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Majino hattının önü cehenneme dönd·· 
Alman orduları Holanda ve Belçikada ağır zayiat veriyor, 
Lüksemburg topraklarındaki büyük muharebe şiddetlendi 

Dün Müttefik ve Alman Orduları Mütekabili ita 1yan1 n Vaziyeti 
Ha va ve Topçu Taarruzları Yaptılar ~-_ iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ----...... ~ ............. ,..,.. ...... ...._ ..... -.... 

ITALYA, NE Romada yapılan gürültülü 

1 
YA~MAK nümayişin içyüzü anlaşıldı 
STIYOR? -

Mısırda alınan mühim askeri tedbirler 

lngiliz ve Mısır kuvvetleri istisnai haller için 
derpiş edilen mıntakalardaki mevzileri işgal etti 

l ı"' ly"' hülııüm•Iİ, bir 
lerafıan /ııendi mill•Iİni 

mült•filııl•r el ey hin• 
lahrilıı • J • r lı • n Jifu 
loraftıın Fran•ı:ıılann 
lı•ndi hadall • r ı n J ıı n 
a•lc•r p:lıım•l•rİn• mııni 
ol•ro/ıı bilo111•ıta Almıın

yaya yardım etmiy• v•-
lııı:yor. ltıılyadalci hddl- Ahi k 1 t 1 
.. t.,in mdn•••· ıimJililı u anın a yaya 
6undan i 6 • r • t • i 6 i • Alf714n tazyikine 1«ırıı şiddetli bir mukavemet göBteren Belçika topçulan. 

Fransız ·motorlü kıtaatı verdiğizararDuçeye 
Yazan: ABiDiN DAVER l ld 

arörünüyor. 

1 :;;:.::;;~:;;. Alm!'n taarruzunu durdurdu bir rapor ;a bildiri i 
ko~ite!':::!:ile':s~..:~:~: Almanların 105 1ıHolanda ve Belçikada l ingiliz Elçisi Roma 
lunıuuştur. Bu toplantıda yeni hiidiseleri hakkında 

Mütemadiyen askeri şeflerle 
görüşen M usolini ~~~§[~:~EÇ~z~ tayyaresi düştü ALMAN KITAATI MÜTTEFİK KUV- , cianodanizahaı istedi 

~~i?:S:lf.;1.ı:.: 1s Fran:•z şehri VETLERIN HATLAnıNı YARAMAoı 1 Macaristan'ın hazırlığı 
1erber edileceği hesaplanıyor. B 0 m b a ı an d 1 İngiliz süvari/erile Almanlar 

3 - Romada, genç faşistler, hı-

:~ :!~~~eeı:i,~:!:ır:! .. er!!: Müttefikler Holanda arasında muharebeler olU.lJOr 
lllurları dövmüşlerdir. 

4 - İngiliz sefiri, duvarlara müstemlekelerine 
lngiltere aleyhinde ilanlar ya - asker çıka r d J l a r 
P•Uırmanm fena u.etjceler vere
t~tini İtalya hükumetine hu. hfı
disb. eye ait protestolarile beraber, 
•ldir~tir. Evvelki elin İta! -

r.~dan gelen bir Royter telgrafı 
_,,, İtalyan mllletinin, umumi -
Yelle Almanyanın Holaıııda ve 
llelçikaya taarruzunu takbih et
~Ci.ni ve herkesin, Belçika kra
~ıu kız kardeşi olan İtalya ve
li~~dinin zevcesi prensesin, yani 
~~stakbel kraliçenin kederine 
•tırak eylediğini bildirmişti. 
İtalyan milletinin, Kral, veli

aht, bütün hükümdarlık haneda:i ve papa ile beraber, Almanya 
• 8Yhinde olduğu, yalnız Muso
~ile bir kısım müfrit faşist er-

B•lfilııaJ• 1,800,000 Alm•n 
••lııeri11in h • r 6 • iıtirıılc 
eltili 6i1Jirlli~or 

PARİS, 13 (A.A.) - 13 mayıs 
akşam tebliği: 

Alınan kıtaları bugün ,gerek Ho-j 
!andada, gerekse Belçikada kütle 
h alinde hücumlarına devam et- ı 
mişlerdir. 

Alınanlar Holandada ezcümle 
Mösün cenubıunda bir ilerleme 
lbasarll}ışlardır. 

PARAŞOTLE HOLANDA'YA İNDİRİLEN BOTON 
ALMAN ASKERLERİ TEKER TEKER İMHA EDiLDi 

Belçika da 

Brüksel, 13 {A.A.) - 13 mayıs 
akşam tebliği: 

·Bütün gün kı talanmız çetin 
muharebeler vermiş, her tarafta 
düsmana muannidane bir surette 
mukavemet etm4tir. 
Düsmanın eline geçen bir köy 

müttefik hücum arabalarının mü
zaheretiyle Belcika kıtalan tara
fından yapılan mukabil bir hü
cum neticesinde geri alınmıştır. 

Holandada 

AMSTERDAM, 13 {AA) 
13 mayıs tarihli Holanda akşam 
tco l ıf!ı: 

Ysseli geçen Alman kıtalan 
tugyanlarla himaye edilmekte 
olan Geldebrand vilavetinin gar
'hmde kiiin mevzileri.ınizle muh
telif noktalarda temasa girıni.r 
tir. 

Romadaki 1 ngiliz sefiri Sir 
PERSt WREN 

KAHİRE. 13 (A.A.) - İngiliz 
ve Mısır kuvvetleri ihtiyat ted
birleri olmak üzere istisnai hal
ler için derpiş edilen mevzileri 
işgal etmişlerdir. 

Başvekil Ali Mahir paşa :ıah
ra valisine icabında Sollurn, Sey
di Barrani ve Mersarnatruh şe-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

7 sınıf silah altına çağrıl
dı, mühim tedbirler alınıyor 

Macar orduları Rumen, 
Yugoslav hudutlarında 

- Yazıaı 3 üncü aayfamur.Ja -

============================-o::= 
~!!!!il Asker~ Vaziyet~ 

Almanya ilk baskınla temin etti-
1 

ği üstünlüğü kaybetmiye başladı 1 
~ın Almanyaya taraftarlık 

LttikJeri ve Almanya ile beraber 
d "k?e girmek istedikleri hakkm
tÜ, ı rivayetlerin doğruluğu git
lti çe tahakkuk etmektedir. Bu 
v harta İngiliz sefarethanesine 
Ye büyük elçiliği memurlarına 
111~Pılan tecavüzleri efkfırı umu
ic~"eyi İngiltere aleyhine tahrik 
la~n,_ kara gömleklilerin hazır -
du !gına, hükumetin de göz yum-
111 ııuna hükmetmek yanlış ol -

Belçikada Saint - Trond böl
gesinde Fransızların bilhassa mu
harebe arabalarile yaptıkları mu
kabil hücumlar dü•mana ağır za
yiat verdirmiştir. 

Son günlerdeki hareklit es
nasında bazı piyade, bisiklet ve 
avcılanmız büııük biT cesaret ve 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Şimal vilayetlerinde, Alman 
kıtaları muhtelif noktalarda Yssel 
ve Zuiderzeye varmışlardır. Mem
leketin bu kısmındaki hudut kır 
talarımız hafif zayiatla geri alın
mış ve esas mevzilerimize var - --~~-~-~-~-~ 
rnışlardır. [Yazısı 3 üncüde] v AK 1 F PARALAR 

ı u 'l esmi tebliğlere naza - ı etmek oldu~ az çok anlaşllı-
ran 12 mayıs günkü yor. Müttefık ordular başku - 1 

az. 

le~gi~tercnin en meşhur gaze
rın. erın~en olan ve Almanla -
ar Danımarka ile Norveçe ta
b~uı ettikleri sırada An1.arada 
lardun~n Ward Price, son zaınan
ltaı 8 Italy'!l'.a gitmiş ve orada 
•nkYan polıtıknsı .etrafında bir 
cis· e~ Yapmıştır. lı~liz gazete
ı~ ~· u anketi Daily Mail ııaze-
•ınde neşretmiş olup İtalya -

(Arkası 3 iincü sayfada. ) 

ABIDİN DAVEK 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Çörçiİ'in mühim beyanatı 
'' H~defimiz zaferdir, Akde
nizde hazır bulunmalıyız!,, 
" Sözlerimin manasını anlayınız zafersiz, Bri
tanya İmparatorluğu hayatta kalmıyacaktır,, 

• - Y a:aıı 3 Ünc4 aayfamız.d111 -

MÜDÜRLÜGÜNÜN 

YENi BINASI 
Bir çok müesaeseler de 

reni vald•h•n•n• ta,ındı 
İnşaatı bitmiş olan yeni posta

hane karşısındaki Evkaf idaresj
nin veni Valide hanına, peyder 
oev bir çok büyük müesseseler 
tasınrnaktadır. Bu m eyanda, ev
v elce 4 üncü Vakıf hanı altında 
bulunan •Vakı f P aralar Müdür
lü &il• de bu yeni binanın birin
ci katımı taşınıp faaliyete başla
rnı •tır. Milli Pivanııo idaresi İs
tanbul •ubesinin de ayni hana 
naklcdilece~i haber alınmıştır • 

askeri vaziyet: mandanlığının, tayyare keşü-
Alman ordusu taarruzlarına ı )erile bu vaziyeti görmüş ve 

devam etmiştir; müttefikler de icap eden tedb?"leri al?.'ış ol-
bir taraftan şid- duguna ş u P h e 

yoktur. 
detle mukavemet ----!-----------' 
ederken diğer ta-

1 Yazan: A. D. · Umumi vazi -
yet, Almanların 

yaptıkları ilk bas
kının kendilerine 

raftan da , sfikul- 1 
ceyşi vaziyetin i- 1 - --- - • 

cap ettirdiği va-
ziyete göre, yeni bir siklet mer
kezi teşkil etmek üzere, Ho -
landa ve Belçikaxa doğru yü
rüyüşlerine devam etmekte -
dirler. 
Almanların maksadı, Belçi-

ka ordusunu ve onun muave -

~ 
netine koşan İngiliz - Fransız 
kıt'alarıoı mağlilp etmek, ay
ni zamanda Holandayı tecrit 

temin ettiği üstıinlüğü k aybet
mel..te olduklarını gösteriyor. 
.ille , ·uran üç defa daha kuv - \ 
vetlidir... derler. Alman taarru- ~ 
zu başladığı zaman, Alman 
ba kunıandanlığının manevra
sı ve hedefi malfun değildi. 
Tabii ilk darbe, karşısıuda, da
ima mahdut kuvvetler bulur; 

{Arkası 4 üncü sayfada) 
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ADLiYE ve 

MAHKEMELERDE 
,.....::..:.:.:~~~~~L:~ il Sular "p· da "ht" " Lokantalar 

'iliıı-..ı Yazan: M. SAMI KARAYEL ._. idaresinin ıyasa 1 ı- için geni Bir genç komünist
liğe tahrik edilmiş Murat, ya Genç Osman gibi can verecek, 

yahut Recep paşadan intikamını alacakb 

d çalışmaları kar yapıldığı hükumler 

1 
tesbit edildi 

Bir gün, Yeniçeri aliası Ha.san 
Halifeyi Mehterhanede tuttular. 
Bir ata bindırip At meydanında 
katlettiler. Ayağından sürüyüp 
oradaki ağ'açlardan birine astı- ı 
!ar .. 

Yeniçeri ve Stpahiler kana su,. 
samıştı. Ev !eri yağma ediyor -
lardı. Önüne ııelen kadın ve kı
zı l<altlırıp ııötürüyorlardı. 

·Defterdar, .Mustafa paşayı da 
<'izlendilti yerde vakıdadılar. Kel- • 
lesini kesio At meydanına ,getir
diler .. 

Recep paşa, Dördüncü Mura -
dın ortada bulunan adamlarını 
teker, teker avanesine bo{(azla
tıyordu. 

Sıra Musahip Musa Çelebiye 
Relmişti. Dördüncü Murad, Mu
sahibinin katlo.kınmasını istemi
yordu. 

Recep paşa. hile ile pa,.d i şahın 
elinden alıp ııtiya muhafaza ede
ce=is gibi teminat verdi. 
AkhRının ertesi günü, erazil 

mahut Recep paşanın konağına 
üşüştüler .. Pasa, iç aitalarına ver
diği talimat mucibince Musa 
<"'elebiyi merdivenden iterek aşa
ğı yuvarlattı. Asiler parça, par
ça ettiler. 

Padisa.lı, Musa Çelebinin mak
tüliyetinden pek ziyade müte -
e.s»ir ve dilgir oklu. 
ıMeınleketin su halleri Sultan 

!Muradı Rabü ıjtzap etmekle be
raber Valide Sultan ile sairenin 
ookiyyei iradesini dahi sallayıp 
almak istidadını veriyordu. 

LJördıincü Muradı, nihayet ha
rekete "etiren meseleler oldu. Pa
di<:ah. Genç Osman gibi ölmiye 
karar veıııni•ti. Fakat, intikıtını
nı ocaktan alacaktı. 

Sultan Murad, Saka Mehmet, 
Cin Ali, Salih Efendi, Çalık Der
viş Y eınişri Mustafa gibi zorba
ların Receo paşa iğvaatile ken
disini halledeceklerini ve mü -
zakerede bulunduklarını haber 
aldı. Arttk bıçak kemiğe da
vanmıştı. Bütün biitün ateşi te
hevvür kesildi. 

Ramazan ayı olduPu. halde Ye
nireriler, Sipahiler meyhaneler
de alenen işret edi-·-rlar .. Sokak
larda sarhos olaraık nfıra atıyor
lardı. Bektaşi tarzı olan bu hal 
ehli sünn1yi dilıı(ir eyliyor<iu. 

