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Sahip ve Başmuharriri: YIL 
ETEM İZZET BENİCE : 4ı 

·'imanlar, Hol anda Şehirlerine Tayya{elerle 
ı:'sker indiriyorlar, Soka Muharebeleri oluyor 

\ 

~iltıgiltereye de paraşütle asker indirilmesi mümkün görünüyor 
Lüksemburg topraklarında Fransızlarla Almanlar 
arasında busabahtanberi şiddetli muharebeler oluyor 

Ôlüm Holanda ve Belçika'da Almanların 
ileri hareketleri durduruldu 

• 
dirim 
harbi Ruzvelt Amerikanın vazivetinde hiç bir 

açıkça söyledi 
lflUerin carp cephesi ordu
~ verdiii emir ve yaptılı 
._...t eter tam ve bt'i bir 
~ ifadesi ise sonba
lı.ra kadar harbin bitmesi 

değişiklik olmadığını 
'1ıııt Londra 11 (Hususi)- Garp cep-
.___edlliiiiiieiibiilllriiii. iiiiiiiOOiiiiiii_.f besinde muharebeler bütün şid -

• ~ detile devam ediyor. Holaudada 
J ~ ETEM İZZET BENİCJI Alman ileri har,eketi durdurul -

O ~tı.. - muştur. Paraşütlerle cephe geri
~~ ordusunun Belçika ve }erine indirilen kuvvetler ya öl
~ • yaptıiı taarruz kadar dürülmüş, ya esir edilmiştir. Bun
~ dün carp cephesi ord~- !ar en zivade hava üslerini bas -
:'\ t~ııdımliii emirneme de mu- kınla elde etmejte memur edilıniı
~ başlı baıına bir tahlil mev- !erdi. 
' · Enıirnameniu mes'uliyet- Belçikada da Alman taarruzu 
~Y~Şan veya işaret eden ':'1- ilk müdafaa hattında durmuştur. S: Uzerinde durmak nafile Belçika hududunu geçen Fransız
~! teşkil eder. Çünkü, bu ~- İngiliz kuvvetlerile Lüksemburı 
~~tık dünya efkan umuını- cephcsin,de şiddetli bir temar ha
~. •lıJık olduğu Alman teca- sıl olmuştur. 
~ d ~ tevil tarzından başka bir Dünkü muharebelerde Almau -

etitdir. Almanya, hangi kü- !arın 70 ni Bolaudada, 44 nü Fran
lllasum milleti yok etmek sada, 7 si Belçikada, 9 u İngiltere 

~ı Ilı~ daima ayni nekaratı ile- ve Fransa yakınlarında olmak ü-
\.·. ~ınUştür: :ı:ere 130 tayyaresi diişiirülmüştür. 
~ t Uttefikler bize taarruz için Alınan tanareleri dün Fransa-
~'.'ıt tdecç!derdi, biz daha atik daki açık şehirleri bombardıman 
'l ~ılt ve istiklal hakkı mah- ettiği için Fransa artık kendisini 
\~ ak üzere işgal ettik. serbest addetmektedir. İngiltere 
li.~tl e.ııateyh, Bitlerin Dolanda hükumeti de Alman şehirlerine 
~ ~:ka için de ileriye sür. düğü karşı ayni suretle mukabelede keu
'Ctiıı 11ııdan ibarettir. Hakikatte dhini serbest addetmektedir. 
~ d hücum emirnamesinde bi- 250 den fazla askeri olmıyau 
"it e~ecede tahlil mevzuu ol - Lüscmbur" tamam ile işgal edil
'- Qliza edeu pasaj şudur: ıniş ve Düşes Fransaya iltica et

l,; i ~p cephesi askerleri, keu- ıniştir. 
Ctiiıı tbstermek zamanı gelmiştir. Fransız Hava Nezareti halka bir 
~~ aşlıyan hBl'p Alman mil- bevauname neşrederek patlamamış 
'1 i .llıukadderatını gelecek bin (DEVAMI 3 üncü sahifede) 
~- i;1::_ ~ayin edecektir .• 
i."ltııı. "'."1e, eğer tam ve ka t'l bir 
~\,_. ifadesi ise Almanya garp 1 K 1 S A C A 
~;~llıd~ yal.nıs Dolanda ve _ 
ı<ıt,/• ••tila harbine değil, kat'i ikinci tabı palavra 

~~ Stdit~ alnıak harbine, yani ö-
e s ~.::n muharebesine başıamış ve.. Halk 

t· L' '-i'- · Bu hükmü bize vcrdi-i ~~ h": de bu muharebenin ege- Bizden soruyorlar: 
d 1ı\ ı: sene için. olduğunun - Niçin ikinci tabı yapmıyorsu-
~· ~~ afından söyleuıniş olma- nuz?. 

lı."1ıltı Şu cev'!bı veriylıruz: 
~i Yaııın lktısadi vaziyeti, - Verdiğimiz haberlerden daha 
1ı: h,~•llarca devam ettirecek yenisini bulmak mümkün olmadı
\i~ .,~t ve maden maddesine ğı ve ertesi günkü sabah gazeteleri 
~llıi ""a.Yışı, her uevi hayati de ekseriya bizim vermiş olduğu
--~,Yetı haiz sanayi maddeleri muz ba~erle~i .. vtrdikleri veya 
~~•odan mahrum bulunu- tafsil ettikten ıçm yapınıyoruz. 

"''~•d'ak ki, Almanya üzerinde Sonra, düşünüyorlar, bize hak 
ı ~ · e t• ik h b' veriyorlar: "ıiiı ~•y yapan ve ar ın 
~~ sat safhasına sokulması- - Hakikaten söylediğiniz doiru. 
~ C, ~den müessirdir. Bu vazi- Meseli, dünkü Son Tdgraf'da ver
\~~ .Herin iıaretini ve ifade- diğiniz haberler ancak diğer ıaze

~ ~ lt,llt~iıpJıe yok ki, takviye et- telerin ikinci tabılarında ve bu-
l'\ günkü sabah gaz.,telerinde var. 

~' ~ ~.kdirde harbin sonbahara Sonra, ikinci tabılar ekseriya uy-
,· ~.,;ı~esi ve kat'i neticenin durma haberlerle çılu:ver. Meseli, 
{' . ı\ıı Uınidi muhafaza edile _ dün ·Amerika da harbe giriyor ... 
ı \.."1 ,,~k, hunun şartı da harbin diye gazete boyunda harflerle ıkin
~ ''"ııı""'••da ihtilat peyda et- ci tabı yaptılar, fakat, bugün va-
1". l~! ~,j "e garp cephesine mün- lan olduğu meydana çıktı. Ruz~elt 

:'l '~cı b'!>•sındadır. vaziyette bir değişiklik olmadıKın; 
dl ~~~ıı:· ~htimal ile Hitlerin bu söylemiş bulunuyor. 
~o ) ~ '<ı.r ~~· yeni bir politika ve '\'._e .. yine ilave ediyorl8l': 
il' ~. ~ • .:;:• de olabilir. Yani, Hit- - Halka heyecanlı günlerde l>e§ 
.ıf l' 11~ il,;ır~amesi ve Holnnda - on gazete satmak belki bir nevi 
~. '~bin er_ıne taarruz eylemesi ti.corct i~i amma, sonra, o gazeteyi 

,l \""lte~ hıitün muk_adderatının okumıy.:0 va o gazeteye inanıru
~1 /\ ~,~taayyün edeceğini ilan yan yine halk oluyor.. Zarannı 

11~ıı; ı.tolarını buraya çeker- kendileri çekiyor .. 
\ı;tll ,,ıaına,nda bir ikinci ve Bugünkü kısaca biraz uzunca ol-

il ~I t, lıPhede de taarruza go- du amma, şunu sijyliyelim ki, Son 
~it,~• d u ~Dretle müttefiklerin Telgraf ikinci tabı yapmaz değil. 

"liıı elliz kuvvetlerini muh- Pek uadir, yapar. Fakat, yaptıiı 
rıı!:~•tlerde meşgul etmek, ıuıınanda da muhakkak ki yerinde 

.ıV.1ı 3 üncü sahifede) ve dei:erinde yapar.- - • • 

Alınan htlcum tnkl•n nın bir ileri hareketi eanasmda alınmış resim 

EN SON DAKİKA 
Holanda hava limanlarında asker 

yüklü Alman tayyareleri 
Londra 11 (A.A.)- Bava Neza

reti aşağıdaki tebliği neşrediyor: 
Rotterdam hava meydanı ve 

La Baye meydanı üzerinde bulu
nan asker yüklü Alman tayyare
leri dün öğleden sonra İngiliz bom
bardıman tayyareleri tarafından 
taarruza uirıyarak tahrip edilmiş
lerdir. Bu hareket Almanların 

tayyare defi toplarını yerleştir -
meğe vakit bulmadan evvel cere-

van etıniıtir. Büyük miktarda 
dilşman avcı tay.z8l'eleri hücum et
miş ve bir çok muharebeler ol -
muştur. 

Rotterdam civarındaki sivil ha
va limanı Walhavene karşı yapılan 
hücum saat 15 den sonra basla -
mıstır. Bu hava limanında b;i:çok 
Alman tayyareleri ve asker nak
line mahsus 50 tayyare bulunu -
yordu. Pike iniş tarzında yapılan 
bir tek bomb8l'dınıan esnasında 

dört Alman tayyaresi tahrip edil
miştir. Birçok yangınlar zuhur et
miş ve düşman personeli ağır zayi
• ta uğramıştır. 10 düşman nakliye 
tayyaresi La Hayenin 8 mil şima
lindeki meydana asker indirdijin
den -İngiliz tayyareleri alçaktan u
çarak hunları ciddi hasara ujtrat
mıştır. 5 Alman tayyaresi muha
rebe harici edilmi§. diğerleri de 
kurşun ve obüs parçalarile delik 
deşik edilmiştir. 

F r aDSJZla r la Almanlar arasında kanlı muharebeler 
Amsterdımı 11 (A.A.) - Holan

da radyosu, dün akşam saat 2!1,16 
da şu haberi vero:nekte idi: 
Şu esnada birQOk Alman tay -

yareleri aşağıdaki üç 111W1taka ü
zerinden uçmaktadır: 

1 - Şimali Holanda eyaletinde cenuptan garbe ve ııimalden şar-
ı;ıarpten şarka doğru, ka doğru. 

2 - Zeland eyaletinde muhtelif Radyo saat 22.45 de Lüsemburg 
istikametlerde ve bilhassa sahil arazisinde Fransız ve Alman ikıt'a
boyunda, ları• arasında muharebeler cere -

3 - Şimali Brabant eyaletinde yan ettikini haber vermekte idi 

( Di~er Telgraflar 3 üncü Sayf amızdadır) 

• 

Çörçil yeni kabine 
listesini tamamladı 

Avam Kamaraaının pazar :·esi 
toplantısında hükumetin progra· 

mını bizzat okuyacak 

Çemberlayn de kabinede kaldı 
L ondra 11 (Hususi) - Çör çil 

yeni kabinenin teşkilini tamamlı
mıştır. İşçi partisi ve liberaller de 
hükfunete iştirak etmı-.ktedir. 
Çemberlayn ve Loid Corc sandal
yasız nazır olarak kabineye dahil 
bulunacaklardır. 

Çemberlayn, dün r:ıdyoda İnıti
liz milletine hitaben bir nutuk 
söyliyerek: •Vahşi canavar yeni -
den masum milletlere saldırdı. 
İngilterenin dahili ihtilaflarından 
istifade edeceğini zannetti. Halbu
ki İngiliz milleti bugün her za -

Resmi otomobil 
tahdidatı 

Defterdara otomobil 
verilmesi teklifi 

Resmi otomobillerin tahdidi 
hakkındaki kanunun birinci mü
zakeresi dün Büyük Millet Mec -
!isinde yapıhnıştır. 

