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Orta Belçikada Alnıanların 
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8edan mıntakasındaki 
meydan muharebesi 
bütün korkunçluğile 

devam ediyor 
4 Alman ordusu 
garba.doğru 

ilerliyor 
bıı Jı'"uhrerfn umumi kaı'&l'glhı, 15 (A· A·) - Ordu ba§ktı.m:ı.ndanlr. 

Ilı tesml tebliği: 
lr •. "IIolanda..,, milli rfcatglhr, falldyeti qlklr olan Alman kıtaatmm, 
~a 'e h&n.daki taarnıı:nna kar~ı yapılan müf9delenl11 mu\'affa
tlt.ttı, netfcelencmiytteğlnl nat:an itibua alarak teellml 1111.lh etml~-

~, ~lçlkda, fırkalanma rfoat eden dllşınanı ~k yakından taıdb 
tek D:rle me,"rllne \'annı,ıardır· 

~orı.,~a.rnur tıe Ghct arumd.a geniş bir ~lge ilzerlnde Mease geçidi 
nrruotrr· 

ı.~ Franıııı:Jarm Meo~e'iin garb sahlllnde :r.11'1tlr arabalarla yapmap 
btıu~ ettikleri mukabil t.aarnıılar püııkürtülmli~r· 

•t~ lfubt ''e tahrfb b.;n'&relerindn mUrckkPb Alman ~plan maha· 
~l,, Ye ı,tirak ederek külliyetli miktanla zırhlı araba imha etmişler. 

1' ı.~1lf a\'a ordll.5unun l~tlraldle 'Hf'UM' neltrf, Sedan böl~eelnden ~P(l. 
t,l~t '· P'ranıırda.rm MajlM hattmm ffmall garbi lmttdadr rahnelen
~~ il'. Bu noktada da Fran n; makabil taarruzlan akim k?-lm.ı' ,.e 
~ıı ağır zaylab. uğramıohr· 

"-.._ (Dfl\•aını ı nri •yfada) 

~· 

/ lsviçrede şimalden 
/ 

.cenuba göç başladı 
lsviçre yollarında otomobil nakliyatı 

Çok sıkı olarak kontrol ediliyor 
ltıırı 8 et1t, 15 ( A.A.) - Friburg - Bri~sau i!e Voralberı arasındaki 
t :ı takada Alman ordusunda son günlerde müsaJıade edilen faali}·e

/ ~~ ~eztlmiyeti hakkında halk arasında yayılan havadisler üzerine, 
/ ~iy azı mahfillerde sinirlilik görillmü~tür. Halbuki dün ak~m sa· 
/ ~~f.li ~tt~r. mahfil' erden ~dinilen intiba, bu mahfillerin, ,·aziyetin 
/ t.~ .. ~etını bir dakika gözden uzak bulundurmamakla beraber, hviç· 

~urada burada mü~ahade edilen endi~lerin tesiri altında kalma· 
(Devamı Z İnci aayfada) 

-

Alman tayy'a~Hnfn 11.olanda he
rine yaptığı ilk ha\'a almımda çe. 
kilen bu re8lm, Amst.erdamdald 
Şpol hava meydanının bombalanıp. 
nı tesbft ediyor- Oklar, ta~re 

meyda.nmm mevldlnl g~ 
dtr. Bombalar lıedeftnl balamem11 
\'e meydanın ~lvarmda yuıgmla.ra 

aebeb obnuftur 

ltalvada seferberlik 
tecrübeleri vapıldı 
Musolin'inin dostu olan bir 

Ingiliz Lordu Romada tokatlandı 
IV-.ı 2 Del aufacJa) 
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EN SON DAKiKA 

Am ~ri <a harp bütçesini arltıriyor 
Vnsinı;ton, 15 (Hususi) - Ruzvelt bugün yarın kongrcyo b;r me

saj vererek ordu bUtçesini 72G milyon, bahriye bütçesini 250 milyon 
doln.r arttırmn.k lstcdlf;1nl bildirecektir . Bunlarla Amerika müdafaa 
tedbirlerini sUraUe hazırlıyncaktır. 

inyiltera, Fransa ve Belçika 
aras ında mali anlaşma 

I .ondm. ı - (Hususi) - 1ng'ltere, I•'ransn \'e Belçikn mü~tcrek 
zaferi temin i;in araların:!a mali ve n:ıkdt tcs:ınilt yapılmaıımı iatihda! 
eden nnlıı3mnyı lmz:ılnmııılardlr· 

Son harp vaziyeti 
1Jondr8., ı :-> (A.A.) - ZclA.nde'n ru Utteflkler eli n de bulun· 

duğu zannediliyor. Dahn cenupt a, mUtc t lklcr , D rUkscli muha 

faza lmka.nın ı verecek meniler işgal otmclrtedi rlcr. Bu nok· 
;tada geniş taarr uzlar ynpılıyor. Bazı yerlerde bu tMruzlar şld 
detli1ir. Fakat hnlen n .zlyc t o kadar karışıktır ki, hangi 
n oktadaki tnarr uzun dnha şlddetll ol du~unu s6ylcmeğe lmktın 

y olttu r. l\IUttefik ordular, işgal ettikleri hat Uzorinde, dUş • 

m anla t cmnsa glrmlşlerdlr. 

İtalya seferberlik 
tecrübe·ıeri yaptı 

Roma, 15 (A.A.) - Ayan meclisinde mali
ye bütçesinin müzakeresi esnasında sözalnn ayan 
encümeni reisi Bevione, arazi ve zengin insanlar 
bakımından tok olan garp plütokrasilcrinin Ak. 
denizin demir parmaklıklarını kırmak hususun
'da Duçe tarafından gösterilen azmin ltalyanm 
mali vaziyeti dolayısile hiç bir netice verrniyece
ği vehmine h:apılmı§ olduklarını söylemiştir. 1-
:talyanın ayan meclfoi bu hesapların yanlıt oldu
'ğunu ve İtalyan maliyesinin kati zafere aağlam 
bir yardımda bulunacağı hakkındaki ks.nantini 
lllenen izhar eder. 

Bu sözleri ayan azası büyük bir heyecanla 
alkışlamıştır · . 

Roma, 15 (A.A.) - Münakalat nazırı, irat 
etmiş olduğu bir nutukta son zamanlarda bu ne
zaretin derpİ§ etmek ve halleylemek mecburiye
tinde kalını§ olduğu meselelerin, Duçenin etra· 
fında toplanmı§ olan İtalyanın karşılaşacağı ve 
her halde ~erefli olacağı muhakkak olan hi.diae
ler ne oluraa olsun, istikbalde bir aürpriz tevlit 
etmt!lerlııe imkan bıraiolmıyacak §ekilde hallo· 
lunduğunu ıöylemİ§tİr. Münakalat nezareti, se
ferberlik hakkında tecrübeler yapmıştır. Mem
leket, münakalita müteallik aervialer noktai 
nazarından mutmain olabilir. Duçe, her hangi 
ahval ve ser~ •t altında olu~·sa olsun emirlerine 
itaat edil~ceğini bilir. Demiryollarının 1940 • 
1941 mali senesi bütçesinin muvazenesi temin 
edilmiştir. Demiryollannın elektrikle§tİrilmeıi 
işine devam edilmekte olup inşa edilmekte olan 
malzemenin miktan mühimdir. Ha va postala· 
rından b:ıh.!e<len nazır, hava seferleri münaka· 
latının yüzde y~rmi üç nisbetinde artmıt ve Ro· 
manın hava postaları balammdan dünyanın en 
mühim bir nokto.sı haline gelmiş olduğunu be
yan etmiştir. 

l\IUSOLtN ININ DO TU BlR 
l NOlLtZ LORDU TOKATLANDI 

Roma, 15 ( A.A.) - Röyter: 
1 ngiliz lordlanndan Lord Harcl 

vicke evve1ki g~. Romada bir ka· 
barede, masasına konan Irmtliı a· 
·Jeyhtan bir afiei attığından dolayı 
tokatlanmıştır. Lord Hardvick~. 

ikamet tezkeresi d e nizamına uy -
gun olmadı~an. bu Mdiseden 
o•, .. A. i!·i sa:ı.t bir polis karako -

!unda ruıkonulmu~tur. 
Lord Hardvicke, Musolininin 

bir dostu ve uzun saman lngili% -
Tt'llyan dostlufunun bir taraftan 
idi. 

isviçrede şimalden cenuba göç başladı 
(Baıtarah 1 inci aayfada) 

lan için hiç bir sebep olmadığı ve müstakbel hA.diselcrl 80~nlılık 
!\'e itimatla nazarı dikk~te aldıkları merkezindeydi. 
~ 1SV1ÇREN1N BITARAFLIGI 
' Bcrn, 15 ( A .. 4.) - IS\içenin bitarafhğından ~phe etm~k he. 
cefini gütlen habe::lerin tekzibi hakkında neşredilen bir resmi tebliğ, 
bu haberlerin yalan olduğunu, ~_mle.lcetin menfaatlerine muhalif 
lbu1unduğunu ve l sviçrcnin anane\i bitaraflığını her türla Jeraİtte 
idame edilec&.!ini bi.dirmektedir. 

