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·aıçikada büyük meydan muharebesi başladl 
Don gece Müttefikler büyük bir mukabil taarruza geçti, Alman tayyareleri 
sivil halkı ve açık şehirleri bombalıyor. Holanda ve Belçika alevler içinde !.s 
4/man orduları Holanda' da ilerliyor, dün geceki Alman 
resmi tebliği Roterdam şehrinin teslim olduğunu bildiriyor 

..... 

Almanlar muazzam zayiat verdi ----·-....... ...,... .............. ,..,......,..,~ .................... __ ,,_.., ______ ...... ,.. ............... ""' ... """"""'•"".. '"' '"' ~ 

Binlerce 
eden bu 

asker ve binlerce zırhlı harp aleti arasında cereyan 
büyük meydan muharebesi gittikçe şiddetleniyor 

Harbe devam ! 
Çorı;il ltabinHİ, /ngİ· 

li:ıı mill•tinin, arhlı bir 
hay•t memat mücad•· 
IHin• 11iriımiı oldufju
nu •nladıtınırı delilidir. 
ln11ilter• muzaffer ol
malı için, fevlıalbeı•r 
hir aoyret aarfetmalt. 
mccburiyetintledir. 

Yazan: ABiDiN DAV~ 
~ vruparun ıimali ~~~. • 
~ bisinde, harp, lıu,un 

Musolini harbe hazırlandı 

italyanlar'ın, Roma sokaklannda 
yaptıktan taskınllk devam ediyor ! 

\Binlerce ltalyan 
ıJ Almanlar lehinde 

ayiş /'lpıyor 
•• nu 

İtalyan mübadele nazırı da 
dün Müttefiklere hücum etti 

ITAL YANIN YUNANiSTAN VE MiSi· 
RA SALDIRMASI MUHTEMEL MI ? 

ROMA, 14 (A.A.) - Stefani A
jansından: 

Talebe bu 5ahah bahri kontrol 

rinde dolaşmışlar ve Venedik 
sarayının balkonuna çıkan Duçe
.vi alkışlamışlardır. 

şiddetile devam edi • 
)Or. Mevcutluuun 1,800,000 kişi 
olduji-u tahmin edilen bir Alman 
ordusunun, Holanda ve Belcika
daki iaarruzları karşısıııda, dört 
hıüticfik devlet, Dolanda, Belçi
ka, Fransa ve İngiltere, ellerin
deki bütün kuvvet ve vasıtalar
la ınücadele ediyorlar. Alman -
Yn gibi, harp iliihı veya şeytanı 
deuıniyc liyik bir devletin böy
le muazzam bir ordu ile, sek.iz 
ay hazırlıktan sonra yaptığı bu 
saldırışı, birkaç günde. durdur
nıak \'C müıearriz orduyu mağ
lfıp etmek kolay ve mümkün de
iilılir. Mücadele, çok çetin ola
rak ve belki de Holanda ve Bel
tikı. kısmen Almanlann eli • 
no geçecektir. . 

BELÇfKA TOPRAKLARINDA ALMANLARLA HARBEDEN BlR FRANSIZ MÜFEZESL aleyhinde bir nümayiş yapmıştır. iNatı0lide talebe, kralın sarayı Ö· 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Bıiylik Britanya adasının he -
men karşısıuıla, görülmemiş, bir 
mücadele olurken Tayruis nehri 
kıyılarındaki muhteşem İngiliz 
Parlamento•u binasında mühim 
bir hadise cereyan etti. Bütün 
İngiliz partilerinin İ§tirakile t&
'ekkül eden milli Çörçil kabine
sine, Avam Kamarası da, Lord
lar Kamarası da ittifakla itimat 
beyan ettiler. İngilterede milli 
bir kabine teşkili, ~ekiz aydır, sa
kin bit şekilde cereyan ederken 
dokuzuncu ayında birdenbire 
müthiş bir hal alan bu •garip 
harb, in hakiki çehresini ve kor
lı.unç manasını İngiliz milleti -
itin göruıü• ve anlamııı oldutuna 
bir delildir. 

Çörcil, buırünkü İngiliz siyasi 
ricalinin en azimkir ıahsiyeti • 
dir ve Hitlerle Nazi Almanya -
•ının en sevmediii, belki de, için 
için, en korktuiu adamdır. Al
Dıanların menfuru olmak §erefi
oi knaudııbna göre, Çörçi!, Al
lluıoya ile harp halinde bulu -
nan İngiltereyi idare edecek en 
kuvvetli, en münasip ıahsiyet 
lhıınektir ve hak ika ten tam za
! ~anında iş başına gelmiştir. Ye
nı Io,..iliı Başnkili Avam Kama
rasında, nıcclisten itimat reyi is
:~rkeo söylecliği nutukta, İngi-
1~ milletinin harp hakkındaki 
dbşiiocelerine şöyle tercüman ol
ltı.uştur; 

•Sıze, karıdan, izııTaptan, göz 
1ı<14111dan ve alın terinden başka 
~t":m edecek bir şeyim yoktur. 

numu.zde başan!ması icabeden 
Çok zah11ıetli bir ımtihan var; 
1ztırap ve milcadete l!e dolu u
z,.,, aylar var. Siwaetimizin, 
tle olduğunu dilşünüyorıunwı. 

(Arkan 3 :Lncil •aııfadıı) 
ABİDİN DAVEB 

Holanda hükumeti Londrada 
Belçika nazırlan devlet merkezinden ayrılmamıya ~arar 
verdiler Almanlar Brüksele de paraşUtlü kuvvetler indirdiler -Gortun mesajı 
Müthiş meydan mu. 
harebesinin tafsilatı 

J>lln Alınan ve Müttefik or
dular arasında Möz'ün bütün 
mecrası üzerinde Sedan'dan 
Liyej'e kadar olan sahada bir 
meydan muharebesi başlamıt
tır. Bu müthiş meydan muha
rebesioiıı cereyanı hakkında 
aldığımJZ tafsilatı ~aat sırasile 
veriyoruz: 

Paris, 14 (A. 

·SAAT' 13.15 A) - Havas 
• Aıansı, s a a t 

13,15 te askeri 
vaziyet hakkında şu maHlmatı 
veriyor: 

Alıınanlar, şimali garh!de suku
tu çok yaklasmış olan Roterdam 
istikametinde ve cenuıbu ııarb!de 

EArkaıı 3 üncü sayfada) 

Holanda HUkOmeti 
Londraya taşında 

Brükselde henüz ıÜ· 
kfın devam ediyor 
BRfiKSEL, 14 (A.A.) - Ha

vas Ajansı bildiriyor: 
Belçika hükı'.lmeti, devlet mer

kezinden ayrılmamağa karar ver
miştir. Nezaretlerin bulunduğu 
mahaller de emniyet tedbirleri 
arttınlacaktır. Filhakika gece 
vakti düşman paraşütçüleri 
Brükııele inmişlerdir. Bunlardan 
'bir lcsııu ele l(eçirilmiştir. 

(Jif'kası 3 üncil ıayfada) 

,_ _________ , Binlerce ~~~. &ı;nn cadde!~ 
.. '" 

Asker~ 
Vaziyet 

Ya.aan : A. D. 

Almanlar Hol•nda' da 
arazi kazandılar 

I u ~ ~:"'i harp tebliğl~rin~ 
gorc, 13 mayıs gunkü 

! 
askeri vaziyet §Öyle 

hülôsa edilebilir: 
1 - HOLANDADA: Dolan

da kıt'aları, Alman kıt'alan ö-
nünde müdafaa ede ede çekil
mektedirler. Önceden karar -
laştırılmış olan bu hareket tar
zından maksat, düşmana za -
yiat verdirmek ve onların ile-

) ri hareketini geciktirmektir. 
Böylece ceride su müdafaa 

MISIRDA YAPILAN HAZIRLIK 

Italyan hudutlarında 
geniş tedbirler alındı 

Nil Deltasındaki Barajlar Askeri mıntakıı 
ilan edildi, Hudut köyleri tahliye edildi 

KAHiRE, 14 (A.A.) - Kahire 1 
resmi mahfillerinde, Mısırın ih
tiv at tedbirlerine faaliyetle de -
vam ettij!i ve her türlü ani taar
ruzu karşılaınıya Amade olduğu 

ibildirilmektedir. , 
Tayyare meydanları, köprüler 

ve limanlar sıkı bir muhafaza al
tındadır. 

(Arkası 3 üncil sayfadn) 

hattının arkasındaki ordu bü- Ad k L 1 d k 
~!tk~::n~=~~a:ı~ü~: riyati iman arın a i 
fiklerden gelmesi mukarrer 

yardım varsa, onun gelmesi 1 y 1 1 h 
temin edilmiş olur. Bir müda- ugos av vapur arı are• faa ordusu olan Dolanda ordu-
su için, bu en doiru yoldur. 

(Arkası 
3 

üncil saufaoo) ketlerini tehir emri aldılar 
Amerika ve 

J aponga harbe 

gaklaşıgorlar 

Amerikada müttefik
lere yardım temayülü 

kuvvetleniyor 

Felemenk Hindlstanı 
meselesl Japonyayı 

harbe sokablllr 
Vaşington, 14 (A.A.) - Müt

tefiklerle daha müessir bir iş bir
liği tavsiye eden Cumhuriyetçi 
Star gazetesi diyor ki: 

<Arkası 3 üııcil sayfada) 

Yugoslavya'da yeni hazırlıklar yapılıyor 

Kudüs, 14 (A.A.) - Havas: Ad
riyatik limanlarındaki Yugoslav 
vapurları, hareketlerini tehir 
emrini almışlardır. 

Belgrad, 14 (A.A.) - Yugoslav 

Paris, 14 
Fr•n•ız l•bll§I (A.A.) - 14 

\mayıs ak
şam tebliği: 

Belçikada Meuse - Möz - nehri
nin simalinıL plan mucibince 
harekatımıza ve ileri organizas
yonumuza devam ettik . 

Simdiki er 11cmize iki nokta
dan hücum eden düsrnan püs-

askeri makamları, umumi harpte 
büvük yararlıkları ve kahraman
hl7ı ile bü· ·ük şöhret kazanmış 
olan teknik kıtalarıru yeniden tes-

(Arkası 3 ilncü sayfada 1 

kürtülmü• ve ~~ır <.ank zaviatı 
vermiştir 

Almanlar Meuse nehrini Na -
rnurun cen.tbunda muhtelif nok
talardan ~n"n!ive teşebbüs etmiş
lerdir. Mukabil hücumlar yap -
tık. Muharebe ezcüımle Sedan 
bölgesinde henüz devam ediyor. 

Buada düşman ook ai\ır zayiat 
( Aı kası 3 ilncü sayfada) 
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Yezan: M. SAMI KARA.YEL a:--

Yirmi dört saat içinde yir i bin ev, ıaray, 
yanmıştı. Sanki bu, afet ilahi bir ihtar idi 

K.oaayda, Bey~inde, 'icat
ta, Aydında, Kay.~rıue ilah .. 
Şurada burada hüküm süren 

ne kadar zorba varsa birer, bi
rer lı:aıl.lobmduJar. e, bi:dim ma
iyetlerile beraber öbür düaya -
ya yollandılar. 

Ortalık, sükı'.ın içinde idi. Eh -
li namus nefes almıştı. Anado
lunun birer taraflarına musallat 
olan S".rpalıi ve Y esıiçeri zorba -
lan birer, birer kılıçtan geçirili
yordu. 

Valilerin eli.serili de birer bi
rer ik.ı~ geçti. Senelerdenbe
ri igtişaş ve, isyan iÇ'İ!lde çal -
kanan koca iınparırtıırluk: sükfuı 
ıçinde idi. 
Dördüncıi Murat. Yavuız Sultan 

Seliı:r.deıı daha ktiı hare1'et edi
yard 12. 3cııclerdeuberi entrika -
l"r çevırcn Kösem Sultan, şiın
di sarayda bir dafr~ye çe~ 
sessiz sadasız oturuyordu. Çiin
kü, oğl dördüıxü Murat, eok 
şedit idl. 

Z ten, dördfuıcü Murat, Re -
cep paşavı ve, zorbaları kılıç -
tan geçirdıği zaman valdesini ça
ğırarak: 

- Valide, bundan böylo! salcrn 
aJ tanat ve devlet ışlcriııe karı
şayım deme ... 
Dıye tenbihatta bul~tu. 

Kosem Sultan, oğluna: 
- Arslanun!. Bu, ocaklu de

mlen herifler J1Dnra, seni hal'e
der Jer.. Bunların şimdilik sus -
mu0 oldL<klarına inanma ... Ecda
d.ıı zamanı..da da böyle olagel
mişlerdir. 

DLryince.. Döı:düncü Murat, 
va1lQesine kaşlar ,nı çatarak: 

- Beni tehdit mi edıyorsun? 
Dedi. ' 

Kösem Sultan, sükunetle ce
vap vcrm.işti: 

- Arslanım!. V~tdenim .. El 
de~li rn... Anlarumı tehdit et -
m~k aklımdan geçer mi? 

- Ben, artık vesayet istemiyo
rum. .• Dairene çekil otur. 

- Zaten, başka türlü hareket 
ettı/!jmiz mi var arslanım?. 

- Bir kere dahi olswı de...let 
Vl •altanat işlerine müdahale et
ti;;uıi ifıtir isem, elimden bUyük 
bır kaza çıkar .. Dedi. 

Ve, validesİlli dairesine kapa
dı. Kurnaz K.öae.m Sultan oğlu
nun ne yaman şey olduğunu 5&· 

miştı. Önüne gelenin kellesini 
kesen padişah, belki kendisinin 
de kelle.>iıu keo;iveı:irdi. Bu, se
beple intizarda olmak gerekti. 

