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Jıan münderecatındaıı gazetemiz mesuliyet kabul etmez 
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• lngiliz İfgali ve 
halkı i z landa 

Londra, 12 (Ö. R) - Izlanda halkının İngiliz 
işgal kuvvetlerine klll'§ı gösterdiği sevgi ve sem
pati çok şayanı dikkattir. 

Halk, lngilterenin Izlandayı himayesine al
mak suretile ona istiklAlini temin ettJ!ini a<Sy-
Jernektedir. -' 

YENİ ASIR 

• 
1 

arbı suya dliştü 
Müttefik orduları şimşek gibi 

süratli bir harbe başladı 

Almanlar aldıkları yer
lerden çıkarılıyorlar 

Lüksenburg temizlenmek üzere - Laheye 
para~ütcü indirmek tefebb:isü akim kaldı 

Xı,.X------

Londra, 12 (ö.R) - Hollandadaki muharebe usulü tatbikbe başlr.nn~lar
aıkeri vaziyet hakkında şu malumat dır. 

Kahramanca döğiişeıı ı,•e bir çok yerlerde Almanları durduran Belçika 
askerleri 111evcilerincle 

alınmı~tır. Dört saat Jcvam eden şiddetli bir 
Alman kıtalan Hollanda arazisi da- - SONU ( t)Nci) SAHİFEDE -

Hollanda'da Alman istilasmı durduracak amillerden au bendleri 
açıldıktan sonra 

Bitaraflık 
- -*-

B.ir korunma vasıtası 
olmak kıymetini 
kaybetmiştir -·-Bu elsaneye inananla· 

1'111 istikballerinden 
encllfe etmek IAzımdır 

HAKKl OCAKOliLU 

SON DAKİKA 
•••••• • •• • •• 

hilinde ancak on be, kilometre kadar 
ilerliyebilmqlerdir. Bura11 Hollanda 
müdafaa ıiıteminin ileri hattıdır. Diif
man burada boğulacaktD' . 

Ş• d• d 1 • Alman kıtaları bir yddD"llll harbiyle 
JM ) e SVJÇ- ve müttefik kıtaat ydifmeden önce H ol

landa ile Belçikayı iıtili ebnek nİyetİn-
reyİ tehdide de idi. Alman askeri plim suya diif-

miiftür. 
Artık bu memleketlerin feth edilme-

1.ıı. <l!llı L-e Jadılar leri imkansız sayılabilir. 
~ ŞHtıdi Fransız ve lngiliz kıtaatı Hol-

- · - landa w• Belçikamn yanında harp et-
Bern. 12 (Ö.R) - Alman matbuab mektedir. 

şimdi <le İ.wiçreyi tehdide başlamışlar- ŞiMŞEK GIBl SORA TU HARP 
dır. Bir Alman gazetesi İsviçre hükümet Amsterdam, 12 ( ö. R) - Royter 
ödamlanna karşı gayet ağır cümleler muhabiri bildiriyor: 
kullanmaktan çekinmemektedir. Bu ga- Hollandaya dahil olan İngiliz. ve 
zete diyor Y. i : Fransız kıtalan Hollanda ordusiyle öi-

Bel~ika \'e Hollandaya karşı yapılan •İsviçre şimdi İngiliz Entelicens Ser- leden aonra temaslannı ıddattlftllJf Te 

.\lnıan taarruzu bütün dünyada nefret- visinin adaml::ıriyle doludur. Bunların müttettk bir plin dahilinde yürüyüşüne 1! karşılanmıştır. Sıla bir bitaraflık poli- maksadı oradaki Almnn ırkına mensup devamla hudutta Alman kuvvetleriyle 
tikasuia sadakatle bağlı kalarak vatan- halkı Almanya nlevhine zehirlemektir... karıılıuml§tır. 
larını harp felaketinden korumak endi- Fnk::ıt İsviC' 't', ne ~k:ıd::ır inkar ederse lngiliz ve Fransız kıtalan g.:.yet ce$u-
lesinden başka su~ları olmıyan hu iki ctı;in, yi.i::dn 69 Almandır .. » rane ve yılmadan, fim.~k gibi ıüratli bir 
>lledeni milletin maruz kaldıkları hii- -----------------·----------
tum, insaniyet dünyasının kalbinde bii-
)'iik bir yara aı;nııştır. 

O kadar ki Almanyanın her zaferini 
•lkışlıyan, Bcrlinin bütün iddialarını 
haklı gören \'e bunları miidafaa yolun
da, kraldan (azla kral taraftarlığı yapan 
lloına radyoları bile hadiseyi yalruz bil
dirnıekle iktifa etmiş, tcessiirc yakın 
bir ifade kullanmıştır. 

Bu iki milletin bu teca,·üze layık gö
l'iilen hare.ketleri nedir? Bitaraflık e(
lan~foe inanmaları değil mi? •. 

Evet öyledir .. Bugiin cereyan eden 
harbin manasını anlamamak gafletine 
kapılmak ve hu ganet içinde bitaraflık 
~oliylc hayat \C istiklali korumağa ça
lı nıak, mcsul dc,·lct adamları için 
btcnılcketlcri hesabına işlenmiş en bii
Yiik kabahat ,.c h::ıtta cinayettir. 
Alnıan3 anın hedefi şiiphc götünniyc