ŞiMALDEN CENUBA GOÇ 
B crn, 15 ( A.A.) - DUn ~ece Jsvi;re yollarında otomobil nakli· 

yatı kontrolü. hususi bir sıkılıkla icra elilmi~ti r. Polis ve ordu kont · 
rol muamelesini aralarında taksim ederek yapmış ve otomobillerin 
plfilrn numara!:ırı v~ i~ind~ bulunar.!arırı isimleri kaydolunmu~tu;-. 

Isviçrenin bütün ş.'.!hirlerindc de, !bilhassa yabancrlann harek~
hnın kontrolü için, aynı tarzda kont rol yapılmıstır. 

.. Yollarda bilh:ı~ şimalden cenuba doğru kalabalık nakliyat ol. 
muştur. Birçok kimsı:?, 5;mali l s\'içredeki ikametlerini, kendiliklerin· 
den kısaltrnı5}ardır. 

Bugünkü tayyare şehitleri ihtifali 
• Bugün Fatihte T ayyare ~hıtle
ri ihtifali büyük bir rr.e:-a imle 
yapılm!'}hr. ~elimirc kr)a ın-tar. 
atılan top!arla mera ime ba~lan -
uuş ve bir dakika sük'ilttan sonra 
9tOÇ bir hava subayı kahraman 
şehitlerimlzin aziz hatıra1anm a · 
narak bu.,.un de ica'l eilzr.;e g'j.' k 
rimizi aynı eıe~arct ve ayn1 ka'1 -
ramanlıkla müdafaa ooeccğimizi 

söy1tmi~tir. 
Bu:ıdan eonra Türk H nva Kuru 

mun:i.an. ehir rn:cli•inden 'e yu: 
·1< 0'·11IJ:r~an tirer ki'i h itabetle 
bulunmu~lardır. Nutuklar bittUt -
"n so . mızr'us mntem ha'-a "mı 
·a,m·'l \ ... rir marı~:\ a...Jter Qç de
a h.,va··a ateş et·n:~tir. 

!\fü "'akıb .1 t ır geçit nsmi 
rapılm~t ı r. 

(Bq tarafı 1 ncl aayfadıt.) • 
Alman onlmm Jiarcl,tıh, uün, di.i,m:ın gertslndeliJ mlldahalelcre 

ııakllyat yolbnna, th~ ld:ısyonbrına yapılan tıı.:ırrmlarla en ~-Gk
ıwk ha.ddinl lıulmu,tur- DU,ınanm Alman harckt.tıns mlııJ olmak tl
zere ynphğı tc~~bbUslcr pU~!,ürtillmU~ \ 'C dUŞD13D havalardald bare
kAt scl'bestlml::i bo:tmr. ta mu\'dl:ık olmnk"ızın bUyUk uyat ,·cnnı,. 
tir· nır bOJgedc ;o elen fnzl:ı ırr:m"rt ve İn;;llb: t:ıyyaresl dUşUrUlmUş
fUr. DU,mıuım ll mayrıtnld za) l:ıtı ~00 t:ıyyıırcdlr· Bunlardan 170 l 
bnn muhtı.rebelcrlndc, 11 al heva d ·fi iotlt UJU t:ırııfmdan d\1ı!UrW
mU,ı6r· nu:;tin 1'" t."l~J'M'(', kn.r:ıd!\ k.hri~ cdllmi~tir· 

ıAlman tan~re:e incl~n :;r; tane cok~:ıııdır· Holanıla sahili M;t~
da yapılnn mü .ı.-lli h i ~i'ı .. :ıf. bUftilt nmvaffakıyr.tt r t-emln etml!" •· 

ı~'"''clee clo tcba[; tılllüi@ \-erlıllt- iki knmuörlc b:r muhrib bons .. 
bab.rb. b:t.trrılr.ıı~. t1iğcr ı :l' lmıvn.~lir, bir bomba ile clilill surettfo ha.sa. 
rıı. uğra.blmı" :?:J·~JO\l fonlulı bir tUcc:ır vapuru vo 4 naldlye ~enıbl t.ah
rl b cdJlır i:,;~ · r . 

Berfin, 15 (Rad yo) - Alman başl'Ultlnndan 
hfrınd.:ın tcbl · ğ cdilmi~t:r: 

"Namur istihkamlaı-ııun iki halesi bu ıabah 
.Alman mot~:-lii l:ıtc..fo.rı tarafından iQgal edil
miştir. 

Liycj ka.lcs;n:.n şark ve cenubunda.ki muha
rebde~e eolince, o civarda bulunan ,Lantin ve 
Lusiyen it; ._ihkamları dahn 13 mayısta İ§gal edil
miştir. Gc.kr~mont • Gep·nster kalesinin uzun 
men:::.lli toplB.rı Alman ağır bataryalarının mü
dahalesi üzer~ne ateşini lte3mişlerdi. 

Roterdam, Uhrehtle Labey şehirleri bu ıa
bah İ§gal edilmi~tir. 

Majino hattının bir parçagıru teşkil eden 
Sedan kalesinde dün akşamki çetin muha
rebelerden sonra, Majino hattı Alman latalan 
tarafından yarılmıştır. Muharebe çok şiddetli 
olmuf, Fransız motörlü latalariyle çarpıtan Al
man cüzütamları sayısız Fransı:!! tankını tahrip 
ve imha etmfolcrdir. Yalnız bir mevkide 70 ka
dar düşman t;_yyaresi düşürülmüştur. 

B~rlin radyosunun bugünkü öğle neşriyatın
da söylendiğine göre, Belçikadaki harp azamt o
larak daha 2 gün sürecektir. 

Majino hattı yarılmış değildir 
Londra, 15 (Radyo, saat 18) - Lüksemburg 

tan Belçikada Namür civarına kadar bütün Fran 
sız hududu boyunca şiddetli muharebeler bugün 
devam ebniştir. Bununla beraber, vaziyet hak· 
kında henüz vazih maulmat alınmamı§ bulunu· 
yor. Yalnız, gelen haberlere göre, Franaızlann 
mukabil taarruzlan daha kuvvetle İcra edilmit 
ve bilhassa Janblö havzasında Fransız kuvvetle· 
ri tiddetli taarruzlarda bulunmu§lardır. 

Almanlar Möz nehrini geçmek için büyük 
bir gayret sarfetmektedirler. Sedan civarında 
nehri bir noktadan geçmiye muvaffak olmuşlar
sa da geri püskürtülmü§lerdir. Bununla beraber, 
Almanlann teşebbüsü tekerrür etmekte ve ıid
detli muharebeler olmaktadır. 

Bugün öğleden sonra, Fransız hükômeti na· 
mına ıöz söyliyen salahiyetli bir zatın verdiği 
malumata göre, vaziyet pek fena değildir. Al
manlann, Majinoyu geçtikleri baklandaki iddi
alan da yalandır. Zira, Sedan civanndaki hat 
Majinonun bir kısmı değildir ve aon zamanda 
yapılmıt müstahkem mevkilerdir. Düıman kuv· 
veti bilhassa Sedan civarında aaıl müdafaa hat· 
lanna gelmemi~ltrdir. 

