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GARP CEPHESiNDE YE iBiRD v AÇIL 
Fransız ordusu mevzi harbi usulünü terkederek mukabil taarruzlarla l1are
ket harbine başladı. Bütün gün Fransızlarla Almanlar göğüs göğüse çarpıştı 

-HOLANOA'NIN-/ Almanlar muazzam hava ve mitralyöz kuv- I AKDE N i Z DEKİ VAZİYET 
TESLiM OLUŞU vetlerile Fransız pigad~lerine hücum ediyor 

...... ...... --

müu.ri1ıı.rı. müıt•r•lt Alman Fırkaları Mozel - Möz hattını yarmıya • ı 
~~":~:;::!:::a~a::: muvaffak oldu. Fakat Piyade ağır zayiat verdi Macar -Slovak ,, 

/teri :&atıfıtta ve mane-
viyatının cürültlüfiın• 

' kurban ıritmiıtir. 

Yazan: ABİDİN DAVEkJ 
IL..Jl olanda teslim oldu; 1 l<",.,,...-ı..cı\ U--U öte tarafta, daha kil - , 

• 

çük. Belçika, hııkiki 

bir .ahtaınnnlıkla Alman taar
ruz JıaıuJcsuıin en aj:ır ~·üki.ı.ne 
nıuka\ cnıcı ederken Holanda, 
beş günluk bir mukavcıncllen 
5oora sil4ilılarm1 bıraktı. Böyle
ce, en mcrtc_:c.sinden en kalıbcc~ 
sine varuıcıya kadar her vasıta
yı, her silahı kullanan topyekün 
Aluıaıı harbi, bir zafer d:ıba ka
ıauU.1. Holandanuı te.sliıni.)'eti 
hakk.ında ilk gelen haberler, Ze
elaud e~·alclı nıiistesııa her ta -
raııa, Holandahların ateş kes -
tiklerini biluirmektcdir. Harbin 
daha beşiııci güııunde llolanda
~ılarm boyun eğıncsinin sebebi 
ısc, Holandanın Londra sefareti 
ıarafıııdan 14-15 mayıs gecesi 
neşredilen teblığde şöyle izah e
dilıyor: MAJ1NO HATTINDA ASKERLERİN ÖÜLE YEMEC1 

•Holanda b~kumandanlığının 
muhasematı durdurmıya karar 
vermesine sebep Almanların Rot
ıerdam'ı zapteımeleri ve diğer ıe
hirleri tehdit etmeleridir. Jl.1em
leketin kalbgıihı bu şekilde diiş
maiı ıaarruzuna açık kaldığına 
Qöre, harbe devam etmek, ırıem
leketi lıarap ve sivil halkı imha 
etmekten b~ka bir şeye yara

Belçika kıtaatı şiddetli 
hücumuna mukavemet 

Alman 
ediyor 

mazdı.• 
Uiğer taraftan Holanda ordu

ları başkumandanı general Vinkl· 
ınao'da radyoda irat ettiği bir 
hitabede şu izahatı vermiştir: 
•Ordularımız her tarafta kah

ramanca mukavemet ettiler; Fa
kat mücadele gayri müsavi şart
lar altında cereyan ediyordu. Bu 
sebeple siviö ahaliden binlerce 
kişi öldü.. Vatanımızın tamamen 
tahrip edilmesine mani olmak 
üzere, mııhasemata nihayet ver
mek mecburiyetinde kaldık. 

Alman kuvvetleri bulunduğu
nuz mıntakaya varıncıııa kadar 
tısayişi temin ediniz. Düşman ida· 
resi altında şerefinizi mulıafaza 
ediniz; Holandalı olduiiunıhu u
nutmayınız. Holanda mevcudiye
tini kaybetmiyecek, tekrar diri
lecektir.• 

liolandanm Londra elçisi, ay
rıca şunları da söylemi~tit: 

•Rotterdam ile iltreht'in suku
tundan sonra, memleketin kalbi 
di4man önünde açık bulunuyor
du. Yurdu tamamen tahrip et
mektense muhasemata nihayet 
Verilmesini tercih ettik; Fakat 
Almanya ile aramızda harp hali 
devam etmektedir.• 

• 

-Holanda ordusu Uç 
o ü n de 1O0,0 O O 
asker kaybetti 
Alman Kıtaatı 
Amsterdama girdi 

Evvelki gün başlıynn büyük 
meydan muharebesi devanı et
mektedir. Diğer tnrnftan Ho -
landa kuvHtlcri de bnşku -
mandanınuı tesliıni silih em
riııc r~ğı1ıen Alı~anlarla çar -
pışınalarn d~vam ediyor. Ma
jino battı önünde kanlı muba
rcbcleı cereyan etmekte bava 
harbi •on hadde çıkmış bulun
maktadır. Garp cephesindeki 
muharebelerin fakip ettiği .sa
fahatı saat sıra•ile veriyoruz: 

: vvdkl gece' Paris, 15 (A. 
yarısından ı A .) - Havas, 

eonr•. saat 13 te dün 
-- ı;ıeee yarısından 

sonraki askeri vaziyet hakkında 
(Arkası 3 ı ~=ii sayfada) 
• .......... 

Holaııdanın teslim olması et
rafındaki diğer haberlere göre, 
Polonya hüküıııcti, nasıl Fran -
•ada Aııgers şehriu~e bulunu -f0 •sa Holanda hiılıiınıcti de, öy-

1 

ece Londrada icra) i hlıktİınet ve 
Baltanaı edecekmi~. Bu sözleri 
taliba tıısJ.im biid ''esinden ev
:eı söylemiş olan Holandanın 
""Iıdra sefiri cHolanda klt'aları
nın, müttefilderın yardımile 
Yaptıkları :esurane mukavemet, 

1 
i Hazıranda Çıkar 

(Arkası 3 ;;neti sayfada) 
ABİDİN DAVEB "======-

~ esml harp tebliğleri

~ ne göre, 14 mayıs gün
kü askeri vaziyet şöy

le bülasa edilebilir: 
1 - HOLANDADA: Holan

da sillib.ıııı teslim etmiştir. 
Gerçi, bu miihim hadise 14 ta
rihli resmi tebliğlere girme -
mişse de, bir emrivakidir. Al
man ordusu, Dolanda ordusu
nun zafmdan istifade ederek 
Rotterdam'ı almış ve böylece 
Holanda müdafaa merkez mev
zii denilen ve geniş su hende-
ği ile çevrilmiş bulunan esas ı 
mevziin sai cenahı gerisine J 
düşmüştür. Su müd~faa hattı, 
hu kısımda l\föz nehrinin ile
risinde bulunuyordu. Hemen 
arkasında l\föz nehri vardı; da-
ha geride, bazı mmtakalarm 
daha suya bokulm:ısı mukar- 1 
rcrdi ve nihııyet Ren nehri ge- ı · 
liyordn. Dört katlı diyebilece- 1 
ğiıniz bu su miıdafaa ı.~•tımn 

"Garp cephesınde milttefıl< ordu- gerisinde ve, şimal dcni•ine 
lan idare eden qeneraı Gamelin ( 11 rl "" 3 üı.cü sayfada.) 

~~l_ng_i_li_z_K __ r_a_lı_ı_·ıe~b-er_a_b_e_r._ .. ~~~~_:~.=_::_=:=:":""!:'-~===::~:=::!.~ 

Paris, 15 

!Fr .. nsız tebll61 ! (A.A.) - 15 
mayıs akşam 

teblH!i: ı 
•Di4man Anversıen Nııtnur'un 

batı-şimaline kadar olan hat ü- · 
zerinde muhtelif noktalarda Bel
çika, lngi!iz ve Fransız kıtalan
na karşı zırhlı arabalarla şiddet
li hücumlarda bulunmuştur . 

Mii= - Meuse - iizerinde M~ 
zieres ile Namur arasında di4 • 
man nehri mu1ıtelif noktalardan 
geçmiye muvaffak olmuş ve mu
harebeler devam etmektedir. Düş
manın evvelce az çok terakki 
kavdetliiii Sedan bölqesinde zırh
lı arabalar ve bombardı11ıan tay-

( Arka" 3 üncü sayfada) 

'· 

h udu d u kapatıldı ~~~~ .. · 
Slovaklar dün ihtiyat-' 
lan silah altına çağırdı 

Budapeşte, 1.5 (AA) - (Ha
vas) Macar - Slovak hududu lla
lass~qaramat civarında kapatıl

mıstır. 

Diğer taraftan Slovakların 15 
mayısda ihtiyatları silah altına 

çağırdıkları bildirilmektedir. 
.Budapc.ştc ı:azetclerıne ~öre 

ıgecen pazattl"!i S!ova~<vada Ma - 1 
car aleyhtarı bir propaganda top
lantısı hazırlarıml'sa da bu top
lantı 19 mayısa ti ir edilmiştir. 

Macar tadil taraftarı ceıniye
tinin l(azetesi son nüshasını mün
hasıran Macar - .Slovak münase
betlerine tahsis etmiştir. Gazete 
Slovakyanın ekonomik vaıziyeti
nin pek müşkül bir halde oldu -
ğunu idctia eylemektedir. 

B. MİLLET MECLiSİ 

ngilizlerin yet4tlrdiqi Mısır zabitleri bir tatbikatta .. 

ltalyanlar işi b··yüttü 
KARA GOMLEKLİLER BİR İNGİLİZ 
LORDUNA BARDA DAYAK ATTILAR 

Kahire. 15 • • A. A. • R•uter ajansı bildiriyor: 
Mütt•filı donanması, evo•lc• tesbit •dilen program 

mucibince maneııraler yapmalı ü:zere, İslunduiyc'd•r 
dcni:ze afılmı~tır. (Arkası 3 üncü sayfada) 

ORFI iDARE KANU:_ SIRA ISVIÇR 'DE 
NUNU KABUL ETTİ 

ANKARA, 15 (İKDAM Muha
birinden) - Büvük Millet Mec
lisi buırün saat üçte toplandı. İ
darei örfivenin sureti ilanı ve 
hüküımleri had<kındaki layihanın 

ikinci müzakeresi yapıldı. IBazı 

hatipler maddelerin tahrir tarzı 
üzerinde konuştular. Neticede ka
nun evvelce yazıldığı şekilde 

kabul edildi. 

Almanların pek yakında bu 
memlekete taarruzu muhtenıel 

İSVIÇRE HUDUDUNDAKi ALMAN TAH
ŞİDATI ARTTI. ISVİÇRE HAZIRLIK YAPIYOR 

Bern, 15 (A.A.) - Royter A- ı Seferberlik aür'atie ikmal edil
jansı İsviçre 0;<1us1'. başkıım_~- uü•tir. Kıt":at~ız şimdi tayin ~-
danlığının aşagıdaki tebliğini dilen mevzilerı lşfıal etınektedir-
n~rediyor: (Arkan 3 üncü sayfada) 

• HAVA ŞEHiTLERİMiZ 
Şehrimizde ve yurdun her 
tarafında i h ti fa 11 er yapıldı 

(Yazısı 3 üncli sayfamızda) 

' 

t 

.· 
DON, .1ı.NKARADA YAPILAN MERASiM ''e IH'I'IFALDEN İNTiBALAR .. (Foto: A.A.J 

AMERIKANDN VAKDNDA HARBE GIRMESD IHTDMAIL.D ARTTORa. Yazısı 3 Uncu 
uyfemlzd• 



SAYFA - ! 

E OLTAN 
Y •zan : ~1. SAMI KABA YEL 

Dördüncü Murad tebdili kıyafet gezerek de· 
dikodu menbalarını kökünden meneylemişti 

- Yirmi dört saat zarfında ne 
kadar kahvehane ve meyhane 
varsa yıktır. 
İstanbulda bulunan kahveha

neler, meyhaneler kökünden yı
l<:ıldı. Yeni~erilerin, Sioahilerin iş· 
!ettiği bu, meyhane ve .kahveha
neler bu suretle kökünden balta
lanmıııtı. 

Yeniçeri ve, Sipahi görüyordu 
ki, icraat, gelip geçici değildi 
Kökünden kC>iip yıkılıyordu. 

Dördüncü Murat, İstanbul yan
gını dolayısile yapılan dediko -
duların menbaını kahvehanelerde 
ve, meyhanelerde bulmuştu. 

Kahvehaneler işsiz, güçsüz ta
kunının oturup dedik.odu yap -
m maahalli ıdi. Meyhaneler de 
böyle idi 

Dördüncü Murat, tebdili kıya
fet gezerek dedikodu menbala
rını keı;fetmişti. Bu sebeple hep
sini kökünden meneylemişti. 

Dördüncü Murat, su başına ilr::in 
ci bir iradede daha bulunınuş.
tu. Şöyle: 

- Herkes, işile gücile meşgul 
olacak.. Işi.ni gw:ünü bitirrai> o
lanlar evlerine dönecektir. Yatsa 
namazından sonra, sokaklarda I 
kimsecikler dolaşmıyacak.. Te -
ferrüç ve seyr angfilıda dahi halk 
vakıt ve za.manile gelip eğlene
cek ve, yerli yerine dağılacak
tır. 

Dördüncü Murat, veziri aza -
mın.a da hülii.saten su yolda bir 
hattı hiiınayun çıkar~: 

- Memaliki malı!:usam dahi -
linde bulunan kahvehane ve mey
hanelerin kam.ilen yıkılmasını 
emreylerim .. 

Koca Osmanlı İmparatorluğu
nun geniş hudutları dahilinde 
bulunan yüz binlerce kahvehane 
ve, meyhaneler yirmi dört saat 
zarfında yıktırılmıştL 

Dördüncü Murat, İstanbul yan
ıımının halk beyninde vücude 
ı;;etirdiği dedi ikodudan fazlaca 
sinirle~t.i. Kahvehane ve mey
haneleri yı.ktırdıirtan 90IU'a, ikin
ci bir hattı hiiınay:un ile İmpara
torluk dahilinde tütün ve içki
)! men eyledi. Bu vasak pad~ah 
yasai?ı idi. 

