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5 KURUŞ SiYASi HALK 

HAZiRANDA 
CIKAR .. 

Alman Taarruzu Brültselden 30 Mil Mesafede ·ourduruldu 

Bir Mevdan Muharebesi Başladı 
Fransız Tebliğinde, Sedan 

önünde Şiddetli arpışmalar 
Vukubulduğu Bildiriliyor 
Fransızlar Motörlü 
Nazi Kıtalarını Ağır 
Zayiata Uğrattılar 

.. Namur" Mukavemet Ediyor, Şimali Holanda 

Vil&yetlerinden Bir Kısmı Almanların Elinde 
Loncİra, 14 (H~susi) - Belçikada Fransız ve Alman kıtaatı 

arasında çok şiddetli bir meydan muharebesi başlamıştır. Liege -
Namur ve Sedan civarı bu harekata sahne olmaktadır. Zırhlı 
ci,izütaı;n1arın da iştirak ettWeri bu muharebe hakkında Havas 

ajansı şu tafsilatı veriyor: 

·'Bütün devirlerin ve bütün mem
leketler tarihlerinin kaydettiği en 
buyuıı: ıooiıMU'eo ...... ıeu e 01,enuuı.: ~~ .•• 
c!i, tamamen başlamış bulunuyor. 

Son derece kalabalık Alman cü
zütamları, Lüksemburgdan ve Ar
denne'lerden doğru gelerek dünkü 
13 mayıs akşamı, Liege'den Sadon'a 

Belçikadaki son askeri harekatı gösterir harita: Almanların 
i§gal ettikleri yerler ~izgilerle it}llretlenmiştir. 

H olanda V elialıdi 
Prellses J uliana 

kadar olan Meuse mecrasına ulaşmış.. ! r-----
lardır. 

Scdon - Montmedy - Longvay 1 A S K E R -ı 
cephesinde, Moselle'e kadar, çok şid- 1 

detll çarpışmalar yapılıyor. 
LiE:ge kaleleri, şimdi müstevli AL Ha re k aA t 1 n . 

man kuvvetlerinin ortasında derin 
bir çıkıntı teşkil etmekte ve Alman. 

!arın harekatını çok işkal eylemekte. Hu 1 aA s' as 1 
dir. Liege'in şimali garbisinde, Al-
rndll motörlü kıtalarının yaptıkları 

bfr saldırış, Fransız zırhlı cüzü tam. 

------------- larınn müthiş bir mukabelesile dur. 

1 
durulmuştur. 

Holanda ve Belçikadaki askeri 
• harekatı şu şekilde hulasa etmek 
İ mümkündür: 

u AMERİKA 
HARBE 

Girecek mi? 

Binlerce zırhlı harp aleti ansmda 
cereyan eden bu büyük muharebe, 
Fransız harp malzemesinin bir zafe. 
ri şeklinde tecelli etmiştir. Almanlar, 
bu muharebede muazzam zayiat ver. 
mişlcrdir,'' 

Fransızlar Sedan'ı tahliye etmişler 
dir. Almanların burayı işgal ettikle

I• Belçikanın üç mıntakasında 
miihim muharebeler vuku bulu. 

1 
yor. Bunlar sırasiyle şöyledir: 

1 - Mastariht - Brüksel ta
rafında Alman taarruzu, Brük. , 
selden 30 mil mesafede durdurul~ 
nıuştur. 

'1" a.zan: M. Zekeriya SERTEL ri anlaşılıyor. Almanlar Sedan'ı işgal 
etmekle Fransız toprağına girmiş o
luyorlar. Fakat bu vaziyet Majino 
hattının bütünlüğü üzerinde hiçbir 

2. - Lege'~e muharebe devam İ 
ediyor ve Lıege kaleleri Alrnan. I 

! ları şiddetli zayiata uğratmakta. 

\i G arp cephesinde harp başladığı 
gündenberi Amerikanın har

,. ~ girip girmiyeceği meselesi daha 
UYlik bir alaka uyandırdı. Amer!ka

dan gelen veya Amerikanın harp 
~rşısında vaziyetini bildiren habe~

/ı: er gazetelerimizin en mutena su-
tunıarında yer aldı. 
lt Herkes biribirine soruyor: Amer!-
a harbe giriyor mu? 

11;• • Filhakika Holanda ve Belçikanın 

t ~tilası başladığı gündenberi An:ıeri
t~dan ümit verici sesler geliyor. 

l Urnh;..ırreisi Roosevelt, alimler kon. 
&resinde irat ettiği kısa bir nutuk~a 
~edeniyeti, ilmi ve nuru hak ve 
~11ll tanımıyan barbarların elinden 

~ ~ llrtarmak lüzumundan bahsetti. 
k Utkunda açıktan açığa Almanyayı 

astediyordu. 

~ C' bun <le Amerika Hariciye Nazırı r. 
1 

°tdel Hull, avukatların bir içtima
~> U~~ Vesile ittihaz ederek, dünyayı İS-
i:-- ~ .ederı kara tehlike karşısında A-

tikanın tecerrüt siyasetine sarıla. 

~ uıak kalabileceğini vehmetıne
"" ~ tı Yanlış olduğuna işaret ederek, 
~ ll'ıerikıanın Avrupa harbi karşısın. 

1 ~arih bir vaziyet alması lüzumun
an bahsetti. 

~tranı Şimali Amerika Birleşik dev. 
erini idare edenler duyguların_ı 

(Sonu Sa: 7. Sü: i '.· 

tesir bırakmamıştır. 
A!man kuvvetleri ile Fransız kuv. 

vetleri Luksemburgda da temas ha
lındedir ler. 

Başvekilin dünkü sözleri 
Belçika Başvekili, bugün radyo i

le verdiği izahatta şu malumatı ver_ 
miştir: 

"Belçika askerleri dün tuttukları 
mevzileri muhafaza ve plan dairesin
de hareket ediyorlar. Almanlar Ant
\•erp, Naınur vesair yerleri bom!'.ıar
dıman ettiler .. Bundan başka sivıl hal 
kı ve muhacirleri taşıyan trenleri e. 
sirgemediler. Bu yüzden sivil halkın 
nıüh.ımce zayiat verdiğini zannediyo. 
rum. 

"Bugünkü vaziyet 1914 teki vazi
ycıiıı tıpkısıdır. Fakat sonunda da 
he-:kes yaptığının cezasını bulacak-
tır." 

• dır. 

1 
3 - Liege - Mamur ve Sedan 

üzerinde büyük bir meydan mu. 1 

1 
harebesi devam etmektedir. Mu. 
harebe yirmi dört saattenberi sid-

• detini arttınyor. Mamur, motÖrlü 

1 
kıtalara büy1ik bir mukavemet 
göstermektedir. 

1 

Fransızlar Sedan şehrini tahli· 
ye etmişlerdir. 

Holandaya gelince, Şimaldeki 

1 

vilaytlerin Almanların eline geç. 
tiği anlaşılmaktadır. Holandan111 
Şimali ile Cenubu arasında irtf. 

1 hatın kesilmiş olduğuna bükmedi. 
I liyor. Almanlar, Roterdam1 aldık. 

1 lannr iddia ediyorlar. Fakat, Ho-

l landa tebliği bu mıntakadll he
nüz şiddetli muharebelerin devam 

ı:.tiiHni ta<ırih ediyor. ------..: 
Amerika Devletlerinin 

Yeni Bir Karan 
Müttefikler Belçikaya takviye kı· 

talan, mühimmat ve levazım gönder. Amerika cümhuriyetleri Alman. 
miye devam ediyorlar. Bilhassa ınüt. yanın son istila hareketlerini müşte. 
tetiklerin Belçika merkezinde taar- reken protestoya karar vermi~lerdir. 
ruza geçmeleri beklenmektedir. Arjantinin teklifi üzerine büfü.n 

Belçika hükumeti bugün ihtiyat Amerika cümhuriyetlerinin bitaraf. 
kuvvetinin ikinci sınıfını silah altına lıktan çıkarak gayri muharipliğe 
davet etmiştir. Bunların silah altına ge-;mcleri tetkik edilmektedir. Buna 
girmeleri ile Belçika 35 ine kadar o. ait tafsilatı 3 üncü sayfamızda bula. 

} ~· . (Sonu; Sa: 6; Sü: 3) ... caksınız. 

Beden Terbiyesi 
Mükellefiyeti 

Tatbik Ediliyor 

Bir Kısım 

KlüpJere 

Vatandaşlar 

Girecekler 
Bede~ terbiyesi mükellefiyetinin 

tatbikına yakında başlanacaktır. Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü, 

hangi yaştaki vatandaşların bu mü. 
kellefiyete tabi olacaklarını gösteren 
bir liste neşretmiştir. 

Bu listeye nazaran, dokuz vilayet 
hariç olmak üzere bütün vilayetlerde 
1.8, 19 ve 20 yaşındaki erkekler, dL 
ğer 25 vilayette de 15, 16, 17 yaşında
ki erkekler ve mükellefiyetin tatbik 
olunduğu mıntakalarda bulunan 35 
yaşına kadar bütün hekimlerle bü.. 
yük fabrika ve müesseselerde çalışan 
15 - 35 yaşına kadar erkek, kız, ka. 
dın bütün yurttaşlar beden terbiyesi 
mükellefiyetlerini yapmak üzere 
gençlik klüplerine ve gruplarına gir. 
meğe davet edileceklerdir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü. 
ğü.nün bu husustaki tebliğini dördün_ 
cü sayfamızda bulacaksınız. 

9 

Yeni T efrikamrz 

Veyi Mağluplara! 
Çeviren : Sinanoğlu 

1114 de Belçika Almanlar tara
fından itp) edildlli saman orada 
1ıeçen blnblr faciadan birini, bir 
harp ve a~k faciasını bu yeni ro. 
maııımızda bulacaksınız. 

''Veyl Malhiplara!" İtalyan edi
bi Annie Vivanti'nin eseridir ve 
Sinan·oğlu tarafından dilimize çe\•. 
rilmiştir. Perşembe gününden iti. 
haren neşre haşlıyoruz. 

Amerikalılar 
ltalyadan.· 
Ayrılıyorlar 

İtalyanın Harbe Hazırlandığı Zannediliyor, Dün 

de Birçok İtalyan Şehirlerinde Müttefikler 

Aleyhinde Şiddetli Nümayişler Yapıldı 
Ro~a, 1~ (Husus~.) - Müttefiklerin ablokası aleyhinde ya

pılan numayışler bugun daha şiddetli bir mahiyet almıştır. Bin
lerce talebe Roma caddelerinde dolaşmışlar ve Venedik Sara
yının önünde toplanarak "Duçe! Duçe!,, diye bağırmışlar sa
rayın balko~un_a ~ıkan Duçeyi selamlamışlar ve alkışlam~şlar
dır. Talebenın Ingıltere ve Fransa sefaretlerine yaklaşmalarına 
imkan verilmemiştir. 
Öğleye doğru talebe ve halktan~ 

n:üteşekki~ ~.ir kütle . Alman sefaret YU G O S LA VY A 
bınasının onune gelmışler ve Alman. 
ya lehinde tezahürat yapmışlardır. S G •• 1 d 
Aynı hadiseler Napoli ve Syracuse On Un er e 

te tekerrür etmiştir. Vatikanın gaze
tesi olan Osservatore Romeno sokak
larda yakılmıştır. 7 00,000 Kadar 

Asker Topladı Romanın gazete satan kulübeleri. 
nin ekserisinde Osservatore Romano 
gazetesi bu akşam satıştan kaldırıl
mıştır. Bu gazete resmen menediL 
miş olmamakla beraber gazeteyi sa- B a 1kan1 arda da 
tın alanlar ve siyah gömlekliler ara. 
sında zuhur eden mfüeaddit hadise
ler sebebiye bayiler bu gazeteyi saL 

Yeni 

Hazırlıklar Var 
maktan vazgeçmişlerdir. Londra, 14 (Hususi) _ Buraya g•-

• .• . • •v· •. len malümata göre, bütün Balkanlar 
Amerıkadan bıldırıldıgıne gore, geniş hazırlıkla kt d ı y H · · N H il A ik r yapma a ır ~. u. 
arıcıye azırı u · mer a teba- goslavyanın 700 bin asker to ladığı 

asının balyadan ayrılmalarrnın mü. ve hududunu d · pl d 
nas' ı - .. ı · t' B . aıma nezaret a tın a 

ttıp oAaca~knıl sloy em~.ş ır. .u vazı. bulundurduğu bildiriliyor. 
ye e, merı a ı arın suratle Italyayı Yugosla b d b k 
terketme)eri bekeleniyor. .. .. vya, un an aş a. g_eçan 
Gazetelerin siddetli n . . . t Buyuk Harp sırasında çete harbı ya. 

~ .. . eşı ıya ı · pan ve Alman kuvvetlerine çok ağır 
Gazetele_r de mu.ttefıklerln ablo. zayiat verdiren gayri nizami Tesnik 

kası aleyhı_nde ı:eşrıyata devam edi- kuvvctierini de yeniden teşkil .. et. 
Y_O~ ve İngılt~renın artık eski vaziye. nıİ§tır. 
tını kaybetmış olduğunu anlatıyor. • lar. 

(Sonu Sa: 7. Sü: 2) 
Belgrattan şu haber de veriliyor: 

(Sonu Sa: 7, Sü: 2) 

EN SON DA.Kl"K·A . 
H olandalılar, I st ilô. 
Kuvvetlerine Teslim 
OlmağaKarar il erdi 

Londra, 14 (Hususi) - Holandan~n Londra Sefareti bu gece mühim 
bir tebliğ neşretti. Tebliğde deniyor ki: 

' 'Dolanda Başkumandanı bugün bir beyanname ne~rederek bütün Ho
!andada muhasamatın durdurulmasını emretmiştir. Bu emir mucibince 
Holandanın her tarafında harbe nihayet verilecek ve yalnız Zelanda 
mmtakasında harbe devam edilecektir. 

Dolanda Başkumandanınm bu kararı vermesine sebep, Almanların 
Roterdaını zaptetmeleri ve diğer şehirleri tehdit etmeleridir. Memleke
tin kalhgahı h11 şekilde diişman taarruzuna açık kaldığına göre harbe 
devam etmek memleketi harap etmekten ve sivil halkı imhadan baska 
bir şeye yaramazdı. Bu yüzden Başkumandan muka\·eıncti menetmiş~ir. 
Bununla beraber Holanda iJe Almanya arasında harp hali devam ede. 
cektir.,, 

Bu beyannamenin nesri ve muhasamatın inkıtaa uğraması üzerine 
Baskumandan General Vinklman radyoda söylediği hir nutukta d · 
· k' emış. 
tır ı: 

'
1TesJim olmaktan baske çaremi:ıyok. Çünkü hesıınlar birbirine denk 

detti. Harbe devam etti~mİ:I tak.ıihdf' bütiin memleket harap ı kt 
8une mini olmak kin harbe !'!On verdik." 

0 
aca ır. 

Başkumandan daha sonra Ho1an. danın her halde istiklal v hii • t' 
• k x.. J k t" • li e rrıye ı. m azanacaı<ını ve mem e e ın ışga ne ral!:men her Bola d lı . b 

ülküye sadık yaşıyacağmı söylemiştir. n 
8 nın u 

Kraliçe bu sabah neşrettil!'i he:vanname ile Baskumand .. . 
.. • · k k 1 t k ı· h. . · ana munasıp gorereırı ararı arar as ırma sa a ı:vetıni \'ermişti. 

Dolanda Bao.;kumandam daha evvel de Roterdam v Ut h 
rinin fpo:fim olı'ıılc1:..,...m M1dirnıi<:Hr. e rec t ehirle. 
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İşin Şakası: 

·=<oleksiyon Merakı 1 
Yazan : Naci Stulullalı 

ayerdı~ 1:a1cı lnıllt•r• Kreh pul ko· Et Yüzü Görecekler 
Silepçiler Arasında 

Bir ihtilaf Cıkfl 
Dün lhtikô.rla Mücadel 

leblyonune meraklı lmlf. Belçlka 
ı ına11Are rulmlerl kolekalyonunu ... 
... Holaada Krallçul madelya kolek· 
UN MeftunMUf. DQnyanın on •n· 

eekl ,.,. kolekalyonu, •bık Habet 
ratorundeymıt- Norvog Kralının tok 

1• bir imza kolekalyonu varmıt-

fl•d1, ll'l'llnaade bir hayll kral bulun· 
una gire, bu it de tersine dlnUyor de· 

Yani •kiden 'krallar kolekalyon 
nnıt- flmdl lee, krall•rın kolekal· 

• Y81tılıyor. 

•a1cak bu koloblyona yepınaıc. dllor 

yonlerı yapmak kadar zahmeti! de
OGnkQ krallar, kolekalyona birer bl· 

, ve kondlllklorladen glrlyorlar. 

8sN eoreraanı-, bu koleksiyonun. bir 
kolokalyonu kadar bile para edoeetlnl 
ıyorum: ÇOnkQ bugOnOn dOnyaaında, 

krela klmMnln "1otellk verdlOI yokl 

Şehir Mecllal karar verml,: Artık, ka

Npler, umeklnlarında et tqlılr •· 
de•ıreceklormlt= Bu havadl• hayll eovln• 
dhn dofruau: ÇQnkQ bu Nyode, feklr fu· 
kara da ot yOzG görecek demoktlrl 

• 
İtirafa Başladılar 

Uı Armatör Yeni 

Kurulan Birliğe 

Girmek istemiyor! 
B llmem ,, ... ,, ınocınuuının •• nDe· De · kli t b" ld id 

nız na ya ının ar e en are-
huını llrdOnOır mu r ıi için armatörler aruında kurulması 

"'falr Orhan 8eyfl Orhon" un Mazhar kararlaştırılan birlik, filepçiler ara. 
Oamana jurnal ettlll talrlerden blrlıl, ye. llnda bazı ihtiliflara yol açmıştır. 
nı bir ıllr (1) yazmı1- Bu tllrln bir mıa· Ellerinde yalnız birer vapuru olan üç 
reı da ıuydu: armatör kurulmakta olan birlije gir. 

"Buıan aklı"1dan sorum varı" mekten imtina etmifleıdir. Diler ar. 
Orhan loyflnln ıısıru aydın: ÇUnklı bu matörler İle blrlile bunların da da. 

mısradan belll ki, berlkler artık yavaı ya. bil olmasını arzu etmektedir. 
vaı itirafa baılıyorlarl Armatörler, birliğin esas nizam· 

Komisyona Toplandı 
Kiğıt, Kalay ve Yağ 1-Tütün Tüccarlan 
Fiyatları Yükseliyor Ankaraya Gittı1er 

-0--

Bilhassa Kiğrt Piyasasındaki Yüzde Yüz Altmışı Tacirler, Bundan Sonra 
Mütecaviz Tereftü Ehemmiyetle Tetkik Edilecek Yapdacak Satışlarda 

İhtikArla Mücadele Komisyonu, dün de Vali ve Belediye lıtirak istiyorlar 
Reisi Ltitfi Kırdann riyasetinde Mıntaka Ticaret Müdürlüğün- Fransaya satılacak tütün mese 

-====-====-=-==-========::;ı=============== name projesi üzerinde görüşmek için 

rbaada Hiç Yüzünden 
Bir Cinayet işlendi 

abaya Evveli Binmek Meselesinden Çıkan 

H&dise, Bir Gencin Ölümile Neticelendi 

dün yaptı1dan toplantıda bu mevzu 
üzerinde de konuşmUflardır. • Birlije 
girmek istemiyen üc; annatöriln ~in
ci toplantıya davet edilerek Jllendne.. 
rinden izahat lstenmeüıe karar ve
rilmiştir. 

