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~imanlar Belçika ve Holandada ilerliyemediler . . . . ----------------------------

Son Alman ta
arruzunun saiki 

--
Hitl•rin, harbi Son

bah•r• it.adar bitirmelt. 
11• y•nİ bir harp lt.ııın
Jan lt.artalmalt. İ•l•difi 
anlaıılıyor Alm•nya aon 
it.ozana oynamaıdatlır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A 
lmanyanın, büyü!< ta
arruzu, ilk ıtünü bil • 
yük mukavemetle kar-

fılandı. Birinci günün bilanço -
&una nazaran: 

l - Lüksemburgda Fransız ve 
Alman orduları arasında temas 
vukua gelmiş ve muharebeler 
başlamıştır. 

2 - Belçikada, ilk Alman ham
lesi Belçika kuvvetleri tarafın
dan durdurulmu~tur. Belçika 
hudut sçtir kıtaları, asıl müdafaa 
hattına çekilmişlerdir. l\tütte -
fik ordular, Alman taarruzu baş
ladıktan birkaç saat sonra Bel
<"ikaya girmişler ve sür'atle iler
lemekte bulunmuşlardır. Al • 
nıanlar, 1918 de Belçikayt. ter -
kettileri Malmedi şehrini iı;gal 
ettiklerini iddia ediyorlar. 

3 - Dolanda da, bütün gay • 
retile mukavemet etmektedir. 
Almanlar, 20 mil ilerliyerek is
ael ve !\töz nehirlerini geçtikle -
rini, llolandanın Belçika arazjsi
ne bir apandisit şeklinde ı:irmiş 
olan parçasındaki l\Iostrılt şeb • 
rini işgal ettiklerini ·iddia edi -
yorlar. 

Taarruzlar ve havadan asker 
indirme teşebbüsleri akim kaldı 

Holandaya müttefik kuvvetler çıkarıldı. Bütün tayyare meydanları 
istirdat edildi. Belçikaya yapılan bir taarruz durduruldu 

Alman hava meydanları bombalandı yalnız dün 
yüzden fazla Alman 

HOLANDA'DA 
LONDRA, ll (Hususi) - Bolandaya müttefik kıtaat ihraç o

lunmuştur. Bu kıtalar Dolanda kıtalarlle tema.!a relınlşlerdir. 
Bugün sabahtan akşama kadar devam eden fiddetll muharebe
ler ve hava bombardımanları neticesinde Alınanlar tarafından pa-
raşütle asker indirilen bütün tay
yare meydanları geri alınmış yal
nız Valhavem tayyare meyda -
nında Alman askeri kalmıştır. 
Bu meydan da İnı:illz hava klll'
vetleri tarafından ıiddetle bom • 
bardıınan edilmistir. Yeniden 
birçok düşman tayyaresi düşürül
müştür. Holandanm muhteli1 
yerlerine indirilen düşman kuv -
vetleri imha edihniş veya esir a
lınmıştır. 

Cephede Almanlar yalnız Am
hem'i alnuşlardır. Alman ilerle
yişi bududda durdurulm~tur. 
Almanlar hiçbir noktada Dolan
da arazisine 20 kilometreden faz. 
la girememişlerdir. 

HOLANDA TEBLi(;.t 
AMSTERDAM, 11 (A.A.) 

tayyaresi tahrip edildi 
ı'--_B_E_L_Ç_l_K_A_, D_A __ ı 
PARİS, 11 (Hususi) - Belçikada Alman tazyiki, Liege,in cenu

bunda durdurulmuştur. Lieg'in fimalinde, Almanlar, Maastrichti 
~)ar ve Meua nehrini geçınişlerdir. Albert kanalı üzerinde çar
pışmalar olmaktadır. 

Brüksele on beş kilometre me
safede bulunan Vilvordea Alman 
paraşütçüleri inmiştir. Bunlar, 
derhal, Belçika müfrezeleri tara
fından kuşatılmıştır. Paraşütçüle
rin bir kısmı ölmüştür. Kalanlar 
teslim olmuştur. 

Alman tayyareleri, Belçikada 
Alost, Rene, Luven ve Verviesi 
bombardıman etmişler ise de as
keri hed !Jerı; !.oınba İ!!>a!.H.·t et - 1 
tirememişlcr yalnız sivil halktan 
birçok kimselerin ölümüne sebe
biyet vermişlerdir. 

BELÇİKA TEBLi(;.i 
BRÜKSEL, 11 (A.A.) - Bel

elka akşam tebliği: 

11 Mayıs a~aım Holanda teb
liği: 

(Arkası 3 üncü sayfada) Holandada suya gömül en araziden bir göriln~ .. 

i N G i L i Z KIBiNESi . 
Dün Cörcil'in riya-' , 
setinde kuruldu 
Çemberlayn Konsey Reisi, Eden Harbiye 
Nazırı oldu. Hava ve Bahriye Nazırları 

değişti muhalefet şefleri kabineye alındı 

LO.,..DRA, 11 (AA.) - B. Çör
cil, bugün öğleye doğru B. Çem
ber !ayn ve Lord Halliaksı ve ö 
leden sonra da birçok siyasi zE> 
vatı ve ezcümle işçi partisi tide..,. 
lerini kabul etmiştir. 

LONDRA. 11 (A.A.) - İngiliz 
!kabinesi teşekkül etmiştir: 

B. Çörçil: Başvekil ve Milli Miı· 
dafaa Nazırı, B. Çemberlayn: 
Konsey reisi Lordu, iB. Lord Ha
lifaks: Hariciye Nazırı, B. Attlee: 
iM:ührühas Lordu, B. Grenwood: 
Devlet Nazırı, Bu beş zat, harp 
kabinesini teşkil eylemektedir. 

B. Aleksandr: Bahriye birin· 
ci Lordu, iB. Eden: Harbiye Na
zırı, B. Sinclair: Hava Nazırı. 

Bu üı; zat, harp kabinesine da
tıil değildir. 

PARl.3, 11 (A.A.) - Parisde, 
B. Çörçilin İngiliz Başvekaletini 
deruhde etmesi ile alfı.kadar ola
rak şu sfüler söylenmektedir: 

ÇörcjJ, Hitlerin en çok korktu
ğu adamdır. 

n.l(iliz kabinesine 

' Yeni lngiliz B~vekili ve Milli , 
Müdafaa Nazıu Çörçil : 

Almanların Belçika ve Holan
dada ilerlediklerine dair olan id
dialarını doğru olarak kabul et
ıek, bile bir yıldırım harbinin 
ilk ı:ünü motörlü ve zırhlı kıt'a
ların, derinliğine, daha çok iler
leınt•leri liızıın gelirdi.Bu kısa hü
lisadan sonra, Almanları son j 
büyük taarruza sevk eden funille- .....,...,....,......,.~.--.................................... ..,,..,, Asker~ Vaztye~ l!!!!!!'!!!!!I 

! Alman yıldırım taarruzu tahmin 

edilen muvaffakiyeti vermemiştir 

Bugün, düşman kuvvetleri, 
tanklarla ve büyük hava kuvvet
leri tarafından yapılan bombardı 
manlar yardımile, Naastricht mm 
takasına hücum etmişlerdir. Düş
man kuvvetleri, müdafaa sistem-

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

LONDRA, 11 (A.A.) - ngiliz 
kabinesindeki tadiliıt hakkJnda 
Londrada şu cihet tebarüz ettiril
ımektedir ki, harp kabinesinde 
yalnız muhafazakar parti ile işçi 
partisi temsil edilmektedir. Fa -
kat liberal lider Sinclaire de ha
va nazırlıiıı mühim mevkiini iş
gal etmektedir. Esasen hükU -
metin siyasetinin umumi hedef· 
lerini alfı.kadar eden meseleler -
de, harp kabinesine dahil bulu-

sun bulunmasın W; siyasi parti.- ' 
nin şefleri ile danı.şılacaktır. ri tahlil edersek, geçenlerde, Bit

lere atfedilen .HARBİ SONBA
HARA KADAR BİTİRMEK VE 
YENİ BİR HARP KIŞINDAN 
RURTULl\IAK> fikrinin doğru 
olduğuna hükmetmek lazım ge
liyor. 

Bu harbin başındanberi, za • 
ınanın ıı:.üttefiklerin müttefiki 
olduğunu iddia etmiştik. Ablu -
ita, Almanyayı tamamile sıkış -
tıramasa 4ahi, bu· dü_şünce, bir 
hakikatin ifade idi. Şu bakımdan 
ki, müttefikler, kendi imparator
luklarının Birleşik Amerikanın, 
hatta bütün dünyanın yardıruile 
Almanyadan çok kuvvetleniyor
lardı. Deniz hakimiyeti onlarda 
İdi; hava orduları s a y ı c a 
müsavat tesis etmek 
üzere bulunuyor. Müttefik kara 
orduları da, gittikçe büyüyerek 
Almanların üstünlüğünü izale 
edecekti. Sekiz aylık harpsiz ge
çen zaman, müttefiklere çok fay
dalı olmuştu. Alınanlar, bu yaz 
da talilerini denemezler de, müt
tefiklere, gelecek ilkbahara ka -
dar 1~12 ay daha kazandırırlar
°"• 19U de onların denizde oldu
ğu gibi, havada ve karada da üs
tünlüğü elde edeceklerini bili
l'orlardL Bilhassa hava hi.kimiye
ti mırlt:rakak surette müttefikle
re geçecekti; çünkü İngiliz, Fran
sız, Amerika, Kan'1da, Avustu -
ralya, Yeni Zelıinda ta)'yare fab
rikaları karşısında Alman ha va 
~anayiinin mağlfıp olmamasına 
lnıkan yoktu. Hava ordusunun e
henııniyetiııi kavramış olan İn
&iltere4 muazzam tan are kuv -
Vetlerile davayı hall<:tıniye ka
l'nr vermişti ve bu kararını nj -
hhayeı 1941 yazında tamamile ta· 

akkuk ettirecek mevkide idi. 

1 
Ahnanya içiu, ne yapacaksa, 

:~o.. Yazında yapmak gerekti; da-
a geç kalınca, artık bu yaz mu

vaf~akıyet ve zalcr ümidile ya
Pabılcceğini o zaman iiınitsiı bir 
ş~kilde mezbulıanc yapmak va·· 
ı'.Y~tine düşecekti. l\lüttefiklerin 
&ıttıkçe kuvvetlenmesi, İtalya -
lluı harbe müdahale suretile Al
IDanyaya yardım edeceği varsa .. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDL'i DAVER 

BULGARLAR 
BiTARAF 

lngiliz s~firinin Sof. 
yada b • z ı teklifler 
yaptığı doğru değil 

SOFYA, 11 (A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Parlamento Hariciye encüme
ni, Hariciye Nazırı Popov'un hu
zuriyle müteaddit toplantılar yap 
mu;tır. Bu toplantılar sonunda, 
Bulgaristanın t?kibettiği sulh ve 
bitarallık siy asctinin, Bulgar dev- 1 
Jetinin menfaatlerine ve Bulgar j 
mill_etiniı:ı arzusuna tekabül cJen 
yeızane sıyaset olduğu mütteli • 
kan müşahede edilmiştir. 

BiR TEKZİP 
SOFYA, 11 (A.A.) - Bulgar 

A iansı bildiriyor: 
İngiliz clçlsinin misafiri ola

rak bir kaç gün Sofyada misafir 
kalmış olan ingılterenin Aııkara 
'lıüvük elçisi Sir Hughe Knatcbull 
Hu~~sseııin bu esnada, Bulızar 
ekileri ve sair zevat ile konfe
ranslar yaotığı ve Bulgar hükü
metine tekliflerde bulunduğu 
hakkında bazı yabancı ajanlar ve 
gazeteler tarafından wrilen ha -
berler, tamamiy] ,, n •ı !sızdır. 

Bugün 2 nci sayfamızda 

Uzak ve Yakın 11 
====== Cağlarda === 

1 

Fransa ile lngiltere 
YAZAN: 

Selami /znt Seti .. 

(R\ ün akşam, bu satırla
lb:::&' rın yazıldığı saate ka

dar gelen haberler, Al-
: man yıldırıın taarruzunun1 ilk 1 

hamlede. tahmin edilen mu -

faa vaziyeti umumiyet itibari
le iyi telakki edilmektedir. Do
landa kıtaları, mürettep plan 
dairesinde, büyük bir muka -
vemet gös,ermektedirler. Al -

vafiakıyeti verme 
diğini göstermek
tedir. 
Alınan taarru

zu kısmen Holan
da, kısmen Belçi-

1 ı 

j Yazan: A. D. ! 
manlar, Holanda
nrn en şimalin -
de, şimal denizi 
sahilindeki Gro -
ning eyaletine ta-

kada olmak üzere 400 kilomet
relik bir cephe iizcrindc vu
kubulmıış ve iki tarafta da 
şiddetli l.ıir mukavemetle kar
şılanmıştır. 

1 - Holandada: Almnnlar, 
ı ~n fazla 15 kilometre derinli
ğinde ilerlemişler ve Dolanda 

1 
asli mukavemet hattına var -
mışlardır. Bolandanın müda -

arruz etmektedir
ler. Burada Emden'in karşısın
da, Ems kanalı üzerinde Delfzil 
limanı ilk hedefleridir. Bura
sı dün, Holandalılarm elin -
deydi. 

