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Naziler. Holanda ve Belcil<ayi isliliya Başladılar 

UHefikler Belçikaya 
''Fransa, Kıl·ıcını ekmiş ir,, 

il 

ır 

Alman Ve Fransız Kıtaatı :::iv1:::';~ 
Lüksemburg'ta Şiddetli VINSTON 

Churchill 

Bir Harbe Tutuştular 
l 

Dünkü Hava Harekatı 

llelçil<a Kralı Leopold ve llolanda 

t 

Esnasında 145 Alman 

Londra, 10 (Hususi) - Alman ordusu, dün sabaha karşı 
Belçika, Holanda ve Lüksemburg' a taarruza geçmiş, fakat 
her tarafta şiddetli bir mukavemetle karşılaşmıştır. Bu tecavüz
den birkaç saat sonra, İngiliz ve Fransız ordusu da Belçika top

- raklanna girmiş ve Şimal denizinden Moselle'e kadar uzanan 
---------- 200 millik bir cephe üzerinde ilerlemiye başlamışlardır. Mütte-

Kraliçesi Wilhclmina 

Y 1 L D 1 R 1 M fiklerin süratle harekete geçmeleri dolayısile Belçika ile Fransa 
arasındaki muvasalayı kesmek için Almanların sarfettikleri 

Harbi Başladı gayretler boş~ gitmiştir. _ ··~ 
• . 1 Belçika barbıye nazın bugun og-

l1' azan: M. Zekerıga SERTEL leden sonraki beyanatında Alman ta. 
• h rp arruzunun bütün cephelerde durdtı-

G eçenlerde Aimanyarun a rulduğunu bildirmiştir. 
plaru hakkında gazetem:zde Alman hava kuvvetleri, bugün Bel 

\t~rdiğimiz mal~m~~ ar~sında, Hıtle: çika, Holanda, Fransa ve Ingiltereye 
l'1~ bu yaz barbı bıtırmıye karar v.er k:ır~J hava hücumları yapmışlar, ba2.1 
diği ve bu sebeple yıldırım harbme Fransız şehirlerini bombardımana 
başlamak üzere bulunduğu haber ve- tutmuşlardır. Bu bava harekatı esna
tiliyordu. sında muhtelif cephelerde 145 Alman 

Norveçin işgalinde~ sonra Alınan tayyaresi düşürülmüştür. 
ltuvvetıerinin diğer bır cephed-? ve- Fransız kuvvetleri Almanların ta
~- bir kaç cephede birden taarrtıza arruza geçmelerini ~üteakıp Lük. 
€e~tnesl de bekleniyordu. Zaten İn- mburg'a girmişlerdır. Burada da 
gUiı Başvekili de Avam Kam:-ras~- :ı tarafın şiddetli bir harbe tutuŞ-
~a daha mühim askeri harekata.~- tuklan bildiriliyor. · 
tı~r lazım geldiğini haber vermıştı. Almanlar Holanda ve Belçikaya 
Yalnız bu taarruz nerede başlaya- "tlerıe' asker indirmişlerdir. 

taktı? Bütün haberler Almanlar:n ~~:la~ın mü~im bir kısmı imha o. 
İtalyanlarla birlikte Balk.anlara ~ e lunmuştur. Holandalılar 70 Alman 
.\kdenize ineceklerini bıldu·ı~.c.r~~~ tayyaresini düşürmüşler ve 4 zırhlı 
İi'a~ılt İngiliz do~~n~ası~ın sura n- tren tahrip etmiı;;lerdir. .. . 
.\kae-nize gelişi, Turkıyenın Balka p 1 Reynaud, bir nutuk soylıyerek 
lardaki harbe karşı lakayt kalamıya- . 1° . maskesini attığını, asıl hede. 
~ , .. . C rubu Hıt crın .. 1 . 
agının anlaşılması uzerme e ı . . Fransa olduğunu soy emış ve 

Ş~r_ki Avrupadaki tehlike azalmış ~.ın:; de harbe hazırız. Fransa kılıcını 
gıb1 göründü. . . • ç:kmiştir,, demiştir. 
~aamafih Almanya ıçın makul 0 · iL. AT 

~rı da evvela Holanda ve Bdçikayı YENi TAFS 
1§gaı etmek ve Norveç harbi ile ta- _ • • d. 
ltip ettiği planı tamamlamaktı. JJJüttefik ordu Belçıkaya gır 1 

~orveçi işgal etmekle Almanya ş~ 10 (Hususi) - Alman or. 
azancları temin etmiş bulunuyordu. Londra, H landa ve Belçika budu· 

ı ·_ N orveçin bütün deniz ve dularının ° k istila hareketine 
hava üslerini eline geçirmiştir. duna dlayandar~ bir kaç saat sonra 

· başlama arın a d F n 2 - Danimarka ve Norveç sa- . F ansız orduları a ra • 

Tecavüzün 

Bırak+.ğ ı 

Dünyada 

Akisler 
İsviçre seferberlik ilan etmiştir. 

İspanya bitaraf kalacağına dair te
minat vermiştir. Holanda Hindista. 
nı dolayısile Japonya ile Amerika a
rasındaki gerginliğin artmasından 
korkuluyor. Holanda Hindistanıpda 
dün örfi id11re ilan edilmiş ve Al. 
manlar tevkif edilmişlerdir. Roose
velt Amerikanın harp haricinde kal. 
ması imkanlarında hiçbir değişiklik 
görmediğini söylemiştir. Bu haberle. 
rin tafsilatını altıncı sayfamızda o. 
kuyunuz. 

hHierinde yerleşmekle Şimal De. İngılız ve kr t ederek Belçikanın 
· · t · · · ' " dan hare e k .. Bel b.izınde ngılız donanmasını ız a:ı sa . tirak etme uzere 

Alınan kıtalannın tecavüze geçtikleri ~ıntakalan göster ir harita 

edebilecek bir hakimiyet kazan. müdaiaas~a ış girmişlerdir. En son 
nuştıl'. çika topragın~ tebliğine göre, mütte. 

3 - tnniltereye yapmayı dil- Fransız resmı ş·mal Denizinden 
b f'kl . ordusu ı . 

ŞÜndüğü deniz ve hava taarruzla. 1 erın eh . kadar uzanan hlr cep-
l'l için müst~em mevkilel' elde Mozel n rıne (Sonu sa, 6 Sü: 1) 

'<l.onu Sa. 6 Siıi: 3) ' ~ 

O~uyucularımız Holanda ve Belçikanın Mufa~sal 
Haritas ını Son Sayfamızda Bulacaklardır 

Chamberlain 
ekildi yerine 

Churchil Geç • 
1 

Chamberlain, Yeni Kabinede Vazife Alacak, 

Muhalifler de Hükumete iştirak Ediyorlar 
İngiliz Başvekili Mister mat ve cesaretle harbetmek ve 

Chamberlain, dün istifasını beşeriyetin düşmanını imha e
Krala vermiştir. Yeni kabineyi dinceye kadar uğraşmaktır,, 
Vinslon Churclıill eşkil edecek- 1 demi ir. 
t~r. 1v'_luhalifler d~ hü~umete iş- Fransada Başvekil Reynaud 
tırakı kabul etmışlerdır. Bu su- d k b' . d ·ııA · 'h d 

ti ·ııA b' ı·k k b' · t k a a ınesın e mı ı ıttı a ı te-re e mı ı ır ı a ınesı eşe -
kül etmek üzeredir. min edecek mahiyette bazı ta-

Chamberlain, dünkü nut- dilat yapmıştır. Bu husustaki 
kunda "Vazifemiz, yeni Başve- tafsilatı üçüncü sayfamızda bu
kilin etrafında sarsılmaz bir iti- lacaksınız. 

.. · . . . ; .. , . . ·"" 

L ük semhurg·daki Muharebe 
Gittikçe Şiddetleniyor 

Londra, 10 (Ilmmsi) - Son harp vaziyeti şu merkezdedir: Lük. 
s~mburgta ş'dde_tli m~Jrnrebe dcva~u ediyor. Almanlar Bclçikada hiç. 
hır. ha\'~ kara~gahını. ışgal edeme dıler. Beş tnyyarc karargnhını işgal 
ettıklerınc daır ,·erdıkleri maliım at, taınami1e asılsızdır. R,;tcrdnmda 
muh~rche de~a~ c.di;ror. Deh ile L'n'e indirilen paraşütçü Alman e(. 

radı mıha ~dılmıştır. Memleket müdafaası için bazı arazi~·i su altına 
alına amelıyatı başlamıştır \'C havadan vu7.uh ile görlilmektcdir. 

* Londra, 10 (Hususi) - Almanların açık şehirleri ve sivil halkı bom-
bardıman etmeleri ı.İzerinc muttE-fi klcr de kendilerini bu •lUSUStn ser
best sayacaklardır. Almanlarrn bu günkü hava bombardımanlan esna
sında sivil halkı izaç ~ttııdcri ve as k<'ri hedef teşkil etmiyen yerlere de 
bcmba attıkları göze çucpmıştır . .Müttefikler de Almanlara ayni şekil. 
de mukabele edecekl<:?rdir. 

Alman Tebliğine Göre Vaziyet 
Berlin, 10 (Hususi) - Amerika gazetelerinin Berlin muhabiri radyo 

n: bildiriyor: Belçika ve Holanda hudurlu lizerindeki askeri vaziyet he
nuz tavazzuh etmemistir. Fakat Holanda ile Belçikanın bütün kuv. 
vetleriyle taarruzu durdurmıya çalıştıkları anlaşılıyor. Alman'al' yirmi 
mil ilerlediklerini, Yesscl ve l\Iaas nehirlerini geçtiklerini, Belçika hu • 
dudundaki Mastrih şehri ile Malmady'yi zaptcttiklerini bildiriyorlar. 
Bu malumatın ne derece mevsuk olduğunu bilmiyoruz . 
Almanların iddiasına göre bugün üç düşman tayyaresi Frayburg'un 

üzerinde uçmuş ve 20 sivilin ölümüne sebep olan bombalar atmıştır 
Almanlar sivil halka karşı rcYa görülen bu muameleye şiddetle muka. 
bele edeceklerini söylüyorlar. 

Churchill Kab nesine-Girecekler 
Londra, 10 (A.A.} - Churchill'in kabinesini hafta tatili esnasında 

yahut yarın itmam ~tmesi muhtemelöir. Umumi kanaate göre lş · 
Partisinden Attlee, Grt•envood Bevin ve belki de Alexandar yeni k bçı 
nedC' mühim na~1rlar arasmcla bulunacaklardır. Attlee ve Gre a ıd-

b . . d d · ı l kl envoo harp ka ınesıne e aht o aca ·ardır. Liberallerden Sinclairin Ll d 
G , k b' · 1 . ve ov 

eorge un a ıneye gırme erı muhtemeldir. Amery'nin rıyns •t tt 
müfrit muhafazakarlar da kabine de temsil edileceklerdir H- ~ eH ığı 
b . M'·h· t N l · · a'lia, ar-ıye ve u ımma azır arı, yanı Hoare, Stanley ve Bllrgü , ı d 
kalacaklardır. n yer erın e 

* Moskova, ı.o <!"'·~·) - ~Ir:nan Büyük Elçisi buglin Molotof 
dan kabul edılmıştır. Bu gortişme, iki saat sürmüştür. tarafın_ 
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· İşin Şaka-sı: . '· 

. ' ' s 

Bizim Korkumuz Yok! 

T 1 ezeldenberl koca bir topıç gibi fı
rıl fırıl dönen ıu diJnyının ne ça· 

buk zihniyet ve tellkki değlıtlrdllilnl gÖ· 
rUyorıunuz ya? 

Daha bir yıl evvel, dünyanın her klSıe· 
alndı bir devlet kuıu cılbl dört gözle bek
lenllın mıhlOk, "ıeyyıh,, tı. 

Halbuki ıon aylarda, ' 1eeyyıh .. denllln· 
cı, dlinyanın her köteılnde ııtızler dört 
•çılıyor, ve insanlar, yılan bahsi duymuş 
ılbl Orpedyorlar. 

Daha bir yıl evvel, dünyanın her köşe
alnde. "seyyah prop•11•nd111,, yapılırdı. 

Halbukl ton ıylardı dUnyanın hır kö
tealnde, ''ııyyah propıgındası,, yıpılmı
yor, bllikis, aeyyıhler propıgındı yapı· 
ıyorlar. 

O zamanlar, "seyyah,, hayat, ve refah 
getiren uljurlu ve itibarlı bir misafirdi. 
Milletler, bu m leaflrlere yaranmak gay
retlle paralınırlar, her fedaklrlıl:ja katla
nırlardı. Vı dıhı fızla beGenllmek emell· 
le, tıpkı glSrUcüyı çıkın kızlır gibi itina 
ile ıUılenen memleketler ort11ında ldeta 
nereyi gldıcıklerlnl ıaıırın o bahtiyar 
•yyahlar, milyonlarca cariye içinden bir 
taneelnl ıeçmekte tereddüt geçiren ııma· 
rık ve müstağni hUkümdarlırı benzer· 
lerdl. 

Hılbukl bugün fotograf makineler! ve 
dUrbünlerlle tabiatın zevkini değil, eırrını 
çılmıya çıbalıyan ve cüzdanlarında dllvlz 
.yerine tlfrı, bavullarında smokin yerine 
bomba ta1ıyan seyyahlar, adam soymak 
için geceyi bekliyen birer hırsızdan fark· 
aızdırlar: Bugün: ''Seyyah gellyor! .. de· 
.mek, "düıman gellycr!., demektir. Bugün 
aeyyah ıUrUlerl, dUtmın ordularının plf· 
tar ılaylarıdır. Ve bunun içindir ki, her 
ılrdlklerl yerden kapı dı,ırı olunuyorlar. 

Yazan: Naci Sadullah 

Eıklden: 

•·- lıyyıh cıelmlyorl,, diye tellıtlınan 
ml!letler, timdi: 
"- Seyyah geliyor!,, diye blrblrlerlne 

glrlyorlar. 
Eıj<ldcn; şöyle lllnlar glSrürdUk: 
'
1
- Cenneti gllrmek lıtlyen eeyyıilılar, 

yurdumuza buyurıunlırı,, 

Şimdi, şöyle makaleler okuyoruz: 
''- Seyyah mı? Cehenneme kadar yol· 

farı var!.,, 
Geçen gün, tramvayda, bir vatandaş ar

kıdaıına batından geçen bir vakayı an· 
lıtırkın: 

"- Blrıder, diyordu, fena hılde içer· 
ledlm, Neredeyse gidip çıtacaktım: P'ıkıt 

gel ıııır ki, herif tıpkı aeyyah gibi, diıln· 
den tırnaGına kadar mUıelllhtıl,, 

Eıklden seyyahlara hürmette kusur e
denler vatan haini muamıleal görürlerdi. 
Şimdi ise, seyyahlara yol göıterenler va· 
tan haini eayılıyorlar. 

Hele Norveç macerasından ıonra, dün
yanın her tarafında hümmalt bir "sey· 
yah temlzllGI., bagladı. Vı bu işi yapan 
milletlerin yerden göGe kadar hakları da 
var: Çünkü seyyahları temlzlemlyen mll· 
letlerln Akıbetlerını gllrUyorur. Neticede, 
eeyyahlar onları temlzllyorlarl Fıkıt, be· 
reket ki, bizim seyyahtan korkumuz yok: 
ÇUnkU ıaıırıp ta gelecek olanları kaçır· 

mık için jandarmanın, pollsln zahmete 
glrmeelnı bl!ı IUıum kalmu: Blılm dl· 
lencllerlm iz, lokantalarımız, tramvayları

mız, oteli erimiz, otobüslerim iz -onları pa· 
bllçıuz kaçırmıya bol bol yeter: Bunt1rı 

ra!jmen oturuyorlarsa. cıUnah bizden gl· 
dır, ve onları mutlaka yere serecek olan 
ıon ıllihımııı kullanıp". Hesap puıulala· 

rını dayırızt 

Resmi Otomobiller 
Liyihasının Dün ilk 
Müzakeresi Yapıldı 
Bazı Makam Otomobilleri Kaldırtldı 

Ankara, 10 (Tan Muhabiri bildin- ketin iktısadi vaziyeti üzerinde mü
) - Millet Meclisinin bugünkü hiın tesirler _ _yap_arsa Milli korunma 
lantısmda resmi daireler ve mt\- k m.. a 'lW'flfin m:I'.lfilm@tin'"'sfila
seler ile devlete ait idare ve ~ir- hiyetini kullanabileceğini söyledi ve 
rde ve menafii umumiyeye ha.. şöyle devam etü: 
ınüeaeselerde bulundurulacak "Vekaletlerin emrinde 12 binek o. 
"ye vasıtalarına ait kanun layı.. tomobili vardır. Hizmet otomobili de 

birinci müzakeresini yaptı. 111 i sivil hizmetlerde 109 u askert 
tllc sözü alan Emin Sazak bu me- de olmak Uzere 220 dir. Bundan baş. 
le üzerinde geçen eski mütakere.. k:ı 45 otobüs, 137 kamyonet, 34 kam. 

n dairelere bir kaç :>tomobil ver. yon, 82 hasta nakliye arabası, 2 mo. 
veya vermemek işi olmadığını, torbot, 2 b: ı klet vardır. Bu rakam

mWıJm lfln hususi <tlsun, devlet lar içinde belediyeler. busu.st idare. 
ltftilı.Iari'r uıı ait olsun petrol. istihlak ler dahil dejilclir." 
il vuıtalann azami taıamıfla ve 

1 Birinci miJzakere tamamlandı 
nlft şekilde kullanılması olduğu.. Layiha görüşülilrken Refik ince 
l&J~~: ~~ h~ta hüit~et~ ne İstanbul defterdarlığına tahsis edile~ 

düjunu _ve butçe encu~~nının otomobile itiraz etti, tayyrnı istedi. 
ualann ınUtallalarını nıçın na. Mazbata muharriri müdafaa etmek 
itibara almadığını sordu ve: istedi ise de salonda "Taksi ile teftiş. 

