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Amerika 
Cumhurre;si 
~uzvelt'in 
~Ok mühim 
~eyanatı 

llmerika, Af .. 
~'nan istilasına 

o 

lrar~ı kov cak 
"~lt ~ ~şi'!gton, 11 <:4-·A·~ --: Cumhurreisi Ruz
~~tı ıncı Panamerıkan ılmı kongresinde şu be-

~tta bulunmuştur: 
~ 2 Ben bir sulhcuyum. Sizler de, yurtdaşla-
•i~ d' 1 inci Amerika cumhuriyetçi yurtda~ları 
' e Ih F k ~ ' ~ ıu cusunuz. a at zannederim ki bir ço-
~~~z .ve ~i~~8:~ b~n.~n son~nd.a ~e .isabederse, il
~· ~ı, kulturumuzu, hurrıyetımızı ve medeniye-
~~~~~ her vasıta ile müdafaa etmek için elele ve
~\!~ gız. Şu istikrah verici neticeye varmış bulu
~Ot~z. Bu mütemadi müsellah tehditler, biz üç 
~iti~tıka halkının alıştığımız medeniyetin tcrak-

Q· karşı kati bir meydan okuyustur. 
~ ..... ~taraf ınemleketlere son yapıfan taarruzun 
lt\~8~1tıka halkına dehşet ve nefret telkin etmiş ol-

1 e ın"ft h. · C u e ırım.,, 

~~\> Uınhurreisi Ruzvelt, rrarp medeniyetini 
.. ~tıubahsedere!t demiştir iti: 
~it - ~~t~n d~nya milletl~rile payla~mağı 

ettıgımız mırasın büyük hır kısmı, şimdili!'t 

r· .............................................. 
1 1 

Bulgar!steın 
ı Bitaraf ı 
1 Kalacak 1 
fYunan krah Trak-j 
ı ya seyahatinden i 
1 döndü 1 . . 

Sofya, 11 (A·A·) - Bulg:ı.r a 
jansı lıildirlyor: 

Parlamento harfe.iye cncUm<'nl, 
hariciye nazın Pop<ıfun lıu7.Uriyle 
milte.:ulilit t-Oplnnhlnr ~apmı:;tn . 

Bu toplantılar sonundn, nııl~aris. 
tanm tal.ip ettiı:-t sulh , ·c b~tarnflıl• 

(Dernmı 2 inci sn~ lıulıı) 

harekete hazır ! 
i l':oı;;,, 1 

,.l<:!,cı1•• 1 ( A.A.) - Du rnbah nezaretin büt· 
ı·tir· rn ed~n bahriye müste~arı bilhassa c:öyle 

h •• • :. 

~~ıııu;ı lr~mız • ~nsiliz kontrolü dolarısi!e be~
.-'~lık ~ız ııaklıyatında husule gelen \'ahim 

~ ; "~ hu~~lhassa Akdeniz sahilindeki memleket· 
-<t~dir hırdan ziyade Italyayı mutazarrır et· 

} . ~ l . 
lııı C\·cut C ~ (" 
~ • ınH!etJ ~gra ı, .~\·ku1ceyşt ve iktısadi vazi· 

<lc~İ~-~~rın tabı! hakbnn:ı mazayir oldu!tu 
-·~ı zarw·ldır. 

Müsteşar, nutkunda, geçen senenin ağustos 
a)•ırıda cereyan eden hfıdiselerdenberi İtalyan bah· 
riycsinin birl:aç gün içinde vaziyetin icaplarını 
karşıhyacak bir hale ~etirildiğini söylemic;tir. ltal· 
yamn gayrimuharip oldu&'llnu ilan etme;i harbin 
başlangıcmdanberi gemi!erini ve sahil mUdafaac:ı· 
nı harek~te hazır bir vaziyette bulundurman za· 
ruretini mahsus derecede azaltmadığı için ltalyan 
dona:ımac;ı harekete geçmeğe hazır bir \'aziyette 
bc.!dcmcktedir. 

KURUi 

·- 1111 lmll 

as ur a 
Bolandalılar 

bit6a köprtllerl 
tahrip ettiler 

Holanda üzerine bir 
çok hava akını yapıldı 

KRAL CORCUN V!LHELMI· mi~ler ve halktan birçok kişi ölmüş 
------------ NA \'e LEOPOLDA TELGRAFI ve yaralanmı ~ır. Belçika üzerinde 

..................... 

Gazeteler in hali 
Bu t>:ıbahki gautelcrJcn birJ AI· 

ıwı.n taarruzu karşııımda. (gıu.cklcr) lr. 
hııliul taıı\ ir dnıck lst.:ııılli: llül ük 
lılldlsclcr lıir gnzctcnin l azı ·n-yıı. l · 
dare c\-iııth! h.iıllse ile nıcbsuteıı mü· 
l~ııaslp nklslcr U.)Wıdırır. Son Alman 
tecı\ llzlc.rl de 11.al'l.ılıı en chcmmlyct
ll s:ıfhalarmdan lılrini nı;lıf,rıııa ~tiphc 

.) oJ,tur; gazctdcrdcM akisleri du Ö.) le 
olmnlt labiiJlr; falmt "Alman t4nr• 
nız.u Jmrı;ısıııdıı. gıız.ctcleri.n hall,,ııl 

nıılııtm.-ak isti.) en b .. ı fıkranın ö3Je ba· 

brları var ki bunlar truııam('.."l ınUıı

!erid \"c hatt!'ı rnarııı.1 bir ruh hnlctl
nlıı lbreslndcıı doltiilınu~ ı;lz.gllerdlr. 

Bnt.ın11., size taltdlm otwıau fiU '•b:ı:ı· 

nıuh:ırrir,,c: 

"Jfa:,lannı çatmış, bu Jmdnr millılnı 
hMls:ıt l•arşısıııtla kendi kanaatıerlh: 

ııuıı:uım lcaplurını tdll cüenık orta· 
la :ı.:ımrsıt bir .)llZl ı;ıkıırae:ı;ım diyı· 

uı.;ru::ıp dunı.) or.,, 
·•onun bu Hlzlyctlerüc telı.tlğl tıı· 

kıııtılıın hl•rkesteıı I~ i bllc.ıı, gol;;c 
muharrir, aya.kl.ırıııııı ucuna bab&rnlt 
hiçbir ljf.'y sor:mıadaıı, ~ ııııuıclnn tık· 

nıı§tır.,, .. Hcrkc.<ıte bir ı:n:ılmıhl< .•. ., 
"~ ilıııl et, kendi l::ışcci Iııe lltlca e
den•k, bugün de s: ı.) a, ~bun~ dokun· 
ıııadı.m ba li:ltırl:ırı l-ıız..ımıktndır: 

"ı\llah\Cre de bir p:ıt:.1\'ııtsı:r.lıl. ı'

dlp gene ı.lın!te31 ürkutmescydi .•• ,, 

(De\ amı 2 nci sa3 fa<la) 

Bugün yapılan 
spor hareketleri 

neticesi 2 nci 
sa yf amızdadır 

Londra 11 (Radyo) - Kral ha\'3 faaliyetı devam etmektedir. 
VI. mcı Corç IIolanda kraliçesi ALMAN T \ ·• .. rv t 
Vilhelminaya, Belçika kralı ı..oo- • 1 ı. ı ARELER 
polde ve Lüksemburg büyük dü· LtYEJ ÜZEJHNDE 
kasma gönderdiği birer teit(-.ıa. Brüksel, 11 ( A.A.) - Bu sabah 
Almanyanın bu istila. hareketini -iki kısa alarm i~reti \'erilmiştir. 
nefretle karşıladığım, bu mücade- Alman tayyareleri şimal istikame· 
lede lngilterenin onlara bütün kuv· tinde Liycj üzerinden geçmişlerdir. 
vetile yardımda bulunacağım ve ALMANLAR DÜN GEC~DEN· 
neticede muvaffakiyeti kazanarak. BERI SEKİZ DEFA HÜCUM 
Holanda. Belçika ve Lüksembur- YAPTILAR 
gun istiklallerini muhafaza edecek· 
!erine emin olduğunu bildirmiştir. 