DenizyoDannm Ökbahar 
Tarifesi 

de toplanmıştır. Bu toplantida kağıt, kalay ve yağ maddelerinin için Ticaret Vekileti ile yeni tem 
fiyatları üzerinde görüşülmüştür. laida bulunmak üzere, tütün ~~ 

1armclan mürekkep heyet, dun 
Her üç mad~e fiyat~~ d~ n~ ye~ fiyatlan. yükseltenler ac1lıyeye §8m Ankaraya gitmiştir. 

betaiz blr yükselme gorülmüştur. verileceklerdır. Meselenin mahiyeti dün de yaz 
Bilhaua klJıt fi~tlan harp ~qla. Figatlar ilan edilecek ğımı& gibi, şudur: Fransız rej 
mulle beraber yiU.de yüz _ yükleL Bütün gıda maddelerinin peraken. memleketimizden alacalı 5.5, 6 
milken bqün bu tereffü yüzde yüz de satq fiyatlan haftada iki defa yon kilo tiitün tçln lnhlurlar !dar 

DenlzyolJannın İltbahar tarifesi altmıp bulmUflur. tesbit ve gazetelerle ilin edilecektir. sine müracaat etmlf, İnhisarlar t 
bugünden itibaren tatbik edilecektir. İhtfk&r komisyonu başta kAlıt oL Şimdiye kadar bunlar yalnız halde.. resi de bu satış lfinl Türk Tütün 
Yeni tarifeye göre, Pazar sabahları mak üzere dljer maddelerin yübeL kJ satıf fiyatı yani toptan •atıf fiya. mitet Şirketine bırakmıpr. Şirk 
Köprüden saat 7,30 da Kartal, Pen. melerinde Mıtiklr olup olmadıAını tı olarak her gthı llAn edilmekte idi. Parilte yaptıjı temaslar neticesin 
dik ve Adalara ve 8,15 te de Anado- tetkik ettikten IOnra n~ göre Belediye, bu fiyatlan, İstanhulun 88 kuruştan mutabık lralınmıı ft b 
lu iskelelerine yüzde elli tenzi}itb hareket edecek, muhtekirler pddetle her zaman mWıtelif üç semtindeki fiyatla 3,5 milyon kilo tiitijn de 
tenezzüh seferleri yapılacaktır. cezalandınlacaktır. . fiyatlan talğp etmek mretlle tesblt tılmı1t muamelesi bitmiftlr. 
Yüzde 50 tenzilitlı göç seferleri 25 Bavagici zaruriye flgatlan ecr~. .,.m.;: =adclen1n muhtelif Tütün tacirleri bu 1at14m bir m 
Mayısta bqlıyacaktır. semtlerdeki fiyatlan aruuıda-- • tanna Jr.endileriııin :le iftirak etmel 

Harbin genişlemesinden aonra pi. şiklik görüldüğü takdirde bunun se. ı1nUe111enni etmlfler ve bundan 
Erbaa, 14 (TAN Muhabirinden) - Burada bir adamın ölü- Denizcilerin İmtihanı Bitti YU.da ihtikar hareketleri sezilmesi beplerini araıtıncaktır. Bu usul ay. ra yine l'r81lalılılan bir talep 

neticelenen feci bir cinayet olmuştur. Bu cinayet bir hiç Bir haftadanberi Denb Ticaret ciddi tedbirler alınmasını icap ettir. nca fiyatlar oynadığı zaman bunun bulduğu takdirde bu panım.. de k 

işi -''ği · · acıklıdır T-~-:.1~ Mektebinde devam eden ,_ap•--, wuıı miı ve bu maksatla lhtiklr komisya. sebeplerini de tayin ve tesbiu; hizmet dileri tarafuıc:lan atılmasını istem en ennJ ıçın • a.uWitt 1rndur: A WIU •- lerdlr nt.1-~ v.-a...11.'l.....a.I &'I. 
-v- kinist ve çarkçılann terfi imtihanla- nundan bqka bir de havaylcl zarurL edebilecektir. · ~~-.anı• ~~· uc 'Vll'lln.1a:1 

mahaDeslnin kabadayı ge-,- n dün bftm'• evrakın te•ı-ıı.1ne baıı.. •e komJsyo ._.n edi1-ı .... 1r Vali Belediye tarafından ilh edilecek temaslar neticesinde. VekAlet, 
ıllllllerb!lden bir kısmı bir düğüne •------------. lanmıştır. 6Yt ~ • -1 nu -~ ~· · olan bu fiyatlar, mecburi bir satış fL lere, ellerindeki tütünleri, T6tiln 

• çok lçmiflerdir. Blr koy. y 1 lht• 1 ve Belediye reisinin bafkanlıluıda yatı, yani narh şeklinde telikki edil.. mltet Şirketi vasıtulyle •tabii 
plin a!::a~f~~~.ı~lann Kbazım!1 sar' a ovanın ıyar arı ilk toplantısına yapan komisyon, ha.. memeli: l&zımdır. Ela.len narha tAbl ceklerini bild~, fakat, 8lalell 

,. a~.._ ~ Şehir MecDsi Bugün vaytci zanıriye ınaddelerinde görü.. olan maddelerin fiyatlarını neşret. lcuruş gibi düşük bir fiyat.tütün a 
w Reflt kardeşler arabaya ev. Yalova, u (TAN Muhabirin. 1 len if.at ~gör.den g~. meğe de lüzum yoktur. Bu fiyatla. mak istemiyen tacirler, araya Ilı' 
binmek yüzünden Gamsızoğlu den)_ Yaz, Yalovanm bütün cii- Son gffmaım Yapıyor Şehirde bir hayat pabaiıhlt mercta- nn halk tarafından bilinmesi sadece te ıfrecek olduktan IODl'a buna 

hücum etmlfler, anu 7erct.n ..U'k' w ...... _.•211r•n~ .... --- na &.elmemetl için ....ıı ~ ..... alJf verlfte aldanmamalarmı tamln ,_.. lııir ... !ll·111ı 
vararak yere sermiılerdir. Za. ihtiyaçlanm da ortaya koyuyor. T hıiman 'tararlaftınlın1'br . . -Sebepilz etmek hususunda faydalı olacaktır. __. ebnWnllr. ___ .,. .. 
,,._ 1 bir lm oplanuda, meclise 

0
önderilen bazı ı ;::::~=m==================:attf:""-;;i;:;;;t(i~~wfil';-;;"rs-;~==: _..,asoj u u sonra ö Üf- Bu ihti)'açlar m..ııe biı: aı:amı. • h tin go"türdüA-'1ı teı.u•, F:ranml• Cliül-4 ... falllerl te k1f edilmı .... ~H1Jet elMuıcDı eııc:'DnıeıDere ııa.. 5 ... ıuu 

.r~w.u v f- ıu, elektrik ve ıazinodur. vale edilmiş. tarihi lsmile maruf o. 

9 
G ı • k bundan böyle alacaklan 2, 1,1 

Elektrik variır. Fakat evlerde lan Horhor caddesinin Suphihacı 80- 1 Mayıs en ç 1 von kilo tütün sabpna, hiq OllDUlll 
petrol limbası yakılmaktadır. kağma tahvili bakkmda makam t• % 40 nllbetinde lftlrakleri 

B•ıgada Mevcut kahve ve ıuinolar, ih. rafından yapılan teklif bazı aza ta.. mıda toplanınaktadır. 

Kadın Yıldırım 

lsabetile Öldü · 
(Tuı Muhabirinden) - Ka.. 
ballı Ajakoyü hallmıd.-ı üç 

evvelki gün Kaldınmbap kö. 
kalkarak köylerine liderler

•lnaJdı yalmura tutulmuılar. 
Y-tıl enaunda yıldırım düş. 

Basan kansı 40 yqlarmda Ha. 
lbdfttlr. 
YaiıfJaruı flddetl yüzlinden 

brlalanm IU kesmit Ye mab. 
ehemmiyetli hasara ujramı~. 

Nazillide Bir Tecavüz 
Ullll, (TAN) - Hamzallı köyün_ 
IO 7qlarmda Ali Nurdojaıı ge

l'O ftkit köy kahvesinden eviı:ıe 
_.ı1mn bir takım meçhul şahısla. 
tleav(lzüııe ujramqtır. Adamlar 

181 kolunun bet muhtelif ye. 
tabanca ile yaralayıp firar et. 

• Zabıta üç ldfiyi zan altına 

tiyaca kin bir halde delildir. Bu .rafından itirazla karplaıımqtır. İsim B p 
yüzden ıelenler, liyıkı tekilde detiftirmeııiıa hem tarih. hem de ta. a yra m 1 rog ra m 1 
bakılamıyor. Bunların eberisin. pu kayıtlan balammdan mahzurlu 
de sandalye, mua bulunmadıtı olduğu söylenmiş, teklif reddedılm1ş. 
g'bi içecek sıW au dahi yoktur. 

Çalışkan kaymakam ve Bele. tir. 
diye reisinin bu işleri tanzim e. Bundan sonra da belediye zabıta 

decefinden §ilphe etmiyoruz. talimatnamesinin gazoz imalitlwıe
lerile pzozlaruı sureti imaline dair 

S. T • olan maddeleri okunmuı, kabul edil-
• miştir. 

Yalova, (TAN) lstanbulla Şehir meclisi, bugün son lçtimaım 
Yalova aruı Uç 1Ut bir deniz da yaptıktan aonra vali ve beledtye 
yolculuifle kated"liyor. Bu USUD reisi LQtfi Klrdarın bir nutldle top. 
yolda gelip gidenler her ellen. lantılarma nihayet verecektir. 
eeden mahnmdarlsr. Vaparlu. 
da, çay, kahve alabilmek ve hat. Kapalı Fmnlara Ait 
ta kahvaltı edebilmek ıallmkla Tetkikler Bitti 
oJ.,.abdır. 

lzmiffe Nafıa 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programı son şeklini 
almı§tır. Bugün son~ yapılarak hazırlıklar ikmal edi
lecektir. 

Bayram teh1rde abahleyin saat 
onda, bza ve nahiyelerde saat 16 
da bqlıyacaktır. Villyet adına Fe. 
nerbahçe Stadında yapılacak me
rasime "Universite, Lise, Enstitü, 
Muallim Mektepleri, Spor Klüple. 
ri ile TürkkUfU ıençlerl lftirak e. 
decektir. Şeref Stadındaki mera
simde yalnız ortamektep talebcli 
bulunacütır. 

l'enerbahçe Stadında yapılacak 

merasimde .Sylenecet hıtabelert, 

mektepler aruı ıpor ~iilabakala
nftm b1rlncilerine verilecek müta. 
tatlar takip edecektir. BunJan Va
li L6tf1 Kırdar verecektir. 

Fener6alıfedeld. ınmıaim 
Fenerbahçe Stadındaki merasL 

me 374' talebe iftirak edecektir. 
Bunlar saat 9,50 de törene başlı. 
yacaklardır. Stadyomdakl Atatürk 
Büstüne çelenkler konulacu, 
lstikW Marp IÖylendtkten IOar& 
Vali bir nutuk irat edecektir. Yapı.. 
lacak geçit resmini jimnutik hare
ketleri takip edecektir. 
Aynı tekilde Şeref Stadında da 

ıenlikler yapılacaktır. Bunu müte. 
akıp, saat 17 de de DolDıabahçe 
Stadının temeli atılacaktır. 

Halkevleri de kendi mıntakaları 
dahilinde ıösterilerde bulunacak.. 
lardır. 

Hastahanede 
Ölen Sarhoı 

Yqar lmJtfncJe bir adam lJd 
evvel :S:nmpqada larhof " 
orta11nda mmıt bir halde bululmmlll 
Beyojlu hastanesine nakledumt~ 
Yapr hastanede 61miif, tabibi 
Enver Karan muayene etm1f, öl 
sebebinin anlaşılması için 
morga nakline karar vermiftir. 

Suca Halilin CaMı İaclirilcli 
Beyazıtta mahkeme binası ön 

kansı Şükriyeyi 6ld0nnekten suç1 
sucu Halil Ain'ceza Mahkem 
14 sene 8 ay hapse mahktlm olmu 
tu. Temyiz bu mahJalmiyet karaP.1111 
nakzetmlştir. Nakzen yapılan d 
ma neücesinde sucu Halil1n c:ezuı 
sene 4 aya indirllmiftir. 

T A 
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41rnan Taarruzu 
f azan: Ömer Rıza DOGRUL 

~ tı olanda ile Belçikanın istilast, 
~ .. sekiz aydanberi beklenen bü

d~k. ~arpJerin vukuuna imkan ver. 
d.~ ~ır kaç gündür, tayyare ve tank 
. 0vuşüyor, ve bu dövüşme arasında 
ikeler çiğneniyor, şehirler yıkılıyor 

\ıe insan kütleleri akın akın hicret 
diyor. 
b lfolanda hükfuneti yerini, yurdunu 
•takarak Londraya sığındı. 
. l'arın, öbürgün Belçika hükumeti
!\ de kendine bir sığınak aradığını 

\·eya bulduğunu işiteceğiz: 
llütün bunları büyük bir taarru. 

d'ıJ.~ hakkını tanıyan ve bu hakkı tanı 
ıgı için başka he.t şeyi çiğniyen 
~~tecaviz devlet, tecavüzün kuvve. 

tı.ı her şeye üstün getirmek için ya
a ~t~·or. Fakat bütün bunlar da ancak 

it nıukaddimedir. Çünkü daha he. 
CI lliiz iki tarafın kiilli kuvvetleri çar. 

'§nıamıştır. Ve henüz iki taraf ara;:da kati bir muharebe vuku bul
.llııştır. 

si lki tarafın külli kuvvetleri nerede 
e ~e ~e vakit çarpışacaklar? Henüz 
as.. tllı değil. 
:ı:: ltıı f'akat artık çarpışmadan kaçın. 

Ya imkan yok. 
dl,. k ~azistler üç milletin daha canına 
jisi ~)'arak asıl muhasımları olan İngil. 
Lil• ~·~e ve Fransa ile doğrudan doğruya 

\
11''.iişmek imkanını temin etmiş ve 

re• e lk 
1 ı büyiik taarruzlarını yapmış 

~t 111111Uıuyorlar. 
llu taarruz devam etmektedir. 

tiıı İl' 
1 akat bu taarruzun bir mukabil 

ıde .:arruzla karşılaşacağı şiiphe götür. 
bıı "lez. 

sa- ~ l\lüttefikler, bu taarruz selini ya. 

ilv k:~:~ıkt:;ec:~~a ~~ ~~rr;:::rı::~ 
le,, ~Uskürtmek için, ellerinden geleni 
m. ~al>acaklar. Bu hadise önümiizdeki 
k1ı ~ttlerde değilse, önümüzdeki haf. 
!ll. larda .rnuiıakkalC vuku bulacak ve 
ı;;. İ~"ak o zaman, tecavüzün bugün gü. 
al! t~~ Yüzünün alacağı şekil taayyün 
il"' 04ecektir. 
:,i. ~ 
Le. tı.kadderat Harbi: 
88 fi er Hitler bu yeni harbi açtıgı 
lt• h zaman, harbin mukadderat 
:et <lthi olduğunu ilan etmişti. 
zi- ~ l\tister Churchill de dün söylediği 
d.a ~~,llkta, bu harbin hayat ve memat 

1.bi oldqifoııu anlattL 
ıı:.. b llnı manasıy!e tarihin bir dönüm 
·rıı 0ktasrndayız. 
il- ~a \'.? dünyada fütuhat, istila ve te. 
sa ~·~uz siyaseti yeniden muzaffer ola
.a,. ~ • bütün milletler bir cihangire 

elun eğecek, yahut bu siyaset ülas 
l 'cek ve dünya bugünkü medeni 
~"i:veye layık, hür ve müstakil ya. 
~dttıak ehliyetini haiz olduğunu ispat 

'eektir. 
h llu bakımdan bu mukadderat, bu 
~:Yat ve memat harbinin tesiri, yal. 

i1' tll~ tnuhariplere münhasır ka1mıya. 
:ı:k • bütün dünyayı kaplıyacaktır. 
ış, ti "-Ylll tecavüz siyasetini tutmak is. 
·r , ~enler, bu harbin neticesini bekli-
ı . ·'ıır 
lil ve ona göre hazırlanıyorlar. 
nı tq l\lüttefikler, tecavüzün bu büyük 
il'.I ~11

11truzunu, bir mukabil taarruzla 
l'i ~şılamıya ve bu taarruzun tesirle-

• latıt bertaraf etmiye muvaffak ohn:. 
1 lı~a, dünya derin bir nefes alacak. 
ie letj ~oksa, diinyada tecaviiz kuvvet. 
ltı ~h·tlın başıboş kalacak ve tecavüz a. 
ie ~ldiğine sa1dıracaktır. 
ş- ~ll u_ yüzden bütün dünya, gözlerini 
nJ lq tı., ıstırap. ter ve gözyaııı sahnesi o
.ş. il ~arp cephesine dikmiştir. 
1 te Çunkü beşerin mukadderatı bu 
~e bağlıdır. 

Belçika Sefiri Dün 

Reisicümhurumuza 

~~ ltirnatnamesini Verdi 
e.. s-~!.tıkara, 14 (A.A .) - Belçikanın 
i.i ~~ 1 Ankara sefiri de la Vaille, bu
~e ~~.~~.at 4.30 da Ç~nkaya köşkiınde 
~- ~llh ıcu~h~ İsm7t_ Tnc:inü taraf1.ndan 

~i tı.l edılmış ve ıtımainamesin.i. tak
ııı ~ eylemiştir. 
'I• ~~'tabuı esnasında Hariciye Vakaleti 
·tı Ilı 11l'l1i katibi Numan Menem~nci0ğ. 

Amerika Devletleri 
Almanyayı 

Protesto Edecekler 

·-••••••--•--• W WWWıi 

= = IFransadaf 

Almanların 

Son Hava 

Taarruzuna 

Ait Birkaç 

1 İNTiBA 

Diyarbakır 
• 

lran Irak· 
Hattı inıaatı 
İlerliyor 

Ankara, 14 (TAN Muhabi
rinden) - Diyarbakır - Irak 
hattı üzerindeki çalışmalara de
vam edilmekte, bu yolun ray 
ferşiyatı bugün 51 inci kilomet
reye varmış bulunmaktadır. 

AMERİKALILAR 
Gayrimuharipliğe 

Doğru Gidiyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - A

merika hükumeti, Holandanın 
Almanya tarafından istilasını 
protesto için diğer Amerika 
Cümhuriyetlerine iltihaka ka
rar vermiştir. Bu teşebbüs Uru
guay tarafından yapılmış ve bü
tün Panamerika kongresi aza
sına tebliğ edilmiştir. 

. 

Bu yol üzerinde üç büyük köp
riin ün demir malzemesi ahvali hazıra 

1 dolayısile Almanyadan getirtilmesi_ 
ne imkan olmadığından bunların tn. 
gıltereden celbine çalışılmaktadır. 

1 Diğer taraftan bu köprülerin kısmen 

1 

muvakkat ahşap ve kısmen de beton 
armeye kalbolunmak suretile inşası. 

ı na gayret edilmektedir. · 

il Raman dağında bulunan petrol da_ 

1 
marı üzerinde daha aktif bir halde 
çalışabiJmek ve bu mıntakaya 15 

: kilometre kadar bir mesafede bulu. 
ı nan İlı.:h istasyonuna kadar ray fer_ 
1
1 şiyatının yapılabilmesi için bu köp. 

.:Hariciye Nezareti mahafili, AmerL 
ka cümhuriyetlerinin bitaraflığı ter. 
kederck gayri muharip vaziyetme 
geçmeleri suretindeki Arjantin tek. 
lifinin kabulü lıalinde bu tekhfın der 
hal aşağıdaki neticeyi tevlit edeceğL 
ni kaydetmektedirler: 

Alman topçusunun bombardımanına maruz kalan bfr kilise 

rülerin bir an evvel inşası zaruri gö
rülmektedir. 

I Diyarbakırdan 159 uncu kiloınet.. 
reye kadar olan kısmın ray ferşiyatı 
önümüzdeki birinciteşrin ayı içinde 
tamamen bitmiş olacaktır. 

"Amerik:rnıu menfaatinin ticari 
ve iktısadi sahalarda her türlü ameli 
çarelere başvurarak ve nakliyat!arı
nı '..eshil ederek müttefiklere müza. 
haret etmekte olduğunun kabulü, 

Bu suretle müttefiklere daha ko- 1 
lay yardım edilebilecektir. 

Arjantin ve Brezilya sefirleri, 
Sumner Velles ile yaptıkları müJa. 
kattan sonra, Amerikarim dahili si
yaset vaziyetinin harbin bidayetinde 
kabul edilen kati bitar ıflık hattı ha
reketini idamesi müşkül bir şekle 
koyduğu intıbamı hasıl etmişlerdir. 

Ye11i müdafaa tahsisatı 
. P.cı..~c:~vP-lt tı>r<ıfından istenecek ve. 

nı mııdafaa tahsisatı 500 milyon ka-
dar clacak ve bu para ga ·p nısıf kür. 
cesimn müessir bir surette müdafaa. 
smı ve cephane imalin ~ hrz verilme
sini temin için müdafıa seyyar un. 
surlarının takviyesine tahsis edile_ 
c~ktir. 

Diğer taraftan Elazığdan başJıya
rak İran hududuna kadar gelecek o. 
lan hattın Elazığ _ Vangölü arasın
daki kı~mının etüdleri yapılmakta. 

dır. Haziranın birinden itibaren Mo
laya kadar olan kısmın inşasına baş
lanacaktır. 

Garpta demiryolu inşasına ayni 
hızla devam edilmektedir. Adapaza
rı - Bolu - İsmetpaşa hattımn e.. 
tüdleri müteahhidine ihale edilmiş
tir. Şimdi güzergahın tesbitine çalı
şılmaktadır. Bu hattın imtidadı olan 
ve Samsun hattile birleşecek b\llU
nan kısmın da etüdleri önümiizdeki 
ay sonlarına doğru ikmal edilecektir. 
Bundan maada Bozöyük - İnegöl, 
Bursa - Mudanya hattile bu hattın 
İnegölden ayrılarak Eskişehir üzerin.. 
den Osmanelinde Anadolu hattile 
birleşecek olan diğer bir hattın da ya 
pılmasr için etüdlere başlanılmak Ü
zeredir. ----
İngiliz Kabinesi Gazetelere göre 

Amerika gazeteleri, Holanda "e 
Bclç1kanın istilası dolayıstlc hararet. 
il neşriyat yapıyor. Alman tayyarelerinden de1ik deşik olan bir billa Tamamlanıyor 

Nevyork Times diyor ki: 
Müttefik asterlerin Holandada uğ. 

runda çarpıştıkları dava. Amerikan 
d.:ıvs.s:dır. Başlıyan muharebe mil-. 
hiındir. Bu, müttefikler için ve müt.. 
tefi.lelerin davalarının muvaffakıye. 

tinde menfaati olan herkes için, mü
him bir saattir, 

M üt tef iklerin siparişleri 
Yeni İngiliz - Fransız siparişi 140 

tayyareden ibaret olup, bununla bu. 
güne kadar Amerikaya sipariş edilen 
tayyare miktarı 3600 a bı.ı.liğ olmak
tadı:r. 