ıM üzakere esnasında söz alan -
!ardan Eskişehir meb'usu B. Emin 
Sazak; resmi ve hususi vasıtalar
da benzin ve petrol istihlılkinin 

' tahdit olunmasını ısrarla istemiş
tir. 
Nafıa Vekili, Vekalete iki hiz

met otomobili tahsisini talep et
miş, Manisa meb'usu Refik İnce 
ise hunun ve İstanbul defterda -
rına otomobil verilmesinin reddini 
istemiştir. Bütçe encümeni reisi 
B. Salıi.haddin Yargı, İstanbul gi
bi büvük bir şehirdeki müteaddit 
tahsil şubelerini dolaşmak için 
defterdara otcıınohilin lüzumunu 
tebarüz ettirmiş fakat •taksiye! 
Taksiye!• sözleri arasında Nafia 
Vekaletinin iki hizmet otoınobıli 
talebi ve İstanbul defterdarına o
tomobil verilme&i 'kabul olunma -
mıştır. 

Dün sabah fecirle başlıyan Al -
man taarruzunun Holandalılan 
gafil avlıyamadığı iddia oluna -
maz. Vakıa Holando Norveç ka -
dar hazırlıksız deijildir. Fa:,.ıt mü
dafaasının en esaslı unsu.,.ıı .1la11 

a,raziy; su bastırma tertibatını 
vakt inde kullanamadı. Holanda a· 
razisini suya boöma işi ancak üç 
günde tamamlanır. Kanallar açıl
dığı dokikadon yirmi dört saat 
ıonra suyun istila derecesi teker
lekli harp vesaitine tamamile ma
ni olacak hadde gelemez. Ancak 
esasen sağlam olmıııan toprağı ha
fit bir bataklık haline getirir. Su
lar açıldığından üç gün sonradır 

mankinden daha müttehittir. Ba$ 
vekaletten c;ekilirken, bu cana -
varı insaniyete zarar vermiyecek · 
hale getirinciye kadar mücade -
leye devam için, milleti yeni Baş
vekilin etrafında toplanma.ita da
vet ederim.• 

Avam ıkamarası pazartesi g ii nli 
fevkalade olarak toplanacak, ,·ent 
Başvekil hükfunetin programını 
okuyacaktır. 

Fransız kabinesinde de değişik
lik olmu<, Lüi Maren ve İbarna -
~arey kabineye alınmışlardır 

Almanya' dan 
gelen bir yolcu 
Orada ve Belgrat'ta 
gördüklerini anlatıyo~ 
Almanyada bulunan talehemiz

den Ulvi Meto kimya doktorasını 
vererek hu sabahki konvansiyo -
nelle Hamburgdan şehrimize gel
miştir. Ayni trenle gelen bir tüc
car bir muharririmize şunları söy
lemistir: 

c- Almanyada herşey vesika 
ile verilmektedir. Peynir, yumur
ta ve saire hemen hiç yokbıır. Haf
tada adam başına yalnız bir tek 
yumurta verilmektedir. Bertin ge
celeri kapkaranlıktır. Fakat bar
lar, sinemalar ve tiyatrolarla eğ -
lence yerleri açıktır. Halk; sanki 
harbclmiyormuş gibi zahiren sa
kindir. Fakat hakikatte ise ... 

Gelirken yolda Bulgaristanın 
bir kısım sınıfları silıi.h altına al
dığı şayiasını işittik. Eskiden Bel
grattan geçerken, trenin tevakıku
fundan istifade ederek yolcular 
inip şehri gezerlerdi. Fakat bu se
fer tıasaportlara cdurmadan geç
mek. şerhi konulduğundan yolcu
lar transit geçmektedirler. 

ki, arazi tamamile ııömülmüş o -
lur. 

Bu itibaTla HolandalılaT sula -
nnı açma işinde biTaz gecikmiş -
tiT. Nitekim Almanlar suya boqma 
müdafaasının tamamlanmaması 
için huduttan çok içerilere kadar 
tayyare ile kıt'alar indirmekte de
vam ediyorlar. Ve bu kıt'alara yi-
ne havadan in<iirilen hafif tank -
lan da yet4tirmeğe gayTet ed. -
yorlaT. Bu hareketlerle Alman er
kanıharbiyesinin, ancak taarruz 
b~ladılctan sonTa açılan kanalla
" tekrar kapıııacak vaziyetleri et
de etmeiie çalıştığı aşik4TdıT. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

.. 



---------- - - - - - - --
~--..~~-- -·- _....:-= ~ -~--- <. -·- - -

2- S O N T S L G & AI' - 11 MAYIS 1940 

GICIRTI YAPAN 

AYAKKABILAR 

Bir meslekdaş yazıyor: Gıcırtılı 
ayaKkabı giymenin birçok iyi ta
rafları varmış ... Mesela, bir daire
ye, bir salona, bir gazinoya girdi
niz mi, iyi karşılanırsınız, ehem
m.cvet atfcdilirmişsiniz. Ta uzak
tan ueldiğiniz duyulur, ayakkabı 
cgıcır g•cır. yaptı.kça bu, bir işa
ret yerine gecermiş .. Çünkü, gı .
cırtı çıkaran ayaldı:abıları eksen
ya kalantor adamlar giyerrrUş ... 
Böyle bir ayakkabıya s;ıhip ol~u
nuz mu, sizi de o neviden bır ın
san zannederler, hürmette kusur 
etmezlermi;!. 

Bütün bu mütalealar doğrudur. 
Fakat, gıcırtılı ayakkabının dahi 
fayda vermediği bi; yer var: 

Tramvaylar .. İsterseniz, tecrübe 
edin!. 

KIZLAR DA DEMİRCİ 

OLACAKLAR~UŞ!. 

Maarif idaresi, yeni kararlar 
vermiş: Kızlardan demirci, maran
goz yetiştirecekmiş!. 

Kız, demirci olur mu, demeyi -
niz .. Yapılırsa olur. Artık, mani
kürlü ellerin, örs üzerinde, çekiç 

. sallav= düşünün!. 
Fakat, bazı bayanlar, kıocaları

nın başında çok tokmaık $alladık
ları için, üınit ederim, bu gibiler, 
yeni .uesle~e çabuk alifiırlar .. 

Allah, demirci bayana düsmek
ten ınsanı korusun!. 

cTARtn.i GAZETE. 

VE AYRI DÜŞÜ.l\'CE 

Su ctarihi gazete. bizim gibi 
dı.i;;ünmi\yor, bizim gibi yazmıyor 
\TcssclAnı! Hilla, onun satırları a
rasında, Arap bacılı, halayıklı, kö
leli, c~riyeli eski konak havası e
siyor. 

Şımdi de bir uşaklık, efendilik 
tutturdu. Bir taraftan usak uşak
tır, diyor. Biraz sonra methedi -
yor; hulasa ne söylediğini bilini -
yor, Kahve pey1k:esine oturmuş, çe
nesi düşük, bunamış, sinirli ihti
ycr halile, mütemadiyen söy lü -
yor. 

Siz, ııelin de, bu •ceride. ye halk
ç.Jıktan, demokrasid~, vatandaş
lık müsavatından, yeni cemiyet 
telf.'dtisinden bahsedin!. 

• 

O, hala, •zade. lik kafasında ve 
iddiasında!. 

EŞREF ŞEFİK'E 

BİRİNCİ ŞİKAYET 

Azizim Eşref Şefik, 
Belediyede bir baş olduğunu 

gazetelerde oku.dıum. Halkın şi
kayetleri ile filiin uğraşa<:akmış
sın!. Uğur kademli olsun!. Bu 
dünyada bir ba;ı olmalı.. Amma, ne 
başı olursan, ol... 

Senden bir ricam var: ilk icra
atın bir ahbap hatırını yerine ge
tfrmek olsun!. Bunu iltimas say
ma .. Mademki halkın işini yapa
cakmışsın, biz de, halktan değil 
miyiz?. 

Efendim, çıkan kış başında, bi
zim evin önündeki Arnavut kal -
dırımlı sokak sözümona tamir e
dildi. (yine bozuldu ya, neyse) o 
zaman, yolun bir kenarına, kaldı
rımın üzerine konan molozlar, ha
li kaldırılmadı. Ay !ardır bekli -
yor. Bu taş ve toprak yığınları, ha
la neden durur, anlıyamad:m: Kal
dırunda geçerken, yol kesiyor, ya
rın, öbür gün de toz menbaı ola
cak.. Himmet et de, şunları kal -
dırıver5inler .. 
Sokağın adresini istersen, bir 

aksam telefon et söyliyeyi.ııı, ya
hut, geçerken uğra, hem de acı 
bir kahvemi içmiş olursun!. 

Sayg;lar .. Ha, bir de ham~ V'U". 

Onu da asağ1da oku .. 

ŞİKAYETİN 

HAl\IİŞI 

Ha, bir noktayı unuttum: Bu 
mektubumdan, belediye iktısat 
müdürlügü sakın haberdar olma
sın.. Çünkü, ertesi gün gaz0!eye 
derhal bir tekzip yollar ve şöyle 
der: 

•Yapılan tetkikattan böyle bir 
hadbenin mevcut olmadıJiı neti -
ce;;iııe vanlmış olup, işbu tekzibin 
gazetenizin ilk çıkacak nüshasın
da neşrini matbuat kanununun 
maddei mahsusasına tevfikan di
lerim .• 

Biz de, bu mektubu çarınii.çar 
nesrederiz. Fakat o taşlar da, ha
ı.a bizj.m sokakta beklemekte de
vam eder .. Ne yaparsın birader, 
matbuat kanunu ... 

AHMET RAUF 

Kayıkhaneden kız kaçırmak isti yen 
aşık gencin muhakemesi 

Sütliicede ceryan eden bir kız 
kaçırma facıası dün ikinci ağır 

ceza mahkemesine intikal etmiştir. 
İlyas adında bir adam Sütlüce

de bir kayıkhane tutmaktadır. Bu 
kayıkhane Betül adında 25 yaşla
rında bir kızın ailesine aittir. Ve 
bu ailenin oturduğu evi yanında 
bulunmaktadır. İlyas, bir sene -
denberi Betüle ~ıktır, müteaddit 
ev!enme talepleri reddedilmiştir. 

Ilyas, bir gün evden çıkıp ci -
varda bir akrabasına giden Betü
hln önüne geçmiş ve kollarından 
yakalıyarak tehdit ve kaçırmıya 

teşebbüs etmiştir. Kızın feryadı 
üzerine etraftan yetişenler İlyası 
yakalamışlardır. Hadise meşhut 
suçlar kanunu hükümlerine tevfi
kan derhal Adliyeye verilmiş ve 
dün !kinci ağırceza mahkemesin
de muhakemeye başlanm1ştır. Maz
nun hyas kendisinin kıza hücum 
etmediğini, bilakis onlar,n kendi
sini kavıkhaneden çıkarmak için 
kızın hiil:umuna maruz kaldığını 
iddia etmiştir. Mahkeme bazı şa
hitlerin celbi için başka güne bı
rakılmış, İlyasın mevkufzyet ha
linin devamına karar vermiştir. 

(<ı>~HIRSIZ KiM?ll~] 
Yazan:-Iskender F. SERTELLİ 

- Oğlumu tanırsınız, hemşire! 
Onu evlendirunek istiyorum. Al -
lah kı.sımet ederse, Nebahati oğ -
luma pek münasip görüyorum. Siz 
ne dersiniz? 

Ve cebinden oğlunun fotoğra -
fını çıkararak, ilave etti: 

- Bir kere resmini ~örsün de .. 
Arzu etti,ğıniz bir gün H aliıku da 
beraber getiririm. 

Neriman hanım fotoğrafı aldı: 

- Çok ciddi dur.muş. 
- O her zaman öyle ciddidir, 

homşire! Büyüdükçe dddiveti 
arttı. 

