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Beoçülk~ mlYkcabüD tcaarCI 
rruı~uı çok ~ü<dldeton 

Alman kıta/arı üssülharekelerile teması 
kaybetmek tehlikesine düştüler 

llasselt mıntakasında Be-çika ve Alman orduları 
arasında müthiş bir harp. . 

Müttefik hava kuv~· -'~ .. ~~ 
vetleri harekata 
iştirak ediyor 
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~f ;;:&eıır 
Birkaç güne kadar 

§!n elDaklka 

Hol anda zabıtası yüzlerce 
--

yabancıyı tevkif etti 
Paris, 12 (A.A.) -Alman kıtaatı, Holanda 

)' ssel kıtaatı ile Peels bataklıklarından ileri gi· 
dememişlerdir. Almanlar, Amhemi İşgal ettik
ten sonra garp istikametinde biraz ilerlemişlerse 
de Holandalılarm mukavemeti karşısında tevak
kuf etmek mecbul'iyetinde kalmışlardır. Cephe
nin diğer noktalarında Almanların bazı yerlere 
nüfuz etmiş oldukları ha her veril~ektedir. Cep
hede kütle halinde bir taarruzla kendilerine yol 
açamıyan Almanlar, mühim miktarda paraşütçü 
indirmek sistemini tatbik etmektedirler. 

* * * ~ 
Paris, 12 (A.A.) - Dündenberi piştar kıtaat · 

~ sutünlarında 
~ 
.......... 

arasında başlamış olan büyük muharebe, gitgide 
büyük bir ehemmiyet kesbetmektedir. Majino " 
hattı üzerinde T orbaen ile Vosgesler arasında 
60 kilometrelik bir cephede şiddetli muharebe
ler o~rken Alman~~ Bd~ka cephesinde det•~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.....___-~-· -----------

Bugün yapılan 
spor hareketleri 
neticeleri 2 nci 
sayf anuzdad'r 

arruza gezmişlerdir. Almanlar, dün Liyejin şi
mal ve cenubunda iki taarruzda bulunmuşlardır. 
Bu taarruzl~rın birincisi, Holandalılara ait olan 
Limbourg ile Alber kanalı arasından yapılmış
tır. Diğer taraftan Ardenneslerde Almanların 
Lüksemburg tariki ile yapmış oldukları kuvvetli 
bir taarruz, şiddetli çarpışmalarla Neuf Chateau 
İstikametinde ilerlemektedir. Bu taarruz dolayı-.. 
sile Belçika kıtaatı, garp istikametinde umumi 
bir ricate baslamıstır. 

Maamafih ku;vetli İngiliz ve Fransız kıtaa
tı, Belçika ve Holandalıların yardımına yeti§
mek üzere süratle ilerlemektedirler. 

Sa lahiyettar Fransız mahafili, şimdiye ka
dar Belçika, 1-Iolanda ve Lüksemhurgda yapıl

(De\'&m1 2 ncl aayfada) 

Yeni Ingiliz harp 
kabinesi toplandı 

Londra 12 (Radyo saat 18 ) -
Başvekil Çörçil, harp kabinesi aza
sı beş nazır bugün Bukingam sara
yında kralın nezdinde bir toplantı 
akdetmiştir. Toplantıya iştirak e
den nazırlar Çemberlayn, Eden, 

Atli, Sinkler ve Aleksanderdir. 
Başvekil Ve nazırlar, saraya gi. 

diş ve gelişlerinde, sokaklara biri• 
ken büyük bir kalabalık tarafından 
alkışlanmı§tır. 
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Birinci kümeye teri i müsabakasında 

Beyoğluspor 
hükmeıı galip 

nlar Belçika' da 
· c'ate başladılar 

Birinci devre Beyoğluspor 4-2 galipti. Fakat Bey
lerbeyi takımı ikinci devre sahaya çılanadığı için 

hülanen mağlup addedildi 

mış olan harekatın ihzari ve mütekaddim hare
\ t olduğunu ve müttefiklerin dünkü ve evvelki 

ı:. ~ceki hareketlerinin mukarrer plin mucibince 
ve zayiat verilmeksizin icra edilmiş bulunduğu
nu kaydebnektcdirler. 

Fener sta.dmda bugün .lldncl kU. 
meye terfi musaba.kam Beyoğlu. 
sporla cBylcrbeyi takınılan arasın
da yapıldı· Geçen hafta aynı ta
Jmnlar ara:ımda yapılım mllsaba.. 
byı Beyoğlu.spor kazanmıştı. 

Oyunun birinci devresi Peralıla. 
rm UstUn oyunu altında cereyan et
ti ve 4-2 Perahlarm lehine netl
eelendi. lklnci devre Beylerbe}i 
takımı bu ma!: için tayin edilen 

bakemln Sa.U Tezcan olınndığmı 
ileri sürerek sahaya çılana.ktan im.. 
tina etiller ve neticede hllkmcn 
mnğlüp nddedlldller· 

Maçm hakemine ft.iru edecek _ 
terse oyunun b~mda ltlra.z etme
leri ve lcap ediyors& o}ıına b~la
mamaları lA.mn değil miydi 7 İkin.. 
el devre sahaya çıkmnmak bir hay. 
U manidar değil mi! 

36 saatten kısa bir zrunan zarfında Belçika 
ve Holanda kuvvetleri ile irtibat temin edilmiş
tir. Neticeye ·fevkalade memnuniyete şayan na
zarile bakılmaktadır. 

Diğer taraftan müttefiklerin tayyareleri, 
Belçika arazisinde birçok taarruzlar icra etmiş 
ve Maestricht mıntakanındaki askeri hedeflerle 
yürüyüş halinde bulunan Alman kıtaatını bom· 

Bahar turnuvasında 
Galatasaray: 3 - Vefa: 2 
Fenerbahçe: 2- Beşiktaş:2 

.. bardıman etmi§tİr. 
Dün en azı 36 Alman tayyaresi dü§Ürülmüş

tür. Dün Lüksemburgda Almanların uğramış ol
dukları ağır zayiat dolayısile sük\ın hüküm ıür
mÜ§tür. 

Moselle'in garbında taarruza geçmiş olan 
Alman fırkası, bidayette kazanmı§ olduğu bir 
muvaffakiyetten sonra püskürtülmüş olup Fran· 
sız kıtaatı, ileri hareketlerine devam etmekte
dirler. 

Galatasaray: 
,Vefa: 

3 
2 

Taksim stadında bugün de 'ba· 
tıar kupası maçlarına devam edil
di. Günün ilk karşıla~sı Galata
ray - Vefa arasında cereyan etti ve 
3-2 Galatasaray lehine bitti. 

Hakem Alunet Ademin idare et· 
tibri bu müsabaka birinci devre 
Galatasaraym hücumile ba~adı. 
llk anlarda Galatasaray bash,sı 
altında cereyan eden müsabaka 
dakikalar geçtikte mütevazin bir 
§ekle girdi. 