Aıizına lı:imseciltler ne içki ve 
ne de tütün koyabiliyordu. Ceza.. 
eı derhal idam idi. Her gün so
ka""1arda yüzlerce .kişi idam olw
nuyordu. 

Sokaktan ııeçenler, ikara lkul
.lukcular tarıdından çevriliyor ... 
ıAitızları koklanıyor. Üstleri baş
ları aranıyor ... l'ütün ve içkiye 
ait bir şüphe ve emareye rastlan
dı mı derhal olduğu yerde kel
lesi uçuruluyordu. 

Dördüncü Muraddan evvel İs
tanbul sokaklarında ehli ırz ve 
namusun bir yerden bir yere 
gitmeleri tchliıke arzederken 
şimdi herkes istediği gibi soka
ğa çıkabiliyordu. Zorbalardan 
serserilerden, abur cubur serle~ 
lerden ortalıkta eser lkalmmnıştı. 

Sultan Murad ııeceleri bile dev
re çıkar, rtenersiz itime tesadüf e
derse katley!erdi. 

Dördüncü Murad, gece evlerin 
damlarına çı.kar ocakları koklar
dı. Tütün kokusu hissettiği eve 
girer baştan aşağı amansız hep
sini katlelerdi. 

Padişan, Bostancıları Anado
luYa ve Rmneliye yollardı. Bos
tancılar tebdili kıyafet ederek 
giderlerdi. BeylerbeyJerinin, San
cak beylerinin, kadıların, Su ba
şıların tütün ve içki hakkında.ki • 

Oturdu, ayak ayak üstüne attı, 
iskarpinlerini çıkardı; çoraplan
nı sıyırdı; beyaz, bembeyaz, par
lak hafif tüylü bacaklarını uza
tarak salladı; iskarpinin içinde 
uyuşan parınaklar1DJ kımıldattı; 
eteklerini kaldırdı, galiba çorap 
bağlan kalçasının ön kısmını vur
mu~tu, uenşturdu. 

Gözlerim kamaşıtıl!jtı, çcnele -
rim biribirine vuruyordu._ Da
ha iyi, daha yakınılan görmiye 
ralışıyorum. Alnım kapıya da
yalı, göj:,'Süm kapıya dayalı, el
lerim kapıya dayalı, bütün vü
cudüınle kapıya yaslanıyorum. 

Lamb.ııııın ışığı kuvvetli geldi; 
kallo.P kıstı, soyunınıya başladı. 

padişah iradesine dilokat edip 
etmediklerini kontrol ederlerdi. 
İradeye muhalif hareket edenle
ri veyahut işlerinde tekasül gös
terenleri derhal idam ederleroi. 

Sultan Murad, bir kere Bos-
tancı başıvı Edirneye _gönderip ora

daki kahveciler!e kahve içenler
den ele ııeçenleri top yekfuı kat
leyleınişti. 

Pazarlarda, çarşılarda evvelce 
Yeniçeri ve Sipahi zorbalaruun 
dükkfuılarında ve bu zorbaların 
haraca bağladığı mahallerde ka
rışW< yağ, keçi eti, çörek, ceviz 
ve narhtan gayriye satarlardı. 

Sultan Murad, narh harici hal
kı iğfal eden esnafı yakaladığı za
man cliJkkanımn ikapısı ör~üne 
asardı. 

Fatih civarındaki kasaphanele
rin önünde hemen her gün bir 
iki kasabın yemi:;ciniı\, ekmekçi
nin düıkkaruarı önünde asılı ol
duğu görülüyordu. 

Sultan Murad, tebdili kıyafet o
larak gezer, düklı:anlara ııirer uy
gunsuz bir hal görünce derlıal 
yanında bulunan cellatlara irade 
eyler ... İcaobıru icra eylerdi. 
İstanbulun namuslu haklı ra

hat ve huzur ııörmüştü. Ehli 
ırz ve namus ahvalden memnun 
idi. 
Bakınız bu devir hakkında Na

ima tarihi ne diyor: 
(Arkası var) 

M•tbuat balosu 
Mat!:ıuai balosunun bu yıl Tak

sim bahçesinde yeni yapılan Be
lediye gazinosunda verilmesi ka
rarlastırılmıtL 

Gazinonun iı;letilmesi bir Ro
manyalı gn:pa ihale edildiği ve 
gazino ile bahçedeki tertibatı ik
mal için devam eden işler henüz 
bitmediği iç.in tertip heyeti ba
lonun hazirana bırakılmasını ter
cih etmiştir. 

Matbuat balosu bu suretle bir 
bahar gecesinin bütün zevk ve 
eğlencesini de toplamış olacak
tır. 

Or4aköy cinayetinin 
kararı 

Ortaköyde şoför fsmaili sar -
hoşlukla kavga ederek altı ye -
rinden bıçaklamak suretile öldür 
mekten maznun İzak ve Sadikın 
ağır ceza mahkemesindeki mu
hakemeleri dün akşam bitmi~ ve 
karar bildirilmiştir. 
Şoför İsmailin, suçlan sabit o

lan maznunlardan hangisinin aç
tığı yaralarla öldüğü ve binaen
aleyh müstakilen failin kim ol
duğu anlaşılamadığından 18 sene 
ağır hapis cezasının ikisine taksi
mi ile dokuzar sene ağır hapse ve 
müebbeden amme hizmetlerin -
den mahrumiyetlerine karar ve
rilmiştir. 

Tersane hazırlıklan 
Tersane hak.kında tetki.kler 

yapan hey'et Ankaraya dönmüş 
ve Münakale Vekili Ali Çetin Ka
yaya tetkiıklerin neticesi hakkın
da izahat vermiştir. Veka.Jet de 
tersanenin Tuzlada inşa edilme
sini muvafı.Jc gıörmilştür. Haz .r
hıklara başlanılmıştır. 

6:11"ifu SELAMI iZZET 

Etekliği sÜ%Üldü yere düştü; 
atlayıp Ü•tünclen geçti. Bliizüııii 
çıkardı, saçlarım çözdü.. İnce, 
.şeffaf bir gömlekle kalmıştı. 
Aynanın karşısına geçti; biri

birine hiç bememiyen üç ayrı gü
lüşle güldü. Gözlerinin siinnesi
ni sildi, dudak boyalarını tenllz.
ledi, kendini kaldırdı, kuş eibi 
yatağa attı. 

Yatıyor. 
Gömlek eliz kapakjarının üt 

yıuılarma kadar sıyrıldı. Bacak
lan ovloklarına kadar meydan
da idi. Omuzlan açıldı, saçları 
döküldü, göğsünü örttü. 

Ben nasıl deli -.olmuyordam, 
nasJl kapışı kırıp odaya ~mi-

~::::111··:::11;··111··1~,,~ı:::~ıııııı···ııı··ı~~:ıı ··~· 
... [J •• ~.1111~ •• ııı .. 1 .. ı.~ı... I,. ıı ....••••• , 1 ...... 

ı•ıııılıııııı'l'''lllııııııı 111111, ırıl 
::J 1 ::1 1 1 :::ı 111 , 1 

lJWI ıallli Ulli H 

Plaka para
larından 

güzde 30 indi 

# Beİediy~ 35 ~ Bahriyemiz 
• b •. 1 55 genç 

yenı oto us daha kazandı 1 

Şehir Meclisi bunun kal

dırılmasını istedi 

ısmarladı 

Şehir meclisi l mil
yon 100 bin lira 

tahsis etti 
Şehrimizde işliyen taksi oto

mobillerine ait belediye rüsu -
mu üzerinden yüzde 3<> tenzilat 
yapilması mecliı;çe kararlaştıril- İ Belediyenin Londradan ge-

mı~~dan Ahmei Halit plaka res- I tirteceği 35 şehir otobüsü için 
avrılan 500 bin liranın kifayet 

minin otomobil ve otobüslerden 1 etmiyeceği anlaşıldığından bu 
tamamen kaldırılmasını ve bu- 1 para dün o;ehir meclisi kara -
nun için de benzin fiatlarına 60 rile 1 milyon 100 bin liraya çı-
para zam yapılmasını istemiş - karılmıştır. 

tir Vali ve belediye reisi Lıitfi Belediye reisliği bu otobüs-
Kırdar makamın da bu fikirde !erden beherini 1893 İngiliz li-
olduğunu ve Dahiliye Vekaleti- rasına Londrada A. E. C. şir-

ketine ısmarlamışbr. Ancak 
ne müracaat edilmiş bulunuldu- bu bedel orada teslim fiatıdır. 
ğunu maamafilı şehir meclisi na- ihale bedelinin % de 95 i oto-
mına da müracaat olunursa iyi 
olacağını beyan etmiştır. Key • büslerin inşaatı bitince Lon-
fiyet vekalete bildirilecektir. drada, % de 10 u da şehrimize 

Bundan sonra, bazı itiraz ve getirildikten 12 ay sonra ve -
münakaşaları müteakip Üsküdar rilecektir. 
ve Kadık.öyün nazım plfuilan ka- 1 milyon 100 bin liranın 650 
bul edilmiştir. bin lirası nqkiiye de dahil ol-
~ütealti~ celse vali ve be- ı mak. üzere ot?büs~ere v~rile -

ledıye reısımızın kısa bir nutki- cektir. 350 hın lirası ile de 
le kapanmış ve Lıitfi Kırdar be- • bıınlar için modern bir şehir 
!etliye varidatının gümrükten 500 ı garajı ve atölye inşa oluna -
bın, mezbahadan 400 bin lira ek- taktır, 
silmiş olmasına rağmen yeni ma- "•-!l!!lllt!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!!!!!!!!!I!!!!..,_'!'_ 
li yıl için muvafiakıyetli bir büt-
çe çıkarmalarından dÔ!ayı ala _ Baş mu allı" mler 
kadarları ve meclis azalarını teb-
rik etmiştir. ı 

Azadan Ahmet Halit de mesa-
0fd " ti · · k 

isinde büyük dikkat ve ;,;,alara are ucre erının mı • 
kolaylık ~teren şehir meclisi tarı tesbit edı' ld'ı 
zabıt ve muamelat müdürü Züh-
tü Cııbuk.çooğluna meclis namı
na alenen te.şekkür etmiştir.' 

VİLAYET 

S•vrl itfaiye teşekkülleri• 
ne d'ploma verilecek 
Fatih İtfaiye müdürlüğünde 

hatkı.mız için açilan •Sivil itfa
iye e~<iP şefi yetiştirme kursu• 
nda buj((in saat 14 de diploma 
tevzii merasimi yapilacaktır. Bu 
ımerasimd.en evvel büyük bir yan· 
ııın bombası patlatılıp söndürm<> 
talimleri, tulumba i:.ııllanma pru

vaları icra olunacaktır. Butıün 

diploma alacakların sayısı ka -
dınlar kursuna iştirak eden ba
yanlar da dahil ohnak üzere 2ryo 
e yakındır. 

BEL&DlYS 

Menba suları nasıl 

satılacak 
Menba sularının işletilmesi ve 

nakilleri ile şehrimiııde su satışı 
hakkındaki Zabıtai Belediye ta-
1..iınatnamesine konulan hüküm
ler dün müzakere ve kabul o
lunmuştur. 

Bu yeni esaslara göre, bardak
la su, yalnız şekerci, pastacı, 

mı.>hallebici, tütüncü, lokantacı 

ve benzerlerinde satılabilecektir. 
Bru-daklar içine el sokulmadan 
1-ı.'.<anacaktır. Seyyar su satışı da 
rrruhakkak ağızları musluklu k~ 
!arla yapılacaktır. Seyyar sucu• 
lar kapların üzerine suyun ismi
ni gösterir büyük etiketler koy
OIU!'.a mecbur tutulmuşlardır. 
Menba sularından başka hiç bir 
su seyyar ve sabit olarak bar -
dakla satıla:mıyaca:ktır. 

yordum? .. 
Bir müddet böyle durdu; son

ra yavaş yavaş elleri ile, saçla -
rını eöğsünden çekti.., 
Artık karşımda ne Ay.şe var, 

ne Fatma, sadece kadın var. Sa
de ve sade cinsiyeti mevzuu bah
solan bir mahlôk.. Artık burnu
ma livanta koknsu cleğil, vücu -
dünün vahşi, sert, deniz kokusn
nu andıran kokusu geliyor ... Ka
dında az veya çok, yosun koku
su vardır_ 

Kadının oda kapısı vunı!du. 
Kendimi topladım... Kadın sesı-

lendi: 1 

-Sen misin? 
- Sen misin? 
Kısık, boğuk, helecanlı bil' er

kek sesi cevap verdi: 
- Ev.et, aç! 

• 

~l.lı: mektep baş muallimlerine 
verilecek olan munzam idare üc
retleri için 60 bin lira ayrılmış
tır. Belediye Reisliği bu paranın 
şu suretle tevzi olunmasını dün 
kararlaşt.ırm.ı.ştır: 

Talebesi 200 e kadar olan baş 
mııallimlere 10 ar lira, 350 ye ka
dar olanlara 12 ı;er, WO e kadar 
olanlara ve köy yatilı o:kullan 
mü.dür muavinlerine 14 er lira, 
700 e kadar talebesi olanlara 15 
er, 701 den ıtazla olanlara ve Fın
dıklı 13 üncü okul baş öğretme
nine 18 er lira, Büyük ada baş 
muallimine 20, Şile ve Silivri mer
kez 1 inci ve Yalova merkez, Ba
kırköy 1 inci, Kartal merkez, 
Büyüilı:dere 30 uncu, Beykoz 40 
ıncı ve Eüp 35 inci ilk mektep
ler müdür !erine 30 ar lira ve di
ğerlerine de bu esas dahilinde 
verilecektir. 

