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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Bqınubarririı 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

HOLANDA -BELÇiKA • LUKSEMBURG 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alman Ordusunun Taarruzunu Karşılamak 
• 

çın Müttefik Orduları da Belçika'ya Girdiler 
Holanda da kanlı muharebeler oluyor - Almanlar 4 noktadan Belçikaya 

saldırdılar - Lüksemburg istila edildi - Belcika'da örfi idare 
t 

'fazıerce Alman ta.yyaresi Holanda, Belçika ve Liyon'daki Fransız hava 
~slerini bombardıman ediyor, 30 dan fazla Alman tayyaresi düşrOldü 
lfolanda ve 
Belçikaya 
taarruz 

A.vrupa harbi üçüncü ve 
hakiki safhasına g·irdi; Bal
kanlar ve Akdenizde de u
Yanık bulunınıya devanı et-

1 
llıek gerektir. . = 

~n: ETEM İZZET BENİCE 
~ilı . l'lu 0Yet on beş gün süren bır 
~ ltııa ve sinir harbinden sonra 
\l:1ıa~ şafakla beraber J:l~l:ın
~ ~Çika ve Lükıienıburg ıs.ıka
"I ilde Alman taarruzu başlamış 
~n"or. 
~l dakikaya kadar gelen ha -
~r Lüksemburg istilimnın ta
\ . ilk ve Dolanda, Belçilrunın 
'lij~kan nisbetinde mukavemet 
.\i'tıi göstermektedir. 
~ .;ıanıarın Macaristan, Roıua~-

d ~it nı:oslavya istikamet.inde bır 
~he Uz hazırladıkları hakkındaki 
:'\ tleri yine bu sütunlarda iet
~~e IDütalea ederken bu h:ıber
~ ,daha ziyade Holanda - Bel
\~ istikametinde yapılacak bir 
'ı~,,"e ~aar~uzu ?r~miye ve 
1~ ı ""lerın dıkkatım Balkaıılar 
~ lalya üzerine çekmiye matuf 
lıı ~t?Paganda hareketi olduğu
'l~ıa Udafaa etmiştik. Hadis" ve 
"1ıtıııfoktai nazarımızı tahakkuk 

4.ı Şiir. 
~ ~a!Jlar için harbin mukad -
~b·etıcesi garpte alınacağına ve 
\~ 111 kısa zamanda bitirilmesi 
~;ttiğine göre Dolanda ve Bel
~d a taarruz etmek birincı de
~di ~hayati bir ehemmiyeti ba
\ı ~l ~ itibarladır ki, Dolanda 
~~di ÇıJuınm bunu daha önceden 
'ıııa, ~,.Clınesi ve kendi müdataa
~ llıii ıtaraflığına güveneceği yer-
1111;,/tefiklerle iş ve mukadderat 
~ıdı 1 Yapmaları ve onların fili 
ti'1ııı tıııııı temin etmeleri lazımdı. 
~1~apmamakla şimdi mütte -
. diı, Y_ardımını da güçleştirlli.İş

~l.te(iEger, Belçika bu dakiilada 
11,.,klere halıi memleketin ka
~tıı ınüttefik ordularına aç -
~l~~ bulunuyorsa vaziyet bütün 
~ıı.,1i~la!'da aleyhinedir. Zıra, 
lı tb;ltıı eruı Holandaya yardım 
\llr eteri ancak deniz yolu ile 
!tı da i;"k ve ihracına bağlıdır ki 
1\ aıab~r."eçteki yardımdan fark
\' lcıı iliı- ve herhalde AJman 
1 ~a Vvetleri rahat rab"i ih
tıq;t~ılınasma fırsat ve im1'an 

r er. 
l>k;v AMI 

Londra, Paris, Taymis üzerinde 
Alman tayyareleri uçuyor! ---

Muharebe nasıl 
başladı? 

Londra 10 (Hususi} - Alman 
ordusu bu sabah saat üçte Dolan
da hudndunu geçmiş ve memleketi 
istilaya başlamıştır. Şiddetli mu
harebeler olmaktadır. Başlıyan ye
ni harekette bilhassa kesit Alınan 
tayyare filolarının müh1ın faali
yeti müessir bir rol oynamakı.ı -
dır. 
Bolandanın bütün hava meydan

ları bombardıman edilmekte ve 
bava müdafaa topları mukabelede 
bulunmaktadır. 

Brükseldeki büyük ha v.ı mey
dam da bombardıman edilmiş ve 
meydanda mühimce hasarat ol -
muştur. Daha ilk hamlede Al -
manların sekiz tayyaresi diişürül
nıüştür. Hükumet Brükseldec:lir. 
Bütün Belçika ordusu seferber 
edilmiştir. 

Almanlar Lüksenburgu da iş -
gal etmiş bulunmaktadır. Bcl~ika 
ve Dolanda hükümetleri d~rhal 
Fransa ve İngiltereden imdat is
temişler ve ilk yardımlar göı::de
rilmiştir. 

Brüksel üzerinde bu sabah u -
ran Alman tavvareleri yüzden faz
la idi. Lüksenburg hükılrneti er
kii.nı haricive nazırı müstesna ol
mak üzere, Lüksenburg'u terket
mişlerdir. 

Belçika da ki An vers mmtak::ı - ı 
sında da birçok Alman tayyareleri 
ucmuşlardır. Tayyare defi top
laı:ı faali"et halindedir. 

Ingiltere hükumeti, Danimaı· -
kava ait olan İzlanda adasına as
ker cıkarmış ve adayı işgal etmiş
tir. 

Belçikada umumi seferbilikten 
baska. örfi idare de ilan edilmiştir. 

Holanda Kraliçesi Vilhe1min 
millete hitaben bir beyanname 
neşrederek: •Hükı'.ı.metim vazi -
fesini görecektir• demiştir. 

Almanlar istilava başlamadan 
evvel Holanda ve Belçikaya birer 
muhtıra vermi•lerdir. Radyolarla 
ilan edilen bu muhtıralarda şöyle 
sövlenrnektedir: 

•Holanda ve Belçika hükumet
leri, bitaraflık hilafına ve Alman
"a aleyhine. Entellicens servis ile 
i• birliği yaptılar. Memurları, er-

Mil 
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Almanların taarruz istika metlerini gösterir harita 

:kanıharbiyeleri, Führer'i yok et- j vurdular, Alman ittihadını boz -
ımek için ·birçok vasıtalara l:ıaş mıya çalıl'tılar. 

Holandanın sivaseti ve aldığı 
askeri tedbirler taına.ınile Alman
yanın aleyhindedir. Belçika ve 
Holanda hükumetleri bütün kuv
vetlerile ımüttefiklere yardıma ka
ra, deniz ve hava kuvvetlerini on
ların emrine hazır bulundurmw;
lar<tlr. 

Belçika, sark hudutlarını Al -
manya"a karsı tahkim etmiştir. 
Halbuki Fransa ile olan hudı1tlun
da bir sioer bile yoktur. 

Belçika, bitaraf kalacağına söz 
verdi. Fakat sözünü tutmadı. Son 
2amanlara kadar Fransa hududu
nu aeık bulundurdu. Fl'ansızlar ve 
iİnıtilizlerin buradan ilerleyip Al
ıınanvaya hücum etmelerine .mfuıi 
olmak icin hic bir tedbir almadı. 

Holanda sahillerindeki tayyare 
üsleri t,,~;Jizlere açık bırakıldı. 
buralarda müdafaa tedbirleri ya
ı:nlrnadı. İngiliz tayyarel~ri Ho -
landa üzerinden 11ecerek Alman -
yanın içlerine kadar girdiler. Ho
landa bunlara mani olmadı. Yan
l•0lıkla Holanda üzerinde uçan 
Ahnan . tayyarelerine ateş actığı 
h.alde Ingilizlere bir kurşun bile 
atmadı. 

Holanda ve Belcikanın mütte -
fiklere karsı dostane ve Alman -
yaya karşı hasınane hisler besle
dikleri ise kabili inkar değildir. 
Bunu daima gösteıırnişlerdir. 

Holanda ve Belçika İngiliz ve 
Fransız erkanıharbiyesinin tav -
siyesi ve çizdi<Ji pl3nlar üzerine 
Almanya ile hudutlarını tahkim 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

EN SON DAKİKA 
Brüksel' e bombalar atıldı, 

bir çok binalar yıkıldı 
Paris, 1 O (Hususi) - İn

giliz ve Fransız orduları 
Holanda ve Belçikanın yar
dımına ko~ma.k üzere bu 
sabah Belçika araziıine gir
miılerdir. 

Faris 10 (A.A.) - Belçikadan 
telefonla alınan bir habere göre 

37 Alman tayyaresi Anvers'i lbom
bardıman e1ımiştir. Askeri hastane 
harao olmw;tur. 

Lüksernburg eyaleti dahilinde 
bir istasyon olan Jenselle de Al -
man tavyareleri tarafından tahrip 
edilmiştir. 

Brüksel üzerine bambalar atıl
ımış ve bazı binalar harap olmuş
tur. 

Saat 7 de Belçika sefiri hiikU -
ımetinden ahlıl(ı talimat üzerine 
ımevcut itilaflar mucibince İngil
tere ve Fransaya Belçikanın mü
racaat notasını tevdi etmiştir. Bel
çika~a yardım edilmesi derhal ka
bul edilmiştir. Belçika.va yardıma 
tahsis edilen kuvvetlerin derhal 
harekete geQ1Desi için askeri ma -
kamlara emirler verilmiştir. 

Nihayet Alman taarruzu Narvik'in 
harekete 

:Müttefikler 
• • 

zaptı 
• 

41 garpta 
~ ~ıtların Norveçten sonra 
"'~z.>i ~da Holandaya yüklene -
~ "'1t'ııı iki gün evvelki yazımı.z
~ habYetle bildirmiştik. Son ge-
§,~ erzer bu tahminimizi de 
<1,z~kard1. 
~e ı:Yayı kuşkulandırmamak 
11 Para fl•l.t~re ve Fransadan ı·ak
tt"ıaıı kııı~ ıstemiyen Holanda da 
(~~ h<lfı ıt alarmın ilk hamlelerini 
>:'fiil. ffııa karşılamak vaziyetine 
"'i bir 01andanın BelçilCa ile as-

anlaşması vardır. Fakat 

patladı 
Belçika ordusunun Holanda taar -
nı :u karşısında kendi toprakları 
dışında harbe girmesi ı•eya müş

terek harekdtın ve kumanda me
selesinin bütün teferrüatı üzerin
de mutabık ka !ındıiiı şüphelidir. 

Esasen Alman motorize taarruz 
kollarını, H olanda ya qeçerek za -
manında karşılıyabilmek Belçika 
için müşküldür. Çünkü şimdiye 
kadar iki ordunun mü.şterek bir 
hareket planının ilk tertibatını 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

ıçın geçıyor 
Narvik lu tA.A.)- Havas njan- de bulunan Narvik körfezinin şi- dolayı mümkün olmadıeını söy _ 

sından: Müttefikler Narvikin zaptı malinde tehaşşüt etmek üz~redir. lemektedirler: 
için yapılacak kat'i harbin hallr- Almanlar, Narvik şehrini ve 1- Rıhtımlar İngilizlerin bom-
lıkları ile iddi surette ın~ş~ul ol- İsver hududuna doğru giden de- bardımanları neticesinde tamllmi-
maktadırlar. General Fleischerin miryolunun 40 kilometre imtida - le barap olmuştur. 
kumandası altında bulunan ve dındaki kısmın kontrolleri altın- 2- Liman ise ihraç harekatına 
Fransız - İngiliz kıtaatı ile Polon- da bulundurmaktadırlar. müsait d«ğildir ve körfezd" batı-
ya avcı müfrezeleri tarafından İ Müttefiklerin harekatı, ihtimal rılmış olan muhtelif milliyetlere 
müzaheret edilmekte olan al!ıncı kara ve hava tarikile icra edile - mensup 28 gemi enkazı yüzünden 
Norveç fırkası, Elevegardsmoen, cektir. kullanılamaz bir bale gelmişıh. 
Salanger ve Setermoenin teşkil Müşahitler, Narvik limanına gi- 3- Almanlar, körfezin en yu _ 
etmekte olduğu müselles dahilin- rilmesinin aşağıdaki sebeplerden karı kısmında buruna çok kuvvetli 

(Devamı ve diğer telgraf haberleri 3 üncü sahifede) 

Fransız meclisinde de 
münakaşalar olacak 

Çemberlayn kabinede yapılacak 
değişiklik için istişarelere başladı 

Muharebe sahası 
Almanya' ya geçebilir 

Londra 10 (Hususi) - Fransız 
kabınesi dün 2 saat, 50 dakika de
vam eden bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıda bilhassa müttefik
lcriıı Norveçten çekilmeleri yü
zünden tahaddüs eden vaziyetin 
görüşüldiiğü anlaşılmaktadır. 

Fransız meclisi 16 mayısta top
lanacaktır. Norveç hadfaelerinin 
bu toplantılarda husule getirmesi 
muhtemel akisler gözden geçiril
miştir. 

Gazeteler, avam ve lordlar ka
marasında olduğu gibi, Fransız 
parlamentosunda da şiddetli mü
kaşalara intizar etmek lazım gel
diği ııütaleasmdadır. 