13 iincil dakikada Galatasaray 
ilk golü Süleyrnanm ayağından 
kazandı. Bu golden rıonra Mkimi
yet tesis eden Galatasaraylılar ikin 
ci golle,ti.ni 3,Q un~ dakikada sağ
çık Ne<Xiet vasıtasıle yaptılar ve 
ve bu suretle birinci devre 2-0 Ga· 
latasaray lehine bittL 

İkinci devre gene Galatasaray 
htıkim.. Onuncu dakikada bir fri
kik atışı kazanan Vefalılar ilk 
gollerirü LQtfınin ay~ile kaıan· 
dılar. 

Galataasray bu gple 23 QncQ 
dakikada gene sağaçık Necdet va
srtasile mukabele ederek 3 üncü 
sayılarım yaptılar. 

Bu go!den sonra açılan Vefalılar 
oyunun sonlarına doğru 2 inci 
goJlerini kazandı \'e maç 3-2 Gala
tasaray lehine bitti. 

F· BAHÇE - IlEŞIK'rAŞ 

Taksim stadnıda gilntln Ddnci 
müsabakası Fenerbahçe ve Beşik· 
taş takımlan &rMmdn cereyan et
ti· DUn Galata.Mrayla 4-4. bera.. 
bere kaldıktan eonra Be§lktqm 
bugün Fener kal'§ııımda ne yapaca.. 
ğı merakla bekleniyordu· 

Bu merak sa.haya oldukça kala
balık bir hallt kUUosl toplamıştı. 

Birinci devre başlar ba.,ıamu 
Fenerlller htüdm bir oyun tuttur
du· Milaabnka çok aerl -ve zevkli 
bir 5ekllde cereyan ediyor· 

Nihayet Fener gUzel oyununun 
semeresini 17 ncl dakikada gördü. 
Nlyazlnln gilzel DtltU Fenere ilk go. 
Jü kazandırdı· 

Fcnerbııhço yine devam eden gU 
zel oyunu ~asında, 23 Uncu da. 
kikada Ndmn vastııı.alle lltlncl go
IilnU yapl:ı ve devre 2--0 san lll.
civerilller lehine neticelendi· 

tıüNot DEVRE: 

Bu devre yine Fenerin UstUn o
yunu ve farklı gııllbiyeti beklenir
ken Bcşlkt~hlar bu devre ortala. 
rma kadar 2 gol yaparak vaziyeti 
2-2 ye geUrdiler· 

Bek.f::tAşm ı golUnU Hakkı attı. 
Diğerini de Fener mildafilerl ka
:rışıklı'kla kendi knlclerlnc soktu • 
lar. 

· Atfetizm 

100 metre Sezai 11,05 
Diğer dereceler şunlardır: 
100 - K- 4- Sezai 11.5, tı'erit 

11·8, Yuanid.la 11·~ 
200 - K· 3- Hilm! 2'·2, Hayri 

24·9, Rlcoplıloe 2!5·1 
400 - K. 3. Melih 57.s, Recep 

:59·4, Tahsin ~g.5 
800 - K· 1· Recep 2.01.T, HU

sey:in 2.07, Abdllah 2.09 
Glllle - K· 1 · Alet 13.9T, Arat 

13.92, Şerif 12.23 
GUile - K. 4. Samlnı 11.19, Ka.. 

kulld.ia ll·U, Hakkı 11°13 
Disk - K· 3. Melih 32·57, Al!.. 

ettin 29.57, 0%den 24:.SO 
Yllltsek-K· 3. HUsamett.ln 1~ 

Yorgo 1.52, Cemil 1~5 
Uzun - K· 4- KakulidiA 5.70, 

Yuanldls !i·60, Necdet {5.(9 
ÜG ad.mı - K· 1· Yavru 13.62, 

U1:teh 13·40, Nadi 12.eı 

Lorraine cephesinde Almanlar, bu sabah 
Torlach ile Vosgesler arasında kuvvetli bir top· 
çu hazırlığı yapmışlar ve müteaddit taarruzlar· 
da bulunmu§lardır. Almanlar, Torbach, Sarre
guemines ve Bistchein §İmalinde Sarrein iki tara
hnda da mümkün olduğu kadar Eazla miktarda 
kuvveti atıl bıralanağı mı istihdah etmekte oldu
ğu, yoksa büyük muharebenin ve umumi taarru· 
zun icrasina mı girişilmİ§ bulunduğu henüz ma· 
lum değildir. 

EN SON DAK iKA 
. ,., ... . .. '· "' ... ' 

Mektepler muhtelit Romanya, Köstence 
limanına mayn döktü maçında 

Ankaralılar latanbulu 
2-1 yendiler 

Bug{Jn Fenertxıfıce atadmda tr 
tanbul ·Ankara mektepler muhte
liti arasında yapılan müsabakayı 
2·1 Ankara muhteliti kaıandı. 

İstanbul muhteliti Galata5aray 
ve Boğaziçi takımı oyuncularından 
mahrum olduğu için pek kuvvetli 
bir manzara cınetmiyordu. 

Hakem Şazi Tezcanm idaresin· 
de ba~ayan maçta takımları §U 
kadrolarla sahada yer alını, görü
yoruz: 

Ankara muJıltliti: Nuri ._ lbra
him, Cıvat - Nuri, Ştrıf, Stdat
Suplıi, Hilrmıt, Kadri, Fahri, Ah
mll. 

lslanbul nıulıtıliti: Muva1ı1ıit 
- Sültyman, Murat - Feridun, 
Faruk, Arif - Yunw, Zeki, •Mü
kerrem, KantJr. 

1 

Birinci devre ba~lar ba~amaı 
Ankara muhteliti daha üstün bir 
oyun tutturarak İstanbul kalesini 
sıkıştımınğa baş1adı. Ankara muh 
telitinin biribirine daha alı~' o
lan oyuncuları adeta bir takını his 
si veriyor. 

İstanbul muhteliti 1 inci devredt 
r .. Udafaasma yüklenmiş a~ Y<ızi
feden muvaffakiyetle çıkarak de~ 
reyi 0-0 berabere bitirmeğe mu-

· vaffak oldu. 

8ofya, l! (Hll5ast) - Utro ga.. 
.teıalnin BUkruıı muhabiri blldlrL 
70r: 

"Romanya hUkQmeti Röstence 
limanında bUtUn mUnakaJAtı ya • 
B&k et.m.1a ve bilO.mum nakil vasıta
larmm bu limana girip çıkması me. 
nolunm~tur- Ynrmdan itibaren lL 
manda.ki bUttın faaliyet duracak • 
trr-

"Tahmin edildiğine göre, Roman
ya b UkQmetl , beynelmilel vaJ:fyet 
dolayısile, Köstence limanına maya 
dökmeye karar vcrm.t:ıtir· 

"Diğer tııraftan, Blikreote d• 
fevkalAde askerl t~birler almmış. 
trr. Bu arada, bUtUn resmt daire.. 
Ier askerl muhafaza altında hulWl· 
maktadır·,, 

Bir İngiliz tahtelbahiri battı 
Londra 12 (Radyo saat 18) - ı tahtelbahirinin vazifesinden reri 

Amirallik taraf mdan nesredilen dönmedi~ ve kaybolmlJI addedildi 
bir tebliide. 1500 tonluk ' 'Sil,, ği bildirilmektedir. 