Hele, Rımıazan ııeceleri Yeni
çeri ve Sinabilerin mahalleleri 
~ezip davul zurna, ellennde meş'
aleler: 

- Allah, Allah! .• 
Diye halktan seyir ve temaşa 

akçesi toplaması ... Vüzera, rical 
a/iniya ve ulema kaoılarına gide
rek kuklalar ovnatarak, çuha, ku
maş, nakit akçe istemeleri ve zor
la almaları. .. V erıniyenierin ev
lerini meş'alelerle yakmaları teh
didi halkı bizar eylemişti. 

Bütün Ramazan bu güruhun 
arkası gelmedi. Bütün İstanbulu 
soyuyorlardı. Yani, bütün Ra
mazan ta bayrama kadar Istan
bulu aynıya, çala soydular .. 
Bavraın da oek alaylı ııeçti. 

Caddelere salıncaklar kurdubr .. 
Vüzerayı, ricali devleti. \c:bar 
memleketi bal mumlariyle düğü
ne davet eder gibi salıncağa da
vet etmiye • ve sahibi namına 
külli mal talep etmi ve başladılar. 

Bu cihetle salıncaklara yük, 
yük k.u:maş, tıop, tıop çuha, çıkın, 
çılan raralar ııeldi. 

Korkuyorum artık .. Hayatım
da ilk defa bir kadından korku
yorum. Bu mahluk beni korku -
tu:vor. 

m.ı;denbire gömleğini sıyırdı; 
bin bir türlü yara ve berenin iz
inini taşıyan vücudünü önüme 
kovt',;ı. 

Bır müddet büyle çıplak, kar
şımda ;y,attı, yalvardı, çağırdL 
Yavaş ) avaş gözleri kızılla~ı

yor, yüzü daha fazla kızarıyor, 
parmakları asabi takallüslerle 
b1ikıilüvordu. 

Gu~!t. r;m bir aralık penc~e -
ye ilib( i. Şafağı, beklediğim, oz · 
ledi~m, hasretile yandığım ~Ü • 
nün ıı,ığını gördiiDt-

Hele, Yeniçerilerin ve Sipahi
lerin ve bu ta:vfava mensup aile 
ve delikanlıların Ramazan ııün
düzleri alenen oruç yiyerek, tü
tün içerek geıııneleri, sokaldarda 
kadınlra, çocuklara 
Uısallut etmeleri, raks ve iş
ret ile kethi nlllll(lM kalkı.r 

maları azgınlıklarının derecesini 
bildiriyordu. Bayram bitince 
usul veçhile ulqfelerini de aldı
lar. 

Evvelce papuç ahnıya kudreti 
olmıyan erazil ve eclaf, katar sa
hibi oldular. Ve Bosnaya, Arna
vutluğa çekildiler .. 

Dördüncü Murad, vukuatı a
dun, adım takip eyliyordu. Re -
cep paşanın, validesinin katfe.i 
seyyiat ve il:kaatına vakıf oluyor
du. Münasip bir z.:ıman kolluyor
du: 
Meğer, bayramın sekizinci Rfı

nü vevmı münasip imiş ... Sultan 
Murad, her şeye karar vermişti. 
Ya Genç Osman ı:ibi can vere -
cekti. Veyahut ocaktan Recep pa
şadan intikamını alacaktı. 

Recep paşanın ayağında nak
risi aleni olduğundan topallıyor
du. 
Padişah, bayramın sekizinci gü

nü Recep paşayı saraya çağırdı. 
Paşanın hiç bir vakit aklına 

fenalık gelmiyordu. Cünkü, 
bütün kudret ve kuvveti el' r.
de icli. Huzura girer girmez pa
d1;ah: 

- Gel bakalım tıopal zorba ba
şı ... Bana Hafız paşa vak' asında 
abdest al da öyle dışarıya çık di
yordun, şimdi sen al ... Decli. 

Recen oaşa, ~ırmı.ştı. Derhal 
niyaz ve istirhaına <koyuldu. Pa
di•ahın ayaklarına kapandı. 

Fakat; Murad, artı.k her şeye 
karar vermişti. Derhal Baltacı
lara seslendi: 

- Alın su herifi! .. 
Zülüflü Baltacılar derhal taşra 

alıp boğdular .. Yerine Mısır vali
si sabık Tabanı yassı Mehmet pa
şayı veziriazam tayin eylecli. 

Ve validesi Mah Peyker Su•t•· 
nı da dairesine kapadı. Bu su -
retle on sencdenberi vesayet al
tında yaşıyan Dördüncü Murad, 
kılıcını çekip icraata başlamıştı. 

Dördüncü Murad, bundan son
ra, ise ba<ladı. Ve önüne gelen 
Sipahiyi ve Yeniçeriyi kılıçtan ge
rirdi. 

On ·bin Sipahiden müteşekkil 
olan oca<.ı ... Ür vüz kişiye indir
di. 

idare varidatı 1 milyon 

773 bin lira 
İstanbul Sular L:ıaresinin 1939 

mali yılı bilanço.su dün Sehir 
iMedisince tetkik ve idarenin fa
aliyetinden dolavı takdirle kabul 
olwımu.ştur. 

Sular İdaresı müdürü Yusuf 
Ziya bu münasebetle dün bir n. u
harrirİmiZe şu izahatı vermıştlr: 
•- Şehrimizde su. istihsali ve 

sarfiyatı müteflıadiyen artnıak
tadır. Geçen yıl abone adedi 
25 bin 367 ye çıkmıştır ki bu mik
tar bir f'Vı·elki yıldan 135 fa.::la
dır. Terkos zamanında şirket 
yılda 10 buçuk milyon metre mi
kabı ve 8647 ton kömür sarfrrlcr
di. Sula~ idaresi Belediyeye geç
tikten sonra geçen yıl su sarfiya
tı 17 milyon metre mikdbına çık
mış ve bunun için ise ancak 8495 
ton kömür sarfolunmU§tur. 

Bu neticede hesaplı iş ve hare
ketin, ayni zamanda Avrupadan 
getirttiğimiz makineler bunda a
mil olmuşlardır. 

Geçen yıl şehire verilen 17 mil
yon 749 bin 751 metre mikabı 
suyun yarısına yakını parasız 

olarak kışlalara, hastahanelere, 
karakollara ve sokaklardaki ç~
melere, parklaTa, umumi helala
ra ve camilere vcrilmi~tir. 

Geçim vasıtası daT olan halkı
mıza 1nuavenet olmrık ÜZeTe ev
lerine su. verilınesı ıınkkmdaki i<a- 1 

mra tevfikan da 10 bin 263 <m
sarfiyle 272 eve su ı>eTiimi;;tir. 
Bu şt!kilde su veri1,~n!e1cn adı,di 
1939 yılı gayesinde 782 kişiy~ ba
liğ olm~tur. 

! daremizin 1939 ııılı lıasılıitı 1 
milyon 773 bin 96 !im 23 kuruş
tur. Bunun 48 bin 226 lirası B"
lediye aidatına, 608 bin 191 lirası 

işletme masrafına, 54 bin 192 Zi·· 
rası Vakıf sular masrafıııa ve,.;1. 
miştir.• 

Bl:Ll:DİYS 

Bina ve buhran vergileri 
1940 mali yılında bina ve buh

ran ver11ilerinin taksit ayları dün 
'1ehir Meclisince temmuz, eylfıl, 
2 nci teşrin ve 2 nci k.!inını ola
rak tesbit olwnnuştur. 

MAABİI' 

Bir kısım mekteplerde 
yarın- dersler kesiliyor 
~ehrimizdeki kız san'at enstitü

leri ile kız meslek muallim mek

Birkaç tacir mah
k e meye veriliyor 

Havayici zaruriye komisyo
nu dün vali ve belediye reisi 
Li'ıtfi Kırdarın reisliğinde mın
taka ticaret müdürlüğünde 
toplanm.ı.ştır. 
Toplantıda son günlerde fi. 

atları yükselen maddeler üze
rinde görüşülmüş ve bunların 
bazılarında ihtikar olduğu tes-

' pit edilmiştir. Haklarında ta
kibat yapılan birkaç tacir bu 
hafta içinde müddeiumumili
ğe verilecektir. 
Komisyon piyasanın kontro -
lünde ticaret müdürlüğü mü -
fettişlerile belediye memurla
rının müşterek hareket etme
sini muvafık görmüştür, Böy-

: lelikle ihtikar yapanlar dPr -
bal meydana çıkarılacaktır. 

• t6 

Çamlıca imar 
dışında kalmış 

Nazım planda bazı nok
talar muvafık görülmedi 

Üsküdar ve Kadıköy semtleri
nin şehircilik mütehassısı Pr >.>t 
tarafından hazırlanılıp tetk:k e
dil:mek üzere Şehir Meclis'noe 
Mülki.ye ve Nafia encüme'.l':rı
ne verilen •nUzım planı• nın ba
zı yerlerinin tadili encii:menler· 
ce temenni olunmuştur. Ezcüm
ie tabiatın müstesna ııüzellikle
rini ihtiva eden kücük ve büyük 
Canılıcanın imar hududu hari
cinde bırakılması encümenlerce 
bir noksan telfiltlti olunmuştur. 
Haydaroaşa lisesinin önünden ge
çen cadde ile Baytar mektebinin 
ve Nüınune hastahanesinin arka
sından İbrahim ağa caddesine 
kadar açılacak olan yeni yolun 
arasındaki milli emlake ait ara
zinin iskana ayrılması da mu
vafık <7Örii1ınemiştir. 

Encümenler, bu sahanın, ileri
de hastahanenin 11enişletilmesi
ne tahsis olunmak üzere muhafa
zasını daha uvguıı ,bulmu•lardır. 

Encümenlerin bu tadilatın ic
rası kayıtlariyle tasdik ettikleri 
nazım plan yarın Şehir Meclisi 
ıheyeti umumiyesinde haritalar 
üzerinde tetkikat yapılmak sure
tiyle müzakere olunacaktır. 

. -
Küçük haberler Üç bin Sipahi zabitini iki yüz 

kisiye tenzil etti. Artık satır iş
li··~rdu. İp kemend durmadan 
işliyordu. 

teolerinde yarından itibaren ders- ~. __ _,,..,.....,......,......,....~-........ --....... - ...... _~ 

Ortada Siııahilerden Yeniçeri
lerden namdar kimse kalmadı. 
Sokakta eğri sarıklı bir Sipahi, 
vam uru giden bir Yeniçeri gö
rüldü mü derhal katlonuyordu. 
Anadoluda bulunan zorbaları da 
birer, birer 'kılıçtan ııeçirdi. A
man vermiyordu. (H. 1041) 
İstanbulda ve Anadoluda ne 

kadar zorba. ehli fesa<i veya bun
lara benzerler varsa cüımlesini i
dam eyledi. Öyle gaddarcasma 
hareket etti ki, Muradın yaptık
larını beşer tarihi o ana kadar 
ve belki bu ana kadar görüp 
kavdetmemiştir. 

Fakat, elzemdi. Ve lazımdı. 
Cünkü, her "f:Y cileden çıkmıştı. 

( ATkusı v"r) 

Derin derin, bağrımdan ko -
pan bir fervatla içimi çektim. 
Kadın ümit kalmadığını, gide

ceğimi hissetti ve dişi bir kaplan 
çevikliği ile üzerime atıldı ... 
Uyandıf:un zaman güneş doğ

muştu ... 
Yataktan fırladım, etrafıma 

baktım. Odada kimseler yoktu, 
yalnızdım. 

Köşelerden birinde, ağına bir 
böcek yakalamış emmekle meş
gul bir örümcek gördüm ve bir
denbire geceki kadını görüyorum 
nnnetti.m. 

Çıldıracağını, geceyi beraber 
ı:eçirdiğim kadınla bu örümcek 

ler kesilecektir. Bu mekteplerde 
mezuniyet imtihanlarına 20 ma
vısta başlanılıp 20 haziranda ni
havet verilecektir. 
İsmet Paşa kız san'at enstitü

süne meccanen seçilecek talebe
ler de muallim meclisleri 20 ha
ziran günü toplanıp seçecekler
dir. 

Dünkü ithalat ve ih
racalımız 

Dün, Felemenk bandıralı Tra
janus ve Panama bandıralı Ura
nia vapurlarivle mühim miktar
da 'keten ipliiti, cam. boya, ecza, 
ıınatbaa mürekkebi, zımpara ka
ğıdı ve taşı, madeni yağ gelmiş
tir. 

arasında ne büyük bir lıenzeyi~ 
var!. 

O hiçbir şeye, hatta maymu -
na bile benzetemediğim kadın şu 
böceğin kanını emen örümceğe 
benziyordu. Ağın içine düşen za
vallı hayvancağız da ancak ka
nı pahasına kurtulacaktı, benim 
gibi. .• 

• •• 
Kendimi caddede bulunca an

cak soluk aldım. Şakaklarım san
ki kurşun ... Gözlerimde yıldız - 1 
lar uçuşuyor. Ben bu hale mi 
gelecektim? .. Bu yerlere mi dü
şecektim? .. 

Gayriihtiyari Nerminin evine 
doğru yürüdliğümii farkettim. 

1 Hayır, benim kadına değil, aşka, 
sevilıniye, Nerınine ihtiyacım 
var ... 
Köşkün önünden yava, yavaş ' 

geçerken bahçeye göz atıyorum. 
Nermin, Orhan, Fatma, Salim, 
Necmi kahvaltı ediyorlar. Yol ta
rafına bakınıyorlar ... 

