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ALMANLAR LiMBOURG'DA RiC'AT EDiYOR , ~ 

Fransız ordusu Lüksemburg' da ilerliyor, 60 Alman tayyaresi 
• 

düşürüldü,Ingiliz tayyareleriAlman hava üslerini bombaladı 
~ ~ 

FRANSIZ - ALMAN HUDUDUNDA1Belçika ve Holanda' da bü-
MÜTHIŞ BiR MUHAREBE BAŞLADI yük muharebeler oluyor 

Moselle Cephesinde bir Alman fırkasını 
püskürten Fransız kuvvetleri ilerliyorla 

Almanların Fransız şehirlerini bombardımanı Tam zamanın-
d b

. k b. esnasında 150 sivil öldü, 350 kişi de yaralandı a ır a ıne 
d .. . . k I' .. . Şiddetli topçu 
801ŞI 101 Muharebe/ eri 

Devam ediyor 
)'-.. 

Birçok paraşütlü Alman 
müfrezeleri imha edild• 

Belçika orduları 
ilerlemiye başladı 

Holanda müdafaa 
hattı yarı 1 a madı 

Almanlar halkı da bombalıyorlar - -Almen tearru:ııa bar· 
layıncaya lı.ader ihtiyat 
ııe baairet iateyan ln11i· 
li:z; •İy••eli, artılı a:ııim 

111! ridıletle idare edi/melı 
lazımdır. Dünün adamı 
Çamberlayn idi; bu11ü· 
nün adamı Çorı;ildir 

Hava faaliyeti kor
kunç bir hal aldı 

Paris, 12 (AA.} - 12 mayıs 
sabah tebliği: 

Albcrt kanalı ve meuze havali
sinde Alman taarruzları son de
rece şiddetle devam etmektedir. 
Tayyarelerimiz, bu mıntakada, 
Belcika kıtaatına toplu ve müessir 
bir surette yardım etmişlerdir. 

Hıf1'over 

Bl'unawick0 

scfltl~..
ro Jl()ııltS 

1 

A!man askerleri pa
paz ve köylü kıya
fetinde imişler 

Holanda ve Belçika 
Hükümdarları Suezkade'deki A i

man kalesi tama
men tahrip edildi 

........ . ., .. 
Yazan: ABiDiN DA VER 

O
D ngilis kabinesindeki de~

şiklik tam zamanında vu
kua geldi. Alınan taarr> 

zile beraber ölesiye bir harbın 
başladığı bir zamanda, evveli, 
Çörçil gibi, enerjik bir adam, 
Başvekil oldu; sonra, muhnfaza
kir partiye istinat ede~ b~ ~
bine yerine, bütün partilenn ıı
tirakile milli bir kabine kurul • 
ınası kararlaştırıldı. (Fransız ka
binesi de ayni esas dairesinde 
tidil edildi) 

BombardLman tavyarclerimiz, 
akşam üstü düşman kafilelerine 
ve birinci derecede ehemmiyet
li köprülere taarruz etmişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri ez -
cümle Fransanı.n şimali garbi -
sinde büyük bir faaliyet pöster
mişlerdir. Hava dafi topçusu ve 
müttefik tayyareleri bu faaliyeti 
durdurmuşlar ve bütün gün zar
fında 30 düşman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 10 ve 11 mayıs gün-ı 
leri tahrip edilen düşman tayya
relerinden 30 kadarının hava da
fi topçumuz tarafından düşürül
düW kayda değer bir keyfiyet -
tir. 

Karada, yaklaşma hareketleri
miz, tesbit edilen saatlere göre 
normal şekilde devam etmekte -
dir. 

Alman t!'MUSU. Sarre mıntaka-

(ATkası 3 üncü sayfada) 

Fransada yapılan 
Kabine değişikliği 
lsveçte kuvvetli bir 

tesir bıraktı 

Bn, İngilterenin maddi ve mi
nevi biitün kuvvetlerile harp et
mek üzere, plılanması demektir. 
10 mayısa kadar, İngilterenin ba
şında, Çemberlayn gibi mutedil 
ve ihtiyatlı bir adamın bulun -
ınası daha doğru ve daha faydalı 
İdi. Çünkü, İngiltere, harbin ha
tırlık devresi olan bu sekiz ay 
içinde ihtiyat ve basireti cür'et 
Ve şiddete tercih etmek mecbu
riyetiı;ıde idi. 1933 denberi ctere
Yağı yerine top• düsturile harbe 
hazırlanan Almanyanın karşısın
da, müttefiklerin bar~ hazırlık
ları noksandı. Kendilerinin nok -
•anları ve Alınanların üstünlük
leri maliım iken Almanya gibi 
ve Almanya kadar, müteşebbis 
Ve ınütearrlı bir harp siyaseti ve 
sevkulceyşi takip etmek, tehlikeli 
ve neticesi meşk(ik maceralara 
atılmak demek olurdu. Büyük 
Harpte, olduiu gibi bir hatayı 
!amir için başka bir hataya dü- STOKHOLM, 12 (A.A) -Fran-
siilebilirdi. sız ' >binesinde yapılan deği -
. İngiliz parlamentosunun son şi!. İsveçte !kuvvetli bir tesir 
ıçtimalarında, Çemberlayn kabi- bırakmıştır. Svensa Dagbladet 
nesini Norveç harekatında tıza- gazetesi Fransanın an'anevi mu
ını kuvvet ve şiddetle hareket et- kaddesi ittihada avdet ettiğini 
tı_ıediğinden dolayı, tenkit edenle- Yazıyor. 

Mılc!. 
01ı>•0608Q/OO 

~!09 Askeri Vozlyet ~, 

Holanda ve Belçikanın muka

vemeti şiddetle devam ediyor 
) tF::!!. arp cephesinin şimal 1 bu ırmağın nereden geçtiği 
~ k1'Jmında cereyan e- tebliğde söylenmiyor. Gayri 

den muharebeler hak- resmi haberlere göre Arnheim 
kındaki 11 nisan tarihli res - ı şarkında ve yıkılmamış tek 

'· mi tebliğlere nazaran askeri köprüden geçmişlerdir. Ho -
vaziyet şöyle hü- landa tebliğinin 

ı !asa edilebilir: _!:-------+-- en mühim nok -
1 - HOLAN- ı A D ı tııısı, İngiliz-Fran

DADA: 11 ma- yazan: • · sız kuvvetlerinin 
--''--~-~---' yıs akşamı veri- ! 1 Dolanda kıtalari-

Jen Dolanda teb- le iş birliği yap -
liitine göre, Dolandanın hudut makta olduğunu beyan etme -

1 setir kıt'aları şiddetli bir mu- sidir. Gelen kıt'alar, motörlü 
, kavemet göstererek ve yollar- tünı.enler olsa gerektir. 

1 
da önceden hazırlanmış tah - Almanlar paraşiitle ve tay-
ribatı yaparak geri ,ekilmek- yarelerle asker indirmiye de-
tedir. Ancak 20 kilometre ka- vam ediyorlar; fakat bunlar 
dar ilerlemiş olan Almanlar her tarafta tepelenmektedir. 
Ys,ı;el ırmağını geçıniye mu • Yalnız Almanların elindeki 
vaffak olmuşlardır. Şimali Do- tek hava meydanı olan Rotter-
landada, hududa müvazi olan (Arkası 6 ncı sayfada} 

rın pek doğru düşünmedikleri ----------

~_bucak meydana çıkmıştır. Çün- ,,==" ·ı HG ı· Lı·z HAR KABl-N Esı· ~u eğer, Çemberlayn kabinesi, 1 __ 

orveçe 100,000 asker göndermiş 
~saydı, bugün bir manganın da- H•ZIRANDA 

garp cephesinde lüzumu ve "' 
tıy'?eti olduğu bi~ zamanda, ta- ÇIKAA 
1 hır cephede, biiyiik bir or -

du, asli cepheden ve asli maksat
':'n uzak kalmış bulunurdu. Harp 
•ız geçen sekiz aylık hazırlıkla -
tına rağmen müttefiklerin Al -
~anlara, sayıca karada ve hava· 

a üstün oldukları tahmin edi
leınez. Böyle bir üstünlük olma

( Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVEB 

Kralın riyaseti altında toplandı 
YENi NAZIRLAR iŞE BAŞLADI 

LONDRA, 12 (Hususi) - B. 
B. C. rady-0 istasyonu bugün sa
at 21 de Başvekiiletçe neşredilen 
7 yeni nazırın isimlerini ilan et
meki,edir: ' 1 

Adliye Lordu John Sim.on, ma
liye nazırı Kingsley V-0od, Dahi
liye Nazırı John AnderS-On, mü.s-ı 
temlekat nazırı Lord Loyd, tica-

( ATkan 3 üncü sayfada) 

.. ... .. . .. .. 
BELÇIKADA 

Brüksel, 12 (A.A.} - 12 mayıs 
ögle va.kti neşrolunan resmi teb
liğ: 

Müstevliye karşı şiddetli bir 
mukavemet gösteren kıtaatımız, 
harekat planı mucibince kendile
rine tavin edilııniş olan mevzileri 
adıım ad= müdafaa etmektedir
ler. Müdafaa tertibatımız dahi
line ııirmiş olan düsman kuY -
vetlcri, mili.im muvaffakıyetler 
elde edememişll'rdir . 

Bir çok paraşütçü müfrezeleri 
imha edil:miştir. 
Almanların bir ~ tayyareleri 

dü•ürülmüştür. 

ALMANLAR RİC'AT BDİYOR 1 
Brüksel, 12 IAA.) - Bu sa -

bah ıBelçikalılar tarafından kuv
vetli bir mukabil taarruz yapıl
:mııı ve bir kaç saat içinde vazi
yetin Belçikalıların lehine dön
mi,iş olduğu zannedilmektedir. 
Almanlar, Limb-0urg mıntakasm
da her taraftan ric'at etmektedir
ler. 

Belçikalıların mukabil taarru
zu o kadar şiddetli olmuştur ki, 
üssülharekeleri ile temaslarının 
kesilmesinden korkan Almanlar, 
IHassclte doğru ric'at etmiye baş-

[ ATkası 3 üncil sayfadıı) 

Sovyet • Yugoslav 
müzakereleri bitti 
İki devlet arasında 
bir anlaşma yapı ldı 

Moskova, 12 (A.A.) - cTas• 
S ovyet - Yugoslav ticaret ve sey
rusefain muahedesi ile Yu,gos -
lavyada ve Sovyetier Birlii(inde 
muvakkaten ticari mümessiller 
!bulundurulmasına dair protokol 
ve ticari mübadeleler ile 1940 
aenesinde yapılacak tediyata dair 
itilaf imza edilmiştir. 
&ıvyetler Birlii!i Yuızoslavya

dan bakır, maden, kurşun, çink-0, 
domuz yaliı ve daha bazı eova it
hal edecek ve bu memleket zi
raat makineleri, petrol, pamuk 
ve saire ihraç edecektir. 

Vilheemine - Leopold 
. .. . . ... . 

HOLANDADA 
• 

La Have, 12 (AA.} - Başku
mandanlık , neşrettiği bir emri 
vevmide H-0landaya vaoılan sev
ik:ülce• .. i taarruzun aklın kaldığı
nı bildirmektedir. Taarruzlar, Ho
landa ikıtaatının, muhariplik ev
safını tahminde aldanmışlardır. 
Alınan paraşütçüleri, H-0landa· 

ya yanılan Alman taarruzunun 
musammem oldu~u gösteren 
deliller ta•ımaktadırlar Zira bun. 
ların istedikleri mıntakalarda 
ellerinde hususi hüvivet varaka-

, lan bulunan, hususi vazifelerle 
muvazzaf sivil Almanlar ,görül-
müştür. (Devamı 3 üncüde) 

. . 

D. N. B. ye göre, Ruzvelt 
===================-

Alman siyasetinin mağlubiyet-
le neticeleneceğini ümit ediyor 

Amerika da harbe girecek mi? 
BRÜKSEL, 12 (A.A.} -D. N. 

B. Aiansı bildiriyor: 
Kral Le-0p-0ld Amerika Cum -

hur Reisi Ruzvelt'e gönderdiği 
bir mesajda Belçikaya bütün nü
fuzuyla yardım etmesi ricasın -
da bulunmuştur. Ruzvelt bu me
saja verdiği cevapta Alman si -

yasetinin bir maj!!Ubiyetle neti
celeneceği ümidini izhar etmiş -
tir. 

NEVYORK, 12 (A.A.} - Bü
yük Okyanusda statükonun mu
hafazasına dair geçende Hull ta
ra!ından yapılan beyanat hakkın· 

(Jlrı ası 3 üncü sayfada) 

Romanyanın siyaseti 
TATARESKO BEYANATINDA DEDİ Kİ 

''Sulh ve müdafaa siyasetimize devam .edece. 
ğiz. Yeni hükumet ve yeni siyaset budur,, 

Bükres, 12 (AA.) - Tatares
kıo şu beyanatta bulunmuştur: 
•- Siyasetimizin daimi hedef

leri, her ti.iTlü ahvalde en sıkı 
bir bitaraflık muhafazası, Bal· 

--
kan Antantına sadakat müttefik,. 
lerimizle Tabıtalanmıznı takvi
yesi, komşularımızla olan mü.
nasebatımızın deTinleştiTilmeri, 

( ATkan 3 iincü sa11fada) 



SAYFA-2 fll:DA• 

BOYOK TARiHİ ROMAN: 10 

ULTI 
1
, M . l "Mezarlıkların 

t•~:;Gn::~uıUJl{ı , .. , 
, ._:: .. B • .:::~.Jll.. ..ı 1u•ı~.a 
Devlete ait 

Y•zan: !tf. SAMI KARAYEL 1--
1 b ··ı .. . 
ı u un arazı 

esıre ere 
1 k b l d tanzim edilmea ın aşa ı . 

Asiler, Kılıç sallıyorlardı. Meydana gelen 
padişah mıydı, aldırış eden yoktu 

Hafız paşa, ce5Ur. şeci bir şah
sivetti. Devlet ve milletini sever 
takımdan bir adamdı. Aslen Yoz
gadlı olan ve Türk oğlu Türk 
bııluruın paşa, gözleri memleket 
aşkiylc yaşarmı.s bir ·hal<ie Dör
du. cii Muradın karşı.sına dikli-

" Z:,u,diıncü Muradın, söz söyli-
yeceı< hali yoktu. Nutku tutul
mu bo>;::ızı kurwn:.ış bir halde 
idi. 

,'>fi"ayet, padisaJı, vezirifıza -
mına hitaben: 

Lala .. Şöyle biraz ariım eyle 
ben, taşra çıkam ... Şu, heriflere 
hır kaç laf edem ... Dedi. 

ı•afıZ paşa: 

- Padişahım ... Bu herifler di
le<1 ıklcrini yapacaklardır ... Düş
manlarrmız ~alebc halindedir. 
CarJD ııi:runuza fedadır... Tac 
ve saltanatınıza halel _ııelmesin.. 

Deyince, Dördüncü Murad, bir 
çocu« gibi ağfamıya başladı. 
İh .;yar vezirine cevap olarak: 

- Lala ... Bu hainler devlet ve 
milleti mahvettiler... Bir alay, 
Arnavut, Boşnak, Hırvat, Sırp, 
Bulgar, Rum, Ermeni, Rus dön
me ı devşirmeler elinde bazice 
olduk. .. Hele, dm bir kere taşra 
çıkımı ... Belki onlara merıııın an-
la•ı rım ... Dedi. 

Hafız paşa, siiıl<Unetle cevap 
verdi: 

- Padişahım, Arnavut Recep 
pasa kulunuz... Oldukça bu iş 
.eSkin olmaz .• 

DV duncü ?duı:ad, derinden bir 
:ı çl'kcrek: 

- LııJa, yalnız o mu? .. 
Deyince; Hafız paşa, padişa

h n ·aJ.ıôesinden de balısetımek is
troı,.;ini anladı. 

1' akat, Ali Osmana olan terbi.
ye .ııi bo:zınadı. Ölüm anında ol
du. .. u halde bile derununu faş 
eyl ·medi. Sustu. 

Dördüncü Murad, haremi hü -
mavun kapıSını açtı. Gözleri yaşlı 
dı . .rı çıktı. 

!U.ıler, bağnışıyorlar... Kılıç 
~~l;.yorlardı. Meydana gelen pa
dışah mıydı, ne idi. a.ldırıs bile 
etmiyorlardı? 

Dôrdüncü Murad, dışarı çıkar 
çıkmaz ... Hafız paşa, kollarını 
sivadı. Abdest aldı. tki rek'at 
namaz kıldı. Ve Allahına şöyle 
dua eyledi: 

. Ya R.ibbim!.. Şu Bektaşi o
ca ını bu milletin başından def 
eyi~ ... Tück milletıni su, ocağın 
şerrı.; .!..n halas e}le ... Devşi:ıııne 
blıyyesini mılletini sinesinden ref 
eyle ... 

Sultan Murad, taşra çıktı. Tah
ta otµrdu. Zorbalara hıtaben: 

- A)(alar, günahtır ... Din ve 
d_vLt elden gidiyor ... Sa.kin o-
lunuz... Ocaklarınıza ı;eliniz ... 
Padişahınızın sözlerini dinleyi -
nız. 

Diye, yalvarır ıtibi rica yollu 
bu ruhen ve aslen yabancı olan 
era.i!e nıda eyledi. 

Kim dinler... Padişahın tahtı 
etrafında kılıç sallamıya, sövüp 
saymıya ba~ladılar .. 

Sultan Murad, tekrar, tekrar 
rica ediyordu. Hafız paşa, kapı 
ardından dinliyordu. Nihayet; ka
pıyı ardına kadar açtı. 

Çünkü, padişahın valvarması -
na tahammül edememişti. Canım 
feda et'llliye karar vermışti. 

EOEBl ROMAN ·:so 1 

....;..------------------~· 

Kapıdan bir adım ileri attı. 
Sultan Murada hitaben: 

- Padişhım, bu köpek malru
lesi heriflere hitap eyleme ... Ca
nım size fedadır .. Dedi. 

Ve meydana yiirüdü.. Asiler 
Hafız paqaya hücum eyiemişler
cli. Fakat, koca ihtiyar onune 
gelen ilk Yeniçeri zorbasına bir 
yumruk vurdu. Çenesini <ı:ırdı ye
re yuvarladı. 

Hülfısa; önüne gelen Yeniçeri 
ve Sipahiden bir kaçını yumruk
lariyle ezdi. Nihayet, kılıç, han
çer, sopa darbelerile parça, parça 
olarak Sultan Muradın ıaht.ı ö
nundc, gözleri önünde can ver
di. 

Hafız paşa, meydana yünıme
den evvel padişaha şunları da 
söylemişti: 

- Padişahım, !Hafız gibi be
zar kulun yoluna fedadır. An
cak ricam budur ki, beni sen 
katletme, bu zalimler, bu soy
tarılar şehit etsin. Meyyitimi 
Üsküc'ara defnettir, ve yet:mlcri
me nazarı inayetini rica ederim. 
Demişti. 

G<irü vorsunuz ya, asker 8si, 
padisah kudretsiz... Bir veziri
azam yalnız başına ortaya atıl
mı.ş, döğii.şü··or .. 

Yenirerinin biri, Sultan Mura
dın ominde kılırla Hafız pıı•arurı 
.. eLesini ııövdeoinden ayırdı. 

Burada Naima taribi .şöyle ya
zıyor: 

• ... Ol bigünah >ehit o dukta 
hüddamı saray, üzenne bır yeşil 
harir örttüler.. Padişdıı gayyu
run nıgfilıa takati kalmayıp, de
runundan: 

- Hoş imdi, Hak Teala ikdar 
ederse sizden ahzısar nice olur 
göresiz ... 

Deyüp zahiren: 
- Bre haktan korkmaz, pey

ııamberden utanmaz... Şcr'a ve 
oadişaha irıkiyad etmezler zalim
ler ... 

Deyip tahtından inerek haremi 
hümayuna girdi. (H. 1041)• 

Ne devir imis ki, memleketin 
en büyü!< haximi ıkarşıSında ve
ziriazamı katlediyorlar da men 
edemiyordu. 
Hafız paşanın katlinden sonra, 

Recep paşa sadrazam oldu. Çün
kü, Dördüncü Murad için yapı
lacak başka çare yoktu. Hiç ol
mazsa şimdilik ıkendi (hayatını· 
kurtarmak istiyordu. 

Zorbalar, saravdan çıktılar .. 
At meydanına ııittiler... Saray 
boşalmıştı. Şeyhülisl3ıın Yahya 
Efendinin sarayına 1'ücum edip 
va"1na ettiler. Yahya Efendi sak
lanmış idi. 
Pad~ah, Yahya efcndivi de az

ledip Ahı zade Hüse ·in Efendiyi 
Şevhülisliım yaptı. 

Yeniçeri a~ası Hasan Halifeye 
Sioahiler düsmandı. Ağa, Yeni
ceri oca.i;na iltica etti. Sipahi
ler kellesini istediler.. Fakat, 
Yeniçeriler, Bektaşi ocağına il
tica ettiiij irin vermediler .. 
Artık İstanbul tamamen mah

rumu asayiş idi. Her _glin zor.ba
lar saraya hücum edip ~ri ka -
!anların kellelerini istiyorlardı. 

