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Almanya H.ollanda ve Belçika ya hücum ett: . 
... 

Taarruzlar şiddetle mukabele gOrdii 
120 Alman tayyaresi diişiiriildii 

--------.--------------
imdada çağırılan lngiliz Ve Fransız kıt' aları Belçikaya girdiler 
Almanlar bir çok Fransız şehirlerini de bombardıman ettiler 

CHAMBERLAiN iSTiFA.ETTi CHURCHIL BASVEKIL OLDU 
Fransız Başvekili ve eski lngiliz başvekili dün gece 

adyoda.dünyaya hita
. ·ben nutuklar söylediler 

Al nlar 1 par8tol 
asker indirdiler 

- -:._ -_ - - ·-. -- - - -- ~ - - - - - . 

SABAHTAN SABAH~: 

Almanyanın hedefi 
/ngiltereye çolı yakın Ü•ler elJe 

etmek, Majinoya çeoirmelı •• 

Almanlar Buyuk Harbte bizi Ruslara 
nastl satmak istemişlerdi ? 

••• 
Yasan:HUseyin CahidYalçın 

Pqaıtıe,i- - .. mıhJGlta 

• 
Türk gazetecileri Tehlike Balkanlara da sirayet edecek nai? 

Pariste barble 
karşılaştılar · Alman - Y ugo 

hUdudu .ka 

.. n l 2 
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ısti a ı a ugrıyan ç memleket 
lUlStMBtltHi 1 B9 

1 
~.-/, ·mtrle110'etlerin ~iti ela 
·r fop'ralt "De ~' ltcryret uzun 

• • ...... ,... 

Dolanda ']Jiyad"'9hıden bir nrltfıem 

CJqnıll iJblit
mat - Yerlil ·r ta 
rdluıiarı -?ileier-
1 nd,, diye anılan 
Holanda, yahud 
F llmenk topr.a'k-
l!ın ruz SlMYe- ı:>-ı..~~•,;,jl• ... ~ ... ~..,.,,, 

Aıvnıpa ~dedir. 
Bu mü temlel{elerin .umum :nüfusu 

RJ.900:000.k ye:'bi.ijğ()lV. 

"Holanda müstemlekelerinin en bU· 
~ ü • u şarki Hindistan milstemlekesi
dir. 

(~emerık şarki Bindiltaı) a:m· 
mi bir vali ve kraliçe tarafmdan nas· 
bed~ isir mecl.is .tarafıDdaa iaare 
olu1111r. 1918 RMlln<le t>u wiittem

Bu iiçük clUkalık 1914 
harbinde tle bütün '!temi· 

na.ta rağmen imal 
e8itivermişti 

....... , c 
- Eskiden Cer
~ lıiiteşik ~ 

~tine ıda.hil t:mtu
'11Bn I.asem~ 
büyük dükalığı 

1890 yılına kadar 
IWaıdaya anusi-
ie iöitıak ~ 

bir balde yaşadı. 
iAıkin 1nı taı lhte IMlanda iıiikümda
rı iiçüncü Giyom erkek varilli oima
\kn b~n l;übc.wi>~ bijyük 
tfftkalığl tacı ""Atlotl de Nasav,, a in· 
tikal etti. 
ı8iO ~eaesinııie ~ dWkalığuı 

!8ri> lmmı Belçilcaya ilük ~luıidu. 
1867 senesinde komşu devletlerin 
hepsi J...Uksem.burg'wn bitarafltğını 
taadik ettilel"Se Cle bu bitaraftık'1919 
yılında .meriye~n kalkmıştı. 

Liksemburg bundan l.9 mene ff!V· 

vel '1'{)21 de Bc1çika ıle 50 senelik bir 
gümrük ittihadı ıtnuahedesi imza -
lam~tı. 
~ ....... -Liibeıliıburg 

bilyilk düı.8ğı Belçika, Fransa ve 
Almaeya ile çeftili, ,..ıaız ft'585) lti· 
lometrc murabbaı mesahai sathiye • 
sil'llle~~mtitôil mr 
devlettir. Nüfusu (285.-000) ki iden 
ibarettir. Hük\netin idm'e merkezi 
(52.000) nüfuslu Lüksemburg şeb · 
ridir. Mem~et1ıe:zirtt~crak· 
kidir. Ve bu memleketin eldivenciliği 
ve .madeni-anayü ltilllassa meşlwr
d.ur. 

'nd n alçak oldu
gunda.A ~mzlar 

bu meııülkiıte ·-t-
çak topraklar Ulkesi,. isn1ini !\'erirler 
veJıtu ~iiaıiea memleketi&ı .-ı :namı 

~ksek . \:e li.aluı 4avarl&Tla ~ 
dir. 

lekeye yarım bir istiklal verıüniş ve ı====~============ 
bütge..~eri ilemiihieı meıseie1er:Dak-

Me~ruti btr efü•ilmd&Mk :el• Ho
lıı.nda (.3il86) kilometre m~ 
mesahni sathiyesındedır. Nüfusu 
(,6.84LOOQ) ~. 

HolandaMar ~-.elli iııir miı
cadele halinde yapdar. ile hk8t 
haştana ğı 'nebitierle ıvıe *m4ar.la 
6rtilliıdür. 1932 :yihnda lil8utm aı 
çalışkan ve azimltir~ ...meJııe. 
Un imal tarafındaki '.Ztrii!erzee W.
li büyilk körfezi :kuımen Zuııita(oca 
başlanmılar :ve mcmlelriıtler.i lııeüba
na denWerden yeıu ~.:q;.tıet
mi3lcrdir. Bu topraklar :fiıniti ıoek 
mümbit ve feyızli Jnılhlbat tanat.n 
haline gelm'stir. 

rar.·m Maıimat - Belanıd • 
nhçe bilinen ilk ;sakinleri~ 
hır.dır. B ı vmı Romalılar soara ıla 
Flrison r l üküm.len altına .alml§br, 
Flzison'ları da Fr.anklar !kendiJeriM 
lllllt v at ettımW}lerdir. 
Şarlmany zamanında bir • ..,.. 

lit h linde idare edilen Holanıla -
rasile Fran aya, Avusturyaya ve la
panyaya tabi yarı müıltakil bir dev· 
let halinde idare edilmj . tlspaııyol
lann mcz limine k ı i yan -ederek 
.u.579) yılında "Birle§ik Ey.alel:Jer., 
ımni altında tamamıle müstakil bir 
hükfıınet olma ve bu hiikllmetiıı 
b ına da "G yon d'Oranj e.çn:tiştir. 

On ye ncı asırda etli bir de-
d l ti sıf til lnnılt reye ve 

ra · b t eden H anda 
kr lı m r (14) Lui 

t ç r , Fransız 
nd:ı Fr 

. ..:aı~l,;1\C\leri - Holan 
ı yadaki müs-

t..!I:ıl ......... n ta.krıbeu 800.000 mil mu
uibbaı yani aşağı yukan Anı.stur

ya dahil olmadıgı halde Almanyayı 
u:ı. ihtıva etmek tartile bütün garbi 

kuada ,hükiımcle .mijş&Yiriik uzife • 
sini ,gQrecek lair .lıa1k mecliıM te§kil 
edilmjştir Jti Jau da Jw mUstemJelı;e • 

nin yavaş ,yavaş müstakil bir hale 
getinlmesine doğru ablan ilk adım 
~ .. Zatea ,da.bili~· 
hJ. Wiit 'iille lm5 eeneriRimMri 
--.. il •m"tam bir Wjlrtil mmı.. 

a.ıie ı.aNINt elıler'. 
aıw Ft~ıtd p• dtnt d .. 

:: , w ••-., ı.atii. m n z> 
illa .ilir lmti,.e il eti ........ 
ıJ9us lllt it' ' tleııiizh;iiiö;

:ri •-.u ıtnftlir. Y•hız mw. ...,_ 
wtıeri~ıl•mlr :.llaw. bvwiiezilıe 
• ifatıklir. 

ffleil mfr ımtc1 D' T 'mı l ı:.
.._,. 1 ·"'2"SUE r..ıı-----. 
..... ,,_, ila .. ,...., ..,. .... 
..-;. -.r -v--ar ...._ • • 
~ · · uqpn ......-. • • r. 1111' • 
tile tıllıil ' gi-Mlıeri JlrmLallı . 
la;rki Jfiwdistaıwiılııltw' ı' ı•ni ..._ 
• {Sama.tt.a) ..... Çllk gia llilr 
.llet'Vet ); 'mğıdır. MU.43 .. ı -
:n.'bbaı bii;iiifii"* ie olan hı ... 
tapı b şma ı-.w .... ilijJiik bir 
toprak parçaıdır. Jfilfma da "7 IDÜ· 

yaı el0.000 ~~olar. Baba
-ut, )llİriBÇ, tltün, kahw., tiıstit ~ 
kamtir b.ı ........ ~ itnaoat 
:metaianıu teikil 'Cide!-. 

Uav.a} :adaaaa pliBae )'illıe {Fe

lemenk 1&1'ki 3fıa«listmı) ııa datul 
btılıman ve aekeııesi · iijyük bil' 
kısmı lf'u Gla.n bu 'ada 48886 
aııl m bbınzriadır. Nilfusu da 
~ ı.r.(.J 
'VGlkan k 
hayret rlfııtoPL".A-iP 
d r. Hindist:an.t:evizi. 
11111 y, .:k 

1ld ...-.- zil'&• Alört tmna-
...... - ızittwı •ti llıijJeı, lli1' 
'9M ..,iııio, pmMıt lııMcıııma"OQmden 
ıdıdıbb Boluwla dımiz larfveUeri 
tfl'=- dıeniNltt pmmi ~kımm-
:dlll, llir Jlıa,.ıi ıJanvetti.dir • .:Mlvaki 

.Boluda ~ tımam~pa:r-
9l Gmialtım 'V&Tdır. 

Bu tmm -.yahr \'imiz lto'f'fttiıım 
MIO u atdt ve 7000 i büıriye siWı 
eeMz :abit w mm; ntm:ak bere 

'l17tlD ~ "NTdır. Bu mim -
tıll&t lııaeri kadro)"l aiddir. Sefer 

llilt edlib.ğı saman bu-mikd:ar kolay
lakl& 13000 ık ye baliğ okbilır. 

Bollada b:ra laı nne gelince 
110 :senede.ııberi harb etmmı · ot.n 
bu deVletin ol'd biUıusa hür bır 

müstemleke on1 dur. Buna r~-
ınen anavatan ordusu ron senelerden 
'e hele ISOıD aylardan beri gewş bir 
surette takviye edilm · tir. 

9 mayıs perşem gUnkü nüsha - ı 
da bil ğumuz Ho-

to r lan bir dide maruz I 
kalı ca. bu • d' 1 

meınle-

b c 

Holaııôa ordulunun mevcudu 660 
bm ki dir. 600 tayy resi de vardır. 

Lakin unutmamak lU.mı :gelir ki bu 
r amlann istili. tehllk · baş gös .. 

terince bir hayli kabaracağ- fij.phe
aizdir. HoUındaWann yurdla.rmı kan 
lannın sor r'la.rnlaaın& kadar ndkta.fa. 
aya karar verdiklerine göre eli silih 
tutan har Roıaad.ahcwı v&tlma Jraqa 

~ olduğu \ azif eye ean atmasına 
intizar edilebilir. 