BU SABAHKİ BELÇiKA 
TEBL!Gt 

Londra 11 (Haôvo) - Bu sa· 
bahki Belçika resmf tebliğinde ha· 
rekatın dün gece devam ettiği ve 
düşmanın bir adım bile ilerlemesi· 
ne mani olundu~u bildirilmektedir. 
Alman tayyareleri Belçikada bir 
çok sivil ~hirleri bombardıman et· 

IIOTJ.\Xn ı\.Llf;AR nCTt'N KÜP_ 
nt'umt TAilRİP ETTiLER 

Amsterdrun, 11 (A·A·) - Röy
tcr: 
Holandanın en mil!ıim nehirleri 

üzoıindc dcmiryc!lan boyuncs bü
tUn köprüler, Gcldesland eyaletin. 
de Ycsscl üzerinde Vorvcld civ". 
nndaki köprü müstesna, Holanda
hlar tarafından tr· rip edilmiştir. 
Almanlar, Ycssel,'i geçml'k için bu 
köprüden istifade ctmişlcrd r. Ba
zı §ayialara göre. Holnnda kıtala. 
rı, Alm:ı.n !arın eline geçmemesi i. 
çin G<'ldeslnnd eyaletinde Koot
vijk telsiz istasyonunu berhava et. 
mişlerdir. 

umdra, 11 (Radyo) - Belçika 
\'e Holandada taarruza g~en Al· 
man kıtaları geccyansmdanberi 
Belçika ve müttefik kuvvetlerine 
8 defa hücum etmişlerdir. Kahra· 
manca dövüşen Belçika, İngiliz ve 
Fransız askerleri, düc:ıman taar
ruzlarını tardetmeğe "muvaffak. 
olmu~lardır. Havadan yapılan hü· 
cu.mlar .arasında sivil halktan yüz 
ölü \'c yaralı vardır. 

AUIANLAR PARAŞt.."TLE AS. 
J\ER ıxntRl\IERTE DEVAM 

EDİYOR 

Amsterılam, 11 (A-A.) - Ho
landn radyosu, Alınan tayyarelerin 
den Zeland eyaletine pa~iltçliler 
indirildiğini bildirmektedir· Sanı! -
dığına göre. Almanlar, takviye kı
tnlarınm gcşlni tehir m:ı.ksadile ye. 
niden bir çok paraşütçüler indir -
mişlcrdir· 

ROTERDAl\l HAVA l\IE\"DA~'I 
GERİ ALINDI 

I.onclr:ı, 11 (A·A·) - İngiliz rad 
yosu saat 12.ıo de şu haberi neş
retmiştir: 

( Oe,·ıımı 2 nci Sn) r:uıa) 

Ronıen 
HükUrneti 
istifa eııi 
Bü1~reş, 11 (A.A.) - Tataresko istifa etmİ§· 

tir. Fakat kral mumaileyhi yeni kabineyi teıkile 
memur etmiıtir. 
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Bugün yapılan 

Dörtler turnJvasında 
Fener a ç: : 3 

:4 Beşiktaş 
Vefa : O 
Galatasaray: 4 

F· DAHÇE - \'.GFA: 3-0 • şiltle Beşiktaşa 3 gol daha kazan· 
Taksim stadında, ·1 taknn ar:ı.- drrmışlardır. 

smda terlip edilen turnuva maçla. Galatasaray nihayet devre '50nu· 
nnm birinci.si Fcnerbahçc ile Vefa na beş dakika kala bir p:?naltı k1 · 
nrnsmdn yapıldı. Ve Fenerbahçe zanarak sayısını ikiye çıkannı~ ve 
mll.s:ıbaknyı 3-0 kr.zandt· dC\'TC 4-2 B~iktaş lehine neticc-
H:ıkcm Ahmet Ad~min idarcsin. lenmiştir. 

de takmıl:ır ııu §ckllde ı:a.hada di- Maçm ikinci de\Tesi, E.Qfnk ve 
7lldilcr: " 

Fcncrb:ıhı;e: lrfıın - Orlıan, 
Şevket - Refik, Flluct, Zeynel -
Rebli, Orhan, l'a.5:ır, NlyazJ, Nil.
znn. 

\'efa: A7.at - ı ... utfi, Vahit -
Silleyrnn.n, llnlda, ŞUkrii - l\loto. 
Hüseyin, SuliıJ, niehmct. 

O)ıına F<?nerln hUcumile başlan.. 
dI· Başlangıçta mUsabaka miltcva. 
zin cereyan ediyor· 7 inci dakika
da Rebiinin çok gUzel bir vole §li
tn nvutla neticelendi. 

I O uncu dakikadan ıronra sfirıı.L 
leşen oyunda Rcbii bu defa güzel 
bir gol fırsntr daha kBÇirdI· 

Nihayet 12 incl dakikada Rebi!. 
nin çok güzel bir ortasından istifa
de eden Nüzmı Fenerin ilk golü
nU Vefa nğlanna soktu. 

Golden sonra hissedilen bir hA. 
kimiyet kuran Fenerliler üstUste 
Vefa kalcslnl srk~tırmağa başla • 
dılnr. 

22 nci dakikada Niyazi aı:kt bir 
§iltle takmıma ikinci golü kazan
dırdI· 

20 net dakikada Vefalılar elleri
ne geçirdikleri collUk mUhim bir 
frrs.ı.ttan istifade edemediler ve 
de\TCnln sonlnn Vefalılar sert bir 
oyun tutfordukla.""I zruruın 2-0 
Fener lehine neticelendi. 

tIUNCt DEVRE 

SUleymnn vasıtaslle iki gol daha 
ynpmağıı muvaffak olan Galatasa
ray mlisabakayr 4-4 berabere bi
tirdi· 

Zayıf G:ı.latasaray taknnı karşı. 
smda Beşiktaşm maçta aldığı bu 
derece hem de oldultça gollü bil 
ueklldc cereyan ettiği için şayanı 
dikkntur. 

lzmirde: 
Milliküme maçları 

Altay Muhafızgücünü 
2-1 yendi 

İzmir (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Milli küme maçlanna 
bugün şehrimizde devam edildi. 
tik oyun Altayla Muhahzgücü a· 
rasmdaydı. Altaylılar bugün çok 
güzel bir oyun çıkararak kuvvet
li rakiplerini 2-1 yenrneğe mm·:ıf· 
fak oldular. 

İkinci müsabaka Gençelrbirli-
ği _ile Altmordu arasında cereyon 
ettı. Maçın birinci devresi l·O Genç 
ler lehine neticelendi. 

Gazetemiz maldncyc ,·erlldlğl 
anda ikinci dcı·rc devn.m edlyordo· 

Senelik yoklamaya 
davet 

EmlnllnU Yeril Aa. Şubealzııden: 

!kinci devre yine Fenerin hUcum • 
lan nrıısmda cereyan ediyor. Fakat 
yavn§ ynvaş düzelen Vefalılar 13 
üncU dnkikadn Sulhi vnsrtiisile Fo. 
nere ilk tehllkell nnr yn§atwar. suı 
hinin çok srkı §UtünU F'ener kale -
elsi ancak kornerle kesebildi· 

l - l Haziran 9t0 ıünU yedek su. 
bay ve ı:ı.ııkcrt memurlarınm senelik 
yoklamalan b~lıyacaktır. Ve bir ay 
devam edecektir. 

15 inci dakikadan 1'onra Vefalı
lar ağırlaştılar. For hattı k.:ıle ö. 
nünde mUcssir değil. 

35 inci dı:ıkikada Y~ar vole ve 
sıkı bir §Ütle 3 UhcU golü de yaptı 
Son dnklknlnrda Fenerliler bir de 
penaltı kaz:ındılnrM do. Vefa kale. 
clsi bunu kurtardı. Ve maç 3--0 
Fener lehine neticelendi. • 

BEŞİKTAŞ - GALılTAS.U' •. AY 

Günün ikinci maçını aynı saha· 
da ~ikta~ - Galatasaray takım· 
lan arasında yapıldı. 

Hakem Tank Ozerenginin ida
resinde başlayan maçta Galatasa
ray takunımn Mısıra yolladığı o
J ~cul~ yüzünden oldukça zayıf 
bır §ek.ilde olduğu görülüyordu. 
Hele müdafaa hattı tamamile za
yıftı. 

Takımlar şu şekilde sahaya di-
2ildiler: 

Galatasaray: Hmr - Ntcdt/ 
Salim - Eşfak, Ent'tr, Ctldl .:_ 
Barbaros, Salli.haddin, Bülent, Sü
leyman, Gazan/er. 

ı Beşiktaş: M. Ali - Osman 
Taci - Adil, Rıfat, Osmcn ~ 
'Necmi, Hakkı, lbralzim, Tarık, 
Epe/. 

Oyuna Beşiktaş başladı. Daşlan
gıçta maç çok seri bir §ekilde de· 
varn ediyor. Bu arada Hızmn kur 
tanşlarım görüyoruz. 

Bu şekilde devam eden oyunun 
20 inci da.1<ikasmda Hakkı bUtün 
Galatasaray müdafilerini atlata· 
rak Bcşikta~n ilk golünü yop:ı. 

Bu golden 3 dakika sonra, bir 
koqıer kazanan Ga:atasaray, Sü· 
leymanm ayağından beraberliği 
temin etti. 