(.ohkosı var) 

r BAŞTA ESEN _ _ _ 

1 
'KA~Ai(Y,.ELI'" 

' 

_- , l.ui.llili: SELAMI 12ZET 

Gördüğüm ıüz insan yüzüne 
benzemiyordu, viicut insan vü
cudü değildi; bu kadın değil, a
deta bir mavmundu. Fakat may
munun da hazan ne kadar se -
vimlisi vardır. Bu kadın sevimli 
de değildi, bu kadın iğrençti, bu 
kadm korkunçtu ... 

Kaı.lmın yüzii.nü gördükten 
sonra odanm sefil karyolası, be
yitler ya7.ılı, resimler yapılı du-
varları, sıvası du~n1uş ta\'an, 1 
fuhşnn bütün sefdcti gözlerim
den silindi. 

Birden kendi kendime sordum: 
- Ben buraya neye gcl<lim? 
Kalbimde bir sızı duydum. Be-

ni buraya tecessüs ve can sıkısı 
göndermişti. 

Gırtlağun düğümleniyor, bo -
ğuluyorum... Hissediyorum ki, 
ıt>ka~a 4ıkacak olsam, ebedi 
dertten Jrurtulacağım, gönlüm u- 1 
zun, çok uzun bir zaman elem 
nedir bilmiyecek... Geceye, dı -
şardaki kapkaranlık geceye ih
tiyacım var ... Dışardaki karanlık 
gece muhakkak ki, bu aydınlık 
odadan daha aydınlıktır... Gök 
ytızunun yıldızlarını bağnma 
doldurmak ihtiyacı ile yanıyo -
rum ... 

Yerimden fırladım. Kadın, ko
caman elli, kocaman karınlı sıs-

fesbit ediliyor 
Bu kabil yerler memur· 

lır• tevzi edilecek 
Gerek yeni kadastro tahriri 

neticesinde meydana çıkarılan 

ve gerek metrılk bulunan tek -
mil devlete ait arazinin tesbiti 
için •ehrimiz defterdarlığına ve 
diğer defterdarlıklara emir veril
:misti. Defterdalıkla bunun üze
rine muhitlerindeki bu kabil miri 
araziyi tesbit edip cedvellerini 
Maliye Vekaletine göndermişleı
dir. 
Öğrendiğimize göre, Vekalet; 

topraksız çiftçileri ve ikametgah 
yapmak istiyen fakir halkJ, azma
aşlı memurları düşünerek devle
te ait arazinin bu kabil halkımı
za tevzi olunmasını kararlaştır -
mıştır. 

Bunun üzerine Maliye Vekale
tinde bir komisyon kurularak vi
layetlerden _ııönderilen cetvelle
rin tetkik olunmasına başlanıl
mıştır. Tevzi işine önüınfuıdeki 
aylarda geçilecektir. 

ViLAYET 

İstanbul da bar kalmadı 

.Dün k ı r 1 ar büyük 
bir kalabalıkla doldu 

Hidrellm:in dünkü ilk paza
. rı; şehrimizin mesire yerlerini 
baharı kutlullll!llya çıkan halk
la doldurmuştur, 

Bilhassa Kağıthane ve ci -
varı daha erkenden yüzlerce 
halkla kaplanmış, Boğaziçi, ve 

'1 adalar, Mecidiyeköyü, Çamlı
! ca, Edirnekapı, Yedikule, Su

adiye, dünün en kalabalık yer-
leri olmuştur. 

Florya, Küçükçekmece ile 
ı Y enikapı sahilleri de büyük 
!>ir rağbet görmüştür. 

Kıiğıthanedek.i kalabalık öğ
' leden sonra bir izdiham hali
. ni aldığından Haliç idaresi ta
' rife harici vapurlar kaldırmış; 
moförcüler de adanı başına 25 
kuruşa köprüye halkı taşı -

' mıı;lardır. 
Diğer taraftan belediye reis

liği; yalnız pazar günleri Çam
lıca ve cirnrına halkın büyük 
tehacümünli gözönünc alarak 
otobüs işletilmesini münasip 
görmüştür. 

------~ ........ iiiiiii ............ ..._tl 

Dün şehrimize 
göçmen geldi 

sıne başlanıyor 

''Kıraca Ahmet,, mezar
lığı mu haf azı edilecek 
Şehrimizdeki mezarlıkları pey

derpey ve kamilen tanzim etme
yi karar !aştıran Belediye Reis
liği; Bu kere Edirnekapı haricin
deki bazı mezarlıkları da kaldır
mayı tensip etmiştir. Buradaki 
işe •Ba:mye Tarlası• demnekle 
maruf mezarlıktan haftaya baş
lanılacaktır. 
Diğer taraftan şehircilik mü -

tehassısı Prost İstanbulun tarihi 
hususiyetlerinden birisini teşkil 
eden •Karaca A!ımet mezarLğı• 
nın kaldırılıp yerine modern bir 
mahalle yapılması h:ıkkındaki 
arzuları kabul etmemiştir. 

Binaenaleyh, •Karaca Ahmet 
mezarlığı• muayyen bir zaman
dan sonra hiç ölü gömdürülme
rnck üzere olduğu _ııibi muhafaza 
olunacaktır. Yalnız, mezarlığın 
tek nil etrafı duvarla çevrilecek
tir. 

Zincirlikuyudaki cmodern me
zar~ığı• nın tanzim olunması için 
15 bin liralık bir tahsisat verildi
ğinden bu iş de sür'atle ikmal o
lunacaktır. 

Bilahare Anadolu yakası ile 
htanbul semtinde de birer •mo
dern mezarlık» vücude getirile
cektir. Ecnebi artistlerin ~hrimizde 

çalışrrıaların1n men'i üzerine iki 
k d ki tık B l M Ü T E F E it it l & arın apan ı ·arını yazrr.ış · ı u garisfa daki Türk. 

Diğer taraftan bar sahipleri mev-
cut Turk artistleri ile bar halin- ler kolay dönemiyor Konservatuar tenezzühü 
de çalışamıyacaklarını binaena- j ı·st b 1 K t • yıl 
leyh 5 misli vergi ve. rmC!n(>k için Yugoslavyalı Türklf.'rden mü -

1 
k an ~ . ~.;ıscrv~ uarı7ın · li -

mücssesekrı.J iı-kilı ve ı·algılı !o- rnktep 15 .kişilik bir gôı,;men ka- 1 ' gı zıhn ~ 1 unk ·ıçd:o · cgl enete 
- · · · · · · .. .. . ·· b hk. . ı ve nezı ur se ı e yapı mış ır. 

kantıı haline cevır iklerını vıla- fılesı Jun sa a ı kom ;ı;ısıy0nd- 1 Kız ve erkek talc'be .v. üdür Zi-
vcte bildirrıLslerdir. le şf.'hnmize gclınişltlrdi..-. ı ya Dc•mırc,yle mualltmkri rda-

Bunun üzerine; emsalleri gibi, Bı.ınlaı·:a beraber memleketi- k · • e Şi.•k..,ti Hayriyenin hu-
burların da geceleri ancak saat mize gd.nek Ü?.Cre konvar~'iyo:ıeh' ı susi bir vapuriyle evvela Burgaz 
bire .kadar açık kalabilecekleri binen 3 Bulgaristanlı Türk aile- a na gitmişler ve orada geç 
tebliğ olunmuştur. Bu suretle ar- sinin Bul.gar gümrük memurları vakite kadar muhtelif eğlenceler-
tık şehriımizde hiç bar 'kalmamış- taraündan Cesri Mustafa paşa<la 

le glizel Nr ııün _ııeçirmişlerdir. 

Bükreş Elçimiz Anka
radan gr.ldi 

tır. çevrildikleri ve eşyalarının göz

TİCARET 

Bir İtalyan ticaret 

geldi 

heyeti 

İtalya ile ticaretimizin inkişafı 
icin icabeden tedbirleri almak ü
zere ·bugünlerde şehrimize bir 
İtal,·an ticaret heyetinin gelmesi 
beklenmektedir. 

lKTl!oA.T 

Altın fiafı yükseldi 
Altın fiyatları mütemadiyen 

yükselmekte devam etmektedir. 
İki giindc 2010 kuruşa çıkmıştır. 
Hükı1met ; tereffüü önlem<!k 
üzere icabeden tedbirleri al
maktadır. Dif(er taraftan dolar 
da mütemadiyen yükselerek 164 
k unışa çıkın ıştır. 

----<>-·---
Yeni mebuslar 

Dün yapılan intihapta boş o
lan Aydın mb'uslu~una Eminönü 
Halkevi rei>i Agah Sırrı Levent, 
Bilecik meb'usluihına Adanada 
Gülek Limite! şirketi müdürli 
Kasım Gül ek ve Zonguldak meb' -
usluğuna Siyasal Bilgiler Okulu 
profesörü Hazım Atıf Kuyucak, 
Çınn!ıurivet Halk Partisi namz>"" 
di olarak itfüakla seçilmişler

dir. 

ka mahlük inledi: 
- Biliyorum, sen de gidecek

sin ... Hepsl gibi, buraya her ge
len gibi sen de kaçacaksın ... Fa
kat biliyor musun ki bu günah -
tır! .. Eğer sen de gidersen yarın 
ben ac kalırım artık ... Yarın sa-
bah beni kovacaklar .. . 

Birdenbire kendini yere attı, 
ayaklarıma kapandı ve ağlama
dan, yalnız derin derini içini çe
kerek başını dizime dayadı. 
Kalkamadım. llterhamet beni 

yerime mıh1aınıstı ... Biraz evvel 
beni iğrendiren yağlı saçları ok
şadım. 

Sakinleşti. 

Kaldığımı gitmiyeccğimi, kaç
mıyncağımı anla:rınca başını 
kaldırdı; çjrkin, biçim~iz, kir -
piksiz, her şeyi evet her şeyi, an
cak mana~ız olmıyan gözlerile 
yüzüme, gözlerimin içine lıaktı ... 
Başbaşa idik. 
Evet, baş ıa.şa kalmıştık fakat 

konuşmuyo;duk. Biri birimize 
söyliyecek sözümüz yoktu ... Be
ni süzdü Ye oturuşumdan, b:ıkı
şımrlan geceyi her minderin üze
rinde geçirecek bir misafirden 

den geçirilip alıkonuldukları an-
!asılmıştır. 

Buna sebep; Bulgarların son 
verdikleri kararla nüftIS başına 
muhacirlere 1 battaniye, 2 yorgan 
ve 1 şilteden başka eşya çıkar

malarına müsaade etmemeleri -
dir. 

Bu mü.'>kiilat yüzünden Bulı!:rr 

Bükreş el<;imiz Hamu~llah 
Suohi Tanrıöver dün sab ·i 
ck•rırcsle Ankaradan şehrimize 
~elmiştir. İlk ı:>OSta ile Bükrcşc 
~idecektir. 

İsviçre Konsolosluğu 
vize verm·yor 

'!ümri1kl.erinde ııünlerce bekliycn isvi~rcnin ehrimiz konsolos-
muhacir vatandaşlarııınız bulun - luğu aldı.~ı emir üzerine \'ize mu-
duğu da söylenilmekte ve Sofya amelelerini kesmiştir. Buna se-
el('!lizin teşebbüste bulur.nı;<Sı is-ı be-· garb cephesindeki son ta-

arruz üzerine İsviçrcnin hu·dut-
tenilmektedir. !arını kapatmasıdır. 

Dün 103 Çek ge!di 
1 'd Ekspres 7 saat geç g ı i 

Dünkü Konvansiyone!Je 103 Çek 
mültecisi şehrimize gelmiş ve 
Fransaya gitmek üzere Suriyeye 
geçmişlerdir. 

---<>----

İzmirde hey~lan 
İzmir, 12 (1KDAM Muhabirin

den) - Bornovanın A!tın köyü ı 
daltilınde ve İzmir Halkapınar 
yo!u üzerinde iki köprü. arasın- I 
da tepeye kadar uzanan 7 dekar- 1 
lık ve müsel!es şeklinde bir sa-
hada heye!ıin görii.lmi4tür. Bu 
sahada Nafia idaresince fenni 
tetkikata başlanmıştır. 

başka bir şey olmadığımı anladı. 
Beynimde düşünmek hassası 

yoktu, müfekkircnı durmuştu; 
hatta görmüyordum da; gözleri
min önünde kalın bir perde var
dı. 

Ancak dakikaların geçtiğini he
saplıyorum; sabahın ne zaman o
lacağını tasavvur edebiliyor -
dum, o kadar. 

Hayatta bir insanın şafa.';ı bu 
derece özliyebilcccğini aklınız 
alamaz. Güne~in hasretinden da
ha bfö·ük bir hasret yokmuş ... 

Ne kadar zaman sessiz durduk 
bilın!..··oruın. O çipil gözlerini 
kırpmıyordu bile... Ben sabah
tan başka bir şey düslinme;:, sa
bahuı doğmasından başka bir ~ey 
beklemez, etrafımda hicbir şey 
hatta onu bile l!Örmezken yal -
vardı. 

Gözlerini kırpmadığını o za
man farketıim; kirli bir gömlek, 
pembe basmadan kısa bir göm -
lckle gelip yanıma oturı!ugu za
ınau ı:,ördüm. Oıı!ln uykusu yok
tu ve yalvarıyordu: 

- Ne olur diyordu, haydi ya
talım! 

Sö iiuü geçireıniyeceğini anla-

Avrupada son harp münasebe
tiyle Avrupa ekspresi dün 7 saat
lik bir teahhürle gelmiştir. Eks
pres; bir çok istasyonlarda llim
ıınundan fazla beklemiş, konvan
siyonel ise ~imal Avrupasile ala
kası olmadığından mutad saatin
de gelmiştir. 

lzmir Fuarırde 
pavyonu 

İran 

İzmir, 12 (iKDAM l\1uh.ıbirin
den) - İran hükumeti bu sene 
Fuarda daimi bir pavyon inşa et
tireceğini bura genera! korıso!osu 
vasıtasiy!e bi!dirmiştir. 

yınca, kalbimi büken, gönlümü 
kırpalıyan, asabımı ürperten bir 
sesle derdini dökıniye başladı. 
Bu belki de şeni, murdar bir dert- ı 
ti, fakat ne sade, ne tabii bir dert
ti ... 

Bu vücudün derdi idi, kanın ve 
damarların derdi. 

Bu kadının dudakları öpüşıni
ye hasretti; göğsünde aşkın hüs- • 
ranı vardı. 

-- Biliyor musun diyor diinya
da bir kadın için en büyük yok
suzlt\ nedir? 

O çipil Ye şimdi artık kızıllaş
mış gözlerile, birdenbire boynn· 
ma sarılacak, tırnakları ile etle
rimi parçalıyacak gibi yüzüme 
bakıyor ve sonra korkunç bir gü
lüsle, sualine kendi cevap veri
yor: 

- Erkeksizlik! 
O anda sabahı URuttnm, artık 

şal ·", değil, bekçinin sopasının 
se'Oı.ı bek]i)·oruıu. Bu ses bana 
diın:;adan bir müjde getirecek 
gibi geliyor. Kimbilir belki de 
lnı sesle kendime geleceğim, bu 
sesle yerimden fırlayıp bu ev -
den, bu mezardan kurtuıaca -
ğun... f Arkası IW'.l 

I 
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[Tarihe göz gezdirdim 

Uzak ve yakın çağlarda 
• 

Fran~a ile lngiltere 
-2· 

1883 de Fransız mütefekkir - 1 
!erinden Maks O' Re!: 

- Yer yüzünüıı en hür, en a
kıllı iki milleti biribirlerini da- 1 
ha iyi inceleyip, daha iyi anla
malıdırlar. Birkaç sene daha geç
sin, eminim ki, bu iki millet hiç 
bir iftiranın, yeryüzünde hiçbir 
kudretin koparanuyacağı bağ • 
!arla biribirleriae bağlanacaklıır
dlı, dedi. 

1900 senesinde İngiliz miite -
fekkirleriııden Badli de şöyle 
yazdı: 

- Fransa ile İngiltere arasın
da çıkacak bir harp bence beşe
riyetin bugüne kadar uğramadı
ğı bir felaket olur ... Normandi
yanm fethindenberi ilk defadır 
ki, üç nesil değiştiği halde iki 

dır. Çocuklarınızın oynadığı oyun· 
caklar, bebekler, okudukları ki
taplar Alman mamulatıdır. Va
tanperver gazetenizin kağıdı da 
belki Ahnanyadan gelmektedir . 
Evinizi dolaşınız, piyanonun nıar 
kasından, bira bardağınızın ınar 
kasına kadar her e~.1 ada İngilizc 
yazılmış Alman markası vardır. 
Bodruma ininiz lağım künkleri
nin Alınan malı olduğunu göriir
sünüz; kilere giriniz, erzakınızın 
sarıldığı kağıtların Alman malı 
olduğunu anlarsınız; Q.Cağa ateş 
koyaren elinizde tuttuğunuz ateı 
reğe dikkat ediniz Alman ınamu
latıdır; masanızın üstünde du -
ran biblonun aHına göz atuıız, 
cAlmanyada yapılmıştır, danı -
gasını görürsiinüz. Hazin dü -

millet biribirle
rile harbe tutuş
m~dtlar. Napo -
leon ile V illing
tonun son asker-

---YAZAN:--- şüncelerinlıi ka
raladığımz kalem 
Alınan kalemi -
dir. Karınız gec~ Selami İzzet Sedes 

leri de yok oldular ve barutun i
caılmdanl:.eri ilk defa İngilizler
le f ransalar biribirlerine ateş 

etmediler. 
1913 de Puankare İngiltereye 

gitiii\i zamau Rudyar Kiplin;: 
bir kaside yazdı, l•'ransayı ve 
Fransız milletini göklere çıkar
dı. 

• •• 
İngiltereyi Fransaya ısındır • 

ınıya ba,,lıyan bu edebiyat, iktı
sadi zaruretlerden doğdu. 

Seneden scııe)·e, bütün iktısa
di sahalarda İngilteı·e kuvvetli 

1 
bir rn · ible kurşlia~mıya ha~ladı; 1 
ilk zamanlar aldırıı; etmcdı, fa- 1 

kat yava~ yaya~ göz açmak lü -
zumunu duydu; nihayet 18S6 da 
o gune kadar hiç tanınmamış bir 
ı;m.cteci Eli.\'İıı Vilı aın Alınan
yaıl: ıı nJ. tereye döndü ve kii
çük hır broşur neşretti. clllade in 
Gcrın - Almanya da yapıl
mı~tı.r. ı.erk vhah bu kiiçük bro
şür lnı:ı terce e L ii) ük bir bomba 
gibi patladı. 

Edvin Vilyams şunları yazı -
yordu: • 

•BU .. ük Britanyanın endüstri 
hakiınıyeti darbımesel haline 
gelı iştir, fakat bu dc.rbııneselin 
bir cfsaııc olına~ı ınulıtcnıeldir. 

İngilterenin endüstri zaferi can 
çeki~iyor ve İngiltere bunun far
kında olmuyor .... 

Bundan sonra muharrir va .. 
tandaşlarına ~öyle hitap ediyor: 

cEtrafınıza bakınız, göreceği -
niz şey şudur: Giydiğiniz elbise
nin kumaşı Almanyada dokun -
nıustur. Karınızın· kullandığı eş

yaların çoğwmn Almanyadan 
ithal edilmiş olması pek muhte
meldir. Hizmetçilcrinizin pazar 
günleri giydikleri rlik<'iler Al -
man malıdır ve Alınanlar tara -
fınd.ıın satılmıştır, yoklia bu ka
dar ucuza mal olamazdı. Çocuk
ları111zın nıürebbiyesi nişanlıdır, 
nişanlı>uıı lıerkeı. tanır, Alınan· 

ASK.ERLER 

RAHATA KAVUŞTU 

Nanemolla ile Alınanyanın 
başladığı taarruzu konuşuyor
duk da: 

- Buna herhalde siperde 
ve g&rp cephesinde bekliyen 
a>kerler memnun olmuşlar • 
dır .. 

Diyerek, devam etti: 
- Ana karnında dokuz ay 

beklenince insan doğar, siper
de de dokuz ay beklenince 

demek Holanda ve Belçika 
harbi çıktı! 

GAZETECİLERİN 

TEBLİÖİ.. 

Anadolu Ajansı umum mü
dürü Paristen telgraf çekiyor: 

- Holanda ve Belçikaya ta 
arruz edildiğini, Alınan hava 
kuvvetlerinin bo.ıpbardıman 
!ara başladıklarını Parise va· 
nr varınaz öğrendik. Bu mü -
nas~betle Londraya seyahati
mizi vaziyetin inkişafına in -
tizaren 15 mayısa kadar tehir 
etmiş bulunuyoruz. 15 mayıs
tan sonra Loııdraya gidip git
nıemek kararını vereceğiz .. 

Umum müdürün verdiği va
ziyet raporu arkadaşlar hak -
kındaki merak ve endişemizi 
hic şüphe yok ki, gidermJ~ bu
lunuyor. Ancak, Nanemolla ile 
kon"şuyorduk da: 

- Tevakkuf etmelı:si:zin Lon
draya gitmek daha muvafık 
olur.ılu .. 

yarısı tiyatrodan 
döner, bir Alman operası dinle -
ıniştir. Orkestrayı idare eden şef 
Alınandır .• 

İngiltere 1896 dan sonra yalnız 
kendisini iktısaden tehdit eden 
Almanyayı değil, ordusile ve her 
an büyümekte olan donanınaoı 
ile de tehditkar bir tnır takı -
nan Almanyayı görıniye başladı. 