Bir Sovyet Hava 
Heyeti Berlinde 

Alman hududu, 14 (A.A.) - Ha

vas ajansı bildiriyor: 
Sovyetler birliği sivil havacılık şe. 

fi 1',fokolof, Alman hava nazırının 
daveti üzerine bu sabah Sovyet ~
vil havacılık idaresi erkanından beş 
kişi ile birlikte Berline vasıl olmu~
tur. 

İspanyanın Vaziyeti 

Ve Müttefikler 

Londra, 14 (Hususi) - Mister 
Churchill, kabinesi azasına ait üçün. 
cü Listeyi neşretmiştir. Bu listede 
göze çarpan bir yenilik, tayyare is. 
tihsali için yeni bir nezaret ihdas e
dilmiş olmasıdır. Bu nezarete meş. 

Londra, 14 (A.A.) - Mütte~ikle. hur gazeteci Lord Beaverbrook ta. 
rin İspanyol müstemlekelerine has- yin olunmuştur. Amele liderlerinden 
mane bir hareke~ hazrrla~ıkları ~,_tk- I D~lton İktısadi. ıı:arp Nezaretine, 
kında çıkan şayıalara daır Harıcıye Mister Kros gemıcilik, Huson Ziraat, 
NAezareti şu tebliği neşretmiştir: "Hü- I Reith ıy.tünakalat, Bonn Maarif, 
kmnet, başka devletler .tarafrndan Brown lskoçya Nezaretine, Lord 
riayet edildiği müddetçe Ispanyanın Hankey Lankastr Dükalığma tayin 
ve müstemlekelerinin bitaraflığına olunmuşlardır. Amele nazırların sa. 
riayet tasavvurundadır." yısı 6 ya varmıştır. 

~~--------~~----~--~--~--~~ 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Almanyamn Belçika ile Holandayı istilasmdan 
bir gün önce Londra ve Paris gazeteleri bu iki 
memleketin telılikede olduklarını yazmışlardı. 
Fakat ltalyan gazeteleri bu iddiaların boş oldu. 
ğunu söylüyor ve şu serlevhaları kullanıyorlar
dı: "Almanyanın Holandayı tehdit etmesi, bi1 
İngiliz propagandasıdır.,, Diğer bir gazete de şzı 
serlevhayı kullanmıştır: "H olanda hakkındakı 
meraklı haberler hep yalandır.,, Bu şekilde yazı 
yazan ltalyan gazeteleri istila üzerine biçimsi2 
bir vaziyete düştüler. Ve bu vaziyetten kurtul. 
mak için bir çare buldular: lngilterenin lzlan. 

r • 

larm isynn ve nefretlerini büsbütün arttırdığı için, bu 
Na7İ propagandası çok menfi bir tesir uyandırmıştır. 

Bu şiddetli hiddeti Frankonun da duyduğu söylenil
mektedir. Ortada kuvvetle dolaşan şayialara inanmak 
lazwm gelirse, Franko, Akdeniz meselesini, Fransa ile, 
iki memleketin menfaatlerine uygun bir şekilde hallet. 
mek niyetiyle bir teşebbüse de girişmiş bulunmaktadır. 

* Balkan memleketlerinde, ve Tuna havzasında 
ikamet etmekte bulunan Amerikalılar, Ameri· 
kan resmi makamatı tarafından ikinci defa ola
rak, bu memleketleri te1·ketmiye davet olun
muşlardır. ı.. .ı:ıa.ur bulunmuştur. 

-o-- dayı işgal etmesi. JI. 

Amerika Ue Aile Sinyor Gayda bile bu bahaneyi ileri sürerek Al· 8 M. Janeff adında bir Bulgar Mebusu: 
':$ ''-Eğer, denıişth, memleketimiz bir tecavüze uğrarsa, 