Kösem Sultan, intizar vt sü -
k(ınu tercih eyledi. Hiç bir şeye 
karışmaz oldu. Zaten ortada kim
secikler kalmamıştı. ~lu, ken
disine men9Up ne kadar Bey I.!r
bcy;, 5ancak Beyi, Yen.içeri ve, 
S;pahi zorbası, rical ve. vüzera 
varsa hep.ini kılıçtan geçirmişti 
Dördiıncu Murat, kılıcile be

raber bütun idareyi bizzat eline 
aldı~ cihetle, işine ki.mı,ecikler 
mudahale edemez olmustu.. 

Hal böyle devam ederken, Hi
cazda, Yemende gaileler zuhur 
eylemişti. İraniler fırsattan isti
fade ederek Gürcistana girdiler. 
Giırcistanı işgal eylediler. Za -
ten, İran seferi bir türlü bitnıi -
yordu. 

İraniler, Osmanlıları rzaif bul
dukça h1:dutlardan içeri girip o
raya, buraya <;ullanı.yorlardı.. 

İraniler, Van üzerine de yü
rümiye başlamışlardı. Dördüncü 
Murat, ortaLiı temizlemek ile 
mesı?Uldü. 
PadŞıh, Mardinde bulunan 

-
Artık bütün göz kesilmiştim. 

Dikkatle bakıyordum. Baktıkça 
yarı karanlığa gözüm alışıyordu; 
odayı daha iyi seçebiliyordum. 

Burnuma çarpan bir lavanta 
1tousu ile kadının )<.İm olduğunu 
tanıdım. Bugün otelde, karşım
da :veınek yiyen kadındı... Ne 
kendini b~ğenıniş, ne kibirli bir 
kadındı! Öyle bi~ oturuşu, öyle 
bir yemek yiyişi, herkese öyle 
yukardan bir bakışı vardı ki, her
kesin nazarı dik.katini celbetıııiş
t!. 

Kaderin ae tnhaf eilveleri vu
du: Bu birli, kendini beğen -
mı. kndın işte aöailiuiia esiri ol
maı 

Milrteza P848Yll, İraniler üzeri
ne hareket etmesi icin emir ver
di. 

Mürteza paşa, ErzurWll valisi 
Timıır Kazılt Halil Paşa ile mr
le.şerU: İraailere hücum ey Jeıli.. 
.ler.. İranila perifırn olup mağ,
!Up oldular. 

Vukuat birbirini velyediy-0roo. 
İmparatorluğun bünyesi sarsıl -
mıstı. B 1e11e11in ÇH. 1042) en 
büyük vakayiiDden biri de İs -
tanbulda olan büyük yangındır. 

Cibali kapısı haricinde bir ka
lafatçının yak ğı fundalardan 
kayıkhanelere ateş su;ramış ve 
rüzgftr sebebile kol, .kol yayıla
ralr. virmi dört •aat devam etmiş
tir. Rüzgar Q<'1c şiddetli olduğu 
gibi söadiirme .,._taları da ol
maclığından yangın büyük fela -
ketlere sebep olmuştu. 

Y irnıi dört saat içinde yirmi 
bin ev, saray, loonak yanmıştı. 
Sanki, bu, afet İstanbul hallw:ıa 
ilahi bir ihtar ve ceza idi. 

Bu, yangın, cahiller ve. avam 
arasında hoş.nutstızluğu mucip 
olduğu gibi bir takım dedikodu
lar vücucle getirdi. türlü, türlü 
dedikodu yapılıyordu. Bütün bu 
dedikoduları çıkaranlar, sipahi ve 
yeniçeri dönmelerinin oğulları 
ve, torunları idi. Kafası ve kelle
leri uçan, ocak ağalarının aile -
leri halkı kışkırtmak için türlü, 
tiırlü IMlar icat ediyorlardı. 

Fakat, dördüncü Murat, aman 
vermıyordu. Tebdili kıyafet e
dip mahalle, mahalle dolaşıyor .. 
Kahvehanelerde, şurada bımıda, 
meyhanelerde dedikodu vaııan -
!arın derhal elile kellesini uçu
ruyordu. 

.Dörd"ru:ü Murat, dedikodu 
menbalarının kahvehaneler ol -
duğunu anlamı tı. Bir irade ile 
İstanbulda bulunan tekmil kah
vehaııeleri, meyl>aneleri kapattı. 

Dördüncü Murat, kahvehane 
Ye, meyhanelerı kapatmakla da 
kalmadı; Su başıu ça~ak fU 
emri verdi: 

( A rko.., oor J 

DEN1% 

Vapurcular arasında 
yine ihtilaf çıktı 

Dahili ve har!cl nakliyatı bir 
elden idare etmek için birlik kur
mıya çalışan vapur sahipleri a
rasında yine bir ihtilaf çıkmış 
ve Hantalzadelede, Kutlu ve 
Biirhaniye npurlan .,.Jıipleri ve 
dijjer birkaç vapur sahibi birli
P-e ,iirmekten vazgeçmişlerdir. 

Deniz Harp Okulunda 
diploma merasimi 

Deniz harp okulunu muvaffa
kıyetle bitiren yarıruıı genç de
niz subaylarına bugün diploma
ları merasimle verilecektir. 

Bu mera&ime saat 16 da Hey
beliadadaki deniz harp okulu bi
nuında başlanılacaktır. 

Bir adam fazla rakıdan 
öltfü 

Y aear adında bir ~ evvelki 
gün sarhoş olarak Kaımnpaşada 
..ok.akta sı.zmı.ş bir halde bulun • 
muş ve Beyoğlu hastahanesine 
kaJdırılıllıştır. Yaşar dün haata
haııede ölmüştür. Aı:!Jiye dokto?'ll 
En~er Karan cesedi muayene et
miş ve mıorııa kaldırtmı.ştır. 

cıeWliı SELAMI iZZET 
Dudakları kımıldadı... Kendi 

kendine konuşuyordu, yoksa 
içinden şarkı mı ııiiylüyordu? An
lıyamadını. Pe.ııurenin öniine 
gitti. başını eama dayayıp dur
du. Elleri, kuş yavrusu gibi yan
larına sarlrnuş ... 

Bu kadını tanımıyorum. Onun 
hiçbir şeyini bilmiy0ruın. O da 
ben11en uzak, çok uzak ... Halbu
ki aramızda bir tahta kapıdan 
başka bir şey yok. Onun yanın
dayım, onunla beraberim .. 

Ellerim titredi, dudaklarım 
yaDdı." Atılmak, boynuna auıl
mak, öpmek. istedim... 

Ben de her erkek gibi bir er
keğim, o t1a .. vilnıek i(in yaza • 

Şerbetçi, l'2 
·· · • • ,. · ._Kağıt muhte-

b Altın ıhtıkarı . . . 
ozacı, turşu- kırlerı tesbıt 

cular için... a dı, yürüdü: i~di/iyor 
Şehir Meclisi yeni hü

kumler kabul effi 
Yeni Zırbttai Belediye talimat

namesinin gazoz ve sodalı su, şer
bet. boza, sirke ve turşu yapılan 
yerlerin satıl<lığı mahaller, sey
yar donduıımacılar ve serbetçi
ler hakkındaıki hükü.mleri de dün 
Rehlr Meclisince mjjza·keI'e ve 
kabul olunmuştur. 

Yeni maddelere göre bu kabil 
yerler; doğrudan doğruya başka 
dükkan veva meskenle alakası ol
mıyan mahallerde olacak, zemin
leri ve 1,5 metre irtifaında du
varları mozaik, mermer ve yahut 
fayans döseli bulunacaktır. Her 
dükkanda havalandırma tertiba
tı, dellitleri 2 milimetreyi ııeç
miyen tellerle örtülü penee.reler 
bulıınacaktır. 
Dükkanların sokak cepheleri 

camekanla örtiılü olacak, turşu
lar, sirkeler ve bozalar da so
Uuk hava dePolannda veya ajiız
ları kapaklı hususi depolarda mu
hafaza ohınacaktır. 

Bu kaplar ıı>bi kepçelerin de 
memncr veya camdan olmaları, 
yalıut satılan maddelerin evsafı
nı bozmıyacak bir maddeden ya
nılmaları mecburidir. Paı;lı, Kı
rık. catlak kap ve takımlar is
timali yasaktır. 

Tekmil ~iler, müstahdemler 
iş elbiselertnden mada mecburen ] 
tfık:.;e de ıiveceklerdir. Seyyar 
serbetçilerin kova, desti, bakraç 
ve .mümasili kaplar lmUamnaları 
yasaktır. 

Şerbetler; carııil•n veyahut 
serbetleri bozırutracak bir mad
deden vaı>ılını• ka~larda buluna
cak ve kapların ağızları muhak
kak ıınwıluklu olacaktır. 

BltLltD!YS 

Dolmabahçe stadının 
temeli ı.tılacak 

Yeni Dolmai:ıahçe stadının te
mel atma merasimi 19 mayJa genç 
lik ve spor bayramı. günü Vali 
ve Belediye reili Ltltfi Kırdar ta
rafından saat 17 de yapılacak -
tır. 

Bu münasebetle dün mebuala
ra ve hükfunet erkiınına daveti
yeler ı:ıönderilmiştir. 

ÜNİVEBSİTB 

Yabancı di 1 imtihanları 
Üniversite yabancı diller mek

tebinde bugünden itibaren imti
hanlara başlanılmaktadır. Bu mü
nasebetle dün dekan ve profesör
ler rektörün reisliğinde bir içti
ma yapmı.şlar ve imtihan esas -
laruı.ı tespit etmişlerdir. 

MAARİF 

Maarif dün üç bina 
+ın aldı 

sa· 

cKandilli• de Şirketi Hayriye 
tarafından inşa ettirilen yeni 
mektep ile, ArnaYUtköyünde 25 
inci ille olnWn bulun~ bina 
ve Taksimde eski Sen J an Batia 
okulu şimdılci Taksim orta mek
tebinin işgal ettiği bina dün Ma
arif müdürlüğü tarafından satın 
alınmıştır. 

tJlmış bir kadın: Henüz bilme -
eliğim, tanımadığım bir vücut •• 
Bir vücut ki, yavaş yavaş örtü -
leriııden sıyrılacak, esrarını mey-
dana koyacak.. 

1 
Kadın yeryüzünün yegane can

lı esrarıdır! 
Döndü, karanlıkta bir bulut gi

bi kaydı. Eteklerinin hışırtliını 
duydum. Yüzünü daha iyi ,Or -
mize çalı ıyorum, fakat kabil ol
muyor, muma doğru dönmüyor. 
Kapıyı kilitledi.. Demek so

yunacak ... Buna şüphe yok, el -
betteki soyunacak ve yatacak ... 
l'akat sabırsızlanıyorum, biran 
evvel soyunsun istiyorum .. 

Bir müddet tereddüt eder g.ibi 
durdu, düşündü, bekliyor... Ne 
bektedlkini seziyorum. Yüzünde, 
gözlerinde, beyaz boynunda, göğ
sünde, kalçalarında, ellerinde, a
yaklarında o kadar çok erkek gö
ziiıriin izi var ki, bir müddet, bu 
dört dnTaz aruında. yapayalnız 
kalarak, bu kirli izlerin silinme
ıini bekliyor. 
Beklediğini görüyor ve bütün 

kuıhetimle bakıyordum; hisse
diyordum ki, vücudüm bir ca
:ı:il>eye yakalanmış gibi ona doğru 

1 altın 21 lira 
inet altınlarında bu 
kadar yükseliş yok 
Altın fiatı dün 2080 kuruşa 

çık:m.J4tır. 

Fakat para halinde olnuyan 
altınların gramı %53 kllruştan 
muamele gördü&ü anlaşılmış
tır. Buna göre, içinde 6,6 gram 
safi altın bulunan para halin
deki bir altıııın 11,70 kuruş fi. 
atı olması liizımgelmektedir. 
Halbuki fiatın bu şekilde 21 
lirava kadar çıkarılması sar -
rafların_ spcküliisyon hareke
tinden baska bir şey değildir. 
Alakadarların altın ihtikfırına 
maui ulınak üzere bugünlerde 
tedbirler almaları beklenmek
tedir. " ~ 
Ha va şehitieri 

Bugün Fatih 
büyük ihtifal 

parkında 

yapılacak 
Bugün tayyare şehitleri ihti -

fali günüdür. 
Canlarını vatan ve memleket 

uğruna seve seve veren aziz ha- 1 
va şehitlerimizin hatıralarını ta- •ı 
ziz için - memleketimizin her ta
rabnda olduğu gibi - şehrimizde 
de bu miin•sehetle merasinı ya- ı 

pılacaktır. l 
İhtifale ~aat 14 de Fatih par -

Jrnıdaki tayyare şehiUeri ib.ıdesi 
önünde başlanı)a<"aktır. Tam o 1 
saatte limandaki vapurlar ve fab
rikalar düdüıkl.er çalınca herkes, 
bütün vesaiti nakliye olduğu yer 
de bir dakika ihtiramla tevali: -
kuf edecektir. 

Geçit resminden sonra mera -
sim nihayet bulacaktır. 