- Yoksa döviz bolluğu mu var? lerl yapsın!" sesleri yükseldi. Netice. 

'1itçe encümeni mazbata muharri.. 
!allh Yargı cevap vererek bu lL 
nuı geçen mil!akerede kabul e

takrir üzerine tanzim edildiğl
)'Oksa petrol tstihlAkl ba'klmmdan 

t yapılmadığını ve böyle bir 
e olmadığını söyliyerek dedi ki: 

•- Yalnız bu kanun bu kabil mas. 
ve sarfiyatın istil:ıam ettiği 

memlekete hariçten '1elen ben!in 
mahrukat maddeleri dolayısL 
ecek döviz mlktannı azaltmak 

tedbir alınmasına Amil olabilir." 

OtomoblUerln yıpranma 
müılıleti 

Jzzettln Arıkan, llyibaya hallı L 
cetvele konan 2500 liralık ota-

1 fiyatının indirilmesini !Stedi. 
tlarlD daiına mütehavvil olduğu. 

lllve ederek fÖyle devam etti: 
- Otamobilln iltimal müddeti llyiba
turlh edilmlıtir. Bir otomobilin da
uı, katedeceii mesafe ile ıeyrüsefer 

7ola tAbldit, Ankarada 10 sene 
tasrada bu kadar tahamrntıl etmez. 

memleketin mOdafaası ile allkah 
lcwnandatılannın otomobllleri 1· 

mQddet konulmamalıdır.,, 

Wı Yareı cevaben nyatlann had 
1 müddetlerin haddi asgari 

tuı:u, tetkikler neticesinde tes. 
edlldilhıi söyledi. 

.,nra Emin Sazak, petrol is.. 
1MUtuı~.u ne mlktannm hususi o. 

billere sarfedildiğini sordu ve: 
SQtçe encOmenl tlJndlden atzını 

~ıııuuıe aöre, bunun ebeııuntyethıl 
olmadıtım a6tOyorum.. Efe9: d&viı 
C6kıMden petrol ft benl1n ... 

edebileceksek, tele vatandaşımızın 
boznu)'ahm .. 

tip, bu 1fbı tandmi lüzumunda 
etti Sallh Yar11 cevap vererek 

ette benzin çıkmıyor diye 
nsaitten miiltajnl ulamı.. 

(Calnmıa. benzin maelesi memle. 

de Refik İncenin teklüi kabul olun
du. Müteakiben Nafıa Vekili General 
Ali Fuat Cebesoy kendi vekaletine 
ait olan iki binek otomobilinin b:;ra.. 
kılmasını istedi. Kendi işlerınden baş 
ka milli müdafaaya ait bir çok ıtle
rin eörülebilmesi için buna zaruret 
olduğunu ifade etti. Teklifi kabul e. 
dilmedi. Layihanın birinci müzake
resi tamamlandı. 

Yeni Sıhhiye 
Tayinleri 

Ankara, 10 (TAN) - Antakya memle
ket hastanesinden Zihnl Sam.una. Konya 
Erelllal hukUınet tabibi Salih Anamura, 
İspatta bilk\lınet tabibi Mehmet Ali Sl
llfkey•, Anamur tabibi Galip llpartqa, 
Çivril tabibi Nec:m•tiln Tire7., Manisa 
sıtma mücadelesinden İıımall Civrile, Ve
kllet hıhıuıbba işı.ri dalıwinden Ah
met Uşaka, Balıkesir m9Jnleket butane
sinden SalflhattinAntalyaya, Ankara Nümu 
ne hastanesinden Osman Erwruma, Mar
din memleket hastanesinden Halit ltırk
larellne, açıktan asabiye mOtebauısı İz
zettin Şadan Erzuruma, Diyarbakır "'kuduz 
müessesesi müdllril Sallın Sıvaaa, Erzin
can hWulmet tabibi Fa&ıl Cerrahpapya. 
Samsuıı atma ıni1c:adeleaindeıl 1ıııamt 
Mesudiyeye, Gebze hükllmet tabibi Emin 
Erelllye, Malatya .,ld ~ tabibi 
İakendenuıa. Silifte tabibi J'.dip hmlre, 
Upk ~bibi Refik Ha;vdarpafl7a. Tıp 
i'aldllteli meızunlanııdaA Bedri Upka, 
~P tabibi Kemal Mardlne. Oaın.anb'e 
memleket hutanesinden Sadık Bllecllıa 
hudut ve sahiller müfetUşlerinden 'alır 
Coruma ta)'ln edildiler. 

Temyiz DördüncO 
Ceu Reisliii 

Ankara, 10 (TAN) -Temyiz mıh
Jcemesı birinci hukuk azasından Ce. 
vat Gücün dördUncil ceza dalresl re. 
isliğine terfian tayin edil~i. 

Şehirde Bir Senede Bir izdiham Hadisesine Ait 
TürlüTamirEdilemiyen Keşif Raporu Dün ~ 

li, 

Fırınlar da Varmış! Mahkeme.de Okundu~ 
:tı 

aş 

Bir Dükkanın, Bir Apart.man İnşasına Bile Yetecek 

Müddet lc;inde Tamir Edilememesi Hayli Garipl 
Birkaç zengin fırıncının şirket teşkil ederek rekabete mani 

olmak için sahiplerini aylığa bağlayıp birçok fırınları kapama
ları keyfiyeti üzerindeki tahkikat devam ediyor. 

Bu Rapora Göre, Hadist;~.de Saray Kapılarmın d 
Q 

Kapanıp Açılmasmın Müessir:Olmadığı Anlaıılıyor nı 
11 vatandaşın ölümü ile neticelenen Dolmabahçedeki izdihaın 

hadisesinin istinabe şahitlerinden üçü l'J.e dün İkinci Ağırceza 
mahkemesinde dinlenilmiştir. 

Şoförü Döven Memur Kaympederini Kesmiye • 
Bundan bir m6ddet evvel Sirkeci Uğraşan Damat 

gar komileri Necati ile Hulıial ismin- Çubuklu Papbahçe caddesinde bir 
de bir fOför aruında bir vaka geç. kulübede oturan Çoban Mohmet oi
mif, toför zabıtaya hakaret suçu ile lıı Mehmet, evvelld gece, damadı 
nıahlı:emeye verllmiftlr. Mahkemede Mehmet ile blr alacak meselesinden 
gar komiseri Necatlniıı f0förl1 c:ıav .. kavıaya tutupnuı, damat kayın pe
düğil tesblt edilml1t bu yü&den to- derhıe kızarak bıçatuu ~mif, ba.. 
för• verilen ceza ıskat olunmuş, id. şmdin ve IDHalnden kumi§llr. Hi
dia makamı da komiser hakkında ta- diseyl m6tealup kaçan damat Meh. 
kibat yapıhnumı lltemiftl. Komiler met. bir mtlddıt aonra ubrta tara. 
hakkındaki evrak teklllncl uUye ce- tından yüılanmıı, çoban Mehmet te 
sa m.ahkemealne verllmlfdr. Yalwı. ağır Jarah olarak Haydatoap Nü. 
da muhakemeye baılanacaktır. mune hastahanesine kalc:hrı1mıftl1· 

lstanbu.l Ne idi? Ne Olacak? 

lıtanbuUa bir u,. 

1 ........ , Tarh kaqwaU, ... .. 
diye köşesindeki bu çiçekli kii1e, 

ıeçen seneye kadar tat, moloz. •• lllı, dolu 
ıöz tımıahyan çirkin ve bot bir arsa idi. 
Biru topuk ve çbua, ae bUJGk faik ,.. 
pıyor! Bunun F..bl misallere şehrin her 
tarafında ruthtora. Bıı aiditl• pek fa. 
kın zamanda şehrin umumi manzarasl 
rok deiişmlş bulıqw:akm. 

Be,Wqta bir ltllB 

B 9flktq tepesindeki bu Abbuala parkı seçen 1eneye 
kadar metrik, insana hilsiln •• Gmitslalik veren bir 

mezarblrtı. $imdi hmmt bir köf81hıde koş1149a, oynayan ~o. 
cuJdann meserret Avizeleri ile çıııbyan ve clenlıe nezareti 
ile ıihıtll afaa bir patktn. • 

Ba hilyik pal'kı ve o oeiv.r halkının ıevinciai ıannek 
lhımdP' 

Yazan: V. BIRSON 

Ntfanttıflnda bir ltol 
H arbl1edea N .... t..-. tldea 1na ,.. 

tU •e ~ Vllllkoaala eaddtelnla 
ı~ seneye kadar paişllll, bu Hllmde 
cadde ortasında ıiirtlnea aiaçlara kadu. 
dı. Bu ıenişlik ve stızelllk, hiçbir istim. 
ilk parası vermeden Harbiye mekteb1 
anuındu temin edilmiıtir. Ba dmrilt 
yefilHğin il inde de mezhelellktea çı. 
kanlan earDmaktadır. 
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ı~ ...................... i 
iBUGONı 
·~ .................. ... 
Alınan Himayesi! 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL t J\. lınanlar iki memleketi daha 

1 himayeleri (!) altına alını~.8 
llz'Utn gördiller. Alman iddiasına go

:re, ınüttefikler Holanda ile Belçika. 
~1 işgal etmek üzere idiler. Bir ınüd. 
~ettenberi müttefiklerin askeri ric~
lı, holanda ve Belçika ile temas edı
Yor ve bu işgalin zeminini ~azırlı
Yorlarnıış. Holanda ile Belçıka bu 
§ekilde hareket etmekle bitaraflıkla. 
tını korumaktan aciz olduklarını ap. 
aşikar gösterdiklerinden Al~any~ 
da, esasen aleyhinde olan bu ışgali 

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

Chamberlain (ekildi 

Kabineyi Vinston ~:~::s~:: 
Dün Krala 

Churchill Teşkil 1 BAŞVEKiLi 

lngilizler, Dün 
lzlandaya 

Asker Çıkardı 
0tıleınek lüzumunu hissetmi§ ve 
llıUttefiklere takaddilm ederek Ho
landa ile Belçikayı istilaya başlamış! 
i J\lnıanya Norveç ile Danima.rk~yı 
Şga) için de ayni bahaneyi ilerı s~
'1lliştU. Yine müttefiklerin buralarını 
işıaı etmek tasavvurunda old~Jar~
~ iddia ederek bu memleketlerı ist!
la etnıiş, daha sonra iddialannın dog. 
ttı olduğunu ispat için de bir t~?.1 
"eııikalar neşrine lüzum görmuştu. 
llu vesikaların tarihi kıymeti, çok 
§iiı>helidir. Ve bunları neşretmekten 
'1laksat istila ve tecavüzü haklı gös. 
~l':tnektir. i~tila ve tecavüzü haklı 
g?sternıiye uğraşmak ise, beyhude
~· Çünkü hiç bir vesika onu haklı 
tosteremez. 

~il Avlanmadıla: ~ 

Fakat çok geçmeden ayni baha
nelerle Holanda ve Be_lçika~a 

\arşı ayni hattı hareket takıp edıl. 
eli. "Ve dünden itibaren bu iki ınemle.. 
~ettıı t vU kurbanları listesine 

eca z "ld" 

Ediyor 
Muhalifler Hükiimete 

iştirak Ediyorlar 
Chamberlain Diyor 

ıaıvekffin Etrafında 

ki : 11 Vazifemiz, Yeni 

Sarsllmaz Bir itimat 

Ve Cesaretle Sonuna Kadar Harbetmektir .. 
"Üç senedir Başvekftlet mevkiin 

deyim ve bu sırada en ağır rnesuli 
yetleri yüklendim. Sulbü kurtarma 
için uğraştım. Bütün teşebbüslerin JJlister Chamberlaiıı 

Danimarkanm istilasından Sonra Bu Adamn da 
Naziler Tarafından işgali ihtimaline Karşı lngiltere 

Hükumeti Bu Tedbiri Almıya Lüzum Gördü 
Londra, 1 O ( A.A.) - Hariciye Nezareti, aşağıdaki tebliği 

' neşretmiştir: Almanların Danimarkayı işgallerindenberi İzlan
danın Almanya tarafından işgali ihtimalini nazan itibara almak 
bir zaruretti. Böyle bir taarruz vukuunda, hatta bu taarruz ufak 

1 bir mikyasta da olsa, İzlanda hükumeti bu mıntakanın Alman
ların eline düşmesine mani olamazdı. 

Bmnetice, İngiltere hükumeti, İz-,--------------
1andsy: istiklalinden mahrum edecek 1 , _ 
ohm böyle bir ihtimalin önüne geç. 1 f f(fK 

1 
mek için adaya İngfli~ kıtaa~mı ihraç l 
etmlye karar vermıştır. Bu ıhraç ha. 'jp ..J 

reketi bu sabah yapılm~ştır. I _ES 
İngiltere hükumeti1 Ingiliz kıtaa-

tının adaya sadece tzlandamn ~mni. Şaıdacak Şey! 
yetini zaman altına almak için çıka. 
rılmrş olduğu ve bundan b•:>yle ıtti

haz edilecek bütün tedbirlerin ayni 
Yazan: B. FELEA. 

t Bütün diinya gibi hepimiz bili. gayeye matuf olacağı hakkında zlan_ 
6okuJnıatan için faaliyete geçı ı. 

llolanda ile Belçika e,eç ~öyle 
b1. hA d. . uku bulacaguu hısset. ... a ısenıo v 
tikJer' • . hazırlanmışlar, seferber. 
"' ı ıçıo 'I . . .. d f 
'Ut y:1pmı~lar ve kendı erıru mu ~ aa 
ıç n tedbir almışlardı. Bunun netıce

Londra, 10 (Hususi) - Mis
ter Chamberlcıın bu akşam rad
yoda söylediği _bir nu.t~k~a Baş: 
vekillikten istila ettıgını, yem 
Başvekilin Mister C~ur~hill ?l: 
duğunu ve yeni kabınenın mıllı 
birlik kabinesi olacağını ilan et· 

boş8 gittiği icin harbi ilan ettim. Va
zifemiz, yeni Başvekilin etrafında \ 
sarsılmaz bir itimat ve cesaretle harp 
etmek ve beşeriyetin düşmanını im.. 
ha edinciye kadar uğraşmaktır." 

NORVEÇTEKi 

da hükfımetine teminat vermiştir. yoruz ki, bugün Avrupanı• 
/ sgal vaziyeti muvakkattir Garbinde oynanan trajedinin sonun. 

.. da Alman veya İngiliz milletlerinia 
Muhasemat biter bitmez lzlanda mukadderatı taayyün edecektir. Bi. 

adasına çıkarılmış olan kuv"Jetler ge. zinı kanaatimiz bu işte yüzde doksan 
ri alınacaktır. kozlan elinde tutan İngilterenin ga-

H arekGf G Dair İngiltere hükumeti, tzlanda hükU- lip geleceği merkezindedir. Yalnıs gi olarak bu iki kilçiik memeleket miştir. .,Churchill kabineyi kuruyor 
hfil avlanmadı ve Norveç ile Danı. Mister Chamberlain, söylediği kı. 
~arkada olduğu gibi, içlerinden fet- sa nutukta, Hitlerin irtikap eylediği 
hediJmedi. yeni cinayetlere işaret ettikten sonra 

IIolanda ile Belçika ~~an~n şöyle devam etmiştir: 

metine katiyen İzlandanın halihazır- kanaatimiz değil, temennimiz de bu. 
daki idaresine karışmak arzu ve ta. dur. Çünkii Alınanlann maalesef nii.. 