J9 4 Cilran li.-rbitıde erefli • 
btT rol aynıyım "lliinyanm niifrtsa 

• Jıesif -1elıeti 

.allnıa• tıa.w.noa~ı ~aidaf• ._..,.__. .... i_... 
Coğrafi ~ıa.ıu

mat - Şımal.i Av· 
nı panm Jc iiçüık lfı

kin topıakiarına 
l 

!B30 ihtilfili müstakıl bır devlet ha
line getirmiş.-vc o zamnlliilanbcrı de 

~~~ 9el~a ~ ar •ikMDWa.ı.Uk 
4lliazak A \~«Wetlerı ma11_.e 

nısbetle en kala- •\ID::~~~; 

balık bir hiitfıme· •. ır.tı~.:J...ı.;: 
ti olan Belçaka 
30.447 kilometre 
mesahai s:ıthiye

Sllldeilir. Nilf usu: 
"'8:275.olO ki,._ ıbıa:rettir. 

Eelç\ka şa:ı ki cenubısintleki A:rdSl 
mıntakası müstesna olmak üzere dilz 
lük bır Wltedir. Meatlaeti ~ 
"Mcuse,, •ilaıiıDtit., wıe "!Lyo., :nehtr· 
leri bulunmak üzere müteaddi.d Ge

hırler ve ırmaklar .aular. 
IW~lkalla E11ayı ~ok ilerlemiştir. 

Memleketin visı kömUr havzalan 
val"dJr. Simat de pek~ıyade inkişaf 
etmiştir. Bclçıkanın bılhassa men • 
suew, dih f-1>riMkn ~ .tiıoant
ıat Maüiği" sık ıciıwr. 

rarihi nıalfımat - Belçikalılar es
kiden Fransanın şimalinde nim se1-
tik, nim Cermanik bir kabile halinde 
yıafU'la.rdl. J.ülfu.U Jsadarı 51 yıl :6100. 

ra ~ &ru 1lqin füyan •hıJi 
kavmi itaat altma aldılar. 

Döroüncü a&rdaıı itibaren Bclçi· 
llıilllaım ya•11 aw.ş ftaıilda:na 
nüfuzları altına geçtiğini görüyo -
ruz. 

1579 yılında Holanda ile birhkte 
tefkil edilen (hiıleiil< eyaletler) hil· 
lmmetine :dıallll lallıman ~"He· 
landanuı da ittMıcJ.ihıu temin~ bır 
ilıtilil tıa:ıWteti lleticeaiodıe blmea 
lçanyol ~ kurtulmuş, 
Fransa kmlı M :tbadl Lulnin salta • 
natı SU'ASlnda müteaddid muhare • 
Mlere ahıte ~ etmiş, 1. 714 yilm· 
ela Avusturyamn bir viliyetı olm~, 
17 48 ameeinde A vuaturya taııak • 
kllmtine ka?'fl da lfY&n ederek Fran· 
sız nilfuzu altına :goeçmig Y-e 1815 ee
nes1ne yanı N&polyanun nw at:erlo,, 
be.zımetiDe kadn Fransız idaresı 
altında b.lmıftır. 

1815 yılında Holaada Ue müşterek 
brr de 1 t hij ıe g ea Belçikayı 

ne dahil olmuştur. 
1908 seneande Afıikada (Kon • 1 

110 l astalkil tkhteti BMçilııaJll 
mustemleke olarak verilmıBtir. 1914 
sene ınde lmhramancn ve par· 
lak muka\·emetine ra.ğnıen A1 -
maıı Gn:l\l)a.11 .t&1'aflDd8l V;til. 'ma· 
ruz 1rn1nn "BMçHta 1'91! yılrndn AJ -
ma.nyanın inhidanu üzerine venıden 

'11itrnyEtiac 1'e iltüiatme -~·usmuş 
11&.tta şad\ ~ısı U.remet) 
v.e ·~ · dy., yi ılhalt suretile tas -
Jıib cbnı. ti. 

Yenıden fta.ksız i)ir teoa"flize ğrı • 
Y n bu küçük fakat kahraman ruıl • 
ietin tl.ı sefocJ'.k..i .lldl6ııe*'1 de muaf
f~r çıkacagına uzun ve şerefli tarıhi 
bır delidir. 

• Mılılkıı 81 ' s :aa. __ _ 
9elç&k.a Afri&a.iaıki ~go "MÜ!! • 

-ıemtekesi hariç otmak 'Uzere ahili 
mahdud bir hUklımet olduğundan 

.delWz J<w~tiııtikırı ae..rt haaen 
.Jn&iıln.miılur. v~ fagiltıeıredEll wa:baı 
almmı. tar ıki gambotla halı ınşada 
bwunan "Artevelde,. ismiadeki Ski 
ıMıılrribe inht..r etler. 

Kara kuvvetlerine.gelince; Belçika 
.masu ATnıpanın •Yl lttb8Jile; kU • 
çük ilkin çok muallem ve fenni su
rette milcehhe.z ordularından biıidir. 

:.mu c.lbaıı Har.binde Belçikayı 
'8tiJi. '«tdıveren faik :A:lman kuvvet • 
terine kabr.amurea kal''ı durmUŞ ve 
üi6 karayı 'SeÇtirmış oie.n guzi• 
Be ç1ka <Yrdusu A.imanıanu Lehi ta· 
na saıldırdıkları ~denl>eri sıranın 
btr gün olup kendılerine de gelece • 
ğmi hesaba katmış olacağından son 
der.ecede takvıye edılmi§ ve biitun 
tedbirl mi almış bir vazıyette bu • 
lunduğu dan fl'Ü:phe yoktur. 
B~ka 831 mıl uzunluğunda bir 

hududu mildafaa mecbunyetind bu-
buuiuğu 1937 aenesiııde 6 mU-
yon 600. İngilı.ı lirası sarfederek 
M :ımo ttı gıbi müstahkem il' 

~ Mkttlerindcn bir kısım 

Oç tarafla taarftUZ 

D tin s-'aJlllllnttllm-en A\"1'8P9" 
lda tlt bitıaral llWNaketiu cl9-

lıa, yaal Holanda, Belçika ,·e JJiik • 
semburg Almaa lmvveUeriWn t.aa.r
ı www ..,., ._., hıgltteıe WI 
...... • ............ ,. 1 tunw• 
dtl8neCU• rtl liDar ~ no'15-
._,_ ........ b f! -JıJia~ 

ü8li .llR:ıeluatiıı ıllıl 1 smfsch. FM
hıWıllla Allwıı w! 8-+vtdıVıllıllııi&li• 

gayeli, ..... ~ tlin·-
Franw llwWe• bdal' nsuan lılr 
denk oetıılli6ill, w W'lwaya kan;ı • 
yillıe ~ flımal .dt.Wzi budu • 
dam ~ ıa İfliereye u .. 
dar m:a=n lnmnMla bir «ua cebbr 
Si lmrmak idi. Ba :asan ıuva hud11e 
dmnm ~ kamta.nnda m~ 
daha~~~ n' bet 
daba aayıf .._ -.naı müstalıktd 
nıe*ikriai Ye 11'1" 111 Belçika ftıl 
dudn«akl W*H ' nw geç.ereli r 
sil Rraaaz Mtli w .... girm k, -
Wr tuaftan l' p r t'yo tıerlnılfi' 
\'e4iğer~41a~e.
mel'ketılwdal ..._. .,,ıemek, bu pli
m • _,.. •• ,lllhem buaun ne
~ •s 11 ltS, Arı ka.t'i Mağli
t(wü -.... .... , il. 

Rltler Ah 4221 w 'MM pai..
..U..... .... thn .. 'obje Uıg 1f 
~ ~ııL tlı•''3afl ........... 
tadıılke ..... t . ... ..... ...... ,.. .... ~ ...... " ... ~ 
yete hd r .W. -. Miite..t$ 
Polcııny ılm ... «:te • ..._ _.. 
ması ve Wr •i' let .a."'8t toplıl.Y'P 
styMi ta.na.Ualte ~ .... 
ınek ~" 1 2 -.ıa )Maf•'ll'" 
ka He N~ ....... t.a ptiia• 
8Ml!Ui ........ wtti. 

'Sina ....... b Merye ~~ 
e~ grt9ıdlll .... ",-a Nof'\1!f 
Jli.ti8Mhnle fttltttelBduin -dııha bit • 
yiik.blr .kunetinJ~'?k ve 4-nar 
masmı hır.palıyaak llolenda -.;eJll" 
çil<ada. lnglltereye kar. ı d~niz c b
llMiai a,...ğa-hııYiiıtle •a_..... 
a Ve '11111qet, jme ._.iline _... 
sus bir nok~ nazara -a.yanarak ~ 
ayni met-OdJan kul1aaarak bunu d9 
yaJ'h. • 
'Hitlhazrrila .._ya !4914 ~ • 

!il11delld barillettne 1111ımasD bir _. 
~tın t,e ~ bn1umnıtlta • 
\br. P&kst ~ ımn-&ffa~ 
ırsrtts:rı, ~ bititlekl 11111Va,ffllld
,.et 1111'1!1ftflarnnn •)'111 andtr'! . ı.-
:f'ft "'* tnlslllta '9Zllllli tm net "'re "° 
l'!'ellle SNfftiidaorWidtıı 'etmh ~· 
Bu ü~ taralh taarruz ne tniatere
Frapsanıg bir!;()k tehirleriaill bOlll • 

Wi' ıTP -~ .. •b ......... 
ll~B>aBtwil Ydyetı h'Jidl ~hW 
ime ~ _,btd&tdll ;&Nr
'1Mldıe81!'. F8bt ila ;gan-et öt't' peJ 
ketay ~- :ztra, bO '!flf' 
'lll'ftlideltcfter. ,,_ küı;ltk L\tkSPıD • 
bmrg ~ Rl>Jaıiaa '\"e Belçtka ;y
'taı'9mbm ~ '1etillkeyı ~ • 
Tak ona~ tnmi'lannmdanlı. ~ 
tti, tman kttlbı ~ında bu İP"' 
'ita.fa tet!biffeiıl ft mUtüftklerid tır 
metleri dl .... ktmetıMUe ~ 
pt!mlSğa ~ bWunnıakt~ 
mdis&rln weyrt, lıılDıassa Bclc:ll" 
ara.Zt 1 ttzerlıU:le ~ mucadelel fi' 
oltıeat,lını göstameldıedir. 

Bu U~ t.anm.ı taamızuıı en o~ 
tUcstUamenerbıdea Wrl, Bırı şik Jt' 
m~iikamn Avrupa harbi kar ~ 
ki vn.zi~ etinin alacağı IStikam t ' 
c khr. 

Dr. ~ SAG ıl" 
~-.....-." ....... .,.. .... ""-........ '-----

Hoflentta ve Belçika il• 
ticaretimiz 

Holanda ve Belçika ile ti 
P ı tu l rımız har bu 
k t d b 
l 

or u norm 
b yolmak " 

ki ıd n mürckJ· b bir k r 
ne r n.lıktir ki bu mikta ıu 
bir uv rı fırkasile hudud ınuh 
z na m mur huawsi \'e mii.! 
bir fırka da dahildir. Umwni ırııf r 
b rliihn Hanı il.zerine bu kuvvcti11 " 
mlkdara yukscltniş olduğu ıneçbu'" 
dür 
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Almanya Hollanda ve 
Belçikaya saldırdı 

Mis 'aydaüeri ifçln ft;hı bynıyan 
98 ancak muayyen memleketlere si
rayet etmiş ohm harb, dünden itibar 
-nn birdenbire genişlemiş, ve yeni 
"bir -safhaya dahil almuştar. Dün 8&• 

batı saat üçten itibaren ~lman ordu
ları Lüksembarg, Dolanda ve Belçi
ka. hudmllarma tecavüz etmitler, 
liüksembuı:gu pek zayıf bir muka • 
vemetten sonra işgal etmişler, fakat 
Bôhuıda Ye Belçika ordularmm şid
detli mukavemetlle ~ • 
'dır. Ayni amanda Alman tayyarele
Ti, İsviçre, 'Fransa ve lngilterenin 
nn:thtelif şehirlerinin hava meydan
iarmı i>ombardnnan etmişlerdir. 

Almanyanın garb cebhesinde, bil· 
hassa Holandaya karşı bir hücuma· 
hazırlandığı şeklindeki haberi~ beş 
altı gündenberi dolaşmakta olduğun
dan, Holanda bütün hazırlıklarım 

yapmış, biıtün askeri tedbirlerini al
mış bulunmakta idi. Bunun tçin ga
fil avlanmamıştır. Belçika da hazır· 
hklannı itmam etmiş bulunduğun • 
dan Alınan taarruzu ilk hamlede .pek 
sert minialara çarpmıştır. Bu y.liz • 
den Belçika topraklarında ancak bır 
kaç yüz metre ilertiyebılmiş, Bolan
danın da ~cak bir noktasında 16 
kilometre erinliğine kadar yür!ilye
lıihrültir. 

Hidiseleri saat sırasile başından 
ltJbaı en takıb edelim : 

SAA'I': 3 
Alınan ..ordulan garbe doğnı yü

rümek emrini almışlardır. Hitler bu 
tarihi ,saati, ordularına hitaben neş
rettiği ıu tarihi emri yevmile aç~
tır. 

Bitlerin '.bbliği 
Fiihrer gaı:b cephesi askerlerine 

hitaben şu tebliği neşretmiştir: 
"A iman .m.illetJnin atisi için katlf 

savaş saati .gelmiştir . .300 seneden -
beri, İngiliz ve Fransız reiskitrları • 
mn.Avr.upayı fakat bilhassa Ahnan
)~ hakiki .şekilde kuvvetlenmek -
teıı men tmek gayeleri daiına mev
eııd ohn.aş ve A vrııpayı, bilhastıa Al• 
ma.nyayJ, zif içinde, kudretsizlik 
.içiade ~ . .Bu .bedde 'ftlr

malt için, yalnız Fransa 200 aene 
~de Almanyaya 31 defa harb ilan 
etmi§tir. Onia.rca senedenberi, Bri -
tanya aunyasına hakim olanların 

lıedefi de yine, Almanyanm ittihadı· 
tıa mini olmak, 80 milyonluk bir mil
letin ih~ için elzem olan ha
yati nimetleri Almanyadan .esirge -
rnektir. lngiltere ve Fransa, kendile
rine JDAl edindikleri bu siyaseti, Al -
t:DaJ»'&da· mevcud rejimle meagul ol -
madan t.i.tbik etmişlerdir. Hedefleri 
daima Alina.nya idi. Mes'ul p.bsi • 
)'etleri bugün, bu hedefi açıkça itiraf 
ediyorlar. Bu hedef, Almanyamn, 
n:ıağlub ettikten wııra, pa.rçalamp 
idiçttk "driletıer haline getirilmesi -
dir. O Y.IUWID, Ahnan]l& ~ bd -
retini ve dolayısile, Almanlarm bu 
toprak üatiiuteki haklarnıu iemin 
'r+HNN~\i. Bu ...,le, 
bütün sdı teıeltiiııksıim reddedildi 
\?e 'iM& -eeoe--.yhilünu ıbize illlrll 
RA.ıı -dlmıftu. 

Alman ptjlletiaiaı, ~ ve Pran-
11& ... eılerıiae.illareı ~ - kini hic 
bir diiomanJJ,ğı yoktur. F.akat Alman 
ıameti, bug'Un, ,.apmap "tle9am et
.. mi, yaba ölmek mi i8teitiii .aua 
ti~ w. ,..llirıtlaç'1111f
.ta içinde b1l.raman btae--. la • 
jiltere •e Fraw..tar.a.fuwlen ıileri.96· 
'ril1en ~ diişmaplan -..m1t 

Tllr'kfye ~ ....... .......... 
1 AYLIK ... J9 • 
1 AYJ.IK 400 • .. • 

... Nf'l.11( 180 • IDO • 
11 MAYIS 1940 Cu......_i 

ve 1111 fi11lde prktaki tehlikeyi 
bertan.Lf etmişlerdir. Bunun ü
zerine fımittere ve Frnsa., Ahnaıı • 
yaya Jimalden taa:rrm:a karar -ver -
mitlerdir. Amıan ordusu 9 nisandan 
1>eri bu +-ebbüstt, Tilşeym halinde 

J ~ A 

iken boğdu. Aybırdanberi, tehditkar 
bir tehlike gibi beklenen aer gehnif
tir. ı.tttere ile IPıımsa, Avrupa ce
nubu 'f8.l"kısinde "'bttyttk bir manevm 
yapar gibi göt linerek, Holandadaıı 

ve Belçikatbm ~ 8tl1"etile ltubr 
aıazisindeirize taarruza teşebbüs• 
diyorlar. Garb cephesi askerleri, ken
diıiim gij80Cı nıek mam. gehniştir. 
Bugün tıe.şlıyan Bari>, Alman mWe -
tinin •JJuikedderatmı, gelecek bin se
ne için tı&yin-edeceılrtir. 'Şimdi vazife
aizi yaplnJZ. i'\'.lmBn milleti sizinle 
beraberdir ve muvaff&kiyetinizi te -
memıi-'eetiyor.,, 

....,..._ lhdıhiailan 

9PthdaPa Heri emri •erildiği aaat
:ie Hf)hmda 'Ve Belc;ika bilkfimetleri.. 
ae Mmanya tantmıden 'birer muh
tıra da veritm;,piı. Bu muhbrada 
Alman biikiimeti, !A!lmanyaya milte
veccih olan İngiliz - Fransız taanıı
mmun lJll!k yakın eldağunu ve Ruhr 
bavzasme karşı~ olan bu 
taarruzun Belçika ft tl!lolanda ara-
11İBİ1lden :geçileı!ek ;y.apı.laoagmı, in • 
kir kabul etmez Jırir .mı.de ;i&bat &

aien Y.eeaib Te ilrtth"aırata ttalıib bu• 
lunduğunu söylemektedir. Bu &fteb
le A iman 11.ükfımeti bu iki mem.le • 
k;tin bitarlığını, Almanyam:n elinde 
ilnhman :bütün .aııkeri vesaitle temin 
etmesi için Alınan ılBtaatm&. enir 
Termi§tjr. 

Lüksemburg hükiımetine de bir 
muhtıra tevdi edilmiştir. Alman h1l-

. ktmeti, bu mtıhttrada, İngBiz 9.e 

FTansız hük&metlerinm, harbi ge -
nifletme ~lerine devam ederek 
yakmda, ..Belçika ve tiolanda -arazi • 
sinden geçmek Stl!'etiıe Ahnanyaya 
taarruza karar verdiklerine dair e
min ka~lardan haberler ~ 
bil ~ MffllDdk !illere .abnan 
kıtaa.tmuı,, bu iki nıenıMlletin hita • 
ratlığını telİlfll enll!i .ICılarım, 1ıi-

giltere ile ~a tamfmdan rkarar • 
ıa.tmıan taıamız, Liiksemburg ara
Bİ8ille de §amil .olduğuna göre, .Al • 
man lı.ük.Wnetinin hıtymuı &ileri 
harekitı, turrmmn iiniiae pçmek 
için T * ı bmg •amifıme ne :tıeş
mile mecbur 1r.alChğmı Wlcijıwelrta. 

*· 
tAi' Mbwg'c1a 

Alman orduları ilk şikir o1ua1C 
LWaıembu:ı]:ıı seçmi§ler ve mdular 
sliratle bu memleketi istilA etm:Wt;ir. 
Ancak on on beş jandarmadan iba
nıt bir kuvvete malik olan bu küçUk 
t!tlralıılk 11!ısl.E c!!hmmış ve AJmaa
"11\Y& lar!7i taaı itir"'!D.ttkavemet 11&
~. Derhal topı1nN" L~ 
burg meclisi bu hareketi protesto • 
1D.İI banu mil....,, ~e JllJua 
aiiB'8ma ohıilak WeM ~ ,.._._ 
lar ...,..ıeJ&j 1ıfrlletJ ...... dir. 

Bu 88.'8.tte Alınan tayyareleri llo
illıd&, Beiçira :tıe--. heW'Jmrı
.aı ... işitir ille 1llmdilmillle bildiri • 
len hedefleri bomhwl +rwı Jltaek li
v.ere yola kQYUlmuşlardır. 

J14U:.i 
.42.() kilometıııe jnrtjdarlwda -.n 

Balanda • Atman,,. 1ıııdudu birçok 
~ntu. taanua. vlt ı·ır . 
Sointa .-...; h ...,.ı11ıti -•en 
~. DedııM ıRllillıla,ıe-wet-

•eiate rrn 1ilf - .... lilltftn 
:mliiılle' iılltiiln1 « illfin "1M :'ile 
iıı]' ••. 

Ayni •wwwwia Hetaoımamn -1:nild 
•Naıf• :ı · • ..._ merwıeti sa 
istil' .... 1 -* --.. Wbi
.Jie • J,= •r ...._. .a.5\ıld.. mm

gö ·u ıje b ı'ı 0-

SAia:r.: '-' 
Bw. eirmı - ~ .ateşiai aıü

.t.eak.ib ~-~ .... 1111en 
AJmpp iıfM!yumer.i Beiı.ıiQyı * :ıbir 

,anda ıbıMin .......... ılıılılilm 4 

ma+t•hr. •wu mnaiQıaw ~ 
ıe asıa yanqmU"N' Bewnr.a kendisi
ni resmen .Alm•ıura ..iJe Jaalibaı:Pde 
Dln etmte ıre ..,j l8'fdHe *aM"uaı 
uiıvan Bolnda .ile de müeureye 
,,.....,,r. "Bunun Deticeai olaak 

e=ı;=~-~.L~:~L.:.~J 'Bolanda lle "Beltfka. -ttteftt 1mv • 

[~ ::~:~:~::::~~~A ~~::~J 
Zalim latihzal .•• 

A~~ı.e. HtD .. oo 

IA'hieWA-ı ilOlll'a liGl'Veç Ye tim
di de Bolaıyla. ~ w UIJwım.. 
barg... 

MQk medeniyet i1em1 saha.lnn uy
ku mabmurluğwm bitaraf bir 11ev
.ıletıbi jptlhllliae lnc1lrDıaa t.eeM'ÖZ da.r
besi)e giderir oldu. 

Bu zebmiktişine salCbnşJann _. 

1eai ft ~ tuafı Jaer bayllBIZ .. 
aı daba ....,.. bir ... ._,,,, fa.. 
LU.. _._ ""'= -=.w.ı.~- .nı...-ı... ~ .. -AllU tiilBft!!!!!"'! ~ ~ Wua-

dan başka bir ,,ey ohmyan .. ll1a-" 
rat devlet hücuma uğradı nu mös
tevD behemehal "llemleketbl bit. 
-"Mini Fkcıa .................. ile-
ri koman~ ......... ...., ...... . 
-iddia «meyi 'ftiyad ~-

Ne uümane bir i@Ubza! .. 
Norveçt.e ·bu _,.., alda. Balada, 

8a'oQm ve IA..._lmrg --.-.sm
da da .ayni 11' 7 !' ılti gdııldlt teker
fti' ediyor. 

Non·eçi demokrasller ISril&ya ba
•dandtklan, ~ .kal'a8ul&rma 
.lagilWer ...,_ iW ... ._. iGiD N .. 

zt Alm'U'J- 1Rı ıtaWvdr ~ ~ 
'Me biiemn sett.iibd iddia eliyordu. 

Acaba mütt.efikler llôlandayı, 
1Sel~yı ve minimini Lükseınburga 
.da ~p iDi ........... Q'odaınb ki 
ayni i.kibete bu bedt.elat -üc ilim de 

-- Jı ...... ?. 
D. N.A-~ pvelıedne 

rbaluhna .Naziler möf:Wlkleıia bti -
mmla.nm öalemak ilin anlardan ev
vel davranmaktaa _..... bir lt'Y ,YllP

mamaktadarlar~ 

Kaba ku\'vetle miitecaviz isti111a 
~ee .fQk ıçirkia w ~a .e
ıici :bir ...... ._. .ollmlkiadır. 

a914 Cihaa •w!ııiJMleıde M Sar 