• 

Küçük haberler 
• * Be'!jkozdaki vilıiyet •aiiaçla.

ma fidanlığı- nın Ziraat Vekale
tine satılması vilayetimizden is
tenmiştir. Fakat; şehrimizden 
başka civar vil.tlyetlerin de ağaç
lama ihtiyacına vasi bir şekilde 
cevap veren bu müessesenin vi
laııet tarafından idaresi daha 
muvafık görülmüş ve satışa mıı.
vafakat olunmamıştır. * Belediye Reisliğinin; Belediye 
memurin kooperatifinden alaca
ğı olan 20 bin liradan bakiye ka
lan 12 bin 300 liranın 15/5/1942 
tarihine kadaT tecil o1un111asl ka
rarlaftırılmıştır. * Belediye Reisliği au, elektrik, 
tramvay ve tünel işçilerinden ba.ş
lıyarak peyder peıı diğer serbest. 
ameleler için de modern evler 
ve kantinler i~nı kararlaştır
Bunların pldnları Londradan ge
tirtilm~tir. 

uzun u:nuı, dünyayı unutarak 
önüstüler. 
Sonra yavas yavaş, hlribil'lerin
den ayrılmadan yatağa yaklas -
tılar ... Erkek lambayı üfledi
yattılar. Erkeğin sesi duyuldu: 

- Müebbeden benimsin! 
Kadın cevap verdi: ı 
- Evet canım, seninim ... Her 

zaman senin •• Dünyada durduk
ça senin ... 

Seslerde ne ulvi bir ahenk 
vardı, insanı Hlyetenahiye ulaş
tıran ı.ir 'lhenk. .. 

.ıfonu•uyorJar: 
- Mes'ut musun? 
- Ne kadar çok mesı'udum 

bilsen. .. Dünyalar benim oldu._ 

• •• 

Dün Heybelide diploma 

merasimi yapıldı 
Heybeli deniz lisesini bitiren 

55 gence dün büyük merasimle 
diplomaları tevzi edilmiştir. Mek
tepte yapılan merasimde amiral 
Şükrü Okan ile yüksek deniz su
bay !arı ve kalabalık bir davetli 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

Merasimden evvel amiral Şük
rü Okan mektebin önünde veri
len mezun talebeleri teftiş etmiş 
ve bandonun çaldığı istiklal mar
sile merasime, başlanmıştır. Ta
lebeler hep bir ağızdan istiklfil 
marşı söylemişlerdir. Bunu mü
teakip talebelere, diploma tev -
ziine geçilmiş ve mektep müdü
rü yarbay Zeki, mezunlara dip -
lamalarını v_s:rerck kendilerine 
ayrı ayrı tebrik etmi~tir. Amiral 
Sükrü O kan mektep birincisi Bü
lent U!usay'a bir kıol saati ve ikin
ci Rıza Akok ile ~cüncü Sabri 
Tezcana da bir dolma kalem he
diye etıniJ;tir. Bundan sonra ami
ral ŞWuii Okan mezun talebele
re hitaben bir nutuk söylemiş, 
kendilerini tebrik ederek öğüt -
!erde bulunmuştur. 

Amiralden soma mektep mü -
dürü yarbay Zeki bir hitabe irat 
etınL5 ve bunu mliteakip talebe
ler bando ile güzel bir geçit res
mi yapmışlardır. Arkasından da
vetliler ve mezun talebeler şere
fine bir çay verilmiştir. Çaydan 
sonra mezun talebeler mektebin 
önünden filikalara binerek Ha
ntidiyeye gitmişlerdir. 

Mezun ialebeler Hamidiyede 
staj gıördüktcn sonra deniz harp 
okulunda tahsillerine devam e
deceklerdir. Denizci gençlerimizi 
tebrik ederiz. 

lKTl!!tAT 

Çuval şirk~ti birlik oldu 
r.uval ve kanaviçe ithalfıt tüc

carları dün teılkilatlandırma mü
dürlüğünde toplamnıı;!ar ve mev
cut liınitet şirketlerini feshede -
rek yerine ithalat birliği kurmuş
lardır. 

---<>----
D.li:N1Z 

Dün sabahki sis 
iDün sabah llinanııını:ıxla kesif 

bir sis olmuştur. Saat üçte baş
lı yan ve yediye kadar devam e
den sis bilhassa boğazın aşağı 
sahilleri ile Haliçte QOk kesif ol
muştur. Saat yediye kadar Ha
liçteki vaour seferleri yapıla -
mamış ve Şirketi HayrivP vapur
ları da uzun teahhürlerle kö,> 
rüye .gelebilmişlerdir. Sis saat 
yediden sonra yavaş, yavaş halu
lemiştir. ---<>----
TİCARET 

lngiitereye 10 bin sandık 
yJmurta daha gidiyor 
İngilizler yeniden yumurta nl

malı: üzere müracaat etmişlerdır. 
inı;ıtereye ikinci parti olarak 10 
ibin sandık daha yumurta bu
günlerde gıönderilecektir. Bunun 
6 lbin sandığı standardizasyon 
müdürlüi!ii tarafından kontrol e
dilmiş ve ihracatına müsaade o
lunmuştur. Dört bin sandığının 
kontrolü devam ebnektedir. İr.
gi].izler mühim miktarda pala -
mut da mübayea etıniye başla
mıslardır. 

- Anne dedim beni evlendir. 
Annemin gözlerinin içi güldü: 
- Sahimi söylüyorsun? Dedi. 
- Evet anne sahi söylüyo • 

rum. 
- Sonra pişman olma. 
- Olmam. 
- Peki, yann sabah görüşü -

rüz. 
Ertesi sabah nyandığını za -

man annem köşkte yoktu. Öğ
leden sonra Şefika ile geldi ve 
bana takdim etti: 

- Nişanlın! .. 
O anda beynimden vurulmu

şa Jöndüın. Ben N ermini sevil.i
ğim gibi Fatmayı da sevmiştim; 
Şefikayı da sevdiğimi sanıyor
dum; zannediyordum ki, bir ka
dının karşıma çıkması, bana aş
kını itiraf etmesi kendişine Aşık 
olmam için kafi gelecekti. 

Fakat annem: 

Harp, Saz, S .. oz ... 
Fr:ms:z , .e Alınan r adyo istas

ları araıia sırada Maj~o ve Zig
frid'deıı naklen bize harbin se
sini dinletiyorlar; beş on dakika 
büyük çaptaki topların yaylım 
ateşini, güllelerin havadaki ıs
lıklarını ve müthiş tarakalarını 
duyuyoruz; her ıslık ve her !a
rakadan sonra yüzlerce kişinin 
öldiiğiinii veya ölüm haline gel
diğini dü.şünmiye vakit bulama
dan spiker haber veriyor: < Stüd
yo caz ve orkestramız çalacak.> 
Ve daııs havaları başlıyor ... Esa
sen harp ile saz atbaşı beraber 
yürümüşler. Beraber gelişmiş -
!erdir. Sazsız harp hiçbir zaman 
olmamıştır ve olmıyacaktır. Ban
do bunun en kuvvetli delilidir. 

Bu mukaddemeden sonra bü
yük millet meclisindeki alaturka
alafranga münakaşasına geçebi
liriz. 

Muhterem mebuslarunızdan bir 
kaçı alafranganın yani garp mu
sikisinin şiddetle aleyhinde bu
lundular, devlet konservatuarm
da şark musikisiuiıı yer ıılm.a -
sını istediler. 

Alaturka musiki diye maruf 
şark musikisinin devlet konser-

l vatuarında tedrisi elzem midir? 
Faydalı mıdır? Bunu münakaşa 
edecek değiliz. Bıına lüzum da 
görmüyoruz; eğer bunda fayda 
olsaydı Maarif V ekfileti progra -
mına şark musikisi tedrisatını 
bette koyardı. Fakat alaturka~ 

müdafaa eden muhterem mebUJ 
larımızdan birkaçının sözleri mü 
nakaş! ınevzuudur. 

Alaturkanın müdafilerine gö
re mademki c bozuk. nağmeleri 
ı?önlümüzü okşuyor, bn bize ka
fidir, orkestraya lüzum yoktur. 
Büyük Millet Meclisinde söyle • 
nen sözlerden çıkan mana bun ... 
dan başka bir şey değildir; ala
turkayı müdafaa tarzının lübbii 
budur. 

Bu dar sütunumuzıın çerçe -
vesinde sözü çok uzatmadan Bal 
kanları misal alacağız. Eğer Bal 
kanlar musikide garp tekniğine 
yan bakıp milli musikimiz bu -
dur diyerek cGayda. da karar 
kılsalardı bugünkü medeni dün
yada isimleri bile anılmazdı. 

Balkan konservatuarlarında 
gayda dersi verilmez. 

SELAMİ İZZET SEDES 

l_A_D_L_i_Y ____ W~A_H K ~MELER DE l 
Sa bun kazanı Ustura ile gırt. 
cinayeti davası 

Katil, küçüklüğünden 

idamdan kurtuldu 
Kantarcılarda Ahmet Nur alın 

sabun fabrikasında bekçi Şev
k iyi boğarak kazana atmaktan 
maznun Mansurun Birinci ağır 
ceza malıkamesindeki ımuhake
mesi dün akşam bitmiş ve karar 
bildirilmiştir. 

Mansurun sabun çalmak mak
sadile yanındaki analı tar la fab
rika kapısını açarak girdiği, bek
çi Şevkinin mümanaati üzerine 
yanındaki ipi bekçinin boynuna 
atarak boğup öldürdüğü ve son
ra cinayetin meydana çıkmama
sı için Şev kinin cesedini kaynar 
sabun kazanına attığı sabit ol -
muş ve hareketine uyan ceza ka
nununun 450 inci maddesine gö
re idama mahkiım edilmiştir. 
Ancak suçu işlediği zaman 21 
yaşını ikmal etmemiş olduğun
dan ölüm cezası 30 sene ağır hap
se tahvil edilmiş ve kendisinden 
bin lira ölüm tazminatı alınarak 
maktul Şevkinin varislerine ve -
rilmesine karar verilmiştir. 

----<>---
Dolandırıcılık davası 
Mehmet ile Osman ve Osma

nın annesi Fatmayı 990 lira do
landırmaktan suçlu Nehabet Ne
habetyan dün asliye dördüncü ce
za mahkemesinde 11 ay 20 gün 
hapse mahkiım edilmiştir. 

MİLLET DE<iİL 

İLLET 

Holanda «Teslimi silah. et
ti. Türkçede ve Türk ırkının 
yüksek tarihinde üç mukaddes 
şey vardır ki, bunlar asla tes
lim edilemezler: 

Vatan, kadın, silah. 
Nanemollaya: 
- Ne dersin üstat, Dolanda 

başkumandanının cTeslimi si
liih> davetine. 

Diye sordum da: 
- Bunlar millet değiı; illet.. 
Dedi ve devam etti: 
- Ona başkumandan derler 

ki.. Son neferine kadar vatanı
nı müdafat eder ve son neferi 
kalmayınca da kendisini fe
da eder. 

MA<iARA 

DEVRİ 

Son Telgraf'ın kısaca muhar
riri, dünyanın istikbalini lati
fe yolu ile izaha çalışırken: 

- 1940 harbi de dünyaya 
mağara devrini getirecek!. 

lak kesen katil 

Dün 21 sene 8 ay 
hap~e mahkum oldu 
Beyoğlunda Parmakkapıda kö

mürcü dükkanı üstündeki odada 
yatarlarken bir rakı parası ihti
!Mından dolayı Hüseyin adında 
birini ustura ile boğazından ke
serek öldürmek ve arkadaşı Ali 
yi de yaralamaktan suçlu Ab -
durrahman ile kardeı;i yard;m 
ve iştirakten maznun Eminin 
muhakemeleri dün akşam bit -
miş ve karar bildirilmiştir. 

Eminin suçta ~tiraki görüle
madiğinden iberaetine kardeşi 
Abdurrahmanın ise Hüseyini us
tura ile boğazından kesip öldür
düğü, Aliyi de katil kastile yara
ladığı sabit oldufıı,ından yaşı da 
nazara alınarak 21 sene 8 ay ağır 
hapsine karar verilmiştir. 

Şeker isti hs•li bu sene 

fazlal•şac•k 
Türk seker fabrikaları anonim 

siı1ketinin umum müdürü Kazım 
Taskend dün Avrupadan şehri
ıınize gelmiştir. Bu sene meınle
lketimiıxle pancar ziraati çok faz· 
ladır. Ekim "eçen yı1dan yüzde 
elli daha çoktur. Seker istihsa
Jatının da fazla olacağı ve mem
leket ihtiyacını geçeceği tahmin 
olunmaktadır. 

-

ki, yirmi beş otuz sene sonra 
insanlar yedi kat arzın için -
deki şehirlerinden güneşlen -
mek iı;in arza çıkacaklar ve 
sulh zamanlarında toprak üs
tünde yalnı.ı tabiat ve onu iş
letme vasıtaları hükümran o
lacak, Tehlike baş gösterdi mi 
herkes toprağın altına. 

- O zaman tayyarelerin ro
lü 1\1' olur_ 

Diye sordum. Şu cevabı ver
di: 

- Yalnız nakliyata varar ve 
ictdındaki insani gayeye hiz
met etmek mevkiine girer. 

KOLEKSİYONA ------
DE(iiL MÜZEYE 

Selametlerini Paris veya 
L&n.:ıruya iltica etmekte bu -
luuan devlet reislerinin veya 
kralldrın bir koleksiyon teşkil 
et.uckte olduğuna işaret edili· 
yoı·, Gerçekten öyledir. 
Fakat, onları koleksiyonluk 

görnı ktcn ziyade müzelik ad· 
dc;!l.CK daha doğru olur. Bat
ta, Nanemolla: 

- Müzeye koymak daha 
münasip olur .. 