Fransız matbuatı halis kau e
debiyatı bir tarafa bırakıp d:ılıa 
açık onuşnuya başladı: cYakın
da İngiltere ile Fransa münase
batının değiştiğine şahit olacaksı
nız d~ 'lrlardı, hunun için de 
Fransa ıle İngiltereyi müştcre -
keıı tehdit edecek bir tchlıkenin 
görünmesi lulfi gelecetir• 
. Bn tehlikıı 1Si12 de göriiııdii. 
lngiliz gazetclt:ri: ~Alınan) an.n 
gözü doğrudan doğruya ı'ransa 
ile İngilterededir. demiye baş -
ladılı.ııı-. 

Fakat bu iki millet.in biribid
ne ısınması gene pek kolay olma
dı. Fazla İngiliz lehindeki es~r -
ler l"ransada aksi tesir y .. pıyur
du. i\le•ela Pedagog Dömolcn 'in 
Aııglo - Saksonlıırın faikiyelıni 
büyük bir hüsnüniyetle izah e -
den eı.eri l"ransada hoşa gitme
di. Arkadan Tarvc ile Bunıiııin, 
daha sonra Bardu'nun, Po'nun, 
Şövrj.yon ile Kazamiyanın Ingi
liz içumaiyat ve edebiyatını an
latan eserleri iyi tesirler bırak
tı. i.ngiliz şairi Meredi!, tarilıçi 
Harrison, romancı Vels Fransa
da. kapışılııııya başladı. 

lngilterenin muhafazakar ga
zete ve mecmuaları da yava~ ya
vaş Fransaya meylediyorlar: 
cFransız tıynetinden nefrete se
bep yoktur diyorlardı; Fransız 
tıyneti, tadile uıfrıyarak söz din
ler şekil alnuş Irlanda tıyneti -
dir .• 

Tarilı, edebiyat, felsef~ sos
( Arkası 6 ncı sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

Diye.ek ilave etti: 
- Muhakkak, bu tevakkuf 

ve tealıhürii Asım Us ile N ec
meddin Sadak istemiştir. Ah -
met 'Şükrü Esmer de kafile
nin ittifak reyini toplamıştır. 

Hakikaten, aradaşlarm üçü 
de birbirlerinden cessurdur -
lar. 

ARMUT TOPLAR 

GİBİ 

Alm"n tıcyyarelerinin 130 
tanesi Holanıla, Lüksemburg, 
Belçika üzerinde bir günde 
dü)üülüverdi . 
N;ınemolla ile konuşuyor • 

duk. da: 
- İşte buna armut toplama 

usulünde .. Denir" 
Dedi ve .• İlave etti: 
- Alman tayyarecileri gali

ba kendilerini Danimarkada 

OTOMOBİLLEK 

KALDIRILIRKEN 

Nanemolla, bana şunu söy • 
Iedi: 

- Otomobiller kaldırılırken 
bir de şu lüks mesai kaldırıl
sa .• İyi olacak? .. 

- Nedir bu lüks mesai?. 
Diye sordum. İzah etti: 
- Bankalardaki yaz mesai· 

ıi. Umumi hayat saat on yedi· 
ye kadar devam eder ve her • 
lı:es yaz mı, kış mı demeyip ha· 
yat mücadelesi içinde savaşır
ken bankaların saat 14 de ka· 
/panmaS1 yazlık mesai değil, 

sadece lüks mesaidir! 
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Siyasi 

Fransız Alman hududunda ı BELÇiKADA ... .!'.:ı:~:~ .... u. o an a ve Belçika 
Vazıyet 

Yeni taarruzun 
yapacağı akisler 

YAZAN: H. NURİ IRMAK 
(Başta rafı 1 inci sayfada) kek, çoluk çocuk ellerinde de -

müthiş bir muharebe başı adı E:~E~ir ~~~::. ~;!~~- EE~~J?e~~;=g~~;:r~; 
Mühim miktarda İngiliz ve karagözlli, masum kuzular; ki -

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
&ıllda Vosg.os'lerın garbinde de
Vaınlı ve rnldetli atıslar yaomış
tır. Sabaha karşı bu mm Uikalar
da muhtelif noktalarda muhare
beler ba. lamL•tır. 

PAR1S, 12 (A.A.) - Dünden
beri pişdar kıtaat arasında baş
lıınus olan büyük muharebe git 
•iue büyii.k bir ehemmiyet kes
betmcktedir. Ma,Vnot hattı ü
zerinde Torbach ile Vosges'ler 
:U-a>mda 60 kilometrelik bir cep
hede şiddetli muharebeler olur
ken Alınanlar, Belçika cephesin
de de taarruza ııeomislerdir. 

Saüihiyettar Fransız mahafili, 
Çİıruiiye kadar .Belçika, Holanda 
Ve Lüksemburııda vapılmı:; olan 
harekatın ihzari ve rnütekaddem 
harekat oldul{unu ve müttefikle
rin dünkü ve evvelki ııeceki ha
reketlerinin mukarrer plan mu
cibince ve zayiat verilımeksizin ic
ra edilmiş bulundugunu kaydet -
tnektedirler. 

Dün en azı 36 Alınan tayyaresi 
düsürülmüştür. Dün Lüksem
hurıı'da Almanların u,i!ramış ol
du1darı ağır zayiat dQ!avısiyle sü
kfin hüküm sürmüştür. Fransız
lar Lüksembuı:g cephesinde iler
liyorlar. 

Mos!!lle'in garbinde taarruza 
l(eQmis olan Alınan fırkası, bida
Yette kazanını• oldujtu bir muavf
fakıvetten sonra püskürtülımüş o
lun Fransız kıtaatı, ileri hareket
lerine devam etmektedirler. 
ll<GİLİZLERİN TAARRUZU 

Londra, 12 {A.A.) - Hava Ne
zareti, Rhin'den Moselle'e doğru 
ilerliven Alınan makineli kıtala
rının İngiliz hava ordusu tayya
releri tarafından arka arkaya 
Yapılan taarruzlarla yeniden hu
Palandıklarını bildirmektedir. 

Moestriht'den gelen vollar bom
ba~dıman cdilmi•tir. Bir kaç ki
lometre ötede, şehrin etonubu ~ar-

bisinde Tonges'e giden yol üze
rinde, küçük tankl.ırdan, zırhlı 
otomobillerden ve n~kliye araba
larından muteşekki! ~ir kafileye 
taarruz edilmistir. Mıit~addit tam 
isabetler olmuştur. 
ALMANLARL.'I! BOMBALA
DIGI SİVİLLER 

Faris, 12 (A.A.) - Bir sabah 
ıtazetesi. Alman tavvarelerinin 
Fransada siviller arasında 148 ki
şinin ölümüne ve 336 kişinin ya
ralanmasına sebebiyet verdikle
rini yazmaktadır. 

Taarruzun ilk günü, Alman 
tav"Tareleri. Fransanın ask\;;ri he
defler bulunmıyan noktalarını ve 
şehirlerini bombala.ırw;Jardu. 

Abbeville, be• ta are tarafın
dan bombalanmıs ve bombalar 
binalara hasar vermiştir. 

Pontaine yakininde Mery'de 
30 kadar bomba, binaları hasara 
uğratmıştu. 

Başvekalet. sivil halk arasında
ki zayiata dair re91Ili rakamları 
vermiş, bir Heinkel tavyaresinin 
alevler içinde düşürüldü;ffi.nü ve 
10-11 mavıs ıtecesi Franoız ve İn
giliz tayyarelerinin müteaddit düş 
man tayyare istasyonların, bom
baladı ~mı bildirmi•tir . 

Londra, 12 (A.A.) - Sunday 
Graphic ve Sundav Times gaze
teleri, İngiltercnin hususi bir 
kıta ihdas etmek suretiyle, para
şıitçülere karşı tedbirler aldığı
nı haber vermektedırler. 
Yolların ve tavyare meydanları

nın müdafaası için her türlü ter
tibat alınmıştır. Seyyar kıtaJarı 
telefonla haberdar edebilecek o
lan, mitralyözlerle mücehhez, bi
sikletli ve motosikletli kuvvetler 
hazırlanmıştır. 

İngiliz bombardıman tayyare
leri, dün gecenin büyük br kısmı 
zarfında Holanda ile Belçikaya 
ve bu iki memlekete giden yolla 
ra taarruz etr.ıişlcrdir. 

Fransız hava kuvvetleri, hareka- minin önü ve yanı sıra renk renk 
ta iştirak etmektedir. yaramaz finolar takını takım kır-

Brüksel, 12 (A.A.) - Resmi ga- lardan şehre dönüyorlardı. 
zete. tahkim edilmiş mıntakalara, Dünkü ılık ve zürnbüU bahar 
Liege, Limburg, N amur ve An- gezmesinin bu, alacalı akşam dö-
vers eyaletleriyle Ouvain, Ni- nüşü, bana şimdi, bir llile ve gül 
velle ve Saint Uicolas, Aront li- diyarı olduğu için, baharı daha 
manlarının dahil odu,i!unu yaz _ candan, daha "Önülden tatması 
maktadır. Memleketin diı{er kı- llizımgelen Holandayı hatırlattL 
sımları dahili mıntaka addedil- Geçen baharın pazar akşamla -
mektedir. rında, ora halkı da kırlardan, ça-

Di_ğer taraftan, saat 4,50 radde- yırlardan, korulardan lale ve gül 
!erinde 31 Alman bombardıman bahçelerinden evlerine tıpkı böy-
tayyaresinin, Belçika üzerinden le, ellerinde çeşit çeşit ve renk 

·garp istikametinde uçtukları ha- renk çiçekler, yedeklerinde ku -
ber verilmektedir. zular, önlerinde, yanlarında fi-
40 AL.c'1AN TAYYARESİ nolar ve dudaklarında flütler, kü-
DÜŞÜRÜLDÜ çük arınoııikler olduğu halde dö

nüyorlardı. Qüu akşam ise. ....... 
Brüksel, 12 (A.A.) - Belçika -

da dün 40 Alman tayyaresinin dü- t>SMAN C.E.1HAL KAYGILI 
sürüldüğü haber verilmektedir. 
Dün ııece Brüksel civarına inen 
bir kaç yüz Alman paraşütçü:;ii
nün, hemen hepsinin zarar vere
miyecek hale getirildiği söyleni
yor. Bu paraşütçüler, hazan be
raberlerinde bir manken ı:ıetirerek 
tarassutla meşgul olanları şaşırt
mak için indikleri yere bırak -
maktadırlar. Bunlar işçi ve köy
lü kıyafetine de girerek ahalı a
rasına karışmakta ve halkın ma
neviyatını bozmıya çalışmaktadır· 
lar. 
BRillIBEL'E YAPILAN 
HAVA AKINLARI 

Brüksel, 12 (A.A.) - Dün )'.(e
ce iki ve sabahleyin erkenden ge
ne iki defa bava tehlikesi işareti 
verilmiştir. 

Di_ğer taraftan Brüksel radyo -
suna haber verildiğine göre, 40 
kadar tayyare, Narnur mıntakası 
üzerinde muhtelif istikametler
de uçmu.ştur. Belçika ahalisi, ha
va d:ili topçusunun faaliyete geç
tiği haberini alıruştır. 
AliMANLAR iKI 
YOLCU TR.ENlNİ BOMBALADI 

Hotandada 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

La Haye, 12 (A.A.) - Alınan 
hududunun takriben 20 ldlomet
re şarkında şiddetli muhar~beler 
cereyan etti_ği bi!dirilmektE:dir. 

WaJhaven hava limanına inen 
parasüt0 ülerlc tavyarn1er tara -
fından indirilen ilk müfrezeler 
mütemadiyen iz'aç cd.Llnekte ol
duihından bunların iSl!al ettikle
ri noktalarda barınamıvacakları 
muhakkak addedilmektedir. 

Halk şehirleri terkc•tmemiye 
ve saat 20 den sonra sakaklarda 
dolaşır.amıya davet edilmekte
dir. 

Amsterdam, 12 (A.A.) - La 
Have'den haber verilCiffinc gö
re .Almanlar için Sue1;kadc'da 
hazırlanmıs olan Alm.m kalesi, 
siddetli muharebelerden sonra 
tahrip cdil:ı:nistir. Bir çok Alman 
ölmü..•. di~erleri teslim olmuşlar· 
dır. 
.ALMAN KITAATI 
iLERLİYE.\Ul:OR 

Tam zamanında bir kabine değişikliği 

Brüksel, 12 (A.A.ı - Licı:!e -
Brüksel hattı üzerinde mülteci
leri hamil iki tren bomba ve 
mitralyöz ateşine tutul°'·ıştur. 
Kadınlar ve çocuklarla lcbaleb 
dolu olan va,gonlar an, v:ırckler 
parçalayıcı sahneler cereyan et

Paris, 12 (A.A.) - Alman kı
ta~tı, Holandada Yssd ha:tı ılc 
Peels !:ı:ıtaklı kl:ırımlaıı ikd _gidc
anemı ' ır. Alnıtlnlar. Atııhcm'i 
is.l!al c. ~~ı.k · -'n sı .. ni.tı lo'oro i.btika
metindı il• elemişler i>'e de HQ -
landalıların ırc.kanmelı karsı -
.:iinda tcva..lckuf etmc.k mccLlJ.rivc
tindc kalmıslardır. Ceoh, Hin ·di
_ğer noktalarında Alm;,nfonn ba
zı verlere nüfuz etını~ olaukla
rı haber vcrilmektedır. Cephede 
kütle halinde bir taarruzla ken
dilerine yol acamı"an Ab-.-ı.anlar, 
mühim miktarda JJarasi't~ü in
dirmek sistemini tatbik etmekte
dirler. 

(Başmakaleden devam) 
Yınca da, HiUerin nereden vura
cağı malum olmadıı?ı bir zaman
da, esas darülharekattan talı cep
heler için, büyük kuvvetler ayı
rıp ıııaceralara girişilemezdL 

Bir hakikati daha söylemekten 
kendimizi alamıyoruz: 

Acaba, Norveçte harbin sevk 
Ve idaresini zaif bulan ve kabi
lleyi tenkit eden muhalifler da
hi, bu vaziyetten mes'ul değil 
ıı:;dirier? Çörçil muvaffakıyet -
sızliğin sebeplerini izah eder -
ken İngiliz hava ordusunun he
llüz Alman hava kun·eUerine 
karşı bir üstünlük elde edeme -
~· olduğunu söyliyerek parma
ııını yaranın üstüne basmıştır. 

•Ilarp sulhte kazanılır, diye bir 
Söz vardır. Bu vecize, harpte mu
zaffer olmak için, sulh zamanın
da, harbe hazırlanmak, silah -
lanınak Iazımgeldiğini ifade eder. 
lııgiltere, bu harbin sekizinci a
~ında, Almanlara, denizde oldu
ı:u gibi, karada ve havada da 
tuvvetli darbeler indirebilecek 

adar, sulh zamanında, hazırlan
lllış mıdır? Bu sualin cevabı e
v_et, değildir. Bugün Çemberlaynı 
ş~ddetle tenkit edenler, dün, İn
gıiterenin silii.lılarıııı azaltanlar
dır. • Biiyük başın ağrısı büyük 
dl Ur~ diye bir atalar sözü var
h~r. lngiltere gibi 515 milyonluk 
. 1ır dünya imparatorluğunun za
ı. hava, kara ve deni.t kuvveUe
rıie ralıat rahat yaşıyacağmı zan
~~denlerin hatasın~ silıihlan tah-
ıt eden !Uakdoııald kabinesi ve 1 

;:ııuıı işçi partisinden başka her-
" e, görmüştü. O zaman kara, ha
da, hatta deniz orduları, o ka -
"!t~r azaltılınıştı ki, İngiltere bu 

1;ı:ıden, evvela, Habeş harbinde 
Ilı siyanın karşısında ric'at et -
r elt, mecburiyetinde kaldı. Son
da, Avusturyanın illıokı, Südet 

518Vası, Çekoslo,·akyanın istila
•~ı Arn.avutluğun işgali gibi, ıne
lıı elerın hepsinde, lngiltere, Al
ç·aııy~ ve Italyaya boyun egdi. 
Ie~~ku.'. 1'!illi . Müdafaa kuvvet -
Jrıı,f buyuk hır harbe giri.5ccek 
deıı~et~e d.eğildi. Almanya 1933 
lıa erı hulun kuvvetile harbe 
~akırlandığı halde, İngiltere, an
lllı . l937 de ciddiyetle &ilithlan • 
'lie~a haşlamıştır. Deniz bakimi-
de /~ donanma kudreti bahsin
hı/1 .. aıına en ön safta bulunarak 

• uıı d"' dil ıger de\'letlere takad • 
iti ':;:~den İngiltere, düşününüz 
~ o, OO tonluk yeni zıı·hlılarını 
ı.:rrnakta lia:>adan daha geç 
~1

1nıştır. Bugün iki modern I
rj ~an zırhlı", 19-10 başındanbe
lıa]d 0 nanm.aya iltihak ettikleri 
tılj e, Yenı İngiliz zırhlıları he
ları ~ecrübelerini yapmaktadır
"•kerı'ka ?{dus? için mecburi 

ı hıımetı, ancak ı:e•en 

te Hitlerin karşısında, siyasi ha
nisanda kabul edilmiştir. lünib
yatııım en acı mağlilbiy·ctini tat
ını~ olan Çcmbcrlayn, 1933 ey!U
lündc İnP'iltcı·eyc döndüğü za -
man, artık bir harbin önüne ge
çilemi)·eccğinc inanm1ştı. Ilcmen 
o günlerde, ın~cburi askerlik hiz
meti:ıi teklif edemediyse, bunda, 
şimdi kendisini şiddetle tenkit 
eden muhaliflerin tesiri ve m""
uliyeti yok mudur? Eğer, İn -
giltere 1938 sonbaharında asker
lik mükellefiyetini tam olarak 
kabul etmiş olsaydı, harbe girer
ken en az dört sınıfın talim ve 
terb;.;:esi ikmal edilmiş bulunur
du rn geçenlerde İngiliz başka
nının matbuata söylediği gibi, 
harh.i,p. başında, buhranlı ve teh
likeli zamanlar geçirmezdi. Fil
vaki, o zaman, harbin ilk ayın
da 250 biıı kişilik bir İngiliz or
dusu yerine 1 milyon 250 biıı ki
şilik bir ordu hazır bulunacaktı. 
Fakat, İngilterede, mecburi as
kerliği iste111iyenlcrin ve bu ara
da, şimdi parlamentoda bükı1 -
meti tenkit eden muhaliflerin a
yak_ diremesi, askeri mükellefi
yete tabi ilk İngiliz gençlerinin 
ancak barp başlarken siliıh al -
tına davet edilmesine sebep ol
du. Bugün ınccburi hizmete tibi 
Almanya, l>'raıwı gibi memleket
lerde 20-25 sınıf sHah altında iken 
İngilterede henüz 5 sınıf siliılı al
tındadır ve 9 sınıfın kaydı yeni 
başlamıştır. lllcvcudun büyük 
kısım da, talim ve terbiye ile 
meşguldür. Hal bu merkezde i
keıı harbin iızaıni şiddetle sevk 
ve idaresini istcınck, dü::;man ve 
bitaraf herkese karşı Alınanlar 
gibi mütearriz ve müteşebbis bir 
siyaset ve sevkukcyş takibini ar
zu etmek, biraz da tedbir ve ih
tiyatı elden bırakmayı tavsiye 
etmek demek olurdu. 

111. Çemberlaynın müteaddit 
defalar izah ettiği gibi, esas ih -
tiyat ve basiret olan, ıııu,•affa -
kıyet bakımından neticesi meş
kllk maceralara atılmaktan ka
çınan, kuvvet ekonomisini düşü
nen bir harp siyaseti, gayet doğ
ru ve makuldü. Çemberlayn bu 
siyasetin adamı idi. Şimdi ise, 
miittefikler, bütün enerjileri, bü
tün kuvvetlerile azami şiddet ve 
gayrı;tle harp ederı·k evvela Al
man savletini kırnıak ve sonra 
- maddi imkan bulurlarsa - mu
kabil taarruza geçerek Almanya
yı mai:lı1p etmek mecburiyetin
dedirler. Vaziyet, artık azim ve 
şiddet istiyor. Çörçil de, bu siya
setin adamıdır. Onun iç indir ki, 
İngilterede vukubulan kabine te
beddülü, tam zamanında olmuş
tur; diyoruz. 

ABİDİN DAVER 

mi.:ıtir. 
'l"'rcn Liegc ile Brüksel arasın

daki 100 .kilometrelik mesafeyi 
6 saatle ancak ~~mı~tır. 

Brüksel, 12 (A.A.) - Bir çok 
diplomatik heyetler en kısa bir 
zamanda Brüksel'i terketmek ü
zere hazırlıklar yapmakla meş -
gu!dürler. 

ROMANYA 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bütiin milletlerle nonnaı müna
sebetlerin ink4afıdır ve böyle ol.
makta berdevamdır. 

Askeri hazırlık mesaisin~. mem
leketi.mizin, kendine ait olrnı

yan her hangi bir menfaat pe
şinde siiriiklenmesine meydan 
vermeden işlerin idaresini ser -
bcstçe temin edebilmesi iç-in hu
dutlarda t~yakkuz fan!iyeıine de
vam edeceğiz. Hükümeıin, bu 
nizam ve enıniyet siyasetuı..ı.:! de-
vam edebilme/< iizerc, bütii.n 

Rumenlerin müzaheretine nail o
lacağına eminim. Yeni lıükUmet 
ı-e yeni siyaset btıdıır. 