Avam kamarasında da yeni mü
zakereler 21 mayısa kadar tehir e
dilmiştir. Bu fırsattan istifade e
derek, Çemberlaynin kabinede ye
ni bazı değişiklikler yapması muh· 
temeldir. 

Gelecek hafta toplanacak olan 
işçi partisinin senelik konferau -
sında vaziyet bir kere daha göz -
den geçirilecektir. Ne işçi partisi, 
ne Loid Corc Çemberlayn ile teş
riki mesai etmek istememektedir. 

Dün öğleden sonra, başvekalet 
dairesinde hükumet taraftarı olan 
nafiz zevattan mürekkcıı bir idi
ma yapılmış, kabinede icrası n1u
vafık olacak taditat g<iriişülmiı~ -
tür. 

ÇERÇEVE 

İşçi partisinin hükumetle mesai 
birliği yapmamak hususundaki 
kararına rağmen, Çemberlaynin 
bu partiye mensup zevatı da kabi
neye almağa çalışacağı 2amıedil -
mektedir. 

Bazı Fransız politika adamları 
ve bu meyanda eski Başvekil Le
on Blum, İngiliz iş(i partisini hü
kfunetle teşriki me•aiye ikona ça
lışmaktadır. 

Bununla beraber, işçi partisinin 
hükfunetle işbirliği yapmağa raıı 
olacağı biç zamıedilmemektedir. 

Çemberlayn, şimdilik bugünkü 
alıval ve şerait dahilinde mevkiini 
bırakmak niyetinde değildir. Fa
kat icap ederse yerini Lord Hali· 
faksa ve yahut Çörçile bıraka • 
caktır. 

İşçi partisi harbin sevk ve ida· 
resinde ingilterenin bu kadar atıl 
kalmasını istememektedir. Bu 
partinin organı olan •Deyli He
rald. ile liberallerin organı olan 
«Niyus Kronik!. Çemberlaynin 
iktidar ınevkjini terketn1esini za· 
ruri görmektedir. 
Diğer gazetelerde kabinenin kuv· 

vetlendirilmesi mütaleasındadır. 
Gazetelerin bütün bu nc~riyatı 

İngiltcrenin 'harbi canland rmak 
mecburiyetinde oldugu neticesine 
varmaktadır . 

Ecnebi 
Son aksiyon serimizi (milli 

emniyetim.iz) ismi altında y112-
dık ve içimizdeki yabancıların 
hemen tasfiyeleri lüzumunu 
haykırdık. 
İçimizde barınan ecnebileri 

ın sınıflardan ibaret göstermiş
tik: 
Yabancı profesörler, müte -

bassıslar ve müşavirler - teknik 
mütehassıslar ve ustalar - ya
bancı gazete muhabirleri - ya
bancı müessese sahipleri ve 
memurları - bar artistleri ve 
her türlü san'atkirlar - müreb
biyeler ve hizmetçiler - Türk 
erkeklerile evli ecnebi kadın -
lar - herhangi bir iş ve vesile 
altında Türk.iyede iş yapan ec
nebiler ve saire ... 

Yazılarınıızın hemen arkasın
dan, hükumetin fevkalade ye
rinde bir tedbir aldığını ve ilk 
hamlede ecnebi bar astistlerini 
uğurladığını gördük. Bundan 
adeta mes'ut olmuştuı... Bir fi
kir hamlesini mes'ut eden, o 
fikrin tatbik pliinına intikal et
tirildiğini görmekten başka ne 
ola!>ilir? 

Fakat tatbik planına yarım
::vamalak intikal ettirildi&ini gö-

ren fikir hamlesine bedbaht ol
m'!k düşer. Bu mevzuda da ay
ni şey olmuş, dostlar alıs veriş
te görsün diye şöyle böyle bir 
tasfiye hareketinden sonra, 
memleket dışına çıkarılmasın
da kat'l lüzum olmıyanlar çı -
karılmış, olanlar yerliyerinde 
bırııkılmıştır. Yani sel gitmiş 
kum kalmıştır. Sadece keseleri
mizi sızdırmaktan başka zaran 
olmıyan masum sele nazaran, 
sinsi sinsi dipte oturan ve ken• 
disiııi sımsıkı toprağa bağlıyan 
kum yığını müthiştir. Geyik ba
caklı bar artistleri seke seke hu
dut boyunu tutarken, bütün ec
nebi bar ve lokanta sahipleri, 
gı'.ıya müzisyinler, şwılar bun
lar ve yine bar artistlerinden 
bir kısım, bilmem hangi kombi
nezon altında, içimizde kalma
nın yolunu bulmuştur. 

Nedir bu hal, Allah aşkının 
Sadece bar artistleri zümre

sini baslan başa hudut dışına 
çıkarmakla da zaten bitmiyece!J 
olan bu iş, sadece bu zümreyi 
çıkarmakta bile zaf gösterdi -
ğimizi ifşa etmiştir. 

Nedir bu hal, Allah aşkınıza?, 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 



• 
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Gençlik 
GtıÖı;R;;;Ü;N;S;Ü;;;N;;i\l;Üiii, lililililiiiiiiliiiiiiiımliFllleıılle~kıi,;: ~ıiııeiıl, elıvılv.iel:..kiJı. g,u;,.ı·.n .. u .. z.un-uz-·- 'T ak~!!irm~r~ ~den 

dıya bıyıktan bahsediyordu. Ona 
GÖ_RÜNMESİN Mİ?. gÖre, bıyrk, tosunluk alameti imiş. vazgeçildi. Bugün Fener 

Anlattılar, öğrendim: Geçen gün Seliimi Izzet Sedes yenı bıyık bı-
ş~hir meclisimizde garip bir mü- raktı. Kulakları çınlasın.. Stadında 5000 genç 
na kaşa olmuş... Efendim, yeni Peki amma biri sakaldan, biri t 
zabıtai,belediye talimatnamesi mü- bıyıktan bahsedince, bize lronu- prova yap 1 
zakere edilirken, şu nokta üzerin- şı.;ıacak yer kalmıyor. Malum ya, 19 mayıs snor gençlik bayramı 
de takılıp kalmışlar: adamC'ai(ız, aşağısı sakaL yukarısı hazırlıklarına devam olunmak -

Kasap dükkanlarında asılı bu- b•Yrk. demiş dır 
lunan etler, sokaktan geçenler ta- ·" t.a · 
rafından görünmeli midir, yoksa, GİZLİ TELEFON Evvelki gün Besiktaş Şeref sta-
göriınmemeli midir?. MUHAVERESİ dında prova yapan orta mektep ta-

Bir kısını aza, görünsün, bir kıs- !ebeleri ayın 15 inci günü yine 
mı görünmesin, demiş .. Çok şükür Çemberlaynle Reynaud'nun, uy- Şeref statlında tonlanacaklar ve 
görünmeoinde bir mahzur olma- durulan şu m~hur telefon muha- son bir prova daha yapacaklardır. 
dığı neticesine varılarak, mesele veresi hikayesine bayıldım, doğ- Ayrıca kız ve erkek liselileri de 
kapanmış!. rusu... Hadiseyi biliyorsunuzı bugün saat 14.5 ta Fenerbahçe 

Fakat, toptancı tüccarlar et fi- Sözde, iki müttefik başvekil, tele- stadında ilk defa umuııni bir pro-
atlarını 0 hale getirdiler ki, zaten, f.onla gayet mahrem bazı şeyler va yapmaktadırlar. 

·· d .. · ·· ·· k B 1 konuşmncJar, Almanlar da bunu yüzünü gor ugu.muz yo · ·· e e- ..., Bu provava 5000 dinç ve gürbüz 
diy 1- · k · '-··- gizlice ve ustalıkla dinlemişler ve ·. e mec ısı arar verroıs; uµ.u- 'kız, erkek talebe iştirak etmiştir. 
dan ne çıkar?. ifşa ediyorlar. 

Halbuki, ifşa edilen muhavere Diğer taraftan 19 mayıs spor ve 

Nöbetçi 
şefler 

Halkın müstacel işleri 
için tatil günlerinde her 
belediyede bir nöbetçi 

bulunacak 
Tatil günlerinde halkımızın be

lediyeyi alakadar eden müstacel 
işlerinde kendilerine muhatap ol
mak · üzere her belediyede bir 
cnöbetçi sef• bulundurulması ka
rar lastırılm ıştır. 

Bu suretle her cwnartesi öğle
den sonra pazar günlerile diğer 
resmi tatil ve bayram günlerinde 
sabahtan akşama kadar tekmil 
beledi•·e şubelerinde nöbetçi ka
lacak olan şefler; halkımızın şi -
fahi ve,·ahut telefonla yapacak
ları şikayet ve müracaatlarla ala
kadar olacaklardır. 

BİR ERKOOİ muhteviyatı külliyen yalan; çün- genelik bayramı günü Taksim 
l'YLAŞAMAMIŞLAB.. kü, o tarihte, o saatlerde böyle bir stadvomunda talebelerin yapa -

telefton görüşmesi olmamış ... Al - cakları beden hareketlerinden 
82 yaşında -bir ihtiyarın iki ka- manlar, acaba, bütün olmıyan hii.-

dını nasıl kanlı bıçaklı yaptığını saıilınazar olunmuştur. Buna se -
gazetelerde okudunuz mu?. İki ra- diseleri böyle mi hayallerinde ol- bep, Taksim stad~munun yıkıl-

Şehir haricinde halı silk· 
me yerleri yapılacak 

duruyorlar? Bu hayal onlarda var-
:kip kadın, ihtiyarı paylaşamamış- ımakta olmasıdır. Evvelce buraya ken, sakın hulyaya dalıp havai nJ-
lar, vesselam!. nl ? ayrılmış olan talebeler de o gün; 

ması ar .. 
Anlaşılıyor ki, erkekler, dün- Şeref statlında yapılacak olan me-

yada gittikçe kıymet peyda et - TARİHİ GAZETE rasimde yer alacaklardır. 
mektedir. 82 yaşındakiler için bi- MÜZELİK' GAZETJ>.· Bu suretle 19 mayıs bayramı 
le, kadınlar birbirine giriyor .. Er- T ih' şenlikleri şehrimizde biri vilayet 
keğın yaşlısı olmaz, derler. Çlolt • ar· ı gazete. nin şerh ve izah-
doğru ... Bu gidişle _ tıpkı eski za- !ar sütununda daha çok bahisleri namına Fenerbahçe statlyaınunda 
man kadınları gibi _ geceleri yal- 11eçivor. Halbuki, çok daha ev - diğeri de İstanbul kazaları adına 
nız dolaşamıyacağız, yarumızda ve!, bizzat o müzelik isimli, mü - Be,iktaşta Şeref stadında oliınak 
mahalle bekçisi, elimizde fener, zelik kıyafetli, müzelik fikirli ee- üzere yalnız iki yerde yapılacak-
öyle gideceğiz.. ridenin k~ndi isiminin şerh ve iza- tır. 

hı lazım.. Çünkü, yeni nesil o Fenerbahçedeki şenliklere gi -
SAKAL VE BIYIK adı anlamıyor ve soruyor. Daha decek olan halkımız için o gün 
HİKAYELERİ oo,ğrusu, yeni nesil, o gazetenin sabahtan itibar~n Köprüden Ka

hiQbir şeyini anlamıyor: Ne tadı-
Bizim arkado<lara ne oldu, bı·ı- · . d lin dıköyüne ilave vapurlar kaklırı-.._ nı1 ne rengını, ne i · i, ne gönlü-

mem .. Bugünlerde, bıyıkla, sakal- ·· kaf lacaktır. Tekmil resmi daireler ve nu, ne asını. .. 
la Ç<Jk uğraşı_vorlar .. Üstad Necip Düşünün, bu ne derece korkunç Bankalar o gün kapalı bulunacak-
Fazıl Kısakürek, gün geçmez ki bir yabancıl!iktır?. !ardır. 
:mev'ut sakalından bahsetmesin.. AHMET RAUF 

Da vak atan 
komiser 

1 Tahsildar soyan 
çocuk hırsızlar! 

·Bir müddet evvel, Hulı'.ısi adın
da bir şoror, Sirkeci garında sıra
sından evvel miiışteri almak yü -
zünden karakola ~türühııüş, yol
da ve .karalaılda, polis Mehımetle 
Sirkeci garında gar komiseri Ne
catiye hakaret ettiği id<liasile 
ıınabkemeye verilmiş, asliye dör
düncü ceza mahkemesinde muha
kemesi yapılmıştı. 'Muhakeme sı
rasında, şoför Hullısi de, komiser 
iNecatinin kendisini dövdüğiinü 
iddia etmUı, filvaki, adliye dok -
toru raporile bazı şehitlerin ifa -
deleri de dayak keyfiyetini teyit 
e1ımişti. 

Hulılsiye, hakaret suçumlan 
ceza verilmi•, fakat bu cezalar is
kat edilmiş, bu kere mahkeme, 
ıınüddeiımıuıminin talebi veçhile, 
ıHulüsiyi dövdüğ'ii tahakkuk eden 
ilroıniser Necati hakkında takibat 
yapılmak üiere evrakı müddeiu -
ıınumiliğe göndermiştir. 