Mister Churchill, yeni kabineyi teş Gelen Haberler savvurunda olmadığım bildirmiştir. fusu az milletlere karşı reva gördük. 
kil etmekle meşgul olmaktadır. A. Diğer taraftan İngiltere hükumeti, leri muameleler herkesi kendilerin. 

ltoınşuları olduğu için, mütte 1 erın "- Anlaşılan Hitler, bizim dahili 
mele partisi yeni hükumete iştirak Londra, 10 (Hususi) _ Müttefikler İzlanda ile onun menafiine muvafrk den soğutmuştur. 
etmjye karar vermiştir. Loit Corç'un Narvikin zaptı için yapılacak kati bir ticaret itilafı akdi için müzake. Görüliiyor ki Almanya ile ild şe. h . . d imkanlan daha ~ 

ll ikı devlete yar ım İ . . k t işlerle meşgul oldugumuzu zannede 
tok geniştir. Fransız,1 .nkgıl~lz b~vl~ket- rek bu yeni darbeleri indirmıye te. 
'- . H ı nda ve Be çı a ı e ır ı e 

yeni kabineye devlet nazırı olarak harbin hazırlıkları ile ciddi surette relerde bulunmağa amadedir. kilde nıiinascbct tesis edilebiliyor: 
girmesi beklenmektedir. meşgul olmaktadır1ar. General Fle. İzlanda adasının müdafa:ısma me- Ya Norveç, Polonya, Holanda ve Bel-

~rı, o a - ""u~.a•VI. ..-c DU.)lC- 1Jı'"M1W-~ ""u&. ....... '!J•·-· ••-s.-.u.-'-, _ı___ 
'e hub~ mukadderatı üzerinde en de ise onun bizi anlamadığına hük
~ati tesir· haiz olacak vakalar belki metmek lazımdır. Geçen Salı ve Çar. 
de burad: vuku bulur. şaraba günleri~de Avam Kamarasıı:ı-

-ın.ı•ma C"l•un .. ı.ım o& .>-=ı tlcd~~. c ıer !n kumandası altında bulunan mur olan müfreze, ancak 70 p olis me çika gibi silahlı münasebet, yahut 
190U denberi lngiliz kabinesinde ve Fransız. İngiliz kıtaatı ile Polon- murundan ibarettir. Harpten evvel Çekoslo\'akya ve Danimarka gibi e. 
mevkiler işgal etmektedir. 1908 de y:ı avcı müfrezeleri tarafından mü- Almanya, ilmi heyetler veya tı:ıyyare saret. 
Ticaret Nazın idi. Daha ~onra Dahi- zaharE."t edilmekte olan altıncı Nor. heyetleri namı altında bir çok heyet- Bu muazzam davanın daha baş ta. 

b• b ·· da yapılan muzakere hakkında h· 
lıu yüzden Garpte har v ın ~-~ bir mülahaza serdedecek değilim. 

hUtiin ciddiyetiyle başladıgını soylı. Fakat bu müzakereleri müteakıp, 
)enler yanılmıyorlar. memlekette itimadı temin icin kRti 

liye Nazırlığını yaptı. 1914 ten baş. veç fırkası, Elevegardsmoen, Salan- ler göndermiş idi. t 
1 

d d ~aflarında bir Norveç istilası oldu. 
lıyarak Bahriye, Mühimmat, Hava, Harp patladığı zaman zan a a Ingilizler bu küçük millete yardım 

ge;.- ve Setermoen'in teşkil etmekte mühim miktarda Alman bulunuyor. etmeyi vaadcttiler ve oraya bir kuv. 

Garp cephesinde iki tarafın ~utu_ş- bir tedbir almak icap ediyordu. Bu 
lrı•sına mani olan Majino ve z~prıd buhranlı zamanda işçi partisile lib~
hatıan bu sahada mevcut degıldir. rallerin müttehit bir cephe teşkil e
lltt yüzden iki taraf, burada biribf- derek hükUınete iştirak etmeleri ıa.. 
l'iyıe harp edecek ve harbe son ve: zımdı. Bunu temin edecek şartlar ne 
l'etek biiyük hadiseler ihtimal kr olabilirdi? Dilşündüm, arkadaşlarım.. 
hlll'ada vuku bulacaktır. la istişare ettim, bugün öğleden son. 

Müstemlekat, Maliye Nazırlıklarını olduğu müselles dahilinde bulunan du ve bunların orada bulunmalarını vei seferiye gönderdiler. Askeri şart. 
ifa etmiştir. Narvik körfezinin şimalinrle tahaşşüt ticari mülahazalarla izahına imkan lar bu seferi kuvvete müsait olmadı. 

Geçen Büyük Harbin kazanılma- etmek üzeredir. Almanlar, Narvik yoktu. O zamandanberi bu miktar Şimalde Narvik ismindeki liman 
sında en belli başlı amillerden biri şehrini ve İsveç hududuna doğru gi. kazaya uğramış bir takım Alman ge. müstesna olmak üzere İngilizler Nor. 
idi. · den demiryolunun 40 kilometre jm. mileri mürettebatının inzimamile art veçteki ku\'vctlerini geri çektiler. Bu 
Fransız kabinesinde tadilat tidadındaki kısmın kontroll<.:?ri altın. mıştır. apaçık bir muvaffakıyetsizlik idi. 

Fr•nsada da Başvekil Reynaud, bu 
gün kabinesine iki nazır daha alarak 
kabinenin milli ittihadı temsil eder 
bir mahiyet almasını temin etmiştir. 
Kabineye girenler sağlardan Louis 
Marin ve İbarnagarey'dir. 

da bulundurmaktadırlar. Müttefikle. Gerçi Alınanların Norveçi işgalin-
rin harekatı, ihtimal kara ve hava Eski Seneler l\fahsulü den bir fayda gördükleri iddia edile. 

A.Inıanyanın Mukadderatı: 

A lmanyanın bu son tecavUıii. 
herşeyden evvel onun harbi 

~1Saltmak istediğini gösteriyor. BAu da 
~1ınanya hesabına bir kuvve~ ~lame. 
tı değil, belki bir zaaf alametıdır · ~~
llıanya, iktısadi ablokanın daha mu
essir bir mahiyet almasından ve e
litıdeki stokların suyunu çekmesin
den önce harbi neticelendirmek iste
llıektedir. Bu yüzden llitlerin dediği 
tiht Almanyanm mukadderatı bu 
harbe bağbdır. Ve bu harpte mağhi. 
hi:vet Almanya için en büyük fela. 
~ettir. 
4Iınanya mağlup olacak mı, ol

~Yacak mı? 
Dunu hadisat gösterecek. Ve bu

l:ıtın üzerinde miitalaa yürütmekten
•e hadiseleri takip etmek daha doğru 
'>lıu-. Fakat vaziyetin en cidd1 ve en 
~Ühlnı safhaya girdiği, şüphe götUr
~ez. 

IIarbin Garp cephesinde uyukla. 
ltııyacağı devre başlamıştır. 

Yeni Mebus 
Namzetleri 
ilôn Edildi 

Ankara, 10 (A.A.} - Açık bulunan 
~Ydın Mebusluğu için Eminönü Hal. 
evi Reisi Agah Sırrı Levent, Bile. 

ti~ Mebusluğu için Adanada Gülek 
Iınited Şirketi Müdürü Kasım Gü

leJc ve Zonguldak Mebusluğu için Si
hsal Bilgiler Okulu Profesörü Ha
~lılı Atıf Kuyucak'ın Genel Başkan. 
1ııt Divanınca Parti . namzedi olarak 
~Österilmeleri kararlaşt:ınlmıştır. 
~&:Yın ikinci müntehiplere bildirir ve 
ll&n ederim. 

C. il. P. Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 

ra yeni bir Başvekilin iktidar mevki.. 
ine gelmesiyle birliğin temin edilebi· 
leceğini anladım. 

"Cesaretle harbedeceğiz,, 

tarikile icra edilecektir. Afyonlara Ait Bir Tebliğ mezdi amma İngilizlerin prestiji yani 
l\füsahitler Narvlk lima~ına girme Ankara, 10 (A.A.) _ Ticaret Ve. itiban balonundan bilhassa küçük 

nin bir çok sebeplerle müşki.il old.u. kaletinden tebliğ olunmuştur: Top- milletler nezdinde bu fena tesir yap.. 
ğu kanaatindedirler. Bir defa mayJı_ rak mahsulleri Ofisinin !stanbuldaki tı. Bunun reaksiyonu olarak ta İngi. 
le kapalıdır, gemi leşleri ile doludur, deposuna bizzat veya bilvasıta af. !~k~~rlanıentosıı Başvekili istizaha 

"Vazifem sarih idi. Kral ile görüş
tüm ve istifamın kabulünü rica et. 
tim. Dostum ve arkadaşım Churchill 
milli kabineyi teşkil etmekle meş
guldür, muvaffak olacağına eminim. 

liman ihraç hareketini imkansız bı. yonlannı teslim edemiyecek mevkL İşte benim gibiler için şa§ılaeak 
Amerika Donanması Yüzde 11 rakacak derecede tahrip edilmiştir. de bulunanlara bir kolaylık olmak hAd· 

üzere Toprak Mahsulleri Ofisi ile a ıse burada vukua geldi. Başvekil, 
Ziraat Bankasına lazım gelen tali. Norveç harekatının neden akim kal. 
mat verilmiş ve mallarını satmak is- dığını ve hu yilzden İngilterenin ltL 

"Diğer arkadaşlarım da istıfalarını 
verdiler. Fakat yeni Başvekil, harp 
kabinesinde aza olarak benim de kaL 
mamı ısrarla istedi, ben de k~bul et. 
t. Bu son görüşmemizden ıstifade 
e:~ek siz;lere söylemek istediğim bir 
kaç söz vardır. 

Nisbetinde Arttırılıyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Ayan mec 
lislnin deniz encümeni, Amerikan 
h:ırp filosunun yüzde 11 nisbetinde 
arttırılması hakkında mebusan mec. 
lisince kabul edilen kanun lciyihasını 
ittifakla tasdik ve ayan meclisine 
tevdi etmiştir. 

---o--

İpek Abajurlardan 

Alınacak Resim 

Ankara, 10 (TAN) - İpek aba. 
jurlard'n kıymetleri üzerinden yüzde 
kırk nisbetinde gümrük resmi alın. 
ması kararlaştırıldı. 

barına nakise geldiğini apaçık söyletiyenlerin mezkur bankanın şube ve 
sandıklarına müracaatla afvonlannı di. Di.inyanın hiç bir memleketinde 
teslim edebilmeleri hususu ·temin 0 _ hu kadar hayati bir mesele bu dere. 

ce aleni miizakere \'e tenkit edi1elunmuştur. 
mez. Bütiin lıu miinakaşalıır. dllş. 

Eski seneler mahsulü afyonlarını manlar tarafrndnn istismar edilmeı 
satmak istiyenler: bu kolaylıktan is. fırsatını hazırlar. Lakin lngilteredt 
tifade edebileceklerdir. 

demokrasinin, parlamento usulfinfb 

HADİSELERiN iÇYUZU 
kuvveti buradadır. Her ey a~ık "" 
milletin öniinde giiriisiiliir. Fiskosa 
mahal bırakılmaz. Kusur varsa ya. 
panı mnahazc ederler ''e tekerrür et
memesi çaresini araşbrırlar. • ftalyanlann Oniki Adada 50 bin a3ker bulun. 

durdukları hakkındaki haberin mübalağalı ol
duğu ve müttefiklerin nazarlarını bal}ka yerlere 
çekmek maksadile lşaa edlldiğl haber veriliyor. .. . 
Alman harp planına göre Alman ordular~nı_n İs~içreye 

edecekleri ve bu taarruzla bırlıkte Italya. de taarruz t 
nın da harbe iştirak edeceği tahmin olunuyor: talya, 

h dudunda mühim Fransız kuvvetlerı bulun. 
Fransız u . . 
durmak suretiyle Fransayı kuvvetlerini taksıme mec. 

buz edecektir. • . T 1 aph'ın diplomat muhabiri tarafınVaıly e egr 
·ı n malumata göre, /talya harbe karış-

dan verı e A • ""l : .. al t k 
.., t kdlrde ük hedefi Seltinıg ı.gU e me 

tıgı a , . . . 
k Çünkil /talya, müttef ıklerın, Balkan. 

olaca tır.T ı.-vzasında karışıklık çıktığı tak. 
larda ve una "" 

S l,J!j-'ği ı .. gal edip ila olarak kullana 
dlrde e """' "i' • 
cakları kanaatindedır. . 

h pldnı bunaan t111şka ıu heaerıerı 
ltalyanın arp . .. k 

ktedlr. Malta ve c ebelıtarıgn arıı 
taldp etme • 

• 

ani hücumlar yapmak ve bilhassa l spanyanın 
yardımını da temin etmektir. 
Fakat müttefikler ispanya ile temas etmişler re 
neticede l spanya, kendisini harbe sürükliyecek 
her hareketten içtinap edeceğini bildirmiştir. ... 
Gerçi İspanyadaki Alman kolonisi hiiyüktür ve Alman 
Sefareti geniş bir memurin kadrosu ile çalışmaktadır. 
Fakat İspanya hi.ikômeti bütün bunların zarar vere. 
miyecek vaziyette olduklarına kanidir. ispanya gaze. 
teleri bir aralık müttefikler aleyhinde neşriyat yaptık
ları halde, son zamanlarda bu ne~riyat büsbütün ha • 
fiflemiştir. .. 
Maamafih ltalya ve Almanya ispanyayı kazan-
mak için faa/,igetlerini arttırmışlardır. Geçen 
ay içinde Almanya l spanyaya 1000 tayyare gön
dermiştir. Bmear Adaları kumandanlığı da bir 
ltalgan generaline verilmiştir. 
ispanyada 30.000 Nazi bulunduğu lıaber veril
mektedir. General Franko bu Nazilere karşı ted
bir alamamaktadır. 

Parlamento sisteminin besi~i ola• 
İngiltercden haska yerde halkın si. 
~'asi terbiyesi ve manevi k•ıvveti bu 
kadar havat:i bir meseleyi hu drrere 
aleni miinakaşaya miitehammil de. 
~ildir. 

İngil#erc i~in bir ktıv\•et olan bu 
o;aşılacak şey, baı;kalnrı için bir zaaf 
te kil eder. Onun idn hie kimııe fn. 
~ilizlcri hu yolrla tak1idc kalkmazlar. 
Ve höylc hareket etmekle isabet te 
ederler. Hatta hli~"iik demokrasilerin 
haslıcn bir tt7vu oJnn Frnmıa hile. 

Ali Sovyct Divanının 
Kararı Etrafında 

Moskova, 10 (A.A.) - Müsellıih 
Sovyet kuvvetlerinin yüksek maka. 
matımn eski memurivetlerinin venL 
den tesisi hakkında Ali Sovyet Öiva.. 
nı tarafından ittihaz edilmiş olan ka
rar hakkında mütalaa beyan eden 
Pravda gazetesi, tedbirin askerlerin 
disip~inini ve bilhassa simdiki bey. 
nelmı~el vaziyet dolayısile a~keri 
ş~Ilerın otoritesini temin etmeyi İS
tıhdaf etmekte olduğunu yazınakt 
dır. a. 
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4 TAN 
ıı. 5 - 940 rP------------n•1,.... ...... ._ ............... ,_. ........... ~ 

.... ,.. lnanılmıyaca: ~Y; OF~kat hakikat~ lr Bugun- ,..,.. ~LE fLr '! 
~" A. a......:- JC ~ Sinemasında 

,-.:J V avrunuz, Saadetin izdir ••• BİR PUDR,6 

<?nun gürb~z ~~ sıhhatli yetişimi: tahiatın tıpkı bir yavru gibi sine. 
~ınde yetistırdıgı saf ve normal ~da ile mümkiindür. Her anne tal-ı·atm 
ınsanlara bahşettiği bu kudret giizelliğlnden ist:fadeyi geri bırakma· 
malıdır. 

ÇAPA MARl<A 
Müatahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur 

Rcsikta-; CAPAJUARKA Tarihi tesisi 1915 

...._~ ............... ~ .............. a. ...... 11111111ı:::ım::m*El!'!l'' .... l!:ll ........ 1311 .. ~'f 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü İcra l\lemurluğunclan : 
İbrahim Kem:ıl tarafından Vakıf Paralar İdare,inden 2Hl·1i i'.ff:ız N'o. cile 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmış oluQ boı·cun ~ ö
dt"nmeme~ind"n dolayı srıtılmasınıı karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafın
dan (5000) lira kıymet takdir edilmiş otan Bakırköyünde Kartal tepe mahallesinin 
Safa sokağında 16 No. lı sağı imam Kazım elyevm Emine hane ve bahçesi, solu 
Kartaltepe caddesi, arkası Rifat veresesi arsası, ö:ıii Safa !!okııı;ı ıle çevrili bah
çeli bir bap hanenin e\•saf ve mesahıısı aşnğıdıı yazılıdır; 

Gayrımenkul, Knrtaltepe caddesi ile Safalı .sok rğırıın köc,,.; ! rıdı> brhc:-ı>li ı>v o
lup Safalı cokağındaki 16 taj No. lı ve çift kanatlı bahçe kapısından girilir. 

