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BERLAYN'IN 1Holanda Hududunda tahşit edilen . 

istif ası Bekleniyor Alman kuvvetleri takviye edildi 
Avam Kamarası hükômetin isteği GERGi LIK DAHA FAZLA ARTTI 
•• • 
uzerıne 20 Mayısta toplanacak -H l d h .. k,.., t• k ,.., · f b ı·k ·ı,.., o an a u ume ı ısını se er er ı ı an 
işçi mebuslar Çemberlayn etti, yıldırım harbine karsı tedbirler alındı 
kabinesinde vazife almıyor ÇekYada ' · "' · 
Holanda Çörçil, Halifaks ve Loyd Corc A ı m an ·~A 
Tehlikede Başvekalete namzet gösteriliyor Harekatı 

25 milyon İngiliz ıi-
Ç EM BE R LAV N DÜN İŞÇi lah altına alınıyor Efer Alm•ny•, Belfi· 

lanın 6itaral lı•lm•ll· 
m temin attilıten eonra, 
Hol•ntl•y• t••rru;ı; 

• tl • r • • , müttelilılerin 
611 mamlelıat• y•rtlımı 
eon derce• pfl•ıecelıtlr 

PARTiSİ LİDERi iLE GÔRÜ~TÜ lngilizler 6 Alman 
Buhran devam edıyor iaşe gemisi batırdı 

1 Alman hududu, 9 (A.A.) - Ha
vas Aiansından: Alınan k:taatının 
Bobemya ve Moravyada Slovak 
hududu istikametinde bir takım 

HOLANDA MÜDAFAA HAZIRLIKLARINDAN IKI INTIBA ... 

HOLANDA'OA BiR ALMAN 
CASUS ŞE EKESI YAKALANDI 

·- - --·--- --
Yazan: ABiDiN DAVER 

H olandadan heyecanlı 
haberler celiyor. Bir 
can kurtaran ı;lmidi &i-

•i. bitaraflı&a 11msıkı yapışmvı 
olan bıı millet, her an, bir Alınan 
taıırruzu bekliyor ve ona göre 
ihtiyat ve müdafaa tedbirl"!i 
alıyor, Danimarka ile Norveçm 
liı.ıbetine uğramamak için, gö
IÜ.nil dört açmakta haklıdır aın-
11111, bütün bu müdafaa tedbir -
leıci, bakalon, onu, bir Almaıı ta
llrruzundaıı kurtarabilecek mi
ıliı-? 
Almaııya, Holandaya taarruz 

ebn.iye karar verdiyse, bu mem
leketiıı müdafaa tertibatını, 
111ilmkün mertebe sür'atle kır -
llıak için, bilmukabele her tiirlü ı · 
tedbirleri alacaktır. Fakat, aca
ba, Almanya, Uolandaya da ta
ll?ruz edecek midir? Dolanda -
nın istilası Nazilere ne gibi men
faatler temin edebilir? Biz, garp 
cephesinde, Almanya için en 
111uvatfakıyetli ve faydalı hare
ketin Holandanm istilası oldu -
tıı fikrinde bulunduk. Bu mil· 
lahazamızın muhtelif saik ve 
ınueyyideleri vardıı:: 

1 - Holanda ~erlik bakı -
lllından zaif bir memlekettir. 

2 - Holanda kıyıları, cenubu 
ıarki İngilterenin tam karşısın
dadır. La Hey'den Londra hava
dan yalnız 300 kilometre mesa
fededir, 

3 ....,.. Belçikayı iğfal edip har
be mqdahale ettirmemek ve bu 
•ııretıe müttefiklerin Holanda -
l'a yardımlarını asgari hadde in· 
dirmek mümkündür, 

4 - Holandayı münferiden 
~ğlup edip tamamile istila et
tikten ve sahilleriui tuttuktan 
•onr..!'.ı Bflçikaya karşı da iki 
cepheden bir yıldırım harbi yap-
111~ kabildir. 

