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üHefik rdular, Holanda 
e eelçik~lılarla irleştiler 

Harp Bütün Şiddetile Devam Dün Yeni lngili 
Ediyor Almanlar Mühim Harp Kabinesi 

Bır ller eme ay e eme 1 er Clıamberlain Baıvelu1 Muavinlğine Geffrilcl. 
lt§I Partisinden Atlee ile Greenwood Harp 

Herkesin 
Sorduğu 

lngilizler Paraşütçü Kıt' aların Kabinesine Alındı, L• eraDerln Reisi Archibald 

r;t ı • t l · • S f ç k • l Sincla ir Hava ve Eden Harbiye Naz,rı Oldu 
r QQ ıge erıne e e ıgor QT L-Ondra, 11 (Hususi) -

Belçikaya yardım için harekete geçen müttefik ordu, Belçika hududuna muvasalat etmiştir. KaMisb~r ~h~rchill?d bugiıt.nk~larpt 
Sualler 

o .. 
~~harbe 
ınl.1 

.. , _ __ ,_ b rd h bo bardımanına tutarak ecik . . mişl d afiak la mesını yem en eş ı e -
lWWllu.P, u o uyu ava m g tirmek iste erse e, muv o - . f Eski H K b · · 

girecek mamıflar. Ve derhal mukabil ateşle karşılaşmışlardır .. Diğer taraftan müttefik kuvvetler Halan- = kişı~. "d ~( ek:l ın~~ s:-
daya da varmışlar ve müdafaaya iştirak etmişlerdir. Bilhassa İngiliz tayyareleri, Almanların pa- hald 

1 e~kmb~ eş alnızı 0be uki~ e yem a me y ş -

/tolga u IJfllHJCllk1 
B arp Bal/uUllal'G in«ek 
ml1 
B•IJOllUI oazl11eti ne-
fllr 1 

y,,.,.: M. Zekeriya SERTEL 
1 .:. arpta "'UIIlumi taarruz ,,. ~Jdı,. 
~ nm harbi betJu blıfl•meı her

kesin kafasında bir takım istifham. 
lar belirdi. 

Herkes birbirine soruyor: 
Amerika harbe kanşacak mı? 
İtalya Almanya tarafım tutarak 

harbe girecek mi? 
Harp Balkanlara inecek mi.' Yo~ 

la garptaki harp kati netic:eyı tesbı. 
te klfi gelecek mi? 
Rusyanın vaziyeti nedir! 
Bu sütunda bu suallerin cevaplan

lll araştırmaja çalışacağız. 

Biz bu harbi Almanya ne lngil. 
tere ve Fransa arasında cere

hn eden mahalli bir harp ~ki 
etmiyoruz. Bi7.ce 1940 harbi, dunya 
ÜZerinde Cermen ve ııazi hegeınon. 
:tasw kurmak isteyen bir dev~etltl 
Jnevcut dünya nizaJDIDl ve bugünk 
dünya payıapnasını muhafaza ve 
lhüdafaa etmek isteyen devletl~ .~ 
!'asında cereyan eden, Akıbeti butiiD 
dünvaya pmn bir Cihan Harbidir· 
H~rkes divaianm harpten evvel 

tçlktan açığa ortaya atmıJlardır· Bu. 
lilıı artık· 
Alınan;.mn niçin hel"betti~; dö.. 
İngiltere ve Fransa"1n nıçiıı 

"iİ§tüğünQ· 
ltaıy~ hangi emeller peşinde 

kOfiujunu; ta-
Sovyet Rusyanın nasıl bir gaye 

kıp ettıJW .. i• 
&f§&H f .,:\.,.A• Jh°i,.,Ü" 

Aınerikanm ne düi'"" ... u&-· • 
Açıkça biliyoruz. Bunu bildn:ı!~n 

llonra da harbin Garp eephes e 
(Sona Sa: 4, Sil: 3> .-...... -.. ·==· ··'"' 

Veyi Mağluplara! 
Bu roman da, M easa/J.na· 

nuı lazkardeıinl. gazan Annie 
Vivanti'nindir; bunu da ar· 
kadtıflmız Sinanoğlu diJ,imi,. 
ze revlrmif tir. 

Messalinanm kızkardeşini 

ra,ııtlerle asker indirmek ve hava ·d ·b tti 
,.- d ~kv•a, ısı/" . öJ''- Al meydanlannı l~gal etmek hareketıne şı en 1 are r. 

e-'"" karp en tesirlı harekette bulunmuş, Bunlar, Başvekil ve Mitli Müda. 
t Alman hava naldiyelerinl imha et.. faa Koordinasyon Nazın Mister 

mif ve Almanlann işgali altındaki Churchill, Başvekil muavini Mis· 
mftvktleri en mü'thif bombardımana ter Chamberlain, MUhrtihas Nuın 
ujratfrak fılmanlann teslim olma. Mbter Atlee, Hariciye Nazın Lord 
Ianıul yardım etmiftir. Balifax, Nezaretsiz Nazır Mister 
A~ Ba~ e Ho\e.nd hu- Greenwood'dur. 

d11ifun4a mObim bir betleme ka7de- Bu suretle iki ifÇt mebus harp &a. 
dememiflerc:lk. bin..tnd• mevki almaktadır. 

Lilksemburgta muharebe pddetle Kral. harp kabinesini tasvip et-
devam etmektedir. Fransızlar, AL miftir. Bundan başka milli müdafa
manJar burada zayiat verdiklerini anın üç nezaretine şu zevat tayin o. 
bildirmektedirler. lunmuştur: Bahriyeye · Mister A,. 

Di1n bütün gün, daha ziyade hava lexander, Harbiyeye Mister Anthony 
harbi olmuf ve iki taraf Fransa, Bel- Eden. Havaya Arcbibald Sinclair 
çika, Holanda ve Almanya toprakla. ' 
n üzerinde milhim hava muharebe. (Sir Archibald Sinclair muhalif li.. 
leri yapmıtlardır. beraller partisi lideridir.) 

Müttefikler dün Holandanın Şar. Bıı suretle Mister Churchill. iş~i-
Jd Hint adalanndan birkacını işgal lerle liberalleri kabinesine almıştır. 
etmltler ve böylece Almanlarm bu. 
rada bir takım kanşıkhklar çıkar- Bundan başka hükumet, siyasetinın 
malanna mini olmuşlardır. mahiyetinde, yahut sulh sıyasetinde 

Belçika. Holanda ve Fransada dfin herhangi bir değişikliğe liızum gor
vukuı. gelen muharebelere ait aldıtı. dükçe üç parti ile istişare E'tmeğı ka. 
mız en son haberleri aşağıda sırasile bul etmiştir. 
okuyacaksınız. • Kabinenin diğer azası pazartesi ve 

BELÇİKADA: ya salı günü ilan olunacaktır Bil- H 
hassa yeni Maliye Nazırının kim ola- arbige Nanrlığına getirU. 

Londra, 11 (Hususi) - Müttefik. =ca'.""g~ı=he~n:::üz=a=n=la=şı=lm=am=ı§=U=r·=======-=A=N=T=O=N=/=E=D=E=N-=--
lerin yardım lçln gönderdikleri ordu ·-~~111 .......................... ~ ilcrt harekAtına devam ediyor. AL 
manlar, muvasalayı bozarak ve müt. 
tef'ıklerin oıVusunu tayyare bom
bardımanlanna uğratarak bu ileri 
hareketi durdurmak istiyorlarsa da 
yaptıklan sekiz hava akını hiçbir ne. 
tice vermemiştir. Müttefik kuvvetle
re refakat eden tayyare dilli toplar 
dMhal faaliyete geçerek Alman tay. 
yarelerinl pilskOrtmüş ve müttefik 
ordu Belcika halkının tezahürleri a
nasında ileri harekltına devam et. 
miştir. 

CSonu Sa, 6 Sü: t) 

E N S O N D .A Ki K A 
Müttefiki er, Harikulade Bir 
Süratle Belçika Ve Holanda 
Topraklarında ilerliyorlar 
Londra, 11 (Hususi) - İngiliz ve Fransız kuvvetleri, hırilndlcle 
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bir süratle Belçika içinde ilerliyerek Belçika hududuna vardılar. 1111 
- SMWWXUU~• ....,.... hareket en büyük süratle başanlan askeri hareketler arMında sa 

Ruzvelt, Amerlkalllar maktadır. Diler taraftan Fransız, tqtHz kuvvetleri Bolandaya m• 
va .. lat ederek müdafaaya iştirak etmiılerdir. Fakat buıUn biU. 

Elbirlg""f ile Müsella h hava harpleri yapılmııtır. İngiliz kuvvetleri Roterdam mevkilnl sık 
on, on beş kere bombardıman etmiı, buraya yüzlerce bomba atmıt b• 

Teh
.r.Lde Karcı radaki hanrarlan, hava nakliyelerini yakmq, yıkmıı ve en ıem; IJ. 
U L • S çflde tahribat yapmıştır. 

Bundan bafka İngiliz byyareleri Düsseldorf'tan 36 mil mesafe. 
Gelmelidir, Diyor deki Brisel demiryolu mevkilni bombardıman etmiştir. Burası Alman. 

yanu1 en mühim demiryolu merkezlenr.den biridir. Daha bqka demir-
Amerib Cümhurrelsi Mister yolu merkezleri de bombardmıaD edildL 

Rooeevelt, 8 inci Amerika Birliii * 
konıreslnin dllnkü lçtimaında mü. 
hJm bir nutuk .ciylemlt. Almanya. Roosevelt'in Sempati Telnrafı 
lllll Holanda, Belçika ve Lllkse... "':I 
harp vlıkl 80D tecaris ureketle. Bevyork, 11 (Hususi) - Amerika Cümhurreisi Mlst Roosevel 
rinl ılddetle takbih etmlt ve bU. bugün Belçika Kralına bir telgraf göndererek, Belcikanın e:.lim bir t! 
Hin Amerika m'lletlerinl elblrliil- tillya utramasının Amerikada derin nefret ve hiddeti k ı 
le bu harekete kal'f1 koynuJ'• ela. askeri tecavüzle milletlerin hürriyet ve istiklalin! çiln e a~ andığım, 
vet eylemlllfr. teoavizlere karşı durmak gerekleştllhıt söyliyerck B ~";: t !yen m6-

Amerika CUmbarrelai'nln ba ve bütftnlfitünü kurtsı;nasını temenni ~tti itinl hn~i~i~ı~nm hürriyet 
aatkana ~tlncll ..,,...... ba. Mister Roos~.velt, istıUya uğrayan diğer memleketlere d. bire 
Jaeabum. pati telgrafı gondenniştir. e r sem.. 

o kadar seven okuyuculan
nıız, bu yeni romanımızı bel
ki ondan da fazla sevecekler
dir. Çünkü İtalyan edebiya
tının bu çok kuvvetli eseri, 
bugünkü muharebenin cere
yan ettiği yerlerde, Belçike
da 1914 te cereyan etmiş o
lan facianın romanıdır. . . . o. ·w sn m. o ~ ı • 

~ UJJl7JlJ[iJ1TJMWJLiiiliJUJ1%%%-



2 TAN 12. 5 - 940 

Taçsız Kalan Krallar 
Yazan : Naci Sadullalı 

B lr memlekete Alman ordusu girdi 

miydi, krallar, başvekiller, taslarını, 
taraklarını toplayıp aolu§u Franaada alı· 
yorlar. Nitekim ıu anda, Fransada bulu· 
nan kralların sayısı yarım düzineye yak

laştı. Kendi saraylarında, kendi alemlerin· 

de yaıııyan o kralların hayat hakkında, 

halk hakkında hemen hiçbir fikirleri yok 

gibi idi. Bu harp facialarının beşeriyete 

yaptı{tı basit hizmetlerden birisi de, kral· 

Arnavutluk taçlarlle tahtında otururken, 

bizlerin taçsız oturtulmamız adAlete, mü-1 
aavata uyar mı. Qu, revayı hak mıdır?" 
VlkıJ Fransızlar, bu krallara birer iğreti 

taç ve taht hediye edebilirler. Fakat kral· 

lar, öyle kuru bir taç ve tahtla kanaat et· 
mezler, başında saltanatsUrülecek birer de 
millet isterler. Halbuki, Fransızların isa

fına imkln bulablleceklerlnl hiç sanmadı· 

ğım arzu da budur: Çünkü sffih sesi duyar 
lara acı birer dera vermesi oldu: Simdi o duymaz tatlı canlarının tasasına düıerek 

kralların hepsi de, içine henüz karıştık· ortalıktan sıvışan bu krallara, yarının mil· 
ları hayata ve insanlara, otuzar, kırkar, letferl taht değil, sandalye bile vermezler. 

elliıer yaıında do(lmu~ bebeklerin garip Vakıll, tahta alışanlara bu Sıkıbet hayll a

teceuOa ve hayretlle bakıyorlardır. Eğer ğır gelir ama, ne yapalım? Her ıeyln bir 
Parlste blrblrlerfne tesadüf ederlerse lhti- sırası var: Asırlardanberf, milletler tahta
pıal ş8yle konuıacaklardır: ya, krallar tahta oturdular: Bundan sonra 

"- DOnya ve insanlar, çok bozuldu. biraz da, krallar tahtaya, mllletler tahta 0 • 

Yeryüzünde adalet, müsavat kalmadı. Me- tursunlar. 

aelll, bugUn, ltalya kralının bir tek baııı, Fakat maalesef, bu gidişle benim bu sa· 
fakat buna mukabil, tam Oç tane tacı var. mimi temennim tahakkuk edeceije benze

Halbukl bizler burada, tam yarım düzine miyar: Çünk!l k!lçük milletler, tahta otu

kral, taçsız kaldık. O, başında italya tacı- racaklarına, birer birer gapa oturuyor· 
le ve aaij elinde Habeflstan, sol ellnde de larl 

' " t &;t'" ~. ... •• :~.. •• ..: ~ · · ' ?.tı• . ·:~ .... ~ ".. .. _;. ·;. '.· •... •. ·. 

.M. a ·h kerri'e .ı ·e·'·r.c1·e~ 
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Eroincilikten Suç u Bir 
Adamın Muhakemesi 

Kaçakçıltktan Maznun Bulunan Vasil, Sekiz Aylık 

Mevkufiyetten Sonra ltriyat~ı Olarak Beraet Etti 
Bulgar Vasil geçenlerde eroin imal etmek ve bu iş için de bir 

çok yeni formüller kullanarak piyasaya eroin sürmek suçundan 
tevkil edilmiş, arkadaşı Kasti ile birlikte Beşinci Asliye Ceza 
Hakimliğine verilmiştL 

fransızca yazılan sağdan 011.unıcu..uz, 
bildiğiniz maddeler çıkacak! Böylece 
sanatimi başkasına vermiyeyim, de. 
dim!,, 

Ayazağada Süvari Binicilik Okulundaki Atlı Müsabakalara 
iştirak eden subaylarımız .• 

Dünkü l stanbul Lisesi Bayramında 1 zciler l stiklal 
Marşını söylüyorlar •. 

Attın. ~~10 .' Bütün Oteller Daha Sıkı 
Kuruşa Yukseldı 

Altın spekülasyonu devam edi
yor. (1932) kuruşa kadar fırlıyan 
altın 1990 kuruşa çıktıktan son. 
ra diin de, 2010 kuruşa yüksel
miştir. Bu yükseliş, sıkı tedbir
lerle önlenmiyecek olursa, fiya
tın daha fazla artması muhtemel. 
dir. 

Kontrole Tibi Tutulacak 
. i= 

Hastaları Kabul Eden =TA=Y=Y=A=R=E= 
Dünkü İhracat Oteller Haltl<ındal<i . . 

Dün yalnız Fransa ve italyaya Şehıtlerı 

1 ~~E~:~;~;~~~4:;1:~ !.~~~!!!a~!lkısur~~!~!a~!!~!!u~!ı ihtifali 
: malların bir haftaya kadar gel- sıhhat b k mı d b · h · t ·ı kt d' B"t" B . a ı n an u ışe e emmıye verı me e ır. u un e- Tayyare şehitleri ihtifali, 15 ma· i mesi bekleniyor. 1 d' b 1 ıl b d al 
: İngiltercden kalay getirilmesi e ıye şu e erine yap an ir tamim e kaymakamlara kaz an YJSta yapılacaktır. Hazırlanan pr:>g• 
: için yapılan teşebbüsler müsbet dahilindeki otelleri hergün kontrole tabi tutmaları bildirilmiş- rama göre 0 gün saat 14 ten itibareli 
• · · · bir saııt, bütün hava fa:ıliyeti tatil J. .. 0_:.~:~: .. ::=::.~:~:_.__ 1 tir. Yatak ve yorgan çarşafları sık sık değiştirilecek, bir defa olunacaktır. Merasim günü saat 13 

Tersanenin Yeri 
kullanılmış havlular yıkanmadan müşteriye ç.1karılmıyacaktır. te Fatihteki tayyare parkında halle, 

Her otelci otele gelen hastaları, dıkJsrı havlular başkasına verilmez. mektepliler, kıtalar ve davetHlet 
derh3l belediyeye bildirecektir. Bır Bunlara riayet etmiyen otelci otelci. kendilerine ayrılacak yerlerde dura.
hastahaneye yerleşinciye kadar otel- lik yapamaz. Yaparsa kendisi zarar caklardır. Maltepe lisesi müzika ta-

Vasil ile beraber mahkemeye suç 
Aleti olarak iki "formül ve sureti is
timal,, def teri, uyuşturucu maddeler 
ıyapmak için kullanılan küvet ve tok
maklar da gönderilmişti. "Sureti is
timal,, leri bulgarca, "formüller,, de 
fransızca yazılan defterleri incele. 
ımek ve rapor vermek vazifesini rna.h. 

keme, komiser muavinlerinden Ah
met Hüseyin ve Adli Tıp İşleri kim
yahane müdürü Celal Tahsine bırak
:ntıştı. Komiser muavini Ahmet Hü. 
seyin, bulgarca yazıları tercüme e
decek, Celil Tahsin de formüller ü
~erinde izahatta bulunacaktı. Ter. 
cüman Ahmet Hüseyin, defterlerden 
birini şöylece okumağa başladı: 

Ve ehlivukuf, güçlük çektiği isim
leri böyle okuyunca, gliserin gibi 
basit maddelerle karşılaştı ve: 
"~ Efandim, d..eli • ..D-..-ı- ?'"-,c,- -=-=-~~~---0--

lerde kalan hastaların yanına otel eder.'~ kımrnın iştirak edeceği geçit resmin-
müstıhdem,i.n,i da ı:tirı:oiv,ı?P.ı>ktfr . Bll -~ yast'ınma1"'YI'fiı1rı'gru.ı m~ınwıı \\lbt~::-
suret P hastaugın oaşkaıanna nak Otellerin sınıflara ayrılması için d b" li t b b ı acakt A·' 

"Eskicede ilk keman dersini al
dun.,, 

"Babamdan gelen mektup beni se
'Vindirdi.,, 

Hakim, tercümana başka sayfala
n okumasını söyledi. Tercüman o. 
}tudu: 

"Keman derslerine devam ediyo. 
rum. (D ... ) nin dersleri fena değil.,, 

Tercüman (D) harfinden sonra 
noktaların da mevcut olduğunu söy. 
liyeck kadar tercümeye sadakat gös· 
terdi. 

Hakim, ilk defterin "sureti istL 
mal,, yerine keman derslerinin gün 

c tarihi ile karşılaşınca, Celal Tah
sini istedi. Bu kimyager de, formül
.Jer üzerinde izahat verecekti. 

Eroin imaline dair formül, küçü
cük defterde arandı. Her okunan sa. 
tır, bir briyantin, esans, krem, pud. 
ra, tırnak boyası yapmak için hangi 
maddelerden ne miktarda kullanıla
cağını gösteriyor. Bulgarca yazılan 
izahlar da ısıtma, soğutma şekilleri
ni anlatıyordu. 

Hakim, polis fezJekesinde numa
ralan yazılı sayfaların okunmasını 
"stedi. Ehlivukuf bazı maddelerin o
kunuşunda güçlük çekti. Hele bir
kaç tanesi hiç bilmediği "ilaç,, isim
lerindendi. 

Artık gizli eroin formülü bulun
muş gibiydi. Suçlu sanılan Vasil, bu 
formüllerin anahtarını ehlivukufa 
yermekte tereddüt göstermedi: 
"- Bu defter şayet kaybolacak o-

ursa. başkalarına faydası dokunma
sın, diye bir hile yaptım. Ben ıtri 
yat mütehassısıyım. Bazı mühim 
maddeleri ters yazdım. Yani bu 

möri işlerine ait formüllerdir. İçle
rinde kullanılan maddelerden bazı .. 
Iarı eroin imalatında kullanılabilir.,, 

Hakim: 
"- Karıştırın efendim, belki di. 

ğer sayfalarda var?,, dedi. 
Ehlivukuf, ters yazılan kelimeleri 

de okuduktan sonra, bir romanın ne
ticesini evvelden öğrenen genç tale
bE'ler gibi, deftere karşı lakayt kal
mıştı. 