'Welçtayı!Jstlli ... 'ı' ' .......... 
çiğnemiiler, ~yayı tarac e,ıl&
ıqlerili. 

Uldıa ~ ba fttbıhat ..... 
dört Jlelle ~,&Oma 'lllily ...... 
m balfi .Kayser oıdularma mn..m. 
na ve muhtefem aok daaiz ,daaan
mymm Skapallov'.da zeılllhe anı 

~.mimi olem,,,,..tL 
Fa.imi behbni Jıııavwıtin · lıu ..__ 

suiistimali, .kavinin ayda bu Jmdar 
Jıayum:a çullanıp nillayet gayıeWl
laha dolmminış olacak ki daha .smı
~ ~ ,... .. 11e1ed 
yük~ ....... 1Jalmlıvar. 
NMılliial.._.._.... • ...,._ 
'~ 
Ta: bir telmntiıdea n. ettir 

derler. 1914 deki barb ili.Jn §İDMll 
halefinin taaa www ~ h" lll ................. 

1939 barb &hı ~ iJq .... 'a 
tqğ:lnaeak Wtaraf 1* 11118 •Mıl•-lıo 
~ .. 

A. <JDIAL'EDDl'N !JABACotJLU 

Büyiik Millet 
Meclisinde ..,..n., 10 u.AJ -.B.a-... 

lisi bugün Refet Cmmez'.tn balke• 
'j da tapl••+NJtır. Ceııieain ..... 
llll1 müteakibmatbuat UDMM mUdtır 
~ ttjfkil# ile vazt.fel@rtneüir ka-

---•Mile i1ivıslli k Meda 'ka-
nunım. geri "eribnesi .husBSl!PDJd 
Başvek.filet tezkeresi oknnvnJI .M 

kallBl •wri1Jıir4 llEa6m ..-ıra '-ı 
Vekiletlerin ve dairelerin '1939 yılı 
büdçelerinde miinakale ,.Y&pılması, tul 
dud ve saU!llr Bıl:lı&t u.um ..- " 
dürlüğüııin lQ87 .v,e tıaJr+>r u...ı 

Küdttrl~ün 1836.YJlma ailil hmsı. 
Mnheiale.-id k'P'• _..,sı.m.._ 
., +dl •ilfiı" . 

mt dliilm w a il! nıehr Ue ı1ev -
Jete .aid idare ve Şirketlei'de ve me -
adi ~ hadim ::mlk ... 
lerde buhıiıdunılacak Jl&)diye v.asaa.
larına aid kanun llyibasının .da bi-
rinei amlb:ıilteı esiai ~
ltledliıl ........ 'fJ'iliü~h· 

--em 'Dlebas nauaealeri 
*n1ırara. to (a.A,) - Açık bDlu

ııan ~duı mebwilıCu ioin Eminônil 
'Bıtllr.e9i rei8i Agih 'Sırrı 'Uvemt, Bi
kdk ~için -Aaanw Gtilek 
limited şirketi müdürü Kasmı Glllek 
.w ~ w'tsuıluğu ft;irı -Siya
..a. ~~ ?rdfelifti Bimm 
.. Uf :1'~ Gwll ._.Wlık 

•• IPJWL -paı:ti !iM ili ..... tltis
,,.,, ım.~.a.m 

ikinci müntehih't• >I 'J ıir w ilin ..... 
.c . .H. PA Rqiı M Mili 

:Bapaldl 
D . Refik .8ılpd 1111 

SABDI 

_Milletler harbi 
Bu sabh şafakla berabar, daha üç 1914 hn-bbıde AlmalıYaya. her tnr-

devlet, Bolanda, Belçika ve Lük • lü tarsftJl'lıjm.ı gtiStemıi& o1an Bo
aemburg A.lımınyanuı 1aarııımna Wıda da W iıarbcle Aitisrift JQre'ibııt 
maruz kalmışlardır. AVQSturya mil- göstermek için elinden geleni 119-' 
liyet nazarivesine istinaden işgal e- mıŞt. Bir kısmı fiolanaalılar nazi 

" --"rı·y~1 ~....:-: tekatibül etm.iş veı:nı-dilmiş, Çekoslovakya hem bu naza.. ·- ÇIQ-.u.u 

!iyeye, Jıam ae Atmanyanın kal~~ ~_-göre amel eimiŞti. Bmüarm bil; 
tevcih edilmiş bir tehlike addedildi- hırı ysra.madı. . 
~ · · · __ .,. ... ._...,a P.o"- da hı- Halai, diDi ın.b1ta1Br bir aarafa 
gı 1Ç.1Jl, rcw~ ~ Al : ..... :uı. 

· · izale edilmişti. blrak:ılarak Holandadaman m~ 

n~ m da nui .A.tmaıva • ı mm tııjra4ı. tOiinldi tbir ~ eneı_ln .• 
nm yeni bir nazariye icad ettiğini giltereye ~klaşmak, ~ bır 
gördilk. ıWiQük mjUetJeriD .bituafh· ~ ~ )n}heaa havada ~ 
ğmı müdafaa etmek_. Dem de lam- i9111 .. 'Wayyaıeaeyöan1amna Dltt8aç 
dileri annnadan müdafaa «malt ıD&- Vllrdı. 

zariyesini._ ' Bunun içhıdir ki -rtnnr•+oMııbme 
BiJbam Danimaırka ve- Nor:Ngin deniyet diyarı olan BelgHnı "ile Eo • 

ilgali emıamnda, on:.,a atilaıı bu landa., ne hdar ulvi 'lildr !lldhw&il&-
D87.&riye şimdi de 11ohmita ve Belgi- lerine .u.hne olan bu mwnleheOer, 
ka için de tatbik ediliyor. Atman ha- Spinma Bembrandm vatanbrrı, ıuar
riciye nazırı Von Ribbentropuıı }'d lardanberi her tarafa.. ~mıyada 
sekiz aydır icad ettiği "bitararıam da medeniyet ve güzellik ~ sa 
kendilerine rağmen müdafaa naza- çan bu medeniyet meDibalarma nazi 
riyesi mucibince .Almanya i.Skwtiji , .Almanyaaı JtGk ~den demir 
saman, istediji. yere gidebilir . .Aıl - yağdırmaktan çekinmedi .. :Bu mam
manyanm himayesi reddedilince baları kurutmak t:ehlilıellini .gize 
günün alaca karan.lığında onlarca aldı. 

yüzlerce tayyare milletleri teDef • • • • 
füsten mmetmeğe ç&lı§ıyor ... Bu da Betçika v.e Holand&lılar istiltliUe-
kifi gelmeyince .. neticeye ve ?ye- nne ve hürriyetlerine 8şk milletler
ye, yani tahakküme vasıl olmak için dir. ispanyaya karşı daha ile kadar .. 
gökyümnden demir ~ asırlar 'f!VVel karşı 'tlmıuı :ıılolanda.. 
çekinilmiyor. tekrar slilara garkolmaktan çekin· 

• Almanya, Dannnsrka ve bflbasııa medi. Gökten ve karadan yajan ate-
Norveçi işgal ıçin müttefiklerin ora- ve karşı asırlarca evvel olduğu gibi 
lan istilaya bazlrlandiklanm nem tekrar sula.ra sığındı. 
sürmüştü. Şimdi de Holanda ve Bel- Belçika ve Holandanm .istil&ları 
çikamn işgal edilaikten ayni prensi- - her tarafta derin bir tesir QY8.l1 -

bin ileri Sürildüğünü görüyunız. Ta- dırmaktan hali kalamazdı. ~il -
kat tıa.kikatte Almanya başkaıdam tere, Napolyon ..devrinde, 1830 da, 
tarafmdan illtili. edileceğini ildia et- ve 1914 de olduğu gibi "F..scaııtı, 
tiği memleketlere herkesten evvel u- .nehri ~larmın bilhassa Almanya-
1.aşıp işgal ediyor. Müttefikler, del'- n.ın eline geçmesine müsaade e.dewere 
hal. gelmek '6Yle dursan.. meseli,,"" di. Denizlerin bir sed teşkil ettiği de
Norveçte e1ctağu gı"bi, istimdad eden ' vırlerde, razı olamacbğı bir ~ye In-
m.illetlerin yardımına günlerce •• ~ giltere, tayyare devrinde, buna hio 
n. yetifebiliyor'lar. Gayelerine "ftd de razı gelemez. Bunun için Belçik&
olmak ~ faraziyelere dayanan Al- nın ve Holandanm imdadına bütün 
maa,a B9Dl'lL da bu faraziyeyi bUJ.. kuvvetile kO§a.Caktır. FraD!Ulllm • tn-
sat kendisi, hakikate kalbediyur. giltereye her suretle olsun yardım 
~ ne dlyorm. .. fJen~ edeceği de muhakkaktır. Hatta lim-

1erflelilleri A'Vl"tlpa ft dtln.ya bir kaç diden Fransız ve İngiliz kuvvetleri • 
perdelik bir dramın mtthteltf ublo- ilin Belçi4ya geçtiği bildirUWor. 
lannı deb§et ve Jwrku ıiçinde aey.re- Fakat bu yeni isti.18., mikdan git-
.dip dutlD'or. tikçe inen ve yakin 7.aJDanda belki 

• • • ı de hiçe dii§e<ıeği muhtemel olan bi-
......,., ~. PoJ9,. taııaflar l\r.eriJae de bilıdik bir iiıesil" 

J8, ,..imarka ve ~orv~ 4'ilıi He • 1 31ıPaca1ıtu-. · latQdiUn, .btirıi,v.etia 
landa ve 1Jelç1ka aa l\:lmaııyanııı ... ' müdafaası için tehlikeden beri kat. . 
minatına inanmışlardı. Almanya. ne mak ümidile deve kuşu Pri .baaı lru
yegine Ademi tecavüz paktı yapan ma gömmek devri artık çoktan .geç
])mrimarka gibi Belçika da nazi AJ • mWür. Uzak veya y.akin bir Atide 
manyasmuı sözlerine iDanmıg, kaa· 1 milletler milcadelesinin daha umıunl 
iDii bu lmslJata birçok fedakirlıJdsnı bir şekil a1abi1eceğ'ini derpiş etmek 
ila. .lnrlılpmwşta. Jal4 •• Atmw)a- lizımdır. y aQglD1ll btlyümek iatida.
mn tecavüzüne uğrıyan Belçika, "'1 1• dmda. 'eJduğtı artık el ile tutuhır gh
bnk ve acı hatıraya, Versay mm- ıe prımör -bir hakikattir. Bu -haki • 
tıwWHhı Jre•Usine venliği bir çQk katini wn...- a.11ggn ~ 
hakhn rajaı• .Aftna.nya ile anlat- hepsi tarafmdla:ı. aplpplmıı -.. 

mak için akınız neler ya_pJDlltı. ve kiamep teeavttz jgln değil.. mUb-
v.,..,y .mua.heUaiadell ..-a. 8" temel bir teaaVtmD inlemek • • 

tik& ve ılPw c =nia ...._. ilıil' ya1mı. 811 keatirme.. jaDi M1Hıri it
ittif&k.akdediJmi§ ve bu muahede mu Ufak ağlar.ile Mğlanm•mn bir .... 
.. il Jransa. teMJ'te .a.ltımla..... t'lll'et, hayatt ;bir ehemmipti !haiz 
kanın jmdadma kqpcal>mı ftdet • ok'hiwıu kabul emek lipmchr, 

&itti· BikJıt4te.. Belgadda.. yajımw Y'ti-
&ea eılıt!I" ~il. aiaıl• dbaı.-nqm, A<ıoı:.. aman :Mıbı&, "Ve ind:tıi ~

ı.,...,- ı,- -:ı:..:- ai'hj oimna .•• Her ta- "'"6~ 
ua.ı.a.nua.ı· m· ~ ""'li' da havezmı agik okluğu meainderöe 
rafta yeni A1mımyaya kar.il hihma 
..... d ,, ..... obultu. İdlıa 
bn biBlerhı 'Ye ...,eni zaman1&nrı tesili 
...ıtmda kalan Belçika .. Aamanyama 
bamıl..1.e ana hiislril niyetini isblt 

yqaauyoruz . 
Yann bütün Balkanlıların birleş • 
~i ~ör.ürsek buna .hayret etlnipe
am. 

.çıı daha .ilertye gitme.ğe karar v-. lBeic;i& :wı Bolenden-ı ıstMillt ıRiç 
di. l'abn müttefikleri olan İngiltam 'liil>hariz lwıeıika, 1ta.tya -ve-lbmya-

.ı- hH-mr tesir vanacaktır. Amerika ve "'Frannmi! Ba tA11 e•·Me:s• ~ .... AAV..... .,,,...., 

diıiıiai - m nzl: 1 ı•lae tqp,,.. tlti- ~ daba 3lındiden .Avrça milletmeııp 
tla ...,.. w .-m ı..tlan .-~ ..W,adaki h*çltığbu lZ:ıame "ıllmt
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Garba· yapılan akınlar 
Aİmanyanın Garb cephesine 1870 ve 1914 tarih

lerinde yaptığı . hücun1lardaki tabiye/eri, verdiği 
neticeler ve bugünkü taarruzunun hedefleri 

1870 yılı temmuzunun on beşinde 
ba§lanmı olan "PI'USya • Fransa,, 
harhinin mukadderatı altı haftada, 
lyliılüu ikinci günü "Sedan,, da 
taayyün etmisti. 

19H senesinde harb ağubtosun Ü· 
~üncii günü patlak \Termiş ve bir ay 
altı gün sonra yani eylULiin doku • 
ııunda "~farn., muharebesini kaybet
mek suretile Almanlar bu harbi kay 
betmiışlerdi denilebiliJ'. 

H,39 sene>;inde zuhur etmiş olan 
son harbde ı~e aradan sekiz aydan 
fazh bu müddet ~c:miş olmasına 
rağ1ı1en ordular hala karsi kar:µya 
ıneYkılerini muhafaza etmekte bu -
lun uyorlar. 

Muzinin dersleri bu hususta 
yanı dikkattir·. 

JXiO HARBİ 

şa-

4 
} 

1870 de ık Alman ordusu fmec:
mu rJlarak 4.00.000 kişi) Thionville
<len Belforla kn<lar bir perde halinde 
:;"'ıle mis ve mecmu olarak 1280) 
bın a . .,;k~r<len mürekkeb yedi Fransız 
rnloı dusuna kar'}ı yürümüştü, 

Alsaı;tu Prens orduı-;u Wissem • · 
bouı 2''da münfel'id bır fırkayı ezi

or ve 6 ağusto!-;ta Mac - )Jahon'u 
'l'rc hwillcr'de mağiub ediyordu. 

Ll,EJ\JAGNE 

oRe~ms 

o 
IiAH L~ DCC 
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Yedı F ıansız koloı-dusuıw karşı üç Alm<.ın ordu.~u hareket haliııdedır. Kesif ve 
ıvi kumanda edılen Almaıı orduları, haddinden !ı.zla rlagılmıs \'C dü;;-nrnnın evvel
cırn ınl:hab ettiği istikametlerde yürüdüğü bir sırada mUnh;,~ıran müdafaaya çekil
mı" Fransız kuvvetlennı mağlub etmekte zorluk görmeyorlur. Sedan ieli'ıketi yakındır. 

UH4 HARBİ kilın oldukları zannediliyordu. Böyle 
1914 de Fransa mecmu olarak. bir harbde ordu ile beraber cebhe 

( 850.000 ı kısi idaresinde ve Lük • gerisi de ayni zamanda sıkılıyordu. 

sem burg hududlarından Belforta Müttefikler de Almanyaya bu çeşid 
kadar, yani 280 kilometrelik bir ceb- bir harbi kabul ettirmek ve böyle 

. he üzerinclı> dağılmış beR orduya ma- bir şekilde mağlub eylemek istiyor-
lik bulunuyordu. lardı. 

Almanlar ise, şarkta bir müdafaa Kaı'sılıklı Alınan ve Fı·ansız istih-

11 /5/1940 OUMARTESt 
13.30 Program \'e mem\ek~t s;;ı.dt ay.lvl. 
13.35 AJııns ve meteorolojı h,ıberleri. 

13.50 Muzik. 
Çnlanlar: Fahire Fer:;an, Rettk Fe~an, 

F' ıhn Kopuz, Basn ttllcı. · ı 
Okuyan:. Semahat özdenses Mustafa 

Cağlar. 

H.30 Mmik: Riyaseticumhur bandosu. 
(Şef. th,,an Kuncer) .• 

15.15/15.30 .i.\Iiızik: Operet putpurileri· 
(Pl.). 

18.00 Program ve memleket :saat ayarı. 
18.05 Mllzik: Senfonik müzik (Pl.). 
18.~0 Müzik: Radyo caz oı·kestt:ısı (Şef 

ibrahim öıgür). 
ış.oo Kon~ma (Yurd bılgisı ve s~-

gisi). 
Hl.15 Müzik. 
Calanlar: Fahire Fer,;:.m, Refik Fersan, 

Fahri Kopuz. Basri üfleı·. 
0Kuyan: Necmi Rtza Ahıskan, Melek 

Tokgoz 
19.45. ;vı~nılekei saat ııy:ın, aj-.ns \ e 

meteoı·oloji haberleri. 
20.00 Müzik: Trabzon ve havahsi oyun 

havaları • Hasun Sözeri. 
20.10 l\1tiıik: Halk: ti.ırki.ıled ve kamk · 

havaları. Sa'rı Receb, Sadi Yaver Ata -
ınan, Azızc Şenses, Ali Erbaş. 

20.30 Konuşma (Günün meseleleri). 
Çalanlar: Fahiı'e Fersan, Fahri Kopuz, 

Basrı Ofleı-, Refik Fer)';an. 
Okuyanlar: Mustafa Çagl<Ar, Semahaı 

özdenses. 

21.20 IVIuzık: Soprano Hüd.-ıdat Şakir 

tarafmdan şan soloları. 
21.45 Mi.ızik: Küçük 

Necib A;ikm). 

orkestra (Şef: , ................. .. 
Meşhuı profesör HUBAY'ın en 
kıymetli talebesi ve Ankara Rad
yosunda büyük muvaffakiyetle 

yüksek musikisini dinlemiş 
olduğunuz 

ANNIE DELMAN 
15 Mayıs çarşamba saat 21 de 

SARA 

Lise ve 9rtamekteblerin 
imtihan Yer ve tarihleri 

·' 

ı.'ll. e a m i programı neşrediyoruz 
tı:.tanbulda bu yıl resmi. husus( ı 

Türk Ekalliyet ve Ecnebi okulları • 
nın orta. okul ve lise sınıflarından 
devlet orta okul ve lise bitirme im
tihanlarına girmek hakkını haiz 
10286 talebe vardır. Bu talebenin 
hangi okullarda hangi mümeyyizler_ 
h ıJZurunda. imtihan olacağı Marif 
Müdiırünün reisliğinde toplanan li
se, orta okul müdürleri tarafından 3 
gündenberi devam eden içtimalar da 
tesbit olunmuştur. 

Bu vaziyete göre: lstanbuida ( 53) 
devlet orta okul (18) lıse bitirme 
komisyonu teşkil edilmiş ve bu ko
misyonların hangi devlet okulların
da faaliyette bulınıacakları karar -
laştırılmıştır. 

Talebesi bir komisyon teşkil ede
cek kadar ~ok olmayan lise ve orta 
okullarla resmi imtihan talimatna -
mesıne göre ımtihana girmek istiyen 
Ekalliyet ve Ecnebi okulları son sı-. 
nıf talebesinin aşağı.da gösterildiği 

şekilde ımtihanlarının yapılacağı ha
bet• alınmıştır. 
Ekall~ııet oku.Uarm,.m Devkt Od<ı ı:-e 

· Li8e bitirme im.tilıanları 
V çfa lisesinde. 
Fransız okullannın Galatasaray 

Erkek lisesinde. 
Alınan okullarının; lstnbul Kız li

sesinde. 
İngiliz okulla.nmn: Kabata.s Erkek 

lisesinde. 

seterinde orta okullarda okuyanla • 
rın İstanbul, ~iktaş. ve Ü::ıküdar 
kız orta okullarile Gazi Osmanpaşa. 
Gelenbevi ve Üsküdar erkek orta <>
kullarda mayıs <levresinde imtihan 
olacakları da duyulmuştur. 

Resmi ve hususi lise, orta okullar
da bu yıl imtihanları 27 mayıs 1940 
sabahı saat 8/15 de başlanacaktır. 

Devlet orta okul ve lise bitırme 
diploması almadan hayata atılmak 

istiyen ecnebi ve ekalliyet oku.Han 
talebesi kendi okullarının talimu.tına. 
göre imtihan olup ve::ıika alacaklar
dır. 

Bu yıl Fransız okulları 10 haziranda 
İngiliz kız okulJat'ı 6 ,, 
lngiliı Erkek kullan 6 ., 
Amerıkan oRullan 23 Mayısta 
İtalyan okulları 3 hu~:mında 
Alman okulları 
lise kısnu 3 

" Alman okulları 
orta kısmı '1. 

" Rwn okulları 3 
" Ermeni okulları 3 
" Musevi okulları .. ~ 3 .. 

İmtihanlara başlanacaktır. 
~ 

Kahveye kiloda 
20 kuruş zam · 
yapılacak 

-..:ı--

Steinmetz ordu~u da Frossard 
rJlordusunu 111ağlub ediyor ve 3, 1 

\"" 6 hcı Fı ansız kolordularını, yani 
( OÔ.00) kı:-;ıyı ~ıetz i.izt'.'rine alıyor
hı. 

vaziyeti almakla iktifa ederek, kuv • kam sistemleri, yekdiğerinin önünde 
vetlerinin büyük bir kısmını Belçi- mevzi almu; orduların doğrudan doğ 
kadan hareket ettiriyorlardı. ruya bir hücumuna, ancak bir bita-

Sinemasında tek bir keman l 
- Resitali verecektir. -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikan okullarının: Kabalaş 

Erkek lisesinde. 
İtalyan okullarınııı lnönü kız lise

sinde. 

Şehirde kahve buhram 
devam etmektedir 

--..1-

Nihnyet Fı ecit:!ric-Chaı h::ı, Moselle 
ı (. 111ım Pont - a - Uou:ssün'da geçi
~ r vt- doğ-rudan doğruya Verdun 
\. lunu lcesmek tı"'ın ~ımalc çıkıyor

ıl ı. 
Bu esnadn. ordusunu Chalons'da 

düzeltmeğc calısan Mac - Mahon, 
l\! tz'i kurlnrmağa 1 ec:elıbüs emrini 
alıyor lu. Fakat aytıi zamanda yolun 
ikı Prus) n ordu.~u tar af ından i~

gal edildiğini bilmiyordu. Bu sebeb
den s~daıı'da felaket wı;cj ~artlar 
altında muharebeye giı meğe mec -