- Benim söyliyecek bir sozüm 
yok. Bir kere Ncıbahate açayını .. 
Evlenecek odur. Resmi g(;rdükten 
sonra. tekrar konuşuruz. 

- Hay hay, hemşire! Benim de 
zat~n acelem yok. Haluka bir yıl
dır k.L arıyorum. BPikı kısmet 

budur .. 
- Kendisi münasip birini bu

lam ....... ı mı? 
- Ne münasebet, a he~ire?! 

Ben ı!_rurkcn, o kız bulabilir mi? 
O mun bana hürmeti vardır. Bu 
işi b rdcn başka kimse yapamaz. 

Tam bu crada, Nebahat içeriye 
ıUrd . LlW kestiler. Behire hannn, 
Nebahate derin bir havra:nlmtla 
bakarak, Neriman Hanımla veda
lış'ı .. Kö>kten uzaklaştı. 

Aşk ve macera romanı: 5 

Nebahat piyanonun önünde bir 
nota arıyordu. 

- Misafirin mi geldi? Yeni bir 
mo1'90 mu çalacaksın? 

- Hayır. Kimse yok ... Kendi 
kendime eksersiz yapacağım da. 

Ne'bahatin annesi, sigara is -
kemlesinin üstünde duran fotoğ
rafı uzattı: 

- Ilu delikanlıyı tanıyor mu -
sun?. 

Nebahat fotoğrafa dikkatle baktı: 
- Hayır tanıyamadım. 
- Yeni bir talip ... 
- Tuhaf şey! Talipler çoğalmı-

ya başladıkça, içime sıkıntı ba
sıyor. Keşke kimsenin bilınediği 
bir yere taşınsak, anne!. 

- Bu çıoouğun küçüklü,ğünü ta
nının ben. Hatta bir gün köşke 
"eldiği zaman, sen wk küçüktün, 
o da on iki, on üç yaşında idi... Sa
londaki vazolardan birini yere dü
şürüp kırmış, sen de bu kırık cam 
:parçalarının üstüne düşmüştün .. 
Yüzünde haftalarca cam çizikleri
nin izi kalmıştı. 

Nebahat kızdı: 
- Ben böyle eski zamanda ol

duğu gibi resimle, tavsiye ile ev
lenecek bir kız mıyım, anne? Bu 
bir tesadüf ve tanışma, ondan son
ra da anlaşma meselesidir. Allah 
aŞkına, bu gibi taleplere derhal 
red cevabı ver de ·beni boş yere 
sinirlendirme!. 

Koylerın 
tevhidi 

Biribirine 5 kilometre 
mesafedeki köylerin 

birleştirilip yeni nahiye
ler kurulacak 

Dahiliye Vekaleti, 5 kilometre
lik bir nısl!f kutur dahilinde bı.ır 
lunan köy idarelerini tevhid et -
meği kararlaştırmıştır. 

Bu hususta tekmil vilayetlerden 
malfıımat istenilmiş ve hazırlanan 
cetvellerle haritalar Dahiliye Ve
kiiletine gönderilip tetkik olun -
malarına .başlanılmıştır. 

Bu suretle birleştirilecek olan 
:her iki veyahut üç köyden bir ye
ni nahiye teşkil olunacaktır. 

Köylerin birleştirilerek yeni 
nahiveler tesis olunmasının .kal -
kmmalarında büyilk bir rolü ola
caktır. Ve bu işe evvelfı hava, su, 
yol, arazi, emniyet ve iktısadi bş.
kımlardan büvümeğe en elverişli 
olan köylerden başlanılacaktır. 

Bu müna_ebetle, köy, oba ve 
birlikleri gösterir birer mütem
mim cetvel daha vilayetlerden ta
lep olunmuştur. 

Belediye otomobil nak
liye resmini indirdi 

ı Sebepsiz 
tereffOler 

Men'i ihtikar komisyonu 
öbür gün toplanıp bazı 
yeni muhtekirleri müddei 

umumiliğe verecek 
Avrupadaki yeni harp hfıdise -

leri münasebetile, şehrimizde bazı 
ımuhtekirlerin hemen ihtikiir yo -
luna saptıkları görülmüştür. 

Bilhassa ktmıaş, deri, demir, 
çinko. bakır fiatları sebepsiz ola
rak mütemadiyen yükselmektedir. 

Kösele fiatları kiloda 24 - 25 ku
ruş artmıştır. Diğer eşya fi atları 
da % 20 - 25 yükselmiştir. All'.ia· 
<iar makamlara yapılan ihbarlarla 
kumaş ihtikarına birkaç büyük 
~ı:ımış ticarethanesinin önayak ol
duğu bildirilmiştir. Bunun üzeri
ne d~rhal ve ehemmiyetle taO<:ba
ta ,geçilmiştir. 

Bu sabah da ticaret müdürlü -
ğün<le bir toplantı yapılarak ha -
diselere el .konulmuş ve ihtikar 
ihbarları tetkik olunmuştur. Men'i 
ihtikar komisyonu eazartesi ,E!iinü 
toplanacak ve ihtikar yaptıkları 

sabit alanlan milli korunma ka -
nununa göre hemen Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine verecek-tir. 

---0--

Tayyare ihtifaline 
hazırlık 

yın 15 ine tesadüf eden önü -
miizdcki çar~mba günii Fatih par
kında tayyare şehitleri ihtifali ya
pılacaktır. Ayni gün memleketi -
mizin her tarafında da bu ihtifal 
yapılacaktır. 
~ 

• 

Benzin fiatlarının pahalılasma
sıııdan sonra, rüsumun indirilme
si hakkında otQmobil sahipleri ta
rafından. yapılan müracaatlar bc
ledive reisliğince tetkik edilmiş
tir. Neticede taksi otomobilleri 
nakliye resminin ,.., 3U derecesin
de indirilmest-kararlaştırılmı.ştır. 
Bu husustaki teklif bütçe encüme
nine verilm' tir. Ot.:ıbüsler hak - Yeni meb'us namzetleri 
kında tetkık lcr devam etmektedir. M..:nhal bulunan Aydın meb -

IKUÇÜK HABERLERi 
* Ankaranın Demirspor futbol 

takı:mı ile Galatasaraylılar arasın
da yapılan bir maçta hakem Tarıkı 
yumruklıyarak el.öven Demirspor- ' 
kalecisi N ecdetin 1 yıl hapse ko
nuJ.rrıası dün Üsküdar asliye mah-
kemesi müddeiumumiliğince is -
tenmiş tir. 

* Rumen milli bayramı müna
sebctile dün akşam şehrimizdeki 
Rumen konsoloshanesinde bir res
mi ka.bul tertip olunmuştur. 

* Aybaşından itibaren kahve 
fiatlarına kilo başında 20 kuruş 
zam yapılacağı anlaşı1mıştır. Di -
ğer taraftan tüccar elinde mev -
cut kahve stokları i!(in bugünler
de <beyanname alınmasına başla -
nacaktır. 

* .Sultanahmet sulh hukuk 
mahkemelerinin; Divanyolundaki 
binalar~dan tapu dairesindeki es
ki asli ve hukuk mahkemeleri ye
rine taşınmaları kararlaştırılmış
tır. 

* Holanda ve Belçikanın Al -
man taarruzuna ub"aması üzeri-
ne; memleketimizden bu memle
ketlere gönderilip oylda bulunan 
malların müttefik limarılarına çı
ikarılınasına teşebbüs olunmuştur. 

Bu 2 memlekete başlıca ihracatı -
rnız arpa, buğday ve susa.mıdır. 

Neriman Hanım f(iildü: 
- A kızım! Talipler arasında 

doktor var ... Mühendis var ... Fut-
bolcu var ... Bir de avukat bulun-
sun ... Ne olur? 

Nebahat, aradığı notayı buldu: 
- Pekala. Mademki öyle isti -

yorsun! O da bu}urn,un ... Bakalım 
bu işin sonu nereye varacak?. 

Diye söylenerek bahçeye gitti. 
Krunşu çıocuğu Sadi, bahçe du

varında bir ağacın dalına dayan -
mı.ş duruyordu. 

Nebahatle konuşurken, söz mu
sikiye intikal etmiş ve Sadi: 

- Hem hazin, hem şen .. birbiri
ne zıt iki hissin ifadesi olan bir 
morso var mıdır?. 

Diye sormuş!µ. Nebahat derhal 
köşke koı;arak, hatırlad:ğı bir no
ta - kemanile birlikte - alıp bah
ceye gelmi:;ti. 

Sadi, Nebahati çıok seviyordu. 
Onu bu vesile ile bir daha yakın
dan dinlemek istemişti. 

Sadi duvarın öbür tarafında du
ruyordu. 

Nebahat elindeki notayı bir a
ğacın dalına astı: 

- İşte, çalıyorum dedi. Baka -
hm aradığın müzik parçası bu -
mudur?. 

Keman sesi perde perde yük -
seldikçe, etraftan pencereler kal
kıyor, herkes bu hazin sesin gel
diği tarafa başını çevirerek: 

- Belli ki bir usta çalışı .. 
Diye söyleniyordu. 
Sadi: 
- Bravo,'Nebahat! dedi, Aiman

vadn !xışyere vakit geçirmemi< -
sin! Öyle güzel yay çekişin var ki.. 
Tebrik ederim seni... 

• 

usl.ıguna Eminönü Halkevi re -
isi ve istiklhl lisesi müdürü kıy
metli rnaarifçileri:mizden B. A,qiıh 
Sırrı Levent, Bilecik rneb'usluğU
na Adanada Gülek limjted şirketi 
mÜdürü B. Kası:ın Gülek, Zongul
dak rneb'uslu.ğ.una da mülkiye 
mektebi profesörlerinden Hazun 
Atıf Kuyucak Cuımhuriyet Halk 
partisi tarafından namzet g(iste -
rilmişlerdir. 

Gösteriş olmasın 
19 Mal'ıs idınan. şen.~e~i .. için, 

birkaç gündür hazırlık goruluyor. 
Çocuklar toplanıyor, onlara bir 
takım idman hareketleri yaptırılı
yor. İyi, güzel amma, duyduğu -
muza göre, birçok mekteplerde, bu 
idman hareketlerine henüz yeni 
başlanmıştır. 

Bütün bir sene, birçok mek -
teplerde iimnastik hareketleri ya
pılamamakta imiş. Bunun sebebi, 
birçok mektep binalarının bu işe 
gayrimüsait bulunuşu, bazdarın
da da, bu işe ki.fi ehemmiyet ve
rilmeyişi imiş.. 

Halbuki, jimnastik hareketleri, 
sadece, muayyen. günlerde tekrar 
edilen bir gösterişten ibaret kal
malnalt. 

D<>.'\ru değil mi?. 
BÜRHAN CEVAT 

Nebahat bir aralık keınam e -
!inden bıraktı: 

- Nevzat hil.lii meydanda yok. 
• Akşamları geç geliyor galiba ... 

- Hayır. Er\en çıkarlar amma, 
.gelirken klübe uğramadan geçe -
mez de. Bahusus bu akşam Fener
bahçe - Galatasaray maçı var. Ça
·buk çabuk gelemez. 

- O yine eskisi gibi maça d~
kün, del!il mi? 

- Hiç sormayın! Eskisinden 
fazla bir iptila. Ne dost yüzü gö
rebiliyor, ne başka bir işle meş -
gül olµyor. 

- Bütün eğlencesi futbol ma -
çından ibaret olan insanlar çok 
j1'Ördüm amma, Nevzat kadar ken
dini bu oyuna verenler pek azdır 
sınırım. 

Sadi baygın bak.ışlarile ilk defa 
Nebahati uzaktan siizdü: 

- Üç seneyi Almanyada nasıl 
geçirdin, Nebahat? 

- Nasıl mı geçirdim?! Dersle-
rimle... Etüdlerimle... Sonsuz 
yorgurıluklar içinde. 