Almanlar, Dolanda - Alman 
hududunun merkezi bir nok
tasından. ilerliyerek Ren neh
rinin Bolandaya girdiği mev-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Ruzvelt'in mühim beyanatı 

Amerikanın vahşiyane hülyala'ra 
derhal karşı koyması ıazımdır 
Amerika Cumhurreisi, elbirliğile harekete 

geçmek zamanının geldiğini söyledi 
Va.şinvton, 11 (A.A.) - Cum- ı 

hur Reisi Ruzvelt 8 inci paname
riıkan ilmi kon.l(resinde şu beya
natta bulunmustur: 

•- Ben bir sulhüyüm. Sizler 
de sulhçüsünüz. Fakat zannede-

! 
rim ki bir çoğunuz ve bizzat ben 
en sonunda ve icabederse, ilmi· 

mizi, kültürümüzü, hürriyetimi
zi ve medeniyetimizi, her vasıta 
ile müdafaa etmek iı;in elele ve
receğiz. Şu istikrah verici neti
ceye varmış bulunuyoruz. Bu mü.
temadi mü.sellah tehditler, biz 
üç Amerika halkının alıştığımız 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

italyada seferberli 
hazırlıkları başladı 
DONAN MANiN HAZIR OLDUGU BİLDİRİLDİ 
• 
Iskenderiyedeki müttefik filo 
mühim surette takviye edildi 

Roma, 11 (A.A.) - İtalyada ı 
sivil seferberliğin organizasyonu 
Faşist partisine verilmiştir. Bu 
hususta n~edilen tebliğ, bir mil
li seferberlik komitesi ile her eya
lette ayrı, ayrı birer komitenin 
kurulacağını bildirmektedir. 14 
ila 18 yaş arasındaki geneler ile 
bütün kadınların sivil seferber
liğın hizmetiyle allı.kadar olarak 
sayımları yapılacaktır. 

Roma, 11 (AA.) - Royter mu
habiri bildiriyor: 

Yeniden Belcikayı harp afetine 
boğan Alman hareketini, milyon
larca İtalyan nefretle karşıla
mıştır. İtalyan hükümetinin, va
ziyetin bu yeni inkişafından ha
berdar edilııneıniş oldu~ sanıl
maktadır. Yalnız, hadise olduk
tan sonra Ahnan büyük elçisi, 
vaziyeti Kont Cianoya bildirmiş
tir. Hatta hükümetle doğrudan 
doğruya teması olan zevat bile, 
tecavüz haberini alınca, hayret -
!erini gizlememişlerdir. 

Belçika Kralı, Leopold'ün kı.z 
kardesi olan İtalyada halle tara
bndan çok sevilen veliahtın zev· 
cesi prenses Piemonte'nln yakın
ları, tam bir süküt muhafaza et· 

mektedirlerdi. Binlerce İtalyan 
müstakbel kralıcenin iztırabını 
anlamakta ve bu iztırabı paylaş
maktadır. 

DONANMA HAZIR! 

ROMA, 11 (AA.) - Bu saban 
Nezaretin bütçesini takdim eden 
Bahriye müsteşarı . bilhassa şöy
le demiştir: 

•- Fransız - lnqiliz kontrolü 
dolayısiyle beynelmilel deniz 
nakliyatında husule qelen vahim 
karışıklık bilhassa Akdeniz sa
hilindeki memleketleri ve bunla!' 
dan ziyade ltalyayı mutazarnı:_ 
etmektedir. 

Mevcut coğrafi ıevkülceyşi t·e 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Rumen Kabinesinde 
dün tadilat yapıldı 
Milli Ekonomi Nazırı değişti. Milli müda. 
faa nazırı hava nazır vekaletini de aldı 
BÜKREŞ, 11 (Hususi) - Baş

vekil Tataresko, bUı.l(iin öğle üze
ri. daha ,:tenis bir birlik esası üze
rinden yeni bir hükfunet kurul
masını kolaylaştırmak için ka
ibinenin istifasını Krala ve~
tir. 

Kral yeni kabinenin kurulma
sını gene Tatareskoya tevdi et
miş ve kabine mumaileyhin ri· 
yasetinde eskisine nazaran bazı 
tadilAt yapılmış olarak teşekkill 
etmi•tir. Kabinede yapılan tad.I· 

( ArJ,ası 3 üncü saufada) , 



SAYFA-:! iKDAM 

"'9•-ı: Y ezan : M. SAMI KARA YEL lı-_..rfl 
Muradın annesi papas kızı Mah Peyker 
de devlet ve millet düşmanlan arasında idi 

- Benden alamazlar .. 
- Arslanım, ileri varma.. (iı!nç 

çin divana çağırdınız .. 
lliye tahtından inip i~riye 

~tti. E.'1<iva arkasından haremi 
hümavun dairesine ıtimnek -tize
re ilerlediler. Fa.kat; Haremi has 
gula.mları kaoılan kapatıldılar. 

Belediye müfettişleri muhtelif semtlerde 
birçok maddelerin fiatlarını teabit ettiler 

Oııman vak'ası olut .. 
- Olsun ... Hayatını bu vatana 

feda olsun ... Bu devşirme erazil 

Harp vaziye-

ti yüzünden Ak- Altın d Ün 
denizde harp si- 20 müfettişlerine 

emir verilerelk 
muhtelif samt
leroe bazı mad
delerin satış fi
yatları ayrı, ay
rı tesbit ettiril
miştir. Bu ıme
yanda kalay, 

ve ecliı!ın taleplerini yerine ge
tiremem ... Dedi 

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

Kösem Sultan oğlunun israr 
ettii?ini görüce, işi kurnazlığa 
döktü. Sarava hücum edenlere 
haber yolladı: 

Bunun üzerine asiler arasında 
hal' sözleri deverana başladı. 
Haremi hümayun kapısında bağ
rr.,orlardı. 

ııorta primleri- 1 1 o 
ilin yiikseftnesi ira kuruşa 
ve Belçika ile 

- Buııün sabrediniz ... Yarın 
cevap verilecek.. 

Okuyucularıma bir melaneti ri
vakarane niimunesi ııöster.rnek: 
için tarihi Naimanın satırlarına 
göz gezdirmelerini rica ederim .. 

::~:;ıa:a; ag~- kadar yükseldi 

•Zorbalar döndüler ... Fakat, ge
ceyi At meydanında geçirdiler .. 
Sabahleyin saraydan haber gel
ıınediğini görünce tekrar saraya 
hücwn eylediler .. Fakat, gene 
bastan savuldular .. 

Kösem Sultan oğlunu iknaa ça
lışıvortlu. İSYanın üçüncii ııünü 
:ııorla ulemayı evlerinden çıkarıp 
At meydanına ııetirdiler~ mema 
ile beraber son olarak saraya dal
dılar .. Orta kapıya kadar !gel
diler .. 

O gün, vüzeradan Bayram pa
f!I, .adrazam Haltı% paşaya: 

- Divana gclmesinl.er, tehtlke 
lrlU karrerdir .. 

Dh·e haber volladı. Bayram pa
şa da padişahın adamlarıntlan i
di. Hafız paşa, haberi alınca 
güldü. Ve: 

- Ben <i!Wnümü rüyada ııör
diim. Ölmekten korlrımı yoktur. \ 
Gam yemem.. 

1 
Diye haber yolladı. Ve sara

) ından atma binerek sarayı hü
mayuna gelımek üzere yola çık
tı. Yeni saray kapısından içeri 
l(irince isiler paşaya hücwn ey
lediler .. 

Sıpabi zorbalarından biri iıa
ğırı vordu: 

-Bre urun. .• 
Hafız paşayı atından dü:sürdü

ler .. Bereket versin paşanın adam
ları çabuk davrandılar. Koluna 
girip sarayın iç tarafına kaçırdı
lar .. 

Fakat; 2K>rbalar, paşanın adam
larından birini katil, birini cerh 
ettiler .. Paşa, süıldinetle Dördün
cü Muradın huzuruna l!irerek: 

- Padiııahım, kulunuza mü
uad.e ediniz.. 

Dedi ve mührü hümayunu tes
lim eyledi Dördüncü Murad, 
paşanın i"*ifaınııı kabul eyledi 
Ve !(itmesine müsaade etti. 

Hafız paşa, yalı köşküne in
di. Tebdili kıvafet ederek üs
lriidara geçti. Fakat mesele bit
ıınivordu. --Vak'a, Sultan Genç Osman ha-
disesine benziyordu. Zorbalar or- 1 
ta kapıda ilerliverek divanı hü
mayuna kadar girdiler .. 

Bu sefer de şöyle bağırıyorlar
dı: 

- Padişahı isteriz ..• Sözümüz 
var ... 

Dördün<:ü Murad, genç ve toy 
olıınak.la beraber, hi<: koı1kmu
vordu. Derhal giyinerek d.ıı;arı 
çıktı. Ve: 

- Muradınız nedir? .. 
Dedikte: Birer, birer on yedi 

kişinin kellesini istediler. Padi
sah, bunlara nasihat eyledi ise de 
dinlemediler. Hatta: 

- Elbette vereceksiniz. Yoksa 
iş başka olur. 

Dediler .. Yani, seni de öldürü
rüz ... Yahut hal'ederiz ... Demek 
istiyorlardı.. Dördüncü Murad, 
fevkalade hiddetlenerek: 

- Madem ki cevap ve nasiha
ta kulak vermezsiz... Siz kabili 

• ... Recep naşa ki, Hüsrev pa
şaya havadar ve Hafız paşaya a
daveti var idi. Ve fitneyi tahrik 
eden kendi idi. Sureti salahla 
l(iryan ve nalan padişahın aya
ğına dtişüp: 

- Padi<ahmı, bu müfsitleri tes
kin 18.zımdır ve illi bir veçJıile 
cevapları müıınkün değildir. Eğer 

ben kulunu dahi isterlerse ver ki 
•kul. efendisi yoluna kocban ola
ııelmiŞ'tir. Kul, istediklerini padi
şahanı seleften dahi alal(elmi.ş
lerdir. Binkaç ben<ieniz ııitmehle 
nesne lazım geloınez. Amma hak 
saklasın, eğer bu bedbuylar tes
kin oltımnazsa ahval müşkül o
lur, nizamı devlet muzmail olur. 

Diye l(iıya devletin yıkılmamış 
bir nizamı varmış J!ibi vafiri ni
yaz eylerdi.• 

Görülüyor ld, bu devl:ı;t ve 
milleti ne ayarda ecnebi ruhlu, 
sonradan m üs! iiman olmuş Tiirık 
aslından olmıyan devşirmeler e
linde bazice olmuştur. 

Fakat; Dördtincü !Murad, dev
let ve millet düşmanlarn , keşfet
mi•li. Ba /:ı validesi papaz kızı 
rum Mah P~··ker vardı. 

i';,dişah, bunları" yckdil Olduk
larını keşfetnıiş\i. Y rpacak baş
ka çare :roktu. Kcn.::i,i de Genç 
Osman l!•bi öbiL: d~.ı' ._,.ı boylı
vacaktı. Ehveni şcr.ni bitter
cih Hafız paşayı ııetinrniyl" kaı·ar 
verdi. 

Hafız paşa, namuslu, değerli 
bir kumandandı. Ahlaklı ve ma
lUınatlı bir veziriazamdı. Lakin 
elden bir şey ııelmezdi. 
Padişah Recep paşayı dinledik

ten sonra, zamirini sezdirmeden: 
- İyi söylersin Lala! .. 
Diyerek, Hafız paşanın t'skü

dardun l(etirilmesini <•mrc:tti. 
Dördüncü Muradın gözleri yaşar
mıştı. 

Çavuşlardan biri aldığ! ell'.ri 
derhal yerine getirdi. Üskiidara 
l(eçti. Hafız pasayı buldu. Ve: 

- Devletlıim!.. Zatı şahane teş
rifinizi irade buyururlar .. Dedi. 
Hafız paşa, işi anlamıştı. Fa -

kat, , fütur getirmedı. Derhal a
ilesiyle heliillaştı. Ve sarayından 
ayrıldı. 

(Arko.., ııar) 

DENİZ 

T ersan• heyeti bugün 
Ankeraya gidiyor 

Tersane ha3ı<k:ında tetkikler ya
pan hevet azaları buııün Ankara
ya dönecekler ve Tersanenin in
şasını muvafık buldukları yer 
hakkındaki haritaları Vekalete 
vereceklerdir. Münakale Vekfile
ti kısa bir zamanda kat'i kararı
nı verecektir. Bundan sonra Ter
sanenin inşa e-lileceği sahada der
hal istimlaklere başlanacaktır. 

ıneddelerin ke-
s'!·mesi üzerine bazı tüccarlar 
ihtikar hareketlerine lbaşlarrw;
Jardır. 

Bilhassa Holanda ve Belçika -
dan ııelmekte olan deıınir, ku -
maş, deri, çay ve kahve fiyatla
rında son hır iki gün içinde bir
denbire bir yükse~ olmuştur. 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü tet
kiklere başlamı;ştır. Lüzumsuz 
yere fiyat arttırdı,(ıı ııörülen tüc
carlar derhal müdeiuınwnilil:e 
verileceklerdir. İhtikar komisyo
nu da yarın toplanarak bu husus
ta kararlar verecektir. 

Diiier taraftan bu sebepsiz te
reffüler Belediye Reisliğinin de 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Dün 
ııniiteaddit Belediye ıınemur ve 

Donanmamız 

talime çıktı 

Kaptanlara ihtiyatlı 

bulunmaları bildirildi 
İstanbul Liman Reislijii, do -

nanmamızın dün Mal'marada ma
nevraya c;ıktl/ıını ve manevra 
sahası civarından geçecek ge
milerin ihtiyatlı bulunmaları la -
zı.m geldH;ini alakadarlara bil
dirmiştir. Denizaltı ııemilerinin 

dalına ve manevralarına Silivri -
den ııeçen tw daircieriy le büyük 
Çekmecenin Baba burnundan ge
.çen arz dairesi arasındaki saha 
ayrılmıştır. Buradan diğer ve
saitin geçmemesi, ~eQIDiye mec
bur olacakların da çok ihtiyatlı 
bulunmaları bildirilmektedir. 
Donanmaya ait diğer gemiler, 
Büvük r.ekmeceden geçen tCı.l da
iresi ile Ereğliden geçen tfil dai
resi arasında kalan ve Anadolu 
sahiline .katlar süren sahada top 
atışları yapacaklardır. Bu civar -
dan ıteçecek gemilerin ihtiyatlı 

·bulunmaları lazımdır. 

ADLİYll 

Hırsız şebekesi efradı 

•evkif edildi 
Sişlide l:ıir kaç manifaturacı 

dülokanı ile muhtelif semtlerde 
ı2 den fazla tütüncü diil<k5nı.ııı. 
sovan 4 kişilik bir hırsız şebeke
sinin yakalandığım yazmıştık. 