Bu defa müddeiumumi sordu: 
"- Küvetlerde ve tokmaklarda 

bulasık maddeler vardı. Bunlar han. 
gi ~Ün olmuştur?., 

Bugüne kadar öğrenilmesi imkanı 
olmıyan bir usulün izahını vermeğc 
mecbur tutulan ehlivukuf kimya
ger, gayet mütevazı cevap verdi: 
"- Böyle bir şey henüz keşf~il

memiştir. Bir şey söyliyemem!., 
Bu cevaptan sonra suçlu Vasilin 

cümlesi şu oldu: 
"- Sekiz aydır yatıyorum!,, 
Hakim: 
"- Senden bunu sormuyorum. 

Şahit ifadelerine bir diyeceğin var 
mı?,, 

"- Hayır!,, 
Muhakeme, karar için düne nıra. 

kılmıştı. Vasi! ve Kosti mahkeme sa-
lonundan gülerek çıkıyorlardı. Vasi1 
jandarma ile muvakkaten mahkeme 
mevkufları salonuna girerken de: 
"- Çok şükür, yazı hapishanede 

geçirmiyeceğim. Bu beraet karnn a
daletin ta kendisidir., dedi. - K. S. 

Hırsız Şebekesi Adliyede 
Şehrin muhtelif semtlerinde hırsız.. 

lık yapan. bu meyanda Pangaltıda 
Mardiğin, Rumeli caddesinde Yani
nin manifaturacı dükkanlarının du
varlarını da delerek soyan hırsız ŞC
hekPı;i dün adJiyeve teslim cdilmic:;_ 
tir. Bu hırsızlar dokumacı Hasan fı
rıncı Nuridir. Nakkaş Münirle boya
cı Hüdai, bakkal Melkon da hırsız. 
ların yataklarıdır. Hakim, bunların 
beşi hakkında da tevkü karan ver. 
miştir. 

• ~ ~ ~ • • ' , • 'ı • • , • ' 1 •• • 

Hakiki Stil Mobilya, Avize, Kumaş, 

ve Biblo arıyorsanız lutfen bir kere 

DEKORASYON 
l\Iağazasına müracaat ediniz. 

Beyoğlu, İstiklal cadde~i No. 353. 

1 ' .,i .... , ' -ı.. • • ' 

Denizyolları Müdürü 
izahat Veriyor: 

Yeni tersanenin kurulacağı sahayı 
tayin için Ankaradan ~ehrimize ge. 
len heyet, bu husustaki tetkiklerine 
devam etmektedir. 

Heyetin çalışmalarını bitirerek pro 
jeyi hazırladığı etrafındaki haberle
rin aslı yoktur. Denizyolları İşletme. 
si umum müdürü İbrahim Kemal, 
dün bu hususta bize şunları söyle. 
miştir: 

"-Tersanenin yerini tayin için bir 
heyet çalışryor. Henüz tetkıkat bit
miş ve dolayısile projeler de hazır
lanmış değildir. Binaem.leyh yeni 
tersanenin pendik civarında kurula. 
cağı etrafındaki haberlerin aslı yok
tur. Gerçi heyet muhtelif yerlerle 
beraber bu sahada da tetkikat yap
mıştır. Fakat henüz kararı vermiş 
değildir. Bundan başka heyetin ve
receği karar Vekaletin tasvıbine ar. 
zolunacak ve böylece nihai karan 
da Vekalet verecektir." 

Haliç İdaresi 
--0-

Vaziyeti Fena Olduğu 

İ~in Belediyeden Yardım 
' 

Talebinde Bulundu 
Haliç. vapur idaresinin mali vazi. 

yeti son zamanlarda fenalaşmıştır. 

idare, belediyeye müracaat ederek 
20 bin liralık bir yardım istemiştır. 
Fakat buna imkan yoktur. * Sişhane karakolundaki çiçekçi 
pazarında bazı çjçekçi esnalının ih. 
tikar yapmakta oldukları bıldirilmiş, 
tahkikata başlanmıştır. * Şehir meclisi yeni IJalediye büt
çesini müzakere ederken makamca 

· ·· ·· il ' · e ır po s a uru u un ır. ·-
sure~1le aşılanmasının onune geç e., balediye iktısat müdürlüğ~ <?telciler rıca Türkkuşu talebesi de geçit re"s .. 
cektır. Cemıyeti ile temasa. geçm:ştır. Cew mine iştirak edecektir. 

Taşradan gelen hastalar miyet bu hususta bır ~roJe hazır~ Selimiye kışlası ile Fatih parkın-
'Iaşradan gelen ~astaları~ .~emen yarak belediyeye vermış ve ~roJe ~l- dao atılacak toplarla mer:ısL.'lle baş. 

hepsi u;uzluğun~ bınaen .~uçük o- zerinde iki taraf arasında muzakere.. lanacak, merkez komutam, kısa bir 
tellere ınmektedırler. Bu ıtıbarla da- lere başlanmıştır. açı nutku ile şehitleri selamlıyacak
ha ziyade küçük oteller ~ık sık tef. Cemiyet, o~elleri altı s.ıı:ıfa ayır- tır.ş Verilecek işarete göre saat 14.15 
tiş ve hasta.ların ~ulundugu oda de- mı~tır. Beledıye, bu tasnifı ~ok ge- te kulelerdeki ve resmi mtlessesel~r
zenfekte edilecektır. 

1
. niş bulmahir~lad bk~rabt ellr, ~telcıl~r t~e~ deki bayraklar yarıya indırHecektir. 

Şehrimizde mevcu~. 1~3 ote ın Y._et- ~~e~. şe e ı o e erın vaz;ye ını Gemiler, fabrikalar, düdüklerini ça• 
mlşten fazlasını bu kuçuk oteller ~eş- ilerı surerek altı sınıfın zarurı oldu- 1 k nakil vasıtaları bir dakika te .. kil e~tmekte ve. çoğu temi~liğe ıa~ık ğllnll iddia e:~iş:ir. c_e~iy.ete göre, ::k~f edecektir. 
oldug~ kadar rıayet A etm-mekte~- İstanbulda bırıncı ve ikincı sınıf ?- Bu merasimi tayyare abidesinde 
ler. Pıs otellere evvela sed kararı ve- tel yoktur. Projede her smıf otelin .. 1 ecek dört nut k takıp edecek.. 
· k ·· ·· d t 1 .. t k soy en u rılecek, te errurun e o e cı ış en rne. evsafı da tarif edildiğinden anca . f!itabelerden sonra müzika ma-
d·ı kt' · ı P tır. ne ı ece ı.r. • • • bazı tadil~t suretıle ya. nız ~rap~- tem marşı çalacak ve havaya. yapıl~ 

Cemıyet reısı ne dıyoı·? las ikinci sınıf .ote~ olabıl~cektır. Bı- cak ateşlerden sonra merasim bite.-
Otelciler Cemiyeti reisi Şevket o- rinci sınıf otelin ıse yemden ınşası cektir. 

tellere hasta kabulü ve sihhi şartlara lazımdır. =============== 
riayet meselesi etrafında bir muhar- Tokatliyan, Parkotel ve emsali o- --
ririmize şunları söylemiştir: teller, projeye göre ancak üçüncü sıw Çocuk Esirgeme 

"-"Her otelci temizliğe riayete mfa dahil olabiliyorlar. 
mecburdur. Aksi halde oteli kapatı. İstanbulda mevcut 133 otelin i
lır. Nitekim geçenlerde bir otel hak- çinde birinci, ikinci sınıfa girebile
kında sed karan verilmiştir. Otelci- cek mevcut değil, üçüncü sınıfa la. 
ler hasta müşterileri belediyeye ilı- yık ancak üç, dördüncü sınıfı teş~il 
bar etmek şartile kabul edebilirler. edebilecek te 15 - 20 otel oldugu 
Bunların yattıkları yatak ve kullan- ileri sürülmektedir. 

Armatörler 
Birliği 

Deniz nakliyatının bir elden 

1 Muallim Yardım 
1 

. Cemiyeti 
gö. ı Istanbul Öğretmenleri Yardım ce-

. · d.. 14 30 d üniversıte rülmesı suretile intizamını temin i- mıyetı, un saat · a İ 
- · k konferans salonunda toplanmı:;ıtır. -

çin a!'alarında bir birlik ~c~~1~.ne ~- dare heyeti reisi, cemiy:?tin dördün-
rar veren armatörler, onumuzc.lekı 1 cü yılına ait mesaiyi arz2tmiş ve ce_ 
salı günü bir toplantı yapacaklardır. miyetin yedek akçesinin çoğaltılma. 
Bu toplantıda hük~~e~le yapılan te. , sı için bulunan ~eı:" gel~r, kaynakla_ 
maslar üzerinde goruşulecek ve ar. rmı ve aza adedının çogaıma~ı YO
matörler birliği nizamnamesine e. l lunda yapılan faaliyeti izah eylemiş. 
sas şekli verilecektir. Hükfımct bir- 1 tir. Ölen 21 öğretmen için bır ::fakıka 
ligin teşkiline müzaheret etmiştir. 1 ayakta durulmuştur. 

Kurumu Kongresi 
Çocuk Esirgeme kuru:nu vilayet 

kongresi, dün yapılmıştır. Kongrede 
İstanbul vilayetine merbut kaza m~: 
rahhaslarile C. H. Partisi mümessJli 
hazır bulunmuşlardır. 1·lare heyeti 
raporu okunduktan sonra yeni büt
çesile beraber kabul olunmuştur. Ço
cuk Esirgemenin menafiine müteallik 
bir çok dilekler izhar edilmiştir. Mer 
kez heyetinin kazalarla .nahiyeler ~
rasındaki irtibatını temın ve mesaı
yi bir disiplin altına almak için ~a
zırlanan talimatname tasdik edılmış.. 
tir. Büyüklere tazim telgrafla:ı çe
kilmesine karar verilerek merkez he
yeti se~ilmiştir. 

Eroinciler 
Gedikpaşada Meybere adındaki ka

dınla kocası Onnik, eroin kullanıı- ,.e 
satarlarken cürmü meşhut halinde 
yakaianmışlardır. Eroinler musad~re 
edilmi§, suçlular mahkemeye veriL 
mişlerdir. 

1 
teklif edilen .iktısat müdür muavinli
ğmı kabul etmemiştir. Fakat kadro
ya konulan şeflikler aynen kabul e- 1 
dilmiştir. Bu şefliklerden birine hu- ' 

s - Lise tahsili yapıyorum. Gayem 
Jktısatçı olmaktır. İktısat Fakültesi, me· 
zunlarını hangi mesleklere hazırlar? En 
çok hangi derslere ehemmiyet verlllr? 
Lisenin edebiyat ve fen kollarından çı· 
kan talebelerden hangisi tercih olunur? 

manın ehemmiyeti yoktur. Her lise me
zunu bu fakülteye girebilir. 

• 
S - lstanbulda Fransız llselerlnden 

birinde okuyordum. Bu liseden şahadet · 
name almadan ayrıldım. Franaı;ı: sefa· 
rethanesinde imtihan verdim. Fr•nsız 

hUkOmetlnln reamt lise ıahadetnamesl· 
ni hAmll bulunuyorum. Askerf mUkel
lefiyet bakımından kısa hizmete tlbl 

tutulur muyum? 

---
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ittik fakültesi mezunlarından Feridun 
Demir tayin edilmiştir. 

j * Belediye daimi encümeni, bele
diye ve hususi muhasebeye ait em
lakin, Milli korunma kanununa uy. 
gun olarak icara verilm~si işini tet
kik etntlş, karara bağlamı~tır. Encü. 

j menin kararma göre, beletllye ve hu-
susi muhasebeye ait emlak kiraya ve. 

1 rilirken evvela bir sene evvelki ki
racı talip olursa ona verilecektir. 

• 

C - İktısat Fakültesi mezunları Ti
caret, İktısat, Maliye ve Hariciye Ve
kAletlerinde vazife alabilirler. Üniver
site asistanı ve doçenti de olup ilmi yo
la intisap edebilirler. İktısadl ve ticarl 
müesseselerle bilhassa bankalara terci
han kabul olunurlar. Medeni hukuk, ik
tısat ve maliye bu fakültenin esas ders
leridir. Fakülteye girecekler için lisenin 
fen veya edebivat kolundan ıtelmis ol-

C - Türk ve Fransız liselerinin mu

adeleti tasdik edilmiştir. Binaenaleyh 
siz de her lise mezunu gibi kısa hiz
mete tflbi tutulacak~mız. 

5 inci ay 
Arabt: 1358 
RebiülAhL•: 5 

Gün: 31 

Güneş: 4.46 - Öğle: 
İkindi: 16.6 - Akşam: 
Yatsı : 21.5 - İmsfik: 

Hızır: 7 
Rum!: 1356 
Nisan:~ 

12.11 
19.17 
2.43 f 
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Qaraşütlü Kuvvetler 
Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

A lınanyanın Holandaya karşı aç. 

1 
tığı harpte mühim bir rol a. 

1 an kuvvet, ıneınlekct içine tayyare
. ede nak1olunan ve paraşütlerle yere 
ınerek bilhassa hava üslerini ve tay-
~are karargflblarını işgale teşebbüs 
den kuvvettir. 
Bu kuvvetler henüz mühim bir 

ll'ıuvaffakiyct kazanamamıştır. Miit
t~fiklerin süratli müdaha]esi, miitte. 
fık hava kuvvetlerinin Alman kuv. 
\'etl · ı · h erıne karşı harekete geç.m~ v ~rı, 
u hareketin' muvaffakiyetsızhgme 

~ardını etmiş görünüyor. Hatta bu 
l ardım sayesinde paraşütlü efrat ta. 
l'~fından işgal o]unan hava karar
gahlarının istirdat edildiği anlaşılı. 
~or. Fakat A1manlar, bilhassa Ho]an. 
daya Paraşütlü kuvvetler gönderme: 
ie devam ediyor ve Holanda askerı 
ll'ıakaınatı da bunlarla mücadeleye 
ririşiyorJar. 
J\.lnıanlann bu paraşütçii kuvvet

leı-ı, bu derece geniş ölçüde kullan
ll\alaıının hedefi, Holandanın sn altı. 
na lllınan ve A1rı~an ilerlemesini dur. 
duran sahası Ue uzun uzadıya meşgul 
0hnıyan memleketin hayati kıymeti 
haiz noktalarını ele geçirmek, mem
~eketi içinden yıkmak, ve böylece 
ıatiJayı kolavlaştırmaktır. Bilhassa, 
llolaııda dahilinde bulunan Alman 
kiitıesinin bu paraşütçii k?vvetlere 
Ylrdıın edecek ve onun ihtıya~lan~ı 
teınin eyliyecek tarzda hazırlandıgı 
da açıkça anlaşılıyor. 

Iioland.anın Vaziyeti: 

H olanda hükUıneti, Holanda da. 
hilindeki Alman casuslarına 

ltarşı geniş bir mücadele a~arak me~m 
~keti bir hayli temizlemış ~l~u~ 
'tin, Holanda birdenbire kendını ış.. 
1'1 edilmiş ve iki ateş arasında kal-

a- "'ış görmekten kurtulmuş, ?'~ut 
lttıı-tulmak im.kanını elde etmıştır. 

l°oksa Holandanın da akıbeti, Nor. 
l'eç gibi, ilk hamlede perişan o~ak, 
~alıut naıüınarka gibi boyun egmek 

oılll'du. 
llolanda tehlikeyi vaktinde seze. 

~k kendini derleyip toplamış oldu. 
~ ;,.in TnİitPr:ıvj7.in h:ıtnl""'"". ft'lia 
tefiklcr inin yardımile, esaslı bır mu. 

: \a'Vemet gösteriyor. 
~orveçin ~ok acı akıbeti, bütiin 

diinyanın gözünü açmamış olsaydı, 
~imı.in kurbanlan listesine yenile. 
l'iııin daha kolaylıkla katılnıış oldu

ilınu görecektik. 
~orveç faciası bütün insanlığa ye

lli bir ders verdi' ve milletlerin h_ayat 
)e h·· · t• karşı kurulan suıkas. 
"·- urrıye ıne k 
:"Ql hakiki mahiyetini, bütün çıpl~ • 
lıtile tebariiz ettirdi. Bu yiizden bır
$oJt nıilletler birçok tedbirler aldılar 
)e tehlikede~ ko~urunak imkanları· 
~baş vurdular. Bu sayede _Holan~a 
t•hi B 1 ik g"ıbi masum nulletlerın 
hı-' e ç 8 Tk' ı. q hamlede yıkılmadıklarını, bı a ıs 
"llYatlarını kurtarmak için canla 
h•şla kalkındıklarını göriiyoruz. 

il"! liütün bu acı ve feci hadiseler, bil. 
~ b~ tüyler ürpertici suikastlere 

"-bnen nazistlerin bak ve adaletten 
~'hsettiklerini hak ve adalet için 
~ etnıekte ~lduklanna dair sözler 

&Ql'ledikJerini işitiyoruz. 
llak ve adalet, her halde. hiçbir 

~t, bu kadar acı istihzalar karşı. 
il ~kalmamıştır. 
ti -

~:- Adliyede Yeni 
~: Tayinler 

'l' .\llkara, 11 (Tan Muhabirinden) -
ta~Yiz mahkemesi azalığına raJ>?~
~ İzzet, Kütahya müddeiumuınıli
t· e Una müddeiumumisi Burh~~t. 
~ Cebelibereket ceza hakimlig~ne 
d .hçe hakimi Besim, Samsun mud-
~~ın~_mi :r_nuavin~iğine Zonguld~ 
l'!ı·· l tnuddeıumumısi Asım, Nevşehı.r 
l'lı~ddeiumumi muavinliğine Araç 
d ~ddeiumumisi Zühtü, Kemah müd-

e ~1Uınumi muavinliğine Kemah sor
. e lr h~~imi İhsan, Petürge sorgu hii
e ?ta ~lıgıne Göksun sorgu üakimi E

li~~· Garzan müddeiumumi. muavin
ll, 1ne Erciş müddeiumumi muavini 

- ~~l?li, Osmaneli hakim muavinliğine 
~l sa .. müddeiumumi muavini Niza. 
ı-rıı'· Söğüt ha.kim muavinliğine Sefe
"e !Sar müddeiuttıumi muavini En
li{ 'l'ortum müddeiumumi muavin
ti··llle Maçka müddeiuınumt muavini 
~~Seyin, Mut sorgu ha.kiliğine Tur. 
~I lu sorgu hakimi Rıza, Mardin ha. 
!\~.:muavinliğine Kadmhan sorgu 
~· 1rni Kamil, Kastamonu sorgu ha
drıliğine Tokat sorgu hakimi Ham. 
tı~ Maraş müddeiumumi muavinliği. 
!la l3ahçe ha.kim muavini Hamza, 
tll tgun sorgu hakimliğine Develi sor. 

hakimi Basri tayin edildiler. 

TAN 

/stilli Karşısında Amerika 'R;;,~nK ah-inesi 
Dün istifa Etti 

~ 

Roosevelt Tecavüzü 
Takbih Ediyor Yeni 

M. 
Hükumetin 
Tataresko 

Teşkiline Yine 
Memur Edildi 

Bükreş, 11 (Hususi) - Başvekil M. Tataresku, bugiin istifa etmiş, 
fakat Kral tarafından yeni kabineyi teşkile memur edilmiştir. İstifa, 
bir kabine buhranı sayı1mamakta, bilakis milli ittihadı temsil eden ye
ni bir kabine teşkili sureti]e daha kuvvetli bir hükftmet kurulması 
yolunda atılmış kuvvetli bir adım addedilmektedir. "Amerikanın Müsellah Tehdide 

Ve Vahşiyane Hulyalara 
Derhal Karşi Koyması Lazımdır,, 

Yeni kabinenin bütün fırkaları birleştirmesi bekleniyor. Çiftçile. 
rin ve sabık Demir Muhafızlann yeni kabineye girerek Romanyanın 
tam ve kati birliğini tebarüz ettirmelerine muhakkak nazarile bakılıyor. 

* * Rumen makamları, gemileri, Köstence limanına güneş bathktan 
doğuncaya kadar girmekten menetmiştir. 

Yeni Kabine Kuruldu 

Vaşington, 11 (Hususi) - Mister Roosevelt, istilaya uğra
yan üç memleket hükümdarlanna henüz sempati telgrafları 
göndermemiş ise de bugün söylediği bir nutukla vaki olan te
cavüzü takbih ettiğini anlatmıştır. 

Biikreş, 11 (Hususi) - M. Tataresko yeni kabineyi teşkU etınlt
tir. Gafenko Hariciye Nazırlığında kalıyor. Romanyanın en büyük 
stratejisini hesaplıyan General Elkoza .!\filli 1\lüdafaa Nazırlığına geti. 
rilmiştir. M. Tataresko kabinesinin kati bitaraflık siyasetini takibe, 
Balkan Antantı devletlerile ıniinas ebetlerioi takviyeye ve komşularla 
anlaşma siyasetine devam edeceğini söylemiştir. 