ı 
Sedan mıntakasındnki meydan muharebeai 

SEDA..~ ~ll.1'"TAKASL.~DAKİ Ml'a'DAN MUHAREBF.Sl 
Parls, 15 (A· A·) - Hnvaa aja.MI, Brli.ksclln ıarlı: mmt.akasmd•

ld ukerl harektt hakkmda eaat 13 te ~~ıda.~ malOmat vermekte· 
dlJ': 

İngiliz ve Franım; kuvvetleri, :Uaa.strlcht ge~Uerinden cıtan At. 
man kuvvetleri.ne Fr&nsız motörHl eUzUta.mlan tarafmdan lndfrlleıl 
durdurı.:cu, kuvvetli darbelerden btifade ederek btıtnn hat fuıUlnde 
f!Uratle meniler bUTrlamakta ~ l:.uralııra !!&ğlam surette yerJe:nıek. 
tedirler- Alman ileri kollan, bu br. t llı:erlnde. Gembolwı'da irtibat te• 
11ls etmişlerdir· Alm.cn tMJTUzu pU.kUrtülıaüo ve dllfman eidd! sayf• 
ata uğrat:lmı~tır. 

).feuse Uzcrinde, Namur'dan ~dan'& kads.r olan eahada ikJ güaad 
beri çok şiddetli muharebeler eercynn &mcktecllr. 
• Dün Alınanla.r, nohrin mUtea.ddJd Mktalarmdan ~efe te§'lı• 
büs etmişlerdir· 

Alman tazyiki, meydan muharebeıdnin iltl noktam O.zerinde ken• 
dini gös~ermcktedir. Bu iki noktadan biri Dinant'ntn ılma.Udir ki Al. 
mantar burada nehrin eol 18.lıfJlnde yl!lnıı: bir iki yerde tutunmağa nıu• 
vatfak olmuıtardtr· Diğer nolt ' \ ~ "'d:\n rnmtakaaıdı:r ve bu nınıtakl• 
da balen bUytlk bir meyc''\11 muhar ~:si dovam etmektedir. 

Dün Almanlar ,fddet.li bir ta&rl'W! Mtleesinde Meuse'Un sol sabt
llnde tutunmağa ve een1•bda e kilometrelik derin bir girinti tc!!killn• 
muvatfak olmqludır. Öğleden eonra bu girlntlnln prk lmmit Fr&D· 
ıuzlar tarafmdan g"t"ri n lm:ıı13tır. 

Bu Fransız mulrtıl-'J tt\arruzu. mOttetik tayy&reterlnin kat'f nıll• 
dahale!i ile U\kviye ~a·ım~ ve Alman kuvvetleri Uzerlne binlerce toD 
bomhıı. yağdmnışılmı tır. 

Fra.nsrz ve İng11Jz tayyarclerf, butUn l)f;'•den tıom-a ve bUUln P. 
ce Sedan mmtaka.smın lı ,.. · 1 ~ umuT.ltyeııi r z:<ırinde bomberdımanlar& 
devam etmi~lcr ve Alrna· lılna muau;aın zavlat v~rdl~lerd.IJ'o 

4 ALMAN ORDt.. GARBE DOCRU iLERLiYOR 
Londra, 15 (A.A.) - Röyt:r ajansmın muhabiri yazıyor: 
Şimdi garbe do~ru. 4 Alman ordusu ilerliyor. UçU, Dinant'•• 

Seden'a ve Namur'a varmr~tır. Bu mevkiler Men e il.rcrlndedir .,e 
biz:nt Meuae ba1trbe1ına muaııam bir manfadrr. 

DördUncü ordu Mautricbten Slint Frond'a doğru ilerlemek· 
tt<iir ve bu ordt• ı yUrüyüşU, diğerlerinin hepsinden daha ku\f' 
vetli görünmekteöır. Fransır:lar, killliyetll, ta.."lklarla, bu mıntakada 
mukabil taarrun geçt&"ı.l nler ve dC1manm ileri hareketini boarak 
durdurmağa muvaffak olmuıtardır. • 

Alman!ar, bidayette, müttefi!der Belçi1'"..a kuvvetterlle irtibcJt& 
geçmeden evvel Belçika mukavemetini kmnağa tetebbUs etmlfler' 
dl. Bu teıebbilt akim kaldı. Belsil:adaki müttefik hatlarının miliv~ 
ri Sedan ve Longway ,,Jduğuna röre dil§man ileri hareketinin bat" 
Ixea hedefi bu rnıntai l:T1acı muhtemeldir. 

Rumt te ' ·•· ğ1e- · 'lpnaı11n ta .,darla ve t2~ryarelerle Sok .,a.· 
yük bir ıay:.. ari ôy1enn.4.--ttdir. Fakat, dilımanın Sedanda 
ve Longwayda, .MaJ. .ıattrnı çevirmeği yahut Franıu:ların tn" 
ıil~lcrle ve Belçikalarla birlikte aıamt gayret aarfcttiklerine nıani 
olınak için hedeflerinden hangisini takip ettiği hen~ maınm delil. 
cir. Fransızların v: ·--: :nburr mrntaka.stndan püskürttükleri ıid· 
detli taarrunın plİ.ri ı .. ı aynı bedele mOtevecciJs elmatt p:k mutıte• 
meldir. 

ALMAN KUMANDANI. 
LIYEJDEKI ALMAN 
GARNIW~1J 
TEFTiŞ ETTi 

BerJ:n, l S ( A..A.) - O. N. B. 
bil1iri}:or : 

Alman kumanclıını. d~n Liyej 
oe~1ri A.man garnizonunu teftif et· 
mi~Jr. 

Belçikalılann elinde bulurum 
birkaç kale, dün Liyej kalesini ve 
oehrin varu~anru bombardıman et 
mi~. 

Liyejin e.enup ve ,arkmdaki İ9 • 
tihk~ar etraf mdaki ınticadele 
hakkında O. N. B. nin iyi haber 
alan bir menbadan öğrendiğine 
ıöre, Mözün garp $ihilind~ krun 
Lantin \"C Lusyen kaleleri 13 ma. 
ytsta elde edilmi31ir. Tancrcmont • 
Pepinster ka1esi. ağrr topçu tara 
fmdan bombardıman edildikten 
90nra, ate,i kesmi~tir. 

Namur istihktnundan iki kale 
de almmı}tır. 

!
··-··········-··-· ................. . 
. Bulgaristan 
I Artık Mılletler 
ı · Cemiyeti 
1 kontrolunde değil 

Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar •• 
janıı bildiriyor: 

Diln mebuun mectltlnde saf" 
ve!d1 Filov, Bulgar hük6me~ 
talebi medne. s 1 mayrs tardıl~ 
den itibaren, Bulgar h~'"°"= 
neı:dindeki Mfnetler Cemiyeti ır:s 
mlserliği Te BuJıar milli blılka .. 
aetıdindekl teJm!k mtışavtrUk .a 
zi!elerlnin ilga edildliini bUdll
miştir. 

Diğer taraftan, Paristen verilen malumata Paris, ıs r A.A.) _ ıs Mayıs 
göre, Fransız mukabil taarruzu fazla muvaffa· ab<Li. tarihli Fransız resmi tebliği : 

TANK MUHAREBESi 

Ba~vekilin bu beyanatı ıne~ 
san meclieinde alkı§larJa kartı!stl 
mzıtır. 

Sofra, 15 (A.A.) - Eltıı ~: 
düstri heyetinin But::ari~tanı İıs 
yareti, Elen • Burıar dcıtlıs ıe' 
teıahUrlerine wsile teıJdl ey 

loyetli olmamakla beraber, Paris mahafilinde Mcrkezt Belçikada, dün ak~ 
kt d• doğru, _ Gm1blouf ıruntakasında 

vaziyet düçmanın lehine görülmeme e ır. Harp bir düşman tank hücumu olmuş. 
bütün şiddetile dcvn.m etmektedir. Diğer bir tur. ~1ukabir hücuma ıeçtik ve 

Fransız ~alahiyettar zabnın verdiği malumata düş."llanı tardettik. 