Dahili sahada sükiinet ve su!
lıü temin siyasetine devam ede
rek biitün Rumenler amsında 
ittirr.-tı ve tesanüdü kuıwetlendi
receqiz. 

tıLrıct sahada, müteaddit de
faiar izah ettiqimiz sulh ı•e mü
dafaa si .. a.•etine devam edeceğiz. 
Biitiin vaziyeti lıiikiimdarın tet
kik na.:anna arzetmck mccburi-
11etini, bize 11arici hddiseleri1ı in
kişafı talımil etmi~tir. Bu sebep
le, buqün. Majeste Krala, bütün 
1ıiikümetin istifa11amesini takdim 
ettim. İstifa kabul edjlmiş ue 
krel, 1ıeni kabinC"lli te kile qene 
beni memur etmek suretiyle lıak
k.ı, du yuksck itimadım qöster -
mek lütfunda bulu11m~tur. Bu 
yeni ı·azifemi, vakit geçirmeden 
ifa ediyorum.• 

D. N. B. ye göre 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

da tefsirlerde bulunan Nevyork 
Herald ı:ıazetesi diyor ki: 

•J aponyanın Felemenk Hin -
distanı ha~daki tarzı hareke
ti şüphe ve tereddüde mahal 
buakmıyacak kadar sarihtir.• 

Bu gazete, Almanya Ifulanda
da sür'atle muvaffak olduğu tak
dirde Japonyanın müdahalecili
ği şiddet kegbedeceğini kayaet
mete ve Amerikanın asıl menfa
atlerinin Holanda müstemleke -
!eri tamamiyetinin masun kal -
masını istilzam ettiğini tebarüz 
ettirmekt!!dir. 

Amsterdımı, 12 (A.h.) - Alman 
parasütcüleri, paoaz, .. ~vlü ve her 
sınıf Holanda askeri kıyafetine 
bür'.inmektedirler. 

Buna 'bit olan biıısi, 1 ağus
tos 1939 da Vestfahyada, Wel -
sum sehrinde Holanda parazları
na, jandarmasına v askerine 
mahsus takriben 20JO par~a üni
forma ?Örmüş oldu~ı.nu söyle -
mektedir. Almanların, bu ünifor
maları neden dolayı bırıktırdik
leri simdi anlaşılm ı:nadır. 

La Haye. 12 (A.A.l - Hükumet 
10 mayısta cereyan eden muha
rebelerde Alman ordu;u kara kı
taatının ve Alman parasütçüleri
nin Holanda ünifornıası taşıdık
larını, bu halin harıı kanunları
na ve adetlerine mütedair La 
HaYe mukavelesinin !.;J ün"-ü mad
desine mugayir olduğunu bildir -
mektcdir. 

Hi.ikfunet bundan mada Al -
man kıtaatının esir edihni~ Ho
landa askerlerini ilk safa dizmek
te tereddüt etmediğim tas.-ih ey
lemekte ve: •Hit!erin şeref ve 
kahramanlık t<ibir!.,,-ini ne ma
naya aldıijı şimdi anlaşılıyor• 

demektedir. 
Arnsterdam. 12 (A.A.) - Dün 

Arnsterdam'ın tam rr.erkeLine isa
bet eden 4 bomba, en az 20 kişiyı 
öldürmüştür. 

İngiliz Harp 
Kabinesi 

fBa")tanı.fı l inci saııfada) 
ret naz;rı Andre Dunkan, harp 
levazımatı nazırı Hetıbert Mo
rison, istihbarat nazırı Duf Ke-
per. _.. '~ 

KABİNENİN İÇTİMAI 
Kral, öğleden sonra bir husu

si konsey toplantısına riyaset et
miştir. Bu toplantıda yeni nazır
lar yemin ederek mühürlerini al
m•.şlardır. Bu toplantıdan sonra 
yeni nazırlar işe b~.şlamışlardu. 
Sabık hava nazırı Sir Samuel 

Hoare ile sabık carbı.ve naz:rı B. 
Stanl,l!y bu sabah Kı·al tarafından 
kabul edilmiştir. 

Alman taarruzu, M·üttefiklere 
bir milyonluk ordu kazandırdı 

- - -

Ş 
imdiki harbin garpte 
ve garp cephesinde İn 
giltere, Fransa, Aln1an· 

Yazan: Abidin Da ver ya kuvvetleri arasında taarruzi 
veya tedafüi, karşılıklı taarruz
lara, müdafaalara dayanacak bü
yük mücadelelerden sonra bite
ceği defalarca anlatılmıştı. Lük
semburg, Dolanda ve Belçikaya 
yapılan Alınan taarruzları ı:arp
teki harp sahalarında muharip 
büyük devletleri tam miııasile, 
bütün kuvvetlcrile karşılaştır -
mıştır. Almanlar bu büyük taar· 
ruzlarilc, beklemiye tahammül· 
!eri bulunmadığını da göstermi, 
oldular. Ayni zamanda, Norveç 
işgalinde olduğu gibi, Felemenk 
Belçikaya taarruzlarında dahi, 
Ingiltere adalarının dabJ yaklu 
sahillerinde, l\lanş denizini de 
kontrollerine tabi tutmak arzu
larının hakikat olduğunu da is
pat eyleıniı;lerdir. 

Alman taarruzu üç devleti da
ha, müttefiklerin yanında, har
be soktu: Belçika, Uolanda ve 
Lüksenburg. Bu sonuncusu pek 
küçük bir menılekettir. Ordusu 
yoktur; yalnız 500 kadar jandar
ması vardır; onun için maddi 
kuvvet olarak hesaba katınıya 
dej!-mez. Fakat Belçika ile Holan
da böyle değildir; her ikisinin de 
ordııbrı vardır. Bugün, Alman 
istita ordusunun karşısında bu 
iki ordu mukavemet ediyor. İki
si birden şu anda bir milyon ki
şilik .mühim bir kuvvet te~kil et
mekte ve müttefiklerin öncüsü 
vaziyetin!!e bulunmaktadır. Bu 
itibarla, Belçika ve Holanda or
duları hakkında okuyucularımı
za tafsilat vermeyi laydalı bulu
yoruz. 

hOLANDA'DA 
Holımdoı o r-du sa 

Holandanın 34,000 murabba 
kilometrelik arazisinde 8 milyon 
650 bin kişi oturur. Bu devletin 
ayrıca 2 milyon 54 bin murabba 
kilometrelik ve fll milyon nüftL'· 
lu müstemlekeleri vardır. Holan
da, geniş subay kadrolu küçük hır 
muvazzaf orduya sahiptir. Ayrı- . 
ca milis te~ilal< bu orduyu tak
viye ve ikmal eder. Bugün harp 
halinde bulunduğu için, Holauda 
ordusunun hazer teşkilatını uzun 
uzadıya izahta fayda yoktur. 

Holanda, pek çürük bir can 
kurtaran simidi ofan tam bita -
raflık prcnsipine dört elle sarıl
dığı zaman, bu bitaraflığı ınu -
ha{aza ve taarruza uğradığı va
kit kendisini müdafaa kaygısile 
ordusunu kuv\etlendirmek ka
rarını da verınişti. 5 aydan ibJ. -
ret olan nıuvazzaflık hizmetini 
ev\'ela 11-15 aya, sonra da l'!:l!l 
nirnnında 23 aya çıkardL Harp
ten biraz evvel tloiauda orou.:.u 
şu şekli almıstı: 

İkişer tümenli 4 kolordu: (Her 
tümen 3 piyade \'C 1 sahra top
çu alayından mürekkeptir) 

1 motörlü haflf tümen \'e 1 mo
törlii hafif topçu alayı. 

Dolanda ordusu, ·bu yeni kad
roya tevfikan seferber oldu ve se
kiz aydrnberi geceli gündüzlü ta
limlerle harbe hazırlandı. Al -
ıııan taarruzu başladığı zaıuan 
Holandada 400.000 kişi silah al
tında bulunuyordu, 
Holand• iıau~ 

deniz lcuvv•tleri 

Holandanın hava ordusu 120 
kar'L.)'e 30 deniz tayyaresinden 
mürekk()ptir. 

Ho}anda donanması 2 sahil mu
hafızı zırhlı, 4 kruvazör, 9 muh
rip, 9 to.·pitobot, 23 denizaltı ge
misi, 16 ınayn gemisi, 4 hücum
botu ve diğer yardımcı gemiler
den mürekkep olarak 65,000 ton 
kadar tutan bir sahil müdafaa 
kuvvetidir. 
Holandanın mü· 

dafaa planı 

Holandaııın miida!aa planı, en 
ziyaı!.e, memleketi suya boğmak 
esasına istinat eder. Arazinin de
nizden münhat olması ve başta 
Ren olmak üzere müteaddit ne
hirlerin buradan ı:eçme•i, kıyı
larda denizi tutan setlerle dahil
deki barajlar ve bazı büyük ba
taklıklar hep su müdafaasını ko
laylaştıran uıısurlardır. Alman
ya va karşı şimalde Bourtagne, 
cenupta Peel bataklıkları, Alman 
ordusunun ancak memleketin 
merlgızinden taarruz etmesini 
mümkün kılar. Holandalılar hu
dut boyunca, arazinin toprağın, 
sulak çürük ve kumlu olması yü
zünden ağır beton ve zırhlı tah
kimat yapamaınışlar, yalnız n1ün
ferit .kazemanlardan ve makine
li tüfek yuvalarile piyade sığı
na!.~ rından, tanklara karşı ıııü
daf"'J. tertipleriııden mürekkep 
bir ilk müdafaa perdesi vücude 
getirmişlerdir. Bu ilk hatta, se
tir kıt'aları, düşmanın birinci 
hamlesini kırmıya ve ordunun, 
büyiQ< su müdafaa hattının ge
risinde, nıerkcz ruüdafan nıcvzii 
denilen kısımda toplanmasını te
minç memurdurlar ki, şimdi, bu 
vazifelerini ifa etmektedirler. 
Iludut ve sahillerdeki kazeman
ların sayısı 250 kadardır. 

La Hey, Roterdaın gibi büyük ve 
müJıiıu şehirler, bu su hattının 
arkasında kalır. Merkez müda
faa mevziini çevirmiş olan esas 
su müdafaa hendeği vasati 12 ki
lometre genişliğinde ve 2 metre 
derinliğindedir. 

Mevsimin ilkbahar olması, top
rakların ıslak bulunması, sula -
rın kısmen daha evvel koyuve -
rilıuiş olması ve suya boğma ter
tibat!Jlın Alınanlnrın eline düş
menıesi sayesinde, su ınüdafaası 
mükemmel surette itlemiştir. 
Yalnız, Almanların bu geniş lıcn
değin önüne g<ılince, onu geçmek 
için zırhlı ve motörlü dubalar gi
bi, yeni vasıtalar getirecekleri 
tahmin olunabilir. 

Alman taarruzu muvaffak o
luna, Hola01danm garp ve şimali I 
binnisbe kolayca işgal edilebi -
lir. Fakat, Zuizderze'den Möı 
ağzıııa kadar su müdafaası, Al
manları, ağlebi ihtimal garbe doğ
ru ilerlemekten mencdecektir. 
Su müda[aa hendeğinin cenubu 
ile Belçika hududu arasındaki sa
hay;ı g-elirice, burasını, müttefik
lerle Belçikalıların yardımı saye
sinde Alnıanların işgalinden kur
tarmak nıümkün fJ.!ıırsa, Holanda 
ile Belçika ve Fransa arasında-
ki kara muvasalası kesilmemiş o
lur. Almanların Belçika ile Ho
landa arasına girmelerini önle
mek, müttefikler için çok fay -
dalı olacl'ktır. 

- iU:.LÇlKA'DA 
.tJe!cika ordusu 

' -- ------ -
Belçika, Holandadaıı küçük -

tür. 30,444 murabba kilometrelik 
ara<i:.inde 8 buçuk milyon nüfus 
yaşar. Belçikanın ·da 2 mil)· on 
356 murabba kilometrelik ve 10 
milyon nüfuslu Kongo müstem
lekesile 55,000 murabba kilomet
relik ve 3 buçuk milyon nüfuslu 
Ruanda - Urundi manda sömür
?'esi vardır. 

Belçika milli müdafaa kuv\•et
lerine büyük ehemmiyet ,·ermiş
tir. Mecburi askerlik hizmetine 
tabi muvazzaf bir ordusu ve bu 
ordudan fazla kalan efrada mab-
sus milis terıkiliih vardır. Sulh
te askerlik hizmeti 25 senedir. 
Harp zamanında 17 yaşından 50 
yaşına kadar herkes askere alı
nabilir. Muvazzaflık müddeti bir 
senedir; fakat 1941 senesine ka -
dar, beş ay daha uzatılmıştır. 

Ordu, harbin başındanberi se
ferberdir. Alman taarruzu baş
larken 1 Arden avcı tümeni, 2 
motörlü süvari tümeni, 6 muvaz
zaf tümen, 6 birinci sınıf ihtiyat 
tümeni, 6 ikinci sınıf ihtiyat tü
meni.oln:ıak üzere, 21 tümenden 
mürekkep bulunuyordu. Taar -
ruzla beraber, umumi seferber
lik ilin edildi. Şimdiye kadar si
lib altında bulunan G00,000 kişi
lik ordu, azami haddiııc çıkarıla
caktır. 100,000 ki~ilik muvazzaf 
ordudan başka Belçikanın 700 
bin talim ve terbiye görmüş ih
tiyatı .,.ardır, Demek ki, şu bir 
kaç giin içinde, Belçika ordusu, 
asgari 800 bin, azami 1 milyon 
kişiyi bulabilir. 
8J/çilca hooa ordusu 

Belçika hava ordusu hazerde 
3 alaydan ve yedeklerile bera
ber 520 tayyareden mürekkepti. 
Son Fransız neşriyatına göre, 
Belçikanın 600 tayyaresi vardır. 

İtalyanın Akdenizdeki tehdit· 
leri, hazU"lıkları yüzünden hu • 
sule gelen had, gergin vaziyetin, 
bu mmtakada İngiltere, Fransa. 
ya karşı hemen bir taarruz, harı 
doğurması beklenemez. Çok ih
tiyat, teenni ile hareket eden 
M. Musolininin, garptcki büyük 
muharebenin verecef:i neticeleri 
bekJiyeceği tahmin olunabilir. 
Diğer taraftan. cenubu şarki Av
rupa ve Balkanların siyasi, as .. 
keri müvazenesinde Sovyctler 
Birliğinin de ~ok vakın alakala
r~ hayati menfaatleri vardır. Bu 
ınıntakadaki bitar .. f meml~kt .le 
rin tehlike ve taarruz halinde mü 
tesanit ve kuvvetli müdafaa -
larile birlikte, mezkür alıikala -
rın, taarruz tehlikesini bu ~aha· 
dan uzaklaştırmasında ınülıim 
tesirleri mevcuttur. Birle~ık t .. 

merikadaki hazırlıkların, Holau
da müstemlekeleri, Uzak şarkın 
Hint denizile, büyük Okyanus 
müvazenesiniıı muhafaza ve mü· 
dafaasile aliıkadar olduğunu söy· 
liyebiliriz. Japonyanın, mezkür 
mıntakalarda Birleşik Amerika 
ile harbe sebep olacak fili hare -
kellere, işgallere teşebbüsü şim
dilik beklenemez. Amerika - J a
ponya arasında Dolanda mi" -
temlekelerinin mukadderatı, bil 
yük Okyanus, llint denizi bak -
kında bir müddet evvel bir ne\·I 
anlaşma esasen yapılmış bulu -
nuyordu. 

HAMİT NURİ IRMAK 

)erek Fransa ile irtibatını 
hııfaza edecektir. 
B•lçilca tahl<imalı 

mu-

Belçika şarka karşı, Alman ve 
Lüksenburg hududunda, arazi -
nin icaplarına göre kuvvetli tab 
kiınat yapmıı;tll". Bu tahkimat, 
Herve platosunda Majino hattı 

kadar kuvvetlidir. Oradan g<ı -
çen üç nehre dayanır, Huduttaki 
tahkimatın arkasında meşhur li· 
yej kalesi vardır. Bu kalenin ce
nubunda, diğer bazı istih.kıiın -
!arda iıışa edilmiştir. 

Bclçikanın şimal tahkimatı ise, 
yinc~"iu müdafaasına dayanır. 
Limburg vilayeti şimali şarkisin· 
de, Holandanın Peel bataklıkla
ruıdan sonra, Belçikalıların Kam
piıı kanalı gelir .. Kaınpin kana -
!mm gerisinde ve cenubunda bi
rinci Alber kanalı \'ardır. Bu iki 
kanalın arası suya boğulabilir. 
Kampiıı kanalının garbinde 
Türnhu'dan Esko nehrine ka -
dar, Büyük Harpte, Almanlar ta
rafından bir İngiliz ihraç hare
ketini, geride karşılamak üzere 
yapılnıış olan 20 kuoınt..llt.> uz ı

luğunda bir kazemanlar hatta 
İncvcuttur ki, şımcıı lH.ZL.at ...... -

manJ.ııra karşı kullanılacaktır. 
Birinci Albcr kanalı 80 kilomet-

Belçika 1928 de tasarruf mak
sa_dile donanmasını ilga etmiş -
tir. Esasen Belçikanın mahdut 
sahilleri de İngiliz - Fransız do
nanmasının himayesi altındadır. 

B•lçilc•nın mü· 

dafaa planı 

Belçikanm müdafaa planı, tah
kimata ve su müdafaasına isti -
naden, müttefikler yetişinciye 
kadar, Alma" taarruzlarına da
yanmaktır. Belçika ordusunun sağ 
yanı, Fransaya ve Fransız ordu
suna dayannıaktadır. Alnıanlar, 
Belçikaya evvela şarktan: soura 
da Holandanm cenubu ı;arkisini 
istila ederek garbe doğru ilerle
dikleri zaman, şimalden taarruz 
edebilirler. Belcika, Alman ve 
Lüksenburg hududundaki tah -
kimat ile şarktan gelecek bir ta
arruza, 

re uzunluğunda, vasati 50 metre gt 
nişliğinde, ve 5 metre derinlij:in
dedir. Askerlik bakımından en 
müJılın noktasını kanal 30 ila 60 
metre derinliğindedir. Kanalın 
şimal sahili, beton makineli tü
fek ynvalan, topçu mevzileri ve 
piyade siperlerile müdafaa altı
na alınnııstır. Bu tahkimat suya 
boğulacak olan sahayı ateş altı
na alaca]s vaziyettedir. Kanalın 
cenubunda Ebben Emacl istih -
kamı vardır. 

Su mfıdof•a•ı 

Asıl su müdafaasına gelince, 
son zamanlarda doldurulmuş 
olan Zuiderze körfezinin nihaye
tinden başlar, Amsterdamı da ör
terek cenuba, Möz nehrine doğru 
iner. Memleketin merkezi ve en 
mühim kı.>mı ile Ütreht, llaarleııı, 

Liyej kalesini Anvers müs • 
tnhkem mevkiinc bağlıyan bi -
rinci Alber kanalile de şimalden, 
yani Holandayı çiğniyerek cenu
ba doğru çarb edecek olan bir 
Alman taarruzuna karşı kendi
ni müdafaaya çalışacaktır. 