Roose'Delt 

Mister Roosevelt, 8 inci Amerika 
Birliği kongresinde şu sözleri söyle_ 
miştir: 

Müsellah telıdit 
"- Ben bir sulhcüyüm. Sizler de, 

yurttaşlarım, 21 inci Amerika cüm. 
huriyetçi yurttaşları, sizler de sulh_ 
cüsünüz. Fakat zannederim ki birço. 
ğu.muz ve bizzat ben en sonunda ve 
icap ederse, ilmimizi, kültürümüzü 
hürriyetimizi ve medeniyetimizi, he; 
vasıta ile müdafaa etmek için elele 
verece~z. ,şu istikrah verici netL 
ceye varmış bulunuyoruz. Bu müte. 
madi rnüsellah tehditler, biz üç Ame. 
rika halkının alıştığımız medeniye. 
tin terakkisine karşı kati bir mey
dan okuyuştur. 

Bitaraf memleketlere son yapılan 

Dünkü 1 
taarruzun Amerika halkına dehset ve 

Z 1 1 1 nefret telkin etmiş olmasile müftehi. e ze e er rirn." 

.l\DR.aıa, ıı \:l..nnı - .Dt:ı guına, 

Kars ve Yozgatta bugün zelzeleler Cümhurreisi Roosevelt, garp me
olmuş. Karsta Kenarbel gümrük mu. deniyetini mevzuubahs ederek de. 
hafaza teşkilatı binası çatlamış, Yoz- miştir ki: 
gatta bir ev yıkılmıştır. Enkaz altın- "- Bütün dünya millet1eri1e pay. 
da kalan iki kişi hafif yaralı olarak laşmağı ümit ettiğimiz mirasın bü. 
kurtarılmıştır. yük bir kısmı, şimdilik bize emanet 

Karo1 köyünün kanuni formalitesi edilmiştir. Bu mirası muhafaza et. 
ikmal edilmek üzeredir. Bu köy Buz. mek ve çoğaltmak, bugünkü felake. 
bağı, Haşhaş, Sarıgöl ve ÇulC:urköy tin külleri altında yükselecek olan 
birleştirilmP.lc suretile meydana geti. dünya için saklamak bizlere bir "va-
rilecektir • züe, bir mecburiyettir. 

Y onan Kralı Seyahatten 
Döndü 

Atina, 11 (A.A.) - Kral George, 
Troıkya ve Makedonyada yaptığı se. 
yahatten dönmüş ve istasyonda Baş.. 
vekil Metaksas tarafından karşılan. 
mıştır. Halk, Kralı ve Başvekili, şid
detle alkışlamıştır. 

Orta Avrupa ile Santia~ ve Şili 
arasındaki mesafe, Büyük İskenderin 
Makedonyadan İrana gitmek için 
harp arabalarını koşturmak mecbu
riyetinde bulunduğu mesafeden da. 
ha kısadır. Avrupanm geniş mınta. 
kalarmda yüz milyonlarca insana ta
hakküm etmeğe çalışanlar, kalbleri
mizde pek aşağı mevkidedirler. Eğer 
hedeflerine varırlarsa, vahşiyane 

hulyaları , bütün insanlan daha sıkı 
bir cember içine almak, bu toprak 
üstiindeki her mil mesafeye hakim 
olmak h11lyalan bi.iyiiyccektir. 

Sulhperver mesai 
Bu meseleye, Amerikanın, derhal 

karsı koyması lazımdır fikrindeyim. 
Öteki kttalar, bizim hayat prensiple. 
rimizden tamamen başka olan pren. 
siplere iştiraki tercih ederler veya 
bu tercihi yapmağa mecbur olurlar
sa sulhperver yapıcılık mesaimize 
devam edebilir m iyiz? Hayır, devam 
edebileceğimizi zannetmiyorum. 

Ci.imhuriyetçilerirnizin, bu mese
leyi, soğukkanlılıkla tetkik etmesi, 
bilhassa, ayni hedefe müteveccih o. 
larak .:!lbirliğile harekete geçmesi za. 
manı geldiği muhakkaktır." 

Yeni Petrol 
lzmır, 11. {A.A.) - Gazetelere gÖ· 

re, Demirci kazasında dağlar arasın
da geniş bir sahada petrol ve tahac. 
cür etmiş asfalt bulunmuştur. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
müdürü yakında Demirciye gelerek 
bu sabada tetkikatta bulunacaktır. 

Bulgaristanın Siyaseti 
Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Parlamento hariciye encümeni, 

Hariciye Nazırı Popov'un huzuriyle 
müteaddit toplantılar yapmıştır. Bu 
toplantılar sonunda, Bulgaristanın 
takip ettiği sulh ve bitaraflık siya. 
setinin, Bulgar devletinin menfaat. 
lerine ve Bulgar milletinin arzusu. 
na tekabüJ eden yegane siyaset oldu_ 
ğu müttefikan müşahede edilmiştir. 

l\lilli Ekonomi Nazırlanğına l\forcea Cancinov tayin olunmuş, Mil
li Müdafaa Nazırı General ilcus Olesco, ayni zamanda Hava Nezareti 
Vekilliğini deruhte etmiştir. Kumandan Pasos, Bahriye l\lüsteşan oL 
muştur. 

·-.. ·™ ••:W:•••• •••••• ----------·--------·----·· 

Norveçteki Vaziyet 
Bergendeki Petrol 

Hep 
Depoları Tutuşturuldu 

o Sistem 
Yazan: B. FELEB 

Londra, 11 (Hususi) - Hava kuv

vetleri, bir harp gemisine Bergen a. 
çık1arında üç bomba isabet ettirmiş.. 
lerdir. Diğer bir hücum esnasında da 
düşmanın Bergendeki petrol depola. 
rı tutuşturulmuştur. 

Norveç tebllği 
Norveç orduları Başkumandanlığı. 

n•n tebliği şudur: 
"Norveç kuvvetleri ile Alman kuv 

vet1eri arasnida Teronedelag'ın şima. 
linde musademeler vukua gelmiştir." 

Vekaletlere Bağlanacak 

Spor Teşekkülleri 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)

Şimdiye kadar bö1gelere bağlı ola
rak faaliyetlerini idame ~den, bölge. 
l~ri kendilerine merci tanıyan veka. 
letlere mensup okul ve müesseseler. 
dt>kı spor teşekküllerinin 1 haziran. 
dan itibaren ait oldukları vekaletle
re bağlanmaları hakkındaki kararna. 
me, Vekiller Heyetince tasdik edil. 
miştir. 

Benim gibi 914 harbini berrak 
bir müşahede ile tak.ip edeblL 

miş yaşta olanlar pek iyi hatırlarlar 
ki; o harbin başlangıcında, ortuuı. 
da, hatta sonunda da bugünkü hava· 
lar çok esmişti. 

O hal'bin daha llk haftasında AL 
manlar Belçikayı bir hamlede i§gal 
ettiler. Pek sağlam sanılan Liyej ve 
Namiir kale1erini kısa bir zamanda 
zaptettiler, Fransaya girdiler, Pariae 
yaklaştı1ar. O zaman itilaf devletleri 
denilen İngiliz • Fransız grupunun 
mağlUbiyeti artık o kadar muhak
kak telakki edildi ki, bizim orduda· 
ki zinıamdarlarunız, Mısırın taksi. 
minde hissemize düşecek parçadan 
ve bir galip zümrenin harp tasfiye. 
sinde kazanacağı nimetlerden mah. 
rum kalmamak için, memleketi gös 
göre gifrc alc1accle harbe attılardı. 
Bunun akıbeti ne oldu? Orasını iza
ha hacet yok. Yalnız işaret etmek is.. 
tediğim nokta, o lıarpte bugünkü gi. 
bi Almanlarm yıldırım ve yıldırma 
harbi yaparak, efkarı kendi galebe. 
lerine inandırmak sistemini takip et
tikleridir. 

HADiSELE İN . İÇYOZU 
914 te de tahtelbahir harbi ile de. 

nizle.re hakim olacağını iddia etti ve 
bu defakinden çok daha fazla mües.. 
sir bir harp yapmış olmasına rağmen 
denızlerin hakimiyeti ötekilerde kaL 
dı. Alman ve ltalyan radyo ve matbuatı, General 

Frankoya / s(JQR.ya harbinde kendisine yaptık
ları yardımı hatırlatıyor ve / spanyanın bu 
harpte mihver devletleriyle berber olacağını 
umduklarını söylüyorhır. .. 
Almanyanın İtalya Sefiri Von Mackensen'in, Roma. 
dan Berline döndükten sonra, Bitlerle uzun, sık, ve 
nıütead<fit temaslarda bulunması, iyi haber alan maha. 
filde, Mockensen'in, Mussoliniden Bitlere, Akdeniz 
mesailine miiteallik çok mühim bir mesaj getirdiği hu. 

usundaki kanaati takviye etmektedir. 
s • 

Vaktiyle Frama, Belçika, ve I ngiltere~en hu
d t harici edildiği için, bu memleketlerın zabı
t u ı tarafından çok iyi tanınan, ve halen Al. 

aB yanın Amerikadaki ajanı bulunan Vilyam 
man h ··k .. t · ı h • b · k 
B 

· h p y aşington u ume ı a ey ıne ır om-
ıs 0 

' •• k 0f dü · t · l h zırlamak cürmuyle tev ı e mış ır. 
P :Ou:nd Yard'ın Amerikan zabıtaaına yaptığı 
~ ·· erine yakalanan bu sabıkalı ve macera· 
ıhbar uz h • l "k t · 

t dam vaktiyle, mu arrır ı , ayyarecı-
p"'res a ' .. be i ol ı k ..... b. b. ı'bı·riyle munase t mıyan mes e -
l .k gi ı ır . 
ı ul muş ve J spanya harbı sıralarında, 
~erde b :.meti~de Almanya hesabına çalışmış
Franko tevkifi, Amerikada, hem Almanyaya 
tır. Bunun 

1 
nefreti biraz daha arttırmış, hem 

kari}~. d~yub~ memnuniyet uyandırmıştır. 
de buyuk ır ,,_ 

l ~d enteresan vesaike göre, bugün, 
fevka a e ~ d d ~ 

Neşrohınnn . t) üncü Rayşe dogru an ogruya 
hsorkınde, ç 

Almanya 

• 

• 

bağlı olarak çalı~an Nazilerin yekilııu 
maktadır. ... 

500.000 i bul· 

Alınan en yeni luıberlere göre, Alman erkiinı
luırbiyesinin emri altında ol.an fırkaların sayısı 
160 dır. Bunların sayısını arttırmak içirı sarfo. 
lunan gayretler boşa gitmiştir. 
Halbuki llitler 1910 Haziranına kadar 300 fırka 
sllahlamı§ olacağını söylemiştir. 
Bu işi başaramamanın sebebi ne'? 
Bu nokta şu şekilde izah olunuyor; 

* ''llitler geçen Büyük Harbe iştirak edenlerden bilhassa 
45 - 50 yaşlannda olan zabit ve gedikli zabitlerden on 
binlerce kişiden istifadeyi ummuştu. Fakat bilhassa Al. 
man rejimi bunlardan istifadeye mani olmuştur. 
"Çünkü bu zabitlerin mühim bir kısmı rejime muhalif. 
tir. Ve bunların orduya alınması istenmemiştir. Bunla. 
rın en mühim şikayeti, yU2de yüz Nazist olmaktan baş. 
ka kıymetleri olmıyan bir takım zabitlerin terfi etmiş 
olmalan ve kendilerinin Nazist olmamak yüzünden or
dudan atılmış olmalandır. Askeri kadroların boş kal
ması bu yüzdendir. 

• 
Almanyanın ltalyagı harbe sürüklemek için uğ-
raşmasımn mühim biJ..aebebi de budur. Alman
ya, muhtaç olacağı fırkaları toplamıya imkan 
bulamayınca ltalyayı harbe sürükliyerek bu 
noksanı teldli etmeyi düşünmüş ve bu yüzden 
ltlyanın harbe girmesi meseltsi son günlerde 
ehemmiyet kazanmıştır. 

42 lik toplar icat ederek, yflz kilo
metreden Parisi döverek, harikalar 
gösterdi. Rus ordusunu Tanenberg'te 
perişan etti. Büttln Balkanları zap. 
tedip, Türkiye ile muvasalasını te.. 
miıı eyledi. Hatta İngilizlerin Çanak.. 
kaleden çekilmelerine sebep olacak 
silahlar da gönderdi. 

Dört harp senesindeki Alman teb· 
liğlcri serapa bir zafer destanıdır. 
Bunlara rağmen Almanya, o harpte 
mağlfıp oldu. Son dört, beş aylık ha. 
rekat, Alman takatinin tükenmesine 
sebep oldu. 

Bugün de ayni sistemin tatbik e.. 
dildiğini görüyoruz: Hitlercileriıı 
tahtelbahir harbi, miknatisli maylıı
ler, kesif tayyare hücumları, civar· 
daki kiiçük memleketleri ansızın İf
gal hareketleri, paraşütlerle milnfe. 
r.it kuvvetler indirmek, seyyah şek. 
imde baskın kıtaları göndemıek gi
bi yollarla fılemin gözünü yıldırmak 
istedikleri aşikardır. 

1 Bugün Alman harp bilançosu ilk 

1 
nazarda karlı bir vaziyette görülü. 
yor. 

i Alman ordusu Polonyayı, Danl • 
ma~kayı, No~eçin hiiyUk bir kısmı. 
nı ışgal etmıstir. Holanda, I .. tiksem
hurg ~e Belçikaya girmiş bulunuyor. 
Lakın unutmamalı ki; biitün bu 

işgallerle, bu taarru7.larla ve h .. 1 
1 
eli" b .1 oy ece 

ı eş mı yon nüfusu olan dört 
1 beş memleketi daha kendine dU ' 
man ~tınekle Almanların kazandı!: 
maddı bir şey yoktur. 6 ' 

Bilakis, hu memleketleri d d 
f1 ,1itfen s11vfav1 C'"v· .e. o. 

'' ırınızı 
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Bahar Müsabakası 
Maçı Dün Başladı 

Vefayı Fener 

Galatasaray 

3 

4 - 4 

o Yendi, 

Berabere 

Beşiktaşla 

Kaldılar 

Dört klüp arasında tertip edilen :--------------· 
bahar kupası maçlarına dün Taksim i 

Herkesin 
Sorduğu 

Sualler 
<Ba,ı l indde) 

Almanya ile İngiltere ve Fransaya 
inhisar edeceğini zannetmek safdillik 
olur. 

Bizce bu harp Garp Cephesine in
hisar etmiyecek, bütün Avrupa ve 
belki de bütün dünyaya yayılacaktır. 
İtalya da harbe girecektir; 

Amerika da kanşmağa mecbur o. 
lachktır; 

stadm başlandı. Fenerb:ıhçe eksık : 
kadrosuna rağmen Vefayı 3 O yen. 1 
di ve Galatasaray Beşiktaş ta 4 - 4 
ber .. bere kaldı. 

Takımımız 

Mısırda 
Balkanlar da harp sahası olmaktan 

1 kurtulamıyacaktır; 
• Sovyetler de uzakta seyirci kala. 

İlk karşılaşma Fenerbahçe • Vefa 
arasında idi. Ahmet Ademin idare
sindeki bu oyuna Fenerbahçeliler 
FıkrE:>t dahil olduğu halde, Niydziyi 
de alarak genç oyuncularla çıktılar. 

Buna mukabil Vefalılar en kuvv~tli 
şekillerile Fener karşısında yer aL 
dılnr. 

İlk devre Fenerbahçenin üstiin ,.e 
çok güzel oyunile geçti. Ve Niyazi 
Fenere üstüste iki mükemmel gol ka. 
zandırdı. Fikret merkez muavinde 
takımın oyununu tanzim ediyordu. 
Nıyazi ikinci golü attıktan sonra ha
fif bir sakatlık geçirerek oyunu ter. 
ketti ve devre de 2 • O Fener lchıne 
bitti. 

İkinci devreye Fenerliler E'lkret-

2 -1 Mağlup 
(Kahireye giden hususi muha. 

birimizden) - İlk karşılaşmayı 
hugün Kahirede sekiz, on bin ki. 
şilik bir seyirci kütlesi önünde 
yaptık. Maçta Kral Faruk ta ha- 1 
:r.ır bulunuyordu. Birinci devre 1 
l - 1 beraberlikle bitti ve iyi : 
bir O;\'Un oynadık. İ 

ikinci devrede de akımımız 1 
çok güzel oynadı. Fakat gol çıka
ramadık. Mısuhlar bu devrede 
bir gol yaparak maçı 2 - 1 ka. : 
zandılar. ! 

-----------------------! ten mahrum olarak çık+ılar. Fakat 1 Güreşçilerimiz geldi 
yine üstünlüğü bırakmadılar v~ Ya- l\t rd ffak' 1. ·· b 

·1 d b" 1 d · ısı a muva ıyet ı musa a. 
şar vasıtası e e ır go kay ettıler. k 1 rak k tı· t' 1 1 

B d 1 k d 1 •. a ar yapa ıyme ı ne ıce er eı.. 
ır e pena tı açır ı ar. ıvlaç ta Fe. d ed .. .1 · · d ·· B b 

b h · 3 0 l'b' t"l . e en gureşçı enmız un esara • 
ner a çenın • ga ı ıye ı e netı- ·ı d t t · 1 ht 

1 
a: ya vapurı e av e e mış er ve n un. 

ce en •· da merasimle karşılanmışlardır. 
Galatasaray - Beşikta§ Mektepliler maçı 

İkinci oyun Galatasaray • Beşik
taş arasında idi. Beşiktaşlılıır tam 
kadrolarile takımlarını da takviye e. 
d.:ırek çıktılar. Buna mukabil Gala
tasaray eksik bir kadro ile göründü. 
Tar;ğın idaresindeki ou oyunun ilk 

devresinde vaziyet 1 • 1 berabere 
olduktan sonra uç gol daha kayde
den Beşiktaşlılar devreyi 4 - 1 galip 
vaziyette bitirdiler. 

lklnci devreye Galatasaraylılar 
kaleye Çafatinos'u alarak ~ıktılar ve 
güzel bir oyun tutturarak 4 • 1 mağ. 
lup vaziyetten 4 _ 4 berabere vaziye. 
te çıktılar. 

Ve maç bu netice ile bltt1kten son. 
ra oyunun temdidi icap ederken ha. 
kemin temdit etmekten çekinmesi ü. 
zerine oyun uzatılmadı. 

Bugünkü iti açlar 
Beşiktaş - Galatasaray maçının 

temdit edilmemesi üzerine Fenerbah. 
çe karşısına çıkacak takımın taayyü. 
nü için kura çekilmiş ve Beşiktaş 
çıkmıştır. Bahar kupası finalini bu. 
gün Taksim stadında Fenerbahçe -
Beşiktaş yapacaklardır. Bu maçtan 
evvel Vefa - Galatasaray karşılaşa. 
caklardır. 

• Dün Fener stadında İstanbul lise. 
sinin senelik spor bayramı yapılmış 
ve bu gün intizam içinde geçmiştir. 

Ankara mektepliler muhteliti, bu. 
gün Fcnerbahçe stadında İstanbul 
mektepliler muhteliti ile saat 15 de 
karşılaşacaklardır. 

Muhtelit maçından sonra da Bey. 
lerbeyi - Pera terfi maçlarının ikin. 
ci ve son karşılaşmasını yapacaklar. 
dır. 

Galatasaray idare 

Heyeti intihabı 
10 Mayısta yapılan kongrede Ga. 

latasara SDor Klübünün yeni idare 
heyeti seçilmiştir. İntihapta reisliğe 
doktor profesör Tevfik Ali Çınar. 
umumi katipliğe avukat Ali. vezne
darlığa Muslih. muhasipliğe Adnan, 
umumi kaptanlığa da Mehmet Salim 
getirilmiştir. 

Galatasarayın buhranlı zamanla
nnda kuvvetli bir idare heyetile işe 
başlaması şayanı şükrandır. 

Deniz Lisesi Atletlerinin 
Bir Muvaffakıyeti 

Geçen pazar günü Robert Kollej 
sahasında Deniz Lisesi talebelerile 
Robert Kolej talebeleri arasında ya. 
pılan atletizm müsabakalannda Ko. 
lejin 51 sayısına karşı 75 sayı ile 
Deniz lisesi birinci olmuştur. Başta 
muallimleri Tevfik Böke olduğu hal-

1urmıya, bu memleketlerde hakimi-
. . . in k b 1 d de gençleri tebrik ederiz. 

yetı temın ıç as er u un urmıya Bu müsabakalarda Deniz Lisesin-
ve bu memleketlerde hali harp de- den Bülent Tevfik Turhan Şerü 
vam ettikçe, onların kuvvetlerile de Cavit, Hüs~mettin, 'Yaşar, Halit ~ 
uğraşıruya mecburdur. Bundan baş. Mehmet bilhassa temayüz etmişler 
ka buralarda hali harp teessüsü yü. dir • 
ztlnden bu memleketler yolile ablo- · 
kayı aşarak kendine gelen gıda ve 
iptidai maddelerden de mahrum ka
lacak ve Alrnanyanın derli toplu 
kuvvetlerini bu yaygın cephelere da. 
ptat'aktır. Buna mukabil, inıiliz ve 
Fransız ordulan henüz hiçbir cüzü. 
tam kaybetmiş değildir. Bilakis 
yekunu bir buçuk bir milyona varan 
Holanda ve Belçika ordularile bir
likte Almanyanın karşısındadır. Za
ten bütün bu hazırlık ve işgal hare. 
ketlerile Almanların varmak istedik. 
leri netice ancak, lngiliz • Fransız 
ordularile temasa girebilmektir. 