~k kadar sarih \ 'e knt'idir. 
O, artık dt'nizlcr aşırı müstemlekeler 

elde etmenin :ıorluğuna inanını -, Av
l't.ıpanın icindc nıiistcmlckeler tesis yo
~~~a girmiştir. Avrupaya hikiın olmak, 

Ufiin hıı kıfa3 ı t(")ir 'c nüfuzu altın
da tutarak bit hegemonya kurmak 
diinyaya hiiknıeylcmektir. • 
ı,· llüyle hiiyiik bir iddianın ka~ısmda 
b•taraflık, hak \'e adalet, beynelmilel 

ulruk gibi mefhumlar hiç bir mana 
\ıe kıymet ifade eylcmemektedir. 
I» Sırasiylc A \'ll'itur~·a, Çekoslovaiiya, 
~lonya, Danimarka, None~ istilaya 

"'.Kramış, I.i.ik.c;emhurg, Hollanda ve Bel
tıka ile birlikte tefavüze uğrıyan mil
~tlerin sayısı sekize baliğ olmuştur. 

Almanlar, eğer tecavüzlerini de mu
\'affakıyetle sona erd irirlerse cenuba 
~lr~ı yeni hareketler hazırlıyacakların
t·· luınsenin şiiphesi olmasın .. Artık bü-
lln dün~·anın bilhassa A vrupaıun her 

;::sanda sakin milletlerin anlaması 
.. dır ki bitarafbk bir müdafaa sili· 
»i olınılırtan çıkmıştır. Norveç hidisele
... ~ m•wzuda çok ıüzel bir ders ver
--.,ur. 

Zavallı Non·eçliler tam bir bitaraOık 
~Lftluhafaza edemediler. Korku içinde 
.... ,...nların anulanna boyun eğdiler. 
1a Onların istediklerini verdiler. Alman
'tte rın ~endi kara sularmdan istifadeleri
lıi.ıebl~ısamaha ettiler. Alman tahtelba-

rıne Norv~ kara sulan yuva oldu. 
- SONU 2 lNCt SAIÖFEDE -....____ _______________ ___ 
Dünkü maçlar 

fıta Dün Altay, Gençler birliğini ıı
.....__~ı 1 sayı ile yenmiftir. Al
~ 1 e kartı 6 sayı ile Muhafız 

Balkanlarda tedbirler 
~--~~------x*x-~~-~---~ 

Yugoslavya gafil avlan
Plamağa çalışıyor 

Yun<ın;stan da tedbirler aldı, Bul gori•tan 
fırsattan istifade etmiyeceğini sö yliyor 

-~-------x*x~------
Belgrad. n (Ö.R) - Atina Ajansı yasetini, paraşütle kıt..'!at indirmek :-is-

bildiriyor : temini ve memleketleri içinden, bu 
Yugoslavya lıükümeti, Almanların memleketkr<ieki Alınan tebaası yasıta

Nurveçtcn S( mı Hollanda, Belçika ve siyle fethetmek ucruliinü ehemmiyetle 
Lüksemburg•'...ı 1atbik ettikleri istila si- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFF.DE -

Yugoslav tankl4n geçnken 

Müttefik ordular taarruza geçti 

Alman kuvvetleri dağıl
mağa ve ricate başladı 

-----~x*x.~-----------
Londra, 12 (Ö. R ) - Royter bildiriyor: 
c lngiliz, Fransız ve Belçika ordulan Belçika ve Hollandadak.i müs

tevli Alman ordusunun hareketini durdurmak için Lembet' te mukabil 
taarruza geçmişlerdir.> 

Son dakikada ahnan haber ıudur: 
«Müttefik o mukabil taarruzu 

Yeni lngiliz kabinesi kuruldu 

Harp kabinesi seri ve 
kat'i kararlar verecek 

Çdrçil a)•ni z amanda Milli müdafaa nazırı, Eden harbiye nazırı oldu 

lngiliz BqueJcili Çörçil'in 11e7'i bir 1'c.>s-nıi 

Müttefikler garbi Hint 
adalarına asker çıkar
dılar, Amerika memnun 

-·-Londra, 12 (ö. R) - Mr. ~ 
yeni kabinenin liıteıini neıretm .. 
tir.. Bqvekil ayni zamanda Millj 
müdafaa nezaretini deruhte edereli 
harp kabinesine riyaset edecektir
Eaki Baıvekil Çemberlayn harp ka· 
bineaine dahil konsey Lordu ohnuı
tur. Lord Halifaks Hariciye nazırb
ğı vazifesini muhafaza etmif, Mr. 
Eden harbiye nezaretine getirihnit
tir. 

Mr. Grin Vod devlet nazırı , mu.. 
halefet liderlerinden Attlcy murah• 
has lordu olmuştur. 

Muhalf'fet liderlerinden Sinldeı 
de kabineye dahildir. 

Samoel Hor bahriye Birinci Lord
luğu vazifesinden affedilerek bu va. 
zifeyi Mr. Aleksandr deruhte etmİ§• 
tir. Kabinenin diğer azası yarın ilan 
edilecektir. 

Yeni İngiliz kabinesi bir miHi te
sanüt kabinesidir. Muhalefet te ka
binede yer aldığı için kabinenin par. 
Iamentoda kuvvetle temsil edileceği 
muhakkaktır. 

Harp kabinesi azası bete indiril
mif ve bu 5Uretle harbin aevk ve 
idaresinde enerjik ,.hıiyetler meau
liyeti aralannda paylqmıflardır. 

Kararlar otomatikman verilecek
tir. Bu aabah çıkan gazeteler yenl 
kabinenin düpnan karşısında büyük 
Britanyanın tesanüdünü temin et• 
tiğini yazıyorlar. 

Amerika da 
barba müdahale 

hazırlığı __ ... _ 
Demokrasilere yardlln 
için .Japonya De de 

x*x nJa-•-·• Londra, 12 (Ö.R) - Bugün Hollanda- Nevyork, 12 (A.A) - Büyük Okya- a ~ 
ya ait Garbi Hint adalarına müttefikler nun statükonun muhafazasına dair ge. -9--
asker çıkarmışlardır. Bu hareket bü- çende Hull tarafından yapılan beyanat Vaşington, 12 (Ö.R) - Hollanda ve 
yük blr kolaylıkla ve emniyet içinde hakkında tefsirlerde bulunan Nevyork Belçikadan gelen harp haberleri beya 
yapılnuşt.ır. Herald gazetesi diyor ki : sarayda bilyük bir itina ile tetkik ve 

n d J . . takip edilmekte, bu merkezlerdeki elçi-.vura a mevcut tasfiyehaneler miltte- • aponyanın Felemenk Hindistanı 1 . Jar h · R lt bil-
fikl · · b·' k h ı...a:_clir hakk d ki •-- h k . ..ph erın rapor ı emen reıs uzve e er ıçın uyü e emm.iyeti ncuz. • .~n a wu ... ı are etı şu e ve te- dirilmektedir. Ruzvelt, hiç bir hidiae 

Müttefiklerin bu şekildeki hareketle- r?d~ude mahal bırakmıyacak kadar sa- önünde bu kadar büyiik bir hassasiyet 
ri Amerikada pyet iyi ve uma•ında rihtır. • ).!!.L- •• t · d..J.:)d. ve a lllUll ıos ermış ,.... ı. 

yapdmış makul bir hareket olarak kar- Bu gazete Almanya Hollandada sil- Amerika A vrupadaki menfaatleriniD 
planıyor. ratJe muvaffak olduğu takdirde Japon- yavaş yav~ tamamen heder edildiiini 

yanın müdahaleciliği §iddet kesbedece- gördüğü için ikbsadi ve siyasl çehresin
ğini kaydetmekte ve Amerikanın asıl de bazı tebeddUller yapmak azmindedir. 
menfaatlerinin Hollanda müstemleble- Amerika bil& mütteliklerin nwhıue-

HÜTl'EFiKLERiN EMRiNE 
VDDILD 



Dünkil Jla çift EHİ 
f Altay Gençler birliğini, Mu 

gücii de Albnorduyu ye di 
- Yı nanistan 

irbiri den lı ve
Tiş edecekler 

Bu se eki imtihanlar 
------------~--------------x*x.--~-------------

-·--Yunaiıistan yalnız Tiirk 
B i tirm e, eleme, olgunluk 

Havanın kapalı olmasma rağmen saha Mildufaaıun pek zail ol~u. haf hattı- b hd kull k 
plaUk__ça kalabaklıktı. mn da Mubnfız forvetlerini 'lrerbest hı- U5 ayı anaca t 

:'Maç4ınn neüceleri uıtlardır : Taknınsı -yüzUnüen takım kısa bir za- ihracat ba$ladı... 
imtihanlarJ hakkında 

A'\İt:ılY ~ 1, G<mçlcr birliği : O.. mani:ln 4 - O mağlfıp vaziyete dlişınUştür. . . '" 
<Muhafız gilcU : 6, Altınordu : 1.. İkinci dev.rede biraz gayrete gelmif .~eıu Tiltk • Yunan an~masının tnt- T bl 
DUiikU ıruıçların galipleri olan Altay gibi görünen AltınOt'dululnrın faaliyeti bıkıni kolayl~t~ ve~~ ınr:mleket ,J ~e ia edilen 

ve Muhnfız gücil takıinlan bu galibi- kısa sürdü.. Saidin penaltıdan yaptığı arasında eşya mubadelesuu en geniş b 
yetlerini hakkeder derecede güzel oy- birg ole daha iki gdllc muknbele .eden h.ad~.e çıkannak için bir m~ddctten be- Maarif veUletinden alakadarlara şu 

lar ve rakiplerini hu;palanuşlardır. Muhnfızlılar sahayı G _ ı gibi güzel bir rı g~lerile~ ~arşılıldı faalıyet şu neti- tamim gönderi~.~r: .. 
BU Muhafız gücü, bu sene .İzmir- galibivetlc terket\iler. ce~erı vcı:mıştır. 1 - Orta ogretım mue e,şelerinde 
de scy,rettjğimiz bütün takımlardan üs- 8 e ilki m m~kctin ticari münasc~tleri- Haziran devresi ipıtihımları, bu tamimin 
;tiln bir oyun gıkarm.ış \•e maçuı cerya- ni kuv\·etlendinnek üz.ere kurulan Yu- altındaki imtihan cetveline göre ynpıla-
nının tabü nctic · olan farklı gnllbiycti nnn • Türk .sosyetesi mümessili Triand caktır. 
temin etmiştir. Buna mukabil Gençler 1...-Fulfasm Yunan başvekili ile y ptığı 2 - Resmi ve 'Türk hususi orta okul-
birii;ğinin dünkü oyunu bizi · et- görüşmelerden sonra bir kararname çı- lnn ile liseleri talebesinin devlet orta 
ımemiş, ta1am kendi ibozUk 1re fena oyu- K. S. K. m :sekiz takım arasında ter- karmışhr. okul lise bitirme ve devlet olgunluk im· 

unun ıteslıiyle ıs-wlmiştir. tip ettiği Kmşıyaka llilderine Karşıyaka Bu kararn.ııne anlaşmanın en müsait tihanlan maarif müdürlükleri tarafından 
Bu :arada Gençler birliğinden bir dında dün ~ devam edilmiştir. şekilde tatbikine imkan '~rmelct.edir. teklif ve 1VekiHik tarafına n tensip edi-

oyuncu sporculuğa 1b.i.ç ite uygun düşıni- Bu müsabakalar büyük bir alaka cel- Buğdnylnrımızın kalitesi hususunda lecek yerde, ve aynı suretle tesbit ve 
bir hareketle hakemi :tahkir etmiş- bctınektedir. evvelce Yuııanistanda yer bulan fena tensip oiunacak imtihan hey ti · 

.::... B-.:ı- rda .-1:J.:; --ı-.111 D.. ~-'~ _,_..., K --~-,-- -•· _ _,... .. tl e erınce ıw..• .... _.... spo ~yet ve ~- un ya~n ma.,......~a, Şenspor, a- ~ropag~uu;m znrınıu lcı;iı·.aeri sura e yapılır. (imtihan heyetleri ile imtihan 
• tab'ü · netice olduğunu d8hn sırgayı 2 - l • Dokuz Eylfil, Raşit takı- ı7.alc cdilmış. Yunan değinnen \'C fırın- vapılacak yerler hakkındaki teklifler 15 
~~Lll kadar Oğrenecıeğiz, :sualini :mıru 4 - 2 mağlU,p ctmiŞlerdir. Çatnlka- larınm Türk buğdayı kullanması temin Mayısa kadar maarif vekilliğine bildiri-

saımıU:ıan kendiml menedemedim. )":a - Yıldız takımlan 3 - 3 berabere kal- olunmuştur. lecektir.) 
uu:avıı..ıs.ıuIN '.A.FSh.ATI mışlardır. Bayrakb - Oü.'Dhurlyet maçı- Yunani.stanın memleketimizden sene- 3 lmtm" t ı · t • · l 2 · 

B 

..:ı_ d ~ b' - .. n a ıma namesının ncı 
irinci ç Altay - Gençler birliği ta- m ua Cüırihuriyet takımı 4 - 1 kazan- e '""" m ton kadar buğday alması ka- madde 'n"ın d Lk- ·· d ı t ____ _:ı_ l l . . ılan rn ·~ na gore, eve or• 

bıınla:rı ~ qynandı. Maçın birin- ~..ur. ı·nr astın ınış ve ılk parti olarak sat ta k 1 . "h 1 . 1 J' 
ci devresinde ~ - beyaz takım tama- 19 mayıs genclik )rramt münasebe- 40 bin ton buğdayın sevkine baslanmış· h 

0 
u ~'"?tı an ar~y e .ı:1~. b~tim1~ imti-

. rağmen yı tiYle gelecek !hafta yapılması muknrrer tır ' anları ıçın. rnaımf mudurluklerı tara· 
by:d:ına mın-af:fak olamamıŞtır. Altaym ~ fiküst:ürün tına :ıılmmı,.<rt.ır. 26 Bir kaç giln evvel istnnbuldan 5700 fından her lfesmt okuld~. he~. br~nşa 

tıa.!ı:iı:nb'eti. o kadar barizdi ki Genç- mayısta Cümhuriyet - Çatalkaya. Yıldız ton buğday yükliyen ilk vapur P.ireye mahsus olarak azası en az uç kışıden Jha· 
DOkuz ey!~ Başit - Şen.spor Bayraklı gilınistir. Bundan başka daha bir va- ret birer imtihan komisyonu teşkil ve 

:zaman Kasırga takınılan O}'tllyacald~r. pur l~n ulun :lliıydall)aşa limanında ~?Aletin. tasvibine an:edileccktir. (a) 
•• mal olmaktadır. . ogretmenı a7. o.I n ok~llarda ll}'Tll. öğ'.~t-

K S. K. ın yeni tadında haftanın Derincede bir, lz.miule üç vapur ay- ı44enlcr rnubteh! koın .. yoolara gırebılır• 
mmyyeo ·· erinde twaretboi, ıgUre ni maksatla bulunmaktadır. lcr: b) ta1ebesı pe'k ço'k :ve öiretmcn-

m.. da )"8.pı1maldadır~ Bu[.oday bede1lerinin yilzde 80 ni ser- le:~ ~yısı iki imtihan komisyonu şekline 

B
. . 'Lf L best dövizle, üst tarafı klering ödene- ~ul!Llt olıı.n okullarda ıher bran ın sözlü 
ISlR t!l laRımımız ccktir. mıtiıumlan iQin ayn &i komi.syon te,kll 

• • Komşu ~·,e dost memleketle ticaret olunabilir c) eleme imtihanlannın her 
Romanyaya gıttı münasebetimizin böyle inkişaf• 'Yunaıı- :hi~ cm • 'çin bm!en ı~ ... i~a::ı ko-

Romanya b · let federa.cıyonunun da- lı~?rı Cevkaliide m~nun etmiştir. Ç\ln- ~ ~t (Tıeküfleri,:ı 15 t.b· 
.ceveı:!:lll'l!t. verme- ~ti i.ittri Türkiye bısiklet ımilli ta- ku yakınlık d.olayısıyle ınakliyat masra- ~ a~ ~ • m~ 1.. • ~uımdu:~ 

mlşilr. erin :lcılllde sc- hını llonwıyaya ket etmŞLir. Y.a- fı az o ağındnn Yıunanlılar diğer ıncm· cek tateO: eram. z u ~a ~& 
ri ve birbirlerini bulnn paslı oyununa pılacak mfisaba'kalara büyük ehemmi- 4eket1erden dahn ncuz olarak bizden yapıl ~ Clun~~n t !J.~e 

son kararlar 

mukabil Altınordulular. durgun ve da- yet vermyor. ımal .almak imktınmı bulmuşlardır. amt a ar 00 ıtSC, e ~ 
Türk - Ellns sosvetcsi mümessili Ali

Maarif Vekiletinin bir emri na temnslanm mUtealtlp Ankaraya gel&
ırek ticaret vc'kilimiile görü.,.ttnıüştür. 

Gayri sıhhi köy evleri 
yapt rılması yasak 

Yeni köy eoleri ağaçlı bahçeler 
içinde yaptırılacak 

e ·n=· 

Büyük tarih ve 
(1K.,NC1 

n 

macera romanı 
KISIM) 

184 - -

Daha g · ışlere gn:işilmesi ususun
cla mutabık kalınmış ve hunun esaslan 
tcshit olunmuştur. 

i nıemk-ket birbirlerinden alınması 
mfunkün olan maddc'lcri ~'tl'bancı piya-

tcmihan l cle e.ımek kara-
nnı vcnnişlerdir. --·--

Huausi okulla~da 
--*-

ğır 

~-------------------x*x------------------

U k okul öğretmenleri 
nasıl terfi edecekler? 

Bitaraflık 
-*-

Bir korunma vasıtas ı 

olmak kıymetini 
ka ybetmistir . ~ -·-Bu eisaneye mananla· .. . 

Halkewinde konıeraad 
ıtl' 

Halke\i salonunda 16/ 5 940 perşe . 
be günü 6aat 18 de İstanbul Ünh~· 
tcsi döçentlcrinden bay Refii sukrtl slı 
vdlc tarafından( .Harpte D \1l!t on~: 
misi) OlC\'Zulu bir konferans 'erileCC 
tir. 



waw uz 

• Romanya da yenı kabine 
Romanya harbe sürüklenmemeğe çalışacak ve 

siyasetini takip edecek Balkan Antanb 
~~~~~~~~-._.__,* 