Bu golden sonra parlayan Beşik 
taşlılar bozulan Galatasaray geri 
hatlan arasında fideta panik çıka
rarak ikişer dakika fasıl:ı ile üç 
gol yapmışlardır. 

"°ll• §(lyle oldu: 
• ftnc6 cbkika kale lmftnde ka· 

nşıklıktan istifade cdn T Iakk1 
36 mcı dakikada lbrahim. 38 incı 
dakikada Rıfat uzakt'l\ sıkı bir 

2 - 22 Haziran D40 ı;UnQndcn !O 
uncu gUnUne kadar her hanı;! bir su. 
retle gUnUnde yoklamaya. gelmiyenle.. 
re tahsis edilml§Ur. 

3 - Yoklam:ıya gelirken nutus 
cUzda.nlylc ~kert hizmet vesikası 
llhh1 sulınylnr ıcın diploma ve lhU~ 
vestknlan dlerlndc bult:nacalttır. 

-i - Ahvali sthhlyelert dolayı.siyle 
raporlıın olıı.nlnr raporlannı birlikte 
gcUrcccklerdlr. 

5 - Yoklama aır:ımncıa ı.tenne.:ı 

malQmatr §ifa.en veyn mektupla bll. 
dlrmemı, ve ııubeye gelerek kayıtlı. 
rmı yaptırmamı~ olan yedek aubay. 
lar o(~) Ur& para ceznama çarptın. 
lacaktır. 

6 - Ta§rada bulunanlar, bulunduk. 
lıı.rı mahallin uk.erllk ııubelerlne bir 
dilekçe ile mUracaat edecekler veya... 
hut t&D.hhUUU mektupla oubcdekl de!. 
ter aını numarns1lo tercüme! hal ve 
o..skcrl vesika aureU göndcrecckUr. 

7 - Yedek Subay yoklamay gU.n. 
lerl a~ğtda yazıldığı veçhile amı! ve 
rUtbo sırası takip edecektir: 
ı - lHa.z:lran 910 gtlnU, General, 

kurmay piyade ııl:ınyıar, 2 - 3 Ha. 
ziran 940 &UnU: P. Yarbay, bln~ı. 
ytl%bnş1ıa.r, 3 - 4-~7 Haziran 
9!0 gUnU: P. Ustcğıncn, teğmen, u.. 
teğmenler, 4 - Haziran 9-tO günU: 
suvar! bUyUk ve kUçUk rtıtbcll su. 
baylar, 5 - 10-11 Haziran 940 g'.l. 
uU: Topı,:u bUyUk ve kUçUk rUttı?li 

subcıylar, 6 - 12 Haziran D40 gtlnU: 
Na.Nkllye subayları, 7 - 13 Haziran 
910 gUnU: lsUhkAm subayları, 8 -
H Haziran 9.10 güııU: Muhabere su. 
bnylıırr, 9 - 11> Uazlran 940 gUnU: 
Baytnr, levazım, h:ı.rp sanayi deniz 
subayları, 10 - 17 Huzlıo.n 040 (;UnU· 
Eczacı subaylnrı ve l:lmyn,:erler, 
11 - 18 mu:lran 940 gUnU: Diş hekL 
mi csn:ıf, mız:kn, imamlar, 12 - 19 
Ha.zirnn !>40 &11nU: Hcs:ıp memur \'e 

mu.-ımcle memurlo.n, ıs - 20 Ho.zt. 
ran 040 gUnU: Demlryol, jandarma 
oto, tnyynre suba~ ları, H - 21 Ha. 
ziran OıO gUnll: Tabipler, hartta, ölç. 
me, rşıld:ık subayl!ın, llS - 22-Z4-
~5-26 27-28 ~o Hlzaran 940 bu. 
nü: ll<'r h:ı.n;:l blr sebeple yoklamaya 
gelmiycn aubaylıır. 

a a göre, harp nihai 
saf hasında değildir! 

. Roma, 11 (A.A.) -Giomale d'ltalia gazete
sı yazıyor: 

rişilen harbe devam etmesi beklenebilir. 
1-larhin bu yeni safhasının nihai bir safha ate: 

cağı iddia edilemez. "Alman kıtalarınm Holandaya, Belçikaya 
ve Lüksemburga girip il~rlemeleri ile İngiliz hü
kUmetinin başına Çörçilin getirilmesi hadiseleri 
harbin emperyalist demokrasilerin şimdiye ka-
1ar kaçınmak istedikleri totaliter şekiller aldığı
nı göstemıek .. edir Çörçil azimkarane, merhamet
siz ve her türlü düşünceden azade vasıtalarla 
harbi idame etmek taraftarıdır ..• 

İngiliz ve Fransız kuvvetleri henüz bütün&' 
zametlerini muhafaza etmektedirler. Ve bu kuf' 
vetlere hemen hiç dokunulmamıştır. Fakat hakİ' 
ki harbin dünden itibaren başladığı inkar edile' 
mez.,; ~ 

Bu gazete netice olarak şöyle demektedir: 
"Birkaç güne kadar Almanyanın bu yeni tC' 

~ebbüsü ve husule getirdiği akislerin ilk blan~o· 
sunu çizmek mümkün olacaktır.,, 

Bu itibarla Çörçilin idaresinde lngilterenin 
harekete geçerek Almanya tarafından bir kere 
dal..a müttefiklere takaddüm etmek suretile gi. 

e 'in müh·m 
<~taratı 1 

tnd •yfadaJ Bu meseleye, Amerikanın, derhal karşı kof 
bize emanet edilmiştir. Bu mirası muhafaza et- ması lazımdır fikrindeyim. Öteki kıtalar, biziıı1 
mel< ve <,:oğaltmak bugünkü felaketin külleri al- hayat prensiplerimizde.1 tamamen başka olıı~ 
tında. yükseltecek olan dünya için saklamak biz- prensiplere iştiraki tercih ederler veya bu tere•' 
lere bir vazife, bir mecburiyettir. hi yapmağa mecbur olurlarsa sulhperver yapıC1' 

Orta Avrupa ile Santiago ve Şili arasındaki lık mesaimize devam edebilir miyiz? hayır, de' 
mesafe, büyük iskenderin Makedonyadan trana vam edebileceğimizi zannetmiyorum. 
gitmek için harp arabalannı koşturmak mecburi- Cumhuriyetlerimizin, bu meseleyi, soğ1lk 
yetinde bulunduğ-u mesafeden daha Jasadır. Av- kanlılıkla tetkik etmesi, bilha!isa, aynı hedef~ 
rupanın geniş mıntakalarında yüz milyonlarca müteveccih olarak elbirliğile harekete geçnıe'1 

İnsana tahakküm etmeğe çalı§anlar, kalbleri- zamanı geldiği muhakkaktır.,, 
mizde pek aşnğı mevkidedirler. Eğer hedefleri- Ruzvcltin üçiincü defa seçilmesi çolı muhterrıe1 

ne varırlarsa, vahşiyane hülyaları, bütün insan· ~ Angelcs, 11 (A·A·> _ Cumhurreisi Ruzveıtin en bUy\Ü' tf 
ları daha sıkı bir çember içine almak, bu toprak kiplerinden olan ve Amcrikada bliyilk bir nüfuzn sahip bulunan J.-
Ü tünd k' h 'l f h"ki 1 k h""I merikah gazete krnh Hörst, Los Angeles Examiner gazetesinde~ 5 e 1 er mı mesa eye a m 0 ma. u ya- kan bir makalesinde Ruzveltin UçUncU defa olarak Amerika cuınJıılt 
ları büyüyecektir. reisliğine scçileceğlni söylemiştir. 

----------------;-------------~-------__.: ___ _::_ ___ .:_ _ __:. __ _:_ _____________ ~-----_./" 

Alman kızlarının 
saçları esiliyor 

Bunlar, iptidai 
madde olarak 
harp sanayiinde 

kullanılacak 
• Bcrlin, 11 (Jlnsosi) - Resmi 
makamlardan verilen rnalüm:ı.ta gö 
re, hilliOmet, bllliln Alman kız mek 
teplerine bir tnmim göndermi!j ve 
kız talebenin, saçlarını l~esmelerf, 
dökUlen veya l:e::ile:::ı n3çlarm da 
biriktirilerek hilkür.ı.ctc verilmesi
ni cmrctmL:ıtir· nu t!lçlar her haf- ı 
ta k1%lar tartifından mektebe gc. 
tirllccek ve mektep idarC!!ine veri. 
lecektir· Mekteplerde torl::ınnn 
sa.çbr merkez! bir daireye gönde
rilecek, oradn toplana.n sa~lnr, te
mizlenip tasnif edildikten sonra 
hususi fnbrlkalıırn gönderilecektir. 
Saclar, fabrikalarda hususi muıı.. 
melelerdon geçerek, iptidai mad. 
de olarak, hnrp ı::anayUride kullanı
lacaktır· 

Japonya a 
Korku! 
Tokyo, 11 (A.A.) 