1 ı b r .... fottlde, NM1Urdan Sirez trma. 
göre, Fransa harp m1ntakasına azım o an ü • ğır.a kadar. dü~ma.n gayretleri art· 
tün kuvvetleri göndermiştir. • mı~trr. Muharebe de"am ediyor. 

.1 Ha·nı kuvvetlerimiz \"e nlgiliı 
DOLANDA DOSANM:\.SI 

Londra, ı.; (A·" A·) - Londrad:ı!t i ~:ıliı.lı iyctli Hotıuıda mft.hfelle
ı inde söylendiğine göre , Hotanda dor.anmumın kısmı kUllisl, diln ge. 
C'e Hotandadnn ayrılmıştır \'e rılmcli Şimal dc:'li.dnd~. belki de İn;'.llz 
llmanla rmd& bulunmaktadır· 

D!ğer taraftan. enWUyetli Hofanda kaynaklarından bildlrildifine 
g~re, Hola.nda k rtnatmdt.!1 bazılan, c: nubt Holandadan Belslkaya git· 
rnişlerdir· Bunlar, Holnnd:ı n:ıkert kuvvetlerine csu te~il etmek 
n.u vakit kayltetmeden tentik edileceklerdir. 

i 5 Alman tayyaresi dü~ürüldü 
lA>ndra. l:S (l:a:lyo, sut lt) - 1nbfilz h~\·a neu.rdi tı!.telü.dım 

netredilell ~b1iğdt-. tıyyarel erimi::'n, Fııumz ku·,rvetleriM mUJ\ina 
yudımlarda. bulunduj;'U ve mü~tereken ~·::pılııl'l h'l.rcl:etler<le ôülllriua 
bUyilk za:·iııt n rdlrlldi ';i bildirilmektedir. Tebliğe nazaran, ~eeu 
mıntakasmfüı. kara ve hava kuvvetlerinin mü,terek !aaUyeti dlln gtl11. 
dtlz ve gece durmadan devam ctmiıı, harcltM ~ı.unn~a dü~a.-ıaan tin 
az 15 tayyare dU~Urlilrnfüıtür· F lomı.:z, aldıkları neticeye nf!petle 
tul& kalabalık değlllcrdi ve ancak 3i tayyareden mUreldı:ep baJulnı-
~la.rch 

hava kuvvetleri tam i' birliği ha · 
linde hareket eclerek, büyük bir 
efddetle müdahalede devam edi • 
yorlar. 

üP:1enin geri ulan kı!mmda 
kayc!a dci!r bir ~Y yoktur. 

Brüksel radyosu 
bombalandı mı? 

LoaJra, 15 (Radyo) - ~rük· 
sel r<ldyosu bu sab3h1d nep-iya· 
tını anıu:rn teantiı ve 1rir dal\ı 
f! aliyet ıösterm~iıtlr. P..adye 
ietas~unun bir tayyare hüeu· 
ar.una uğradığı %&nnedilmeJ:tedlr. 

Diğer taraftan BrUkscldm bn· 
dirildiğine g~re, Btl~ik&ru11 altın 
ıtoku oıre kn>metH e.,....lc F1'a1'1"a· 
,. naktedilftıi.9tir. 

mittir. • 
Eden heyetinin reisi sabık ':'· 

zır :B. Rufos, gaı:etecilere yaP rt' 
it bcj'2natta iki memleket •eti 
sında hallediL~emiş ll'leı~ıeı 

11
• 

h:ııteytemek ı:ıal-sadile 1'u1gat ıs• 
tanı:ı n Y.unaniıtamn bir kO ~· 
ferans topsrr.alannı görmenlıı 1111' 
Jen milletinin en büyüle ar• 
otdufunu bitdirmlftir. ~ 

Sovyet Rusya 
&ltılda yeni üsler 

Paru. ı;:ur=~r - -rstli~ 
den ceıeıı haberlere cöre. So:. 
Rttııya Baltıkta ycnl ve ült:ra ısuo_tl" 
dem ü~~ t~s ederü bu~~ .. 
kadakf vuiyetini takviye etDP""' . 

tedir. • t~ 
Diğer tarafun ~·etler ~·ı 

ile de bir ~rW meMi anla •. aıt• 
yııpmak Qıeredlr1tt. Ancık~ • · 
1;,~m~ mii't~kabil yardtm :!t:1 21 

M B•r ••kl;nd,. (''.-····· ·-· · · " 

~' 
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- Bu kadım görmiye hi~ ta· - Kocam nerede? Koeam 
hammülüm yok. Beni sevdiğini biz.: ı nasılı. 

t!mttruı 
behnnae: 

Holanda, Almanyaya 
zat ink~r etse bile, ben gene inan· ı Kendisini teskin ettim. Birden· 
mıyacagım. Fakat bunun aonu bire Dukaya döndü: 

·nereye varacak? .. - Bu y.ıptığmı.c cinayet ne 
. J?ıye mırıldandı. Sonra gozıe· val:tc kadar de-..;am edecektir. 

rını yumdu ve uyumay~ ç~ştı. Dlye b~ğırdı. Duka sapsan kc· 
· Yarım &<:at sonra derın hır uy· sil i.t·. }\4'ehli!;;:ıyı zorla ıustur· 

• t-- . 
~'4Zlbul &lbi bUyU ,clıir ve ka· 

~larda harp halinde yangınlara 
~ P olabilecek ahşap ve keti! 
lhnı aUelerde bir kıetm evlerin 's
lllaa Ak edilerek geni§ yollar açıl • 
leıe 1• ve böylece bu sık avlJ mah:ıl· 
ltln~ adacıklara ayrılması dU • 

>.,. ldllğünu yazmıştık· 
illet lınan haberlere göre, hilktı -
'bu hueum bir kanun projesi 
' 1anıaktaclır. Bu proje aynı za. 
~a a.h§ap evlerin de tedricen 