Sadi oiilümsedi: 
- Gönül oyunlarına dalmadın 

mı hiç7 ! Oradan gelenlerin çoğu 
bu oyunu iyi biliyor da. 

N ebalıat kaşlarını çattı: 

- Görül eğlendirmek için gi
denler de vardır. Fakat ben, iki 
seneyi bir senenin içine sıkıştır
mağa karar vermiştim. Altı yıllık 
tıhsili üç yılda bitırıneğe muvaf
fak oldum. Bu kadar ağır hayat 
ve tahsil şartları i cinde gönül o
vunu ovnamağa nasıl va.kit bula
bilirdim?. 

(Dev_a_mı var) 

Tekziplerin tekzibi 
Resmi otomobiller hakkındaki 

kanun layihasının en çok hoşuma 
giden taralı, devlet bütçesinde mü
him tasarruflar temin ve tefer
rüç için kullanılan bir kısım oto
mobilleri tahdit etmesile beraber, 
bu hükümlerin aksine hareket e
decekler hakkında tatbik edile -
cek olan cezai müeyyideler kısmı
dır. 

Vazıı kanun, aksini yapmağa te
şebbüs edeceklerin zuhuru ihti -
maline karşı bu müeyyiı!eleri koy
muş!\!!'. Buradaki ihtimal şüphesi 
bir suizannın ifadesi değil, bir ka
nun vazıının c efradını cami ağya
rını mani. şekilde düşünüş kabili
yetinin olgunluğudur. 

Bu hükümlere kıyasen, bizim 
matbuat kanununa da bazı hüküm
ler ilavesini faydalı buluyorum. 

l\Ieselıl, gazetede bir yazı çık
mıştır. Dof:rudur. Fakat, alilka -
dar daire fımirinin hoşuna gitme;.. 
ıoiştir. Ertesi gün, derhal bir tav
zih veya tekzip göndermiştir. Siz, 
bunu ncsrctmcğc mecbursunuz. 
Amma, hadise doğru imiş .. Derdi
nizi kiıne anlatacaksınız? . 

Böyle bir hadise, benim başım
dan geçti. Ve bu sütunlarda, bir
kaç yazımla izah etıneğe çalış -
tım. Belki lıatırlarsuuz, kış orta
sında idi, Bazı eğlence yerlerinde 
gece yarısından sonra, ikinci defa 
konsomasyon parast alınıyor, di
ye yazmıstım. Al:ikndar bir ma -
kanı, bir diğer gazetede, derhal 
tekzibi bastırdı. 

İi;te, böyle, tekzibi lazım csözde 
tekzip. ler gönderenler hakkında 
nıatbuat kanununa cezai müeyyi- · 
deler konamaz mı?. 
- Amma, hakikaten yanlış bir şey 
yazn11şız, tekzip edilmiş, amenna! 

REŞAT FEYZi 

Yaralanan ve sakatla
nan talebe 

Tekmil ecnebi ve ekalliyet okul
larile hususi mekteplerde herhan
f1i bir sebeple yaralanan, sakatla
nan talebe hakkında maarif mü
dürlüifünce yeni bazı kararlar ve
rilmiştir. 

Dün mektenlere tebliğ olunan 
bu kararlar mucibince baderna her 
hanPi bir kaza ve yaralanma va.k
alan hemen maarif müdürlü~e 
bildirilec'ektir. 

Yaralılar evveli mektep dok -
toru ve biliihare hükılmet dokto
ru tarafından muayene olunacak
lardır. Eüer yara bu muayene -
!erden evvel bir acil tıbbi müda
balevi, ameliyatı icap ettiriyorsa 
talebe derhal can kurtaran oto -
mobili ile hastaneye kaldırılacak
tır. 

Tapu senedi olmıyan 
mal sahipleri 

Halkımız tarafından ellerinde 
tapu senedi olmadan tasarruf edi
len, tapudan gayri tasarruf vesi
kaları olan tekmil gayri menkul
lerin tapuya bağlanıp tesçilleri 
kararlaştırılmıştır. 

Adlive Vekiileti bu maksatla ye
ni bir kanun layihası hazırlıvarak 
Büyük Millet meclisine vermiş -
tir. 

i'mtihan 
yerler· 

Tekmil hususi, ecnebi ve 
ekalliyet mektepleri im
tihanlarının yapılacağı 

yerleri yazıyoruz 
Şehrimizdeki hususi mektep -

!erin lise bitirme imtihanlarının 
hangi mekteplerde yapılacağı dün 
tesbit olunmuştur. 

Bu karara göre, Darii.şşafaka, 
Hayriye, İstiklal, Yüce Ülkü lise
leri talebeleri İstanbul erkek lise
sinde, Boğaziçi, Işık, Şişli Terakki 
liseleri Galatasaray lisesinde lise 
bitirme imtianlarına girecekler -
dir. 
Darüşşafaka, Hayriye, İstikliil 

Yüce Ülkü liseleri orta kısım tale
beleri Pertevniyal lisesinde, Boğa
ziri, I•ık, Şişli Terakki liseleri orta 
kıs>m tale helerinin devlet orta 
mektep imtihanları ise Nişantaşı 
kız orta mektebinde yapılacaktır. 
İki yil üstü5te sınıita kalan tale
belerin imtihana girecekleri mek
tepler de ayrılmıştır. Kız lisesi ta
lebeleri İnönü. Erenköy ve Kan
dilli kız liselerinde, erkek lisesi 
talebeleri Kabataş, Vefa, Haydar
paşa erkek liselerinde, kız orta 
mektebi talebeleri de İstanbul, Be
şiktaş kız orta mekteplerinde, er
kek orta me.<tebi talebeleri de 
Gaziosmanp:ışa, Gelenbevi ve Üs
küdar orta ıncktcolerinde imtiha
na gireceklerdir. 

EKALLİYET VE ECNEBİ 
:MEKTEPLERİNDE 

Ekalliyet mektepleri de Vefa 
lisesinde, Fransız mektepleri Ga
latasaray lisesinde, Alınan mek -
tepleri İstanbul kız lisesinde, İn
niliz ve Amerikan mektepleri Ka
bataş erkek lisesinde, İtalyan kız 
ımoktepleri İnönü kız lisesinde im
tihana gireceklerdir. 

Belediye, numune gazi
no ve lok:antaları 

açıyor 

Belediye reisliği; hınk.aç ıtüne 
kadar kiraya verilecek olan Flor
ya gazino ve lokantasını şehrimiz
deki tekmil sayfiye lokantaları 
için nümune ittihaz etmei(i karar
lastırmıştır. 

Diğer taraftan Taksim gazino 
ve lokantası da şehir lokantalarına 
nümuneolacaktır. Burada bir de 
ameli garson mektebi açılacaktır . 

---<>-

Bankalarda yaz 
mesai saati 

15 mayıs çarşamba sabahından 
itibaren şehrimizdeki baııkaların 
bazılarında yaz mevsimi mesaisine 
başlanılacaktır. 

Bu meyanda İş Bankası gişeleri 
sabahları saat 9 dan 14 e kadar ve 
bilafasıla açık bulundurulacaktır. 

Uzak vilayetlerde az 
maaşlı memurlar 

Taşrada ve uzak vilayetlerde a:z 
ma~la calışan memurların maaş

larına z :ın yapılması Dahiliye Ve
kiiletinee muvafık görülmüştür. 

Bu maksatla hazırlanan yeni bir 
'kanun Jilyihası dün Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. 

Avrupa Harbinin Yeni Mesele!~ 

İki kuvvetli komşu arasında! 
Norveç harekatı malilm safha

lara girdikten sonra h3;şka mem
leketler matbuatında lngiltereyi 
tenkit eden yazılar neşredilmekte 
devam ediyor. İsveçte de böyle ol
muş. 

Bakdırsa İsveç ufak bir mem
leket değildir. 448 bin 300 küsur 
kilometre murabbaı mesahada o
lan bu memleket yeni neşredilen 
rakamlara göre 6 milyon 2~0 kü
sur h;n nüfusa maliktir. Isveçe 
dair verilen yeni malumata göre 
bu çok ileride olan memleketin 
büyük bir derdi vardırı 

Nüfusu artmıyor. 150 seneden
beri harp nedir hilmiyen İsveç 
çok terakki etmiş, İsveçliler çok 
rahata alışmıştır. Bir taraftan Al
manya, diğer taraftan Sovyetler 
J!ibi iki kuvvetli devlet ile kom
şu olan İsveç bugiin kendini em
niyette bulamıyor. Orada üç ce
reyan ayni derecede kuvvetli imiş: 
Sovyetlcr taraftarları, Alman ta
raftarları ve bitaraflık istiyenler. 

Askerlik cihetinden İsveçin en 
büyük ziih efradın pek az müddet 
siliıh altında kalarak bırakılması 
yfüiinden tnlim ve terbiyenin ek
sikliğidir. Buna mukabil İsveç gi
bi ilerlemiş bir memlekette nazari 
a~kcrlik malumatını nıektııpla 
vermek için teşkilat vardır. Sonra 
bütün gençler sporcu olduğu için 
askerliğe lıic yabancı kalınıyabi-

lirler. Bu itibarla İsveçliler şimdi 
memleketlerini icabında müdafaa 
için hazırlanmaktan geri kalını -
yorlar. İsveçin hava kuvvetleri de 
300 ile 500 tayyare arasında hesap 
edilmektedir. Bunlar bilhassa Rus
Fin harbi esnasında İngiltereden, 
Amerikadan getirtilmiştir. Bugün 
İsveç varkuvveti ile hazırlanarak 
icabında kendini müdafaaya ka
rar vermiş bulunuyor. Finlandi:' 
yaya gidip dönen gönüllüler şimdi 
vatandaşlarındaki askerlik şevk 
ve gayretini arttırıyorlarmış. İs -
veç zengin bir sanayi memleketi
dir. Denılr madenlerinden ne ka
dar çok bahsedildiğini söylemeğe 
hacet yok. Bu itibarla komşuların 
~ştihasını celbetmektedir. Fakat 
Isveçliler yalnız kendi kuvvetle
rine güvenerek kendilerini müda
faa edeceklerini söylüyorlarmış ki 
bunun manası Norveç gibi İngil
teredt;n yardım istemiyecekleri 
imiş. Ingilizlerin Norveçte malllın 
yerlerden. çekilmeleri üzerine İs
veçliler İn&iltereyi tenkit ediyor
larmış. 

Halbuki İngiliz matbuatı da bu
na cevap voriyor: Finlandiyaya 
yardım için kuvvet gönderilmek 
istendij(i zaman huna mani olan
lar kim~cli? diye soruyorlar, Nor
veç ile lsveç diyorlar. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

h 'tabı 
Henderson'un 1 . ..-

. t) f,S)IV 
Yazan: AHMET şüJC.R. . j~ 

d. or 
1939 harbi devam e ıy b' ePJ."f• 

se f '· 1939 harbini doğuran şt«'· ~ 
şimdiden tarihe maıoıınıı •ul ~~ 

. ıne~" fi hakika bu sebep!erırı. . . 11erı . kt j ııg• ..... 1an bır tarafı yo ur .. · ne"-
Fransa birer renkli }.;ıtaP. J<ıl~ 
mişlerdir. Polonya b~~~ f!l"h>' 
çıkmıştır. Almanlar butrıı&e ,,ır 
rebeleri beyaz kitap h~.' }.:it#; 
rettiler. Bütün bu renk 1• edC1' 
hadiseleri yakından tak•P;ş, -fi"'. 
Zerin kanaatini t.:yıt etnı ırı#" 
mes'uliyeti Almanyarıın defa .o" 
üzerine yükletmiştır. Bu bir ~ 
ni kanaati takviye eden .

