavvare heyetleri na-

Birlesik Amerika hükıiıneti Al- ve Belçikanın müşterek gayreti, mı altında bir çok heyetltr gön-
manyaya bir mesai ~ndererek a- mazide olduğu gibi, hakkın za. dermiş idi. 
~ık şehirleri bombardııman etme- ferini temin edeceğine kanidir.- Harp patladığı zaman İzlan _ 
mesini :isteımiştir. ALMANYA dada mühim miktarda Alman 

Brüksel, ıo (A.A.) - Birleşik PROTESTO EDİLDİ bulunuyordu ve bunlarm orada 
Amerika elçisi Cudany bu sabah Spaa.k, saat 7,30 raddelerinde bulwmıalarını ticari mülahaza - . 
saat 7 de Hariciye Nazırını ziya- Alman elçisini kal>tıı ederek, larla izahına imkan yoktu. o za. 

Belçika bitaraflığı""" Almanya anandanberi bu ımiktar kazaya 
ret etmiştir. tarııfından. 25 Bene zo;rfında ikin- uğramış bir takını Alman ~emi-

Vaşingtan, 10 (A.A.) - Dün ci defa olarak ihldlini protesto i!t· leri mürettebatının inzimaıniyle 
~ece Ruzvelt Amerikanın Belçi- miştir. artın.ıstır 

ka büyük elçisi ile iki kere rad- 9İİİİİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİllİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİ.İİİİİİİİİİİilıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİI yo telefon muhaberesi yapmış- ı.. 1\ 

tırRoyter muhabirinin bildirdi- Bugün TAKSİM Sinemasında 
i:!ine göre, iyi haber alan diploma
tik mahfillerin kanaati, muhase
matın bu genişlemesi neticesin
de, Amerika Birleşik devletleri 
karşısma gerek Uzak Şarkta ge
rek Avrupada yeni mesekler koy
duğu merkezindedir. Bu mah
fillere göre, Amerika Birleşik 
hükumeti, Holandaya bağlı ara
zinin statükosunu garanti icin 
alınacak tedbirleri müzakere icin 
dii!er Amerika Cı.mıhuriyctlerilc 
pek muhtemel olarak konsültas
vonlar yaoacaktır. Vaşin.l(ton res
ımi mahfilleri Holandavı taarru
zun Amerika için mühim eıko· 

nomik neticeler do~urabilccef!ini 
tebarüz ettirmcktediı'. Filhaki
ka Amerika ile Holanda ve Ho
landa Hindistanı arasındaki ti
caret mübadelelerinin hacını, 

senede 300 milyon dolardan faz. 
ladır. Holanda, müstemlekeleri 
ile beraber, Amerika Birleşik dev
letlerinin altıncı derecede müşte
risi<lir. 

2 büyük film birden Beyoğluntla ilk defa 

1- MAHKUMLAR KANUNU 
Fransızca sözlü meraklı ve heyecanlı film 

2- Umumi arzu fuıerine: 

ÜMİT ŞARKISI~e:~t 
Baş rollerde: 0 M M Ü G Ü L S Ü M 

İl.iiveten: Ekler Jurnalde Narvik deniz mııhıırebeJ.eri. 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Bugün MELEK Sinemasında --• 
2 BÜYÜK ve GÜZEL FİLM BİRDEN._ 

1-BÜYÜK ATEŞ 
(REMBRANDT) Baı; rolde: CHARLES LAUCHTON 

2-BRODVA Y GÜLÜ 
TYRONE POWER - ALICE FAYE 
Bugün saat ı de tenzilatlı ıınatine 

&ıare 8 de 2 film birden 

S.\YFA-. 