V • y I man istildsını haklı göstermiye çalışmıştır. Sovyet ordusu bizi müdafaa edecektir!, 
erıı apan ar * ~ 

~~~l'l~ara, 14 (A.A.) - Ticaret Ye- f) Yakınlarının ifşaatına göre General Franko, ileride, Al. • Sovgetlerin, ve lsveçlilerin talebi üzerine Fin-
'!etınden tebliğ edilmektedir; m~m ve İtalyanlardan bir zarar görebileceğine, fakat, landa Aland adalarını yeııide1l aske1·ileştirmiye 

tilt '
12

·1939 tarihind~n evvel Ame. müttefiklerden hiç bir zarar görmiyeceğine kani bulun- başlamıştı. Birkaç gündenberi, Finlanda ta1·a-
l'ı\i.ah Enconsingnation mal sevket.. Dl&ktadıi'. Almanlar. bir toplantı esnasında, Polonyanın l · 
ı. :ı olup b t iht · b , fından bu adalara gönderilen asker erın sayısı 
"lt't u ar en sonra ış u mal. Almanya tarafından işgaline müteallik mahut filmi İs. 
<\.ltı. s~tınış olanlar ve yahut halen 3000 i geçmiştir. Bu meyanda ağır topçular da 
ltıaı~l'ıka gümrük antrepolarmd<ı bu panyada da göstermişlerdir. Bu filmin, Danimarkanın vardır. 
~ttı'rar.ı kendi namlarına olara!t depo Alman ordusu tanfından ansızın işgalinden bir kaç gün 

"" k ·ı · b l ı· 1 'Adalara bir taarruz vukubulduğu takdirde, Sov. t~ih'.ıış bulunanların 25 mayıs 1940 evvel Danimar ada da gösterı mış u unması, spanyo .. 
~ t 11lt" kadar yukarda yzth ahususa. farda hiddet uyandırmıştır. Bu filmde katoliklerin Po. yetler ve lsveçliler müdafaaya iştirak garalltisı 

ev ·k \>e sı edecek noterlikçe musaddak I lonyada maruz kaldıkları mezalimi .görmek, İspanyol- vermişlerdir. 

\i~a asli vesikalarla Ticaret Vekale- .:.----------------------------------------·---------------------' 
~ :tnüracaatlan lazım a:elmektedir. 

... 
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Merhametten Maraz ! 
Yazan: B. FELEK 

E zeli kaidedir bu: 
"Merhametten maraz hasıl o. 

lur.'' 
- Besle kargayı, gözünü oysun! 

sözü bunun başka şekilde ifadesidir. 
Bir kaplan yavrusu küçücük iken 

kedi gibidir. Okşarsınız, seversiniz 
ve gözünüzün önünde büyiidüğü için 
zamanla onun bir yırtıcı olduğunu 
ve bu yırtıcılık karakterine uyarak 
giiuün birinde size kötülük edebile. 
ceğini farkctmezsiniz. 

Bu gafletin cezası gecikmez. O 
gün gelir ve sizi pençeleri altına alır. 

Bu çeşit mukabeleler görmüş kaç 
yüz vahşi hayvan mürebbisi, kaç yüz 
cambaz vardır. 

Bugün Alman ordusile çarpışan 

İngiliz ve Fransızların da uğradıkla. 
rı akıbet ayni kaidenin başka bir ze
minde tahakkukundan ibarettir. Bil. 
hassa İngilizler, bidayette MarcşaJ 
Foş ve arkadaşlarının (Ren) nehrini 
Alman hududu yapmak hususundaki 
iddialarına muhalefet etmese, Al. 
manyanın Fransa aleyhine büyüme. 
sine müsamaha, Hitler cereyamnın 
orada gelişmesine miiınaşat etmese 
idi; Fransızlar da işgal altında bu. 
lundurdukları araziyi vaktinden ev. 
vel tahliye gibi cemilekarlıklar gös. 
ternıeselerdi, bugün dünyayı ateşe 
yakmak tehlikesini gösteren bu azim 
beli başlarına gelmez, Almanya bu 
derece müsellah, bu derece muharip 
ve mütecaviz bir kuvvet haline gel. 
mezdi. Ama neyliyelim ki; olan oldu. 

İngilterenin o zamanki zimamdar .. 
ları, Fransanm biiyümesinden ve as. 
ker) bir tehdit teşkil etmesinden ür. 
kerek muvazene hasıl olsun diye, 
hem Ren hududunu kabul etmediler, 
hem de Almanyada ordu teşekkülü. 
ne mani olmadılar. 

Düı:tünselerdi, bulurlardı ki; Fran. 
sa yirmi, yirmi beş senedir, hala nii. 
fusu artmıyan ve herkesten evvel 
bundan kendisi müşteki olan bir 
memlekettir. Almanlar ise mütema. 
diyen üreyen bir millet. Asıl korku. 
lacak kuvveti onun teşkil edeceğini 
derpiş etmediler. Merhamet ettiler. 
Buf{iinkü maraz hasd oldu. 

Bu hatayı bilen Fransızlar, daha 
harp başlarken: 

- 9H de harp yapmasını bildik. 
sulh yapmasını beceremedik idi. Yir
mi sene sonra tekrar silaha sarılma. 
ğa mecbur oluşumuzun sebebi budur. 
Bu sefer artık ayni hatalara düşmi. 
yeceğiz! diye bar bar bağırdılar. Hat. 
ta bir aralık İngilizlerin: 

- Biz Alman milletine karşı değil, 
Bitlere karşı harbediyoruz... deme. 
lerine de itiraz ederek: 

- İki tiirlü Almanya olamaz. Al. 
man milleti istemese bu adamı ha. 
şında tutmaz! diye bağırdılar ve İn
gilizleri de yola gifüdiler. 

$imdi artık, herkesin düşündüğü, 
sade harbi kazanmak değil, sulhü de 
kazanmaktır. Yani acıkçası bir daha 
böyle yirmi senede ni.ikseden maraz.. 
]ar hastl edecek merhamet göster
memektir. 

SARACOGLU 
Parti Grupunda 
Harici Vaziyeti 

İzah Etti 
Ankara, 14 (A.A.) - Cümht.uıyet 

Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
grupu bugün (14.5.940) saat 15 te 
reis v~kili Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

Ruznamede birkaç encümenden 
geçen 3-anun layiha larında, o işte mü 
tehassıs sayılan encümenin hazırladı.. 
ğı metnin B. M. M. müzakerelerine e
sas ittihaz edilmesi hakkında To!cat 
mebus\.! Galip Pekel tarafından veri.. 
len 1akrir üzerine teşekkül eden ko
misyon tetkikatrru muhtevi rap.:>:un 
rrüzakeresi vardı. 

Bundan evvel söz alım Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğııı son on beş 
günlük siyasi ah'lıal \'e hadisel~r::len 
bizı uzaktan yakından aUıkad3r eclen. 
leri uzun uzadıya iza!'ı Pttikten ve 
oazı hatiplerin ayni mevzular üze
rindeln suallerine cevap verctikten 
sonra ruznameye geçi!mışse :le vak. 
tin gtdkmiş olmasına bı'laen bu işin 
~~elect-k hafta ruznamesıne ahnması
na kıırar verilerek rıyasl:!tçe ı:else ta. 
til edildi. 

Çorumda Sular Köprülen 
Götürdü 

Çorum, 14 (A.A.) - Bir haftadan
beri devamlı yağan yağmur dün şid. 
detıni arttırmıştır. Alacada büy ük bir 
köprü köylerden bazı k öprüleri su. 
lar göt iirmüştür. Yıldırımdan birbç 
hay van telef olmuştur. İnsanca zayL 
ıt yoktur. Yağmur devam ediyor . 
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BEDEN TERBiYESi MÜKELLEFiYETi 
TAN 

SPOR: 
15 - 5 - 940 

Yarın Matinelerden itibaren 

Bir Kısım 
Gençlik 

Vatandaşlar 
Klühlerine 

Davet Edilecekler 
Ankara, 14 (A.A.) - Beden Teı~iyesi Genel 

Direktörlüğünden bildirilmektedir: 
'3530,, sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 

4 üncü maddesine tevfikan 3 4 1940 tarihinde 
kabul edilip 17 4 1940 tarihli ve 2/1325 numa
ralı İcra Vekilleri Heyeti kararnamesinin l inci 
son fıkrası mucibince: 

1 - Şimdilik "9,, \'ilayet hariç oımaK uzere 
bütün vilayetlerin vilayet ve kaza mcrkezlerile 
müteaddit öğretmenli mektebi me\•cut olan na
hiye merkezlerinde ve köylerindeki .. 1 , 19, 20,, 
dahil yaşlarındaki erkek gençlerin: 

{Şimdilik mecburi mükellefiyet dışında ka
lan vilayetler şunlardır: Erzincan, Bingöl, Bit
lis, Hakkari, Karaköse, l\luş, Siirt, Tunceli, 
Van). 

kesir, Manisa, İzmir, Aydın. Muğla, Antakya, 
fçel, Seyhan, G. Antep, Hatay Vilayetlerinin vi-
liiyet ve kaza merkezlerile müteaddit öğret
menli mektebi mevcut olan nahiye merkezi ve 
köylerindeki 15. 16. 17. yaşlarındaki erkek genç
lerin: 

"Yalnız İstanbul, İzmir, Seyhan vilayet mer
kezlerinde Belediye hudutları içindeki bu yaş
lar şimdilik hariç,, 

3 - Mükellefiyetin tatbik edildiği yerlerde
ki 35 "dahil,, yaşına kadar bütün serbest hekim-
)erin, 

4 - :Memur ve ışçı sayısı .. 500,, ve daha fazla 
olan fabrika, imalathane ve emsali 111üessesat
taki 15 (dahil) - 35 (dahil) yaşlar arasındaki 
erkek ve kız ve kadın yurttaşların beden terbi-

Tan Kupası 
Final Maçı 
Cumartesi 
Yapılıyor 

Hakemin temdit etmemesile neti
celenemıyen TAN kupası mektepli. 
ler futbol şampiyonası Galatasaray • 
Boğaziçi final maçı cumartesi günü 

SARAY SINEMASI 
Gayet müessir ve Harp vakayiini musavver 

32 NCi AVCI ALAYI 
Büyük ve em alsiz filqıi takdim edecektir. 

İngiliz askerlerini nakleden büytik bir vapurda cereyan ve meç.hu· 
le doğru hareket eden 6.000 kişi yolda ve CEBELİTARIKDAN SOU· 
'HAMTON'a ... bir Dramda bin vakayii tasvir etmektedir. Ve Talebi V 
ıumi üzerine ilaveten! CONSTANCE BENETT ve GARRY GRArf 
tarafından 

Görünmeyen Adam Aramızda 
Fransızca sözlü büyük film gösterilecektir. Ayrıca FOKS JURNAL 

En son dünya havadisleri. 
Taksim stadında tekrarlanacaktır. ı 

Futbol.cülerimiz geliyor ~----• ·-----------------~ Kon•reye giden futbol takımın-ız 
cumartE:si sabahı Besarabya vapur1. 
le buraya döneceklerdir. 

Kupa meselesi 
Fener'tahçe _ Beşiktaş maçının be

rabere bitmesile ortada kalan kupa. 
nın sahibini tayin etmek üzere top- 1 
lanan komite kupanın Fenerbahçe 
ve Beşıktaş klüplerine verilme:;;ne 
karar vermiştir. Fenerbahçeliler bu 
kararı teşkilata bildirerek kupa sa
hibinin resmen tayinini istiyecekler. 
dir. 

Cezalı oyuncunun iştirak 
ettUji oyun 

Ankarada hakeme tecavüz hadise. 
sinden dolayı boykot cezasile teczıye 
edilen Gençlerbirliği kaptanı Hasan, 
İzmirdeki müsabakalara iştirak et. 
miştir. Izmirliler Hasanın hem ceza
lı ve hem de asker olması dolayısile 
kıtasından izin almadan oynadığına 
itiraz etmişlerdir. Ceza noktasından 

' 

Yarın Matinelerden ı· p E 
İtibaren K Sinemasında 2 Büyük 

Film Birden 

1- ASi KAHRAMAN 
Fransızca s(izlü Aşk - Kahramanlık - ve muazzam heyecanlı filmi 

Baş Rollerde : W ARNER BAKSTER - FREDDİE 
BARTHOLOMEW - ARLEEN WHELAN 

2 - L O R E L H A R D İ . . . . . (?) Türkçe sözlü , __ 
Şehzadebaşı ' 

Sinemada FERAH Tel: 21359 

1 - A 
GÖZ 

Ş K 1 N 
YAŞLARI 

Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
2 - BRİTİCH Paramunt Jurnal 

Türkçe 
3 - KANLI PUSU 

Türkiye 
Türkiye 

r. A.. P. 

Radyosu Ankara Rady 
Radyodifüzyon Posta1" 
Dalga Uzunluğu 
s 1.1 m. 11411li ıtca. IO s,J. 

11148 m 182 Kes 120 ._f'; 

2 - Birinci maddedeki yaşlardan başka Er
zurum, Kars, Çoruh, Rize, Trabzon, Samsun, 
Zonguldak, Ankara, Edirne, Kırklareli, Tekir
dağ, İstanbul, Kocaeli, Bur a, Çanakkale, Balı-

yesi mükellefiyetlerini yapmak için vilayetlerce 
gençlik klüplcrine ve gruplarına girmiye davet 
olunacakları ilan olunur. da Gençlerbirliğinin hükmen mağlu

- blyeti r.ıuhakkak addedilmektedır. - Bu akşam saat 21 de -· 

Salı, 14. 5. 1940 

12.30 Program ve memleket saat aya 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, ıs 
Milzlk: Muhtelıf şarkılar (PL), 13.30-H 

ltalyaya ihracatımız 

Çok Azaldı 
ltalyaya ihracatımız çok azalmış. 

tır. Kllrihg hesaplarına göre İtalya. 
da iki milyon lira kadar Türk 'bloka. 

Hasta Kabul 
Eden Oteller 

jı vardır. Evvelce bu memleketten B 1 d• D kt 1 
alacağımız altı milyon lirayı bulmuş. e e eye o or arı 
tu. Devamlı ihracatla bu blokajın 

dört milyonu eritilmiş, iki milyonu 
kalmıştır. İki memleket ticaretinde 
daha mi.ısait münasebetler tesisi için 
temaslar yapılacağı haber alınmıstır. 

Bu Gibi Müşterileri 

Muayene Edecekler 
Ayakta tedavi görmek iızere Ana~ 

Demir ithalatç1larını11 dolunun muhtelif yerlerinden bir çok 
dünkü içtimaı hastalar geldığıni, bunların hastane. 

Tiftik ve Y apağ• 

Fiyatlarında Tenzilat 
Türkıye Tiftik ve Yapağı r\.ıracat

çıları birliği umumi katipliğinclen: 
Tıfhklerin işletilmesı netic .. sinde 

artan bazı şeyler vardır ki bunlara ta 
li tiftikler unvanı verilmektedir. 
Runlar deri, kaba v~ vaglı ~nallar
dır. 

B rliğimiz ahiren bu tali ""lhllara 
ve ycJlnız ihracatın serbest bul nıdu-
ğ.:ı tnemleketlerden bazılarına ait fi. 
yatlardan yüzde 10 tenzil etm·ştir. 
Bu ~cnzilat esas mallara ait degı 'dır. 

Voleybol. müsabakası 
Böl~<' voleybol teşvik mü abaka. 

ları finali 19 Mayıs 1940 pazar günu 
saat 15 te Galatasaray spor klübün
de oyn.macaktır. 

Galatasaray ve Beylerbeyi tak1m
ları arasında oynanacak bu final ma
çı netıcesi İstanbul voleybol birinci. 
sini tayin edecektir. 

Fransa Devlet Müşaviri 

Şehrimize Geldi 
Franı:a Devlet Müşaviri ve Maliye 

Nezareti teftiş heyeti reisi M. La. 
cour _ Gevet bazı temaslarda bulun. 
mak üzer; memleketimize gelml~tir. 

'ı 

_ S A R A J Sinemasında 
Hubay'ın Talebesi 
Biiyük ve dehakilr Viyoloni t--

Annİ e Delman 
Yegane resitalini verecektir. 

Piyanoda: FERDİ \'On STATZER 
Fiyatlar: 

150 - 100 - 70 ve 50 kurustur. 

.. ' ÇEMBERLIT AŞ 
Sinemasında 

Bugünden itibaren 

GABY MORLA Y 

Muzik: Küçük orkestra. 
18.00 Program ve memleket saat ayar 

l8.u0> M.ı.,ik: Senfonik müzik ve opera • 
yaları (Pi.), l8.3o Müzfk. Çalanlar: I' 
şen Kam, Cevdet Kozan, lzzcııı .. ilkte. 01 
kuyan: Müzeyyen Senar; 19 00 KonuşP' 
(Dış politika hfıdlseler!), 19.20 Muzlk: t 
&ıl heyeti, 19.45 Memleket saat ayarı, ' 
jans ve meteoroloji haberleri, 20.00 M{lılJ 
Çalanlar· Kemal N. S yhun, Cevdet çJj 
lıı. İ:r:zetUn Ökte, FııhrJ Kopuz. Okuyanlt 
Azize Tozem. Mustafa Çağlar, 20.35 TffJf. 
sil: Orman sonu duğünü, 21.85 Serbest tf 
at, 21.45 Müzik: Riyaseticümhur. band 

1 

(Şc!: İhsan Künçer), 22.30 Memleket 5' 
ayarı, ajans haberleri~ ziraat, esham - tali 

viltıt. kambıyo - '!!!oku! .~?r~~L, (Flzi Demir ithalat tacirleri dün mınta. lerimızdekı yatak azlıgı yüzünden 

k t . t "d" l"ğü' d v li B sanatoryom ve dispanser gibi sı!ıhat a ıcare mu ur u n e a ve e. . . 
led . R · · · b k 1 ğ d t 1 nıucssaselerınde tedavi edıldıklen 

ıye eısının aş an ı ın a op an-
mışlardır. Tacirler muhtelif memle- , zama.n otellerde o~a tutup yerleştfk. 
ketlere demir sipariş ettiklerini, ge. lerını yazmış. bu gıbl vazıyetler kar
lecek malın mevcut kararnameye go. şısında muhtelif hastalıkların siraye. 
re hükumet tarafından da mlibayaa tı tehlikesini önlemek için daha çok 
edilip edilmiycceğini validen sor. takyirlat konulmasını istemiştik. 
~uşlard1r. ~fıtfi Kırnar ka.rar~~me. Memnuniyetle öğrendiğimize göre 
nın sarahatınden bahsetmış, !uzum bı>le<live tedavi edilmek üzere İstan. 

Müdür ve l\luavinlerjn 
Ücretlerine Ait Layiha 

Ankara, 14 (TAN ı - L~f,elr>rle 

mualiim okullarının V" orta mE:ktep
lerm mudürlerile baş mJ'.\\.r. ve 
muavınlerine ait ücret kartrı)ktrmda 
yapılacak tadilat ve ııavelerı ihtiva 
r•cirn layihalar encümenlerden geçe
rek Meclis ruznamesine ah.,dı 

sız befareti ticaret ataşesi M. Lore~.d 
M_l ,,_.,_ a~- ......__... .. ~-··· ..... "'·--r 
olduğu halde İnhisarlar Umum mu. 
ditrü Adnan Halet Taspınan ziyaret 
etmiş ve bir müddet görüşmüştiır. 

ı~-~-""- •-· -ruıuuu -, aı l:llllllll~ 

UYKUSUZ GECELER 
Esrarlı A~k Maceralari;\·le dolu 

filmini takdim eder. 

Yarınki program ve kapanı:l. 

• 
Ecnebi Radyolarında Türkçe 

Neşriyat 

gor:Grse h~~me~in. demir alaca,gını bula · elı tc otellerde kalmak isti-
tacırlerc bıldırmıştır. ı g P . .. 

_ yen hastalar hakkında yenı ve mu. 
-o-- him bir karar vermiştir. Bu karara 

Bir Sarhoş, Gece sore hastaııkıı müşteriyi kabul eden 
her otel sah bi derhal Belediye dok. 

iki Kişiyi Ağır torunu haberdar edecektir. Doktor, 
hastanın muay<-'nesini yapacak, eğer 
sari bir hastalık görürse hastayı he
men haı;;taneye yatırtacaktır. Otelde 

Surette Yaraladı 
Defterda Çamur iskelesi sokağında ikamet edebilecek hastalar. ancak 

Çekirı?e Mücadelesi 
Karahallı. (TAN) - Geçen yıl na

hiyemiz çevresinde titreyen çekırge. 
lerin stirfelerini itlaf için vilay2t zi
raat mudürü nahiyemize gelerek mü
cadele tertibatı aldırmıştır. Zamanın 
da alınan bu tedbirle çekirgelerin kö
kü tamamen kesilmiş olacaktır. 

KARİ· MEKTUPLARI 1 
oturan Yakup oğlu Osman ile :Cansı zarars1z ve sirayet etmiyen hastalık. Tokatta Nöbetçi Eczane Derdi 
Fatma gece geç vakit evlerine doncr. lar musaplarıdır. 
lerken Mehmet isminde bir sarhoı:::un ----o---- 'rok&ttan bir okuyucumu~ ya:.ıı:ıyor: 

"- Burada üç ezcahane vardır. 
tecavüzüne maruz kalmışlardır. Meh. Pend·ıkte aı·r Ku··ı+u··r Bcnların sıra ile nöbet tutmaları 
met, Osmanla Münevver isminde bir 

liı.zım gelirken, bu vecibeye maale. 
kadını tabanca ile yaralamıştır. Ka- Y d K ld sei dikkat edilmiyor. Kepenk üze-
nsı F~tma, bir köşeye saklanırak Ur U UrU U nnde (nöbetçi eczahane) tabdiı.sı bu. 
yaralanmaktan kurtulmustur. Snr. . 'ğ" • 

r-.artal <TAN) - P .r.t·k gençle.. lunan. eczahaneye gıttı ınıL vakıt, 
hoş yakalanmıştır. lı ı · 

r;ııır. kultürel yükselişını temin mıık oukkt>nın kapa o dugun.ı gorursu-
Osmanın yarası agır ve tehlikelidir sHdıle, nizamnamesi Hall<evlerı ni. nüz. Eğer ilacınızı mutlai<:ı yaptır. * Şişli Kodaman caddesinde Fe- zamnamesine uygun bir "Kültiir mak istiyorsanız, her şeyden önce 

ridunpaşa apartmanında hizmetçi 18 Yurdu,. teşekkül etmiştir. eczacının evini arayıp, bulmıya mec 
yaşında Meri, pencere camlarını si- Pendik Kültür Yurdu, bu hafta bursunuz Me~la, bu eczacılardan 
lerken sokağa düşüp ölmü.ştiır. ilk kongresini yapmış, Bay Galip b~rinın evi, şehre bir saat mes3fedc-* Şofor İhsan tarafından ıdar" O- B:r" er. Bav Hamit Özgül. Bay Os. dır. . . . . . 
l 86 t "b ı·k ı ı b ı J ~ Beledıyemızın bu ışı hı!men hal. unan ecru e P a a ı o omo · mm: Aksungar, Bayan Reft.ı--ı Evse. 1 • • • • 
:Necaetibey caddesinden gecer1<.cn o · B 8 k' A İd J-I tı e 

1 

letr.'lt-sını rıca ederım.,, ver ay e ır run art.? eye n 
civarda oturan İnebolulu Abdullalh SPç.''mışler ve derhal çalışmıya ha~- BEYOC.LU ÜÇÜNCÜ SULH HU. 
oğlu Mehmede çarpmıştır. Yara ı 1 ., d y d k ı 'Ik KUK HAKİMLİÖiNDEN· 
baygın bir halde hastahaneye kaldı-ı lamışlar ır. Gur unl spoB: 1 .0 .u .1ı b~- İsmail İçel ve Nusret Vardarman .. ı l1tıak Kartal enç er ır ıgı ı P ır . 
ı mıştır. , . . tarafından Galatada Fermenecılerde 
~- m.ıç ).apmıştır. Temsıı.' musı~ı ve Şirketi Hayrıye mtldüriyeti muhase-

Galip . Efgani Tckr. .r kı• hır k9lları da en yaKın bır za- be kaleminde memur Rıza Şener aley 
• • • • ntJıucıa faahyete gcçcceklı>rcır hine açılan alacak davasının muha-

1\lubakemc Edilecek Pmdık g nçlcri bu vo.:ni tesekl::ü- kemesinde: Dava edilenin ikametga-
Perapalas otelinde aylarca b dava le kaı sı buyuk alaka c:ostermckte- hının meçhuliyeti hasebiyle ilanen 

oturduktan sonra elden para da ala- dır er. tebligata rağmen gelmiyen dava edL 
rak otel sahibi Misbahı dort bin ku- lene davacının talebiyle gıyap ka. 
sur lira dolandırdığı iddia edi1cn Gıı Sefarethane ve Konsoloshane rarı tebliğine karar verilmiş oldu-
lıp Efgani 8 inci Asliye Ceza Mah ğunrlan davacı vekilinin dava edile. 
kemesinde beraet etmic;ti. Temvi1 Binaları için Bir Karar nin tacir olduğunu şahitle isbat ede. 
Mahkemesi bu kararı bozmu tur Da ı cegini ve meblağı müddeab'hi de 
vaya ayın 21 inde yen den bakıla. Ankara, 14 (TAN 1 - ı\nlfarada müvekkili şirketin defterleriyle ispat 

_,...._ __ 
Şarap lstihsalat•mız 

il 
Hevecanlı filmler kahramanı 
HARRY PİEL'in çevirdiği 

iKi YÜZLÜ ADAM 
Ayrıca 

1 

1 
Şehir 

~is 

Roma 
Roma 
Londra 

Türkiye 
aa•tlle TOIDmevç 
19.45 250 metre cart' 
20.56 245.5 • cart' 
20.56 31.15 • (Ku' 
18.55 19.62 • (Kıt' 

1939 Kampanyasında Müreftede 
2.271.000 litre sarap istihsal edilip 
bunun 1.250.000 litresinin hnric• 
sevkedildiği bundan evvel :-ıazılmı" 
tı İnhisarlar idaresin:n tahkikatırır 
d'Ör(' fl':IO Vı;u'f'lnJIOVllSlndı\ ofiirpft~ 

4'i,.nerıin en giizel ve en eğlencf'l' 
~·~-,·f!tf! ve müzik ':ı-,; 

--- \fAVİ KUŞ ---

1 Arnavutluk 19.20 
31.32 
38.:22 • (K1" 

den J ,732.270, Hasköyde de 536.308 
litre şarap imal edilmiş ve bu mınta
kadan harice hiç ihf'acat yapılma
mıştır. 

ASKERLİK İŞLERİ 

İSTANBUL ASLİYE İKiNCi Ti. 
CARET MAHKEMESİNDEN: 

Doyçe Oriyent Bank İstanbul şu
besi tarafından İstanbulda Tütün 
Gümrük Kemerli sokak 23 No. da 
Abdulhamid Angelidis ve mahdumu 
Bürhan şirketi azasından Bürhan a-

veoe ı< SUBAVLARIN VOKLAMASI leyhine mahkememizin 939/122 No. 
Kartal Aakerllk Şubeal"den: lu dosyasile ikame eylediği 550 lira. 
ı - 1 HuJran 940 günü yedek subay ve nın faiz masarifi muhakeme ve ücre-

askerl memurlann senelik yokl11maları ti vekaletle birlikte tahsili talebine 
başlıyacak ve bir ay devam edec!!ktir. mütedair davanın muhakemesi sıra-

2 - Yoklamaya gelirken hüviyet cüz- sında: 
danlan, asker! hizmet vesikası. hekim ve 
veterinerler diploma ve ihfü:ıs vesikal11rı- Müddeaaleyh liirket azasından Ah. 
nı birlikte bulunduracaklardır. dulhamidin vefatı dolayısile müddei 

3 - Ah,·a!i sıhhlyeleri rlol11yısile rapor- vekili kanunen hakkı müracaatinin 
ları olanlar raporlarını beraber getirecek- burhan olduğunu ve bu itibarla mün
lerdlr. fesih şirketin kollcktif şeriki sıfatile 

4 - Şubemizde kayıtlı ve fstanbuld:l alacağının Burhandan talep ettiğini 
bulunan bilumum yedek subaylar yokla- ve Abdülhamidin vefatını Ticaret 
maya bizzat geleceklerdir. TaŞTada olanlar Odasının kaydı ile ispat edeceğini be. 
ise bir mektupla defter sıra numarası, sı-ı yan etmişse de kaydı ibraz edeme. 
nıfı He hale_n .bulunduğu vazife ve adresi mi ve bu sebc le de Bürhana yemin 
sarahaten bıldırecekUr. 

1 

ş. . . P .. 
5 _ Yoklama günleri haftada 3 gilndür: teklü etmıştır. Mahkem~e muvec-

Pazartesl Çarşamba ve cuma i{lnlerl ze- ceh görülen yeminin ık~metgahı 
valden e~vel yapılacağı UAn olunur. meçhul bulunan Bürhana ıliın yolu 

• ile tebliğine ve muhakemenin dr 
21/6/940 tarih saat 14 de talikine K•dıköy Aakerllk Şubeaınden: 

İhtiyat yoklamasını yaptıı mak üzere 
mazeretleri sebeblle şimdiye kadar sube