BI R 1NC1 KAT: Bu kata iki taraflı mermer b:ısamaklı \'e dem ir parm:ı!~lıkh 
merdivenle çıkılır. C:ımekfınlı bir sahanı ıktıın girildikte cnmckfınlı bir so(a üı.e

rlnde iki oda, bir hela ve zemin kata inen merdivenden ibarettir. 
l Ki NCI KAT: Birinci katın aynı olup ııyrıra bir bnnyo u vıırdır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir sofa üzerinde iki oda, bir helfı \e bir b<ılkonrhın ibarettir. 
ZEMiN KAT: Bahçeye kaplSl bulunan cameki'ınlı bir t;ışlık iiıerinde bir oda, 

bir merdiven altı, bir hamam, bir taş kilar, bir mutbalt ve ittisalindeki çamaşır
lıfa açılan kapıdan ibarettir. 

Binanın ittisalinde bahçeye doğru tek katlı bir çamaşırlık ve bahçeden demir 
merdivenle çıkılır, üstünde bir limonluk ile ittiı;alinde tek katlı ahşap içinde bir 
oda, iki hell ve altında bodrumu bulunan bir selamlık kısmJ mevcuttur. 

BAHÇE: Hududu kArgir duvar üzerinde ahşap parmaklıkla tahdit edilmiş olup 
içinde tulummayı havi saçla örtülü ve mo törlü bir kuyu ve iki merdiven arasında 
bir havuz vardır. Bahçenin eve yakın bir kıı;mının zemini tuğla ve çimento şaplı
dır. Bahçe muntazam tarhlarunı:ı olup içinde iki çam ve meyva ağaçları ve çiçek 
mevcuttur. 

UMUMT EVSAFI: MezkCır gaynmenkulün zemin katı k!ırgir dij!er katlan ah
şaphr. Cephede dört balkon vardır. Kısmen tamire muhtaç olup elektrik tesisa
b mevcuttur. 

MESAMASI: Tamamı 440 metre murabbaı olup bundan 78 metre murabbaı 
bfna 43 metre murabbaı çamaşırlık ve seHlmlık ve mütebaklsi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsa! ve mesahası yaz.ılı gayrımenkulün tamaIDJ açık arttır
maya konmuştur. 

1 - İşbu ıayrlmenkuliln arttırma ~l'lrtnames! 13 - 5 - 940 tarihinden itibaren 
9371376 No. ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyen numarasında herke
sin görebilmesi için a!;'ıktır. İlanda ya7.ılı olanlardan fazla ma!Omat almak iste
yenler işbu şartnameye ve 937/376 dosya No.sile memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetlnde pey veya 
milll bir bankanın teminat "mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin ıayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala

nnı işbu ll!ın tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimlıe bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satış bedellnln paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuıı 
w lürumlu mallımat almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 13 - 6 - 940 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar htanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale ediltr. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bul
maz veya satııı isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel 

bunlann bu ıayrlmenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmaz._c;.a en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 28 - 6 - 9-40 tarihinde Cuma gunu saat 14 den 16 ya ka
dar İstanbul Dördüncü İcra Memurluitu odasında arttırma bedeli sabs isteyenin 
alacağına rüçhanı olan dlğer alacaklıların bu gayrlmenkul ile temin edilmiş ala
calslan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihııle kararı fesho lunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttira
na ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimhce 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcım ylrmi se
nelik vakı! taviz bedelini ve ihale karar pullanru vermeye mecburdur. Müterakim 
vergiler, tenvirat ve tanzifat ve detalliye resminden mütevellit Belediye riisumu 
ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedellnden tenzil olunur. 
h u g, yı imenlnıl yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördilncü İcra MemÜrluğu 
o-lm::ında i~bu ilan ve gösterilen arttırma ~artnamesi dairesinde .ı;atılacağı U~n 
c1unur (3893) 

SAKARYA 
Sinemasında 

İstanbulda ilk defa olarak H. G. 

WELIS'in romanından iktibas edilen 

ve RONALO YOUNG tarafından 

yaratılan 

Mucizeler Yaratan Adam 
!ilmi ve ilAveten: 

BAHAR YAGMURU 
FREOERIC MARCH ve JOAN 

2 BÜYÜK ve GÜZEL FİLM BİRDEN 

1 - BUYUK ATES 
(REMBRANDT) Baş Rolde: CHARLES LAUCHTON 

2 CI lB3r©cdlv©1y ~l\JıOdJJ 
TYRONE POWER ALİCE FAYE 

\ıı • Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. Suare 8 de 2 Film birden m 

, BUGÜN 

T A K S İ M Sinemasanda 9,ENNETT tarafından Fransızca söz

lü bir film 
'••••••••••••-' 2 büyük film b.J..rden Beyo§lıında ilk defa 

,_İHTİRA İLANI _,ı 1 • MAHKUMLAR KANUNU 
"Kabili nesç kaytanların çek. Fransızca sözlü meraklı ve heyecanlı film 

Tecrübesi Karşısında 

lo.ooo 
IC4DINI~ 
it Hayreti 

me makanizmasımn silind;rler1 
2 

- Umumi u·. M ı· T ş A R K 1 s 1 <Neşidei 
icin tazyik tertibatı.. hakk•ndcı arzu üzerine: Emel) j 
istihsal olunan 6 Haziran 1933 1 

günlü ve 1565 sayılı ihtira be. J Baş rollerde: Ü M M Ü G Ü L S Ü M ı' 
ratı bu defa mevkii fiile kon. İlaveten: EKLER JURNATJde Narvik deniz muharebesi 
mak üzere ahere devrüferag ve- 1 Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

ya icar edileceğinden talip olan. ı '-ı••••••••••••••••••••a••••••• ... " 
ların Galatada. İktısat Harında ·ı·-----·•111•••111•111••••••111•111111-1:1ııı.. / 
~obert Ferri'ye miiraca~t]ar• - -W 

... ilan olunur CT , , Müflis lbrahim Ethem ve Koço Kozadinos 
ı ' 1 ve Artin Güler İflas İdaresinden: 

Kullanılmış, yahut ~·eni 1 
70 X 100 eb'adında 1 

Tabı Makinesi 1 

Yazılı müflislere aid olup İstanbulda Mahmutpaşada üstbaşmda 
39/ 41 numaralı mağazaya nakledilen: 

YÜNLÜ, İPEKLİ ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
Satın almak lstiyorı.ını. 

Makinenin tafsilatını ve şartlarını ile muhtelif kadın pardesüleri satılmaktadır. Satış 13 Mayıs 940 Pa. 
mektupla, Uzluk Basımevi, "Anka- zartesi ~şamına kadar devam edecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

r:ı, Kooperatif enişi., adresine blldi-,, il.., 1 IfJas idare> azaları: Avukat Reşat, İşmil, Alkivyadi, Agah 
rilmesi "--------~------,1 

Maiik Saç Ekstri 
Cinsi Miktarı 

Muh. 

Bedell 
Lira Kr. 

% 7,5 teminatı 

Lira Kr. 
'C.lcslltme 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i 

BiR TECRUBE 
Pudra alemi ııde 
yeni, cazip ve son 

TECRÜBE 
yi yapınız. 

bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTı 
REN şayanı hayret ve yeni bir aJI' 

sur, şimdi ipekli elekten geçlri~ 

Elektrik motörü ile bera
ber seyyar zımpara ta~ı 
Saç levha kırma makinesi 
Destere makinesi 

"Motörlü" 

1 adet 
1 

260.-
170.-
435.-

20 
13 
33 

Şekl <:.utf 

Pazarlık 14 
14.30 

Açık ek-
siltme 15 

en ince bir pudra ile müdekkikaıı' ~ 
bir tarzaa h .... u;tırtlmıştır ki bu u , 0~ 
yede cilde bir parl&ıcı:ıı.. ~ yeni bit 0 

hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten 
gençliğin tabii renkleriyle giizetle 

Saçlnrın1:1;1 dökülmekten, kepe]{
t!nmekten korumak için muhakkak 
\fajik saç eksirınl kullanınız. Derhal 
esirini görürsünüz. Saçları büyütür. , 
:öklere yeni h<ıyat \•erir. Bir tccrü
ıeden sonra netıceye hnyı'et edecek
iniz. 

t~-iiıııiiilıiiiiiıimi'iiiiiiam._ __ __.,Jf 

I - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı 3 knlem eşya h!;r,alarında gösteri
len usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, e~siltme saatleri hizala
rında yazılıdır. 

IJI - Eksiltme 21/V/940 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin ekı;iltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 _güvenme 

paralarile birlikte mezkur komisyona müracaatları ilfın olunur. (3843) 

Belediye Sular İdaresinden : 
Açık Ekscltme İle Ot Satışı UCinı 

şir. Fazla olarak terkibindeki şavaJJl 
hayret bir unsur olan "Kr.ema köpil• 
ğü" imtiyazlı usulü sayesinde iJıl 
misli fazla zaman sabit durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE 

TEKLİF yüzünüzün bir tarafıJll 
"Krema köpüğü,, havi Tokalon pud• 

, ' ' KİRALIK KAGİR DEPO 1 
Galat.ada Kalafat yerinde bir tara- İdııremizin Bnkırköyüncle Çörekçi çayırı nam ile maru! arazisi dahilinde mev-

bir pudra iie pudral".a-y'""ı_n ... ız-....... .-.,!,,,.._ 
"Krema köpüğü" havi pudra il' 
pudraladığınız taraf diğer tatafa n,.. 
zaran daha taze, daha genç ve dcıb' 

cazip göriinmüyorsa aldığınız Tc>k.1' 
)on pudrasının parasını iade ederi• 
TOKALON pudrasının fevkalad• 
rağbet bulan yeni 10 rengi vardıı· 

fı denize ve diğer tarafı caddeye na- cut blçilmemış otlar açık arttırma ile satılacaktır. -
zır 25 metre ~ninde \"e 50 metre de· 
rinliğinde karglr bir depo kiralıktır. ı 
40661 numaraya telefon edilmesi. 

1 - Satış şartnamesi idaremiz levazım servisbden parasız olnrak alınabilir. 
2 - Muvakkat teminat 25 liradır. 

• • 3 - Açık arttırma 21 Mayıs 940 salı günü saat {14) de arazi dahilinde yapı-
lacaktır. (3887) 

Darphane ve Damga l\~:ıtbaası Müdürlüğünden 
1 - Asgari % 97 saf yerli malı ve muhammen bedeli 9125 lira olan 25 ton kül

çe kurşun kapalı zarf usullle satın almaca kiır. 
2 - Eksiltme 22 - 5 - 940 Çarşamba günü saat 14 de idnremizdcki komisyon

da yapılacaktır. 
3 - hteklilerin 684 lira 38 kurusluk muvakkat teminat i.le 2490 sayılı kanunun 

tayin ettiği vesaiki ve tekliilerini ayni gün saat 13 e kııdar komisyon reisliğine 

vermeleri !Azımdır. 
4 - Şartname 8-5-940 dan itibaren hergün idareden verilir (3659) 

(

• Dr. Horhorunr •

1
1 isTANBUL üçüNcü tcRA ME
MuaLuöuNDAN: Mahcuz olup pa

rtastaıarını akşama kadar Sırkt.:ı• raya çevrilmesine karar verilen 176 
Viyana oteli yanındaki muayeneh<o 
~"d~"r ....... ., ... ,.,.,~. "'ol"'"" ?4 1:.ı lira kıymetinde muhtelli ev eşyala-

, rının birinci açık arttırması 17 /5/ 
- 940 Cuma günü saat 9 dan 11 e ka

. 

Feshi Şirket İlanı 
İstanbul Ketenciler Sabun'\u han 

No. 23/3 de Ali Rıza Pişkin ve orta. 

ğı ünvanile kırtasiyecilik ticaretile 

iştigal etmekte iken görülen lüzum 

üzerine ve İstanbul Beşinci Noterli

ğinin 4/5/940 tarih ve 4592 numa-

dar Ayaspaşa Cami sokak Şık apar. 

tıman (27) ve muhammen kıyme
tinin % 75 ini bulmadığı takdirde 
21/5/ 940 Salı günü aym saat ve ma. 
halde açık arttırması suretiyle sa
tılacağı ilan olunur. 

Türkiye İş Bankası A. Ş. den: 
Bankamız İstanbul, Galata, Beyoğlu şu

muteber olarak feshi şirket edilmiş. belerile Beyazıt. Kadıköy, Üsküdar Ajans
tir. Tasfiyeye şürekadan Ali Rıza ları 15 Mayıs 940 dan itibaren yaz mev-

simi mesaisine başlıyacaktır. Gişelerimi
Pişkin memurdur. Şirketimize senet. 

ralı mukavelenamesile 30/ 4/940 tan 

zin muhterem müşterilerimize milstemir-
li senetsiz borcu olanlar veya ala- ren açık olacrığı saatleri aşağıda bildiri
caklı bulunanların on beş gün zar. yoruz. 
fında Ali Rıza Pişkine müracaat ede- Cumartesi Günleri: 9 - 11,30 
rek hesaplann görülmesini bildiri. Diğer Günler: 9 - 14 

rim. 
Tütün Gümriik Kemerli Sokak 

N o. 23 Ali Rıza PİŞKİN 

HALKEVLERINDE: 

Sarıyer Hatkevlnden: 11 - 5 - 1940 cu
martesi günU akşamı saat 20.30 da Evimiz 
salonunda Fuat Köse Raif tarafından 
(Dil bilgisi hakkında) bir konferans ve
rilecektir. Kon.feran~ı milteakıp temsil §U

bemlz tara!ından Belkıs piyesi gösterile- · 
cektir. 

YENl NEŞRIY AT ; 

* ANA - Bu. aylık aile Deri!Sinin nl-ı 
san nüshası çıkmıştır. * YENi TÜRK - 89 uncu sayısı intl
şar etmiştir. * DÖNÜM - 6 mCl sayısı çıknu~r. 

Müdürfyet 

'Pasteur tetkikleri 

şayesinde ıstıh

zor olunan 

DENTOL Dış 

,nacunu g o yet 

! .. } · l ...ı 1 ~31"'L • • ~ •• ı . , ;,.. . •' . ~ ' .•. ~. . ' '· .. # 

~Deyle~· pemiryollafı ve Umanları,.:işletme U .. idaresi !lanları 
Muhammen bedel ve teminat mikdarı aşagıda yazılı 135 ton cıvata ve somun 

21 - 6 - 1940 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulil ile Ankara'da İdare binaıım" 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun taytıs 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vs
meleri lftzımdır. 

Şartnameler (231) iki yüz otuz bir kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3638) 

Yerli malı teklif edildiği takdirde 
Cif olarak ecnebi malı teklif edil
diği takdirde 

Muhammen bedel 
LI~ 

* * 

67672 
46134 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

4633 60 
3460 05 

DEVLET OEMIRYOLLARI : 9 neu iŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
İstanbul Banliyösünde kış servisi dolayısı ile Yeşilköy - K. Çekmece ara.m!" 

daki seferleri Iağvedilmiş bulunan istanbul'dan kalkan 18, 22, 26, 32, 34, 44, 46, 
52, 54 ve K. Çekmece'den kalkan 23, 27, 31, 37, 39, 49, 51, 55, 57 numaralı ka
tarlar Mayıs 1940 sonuna kadar yalnız 12, 19, 26 tarihlerine rastlıyan Pazat 
günleri ve 1 Haziran 1940 Cumartesi gününden itibaren de her gün Yeşllköy ... 
K. Çekmece arasında yeni bir iş'ara kadar seyrüsefere başlıyacaktır. (3912) 

Maarif Matbaası l\1üdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 
Tahmini 
tutarı 

% 7,5 muvakkll 
pey akçeal 

Patiska 2300 metre 644.- 48.30 
Matbaamız tçin açık eksiltme ile sab n alınacak olan evsafı prtnamesind• 

yazılı 2300 metre patiskanın açık eksiltmesine istekli çıkmadığından, açık eksilt· 
me 21.V.1940 Salı gilni.ı saat 13 e bırakılmıştır. İsteklilerin pey akçelerile birlik.le 
müracaatları. 

Şartname Müdüriyetten parasız olarak alınabilir. (3896'; 

TUVALET MASASINDA 
DAiMA BULUNDURUNUZ 

NeliS'bır lezreit olotı 
DENTOL Dit macunY. 
a(lzı dezenfekle ede• 
rek hoı bir koJcu bıra• 
kır. Dişlere parlak bl• 
beyazlık verir. TG!üıı 
kullananların blle dl' 
minolarının slyahlor..ı 
c:na$ıno manT ol11r, 

MAÖAZALAROA 
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~'AN 
AsoN E S E O E L 1 

Türkiye Ecnebl --1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 

6 Ay 1500 .. 
400 • 800 • 3 Ay 
150 .. 300 .. - 1 Ay 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
0lnuYan memleketler tein abone 
bedeli müddet s.ırasiY.le 30, 16. 9• 
3•5 liradır. Abone bedeli ~eşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için me]ttuplara 10 kurusluk 

~uı ilh esl lllzımdır. 