Admılarımı sıklaştırdım, bir 
solukta geçtim. İskeleye indim. 
Kendimi \'apura attım. İstanbula 
ı:eçtim. Adaya ı:ideceğim. Askı- 1 

* Hürriyeti Ebediyede Beledi -
vece tesis olunan yeni parka 45 
sım konulmuştur. Pazar günü 
merasimle açılacaktır. * Kahve ve cay itlıalatÇııarı dün 
toplanmışlar ve şirketlerini lağ
vederek ilk ithalıit birliğini kur
muşlardır. * Ingiltereye gemi inşaiye ve 
makine mühendisliqi tahsiline 
gönderilecek talebeleTiıı pasaport 
muameleleri vaınlmaktadır. Tale
beler bu hafta içinde hareket e
deceklerdir. * 19 mayıs pazar günii. Kadıköy 
stadında 11apılacak jimnastik şen
likleri dolayısiyle köprüden Ka
dıköyüne sabah saat 8,45, 9,15 ve 
9,45 de ilave seferler kaldırıla
caktır. 

mın turbesini ziyaret edeceğim, 
Nerminle gezdiğim yerleri tavaf 
edeceğim. 

Ada her zamanki gibi, bir cen
net kadar güzel. Çam, reçina, top
rak kokuları etrafa yayılıyor. Bü
tün gün harap değirmen ile Çam 
limanı arasında dolaştım. Kayık
la Büyükadaya geçip Dile gittim. 
Nernıinle beraber oturduğum 
kayalarda geceledim. Gece yor -
gun ve bitap otele gittim, karnı
mı doyurdum, odaya çıktım ... 
Odanın kapısını kapayınca ge

ce, bütün esrarı ile, büyüklüğü 
ile beni sardı; karanlık bütün a
ğırlığı ile omuzlarıma cöktü. 

G~cenin, karanlığın koynunda 
yapayalnızım. Lfunbavı yaktım. 
Işığın güne~lediJ:.'İ. yuvarlak ma
sanın başına, çalışmak, bir şey 
yazmak için oturdum ... Fakat na
file, beynim boş, bomboş! İnsa
na adada bile olsa, bir otel oda
sında yalnız kalmak garip bir his 
veriyor. 

Etrafı dinliyorum. Çıt yok ... O
tel ve ada, iki.si de uyuyor ... Bu 
karanlık gecede, yapayalnız u
) .ı. ' kalmaktan doğan bir kor
ku ile ürperdim ... Yatucak ol -

Vitrinlerde yemek 
teşhir edilebilecek 

Yeni Zabıtai !Belediye talimat
namesinin lokantacılar, aşı;ılar, 
ıkebapçı!ar, işkembeciler, pasta 
ve çi.kola tacılar, muhallebiciler, 
tahin helvacılar hakltındaki hü
ikümleri dün Şehir MeclisUıce mü
zakere ve kabul olUlllDUştur. Bu 
yeni h ü.kümlerden bazıları aza
lar arasında münakaşayı mucip 
ohnuştur. 

Dün Doktor Hikmetin annesi Münire ile 15 
yaşında bir çocuğun muhakemeleri yapıldı 

Ezcümle 'lıo.kanta, aşçı, kebap
çılarla işkembecilerin sokak cep
helerindeki camekanlarda piş -
miş vevahut çiy yemek ve gırla 
ıın.addelerinin teshir olunmaları 
yasaktır.• maddesi; Ceınaleddin 
Fazılla diğer bazı azaların tek -
lifleri üzerine çıkarılrruştır. Yal
nız: bu dükkanların sokak cep
heleri ve dahillerınde yemek teş
hir olunan yerleri sabit camekan
la tamamen örtülü ve yemek teş
hir yerlerine müşteriler gireıni
veceklerdir. 
Diğer taraftan tahta zeminli 

ascı ve lokantalara müsaade o
lunmıya.eak ve muşamoa kapla
nılacaktır. Karl(irlerde ise yer
ler mermer, ·karösimen veya mo
zayik parke olacaktır. 

Sakaklarda, meydanlarda ar • 
salarda et, köfte, balık ciğC'ı· ve 
sair gıda maddelerini pişirrr.ek 
yasaktır. Bunları seyyar :;a: grı
lar kapalı yerlerde pişirccekler
dif- Muhakkak cam veyahu• mi
ika ile kaplı hususi kaplar için
de bulunduracaklardır. 

Deniz 
yarın 

Harp Okulunda 
d ploma mera
simi var 

Deniz Harp Okulunda yarın 
diploma tevzii merasimi yapila
caktır. 

Davetliler saat 14,15 de köp
rüden hareket edecek vapurla 
Hevbeli adadaki mektebe gidecek
lerdir. Merasime saat 16 da ba.ş
larulacaktır. 

DENİZ 

D&nizyollarının ilkbahar 
tarifesi yarın başlıyor 
Deniz Yolları idaresinin ilkba

har tar i!eleri yarın.dan itibaren 
tatbik edilecektir. Köprüden sa
.hahları saat 7,30 da Adalar, Kar
tal ve Pendığe, 8,30 da da Anado
lu hattı i•kclelerine yüzde elli 
tenzilatlı vapurlar kalkacaktır. 
Kadıkö·• ve Bostancıya olan va
-urların tramvay ile iltisakları 
temin edilmiştir. * Adalara ve Anadolu sahille
rine yazlığa gidecekler için 25 
mavıstan itibaren köprüden göç 
seferleri yapılmasına başlanacak
tır. Yüzde elli tenzilatlı olacak 
lbu seferler haftada üç gün yapı
lacak ve loda ile bütün Adala
ra uğrıyacaktır. 

Bursada tütün satışları 
Bursa, 13 (İKDAM Muhabirin

den) - Mıntakaroızda tütün sa
tışları bitmistir. Bu seneki mah
sul .geçen seneye göre yüzde alt
mıs faz!alı1<la satılmıstır. 

Bu seneki satışlar çok hararet
li idi. Alıcı miktarı da ,geçen se
neden cnk fazla olırnuştur. 

Dün, .Asliye Sekizinci ceza ' 
mahkemesinde ihtiyar bir kadın- J 
la bir QOCuğun looıınünistlik &UÇU 

ile ve mevkufen muhakemeleri 
yapılmıştır. 

Bunlar, komünistlikten müte -
addit defalar muhakeme edi1ınis 
olan doktor Hikmetin annesi Mli
nire ile Fikret adında tahsilde 
bulunan bir .;ençtir. 

Mahkemede, okunan ıahkikat 
evra·kı ve iddianameye göre, Mü
nire Babıili wddesi civarındaki 
dükkfuunda Fikrete komünistlik 
telkinatında bulumrrlJ'i, ve ko
münistliği tervic etlen kitapları 
kıymetlerinden daha aşağı bir 
fiyatla satarak gencin d'ikkanına 
sık, sık uğramasını temin etmiş-

Karısını döven 
ispirto sarhoşu 

Dün 1 ay 10 gün hapse 

mahkum oldu 
Cerrahpaşada Kürkçü mahal

lesinde oturan Mehmet Edin adın
da biri, evvelki aksam bennutad 
sarhoş olarak evine gelmiş, bi
raz da bovalı ispirto aldırıp iç -
mistir. Yirmi senedcnberi evli o
lan ve 7 çocuk sahibi bulunan 
Mehmet Edin bununla da kan
mamış ve biraz daha rakı aldır
mak için karısından -para istemiş· 
tir. Kadıncağız eli.nele bulunan beş 
on kuruşla çocu.klara yiyecek te
darik ettiğini, parası kalmadığını 
söy le"ince Mehmet ki:ııınış, evin 
içinde eline ne ııeçirdiyse yerlere 
"'"''P kırmış ve karısını döv -
mü.>tür. 
Kadının feryadına yetişen 

kaınşular ve polisler sarhoş ko
cayı yakalamışlar ve dün Adli
"'·Pve vermişlerdir. 

Dün Sultanalunet Üçüncü Sulh 
ceza mahkemesinde meşhut suç
lar kanunuııa göre yapılan muha
lreınesinde, davacı mevkün<le bu
lunan karısı Mehmedln evine bak
madıifını, rakı bulamazsa müte -
macliycn ispirto içtıgini, çocukla
rını sefil bıra'ktı~ını ve kendisini 
dövdüğünü vana yakıla anlatmış
tır. Neticede sucu sabit olan Meh
met 1 ay 10 gün hapse ve 3 lira 
para cezası ödemi ye malıklım 
edilmi<tir. 
--~-

Bir esrar tüccarı 
yakalandı 

Ortaköyde Orhaniye kışlası so
ka?ında oturan Hasanın esrar i
çirttiil:i haber alınmış ve evinde 
yaoılan araştırma neticesinde 
bir miktar esrar bulunmuştur. 
Hasan yakalanmış ve :mahkeme
..-re verilmiştir. 

TARİHİN EN 

BÜYÜK HARBİ 

Yeni İngiliz Başvekili Çörçil, 
sam uyuyamıyacağını, bunu da dün İngiliz parlamentosunda 
biliyorum. 

Dinliyorum. Etrafı dinlemek söylediği nutukta şöyle diyor-
bile hazan ne mühim bir meşgu- du: 
liyet, hatta kalb için ne güzel bir _ Tarihin en büyük harbi • 
teselli oluyor. ni yapıyoruz. 

Yandaki odanın kapısı çalındı Hakikaten öyle .. İngiliz Baş-
doğruldum. Bir ayak sesi duy - vekilinin bu "özünü benimle 

tir. \Münire nihayet Fikreti Sul· 
tanalmıetteki evine :;otiırmü,, ak• 
nobasından Muzaffer adırda bir 
kızla da taruştırmıştır. Gc-ı.c id· 
diaya _gıöre, böylece sıklaşa'1 zi· 
yaretler ve artan sa.mimiyettıJ-"l 
istifade edilmek istenilmi> ve 
Fikret komünistlik propa_ganda· 
sı vırpmıya tahrik olunmuştur. 
İddianamenin okunmasını mü· 

teakip hakim, müddeiumumin'll 
talebi veçhile :_em Fikretın 15 
yaş_µıı bitirmemiş olması!ld&.n. 

hem de davanın mahiyeti itıba.
riyle muhakmnenin gizli olarak 
devam etmesine karar vermi~ ve 
davaya gizli celsede devam oluı.ı
muştur. 

İşte böylesi 
görülmemişti! . 

Bırakılan çocuğun kun· 

dağından çıkan tezkere 
Dün sabah Darülaceze önün· 

de 10 ıriinlük bir ~rkek çocuğtı 
cesedi ·bulunmuştur. ÇocuğuD 
kunda~ ..nın içinden çıkan kağıt
ta annesiyle babasının sadece i
simleri yazılı olduğu görülmüş· 
tür. Bu kiıi\ıtta ana ile baba ayni 
zamanda Darülacezeye hitaben 
·"'>cuöuıı muhafaza edilmesini, al· 
tı sene sonra, yani çocuk altı ya· 
~ına geldiği zaman gelip alacak· 
larını bildirunektedirler. ÇocuğUJI 
akşamdan sağ olarak bırakıldığı, 
fakat bütün 11ece arıkta kaldığıo• 
dan öldüöü anlaşılmıştır. 

Adliye tabibi Enver Karan ço· 
cuğıın cesedini muayene etrııiS 
ve morga .kaldırt.mıştır. 

Sulhınahmet sulh 
hukuk mahkemeleri 
Divan·'olunda kira ile tutuımtıS 

bir binada bulunan Sultanalı;roet 
Birinci. Ücüncü ve Beşinci SuJlı. 
Hukuk mahkemeleri cumartesi 
günü St.tltanahmetteki tapu dai· 
resinin bir kısmına ta.şınacaklal' 
ve pazartesi ~ününden itibarerı 

orada çahışmı.ya başhyacakla~ • 
dır. 

Karacabey' de pancar 
yetiştirıyor 

Bursa, 13 (İKDAM MuhabiriıY 
den) - Şeker fabrikaları şirke' 
ti Karacabeye de seker pancal'1 

yeti.şti:ımıek üzere şimdiden faa· 
liyete geçıniş bulun:maJctadll'· 
Bu münasebetle şirket Karaca· 
beyde beher dönüme altı lirada.J! 
ohnak üzere 7,000 dönüm araıı 
ıkiralamıştır . 

yurduktan sonra, başkaların~ 
hediye olarak verebilecekletl 
yiyecek maddesi bulunup bıJ• 
ıunmadığını düşünüyorum d., 
bizim Nanemolla: 

- İnsanın ağzına verip, but' 
nundan fitil fitil getirmek sö
zü vardır ya, dedi, işte, ti, keo· 
disi .. 

HAMDOLSUN 

ÖYLEYSE 
dum. Dudaklarımda gizli bir te- beraber radyoda dinliyen bi 
bessüın uyandı; kendi kendime zim Nanemolla, şöyle dedi: Bir ııazete eseOe kaydedi 
güldüm. Demek yalnız değildim. 
Ad d ld b 

- İnşaallah, bu büyük harp, yor: 
a a ve ote e enim gibi u- _ Şehrimizde hl• bar kal 

yumıyan biri vardı. ayni zamanda sonuncu büyük v 

Merak ettim. Acaba oda kom- harıı olur. Yoksa, büyük harıı- m~~~nlerde Ankarada bulu• 
şum kimdi? Herhalde adaya ye- !ere de, artık bir sıra numara- nan Nanemollayı hemen telo-
ni gelen biri olacaktı; belki de sı koymak lazım gelecek.. fonla aradık, 
çoktanberi bu otelde oturan bi-
ri idi. ZEHİRLİ HEDİYELER - Ne dersiniz üstat? .. 