bur olu~·orclu. 

Ft ansız ordw;u bu suı ı.:tle mahvo
luyor lln. 
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Sürpriz mutlak ve tamam idi raf memleketin aı1azisini ışgal ederek ka ve Lüksemburgu ayni gün ve ay-
Fransızlar, ~ol cenahlarında Von ve geçerek, şahid olunabilecekti. ni saatte taarruza hedef tutarak 

vermiş oldular. Kluck'un haddinden fazla cüretkar Müttefik siyaset buna katiyen te-
maneyra;;ının Joffre'e ).lam zaferi- vessül edemiyeceği için 1914 de bu- Halihazırda Alman erkanıharbi • 

yesi, Fransız cebhesini ve ~Iaginot" 
hattını, yine BelQika tarikile tehdid 
altına almak yolunu tuttular, 

ni ekie etmeğe müsaadt: \'Pl'İnciye nun misalini veren Almanlar, bu se-
kadar ricat etmeğe nıc~·bıır olmuş • fer de, Norveç ve Danimarkayı is-
la.rdı. tila ettikten sonra Holanda, Belçi-

HAL1 HAZIR V AZl \'EWI'E 
1939 da, esas itibarilt· plaıunı sak

l.unıyan Alman erkanıharbiyesi Po
lonyaya karşı bir yıldırım harbi yap 
mak \'e bilahare Fransa.ya dönmek 
üzere, bu t.levlete karşı bir düdafaa 
vaziyeti almak istiyordu. l<~a kat bu 
esnada Fransızlar rahat ,·e sükfınet
le ı::efcrberliklerini tamamlıyorlardı. 

Harbin ilk aylarında Almanların 

bir mevzi, bir yıpratma harbine mah 

Yazife uğrunda ölümt> koşan ... Tehlikt>Jt' C'a11 atan vatan fed~lermin 
ha~·a.tıııda.n alınan bü~·ük Fransız filmi ... 

2 - Radyo Sarayı 
Muhteşem Revüler ... Tnth şarkılar ... Derin aşklar ... Eksantrik Danslar 

ve çılgın ihtiraslardan örülen milyonlar filmi 

3-4 İki Jurnal birden: 1 - Paramunt J ur nal ( Fransızca) 
2 - Bir itiş Jurnal (Türkçe) 

Bugün LALE Sinemasında 
Bugfuı ucuz halk matineleri: Saat 12.30 ve 2 de. 

Seanslar . RADYO SARA1.'1: Sa.at 12.30 - 3.30 - 7 - ,.e 10 da 
• IIUDUD CASUSLARI: Saat 2 - ,}.30 - 8.30 da. 

iPEK Sinemasında ' 

1-Mr. Moto - Son İhtar 
- Bugün 

Heye<:an ve esrarla dolu büyük macera filmi. 

2 • Kraliçenin Elmasları 
6 Eylül 1!114 de Maıw muh:ırci.;es;ne f'İı i ı;; ılccc~i ~ıral111 birinci Alın.111 ordusu 

, n ndan. Voıı Kluf'k, Pal'!s kampıııdakı lt·şekküllini.i bılmcdiği Maunoury ordusuna 
t. ,Hını aı-z,diyordu. Bil.ıh:ıre, Von Kluck, gen çekılirkcn, kendi~i ıle ikinci 

.ı ordu u nnı ıııda tehlikeli bıı boşl •k bırakaca tı. i\larne zafel'l daha o za
/ 

dan t .nlı•· lrnydedılmek uzere ıdi. 

~;irk~e sözlü 

3 - En Son Gelen FoX Jurnol 
Bugün saat J de tenzilatlı matine. Suare saat 8.30 da. 

bütün program. 

~ m. 11111111111ııı11ıımıı11111 u ı ı ı ı ı ı ıııımıııımıı ıııııı 11111111111111ıııııııı11111 ııı ı ıııı ı ı ı ııını ı ı ı ıınıı ı ı n imt 
Onun va . .,ı taı;ilc karınızı bu

l bılı iz. ÇoC'uğunuzu ynnınıza gctıı
tın. Fakat bunu herkes bilsin .. onun
la. ı{,llabalık v·erl~ı de dolıısm ... Bun
dan daha. iyi bir care bulamazsıntz ... 

Fak.at \'ey:si bwıa bir türlü inana
ıruyordu. Zaten böyle bir komediden 
ho:ılanmıyordu. \·e belkı de, içinden, 
annesi orada yok iken oğ"lunun mev· 
cudiyetinden istifade eylemekten çe • 
kıniyordu. 

"Onu. oğlunun sevgi:3inden mah • 
ı ıtmetlim. Halbuki şimdi ben, Alta
yın bu esvgisini yalnız ba!)ıma t~ı • 
yo.ıcağım .. ,, 

Bu dü::;ıünce, adeta hukukunu mü • 
<lafaa edemiyen Perihanın hatırasına 
hürmetsizlik gibi geliyordu. 

"Onun kabahati yoklu ... Çılgın gi
bi hareket eden. inadcılık gösteren 
ben idim .. ve eı'{er beni .. Altay ile 
birlikl(' göı·ürs~. ona yeniden derin 
bir ıı.tırab tahmil edeceğim.,, 

...... Genç aılum başını eğmişti ; abu. 

kırışmış düşünüyordu. Ahmed Beyin 
kendi"'ıne taYsiye eylediği şey, her 
ııoktaı n:ızardan müthiş idi. 

Veysi, nıhayet yeniden bir itiraz 
serdetti: 

- Oğlumu getirttiğimi far:rede .. 
iim ... Peki onunla birlikte sokağa çı~ 
kayım! .. icap ederse, gülünç oımağı 
da kabul ediyorum .. Fakat sonra ııe 
olacak ? Eğer Perihan, beni görme
den oğlunu görmek isterse, kalabalık 
arasında i~tediği gibi Altaya baka. • 
bilir ve kend.isirJ göstermez o, oğlunu 
görecek .. halbuki ben karımın yanı 
başımda olduğunu bile farkedemiye
cezim. Bu sefer, Ahmed Bey gülf.i:m· 
setli: 

- Be.o orada bulw\a.cağım. Hatti 
biı arkadn.ı;nmı da yanıma. alacağım. 

Bana ttimad ediniz ... Eski meslekim 
ic:ıbı olarak oldukça psikolojideD 
anlarım. Hele insan çehresinden. .. 
G<nlerimiz bu cihetten kuvvetlidir. 
Bu cihPtten müsterih. olun. • 
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Veysi, nihayet ağır bir yükü atı
yormuş gibi omuzlarını hafifçe silk .. 
ti. Artık Ahmed Beyin ~erine mu
kavemet etmiyordu. 

- Peki, dedi. Öyle olsun .. sizi mem 
nun ebneğe çalışacağım. 

Bu g3.rib çarenin tesirine pek inan 
mıyord.u. Fakat verdiği söze sadık 
kalarak Muazzez Hanıma Altayı ls
t.aubula getirmesi için bir mek:tub 
yazdı. 

Perihanı bulmak için bu son Va.al· 

tayı da tatbik eylemekten feragat e
demezdi ya? 

O gün Veysi akşam yemeğini ye
mek için (!Ve geldiği zaman, uŞak 
Muazzez Hanımla AJtayin geıDı.iş, 
otduklaiıw iıaber ·,·erdi. · · · · -, 

Genç babanın ilk düşüncesi-: 

"- Ne kadar da çabuk!,, oldu. 
Şüphesiz oğlunu derhal getirmeleri 

için yazmıştı. Fakat ne de olsa, bir 
takım hazırlıklaruı bu gelişi gecik • 
tireceğini dü~ünnıüştü. Ve işte mek • 
tubunu gönderdikten beş gün sonra 
Altay ile ihtiyar kadın lstanhula. gel
mişlerdi! 

Henüz beklemediği biranda oğlu -
nun gelmesi k~ini garib bir var 
ziyete sokmuştu. Allayın, ayni çatı 
altında bulunduğu fikrine alışmak 

lizımdı. Sunun için şöyle bir muha
kemede bulu'.ndu: · 

" - Mademki İstanbula gelmişler
di, artık yapacak bir iş yo~u. Olan 
olmuştu. N etieede konak büyük idi; 

Darüşşafaka, Hayriye, İstiklal, 

Yuce Ülkü, Boğaziçi, Işık, Şüıli Te
rakki liselerinin lise bitirme imtihan
ları Galatasaray Erkek lisesinde. 

Dar~afaka, Hayriye, Yuca Ülkü, 1 
İstiklal liselerinin devlet orta okul j 
~i:~:~lan Pertevniyal Erkek li~e-

1 Boğaziçi, Işık, SiŞli Terakki kd~ri 
devlc-t orta okul imtihanları Nisan -
taşı kız orta okulunda. 

Geçen yıllar hariçten orta okul, 
lise bitirme imtihanlarına giı·en !er 
le evvelce bu imtihanlardan bazıla
rını bu yıla bıraknuş olanlar eski ta
limata göre geçen yıllarda imtihan 
oldukları okullarda imtihanlannı la
mamlıyacaklardır. 

İki yıl üst üşte ayni sınıfta kaldı -
ğmdan dolayı belge alarak okuldan 
çıkarılan talebeden hususi liselerden 
bir yıl daha okuyanların İnönü, E
renköy, Kandilli kız liselerile Kaba
taş, Vefa ve Haydarpa§a Erkek li-

Kahvenin kilosuna bu önüınüzt.lcki 
ayın birinden itıbaren kılorla 20 ku -
ruş zam yapılacaktır. 

Bu haberin şayi olması üzerine 
ellerinde kah\'<: bulunanlar mallarım 
saklanu~lar ve gümrüklerdeki lO 
bin kilo kahve de piyasaya arzedile -
memiş olduğundan kahve buhranı 

bütün sıdcletile devam etmektediı'. 

Alakadarlar ,·ek alet nezdinde ~"1 p · 
tıklan teseboüslcrdeıı sonra bu kah
velerin bir kısmının piyasaya dökli -
leceği haber alınmıı:ştıı·. 

Resmi ma:.:amlar kahve işind;ih-. 
tikara meydan \'ermemek için ya -
kında tüccarlardan beyanname al -
mağa ba~lıyacaktıı'. 

---0--

Vapurcu lar heyeti döndU 
Ankaraya giden vapurcular heyeti 

düı1 ~ehrimize dö11m üşlerdir. Hazi • 
randan itibar·en harici ve dahili de
nız naklıyatı bu tarihe kadar kum -
lacak birlik tarafından idar~ edile • 
cektir. 

S O M ER Sinemas ı 
Gayet ~üzel 2 tilnıdeıt miirekkeh bir program gösteri)or. 

SOLGUN GÜL 
DOLLY HAAS 

'fa.rafından oynanan ve İstaııbuld:t 
ilk defa gösterilen güzel bir 
~.,ransız filmi. 

3 Genç Kızlar 
BÜYÜDÜLER 

DEANNA DURBIN'in 
En son ve ne::ıeli filmi. 

ilaveten: EKLER JURNAL 
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Muazzez Hanımın. oğlu, kendisini 
fazla sıkmadan pekala yaşıyabi!ir ~ 
lerdi. Altayı, ar.cak istediği z~1man
lar görebilirdi... Her halde her gün 
de-~l ! ... Şimdilik, onu hemen görme
si lazımdı .. bu sureti~ üzerinden bü
yük bir yüki.i atabi!irdi .. ,, 

'
7 -eysi hizmetçiye Alt.ayı alıp ge .. 

tirmcsini söyledi ve ilave etti: 

- Yalııız gelsin ... Holde bckliyo ~ 
rum... Muazzez Hanıma kendiı::in.i 

sonra göreceğimi söylersiniz. 

Pa !tosunu ve eldivenlerini h Mıüz 
çıkanı:ıamıştı. Geniş bir koltuğun ka

lın kenarına <layaıımış. ayakta duru
yordu. Oğlilc bu ilk konuc:masının 

tevlid edeceği cau sıkıntısından kor • 
kuyordu ve ayni zamanda Perilıaiıın 

yanında bulunmamasının kaJbiude 
na.aıl bir boşluk husule getirmiş ol • 
duğun_u vüznhla hi~yordu. 

Ha.lcike.ten kajbi boşalmı§ gibi idi. 
Hi~ bir şey genç adamı alakadar et-

miyordu. Oğlu, Perihanm cocuğu, 

sevgili karısına bağuyan caen bağ ... 
Her ı::ıey .. onu tama.mile hissiz bir 
vaziyette bır::ı kıyrırd~ı. 

Babalık hissi? Bu his sanki insi • 
yaki olarak mevcudnıu!'! gibi i.iz~rin· 

de sahifelerce· yazılar karalıy~m bü· 
tün romancılar da. ne budala şeyler ... 
dı ? ... 

Dimağında işte bu boşlulr iııllbaı 
açık olarak yeri.ee;ımişti. 

''Hiç bir şey, ince hisleriW, ihtiza~ 
ettirmiyordu... A caba ibtiya.rlamijf 
mı idi?.,, 

Gayri ihtiyari, karşı duvarda 
bulunan büyük bir aynaya gözleri .. 
ni çevirdi. Veysi aynada uzun, çevilC 
ve genç bir vücud ile kederli ve 
kapalı bir ifadenin her türlü genç
lik alevini söndürmüş gibi durduğu 
bir sill!a karşısında bulunduğunu 
gördü 



lmanya Hollanda ve 
Be:lçikaya saldırdı 

(Baştarafl • üaeöde) 

'9tJerin yardmunı taleb etmişlerdir. 
l.ym saatte Belçika ve Holanda rad 
~ keyfiyeti halka bildirmişler, 
binde bulunan tekmil ulıerlerin en 
b6yuk süratle hizmetlerinbı başına 
cebnelerini ilan etmişler n halka 
l&kfuıet tavsiyesinde bulunmuşlar -
ıhr. 

T: 6 
İngiltere ve Fransa lıttkfnnet~ri, 

Beıçıka ıle Holandanın yardım taleb
lerine yanın saat sonra mösbet ce
~b vermişler ve harekete ge<;miş • 
lerdir Bu hususta müttefik hükü -
illetler şu tebliği neşretmişlerdir: 

ilk TPblli 
Hükumet aşağıdaki tebliği neşret

llliştır. 

lngılız ve Fransız hükfunetlen, el
lenndeki bütiln veaaıt ile Holanda ve 
8eıçikaya yardım etmek için tedbir
ler almaktadırlar. Ayna zamanda Al· 
tnanyanın bu bitaraf memleketlere 
taarruz hususunda onayak olmak su
tetile hır kere daha askeri bir zafer 
kazanmış olduklannı kabul ve teslim 
ftmek gerektır. 

Almanlar, Holanda ile Belçikanın 
bitaraflıklannı muhafaza etmemif 
olciuklannı den surerek taarruz ha
reketlenni haklı gostermeğe calış -
lllaktadırlar Bu iddia. hiç filpheaiz, 
-'*'namde yanbftır Bililda, berkesin 
~ gıtııt Hotuda: ile Belçika, biz- . 
- kendilerinin kabul ve taabbüct 
~ oldulılan tam bitaraflık any&• 

lltinı taliilt etmişler .-e askeri mu
daf aa tedbirlennın tatbıki hususun
da müttef"ılderle mesaı birliğinde bu
lunmaktan ıst nki.f eylemişlerdir. 
)( mafih, herhangı bir taarruz ıh
timalı kartıamda mümkün olan bü
tun tedbirlen ittıhaz etmiş bulunan 
ınUttefıkler imdı bu tedbirlen ı-;on 
clete<-e stlratıe tatbık etmektedırler. 
Aynı zamanda saat• 6.30 da ılk 

Fransız askerlen. ağır tanklan ve 
lekmıi modern vesaıtile hududu geç
Jtıişlerdır Fransız askerlen Belçıka
blar tarafından büyük bir heyecan
la karşılanmışlardır. Ayni zamanda 
hemen hemen butun Holand ve 
Beiçıka havalannı kapbyan Alman 
byYarelerine karşı Fransız ve ln -
llliz tayyarelen mücadeleye giri mış 
hulunmakta idıler. 

T: i 
Alman tayyareleri Brüksel, An -

\"ers ve LAhey hava meydanlarını 

bombardıman etmişler. buralarda 
lnillnm zararlar ıka etmişlerdır. Atı
lan yangın bombalan bi~k yan • 
tınlar. çıkannıttır. Ayni zamanda 
bırçok Fransız şehırleri de Alman 
tayy~lennm hücumuna maruz kal
lnıştır. Aiı:n.n tayyareleri bilhassa 
hava Qleydanlannı atacaklan bom -
baıara hedef ıttihaz etmektedir. 

Belçika Ve Holaad•
ProtMtoea 

Spaak, saat 7.30 raddelerinde Al • 
~ elçısini kabul ederek, Belçika 
lıitaraflığuun Abnanya tarafından, 
2's sene zarfında ıkinci defa olarak 
ihWıni protesto etmıştir. 

Spaak, bu ıatillnın, blri.Dciainden 
ct.ıla menfur bır ıstita olduğunu, zi
ra önceden hiçbir ihbar yapılmadığı
IU hıçbir nota \ e hiçbir ultimatom 
"erümediğuu söylemiş, memleketi • 
ilin Alman ıstilisına bütün kuvveti
le mukavemet edecegmi ilive eyle -
lnıftir. 

Holanda Hari<'ıye Nazın, bu a ~ 
bah Alman muhtırasını veren Al • 

1 me Holanda bükümeti
llin Almanyay hücum içın Holan -

y hancı d vletlerle anlaşma 
halind bulundugu hakkındaki Al • 
illan iddıasmı nefretle reddettiğini 
~ 

&olanda Hancıye Nazan aözlediae 
~ denm etmiştır 

"- Herhalde misli iM....,_,yaa. ba 
~~. ~u kar.-nda, Holanda 
----.a, keadiaini Almanya ile 
ltartt laalinde telikki ebnelrtedir.,, 

... ~ devam etmektedir. Hudud • 
-... Alman h6cumlan mDemme • 
ıe.. •hbele görmekte ve ileriye 
~ ~ inlripf göıltermemek
t.dir. 

Brtibelde 18Nhki ÜU'llldan SOD• 

........ eobklara clökWmlftür. $o. 
~ iraratollu devri,e ,~ 
te Ye PMif müdafaa .. tfrtı Mil • 
~-

Belçika krab Leopold ile BolMda k~ WIUaelmiu bir merulm ........ 
Kral sarayının, parlamentonun ve 

Nezaretlerin blilunduğu mmtaka ile 
büttln diğer resmi binalar, sıka su • 
aette muhafaza altında bulunmakta
dır. 

Hükumet, umumi seferberlik ili.n 
eder etmez, kral Leopold, o~ 
başına geçmek üzere umumi kanr
giba banket eylemiştıt. 

Bu saatte Lonc1İ-ada İngiliz, Paris
te Fransız barb kabineleri içtima 
etmişler ve vaziyeti tetkike başla • 
mışlardır. Heyecan saatleri niabeten 
g~miştir. Holanda radyosu 1ngiHz 
ve Fransız tayyarelerinin görilndü • 
ğlbıü sevinçle haber vermektedir. 
Havalarda fiddetli çarpışmalar ol -
makta, bava dafi bataryalan mü • 
kemmelen iş görmektedirler. 

Paratiltle Adam ladirmek 
Almanlann parqütle adam indir

mek planlarını tatbık ettıkleri habe
ri yıldırım gibi memleketleri dolaşı
yor. Lahey civanna Holanda askeri 
kıyaf tiı\de 200, Roterdama pek faz
la, Bararta yine pek fazla miktarda 
Alman paraşütçüsü mdırilmiştir. 
Almanların (Roterdam) şehrine 

taarnuıları tu fekılde olmuştm · Sa· 
laahleyin erkenden Alman tay;yanıle
ri tehir~ ...... ,. ..... .... 
l•, .... parqtitl9de karaııa ..... 
mek, gerekse wı,ik deni& tayyanle
rile ııaklettikleri kıtaat suya lroa • 
duktan sonra küçük lastik filiJre•arla 
lahile çıkarmak suretile lefıri ilıtil&· 
ya tetebbils etmi§lerdir. 

Alman tayyareleri her eeyden fili· 
veJ tehri ve bilhassa tayyare mey -
danlannı ve hangarlannı iri bomlla
larla bombardıman etmek sunıtOe 
ite bqladıklanndan t&Y)'U'8 han -
prlan bik ile yebb olmua ft Ro • 
terdam balkı lleyecuaa k•..,....r. 
Kaamafih~ ......... -

mu.tevil dtlpnana karii liddetli bir 
surette mukavemete bqlamıılardır. 
Almanlar tramvay arabalanm birer 
müstahkem mevki gibi istimal eder
lerken Holanda askeri ve halk da 
sokaklarda barrikadlar vilcude ge
tirerek müdafaaya germi venm. 
lerdi. 
Alm~ara ilk mukavemet edelller 

Roterdi.m zabıta memurlan olıDUI 
ve bir çok Holandalı polıs memurlan 
maktul di1§mt1etUr. 

Almanlar biltlln gayretlerine rağ
men iehre hi.kim olamannılar ve pa
rqlltlerle tayyarelerden indirilen 
dtipıaıı askerinin bUytlk bjr kısmı 
daha karaya ayak basmadan havada 
iken öldürUlmllflerdir. 

Havadan paraşütle asker indir • 
mek sistemi Belçikada da tatbik e
dilmiştir. Almanlar Brükselin 30 ki· 
Jometre cenubunda Nivel ve M kilo
metre 33rkında Saint Trond'a da 