Stcfani: 

Japonya hariciye na
zırı, muharip devletlerin 
diplom tik müme!sille
rilc, .P ... merika ve İtal
yan n1Ümessillerine Ja
ponya hükiimetinin ihti
lafın büyük Okyanusa 
yayılmaıı ihtimali kar
şıınnda en ciddi kor!n:la
rı hissetmekte oldu'.Sunu 
bildirmittir. 

EN SON DAKiKA 

Alman kıtaları bom
bardıman edildi 

Londra., 11 (Rooyo, sa.at 18) - İngiliz tayyareleri, Almanların 
bombardımanlaruıa cevap olarak, bugün şiddetli faaliyette bulunmuş. 
lar ve gerek sevk, gerek tah.şidat halindeki Alman kttalarını bombar_ 
dmuın etmişlerdir· 

Diğer taraftan, BrUksel Uzerlnde bugün kırk kadar Alman tay
yaresi görillmUş ve bunlara karşı ateş açılmı§tır. Tayyarelerin para
§Ütle asker indirmeleri bu suretle akim bıraktlmrştrr. Almanların pa. 
raşütle Belçikaya Holandada.n daha az n!ker indirebildikleri işaret 
edilmektedir· 

Belçika 8 Alman taar· 
ruzunu püskürttü 
(n:ı., tarafı ı incl sayfada) ı m.iş oldu&runu ve miltebakisinin de 

Bu sabah Sl\al 8 de Roterdam memleket haricine gönderileceğim 
hava meydanı İngiliz bom bardı • beyan etm.i~.tir. Nazır. netice olarak 
man tayyarelerinin ııiddetli bir hU. bir müddettcnbcri Almanların Ho
cumun:ı uğramL5trr. Bu hilcumu landa ordusuna, ı:ı.bita eskilfitına 
miltea.kip Holanda krtaları sant 10 ve gümrük idaresine mahsus üni
da taarruza geçmişler ve Alman formaları kaçak suretile memleket 
kuvvetleri hava meydanından tar. haricine çıkarmağa t~ebbüs etmek 
dcdilnılşlerdir· Bu saatte hiç bir te o!duklarnı söylemiŞtir. 
Holnnda hava meydanı Almanların 
elinde değildir· 

Diğer cihetten bildirildiğine gö
re Holanda kıtaları Dordrccht a
dasmr istirdat etmI,lerd.fr. 

HOLANDA HARlCtYE NAZI· 
HININ BEYANATI 

Londra, 11 ( A.A.) - Holanda 
hariciye nazırı matbuata beyanat· 
ta bulunarak İngiliz tayyareleri 
torafrndan bu sabah saat 8 de Ro· 
terdam hava meydanr şiddetle 
bombardıman edilmesini müteakip 
Alma., kıtalarına taarruz edildiği
ni ,.e birçok ki~inin havatına mal 
olan çetin bir muharc?>eden sonra 
hava meydanının ~aat 10 da istir· 
dat edildiğini söylemiştir . 

Bulgaristan 
bitaraf kalacak 

(DA§taratı 1 fn<'l ~yfada) 
tdyasetinln, Bulgar devletinin mel'. 
fMtlerinO VO Bul~~:ır rnJIJetlnln !\t .. 

zmmna. tekabill ~tlcn yegane siya.. 
set oldu~ mUttrrtkım ~üsahcJe 
edllmi,fü. 

Atlna, 11 (A·A·) - l\ral Jorj. 
Trakya. ,.o rıfnluxlonya<la yaptığı 
seya1ıatteR döıunil' ve isfasyonda 
&."·ekfl Meta.ILSM tıı.ratmdan kar. 
flL"Wlll!l1'hr· J'lalk, krıı.lı , .e Ba,ve. 
Wil, ~d4eUe a.lla~Iamı,tır. 

Gazetelerin hali 
(.&.1 tarafı 1 inci s~yfjlÖJ)) ff' 

ı\lman(arın llolandayı, mm:tld • 
Llilme~ ıst:IA JıarckeUerlle ~ 
tayan son t.:ı:ırruzwıdan, tetJdl4 f' 
yenJ ı,ıetmeyo b:ışlayıı.n blr pzı"~ 
dareslnde m:uıom bir p,ıtmlıl' ıtl' 
olablllr; Llkln cıu TUrk ba,mııııııfl , 
nJn ka)ları nt-dı•n çatık? kendi ~ 
ati nedir~ '.l"ürklyedo çıktığms ';;lı 
lcaplarile keııdl k.a.nnatlerinl ıt ııoJ' 
uğra5hğı z:ı.nıan, bu &'&zeto ıswıı_~ 
da çıktığına ı:-öre elbette TUrlÜF' 

mekln ebndma taallCU< eder. "' 
S:nanız bir yıızı çı.kıırınaya uı fi. 

mak ! bu )'1UJ zarar verici o~ ı 
hedotl kim, m:.ıtczarrın kim ol~ 
Zahiri hıı.ll kcndülne uırar ve? 
celt bir yaxıyı murat odlyor: ~ 

Al.m.ıı.n taarruza k.o.l'§wnda blr fil'~ 
blr dUYJ:U.'IUDU ıöyUyeoek bit ~ 
bn,muharrirlııe, bu tlldr, bU d~ 
ne ınahlyette olabWrdl ki. }f.tııı-_J 

mrarlı olmam:ı.k için buna ~tıt' 
lco.plarile anl&ftmp )'U.Dl~ 
hlll!U!i blr mes:ı1 sarf ediyor~ 'I"'_ 

Jlıyır, lınyır! AJm:ı.n t.a:ır~ 4' 
ıısmda Türk gıızctelerlnln tıa1l ıJ9 ıl 
bu fıknuıın tasvir perçev~ıll' fi.(: 
ki\a1ı ett.ıtı ı;ibl değUdlr. Ha~ ;t 
7.3.t bu gazetenin bu fılcrası ~ 
fanteziden Iha.ret dcğllae, y t'r 
muhalifnıif do aankl dllodiğl ı;lb~ııl' 
nuşm:ıya lmltAn bulamıyormu' ~' 
st r..erplştlrmekte bumst vo 11JJ1-'1~· 
maksat gtldenenln &"österl&lnı!t:ıl 
rcttlr. 4'' 
~tıa ıı:ı1,uunı blt&rn.f bir 11°1~ ııl' 

ya, blf.ara.f tlr Belçlkaya. bltaı1t v1'. 
LUk~bUCg"a çeviren bir t.ıı,arrU~l' 1 
ıısmda Tilrklyede aöylczıfCllC) 
l;'C\'elenooek hiçbir tudr yoı.:tutl ~,J' 

Blltllıı Tllrk gıızetclcrI btJJl~ pıJI 
ret edlyoruz. Alm:ın ordlJ!IUlll) '1Jo ti' 
tebliğ bW J:"WdUrUyor. AcabG 

11
, 11tl 

ıırruz kıırşısmıla "aferin, Jl}tıcr• ,.ı' 
Çemberlayndeo, Reno'dan ~~ı,ı 
cb\·randı. l'llllılnı tUlcrt ele J~tl' 
diye el çırpa.cal< bir TUrk ba§dl 

rl vn r mı dır ? it ,.ıd' 
Bir muharip devlet.o bUDU il tılııtl' 

vaffaldyet gllıl sayanla.r lı1~{1~ 
Fr:umzlı.rdan da bUtün t>lt• ~t' 
çlğneımealnl mJ lstlyorl&rT BlJJlırı' ~ 
tloealnl bu memll'ket ı~ln ~crt: 
bayı:rh buloyorl:ırT Türk ,~ ~· 
ntn Alıılan taa.nıım klU'fısJJI~.,,, I'' 
Jyle değil, öyle dcğ'IL. o bC~ ,/ 

'°tcııln Jıall !... ~ 

N:ız:r, Holandalılar tarafından 
istirdat edilmiş olan Dordrccht a· 
dasında ;bulunan Alman kuv'\'etle
rinin kfunilcn i.nlh:ı edildiğini ila
ve etmiştir. 