Holanda kraliçesinin 
k~ahna telgrafı 

İngiliz 

Londra 12 (radyo saat 18) -
Holanda kraliçesi Vilhelmina kral 
C:Orca bir telgraf göndererek, Ho 
landa kuwetlerinin vatanmm mü· 
dafaasmda İngiliz ku\-vctlerile yan 
yana çarpışmalanndan dolayı 
memnun olduğunu ve müşterek da 

Halkavi 
Voleybol ve basketbol 

şnmpiyonc.sı 

,·ayı muhakkak kazanacaldanna 
dair itimat beslemekte bulundu· 
I;runu bildirmiştir. 

Kraliçe, Franstz cumhurreisi 
Lebrüne de aynı ~lde bir tetıraf 
göndcmı.i~tir. 

tehi kaza.nmu,tır· Voleybol ve baa
kctbol §nmpiyonluğunu kannan ta. 
kmılnra mUkA.tatlan 19 Mayısta 
veril ocek:tır. Şampiyonlan tebrik e .. 
deriz. 

tkincl devre Ankı:ırahlar daha Beyoğlu Halkevi tarafından -Ankara ı:por kupası 
htı.ıdm ve asılrct bir ıekllde oyna • -
mağ'a bn~ladılar· l6 ncı daklkadıl tertip edilmiş olan 1939 • 1940 
snğııçık Suphl Anl:arn muhtelit.bin senesi voleybol ve ba .. kctbol kur· 
ilk golllnü yaptı. Golden altı dalti- nUYalan niyetlenm~ş.ir. 
ka sonra da bir frikik a~t kau- Voleybolda 1 inci kakogori 
na.n Ankaralılar ikinci gollerini de p.mpir;ımt Galatasaray, 2 nei I::a· 

An.l<aragüc:ü Ankarnda bugillt 
yapılan ma.çta Si~Jiyi ~1 Yet'~'t\İ' 
tir. 

bu !'luretlc kıı.zandılar. k~ri ve 3 üncü knkogori ~m· Taksim stadında: 
110 metre maniada piyonlu!:larınt Yüksek Mühendis 
Faik halk n rekoru İstanbul ~kımı bu golden .sonra kuanmt~tır. 6 yüksek me:Ctep Sabah maçları 

kırdı ı:ıçılıı.rn~r. va~yetl l•hlne ı;evırebll. v~ fakültenin i§tirak ettiği yü!<" 
ı mck f!':.ın ç:>.: ç:ıl~tı .. Fakat ancak sek mektepler §ampiyonluğun~ı Sabıı.hley:in Toksim etadmds. ya.. 

B '-!lh F' .. :ı..-h t et d dcrvenın bltme:::lne bır dakik~ ka. da Orman Fakültesi kazanmı§tır. pılan mn"l~rdn Kurtul~ ile Beyoğ 
u ~ıA ener~ çe s ~ ın a la Mükerrem vasıta.sile yaptıgı bir . . . " 

halk muc;a~"\kaJa:-ı ısını \erı rn ; - il 2 1 mağlCıp bitirmek Baskotbolde ısc o!rıncl ka.tago. luspor kaf6ılaşma:ıı 1- 0 Beyo~lu 
letizrn mürabakala·ı yapıldı. Uı; ı 60 

eh ~arıt' d- k ld • rf fampoYizıu Kurtulueı, ikinci kata sporun lehine neUcelen~Ur· Be. mec urı\'C ın e a t· • . , 
güzel rekor km'dı. - gori vamp.iyonu harta!. üçilncU ka.. yoğluspor goliinü ikinci devrede 

110 metre mania1:ı Faik 11 7 Bugün' ü bu mnc; Adeta birinci tngori şa.:ınpiyonu dn Deniz ol- pcnaltıdn.n lıar.anmıııtrr· 
(bu derece Dalkan rekorudur T:s- kUmc tnkmı\ım nr•><•ında cereyan muştur· Yüksek mektepler ve fn. Gıılatn!llrayl Vefa kUçUkieri a -
ld Balknn rclı:oru 14 8 dir) . ediw>ıTl"''l l:nc!nr güzel ve heye- kUJtelcr arasındnkl basketbol bi •

1 
rasındakt milsaba.ka)', 2-0 Gala -

Dic;k: Melfü :i2,57 canlı oldu. rinciliğini de yüksek milhcndis mek tasaray kazarunrştır. 

t Belçika tebliği 
Brüksel, 12 (A.A.) - 12 mayıs öğle vakti 
Müstevliye karşı şiddetli bir mukavemet gös· 

teren kıtaatımız harekat planı mucibince kendi· 
!erine tayin edilmiş olan mevzileri adım adım 
müdafaa etmektedirler. Müdafaa tertibatımız 
dahiline girmiş olan dü~man kuvvetleri, mühim . 
muvaffakiyetler elde edememişlerdir. 

Birçok paraşütçü müfrezeler imha edilmiş
tir. 

Almanların birçok tayyaresi düşürülmü§tür. 

Almanlar ric'at ediyor 
Brüksel, 12 (A.A.) - Bu aabah Belçikalılar 

tarafından kuvvetli bir mukabil taarruz yapıl· 
mıştır. Birkaç saat içinde vaziyetin Belçikalıla
rın lehine dönmü~ olduğu zannedilmektedir: Al· 
manlar, Limbourg mınt:ıka&mda her taraftan ri
cal etmektedirler. 

Belçikalılann mukabil taarruzu o kadar şid
detli olmuştur ki, üssülharekeleri ile temasları
nın kesilmesinden korkan Almanlar Hasselte 
doğru .ricat etmeğe başlamı~lardır. Ş:.mdi bu 
mıntakada büyük bir muharebe cereyan etmek· 
tedir. 

Mühim miktarda İngiliz ve Fransız hava 
kuvvetleri, harekata iştirak etmektedir. 

Amslerdam caddelerinde çarpışmalar 
Amsterdam, 12 (A.A) -Holandada yÜzler· 

ce §Üpheli ecnebi, zabıta tarafından tevkif edil· 
mi§tir. 

Amsterdamın birçok caddelerinde ç:-.rpı~nJa
lar olmuıtur. Fakat askeı·i makamat 11 mayıs 
aktamı vaziyete hakim Bulunuyordu. 

Sovyet - Yugoslav 
anlaşması imzalandı 

Mosko\-a, 12 (A. A·) - 'Tan'' 
Sovyet • Yuroelav ticaret ve seyrlsefain mua.hede&i ile Yugo!llav

y&da ve Sovyotler Birliğinde muvakkaten tJcart ınUmeaelller bulun. 
durulm&5ma dair protokol ve ticari mUbadeleler ile 1940 ıııen~inde 
yapılaeak tedlyata dair itilA.t diln imu edll.ıni3llr· 

SovyeUer Blrllğl Yugoıılavyadan bakır, maden, kur§un, çinko, 
domuz ygğı ve daha but e~ya ithal edecek ve bu memleket riraat 
makineleri, J'etrol, pamuk ve ııaire ibra~ edecektir. 