Bugüne kadar yapılan harekat hep 
bunu hazırlamaya matuf ıeylerdi. 
Holanda ve Belçl.kaya karşı yapılan 
son taarruz, artık ordular arasındaki 

Feriköyündeki 

Dünkü Yangın 
D ... ı saat 16.25 te Fertköyde Batı 

caddesinde bir yangın çıkını§, ateş, 

bir ev tamamen bir ev de kısmen yan 
dıktan sonra söndürülmüştür. 
Yangın Mehmede ait 45 numarah 

evden çıkmış. çok geçmeden yanın.. 
daki Ayşeye ait 43 numaralı eve de 
sirayet etmiştir. Mehmedin evi ta. 
mamen, Ayşeninki de kısmen yan
dıkta ~ sonra söndürülmüştür. Yan.. 
gının mangaldan sıçrayan kıvılcımla 
çıktığı anlaşılıruştir. 

-·---0-. 

ciddi temasa imkan vermiş bulunu· HALKEVLERINDE : 
yor. Harp şimdi başlamıştır. 

Bu harp, toprak kazancile değil, 
iki taraf tan birinin maddi ve manevi 
kuvvetlerini, parasını, askerini. cep. 
hane ve silahlannı, gıda ve zaruri 
ihtiyaç maddelerini tüketmesi, kendi 
ve dünya efkarının müzaheretini 
kaybetmesile bitecektir. 

Geçen harpte de böyle olmadı mı? 
Almanya. "pes!,, dediği zaman, Al. 

man topraklannda bir tek düşman 
askeri bulunmadığı glbi, Belçika ta· 
mamen, Fransa kısmen, Polonya ta. 
mamen, Rusya ve ltalya kumen, 
Balkanlarda da Sırbistan. Romanya, 
Bulgaristan ve Türkiye tamamen 
Alman hikimiyetl altında bulun. 
makta idi. Eter harp, toprak siyaı 
jlp Jc;a\'ı o!"lt idi. f n~lliz ve Fran!'ız 
r:•im"e"i o zaman nasal ıalip gelebi. 
lirdi! 

Eminönü Halkevlnden: 14 - 5 -9 40 salı 
günü akşamı saat (20,30) da Evimizin 
Cağaloğlundaki salonunda Edip Refik 
Ahmet Sevengil tarafından (Tanı:Jmat ve 
Tiyatro) mevzuunda temsilli bir konfe
rans verilecektir. 

• 
Toplantılar, Da'Oetler: 

Haydarpe.. Llıeslnl Bitirenler CeMlye
tlnden: Cemiyetimizin 12 Mayıa Pazar ~
nQ yapacalı deniz ıezintiıi tehir edllmit
tir. DaveUilerln davetiyelerini iade et
melerini rica ederiz. 

YENi NEŞRiYAT; 

• 8ÖKÜNT0LER - özın ~1571eı1 hllv1 
bir ~erdir. Ankarada tabedllmistlr. Mu· 
haniri K. BelıresaT'dır. 

mıyacaklardır. 
Yalnız harp bu sahalara ne vakit 

ve naı:;ıl sirayet edecektir? 
İta1ya ne vakit ve ne şartlar a1tın. 

da harbe girmeğe mecbur olacaktır? 
Amerika ne zaman harbe sürük1e.. 

necektir? 
Harp Balkanlara ne vakit ve nasıl 

inebilir' 
So~·f't Rusya ne vakit bitaraflığı. 

nı •erke mecbur kalacaktır? 
Bizce meseleleri bu suretle sıraya 

koymak ve bu suallerin cevaplannı 
aramak daha doğru olur. 

• 
Harbin mukadderatı simdiki haL 

de daha ziyade Almanyanın 

elinde görünüyor. Alman erkanıhar
biyesi, kendi harp planını takip ede
bilmek için, teşebbüsü hiçbir zaman 
müttefiklere bırakmamıstır. Mütte
fikler şimdiye kadar hazırlıklarını ta. 
marnlamak ve Alman hamlelerine 
cevap vermekle iktifa etmişlerdir. 

Son taarruzda da ilk teşebbüs Al
manlar tarafından vaki olmuştur. 

Müttefikler, A1manların tatbika te
şebbüs ettikleri planın tahakkukuna 
mani olmak vazüesini Üzerlerine al. 

mı~lardır. 

O halde Almanyanın harp p1anı 
nedir? Diğer devletlerin vaziyetleri
ni tetkik etmeden evvel de bu sualin 
cevabını vermek lazımdır. 

Almanya Avrupada merkezi vazi
yettedir. Askerlerini bir cepheden 
öbür cepheye kolavhkla ve süratle 
nakledebilir. 8.000.000 askeri vardır. 
D- A (\At\ l'\l\f\ •·-·• ~ - r.'4onh1!1Q.İ_ 

ne ayıracak, bir milyonunu işgal et. 
tiği ve edeceği yerlerde kullanacak, 
geri kalan 3.000.000 askeri de mütte.. 
fiklerin kuvvetlerini yaymak ve on. 
ları birbirinden uzak sahalarda meŞ
gul etmek için diğer cephelere sev. 

kedecektir. 
Sonra. Almanya harbi cabuk bitir

mek ihtiyacındadır. Bugünkü yıldı. 
nm harbine senelerce devam edemez. 
Binaenaleyh kati neticeyi almak için 
kısa bir zaman içinde azami enerji 
sarfetmeğe mecburdur. 

Filvaki A1manyanın en büyük düş. 
manı İngilteredir. Holanda ve Belçi. 

ka sahillerine indikten sonra deniz.. 
den ve havadan İngiltereye saldır. 
mak niyetindedir. Norveçten Fransız 
hududuna kadar bütün simal sahille
rindeki deniz ve hava üslerini ~le ge. 
~irmek isteyişinin sebebi budur. Fa
kat Fransa ile İn~iltereyi bütiin de. 
niz ve hava kuvvetlerini şimalde top
lamaktan men için onlan diğer saha. 
lar<la da meşgul etmeğe ihtiyaç var. 
dır. 
Almanyanın 1940 harbinde tatbik 

ettiği harp planı, meşhur Alman Ge
nerali Schlieffen'in planıdır. 914 
harp planını yapan bu Alman ku
mandanının bu defaki planı hakkın
da verilen malumat şudur: 

"Almanya. Norved işeal ettikten, 
Rolanda ve Relçika~11ki deniz v1e ha. 
va ü!'lr:rini ele gec-irdiktcn c;onra müt. 
tefikleri ş&'$ırtmak için İtalya ile 
birlikte Balkanlara taarruz edecek.. 
tir. Almanya, Mauridan, Yuımılav. 
ya ve Romanyayı ise:al ederken ltal. 
va da Dalmaçya sahillerine asker çı. 
kararak Bulgaristan ve Yugoslavya 
hudutlanna inecektir. 

Bir taraftan da Alman kuvvetleri 
Avustınya yolile, Rhine ve Alpler 
üzerinden üç koldan isviçreve ıire. 
C"ektir. İsviçrenin işgali on giln süre. 
cek ve mihver ordulan Fransaya gi. 
rerek Fransız ordusunu arkadan çe. 
virmete tesehhiis edecektir. 

Fakat milttefikleT hareketr: tret'me
den İtalya harekPte 2et'erek Rf'mina 
ve Spluıren gedtlerinden ilerliyecek 
ve Munieh ile Wurlemberı'den ırelen 
Alman kuvvetlerile biT"le<ıPcektir. 

İtalya, ayni zamanda Fransa hu. 
dudunda da faalivete ıet'ecektir. 

İspanyanın şark Hhillerine cıkan. 
lacak ordularla da Pirene üzerinden 
Fransaya saldırılacaktır. 

Bütün bu haTeketler Ant ve seri 
clarheler halinde yapılacak ve kati 
ff&Tbenin nPr""e Vt1rulıu•al!T 1-ırlli "'· 
mıvacaktır. Bu !'uretle mütt,.f>kler 
1 son kilometrelik uzun bir cenhe ü. 

Dün Gece 
Bir Cinayet 

İşlendi 

Bır Sarhoş Rakibini 

Ağır Yaraladı, ·onun 

Kardeşini de Öldürdü 
Dün gece, Kapalıçarşıda bir 

kişinin ölümü, iki kişinin ağır 
ve tehlikeli surette yaralanması 
ile neticelenen bir hadise ol
muştur. Va.kanın tafsilatı şu
dur: 

Kapalıçarşıda kapı ağzında seyyar 
elbisecilik yapan sabıkalılardan Şük. 
rü ile yine seyyar elbiseci Gaffarın 

arası henüz ismi ma1um olmıyan hir 
kadın yüzünden açık bulunmaktadır. 
Dün Bitpazannda Ahmede ait 18 nu
mara1ı dükkanda şarap içerek sarhoş 
olan Şükrü, tam dükkandan çıkacağı 
sırada rakibi Gaflarla karşı'• şmı~tır. 
Gaffar, Şükrüyü görünce dükkana 
girmek istememiş, fakat Şükrü onun 
yakasından yapışmış ve demıştir ki: 
'- O kadından vazgeçmezsen seni 

öldüreceğim." 

Gaffann bu tehdide kulak asma
dığını gören Şükrü, bıçajrnı onun sol 
büğrim~ sapladıktan sonra ka~rnıya 
başlamıştır. işte bu sırada GafCarın 
küçük kardeşi Haydar vaka mahalli. 
ne gelmiş, ağabeyisinin kanlar için
de yattığını görünce işi anlamış ve 
Şükrünün arkasından ko~muştur. Bu 
vaziyf>t karşısında Şükrü, takip edil. 
diğini anlayarak geri dönmü~, elin. 
deki bıçağı, Haydann karnının m;,ıh. 
telif yerlerine bir kaç defa sokup çı
karmıştır. 

Tam bu sırada polisler vaka ma. 
halline yetişmişler, Gaffar ve Hay. 
dardan başka Şükrüniin de birkaç 
yerinden yaralı olarak yerde yattı. 
ğını görmüşler, hepsini de Cerrahpa.. 
şa hastanesine kn1dırmışlardır. Bun. 
!ardan Haydar, hastaneye gitmeden 
ölmüştür. 

Gaffarın yaralan çok awr ve teh. 
likelidir. Şükrünün kasığile kaba e
tindeki yaralar da derindir. 

Sükrünün kimin tarafından _vara
uılfm~ı &Jt:'Ul 'Ue~UUU • .l llJIJUAcaUi'f UUll 

geceki seyrine göre, Şükrü iki. kar. 
deşi yaraladıktan sonra, bıçağı bırkaç 
defa kendisine vurmuş, bu suretle 
suçunu hafifletmeğe çalışmıştır. Za. 
bıta ve müddeiumumilik tahkikata 
devam ediyor. 

---0--

İnönü Şehit Mahallinae 

Süvari Binicilik Okulunda 

Parkur ve Atlı Mani 
Müsabakaları Yapıldı 

Derece Alan Subaylara Orgeneral Fahrettit 

Altay Mükafatlarını Vererek Tebrikte Bulund 
Ayazağadaki Süvari Binicilik Okulunda dün bir parkur(. 

Atlı Mani Müsabakası tertip edilmiş ve müsabakayı kazan" 
süvari subaylarımıza mükafatlar tevzi edilmiştir. 
Dünkü müsabakalarda Vali ve Be

lediye reisi doktor Lutfi Kırdar. BL 
rinci Ordu Müfettişi Orgeneral Fah. 
rettin Altay, İstanbul Kumandanı 
Tümgeneral İshak Avni Akdoğan, 
Parti Müfettişi ve Konya Mebusu 
Fikret Sılay ve birçok yüksek rütbeli 
subaylarla kalabalık bir davetli küt.. 
lesi hazır bulunmuştur. 

Okul kumandanı Albay Salın On· 
hon, misafirleri karşılamış ve izaz 
etmiştir. 

/Jlüsabakalara başlarken 
Müsabakalara saat 15 te talebe su. 

baylarının manej talimleri ile baş. 
lanmıştır. İki ekip halinde yapılan 
talimler, gayet muvaffakıytli olmuş 
ve çok takdir edilmiştir. Bundan 
sonra Remoud maneji yapılmış ve 
bu manejde süravilerimizin hayvan 
kullanmaktaki maharetleri bilhassa 
takdir edilmiştir. 

Nihayet saat 16.30 da okul ekibi
nin konkur atlarının mani müsaba· 
kabrına başlanmıştır. 

Bu müsabakalar, bir gün evvel 
başlanan müsabakaların ikinci kıs. 

mını teşkil ediyordu. Bu iki rnii 
bakanın neticesinde birinci, iki.JIV 
ve üçüncüler tesbit oluhacaktı. 

Her binicinin iki ayn atla yaptı 
lan bu müsabaka çok heyecanlı ~ 
muş ve Orgeneral Fahrettin Altl 
her süvariyi ayrı ayn tebrik etrnişt 

dereceler 
Müsabakalar bittikten sonra, Y!_ 

kişilik hakem heyeti birinciliği ır 
teğmen Kudret Kasar, iıtinciliği "i 
başı Cevat Gürkan, üçüncülüğü 
Üsteğmen İhsan Akal'a vermiştir. 

Okulun şeref salonunda yapı1'1 
toplantıda, okul komutanı Al~ 
Salın Önhon bir nutuk söylemiş 
altı aylık bir çalışma devresinin d 
ticesini veren bu müsabakaların rll 
kafatlannın Orgeneral Fahrettin ~ 
tay tarafından verilmesini rica ' 
miştir. Fahrettin Altay, müsabakt: 
kazananlara mükafatlarını vermiş 
kendilerini tebrik etmiştir. 

Bundan sonra davetliler hazır 
nan büfede ağırlanmışlar ve topIJ'! 
tı da bu suretle hitam bulmuştut• 

, ........... 1 .................................. .. 

Bugün SARAY Sinemasın~a 
Cknçlik filmi... Genç 'l(rzın hakiki ruhu ... Hayata ve Aşka açılan JCalb
ler .. COLLETIE WİLLY'nin romanından iktibas edilen v.? BLAN
CHETTE BRUNOY - SUZETTE MAlS • PlERRE BRASEUR ile gü-

zel ve sevimli genç kızlar grupu tarafından yaratılan 

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
. CLAUDINE A L' ECOLE) 

Pek mükemmel filmi gidip görünüz, ve ilaveten FOKS JURNAIJ soll 
diinva va..Jaarn-Jı.a........_1-4- -a- • ,,........_-...._ 

1 

, BUGÜN 

T A K S İ M Sinemasında 
2 büyük film birden Beyo~lunda ilk defa 

MAHKÜMLAR KANUNU 1 • 
Bir Merasim Fransızca sözlü meraklı ve heyecanlı film 

Ankara, 11 (A.A.) - Aziz şehitle. ~ - Umumi Ü M j T C A R K 1 S 1 (Neşidei 
rin hatırasını tebcil için tnönii şehit- arzu üzerine: ~ Emel) 

liğinde yarınki pazar günü yapılacak Baş rollerde : ü M M Ü G Ü L S Ü M 
merasimde bu1unacak Ankara vila-
yeti mümessilleri bugün şehrimizden naveten: EKT.F.R .TURNAT..0P Nafvik deniz muharebalerl. 
hareket etmişlerdi~. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine I 

===================='n-... ......................... ma ............. ı 
NiŞANLANMA 

Meclisi Mebusan reisi merhum 
Hacı Adil Ardanın kızı Nezihe Arda 
ile avukat Bay Sa1ahattin Sadakın 
oğ1u Bay Haliık Sadakın nişanlan. 
dıklan haber alınmıştır. Tarafeyne 
oıaadetler dileriz. 

TEŞEKKÜR 

Sinemasında 

'
·PEK BUGÜN 

birden 

2 trllfl'I 

1 • Mr. MOTO • SON iHTAR 
Heyecan ve eırarlı dolu bUyUk maeerı filmi 

2 • KRALiÇENiN ELMASLARI 
TDrkçe 8ö~IO 

ı-EN SON GELEN FOX JURNAL 
Bugün saat ıı de tcnzilAUı matine; Suare saat 8.30 da bUtnn prograti'l ... ........................................ -Kardeşim Cerrahpaşa hastahanesi 

dahiliye mütehassısı Doktor Ne~et 

ünerin hastalığı ve vefatı esnasında 
ve tedfin merasiminde, Cerrahpaşa 

, .................... ____________ __ 
h3.stahanesi sıhhat ve '!llemur heye- ı 
tinin gösterdiği yakın ve derin ala
kayı ve ölümünden sonra yüksek dok 
tor v~ valimiz Li'ıtfi Kırdarln hüki'ı. 
met VP belediye heyetlerhın göster
diği yüksek alakayı ailemız acı:nıza 
kar<:ı li'ıtfcdilmiş en bilyük bir teselli 
telakk. eder, teessürlerimiz birer bi. 
rer tec;ekkürlerimizi arza imkan bı. 
rakmsdığından bunun gazeteniz \•a-
sıtasile yüksek zevata :blağını hür
metlerle dileriz. 

SOMER SINEMASI 
Gayet gOzel 2 filmden mUrek keb bir program gl!aterlyor. 

SOLGUN 
DOLLY HAAS 
tarafından oynanan ve f stanbulda 

İlk defa glSsterllen güzel bir 

Fransız filmI 

3GENÇKIZLAR 

BÜYÜDÜLER 
OEANNA D U R 8 1 N'ln 

En son ve en neşeli filml 

İlAveten: EKLER JURNAL 

BugOn aaat 11 de tenzllAtlı matine 

Refikası: Afife Üneı '------ııın•ı•-------------------Kardeşi: Emekli binbaşı Tal8t ..... 
Üner J2 Senenin hiç görülmemiş iki Süper filmi bir programda 

zerinde harbi kabul etmeğe mecbur 
olacaklardır." 

Eğer bu plan doğru ise Holanda 
ve Belçikanın işgalile beraber yeni 
ve daha büyiik sürpriz1erle karşılaş.. 
mamız ihtimali vardır. 

iT ALYA 
Ne Yapacak? 1 

1 • HUDUD CASUSLARI 
Vazife uğrunda ölüme koşan •. Te hlikeyc can atan vatan fedallerınin 

hayatından alınan büyük Fransız filmi... 

2 • RADYO SARAYI 
Muhteşem Revüler ... Tatlı şarkılar ... Derin aşklar ... Eksantrik danslıır 

ve çılgın ihtiraslardan örü len milyonlar filmi. 
.., 4 İki J al bird . 1 - Paramunt Jurnal (Fransızc~ 
" - urn en. 2 B" . . J 1 (T- k ) - ırıtış urna ur çe 

BUGÜN L A L E Sinemasında 
Bundan !lonraki başmakale.

1 
Bugün ucuz halk matineleri" Saat 11 de. 

mizde bu sualin cevabını verme- SEANSLAR• RADYO SARAYI: Saat 12.30 - 3.30 - 7 ve 10 d& 
le çalı~caktır. • HUDL1) CASUSLAR1: Saat 11 - 2. 5 30 - 8.30 da. 

:..--------·---------------- .................................... ! ............ ~ 
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-"I' AN 
ABONE 

TDrklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr. 
760 • 6 Ay 1600 • 
400 • 8 Ay 800 • 

_ 160 • 1 Ay 800 • 

MilleUeruası posta ittihadına dahil 
Olıruyan memleketler lçiD abooe 

,, bedeli müddet sırasiyle 30. 1 S, 9, 
S,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap 1~ mektuplara 10 kuruşluk 
PUl ilAvesi lAzımdJr. 

-

Üniversitelilerin 

Bir Dilekleri 
Q ün, 'Üniversite talebe_1erinden 

birçokları tarafından ımzalan
ınış olan şu mektubu aldık: 
"- Biz, Tıp Fakültesinin b~inci 

doktora sınıfında, birer dersten ıpka 
kaldık. Zaten, bu sene sınıfta kalan
lann sayısı, geçen sene sınıfta kal~
J.ann sayısından çok fazladır. ~u .~ı. 
beti nazan itibara alan rektorluk, 
ıtaarü Vekaletine müracaat etmiş, 
'7e bu hususta bir karar verilmesini 
istemişti. Halbuki, bu maku~ v~ isa. 
betli talebe bugüne kadar hıçbır ce
'Vap alınam~dı. Ve bu yüzden, biz, 
büsbütün müşkül bir mevkide. ka~d~: 
Guya, tallın ve terbiye heyet!~ ~ız~ 
hakkımızda ne karar verecegını du· 
ŞÜl'Unekte imiş. Biz, sınıfımızda, ken
di hatamız yüzünden kalmad.~.'. ~u 
sene imtihanı yapan profesorumuz, 
Yeni gelmiş ve bize ders okutmamı~ 
tır. Diğer iki mümeyYiz de tarna~~
le yabancı idi. Zaten biz, pr?feso~ 
"7c doçentin başka bir yere ~.tmcsı 
'fizeririe bir sömestr de ders gorıne
lniştik. Bütün bu sebepler yüzünden? 
kayıtlarımız terkin edildi Halbukı 
bize tam zamanında müsbet veya 
tnenfi bir cevap verilmiş olsaydı, ya 
iıntihanlara çalışır, yahut ta başka 
bir fakülteye devanı ederdik. Şimdi 
bizim halimiz ne olacak?,, 

Biz, haksız bulamadığımız bu s~ 
a:Ie cevap verebilecek vazıyette deği. 
Jiz. İ}'niversite sınıflarını - her han
gi bir sebeple - hocasız bırakışı.mı· 

710 cezasını talebelere çektirmeğe 
hakkımız yoktur. Bunun içindi\' ki, 
biz Maarif Vekaletinin, geç te olsa. 
hu' vaziyeti düzeltmesi, ve haksızlığa 
tnevdan bırakmıyacak bir karar ver. 
inekte artık acele davranmasını te. 
tnenni ediyoruz! 