11 
/ng• 

neşredilmiştir. Müeltıfııı• 'sİ'~ 
tereyi Almanya i!~ har.b~er•°'~ 
liııen hildiselerde bırıncı ıııııs' il' 
ehemmiyetli bir rol oyna diJı~ 
barile bu kitan bilsassa _.... 1 

" d rsv"' L" • layıktır. Nevi! Hen ~arP ":-. 
senesi nisanından f.ııde · • 
layıncıya kadar Ber.' ··ı.: elçi 
giltereyi temsil ed~.n bU~ 0eıı.:;;. 
dir. Bu iki sıme kı.ısur ~·.w .. ~ 
eden bu buhranlı güıılert bi' JCİ'"':. 
yonun akameti• ü11ı:aıılı gilit ""rr 
halinde neşretm4tır. /nkiilr::r1•1• 
yük elçilerinin yüksek ldel' qe p 
ne hayran kalmamak e erli~°'~ 
mez. Henderson da 13vetsİ' 1~ 
misyonunun muvaffak•. raıi"' il"' 
neticelenmiş ohnasına )dili 1 
mümtaz bir diplomat.ve 1 ;s~~ 
yüksek bir insandı .• Bır 11

0er. .. 
akameti•, tarihi kıymeı.j:de i."i• 
yüksek edebl kıymet 1 ıaıı k. I' 
bir eserdir. Onu elıne ~ µık ı:", 
bitirinciye kadar bıra da· 1'ıil'~r 
mez. Hendersoıı, RusYa

1
•
0
zifl. g , 

kiyede ve Balkanlarda ,51 n~/ 
dükten sonra, 1937 s~~~aa ~ 
nında cenubi AmeT' . , jçİ~ 1, 
ik_e'", ;.ngil.iz dip!oınas;:~rıl'."" r 
agır bır bır v.azıfe.ye çJfrı?tı'~. 
Bu vazife de Ingiltere da dOai" 
luğu ile Almanııa arası"~ ce .,;!' 
luk münasebetleri ku~ b!J 1' ~ 
idame etmek. Biiyük el~00ar ~.~ 
feyi başarmak için ne 01, ıa ·ı 
çalıştığını, hayır ,~ııŞfl'bıı esr1" 
hafif kalır, çırpındıgım aol 
anlatmaktadır. . ·ııe ~a .. 

.r"nı ı•· Almanyaya karşı Jh!l bol b'I 
takip edilen politikan"' {/t' M 1,r 
ô.mili, Hende'T'son old~. il? 
kitaptan anlaşılmakta~ ·raf t! .. 11' 
son simdi aldandı.gını ıtıfl eo"'~ 
tedir. Almanyayı tatın~ qr. f~ f)l' 
ceğimize inanmıştım d•~11~ot;,,,1' 
bir teselli noktası da bz1' ,Al~ 
yor ki eğer lngiltere ' c çı: ~· 
arasında bir muhareb.e ııaıJıif 
mukadderse, bu ~arb•"• ötiirf"::.ıı' 
duğumııza ası~ şııphe g 01~~· 
cek bir dava ıızerınde 11 ıl ııa':o 
istiyordum. Avusturya;;f116n·.0r0' 
Südet mıntakasının a ~"'ıı-a~' 
verilmesi höııle bfr da" . _Al1" ı'ı 
sını arzetmiyordu. Ge~Ç~ii!l~~rli' 
ya, bu darbelerle, ası ·ııi lı!" cW' 
çok haksız olan darbesı ;nı~ lJil 
yordu. Fakat bu darbe ıı::a"' 
kadar muharebe rıibi ,.nıL ·~ • 
imtihanı göze a!ama.ıd• .. ~ ~· ~~ 

nd SOıl• •·tY Her halde He er f!D". J.l' 
bını okuduktan sonra f; ıııV' ~ 
hiçbir şüphe ka!mı!fOT ı' f11ıı si' 

- ııo be manyasımn . tuttugu : ııar #'' 
Almanyayı Ingiltere ile ısfe1j/'' 
rükliyecekti. Çün~u }ıede ll11 ,~ 
ler'i tatmin e~ecegı ııe',5~,.eılrl · 
ve etrnfı,.dakileri7' cc .ıt•,.ıı ıl' 
ve iştihalarını arttırd\ıı ~1,( 
yadan bahsederken k!la o. ~· 
halledilince, Çekosıova seıesı 1 ' ,_, ıne e! 
çıktı. Çekoslova~ .• a ya fll eO'l' 
panır kapanmaz, Polo: 1ıall '!' 
lesi meydana atıld~· !vrı',,ıı!l'iıı<' 
meden bütün şarkı dıı.t·ıı>1 ~ • 
miL bir Lebensrau•'.' .; bif 10, ~' 
atıldı. Fakat gariptır k,.,or~;Jrı 
tan bütün Avrupayı )ııgill 
ğer taraftan Göring. cır~•'';:. tef' 
şu yolda şikayet edııı Jııgıl at· 

- Bir çiçek koparsak, 1<t•" f. 
karşımıza çıkar ve ·~~~" b11 

5rr' 
Henderson harbi do9~ııeri~a ~~ 
litikanın baslıca m•5

• svve,~'I 
ile şöyle saymaktadır. (Jcıl 
!er. ikinci RibbeııtroP· !JO.;' 
de Himler. ,.uı• CJ. 

Büyük elçi misY011~11cıeı• eı'I ~esı .. f , 
fa.cia ile neticelemı ıeessı• ~11P , 
müteessirdir. Ve bu ,,.,ııda. ~ pol~ 
baştan aşağı lıer sat ·i ııarit' 00.Q w 

maktadır. Fakat Iıla\edef.e;iJP., 
tikası malum olan ıte )111 pcı' 
ma!Um olan istıkamdcderd" ..ı~ 

• ukll 9"9 s>;_, çe, bu akıbet m . rı.: 1 J el'. ' 
der son için tal~ısıZ :ı,' çıJ.:l'Jo ~ 
ey!U!ünde, 11anı h'f e bıı;''"'" 
man Berlinde vazı ( 
Iunmasıdır. .. c' · 

. tıl' . I . . · ketı .,e 
Bır ngıhz şır ·~I' 

f ıetl 
tayyare se er . 

talip .. itfl'et1~ 
. ti btıI< _,i,,c r 

Bir İngiliz sırke k 'f'.IP" ı1ef P 
ze müracaat e~e~c:ıııtel<~cfİ.~,. 
diğer bazı ecnebı e <erer ;.,...,. ' 
rasında ticari taYY81;.ıc. isıetı;.;;,ıc 1 
tibini uhde.<ine ~1nda ~~\ı>r ~, 
Diğer taraftan }f :ııııntıl ;;.ııı 

ketimizin muhtelı "'-ıısı 
tayyarelerle tic:::;:ı~:;.ıı.j.JJ• 
ma.sına da basl 



A.lman - Yugoslav hudutlarının 
~.,_ 

kapatıldığı bildir.itiyor 
%jt?t. ıı (Hususi)- Marlbor- f Yugoslav bud~u kapatılmıştır. 1 leketi ~atle terketmektedkler. 

~ü~:d~i:· ç~kn ~eti;:1ak~=ı:;:k f edakirlıklar ve 
a- mahrumiyetler pek , büyük olac·aktır 
~l'\ikseı. 11 (.A..A.) - Millete hi- tonraklarımızın taarruza uğrama-' ı:riltere bize yar<lım edeceklerini 

vadettiler. İlk müttefik k.ıt'aları 
biriunkilerle buluşmak üzere şim
diden harekete ı:teçmişlerdir. Mü
cadele çetin .fedakarhklar ve 
mahrumivetler rok <llacaıktır. Fa
kat ıkimse nihai zaferden şüphe 
edettnez. Topraklarımızın istiklal 
ve tamamiyetini idame ioçin kanu
nuesasi mucibir;~e ettii!im yemine 
sad:ıık kalmak isterim. 1914 de ba
bamın yaptığı ~ibi ·ben de ayni 
iman, ayni emniyetle ordunun ba
şına f!eçtiım. Bclçikanın ~favası te
mizdir. Belçika Cenabı Hak.ıkın 
vardımı ile muzaffer olacaktır.• 

:~~.~eşrettF"~ .bir beyannamede sını bekl:r·~en ~n dakikaya ka -
•(},~'_cıyıe demektedir: dar en dürüst hır tarzda ibitara!lık 
ı~ ve bitaraf Belçika, dün- vazi\felerimizi ya-ptıik. ahraman or
~lıi·"acehesinde alınan resmi dumuza ve. cesur . ~erlerimize 
~tl.ere rai1\men bir çeyrek a- vatanın selamını bıldiriyorum. 

' i de ikinci defa clarak Cer- Onlara tam bir emniyetimiz 
~b~ lllParatorluğunun taarruzu- vardır. 1914 kahramanlarının va -
~atn.ı.stır. Tamaıın.ile sulh ta- risleri olan askerlerimiz, düşmanı 
~ 

0 
olan Bek.iıka milleti buna ~rd~~k ~e. müstevlinin teca -

• ~ 
1
hnak icin her şeyi yapmış- vuz ettıg~ milli to~r~arın saha -

~ illtat fedakarlık ile şerefsizlik sını tahdıt e~e.k ıçın adım adını 
'1 ~a 1940 Belçikası 1941 Bel- mücadele edıvorlar. Memleketin 
t n· "'ibi hic tereddüt etmemiş- sarfetti,ği ~ayret sayesinde muıka-
~l~i _garanti eden vaidlerine vemet ku~e~~m~~ 1914 dekind~ 
ı iki devlete müracaat için çok daha buyuıktur. F'ransa ile In-

~g'iJtereye de paraşutla asker indirecekler mi ? 
~.atıd~a 11 (A.AJ. - Dahiliye [ şiltle inmı:k teşebbüsünde bulun- ı nılmasım bütün vatan.iaşlara tav
~ t1ı& düşman k.ıt'alan para - ] duğu takdirde müteyakkız davra· siye etmiştir, 

~gün de Almaolann. geniş tayyare faaliyeti oldu 
~~ı ~el 11 (A.A.)- Alman tay- ınur ve Dınan üzerinden garp is- ğunu haber vermiştir. 
'-ı ·~ fecir vakti Belçika ve Bo- tikametinde uçtuguny u bildirmic-
~ .. ~ Belçika istasyonu s;ıat 6.55 de 
i:'ll' "'~erinde yeniden faaliyete tir. 
.~ 1~lerdir. Bu faaliyet gece ha• 21 Alman tayyaresinin H-3Soolt Ü· 
& ~tŞti. Belçika radyosu saat Bo1:8~da radyosu 20 Alman tay- zerinden şimali şarki istikametin-

\ :ı ~ AJm::nı. tsı.vv:aı·•"ii'l\.t. Nf- yaresınm Stryen üzerinden uçtu- de uçtuğunu bildirmiştir. 