A•ı t"ı: ı t ., 114 ! 4 ! 4 ;J ı 
Salgın Hastalıklar 

Gazetelerde okuduğumuz hava-
dislere bakılırsa, şehriınlıde 

llı'asu-a, bazı hastalıklar ani olara~ 
Salguı halini al.maktadır. Halb~~· 
hUnu.ıı sebeplerini araştırmak ve 0 • 

l'liine geçmek imkansız değil.~· 
l4Uhtelif tetkik ve tecrübelere ıstı. 
!laden söyliyebiliriz ki, bu hast~Iıkla
l'l önlemek gayesiyle alına~ı~.ecek 
tedbirler arasında, bilhassa küçük ?'" 
'tellerin vaziyetlerini ıslah etmenın 
tok nıüessir bir rolü vardır. Hasta. 
b.eleriın.izden birine yatabilmek il. 
btidiyle, vakit vakit şehrimize taş~a. 
dan hastalar gelir. Bunların pek a~r 
0 lanlan bile bir hastaneye yerleşın
c:iye kadar, bir kaç gecelerini o otel
lerde geçirmektedirler. 

llele, hastanelerde yer bu1amıyan 
hastalar, bazan, bu otellerde uzun 
~Ü.ddet kalmaktadırJar. . 

Bunun içindir ki, bu yüzden bırer 
•ari hastalık yuvası halini alan bu o. 
tellerin vaziyetlerini çok sıkı bir sıh. 
hl kontrole tabi tutmak şarttır. Bu. 
liiıı, İstanbulda, yirmi iki buçuk ku
tuşa kadar otel(!) vardır. Yataklarını 
onu, on beşer kuruşa kiralıyan han 
Odaları da başka. . 

Şehirde mevcut bulunan 133 otelın 
)etınişten fulasını, bu beşinci, ve ~
llncı sınıf oteller teşkil etmektedır. 
Otelciler Cemiyeti, otelle~i al!ı 
$lnıfa ayırdığına, ve şehriınızde bı
tinci ve ikinci sınıf oteller bulunma. 
~hğı kanaatini beslediğine göre, me~
eut 133 otelden, ancak 50 kada~ı, u
rtincü ve dördüncü sınıf otellcrı teş
ltiı ediyorlar demektir. 

1\-tesela, Sirkeci muhitinde topla-
... _ &-.ıu -C.-.1-1- -k>ll & aı: a::ıunl"i:l ı'1Illl· 

~i de vardır, pisi de. Bir çoklarında, 
sarşaflar, havlular muntazaman d~
tiştirilmemektedir. Bu yüzden, bır 
gece evvel içinde bir hasta yatmış o. 
lan yatağa ertesi gece bir başka va
tandaş girmekte, ve, bittabi hastalan. 
llıaktadır. Bu vaziyetten de anlaşıl
llıaktadır ki, şehre hastalıklar, bu o. 
teıierin yataklarından da. yayılmak. 
la.dır. Bunun içindir ki hız, bu ote.ı. 
lerin, bugünkünden çok daha s~ hır 
kontrole tabi tutuJmasını, ve pı~ o
lanlarının kapatılmasıru temennı e. 
diyoruz.. 

o 

Şoförlerin Bir Dileği 

Dün, bir çok şoförlerin imzasını 
havi bir mektup aldık. Bu 

~tupta, şu satırlar yazıJıydı: . .. 
.. _ Bugün, bir çok taksilerın, u

Çer d .. d yu·· z lira borçları var. Bu 
b 

, or er .. 
orçlar, çok ağır olan taksi ::ergisının 
~sen şoförler taraf~d~ . öden~m~
~csi yüzünden birikmıştır. Şırndı, 
borçlu şoförlerin arabaları sa~ılmak 
tehlikesine maruzdur. Halbukı, tak
silerin satılmasiyle bile bu borçlar 
taınamiyle ödenemez: Çünkü 0 t~
sUerden çoğu, borca tekabül edebile-
CeJt kıymette değildir. . 

:Sugün bizden istenilen vergı ayda 
12 buçuk liradır. Maltepe, Kartal B~: 
~diyeleri ise, vergi olarak ya:nız . ı 
lhıa alırlar. Şehirdeki busu~ı taksı. 
le.rin -yani sahipleri zengın olan 
taksilerin- yüzde doksanı Maltep~ 
\)e Rartal Belediyelerine kayıtlıd~r. 
\7arıi zenginler ayda iki lira verır
ler, halbuki bizler on ikişer buçuk 
1ira ödemiye mahkÖmuz. Üstelik bu.. 
~ benzin fiyatı yüzde 25, par~.ala. 
l'ııı, lastiklerin fiyatları ise yuzde 
~ fırlamıştır. Bütün bunlar da ~a: 
tarı itiıbara alınırsa o ag~ır vergıyı 
~ ' 0deyemeyişimiz mazur görülür ka-
tlaatindeyiz. Bunun içindir ki, sayın 
~elediye Reisimizden üç ricamız 
\.tar: 

l - Taksi vergisini, verebileceği
lbiz bir hadde indirmesi 
~ 2 - Bugün borçlanmış bulundu
guınuz parayı taksitle ödememize 
lttüsaade etmesi. 

3 - Her otomobil sahihini, ikamet 
ettiği mahallin belediyesine kavdo
llınmıya mecbur tutarak, kaçakçılığa 
lneydan bırakmaması!,, 

• 
Biz, şoförlerin teı:cüman olduğu-

ttıuz bu temennilerinin belediyemiz 
tarafından makul görüleceğini umu
~Oruz. Bunun içindir ki, onlann söz. 
l~rine fazla bir şey ilave etmiye lü
•tun ırörmüyoruz! 

T 4 ?ı1 i 

• ~,~·---_....•1wmnilılıı ...... !ll!!'·lllilllli' llll 
Züviderze körfezini Şimal denizinden ayırarak bir göl haline getiren 30 kilometre uzunluğundaki sed ... Holanda, kanalları &!;arak bütün memleketi su altında bırakmıştır. 

Holanda Ve Belçika 
Dayanabilirler mi ? 

Harp, nihayet Holanda ile 
Belçikaya da sirayet etti. 

Harbin bu sahaya sirayet etmesi, 
en ciddi ve en kati safhaya girme
si muharip tarafların bütün kuv
v;t]erini kullanarak harbi netice. 
lendirmek istediklerini anlatır. 
Almanyanın Fransayı vurmak L 

çin takip ettiği plan, 1907 dJ Al. 
man erkaruharbiye reisi Fon SchlL 
cf!en tarafından hazırlanmıştı. Bıt 
pl&na göre Almanlar Holanda ile 
Belçika yoluyla Fransaya t~a.rruz 
edecekler, ihtiyat kuvvetlerını sol 
cenahlarında ve ordularının bütün 
kuvvetini sağ cenahlarında kulla
nacaklardı. Sağ cenah bir ay için. 
de Paris civarına varacak ve bütün 
Frensız ordusunu ihata edecekti. 

Almanya, 1914 harbinı;l.e, bu pJa.. 
nın muaddel şekli dairesinde hare. 
ket ederek Belçika yolu ile Fran. 
saya taarruz etmiş, fakat ordusu
nun sağ cenahını zayıf bıraktığr L 
çin Parisin önünde durdurulmuş 
ve l\larn muhare\Jt:slndc: -ağı bi 
darbe yemişti. 

Almanların bu defa da ayni pla. 
nı tatbik etmek emelinde oldukla
rı Holanda ile Belçikayı istilaya 
teşebbüs etmelerinden anlaşılıyor. 
Holandanın seferi kuvveti GOO 

bin, Belçikanınki 800 hındir. Tay. 
yare kuvvetlerinin miktan son za
manlarda arttırılmış olduğu için 
neye baliğ olduğu malum değildir. 

H olandanın en kuvvetli mü
dafaasıru deniz temin edL 

yor. Holanda arazisinin mühim bir 
kısmım su altına alarak şark vıla.. 
yetlerini müdafaa edecektir. Su al
tınc:l alınan sahalar Alman taarru.. 
zundan korunacak ve bu sayede 
Amsterdam, Lahey, Rotterdam, 
Legden, Utrecht ve Haarlem gibi 
!{olanda şehirleri istilaya uğra. 
maktan kurtulacaktır. 

Belçika bilhassa müstahkem mev 
kilerine güveniyor. Geçen Büyük 
Harp sırasında Nc.mur mevkii, al
tı Alman fırkasını ve 500 topunu 
beş gün durdurmuştu. Dundan baŞ-

. ka Belçikalılar, Albert kanalım 
taşırarak Alman. ilerlemesini dur. 
durabilirler. Beçıkalıların en son 
çareleri, garp sahilim~ geriliyerek 
Alman cenahını ve rıcat hattın1 

tehdit etmektir. 
HoJandanın Uzak Ş:ı.rkta, Şarki 

Hint adalan namile m~ruf adaların 
sahibidir. Bunlann bılhassa kau. 

k Çay şeker, teneke ve petrol 
çu J J 1n "li 1 . 
mahsulü meşhurdur. gı z erın 
100 milyon sterline vara? serma.. 
yeleri burada işle~e~t~~~· . 
Holandanın kendısı kuçuk bJr 

leket olduğu halde imparat.:>r-
mem d 
luğu 7o milyon nüfuslu ur. . 

Şarki Hint adaları, Singapur il.~ 
Avustralya arasındaki hava yolu u. 

zerindedir· 
Bu da Ingntereni~ bu adaların 

mukadderatı ile alakadar olınaSL 
bep oluyor. 

na se d harbe girmesi dola-
l{ola.n anm J 
. arki Hint adalarının a-

yısıle Ş . t·1·ya u1rrama.. 
tarafından ıs ı a ıs 

po~y~ ali baş gösterdiğinden ı.n.. 
sı ıhtı~ erika bu mesele ıle 
giltere ıle Artı Uz:ık şarkta 

18.kadar olmakta ve . t 
a.;. .• hafazaya ehenunıye 
statükoyu mu 
vermektedir. Alınan istila or-

Holandalılann. b ı clıkları 
istıınale aş.a 

dusuna k~şı . hakkında da bL 
.. dafa.a sıstemı b mu ğı" faydalı u-

1• t verme raz ma. uma 

luyoruz. -nkü Züviderze yarığı 

B ugu . d bir gece ko-
1284 senesın e 

pan müthiş bir fırtına eSn1sında a. 

kıtaat bir manevra sırasında._ Hel!;ika ordusuna mensup 

çılnrak 72 köyün harap olmasJna ağzım kapamayı düşündüler ise dt: 
oraların pek kuvvetli rned ve ce
zirleri körfezin ağzına y µılacak 
seddin inşasına mani olacagı ar.la
ştlarak bu fikirden vazgeçildi ve 
Züviderze körfezini taş doıu koca
man küfelerden yapılmış tluvarlar
la dahilen ördüler. Oralarda tesa
düf edilen bir nevi killi Çdmur ve 
kumla harçlanan bu duvarların 
bbldiığü körfezin içinde hasıl ohm 
küçiık, küçük gölcüklerin sularını 

ve 10 bin kişinin de telefıne sebep 
olmu~tu. 

Alb yüz seneden fazla bir müd-
d2t 220 kilometre uzunluğunda ve 
75 kilometre enindeki bu boşluk 
korkunç fırtınalara sahne olup git_ 
ti.Bu müddet zarfında fennin müte
rakki vasıtaları, denize batmış bu 
yurt parçasının kurtarılması im
kônl armı hazırladı. 

Bıdayette bu dehşetli körfezin 

·: L~K_M _AN HEKiMiN , öGOTLERİ 

G E N Ç . i H T 1 YA R L A R ... 

-ı 
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Bizim gazetenin geçen gün pek 
canlı bir surette anlattığı ve iki 
kadın arasında paylaşılamıyan zat, 
doğrusu, tebrike layıktır. Erkekle.. 
rin pek çoğu daha altmışına gel. 
medcn bir tek kadını kendilerin. 
den nefret ettirdikleri halde sek.. 
seninden sonra ikisinin birden te. 
veccühünü muhafaza edebilmek 
elbette bir muvaffakıyettir. 

Fakat yaşlılıkta gençlikle ye 
kadınlarla alakayı kesmemeyi 
büsbütün müstesna addetmek te 
doğru olamaz. Bu zamandaki mi. 
sallerini bilmek kabil değilse de 
tarihte meşhur misalleri vardır. 
En başta, büyük Hakan Atilla, 124. 
yaşında yeniden evlenmişti. He
men o gece göçmesini düğün ziya. 
fetinde çok yemek yemiş olduğu. 
na atfedenler varsa da -Hakan ile 
atı arasında teşbih saygısızlık ola.. 
mıyacağından- arpayı çokça ka. 
çırdığına hamletmek, belki yanlış 
değildir. 

O kadar eski ve o kadar yüksek 
yerden misali hesaba katmak is· 
temezseniz, daha yenileri: XVI ın
cı asırda İngiUerede Tomas Par 
yüz iki yaşında iken genç kızların 
peşine düşmüş ve hepsine kendi. 
sini beğendirerek onlan biribirle. 
rine düşürmüş olduğundan bir 
mahkemede mahkum, fakat mem. 
leketin en meşhur adamı olmuştu. 
Nihayet böyle çimlenmekle geçin_ 
mek kabil olamıyacağmı anlıya
rak 120 yaşında iken kendisine 
düşkün kızlardan biriyle evlenmiş 
ve bu derece muvaffakıyetine bü. 
tün dünya şaştığından, orada en 
büyük şerefe, hükümdar sarayına 
davet edilmek şerefine nail ol
muştu. 

Göze çarpan misallerden biri 
de meşhur hekimler arasındadır. 
Hekimlikte HomöOpatl usulünü ku
ran Hahneman yetmiş sekiz yaşın. 
da iken genç bir kadınla evlenmiş, 

fakat genç kadın o yaştaki eşine 
karşı fazla kıskançlık eseri göster. 
diğinden evlendikten sonra kocası 
hasta muayene ettiği zaman daima 
yanında bulunmuş ve reçetelerin. 
den bile şüphe ettiğinden kocası • 
nın katipJiğini de kendisi yapmış. 

Büyük tabiat alimi Buffon'un 
da, oturduğu köyde haylice ilerle. 
miş bir yaşta iken köyünün en gü
zel kızlarını yazı odasına çağıra
rak onlardan hayvanlar hak.kında 
hilgiJer almak ndeti olduğu mcş. 
hur, fakat ihtiyarlıkta bir genç 
kızla evlendiğine dair hiç bir kayıt 
yoktur. 

Gönül işleri, galiba, daha ziya. 
de edebiyat ve güzel sanatlara a. 
laka verdiğinden şairler ve artist. 
ler arasında misaller daha çoktur. 
En çok tanınmış eseri hususi bir 
tarzda biftek pişirmek olan Şato
briyan şairin altmışından sonra, 
hayatının sonbahar mevsimine e. 
rişmiş bir kadına gönlünü kaptır. 
dığı meşhurdur. Gene şair Viktor 
Hugo'nun da yetmişinden sonra 
bir hizmetçi kıza aşık olduğu ona 
verdiği hediyeleri cep defterine 
kaydetmiş olmasından 1 1 
mıştı. 

an aşı. 

Bu meşhur şairin ihtiyarlıkta 
gençlii!e fazla yer bırakm1s oldu. 
ğunu, kendisini tedavi ede~ hekim 
anlamış, fakat şair hekimin tavsi. 
yesine karşı: 

- İhtiyarlıkta gençlik insana 
:zarar verirse tabiat bunu haber 
vermeli değil miydi? d 

Diye güzel cevap vermişti. va
kıa şairin hakkı var, tabiat bunu 
haber vermemekte haksızdır, Bu
nunla beraber ihtiyar yaşta genç. 
liğe devam etmek zararlıdır. 

Gençliğin böyle zamanından da. 
ha :ıil"Qde devamı, acaba, hormon
lann çokluğuna delalet eder mJ? 
O da başka bir bahis.w 

1 

1 
1 

d:ı. büyük tulumbalarla boşalttılar. 
Bu tulumbaların bahçelerimizdcr.l 
tulumbalarla nisbet edilemiyecek 
kadar muazzam şeyler olduğunu 
söylemiye hacet yoktur. MeseJa 
Medemblick isimli su basma mer. 
kezinde üç büyük elektrik motorL 
le çevrilen tulumbalar, rlakikada 
400 ton suyu 6 metre yüksekliğe 
atarlar. DenOevcr merkezinde D i. 
zel motörile müteharrik tulumba. 
lar dıı dakikada 250 ton suyu beş 
bucuk metreye iter. 