Kara, Hava ve Harbiye nezaretlerinin 
başına Rumen askeri dahisi getirildi 
Bükrcş, 12 (ö. R) - B. Tataresko 

Yelli Rumen kabinesini te.<jkil etmiştir. 
MUU müdafaaya ait kara, hava ve har
biye nez.aretlerlnin UçU de Romanyanın 
1Sk:erl dAIUsi olarak tanılan e!ki harbi
.Ve nazırı Lukufoya tevdi edilmiştir. 

Yenı kabine ausı bu gün kral sara
Yında yemin etmişlerdir. Kral, yeni ka
bine azasının memleketi bu mUşkil za
Qıanda iyi idare edeceklerinden emin 

-*-olduğunu sbylemi§lir. 
Kabine listesinin iliınından SOllJ'a 

Bükrcş radyosunda hir nutuk söyliyen 
Başvekil Tataresko, yeni hükfunetin 
sulh yolunda çalışacağını ve Romanya
nın istikıalinf müdafaa yolunda en ufak 
bir müsamahakBrlık bile yapmıyacağı
nı. 5?ylen1iş ve söz.üne şöy)e devam et
miştir: . 

c - Harici &İyasetimiz eskiden 

olduğu gibi B.:lkan antantına müte
Yeccih ve bu antantln takip ettiği 
sulh ideali yolunda çall§acaktır. 

MUttehit bir idare altında yurdu mü
dııfaa için azmeden Rumen mlllcti, yeni 
kabineyi gayet iyi karşılıyacaktır. Mem
leketi alakadar etmiyen iş1cre ve mese
lelere müdahaleye niyetimiz yok.1.ur. 
Hame sürüklenmemek azmindeyiz.> 

Hollanda Hariciye nazırı Londrada 

Harbın cilveleri 
~ON HABER. 

Sovyet - Yugo•lav yakınlaıması 
~~~~~~~~x· *x:--~~~--~~-

Tica ret ve Seyrisefain 
muahedesi imzalandı 

~--------~~~-----'x*x------------~-------
Ankara, 12 (Hususi) - BugUn yapılan seçimde Aydm mebusluğuna Emlnf>. 

nü Halkevi reisi B. AgMı Sırrı Levent, Bilecik mebusl0ortuna Adanada GUlek 
Umited şirketi mUdilrii B. Kasım GUlck, Zonguldak mebusluğuna Siyasal bil
giler okulu profesörlerinden B. Hlz:ım Atıf, Parti nam7..edi olarak tııtihlıp edil
mişlerdir. 

r ........................................ 1 86 Alman tayyareai daha daıaralclii 
:Almanların sons x*x----

- ·-
Kraliçe Vilhelmin ltalya 
kralına mesaj yolladı 

tecavüzleri ve Fransızlar harp asıl şim-
Sovy~er di başladı diyorlar 

Londra, l! (O. R) - Londraya gelen ru ilive etmi§tir. si. Vilbelm Fransız Reisicuınhlıru Leb-
aoıı.ucta Hadcfye nazırı alakadar ma- Looclra. 1Z (0. R' - Hollanda krali- runa bir mesaj gt>nde.rerclc Fransanuı 
'=•nılarla temaslara baş1anu,tır. Lord çesi Vilhelmfn. ltalya kralı Vildor Ema- mUtecavizle.re ka~ı ~erdiği yardıma 

lfoslıOIHI hMllMmeflnln: 
llfırl ne met*ezde? : 

~~~~--~x•x:-~~----

Müttef ik tayyarelerin zaler.lerıi . R'allfaks, MUtteflklerlıı Hollandaya yap- noele phst blr mesaj göndererek, Hol- teşeklcUr etmif, mendeketlerio.i adun 
tıklan yardımın, ilk ibtlyaÇJara tekabUl landanın an'anevt bir surette bağlı bl- adlDl müdafaa edeo kahraman HoUan
tttlğlnJ,, bu yardımın son olmıyacağuu clığı bitaraflık siyasetine rağmen Al- da ordusun.un Fran.sı.ı askerlerile onun: 
'?Ylemi~. sözler.ine şöyle. devam etmt,. manyanın biç beklenmiyen bir şekilde omuza harp etmekten şeref duydukla-

Londra. 12 (Ö.R) - Alınan radyo- : 
lan Hollıinda. Belçlk,a ve LUksem- ! Parla, 12 (0. R) - Fransu. ha.Ta kuv- olmaktadır. 
burga Almanyanın yaptığı taaJ'ru. : vetlerl bu gU.a. Alman hava meydanla- Loadra, 12 (O. fi.) - ~;ban na 
zun, So-yyet Rusyanın muvafakati • rmı ve askeri hedefl~rl bombardıman zaretinbı bir teblttiDe (llire 4ln1dl h-. 