Kanalın gerisinde, Liyej - Na
mür müstahkem mevkileri ara
sında Möz nehri ayrı bir müda
faa hattı teşkil eder. Nihayet, 
üçüncü ve sonuncu bir müda
faa hattı da, Anvers - Gand ara
sında Esko nehrine dayauır. Bu 
hat tutulduğu zaman, Brüj ve 
Ostand limanlarını müdafaa et
mek. Gand'dan Fransız hududu
na kadar Esko nehri de Belçika
lılar ve Fransızlar tarafından tu 
tularak Belçikanın Fransa ve İn 
giltere ile muvasalııaını muha
faza eylemek mümkün olur. Alman tazyiki artınca, garbe 

ve cenubu garbiye do&'ru çeki- ABİDİN DA VER 

" 
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ALLA HIN 
ARSLANI 

Ali devesinin üstünde birdenbire 
doğruldu, dua etmiye başladı 

1 ASKERLiK BAHiSLERi 

ı INGILTERENIN EMNiYET SAHASI 
'~AKDE iZ~ 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

nanrnasını imha edecek bir vazi- müddet hazırlı.yan bir orduya 
Celiko, Skaierakta Alman do-1 maynlar, hareket plllnım uıun 

yeti elde ettikten sonra da, bü- en~el te<.kil edemezdi. 
' Ve bilmiyenler de, b i l e n - ı Tam kuşluk vakti, harp başlaclı. tün denizlerde İngiliz şevketinin Bütün !kara ve mühim deniz 
1 e r d e n işitm. işti ki, bütün Evvelii muhali.flerin ordusundan nigehbanı olan armadasını hırpa- üsıen ilk hamlede istila ordusu-
'hayatıında, hak yolundan dönme- bir lkaç mübariz ortaya atildı. !atmak kaydiyle, şerrin sıvışma- nun eline geçmişti. Karalara ih-
misimdir .. Ve bu yolda yüromek ayni zamanda, (Ali) nin ordusu- sına göz yııımmak ~bi büyük bir rac güçlüWnü yakın bir mazide 
;için de, bir an bile ölümü düşün- nun mübarizleri de ortaya fır- mes'uliyet deruhte etırnişti. Uza- bir kere daha denemiş olan müt-
meımişimdir. Şu halde, karşımız- ladı. ğı gören Amiral bu hareketiyle tefikler, kıyılardan ve göklerden 
da saf bağlıyan ve bize sebepsiz Harbin başlangıcı olan bu kanlı acı tenkidlere uğranuştı. yağdırılan atesler önünde, büyük 
yere meydan okuyan şu insanla- mücadele, uzun sürmedi. Müba- Habeş seferinde Süveyşin ka- za\liatı göze almadan, Ç>kımı.va 
:rın üzerine atılmak benim için rlılerden bazıları, kılıç darl>ele- patılmasını terviç eden genç fi- ve tutunmzya muvaffak olamı-
ıgüç bir şey değildir ... Halbuki, ri altında parçalamnış vücutla- !kirlere karşı da İngiliz siyaseti yacaldardı. Harnte de verilen za-
lben daha hfila tereddüt ediyo- riyle yerlere serildi. Diğerleri de, rolün ifasını donanmıya yükle- yiatı, kazançla ölçmek bir kaide 
rum .. Boynumda asılı olan Resu- vücutlarından kanlar sızarak or- mek gibi kiyasetsizlik gösterme- olduğuna göre, donarımayı tili 
jüllahın şu kılıcını, ehli islam ka- dularına sürüklendi. di. bir fl.aye uğrunda yıpratmayı 
{111 ile lekedar etmek işteıniyo - Şimdi sıra, artık asker sa.fJ.a- Uzak Şarkta bu cilıanşümul a.klı selim kabul edemezdi, do-
[rum ... Fakat, iste görülüyor ki, nnın çarp1.1;masına gelmişti ... Mu- devlet, uzun y'J.]J.ar ittifakiylıı nanma asıl hedefine tevcih edil-

tize muhalefet edenler. nihayet halliler, üç koldan hücuma geç- destekleyip büyüttüğü bir mille- di. Bu,gün, mehip bir kuvvet 
eni buna da mecbur edecek - tiler. Faik kuvvetleriyle, (Ali) tin taşkınlıklarını sineye çekti. ıAkdenizde emnivetin zii:minidir. 
er. arzumun hi!iifına olarak be- nin ordusunu püskürtmek iste- Donanma, büyük ada devletinin (Bu emniyet, bu denizdeki mu-

pn menfur bir mukateleye sürük- diler. azametli siliihı, ana yurdun en vaffakıyet, harbin de mes'ut 
piyeceklerdir. Talha, Zübeyr ve Abdullah bin emin bekçisidir. Britanyanın kud- bir neticeye isalinde en büyük 

EAli), bu hutbevi irad ede_rken, Zübeyr, kol kumandanlıklarını ret ve ha&metini yaşatan koloni- ehemmiyeti haizdir. 
t, vakit duruyor... Gur ve deruhte etmişlerdi. Zübeyr ile !eri, İırnparatorlukta bir küldür Bütün ham maddelerini hariç-
an sesi, heyecandan boğu- oğlunun kumanda ettiAi kollar, ve buralara götüren can damarı ten ve deniz yollariyle edinen 
gibi oluyor.. Sonra, .ııene vaieınur gibi ok yağdıra yajldı - ise Akdenizden geçer, Fransız ıİtalya da otuz yıldanberi deniz-

'bii.tün kudret ve .mehabetiyle, bir ra, (Ali) nin askerlerine hü - Döleseı:ıs'in açtığı kanal, dört yüz !ere, hususiyle Akdenize bağlı -
iırslan gibi giirleınekte devam edi- cuma geçmişlerdi. milyonluk bir camiayı ana vata- dır. Bu memleketi otuz yıllık 
'yordu: (Ali) bu hücuma sadece mü - na bağlar. ittifakına ihanete sevkeden hod-

- Ey bana biat edenler ... Ve, dafaa ile mukabele etti. Bütün AJ«lenizin ehemmiyeti gün geç- ikamlığın sebebi de bu değil miy-
ey bentmle beraber hak ve haki- kıt'alarına, mevzilerinden ileri tikçe artmıştır. Donanmada ve di! .. İtalyayı büyük devlet vazi-
kati müdafaa etmek istiyenler!... atılmamaları sadeee düşman üze- orduda dinamizmi temin eden kay vetine getiren, bir rubu asır için-
Bilin ve agiih olun ki, cihana ge- rine ok yağdırmaları için kat'i naklardan bir kısmı Akdenizin de kazandı~ı kolonilerdir. 
len ins~ içinde, ölümden emirler verdi. Ve kendisi de, fi- ötelerindedir:·Musul ve Irak pet- Akdenizde kazanacağı serbes-
k:urtulınuş olan hiç bir kimse len harbe iştirak etmedi. rolleri hayatında mühim amil - ti ile bir İmparatorluk kurmak 
mevcut değildir. Ölüım, insanlar Muhaliflerin askerleri, bütün !erdir. emelleri pervcrde eden Faşizm 
için, en tabü bir akibettir. Fa - oiddetleriyle (Ali) nin ordusu Son yılların hiç de sevilmiyen de vıldırım hareketlerine iştirak 
kat insanlık faziletinin en bü - üzerine atılclılar. Fakat şiddet- hadiseleri, Büyük Harpten sonra etmek sevdasındadır. Brener mü-
yük emri, ölüme sebebiyet .ver- li bir mukavemet karsısında Avrupaya verilen nizamın çü - liikatları, zimamdarların yüksek 
memektir ... Ben, bu emre ıtaat kalclılar. Güne< !!Urup edince _ rüklüğünü isbat etmişti. Bu har- talenleri. adalarda tahşidat ha-
etmiş olmak için, bugüne kadar :ve kadar uğraştıkları halde, (Ali) ıbin j(ayri memnunları, liderleri- haberleri, Duçenin meçhul isti-
rnuhaliflerimin her türlü itham- nin uzaktan kumanda ettiği lkıt'- nin, Führerlerinin ağziyle bağırı- kametlere uçuşu, akşamdan sa-
larına sükfınetle mukabele ettim. aları, bir adım bile yerinden oy- yor. Denizleri, dünyaları paylaş- baha Balkanlarda, Alp!arda 
Pnları, akıl ve insaf ile sük\ınete natamadılar. Artık güneş. Bas- mak istiyorlardı: Akdeniz, püyük top ratlıyacağına bir işarettir. Bu 
',ııetirebilmek icin çok sabır ve ra çöllerinin ufuklarında kaybo- Akdeniz devletinin bir gölü, Av- deprenmelere Akdenizde cevap 
'tahammül gösterdim. Fakat ne lurken, ekserisi yaralı olarak ge- rupanın bir düzineyi geçen ufak verilmek !azını gelirdi. İngiliz 
care ki, !(Özlerini ve kalblerini ri ceki!miye mecbur kaldılar. memleketleri, kalkınmak istiyen ana !filosunun müttefik donan~ 
ihtiras perdesi bürümüş olan ha- merkez devletin havat sahası! ol- ma ile birlikte İskenderiyeye 
sımlara. hak ve hakikati kabul et- (Ali) bu~ün de vicdanının malıyclı. tevcihindeki sebebi de burada 

1 · "kl · emrın· e ittiba etmiş, ordusundan 'tiremedim... er erı, go erı ya- İn'1iltcrenin, Akdeniz yolunun aramak icabeder. 
· · k lbl · d kı" bir ok menzili mesafede bulunan ratan ve hepimızın a erın e bir gün tehlikeye düşec~ğini an- Adalardaki vı<>ınakların biri-' 1 (Ali h) ka hurma ag· açlarının altına çekile-esrara vilkıf o an a a - Iadığını beş yıl önce intisar eden cik hedefi vardır: Bu noktaları 

· k' b" kalk '-· rek --'·erlerini oradan idare ey-~em ederim ı, ıze an ""- """ Alman askeri mecımualarında da elde bulundurmak ve bu nokta-
t · le hı· lernişti. Bu suretle, müdaf.a. a Jırlara, arzumun amamıy - görüyoruz. Afrikanın batı kıyıla- lardan kalkan hava ve deniz va-

k k b 1 edeee anevkiinde kalarak harbin, hu -
Jalfına olara mu a e e • cııımun, inat ve israrın bütün rında müstahkem üsler tesisini sıtalariyle müttefik donanmayı 
ğim. . ·· görenler, daha o zamanlar Bri- tehdit etmek! 

b d 1 ı s de mes'uliyetini muhaliflerin uzer- İ 
Ey bana iat e en er··· ı~ . tan_vanın Akdeniz yolunu değiş- talya nereye gidiyor? Pan -

· t · t' k edinı~ lerın· e vükletmisti. benim hissıva ınıa ış ıra •· tirmek mecburiyetlerine katlana- terleya üssü karşı yaka ile irti-
Biraz sonra, kanlı bir maktele İki tarafın askerleri de, olduk- cağına hükmetmişlerdi. batı temin edeeek ve Akdeniz 

30SENE 
denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

Malik olmak 
için SEME -
RESİNİ 
VERMİŞ BİR GÜZELLlK RE
ÇETESİ. Sert ve esmer bir cil
di yumuİşatıp beyazlatmak için 
tesiri ispat edilmiş bir tarzı te
davi: Meşhur bir aktris siyah 
benlerinden ve açık mesamele
rinden kurtulmak ve gençlik ha
lini idame etmek için bu reçe
teyi kullanırdı. Bu sayede 70 
yaşlarında bile genç kadın rol
lerini ovnamıva muvaffak olu
yordu. (Panereatine ,ile tasfi
ye edilmiş) saf biraz süt kre
masını, gene tasfiye edilmiş bi
raz zeytinyağı ile karıştırınız. 

Sonra bunu iki kısım saf krema 
ile tekrar karıştırınız. Eczacınız 
bu halitayı ihzar edebilir. Fa -
kat az miktarda olacağı ıçın 
pahalıya mal olur. Haibuki yağ
sız beyaz renkteki TOKALON 
kremini kullanırlar. Müsmir ne 
zeytinyağı ile istihzar edilmiş 

'bu kremadan vardır cildinizi 'bes
ler. beyazlatır ve gençleştirir. 
Yukarıda resmini gördüğünüz 
genç kadın bize yazıyor: Toka
lon kreminin üç günlük istima
linden sonra cildim açık, taze ve 
güzel oldu.• Tenin güzelliği için 
yağsız TOKALON kremini tec
rübe ediniz. Bugün milyonlarca 
kadınlar dünyanın her tarafında 
her sabah muntazaman Tokalon 
kremini kulanırlar. Müsmir ne
ticeleri garantidir. 

ek l d d k lı ça mühim zayiat vermişlerdi. • 
dönee o an şu mey an a, ı ç Akdeniz yolunun emniyetsizli- ortalarında tesis ed. • n bara_. kuvvet karşısında hareketsiz-

1 -· · k' 1 · ·· Muhalifler, geri çekilirken yara- · f k kılıca ge ecegınız ımse erın o- lıinde en büyük müessir, hava sayesinde muttc i donanma iki Jilıe, teşebbüsü hasına terketmi-
d · Onl Warından bir kısmı ile maktül- "' ., 

tümüne kas etmeyıniz. arı kuvvetleri ve denizaltı kuvvetle- ye bölünerek ayrı, ayrı harpten ye mahkum bulunduğıınu tes-
k · d al lerini harp meydanında terket-

öldürme ten zıya e, yar ıya- ridir. İtalya, bu denizde tesis hariç mi kılınacak! !im edebilmek için derin hesap-
h b ed · k b" mişlerdi. (Ali) bu yaralıları İ 

rak mu are e emıyece ır ikendi yaralıları ile (Zikar) mev- ettiği üslerden uçuracağı tayya- Bu harbe girecek İtalya, bel- lar yapmıya lüzum yoktur. tal-
hale getirmekle iktifa ediniz. kiinin serin hurmalıklarının altı- reler ve saldıracağı denizaltı bot- ki hempasiyle Avrupa karaların- yanın d~ müd~.r.alesi harbi ça-
Çünkü, onlar, bizim hakiki düş- lariyle ticaret ve harp filolarını da mevzii muvaffakıyetler ka - bucak sonuçlandırmaz. Bilakis, 

dir O ı b' na sevkederek maktullerin def-
manlarrınız değil · · n arı ı- büyük zararlara ul!ratabilirdi. zanabilir. Balkanlar, Balkanlı- ihtilatlara yol acar. Müttefikler 
ze, bu fani dünyanın menfur ni için emirler verdi. l d V b dak. t "'· 1 d k 

· Norver badiresi de tevali eden arın ır. e ura ı s ati!Koyu denizlere hakim bu un u ça ve 'hti' d .. man etrnı"ştı"r Hırs Harbin o aünkü vaziyeti, düş- ' 
ı rası UŞ • ' " hakşızhkJardan bir Örnekti, do- 70 milyonluk bir camia silabiy]e J'taJya nün!Ük ihtiyacını denizler-. al. t"dir M un! manları büyük bir muvaffakıyet- ,., 
cınnct ame ı . een ara, narıma ile, ordu ile müdahaleyi müdafaaya azimdir. Diğer ta - ·den temin ettikçe. abluka silfıhı 
husu.met de"il, merhamet ..ns - sizliğe mahkum etmekle bera - ft B !kanlarda bu top akl 

" "v ber, (Ali) nin refakatinde bulu- davet ederdi. Fakat, bu silahla ra an, a ' r ar _ hem İtalyanın harbe karışma-
terihnelidir .. Ne yazık ki, ihtira- için yabancılar arasında bir uz-
sın imanları sarstığı bir günü gö- nan esbap ve eşraf ile bilhassa halledilecek cihan meselesi için- laşma imkansızlığını da asırların 51 ile _ kat'i rolünü oynıyacak-
rüyorum .. Resulullahın boynuma Kılfeden Nelen ııönüllüleri tat - de bir cüzüdür. Bu memleketin tarihi isbat etımiştir. Büyük har- tır. 
taktığı kılıcı, onun sevgililerine min eylememişti. Bunlar, ııece mukadderatı da devam eden har- bi doğuran ilk kurşun burada a- Mareşal da bunu hatıratında 
karşı kullanmıya mecburiyet his- (Ali) nin çadırına gittiler: bin akibetine baitlıdır. Habeş seferinde Kahire üzerin-

y - Em' .. · tılmıştı. Almanva. istila emel-
sediyorum.. - a ırulmiıminin!.. Har- Meharetle tatbik edilen bir den memleketine uçan büyük 

(Ali) artık hıçkıra hıçkıra ağ- bin mes'uliyetini üzerımize al- baskınla elde edilen üstün duru- )erine bir vakitler Brennerde sed 
Jıv<'rdu. Ve asker saflarının ara - mamak için biz, ne mi1ınkünse d ceki1mek istenen bu istilacı mem- şahsiyetin üfulüne acırken müs-

anu, yakın üsler en girişilen te- temlekelerle emin yollar düşün-
f~~~ı:~e~;~:d~.etle hıçkırık ses- ;:;~~·m~~~~i~~~~a~~:~anı;~ ~ebbüslere karşı, değiştirmek, ~~~~tec~~:y~s~~~tıi;a':ıı:'ınv:!~~ müştü. Bu yol Süve,yştcn $1.e<;er. 

(Ali), birdenbire devesinin ü- risan etmek mümkün olduğu hal- - bundan önceki yazılarımda da recidir. Libya"ı Habeoistana birleştirmek 
\"erinde doğruldu. Ellerini sema- de, senin emirlerine itaat ede- arzettiğim gibi - kolay sayılmı- İtalyanın, askerileriy!e koloni- hevesine düsenler Bir Faşoda için 

Son aşkının matemini kalbi
ne sindirmiı; yaşıyordu. 

Dünyadan uzak, zevkten ve 
kadından uzak diyordu, belki gö
nül dertten uzak kalır. Musiki
den teselli ıımanlar denizin se
sini dinlesin ve aşktan şifa bu
lan gönül eski hatıralarını bağ
rına bassın... Maziyi kalplerinde 
yaşatanlar bahtiyardır. 

Beyaz reyrek ipek saçlı ihti
yar böyle yaptı.. Maziyi gönlün
de yaşattı, hatıralarını bağrına 
bastı.rdı ve deni!zin ahengile ru
hunu uyutmıya çalıştı. 

O da gözlerinde gençliğin sön
miyeeek sanılan alevi parlarken, 
başındaki kumral saçları güneş 
altında ışıldayan bir buğday tar
lasını andırıl'ken sevm~ti. 

Giden gelmez derdi, ölen di
rilmez... Sevdim, öldü; gönlüm 
de beraber öldü; bir daha seve
mez ... 

Onun sevdasında ne ihanet var 
dı ne riya ... Sevm~, evlenmişti. 
!karısı hayatta iken vücudünü 
ısıtan ,bu aşkı öldükten sonra 
ibağrına gömmüştü. Ruhunu ru
huna mezcederek, kanında yaşat
mıya çalışmıştı. 

Bir gece, ıssız, ihanetin acısile 
kıvranan ıbir ka1b kadar ıssız bir 
ıgece, penceresinin önünde otur
muş, yıldızları dinliyordu. Laye
tenahinin sesini kulak değil kalb 
işitir, Hiyetenahiyi gören göz de
ğil gönüldür ... 
Kapısı açıldı, içeri Nadan gir

di... Otuz iki yaşında güzel bir 
gen/ ... Nadanı beğenmiyen ka
dın yoktur ... İhtiyar dostuna de
di J<i: 

- Gel gidelim, sana son sevgi
liıni tanıtayım. 

İJıtiyar çıkmak istemiyordu; 
Nadanın son sevgilisini tanımak 
da istemiyordu ... Fakat Nadan 
ısrar edince dayanamadı, ayak
larından terliklerini çıkardı: 

- Peki. 
• •• 

Ay, kızıl bir gözyaşı gibı, meç
iıul bir diyara damlamak üzere 
alçalıyordu. Dalgalar kumlar -
da, elemin neşeli bir bestesini ça
lıyordu. 

Nadan dedi ki: 
- Bak, ta ötede, bir kayanın 

üstünde oturuyor. 
İhtiyar, ay ışığında pembe bir 

gölge gibi kımıldanan beyaz ha
yale bakıp: 

- Kıyılarda ayın batmasını 
seyretmek kadar hazin bir şey 
var mıdır? Halbuki insan bu hü
zünden ne büyük bir zevk du
yar ... 

Nadan ihtiyarın kolundan tut
tu: 

- Sus ... Dinle ... 
Ötede, kayalarda, perde per

de ıbir ses ürperdi. Rüzgar sus
tu, dalgalar sustu; dünyanın kal
bi durmuş gibi idi ... Yalnız ay 
durmuyor, alçalıyordu ... Ve du
yulan ses, ölen aya bir mersiye 
idi ... Kayanın üstündeki beyaz 
hayal, kızıJ bir gülün karşısında 
şakı~n bir bülbül gibi, bu kızıl 
ayın karşısında şakıyordu: 

Acaba şen misin, kederin var mı? 
Ne kadar dertliyim, haberin var 

mı? 
Koynunda bana da bir yerin var 

mı? 
Ne kadar yalnızım haberin var 

mı? .ya kaldırclı. O gür ve heybetli rek verimizden kımıldamadık. !Yan bir keyfiyetti. Bir ihraç lerinde bir emniyet havası yara- İngiliz ihtiyat filosunun hizmete 
sesinin bütün kuvvetiyle: !Fakat bu hal, böyle devam ede- mevkimi ancak teşebbüse ko- tacağına inananlar belki vardır. çağrılışım hatırlıvabilirler. Bri- Ay, arkasında bir iz bile bırak-

- Ya Rab!.. Artık her şey, se- mez. Şimdi, sıra bizimdir. Mü- .. . tan:ıı,anın hayat damarı Akdenizde madan, sevgilisinin yalvarma _ 
nin takdirine kaldı ... Görüyor- saade et. Yarın taarruza geçe- yulduğu sırada ve deniz uzerın- Fakat İtalyan gölü sayılmak is- dir. Ve buradaki durumun değiş- !arım cevapsız bırakan kalbsiz 
sun, işitiyorsun, biliyorsun... !im. Harbe kat'i bir netice ve- de yakalanmakla tepelenebilir- tenilen Akdeniz kapılarının İtal- tirilmesi icin bütün müttefik kuv- bir aşık gibi uzaklaştı, damladı 
Haklıyı haksızı ayırt et. Mer- relim. di. Norveç kıyılarının belli baş- ya filolarının faaliyete koyuldu- vetlerin yenilmesi mecburidir. ~di. Artık ne ay vardı, ne ışık'. .. 
hamet ve adaletini göster. Dediler. Iı bö1gelerine serpildiği ilan edi- ğu andan itibaren kapanacağında İtalyada ise: •Hani o el, hani o Sıyah kayanın üstündeki beyaz 

Diye bağırdı. (Arkası var) len, fakat ateşle de korunmıyan 'ünhe "Oktur. İtalyanın kahir yürek!• hayal esmerleşti ve ses biraz da-

=====================================================================• ha mahzunlaştı: 

- 51. 
- Biz, Osmanlıların elinde e

sirdik. Bize zorla din deği•tirdi
Ier .. Simdi sırası geldi. Kaçıp 
kurtulduk. Çok şükiir Hazreti İ
sanın salibi altında döğ"ü~erek a
zizler safında can \·eı·ınek saa
detine kavuşmak fır;atını ele ge
çirdik! 