Almanca dersler Feriköyünde yan~~ 
S . rt •• .riJ<Zİ· • ~ 

Nazır, bundan başka Holand:ı· 
mn altın stok!mun üçte ikisinin 
memleket isti!n edilmeden evvel 
ecnebt memleketlerine gönderil· 

en ve u HABER'' Meto· Bugiln ö;;leuen .sonra Fc ~·ıı 
diyle ve mutedil Gcrctle ders P:ı.şa mahaÜesi Dakır c:ıdd ·~ıci 
almak istiyenleri:ı ''Almanca öğ· 45 numaralı ik1 katır evde dııl'~ 
retmeni" i:;min.. rr.el:tupla gaze· ı1izllk yüzünden bir yang~n tştOf 
tem.ize müracaatı. itfaiye tara.fın<lan söndürUlrıl 



~!i,"3':'~Ls_f<trn~tıif~r~i 

Lahey ve. Am e 
bombardıman e il 

No. 103 Yazan: Orhan Rahmı Gökce 
- O cihet sizi alakadar etmez. Yunanlı asilzade bir kılıç dar'" 

Yalnız, sizinle daha ciddi konu§· hesi daha yedi. Omuzundan da 
mıya mecburum. Çünl:ü siz, b::· vurulmuştu. Tam bu aırada ya .. 
nim sevdiğim kızın evinden çıkı· nıbaşında bir gölge gördü. Elle· 
yorsunuz. rini kalçasına dayamıı. miibare· 

~·,· , .. rıtıoorn Lüksemburg toprağın· : ···········-··-·· .. ··----··· .. ····: . : 

1 Çe her ayn ! 
Delikanlı bir kahkaha attı: zeyi seyre~iyordu. 
- Yuaaa, demek ki bir aşk Meçhul seyirci, nihayet: 

maceradyle l:ar~ı karşıyayım. - Hey, l:iana bakın, üç kah-
- Gülmey:niz Mösyö, çünkü ramanlarl.. Yaptığınu alçaklıktır. 

kahkalınnm gırtlağınızda boğa• neyin:e, hepsi de, bir an için 
rım. O kıza tccahup etmek için durdular ve ona baktılar. Bu da 
evvcla benim kılıcımla karşılaş· şapkasını baş na iyice geçinnift ~: ~.etıınnae= da büyük muharebeler 

ile' 
~ ::v: :tih.:~~:.~i:~:~a:. Holandahlar Almanların elina geçfln 1 çe dl i mal: Hlzımüır. uzı.;n boylu, yabancı biriydi.. 

ıoı kazanan talebcnın mıktan ' J.i 

tc• ~!~!~ ~~~eBİ~t!~~:J; s~~~l~~ tayyare meydanlarını geri aldılar 
er J'o a okul ve lise bitirme komi•- 1.. 

nıı teşkil edilrni§tir. .Lo"ndra, 11 (A.A.) - Dahiliye nezareti düş-
~c lYfcvcut okul tahsili ile iktifa e· man kıtaları para§ütle inmek teşebbü:;ünde bu-

~ ttı{ck yüksek tahsile devam et- lunduğu takdirde müteyakkiz davranılmasını bü-
0~ecek olan ekalliyet ve ecnebi 
iıtır talebeleri kendi okullarında tün vatandaşlara tavsiye etmiştir. 
bir ih~ olacaklardır. Vekalet:n CEBELOTTARIK KAPAT1L,.AADI 
~ ınuınessili bu okulların imtL' JYI. 

arını murakabe edecektir. Londra, 11 (A.A.) - Cebelüttarıkın seyrise-
h• Şehrfmlzdekt bankalıır 1~ · ma faine kapatıldığına dair verilen haberlerin tama
ll~~:'n. itibaren mesai saatlerini mile asılsız oldugu'" dün Ög-leden sonra İngiliz de
ttf§tırcceklerdir. Tatbik edile -
to olan yaz mesai programına niz makamlarında resmen beyan edilmekte idi. 

f .,,~c bankalar cumartesi günlen Londra, 11 (A.A.) - Hava nezareti '"'«t .1 k arazisinde Fransız ve Almıuı kıtala-
,ı_ uo uzdan on bir bu!f uğa ka. ~ağıdakl tebliği neşrediyor: 
'"<lt d"ğ n arıı.smda muharebeler cereyan ettı-
•b • ı er günler doıkuzdan on Rotterdıım hava meydruı,ı ve La "lltdc k ğin1 h:ıber vermekteydi. 
dır. adar açık bulunacaklar • Haye meydanı üzerinde bulunan as-

ker yüklU Alınan tayyareleri dUn 6ğ· 
• t.•-- leden aonra lnı;tllz bomb:ırdıman tey-

do -.ııbuı Uman reWJği tara!mdan 
liılıJ~'ln&zruzm. :Marmara.da mutad ta- yareler! taratmdan taarruz uğrıya· 
"• ere ba.'ladığı al9.kadarlara tebliğ rak tahrip edllml§lcrdir. Bu h:lreket 
la ~lltıı edilml§ttr. Tallmler 22 mayı:- Almanlarm tayynre dafl toplnrmı 

yerle§t1rmeğe vııkft bulmııdo.n evvel 
ı..ı. ~ r devam edecektir. Bu mUddet 
.""!Qe ha cereyan ctml~tlr. BUyUk miktarda 
tlııc1aıı klkt top atı§lan da yapılaca- dUı;m:ı.n avcı tayyareleri bUcum et· 
titr talim a:ı.hası tespit olunmU§· 
t~ lıtna nazaran BUyükçeltmeceden mi§ ve bir çok muharebeler olmtı§tur. 

DOLANDA KRAL1ÇES1NlN 
IUESAJI 

Amaterdam, 11 (A.A.) - Holanda 
radyosunun verdiği bir habere göre 
krallı;e Vllheımlııe Holıındıı ordusu 
başkumandannın bir mesaj göndere
rek kıtaıarm dU§mana knrşı göster· 
diğl mukavemetten dolayı mcmnunl-
yetln.i bildi~Ur. • 

Kraliçe mesajında oöyle demekte· 
dir: 

ı~. ıı tuı dııtreaı Ue Ereğllden geçen Rotterdam ch·armdaltl sivil bava 
:..~esi aramıda kalan ve Anadolu Umanı Vaalhavcne kaf§ı yapılan hU-
ıı;u1ııo kadar devam eden kısmıdır. cum a:ıat l:S den sonra ba§la.ınıotır. '•Bu mukavemet .eaycslnde Alman 

cı.,&rd Bu hava limanında blrt<>k Alman tay kıtaıarmm ileri hareketi durdurul· 
~lltıt. an geçen ticaret gemilerinin yarelert ve asker nakline mıı.h.sus ISO 
~tıı. bulunmaları al~kadarlara tayyare bulunuyordu. Plltc inla tarzın 
~Ur. da yapılan blr tek bombıırdımnn es-

11 • tılarm manevruma., Stuv- nasında dılrt Almnn tayyıı.resl tahrip 
ı~ 8Uyukçekmeceden geçen tul da- edilml§t1r. Birçok YtuıS'Illlar zuhur 
ıııı..~111e BUyükçekmccenln Bababur... ~ etm1§ ve dU~an personeli ağlr zayi 
' l:'cçen arz dairesi arasındaki ata uğra~tır. 10 dtı:mıuı nııkUye 
l'lıı -Ynlmııttr. Buradan da gemlle
~~emeai, geçmcğe mecbur ola- tayyaresi La Haycnln 8 mil flmalln-

~.:" q çok dikkatll davranmıuı bil- ::u:e~:;re~=~er alç::dl~:: 
·":11fur. 

• bwılım clddt hns:ı.ra c~atmıştır. O 
• ~led.lyenin moUSrll\ kara ruı.kll Alman tayyarcst muhıırcbe harici 
~larından beygir kuvvetlerine edil.mlş, diğerleri de kUllWl w obtı.I 
l'at her ay almakta olduğu nakli- parçalarllc delik dca1k cclllmlştır. 
ttııd tesınınden yUzde otuz nispe- HOLA:SDALILAR TAYYARE l\IEY· 
~~ teuzııu yapılması belediye DANLARINI ALl>lLAit 
ıı~ ~eu tarafından gehlr macllsi- Parla, 11 - Dün gece saat 1,40 da 
fi ~ltUr edilmiştir. Kabul edildi- 3 numan:ılı Holıında rcsml tebliği nq 
a'dirde ayda 12,:S lira veren reclllml.§Ur. Bu tebllğo ı;l:lre esir edl· 
l'ell hlllor 8715 kurt.UJ, 7,5 lira ve- len bir Alman pllotu, Alman ordusu
~ ~ ~25 kurt.UJ vo 15 lira veren- nun Holandaya tecavUzden haberi 

mil§ addedilebilir. Alman kıtaıan her 
tarafta anudo.ne bir multavemeUe 
karşılanmak tadır"" 

BELÇİK.ADA .U..11.A.""l 
TAYYARELERİ 

Brilluıel, 11 (A.A.) - Alman tay
)'tlrelcri fecir vakti Belçika ve Holan
da Uzerinde yeniden faııllyete ı;cçınlş
lerdir. Bu faaliyet gece ha.!Ulemi§tl. 
Belçika radyosu saat G,19 d:ı. 9 Al
mıııı tnyy:ı.rcsinln Namur ve Dinan 1l· 
zerinden garp tsUkameUnde uçtuğu· 
nu bildirmiştir. 