Hepsinin müteaddit sabıkaları o
lan Hasan, Nuri, Münir ve Hüdai 
adlarındaki bu şebeke efradı 

ile bunların çaldıkları puiları sa
tın alan Melkon dün Adliyeye 
verilmişler ve Birinci Sulh ceza 
mahkemesinde sorl(Uya çekilerek 
tev.k:if olunmuslardır. 
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Zt."'l'I Y 1 ~ A. ) 1 sanlar, biribirlerinin yüzlerini 
J "' ·,;;. göremedi.kleı'i.nden yan yana o-

- _ -_. ; IM"'•ll'ıi.• SELAMI l2ZET tnrabiliyorlar ve içime doğdu ki, 
(• .. 11r• hafif bir rüzgarla gecenin bu si-

yah tülü sıyrılacak olsa, görüle
cek manz:ıradan yüzler lilzara -Artık bitkin ve perişan bir 

haldeyim. Yalnızlık azap olmıya 
başladı. Uzletin ıztırabı ile kıv
ranıl·orum. 

Akşam yemeğimi yedikten 
sonra çıktım. Sokakta gece üs
tüme bir kurşun ağırlığı ile cök
tü. Sokaklarda tek başıma, ne 
)'Dpacağımı, nereye gideceğimi 
bilmeden dolaşıyorum. 

Gc>ceyi ge~irmck lazım. Gön -
lü üzen, kalbi tırmahyan b!W 
yaz gecelerinin ne bitmek tüken
mek bilmiyen saatleri vardır. 
Gözlerinizin önünde uzanan cad
de zannedersiniz ki, blıaz daha 
ötelerde daralacak, daralacak ve 
llıe yol vermiyecek... Bu saniye 

öyle bir kabustur ki; şakaklar bir 
mengenede sıkılır, baş ugu\dar, 
ruh karanlıktan kurtulmak için 
çırpınır. O zamaıı baı;ıka bir so
kağa saparsınız. Bir pnn~urun ar
kasından duyulan ses; bir cam
da parıldıyan ışık sizi teselli et
sin istersiniz ... Fakat gönli.inüze 
layetenabinin uzleti çökmLi~tiir 
ve siz isteseniz bile, ayaklarınn 
sızı bu sesten ve bu ziyadan n- 1 

zaklaştırır, sizi gene karanhğın 
ve ıssızlığın koynuna atar. 

Tek ba§UIUl, ne yapacağım, nere 
ye gideceğimi bilmeden yürüyor
dum. Saz bn &ece ruhuma blı şey 
ifade etmiyordu, her şarkı aşka 
bir ı:wırme a;ibi &eldi. ca:.: bey-

cak ... 
Derenin tenha bir kenarında 

dnrdum. Suyun üstü abanoz fa
setalarla dalgalanıyor; karşı kı
yının kafeslerinden süzülen pas
lı bir ışık bu kirli suyun bir kıs
n1ını lekeliyor; uzaktan, sarhoş 
bir gırtlağm böğürtüsü duyulu -
yor, gazel, daha doğrusu gazeli 
andıran titrek ve boğuk feryat 
havayı örpertiyor; baş nC'llJDda 
kıvrak olmayı taklit eden bir 
öksürük, svnra bir hıçkırığı pek 
and!i"an bir kahkaha dnyulu -
yor. 

Böyle ağır, karanhk gecelerde 
bayku~u çok severim, karanlığlll 

ç i' n k o, demir, d eri ve 
kumaş, manifatura !fiyatları; semt 
!eri ve diiılııkii.nları ile beraber tes
bit olunmuştur. Ayrıca kayma -
ka:ınlıklara da piyasalarda stkı 
tetkikat icrası için emir verilmi.5-
tir. 
Diğer taraftan altın fiyatları 

her l(tin bir parça daha yi1ks~l -
rnektedir. Avrupa harbinin en 
şiddetli zamanlarına giıımesi ü
zerine son iki l!ilnde birdenbire 
80 kuruş yüksek!I< olmuştur. Dün 
altın 2010 kuruşa kadar çıkimış
tır. Gittikçe de daha yükselece
ği ileri sürülmektedir. Aliıka
dar !ar bu artışı önlemek üzere 
tedbirler alacaklardır. Tetık:iiklerin 1 
bir an evvel bitirilmesine calı-
şılmalctadır. . 

Liman teşkilatı 
genişletiliyor 

Memurların maaşlenna 

yeni zamlar yapılacek 
Münakale Vekfileti sahilleri

mizdeki liman reislikleri teşkila
tında tadilat vapmıya karar ver
miş ve bir proje hazırlamıştır. 

İstanbul Mıntaka Liman Reis
liği teşkilatı ııenişletilecek ve sa
lilı.iyeti de fazlalastırılacaktır. 
Yeni şubeler ve servisler ihdas 
edileceıktir. B~ 15 lira olan as
f(ari ınaas haad:i 20 liraya çıka-

. rılaca!k ve sef!.erin maaşları da 
50 liradan aşağı obnıyacaktır. 
Mülhak Liman Reisliklerini ida
re eden memurlann maaşları da 
25 liraya çıkartılacaktır. Tadila
tın haziran başında tatbiki için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

lXTJSAT 

Şirketler birlik haline 
getirilmeğe başlanıyor 
İthalat limitet şirketlerinin it

halat birlikleri haline ııetirilıne
sine yarından itibaren ba.şlaua. 
caktır. Yarın ilk o!arak çay ve 
l<ahve ithalat tüccarlMı toplana
cak ve limitet şirkl'lrni feshede
rek birliği tesis edeceklerdir. 
Bundan sonra hazirana :.,.dar hıi· 
tün limitet şiııkctlcr b:rer birlik 
haline getirilecektir. 

Dünkü ihracat 
Toıxak Ofisi Yunanistana 1 

ım:flyon 100 bin lkilo buğdoy sat -
mıştır. Bu malların gönderilmesi
ne bıışlanmıştır. 
Diğer taraftan dün 100 bin ti -

ralık ihracat olmuştur. Fransa
va kendir, İtalyaya balık, yumur
ta, Romanyaya tiftik, yanağ ve 
.Amıerikaya !ille taşı ııönderilmi.ı;
tir. 

kuşlarını, oradan oraya müte -
madi helezonlar çuerek uçuşan 
bu kara mahliıkları gözlerimle 1 
takip etmekten zevk duyarım. 
Duvduğuın kahkahavı baykuş 

sesine benzettim, başımı çevirip 'ı 
gördüğüm kadın hayalini bir ge
ce kuşu zannettim ve bilmiyo -
rum nasıl vah~i bir his, nasıl ga
rip bir tecessüsle bu mahlUkn ev
vela ginlerim, .sonra ayaklarım 
takip etti ... 
Kadın harap bir evin kapısm

da durun<a aklım ba~ınıa geldi, 
kiıni takip etıni' olduğuma an
.ladım, fakat içimdeki tecessüs do 
bütün biitün artını~tı. . 
Kadın evin kapısını çaldı. içer

de bir demir gıcırdadı, bir sür -
me çekilıii, knpı aralandı. Yüzünü 
daha hiıla pek iyi göremediğim 
mahlôk öksürüklü, nezleli bir 
sesle: 

- Teyn aç! Dedi. 
Sonra bana döndü ve yılışnıa

yı andıran bir tebessümle yol 
gösterdi: 

- Buyurunuz! 
Girdik. Bnrnumu evveliı ssrt, 

iğrenç, "1Ü.ieiaeh, hiç bir şcJin 
kokusuna benzeıniyen murdar bir 

Bugün 1 n ö n Un 'de 
mübarek hatıraları 

taziz ediliyor 
Türk tarihine mucizevi şeref 

ve kahramanlık destanları ya
zan mübarek cİnönü şehitle -
ri. nin hatıralarını tBziz için 
bu,;iıı İnönü şehitliğinde bü
yük merasim yapılmaktadır. 

Bn merasimde bütün vila -
yetlerden olduğu gibi, şehri -
mizi temsil etmek üzere de 
Cumhuriyet Halk Partisince 
intilıap olunan 3 kişilik bir he
vet dün akşamki ekspresle 1-
nöniine hareket etmiştir. He -
yet azası, aziz şehitlerimizin 1 
makberelerine konulmak iize-~ 
re beraberlerinde şehir namı
na çelenkler de götürmöşler
dlı. 

İstikrazdan 
1,250,000 
lira alınıyor 
Tehir talebini Dahiliye 

Vekaleti de kabul etmedi 
Sehrimiz Belediyesinin •Bele

diyeler Bankası• ndan temin et
tiOi 5 milyon liralık istikrazdan 
2.5 milyon lirasının 1941 yılında 
alınması hakkındaki teklifi Da
hiliye V ekiıletince de kabul olun
maıınıştır. Bunun Ü.Zerine mez
ik:ür paradan 1 milyon 250 bin 
lirasmın haziranda Belediyeler 
Bankasından alınması kararlaştı
rılmıştır. Belediye Reisliği bu 
uara ile yanıla<:ak işleri tesbit 
etmektedir. Haziranda bir •mun
zam bütçe• hazırlanılacak ve 
ımezkfır 1 milyon 250 bin liranın 
ıınuhil sarfı da bu bütçede ı;ıös
terilecektir. 

Bll:Lll:DİY& 

Bu ne insafsızlık f 
Kasap diıJrkiinlarındaki çı -

rakJarın hiç hafta tatili yapma
dan günde 16 saat çalışmaya 
meobur tutuldukları hakkında 
dün Belediveve şikayetler ya -
nılıınıştır. Bunun üzerine keyfi
yetin tetkik olumııası alakadar
lara bildirilmiştir. 

Küçük haberler 

* He-r yıl olduğu gibi bu yıl da 
ayın 15 inci çarşamba günü. Fa
tihte yapılacak olan •Tayyare ~e
hitleri• ihtif<ilinin programı dtin 
hazırlanarak a!ıikaclarlara tevzı 
olunmuştur. * Şehrimizde •Şehir armonisi• 
namiy!e 70 kişilik bir orkestra 
takımı teşkil olunması hakkında 
verılen karardan şimdilik saTjı 
?UıZa-r olunması mü.nasip görül
müştür. 

* Ölen muallimlerin ailelerine· 
yardım cemiyetinin yıllık heyeti 
umumiye içtimaı dün Üniversite 
konferans salonunda yapılmıştır. * Kadıköyündeki MüJı.ii.rdar cad
desinni Modayn kadar ı:ıarkc~e 
tahvil olunması karar~tın!mış
tLr. 

koku okşadı. "Üstü pis, elleri pis, 
yüzü pis bir cadı merdiven ba
şında dqran birkaç idare fitilin
deıı birini yakarken kokunun ne 
olduğunu anladım, iffetsizliğin 
ve fuhşun kokusu idi duyulan. 

Her adınıda esniyen, inliyen 
basamakları çıkarken ihtiyar ka
dın: 

- K~ oOaya giriniz! Dedi. 
Sonra yavaşça bana hitap çjti: 
- Beş 1.iradır! 
Ar!.!k hiçbir scy hissetmiyor, 

hiçbir şey farketmiyor, hiçbir şey 
düşiinemiyorum. Gönlümde öyle 
gizli bir azap var ki, yukarı çı
kan bu kirli - Hem pası! kirli -
etekleri takip ederken kalbim 
öyle bir ıztırapla kıvranıyor ki, 
bir söz. bir tek kelime söyliye -
cek olsam hüngür hüngür ağlı -
yacağım. 

Kiiçük odaya girince kendimi 
kirden tengi belU olmıyan bas -
ma örtülü bir mindere altını ve 
şaşkın şaşkın etrafımı süzmiye 
bıışladım. Kadın, oda)·ı biraz da
ha fazla ayoınlatan büyücek bir 
lamba yaktı. Lambanın sarı zi
yasında \Sıldavım yüze baktun. 

(Arlcası varı 
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Tarihe •• goz gezdirdim 
-