Diyerek düşman tarafına geç
mişler .. Tabii az zamanda da 
vaziyeti tetkik ederek padısaha 
muhtelı( va'1talarla içerden ha
ber ucurnııya koyulmuşlar .. Ge
len haberlerden bir tane>i padi
şahın nazarı dikkatini celbetmiş, 
Bunda kısaca: 

- Mahsurların yiyecekleri ek
mek, içecekleri su tükenmek ü
ıeredir. Harbe devıun içiu cepha-

neleri dahi kalmamıştır. Halk, 
kiliselerde aziz tas\'irleri önün
de Hazreti isadan bir mucize yal
varınaktadır. Bütün ümit, Kara
denizden gelecek Pontüs donan
masının yardımına bağlı bulu
mıyor. Rahipler, halkı ve askeri 
teşci için bütiin gaFctlerini, ta
lakatlerini sJrfediyorlar. Halk 
şimdilik avunuyor. Bu arada na
zarı dikkatı celbeden, halkın ma
neviyatını artırmakta amil olan 
bir nokta da şudur. Haliç civarın
da Aya Erini sarayı mahallele
rinden birinde biL müslüman 
var. Bektaşi babalarından olan 
bu müslüman, velayetine inanan 
civar halkını etrafıua toolanu~. 

Onların yalvarışlarına karşı da
ima: 

- cKorkmayın, sizi vermem .. 
Pirimin vcidi var. Bu şehir alın
maz!-; Cümlelerile mukabele edi
yor. 

Deniliyordu. 
Bu haber }'atihin canıııı sıktı. 

Bir müslümanın; Hazreti Pey
gamberin İstanbul fcthinı emre
den hadisi şeriflerine karşı gelişi 
padişahın ayrıca üzüntüsünü art· 
tıran bir sebep oluyordu. 
Padişah uzun uzadıya bunun

la meşgul oldu. Nihayet kendi
sine haber salan adan11 va~ıtasi
le adı Ali baha olan bu bektaşi 
dedesine şöyle bir haber gonder
di· 

"_• cPeygamber Hazreti Jl.lu -
hammet Jl.lustafa S. A. Efendi -
mizin hadisi şeriflerini ye -
rine getirmek gayrctile bunca 
leşker isHimı bir araya toplayıp 
küffarı rum üzerine yaptığımız 
seferde her ınüslimc borçtur ki, 
le~kcri isl&."nıa muavenet ve mu
zafferiyete gayret ede.. Hal 
böyle iken küffara zahir olup 
anları cenge sevketmekte gayre
tiniz müsteban olurmuş. Bu re-

va n1ıdır? Gayretinizin le.şkeri is· 
lam lehine tahvili me'mulii hü
maJunuıı / z olmakla matlubu -
muzun is'afı niyaz olunur .. , 

Padişahın adamı bu haberi Ali 
babaya götürmüş. Postunun ii
zerinde diz çöküp, önündeki göz 
yaşlı kadın, çocuk kalabalığına 
bermutat: 

- Korkmayın .. Sizi vermem. 
Pirimin viidi var! 

Diyen Ali baba Padişahın ha
berini derin bir düşünceye dal
makla karşılamıı;, mürakabeye 
varn11ş. Biraz sonra kendjsinden 
ce\'ap bekliyen ayni adama: 

- Var, Padişahına selam söy
le .. Hata etmiı;im, onun hakkı 
var. Aınn1a biz vlldinıizi hayatı
mızda geri alamayız. Hak eren
lere enıanet olsun! İnşaallah za
fer bulur! 
Demiş, üstünde oturduğu pös

tekiye uzanmış.. Hırka'1nı da 
üstüne cekmiş .. Bir dakika son
ra !;..'ıanın göçtüğünü hayretle 
görmüsler (1) ... 

İkinci vak'a da Hotman baba ile 
Hazreti Fatih arasında geçen ha
disedir .. 

istanbulun fethinden çok evvel, 

diyarı ruma irşat kastile gelen 
Bektaşi babaları, Hazreti Pir ha
lifeleri her tarafta izharı veliiyet 
etmekte idiler .. Bunların arasın
da !iarı Saltık Sultanın halife
lerinden Hotman baba Bizans 
topraklarında büylik bir şöhret 
sahibiydi. Hotman babanın ale
lacaip bir kıyafeti vardı .. Doğdu
ğu gündenberi tarak yüzü gör
miyen gür saç ve sakalı biribiri
ne karışmış, başında deri bir kal
pak, bu kalpağın etrafında da 
muhtelif bii~ üklüktc bir sürü çın
gırak mevcuttu .. 

Hotman baba uzun boyu, geniş 
omuzu, heybetli vücudii ve bu 
acaip kıyafetile yanına topladığı 
dervişlerini beraber gezdirerek 
diyar, diyar dolaşır, her tarafta 
evliyalığııu teyit eden eserler ib-
raz ederdi (2) (Arkası var) 

(1) Naima, Solakzade, Ham
mer Poçevi: Ve fethi Kostanta -
niye bahsinde bu fıkraya muh
telif şekillerde tesadüf olunur. 

R. Y. 
(2) Lükas'ın Bizans munabc

ratı: Vatikan kütüphanesi»d ki 
yedinci mektubundan: - R. Y. 

Silen yok gözümden sızan ya
şımı, 

Yollarda kaybettim can yolda-
şımı 

u~ usam göğsüne koyup başımı: 
Ne kadar yorgunum haberin var 

mı? 

Ses sustu, kıyıların iniltisi hıç
kırığı andırdı. Nadan: 

- Haydi dedi, yanına gide -
!im. 

İhtiyar hayrandı: 
- Bu kadın değil, adeta bül

bül... Ay bülbülü ... 
Ve gönlüne sindirdiği aşkının 

giz!i bir noktayı yaktığını hisset
ti. ihtiyar kalbinde sevdanın kül
lenen kıvılcımları alevleniyor -
du. 

Ay bülbülüne yaklaştıklarını 
fark bile etmc-mişti. Nadanın se
si ile kendine geldi. Nadan sev
gilisine ihtiyarı tanıtıyordu: 

- Babamdan ziyade severim .. 
Küçük, narin, ıhk bir el ihti

yarın buruşuk, yumuşak elini 
sıktı, şuh ıbir ses: 

- Bonsuar büyük babacığım! 

l Dedi. 
Bu söz ruhunu okşadı, ancak 
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Müellifi : Selami izzet 
nerelerde gezdiklerinin, ne 
!konuştuklarının farkında de~ 
di. Bu iki sevdalının yanında g 
ge gibi idi. Yaln12 bir şey hat 
:yıordu. Ayrılacakları zaman 
bülbülü: 

- Büyük babacığım, bize 
bu)"Urunuz beklerim! Demişti. 

• •• 
O geceden sonra hissettim 

gönlü biraz daha teselli 
muhtaçtır ve kalbi uzletten a 
lam az. 

Böyle, gene sakin, herkestE 
düny.odan ve kadından uzak Y 
şamwa başladı. Günler. hafta 
aylar geçti. 
İlkbahardan sonra l'llhu bir 

daha fazla soldu, sonbaharda 
zü biraz daha kırıştı, kır saçla 
nın bir iki teli daha beyazlaş 

Bir geee, dalları kıran, sah 
ikamçılıyan lodosa penceresini 
çarak göğüs vermiş düşünüy 
du . .> pı açıldı, içeri Nadan 
di: 

- .Haydi gel, sana son sev 
ilini tanıtayım! 

İhtiyarın kalbinde acı bir 1<ı 
rım bÜküldü. Hıç şaşmamış gi 
sordu: 

- Bü1bül ne oldu? 
Nadan altın tabakasından 

sigara aldı. Köşedeki koltuğa 
turdu, yaktı, dumanını savur 
du: 

- Kara çiçek çıkardı, ölüm 
güç kurtuldu, sonra görır:cdi 

İhtiyarın gôzl~rı yaşrırdı 
kulaklarında bır türkünün ı( 
tesi çınladı: .Yollarda kaybet! 
can ,yold~ımı ...• 

- Haydı yavrum, sen son s 
giline git ve beni de dcrdi.ınl 
hayalimle yalnız bırak ... 

Nadan gittı. İhtiyar sabaha 1< 
dar, ruhuna bu şarkının alıen. 
ni ninni yaptı ve bu ninni ıle 
yumayı taklı t etti. 

Sabah olunca çıkt; ve yav 
yavaş, ay bulbülünün evine d 
ru yürüdü. Bırocnbirc uyandı 
eski yaz geecôı hayalinde cani 
dı. Siyah bir kayanın üstün' 
beyaz bir hayalı ~rür gibi ol 
ve o ses, o geceden sonra ciain 
her gün. her gece. her sc.niye ' 
marl.;ırında, kanında çınlayan 
sesi; daha vuzuhla duyar gibi o 
du. 

• •• 
Çıl].l(ırak acı acı öttü. MütC 

reddit bir el kapıyı araladı. >0 

gun bir ihtıyar kadın ywıu ~ 
ründü: 

- Küçük hanımı ~rebiliı' · 
yim? 

- Buyurunuz efendim. 
İhtj.var kanının eşiğinde sen 

deledı. O güzel yüz, ayın m~' 
ışığmda pembeliğini mu:hafal 
eden yüz, hastalıktan sonra d 
lik deşik olmuştu. O güzel ,') 
tanınmaz bir hale gelmişti. ) 8 

nız gözleri, sesi kadar güzel ~c 
leri, yuvasından ayrı düşnıiı> 1

, 

yavry kumru gibi, öksüz, bah' 
yorlardı. . 

- Teşekkür ederim, benı ilk 0 

fa s!ı aradınız, 
İhtjyar kekeledi: 
- Hastalığınızı duymam1" 

tını. daha evvel arardım .. 
- Nadan hastalığımı bile Jı~ 

iber vermedi değil mi! .. öyle ) 
artık ben sayılmam, ben ·Jll~v t 
cut değilim artık. Kapımın us 
ne cHüvelbaki. yazılabilir··· , 

- Neden böyle süylüyorsu 
nuz? 

- Büyük babacığım, eğer iı~. 
keste sizin kalbiniz, sizin ru~ 
nuz olsaydı, o zaman aşkın e 
di olduğuna inanılır '· 1 

. - Aşk ölmez bülbul, e~er Jı 
ıkıkaten aşksa... . 

- Belki büyük babacığıJll:;. 
Fak ıt ben böyle bir aşka t 8di 
lam adım... Her gün etrafı il' iJl 
pervane gibi dönen erkeJ<lcf 
'biri ibile meydanda yok.. "l 

Baş:nı yastığa dayadı, l>l;,: 
fakat pürüzsüz ·esi mırıldan 

0 11J. 
Silen yok gözümden szan ya~0,ı· 
Yoll'V"da kaybettim can yol ınJ·' 

İhtiyar yalvardı: 
- Söylemeyiniz! J!lpı 
- ,Peki ... Siz de benim. 

1
pl 

o eski yaz gecesini hatırları 
istemiyorsunuz. :13Ul ' 

İhtiyarın gözleri doldu. Jtl',.,ı 
ıbülden izin istedi. Çıkar. çı. ll-' 
doğı:u çiçek bahçesine gıttıi,:.l'. 
yük bir demet çiçek ..Yap ,Si'' 
Boş bir kart vizitin üJtun.c "'' 
daima seven bir gene• dıYe 
dı: . ~.,ı!l 

- Her sabah böyle bı! ""''' 
çiçek.yapıp şu adrese b,rb· 
sınız. .. ·tı "' 

• . \ Hl} ," lhjJyar sendP~11·e ""n " , ,. . 1.: • .,.,,. ,ı· 
2aklasırken çıçekç nın " , < • 

ı. . . . k ' .. ,,,ıı ~ 
veıa ..,...artvızıtı o Ul.tı, •\- .,, 

tiyarın kanburlaşan sırtı.ııs 
tı ve gülümsed1: 

- Bunak! ..• 
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L ÜZELLI 
Vücutla başlar ve .• Her 
şeye rağmen viicatla biter •. 

Güzelliğinizi muhafaza etmek, her zaman 
cazip olmak için jimnastik yapmalısınız 
Her insanın a11l güzeUiği vii

cud unda «Tanır. Gii.zeU.k devin
ce vücut gôzönfuıe qelir. Bı!has
sa k-:dınlan cazil>eleıtiren vücıa
qüze!hğidir. 
. ViicudumtLZILn şekli hareket i
çin yaratıldıgmuzı isbat eder. Ba
cakLarımız ko§mak, koUanm.ız 
tutmak almak ve çalışmak için
dir. ve' biz bütiin bunlann ak
sini yaparak lıareket!er yapmak
tan, ııam jimnastikten kaçınırsak 
tabiidir ki, ?rii.cudumuz zat11f, kuv
vetsiz kalmıya malıkılm olur. HUr 
reketsiz, atıl kaldığımız zaman 
karım damarlanmızd4 cevelanı 
ağırlaşır ve zafiyet baş gösteri-r. 

Daima köşesinde oturan biraz 
iş qörilnce yorqunluğunu; vak'a 
haline sokan kadına bir kaç öğü;ı 
tıermek istiyoruz. 

Böyleleri eqer qittikçe vücut
larının deforme olmı<ısına ve far
kında olmadan zararlı bir 11ağ tUr 
bakasınm altııtda bütün uzııtılan
nı adeta pcalamp bozulmı11a b1- 1 

rul.mıya razı iseler mesele yok.· / 
Fakat bvnu istemi11en, sıhhııttm 
korumak, genç kalmak anu e
den kimseler muhaldcak külı->"": -
!itik yapmalı tıiicutlannı datmt 
bfr hareket içinde l>ulundurmal,,. 
dırw. 

Jimnastik hiç bir zaman yaşa 
bııkmaz. Bu ya#Wı sonra mı? di-
1/erek ümitsizliğe d~ni.z. 50 
hııttd 60 yaşındı; bile jiıı-mastiğe 
baştıyabi!irriniz. Bu yaştakiler 
rıa11et hafif hareketlerle başlama
lı ve bu hareketleri gittikçe bi
rer parça ağırlaştırarak yapmalı
d-ııar. 

Bu haeketlerin neticestııde me
se!d bacaklanmza istedıqbıiz in
celiği verın.eli ve kollannızı kuu
Vetlendirip biçim111.izi en zaıııf ve 
ince şeklinde terbiııe edebilirsi
niz, bugün jimnastik sayesinde 
11iizel olmak ve vücudunuzu mü
kcmm.cl bir ahenge görtilrmek 
"1.ihrı.kiindiir. Ve l>tL sizin eliniz
dedir. Şunu unutmavın ki hare
ketsizlik vücudunuzun zafiyetini 
hıızırlıyan ve onu çirktnle~en 
bir düşmandır. 

Burada size her sabah tekrar 
edeceğimiz altı hareket veriyo-

ruz. Bt< 1'arelcetlsri müzikler de 
yapabilirsini.c. O ı:a.man siztn i
çin daha nq' eli ve deha lcol4y 
oı..r. 

1 - Y ttre arka m«i yatınız. Kol
lan= YtLlcan doğru ve aı:ıuçlan
mz havaya açık olduiju halde 
uzatınız. Sağ a11ajmızı bilkfuıüz. 
Som-a sağ aya9ı.ııı.n uzatıp rol Ur 
yağınızı bükiimiıı. Bu ltarelceti btr 
bacağınız için sekiz öbür baca
ğınız için de se:lciz defa t:ek4'ar e
cfa:el • i •doz 

2 - Gene arka iiml, fakat el
lerinizi başını.an üzerinde ka"* 
turmuş oldtığunıız halde yatınız, 
sonra -ııavaş, yavaş kollarınızı da 
kaldırarak fakat çözmiyerek otu
runıız, gene gayet yavaş arka ü&
tü yatınız, l>tL oturup yatmayı se
kiz defa !/Uııacaksını.:ı. Bu sırada 
ellerinizi çöz-memeniz ve onlara,' 
dayaıımanız ldtımdır. 

3 - Gene arka üstü yatmız, el
lerinizi vücuduu uzımluğuna uza
tınız. Eımeld sağ baca(iınızı sol 
bacar'fmızm üzerinde atıp öbür 
tarafta ılört kere hafif bir şekiJ,
de tem& ettiriniz. Sonra sol bnca
<7ınızla ayni şeyi yııınnız. Bu lıa
reketter de sekiz defa yapılacak
tır. 

4 - Arka üstü yatınız. Bacak
larını;ı uzatınız, kolarıtuzı gerıe 

tıücudunuzun u;zunlamasına uza
"<nız. Sonra bir hamlede dizleri
nizi omuzlannıza gelecek bir şe
kilde bükünüz ve 11alnız yere o
muzlarınızla temas eder bir tıa:ı:i
yet alınız. Bu hareketi di5rt de
fa tekrar edeceksiniz. 

5'- Yüzükoyun ııatuı, bacak!Ur 
nnızı biribirinden aııırın ve iki 
ellerinizle hiç bir yere dok11.1.-mı
ya.rak vücudunuzu yanya kado.r 
havaya kaldırın. Sonra tek.Tar ye
re bırakın, bu hareket 16 defa 
1/01)\lacaktır. 

6 - Gene tıüzii.koyun yatın, ba
caklannızı ayınn. Eller çenenin 
altında olacaktır. Ayak1arın:zla 
dört k:üeük daire çiziniz . .., ~ sırUr 
da oman biribirinden ayırıp, ak!
dınp indirmeniz lilzımdır. Son
ra aksi istikamete gene dört da
ire çiziniz. Bu hareketleri de dört 
defa tekrar ediniz. 

YENİ ESVAPLAR 
Biraz karnınız 

varsa 
Göğsünüz 

büyükse 

Açık mavi has!Tdan !l<Iptl 
lciiçtik zarif bir şapka. İki l>eya;; 
tüıJ "" beyaz bir ti.ilk süslen • 
mtnir-

---<ı---

Ufak tef ekseniz 

'fü düşünmeden bu iıki esvaı 
yapabilirsiniz. Birinci esvap la-

civert ve <beyaz ipekli ..kumaştan ya 
pı1ınıstır. Etek -kıııını !bütün plise
dir. Önünde en son moda olan be
yaz ipekliden jile vard1r. İkinci 
esvap beyaz marokcndcndir. Bel 
kısmı -sentre yapılmıştır. Bütün 
bolluk eteğ<' Vl'rilmiştir. Boynu
na liicivcrt üstüne beyaz benekli 
eşarp konn1u.'3tur. 

IENSöN MOD~ 
~ERLERi 
* Ayakkabılann topukları bir ay 
c. ... :teline nazaran yükselnı~tir. * Iı-ekli ol.un, yünlü. olsun, bi
lıi istısn .. ~ütün esvaplara jile ko
nuyor 
* Yazlık gece es va plan çiçekli 
şifondan olursa daha fazla beğe
niliyor. * Siyah etekle kırmızı bluz qiy
mek çok rağbettedir. * Mayıs ayında en son renk ola
rak mavi vardır. Bilhassa açık 
renk maviter çok be_ğeni!iyor. * Bu yaz gri etek, beyaz ceket, 
ve kahve rengi beyaz ayakkabı 
çok giyilecek. * Emprime gecelikler çok mo
dadır. * Bu uaz beyazdan fazla renkli 
şapkalara rağbet var. * Düz kumaşın üstüne yağlı bo
ya ile yapılan emprimeler çok 
giyilecek. 

IFAYDALl
:::::::slL GILER 

. 1 ' 
d@ 

Bi, 7 kam nız varsa dikkat e
diııiz. Ya aruz her zaman ıkapalı 
01s . Ve br>dcn kısmı bele bol
~';k .v"I"cn esvapları tercih ediniz. 
"_'U<!cl<leki birinci esvap düz lfı
cıvert kumastandır. İkincisi bir 
~ r<'nkli ekoseden yapıl.mış er-

CSVapları stilinde spor bir 
~·r..ıtır. Dikkat ederseniz i.ki.
Sın.i d n de beden kısmında bele 

OJ(ru bolla;tığını ,;irürsünüz. 

• 
Eğer ıtöğsünüzü.1 hüyüklü"ü" 

den şikayetiniz varsı sakın üzü.
ııncyiniz. En son moda size yara
dı dl'mektir. Bütün esvaplara jile 
konuyor. Yalnız sizin koyacağı
nız göğsün üstünde değil de al
tında -bitecek. Bunun da !kolayı 
var. Modellerin birinin önünde 
düğme var. öteki fermuarla kapa
nıyor. Hem bu şekildeki jileler 
cok daha fazla bei?enll.i.yor. 

* Yünlü elbiseleri nasıl temzili
yelim? * Saçınzı dökülüyorsa her gece 

, yatmadan evvel saclarınıza frilc
sivon yapınız. 
- .. Yüz. gram eau distille de rneli
lot, yirmi gram kolonya, on ı:ıram 
cari>onate de soude, 3 graım sa
.Ponine. * Dibi y,1nan tencereleri temiz
lemek için teııccrenin içine bir 
avw; tuz atınız ve ';caynatınız. 
Sonra derhal tencereyi yıkayı
nız. Çabucak tcmizlcndii(ini gö
receksiniz. 