S - Holanda gibi zengin bir 
111enıleketin bütün iktisadi kay
llakJarını, her türlü ham madde 
~~, P<ılrol stoklarını ele ııeçirmek 
"""'in.ı vardır. 

istifan muhtemel görülen Çemberlayn kabinesi .. 

LONDRA, 9 (Hususi) - A - , Çcmberlaynm bu müddet i -
vam Kamarası bugün toplanmı~ çinde takip edeceki hattı hare -
ve celsenin 21 mayısa talikine ket hakkında karar vereceği söy-
dair olan hükumet takririni, kı-

1 

l~nme,ktedir. Salıihiyettar ~aha-
sa b,!r müzakereden sonra kabııl fil, dun akşam alınan netıceden 
etmiştir, (Arkası 3 üncü sayfadaı) 

Norveç'in Mukavem ti 
A 1mon1 o r Şimali Norveç'te 
kuvvetli bir ·mukabele görüyor 

lsveç karasularına mayn döktü 
AMSTERDAM, 9 (A.A.) - Nor

vecin şimal mıntak~.ıında Alman 
taarruzu, bir taraftan büyük ara
zi eürlü.klerinden ve diiier ta
raftan da bu mınta kada tahaşşüt 
etmiş Norvec kıtalarının mukave
metinden dolavı, tamamiyle dur
mamıs ise bile cok sektedar edil
mi• bulunmaktadır. Almanlar, 
halen Mösjden'in cenubunda dur-

mıslardır. İvi menbalardan bil
dirildiğine göre, müttefiklerin 
vardlilllı rok müessirdir ve bu hal 
iNorvec kıtalarının mukavemetini 
kuvvetlendirmektedir. 

Trvmsoe radyosuna göre, Nor· 
verlileı, Trondelae'da Alman hü
cwnlarına mukavemet etmekte
dir. $imaldek.i Norveç ordusu 

(Arkası 3 üncü sayfada) Danimarka ve Norveçin istilıi-
ıı, bütün kış bazırlanruış olan Al- ======================= 
;:ıan~anm 1940 harp planını tat
tı, ik ıçin, yapılmış ilk hamledir. 

.u haınıe ile elde edilmek iste
n;len muhtelif gayelerden biri 
~ arak Almanyanın ve Alınan or
ı:unun sağ cenabı enıniyete a-
11.ı nııştır. Asıl bundan sonra, plil
tz n'A ikinci hamlesi yapılacak
d · !Su hamle, b_aşka yerlerden 

e Yapılabilirse de, akla en uy -
~ g~leni, Holandanın i>tiliısı
ııı İ. ~o.Ylece lngiltereye yaklaş
li ~. ıçın ikinci ve daha kuvvet
hüt~ adım atılmış ol'!'· Bitlerin, 
" un kııvvetlerile lngilt~reyi 
urJtıak istemesi pek tabiidir. 

(Arkası 3 üııcü sayfada) 
ABİDİ:S DAVER 

BiRKAÇ GON SONRA .. - 4 • •• 4. 

AFRODIT GiBi EDEBi, ARSEN 
LÜPEN KADAR MERAKLI 

AŞK - CINA YET - iHTiRAS Romanı 

" [ Per'V'I :rı. ile Ayte:rı. J 1 
- Yazan: SnS -----' 

-~ı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lngiliz Büyük Elcisi 
1 

Sofyadan geldi 
Dün akşamki ekspres

le Ankaraya gitti 
Bir müddet evvel Sofyay::ı git
~ olan İneilterenin Ankara bii
yük elcisi Sir Hugesscn dili' sa
bahki ekspresle şehrimize d0n
mii,>tür. Büyük elçi ista•yımtla 
kendisiyle ~rüşen gazet~cilcrc 
Sofvadan çok ivi intıbalarl::ı ay
rıldığını, Sofyadaki ikameli es
nasında kral, başvekil ve haric;
ye nazırı tarafından kabul edil
diğini söylemiştir. 

iBüyük elçi dün akşanıki eks
presle Ankaraya hareket etmiş 
ve garda İngiliz ve Fransız l'.nn
soloslukları erkanı ve diğer ba
zı zevat tarafından uğurlar.ırış
tır. 