• 
Yine İhtikar: 

Dün yine de~, d~ri ve kumaş 
fiyatları yükseldı. 

B. rtık ihtikh- mevzuunda ne 
ız a , V 

ıoyliyeccğim.izi kestiremiyoruz: . e 
ll.erede ise ihtikann başını ez~~ıl~
,e~ . d ' u·· mitlerimizi kesecegunız ... mız en .. r· 
freliyor. Ne olyornz? Niçin her turu 
llliieyyide ve salahiyete, kuvv;t lve 
hu.kana salıip bulunan alaka. ar a~ 
bala lazım geldiği nisbette şıddedtli 

ık ikide bir e davranmıyorlar? Art ' 'b · 
~satçı zehirli ve sinsi bir yılan gı 1 

ltopası:a başını çıkaran ':e ad~ta. ç=~ 
tallı dilini çıkararak biz~l.e ıs~di 
~der gibi görünen ınuhtekin~. ez~. 1; &i görmek istyoruz: ÇUnku boy 
hi kir uınruk vurma-

r sırada ınuhte e Y 
lll .. 1.1 ' bede düşmana silah at~a

QJ\.la, cep .. eyız' 
lllak arasında hiçbir fark gorem · 

• 
l{ıyınetli Bir Eser: 
..........::__ lôk 

Kıymetli münevverimiz ~a 
. " · • ücade.. Nihat Pepeyı: Mılli M 

le D t . un· 1i bir eser neşretti. 
es anı,, ıs d tan 

ıcÇan.akkale,, ve ''Miitareke,, ~~t" • 
ları müellifinin bu yeni eseri, ku u!· 
hanelerimizde mevcut bulunan en . 
benuniyetli blr boşluğu doJdurınıYa 
~abalamaktadır. ka-
. Kendisinin de yazdığı ~bi, butları 

bil destanların milletlerm baya . 
llzerinde çok büyük ve çok ebemto

1
• 

fetli tesirleri vardır. Ve destanların 
~llet yarattığını iddia edeD ~~:r~ 
rırler bir bakımdan haksız degıl . 
ler. Baltık Nihat, bu iddiayı ispat 1

-

~in, "Şehname,, müellifi "Fiı'devsi,, 
ilin şu sözünü yazıyor: · 

"-Otuz yıl içinde çok sıkıntı çek· 
ti.tn: Fakat bu farsi eserle Acem nıil
leun· dir'ltt" ı ı ı un.,, 

Biz bu manzum destanı, milli duy
lnllarırnızm acı tatlı şahlanışlarını 
lada tada okuduk. Ve düşündük ki, 
tbaalesef, İstiklal Harbimize dair bL 
te iftihar duyurabilecek mükemme
Uyette bir eser henüz yazılabilmiş 
değildir. Bunun içindir ki, yaptJİh 
Sok faydalı hizmetten dolayı BalUk 
~ihadı samimiyetle takdir ve tebrik 
tderken, kıymetli sanatkarlanınızın 
lllevzu intihabında onu nümune itti. 
baz eylemelerini temenni ediyomz. 

TAN 

( IH~a._n_n_nı __ M_lUl_s_a;.;....h_a_b_e_s_n _l 
'-------------------------~---------------------' 

M.LloydGeorge'a 
Uzaktan Merhaba 
B abalarımızın s~bah na

mazını kılıp köşemin

derinde iki diz üstü "evrad,, 
okudukları seher vaktinde, 
asrın icabına uyarak Londra 
radyosunu dinlerken adın 
geçti: Daily Mail gazetesi, 
parlamentodaki keskin, şid
detli hücumlarla dolu nutku
nu ileri sürüp harbi idare 
için Başvekalete yine, eski 
Cihan Harbinde olduğu gibi 
senin geçmeni istiyor. 

Bizde "yaşı yetmiş, işi bitmış" 
dive bir atalar sözü vardır. Sen cu 
y~şa yedi sene daha ~atabildiğin 
halde yine dipdirisin; hala Avam 
Kamarasında meç hamleleri yapı. 
yor, hala kaleminden kan damla.. 
tıyor, ağzından zehir död:üyor, 
kendin devrilmek nerede, başkala. 
rını devirmiye çalısıyor ve muvaf
fak ta oluyorsun! 

Bravo! 
Aramızda eski ku~uk acısı oL 

masa az daha: "Peh peh, kırk bir 
buçuk maşallah!" diyecek, nazar 
değmesin diye de parmaklarımı 
tahtaya vuracaktım. Cenahıhalc in~ 
sanı topraktan yaratmış... Fakat, 
zannediyorum, seninkine halis İn. 
giliz malı Portland çimentosu da 
karıştırmış! Ah, keşki "beton" 
Hılkr.ti Adem zamanında icat e. 
dilmiş olsa idi de vücudümilz köy, 
kasaba evleri gibi balçıktao ve 
kerpiçten üstün körü kurulacağı. 
na şimdiki kübik binalar usulünde 
demir ve çakxl kanşmış, s:ığlam bir 
unsurdan balkedilmiş bulunsa idi .. 
Her halde asrımızın sarsıntısına 

biı' misli daha dayanırdık ve bek
taşi babası da suya meydan oku
yan bu sağlam hamura güvenerek 
yıkanmaktan korkmazdı! 

Yazan: ·~ 
Refik Hali~ · 1 

kirdeğj doldurmaz bir akılla, sırt_ 
ta hamal semeri ırgat ömrü bir 
marüet değil, asıl marifet ve asıl 
hayat koca Britanya İmparatorlu
ğunun mesullyet ve taliini yüklen. 
me:kten çekinmiyerek senin i'rfa. 
nınla sapasağlam yaşamaktı!'. 

Eski tarihlerimiz bazı ricali 
"Gürki barandide'>, yani yağmur 
görmüş kurt unvanile an:ırlardı. 
Bu tabir sana ne kadar yara.şı:rort 
Mösyö Chamberlain hakkında onu 
kuJJanamazdık; zira şemsiyesinden 
aynlamıyan bir devlet adamına 
yağmur görmüş kurt denilemez kL 
Filvaki kemikli yüzü ve iri dişle
~~e Chamberlain de toylanam~rr:ış 
oır kurda benzemez değildi, ama 
bu zat fazla ehli idi. Sulh ve sa. 
lah devri ricalindendi; dumanlı 
havaya gelemedi. Sen t<ıe eski harP
t~ btt havanın daniskasını gördün, 
dunyayı toza dumana kattın ve 
düşmanlarına toz, duman attırdın. 
İşte şimdi, yine cins at gi'Ji barut 
kokusunu alınca eşinip duruyor. 
burun deliklerini açıp kapayarnk 
ha""P havasını lezzetle kokluyor
sun! 

Sen de s~lh havasında yaşaya. 
mamıştın, bır sepet sulh in('irini 
berbat etmiş, sudan çıkan batık 
gibi çırpınmış, dcvünmtiş srrtü~tu 
düşüp hareketsiz kalmı~tın. 

B ilmem müteveffa Clcmen_ 
ceau'nun ruhu, benim radyo 

da aldığım sana müteallik haberi 
ahrette duyabildi mi? Duydu ise 
ihtiyar kaplan, muhakkak, h\dde. 
tınden ve kıskançlığından dişlerini 
gıcırdatmış ve şayet orada ia, siz. 
lerdeki gibi bir demokrat idare ı.re 
parlamento varsa kürsUye atıltp 
kendisini ıskartaya çıkararak sana 
hiı.la dünyada koltuk gösteren icra 
kuvvetinin bu müsavatsızhğını, 
haksızlığını şiddetle protesto et.. 
miştir. 

Kızanlardan birisi de, şüphesiz 
imparator Vilhelm'dir. Filvaki o 

den çekilişi bir kan deryasının dun. 
ya yüzünü kaplayışı demek olu. 
yor. 

O şemsiye hüküm sürerken tay
yarelerden çoğu yerde bir şemsiye 
bile açılmasına lüzum görmiyen 
zararsız ve rutubetsiz kağıt kele. 
bekler dökülüyordu; artık çelik 
parçaları yağacak. Ordular yerinde 
sayıyor ve ininde uyukluyordu; 
şiındj ateşe saldıracak ve ölüme 
kcşacak. Harp, bir sonbahar günü 
gibi mel8.nkolik ve sakin geçiyor. 
c!u; arkasmdan bir kasırga patladı. 

fil vaki karikatüristler şem.. 
siyeye olduğundan başka 

manalar vermek istediler: Süngü 
şekline soktular, içinden top çıkar. 
dılar, can kurtaran simidi yaptılnr, 
üstüne çarpınca okların geri dön.. 
düğü ve atanları yüreklerinden 
vurduğu bir tılsımlı hed~f diye gö~ 
terdiler. Hiçbirisi tutmajı. Niha. 
yet, işte, kıymetini inkar C'tmemek
le beraber şemsiye ile harp edile.. 
miyeceğini anladılar, !>u çelebi, 
nazik remzi ortadan :;ektiler, ye. 
rine Mars'ın elde labut, heybetli 
heyulasını geçirdiler. 

İnsan ruhu acaiptir, faciantn az.. 
lığms. ve harp sahasınrn mahdut 
kalışına kızıyordu. Radyo ile gı:ıze.. 
t~yi açıp ta sansasyonel haber a:a. 
madıkları için sıkıntıdan esneyen.. 
ler v<: "Bu da ne demek, ne süku. 
net:" diyenler vardı. Artık ateş ba.. 
cayı sardı. Esaret korkusunun so. 
na ermesi ve insanlık haysiyetinin 
tekJ"aı yerleşmesi için ft>dakarlık
ta ölçünün kalkması, hamiyetın 

hududunu taşması, bitarailar'!l da 
silleyi yiyip gaflet uykusundan U

yanarak silaha canla, başla sarıL 
ması lazımdı. Ümit bunda idi; o ü.. 
mide, işte, kapı açıldı. 

Fakat, ah Mösyö Lloyd George, 
keşki bütün bunlar olmasa, sulh iki 
taıaftan vicdanlı ve irfan1ı adamlar 
arasır.da konuşa anlaşa temin cdi. 
lebilse idi de senin adın da dünya 
siyasetinde bir daha hiç geçmese 
ve Mösyö Chaınberlain'in ikbali 
vefa gösterip şemsiye devri, bir Jd_ 
le ve samur devri gibi k~yamete 
kııdar. burnumuz kanamadan de
vam edip gitse idi! 

Fakat mademki bu .:ılamadı, ~
nin yetmiş yaşındaki delikanlı e. 
nerjine sıra geldi demektir. 

Ludendorf. 
•• 

ATATURK. 
Gam elin. 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

ı 914 harbinin ana planl::ın-
nı çizen, fakat çızdiğ, plan. 

ların sakatlığı yüzünden 1918 de 
fiyasko eden Alman Generali Lu_ 
de..'ldorf; asıl şöhretini, harbin so. 
nwıda yazdığı "Topyekun Harp" 
adma&ki eserile elde etmiştir. 

Modern askerlikte yalınkat dü
şünenler, bu meşhur eseri Luden.. 
donun kafasına mal ederler. Yatı.. 
lıştır bu hüküm. 

Ludendorf eserini Atatürke borç 
luciur. (Ne yazık ki değil) Ne ta. 
bil ki, Ludendorf bunu minnetle L 
tiraf edecek centilmenliği gfü:tere. 
memiştir. Zaten o; Hindenburgu, 
Jofr'u, Foş'u inkar edecek derece_ 
de tedavisiz bir egoizmaya tutuL 
muştu. 

Ludendorfun bir kaç sene son
ra yüzlerce sayfa ile anlatmıya ça. 
lıştıSı şeyi Atatürk ondan bir kaç 
c.-ene önce ve tam bir buçuk cümle 
ile yeni dünyanın yeni askerliğine 
dü~tur olarak vermişti. 

Bugün müttefiklerin tabiye ve 
sevkulceyşini kaba koltuklar içın
de tenkit eden zihniyet o gün de 
Atatürkü tenkit etmişti. O bunlara 
Ludendorfa ilham veren şu bir bu
çuk cümle ile cevap VPrmiştı: E
fendiler! Harp cephesi yoktur; 
harp sahası vardır. 

Ve modern harp, cephederı ay_ 
nlıp yaygın sahaya intikal edince, 
yapılacak iş ancak topyekün .harp. 
ten ibarettir. 

Her yer harp sahasına dönünce 
muharipler de bütün maddi, ma. 
nevi, sayısız vasıtalarile bu harbe 
iştirake mecburdurlar. 

Ve her yer harp meydanı o. 
lunca muharipler hangi meyda.. 
nı muvafık görürlerse orada dövü. 
şecekler ve hangisi işlerine gelmei:... 
se oradan çekileceklerdir . B\i.tün 
ardak ve kısır zihniyetlerin harp 
ve kan dışı yaygaralarma rağmen 
bu böyle olacaktır. 

Muhtelif memleketlerde'.ld yazı
daşlarımız yanılıyorlar. Ne bizim 
veya başkalarının Norveç harbin_ 
den alacağrmız dersler vardır, ne 
de Norveçin verebileceği dersler. 
Hatta ne Polonyanın, hatta ne IIo- . 
}ancanın, hatta ne Belçikanm V<:>'"

diiclerı verecekleri hiçbir ders y~lc
tur. Şu sahada harp muvaffakıye
te erebilir; müttefikler orada harp 
eueeeklcrdir. Bu sahne uygun de. 

ğildir, uğraşmıya değmez; oradan 
cesaretle, metanetle, askeri mantı. 
gın bütün kuvvetile çekilec(·kler
dir. 

Denizin içinde oldukları halde 
denizı bilmiyen balıklar gibi dü
şünmek bugünkü insan dimağı L 
çin pek hazin bir nasipsizliktir. 

Bütün mesele harbi kazwmak
tır. 

Burada durur, orada çekilir, be. 
ride açılır, ötede kaçar. Fakat nL 
hayet en uygun, en fenni bir veya 
bir kaç noktada zafer denilen ka
ti neticeyi alır. 

Bi:ızat ve bilfiil düşünenlerin; 
boğuşanların, kan dökiışenlerin, 
yapacaktan budur. Bunun dışında 
ve ayk.ırısında kalanlar ne yapar. 
larsa yapsınlar ve ne derlerse de
sinler. 

En canıt misallerin en taptaze
leri yeni tarihin son yapraklarına 
henüz yazılmıştır: 

1 - Dört yıl içinde Kayzer or. 
dulan bütün Belçikayı istila ettL 
ler. Bütün şimali Fransaya girdi
ler. Bütün Marn'e boydan boya da. 
yandılar. Bütün Sırbyıtyı tuttu. 
lar. Bütün Romanyayı dldılar. Bü. 
~ün Makedonyaya vardılar. Bütün 
Polonyayı fethettiler. Bütün Uk. 
raynayı kapladılar. Ve gafilce hinı. 
metimizle bütün Kafkasyaya atıl
dı lar. frakta, Suriyede parça parça 
tutundular. 

Fakat sonu ne oldu? 
Sonu, bütün Almanya bir tren 

kompartimanına sığınarak V eı. 
sayda topyekun teslim oldu. 

Bu, ne Lloyd George'un marifeti 
idi, ne de Clemencau'nun. Onla
rın marifetlerini beşeriyet ve dün. 
ya pek. iyi bilir. Bunu yapan, müt
tefiklerin yüksek kumanda heye
tind€.ld kudretle ordularındaki va.. 
tanperverce knhramanlıktL 

O günkü genç kumandanlar ıse 
bugünün büyük postlarında yer aı. 
mx~lardır. Dikkat! 

2 - Bir ikinci dört yıl daha var. 
dır. Bu dört yıl içinde d~ bin bir 
yardıma dayanan Anadolu istila 
orduları başladıkları topyekün ışi 

Lozanda bitirmişlerdir. Kısa kesi
yoruz. 

Demek sen şimdi hayattasın, zin
desin, elin ayağın tutuyor, dimağın 
işliyor, sözün dinleniyor; iş gör_ 
miye, hatta eskisine rahmet oku. 
tan yeni bir harbi idareye bile ka
diı'sin? Hayret! Şarkta, yetmiş ya
şında bir devlet adamı, şayet zayıf 
bir ihtimalle sağ kalmış olsa bile 
çehresi muşmulaya, beyni pelteye, 
vücudü paçavraya döner; yarı felç, 
yan ateh halindedir, sarsak ve ya
talaktır, sübek tutunur, bez bağ. 
lar. Sana gelince anlaşılan, hala 
sıtma görmemiş bir sesle kürsüde 
bı:ığırıyor, bu kürsüye ke~i gibi 
tınnanıyor, nükte savuruyor, man.. 
tık saçıyor; sonra da evinde so
ğuk duşun altına girip Kaskadlı 
havuzda yıkanan ördek gibi keyi!lı 
keyifli çırpınıyor, viskini içiyor, 
goll oynayıp futbol maçını seyre 
gidiyor, at yarışlarında bahis tu. 
tuşu yorsun! 

·henüz dünyadan elini, eteğini çek
medi; fakat biraz da senin yüzün.. 
den tahtından, tacından cüda düş. 
ti.ı; yarın nazi taburları Holanda
daki şatosuna girerse onu alıp her 
halde Berlindeki sarayına oturtmı.. 
yc;caklar ve hükümet dizginlerini 
eline vermiyecekler. Fakat senini
çln bugün olmazsa yarın idare a. 
rabasının direksiyonuna geçmek 
ihtimali çok kuvvetlidir. 

LOKMAN HEKiMiN. OGUTLERf ·. 

!ştE:: o günlerde idi ki, Atatürk: 
- Efendiler! demişti . .Ne iftıyor. 

sunuz ki olsun? İşimize gelmiyen 
her yerden çekileceğiz. Silah kita
bına sığmıyan her yeri boşalt:ıcA
ğız. Artık harp cephesi yoktur, 
harp sahası vardır. 

Saltanat devrinde sadrazam.. 
}arla nazırlar yetmişe bas

madan tiride dönerle.r~i. Bir a~
liye nazırı için dairesının merdı
ven sahanlıklarına kanapeler kon
mustu; her katta oturup ne:~s al-

, o'"ksürsün tıksırsın, yem knv-
Y~ ' . 
vet toplasın, düşüp kalmasm ~ı~e .• 

B . evkaf nazırı arabasıua bının-
ır . lir 

ce koluna gizlice ip geçırı ve y u.. 
cu arabacının yanında oturan aga
sınm eline verilirdi. y Karak~llarm 
önünden geçerken aga bu ı~ı . çe. 

k 
fendisini uyandtrır, dizılen 

er, e d yandı. 
askerleri selama sevke er, u 

1. yukarıya doğru kaldır
ranıazsa e ı . d K' 

1• şekli vermış olur u. a. 
nuş. se aın rhumun çenesi ezelder 
mil Paşa me . 1 . k 

.. .. Sait Paşanın d~z e~ ço ~. 
dnş~u.ş, kütük kesilmiştı. Mubala
tan şışıp ek Sultan Reşadı yata. 
ğa olsa ger 

1 
' yeni doğmuş çocuk 

y yatırır ar, ti t 
g~nb~ çeyreklerlermiş. Meş~u ye 
gı ı t ı kuşun ömru az o. 
ricali ise, yır ıc aşlannııya vakit 
ıur fehvasınca, y 

u1 mamışlardı b a bakıyorum: Demek 
Bir d~ sana isinde tayYarelere 

ki yetmış yed dr kah Paris, ha. 
binip kah. Lo:ok:yacaksın; cephe
vada mekik . den s!pere koşa. 
den cepheye, Slha~ıarının birinden 
caksın; yeraltı ba kalarının çok. 
öbürüne ge~ec~k, at! çe!dldilderi 
tan ebedi ıstıra? cek takat yine 
toprağın altına s:c:ksı~... FesüP
canlı olarak çık A~a gibi incir çe. 
hanallahl zaro 

Hindenburg da memnun olmasa 
gerektir; kaşlannı çatmış, bıyıkla.. 
rmı burmuştur; belki de gözlerini 
havaya dikmiş, Alman oaraşütçü
lerinin ültimatum vermeden ahret 
hudutlarını aşıp cennet, cehennem 
veys. araf, her nerede bulunuyor
sa orasını fethetmelerini bekle
mektedir. 