Ur: Hollanda hudutlanna tecavüz ettiğini rını büdirmişUr. dahilinde vukubulduğunu iddia et- etmı,tlr. 'kAt evı•sında Bôy8l Air POl'Cıe ~ 
mlştlr. Alman rndyolan cBu taarruz Harp bl.flıyalıdanberi F.ransız hava !eri asgari elli Almmı ~ dÖfll'-< - Ben şuna kanüm ki Hollandıının bildirmiştir. 

\'e Bclçikanın akıbetleri, harbin akıbe
tbıden ayrılamaz. Bunu HoOanda ve 
~a milletleri böyle bilmelidirler.> 

Hotlaııda kraliç~. harbin insani 
ll.!llllere istinat ettirilmesi için ltalyan 
kralının Almanya nezdinde nUiuzunu 
kullanmasını temenni ve rica etm~. 

FRANSIZ BAŞVEKtLtNtN MOLA
KA.TLARI 

hareketi Sovyetlerle tamamen anla- ordusu bu günkO kadar genIJ ve mu- meğe muvaffak ohnuşlardır 
şarak yaptlmıştır• diyor. vaffakıyetJi blr faaliyet göstermiş değil- M ba b--'-=-~- .:-.a:-

Paris, 12 (ö. R) - Bs~vdtll Pol Rey
no bu gün LUksenburg B~ekili He ha
riciye nazınnı kabul etmiştir. MOteaki
ben Reyno PaıU askeri kumıuıdanı ile 
enlniyet dlrekt&iinü bbul ederek bir 
oır ıaet görllpıtl§tUe. 

• Moskova .radyosu ise böyle bir dir. uu.. Ta -t-!'~ ~• 
emare göstermemiş, hattl Alınan Askeri müphitlere göre F ranaa, kadar bu derece munffı4ıtetli Wr 

ı...!lollanda Hariciye nnın da gazetecl
--e boyanatında Rottcrdam hava mey
~ın bombalandığını bildirmiş, fa
-..ı bu !bava ıneyd.anın.a pdi tekrar 
Rollanda uke.rlerinin hikim ..oldu1darı-

taarruzunu bir sürpriz olarak kar- bugünden ıitibuen bilfiil huLe da. netice elde edilmemiftir. 
planııştır. bil o1mut aayılabilir. Alman hava kara~a yapılaa KRALtÇF.N1N FRA.NSI~ RElStCUM

HURUNA IU.SAJ1 Moskova, ınüttefik kaynaklarından Dün 36 Alman ~resi Fransa ve baskınlarda bir çok ta~~ 
alı~an harp haberlerini neşretmek- BelQib 1i&edade dilftlridmOJtllr. Yal- ~a yakılmış veya imha eclilmltttr. 
teclir. ıuz bir avcı grubunun dtı,Urdültl Al- 20 .lagU.b: ta~·aresi üslerine avdM 

........................................... man ta,yyareleıiııin .-yıa altQra balJ.ğ ettne~ir. 

Paris, 12 (O. R) - Hollanda kraliçe-

Kırkpmard~ güreşler 
x•x Ankara Radyosu Fransız kabiae•i toplanclı 

K .-...~h._"' d Müsabakaların ikı·ncı· -a-v·~-a"- · ... .it 

ipek 

ozacı gm a 0·:· ~Z!N!.':':.. Bundan sonra müzake-
inkişaf devresi de bitti r. A. Q. u.1• m.15195 Kes./ zo w • . 

- · - -.:•x l2.30Program,veMe.ınleketsaataya- reler aı·zıı· tutulacak Bursa, 11 (A. A.) - Dün Koza koe- n, 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberle- ~ 
~tifler.l birliği tesis heyeti umumiye- Bqta gelen bölgeler Kocaeli, Ankara Bahkesir ri, 12.50 Müzik: Muhtelif ,arialar (Pl.), -
at dk toplantısını Bursa valisi RefikKo. Ve Sivasbr.... 13.30/14.00 Müzik: Karışık program ------·x*x.--------
raltanın riyasetinde yapmıştır. Edinıe, ıı (A.A.) _ Kır:kpınarda ya- mışlardır. MUsabaknlarda Tnllcya Parti (PL), Pa.riş. 12 (Ö.R) - Nazu-lar meclisi Havas, bundan böyle bbine topiagta 

Birlik ruznamesindeki ınnddelcr hak- l)llan Türkiye serbest güreş birincilik müfettişi Kocaeli mebusu Ragıp Akça, 18.00 P.rbgram ve Memleket saat aya- mUhim bir toplantı yaparak Belçika ve lan hakkında teblit nepedihnQıeaıllıM 
\ında kararlar alınmış ve ~k kısa bir müsabakalanoa blabalık bir halk bu- umumi müfettiş Kllzun Dirik vali Fe- rı, 18.0S Müz.ik: Operet Potpuri ve Kup- ffollandada harbeden Fransız lataatın ve bugUııkU toplantıda mOrabnı edllm 
~da kooperatiflerin koza mUstah- zurunda dün haşlnnmışt.ır. MUsabaka- rit Ömer komutan ve diğer n~ebuslllt"la le'lerl (Pl.), 18.30 Milz.ik: Radyo Caz • etln1 .. den . .-..:-•~ ın mevzuların tamamen gizli tutuJchıluau 
~~enne bu sene ilk defa oldutu halde !ardan evvel gUreşçller Halkevinde ıop- bir çok zevat bulunmuştur. orkestrası (Şef: Jbrehim ÖZgür), 19.10 vazıy goır: ~·~--r. haber veriyor. 

· ~ kutusu 75 .. 80 kuruş üzerinden lanaı·ak başlarında muzika olduğu bal- Müsabekalann birinci ve ikinci dev- Mllz.ik: Saz eserleri ve :tilr:küler, Had,. ·---------------

tohum dağıttıkları anlaşılmıştır. de Atatürk nnıdına giderek çelenk koy- releri bitmiştir. Temayüz eden bölgeler yo saz heyeti ve bütün okuyucular. Sovvet - Japon hududunda kanlı 
Devletin bu büyük alAknsı karşısında m~lardır. başta Kocaeli. Ankara, Balıkesir ve Si- 19.45 Memleket saat ayan, Ajans ve • .J -----

lt°"Ea yeti§tirilmcnin memlclccte çok fay- Bu vesile ile Edirne 'YaUsi güreşçilere vas bölgeleridir. MUsabakalar 28 vili- Meteoroloji haberleri, 20.00 Müzik, Ça-
4;alı olacağını taktir eden mUstahsillc- çok veciz bir hitabede bulunmu~. yetteo gelenler ara.sanda se~ grup ha- tanlar: Kemal N. Seyhun, Reşat Erer, yeni bir hadise mı• oldu ? 
tir\ geçen sene 50 bin kutu sarfctnıiş ol- Müteakiben güreşçiler, müsabaka yeri Hnde yapılmış ve mUsabakalara 56 gU- Fahri Kopuz, hzett.in ökte, 1 - Oku-
trıalarıua mukabil 80 bin kutu aldıkta- olan Halkevine gelerek güreşlere başla- reşçi iştirak etmljti.t. yan: Sadi Ho~es, 1 - Neva peşrevi, 2 - ------x*x:-------
t.ı görUlmilştiir. Bu toplantıda Bilecik, - Rauf Yekta - Neva besle-: (Ey bülbül), Tokyo, 12 (Ö.R) - Royter, Mançuko hududunda Sovyet - Japon mtifrez:.eleıı 
.\dapazan, Bursa ve havalisi koza müs- 3 - Suphi Ziya - Uşşak şarkı: (Dökül- arruanda bir hudut hld~ cereyan ettiğini haber veriyor. 
:115illerinin milmcssi11eri bulunmuşlar- BaJkanJaJ1'.la tedbirler müş zanbak gibi), 4 - s. Kaynak - Ta- Laovengllng clvannda hır Sovyet müfrezesi hududu aşarak hudut polis m• 
ır. hir tUrkil: (Çıkar yücelerden haber ~ murlarına ateş açmış, beş memur o1müş, bir poliste yaralanmıştır. 
Toplantıdan sonra Birliğin mübayea x.*x rarım), 5 - Türkü: (Yeşilde kurbağalar) . Tas ajansı bu haberi tekzip etmekt.edir-