Bizi ayıran yan kapıya, bir o- - -- -- Diye sorduk. Gülünı>ediğ1 
dadan öteki odaya açılan kapıya , VERİYORLARMIŞ telefondaki konuşmasından b• 
baktım da, kısık bir sayhayı zap-ı li idi. 
tedeınedim. Almanlar, Belçika ve Dolan- ~ Hamdolsun iiyleyse" 
Kapının üstü tarafındaki çat- ' dada, yerlilere zehirli bazı yi- Diyerek, ilave etti: 

laktan ince bir ışık süzülüyor, yecek maddeleri veriyorlar - _ Bar malfun ya iki ınlinB' 
karşıki duvara çarpıp lekeliyor. ın.ış. .. Dolanda hüki'ımeti, Al - ya gelir. Yük ve eğlenilec"I> 

Yerimden fırladım; bir iskem- mantardan kat'iyyen bu kabil mahal 
le aldım, çıktım, gözümü çatlağa hediyelerin alınmamasını teb- Demek, ikisi birden kalıua· 
dayadım. Komodinin üstünde Ja-ı liğ ediyor. d 
nan titrek bir mumun aydınlı - Almanların, kendilerini do _ ı. A. şmdl' 
ğmda bir kadın gölgesi farket - ;;;;===-==-====================:::~~ tim. (Arkası var) 1 - - -

.. 
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•• ~ • Kavuklu ~·~dinin } ALMAN YERİNE } O FRAN. 

acar t nın H zır ıgı [Çor~~~:n~:hım .. ~:;·;:~ :~ s~~~.IST ~~ ~~~~~!~:~ 
Almanların şu paraşütleri, bakı- Ajansı bildiriyor: burlarının Alman ordusunun sulh 

ELGRAD, 13 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: . 
Macaristan, mühim askeri tedbirler almaktadır. _Yedi s~
nıfın acilen silah altına çağrıldığı söylenmektedır. Tarı

hi 15 mayıs olarak tespit edilen bazı ihtiyat sınıfların daveti ~ ~~
yısta yapılmıştır. Söylendiğine göre, Romanya hududundaki uç 
kolordunun ve Szeged kolordusunun takviyesi mevzuubahistir. Ma
car ordusu mevcudu 300,000 tab ınin ediliyor. Kıtaatın ekserisi, Slo
vak hududu boyunca Romanya hududunda ve Macar - Yugoslav 
hududunda. tahşit edilmis bulunmaktadır. 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Dün akşam bilhassa yukarı Macaris -
tanda Karpatlıu:altı mıntakasında bir talim devresine iştirak etmek 
üzere birkaç sınıf ihtiyat efrat silah altına davet edilmiştir. 

Fransız motörlü kıtaatı 
Almanları durdurdu 
(Başta rafı 1 inci sayjada) 

Almanlar Belçika ardenlerinde 
bilhassa ehemmiyetli bir gayret 
gö,ıererek ilerleıniye muvaffak: ı 
olmuı;;lardır. Süvarı müfrezeleri- : 
miz geciktirmeden ibaret olan va·· 
zifelcrini ifa ettikten sonra dili;
manın bir kısmına ulaştı.ğı Mös 
üzerine çekilm.işlerdir. 
Düşman Longviye şiddetli Lır 

tazyikte bulunmuştur. Düşm.a -
nın gerek burada.ki, geıe~~ J.~10-
sellenin şarkında ve Sarre biil· 
_ııesindeki hücumları püskürtül
müştür. 

Fransa - Belçika hududunda, 
Longviden Moselle'e kadar, şid
detli bombardımanlara rağmen 
mühim değişiklikler olmamıştır. 

Rhin üzerinde kayde değer bir 
şey olma:mıştır. 

Müttefik bombardıman tayya
releri hasmın kıtaat kollarına hü
cum suretile kara kuvvetlerin 
yardım hareketlerine devam ey
lemişlerdir. Bu hareketler esna
sında 15 dü.şman tayyaresi dü -
~rülınüı;tür. 

Cephe gerilerinde, dü.şman ha
va Kuvvetleri mükerrer bombar
dımanlara rağmen askeri bakını
cian pek az ehemmiyeti olan ha
sarlar yapabilmişlerdir. 
PAR.İS, 13 (A.A.) - Havas A

jansı Tüııkiye saatile saat 22,35 
te •u hülasayı tebliğ etmiştir: 

•Almanlar bugün gündüz her 
tarajta şiddetle ve büyük kuv -
vetlerle hücum etmişlerdir. 

Saat 15 de Holandalılar Grebbe 
üzerinde sağlam bir surette mü
dafaa etmekte, diğer taraftan da 
dahilde hiikümet bütün mukave
met nüvelerini, par~tçüleri ve 
Holanda Nazil.erini tedricen or
tadan kaldırmak suretiyle vazi-. 
yete gittikçe daha ziyade hıikim 
bulunmakta idi. Vaziyet her ta
rafta ve ezcümle Rotterdamda 
tekrar normal hale girnıiştir. 

Belçikada Almanlar iki cenah
ta tazyiklerini daha ziyade arttır
mışlardır. Liegein şimalinde, Al
bert kanalı ağzında Haselt ve 
Torıgres istikametinde ve Arden
lerde Almanlar muharebe hattına 
gittikçe daha çok kıtalar çıkarı
yorlar. Frannz askeri mahfilleri 
•bu büyük bir hücum• diyorlar. 

Cehenneme benziyen bir harp 
meydanında 1500 ilô. 2000 hücum 
arabasını karşı karşıya koyan mu
harebeler esnasında Fransız hü
cum arabalan Almanlarınkine a
şikar biT surette üstün oldukla
rını isbat etm4lerdir. 

Moselle üzerinde Majino hattı
nın önündeki mıntakada Longway 
etrafında çok şiddetli muharebe
ler cereyan etmektedir. Fransız
lar Longway'i sa<11am bir surette 
muhafaza etmektedirler. 

Bütün ateş mıntakası üzerinde 
ve gerilerde qen4 ve fasılasız bir 
hava muhareberi cereyan ediyor. 
tki taraf tayyareleri düşman kol
lan, münakale yolları ve tayyare 
mevdanlarına kütle halinde bom
bardım,;:nlar yapıyorlar. 

Belçikada ve Holandada mu
hasemat basladıqındanberi 400 
Alman tayyaresi dü.şii.rülmüştii.r. 

FRANSIZ - LÜKSEMBURG HU-
DUDUNDA MUHAREBELER 

OLUYOR 

PARİS, 13 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra ve geceki hareka -
tın hülasası .şöyledir: 
Maasi.riclıt'in gaı'binde, Fran

sız motörlü kıtalarırun yaptıkla
rı bır mukabil taarruz neticesin
de Alman ileri hareketi dün ak
sam Tonı;ıres'de durduru!ımıştu. 
.Fransız, Lüksemburg hududu bo
Yunca Longviden Moselle'e ka
dar olan sahada muharebeler ol
nıaktadır. Moselle'in şarkında 
Almanların bir taarruzu püskür
tülmüştür. 

Majino hattında umumi taar
ruz yoktur. Fakat Gwbach ve 
~renthal tepelerinde, küçük ta
arruzlar olmuştur. Her tarafta 
~- derece hava faaliyeti olmuş-

Daladye, harp mıntakasını ıı:ez-

miş ve kral Leopold ile gö~ -
müştür. 
PARİS, 13 (A.'A.) - Havas A-ı' 

jansının ordular nezdindeki mu
tıabiri bildiriyor: 
Düşman, paraşütçü efradı çok 

fazla miktarda kullanarak taar
ruza şiddetle devam etmektedir. 
:Su paraşütçülerden bazıları ku
şatılmadan evvel hatların gerile
rinden çok .uzaklara inmiye mu
vaffak olmuşlardır. İngiliz yar
dım tayyareleri, takdire şayan 
bir metanetle hareket etmekte -
di.rler. Bu sabaha kadar iki bu -
çuk gün zarfında İngiliz tayya
releri 68 düşman tayyaresi düşür 
müşlerdir. Ayrıca 25 Alınan tay
yaresi düşürüldüğü haber veril
mektedir. 

İNGİLİZ HAVA 
NEZARETlNİN TEBLİGİ 

LQNDRA, 13 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti tebliğ ediyor: 

lngiliz hava ordusuna mensup 
Whitley ve Well.i.ngton tayyare
leri, dün gece dÜŞmanın Alanan
yada Rhin ile Holanda hududu 
arasındaki hatları üzerinde taar
ruzlar yapmışlardır. Keza, Blen
heim tayyarelerinden mürekkep 
mühim bir filo, Belçika şarkında 
ilerliyen düşman kı.talarını şid

detli bir bombardımana tutmuş
tur. Bir tanesi müstesna olmak 
üzere bütün tayyarelerimiz, üs- ı· 
lerıne salimen dönmüşlerdir. 

İngiliz hava ordusu tayyareleri 
tarafından cumartesi gününden
beri yapılan muharebeler esna
sında 45 düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Bu muharebelere iştirak eden 
35 kadar İngiliz tayyaresi üsleri
ne dönmemişlerdir. Fakat, bun
lardan çoğunun kısın . -ı Ddçika
da kısmen Fransada mecburi i
nişler yaptıkları öi(renilııniştir. 

Yere inmek üzere gelişi güzel 
meydanlar tedariki mecburiyeti
nin Alınanları maruz ·bıraktıi(ı 
ai(ır zayiat, bunların haricinde
dir. 16 nakliye tayyaresinden 14 
tanesi ayni saha üzerinde hasara 
ui(ratılınıştır. 

FRANSADA 18 ŞEHİR 
BOMBALANDI 
Vaşington, 13 (A.A.) -Ameri

ka Hariciye Nezaretine Amerikan 
diplomatlarından gelen raporla
ra göre, Alman tavyareleri Fran
sada 18 sehri bombardıman et
misler ve :ıavyarelerin Fransaya 
giderk~n Isv :ere arazisinden ge
cerek Isviçrenin bitaraflığını da 
ihlfil eylemislerdir. 

Orduya verile
cek ikramiye 

• • 
nızamnamesı 

Vekiller Heyetince 
kabul edildi 

ANKARA, 13 (İKDAM Muha
birinden) - Orduya verilecek 
ikramiye nizamnamesi Vekiller 
Heyetince kabul edilmistir. 

Bu nizamnameye ~re, kara, 
deniz ve hava 'ıizmetlerinde va
zifelerini mükafata layik bir şe
ıkHde ifa edenlere nakdi müka
fat veya kıt'a hediyesi verile -
cektir. 

İkramiyeler; Talim ve Terbiye 
okuma, yazma, hazer ve seferdeki 
harp ve manevra müsademelerin
de yararlık, binicilik, ecnebi dil
lerde temayüz, mesleki telif ve 
tercümeler, harita ve bunlara mü
masil esaslar üzerinde tanzim o
lunacaktır. 

İkramiyelerin miktarları genel -
kuıvnay başkanl.ıhnca o sene 
bütçesindeki tahsisata .ııöre tes
bit edilecektir. 

LON.DRA, 13 (A.A.) - Yeni 
hü k:Umet reisi Çörçil, harp kabi
nesi azalarile birlikte parlamen
to huzurunda ispatı vücut fırsatı 
vermek üzere, Avam Kamarası, 
buı>ün ani surette içtima etmiş
tir. 

Çörçil, parlamento salonuna 
ı>irdiği zaman Avam Kamarası 
azasının şiddetli alkışlarile kar
şılanmıştır. Mebuslar, Çörçilin 
yanı.başında yer alan Çember -
]aynı da alkışlaıınışlardır. 
Başvekil şu sözleri söylemiş.. 

tır: 

- .cuma günü akşamı Kral 
tarafından kabul ve hü:k:Umeti 
te'kile memur edildim. 

Parlamento ve millet, yeni hü
kümetin, kabil olduğu kadar ge
niş i:ıir esas üzerine kurulmasını 
ve veni kabineye, bütün parti -
!erin dahil olmasını istiyorlardı. 

Bu vazifenin en mühim kısmı
nı yerine getirmiş bulunuyorum. 
.larp kabinesi teşkil edilm~tir. 
Kabine beş azadan teşekkül et -
mekte ve kabineye liberallerle 
muhalefet partisi azası dahil bu
lunmaktadır. 

Harp kabinesi, milletin ittiha
dını ifade etmektedir. H.iidise -
!erin vehameti ve sür'ati dolayı
sile hükümetin bir gün zarfın -
da teşekkülü icap ediyordu. 

Dün yeni kabine azasına, di
ğer mühim vazifeler tevdi edil
miştir. Bu akşam krala yeni bir 
liste arzedecef{im. Başlıca nazır
ların listesi yarın hazır olacaktır 
ümidindeyim. Diğer nazırların ta 
yini biraz daha zamana ihtiyaç 
gösterecektir. Ümit ederim ki, 
parlamento tekrar içtima ettiği 
zaman vazifemin bir kısmını bi
tırmiş olacağım. Ve -kabine her 
noktai nazardan teşekkül etmiş 
bulunacaktır. 

Bugün parlamentoyu içtimaa 
davet etmesini, Avam Kamarası 
reisinden rica etmeyi umumi men 
faate uygun telakki ettim. Bu -
günkü celsenin sonunda parlii
mentonun 21 ıına yısa kadar içti
malarını tehir etmesi teklif olu
nacaktır. Şu şartla ki, meclis, 
icaıbederse bu tarihten evvel top
lantıya çağrılabilecektir. 