Dedikten sonra, ilave, edi • 
yor: 

İskemlemden indim, limbamı 
söndürdüm, tekrar yerime çık -
bm. Kadın iaerindeki ince, şef
faf •ömleği de çıkarmıştı. Uzun 
boylu, geniş omuzlu bil' erkeğin 
laovauna sarıhnıştı. Dudaldar:ma 
yetişebilmek için çıplak parmak
larının ucuna basıyordu. 

Bir müddet, belki on dakika 

Koltuğa gömülmüştüm. Elim
den - gözlerimde hakikat gibi 
canlandıl'dığım Anri Barbüsün 
bir romuu - kaydı, yere düştü. 
Şafak sökmek üzere yattım. 
Akşam geç vakte kadar uyu

muşum.. Son vapurla köprüye in
dim. Erenköyüne gece gittim. 
Kendimi !ıir kana.Peye atttı.n: 

Der demez hayatın boşluğunu, 
hiçliğini anladım, anladım ki, ha
ya~ta en iyi, en tatlı şey uzletti:r. 

Diyor. Hakikaten, her harp 
yer yüzüne bir devir getirmiş
tir, 1940 ın korkunç tayyare 
harpleri de insanlara yer al -
tında sinmek, şehir kurmak 
"'-rini geçirecek. Nanemolla
ya ou fikri söyledim de: 

- Hiç itiraznn yok.. 
Dedikten sonra şu cümle • 

terle sözünü bitirdi: 
- Ooh efendim ooh. Demek 

- İşte nişanlın! l 
(Ark4sıvar) :::::==:==:==:;:;;;;=:;:;::;:::;::;::z:ı:====~ 

- Müzeııin hu köşesinde şu 
etiket de görülebilir: Hem ken
dilerini, bem vatanlar1DJ yak· 
tılar. Çünkü, her ikisi hak.lnıı.· 
daki fikirleri de sadece cba • 
hadan kalma. olduğunu bil • 
mekten ibaretti! 

A. ŞEKİP 
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Garp cephesinde yenil Y eşihrmak 

bir devre açıldı gene taştı!. 
I' (B~tarafı 1 inci •myfada) 
aşağıdaki ıınalı'.ııınatı veriyor: 

•Almanlar, Dinaııt'nın şimalin
de ve Sedan'ın ceıtubımda bir kaç 
noktada Meuse'ü geçmiye mu
vaffak ol~larıSır. Fakat şid
detli hava kuvvetleri müzahereti 
ile yapılan müttefik mukııbi! hü
cumlıın, bunlıınn bir kısmını bü
yük zayiatla ınnaklııra dökmi4-
lerdir. Muharebe, bu sabııh de
vam ediyordu.• 

Brüksel'in 

SAAT: 13.15 =a.k~ın~;i 
vaziyet: 

İngiliz ve Fransız kuvvetleri, 
Maastrich geçitl.erinden çıkan 
Alman kuvvetlerine Fransız mo
törlü cüzütamlıın tarafından 
indirilen durdurucu kuvvetli 
darbel.erden istifade ederek bii
tün hat üstünde sür'atle mevzi
ler luızırlanıakta ve buralara sağ
lam surette yerleşmektedirler. Al
man ileri kollan, bu hat üzerin
de Gemblous'da irtibat tesis et
mişlerdir. Alman taarruzu püs
kürti.ilmi4 ve düşman ciddi za
yiata uğramıştır. 

Meuse üzerinde, Namur'dan 
Sedan'a kadar olan sahada iki 
günclenberi çok şiddetli muhııre
beler cereyan etmektedir. 
Ahnaıl tazyiki, me!Jdan muha

rebesinin iki noktası üzerinde 
kendini göstermektedir. Bu iki 
noktadan biri Dinant'nın şima
lidir ki, Almanlar burada neh
rın sol salıi!inde yalnız bir iki 
yerde tutunmıya muvaffak oı -
muşlardır. Diğer noktası Sedan 
mınıakasıdır ve bu mıntakada 
hciLen büvük bır meydan mu -
harebesi devam etmektedir. 
Fransız mukabil taarruzu, müt

tefik tayyarelerinin kat'i müda
lesi ile takviye edilmiş ve Al

man kuvvetleri üzeri ne binler
ce ton bomba yağdırmıştır. 
Fransız ve İnqiliz taımareleri, 

bütün gün öqleden sonra ve bü
tün gece Sedan mıntakasının he
yeti um.umiyeri üzerinde bom -
bardunanlııra devam etmişler 
ve ALmıın ordusuna muazzam za
yiat verdirmişlerdir. 

SAAT: 13.30 dulıır, sol ce-
--, Müttefik 07'-

nalıın, Anvers 
----- kaleı;ini ve Sch

eldt ırmağını setretmesi muhte
meldir. 

Cenupta, müttefikler, Brüksel'i 
muhafaza imkanını verecek mev
ziler işgal etmektedirler. Bu nok
tada geniş taarruzlar yapılıyor. 
Bazı yerlerde bu taarruzla şid
detlidir. Fakat halen vaziyet o 
kadar karışıktır ki hangi nokta
daki taarruzun daha şiddetli ol
duğunu söylemiye imkan yok -
tur. Müttefik ordular, işqal et
tikleri hat üzerinde, dilşmanlıı 
temasa girmişlerdir. 
Dinanrnın cenubu şarkisinde 

Belçikalılıırın vıızi!Jeti i!lidir. Bel
çika kıtaatı, bu noktada müte
addit şiddetli müsademeler yap
mıştır. 

Almanlar, zırhlı kıtalarla tay
yareleri birlikte kullandıklan i

rin harekat dalıa şiddetli ol -
muştur. 

Şimdi gar
SAAT: 14 be doğru, 4 Al-

man ordusu ~ 
-----ı lerliyor. Üç ii, 

Dinanra, Sedan'a ve Namur'a 
varmıştır. Bu mevkiler Meıı.se 
Üzerindedir ve bizzat Meuse bQi
lı baflna muıızzıım bir maniadır. 

Dördüncü ordu Maastrichrden 
Saint Frond'a doi'jru ilerlemekte
~ır ve bu ordunun !JÜTÜY'ÜŞÜ, di
gerlerinin hepsinden dahıı kuv
vetli görünmektedir. Fransızlar 
külliyetli tanklıırla, bu mıntaka~ 
da mukabil taarruza geçmişler ve 
diişmanın ileri hareketini bozarak 
durdurmıya muvaffak olmuşlar
dır, 

Almanlar, bidaııette, müttefik
ler Belçika kuvvetlerile irtibata 
<ıeçmeden evvel Belçika mukaı'e

meııni kırmıya teşebbüs etmiş -
Zerdi. Bu teşebbüs akim kaldı. 
Dü.<manın Sedan'da ve Longway'
da, Maginot hattını çevirmeyi 
Yahut Fransızların /ııgilizlerle 
Ve Belçikalılarla birlikte azami 
Yayret sarfetmelerine mani ol
Tnak için hedeflerinden hanqisini 
~aktp ettiği henüz malum değil-

ı.r .. 

l Alman hava 
SAAT: 14.45 kuvetleri !J0-

1 ru!mUŞ qörünü------1 yor. Üç gün.
~enberi ~eri hatlar daha az bom.. 
alanmaktadır. Almanların tay-

1/are zaııiatı, müttefiklerin zayi
atından U.çte iki nisbetinde fazla-

dır. Müttefik hava kuvvetleri 
meydan muharebesinde ve geri 
hatlarda müessir surette faali!Jet
tedirler. 

~AT:~ 
Almanlar Na

mur ile Se
dan arasında 
Moeselle - Me

se hattına karşı tayyare ve zırhlı 
fırkaların müzaheretile daha kül
liyetli kuvvetler sevketm~lerdir. 
En büyük faaliyet Sedan bölge
sinde olmuş ve burada üç nokta
da zırhlı hücumlar Fransız mü
dafaa tertibatmm dahiline nü
fuz imkanını bulmuştur. 

1 

Bugün Sedan 
SAAT : 16 bölgesinmotde .. A1ı.: m.an OTU 

- - · ı kollıınnın nu-
:tuz ettiği Fransız müdafaa terti- ı' 
batı Maiino hattı aksamından de
qildir. Majino hattı büyü.k istih
kdmlıın ile lsviçre hududundan 
M ontmedy'ye kadar tamamen 
masundur. Montmedy'den şi
mal denizine kadar yalnız beton 
sıgınak şeklinde islıih edilmiş 
sahra mevzileri mevcuttur. İşte 
Sedandan Namur'a kadar bütün 
Meule boyunca Almanların sal
dırdığı mevziler bunlardır. 

l ı Vaziyet müp

SAAT: 19 ı h.emdir. İyi ma-
lumat a l an 

-----~ Fransız askeri 
mahfillerinde Alman zırhlı müf
rezelerinin oldukça derinlere ka
dar ilerlemiş olması mümkün qö
rülmekte fakat bunlıın Franc. ız 
piyadesi tarafından ehemmi.11.:tle 
tutulan Alman piyadesinin takip 
edemediği bildirilmektedir. 

1 

Brü.ksel - Na
SAAT: 20 ~ur yolu üze-

rınde Gemb-
------ louks istıka-

metinde yeni bir Alman taarruzu 
kaııdedilmektedir. Almanlar mu
azzam ku 0 vetler sevketmiş!erdir. 
Topçu kuvveti az, fakat Fran
sız Pi:uadt!sin.e bo1ııba ve nıi traı
ııöz ateşiyle lıücwıı cıl<n ta.ıma- ı· 
re kuvvetleri r.ı ı.: u--a ,ııiı r. 

Bütün gün Fraıısdarla Alman
lar göğüs gô,. •~ çarpı.şiar ve 

Almanlara mukabil hıi.cumlıır 
yapan Fransız zırhlı arabalar~ 
motörler geçtikten sonra düş-
manın arkadan gelen piyadeleri
ne dönerek onlara hücum etmiş
lerdir. 

-ı Yeni bir devSAAT: 24 re a,: :. :';tadır. 
Bu devre Fran-

----- sız kumandan-
lığının tatbike karar verdiqi ha
rekıit harbi devresidir. 

Yeni vaziyet karşısında Fran
sız kuıııandanlıqı mevzi harbi 
usulünü terkederek açıkta lıare
kıit harbine b~lamıştır. Toplu 
kumanda tertibine tevessül e
dilmiş ve halen cereyan etmek
te olan mukabil taarruzlara giriş
mistir. 
Fransız ve Alman piyade, tank 

ve tayyarelerinin iştirak ettiği 
umumi bir muharebe cereyan e
diyor. 

LONDRA, 15 (A.A.) -Alman 
kıtaatı Amsterdama girmiştir. 

• 

Sıra Isviçrede 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ler. Bütün hudutlar, müsellfıh 
ıkuvvetlerin muhafazası altında
dır. Dahili emniyet müemmen -
dir. .isviçrenin bitaraflığının ve 
istikliılinin muhafazası, bütün 
müsellıih kuvvetlerim.izle temin 
edilmiştir. 

Bcrn, 15 (AA.) - Dün gece 
İsviçre yollarında otomobil nakli
yatı kontrolu hususi bir sıkılık
la icra edil.m.İiitır. Polis ve ordu 
kontrol muaınelesinı aralarında 
taksim ederek yapmış ve otomo
billerin plaka numaraları ile için 
de bulunanların isimleri kaydo
lunmuştur. 

İsviçrenin bütün şehirlerinde 
de, bilhassa yabarcıların hareka
tının kontrolü ıçin, ayni tarzda 
kontrol yapılmı tır. 

Zürih, 15 (A.A.) - İsviçre hu
dudunda mühim rr.iktarda Alman 
kıtaları talı.şit edildiği bildiril -
mektedir. 

Birçok köyler su al
tında kaldı 

Amasya, 15 (A.A.) - Yeşil ır
mak yeniden tıışmı.ş ve K' zıka, 
Karasenir. Kayab~, Karaköp -
rü, Aksabur, Kapukaya, Bolme -
buk çayırı, köylerile Amasya şeh
rinin civarındaki yazı, meydan, 
orman, Sıraböcekhane bahçele -
rile güzergah yolları muhtelif 
noktalardan su basmıştır. 

Karasenir köyünde su altında 
kalan dört evde otuz nüfusun 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. 
Gittikce yükselmekte olan su -
lar bundan evvel büyük sebep 
olan seviyeye yaklaş.makta de
vam ediyor. Bundan başka Ye
<ilırmai!a karı.şan Tersakan ve 
Çekerek ırmakları da ayni şekil
de feyezana başlamı.ştır. 

Konservatuar kcnunu 
kabul edildi 

ANKARA, 15 (İKDAM Muha
birinden) - Meclisin bu.J<ünkü 
içti.maında konservatuar te•kili 
layihasının, müzakeresinde bazı 
hatipler milli .musiki için de bir 
ders ihdasını i.>temisler ve bu 
yokla bir takrir vernıislerdir .. Bu 
takrir reddedilmiş ve uzun mü
nakaşalardaan sonra layiha ka
bul olunmu·stur. 

Resmi otomobillerin 
tahdidi kabul edildi 
ANKARA, 15 (İKDAM .Muha

ıbirinden) - Resmi dairelerde 
otomobillerin tahdidi l1ak.kındaki 
kanun liıyi.lıası Meclisin bu_günkü 
içtimamda ikinci müzakeresi ya
pılarak k •. b c l edilmiştir. 

Ak denizdeki 
Vaziyet 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ROMA, 15 (A.A.) - Münaka

liıt Nazırı, irad etımis olduğu bir 
nutukta son zamanlarda bu ne
zaretin derpiş etmek ve halleyle
mek mecburiyetinde kalırnış oldu
ğu meselelerin, Duçenin etrafında 
toplanmış olan İtalyanın karşı
laşacağı ve her halde şerefli ola
cağı muhakkak olan hadiseler ne 
olursa olsun, istikbalde bir sürp
riz levlid etmelerine imkan bı
rakmıyacak şekilde hallolduı(unu 
söylemiştir. Münakalüt nezareti, 
seferberlik hakkında tecrübeler 
yapmıştır. Memleket, münaka
liıta müteallik servisler noktai 
nazarından rnulınain olabilir. Du
çe, her hangi :ıhval ve şerait al
tında olursa olsun emirlerine ita
at edileceğini bilir. 