Müdderuınıııminin bu evrakı tet
ikik ettikten sonra, muhakemesine 
başlanmak üzere asliye sekizinci ' 

Fatihde _şayanı dikkat bir hır -
sızlık vak'ası o.lım~tur: 

Fatih beediye tahsildarlarından 
Mehmet Ali Samatyada tramvay
da giderken kendisini fazlaca sı -
kıştıran Recep ve Rüstem adların
da on ikişer yaşındaki iki çocuk 
tahsildarın cebindeki. içinde 46 li
ra bulunan çantayı çaJ.mışlardır. 
Tahsildar tramvaydan incl.iıkten 
sonra işin farkına vanınış, şüphe
lendiği çocuklara biraz sonra 
tramvay yolunda rastlamış ve Re
ceple Rüstemi kendisinden <'<Şır -
dıkları paraları Pay ederken ya -
kalam ıştır. 

Dün, Asliye dördüncü ceza ıınah
kemesinde gizli olarak muhakeme 
edilen iki küçük suçludan Recep 
yaşlarının küçilltlü,ihinden dolayı 
28 <(Ün. Rüstem de bir gün hapse 
malıkfun edilmişlerdir. 

ceza mahkemesine sevketmiştir. 
Necatinin muhakemesine bugün -
lerde baslanacaktır. 

[-:>~HIRSIZ 
Yazan:-lskender F. SERTELLİ 

- Konservatuar tahsili hatı -
rımda kaklığına göre altı sene o
lacak, değil mi? 

- Evet .. Altı sene. 
- O halde tahsilinizi tamam -

lamadan d<indü®z demek?! .. 
- Hayır. Her sene iki sınıf im

tihanını birden vererek tamam -
ladrın. 

- Bravo. Bu ne gayret! Herkes 
bir seneyi güç hazırlıyor. Siz iki· 
sini birden ... 

- İçim çok tezdir. Bir işin so -
nuna çabuk varmak isterim. Ni -
hayet buna da muvaffak oldum. 

- Doğru. İnsan bir işe azme -
dince, elinden ne kurtulur?! 

- Evet. Ekseriya öyledir. Fakat, 
bu kaidenin istisnaları da vardır. 

Doktor Şinasi, o güne kadar gö
rüştüğÜ kızlardan cok farklı bul
duğu Nebahati, her zaman ve her 
yerde öğiindüğü aile asaletile av
lamak umidini besliyordu. Mev -
zuu de((iştirmek maksadile sordu: 

- Büviik babanız paşa imiş .. 
Ben tahsilde idim. Tanışmadım 
kendisile. Babam çok bahsederdi 
ke ı<lisinden. 

- Evet. Eokı dostu imiş. 
- Ne yazık_ Pederiniz uzun 

müddet Babıfilide bulun.ınwı ta 
pasa olamamış. 

, 
Aşk ve macera romanı: 4 

Nebahat hayretini gizliyeme -
di: 

- Paşa olsa•"C!ı, ne olacaktı? Yi
ne mezara girecek değil miydi? 
Kabristanda rok sevdiği ~ağile 
babam yanyana yatıyorlar. 

Sinasi "ÜIDÜŞ savatlı tabaka -
sından bir sigara çıkardı: 

- Hayatımda bütün emelim bir 
paşa kızı veya paşa torunu ile 
evlemnektir. 

Nebahat yere bakarak cevap 
verdi: 

- Şu kaq;ınızdaki pembe köşk
te aradığınız gibi bir kız var. Ba
basının adı Nureddin paşadır .. 
debdebeleri· yerinde. Saltanatları 
devam ediyor. Annem - arzu e -
derseniz - size bu hayırlı işte öna
yak olabilir. 

Şinasi ka$larını çattı: 

- Ben, size talih.im, kücük ha
nım! Babam da annenizden bunu 
rica edecekti. Benim ııibi, meş -
hur bir paşazadeye varmak iste
mez misiniz? 

- Hayır. Ben, bu kadar me<;
hur bir insanla evlenemem, be -
yefendı! Emin olunuz ki, Nured
din paşanın kızile ölünciye kadar 
.mes'ut olabilirsiniz!. Tam size la
yık, ete)ii belinde.. Becerikli bir 
ev kızı. Hem de ailesi soyca paşa
dır. Babası, babasının babası .. De
desi,. Hep.si paşa oğlu paşa. 

jKüÇÜK HABERLERi 
* Civarlarında arsa veyahut 

'.kendi bahçesi olm1yan şehrimiz -
deki tekırnil ev ve apartrınanların 
alt katında bir oda sığınak haline 
konulacaktır. 

* İlk mekteplerin beşinci sı -
ruflarında imtihanlara mayısın 
29 uncu günü saat 8,15 de başla -
nılacaktır. Öğle sıcaıtında .imtihan 
yapılıruyacak, saat 15 e kadar fa
sıla verilecektir. Mümeyyizler ci
Ylll'daki mekteplerden en az iki 
yıl evvel beşinci sınıfta muallim
lik yapmış hocalardan seçilecek
tir. * Şehri:mizde gıda maddeleri -
nin nerakende satış fiatlarının her 
hıi!'ta tesbit edilerek halka ve es
nafa ilan olunması icin Belediyece 
tetkikler yapılmaıktadır. * Lokantaların tarifeleri etra
fında yapılan itirazlar üzerine Be-
1.Miye iktısat müdürlüğü ile !o -
kantalar cemiyeti arasında yeni -
den müzakerelere geçilmiştir. 

-.Calata köprüsünün 6000 lira 
sarfolunarak yine filizi renge bo
yanmasına bu ~ünlerde başlanıla
caktır. 

* Cerrahpaşa hastanesıni" en 
eski doktoru olup şimdiye kadar 
binlerce hasta tedavi etmiş elan 
doktor Neşet ölmüş ve cenazesi 
!bugün Vali ve belediye erkanının 
iştirak.ile merasimle kaldırıbııs
tır. Merhum cenazesine çelek ge
tirilmemesini vasiyet etml'itir. 

Nebahat fazla konu.şamadı: 
- Affedersiniz, biraz işlerim 

var. Sizi yalnız bırakmağa mec
burum. Paşa babanız da geliyor 
işte. Kendisile görüşürsünüz. 

Diverek, Şinasinin yanından bir 
kelebek sür'atile uçup gitti. 

Zihni paşa, oğluna sordu: 
- Nıısıl yavrııın .. Beğendin mi 

bizim Kadri Beyin kızını? 
- Beyendim baba, fakat, biraz 

fazlaca züppe. 
- Ne diyorsun, züppe mi? Bila

kis, çok düşünceli, ağır başlı bir 
kız ıtibi gördüm ben onu. Üstelik 
bir de yaşından fazla zekası vat. 

- Zekası bence bir meziyet de
ğil. Fakat, çok cana yakın.. Ga
liba biraz da erkeklerle alay et -
mekten hoşlanıyor. 

- Bu. genç kızların kaprisleri
dir, oğlum. Eğer anlaştınızsa, ba
na açıkça söyle de, Neriman ha -
nımeferuli ile bu işi bitiriverelim. 

Şinasi düşünmeğe başladı. Ken
disine Nureddin paşanın kızıuı 
tavsiye ederek, yanından kaçıp 
giden bu zeki kızla kolayca an -
laşamıyacağını tahmin ediyordu. 

- Paşa baba, dedi. 'Bu mesele
yi bugünlük burada bırakalım. 
Biraz düşünmeğe mecburıım. Baş
ka bir gün yine gelir, Neriman ha
ruınla görüsür-Uz. Belki o zamana 
kadar annem de ivileşir. Bunlar, 
bizden ziyade kadınların görii._.,Up 
anlaşacağı i<.lerdir. Hem annem bu 
işleri çok becerir. Haydi, gidelim 
artık. 

Başka bir gün tekrar gelmek 

Bazı aoartıman ve evlerin bal
konlarında, pcncerelcrındc sec -
cade, halı ve kilim silkildiği gö
rülmüştür. 

Hastalık mikro-plarının civar -
daki halkunıza geQmesini önle -
mek üzere buna kat'iyyen müsa
ade edilmemesi belediye ve polis 
merkezlerin bildirilmiştir. 

Sccade. halı ve kilimler ev ve 
anartı.manlardan uzak, boş arsa
larda silkilebilecektir. 

Di.;0 r taraftan her Avrupa şeh
rinde olduğu f(ibi burada da şe · 
bir harici yerlerde •halı silkmo? 
anahalleri• yapılması tetkik olun
ıma \:tadır. 

Berberler daha sıkı 
kontrol edilecek 

Belediye reisliği, tekmil şube
lere verdiği bir emirle berber dük
kanlarının daha sıla ibir kontrola 
tabi tutulmasını bildirmiştir. 

Ezcümle tarak ve fırça gibi le
vazım haftada 2 defa mecburen 
yıkanacak, kullanılmı• havlular 
iyice yıkanmadan müşteriye ve -
rilmiyecek, kırık dişli tarak, kıl
ları dökülmüş fırça kat'iyyen bu
lumnıyacaktır. 

Bir ekmekçiler şirketi var. ts.. 
tanbulun 60 kadar hrınını kira ile 
tuttuktan sonra kapatmış. Sebebi 
şu: Kendi ellerindeki fırınları iş
letiyorlar, başkalannın rakip çık
maması için, bu 60 hnnı da kapa
tıyorlar. 

Halbuki, serbest ticarette reka
bet bilhassa nazım roi oynar. Ha
dise karşısında hayrete düştük.. 
Sıhhat derecesi nedir, pek de bil
miyoruz. Böyle bir mevru varsa, 
tabii belediyenin ehemmiyetle işi 
tetkik edeceğini ümit ederiz. Ye
diğimiz ekmek üzerinde böyle ha
sis menfaatler çarpışmamalıdır. 

BÜRBAN CEVAT 

üzere Nebahatin köşkünden ay 
rıldılar. ... 

Dördüncü talip .. 
Behire hanrm, Hüsameddin pa

şa ailesinin eski dostlarındandı. 
Behire hanımın yirmi yedi yaş -
larında, hukuku yeni bitirmiş bir 
oğlu vardı. 

Behire hanım, Nebahatin kü -
çiiltlüi7ünü tanırdı.. Almanyadan 
yeğeni döndQ((ünü duyunca, ko
casına: 

- İşte, oğlwna nihayet bir eş 
buldum .. 

Diyerek cebine oğlunun bir fo
toğrafını koyup Göztepeye gel -
emişti. 

Behire Hanım, köşke girer ıtir-
mez, ilk önce Neriman hanımı 
gördü: 

- A kardeş .. Seni çoktanberi 
göremedim. Kusurum çok amma. 
Bize de ihtiyarlık çöktü. Sokağa, 
hele böyle denizaşırı yerlere gi -
dip gelemiyorıım. 

Dedi. Neriman hanım, bu ka -
dınca~ızdan pek hoslamnazdı. Fa
kat, o~lunun vaziyetini beğenirdi, 
Haliık çok düsünceli. uzağı ı:ı(j -
rüş!eri kuvvetli bir gençti. Kendi 
kendine: 

- Belki Nebahat. Haluku be -
ğenir .. 

Diyerek, Behire Hanıma iltifat 
etmisti. 

Köskün los salonunda yalnız 
kalınca, kısaca konustular: 

(Devanu var) 

Yeni bir 
orkestra 

· Harp ve demoluası 
Salı ve çarşamba, iki giın iis

tüste, İngiliz parlamentosu tarihi 
ehemmiyeti haiz toplantılar yaptı. 
Avam kamarasının bu celselerin
de konuşulan meseleler malum. 

Konservatuar 70 kişilik 

1
bir orkestra teşkil ede
. rek yeni mütehassıslar 

Hükilmet, son harp vaziyetini 
izah ederek kendisini haklı çıkar
mağa uğraştı. Muhalifler ve bir 
kısım muhafazakarlar da hüku -
mete yüklendiler, onu haksız çı
karmağa uğraştılar. 

Norveçtcn çekilen lngiliz kuv
vetlerinin bu hareketi yerinde ve 
zaruri bir askeri sevkulceyş ha
disesi midir?. Yoksa, bir mağlu
biyet midir?. 

İngilizlerin Trondhelml ışgal e
demeden geri çekilişleri bir bece
riksizlik midir, yoksa, biitün ted
birlerin al111masına rağmen, o 
şartlar altındaki bir muharebenin 
zaruri neticesi midir?. Bugünkü 
İngiliz hükı1meti, harbi iyi iılare 
ediyor nıu, yoksa nıütenıadiyen 
fırsat mı kaçırıyor?. 

İşte, iki gün, avam kamarasının 
yaldızlı tavanları, bu meseleleri 
nıiiııalrnsa eden hatipierin hara -
retli nutuklarından fışkıran seda
larııı akislerile çın çın öttü. 

Ben, ne İngiliz kabiııesiııin uzun 
ınüdafaası, ne de muhaliflerin zc
hiı zemberek tenkitleri üzerinde 
duracağım.. 