Holanda müatemlekeleri, Japonya rJe Amerika 
Neçyork, 1! (A· A·) - EUyUk Okyanusta statükonun muhnf~ 

ıuma da.it re~ende Hull tara!mdaıı yapılan beynnıı,t hakkmda tefsfr .. 
l«'rde bulunan Nevyork Herald guete& diyor ki: 

''Japonyıuım Felemenk Hlndl6t.anı hakkındaki tam hareketi GÜP· 
lte ve tereddUde mahal bıraknuya~a.k kadıı.r sarihtir.,. 

Bu ıuete, Almanya Holaııdada ellratle muvaffak olduğu takdir· 
de Japonyanm mlldalıaleclltğl oiddet keı.pedeceğinJ kaydetmekte vo 
Amerikanın asıl menfaatlerinin Holanda müstemlekeleri tamamiyeti. 
nin masun kalmaamı kıtlham ettiğini tebarilz ettirmektedir. 

Şık sinemasında 
filmler tutuştu 

Bugün ~aat 15,05 de Beyoğlun
da Srk !İnf':rumnda bir yangın ba, 
Ja~ıcı o'mu,, yetl:.en itfaiye t.ara
fmdıtn ~dürillmü,tür. Yan6Jn, 
töste:ilmekt:e olan filmin tutu~
sı yQıünden çıknu,trr. 

Sinema ~eyircileri bir hayli he· 
yec:ana ve korkuya d~~u,lcrdir. 

Evleri ve dükkanları 

soyan hırsız çetesi 
Blrtok evlerl \Te mıuıttatura dQl<

ltft.nle.rmı soyduktan aonra yaka.tanall 
htrmı: tet,.st e!radı dUn adliyeye ıe:ıı· 

llm tdllmı,lerdlr. Ha.un, fmncı St· 
va."1ı Nurl, Nakktı.~ Münir, boyaCI 
U&na3lirlı Rüda!det\ mUrekkep oıaıı 
çete e!rıı.dı birinci sulh Cf!Z& me.hke• 
me'1nde sorguya çekilerek tevkif o-
ıunnıu~lardir. 

0
/ 0 50 tenzille dünya 

şaheserleri 
Bu tenzilattan i~tifade için ( V akıt) ga%ele· 
sinin okuyucularına verdiği kuponları topla· 
mak kô.lidir. Bunlardan bir aylığını· göste-

renler bu güzel kitapları yüzde 50 
ek~iğine alırlar. 
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. -. - i ii!@mllfflli~~tl~f 
Müttefik orduları 
__ Holandaya yetişti 
""' B '" ·k . 'd b ·· .. ' 1 'llrtnml elçı a a uguı<. ı--.:_ .. _____ , 
~et-ınae: muharebelerolugor 1 Alman-Yugo~ 
~~:.=.=:'!':: Alman tebliğleri, A!man ordusunun 1 lav _hududu 
tS!5-E~~.::E: Holan~a ve.w~~lçı~a~~ süratle 1 . kapatıldı 1 

~;E~°i;:::;~; ı. Ha.-, u (~-~rl~~~~I \~1!~'.,~~~~ardonantar '"· italya saf erberlik l 
~~Dekli bahstir Blr ttaı yet hakkmda henUz umumi malQmat dımile, Nııastricht mmtakasma hU- hazırlıg"" 1 yapıyor : ~ tl~t h::: §ehrl:nl%o gel: mevcut değlldlr. Bununla benı.~r Al· eum etmi§lerdlr. Dü~an kuvvet • ~ 

, 'l' tnUhtemeldlr. man hududunun takrlben 20 ldlomet- lerl, mlldafaa sıstemlmlze ayak Müttefikler Akdeniz- i. 
~ elllyiz m&hkemelerlnde yeni ~- re D&rkmda Dlddetll muharebeler cer• basmaya muvaffak olmuşlardır· ı 
bit Ya.pıJnıaaı to.ydalı g8rUimll§ ve yan •ttlğt b11dirllmekt.cdlr. Lüksemburgda faaliyette bulu- deki filolannı yeni· i 
, :roJe ha.zırıaııDllltır. Vaalhaven hava Umanma inen pa- o.an krt'alarmıız, milstevllye şiddet- ~ _n kUvvetlendirdiler ! 

!iıl& ~ vutyetınin son §ekli tızc- ra~tçlllerle tayyareler tara.tmdan le ka~ı koyarak evvelce teeblt e. l 
\eu Piyasada tekrar ihtlkA.r baro- lndlrtlen ilk mUfrezeler mutcmadlyen dilmlıJ plln mucibince hareketleri- Marfbor, 1ı - Alman • Yugo-
~Old erf ~laması alrutııdarları bu h:'aı: edilmekte olduğundn.n bunların ne devam eylemişlerdir· slav hududunun kapatılması emre. 
(e..._ a d~rhal tedbirler almasa sev- l§gaı etUkleri noktalarda barınamıya Lfege etratında mevzilerlmiz o~ dilm..tştir. Tren seferleri durmuetur. 

'lll
1•t Avni cıı.klan tııuhakka.k addedilmektedir. d ğu gibi d aktad Dll•man og ır. Ticaret mUdürll u urm ır· y Ma.ribor istasyonunun Alman me-
~ dUn telefonla vek!lctlo Halk oehJrlert terketmemeğe ve sa- mevzllerlmlzln buım önünde ağır murlan va!ifelerl başlarına gelme-
lf!r 111_0_bnlş ve bu yolda direktif. at 20 den ııonra sokaklarda dol&§ma· ı:ayiata uğramıştır. • mlşlerdir· Yalnız Yugoslavyadan 
'i l.(t~~. Vali ve bclcdlye rci- mağa davet edilmektedir. Dllşman bava kuvvetleri, arazi. gelen Almanla.rm hududu . Alman-
dliru tfl Kırdar da diln ticaret mil- Londra, ıı (A.A.) - Rcmneı:ı blldl- ıı1n bilyllk bir kısmı üzerinde mU- yaya doğru geçmelerine milaaadE' • h.~e görüomUşlUr· rfldlğlne ı:are, lqill.ı: tayyareleri Al· teaddid yerleri sistematik surette edilmektedir· 
~ ~ ''azlyetıntn son ıekll ile al- manyada Rhln ile MeU!e aramnda düo bombardnn:uı e~tir- Belgrad, 11 (A· A·) _ Belçika 
~ ~-~ gUn 1ı;inde ısek.sen ku- mıın ts.h§ldatma taarruz ettikleri eıı- 10.11 mayıs gecesi, para§iltçü ~e Holandaya taarruz, Yugoslav. 
~O -nıen yükselmto ve dUn nada Holanda hududwıa yaklA§mak· grupları, muhtelif noktalarda ye- yada hakiki mancvt alArm doğur-
~ kuruşa ~ılanı=tır- Bu nispet ta olan mühim Almruı kuvveUerlnl re inmişlerdir· Bunların ekserisi muştur. 
~ ~e kadar blı; görlllmemiştlr· bombardıman etm~ler ve mltrııly6t. esir alınmış veyahut bunlıırm ha- Sloven nazır Krek, ~u beyanatta 
~leca~I.ar fia.tlann daha da }ilk. ateşl o.ıtma almı~lardır. raketleri durdurulmu~tur· bulunmuştur: 
~eö~ söylemektedirler· Diğer Rehin UzorlnC!e btr k6prtıye, 11lmeıı· Dll§man bava kuvvetıcrlı · birçok "- Yugoslavya, teeavüzU dur-
~~ lan hUktımet de bu yUkscl~l dlter hıı.tıarmm ve yollarm mllhlm milnakale iltisak noktalarını bom- durmak için bUtUn tedbirleri almış
!\,. \>.~. !çln tedbirler almağa ka- noktalarına ve bazı kCprülere ve dl· bardıman e~se dt mllh!Dı hasar tır. Hududu takviye etmek ve hu-
• tiu""ı:ııt'Ur. ğer merkezlere bombalar lsabet et- yapmamqıtır- dut gerl!lnl mllkemmelleştirmek 
utla l1lıı belediye ıubelerine hu· m!~Ur. Bizim tayyare Jrovvetlerimlı: ve Jçln bUyUk fedakhlıklar yapm1' 
ı birtı dahilindeki otelleri çok l!ll• Pıır1s. ız - Son uker1 vutyet: bava dafi toplarmını, bUyUk faa- bulunuyor. BugUn, hiçbir sUrprla 