Küçük haberler 
• 

* 20 Ağıutosta açılarak 9 eylül
de nihayet l>ulaccık olan 1zmi1' 
Fuanna gene· ıehrimiıcleki tek
mil n1Md, zirai ve ticari müene
selerin geçen ıııldan daha genif 
bir nisbette 4firak etmelerinin 
temin olunm""~ dün Dahiliye Ve
kıilP.Wuien vilciyet ve Belediye
. ./e tebliii olunm~tur. * Cenevrede toplanan Milletler 
Cemi,,eti merkezi afyon komitesi 
içtimaına iştirak eden lş Bankası 
umum müdürü Sal<ihaddin Çam 
dün sabah şehrimize gelmiş ve 
akşam Ankaraya gitmiftir. * Dün demir tüccarları Valinin 
reisliğinde Mıntaka Ticaret Mü
dürıüğünde toplanmış:ardır. Va
li bundan sonra qelecek mallar
dan hükumet mübayea etmek is
tese dahi maliyet fiyatına nor
mal karı ilave edeceği tabii ol
duğunu tüccarlara bildirmiştir. * Küçükpazarda arkadaşı Fik
riyi yaralıyan Ramazan Altıncı 
ceza mahkemetinde 15 ııiin hap
se malıkılm olmuştur. 
* Y edikulede Kazlı çerınede Si-
11on'ıı. ait fabrikadan deri çala
rak yakalanan Talıit dün Adliye
ye veriımi.ş ve Birinci ceza mah
kemesinde •orııuııa çekilerek tev
kif olunmuştur. * Şile limanına bağlı Feyzi Bah
ri motörii. diin köPrii aqzından 
geçerken asmanın sandalına çarp 
mıs ve parçalanmıstır. 

meylediyor. 
Mumu üfledi, tekrar pencere

ye doğru gitti, aramıza karanlık 
girdi. Onu kaybettim... Kalbim, 
18nki müebbeden karanlığa mah
küm olmuş gibi sızladı. Dudak
larıma kaöar yükselmiye hazır
lanan bir inilti gırtlağımda dü
ğüınlendi. Artık kadının nefsi
ne karışan gölgesini gözlüyorum. 

Görmüyorum, fak.at seziyo -
rum: Aranıyor-. Nilıayet buldu. 
Kibriti çaktL Bu kırmızı ışıkta 
yüzü yandı. Boynunun, alnının, 
ellerinin donuk beyazlığı mey - 1 
dana çıktı. 

Kibriti masanın üstlindeki bü
yük lambaya tuttu sonra kar -
şundaki biiyük kanapeye oturdu, 
etrafma bakındı. Bu esnada bir 
an gözgöze geldik, o farkına va
ramadı amma, bakıştık. Bir şey 
veva birini düşündü, dudakları 
gerildi, güldü. 
Ağız yüzün çıplaklığı ortll5ııı

da daha çıplak bir şey ... Kan gi
bi kırmızı ve mütemadiyen ka -
aıyan aj\'ız tıpkı kalb gibi: Ya -
ra! .. Bir kadının ağzını görmek, 
kanıyan bir yUJO gö.-mckten fark
sız." 

540 Kuruşluk kağıt 

700 e satılıyormuş 
İhtikar komisyonu dün ınınta

ka ticaret müdürroğünde toplan
mıı;tır. Kağıt üzerinde ihtil<ir ol
duğu tespit edilm.iı;tir. Evvelce 
420 lruruşa mal olan kağıtlar 480 
ıkuruşa satılırken şimdi 540 kuru
şa mal edilen kil.ğı.tların 700 ku
ruşa ratıldığı ve harp başlama -
dan evvel ucuza getirilen .kağıt
ların da 70 kuruşa verildiği an
laşılıruştır. Komisyon bunları ya
nan tüccarları tespit içln tahki
katın tevsüne karar vermiştir. 