Alamanya yeni 
bir cinayet işledi 

(Basmak~ len devam) 
cek i>ir şc <ili. Oalıa 1914 de AJ.. 
m•ny•, sevkulceyşi sebeplerle 
Belçika ve Lüksemburgu çiğne
mişti. Bu defa ayni sebeplerle 
birkaç defa Holandaya ve Belçi
kaya karşı da harekete geçmek 
istedi; fakat, meçhulümüz olıuı 
sebeplerle bu hareketi yapma
dı. Nihayet, nisanın ikinci haf
tası basında, Danimarka ve Nor
veç, kurt ile kuzu hikayesinde 
olduğq gibi, Alınan istilasına ui 
radılar,. Dolanda ve Belçika, yi
ne bitaraflık siyasetinden ayrıl
madılar. Zaten, iş işten geçmişti 
yalnız, b.ir şey yapabilirlerdi: 
M.üttefikJerle gizlice konuşup 
Almanlar saldırmadan evvel, biı 
İngiliz . Fraasız ordusunu, bir 
gece içinie Belçika ve Holanda
ya çıkartmak. Gerçi, bu hare -
ket, Almanlarm eline bir harp 
sebebi ve taarruz bahc'1esi verir
<li amma, iki memleketin müda
faası bakımuuLan hayli emniyet
li bir tedbir olurdu. Çünkü Al -
manların, kendi sevkulceyşi men
laatleci icap ettirince, bu iki 
memlekete saldıracakları yüzde 
hia muhakkaktı Nitekim de öy
le oldu. 

Almanya, bu defa, Danimarka 
ve Norveçtekinden daha kafi 
daha cezri ve daha ani hareket 
etti. Yıldırmı harbinin, bu harp
ten evvel muharrer ol:m şekli 
ise harp ilanına bile lürum gör· 
medcn birdenbire saldırdı. Al -
man propaganda n:ızın Göbbels· 
ın Alman milletine radyo ile ueş· 
rettiği beyannamede ortaya sür
düğü harp sebepleri yolnız gii
liinç değil; ayni zamanda pek ha· 
yasızcadır. Dökülen kanların 
mes'uliyeti zavallı Belçika ve Ho
landaya değil, her :ı:anıan oldu
ğıı gibi tanıamea Nui Alman -
Y8Sl.B8 aittir. 

Bu iki memleket - küçücük ve 
müdafaasız kurban Lü.kscnı.bur
gu saymıyoruz - Holanda ile Bel
çika acaba gafil avland~ mı? 
Eğer, 9 nisan günü Danımarka 
\'C Norveçe yapılan hareketlen 
sonra yine gaflet içinde, baskına 
uğradılarsa, cezasını kendileri ç& 
keceklerılir. lUaamafih su mü -
dafaasının harekete getirildiği 
ve bu memleketin su ile müda • 
faa olunacak kısmının önüne S'll 

basıldığı bildirilmektedir. Holan· 
dada 400,000 kişiniıt silah altm
da olduğu siiyJeniyordn. Belçi -
kanın variyetine gelince, bu tlev· 
!et, ancak dün omuml seferber
Uk ilin etmiştir; yani geç bl -
mıştır. Fakat, '6t,Oll askeriıt si
lih altıncla lmlundağa bakkıaıi.a 
eskidenberi alınaıı. haberler doğ· 
nı i e, Alman hwdadandalri tah
Irima.ta dayanarak seferberliği -
ni tamamlaması iınkiıaı mevcut
tur. 

Müttefilderiııı. ise Almanya ta
rafından böyle bir harekete İll· 
tizar ettiklerine ~phe yoktur. 
Bunun en büyük delili ceınıbi 
Noryeçia tahliyesi ve ora4a bü
yiik bir harbe giri~ilmek istenil
meınesi4ir. 

Çerıberlayn, lıuıtdan ev -
vdki nutkWMla, Almanyanw be 
tarafta ve bilhassa asli cephe o
lan ı:arp ceplıew.cle, llot.wda
) a, Bt.'lçikaya, Fran.saya, Is\'iç -
reye karşı bir taarr.ız yapınnsı 
ihtimali her >.aman me\'cut ol
duğunu söylemişti. Norveç lıa
rclr.itwa büyük kuvvetler sev
!Ulc iştirakten içtin:ı.p edilme'i -
ııiıı _hikm.eti şimıLi a.ııla.5ılıyor. 
Norvere ııidn daha büyük kuv· 
vetler ı:öndermediniz, daha şid
detli hareket etmediniz diye 
Cemberlayn'a karşı tenkitler ve 
hücumlar da bulunan muhalif
lere, işte, Almanya, filen cevap 
verdi. Bugün, İngiltere ile Fran 
sa, tek fıµla neferlerini dahi, 
garn cephesinde kullanmak mec 
lıuriyetindedirler. 