Meclisi, aldıi(.mıız tedbirleri 
tasvibe ve yeni hükfııınete itima
dını beyana davet ediyorum. Bu 
derece muhtelit ve bu kadar ge
ruş mikyasta bir hükümet teşkili, 
haddizatında ciddi bir teşebbüs

tür. Fakat, tarihin en büyük mu
harebelerinden birinin ilk safha
sında bulunuyoruz. Norveçin, Ho
landanın, daha ,başka müteaddit 
nnktala.rında harekete ııeçtik. 
Akdenizde hazır bulunmalıyız. 

Hava muharebesi devam edi -
yor ve hava taarruzlarına !karşı, 
İngilterede hayli hazırlı.klar yap
maklığımız icabeder. 

Yeni hükümete giren nazırla
ra söylediğimi parlamentoya da 
söylüyorum. Size, kandan, iztı
raptan, göz yaşından ve alın te
rınden başka ikram edecek bir 
~evim yaktur. Önümüzde başarıl
ması ic&beden çok zahmetli bir 
imtihan var, iztırap ve mücade
le ile dolu uzun aylar var. Siya
setimizin ne olduğunu düşünü
.vorsunuz, cevao vereyim: Ha.vbe 
devam. - alkışlar - karada, de
nizde, havada harbe devam. Tan
rının biLe lutfedeceği bütün kud
retle ve bütün !kuvvetle harbe 
devam. Beşer cinayetlerinin muz
lim ve acı.klı silsilesi arasında da
ha büyüi(üne asla tesadüf edile -
miyen bu muazzam zulüme kar
şı harbe devam. 

Hedefimizin ne olduğunu so
rarsanız, size bir kelime ile ce
vap verebilirim: Hedefimiz za
ferdir. Hedefimiz, her ne baha
sına olursa olsun zafer, her tür
lü tedhişe raf(men zafer; yürü
yecei(i.ıniz yol ne kadar uzun ve 
meşakkatli olursa olsun zafer. Zi
ra zafer kazanmazsak, bizim i
çin y~ak imkiını kal:ınıyacak
tır. Sözlerin manasını anlayınız . 
Zafersiz, Britanya İmparatorlu
.itıı hayatta kalmıyacaktır. Bri
tanya lmparatorluğunun müda
faa ettim seylerin hiç birisi ha
yatta k:ılmı yacaktır. Beşeriye
tin ilerlemesi ve gayesine var -
anası için asırlarca müddet çek
tiğimiz zahmetlerin mukabili, hiç 
bir şey, bu mücadeleden sonı·a 
hayatta ka1mıyacaktır. 
Vazif~mi bir fikir ciyadetiy le 

ve ümitle deruhte ediyovum. - al
ıkıslar - davamızın, insanlar ara
sında kaybedilmesine mahal bı
rakılınıyacağını umuyorum. Şu 
anda, hepinizi yardıma çağınnı
ya kendimde saliıhiyet buluyor 
ve diyorum ki: •Bütün kuvvetle
rimizi bir araya aetirip ileri!.• 

Çörcil nutkunun son kısmı, şid
detle alkışlanmıştır . 

Basvekilin kararı, sıfıra karşı 
381 reyle tasvip edilmıstir. 

nız, aklıma neyi getirdi: Kavuk- Alınan Hariciye Nezareti, Lon- zamanında teşkil ve hususi vıızi-
lu Hamdinin para,şütünü!.. dra, Brüksel, Paris Ye Lalıaye relerin ifası için talim edilmiş 

Hamdi Efendinin paraşütü, bil- lriikiımetlerine bu memleketle - mwıtazam teşeld<üller olduğunu 
diğimiz idi bir ıemsiye idi. Rah- rin menfaatlerini temsil eden bilıniyor. Bu par~ütçülerin üni-
ınctli, bu tekerlemesini şöyle an- devletler vasıtasile verdiği bir formaları u.ınumi~tle mallim ve 
latırdı: notada Alınan paraşii1ıçülerini.n hususi vazifelerine uy~dur. 

· ha d t askeri vazıy· etini izab. ......,..._ ve Bu ünifo. · rmalar sı·vil elb"a ~ c. •. .,.. şemsıye şım a, am ç---. ~ ~ 

Fatih meydanına geldiğim za - bu kuvvetlere ~el ka - ya ecnebi ünifonna olarak teliık-
man, rüzgar birdenbire şiddetle- nun1ara ayıkırı bir muamele ya- ki edilemez. 
nip de tozu dumana katarak müt.- pıldığı takdirde, Almanya:nm döş Eğer buna rağmen B. Reyno, 

ırnan harp esirleri hakkında şid-
hiş bir fırtına kopmasın mı? Bir detti mukabelei ibi.l:misilıde bııltır CCSS\lr paraşütçülere karşı bes -
de ne bakayım, bir dakika sonra, lediği kini teskin için bahane arı-
ayaklarım yerden kesilmiş, ya- nacağını bildirmiştir. yorsa, Alınan or<iusu beynelmilel 

Fransız Başvekili B. Reyno, pa- hukukun bu ihLiline kar<ı derhal 
vaş yavaş yükııeliyorum! zar a;;n ·· "··~· be anatta '-·· ~ 

Burada peşekar sorar: ı~;;;~~...,.....u şu y uu- mukabelei l:ıil:ınisil bulunacak• 
- Nereye yükseliyorsun Bam- Alınan ordusu Belçika ve Ho- tır. Bundan sonra kurşuna dizile-

diciğim? landa da Felemenk ve Belçika ü- cek olan her paraşütçü için on 
- Onu sen şemsjyeye sor, ya- nllıormalı ve hatta sivil kıyaiette Fransız hıutı esiri kılıçtan geçi-

ni senin anlıyacağın fırtınanın paraşütçüler kullanmaktadır. rilecektir. 
şiddetinden bizim şemsiye ha - Fransız Başvekili, Fransız as- Londra, 13 (A.A.) - Belçika-
valannııya basııdı! ıkerlerine Fransada tutulacak o- dan gelen haberlere ~re, Al-

- Tabii, sen de beraber... lan bu gibi paraşütçülerin idam man parasütcüleri bazen Fran-
- Tabii değil mi ya! edilmesi için lazım gelen talima- sız ve l:ıazan da pastacı, polis ve 
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Hamdi Efendi sapına sımsıkı 
yapışmış olduğu şemsiyesile ha
valana havalana Fatih ıni.nııre -
!erinin iki misli kadar yüksel -
dikten sonra, havadan İstanbu -
lun yansını dolaşır, ve sonunda 
fırtına durunca kendisi de şcm
sivesile birlikte bir bostandaki 
iri göbekli ve ağzı açık ti.hana -
mn içine düşer .•... 

Bir zamanlar, Jül Vernin de
dikleri, sonradan nasıl yavaş ya
vaş ortaya çıktıysa, kavuklu 
Hamdi Efendinin muhayyel pa
raşütü de şimdi çıktı işte! 

OSMAN CEMAL KAYGU..I 

HOLANDADA 
(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 

Alınan zırhlı araba kolları 
Brabantın şimal kısmında cLang
Strand. a ulaı;mışlardır. 
Rotterdamın cenup kısmında 

henüz kuvvetli surette müsellfilı 
fakat topçusu olmıyan birkaç 
müfreze mevcuttur. 
Almanların havadaki büyük üs 

tünlüklerine rağmen Holanda ha
va kuvvetleri istisnai bir cesa -
retle mühim düşman hedeflerini 
bombardıman etmişlerdir. 

Memleket dahilinde paraşütçü,. 
Zer yalnız bir kaç noktaya inmiş
ler ve imha edilmişlerdir. Harbin 
birinci gii.nü inen par~tçü.ler 
memleket dahilinde serseriyane 
dolaşmakta, takip ve imha edil
mektedirler. Bunlardan bir ka
çı otobüsleri ele geçirdiklerinden 
zır/ılı otomobillerle takip ve im
ha edilmişlerdir. 

Alman kıtaları, harp esirlerini 
ve sivilleri siper olarak kullan -
madıkça Holandada harp etmek
ten aciz görünüyorlar. 

Roterdam civarındaki Walha
den tayyare istasyonu topçu mu -
zun ateşi altına alınmış ve düş
man için bütii.n kıymetini kau -
betmiştir. Roterdam mıntakası -
nın temizliği hemen hemen bit· 
miştir. 

Bahriyemiz, müttefiklerle el 
birliği yaparak Holandanın Bel
li başlı noktalarının müdafaasını 
temin etmektedir. Dahilde as
keri makamat vaziyete tamdmen 
hdkimidirler.• 
ALMAN TA YYARELERtNiN 
FAALİYETİ 
Alınan tayyareleri Holanda a-

razisi üzerinde 
etmektedirler. 

uçınıya devam 

Dahiliye Nazırı, Zeland eya
leti dahilinde.ki Belediye reisle
rine bugün birer tel,graf çekernk 
Fransız seferi kuvvetlerinin de 
Holanda kıtalarına verilen hak
lardan istifade ettirilmesini iste
miştir. 

Vasington, 13 (A.A.) - Holan
da sefiri de dahil olmak üzere ala
kadar devletlerin mümessilleri 

hariciye nezaretine müttefiklerin 
Antillerde Holandalılara ait olan 
Curacao adasına asker çıkarmış 
olduklarını bildirmişlerdir. 

PR&.,,,SES JULİANA 
LONDRADA 

WNDRA, 13 (A.A.) - Pren
ses Juliana'nın iki kızı Prenses 
Beatriks ve İrene ile 'birliJ<te, bu• 
.([ün Londraya geltliği resmen 
bildirilmektedir. Prens BernarJ, 
Prensesle çocuklarına Londraya 
kadar refakat etmişti. Prens, Kra
liçe Vilhelmine'in maiyetindeki 
yaverlik vazifesine iltihak etmek 
üzere bir an evvel Holandaya av
det tasavvurundadir. 

Londra, 13 (A.A.) - Kraliçe 
Wilhelmine İngı'~reye muva.>a
lat cL-niştir. 

tın verildii(ini ilave e~ti. .Ya İngiliz memuru üniforması 
Alınan kumandanlığı bu hu - giyinc-G iş bulunuyorlar. Bun1ar -

susta şu tebliği neşretmektedir: dan bazıları sivil elbise giymek-
B. Revno, Alman paraşiH.çüle- te ve hatta kadın kıyfetiy!e çık-

rinin ecnebi üruiorma veya si- maktadırlar. Bunlar itina ile se-
vil elbise giydiklerini bildiren ha cilmiş ve baskın için talim gör-
kikati söylememektedir. B. Rey- müş kimselerdir. 

ltalyanın Vaziyeti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

birlerini boşaltmak için salii.hiyet 
vermiştir. 
İtalya orta elçisi Mazzolinin hu 

hafta Romaya hareket edeceği 
bildirilmektedir. 

OOMA, 13 (A.A.) - Slefani 
Ajansı bildiriyor: 

Bütün İta!yada derin bir tesir 
yapmış olan bir resmi vesika neş
redilmiştir. Bu vesika, Hariciye 
Nezareti ekonomik harp bürosu 
şefi Pietromarchi tarafından Du
çeye verilen ·bir rapordur. 

Bu _vesika, harbin bidayetinden
beri llalyan ekonomisinin, İngi
liz - Fransız deniz kontrolünden 
ve bu kontrolün çok keyfi bir 
tarzda tatbikinden gördüğü ve 
görmekte devam eylediği zarar 
ve ziyanları saymaktadır. 

Bir kompansasyone hakkımız 
olduğu sarihtir ve Faşist hüku
meti meseleyi tetkik eylemekte
dir. 

Faşist hükiımetin bu gibi ted
'birlere müsamaha edemiyeceği 
muhakkaktır. Kontrol, İtalyan 
limanlarının bilhassa Triyeste 
limanının vaziyetini, tahammül 
edilmez bir hale sokmaktadır. 

İTALYAN MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

İtalyanın ticaret ve iıktısadiya -
tına karşı Fransa ve İngiltere ta
rafından yapılmış olan ırbluıkanın 
lesiratı hakkında Duçeye veril -
miş olan muhtıra dolayısiyle mü
talcalar serdeden •Giornale <i'İ
talia• diyor ki: 

•Bu rapor hukuku düvelin de 
serbest hiç bir memleketin müsa
maha edemiyeceği şekilde bir ec
nebi devletin hükümranlık hak
kını ilı!ıi! etm4 olduğunu göste
ren vesikalarla doludur. Mütte
fiklerin sadece ltalya yolu ile 
Almanyayı vurmak tasavvurun
da olmayıp çok daha geniş bir 
takım siyasi ve iktısadi qayeler 
için ltahıayı kullanmak emelin
de oldukları aşikardır. 

Müttefikler lıarbin doılurdu
ğu. karg~alıkdan istifade ederek 
emperyalist demokrasilerin ban
kacı, müstahsil ve tacir olarak 
haiz oldukları lıeqemonyayı da
ha ziyade ağırlaştırmak istiyor
lar. Nihayet ltalyayı siyasi hür
riyetinden mahrum etmiye doğ
ru atılmış bir adım olmak üzere 
onu lıer türlü iktısadi muhtari
vetinden mahrum etmek istiyor
lar. Şu halde İtalyanın dostu 
olduklarını iddia eden milletler 
tarafından İtalya aleyhine sin
sicesine yapılmakta olan bir harp 
vardır. 

1talyanlar memleketlerinin ik
tısadi müşkü.lô.ttan müteessir ol
masının başlıca sebeplerinden bi
risinin Fransız ve lnqıliz abluka
sını ı qaııri meşrıl vahşiyane si
yasetı olduğunu bilmelidirler.• 
Diğer taraftan İtalyan gazete

leri, garp cephesindeki muhare
beler hakkındaki tefsirlerinde, 
Almanyanın Belçika ve Holanda
ya karsı olan hareketini tasvip 
etmektedir. 