Fakat dünya ahvaline bakarak 
ervah ülkesinde de ihtiyat tedbir
leri alınmış, hiç şüphesiz Büyi.ık 
İskender, Cengiz Han, Napoleon 
ve Nelson'dan mürekkP.p bir harp 
isti~are heyeti istilanm önüne ge. 
çe<'ek müdafaa hazırlıklarını yap
mıştır. Aman, dikkat etsınler, grup 
halinde gelen turist kıyafetli sah
te ölüleri sıkı bir kontrole tabi tut.. 
maclan Danimarka ve Norveçteki 
gibi kayıtsızca içeriye sokmasın

lar; alimallah o ebedi istirahat ül
kesinde de ne bolluk kalır, ne hu. 
zur ... Kevser şarabı ırmaklarını 
kurutuverirler ve mahallebi du. 
varlarile cennet taamı olan kabak 
stoklarının dibine darı 'ekerler! 

Senin yeni usul yer:ıltı muhare. 
besmden haz duymıyacağını tah.. 
min etmekteyim. Eski savaşta alış. 
tığın usulde meydan muharebcle. 
rinde. o müthiş akınlara, Marn'lcr, 
Yı:res'lerde başka bir azamet, bir 
haşmet vardı. Yedi aydır hudutlar, 
mevsimi geçmiş sayfiye köyleri, 
pliijlar kadar boş, hazin ve hare. 
kctsizdi. Mösyö Chamberlaın elene. 
bilir ki, harbin ölü mevsimini ida.. 
re etti ve asıl cenk yeni başladı; 
azim. irade, sürat ve cüret zamanı 
iste gelip çattı. 
~ Bir şemsiyenin siyaset sahnesin-

.. . - . . 
iDRARDAN 

Vilcudün hararet derecesile id. 
rar arasında münasebet pek sıkı
dır: O dereceyi ölçmek için kul
lanılan termometreler icat edilme. 
den önce hekimler, bir hastanın 
tutulduğu hümnıamn derecesini 
- tabii, aşağı yukarı - tahmin 
için idrarın renginden istifade e
derlermiş. Şimdi o mini mini ter
mometrelerin sayesinde vücudün 
sıcaklığı ne derecede olduğunu an. 
lamak için idrara bakmak kimse
nin hatırına gelmezse de, insanın 
vücudünde sıcaklık artınca, idra. 
nn rengi de koyulaştığını herkes 
bilir. 

İdrar vficuttakt ateşın derece. 
sine tercüman olarak tanındığı i
çin, onun vücutta ateş yapmıya se· 
hep olabileceği pek az hatıra gefü. 
Vücutta ateş fazla olduğu anlaşı.. 
hnca daima idrann kendisinden 
başka sebep aranılır. Halbuki id. 
rarın tercüman olduğu hale sebep 
olduğu da vardır: Bilhassa idrar 
yolunda darlık bulunan ve erkek. 
liğin sonbahar mevsimine erişmiş 
olan yaşlıca kimselerde ... 

Bu ateşin bir aksiliği, sıtma has.. 
tahğının verdiği ateşe pek benze. 
mesidir. Onun için sıtma hastalığı 
bulunmıyan yerlerde idrarın ateş 
yapabileceği hatıra gelirse de, sıt
nıalı yerlerde bunu hatıra getir· 
nıek, doğrusu, daha güç olur. \ 1 

Yaşlıca a dam bir gün birdenbL 
re zangır zangır titremeğe başlar, 
yakında bir termometre bulunup 
ta koltuğunun altına konulursa, 
40 derece ateş görülür. Elbette her 
şeyden önce dü§ünülecek olan sıt. 
ma nöbetidir. Ateşe tutulanın id. 
rar yolu daralmış olsa bile burası 
kendinin hab.rına gelemez, başkası 

GELEN ATEŞ 
da onu hiç bilemez. O aralık hiç 
idrar etmiyorsa, bu da sıtma has
talığında olagan şeylerdendir. A.. 
teş, titreme, üşüme, hepsi sıtma 
nöbetine benzer. Arkasmdan ge. 
len bol ter de gene ôyle. Hep sıt. 
ma nöbetinde olduğu gibi, terden 
sonra ferahlık gelir. Baş ağrısı, yü
rek sıkıntısı, neies darlığı, bulan. 
b kaybolur. 

Bu idrar nöbetinin sıtma nöbe
tine tamam tamam benzemesi iyi 
alamettir. O vakit, idrnr nöbeti 
yirmi dört saat, kırk sekiz saat bi
le sürse gene geçer, hem de kendi 
kendine •.• 

Fakat idrar nöbetinin sıtma nö· 
betine benzemediği de olur. Ateş 
40 dereceden ancak 38 dereceye 
kadar iner. Ter pek az gelir. Son. 
ra tekrar titreme, ateş tekrar yük
selir. Kinin ilacının pek az fay. 
dası olur. İdrar nöbetleri üstüste 
bir hafa, birkaç hafta siirer. Bu 
tiirlüsünde, ateşe tutulanın yaşına 
göre, idrar yolunda darhk bulun· 
doğu hatıra gelip te mütehassısına 
muayene ettirilmezse, nöbet kendi 
kendine geçme7., geçmeyince de, 
meşhur hikayedeki bektaşinin de. 
diği gibi, insanı geçiı'ir. 

Bunun, bir de, hazım yoaunua 
yaptığı marifetler vardır. İdrar 
nöbetinde hazım yolu çok defa bo_ 
zulduğu gibi, ateş olmadan da id. 
rar yolunun darlığı neticesi ola
rak, ağızdan başlıyarak, midede, 
barsaklarda bozukluk bulunur: A. 
ğız kurur, bulantı, kay, i~ha1 id· 
rar yolunu diişündürmezler de, 
mide bozukluğunu hatırlatırlar. 
Vakıa mide bozulmuştur, barsak· 

Bilerek bilmiyerek, maksatlı, 

maksatsız hücum edenler bunu ne. 
ye hatırlamıyorlar? 

General Gamelin _ ki bütün miit. 
tdiklerin yekpareliğini şahsında 
telakki ettiğim için yalnız onun a.. 
dmr söylüyorum - evet çok değerlf 
General Gamelin de bugün bunu 
yapıy~·. 

İnanla, güvenle tekrar ectebınrız 
ki, m~ttefiklerin hiç kimseden a.. 
lacakları hiçbir ders yoktıır, fakat 
bızlerden sonra gelecek tarihe ve. 
recekleri çok dersler vardır. 

KARİ MEKTUBU 

Kadıköy, Üsküdar 

Tramvaylanndan Şikayet: 
Suadlyede oturan bir okuyucumuz ya· 

zıyor: 

"Yaz geldi, yine, Suadiye - Kaaııcoy 

hattında işleyen tramvaylarda yer bula
mamıya başladık. Bekleme yerlerinde kırk 
elli dakika kadar beklediğimiz oluyor. He
le, pazar günleri, direct gitmeyip bekleşen 
müşterileri alabilecek tramvay bulmak bin 
müşküllitla ntlıyablldiğimiz arabalarda bir 
yere sıkışabilmek Adeta imktinsız oluyor. 
İdarenin pazar ve tatil günleri bu hatta 
hep birinci mevki araba sevkettiğinl de 
i!Ave ederseniz buralarda oturan halkın 
ne kadar şikAyete haklı olduğunu her hal
de takdir edersiniz. Tramvay idaresinin 
dikkat nazarınızı çekmenizi rica ederlm." 

& !L2 

lar da. Fakat zavallı mide pek çok 
defa - bir istatistiğe göre, yüzde 
doksan - başka uzuvlann hesabı. 
na bozulur. 

_Yaşlıca kimselerde ateş olunca, 
mıde bozulunca, idrar yolunda 
darlık hatıra gelmelidir. 
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Müttefikler Belçika 
ve Holanda Orduları 
ile Dün Birleştiler 

(Başı 1 mddel 
Bugünkü Fransa tebliği vaziyeti 

şu şekilde hulasa ediyor: 
"Müttefiklerin ordusu süratle iler. 

!emektedir. Düşman şiddetli hücum. 
!arda bulunuyorsa da ibu hücumlar 
müttefiklerin ilerlemelerine mani O
lamamaktadırlar. Almanlar, Halan. 
daya paraşütlü efrat göndenneğe de.. 
vam ediyorlar. Cenubi Lüksemburg. 
da düşman zayiata uğramıştır. 

• Belçikadaki vaziyeti son resmi teb_ 
liğ şu şekilde anlatıyor: 

"Bugün, düşman kuvvetleri, tank. 
larla ve büyük hava kuvvetleri tara. 
fından yapılan bombardıman!ar yar
'dımile, Maastricht mıntakasına hü
cum etmişlerdir. Düşman kuvvetleri, 
müdafaa sistemimize ayak basmıya 
muvaffak olmuşlardır. Lüksemburg. 
da faaliyette bulunan kıtalarırruz 

müstevliye şiddetle karşı koyarak ev. 
velce tesbit edilmiş plan mucibince 
hareketlerine devam eylemişlerdir. 
Liege etrafında mevzilerimiz olduğu 
gibi durmaktadır. Düşman mevzilerL 
mizin bazısı önünde ağır ıayiata uğ. 
ramı~tır. 
Düşman hava kuvvetleri, arazinin 

büyük bir kısmı üzerind.? müteaddit 
ye:-leri sistematik surette bambardı
man etmiştir." 

• Yin-e 11 mayıs tarihli olıtp daha ev-
vel neşredilen resmi tebliğde de şan. 
lar söyleniyor: 

"10 Mayıs günü ve 10 mayısı 11 
mayısa ulaştıran gece, düşmanın ileri 
unsurları, kıtalarımızla teması sık
laştırmışlardır. 10 _ 11 mayıs gece
si, paraşütçü grupları, mu!:ıtelif nok
talarda yere inmişlerdir. Bunların 
ekserisi esir alınmış ve yahut bur ... 
ların hareketleri durdurulmuştur. 
Dü~man hava kuvvetleri, bir çok 

nıünnkale Htisak nokta1armı bomba!"
dıman etmiş ise de mühim hasar yap. 
marruştır. 

Bizim tayyare kuvvetlerımiz ve 
hava dafi toplarınuz büyük faaliyet 
göstermişlerdir. On beş düşman tay. 
yaresi düşürülmüştür." 

Almanlar açık şehirleri 
bombardıman ediyorlar 

Alman tayyareleri Belçıkanın muh 
telü şehirlerini bombardıman etmiş.. 
ler, Brükselin açık şehir ilan olun. 
ınaSJna rağmen Almanlar bugün 
Brüksele beş bomba atmışlar, kırk 

Alman tayyaresi Anvers şehrini, da. 
a başkaları Antverp şehrini bom
ardıman etmişlerdir. Belçikada dün 

gece tayyare harekatı olmadığı hal
de tıugün bu harekat bütün gün de. 
vam etmiştir. 

Brüksele on beş kilometre mesafe
deki Vilvordea'ya Alman paraşüt
çüleri inmişler, fakat derhal kuşatıl. 

lar, paraşütçülerin bir kıs:nı 
maktul düşmüşler, bir kısmı teslırn 

lmak üzeredirler. 
Alost, Renaix, Lovain, Verviesi 

§ehirleri bombardıman edilmiştir. 
Almanlar Belçikada hiçbir hava 
eydanını işgal edememişlerdir. 

Belçikada tevkif at 
Belçika zabıtası şüpheli şahıslar.ı 

levkif etmektedir. Kisiştlerin liderı 
loıan Segrel ile milli filaman partisi 

eisi, ve bazı Belçikalı nazistler, altı 
omiinist mebus bunlar arasındadır. 
Avam Kamarasının muhafazakar 
ebuslarından olup geçen Büyük 
arpte Zeeburger deniz harbine ku. 
anda eden Amiral Rogcr Keyes, 
elçika Kralına deniz ataşesi olarak 
yin olunmuştur:. ~miral .. ~eyes: 
elçika Kralı ile Ingıltere hukum:tı 
sındaki irtibatı temin edecektır. 

Kralın beyannamesi 
Belçka Kralı bugün millete hita
n neşrettiği beyannamed~ Bel~~~a: 

en dürüst siyaseti takıp ettıgını 
attıktan sonra diyor ki: 

''Memleketin sarfettiği gayret sa. 
sinde mukavemet kuvvetimiz 1914 

inden çok daha büyüktür. Fran. 
ile İngiltere bize yardım edecek-

erini vaadettiler. İlk müttefik kıta. 
n bizimkilerle buluşmak üzere 

· diden harekete geçmişlerdir. Mü. 
adele çetin, fedakarlıklar ve mah. 

rumiyetler çok olacaktır. Fakat kim
nihai zaferden şüphe edemez. Top 

akJarımızın istiklal ve tamamiyeti
idame için kanunuesasi mucibince 

tiğim yemine sadık kalmak iste. 
· . 1914 te babamın yaptığı gibi 
en de aynı iman, ayni emniyetle 
rdunun basına geçtim. Bel çikanın 
avası temizdir. Belçika Cenabı Hak. 

kın yardımı ile muzaffer olacaktır.,, ı rafında mütemadiyen sevkiyat yapa. 
HOLANDADA: rak burasını tecrit etmek. ve memle-

1 
keti su altına alma ameliyatını dur-

L d 1 (H · ""' .) B .. H durmaktır. 
on ra, 1 ususı - ugun O- , 1 1 -t

1
.. k' atı a· 

·· ilk "h' h" 11 man ann paraşu u sev ıy -
l~ndada .. go~\ça~an ~~l~~da a~ zami dikkatle kontrol ediliyor ve her 
dıse, mutte . ı . ~r unun.. .. Y yerde hemen tertibat alınıyor. 
varması, ikıncıs! paraşutçu ~lman Holanda Hariciye Nazırının 
efradının harekatına karşı katı mu. 
vaffakıyetler kazanılmasıdır. beyanatı 

Son Holanda tebliği vaziyeti şu Londrada bulunan Holanda Hari-
şekilde hulasa ediyor: ciye Nazırı, bugün matbuata Dor • 
Fransız ve İngiliz kuvvetleri, yar. decht adasında bulunan Alınan kuv. 

dımıınıza kosmuslardıt. Fransız ve vetlerinin kamilen imha edildiğini 
İngiliz kuvv; tlerl, memleketi müda- söyledi, daha sonra Holandanın bir 
faa için kuvvetlerimizle işbirliği ya- müddettenberi Alman casusluğu şe. 
pacaklardır. bekelerile mücadele etti'ğini anlattı 

Hudut kıtalarımız, cesaretle vazi. ve: 'Paraşütçü efrat üzerinde bulu
felerini yapmaktadır. Bu kıtalar, al. nan evrakta stratejik mevkilerin gös. 
dıkları emre göre, tahribat yaptıktan terildiği ve yerli Almanların derhal 
sonra ekseriyeti itibarile çekilmişler- yardıma koşacaklarının anlattığı 
dir. görülmüştür. Almanlar her mukave.. 

Dört saat süren şiddetli muharebe- meti ilk günde kırmak ümidinde !dL 
lerden sonra, kıtalarımız, dün AL ler. Fakat, biz, Alman casus şebeke
manlar tarafından işgal edilen bir !erini esaslı bir surette kırmıştık. 20 
köyü geri almışlardır. Bu hareket senedir Holandada yerleşen bir Al
esnasında, bir Alman zırhlı treni man bankeri üzerinde memleketi su 
tahrip edilmiştir. Bu trende, Holan. altına alma planımızı bulduk. Bir AL 
da lisanı ile yazılmı~ beyannameler man sefaret memuru üzerinde Blok. 
ve Holanda üniformaları bulunmuş. havslara ait vesaik çıktı. Ve onun 
tur. Holandadaki casusluk şebekesinin şe.. 

Son haberlere göre eski kale, düş.. fi olduğu anlaşıldı. Bunların hepsi 
man harekatına rağmen tutunmakta. ile mücadele ettiğimiz için Alman is. 
dır. Düşman, Vissel ırmağını geçme.. tilas; umduğu neticeye varamaınış-
ğe muvaffak olmuştur. tır." dedL 

İngiliz hava kuvvetleri, Alman. 
ların elinde bulunan yegane tayyare 
meydanını bombardıman etmişlerdir. 
Bu tayyare meydanından hareket e
den Alman kıtalan, bazı noktalara 
kadar ilerlemişlerdir. Bu kıtalara 

karşı enerjik hareket devam etmek.. 
tedir. 

Lahayede polis umumi karargahı. 
nı işgal etmek teşebbüsü akamete uğ. 
ram1ştır. Civarda bulunan ve Alman
lar tarafından ikamet edilen binalar
dan polis ve Jandarma üzerine ateş 
açılmıştır. Fakat polis, bu hareketi 
akemete uğratmıştır. 
Bazı noktalarda paraşütçüler inmiş 

ise de, bunların miktan oldukça az. 
dır. Bunlar, dün büyük bir kısmı 
mahvedilmiş olan diğer paraşütçü. 
lerin akıbetine uğrahlm1c;lardır. 

Hava llarbi Şiddetlendi 
· İngiltere Hava Nezaretin;n bir teb_ 

ligine göre, İngiliz hava kuvvetleri 
dünkü harekat esnasında asgari elli 
di.ısınan tayyaresi düşürmüş, bundan 
baŞka bir çok Alman tayyareleri ha
va ve yerde ağır hasara uğramfştır. 
20 İngiliz tayyaresi de üslerine dö_n. 
mcmiştir. 

İngiliz tayyareleri, Holandaya gön 
derilen paraşütçülerle mücadele hu
susunda en büyük yardımı göster. 
miştir. İngiliz bombardıman tayyare. 
leri, Almanların asker yüklü tayya
relerine hücum etmiş ve bunları tah
rıbe muvaffak olmuştur. Bu tayya. 
reler tekrar asker taşım 1k üzere ge
ri dönmiye imkan bulamadılar. 

Rotterdam civarındaki sivil hava 
limanı, Vaalhaven'e karşı yapılan 
hücum saat 15 teiı sonra başlamış
tır. Bu hava limanında bir çok Al
man tayyareleri ve asker nakline 
mshsus 50 tayyare bulunuyordu. PL 
ke iniş tarzında ynpılan bir tek bom. 
bardıman esnasında dört Alman tay. 
yaresi tahrip edilmiştir. Bir çok yan. 
gınlar zuhur etmiş ve düşman per. 
soneli ağır zayiata uğramıştır. 10 düş 
m::ın nakliye tayyaresi La Haye'nin 
8 :nil şlınalindeki meydana asker in
dirdiğinden İngiliz tayyareleri alcak_ 
tan uçarak bunları cid:ii hasara uğ. 
ratmıştır. 5 Alman tayyaresi muha. 
rebe harici edilmiş, diğerleri de kur. 
şun ve obüs parçalarile delile deşik 
edilmistir. 

İstirdat edilen yerler 
Holanda kuvvetleri bursün Vaal. 

haven, hava meydan~na taarruz ede
rek iki saat devam eden muharebe
den sonra meydanı istirdat etmiştir. 
Buradan kaçan bazı Almanlar takip 
olunmaktadır. Bir rivayete göre, Rot. 
terciamda borsa binası, bahriye kışla. 
sı ve daha bir kaç bina Almanların 
elir:ciedir. Fakat bunlar ~iddetle ta
kip olunmaktadır. 

La Haye'deki hava meydanı da iı:;. 
tirdat olunmuştur. Fakat Almanların 
tmraya gönderdikleri tayyarelerin i. 
kisi yanmış, ikisi denize düşmüş ve 
gerisi harap olmuştur. 

Almanlar bugün de Roterdamın 
cenubundaki Dobret'e paraşütlü 
efrat indirmeğe teşebbüs ettilerse de 
bu efrat kamilE:n imha olundu. 
Almanların maksadı. Roterdam et. 

• Bugün Alman tayyareleri Amster. 
dama karşı 25 dakika süren bir ta.. 
arruz yapmış, daha sonra daha başka 
mevkileri bombardıman etmiştir. Şe. 
hirdt:? mühim hasarat olmuştur. 

Havasın anlatışına göre, Alman. 
ların cephede alabildikleri biricik yer 
Arnhern'dir. Ve Holanda dahilinde 
hiçbir hava meydanı Almanların e. 
linde değildir. Lahey'de atılan bir 
bomba Arjantin sefaretine dÜ§IllÜŞ
tür . Fransa ve--"Brezilya sefaretleri de 
hasara uğramıştır. 

Felemenk kuvvetleri hudut üze. 
rinde tahribi lazım gelen her yeri 
muvaffakıyetle tahrip etmiştir. 
UZAK ŞARKTA: 

Müttefkler bugün Uzak Şarkta 
HoJandaya ait Aruba ve Curacoo a
dalarına askeri kuvvetler çıkarmışlar 
dır. Buraları bilhassa petrol sanayii 
merkezleri oldukları için yerli AL 
manların sabotaj yapmalarından en. 
dişe edilmekteydi. Müttefik kuvvet
ler buradaki Almanları tevkif ede. 
rek, Cavanın Cenubundaki bir adaya 
göndermişlerdir. Bu tedbir, Holan.. 
danın muvafakatile alınmıştır. Bun. 
dan başka, Amerika hükfunetin~ de 
malCımat verilmiştir. 