Bu iki günlük tarihi müzakere
nin benim icin en enteresan tarafı 
avam kamarasını dolduı·an bava 
idi. Bu atnıosfere de demokrasi 
diyoruz. DeınoM:rasinin bu canlı 
tezahürüne sahne olan bir parla
mentoya dayanan devlet, elbette 
harbi kazanacaktır. 
Anıma, Norveçte, amma bilmem 

nerede; nmnıa şu zamanda, amına, 
bu zamanda. 

REŞAT FEYZi 

Müsteşarlar komisyonu 
• içtimaı 

Tekmil idarei hususiyelerin ıs
lahı için toplantılar yapmakta o
lan müsteşarlar kaınisyonu evvel
ki J?ün de Ankarada Başvekiilet 
binasında Başvekiilet müsteşarı 
B. Vehbi Deınirelin reisliğinde 
toplanarak yeni ısla:h tedbirlerini 
tesbite devam etmiştir. 

Yeni 
--<>--

imarethaneler 
açılıyor 

Şehrimizin fakir halkla meskun 
bazı semtlerinde evkaf idaresi ta
rafından veni imarethaneler açıl -
ııııası kararlaştuUı:nıştır. Bu ima
rethanelerde, iaşeye muhtaç ol
dukları mahalli zabıtasınca yapı
lan talıltikat neticesinde anlaşılan 
kimsesizlerle fakir ailelere her 
~ sıcak yemek verilecektir. 

--<>-

Bir çay muhtekiri 
mahkemeye verildi 
Sebepsiz vere çay fiatlarını yük-

seltip ihtikar vaptııtı tesbit olu -
nan İ:ın:nir cay bayilerinden Mi.şel 
Cevas İzmir müddeiumumiliğince 
tevkif edilerek milli korunma ka
nunu hükümlerine göre muhake
mesi yapılmak üzere mahkemeye 
verilmiştir. 

alacak 
Her yıl daha mütekamil bir şe

kil alan İstanbul konservatuarı -
nın beynelmilel bir rneWtie geti
rilmesi icin de faaliyetle çalışıl -
ıınaktadır. Uzun yıllardanberi bu 
lpvıınetli müessesenin başında bu
lunan müdür B. Ziya Demircinin 
ıtösterdiği lüzum üzerine hu kere 
•eski musiki icra heyeti• nin tak
vivesi kararlastırılmıstır. Bu ka
rar mucibince lronservatuar kad
rosuna 120 lira ücretli bir kemen
çe, 120 lira ücretli bir keman, 60 
lira ücretli bir ut, 85 lira ücretli 
bir mütehassıs tambur muallimi 
alınacak ve ayrıca armoni heyElti
ne de 60 lira ücretli so!aalto ilave 
olunacaktır. 

Genç ve ımünevver kızlarımızla 
erkeklerimiz tarafından konser -
vatuara karsı gösterilen alaka her 
yıl mütemadiven artımakta oldu
ğundan bu ders yılında talebe 
kadrosu da genişletilecektir. 
Ayrıca her medeni şehirde ol

duğu gibi burada da büyük bir 
•şehir armonisi• teskil olunacak
tır. Bu 70 kişilik armoni heyeti 
konservatuarımızın yeni ve mu .. 
vaffak bir eserini teşkil edecek -
tir. 

ESKİ MUSİKİ ESERLERİNİN 
TOPLANMASI 

Eski musiki eserlerinin ve hal· 
kımızın içinden kopup gelmiş saf, 
'bedii halk türkülerinin toplan -
ması için konservatuar müdürü 
B. Ziya Demircioğlunun reisliğin
de çalı.şınalarına devaım eden he
yet bu yıl da musikimize birçok 
eski ve kıymetli eserler kazandır
ımıstır. 

Bu heyete 140 ve 85 şer lira üc
retli 2 aza daha ilavesi de karar
laştır ı!mıştır. 

---000---

Tevkif edilen yaman 
hırsızlar 

İ2llllirde gece hırsızlıklarından 
müteaddit sabıkaları olan Meh -
met Nuri, Hüdai ve Hasan ile yine 
i=irde otel hırsızlığından suçlu. 
olan Topal Münir isminde di:irt 
hırsız şehrimizde müteaddit sir -
katler yaptıkları için tutuluıp bu
gün adlivpve verilmişlerdir. 

Bunlardan Mehmet Nuri, Hü -
dai, Münir şehrimizde 12 manifa
tura dükkamna kepenk ve kilit 
:kırmak suretile girip binlerce ço
rap, çamaşır, manüatura eşyası 

ça!.ıruşlar, ayrıca birkaç tütüncü 
dükıkanından da tütün ve pul a
şınmışlardır. Nihayet evvelki ge
ce Şişlide Halaskargazi caddesin
de 347 numaralı Yaninin dükka
nına girerlerken yakalanmışlardır. 
Bunlardan Hasanın, Adapazarın
da bir dükkan açıp çalınmış mal
ları sattığı, Münirin de kendisine 
müflis bir tüccar süsü verdigi de 
anlaşılmıstır. 

~ıiı 
Almanya'nın teca 

• w. 

teknıgı ıtll 
Yazan: AHl\IET şü&r.il J>S~rıJıf ~-

ra 
Mükerrer •sabıkalılar• . -, J.1'l· 

. ıekıı<Q ,.. 
ki, suç işlerken aynı ~di~ıe . 
lanırlar. Ve yakauı ele v k av•' 
zaman da müdafaa oıargna•-·a· 
sebepleri ileri sürerler. A ·rııtııı 
nın beynelmilel salıada ~'::,iike" 
tecavüz politikası da bu aıkıaı' 
rer sabıkalıların• kuilatışeııd'"" 
usulü andırmaktadır. Her a 'j,aı"' 
evvel, tecavüze /ıe,':f olırıd~" ıatl• 
zet devlete itimat tel.kın-~. ,,.ılı· 
sözler; bir •canım cıgen, . ~0p0• 
tikası. Sonra afyon tesınııı ~ ıel • 
bir •bitaraflık- p0litikasıtı'ıjıik"'1 
kini. Fakat •bitaraflık•_ ~te ,bı· 
adı verilen siyaset /ıakıktı kO bl1 
taraflıktan• büsbütün ba~,-~0!ta 

d. B. f ·s tn""· "' şey ır. • ıtara • genı z· ç~ 
askeri hazırlıkta bulunm~tinıat :. 
kü bu Alman"aya kar~ , dcıııot. 
sızlık ifade eder. •Bitaraf iT"'e:• 
rat devletlerin ittifakına qaıet ır 
çünkü onların politikaS"ıadeVıeı : 
!ur. •Bitaraf• demokrat •. ;ıı• 
!erden garanti kabul etme-C 1" 
kü sebep bulmak zordu~~MI O 
bitaraflığa mugayirdır 0 • fil~ 
halde •bitaraf• ne yapar· rak· Si'. 
'!lanın iyi niyetlerine 11ıanll ,, ı~ 

' . . • 1100• "' 
yası sahada ve askerı sÔaıetel' 
bir hazırlık yapmaz. .. . .. dt~1t· 
bö:ııle bir siyasetin kuc;tık ıi"' "'; 
!ere emniyet verecek t/eg Del'~ 
litika olduğunu yazarlar~ /ıicıl 
adamları, memleketleri~' 1,01ıııo : 
taraft~n tecavüze maru- ve /11 
dığını tekrar edip durur. 
nu da il<ive eder: .,. kaf' 

- Fakat böyle bir ıecat'";,,-.ı1 
. . }<~~" 

şısında kalırsak, kendı ·c<)İJ 
kahramanca müdafaa edC'aıW1,.ıı 

1$t" Almamıanın mak.S ... 0 blf 
. lıtl' t' 

ve he..ı.eflerine UY!I'"' pO 1ııJ.1P . dur. Bö:ııle bir politika!!' 4~••; 
den devlet, •mukadder~t. i ,ol1'l 
ge!inciye kadar kendı"':·p etııl' 
hisseder. Bu politikayı ta~ bif ~· 
yen devletlerin başlarında "r gi~' 
kım telı!ikeler döııüp .. d0~f,,,a~~ 
görünür. Fakat bir pıın •erir· 1 harekete geçmeğe karar t fll'l~rı 
tecavüzün ilk emaresi, ~e ı.sJi f, 
devletlerin, bir takım ;ıı&,r. fl, 
melleri hakkındaki itha17 ıa• ~~ 
man tecavüzüne namzet %evle~ 1 
çiik devletin demokra~ ıelıli~'J. 
tarafından gelecek bır e M''' , 
maruz olduğu yazılır,. _V' ııi11etlıf'. 
rat devletlerin. •kotu q;,ıı il' 
hakkındakı neşnyat 1ıer · 
raz daha siddetlenir. }<fllt ıP"" 

- •Esasen- denir defll" j;lt~ 
!etler, harbin sahasını geflp;rl~ : .. 
ğe mecburdurlar. Bıışka zıt'· , 
manyayı mağlup ed~ .. ii''l' 
kat Almanya bu tecııviJZ'> .-

- h d .• , .. mege azır ır. gel'" ·r· 
İş böyle bir safhaya det''e~1~. 

suikast da yaklaşmış r;o~ "'b1 
Küçük devletler için ~n bcd.ıı' dl' 
teyakkız bulunmalan ıı:aafta• ır 
zamandır. Çünkü bir t,a~ ııNet1 , 
mokrat devletlerin ko.ı_ef ıo~ıl' 
Tinden bahsederkrm, d•ı ;çi• 10 • 
tan da darbeyi iııdırnıe tibat lC~ 
tibat almaktadır. Bu ırıı dıı"."il· 
bii tecavüze namzet o .a e o~{" 
coğrafya vaziyetine a0 !k1J,if: 'pi' 
Fakat teknik a11ni tekn~111ak· ·r 
banı yalnız ve qafil av ıı ~'., 
beyi rığır indinııek .. B.1~":1arı ~.ıl" 
liyetı rıi o milletin dı111° 1ıa!l'f , ;ı 
rine yükleterek /ı~lkın ıısi"e<" 1 O 

l 
g;b; görünmek. Bır ~ 11j~aY;a•'. Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri Quısung aramak. v 1 ,ak· .1 .. ~ 

... 
_. _________________________ , milleti esaret aıtı~a a ~eretı a·" 

da" sonra da aynı mll~krG! ~ı ' 

Almanya'nın Amcrı"ka'ya t sürmek: Almanya de11'•n ,~P r~ aarruzu letl~rin teşebbüs!erınd• ti fi",. 
yanın. işi ilerlete~eğinden endise lenmişti. Ve bu 1ıare~e n ele .)ti~' Amerikalıların çoğu Avrupa 

harbinin yeni dünyaya bir tehli
kesi olmıyacağı düşüncesile müs
terih bulunuyorlar. Bu sınıf şa
yanı hııyret bir haleti ruhiye gös
termektedir. Amerikalıların Av -
rupa harbi çıktı çıkalı ne düşün
düklerini tetkik ederek uzun uza
dıya yazılar yazmış olan İngiliz 
muhabirlerinin sözlerinden şiın -
diye kadar şu anlaşılıyordu: 

Amerikalılar Avrupa harbine 
karışmaktan, sürüklenmekten son 
derece çekiniyorlar. Daha garibi, 
eğer ,.üttefiklerin harp gayeleri
ne dair Amerikalılara söz açan o
lursa, bunları da dinlerken, son 
derece ihtiyatlı davranmaktan ken
dilerini alamıyorlar. Çünkü, di
yorlarmış, müttefikler bizi de har
be sürüklemek istiyorlar. Yine hiç 
şüphesiz ki Alınan propagandası 
yeni dünyada faaliyetten geri kal
mamıştır. Müttefiklere karşı bir 
kısım AmerikaWarda görülen bn 
haleti ruhiyeyi devam ettirmek i
çin Alman prooagandasının çalış
tığı ise kimseye meçhul değildir. 

Buna mukabil Almanyanın A
merikaya karşı ne emeller besle -
dij!i bahsi tazelenmektedir. Bu da 
daha Kayzer zamanına kadar çık
maktadır. Geçen umumi harpten 
evvel Alman donanması günden 
güne parlarken Amerika kıt'asın
daki işlere karışmak arzusundan 
Kayzer kendini alamıyordu. 

Amerika Birleşik hükUmetleri 
bu halin gitgide artarak Alınan-

ederken 904 de Fransa ile İngiıh,.. Fakat hareketi yapar k~' oııl~,~· 
re arasında malfun ve meşhur iti- l~rdiği •vesikalar• ııaı bırai'resJ'1 
laf aktedilmiştir. O zaman Kayzer J>.içbir şüpheye maha ~1,r. \~ı~ 
Almanyası artık İngiltereyi bir- ~ak ~ekilde isbat etıı'•ıa,. e f~ı-
gün nasıl mağlup ederek denizler- mı istersiniz?. iste fa . />te j,l'lt-
de kendi hakimiyetini ne suretle fil<in zamankı rapOrU ,..ııı:ı e eı'ıt 
elde edeceğini düşünmeğe başla- askerin cebinden çıl<\aııl> t 
mış, Fransa ile İngilterenin sami- Bundan sonra da bu,. gel•'; _,J.• 
mi su>ette dostluğu ileri götürme- biiS'ün •şakşak• tara1• ·afı6 &e"'"qil' 
!erinden hiç hoşlanmamıştı. Ar- _ Bir kücük deıılet d kt'rbD~ ~r 
tık Amerikayı değil, İngiltereyi rat devletıerln uğrıın~etlırrİ~~ JJ' 
nasıl vurabileceğini düşünen Kay- miştir. Demokrat det'a1>ilet"e o(iı' 
zer AlmanyaSt nihayet 914 de har- çük devletleri kıırtardı1'l11fl :,p0~ 
be girmiş oldu. 917 de de Amerika recede kuvvetli. ~;m~te 1>if >· .ı 
B.irleşi.k ~ükfunet!eri Avrupa har- lenmemiş mi ıdı. ' &a ~·. 
bıne gırdi ve Almanya mağh'.lp ol- daha! 