~~_'l' kontrola tAbi tutmalan bil· Şlmnlde Holanda ve Belçika kuvvet.. Uyet göstermi§lerd.fr. On beş dUş. imkanı yoktur. Sırblar, l;lırvatlar 
~~ttr. Otelciler hastalanan ve lerl Almanlara mukavemet odlyorlıı.r. rnan tayyaresi dll~rlilmfi§tilr·,, ve Slovenler, bUyUk ve kuvvetll 
~ beı ta. gelen mll§terilerini der- P~tıe lndlrlleıı efrat lmb& edil· FRANSADA VE GARB Yugoslavya için ayni aşla taşımak.. 
a~ ediyeye hnber vereceklerdir- mektedlr. Hol&ndada uker yol ve CEPllE8İl'lıı"DE tadır . ., • 
~lec "e Yorganlar stk sık değl§. kısprülori tahrtp ederek müdafaa hat- Pari!ı, 12 - Dtın Fransız hava Kahire, 1\ (A· A·) _ Röyter: 
• llıl,:.kur. tmn ı:ek111yor. Aakertn c:ekildiğt yer- lruvvetlerl, Almanlarm Fransız !skenderlyedeki müttefik fllosu-
'l''ıırt;~ acrıri Hamdullah Suph1 ler su altılıda bırakılmaktadır. halkına yaptıklan hücumlara, Al- nun dUndenberl mühim surette 
~"er bu .ısabab Aııkaradan ıeh• Belcfkada da a.aker mUds!aa mevrJ man arar.isinde blrcok Alman hava takviye edildiği buglln blllirllmek
~ ltlnıı,tır. Blr ncı gtln ııonra Jmne cekJllyor. LUksemburgda Fran- meydanlnnnı bombardmııın etmek tedlr-
' ~ gidecektir. sız ve Alman kuvvetleri aramıda çar- suretlle mukabele etmiıstir· Mısır hllkflıneti reisi, hallham-
~tet ak§am Çarıııkapıda kanlı bir pr;ımalnr olmaktadır. Fakıı.t bunlar Garb cephesinde Moselle üze • dald ahval ve ~erait dolayısile Mı-

de i§lenmıı, blr kifi ölmU~ iki hcnUz Heri mutruclertn tcmaıımdan rinde, Almanlar, Fransız pi§tar sırın müdafaa haZJrlıklarma bUyUk 
\ı~ atır ııurette yaralanm~trr. ibarettir. lı:ıı.rakollarma dU.ıı &koa.m bir fırka bir hız verileceğinl beyan etmiş. 
tı: Ilı kahramanı Haydar adm• lngUIJ: va Fn.nm: motörh:e kuvvet- ile hücum et.ntlolerdir. Fransız piş- tir-

~tl te:ıc:ur. Haydar blr mUddet lerl Holnndaya yetl§Illlo \ 'e Holandıı. tarları, alArm foaretJ verdikten 
t~ı; •e glli:cl bir kadınla t&nıl'- kıtaatı ile btrleo~t:fr. Aakerl h&rekA eonra, vıWy~te hlk1m olmU§lardır-

'~ttıeğe bıı.olamı~tır. Ancak tm Y8V&f yavq 1n~&tt bekleniyor. Bu, bllyUk bir muharebenin bat-
ı!ııt lraydardan bqka da birçok Partste herk~ sakindir. Şlındtyo ka- langıcıdn-. 
h~1-rt •o.rdll'. DUn a.kpm Hay- do.r hak: "Garip bir muhare~ı., dl- Almanlar P'raıı&.da tayyare fa.. 
~a reurkcn, kadmm tAnıı:1ık yordu. Şimdi: "Harp ~lıı.dı" diyor. allyettne devam etmişlerdir- Bil • 
p l!tlbıkatı ŞUkrü IrendilorlnJ Brllkael, ıı, (A.A.) _ Saat 7,l3 te hassa tayyare meydanlarına ta.-
tı~ e1.ını, vo akşam t1zerl Ankara- Brtıksol radyomı birdenbire neşrlya.tr- arruzlarda bulnnmU§lardrr. Frn.n • 
~Cek olan Haydar veda ıc:tn Bit ru kesmtotlr. Radyo biraz evırel aı eada dUn otuz altı Alman tayyare

.tı~'ki ağa~yisl Gıı.tunı carme- Alm&n tayyaresinin Belçtka toprak· si dUşlirülmUettlr-
~ Ce, ŞükrU de pe,ındcn yoU,- lan Uzerlnden garba doğru uçtuğunu Fransa fu:erindekl Alman bom-