Dükkan kirasını yükselten bi
risi de müddeiumumiliğe veril
miştir. 

~~~~ ..... ~~~-
MÜNAKALAT 

Sirkeci banliyosunda 
yaz tarifesi bugün 

Sirkeci - Küçükçekmece banli
yö hattında bugünden itibaren 
yaz tren tarüesi tatbike başlana
caktır. 

Yeni tarüe ile İstanbuldan son ı· 
trenler Yeşilköye saat 2<l,45 ve 
Çekmeceye 20,20 de Çekmece -
den Sirkeciye 20,30 da ve Yc)lil
köyden de 21,59 dad,r. 15 Hazi -
randan itibaren de daha geç sa
atlerde olmak üzere son trenler 
ilii.ve edilecclttir. Pazar günleri 
sabahları Sirkeciden ve akşam
lan da Floryadan tarife harici 
trenler kaldırılacaktır. 

İltTlbAT 

Fr.ınsa' ya satılacak 
tütünler 

Fransa devlet müşaviri ve ma
liye nezareti teftiş heyeti reisi 
Lacaur Fransa Cerareti ticaret 
ataşesi ile beraber inhisarlar u
mum müdürünü ziyaret etmiş
tir. 

Fransızlar yeniden memleke
tiıniuien mühim ı:niılrtarda tü
tün alacaklardır. 

POLİS 

Bir kız pencereden 
şüp öldü 

dü-

Şişlide Kodaman sokağında Fe
ridun Pa:ıa apar;..11anında hiz -
metçi 18 yaşlarında Meri apartı
manın pencere eamlarıru siler
ken müvazenesini kaybetmiş ve 
sokağa Y'll var lanmıştır. Meri kal
dırıldıi{ı Şişli Çocuk hastahane -
sinde ölmüştür. Hi\!lise hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bir adam otomobil 
altında kaldı 

f:oför Mehmedin idaresindeki 
tecrübe plitkalı bir otomobil dün 
Galatada İnebolulu Abdullah oğ
lu Mehmede çarpmış, ifade ve -
remiyecek derecede a~ır yaralan• 
mıştır. Yaralı Sen Jori hastaha
nesine kaldırılmış, şoför yaka -
lan.ıxu.ştır. ---o----
JıltiTEFE&&tI 

Tahran radyosundaki 
Türkçe neşriyat 

Tahran radyosu kısa dalga 31 
metre üzerinden her gün Türki
ve saatile gündüz 12,15 de türk
çe neşriyat yapmaktadır. 

Ratırlıyan ve rfilümsiyerek ka
nıyan kadının karşısında titriyo
rum. 

Dolgun, sıcak kalçalarının taz
yiki altında kanape ezilmişti. İn
ce, ılık dizleri birbirine bitişikti. 
Gövdesi kalb şeklini almıştı. 

Kanapede yan yatar bir vazi
vet aldı. Ayaklarını öne uzattı; 
eteklerini biraz yukarı kaldırdı_. 

Etlerimde kızgın bir demir gez
dirdiler sanki, beynimin sarsıl -
dığını, damarlarımın haykırdı -
ğını duydum. Yumruklarını sı
kıldı, derilerim takallus etti, ka
pıya biraz daha dayandım. 

Biraz sonra etekleri gene aşa
ğıya kaydı; kadın gene biraz ev
velki kadın oldu; örtülü ve es
rarlı ... Fakat tamamile biraz ev
velki kadın olamazdı artık.. .. E
teklerini kaldırmıştı, dWerinin 
üst kısmından bir parça görmüş
tü. Esrarının birazını fişetmişti. 

Kalktı, odada dolaşmıya başla
dı. Esrnplaruun hısırtısını te -
niınde, da\'JOJl!'larımda, kanımda 
lu:..>ediyorwn. 

f Arku.n var l 

Her zaman, her tarafta : 
Kon, kan, kon!.. 

Ümanizma, yani insanlan, 
tam ıncinasile insan etmek, tam 
ınan ... ile insanlara insaniyet 
111~1..awıu aş.danıak ıan'ati ..• 
Bu kutlu sayılan san'atin an~sı 
efsanelerdir. •asanları tam ma -
nıosilc iw;an e~ için cfolk
lor = hi!kıyat• en jtÜzel ders te
lakki edilir. Beşer insan olnnya 
yiiz tuttuğu zaman beşerden üs
tün kahramanlar yaratmış ve in
saniyet iptidai :ı.iluıiyetin doğur
duğu bu efsanelerden irnek a -
}arak bugünlere kadar g,ılişmiş
tir. •Beşerin böyle dalaletleri 
var, putunu kendi yaptır, kenoii 
tapar, diyen Fikret pek de hak
sız değildir. Beşer putunu kendi 
iradesile yantmanııştır amma, 
cköhne bir kizb-i mutalsaa. o -
lan asi gibi mucizelere de ina
Dal'ak dalaletini ispat etmiştir. 

Evet, beşerin böyle daliıletle
ri var •• İnsanları tam manasile 
insan etmek için örnek tutıaj:;'ll 
efsaaeler bu dalaletin en güzel 
önıeUeritlir. 
Ünıanizma'dan, insanlara insa

niyet mefhumunu aşılamak san
atinden bir misal alalım: 

- Evvel zaman içinde, ı...Ibur 
saman içinde vakti ilahi Saturna, 
çocuklannı doğar doğmaz lokma 
lolrma kesip, kemiklerini çıtır -
data çıtırdata yerdi!... Saturna 
öyle obuı-du ki, çek kere çeeuk
Iarı bir lokmada yutardı ... 

Kır kahveleri 
n sıl o acak? 

Kaba hasırlı sandal
yeler yas k edıldi 
Kırlarda, deniz kenarlarında 

ve sayfiye yerlerinde mevsimlik 
olarak açilan kah veler için bele
diyece bazı yeni esaslar tespit 
olunmıı:; tur: 

Buralarda şehir suyu veya te
miz su doldurulmuş madı:ni ka
paklı depolar ve yahut kapal.lı 
küpler bulnnııcak, ıııa.şrapa ile 
bt'iyyen 911 alınmayıp musluk 
tertibatı olacaktır. 
Masaların üzeri mermer, cam, 

--uıyik ve yahut cilfilı tahta o
..-:ak:TH. 

Tekmil kır kahvelerinde kaba 
hasır sandalyeler kullanılınası 
da yasak edilmiştir. 
Yıkanmış kaplar muhakkak ka

palı dol~'>larda bulundurulacak
tır. Artıklar başkalarına içirilip 
verilemiyecektir. Her kı.r kahve
sinde zenberek tertibatını havi 
halalar ve musluklu tenekeler 
halalar ve musluklu tenekeler 
bulundurulması mecburidir. 
Şehir meclisi dün yeni hüküm

lerin hepsini kabul ve tasdik 
ettiğinden bu yaz. mevsiminden 
itibaren tatbikata geçilecektir. 

BUNA DA O 

BORUDAN DENİR 

Gazetelerin ha.her vcrdilde -
ri.ne göre terkos işletmesi fi -
atların tenzilini derpiş ediyor
muş. Bunu Naaemolla ile ko
nuşuyorduk da: 

- Tenzil tahakkuk etmiş, 
&ünü ilim edilmiş mi?. 

Dive sordu. Ben: 
- Bayır .. 
Cevabını verince, 
- Öyle ise o da o bonadan -

dır .. 
Dedi ve .. İlive etti: 
- Arif olan anlar, 

O HALDE BEN 

DİLSİZ •• 

Eski sefirlerden Galip Ke -
mali'nin soyadı söylemezmiş. 
Nanemolla ile konuşurken, 

- Bil.ıikis, çok konuşkan bir 
zattır .. 

Diyerek ilave etti: 
- Eğer, o söylemez, ise be -

nim dilsiz... Soyadım almanı 
gerekir. 

ZAFER SABRE-

DENİNDİR 

Selami İzzet, Osman Cemal
den soruyordu: 

- Yahu, peki bu İngiliz 
Frans12 tayyareleri ne diye, 
Almanyaya saldırmıyorlar. 
Neyi bekliyorlar?. 

Ve .. Sanki Osman Cemal 
İngiliz başkumandanı imiş ııi-

İşte l»eı!eria kea · den üstün 
yarattığı kahraman ve işte a~ır
lardanberi insanlara insaniyet 
örneği elarak sunulan ililt." Bir 
ilah ki, kendine çektiği bu kani 
ziyafetle, insanları tiksi.Qdirme
nı.istir ... 
Ümaıainaa' daıı, iMımlan tam 

insan eden kutlu san'atindea Dir 
misal daha alalım: 

- Evvel zammı iı;}nde, ur -n içiade Jii.pitcr cünJ-dea 
bir güa kansıııa kızdı, öyle öf
keleruli ki, ayağına iil'S bağl yıp 
gök kubbesi.ne astL .• 

İşte beşerin asırlardanberi ör
nek aldığı kudret ..• 

İptidai imaa l!u efu-1ere hay 
randı; bu masalları tabii görü -
yordu. Zaman ve aooisele.r ispat 
eol.i,-- ki, ipö•i ins- DIOdern 
msandll!l pek de usakl-ımş -
tır. 

Biz onu içimizden söküp attık 
sanıyorduk, ballnıki o, giinlümü
ziin lrir köşesine ~lemniş, sin -
miı; anda sırada onun bir inilti
sini Teya kahlalııa5ıru ıhıynyor 
ve nthumuza kadar ürpeı:iyoruz; 
iptidai insan hissile ürperen bu 
ruh ilk cetlerimizden miras ka
lan ruhtur. Gıd•ını timanizma 
dan alan bu ruh bir türlü kana o
lan susuzhıi,'l.ınu dindiremiyor, 
itana kanamıyor ... Bonnn için h" 
zaman, her tarafta kan, kan, 
kan .•. 

SELAMİ İZZF.'T SEDES 

1 Münhal hamal. 
iL~ kalmadı! 

600 Talip yer açıl
masını bekliyor 

Halen hiçbir iskele ve semtte 
:ılliinhal ~mallık olmadığı ve 
elde de 600 müracaat istidası bu· 
lımduğu için bunlar tavzif olu
nuncaya kadar hiçbir hamallık 
istidasının kabul olunmaması be 
lediye iktısat müdürlüğü tara· 
fından hamallar cemiyetine teb
liğ olunmuştur. • 

Sucu Halilin cezası 
7 seneye indi 

Beyazıtta Fatih sulh hukuk 
mahkemesi binası önünde karısı 
Şükriyeyi bir şoförle .konuşur -
ken görerek bıçakla yaralayıp öl 
düren sucu Halil birinci ağır ce
za mahkemesinde 14 sene 8 ay 
hapse mahkum edilmişti. 

Temviz mahkemesi bu kararı 
nakzetti.i(inden yeniden muha -
keme yapılınış ve neticede su
çun ai?rr tahrik tesirile işlendiği 
anlaşıldığından Halil 7 sene 4 ay 
hapse mahkılm edilmiş\~ 

--

bi, onu teşvik ve leşçi ediyor -
do: 

-Gitmeli, binlerce tayyare 
birden baskın yapmalı, taş üs
tüne taş bırakmamalı.. Bak o 
zaman harp nasıl biter_ 

Osman Cemal, Seliiminin bu 
atesli kon~masını dinJedi din
ledi, s..ora şunu söyledi! 

- Zafer, sabredenindir~ 
Ve- İlave etti: 
- Müttefikler, Almanlaruı 

önce takaUan düşmeforiııi, 
sonra da .mağlüp olmalarJDJ 

lıekliyorlar .. 

DAHA BAŞKASI OLM.ı. 

YACAK Ml DERSİNİZ? 

Belçika ve Bal dada Al - 1 
PUUı1arm taarnu:ıa Norveç ve
)" P.ıo.yadaki gilıi olmadı. 
Daha çetin bir mukavemet 
ı••·ıiüler, giirmekte devam edi
Y ... ıır. Tabii bu azada harp 
vas•taları da sahada o aispet· 
tc .azla görülüyor. 

uu mlinaselıeüıe bir guetc 
di.ıı şu serJevhay~ koymuş: 

- Tarihin en büyük taak 
muharebesi yapıldı. 

Naaemollaya, 
- Ne dersin üstat?. 
Diye sordum da, gülerek; 

~\r istkal eseri.. 
Dedi ve.. İlave etti: 
- Daha 2,000 tankın çar • 

pışması varan bir. Sen ileriye 
ve müteakip sahnelere bak.. 

Ve.. Tabii bıwa tla: 
- Seyreyle sen o zaman 

ıümbürtiıyü!~ 
Demek düştü. 

A. ŞEKİi' 
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( Ba,tarafı 1 ind sııyjada) 
Ardennelerden geçerek Sedan 
istikametinde olmak ü:ıere iki kol
dan yürümektedirler. 

Meuse'ün bütün mecrası üze
rinıle. Sedan'dan L~e'e kadar, 
büniık bir muha.rebe cereyan et
mektedir. 

U- ·kaleleri el'an mukave
met et~ktııdir. Tirlemont'nun 
cenubu şarkisinde Fransız zırhlı 
kuvvetleri bir mukabil taarruı.la 
Al•mın zırhlı kuvvellerinin jleri 
hareketini durdur.mı.;ştur. 

Hava muharebesi, çıık geniş 
nıilı.yasta devam ediyor. 

SAAT: 14 
BUJıün 14 ma

yısta harbin ilk 
meydan muha
rebesi 1fouse 

üzerinde esaslı surette başlamış
tır. 

Almanlar, Liegein sımalinde ve 
cenutıun · iki koldan taarruz 
et.ıııişlcrdir. 

A1ınan cenup kolu daha kuv
vetli .ı;örünmekteilir. 

Bu kol, çak külli yctli piyade 
cüzütam1ırını ve ikı zırhlı !ır
ka"ı ihtiva etmektedir. Bu kuv

vetler, ıMoselle aşılır aşılmaz, 
Lüıksemburg'dan ve Ard"nne -
!erden ileri dogru atılmışlardir. 
Lü.kı;emburg huducıunu geç -

tikten sonra yelpaze şeklinde 
açılarak ilerli yen Alınan kolla
rının miktarı ehemmiyeti ve 
Yuruyüş mihveri hakkında he
nüz sarih ımalümat aJ.ınınaınıştır. 
Görtinüı;e göre bu yürüyüş, Fran
sız Ardenne'lcri ve Meuse'ün yu
'k.ırı mecrası istikametınde ya
Pı1ınaktadır. 

Meu.se'ün sağ sahilindeki baş
lıca >'eçit naktal.arıncla Alman 
müfrezeleri görüldüğü haber ve
riliyor. 

&.dan'dan Moselle'e kadar 
olan sa:hada başka bır meydan 
ınuı..areı-.ı baıl ;ynı :;t.J.r. 
Alınanlar J.<'ransı:. hududuna 

l<elmişlerdir ve Majino hattını 

siınal denizine kadar ..ııötiıren 
Fransız müı;tahkem hattı ileri 
ıınevzilerinde son derece şıt.i.<letli 

ıınuharebeler cereyan etmiştir. 
Alıınanların civarına girdikleri 
Sedan ve Longway şehirleri bu 
iııtil~ômların ile1'isinde .kain
dir. 

Gerek Sedan, gerek Longway 
de yapılan meydan muharebe
si, son derece şiddetlidir. 

Bütün devir
SAAT: 14.45 !erin ve bütün 

memleketler ta-------1 rıh.lerinin kay-
dettiği en büyiil< muharebe, Me
'l<Be üzerinde simdi, tamamen baş
lanıı• bulumıyor. 

Sedan - Montmeıdy - Lon,gway 
cephesinde, Moselle'e ıl<adar, çok 
Şıddetli çarpışmalar yapılıyor. 

Lie,ııe kaleleri, şimdi ml.J.>tev
li Alman kuvvetlerinin ortasın
da derin biı· çıkıntı teşkil etmek
te ve Almwıların harekatını çok 
iskaı eylemektedir. Lieııe'in şi
llıali garbisinde, Alman ımotörlü 
ltıtalarının yaptıkları bir saJ.dırış, 
.Fransız zırhlı cüzütamlarının 
llıüthiş bir mukabelesi ile durdur 
ruımuştur. 

Binlerce zırhlı harp aleti ara
sında ccrevan eden ·bu büyük mu
h:ırebe, Fransız harp malzeme
sinın bir zaferi şeklinde tecelli 