Büyük bir hırsız 
şebekesi tutuldu 

Dört sabıkalı birçok 
_dükkan soymuşlar 

9akalanan şebekenin elebaşılan 

Zabıta dört kişilik bir l·ırsız 
şebekesini yakalamıya rnuva~fak 
olmuştur. Hadise şudur: 

( A;·kası 3 üncü sayfada) 

Askeri hazırlıklar mühim ve 
geniş bir halde devam ediyor 

PARİS, 9 (Hususi) - Holan
da hududunda tahsid edilen Al
man kuvvetlerinin takviye edil
diği bildirilmektedir. Takviye 
kuvvetleri bilhassa motorize fır-

kalara iltihak etmektedir. Ams
terdamdan bildirildi~ine göre, 
,gerginlik daha fazla artmu; ve 
Holanda kısmi seferberj.ik yap-

( 1'.rhsı 3 üncü sayfada) 

. Musolini sulhü 
• 
ım 

A •• •• 

ansız goruyor 
Ruzveltin teklifi reddedildi 

Sulh müzakerelerinin temini için 
lazım olan esaslar mevcut değil 
ROMA, 9 (A.A.) - İmparator- 1 •9 mayıs, en parlak zaferin yıl-

luğun tesisi Ytldönümü münase- 1 dönümüdür. Yalnız hadiselerin 
betiyle kendisini alkışlamıva ge- ihlal edebileceği sükUtuma alış· 
len halka Musolini Vcnedik sa- malısınız.• 

' 

ravı balkonundan şu sözleri söy- Nevyork, 9 (A.A.) -. Nevyork 
}emiştir: (Arkası 3 üncü sayfada) M U S O L t N 1 l ııııııııunıııııımııııııııııııııııııuııııııı:ıımmu'lliiilllllllllllllliiiiifiilllllllliUlllmlHIDlllllttlP.HllllllllUOllllllllllffillllllrelUIUllllliUllUllllUITHllllllOOllllllllBUllmııınıııııı~ııuııı il 

Balkanlarda ki Vaziyet 
Yugoslavya ve Romanyada 
henüz en işe devam ediyor 

Fakat herhangi bir taarruz ihtimali zayıfladı 
BtlKREŞ, 9 (İKDAM Muha-

1 biri telefonla bildiriyor) - Son 
hadiseler ve yabancımatbunt neş
riyatının tevlit ettiği endişe üze
rine hükumetin ıtldığını müda
iaa tedbirleri devam etmektedir. 
Fakat ilk buhranlı günler geç -
miş gibidir. Efkarı umumiye, bil
hassa Holandnnm taarruza uğra
ması ihtinıaliııden ısrarla bahse
dilmesi üzerine nisbi bir sükun 
bulmuştur. Bununl3 beraber ani 

nııııııııııııııılllllll ııı ııııııııınııll!lıın ııı ııuuın r 

bir t""avüz korkusu henüz de
vam ediyor. Birl<aç gün evvel 
Alntan ajansının verdiği yalan 
yanlıs babı:rlerin tesiri halkı 
h~·ecanlandırımştır. 