Uzak ve yakın çağlarda 
~~~~~~~~~~~~~~~~-:;-~~~~~~~~~ • 
Fransa ile lngiltere 

-1· 
İngiliz ile Fransız, 1914 de ol- de yapıldı, ikincisi de normandi-

duğu gibi bugün de yan yana, yalıların istilasıdır. Bu iki se(er-
el ele harp eden bu iki büyük de de ada istilayı hazmetti, ya -
ve asil millet, tarih boyunca, ta dırgamadı, kendini benimsetti, 
yakın çağlara kadar anlaşama - fakat orijinal şahsiyetini teba -
lDl§.lar, ~çinememişler, kuvvet- rüz ettirerek milli vicdanını ez-
lerİ1ıe, kudretlerine güvenerek dirtmedi. Bu sıralarda Fransa 
biribirlerini hakir görmüşlerdir. kralı Normandiya dükasınm a-
cİngiltere ile Fransanın arasın- Dl.İri olduğÜnu hatırlayıp İngilt& 
daki en iyi şey deni2dir> nük - reye kar'OI hak iddia etti, İngil -
tesini zamanımıza kadar bu iki tere kralı da bir zamanlar Nor-
millet de kendisine mal etmiş- mandiya dükası olduğunu düşü· 
ti; nasıl etmesinler ki, 19 uncu nüp Fransa sınırlarının bir kıs-
asrın ortalarında bir kaç sene mını ele geçilmek emeline ka-
İngilterede oturmuş olan Fran- pıldı. 
sız dçmokrat partisi erkanından Fransızla İngiliz sağlam yll-
Lödrü~Rollen Fransızlara İngil- ratılnıış, gürbüz, dinç insanlar -
tereyi an.latırken: cİngiltere ken- ılır. Bazulannda kuvvet duyan -
di havasında münzevi yaşıyan !ar döğüşmekten çekinmezler; 
bir atmacadır diyordu, İngiltere- hele Allaha sığınırlarsa... Fran-
ııin Fr:ınsaya y AZAN: sanın o devirler-
karşı taktp et - de dövizi şuydu: 
t!ğ.i siyaset kat- Selami İzzet Sedes cFransa dinin 
li-am veya ah- büyük kıztdır• 
Likı ifsat siya- İ n g i l i z 1 e r 
setidir.. de: cHamdolsun Allahım ki, bizi 

Lödrü - Rollen bunları yazdı- öteki milletlerden üstün yarat -
ğı zaman senenin biz k.ısırunı tın .. ;lerlerdi. 
Fransada geçirmekte olan Lord Tanı iptidai zihniyetle kudret-
Havdın da Lordlar Kamarasın- terini Allaha sığındı.rıp göğüs ka-
da şu beyanatta bulunuyordu: bartanların savaşmamalarına iın 
cBir tek Fransız yoktur '1..i, gece kiın var mıdır? •Yüz sene harbi> 
gündüz, bu memleketin izzeti nin başlangıcından sonra iki 
nefsini rencide etmeyi düşün - memleket arasında on sene de -
mesin... Fransızların canla baş.- vamlı sulh olmadL 
la koşacakları bir harp İııgilte- Rönesans, dini reformu iki mil 
re - Fransa harbidir. Bu harp uğ· Jet arasındaki zıddiyeti artırdı. 
runa biri.cik oğlunu lcda ctmi - İngiltere protestanlığın ~ayrak 
yecek tek dul kadın, son meteli- çekeni oldu ve bundan sonra A'fl• 
ğini vermiyecek tek dilenci bu - rnpaya karşı daha şiddetle kafa 
lamazsınız ..• İşgal, istila, iflas tutını. a başladı. Fransa Kralı i5' 
tehditleri yalnız ve yalnız Fran- katoliklerin serdarı olmuştu. İn-
sadan geliyor. giltere 13 üncü Lui'yi ezmiye 
Nulıun gemisinde bir İngilizle kalktı, 14 üncü Lui İrlanda kato-

blı Fransız bulunsa idi muhak- li.klerini müdafaa ve himaye etd 
kak kavga ederlerdi diyebiliriz Din ahlakından çıkan anlaşma-
fakat o kadar uzak çağlara git- mazlıklar yetişmiyormuş gibi, 
mi:re hacet yok, bu iki büyük mil· f>Olitika ayrılıkları başgösterdi. 
!etin asırlarca süren ihtilfillar - Ingiltere parlömantarizmaya doğ· 
dan sonra, kan davası güden iki rn giderken, Fransa tam istibda-
millet olmaktan çıkıp can karde- da doğru yol alıyordu. 
şi iki devlet haline nasıl geldik - Nihayet İngiltere Kalev kay-
lerini anlatmak için söze altı a- betti, Avrupa da savaştan vaz 
sır evvelden başlamak kilidir. geçti; fakat Avrupanın öbür u

.... 
14 üncü asırda yanyana ild 

millet görüyoruz; şahsiyetleri ö
teki Avrupa milletlerinden daha 
evvel tebeHür etmiş olan Fransa 
ile İngiltereyi blı deniz parçası 
ayırıyor, fakat bu deniz bu iki 
milletin biribirine yabancı kal
masına ınani oluyor, biribiri ile 
çekişmesine, uğ.r8*m.asına en -
gel olamıyor. 
Fransanın din müessesesi ile 

İngilterenin dini ahlakı arasın
da ayrılık vardır; İngilterede Cer
men, Fransada !atin unsurları -
nın aşısı vardır; İngilterenin ik -
!imi Fransaya uymaz, sosyal tü
releri tanıamile başkadır. Ta -
rihlerine coğrafya dnrumları ile 
mukadderat hakim olmuştur. 

Evvela Avrupa İngiltereye hü
cınn etti. İlk isti..li Sezar devrin-

DÜNYANIN EN MES'UT 

VE ÜZÜNTÜL"Ü ADAMI 

Dünyanın en mes'ut adamı 
bu hafta içinde kimdir .• Diye 
hiç merak ettiniz mi bilmem. 
Ben merak ettim ve Nanemol
ladan sordum. Şu cevabı ver
di: 

- Cevat Eyüp. Yedi sene 
mütemadiyen dağ, dere, tepe, 
ova demeden petrol arıyan bu 
adam muhakkak ki, yedi yıl 
boyıınca aradığını bulama -
dıkça hem emeğinin bo~a git· 
mesi, hem devlet hazinesinin 
fedakarlık yapması bakımın -
daıı kimbilir ne kadar üzillü
yordu. Silıtte petrolü bulunca 
muhakkak ki, bu yedi yılın 
ıztırabını, hüzün ve acısını 
bir anda unutmuş ve hayatının 
en büyük saadetini hissetmiş
tir. 
Nanemollanın bu izahına 

hak vererek sordum: 
- O halde en üzüntülü ki- . 

mi tasavvur edersiniz?. 
-Asım Us'u .. 
Diyerek devam etti: 
- Daha Londraya varma

dan Alman -0rdusnnun taarru
za geçtiğini ve tayyarelerin 
Paris üzerinde uçtuğunu haber 
alır almaz muhakkak ki, çok 
üzülmüş ene işim vardı be
nim bu harp sahalarında, ra
hatçacık Feneryolundaki köş
kümde oturnyorılum... demiş
tir . ..., 

cunda gene Fransızlarla karşı • 
laştı. 

Holanda, İspaııya, Portekiz gi
bi İngiltere ile Fransa da sömür· 
ge sahibi olmak istiyorlardı. Hin• 
distaııa, Amerikaya doğru atıldı
lar. Bu ,o;eferler 16, 17, 18 inci a
sırları kana bulamıya kili gel
di. 

Fransa ihtilili anlaşmaınazh -
ğın önüne geçecek yer de zıddi· 
yeti artırd.ıkc:a artırdı. Fraıısada 
imparatorluğun iliını iki millet 
ara!lmdaki münafereti had bir 
hale soktu. 

Cok uzak değil, yüz sene ev -
vele bajpnca diri diri yakılan 
Jan-d' Ark, Napoleon, Trafalgar, 
Vaterlo, Sent-Elen meydana çı
kar. 

Bu uzun tarih boyunca bu iki 
(Arkası 4 üncü sayfada.) 
SELAMİ İZZET SEDE5 

Gti'Ntl'N EN 

MERAKLI MEvzvt1 

Nanemolla ile konuşuyor
duk. 

- G~ün en meraklı mev-
mu nedir biliyor musun, . 

Diye sordu. 
- Yoo •• 
Dedim, yüzüne baktım. O, 

devam~: 

- Kayser Vilhelmi merak 
ediyorum. Muhakkl)k ki, be · 
llİnı gibi birçok kişiler de onun 
•aziyetini merak eoerler. 

- Evet, Holanda taarru:ıu -
na ac~ba memnun mu, kng°JO 

mı, alkışlıyor mu, dua mı, bed· 
dua mı ediyor, ne yapıyor?. 

O da benim gibi: 
- E••et.. 
Deaikten sonra, ilave etti: 
- Bir şey ilave etmeyi u • 

nuttun. Acaba, elinde buket 
!\iman ordusıınu karşılaınıYD 
ve kendi intikam.ıqı teskine 
mi kendisini hazırlıyor, yokS• 
Naziler eline düşmemek i~in 
firar çan tasını nu?. 

- Her ikisi de olabileceil 
gibi, bir üçüncüsü de olabilil'· 
Vilhelınin beyaz AlmanlaT1 

kwnandasına alıp Berline sul· 
hü iade için yürüyecek 1''rıın

sız ordusuna pişdarlık etıııek··· 

A. ŞFJÜP 
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Japonya Felemenk Hindistanında!Y ugoslavia 

l~·~I 
Baş pehlivanlar 
karıı kar;;ıya 

___ , ___ _ 
vaziyetin değişmesini istemiyor Her tecavüzü dur

du rm ı ya hazır 

Deste, küçük orta, büyük orta, 
başaltı, yahut da tijy siklet, ho
roz siklet, elli altı, yetmiş sekiz, 
ııeksen iki kilo filan derken, ni
hayet başpehlivanlar veyahut a
ğır siklet şampiyonları karşılaş
tılar. 

İhtilafın Büyük Okyanusa yayıl
ınası endişesini devletlere bildirdi 

Tokyo, 11 (A.A.) - Bugün top
lanan nazırlar meclisi, Holanda 
Hindistanında statükonun değiş
tirilmesini pek muhtemel olarak 
intaç edebilecek bir vaziyeti J a
nonyruıın ne derece alika ile ta
kio evlediğini, büyük devletle
re bildirmiye Hariciye Nazırı B. 
ı\ritayı memur etmiştir. 

B. Aritanın bu ~ebbüsü 15 

H LA 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Fransız ve İngiliz kuvvetleri, 
yardımımıza koş.mu.şiardır. Fran
sız ve İngiliz kuvvetleri, mera -
leketi müdafaa için kuvvetleri
m.izle işbirliği yapacaklardır. 

Hudut kıtaları.mız, cesaretle 
vazifelerini yapmaktad.r. Bu kı
talar, aldıkları emre göre, tahri
bat yaptıktan sonra ekseriyeti 
itibarile çekilmişlerdir. 

Dört saat süren şiddetli mu -
harebelerden sonra, kıtalarımı.z, 
dün Almanlar tarafından işgal 
edilen bir köyü geri alını.şlardır. 
Bu hareket esnasında, bir Al -
nıan zırhlı treni tahrip edilmiş
tir. Bu trende, Holanda lisanı ile 
yazılıruş beyannameler ve Holan
da ünifo.çmaları bulunmu•tur. 

Son haberlere göre eski kale, 
düşman har ekil tına rağmen tu -
tunmaktadır. Düşman, Yissel ir
mağını geçıniye muvaffak ol -
muştur. 

İngiliz hava kuvvetleri, Alman
ların elinde bulunan yegane tay
Yare meydanını bom.bardunan et
nti.>lerdir. Bu tayyare meydanın
dan hareket eden Alman kıtalar;, 
bazı noktalara kadar ilerlemiş
lerdir. Bu kıtalara karşı enerjik 
hareket devam etmektedir. 

Lahayede polis umwni karar
galunı işgal etmek teşebbüsü a
kanı.ete uğramıştır. Civarda bulu
nan ve Almanlar tarafından ika
met edilen ·binalardan, polis ve 
iandarma üzerine ateş açılmış -
tır. Fakat polis, bu hareketi aka
mete uı;-atmı.ştır. 

Bazı noktalarda paraşütçüler 
inmiş ise de, bunların miktarı 
oldukça azdır. Bunlar, dün bü -
Yük bir kısmı mahvedilmiş olan 
diğer paraşütçülerin akibetine uğ 
ratılmışlardır. 

HARİCİYE NAZIRININ 
ı BEYANATI 

nisanda yaptığı beyanata istinat 
eyliyecektir. 

TOKYO, l1 (A.A.) - Stefa
ni: .Taponya Hariciye Nazırı, mu
harip devletlerin diplomatik mü
messilleriyle, Amerika ve İtal
yan mümessillerine Japonya 1ıü
kıimetinin ihtilafın büyük okya
nosa yayılması ihtimali karşı -
sında en ciddi korkulan hisset -
mektc olduğunu bildirmiştir. 

DA'DA 
adasında bulunan Alınan kuvvet
lerinin kfunilen imha edildiğini 
iliıve ctmistir. 

Nazır, bundan başka Holanda
nın altın stokunun üçte .ikisinin 
memleket istiliı edilmeden evvel 
ecnebi memleketlerine gönderil
mis olduğunu ve mülebakisinin 
de memleket haricine gönderilece 
,. ni be•1an etmiştir. Nazır, ne.11.ce 
olarak bir müddettenberi Alınan
ların Holancia ordusuna, zabıta 
te• kilatına ve gümrük idaresine 
mahsus üniformaları kaçak su
retiyle memleket haricine çııkar
mn·a teşebbüs etmekte oldukla-

'rını söylemie+ir. 
KÖPRÜLER TAHRİP EDİLDİ 
Aınsterdam, 11 (A.A.) - Hv

landanın en mühim nehirleri ü
zerinde demir yolları boyunca 
bütün könrüler, Gegesland eya
letinde Yessel üzerinde Vorweld 
civarındaki köprü müstesna, Ho
landalılar tarafından tahrip edil
mistir. Almanlar, Yessel'i geç
mek için bu köprüden istifade 
etmislerdir. Bazı ş.3.yialara gö
re, Holan<la kıtaları, Alınanların 
eline !(ermemesi için Geldesland 
eyfiletinde K.ootwiik telsiz istas
yonunu berhava etmişlerdir. 

MÜTEMADİ AKINLAR 
Amsterdam, 11 (A.A.) - Al -

man bombardıman tayyareleri 
bu Sflbah saat 6 da Amsterdam 
hava meydaniyle civarındo.ki ev
lere 'iddetle taarruz etmişlerdir. 
Taarruz 25 dakika devam etııniş
tir. 
Bombardıman tayyareleri saat 

6,48 de tekrar şehrin üzerinde gö
rünm üşler<fu. 

Gı.uıün ilk saatlerinden itibaren 
Holandanın muhtelif mınta°'ala
rı üzerine akınlar yapılmıştır. 

Prenses J uliana'nın ikametga
hı ci>·arında askeri bir hava mey
danı olan Suesterberg ile Gouda, 
Bokstel ve Brouwershaven mev
kilerine bir çok paraşütçüler in
rni•tir. 

BELGRAD, 11 (A.A.) - Bel
cika ve Holandaya taarruz, Yu
goslavyada hakiıki mane\İi alarm 
doğurmuştur. 

Sloven nazır Krek, şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Y11goslavya, tecavüızü durdur
mak için bütün tedbirleri almış
tır. Hududu takviye etmek ve 

' hudut gerisini mükemmelleştir
mek için büyük fedakill'lı.klar yap
mış bulullJlyor. Buııün, hiçbir 
sürpriz imkiını yoktur. Sırplar, 
Hırvatlar ve Slovenler, büyük 
ve kuvvetli Yugoslavya için ayni 
aşkı taşımaktadır. 

Yunan Kralı 
Atinaya döndü 
ATİNA, 11 (A.A.) - Kral Ge

orl'e. Trakya ve Makedonyada 
vantıi!ı seyahatten d~nmüş ve 
istasyonda Başvekil Metaksas ta