0
rtll ~.tıf 

du. Kurban ... Hakikatetıı }<ifllİ~ ~",.ıi 
Bugün Alınan propagandası A- kurban vardır. Faktı ,,,~a C' 

merikada geçen harbin ~Ik sene- b ? K .... k devlet a 111,ıı· !erinde olduğundan daha faal bir anı. uçu . ı..~ır' 
surette devam ettiği görülüyor. büyük bir devletın 
Fakat bu seferki harp başlamadan l=~~======,,,,--eııJe 
evvel ortalıkta türlü rivayetler dö- Busabakİ tr 
nerken Almanya, İtalya ve japon- } 
ya arasındaki anlaşmadan ne ka- gelen er ,.os ııı: 
dar çok bahsedildiği unutulma - < rİ sof". sJb';ı 
nııştır. Bir müddettenbc ·ıiterı ıc...-

B ! . t sc111ı ~ s ı' ' 
er ın - Roma - Tokyo nıihve • lunan Japon a e asl<crı, !-°"' ' 

ri;1'1n I?mbilir neler yapacağı çok Tateyş ve Bulgar sabah!<' ,ı;1 11j1 1 

soylenıyordu. Bu arada bir de A- yarbay Jelesko bu ize ı:e)t111~;s!, nıerikaya taarruz planının lakırdı- vansiyonelle şehriJl'l . J<C 13111 
d •· .. d 1° tal il ili tefi '<C . J' 

S1 • onuyor u. ya · e japonya Japon ateşem ·ri1'1" .:ff'"'.( 
da ıeap ederse Almanya ile birle- görüşen bir. muhb n~~~"'ı. ~ol\ 

'l serek hu taarruz planını başal'8- garların mılli a, !(idil' ,11 1 caklardı. japon donanması Büyük betile Bulgarist~8 zurııf1d~r:ııı' 
Okya~us taraf~dan Amerikaya da blzzat Kralı? eu bıtlul' 
tecavu.z edecekti-. ve saire. ~ geçit resmınd 

1 ALİ KEMAL SUNl\tAN söylemistir. 



Muharebe bu sabah 
nasıl başladı? 

ı,,. Bir Belçika hava limanı bombardıman edildi 
ıı,1~- ~O (A.A.)- .Havas>: tir. Bel(ika, Fransa v~ İngill.,.... mar, - Belçika hududu ü.....-iııde 
~ '"'IG• ile Lü.lrsemburg bugüa d.en imdat istemektedır. topçu manin ateşi inkişaf etmek-
\ ·~ Almanlar tarafmdaD Paris, Londra ve Times iizeriac tedlı'.. Kendini taarruza uğramış 
ı..,'."lilınektedir. bava ak.taları yapılmıştır. addeden Bel(ika Fransa ve i11gil~ 
·ı:el Üzerinden Alınan tay • Brüksel 10 (A.A.)- Belçikanın tereden imdat istemiştir. 
Ji..." llÇJnuştur. Blı'. Belçika ha- Evere bava Jimu.ı üzerme bom • Diğer cihetten Lüksemburgu:n 
...,._. lıombardınıan ...ı;lmiıı - balar atıldığı öğ:reıailnıektetfo, Al- da istila edildiii öğrenilmekteılir. 

Holanda karargahının ilk resmi tebliği . 
~ 10 (A.A.) _ Uolauda tenlıeri Dolanda hueudunu ı:cc; - Memleket mukarrer planlar mu-
• t.L~~ karargahının aı;ağı- nıişler~r. Holand.anın • ~uhıelif cibince su altında bırakılmıştır. Bir 

,.""'llgı aeşrettiği öı'.,-reııiln>ek- bava lmıaıılanna hava oucunıla-(1: rına teşebbüs edilmiştir. Ordu ve ka( Alman tayyaresi düşüriilmüş-
~ kıt'aları sabah saat üc· hava müdafaa te~kilatı hazırdı.r. tür. 

~ Almanlar paraşütlerle de asker indiriyorlar 
'>~l 10 (AA.) - Bu sabah • mıntakalanntla bir takıını paraşüt- Başvekil B. Pierlot ile Hariciye 
~ eden hiı.~isele~ hakkında çülerin bulunmakta olduğunu ha- nazırı B. Spaak. Kral tarafından 
· S,ı şu tafsılat verıhnektedır. her vennektcdır. kabul edilmışlerdir 
"4tO Brükse!'in hava da'.l'i b~ Belçika radyosu, milli müdafaa Bu mülakatın so~unda B. Pier-,1 ~ faaliyete geçmiştir. nazırının bir emri üzerine, bütün lot. matbuat mümessillerine be -

,30 La hav. e'dcn Bel;:a askerleri mensup oldukları kıt'a-
( ta Verilen malumata göre. !ara iltihak etme.ite davet eyle -
;,_ Yareler Holandanın ımer- . l ~enncıe rnişt1r. 
~ ucmaktadır. Sabahın birindenberi nazırlar fev-

a.re dafi bataryaları faa -
~~İştir. kalade olarak akdetmiş oldttkları 

İl,ilta. radyosunun husu.si bir ictimaa henüz nihayet verrnemiş
?-iıvelle ve Saint - Frond !erdir. 

yanatta bulunarak •Belçikanın ta
arruza uğramış• olduiıuou söy -
lc.-niştir. 

wndra 10 - Almanlann İl Ver-
sun'a paraşütlerle indirdikleri as
kerler esir edilmiştir. 

İrlandada tethişçilerle mücadele 
~a 10 IHıısusi) - İrlanda bu şehirdeki şatoyu uçurmak isti- mek istiyen bir çete faaljyette bu
~~ reisi Dövalera radyo ile yen tedhiscilere karsı bilkuvve lunınaktadır. Ben bu adamlara 
·~d b~ r,ıutu!< söylemiş ve harp ilan etmiştir. Küçük millet- suikastlara müsamaha edeırniye -

' ~""'0tır ki· ce"imiz:i, kanunun derhal tatbik 
"ılltıbı;;;~Dubl~e mitral • lerin emniyetlerini aradığı bir sı- ve"'icabed.erse hükiiınlerinin teş -

le Polislere hücum eden ve rada, vatandaşlarrmızı tedhiş et- dit edilecei!ini ihtar ederim.• 

~uzvelt işgalin başladığından haberdar edildi 
~ton 10 (A.A.) _ Reuter 1 yı işgal etmekte oldu."cundan ha - ı hariciye ıo.ezaretinc davet olun -

.. bıldiriy · berd dihnişt' · s · "°-'eı . or. ar e ır. ıımncr Welle5, muştur. 
l, Ahnanyanın, Holanda-

·.' Belçika topları Alman tayyarelerine ateş açtı 
~I 10 (AA) - Müteaddit, j ç~an. itibaren Anvers mınta- / !ardır. Hava dali bataryası der -

~:YYaresi, sabahın dört bu- kası uzermde UQm.'.lğa baslamı~ - ) hal harekete geQ!Iliştir 

1 . Fransa harp kabinesi bu sabah toplandı 
~ 10 (A.A.) _ Mezun olan Paris 10 (A.A.) - Harp kabine- faanın üç servisinin ~efleri bu top-
~tlere derhal krt'alarına si, bu sabah saat 8 de toplanmış- Iantıda hazır bulunmuşlardır. a etı:rıeJeri emredilmi~lir. tır. Bütün nazırlarla milli müda -

~Çı!~~A.~~,~~~°!~~ın'~t ~?d~ ~~r~l~~~ığ~~~~d!h~~~~~~İ ,,e 
:"l~diriyoz: . DUŞtır. Be~i..ka - Lıi_ı.senıburg hu: B~y~k Brita113 "-Y" müraca~t et 
· L l laşyare ıstasyonlarının ıludunda şıdde_tlı bı; top~u alı·şı mıştir. 

(1 iDsl oablfeden dn-) 

ettiler, Framıa Belçik:a bıD.ıdımtl 
açı.lı: bırak:tL 

Almanyarun liolanda ve Bei -
~ Jıudutlarında tek bir ~'keri 
bulunmatlığı sırada bu iki hükU
met hııdutl.a.rına çok kuvvetli mo
törlü kıt'alar talr.;it ettiler. Be~
ka, Fransa hududundaki bütün as
kerlerini çed<ti, Alman hududuna 
VJ/!dı. 

Almanya da, bunun üzerine bu 
hudutlarda tahşidatta bulunmaık 
meoburivetinde kaldı. Holanda, 
BeJ,çikanın hudutlarda aldığı bu 
hasmane hazırlıklar heo İngiliz -
Fransız erkfuıı.!ıarbiyelerinin re
vile yapılmıştı. Belçika, müttefik
lere pişdar oknıya hazırlanıyordu. 

ALmanva, elde ettiği vesikalar
dan, müttefiklerin, Belçika ara -
zisinden geçmek suretile Alman -
ya "a taarruza karar verdiklerini 
ve hazırlıklarını ikmal ettikte • 
rini anladı. 

Müttefiklerin, Belçika hudu -
duna bir milyondan fazla asker 
tah<it ettiklerini. Belçika tayyare 
meytlanlarını tanzim eyledilı.leri, 
ve birçok Fransız - İngilız erkanı 
haro zabitlerinin harellıitı Jdare 
iciıı Holandaya, ıBelçikaya gel -
diklerıni öğrendi. 

Son aldıi!ı haberler müttdik -
!erin Belçrka - Holanda yolile ta
arruz edeceklerine kanaat g_tir • 
di. 

Harbin bidayetindenberi ,bu iki 
hükumetin Fransa - İngiltere le
hine ve Alınan.va aleyhıne çalış -
tığı malümdur. Bu hususta Bel -
çika haricıyr nezaretlnın dikkat 
nazarını çektik. Bır tesıri olmadı. 

Son <'Ünlerde milli müdafaa na
zırı. parlıimento huzurunda , A.1-
rnanva··a karşı bütun müdafaa 
tedbirlen. İnPiltere ve Fransanın 
vardımıle alınıııııştır• demekten 
çekirı.medi. 

.. B~ vaziy~ karsısında Almanya 
hükımıetı, lnl(ilız ve Fransızların 
taarruzlarını kolaylaştırmava de
ğil, onlara yardmıa hazırla~an bu 
hükfrınetin faaliyetine nihayet 
venıniye mecbur oklu. İhtimal bu 
hükıimetler. müttefiklere karşı 
koyacak kuvvette bulunmadıkları 
icin onların taleplerini reddede -
miyorlar. 

Almanya. bavat ve memat mü
cadelesine .ı:ıımııstir. Bu müca -
deleyj kaybetmek. esarete düş • 
anck istemez. Tabrl kollarını ka -

vı.ışturarak bekliyeınez. Bu ~ 
le bütün ku vvetile lııu taarl'll2atl 
önüne ~çmeğe ılı.arar verrrUştr. 
Alıınanya d~an gibi gelmi -

yor. Bütün ııı:ıes'uliyet Fransv: V'I! 

1nııilizlerindir. Belçika hüküıneti 
de buna mani olmadı~ M;in meı;
uJ.dür. 

Almanya, bu tedbirlerle Holan
da ve Belçikanı.n ne şimdi ve ne 
de müstakbelde baltiın:iyetlerine 
halel vernnek niyetinde değildir. 
Kimsenin malında, hayatında gö
zü yoktur. Ahnan kuvvetlerinin 
hareketine karşı konuhııadığı tak
dirde kimsenin burnu karumııya
calı:tır.• 

Bu muhtıralar 9 mayıs tarihini 
ta.şınıaktadır. 

Londra 10 (Huswıi)- Gazete
lerin son günlerdeli neşriyatı, A.1"
ınanyanın yakında havadan İngil
terey"- saJdmıeağını göstermekte
dir. Bu sebeple tehlikeyi bekle • 
ınektense. önlemek daha muvafık 
olaeağmı, binaenaleyh harp saha
ıııru Almanya,ya nakletmek icap 
etti2iıü yaımaktadır. 

• Vikli llfagaziıı, devamlı tay -
yare hücumlarile bütün Alma> 
münakale yollarının, siliib ve tay
yar~ fabriLalarınm ve tayyare 
meyuanlarınm tahrip cdilmesiai 
istemektedlı'.. 

Bu vaziyet karşısında, Alman • 
!ar da lngiltereye karşı ayni şid
detle pıubbele edeceklerdir. Fa
kat İngilterenin zaran herhalde 
Alma!!,fanın.kimlen lıiiyük olmıya
caktır. 