~kezleri açması ve bilhassa bir koo- Yugoslavya gafı·ı avlan- 2 - Okuyan: Nebile Raif, 1 - Artaki -Peratif mıntakaları içinde kalan Hatay, Eviç şankı: (Aşkınla harap olduğumu 
~~.talya, Elhıg, Diyarbakır, Amasya ve söylfyebihem, 2 - Artaki - Ferahn3k 
<;.Qtrne mümessillerinin de mübayeat 1 şarkı: (Ruhumda bahar ı:ıçtı), 3 - Ni-
)&J'ltnaları ve bu yurt parçalarındaki ft11amag""' a ça ışıyor koğos - Ferahnak şarkı: (Bir tıflı yos-
~llstahsıtıeriıide istifadeleri için imkSn- S .. 1 ma edasın), 20.30 Konuşma (Umuml 
ar hazırlanmıştır. ı:r'>lye ve beden terbiyesi), 20.45 Mil-

\. l<ooperaUflerin çalışma ekilleri hak- - BAŞTARA .. 'J 1 inci SAYFADA - Belgrad, 12 (Ö.R) - Y~vya bü- nk, Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet 
O(lJıda alınan tedbirler Birlflt umum mü- naı:an dikkatte tutmağa baŞlamıştır. kümeti, muhtemel bir Alman tecavüd- K~ Refik Fersan. 1 - Okuyan: Ra-
dtırn tarıtfından im7.a edilmiştir Y"IQSlavyaUklA Jmanlar sdo suret- nü karşılamak için ciddi tedbirler al- dtfe Erteıı, 1 - Medeni Aziz Ef. - Hicaz-

. te kontnl altana almauşlardar. mqtır. kftr §arkı: (Vazgeçip nazı edadan), 2 -
- -·-- Yugoslavya büyük erkambarbiye re- Yugoslavya için bugün hiç bir stlrp- Osman Nihat - Hicazklr şar~: (Elle-

Almonlar Danimarka isi general Kossitek orduya beyannaın&- ıüle karşılaşmak jmJdnı yoktur. Dır- re uuktan bak), 3 - Tahir Ağa - H~ 
• • sinde ~!le demiştir : vatlar, Sırplar Ye Slovenler, bUyiik Yu- kir YUrO.k semai: (BUlbUl gibl pür ol-

zobrt/er ı ne hakaret •Bugun Yugoslav ordusu ile, ordunun goslavya için ayni aşkı besliyorlar. Hu- du). 2 - Okuyan: Mahmut Karında§, 

ediyorlar 
en yüksek rütbeli zabitlerinden en rüı- dutlarda karplqılacak muhtemel bir 1 - Hicaz tUclril: (YUril dilber yUrU sa
besiz neferine kadar hepsiyle konU§lllalc tehlike hemen üç buçuk milyon Yugos- çın sUrilnsUn), 2 - Hicaz tUrkU: (Baha-
nrzusunu hissediyorum. Tehlike, bütün lavyalı askeri karşısında bulacaktu. nn zamnnı geldi), 3 - Hicaz türkil: Ka-

- • - memleketler gibi Yugoslavyayı da ba- YUNANİSTANIN TEDBİB.Jnj ranfil olacaksın), 21.10 Konuşma (Fen 
OanJmarlıa Jaarldye siretli. dikkatli hareket etmeğe sevke- Atina, 12 (Ö.lt) - Yuma lm.tata.rm- ve tabiat bilgileri), 2L30 Müzik: Kon-
llazll'lllUI lfeyanatJ diyor. aaki eaıniyet tedbirleri arttınhmştır- ser takdimi - Halil Bedii Yönetken, ve 
r _ . OrdunUP. bu yurdwı hudutlaruu em- Yan-WM,h er ~e raimea ba har· r~dyo ot'.kestrası (Şef: Dr. E. Praeto-

li ':"'lldra, 12 (Ö.R) - Darumarka ha- niyette bulundurmakla ve zunan altına be müdahale etmemek enrindelfir nus), 22.30 Memleket saat ayan, Ajana 
~Ye nşz1;" M.unst?1' şöyle denı.iJtir : almakla mUkellef YugoSlav orduwnun Yunan milleti sUkf1ne muhtaçtır." Sul- haberleri; Ziraat, Esham ~ Tahvillt, 
~ b Milt~~enn harbi kazanmala- k.ahramanlığma, cesaretine ve yurdae- hu sevdifii nisbette hudutlarını mUdafa- ~blyo • Nukut borsası (Fıyat), 22.50 
hfiI Utün gonlümle arzu ederim .. Bizi verliğine güveniyorum. aya ham:da. MUzik: Cazband (Pl.), 23.25123.30 Ya-
llıarfaıavla~r .. Alman neferleri, _DanI- Eğer umumi harpte olduiu cilti bu- BULGARLAR Bh'A&AF KALACAK rmkl program ve lı:apanıı. 
llıl Ulbıtl~ıne hakaretten ~ dur- 4atlarunaı müdafM mecburişetiMe ka. Sofya, 12 (Ö.R) - Harbin Balkanla- •*•*• 
llııruorlar. Bız bu harbin neti~nde ı.ra.na, IMı ıöe&ereceliniz şecMt" t.- ra sirayeti halinde Bulgaristanı şu ve- Htt - ~-· 
tUtıtllfi~eı-in mUdabalcsiyle tekrar :is- rak sewılillnWe.n eminim. Gafil n- ya bu devletle ~ld mesa1 ~ ve- gun . 

1 

tdd ~id ele ala~ıxı muhakkak ~aeap.. Sen Yuıoslav ask.si tle ya Balkan memleketlerine saldıran blr 19.74 Met.ı-e I 15195 kilosikl TAQ 
iltnı~•Yoruz.n·dHalkımm yaşatan, bu ken.U a1a,Jlmn ltvraimı elilMle ııenıftıe düşman tarafında mevki :ılacağı hak- Ve :Ak~ 

ve tesc ı ir. a~aakhr. Bu tepnklan e.iw.iyeftk- kUKhı D. N. B. ajansırun Sofya mabre· Sl.10 Metre / 94~ kilosikl TAP r»-...-=!9-- tir.• civle verdiği haberleri Bulgiır Ajansı Kısa dalga postalarıle yapılmakta olan 
~ 'YJILB HUDUTl'A TEOBİ.&LK& tckube mezundur. F.cnebt dillerde haberler neşriyatı 
4iay ..aı---a-e A&Tl'IRILDL. Bulgaristan tam ıuwsiyle bitaraftır. programı 
~Un -.ı-.......-• BeJırad. 12 (Ö.R> - Y.._.ıav hu- .K1Wpn'aeyla bi ı~ ann.mnd•· Bfrlnci servis 2 inci servis 

bit- 12 (Ö.R) - Almanyada yeni dutlanada alman tedbirler ..umlmg- •r. BUlprilfM. bu karqak 2-1.a.nla Saat Saat 
~~ sokaklarda ve her yerde söy- tır. Bu tedbirler. şu veya bu dilpwwı bn4i emniyeti•dett maa4a hi( bir şeyi İRANCA 12.to 17.30 

8\a · kı uqa deiil. Yugoslav hudWlannın em- düşünmiyor. ARAPÇA 1!.15 11.45 
:... tıpkı Ach du Lieber Auau,ç- av.u. bu~ ailtk. Zora P'Letesi de B~ mez.ar ELENCE 13.45 18.45 
- -....tMır ve Alls e-ıı..,.. llwr. İı.lya ... ,.-. IMı• •'.,... k•rnn e?m• DiJeti ~ FRANSl7.CA ıt.• 21.00 

n.u 

Amsterdam sokaklarında 
çarpışmalar ve tevkif at 

--~--------x*x-----------
Amsterdaın. 12( A.A) - &llandada yUilerce şüphelı ecnebi ı.ab&ta taraf.an. 

dan tevkif edilmiştir. Amsterdamın bir çok caddelerinde çaıpıpııalar okaut
tur. Fakat askerl makaınat 11 mayıs akşamı vatlycte lıAk:im bulunuyordu. 

ltalyada yeni hazırlıklar 
--~--~--------~*x-~~~--~---

Sef erberlikte bütün ka-
dınlar da çalışacak 

~~-~--~x-x--~------
Roma, 12 (Ö. R) - ttalyada sivil hal- tedlök etmif ve açık denizler izerin-

kın organizasyon işleri fa~lst partisine de uçmUflur. 
teııkedilmljtir. 

Bu husuata bir teblli neıredilmi§tir: iKi 
14 - 18 yaş arasındaki gençler ve bUtUn ALMAN 

• kız'3Cır· .viı eerberllk tş- CASUSU TUTULDU 
!erile alakadar olarak sayımları yapıla- Londra, 12 (Ö.R) _ Hendrik ve Hi> 
caktır. ko adında ikiA iman A.vonmouıh dolda......................... ......... ruun foıoğraflarını ılldıklan sırada Y• 

~ ve anıirallık dairesi tarafm
dan askert mahkemeye verilnılflerdir. 