asını temin etmiş olacaktır· 
• de .\tyonkaraııınrda blrkaı; g11n_ 

i'l!~berı ;·ağan yağmurlardan bU • 
l~~ ııeııer husule gelmiş. mahalle· 
baıı e 8G evi eular b:ısmt§ttr· lkl 
)ls ~e ve ev duvan yıkılmı~tır· Po
~ 8ttcrber bir halde çalışmakta • 
~· ~lltuaça zayiat olmamıştır. 
ta;.ıerde ve mülhakatta hayvan 
~~~tı olmu1'. Kl§lacı, Bıılmahmut, 
l"ttat lı ve Okvlran köylerinde mez· 
l't~arap olmuştur· Bu köylere 
' heyetleri gönderUmlıUr. Ço. 
l:ı.r "'110.yeUnde de ıılddeUI ya~ur
lt,:n~§. bıı.zı k6p:11Jor dorelerln 

'3ı zıetıcMI yıkılmI§t.:r. 
.. l 

t: tı!ı ktıaat Vekft.leUnce hazırlanan 
>ıecn tnnhsullerl kanun projesi 
htı~tı ,e \'cnlmi§tir· Bu ld;iha ile 
tll a ~et, bllhnssa balı1:çılık enstl· 
~~ııe Urulması ve lfıyihzıda derp'ş 
~l:ı·on f!llerln yıı.pılmruıı fı;ln lk1 
lıı.a:ı-e 11 Ura kadar mUtcdavU ııer -
b.:- Ittenıektcdlr· Ldylha haftada 
tabı:Un ordunun ve mekteplerin 
li:,-~~annda balık yemek mccbu-

de koymaktadır· 
' Jı. 

tc h,·au hazıra dolayuılle vergile • 
l:ı~:Pılacak zamlar hakkındaki 
liti ,., lclyihuı bugün Millet Mce· 
l'ıı°' ~.alahnıı dağıtılacak ve cu· 
tt~tılınku, toplantıda göril~Ule • ' . i;t 1~~::ırn teklifleri, yeni biltçc 
t~.1 ~dar olduğundan Meclis· 
f:ıt,i•Ur atıe müzakeresinin isten· 

fl'ıuhtemeldir. • o • 
~ · lf. P . BQytlk Millet Mecltat 
\·,lt.ı~Utı dUnkQ ıcUmamda Hariciye 
~Uit ŞUkrtı S&racoğlu aon on be~ 
~ B1Yaat ahV'lll ve hA.d.lselcrdcn 
ltp ~k1.4n yakmdan alA.kadar eden_ 

tinde IZllhat ve~Ur. . ' ~ı:lter OlrkeU, bu eene pancar lB. 
lib,t tnu arttırml\k fçln genin ter 
lrket lltnıştır. Şebrimlı:de htıh nan 

lıı~ele tııUdUrü KAzmı Tal'kent bu 
~ de hakkrnc!a bir muharrlriml

llll~tır ki· 'a . 
·~lld u 'l'"ne pancar zerlyatı hu • 
l'e tıa altı hazırlıklar, l!'t"'"'n !ene • 
ılı:. taran ~iizde elli kadar fnzlıı· 
t~ 

't ~ inıau lc'.n icap eden klmye-
1~t.ıl'~ ille ırtokumwıı blrk&e aenelllc 
~~! h ltaıı bulundu~dan Avnıpa
~~lbı arp VazlyeUne rağmen aıkmtı 
'-' ~;eeeg-ız; normal ~eldlde imala. 

a.nı tdeblleceğtz." 
• ne 

~:ııı .\n 1ctkanın yeni Ankara. elçl.iıf 
'~al"ada Cumhurrelaine itimat. 

~ •ennıour. 
t a~ Yt 
atzııc!a 1 Kastamonununun her ta • 

~tl~r lneıruat bereketlldir. Yağ 
, ~I t tnuntazaman yağmaktadır· 
t~~e rrı. rı.zıa tohum el:miştlr· G~<"''n 
.!;'a etahtullerlnin piyntıı.dıı. Caz!a 
~ llıtıl§ rrıe,ı nıllstahıı!lin nc"eslni 
~ tltı Ve ona her ıııeye rnrrmen 

~a ttı P biçmek için hrı vcrmi:~: ::-. 
~._ l·~~tak~ında kendir ekimine 
·'ı1. dıfer :ı:crriyata ~z:unf e. 
~ler:t \'erlımektedlr. Yeni yE\hl 
Gı~~lcttn Çl'lUk ekiml için Zirant 
to ~· ltrıı den mUsaade a.lrnrıakta • 
r..~ı takada tu~')·a.n ve dolu gibi 
"-~ı~tıYeUf h'ç bir hAdlee vukubul r. 
' !ah ~lecıı 

~~~lcr ~nln, retırteceğl yflni ()-
-~ile iç ll al!kadar tngifü fab • 
~\>,.,, Yatıılan mil:ı:akerelerde 
~~ "q h ' 
dr.~U11ıc:ıra dolayısile bllka.ssn 
tıı~ bııau n rnlktan ve teslim mUd· 
·ıtı. 8llnda bazı mll;,kill!t çık-
~ ğrendı~ 
~il t1ltııı1t~lze g!)re, nihayet bil. 
e~l@rı 33 ler halledilmiş ve eipariş 
~b ~llıı, 0 tobnsuft altı a.y zarfm· 

ı~ ~ 1 l!ldlln:ıeııf buııusunda mu· 
bııı. a rnh'lıştır 

ıser tıı · 
lUtı hatırattan heledtye, eehrln 

~~l\A 3.'cn~rtrıdakl t!skl otobUııler 
,j:.~ i~ln otobtlıı slparl~lerlne 
·~~ b 

1 
fabrikaların tema.ıslar& 

u uıunaktadır. 

mukavemet n vaz ti sya 
lruya dalmı§b. dum. Mehlik;:ı: kul:ı{!ıma: 

liC * - F .·at ·cedi· bilir nıisin ki, 
le · m. Sevdiğim ve kocanı 

o <ın cr!.cğin varlıf.ını ~mdi kar" 
nımd:ı hL ediyorum. e ç_ika a mey an ınuharebesi devam J 

edıyor; 16 yaşıQdal<i Belçikahlar 
[§) D ~ ~ n i B Gözierini açtığı va.kıt nr:l ı 

~ ki vakıt epeyce gc~mi tı. l'" pt 
a ıra g a ~ 1 tııı <Q1 vuruluyordu. Bu, Yunaniı Uş<l);;ı· 

nın işaretiydi.. 

(PayDaşmuş - Geliyorum!. da silah al~na çağırlldı 
ZUrlb. 15 (A·A·) - 1svJçr~ hu. l." faret erklnı ile tngili.c tebauı da 

dudunda mUhlm ~tarda ~iman Londraya gelmiılerdir. Bunlardan 
kıtaları t.aheft edildi;µ bildirilmek· Lord Chicester, dün ak§am Ro· 
tedir· terdam'ı terkettikleri saman ıeh-

ALMAN PUNl rin büyük pir kısmının alevler 

Londra, ıs (A.A.) - Yorkis
hlrc Evenlng Newı, ıazetesini::ı 
diploma~I muhabiri Almanlann 
Majino hattının ecnup münteha· 
sından Fransaya girmek ve B'ci 
fort'u elde etmek Gzere milsalt 
bir anda isviçre tarikiyle mtihlm 
miktarda askeri kuvvetler sevket 
rnek ta$8.vvurunda bulundtıkları 
miltaleasını ileri atirmektedir. 
Aynı muhabir, İsviçrelilerin mu· 

kavemete hazır olduh::lannı, fa 
kat Almanların ~lmalden vaki ola 
cak istilalarının cenuptan İtalyan 
kıtaatının istilaya ktyam etmesi· 
ne bir i~nrct olacağına binaen -.a 
riyctlerinin pek nazik olduğunu 
ilave etmektedir. 

Bu gazete, Musolininln bu ha 
rek1tı müttefiklerle harbe gir 
meksiz:in icra edebileceğini ümit 
etmekte olduğunu ve Musolini
nin Dalmaçya sahillerini i~galden 
eırf müttefiklerle harbe girme 
mek için vu geçmiı bulundufu 
nu iHlve etmektedir. 

lS\1ÇRE CZEn~'DEN 
T.\Ş~1A TF.ŞEBBVStl MÜT 

Faris, U - Epok gaze~l Al 
maularuı avtçre ~~ b!ı tal· 
ma teoobbUaUnde bulunmala.n lh _ 
timnllnln Fransada gittikçe daha 
ziyade nazarı dikkate almdığmı ya· 
ı:ıyor. 

16 YAŞINDA BELÇIKAI.ILAR 
ASKERE ALU\'DI 

nrUk.BcJ, 15 (A·A·) - ·.aut m{l 
dafaa nezareti lbUyat sınıfına men.. 
8Up, yaşlan 18 ile 35 anısında bu
lunan gençlerin s.llAh alt.:r.a alma· 
cağmı bildirmiştir. 

Muvakkaten askeri 'Mmıetten la 
tisna edilenler de orduya alınacak. 
lardır. 

Belga ajanm, vufyetln ıalAlı 
kC8betmeğe devam ettiğini ve m" 
tcfüı: .. ~rareUerln hUkflmet merke -
z!nl tcrkctmelerl mevzubaluı ol • 
madığmı bildirmektedir· 

t•i ha' ·- '111'!~ r.u:.' "e"~-.ı. be 
y:uı ~er ····.ıe g5rc, Bt''t":ka ordu_ 
1''•nun er1 

"-·· •rbfye re1tl f'"'n,.rp' 
Mıchıels ""1litteflliı .. ~- · ... ··k h~r. 
m.-·!'slnde E r' ···al, t·tr."n "~~eek· 
tir. Bu meclisin pek yakmda top
lanacağı zannedlimektcdJr. 

içinde bulunduğunu M>ylemiı ve 
Alman paraıiltçülerlnin ıehir ci· 
varma inmeğc devam ettiklerini 
il!vc etmiıtir. 