Holamla radyosu 20 Alman tayya-
res:nın Str;> en Uzerlndcn uı:tuı:,'Wıu 

ı:ı:ı ... er vcı'tDlştir. 
Belçika ı.swyonu saat 6,55 te 21 

Alman tayyaresinin lia.ssoelt. UZcrın· 
den §imali §ark1 i.StlkauıeUndc uı;tu· 

ğunu bildirm~Ur. 

! Yeni kabinayi 
~ Çörçil kuruyor 

Londra, 11 - ç'cmberlayn ka
binesi, dün muhalcfotin isr:ı.rı 
dolayısiyle istifa etmi~tir. Kral, 
yeni kabineyi kurmaya b:ı.hnyc 
mızırı Cörc"li memur etmi<rtir. 
Çbrçil i·enf knb·n~yi kuıunca:>a 
kadar eskisinin i'.J başında knlfnı.. 
sını rica etmi!]tir. 

Yeni kabine milli birlik knbi
nesi mahiyetinde olacaktır. Jşçı 
ve liberal partilerinden kabinede 
azalar bulu::ıacaktır. Loyd Cor. 
cun da kabineye girmesi muhte
meldir. Çemberlayn de bir Ytı.
zife alacalttır. Hava, harbiye ve 
mllhimmat n:ı.zırlan mevkilerini 
muhafaza edeceklerdir. 

Çemberlayn istifasından sonra 
radyoda bir hitabe söyliycrek ez_ 
cümle demiştir ki: 

'' - Bugünlrü şer;l.!t bir milli 
birlik kabinesinin kurulmasını 
ica b ettirdiğinden, bugün öğle
den sonra krala istifamı takdim 
ettim. Benim yerime geçen Çör. 
çll bana lıarb kabinesi:ıde azalık 
t<:klif etti. Bu teklifi mcmnuni. 
yetle kabul ettim. 

Biltiln lngillz milleti, tek bir 
imde ile yeni şefin etrafında bir 
le~mcli ve Hitlcr nihnyet orta
dan kalkıncaya kadar sarsılmd.Z 
bir cesaretle savnsmıdıdır." 

Parlamentonun salı günü top
lantıya çağınlması muhtemeldir. 

FRANSIZ KABiNESiNDE 
TADiLAT 

Paris, 11 - Başvekil Pol Re 
no kabin~sinde bazı tadilat yap. 
mış ve hemen her partidc-n 
bbinesine nza alıp bir millı 
birlik kabinesi vUcude getirmiş. 
tir. 

Yeni nazırlar arasında saP,' cc 
ııahdan Lui Moren ve SJ.bıl~ 
"Demir hnç" fıışist te~ekkülün. 
den Ibernayre de vardır. 

, ~ kuru§ vereceklerdir· OlIJUldiğmı beyo.n otml§Ur. !ııkat ve 
... 13 AL!\L\.N TAYYARESİ F tlıı ..;:,__~ bulunan Aydın mebusluğu 1_ tahrip edilen Alman tayyareleri 10 ü 0 U U 0 ve ransanın yanı başında Al· 

L -..uııa bulmuştur. Holandalılar, Almanlann D ş B LD manyaya kar§ı harp etmektedir. 
""'~• ho. nü halkevi reisi Agtı.h Sırn dine gcçml§ olan bUtUn hava meydan Pıırls, 11 - Belçlkada be§ hava ler ve bu müttefikler hesabına 
ıa .. · -.oııec:ik mebusluğu için Ada· "--·-·- A •--nı k~ GUJ lannı gcrl alnu§lardır. Blr Almıuı meyu..ullU.lil .n.liUA arın eline dllştu- büyük bir kazançtır. 
\~ ek limlteo şirketi mUdilrU zabiti. tahtı f§gallcrinde bulunıuı ha\'ll ğUne dair olan Eerllnln iddialan kW ~L<\.."\" TA\'YARELERtNiN 
ıı.ı .. &.._GUlek ve Zonguldak me- .. ___ top k u ... llyen asıl ve csruıtan o.rtdir. Belçika ı l 

- Vah vciı, çok miiteessir ol· Yunanı nın hasmı, sert aert c:e-
dum. ÇUn:~ü kılıcım yok.. vap verdi: 

- Demek ki dz, kadın gibi - So' ak köpeği, defolur mu· 
kılı!fsız dofaşırsınız.. sun, yokı:a? 

- Hayır, ben kılıcı ~erefle ta- Bu hakaret, ikinci meçhul tah-
§ıyan ve ancak kırıldığı va!:it sı çileden· çıkarmış olacaktı. Bir
elinden ntan ineanlardamm. Mu· denbire Yunanlı gencin kulağına 
hatabım, kendine güvenen mert· iğildi ve fmldadı: 
}erdense, kılıçsız kaldığım vakıt, - Ben Meçhul Korsanım, ken .. 
pençelerimlc de dövüşüriim. IIem dimi takdim ediyorum. Ve milsa" 
de tokn.tlarım gayet nefistir. ade edersen şu heriflerle beıı de 
Itterseniz suratınızda bir tçcrü- dövüşeyim. 
b:::s:ni yapa}'ım? İkinci meçhul !ahrs, Do~anın 

Der a h bunu sily1Pr sövle- ta kend·~i di. Ccva? bile bekle -
o ", rrcç i.11 muh ... tabınn bir to· rrie en, lt he nı çekti: 
kat attı: - S i kö~eklerin köpeği, ahi 

- Seni mackara herif seni!. sefillerin sefiii, namussuzlar ... 
Bana sual so::-mal: c~retini Karşısına aldığı hasmını iki 
kendinde buldun ha?. h:ımlede geri fırlattı. Baıını çevi· 

Bu tokat, meçhul genci lirden· rince, meçhul arkadaşının kolu • 
bire şaşırtmı~tı. Bir rüzgS.r hıziy- nun gayet ağır işlediğini 'ördU... 
le kılıcını sryırdr, fakat o, bir cey"' ~rpışmağı hiç bırakmadan onun· 
lan gibi sıçrayıp kendini bu ham- la da konuşmağa başladı: 
leden kurtardı: - Yaralı mısın arkadaı~ 

- Ya kılıcı bırak, ya kılıç ver.. - Evet ... 
Meçhul genç geriye döndü ve - Nerenden? 

bir ıslık çaldr. Kök§Fden çıkan - Hem o:nuzumdan, hem de 
üç ki§i sür'atle yakfaştılar. sağ kolumdan .. 

- Krlıçlannu:dan bir tanesini - Sol kolunla kılı!f kullanamu 
§U l!erif e veriniZ 1. • mısın? 

Bir kılıç sıyrı:dı ve uzandı. O - Maalesef! .. 
da tereddütsüzce lcabul etti: - Fırla, sağıma geç öyleyse .• 

- Adınız ·dedi" dövüieceğim Ve onu bu cevabı verir vermeı:, 
insanı mutlaka tanımalıyım!. kılıcını karşısmdakinin kamına 

- Hayır, tenezzül etmiyorum. sapladı ve çevirerek çıkardı, 
- Şu halde, . kendini iyi tut, - Bu bir! .• 

ben de seni vuracağım. Ve derhal ikinciye saldırdı: 
Yunanlı asilzade hakikaten cm- - Dur, kaçma köpek!.. Sana 

salsiz bir şekilde kıhÇ kullanıyor- söylediğin sözü gösterece~im.. 
du. Fakat rakibi de sertti. Haki- Yunanlı genç §aşırmıştı. 
rrıiyet ve taarruz, Yunanı~ gen!flC Onu evvela, bir kahraman gibi 
idi. Vaviyet hasmı için tehlikeli dövüşürken görmek, kendisi için 
bir şekil ab1ıya başlarruştı ki, bir sadetti. 
karşısında1':i kılıçlar üçle§ti. İkincisi, adı dillerde '<ıolaşa.n ıu 

Tehlike, bu defa da kendisine meşhur korsan, ona el uzatmıt 
teveccilh etmisti: oluyordu. 

- Siz nam;rt, kahpe insanlar'" - Delikanlr, geriye çekil, sen 
sınız. Bire üç olmaz. yaralısın.. Ben temizlerim her üQ.. 