Harp şimdi başlamıştır; ınüt

tefiklerinıllin, bütün medeniyet 
dünyasının ve bu arada Türkiyc
aiıı menfaati namına temenni e
deriz ki, yanyana muharebe et
miye başlamış olan İngiliz-Fran· 
sız • Belçika - Dolanda kuvvet
leri muzaffer olsunlar. Başta 
küriik milletler olmak üzere, is
tiklal düşmanı Almanya, bir ci
nayet daha ~leıni~tir ve bu ci
nayetin cezasını çr~melidir. 

ABİDiN DA VER 

Yeni Mebus 
namzetleri 

ANKARA, 10 (AA.) - Açık 
bulunan Aydın mebusluğu için 
Eminönü Halkevi reisi AgAh 
Sırrı Levent, Bilecik mebusluğu 
için Adanada Gülek Limited şir 
keti müdürü Kasım Gülek ve 
Zonguldak mebusluğu i~in, siya 
sal bilgiler okulu profesoru Ha
znn Atıf Kuyucak'm genel baş
kanlık divanınca parti namzedi 
olarak gösterilmeleri kararlaştı -
rılmı.ştır. Sayın ikinci müntehip
lere bildirir ve iliin ederim. 

C. H. P. Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. RA>..fik Saydam 
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Müttefik ordular 
Belçikada ilerliyor 

LONDRA, 10 (A.A.) - Royter 
Ajansının Londra resmi ınahafi
linden istihbar ettii!ine <?Öre, Bel
çika ve Holanda elçileri, ıı-ece ya
nsından sonra saat l de Lord Ha
lifaks'ı ziyaretle Belçika ile Ho
}andanın istila edildiğini kendisi
ne haber vermişlerdii-. Bu ilti 
memleketin mümessilleri, İnızil
tereden yardım istemişlerdir. 

Lord Hafilaks, Büyük Britan
yanın, kendilerine mümkiin olan 
ıbütün yardıım yapacaf(ıru ve Bel
çika ile Holandava hecfiletaver 
bir şekilde tahmil edilen müca
delede, onlarla bir salta ve azim
le mukavemette bulu.nacağını 
söylemistir. Bu hususta icabe
den tedbirler derhal alınmıştır. 

Hfilnimet, aşağı.da.ki tebl.iği 
neşretmiştir: 

•l ngiliz ve Fransız h ükilmetle
ri, ellerindeki bütün vesait ile 
Rolanda ve Belçikaya yardım et
mek içHı tedbiTleT almaktadırkır. 
Ayni zamanda Almanyanın bu 
bitaraf memleketlere taarruz hu
suswıda ön ayak olmak suretiyle 
bir kere daha askeri bir zafer 
kaza:nmış old14klaı'ım kabul ve 
teslim etmek gerektir. 

.Alma1ıkır, Hokında ile Belçika
tıın bitaraflıklanm muhafaza et
memiş olduklanm ileri sürerek 
taamız hareketlerini haklı göster· 
miye çal\f'171ll]etadıkır. Bıı iddia, 
hi<' şüphesiz, tamamiyle ııanl~
tır. Biliikis, herkesin bildiği gi
bi, Holanda ile Belçika, bizzat 
kendilerinin kabul ve teahhüt 
etmiş oldukkın tam bitaraflık 

ölii.me kadar harpte cesaret, e
nerji ve itimat göstermiye dovet 
eylemiştir• 

'.Mezun olan bütün zabitlere 
derhal •kıt'alarına iltihak etme
leri eınredihniştir. 

Saat 4,45 de hava tehlikesi işa
reti verilmiştir. Liyon yakininde
ki Bron tayyare limarıına bom
balar at~tır. 

Bir Alınan tayyaresi düşürül
müştür. 