HOLLANDAYIARKADAN 
VURDULAR 

Paria, 15 (A.A.) - Puarteıi 
akıa.mı Lahayden Hollandada 
mukim diğer Fransızlarla birlikte 
bir Franıı.c muhribiyle hareket 

' eden Havaa ajanamın muhabiri 
demiştir ki: 

- Şehrin aokaklanndan muha
faza altında gcçmeğe mecbur t'l 
Juk. Çilnkil Nazi çeteleri karga 
şalrk çıkarıyorlardı. Bize refakat 
edecek olan mUfrercyi hariciye 
nezaretinde beklerken nezaretler 
mahallesinde top sesleri i§itili 
yordu. Çeteler birçok evlerin da· 
mmdan ateı ediyorlardı. Muha 
sa.matın bı§langıcrnda bUtUn ku• 
vetlerlni cepheye g5ndennlt ol~n 
Hollanda kumandanlığı Rotter 
dam'r r_nildafaa için ve çete mu· 
harebelerlnin Lahey n Armte•· 
dam 'a sirayetine mani olmak için 
bu kuvvetlerden bir kıımını geri 
çağırmak mecburiyetinde kal • 
mııtı. Rotterdam, Alman Nazile 
rine teslim oldu. Bunlar şehrin 
muhtelif noktalarında harekete 
geçmek için ipret beklediklerin · 
den Waalshaven deniz tayyare 
ilssilnü kolayca ellerine gecirdi
ler. Aynı hAdise, Moordybde dc 
cereyan etmittlr. Bu mıntakada 
bulunan Almanlar ansızın• Hol· 
landalı muhafızlara hUcum ede· 
rek bunlan öldürdükten veya ai 
l!hlannı aldıktan aonra Franau; • 
tngills n Hollanda lntalarının 
iltisakı için elzem olan mevzileri 
ellerine ıreçlrmltlerdir . 

ROLANDANIN BALl DEBS 
OLMALIDIB 

Loactra, ıa (A..A.) - Holanda rica. 
llnden bir zat, HaYU ajansı muhabb1 
ne fil beyanatta bulunmuştur: 
"- Bl.ctni ballmt.c, Almanyanm 

komfU]afı olan bUtUn bıtaral memle· 
ketler fctn bir ml.9al olmalıdır. Al· 
manyayı tahrik etmemek için bi%' 

yardım anu.sunda bulunan mtltteflk· 
ıer erk!nıharbiyelerl ile tomnsta bu· 
lunmaktan (tklndlk. Bundan meklr 
(On e..-vel mUttettklere ııeferberllk 

pl&ı.rmıı:la tayyare m~ydanlarmnz 

hakkındaki malQmatı "ermekten im· 

Dedi ve çarçabuk giyindi .. U · 

Almanya Balkan ~ak gülüyordu: 
1 • • - Efendimiz epeyce uyudu· 

1 f · ı 1 k ~ !ar. Kahvaltınızı uzun uıadıya 
arı ga 1 av ama • bekl~ttim. Baktım ki öğle vakti 

• yakla§tı .. Size ona göre yemek is'iyor ~ hazırladım. Prenses ele erl:ende:ı 
1 : çıkmı~ olac~kkr .. 

fnniiiz va Amerikan : - Evet, ~!eri vardı. 
::ı Doğaa derhal yemeğe oturdu 
tebaası ltalyayı : •e karnını iyice doyurdu. 1ki bar 

t k d
. : dak da şarap yuvarhıdı. Mevsi:n er 8 IJOr ~ artık sonbahardı, Evden çıkıyor· 

Parla, u - İtalyanın \·az.:tyeU ıtt.-' du ki, k5şeden birinin sUratle 
Ukçe dikkate oayan bir ıekle gir· geldi,-ini gördü ve durdu. Du ge· 
mektedlr. Amerika hariciye naznı len, rininin u~ağı idi. Doğanı 
Amerikan tebaasının İtalyayı terketı hikmetle selamladı. Bir mektup 
mestnJ bUdirmi§Ur. Halbuki nuır uzattı.Sat•rlara sUratle göz.: gez· 
bundan on gt1ıı kadar evvel Amerika dirdi: 
te~m İtalyayı terketmeıert için 
bir ııebeb movcut olmadığını ııöyleuıl§· 
t1. Dlğ'er taraftan Romadakl lngillz 
aetlrt de lngU1g tebaaauıı İtalyayı ter· 
k• davet etml~Ur. Bu vazlyetler ltal
yanm harbe girmealıılıı artık bir g1ln 
meSC:eııl oldu:una thUmal verdirmel 
tedlr. 

ŞA~mDIA l'LANLABI 
Brennerde huırlanaıı p!Ana göre. 

AJmanya tarafından taarruza uı'?TJya· 
cak memlekcUerln nazanıu ba§ka ta 
ratlara çevirmek eııaatır. Balkanlarm 
vasiyetini tehllkell r&tererek Belçika 
ve Holandayı Jat11 avlayan Almanya 
oıındl de bUttın nazarlan garp eephe
elne çekerek Balkanıan gatll avla· 
mağa çalı§maktııdır. Macarlııtan bu· 
dudunda yapılan Alman talı:idatı bu: 
na bir dellldir. 

llEYECA?lı"LI RlV A YETi.EK 
Diğer taraltan Balkanlara dotru 

Alman Uerl hareketini kolaylqtırmak. 
üzere Almanya Ue RU1ya araamda 
yeni mllsakereler cereyan etUğ'I n 
Almanyanm Besarahyayı Rusyaya 
vaadettıgt haber verilmektedir. Bir 
kaç g11ıı evvel Moakovadald Alman 
sefirinin Sovyet hariciye nazın Molo
tona lkl saat bu hu.suıta gö~tUtu 
blldlı1lmektedtr. Gene bir habere göre, 
muer Lehlatanda olduğu gtbl Balkan· 
!arda da bazı araz1ııiıı Ru.aya lle Al· 
mann arumd& talcalmtnl an:u et
ınektedlr. 

BALKANIABDA TEDBtRLl!lB 
Londra. 15 - HA.dlaolerln aon al· 

dJ#ı §ekil tızertne Balkanlarda ve Mı· 
aırd& tedbirler almmuma devam • 
dllmektedlr. !ılacarlatan huduUann. 
da yapılan tah.'ldat ve ltalyadakl aon 
vaziyet kar;ıaında Yuzo:ılavya bUtUn 
hudutlarında sıkı tedbirler aJmıotır 

700 bin kişilik Yugoslav ordusu ha

zır olarak beklemektedir. AdrlyaUk 
Umanlarmdakl Yugoslsv vapurlan 
veri.len bir emirle hareketlertııl tebb 

İrini ~öy~e diyordu: 
"Sevgili Doğan t. 
"Milz:~kcreye giri§mediğin çok 

iyi oldu. Çünkil bu ada::::ıın her 
halde bir fikri mahsusu var. Bel 
ki de yeni bir tUzak örmek isti 
yordu. Kendisine, bu ak§nmki 
pUnmı gayet açık olarak söyle 
dirn. Venedik Dul:asının palavra 
ve tehdide htiyen metelik vemu 
yeceğini söyledi. Bell:i de, benim 
kar§ımda bulunduğu için böyle 
b:ılapervazane ~ekilde konu§mur 
tur. Belki değil, bu muhakkak .. 
Çilnkü benim ziyaretim, cna· es 
ki limitlerini tazeletmek için k!: 
fi geldi. HattA, bir aralık, seninle 
olan dostluğumun kendisini çıt· 
dırttığını söyliyecek kad:r ileri 
ıitti. . 

Sana hakikati söyliyeyim mi 
Doğan!. 
Eğer kendisik olan dostluğu· 

mun, sana bir faydası olmıyacağı· 
nı bilseydim, o dakikada bu mas· 
kara Dul:a bozuntusunun yilzüne 
tükürmekte tereddüt bile göster 
mezdim. 

Fakat dü§ilndüm ki, belki bir 
ıün bu doıtlufun muhtacı kala' 
biliriz. 