Altı asırdanberi tuzlu suyu em. 
miş olan bu arazinin tuzunu akar 
sular ve yağmurlar bir kaç ay için. 
de alıp götürdü. Buralara evvela 
patates ve yonca diktiler. Sonra 
hububat ekmiye başladılar. Böyle. 
ce Holanda yeni bir vilayet fethet
miş oldu. 

Şimdi Holandanın bu kıs

mında bir takım 11lçak ka
nallar vardır ki, araziden süzülen 
suları çekerler. 

Bu sular, Ho1andanın alameti fa_ 
rik&sı olarak resimlerini gördüğiı
müz yeldeğirmenleri vasıtnsile ış. 
liyen tulumbalarla çekilerek bun. 
lardan daha yüksek, fakat deniz_ 
den alçak seviyede ikinci ve geniş 
kanallara dökülürler. Bu ka. 
nallarda ağır ağır giden yük mav. 
naları (penişler) o arazinin na!tiİ
y.ıtını yaparlar ve nihayet bu su_ 
lar da muazzam tulumbalar vasıta. 
sile (tuzlu kanall:ır)a dökülmek su. 
rctile denizden aşağı scviyP.deki bu 
arnzi Holandaya en mümbit ve en 
verimli bir mer'a ve tarla olarak 
hizmet eder. 

İste bütün bu tertibata hakim o. 
lan tulumbalar harbiye nezaretinin 
bir emrile çalışmıyarak kanallara 
gelen suları boşaltmadı mı, 12 saat 
zarfında bir çok yollar kesilmış o
lur, 24 saatte de birinci derecede 
su basma ameliyesi biterek topra
ğı tankların ağırlığına tahammül 
edemiyecek ve motörlü kıtaatl&. 
fopcunun hareketini imkaasrz kı. 
lacak kadar çamur ve batak hale 
getirir. Üç gün sonunda da feye. 
zan tamam olarak düşman, önünde 
engin bir bataklıktan başka birşey 
bulamaz. 

J şte Holandalıların bir istila 
ordusuna karşı istimal et_ 

mek azminde oldukları müdafaa 
si~teminin esas noktası bu suretle 
memleketi suya boğmaktır. Tarih. 
te bunun geçmiş emsali vardır: 
Bilhassa 14 üncü Lüi'nin orduları 
bu basık ve yayvan memlekette su
lar yüzünden büyük zorluklarla 
karşılaşmıştır. Bundan baska Ü. 
çüncü Hanrinin kardeşi Dük Dan. 
ju'nun ordusu böyle bir su baskını 
af P.tile mahvolmuştur. Üç asır ev
vel bu usul İspanyollara kı:ırşr da 
kullanılmış ise de muvaffakıyet 
nisbeten zayıf olmuştur. 

Çünkü dehşetli bir kış, sulan 
dondurduğu icin İspanyollar buz 
üzerinde yürüyerek i!erlcmiye 
muvaffak olmuşlar. Fakat Hol:;ın_ 
dııhlı:r bu ağır askerleri, ayakla. 
rına taktıkları patenlerle kovala
mı~lardır. 

4 Ne gemi ile, ne de kara vasıfala. 
rile ilerlemiye müsaade etmiyecek 
şekildE; hesaplı tertip edilm~~ olan 
bu "üç gün baskını" bir tatlı su 
fcyezanıdır. Eğer fevkalade bir ih. 
tlyaç hasıl olursa, "tuzlu kanallar" 
m denize olan kapakları da açıla
bilir. Lakin bu suretle sııy.l boğuL 
muş olan arazi, sular ~ekilrlikten 
cnnra avlarca tuzlu toorak ola!'Z?k 

1m~::m;u:~ 
20 Mayısa " Dikkat 11 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
1\. '$. Lı•O A ıman raayosu gecelerdir bağı. 

rıyor: 20 Mayısa r'dlkkat,_,. 
Bunu herkes bir türlü tefsir etti. 

Harbin Balkanlara ineceğine delil 
sayanlar, Romanya otellerini istila 
eden Alman seyyahlarmı, A vustur
yaya akın eden vakitsiz yolcuları 15 
:Mayısın şom habercileri telakki et
tiler. İtalyanın Akdenizde harekete 
geçeceğine inananlar oldu. Holnnda. 
da yakalanan casuslara bakıp, har. 
bin o tarafa sirayet edeceğini tahmin 
edenlerle beraber bunun bir blöf ol. 
duğunu söyliyenler de oldu. Fakat 
15 l\layıstan evvel, bugün Holanda 
ve Belçika harp ateşinin içine girmiş 
bulunuyorlar. 

Harp, üç ay evvel, on ay sonra bil. 
tün Avrupa milletlerini kucağına al
mak istidadını artık tamamiyle ve a
çık açık göstermiştir. Dikkat ede
ceğimiz 20 Mayıs, 30 E~·li'tl veya bir 
Teşrin değildir. Harbe dikkat .. 

Kiiçük devletler bugüne kadar ne 
aralarında birle~ip bir kuvvet, ne de 
hArbc giren de\ Jetlerden biriyle ittL 
fak yaparak cephe tayin etmek yolu. 
nu tutmadılar. Zaten bir kasırga gi. 
bi, bir taun gibi Avrupa siyasi ve iç
timai tarihinin iizerinden gecen em
peryalizmin seli, hiiyiik balıklara 
lokma olacak bu k üçükleri. kiiçUk
li.iklerine rağmen İmpnratorJuk olan 
iilkeleri daha kanal sularını koyu. 
vermeden evvel basmıştı. Her mille. 
tin içinde çarpı an ictimai cereyan. 
la, milletleri bir vahdet yapamadığı 
gibi, mi11et1er arasındaki ikhsndi 
rekabetler de milletlerin birihiriyle 
birlesip \"ahdet yapmalarına mani ol
du. Şimdi <:arpışan büyük menfoat. 
ler, biiyük kuYvetler arasında. biri. 
birinden ayn, müttefiksiz ve yar
dımsız bitarafiar silkilmiş bir ağacın 
armutları gibi bu kükremiş istilanın 
ağzına düşii)·orlar. 

Bir ~evirden bir devire geçiyo. 
ruz .... Alemin haritasını, dünyanın 
veçhesini değistirecek olan bu badi
rede harp tarihlerine değil, harbin 
seyrine dikkat gerektir. Ne Roose. 
velt'in sulh dualnrı, ne Papanın diin. 
yn kiJiselerile ittihadı hu seli dur. 
duramıyacaktır. Nereye ~idiyoruz? 

Küçiik milletleri istiyerek veya is. 
temiyerek harbin icine sokan bu sel 
nerede duracak, biiyiiklerin hu çar. 
pısması sonunda esir milletlerin ve
kunu kaça çıkacak, bilmiyoruz. E~a
rettcn kurtulmak için senelcrdenberi 
cidal açan miJletler daha kurtulma
dan, daha korkunç bir esaret devre. 
sine mi girecek?... Yoksa, bir kasır. 
ga gibi, bir taun gibi A vruprının si. 
yasi ve içtimai tarihi iistiinden akan 
bu sel, esareti k<ikiinden ıni kazıva
caktır •.• Asırlnrdnnheri esarete is~:nn 
eden insanlık bir daha hovnunu esa. 
retin hu geniş halkası içi~c mi soka. 

1 

caktır? .• 
Zannetmi:vonım. .. Fakat şimdilik 

1

20 Mayısa değil, harbin bu seyrine 
dikkat gerektir. 

işe yaramaz bir halde li:alır. Suya 
gnrko!t.:.mş ovaların ortasında, şu. 
rada, burada küçük ndacıklnr ha. 
linde tabiyeler, kaleler ve l$tih
kamlar göze çarpar. B•mlor bir 
tank kolunu veya motörlü müfre.. 
zeyi dehşetli si1ah1arile biçmiye 
memurdurlar. Bunlan tahrip için 
ağır top ltızımdır. Ağır toplar ise 
bu derya içinde yürüyemez.Bu ıs. 
tihkamlar dafi toplarile tavyarelen 

de yaklaştırmazlar. H~landada 
böyle su baskını esasına dayanan 
müdafaa hatları cenup ve şark hu. 
dutlarına karşı olduğu kad"'r • .... , ne_ 
hırlerin mansaplarını tehdit eden 
düşmana karşı da kuvvetli bir şe • 
kilrtP. mevcuttur. 

İş!e Ho1andanrn su baskrnı esa. 
sına istinat eden müdafaa sistemı 
budt:r. 
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Alman Ve Fransız Kıtaatı Hitler Digor kı: Tecavuzun· 
Dünyadaki 

Akisleri 
Lüksemburg' da Çok Şiddetli Bu Harp Almanyanın 

Bir Harbe Tutuştular Mukadderatını 1000 İsviçrede .• lııi 

{Başı l incide) ı Holanda hududunda harp eden kmr-
he üzerinde ilerlemektedir. ~ . . vetler, mütecavizlere şiddetli bir mU-

M. Reynaud bu akşam soyledığı • kavemet göstermekte devam ediyor. 
bir nutukla keyfiyeti ilan etmiş ve lar. 
§U sözleri söylemiştir: Düşmanın şiddetli hücumlo.rına 

- "Yeniden üç memleket istilaya ra.ğrrıen Delfzijl, hala kıtalarımızm 
uiradL Ve bu memleketler bizden elindedir. Dört Alman zırhlı treni talı 
yardım istediler. Hürriyet ordusu bu rip edilmiştir. Venlodada diğer bir 
halas harbini yapmak üzere Beldka. tren ve köprü berhava edilmiştir. 
ya girmi<:tir. ~ ~ Hava meydanlarımıza karşı yapı.. 

"Bugün llitler maskesini atmıştır. lan hava hücumları ile memlekE:t, da.. 
Onun hareketini mazur göstermesine hiline girmek teşebbüsleri esnasın. 
imka~ yoktur. Çünkü bu hareketin da, &sgari yetmiş Alman tayyaresi 
hedefı Fransadır. Sulhperver, sakin, d" ·· ··ırn .. t'" 
b. ı 'k k usuru uş ur. 

hır ~!ıh ve uvvetli ·Frra~~· Biz de ı\ıt:emleket dahiline inmiş olan kü-
arue azınz ve vazı emızı yapaca- .. , d'" . . . 

fız. Askerlerimizin Belçikadaki / ÇUK uşman grupları, m~vzılennı 
harp h 1 t 

. . t d ğ muhc;.fazaya çalışmaktadır. Maama
sa a arını gaye ıyı anı ı ını. f' . . 

unutmıyalım.,, j ~:1 bu gruplar. kıtalanmızın şıddetli 
Belçika hududu üzerinde bulunan/ hucumlanna ugramaktadır. . 

bir muhabir, Londraya şu malumatı . ~lmHalnladrın,kHolalanda :arp eksırl~ 
vermiştir: rmı o an a ıta nna arşı endi-

" İngiliz rnotörlü kıtaları bugün lerini muha~~za için kal~a~ gibi kul. 
Fransız hududunu geçerek Belçikaya landıklaX:. so!.lenmektedır. 
girdiler. Tanklar, zırhlı otomobiller Paraşutçu kıtaat yakalandı 
ve motosikletli askerler saatlerce Alınan mütemmim malfunata gö. 
geçtiler. Belçikalılar müttefikleri al- re, Roterdama inen paraşütçü Alınan 
kı~larla karşılıyorlardı.,. efradı, tayyare, karargahını işgal et-

Müttefikler Holanda ile Be1ç:ka- mişler, fako.t süratle ihata edilmiş
nın taarruza uğramaları takdirinde lcrdir. Bunun üzerine paraşütçülerin 
takip edecekleri hattı hareketi kar:ır- 1'ırkı teslim olmuş ise de gerisi mu
laştırmış ve planlarını yapmış olduk- harE>beye devam etmektedir. 
lanndan dolayı. yardım icin vaki O- Paraşütçülerin Holanda üniforma_ 
lan talebe derhal icabet etmişler ve sı giymeleri bilhassa nazarı dikkati 
almmasr lazım gelen büttin tedbir. cclbetmektedir. 
leri almışlardır. Paraşütçülerin daha baska yerlere 

Yalnız bu tedbirler hakkında şim- de indikleri ve bilhassa diğer tayyare 
dilik malumat verilmiyecektir. karargahlarını işgal etmek istedik-

BELÇİKADA leri görülmüş ise de şiddetli muka. 
bele yüzünden muvaffak olamamış-

Alman taarruzu durduruldu Iar ve bir çok yerde imha edilmişler

Belçika ve Ho1anda hükumetleri. 
Alman kuvvetlerinin hareket ettiğini 

!bildiren muhtırayı aldıktan sonra Al 
mıan iddialarını reddettiklerini biL 
4irerek kendilerini Almanya ile harp 
halinde saymışlar ve askeri harekata 
başlamışlardtr. 

Belçika Harbiye Nazın, bugün 
Mecliste Alman ilerleyişinin her 
noktada durdurulmuş olduğunu bil. 
dirmiştir. Nazır sözlerine devamla 
demiştir ki: 

- "Almanlar beş tayyare kararga 
hını bombardıman etmişlerse de tay. 
yareler buradan daha önce çıkarılmış 
lduğu için verilen zarar son derece 
üz'idir. Almanlar, paraşütlerle as

ker indirmiye teşebbüs etmişlerse de 
bunların da hakkından gelclik.,, 

Alman tayyareleri Brükseli ve da
ha bir çok Belçika şehirlerini boru. 
bardıman etmişler, bu yüzden sivil 
halk bir çok zararlara uğramıştrr. 

Belçikanın meşhur şehirlerinden 
iri olan Antwelp kırk Alman tayya. 

resi tarafından bombardıman edil. 
miş, askeri hastane yanmıştır. 

37 Alman tayyaresi de Anversi 
bombardıman etmiş ve müteaddit 
yangınlara sebebiyet vermi:;.tir. 

Brükselde sivil halktan ölen!erin 
sayısı sekseni geçmiştir. Brüksel Ü

zerinde yüzden fazla tayyare uçmuş
tur. 

Namurun cenubu şarki~indeki 
Jemmells garı bombardıman edilmış. 
tir. Gar, halen alevler içındedir. 

Reuter'in istihbarına göre, Belçi
ka hududundan ilerliyen Alman kuv
vetlerinin hedefi, Belçika ile Fransa 
arasındaki muvasalayı kesmektir. Fa_ 
kat müttefik ordunun süratlc hare. 
ket etmesi buna imkan vermiyccek
tir. 

Belçika kralı, muhasemakı baş. 
ması üzerine cepheye gitmiş ve b:ıŞ
Jrumandanlığı bizzat ve fillen deruh
te etmiştir. 

Brükseldeld bütün Alman tebaası 
tevkif edilmiştir. Denizde bulunan 
Holanda ve Belçika vapurlarının hı .. 
·ıtrre veya Fransaya iltica etmeleri 

tamim edilmiştir. 

HOLANDADA 

Şiddetli bir mukavemet başladı 
Holanda hükumeti, muhasematın 

başlamasını müteakıp neşrettiği res. 
i tebliğde diyor ki: 
"Bu sabah çok erken Alman kıta

lan hu<i'Jdu geçmişler ve evvelce dü
§iinüimüş olan tahribatı yaptıktan 
ve Meuse üzerindeki köprüleri yık
tıktan sonra plan mucibince geri çe
ilmiş olan kılalarımızla temasa geç. 

mMerdir. Almanlar yalnız hududun 
15 kilometre gerisinde kain Arnheim 

hrinin şarkında bir mıntakada Y s.. 
_l'e varmışlardır. 
Yssel ve Meuse nehirleri boyunca, 

dir. 
Kraliçenin beyannamesi 

Kraliçe Vilhelmina, bugün halka 
hitaben neşrettiği bir beyannamede 
diyor ki: 

"IIUkOmetım, vazlfE~sini tamamen 
yerine getirecektir. Memleketimiz, 
bütün bu aylar zarfında sıkı bir bi~ 
taraflık muhafaza etmiştir. Alman.. 
ya. dün gece, Holandayı, habersiz o.. 
larak istilfı etmistir.,, 

Holanda bütün sedleti açarak 
memleketin birçok yerlerini su aL 
tında bırakmıştır. 

Holanda kuvvetleri başkumandan. 
lığı, Almanların veyahut Alman as. 
lından yabancıların evlerini tekret. 
mesini menetmiştir. Bu emre itaat 
etmiyenler hakkında idama kadar 
giden cezalar tatbik olunacaktır. 