~'liçe Vilhelmineyi kaçırmak şayialar doğru değil 
\ıij~ bir menbadan alınan ma- ı göre ~ali~e Wilhclnıinatyı kaçır- 1 verilen haberler t.aha~kuk etme-
' l)l ll:ı.üsteniden iyi hah~~. a- ınak ~cm. hır ko~ple hazırlandığı- miştir 

~:ı=:d:an ~:İi~e;·i:; k~ank=::dana bir mesa ji 
~~tdıun ıı (A.A.)- Dolanda na karşı gösterdiği mukavemetten «Bu mukavemet sayesinde Af • 
~~~ llb.li lUı verdiği bir habere gö- dolayı memnuniyetini bildirmiş - man kıt'alarmm ileri hareketi dur
... ~ Çe Wilhelınine Dolanda tir. durulmuş addedilebilir. Alman 
~ t" başkumandanına bir me- ~raliçe mesajinda şöyle demek- kıl'aları her imafta anudanc bir 
~~ererek kıt'alann düşına- tedir. mukavemetle karşıla~maktadll'.-. , 

~lin Parisin tahliye~~ne karar verildiğini bildiriyor 
'lttt 11 (Radyo)-Mevsu.k bir J re, ~.-:, Frnnsız ~kfuııharbi· J yes.i.ue karar vermiştir. 

dan aldığımız haberlere gö· yelerı Parısın sivil ahaliden tahli-

Br Üksel de nazi taraftarları tevkif edildi 
~~~l U (A.A.) - Bir çok 
~ Şahıslar tevkif edilmişti~. 
'ı. ~ arasında Reksist pru:!ı· 
d~ Leon Degrelle, milli 

Flaman partisinin reisi Staf d~ \ Milli Flnman meb'u.slarından .J.a 
Clerk ~e Belçika nazilerinden Pa- ı iki kişinin tevkif e(füJiği sö:ylen • 
ul Colin ve komünist Degeer bu- mektedlr. · 
lunmakfadır, 

1 ~ lsviçre' de izinli efr~t silah altına çağırılacak 
I~ ~ ll (A.A.)- Federal meclis tedbirleri Isvi~renin harbin b:.ış - ziyetin vehameti amil olmuştur. 
~ d\I~ Vakte kadat' miizakerelc- langıcındanbcn llniırıi sefo1"berlik Ordu bütün hudutlarda kim olur
ıı.:Jıııı~anı ctmişti:c. İyi haber a· halinde bulı~nll?-ası deolayısilı:ı ko- sa olswı mütecavize karşı vazife-
~~.~ fellf.lrde hasıl olan kanaate laylıkla tatbıtt ell.ihuı~tir. s~i .. yapm~ğ'l hazırdır. Zabitler, · 
ıı_.,lliıı \\Vakkatea. izinli bulunan Bern. ll (A.A.)- Başku.maıı - kuçuk zabıtler, askerlerJ rucmle-
,ltıı~~fı:adın si1iô altına davet da;ı G~so~ orduya aşağldaki yev~ ketin mukadderahnı ellerinizde 
l~~' tnuhtemeldir. mı cmn gondermiştir; bulunduruyorsunuz. Hcrkc:>in kcn-
~ ~ .. :tbahfellerde beyan edildi-- Bu. sabahki Umumi seferberli - disine tevd~ ed~leıı \.'azifeyi yapa-

\ l~h:;.md;ket;;f:;:~ha-:i;;;d~"b~:bn~Lı;·~\ı} dı 
~t~1; ~ Aires U (A.A.)- La 1 fareti bi!1as~n~a büyiik hasar lın- Brezilya scfarathanel~i de h_asa.ra 

:<'\~.1 Aı-jantin 'Oefiri bildiri- s1;1I~ getırnuş1;ir. _Faciaya bir ~ok uğramıştır. 
4atı bir bomba Arjantin se- kışı kurban gıtmıştir. Fransa ve-

~ lspanya'nın asker topladığı tekzip ediliyor 
\ ~dtjt . 
\~~ltuı U (A.A.)- ispanyada 
e~ silah altına almdığma 

ebi memleketlerde neşre· 
1 

dilen haberleri dahiliye nezareti l diye .kndar halihazırdaki ~eraitle 
kat'iyetle.Jekzip etmektedir. Neş- alakadar olmak üzere hiçbir tedbir 

ı redilen bir tebliğde İspanyada şim· alınmadığı bildirilmektedir. 

~ ~elemenk Hindistanındaki Alman vapurları 
~~~ant ıı (A.A. )- Fele • Bataviyadan gelen bir habere gö- Sonıarangda Alınan kulübü ö-

~li~e ~~~istam umumi valisi, re limanda bulunan 18 Alman va- nünde Almanya aleyhinde bir nü-
~~I\~~ "Uhelminaya bir telgraf 
'ı~ ~k imparatorluğa olan se- puru zantedilmiştir. Bunlardan mayiş yapılmı§ ve Bitlerin resmi 
~ leyit etmiştir. biri kendi kendini batırmıştır. yırtılmıştır. . 

l~ltlsterdama busabah büyük çapta bombalar atıldı 
'lııst~ 
~~~l\ltl'darn ıı (A.A.)- Şehir ~ yük hasarat hususile getirmiştir. alarmın hiçbir yerinde arıza bu-

.~ h··h~.ınbardıman edilmiştir. Holanda büyük erkanıharbiye- lımmıyan 14 Alman tayyaresini 
~çapta bombalar bü- sinin bir teblôğ;nde Holanda kıt-~ 