.MİLLİ MÜDAFAAYA 
YEı'fİ TAHSİSAT 

Resmi ceride, bir kararname 
nesretmistir. Bu kararname, cis
tisnai maiıiyettaki ilcaal• dola
yısiyle hamiye, bahriye, hava 
iı;leri ve ltalvan Afrikası neza
retleriıı r:- cem'an 2 mil.var liret 
tahsiıi edı:miş olduğunu natıktır. 

İS:VİÇRE SEFARETİNE DE 
TAARRUZ ETTİLER 

İsviçre sefareti binasının cep
hesine müttefikleri tenkid eden 
bir takım afisler asilmış olduğun
dan İsviçre sefiri, harici memle
ket i•mtiyazından istifade ede -
rek bu afişleri kaldırtınıak iste
miştir. Buna - siyah gömlekli
ler - müdaheledc bulunmuşlar -
dır. İsviçre sefiri zabıtaya mü
racaat etınış ve İtalya hükürne
ti neulinde protestoda bulunm~
tur. 

BİR İNGİLİZ LORDUNA 
DAYAK ATTILAR 

Roma, 15 (A.A.) - Royter: İn
giliz lordlarından Lord Hard wic
ke evvelki gece, Romada bir ka
barede, masasına konan İ~iliz a- , 
leyhtarı bir afi,i attığından dola- ı 
yı tokatlanmıştır. 

Lord Hardwi.kce, Musolinin bir 
dostu ve uzun za man İngiliz - İ
talvan dostlu~uııun bir taraftarı 
idi. 

M. Ostündağ'ın mu• 
hakemesı 

AKNARA, 15 (İKDAM Muha
birinden) - Eski İstanbul valisi 
Muhiddin Üstündaı! hakkında 
temyiz Dördüncü ceza dairesin
ce verilen beraet kararı mıkzedil
mişti. Davaya bugi.ın nakzen ba
kılmış ve mahlteme es.ki kararın
da israr etmiştir. 

Romada ki Yugoslav 
Sefareti askeri mr .. 
hafaza altına alln~ı 

ROMA, 15 (A.A.) - (Havas) 
Senelerdenberi ilk defa olarak 
bu akşam Yugoslav sefareti etra
fına Karabinyeri kıtaatı konul
muştur. 

İKDAM 

Holanda ordusu 
3 günde 100000 
asker kaybetti 

Almanlar Holanda'yı ha
bersiz istila etmişler 
Paris, 15 (A.A.) - Holanda 

Hariciye Nazırı B. Van Kleffens 
Fransız matbuatında aşağıdaki 
beyanatta buluruıı~rur: 

Alman taarruzu ihtarda bulun
madan vukubulmuı;tur. Alınan -
!ar şimdiye kadar kullandıkları 
usulleri aşan usuller tatbik et -
mişlerdir. 

Perşembeyi ou.maya bağlıyan 
gece limanlarunızın ve başlıca de
niz üssümüzün metbalıne mik -
natıslı maynler konulduğundan 
ansızın haberdar olduk. Daha şa
fak sökerken Alman tayyareleri 
sivil ahali ar asına korku salmak 
istediler. Fakat, bu teşebbüsleri 
akim kaldı. Halk takdir ve hay
ranlığa değer bir cesaret gıöster
di, orduya gelince, kıtaatımız ü
mit ettij.limizdcn de fazla gayret 
gösterdi. Silah altında 400.0{)0 a
damunız vardı. Bunun dörtte bi
ri öldü. Bomba alay !arı gibi bazı 
alaylarunız mevcutlarının yüzde 
sek.senini kaybettiler. Bu yüzde 

1 
seksen zayiat bilhassa düşman ta
rafından işgal edilen tayyare mey 
danlarının istirdadı için muvak
kat da olsa muvaffakıyetle neti
celenen iki teşebbüs esnasında 
vukubulmuştur ·• 

Vekiıler Hey'etinin 
yeni bir kararı 

ANKARA, 15 (İKDAM Muha
birinden) - Ticaret muamelele
ri az olan Derince, İzmit, Geli
bolu, Gemlik, Karabiga, Tekir
da~. Uzunköprü ve Mardinde ko
ımisyoncu bulunmadığından güm- . 
rük muamelelerinde 1093 numa
rah kanundan istisna edilmele
ri Heyeti Vekilcce kararlaştırıl
mıstır. 

TEBLİGLER 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yareleriyle mukabil hücumlar 
cereııan etmektedir. 

Daha şarkta topçu faaliyeti 
kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimiz istikşaflarına 
devam etmektedir, Avcı tayyare
lerimiz ezcü.mle bombardıman fa
aliııetlerini lıimaye için müda· 
hale etmişlerdir. 

Havada cereyan eden 11ıu1ıare
beler esnasında 11 düşman taıı
varesi dü..'l'iirülmüştür.• 

ı 
-

1 
Londra, 15 

lnglllz tebllAI (A.A.) _ İn-
giliz harp or

dusu tebliği: 
•Dün Sedan'da ve Meuse neh

rinin bazı noktalarında cereuan 
eden büyük meydan muharebesi 
esnasında İnailiz hava ord'1su 
bombardıman tayyareleri, harp 
taırııareleri refakatinde Fransız 

kuı:vetlcrile müştereken hareke
te qeçmişlerdir. Tayyarelerimiz 
ve hava dafi toplarımız, iki sa
bit, iki sabih köprüyü tahrip et
miş ve düsmanırı en az 15 tay!Ja
resini düşürmüşlerdir. 

ı
. - Führer'in 
klman tc:blljjl ! umLıni ka

- rargahı, 15 
(A.A.) - Ordu başkWTian<lanlı
ğının resmi teblif(i: 

•Holanda• milli ric'atg!Lhı, fa

olanda Ordusu 1 

niçin te ı· old 
LONDRA, 15 (A.A.) - Holan

da hükfrmet erkarun<lan birisi 
Holanda kuvvetleri başkuıman
danlığının, ateş .kesme emrini ver
mesi sebeple('inden biri, cenup
tan gelen Alınan kıtaalının, ha
yati ehemmiyeti haiz Moerdy'k 
köprüsünü zapteden bir kaç yüz 
Alımarı paraşütçüsü ile irtibat te
mini çaresini bulmaları okluğu
nu, bul7Ün Londrada, Royter 
Aiansına söylemiştir. Bu ı.öprü, 
taarruzun ilk günü, bir ihanet 
hareketi neticesinde işgal edil
mişti ve belki Alınan askerleri, 
taarruzdan evvel kayıklarla ır -
unağa giruniş bulunu~rlardı. 

Roterdaın'ın sukytu, bu meş
hur •ehrin tahribi ve Almanların 

Holandalılar silahlarını bırak
mazlarsa, Utrechti'de tahrip ede
cekleri tahdidinde bulunmaları 
ibaskuımandanl•llın kat'i kararını 
vermesine sebep olm~tur. 

Holandalılar, besinci kolordu 
ell'radına mukavemet edebilmiş
lerse de Alman parasütçülerinin 
fazla kalabalık alınası dolayısile 
bunlarla başa çıkamamıslardır. 

Besinci kol. paraşütçülere, çok 
büyük yardımda bulurunu.ştur. 

Bunda şasrlacak bir sev yoktur. 
Zira Holandada 60.000 den faz
la Alman vardır ve unutmamalı 
ki, 1937 seçimlerinde Holanda 
nasyonal sosyalist partisi takri
ben 120,000 rey a1mıstı. 

Amerikanın yakında harbe 
ihtimali arttı • • 

gırmesı 
VAŞİNGTON, 15 (A.A.) 

Holandanın teslim olması üzeri
ne bazı Anıcrika gazctc1cri şim
di Arr:crikaııın nıulıtcn1cJ biı- mü
dahalesinden a1;ıkça balıscdiyor
laı-. 

Times Hcrald gazetesi Anı~ri
kan sen1patisinin 'l' A 1ı crika.1 
nefret ve infialinin niba~.._·t Anıc
rikanın harbe girmesini intaç e
deceği kanaatindedir. Gazete bü
yük bir ordu teşkilini ve 50 bin 

ASKER/ 
(Ba.ştarafı 1 inci saııfada) 1 

doğru hatla 25-30 kilometre 
mesafede bulunan Rotterdam'ı 
Holand:ılılarııı Almanlara bu 
kadar kolayca nasıl kaptırdık
ları anlaşılamıyor? lla\'adan 
indirilen mahdut kuvvetlerin 
bütün bir müdafaa ınanzume
sinin sükut ettireı . 1iyecc-;;i ta
biidir. Holandalıların canla 
başla harıı etmek btemedikle-
ri ve beş günlük mücadeleyi 
kafi görerek teslim oldukları 
anlru;ilıyor. 

Teslim olııııynn llolanda 
kuvvetlerinin Zeeland vilaye
tinde barbe devam edecekleri 
bildiriliyor. Zeeland, Holan -
danın cenubu garbi&indedir, bir 
kısmı Belçikaya bitişik ve sa
hildedir, bir kısmı da adalar
dan ibarettir. Burada İngiliz 
kuvvetlerinin de bulunduğu 
haber veriliyor. 

2 ~ BELÇİKADA: Belçika 
tebliği, kıtaatıın.ız, harekat 
pliını mııcibince, müttefikle -
rin çerçevesi idndeki yeni 
mevzilerine girdiler ve zayi
at vermeden geri çekildiler, di
yor; fa.kat mevki tayin etmi -
yor. Alman kıt'alaruun Möz 
nch?"ini No..ınür'ün cenubunda 
muhtelif noktalarından geçtik
leri anlaşılmaktadır. N aıni.ır
de, hili mukavemet ettiği an
laşılan Liycj gibi, Belçikadan 
Fransaya geçen istila yolunu 
kapıyan bir Belçika müstah -
kem mevkiidir. Liyej gibi Na
mür'ün de kusuru, çevrilmesi 
çok güç bir müstahkem hat 
değil de, istihkiinılar çevresin
den mürekkep bir müstahkem 
mevki olmasıdır. Büyük Harp, 
bu nevi müstahkem mevkile
rin V erdunda olduğu gibi kuv
vetli bir sahra ordusu tarafın
dan müdafaa edilmedikçe iha
ta ve muhasara edilerek çok 

tayyareci talimini derpis etmek
tedir. 
Vaşington Post da şöyle diyor: 
ILrn geni~kdiği ınüddd~e bi

taraf ~ oktur zira bitaraflık mev
simi değildir, Efkfırı un1unıiycde 
husule gelen seri deği:;ikli üze
rine bu cfkftrı umunı.i.yenı . .ı Ruz
\'elt tarafından ıniidafan n1 ~- elc
•İ hakkında kon~reye ~· apılacak 
tekliflere ciddi Lir muhalefet gös
terememesi beklenmelidir. 

VAZİYET 
ağır topların ateşile çabucak 
tahrip ve iskat edildii":ini gös
tern1i! , .c ondan so ,ra M Jll•O 
ve Zı~frid gibi uzunıueuııa iın
tidatlı ve derinliğine kademe -
lenmiş nıüstahkem hatlar ka
bul edilmiştir. 

Llycj ile Namür arasında ve 
etrafında, taarruz ve mukabil 
taarruzlarla bir meydan ınu -
harcbesi cereJ an ederken, ay
ni zamanda Fransa - Lükscnı
bnrg ve Fransız Belçika hu -
dutlarında da Almanlarla Fran
Mzlar arasında bir ba ka mey
dan muharebesi vukubulnıak
tadır. 

3 - FRANSADA: Alman 
ordusu, Lüksemburg ve Belçi
ka hududıından Fransız top -
raÖ<ına girdiği gibi, ayrıca 
Fransa - Almanya hududunda 
llfozel nehrinin garbinde bazı 
mevzii hücumlar yapııuşla.rsa 
da bu hücnmlar püskürtülmüş
tür. 

Vaziyeti iiliisa edersek ha
rekatın beşınci günü olan 14 
mayısta da Alman ordusu ta
arruzuna devam etınistir. Şid
detli muharebeler vukubul 
muş, bazı yerlerde Alman ta
arrıızları püskürtülmüş; fakat 
Alman kuvvetleri ileri bare -
ketlerine devam etmişlerdir. 
Dolanda ordusu da mücadele
den vazgeçmiştir. Muharebe -
ler, manevra harbi şeklinde 
devam etmektedir. Alman or
dusu Namür'den Scdan'a ka
dar inen bir hat üzerinde ve 
dört koldan şarktan garbe doğ
ru ilerlemektedir. Bu hareket, 
cŞllifen pl3nı. ndan ilham al
mış, büyük bir taarruzdur ki, 
garbe doğru kili derecede i-

. lerlediktcn sonra cenuba te -
veccüh ederek Fransaya gir -
ınek ister gibi görünüyor. 

A. D. 

.. 

ikiııeti aşikar olan Almaıı kıtaatı- •----------------~·~------

nın. karada ve havalardaki ta- A A v A ş E H .- T L E R ı· M ı· z arruzuna karşı 11apılan mıi.cade-
lenin muvaffakıııetle neticele,; -
miyeceğini nazan itibara alarak 
teslimi silah etmiştir. 

Namur ile Givet arasında geniş 
bir bölge üzerinde Meuse ge

çidi zorlanmıştır. 
Fransızlann M eıı.se'ün garp 

sahilinde zırhlı arabalarla yap -
'l'll4ya teşebbüs ettikleri muka
bil taarruzlar püskürtülmüştür. 
Hava ordusunun iştirakiyle Me
use nehri, Sedan bölgesinden ge
çilerek, Fransızlann Maginot 
hattının şimali garbi imtidadı 

rııhnelenmiştir. Bu noktada da 
Fransız mukabil taarruzları a
kim kalmış ve düşman ağır za
yiata uğramıştır. 