11•Ydarm llnUne dikilerek b· bildirmekteydi. bardımanlarından yüzden fazla 
~~~eı;meatnı ihlnr etml:ıtır. BOLA?lı"DA TEBLlCt kadın ve çocuk ölmilttür. 
ıı. 8.§a ku:ı~ş. ı:e Haydarm Hol&ndanm dün ak§nm ne~etuti M••tt fikl • 
~ ı:1e karl§Ulca., ŞUkrü birden- resnı tebliğ ~dur: u e erm 
t~ı ayırarak Uzerlerlne hll- "Franmz vo lngı:ıts ku\'\'etlort, yar. harekatı 
~Ur. Şllkrtl evvell Haydan dmıımıza ko:m~!ardır. FranSIZ n Pariı, 12 - Askert mahfeller 
~ d~ek llldUrmU~, ııonra Ga- 1ng1l.1% kuvvetlen, memleketi mQda- Holanda ve Belçikadaki vaziyet 

btçaıcııyarak ağır aurette ya- taa Jclıı kuvvcUertmWcı l§blr!Jğt ya- etrafında §U malOmatı veriyor-
~ '"• kaı:mağa sa vqırken &Yl.\ftı pacaklardlr. lar: 
~Un t..kıta.ra.k yero dUomUotOr. Hudut ktıalıı.nmız, ccsareUe vuı- "Holandada, mukavemet pl.tnı 

tllndekt bıı:ak eukut ema- felertnı ~Pmaktadır. Bu latalar, a.!- mucibince, Holandalılar, bütün 
\ ~e eaplanmı, ve bOylcce dıldan emre göre. t&hrtbat yaptıktan tahrip harekAtını yaptıktan ve 
"'1tıt l'aralıı.ıınuobr. 11onra ekaertyetı 1tUw11e çekilınl§- tahliye edilen araziyi su altında 

' era. n6betçt tnUeddiumumt mu· lerdir. bıraktıktan sonra, hudut mınta-
• lcoyarak tahklkata ba§lıı.mıo- Dört aaat atıreıı ofddetıı mu~re- lcasrnın arkasındaki müdafaa hat-

\ ~ belerde:ı ıı:ınra, kıtalarmw:, dUıı Al- tına çckilmi~lerdir. Birinci Ho. 

tl'ALYADA . StvtL 
SEFERBERLİK 

Roma, 11 (A· A·) - ltalyada 
sivil seferberliğin organizasyonu 
faşist partisine verilmiştir. Bu hu
susta neşredilen tebliğ, bir milli 
seferôerlik komltesl ile her eyalet
te a}TJ ayrı birer komitenin kuru
lacafmı bildirmektedir- 14 ill 18 
Yaı'# arasındaki gençlerle bUtUn ka
dmlarm sivil seferberliğin hizmeti. 
le allkadar olarak sayımlan yapı
lacalı: tır . . 

nezaretinin tebliği: 
Dünkü harekat esnasında, İn

giliz hava kuvvetleri, asgari cm 
dilşman tayyaresi düşünnüıtür. 
Bunlardan başka birçok düşman 
tayyareleri de gerek havada ge -
rek yerde ağır surette hasara 
uğratılmıııtır. 20 kadar İngiliz 
tayyaresi üslerine dönmemi§tir. 

ALMAN TEBLl~LERINE 
~öRE 

Pariı, 12 - Alman radyosu 
ve resmi tebliğleri harp hareka. 
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Delikanlı, duvara dayandı. Göz 
lerinin önUne karanlık bir perde 
çöküyordu. Do~an, bir timtek ei· 
bi yetiımemit ol::ı.aydı, karıısında
kinin kılıcı ilçüncU defa olarak 
tam göğsüne aaplanacaktı. 

Fakat Doğan, tam fellketin vu· 
kubulacağı saniyede, ka?'§ısmda • 
kini devirmiJ ve yandan rü.z&lr 
gibi eserek kuvvetli bir darbe 
ile üçüncü kahramanm elindeki 
kılıcı uçurmuştu. 

Herif kılıcının gittiğini görün· 
ce,. var kuvvetile kaçmıya hafla· 
OU§tı. • 
Doğan, yaralıya yaklaıtı. Ya· 

ralı ise, yavaı ~ava§, sendeliye· 
rek,. duvara tutunarak olduğu ye· 
re dütüverdi. 

- Fena! ... Zavallıyı ölrürUyor· 
larmı§ .. Acaba kim olsa gerek ... 

Eğildi, o·nu kuC!aklayıp yilzU' 
ne baktı. Hatırlar gibi oldu: 

- Ben bu çehreyi gördilm. 
Galiba bizim İrininin tanıdıkla
rından ... Hem de asil bir fCY olsa 
gerek.. Fakat bu heriflerle ne-
den ne münasebetle tuttıftu 
acaba~. • 

Etrafına baktı: 
tn, cin top atıyordu. Derhal ka· 

rarını verdi ve yaralıyı, omuzwıa 
alarak sür'atle yürüdil. Uç sokak 
geçtikten sonra geni§, tek katlı, 
kapalı pencerelerin içinde ıtıklar 
sızan bir binanın önüne geldi. . 

Burası, Rodi meyhanesiydi. A· 
ıaf ı yukarı, V cncdikteki bütün 
muhacir Yunanlılar, gemiçilcr, 
kayıkçılar, hırsızlar, katiller, yan· 
kesiciler burada toplanırlardı .. 
Hatta, ubıta bile buraya yaklaş· 
mak istemezdi. Herhangi .bir 
vak'ada, bir insan, n.bıtaya veya 
asilzadelere karşı kahramanca dö· 
vüşürse ,artık burada kendisine 
sığınak bulabilirdi. Onu, buraya 
müdavim olanların hepsi, hattl 
canlannı tehlikeye koyarak hiına· 
ye ve mlidaf aa ederlerdi. Birkaç 
sene evvel, bir Venedik balıkçısı, 
bir Markinin oğlunu deniz orta· 
tunda, gondol içinde, kendisini to• 
katladığı için, bıçaklayıp öldür -
müı ve buraya sığınmıştı. Katil 
tam Uç ıene burada yatmıı, kalk" 
nug ve nihayet bir gemi ile kaçı
rılmıştı. Zabıta, bu yeri baamıya 
bir tilrlil cesaret edememiıti. 
noğan, kapıya dizi ile vurunca, 

içeriden, kalın bir sea ititildi: 
- Kim o?. 
- Aç ba~ba Tomas!. 
- Evvela •kim olduğunu bit· 

dir ..• 
- Kapıya gel de gör .• 
Kapının arkasındaki kol demiri 

ile söveler oynadı ve aralıktan, 
geniş, palabıyıklı. Dev azması gi· 
bi bir herif gölüktü. Evvel! Do
ğana, sonra sırtında.ki yaralıya 
baktı: 

- Sen kimsin, bu da kim? 
- Benim adım "o" dur. 
Meyhane sahibi bu keliıneyi, 

daha doğrusu bu paroları işitir 
işitmez hemen kendini toparladı: 

- Sen ha!... Sen. bilyilk kah" 
raman, benim meyhanemdc ha? 
Şu bizim Prenses İrini, nihayet 
bana o saadeti de verdi öyle İni?. 