~ Öl .. 
~~i d1.ı (~aş.makaleden devam) 
~:l\dl!kdu~ıyaya yaymak, kendi 
1~11 ~İd: ~·~kü hafifletmek yo • 
.,1~t~lle hlltt. Bu yeni cepheler 
\ ~tie l\ Fransaya bir taarruz 
~ <ıtt~ açllablleı.!'ni,-i kadar İtalya 
\~ıt~ i~~ovyct Rusyayı harbe 
~b .J\.vl' tı Balkanlara ve cenuba 
1ı,\~. ~Pasına da müteveccih 
~1tıı ""c:ıt· cak, Alnıanyanm keıı· 
L'ti!·t\ ~a~e inanması, harbi telt
~~~~ l>t<t Cephesinde Fransız ve 
i\~1 k;ı11 tıln~na karşı başarabi~% I\ h~ aatınde bulunması ile 
~ili~ ~:hangi bir müstakbel 
~~,, lt\l Ydan vermemesi umu-

t~, cl~kdirde de lıarbin çok 
ll.tıyad.a ~diye kadar 

• 
ım di harbi 

misli ~öriilmeıniş bir kan dökü -
ciilük ve siir'atle devam edeceğini 
beklemek gerektir; Almanya, har-

. bi bir an önce bitirmek ve yapabi
leceği herşeyi yapmak için bütün 
gücü ile karadan Fransız kuvayi 
külliyesi ile harbe tutuşmak. im
kanını arıyacak, havadan da In~
liz adalannı tahrip etmek ve In
giltere balkı üzerinde panik yap
mak .,.ayretine düşecektir. Nit~kim 
Holanda ve Belçikaya taarruz baş
lar başlamu açık şehirlerin ve 
sivil halkın bombardıman edil -
mesi, paraşütlerle tedhişçi kıt'a -
tarın geri mıniokalara indirilmesi 
teşelJbüsü de bunu gösteriyor. An
cak, A.lı!ıanlar ne kadar ~ayret 

sarfederlerse etsinler garp cephe-
sindeki harekat pek çetin, hatta, 
Almanların umduklarında.o çok 
daha _çetin ve haşin olacaktır. 

Diindenberi Alman taar.ruıı:unun 
gerek IIolanda, gerek Belçikade 
inkil(ın{ edememiş olması ve Liik~ 
semburgda Fransız ordusu ile baş
lıyan temastaki şiddet de bunun 
eıı bariz delilidir. Avusturyayı, 

Çekoslovakyayıt Memeli, Polon
yayı, Danimarkayı, Norveçi bir 
çırpıda ve kolaylıkla işgal ve isti
laya alışan Alman ordusu ilk de
fadır ki, dündenberi alWQ.l ateşe 
d.eğ~ bulunuyor. 

Asker Gözile 
Cepheler 
(1 inci sahifeden devam) 

Göriinii.şe ve gelen haberlere na
zaran, denizd<m takvi11esi müşkül 
ve karadan imdat gönderilm.esi, 
Belcik.anın da taarruza uğraması 
yü.ziinden pek zor olan Hoıand<t
nın kurtulması sarpa sarmıştır, 

di'!jebiıiriz. 

Fakat Beıcikadaki vaziyet hiç 
de böyle deİJildir. Almanlar 1914 
harbindeki zayıf müdafaalı Bel -
çikayı dahi çiğneyip geçebilmek 
üzere 22 kolordu ile taaTTuza ba.ş
lamışlardı. Buqiinkü. Belı;ika 19H 
dekinden çok daha kuvvetli ve 
müstahkemdiT. Belçikaya yardım 
için dündenberi harbe iştirak e -
den müttefikler kıt'alarını da Bel
çika müdafaası hesabına saymak 
lazımdır. Almanların her taarruz· 
da büyük bir kızla kullandıkları 
hava sildhı ise müttefik'Lerin fi
ıoıarile karşılaşacaktır. 

Bu sebeplerle Holandanın kur
tulma ihtima1lerinin azlığına mu
kabil Belçikanın Alman taarruz 
ordularını çok ıtıpratacak kadar 
mukavemeti mümkündür . 
Şunu da ilave edelim 7(i, son 

gelen haberlere bakıhrsa, Alman 
hücum kıt'aiarının miktarı müt
tefiklerden yardım gören bir Bel
çikayı çiğneyip geçecek kadar de
ğildir. Eğer Almanların B~lçika 
cephesine sevkettikleri kuvvetle-
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Ekseriya (}kuyuruz. Tedavi gören Karacabey köyünde katliam dene· 
ilaçlar va.muş fakat, ALLcoat 
yakı.smdQ.n. bahsedilince. ka.t'iyyıan k k d k d··k··ımu·· ştu·· müıbaıağa değildir. Bir zat alkşam Ce a ar an 0 U 
ıtaıtlıılk ettiği hiır ALLCOCK yakısı, Selinikte Hüseyin Hilmi P.cşa 
lm gıeoce zarfında tesirini g(}stıe:re- hazretlerine 
rek ve devamılı sıcaklıık teviliiıd. e- - Mahrem ve müstaceldir -
derek ağrıyan. mahalli teskin et. cBundruı bir !hafta önce ikı u-
IIriştir. mn ta.hriratla tla keyfiyeti arzet-
~.ı\LLOOCK, romaıtiızrma, lumbago, tiğim gibi, Serezde Rum fesat loo

siyatiık, delikli ALLCOCK y.akıla- ımitas.ı erkanı ımühimmesiı.ı.dfuı bi
rile şif~.yap olm.ıuşla:rdrr. ri de o:netre:polit efendidir. Cıva-

ALLCOCK ya.bl.a.Tıru.n tevlid et.- rımızdırlti :kilylerde bulunan Rum 
tiği sıhlıi sıcak.bık OTOMATİK BİR eşkiyasına, emri altında bulunan 
!MASAJ gibi h~en ağrıyan yerin Y anko Papas<>ğlu nem. şerir vası
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla- tasile beyannameler ı;önd~en 
rıınıdaı.lti kırmızı &ire ve kartal re-- metrepolidi ilki kere cürmü meş
sirmli marlkasm.a dikk.aıt ediniz. Ec- hut halinde yakalattığun:z ral.lc, 
zanelerıd:? 27 buçuJ;: kuruştur. anerkuını (Yunan konsıoıoshaııesi-
~~i'?9?!'.~liQlllll nin evrakını gönderiyorum. Mü -
- - - ---!::~.._c.3;1 dahale ederseniz siyasi bir hadi

rin on kolorduyu aşmadığı tahak
kuk ederse, başka bir taarruz ko-
1ım.un başka bir taraftan hareket 
etmesine intiza:r etmek hesaplara 
da1m ııygun olur. 

yerebilmek için: 
c.Herşey hazırdır. Yarından iti· 

ibaren emanetler yola ç.ııkarılıyor. 
Müst~ih olunuz!. 

Diye haber göndermiş ve fil • 
hakika ertesi gün konsoloshane • 
nin resmi mühirile damgalanımı 
(yetim çocuklara eşya) klişesi al
tında ve herkesin gözü önünde, 
Bum köylerine bir takım denkler 
gönderilmeğe başlannuşt:L 

HükUmct erkanı bu sev.ki.yatı 
görüyor, Seliniğe yazıyor, müs· 
bet bir cevap alam1yord1:1. jandar
mamız iki eli böğründe, bu kmı
dakçılarm .sevkiyatına .seyirci ka
lıyordu. 

Bir yandan da metrepolit, be -
yanııamelerle Yunan çetelerini 
teşvik ve teşcide devam ediyor
du. 

Holanda'ya tayyarelerle inen asker 

seye s~ebiyet venmiş olurffillluz) 
tehd~di ile cinayetlerine deı.rd.lll 
e1ımek olduğunu uzun boylu arz 
ve izah etmiştiıp:ı,. Screz metrepo
lidi ile Yunan kıonsotoshanesi el
ele vererek, Rum çetelerine lüzu
mu olan silah, cephane ve elbise
yi alenen göndermekten çekinme
mektedirler. 

cEvvelemirde metrepıolit ile Yu
nan konsoloını Mösyö Sakturisin 
Serezden u.zakl~tırılınaları \.e 
konsokıshanede çahşan erkanıharp 1 
yüzbaşısı (Male} nin hemen nu
dut harici yapılması, alınacak in
zıbati tedbirlerin en ba'?mda ge
lir mütaleasındaymn.. ilah.• 

Reşit Paşa için - bu vaziyet kar
,ısında - istifa edip çekilmekten 
başka yapılacak bir i~ kalmanu~b. 
Fakat, Reşit Paşa memleketi \'e 
ilerisini düşünen bir idare ada -
mıydı. Serezdcn çekilecek olursa, 
yerine hlÇ şüphe yok ki, çetecile- ,.. 
rin amaline daha uygıı.m hareket-(1 inci sahifeden devam) 

bombalara yaklaşdmamasmı, çün
kü Almanlarm bir iki saat sonra 
kendi kendilerine patlıyan bom
balar da atmakta olduklarını bil~ 
dirıniştir. 
Düşürülen tayyarelere de yak

lasılnıamas1, çünkü bu tayyareler 
de de sonradan infilak edici bom
blar bulunabileceği ilan edilmiş
tir. 

Alarm işareti verildiği zannın, 
bütün radyolaı· derhal durdurula
caktır. Çünkü radyo emisyonlan 
düsman tayyarelerine rehberlik 
edebilmektedir. 

Alman taarruzu Şimal denizin
den i.Uozele kadar 200 millik bir 
~e~hc üzerinde vukııa gelmiştir. 
Vaziyet t.avazznh etmek üzeredir. 
Almanlar, yirmi mil ilerledikle
riru, 1zel ve Möz nehirlerini geç -
tiklerini, Belçika hududundaki 
Mastrih ve Malmedi şchidcrini 
zantettiklerini iddia etmektedir. 

Yine Alman iddiasına göre, müt
tefik tayyareler de Alman şehir· 
leri üzerinde uçarak bombalar at
maktadır. Dün üç müttefik tay
yaresinin Frayburg iizerinde uça
rak attıkları bombalarla yirmi ki
şinin ölümüne sebep olduklarını 
ve bu gibi muamelelere şiddetle 
mukabele edileceği bildirilmiştir. 

İsvi~rede de seferbarlik ve harp 
lıali ilan edilmiştir. İspanya bita
raf knlacağ·mı bildirmiştir. 

Fransız Başıtekili HiHerin mas
kesini attığmıt asıl hedefinin Fran
sa olduğunu söyliyerek demiştir ki: 
«Biz de harbe hazırız. Fransa kılı
cım çckmiştir.:t 

D.ığer taı·aftan H.itler cepheye 
gelnıis ve harekatııı kumandasını 
ele alınış "bulunınaktadU". 

İngiliz ve Fransız hükiimetleri 
Amerikaya 2000 layya:re daha ts
madanuşlardu·. 

AMERİKANIN VAZİYETİ 
Lofülra 11 (Hususi)- Vaşing -

tondan gelen malumata gfüe, A
merika hükumeti hadiselerin in
kişafını dikkatle takip etmekte -
dir. 

Ruzvelt, yeni Alınan taarruzu
nun Amerikada husule getirebi -
leceği akisler hakkında ınütalea
sıru so.ran gazetecilere, tetkik e
dilecek birçok ıneselelcr mevcut 
bulunduğunu söylemiştiı·. 
Amerikanın harbe !ştiraki ihti

mali olup olmadığı hakkındaki su
ale de şu cevabı vermiştir: 

«Amerikanm vaziyetinde hiçbir 
değişiklik "Yoktur .• 

Bununla beraber, Amerika ile 
japonya arasında Felemenk Hin-
distanı dolayısile yakında bir 
gerginlik husule gelmesi pek 
muhtemeldir. Felemenk Hindis -
tanında örfi idare ilan edilmiş ve 
16 yaşından büyük Almanlar, 
kamplara kapatılmıştır. 

jauon mebafili muhasamatın As
yaya intikal edeceğini zannetme
mektedir. 
Loııdra 11 (A.A.)- Cebelütta

rıkın seyrisefaine kapatıldığına 
dair verilen haberlerin tamamile 
asılsız olduğu dün öğleden sonra 
İngiliz deniz makamlarmda res -
nıen beyan edilınektc idi. 

Paris 11 (Ratlyo) - Almanla -
rın Lahay üzerine attııkları boıın
balardan biri Alman sefaretinin 
yanma düşmüs, binaıun cephesini 
tahri·1 etıroiş -ve bütün camlarını 
kırmıstır. 

Roterdarnda Alman par~""Ütçü -
leri ile halk arasında şiddetli so -
kak muharebeleri olmuştur. Hal
ilnıı bir kısmı sehri terketmi~tir. 

Paris 11 (Radyo)- Sovyet Ha
riciye komiseri Molotof dün, Al -
-.uanyanm l\loskova sefirile ilci sa-

at gör~müşfür. 
General GaruJen Fransız ordu

suna hitaben neşrettiği emriyev
mide, askerden ölüme kadar ccsa· 
ret, enerji ve itimat istemiştir. 

Almanlar Lahey tayyare mey
danına paraşütlerle Holanda üni
formasını Iabis 200 kişi incfünıiş
lcrdir. Bunlar imha edi1miştir. 

Alman tayyareleri Bern - Paris 
demiryolunu bazı yerlerinden tah
rip ctnıişJcrdir. 

Zannedildiğine güre Holal&da 
ve Belçika ordulannda halen ya
rımşar milyon. asker vardır. 
Almanların ileri hareket mih -

veri hakkında Pariste henüz bir 
maJiımat yoktur. Fraruıız .kıt'ala
rının harekatı hakkında bundan 
sonra hiç malumat verilmiyecek
tir. 

Ren cephesinde henüz hiçbir ha
reket olmamıstır. Fakat l\Iozelin 
iki tarafında ilk mühim çarpışma
hır başlamıştır. 

Belçika Kralı umumi karargihta 
bulunmaktadır. 
Ifolandanın şimalinde Gronni

gen eyaletinde ve bilhassa Ems 
kanalı üzerinde ve Eınden Alman 
deniz üssiiniin karşısında Delbjil 
civannda şiddetli muharebeler ol
maktadır. 

Saat 21,10 da Delf:zjil hfila Ho
landalıların elinde bulıuıuyordu. 

İstanbul asliye ikinci ticaret 
mahke:mesintlen: 

İstanbul belediyesi vakili avu
kat Salahaddin tarafından Sirke
cide tramvay caddesinde Meriç o
teli altında 11 No. lu dükkanda 
Serif oğlu Rüat ve eski maliye 
ittisalinde 8Q No. da kefil Hüse -
yin oğlu İbrah.iıın Naci aleyhlerine 
.kira ve tahribat 'bedeli olan 425 li
ramn tahsiline mütedair açılan 
davanın cereyan eden .muhakemesi 
sırasında: 
Davacı vekili tarafından icarei 

,muzafaa hakkında müddeaaleyh
lere teklif edilen yeminin mahke
mece müvecceh ~örüldü,ifünden 
ım.üddeaaleyhlere icarei muzafaa 
hakkında yemin ettirilmesine ve 
müddeaaleylılerden Serif oğlu 
Rifaiın ikamet~ahının meçhuli • 
yetine binaen yemin davetiyesi -
nin ilanen tebliğine ve muhake -
menin 27/5/940 tarih saat 14 de 
talikine karar verilmiş o1makla 
mahkeme gününde muımaHeyh 
bizzat ·_gelmediği veya bt; vekil 