etmiştir. 

Almanlar, bu mırharebede mu
azzam zaviat vermişlerdir. 

Holanda mukavemet hattı, ön
ce Arnhiem'de zorlaıııınış, sonra 
.Almanlar, Rhin'in iki sahili bo-
• "unca Roterdam istikametinde 
Saldırını •!ardır. 
Holandalılar, eski Holandanın 

Utreeilt, Amste:rdam ve La Haye 
eyfiletleri..oden müteşekkil adada 
llıuk.avE!Illeti uzatmaktadırlar. 

Ahnanlar, yalnız Farbach'ın 
sarkındaki bir mevkie ve Alsas'
ta Wissembury'nin şarkında bir 
~evkiye mevzii ehemmiyeti haiz 
iki taarr.ız yaımuslardır. 

Müttefikler, Rlıin ile Belçi:ka -
liolanda hu<ludu arasında, kafi
lelere ve muvasala yollarına aza
llıi müessir bir şekilde taarruzlar 
:Yaomışlar Rhın'in sahilinden sol 
Sahiline akan Alman kolarına hü
:Yük hasar ve zayı.ıt verdirıniş
lertür. 

Belçika kıta
SAA T : 15 !arının, taarru-

zun ılk sade
mesine karşı ., .. 

""!.erdikleri kahramanca mı.ııka
"eıı:ıet, muttefiklerın irtibatlarını 
ıvi :;erait dahilinde tesis etmeleri 
~ ve son saatler zarfında bu irti
d at, s:ın derece sai(la:m mevziler
... e azami şokil<ie kuvvetlendir
-..elerini mümkün k:Uınıştır. 

Fe~aü.de geniş mikva.sta bir 
mukabii taarruzun başlıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Topyekiln harı>. bütün şiddı>
tivle hüküm sürüyor. Diiıxleııhe
ri açık şehirlere üst üste taarruz
lar v a"Umaktadır. E2ciimle Na
murda lxırnbalarla büyUk yan -
~ınlar çrkarılmıştır. 

Liege şehrinin bir kısmı 12 sa
atten beri kesif bir bombal'<l:ıma
na maru3dıır. 

Tahliye edilen sivil halk ikafi
lekri, yollarda fJ,man tayyare
lerinin taarruzlarına uin-amakta
dırlar. 

Bugün Mecliste mü
zakere ediliyor 

ANKARA, 14 (İKDAM Muha
birinden) - Yarın Mecliste örfi 
idare kamınu ile resmi devair 
ve müessesat ot.omobilleri hak -
kındaki •kanunun ikinci müzake
releri yapılacaktır. 
MECLİSE GELEN LAYİHALAR 

- ~u ......,....., ~ ınişlerdir. Merkezde, Alman -rmda da ben oturuyordum. Deli- 1940) saat 15 te reis vekili Tral:ı- on >--- günliik' .. dv-... ..._ ___ , ve .___ .._ -J""' ...,.,...,.. lar su baskınlarile himaye edi-
....,,ıı)ar biraz fazla şıkça, kızlar ron mebusu Hasan Saka'nın reE- '-"'"'--•-~-- J..w' • unı'lrtan y-'--- '' ı G ldeb d il" · 

"""-" ~.., ··---- aıuı en e_ ran v· ayeti gar-isc temiz tirendazdılar amına ar- -;..~e toQlandı: dan _,., __ _, __ eıdenlerı' ··~ uza- b' 
~ -- ındcJıi Dolanda mevzilerile 

kalarındaki roplar Mahmuiıpa- Rıuznamede birkaç encümen - dıya izah ettikten ve berıı hatip- muhtelü yerlerde temas et -
şa ve ayaklarındaki papuçlar ka- den ~en kanun liyi/ıalarında, Ie.rin ayni mevzular üzerindelıi ınislerdir. Alman zırhlı kolla-
vaf işine beıuiyordu. Yaai kızca- o işte mütehassıs sayılan encıii - Br b 
• 1 b' fak' ailel d sıı.allııırine cevap verdilden sonra rı, 8 ant vilayetinin şimal gız arın ıra. ırce e, en menin ha.ırladığı. metnin B. M. kısmında Langstrant'a gelmiş-
oldukları belli idi. Bir aralık şık iMeclisi müzakerelerine esas itti- ruznameye ~ilm~e de vaktin lerdir. 
delikanlılardan biri, kızlara ay- haz edilmesi hakkında Tokat me- gecikmiş olmasına binaen bu :işin 2 _ BELÇİKADA: Alınan 
rı ayrı sordu: busu Galip Pekel tarafından ve- gelecek hafta rıızn;mıesine alın- ordusunun bütün kuvvetile 

- Babanız ne iş yapar. rilen takrir üzerine teşekkül e - masına karar ver' ek rzyasetçe vfildendiği Belçikada, Alman-
- Benimki lokantacıdır! den komisyon tetkikatını muh- celse tatil edildi. lada Belçika kuvvetleri ara -
- Ya sizinki! ------------- sında çok şiddetli muharebe -- Benimkinin de atölyesi var! 
Biraz sonra, bunlar oradan kal- llJT.USO/ı•nı" harbe hazırlandı Jer vulwlmlmaktaılır. Belçi -

kıp da fıstıki makamla piyasa lVI. 4 kalılara Fransız ve İngilizler 
ele yard.ım etmektedir. 

~::ı:~~~e v!0f.:1ı::~~:';,~~n~ (Ba§tarafı 1 inci sayfada) ROMA, 14 {A.A.) - Mübadele Belçika saba.b. ve aksam. res-

SAAT· 20 İngilizler, 

1 

Hali hazırda, 

• Fransızlar ve 

Deniz mahsullerine ait olan 
layiha meclise gelmiştir. Mezkür 
lavihada bahkhanelerin işletil
mesj için istenilen mütedavil ser
maye jki milyon lira tutmakta
dir. Ayni zamanda bu layihaya 
göre bütün mektepler haftada 
ası::ari bir gün balık yemiye mec
bur tutulacaktır. 

lerek yanıma sokuldu: nüne 11iderek Savuva hanedanı- !\- _ ... ccarnı tıu.gün Senatoda mi tebliğleri, mevzilerin mu-
- Vay köpoğluları be! Dedi. na Duçeye, ordu ve donanmaya ticari siyaset hakkmda iiz,ahat halaza edildiğini ve bir köyiiD 

•------ Belçikalılar 
biriktirilmiş olan bütün siliıhlar
la müttefrkler büyük bir muka
bil taarruz yanmaıktadırlar. 

Bu esnada yü.'<.sek Alınan ku -
manda heveti. Belçika hududun
da elinde bulunan 6,000 veya ye
di bin tayyareye askeri veya si
vil hedeflere merhametsizce hü
c.um etmeleri emrini vermiştir. 
Almanların acık şehirlere karşı 
yapmakta oldukları taarruzlar 
ı::ittikce siddet kesbetmektedir. 

SAAT: 24 ı cwn~~ı:~ 
san bır sıddet-
le iı:ııkişaf et

mektedir. 
Merkezi Belçi!k:ada ıkayde de -

l'er bir sey "'1ktur. Düsman, Li
e"e"uen Namur'a ve Sedan'a ka
dar Meuse nehrine varını.<Lr. 
Sedan tahliye edilmiştir. V c bu 
şehrin civarında ve ayni zaman
da Dınant'ııın şimal mıntakasın
da Lıiiıassa şiddetli çarpı.şmalar 
olmuslur. 
Lon~way cenubundan Mosel

le'c kaJar carpışma devam et
mektedir. V. ı .. t1nhourı: mıntaka
sında düsmanın hücumlan piis
ikürtiilınüs l i.ır. 

Kıtaları :l!lz ve müttefik kıta
Iarı, bilh= tari:l:ın ve hava 
kuvvetleri ile ook büyüık şiddet
te _gayret sarfeıden düşmana kar
•ı cesaretle ~arpışmaktadır. 

Gece, müttefik istihbarat hava 
kuvvetleri, müteaddit keşifler 
yaı:ırnıqtır. 

[Bu saatten sonra muharebe
nin pttikçe şiddetlenmekte ol
duğu öj'p-enilmişse de tafsil.it a
lınamamıştır.] 

GORT'UN MESAJI 
FARİS, 14 (A.A.) - Havas 

Ajansının ordular mtL '.iri bil
diriyQr: Fransadaiti İngiliz ordu
ları başkumandanı General Gıort, 
şu mesajı neşretmiştir: 

• Bütün cüzütam kumandanla
rını, subay !arını ve kıtaatı, İngi
liz hava kuvvetlerindeki arka -
daşlarının eşsiz yardımile yapı
lan ileri hareketinde .ı;österdik
leri fevkalade intizamdan dolayı 
tebri k ederim. Bugün imparator
luğun tarihi büyük bir anının a
rifesinde bulunuyoruz. Mücade
le meşakkatli ve uzun olacaktır. 
Fakat nihat zafere itimat edebi
liriz .• 

Hol anda HukOmef; 
Londraya taşınd ı 

(Baştarafı 1 inci :noyfada) 
Harbin beşinci l(iinü Belçika 

payitahtında büyük bir siii<.Cınet 
hüküm sürüyor. 

Bütün dükkanlar, hatta bazı 
saatlerde kahveler açıktır. 

Tramvaylar nıormal seferleri 
yapıyorlar ve şehrin merkezinde 
her zamankinden daha fazla ka
labalık vardır. 

Birçok kimseler, kamyonlarla 
ve otomobillerle şehrin garp kıs
mına hicret ediyorlar. Garlarda 
kalabalık son derecededir. 

Halk, zafere olan itimadını ta
mamen muhafaza etmektedir. 

LONDRA, 14 (/LA.) - Royter 
Ajans: bildiriyor: 

Hıolanda hükurr etinin bundan 
bövle Londrayı ınerkez ittihaz 
edecej\i ve Holunda ile Hol:ında 
mü.:.teııılekelerını alakadat' eden 
kararları orada vereceği bildıril
mektedir. 

HOLANDA HÜKÜl\lETİ 
LONDRAYA NAKLED1LDİ 
Holanda Başvekili ve hükılme

ti, bu sabah Londraya P'elmLŞtir. 
Holanda kraliçesi Wilhelmin, 

Bukingham sarayına inmistir. 
Kraliçe, bu sarayda ikamet ede
cektir. 

Kraliçe ile krallık muhafız a
layına mensup mafreze, lngil -
tereye bir İngiliz ge:nısi ile gel
miştir. 
PARİS, 14 (A.A.) - Lüksem

burg Gran dü.şesi Şarlot cevci 
Prens ve çocultlan evvelki gece 
Pa:rise gelmişlerdir 

Ankarada yaptırılacak olan ec
nebi sefaret ve kxıruıoloshaneler r 
için harj,çten getirilecek inşaat 1 
!nalzemesinin gümrük resminden 1 
ve bazı verei ve harçlardan mü
tekabiliyet hakıkı mahfuz olmak 
üzere istisnasına dair olan layi
ha da meclise gelmiştir. 

Amma da attılar ha! Birinin ha- olan merbutiyetlerini göster:ıniş- vererek stoklar teşkilindeki e- Fransız tanklarının müzahe -
bası lokantacı, ötekiain babası _ !erdir. hemmiyeti tebarüz ettirdikten retile geri alındığını söylüyor. 
nm da atölyesi varını.ş! Halbuki AL.'1AN SEFARETİ sonra deniz ıl<ontrolüne hücum- ,, Alman tebliği ise Albert kana-
birinin babası, elinde saç ma.ıı _ Ö.Ni.ı.NDE DE NÜMAYİŞ la sözlerine şöyle devam etmiş- lını Hanolt - Hasselt olsa ge-
gal ve sepetle seyyar köftc<ilik YAPILDI tir: rek - şimalindeki kısmından 
yapar. birininki de takunyacı _ ROMA, 14 {A.A.) - Öğleye •- Mefruz bir kaçagın öniine gcçmiye teşebbüs etmişlerdir, 
dir. do.ğru tale~, ve halktan mti- geçmek vesilesile bizi bu haktan diyor, Fransızlar da; bu mllt-

Ben de gülerek: re.;ken büyük bir kütle Alman mahrum etmiııe teşebbüs eden- · takada, düşmanın Tirlemont 
- Ne yapsınlar declim, baba _ sefaret binasının önliııe giderek ıer İtalyan emeğine karşı haki-

1 
cenubu şarki mıntakasmda bu-

Talebenin fazlalığından dola
.Yl Maarif Vekaleti mektep mü
dür ve muallim kadrolarının art
tırılması hakkındaki layihalar 
meclis rüznamesine alınmıştır. 

TEBLİGLER 
. (Başı l inci sahfada.) 

vererek büyük bir israrla gay
ret göstermektedir. 

Alman kıtaları Moselle'in gar
binde bazı mevzii hücumlar yap
mışt;r. Bu hücum zayiatla püs
kürtülmüştür. 

Tav"arelerimiz muharebeye 
-iddellc ve tesirli •bir surette mü
dahale etmişlerdir. Bundan baş
ka 13/H .ı;ecesi ve 14 sabahı 
ımütea<ldit istikşaf ucuşları ya
pılmıştır. Stratejik noktalar ve 
askeri kal'ilele.r muvaffakıyetle 
bombardıman edilmiştir. Hava 
muharebeleri esnasında 15 düş
man tayyaresi topraklarımız ü
zerine dasürülmüstür. 

Narvikte harekat muvaffakı
yetle sevk ve idare edilmiştir. 

ı 
- J Londra, 14 

lnglllz tabll61 (AA.). _ •A-
ınırallik ma

kamı bildiriyor•: 
Holanda ve Belçikanın Alınan

lar tarafından isti!iısındanberi 
Alman 'bombardıman tayyarele -
rinin taarruzlarına rağmen bü
yük deniz kuvvetleri durmadan 
'bu iki memleketin salıilleri önün
de harekatta bulunmaktadır. Bu 
'kuvvetler, müttefiklerin kara ha
reketlerine yardım etmişlerdir . 

Hava meydanlarına ve plajla
ra tayyarelerle indirilen düşman 
kıtaları bombardınıan edilmiştir. 

Harp mıntakalarından tahliye 
edilen bir çok mülteciler İngil
tereye nakledilmişlerdir. 

l--·-----! Londra, 14 
HOlanda tabll6ll (A.A.) - Re

uter Ajansı, 

Holanda başkurnandanlı,ğının 
Hilverundan radyo ile neşrettiği 
şu tebliği veriyor: 

Ordwnuz, çok müşkül şartla -
ra rağmen, kahramanca çarpıı;
ımakta devam ediyor. Düşman, 
şimal eyfiletlerimize yerleşmiş -
tir. Zuiderze barajını zaptet -
mek üzere düşmanın sarfettiği 

gayretlere muvaffakıyetle mu -
kavc.met etmekteyiz. 

Helden deniz üssü hiç bir za
rara uğramamıştır. Brabant'ta 
vaziyet şüphelidir. Zelanda eli -
miu!e bulunuyor. 

ı -ı Londra, 14 
Belçika tabllğl (A.A.) - Re-

uter Ajansı, 

Brüıksel radyosu tarafından neş
redilen Brüksel başkuınandanlı
ii;ının aşağıdaki resmi tebliğini 
veriyur: 

Mevzilerimizin muhtelif nokta
larında mevzii mahiyette mütead
dit müsademeler olmuştur. Kıta
ıa:runız, dü:;man ku\•vctlerinın 
tazyikine cesurane mukavemet e
diyorlar. 

Gece vakti, kıtaatLmızın ileri 
kuvvetleri geri çekilmiyc mec
bur olmuşlardır. 

l- ! B'erlin, 14 
Alman teblli:ıl I (A.A.) - D. 

N. B. Aiansı, 
Alman ordusu başkumanıdanlı
ğının şu tebliğini veriyor: 

Çok alçaktan uçan Alman mu
rebe tayyarelerinin hücumların
daki büyük ehemmiyet ve hücum 
arabalarının hücumları tesirile, 
Rotterdam şehri teslim olmuş ve 
bu suretle t;ı.hrip edilmekten 
kurtulmııştur . • 