, ' 

Nisan Bilımcemnde 
HEDiYE T u L u M 

Kazananlar 
NİSAN atT.MljrEbJ?RİMlz

DE HEDiYE KAZANAN/.A RTN 

USTESİNİ BUGVN NEŞREDl-

Ey ad<ad~. Hayatta en gtbel. şey tatıımdnr. 

Benim en çok ııevdiğhn bak kutu.mdur. 
Akçe ttmıan .ı....t.dlr, hılııwısan bir y-ndunAnı 
Ey arkl"laıı Ohaııda en g&el. Jf1Y fvtvmdur. 1 

Damla damla göl olur; göl denizi bü~. 
Bu günkü bir ak akçe yann. bin d~ onler; 
Zaınnn gcıçeır gelince kederli yaıı lı günler 
Sana yanlmı ~yen tek arkadaş tutnındur. 

ADNAN GİZ 

YORUZ: 

1 inci gelen; ~ SWtaa 
Selim caddesinde 17 Selma 1'e:;;. 
cıın. 

2 nci gelea.: Kadaköy Y oğu.-tÇOi 
Beliga N ıısret. 

3 iincü geleıı.: Btı.nada Yeşil ca
mi civannda 0, O. dan Selami 
Ayhan. 

ESANS KAZANANLAR: 
4 - Kııd.ıköy Sııbalı Yiğit, 5 -

Aksaray 62 Cevdet Günar, ti -
-25 inci ilk okul 5 B.. N o. 458 Şük
ran, 7 - Esk4ehir Ertem S. No. 
6 Avni, 8 - Pnngaıt. 2 Sezai, 
9 - Beykoz 14 Zckeriııa, 10 -
Karagümrük 2ô Ayteıı. 

ALBÜM KAZANANLAR: 
11 - 34 üncü ilk okul 3 B. R..,... 

riye, 12 - Büyükd.ere 16 Aydın, 
13 - Balıkesir Al! Şu.uri ilk okıü 
3 B. No. 340 Olcay, 14 - Samsun 
O. O. l/7 1940 Ahmet, 15 - [;a
matya Şeref, 16 - Amavutköy 
105 Jüliet, 17 - Gazi P. O. S. 
Derlnöz, 18 -Muratlı Tahir , 19 -
Gazi Osman P-. O. 3 B. Orhan 
20 - Fatih &2 Nafia. 
KOK~U SABUN KAZA· 

NANLAR: 
21 - Taksim Kemal, 22 - Q;)l

cii.k Mehmet, 23 - Kı.altoprak 
B. N. Aysel, 24 - Samsun 310 
Semih, 25 - Beykoz 90 Suzan, 
26 - Beykoz Nuri, 27 - Adapa
za, ı 39 smail, 28 - Y eııik·oy 61 
Hikmet, 29 - Periköy 3 N a::aıı, 

Parasız sinema 
Cem.al, o gün tatil güııJiııü boş 

geçirmek istıemedi sinemalardan 
birine gitti. 

Fakat, cebinde bir kıauş bile 
yoktu. 
Kişeyo $okuldu: 
- Duhuliye kaç 

mazel? 
- Otın .. 

kuruş mat-

- Sinemruuxa her l[iln otuz 
kuruş vererek girsem, bana gün
de bir kuruş tcıızillit yapmaz mı
sınız? 

Patron s&r.e k.arı..tı: 

- Hatırın için yaparız. Ay
da bir gün parııs:ı2 ;; ; nniş olur
ıımı! 

Cemal sevin~e. kesilen bileti 
alarak yürüdü: 

- O halde, o parasız gün, bu· 
Mln olsun._ 

Sual 
-Dua nedir? 
Çocuk sunu. öteki ~tı. 
- Dua nedir? Bilmiyor mu -

n11.? 
-Hayır .. 
- Nasıl olur sof'ra.ya 11emdc ge-

lince baban ne der?. 
- Haydı ziftlenelim! Der. 

imtihanda 
- Dü.nya gü~ etrafında dö

ner, sonra? .. 
- Ne bileyim, peşinden koşup 

nereye gittiğine bakacak değilim 
ya! .... 

Karşılık 
Adam heykeli elinde evirip çe

virdi: 
- Haydi alayım, dedi. Nasıl ol

sa satacak bir enayi bulurum. 
Dıikl:an sahibi sınttı: 
- Ben de alırken böyle de -

miştim. 

so - İst. 2 İhsan. yıs Bulmac larımızdan 
KALEM KAZANANLAR: j : 2 
31 - Sultanahmet 21 Cemile, Dediyelerim.iz: ~~~~:--------~ 

' Mayı.s bulma- ~; 
32 - Kadılcöy Necdet, 33 - 1 in- calarımızı doğ-
ci ilk okul 171 Vural, 34 - Ba- ru bulanlardan 
kırköy O. O. Rezan, 35 - Unka- birinciye: Bir 
panı M eşküo-e, 36 - Bursa Aziz kol saati, ikin-
Sirkeci, 37 - Kumkapı O. O. 2 ciye: 5 lira, ü-

D Ruhi.si, 38 - Eminönü Halke- ~c~r,.e:alh!~ 
vi E. önemli, 39 - Kumkapı ve ayrıca lGO Lt<ı...-ı 
Mehmet, 40 - Bey-O§lu O. O. Ha- 0 k u y u c u - W~~·"-=1.1.!Lı:~ 
m. muza da muh-

ÇlKOLAT A KAZANANLAR: telif hediyeler 
41 - Beykoz O. O. Bedri, 42 - vereceğiz. 

Üsküdar 50 Muzaffer, 43 ~ Ca- (Bil'TIEcc müd

ğafoğlu U Mural, 44 - Kadıköy 

50 Hasan, 45 - Etiirnekapı 65 
Mehmet, 46 - 1 inci O. O. Ah
met, 47 - Adapa=arı Semahat, 
48 - 56 ncı ilk O. Mczbune, 49 -
Cerrahpaşa P. Neclıi, 50 - Ak
sara11 Osnıan. 

deti mayıs so· 
nuna kadar -
dı;r.) Bu resimde saklanan avcıları bulunuz? 

KART KAZANANLAR: 
60 - 13 üııcii i!k okul Z4aıı, 

61 - Kabataş 8 Fethi, 62 - A
nadolu Ajansında Ahmet, 63 -
44 üncü ilk okul Suat, G4 - Çi
çek P. Otel Hasan, 65 - Galata 
Ziya, 66 - Süleyman Müjgan, 
67 - Sanıatya Sabahat, 68 - Ve· 
fa erkek L. Melımet, 69 - Orta
köıı Hüsamettin, 7J - Beşiktaş 
10 Osman, 71 - Aksrıray Baha
ettin, 72 - Beykoz Nuri, 73 -
Beşiktaş Hikmet, 74 - Fatih A
rif 75 - Fatih O. O. 38 Zeki. 
76 '_Eyüp O. O. Zülbalıar, 77 -
Bakırköy Güner, 78 - Bostancı 

Hatice, 79 - Kasım P. Yılmaz, 
80 - İzmit Ahmet, 81 - Nişan

taşı erkek O. O. Melih, 82 -
Mudanya Yu.suf, 83 - Üs. O. O. 
Hilmi, 84 - lzrnit Kalen, 85 -
Haydarpaşa L. 2512 M. t. Dil -
maçer, 86 - Adapazan Basri, 
87 - Karagümrük Güraş, 88 -
Zonguldak 1648 Cevdet, 89 -
B~ktaş 25 M . Bekem, 90 - Di»-t
yol Bakkal Fehmi, 91 - Anka
~a Sıhhat V. Ayniyat Muhasip
Hğinde Mustafa oğlu Ayhan, 92 -
Beylerbeyi 1042 Osman, 93 -
20 nci ilk okul 2 A. Rikkat, 94 -
Eskişehir MeryJem, 95 - Çerkez.. 
köy İbrahim, 96 - Üsküdar 10 
Zehra, 97 - Küçük Yalı 23 Bed
riye, 98 - Üskiidar Nihat, 99 -
Koca Mustafa P. S4i.reyya, 100 -
Bakırköy 4 üncü ilk okul 261 Sa
lıihattin . 

- Hediyeler her giin öğleden 
sonra matbaamızda dağıtılır . 

Çocuklar 
Redive kazananlardan arzu 

edenlerin fotoğrafl,annı nef"e
edeceğiz. Fotoğraflar, vesika r 
mi hdcminde olmalıdır. Bilme
ce zarfları içinde de gönderile
bilir. 

EGLENCELİBULMACA 

D2 ğın neresindeyiz? 
ı Hekimin o~ütleri: 