İNGİLİZ SEFİRİNİN 
TEŞEBBÜSÜ 

LONDRA, 13 (AA.) - Bura
da öğrenildiğine göre, İngiltere
nin Roma büyük elçisi, dün Ro
mada vukubulan ve İngiliz bü
yük elçili1'ine mensup bazı ze-

vatın hırpalanması ile neticele
nen hadiseler hak.kında İtalya 
hükirmetinden izahat talep etmiş
tir. 
Diğer taraftan gene öi(renildi

ıi(ine göre, İngiliz büyük el~i
si, İtalyada İnı!iliz aleyhtarı ma
hiyette vazedilmesinin şayanı 
teessüf neticeleri üzerine de 
İtalyan hükumetinin nazarı dik
katini celp için talimat almıştır. 

LONDRA, 13 (A.A.) - Royter: 
İngilterenin Roma büyük elçisi
nin İtalyan hükiı.ınetinden, hak
kında izahat talep ettiği hii.<lise
ler, aşağıdaki tarroa cereyan ey
lemiştir: 

İtalyada cuma aksamındanberi, 
İmı_iltereyi •yıpranmış millet• di
ye tavsif eden İngiliz aleyhtarı 
afisler talik edihniye başlanmış
tır. 

Gecen gece yeniden bu mealde 
afişler asılmıştır. Fakat bunla
rın mühim bir kısmı, bizzat İtal
yanlar tarafından yırtılmıştır. 

Oturdui?u otelin vanıbaşında 
bu afişlere ·n birisini gören bir 
İngiliz tebeası, her halde hatıra 
olarak saklamak üzere, bu afişi 
duvardan alırııya teşebbüs eder
ken, bir Amerikalı zat, bir İngi
liz kadını ve bir İngiliz erkeği 
ile birlikte bulunan bir İngiliz 
tebeası, •siyah gömlekliler- ta
rafından hücuma maruz kalmış 
ve otdine kadar kovalanmıştır. 
Otelin sahibi (le hücuma maruz 
kalmıştır. 

Vak'a mahalline P<'len İngiliz 
maslahatgüzarı Sir Noel Charles, 
vaziyeti anlamak ve yatıştırmak 
icin 'ıer türlü gayrette bulun -
muştur. 

Sir Noel Charles, bilahare kor
d.ipkmıalik plakasını ve İngiliz 
bavrağını truııyan otomobiline dön 
diii(ü zaman bu afislerin bir ta-

nesinin de kendi otomobiline ta
lik edilmiş olduğunu görmüş

tür. 
Sir Noel, derhal Hariciye Ne -

zareline telefon etmiş, İtalyan 
Hariciye Nezareti de bir memu
runu bu işin halli icin tavziıf et
miştir. Siyah gömlekliler, otomo
bilde.ki afişi çıkarmak mecburi
yetinde kalmışlardır. Hadise de 
bu suretle kapamnıstır. 

YENİ NÜMAYİŞLER 
LONDRA, 13 (A.A.) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
Dün gece Romada, müfrit Fa

şistler tarafından yeni bir hare
kete tevessül edilmiştir. 

Bunlar, Vatikan'ın organı o
lan Ohservatore Romano gazete
sinin bütün nüshalarını ortadan 
kaldırmıya teşebbüs etmişlerdir. 

Esrarengiz bazı kimseler, bu 
gazete nüshalarını, müvczzilerden 
toplu bir halde satın almak su
retiyle gazetenin satışını tahdit 
etmektedirler. 

·Observatore Romano• gazete
sinin karileriyle talebeler arasın
da sokaklarda müsademeler ol -
muştur. 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyanın 

müttefiklere karşı barbe girmesi 
lehinde Ratnada büyük nümayiş
ler yapıldıihna dair dolaşan şa
yialar halclmıda Telgraf Ajansı, 
iyi haber alan mahfillerde böyle 
nümayişler yapıldığının söylen -
mekte oldui;unu bildirmektedir. 
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HolandB ve Bel .. 
çikada bulunan 
vatandaşlarımız 
ANKARA, 13 (A.A.) - Ha

riciye V ekii.letine en son ge
len haberlere ~öre, Dolanda ve 
Belçikadaki talebeler ile elçi- , 
lik ve konsolosluk mensupları 
ve Labaye'de ticaret ntüzake
rcsine memur heyet azas ı, ki
nıilen sıhhat ve afiyettcdir. 

Hol.anda ve Belçika'daki bü
tün Türk talebelerinin bu -
günkü vaziyette, tahsil şerai
ti daha müsait bir memlekete 
nakilleri için hükfunetçe icap 
eden tedbirler alınmıştır. 

• • 
BELÇİKA'DA 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
kahramanlık afütererek tema
yüz etmişlerdir. 

işgal edilen topraklar üzerine 
dii.şürülen bir Belçika tayyaresi
nin mii.rettebatı Almanlar hat
larını geçerek mevzilerimize u
la.şmıya muvaffak olm~tur.• 

İNGİLİZ MUKABİL TAARRUZU 

Brüksel'e gelen ve teyit edilmi
ven bazı haberlerde de İngilizle
rin Maastricht ile Lisge arasın
da, cenuba doğru yürüyen Al -
man kıt'alarına karşı siddetli bir 
mukabil taarruzda bulundukları 
bildirilmektedir. 

Fransadaki İngiliz hava ordusu 
nezdinde bulunan Royter muha
biri, .ingiliz bombardıman tay -
yarelerinin Belçikadaki Alınan 
hatlarırun gerisinde tahaşşüt et
miş olan kıtaata büyük zayiat 
verdirdiklerini bildiriyor. Maost
richt'in garbinde Belçika muka
bil taarruzu o derece müessir ol
ıntı§tur ki, Alınan fırkaları üsle
rinden ayrı kalmak tehlikerine 
marwı 'bulunmaktadırlar. 

Ayni menbadan öi(renildiğine 
göre, Almanlar ric'ate bruılamıs
larc!ır. 

İngiliz tayyareleri, Maastrıcht 
ile Tongres arasında harekat ya
nan ·Alınan kuvvetlerini bomba· 
lamışlardır. Nakil vasıtaları üze
rine birkaç bomba dü.şmüştür. 
Almanlar arasında bir~k ölen
ler vardır. 

Maastricht'deki üç köprüden 
yalnız bir tanesi kalmıştır. Diğer 
İkisi tahriıı edilmiştir. Alınanla
rın hareketlerinde müşkilata uğ
radıkları ve düşman ordusu lru
vayi külliyesinin henüz hududu 
geçmediği .zannolunmaktadı.r. 

. Maastricht - Tongres yolu üze
rınde Albert kanalı üstündeki 
kÖprüyü muhafaza eden büyük 
Ebenevmael kalesi berhava edil
miştir. 

BELÇİ.KADA 1,800,000 ALMAN 
A.:>"""1<ERi VAR 

İyi malıinı.at almakta olan ma
hafile göre Be!çikada harekat ic
ra etmekte olan Alman askerle
rinin miktarı 1.800.000 kişidir. 
Alman tayyareleri, ikinci !-.attaki 
kı_taatı bombardıman etmıştır. 
Bırçok sefaretler, yakında Brük
sel'i terkctır.ek üzere hazırlıklar
da bulunmaktadı.rlar. 

. Amerika sefirinin Be!çı,;:a pa· 
yıtahtından kat'iyyen ayr,Jmı -
yacağı haber verilmektedir. 

HÜKÜ.MET iBRÜKSELİ 
TERK.ETMİYOR 

Belçika hü.kumetı, BrıJ.k.,;eli ter. 
ketmek niyetinde değildir. Al
manlar, Liege bir kac mil mesa
fede Mouse üzerindeki bir demir 
yolu köprüsünden geçmiye mu -
vaffak olmuştur. 

SPAAK'IN BEYANATI 
Belçika Hariciye Nazırı Spaak 

dün gece gazetecilere şu beya~ 
natta bulunmuştur: 
•- Vaziyet, ciddidir, çünkü 

l>üyük bir orduya karşı koymak 
mevkiinde bulunuyoruz. Halen 
şiddetli bir muharePe vukua gel
mektedir. Ordumuz, cesaretle 
harbediyor. Müttefiki.erin yardı
mı, çok müessirdir.• 

İNGİL!Z TEBLİGİ 

LONDRA, 13 (A.A.) - İngiliz , 
umwni karargahından tebliğ edi
liyor: 

İngiliz huvvei seferiyesinin, 
Fransız kuvvetl~riyle m~tere
k_en yaptığı ileri haroketi, Bel
çikada program mucibince mu· 
vaffakıyetle devam etmektedir. 

Süvarileriınizle düşman ara -
sında yapılan ufak taarruzlar le
himize neticelenmiştir. 

Şark ekspresi 
kazaya uğr.dı 

SOFYA, 13 (A.A.) - Türkiye
den gelen şark ekspresi, dün, 
Bulgarıstanın cenubunda Kos
tenezde yoldan çıkm;ştır. Loko-

l 
motif ve ilk vagon devrilmiştir. 
Kaza kurbanları hakkında ma -
lılmat alınmamıştır. 
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Soflar tanzim edilip kılıçlar porlo
mıyo boşlayınca Ali çadırından çıktı 

Ali, derin, derin içini çeke -
rek mokabele etti: 

- Hakkınız var ... Allaha ka
sem ederim ki, biz, vicdarumı
zın bütün emirlerini yaptık. 
Ve artık her suretle mukabeleye 
hak kazandık... Fakat düşünü -
)'QnlDl. (lfüoımı edeceğimiz in-

.ıanların, boş, kuru. fam ihtiraslara 
kurban ıtWeceklerini tefekkür et
~. bir türlü tereddüdümü ye
nemiyorum. Hele sabrediniz. Sa
bah olmasını bekliyelim. Ve Ce
nabı Haktan, haklı ile haksızı a
yın etmesini temenni edelim. 

!>iye eevap verdi. 

* (Ali) nin ordusu, ıı:eeeyi bü -
yük bir sükiınet içinde istira -
hatle geçirdi. Fakat muhaliflerin 
ardusunda, aşWr olan bir tel.iış 
mevcut idi. 

.Muhalefet reisleri, 5clıre l(ide
cek (Ayşe) nin ikametaabında 
içtima etıınWer, hararetli bir mü
zakereye ~ler ... Ertesi gün, 
Resulfıllahın zevcesini de harp 
mevdanına çıkararak askerlerini 
daha şiddetle harbe teşvike ka
rar vennişlerdi. Elınevi propagan
dacıları da, askerlerin aralarına 
girerek:: 

- Ey kahamanlar!.. 'MuaviY<:
nin altınları sizi bekliyor ... (Ali) 
yi mağlup ettiğiniz dakikada, 
hepiniz zeı:ıı;tin olacpılg;ınu ... Bir 
daha zaruret yüzü görmeden, 
refah ile yasıyacaksınız. 

Diye, onların kalblerindeki hırs 
ve tama ateşlerini Jr.örü.kJ.emiş]er
di. 

Ertesi ıı;ün. IAli) nin ordıuıı:a
ıhında sabah ezanları oklınnııva 
lıa:şladıb zaman, muhalif ordu
sunun askerleri de, kanlı bir har
be bazırJ.amnı.şlardı.. Maksat, o 
,l(lin artık kat'i olarak harbin ne
ticesini aiı:naıktı. 

Zü:beyr ile oğlu, bu defa hü -
cum plinlaııım d~timıi.şler .. J 
Zırhlı askerlerden mürekkep bir 
hücum kıt'ası yapmışlardı. Bun
lar, (Ali) nin ordusunun mer:ke
zine atılırken, diğer bir kuvvet 
de Halife ordusunun arkasına 

atılacak... Medinelilerle KUfeli
leri, iki ktlıç arasında imhaya 
çalışacaklardı. 

Saflar tanzim edilip te kılıo

lar parlamıya başladı~ zaman 
(Alil çadırından Ç)karak: 

- iBana (Düldül) ü ıetirin [1] 
Diye emretti. 
Halbuki henüz ne silahlamruş 

ve ne de zırhını l(iymiş değildi ... 
Onun bu emri, orada bulunan oğ
lu (Hasan )ın dikkatini celbe
derek: 

- Baba! .. Nereye l(iıdecelısin? 
Dedi. 
(Ali), parmağının ucunu du -

daklarına götürerek eükıit işa

reti etti. Ve sonra, istirahat ha
linde giydiği incecik bir ııömlelı: 
ve cübbe başında hafif bir des
tar ve tanıamiyle silahsız oldu
~ halde Düldüle bindi. İki or
dunun arasındaki geniş meydana 
doi!ru ilerledi. 

(Hasan) ile diğer orada bulu
nanlar şaşırdılar. Derhal koşup 
yetişerek: 

- Ya, Eınirülmüııninin!.. Nere
ye gidiyorsun? .. 

Diye baiirışınıya başladılar. 

1Ali1 büvük bir sükftnetle ce
vap verdi: 

- Bırakın ... Şurada, iıki ordu -
nun karşısında, Talha ve Zübeyr 
ile konuşmıya gidiyorum. 

Dedi. 
(Ali) nin etrafını saranlar büs

bütün şaşaladılar: 
- Ya, Emirülmüminin!.. Bu 

ne ihtiyatsızlık? .. Hiç zırhsız ve 
silfilısız olarak, koca bir ordunun 
ıkarşısına çıkılır mı? .. 

Dive batrışmıya başladılar. 
(Ali) onları{I müdahalelerini 

şiddetle men etti. Hepsini yerle
rine ııönderdikten sonra, perva
sızca muhalefet ordusunun safla
rına doğru ilerledi. 