İngilterenin Faris elçiliği, Al
man tayyarelerinin, Faris üze
rinde uctuklarını haber vermek
tedir. 
Alınanlar tarafından N ancy ü

zerinde yapılan hava taarruzu 
esnasında sivil halktan 16 kişi -
Din öldüğii, 30 kişinin yaralan
dığı ha:ber veriliyor. 
İngiliz Hava Nezareti bu sabah 

cok erken Alınan tayyarelerinin 
ıFransada, İnpiliz hava ordusunun 
işgalinde bulunan bir çok tay -
vare kararııhlılarına taarruzda 
bulunduklarını bildiriyor. İngiliz 
harp tayyareleri 5 düşın&n tay -
yaresi düşürmüşlerdir. 

Bütün İngiliz pilotlarının izin
leri ilga edilmiştir. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Kent 
dukalı~ı arazisinde Canterbury 
civarında kain Chillam'a bu sa
bah dört yanl(lll bombası düş
müştür. 
!MISIR ASKER TOPLUYOR 
KAHİRE, 10 (A.A.) - Kar aor

dusu ihtij'at efradından bir ta
bur silah altına çağrılmıştır. 

1 

HOLANDA VAPURLARI 
FRANSAYA DÖNÜYOR 

Seferde bulu.nan bütün Holan-

1 

da va~urları süvarilerine ııu emri 
vermiştir: 

•En vakın Fransız ve İngi
liz limanına dönünüz. Verilecek 
taliımata intizar edlıtlz.> 
Alınan tayvareleri ııerek Fran

sız limanlarında ve !'(erek şimal 
ve Manş denizinde bulunan va
uurlara karşı siddetli hücumlar 
baslamıştır. 

D. N. B. Ajansının bildirdiğine 
göre, Belçika ve Holanda liman
larına maynlar dökülmüştür. 
~terenin cenubu şarki sa

Jıilinde, bu sabah bir buçuk sa
at süren top sesleri i•itilmiştir. 
A1man ta·>varelerinin Fransa 
•imal sahili a<'1 i?ındaki gemile
re tecavüz ettikleri zannedili -
~or. Bir çok kuvvetli infilakler 
olmustur. Bu infilaklerin bom
balardan mütevellit olduğu tah
min edilmektedir. 

:inıriliz tayyareleri, İngiliz sa
hilinin cenubu şarki mıntakas:ın
da büyük bir faaliyet göstermek
tedir. 

LOND.RA, 10 (A.A.) - Holan
danın Londra elçiliğine de im sa
bah şöyle denilmektedir idi: 

Simdi Fransa ve İnıı:il tere ile 
müttefikiz. Müttefikler, bize yar
dım etmeleri için kendilerine va
ki olan anüracaatimize mukabele 
edeceklerdir. İngiltere ve Fran
sa derhal Holandanın yardımına 
koşacaklardır. 

riyasetini takip etmişler ve as- •-------·---- ----

keri müdafaa tedbirlerinin tat- KERIA VAZIYET 
____ ,... 

biki hususunda müttefiklerle m.e- AS 
sai birliğinde bulunmaktan is-
tinkaf eylemişlerdi. M aamafih, 
herhangi bir taarruz ihtimali kar
şısında mümkün olan bütün ted
birleri ittihaz etmi~ bulunan müt
tefikler, şimdi tedbirleri son de
rece sür'atle tatbik etmektedir-
1eT.• 

PAıR'İS, 10 (A.A.) - Lüksem -
burg maslahatgüzarı ıB. Funk bu 
sabah Fransız hükfunetine veri
len söze raf(men Alınan ordusu
nun gece büyük dukalık arazi
sine f(irdilfuıi bildirmiş ve Fran
sarun yardnnmı talep etııniştir. 

Fransız hükUıneti, büyük duka.
lığa elinden !'(elen bütün yardı
mı yaoacağını bildirmiştir. 

JDNDRA, 10 (A.A.) - Res -
men bildirildii7i.ne !'(Öre, müttefik
ler. ellerinde bulunan bütün lk:uv
vetle Belçika ve Holandanın yar
dımına koşmaktadırlar. 