YUGOSLA VYADA 

BELGRAD, 9 (İKDAM Mu -
hahirinden) - İtalya ve Alman
yada Yugoslavyaya gazeteler 
ve radyolar vasıtasile verilen te
minat, umumi efkardaki ~üku -

netin hafiflemesine sebep ol -
n1uc;; fakat cenubu şarki Avru -
pa iİe Balkanlara ait bir laraltan 
İngiltere ve }'ransanııı, diğer ta
raf tan Almanyanm Akdenizde, 
Slovakyada, hıı<lutlarının bu 
kısmıııda yaptıkları beyan edilen 
bazı hazırlıklar endişeleri ta -
n1aınen izale edcınemiı;:tir. Hır

vatla_rnı ve Sırpların, umuıniyct 
itibarile l'"ugoslav~·a cfımiasııun 

(Ar a ı 3 iı 1cü saııfada) 

uıııııııınıııııımmnımmmııımııııııınıuını~mıilll:nıannınnmu.llili nımmuınııııın~ı•ınw 



~ıı:ı::ı:mıııf Yazan: ıll. SAıl11 KARAYEL ızı _,.. 

Veziriazam Hafız paşa, namuslu dirayetli 
devlet ve milJete sadık bir bende idi 

K onserva.tuar 
garın bir koro 
konseri veriyor j 

ita 1 1-"IBeledige 
yan ara (I·· b .... k 

! uç ugu 
yapılan tica- (1/ırın açıyor 
ri temaslar 1 

Dördüncü Murad, kardeşi Sul
tan İbrahtıne nazaran kıya> edil
miyccek derecede kuvvetliydi. 

B.ıkınız, ı ·alına tarıhı Dördün
cü M.ıradın kuvvetim nasıl kay
OOdi.yor; 

• ... Muı;a paşadan menkuldür 
ki haremi hümayunda Siliıhtar
bk hizmetinde iken nice defa: 
- Gel silahtar, dey1P saf( ellcrıy
le Jm;;ai(mıdan kaldırıp - Sil~h
tar cıahl bir. cesim ve azim peh
li vam yigit iken - bir eliyle oa
ŞUH.la tutup has odayı devrc
<le.rlerdi. Nasıl kaldırır i.se öyle 
indırip loollnrına fütur gelmez
di. Ok, harbe, cirid ile bir kaç 
kalkanı delmek ve bir darbei 
scyıte merdı:ebi ikiye bölmek, 
iki yfu: kıyyelik gıirz kaldırıp 
sallamak ıp.bi zoraver hıinerlerı 
maxdurıı be.:;eı·den ziyadedir. Es
ki saraydan attıgı cirid Sultan 
Bayezit veli camii minaresı di
bine, Halep kalesinden attıkları 
da hendeki geçip Saraçhane uze
n.ıc düştü. Her ikisine de ni
ı,an dıkilip tarih yazıldı.• 
Okuyucularıma, Şeker Pare 

Sullan romanımın başlangıcın
da, Sultan lbrahvoocn evvel pa
dışahlık etmiş olan kardeşi Dör
duncu Muradın hayatından ve / 
bu hayat içinde bilhassa, Mah 
Peyker (Kosem) Sultanın oyna
dıgı rollerden, bırer- parça bah
set.meyip geçersem, tarıhi roma
nımı okux.anlara vuzu.h verme -
miş olurum .. 

liu sebeple, Dördünru Mura -
dm halinden, Mah Peyi<er Sul
tanın o devirde oynadı,ğı entri
'ltalardan bahsetmeyi münasip 
buluyorum. 

Bılhassa, Kösem Sultanın Sul
tan İb.-ahım devrinde oynıyaca
ltı oyun, eski devrin ruhunda bı
raktığı saltanat hırsının beka
yasıdır. 

Sultan Dördüncü Murad, va
lidesi Mah Peyker Sultanın eli&
de tam dokuz sene oyuncak oldu. 

Köoem Sultan, oğlu Muradı 

on bir y.aşmda tahta çıkarclı.lı.tan 
soııra, lıükümeti Yeniçeri zorba
lariyle ba.ş başa verip idare et
ti. Anadoluda, İS.aOOulda isyan
lar devam ed.iıı duruyordu. 

Yeniçeriler, Sipahiler ardı, ar
dına sarayı lıAiınay.unu basıyor
lar ... Bir ço.k metalibatta bulu
nuyorlardı. 