Belcikada, Alman zırhlı kıta- ı 
!arı kaçan düşmanı takip ederek 
1815 in tarihi muharebe meydanı 
olan Lil(lly'ye varmıslardır. 

ları fakir anıma, zavallıların gö- Almanya lehinde tezahi.:atta bu- ki bir sabotaj ııapmaktadırlar.• lunduğunu bildiriyor. Bu şe -
nülleri büyük! lunmuştur. İtalyan _ Alİnan iktısadi mü- hir, Maastriht'in yaai hudu -

OSMAN CEMAL I<AYGILI .. Roma, 14 (A.A.) - Her yaşta nasebetlerinden bahseden nazır, dun 50 lıilo.metre &MbindeıliE. 
Universite talebeleri bugün de bu vesileden istifade ederalc Şelırin 15 kilometre kadar şar-

Harbe devam yeni tczahüratt:ı l:ı:mınmak üze- A1nıan dostluğunun sağlamliğı- kında Sen Trond'da Fransız 
re mektepleri.ı;..:kn izin almışlar- nı kaydetmiştir. taakl.arı düşmana a!ıır zayiat 

(Başmakaleden devam) dır. 5-6 bin talebe sokaklardan ROMA, 14 {A.A.) - Romanın verdirmiştir. Almanlar Liyej'n 
Cevap vereyim: Harbe devam; ,geçerek mektf'- ve vatan marşla- gazete ~atan kulübelerinin ek- f:,~binohobeMö:tı nehrinin şima -
Karada, denizde, havada harbe rı söylemişlerdir. Tezahüratçıla- 1 serisinde Observatore Romano . e gar doğru il..tedikle -
d T rın İnaiJiz ve Fransız elçı'lı'klerı·- t · b kş t tan kal rini ve Li;Joej şehrlıae girdik -evam; anrının liı.tfedece{ii bü.- • .,.. l(azc esı u a am sa ış - !erini, söylüyorlar, Büyü 
ti.in kudretle ve bütün kuvvetle ne civar sokaklardan geçmeleri- dırılmıştır. Papalığın naşiri Harpte oldıı&'u. gibi şehir ve 
harbe p.cvam; Beşer cinayetle- ne müsaade edilmemiştir. Roırna- olan gazete resmen menedil - 1 eski kale Almanların oU.ııe geç- ı 
rinin muzlim ve acıklı silsilesi a- vı ziyaret eden Almanların adedi mış olmamakla beraber gaze-
rasıııda daha büyüğii.ne asla te- sür'atle artmaktadır. Vatikanın teyi satan ile satın alanlar ve tiği, fakat bazı istihkimılal"lft 
sadiif edilmiııen muazzam zulü.- organı olan Observatore Roma- siyah ı::ömlekliler arasından zu- mukavemet etm.ekte oldui_u 
me karşı harbe devam! no gazetesi bugün tekrar sokak- hur eden müteaddit hadiseler anlaşıhyw. Mütyfikler LiyeJ-

H d f l d akılın tır Sebebiyle bayiler bu gate.zeyi in yalnız bir istihkanımw. Al-• e e imizin ne olduğunu so- ar a Y ış · manların eline düştüğilnü gay-
rarsanız size bir kelime ile cevap Syracusa, 14 (AA.) - Üç bin satmaktan vaz geçmişlerdir. ri resmi haborlerde bildiriyor-
vcrebilirim: Hed<ıfimiz zaferdir; talebe, bu sabah tiearet ve sey- Roma, 14 (A.A.) - Bu akşam lar,· Almanlar da bazı istib _ 
H d f . · h ru"sefaın· seMbestı"sının· · ih'"lini' binlerce siyah gö.mleltli de teza-e e ımız, er ne palı asına olur- •· w kanıl hal· uka t edi 
sa olsun zafer: Her tiirlii tedlı4e protesto etmek üzere nümayiş hürat yaparak Venedik sarayına yor, :;fyorla:, ~akatv~:';tettik= 
ra.tlmen, yii.riiveceijimiz yol ne yapmışlar ve Duceyi a!kış.Iamış- gitmiş ve Musoliniyi alkışlamış- Jeri istihkimlarm isimlerini 
kadar uzun ve meşakkatli oıur- !ardır. tır. vermiyorlar. Şu halde Liyej 
sa olsun zaferdir. Zira zaferi İTALYA YUNANİSTANA MI Musolini balkona çııkmışsa da kalesi 13 mayu günü mukav• 

SALDn"CAK•. hiç bir kelime söy leme.miştlr. met ediyo•du. kazanmazsak, bizim için yaşamak .u.~ • 

imkanı kalmıyacaktır. Sözleri- SOFYA, 14 (AA.) - Zora ga- 3 - FRANSADA: Majino 
min manasını anlaııınız. Zafer- zetesinin Roma muhabiri, İtalya- M d h J k ' :hattının şuka müt vettih o -
siz, Britanııa imparatorluqu ha- da müttefikler aleyhinde yapıl- ISlr a azlr 1 lan kısmında, iki köprü mev-
yatta kalmıvacaktır. Beşeriyetin mış olan nümayişleri kaydede - kiinin cenubu şarki.sinde Al -
-1 l · k rek I'taıyanın harbe ,,;.~•ye ha- (Ba.ştarafı l inci sayfada) manln• ıııe·-''eruu· · ''-rı· ~o .. -ı er emesı için çe tiğimiz zahmet- .. ~~ y b ıl k •· b · ı - ..-.... ""' " 
Zerin mukabili, hiç bir şey, bu zırlanmakta olduıiunda şiıpheye a anc ar atı mec urıyet 0 - türdüklerini ve birbc yüa • 

·· d l d 1 k ! mahal olrnaıdı11.· ını beyan etmek- madıkça Mısıra gireıniyecekler sir alılıklarını s"vlüyorlar. muca e e en sonra ıaııatta a - ve Mısırdan ç.ıkamıyacaklardir. v, 
mıyacaktır.• tedir. İki l(iindenberi cy)lde batı hu- F.ransızlu İlle ııerek burada, 

Evet, M. Çörçilin hakkı var: Diğer taraftan ayni gazetenin gerekse Fransız - Lükseın -
Bu, bir hayat memat harbidir, Atina muhabir;, İtalyan gemile- dtahliud~ şeedıu:.ıerekindtedeki sivil ahali burg - Belçika hududu civa-
kı lek ye La: ır. rında Longvı''deki dıı.ş" man ia-yasıya, öldüresiye bir harptir. rinin mE!Ill etlerine aV<!et et - M ak ı Nil d ltasın 
Zafersiz Britanya İmparatorlu""• tneik üzere Yunan limanlarını ter- d kiısbır m. amtarkı, 1 e - arruzlarının püskiirtüldi;&ünü 

,.~ a araı mın a a arının, mem- söylüyorlar. Bwcada, eskiden _ 
kalmıyacaktır; hatta zafersiz, In- ketmek için hükı'.ımetlerinden e- nu askeri mıntakalar arasına da-
giltere; Çekoslovakya gibi, Po - mir almış ol.duklarına dair olan hi! etm.iye ve bütün mütekait su- beri Fransızların müstahkem 
lonya gibi esarete hem de Nazi şayiaları tekzip etmekle bcra - bayları hizmete çağırmağa ka- 1• bir tevkif mevzii vardır. 
esaretine mahkfun olacaktır. Mu- İber, Yunan mahafilinin nikbin- rar vermiştir. Möz de büyük bir nıeyciaa 
zaffer Almanyanın Versayi, mu- lij;i.ne rai{men bazı diplomatların KAHİRE, 14 {Hususi) _ Müt- muharebesi başladığı bildiril-
zaffer müttefiklerin Versayına İtalyanın harbe l(irmek are!esin- tefik devletlerin harp filolarının, mektedir. Bu muharebe hak -
asla benzemiyecek, ona yüz de.- de elduiiu mütaleasında bulun- deniz tayyare kuvvetlerinin İs- kında, resmi tebliğlere intizar 
fa, bin defa rahmet okutacaktır. duklarını ilave etmektedir. kenderiye limanında geçen haf- etmek daha doğrudur. 

İngiliz milleti, 1933 de Bitler ATİNA RADYOSUNUN ta yapılan tahşidatından sonra 
ve !'. a.ıi rejimi iktidar mevki ine TEKZİBİ Süveyş kanalındaki müdafaa ha· 
geldiği gundcnberi, bu hakikati ATİ.ı.'l!A, 14 (A.A.) -Atina rad- zırlıkları dahi tamamlanmış de-
anlıyaınadı. Hatta, harbin sükıl- yosu, Yu!lanistaııa mutadaan faz- reccye .ı;elmiştir. 
netle geçen selli uyı İçinde de, la nı±ktarda arzu edilmiyen tu- Bingazi hududundaki askert 
lüzumu kadar anlanu~ değildi. ristler gc. "ui hakkındaki şayia- tedbirler tamamlanmış ve bu su-

l
•!a zafer, ya esaret. sözüyle hü- !arı yalanıaıc::.3tadır. Bu husus- retle İtalyanııı Trahlus.ı;arpteki 

A. D. 

·-----------· 
Amerika ve 

Japonya 
asa ed,~ileceğiıııiz bu hakikati, ta sıikı bir kontrol yapılmW<:tadır. !kuvvetlerinin herhangi tarzda s-

ancak 15 mayıs ı,:iiııü, görülme- Memleketin sükCın ve menfaat- ni hücumlarına karşı müdafaa (Baştarafı 1 inci sayfada) 
miş kuvvette lıir taarruz ordusu, h h b ,. kuvvetlerı' ı'eap eden tam mu··da _ •Himaııemiz için başka tedbir-II ı d T' ı 'k lerine karsı er angi ir teşeu-
. o an a ve .... ~ çı ayı çiğniyerek inık" . 1 faayı yapabilecek hale "etiril _ !eri ciddi surette düşünmek za-
Ingiliz sahiileriııin karşısına da- lbii& . anı taınamıy e gayri va- ~;~tir. "' manı gelmiştir. Bu tedbirler ara-

k .. h k ı rittir. • ~ yanma uzere are e c geçtiği suıda, mese!ıi enternasyonal gang. 
zaman, hakkile anlıyabilmiştir. ~terliğin gen~lemesme karşı, 
Almanyanın asıl hedefi, İnıı,ilte- ım•••••lill•••••••••--•••••5•••• .. QI Ingiltere ve Fransa ile daha 
reyi yenmek ve yıkmaktLr. Al - 1... .. llikt 'ki .. f'l ~•'•ssı·r b'r , .• bı'rli"' vardır.• Görülmemi•, işitilmemiş azaanet ve guze • e ı super ı m .. _ • • ,,. 
man taarruz ordusunun ileriye birden. Yarın matinelerden itibaren L A L E sinemasında Paris, 14 (A.A.). - Ekselsior • 
dokfu attığı her adım, bu he- ııazetesi yazıyor: 

defe doğru yapılmış bir hamle- 1 - u--nı"versı·telı"ler Yurdu .Jaµ<Yf<!Jll her şeyden evvel Av-
dir. İngiliz İmparatorluğunun, t u- nıpadaki niaauı Uzak şarka ve 
tulduğu :ıamansız sulh aşkı YÜ - Büyük Okvanv.sa sirayet elme-
zünden, 1933 denberi her aşık gi- Parisin ateşli gençliğinin, çılgın riiyalarının hayatını yaşatan sine mani olmak Japonyanın e-
hi tatlı hayaller içinde g.eçirdigi büyük FranS1% filmi !indedir. Holanda, hali hazırda 
gevşek günler, onu, bugün, ha- t 
mi şiddet ve gayretle mücadele 2 C • ı D k FTansa ve ngilterenin miittefi-
etmek mecburiyetine sokmuştur. - an 1 e r o toru kidir. Şayet Japonya miittefikle-
lngiliere, şimdi, muzaffer olmak rin Holandaya ait Antil adala"-
için fevkalbeşer bir gayret sar _ FRANSIZCA na Mker çıkarın~ olmala"no 
fet~ekle mükelleftir .. c. ör•il, A- protesto edecek veyahut Malez-

' Daima şaheserler "aratan EDV ARD G. ROBENSON - ANN d iid' ahalede b l ak vam Kamarıısmda, Ingiliz mille- • ııa a m u unac o-
tinin müınessilleriue hitaben, SHERiDAN ve HUMPHREY BOGGART: gibi üç biiyiik yıl- lur.a müttefikler de midahale-
•Şu atıda, hepini..-i. yardıma dız'ın canlandırdıO. heyecan kaynağı de bulunmak hakkını kazanm~ 

çaı)1rmıya kendımde salahiyet 3 _ PARAMVNT JURNAL: Diinya hll1'binin en yakın günlerine olacaklardır. Bu takdirde Japon-
buluyor ve di". orum kı· bıı··tu··n ya ilıüldfa siirüklenmiş olacak-• ati harp rapor!aM. 

~~::~1~~;::j.bi:i:;:(::d::ti:: 1

• • Yugoslav vapurları 
gayı·eti istemi~ 'e .iham Kama- inhisarlar lstanbul Bac: Müdürlüg~ün den 
rası da, Çörçil kabinesine ınüiie- Y 

fikan itimat beyan etmekle Baş- Bir sene zarfında İstanbu!dan - Şile idaremize fl(inderilecek 
vekilin da,etine icab~t etmiştir. mamuliitın nakil isi açık eksiltmive konulmu<tur. 

Sekiz buçuk aydı.r, devam eden Muvakkat tE!Illinat 29 lira 70 lnınu;tur. 
harbi, az çok bir boks maçı gibi İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün eksiltmiye işti-
teliiıkki eden İngiliz milleti, beş rak için de 27 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 de Kabatasta kain 
gündenberi bir hayat memat har- basmüdürlüğ'e mü!acaatları. (3940) 
bine nirdi;:ini anlamıştır. l\feş
hur bir İngiliz gazetecisinin söy
lediği gibi, İngıiliz ınilletinin iyi 
harp etmc!'İ i<,"in kuması lizıtu~ 
dır. Son Alınan taarrmu, artık 
İnJ!iliz milletini kızdırmıstır. A
zimkar Cörçili, Başvekalet ma
kaınma ı:etiren bu hiddet olmuş
tur. 

ABİDİN DA VER 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İst. Lv. A. Satınalma Komisyonundan 

Komisvondaki 'kumaş nümune.;ine ııöre altı eıi<elk bir kadın oda
cı elbiseleri 17 /5/940 cwna l(iinü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
Teminatı 10 liradır. İsteklilerin Pün ve saatinde Galata Mumhane 
caddesi İbrahim Rilat Han i.k:irn:i kattaki komiı;vru>a ııel.meleri 

(3996) 

( BaştaTafı l inci sayfada) 
kil etmektedir. 
Yu·~,ıav sokol teşkiHltı., dün 

ıınilli kongresini akdetmiştir. Bu 
toplantıda üc bin Solrol'a. lüzu
mu takdirinde. Yugoslavya da
hilinde memlelketin müdafaası -
ru temine yardım etmeleri için 
talimat verilmiştir. 

Bu vatanperver teşekkülün 
azası, a:..·ni zamanda, tahmin e
dilerniyecek şeraitte memleket 
dabilinde emniyeti idame için, va· 
bancı unsurlar ile yabancı nüfuz 
altında bulunanlar hakkında bü
tün mümkün malümatı toplamı
ya davet olunmuitur. 
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FUKARA E VER C MIYETI ANA NIZAMNA ESi 
AHKAM! UMUMİYE: seriyet h8sil olmadıj!ı. takdirde içtima bir hafta sonra ayni l?'iin ve 1 

saate bırakılır ve ayni suretle en az üç gün evvel aza yeniden çağ
rılır ve .ııer~ bırakılma .11:ilnü sebeplerile yeni içtimaın günü saati 