Şi:aııl.i 19 ile lti yaş arasında iki 
lbuçulr mily- kişiye balij( olan 
dokuz sınd sHih altına alınmak -
tadır. Evvelce de iki milyon kişi 
toplall.Dl.l4tı_ İng:ilterede bu :vea.i 
sınıfların da silah altma nlmı'ı-ı 
Alınan tehlikesinin hakikaten 
yaklaşmış olduğunu ifade etmek
tedir .. 
Alıuımlann Dolanda hudutla -

rında taltşidat yapmadıkları hak
lı.ındaki idıl.ialarına ragmen, bütiiıı 
alii.m aksini giistermektedir. 

ÇÖBÇİLİN TÜRKİYE 
HAKKINDA SÖZLERİ 

. İngiliz Bahriye N azm Çörçil, 
lııgilterenin Türkiye ile ittifakına 
ne kadar kıymet V1lrdiğin i göster
mek için, hir gazeteci ile konuştı. 
ğv sırada şıı cimleleri kullanın,... 
tn:: 

cBıı zamanda Türkiyenin b;. 
taraftarlık etmesi ve müuherette 
bulUlllDM1 hepimize cesaret vu. 
cek b.ir imihlir .• 

bomaJandı 
l • ._hardunan edildıği sa - olmııştw:. Belçika, tııar<o.ua u;in<-

.:~ On' dakİ Fransız tayyare limanı da 
~ lO (A.A.)- Sa.t 4 . ..S de ! limanına banılıelar atılın.ı.ştı&. ı müştür. cAlert hitam bulmuştur. 
thlilteııi işareti verilmiştir. Bir Alman tayyaresi düşürül - işareti saat 6,45 tl.e verilmiştir. 

Hollanda Ve Belçika'ya Taarruz 
(Başmakaleden devam) ~ hki,.indeki Bron ta,, are 

"~ksel rady~su~un ~~l~ika ıııi_lletine ~ir ~itab~~~ 
· ~q· ~ lO (A.A.}- Röyter aıan- çık~nııı ~stılası uzcrıııe gar:uılıh;- l lunmak uzere talımat verdıgı lııl· 

An<ak, Almanyaıwı Bolandaya 
taannz ederken Belçikayı da he
def ittihaz ebuesi, geç bile kaim~ 
olsa ınüUeiiklerin kendisine ve 
lloJa.üda, a lı.ara yolu ile yaı·d•m 
etlebi]me-ffie imk5"'t vermi~ nla -
ca.lıtır. 

l~ltıy?r: Brüksel radyosu, riuı yerın.e gctirm.elerini istediği ıllı:ili):or.- Mil.let, sükunete dıı '.'."' 
l.~t llıilletine lıitabeıı ..,,ağı - haber verilnıııJ:<tcdlr. . . . edılmıstır. D~ı.şman ~u_dudu _ıhrt 
,:'!;~~nameyi neşretmiştir: Kral Leopolduıı Berlmılekı dıplo- yerden trcavuz etmı tır. Ilııtuıı 
ltt lıükfımetinin Fran51 ile malik mümessiline, ı\lmnn hü - Belçikada örri idare ilin ed1lınış-

E~i:;;i~ekk;;-V:tl;~ie~idd;tı: ~-üd~faaya geçti 
Ancak Alman taarruzunun },ük

sembur,: ve Holandadan Bel(;ka
ya teveccüh etınesi dalıa zw3 de 
muhtemeldir. Holanda - Beıdka, 
Liiksembıug - Belçika hudutları 
Alman - Belçika budutları Jc:.dar 1 
müstahkem değildir. Bu itibarla 
ve herhalde taanuz ve ate& sıkleti 
il' •flıada Belçikadan <ı.iyad~ H<>
ı.... ·-~.) ı tıuyik etmekte lıulnnma
lıdır. ihtimal ki, Almanlar Holan
da - Belçika hududuna vardıktan 
soııra Belçil<a topraklarına şimal
den ve Anvers istikametinden, şi
mali garbiden ve Holanda . Bel
çilrn sahil mıntaka!llndan. <enup
tan ve Lükscmburg mıntaka-.n -
dan girmiye ve hu şekilde l'ran
saya sarlrm ıya çalışacaklardır. Bu 
suretİe şu imkônları elde etıııiye 
uğraşacaklanfır: 

ı..~~ 10 (A.A.) - Reutcr 1 re !(Öre., Holanda. kuv:etıeri .. \1.- ı nuna do~ru . büyük bir sür'atle 
""':"'lirıyor: ıma:ı kıt alarmın ınmege teşebbus ılerlemektedırler. 
:'l'daın'dan ,ııelen bir habe- ettıklerı Schıpol tayyare istasvo - ı 

~,~liolanda üniforması giymiş Alman askerleri 
,,.-;sıuı. 10 (A.A.)- Hilver • tl.ının, Dolanda arazisine i'lmc!.ie ı yet sıkı bir llllA""uda da••cl et -
ı~1osu, Holanda ve Almnıı olduklarım Holanıla milletin•> ha- mekted;r 

arı giymiş Alman etra- ber vermekte ve Holandalıları, g~- ' 

~~., Kral Hakan az kaldı esir oluyordu 
.~ ll-1ı:ın 10 (A.A.)- Norveç 
.\ıııı:n ile Norveç hülnime