Muhalefet odU5undakiler de 
hayret içindelerdi. (Ali) nin bu 
hareketine, birdenbire hl<: kim
se bir mana veremedi. 
Yalnız (Ali) yi çok iyi tanıyan 

muhalefet reisleri meçhul bir 
endi.şe ile sarsıldılar: 

- Bu har>kıılade adam. acaba 
ne yaµmak istiyor? .. Sakın, mü
essir bir hutbe ile askerlerimizin 
maneviyatını sarsmasın. 

Diye, mırıldandılar. Ve vayet 
(Ali) bir hutbe söylemiye baş
larsa, derhal üzerine ok yağdır
mayı kararlastırdılar. 

Bu<'iin, (Ayşe) de muhaebe 
saflarının arkasına getirilmişti. 
Resulıillahın zevcesi, (Ya'li) nin 
kendiıiine hediye elmiş olduğu 
o cesim ve korkunç devenin ille
rindeki, her tarafı ipek kumaş
tan perdeler le örtülmüş olan 
(mab.fa) nın içinde idi. Etrafı 

uzun mızraklı. büyük kall<anlı, 
yalın kılıclı. en cesur askerler
den ııeçiJmiş olan bir muhafız 
kıt'asiy le çevrilmişti. 

(Ali) nin bu fevıkaıade hare'lı:e
tini (Ayşe) de _ııörmüş... O da 
t>una bir mana veremem.işti. O da, 
Talha ve Zübeyr giıbi endişe i
çindeydi. 

Su anda, (otuz bin mu.hal.efet 
ordusunun ... Ve yinni ·bin de Ha
life ordusunun ki, cem'an) elli 
bin kişinin nazarları, zırhsız ve 

ail8.hsız olarak tek başına iki or
dunun ortuında duran (Ali) ye 
çevrilmişti... Halbuki Ali, hay
rete şı&yan bir sükıin içindeydi. 

(Arkası oor) 

[1] (Düldül.), lskenderiye ha
kimi (Mukavkcıs) tarııfmdmı Re
sulü Ekrem Efendimize hediye 
gönderilmiş olan boz (veyahut 
beya;ı) renkli bir katırdı. Resulü 

Ekrem, (Taif) harbinde vebu harbi 
müteakip müşrik kabilelerin te
dibinde gösterdiği yararlık ve 
kahamanlığa mükıifat olmak ü
zere gerek bu katırı ve gerek (Zül 1 

fikar) ismindeki kılıcını (Ali) ye 
hediye etmişti. Aradan geçen 
seneler nazarı dikkate alınırsa 

artık Düldü!'ün y~amaması ve 
yahut üstüne binilemiyecek de
recede y~lanm4 bulunman ica· 
beder. Halbuki elimizde bulu. 
nan mehazlar, tek başına mu.
halefet ordusunun karŞUıııa çı _ 

kan ( AlO nin Dü!dü!e binmiş ol
duğundan bahsediyorlar. Ben, 
bu noktada tereddi:t ettim. Fa -
kat mehazlann nakil şeklini boz-
mak istemedim. Z. Ş. 

- 52 -
Fatihin, Topkapı Maltepesin

deki otağı hümayununa gelen 
haberlerde, şimdiki Alibey köyü 
civarında Evliyaullahtan bir za
tın bulunduğu bildirilmiş, muha
sara arasında Fatih, bir gün atı
na binerek Ali bey köyüne gitmiş, 
bu veliyi aramış, dere kenarında 
bulunduğunu öğrenmis. Oraya gi
dince de tuhaf bir manzara ile 
karşılaşmış.. Dolman baba, bir 
pöstekiye bağdaş )<urmuş, etra
lında dervişleri bulundu&ıı hal
de kazıklara geçirilmiş koyunla
rın çevrijmesine nezaret ediyor. 

0..manlı Padişahının oraya ge
lişi, Hotman baba üzerinde hiç 
bir tesir yapmamış, erenler isti-

fini bile bozmamıs, rikabı hü -
mayun vezirlerinden birisi, ba
bava padişahın geldiğini haber 
vermiş. Baba hu~unetle: 

- Kim geldi dedin? 
Diye sormuş: 
- Padişahı iş)fını Sultan Meh-

met Hazretleri! 
Cevabı;ıı alınca: 
- Bu sizin efendiniz mi? 
Seklinde sorgusunu tekrarla-

mış. Muhavere devam etmiş: 
- Ayol Sultanülberreyn haka

nülbııhı:eyn merciülmüminin. .. 
BQJman baba ayni hoyrat eda 

ile karşısındaki adamın aiizünü 
kesmiş: 

- Ne kalabalık ad bu?!_ Ne 

- DALGA UZUNLUCiU -
T .A.Q. 11.47 m. 15195 Km. 

20 Kw 
T.A.P. 31.'19 m. 9445 Km . 

20 Kw 
1629 m. lZ8 Km. 120 Kw. 

14 Mayıs Salı 
12,JO Program ve memleket 

saat ayan, 12,35 Ajans ve meteo
roıo;i haberleri, 12,50 MUzik: Ça
lanlar: Reşad Erer, R~en Kam, 
Cevdet Kozan, İzzettin Ôkte. O
kuyan: Muzaffer İlkar. 13,30/14.
Müzik: Karışık program (pl.), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Müzik: Cazbant 
(pi.), 18,30 Çocıı.k saati, 19.- Mü
zik: Fasıl heyeti, 19,45 Memleket 
saat ayarı, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20.- Konuşma (Çiftçi
nin saati), 20,15 Müzik: Koro, An
kara Radyosu küme Ses ve Saz 
heyeti, idare eden: Mesut Cemil, 
21,- Konuşma {lktısat ve Hukuk 
saat\), 21,20 Serbest saat, 21,30 
Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne
cip Aşkın), Soprano Bedriye Tii.
zün'ün iştirakiyle, 22,30 Nemle· 
ket saat ayarı, Ajans haberleri, 
Ziraat, esham - tahviUit, kambi
yo - nukut borsası (fiyat), 22,50 
Müzik: Cazbant (pi.), 23,30 Ya
rınki program ve kapanış. 

Askerlik işleri 

ihtiyat yoklamaları 
Kadıköy Askerlik .,,belinden: 
İhtiyat ~asını yaptınnak 

üzere mazeretleri sebebiyle şim
diye kadar şubeye müracaat et
miyenlerin yoklamalarının yapıl
ması için yoklama müddeti 15 
haziran 940 gününe kadar uzatıl
nustır. 311 - 331 dahil do~u 
ihtiyatların yoklamalarını yaptır
mak için şubeye müracaat etme
leri ilAn olunur. 

TAK~IM we HAYA 

14 M•yıa 
SALI 

Hicri! lJSI &.mi: lJH 
5 inci ay Gün: 135 Mayıs: 1 
Rebiülahır: 6 Hızır: 9 
Güneş: 4.48 Akşam 19.15 
Öğle: 12,10 Yatıu· 21,02 
İkin4i.: 16.05 İmı;ü: 2.47 

- llAVA V.4.ZfYXTf 

Yeşilköy Meteoroloji istasyo
nundan alıııım ma!Umata göre, 
hava yurdun bütün bölgelerinde 
kanalı ve yer, yer yağışlı geç -
miş rüzoiirlar doğu bölgelerde 
cenubi diğer bölqelerde şimali is

tikametteıı orta kuvvette Ege de
nizinde kuUtıetlice esmiştir. 

Dün lstanbulda hava bululu 
geçmif rüzgcir fimali şarktden aa
niııede 3-5 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 de hava tazyiki 1008,7 
milibar idi. Sühunet en yüksek 
17 !I ve en düşiik 9,8 santigrat ola
rak kaydedilmi~tir. 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tablm-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her ı:üıı ıaat 

ıs den aonra. Tel: 40127 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

Mr .. : Babıali Catalothı 

J•k"'11 1ı;-...ınde No. U. Tel. Z3891 

ise mademki mihmandır buyur
sun. Karnı açsa biz de lokma 
etmek üzereyiz. Buraya çöksün! 

Vezir afallamış.. Biraz ötede 
at listünde bekliyen padişah ko
nuşmanın uzadığını görünce ye
re inmiş. Babanın yanına var -
mış. Selam vermiş. Beriki üstün 
körü bir tavırla selamı alınış: 

- Buynr bakalım erenler sof
.asına bir mihman geldi .. Otur, 
lokma edelim. 
Demiş ... Fatih hiç sesini çıkar

mamış. Vezirlerinin hayreti ara
sında babanın yanına oturmuş. 

llotman babanın dervişleri ka· 
zıklara geçirilmiş koyunların yağ· 

!arını ateşte cızırdatarak kebabı 

pişirirken de padişahla seı112at 
dede konuşmalarına devam etmiş
ler .. Az •onra yemek hazırlan -
mış .. Yere yayılan meşin sofra
nın üzerine dervi.:;ler ~tirip ke
babı sili(elemişler.'1ıotman ba
ba bir gülbank çekerek yemeğe 
başlamak işaretini vermiş. Der
vişlerle birlikte padişah da ge
rek at y&lculuğunnn yorgunlu
kundan cerekse kekik kokuları 

Ereğli Havzası -
Kömürleri Satış Birliğinden : 

3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kararna
meD:.t 3 sayılı kar a.ı ın.ı göre teş .ekkiil eden 

" Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, 
M•r"•"i Z ONGU L DA K 'tadır. 

IBiırl:iarlerı kömür almak ;sti!Ven müsbeitliklıeırin 15 mayıs 194.-0 
1ıarifrine kadar İstaııbu lda Tophaıııedı.ı iskelb caddesindı~ 2d n um.a
rada ve 15 mııyıs 94-0 tarihhndP.n itibaren de d.oğ:rudan do!(mya 
Zonguldalııta SATIS BİRLİCİ MERKEZİNE mÜl'aeaat ~ 
Lizımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1 - Kömür alıcı.!arımn kömür bedeJinı;, P<Şineıı ödıetı 1 i 

sarttrr. 
2 - Köınürier Havzada F. O. B. ohnk: <OOsDııı edüecektir. 

1'elnaf adr-ısi: ~a:k-Satrkömür - Tel!efon: 145 Zongu:lıdak 

Toprak mahsulleri ofisinden 
H8.len sabipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki ll"l!eler mah

wlü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağ>daki şartlarla ve 
9'!Şin para ile mübayaasına karar verilmiştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi ınans nihayetine kadar İstanbul de
poıruna teslim edilmiş bulunacaktır. 

B - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş sırasiy}e 
lnuayeneye tabi tutulacak ince ve kabası tefrik edildikten sonra 
usulü dairesinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakip tartısı 
ve kat'i tesellümü yapılarak bedelleri ödenecektir. 

C - Hikemi muayene netic~nde mağşuş bulunan afyonlar 
cnühayaa edilmiyeeektir . 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toıplanınış olan
ların beher morfin derecesi •40• kırk kuruş ve ıkaba toplan.ıruş olan
ların beher morfin derecesi c30• ,,tuz kurustur. 

E - İstanbul haricinde bulıınen mütevassıt veya zürra ellerin
de !bulunan afyonlarını bizzat lıtanbula getimıedikleri takdirde 
afyonlarınm iptida! ve kat'i teslim ve tesellü:rı muamelcısi, bedelle
rinin tahsili için noterden musaddRk bir vekaletname ile İstanbulda 
münasip ı;!Örecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (3620) 

inhisarlar Umum MüdürlüQUndan 1 
I - Şartnamesi mucibince ~10 adet bira fırısı pazarlıkla 

satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,50 

liradır. 
IIl - Pazarlık 23/V/940 persembe günü saat 15 de htanbulda 

Kabataşta LeYaZıın ve Mübayaat subesindeki alını lkomısyonunda 
yanılacaktır. 

IV - Şartname her gün Levazım şu besi veznesinden ve İzmir, 
Ankara bas müdürlüklermden 112 kuruş mukabilinde alına bilir. 

V - İsteklilerin pazarlıık için tayin olunan ırün ve saatle yÜzde 
7/ı güvenme paralarivle birlikte me:ııkiır lromi~na gelmeleri ilan 
olunur. (37l'3) -

Kayseri Belediyesi Reisliğinden 
Kayseri Beledivesine yüz yetmişer lira ücretli iki fen memuru 

alınacaktır. İhtisas mevkıleri hey' eti vekilece tasdik buvurulmuş -
tur. Taliplerin evrakı müsbiteh ıyle birlikte 31/5/940 tarıbinc ka-
dar Belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (3957) 

Maarif Vekilliğinden 

14 - MAYIS 1940 

ltalya, ne yapmak istiyor ? 
(Başmakaleden devam) 

da yaptıp tetkiklerin neticesini 
fÖvle bağlıyor: 

el - Musolini, Almanyanın 
bu sene muzaffer olacağına inan
mıştır; 

2 - Bu vazıyeti, geç kalma -
dan, kendi lehıne ıstismar etmek 
istiyor; 

3 - Bu h usu&ta tertip ettiği 
plan hazırdır; fakat planın tat
bikine başlanacak olan saat he
nüz tayin edilmemiştir. 