) C müracaat etmıyenlerin yoklamalarının 
yapılması için yoklama muddeti 15 Hazi
ran !!40 gününe kadar uzatılmıştır. (311 -
331) dahil doğumlu ihtiyatların yoklama
larını yaptırmak için ı.tubeye muracaat et
meleri iU\n olunur. . 

Be9nktııt Aakorllk Şubesinden: 

karar verilmiş ve bu husustaki ve
min davetiyesi mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olduğundan key 
fiyet ilan yolu ile kendisine tebliğ o. 
lunur. 

. - . ' KiRALIK KAGiR DEPO 
İhtiyat eratın yoklameluı 31-5-940 ta- Galatada Knlafat yennde bir tara-

rihlnde hitam bulmuş olacağından şube· rı denize ve diğer tarafı caddeye nıl-
mlzde k1tyıt\ı 311 ilA 331 doğumlu ihtiyat zır 25 metre eninde ve 50 metre de-

Yusı:oslavya 20.30 49.18 • (KiJI 
Tnhran 12.15 31 " (Kı_. 

A 
1 BORSA 

14 - 5 - 940 

Londra 5.24 
Nev;,orıt 1~4.;65 

Parla 2.9647 
Mlllno 8.3850 
Cenevre 29.2725 
Atına 0.97 
Sotya 1.9850 
Madrld 13 81 
Buda peşte 29.7375 
Bfiltree 0.825 
Belgrad 3.91 
Yokohama 37.54 

<;tokholm 31.005 

~SBAM VE TABVlLAT 

Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıvas-Erzurum 2 
c;ıvas-Erzurum 3 

19.14 

~ ----------
KAHZUK 

MEYVA 
TUZU 

MEQ YEMEKTEN SONQA 
KULLaNINIZ 
SİHHılTINIZI 
KIURNIQSINIZ.. . 

caktır. m a edilecek sefarethane ve konso- f!deceğinj beyan ettiğinden bahisle * Kazlıçeşmede Siyonun fabrika- losl•Jk binaları için ecnebi mttmle~et. gelmiyen dava edilene yirmi gün 
aın~an ?eri çalıp satmak:~n . suçlu lerı:ieu üç sene zarfında celbedU~k müddetle ilanen gıyap karan tebli
Talat dun Sultanahmet Bırıncı Sulh hE-r turlü inşa malzemesi, gümrük ğine ve dava edilenin muhakeme gü
Ceza Mahkemesince tevkif edilmiş- 'd f 1 ktır nü olan 5/6/0'10 günü saat 10 da biz 

resmıtı en mua o aca . 
tir. zat veya vekili kanunisini gönd .. rme. 

crattan şımdlye kadar yoklamasını yaptır- rinllğlnde kirgir bir depo kiralıktır. 
marnış oltnların haftanın pazartesi, çar- 40681 numaraya telefon edilmesi. 
şamba ve cuma (Ünleri saat 9 dan 12 ye • • 
keder müncut ederek ihtiyat yoklama- ·-•••••••••••• 
larını behemehal yaptırmaları lümmu bir 
kere dah't ilin olunur. Or HAFI? CEMAi 

Bu bınaların tapulart:a tescııı ışı. · d kd' d h k * F ı L•kpazarda 55 kuruş yuzün- Ei gönderme iği ta ır e mu a e. 
d n ç1kan bır kavga netıcesınde Fık· m:.ıtdmbiliyet esası .şartile istisnd e. menin gıyabında ~örülece~i gıvap 
r vı varalamaktan suçlu Ramazan 15 dilecektir. Bu esaslar üzerinden ha. kararı tebliği makamına kaiırı olmak 
,un hapse mahkum edilmiştir. 7Jrlanan oroie. Meclise verilmiştir. ) üzere ilan olunur. 

EmlnCSnil Yerli Aa. Şubesinden: 
Yedek piyade asteğmen 0329/74) kayıt 

numaralı Hasan oğlu 1323 doiumlu Nu
ı ettin Erdılin kısa b1r zamanda subeve 
g~lmesl. 

Pazardan maada saat <14.~0 dar 
18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
'<araya. Divanyolu No. 104. 
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15 \1AYlS 940 

~'AN 
~BONE BEDELi 

Tül'klye Ecrıebl 

1400 Kr, 
7150 .. 
400 • 
1150 • 

1 Serıe 
6 Ay 
3 Ay 

1 Ay 

2800 

1500 
800 

300 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olnuyan ınemlekeUer için abOne 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değ:iştirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
PUl ilAvesi laz.ımdJr. 

ra•ı: 111: ı t ı ı14! 4' 4 ôı ı 
Türk Musikisini 
Diriltmek Lazım 
E vvelki gün, Büyük Millet Mec. 

lisinde, Türk musikisi mese
lesi görüşülmüştü. Zaten ayni mese.. 
le ~eçen hafta içinde Parti Grupun
da da mevzuubahs olmuştu. 

Bugün, - radyonun derme çatma 
alaturka neşriyatile • ara sıra kıy. 
tnet[i sanatkarlar tarafından verilen 
konserler müstesna, Türk musikisi, 
hir meyhane musikisi derekesine in. 
dirilmiştir. Vakıa. gazinolarda dln
lediiimiz kiıru;eler arasında kıymetli 
sanatkarlar yok değil. Fakat bunlar. 
dan çoğu, senelerdenberi isimlerini 
duyduğumuz sanatkarlardır. Ve bun. 
lar arasına yeni kıymetler katılma. 
Yışından da bellidir ki, alaturka mu
~ki bize parlak bir istikbal vaadede. 
ıneınektedir. Hatta bilakis, öyle gö. 
riilüyor ki, milli musikimiz, bugün, 
birkaç sanatkarın tesadüfen parla. 
Jnış şahsiyetleri ve inkişaf etmiş kıy. 
ınetli istidatları sayesinde ayakta ılu
l'abil.mektedir. 

• z aman zaman gazetelerde müna. 
kaşalar olur: 

u_ Milli musikimizi ıslah idn ne. 
ler yapalım?" ~ 
~."-Alaturka musikiyi garp tekni. 
i"ıle armonize edelim mi?'' kabilin.. 
den sualler sorulur. Ve anlayan da 
söyler, anlamayan da. Fakat maale. 
ıııef, bütün bu münakaşalardan, hiçbir 
bıüsbet netice hasıl olmaz. Ve ala. 
turka musiki, bugün içine girmiş bu. 
hınduğu çıkmaz içinde sendelemiye 
devam eder. 

Opera artistleri yetiştirilmesinden, 
l'adyoda, • hemen bütün milletin mu
halefetine rağmen • bozuk bir alaf. 
l'angaya lüzumsuz yere yer verilişin. 
den, konservatuarlardan cıkan tale. 
belerin birer Bethoveno~an yetiş. 
bıesinden ve mekteplerde talebele
l'e verilen musiki terbiyesinden de 
anlaşılmaktadır ki, bugün, milli mu. 
Sik.imiz, - istenilerek veya istenilmi
Yerek • kelimenin tanı manasile ilı. 
ıtıal olunmaktadır. 

• Gayri kabili münakaşa olan ha-
kikatler şunlardır: 

1 - Musiki zevki, ithalat mataı 
değildir. Nitekim Türk musikisinin 
tıiratıldığı ihmal, alafranga musiki. 
l"e karşı sempati değil, bilakis, gittik. 
Çe derinleşen bir antipati yaratmak
tadır. 

2 - Milli musikimizi ıslah etme
lllizin yolu, onu buı:ı;ünkü ıri.bi öksüz 
bırakmak değildir. Türk milleti, ketı. 
di konservatuarlarında, kendi radyo. 
:<1unda, kendi musikisine bir üvey ev. 
lat mevkii veremez. 

Türk musikisinin ıslahını, garp 
Jn.usikisinin birer hayrana haline gi. 
l'erek diplomalarını alan konserva. 
ltıar mezunlarından beklemek abes. 
tir: Çünkü onlar, aldıkları yabancı 
trıusiki kültüriinün menfi tesirile, 
lllilli musikiyi sadece istihfaf etmek
tedirler. Şu halde, sayın mebusumuz 
Osrnan Şevki Uludağan deştiği milli 
Yaranın tedavi çarelerini düşünmek 
lazımdır! J 

o M aarif Vekilimiz, eski TürJi mu. 
sikisinin kıymetini müdrik 

hulunduğumuzu söyledi. Fakat, ala. 
hırka musiki ile yakın alakasmı iyi 
bildiğimiz Maarif Vekilimiz de itiraf 
buyururlar ki, sade kıymet bilmek, 
Onu diriltmeye kafi değildir. Milli 
:trıusiki, bugün, Türk hudutları için. 
de, reddedilmiş bir evlat ıstırabı çe
kerek bannmıya ve yaşamıya çabala. 
lttaktadır. Halbuki, milli musikinin, 
.tnilletlerin ruhiyatı üzerindeki mü. 
e'>sir kudretini müdrik bulunan ya. 
hancılar, bizim ihmal ettiğim=z musi. 
kiyi, bize karşı siyasi bir silah ı:ribi 
kullanmıya çabalamaktadırlar: Nite. 
kiın, bazı yabancı radyoların alatur. 
ka nıusikiye verdikleri mevkii gün 
reçtikçe genişletişleri bunun en b8.. 
tiz delilidir. Halbuki b:z temenni e. 
derdik ki, Türk milletini coşturan, 
ağlatan, güldüren Türk musikisi, it&. 
~k bulunduğu ihtimama ve alakaya 
kavuşabilmek için, ne bir mebusun, 
llıe de herhangi bir gazetenin şefaa. 
tine ihtiyaç duyacak kadar öksüz kal. 
.,,•sın! 

TAN 

Garp medeniyetini ezmiye uğraşarı öl.üm makine8i (Ecnebi karikatürü) 

,~-----------------------:-----------------~ 

'- ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 1 
J 

Hayırdır inşallah ! 
R üyaya inanır mısınız? 

Hele si'.!: bunun c .. wabmı ve.. 
rerh:run da b~:ı size bir rüya an.. 
la tayım: 

Dür> gece üz~rin~ sarımsaklı 
yogurt dökülınİ.i!; ıatar böreği, ar. 
hosmdan da gozlem<; yemiştim. 
Bi.ra;-. ağırlık verdi. Milli y'!!nıtk
lerımizden olduf!11 ıçin ou ağırlığa 
ta~<lmmül etmeyi hamıy\?t k.1!:>ı !e. 
!~).:ki edip sineye çektim. 

'1 :.tarken de gaz~telcrl!ı harp 
h .ws dislerini, şL-n :ıi adi.? ti eri artan 
harp tebliğlerinı oı-.udum. Öylece 
uyumuşum. Gccı.:: şu r•iyayı gôr
~um: 

Yazan: 

B. FEL EK 

onda ciddi bir hareket görünmÜ
yor, hatta biraz da çekingen döviL 
şüyordu. 

D~rken efendim dokuzuncu ra. 
v~nd başlar başlamaz Avusturyalı 
hır atıldı, İskoçyalının üstüne bir 
kroşe, bir mide, bir direk, öyle 
vuruyordu ki; seyircilerin "Çur_ 
çur!" diye ad taktıkları İskoçyalı_ 
nın handiyse yere serileceği mu. 
hakkaktı. Gerçi o da mukabele et. 
miyor değildi ama, Avusturyalı 

beş vurursa o iki tane ile mukab~ 
le ediyor ve en ziyade gayreti mi. 
desi ile çenesini korumağa sarfe
diyordu. 

1 

du. Eğer on beşinci devreyi de 
böyie geçirirse sayı hesabile galip 
geleceği artık muhakkaktı. 

On beşinci devre başlar başla. 
maz, Avusturyalı bütün kuvvetile 
İskoçyahnın üstüne atıldı. Sağ, sol, 
direk, kroşe, mide, çene ne gelirse 
indirmiY:e başladı. Sersem~emiş gö
rünen Iskoçyalı Avusturyalıdan 

rJtlj~~~~ 
;..~J~!l~J!!}~{f$ 
yediği müthiş bir yumruk tesirile 
rıngin iplerine kadar geriledikten 
sonra iplerin yaylanmasile artan 
bir hızla ve beklenmedik bir sürat 
ve kuvvetle Avusturyalınm mide. 
sine öyle hir yumruk vurdu ki; 
herifin: 

- Hınk! deyişini hep işittik. 
Avusturyalı bu yumruğu yer ye

(Devamı 7 incide) 
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( BiR AMERIKALI GÖZILE J 
Balkanlarda 1 O 
Tehlike Var! 
[Amerikalı siyasi muharrir Dorothy Thompson'un yaz

dığı bu yazı, Balkanların vaziyetini, Balkanların tehlike 
zamanında karşılaşacağı bütün buhran amillerini apaçık 
anlatıyor. Bilhassa bu sırada bütün Balkanlıların gözünü 
açmıya yardım edecek bir kıymette olduğu için bu yazıyı 
naklediyoruz. Muharririn bu yazıyı, Balkanlarda yaptığı 
bir tetkik seyahatinden sonra yazdığını söylemek yazının 
kıymetini ayrıca tebarüz ettirir.] 

Her memleket bir avdır 
N azistlerin en çok tekemmül 

ettirdikleri silah, istila ve 
tecavüz silahıdır ve bu silahı kul
lanmanın usulüdür. Başkaları as. 
keri ve siyasi hedefler peşinde ko. 
şuyor, bu hedefleri hükumetleri
nin harp yolile tahakkuk ettirme
sini bekliyor, bu hedefleri tabak. 
kuk ettirmek için ticari münase. 
betleri takviyeden istüade e. 
diyor ve istihbarat servisle. 
rının elde e t t i ğ i maluma_ 
ta dayanarak işlerini yürütmeğe 
bakıyorlar. Fakat nazistler bu a. 
milleri kullandıktan başka halk küt 
lelPri Üzerinde müessir olacak ami1 
leri bulmakta tereddüt etmiyorlar. 

Balkanlarda yaptığım seyahat 
esnasında nazistlerin bu yolda kul. 
landıklan amillerin on tanesini 
keşfettim ve bu amilleri tetkik e. 
derek nazizmin her memleketi tu
zağa düşürülecek bir av saydığını 
anladım. 

1 - Alman ekalliyetleri 

A imanların istifade ettikleri 
birinci amil Alman ekalli. 

yetlericlir. Cenubu Şarki Avrupa. 
nın her memleketinde uzun za_ 
mandanberi bu havalide yerleşen 
büyük Alman kütleleri vardır ve 
bunlar kendilerini anavatanın te
sirinden ayıramamışlardır. Nazist
ler. yıllardanberi bu kütleleri iş.. 

lemektedir. Ve bugün bunların 
kendilerine göre nazist teşkilatı, 
kendilerine göre Gestapoları bu
l•mmakta ve bu teşkilat ile mahaL 
li Gestapolar, büyük karare:filıtan 
talimat almaktadır. 

J - M illl ekalliyetler 

N ~zi~tl~r~ ~tifade ettikleri 
ikıncı arnıl, gayri memnun 

milli ekalliyetlerdir. Bugün Ro. 
manyaya bağlı olan Transilvan
yada Macar ve Alman ekalliyetle
ri vardır. Ve bunlara Romanyanm 
boyunduruğundan kurtuluş anın. 
da Macaristana ilhak edilecekleri 
vaadolunuyor. 
Yugoslavyanın şimali garmi vi. 

layeti olan Hırvatistanda, nazist. 
ler, Hırvatları tam istiklal kazan. 
mak için tahrik ediyorlar. 

3, ıf. - Ticaret faaliyetinin 
fertler ve matbuat 

üzerinde tesiri 
T icaret ajanları ve ticaret O-

fisleri hem fertler, hem 
matbuat üzerinde müessir oluyor. 
Cenubu Şarki Avrupada en mü • 
him satıcı ve en mühim alıcı Al
manyadır. Almanyanın Avustur
ya, Çekoslovakya ve Polonyayı da 
bütün sanayilerile ilhak etmesi Ü
zerine onun bu vaziyeti büsbütün 
kuvvetlenmiştir. Bu yüzden Peşte, 
Belgrad, Zagrep ve Bükreş mağa. 
z:-\ları, çeşit çeşit Alman mallari1e 
doludı.r. 

Elektrik cihazları. makineler, 
bıçaklar, tuvalet eşyası, kimyevi 
mamulat. ev eşyası, fotograf ma
kinelP.rı vesair eşya , gazetelere en 
fazla ilan temin eden maddelerdir. 
Bu ilanların iradı, gazeteler üze. 
rinde müessir oluyor ve bunlar 
ilk sayfalarını Alman havadisine, 
Alman tebliğlerine tahsis ediyor. 
lar. 

Hir büyük spor salonu. İçerisi 
m.:uışer. Her mü etten adamlar var. 
Gaı;ba yabancı bü' memleke.tte. O 
akı.am boks dünya şampiyonluğu 

müsabakası imiş.Yer yerinden oy. 
nuyor. Salon duman içinde göz gö. 
zü görmüyor. Patırdı, kıyamet. Be. 
nim l;iı şeyden haberim yok. Ya
nımdakine soruyorum: 

Dokuzuncu,. onuncu, on birinci 
ravundlar Avusturyalının bariz 
hakimiyeti altında geçti. O kadar 
ki; artık İskoçyalının bak:cisı 
J<'ransız ile ringin etrafındaki bir 
ilu Amerikalıdan başka herkes A
vu~turyalırun kazanacağına inan
mış bulunuyordu. Hatta bire karsı 
beşle bahse tutuşanlar bile old~. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 
-ı Almanların her ticaret Gfisi bir 

propaganda dairesidir. Mesela Zag. 
repteki Alman ticaret bürosu Po
lonya hariciyesinde bulunduğu id
dia olunan vesika1arın asıllarını te~ 
hir ediyordu. Norveç bitaraflığının 
Almanya tarafından değil, mütte. 
fiklcr tarafından ihlal olunduğuna 
dı:ıir yapılan Alman nesrivatı da 
herkesin gözüne ve kafas;na so. 
kulc:cak şekilde teşhir edildi. 

- Nedir bu kalabalık yahu? 
- Bilmiyor musun ayol? Dün. 

ya şarr.piyonluğu.Ağır sıklet boks 
cihan pehlivanlığı. 

- Yaaa .. Farkında dzği!im. 
- Buraya nasıl geldin? 
- Davetiye göndermişler. Kım-

lcr dövüşecek? 
- Bir Avusturyalı ile bir İskoç.. 

yalı. 
- İyi boksörler mi? 
- Avusturyalı gen~. Dehş~tli 

bıri. 
- İskoçyalı? 
- O da eski kurt. 
- Hangisi kazanacak acaba? 
- On beş devrenin sonunda 

hangısi ayakta kalırsa. 
- Hangisi ayakta kalır? 
- Oras'ınl şimdi görürü:. 
Onceden ufak tefek bir takım 

müsabakalar oldu. Bir Rus, bir FL 
ni güçlükle dövdü. Bir Alman bir 
Norveçe nizamsız darbeler vurdu. 
Falan filan. 

Nihayet büyük maç başladı. 
Avusturyalı dev gibi bir adam. 

Eskiden nakkaş imiş. İskoçyalı ise 
bıraz pinti görünüyordu. Doğrusu 
pek gözüm tutmadı. Yaşlı ve yor
gun hali vardı. Almanın bakıcısı 
geveze bir İtalyan. İskoçyalınmki 
cüce bir Fransız. 

MÜSABAKA BAŞLIYOR 

M üsabaka başladı. 
~ Yedi sekiz ravund iki hl. 

raf biribirine bir şey yap.mıach. 
Daha ilk hamlede Avusturyalmın 
rakibini yere sereceğini iddia eden. 
ler, onu teşci edenler yok Mğildi. 
LAkin bilhassa ringin civarına top. 
lanmış Amerikalı bahriyeliler hep 
lskoçyalıyı tutuyorlardr. Anlıyım
lar Avusturyalının nefes ta ham. 
mülü çok olmadığından işi on, on 
iki devrede bitirmek mecburiyetin. 
de oldui?unu söylüyorlardx ama, 

P.en. yanımdakine sordum: 
- İskoçyalı dayağı yedi, dernek 

ki 5lmdi Avusturyalı cihan pehli
vanı oJuyor. 

- Dur hele acele etme! Ben de 
dokuz\Jncu ravun<Ma Avusturyalı. 
nın yumruklarını gördüğüm za
man ~enin gibi dÜ§undüm. Acr.a 
Jort ravunddur, mutt•·~·ıl yunıruk 
yediği_ halde bir kere bile yere düş.. 
ın· 'Y .şıne bakılırsa herif daya~ıklı . 
Dı~'iırt edersen Axu;;turynh :ia so. 
h.ım9.?a başladı. Eğer bu is na. 
kavutla bitmezse sayı hesabile _/\_ 
•.rust•ı yalı kazan••·. Fakat dur .he
le ... 

VAZIYET DEGİŞİYOR 

Q n üçüncü devrede İskoçyalı-
nm faaliyeti bjraz daha art. 

mıya başladı. Avusturyalı mutta. 
sıl midesini korur görünüyordu. 
Nasıl olduğunu pek seçemedim. İs
koçyalı galiba yukardan gösterdi 
de Avusturyalmın biraz açılmas1-
na ı;ebep oldu ve o sıra mideye bir 
sağ cfaha indirdi. Avusturyalı sen. 
deledi, fakat düşmedi. Halk, vazi
yetteki vuzuhun lskoçyalı lehlne 
bozulmakta olduğunu far keder gi. 
bi olmuştu. 

On üçüncü devre biraı durgun 
geçti. On dördüncü devrede Avus. 
turyaJ; kaydettiği sayı avantajını 
kaybetmemiye ve İskoçyalının teh. 
tikeli olan sağını yememiye gay_ 
ret etti ve buna da muvaffak ol. 

KALABALIKTAN 
Eski zaman filozofları insanı 

Medeni hayvan diye tarif etmiş· 
lerdi. Bu tarifteki medeniyet, bi. 
ribirine yaklaşarak toplu hale gel
mek, kalabalık teşkil etmek ve 
köyler, kasabalar, şehirler kurmak 
demektir... İnsanı bu türlü tarif 
etmenin hila doğru olduğu şüphe. 
sizdir. İnsanlann en çoğu biribi
rine yaklaşmayı, kalabalığa gir. 
meyi severler. En iyi delili, bir 
yerden toplu bir halde insanlar 
geçtiği vakit çocukların kalabalı
ğa karışmaları. En tabii insan da, 
şüphesiz, çocuktur. 

Bununla beraber. bazıları kala. 
balığa girmeyi hiç istemezler. 
Kendi hallerinde kaldıkça kalaba
lıktan mümkün olduğu kadar uzak 
kalır. Kalabalığın arasına karışmL 
ya mecbur olunca başları döner, 
aralarında bayılanlar bile vardar. 
Kalabalıktan korkan kimse için 

kalabahk sadece sokaktan geçen 
kalabalık değildir. Onlar, içerisin
de çokça misafir bulunan salonla. 
ra bile girmekten çekinirler. gir
rniye mecbur oldukları vakit kim. 
seye görünmeden içeriye süzülüp 
kenarda bir iskemleye ilişirler. 

Öylelerinfo hatip, konferansçı o. 
lanuyacaklarını kolayca tahmin e. 
debilirsiniz. Fakat kendileri iste
meden biraz kalabalık olan bir 
yerde söz söylerniye mecbur olun. 
ca, bu hal onlar için büyük bir fe
laket gibi olur: Dili tutulur, ne 
söyliyeceğini 'şaşırır, eğer söyle. 
miye mecbur olduğu şeyi bir kağı
da yazmadan gelmisse -7.aten 
kendi tabiriyle- zavallı rezil olur. 

Onların halini bilmiyenler. ken
dilerini ya beceriksis, pısırık ya. 
but --acırlarsa- maheup duler. 
Kalabalıktan korkan a~I zaman· 
da mahcup o1ahilh·. Ancak malı. 
cupluk ıart olmadıiı aibi, kalaba. 
lıktan korkmak mahcupluğun ne. 
ticesi değildir. Kalabalıktan kor· 
kan, kalabalık olmıyan yerde hiç 
te mahcup değildir. O zaman söy. 
liyeceğini önceden hazırlamış ol-

KORKANLAR 
masa bile. giiıel \'e muntazam söy_ 
ler ... Bazıları üniversite p.rofesörü 
bile olurlar. Orada kendilerinin 
karşısında bulunan kalabalık, ku
ru kalabalık değil, dinlemiye ha. 
zırlanmış dikkatli bir kütle oldu. 
ğundan o vakit kalabalıktan kor_ 
kan giizel giizel söyler. 

Kalabalıktan korkmanın bir de 
biisbütün aksi.ne bir korku \'ardır. 
Bu da tenhalıktan, genislikten 
korkmaktır. Halle arasında bunla
rın nisbeti ötekilerden, kalabalık. 

tan korkanlardan, daha azdır. Fa. 
kat kalabalıktan korkanlar dertle. 
rini gizH tuttuklarından herkes ten
halıktan korkanları daha zirıtde ta
nır: Evlerinde yalnız kalamıyanla. 
rı, sokağa çıktıkları \ 'akit yanla. 
rında hiç olmazsa bir çocuğu bir· 
likte götürenleri herkes bilir. 

Fakat tenhalıktan korkanların 
bir türlüsünü herkes bilmez. çün. 
kü onlar da dertlerini saklarlar. Bu 
ıla meydanlardan, geniş sokaklar
dan ge~ememektir. Tenhalıktan 
korkan biraz büvücek mevdanda 
kendini kaybolmu; gibi görUr. başı 
döner, düşiip ba~·ı)acakmı-. gibi o. 
lur. Onun için bir meydandan fi!Pr 

miye mecbur olunca meydanın ya. 
hut geniş sokağın ta kenarın. 
dan, duvarlara siiri.inerek geçmeyi 
tercih eder. 

Bu haller pek ~icldetli olunca a.. 
ğır bir sinir hastalığının aliimeti 
olurlar. Fakat hafif şekilleri de pek 
çoktur: Hepimizin tanıdığ-ımız. ah· 
baplarımız arasında... Bunlarda. 
kine de sinfr hali der gcl'eriz ... Va. 
kıa <ıinir hali ama bu hale sebep o. 
lan bir şey bulunmak ~erektir. 
Ondan kurtulmak it "~:ince vücu. 
dü bir iyice ve tekmil mua)'ene ef
tjrmek fena o1ma:.ı. Korkuya sebep 
olacak uzvt bir rahatsızlık bulu. 
nabilir. Çok defa karaciğer tara. 
fında, böbrekler tarafında. 

Bazılarında da sadece burun fa. 
rafında carpıkJık yahut ic;erdeki 
ince kırmızı derinin <iİ'imesi... Bun
lar diizeJi,,re de korku kendi ken. 
<linc kaybolur • 

5 - N azistlerin malıalli 
iş adamlarüe teması 

M ahalli iş adamlarile temas e. 
den nazistlerin hedefi, Al

manya ile münasebet tesis etme. 
nin. yahut münasebetleri kuvvet. 
lendirmenin ne kadar karlı, ve ne 
kadar hayırlı olacağını anlatmak
tır. Bunların bir hedefi de, bütün 
Tuna havzası Almanva tarafından 
organize edildiği takdirde bu hav. 
za ile alakadar olanların refah için. 
de yüzeceklerini telkin etmek ve 
böylece bütün Tuna havzasının 
Alman idaresine geçmesini temin 
etmektir. 

6 - Kapitalizm aleyhtarlığı 

N azistler. ha:k . kütleleri ara-
sında kapıtalızm aleyhinde 

propaganda yapmak'ta ve İngiltere 
ile Fransanın nazizm ihtilalini 
boğmaktan başka bir maksat takip 
etmediklerini anlatmaktadır 

7 - Alma11 safoeti 

N az~stlerin faaliyetlerinden bi. 
rı de Alman askeri satvetini 

tebarüz ettirerek gözleri yıldır. 
mak ve mukavemetin manasız ol
duğunu göstermektir. Bunun için 
Polonyanın. Norveçin akıbeti ve 
Danimarkanın huzur ve bahti~ar. 
lık icinde geçen hayatı tebarüz et. 
tiriliyor. 

Bu propagandayı yapmak içın 
beyannameler ve r esimler neşro. 
lunuyor. 

8 ·Komünizm düşmanlığı 
N an~zstler işçilere karşı komü. 
. . nızm dilile konuştu.klan 

gıbı m uhafau.kar çiftçilere karşı 
d.~ k~münizmin düşmanı olarak söz 
soyluyorlar. Ve bu suretle her sı. 

<Devamı 7 incide) 
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Emir Haçlıları Şarkta 
Bir Misafir Sayıyordu! 

İcap ederse Suriye ile alakamı 
kesHim ve burada İskendcriycJilerle 