11e teUdJılerL. F B A N S A D A 
Roma, .12 (ö. R) - Muuolini. bu aUn g,. cas• mallkm 

Graoaru ie bau orgeııerallen kahW Y ö 
ederek askeri meseleler ye bil.has.sa Lfyon, l2 ( ll) - Uyon a.slteı( 
garp cephe~ üzeriııde müzakerelerde mahkemesi, casusluktan mUttehem O. 
bulunmuş ve bau direktifler verzniitir. ~hsı l7 ~r ıı;ene hapse mahlı:6m etm!.-

x:,ı_..ı__ MUMaılİıl • .• tir. 
""'..._ IW'a~ uç 90- M...t...'--- J ,;.ı,;: • • bu törlü bir ta .:ı.. 111 _ .... ~ gız ı cereyNt ~t,... lÇIQ 

,,.. ... - ~. pluehnn ~ ... işlet ~ 
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Şimal denizinden Ren'e kadar 
Alman umumi taarruzu başladı 

' 

Almanların yıldırım harbı suya düştü Darp ;-lttt:k~e kızışıyor 
Müttefik orduları şimşek Almanlar Majin;;,a doğru faaliyette 
gibi süratli harbe başladı bulun~yorlar, 322 tayyare kaybetti· 

ler, Bır Alman zırhlısı bombalandı - BAŞTARAFI 1 iNCl SAHİFEDE -
muharebeden sonra Alman kuvvetleri 
HoJlanda hududunda yedi kilometrelik 
bir ricata mecbm edilmiııtir. Bozguna 
uğrayan Alman kuvvetleri geri çekilir
ken lngiliz, Fransız ve Hollanda kıtaları 
evveke Almanların znptettikleri bir 
köye girmişlerdir. 

Bu köy halkı Hollanda ve müttefik 
nıı{erlerini alkışlamış ve köye Hollanda 
bayrağı çekilmiştir. 

BtR ZIRHLI TREN T AHRtP 
EDiLDi 

} larekiit esnasında bir Alman zırhlı 
treni tahrip edilmiştir. Bu trende bir çok 
Hollanda aııkeri üniformaları, polis ve 
jandarma üniformaları mevcuttu. Epiyce 
esl.hn ele geçirilmiştir. 

Alman kıtalan, diğer taraftan Nies:o;el 
ırmağını geçmeğc muvaffak olmuı:ılar· 
dır. 

HAVA KARARGAHI T AHRiP 
EDiLDi 

lngiliz hava kuvvetleri, Almanların 
Hollandada ele geçirdikleri yegane tay
yare knrargAhım şedit bir bombardıma
na tutamk tahrip etmh1lerdir. 

UHEYE BASKIN YAPMAK 
JSTEDtLER 

Almanlann pl'afÜtle asker indirerelc: 
Uh .. yde polis müdürlüğünü İşgal etmek, 
teşebbüsleri de akamete uğramqtır. Po
lis ve jandarma, hatta ıivil halk bile Al
manlann üzerine atef aÇIDlflardır. 

Uhey istikametinde Almanların tay
yare ile indirdikleri parafiitçüler kısmen 
imha edilmiş. kalan kısmı da esir ol
muştur. 

BiR ERiN SöYLEDlKLERi 
Esir olan bir Alman praşütçusu şöy

le demiştir: 
- Mülazim iiniformasını haizim. 

Bundan 15 gün evvel hava okulunu bi
tirdim. Bilnhnrc tahsilimi ikmal edece· 

Alman tectıviizıi?ıc u{jrıyan Bclçikanm 
K Talı Leopold 

Ben ıınhsen, komııu bir memleketi is
tila edenler arasında bulunmak istemez
dim. Fakat emir ettiler, vazife verdiler. 
Benim suçum yoktur. Tanrı sİ7i koru
sun.> 

ŞiDDETLI MUHAREBELER 
Llthaye, 12 (A.A) - Alman hudu

dunun takriben 20 kilometre şarkında 
rftddetli muharebeler cereyan ettiği bil
dirilmektedir. Vaalhaven hava limanımı 
inen prnşütçülerle tayyareler tarafından 
indirilen ilk miifrezeler mütemadiyen 
izaç edilmekte olduğundan bunların iş
Ral ettikleri noktalarda barınamıyacak
ları muhakkak addedt~mektedir. 

SEHiRLER BOSALTILMIYOR 
Halk şehirleri terketmemiye ve ııaat 

20 den sonrıı sokaklarda dolaşmamıya 
da\'et edilmektedir. 

ALMAN ORDUSUNU 
BOMBARDIMAN 

Londra, 12 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine ~Öre: ingiliz tayyareleri Al· 
mıınyada Rhin ile Meuse arasında düş
man tahşidatına taarruz ettikleri esnada 
Hollanda hududuna yaklaşmakta olan 
mühim Alman kuvvetlerini bombardı
man r.tmi ler ve mitralyöz ateşi altına · 
almı~lardır. 

Rhin üzerinde bir köprüye, şimendü
fer hatlarının ve yolların mühim nokta
larına ve bazı köprülere ve diğer mer· 
Jcezlere bombalar isabet etmiştir. 

ALMAN HAVA AKINLARI 
Amstndı:ım, 12 ( A.A) - - Bu sabah 

Hollıındn toprakları ÜLerinde bir kaç 
Alınım bombarclıman tayyareleri grubu 
göriilmü tiir. Tııvvareler garp istikame
tind,. ucmakta idiler. 

AMSTERDAMDA öLENLER 
Amstcrdam, 12 (A.A) - Emin bir 

menbaclan öğrenildiğine göre dün 
Amsterdamın bombardımanı esnasında 
hiç olmazsa 20 ki§İ ölmÜ§ ve bir çolc ki
şi1er yaralanmıştır. Hasaral büyüktür. 

BiR ALMAN JEPUNt 
Londra, 12 (ö.R) - Züiderye Uu

ıi!1de bir Alman jeplin balon'\. kazaya 
Ye 

BriikseldeıL bir 

LAHEYDE YIKILAN LOKSEMBURG ALMANLARDAN 
SEF ARETHANELER TEMtZLENtYOR 

Buenos Aires, 12 (A.A) - Lahaye- Lahey, 12 (Ö.R) - Lüksemburgun 
deki Arjantin sefirinin hariciye nezare- cenubunda Almanlar büyük bir muvaf
tine çektiği bir telgrafa göre Alman tay- falnyetsizliğe uğranu~lardır. Mousseti
yareleri tarafından atılan bombalar Ar-

1 

nin tarkmda Alman taarruzlan akame
jantin cümhuriyetinin sefaret binasını tc uğratdmJfbr. 
oturulamıyacak bir hale getirmişlerdir. Royter muhabiri ~u telgrafı çekmiı-

Arjantin ve Berezilye sefirleri aileleri tir: 
efradı ile birlikte Papa vekilinin işgal et- «0~, dört gÜn içinde Lüksemburgun 
tikleri binnya iltica etmişlerse de hu bi- müttelik krtaalm idaresine &'eçme~ine 
nanın kilisesi de bir kaç dakika sonra intizar edilebilir.» 
atılan Alman bombaları ile tahrip edil- Brüksel, 12 ( ö.R) - Belga Ajansı· 
mi tir. na göre, Lükseınburg hududuna dahil 

ALMANLAR DURDULAR olarak harekata iştirak eden Belçika or
dıısu büyük muvaffakıyetler kazanmış· Paris, 12 ( A.A) - Alman kıtaatı 

Hollanda da Y uel hattı ile Peels batak- tır. 
lıldanndan ileri gidememİ§lerdir. Al
manlar Amhemi ifgal ettikten sonra 
garp istikametinde bir az ilerlemifler

LiYEJ MINT AKASINDA 
Liyej mıntakasında Belçika mevzileri 

olduğu gibi durmaktad1r. Burada Al
manlar pek ağır zayiata uğl'amqlardu. 
Almanlann bu-aktıkları ölü mikdan se
kiz yüze yakındır. 

se de Hollandaldarın mukavemeti kar
ıısında tavakkuf etmek mecburiyetinde 
kalmqlardır. 

Cephenin diğer noktalarında Alman
ların bazı yerlere nüfuz etmiş oldukları 
haber verilmektedir. Cephede kütle ha
linde bir taarruzla kendilerine yol aça· 
mıyan Almanlar mühim mikdarda parn
§Ütçu indirmek sistemini takip etmişler
dir. 

Belçika ve Lüksemburg
da vaziyet •• 

BELÇİKA RE.5Mf TEBUct 
Brüksel, 12 (ö.R) - Belçika resmi 

tebliği: 
cOrdumu:ı düşmana ,iddetle ve anu

dane mukavemet etmekte devam edi
yor. Kuvvetlerimiz, kendilerine verilen 
mevzileri adım adım müdafaa ediyor
lar. Müdafaa mevzilerimizden bazılarına 
giren düşman kuvvetleri ilerliyememek
tcdir. 