paraşütle asker indirmişlerdir. Bu 
a kerler Belçıkalı ve müttefık asker
ler kıyafetinde bulunmalanna rağ· 
men hükflmet tarafından teşhis edil-

lerdir. Esasen böyle bir §eY bek
! ndiğıinden memleket içiadeki mil • 
d...aa kuvwtierine ve Mika. dlkbt· 
li olmalan etvelce ~· Bom 
tw.la •iilı'ft INNDNı bu kuv .. 
Yeder tıayyare- lwtprlanm, tren 
yollannı ve mtinakale vaa1talannı 
bomNlamlfW'dır. Bunlanıı hemen 
hepei imha veya esir edilmiştir. Pek 
clb1 bir kıamı bir iki müsteana nok
tada henüz tutunabilmektedir. 

1': 9 
S&l;ü1eyin Berlinde bllytllr bir 

aiyut faaliyet vardır. Bu saatte Bit· 
lerin Jmmudayı deruhde etmek u.. 
re prb ~hareket~ ilAa 
e4Hmiftir. Evnll PfOP&guda Na -
mı Göbllela tüyo ile ve1ctiii 1lir 
IMltakta ...... ki: 

Bir yağma projes1 
--0- 1 

Türkçeye .,mı.: B1l ETIN CABİD YALÇIN 

(~d6wM)~t 
bin kıınıet ft fiddetiııi artıracak W 
fütuhat f.elntD edene, diterlen. '-' 1 yiDdea bozulaa müvueneyi iade ıçia, 
kendi kuvvetlerini artırmak ve bi& 
tavız bulmak lüzumuna hissederlel:. 
Küçtik bir tllke zaptetmeği kara~ 
tırarn bir devlet eberiya gisli a6 
zakerelerle bit anlıpna temia ecler. 
Ve rakibleri ~ ~ 
re baeka kBQllk milletlerin sı.rttnd-., 
taviz ve mUklfat bahşeyler. 1 

-
Hitlerin aendikalar ve pasif mu-
lıavevemete karşı mücadele•i 
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Bu takdirde, mukavemete kine nisbetle, fedaki.rlığa daha çok 

devama karar verilmİI} midir? Evet meylederler. 
denilecekse, ister WtmıeB, en elim, İşte bu mUlihazalardır ki biz Nas
en kanh taaddi ve tecavklere kat- yonal - Sosyalistleri, vatanperverane 
lanmak mecburıyetine intizar etme- olduğunu iddia eden bir parolaya 
lıdir. Fakat o zaman. faal bir muka- karp uimli bir surette vaziyet al· 
vemet takdirinde bulunulacak nok~ mağa aevketti. Böyle yaptık. Taldb 
t ı aynı bir noktaya gelinmiş de • eden aylarda, bütUn vatanperverllk· 
mtlktir: Mücadele etmek lbımdır leri hamakatten ve sahte zeva • 
Pasif denilen mukavemet ancak, ih· birden ibaret olan, gurur ve nab -
tiyaç takdirinde, buna açıktan açı- vetleri tehlikesir.ce vatanpener P 
ğa bir mücadele ile yahwl bir garil- rünebilmekten boş bir surette gıcık
lilar barbı ile devam içm gizli bir 1aıwı adamlar tarafından hücumlar 
azim mevcud olUl'B& bir manayı haiz 
bulunur. Umu.mi bir surette, böyle 
bir mücadele muvaffakiyetin müm
kün olduğu kanaatini davet eder. 
Düşman tarafından muhasara ve 
tazyik edilen müstahkem bır mevki 
her türlü tahlis ümidinden vazgeçer 
geçmez, ht!!W mtidaf"ıler hemen he
men mubakJ" \ bir ölüm yerme ha-
yatlannı kurtarabilmek ihthna.lini 
görilrlerae, kendi kendiliğinden tee
hm olur. Tamamen çemb!r altına a
hnmı.t bir kalenin gamızonundan 
kurtanlmak haklDnda beslediği ü • 
mid kaldlnJsm, derhal biittin mu • 
lravemet kabiliyetleri uçup gider. 

Bundan dolaYMhr ki Wcla pa
sif bir mukavemet hakıkaten bir ne.. 
ticeye varabllmek için tazammun e
debileceği ve etmesi lbmıgelecek son 
neticeler gözönüne getirilirse. arka
ı::ından ancak faal bir mukavemet 

teokilitı vücude getirildiği takdirde 
bir mina.yı ha.iz olabilirdi O zaman, 
kavmimizden namllüınahl memba1ar 

temin etmek mümkündü. Eğer West 
phalie sekeneeinden her biri işgal e
dilmemiş Almanyanın &eben yahwl 
vüz fırkabk bır orduyu huırlamJI 
olduğunu bilseydi ll'ramlalar diken 
tlstünde kalacaklardı. bwur adamlar 
muvaffakiyet ihtimali göz öntiıı· 
de blılunursa, teşebbUstbı açıktan a
çıp faydass görlndtiil takdirde-

Belçika ile RQlandanm, . ftZI • 
fel ola matlalıl ... llitarafldd:a 
duracak yerde. İngiltere ve Fransa 
t~hinde bir bitaraflık göstermeleri; 

Belçika ve Holanda erki.nıharbi • 
yelerinın, Fransız ve tlngUiz erkinıP 
harbiyelerile müteaddid konu~
da bulunmalan; 

üzerine Alman lıük6meti, keac:tisi· 
ni .Alman hu.dudlannın mttdafaa81 
z~da mııktezi bllc~e tedbirle
ri almak hak ve zarUretlnde görmek
tedir; 

Bunun neticesinde A)maıt lrunet
leri, her türlü v~ keııdileriDi. 
müdafaa emrini aJm ...... Bu vaziyet 
neticesinde akacak kamn mesuliyetl, 
Alman kuvvetlerinhı ilerleyiflerine 
mukavemet et1ilderi takdirde, Bel
çika ve Holanda u.eriDe d~ . ., 

Voa RlbbRtrop'a 11ey...aı 
Alman hariciye num V on IUb • 

bentrop bu sabah A.1maD ve ecnebi 
matbuabna ili beyanatta bulıı!!1IUJl
tur: 

••-Büytlk Brituıya ve Franaa, ni
hayet, bıaskelerini düllirdWer. ı. 
kandinavyadaki i.till, muvaffakiyet 
sizliğe uğradıktan sonra Akdenia • 
de harekete geçtiler. Bu büyük sap
ma hareketi, Büyük Britanyanın ha
kıki hedefini yani Holanda ve Belçi • 
kadan geçerek, Ruhr mmtakasmm 
işgali maksadını gizlemeğe matuf • 
tu. Bu taarruz çoktanberi hazırlan • 
11111tı ve Alman htlktmeti bunu bili • 
yordu. 

'Son gönlerde ... ve lloJancla ve 
Be&cJW. ltmaD1anna fnciti• latalan 
ihneım ~ hüerler, vuiJ'lltl 
aydm)atmaia fasluile klfidir. Btl • 
ytlk Brltanyanın, yakında BeJA;Dca w 
Holanda toprakJanna İngiliz kıtaaıt 
ihraç edileceğini Belçika ve Hollanad 

lıükiımetlerine bildirdiği dün Alman 
hiikfunetiııce haber almmıştır. Bu 
tebliğ, Fransız ve İDgiliz ordu9U 
huırllklarma dair olarak Alman hü
JdUnetinia e1iDdıe mncud delill~le, 
imkin kabul etm. M'"We labtt ol • 

elraik olmadı Ben bu değennz tek 
cebheyi nümayişlerin en maskarası 
addettim. Vakayi bana hak verdi. 

Seındi)calar Cuno tarafından veri
len tahsfsatlar kasa1anm hemen he
men doldurduklan ve pasif muka
vemet bir tembelin müdafaaamdan 
baJdJd bir taamıza geçmek ~ 
sına vaaıl olduğu zaman. kızıl sırt
lanlar birdenbire vatanperver koyun
lar sürüsünü terkettiler ve tekrar 
her zamanki hallerine düetfiler. M. 
Cano gürilltüsüz, patırtısız gemilen
ne avdet etti. Almanya yeni bır tec
riibe ile zengınleemıe ve bUyUk bir 
ümid fukaralığına düşıpüştü. 

Yu aonuna kadar. b~k sabit
ler - ki, muhakkak, en az ıyılen de
ğildjJer • vakayün bu kadar sillet ve
rici bir tekil alabileceğini tahmın et
memiflerdi. 
Hepsi de açıktan açığa değilse de hiç 
obnusa gizlice, Fransız kuvvetlerı
nin küstahane akınlannın Almanya 
tarihinde bir dönüm noktası teşkil 
etmesi için icab eden tedbirlenn it
tihaz olunacağını ilmıd etmişletdi. 
Saflanmız arasında bırçok Almanlar 
da vardı ki hiç olmazsa Reıch ordu
suna itimad besliyorlardı. Bu kanaat 
o kadar derindi ki ef'al ve harekat 
üzerinde ve, bilhasaa., hadsiz hesab
sıs delikanlılara verilen terbiye üze. 
rinde kat'i bir tesir icra etti. 

(Deoomt oor) 

yımıe J'Wırer, Almanya ıçm ilrtuladl 
mkaıNan çok ehemmiyetli olan bu 
arazinin, yeni Fransız - İngıhz taar
ruzuna hedef olmasına müsamaha 
edemenli. Binaenaleyh Belçıkanın ve 
Bolandamn bitaraflıklarmı bimaye
lli altma almağa karar vermiştir. Bu 
andan itibaren Alman ordusu, büyilk 
Britanya ve Franaaya zimamdarla
nıwı anlar görUndillderi 7epne li
sanla hitab edecektir.,, 

AAT: 10 
Holuda Hariciye azın Londra

ya gelmiftjr. Belçika ve Holaııda el· 
çüeri Londra ve Paris Neu.retteri 
araaında mekik dokumaktadır. Fran
samn birçok yerlerine Alman hava 
taarnızlan devam etmektedir. Bu 
!f&atte N&D81, Lil, Lyon, Colmar, 
Pontoiae, Luxcuil l8lıirlerinhı hava 

meyduıJarma bam.balar ,atıkhtı ~·· 
'beri plmiftir. 

SAAT: il 
Lyon hava meydanına yapW.n ta

amı& iki IUt sürmiiltür. Çıkan yan
gınlar bir çok evlere sirayet etmiş -
tir. Bir çok sivil halk ölinU. ve yara
llnmıştır. İsviçre de umumf sefer
berlik ilin etmiştir. 

SAAT: 12 
Holanda ve Belçikaya yapılan ta

arruzlann Amerikada uyandırdığı 

tesirlerin ilk akislen duyulmuştur. 
Verilen mallimata gore dün gece B. 
Rooeeve!t Amerikanın Belçika bü • 
ytlk elçisi ile iki kere radyo telef on 
muhılHınai yapmJfbr. 

Ro~ muhabirinİJl bildirdi;u.. 
göre iJi baber alan diplomatik .._a1ı. 
tellerin kuıaat;i, muh••••tuı bu 
pmiPemeei netieeainde, .yıerika bir 
!etik devletleri kartısına gerek uak 
prkta gerek Avrupada yeni meaele
ler koyduğu merkezindedir. Bu mah-

f"ıllere göre, Amerika birletik hil • 
kimıeti, Holaııdaya bajlı arazinin 
atatükoeunu garanti içia ahaacak 
tec:lbırlen müaakere içüı diğer Ame
rika cümb~yetlerile jok muhtemel 
olarak kopsültuyonlar yapacaktır. 
Vqbagtola reaô mahfilleri Holan • 
11 ıa.mpwı Amerika içbı mfibim 
eMonc-Mr IMltice1lr ~ 

. LStM7.aWe) 

Almanya Çekoslovakyayı crıc;~ 
ret Rumanya bududlanna day 
ca, İtalya Arnavutluğu istila ettl.I 
Almanya IAhıııtanı zaptedebilmeı9' 
ıçin yansam Rusya ile paylaım'ia 
mecbur oldu. Baltık devletle • 
nni Rusya.ya verdi ve Finla&ıdiyada 
onu serbest bıraktı. Almanya Dani
markayı lepJ etti. Norveçe sıçradl. 
ltalya eli bol mu kalacak• Dünıa 
nimetleri yaimaaanda İtalya bır ~ 
navutluk ile mi iktifa edecek., Şimııll 
sara ona gelmıyor mu ve arkad9a 
Rusya bamiamllıyor mu? 1 

Bu sualleri ortaya atanlara kabaor 
hat bu}guunalıdır. Çünkü bugün r.. 
hte)'I gömıünde tutan bir ınaan MJla 
bu gibi söderi derhal reddıedaa 
böyle bır teY olmu demek inık._ 
kalmamıştır. Nıçin olmıyaeak" Ne 
gıbı müllben•ar bu tecavüa&erin fi.. 
nüne geçecek! "MWlba•lar,, tabill 
altında pek şümullü surette ıfld9 
edilen sebebler artık yalnıa maddi 
kuvvete inhısar etmişlerdir Ortada. 
el altında ayıf bır devlet. kola,.a 
ele geçarilebilecek bir şikar v 
OBua yok ohnamuı ıçm biç bit' 
kalmemıştJl' 

Fakat, ne kadar olaa, diiPya _.. 
duddur. Kalmlf yerleri kola,.::&,.. 
tabilmek için müşterek ve tel'tM 
bır harekete lüzum vardır. hJte m 
türlü tertıplerden bıri olmak O... 
Balkanlar hakkında Almanya ttaııa 
ve Rusya ıar.fından bır u"•..,. 
proJesi ileri sürülmüştür. Bu pro.Je19 
göre, Almanya Macaristan ıle R.a • 
manyayı zaytedecektir. Dığer Bal .. 
kan devletleri İtalyanın hıuesme 
düşecektır. lstanbulu ve Boğazlan 
da Ruslara vereceklerdır . .Almanya 
ıle İtalya ve Rusyanın bu esas dai
resınde gazlı bir ıttıf ak aktettilderilli 
ıddia edenler yalnız muhayyılelerin
den başka bir vesıkaya istınad ede

mezler. 
Fakat o kadar akıl a mıyacşk ve 

ihtimal verilmiyecek hi.di lere P
hıd olduk ki ne kadar garib ve ga~ 
ri muhtemel göriinilrlle görWatln bar 
projeyi az çok tetkık ve muhakeme 
etmeden reddetıneğe imkan kalma • 
mıştır. Bahsedılen Balkan yağmaa 
pek cazib olsa bile bunpn tahakku • 
ıw ı ıu maddi ve fıli imkan bnha
ması çok şüphehdır. 

Balkanlılann kuvvetlerini istihfaf 
edenler bunun acısını çekerler. Bu
gün Avrupada küçük ve bitaraf mem 
leketlerin nahi haleti ile sekiz q, 
evvelkı vaziyet arasında çok fark 
vardır. Çünkü tecriibe ile sabit ol• 
JbUŞtur ki Alman devletinin ve d°"'" 
lanıun sözlerine, taahhüdlerine inaa 
mak gafletin en büyüğüdür. Siyuet 
ve askerlik sahası bu pflete kur • 
buı gitmif mllletlerm kanlı ceseılle
rile doludur. Yme tecriibe ile sabit 
olmuştur ki Almanyaya tecavüz içia 
bir vesile vermemek gayretile kıpar • 
damadan durmak ve el altından yar
dım etmek biç faydaaaııhr. Bu türHl 
misk.in ve zelil hareket billkıs düt • 
man istillsım teşvık etmekten ft 

kolaylaştırmaktan başka bir netice 
hasıl etmiyor. 

işte son zamanlarda küçük de Jet
lerm yepsini de Alman "seyyah an • 
na,, , dahıli nazi, fa ist tetkilatlarına 
ka.i ı ıttihaz edilen zabıta tedb eri 
lf .ııi yeni vukua gelen uyanıKl guı 
bir delilıdir. Balkan devletıerı bugün 
Jııtribirlerilıe her .1&1Dankinden zı~a
cle sokulmut ve dayanmıa bir vaa • 
yette bulunuyorlar. Temin edilebilir 
ki Balkanlar parça~ hilcwnl~ 
aide)ıe ablacak bir nefis puta ok 
maktan çıkınlllardır. Balkanlann bir 
köeesine ur.anacak el her tarRftaa 
çevrilecek aiWılarla karplapeaktJI'. 
Ayni amanda, mUttef"ıkler .Akdeai9 
havzasında ve Balkanlarda • laulr· 
lıklı ve en kuvvetli bir vasiye~ ... 
bet beklemektedirle. 

Balkanlara böyle müttenk -bir .... 
CWD projıewinden ~' Sfw• 
yet Ruya ile aram•plalrt mGna.. 
betlerin fena bir anna bak venıu. 
cet bir malaVet an.etmedığnu 
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V aktile Talll-anda "Şemsicihan,, 
isınind.0 güzel bir kız vardı. 

Semsiclhan dünyaya; geldikten altı 

e.y sonra annesi ile babası ona bil -
yük bir servet bırakarak bir hafta 
ara ile olınüşlerdi. 

Kimsesiz kalan Şemsiciham am -
cası Cafer yanına aldı. Cafer.; sözde 
Şemsicihanı evlenebilecek bir yaşa 
gelinciye kadar büyütecek, babasın • 
dan kalan serv-eti güzelce muhafaza 
edecekti. 

Fakat hakikatte öyle olmadı. Ca
fer çok fena huylu, ahlaksız bir a· 
damdı. Karde!3inin Şemsicillana bı • 
ı . ktığı paraya göz koydu. Şemsici
l <ına b..,balık yapıyorum, dıye istecli
r i gibi zavallı kızın servetini yeme
~ e b~sladı. 

Bu husu ta o tadar ileri gitti ki 
öz kızının bir dediğini iki etmedi. 
Halbuki Şemsicihan, kendı evinde ya 
vus yavaş yengesinin ahretliği, am- ı 
cazadesinin eğlem.-esi gibı bir .,ey ol
du .. 

Nihayet Şemsicihan on dört yaşı
na geldi. Babasının arkada§larından 
hakikati öğrendi. Senelerdenberi gör 
düğü haksız ve fon muameleye kız- 1 

dı. Hele parasını çalan runcasilc si
marık amca zadesine karşı sönmez ı 
bır kin duymaya. başladı. 

Amca zadesinin çifter çifter hiz - ' 
metçileri varken Şemsieih. nın isini 
görecek hk kimse yoktu. zn., ai1ı kız
cağız odasını kendi süpiirür. yata -
gını kendi yapar, hatta çamaşırları
m kendi yıkar, sökiılderini kendi di
kerdi. 

H'ızmet il r bile koc~ evde Remsi
cihana kimsenin chcmmıyet ;crıne-1 
iliğini gbrcrek onunla alay ederler
di. İcab ed 'rsc kendi işlerine yardım 
etmesini de emrederlerdi. 

Şeın · "han gayet s hırlı bir kız 
o!.du-u ıc·n boynunu büker, "görü -
ıı · · te bo bu hizmet ilerden bir 

_ Bir insan kapı yol laşı
:r: y rdı ümekle- ne olur?.,. diye 
elti ünür, onlara yardım ederdi ... Böy 

zahmeti:', mcs kkate kat
i teselli edecek E;eyler 

r gece ocjnsına cekildi
ö=ı vakit pek se\•di~i Su an nın altın 
J m du~ 

K ndt h lı Su. n nın ha:line çok 
benziy r u. Bil hıkayeyi okuduğu 1 

n dam. tah, yyül ta dalaı·ch; 
Lt<seriya gözünün önfüıde bir peri 
b liriı'di. Bu, ŞCm3icihanı kanadmın 
kenanna oturtarak şahın huzuruna 
rotiirür. Orana Şemsicihan bütün 
<'ektikleıini bh-er birer şaha anlatır, 
p ri de hadet eder. Şah gazaba 
gelerek Caferin derhal hapse atıl -
masını, amca zadesinin de kel, kam
bur bir adama cari) e verilmesini 
C"m reden:li. 

Zm allı ~emsicihan ööyle hülyalar 
hum kura nihayet uykusu gelir, göz
ll rini kapardı .. 

ŞcmsiCJhan; bir geee odasında ha
kikaten periyi gördü. Fakat Şemsi -
ci'!ıanı kanadına oturtup şalia gö ~ 

ti.irmedi. Yalnız ona: 
,Ey h>iizcl Şcmsicilıa.n 
Kurtula.e:ığın zn:mım 

Gelffi, di~omm sana.• 
Bundan tam üç gön sonra 
. 

Onlarla hem mücadele ediyor, hem 
ele bağırmakta devam ediyordum. 

- lındad ! IDrsız var! Beni soyu-

yorlar, öldürüyorlar beni! 
Bir taraftan da dışarıya kulak ve

riyordum. Feryadım nazarı diklfati 
celbetmişti. Zira ayak sesleri dur
muştu. Kapıya fasıla ile evvelil. üç, 
sonra bir darbe vuruldu. Baron: 

- Bizimki diye mırıldandı. Bere
ket versin ki başkaı:;ı değil! diye söy
lendi. Bunu duyar duymaz yegiı:ne 

ümidim de söndü. Demek oluyor ki 
bunlar vapurda sade i.lti kişi de de
ğillerdi. Dısarıda nöbet bekliyen ~ 
kn adamlnn da vardı. 

Mücadelede mağlüb olmuştum. 

Kollarımı ye ayaklarımı iyice bag1a
dı1ar. Ağzıma da bir tıkaç soktular. 