iöndermedil!i takdirde yeminden 
nükul etmiş sayılacağına ve ye-
min mevzuuna dahil vak'aları ka
bul etmiş addedilmesine karar ve
rileceiifae dair davetiyenin lbir su
reti mahkeme divanhanesine ta -
lik edilmiş oldu~undan keyfiyet 
tebli~ makamına kaim o1ımak ü -
zere ilan olunur. (26876) 

KAMZUK 
~·
1 MEYVA 

TUZU 
f.IEQ VEMEMTEtt SONDA • 
KULLANINIZ 
SİHHCfflNIZJ 
KAZANIRS\NIZ.. 1 ~ 

Serez mutasarrıfı 
Reşit 

te lıulunaca.k birisi gelecek ve 
(hürriyetin istihsali) için, elaltın
dan yapılmakta olan teşebhüsieı 
de suya düşecekti. 

Reşit Paşa bu cevabı yazdıktan 
sonra, konsolosun ve bilhassa met
repolitin hemen değişeceğini umu
yordu. Aradan birkaç gün geçti. 
Bir ses çıkmadı. Reşit Paşa, mü
fettişi uımınrlliğe verdiği cevabın 
bir suretini de Selinik valisine 
yazmıştı. Oradan da bir cevap ala
madı ve ümitleri boşa çıktığını gö

Reşit Paşa teessür ve ıztırabmı 
yenerek, vazifesine devama karaı: 
vennişti. Çetelerle elden geldiği 
kadar mücadele. ediyordu. 

* 
Birjurııalcının itiraflar: 

BÜ' yandan çeteler takip edilir
ken, bir yandan da saraya yaran
mai;a ~lışan jurnalcılann faali • 
yeti tarassut ediliyordu. Bir güıı, 
Resit Paşa Yunan eşkiyası hak -
kında esaslı tedbirler almakla 
meşgalken, komiser Bekir efen -
di telaşla Paşanın yanma geldi: 

rünce müteessir oldu. 

* Yunan konsolosu 
Sakturis'in faaliyeti 
Bu hadise üzerinden on beş gün 

tDevamı var) 

geçmişti. 

..-usımm~cımliımm~m1~ 

İııamlmıyacak şey... Fakat 
hakikat 

BUGÜN M:etroş Go~lak vak'asmdan son
ra, Karacabey köyünde ideta ınev- 1 
zii bir katliam denecek kadar kan 
dökülmüş, birçok Bulgar ve Türk 
köylüsü öldürmüştü. Bulgarlar 
bir yandt...ı hükfuneti protesto C· 

diyorlar, bir yandan da Bulgar çe
telerini Rumlar üzerine saldır -

SAKA 8 YA sioemasmda 
İstanbulda ilk defa olarak 

H. G. VELIS'in romanından ikti 
bas edilen ve RONAL YOUNG 

tarafından yaratılan 

MUCİZELER 
YARA TAN ADAM 

ınağa başlıyorlardı. 
Yunan konsol«Cu Mösyö Sak- 1 

turis bu vaziyet karşısında nasd 
lakayt kalabilirdi? 4 

Filmi ve ilaveten: Hükômctin muhbirleri gizlice ' 
konsoloshaneye girerek, çevrilen B 8 h 8 r Ya 0-111 u r 0 entrikalara şahit olm~lar, mese- 1 t 
leyi Besit Paşa ve jandarma ku - 'ı FREDERİC MARCH ve 
mandanına bildirmişlerdi. Alman .JOAN BENNETT 
haberlere göl'e, Sakturis Rum çe- tarafından frausı:zca sözlü 
telerinin «iaz]a silah ve cephane j bir film 
isteriz!:t talebine maddi bir cevap ~:mll!c:mm~:sıııms&'l::lmD3':, .......... ~-..,; 

, 
1 

. 
Bugün SARA Y Sinemasmda 

Gençlik filmi... Genç kızın hakiki ruhu ... Hayata ve aşka 
açılan kalbler.~ 

COLLETTE WİLLY'nin -.romaru ndan iktibas edilen ve BLAN
CHETTE BRUNOY - SUZETl'E MAİS ~ PİERRE BRASEUR ile 
güzel ve sevimli genç kızlar grupu taraimdan yaratılan: 

GENÇ K 1 Z LA R P AN Si Y O N U 
(CLAUDINE l.'ECOLE) 

Pek )llükemmel filmi gidip görünüz ve ilaveten: FOKS JURNAL 
son dünya ve harp havadisleri. Bugün saat 1 ve 2.!!0 da tenzilatlı 

matineler 

Bugün MELEK Sinemasında-, 

1 -
2

ıiÜY ()2KF1LA1Ti· ş 
(REMBRANDT) Baş rolde: CHARLES LAUCHTON 

2 .. BRODV AY GÜLÜ 
TYRONE POWER - ALICE FAYE 
Bu~ saat 1 de tenzilatlı matine 

Suare 8 de 2 film birden 

Bugün TAKSİM Sinemasında 
2 büyük .film birden Beyoğlunda ilk defa 

1 - MAHKUMLAR KANUNU 
Fransızca sözlü meraklı ve heyecanlı film 

2- Umumi arzu üzerine: 

ÜMİT ŞARKISINEe:!t 
Baş rollerde: Ü M M Ü G 0 L S Ü 1\1 

tıheten: Ekler Jurnalde N arvik .deniz muharebeleri 
Bın?Ün saat 1 de tenzilatlı matine 
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TEK KOILlLU CEMAIL,,-ôırıı 
servet hazırladı. Uğurlu eli size, 19 M A Y 1 S G E N Ç L 1 K B A Y R A M 1 N DA 50,000 lirahk biiyiik bir 

DDtllno•eden ,,. wMdt ~ derhal biletinizi ahnlz ve cebinize ko'Junaz. 19 Ma.,.. blletlert bitmek Uzere6'. 
.llABP MEYDANINDA B t B KOLUJfU ltAYBE Dil'! TEK )[OL t Y LE şbmt:n: KA1MB BİNLERCE VATANDl1ŞI ZEHGİN EDEN TEK it 0-LL U Cl'JllAL'i 

Çok acele ediniz. 
DAİMA 0sr0N TUTUNU!l'.. Bll srıtJ'i 

1çb( m; nörOK BlR ŞDIEF VE sEurt DE VATANİ BtK v.&Ztnota 

TEK KOLLU CEMAL G 1 Ş ES 1 Sahibi Harp Malulü Subaylardan 
Hiç bir yerde 

CEMAL GÜVEN 
lst. 

NAKİL 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 

İdarem.iz, Dördüncü Vakıf hanın zemin kaf:Hıdan, Yeaip&tane 
kaqm:nda inp olunan (Valde Haııı) nm birinci katma nakledil
mekte olduğundan sayın müşterilerimizin ve alakadarların 13/ 
Mayıs/940 P8%M'tesi gününden itibaren Valde Hanmdaki dairemize 
mliracaat etmeleri rica olnnur. (3860) 

1 
Devlet Demir,ollan ve Limanlara 

lfletme u. idaresi llinları ........... .:.. .................... ~--------~---------
M•4wrprıeı bedeli 3250 lira ol.an 500 metre NKBA yeraltı kablosu 

• 
·.ıt/5/lHl sah günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi-
lindeki komisyon tarafından açık eksilime usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 243 lira 76 ~luık muvakkat teminat 
ve kanınıun tayin etüılti veAikle birınrte ebiltıme günü saatine kadar 
loomisyona müracaatlan liizımdır. 

Bu işe ait pri»ameler lroınis:yoondan parasız olanıık dağıhlmaktadır. 
(3619) •• 

Denet Demiryollan: 9 uncu İtletme Müdürlüğünden : 
İııtaırbul Banli:yoösiinıde kış servisi dolayısile Y eşilıkfy - K. ÇeK

mece araımv!Mj seferleri lağvedilmiş bulunan İstanbuldan kalkan 
la, 22, 26, 32, 34, 44, 46, 52, 54 ve K. Çehrıeceden kal'kan 23, 27, 31, 37, 
39, <l!I, 51, liö, 57 numaralı katarlar mayıs 194-0 sonuna kadıır yalnız 
12, 19, 215 tarihlerine rastlıyan puar günleri ve 1 haziran 1940 cumar
tesi gününden itibaren de her gün Yeşi!köy - K. Çekmece arasında 
yeni bir iş'ara kadar seyrüsefere baş!ıyacaktır. 3912 

Beykoz Malmüdürlüğüoden: 
Mülı:ellefla adı 

Rifat Bddıof 

,,, 
Müteahhit 

it adreai matrah vera-f aeneal 
Çubuklu gaz 74 15 3 08 K. 937 
depoları boru 1 44 H..K. 
ferşiyatı. 43 C. 

Yukarıda .tı yazılı mükellef yeni adresini biklinnemiş ve yapı
lan araştırmada da Culunamaıruş olduğundan 937 yılına ait müs
tahdemin .kazanç veııgisi ihbarnamesi kendisine tebliğ olunamamıştır. 

3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibince tebliğ yerine geç-
mek üzere .keyfiyet ilan olunur. (3895) 

1 1 , ı 
ten ıonra j 

azıdıVeli 
No.217-55 Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Sultan Cem'in Niı şehrinde geçirdiği 
hayatı anlatan bir yazı 

İ'.7'1 !cıl bu §ebirde şehzad ei 
EfrenJı: ile 

!Kim iligayet nazenin ve serveri 
hubandır (1) 

Servikad, simin beden, mahi>ulnı 
efren'k gü.zel, 

Ay ile gün hüsnünün ıışkında 
sergerdandır. 

Bane bu hüsn ile ey şehzade sa
ger sunduğu 

Tahtı Çin, mülkü yemen, İran 
ile Turandır. 

Padişahlık bundan ÖZJ(e olamaz 
şehzade Cem, 

Hatırın hoş eyle cam iç, ~lisi 
rindandır 

Minnet ol Allaha kim tapuna 
daim hüsreva 

Hublar bak oğlu banlar lıltfuna 
C..~yrandır 

Sağlu sollu baş urup ayağına 
dil.şenlerin 

Her biri mülkü Frengin birine 
bandır 

(l) Şelızade Cem, Savuıa Dükesi 
Şarle meftundu. Şiirinde ibu kayıt 
tıpaçıktır. 

Çalınur çenk ve def ile erganun 
kanun misal 

N~ar bundan frenkçe serbeser 
efgandır 

Hublar kendu dilince nağmeler 
ağaz eder, 

Raks ile reftar edenler huridir, 
gılmandır 

On iki barıoğluban kartında 
altın cam çeker, 

On sekiz saki bu mecliste güzel 
devrandır 

Cümleı;i zerin kemer altınlı 
dH:ıalar ile 

iBaşları zerin küliıh; hem kolları 
uryandır 

Şehd ile sekir, nebatı kand ile 
hurmayı ter 

Nakliçin envai nimetler bile 
çendandır 

Sekri süt ile yuğurulmuş simitten 
külçeler 

Taze bademler anın üstünde kim 
erkandır 

Elma ve armut ve narenç ve 
turunçlar bihesap 

Fın9ık ve fıstık ve ünnap ve J 
cicek reyhandJl-

Eminönü Tramvay Caddesi 28 No. da 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü icra Mel'lturluğundan: 

karşuna ibanzadeler el kavuşup 
karşı durur 

Bezmigiıhm cennetülme'vii, yerin 
bostandır. 

Yedi yıllık kaynamış safi şarap 
la'lünab 

Sakii simin elinde her taraf 
rindandır 

- Bunlar ile ey civan şehzade 
Sultan Cem sana 

Bir gece 2evkeylemek herşcylere 
rüçhandır 

Hüsreva gönlünü hoş tut, İyşe 
meşgul ol müdam 

Çünkü bu dünya evinin iıhiri 
virandır. 

Hükmedenler bu cihan mü1kine 
şark ve garptan 

Ker Süleyman, ker İskender, 
cümlesi mihmandır 

Pa~ah olur ki herkez zatına 
ermez zeval 

Sah baki, Kadir ve Hallfilu 
insü candır 

Alemi bir emrile var ey !emek 
hükmündedir 

Yine bir emrile yoğ etmek ana 
asan dır 

Ver salatı Mustafaya ta kı hak 
azad ide, 

Şol viğitler kim Frcnkte bend 
ile zindandır 

Yürii var, ey Beyazıt, sen 
süregör devranını 

Saltanat baki ~alur derlerse ol 
yalandır 

İşte okuyucularımın zevkle o
kudukları bu yazı Sultan Ceınln 
kaleınlnden çıkmış bir egeri bedi
adır. 

(Devamı var) 

Yazan: Rahmi Y AGIZ .!.::.:::.:.:.:..:;...;..;.;----
No: 103 

Donanma Geliyor 
Üçüncü ihtimal, Lena'nın vücudünü ortadan 
kaldırmak caresıne müracaat etmekti 

Aiırıan artistinin vücudünü or- ı 
tadan kaldırmak kararını esirger- ı 
ken, uğrunda canını seve seve f&
da edeceği, ayrılığı ölüm sayacağı 
kocasını düşündü. Bu mel'un a
tifte, kocası; kendisiııe kulak as
mamak ısrarında devam ettiği tak
dirde bir iftira ile onu müşkül va
ziyete sokar, başkumandan veki
linin bir müdahalesile Pamukbaba 
adı verilen ihtiyar şevketl6dan Sul l 
tan Reşattan bir de boşanma ira
desi istihsal edebilirdi. O zaman 
işin n~ticesi ne olurdu? Artık ne 
tavassutun, ne rica ve istirbaıw.n 
bir para etmiyeceği muhakkaktı. 
Şehime Snltan kendi vicdanile 

haşhaşa bu mevzuu münakaşa &
derken üç ihtimal görüyor, bun
lardan birisini tercih etmek vazi
yet ve mecburiyetinde bulundu
ğunu kestiriyordu. O, Üç ihtimal 
de şunlardı: 

Ya kocasıudan vazgeçerek onun 
elinden alınmasına, sürgün edil
me•ine katlanmak, yahut doktor 
miralayını rakibesi Alman artisti 
ile paylaşmak, üçüncü ihtimal de 
karşısındalti adamın, Sarımın tek
lifini kabul ederek Lenanın vücu
dlinii ortadan kaldırmak çaresin-

den ibaretti. Ve .. bunlardan yapıl
ması, katlanılması en kolay olanı 
da hiç şüphe yok ki üçüncü şekil 
olacaktı. Sultanın birkaç dakika 

süren sük6t ve düşüncesini Sarım 
bir sözle ihlal etti: 

- Sultanım henüz karar vere
mediler mi?. 

Sultan kekeledi: 
- Zihnim o kadar karmakarı • 

şık ki .. Ne yapacağımı, neye karar 
vereceğimi kestiremiyorum!. 

- İş meydanda Sultanım .. Ya
pılacak sey de basit. Bundan e
fendimizin hiç de üzüleceği sebep 
mevcut değil Biz, her işi yapa -
cağız.. Aşı pişirip kotaracağız!. 
Hatta, bu tasavvurumuzu eğer 
Karnik ağa araya girmeseydi bel
ki siz Sultanımıza duyurmadan 
başarmış olacaktık!. 

- Keşke öyle obaydı .. 
- Yine de öyle olacak.. 
Sultan, bir hayli daha bu mev

zuu münakaşa ettikten sonra ni
hayet, mağl(ıp olmuş, apaçık bir 
teslimiyetle Bayrllm.2adenin dal
kavuğuna mutavaat etmişti: 

- Peki .. Kabul edqorum. Ma. 
dem ki nizamı Alem için muzır in
sanlamı vücutlaruıı ortadan kal- .lllevanıı var) 

----Menkul-satıŞ 