Japonya kabinesi bugün bu mese· 
le ile meşgul olmuştur. 

Holanda Kraliçesinin ltalga 
Kralına mesajı 

Holanda Kraliçesi Wilhelmina, İ
talya Kralına şahsi bir mesaj gön. 
dermiştir. Kraliçe, bu mesajında şöy. 
le demektedir: 

"Savoie hanedadının eskidenberi 
mütehalli olduğu asil hissiyata hitap 
ediyorum. Holandanın ananev1 su
rette bağlı kalmış olduğu ve bir da
kika ayrılmamış bulunduğu tam 
bitaraf siyasetine rağmen, Holanda. 
nın sokulduğu anlaşmazlık hakkın. 
da yüksek otoritelerini istimal etme
lerini majestelerinden rica ederim. 
Sivil halkın harp felaketlerinden u. 
zak tutulması ve istisnasız bütün 
muharipler tarafından insaniyet 
prensiplerine riayet olunması için 
majestelerinin nüfuzlarını kullana. 
cağından eminim.,, 
ALMANLARA GORE ~ 

Berlin, 11 (Hususi) - Führerin 
umumi karargahından verilen son 
Alman tebliğinde ezcümle deniliyor 
ki: 

"Alman garp ordusu, Holanda, 
Beıçika ve Lüksemburg hudutlarını 
geçtikten sonra, Belçika ve Holanda. 
da her yerde düşmanın hudut kıtaatı. 
n~n mukavemetini kırmıştır. Bir çok 
köprülerin tahrip edilmiş olmasına 
nwmen hücum ordusu süratle ilerle. 
nffiktedir. 

Paraşütçüler ve tayyareye bindi. 
rilmiş kıtalar, bir çok meydanlarda 
yere inmişlerdir. Bunlar, kendilerine 
emredilen vazifeleri yerine getirmek. 
tedirler 

Hava kuvvetleri, 10 mayıs sabahı, 
Fransa Belcika ve Holand'3.da düş.. 
manın 'hava- üslerine birinci büyük 
tam·rı.;zlarmı yapmıştır. 72 tayyare 

T ecaviiziin Dünyadaki Akisleri 

ltalyan Donanması 
Harekete Hazırmış 

lsviçre Dün Seferberlik Yaptı 
Büyük Fedakarlaklar Yaparak Yugoslavya 

Mühim 

Tecavüzü 

Tedbirler 

Durdurmak için 

Almıştır, Papa İstişarelerde Bulunuyor 

Roma, 1 ususı -:- Yalnız hadise olduktan sonra Al- dınların sivil seferberliğin hlzmetile 
1 (H ") Bu-ı ğu sanılmaktadır. [yaş arasındaki gençler ile bütün ka... 

gün Sinyor Mussoliniye Iktısa- man büyUk elçisi, vaziyeti Kont Cia. alakadar olarak sayımları yapılacak. 
di Harp Bürosu tarafından ya- no'ya bildirmiştir. Hatta hüktlmetle tır. 
rın neşrolunacak olan bir rapor doğrudan ~?ğruya t~~ası olan zevat İSVİÇREDE: 

. . . bile, tecavuz haberını alınca, hay. 
venlınıştır. .. . . retlı;>rini gizliyememişlerdir. 

Rapor, bilha~_sa .mutt~f~lerın h?rp Belçika kralı Leopold'ün kız kar-
kaçağr kontrolu sıste~ ıle meşg~ deşi olan ve 1talyada halk tarafın
olnıakta ve b~ sis.temı şıdd~tı~. tenkit dan çok sevilen veliahdin zevcesi 
ede~ şu mutalaalan ılerı surmek- prenses Piemonte'nin yakınları, tam 
tedır: . bir sükut muhafaza ~tmektedirler. 

"Sistem, tahammül edilmez hır.va.. Binlerce İtalyan müstakbel kraliçe. 
ziyete sebep olmuş ve İtalyan tıca. nin ıstırabını anlamakta ve ıstırabı 
retini felce uğratmıştır. Kontraband • akt d 
kontrolü sistemi, beynelmilel huku- payıaşm a ır. •. 
kun hiçbir maddesine dayanmadığı Gazetelere gore 
için Avrupanın iktısadi hayatmı alt- Bugünkü Giornale d'İtalia harp vll.. 

üst etmiş ve muhariplerin bfribirle- ziyeti hakkında diyor ki: 
rine karşı kullandığı bir silah o~ak- "Alman kıtalarınm Holanda, BelçL 
tan çıkarak bir taraf hesabımı tıcari ka ve Lüksemburg'a girip ilerleme
hegemoni tesisini istihdaf eden bir leri ile İngiliz hükumetinin başına 
mahiyet almıştır. Bu yüzden vaziyet Churchill'in getirilmesi hadiseleri 
vahim bir mahiyet almış ve Kontra. harbin emperyalist demokrasilerin 
ba~ontrolü daha fazla korsanlığa şimdiye kadar kaçınmak istedikleri 
benzemiştir." totaliter şekiller aldığını gösteı·mek-

İtalga donanması harekete tedir. Churchill, azimkarane, merha-
hazırmır. metsiz ve her türlü düşünceden aza

de vasıtalarla harbi idame etmek ta. 
raftarıdır. 

Bu itibarla, Churchill'in idaresin. 
de İngilterenin harekete geçerek Al. 

Bern, 11 (Hususi) =-Bu sa'bah do.. 
kuzdan itibaren umumi seferberlik 
yapılmıştır. 

Başkumandan Guison, orduya aşa. 
ğıdaki yevmi emri göndermiştir: 

"Bu sabahki umumi seferberliğin 
yapılmasına beynelmilel vaziyetin 
vahameti amil olmuşur. Ordu bütün 
hudutlarda kim olursa olsun müte. 
cavize karşı vazifesini yapmağa ha
zırlır. Zabitler, küçük zabitler, as
kerler, memleketin mukadderatını 
ellerinizde bulunduruyorsunuz. Her. 
kesin kendisine tevdi edilen vazifeyi 
yapacağından eminim." 

Federal meclis dün geç vakte ka.. 
dar müzakerelerine devam etmiştir. 
İyi haber alan mahfellerde hasıl olan 
kanaate göre muvakkaten izinli bu. 
lunan bütün efradın silah altına da
vet edilmesi muhtemeldir. 

Mütemmim seferberlik tedbirleri 
İsviçrenin harbin başlangıcındanberi 
daimi seferberlik halinde bulunması 
dolayısile kolaylıkla tatbik edilmiş. 
tir. 

Bu sabah bütçesini takdim eden 
Bahriye Müsteşarı da ayni bahse te
mas E:tmiş, kontraband kontrolünün 
vahım karışıklıklara sebep olduğunu 
anlatarak mevcut coğrafi, savkulcey. 
şi, iktısadi vaziyetin, milletlerin ta
bii haklarına mugayir olduğu için 
değişmesinin zaruri olduğunu anlat
mış ve daha sonra, geçen senenin a
ğustos ayında cereyan eden hadıse-

manya tarafından bir kere daha müt V ATİKANDA~ 
tefiklere tekaddüm etmek suretile 

erdenberi İtalyan hah d~·eiainin bir 
kaç ~.in içinde vaziyetin ic.a~la~;?ı. 
karşılayacak bir hale g~tırıldı~ 
söylemiştir. İtalyanın gayrı muharıp 
olduğunu ilun etmesi harbin başlan
gıcındanberi gemilerini ve sahil mü
dafaasını harekete hazır bir vaziyet. 
te bulundurması zaruretini mahsus 
derecede azaltmadığı için Italyan do. 
nauması harekete geçmçğe hazır bir 
vaziyette beklemektedir. 

ltalyada nefret 
Reuter'in Roma muhabirine göre, 

yeniden Belçikayı harp ~fetıııe boğan 
Almaıı hareketini, milyonlarca İtal. 
yan nefretle karşılamıştır. İtalyan 
hükumetinin, vaziyetin bu yeni in. 
kişafından haberdar edilmemiş oldu. 

meydanına hücu~ edilmiş ve yerde 
300 ila 400 düşman tayyarı:>si tahrip 
olunmuştur. Bir çok tayyare meyda
nı hangarları ve tesisatı tahrip ecliL 
miştiı Fransızların Metz, Nacy, Re. 
ims, Romvelli, Dijon ve Lyon hava 
üsleri çok ciddi surette hasar görmüş 
tür. 

Hava harbinde düşman 23 tayya. 
re kaybetmiştir. 11 Alman tayyaresi 
kayıptır. 15 tanesi de henüz üslerine 
dönmemiştir. 
Düşma Brigsau'da Friburg şehri

ni bombardıman etmiştir. Geçen ge
ce, düşman, Rurhr havzasında üç 
şehre yangın ve infilak bombaları at. 
mıştır. İki sivil ölmüş, birçok kişi 
yaralanmıştır. Maddi hasar pek az... 
dır. Alman hava dafi toplan, üç düş. 
man tayyaresi düşürmüştür. 

Calais ile Dünkerk arasında, hava 
kuvvetlerimiz bomba ile biri beş bin, 
diğeri iki bin tonilato hacminde iki 
düşman yük gemisi batırmışlardır. 
Bir Alman denizaltısı bir düşman de. 
nizaltısını batırmıştır. Bir torpido, 
bir düşman torpido muhribini batır. 
mıştır. 

(Frayburg) un bombardıman ediL' 
mesi iddiası dolayısile Paristen şu ha. 
ber veri.liyor: 

Paris, 11 (A.A.) - Havas bildiri. 
yor: Fransız başkumandanlığı namı
na söz söylemeğe salahiyettar zat, 
Fransızların Frayburg'u bombardı. 

man ettiklerinin tamamile yalan ol. 
duğunu kaydetmiştir. Bu Alman ha. 
beri, kolayca anlaşılır bir hedefe var. 
mak üzere neşredilmiştir. Bu hedef 
de sudur: Fransız şehirlerine karşı 
mukabelebilmisil hareketlerini meş..: 
ru göstermek, Fransız hava kuvvet. 
lerl yalnız hava meydanlarını bom. 
bardıman etmistir. 

GARP CEPHESİNDE: 

Paris, 11 (A.A.) - Vosı?esler mm. 

girişilen harbe devam t?tmesi bekle
nebilir. 

Harbin bu yeni safüasının nihai bir 
safha olacağı iddia edilemez. 

İngiliz ve Fransız kuvvetleri he
nttz btttttn azmnetlennı munaraz:r ~ 
mektedirler. Ve bu kuvvetlere hemen 
hiç dokunulmamıştır. Fakat hakiki 
harbin dünden itibaren başladığı in~ 
kar edilemez. 

Bu gazete netice olarak şöyle de. 
mektedir: 

Birkaç güne kadar Almanyanm bu 
yeni teşebbüsü ve husule getirdiği a.. 
kislerin ilk bilançosunu çizmek müm 
kün olacaktır. -İtalyada sivil seferberliğin orga. 
nizasyonu faşist partisine verilmiştir. 
Bu hususta neşredilen tebliğ, bir 
milli seferberlik komitesi ile her e.. 
yalette ayrı ayrı birer komitenin ku. 
rulacağuu bildirmektedir. 14 ila 18 

takasında dün akşam ve bu sabah ye. 
niden dört kere tehlike işareti veril. 
miştir. Bugün Fransız avcı tayyare. 
!erinin teyakkuzu sayesinde Alman
lar kalabalık yerlere yaklaşamamış.. 
!ardır. 

Perşembe sabahı yapılan akınlar 
esnasında Raon _ l'Etape, Saintdie ve 
Remiremont şehirlerile Gerardmer 
civannda bazı kasabalar bombardı
man edilmiştir. Birkaç kişi yaralan-
ıuştır. Hasarat ehemmiyetsizdir. 

Alman hava kuvvetleri, bugün, 
Fransız arazisi üzerinde bombardı
man hareketine devam etmiştir. El. 
de edilen neticeler, harekete geçiri.. 
len kuvvetlere nazaran hiçbir şey de. 
ğildir. Hava kuvvetlerimiz, Alman 
hava meydanlarını ve birinci dere: 
cede ehemmiyetli askeri hedefl~rı 
şiddetle bombardıman etmek su_.retıle 
buna cevap vermiştir. Bu harekat ne. 
ticesinde vukua gelen çarpışmalarda 
36 düşman tayyaresi, Fransa ve Bel_ 
çika üzerinde müttefik hava kuvvet
leri tarafından düşürülmüştür. YaL 
nız bir avcı grupumuz, 10 mayısta ve 
11 mayısta beş tayyare düşürmüştür. 

• 
Londra, 11 (A.A.} - Cebelitarık'ın 

seyrisefaine kapatıldğına dair veri
len haberlerin tamamile asılsız ol. 
duğu dün öğleden sonra İngiliz deniz 
makamlarında resmen beyan edil· 
mekte idi. 

Hamdullah 

Ankara dan 

Suphi 

Ayrddı 
Ankara 11 (TAN) - Bir müddet. 

tenberi ş~hrimizde bulunan Bükreş 
büyük elçimiz Ha~dull~~ Suphı Tan 
rıöver, Bükreşe gıtmek uz~re. bu ak
şam İstanbula hareket etmıstır. 

Vatikan, 11 (A.A.) =Papa, Belç!.. 
ka Kralına, Holanda Kraliçesine ve 
Lüksemburg Grandüşesine, memle. 
ketlerinin uğradığı taarruz karşısın.. 
ela. Jı..AwU.l8i ........ h•'ııec?ADı bildiren 
telgraflar göndermiştir. 

Papa, Belçika Kralına gönderdiği 
telgrafta ezcümle diyor ki: 

"İkinci defa olarak Belçika mme
ti, haksız yere, arazisinin harp feca. 
yiine sahne olduğunu gördüğü bu 
anda bu harbin, Belçika hürriyeti 
ve is'tiklalinin yeniden tesisi ile bit. 
mesi için All~ha ~ua. ediyorum.,, 

Papa, bugu~ bırbıri ardına, Roo
seveltin hususı mümessili Tayla~ 
Bclcikanm Vatikan nezdindeki Elçi
si v~ lngliz Büyük Elçisini kabul et. 
miştir. 

yUGOSLA VY ADI\.~ 

Belgrat, ll 0 (A.A.) - .Belçika ve 
Holandaya taarruz, Yugoslavyada 
hakiki manevi alarm doğurmuştur. 
Sloven Nazır Krek, şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Yugoslavya, tecavüzü durdurmak 
için bütün tedbirleri almıştır. Hu. 
dudu takviye etmek ve hudut gerisi
ni mükemmelleştrmek için büyük 
fedakarlıklar yapmış bulunuyor. Bu.. 
gün, hiçbir sürpriz imkanı yoktur. 
Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler, bü. 
yük ve kuvvetli Yugoslavya için ay. 
ni aşkı taşımaktadır .• 

İSVEÇTE: 

Stokholm, 11 (A.A.) - !sveç gaze-
teleri, Holanda ve Belçikanın işg~ 
lini takbih eden makaleler neşret. 
mekte ve bu memleketlerin mukave. 
metine itimatlarını bildirmektedir. 

İSPANYADA~ 

Madrit, 11 (A.A.., ı:spanyaaa 
altı sınıfın silah altına alındığına 
dair ecnebi memleketlerde neşredi. 
len haberleri Dahiliye Nezareti kati
yetle tekzip etmektedir. Neşredilen 
bir tebliğde İspanyada şimdiye ka
dar halihazırClaki şeraitle alakadar 
olmak üzere hiçbir tedbir alınmadı. 
ğ'ı bildirilmektedir. 
MISIRDA: 

Kahire, 11 (A..l'\..J - HO.kOmet reı. 
si, halihazırdaki ahval ve şerait d0-
layısile Mısırın müdafaa hazırlıkla
rına büyük bir hız verileceğini beyan 
etmiştir. 

iJAPONYADA 

Tokyo, 11 (A.A.} = Stefani: Ja. 
ponya Hariciye Nazırı, muharip dev. 
letlerin diplomatik mümessillerile, 
Amerika ve İtalyan miimessillerlne 
Japonya hükumetinin ihtilafın Bü. 
yük Okya.nusa yayılması ihimali kar. 
şısında en ciddi korkuları hissetmek
te oldu~unu bi1<lirmistir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



= 

ı - 19 Mayu Fevkalade Piyangosu Yeni Otomatik dönen kürelerle yapılan ilk Ketide olacaktır. İtimat vena, fUIS 
getiren bu küreler elektrikle lflemektedir. 

Z - Keşide 19 Mayıs Gençlik Bayramını mUteakıp, Ankarada 19 Mayıs Stadyomanda On binlerce halkın hmurmıda 
yapılacaktır. 

• 3 - 19 Mayu Fevkalade Piyangosunda Onda bir Bilet 701d11r. Tam bilet ve yanm Bilet vudır. Tam Bilet ikramiyenin 
tamamı olan (50.000) Lirayı, yanm Bilet (25.000) Lirayı tam olarak kazanabileeektir. 

4 - Tam Biletler (2) Liraya, yanın Biletler (1) Liraya satılmaktadır. Bu Biletleri Satıf Gifelerinde, Bayı1erde, Ziraat 
Bankan Şubelerile Posta Gişelerinde bulabilirsiniz. 

5 - Bu Keıidede (200.000) Bilet vardır. Bu Biletlerin (4Z.ZZ8) adedi muhakkak surette İkramiye kazanacaktır. Yani 
İsabet nisbeti Yilzde yirmi birden fazladır. 

6 - 19 Mayıs Fevkalade Piyangosu için Onar Biletlik Karneler ilt.du edilmiştir. (2) Liralık Biletlerden mtlrekkep olan 
Karneler (20), (1) Liralılt Biletlerden mürekkep olan Karneler (10) Liraya satılmaJatadır. 

7 - Kanıelerdeki Numalann son rakaml81'1 (O) dan (9) a bilar olan rakamlarla nihayetlenınlftiı'. Bu suretle her Karneye 
mutlaka ik iİkramiye isabet edecektir. 

8 - Bu, şu demektir: (20) Liralık Karne alanlar muhakkak surette (5) Lira, (10) Liralık Kame alanlar muhakkak suret
te (2,50) Lira kazanacaklar, bu suretle Karnelerin fiah (15) Liraya ve (7,50) Liraya dilfecektlr. 

9 - Dönen Kürelerimiz ve 19 Mayıs FevkalAde Piyangosu hakkında fazla tafsllih parasız olarak dağıtılan Broşftrleri. 

mfzde bula. 
caksıms. 

10 - 19 M a 711 
Gençlik ve Spor Bay
ramını ilmitsiz bir haL 
de ceçirmeyinis. Ba.. 
gün alacai'om (2) Li. 
ralık Tam Bir Blletle 
tamam (50.000) Lira 
kazanabllinlnts. 

ıııı.-..r·----------------------~--~--.---~--llllm!!!"ml ........ 1!11"1 .................. ... 1 ASKERLİK İŞLERİ 1 RADY""C> 

iHTiYAT ERAT YOKLAMASI 
tırıınısno Yerli Aakerllk Şubesinden: 2 ve 3 cll maddelerde ~sternen ıOnlerde 
l - Şubemlzde kayıtlı ihtiyat eratın se- yapılacakbr. 
~ mfitad yokla.malan için 26 Mart 940 2 - General ve Qst subaylann ı DA 
-rıtınde yapılan lllna ektir. f yilzbaşı ve Osttelmenlerin 5 ili 10 tet
~ - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye ka-. men ve astelmenlerln 11 ill 18 bilGmum 
~devam edecek, saat 12 den sonra ge- asker! memurların 17 ili 20 haziran HO 
~le kendi doğumlanna mahsus gün- günlerinde. 
~ gelmeyenlerin milracaaUan kabul 3 - Yoklamaya gayri muayyen 11ln-
'1yecekUr. lerde gellnmiyerek her rOtbe için tahsis 
a - Yoklamalara nntus ci1zdanlan ve edilmiş zamanlarda m6racaata riayet e
~ veslkalarile behemehad her şahıs d!lecektir. Meşru mazeret dolayısile tayin 
~ müracaat edecektir. Muhacir ve edilmiş günlerde yoklamasını yaptırma
~ ııureUe şubeye kayıUarını yaptırma- mı~ olanlaPın yoklamalan 20 ilA 30 ha· 
i' Olanlarla bakaya kalmııı olanların ken- ziran günlerinde . yapılacakbr. 

dotumıarı gününde müracaat etmeleri. 4 - Yoklama için bizzat gelmek veya 
'2-1 doOumlular: taahhütlü mektupla müracaat etmek za-
15 M 

940 
l) Q M rurl olup hasta olanlar rapor gönder-

lto p a:,:,__ ~arııil,am17 aMgQn ' 16 Cayıs mekle yoklamalarını yaptırmıı olamıya
'6, er~ IUil ayıs 840 uma caklanndan, bu gibllerln de taahhütUl 

mektÜpla rntlracaaUa istenilen maldmatı. 
vermeleri lAzımdır • 122 doOumlula~ .:,o Mayıs 940 Pazartesi gOnQ, 21 Mayıs 

~Salı günü, 22 Mayıa HO Carıam.ba 

- doOumlulal'I 

5 - Yoklamaya gelirken tkl vesika fo· 
tografile nüfus hüviyet cüzdanlannı, as
keri hizmet vesikalannı, umumi ahval 
sıhhiye raporlanru ve doktor, baytar, ec

GQlhane, GümQşsuyu ve Haydarpaşa has
tanelerinde açılacak hastabakıcılık ve 
hemılre kursuna gönQUQ olarak talip ola
cak 20 - fO yaılan arasındaki. mOnev
ver bayanların kayıtlanna ballanmlfUr. 