Alman praşütçulan tamamen imha 
veya eair edilmiıtir. Düşman tayyareleri 
düşürülmektedir.» 

Fransız tebliğinde şöyle deniliyor: 
cAlbert kanalı ve Moussct nehrinin 

istikametinde ilerliyen Belçika kuvvet
lerine müzaharet eden Fransız hava 
kuvvetleri, Belçikıı ordusunun mevzii 
müdafaası Üzerinde azami tesir yapmııı-
tır. Dü~ana göz açtırmaınıştır.> 

tNGILIZLERiN 
MUVAFF AKlYETLERi 

Londra, 12 (ö.R) - Motorize edil
mif tngiliz kıtı.eh bugün Belçika kuvvet
leriyle birlikte harp ederek Almanlara 
kıtrtı biiyük muvaffakıyetler elde etmiı
lerdir. 

ALMANLAR POSKORTOLDO 
Brüksel, 12 (ö.R) -Alman ordusu· 

nun tanklarla ve piyade kuvvetleriyle 
yaptığı bütün taarruzlara Alman tay· 
yareleri de iştirak ederek bu taarruzları 
himaye etmiıştir. Nahsiht mıntakasına ya
pılan bu taarruz püskürtülmüştür. 

Brüksele 25 kilometre mesafede bu
lunan f>ir mevkiye Alman paraşütçulan 
indirilmiııtir. Belçikn kıtaatı Alman pa
ra~ütçulerini hemen kuşatmışlar, kıs
men esir Vt' kısmen imha etmişlerdir. 

MOTIEFtKLERIN YARDIMI 
İngili% ve Fransu: kıtaJan Belçikada 

ilerfemelitedir. Havasa göre, Belçikaya 
ve Hollandaya yetişen müttefik kıtaatı
nm hir ilaç misli asker yoldadır. 

Şimdi Fransız ve lngiliz hudutları ve 
Majinonun ilk müdafaa hududu Belçika, 
Hollanda ve Lüksemburgdadır. 

ALMAN HAVA AKINLARI 
Brüksel, 12 (A.A) - Saat 7/13 de 

Brüksel radyosu neşriyatını birden bire 
kesmiştir. Radyo bir az evvel 3 1 Al
man tayyarr..sinin Belçika üzerinde garba 
doğru uçtuğunu bildirmekte idi. 

JKI MINTAKA 
Brüksel, 12 ( ö.R) - l lükümet be

yannamesinde bildirildiğine göre mem
leket iki mm takaya tefrik edilmiştir: 

1 - Askeri mıntaka: Şark, şimal 
şarki ve cenup bölgesi. 

2 - Dahili mıntnka: Bu mıntakn 
harp zamanında açık şehirler olarak 
ililn edilmiştir. 

ALMANLAR RtCAT EDiYOR 
Brüksel, 12 (A.A) - Bu sabah 

Belçikalılar tarafından kuvvetli bir mu
kabil taarruz yapılmış ve bir kaç saat 
içinde vaziyetin Belçikalılann lehine 
dönmüş olduğu zannedilmektedir. Al
manlar Limborg mıntakasında her taraf
tan Tİcat etmektedirler. Belçikalılar;n 
mukabil taarruzu o kadar şiddetli ol
muştur ki üssülharekeleri ile temasları
nın kesilml"..sinden korkan Almanlar 
Hasselete doğru ricat etmiye başlamı~
lardır. 

Şimdi bu mıntabda bÜyük bir muha
rebe ceryan etmektedir. Mühim m.ilı:dar
da Franam ve lngiliz hava kuvvetleri bu 
harekata İftİralc etmektedirler. 

Paraşütle inen Alman
lar imha ediliyorlar 

----~~-~~x*x.~--~--~--

A / man /ar bombardımandan kurtulmak için 
kadın ve cocakları öne •ürüyorlar • 

Uhey, 12 (Ö.R) - Alman kalesi den
mekle maruf olan mevkie taarruz eden 
Hollanda kuvvetleri kaleyi tahrip etmiş
lerdir. Bir çok Alman ölmüş, bir çok-
ları teslim olmuştur. " 

Brüksel, 12 (Ö.R) - Belçika - Hol
landa hududtmda taarruz eden Alman 
kıtalan heri ıeçememişlerdir. Yalnız 
bazı sızıntılar olmuştur. 

Llhey mıntakasında Alman taarrmu 
akamete uğratılmşıtır. 
KALEYİ i çbmEN FETHE 
ÇAUŞIYoaLAB 

leri Lihey civarında, bilahare Alman 
oldukları anlaşılan bazı adamların ta
arruzuna uğramı~lar ve btmlan yakala
mışlardır. 

Gerek Hollanda ve gerek Belçikada 
paraşütle inen Alman askerlerinin ta
mamı ya esir, veya maktul düşmii~tiir .. 
Felemenk askeri üniforma!!l giyen veya 
Felemenk köylil kıyafetiyle halk ara
sında isyan çıkarmak istiyen Alman as
kerleri de yakalanmıştır. 

KADINLARI VE ERKEKLERİ 
ÖNE st>BOYOIUAR 

Paris, 12 { Ö. R) - Garp cephe
sinde ve majino hattı istikametinde 
başlıyan Alman ileri hareketi hak
kında askeri münekkitlerin müta
leası, bunun bir şaşırtma ve gafil 
avlama hareketi olduğu şeklindedir. 

Almanların Simal denizinden 
başlıyarak Rene kadar umumi bir 
taarruza başladıkları zannedilmek
tedir. 

S1V1LLER1 ÖLDÜRÜYORLAR 
Ahnanların yaptıkları meşru havn 

harbi tayyare üslerine ve askeri hedef
lere yapılnndır. Bu ~ekil insanidir ve 
gayet tabiidir. 

Gayri meı:ru hava harbi ise, ıim
di Alman eırkiinı harbiyesinin haki
ki ruh ve düşüncesini ifade eder. 
Küçük tehirlere ve köylere, gayri 
askeri mevkilere yalnız Almanların 
yaptıkları bu taarruzlar, sivil halk
tan, çocuklardan bir çok kurbanlar 
verilmesine sebep ohnaktadır. 

Valansiye, Doviye, Mout, Medi ve 
Gnrayyerdeki küçük köylere dün Al
man tayyarelerinin yaptıkları şeni ta
arru:..Jarın korkunç plançosu şudur: 

Bu köylerde sivil halktan ve çocuk
lardan 148 k~i maalesef hayata gözle
rini yummuşlardır. Yaralıların sayısı 
361 dir. Bunlnrdan 115 şi ağır yaralıdır. 

MAJtNONUN ARKASINDA 
Berlin radyo.su, bugün saat 16,30 da 

Belçika üzerinden geçen 37 Alman tay
yaresinin Majino hattının arka tarafına 
yüzlerce Almnn paraşütçiisü indirdiği
ni iftiharla haber vermiştir. Bu haber, 
garip bir yalandır. Aslı ve esası yoktur. 

FRANSIZLARJN TAARRUZU 
Fransız 1ayyareleri bugi.in Ahnanya

nm içlerine ikadar uzanan keşifler yap
mışlar, şöseleri, <lemiryolları üzerinde
ki noktaları, kôpri.ileri bombalarla tah
rip etmişlerdir. 
Bombardıman ve tahrip edilen hedef

ler arasında 4 Şehrin demiryollarının il
tisak noktaları vardır. Fakat Fransız 
tayyareleri sivil halk üzerine bomba sa
vurmaktan ictin?p etmişlerdir. 
DÜŞÜRÜLEN ALMAN TAYYA

RELERİ 

Dün gel·e ve bu gün Fransız toprak
ları iizerinde 3G Alman tayyaresi düşii
rülınüştür. 

1nglizler de elliye yakın Alman tay
yaresi düşün11üşlerdir. 

Norvcçtekıi 1ngiliz kuvvetleri kuman
dam G<?neTal Carton de Wiart 

Son 60 aaat içinde Almanlar, 
Belçika, Hollanda, Fransa ve lngil
tere üzerinde 322 tayyare kaybet
mi§lerdir. 

Paris, 12 (A.A) - Pi§tar kıtaat ara
sında dünden beri başlam11 olan büyük 
muharebe gittikçe bÜyük bir ehemmiyet 
keabetmektedir. Majino battı üxerinde 
T orbach ile V oagesler arasında 60 ki· 
lometrelik bir cephede tiddetli muha
rebeler olurl<en Almanlar Belçika cep
hesinde de taarruza geçmİ§lerdir. 

Almanlar dün Liegein ııimal ve ce
nubunda iki taarruzda hulunmu lardır. 
Bu taıırruzun birincisi Hollandalılara ait 
olan Linborg ile Albert kanalı arasında 

yapılmıştır. Diğer taraftan Ardennel" 
lerde Almanların Lükscmhurg tariki Oe 
yapmış oldukları kuvv~tli bir taarru~ 
şiddetli çarpııımalarla Ncof Chateao l~ 
tiknmetinde ilerlemektedir. , 

Bu taarruz dolayuiyle Belçika kıta• 
garp isticametinde umumi bir ricata W 
lamışbr. 