rafından karşılanmıstır. Halk, 1 
kralı ve Başvekili, şiddetle al
kıslaıruştır. 

Ruzve din mü
him beyanatı 

- Nerede karşılaştılar? 
Diyeceksiniz. Nerede olacak, 

Lüksemburgla Belçikada ... 
Dokuz aydır, meşhur bilmecc

deki ortalık süpürgesi gibi, çat 
şurada, pat burada, yahut köşe 
kapmaca oynar gibi kah öteki, 
kab beriki köşede devam eden 
harpler, biraz da bizim alatur
ka güreşlerdeki deste, küçük or
ta, büyük orta, başaltı ve alafran
gadaki tüy siklet, hafif siklet, or
ta siklet, ağır siklet giirc~lcrine 
benziyordu. Viıkıa, bu harplerde 
bir tarafı temsil eden, tam ına
nasile al\'ı.ı: siklet bir peblirnndı 
amma, gözüne kestirip gafil av
ladıkları da ancak, destede, kü- l 
çük ve biiyük ortalarda güreşe
bilecek tüy, horoz, hafif ve niha
yet orta siklet güreşçilerdi. İşte 
nihayet, iki tarafın da ağır sih
let ba5pchlivan!arı llolanda, 
Liikscmburg ve Belçikanın er 
meydanlarında karşılajl:lar. O- 1 
nan için, ;r>ek kıyasıya gideceğı 
anlaşılan ası] ölüm, dirjm sa\·aşı 
şimdi haşlndı dcınck ve asıl ma
rifet de bu savaşı kazanruakt1•· 

OSi\IAN CEMAL KAYGILI 

Askeri vaziyet 
(Il!'~ tarafı 1 inci sayfada) 

(Baştarafı 1 inci sayfada) kide de büyük kuvvetlerle ta-
medeniycLin terakkisine karşı arruz ed~vor!ar. Hc:lcfleri Arn-
kat'i bir m e11dan okuyuştur. hem sehridiı-. Burada Alman 

Bitaraf menılekctlcre son. ya· tourn~ı, Holanda arazisiniıı i-
mlan taarruzun Amerıka lıalkı- r 'ne girmiştir ve Arnlıeııı'e 
na dehşet ve nefret taiı<in etmiş c uııplan ve cenubu şarkiden 
olmasiyle 11t.üftehiri.m.~ taarruz mümkündür. 

Cumhur Reisi Ruzvelt, garp Almanlar, Holaııclanın muh-
medeniyetini mevzuubalısede- j telif vcrlcrine ve bilha...ı lıa-
rek demiştir ki: va meydanlarına para~ütle as-

•- Orta Avrupa ile Sanıiago , ker iı.ı.lirınişlerdir. Holan<.la -
ve Şili arasındaki me•<Lje, büy11.k ı lılar ka~adan, İngilizler hava
Jskender'in l\1akedonya'dan İran'a dan bu meydanlardaki Alman- l 
gitmek için harıı arabalarını koş- · ları imhaya çalı!Jıyorlar. , 
turmak mecburiyetinde bulundu.- 2 _ Belçikada: Alman ve 
iiunu mesafeden daha kuıadır. Bclciha askerleri, Almanlann 
Avrupanın genis mıntakalarında Alım, Fransızlarla Bel~ikıılı -
yü.z milyonlarca insana talıa/; - Iıırın Eks-la-Şap~l dedikleri 
küm etmi11e çalışanlar, 1ca!pkri- 1 Alman şehrinin karsısındaki 
mizde pek a.aijı mevkidedirler. Belçika arazisinde - şiddetli ! 
Eğer hedeflerine varırlarm, vah- muhllJ".l'beler 'yapmaktadırlar. 
$i11ane Jıülyaları, bütün insanla- Belcika müdafaa hatları mu-
n daha sıkı bir çenber içine al - kavenıct ederek Almanların 
mak, bu toprak ü.stündeki her 1 ilk hücumunu durdurmııştur. 
mil mesafeye hô.kim olmak hül- 1 Belçikada da, Alman paraşüt-
ya!arı bfüıüyecektir. 

1 

çülerile mücadele edilınekte-
Bu meseleye, Amerikanın, der- dir. 

hat karşı kmıması lazımdır fik- t 3 _ Liikscmburgda: Bura - \ 
rindeııiın. Otelci kıt'alar, bizim ha- ı da. önce kolaylıkla ilerliyen 
yat prensiplerimizden tamamen Almanlar, Fransız kıtalarile J 

ba-§ka o<an !Jrensiplere iştiraki çatıt,mışlardır. Öncliler arasın-
tercih ederler veya btı tercilıi yap- da vukua gelen mulıarebeler 1 

mıya mecbur olurlarsa sulhper- hakkında fazla tafsilat yok _ 
ver ııapıcılık mesaimize devam tur. 
edebilir mi11iz? Hayır, devam e- 4 _ Havalaı·da: Alman tay-
debileceiiimizi zannetmiııorum. :varcleri Belçika, Holanda, 

Cwnhuriyet("ilerimizin, bu me- Fransa .ve İngiltcrcnin mubte-
seleııi, soiiuk ka,.lıhkla tetkik et- lif açık şehirlerini bomlrnrdı-
me•i, bilhassa, ayni hedefe mü- ınon etmektedirler. l\lüttefik-

. 

SonAlman taarruzunun saik·i 
(Başmakaleden devam) f 

ona da mani olaeaktı. 5 tane 35 
bin tonluk İngiliz zırhlısının, mu-ı 
karrer zamandan çok evvel, ik
mal edilerek tecrübelerine baş -
~ olması, İtalyayı düşü" -
miye sevkettiği gibi, müttefikle
rin ve dostlarının bp.edan sonra
ki silalılanmaları da, hiç şüphe
siz daha fazla düşündürecek ve 
cesaret kıracak mahiyettedir. 

Bitlerin şöyle düşündüğünü 
tahmin edebiliriz: 

1 - Harbin uzaması aleyhimi
zedir. Düşmanlannıız kuvvetle
niyor; yenemiyeceğiıniz bir kml
ret kazanıyorlar. Binaenaleyh 
vakit kaybetmemeliyiz. 

Z - İtalyanın cesaretini kay
betıniyerek harbe girmesini te
min mümkünse, hunun için de, 
vakit kaybetmemek liızım.dır. 

3 - l\lajino hattını doğrudan 
doğruya bir taarruzla yarama
yız. Hattı yarı>ak da, arkasındaki 
diğer müstahkem mevkiler ara
sında, Fransız ve İngiliz ordu -
larını yenemeyiz. O ha]dc, nte
seleyi, en zaif noktaya taarruz. 
la halle çalışmak lazımdır. Bu 
zaif nokta, Hol anda - Belçik.ı - ' 
Lükseı;ıburgdur. 

4 - Bu küçük devletlere ta -
arruz, l-lnjino hattına taarruz -
d, .ı falıa kolay olduktan başka, 
iliğer bir fayılası dalın vcrdır ki, 
o da, bu ınemJcketlerin istila - ı, 
Alınan} :ıya bir hayli ham mad
de kazandıracağı gibi, Alnınn or
dularını İngılterenip yanıbaı;ına 
getirecektir. 

5_ - Bu memleketleı'İn işgali
le lngiltere) i mütemadi hn:ı hü
cuınlari!c hnrnp etmek imkiinı cı- 1 

de edildikten başka, ikinci bir 
lıa~e ile Bclçikadan Fran,aya 1 
taarruz etn1ck de rniimkündür. \ 
~ vakte kadar, buradaki Fransız
Ingiliz orduları da Dolanda ve 
Beltika)·a yardım ederken zayi- l 
ata u;';ratılmış ve hırpalanmış o- I 
lur. 

ya taarruz, biu ira iki devleti de 
düşman yııpacak, müttefik ordu
lara en az bir milyon kişi il ti bak 
edecektir. On1ann makavemeti 
bize bayii insan ve malzeme za
yiatına mal olacaktır amma, bun
ları kısmen onlara ödetiriz. Ve 
böyle çetin, ölesiye bir harp, za
yiatsız ~azaınlmaz. 

Hiilisa, halk dilile ifade etmek 
istersek Bitler: 

- Yan harro, yan marro! 
Diye bu taarruza girişmiştir. 

Almanya, bir kumarbaz gibi bü
tün varını, taarruza koymuştur. 
Hareket prensibi c Ya hep, ya 
hiç!• dir. 10 mayıs günü başlı -
yan büyü_k taarrunn mBn.asi bu
dur. Müttefikler, İngiltere, Fran
sa, Belçika ve Holanda, bu taar
ruzu kırdıkları ve durdurdukları 
takdirde, Almanya harbi kazan
mak ümidini kaybetmiş olacak
tır. 

ABİDİN DAVER 

Holanda Kralicesi 
• 1 

ita ı yan Kralına 
müracaat etti 

LAHAYE, 11 (A.A.) - Holan
da kraliçesi Vilhelmine, İtalya 
Kral\Da şahsi bir mesaj gönder -
ı:n:iştir. 

Holanda Kraliçesi, bu mesajın
da -öyle demektedir: 

Savoie hanedanının eskiden -
beri mütehalli olduğu asil hissi
yata hitap ediyorum. Holandanın 
an'anevi surette bağlı kalmış ol
duğu ve bir dakika ayrılmamış 
bulunduğu tam bitaraf siyaseti-

' ne rağmen Hollandanın sokuldu
ğu anlaşmazlık hakkında yükse!k 
otoritelerini istimal etmelerini 
majestelerinden rica ederim. Si-

6 - Harbin hareketsiz uza -
yıp gitme•!nden ve artan malı -
rumiyetlerden mane.viyatı bo -
zulan Alman milletine de bir meş
gale çıkmış ofur ve küçük dev • 
Jetlerin ordularma karşı kazanı-, 
lacak zaferleri lıildiren resnu 
harp tebliğleri de, } iytcek vesi
kalarının yanında balkın mane· 
viyabnı doyurur. 

7 - Gerçi, BclçikA v" Dolanda-

vil halkın harp felaketlerinden 
uzak tutulması ve istisnasız bü
tün muharipler tarafından insa
niyet prensiplerine riayet olun
ması için majestelerinin nüfuz
larını kullanacağmdan eminim. 

-1- Senenin hiç görülmemiş 2 Süper Filmi bir Programda ... 

1-HUDUT CASUSLAR! 
Vaziie ugrunda ölüme koşan ... Tehlikeye can atan vatan fedaile

rinin hayatından al nan büyük Fransız filmi ... 

2-RADYO SARAYI 
Muhteşem revüler ... Tatlı şarkılar ... Derin aşklar... Eksantrik 

danslar ve cıl!!Jn ihtiraslardan örülen milyonlar filmi. 
3-4 iki jurnal birden: 1 - Paramunt Jurnal (Fransızca) 2-Britiş 

Jurnal (Türkçe) 

Bugün L A L E Sinema~ı~da 

1 Bugün halk matineleri: Saat 11 de 

SEAN'LAR RADYO SARAYI: Saat 12,30-3,3'1 7 ve ıo da 
~ HUDUT CASUSLAR!: Saat 11-~ 5,30-8,30 dı 

;::11 •. 

SAYFA-3 

DON A ŞAM
KI 1 · ~AYET 

Bir kişi öldü, bir di
ğeri de a~ır yaralandı 

Dün akşam saat 6 da Beya
:ı:ıtta Kapalı.çarşının Bitpazarı 
kapısında bir cinayet işlenmiş, 
bir kişi ölmüş ve bir kişi de ya
ralamruı;tır. 

Civar meyhanelerden birinde 
bir miktar içııı4 olan Şükrü, Hay. 
dar ve Gaffar adında üç arka~ 
çarşıdan geçerlerken birdenbire 
ikavgaya ~şiardır. Neti

cede Şükrü, Haydarı öldürmüş, 
Gaffarı da ai!ır yaralamıştır. Ci
nayetin sebebi Haydar ile Şükrü 
arasında eski bir kadın mesele
sinin sarhoşlukla tazelenmesi ol
duğu sanılmaktadır. Yaralı Gaf
far hastahaneye kaldırılmış za
bıta ve müddeiumumilik tahki
kata başlı>ınHŞbr. 

Kırkpınar gü
reşleri başladı 

Edirne, 11 'A.A.) -KırlQ:ıınar
da yapılan Türkiye serbest güreş 
birincilik müsabakalarına kala
balık bir halk huzurunda dün 
baslaıımıııtır. Miisabakalardıın f!!V· 

vel güreşçiler balkevinde topla
narak başlarında müzika olduğu 
halde A tatüı1k anıdına gelerek 
çelenk koymıı.•lardır. Bu vesile ile 
Edirne valisi Rilreşçilere çıok ve
ciz bir hitabede bulu.n:ınuştar. 

Müteakiben ~er müsabaka 
yeri olan Halkevine gerelek gü
re•lere basla:ınıslardır. 

Müsa:ba.kada Tra:kya parti mü.
fettisi Kocaeli meb'u.su Ragıp Aık-
0a, umumi müfettiş Kazını Dirile, 
Vali Ferit Noıner, Korkomutan 
ve diğer melı'uslarla bir QOk ze
vat bulunmuşlardır. Müsabaka
ların birinci ve ikinci devrelerin
de temayüz eden bölgelerin ba
sında Kocaeli, Ankara, Balıkesir 
Sivas gelmektedir. Müsabırkala
ra 28 vilayetten 8 gru;p halınde 
56 güresd iştirak etmiştir. 

Bükreş Elçimiz bugün 
Ankaradan geliyor 

ANKARA, 11 (A.A) - Bir 
müddettenbt:ri şehrimizde bulu
nan Bükres büyük elçimiz Ham
dullaıh Suphi Tanrıöver, Bükreşe 
gitmek üzere bu akşam İstanbula 
hareket etmiştir . 

İspanyada hazırlık 
yok 

MADRİD, 11 {A.A) - İspan
yada altı sınıLn sililı altına alın
dıP.ına dair ecnebi memleketler
de neşredilen haberleri dahiliye 
nezareti kat'iyyetle tekzip etmek
tedir. Neşredilen bir tebliğde İs· 
panyada şimdiye kadar hali ha
zırdaki seraitle alakadar olmak 
üzere hiçbir tedbir alınmadığı 
bıldirilrr.ektcdir. 

Londra, 11 (A.A.) - Holanda 
:tlariciye Nazırı matbuata, beya
natta bulunarak İngiliz tayyare
leri tarafından bu •abalı saat 8 
de Rotterdam hava meydanının 
Şiddetle bombardıman edilmesini 
ınütcakip Alnian kıt'alarına . taar
ruz edildiğini ve bir çok .kişinin 
hayatına mal olan çetin bir mu
harebeden sonra hava meydanı
nın saat 10 da istirdat edildiğini 
SÖvlenıi.ştir. 

Bu sabah saat 2,15 de mühim 
bir sanayi merkezi olan İmdho
ven üzerine bombalar atılmış ve 
müteakiben paraşütcüler indiril
miştir. 

teveccih olarak el biı"liqiyle ha- ler ınukabclci bilmisle karar 
rekete geçmesi zamanın geldiiji ' vermişlerdir. 
muhakkaktır.• 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ı ı iugiliı: tayyareleri, Belçika 
,_ 
g 

Bugün SARA Y Sinemasında Rumen kabinesi 
" 

Nazır, Holandalılar tarafından 
istirdat ~ olan Kordrecht 

Saat 5,47 de (Holandanın en 

mühim köprülerinden biri olan 
Meusc üzerinde kain Mördyke 
köprüsü civarına paraşütçüler 
indirilmiştir. 

BELÇİKA'DA 
(Baştarafı l inci sayfada) 

nıize ayak basmıya muvaffak ol
nıuşlardır. 

Lükscmburgda faaliyette bulu
nan kıtalarımız, müstevliye şid
detle karşı koyarak evvelce tes -
Pit edilmiş plan mucibince bare
lı.etıerine devam eylemi~lerdir. 

Liege etrafında mevzilerimiz ol 
duJ:u gibi durmaktadir. Düşman 
nıenilerimizin bazısı önünde a
ğır zayiata uğramıştır. 
Düşman hava kuvvetleri, ara

zinin büyük bir kısmı üzerinde 
nıüteadılit yerleri sistematik su
reıte bombardıman etmiştir. 

FRANSIZ TEBLlôi: 
Paris, 11 (A.A.) - 11 mayıs 

satıab tebliği: 
k Dlin gece, harekatımız Belçi

a<la devam eylenıi.ştir. 
. L:iksembuI111'un cenubunda, 

şıddetli hücumlara rağmen, düş
itrıan yeni bir ilerleme kaydede
memiştir .. 
b. Ala.; - Lorende kay de değer 
ır şey yoktur. 
Alman hava kuvvetlerinin Fran 