Bir bölqede 70 den fazla Fran
sız ve lngiliz taıı!laresi düşürül
mustür. Almaıı tayyarelerinden 
35 tane nokmndır. Iiolanda sa
hili açığında ııapılan mü.•elliih is
tikşaf, büyü.k muvafjakıııetler 
temin etmiştir. 

l ! Norveçte 
Norveç tebllOl! bir mevki, 15 

- {A. A.) -

Norveç baskuınaı:ıdanlıı{ının teb
liği: 

•Müttefik kıtaları Elvegaards
moen'i, Doey fiyordunu ve her -
;angen etrafındaki yollan işgal 
etmişlerdir. Norveç kıtaatı vas
dal dağını işqal ve daijl.arda ileri 
harekete devam etmişlerdir.• 

Her sene yapılan hava şehit
leri ihtüfili dün Fatih parık.ında 
ki hava şehitleri fı.bidesi önünde 
yapıl:mıştır. 

İhtiffil merasimine saat 14 de 
Selimiyeden atılan toplarla baş-
lanmış ve merkez komutanı me
rasiımi !kısa bir söylevle a(,l!n!Ş

tır. 

İhtifal merasiminin açılı.şmı 
müteakip çalınan bir iborazanla 
bir dakika hürmet sihlı:ütu yapıl
mıştır. 

Ankara, (AA.) - Hava şehit-

!erimizin hatıraları bu.gün yur
dun her verinde yapılan büyük 
törenlerle taziz ~ir. 

Bu vesile ile Ankarada yapı
lan merasimde Büyülk Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Reııda, 
Başvekil, Dr. Refi'lı: Saydam, Ve
lkiller, parti erkfını, meb'uslar, 
Milli Müdafaa ve Büyük .Eı:li
nıharbive rüesası, Vekiletler müs 
teşarları ve ııniidiiranı, hava ıku
rumu, Türk kuşu, resınl ve hu
susi müesseseler erkanı., ve ka
labalık bir halk kütlesi hazır bu
lunmuşlardır. .. Bugün unatınelerden itibaren ---· SARAY Sinemasında 

Mükemmel bir program teşkil eden 2 güzel film birden 

1 • 32 NCI A V C 1 A L A Y 1 
O:ElBELÜTTARIK'dan SOU'l1HA.MPTON'a. .. Harbe do,i!ru 6000 

asker yolda... Kahramalık, vatandaşlık ve aşk dr~ .• 
Harp vekayüni musavver bi.iyüiı: bir film. .• 

2 - Talebi umumi üzerine 

Görünmigen adam aramızda 
OONSTANCE BEN.ETl' ve GARY GRANT'ın 

Yarattıkları fevt<alade Fransızca 9Ö'Zlü bir film ... 
Arıca: Foks Jurnal en son ve en mtikemnıel halihazır lıaberlef" 

Z2 nci avcı ala!Jl: 2,30 - 6,2(1 ve 10 da 
SEANSLAR: 

GÖRÜN'MİYE."i" ADAM ARAMIZDA 4.20 ve 8 de 

SAYFA-3 

HOLLANDA 
(Basmakaleden devam) 

hükfunetin HoLn daya avdetini 
mümkün kı lacağm ı. da ilave et
mi~lir. Elçinin anlattığına göre, 
cBeı;inci kol. denilen, cephe ge
risini ifsat ve muharip devlet ve 
milleti arkasından bıçaklıynn 
kuvvetin harekatı Holanda için 
çok zararlı olmuştur Holanda ü
niforması giymiş nasyonal - sos
yalistler, evlerinden fırlayıp Ho
landa askerlerine saldırmakta 
ve bunlara ateş açmaktadırlar. 
Sefir, karaya indirilen Alınan 
hava kıt'aları efradı arasında ra
hibe kıyafetine girmiş askerler 
bulunduğunu da ılllve eimiştir. 

Gerek Holanda başkuınanda
nınm, gerekse Holandanın Loo
dra elçisinin sö~leri, bir bozgun
cu edebiyatından başka bir şey 
değildir. Yıllardanberi sulh için
de ya§'lmış, refaha alışmış ve bi
taraflık.la kendisini kurtaracağı 
biilyasına kapılmış olan Holao
danın maddeten hazırlanmış ol
sa dahi miınen, bir harbe asla ha 
zır bulunmadığı anlll!iılıyor. 

Hol.anda ordusu, bir miliı; or· 
dusu idi; büyük kısmı, birkaç 
haftalık bir lalını \'e terbiye ile 
yetiştirilmjllii olan bu ordu, İl' i kö
tü, lıir müdaf ... a kuvıreti idi. Ge
ren senedenberi, bir hayli silah 
ve ,·asıta temin ctıuiş olan Ho
landa ordusu ile ba~kumandan -
lığıuıu orduların hakiki kıymet 
ve kuvvetini tc ·k~l eden ınanc -
viyat, azim ve iman bakınılar.o.n
dan aşağı bir derecede · alnuı; ol 
dukları anlaşılıyor. •Harp edeıı 
silah değil insandır. derler. Va
tanı müdafaa eden huılut!aki ka
zematlar ve su müdafaası değil, 
onların arkasındaki. in~anlar -
dır; bunların manevi~ atı, yıl -
mazlıj!ıdır. Alman savl~ti kaı·ı;ı
sında, Holanda ordusu bu yük -
sek maneviyatı ve yılmazlığı 
gösterememiştir. 

Holaııda ordusunun • Zeelaııd 
ınmtakasında Alınanlara ka•~ı 
şiddetle devam elliği bildirilen 
mukavemetinin n kaJJr ~ürcce
ği de meşkük!ür. Gerçi, burada 
Ingiliz kıt'aları da harp etmek
tedir amma nıcnılcketin sahip -
!eri topyekun teslim olunca, ln
giliz askerlerinin içlerinden ol -
sun, . bana oe?. diyerek kiifi de
recede fedakfırane harp etmem<> 
)eri ilıtinıalini de hesaba katmak 
lazımdır. 

Zeeland Dolandarun adalardaı 
mürekkep kısmıdır; (akat bu a
dalar, sahile pek yakındır. Eğer, 
İngilizler kuvvet ve şiddetle mü
dahale eimezlerse buradaki Ho
landa kıt'alannın da, hayatı ö -
lüme ve esareti hürriyete tercih 
ederek teslim olmaları beklenir. 
Dolandanın beş günlük kısa 

bir mücadeleden sogra tesli.m o
lusunda, memleketin küçük ol
masının da tesiri varsa da, Rot -
tcrdaın'ı kolayca kaptırmaları su 
müdafaasının kıymetini sıfıra in
dirnıiştlı. Fakat bu seri mağlıl -
biyetin en esaslı ve miihlın se -
bebi, Alman casuslnn Holanda
da cirit oynarken bu memleke
tin müttefiklerle gizlice dahi u 
keri anlaşmalar ve müşterek mü, 
dafaa pliınları yapmamış olma
sıdır. Yarın İsviçrede ayni iki
bete uğrarsa şaşmam.alıdır. 

Dolanda ordosunon teslim o -
luşu, Almanları, İngilterenin ce
nubu şarki sıılıilleriniıı luırpsm
daki Felemenk kıyılarına daha 
sür'atle yauaştınnıştır. Madde -
ten ve bilhassa minen harbe ha
zır olmıyan bu. ordunıuı, harbin 
besinci günü teslim olmasa, ni
hayet onuncu günü imha edilmit 
olacağı, su müdafaa hattının ce
nuu cenahı gerisindeki Rotter -
dam'ın kolayca diişmana kaptını. 
mış olmasından ~lıyor. 
Holandanın ann W-

geçmesi, Almanyayı İagiltereııiıı 
cenubu şarki sahillerine %00 ki
lometre mesafeye yaklaştırmı.
tır. Zeelaad'da Almanlar tara -
tından zaptedilirse bu mesafe 15C 
kilometreye inecelı:tir. Şimdi, Alo 
manya, Holaıtda ordusuaun ma}. 
zemesinin büyük bir kısmını da 
elde edeceği gibi bu memleketin 
muhtelif ham madde ve yiyecek 
kaynaklarından da istifade ede
cektir. 

Fakat mühim bir nokta var: 
Holand.ıı. harbe girmeden Almar 
istilasına razı olsaydı, müttefik
lerin zararı daha büyük olnrdu. 
Holandanın d:ı, hukuki olarak 
müttefiklerle ayni safta olma -
sı ve meşru hükfunelile hüküm
darının- İngilterede kalarak harJ 
halini devam ettirmeleri, Holan
darun deniz kuv\·etlerini, ticaret 
filoı.ınu geniş mii.sternlekeleri
ni ve bn müstemlckelerin petroı 
leri ile diğer ham maddelerini 
tamamile müttefiklerin emrine 
sokmuş oluyor. 

Holanda başkumandanının <Ho
landa mevcnı:;yctini kaybetmi
yecek, tekrar dirilecektir .• sozü 
ise, Almanyanın mağlubiyetine 
kalmış bir keyfiyettir. Holıında, 
Almanyanın mağllıbiyetine, ken
disinden beklenildiği kadar yar. 
dun etmemiş olmakla tekrar di
rilmiye pek de layik olınadığı -
ru göstermi tir. Tekrar dirilmi
ye liiyik olan milletler, sonuna 
kadar d<Wişenlerdir. 

ABİDİN DAVER 
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Fukara rerver cemiyeti ana nizamnamesi 
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.ZO Kw 

T.A.P. 3L79 m. 9445 Km. 
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1629 m. 128 Km. UO li;w. 

Dünkü nüshamızdan devam ve sonu miyecek her ~na tedabiri ittihaz eder. Ancak bu takdirde ılık içti• 
maında hey'eti idareye bildirmiye mecburdur . 

TEFRiKA No. 54 
d: Bilanoo ve hesabı kat'i defteri, işbu deftere dahi idare 

hey'eti tarafından ihzar edilip umumi hey'et taraiındlilll 
kabul edilen 'bi.lfuıço ile cemiyetin lkat'i hesa.ııları sırasile 
kaydedilir. 

YEDİNCİ BAB 
FASU. L 

· Cemiyetin biliııço ve hesabı kat'isi hakkındaJır. 
MADDE: 66. - Her sene birinci.kanunun 31 inci ııün:i cemiye

tin bilançosu ile kat'i hesabı hazırlanarak hey'eti idarenin tasdiklne 
arzedilir. FASIL V. 

Müşavirler ve mürakipler Per~embe Alinin gür sesi, bir daha yükseldi 
ne hak ile ... Siz kim oluyorsunuz? 

O derin Ailtı'.it içinde, birdenbi- ı 
re (Ali) nin heybetli sesi gür
ledi. Ve şöylece yükseldi: 

- Ya Talha! .. Ve ya Züheyr!.. 
Şu ana kadar, henüz size elimle 
silih <:e)ı:ıııedim. Ve görüyorsu -
nuz ki, buraya da s.j!Slviız olarak 
-eldim. Fakat şuna emın olu,. 
nuz Ci. arbk sabır ve takatım tü
~ içın, silfilıa müracaat et
meJue de ııecıkmiyeceğim ... Bu-

1 
ırüne kadar, size hir. bir mukabe
lede bulmunayışımın sebebi, kor
kudan d~. Çünkü, bilirsi -
niz ki ı<imd:iye kadar hi- bir kim
se, (Alil ,.; .korlrutt.uğundan bah
ae~ ... Ben, sadece ehli 
isUm kanı dök:ırıelden içtinap et
tim. Hatta dünkü muharebede 
de, mütecaviz ve mütearru mev
ıkıine ııecmedim.. 

- Çıkalmı ... Bakalım, ne söy
Ji vecM:? .. 

Diye mırıldandılar. Ve tepele
rinden tırnaklarına kadar zırh 
.ı;ıiymiş, parlak birer muharebe 
atına binmiş oldukları halde, 
meydana çıktılar. (Ali) nin önü
ne '.kadar l(idip selfun vererek o
rada durdular. 

12,30 Program ve memleket 
saat ayan, 12,35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, 12,50 Müzik: Ye
nı diğün havalan, Kadın okuyu
cular, Sadi Yaver Ataman, San 
Recep, Ali Erbaş, 13,30/14.- Mü.
zik: Karıı;ık program (pi.). 

~DE: 47. - ~yetin hey'eti idaresi, ehliyet ve tecrıroesi 
malum ve musellem olan kesandan üç kisiyi müşavir olarak ıntibap 
ile cemiyeti aliı.kadar eden hukuki ve bilhassa mali mesailde icabet
tiıl<re reylerine müracaat eder, bunların reyi istişari ohlp idııre hey'
etini bağlamaz. İcabettiği tılı<.dirde idare hey'eıinin içtimaında da 
davet edilerek reyleri alınır, bu takdirde dahi reyleri isti.şaridir. 
Mi4avir1erin de müddeti dört sene-olup tekrar intihapları caizdir. 

MADDE: 48. - Umumi hey'etinin senelik içtrmaında ekseri -
yeti mutlaka ve reyi hafi ile üç zat ıınura .. ip olarak intibap olu -
mır, bunların vazifesi gec-rnis seneye ait cemiyetin hesabatını tet
kik ve teftiş ile sene nihayetinde neticei tet.kikatlarını mübeyyin o
laraık, esbabı mucibeli rapor tanzim etmek cemiyetin taalısine dair 
mütalealarını beyan eylemek olup işbu ranor ve mütaleaları umu
mi hey'ete c:;unmak üzere reise verilir. Mezkür rapor, idare ey'e
tinin i<:raat raporuna aynen derci lfizımdır. 