IMÜ'I'l'El''İK KUVVETLER 
BELÇİKADA SÜR'ATLE 
İLElRLEMEKTEDİR 

Fransız İngiliz ordusu da &an
sa Belçika hududunu l(eçmiştir. 
Belçika üzerine müteaddit filo
til111 ile bava hücumları yapıl
mıştır. Bir Çök Alıman tayya
resi düşürülmüştür. Brüksel 
şehri mıntakasında ölenlerin mik· 
tan pek azdır. 

Belçika ve Holandanın yardı
mına tahsis edilmiş olan mütte
fik kuvvetler sür'atle ilerlemek
tedir. Evvelce her ihtimale ikar
şı Bel0 iu<a hududunda bir mil -
vondan fazla motorize kuvvetler 
tahşid edihniş bulunuyordu. Şim
di bu kuvvetler, hava kuvvetle
>inin himayesinde ve bütün va
sıtalardan istüade ederek yeni a
cılan cepheye koşmaktadır. 

1 
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Hava kuvvet erı arasındaki çar-
miştir. Her iki taraf tayyareleri 
mistir. Her iki taraf tayavreleri 
de ·!(Örülmemiş zayiat veıunekte
dir. 

IMÜTI'EFİK TAYYAR.ELER 
,HJOLANDA ÜZERİNDE 

Fransız, İnıı:iliz ve Belçika tay

yarelerinin Holanda arazisi üzerin 
de ıı;örünmesi halkın maneviya
tı üzerinde büyük bir tesir husu
le getirmiştir. 

GA.MELİNİıN 
EMRİ YEVMİSİ 

(Baş tarafı 1 inci sahfada) 
bu tahkimatı yarmak mecbu
riyetindedirler. Lüksembur -
gun satıh mesahası 2600 mu
rabba kilometre ve nüfusu 
300,000 kişidir. 

Bu memleketin ordusu bir 
iandarma bölüğü ile bir jan -
darına gönüllü bölüğünden 
ibarettir. Birincinin mevcudu 
4 subay 225 er ve ikincinin 
mevcudu G subay 170 erdir. 
Fevkalade ahvalde gönüllü 
bölüğün mevcudu 250 kişiye 
çıkarılabilir. Bu 500 kişinin 
Almanlara silah çekmediğini 
de muhakkak addedebiliriz. Bu 
itibarla Lüksemburgun işgali 
tabüdir. Almanlar için mese
le, Lüksemburg hududıınun 
öte tarafındaki Fransız ve Bel
çika tahkimatını deıvirmek -
tedir. 

2 - Belçikada, başta Brük
sel olmak üzere bazı şehirler 
bombardıman edilmiştir. İki 
şehre de paraşütle asker indi
rilıniştir. Alman ordusu Bel
dkada G noktadan taarruza 
geçmişlerdir. Taarruz nokta
lan ve istikametleri meçhul -
dür. Yalnız Belçika - Holan -
da hududundaki Limburg'dan 
bahsedilmektedir. Alman -
Belçika hududu kamilen tah
kim edilmiş olduğu için bura
da Belçika ordusunun iyi bir 
mukavemet göstereceği mu -
hakkak addolunabilir. 

Paraşütçülere karşı, azim -
kar bir mukabele gösterildiği 
takdirde bunlar bir şey yapa
mazlar. Elverir ki, asker, jan
darma ve hatta halk bunlara 
karsı azami şiddetle hareket 
etmek kabiliyetini gösterebil
sin. 
Almanların Belçikadaki sev

kulce.,yş hareketlerinin Fran
sız ve Belçika arasına girmi
yc çalışmak olduğu söyleni -
yor. 

Belçika Fransa ve İngilte -
reden yardım istemesi üzerine 
müttefiklerin bu iş için ba -
zırladıkları kuvvetler, dera
kap harekete geçmiştir. 

su baskınlarına istinat ettiren 
Holanda suları koyuvermiş -
tir. J>'akat sular memleketin 
her tarafını müdafaa edemez. 
Hudutlardaki sütre birlikleri, 
Kazcmanlara ve sair müdafaa 
tertibatına istinaden müdafa
aya başlamıştır. Alınanlar, bu 
memlekete de paraşütçüler in
dirmişlerdir. Bunların bir kıs
mı Holanda veya İngiliz as -
keri kıyafetinde imişler. Bu 
takdirde yakalanan paraşüt -
çilleri derhal kurşuna dizmek 
kabild .. ·. Çünkü, muharip dev
letin ünüormasmı giymek 
memnudur, Holanda şehirleri 
de tayyare hücumlarına uğ -
raıııışlardır. 