"H olmıda yılmıyacaktır,, 
Bugün Londraya gelen ve İngilte

r~ hüb'.lmetile temas eden Holanda 
Hariciye; Nazırı, İngiliz radyosu ile 
bir hitabede bulunarak demiştir Id: 

"İngiltere hükiimetile temas için 
Lo~draya geldim. Bugünden itibaren 
harp müttefikiyiz. Memleketim bu
gün kendini müdafaaya bAşlamıştır. 
Müdafaa muvaffakıyetle devam et. 
mektedir. Holandanın bütün kuvvet
leri ve kaynakları halas davas1 için 
hasredilecektir. Almanya tec~vüz lis. 
tesine yeni ve eşsiz bir örnek daha 
ilave etmiştir. İhtarsız, notasız, ilanı 
harpsiz taarruza geçmiş bulunuyor. 
Fakat biz sonuna kadar dö7iişmek 
azmindeyiz. Emin olabilir~lniz ki en 
muannidane mukavemet göstereceğiz 
ve sonuna kadar sizinle ve Fransa, 
Polonya ve Norveçle birlikte muha. 
rebeye: devam edeceğiz." 

FRANSADA 

Birçok F1·ansız şehirleri 
bombardıman edildi 

Alman orduları Belçika ve Holan. 
daya karşı hareketleri esnasında Al
man tayyareleri de Fransa ve İngilte
reye hava taarruzlannda bulunmuş. 
lardır. En son Fransız tebliğine gö. 
re, bugün Fransız topraklan üzerin. 
de düşürülen Alman tayyarelerinin 
sayısı kırk dörde varmıştır. Fransa
ya yapılan hücumlar esnasında Liyon 
iki kere bombardıman edilmiş Paris 
üzerinde iki saat süren uçuşlar yapıl
mış, bundan baska Naney. Lille,CoL 
mar, Pontoise, Luxcuil bombardıman 
edilmiştir. N ancyde ölenler ve yarala 
nanlar vErdır. Colmar belediye bina. 
sına bombalar atılmışhr. 

Almanlar Paris üzerine bomba at
mamışlardır. Yalnız şarapnel kırın
tılarından bir kaç kişi yaralanmıştır. 
İzir.li olan bütün Fransız tayyareci.. 
ler vazife başına davet edilmişlerdir. 

Genemi Gamelin, buglinkü E>mri 
yevmisinde Fransız kıta1arını "Al. 
m~yanın mecbur ettiği bu ölüme 

kadar harpte cesaret, enerji ve iti.. 

mat göstermiye" davet eylemiştir. Yıl lçı·n Tayı·n Edecektı·r Londra, 10 (Hususi)-tsviçrc b 
Alman tayyareleri ayni şekilde İn.. kumeti seferberlik ilan etmışiir. is-ı 

giltere sahilleri üzerinde de uçmuŞ- viçre hükumeti bugün neşrettiği tel>< 
lar ve sahil muhafaza kuvvetleri bir liğde diyor ki: 
kaç Alınan tayyaresi düşürmü~le,·dir. Alman notasına göre, istilanın sebebi şudur: Müttefikler "Garp cephesinde pek büyük değişi1'' llkler husule geldiği için Federal Mecli5ı 

Bugün Almanların muhtelif yer. bu iki memleketi istilayı kurmuşlar, Holanda ve Belçika nereden gelirse gelsin her türlü tehclid• 
lerde yaptıkları hava hareketleri ne-
ticesinde 145 tayyare kaybettikleri hükfunetleri de müttefiklerin bu niyetlerini müsamaha karşı koymak için cumartesi gilnil sa' 

9 da tatbik edilmek üzere umumi sel 
bildiriliyor. Bunlardan yetmişi Ho. ile karşılamışlar. berlik füln etmiştir. Harp hali gece ya 
landada, sekizi Belçikada düşmüş. ------------------' sından Wbaren tatbik edilecektir. Fede 
beşi Fransadaki İngiliz karargahı Berlin, 10 (Hususi) - Alman hü- saati gelmiştir. 300 senedenberi, İngiliz ve Meclis, ecnebi memleketlerdeki tsvi 
tarafından ve 44 Ü Fransız toprak- kO.meti Belçika ve Holanda hüku. Fransız resikflrlannın Avrupayı, fakat konsolosları tarafından verilen bütün 
larında Fransızlar tarafından düşü. metlerine verdiği bir muhtırada Al- bilhassa Almanyayı hakik1 şekilde kuv- zeleri iptal ctmeğe karar vermiştir. 
rülmüştür. matı kıtalarmm bu memleketll"re vetlenmekten menetmek gayeleri daima man ve Fransız hudutlarında nakllY 

B b d l k bel mevcut olmuş ve Avnı bilh Al kontrolü takviye edilmiştir.,. om ar ıman ara mu a e karşı harekete geçmelerinin sebeple. payı, assa -
Gerek Holanda, gerek Belçika ve rini izah etmiştir. Bu muhtırada hu- manyayı, zaaf Jçlnde, kudretsizlik içinde Cümhurreisi de bugün radyoda sö 

Fransa üzerinde bugün yapılan hava Iasat&n deniliyor ki: bırakmıştır. Bu hedefe varmak için, yal- !ediği bir nutukla vaziyetin ciddi 0 

nız Fransa 200 sene içinde Almanyaya 31 dug· unu ve son derece uy"nık davr 
hücumlarında sivil halka da taarruz "Müttefikler, harbi yaymak için ugr· a- "" defa harp ilan etmiştir. Onlarca senelerden k ı!t- Idi~· · ·· l · t' 
edildig"i cihetle müttefı'kler aynı· me- şıyordu. Nitekim İskandinavyaya karşı bu ma cu.un ge omı soy emtş ır. beri, Britanya dünyasına hakim olanla-
alde bir tebliğ neşrederek Almanlara şekilde hareket etmişler ve harbi İskandi- rın hedefi de yine, Almanyanın ittihadı- Amerikada : 
ayni ı:ıeki1de mukabele hususunda te. navyaya yaymışlardır. Son günlerde de na mA.ni olmak, 80 milyonluk bir mille
reddüt etmiyeceklerini ilan etmişler- donanmalarını Akdenize geçirerek yeni tin ihtiyaçları için elzem olan hayati nı-
d" T bl" w d d nT k' harp sahnesinin Balkanlar olacağı zeha- metleri Almanyadan esirgemektir. İngil-

ır. e ıg e e 1 ıyor ı: bını vermek istemişlerdir. Maksatları 
"Fransız hükômetf. Amerika Birleşik tere ve Fransa, kendilerine mal edlndik-

devlctleri reisinin hitabına 1 eylOl 1939 dikkati başka yere çekerek, Almanyayı leri bu siyaseti, Almanyada mevcut re
tarihinde verdiği cevapta, hava kuvvetle- aldatmak, ayni zamanda Belçika ve Ho- jlmle meşgul olmadan tatbik etmişlerdir. 
rlnln sivil halkı bombardıman etmemek landa arazisinden geçerek, Ror arazisine Hedefleri daima Almanya idi. Mesul :ıah
ve bombardımanlarını yalnız askerl kuv- girmektir. Harp başlıyalı, Belçika ve Ho- siyetleri bugün, bu hedefi açıkça itiraf e
vetlere inhisar ettirmek emrini almış ol- landa gazeteleri Almanyaya karşı aleyh- diyorlar. Bu hedef, Almanyanın, mağl(lp 
duğunu bildlrmlştl. Fransız hükOmetl bu- tarlık göstermek hususunda İngiliz ve edildikten sonra, parçalanıp küçük dev
gün alenen D'U ciheti ililn eder ki muha- Fransız gazetelerini dahi geride bırakmış- letler haline getirilmesidir. O zaman, Al
sımları, Frnnsada ve İngilterede veyahut lar ve mükerrer teşebbüsler bu hattı manya siyası kudretini ve dolayısile, Al
Fransanın yardım ettiği memleketlerde hareketi değiştirmemiştir. manların bu toprak üstündeki haklarını 
sivil halkı bombardıman ettiği takdirde Diğer tara!tan iktidar mevkllnde bulu- temin imkllnını kaybedecekti. Bu sebeple, 
lilzumlu te~kkl ettiği her harekete geç- nan zevat ta Belçika ile Holandanın ancak bütün sulh teşebbüslerim reddedildi ve 
mek hakkını muhafaza eylemiştir.,, 

LÜKSEMBURGDA 

Şiddetli bir harp bafladı 
Alman orduları bugün Lüksem

iburg Büyük Dükalığına girmi~ler, 
Lüksemlburg Dükasile hükumet er. 
kanı Fransaya iltica etmişlerdir 
Lüksemburg hükumeti, Fransadan 
yardım istediği için Fransız ordusu 
LUksern.15urg·a gnıııış• ve•tJtınn.lc:ı ı't 

taraf arasında Mozelin Şarkma dli
şen Siyat mevkiinde şiddetli bir 
muharebe başlamıştır. 

İngiltere ve Fransa ile beraber olacağını geçen sene eylulünde bize harp ilan o
anlatmışlardır. Bu vaz.Iyet karşısında Al- ıundu. 

man hüldlmeti Belçika ile Holandanın ya- "Alman milletinin, İngiliz ve Fransız 
kında İngiliz-Fransız taarruzuna müsaade milletlerine karşı hiçbir kini, hiçbir düs
edeceklerine kani olmuş ve bu iki mem- manlığı yoktur. Fakat Alman milleti, bu
leketin İngiliz - Fransız erkanıharbiyele- gün, yaşamağa devam etmek mi, yoksa 
rile anlaşmış olduğuna inanmıştır. ölmek mi istediği suali karsısında bulu-

Alman hükumeti bu sebeplerden dola- nuyor. Birkaç hafta içinde kahraman kı
yı Alman kıtalanna Almanyamn elinde tAatımız, İngiltere ve Fransa tarafından 
bulunan bütün askeri kuvvet vasıtaları ileri sürülen Polonyalı düşmanları mağlup 
ile bu memlektlerin bitarailıkalarını te- ve bu suretle Şartaki tehlikeyi bertaraf 
mln emrini vermi"'tir.,, • " etmişlerdir. Bunun .,üzerine tnı:Ntt.-..... o.A 

mu1u.ııcnıu "1.7auumı ::svnra, un n.,;. .ırransa, Aımanyaya ~ımalden taarruzn ka-
reketin bütün mesuliyeti, bermub.t rar vermişlerdir. Alman ordusu 9 nisan
İngiltere ile Fransaya ve onlarm bu danberi, bu teşebbüsü, rüşeym halinde 1-
memleketleri istila etmek niyetlerini ken boğdu. Aylardanberi, tehditkar bir 
musamaha ile karşılayan Belçika ve tehlike gibi beklenen şer gelmiştir. tngll-

y 1 L D 1 R 1 M 
Holanda hükumetlerine yükletilmek- tere ile Frnruıa, Avrupa Cenubu ŞarkMn
tcdir. de büyük bir manevra yapar gibi görü

nerek, Holandadan ve Blçikadan geç-

H b• B 1 d Muhtıra, kan dökülmemesi i.çin mu mek suretile Ruhr arazisinde bize taar
Gf 1 aş a 1 kavemete teşebbils edilmemesi tavsi. ruza teşebbüs ediyorlar. Garp cephesi as-

(Başı 1 incide) yesile bitiyor. kerleri, kendinizi göstermek zamanı gel-
etmiştir. Lüksemburg büyük du!rnlığrn;ı da miştir. Bugün başlıyan harp, Alman mll-

ayni mealde bir nota verilmi~tir letlnin mukadderatını, gelecek bin sene 
Bu zaferi tamamlamak için Ho. · • · · ta · d kt 

Rı.bbentr p'un beyannamesı ıçın yın ece ir. ŞimdJ vazifenizi ya-
landa ve Belçikanın da işgaline ih- O 

b h b pınız. Alman milleti sizinle beraberdir ve 
tiyaç vardı. Çünkü bu iki memleket Fon Ribbentrop, bu sa a ya an-

b muvaUaklyetinizi temenni ediyor.,. 
İngilterenin tam karşısındadır. Ve cı matbuat mümessillerini ka ul e. 
bu sahillere sahip olduktan sonra İn- derek kendilerine beyanatta bulun
giltcreyi havadan ve denizden teb- muştur. Ribhentrop, bu beyanatı 
dit mümkündür. Böyle bir tehlike Almanyamn Belçika ve Holandaya 
karnsında kalacak olan müttefikler, verdiği muhtıralarda yazılı olan hu
denlz, hava - ve kara ırnvvetlerinin susatın aşağı yukarı aynen tekrarın.. 
mühim kısımlarını oraya toplamıya dan ibarettir. Rlbben+rop beyana~ını 
mecbur olacaklardır. O vakit Alman. şu sbzlerle bitirmiştir: 

İmtihanların 
Yapılacağı 

Mektepler 

,Yaşington, 10 (A.A.) ·= Amerı 
Cümhurreisi Roosevelt, gazeteciler! 
yaptığı mutat toplantıda, ~u bey 
natta bulunmuştur: 

"Amerika Birleşik devletle 
harp haricinde kalması imkantarın 
hiçbir değişiklik görmüyorum." 

Reuter muhabirinin bildirdiğine gl3 
iyi haber alan diplomatik mahfillerin k 
naati, muhasamab.n bu genişlemesi ne& 
cesinde, Amerika Birleşik devletleri kat" 
şısına gerek Uzak Şarkta, gerek AvrU 
pada yeni meseleler koyduğu merkezin" 
dedir. Bu mahfillere göre, Amerika Bir' 
lesik hükümetl, Holandaya bağlı arazın!6 
statükosunu garanti için alınacak tedbil" 
lerl müzakere için diğer Amerika cunı"' 
huriyetlerlle pek muhtemel olarak koı'I" 

silltasyonlar yapacaktır. Vaşington resııı' 
mahfilleri Holandaya taarruzun Ameril" 
için mühim ekonomfü: neticeler doğurll .. 
bileceğini tebarüz ettirmektedir. !'ilhald .. 
ka Amerika ile Holanda ve Holanda Hiı'l"' 
distanı arasındaki ticaret mübadeleleri' 
fjZıa'lii'i:=iroM'RctH,C ıı~S2teW!M~.R.:rıc1?1~rg!9 
raber, Amerika Birleşik devleUerUWı ııl• 
tınrı derecede müşterisidir. 

Reisicümhur Roosevelt, Almanys 
tarafından vazıyet edilmesine mani 
olmak üzere Amerikadaki bütün JI°" 
landa ve Belçika paralarını bloke e.
den bir emirname imzalamı§tır. 

İtalyada: 

İtalyan gazeteleri ikinci tabılar Y"' 
parak Holanda ve Belçika harbini At
man noktai nazarına göre ilan e~ 
mişlerdir. 

Giornale d'İtalia bugünkü yazısıtı.o 
da ciddi harbin bugün başladığını; 
Majino ve Zigfrid hatlan haricinde 
tutuşmak istiyen muhariplerin,~ 
bunu terain edecek bir saha bulduk .. 
larıru söylüyor. 

Bugün Amerika se:f~ Hariciyd 
Nazırı ile görüşmüştür. 

Japonyada: 
ya. A vrupadaki merkezi vaziyetinden "- Son günlerde gelen ve Holnnda ve 
istifadı:: ederek ve İtalya He birleşe- Belçika limanlarına İngiliz kıtalan ih
rek Akdenize ve Balkanlara kolaylık_ racını bildiren haberler, vaziyeti aydın
la inebilecektir. latmıya fazlasile kafidir. Büyük Brltan-

yanın, yakında Belçika ve Holanda top-
Ekalliyet mektepleri devlet ve lise Tokyo, 10 (A.A.) =Japonya Harf.! 

bitirme imtihanları Vefa lisesinde, ciye Nezareti, Avrupadaki vaziyetill 
Fra~sız mektepleri Galatasaray, Al- ınkişafını çok yakından takip eyl~ 
man mektepleri İstanbul kız, İngiliz mektedir. Tokyodaki kanaat, muha
mektepleri Kabataş, İtalyan kız mek saınatın Asyaya genişliyemiyeeeği 
tepleri İnönü kız liselerinde yapıla- merkezindedir. Maamafih mali m~ 
caktır. tehassıslar, Holanda Hindistanı dols-

1 şte bugün bu plamn tatbiki- raklnrına İngiliz kltaııh ihraç edileceğini 
ne teşebbüs edildiğini görü- Belçika ve Holanda hükumetlerine bildir

yoruz. Alman orduları, dün sabahtan diği, dün Almnn hükCımetince haber alın
itibaren Holanda, Belçika ve Lük- mıı.;tır. Bu tebliğ, Alman hükumetinin 
semburg topraklarına yürümek em- Fransız ve İngiliz ordusu hazırlıklarına 

dair olarak Alman hllkCımetınin elinde 
rini almışlardır. mevcut dedlllerle, inldlr kabul etmez bir 
Almanyanın bu taarruz hareketini şekilde sabit olmuştur. 

mazur göstermek için ileri sürdüğü Belçika ve Holanda arazisinden geçmek 
sebepler üzerinde durmağa lüzum suretile Ruhr istlkamtınde yakında yapı
yoktur. Norveç ve Danimat"kayı 4-- Iacak olan taarruz dolayıslle Führer, Al
g:ıl için ortaya atılan vesileler bura- manya için iktısadi bakımdan çok ehem
da tekrar edilmiştir. Taktik, ayni miyetli olan bu araz.inin, yeni Fransız -
taktiktir. İngiliz taarruzuna hedef olmasına müsa

maha edemezdi. Binaenaleyh Belçika ve 
Holandanın bitaraflıklarını himayesi altı
na almıya karar verml~tir. Bu andan iti
baren Alman ordusu, BUyük Brltanyaya 
ve Fransaya zimamdarlarının anlar gö
rOndükleri yegA.ne lisanla hitap edecek-

Berlinin, hareketini izah için neŞ
r.:?tti ği memorandumlarda yalnız şu 
nokta üzerinde durmak doğru olur: 

Almanya, bir yeri istilaya karar 
verdiğı zaman müttefiklerin orasrnı 
daha evvelden işgale hazırlandığını 
iddia etmekte ve teşebbüsü onlara 
bırakmamak için daha önce harekete 
geç.mek mecburiyetinde kaldığını söy 
!emektedir. 