ruznamesı iki gazete ile ilin ve hi.ikfunete ilibar olunur. İkinci 
lıoplantıda bulunan azanın miktarı ne olursa olsun umumi hey'et 

~i ile beş azanın hazır bulunması ile ekseriyet hAsil olmuş addedi - DALGA UZUNLUGU -
BİRİNCİ BAB 

FASJL L 

Cemiyetin adı ve merkezi hakkındadır.. · teşelrlriil etmiş sayılır. 

MADDE: 38. - İdare hey'etinin bütün kararları hazır azanın 
ekseriyetile alınır, tesavii ıira vukuunda reisin iltihak edeceği 
rey tercih olunur. 

. MADDE: 1. - Cemiyetin adı: -Beyoğlu Fukara pervcr nisvan 
cemiyeti• namile 1860 senesinde teı;ekkül ederek 3 ~ 1325 
tarihli cemiyetler kanununun intişarından sonra ~ mutasarni
lığının 9/ll/325 tarih ve 36 N-0.lı ihnühaberile miio;eccei bulunan 1 
ve kavanin ve nizamatı mevzua dahilinde icrayı faaliyet eden işbu 1 
cemiyetin adı •Fukara perver cemiyetidir.• 

MADDE: 2. - Cemiyetin merkezi: Cemiyetin merkezi Beyoğlu, 
Telgraf sokak 9,ll, 13 N-OJı kendi binası dahilindeki dairçi mahsu
"-darlJr. 

MADDE: 22. - Kararlar, hazır olan azanın yarıdan bir fazla
sile verilir, mü:c.aıkerelerde azanın yalnız bir reyi olduğu ,ııibi hazır 
olan azalar gaiplere asla vekfilet edemezler. Tesavü ıira vukuunda 
reisin ilı.ihak ettii(i rey tercih olıuıur. 

MADDE: 23. - Umum! hey'et toplantısı, idare reisi tarafından 
açılır ve anın tarafından idare olunduğu gibi hey'eti idare ·katibi 
işbu ictimada katiplik vazüesini ifa eder ve zabıtları tutar ve 
mezlcür zabıtlar da reis ve umumi kat.ip tarafından i.mza edilir. 

MADDE: 39. - İdare hey'etince tutulan zabıt ile ittihaz olu
nan bilcümle mukarreratın ziri hazır bulunan iıza tarafından imza 
edilir. Bunun ile iktifa edilmiyerek cemiyetin karar defterine de 
başkaca ;ıecirilir ve ziri reis ve umumi katip tarafından imza edi-
~ . 

'f.DDE: 40. - Her içtimam ruznamesi: 
a: Gecen celseye ait zabtın kıraat ve tasdilrini, 
b: Muhabere evrakının kıraatını , 

, c: İdare hey'etinin teklillerini ve 

FASIL n 
Cemiyetin mevzuu ve gayesL 

MADDE: 3. - Cemiyetin mevzuu ve gayesi, mali lı::o&ıL'tl da
iresinde fakir ve muhtaç, hasta, malw, amelmande, ihtiyar, ye
ti.ın olanlara yardım etmektir. 

MADDE: 4. - Cemiyet kendi mevzuu haricinde din, mezhep, 
~aset ,ııi.bi hususaUa asla işti,ııal etniez. 

FASIL lII. 

...,-.iyetin müessislerl 

MADDE: 5. - 1860 senesınde tesis edilen i$bu CEmlY"Ün mü-
- e.ıısisleri aşa~ esamisi ,ııösterilen zevattır: 

1. - Bıeru Skiliçi Ölmüştür. 
2. - İfiyenia Sıııru • 
3. - Hrisi Hrisov"1-0ni , 
4. - Eleni Zarıfi • 
6. - Polilaıeni Tambakı .. 
6. - İpatia Şekeri , 
7. - Eleni N. Z.ırili • 
S. - Ralu Zafirc.pulo • 

' FASJLIV 

Cemiyetin azalan 

'.MADDE: 6. - Medeni hakkına sahip ve 18 yaşını bitirmış oıan 
her şahıs cemiyet azasından birinin tahriri teklifi ve idare bey'eti
nin tasvip ve ekseriyeti kararile cemiyete aza olarak kabul ve kay
dolunabilir. 

MADDE: 7. - Cemiyete yeni olarak kay~edilen her azaya key
fiyeti kabulü işbu nizamnamenin bir nüshası ile beraber kayıt ve ka
bulüne dair İdare hey'etinin mektubu ile bildirilir. 

MADD.E: 8. - Cemiyet azaları, işbu nizamname ile muayyen 
senevi aX!atlarını cemiyet veznedarlarının imzası ile mumza ve 
cemiyet mührü ile memhur makbuz mukabilin<le verilir. 

MADDE: 9. - İki sene, biribiri arkasına biliı mazeret aidatını ö
demiyen iuıya keyfiyet teahhütlü b ir mektupla ve münasi - lisanla 
ihtar olunur. İhtarın tebli.iünden itibaren bir ay zarfında mazeret 
bil.dinniyen ve aidatını ödeıniyen aza cemiyet hey'e'ti idaresi kara
rile fı.ıal.tktan çı.karilabilir. 

MADDE: 10. - Kendi arzusu ile cemiyet azalığından çıkmak is
tiyen iza, bu arzusunu yazı ile bildirııniye ve borcu varsa bunu 
da ödemiye mecburdur. 

MADDE: 11. - Cemiyetin mevzuu ve ,ııayesi aleyhine hareket 
eden her aza kezalik hey'eti idare kararile derhal azalıktan çıkarı
lır. 

MADDE: 12. - Aza olınıyan ve fakat cemiyete her sene nakdi 
veya ayni bir muavenet ve t eberrüdc b ulunan kimselere umwni 
hey'et kararile vahip aza unvanı verilebilır. 

MADDE: 13. - Cemiyete 50 liradan 100 liraya kadar def'aten 
teberrüde bulunanlara •müteberri• ve 100 liradan 250 liraya kadar 
teberrüde bulunanlara •muhsin• ve 250 liradan fazla teberrüde bu
lunanlara da Jıüyük muhsin• unvanları idare hey'etinin tekilli ve 
umumi hey'etinin kararile verilır ve keyfiyet kendilerine idare 
hey'eti tara!ından mektupla bildirilir. 

MADDE: 14. - Cemiyetin, yuvarlak ve etrafında Türkçe: •Be
yoğlu FUkaraperver Kadınlar Cemiyeti- ibaresini, ortasında 1860 te
sis tarihini ve altında merkezi Beyoğlu kelimesini havi bir mührü 
baiuUL 

İKİNCİ BAB 

FASJL L 

Umumi hey'et hakkındadır, 

MADDE: 15. - Umumi hey'et cemiyetin en büyük merciidir. 
Bu hey'et cemiyetin aza defterinde isimleri vazilı azanın hey'eti 
umumiyesinden teşekkül eder. 

MADDE: 16. - Umwni 'hey'et adi ve fevkalilde olarak içtima 
eder. 

MADDE: 17. - Umumi hey'et her sene mart ayı zarfında adi
ıen toplanır. 

MADDE: 18. - Umumi hey'et cemiyeti alakadar eden mesaili 
mühime için hey'eti idarenin kararı veya cemiyetin aza defterin
de mukayyet azanın beşte birinin idare hey'etine vu kubulacak tah
riri talebile fevkalade olarak toplanır. Her iki takdirde de idare hey'
eti reisi tarafından davet edilir. 

MADDE: 19. - Umumi toplantıya ,ııelen aza, defteri mahsusu
na imza ederler ve zirine tarih kon•ılduktan sonra reis ve katip ta
rafından başkaca imza vaU><lilir. 

MADDE: 20. - Gerek adi l(erek ise fevkalade içt imalara bü
tün azalar hususi davetiyeler ile ve en az üç gün evvel i ctimaın l?Ü
nti, saati, yeri ve ruznamesi en az iki ııazete ile ilan ve h ükümete 
ihbar ohınur. 

MADDE: 21. - Umumi hey'et, cemiyetin aza defterinde kayıtlı i 
aza adedinin yarıdan bir fazlasiyle teşekkül eder. İlk toplantıda ek-

- 53. 

MADDE: 24. - Umumi hey'ette yalnız ruznamede bulunan mad
deler müzakere olunur ŞU kadar ki hazır olan azanın Üçte ikisi ta• 
rafından müzakeresi tahriren teklif olunan maddelerin müzakere
sı mecburidir. 

MADDE: 25. - Umumi içtimada reisin mazereti sebebile ,ııay
bubetinde hey'eti idarenin reis vekıli ve anın da .ııaybu.betinde umu
mi hey'et tarafından o içtima için riyaset makamına intihap oluna
cak zat tarafından idare olunacağı tl'ibi umumi katip ve katihın ay
ni sebeplerle .l(a)"lıubetleri halinde dahi umumi hey'et canibinden 
intihap olunacak zat tarafından katiplik vazifesi ifa edilir. 

MADDE: 26. - Umumi hey'etin senelik içtimaında cemiyet i
dare hey'etinin senelik icraat raporu ile murakiplerin jl'eçıniı; se
neye ait mali raporu ve bunlar üzerine icabeden müzakereler ya
pilıp tasdik edildiJı.ten sonra birden üçe kadar daimi aza meyanın
dan murakipler intihap edilir. İşbu ictimada iıza olmıyanlar da da- . 
bil c.labilirler ise de verilen kararlarda rey vereıniyecekleri l(ibi \ 
yapılan müzakerelere de asla iştirak edemezler. 

MADDE: 27. - Umumi hey'et aşaitıdaki hususlara karar verir: 
a: Ana nizamnamesinin tadiline. 

ç: Cemiyeti alakadar h"er mesele ve içtimaın b8=da nazır 
bulunan aza tarafından vaki olacak tekliflerini muhtevi 
olur. 

FASIL R 
İdare hey' eti reisi ile reis velı:iliniıı veaaifi. 

MADDE: 41. - İdare hey'eti reisi, umumi ve idare hey-etleri
ni ictimaa davet eder, toplantilarda müzakeratın ruzname daire
sinde hüsnü cereyanını temin ve idare eder, cemiyetin muhaseba
tını k~tiple beraber ve idare hey'etince tensip olunacak Bankalar 
çeklerini veznedarla birlikte imza eder. Fevkalade ve müstacel ah
vale münhasır ohnak ve hey'eti idarenin ilk ictimaında mevzuu
bahs ederek tasvibini talep etmek ve cemiyetin sırf menfaati göze-
ti.hnek şartile ittihazı karar ile ~bu kararı icra etmiye saliıhiyet
tar olduğu f(Hıi cemiyetin şuabatına nezaret ve lüzum ııördüğü tak
dirde şuabatı mezkiırede çalışan hey'eti idare azalarile teşriki me
sai eder ve cemiyete ait mührü muhaıfaza ve T. C. :idari ve adli 
makamatında cemiyeti temsil eder. 

MADDE: 42. - Reis vekili reisin yazılı mazereti sebebile 
;ıaybubetinde ona vekalet eder ve vekfilet ettiği müddetçe ayni b : Hesapların tet.kiikine, 

c : Bütçenin tetkikine, ı salfilıiyetleri haizdir. 
ç: Senevi aidatın tayin ve tesbitine, 
d: Mare hey'eti ile muıakiplerin ıntihabına, 
e; Azalar tarafından hey'eti idare mukarreratı aleyhine va

ıki olacak her nevi itirazatın tetkik ve ıkat'i olarak halline, 
f: Cemiyetin feshine. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

FASIL L 

İdare hey'eti hakkındadır. 

MADDE: 28. - Cemiyetin idare hey'eti, bir reis, bir reis vekili, 
bir umumi kfıtip, bir veznedar ve beş iızarian mürekkepti.ı:. 

MADDE: 29. - idare hey'eti umwni hey'et tarafintlan azayı. 
daime meyanından reyi hafi ile seçilir ve müddeti hııııneti dört 
senedir. 

MADDE: 30. - Dört senelik müddeti hi2ımetlerini doldurmuş 
olup ta ilk defa olarak ıkur'a ile çekilecek olan azanın avni müd
detle tekrar intihabı caizdir. Bu suretle ikinci dört senelik hizme
tini ik:mal ile çekilmesi .tazım gelen aza aradan iki sene geçmedikçe 
tekrar intihap olunamaz. 

MADDE: 31. - Umwni hey'et tarafından idare hey'eti iızalığı
na intihap olunan azadan biri veva bir kaçı keyfiyeti intihapları
nı kabul etmedıkleri veya istifa ettikleri veya biliı sebep mütemadi
yen üç ay mıuidetle içtıuıalara iştirak eylemediklcri veya vefat et
tikleri takdirde hey'eti idare esbabı m ezbure ile çE!kilınış olan aza
nın yerine rey hafi ve ekseriyeti mutlaka ile di,ğerleruıi intihap 
eder . .. Anc~ bu. suretle. ~~ıhap .olun_anlar y~lerine geldikleri aza- ı 
nın mutebaki müddetlerını ikmal ile hiz.metlerı hitam bulur. 

:MADDE: 32. - Umumi hey'et tarafından idare hey'eti azalığı
na intilıap olunan azalar müddeti bitmiş olan eski r eis tarafından 

davet oıunur. Ve ilk ıçtiınalarında aralarında ekseriyeti mutlaka ve 
rey hali ile reis, reis vekilı, umumi katıp, kiıtip ve veznedarı in
tihap ederler. Bu suretle intihap olunan reis riyaset makamını iş
gal ile sabtk reis a)<rılır. 

MADDE: 33. - Hey'eti idare kamnen istifa eylediW, takdirde 
yenisi intihap edilmek üzere istifa eden idare hey'eünin reisi ta
rafından umumi hey'et davet edilir. 

FASIL lII. 
Veznedarın vezaifi. 

MADDE: 43. - Veznedar, vezne mevcudunu muhafaza, cemi
yetin muhtelif varidaının tamamü tahsiline ,ııayret eder, fevkalade 
talısilitı reisin de imzasını havi makbuz mu.k:ı_ . ..illde icra ettiği l(ibi 
azanın aidatile sair lk.ira gibi adi tahsilatı yaJUZ kendi imzasını ha
vi dip koçaruı makbuz mu'kabilinde yapar, cemiyetin zikıymet em
val ve eşyasını demir kasa derununda muhafaza eder, cemiyetin va
ziyeti malivesi hakkında her ay idare he v'ctini haberdar kılar, 
idare hey'eti kararile reisin müstacel addettiiti sarfiyatı ifa eder. 
Elli liradan fazlasını idare hey'eti karariyle bankaya tevdi eder ve 
idare hey'eti kararile yapilacak sarfiyatı için bankadan para çekmek 
icabettikte çekleri reis ile birlikte imza eder. senelik teftişten son
ra bilcümle hesabat ile ödenmiş hesabatı makbuzlarile birlikte 
cemiyete tevdi ve her on beş günde bir vezneyi teftiş ve müraka
be eyler. Veznedarın mazereti sebebivle gaybubetinde idare ı-.ev'
etince intihap olunacak zat ona vekalet eder. 

FASD... iV. 

Umıınll kiltip ve katibin vczaüi. 

'.MADDE: 44. - Cemiyette kanunen tutulması 11iznn gelen def
terleri tanzim ve muhaberatı tedvir eder, reis ile beraber muhab~re 