~~~. arazisi üzeı inde tevessül et
ıgı bombardımanlar, sivil hallr. 

ara::.nda müteaddit kurbanlar 
~ermiştir. Kımıandanlık, araların-

a ezcümle kadın ve çocuklar da 
01ınak üzere yüzden fazla kimse-

1 

nin öldü!(ü ve yaralandığını te
essürle bildirir. 
Fransız bombardıman tayyare

leri, gece, düşmanın müteaddit 
hava mevdanlarım boanbardıman 
etmiştir. Alman arazisi üzerin
de bir çok hava istikşafı yapıl- ı 
mı•tır. Tavvarelerimizin heosi 
üslerine dömnüştür. 

Paris, 11 (A.A.) - Fransız ak
sam tebli "i: 

Kıtalarıınız, bir çok noktalar
da il~ri kol unsurları ile müttefik 
kıtalara yardım ederek, Belçika
da ileri hareketlerine devam ey
lemislerdir. İleri hareket, sür'at
le devam ediyor. 

Dü=an, siddctle hücuma de
vam etmektedir. 

Lüksemburg'un cenubunda, 
düşmandan mahsüs kayıplar kay
dedilmiştir. 

Dü"1Tlan, bugün Moselknin 
garp mıntakasında, sür'atle önü
ne geçilen şiddı·tlı mahalli hü
cumlar yaumıştır. 

iMoselle ile İsviçre hududu a
rasında kayde deger ·bir şey yok- • 
tur. 
Alınan hava kuvvetleri, bugün, 

Fransız arazisi üzerinde barn:bar
drman hareketine devam etmiştir. 
Elde edilen. neticı•ler, harekete 
ırecirilen kuvetlerc nazaran hiç 

bir şey dei!ildir. Hava kuvvet- ve Holaııdaya taarruz eden Al-
lerimiz, Alman hava meydanla- maıı ordusunun yürüyüş kolla-
rını ve birinci derecede ehemmi- rı üzerine, hücum etmişlerdir. 
vetli askeri hedefleri şiddetle ilk güııii dfü;ürülen Alman 
bombardıman etımek suretiyle . tay ya. clerinin sayısı 130 dur: 

Bunun 70 tanesi Holandada, 44. 
buna cevap venmiştir. Bu hare- tanesi Fransada, 9 tanesi İn -
ıkat neticesinde vukua gelen çar- gilterciic, 7 tanesi Belçil.ada 
pışmalarda 36 düşman tayyare- düşürü,lıniiştür. 
si Fransa ve Belçika üzerinde İngiliz hava ordusu, bütün 
müttefik hava kuvvetleri tarafın- lruvvetilc Alman tayyarele -
dan düşürülmüştür. Yalnız bir rine saldırmıştır. 
avcı grupumuz, 10 mayısta ve 
11 mayısta bes tayyare düsünnüş- Hiiliısa, ilk günün bilanço -
tür. su, Almanların lehinde görün-

ELLİ TAYYARE DÜŞTÜ ınüyor. Baskının tabii olan ilk 
Londra, 11 (A.A.) _ Hava şaşkınlığı ve kargaşalığı geç-

Nezaretinin tebliği: tikten sonra, Dolanda ve Bel-
Dünkü harekat esnasında, İngi- çika müdafaasının daha mun-

liz hava kuvvetleri, asgari elli tazam ve kuvvetli bir şekil al-
ması ihtimali çoktur. İkinci 

düı;ırnan tav•·aresi düşürmüştür. 
Bunlardan ba:;ka bir çok düşman yiiniin harekatı malüm olun-

!
' ca, vaziyet biraz daha tavazzuh tavvareleri de gerek havada ge-

rek yerde ağır surette hasara edecektir. Mnkavemctin şid-
uğratılmıştır. 20 kadar İngiliz dctiuden Holandalılarla Bel -
tavvarcsi üslerine dönmmniştir. l çikalılarm umumiyetle gnfiJ 

PAPA TEESSÜRLERİ.ı."Iİ l avlaıı~a~ıkla.rı anlaşılıyor ki, 
BİLDlltDI bu, mulııııı bır noktadır. 

Vatikan, 11 (A.A.) - Papa, Bel- A. D. 

Gençlik Filmi ... Genç lozın hakiki uhu ... Hayata ve aşka 
açılan kalpler ... 

COLLETTE WİLLY'nin romanından iktibas edilen ve BLAN
CHETTE BRUNOY - SVZETTE MAİS - PİERRE BRASEUR ile 
gü.zel ve sevimli genç kızlar grupu tarafından yaratılan 

I= GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
1 Pek mükem~?ı:l~i~i~:~:~.~:~~~:;}KS JURNAL 

son dünya ve harp havadisleri. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

il 

ım,----r=-----~------------·• SÜ 1"..ER sineması 
Gayet güzel 2 filmden mürekkep bir program gösteriyor. 

SOLGUN GÜL 
DOLLY HAAS 

3 GENÇ KIZL.ı\R 

BÜYÜDÜLER 
tarafından oynanan ve İstan- D E A N N A D U R B 1 N'in 
bulda ilk defa gösterilen gü- . En son ve en neş'cli filmi 

zd bir Fransız filmi Ilaveten: E.'U.ER JURNAL 
-----------a Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

·------=---.-ı;:---------..u-
cika kralına. Holanda kraliçesi- • 
ne ve Lüksemburg grandü~sine, ı·TALYADA 
mcınleketlerinin uğradıgı taarruz 
karsısında his.settigi derin heye
canı ·bildiı en telgraflar gön<ler
mistir. 

Paua, Belçika kralına ııönder -
dii!i telgrafta ezcü.mle diyor ki: 

•- İkinci defa olarak Be!çika 
milleti, hal:.sız 11ere, arazisınin 
ham fecaııiinc sahne olduqunı< 
gördii<ıii bu anda, bıı lıarbin, Bel
çika hürri11eti J<"e istiklalini ı1eni
den tesi~<.e bitmesi için Allaha 
dııa ediyorum.• 

Papa, taarruza uQ'ramıs olan J 
her üe memlekete de takdisleri
ni göndermiştir. 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
ikt:sadi vaziyetin, milletlerin ta
bii hcklarrna mıı11aııir oldu.iju i
çin deyişnıesi zaruridir. İtalııan 

dona,..,rna""t harekete geç1niye ha
zır bfr ı·czriı·ctte beklemektedir.• 

MÜTTEFJK FİLO TAKVİYE 
EDİLDİ 

KAHİRE, 11 (A.A.) - Royter: 
İskenderiyedeki müttefik filosu
nun dündenberi mühim surette 
takviye edildiği bugün bildiril
mektedir. 

·mıı;:a----ımm::mmıı:::=:-.----------· Eugün i PEK sinemasında iki film birden 

1 - Mr. MOTO - SON İHTAR 
Heyecan ve esrarla dolu büyük macera filmi 

2 - KRALİÇENİN ELMASLARI 
Türkçe Sözlü 

3-EN SON GELEN FOX JURNAL 
,. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine; suare saat 8,30 da 

program. 
bütün 

(Baştarafı l inci sayfada) 
lat sundan ibarettir: 

Milli Ekonomi Nazırlığına Mur 
eca Cancinov tavin olunmuştur. 
Milli Müdafaa Nazırı General 
iıcus oı~sco, ayni zamanda hava 
nezareti vekilliğini deruhte eyle
mektedir. 

Kumandan Pasos, Bahriye müs 
teşarı olmuştur. 
Sabık Hariciye ııeneral sekre

teri Cretnianu, Hariciye müs -
tesarlığına getirilmiştir. 
Diğer Nazırlar mevkilerini mu 

hafaza etmişlerdir. Bu tadiliıtı Ta 
tareskoya ve binnetice hüküm
darlık makamına bir iti:ınad te
zahürü halini almıştır. 

Eskiden kapanan fırınlar 
hakkında tahkikat 

Son yıl içinde kapanan fırın
ların 9 dan ibaret ·bul'Ullduğu tes· 
bit olunmuştur. Bu kere; daha 
evvelki yıllarda kapanan fırın· 

!arın sayısı da 56 olduğu anlaşıl
mıştır. Bunların hemen ekseri
si; kendiliklerinden .kapanmış ol
malarına raimıen, Beledive İktı
sat Müdürlü~'Ü bir kere de bu sc

'ı n1cri mahallerinde sormıya ka
ı .. r ,·ermiştir. Bunun üzerine dün 
tekımil Belediye şubelerine son 
yıllarda kapanan fırınlar hakkın
da ayrı, ayn tahkikat yapılıp 

neticenin sür'atle bildirilmesi teb
liğ olunmuştur. Eski yıllardaki 
bu kapanmalarda da ekmekçiler 
e<nıivetinin bir alaka ve rolü te9 
bit olunursa hemen ha.klarında 
takibata geçilecektir. 
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1 s P o ~ ~Uzak ve yakın çağfarda 
Dünkü maçlar Fransa ile lngiltere 

TEFRiKA No. 51 

Ali, düşmanlarile sulh yapabilmek

ten tamamile ümidini kesmişti, 
' fakat, bütün hisleri ihtirasa 
mağlüp olan düşmanlarına söz 
uılatmak mümkün ohnuyordu. 
Nitekim (Ali) böylece ıeessürle 
söylenirken, omın bu merdane 
sözlerini dinliyenler: 
- _ Ya EmirüJmüminin!.. Sen, 

mukatelenin önüne ı;ıeQmek i~~ 
,ne mümkünse yaptın. Fakat, iki 
tataftan birine mukadder olan 
felaketin önüne l(eçmiye muvaf
fa.k olamadın. Vaziyet, yaptığın 
lieylerden daha fazlasının yap1!
masına müsait değildir. Çünkü, 
d~anlarımızın tarafından ac
zimize hüküm verilir. Buna bi
naen, artık işi, A1lahın takdirine 
havale etmek zanırldir. 

Diye, (Ali) ye teselli veriyor
du. 

lerin en derin noktalarına kadar 
nüfuz ederek insanların esrarı
nı keşfe !kadirdir ... Ben, ne seni ve 
ne qe arkadaşlarını (Osman) m 
katline iştirak ile ittiham etmi
yorum. Ancak, düşmanlarunızın 
en küçük bir iddialarına bile 
meydan vermek istemiyorum. 
Mademki ortada bir kan davası 
vardır. Ve ıbu dava da, düşman -
larımızın ütiralarile ortaya atıl
~tır. Şu halde, Medine ihtila
line iştirak edenlerin şiuıdi de 
bana iltihak ettiklerini haber a
lan düşmanlar, kendilerinde bir 
hak bulacaklardır... Ben ise, 
haksızlarla muharebeye hazırla
nıyorum. Onun için, siz bir ta -
rafa ayrılınız. Bu mııılıarebede bi
taraf .kalınız. 

Karşı karşı.ya gelen ilci ordu, 
birinci günü saflarını t~kil et
mek ve harı> mevzilerine yerleş
mekle vakit geçirdi. 

Dedi 
!Malik bin Eşterin arkadaşların

dan bazıları: 
- Acaba (Ali) düşmanlarile 

sulh edecek de, (Osman) ın ka
tiller> diye, bizi onlara teslim mi 
edecek?. 

İkinci gün, erkenden harp bay
rakları açılarak ve safların ön
lerine çıkarılarak, resmen (Harp) 
ilin edildi. Diye, şüphe ve tereddüt etti -

!er. Fakat başta Malik bin Eşter 
olmak üzere diğer Küfeliler (A
li) nin emsalsiz mertliğini ve hu
dutsuz safiyetini ileri silıerek, 
ona hak verdiler. 