MADDE: 67:. - Hey' eti idare her sene, umumi hey'etin içtima
~a _okunınalk uzere geçmiş seneye bir mufassal raporu ihzar eder 
ı.şbu ıcraat raporu seneyi atiye ait bütçe ve sabık seneye ait hesabı 
kat'ı ve. muraltiple~ raooru aynen raptolunma.k lfizım gddiıli gi
bı mezkıir raoorun aza adedı ve o sene zarfında cemiyete yapılrnıs 
olan teoerruatla varsa vahip ve muteberri ve muhsin ve büyük 
muhsinlerin esamisini ve miktarı teberrüatları mübeyyin ol.ınası i
cabeder. 

MADDE: 68. - Hey'eti idare ve sarfiyatını bütçe dairesinde 
ifa etmive dikkat ve itina ile beraber ahvali 'fevıkal~de ve müstace
lede hesabını ucıu:mi hey'ete ve tasdik ettirmek şartile bütçe ha
ricinde üç yüz liraya kadar sarfiyat yanmıya mezundur. 

SEKİZİNCİ BAB 
FASU. L 

Cemiyet müstahdemini ve vezaifi beyanındadır. 

1 Aliı bu ıki eski dostonu ken
disine -bu kadar yakın görünce, 
onlarla ııecirdiği koca bir mazi
yi ve bahusus (asrı saadet) de
ki samimiyeti derhatır etti. Yü
zünde, derin bir hüzün ve me-
131 belirdi. Kalbinde duyduğu a
cıyı ta:ınaınıyle ifade erlen bir 
sesle: 

18,- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Oda Mü.
ziği: (pi.), 18)0 Mü:ik: Radyo 
Caz orkestrası. (Şef: lbrahim Öz
gür). SoµTano Bedriye Tüzün'ün 
4tirakile, 19,10 Müzik: Fasıl he
yeti, 19,45 Memleket saat ayan, 
Ajans ve meteoroıoji haberleri, 
20,- M iizik: Çalan lar: Cevdet 
Çaijıa, Refik Fersan, Fahire Fer
san, Fahri Kopuz. Okuyanlar: 
Sadi Hoşses, Semahat Özdenses. 
20,30 Konuşma, 20,45 Müzik: Ça
lanlar: Hakkı Derman, Şerif iç
li, Hasan Gür, Hamdi Tokay. O
kuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan, 
Safiye Tokay, 21,10 Konuşma 
(Sıhhat saati), 21,30 Müzik: Rad
yo orkestrası (.'ief: H. Ferit Al
nar ), 22,20 Müzik Solistler (pi.) 
22 .30 Memleket ıaat ayan, Ajans 
haberleri, Ziraat, esham - tahvi
lat, kambiyo - nukut borsası (fi
yat), 22,50 Müzik: Cazbant (pi.), 
23,25/23,30 Yarınki program 11e 
kapanış. 

MADDE: 49. - Murnkipler c;ıri sene muameliitını da teftiş ve 
murakabe etmek hak.kını haizdir. Murakit)lerden birinin veya ikisi
nin istifa veya vefatı halinde ~eride kalan işbu vazifeyi ifa edebi
lir. 

MADDE: 69. - Ceıniet, maksat ve gayesıni ifa edebilmek icin 
bir takım müstahdrnııine iiıtiyacı vardır. Bunların adedi ile miktarı 
m~aşlarını ve vazifelerini hey'eti idare tayin eder. 

DOKUZUNCU BAB 
FASIL L 

- Ya Talha! .. Veya Zübeyr!.. 
Arkamdan si'•·lediklerinizi, sim
di mertce yüzüme karşı da söy
leyiniz. Ba••nıza binlerce insanı 
toplıyarak karşıma çıkmaktan 
ıruıksadınız, nedir?~ 

Dedi. 
Talha; mümtaz bir akıl ve ze

kaya, ayni zamanda ııayet Ia
sib ve beliğ bir llliana malik ol
du.ilu için Zübeyr sözü ona ter
.ketti. Halbuki Talha, o kadar he
yecan icindeydi ki, sözü uzat
mak istemedi: 

Ey Talha!_ ve ey Zübeyr!_ Bi
ru 80nra bu meydan kanlara 
iı<>Y'lllacak.. •• Ölümün meş'um el
leri, hepimizin başında dolaşa -
ea:i:tır. BeWti ben de ecel şerile
tinden içeceğim ... Ve şu fani ha
yattan beka alemine geçip gide
ceJ(iın. O aleme varm .. dan evvel 
son bir vazüem daha ıkaldı,ğım 
zannedfyorum .. AllahJn ve Re
Mı lülla hm huzuruna tamamiy le 
ıı.ô:k bir alınla çıkmak için ... Şu
rada... Hakkın ve halkın karşı
sında sizinle muhakeme olmak 
istiyorum.. Ey Talha!.. Ve, ey 
Zübeyr!.. Eğer iddianızın (hak) 
oldııihına kani iseniz, karşıma ııe
liniz. Beni ikna ediniz. Hilii!etten 
derhal vaz ı.reçevi:m. Bundan son
ra yaşıyacağmı günleri, size kul
luk. kölel.ilı. ile geçireyim. 

- Ya Ali! .. Bütün davamızı 
teşrib edecek olsak, uzun sürer. 
Sana kısaca söyliyeyiın. Osınan'ın 
kanını dava ediyoruz. 

TAKViM ve HAVA 

16 Meyı• 

Dedi. Ve sükut etti. 
(Ali) nin heybetli sesi durur 

dumıaz. şimdi de bütün ;:özler, 
'I'alha ile Zllbeyr'e çevrilmişti. İ
kisinin renl(i de. bembeyaz ke
silıni•ti. Ve ~ ümit etmedikleri 
bu hitabe karşısında, adeta iıkisi 
de sersemlemi.şlerdi. 

Saniyeler ve hatta dakikalar ge
ciyordu. Ne Talha ve ne de Zü
~de hic bir hareket görülmü
"Ordu.. .. Fakat vazi,·et, çok na
ziılı:ti. Şu anda, tamam.iyle silah
sız bir halde kendilerine mey -
dan aruyan (Ali) nin sözleri, en 
keskin bir .k.ı.lıçtan daha müthiıi 
ve daha ınüet;sirdj, 

(Ali) nin .ııür 5eSi, i:ıir daha 
yükseldi: 

- Ya Tallıa!.. Ya Zübeyr!.. 
Haktan ve ha.ltikatten koııkma -
yın. iBurada hURün şu me.vdana 
çııkııııazsaruz, yarın Allahın ve 
iResuliılalı.ın huzuruna çıkacağı
nızı unutmayın. 

Sözleri, ruhani bir azametle 
dalgalanarak, işitenleri ilikleri
ne kadar titreten bir tehdit ha
linde, bütün mufıalefet ordusu
nun üzerinde sürüklendi .. Basra 
kalesinin taş duvarlarında, akis
ler husule .ııetirdi. 

Talha ile Zübeyr, endişe ve te-
18.ş ile parildıyan nazarlariyle bi
ribirlerine baktılar. Eğer (Ali) 
nin bu teklifini kabul etmiyecek 
olurlarsa, mevkilerinin fena hal
de sarsilacaJ!ını, o derin baıkı.şla 
i:ıiribirlerine anlattılar. Sonra, 
üzüntülü bir sesle: 

Diye cevap verdi. 
(Ali), acı, acı gülümsedi. Ya

vaş, yavaş sesinin şiddetini art
tırarak, ai!:ır, ağır şöylece muka
bele etti: 

- Ne hak ile ... Siz, kim olu
yorsuzun ? .. °"1nan, (Ümeyye) 
dendir. Siz ise, başka başka ka
i:ıilelenlensiniz. 

- Evet, anmıa... Osman, Re
ırulullahın en güzide esha·bından 
ve bizim de en sevı;:ili d t la: ı
mızdandı. Dostluk, aKıabalıktan 
daha yakındır. 

- Şu halde, ben Osınan'a siz
den yakınım. Çünkti onun hem 
dostu ve hem akrabasıyım ... Fa
ıkat şu karşı.ki orduda ild kişi 
var ki onlar benden de, sizden 
de Osman'a daha ya:.:ıııdır. Çün
kü onlar, Osman'ın iki cvla.i!
dır. Ben, Halüe olduğum gün
denberi bağırıyorum: •Üsmau·ın 
varıslcri gel.sinler, katilleri isbat 
ederek kısas talep etsin le.-... E
ğer Osman'ın katli, evlatb~ıanın 
üzerinde bile sübut bulursa, 
derhal ıkısasa hazırun.• diye fer
yat ediyorum ... Bu varıslcr, ni
çin mevdana çrlanıyorlar~ .. Ni
çin .gelip de davalarını isbat et
miyorlar. 

- Ya Ali!.. Davalarını ne ıle 
isbat edecekler? .. Osman'ı kat
ledenler, kactilar. Ve kim bilir, 
nereye saklandılar? .. 

- Şu halde, Osman'ın kanını 
dava etmekle ortaya atılanlar, 

ne istiyorlar? .. 
- Katilleri hl:ınave edenlerden 

haık talep ediyorlar. 
- Katillerin himaye edildiği

ne dair, elinizde sarih bir delil 
var mı? .. 

(Arko., var> 

PERŞEMBE 
Hic:rt: 1351 Rumi: JlSI 
5 inci ay Gün: 137 Mayıs; 3 
P..ebiülihır: 8 Hızır: 11 
~üneş: 4.42 Akşam: 19.20 
Oğle: 12,10 Yatsı: 21,10 
Ik.indi: IG,07 İmsak: 2,37 

_ HAVA VAZİYETİ _ 

Diin, lstanbulda hava az bulut
lu geçmiş Rüzgar sanıyede 
2-4 metre hızla esmiştir. Saat 
14 de hava tazyiki 1013,7 milibar 
idi. Suhuneı en yüksek 18,7 ve 
en di4ük 5,8 santigrat kaydedil
miştir. 

l stanbul A sliye 3 üncü Hukuk 
Hcikimliğırı.de ıı: 

Mahmut vekili avukat İhsan 
tarafından, evvelce Tophanede 
Karabaş mahallesinde Dereiçi 
sokağında 4 N<ı.lı evde mukim 
iken hali hazır ikametı;:iıhının 
meçhul okluğu taayyün eden mü
vekkilinin karısı Zeliha al ey hine, 
muhakemenin 39/659 No.lı doo
yası ile açılan boşanma dava -
sının yapılan muhakemesi neti
cesinde: Kanunu medeninin 134, 
138 ve 142 nci maddeleri muci
ilıince tarafların boşanmalarına, 
kabahatli addedilen Zelihanın 
bır sene müddetle evlenmeme
sine ve 1697 kuruş muhakeme 
masrafının Zelihaya aidiyetine 
26/12/939 tarihinde karar veril
miş ve yazılan ilam divanhane
ye talik edilmiş olduğundan mu
maileyh Zelihanın ilan tarihin
den itibaren on ·beş gün zarfında 
temyizi dava edebileceği ilan 
olunur. 

ZAYİ - 1939 senesinde B. O. 
İtalyan Ticaret Lisesinden almış 

, 1\ oldu~ tasdiknameyi zayi et -
tim. Yeni.sini alacağııından hük-

1 ~~~~==~~!.~~!~H~~b~=g~~~~~~~~!~~~ ı-:-üt-:-:-:-t;-L-:-;-:i_d_:-:-~-i:-:-r~-y-::-m-~--~--
kined sııtilacaktır. İsteklilerin Istanbul 629 posta kutusile muha- rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

bere etmeleri. • SON TELGRAF Basımevi. 

~ 54. 
' Osmanlı hükümdarlarından i
kinci Murat, Ya,·uz Sultan Se -
lim, oğlu Kanuni Sultan Sülcy -
nıan, ikinci Ahmet, üçüncü :\lus
tafa, dördüncü Murat, dördün
cü Mehmet, üçüncü Selim tariki 
nazenine nisbetlerini izhar eden 
alametler, eserler bırakmışlar -
olır •• Yavuzun kulağındaki mü -
cerretlik alameti koskoca men
guş'dan ba~ka (Selimi) imzasi
le yazılmış kalenderane kıt'ala
n bıınların başında gelir .. Ka -
nuni de gazel ve nefeslerinde 
(l\luhibbi) adını knllanırdı .. İ -
kinci Muradın adı da Muradi, 
Mustafa Salisin ise (Şahi) idi .. 
Muradı Hamisin, daha veli -

ahilik tleninde, bir ıece l8h -

zade Kemalettin efendi ile birlik
te Ortaköye geldikleri, Ortaköy
de l\Ie ·Ii babanın evinde ilk de
fa olarak meydana girerek mür
şit eli ve eteği tuttukları herkes
çe malum bir keyfiyettir. Osman
lı padişahları arasında ilk ola
rak nasip alan şevketlu Sultan 
Murattır. Hatta, merhumun cü
lilsunda Jl1fuşidi !\leyli baba ga
zetede yazdığı cülusnamede: 

(Şimşiri şalu hayder! aldı ele şa
bi cihan 

ru. 10.tfü hak peygamberi titrer 
zemini asüman) 

beytini, bn hususi, ehli irfana, 
i.rif c:çlara :amne11 bildirınq, 

, 
cülilsnamcnin şah beyti de şöy
lece: 

Tarih cülilsu sermedi Meyli mü
cevher söyledi 

Şimşiri ser'i ahmedi aldı ele şa
hı cihan 

bu keyfiyeti açığa vurmuştur ..• 
Yolumuzu cer vasıtası, şahsi 

menfaat aleti haline getirenler 
elbette bu .hatalarının hesabını 
hak erenler divanında ödiyttek
lerdir.. Çocuklarım.. Fakat çok 
iyi hatırlarım: Şimdiki Kazlı -
çeşme tekkesinde bir perişan ba
ba vardı.. Nur yüzlü, süt beyaz 
sakallı, zinde tam bir bektaşi ba
basiydi. Muhtelif vesilelerle ba
balara: 

- cGönül kalsın fakat yol kal
masın .. Hatır, gönül, korkusu ve 
tehdit kaygusile erkiınıınızı ge
ri bırakmayın. 