nlarm ileri hareke:ı es
:\1 ~ldbrand vadisinde az 

l"iıı Blılann eline dü~mek 
e ınaruz kaldıkları iiğre-

1q 
1 dapeşte'deki 
b~~,etim iz reisi 
.~sabah geldi 
~lede açılan sergiye hü
ıı , . ~aın.uıa iştirak eden he.o 
t~~ "1sı ve harici ticaret dai
~h ll_ıUavini Celıil Yanııan 

~~~il;~ ekspresle ~hrimize 
~et li · ~Yni zamanda Buda
ı ''lıiı ~ _temaslar da yapan 
d0~ •eısı bn a~m Anka -
İde(."ktir. 

~~tı Türk pavyenn büyük 
~it görmüş ve binlerce 

1,lıt, lal'ifından aiyaret olun· 

'"· ~_. ·•aib· 
\'f"~elq~ Anıirııl Borti ile Ma
•'\ "ıl~a' ve heyeti vekile aza
\~'lı~<u 'ticaret Naam da pav
\ ~~e l:iyarct ve takdirlerini 

ihtıı •dir, Sergide teı,air o
\ı~ ~•on~at nıaJJarımız ile tu -
~ ~"!tanda malıemesi ve 
L' ~ıı;, b.ltetıeri:ııi göoteren a-

·~·ııı~ illıassa takdir olun -
\'~ıle~ta~d!t i'llacar tüccar -

ltıııı _1etı.ıruzdea mühim mik· 
~. tııak itin tel<liller yap-

nilmişfu. Almanların ileri hare -
ketleri pek sür'atli olmuş ve Nor
veçliler ruühimmat fıkdanından 
dolayı mukavemette Lalunama -
mışlardır. Fakat birdenbire İngi
liz kıtaatı İn> karışmış ve K ral 

ile hükumet erkanını kurtarmış
tır. 

Knl ve hükumet erki.Dı biı- İn
giliz harp ı:emisine binerek Nor
vttin başka bir mmtabsmda b
ra3:a çıkmışlardır. 

AS KER GOZlLE CEPHEL ER 
A- Holandayı sür'atle işgal et

mek ve Holanda sahillerine y"ıleş.
ınek . 

B- Dolanda sahillerindeıı İn
giliz aılalanna u~ İngiltere -
Fran•a denlı muvasalasına lıa va 

(1 iıı.cı sahıteden devam) ri müdajaasını önlemek üzere ya- =ü~~s~~~::~:=~a~;:,."~~lan ile 

almış olduğuna dair kat'i mali< - pılmaktadır. Dığff bir ilılima! de C- Holanda - Belçrka 1111•• .. ıJu
mat yoktur. A!manlıınn garıı cephesindelci bii.- nan Anvers ve münteha;ri s.imal 

Belçil<a!ılann Holanda taaTTuzu yülr taan-uza k11rn7 vermış atına - noktalarından Belçikaya geçmek 
önü.nele karar verecekleri plô.n, ol- ltındır. ve Belcr"kayı daha az müstahkem 
sa olsa kendi lıwiut!an içinde Al- Bu ihtimallerden hangisinın va- bulunan bu kısımlarından vıu up 
man ordıı.sımu beklemektır. Çii.n- rit olduqunu ancak bu akiama ka· Alman hududundaki istihkimıa -
kü bu dar zamanda J3elçika ordu- dar gelecek mii.teakıp telgraflar· rm ve müselsel hatların arka&ına 

. _ _,_ k: d dan anlıyabileceg-iz. düşmek. 
sunu yerıuu"" ;;ıptT atmaga ku- D- Holan·ia - Belçika miiı.ta-
manda heyetınin razı olman bek- -----o-- hayi şimal noktasında, yani sahil 

1enemez. Ankaı·a meb'usu noktasından Belçikaya girer gir-
Bc!çikalı!ar şimdi kendi başla· mez hızla cenuba doğru akıtmak 

nmn çaresine bakmak vaziyetine ş k• k Kate ve Pndokalcye sarlrmah ve 
d1'şmii.ş!erdir. Çiinkii. Almanya a Jr Jnacı Lil mıntakasından da ağlebi ihti-
hudutları kıiti derecede mü.tah- maf Fransız topraklarına girmek. 
kem olduqu halde Holıında tarafı vefat etti Ancak, bütün bıınlar Alman ba-
binnisbe zavıftır. Belçika ordusu va -Cc kara ordulnrmm gerek Hel-
lıer halde ktıvayı kiilliyesile Al - Bir rnüddettenberi rahatsız olan çikadiı_ gerek Holandada çok &eri, 
ma1l ordularım Alber kanıılma da- Ankara meb'usu B. Şakir Kınacı bu nihayet 48 saatlik bir zaman için
yımıırak. bek!i'!lec~ktiT. gece Beşiktaştaki evinde ölmüş _ de muvaffak olmasına ve vtldırım 

işğaJi yapabilmesine bağlıdır. Ak-
Gel~n haberlerde, diğer lm ta - tör. si halde Frıuıs.ız ve İngiliz arduln-

arrı.ız kolunun da Lüb=btırg'a Cenazesi bugün saat 11,5 da Be- rının Belçika ve Holandaya gir
girdigi ve Londru, Paris üstiir.d.e ştktııştan kaldırılmış ve namazı ı meleri ve derhal Alman ordusuna 
Alman hava kuvvetlerinin kesif .k:ılınıdilrtan sonra 2,2:> tnınile An- karşılamaları mümkündür. ki, bu-
uçuşlar yantığı bildiriliyor. karaya ~türülmttşfür. 1 nun böyle yapılacağı ve Belçika, 

Bu kesif uçuşlor ihtimal lngiliz Merhuma Allahtan rahmet di - 1 "Holanda arazisinin hakiki ve l.iilli 
.,e FrcnıAı hava kııııvetıerimn se- leriz. l.uvvetlerle harbe saha olacaiı 

muhakkaktır. Zira, müttefik er
ıfulannın malrahil hir yıldırım ha
~lteti il~ Belçiltn ve Holandaya 
gır~len kendi hayati menfaatlleri 
ile alakalıdır. Holanda ve Belçi -
kanın isgali Norveçin, Daniınu • 
~ _isillı4ı ile kalıôli maka> ese 
degildır. Bun11n içindir ki, yine b• 
satırları yaatl.ığınuz -lariıt n1üt
teiik ordularının Belçikaya ve 
Belçikadaıı da Holandaya ılt.ğra 
harekete geçtiklerini tasavvın eıl>
yoruz. 

Hıı!asa, balı.iki harp başbr.nştır, 
Haı;bm yeni ihtiliıtlua selıebıyet 
verıp .. venniyttejp için bugjin bir
şey ~vleneıneıı. Hubtn gaı-pte 
hıışl~ı Balkanlara müteveccih 
t~hlıkeyı şüphesiz iri hafifletmi~ 
tır. '" 

Ancak bu hafiflik asla B:ılkan
tar ve Akdeniz için alınllllş olan 
eınni)"et tedbirlerini de hafiflet
mek demek değildir. Bilakis, daha 
büyük bU. teyakkuzla tedbirli bu· 
lunmak gerektir, Abnanbrıa garp 
cephesindeki loerbuogi bir mu -
valfakiyetslılilderi harbi Balb.ım· 
!ara ve Akdenize de sıçratalıilir. 

ETEM İZZET BENİCE 

•.• • ı •ı•ı•••••············ 

Narvik'in zaptı 
• • 
ıcın ... • 

( 1 inci rohifeden deııam) 

sahil bataryaları yerleştirm;,.ıerd.ir.. 
4- Almanlar, bundan biı kaç 

giin evnl \omfez:in öniinde yeniden 1 
blı takını mayR tarlalan \°\kuıde f 
getirmişlerdir. 1 

Norveç kumanda heyeti, pua- • 
şütçi.i .grll]ltarı müstesna olm~l< ü
zere Almanları Narvike takviye 
kıtaatı getiremiyecekleri mütalea
ınnda bulunmaktadırlar. Fakat pa
raşütçüler gönderilmesi w.uli -
nün pek o kadar müessir olmıya
cağmı ilave ediyarlu. 

Almanlar, takviye kıtaatı gön
dermek için deniz yolundan kolay 
lıkla istifade edemiyecekJerdir. 
Çünk.ü İııgil~ tle~sı Rı1111H ile 
Pelago takım adalarına hıikim bn
lunmalrtadır. 1\lüttefiklerin bura
lardaki sahil bataryaları takviye 
e.tilm~tir. 

Müşiliitler, Almanlann Nar -
vikteki voriyellerinin fena oldu
iınm ve artık dayanamıyacalı.la -
rlllJ iiiylaınektedirlor. 
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Reşit Pafanın Ha~ıratı 

MAK~OoNrA ATEŞLER İÇİ DE 
Yazaalar: 

_ilke~~ .f· _!Ef!..TELLf Cevdet Rq~~ YULARKlRAN, 

Bekir Ef. Mctroş tarafından kendi 
elile verdiği tüfekle şehit edildi 
Babam jımdırnnt lnımanıl..ı 

ve merlıes polis komiserim çağır
tarak onlarla görüştü ve ertesi 
gün !11etroş Gogalağa esliba ıle • 
posundaki tüfeklerden hir gra tü
feği yerilmesi tekurür etti. Ertesi 
gün de komiser Bekil- Efendi Met
rgş Gogalağ2 mev'at tiifeği teslim 
etti. 

.Mukadderata Jıakuıı:ı ki ayıô 
koın.ivr Bekir Efendi ibil abue 
Metroş tarafından ve kendi elile 
vuıl.iği tüfekle şehit edildi. 

Vak'a şöyle cereyan etmişti: 
Silihın1 alılıktaa lıU kaç giia 

sonra Metroş kemdi kiiyünıleıt ve 
loaşka yerlerıiea tepbdığı 3.-4 ki· 
şile Bulgarların peşinden dağa 

~· !aka.t bir ıla.lıa da da&dan 
111111e111iştir. Sonradan teşkil effiii 
çetey~ Yunanistarulan da iltihak 
eden eskiya ile 15 kiı,ilik olmuş_ -
lar ve Bulgar eşkiyasile nıii.sade
me edinciyffeğin ~i:;i ilı.laJ& 
ve Bulgar köylerine taarruza ko
yulank biishütiiıl ka&llll loariıoi 
kalnıışlaıdır. 

Bu çete Bıllgarlara o kadaır bas.. 
kıa Ç>kınqtır iri az zamanda şöa
ret bu.lat.uş ve meşlnu tletroş O.. 
galak çetesi namile anılınağa baş
lanmıştır. Tabii yapılan takibatta 
lıİı'(..ıdarllMla ..Wuğu giı.i b......., 
da bir semere vereıuemiş ve eşki
yayı tenkil mi.imkiio olama1111Ştr. 

Bu ~ zaman beyle sünliL 
N ibayet llli6 s ' inin soalaıı

Wl ılokru bir sal>ail beJl.Üa kalk -
.mamqtJlr ki, dGmne yemek ılo1*ı 
sel8mlık tarafından şiddetle vu
ruluyordu. Maiyet polisi Mustafa 
Efendi çak müf>im ve miistacel bir 
mesele için bir adamın iemen ba
bamla giil:jişmek istediğini haber 
verdi. Btı ıttlaın reji klltcularm
da.u, eskiden qkiya iken istiman 
etm1' bir Kumdu. 

Rmn metrepolitini.n ~ı olup 
ol.ınadıiımı:u icilen tahkiki ve ne
ticenin yirmi dört saat zarfında 
lbild.iillmesi rica olun ur.• 

· Mütet~ umumi 
~Hilmi 

Serez mutasarrıfı Reşit Paşa b11 
miistaeel telgrafı gece yansı al· 
ıruııtı. Telgrafa göz gezdfrm.,e şa
şırdı. HaJlıuk:i, gerek Metroş Go
phtk vak'ası, gercfı:se Rwn met
repofüfi llıolrlunda v~eee ve 
mülettişi umumiliğe ilti u:ııun tak
rir y a~arak, bu işkrie kimlerın 
parmağı bnhmdağunu çok açık. 
hattıi -sert fıir lisanla bildirmişti. 

Reşit Paşa yeni .ıe. tahki.ka t.a 
lü:ıu.m gezmedi. Bütün cin.ı:ret ve 
re:ııal<$ler gizöniinde ttreyaa edip 
dururken, il<i.c.ci defa tah.kikJt;a 
ır.iriımekten daha gülünç ne ol;a
biliffi? 
Keşit Paşa gtte yarısı kaleme 

sarıldı ve müfettişi umumillğe şu 
cevabı Yerdi:- (Vesika: 48. C.) 

· (Devamı Yar) 

Giillıaoe müsamereleri 
Gülh.anenin ubbi müsamerele • 

rinin (7) incisı. mayısın 11 inci 
cıanart= l?iinü saat 13,30 da ya
ptlacaktır. Anu eden meslekdaş
Jarın ~rifleri rica olnnar. 

İstanbul Asliye 4 ncü 
Hukuk Mahkemesinden: 

Hazine tarafından, Sefer, AJ(filı 
ve saırl!' alevhine açılan nıahke • 
mermz 938/714 esas numarasında 
mukayyet alacak davasında: Müd
deialeyhlerden mu.kadd.erna ( çı -
zı!di ı Bakırlı.Ovünde Karta!tepede 
hat boyunda 19 No. da ıı:rrukmı iken 

Mctreş Gogııbğııa. aveııuile Se- bu 
rezde olduğmın,. a,-n.i pn şehrin Jterre n3'!1ıııa ı;rlı:anlaıı ffip -
muhtelif yederi.nde lıembalar a- nametım mahalli mezküru beş 
tarak ortalığı kargaşalığa vere - sene evvel terketl~ek nf'n'Te gıt
celderini ve fırsattan bilistifade 1 ~ belli almadığı odan v:ilu tale
.tıuı~~ P~ ile ba~":nıı ve bir~ hı. mııvafı.lu kanun görülerek na
zabı tı oldurecek.lerıru duyıııu.ş .. 
tuk. Askerle jandarma lıuvTedui mma ilii.nen leb!111,at icrasına ve 
birleşerek, derhal esaslı tedbirler duruşmanın bırakıldığı 14/6/940 
alm~tlı.> tanl'ıınde mah.lem~ bız:ı:at veya 

..... bılvekale ®atı vücut etmenne 
Hüseyin Hilmi paşamn mahkemece karar vexilıdiği. .ilan 

t r • olunur. 9-Jıtnu e aşı .. _ 
Serez cinrındıı, hiikiunıetiıt ... 

zttn zamandanberi Bulgar çetefe
rile mücadelesi yetmiywm~ gibi 
şimıli de Ynnan eşkiyasum faa
liyete geçmesi Hüseyin Hilmi Pa
şayı teı=-a dW,ürınüştii. 
Abdülnaınit bir yandan Sela -

niği sıkıştırıyor, Hüseyin Hilmi 
Pa$8 da Snez mutasarrıfı .Reşit 
Paşayı telgraflarla, şiln!lede taz
yik ediyordu. 

Şıı klsa telgrafı beraber okuya
lım: 

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

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Kadıköy Ye}değirmeni Uztmha· 
fız snk.ak 175" nmnaralı evde iken 
baJıen ikametgahı meçhul bu.111 -
nan Ahmet Rıfat karısı Safiyeye. 

Kanunu mahsusla mülga ye -
timler mail:!ltı edane sandıi(ı ye
rme ~e(en İstanbul mııhakemat 
:ın00ür lüğiine 13/7/ 1336 tarJh Ji SC>

netle 250 lira 70 kuruşa karşı Da
vutnaşad.a Kasabilyas mahallesi 

(Vesika: 48. B.) Somatva caddesi 60/54 No. lu rehin 
Sercz mutasarrıflığuaa olarak ırae olunan arsanın rehin be-

- Aceledir - delıni vermemi olduğum:ıztlan bu 
•Mctra; Gogalak vaık'asında m•ktarm % 9 faız ve "' l .lromisyon 

======~==="'=;,;,;;;;;~ı ve ücreti vekalet tahsili nakkında 
..,...k.,..~~-·· ~-""Y•J• ,., .. ~ 

. ' -- -· .- - " 

VE.F T 
Eski Kadıköy Beledıye müdii • 

rü Kemal Ôzdcmirin refikası, jan
darma mıralay mutek:aıdı B. Beh
zadm hemşiresı, İlttısat V eltıileti 
sabık teftis mürakıll heyetı ko -
miseri. Sadık Kemalin validesi ve 
gazeteınız muharrir ve ıınütercim
lennden arkadaşımız Cemal Da • 

ğıstan Erinin sütka.y:in validesi Ah
met Süreyva pasa kızı Bayan Beh
zar vefat etmistir. 

Cenazesi. yarınki ct1martes.i gü
nü öğle vaktı cenaze naanazı Feri
köy camiinde kılındıktan sonra 
Feriköy mezarlığı.na defnedile -
cektır. 

Arkadaşımız Cemale ve keder -
dide aile.sine beyanı taziyet ey -
ler. merbuıneye de Allah tan mağ
firet dileriz. 

ve rehınin para:ya "°'vrilrnesi 
yolile takip talebindf! bulunulrnuş 
oldu.ğundan rehınin paraya çevril· 
mesı haklmıda tanzim. ve berayı 
tebliğ tarafınıza gönderilen 938/ 
38!11 say ıh ödeme emri ikametıga
bı nı zın mechulıyeti hasehile bili 
tebliğ iade edılmi~ ve yapilan za· 
bıta tahkik:ıtında da. yeriniz bilin· 
memis oldırğmıdaıı bir aJ' müd~ 
de\le ödeme emrinin il3nen teb • 
liğine karar verilmistir. Tarihi 
ilandan itibaren bir av içinde gös
terilen borcu ödemeniz ve borcun 
bir Jı:uımıruı veva tamanınıa veya 
takio talebine karşı bir itirazınız 