beraber kalırım. 

Demek olduğunu İsa pek güzel an
lamıştı. 

Salahaddin heyecan içinde idi. 

muharipler Emir Salahaddine karşı, 
derin bir muhabbet hissediyorlar. O
nunla daima birlikte bulunmak isti. 
yenlcrın bu arzularını emirın muha
sara ordusuna kabul ettirmek iste. 
mesi tabii değil midir? 

Bu teklif te kabul edildi. Ziyaad

(Başı 1 incide) 
lan askerlerini toplamış olacaktır. 
Diğer taraftan Fransa da, çiftçilik 

için muvakkaten terhis ettiği bütün 
askerlerini vazife başına davet et
miştir. 

Bugün de Brükscle bir takım pa· 
raşütçüler inmişlerse de halk bunla. 
rın üzerine hücum etmiş, ve içlerin
den bir kaçı linç edilmiştir. 

Alman tayyareleri Alman esirleri 
taşıyan bir trene bombalar atmışlar, 
650 esirden 20 kişi ölmüştür. 

Hükumet Brükselden 
ayrılmadı - Ziyaaddin, eli henüz silah tu

tacak yaşta olmıyan çocuklaıır., ka
le duvarlarının üstünde nasıl bir aşk 
ile uğraştıklatrnı sen de gö.rdi.in, bu 
ahali ancak bana karşı besledikleri 
itimat ile vazifelerini yaptılar, hasta. 
lığa, açlığa katlandılar. lskenderiye, 
şimdıye kadar hiçbir muha::;araya bu 
kadar dayanmadı. Ben onlar: nasıl 
terkedebillrim? Bu yolda bir hare. 
kete mecbur olursam yalnız onlardan 
değil, kendi askerlerimden, düşman
larımdan, hatta kendi kendimden u
tanır, haya ederim .. Hayır, katiyen 
ısrar edeceksin .• Biz şehri terkedip 
gittikten sonra onların bir kılına ha. 
ta gelmemeli. Bunu ne pahasına olut 
sa olsun temin etmeli ..• 

din tazminat meselesinin ortaya SÜ- Belçika hüktimetinin Amsterdam. 
ri.ılmek zamanının geldiğini anladı: dan ayrılmayı düşündüğü veya ay. 

- Emir Salahaddin iki tarafın gös. rılmak üzere olduğu söyleniyorsa da 
tereC'eği bir hakem hcyetinın nükta. hükumetin Brükselden ayrılrnarnağa 
rını tayin edeceği tazminatın müda- karar verdiği anlaşılıyor. Belçika 
faa ordusuna verilmesini istiyor. Bu bankaları moratoryom ilan etmiştir. 
teklifi papas haçlılara tercunıe eder Belçika muhacirlt.\t'i Fransaya akın 
etmez bir gürültü koptu: akın gelmekte ve muhtelif yerlere 

- Ne? Tazminat mı? gönderilmektedir. 
- Galip kim? Mağlup kim? e 
- üstelik esir de istiyor mu? Belçikanın 80 kişiden mürekkep 
Haçlılar, para meselesinde kral. BerJin büyük elçiliği memurlarını 

ları Amori gibi düşünüyorlardı. Kra. hamil tren, hala Lindau'dadır. Zira 
hn: ''Para alınır, fakat verilrnez" düs· mübadele şeraiti, Almanlar tarafın-
turu hepsinin ruhuna yer etmişti. dan henüz tam olarak yerine geti. 

Ziyaaddin bu teklifi haçlıların JS- rilmemiştir. 

S ir dö Türen, Ziyaaacıınin av. 
det edeceğinde ~üphe bıle et

memişti. Kont Ademar ile bazı reis. 
lerin bu hususta gösterdikleri ufak 
bir endişeye karşı: 

rarla reddetmelerinden adeta mem. Ho1andanın Berlin elçiliği memur
nun oluyordu. Çünkü bununla diğer ları jse henüz Berlinden ayrrlma.. 
tekliflerin kabul edileceğini ümit e.. Inl'itır. Bunun sebebi, harp mınta.lta. 
diyordu. sında bulunan Lahaye'deki Alman 

- Saladen'in adamı buraya gele. 
cek. Buna eminim. Hatta aramızda 
geçecek müzakere iyi bir netice al
mazsa, bu adamın sefaret sıfatını ter. 
kederek boynuna esaret zincırını 
kend:liğinden takacağına şüphe et
rniyorum, diyordu. 

Dö Montan; ayağa kalkmış. Ziyaad elçiliği memurlarının tahliyesinde 
dine doğru gelerek mavi gözlerini a. rastlanmış olan güçlüklerdir. Hoıan
ça aça: da gazetecileri ise Kaiscrhof'dadır. 

- Bunun tarafımızdan kabulüne Yalnız Telegraf gazetesinin muhabiri 
imkan yoktur. Diye bağcrıyordu. polistedir. 

Ziyaadclin ertesi günü ufak bir ma
iyet ile şehirden çıkarak haçlıların 
ordugahına geldi. Rahip Jurdan ha. 
zır oulunuyordu. Konetabl ile müza_ 
kereye başlamadan evvel İsa: 

- Aramızda sulh müz-:ıkeresi iki 
tarafın arzusu üzere halledilmezse 
ma~yetimde bulunanların harp esiri 
gibi alıkonulmamalarırun teminini 
rica ederim, dedi. 

Dö Türen cevaben! 
- Bunu temine hacet görmüyo. 

ruz, dedi. Çünkü biz ancak silahımız. 
fa aldığımız muharipleri harp esiri 
addederiz. 

Z!yaaddin, bu suretle şayet müza. 
kere akamete uğrarsa vaziyet hak
kında Salahaddine derhal malumat 
vermek imkanını elde etmişti. 

Müzakereye başladılar. İsa: 
- Emir Salahaddin beni muza. 

kereye memur ettiği zaman tarafmız. 
dan kendisi ile mülakata müsaade e. 
decP.ğinizi tahmin eyledi~ini söyledi. 
Size gösterdiğiniz itimattan dolayı te 
şekkür ediyor. Rahip Jurdan tercüme 
etti. 

Kudüs Konetabl'i: 

Ziyaaddin gayet sakin bir tavırla: 
-- Bu meseleyi sonraya birakalım. 

Dedikten sonra: 
- Şehri terkettiğimiz zaman, İli

kenderiyede emirin müdafaa ordu. 
sundaı• bir murahhas kalacak. Biz de 
bu noktada ısrar ediyoru~ 

S;r dö Türen: 
- Emir Ziyaaddin, d.?cii. Zanne .. 

dersem müzakeremiz bir neticeye 
bağlanmıyacak. Zira teklifleriniz ma. 
kul temellere dayanmıyoı·. Biz sizin 
kayttı:ız ve şartsız tskenderiyey1 bize 
te:ılim etmenizi istiyoruz. Siz bu su. 
retıo hala şehirle alfui:anız olmasını 
istiyorsunuz. Bu ne demek? Murah
haııınızın vazifesi 119 olacak? Bizi mi 
kontrol edecek? Bu artık bir musa
lahadan ziyade bir haysiyet me;,elesi 
oluyor. 

- Emirin şehirde bir murahhas 
bırakmak istemesi sizi kontrol için 
değildir. Bunun ne ıç n olacağını 
tahmin eyliyeceğinizi zannediyor. 
dum. 

- tzah ediniz. 
- Iskenderiyeliler bütün kuvvet-

lerile emire müzaheret g:ı. terdiler. 
Onları bizim yerimizi alacak kuvvet. 
lt:?rin eiine bırakamaVIZ. Koca bir şe .. 
hir halkı da bizi takip edeme.z. On
ların burada kimsf'siz kalmeııın bü. 
yiik tJT adavete manız bırakılmalar! 

- Biz, çarpıştığımız düşmanın cleml•ktir. Bunu yap~mavız. 
rneziyetini inkar etmeyiz, dedi. Öyle Kcınt Ademar· 
kuvvetli bir hasmın maiyetinde har- - Burası bi'ıe a1~ değildir. Biz siz. 
bedeulerin de kumandanlarına layık den ~f.hri alacağız. est tarafı bizl 
askerler olduğunu biliyoruz. Kuman.. 
danınızın makul olması lazım gelen 
tekliflerini bekliyoruz. 

Ziyaaddin; Salahaddinin teklille
rini ehemmiyet itibarile tasnif ede. 
rek şöyle söyledi: 

me~~u1 etmez, cl~di. 
ZP1aaddin ka'.ktı. Rahip Jurdana 

doğru gitti. 
- Bana çadırımz;ı. kadar delrikt 

edin~z. Şu dakitm-!an itibaren Emir 
Salahaddinin murahhaslık vazifesinı - Emirin teklifleri şunlardır: 

İskenderiyenin boşaltılması esas İ· bıralcyorum. Emtrin bu meselede hiç 
tibarile kabul edilmiştir. Ortada ba- bir müsaadekarh1ı:ta bulunamıyaca

ZI teferruat kalıyor. Bunlarm da hal- ğına o kadar eminim ki, kendisine 
]edileceğini ümit ediyoruz. nıün kerenin neden dôlayı akamete 

Evvel! Emir Salahaddin ile mai. uğn d.ğını anlatnuv•ı bile ihtiyaç gor 
yetindeki zabitler ve as~erler sll:ih- rr..üycrum. Beni~ ayağıma ve boğa. 
larae şehirden çıkacaklar ve Esedüd. 
din ordusuna gideceklerdiı:. Bunun i. zıma zincirler ta~ p z\ndanlara gün. 
çirı kendilerine muhalefet edilmiyc- dcrsC'nıı dahi emirin İskendcriyelile. 
celc. rb .mukadderatl:lll kendi hnyatmı 

Sir dö Türen, istifhamkar bir na- baJ:lı:.maktan va7.~e;miyeceğin! bJlme 
zarla &.rkadaşlarına baktıktan soma lic;;i•JJ:ı. Bu teklifteu katiyen fedakar. 
kati bir tavırla: lı~ ~-demeyiz. Zir.ı siz nasıl bir m:h 

- Kabul ediyoruz! dedi. rahhasın vücudünü bir haysiyet me-
Ziyaaddin devam etti. sel~·ı-ıi yapıyorsan•ı:. b!7. de bun~ bir 
- İ!ıkenderiyeden her kim iıııterse ~eret ve namus meselesi "gibi tcJfıkki 

Emir Salahaddin ile birlikte şehri cd .yoruz. 
tcrkedebilecek ve bundan dolayı bir Kont Ademar. 
muhalefete maruz kalmıyacaktır. - Emir Ziyaa,~din bu müzakereyi 

Kont Ademar sordu: ikl tı:ırafı tamamP.n müsavi hukuka 
- Bu şarta İskenderiyeliler de malik imiş gibi idare ediyor, dedi. 

dahil midir? Z1vaaddin sJr::lu: 
Ziyaaddin: -· Öyle değil mi'! 
- Kim olursa olsun demekle her - Hayır. Zır..ı siz bizim elimh:·~c 

ıeyi izah ettim zannederim. rehfminiz. Ve sızın kurtulmanız için 
Kudüs Konetabl'i: e:ııJr Ralahaddin bıze bir fidye teklif 
- Bunda bir mahzur görmemekle etti. Biz bu fidyl'yi İskenderiyenin 

beraber bu teklifin sebebini anlamı- tE'rki şeklinde tayin ettik. Ya kabul 
yorum. dedi. e:dernniz, yahut ... 

Ziyaaddin: 1 - - Feddederiz, değil rrl? Den de 
- Emirin sizi sarkta aoc:ık bir böyle> söylüyorum ve Rahip Jurdana 

misafır telakki eylediğini biliyorsu- beni tekrar çadırnı::ı g()tiirı~p boyı:ıı
ııuz. Bugün yalnız bütün f skenderL ı na 7.!ncir takm.ır.mı da teklif ettim. 
Tc ahalisi dei?:il. hariçten de oek çok (Devamı Var) 

HOLANDADA 

Almanlar Rotterdam'ın teslim 
olduğunu bildiriyorlar 

Londra, 14 (Hususi) - Holanda 
hükumeti, bundan böyle Londrayı 
hükumet merkezi olarak kullanmağa 
karar vermiştir. Gerek Holandayı, 
gerek müstemlekelerini alakadar e
den kararlar, bundan böyle buradan 
verilecektir. Holanda hükumeti er. 
kanı, kamilen Londraya gelmişlerdir. 
Kraliçe Wilhelmina bu keyfiyeti bir 
beyanname ile ilan etmiş, hükumetin 
serbest hareketi için buna lüzum his.. 
settiğini, bugünkü fevkalade vaziye
tin bertaraf olması üzerine hük~me
tin tekrar Holandaya avdet edeceğL 
ni bildirmiştir. 

Holandadaki vaziyet, bugün bir 
hayli müphemdir. Almanlar Roterda. 
mın teslim olduğunu bildiriyorlar. 
Bununla beraber Holanda başkuman
danının bugün neşrettiği tebliğden 

anlaşılan noktalar şunlardır: 

Şimaldeki Holanda vilayetleri AL 
manlann eline geçmiştir. Brabant'da 
vaziyet şüphelidir.Roterdamda muha 
rebelerin devam ettiği ve şehrin or. 
tasından geçen nehrin bir kıyısında 
Almanların, diğer bir kıyısında Ho. 
landalıların bulundukları anlaşılı-

yor. 

Şiddetli hava bombardımanları 
Holandanın şimali ile cenubu ara.. 

sındaki irtibatın kesilmiş olduğuna 

hükmolunmaktadır. 

HolandRlı1ar, eski Holandanm, Ut. 
recht, Amsterdam ve Lahaye eyalet. 
ler•nden müteşekkil adada nıukave_ 
meti uzatmaktadırlar. 

Almanlar, yalnız Farbach'ın şar
kındaki bir mevkie ve Alsas'da Wis. 
sembury'nin şarkında bir mevkie 
mevzii ehemmiyeti haiz iki taarruz 
yapmışlardır. 

Harp mıntakası haricinde, her ild 
taraf tayyareleri, kesif bombardı. 
rr.anlar yapmışlardır. Müttefikler, 
Rhin ile Belcika _ Holanda hududu 
arasında. kafilelere ve muvasala yoL 
lar.na azami müessir bir şekilde ta. 
arruzlar yapmı~lar, Rhin'in sağ sahi. 
linden sol sahiline akan Alman kol~ 
!arına büyük hasar ve zayiat verdir. 
mi~lerdir. 

Nevyorktan verilen bir habere gö. 
re, bir Holanda gemisi Holandanm 
altın ihtiyatının bir kısmını teşkil e. 
den altın külçelerini hlmil olduğu 
halde buraya gelmiştir. Bu kabilden 
hamule yüklü diğer dört gemi yolda 
bul nmoktadır. 

• Felemenk Hindistanına lngiliz 
kuvvetleri çıkarılmıyacağma dair 
Japonyaya teminat verilmiştir. Bu
rada binden fazla Almanla bunlara 
bağlı 400 kadar Holandalı tevkif e_ 
dilrr.iştir. İngiltere hükumeti de Fe. 
lemenge ait Antil adalarına çıkarılan 
kuvvetlerinin mahza yardım mahiye. 
tinde olduğunu bildirmiştir. 

Fransız Resmi Tebliği 
Parls, 14 (A.A.) - 14 Mayıs sabahı tarihli Fransız tebliği: Alman hilcumu, raz

lalaşan bir şiddetle inkişaf etmektedir. Merkezi Belçikada kayda değer bir şey yok
tur. Düşman, Liege'den Namur'a ve Seda n'a kadar Meuse nehrine varmıştır. Se
dan tahliye edilmiştir ve bu şehrin civarında ve ayni zamanda Dinant'ın şimal 

mıntakasında bilhassa şiddeUi çarpışmalar olmuştur. Longwy'nin cenubundan Mo
ıelle'e kadar çarpışma devam etmektedir. Wissembourg mıntakasında düşmanın 
hücumları püskürtülmüştür. Kıtalarımız ve müttefik kıtalar, bilhassa tankları ve 
hava kuvvetleri ile çok büyük şiddette gayret sarfeden düşmana karşı cesaretle 
çarpışmaktadır. 

13 Mayıs günü akşamı, 16 düşman tayyaresl düşürülmi.lştür. Bu rakam. 13 Mayıs 
akşamı neşredilen tebliğdeki rakama ilave edilmelidir. GecE:, istihbarat hava kuv
vetlerimiz, müteaddit keşifler yapmıştır. 

• Paris, 14 (A.A.) - 14 Mayıs akşam tebliği: Belçikada Meuse nehrinin şimalin-
de plan mucibince harekfltımıza ve ileri organizasyonumuza devam ettik. Şimdiki 
cephemıze iki noktadan hücum eden düşman püskürtülmüş ve ağır tank zayiatı 
vermiştir. 

Almanlar Meuse nehrini Namurun cenubunda muhtelif noktalardan geçmlye te
ııebbüs etmişlerdir. Mukabil hücumlar yaptık. Muharebe ezcümle Sedan bölgesinde 
henüz devam ediyor. Burada düşman halen çok ağır zayiat vererek büyük bir ıs
rarla gayret göstermektedir. Alman kıta la rı Moselle'in garbında bazı mevzii hücum
lar yapmıştır. Bu hücumlar zayiatla püskürtülmüştür. 

Tayyarelerimiz muharebeye şiddetle ve tesirli bir surette müdahale etmişlerdir. 
Bundan başka 13 - 14 gecesi ve 14 sabahı müteaddit istikşaf uvuçlan yapılmıştır. 
Stratejik noktalar ve askeri kafileler muvaffakiyeUe bombardıman edilmiştir. Ha
va muharebeleri esnasında 15 düşman tayyaresi topraklarımız üzerine düşürülmüş
tiir. 

Narvikte harekAt muvaffakiyetle sevk ve idare edilmiştir. 

Belçika Resmi Tebliği 
Brüks~l. 14 (A.A.) - 14 Mayıs akııam tebli~i: 13 - 14 mayıs gecesi, Belçika kuv

vetleri, harekftt planı mucibince mlittefik müdafaasının organize etmekte oldukla
rı ve müttefiklerin çerçevesine girdikleri yeni mevzilerine tam bir intizam içinde 
ve zayiat vermeden geçrnlşlerdir. 

Namur, bombardıman tayyarelerinin milzaheretine dayanan makineli kıtaatın sid
detli hücumlarına bütün kuvvetile mukavemet etmektedir. 

Gündüz Belçika motörlii cüzütamları ve bir süvari kolu Gette'de parlak bir 
muharebe vermişlerdir. 

Holanda Resmi Tebliği 
LoMra, 14 (A.A.) - Reuter ajansı, Holanda başkumandanlı!ının Hilvenından 

radyo ile neşrettiıi şu tebliği veriyo:ı:: Ordumuz, çok mtışkill şartlara rağmen, kah
ramanca çarpışmakta devam ediyor. Dtişman, şimal eyaletlerir:r)ize yerleşmiştir. 

Zuiderze barajını zapt.etmek üzere dü:ımanın sarfettiği gayretlere muvaffaklyetle 
mukavemet etmekteyiz.. Roterdamın şimali kati surette elimizde bulunuyor. K,ı.taah 
mız, su altında bulunan müdafaa hatlarından bazılarım yeniden ele geçirmişlerdir. 

Helden deniz üssü hiçbir zarara uğramamıştır. Brabant'ta vaziyet şüphelidir. Ze
lıınde elimizde bulunuyor. 

13 Mayıs sabahı, Alman tayyareleri, Holanda donanmasına mensup gemilere, Ho
landa sahili açığında taarruz etmişlerdir. Bu taarruz muvaffakiyetsizlikle netice
lenm!ştir. Deniz füısil üzerinde uçan dört A iman tayyaresinden üçü düşürülmüştür. 
Müteakiben iki tayyare daha düşUrülmüştür. 13 Mayıs aksamı, Alman topçusu, 
Yssel gölünü şimal deniz.inden ayıran seddi zaptetmek tizere bir saat uğraı;ımıştır. 
Bu taarruz püskürtülmüştür. 

Alman Resmi Tebliği' 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman ordusu başkumandan.lığının tebliii: Holandada, A

mersfoort'un cenubu şarkisinde Grebbe hattı Uzerinde ileri hareketimize devama 
muvaffak olarak, Utrecht istikametinde mesafe kazandık. Cenuba gönderilen diğer 
kuvvetler, Utrecht'den Roterdam'a kadar olan mukavemeti yıktıktan sonra Holan
da kalesine girml:slerdir. Daha cenupta kıtalar1mız, Breda'dan, Ercant mansabı isti
kametinde ilerlemişlerdir. Rosemdahl alınmıştır. 

Belçika'da Detournhout şehrinin cenubu ~arkisinde büyük Deturnhout aşılmıştır. 
Daha cenupta Büyük Cette'e varılmı~tır. Namur'un şimalinde zırhlı kuvvetlerimiz, 
Oyle milııtahkem mevkilne dotru firar halinde bulunan düşmanı kovalamalctadır. 
Düşmanın zırhlı arabaları, gerek hava taarruzlarile, gerek karadaki taarruzlarla 
çok zayiat vemişlerdir. Liege şehri elimizdedir. Namur - Liege hattı cenubunda 
ilerleyen kıtaatımız, Ardenne'leri geride bırakmışlar ve öncülerile birlike Meuse'e 
varmı~lardır. Harekat cenubi Belçikada da süratle ve önceden tesbit edilen bir plan 
mucibince cereyan etmektedir. 

Fransa - Lüksemburg ve Fransa - Belçika hudutlarma vanimı~ ve Mezleres -
Charleville hizasında birçok noktalardan geçilmiştir. Harp tayyareleri filolarının 
ezcUmle pike uçuşlar yapan tayyare gruplarının ve tahrip unsurlarının himayesi 
altında olarak Meuse'ün Fransız arazisindeki kısmı da geçilmiştir. Sarrebnıck'un 
cenubunda hava ordumuz dUşman tayyare meydanlarına taarruz etmfcıtir. 

• • Bertin, 14 (A.A.) - Tebliğ: Çok alçaktan uçan Alman muharebe tayyareleri-
nin hücıımlarındaki büytik ehemmiyet ve hücum :ırabalarının hücumları tesirile, 
Roterdam şehri teslim olmuş ve bu suretle tahrip edilmekten kurtulmuştur. 

Belçikada, Alman zırhlı kıtaları kaçan düşmanı takip ederek 1915 in tarihi mu
harebe meydanı olan Ligny'ye varmışlardır. 

Alman Tayyareleri 

lsviçre Üzerinde 
Berne, 14 (A.A.) - Berlindeki İs

viçre sefiri, Alınan tayyareler inin 
cuma günü Courrendlin hudut şeh
rinin üzerine 17 bomba atmış olma. 
!arını protesto etmiştir. İsçire hüku
meti bu yüzden zarar ve ziyan iste. 
mek hakkını muhafaza etmekte ve 
buııa benzer hadiselerin tekerrürüne 
mani olunmasını istemektedir. 

Verilen malumata göre, İsviçre, 
Almanyanm Holandada diplomatik 
temsilini kabul -eylemiştir. 

• Bern, 14 (A.A.) - İsviçre borsa. 
lan müdüriyeti, borsaların yeni bir. 

işara kadar kapatılmasına karar ver. 
miştır. 

Kastamonu - Karabük 
Yolu İlerliyor 

Kastamonu, 14 (A.A.) - Kastamo. 
nu - Karabük yolunun geçen ilkteş.. 
rinde 277 .000 Türk lirasına ihale e
dilmiş olan Araç • Safranbolu kısmı 
üzerindeki çalışmalar oldukça ilerle. 
miş bulunmaktadır. Bu yol üzerinde. 
ki köprü ve menfezler hemen hemen 
ikmal edilmis bulunmaktadır. 

Batırdan Almar~ 

Nakliye Gemileri 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz deniz_ 

altıları Norveçin cenubundaki hare. 
kata devam etmektedirler. Manş ha~ 
şındnnberi en az dokuz Alman iaşe 
ve nakliye gemisi batırılmıştır. Bom.. 
bardıman edilen diğer bir gemi bu 
rakama dahil değildir. 

İngiliz denizaltıları Alman müna. 
kalatrnı inkıtaa uğratan ve çok mü. 
him hasara sebep olan mayinler dök. 
mü~lerdir. 

• .l'aris, 14 (A.A.) - Havas: 
Oslo ile Alman limanları arasında 

nakliyat yapan bir Alman nakliye
si daha batırılmıştır. Diğer bir nak
liye vapuru da karaya oturmuştur. 

MÜTTEFiKLER 

General Gort'un mesajı 
Faris, 14 (A.A.) - Fransadaki ln. 

giliz Orduları Başkumandanı Gene
ral Gort, şu mesajı neşretmiştir; 

Bütün cüzütam kuma.ndanlarınt, 

subayıarını ve kıtaatı, İngiliz hava 
kuvvetlerindeki arkadaşlarının eşsiz 
yardımile yapılan ileri hareketinde 
gösterdikleri fevkalade intizamdan 
dolayı tebrik ederim. Bugün impa.. 
ratorluğun tarihi büyük bir anının 
arifesinde bulunuyoruz. Mücadele 
meşakkatli ve uzun olacaktır. Fakat 
nihı:ıi zafere itimat edebiliriz. 

İngiltere amiralliği büyük deniz ~ 
kuvvetlerinin, Alman bombardıman I 
tayyarelerine rağmen, Belçika ve 
Holanda sahillerinde miitemadi faa. 
liyette bulunduğunu bildiriyor. Do. 
nanma, hava meydanlarına, bilate
reddüt inen düşman kıtalarını da 
bombardıman etmiştir. 

Müttefiklerin hava kuvvetleri bu. 
gün, düçar olduklan zayiatın dör1 
mislini Almanlara yüklemişlerdir. 

Diinkü tebliğlerde anlatılan mik
tardan başka 16 Alınan tayyaresi dü. 
şürülmüştür. Dü!1 gece neşrolunan 

Hava Nezareti tebliği kırk Alman 
tayyaresinin düşürülmüş olmasından 
bahsediyordu. 

Bugün Pariste harp kabinesi Cüm. 
hurreisinin riyaseti altında toplan. 
mı~tır. 

Fransada yaşıyan bütün Almanlar, 
Buffalo stadında toplanacaklardır 

17 yaşından 55 yaşına kadar bütün 
Almanlar bu karara dahildir. 

Müttefiklerin bu haftaki deniz za. 
yiatı 6000 tonluk bir gemiden iba. 
rettir. 

Almanlar 31 gernı zayi etmtşler. 
dir ve bunlar 171049 ton tutmakta.. 
dır. 

Japonlar Şarki 

Felemenk Hindistanını 

işgal Edecekmiş 
Çunking, 14 (A.A.) - Çin Harici. 

ye Nazırı, bu akşam radyoda Ame. 
tikaya hitaben şu mesajı okumuş. 

tur: 
"Çın, bir milyondan fazla Çinlinin 

ikamet etmekte olduğu şarki 'Fele. 
menk Hindistanına karşı bir Japon 
hareketi ihtimalini d~rpiş ettiren ba. 
zı alametlerden endişe etmektedir. 

Bugün Japonlar, şarki Felemenk 
Hındlc;tanırun peşinde olduklarını be. 
yanatlarile açık surette gösteriyorlar 
ve tehlike bu suretle Filipin adaları.. 
na, Hindi Çinideki Fransıı: mmtaka. 
sına ve Avustralyaya yayılmakta
dır.'~ 

--0-

Japonıar Bir Günde 20 Bin 
Kişi Kayhettileı 

Çunking, 14 (A.A.) - 150 bin ki. 
şiden mürekkep bir Japon ordusu 
Perşembe günü Han nehrinin Şar· 
kındaki ovalarda cereyan eden mu. 
harebeden sonra Hankeunun Şimal 
Batısında ricat halindedir. Japonla.. 
rın bir günde 20 bin kişi kaybettik
leri bildirilmektedir. 

Çinliler, 52, top, 62 tank ve zırhlı 
araba ve 323 kamvon zaptettiklerinl 
bildiriyorlar. 

Çin kıtaları şimdi Hankeunun şi
malinde kain demiryolu üzerindeki 
Japon üslerine hücum etmektedirler. 
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AMERİKA 
HARBE 

Girecek mi? 

' 

\>~ • (Başı 1 incide) 
t l~~~~lerini söylemişlerdir. Dikta. (r ugu, zulmü, haksızlığı temsil e-
=~'b ··garp medeniyetini yıkmıya te

di 
1 

'JS eden Almanyanın aleyhindc
tn'. er Ve demokrasiyi temsil eden 

llttefiklere mütemayildirler. 

• yalnız devlet adamları değil, 
Arnerikada efkarı umumiye 

e tnüttefiklerin lehindedir. 
Geçen haftalar içinde Amerikan 