Onlar cevap vermiyorlardı. sini de .• 
Bir kılıç darb::si cağ kolunu Fakat o çekilmiyordu. Çllnkil 

dirse~inden ynralamıştı. Daki'~a kendisinin canını kurtaran bir 
1 r g çt:kçe kolu <ığırlaşıyordu. kahramanı, mücadele meydanın· 
Ölüm, 11" •hakk;ık bir vcziyete da y~lnız bırakmağı terbyesine 
gelm"§t . Deme:'· l:i bu gence ba· ve .yüreğine sığdıramıyordu. 
;m:ı gelecek fel "ketler vardı. Şu Aksilik, yarası da çok kan bo-
ısaniycler içinde bile, Mdiseleri p.ltıyordu. 
biribirine zincirleyince şaşırıyor· Kolu oynamaz olmuştu. 
du: Bu sırada onun keskin ıHlııl 

- Hey, ~ana bakın!. , duydu: 
Fakat kimse başını çevirmedi. - Çekil diyorum arkadaı. çe• 
- Size söylüyorqm be? .• Can kil!. Venedik köpeklerinin kılıcı 

pazarlığı mı yapryorsunuz ora- altında mı öleceksin? 
d;ı? (Devamı ftr): ın..:"611 1--'- Siy.ı.•.J I!ı! .. iler okulu mcyu.uu çu uvvc c,. to.ra!mdan FAAL YE'l' 

~·or,..,,. ı.uı ., bom"- dım"" dlldllH takdl d Un da 18 Alman t.ay,>.ırcsl dU§ilrWmllş· ttııe~t'1\) rU lilzmı Atıf Kuyucıık'm, uur .... c e>• r e e e Alman tnyynrelerl baskınlar yn-a:m::ııı:ıc:ı .. 1N1_c:c_..ı ________ ıaııı __________ _ 
ha§kanlık divnnmca ,..,,rtı dUşmu, olnn uoınndalılan idrun et- tür. pıyorlar. Alm:ınlnr ayrıca Holnnda-

.,- .... ki t hdi• •mı U JlE.LÇı:.IL'\DA TE\"IUFLER 
'hı~ olarak gösterilmeleri .ka- me · c e • e. ti r. nrn r.ıuhtclü ycricrin" p:ır:ırütle::--
,'"'tırılnuşt.tr. AMSTERD;\!ll BOltnARDI!lA..""'l Erllksel, 11 (A.A.) - Blr<:ok oup. le ru:kcr indirmcğe de muvaffak 
"1ıtr · EDlDt heli şahı&lar tevkif edJlmlştır. Bunla· olmuşlardır. Bunlar Holnnda nsl.:e-
~ tnecllısl dün vaU ve belecllye Arnmrdam, 11 lA.A.) _ Şehir bu rm arasında Hckslst p:ırtıslnln lldcrı ri clbi.'3esi giym;ş bulunmaktndır-

Se(n1e ~ııkraıar 
l~ bll§k&nlığmda tcplanml§tır. sabah bombardımnn cdllmt:Ur. Atılan Leon Degrelle, mllll 1-i:ımıın partlst· lnr. L:ıhey tayyare meydanına 
>tııt l'ıh bUtçest mUzakere edilerek bUyük çapta bombalar büyük hıı.ııa.- n1n reiısl Stat de Clcrg vo Bcl<:llta na- 200 Alman paraşUtçUsü bdirilmiş- Daha borcu varmış! 
~ ıır_hl 'Varidatı ı:ı milyon 672 bin rat husule gctirml~tlr. zllcrinden l:'aul Colln ve komUnlııt tir· Brabantın şimalinde Dtınstale Aiık gözün birisi ko~arak gi. 
~ b!ıı \'e .ına.sraflan da 12 milyon Holanda bUyük erklnı ha!blyesinln Degeer bulunmaktııdır. ve Dordrchte de Alman para§Üt- d~rken, camiden kocasını bekli-
\ıı., 8Ut ııo lira olarak kabul edllml~ bir tebllğtndo Holanda kıtalarmm Milli Flaman mcbusınrmdan da iki çilleri inmi~tir. Holandn n:ıkerlcri yen saf bir k2dın sormiış: 
~~ 'tllçe encUmen1 ınaknmın teklif hiçbir yerinde nrızıı bulunmryan H kişinin tevkil cclilıllği a<lylcnmclttc- bunları imhaya ı;:ılı!)ıyorlnr· _ Oğlum nereden geliyorsun? 
~<laıı llarat blltço:ılnln \'110.yct kıa· Altnıın tayyıırcslnl zaptcttiklcrl bil- cilr. . Holand:ı lıav:ı defi topçuları fan- - Cehennemin dibinden .. 
'ili b l93 bin 729 lira çıkarmııtır. dirilın.cktcdlr. FELEMEXli ııt.~DlS'rANL'"D.\ liyettcd"r. Recmcn bildirildi~inc - Cehennemde neler var? 
~:~de tiyatro, gazlfıo, otel n lKlNCl BOlWARDDIAS Anısterd:un, ıı (A.A.) - ı-·cıemcnk göre dUn yapılan havn hilcumla - - Babana sopa çekiyorlar, elli 
·~ lt1t var ınıaatı ve isUml~kA.tı Aımtercla~ 11 ( A.A.) - Saat 12, Hi:ıcllsta.nı umumı \'tılli:;I , krall"e rındn asgnri 70 Alman t:ıyyarcsl lira borcu var:nıs. ta! .. 
~~ l5Qlltten 200 bin lira noksan ola· 48 de Alman bombardıman tD.yyare· Vilhelmlnaya bir telgrıı! ı;önd!lrer~ düşUrlilmÜ!itfir. - Ah, e\ r:dım al şu elli lirayı 
~ '1 bin lira aynlml§tır. teri yeniden Amalerdam üzerinden tn;par1lto::-luğa olıın s:ı.dal:nUnl tc~1t Hol:ındanm Schlfof, Amsterd:ım da b:lbZ?.mt kurtar, demiş ve p:ıra-
~·Yl41•- daireler ve mnesııeaele.rle t ve Valhavcn tayyare irta.,ı:o:ılcn · 
t~ ... alt ldare ve ılrkeUerde, mena.- uçm~ ur. ctml§Ur. yı vermış. 
~eye hadim mUesııeşelerde LA HAl.'ENtl'ii EOMD.\tmll\l.ANI Batavladan gelen bir habere göre ~J~~~~~. t:ırafmdan bomb:ırdmıon Camiden gelen koca"•na hndi. 
~ ~llruı&.cak nakil vasıtalarına da- Bucaoa - Alıca. 11 (A.A.J - La Umanda bulun:ı.n ıs Alman vııpuru seyi anlatınca herif küplere bine-
taı.~tın ıa.Yihası mecliste kabul edil- Hayedeltl Arj:ınUn ac!lrl bildiriyor: zaptedllml§tlr. Dunlıırdan biri kendi B l "k , -1 rek: 
~· Atılan bir bomba Arjıı.nlln ae!arct kendlnl bat:rmı~tır. e Ç! .a C a: - Çabuk benim atımı hazırla. 
~ lfarp blnasmdıı bUyük hııaar husule ı;eur- Somarııngda Alman klUbU önünde Crliltscl, 11 - B3l~ika müdafaa ym 1 C:emiş ve yola çıkmış. 
S \'azJycUnln yeni şekli Uzerfne miııtlr. Faciaya birı;ok ki§! lcurbıuı Almanya aleyhinde bir nümay:tıı y:ı.- kuvvetleri, Alman istilasrna ltn~ı K:ı~an b:ı.;..mış ki arkadan atlı 
tlq~U bazı lhUkA.r hareketlerinde.o gitmiştir. Frnns:ı ve Brezilya ııcfarct· pıımı, ve Ultıcrln resmi yırtılmıııtır. şiddetle mukavemet etmelttcdirler. geliyor. Önündeki değirmene dal-
~ bu er baıılamı§tır. Bilhassa ba- haneleri de hıı.sııra uğramı§tır. Belçika kralı ba.c-l:umnndnnlığı de- mı~, değirmenciye: 'l' ru1t kumll§ mueascsclerinln btı llOLA.ı."'liDA KıtALtÇF.St mhte ve umumi knrargiı.ha hıı.re- - Bak şu gelen atlı kelleri top 
~ 11• l>lyaaayı yUk.scltme~e ,.aJratıl<lıı· AL.\IAN TA Yi' ARELERtl\'lN ~.~ •ü b " -v GöUULDVGV l"EU.C..EK JtAÇITJULACAH. MiYDi? ket ctmi'.itir. Seferberlik knrnrı Elli- luyor, s~n de kelsin, çabuk elbi-
.~~lil ruımektedir. Dundan ba;ılta Amstcrd:ım, ıı (A.A.) - Emin rat ve muvaffakıyetle tatbik edil- ı:eni b~n:ı ver de arkın içine gir 1 
~ Qlclıııı..':!Ya fiyatlarında da yüksek· Am•terda.m, 11 (A.A.) - Holanda bir menbndan alman malQmata mUs· mektedir. Brükseldel:i bUtUn Al- demiş ve s~vmış. 
r ... ""6uudan alO.l:ııclarlara oıikft.'-'et· radyosu, dUn alq;aır. saat 22•15 de mnn t"b~"sı tevltı·r olunmuatur· Al l' "•P•ı- '" J tcnlden iyi haber ıılan mnh!cllerdc be- " - " tı ge :nce de: 
""•· "'llll§lır. ou haberleri \"ermekteydi: i dil ı.... "'!~ita. ta yan edilcllğ!ne göre ltrnllçe Vlllıclml- Ayan ve mebu":ın mecl~lcr n - Şuraya bir ad::m girdi, onu 