Meyhaneci, plvarlı bir rumdu. 
Hemen kalın, iri kollarını uzata· 
rak yaralıyı kaptı ve içeriye doğ· 
ru koştu .. 

- Siz de t~rir edin asilzadem. 
ıiı: de gelin .. 

• 
Hafif bir ıslık çaldı. Tavan ur 

11 gibi bir yerden Uç bq uzandı. 
Sağdan bir kapı açıldı. İki 1:ıq ta 
oradan gözüktil. Mebhaneci onla
ra hitaö etti: 

- Hepiniz kafalannm ıeriye 
çekin bakayım.. Yalnız sen ıel 
An don .• 

Bir kapıdan geçtiler. Sağa aap· 
tılar. Kötedeki odadan ııık geli
yordu. Meyhaneci bu odaya girdi 
ve yaralıy, geni§ bir yatağın üstü• 
ne yava§ça uzattı. Hemen çe.neai· 
ni tutub yüzline baktı: 
-A .... A .... 
Doğan eğildi: 
-Tanıyor muauıı bmıuP 
- Tnmıu olur muyum? •• 

Bizim Pren.. Benim V clinimeti• 
min oğlu ... Demek ıi.ı tanımı• 
yorsunuz? 

- Hayır! .• Sokakta ilç kip ile 
düello ederken buldum ... 

- Beni af buyurunuz, evvell 
tunun ya~lanna bir p&naum&Jl 
yapayım.. 

Meyhaneci böyle ıcylere çok
tan hazırlanmıı ve alı§kın gözükll 
yordu. Dolabı açtı. Bazı tiıeter, 
kutular, aargilar ve mabalar izı• 
dircll. 

Andon dediği IUfCltmda deriıı 
ilci yara bulunan, kıaaea boyla_ 
balıkçı kiyafetli insan da gelmittL 
Doğan etrafını eö.sden ceçiriıı• 

ce: 
- Haydutlarla kahramanlann 

elele verdikleri mükemmel bir ba. 
takhancl 

Diye mırıldandı. Meyhanecinin 
gölges! hakikaten çok heybetli i• 
di. Köşedeki şamdanın ı§ıklan,. 
fİ§man, kırmızı ve etti yüzüne 
bir garib dehıet veriyordu: 

Fakat o biliyordu ki, bll§kala
rınm korkarak-, iğrenerek, ti.ksi· 
nerek bak tıklan bu çukur; karan.· 
lık batakhanede, hakikaten na
muslu, mert ve kabada}'J insanlar 
va.rdr. Bunlardan bir çoğu, zoru 
zoruna katil, haydut olmuflardı. 

Yaralı, rahat rahat uıanım§tı: 
Gözl~ri kapalıydı. Fakat çok kan 
döktüğil de belliydi. Çünkü yu.tt 
balmumundnn sarıydı. 

Meyhaneci: 
- Zavallı kurtulsa barl r. çan· 

lrl1 omuzundaki yara hem gezıit, 
hem de derin.. - • · 

Diye mırıldandı.. 
- Doktor getirsekf. 
- LUrumu yok kahramaıtıln4 

Benim ıilrdilğüm ilaç, daha çok 
tecrübe edilmiştir. Ben bununla 
belki yilz ki§iyi iyi etmi§imdir. 

- Yaralıyı aana bırakıyorum. 
Sabahleyin gene geleceğim. 
· Meyhaneci bir fCY rica eder 
gibi ellerini oğuıturdu. Doğan, 
elini kesesine uzatır gibi yaptı.. 
Fakat meyhaneci derhal: 

- Yok -dedi" asilzadem, yok.. 
Benim bu fakir meyhaneme gel· 
din, bir prabımı iç te 8yle cit. 
diyeccğirlı. Burada senin adın her 
gün anılrr. Korkma, prabım. pek 
fena değil.. Saray praplanna 
beru:emez ama, herbalde hôfUn& 
gidecek .. 
Doğan elite bu iri, heybetli 

meyhanecinin ommlarmı okşadı: 
- Sen, ayni zamaqda iyi y11· 

rekli bir adamsın •• Haydi, iki bar· 
dak doldur da beraber içcll.m. 

(Onama ftl') tereye gitmek Uzera Pariae ıı:ıanlar tAra!mclan !Lı~aJ edilen bir landa müdafaa battı, Yssel ırma· 
~~llıatbuat heyeUmlz son nkalar klSyU gerl alın~lardır. Bu hareket ea- ğı fu:erindedir. ·Almanlar, henü.z 

U:. tııeınJckete d(lnmeğc knrnr nasmdıı., btr Alınan z:rrhJı treııı t4lırfp hiçbir noktada Hclanda müdafaa 
tına dair çoğu hayal maheulil bir~--------------------------. 
çok muvaffakıyet haberleri ver-

Çörçil 
~~bnnesını 
~~Qş iki o etırı 
\t~ 12 - Çörçll ycn.1 lngt. 
' '8lni ~kil etmiştir. Çört" ~ 0ktı.ıetten başka m.illl mll-
Oer~rhğıru deruhte etmlşUr· 
~ 14~l'll konsey roiEi lordudur. 

'ta if a.ks hariciye nazırlığını 
t~d etıncktedJr. l;,çl partisi 
:l'lıd d eıı Atıl mUbrll has lordu, 
' evlet nıızrn olmu~lardrr· 

h e:.t harb kabin~inl te§kil 
~rh ""ler. 
~ ~biııeslno dahil olmıyan 
'ltrb~ lnr şunlardır: 
.\J~k! na%tn Eden, br.hrlye n::ı

' Q.ndr, ha\'n nftztn Senk. 

ltı~ kabine dUn ak§3JD ilk içti
~ a:ı:ı~tır. 

1 ltıı' t,
1_1. (A. A·) - Parl.ste, 

" ~t ~liz başveMlctJnt de
~l~rll-:i ile alalm.dar olarak 
-.a~il ~lenme~tı>dir: 
'ı:larııd l!ıtıerln en QOk korktu

ır., 

cdllmlııUr. Bu trende, Holaııcla lisanı hattı ile temasa gclmcmi~lerdir. 
Uo yıwlmııı bcıJanna.nıeıer ve Holanda yalnu: Orhenede gece ve bu sa
Unltormnlan bulunmu:tur. hah erken bir sırma hareketine 

Son haberlere ~öre eakl kale, dilo· te~ebbüs etmişlerdir. 
mıın tıarekltma rağmen tutunmakta· Belçika kıtalan, Achen'in ce. 
dır. D~man. Ylastl ırmağını ccçm• nubunda Eupcn ile Houffalize 
ye muva.!r.k olm~tur. arazisindeki mUdafaa mevziine 

tngtllz h&va kuvvetleri Almanların ' doğru geri çekilmi~lerdir. Cenup. 
elinde bulunan ye;t..ne tayyare mey- ta, Alman kıtala.n LUksemburg 
dıı.nmı bombu'dnnAn etmi§lerdlr. Bu arazisinin bir ı..,smmı geçtikten 
tayyare meyda.nmdıı.n hareket ede:ı sonra Belçika • Lliksemburg hu • 
Alman kıta.lan, ba.r;ı noktalara !tadar dudundan ileri çıkmıJlardır. İ
Uerlem!~erdir. Bu ıutalarn kıır§t e:ıer leri harekette bulunan Fransızlür, 
jlk ha.reket devam etmektedir. Almanlarla şiddetli çarpıtmalar. 