~~~etelerinde Avrupa harbi hakkın
IA a. milyonlarca yazı neşredilmi~tir. 

tnerikada çıkan N ewsweek adlı 
• ne:ınua bu mütalaaları bir araya 
~~k:aY&rak neşretmiştir. Amerikan 
bu ~rı Umumiyesinin düşüncelerini 

lasa eden bu neşriyat arasında 
lı~ları okuyoruz: 

il- Vaşingtonda rakkas "müttefikle .. 
1 e J'ardıına mecburuz'' tarafına mey. 
'hnekted" ... ır. 

ti\ lskandinavyaya yapılan hücum 
lllerika halkını kızdırmış ve niha. 

·~t b· 1 ne olıırsa olsun bitaraf kalmalı. 
ı:ı: diyenle.rin miktarını azaltmıştır. 
".t\ \fil :rnerika, miittef'klerin nıağh'.lp 
fllıyacag"" ına kanidir• fakat artık 
tıl 1 

. ara paraca, deniz ve hava kuvvet. 
tı bakımından yardım zamanının 
~ldj~. d . . ~ b 1 t 

1 
&'ıne e ınnmaga aş anuş ır. 

'A:rnerikanın mali mahafiline men. 
• P kiminle konuşursanız konuşunuz, 
~e J\vn1pa harbine karışmak lü:ı:u-

llndan bahseder." 
frulasıı. Amerikada efkarı umumi. 

e de günden güne bitaraf kalma si. 
; a.setlnin terki lüzumunu ve mütte
~kle:e yardım zamanının gelm,kte 
duguna inanmaktadır. 

• A merikada gerek hükumet ve 
~ devlet ricalinin ve gerek ef
~ rı llmumiyenin günden güne bıta
~aflı~ aleyhinde müttefiklere tara~
~ar hır vaziyet alması, Alman tehl~ 
t!si~ın genişlemesile alakadardır. 
bort beş ay ~vvel ne Amerika dev
~· adamları bu kadar açık_ konu~a-
~Yor, ne de efkarI umumıye mut

efiklere bu kadar müzahirdi. "Ne 
il.hasrna olursa olsıtn bitaraf kala
'll'ı" diyenler ekseriyeti teşkil edi
Otlardr. 
ll'akat Alman tehlikesi büyüdükçe, 

.ltıerikayı bir taraftan dünyayı isti
~ ~tınekte olan barbarlığa isyan et. 
ı; bir taraftan da nazizmin Cenubi 
~er:tkada bir tehlike teşkil edcbile
~iİni görnıiye başladı. Bu iki tesir 
ltı.rıda Amerikan efkarı umumiye. 
ilde el ile tutulabilecek, gözle gö
lebilecek derecede bir değişiklik 
lısuıe geldi. 

• 
F akat duymak ve düşunme.ıtı~ 

bunu tatbik arasında haylı 
C!Safe vardır. Amerikada harbe gir. 
e temayülleri artmıştır. Fakat bu 
,~~Yülün karar haline geçmesi ve 
lbık sahasına konması için daha 
~Yli zaman ve mesafe kat'ına ihti
aç vardır. 
l:!ır defa Amerikada bu yıl intihap 
ldır. Roosevelt'in daha beş altı 

hık ınüddeti kalmrştır. Yeni inti
~r.ı arifesinde Amerikan Cümhurre

!~~ Amerikayı harbe sokmak gibi 
~:ı.ut bir mesuliyeti üzerine almak 
1Yeceği tahmin edilemez. Fakat 
~0sevelt ı. ci teşrinde vfıki olacak 
~lllhurreisliği intihabında kazanır

o vakit Amerikanın müttefikler 
hine Avrupa harbine karışmasına 
lıhakk ık nazarile ba.kabilirz. 
Sonra müttefikler Almanya karşr. 
ela. 2:ayıf vaziyete düşmedikçe, A
tika kendisini tehlikeye atmak is
~lYecektir. Halbuki bugün daha 
llttefiklerin bütün harp kaynakla. 
ben üz dokunulmamış bir haldedir. 
~lltlcfikler harpte kaybetmek teh
i C!sine maruz kalırlarsa, ancak o va. 
t A'n'ı.erika, hatta intihabatı beklc
;~sizin harbe girebilir. 
1 Iaamafih bugün Amerika mütte. 
lere yardım etmiyor değildir. A

!rika müttefiklere manen yardım
'llr 

~-~~erika mütttfiklere en ~oclern 
P tııyyarelerinl vermektedır. 

~a A.rncrika müttefiklere bol miktar. 
~harp malzemesi satmaktadır ... 

ugun için de bu yardım ka[ıdır. 
'ti E!tikanın bitaraflık ~anu~~n.u ter
n erek fiilen harbe gırmesı ıçın he
~ ~rnan olgun değildir. 

~Ullanm Alıp Mektuplan 
b Dereye Atmış 
lı ~ttın - Posta memurunun has

~ttg-ı Üzerine kendisine hususi su
t~ \rekalet eden posta adli tcbli-
~~ l'netnuru Rıdvan Umaya, kırk 
a~ mektubu, posta pullarını al

i\ 1~in. dereye attı~ı iddiasiyle iş. 
E!l ~cktirilmistir. 

TA N 

Amerikalılar Italyadan 
Ayrılıyorlar 

(Başı 1 incide) 
Popolo d'İtalia diyor ki: "İngilte

nin yüzlerce yıldanberi kendi lehinde 
kullanmayı bildiği bir amil vardı. o 
da zamandı. Zaman İngilterenin en 
kuvvetli müttefiki idi. Bugün bu a
mil İngilterenin müttefiki olmaktan 
çıktı. İngiltere artık donanmasına 
dayanarak bu amilden tesirini gö~
termesini, hasımlarının kendi kendı
lerine yıkılmalarını bekliyemez. Va
ziyet lamamiyle değişmiş bulunu. 
yor.,, 

Jurnale d'İtatia gazetesi de Alman-
yanın askerisatvetini tebarüz ettL 
riyor ve Alman kuvvetlerinin üç 
gün içinde Holanda ve Belçika işini 
hallederek Fransa toprağında bi.iyük 
bir muharebe yapmak üzere ilerle
diklerini anlatıyor ve daha şimdiden 
stratejik vaziyetin Almanya lehinde 
olduğunu, Holanda ve Belçika sahil
lerinde kurulacak üslerin İngiltereyi 
doğrudan do,ğruya bombardıman et
mek için kullanılacağını izah ediyor. 

• Londra. 14 (Hususi) Son günlerde 
Romaya giden Alman turistlerinin 
s~n derece çoğal1ıklan göze çarp. 
maktadır. 

Alman gazeteleri, İtalyanın takip 
ettiği hattı hareketi derin bir mem
nuniyC'tle takip ediyorlar. 

ltalya harbe girecek 
Sofva, 14 (A.A.) - Zora gazetesi. 

nin Roma muhabiri, İtalyada mütte
fikler aleyhinde yapıl:nış olan nüma_ 
yişleri kaydederek Italyanın ,!'ıarbe 
girmiye hazırlanmakta oldugunda 
şüphe etmiye mahal olmadığını be. 
yan etmektedir. . . 

Diğer taraftan ayni gazetenın Atı
na muhabiri, İtalyanın gemilerinin 

memleketlerine avdet etmek üzere 
Yunan limanlarını terketmek için 
hükumetlerinden emir almış olduk
larına dair olan şayiaları tekzip eL 
mekle beraber, Yunan mahafilinin 
nikbinliğine rağmen bazı diplomat. 
ların İtalyanın harbe girmek arifesin
de olduğu mütalaasında bulunduk
larını ilave etmektedir. 

• 
Roma. 14 (A.A.) - İtalyan _ Ma. 

car ticari mübadeleleri meselesi ile 
işti~ale memur olan komite rüesası, 
iki memleket arasında ticarı münase. 
betlere müteallik bazı meseleleri 
halleden bir protokol imza etmişler. 
dir. 

Mübadele Nazırının sözleri 

Roma, 14 (A.A.) - Mübadele Na. 
zırı Riccardi bugün Senatoda ticari 
siyaı:;et hakkında izahat vererek mcm 
leketin her vasıtaya başvurarak ih
racatını arttırması ve dahili istihlfıki 
mümkün olduğu kadar azaltması lü
zumunda ısrar etmiştir. 

Stoklar teşkilindeki ehemmiyeti 
tebarüz ettiren nazır deniz kontrolü_ 
ne hücumla sözlerine şöyle devam ey
lemiştir: 

Mefruz bir kaçağın önüne gecmek 
vesilesilc bizi bu haktan mahrum et. 
miye teşebbüs edenler İtalyan emeği. 
ne karşı hakiki bir sabotaj yapmak. 
tadırlar. 

İtalyan - Alman iktısadi müna. 
sebetlerinden bahseden nazır İtalyan 
ithalatının üçte ikisinin Almanyadan 
geldiğini ve ihracatının da dörtte bi
rinin Almanyava gittiğini kaydeyle. 
miş ve bu vesileden istifade ederek 
Alman dostluğunun sağlamlığını 
kaydetmiştir. 

Yugoslavya Son Defa 
700,000 Asker Topladı 

(l3as1 ı 1ncidel kukunu tanımaması ve bu milletleri 
Yugoslav Sokol teşkilatı, dün milli çiğneyip geçmesi, Bulgaristanda, dı

kongresini akdetmiştir. Bu toplantı- ğer Balkan devletlerile teşriki me. 
da üç bin Sokol'a, lüzumu takdirin- sai iç!n derin bir intiba bırakmr~tır. 
de, Yugoslavya dahilinde memleke- Bu yüzden Alman tecavüzünün, BaL 
tin müdafaasını temine yardım etme. kan beraberliğini takviye etmesi bek 
leri için talimat verilmiştir. Bu va-1 lenmcktedir. 
tanperver teşekkülün azası, ayni za- e 
manda, tahmin edilemiyecek şeraitte Yunanistanın tebliği 
memleket dahilinde emniyeti jdame 
için, yabancı unsurlar ile yabancı bir 
nüfuz altında bulunanlar hakkında 
bütün mümkün malumatı toplamağa 
davet olunmuştur. 

Bundan başka Adriyatik limanla
rındaki Yugoslav vapurları, hare
ketlerini tehir emrini almışlardır. 

Romanya ve Bulgaristanda 
Diğer taraftan Romanyatnn da 

her ihtimale karşı hazırlandığı ha
ber veriliyor. Milli ekonomi nazrrı 
memleket iktısardiyatmı harp hali
ne getirmek için çalışmaktadır. 

• 
Romanya arazisinde Kalafata ye-

re inmiye mecbur olmuş olan bir as.. 
kerl Yugoslav tayyaresi kendisini Tu 
na yolu ile Yugosla;yaya. g~tii:ecek 
olan bir gemiye irkap edılmıştır. 

Almanyarun küçük milletler hu-

Balkanlarda 1 O 
Tehlike Var! 

(Başı 5 incide) 

nıf1 kendilerine bağlamak siyase
tini takip etmekte büyük bir hü
ner gösteriyorlar. 

9 _ Memurları iğfal etmek 

N azistlerin bir işi de memurla
rı bozmaktır. Bunun mahi. 

yetini takip etmek bir h~yli. g~ç
tür. Fakat bu işin de genış bır ol. 
çüde başarılmasına ehemmiyet ve. 
rildiği göze çarpıyor ve bu memle
ketlerde uzun müddet ikamet e. 
denler bu vaziyeti lavıkile anla

maktadırlar. 

10 .. Terör 

N azistlerin terör saç~a~taki 
hünerleri gayet aşikardır. 

Bunun için kendilerine karşı ge.. 
}enlere: "Muvaffak olursak, nasi
bin sürgün, veya ölümdür" diyor. 
Iar. Almanların harbi eninde so
nunda kaybedeceklerine, ve mem.. 
leketlerinin olsa olsa muvakkat 
bir işgal geçireceğine inananlar bu 
işgal devresinin kurbanı olmak 
fikrinde değildirler. 

Hulasa Cenubu Sarki Avrupada 
bir sürü Heinlein'ler, Seyss İn
puart'lar, Quisling'ler var. Ve bun. 
lar Almanya hesabına harıl harıl 
çahı:ı"'lyorlar. 

Atina, 14 (A.A.) - Atina radyo
su, Yunanistana mutattan fazla mik
tarda arzu edilmiyen turistler geldiği 
hakkındaki şayiaları yalanlamakt~
dır. Bu hususta sıkı bir kontrol ya-ı 
pılmaktadır. Memleketin sükun ve 
menfaatlerine karşı herhangi bir te
şebbüs imka1"9' tamamile gayri va
rittir. , 

JJ/ıszrdaki hazırlıklar 

Mrsırda her hazırlık tamamlanmıs. 
tır. Mısırda mühim bir yabancı küt
lenin bulunması dolayısile bunların 
sabotaj yapmasından korkuluyordu • 
Hükumet buna karşı gelmek için her 
tedbiri almıştır. Delta, baraj, tayya_ 
re meydanları, köprüler vesair yer
ler muhafaza altına alınmıştır. Bir 
çok yerler memnu mıntaka ilan edil. 
miştir 

Adanada Eğitmen 

Kursu Açllıyor 
ADANA - Hariniye nahiyesinde 

bir eğitmen kursu açılıyor. Bunun i
çin bütün hazırlıklar ikmal edilmis 
ve Almanlardan satın alınan mektep 
buna tefrik edilmiştir. Bu binada ay
ni zamanda önümüzdeki Eylıilde bir 
köy muallim enstitüsü de açılacağın. 
dan okulda ona göre tadilat ve tami. 
rat yapılacaktır. 

BOZÖYÜK - Aksuteke köyünde 
Ayşe isminde bir kadın köyün yakı_ 
nında bulunan çaydan geçerken mu
vazenesini kaybederek düşmüş, bo. 
ğulmuştur. 