Bu milkllemcden sonra kendi" 
ıine, Mehlikayı görmek istediği 
mi aöyledim. Çok dil§ündil ve eon 
ra muva.fakat etmedi. Fakat be' 
nim darıldığımı görünce kendisi 
nin huzurunda konu~bileceğimi 
%i söyledi ve ben de kabule mec· 
bur kald ım. 

Mehlika ççk muztarip.. Eeni 
görlin:e boynuma s:ırıldı. Du1:a. 
tuhaf b.ir vaziyet kar§ısında kaldı. 
Çünkü kocasını c.cvcn ve hnl:il:<!ti 
ııizlemek için sebep görmiyen bir 
kadın kar§tsındaydı. 

HOI.Al\"DA 'J'Z8U llOLDt1 Una ettılt. BQUln bunlar Almanyanm etmı,lerdir. 
Mehlikanm ilk suali ~u oldu: 

D uan b.ı !::ltırlın okuyunca 
buı U.r b:r heyecanla geriye dön· 
dü, eve girdi. Kıpkırmızı olmuı· 
tu. Sevinci, kalbini dolduracak· 
!:adar kuvvetliydi .• 

Sntırları tekrar okudu. Evet. 
yarılr§ görmüyordu. ÇünkU mek" 
tup !;Öyle devam ediyordu: 

"İntihar etrncği göze alabilir" 
dim Fal:at karnımdaki brr yavru• 
nun hayatına karşı bunu yapa· 
ma:n bilhn:;sa anne olabileceğimi 
anhdıkt<ı.n sonra daha çok ve 
mutlaka y::ı~amağı kararla~tırdım.ı 
Kocanu ihtiyacım ise, bugün ar
t1k her zamankinden daha fuı.· 
dır, 

İşte Doğan, Mehlikanın bana 
rıınldıyara1ı:: söyledikleri .. 

Ben de kendisinin kulağına: 
- Doeanla ben, seni herhalde 

kurtaracaj!ız. Merak etme yav • 
rum .. 

Dedim. Mehlika, orada daha 
fn=la durmadı. Dul.a, bizi:n gizli" 
ce konıışmnl:lrğımıza mıni olmak 
Uzerc bir hareket ya.paGaktı, fa • 
kat imk~ bulaın;tdı. Mehlika 
çıl:tıktan son ra Duka ile bir 
müddet dah~ ko:mştum. Kendi' 
sine, aklı selim tavsiye ettim. Na· 
sıl olsa unutulmuş gitmiş ve halle 
arasında silinmis bir maccranm 
yeniden tazelei'.ımesinin dcğru 
olmıyacağını söyledim: 

- Unutma ki, Mehlikanın ko· 
cası, tenden çok kuvvetlidir. 

Dedim. Tekrar görüşmek üze· 
re ayrıldık. Een mümkil:l olduğu 
kad:ır kibar ve mültefit davranı • 
yordum. Bilmem bu fed~rlık2a. 
nmı neyle ödeyeceksin?. Hayrr, 
t:ıka söylüyorum.. Senin saadeti· 
ne bir parçacık olsun hizmet etti• 
ğimi görlince, bilmenin ben de 
ne k:ıdar seviniyorum? Tıpla ~
çuk~a bir hia beni ihata ediyor. 

( Denma "") 

Matbuat 
balosu 

Matbuat balo.sunun bu yıl Takafm 
bllhçcı:lndo yeni yapılan Belediye ıa.
ztno:unda Yerilmesi kara.rlaııtınıml§ll. 

Gazinonun tııletllmeal blr Roman
yalı grupa ihs.Ie edildiği ve cazlno lle 
~cedeld tertı~tı lltmal için de· 
vam cclc:ı l~lcr lıenllz ırttmedllf lçlD 
lor'ı.lp heyeti bal:ı:ıun hazirana ba'a
kılm:ı.smı tcrclh etm~Ur • 

l!::.tbu:ıt b:ılosu bu sureUe blr ba· 
hnr gecc ... ı:ıtn bQtUn zevk ve ~ence
alnl de topl&llllf ola.calı:tır. 

bleden fQphelmmestne mani olmadı. Büyük ukeı1 mnkaml&r umum! iım----------------------------11. Londra, 15 - Hol~nda Ba~ku
mandanlıtı memleketin bcyhudr 
yere harap ve halkın telef elma 
masrnı temin mnksadile mukave 
metten vaz geçmiıtir. 

Esuen, Almanyanm memleketimizde I harpte bUyük yau.rlıklan görUlen 
bOtUn ttırrarmım e:renen blrtak ea- ( me§hur Te~k kıtaıarmı yeniden teı-
suılan "ardı.,, kil etmektedirler. . 

S·AAT: 13.40 
Se(n1e fıkıraıar 

Hollanda Kraliçesinin verdifi 
salahiyet üzerine bu kararı alan 
Hollanda Ba~kumandanhğı neş 
rettiği tebliğde Zelanda vilAyetı 
müstesna, her tarafta muhasama· 
tın durdurulmasını ve harpten 
vaz geçilmesini orduya emretnıiı 
tir. Tebliğ şöyle devam ediyor: 
· "Teslim olmalrutn b&tka çare· 
miz.: yok. ÇUnkU hasrmlar biribiri· 
ne denk değil. Harbe devam etti· 
ğimiz takdirde biitün memleket 
harap olaeaktrr. Buna ırnlni ol 
mak için harbe ıon veriyorur." 
Ba~kumandan Hollandanın her 

halde iıtiklAl ve hllrriyetine ka 
vu~acağı imanını tekrarlamıı. 
Hollanda ile Almanya arasında 
''harp hali" nin devam edeceğini 
söylcmi9, Hollanda vat11nda9lan· 
na dü~man idaresi altında ıeref
Jerini muhafan etmelerini tavai· 
ye etmiıttir. 

Hollandalılar tesllm kararını 
vermezden evvel Amıterdamdald 
bütün petrol depolannı •t'!e ver· 

· mişlerdir. 
Hollandanm altm ihtiyattan· 

nın büyük bir ktamı bet vapurla 
Amerlkaya glSnderilmlttlr. 

Londraya Hotıanda mUttecUerl 
- ıeliyor. Hollandadaki tnıiliz ae· 

Yugoslav - Sovget 
siyasi anlaşması 

Mrra4, 11 (A.A.) - .l.,yan rel.l1 Korocbetı;•ın n~et"Un ola.ı:ı L1ub11· 
anada münt.,U- ••sıovenetz .. i'&Zetui Yugoslavya • Sovyet Ucaret tUICna.
mesln1.n lmAımu müteakip bllhaua ,ısyıe yazmaktadır. 

"Sureti umumiyede iyi haber alan mahtellerde beyan edUd1#f.n• ,.are 
Yu,oslav Uca.ret beyıUnln lloakovadan avdeUnden sonra Moskovaya yent 
btr T\Ji'osıav heyeti ııCnderllecekUr.Bu heyete yalnız lkt.ıeat elı.aperlerl de:tl 
ır1yuet adamları da ıotlrak edecekUr.,. 

Müttefikler Norveçe yeniden asker ihraç ettiler 
LGndra. 15 (A.A.) - "Harbiye Deu.rt!il blldlrfJ·or:,. 
llQttefik kıtalan, Narvlkln §lmalliıde klln BjerlcVike muvattaktY..tıt 

bir ihraç hareketi yapmtfl&rdır. 
Bjerkvik, Grat&nken, mmtakumdald Alma.ı:ı mevzilerlııln gerlalndedir 

Burada ınüttenk mutrneleı1 IDU\'aflaklyetıe neUcelene.n bir taarruzda bu· 
lımtnllflardır. 