varsa yine bu müddet iı;inde- tah
riren veya •iiahen dairemize bil
dirmeniz lfmmdu_ Ak.si halde re
hınm paraya ~vrileceğj. malu -
munuz olmak ,.e rehinin paraya 
-evrilmenne daır olan ödeme em
rıni tebliği makamına kamı bu • 
lumnak üzere keyfiyet ilan olu-
nur 938/3891 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

T AKS İM Sinemasında 

1 
2 büyük film birden Bcyoğlunda ilk defa 

MAHKUMLAR KANUNU 
Fransızca sözlü meraklı ve heyecanlı film 

2- Umumi arzu üzerine: 

ÜMİT ~ A R K IS l Neşidei ..,, Emel 

Baş rollerde : Ü M M Ü G Ü L S Ü M 
ilaveten: Ek}er Jarnalde N arvik deniz muharebeleri. 



,_ S O 1' TEL Git AP -lOVATIS ıMt 

ESKi ve YENİ ROMATİZMA, 
SiYATİK ·LUMBAGO ·OMUZ • 

ARKA • BEL· DİZ ·KALÇA 
ve Soğuk algınlıklarından ileri 

gelen 'iddetli ağrılannı 

TESKiN ve İZALE EDER. --ıı:::;ıı:::::m1ıııl 

Devlet Demiryollan ve Llmanlan ı 
ltletm• u. idaresi llinları 

Muhammen bedeli 6805 lira olan 130 adet 5 tonluk ve 5 adet 10 
tonluk manivelalı ray krikosu 27/6/1940 persembe j;ilnü saat (15) on 
beste Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka
palı zarf usulile satın alınacaktır, 

Bu ise .l(irunek istiyenlerin 510 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tavin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat (14) on dörde kadıır komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3836) 

EREGLİ HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna miistenide11 2/12899 numaralı kararna
menin 3 sayılı kararı.na göre teşekkül eden 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» 

Merkezi ZONGULDAKTADIR. 
Birlil"ten lı:.ömür almak lstiyen müstehliklerin ıs Mayıs 1940 

tarirune kadar İstanbulda Tophanede İskele Caddesinde 28 num:ı· 
nda ve ıs Mayıs 940 tarihin~en itibaren de doğrudan doğruya 
Zongonldakta SATIŞ BİRLIQİ MERKEZİNE müracaat eyleme
leri ı&zımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 
ı- Kömür alıcılarının kömür 'bedelini peşinen ödemeleri 

...-ttır. 
2- Kömürler Havzada F. O. B. olank te51im edilecektir. 

Telgraf adresi: ZONGULDAK - SATIKÖMÜR - Telefon: ı45 
ZONGULDAK ................ ij 

YENİ HAYAT· 
Tür.kivede nefasetile şöhret 
bUla.n '.halıliki ,,., esas YENİ 
HAYAT ~ biro.ir. 
o da ABDÜL VAHİT TURAN 
mıaıt1ııası.dır. Kahveciler i.Qiıo 

nefis lolrumlarııınız vardır. 

adre9& diıkllı:aıt: Galata N~bey 
caddesi No. 92 Telıafon: 40058 

İstanbul Belediyesinden: 
F.d:irnekanı haricinde mahallata civar bamve tarlası dernekle ma

.l'll'f metrUk mezarlık feshedileceğinden alakadarların bir haftaya katlar 
mezarlıklar müdürlüğüne müracaatları lazumu ilan olunur. (3852) 

EREliLi KÖMÜRLERi iŞLETMESi , 

Kömür Satış Şubesinden: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilfunum • 

mevcudat, taahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile 
3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine» 
Devredilmiş olduğundan ali kadarların her türlü işleri için 

15 Mayıs 19(0 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA 
bulunacak olan adı geçen Satıı Birliğine müracaat etmeleri. 

1'0.216-54 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Sultan Cem yine gece 
ve şarap alemine 

göndüz kadın 

dalmıştı 

Kurnaz şövalyeler şehzadenin 
:kadına düşkünlüğünü bildikleri 
için Nis şehrinin bütün güzellerini 
Ceınin önüne dökü vermİ$ierdi. 

Şehzade Nisin bütün güzellerin-
11en ve "1izelliklerinden istifade 
etti. 

Sehzadenin yanında bulunan • 
]ardan biri şöyle yazıyor: 

..... Sehrin bakire mahbubelerin 
ıgetürüp horos deperierdi. Anla
rın adetlerinde setir olmaz, belki 
vpüşmek, kokuşmak fahirleridir. 
Oynayup dinlenmeliı olıcak yad 
erlerün dizlerinde otururlardı, 
Boyıın kulak açuk. Aralarında bir 
gayet mahbubeye merhumun ta
allUku olmuştu .• 

Savua Dükesi Şarl, Sultan Ce
mi rok sevmişti. Şarlin mürüvvet 
ve insaniyeti neticesi olarak Sul
tan Ceme pek ziyade hürmet edi
liyordu. 

Sultan Cem, tamamile cümbüş 
alemine dalmıştı. Karaman vila
yetinde olduğu gibi gece gündüz 
'8r8P ve kadınla meşguldü. 

Nisi!.ı mahbup ve mahbubeleri 

Cem Sultanı deli divane eylemişti. 
Ona acı ve zehirli günlerini unut
turmu.ııtu. 

Nisin gün! manzarası, sokakla
rında dolaşan nefis simalar şeh
zadenin şairane duygularını tah
rik etmişti. 

Genç şehzade, büyük bir ser -
besti içinde yaş!Yor ve cğleciyor
du. Hıristiyanların serbest tavır -
!arı cemin ruhu üstünde akisler 
yapmıştı. 

Sultan Cem, Nisin güzellikle -
rinden ilham alarak şöyle yazı -
yordu: 

Acayip şehir imiş bu şehri Niste 
Ki kalur vanına her kim nitse 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Sultan Ce~, elem ve keder içinde 
idi. Vatanından cüda düşmüştü. 

Şövalyelerin iğfalatına kapıla
rak .yabancı diyarlara düşmüştü. 
Akıbeti meşkfıktü. 

Cem Sultan, artık taç ve salta
nattan yavaş yavaş ümitlerini kes
miş, hatta Ma<arlstana ayak ha
samıyacağına kat'iyetle hiikmey
lemiı;ti. 

KURU KAHVECİ 
MEHMET EFENDi 

MAHDUMLARI 
Daima Halis ve En iyi 

~AHVEYi. 
SATARLAR 

Bilaistisna Yunanistanın bü -
tün ı:.manlan ve Marsilya ve 
)3rendizi için doğru konsiınen
to verilir. 
Hamiş: ANDRC.S vapuru 

Pireden hareket ederken Kıb
rıs, Suriye, Filistin ve Mısır 
hattını ve THRAKİ va-:ıuru ise 
Mısır, FJistin. Suriye ve Kıb
ns hattını takip edeceklerdir. 
Tafsilat için Galatada Frank 
hanında umum! acentasına Te
lefon: 44708 ve Galata nhtı -
mında 25 No. şubesi ANDONA
RO yazıhanesine müracaat. 
Telefon: 43777 

/Renksiz VP 

cansız 

~ saça 
1 elveda 

BALSAMİN Kremleri - BALSAM İN Güzellik eksiri - BALSAMİN 
Rimelleri - BALSAMİN Pudraları - BALSAMİN Rujları - BALSAMİN 
Dudak ve Yanak allıkları. En kibar mahfillerin kullandıkları ve 

bütün dünyaca tanınmış sıhhi giirlellik müstahzarlarıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANE.3İ - Beyoğlu, İstanbul 

1STANBUL BELEDİYESİ İLANLARI ı ı 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde Tepebaşı bahçesi (Asri sine-

ma ile kışlık tiyatro ve kışlık tiyatro ile münhedını ı:tardenbar arasın- A 1 
daki kısmııar> bir sene müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf Petrol ı~izam 
usulile orttırmaya konulmuştur. Yıllık kira muhammeni 5000 lira ve 
ilk teminatı 375 liradır. Şartname zabıt ve muamelat rnüdürlii,ğii kale- Saclarınıza parlaklık ve &iizel-
minde ııörülecektir. İhale 13/5/940 pazartesi günü saat 15 de daimi ...,1ik..,.v,.,e,.r~iT,..,.c.,a,.z,.,'b,.e,,,nız,,.· -i-:"-"-:t-:ır...,ı,.r,.,. ~..,. .. ı 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup- l:iahibi ve neşri11atı idare eden 
larile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan tek- Baş muharriri 
lli mektuvlarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene verme- ETEM İZZET BENİCE 
!eri. (3366) <:nn 'J'rl..,.nl Mn•l-""" 

İkide hir.W Suleyman öcye, ke
derli ve ıztıraplı bir lisanla: 

- Lalam .. seni dinlemiş olsay
dım .. }>öyle olmazd'lk. 

Diyordu. Süleyman Bey, efendi
sini teselli için firar badiselerile 
meşgul ediyordu. 
Süleııman Beyin firar teşebbüsü 

fikri tazelenince şehzade ümitlere 
düşerdi. Aklı, kalbi saltanatta idi. 
Cem, saltanat hırsile yanıp tutu
şuyordu. 

Nisin güzel mahbup ve mahbu
beleri .. Eğlenceleri şehzadeyi tat
min eylcmiyordu. O, hükümran 
olmak.. Sahibikıran olmak.. bir 
millete hükmeylemek, saltanat 
sürmek ihtirasını taşıyordu. 

Sultan Cem, Niste }>ulunduğu 
sıralarda birçok şiirler yazmıştı. 
Bu şiirler şehzadenin hissiyatını 
ortaya komak bakımından mü -
himdir. Tarihi birer vesikadır. 
Bakınız ne yazıyor: 

Camıcem nus eyle ey Cem bu 
Frenkistandır 

Her kulun başına yazılan gelür 
devrandır 

Kabetullaha varup bir kez tavaf 
eylediğin 

Bin Karaman, bin Acem, bin 
memleketi Osmand1r 

Qcıl< şii·kür Allaha kim geldik 
Frenkistana sağ, 

Sağlığınca her kişi nefsince bir 
sultandır 

IFırsatı fevt ey leme, iyş ey le, 
sür zevki sefa 

Kimseye ba'ki değil devran, ibu 
dünya fanidir 

(Devamı var> 

. 
Yazan: Rahmi YAGIZ No· 102 .. 

Donanma Geliyor 
Sarı yılandan farkı olmıyan bu kadın baş- . 

kumandan vekiline istinat ediyordu 
Teşekkür ederim. 

- Zevciniz birkaç gündür sa
raya uğramıyor değil mi efen -
dim?. 

Sultan bir baş sallayışile bunu 
tasdik etti. Genç dalkavuk meyus 
bir tavır takınarak sözü yürüttü: 

_ Bu kadının ne menhus, ne 
yenilmez bir ifet olduğunu bilse
niz Sultanım; ne çetin b~ m~ca
deleye girişmek mecburıyetın~e 
bulunduğunuzu çarçabuk takdir 
edersiniz. Size kısaca şunu söyle
mek isterim ki bu mel'unun yık
tığı Türk ailesinin _sayısı, son olan 
sizinki ile tam 18 ı buluyor .. 

Sultan tevahhusla tekrarladı: 
_ Ne dediniz? 18 aileyi mi? 
- Evet .. Maalesef öyle. Tam 18 

ailenin ocağına incir dikti. Sarı bir 
vılandnn farksız olan bu kadın, 
~vlarını yalnız güzelliği, gençliği 
ve bunların müşterek ifadesi olan 
kadınlığı ile teshir etmekle kal -
mıyor. Müthiş de bir nüfuzu var. 
Başkumandan vekiline arkasını da
yamış. Onun için kendisile uğraş
nıak, yıkılan evlerinin, sönen o -
caklarının temelinde matem göz
yaşları döken zavallı anneler, eş
ler ve çocuklar için imkansız.. 

Bundan cür'et alan, şımaran sa
rı yılan görüyorsunuz ki nihayet 
hepimizin çok kudsi tanıdığı sa
ray muhitine de el uzatmaktan çe
kinmedi, çekinmiyor da... Fakat, 
Sult~ı~ .. kendisine herşeye rağ
men ustünluiffi, ceza gününün yak
laştığı kanaatini bize aşıladı. 
Sarım anlattı, anlattı.. Sultan 

bütün bunları dinledi. Nihayet 
sordu: • 

- Peki buna ne yapabiliriz? 
- Efendimiz bendenize itimat 

ederlerse vücudünü kolayca orta
dan kaldırabiliriz!. 

Sultan oturduğu koltukta de
rin bir ürperişle sarsıldı: 

- Nasıl? Bu mel'unun mürdar 
kanile ellerimizi bulaştırmak, bir 
cinayet işlemek tasavvurunda mı
sınız?. 
Sarım teminatla birlikte fikir -

!erini izah etti: 
- Bu, cinayet sayılmaz Sulta

nım. Şöyle bir ölçü tutalım. İyi bi
liyorum ki şahane ellerinizi bir 
tavuk kesmek suretile bile kana 
bulaştırmaktan çekinir, iğrenir -
siniz. Bunda yerden göğe kadar da 
hakkınız vardır, fakat, :yalnız kal
dıillllZ bir odada bir abep, bir 1l-

.... .. .. 
• -< '. • • ~ ... • .,, • • -

Böbreklerm çalışmak kudretini vttmr. Kadın, erke'k id~:~ı~~ 
eflki ve yıeni beOısoğukılu{(u mesane Htihabmı, bel a 1 ,df.r ·J 
idrar bozmak ve bozarken yanmak halJoeriııi ,l?iderır B0 ıııiJll ol 
eder. İdrarda loumlaruı, mesanede ta.şiarın ·tesekk~June ıestif"'!'.11 

DİK~T: HELMOBLÖ idrarınızı teınizl!iyere.ıt ma~ ıııJl.V 
Sıhhat Vekfiletioıin ruhsatını haizdir. HER EJCZANEP 

1 1359 Bicrf 1 
Rebiül1ıhır 

2 

1351 l&umJ 

Nisaa 
27 

1940, Ay S, Gün 131, Hıdır 5 
10 Mayıs CUMA 

Vakitler Vasatq Ezani 
Sa. Da. Sa. Da. --

Güneş 4 48 9 3-l 

Öji;le 12 10 4 ~6 
ikinci 16 05 8 51 

Akşam 19 15 12 00 

Yatsı 21 02 1 48 
İmsak 2 47 7 33 

lan gôr.:.'-'•h-, aa"'ili..ı. ..... ~uretilc b ... 
müstekreh hayvandan kurtulmak 
imkanına da malik olmasanız ne 
yaparsınız? Tabu o hayvanı imha 
etmek, öldürmek içiİı elinizden 
geleni esirgemezsiniz değil mi?. İş
te, bu mel'un Alınan artisti de ze
hirli bir yılandan, iğrenç bir ak
repten bin defa daha zehirli bir 
mahliıktur. 

Sarım anlatıyor, usta bir aktör 
tavrilc sözlerine hareketlerile de 
şiddet vererek Lena Bartleyin im
hası için Sultanı yola getirmeğe 
uğraşıyordu. 

Muhaverenin uzadığını farke -
den Şehime Sultan mineli altın 
saatine baktı .. Saat 16 yı geçiyordu. 
Artık geç olmuştu. KarşıSında -
kinin gitmeğe davranışına vesile 
telakki ettiği bu saate bakışı ileri 
sürerek Si.rım sordu: 

- Sultanım geciktiler galiba .. 
- Evet .. Çok geç oldu .. 
- Henüz bir karara varın•• de-

ğiliz!. .,, 

Şehime Sultan omuzlarını kal -
dırdı: 

- Bu gidişle karara varacağı
mız da yok .. Teklifiniz tüyler ür
pertecek kadar korkunç ... 

- Zevciniz beyefendi de bil -
hassa ecnebi artistlerin gözlerini 
kamaştıracak, gönüllerini altüst e
decek kadar genç ve güzel .. 

Bu cümle Şehime Sultanın mu
haverenin başındanberi bir türlü 
elden bırakamadığı insanlık his -
terini bir anda süng_erliyecek ka
dar şiddetli bir his tedaisi hasıl et
mesine kifi geldi. 

CDevaım var) 