Adanada Kesilen Ağaçlar 
Adana, - Asfalt cadde iizerinde

ki okaliptüs ağaçlarından yetmişi be
lediyece kestirilmiştir. Yerl~rine, 
kafi büyüklükte top akasya ağacr di. 
kiıecektir. Altmış metreye kadar yük 
selen okaliptüslerin ya istedikeri gı
dayı bulamıyarak kurudukları yahut 
büyüyüp bir çok tesisatı bozdukları 
ve budamaya hiç gelmedikleri görül. 
müştür. Bu sebeplerle tezyin ağacı 
olarak kullanılamıyacakları anla§ıl. 

mıştır. 

Şehir dışına çıkan umumi cadde
lerlo yeşil yollardaki okalipti.isler bı
rakıla('aktır. Adananın her tarafı a
ğaçlandırılacaktır. Şimdiye 1<ndar 
muhtelif yerlerde iki bin ağaç dıkil
miştir. 

Hayırdır 
inşallah! 

(Başı 5 incide) 
mez yere düştü ve düşüş o düşiış 
oldu. Hakem ona kadar saydıktun 
sonra gelip İskoçyalının elini kaL 
dırdı ve galip ilan etti. Zaten bu.. 
na hacet te yoktu. Zira Avustur
yalı hala ayağa kalkamamıştı. Ba
kıcısı olan İtalyan adamının mağ
lıJ.biyetlnden dolayı hiddet e,derl'k 
herifi ringte bıraktı. Gitti İskoçya
lının bakıcısı olan bücür Franstzm. 
elini sıktr. 
Artık her kafadan bir ses ÇJkl

yortlu. Benim yanımdaki eğilip de
di ki: 

- Ben demedim mi? İhtiyar 
kurt bekledi bekledi ve sonunda 
herifi temizledi. Zaten, A vustur
yalının mide tarafı zayıf olduğu 
maliımdu. İskoçyalı ondan istifade 
etti, dedi. 

Salondan çıktım ve uyandım. 
Ruyamı valdeye anlattım: 

- Hayırdır inşallah, sabaha kar. 
şı ise doğru çıkar! dedi. 

MUSİKİ BAHSİ 

Mecliste musiki bahsi g~miş. 
Bazı saylavlarımızm musiki. 

miz hakkındaki gösterdiği tevec
cühe bizim gibi ruhi gıdalarını an. 
cak kendi nağmelerinden alanlar 
müteşekkir olmalıdır. 

Doğruyu söylemek laıım gelir
se, musikimizi bir hayli hırpala. 
mış ve hor görmüştük. Milli var. 
hklardan biri de musiki değil mi. 
dir? Bu musiki babında benim tu. 
haflma giden şudur: Diyorlar kı: 

- Efendim! Bizim musikiden 
frenkler hoşlanmıyorlar. Daha doğ. 
rusu bit şey anlamıyorlar. 

E, ne yapalım efendim? Şimdi 
kederden kasığımız mı açılsın? 

Onlar bizim dilimizden de bir 
şey anlamazlar. Yemeklerimizin de 
bir çoğunu beğenmezler. Edebiya
tnnızın da zevkine vardıklarını id.. 
dia edebilir miyiz? O halde? 

Samimi olsak ne kadar rahat e. 
deriz. 

Ben bir iki defa Paris operasına 
gitmıştim. 

Doğrusu uykum geldi. İçimden: 
- Ayol, ben ne hissiz adamım, 

dünyanın hahişle dinlediği şu par
ça bana uyku veriyor, diye kendi 
kendimi azarlarken şöyle etrafıma 
baktım. Kelli felli Fransızların da, 
hatta sahnenin hemen önündeki or
kestra koltuklarında bulunanların 
bile kestirmiye başladıkların1 gor. 
müştüm. 

Hani bizde: 
- Ben garp musikisine baydı • 

rım! Diyenlerdeı1 yüzde doksanı
nın görenek ve özenti kurbanları 
olduklarına imanım vardır. 

Onun için bizim musikiye toz 
kondurmak istemediğim gibi onu, 
garp musikisine feda da edemem. 

Zaten biri, ötekinin gelişmesine 
mani değil ki! 

MÜCADELE BAHSİ 

E skiden: 
- La rahate fiddünya, di

ye arapça bir söz vardı. 
- Dünyada rahat yoktur, ma

nasrna gelirdi. Hakikaten gitgide 
doğruluğu bir kat daha artan bir 
sözmüş. 

Her tarafta mücadele: 
İhtikarla mücadele, pahaııuKıa 

mücadele, karga ile mücadele, 
trahomla mücadele, sıtma ile mü.. 
cadele, frengi ile mücadele, sivri. 
sinekle mücadele, domuzla müca
dele, paraşütçülerle mücadele, tU
ristlerle mücadele, eroincilerle 
mücadele ... 

Mücadele, mücadele... . 
- Yahu! Biz dünyaya sade mü. 

cadel~ etmiye mi geldik? 

GÖZ HEKiMi 
NURi FEHMi AYBERK 

Raydarpaşa NUmune hastanesi gısı: 
mütehassısı İstanbul belediyesi kar
sısında saat (3) ten sonra. 

Telefon: ?3212 

YENİ 

Pudraya tam tenimize 
en uygun rengi veren 
Kolorimetrik yeni bir 
makine icad edilmiştir . 

Bu makine sayesinde şim. 
diye kadar görülmemiş em. 
salsiz bir güzellikte yeni pud
ra renkleri icat etmektedir. 
Bu yeni pudra "su geçmez,, 
cinsindendir ve yağmurlu ve 
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PUDRA 
RENKLERi 

önunae 

KADIN LARI N 
HA YRET1 

~---
Sihramiz koıorimetrik 

bir makina vasıtasile 
i stihz ar edilmektediı 

*------ı 
TEN1N GÜZELL1GİN1 
lKl MİSLİ ARTIRIR 

rüzgarlı bir havada bile sablt 
durur. Burnunun parlaması.. 
na mani olur. En sıcak bir sa. 
!onda dans ederken bile teni. 
nizin tazeliğini ve sevimliliği
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yen Tokalon pud. 
rasını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü. 
nüz. 

Beşiktaş Sulh Hukuk :Mahkemeleri Başkatipliğinden : 

İhsan, Mediha ve Firuzanın müştereken mutasarrıf olduklan ve 3936 
lira muhammen kıymetli Beşlktaşta eski Kaptan İbrahim Ağa yeni Sinan 
Paşa mahallesinin eski Ihlamur yeni Aziziye ve en yeni Şair Nedim so· 
kağında eski rn yeni 78 No. lu bir tarafı emlaki humayun ve bir tarafı 

ipka olunan ev ve bir tarafı Hacı Hanımın evi ve bir tarafı umumi yol ile 
mahdut bah~eii ahşap evin kabili taksim olmaması hasebile şüyuunun 

izalesi zımnında açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

Gayri Menkulün Evsafı: 

Bina sureti umumiyetle muhtacı tamir olup tamamen ahşap ve içinde 
elektrik ve su tesisatı vardır. Zemin katında sokak kapısından girilince 
zemini çakıl döşeli mermer basamak1ar ile çıkılır bir oda, bodrum men. 
fezi ile halen ayrı bir kısım olarak kullanılabilen daireye çıkılır bir kapı 
olup bu cakıl dö~li taşlıktan mermer döşeli ikinci bir taşlığa çekilerek 
buradan merdivenle çıkılır. Bahçe tarafında bir oda ile bir mutfak ve 
bahçeye inen bir merdiven ve iki adet gömme su küpü ve tulumbası bo. 
zuk bir sarnıç ve merdivenlerle inilince zemini çimento döşeli ve büyük 
ocaklı bir mutfak ile mutfak dahilinde kömürlük ve odunluk olarak k ul
lanılan bir bodrum ve bir tulumba ve içinde üç ağacı olan bahçesi vardır. 

Birinci Kat: Mermer sofadan ahşap merdivenlerle birinci kata çıkılır 
bu kat sofaları camekanla ayrılmış olup zemin kattaki çakıl döşeli taş. 

lığa çık.an merdivenlerle ayrıca kullanıldığı ve bu kısmın antreiiind.e bir 
hela bir merdiven a1tı olup merdivenin yukarısında bir hela ile odaya gi
ren bir kapı bulunduğu ve bu kat bir sofa üzerinde birisi yüklü dolaplı 
üç oda bir hela ve üst kat merdivenden camekanla ayrılarak bir sofa üze. 
rinde iki oda zemini kısmen çinko döşeli bir mutfak mahalli ve yüklü do
laplı diğer bir oda ve musluklu alaturka bir hela ve mutfak içinde u!ak 
bir aralık oda bulunup hududu tapu kaydına uygundur. 

Umumi M:esahası: 230 metre murabbaı olup bundan 135 metre mu
rabbaı bina 95 metre murabbaı bahçedir. 

İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 20.5.940 tarihinden itibaren 
mahkeme divanhanesine asılmıştır. Artırmaya ştirak edebilmek için mu. 
hammen kıymetin % 7.5 nisbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilmek l~zımdır. 

İFotek sahibi alacaklılarla diğer al.Akadarlann ve irtifak hakkı sa. 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair oları iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yrmi gün içinde evrakı 
müsbitcleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri aksi halde haklan 
tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenlerin arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunur. 

Gayri menkulün birinci arttırması 20.6.940 tarihine müsadif Perşem
be günü saat 14 ten 16 ya kadar Beşiktaş Sulh Hukuk Mahkemeleri Baş. 
katipltği odasında yapılacak ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar
tiyle artırma on beş gün daha temdit edilerek 5.7.940 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar aynı mahalde ikinci artırması icra 
edilecek ve o gün en çok artırana ihale edilecektir. Gayri menkul kendi
sine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı ver. 
mezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olduğu takdirde 
ona ihale edilir razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için de hesap edilecek % 5 faiz ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Tapu ferağ harcı ve yirmi senelik taviz bedeli ve ihale kararı ve pul. 
}arı alıcıya aittir. 

Müterakim vergiler. tenvirat, tanzifat ve ~ 2.5 dellaliye ve müterakim 
vakıf icaresi borcu hissedarlara ait olup bedelli müzayededen tenzil olu
nur. Daha fazla malıimat almak istiyenlerin her gün 940/ 2 No. lu dosya 
ile mtlracaat etmeleri ilan olunur. (26936) 

~-------------------------~, Devlet Denizyolları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü İICinları 

Adalar - Anadolu - Yalova Hattı İlkbahar Tarifesi 
Adalnr - Amıdolu - Yıılovıı hattında 15 Mayıs 940 t.arihınden itıbarcn ilkbahaı 
arifesi tatbık olunacaktır. 

Yeni tarife i~kPlelere ıısılnııştır. (3970) 

'----~------------·------' 
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1 :-. ... S f ve ormal Gıda , . Bayanlara Mahsus 
---•;.1ıı. Son Moda Şapkalar. Her 

Pirinç Unu • Mel'.'cSmek • Bezelya • Yulaf 
ve sa\r HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARIA MU TAHZARATI 
1\1. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

'9 ................ ır:ı:=a·~·~1 ·:m;:ımM1ıaıeoıaams!M!M.':•1EZ1 .... 111 ............... -~,. 

Toprak Mahsu:leri Ofisinden: 
Halen sahipleri e1 nde bulunan 1939 \•e daha evvelki seneler mah ... ulü 
afyonlann Toprak Mahsulleri Ofü:lnce aşıığıdaki şartlarla ve peşin pa
ra ile mübayaasına karar vcrıl'Tiiştlr. 

a - Afyonlar 1940 senesi ML yıs nıhayetıne kadar İstanbul deposuna teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

b - Bu müddet zarfında geitrllt>n afyon dt'poya giriş sıra~ile muayeneye tfıbi 
tutulacak, ince ve kabası U-frik erlildiktf'n sonra usulü dairesinde nümunest ah

' .narak tahlili ve bunu miite:ıkıp tartısı ve kntl tesellümu yapılarak bedelleri ödt'
necektir. 

c - Hikem! muayene netice' inde mağşuş bulunan ııfyonlar milbayııa edılml
yecekUr. 

d - Bu afyonlıır için akdır edl Prı ıyme 1nc<:! top nmıs olanların beher 
mor1in derecesi (40) kırk kurus ve kaba toplanmış olanlıırın beher morfin dere
cesi (30) otuz kuruştur. 

e - İstanbul haricinde bulunan m(ite\:assıt veye zürra ellerinde bulunan af
yonlarını bizzat İstanbula t!'etirmedıklerl takdirde afyonlannın iptidai ve kati tes
lim ve tesellQm muamele~! bedE"lle>rinin tahsili için noterden musaddak bir vekA
lettıame ile İstanbulda munasıp görecekleri bir mutemedi veıcil tayın edebilirler. 

(3620) 

TÜRKİYiE 
ZiR AAT 

iYETi 
BA C AS 1 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 1 00,000.000 Türk Lircs ı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Z irai v@ ticari her nevi banka muam~ı~ı~ ... ; 

Para Biriktiren!ere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERİYOR 

Ziraaf Rankacıında kumhnrah ve lhhar<:l7 ta<:arruf he:ı;aplannd11 t"U 
az 50 lirası bulunanlara wnecie 4 defa. Çf'kİINt>I< kur'a tle dŞağıdakı 

plana g-orf' ıkramı\e rtııı?ıtılacaktı r 

4 

4 

4 
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120 
l ft1) 

Adeı 
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• 
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• 
• 

1 flHll 

51111 

2j(I 

100 
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4.0flO 

%.llOU 

1.0110 

4 .1100 
5.000 
(,800 
3.200 

Lıra 

• 
• 

.. 
• .. 

1JrK K.t. T llE><;AJ"lıırı.,dRkı l"arn l:n hlr ~t>nF iclndt 50 !ıradan aşağı 
1u~mıvenlere ıkrtımıve çıktığı t.ı.ı<dırde ~ 211 tazıasıvıe verııect-ktır 

Kurıtlar enedtı 4 defn 1 E.}IUI, 1 Bırıncıkanuo. l J\1art ve 1 Hazuao 
rarı h lrrindP ('Pldfp('ektir. 

• • f .. • •• J - ''! 

Türlü Renkler ve Çeşitleri 

A R i Ş 
Ş•pka maOazuınd• bulabllecekılnlz. 

Beyoğlu: İngiliz Sara~·ı karşı. 
«ında ':e Otel Turing ~·anında 

\. No. 61 I 

İSTANBUL ASLİYE ONUNCU 
HUKUK HAKiMLİÔİNDEN: 

Terkibinde 

Müddei Yuvakim Çilingir oğlu ve. 
kili avukat Haralambos Agniyadis 
tarafından müddealeyhler Fatma ve 
Mehmet Ali oğlu Haydar aleyhlerine 
ikame eylediği men'i müdahale ve 
fekki haciz davasında Mehmet Ali 
oğlu Haydara mukaddema ikamet
gfıhı olan Gedikpaşada Mutrip soka
ğında 18 numaralı eve berayı teblip 
gönderilen dava arzuhali sureti mu
maileyhin mezkur haneyi bir sene 
evvel terkederek adres bırakmadan 
gittiği ve halen ikametgahı meçhul 
bulunduğu meşruhatiyle iade edil. 
miş ve mahkemece vaki talebe bina
en dava arzuhali suretjnin bir ay 
müddet zarfında cevap verilmek ü. 
zere ilanen tebliğine karar verile
rek bu husustaki dava arzuhali su. 
reti mahkeme divanhanesine talik e· 
dilmiş olmakla keyfiyet tebliğ maka. 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

iYOD 1 

VE 
TANEN 

GLISERO FOSFAT 
FATİH SULH İKİNCİ HUKUK 

HAKiMLİÔİNDEN: 
DİRDAR namıdiğer DİDAR Kal. 
fa; Koca Mustafapaşa Hekimoğ
lu Ali Paşa Cami sokak 5 nu
marah Esmanın evinde. 

Vardır 

L 
MAİDEnin Mahkememizin 401245 

numaralı davasına istinaden Sarı. 
gez'de Çıkırıkcı Kemalettin mahal
lsinde Kanlı Ceşme sokak 2 miiker. 
rer sayılı Hissedar bulunduğunuz 

maa bahce bir bap hanenin izalei 
süyuu hakkında ikidir ilanen yapı 
lan tebli;rata ral?men haberdarı mu. 
hakeme olup ~elmediğiniz son celse
de gıyabınızda icra kılınan muha. 
kemesi nf•t:cE>sinde: Miiddeabih ııav· 

ri menkulün takc;imi kabil olmadığı 1 
ve tamamının vüz elli d0rt lira kıv 
metinde oldııi?undan mii.,terrk müL 
l{ün M'tk arttırma c;urrtivle c;ı1t 1 l::ı ... ak 
hecfP]irıin SPkizde l>eş:nin miiddeiyf' 
ve iiriinün de mi.idr1<>Anl,.vh"' tPv7i' 
c;urr•t'vlP c;iivııunun ;7.,lpsinp t•m,·iıi 

~::ıh:ı olmıık İİ7PfP ::ı .,...,..,,,,s 4fl t::ı .. i 

lıind,. crıvEthırıt7rla hiikiim ••nr:ıml'k 

Jp tPh1ij? rr"'>°ksırııına k;ıin'I 1"1....,,,1{ jl.,.,. 

..,,. hpr...,ııri'hi lnırar on beş ~un mtır 
-Jetle ilan olunur. 

Ve y EREME istidadı 

Olanlara ve S İ N İ R 
Hastalaklarına Karşı 

Kullandır. 

HASAN DEPOSU : Bahçekapı, 

Beyoğluna Giden Tramvay 

Durağı Karşrsmda 

... unanınıen bedelı 15lu ııra oıan ınunte ut tıııcıı.ıı.e ıu &ı..et ıKı Kutupıu tont mu
hafıızııh otomatik yağlı şalter 5-6-940 Çarşamba giınü :;ant (15) on beşte Haydar
pasııda Gar bınası dahilindeki Komisyon tıı rnfınd<ın kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin l 13 lira 25 ;cu ruşluk muvakkat tımıinııt, kanunun tayin 
ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi ı'arflarını ayni gün s::ınt ( 14) on dörde kndıır 
Kpmisyon Rel!:liı':tine vermeleri U11.1mdır. 

Bu ışc ııit şartnameler Komisyondan oarııısız ol rak d ığıtılmaktadır. (4002> 

* * Muhammen bedeli 1860 lira olan 8 kalem .. Berğmıın boru ve teferruatı 20.5.1940 
Pazartesi gOniı saat ( 10.30) on buçukta Ha ydarpaşııda Gar bimısı dııhılindeki ko
misyon tarafından af':k eksiltme usulile sıı tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 139 lira 50 ku~~luk muvakkat tenıınat ve karıunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gü nil ~ııatine kadar komisyona milrat'aat
l:lrl lfı:ıımdır. 

Bu i~e alt sıırtnameler komisvondı::n parasız olıırıık daı?ıtılınakt;>dır. <~4RI) 

Sümerbank D!rleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabril{aları Müessesesinden : 
Kııyııni bu fabrlkaeı mam01$tı: 

R5 santimlik.D. Tipi Kaput bezi topu 
75 ,. 

Dril 1 Kartela 11 ve 14 den metresi 
" 12 \'C 13 " 

Jakarlı dril 
Kazalina 

.. 
Bak ı rköy beı fabrikası mamOIStı: 

P.75 Krş. 

81!1 
. 22 

22.25 

2 - " :ı.-

25,- .. 

90 santimlik G. Tipi Kaput bezi topu ~no.- " 
75 ,, ,. ., " 800,- 11 

Mezkur bezlerden Azami 5 balyayı geçmt!'mek üzere satı~ yepılmaktııöır. Milşte
rilerin Bakırköy bez fabrikamız bezleri için birinci vakıf hanında birinci kattaki 
milessescmiı.e, Kayseri fabrikamız bezleri için de mezkür fabrikaya müracaatları. 

iplikler: 

No. 12 Paketi 
No. 16 
No. 20 
No. 24 " 

415 Krş. 
480 " 
600 .. 
650 .. 

Siparış vermek ısteyen müşterılcrin 12, 16 No. icin Kayseri bez fabrikasına, 20. 
24 No. için Nazıllı basma fabrikasına müracaat etmeleri rJca olunur. Fiyatlar Fab
rika teslimı olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil edilir. (3971) J. IS BANKASI 

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

•... ..... 

1940 IKRAMIYELMU: 

1 adet 2000 llr•lık = 2000.- ıır' 
s .. 1000 = 3000.- ,. 

6 " 500 .. = 3000.- ,. 

12 " 250 " = aooo.- " 
40 .. 100 " = 4000.- ,. 

75 50 " = 8750.- ,. 
l10 .. 25 ,. = 5250.- ,. 

Ketldeler: 1 tubıt. 1 mıt1• 

1 ağuıtoa, 1 lklncltcırln tarlhlerınd' 

tı 

1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 
yaı:ıılır. ~ b. 

,_____________________________________________ ~ 

11• Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM _, :· 
Hakkı Katran Pastilleri devardır. I 

lt 
t 

Sahibi ve Ne,rivat Müdürü Halil Lfitfü DÖRDÜNCÜ. Gazet"cilİk \"" 
Ne!Sri:nt T. L. S B11<:ıldı!J yer. T A N Mathaa51 