(Ali), narin bir hecin devesi
ne binip ordusunu son defa ola
rak sür'atli bir teftişten daha ge
çirdi- Sonra, KUfeden gelen gö
nüllülerin karşısında durarak: 

- Ey Kü.feliler! .. Bana biiit 
ettiğiniz.. ve l:ıenim davetıne ica
"bet ederek buraya geldiğiniz için 
size teşekkür ederim. Ancak b~ 
mesele var. Dii.wnanlarımız, bm 
(Halile Osman) m katillerini hi
mave ile ittiham ediyodar. Ve 
lıu iftira ile bızi lekedar ederek, 
üzerimize hücum etmek için ken
dilerine bak veriyorlar ... Eğer içi
nizde, sabık Hallie aleyhine kı
yam eden kimseler varsa, bir 
tarafa ayrılsın. Haksız düşman -
ları.mı.ıla yapacağımız muhare
beye karışmasın. 

Diye, seslendi 
(Ali) nin au sözleri, bazı Kıi

feliler üzerinde büyük bir hoş
nutsuzluk husule getirdL Çünkü 
bunlar, Etnevilerin :ııulınüne ni
hayet vermek için (Hallie Os -
man)ı iskat etmek maksadile Me
dineye kadar gelmişler ve Os -
manın şehadetile hitam bulan 
.ı1ıtilfile iştirak etmişlerdi 

}C.ıiielilerin safları arasından, 
evvela (Malik bin Eşter) aynl
dı. Bu zat, emsalsiz bir kahra -
mandı. Ayni zamanda, (Ali) nin 
faziletlerine ve Resulullahın (Eh
li beyit) ine karşı candan mu -
habbet besliyen halis ve samimi 
bir müslümandı. 

Malik bin Eşter, mahzun bir 
eda ile (Ali) ye hitap etu: 

- Yii, Emirülmüminin! .. Me
dine ihtilalinde ben de vardım. 
:Fakat (Allah) a kaseınederim 
ki, şehit edilen Hallienin kanın
dan, alnıma bir zerre bile sıçrat
madım. Biz, 3ciz bir Halifeyi is
ika t etmek, onun aczinden isti -
fade eden adamların zulmün -
den ehli islii.mı halas ey !emek 
maksadile ihtilfile iştirak ettik. 
Fakat (Osman) gibi, Resuhılla
tun sevgili bir saha.besini katlet
meyLbir an bile aklımızdan ge
çirmedik... Hal böyle iken bizi 
.ıskerinin saflarından hariç bı
rakmak reva nudır?~ 

Dedi 
Malik Eşter gibi bir kahrama

nın büyük bir teessürle söyledi
ği bu sözler (Ali) nin g<inlüne 
çok hüzün verdi. 

- Ya, Malik! .. Allah, her şeyi 
görür, işitir ve bilir. Allah, kalb-

- (Ali), bütün hayatında en 
küçük bir hilekarlığa tenezzül 
etmemiştir. Onun her dü~nü -
şünde Ye her sözünde, bizim an
lıyamadığı.rnız bir hikmet var -
dir. Emrine itaat edelim. 

Diyerek, derhal asker safları 
arasından çı.k.ıp bir kenara çekil
diler-

. ' * 
Basra sahillerinin hurmalık -

ları arkasından çıkan güneş, ta
mamile yükselmişti. Düşman or
dusunda da artık muhar<>beye 
başlamak alametleri belirmişti. 
O geniş şahranın her tarafmda 
silahlar parlıyor ... Düşman saf
ları arasında, ilk havp nümayiş
leri >başlıyordu. 

(Ali), son derecede mütees
sirdi. Artık, dü.şmanlarile sulh 
yapabilmekten tamamile ümidi
ni kesıni>ti... Birdenbıre devesi
ni sürerek ordusunun tam orta
sına gcçtL Yüzünü, askerlerin -
den tarafa çevirdi. Teessür ve he
yec~rundan titrıye titriye bir 
hutbe irad etti. i 

(Ali), bu hutbeyi söylerken ağ
lıyordu. .. Gözlerinden taşan yaş,
lar, 'Basra ~eşinin keskin zi -
yaları altında parlıya parlıya o
nun - artık kırıa.ş.mı.ş olan - gür 
sakallarının arasına süzülüyor .. 
Harp meydanlarında düşmanla
rını titreten kal:n ve heybetli se
si, şöylece yükseliyordu: 

- Ey bana biat edenler ... Ve 
ey benimle beraber hak ve haki
kati müdafaa etmek istiyenler! ... 
Heoiniz bilirsiniz ki, bu ana ka
dar beni, hiç bir fert, kuvvet ve 
kudretiyle tehdit ve tedhiş etme
mistir. En bü"ii.k mübareze mey· 
danlarında, en namdar müharizler 
karşısında bir an bile yüz çe--
virdiğimi, hiç kimse görmemiştir. 
İçinizde bilenler pek çoktur ki, 
(Allah) ın bana bahşettiği kud
ret ve ıkuvvete güvenerek, her 
muharebede düşman safları üze-
rine pervasızca atılanış, her atıldı
ğım düşman safını da perişan e
dip dağıtinı.şımclır.. İçinizde bi
lenler, bilir. 

(Arkası var) 

Fenerbahçe Vefayı 3-0 
rendı. Galatasaray. Be
~iktı~/ı 4-4 berabere 
IMi1li kümenin dört kliibü ara

sında tertip euilen bahar kupa
sı maçlarına dun Taıı:sim stadın
da başlanmı.ştır. Bu maçların 
birincisini Fenerbabçe ile Vefa 
takınılan yapmı.şlardır. Hakem 
A '-.anet Ademin idare ettiği bu 
ovunda Fenerliler Mısırd~ bulu
nan fubolcülerinden mahrum ol
duğundan hafif bir kadro ile Ve
falılar da milli küme takımları 
ile yer almı.şlardı. 

Oyun başlar baslaınaz Fener
liler haki:rniyet tesisine ınuvai
fak ol.muşlar ve birinci devreyi 
2---0 galıo bitirmişlerdir. İkinci 
devrede Fenerin. baskısı devam 
etmiş bu devrede penaltıdan bir 
gol kazanan Fenerlıler maçı 3--0 
kazanımı.şlardır. 

BEŞİK.TAŞ - GALATASARAY 

İikinci karşılaşmayı Galatasa
ray - Beşiktaş takımları yap -
m~lar ve oyunun birıncı devre
si baştan sonuna kadar Beşikta
şın hfiltim ve ~üze! oyunuyle 
.l(eQmiştir. Beşiktaşlılar bu dev
rede dört gol yaJ)ml$)ar buna Ga
latasaray ancak bir golle mukır 
bele etmiştir. 

İkinci devrede Beşiktaşlılar 
çok durııun ve cansız bir oyun 
oynamışlardır. Bundan istifade 
eden Galatasaraylılar üc g'll yap
ıınıslar ve mac 4--4 beraberlikle 
bitmiştir. Kur'ayı Beşiktaş ka
zandıjiından bugün Feneı bah -
renin karşısına Beşiktaşlılar çı
kacııktır. 

BUGÖNK-0 MAÇLAR 

B~ bahar \kupasının fi
naline Taksim stadında devam e
dilecektir. İlk karsılaşıınayı Vefa 
ile Galatasaray ikinci karşıla.ş.ma
yı da Fener ile Beşiktaş yapa
caklardır. 

Taksimde sabahleyin de Beyoğ
lusnor - Kurtulusla oynıyacak 
Fenerbahçe stadında da Ankara 
ve İstanbul mektepleri muhteliti 
ile ikinci kiline şampiyonluğunun 
finali olan Beyoğluspor - Bey
lerbeyi ıkarşılaş.ması yapılacaık -
tır. 

İSTANBUL LİSE<;İNİN SPOR 
BAYRAMI 

Dün Fenerbahce stadında İs
tanbul lisesinin spor bayramı 
c;ok parlak olanuş ve lisenin iz
cilerinden müteşekkil Sakarya 
oymağının inzibatı altında sarı 
siyahhlar canlı bir spor ~nünü 
yaşatmışlar ve davetlilerin tak
dirlerini kazanmı.şlardır. 

SA 
~ Nf\Ak ... 

10 • 5. 1940 &a-l Sterlin 5.24 
100 Dolar 156.19 
100 Frc. 2.!1429 
100 Liret 7.94 
100 İsviçre Frc. 3-1.9932 
100 Florin 
100 Belga ' -
100 Drahmi 0,97 
100 Leva 1.&725 
100 Peçeta 13.61 
100 Pengö ' 28.525 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.7175 
100 Yen 36.9~ 
100 sveç Kr. 31.005 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 19.10 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Sivas - Erzurum 2 !9.67 

melini atan Pirimiz bu askerler 
için dua ederken: 
•- Adınız yeniçeri, olsun. Bu 

d;ni devlete her an hadim olu
nuı .. Hak erenler yüzünüzü ak, 
kılıcınızı keskin, kuvvetinizi iiıı· 

1 tün eylesin.!. 

• 50 -
Diye bu düşkünler kalabalığı

nı i aret etmiş .. 
Gö~Jüğün ardından bu kalaba

lığa bakan yaşlı, başlı: kerli fer
li şeyh hayretle söyfonmiş: 

- Hakkın var erenler ... 
Gözlükle bakılan düskünler ka

labalığında tek insan ıuevcut de-

Demiş .. Aralarına çıfıtlar karı
şıncıya kadar bu askerin yenil -
diğini tarih kaydetmiyor .. 

Nafi baba durdu, sotuk aldı, 
etrabna halkalanarak bu mevzuu 
alaka ile takip eden muhıpler -
den Jıirisi sordu: 

- Erenlerim. Osmanlı l'adi -
şahlarının tarikatimize intisap
ları mürşit clile mi olurdu? 

( B~tarafı 2 ncide) 
milletin biribirlerine karp bes
ledikleri hisler hi_s değişmedi. 
En eski Fransıı: muharrirlerine 
göre İngillıler cyaratılışta cahil 
vahşidiı:ler, kültüre karşı isyan 
ederler... İngilizler, herkesi ha
kir gören, herkese hakaret eden 
tehlikeli bir millettir .• 

İngiliz diplomatlarından Ro -
bert Dallingtm da - İngilteren.in 
Paris elçisi - 16 ncı asrın sonla -
rında neşrettiği cFransadan bir 
görü. eserinde dıyor ki: cFran -
sızlar müstelız.i, dik başlı, •er -
sem, dalgın, terbiyesiz, kaba, 
pis ve yalancıdırlar .. Bu zavallı 
insanlar j;yle bir tenis oynuyor
lar .ki, yorgunluktan bitap dü -
şüp sofraya oturunca tıka basa 
yiyip içiyorlar ve tı_u oburluğun 
sonunda uyuıı: olup cüzzama ya
kalanıyorlar .• 

İngiltere de Fransa, Fransa da 
İngiltere aleyhindeki neşriyat za
manımıza kadar devam etti, fa
kat yukarda dediğimiz gibi en 
'iddetli devri Fransadaki impa -
ratorluk devridir, o devirlerde 
meşhur İngiliz diplomatı Börke 
Fransayı istila etmenin zaruri ol
duğunu söyliyerek: cEğer bir mil
let Fransız toprağına ayak basar
sa, katiller dıyarına girer gibi 
girmelidir. diyor. 

Napoleon Lıgilizlerin münev
verinden ünımisibe kadar tüy -
!erini ürpeıtmiştir. İngiliz roman 
cısı Sıakreye, çocukken çıkarıl
dığı bir seyahatten dönüşte, va
purları Scnt-Elen 'ne uğrayınca 
dadısı karayı gösterdi: cBurada 
insan kanile beslenen bir aaam 
oturuyor, bu canavarı İngilizler 
zincire vurdular. dedi.. 

• •• 
Bütün bu neşriyata rağmen 

İngilizlerle Fransızların birıbir -
lerıne yakınlaşmakta olduğunu 
gösteren hadiseler de yok değil
dir. Daima lngilizlerin aleyhin -
de bulunan J<'ruassar, Keres har
binden sonra: •Ingilizler Fran
sız esirlerine görülmemiş bir ne
zaket göskrdilcr. diyor ve ila
ve ediyor: cAlınanlar bu kadar 
nazik degildir. 

16 ncı asırdanberi İngilizlerin 
aleyhinde bulunan Fransızlar da 
bütün cılıan gıbi İngilizlerin 
cmcrt> olduklarıııı daima itiraf 
etmislcr ve lngılızlere karşı her 
zaman mertçe savaşmışlardır. 

cSiyah Prens> Puatiye harbin
de kral Jan'ı esir ettiği zaman 
gece yemekte sofrasına aldı ve 
derhal arkadaş muamelesi yaptı, 
güle söyliye konuştu, elini dizi
ne koydu. 

Fontöno'da Fransa ordusu ka
rıştığı zaman erlerin bir ağızdan 
haykırdıkları söz iki milletin ta
rihinde yer almıştır: cBay İngiliz
ler evveli siz ateş ediniz!> 

18 inci asırda İngiltere ile Fran
sa hoyunll gırtlak gırtlağa idi, 
fakat Fransada İngiliz zevki ha
kim olınıya başlanııştL · 18 incı 
asrın ortalarında İskoçyalı Hi -
yam'ın tarihleri, Riçerdson'un 
.amanları Pariste kapışılıyor ve 
İngiltereden gelen briç her yer
de oynanıyordu. Din ile başı hoş 
olınıyan Volter de İngiltercye 
iltifat ediyor: cHristiyanizma'nın 
en az fenalığı dokunan diyar İn
gilteredir. diyordu. 

İngilizlerin en büyük dü~ma -
nı Napoleondur değil ıoı? .. Hal
buki o bile fazla ileri gıdeıne -
miştir. Sent - Ele';lde menfi ol -
duğu zaman bile Ingilizler hak
kında: «Fransızlar İngilizlerin 
fıtri meziyetlerini d~ima takdir 
etmiŞlerdir diyor; takdir ile dost
luk arasında bir adımlık mesafo 
vardır.> 

İngiltere ile Fransanın dost 
olacaklarını, olmaları lazımgcl-

şılık vermeyi tercih etti. Anlattı: 
- Osmanlı Padişahlarının mey 

dana girip nasip aldıkları hiçbir 
kayıtla müspet değildir. Yalnız, 
bunlardan bir çoğunun bnzı ala· 
metler·ıe tariki nizenine intisap
ları işikardu. Aralarında son 
hükümdarlardan beşinci Mura
dın IJleydana girdiği, mürşit ete
ği tuttuğu, merhum Me)'li baba
dan nasip aldığı tevatürle sabit .. 