Alınanların hudut boyunda 
en çok 15 kilometre ilerledik
leri bildirilmektedir. Holan -
darun mcsahası 34,000 murabba 
kilometre ve nüfusu 8 buçuk 
milyor1dur. Yarı milis şeklin
de olan ordusu.nıın 500 bin ki
şi seferber edebileceği ümit e
dilmektedir. 

Memleketin su müdafanSJ 
altına alınan merkez müdafaa 
mevzunm haricinde kalan 
yerlerinin Almanlar tarafın
dan işgali güç olmıyacağı tah
min olunmaktadır. Almanlar 
Holandaya karşı hareketle -
rinde de Belçika ile Dolanda 
arasına girmek hedefini takip 
edeceklerdir. 

4 - Almanlar, Fransız cep
hesine karşı da şiddetli bava 
ve kara hareketlerinde bu -
lunnnışlar, başta Paris olmak 
üzere yedi Fransız şehrine ha
va hücumları yapmışlardır. 
İngiltereye de, Londra dahil 1 
olmak üzere, hava bombardı -
manları icra edilmiştir. 

Fransa ve İngiltereye karşı 
yapılan hareketler, müttefik
lerin Belçika ve Holandaya 
Y"rdımlarına mani olmak i
çindir. 

1 -

_Güzel 

Olmak 
için 

Her şeyden evvel 
.,bbatli ve parlak bir 
tene, lekcaiz ve dllz• 
giln bir cilde mali k 
olmak lazımdır. 

KREM 
PERTEV 

Slırin de cildinizi 
gtızelleştirir, gudde
lerini bealıyerek can· 
!andırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 
""' yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlan
masına mani olur. Yağsız ola:rak hususi tüp ve vazolarda sa-

tılır. 

• • 
• 

. . 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Rfilen mahkemece il:ıacrolunup ılteııdisine avukat iBay İbrahim 

İsmet viısi tayin olu.nan Mehmet oj(lu Alinin sıl>lıatta iken 11639 
hesap N o.siyle Sandı.ğıanızdan aldığı 6500 liraya karşı birinci derece
de iııotek ettiği Fatihte Mevlevihane kapısı mevJriinde Aydın kethü
da mahallesinin Mevlevihane kapısı caddesinde eski 80, 80 M. yeni 
84,. 86 No.lı maa bahçe imaJ.athane ve dükkıl.n ile ayni mahalle ve 
sokağında eski 80, yeni 82 No.lı bir kıt'a bostan ve eski 80 Mü. 
Yeni 86/5 No.lı arsa ve eski 80 Mü. Yemi 86/6 No.lı diğer arsa ve es
ki 80 M. Yeni 86/7 No.lı diğer bir kıt'a arsanın tamamlan (ikraz se
nedind'e: gayrimenkullerin cinsleri maa arsa iki lınalil.thane ve fev
kani hane ve bostan ve boyahane olarak gösterilmiştir. Binalar lclr
girdir) vadesinde borcun ödenme!llesinden dolayı. yapılan takip üze
rine 3202 No.lı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı madde
sine ve vaziyeti hazıralarına göre tarafların menfaatine uygun ol
duğu anlaşılarak cümlesi bir şartname ile toptan ve bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına gö
re yapılmaktadır. Arttırmıya j(irmek istiyen (438) lira pey akçesi 
verecektir. Milli Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve va
kıf icaresi ve taviz bedeli ve tellalive rüsuınıu borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 13/5/940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen
lere Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulunduııulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve saiı- lüzumlu izahat da sartnamede ve takip dosya
sında vardır. Arttırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sa
tılığa mkarılan gayriımenkul haıkkında da her şeyi öğrenmiş ad 
ve itibar olunur. Birinci arttırma 3/7 /940 tarilıine ırnüsadif çar
şamba günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyet
leriyle Sandık alacağını tamamen geı;nniş olması şarttır. Aksi tak -
dirde son arttıranın teahhüdü baki kalmak şartiyle 18/7 /940 
tarihine müsadif perşembe ayni' mahallede 
ve ayni saatte son arttıııması yapılacaktır. '.Bu arttırmada gayri -
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu si
cilleriyle : sabit olmıyana!akadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve husllsiyle faiz ve ırnasarife dair iddialarını ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı anüsbiteleriyle beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
Ôlanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin 
oadaşmasından haric ıkalırlar. Daha fazla analCımat almak istiyen
lerin 938/186 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk isleri servisi -
ne müracaat etmeleri lüzumu ilim olunur. 