8on zamanlarda Berlin rndyosu.. 
nun ve Berlin matbuatının müıte. 
fiklere atfettikleri bir taarruz planı 
vardır. GCıya müttefikler Selaniğe 
asker çıkarmıya hazırlanmaktadır. 
Bu suretle Balkanları işgal etmek ni.. 
yet indedirler. 

Holanda ve Belçikada olduğu gi.. 
bi, Almanyanın müttefikleri bir kaç 
cephede birden meşgul etmiş olmak 
için, bu iddialarına dayanarak Tuna 
ve Balkanlarda da harekete geçmesi 
ihtimalden uzak değildir. 

Her halde garpta başlıynn hareket, 
yıldırım harbinin bir başlangıcı ola. 
r:ık telakki edilebilir. Bu sahada 

tir.,, 
H itlerin emirnamesi 

Diğer taraftan Her Hitler de bu
gün Garp cephesinde ordusuna hıta
ben bir emri yevmi neşretmiş ve ha. 
rekata müdahale etmek üzere hizzat 
cpeheye hareket etmiştir. Hitlerin 
emri yevmisi şudur: 

"Alman milletinin Atisi için katl savaş 

miıttefikler karadan, denizden ve ha
vadan Almanlara karşı durabilecek 
vaziyettedir. Holanda ve Belçika da 
bi.r senedenberi fevkalade hazırlan. 
mışlardır. Binaenaleyh Almanlar, o
rada, Norveç ve Danimarkada oldu
ğu g!bi, mukavemetsiz ve silahsız 
bir milletle karşılaşmıyacak, billi.ltis, 
büyük kuvvetlerle çarpışmıya ve ha
kiki bir harp yapmıya mecbur o1tı
caklardlr. 

Darüşşafaka, Hayriye, !stiklAI ve yısiyle Japonya ve Amerika Birleşil' 
Yilccülkü liselerinin lise bitirme im. Devletleri arasındaki gerginliğin faı 
tihanları İstanbul erkek; Boğaziçi, lalaşmasından korkmaktadır. ' 
İşık, Şişli Terakki liseleri de Galata- Holanda Şarki Hind adalan bugü.ıl 
~ars.y; Darüşşafaka, Hayriye, örfi idare ilAn etmiş, on altı yaşı~ 
istiklal, Yüceülkü liselerinin devlet dan yukarı Almanları tevkif etmiş• 
orta okulu imtihanları Pertevniyal tir. 19 Alman vapuru zaptolunmııS 
erkek lisesinde; Boğaziçi, İşık, ~işli \•e mıürettebatı tevkif edilmiştir. 
Terakki liseleri devlet orta okul im- Diğer l\lenıleketlerde: 
tihnnlan Nişantaş kız orta okulunda , 
yapılacaktır. Paris, 10 (A.A.) _ Salahiyettar pa 

Geçen seneler hariçten orta okul ris mahfillerinde bildirildiğine göre, 
ve lise bitirme imtihanlarına giren. ispanya, bitaraf kalmak niyetinde 
lerle evvelce bu imtihanlardan bir bulunduğu hakkında son zamanlarda 
kaçını bu sene ve bu devreye bırak- teminat vermiştir. 
mış olanlar eski talimatnameye göre 
imtihan edilecekler ve imtihan olduk- • 
ları mekteplerde imtihanlarını vere- Budapeşte, 10 (A.A.) - Macar A,.. 

ceklerdir. İki sene birbiri üzedne jansı, İngilterenin, Almanyaya karşı 
ayni sınıfta kaldıklan için belge ala- Macaristana yardım teklif ettiğine 
rak hususi mekteplere devam eden- dair olarak bazı gazeteler tarafındatl 
lerin imtihanları İnönü lisesinde ola- neşredilen haberleri tekzip etmekte .. 
caktır. Erenköy, Kandilli kız lisele.. tlir. 
rile, Kabataş, Vefa, Haydarpaşa lise
lerinde orta okullarda okuyanların 
İstanbul ve Beşiktaş, Üskiidar kız 
orta okullarile Gazi Osman Paşa, G€. 
lenbevi ve Üsküdar erkek orta okul
larında: devlet orta okul ve lise dip_ 
loması almadan hayata atılmak isti. 
yen ecnebi ve ekalliyet okulları ta. 
lebesi kendi okullarının talimatna
mesine göre imtihana tabi tutulacak 

• 
Kahire, 10 (A.A.) - Kara ordusu 

ihtiyat efradından bir tabur silah at. 
tına çağınlmıştır. 

• Londra, 10 (Hususi) - Tsveç gaze• 
teleri harbin Belçika ile Holandaya 
yayılmasını derin hayretle karsıla· 
mış ve Norveç seferinden dolavı ~üt 
tefiklere karşı takındığı sitemkar 
hattı hareketi bırakmıstır. 
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TAN 'l 

ıı:tE K LLU E AL'in~ 
Uğurlu eli size 19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMINDA 50.000 LIRALIK büyük bir servet HAZIRLADI. 

' Düşünmeden ve vakit geçirmeden derhal biletinizi alınız ve cebinize koyunuz. 

19 Mayıs 
BiR KOLUNU 

Biletleri ·Bitmek Üzeredir. Çok Acele Ediniz. 
Harp meydanında 

GAiP ED iP TEK KOLiYLE şimdiye kadar binlerce vatandaşı 

daima üstün tutunuz. Bu sizin için de büyük bir şeref ve belki de vatani 

zengin eden TEK KOLLU 
bir vazifedir. 

CEMAL'i 

TEK KOLLU CEMAL GiŞESİ Sahibi Harp MalUlü Subaylardan C E M A L 
A D R E S: Is+. Eminönü Tramvay Caddesi 28 No. da. Hiç bir yerde ıubesi yoktur .. 

GÜVEN 

.....__ 

POKER 
Traş tiıçaklannda 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyasamızda dalına mevcuttur• 

I{ Al'iZ IJI{ 
• ellik ve letafetlnln ideal muhafı~ 

Cazip v<: s~hhar kadın guEzCZANESİ BEYOÖLU, tSTANBUL 
İNGILIZ KANZUK 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
DenizcUere Han 

tOl dairelerlle B{ly{ikçekmecenhı 
ı· - smvrı ve BQytlkçekmeceden geç:::U ıosmı· denizaltı ıemileri.mizin da~e 

l!ababumundan geçen arz dairesindeki 8 lın dık~a küçük ve büyük gemilerın 
•abası olduğundan, bu sahadan ınecburlY:t ~e :zamı dikkat eylemeleri.. 
teı;nıemeleri ve bilmecburiye geçecekleri i U Erdliden geçen ttll daıresi ara-

2 - Büyükçekmeceden geçen tOl daires ~eniz ıahasmda donanmamız tara
aında kalan ve Anadolu sahiline kadar ıtden erl apılacağından. bu sahadan ge-
tından 22/6/940 tarihine kadar top atıl taUml y (3911) 
Çen gemilerin müteyakkız bulunınalarl 11An olunur. 
...... 

· 1ı~ Kurmayından : Istanbul Komutan gı ı mahalde eski ıos : 107 ve 
Beykoz kazasına bağlı Umuryeri denmekle ma:ııyası mUşavtrlerinden Etbeın 

:>eni 21 sayı ile murakkam ve !standart Oil kUMP ı brikaSl mQP!mllAl ve tesi
~0::Ysalın mutasarnf bulundutu metrl\k ıaz tasfiye 1~ görillmÜI ve .komls
ııatı ve buna mülhak arazisi ile birlikte lstlm1Akln9 

b Ura bedel takdlrı aure
)onu mahsusunca yirmi üç bin dok\JZ yüz yetmil So~ tarHsndan vAki itiraz 
tile istimlakine )tarar vertlmlş ise de, sahibi Ethem edilerek itiraz reddolun
tlzerine yapılan tetk.ikatta dahi işbu bedel aynen ipka ü ve 17 nci maddeleri mu
lnuştur. 1295 tarihli isti.mlAk emlAk kararnamesinin 13 ne tarihinden itibaren on 
Cl.bince mahalli mezkılrun sahibi Ethem Soysal işbu il~ ti.fa etmesi, aksi takdir~ 
beş gün içinde yukarda miktarı yazılı be deli kabul ve ıs Kanunuevvel 1298 tarihli 
ele istimliik kararnamesine müzeyyel 2 saf~r 13-00 ~e 1 

irmi fazlasile İstanbul 
11ltrai mahsusuna tevfikan muhammen bedelınin yüzde Y k ın istimlake taal-
"Q bakılma sız ..... mhuriyct Merkez Bankasına yatınlara k rı1.asına • (3881> 
ltık müteakıp muamelenin ita ve tntaÇ edileceği il.An oıunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Bay All ve Bn. Vecihe ile ölü Mellhanın 16593 hesap No. aile Sandığımızaan 

aldığı (500) liraya karşı birinct derecede fpotek edfp vadesinde borcunu V1!mle

dlğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
matutu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Aksarayda KAtipmuslahattin 
mahallesinde ve sokağıftda eski 19 Mil. yenl 21 kapı No. lu ahşap bir evin ta
mamı bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek tstlyen (125) 
lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bUtün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf lcaresi ve taviz 
bedeli ve tellAliye ril!rumu borçluya alt Ur. Arttırma şartnamesi 16 - 5 - 940 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ıartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan gayrimenkul hakkında her ~eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 8 - 7 - 40 tarihine müsadil Pazartesi gıinü Cağaloğlunda kAln 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılar.aktır. Muvakkı:t ihale y&pılabtlmes1 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması lcabeden gayrimenkul mükelleflyet
lerile sandık alacağını tamamen geçmfş ol mdsı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü bak! kalmak sartile 23 - 7 - 40 tarihine müsadif Salı günil ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerlle sabit olmıyan alA
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbltelerile be
raber dairemize bildirmeleri Iazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
baklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 937/491 dosya No. sile sandı

tımu hukuk Iıleri servisine müracaat etmeleri lilzwnu Wln olunur. 

• ". 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek lste
yenlere muhamminlerimiz.in koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster-
mektedir. (3878) 

1. Gt;NÇLIK 
2.. GlJZELLİK 

3. SilIHAT 
lşte yilksek bir kremde aranaı 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebiJir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva• 
le\ mUstahzarıdır. İnce bir 
fUtıa ve yapılı5ındakf husu
ıdyet fUbarlle yllzdeki etzgl 
ve buruşukluklann teşekkO
lOne mAni olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel· 
lik vasıtası::lır. Genfflemt~ 

mesamatı sıkıştı1'arak cild
dekt pürtük ve kabarcıklan 
giderir. en ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve ıeffat bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld de
vasıdır. Dert guddelerinin 
i!razatını düzeatr. Sivilce ve 
ıiyah noktaların tezahilrüne 
mdni olur. Clld adaleıfni 

besliyerek kuvvetlendirir. 

Kuru cildler için yağ'lı, 
ve yağlı cildler için yağ-

sız hususi tüp ve vazo-1 
lan vardır. 

PETROL NiZA_M 

SAÇ DOKULllESİNI 
ÖNLER 

KASINTIYI KESER 

,--------------------------· Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Münhal bulunan Van ıubemlz mes'ul muhasiplijine 8. cı dereceden bir mu
hasip alınacakhr. 

Taliplerin 15-5-940 tarihine kadar vesaikle birlikte Zfıt İşleri Müdürlilğüne 

müracaatları. (3643) .......................... , ........... ,, 

.2703S5 

~ODEON t~ 
r.~~ 

lbrahim ozgor 
Orkestra Jle 

GURBEL~ Tango 
~EŞiNDEN KOSTUM Rumba . 

Mustafa Çağlar 
'Reme;;-;- Ut, Kenun, Klarnet. Darbuka' 

ŞiMŞiR PINAR 
270356 ASKER OLDUM PiY ADE 

4 Küçül( Melahat, 
1:tema", \Jt, Kanun, Klernet. Darbuka 

• YANIMA GEL GOZELIM . ~ 270357 1 ~E BAYGIN BAKIŞIN VAR 

' 1 \ • 

~ 
~ 

\1 ~ı 
Ahmet Coşgunses . ) f 
Keman, Ut. Kanun j ..... 

AYDAN DAHA PARLAKSIN j 
KAN AÔ~RKEN..::::. Hıcoz aoz,,j ~~ 

OrgüplO-.. Fadime Fadik 

~703S8 
270359 

ti 

Sez ve Cura ile · 

BAŞIMDA VARDI 51 AL TUN~Ci1l""iör\ıii 
AL ELMA SO)'ULURMU~ Halk sark1S1 • 

ŞOkrO"'Tunar 
Klarnet ve Davut 

bAÔLI ZEYBE<:il 
PEHLiVAN HAV ASI · @.;L t 

,_,~, . ı 
~""··ti" 

~--HALiL SEZER--~ 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni mobleler fabrikanın sa
lonlarında teşhir edilmeıktedir. Bir defa mallarnnızı görmeniz men.. 
faatiniz tktızasındandır. Sirkeci, Salkunsöğüd, Demirkapı caddesi 

No. 7. Tel: 21632 

Maltepe Belediyesi~den: 
Kauaı KISyD Mevkii Clnıl Miktarı Muhammen Sahibinin lıml 

kıymeti 

Lira 

Kartal Maltepe Çayır yolu Bostan 2750 Hazinei maliye 
evkaf Eınlrzeyt hamam 

mevkii 

• .. .. .. 500 Ortakcı Hasan .. .. .. Hamam 150 Hazine& maliye, 
odası evkaf Emlrzeyt 

!' .. .. 
Mağaza 600 " " .. .. • Hane 550 Arabacı İsmail .. .. .. Hane 700 Ahmet, Dudu, 

Zeynep. 

• • .. Harap 250 Bakkal Feyzi. 
mağaza 

• • .. Metrıllc 100 Evkaf 
arsa .. .. • DükkAn .. "' .. Hane 

200 Kasım, NlgAr 
500 " " 

6300 

Yukarıda 7azı1ı emlAk ve arazinin İstanbul vilAyetl yüksek makamınca açık ha
n okulu tesis edilmek üzere fstimldkine karar verilmiş ve takdir edılen kıymeUe
rf hizalarında IÖsterilmlstir. 1295 tarihli iltimlAk kararnamesinin 8 inci maddesine 
tevfikan itirazı olanlar 8 gün zarfında Belediyemize mllracaatlan UAn 
olunur. (3797) 

r: 8a nta., illliiilll ...... ~.~_;._::~~ .......... 
Herkes bilhassa çocuklar tarahndan alınması S!ayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karfl pyet tesirfidir. Barsak ıolucanlannırı. büyüklerde ve KuM Mkl d • _ _ _ çu er e 
aebeb olacatl teblıkeler goz onune alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekfmlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruşt\lr. 
!;ıhlt Vrk • :"' ,.,;,, rr··---J.,,,,,t hı; .. "'"' U--., n .... ,,
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Sahibi ve Neşriyat Miidtı1'ti Halil Lfıtfü DÖRDÜNCÜ 
N91rlyat T. L. Ş Basıldığı yer. TA N M~:::c•lılı. ve 
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• • Hudut Hattı • 
1 1 , 1 • l<anallar • 

• 
~ • Şose Yolu 

~ • • tyehirl~r 

~ • /sf@nildiği zaman su allın 
• od lralabılen arazi . 

----=--_ -_::~ ~ • Balökllk arazı • 
Mİtıı<VAS 

0 10 20 30 40 '!iOK, 

GOEDEREOE 

UVEN 

GÜNLÜK 

5ı'may 
o 

SiY ASİ HALK 

LİVLAND 

GAZETESi • 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talellestntn en ıruvvetll TU
dımcısı., çocuğun en zengin kütüphanesidir. Cocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebileceği en gQzel hediye. 

dlr. Müessesemiz tBl'afından neşredilmiştir. l!:vtnlzde bU' 
tane bulundurunuz. 