evrakını imza eder, idar e hey'eti içtimalarının zabıtlarını tanzim ve 
idare hev'eti mukarreratırun icrasını ve idare hey'etinin senelik 
icraat raoorunun tab ve tevilini temin velhasil cemiyetin tahrirat 
hizmetine müteallik bilcümle kıtabet umurunu ifa eder. 

MADDE: 45. - Umumi katibin gaybubetind e katip ona vekalet 
eder. 

MADDE: 46. - Cemjyette tutulması lil.zım gelen defterler şun
lardır : 

a: Aza d efteri, azanın hüviyetleri, cemiyete l(irdikleri tarih
leri ve aidatları bu deftere yazılır. 

b: Karar defteri, idare hey'eti kararları tarih sırasile bu 
deftere yazilır ve zirleri reis ve katibin imzasiyle tasdik 
olunur. 

c: Gelen ve giden evrak defteri, $en ve çı'kan evrak ta
rih ve No. sırasilc bu dEftere ka)'dedilmekle beraber 
gelen evrakın asılları ve çııkan evrakın müsveddeleri 
ayrı dosyalarda hıfzedilir. 

ç: Varidat ve sarfiyat defteri, cemiyetin varidat ve sarfi
yatı tarih sırasiyle bu deftere kaydedilir. 

Devamı ve sonu yarınki nüshamızda 

MADDE: 34. - İdare hey'eti cemiyetin mtırelııkep olduğu ŞU>
&batı teşkil ve vazifelerini hüsnü ifa etmelerine nezaret eder, mus.- ı 
tabdemlerini tayin ve azil ve maaşatını tesbit eyler, cemiyet namı
na her Riina teahhüdatta bulunur, idari ve adli makamat huzurun
da reis veya reis vekili veya tarafından intihap edilecek hey'et ile 
cemiyeti temsil eder, cemiyetin servet ve emvalini idare eder. Cemi
yete va.ki olacak her j(iina teberrüat ve vasiyetleri kabul eder. Fu
kara ve acezeye vus'atı maliyesi dairesinde yapılacak yardıımları 
ve alelitlak sarfiyatı tayin eyler. Cemiyet azasının aidatı ile cemi
yete viık.i olacak her ,ııüna teberrüatın tahsilini temin eder, mak
sat ve gayesini hüsnü ifa için varidatının tezvidine müteallik her 
,ııüna te:;~::ıbüsatta bulunur. CeıniYetin veznesini teftiş eder. Cemi
yetin bilançosunun ve kat'i hesabını tanzim eder, umumi hey'ete 
cemiyetin senelik umuru hakkında izahat verir. Velhasıl cemiye
tin mümessili bulunan idare hey'eti işbu nizamname ahkamı dai
resinde umuru cemiyeti idare ve nizaımnamenin gözettii(i ,ııayeden u
zaklaşmamroc şartiyle nizamnamede mevzuubahis olımyan hususat 
hakkında mukarrerat ittihaz ve müstahdeminin vezaifini başkaca 
tayin eder. 

t KAGITÇILARA 

MADDE: 35. - Cemiyeti mes'ul edecek her güna evrakın reis 
veya reis vekili veznedar, umumi katip veya katibin imzalarını ve 
cemiyetin mührünü muhtevi olması lazımdır. 

Cemiyet namJia olan çekler reis veya reis vel<ili ve vezne
darın imzas1 ile mumza olması kafidir. 

MADDE: 36. - İdare hey'eti haftada bir muayyen ,ııünde top
lanır. Reisin e:öreceği lüzum veya hey'eti idare azasından dördü -
nün tahriri talebi ü zerine de fevkalade olarak birden ziyade top
lanabilir. 

MADDE: 37. - İdare hey'eti toplantılarında reis veya re~:.::_ 

Gitmişler. Padişahın iradesini 
babaya söylemişler .. Erenler is
tifini bozmadan sormuş: 

- Vay Bizansa sahip olunca 
kendini unuttu da bizede mi 
buvruk yollar! 

Vezirler afallamı.şlar, baba 
devam ebniş: 

- Gidip o nidana haber ,·erin: 
Edebile otursun. Bugün ona Bi
zans kal~ini ihsan eden Pirim 

iltifatına hile nasıl ehemmiyet 
vermediklerini şu küçük vak'a 
çok güzel izah eder. 

Eskiler; paraya, pula; iltifata, 
davete hülasa dünyalık nfuıuna, 
kendi menfaatleri adına hiç bir 
hırs ve kaygu gütmezlermiş .. Bi
ze gelince! .. 

Amhalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çı
kar1lacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her 
hafta pazartesi günleri sabahleyin saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

Ereğli Kömürleri işletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Eır.ğli kömürleri iı;U:ltmesi kömür satış şuılr.si!ıı.in bilumum 

me vcudat, 'teahbüd.aıt ve matlubaıtı bütün hukuk ve vecabiyle 
3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kararname

n n 3 s:>y>la karaırı hii.'kmünıe göre tıeı;ıkia wilen: 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine,, 
D:ıvl'l!dilrniş ol~ alllııa.dıaıııl111 lher türlü isleri ıiçi:ıı 

15 mayıs 1940 taribindıen itibaıren meıke>ıi ZONGULDAKTA bu
Lunacak olooı. adı ~ satış b'r!.ij!iıoe mür~ eılımelerü. 

Diyip güsterilen kazığı almış, 
babanın dediği gibi suyun ke
narına çakmış. Namaz kılmış, 
beklemiye koyulmuş... Aradan 
yarım saat geçmiş ııeçmemiş .. 
Sırığa çevrili yüzlerce gözdeki 
boş hakış dehşetle irileşmiş .. Ha
li yaslandığı vaziyeU muhafaza 
eden Botman babanın etrafında
ki dervişler: 

ni ölçmiye imkİin yok. Dolman 
babaya niyaz ettikten sonra mü
saade almış, otağı hümayuna 
dönmüş .. Aradan 4 gün geçme -
den de padişah müjdei fetih ile 
beşaret bulmuş .. 

• yarın onu buğday tanesine muh
taç edecek kudrettedir ..• 

Nafi baba tekrar durdu. Mana
lı bakı.şlannı ka.rşısında hürınet 

tavırlarile kendisini dinliyen mu
hiplerinin üzerinde dolaştıra do
laştıra soluğunu tazeledi.. De -
vam etti: 

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

wlü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki prtlarla ve 
Qeşin para ile mübayaasına karar verilmiştir. 

- Gerçel';e hü._ 
Seslenişlerile yerlere kapan -

mışlar .• Üzerinde koyun çevri -
len kuru ve yanmış kazık Haz
reti şahı veliyetin iznü kere -
mile tomurcuklar peydahlalDlJ. 
Yaprak vermiş. Taptaze bir fi
dan olmuş. 

Tabii Hazreti i'atilüıl seYİ:llci-

İlk işi; fethettiği beldenin gö
beğinde, İmparator Jüstinyen 
yapısı zamanın en büyük kilise
si sayılan Ayasofyaya gelip na
maz 'ı<ılmak olan Fatih ikindi vak
ti irade etmiş: 

- Geç~n gün görüştiiğiiın der
v~i bulup huzuruma getirin! 

Vezirler yola koyulmuşlar •• 
Bir gün evveline kadar Fatihin 
otağı bulunan şimdiki l\laltep&
de, llotrnııa babanın dervişleri
le etuduiunu haber almışlar. 

Nihayet, Fatih bizzat akşam 
üzeri Maltepeye giderek dedeyi 
bulmuş şehri göstermek maksa
dilc davet ettiğini anlatmış, özür 
dilemiş. Fakat Hotman baba şeh
re gelmiYI' razı olmamış. Bazre- ı 

ti Fatihe göz alabildiğine uza -
nan kırları göstermiş: 

- Bize, demiş: Pirimizin ihsan 
ettiği bu topraklar yaraşır .• Sen, 
tarihine, tamam çizgisini çek
tiğin Bizans devleillıı upaş. Bi
zi, kendi halimize bırak. .• 

İşte, eski halüelerin, Hazreti 
Pirin (Rum erenleri) ünvanını 
vwdiii eski babalann padişah 

- Osmanlı padişahlaruıdan 

bir çoğu tarikatimize müntl'Sip
tiler .• Amma, bunlar hiç bir ba
badan nasip almak sureille yo
la girmemişlerdi.. Padişah, yeni
çeri ortalarının baş neferi sıfa -
füe Bacı Bektaş ocağına merbut 
bulunurdu_ Esasen padişah olan 
canın kendisi bir milleti irşat 

mevkiinde bulunduğuna göre 
ayrıca mürşit eli tutmıya, bu e
tekle Pir yoluna ~miye ihtiya
cı da yoktu ve.. olamazdı da .. 

(Arkan var) 

A - A.fyonlar 1940 senesi ma{lS nihayetine kadar İstadlıul de
posuna teslim edilmiş bulunacaktır. 

B - Bu müddet zarfında getitilen afyon depoya ııiriş sırasiyJe 
Q:ı.uayeneye tabi tutulacak ince ve kabası tefrik edildikten sonra 
usulü dairesinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakip tartw 
ve kat'i tesellümü ya'Pılarak bede4leri ödenecektir. 

C - Hilı:eıni muayene netiCEılinde mağşuş bulunan afyonlar 
mülıayaa edilmiyecektir . 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olan
ların beher morfin derecesi •40• kırk kuruş ve kaba toplannuş olan
ların beher moefın de.·ecesi .30, '!>tuz kuruştur. 

E - İstadml haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerin
de l:ıWunan afyoolanm bizzat htanılııila getiııınedtkleri takdirde 
afyonlarının lpt!dat ve kat'i teslim ve tesellimn muamelesi.

1 
bedelle

tinin tahsili için noterden mosadd&k bir vekfiletna.me ile ıstanlıulda 
münasip ııörecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (3620) 

T.A.Q. 19.47 m. 15195 Km. 
20 Kw 

T.A.P. 31. 79 m. 9445 Km. 
20 Kw 

1629 m. 128 Km. 120 Uw. 

15 M•yıs Çar~amba 
12,30 Program ve memlekeı 

saat ayan, 12,35 Ajans ve mete<> 
roloji haberleri, 12,50 Miizikl 
Muhtelif §arkılar (pi,), 13,30/14.
Müzik: Küçük grkestra (Şef: Ne 
cip Agkın). 

18.- Program ve ""1mleke 
saat aan, 18,05 Müzik: SenjonJ 
müzik ve ~era aryaları (pi) 
18,30 Müzik: Çalanlar: Ruseıı 
Kam, Cevdet Kozan, lzzettin 
Ôkte, Okuyan: Müzeyyen Senar1 
19.- Konuşma (Dış politika hadi 
sel eri), 19 ,20 Müzik: Fasıl heyeti 
19,45 Memleket saat ayan, Aja 
ve meteoroloji haberleri, 20,
Müzik, Çalanlar: Kemal N. Sey
hun, Cevdet Cağla, lzzettin Ôkıe, 
Okuyanlar: Azize Tözem, Musta
fa Çağlar, 20,35 Temsil: Orman 
sonu düğünü, Yazan: Mühend~ 
Nephan Özcandarlı, 21,33 Ser -
best saat, 21,42 Müzik: Riyaset' 
cumhur Bandosu (Şef: ihsan K .. 
çer), 22,30 Memleket saat ayan 
Aıam haberleri, ziraat, esham 
tahvilat, kambiyo - nukut borsa 
.n (fiyat), 22,50 Müzik: Cazban 
(pi.), 23,25/23,30 Yarınki prog • 
ram ve kapanış. 

Askerhk i~leri 

İhtiyat yoklamaları 
Beşiktaş Askerlik şubesınden: 
İhtiyat yoklamaları 31/o/~40 

tarihinde hıtam bulmu:; olaca
i'!ından şubemizde kayıtlı :ııı 
illi 331 drı;umıu ihtiyat erattan 
simdiye kadar yoklamasını yap
tııımamış olanların baltanın pa
µrtesi, car~aınba, ve cuma gün
""1'i saat 9 dan 12 ye k adar m ü
racaat ederek ihtiyat yoklama
larını behemehal yaptırmaları lü 
zumu bir kere daha ilin olunur. 

İstanbul 3 üncü ıcra mernurlu
ğundan; 

l:lır aıacağın temini için haciz 
edilip paraya cevrilmcsıne ka
rar ver ilen Kasunpaşada b..-urL'<i
din maoallesınde 8, l/Z .t<o.ıı ço
rap faorıkasında mevcut ~u.uvO 
lira deıicrinde 82 parça faal ve 
,ııayri faal müstiıımel örl?ii maki
neleri ve motör ve tcfcı.ı. ~alı 
17 /5/940 tarihine müsadıf cu
ma günü saat 16 da fabrıka bina· 
sında birinci acık arttırma ile sa
tılacaktır. 

Bu arttırmada teklif edilen •be
del mahcuz emvale tahmin edi
len ıkıymetin vüzde yet.mi• beşıni 
bulmadığı takdirde ikinci arttır
ma 21/5/940 tarihine müsadif 
salı ırtinü ayni yer ve ayni· sa
atte yanılacaktır. Taliplerin mez. 
kıir ~ün ve saatlerde mahallin
de 94-0/1584 No.lı dosya ile hazır 
bulunacak memurumuza müra -
caatları ilfın olunur. 940/1584 

1sıanbul Altıncı Asliye Hukuk 
mahkemesinden: 

Sirkeci paket ııostahanesi me
murlarından Mustafa Münir ta
rafından karısı ikamet,ııiı.lı.ı me<;
hul .r'abma Nüzhet aleyhıne açılaıı 
boşanmanın tescili davasının ic
ra kılınan muhakemesi sonun
da: Davacı Mustafa Münir ile 
mürldealeyha Fat.ma Nüzhetin 
kanunu medeninin mevkii mer'
iyete vaz'ıntlan mukaddem ah· 
kiı.ın.ı sabıka veçhile boşanarak 
ilıir daha bir araya ~elmedikleri 
sabit olduğundan vukua ~elen 
talilin nüfus ıkütüi(iine tesciline 
ve ilamda vazıh masarifi muha
kemenin müddeialeyhe tahmili
ne temyizi kabil olmak üzere ıt
tihaz olunan hüküm mezburenin 
:ikaıne~filıının meçhul bulunma· 
sı hasebiyle • suretinin malı· 
keme divanhanesine talikine v~ 
lkevfiyetin on beş ,ııün müddetle 
"azete ile ilanına k;,ı.rar verildii(in 
den mezbure Fatma Nüzhetin oıı 
be· ıı:ün zarfında mezkur hiilanÜ 
usulen temyiz efımedii(i takdirde 
'kat'ivet kesbetmiş sayı!acai!t 
teblij; yerine ~eçmeık üzere ilan 
olunur. (26951) 

Mitle Bor•olı V• /<; 
Hastalılk!ları muayenehanesi 

Dr. lbrahim Oenker 
• 

BeYQglıu, Ağacami, Saıkızai{acı 
caddesi, Çöp.lüQfl!llle ooka'k 

No. 13 - Te:lefon: 42~8 
K>-.ttıdi ifilıcını,'fıuvannda basta

hruun röı1tkan ve serirl mu
~ w ta.hlil:at. 

!lıııtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldılı yen 

SON TEl..G1lAF Basımen 