Maamafi 1ngiliz ve Fransız lutaati 
Belçika ve Hollandalılarm yardunın'I 
yetişmek üzere süratle ilerlemdı:tedir. 

Salahiyettar Fransız mahafili şimdb'O 
kadnr Belçika, Hollanda ve Lüksern' 
burgda yapılmış olan harekatın ihzari vo 
mütekaddcm hareket olduğunu ve rnü~ 
tefiklerin dünkü ve evvelki geceki hare' 
katını kaydetmektedirler. 36 saatten kıt 
sa bir zaman zarfında Belçika ve Hol" 
landa kuvvetleri j}e irtibat teınİR 
edilmiştir. Neticeye memnuniyete §~ 
yan nazariyle bakılmaktadır. 

Mosellanın garbında taarruza geçınif 
olan Alman fırkası hidayette kazanınıf 
olduğu bir muvaffakıyetten sonra pU.
kürtülmüg olup Fransız kıtaatı ileri h8' 
reketine devam etmektedirler. 

Lorraine cephesinde Almanlar bu ... 
hah Torlach ile Vosgewer arasında ku\I'• 
vetli bir topçu hazırlığı yapm~Jar "'' 
müteaddit taarruzlarda bulunmuşlar' 
dır. 

Almanlar T orbach Sarregusminos "'.4 
T orbach Sarreguemins ve Bistchein P' 
malinde Sarra'in iki tarafından da rnil~ 
him harekatta bulunmuşlardır. BüyU. 
muharebenin ve umumt taarruzun jcr•• 
sına girişilmiş bulunduğu henüz malôtıl 
değildir. 

Norveç harbi 
BiR ALMAN ZIRHLISI 

BOMBALANDI 
Londra, 12 (Ö. R) - İngiliz filosı.ın' 

refakat eden tayynreler, Brine istikn-" 
metinde seyir halinde bir Alınan bal'P 
gemisine tesadüf ederek bombalar~ 
aşağıya bırakmışlardır. Gözcüler, . 'tıı 
mnn zırhlısına üç bomba isabet ettığ 
tesbit etmişlerdir. 

Diğer bir hava taarruzunda Al: 
manlarm Bergendalri petrol tank1aJI 
tutuşturulmuştur. Bu tanklann heP"' 
ıi infilak etmİ§tİr. .,

0 
NARVtKTE ŞtDDETIJ HAıu 

Narvik, 12 (ö. R) - Narvikte 
lngiliz ve Alman kuvvetleri IJ1l5111• 

da ıiddetli bir harp ba§lamqtır. J)ij11" 
kü müaademelerde Alman kuv"el"' 
leri ağır zayiata uğrablmqtır. 

Amerikada 
harb amüdahale 

::11111111111111~ -- Cihan Hatun ~1111111111111~ ----
ha~ırlığı -.. ------------

--c=: u ,... ''Y* ---Türklerin nüfuz ::: := 
gösteren büyük ~ 

Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini 

ve Tarihi 
- BAŞTARAFJ 1 blCİ SAHİFEDE -
ledir ki, Ruzve]t ciddi bir harekete geç
menin henüz pek erken olduğuna ka
rar vermiştir. 

Aşk romanı § - -iiı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:11zıııııııııııııııııır1ıı• 
Anıcrika, harbe müdahale ettiği !!iin 

"h .. J 
umnmı arpteki vaziyetten bambaşka Tefrika: 52 YAZAN: 
şartlarla karşılaşacağını biliyor. Fakat 
!'mcrika, bütün hesaplarım yapmıştır ... 
kabıııda Japonyu ile, arasındaki ihtifıif. 
lı mevzuları halletmek arı:usundadır. 

------ Curci Zeydan 
.................................................... --

Aydoğdu kendi felaketini, nişanlısı
nı kapanlar hakkınca duyduğu azap ve 
intikamı hatırlıyara.k Hamadı mazur 
gördü: 

dunda ilerliycn bir Alman motörize ko- - Hissiyatına .i§tirak ederim. Sem 
lwrn bombalar sa\lunnak üzere bulunan bu hususta haklı görUyorum. Halifenin 
İngiliz tayyarecileri çok garip bir vatl- benim .sevgilimi o suretle müsadere et
yetle karşılaşmışlardır. Alınan kuvvet- tiğini gÖJ'sem ben de senin kadar, belki 
leri, hemen o civardaki Hollandalı ka- daha 2.iyade ona darılır, intikama teşeb
dın ve erkekleri öne sürerek bu suretle büs ederdim. Gönlün ne dilerse onu yap
bombardıman edilmekten kurtulmuş- Beni hatırından çıkarma. Ben de sana 
!ardır. Bu kol bilAhare Hollanda kuv- karşı ayni hissiyatı beslerim. 
vctleri tarafından ihata edilmiştir. Aydoğdu biraz düşilndükten sonra 

Amsterdam, 12 (Ö.R) - Nazi lider- tekrar söze başladı: 
!erinden Jozef Kerez bugün elinde bir - Seninle muhabereyi, yahut sana 
gamalı haç bulunduğu halde askeri kış- gelmeği mucip bir hal zuhur ederse se
lalardan birine girmek istemiş, bir Hol- ni burada bulabilir miyim?. 
landalı nefer derhal ateş ederek kendi- -Bu geceden sonra nerede bulunaca· 
sini öldürmüştür. ğımı bilemiyorum. Burada duruşum 

Brüksel, 12 (Ö.R) - Bazı haberlere niuvakkattir. Ben de seni memnun ede
görc, Lüksemburg hududundaki Al- cek bir muvaffakıyete nail olup ta sem 
ınrm hücumu inkişaf etmektedir. Niyo görmek istersem nerede bulunursun? 
Şatelde Belçika kıtaları kısmen gerile- - Samrada .• 
nıiştir. Hamad Aydoğduya teşekkür etti. Ay-

MiltteJiklerin tayyareleri Monsburg- doğdu onunla veda ederek oradan avdet 
1aki Almana skert hedeflerini bombar- eyledi. Karanlıkta meyus bir halde dö
dıman ebniştir. LUksemburgda sükunet nerken bütün bu gördüklerini 2.ihnin
vardır. den geçiriyordu. Bedbaht sevdazede sev-

Dün Belçikadn 40 Alman tayyaresi gilisinin kapılıp kaçırıldığını rivayet olu. 
düşürülmüştür. nan bir yerde bulunuyordu .. Onu kap-

tSKOÇYADA VE ŞETLAND tıkları zaman ona nasıl zalimane bir 
ADALARINDA savletle hucum etmiş olduklarını, za-
Londra, 12 (Ö.R) - İskoçyanın şima- valh kızın kendini nasıl meyusane mü-

llnde hava tehlikesi işareti verilmiş ve dafaa eylediğini, ne kadar feryatlar ko
bu vaziyet yanın saat kadar devam et- pardığını hatıra getiriyor, hattıi o istirn
miştir. • datlar arasında kendi isminin tekrar 

Şctland adaları üzerinde de Alman edildiğini işitir gibi olarak teessürün
taY?'arel~i uçtuğu görülerek alarm ip- den tüyleri ürperiyordu. 

dalgın bir halde bilfı ihtiy&r lk]avuıtl 
takip ediyordu. Bir kaç dakika sont• 
posta merkezine muvasa]fit ettiler. (AY• 
doğdu) orada rahat için bir dakika bile 
kalmak istemedi. Hemen posta atların' 
binerek (Samra) ya avdet etmek uıer• 
hareket eyledi. 

(Aydoğdu) bu avdet yolculuğu ~s; 
sanda o kadar sür'ati iltizam etmedi· Uf 
betaetten maksadı (Verdan) a teııad 
etmek, taharriya1.ı hakkın<la k~ 
den malumat almak idi. Fakat hiç b 
yerde ona rast gelmedi. 

- 36 
İMDADA YETİŞMEK 

Aydoğdu akşam guruba yakın bit ~ 
manda Samraya yaklaşmıştı. Giln~ 
ziyası azalmış, şuaları dağılmış, . a 
kımın.ılaşmış, şekli kervileşerek ~ 
büyümüş idi. Sanki ateşten bir kil 
kandan bir sisin icinde yüzüyordu. lı"' 
Samranın ebniyesi bu akşam ayd1it"" 

ğı altında uzaktan görünüyordu. II~~ılc: 
nins arayı cisim duvarlariyle, bu~';
cami muazzam minaresiyle diğer lğrıı 
ları aşağıda bırakarak semaya ~ 

1
., 

yükseliyordu. Mübarek Dicle nehri )<f" 
tif ve sakin bir cereyanla samia~ 0 ]e1' 
yordu. Nehrin iki tarafında yukseok· 
hurma ağaçları oklarını sarıklarına 5 

muş asker sanan gibi duruyorlardı~uıı-
Tabiatin kırmızımtırak bir sema ~ 

da bir kudret mucizekarane ile t bit,.
ettiği yarı ı.lyadar bu levhai gra, başlı" 
daha serin .serpmeler ile esmeğe ~ 
yan rüzgar, Dicle nehrinin latil ce~.:.1' 
(Aydoldu) ya birdenbire bir lnfP"-"3 