Palan mı veririm 
Herifin biri daima yiğitlikten 

bahseder, şöyle asarım, böyle ke. 
serim, der atar tutarmış. Bu ka. 
badayı bir gün eşeğine binip, da
ğa i;iderken, karşısına bir kaç eı
kiya çıkmış. Herifi temizce döv. 
dü':ten sonra, parasım, eıeğini 
almı:Jar, elbiselerini aoymu§lar, 
orta yerde eşeğin bir eski palanı 
kllmış. onu da herife bağışlamıı
lar. Bu palavracı adam palanı 
sırtlayıp köyüne dönerken ahbap 
tarından birine raatlanut- Herif 
meral:la sormu~: 

- Yahu bu halin ne? 
Kabadayı vakayı §Öyle GstUn 

körü anlatmış; hemşerial güle. 
rek: 

- İyi ki demi~. palanı alma
mırl;ır ... 

Bu laf kabadayının erkekliğine 
dokunmuş ve sonra elini aallıya
rak: 

- Haydi oradan budala 1. de. 
miş. Ben adama palan mı veri. 

"Pi~- ·· r komı .. •onu p:ı.zartesl gUnU Şu esnada birçok Alman yynre· fevl.:alidc bir !rtimn '"'8pmı•ıar, ~ .. J tak n~"rind nayı kaçırmak lçln bir komplo hazır· " J v mu anyo::ıun? 
~tak bUtUn piyasa vaziyetini 1 lerl qağıdııkl ne.: mm a ....,.. en !andığına dııir blr Amerlknn menııbl· Alman tecavilzUnU protesto ve hU- Adamca Hız öfl:e ile attan inip Gene içeriz 
' geçirecek, bir lbtlk~ ve buh· uçmak-tadır: inden verilen hııberler t.ahnklmk et· kümetin icraatını tasvib etmişler- arkaya dolanın:a, ata ntlıyarak 

it ~btr iınlto.n bırakmıyacalt §lddetll 1 - Şlmall Hol:ında eyaletinde mcmı~ttr. dir. SIVl"'"Ilıs. Sarho~un birine: 

rim. 

lı• ~ !er aıacaıctır. garptan p.rlta doğru, HOLAND •VE ÇlKAN Belçika·mebm;an meclisinde 6öz Adam, ell~ri böğründe eve dön - İç bakalım, koca bekri içi 
2 - ZeUlnd eyaleUnde muhtell! iı· A BEL iN alnn milli mUdafaa nnzm general de:nişler. Yarın ahrette bütUn 

.~ ~ 19 I C:'te : :am•Uerde ve bilhassa sahil boyun- Y ARIMk~~lM~ ~~ON AS. Dcnis, muhasamntın ilk nct:lccleri- müş l~~~~d~o~~;~~trn? bunlar bum undan gelecek. 
, '-....., nl tefsir etmh~ ve §Öyle demiştir: _ Ne yapao:n:ım, ha banın bir Herif tath bir tebessUmle: 

~""''· 3 - Şlmaıt Brab:ı.nt eyaletinde ce· Sanıldığına göre, Holanda ve ··- Tamnmiyle <•minim ki, mU- E llah ı ...... ondal 
1 

Al errerle bir at borcu daha varmıc:. - yva eren er, demı•, 
to < man bUytlk elçisi nuptan ;garba ve f1malden ıarka- doğ- Belrika ordularında halen yarım tecaviz tnkip etfği gnveJcrc \'a- h :ı "'l ~ t tarar d k :s J onu da verdim, geldim. doldurur doldurur, r;ı;ene içerim. 

l'lltrııe ın ıın abul edUm~Ur. ru. ıar milyon asker mevcuttur. ramamıştır. İlk muvııffnluyetl biz ._ _________ :ımı_mm _____________ .. 

iki aaat ıUrmU§tUr. Radyo 1aal 22,45 te LükBemburı Bu kuvvetler şimdi İngiltere ı kaydettik-, • 
• 
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Ren larıl&l'mtb ,.e nclıir Uzcrlnılokl adacıldarılal<l menilerclc Fransız 
neferleri istirahat uuna.nlarmda sula.rm sesinl dinllyerck 

ı;:ı.zcte okurlar 

Kendisini esir edenleri 
esn~ eden nefer 

N<isır tehlikede! .. Kurtarmak 
lazım!.. 

* * * 
Sokağa çıkınca akşamın güzelliği 

genç kadının gönlüne işledi. Halsiz atlım· 
larla yarı aydınlık kaldırımların üzerinde 
yürümeğe başladı. 

Nasır yumruklarını sıkmış. başını ö· 
nüne eğmiş, arkasmd:ın gelen Naciyenin 
ayak seslerini duymadan, dalgın dalgın 
gidiyordu. 

Bir köşe başında birdenbire bir kadın 
gölgesi belirdi. Alçak sesle konuşmağa 
başladı. Fakat hareketlerinden helecanla· 
rı belli oluyordu. 

İkisi beraber yürüdüler. Köşeyi dön
düler. Kayboldular. Naciye koşmağa baş
ladı. Seslerini duyacak kadar yaklaştığı 
zaman kadının Nasır'a bağırdığını işitti: 

- Alçak!. Alçak!.. O kadının da aıa· 
cağı olsun ... 

Naciyenin kulağına boğuşmayı andı
rır gürültüler çarptı. Deli gibi köşeye a· 
tıldı. Nasır onu görür görmez: 

- Çekil. oradan 1. diye haykırdı. 
Fakat fazla meşgul olamadı. Çünkü 

kadının bileğini büküyor; ·elindeki taban
cayı almağa çalışıyordu. 

Birdenbire bir silah patladı, Naciye 
yere çöküverdi. 

Yere nasıl olduğunu anlayamadan dü· 
ıüvermişti. Ken<lisini deviren herhalde 
göğsüne çarpan küçük şey değildi. 

Silah sesi kulaklarında garip ihtizaz· 
lar yarattı... Hiç ıztırap duymuyordu ... 
Nasır onun ba§ını kaldırmış dizine daya· 
yordu. Ve Naciye kendini mes'ut, çok 
mes'ut hissediyordu. 

- Kızmadın, degil mi? Nasır, söyle!.. 
Kızmadın, değil mi? diye mırıldandı. 

Ve gözleri yakla~an ölümün ağırliğiy· 
le kapanırken: 

- Sana sitem etmiy~rum !. Benim .. 
Adetim.. işte.. Gözlerimi .. Yumuyorum. ... 

Nakleden: Burhan Burçak 

Günlük bulmaca 
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Soldan aata: / 
ı - Yırtıcı bir kuı • Za vıye. ' 11• 

Her zaman - Aynı ismi ıqıyarıl..,, 
3 - Hoplamak - Bıyığın bati· "p• 
Devedlkeni nevinden bir ot ~ - ttl" 
şma (İ) gelirse büyük olur, İl~ 
yon, 6 - I.Azimeler, 7 - sea '\IJlı· 
ran, Kıllı, 8 - Cereyan eder, str ,,,. 
yeUmlz, 9 - Bir erkek ı.sını. ıO 
Tasdik edatı, Mefhum. 

Yukardan qatı: . ıJS' 

1 - Nezir, Uzatma, 2 - Slt ~et• 
kUçUk sinek, 3 - tnuaal &de ti"" 
4 - Derlnllkler, Avcılığın ~I 
maddelerinden, 5 - Çapraz 1 .,,,,, 
kısa yelek, 6 - tnab;ı, p-ezıa, .;,_.,,ı 
Sonuna (D) gelll'IMI çalgmlll d ıı-· 
olur, Her mevsim değişlr, bQttııl _,-· 
yanlan esir eder. 8 - lalın, çatı 1~ mıda, 9 - Acele, neırtye m.eyıet.. .,,,.,. 
Sonuna (K) geline ziya oıur, 
dan, 

16 No. b bnlmennnan ıa.aJllS 

Soldan -ıa: t!~' 
1 - Eminönü, 2 - AdaJl&. ut"• 

vırı 
3 - sıyanet, Sa, ' - tb&te. 1 / 
5 - Taş, Akide, 6 - Anılan. set. jft• 
Nezir, Ya, 8 - Setid. 9 - ıtade• 
10 - Ellniveren, 