2 - Kurslara tıtlrak ihtiyari olmakla 
beraber, vatani bir vazife ve borçtur. 

3 - Kurs mtıddetl iki baeuk aydır. 
Her itin kuru devam saatleri 1511eden 
sonra saat 14 ten 17 ye kadardır. 

4 - Talip olanlann kayıt ve kabul mu
ameled 25 Ma7ıs 940 tarihine kadar uza
tı.lmıff;ır. 

1 - MOracaat saatleri sabah 9 dan 12 
ye, 6Jleden aonra aaat 14 ten 16 ya ka
dardır. 

8 - Taliplerin tubeye müracaatlannda 
nntus cüzdanlarile iki adet vesika :totol· 
rafı beraber ıet1nneleri rica olunur. 

• Emln8n0 Yeri! AL Şub•lnden: Yedek 
demlryol astelmen (30328) Jı:a:rıt numa
rah Ziya ojlu Arif Hikmet kısa bir za• 
manda subeye müracaat etmesi. 

ANKARA RADYOSU 
Tllrldye 
Tilrkf7e 

T. A. P. 

Radyosu Ankara Radyost' 
Radyodlflz:ron Postalar 
Dalp Uzatılufa 
11.T m. M81 ıtca. it h 
.... m. 

Pazar, 12. 5. 1940 

Ş 1 FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J. O. C. YUl)'or: 

12.30 Program n memleket saat ayan, 
11.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 1uo Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
Mfizlk. Çalanlar: Fahire Fersaıı.. Refik illçlar varmlf fakat, ALLCOCK .... ya
Fersan, Fahri Kopuz, Basri Ufler. Okuyan: lasmdan bahıedllince, kat'iyen mil. 
Necml Rıza Ahıskan; 12.30 Mtlzlk: Halk ballğa delllcllr. Bir zat akşam tatbik 
tOrkülerf. Aziz Şenses ve San Recep; ettiii bir ALLCOCK yakli(l, bir ge-
13.30 - 14.00 Müzik: ltilçük orkestra (Şe:t: ce zarfında tesirini göstererek ve 
Necip Alkın). d'vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 

18.00 Program ve memleket saat ayan, yan mahalli teskin etmiştir. 
18.05 Müzik: Karışık program CPL), 18.50 ALLCOCK, Romatizma. Lumba
Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef: İbrahim ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı 
ÖZgür), Soprano Bedriye Tüzün'Qn iltira-
kile; 19.25 Memleket saat ayan, ajans ve lariyle fifayap olmuşlardır. 
meteoroloji haberleri, 20.00 Mtlzlk. Calan- ALLCOCK :yakılarının tnllt etU
lar: Fahire Fersan, Refik Fersan, Fahri Ko- 11 sıhhi llcaklık, OTOMA TİK. B!R 
PUZ. Basri Uner. Okuyanlar: Semahat öz- MAŞAJ gibi hemetı ağrıyan -rtn 

.: Mayıs HO Persernbe g0n6, 24 Mayıs 
lflıJ.a.. Cuma S(lnQ, ı1 Mayıs HO Pazartesi 

zacı ve dişçiler diploma ve ihtisas vesi- -------------
denses, Necmi Rıza Ahıakaıı., Melek Tok- .,-
g6z; 2U5 KonUIJJUl (Tarihten sayfalar), etrafmı kaplar. ALLCOCK yakıla. 

814 do§umlular: 
~~ llayıa 940 Sah gQn6, 29 Mayıs HO 
~ ıünQ, 30 Jııla)'ll 940 Peqembe 

tas dolumlulal\ 
~l Mayıs 940 Cuma gilnft, 3 Haziran 940 
--.artes1 günü, 4 Haziran HO Sah günii. 

tas doiiumlular: 
~Haziran 940 Carpmba gilnQ, 8 Hazi
~ 840 Perıerııbe günü, 7 Haziran 940 
~ l(lnii. 
'81 dqumlala11 

~ Razfraıı 940 Pazartesi rOnO, n na
bt Sah günü, 12 Haziran 940 Carıam

IQnQ. 
aaa doiiumlular: 
~a Haziran 940 Perşembe gQnQ, 14 l!a
~ ~o Cuma günü, 17 Haziran 940 Pa
~·"111 günQ. 

'at doiiumlular: 
~8 Raziran 940 Sah gQntl, 19 Hazlnm 
..,_,C&Tvamba &ün.Q, 20 Buiran HO Per
--oe gilnil. 

'80 deiiumlular: 
~l Haziran 940 Cuma gQnQ, 24 Haziran 
lflıttı. Puarteıd. lfinQ, 25 Haziran HO Sah 

aa1 dolamlular: 
aı.!' llaziran 940 Çareatnba ıQntı, 2'7 Ha· 
~q IKO Peqembe günü, 28 Haziran 840 
-"illa günQ. 

• ~1'1)'er aakerllk ıubealnden: 
'-ıt - Sarıyer askerlik ıubeslnde kayıtlı 

et aubaylann 940 senesi yoklamalan 

kalanın da birlikte getireceklerdir. 
6 - Yoklamasını mektupla yaptıra

caklar 5 el maddede fstenilenlerden baş· 
ka aynca aıatıdakl maldmatı da bildire
ceklerdir: 

a) Halen &6rdfilQ fi ve memurl)retl 
ve lkamet.ıAh adresini, 

b) Tahall derecesi, 
c) Mühendis ve)'& kfmyaıer1erln han

gi subede ibtisaslan bulunduiu( Su yol, 
elektrik, aanayJ. vesaire) vesika suretle
rile, 

d) Doktorlarm dahfU, harici, kulak 
vesalr lhtisaslan (vesika sureUerlle), 

e) Yabancı dillerden hangilerlnl ne 
dereceye kadar blldlli (tercüme ve tekel· 
lüm), 

f) Askerlikte ~rdtlfQ kurslar, 
ı> Mahll olanların maldllyet vesika· 

lan suretleri, 
h) Dosya veya kayıt numaralarile IU

bede kayıUı bulunduklan defter sıra nu
maralannı da bildireceklerdir. 

7 - Yabancı memleketlerde bulunan
lar da elçilllt veya konsoloslula mOraca
a.Ua vesikalarını kaydettlrecekler ve bu 
vasıta ne lstenD.en malQmab. bildirecek
lerdir. 

1 - Vaktlnde yoklamama 7Çbrma
mq ve yoklama sırasında istenilen mald· 
matı. gerek ıifahen ve gerek mektupla 
Yanlıl vermiı olanlarm 1076 numaralı ka
nuna tevfikan (SO) lira nakdi cezaya tAbi 
tutulacakları i1ln olunur • 

• l'atlh Aakerllk ıubealnden: 
1 - 1 Haziran 940 tarthhıden ftfbaren 

11 • 5 • 940 

Lont!n. 8.2875 
Nevyor• 114.H 
Paıü 2.9419 
Mlllno 7.985 
Cenevre 2U42S 
Atlna o.97 
SOf7a 1.8775 
Madrld 18.805 
Buda peste 21~2 
BGk:r'ef 0.8225 
Beiırad 8.8825 

Yokobetna 18.802& 
stokholm lt.0825 

.BSllAM VE TUIVILAT 
1938 ~ s lkramfyeli 19-
Ergani 19.10 
Sıvas-ErzurUDl 2 11.87 
sıvas-ErzUrWD 3 19.87 ... ._ _____ _,~ 

21.00 Müzik: Fasıl heyeti, 21.45 Müzik: Oda nndaki Kırmızı daıre ve Kartal re. 
müziği; 22.15 Milzik: Melodiler (PL), 22.30 simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
Memleket saat ayan, ajans haberleri, zira. nelerde 27 bueuk kuruştur. 
at, esham - tabvillt, kam.blyt - nukut bor
sası (Fiyat), 22.45 Ajans spor servisi, 23.00 
'MOzik: Cazband (Pi.), 23.25- 23.30 Yaruı
kl program ve kapanıs. 

• 
Ecnebi Badyolannda Türkçe 

Nepiyat 

tehir 
Nia 
Roma 
Rorna 
Londra 

TUrklye 
.. atlle 
19.45 
20.58 
20.58 
18.SS 

Arnavutluk 19.20 
Yugoslavya 20.30 

TOIDnıevo 
250 metre 
245.S • 
81.15 • 
18.82 .. 
31.32 
38.22 • 
49.18 • 

(Orta) 
(Orta) 
(KUia) 
(Kıla) 

(Kısa) 

(Km) 

KA Y1P - Maaş almakta 0Id11ium 
tatbik mührümü kaybettim. Yenisini 
yaptırdığımdan hükmü olmadıjı ilin 
olunur. Emekli Binbaşı Salim Gürel 

0 8 ~1 lc: Demıryolları ve Limanları işletme U. idaresı ılanıarı 
Muhammen bedeli 1350 lira olan 100 adet demir el arabua •eık eltltltme u

sulile ml\bayaa edilecektir. Mllnakasa 25/5/HO Cumartesi gQn11 saat 11 de Sir
kecide 9. t.ıetme binasında A. E. komisyonu tarabndan yapılacakbr. İstekliler 
aynı IÜD ve saatte kanuni vesaik ve 101,26 lira teminatla komlqoııa milracaat 
etmelidir. Şartnameler parasız olarak komisyondan verlln:ıektedir. (3841) 

ız. 5. 940 

PLAN 
ADET ·.LİRA 

1 iKRAMm 50.000 
1 • 10.000 
2 .ı5000)J 10.000 
' .,2500> 10.000 

20 .cfOOlb 20.000 
200 tct1>0ı 20.000 

2DOO. c10ı 20.000 
20DOO • • 3 , 60.000 
20.000._, z, 40.000 
42.228 240.000 

OSMANLI BANKASI 
-ILA.N-

osmanıı :Bımltuuun oaıata idare~ 
kezile Yenlcaml ve Beyollu Şubeled 1119-
nelerile klral1k kasa daireleri 15 :ar.,. 
Çarşamba güntlnden itibaren lf 'an llllre 
delin aplıda yazıh saaUerde açık buJuaa
cakbr: 

VEZNE SAATLERi 

Adi ıDn1er 
Saat t dan IUt 14 e bc!ar 

CUmarteli IOnled 
Saat 9 dan saat 11.30 a kadar 

KIRALIK KAIA DAiRESi IAATLERI 

Adi gQn1er 
Saat 9 dan saat 18 ya kadar 

Cumartesi gQnleri 
Saat 9 dan saat 12.30 a kadar 

USKÜDAR İCRA :MEMURLU. 
ÖUNDAN: 

Mahcuz 'tlup satılmasına karar ..._ 
rilen masa, konsol, gardrop, yatak, 
yorgan vesalr otel eşyam 20.5.MO pa. 
zarte.si günü saat 10 da ba1Iamak aaı. 
retile KadıkÖJ Moda Devrife .._ 
20 No. evde birinci açık arttırnUılll 
icra kılınacak muhammen JaymeQe.. 
rinin yüzde 75 şini bulmadığı takdir. 
de ikinci arttırmaya bırakılarak M.. 
5.940 cuma ayni saat ve yerde ildDcl 
arttırması icra kılınacağı ilin olunur. 

(26905) 

AGARAN 
SAÇLARA 

JUVANTIN 
KANZUK 

Saç boyalan saçların tabii 
:renklerini iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çıkmaz, daima 
sabit kalır. Kumral ve si
yah renkli sıhhi saç boya. 

landır. 
İNGfLİZ KANZTJK 

ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 



• 

Merak Edenler Var, C. K. M. Nedir ? 
I<i•ı:~i•,clir? Ne DeII~elctir? 

emal. Mı ğaza ının ilk Harf /eridir 
nin Paristen Ve Londradan Getirdiği 
En Yeni Ve Bütün Müşterilerin in 

Takdirini Kazandığı Yünlü Kumaşlannı, ipek li Emprimelerini, 

c. c v d, 

a 

Yeni Ketenlerini Görmeden Karar Vermeyin. 

• 
ıçın 

• 1/X Yalnız Müessesemiz Ettirilen 
• • 

imal 

Markalı Orijinal Coraplarımızı Bir Defa Görmeniz Kafidir. 
} 

Beyoğlu - Galatasaray ( Eski P i_qango Müdürlük Binası , 

Tele:foı:ı • • 49394 
Belediye Sular İdare.sinden : 

Açık Eksntme ile Ot Satışı ilanı 
İdaremiz.in Bakırk~yünde Çörekçi çayırı namlle manıt araz.isi dahilinde mev-

rut biçilmemlı otlar açık arttırma ile sa tılncaktır. 
1 - Satııı şartnamesi idaremiz. lcvaz.ım servisinden parasız. olarnk alınabilir. 
2 - Muvakkat teminat 25 liradır. 

3 - Açık arttırmn 21 Mayıs 940 salı günQ sant (14) de arazi dahilinde yapı-
lacaktır. (3887) 

Büyük Bir Bina Aranıyor 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 

Kadll"ga, Gedlkpnşa, Beyazıt, Vezneciler ve Şehzadebaşında veya yakınlannda 
bulunmak ve asgari yirmi beş odalı .. daha faz.la oda ve anlonlan ihtiva eden bina 
tercih olunur" ve lsktına elverişli mazbut binası olup da kiraya vermek isteyenle
rin Acilen Çemberlltııs civarında Fuatpap türbesi karşısında Tıp Talebe Yurdu 
Mildllrlllğ{lne mQracaatlan. (3747) 

ı• Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ,ı 

l Hakkı Katran Pastilleri de vardır. ,. 

inhisarlar . Umum Mü~ürlüğü ilanları , · 

Muh. 
Be de il % 1.5 teminatı Ekılltme 

Clnıl Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekil Saati 

Elütrlk nıotlSrü ile be 
ber seyyar zımpara taşı 
Saç levha kırma makin ı 

ı adet 260.- 20 Pa1.arlık 14 
1 .. 170.- 13 14;30 

D tere makinesi 435.- 33 Açık ek-
"Motörlll" 1 _ siltme 15 
I - Ş:ırtnameler! mucibince yukarda yaz.ılı 3 kalem eşya hizalarında ıösterl

len usullerle satın nlınacnktır. 

II - Muhammen bedelleri, ınuvakknt temlnaUnn, eksiltme saatleri hizala
rında yazılıdır. 

IJI - Ebiltmc 21/V/940 salı günil Knbntaşta levazım ve milbayant şubesin
deki nlım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnam~ler saza geçen şubeden parasız. alınabilir. 
V - fsteklllcrln eksiltme için tayin olunan g{ln ve s ntlcrde % 7,5 g{lvenme 

paralarlle birlikte mczkOr komisyona müracaaUan llAn olunur. (3843) 

~ .................................... , 
iç ve dış BASUR l\IE l\IELE RIN DE, ba ur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA
HATLE ll\ıtŞ F1STÜLLERDE, kanayan ba-

sur memelerinin tedavi inde 

PA T 1 TEMiN EDER 
•-.C1"ı:m1a .... 111 ........................................... .. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Muhammen bedeli Eb'adı DDzDne 

Lira 13 X 18 200 
18 x 24 100 

2540 24 x 30 50 
30 x 40 100 
35.SX 35.!. 40 

Rııdyolojl enstıtnsnne yukarda eb'adlıın yazılı 5 kalem röntgen filimi 20-5-1940 
günQ saat 15 de Rektörlükte açık eksiltme De alınacaktır. İsteklilerin 191 Ura 
muvakkat teminat makbuz ve ticaret odnsı vesikasını göstermesi lftz.ımdır. Şartna
me her gUn Rektörlükte görülUr. (3507) 

EREGLi HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 

3 sayılı kararma göre teşekkül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 

Merkezi ZONGULDAKT AD'R 
Birlikten Kömür almak istiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihi

ne kadar İstanbulda Tophanede İskele cadde nde 28 numarada ve 15 
Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta 
SATIŞ BİRLtCt MERKEZİNE müracaat eylemeleri lazımdır. 

\a 

KÖ~IOR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1 - Kömür alıcılanmn Kiimür bedelini peştncn ödcm0 lerl şarttır. 
' - Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektı:. 

Telvaf Adrec;i: ZONGULDAK - SATIKÖ'.\1ÜR -
Telefon: 145 ZONGULDAK , 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden . 
1 - Memleket hastahanesi ikinci kısım inşaatı 27-4-940 don itibaren 20 gi11l 

milddeUe kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu işe ald evrak şunlardır. İstekliler bu evrakı Eıtız.ığ nafia mildürlQl(lndd1 

188 kuruş bedel mukabilinde nlabilirlcr. 
A - Huıtısal keşif 
B - Tafslltıt keşfı ve proje 
C - Vahidi fıynt cetveli 
D - Husus! ve :Cennt şartname 
E - Bayındırlık işleri genel ve yapı işleri 940 fennt ~artnamesf 
F - Mukavelename projesi 
J - Eksiltme şartnamesi. 
3 - Eksiltme 16-5-940 perşembe gQnQ saat 15 le EIAz.ıl nafin dalrcslnde yaf' 

lncııktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek tein istekli lcr 2825 lira 1 kunıs muvakkat temın-' 
vermesi ve bundan bnşka aşağıdaki vesika lan ibraz etmesi lftzımdır. 

A - İhaleden en az. sekiz. gOn evvel vfltıyctc milrncnUa eksiltmeye mcbllme) 
için alınmış ehliyet vesikası 

B - 939 yılına aid ticaret vesikası 
D - İnşaat müddetince ıs başında diplomalı bir mühendis veyn mQhenclls bO" 

lunduracnklarına dnir taahhiltruıme. 
5 - Teklif mektuplan yukarda Oçüncil maddede yazılı saatten bir saat evvellrı' 

kadar komisyon reisliğine makbuz. mu kabl lındc verilecektir. Posta ile gönderil~ 
mektupların nihayet ficOncil maddede yaz.ılı saate k dar gelmiş olması ve dış zar
fın muhfir mumu ile iyice kapntılmıs olması şarttır. Po tııdn olacak gecikmeler ka"' 
bul olunmaz.. (3491) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
2740.61 llro keşifli birinci Şlrilrjl kliniği inşaat kısmı tndllfıtı 20-5-1940 gQrıtl 

saat 16 da rektörlfikte açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin en az. bir taahhOt"' 
te 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair İstanbul vllAyetlnden ihaleden 8 gQıl 
evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına alt tkaret odası ves.lkası ve 206 liralık muvakkai 
teminat makbuz.lnrile gelmeleri. Keşif, sa rtname ve mukavele projesi hcrgQn rclC"' 
tilrlüktc gorill!lr. (3584) , ............... ....................... .._. 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdür lünü 

işletmesi 
ilanları 

Ereğli Kömürleri İşletmesr -~ 
KÖMÜR SATIŞ ŞUBESiNDEN : 1 
Ereğli Kömürleri f~etm~iKömürSnbşŞube~nin bil6mum mevcu- •-~~İd~n~r~~~b~lli~Uy_a_c_ı~~~~~m~u~h~t~~-~~· ~.;~45~ •• ~kn~l-cm~m~n~~~~e~p-n~~lı-k-ln~~-~~-a-- ·I 

lınncaktır. dat, teahhüdat ve mathibatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı 
İsteklilerin bu malzemenin miktar ve cinslerini gösteren listeleri malzeme 

kanunfl müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı şubemizden aldırmaları ve mevcut mallan ile fiyatlarını gösteren tekliflerini en 
hükmüne göre teşkil edilen geç 15 - 5 - !l40 gilnü saat 14 de kadar wnum mOdUrlilk binasındaki komisyo-

n Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği il ne na vermeleri lAz.ımdır. • <39201 
devrediliniş olduğundan alakadarlıınn her türlü işleri için 15 Mayıs Tıp Fakültesi Dckanlıgıw ndan : 
1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan FakQltemlz.in Radyoloji Enstıtusünde ikl asistanlık milnhAldlr. Arzu edenlr 

' Adı geçen Satış birliğine müracaat etmeleri. 1 rln deknnlı a milracnat etmeleri. (3817) 

• Sanyerin en güzel ... 

,-----· ___ , HÜNKAR SUYU 

Kan, Kuvvet, işti ha 
i 

Şurubudur 

l\lcsire.si mevsim itibarile 
açıldı. 

abibi ve Neşriyat MUdUril oaJJJ 
Lfitfi OÖRDÜNCO 

Gaz~tet'ilik ve NeŞTivat T. L. Ş 
Basıldıı?l ver TAN mathflaa 

.. 