* 1f 
DİKKAT 

EMNİYET SANDIGI: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek 
göstermek istiyenlere anubamminlerimizin koymuş oldul!u kıymetin 
yüzde 40 ını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına ka-
dar borç vermek suretiyle ikolayhl; gösteıımekteclir. (3880) 

TAKViM ve t·AYA 

11 Mayıs 
CUMARTESİ 

Hicri: ı:ıst lluml: tısı 
5 inci ay Gün: 132 Nisan: 28 
Rebiüliihır: 3 Bızır: 6 
Güneş: 4.48 Akşam 19.15 
Öii"le: 12,10 Yatsı: 21,02 
İkindi: 16.05 imsak: 2.47 

_ llAVA V.4..l.İ:l'l."TJ 

Dün, İstanbulda hava bulutlu 
geçmi<: riizrııirlar cenuptan sani
yede 1-2 metre hızla esmiştir. Sa
at 14 de hava tazyiki 1014 mili
bar idi. Sühunet en yüksek 19,8 
ve en dii.şii.k 8,7 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 

·::.·,>'~ .... ·n.-!"- ~ .. 

İTİZAR: cAll~hın Arslanı Ali. 
ve •Dede Baba> adlı te".frikaları
mızı havadis çokluğu yüzünden 
koyaqıadık. Karilerimizden özür 
dileriz. 

ZAYİ - Beyoğlu Malmüdür
lü.ğünden almakta olduğum ma
aşımda kullandığım tatbik müh
rümü zayi ettim. Yenisini yap
tıracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Feriköy, Civelek sokak No. 72 
Mehtnetlskender 

ZAYİ - T>b Fakültesinden 
.;ıldığım hüviyet varakasını kay
bethm. Yenisini alacağımdan e-s
kisinin hükmü kalmadığını ilan 
ederim. 

Tıb Fakültesinden 2002 
ABBAS ÇÖLLÜ 

NAKiL 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden 

İdaremiz, Dördüncii Vakıf Hanın zemin katından, Yeni 
Postane karşısında inşa olunan (Valde hanı) nın birinci katı
kadarlann 13/Mayıs/940 pan sayın müşterilerimizin ve ala
kadarların 13İMayıs/940 pazartesi gününden itibaren \'alde 
hanındaki dairemize müracaat etmeleri rica olunur. (3860) 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Hulusi tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23285 ikraz No. 

siyle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipatek gösteril
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılınasllll\ karar verilen 
ve tamamına ehlivukuf tarafından (1031) lira kıymet takdir edil
miş olan kayden Yedikulede Fatih Sultan Mehmet mahallesinin t 
ban sokağında eski 8,10, 12 NoJı Gümrük Elmini Hasan ağa vakfın
ıjan sağı Hafız İhsan meyhanesi solu Ahmet veresesi hanesi, ar -
kası, Ta.şhan, cephesi yol ile çevrili ıınağıuayı müştemil ahşap evin 
evsaf ve mesalıası aşağıda yazılıdır. 

Mahallen 10, 12, 14 N<ı.ları havi gayrimenkulden 12 No.lı dük· 
kan halen haneye ka1bedilmiştir. Hey'eti umumiyesi ab.<;ap olup i
çinde elektrik tesisatı vardır . 