Gilçlükle nefes alabiliyordum. na -
ron~ 

- Sizi bu vaziyete sokmak iste
mezdik. :F'akat buna siz sebeb oldu
nuz. Si7.e daha eV\ el ihtarda bulun
Muştuk. Ne ym al m , dinlemPdinız! 1 

Sabahleyin ~ok erken 
Anıcan hanıanıdayken 

Cübbenin cebindeki 
Kesenin i~indcJd 
Anahtarı alınca 

Eı·den yengen gidince 
Kırmızı kapıyı ~~ 

Karanlıktan koş! (hli:! 
Dediğimi ya.parsan 
KurtulUl'Suıı o 7.3m!l.ll. 

Dedi, sonra kayboldu. 

Şemsicihan gözlerini açınca bu -
nun bir rüya oldUoOımu anladı. Tabii 
ehemmiyet vermedi. F.akat ertesi ge
ce ayni peri tekrar rüyasına. girdi. 
Bir gece evvel dediklerini tekrar 

etti Ertesi -sabah Şemsi cihan yine aldıı 
matlı. Ü~üncü gece. rüyada peri tek
rar göründü. Sözlerini tekrar etti- i 
ğini işitti. Yengesinin de. sokağa git- \ 
mek için hazırlandığım gördü. 

Aydcde bir çil)ek gibi 
Ma\i gök yüzünde açar ... 
Gök denizinin yok dibi 
Onla ay lrn~ ~·ibi uçar. 
Bi.zı benzer llenizdeki 
Paınuli gibi martilt>rc. 

Dalgalara; ara sıra., 

Dii..,er tü~iinün ipeği .. 
Bazı aydede, ihtiyar 
Bunışuk )iiziJe güler. 
Ah dağılsa. ~u bulutlar, 
Heı• çocuklar onu bclder ... 

BUiutsuz yaz alişamları 
Biz ninemle ay bekleriz. 
Denizin sakin suları 
Onu sorar sessiz, sessiz. 
Karşıla.nlan doğunca ay 
Denizler, bahçeler gfüer; 

Bu pek incecik altın ) ay 
Sulara döker ~ölgeler ... 

Neden göğün toııra~nda 
JJnran o aya aşıkız'?. 
- Çilııkü, Türkün bayrağında 
Panltbyaıı o a;\T ),ldız !. 

Avusttıralyada Karri ormanların
da yerliler yüksek ağaçları gözleme 
kuleleri gibi kullanmaktadırlar. Bu 
ormanlarda. çalışan işçiler ağaçların 
gövdelerine kalın ve uzun demir çi
viler saplamakta ve bu çivilere basıp 
ağaçlara büyük bir hızla tırmanmak 
tadırlar. 

Bu sayede ormanlarda çalışan iş
çiler hem ya bani hayvanlardan ken
dilerini koruyabilmekte, hem de yük 
sek ağaç tepelerinden çok uzakları 
gözliyebilmektedirler. 

Ev ~fi Arı Kovanı Mı! 
Suriyedeki bazı Haleb köylerinde, 

köylülerin oturdukları evler tıbkı an 
kovaruna benzemektedirler. O taraf
larda kereste bulunmadığından ku
lübelerini çamurdan yapmak mec
buriyetinde kalan köylüler ikamet -
g:ll1larına an kovanı şekli vermek • 
tedirler. 

P~ütsüz Para~itçüler 

O zaman "galilia: rüyamda Susa -
nayı kurt.aran periyi gördüm. Belki 
beni de kurtaracak. Hadi onun söz. 
lerinı dinliyeyhn.,, diye d~ündii. 

L ______ _ __ ..J 

Kilba adasında yaşıyan yerliler da 
ha paraşüt icad edilmeden para.süte 
benziyen bir nevi aletle yüksek ağaç
lardan. asağıya atlamak suretile bit 
nevi milli oyun oynarlardı. Bu adet 
hfila devam etmektedir. Kiibalıla.r 

bir nevi hurma ağacının sağlam ve 
reniP yapraklarını omuz başlarına 
üıkmakta ve böylece kendilerini yük 
sek ağaclardan zararsızca yere bı • 
rakmaktadırlar. İşin asıl tuhaf ~
fı bu iptidai paraşütler yüzünden 
hemen hiç kaza olmamasıdır. 

Amcası hamamda iken kimseye 
gözükmeden cübliesinin cebini ka ~ 

nştırdı. Hakikaten orada bir kese; 
kesenin içinde de bir anahtar bul
du. Hemen analıta.n aldı. GQğsüne 

sakla dl. 
Biraz sonra amcası evden çıktı. 

Ar.kasından da yengesinin tahtıre -
vana binip gittiğini gördü. 

Şemsicihan ('lleıi titriyerek merdi
ven başındaki kırmIZI kapının yanı-

• 
iki afacanın 

ı - Bizim iki afacan emekli kap:
tana. yine bir ınuziblik yapımya ka
rar \'ennişlcrdi. Evvelce tutup tel 
kapana tıktıkları kimileri birer bi
rer büyük bir ~emberiıı etrafına bağ
la.dilar \'l' •• 

2 - Çemberin iki y:wma birer 
kulp takıp .. 

3 - Kfrı•ili çemberi her *,şden 
habersiz oturup düsiineıı emekli kat> 

dedi. 
Şimdi vaziyet daha fena idi. Çiin-

k;i Yesikaları bulunca hiçbir şekilde 
müdahale edcöilıneme imkan kal -
mamıştı. Teessürümden ağlıyordum. 
Gözlerimden durmadan yaşlar bo -
şanıyordu. Yalnız bu yaşlar az ev
velki gibi sahte değil, hakiki göz 
ynsları idi. 

Onlar bu i§i bitirdikten sonra ye
nii!en aramağa koyuldular. Fritsch 
vesikaların içinde bulundu._~ bavulu 
< rt&ya cekti. Ben bağlanınca Baron 
da serbest kalmıştı. O da tabanca- 1 

mnı masanın üzerine koydu ve ara
mak hususunda Jı"'i'itsclı'c yardım et
mek üzere bavulun yamıı::ı. c~ömeldi. 

Bu saniyeler. hayatımın en heye
can ve kor-ku duyduğum sanıyeleriy
di. Kendi kt:ndime yaptığım hatadan 
dolayı itibda bulunuyordum.P~'.rvela 1 
bir ihtiya.tsızlıktl. Fritsch'ın vesika· 
lanmn ~alındığını hisse<ler etmez ilk 
is-oiarnk benden si!phelcnwesi ve ka
maramı aramıısı kadar tabii ne o-

na geldi. Onu açtı. Kendini karanlık 
bir yolda buldu. 

Merakla içeriye bir adım atar at
maz arkasıntlan kapı kapandı. Ka -
ranlıkta kaldı. 

Şüphesiz çok korktu. Hemen geri 
dönmek istedi. Fakat muvaffak ola
madı. Çünkü kapı sımsıkı kapannus
tı. !çerl taraftan bir türlü açılını -
yordu. [Sonu gelecek h/taya] 

Cici Anne 

muziblikleri 

t.a.mıı ba.5mdan g-e~irdiler. Zavallı 

kaptan etrafını Jdrpi dikeni ile çev· 
rlli görün<,-e ne oldu~ınu şa~ırdı. 

4 - Komşu çocu~ı.ı iki afa.ca:nın 
muzihliğini gördü ve uzun iki ka -
mışa. birer kirpi bağlayıp kaı•tawn 
imdadına koştu. 

5 - Komşu ~uğu elincle"i kirpi
li de~lilerile afacanlann sırtına vu
nmea &,rtıan iğnelenen yumurcak-

~ayıs ayı bulmaca~ 
İstanbula yakın, Haydarpaşa şi

mendifer yolu üzerinde altı harfli 
bir kasaba ismi bulunuz ki birinci, 
ikinci, üçiıncü harfleri kışın yer yü
ZÜ:.'1.ü brten beyaz ve soğuk bir şey 
olsun. 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördün
ciı harflerim (körpe) nin zıddıdır. 

Beşinci altıncı harflerim nurlu 
Tıirk sancağının rengidir. 

Ben hangi kasabayım? Bılmeceyi 
bildinizse icab eden harfleri sıra ile 
aşağıdaki çerçiveniu içine dolduru-
nuz. 

"--1--2-3--4--5 _6_1 
Bilmeceyi çözen küı:ük okuyucular 

çerçeveyi)rnsip bir kağıda yapıştır
dıktan ve kağıdın altına da okW1ak
lı bir şekilde isim ve adresini yazdık
tan sonra bunu bir zarfa koyup üze
rine ''Ymıi Sabah,, gazetesi bulmaca 
memurluğuna - İstanbul,, yazarak 
bire gönderirler. 
Şayed zarf yapıştırılmaz da açı.k 

gnödderiiirse 30 paralık posta yulu 
kafi gelir. 
Doğru çözen küçük okuyucuları

mıza nisan sonunda yapacağımız tas.
nif neticesinde terbiyevi ve eğlenceli 
hediyeler vereceğiz. 

Arzu denler zarfa küçük: resimle· 
rini de koysunlar. 

............................... ............ 
tar ellerinden kirpili ççmberi bu-ak
tılar. 

6 - Ifaptan da o bf>lada.n kurlud
dn ve 

7 - Resimde gördüğünüz ~kilde 
hem a.fa.ea.nlan otomobil ko.~turmak 
suretile ce:ıa.landırdı, hem de komşu 
çocuğa bir lira balişi5 wrdi. 

ı 
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Tefrika No ~ 35 
laöilirdi? Bunu nasıl olmuştu da dü
r;,imememiştim. İkincisi vesikalan o
kumam 18.zımdı ki bunu da yapma-

r•ıış, binaenaleyh ihtiva ettik1eri şey 
lc!i öğrenmemiştim. Halbuki bunla
rın fevkalade mühim şeyler oldu • 
ğunu şimdi anlıyordum. 

Bavulu kilidli idi. Fritsch hiç çe
kinmeden ve anahtarını sormadan 
bıçağını kilide sokarak kilidi bozdu 
ve çivilerini sökerek bavulu açtı. 

Döıt el derhal bavula daldı. Ben ö
tesini görmemek için gözlerimı ka
padım. Her saniye kopacak bir se -

vinç sayhasını bekliyordum. Kim bi
lir bunları bulunca ne kadar, sevi
ııtcekler ve ac:ı.Lı bmrn ne yapacak-

lamı? Bunu düşünüyordum. 
Paniyeler, saniyeleri, daha sonra 

dakıkalar dakikaia.rı ta kib etti. Hay
ret, uicin bulamıyorlardı? Bunları 

koyduğum yer öyle bir köşe, bucak 
filan da değildi. Yoksa bana saniye-

ler çok mu uzun geliyordu'? Yavaş 

yavaş güzlerini araladım . Baron 
da, Fntsch de harıl harıl bavulumu 

kanştJrmak, içindekileri birer birer 
çıkarıp didiklemekle meşguldüler. 

Ve bavulum hemen hemen tamam.ile 
boşalmıştı. Şimdiye kadar vesikala~ 
nn coktan meydana çıkmış olması 
Jiızıındı. 

Ne olmuştu bunlara? 
Ua vu1 tamam.ile boşaldı. Yine 

No: 41 
- Adalı Halil, Filibeli Kara Ah

med, Kara Osman.. 
- Adalı Halil olduğu-;rn nnladım. 
- Mollam, üzülme bunlar kaba a-

damlardır .. 
- Öyle ... 
- Buraya güreşmiye mi geldin? 
- Evet ... 
- Babanla daha hfil.8. dargın mı-

em? 
- Üç sene var ki, evden çıkalı bir 

daha yüzünü görmedim .. 
- Epeyce güreşi ilerletmişsin di-

ye i~ittim? 
-Eh! .. 
- Kaç okka varsın? 
- Altmış sekiz, yetmiş okka!. 
- Demek ortaya güreşiyorsun?. 
- Demek ortaya güreşiyorsun? 
-Ne olursa ... 
- Burada ~akın büyük ortaya 

çıkayım deme oğlum .• 
- Bakalım .. 
- S~ ha! .. Büyük ortada yer-

ler sem sonra ... 
- Allah ne kısmet ettiyse .. 
- Hoş yanından ayrılmanı artık 

senin. 
-Teşekkür ederim.. Yalnız, benim 

kim olduğumu söyleme ... 
- Hayır. 

- Burada ba§ka kahve ve han 
yok mu? 

- Var .. 
-Nerede? 
- Beya.z kule karşısında.. küçük 

pehlivanlar, orada 9turuyorlar .. 
- Oraya gidelim .. 
- Orası o kadar temiz bir yer de-

ğildir .. Rahatsız olursun?. 
- Öyle ise, başka bir yere gide-

lim .. 
- Niçin bu handa kalmıyorsun? • 
- Görmüyor musun her'.ifleri ?. 
- Onlardan sana ne?. 
- Oturacak başka yer yok .. 
-Var .. 
- Ne tarafında .. 
- Kapının arkada bahcesi var .. <>· 

rada da oturacak yer var. Mii13teri
lerin ekserisi orada otururlar. 

- Çok iyi.. hancıya söyliyelim. 
yatacak yer hazırlasın ve oraya gi
dip oturalım .. dedi. 

Mümin hoca, Adalıdan 1- cmıştı. 

İhtiyar cazgır Mümin hocayı bırak -
mamıştı. Çünkü. babasının iyiliğini 

görmüş. bir o.damdı. 
Milinin ihtiyara sordu: 
- Sen neye geldin buraya! 
- Ne yapalım .. geçim dünyası .. 

cazgırlık yapıp geçiniyoruz!. 
- Yarın.ki giireşlerde cazgırlığı 

sen mi yapacaksın?. 
- Evet .. 
- Çokiyi .. 
- İste; ben de onun için :;öylemiş-

tim .. sakın büyük ortaya cıkmayınız 
diye .. 

-Büyük ort&ya iyi pehlivanlar 
mı güreşecek ? 

- Adalı, Filibeli, Filiz, Katrancı, 

Rüstem, Pamukcunlu falan olunca 
başa güreşen pehlivanlar meeburi 
başaltı güreş0cekler.. başaltı pehli
vanları da büyük ortaya .. 

- Başaltına kimler kalacak der-
sin? 

- .Mühinı pehlivanlar .. 
- Mesela; 
- Şumnulu, Keklik Muut;ı.f a .. Gü-

mülcüneli kündeci Ahmed, Lofcalı 

Deli Hasan, Dramalı Rasim,. Pomak 
Ali. 

-Ya .. 

her bir e:)yayı birer birer muayene 
ettiler. Yine cakılarile bavulun iç 
tarrulaıını parçaladılar. Fakat bir 
sey bulamadılar. Ohlar muztarib ve 
ümidı::iz yüz:erile doğruldukları za -
man, ben de büyük bir hayret kin
deyc.lim. Birk~ç saat evvel Fritsch'in ı 

cebinden çalarak bavuluma yerleş- ı 
tirdiğinı evrak ne olmuştu? 

Derhal aklıma bizimkiler geldi. 
Esasen <laba dün onlardan bir mek
tub almamış mıydJm? Beni ikaz et
memişler miydi? Demek oluyor ki 
beni yalnız bırakmıyorlar, adım a -
dım takib ediyorlardı. Ve ben yat - l 
tığım, uyuduğum bir anda, daha ev
vel odama girerek bu vesikaları sak
lamış olduğum bavulumdan almış • 
lardı. 

Bu, bana hem bir itimadı-;ızlık. ve 
korku, hem de bir emniyet vermiş -
ti. Korkuyordum. Çünkü bilmediğim 

bir takını yabancı eller, benim habe
rim yokken harim.ime kadar sokul
mak imkanını buluyorlarclı. Mem -

,, 
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- Sen bunların hiç bir~ini ~ 
mıyor mu.ı;un oğlum? 

- Tanıdıklarım var. 
- Hangisi.. 
- Dramalı Aliyi.. v' Lofcalı, 

H.asanı .. 
,• 

- Güreşlerini gördün mü? 
- Gö~dünı ... 
- Nerede? . 
- Üskübde... 
- Doğrusu ikısi de penın..-mı Of!' 

pehlivandırlar .. hem çok pebliVaJl' 
dırlar. bunlar_ 

- Evet.. " 
- Bilmem aın.ına, belki bu sef 

ya, Dramalı Ali.. veyahnd Deli }:Jj • 
san .. basa tutarlar. 

- Ya.. bit 
- E<."Ct, Alinin zaten Adalı ile 

güreşi var .. 
- Nasıl olmus? 
- Adalı, Dramalıyı yenenıerı11ş.ı 

berabere ayrılmışlar .. 
-. . . . . . ~ 

-Ali, yaman bir pehlivandır . . "'i &O 
on okka.ık bir. adam.. bu, peblı"~ .. 
bir gün gelecek Adalıyı yeneC~ıv 
Deli Hasan da böyledir .. o da, ,A.dl"' 
yı koJluyor. 

- Evet, ikisi de u~ta pehlivııfl' 
lar. 

- İşta; bunlar başaltına kal~~~ 
bunlar a.yar.ında olanlar da bU) Ol 
ortaya. kalacaklardır.. Sen, bu~ 1 

mevdanı kuzta raımı zsın mollaJll 
He~ halde küçük ortaya güreş .. İJl ' 
şallah küçük ortayı kurtc-ırırsın? d~ 
di. 

Milinin. hiç mukabele etmedi. 1ııl' 
nız dinledi. Halbuki Müminin ~ 
Ilasaııla, Drnmalı Ali ile de güre.;! 
vardı. Her ikisini de Yenmisti. ,; 

Hele. ihtiyar cazgı;·m methcttJr' 
Dramalı Alivi iki defa yennıiı;tJ. 
Mümin cübb~nin altında bir a,·uÇ: 
dam görünüyordu. Gösterişi yoltt 
Hele, siyah çevre sakalı ile ade~~ 
zembilli köy üfürükçülerine beııı1 

yordu. r 
İhtiyaı eazgır. Miiminden aytıl~. 

kc.n. ona tekrar tekrar ı::unları söY1 

yordu: 
- Sakın ha!. Yarın kücük ortııY' 

çık .. 
- İnı::allcıh !. 

111 
Ben. knzan dibinde olduğı.ı:ı 

.. b .. 
içiiı yanıma gel. .ben, sana ıyı 
eş veririm. 

- İn,.,allah ustıı .. dedi. 
kulağına eğilerek: 

bcıı~ - Usta, sakın kimseye 
Mümin olduğumu söyleme.. . ıJıY 

Diye tekrar tekrar tenbilı etiı: fl.!V 
minin ne de olsa lsmi vardı. Dell tl 
:-;an. Dr,unah Ali gibi pc.Jıliı~tlııı 
mağliıb etmi-1 bir ehlivandı. r 

Ilp.tta. Miiminin i::;mi Çolaktı· Jfe, .. 
.. l'"' 

kes onu. Çolak diyr. tanırdı. ~~1 
f,J' 

baş pehli,·anlar arasına girdıgı 
man da Çolak diye şöhret aınıı§tl{ıı.' 

Çolak. yay gibi. çengel gibi. ) 1 ğtJ 
gibi bir pehlivandı. Okasız oiclll , 
halede en okkalı pehlivanın knr;~ 
sında meydanı doldurur gibi aur11 

du. ,. 
' ']" . • 1 '5 <!V .:.• urnın. gcnış omuz u, gcnı, " JS 

ğüslü iLli. Adaleli ve sert bir vücll şl• 
malikti. Adeta dövülüiJ hülasası 1' 
mış t;cliğe benzemezdi. gir 

Fakat; Mümin. meydana çıkıP ıe' 
reş tutuncaya kadar bir şeye bf'Jl 

tilemezdi. 'J}l 
Hele, cübbesile, sakalı ile .MiiJll~ 

görenler onu hi~ bir rnkit pehJİ'' 
diye kaLul etmezlerdi. 

ıı.JJ 
nun oluyordum, etrafımda bulUil 

11
, 

bu göri.ilmiyen kuvvet herhalde b ııJ• 
yatımı siyanet ediyordu. Ben de i 
nız değildim. 

ır 
Fritch son bir ümidlc odaııı~ııJl' 

t.E>~ini berisini karlştırmakta dC' ııı: 
ediyor, fakat bittabi hiçbir şc.Y .. ~ll t>if 
mıyordu. Bu vaziyet bana bil)'1l1' ·ıô 

. . d~...., ı emruyet vcrmışti. Zavallı a it»"' 

de bir: el' 
- Mahvoldum., diye mırıl~rı1> c1J1 

du. Birdenbire önüme geldi· 
çöktü: -~ 

- Madam, ümid ediyoruıxı ki sıll ' 
de bir kalbiniz, merhamet d11YgeOİ' 
nuz var. O vesikaları bana iade ıtr 
niz. Düşününüz ki, onları kııY~J)O 
ğim anda ölüme mahkfunUJXI· ôlil ' 
bir kanm ve üç çocuğum vat· '1/e ' 
müm, onları da felakete sürül<~~ 
cektir. Baaa acıyınız, perişan ° s. I' 
olan genç karıma ve çocukla.J'.ltll ,ti' 
cıynız. Size yemin ederim ki, bll şef. 
sikalar o kadar haizi ehemmiyet 
ler değildir. (De\ .mıı y:ır) 
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Itnanya HoHanda ve 
BelçikaJS 

(8&5 Plmfı 5 inaı.) 
tebarüz ettirmektedir. Filhakika. A -

:::.: ıı::::\:a::~:a:: 
~ ı.ım, ~ede\200 milyon <M
~"-ladır. Ho'9ftda; mi.ıstemteı• 

iliılıillWr,.~~ 
~..ıtinrı {}er ecede mi.işte
•aoıclir. 

a Atnerika Birleşik devletleri Reisili 
nı ltoosevelt, gazetecılerıe yaptığı 
~d toplantıda, ŞU beyarrntt.Y btı" 

tıştur, 

" 11 - Aınerika Bir' k devletlerııun 
~ :hariciade.ke.laıa imk&ma.rında. 
~t~.:~ .. '-6•- gonııuyor.:um.1. 
:, B. OGeeftltJ ayn a HOi nda krır 
; ~frritt beyannamem k:1rŞ!Sı da d 

rı h. sempati hissettigini de ilave 
tyr ştir, 

SA. •'l': 12 