L&hııyede polla umumi karıırgAhmı da bulunmuılardrr. Fransız pi19 

l§gal etmek t~bbüsU e.kamete Uğra- tarlan, amz:i kaybetmemiılerdir. ,, 
ını:trr. Civarda bulunan ve Almanlar ''Kıtalarınu~, birçok noktalar· 
tarafından ikamet edilen blnıı.lardan da ileri kol unaurla.n ile müttc. 
polla ve ja.ndlU'ma U:erine ate:ı açıl- fik kttalara yardım ederek, Bel -
mı:ıtır. Fakat pollıı, bu hareketi aka- çikada ileri hareketlerine devam 
meto uğra~. cylemi,Ierdir. İleri hareket, sü

Ba.%1 noktaıud!l pnraı:Ot~er in· rntlc devnm ediyor. 
m~ııe de, bunlarm mlktarı oldukı:a Dü~man. şiddetle bilcuma de -
aı:dır. Bwılar, dUıı bUyUk b!r Jwmı vam etmektedir. Paraşütle atı. 
mahvedilmlıı ola.n diğ'er para:U~We· lan ve tayyare 'ile yollanan yeni 
rltı A.ldbeUn• uC'r&tılmıolr.rdlr. .. Alman kıtalan, Hola.ndada kara -

BELÇİKA TIIBIJGl ya inmişlerdir. Holandada İngiliz 
Belçikanın dUnldl resmt tobltği hava kuvvetlerinin yardımı ile 

eudur: bunlara kar;ı hareketler yapıt-
"DUşman kuvvetleri, tanklarla maktadır.,. 
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mektedir. • 
Bu haberlere göre: Almcın 

garp crdusu, H olanda, Belçika 
ve Lüksemburg hudutlarını geç
tikten sonra, Bclc;;ika ve Holanöa 
da her yerde mukabil tarafın hu. 
dut kıtalarının mukavemetini kır. 
mıştır. 

Birçok köprülerin tahrip edil · 
mi§ olmasına rağmen, hücum 
ordusu süratle ilerlemektedir. 

Paraşütçüler ve tayyareye bin
dirilmiş kıtalar, bir'çok meydan. 
larda yere inmi~lerdir. Bunlara 
kendilerine emredilen vaz:ifeled 
yerine getirmektedirler. 

Büyük mikdarda Alman havı 
kuvvetleri, 1 O mayıs sabahı, 
Fransada, bclçikada ve Holanda 
da hava üslerine birinci büyUk 
taarruzlarını yapmıştır. 

72 tayyare meydanına hücum 
cdilmiJ ve yerde 300 ila 400 düı· 
man tayyaresi tahrip olunmuı
tur. 

Yangınlar ve infilaklar ile bir 
çok tayyare hangarları ve tcsisa. 
tı tahrip edilmiştir. Fransızların 
Meç, Nansi, Reymis, Remvel, 

• 

Secçnııe tıkıraıar 
Dalkaouk 

1 

Ayrı ayrı 
Mirasyedinin biri tabına mu· Bir ramazan günü Beyuıt ca -

vafık dalkavuk arar, gelenleri be· m!si kürsüsünde hocanın biri 
ğenmezmi§. Nihayet bir dalkavuk cemaate vaazedcrken dcruiı ki: 
bulunur. Bir gün efendi yeme' - Ey ahali biliniz ki rama
esm\sında patlıcanın iyiliğinden zanda yapılan günahların her bi.. 
bahseder. • i ri ahrette birer kandil olup gü. 

Dalkavuk heme cevap verir: naha giren uzuv üz:erinc asılacak, 
- Pek makul sebzedir, bir çok böylect: ehli mah~er, günahlı ve 

yemekleri olur, hele"imam bayıl. i:Ünahsızı ayırt edecek. 
dısına bayılmamak kabil değildir. Vaaı:r dinliycnler araaında bu· 
diye uzun uzadıya metheder. Bi \ınan bir bcktaşi ısormuı: 
raz: sonra efendi: - Hocaefcndi, her günah i~in 

- Of 1. Bıktım bu patlıcandan, 1yrı bir kandil mi yoksa topuna 
ne fena şey 1 deyince, beriki; b'rden tek kandil mi? 

- O kadar berbattır ki. ren Hoca. tabit derhal kendi aklına 
ginde bite hayır yok ı. diye baı; mülayim gelen en kısa cevabı 
tırmığa ba§lar: Efendi: verıniı: 

- Demincek methcdiyordun, - Her günah için ayn bir 
timdi de batırıyorsun 1 diye hay. kandil... 
ret edince: Bekta~i babası o raman eyvah 

- Kulunuz patlıcanın dalka diye bağırmıf, d~ene hocam biz 
vuğu değil, efendimizin dalkavu ahirette mahya kurup öyle ıeze-
ğuyum, mukabelesinde bulunur. ccğiz. Vijon ve Liyon hava üsleri çok _____ ınrm_ı ____________________ _ 

ciddi hasar ıörmüıtür. 

• 

·. 
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Avrup3nın vaziyet:ne ba'{arak 

uo"nyanm en sakin yeri 
or anlardır,, demey;niz ! 

.. 

Günlük bulmaca 
1 

L--..&--'--+--1-+--
2 L.-.L--~~_.._.-+-
3 t--ı ........ --+-+--
4 

~ 

' 7 

8 
9 

Soldan sap: ııerıı:· 
1 - La.stik, Tatlı değil, 2 - tJı;L 

ilk, 3 - Tekli!slz, 4. - Dnll& 1tr 
Razı, :S - Yedi tane seki%, 6 ,,,... ıtı> 
rUbell yapı amelesi, 1 - son~ s / 
gelirse dans valgısı olur, !oftı.I ~.tıl1' 
Ba§mıı. (B) korsanız §inıdl u~;. ı:ı· 
nız; §eydir, Bir renk, 9 - f'llıı:ı (% 
ğıdını bulan, ıo - Demir 1~'· ' 
kıya komitesi. 

Yukardan aşağı: rıtıııı$ 
1 - Şimdi sağ elinde tuttu ., ıı~· 

ı]<lr ş' 
§C)in ucu, 2 - TUrkiyeden c; ·nofi' 

ııır "' ı:ı' zer denizine dökUlen bir ne ' e\.J 
1 

tes ezmesi, 3 - MUcazat, :Bir ~& ıJJıı 
hç, 4 - Uğraşmak, :S - :SS.: j'ıJll~ •• 
gelirse kUçUk dallı demektir, r<Je cSıl', 
bir pehlivan, 6 - OlduğUn te11)'uıc.~. 
Bindirme, 1 - Amerikada b J{Jr?"., 
§Cblr, Havada dolq, 8 - tı ,ııııı. 
1ngili.z usuıu, 9 - sırat ed_: ~,:~ 
t.ıızaman cereyan etme, ıo ut 1' 
(T) gıellrse kapalı demek 01 ' 
k8pek yavrusudur, 

ıJtl: 
l "I N o. lı baiıııacamUJn Jı , .. 
Soldan aağaı al~' ~ 
l - Atmaca, .Act, 2 - p J'şl!Cşı> 

d~, 3 - Atlamak, Br, ' - btt. 1 / 
tu, IS - Rf, Durak, 6 - ıcıı. ~ 9 
Tman, Mail, 8 - Akar, gon 
Nurettin, ıo - Evet. )ı{aal· 