1 Çocuklar Nasıl 
~~~ııı'!'!'~::'::"'/;;ı11) nefes almalı? 

Bu dört lköşenin j~ bir yer 
voar ama lloel'esi? Beün bak.alım. 

~mı bıılacakısımz? Kolay 
caırum o numa:ral:arı. ~üşü iJe 
kmışık ıınaviyıe, 2 numaıraları ma
viıye, 3 ;noııınanalan yeşiJl:ı, 4 nu
ıına:ra1arı QÇ1'k kıame 1'E!ngine, 5 

mmnıanıtııın ilın:ı<U kabve rengoin12, 
6 nımaralan da ~aha bo}'lll"G -
~- liarfdJ birazını SOy
IMIZ, dağm IJJe're9İııde olduğunuzu 

lıi!yeJıın. D~yrz. Ama dağın ~ 
ıresiııde\y:iız ? 

M>k üst ta.rafını siz bul.unı. 

Bir diş to.zu 
DW-eri beyazl-atan, diş etlerini 

kuvvetlendiren ve ~ serinlik 
veren bir diş ~: 

10 gram manyezi, 5 gram kö
mür tozu, 10 damla nane ruhu, 
!bunları iyice halletmeli ve kapalı 
bir kap icerisinde saklamalı. 

Ütü lekeleri 
Ütü fazla k.ızar da c;;amaşını sa

n hir leke yaparsa, bınu ~ 
malk iç.in bir bardak "" içine btr 
tutam boraks (borax) atınlllı ve 
bu su ile lekevi ~ bol su 
ile çalkalanmalıdır. 

Y 3!lınıız ağuıdan nafes ai.ı.p ~"""'""" 
meııiın büyük zaoıaır.larını da.ima 
~u ıı>z. l<'nkıat ağı:zxh:;ın ncl.s Ve!'

ımıeıııım za;rarh d.ıduğunu iışi;ane

mi.Ştik. Haııta her zaman lbıu<- -
rnuındaıı nıE!fes ai-•P ağııx!aıı -....ıık 
vcımeyi ·tavsiye trlerler. 

San te1iltikı.ıer ü2lel1iıı> maruf 
ibir İngiılıi.z ddkbru, ilruılak, .J:ıu -
ırım ve ·1:q11az mü~aBSLSı, buııııun 
aikısi:n.i tavsiye <ıdiym diyor iki: 

- ÇooukLJa.ra .kalt\iyyen bu;r -
ınınıd.an nefes ahp ağızdan ver -
ıınıe!ıerini öğretm.ıvm;z. NWes alı
marun en doğru. ueu.l'ii burmıdıılı 
alıp ve:ııne!ktiır. 

İıııgi:J.iz doktauırun yaptığı bin
J.eroe tecırüiıe:eı:rlen oonra, Av
nıpıı:lıiki hekiı:ııJıer de çocU!daTa 
lbunx:dan ı:rles ıüp voomeyi ıt:ıw
liliye e4Jm;i>ye !lıaı;l Mılar. Bmıun bir 
çdk: f~ biri de: Ağırı: 
OO;iaı;a lk.apaJı ak:l.uğu ~ dışa -
ndıaı'.kıi miku•V:arı. a]maım;ııswhr, 

Çocu1c1afi Bundoan sarı:ra siz de 
bnnıNırı•l:ımı ıııefa ahnrz ""' ağ= da!ima lk.apal::ı ıtı.ııbunuz! 

Bıı.ı sa.retil-ı. ağmlaıı ~ 
!hl!f!bi.Mara lk.a.rşı ioıındinm kıo -
lUJlUŞ okınıunuzl 

Çocuk hekimi 

Afrika çalgısı 

Bu bir ça.lQıdıT. Afrikıımn or
tasında yaşı-yan yerliler tarafın
dan kullaaılu-. Adı (Kiucr) olan 
bu çalgı bir iıwan kafı=ndan ve 
Karoca ~n yapılmı{
tıı-. K.afn tasının içi, ses vusin 
dlııe boşaltılmıştı.-. 

Yazısız hikaye 

' 

M"hur mu=!_H.l:;inaslar 

R. Schoumann 

(Şuman) 
1810 - 1854 

Şum.an ıHu senesinde 
(Zwickan) şehrinde doğmuş 
ve lSM senesinde 44 yaşında 
olarak (Bonne) civannda 
(Cudeniclı) timarhanesinde 
ölmüştür. 
Şunıan piyano çalmağa ka -

rar vermiş ise de 1831 sene -
sinde bir kaza neticesinde sağ 
eli sakat kalmış ve piyanoyu 
bırakaralı: besteki.rhğa başla
mıştır. 

Suman musikinin teorisine 
o kadar vakıf değildi. Fakat 
hissi kabiliyeti çok kuvvetli 
ve ince idi, kendisinin 150 e
seri vardı, şarkılannın her bi· 
rinde şayanı dikkat bir yeni· 
1i.k ve canlılık görülür. Şuınan 
1853 senesinde (Dusseldorf) da 
kendisini Rhin nehııine attı 
fakat kurtanldı. 
Şuınan dalına asabi buhran

laı:. geçiriı-di, kendisinin bir 
timarhaneye yatırılınasını is
terdi. Halbuki ailesi onu evde 
tedaviye çalıştı. Nihayet 1854 
senesinin karnaval günü dost
lariyle bir arada oturur!<~n 
birden sokağa fırlaımş, gıdıp 
kendini Rhin nehrine atmış -
tır. Fakat kayık~ılar kendisini 
kurtararak evine götürmüş -
lcrdir. 

Bunun üzerine kendbi (Eu
deurch) timıırhanesine götü
riilmüş ve orada ölmiiştür. 
Hayatının sonu (Ok hazin bi

ten sanatkarlardan biri de Şu
mandır. 



SAYFA-1 

G. Saray:3-Vefa: 2 
Beşiktaş: 2-F ener: 2 
Kupanın galibini Komite tayin edecek 

Yazan: Adnan Akı" 

IMilll kiime:ye rnenaıp dört Jtliip 
arasında ıerti.p edilen bahar Jrn
pası maçJanna dün Taksım sta
dınd;ı devam ec!ihnişbr. 

İlk maçı Vefa ile Galat:ısa
raylılar yaptı. 1ıri takım da bu
gün sahaya şu kadrolanyle çık
mış bulunuyorlardı: 

GALA.T ASARAY: 
Hızır, - lbnıhim, Salim - Bar

baros, Enoer, Cel<il - Necdet, Sü
le11man, Saim, Sarafim, Gazım· I 
fer. 

1 
VEFA: Azad - Süleyman, Ar

tin - Abd;i.ş, Lıltfi, Fethi -
Necip, Hiittyin, Gazi, Mehmet, 
Haydar. 

Hakem Ahmet Ademin idare -
sinde oyuna Galatasaray başla
dı. İlk anlarda Galatasarayuı 
bir' kaç hüoumundan sonra Vefa
lılar da mukabeleye başladılar 
ve oyun çok zevksi.z ve heyecan
sız bir şekilde oynaı:snıya başla
dı. Nihayet 13 üncü dakikada 
Süleyman m: Galatasaray golü
nü yaptı. Bu gol Vefayı canlan
dırdı. Ve oyun Galatasaray nı
sıf sahasına :intikal etti. Tekrar 
Galatasaraylılar açıl<lılar ve dev
renin soınına doji'ru sak açık N ec
det:in ayaği.yle bir ııol daha ka
zanarak birinci devreyi ~ bi
tirdiler. 

İkinci devreye V efalıların or
tadan yaptlğı. bir hüoumiyle baş
landı. Bir iki mtW>bil hücwr.dan 
sonra Galatasaraylılar ağır bas -
mıya başladılar. 

10 uncu dakikadan itibaren o
yun bazan sür'atlenıniye ve Ve
falılar açılmıya başladılar ve 12 
nci daHkacla Vefanın kazandığı 
bir frikikten Lıltfi güzel bir vu
nışla ilk Vefa golünü yaptı. 

23 üncü dakikada Gazanfer:in 
ortasından istifade eden Necdet 
üçiincii. Galatasaray golünü de 
yanlı. 

Vefalılar 41 inci daki:kada Ga
zinin gayreti ile Mehmedin aya
l!i.vle ikinci Mllerini -·aptılar. Ve 
maç da hu şek.ilde 3-2 Galatasa
ra·~n 11alebesiyle nihayetlendi. 

FENERBAHÇE: 2 BEŞiKTAŞ: 2 
Günün >kinci maçını bir gün 

evvel Vefavı malfüıp eden Fener
lilerle kur'a netice6inde galip sa
yılan Beşiktaş yaptılar. Hakem 
Needet Gezenin idaresindeo<i bu 
maca Fenerliler şu kadrolariyle 
çı..lanış bulunuyordu: 

İrfan - Şevket, Orhan - Zey
nel, Fikret, Le bip - Nazım, Ni-

ttııZi, Y Clf(IT', Orhan, Rebii. 
Buna mu.kıK>il Besiık.ta.şlılar da 

Galatasaraydan istifa etmiş olan 
Cemili ve Muhteremi de takım
larına alarak ŞU şek.ilde dizil<li
ler: 

Mehmet Ali - Naci, Rifat -
Adi!, Muhterem, Feyzt - Yor
go, Hakkı, Cemil, İbrahim, Fuad. 

Oyuna Be<iktas!ılar başladılar. 
Ve devrenin ilk dakikaları ıkarşı
lı.k!ı hücumlarla geçivordu. oyun 
birinci mactan "<)k zevkli ve sür' -
atli bir cereyan arzedivor. Fener
liler da11a fazla hücum yapıyor
lardı. 15 inci dakikaya kadar 
Hakkının yardımına raömen 
Beşiktas müdafaa.ı ~pey tehlike -
}.er atlatıyordu. Bu sırada Be -
şikta.ş takımımla ulak oir tadilat 
yaparak İbrahımi c,;,e Rifat or
ta hafa Muhteremi forvete alarak 
oyuna devaıına başladı . 

Fenerin birinci golü: 
Bu değişiklik daha yerini bul

madan Fenerliler soldan yaptı.k
ları hücımıda Niyazinin fevka
lade bir -';ti,.le ilk crollerini -~ 
tılar. 

Fenerin ikinci golü: 
23 üncü dakikada Niyazinin Re

biiye verdi~i derin bir pasın ,g'1-
zelce ortalanrnasından istifade 
eden küçük Nazım bir plase ile 
iık.inci Fener golünü de yaptı. 

Ve birinci devre Fenerin bil.kim 
oyunu altında 2--0 bitti. 

İKİNci DEVRE 
İkinci devreye Fenerliler baş

ladılar. Bu devrede iki takım da 
bazı deği<i.kli.k.ler yaoınıştı. Fe
nerden Fikret ta.luından çıkmış 
iBeşiktaş ta iki açıklarını deği.ş
tirmisti. Oyunun ilk anları dur
ııun ve mütevazin oynanıyordu. 

Be3iktaşın birinci golü: 
3 üncü dakikada soldan açılan 

bir hücumda Hakkı şahsi bir gay
retiyle birinci Beş;ktaş golünü 
yaptı. 

26 ncı dal<ikada sıklaşan Be
siktaş hücumlarından birinde Fe
ner müdafii boş 'bulunan kalesine 
attığı topla ikinci Beşiktaş ı:o 
!ünü de yaptı. 

(Bundan sonra iki taraf da can
larını dişlerine takarak çalışt 'ar 
fakat neticeyi deği.ştiıımive ru
vaffak olamadan maç da 2-2 •e
raberlikle bitti. Vaktin çok ciar 
olması yüzünden bu maç <la te.m
di l edilemedi. Kupanın kime 
verileceğini komite tayin edecek
tir. 

Ankara Mektepliler Mu telifi 
dün lstanbulu mağlup etti 
Ankara ve İstanbul mektep 1 

muhtelitleri dün Fener'bahçe sta
dında kar<ılastılar. Ve Ankara
lılar 2--1 galip ııeldiler. 

İstanbul muhteliti Galatasaray 
ve Boğaziçi mekteplerinin ful -
lbolcülerindcn mahrum olduğu ci
hetle kuvvetli değildi. 

Ankara muhteliti: Nuri - lb
,.ahim, Cevad - Sedat, Şeref, 
Nuri - Suphi, Hikmet, Kadri, 
Ahmet. 

lstanbuı muhteliti: Muvahhid -
Murad, Sülevman - Feridun, 
Faruk, Arif - Yunus, Zeki, Mii· 
kenem, Kadir, lmıet. 

:Müsabakaya İstanbulun soldan 
yantılh seri bir akınla b~. 
Birinci devre ~ beraberlikle 

nihavetlendi. 
İKİNCİ DEVRE 

İkinci devreye Ankaranın mer 
kezden yaPtıl!ı bir hüc.umla baş
landı. Her iki takınıda tadılat 
vaoılmır ve v-0rulan oyuncular
dan bazıları değ~tirilmiş oldu -
iiunG.an ('\~-un .... ., k seri devam edi
yordu. 

5 inci dakikadan itibare<ı Anka
ralılar oyuna haJ<i.m olrlular. Ve 
ibu devrede \İstanbullin yaptığı 
ender bir lk:ac akından miıda bü
tün müsabaka İstanbul kalesi 
Orıünde cereyan etti. 

16 ncı dalctkada sal( taraftan 
topu süren Supbi ani ibir şütie 
Aııkaranaın ilk -olünü yaptı. Üst 
üste vıroUklan alrınları btn&nd.e 

İKDAM 

Yeni Bir Yıldız 
Atletizm 
Müsabakaları 

İlk filmi bitirmeden herkesin nazarı dik
katini çeken bu cazip kadının hususiyeti 

Yeni bir Balkan 
rekoru kırıldı 

Atletizm Ajanlıliının tertip et
t!Jti halık müsabakaları dün Fe

,,Jlet.bahçe stadında yapıknıştır. Bu 
müsabakıılarda en ~yanı mem
nuniyet nokta 110 metre manialı 
llı:oeıuda meşhur maniacı Mandikas 
ın Bükreşte yaptığı 14,8 Balkan 

.)'ek.orunun 14.7 derece ile Fai.k ta
rafırvlan krrı.lmtş olmasıdır. Dün
kü müsabaıkalarda şu neticeıe. a
l.n:mu4tır; 

Dördüncü k.atagori: 
100 Metre: 1 - Sezai 11.5 (ye

ni rekor), 2 - Ferid, 3 - Yuva
nidis. 

UZUN ATLAMA 

Sinema alemi •emasında yeni 
btr yıldız parladı. Daha ilk fil-
1"İni çevirmiye başlamazdan bü
ıun dünya kendisinden bahsedi
yor. 

Bu yeni yıldızın ismi: Deanna 
Joyce Masallarda oldugu gibi 
bir ormanın derinliklerde dün -
yaya gelm4tir. Henüz pek küçük 
iken kendısıni qören bir kadın, 
ellerini çırparak bağırmış: 

- Aman ne güzel şey bul Ne 
iyi bir sinema yıldızı olur 

Ve küçük yavruyu kucağına 
alarak evine oötürm~. Terbiye 
etmis. Şimdi bu yavru, bilhassa 
kendisi için hazırlana'! filmde baş 

Erkeksiz 

,.olü yapacak ve fiiphuiz büyük 
bir söhret kazanacak. Joyce'ye, 
Thev adlı bir harbi yılrümesini, 
oturmasını, sıt'1"amasını, top oy -
namasını ve daha bi,. çok $eııJer 
öğrenmiş. 

J oyce cidden zeki centilmence 
oturmasını, kalkmasını, yatması .. 
nı, başını eğerek nezaketle selıim 
vermesini, lüzumunda havlama-
sını öğrenmiş 

Bu bin bir hünerli, sevimli yav
ru beyaz tüylü güze! bir köpek
tir!. Tüyleri her gün taranır, 
parlatılır. Tırnakları manikür ya
pılır. Her gün menejeri ile taksi
ye biner şehirde dolaşır .. 

ilm .• 
1 - Kabulidis 5,70, 2 - Yuva

nidiıı, 3 - Necdet. 
GüLLEATMA: 
1 - Samih 11.19, 2 - Kabuli

dis, 3 - Hakkı. 

Üçüncü katag-0ri: 

Askere giden yıldızların gok-
1 

suzluğu nelere sebep oldu ?1 

200 Metre: 1 - Hilmi 24.2, 2 -
iHayri. 

400 metre: 1-Melih 57.8, 2 -
Recep. 

YÜKSEK ATLAMA: 
1 - Hüsameddin 1.56, 2 Yor

go, 3 - Cemil. 
DİSK ATMA: 
1 - Melih 32,57 (yeni rekor) 

2 - Aiaeddin. 
Birinci katagori: 
110 Mania: 1 - Fafk 14.7 (ye

ni Balkan rekoru), 2 - Vasfi. 
800 METRE: 
1 - Receo 2,17, 2 - Hüseyin 

3 - Abdullah. 

Harp başlayınca sinema artist
lerinin, yıldızlarının çoğu asker 
oldu, cenheye gitti. Şarl Boyer 
süvari zabiti, J an Gayen Bahriye 
neferi, ilh .. Tabii stüdyolar da ka
pılarını kapatmak mecburiyetin
de kaldılar. 

Buna raiinıen, sinemacılar boş 
durmuyorlar. Bütün eşhas kadın 
olan bir film çevirm4ler. •On 
iki kadın idiler •. Mevzu pek 
sade Halleri vakitleri yerinde 
kadınlardan mürekkep bir cemi
yet. Cephede bulunan ve kimsesi 
olmıyan askerlere siqara, kolon-

ya, oyun kağıdı, janbon vesa
ire 9önderiyorlar. Bu paketi.erin 
içerisine 100 franklık bir banknot 
ilavesini de unutmuyorlar. 

Tabii mektup da yazıyorlar. He
diye qönderdikleri askerler izin· 
1i neldikleri zaman kendilerini 
ziyaret ediyorlar. Bunlardan biri 
ap:ıet ••akışıklı bir delikanlı 

Kadınlar biribirlerini kıskanıyor
lar, biribirlerine ağır sözle söy
lü11olar. Niha,,et cemiyet dağılı
yor. Reisleri olan du! ve zenqin 
bir madam delikanlı ile evleni -
1JOr ... 

ÜÇ ADIM: . ~ 

1 - Yavru 13.62, 2 - Plitas, 
3 - Nadi. 

GÜLLE ATMA: 

1 ASKERİ VAZIYET 
1 -Atesİbrahim 13.97, 2 -Arat 

3 - Şerif. 

Milli Küme 
Altay Gençler! 1 • O 
Muhafız - Altınorduyu 

6 • t yendi 
İzmir, 12 (İKDAM Muhabirin

den) - ~ün Alsancak stadın
da kalabalık >bir seyirci önünde 
devam edilen Milli küme maçla
rında Altay cok güzel bir oyun -
dan sonra Ankararun Gençlerbir
liği takımını 1--0 venıniye mu
vaffak olmuştur. Altınordulular 
ise Muhafızın hiikını oyunu neti
cesinde &--1 gibi açı.k bir farkla 
mağlup olmu•lardır. 

Ankarada 
Ankarada oynanan Ş~li - An

karagücu maçını Ankara güçlü
ler 2--1 kazanmıslardır. 

BEYoGLUSPOR GALİP 
İstanbulda sabahleyin Taksim 

stadında oynanan Beyoğluspor 
Kurtuluş ırnaçında da Beyoğlu
sporlular 1--0 galip gelmişler -
dir, 

B. Spor • Beylerbeyi 
4 • '.l yendi 

İkinci kümenin sam pi vonunu 
tavin etmek üzere diın Fener sta
dında Bevoi'(luspor ile Beylcrbc
vi klüpleri ikinci müsabakaları
nı yapmıslardır. Malılrn oldu
ifu üzere bu müsabakanın birin
cisini Bevoğluspor 2--0 kazan
dığından bu macta mağlup olsa
lar dahi saınni"Onlı.ı.'lu kazana
caklardı. Ancak Bevlerbe"inin 
fazla gollü bir galebesiyle birin
ciliği Beylerbeyine kazandırabi
lirdi. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dam civarındaki Waalhaven 
sivil hava meydanı İngilizler 
tarafından mütemadiyen bom
balanmaktadır. Lahey tayya
re meydanı da İngilizler tara
fından bombalannnı;tır. 

Holandalıl.ar Ren menbaın
daki Dordreht adasını, oraya 
ı:elen Almanları tamamen im
ha ederek geri almışlardır. 

2 - BELÇİKADA: Sabah 
ve akı,am tebliğlerine nazaran, 
Almanlar büyük motörlü ve 
zırhlı birlikler ve hava kuv -
vel!crile yaptıkları taarruz ne
tice.inde J\laastriht'i almışlar
dır. Bu şehir, Dolanda arazisi
nin Belçika topraklarıııa a
pandisit şeklinde girdif:i mm -
takanın garbinde hemen hu -
dutta ve Belçika müdafaa hat
tının önündedir. Fakat akşam 
tebliği şu fena haberi veriyor: 
Düşman kuvvetleri müdafaa 
•istemimize ayak basmıya mu
vaffak olmuşlardır. Nerede? 
J\leçlıul. Gayrı resmi bir ha -
ber Almanların l\foz nehrini 
geçtiklerini ve Alber kanalın
da muharebeler olduğunu bil
dıriyor. Bu Alman kolu Maas
trilit'i abn kuV\'Ct olsa gerek
tir. 

Lüksemburgdaki Belçika kıt
alarının müdafaa harbi yapa
rak tedricen çekildikleri anla-

: 1 şılıyor. Tebliğ, cLiycj etrafın
daki mevzilerimiz olduğu gibi 
duruyor. dediğine göre, Al -
nıaııların bu müstahkem mev
kie taarruz ettiklerine hük -
met.ıııek lazınıdır. Buraya ge
len Almanlaruı, cenuptan Mal
medi'den geldikleri anlaşılı -
yor. Liyej müslalıkeoı mevkii 
Büyük Harple Alman 42 lik -
!eri tarafından tahrip edilmiş
ti; sonra, yeniden tahkim olun
muştur. Belçikalılar, bu müs
tahkem mevki önfuıde Alman
ların ağır zayiat verdiklerini 

Halbuki dünkü müsabaka bu- 1 

nun tamaınivle aksi oldu. Çok he
yecanlı geçen maçın ilk devresi 
Beyoğlusporun 4--2 galebesiyle 
bitti. İkinci devreve Beylerbey
liler çıkımadıklarından hükmen 
maglılp sayılrnlŞlar ve bu suret
le Beyoğlusporlular ikinci ıkürnc 
•aTl"".liyonlu?unu ıkazanmışlardır. 

kaydediyorlar. Llyej'in muka
vemeti mühimdir. 
Düşman hava kuvvetleri, 

Belçikayı da bombalamışlar ve 
geceleyin paraşütçüler indir -
mişlerdir. Bunların ekserisi e
sir veya hareketleri tevkif e
dilmiştir. Brüksel bombardı -
man edilmiştir. Bu şehrin rad
yo istasyonu bu yüzden harap 
olmuş olacak ki, dün sabah 
susmuştur. 

:kazandıkları favülden Orhan va
sıtasile ikiPlci ı;ıollerinı de çıkar
dılar. 

Devrenin bitmesine bir dakika 
dcala 1stanbulun me1'keı.den zor
la sürüklediği bir akında Kadir 
sıkı bir şiltle •eref savısım yap
tı. Ve müsabaka bu vaziyet de
&<meden 2--1 Ankararun gale
besi··le nihayetlendi. :aıı karşı
laşmanın revanşı 19 mayıs spor 

3 - FRANSADA: Akşam 
tebliğine göre, Belçikanın yar
dımına koşan Fransız kuvvet
lerinin ileri hareketleri sür'at
le devam etmektedir. Bu kuv
vetler, birçok noktalarda ön -
cülerile, Belçika kıt'alarına 
yardım etmişlerdir. Bu yardı
mın Lüksenburg mıntakasın -
da vukuhulmuş olması muhte
meldir. 

Almanlar Mozel'in garp mın
takasında, sür'atle önlenen, 
mevzii taarruzlar yapmışlar -
dır. Bunlar, Fransız kıfaları -
nı yerlerinde tespit için yapıl
mış oyalama muharebeleri ol
sa gerektir. 

Alman hava kuvvetleri Ho -
landa ve Belçikada olduğu gibi 
Fransız topraklarını da bom
balarnışlardır. Bilmukabele 
Fransız tayyareleri de Alman
yadaki hava meydanlarını ve 
ehemmiyetli askeri hedefleri 
bombardıman ebnişlerdir. Al
manlar Ruhr san~yi mıntaka
sının bombalandığını itiraf e
djyorlar. Fransızlar, Fransa ve 
Beldkada 36 Alman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

İngiliz hava nezareti cif, 20 
İngiliz tayyaresinin üslerine 
dönınedigini, fakat asgari 50 
düşman tayyaresinin düşürül
düğünü ve birçok Alman tay
yarelerinin yerde ve havada 
ağır zayiata uğratıldığını bil
dıriyor. Alınau resmi tebliği, 
üç memlekette 72 tayyare mey
danıııa hücum ederek 300-400 
tayyareyi yerde tahrip ettikle
rini, hava muharebelerinde 23 
tayyare dü~ürdüklerini, ken -
dilerinin ise 26 tayyare kay -
bdtı"lerini söylüyorlar. 300-400 
tayyarenin tahribi havadisini 
Fransızlarla İngilizler gülfuıç 
addediyorlar. Askeri tayyare 
meydanlarında tertibat alın -
mış ve tayyareler gizlenmiş 
olduğu için, hakikaten bu ra -
kama inanmak güçtür. Esasen 
300-400 gibi 100 rakamlı bir 
far.J<, iddianın doğru olmadığı
nı gösterir. 

4 - DENİZDE: Almanlar, 
hava hücumlarile Kale ile 
Dönkerk arasında tonlarını 
bile bildirdikleri - attıkları 
bundan anlaşılıyor - İki vapur 
batırmışlarIDJş. Bir Alman de
nizaltısı da, bir İngiliz deni -
zaltısını ve bir muhribi batır
mış. Alman tayyareleri Nar -
vikde bir İnPiliz saffıharp ge
misi ile bir kruvazörüne bom
balar isabet ettirmişlernıiş. İn
gilizler tarafından teyit edil -
medikçe Almanların denizdeki 
muvaffakıyet haberlerine inan
mak caiz değildir. 

Vaziyetl, hülasa edersek ta
arcuzun ikinci günü de Ahnan
ların tabii olarak bir miktar 
ilerledı

0

kleri; fa.kat Belçika ve 
Holandalıların mukavemeti de
vam ettiği anlaşılıyor. Al -
manların ne yapmak istedikle
ri henüz anlaşılaDllyorsa da 
Holanda ve Belçika arasına 
girmiye ve bu ild orduyu bir
birinden ayırnııya çalıştıkla -
nnı kabul etmek doğru olur. 

A. D. 

13 - JllA.'YIS 19(0 ... 
Uzak ve yakrn caQlarda Fransa ile lngiltere 

(Baştarafı 2 nci ıa~;ada) ıre adalarında Nurmandiya dil· 
yoloji kitapları, gazete neşriyatı kasının hakkını. aramayı düşün· 
iki milJeti biribirlerine .tanıtıp müyqr, bir te.k Ingiliz de yoktur 
biribirlerine yalqnlaştımııya ı:ay- ki giizü Kale'de olsun. 
ret ederlerken, siyasi cephede de Bu iki milletin asıl dostluğun11; 
faaliyet başlamıştı. Fransa - in- mertliklerini tebarüz ettiren ha-
giltere dostluğunwı esaslı teme- diseler, yalnız müşterek menfa-
lini atan şahsiyet Fransa Harici- atler karşısında tam bir inanla 
;re Nazm Delkase olmuştur. Di- yanyana harp etmeleri, kan diik-
ger taraftan Avrupayı tehdit e- meleri C•'ğildir. Bugün İngilte-
den tehlikeyi göriiy l_izım ı:elen re de Napoleon ile Jan d'Ark bak· 
tedıW,iri alan da Ingiltere kralı kında yazılan eserler bu dostlu-
7 nci Edvard'dır. ğun asil ve mert tezahürleridir. 

Kral 7 nci Edvard taç merasi- Andrev Langın cJan dArk• 
minden sonra alelı'.ısul elçileri Lord Rozberi'nin cNapoleon. e-
kabule başlamış. Sıra Frwa el· serlerini okurken bir Fransız ka-
ç.isine geliı,ı.ce etrafına balc!nış, leminden çıktığına hükmedilir. 
odasının şurasında burasında du- Artık anlaşıldı ki, Fransa ile 
ran silahların odadan çıkılrılma- İngiltere, asırlarca biribirlerine 
sını emretmiş: i.şık bir erkekle bir kadın gibi 

- Fransa elçisini harp malze- kavga etmişler ... Yakınlık çok k& 
mesi bulunan bu odaya kabul et- re kavgadan doğar. Sevişen iki 
mek istemem demiş, aramıza si- kişi, bir gün nasıl olsa anlaşa -
lıih giremez! eak.larını, biribirler:ine bağlana-

0 günden itibaren İngiltere • caldarını, biribirlerinden artık 
Fransa dostluğu bapadı, 1903 de avrılmıyacaklarını bilirler de, ge-
kopmaz bağlarla bu iki büyük ve ne döğüşW:ler ve nihayet birle-
asil millet biribirine ba~landı. şirler, İşte Frapsa ile İngiltere. 
Artık hiçbir Fransız lngilte - SELAMİ İZZET SEDES 

NAKiL 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden 

İdaremiz, Dördfuıcii Vakıf Banın zemin katından, Yeni 
Postane karşısında inş.ı olunan (Valde ham) nın birinci katı
na nakledilmekte olduğundan sayın müşterilerimiz:in ve ala
darlann 13/Mayısİ940 pazartesi gününden itibaren ı;alde 
hanındaki dairemize müraea&t etmeleri rica olwıur. (3860) 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Halen sahipleri elinde bukınan 1939 ve daha evvelki seneler mah

wlü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağı<laki şartlarla ve 
ı;>eşin para ile mübayaasına karar ~erihniştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi ma{1S nihayetine !kadar 1.stanıbuı de
posuna teslim edilmiş bulunacak1ır. 

B - Bu müddet zarbnda gethilen afyon depoya gir~ sırasiy}e 
lnuayeneye tabi tutulacak ince ve kabası tefrik edildikten sonra 
usulü dairesinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakip tartl6l 
ve kat'i tesellümü yapılarak bedeUeri ödenecektir. 

C - Hikemi muayene netic~de mağşuş bulunan afyonlar 
oıülıayaa edilrniyecektir . 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olan· 
!arın beher morfin derecesi c40• kırk kurw; ve kaba toplanmış olall' 
!arın beher morfin derecesi ·30· \ltuz kuruştur. 

E - İstanbul haricinde J>ulunen ırnütevassıt veya zürra ellerin
ı!e :bulunan afyonlarını bizzat İstanbula getirmedikleri takdirde 
aıfyorJarının iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muııhı.elesi, bedelle
rinin tahsili için noterden musaddek bir vekiıletnarne ile İstanbvlda 
münasip l!(irecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (3620) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnamesi mucibince tam techizatlı 1 adet çektiıme 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli 7250 lira muvakkat teminatı 543,75 

liradır. 

III - Eksiltme 16/V /94-0 perşembe ~ü saat 15 te Kabata.şta 
Levazım ve Mübayeat şubesindeki alım komisyonun<ia yapılacaJ<,. 
tır. 

lV - Şartname sözü geçen subeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girmek istiyenlerin teknelerini münakasa 

gününden evvel Liman hey'eti fenn,iyesine tetkik ettirip rapor ve 
takdiri kıymet ırnazbatası alrnaları !Alımdır. 

Vl - Taliplerin mühürlü teklif :mektuplarını kanuni vesaiki 
ve !fen hey'etinin muayene raporiylıe takdiri kıymet mazbatasını 
ve yüzde 7,5 teminatlarını veya banka teminat mektuplarını ih· 
tiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel:ine ka
dar (14 e kadar) mezkiır komisyon baı;kanlıRma makbuz mukabilin· 
de vermeleri lazımdır. ·3515• 

' ' :. . ,' . . . . . . . . .. . ' _; 

Böbreklerden iclnr torbasına kadar yollardaki hastaWdann mikrop
larını kökünden teınizlemek için BELMOBLÖ kullanınız. 

Böbrekler.in çahş:m:ak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor1uJda
rını, eski ve veni belsoğ;ukluğunu, mesane iltihabı.nı, bel aRrısını, sık 
sık idrac bozmak ve bozarken yanmak hailertlni lfiderir. &l idrar te
min ed&. idrwde kumlıııcın, mesanede taşların teşekloülıiine mani olur 

DiKK.AT: HELMOBLÖ idraıma:u temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat VekaletirUn ruhsatını. haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR-

1 JSTANBUL EELEDI YESiN DEN 1 
Tahmin İlk 
Bedeli teminat 

90,fto 6,75 

120,00 9,00 

32,00 2,40 

Beyazıttta Balabana~ Mah. Büyük Reşit paşa 
cad. 9 uncu adada 7,50 metre murabbaı sahalı 
arsa. 
Beyazıtta !Balabanai{a Mah. Büyük Reşit pa<a 
cad. 9 uncu adada 30 metre muralbaı sahalı arsa· 
Cihangir yan,l!ın yerinde Akarw çılıımazında 208/l 
harita numaralı arsa yanında bulunan 4,50 ınetre 
murabbaı sahalı arsa. 

ve ,ı<ençlik bayramında Ankara-
111 dayaııılacaktır. --------~ 

Tatmrin bedelleri ile il:k teminat miktarları yukanda yazılı 3 pat'" 
ça arsa sat.ılımak üzere ayrı, ayn açık arttırmıya konulmuştur. şar~ 
nameler Zırbı.t ..,.., Mnameliıt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. tııa
lc 20/6/lMO pa7.arlesi günü saat lA de Daiıni Encüırnende yapılac'.'1'· 
tır. Taliplerin ilk teminat ırnakbuz veya mektuplariyle ihale guııii 

--------------- 1 o:ı:waYYen saatte Daiıni Encümende bulunmaları. (3621 \ 