Sqali soran muhip atıldı, ba
banın sözünü kesti: 

- Beşinci Murat nasipli miy
di? 

Nafi baba vakur bir tavırla te-
yit etti: 

- Evet .. 
- Meyli babadan öyle mi? 
- Evet ... 
- Hangi meydanda ve kimle-

rin hwı:urile ikrar verdi? 

1 
diifiııi ilk söyliyen de Een-Simon
dur. 1815de Fransa ne yapacaenu 
i"Şll'JDJ.Ş bir halde iken Sen-Si
mon: cBir gün ~lecek İngiliz mil
letine bağlanacağız dedi, o zaman 
acılanma ve ıztıraplarıınız dine
cektir •• 

19 uncu asrın ortalanna doğ -
nı lngilterede Stiyuert, Mil Diz
racll, ·Kikıns gibi feylesof, diplo
mat ve edip gibi şahsiyetler de 
Sen-Simona iltihak ettiler. 

. Ancak bu neşriyat kıifi değil
dı. Mekteplerde aksi neşriyat de
vam ediyordu. Mesela 1885 de İn
giliz mekteplerinde okutulan bir 
coğrafya kitabında Fransayı şöy
le anlatıyordu. 
•Fransızlar şen, hoppadular, na

muslarına güven olmaz. Vakitle
rini kahvelerde geçirirler; onlar 
kahvede otururken kadınları ma
~~zada, tarlada çalışırlar; hiç de
gıls~ ~ocuklu olan kadınların üç
te bı:rı de ııvlenmemiştir. 
Darbımeseller de efkarı umu

miyenin aynasıdır. Biz cBu ha
vada Jsöpek olsa sokağa atıl -
maz. deriz. Aslı İngiliz darbıme
selidir: •Bu havada Fransız ol
sa sokağa atılmaz. Fransızların 
da bir darbımeseli vardır. Misa
fi.~liğe gelen birinin, kimseye gil
rurunc<.1cn, ev sahiplerine veda 
e.t~~~e? gittiğini görüp terbiye
sı.zl!"•nı anlatmak için: .İngiliz 
gıbı sıvıştı. derler. 
Düşmanlıkları, biribirlerini ba

kir görmeleri tarihlerinden ede
biyat tarıhlerinc kadar nüfuz e
de.n bu iki milletin nasıl bugün
ku kardeşliğe vardıklarını ve can 
beraberliği kurduklarını yarın 
anlatacağız. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Çamlıcaya pazar gün· 
feri otobüs işleyecek 
Yaz mevsimi münasebetiyle 

•Üsküdar> ve cÇamlıCa• ya pa
zar günleri ~:idenler pek çoğal
mıştır. Bu münasebetle dün Üs
küdar .kaymakamlığı Belediye 
Reisliğine müracaat ederek pazar 
ve tatii günleri için İstanbul şe
hir dahili hatlarından bazı oto -
büslerin bura"a tahsis olunıına
sına müsaade istemiştir. Bu ta
Je,., ka!:ı ul olunmuştur. 

İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı: Beyoğk Aynalı Çeş
ırae Hacı Ferhat ma'. ıallesin<1e 
Aşı.k.lar caddesinde 6 No.Ca otu
ran Fatıma Nazire tarafından ko
cası olup ayni evde ikamet et
an<>~<te iken aralarınclaki şiddetli 
,.l(eçimsizlik yüzün<len ve ev !ilik 
birli~inin tahmil ettiği vazifeleri 
yaµ:.."!aınak rnaık.sadi) le evini ter
ketnı.i.:; olduif=<lan evlilik bir
liğine avdetini rnutazamının 
ma.Lkemenin 94-0/216 No.sı ile a
leyhine ika.'1e eyledi,i\i ihtar da
vasının icra kılınan ırnuhakeıne
si sonunda rnüddeaaleyh Nazım 
İbrahim Şekercinin bir ay zar -
fınc'.a evine dönmesi hususunda 
.Jıtanna dair verilen 26/4/940 
tarihli hükmün müd.deaaleyh N'a
zınn İlırahi:n Şekercinin ikamet
gii.hının meQhuliyetine binaen 
ilanen teblif(at ifasına karar ve
rilerek mezkür ilamm \Jir su
reti mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş old.uf(ı;ndan işbu ilan 
tarihinden itibaren on bes gün i
çinde müracaatla temyizi dava 
etmodiği takdirde hükmün kat'i
le.şmiş sayılacağı malümu ol -
mak üzere ilan olunur. (26896) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON 'IELGRAF Basınıevı 

12 - MAYIS 1940 

Ereğli Havzası -
Kömürleri Satış Bir l iğ inden : 

3870 numaralı kanıma müsteniden 2/12891 nuroaralı .kararna
menin 3 sayılı bra.ı:ma llÜ'e. tıeQe!<kül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merkeai Z O N G U L DA K' ta d ı r. 

IB:ir liilcten kömür ahnaık istiıyeıı müstehliklıeıri 15 ma}'l6 1940 
1ıııriirine k:ad:ar İstanbulda Topbıınerlıı;ı ~ caddesinde 26 numa
rada VE> 15 mayıs 94-0 tarihinden i.t.ibaıren de doğrudan doğı:u}·a 
Zonguldakıta SATIŞ BİRLİGİ MERKEZİNE münıcaat eylJemelqU 
18.zımdı:r. 

KÖMüR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1 - Köıniir alıcı.!aırımn lr<imür bedeloi ı:ıeışllıe.n ödlimciari 

şarttıır. 

2 - Köınür!er Havzada F. O. B. olaıra!k teslim~
Te]f?raf arlrrsi: Zonl1!UJıdak-Sat.ıkömür - Telıefon: 145 Zongujdak 

Gayri me nkul malların açık arttırma IUlnı 

Çatalca icra memurluğundan : 
Açık arttırma ile paraya çevrilen ı;ıayrimenlrulün ne old~: arP 

.zi, pırnallık, orman. 
Gayrimenkulün lbulundu,ğu mevki, mahallesi sokağı numaı·ası: 

Daye ıkadın kövünde 6083 dönümden ibaret 16 parça arazi, Orman, 
pırnallık, ev. 

Takdir olunan Jnymet: 68484 lira. 
Arttırmanın yaoılacağı yer, gün, saat: 16/6/940 perşembe günü 

saat 15 de Çatalca İcrasında ·birinci arttırması yapılacaktır. 
1 - lşbu gayri.menkulün arttlMla şartnamesi: 6/6/940 tarihin· 

den itibaren Z4 No. ile Çatalca icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. nanda yazılı olanlardan fazla 
malı1rnat almak istiyenler, işbu şatnameye ve 940/24 dosya numa
rasiyle meınuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırnuya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 niSbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala.kadarların ve irti!ak: 
hakkı sahiplerinin ı;:ayrimeııkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masra!fa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden iti:baren yirmi 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte meınuriyetimize bildinıne
leri icabeder. Aksi halde hakları tııpu sicilliyle sabit olmadıkça sa
tı.ş ibedelinin paylasmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen j(Ünde arttırmıya iştirak edenler arttınına şart
namesini okumuş ve lüzumlu nıalümat almış ve bunları tamamen 
kabul etıni> ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan son 
ra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya saUş istiyenin alacağı
.ıa rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o f(ay
rnnecıkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
daha temdit ve on beşinci 31/6/940 cuma günü ayni saatte yapıla
cak arttırmada, bedeli satı.ş istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri.ıı:ıenkul ile temin edilmiş alacahlan mecmu
undan fazlaya çıkmak şartiyle, en QOk arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kiıınse arzetmiş oldu
ğu bedelle alınıya razı olursa ona, razı ol.ınaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en c;ok arttı.-;ına iha
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve ııeçen günler için yüzd& 5 ten 
hesan olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

İcraca yuıkarıda gösterilen 16/6/94-0 tarihinde Çatalca icra me
murluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilan olunur. (124) 
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ADEMİ İKTİDAR 
• VQ BEL.eıı:veıı:KL.l.iNıı: -

HO MOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

Pnot• kutıııu 1255).Galata, lata.bul 
, __ ~ ....... 

İnhisarlar lstanbul baş müdürlüğünden 
Bir sene zarfında İstanbuldan - Şile idaremize gönderilecek ma• 

mıilatın ııakil işi açık eksiltımiye konulmuştur. 
Muvakkat teminat 29 lira 70 kurustur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ek.siltmiye işti· 

rak için de 27 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta kain 
baş müdürlüğe müracaatları. (3940) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden ___ ,_ 
I - Şartnamesi mucibince 2310 adet bira fıçısı pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,50 

liradır. 

III - Parıarlı.k 23/V /94-0 perşembe günü saat 15 de İstanbulda 
Kabataşta levazım ve mütıayaat şuibesindeki aJ.ım komiszyonunda 
yapılacaiktır. 

T:v - Şartname her gün levazım şubesf veznesinden ve :tznı;r, 
Ankara baş müdürlüklerinden 112 kuruş mukabilinde alınabilır 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
gilvepme paralarile birlikte mezkfır komisyona ıtelmeleri ilan olıı
nur...-(3703) 

TAKViM Ye HAVA 
1 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet O naran 12 Mayıe 
•PAZAR Cildin ft .........,.. miWe·•• 

Biat: lJSI Rami: USI Adreo: BabıW Caialotıa 
5 inci ay Gün: 132 Nisan: 28 
Rebiülihır: 3 Hızır: 6 :rokafa kifeıılnde No. o. Tel. ustl 
Gün~: 4.48 Akşam 19.15 ı• Öğle: 12,10 Yats1' 21,02 -
İkindi: te.05 İmlik: 2.47 

' 

ğilmiş .. Bu adamların her biri si
hirli camJarın ardındıın birer 
hayvan suretinde boy ı;österiyor
Jarmıs .. 

yakat gözetmiyordu. Mescliı ufa
cık bir örnek alalım: Plrıınizin 
"eliıyetnamcsinde, tarikate alı
nacak aşıkların her cibetçe ek
me! insan olması şart koşulmuş
tur. Sarahaten yazılı olduğu gi
bi vücutça özrü, sakatlığı olan
lar yolumuza giremezler .. Hal
buki dedenin dervişleri arasında 
topal, çolak, kör, kanbur ı;ibi ni
celeri var .. Vükela konaklarının 
balayıklarından yüzlerce kısa e
tek de ikrarını kabul eden dedeyi 
mazur tutmakla bizde bu suça iş· 
tiriil< etmiş oluyoruz. 

Bu sual Nafi babayı düşündür
dü .. Ma~u~ ve müstebit Osman
lı hükümdarlarının meydana gi
rip kendi tebaasından bir baba
ya ve meydan erlerine niyazını 
kabul etmek, babanın önünde e
ğilip kalkmasını varit görmek 
imkansızdı. Esasen tarihin de 
açıkça kaydetmediği bu nokta
yı Nafi baba da kat'i bir dille 
aydınlatmak iktidar ve salihi
:vetinde değildi. Maaınafih suale 
cevap vermek vaziyetinde bulu
naa Nafi baba izah Yoluyla kar-

Nafi baba bir el işaretile mu
hibbinin suallerini araladı. İzah 
etti: 

Osmana. birçok cenklerde derviş
lerinden asker vermek, para, za
hire, silah, at gibi yardımlar yap
mak suretile müzaheret ettiği de 
ayni menbaların teyit ettiği ha
kikatlerdendir. Amma, Sultan 
Osınanın, oğlu Orhan Gazinin, 
birinci Murat, Yıldırım, birinci 
Mehmet, ikinci Murat ve Fatih 
unvanlı ikinci Mehmedin tarikate 
karşı himaye ve temayül hisle -
rinden başka eserlerine de rast
lanmıyor. Yalnız, Fatihin İstan
bul muhasarası sıraSJndıı cere
yan ettiği tevatürle sabit olan iki 
hadiseden bu padişahın da Hacı 
Bektaş fıkarasına hususiyetler 
izafe ettiği rivayet olunuyor. Va
kalardan birisi fil: Mnhasaranın 
şiddeti arttıkça mukavemetin de 
o derecede fazlalaştığını gören 
Hazreti Fatih, mahsurların bir 
anda pes etmeleri için her tedbi
re başvurmuş .. Kaleyi içinden al
mak yolunu da ihmal etmiyen 
padişah, az evvel kölelerden Rum 
ve Macar mübtedi.lerini rütbe, 
mansap ve ihsan vaiilerile casus
lnğa sevketmiş .. Bunlar; fırsat 
buldukça mahııurlara ilticaya 
bqlamıg) •r. <Arkası var) 

- aAYA V.t.zln:ft - Çocuk Hekimi --
Hülasa: Önce söylediğim gibi. 

tarikate söz söyletenler bizleriz. 
Bunda zabirlcrden ziyade bizim 
suçumuz, bizim özrümüz göze 
çarpar .. Ruhu şadolsun !Uehmet 
Ali dede aon zamanlarda nasip 
f'erdiii canlar arasında hic de li-

Halbuki, Devleti Aliyyenin en 
satvetli devirlerinde salatıni Ali 
Osman hep tarikatimize münte
sip idiler- Yeniccri n•llli>•••n Ja-

- Dur, acele etme... Sırasile 
hepşini anlatacağını.. Hacı Bek
taş Velinin devleti Osmaniyenin 
banisi, ilk padişah Sultan Os -
man ile muasir olduğu tarihle 
müsoet.. Hureti P"ırin Sultan 

DW, tmınbulda hava bulutlu 
geçm4; Rıizgdrlar cenub1ı garbi-
den smıiııede 1-3 metre hızla es-
m.iştiT. Saat 14 de haııa tazyiki 
1016,8 milibar ldl. Sühunet en 
f1Ükaelc Z'l ,3 tıe en diişilk 8,3 san-
tiQrıU oıııı-aı.: kaı,ıdei!Hmiştir. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
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