Diye çıkışır, bu cümleyi sık sık 
tekrarlardı_ 
Perişan babayı hatırladıkça 

şu yaşıma rağmen hala bir say
gı anışı ile tepeden tırnağa titre
rim .. Ne erdi o .. Ne mürşitti! .. A
yinicem meydanında gürül ~ül 

MADDE: 50. - İdare hey'eti azaları ile mü.savir ve muraltiple
rin hizmeti fahri olup sebkeden hizmetlerinden dolayı ücret i.stiye
mezler. 

DÖRDtl'N Ctl' BAB. 

FASIL L 

Cemiyetin varidatı 

MADDE: 51. - Cemiyetin varidat kaynakları şunlardır: 
a: Cemiyet azasının badelkayıt ver.ıııiye mecbur oldukları 

200 kuruş senelik aidatı. 
b: Cemiyetin menfaatine ve hükumetin müsaadesile muh

telif zamanlarda verilecek balo, konser, tiyatro, sinema, 
safi hasılatları. 

c: Cemiyete vaki ve hü.kilmetin müsaadesiyle kabul oluna
cak olan her nev'i teberrüat. 

c: Kendisine mahsus bina kiraları, 
d: Munkasun bulunduji;u şuabat hasılatL 

MADDE: 52. - Teberrüat, işbu nizamname ahk8mı dııir ... inde 
muteberilerin arzusu dairesinde sarfolunur. 

BEŞİNCİ BAB 

FASU. L 

MADDE: 53. - Ceınieytin servet ve mevcudu, menıruı ~ ıc
ravı faaliyet ettiği gayrımenkul ile muhtelıf tahvilatıan ıbaretir. 

MADDE: M. - Cemıyete aıt olup :muvazaaten şahıs uhdesınde bu 
lunan Beyoğlunda Telııraf sok.ağında kfun 9. 11, 13 N<ı.larla murak -
kam gayrimenkulü cemıyet namına kaydının tashihini temin et -
mek idare hey'etınin vazifei asliyesidir. 

MADDE: 55. - Umumi hey'etin kararı olmaksızın idare hey'
eij ceııu vet namına istikraz yapamaz. 

ALTINC 1 BAB 
FASIL L 

Cemiyetin şubeleri 
MADDE: 56. - Cemiyet gayesini ahkilmı meVZ1Jaya tevn'.kan 

açacağı be• şube vasıtasiyle üa eder. 
.MADDE; 57. - a - Muavenet şubesi 

b - Dispanser ve eczane şubesı. • 
c - Hasta bakıcı şubesi, 
ç - Dıltis şubeli 
d - Yıkama ve ütü şubesi. 

MADDE: 58. ---= Cemiyetin ik.udteti maliyesi müsaade ettiği tak
dirde şubelerini alelusul tezyid edebilir. 

MADDE: 59. - Her şube, hey'eti idare azasından birinin neza
reti altında icrayı faaliyet eder. 

MADDE: 60. - Hey'eti idare intibabını müteakip aktedeceği ilk 
celsede şubeye I)eZaret edecek azaları alelusul intihan eder, tekrar 
intihapları caiz olmak üzere müddeti hizmetleri iki senedir. 

MADDE: 61. - Şubelere tefrik edilen aza şuhe ınnurunun hüs
nü cereyanına nezaret idare hey'etine umuru cariye ve ihtiyaçları 
hakkında izahat verir. Şubeyi muntazaman ziyaretle umurunu tef
tiş ve şube mü.dürü ile müstahdeminin şube nevakisi hakkında na
zarı dikkatini celbeder velhasıl şube umur ve .muameliitının islıih ve 
ikmaline müteallik her ,l!üna tedabiri şube müdürü ile müzakere 
ve tatbik eder. 

MADDE: 62. - Şubeye tefrik edilen aza, şubeyi alakadar eden 
umur ve hususattan dolayı idare hey'etine müracaatla talimatı la
zımeyi alır. 

MADDE: 63. - Şubeye tefrik edilen azanın mazereti halinde 
hey'eti idarece ve ahvali müstacelede işbu vazife başkasına hava
le edilir. 

MADDE: 64. - Subeye tefrik edilen aza veya hey'eti idare aza
sından biri mazeretini bildiııme0:sizin bila fasıla iki av gaybubetle 
içtimalara iştirak etmedi~i takdirde hey'eti idarece verine ba~a
sı intihap olunur, bu suretle intihap olunan aza ile müddeti hizme
tini bitirmeden istifa veya vefat eden azanın yerine b.tihan olunan 
azanın hizmetleri yerlerine ııeldikleri azanın müddeti ile 'Jlulcay -

ı yettir. 
MADDE: 65. - Şubenin bilfun:u:m müstahdemini, azanın emri

ne tabi olduğu gibi müstahdeminin mazere~ sebebiyle munt~ıa~an 
devam edemedikleri takdirde şube muamelatının ıntızamını ihlal et-

gülbank çekişini görenler P"ır hu- bilkaııl nezaretini (2) bilirsi -
zurunda bulunduklarını içten ge- niz .. Orada orta kat sofasında bir 
)en bir ilhamın ibbarile farke- pencereden görünen bir türbe 
derlerdi. Ruhu şudolsun erenle- vardır. Server dedenin türbesi .. 
rin .. Şimdi yattığı tekkenin hah Ruhu şfıdolsun bu adam evvelce 
~esindeki köşesinden başını kal- vezir imiş. Bir gün zamanın pa-
dırsa da bir defa postunda otu • dişahı veziri çağırtınıı; ona: 
ran Hasan babanın haline baksa.. - Bektaşi sırrını öğrenmek 

k 1 hi b muradındayım .• Var, sana izin .. 
Eminim süt beyaz sa a ı ca ın- Kırk gün bu işi tahkik et. Öi: -
dan kıpkırmızı kesilir, saf: olsa ren, gel. Bana anlat! 
şarkadak yüreğine inerdi.. Ne İradesini savurmuş. Paşa ve-
ise, izah yaparken giybet (1) e zir kallavisini başından, sırmalı 
sapınıyalun .. l\laksadımız biribi- hil'ati sırtından atmış .• İlk rast-
rimizi çekiştirmek değil ele, gü- ladığı bir tekkeye başvurmuş. 

ne; eşe, dosta karşı llacı Bektaş Babaya: 
- Ben, mürşit eli tutmak isti-

yolunun erkiinını ve bu erkfuun yorum amma, maksadım Bekta-
icaolarını belirtmektir. ei sırrına ermek, bunu öerenme.k-

Cemiyetin feshi beyanındadır. 

ıO. - Cemiyetın kendi kendini feshedebilmesi anca!C 
aza defterinde mukayyet faal azanın umumi hey'et halınde beşte 
dördünün reylerinin birleşmesi ile mümkün olabilir. 

MADDE: 71. - Cemiyetin baladaki madde ahkamı dairesinde 
umumi hev'elin kararı ile şahsiyeti maneviyesi onadan kalktığı tak· 
dırde, m~n;,uı, gayrimenkul, tahvilat ve alacak gibi bilcümle mev
cudat ve servet ve hukuku Beyoğlunda Rum Ortodo.ks Panayia 
Kilisesine "erecektir. Bu takdirde dahi mezkiır kilise hey'eti ida
resi mefsuh cemiyetin varidatını fuJı:araperver maksatlara sarfede
bılir ise de ayniyatına dokunamaz. 

MADDE: 72. - HükUnıetçc arzedilecek işbu nizamnameye ya
pılmasına lüzum ıtösterilecek her ııüna tadilata üava hey'eti umu
miye mezun kilınmıstır. 

İşbu nizamname 7 /6/939 tarihli umumi hey'et toplantısında 
madde, madde okunarak aynen kabul ve tasvip edilmiştir. 

7/6/939 

Katip: K. DULOS Reis: ELENİ TAPTAS 
1806 senesinde tesis edilen ve merkezi Beyo~lunda Telgraf so

kağında 9, 11, 13 No. 
Fıkaraperver cemiyeti idare hey'eti 

Eleni Taptas Beoyğlu Mıs sokak No. 12 Başkan 

Klconatra Paparusi: Beyoğlu, Taıksim Tayinci S. No. 9 
Yarbaş'kan 

Aspasva Dantlria: Beyoğlu, Balo S. Sa,i:i Ap. No. 8. Veznedar 
Anaeliki P alasof: Beyoğlu, İstiıklhl cad. Rumeli H. No. 88 (6) 

Katip 
Maria Ananyadi: Beyoğlu, Sıra Servi Hıililsi Be Ap, No. 1 
Maria Dimitriyadi: Beyoğlu, Taksim Selviler S. Geçici Apart-

. manı No. 71 (2) 
Katina Nomismatidi: Beyoğlu , Cihanırir Dr. Nomismatidi Ap. 
F . Ta'·ınci; D ı u , istiklal ca ·J. K. Rabatel Apartman No. 4d (1) 
K. Dulu: B e\ C:ıım h ıırivet C:orl Elarbive No. 211 Ap. Dulos. 

lt TAN 811 L tELEDIYESINOEı 
M•c.~....,.~·~-......_...._ ..... .-. .... __ ... ._ ..... ,.. .. aıııı,..ı.11 
Talı ::ıın ı lie 
Bedeli teminat ---
250,00 18,75 Hubyar mahallesinde Ankara caddesinde 304 ün- , 

cü adada 121/l kapu ve 28 parsel numaralı ha- · 
vasız çeşme verinin satışı. 

234,00 17,55 Fatihte Şeyh Resmi mahallesinin Başhoca ve Ha
fız paşa sokağında 88 inci adada 35-38 numaralı 
ve 56,07 metre murabbaı sahalı arsa. 

34,00 2,55 Fatihte Şeyh Resmi mahallesinin Baş hoca soka
ğında 93 üncü adada 6,84 metre murabbaı sahalı 
arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 
parca arsa ve 1 çeşme yeri satılmak üzere acı.k arttırmıya konul -
muştur. Şartnameler Zabıt ve MuameJat iMüdürlüğii kaleminde 
görülecektir. İhale 23/5/940 perşembe ~ü saat 14 de Daimi En
cümende vapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
larilC' i'ı nle ı;ünü muayyen saatte Dai-ıni Encümende bulurunaları. 

(3755) 

KA ITÇILARA 
Ambalajlık iade gazete kiiğıtları bundan böyle müteahhide 

verilmeyip doğımdan doğruya idaremiz ta.rafından satılığa çı
karılacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her 
hafta pazartesi günleri sabahle:vin saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatlarL 

Diye meydan almış, devletlft 
vezire nasip vermiş. Ertesi gü
nü de tekkeden uğurlamış .• 
Bektaşi sırrını arıya arıya, 

kırk günlük mühletin 39 günü
nü tekkeden tekkeye, babadan 
babaya, muhabbetten muhabbe
te barcıyan vezir, Hazreti Pire 
kadar gitmiş, bu kısa zaman için
de: 

- Tarikat, 
- Şeriat, 
- Marifet, 
- Hakikat 
Merhalelerini teker teker aşa

rak: 
- Cemal ve aşk 
Mertebelerine varmış.. Niba -

yet uzatmıyalım; kırkıncı günü 
padişahın huzuruna çıknuş.. 

- Yalnız, bunu böyle nJOaçık 
söyliyemiyeceğim •. Bana izin ve
rin. Bu sırrı bir kağıda yazıp di
llinin altına saklıyacağun. Başıını 
vurdurun. Sonra o kağıdı alıp 

oku:vun, sırrın mahiyetini aplı -
yacaksınız! 

Padişah önce ııaşırınış: 
- Bu nasıl iş, nice olur ? 
Demiş fakat zarif vezir: 
- Söz verdim padişahım .. Ve

zaret şanı sözünde durmaktan 
ibarettir .. Ancak bu sırrı böyle
ce size ifşaya kadirim! 

Bektaşi sırrı nedir? Zahirler tir! 
arasında türlü tefsirlerle şekil Demiş. 
şekil fezahat tablolarile izaha Baba da: 
kalkışılan bu sırrın mahiyeti, as- _ Eyvallah .• ıtftı, 9"!I 'lle ba-

İradesinin yerine ıetirilme • 
sini sabırsızlıkla bekliyen ıev • 
ketlı1: 

Cevabile hünki.rı susturmuş~ 
Fakat, mera)Qnı tatmin ile vezi· 
rini kaybetmek şıklarından biri· 
ni tercib vaziyetinde bulunal1 
Osman oğln nihayet, vezirini fe 
daya karar verince: 

lı, faslı var ınıdır? Bunu da eşip na kavnyabilirsen aşkolsuıı! 
dcşmiye girişmeden evvel yine ··-----
ufacık bir ta.rih fıkrası ile söze 
başlıyalıın: Şimdiki Defterhanei 

(1) Bektaşiler aleyhte bulun
nuya bu adı verirler. - R. Y. 

(2) Şimdiki tapu dairesL.. Sul
tanahmette, yıkılan hapishane 
binasının yanındaki daire .. Ser
ver dedenin mezarı haıA alt kat
ta, bahçede mevcuttur. - R. Y, 

- Nasıl, öğrendin mi? 
Sualile maksada varmak için 

acele edince vezir: 
- Evet padişahım! 
Cevabını vermiş. hünklrm: 
- Haydi, söyle! 
Demesine meydan bırakma -

claıı ililve etnıis: 

- Pekala .. Yaz ela sakla bak• 
hm! 

İradesini izhar etmiş.. Vezir, o
racıkta bir kağıda kısa bir şeylcJ 
yazını . Kağıdı ağzına koyınıış: 

_ Hazınmf 

{Arkalı VCJf"} 