rr.~ k şehirlerin Alman bombardı .. 
-·-..ı İ.aYl(az.'eleri taraiwdan. bom.bar· 

~ eeµ..Mllli üzerine Frwız Ha.f 

~~ a~daki ~ıgı 

'A ~ hftilftmett, Amerika Birleo 
lfU le letlet'f reis'nin hıtabına ı ey
~9Z5 taıihiııde verdiği cevabda, 
barQ kuvvetıemWı sivil lıallu bom • 
.__·nıan etmemek ve bombardıman 
la 1 Y'll'••· 4111bori k1ı1netlere ınw.. 
-~~ek emrmi alnıı~:4>kinğlı?ll 
~.ıFrawn Jriikılnıdı bug,ua.ı 

~ n şu ciheti ilan eder ki muha -
hb "1 ftiumada ve İıigilterede W
leke ut ~amır yardrftı ettiği Im!M· 

etti erde sivil h'alkl bombardıman 
ti.ıı... - takdirde lüzumlu telakki et
" hea: huekete geemek hakkın> 
lbuhafaza e}ieıniştir. Aynt meaıe.ı, 
~t~liğ dıi Londra8a.tlngij& Harİ!! 
~ tarafmdaw ~I • 

:4.\~ır 
~ ~aatte Avrupa h ıbiuin Japon
~ u,._d&rdlğı. aki ·!.er duyulm\111 

~:,. huieiye- nnareti, ı.Awu -
~- ....,... !Dlldşafmrıçok ya;. 
~ tilt!Ai eytfmektedfı!-. TöJrlyo • 
lıılı ~~ ımıtrasamatın Asynya. 
~.iıeceği merkezındooir. 
~ ~mali,m~assı!>W,. Ho • 

-~ doloyısile la~ 
~ 'tfıe. ...._ bt•I~ -Oet'lehltri~" 
~1::u.=!ğin fa'Zl:tfaŞ?DKSIJlV 
t. ~antar Holandayı ı J ederkdlı, 
.. ~ H.ıanda.. HiadistanmdLö~ 
~ U...eciiı.iştir Oa.ıalil ya ~ 
4btı ~nma:l*dk• 
t-:.,anlann enterne edilmeleri için 
~'tıltı~. 

~~zamanda lirgifri knvvettert, 
'~ bul'UD n İ7Jaııda ada
lııııı..... ~ çlkaral:ak bw·~ rea..
,.... ~-. •n. .... 1 

~-:" Aı~-.ıtl tanıftm yaıijtu*' 
~an ta31rareıeri in. düşüriild~ 
) ~ ld*ıfttıedtr. Aliden ~ 

'nin en fazla düşürüldüğü 

'rı ~ fam bulnnduklan Ho • 
8.\~~· 

terede siyasi .müzakereler ilıer. 

"'-~kü ŞGl'l.itll>lr milli tJir,. 
lik bbillesillıin kurulmasını ıeab et • 
ttğfnde!l', bugUn öğleden sonra krala 
istifal9-tMci~tim. Benim yerıme 
geçıllll.J B ChlarchiD, bua: hub kam. 
oooiadtoıuahlt teklif etti. Bu tek?ifi 
" ·,etıe kabıU~. 

B:: Cfiambertan sözlerim Şö.yJe.: bim 
tiımiı}tir ~ 

"-Bitüıa İngiliz mılleti, tek bil'! 
irade ile yeni şefin etrafında birleş • 
meWve-Hftler nihayet ortadan kal • 
kmcayJı kadar SR rsılma.z bir cesareU 
le a&va.:.ımıalldır.,, 

Geee radyoda. bir nutuk söyliyer 
Bapet» ReynaudJ<'r~:kıtaları • 
nJlftMi~h sat 6 da Bekika hlHiu 
dtmtr geçmış olduldanm bıldirmtş ve 
şun.lan ilave etmistir: 

" - Nffiaye~ Hfüer maskesini atı
tı. ~ askerlerini ve ta.yyareleri.ni. 
harekete...geç.irmek. s1J1ası...Frar.aan1Dl 
du. Hwkea., vasi fesin• yapmıya ha.:.• 
zanlmJ Fn.Dııl8' .kılıcım:. kımMaa çı.

1 kam5:tw •• , 
DID.litııüa ;gltıl devam edew bart:iı 

miiteakttr ıstilAya uğrıyan mi!etıee 
ve müttefikler tarmından §U teblip 
ler n~ilmiştir. 

Qoh•da Baık:ıımcwde~ 
'reWiji 

Y~l\'e M4Ml8e nehirleri boyun • 
~olıllltla h••ılııııJldat h&Rka e • 
den klnveüeıı, ~avi7.leN: şiddetli 
bir mukavt:met g~ de'Yamı 
~ 

ı:>llJ"mmn ştd 1ctıt hltCtmdahıı9c 
rağmen Delftiji,. h;.la kıtaıanmızm.ı 

elindedir. 
Döıe.<Almaa zırhb. tre!\i tahrib ~ 

dU.iılQr. v em.cıa.a diğer; titr trEDS 
ve Wwr kipı:ii ~•a-edi\miştı r 
~ı~ 

nr. hlcam!An"ile'memteket dürBU. 
gtnne.Jr ~leti esnasında, as • 
gari y;et:nıiş Alın&.D tayyaresi düşü • 
rulmiiittli. 

Menaleket ılphiHne inmi§ oıan kii" 
çQ».dD111'an ~ ~ 
. 11mt "• _,.~,....lrtadlıiıı M_,atM 
1.'llYbilf.lgruplittP ~~
~a ıığramakta'dlr. 

A!men!arın, Irolanda ham esir1erk' 
~Doluda. kıtalanııı...kaşl keDQile. 
riniau.bNnı ~ ka•nn Jgitj.mıı • 
lanıHdlm~.nr. 

İilgtlY' 'NMlll 
1ilgilfi haft ~ Fran;. 

sadald umamt k4rarg6lilhın tebliitl 
bupn gaıb ceplıeaindekL hueküt 
espe=e ~ hava ~ 
Jila"ttı 1'umcU.laati"*9 bllll9 
muştur. Keşif ~mir-geW. 
.... ... ,...,.... Hze imle- hareket etmi~ 
lerdii. Bbmbardımaıı ts;yyareletimill;. 
diijuıaıı kılalarm11. hUcı..ua eylemiş • 

lerdiır'.A.hııMın bolaMrdlmaa tanar• 
ım DWtde~mi.i::ise, aYtt. u.,y.,_, 
relerimiz bunlara karşı harekew 
pj '5aD;'t Amma haııen.te gen, 
çupllUlalar esnasıada birçok diil -
maa4a}'Pl'esi dü§ür.ülmqtür. Hba 
meydanlarımızdan bir çoğu bombar
dı'man edIDnı tir. Buralaıda madö 
h'asa:r'8ZChr in anca zayiat yoktur 

V&ftll'l4ra Verilen Emir 
RadJ~ Brükseldaki b Wa. A1sıaa 

temasının te\ kif edıl ığim bildi • 
mekfAMliP. De · de bul n n ~ıka 
ve &llLAda. ticar. t va:pw1an İnıgili~ 
ve Fransız lımanl rına ·tmek e 
rmi alını dır.. 

Rady , bu Holan a tebli ""ne göre 
Almaıı:lann HO! n yı h. çbır yerde 
l5 kilom tı yi geçmiy..,n bir derin -
likteı · g ti 1 r; i v Hoh:wda kl
talaDIDl mükerrer r ·t mı.mu 

kavemette l nd !arını ilave ey
lemcktcd . 

Dilı n A an T :ı.~ ~ :?.releri 
B&giln H n I , F ansa 

'e lngilter rm e k t1 surette 
diişüril en Al n yy ı r: n sa
yıSl 129: dir. Bunların 70 i Holand!.t 
44 U Fransa, 7 si Be çika ve 9 u İn• 
gıl~ inen e d "rU · "r. Ba 
~ok Alman tayyare! · in daha ha

l rı mul akkaktır. 
ük Elçisi !\e1ı• Ciano 

İle G "riiştü 
Bugtin Kont Ciyano, .Amftika B .. 

yUk elçts?1e uzun bir görüınne' yap. 
nnp. B rüşmeye, Biyul me!I~ 
filde büytii bir ehemmiyet verilmeb: 
eıdfrf 

'J 

.N , ltAZTMSlZllK, M DE BULANTI ve BOZU 1.:UGlJND", BARSlfK 
T t r.LliGiNDE, MiDE EKŞiliK ve YAN~1ALARINDA emniyetle kullanılabilir. 
MİDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz Ye yormaz MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

SlB AN S'ABANA 

Afm.aayanın hedefi 
(Biıf tm•fı 1 imde) 

msenlerinin yolunu henüz eline ge
ç rememit olduğu halde valm& J.ngil
tereye yan yanya yaklaşmıştır. Ba
zı noktahtrdan İngtltercnm SJı::gpan· 
lov ve Fort of Flet gibi can evlerine 
yani denh Wılel ine.<300. kilometre 
kadr.r sokulmuştur. Fakat bu sokul· 
manuı heniz.. br işe yararupn ~ 
medik. Çünkü muhakkak İngilizler 
de yaklapa teh!ike,i k~ 
tedbirleri vaktinde aldılar. 
Di.W:sa~ Alnwnya Ho

land& 'e ~ ~: k~ 
LUksemburgu iş.ga.l ediver.eti. 

Ço1rta.ndır beklenen bu tecavÜ'Liln 
inlriph n• Polonya, n• Noneç isti
!~ benzemlyecek, birazt dalla 
şiddetli ola.calı:tır; 29& bfıa nifualu 
Likaembtırg CJfum Harbiadc de 
ilk.kurban olaa.:tOJ.ftktı. Baraia b ş 
o.ıı jandarmadan ~ aalar'yoktur. 
Füat epeyce siWıla.. ve mttcıaıaa va.
sıtlılsn ?.engin olalı lfolaJlllılt::;.ile Ci· 
haa_H&t-blnde teriitae .Ali:llm ol!du
Jarmı- tmll':bir ayı oy, \Jyaa..Beıçikaya 
taan:ozun b3'lıca saild nedir9 Al .. 
maa,a i* iki mellrlelllti dlijlllanla.
nna; blnllAaamakıı.içS i-3 etmiş!. 
Be lutirı Hüiki hedıft, ~ faz
ladır~ 

1 - Aakeri: mgilis" sslııllerine 
yaklaşmak ve: IM'-Sared&: hem hpa 
~ar. daliar kGılaf ve gemş 
imtiıJ bvmll, Jıea..çokandır suya 
düŞ. tlıılltellldı.ir taa:mıslarına da· 
ha emin v& ralaat üaler .temin etmek. 

2 - tllb1ac5: tlıl klçlilF<ieLrlltln 
geniş yiyecek membalanndan isti -
f ade e1mek. 

3 - Sfyast= Çibak muftffakiyet.. 
lede k._.luında.Wftıe tehlikeli va • 
dJetl" ftiJu eden* bitaraf ve dll· 
man efkannda panik husule getir
mek: 

••• 
Bn b f ve ga~ tahlıklru)t.;e

dermt, etm r-mi" Zfünamn bileeegi 
iş. FIİkat lıer yd :ı •• l Holaacla 
ve Belçikayı i tıla ('. , lfu.ınıdır. 
AJfnanyaıım 1:ftl'>işi d ı ra.ımye • 
t"ağınr ratdn.lfblr addet . çoct 
1* oHr.' HMe mttft~!I- bu dd 
~ devlete-.,ardmr-etmazlet15~ 

VMtta geien- habertett; Hbhmdıi..ve 
Belçiktmm iş başa dlştia°' m• -
tefil&rdeu. imcJatl l~erint til • 
dhiJw~:Oldat-.da:ıywdwa.ıblltl&mt
&ır ~ l»:yanhma dsa i iş 
işdar-~ın .. .._. .. mdal'4diJaı 
No~ ysp+sıya&•' , aıymıi:aı 
beş bilrıldlılid-=tsm r:111 olamktlr.? 
A.IJal5,büirr:Mtmef iııartD1Almaıı ab
llllllo Mtıı.jr)l>ı hatttaa bell'na ı ti rtrde 
mlmWin~ Bel~ve-ıhtle Bo._. 
da. da biyijk-:4 .... kwnııetitftle ıcar

~-içiat~ bi~tıııi
r.ya sevket.raıaa. bir iti gltAiiik iş 
deji~ ve Alaan.nnuı..bu:mmma
lekete ~ .. 30 fırka. ile;-nıriQr:ıll ol • 
mua mmRemeicm. 
~ika ve Holudaaa-bir 'OJ91ama 

harbi yapmak, bu iki küçük ord-.yıu 
'hafif ~ an:trmmrta ttrkVıtye etınM!? 
Bs da. mümkün. O zsmaıı AlmruJJa, 
ergeç Belçikayı da, Holandayı da 
çiğnjycctkttr. Fttkat brl iş11Ja'şardJl:
taır sormr)"Orgun argnn:lüşttfğ1t!AJ • 
jmornnrönttn i~ye mah!ttm
dm-'; M jtrro çevrite~z. Maıtş d ni· 
'Zine' k· dnruıatıtnn Ur. 

Bet im, Hôfti.nda, tıpkı U.h'istmı 
ve Norveç gıbi 80 nrıtyonun kanım . 
da birer fok dır. Ontr l zun, cok u-
zun mil doyur z. Bu 1kf s bil, 
lztg' !t~reye N o l ler1 gibi ya-
kı c. la boraber, buradan kalka.. 
ca'k t YY bal I .r 1n.o 

HIJ!mnta ' 

Alm ı lar, Holandaye. p ii .. 
ler in · ye muvaffak olmuşlsr rı. 

Ho 1 r, halen b n tad.iy ye 
calışmaktadır. 

Holandadaki vaziyet iyi telikld 
edfJmektedft. 

'Partse n habe re göre, Bil 
~ııar, ewe1e. tesbi ~ş plltil 
DmlibDı~ eıu• mttdafn hdin 6ıi 
zerine çekilmektedir. 

Rumarrycr milli 
bayramı 

~. 10 (A.A.) - Bf.r sabah 
krat Kaa>l Rtııaea ıstikmi iWımn. 
yılcTönümü münasebetile yapılan ge -
çid ıesminde ~ bulwıştm• 

BilyUkt l•Saft• i9ln halzırta. 
na a rap'Oıtlai! Mtkaraya 

gönderl1dl 
P~udikl& 'niZla aF681nda kınulma.

~ftrilm....,. ~ 

ha zıdauaıhraporlu Ankıaraya gÜJıl ~ 
derilmiştir. Pa.\lti.adam civannda lo
dosa karşı iki mendirek inşa edile -
cck ve buada amclo ve teknmyen
ler için bir tersue köyü kurula ak
tıı: 

Tersane için sarfedileeek 7 mil .. 
yon: liradaa başft 2 milyt>n liraya 
mal olacak bQyük bir sabih havuz 
da getirtilecektir. 

TDrk Maarif cemiyeti 
umumi heyeti toplandı 
Ankan, .. ıo (A..A.) -Türk Ma.a.. 

rif cemiyeti Umwni heyeti ~ 
R~ Ollda.. kolej biftUlftdacc ve BMf.ı 
kesir saylaVt General Kiızım' Ozaıpm 
başkanlığında toplandı. Ruznameye 
geçilerek çalışma ve hesab komisyon 
!arının raporları okundu ve kabul 
edildi. 

Türk Maarif Cemiyetinin gördüğü 
verimli ve faydalı işler takdirle kar-
11ılanarak, merkez idare heyetinin 
üç yıllık hesablardan ibrası ittifakla 
kabul edildi. 

Ruznamedeki diğer işler görüldük
ten sonra merkez idare heyetince ka· 
bul edilmiş olaa..cemiyetin 20 yıl biid
cesi görüşiller~ o~lan~Blı&lldt.a 
sonra yeni mera :iclare he,-ıe 

Cümhur Başkanlığı Umumi Km:ibi 
Kemal Gedeleç, Başvekalet ınüst.- .. 
şarı Vehbi Demirel, Urfa sa;tdıca ~ 
fet Ülgen, Ankara valisi ılfiıftat Ti 
doaan, A.ğn sayMM Hiıliıt Bayrall 
!\faarif Vekaıeti MifstılıJan 1ıa.. 
~ungu, 1zmw w.yla\'l Rahmi KQ&, 
İstanbul aaylavr FAıfye öynaa, 
DeYlet ŞQIMI biiinoi' ~ hillr
~rif Y~ Batıftılilla: Dlilı3teşar 
muavini ~ ~ V9""rokad 
Saylavı ha6 Almlecl Ajtnna se -
cildi. 

Mürakabe M,e&tiıi: 
Bı.ırsa.. ESSJtlıW HUıMM& Baha 

Pars, ka.;.,_,,rlJı..,• öiletlAeni 
Hilmiy Dl ıs c11ıt1R 

Cemi,.asıbft;Ui' ımru-u Ebedi 
Şefimiz~ ralimm şad ve 
taziz edel:reo '~ sarsılmaz 
bir sadalhıtl$ blll b• a tağu de
ğişmez.'~ ~ldlnü 'ne, 
MeclistB J •cw AbJ- T·'Ren .. 
daya, B t: '8 Dr. R6fiii. Sıiı\rtJl.ma, 
Gene Kiawy b~ 
Fevzi Çillbak'a Mavif, Mtdl.ye. vr 
Daldllj& Vekllienta:Piaıttfgenel &ık· 
ret~ bitmıııtt ve tazinılerinılır 
arzı ittlfıılrla kalılıl edilerek topla.. 
tıya son yerJlrelttlJ. 

Millet haıbf 
(~ tarafı 3 üncüde) 

lerinden birine şahid oluyoruz. Al· 
man mileletine hitaben ne rettiği he
yecanlı bir hitabede H'tler Alman
vanın bi:ıı iellelik. isekbal ic~ mü -
cad le ettiğıJu soylcmiştir. 
BiıgUn Alman yaya k l'fl harb ec:len. 

düny nın yansı Alınan. mı tiDe 
karı:.ı d ğil yedi..aenedeııberi bozulaa. 
Avıupanın barışı, kuruk millet rın 

ati ·, medeniyetin beka.sım t mtn 
. seneie:ıMben arlr otduöı:r 

zul t1 rdeıı knrt rm k ic · ıı b c
diyoıı. 

yı h 
ması ve diğer aksamı tamam 
satılıktır. Maktu fiyat (100) lira •r. 
Görmek i~Brlı,Ji1hda..Stıa. 
palas oteli altında görebilirler. Gö
ı tfŞmek ~ mektabta. Kadı
köy Yeldeğırmeııi Bayu- sokak 8 na-. 
marada Bay Rırvau müracaatlal'l. 

Şe11 ir Mıc . r 
Betettry1r btrdÇt:sini 
ltabm ettf 

lstan bul şehir meclisi .dÜR saat 15.. 
deıVali ve Belediye- ~ DolrtcP 
Lutfi Kırd_.. ri~seti altında up • 
laaulllf ve 949 lbütÇtıJ!inia mlz.a ıc.-e • 
terine' başla~tn': Mcclia-bft~ • 
zakeftlleriııe bqlamaıdıııiw ~ ns;. 
namede:-~d-:ba"zı: tekJ:lflen alAJı:a": 

b eııciiJIMnWe ha.Yale edft••dh 
Bwüaz arumda elektrik;~ 

v& tüaıel ~rketleli: tarafından satın 

alınacak otobüslere ve taksi otoın1<> -
bil.leıt nakliye resminin ~o 30. nis -
betimle tenzüi.t yapıılwı sms...aid tek
hfler vardı. 

Meclis bmw mütealııab bitçe mt.. 
zakweleril» ge~ ve damı! enc1l-
mm tal'Rfındftn kabııl otum.ar beledi
Yfi V& •i)i.yet ratiştffek bGt~ fa
saı fam .olnlyandl 11!ikakenrve kabul 
etı:mşti:i': 

Daim1 ~in k'abtrt ettiği büt
çeye- nazaran btttçe J.2.0M.ZO lira 
oau.Jr teıııbit oıa-wamr. 

Dolmabahçe hadisesi 
hakkındaki rapor 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün naşlan
nın halk tarafından son ihtiram ziya
reti sırasında Dolmabahçe sarayı 

kapısı önünde vukua gelen ve 11 va
tandaşın ölümile neticelenen müessif 
izdiham hadisesinde dinlenen balı 

şahidlerin.lfadelerindeki mübayenet. 
ten d<>Mııyı l'etıid• dinlenilmeleri içn 
:hmittağlr. ceza -mahkemesinden ls • 
tanbul ağır ceza mahkemesine bir 
itltiill'ııe talimab gönderilmiş, bu ~ 
'Wll tm 1bir k'ısuu dinlenilmişti, 

~· ll •• welJll!yen Lahika Mu
YJllllli l ta: ~üfettişlerindm 
ve ~ 1818 RteMans sigorta 
müfettllt"AJlilr.l'&lıılt Göknil ve ~ 
şiktaş ...,, ' ı Rıaa Ünal da 
dWtQiaJMwB8"51sl •~ D.hika Man .. 
yasi,, eaıwr1r.,•r JarJııanmasa veJI& 
kapaaG.lkta• 80RIS açılmasa bu hadi-
senin vukua gelıaiyeeeğ;i kanaatinde 
bulunduğmıs; Alis :mam Göknil, u
zakta oldu...._ hiJ.bir şey bilın• 
diğini: ~ kqn)akamı Rıa 
da, kapının bt ı ve açılması • 
ur,..mukadde'OIMJ bC hadise üze .. 
rinde.•'* ta:lrt.,,..nmadığı ka
naMtalM cMJ:iaııı-.e,temişlerdir. 

Bil *• ~ ııt.Wsenin vukta -·1!&1'ay kaf*l önürıde dört bfş 
dil ewet..,.pitaıt Jceşif raporu, ağın: 
ees-aıallkln1ut. uasından naib Har 
IB tadladan"olt'uımış, bu raporda, 
etlll ""*-! seçilen. reyriisefer komi
se!'Jıelıtnin, mtitU!fitan, kapının ka -
panımc Y& açıfMaıa. keyfiyetinin va.ka 
\&erinde. mtiıelsir oknadağını bildir -
dikleri gWülınüftiir4 

Mahl:eme, beriki işe aid istinabe 
enfllıımın İzmit ağn uza mahkem~ 
simigijnderilmesme k.e vermiştir. 

• 
1 

.....---0-

(~ltıc*ie) 
çilk'-tglılplar görmüştüm. Uzütan 
duyulan bazı tarrakalann sesi,. bize 
ka.dar~ti. Fakat Pa.ris, o ıdere-
ce aaklll \Ve va.Jimoıicli ki bv tamlka .. 
lar bize eylUldenheri çok defa di 
1*ı:vaka..giblgek11; Er .. ın ..-.ıı ga 
ı.etelerinda de. tecessüs canlandıra ~ 
bilet:ek hi~bir lulber \'eyahud ısar t 
yoktu. 

Holanda, Bele ka ve Lük embur a. 
hücum sansasyonel haberini, 
na <loğnı, inm1. olduğumuz o 
kapıcısı bize haber verdi. 

Derhal h ). it e'çır-e kot l 

haberler gelmistt, f kat hctt b b r 
ta1sttlıt yoktu. Sokakhır, her gi.in
ktt halfnt mnlıaf~ etmekte ı.•e" her 
tal'aftan s~ ko.nlılıkla alınmış a· 
zim ve Iranın Ye s~lmaz ıttmatiı 
tfldiren haberler getmektedir: 

Geceleytır vutyetterrhaberdm-cdi • 
len Fransız ordll'S11, BM~ıt -yar· 
dımma ko::mak iizere; st<babtrorben, 
cebrtyitrttytişle llerlcttrekte ve yuzl r 
t'e Fransız ve İngiltz-tıryyarem Hol n 
da üzerinde uçmairtadır. 

Bnyttk hartrbltgttn başlıyor. 
Harbin alacağı 1ııldaa:ôr gHR e~ 

yeli .lm:fze deftm kaı-amrr ı.•ennek 
üzere 15 nıayısa kadar Parmte-kal~ 
ca~. 

ANA-P1 YO:J.E..N -

IYr. lfısan Sami 
!streptokok', ismfiJi&k; pft~· 

kok", keH, ptyomyaırtkleriır]'apt.ı
ğı çıban, ~ara, akıntı ve cild Jıas