Hem.melde kanya çıkanla.ı:ı dQoman mlltreuat bir lngiUz harp semtısi 

taratındaa ~mb&rdımsn edllmJotir. D11pıan sayiata tJ!ram1=tır. 

ltalyanın Berlin elçiai 
..... 11 ( A..A.) - ltalyanm yeni Berlla Mttrl, .A.ltlyertnln dün aka,m 

..murlyetı ba§ma a1tmelı tısere )'Ola ı;ıkmuı, h~ bl.r mahiyet tkUaap 
etmlftsF. Altl:f9r1, tstaayona& blr'QOk llflVllt taratnıdan ugtJrlanDll§trr. Bunlar 
ı:n.ey&mnda kont Claılo Ue dt~er buıctunet erkAnı, ly&ıı mecUs1 lldncl relsi. 
ftoata ftll v• l!Mıledfye relld ve Alman eeftrt foll V•k•Mn bulunmaktaydı. 

Dünyanın hali? .. 
Eski padişahlardan birisi çar· 

§tda bir hamal görmilJ, maiyetine 
aldırmış, bir müddet sonra sadra· 
um y:ı.pmtJ. Bir gün yeni sadra· 
ram çarşıda dcla§ırken bir cenaze 
ıötürdüklerini görmliJ, adamla· 
nna: 

- Çabuk JU cenazeyi durdu· 
runl .. 
Adamları aegirterek cenazeyi 

durdurmu§lar. Sadrazam eandu· 
kanın kapağını açını§, mevtanın 
kulağına bir ~eyler fısıldamış: 

- Cenaıeye ne söyledin? 
- Bazı hususi şeyler 1. 
- Nedir o? Bana da söyle, ira· 

de ediyorum, deyince: 
- Dünyada ne var ne yok diye 

eorarlarea demi~ Çınaraltı hamalı 
Deli Mehmet Slldrazam oldu; an· 
b.yın bak dünyanın halini!.. de· 
dim. 

Açıkgöz hizmetçi 
Bay Mehmet gayet titiı: ve 

meraklı bir adamdı, hh:mctçi kah 
...e getirdiği ı:aman kahvenin fin· 

can tabağına bir d3.mla dökülme
Eine tahammül edemcz.:di . 
Tuttuğu hizmetçilere daima 

bunu tenhih ederdi, fakat insan 
hali bu .. blr gün eli titriyeceği 
tutar, yahut bir yeri kaımır ... 
Bay Mehmet b:.ı hususta mazeret 
kabul etmezdi. Bu yüzden birçok 
hizmetçilere yel vermiıti. Niha. 
yet köşke Hasan i.&mindo bir hiz
metçi geldi. 

Hasan üç aydanberi hizmette 
bulunduğu halde - şeytan kula. 
ğma kur§llil • daha bir kere kah
veyi fincan tabağına damlatma. 
mıştı. Bu hale son derece mem
nun olan Bay Mehmet hizmetçi
ye sordu: 

- Hasan, buraya bu kadar 
u~ak geldi, isJerinden. hiç-bl~i 
kahveyi dökmeden getıremezdı. 
Sen bu işin kolayını nasıl bul. 
dun? 

Hasan sırrttı : 
- Merdivenden çıkarken bhve

yi ağz.:1ma alıyorum, kapının önU
ne r,elince tekrar fincana bofa1 -
tıyorum. Bundan kolay ne nr 
bayım!.. 
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!( adznl, ha gafla 
Basarna/, yapan adanı 

• • • Ingi iZ 

şvekir 

o 
.aa ıının bir 
juanı idi! 

ünl.ü nüsh:ı;~ı:.:ı denm -

Bir k:::resinci~ c· e kansı kendi
ı;:nc her zam.ankinclc.1 fazla ala. 
1.a gü:;terince: 

- Sevgil:m.. demişti, sen ba -
r.a Lır z:evccden ziyc:de bir met· 
TeS gibisin ... ., 

Disracli bu sözleri karısına 
6Öylediği za:nan kadın tam 77 
yaşında b-.ılunmakta idi. 

Dh:raeli bir :::ra Madam Vil. 
liams ismincie gayet şişmnn fa
kat lıoş sohbet bir kadınla da 
ahbaplık etti. Disraeli, Madam 
Villiams ile tanışmadan evvel o
na uzu:ı müddet aşıkane mek. 
tuplar yazdı. Sonra bu mektup
ları gündeliğe bindirdi. Üstelik 
biribirlcr~nc çiçek de gönderdi
ler. 

Disraeli y:ışlandıkça, "cinsi 
latilten,, olan ahbaptan birer bi. 
rer öbilr dünyaya göçmeğe b.l§· 
lat!ılcı.r. Kız kardeşini, Madam 
An.,on'u, Leydi Dondon, Derry 
ve Leydi Blessingtonu birer bi • 
rcr kaybetti. ş:şm.-:n l',fadam Vil. 
füıms ela Disrneli ile karısına SO 
bin lngillz lirası vasiyet ederek 
öldU. 

dü. Ona, pirinçten bir haykelini 
hediye etti. Ea;vekil . ile kraliçe 
birbirlerini sık sık görmek ve 
mektuplaşmak vaadile ayrıldılar. 

Vil,torya, eski başvekiline dai
ma çiçekler yollardı. Hastalandığı 
zamanlarda da evinde ziyaretine 
gitti. 

Hal1Ju1:i Burhan, daha köşke 
gclirl:en l:apıda bir otomc-bil bek· 
lediğini görmüş, içeriye girince 
Mustafa Nazmi efendiyi kanlar 
i~inde ölü bulunca otomobilin ki· 
mi beklediğini anlamış, hemen 
başka bir otomobil için telefon e· 
clerek gelecek otomobilin sokağın 
clönemecinde beklemesini temin 
etmişti. 

Burhan Şefik, yanrnda nişan· 
Iısr Ayşe Fahire olduğu halde 
köşkten aşağıya in<liği zaman yo· 
!un biraz geriı:inde ve bir döne· 
meçte otomobil buldu: atladılar. 
Şoföre diğer otomobilin ne tara· 
fa gittiğini sordu. Şoför ?.!arma· 
ra istikametini gösterdi. 

- Takip edeceksin .. Onu bula· 
cağız: ben memurum!. 

Diye emrettiği zaman ~oför ü· 
mitsizce: 

Fakat öt eki şoför 

hereltcttcn ınahrumdu. 
verivor, ne görünüyordu. . 

. .~o 
Diı kur~un arabanın c;amu

0
1'10 

ğt:na carptı; bir diğeri klakS (!10• 

yar.ıiıdı. O sırada arabanı~. dil. 
tönmii siper alan Burhan g?t ii~ 
ğü J!;);geye biririni müteakıP 1'i'i 
el silah attı. Kurşunlardan (f\ff 
haychdu o·nu:rnndc:n yarala jrİ 
tı. N:ı!lıl oldu? Bu yaranın te~ti1 
le muva:::enesini mi kaybtclı:? 
Yokı;ı maksadı mahsusla m'ııtıil 
Burhanın arıayamadığı bir 11ö• 
A.,..b~sı '"lrtava .·ı}rardı. K0J\J i1'İ 
büyük bir yük olrluğu hal e •*' 
t•tomobilin arasııı~'.-ıki yardanrııf ~ 
ğı yuvarlaııdı. bt~ yuvarla • 01 
kadar müthiş ve nagih~d~dt• 
muştu ki, Burna:. hayr~t l, tep'. 
~il.lhı yere a~~ğı çevirmı~. 
den bakakalmıştı. ~ 

Abbas, yirmi otuz metre ç~•"' 
ra tekerlene tekerlene. par~ t>i' 
maktıın güç kurtularak gitt~ıcetİ 
kütüğe takıldı. Büyük P rl1'1'1 
kolundan ayrılmamıştı. lW 
gülerek: { 

. d' fJ~e ... - Hınzır hen(, de ı. gatil 
tin ~mdanlarını ahirete de 
rüyorl... eli 

Gözleri nihayetteki 1cUtU1'~ıtô' 
tetikte Abbasın siyah paltOI ııııif. 
en küçük bir hareket ee ıc1eô': 
ralr;arak birkaç dakika.. ben tJtO 
O sıra.da arkasından yetı~e 
t~ikletli memura: • ofôtU 

- Ko~. ~u otomobildekı ~ 
al; getir ..• /- · .,.r) 

(Devallll 