W ard Price, topladığı mali'i -
mata göre, Mıusolininin, mütte -
fiklere karşı açıkıı;a harlıe gir -
miyeeeğini sanıyor. Müttefiltler, 
Yu.ıııoslavya topraklarının tama
nıiyetini garanti etmedikleri için, 
M usolini, Yugoslavy aya taarruz 
ederse, müttefiklerin müdahale 
etmiyeceklerini ümit ediyor. Bu 
takdirde, çok büyük tehlikeye 
maruz kalmadan kıymetli rehi
neler elde edebilecektir. O za -
man, iki şevden biri olacaktır; 
ya Bitler harbi kazanacak ve 1-
talya bu zaferden istifade ede -
rek Dalmaçya sahillerini muha
faza edecek; yahut Hitler harbi 
kaybedecektir; bu takdirde de 
Musolini, müttefiklerle pazarlı
ğa girişmek için elinde mühim 
kozlar bulundurmuş olacaktır .• 

Bütün bu malUmatı ve Bren
ner müJakatıııdunberi İtalyanın 
tuttuğu siyaseti tetkik edersek, 
bu devletin kendisi harbe girme
den, Alınanyaya maddi ve ma -
nevi her yardımı yaptığını gö
rürüz. Norveç harekatı esnasın
da, İtalyan matbuatı ve radyo -
ları, aldıkları emir üzerine taar
ruı.a geçmişler; daima Alınan -
yanın tarafını iltizam etmişler; 
onun galibiyetinden bahsetmiş
lerdi. O kadar kL müttefikler, 1-
talvanın da harbe girmesi.ı en 
endişe ederek donanmalarının 
muhım bir kısmın.ı, İskenderiye
ye, şarki Akdenize göndermek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Şimdi, Almanyanın Belçika ve 
Bolandaya taarruzu üzerine, İ
talyanın bütün neşir vasıtaları, 
vine Almanya ile beraber ve 
müttefiklere hasım bir dille ko
nuşmıya başlamışlardır. Faşist 

matbuatına göre, Almanya, Do
landa ve Belçikaya taarruz et -
mekte haklı imi§; çünkü onlar, 
İngiltere ve Fransaya meyyal bir 
bitaraflık takip ediyorlarmış ve 
Alınan hudutlarma karşı her 
türlü askeri tedbiri aldıkları hal
d -., ınüttcfiklere karşı mümasil 
t .. ıı,. rler almıyorlarmış. Fakat, 

İtalyan gazeteleri, Almaıılarm, 
bu tecavüzü haklı göstermek is
tiyen müdafaa edilmez tezini tut
ma.lda kalmıyorlar; İtalyan or -
dusu, Fransa hududunda yeni ted· 
birler alıyor ve bir milyon askeri 
daha silfıh altına çağırıyor. 

İtalya, hemen lıarbe girecek vı 
1915 mayısında, Avusturya ve 
Almanyayı, arkadan vurduğu gi
bi 1940 mayısında da, o zamanki 
müttefiklerini arkadan vurmıya 
çalışacak mıT İtalyada harp taraf 
tarları galebe etseler dahi, bu 
memleketin hemen şu ![Ünlerde, 
harbe gireceğine pek ihtimal ve
rilemez. O, ister ki, Alınanya, 
garpte başladığı büyiik: taarrnz 
ile müttefikleri iyice sıkıştırsın 
ve İtalya, zaferden yüzde yüz e
min olarak milmlriin mertebe 
zahmetsiz ve tehlikesiz bir şekil
de harbe girsin. Bmm kanaati
mizce, İtalya, şimdi, hem kendi 
efkarı umumiyesini, müttefikler 
aleyhine tahrik etmek, hem de, 
AlmllJl8aya, mümkün olduğu ka· 
dar, y111dım etmek istiyor. Yeni 
ıililı altına alınan bir milyon as
ker, Fransayı, İtalya hududun • 
daki kuvvetlerini, Almanların 
karşısına göndermekten mene -
decektir; belki de oraya yeni kuv
vetler çekecektir. Bu bilvasıta 

yardım neticesinde, Almanlar, 
ıon başladıkları taarruzu muvaf· 
faluyetle neticelendirirler ve İ
talva da harbe girmeyi muvafık 
,Orürse, bu kuvvetler, Fransaya 
karşı, taarruza sevkedilebilir. AJ. 
manya, bu bilvasıta yardıma rağ
men de müttefikleri mağlup ede
meıse, İtalya, onların kuvvetli ol· 
duğunu görerek maceraya atıl
maz. 

İtalyanlar 1914 de bunun ak
sini yapınışlardı; Alman ordusu, 
Paris üzerine yürürken, bitaraf 
kalacaklarına dair Fransaya te
minat vermişler ve Fransa, İtal
ya hududundaki kuvvetlerinden 
bir kısmını çekerek Parisin mü
dafaasına göndermişti ve bu kıt
alar, Marn meydan muharebesi
ne iştirak etmişlerdi. 

İtalyanın en yakın siyaset ve 
hareketi, Alınanyaya bilvasıta 
yardımdan ve tamamile hazırlık
lı bulunmaktan ibaret gibi gö -
rünüyor; daha ilerisi için İtalyan 
siyasetini, hadiseler tayin ede -
cektir. 

ABİDİN DAVER 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Dı· 
rekıorü: E. iZZh1'. Basıldığı yer: 

SON 'IELGRA~' Basıınevı 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnanıPye gi>-

re ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları icin iki ciltten müteşeıl,kil • 
bir •Tabiat bilgisi• kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

ASKERİ V AZIYE 2 - Müsabaka müddeti l/VI/1940 de.n başlamak ve 31/ 1/1941 
cuma ~ü aksamı bitmek üzere sekiz avdır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 31/X/1940 perşembe 
ırünü ak.•amına kadar bir istida ile Maarif Vekilliğine müracaat ede
rek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir nu
mara alacaklardır. 

4 - Müsabakada 'birinciliği k32anan kitap serisi üç yıl süre ile 
okullarda okutulacak ve müellifine heryıl için biner lira telif hakkı 
verilecektir. 2 ci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin müellifine verilenin bir "ıllı ~. ü 0 üncü, dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yÜz 
lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakava gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak ü
zere makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak 
Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri ve"a .l!Öndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, 
grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yer
lerine konulmu• olarak bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir 
kitapla "'İrenler de kitabın üç nüshasını verecek veya J!Öndereeek
lerdir. 

6 - Müsabakaya .l!irenlerin eser müsveddeleriyle birlikte eser· 
!eri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen teHf hakkı muka
bilinde ve her türlü tasarruf hak.kından vaz gecerek Maarif Vekil
liğine üç vıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veva kendi mes'
ulivetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını ııösterir noterlikten tasdikli bir teahhüt senedi vermeleri de 
lAzı.md.r. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen peda,ıı:oiik ve teknik va
sıfları ııösteren şartname ile noterliae tasdik ettirilecek teahhüt se
nedinin formulü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabi
lir. Mektupla istiyenlerin 6 kııru•luk •bir oosta nulunu da birlikte 
<tÖndermeleri lazımdır. (2000) .3547, 

arasında yiik:selen kızarmış et 
rayihasının letafetinden yemeğe 
rağbet göstermiş .. 

Yemek bitmiş.. Vezirler hay
rette. Ufacık bir söze karışmayı 
baş uçurtmakla cezalandıran Sul
tan Mehmedin kirli, kıyafetsiz 
bir dervişle omuz omuza, çayua 
bağdaş kurarak yağlarını sıvalı 
dirseklerinden akıta, akıta mü
kemmel bir iştiha ile et yiyişini 
sessiz, sadasız seyretmişler.. Sof
ra kaldırılınca hadit padişahın 
bu ııçaip dervişe: 

- Karnımızı doyurdunuz .. Bir 
himmet edip de murada acıkmış 
ruhumuzu da doyurmak için gön
lünıüzdeki muradı, bu muradın 
tez elden < lup olmıyacağıru da 
bize söyler misiniz? 
Şeklinde ilk defa rica ettiğine 

de şahit olmuşlar ... 
Batman baba, etrafı çın çın öt

türen çiğ bir kahkahadan sonra: 
- Erenlere hiçbir şey gizli ka

lamaz.. Muradın maliimumuz -
dur. Boyundan çok büyük bir işe 
kalkışmışsın. Hak erenler mura-

dını hasıl eylesin.. Bunun olup 
olmıyacağmı anlamak istiyorsun 
değil mi? 
Demiş. Fatih isticalle cevap 

vermiş: 

- -Evet .• tek arzum bu ... 
Botınan baba, biraz evvel iize

rinde koyun çevrilen kazıklar • 
dan birini işaret etmiş; 

- .Şu kazığı al. Götür, kendi 
elinle su kenarına çak. Apdest 
al. İki rek'at da namaz kıl. Son
ra yanında otur, bekle! Eğer sı
rık hemen yeşerir, yaprak verir
se, yedi güne kalmadan Bizana 
sarayına sahip olursun.. Yeşer
mez, olduğu gibi kalırsa sen de 
bu sevdadan vaz geç, İstanbulu 
almaktan ümidini kes, var, Edir
neye dön! •. 

Rikibı hümayun halkı hayret
ten hayrete düşerek padişahın 
verecegı cevabı beklemişler". 

Hazreti Fatih cevap yerine: 
- Allah eyvallah! 

( J'.rka.ı var) 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
sonra, setir kıfalarmı geri a .. 
tan düşmanın maksadı anla -
şılınca, arkadaki ordu büyük 
kısmı ve umumi ihtiyatlar o
na gore harekete gelirılir. 10, 
il ~e 12 mayıs günleri Alman 
tazyiki karşısında müdafaa e
de ede çekilen setir kuvvetle
ri, ordu büyük kısmına ve u -
mumi ihtiyatlara icap eden za
manı kazandırmışlardır. Dört 
müttefik ordu, bundan sonra, 
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geri çekilmek mecburiyetinde 
kalsa bıle, düşmana çok daha 
büyük bir mukavemet göste
recektir. Fransadan gelen İn-
giliz - Fransız kuvvetleri ye
tiştıkten sonra, hep birden bir 
mukabil taarruz yapmaları da 
r.1ıunkiindür. Bazı hususi ha -
herler, böyle bir Fransız : Bel
çika mukabil taarruzundan da 
Lıdll:o,euıyorıarsa da resmi teb
liğleri, beklemek muvafık o
lur. 

1 - HOLANDADA: Alman 
taarruzu, müdafaası noksa:u. 
olan şimali Holandada, sür'at
le inkişaf etmektedir. Bura -
da, Holandalılar mukavemet 
ede ede çekilmektedirler. Al
manlar, Holandanın şimal de
nizi kıyısındaki Groning eya -
!etinde ilerlemektedir. Dolan
da tahkimatı ve su müdafaas>. 
şimalde, bir müddet evvel dol
durulmuş olan Züiderze kör
fezinin dibinden başlamakta 
olduğu için, Almanların bura
larını Amersfoort'un şimali 
garbisinden başlıy an su mü
dafaası önüne kadar i1tıal et
melerine mani yoktur. Alman
ların vardıklarını iddia ettik -
leri Barlingen, Friz adaların -
dan Vieland ile Teksel'in kar
şısında ve Züiderze körfezi -
nin başındadır ve Alman hu
dudundan takriben 120 kilo -
metre mesafededir. 

Daha aŞağıda Yssel nehrini 
geçen Almanlar da, Amersfoort 
istikametinde ıu müdafaa hen
deiine doğru ilerlemektPdirler. 
Holandanın merkezine doğru 
giden Alman kolu, hudut civa
rındaki Peel bataklıklarına 
gelmiştir. Burada, Dolanda -
nın hudutta kazeman!ardan 
mürekcp hir müdafaa hattı 
vardır. 

:•----

2 - BELÇİKADA: Dolan
da apandisiti denilen yerde 
Holandanın Maastriht şehri -
ui almış ve oradan Belçikanın 
Limburg eyaletine ve Alber 
kanalına yürümekte olan kol
lar, bu kanalın vaktinde yı -
kılamamış olan bir köprüsün
den geçerek Tongres istika -
metinde taarruz etmektedir. 
Alınanlar, bttrada Llyejin şi
malinde Ebben Emael tevkif 
tıibyesini zaptetmişlerdir. Dün, 
son gelen gayri resmi haber -
ler, Almanların bu mıntaka -
da İnııiliz - Fransız ve Belçi
kalıların bir mukabil taarru -
zile aiır zayiatla ric'atc mec
bur edildiklerini bildirmekte
dir. Burada Alber ve Kampin 
kanallarının sularını açmal< 
mümkün olursa Limburg'un 
bu kısmı su altında bırakılabi
lir ve buradaki Almanlar fe
na vaziyete düşebilirler. Al -
manlarm yine bu civarda Al
ber kanalının ortasında ve ce
nup kıyısındaki Hasselt'e doğ
ru bir Belçika mukabil taarru
zile ric'ate icbar edildiklerini 
hususi haberler bildirmekte -
dir. 

Almanlar, Liyej müstahkem 
mevkiinin ilk hatlanna girdik
leriı.i iddia ediyorlar. Mütte -
fiklerin tebliğlerinde bundan 
bahis yoktur. 

Tamamile Almanların eli -
ne ı:e(en müdafaasız Lüksem
burg etrafında Ardenlerde de, 
Almanlar, ilerlediklerini söy . 
lüyorlar. Fransız tebliği Ar . 
dende şiddetli muharebeler 

1 
vukuunu kaydediyor. Lüksem
burg - Fransa hududunda Al -
manlarla Fransızlar aras;nda 
muharebeler tekrar başlamış -
tır. 

3 - FRANSADA: Alman -
lar, Majino hattının önünde 
Varnt ormanile Sarre arasın -
daki Fransız ileri mevzilerine 
de taarruz etmişlerdir. Burada 
Majino hattına bir hücum bek
lenmektedir. 

Hava muhard>eleri bütün 
~iddetile devam etmektedir. 
Alınanlar 36 tayyare kaybet
tik, 300 tayyare düşürdük; di
ye inanılmaz lıikiyeler söy -
lüyorlar. 

A. D. 