ılt'fmrra ka~ çok'- testrıi taze 
aşı~ 

~ 8iiJ.N JMlfıoı IW1'ulı Bak-in
Uf'lltl~ 
~ Khıt: ver Hater 
~ Hoaa üwys mülıdıt&ı e Ki 

Cfdt yellt.B&p Naibi 'SOk* ~'T?i yıda 

Refi~ Belınımı malık'anenin 
40 353 sayılı e\Takile Nılıl tlıllı oldu• 
ğwlMrBIJsWı:ti:pqıır.j ~ Owrs ma• 
hdlMI, ~ sekıdl atik 24, 
26 16, 18, 20, 22, 24 td6 mlak 
nlllll~tg~ mün• 
kat:Dı..arıamm...izallt ~ hakkında. 

diğer hissedarlarla birli..a her iki.,, 
niz<...,..açrln~.aıt-gcttülıne.. 

si için çıkal'llan daır~ zabrına 
göstlftlm.ladıalta çtMrak semti 
meçhule gittı#I* poa&&;.tellUğ me-
m~ :vertten~ttan an:e 
laşılmakla..mallllefmtnm.-ak ol., 
dup:5 Jıainıır:J.9'0 ~~'*1 saat 
10 ~dtn:"81 •:J& getlaeni% içıin da.· 
vetiye tebliğ makam~ kaiillP'olmak 
üan ·bınıuıetbt: k~ on beş gün 
mti'ddetW ilin Okll'nll'\ 
·. \ .. 

# .. _ • ... 

121Utıı- Y ılulnnsur çoklu .. 
ğU'DlllllP''HUaıtf&lllM.h, ve "Alman· 
yade ÇfıktikfemR., tefrbtarımızı 
koyamadık. Okuyuculanmnd!m Z\U': 
ditelrtt:. 

' 

• • 
DllCKAT 

l!mnl}I• &a'9Cttfı, Sı#ftdıkt•n almım pyrlmenkufü ipc;Uk ll~ftMk tt en ere 
nnrtMitntnhttwlmtztn koymu; oldutu kıymetin o• 40 ını tecıavUz etmemek il2ıffe lha:.e 
bedeUtth'ı yaMaın• kadar borç vermek •uretrtı kolaylık gôırtermektedlr. (3i73J 
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Uğurlu eli size, 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMINDA 50,000 liralık büyük bir servet HAZIRLADI 
Düşünmeden ve vakıt geçirmeden derhal biletinizi ahnız ve cebinize koyunuz. 

19 bitmek üzeredir. Çok acele ediniz. 
Harb meydanında 

Mayıs 
BİR KOLUNU 

biletleri 
KAYBEDlB TEK KOLILE · 

CEMAL i daima üstün tutunuz. Bu sizin için 
şimdiye kadar binlerce vatandaşı zengin eden TEK KOLLU 

de büyük bir şeref ve belki de vatani bir vazifedir 

TEK KOLLU CEMAL GİŞESi Sahibi harb malOIU subaylardan CEMAL GÜVEN 
Adres ; isi. Eminönü Tramvay Caddesi 28 No. da - Hiçbir yerde şubesi yoktur 

==:=:=:::::::::=:::=:::=================================== 

Bmitıönil Yerli .As. ~sinden: 
ı - 1Haziran1~0 günü yedek

aby ve askeri memurlarının senelik -
yoklamalan başlıyacaktır. Ve bir &Y. 

: devam edecektir. 
2- 22 Haziran 1940 gününden 30 ı 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplanm 
kökünden temizlemek için HELMOBLö kullanınız. 

UDCUgünilnekadarherhangibirsu4 IBö.b kle. Aı,.,,......"ı, kudretini . ..ı-4-._ .. Kadın rk k ·dr Iuklannı _,_ ·· n-de k1 •-: 

1 

re nn ç~ an.l.llu. , e e ı ar zor , 
uıue gu.nw.ı: yo amaya gellAUyen- . . - - . . - ..:1--
Jere ta.h . edilin" tir . eskı ve yem belsoguklugunu mesane iltihabını, bel agnsını, sık sık iw.cw· 

3 Ysıs.._, __ ış · _1:-ı--- üf bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrar-
- o.ıuıu.uaya gt;UJ.aa.ı. n us d ,_,_,___ ed +.nôtn-- t,,.....,.17ır;;ı;;... - • lur 

-....:1 il --1 •• ...ıı h' et .• h a .n.uuw:~nu, mesan e ~ .... uu ~~e manı o • 
wa1an_e --:~ 1 ~ vesı ~1 ~ - DiKKAT: BELMOBLö idrannızı temizliyerek mavilegttrlr. 
ili IAlb&ylar ıç~ diploma ve ıhtısas Sıhhat Vekiletinin ruhsa.tını haizdir. HER EX:ZA.NEDE BULUNUR. 
'f'"ll1r•lan ellennde bulunacaktlr. 

' - .Ahvali sıhhiyeleri dolayısile 
npman olanlar raporlannı birlikte 

.-~ . : . ..., ...... - - c._;·· .. • ~ . ;· ·--~ ... ,.· .. (' •-~-~-· .. -- f: ·. _ .... 

~· ' ! 
5 - Yoklama aram.nda. i.atenllen 

malftmau uifalıen veya mektupla bil
clhmemie ve şubeye gelerek kayı.tla
nm )'aPtır.mamıe olan yedek subay
lar (00) lira para ceramna çarptın-

~ Taorad& bulwıatı.lar bulunduk
Jan mahalliıı ukerlik eubolerine bir 
• '8Jıllkte ile mlraca.:ı.t edecek!er veya
bı:l taahhödlti. mektupla şubedeki 

dıııfts m:ra numara.elle terclimei hal 
w ukerl ftllrika sureti göodei-ecek-· 
tir. 

7 - Yedek subay yoklama günleri
aplıda yanldığı veçhile ~ve rüt
.. lllUl takib edecektir. 
• 1 -1Haliro1119.tQ gUMi: 

General, kurmay, piyade albaylar. 
1 - ~ Bcuıinan 19.W giw: 
P. yarbq. binbaşı, yü7.haaılar. 

~ 1--i- 5 - 6 - 7 Ha::irmı 9,W gQnü: 
1 P. Uateğmen, teğmen ve asteğ

menler. 
.. - 8 ~ 1940 glıı»: 

' atnri böyftk ve küçlik rütbeli su
baylar. 
1 - 10 - 11 Hcızirwa 194.0 günü. 
Topçu büyük ve .küçük rütbeli au
llaylar. 
1 - 1! Ba.zirv.ın 19J,IJ pw: , 

Jıfatliye subayları. -· 
7 - " Bainm 19f0 ~: 
LıtfidrAm lllDaylan. 
1 - .q B-'nsn 19-iO giimi: 
Vgb@ere IJllba.yları. 

9-16B.a::ima1940 gfbcü: 

~. 

L 
r 

Baytar lenmn, harb sanayi, deniz 
mbaylan. 
10 - 11 Hazinin 19.+0 gij.nü: 
Jlezacı IA:l)Mlylan ve kimyagerler. 
J1 -18Ba.zinın1940 gütıü: 

-. 

. 
. ı - GENÇLiK 

2 - GüZELLiK 
3 - SIHHAT 

' . 
lşte yüksek bir kremde arua 

bu meziyetlerin hepsiııi sim 

. Ka,EM · PERTEV 
temin edebilir 

1 - KREM PERTEV: Bir an. 
1et müstahzarıdır. İnce bir itm. 
ve yapılıi1JD.daki hususiyeti ~ 
rile yüZdeki çizgi ve b~
lann t.e§ekk.Wüne mini olur. De
riyi genç ve gergin tutar. 
2 - KREM'. PERTEV: Bir ~ 
zellik .,.amtaadır. Geni§lemfe.me
mı.mab sıkıştırarak cllddeki plit
tük ve kabarcıkları giderir. Çil 
ve lekeleri izale·eder. Tenf ~ 
ve aetfa.f 'bJr hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir' c:lld 
clevuıdır. Deri euddeleıiııüı .. 
atmı dlbeltir. Sivilce ve Bfrala 
noktalarm tezahUribıe mini olar. 
.Cild adalesini besliyerek mm.. 
lendirir. Kuru eildler için yllJı 
ve yağlı clldler i~in yağsız ı.-. 
at tt1p ve vazolan vardır. 

SATIŞ İLANI 
lstanbul DlnMltoii lem memıırluğuri<Jan: 

Hüseyin AYDi c.afmdan VaJo.f Paralar İdaresinden 24823 ilcral: No. si}e 
alın.an paraya mnhH} birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödcrıJJl~ 
den dolayı sahi......,. karar verilen ve tamamına ehlivıllui taraiından (1500 
lnymet takdir ec!ila.ft elan Fatihte Karatümrükt~ eski Debağzade yeni t~ 
mahallesinin esJd Y~e yeni Altayı.ade camü soka~ında eski 1 ve 71 ırı 
yeni 1 No. lı bir a..fJ kunduracı Ömer meo.z.ili, bir tarafı Fatm~ tk.bal ~ 
bfr tarafı camü.-ı, larafı rabü tarik.iam ile mahdud bahçeli ab$nb evin c' 
me:sahası aşa~ 7mahdır: 

Ahşab sokü ~..-dan girildik.te zem.ini kırmızı çini döşeli bir papuçııı1' 
ıa!ındaki küçük ~ bodruma inilir 

ZEMiN KAT: lflıpmba döşeli bir koridor üzerinde iki oda ve zemini J{arôV 
dö,eli ve maltız ....ıa mutlaktan ibarettir. t 

OST KAT: lt aı-ıtak muşamba dö~U ahşnb merdivenle çıkılan bU ~-~ 
ınuea.ınba döşeli bir aıf:a üz.erinde iki oda, bir sandıt' oda~ı ve bir heladan ılı 

BAHÇE: Alt bt koridorundan kapı ile geçilir ve kapı itti.&alonde bet~H ~ı 
sundurmalı bir .a o:.rlnde bir held, bil" el yıkama m:üıalli vardır. BahçenJJ1 ıJcf ı 
ra!1 duvar ve bir tlıl.r. \ahta perde ile çevrili olup içinde bir esma, l>ir dut, o! 
ve bir incir at- _,,c:uddur. Bahçe tarafında binanın bodrum klSıuına teııad 
ınahallın zemln.I tıllııCa döfeli ve pencereleri çerçeve.<:11. bir :rer odası vardıt· ~ 

UMU Mf EVSAJll: Binanın bodrum ve zemin katı k!ı.rgir üst katı ahşabd~''v· 
ırtin kat odaları aJDwhld bodrum kısmının sokağa açılır knp.ın vardır. So1'2' 
fındakf odalar p' 'JıUr. 

.. MESAH~81: 'lwm 107 metre murabbaı ve 91 d«>imetre murabbaı oM' 
dan 415 metre w ı bu bina m\ltebaklsl bahcedir. ,1 

Yukanda ~ ewaf ve mesahaa1 ;,. .ızılı ıayrimeııkıılün ı.amamı açıle 
maya konmu.şblr. 

ı - !§bu """'I• lmfün arttırma prtıı::.mesl 13/5/ı>40 tarilıiDden 
838/11~1 No. lla Jatanbul Dördünd ter.. dairesinin rowıyycn 

~ herltemt dırebilmesl için açıktır. i:.a.nda yazılı oınnıard~ ./ 
~ai almak ~n i~bu uartnanıeye ve 938/1191 dosya No. aile Jtteıt1 
t!mize milrarnt sOc tMr. 

2 -~ llllrak için ;yukarıda y:ıı:ılı kiymetin '!ô 7.5 niebetlnde pt'! 
m1D1 bir bank.anm ~t mektubu tcvdlcdileCekti.r. (Madde: 124). 

3 - tpotü _... alaca.klü.arlıı di.ğ~ alak.adad:ınn ve irlilll: hakkı ııaJ:ı.iblı.I 
. . 1 ,-;ıdi ıarıı pyrlmeokul o r O M haklanru hususile faiz ve masnıfa daır o an ... ~ ~ 

DAn t.ıırllıindeın -... yirmi gün içinde t>vrakl musbitelecile birlikte mern tıl 
ze bildirmeleri lıtU ..... Aksi halde haklan tapu skili j.le sabit olınadı.kı::a ıııı 
delinin paylar ... ı hariç kmırlar. j 

.• o~.: 
4 - GGet:rilla ı:Dnde arttırmaya iştirak edenler arttı.nna prtname!t:ıl 

1 
P 

ve lüzumlu maM ' 111mJG ve bunları tamamen kotbul etmi;i ad ve it.ibal" 0 ti ~ 
5 - Gayri •W 13/6/l!HO tarihinde i-er.;ambe. günü soıat H den 16 19rtpı: 

ı.tanı>uı d6r'cHbx4 lrri memurh .. .,:runda \iç defa bağırıldıktan sonra en ço!C ~ 
!bale edilir. Anıcü .u.ıma bedeli muhammen kıymetin % 75 ıini bulmaz " 1ııı 
1rt1,'enln alacajıu dı;banı olan diler alac:aklılar bulunup da bedel burıla & (' 
pyrimenkul De lılmlll ~ alacaklarının mecmu.undan i'azlıı.ya çı.km11ısa ı 
arttırarun taebMs!ll baki kalmak üzere 1l1'ttırma ı:; gün dııbil JB 
d!d eilerek 2& / • / 194{) tarL11.inde Cuma. günü saat H de~ • ııill 
kadar tstanbul &Aa;G icra memuı luğuc.öasmda arttırma bedell satı:ı JS~~ı-· 
~a rüçharıı ullD d.ller alacaklıların bu. gnyrlmenkul ile temin edilJlllS tıi' 
lan mecm.uundaa. ~ çıkmak ş0rtile en çok arUırana .iliale edilir. Böyle 
dtl dde edilmeıme 9ıa1e yapılmaz ve satl~ talebi d~cr. , 1 

6 - G&)'r'= h•l kendisine ihale olunan kim&<- derhal 'Veya verilen rn~11~eı;li' 
de parayı v~ t.ıe karnn te:ıholunar;:k kendisinden evvel en yüksel: .,j ver 
bulunan k1m.se uaa:iıi Glduğu bedelle almağa ra:ıı olursa. ona. rıızl oımaz ~ ı 

·lımmaua hemen • lıeJ eün milddetle arttı..rr.~a çıkarılıp en tok arttır~~ ti 
~dU.ir. 1ki ihale a tki fark ve geçen günler için %11 den hesab olUJltl ıı tJ" 
ve diğer zanırbr .,_. hükme hacet Jcılmaksum mem.uriyetimizce aııcıd• _J 

olunur. (Madde: 111). i ~ 
7 - Aücı adCDw bedeli haricinde otJrak ~ hıpu ~r-ağ harcı~ yi~:ııı 

1lk vakıf taviz beıı!mDlll ve ihale karar pullarını vemuye mecburdur. Mutcı11- ı11tı 
l(.\er, tenvirat .,. lllıdfM ve delliliJt.; resrr.ınden mütevellid belediye J"iiStlııt· ~ 
müt.eraldm Vabl .... ._ alıcı)·a aid olmay.p arttırma bedelinden tcrıllil oıurı~ıı 
ıaJ'l"iınenkul Ju1ıımı1ıı1a l'Ü$terilen tarihte i::;tanbul dördüncü icra memut111uııı~ 
aında 1fbu ilJn ..,... ~ arttırma prtıw:rna;i dairesinde sab.L'.ıcağı il~ll :) 

(339"" Dil hekimi, esnaf, mızıka, imamlar 
) n - 19 Harem 19-UJ Clitdı: 

, 8-.b men:auru ve muamele JD&
ı 

..-------------1, .................... -.ı ........... ~ 
Maaşla çalışacak bir İnhisarlar U. Müdürlüğünden: mırlan. 

l .U - !O Ha.ziran 19.jıO ~: tesviyeci aranıyor 
Dmıiryol, jandarma, oto, taJ')'&- .Askerliğini bitirmiş, genç "ftt ... 
re mbayian. ..:1_ :-• lıer .,ı _ 11 BGZ'İı'an ı9.JQ .-;....;;: ta. bir tesviyeci maaşlı wa.Wt. ..... :1-- le için aranmaktadır. 1steıdileriD 

; 'l"abibler,harita, <W;me, ışıldak su- )4a.hmudpaşada, YeşildittkteSna.-
: )aylan. 
ıs BAIM.AMİN Kremleri_ BAI.BAHtN Qtbelllk tkslri • BALSAMİN IUmellmıf,. cıyan hanı altında (21) numarar 

- !!, ~, U, !6, t:f, !8, !9 Ha.- da Hayn· T~u:ırıogvlu ustaya biazat 

1 2iran 1940 gWnleri: BAIBAM1N Pildralan - BALSAMİN Bajlan - BALSAMİN D!Clak w ~ 
müracaatları. 

il.er hangi bir aebeble Y.oklama:ra Yanak AP.kları en kibar .maMIUerin kalludıklan ve böUba 
plm.iya:ı subaylar. ~ ta•ınmıe ..ııhi ~ nıöeta~. Türkiye iş &ınka8' A. S • .ı..· 

1 • • • tNGttJZ KANZUK ~ - BEYOOLU, ts'I'..ANBUL. Bankamız İstanbul, Galata. Bıı!Jot-
~x..n y.,w -'"'°"""' ....... ~ -- ·---- lu §Ubelerile :Beyazıd, Kadıköy, n. 

a: ·------------------------.. ' kiidar ajanları 15 mayıs 19f0 daıı 
I Yedek denrlryol asteğmen 30328 1 D 1 l D • }) İJ - J 1 itibaren yaz mevsimi mesaisine baf-· :1 .:;,.m:;-1' ...!!"c1a ~~m:! _ ev ~ emıryo arı an arı !>';:ı;:=i:..~ 
aat etmaıi. Jlfııhammcn bedeli %830 lira 90 kurut olan S402 kilo mahteiit eb'adda 7ID'1ID ,-uW:. olacağı saatJeri aşağıda bil~ 

ypiak bqb demir perçin çivisi 28/5/lMO Salı günü saat (10.H) on iıuçukta Hay- Cumartesi günleri ; 9- ll.30 
clarpapcla pr b1naııı dahmndeJd kcmlQmı tarafından ~ eblltlnf: u.ıüe sa&ııı Diğer günler 1 9 _ ı.t 

Dr. IHSA SAMI 
BAKTERYOLOJI 

.ıın;:ktı; ıtrmek isti~ 218 Ura t ~ rmn-akkat teminat ve kanunun MüMriırjıd 
ta~ eU1ll vaaikl• birlikte ebilbne &l1d autine kadar kÖmt1r7ona mllraeaatleıi 1A- .ll'•Hmmum•••••••llllL 

LABORA.TUARI ıam.ıllr. 

Ba ile ald ~ ~ J1MWSZZ olarak dağıtılmaktadır. (38H) 
Mide, Barsak ve iç 
Hastalıklan mua.yenehanesi Umum! .kan. ta.hlil&tı, frengi 

nattai namrmdan Vaaerman ve ~~~~~~~~~~~· Dr. ibrahim Denker 
bhn t.eamillleri, kan Jdlreyvatı Nakil 
l&Jllması tifo n artma hastalık-
.lan tC!lfJlıiai, idrar, balgam, cenr-

laat, 1muraı ve llU tahffWı, tu- Vakıf Paralar MUdDrlOftOnden 
ara mlkroüopi husmıt aplar, ı.. 
tiba.rı. Kanda tire teker klıorlr. Waremiz. dlrdt1ncü Vaklf :banın _. t.atlDlia. ,._. ~ 1re:ıs le 
kalkıeterin mi~D tayını'· • • ' br$a olıınıın (Valde Haw) nm bUiDıci katına na.ltledUmekto oldu~u ~ 

mü•teril •nitin ~e alAkadarlann 13/Ma'1S/1MO P:ızarleai &ünJnden itibaren 
Dtnrıyolu No. 113. TeJ: 20981. ı v-.ı: · h;w .. ·ı'< ~ dairenllıe ınl.u-a~t ehıeleri rica olunur. (3360) ---··---------·:t '. -· ,,;ıı ~· -- .. •. ~j.;..,~.Z ' 

Beyoğlu Ağacami, Sakıza.ğaa. 

cıaddeıd, Çöplilkçeşme ... 

ı_.Jo. 13 - Telefon: m68. 
lts:M1i llhoratuvarmda ....._ 

Juını röntgen ve serirl m_,_. 
ve tahliJA.tı. 

I - 20/V/J!Wj tıatbb:ıde lhale olunacağı ilAn edilmiş olan 6330 kilo 
nkkebinin ~ lfırQlen lüzum ilzerine tehir edilmiştir. 

II - Puadılıa tsaiti sabıka dairesinde 5/VI/1940 Ç~amba 
Kabat.Jt,a Le..a ft llöbeyaa ;şubesindeki Alım komh;yonunda 
cıumur. (3781) 

, 
Liseler Alım, Sabm Komisyonu Reisliğindeıt ~~ 

Bilet ~ T. a. Mlkdart Ekelltmo giln ve ilk °f, rııeP 1 

Chısl kurut Hatl L ira /J 
------- ~ı;•P" 

l;llmıa 20 ltllo 35000 24/5/940 Cuma G. 525 

Süt • H 
KAse yoğurdu _... G 

Zeytin kllma IO 
Reçel » t5 

• 
adet 
kilo 

> 

50500) 
125()(1) 
10000 
7000 

38500 

Saat 14.30 da 

> H.45 de 587 

> 15 de 225 

> 15.15 de 237 

> 15.3{) da 14~ 

ıl 

Mangal kömartl • 1 > 
Odun ~ 270 çekisi 1158 > 15.45 de 235 V'. 

-- -- ·-- - - 1rııe • 
Komlsyo'lumuza Nğl.ı Galatasaray, Haydarpaşa, K:.ı.l><.ıt.ı:;; ı>rkek Uı,:e·e 01~1 

hca, Kandilli ve .En!Dköy kız liselerinin mayı.s 1941 soaunıl k.1.far ihtiyaçJ..ır~ı!' 
!urt, süt ve kAse' ,.ıt.uı:lu kapalı zart usulile, zeytin, reçel ve rııahnık:aı :ı 
meye konul.muifllr 

Ek~Utme &, ,_, ı.tiklil caddesi No. 349 liseler Alun s ... tun 
.:J 

,:apılo.eaktır. cd"' 
lstck.liler kapab zarflar için ilk teminat nıı.ıkhuz ve ı:ı 111 yılı 'fic<lr• t :.ı' 

sikalarile 2490 A,-ıJı kanunun tari.(atı d.ıu esinde hazırJıy<lctıkl:ırı tı.:i-Ltf 
ı yukarıda hizalann4a gfıstcrilcn sa?.tl.en bir saat evveline k,«.l<ı!' s<izii ı.:-Çcıı 

rcislığ'n,. makbu& mukabilinde vermeleri. ~~ı!C 5!1 

Açık eksiltrnele ictn teminat makbuzu ve 1U40 yılt 'l'karel Od:ısı \.'t:' f 
zalarında gösterils g(in ve saatte komisyonda bulun.rmılıırı. ·~e::ırı~" 

Şartnan:ıeyi ~k ve tcmin?t y;:ıtırmak istiyenler.n Gnlat·ı.~raY ıı. 
nmyon kıltibli,!JDe maracaaUarı. (3331) 

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~"~~11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~- ) 
IMlltıi: :A.hmed Cemalt..ldin SARACOCLU r:;;Jti>Yı 

Nepiyat MB T lı: Macid ÇETİN Basıldığı yer: (Yeni Sal>?.~ 
--~ 