10 No.lı KISIM: Zemini tahta döşeli bir oda bir mutfaktır. 
12 No.lı KISIM: Zemini taş döşeli bir ~!ık, .bir hela bir oda bir 

mutfak ve bir odunluktur. 
14 No.lı KISIM: Zeıınini taş olan antre, bir mutfak, bir hela. 
ÜST KAT: 10, 12 No.ların üzerinde olmak üzere beş otladır. 
MESAHASI: Umum sahası 91 ımetre murabbaı oluo bu miktar 

üzerine bina inşa edilmiştir. Bahçesi yoktur. 
Yulkarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı ııavrimenkulün tama• 

mı açık arttırmıya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttıııma şartnamesi 13/5/940 tarihin
den itibaren 9il4/3798 No.lı İstanbul Dördüncü İcra dairesinin mu
ayyen n'llımarasında herkesin görebilmesi icin açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malı'.rmat alanak istiyenler işbu şartnameye ve 934/ 
3798 dosya Na.siyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7 {J nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - İpatek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimı!'nkul üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden fübaren 
yiıımi gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetiımize bil
dirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadık
ça satış ıbedelinin pavlaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ı:ıünde arttrnmıya iştirak edenler arttırona şart
namesini okumuş ve lüzumlu mali\:ınat almış ve bunları ta.mamen 
\kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 13/6/940 tarihinde perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra .memurluğunda üç defa 
bağrıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini buJıınaz veya satış · istiye
nin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar ·bulunup ta bedel bun· 
!arın bu ı:ıayriımenkul ile temin edilmiş alacaklarının meomuundan 
f;ızlaya çıkmazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalımak üzere art
tırma 15 gün daha temdit edilerek 28/6/940 tarihinde ouma günü 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Meıııurluğu oda
sında arttırma ıbedeli satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların bı,ı gayrimenkul ile temin edilmis alacakları mecmuun
dan fazlava çıkmak şartiyle en çok arttırana ihale edilir. ~yle bir 
lıedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimııe derhal veya ve
rilen ımühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak iken
d,.isinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle a1mıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıµ en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve <i(eçen günler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ bar· 
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver
miye mecburdur. !Müterakim verı:ıiler. tenvirat ve tanzifat ve del· 
lfiliye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve müterakim vakıl 
icaresi alıcıya alt olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbt 
gayrimenkul yukarıda ııösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğu odasında işbu ilan ve ,ıtösterilen arttırma şartnamesi da· 
iresinde satılacağı ilan olu.nur. (3891) 

TÜRKiYE 
ŞİŞE ve CAM FABRIKALARI 

Anonim Sosyetesinden 
Paşabahçe Şişe ve Caım Fabrvkamız toplu olarak sarı renk 

şiı;e imal edeceğinden imalat miktarının layikiyle taayyün ede
bilınesi için alfık&darların en geç 15/6/940 tarihine kadar se
nelik ihtiyaçları için falbrikıunıza sipariş vermelerini dileriz. 

Bu tarihi geçecek olan sipatişler ancak 941 senesinin tem -
muz ayında imalata alınabileceğinden keyfiyet ~den ilan o
lunur. 

EN BiRiNCi 
Belçikanın satıh mesahası 

30,4« murabba kilometre ve 
nüfusu 8 buçuk milyondur. 
Askeri teşkilatı mükemmel -
dir. Belçika bir milyon asker 
çıkarabilir. 

3 - Müdafaasını en ziyade 

Vaziyeti lıülasa edersek Al
ınan ordusu İsviçre - Fransa 
hududund'aki Jüra'dan şimal 
denizindeki Ems'e kadar bü -
tün garp cephesi boyunca ha
reket ve faaliyet halindedir. 
Bu büyük hamlenin nasıl bir 
inkişaf arzedeceğini \'e mütte
fiklerin nasıl bir mukabelede 
bulunacaklarını hadiseler gös-
terecektir. A. D. 

General Gamelin, Fransız lcı
talarına hitaben neşrettiği bir 
emri yevmide Fransız kıtalarıı;ıı 
•Almanyamn mecbur ettiği ~ •---------------------------• 

İmtiyaz sahibi ve Ne~yat Dl
rütörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur .. 
SON 'IFLGUAF Basınıevı 