Zorbalar, talep etti:kleri vezir
lerin kellelerini gene padişahın 
huzurunda kesiyorlar ... Ve sırası 
gelince de: 

- Biz, böyie oadişah isteme
zük .. 

Diye de tehdidfuniz mırılda
myorlardı. Dördüncü Murad, sal>
rediyoı:, kudret ve kuvveti eline 
almı.ya çaıl.ışlyordu. 

Fakat; Döı-diincü Muradı, en 
ziyade oynatan validesi Kösem 
.Sultandı. Kösem Sultan oğlu -
nun eline >altanat kuvvetini ver• 
mek istemiyordu. Onu bir kulı:
la ı:ıibi oynatarak, ağalarla ve 
tevabii kıldığı bir takım vezir

.lerle ürküterek, tehdit ederek 
idarei umur eyliyordu. 

Dördüncü Murad, gün geçtik
ce buyuyor ... Kendisine tek tük 
etraf yapry<ır, gizlice ve kimse
ye sezd:iımeden adam toııluyor
du. 

Kösem Sultan o derece haris 
Kösem Sultan o derece harisi 

saltanat :idi ki, eiter Dördüncü 
!Muradın kendisini hazırladığını 
bilmiş olsaydı muhakkak onu Ye-

niçeriler vasıtasiyle derhal taht
tan indirtir ... Ve beliti de katlet
tirir ... Diğer oğlu, sarhoş İbra
hinıı tahta çıkartırdı. 

Hatta, Köoem Sultan bir kaç 
defa Yeniçerileri ayaklandırarak 
Dördüncü Muradı, tendit ettir -
mişti. Kösem'in en son tehdidi 
şöyle olmuştu: 

Hafız paşa, veziriazam idi. 
Namuslu, devlet ve millete sa
dık bir bende idi. Malı Peyker, 
Hafız paşayı çekemiyordu. 

Cunkü, Hafız oaşa. daima pa
dişahın kudret ve kuvvetine ta
raftar idi. Kaymaıkamı sadaret
te Recep paşa idi. 

Recep paşa da, Kösem Sultanın 
adanu ıdi. Kösem, Rec<?p paşanın 
vezırıazaın olmasını istiyordu. 

Gene padi ah, Recep paşaya 
düşmandı. Fakat, bu diısman
lığını belli etmiyordu. Hafız pa
şayı mevkide tutuyordu. 

Kösem Sultanla Recep paşa
nın elinde zorbalar mevcuttu. 
Bu zorbaların isınıleri şunlardı: 

Saka Mehmet, Cin Alı. Mah -
mut ağa oj!lu Salih efendi, Emir 
H~Jıf •. Osman, Bıçakçıoğ-lu, Ka
lem bey, Nazlı Muslu, Rum Ah
met ılh ... 

Bu saydı,ğım zorbalar ... Yeni
çerı kumandanları idi. Kösem 
Sultan, Hafız paşayı sadarat 
mevkıinden atıp, Recep paşayı 
mevkiie getinmek icın zorbaları 
harekete geçirdi. Oğlunu tehdit 
edecekti. 

Fakat, her vakit oldu,ğıı gibi 
bir vesile lazmıdı. Padışaha kar
şı koymak için bir bahane ortaya 
atmak icabediyordu. 

:Bağdadın fethıne memur edil
miş bir Hüsrev paşa vardı. Bu, 
Hüsrev paşa, gaddar bir adamdı. 
harp ve darp nedir bilmezdi. 

Hatta, ordusiyle Bağ<:lada gi
derken yolunu bile şaşırauştı. 
Nihayet, Bağ<:ladı muhasara etti
ği halde bir şey yapamadı. Bozu
luo geri dönmüştü. Muvaffakı -
yetsizliğinin sebeplerini başkala
rına atfederek bir çok paşalar i
dam eyledi. 

Hüsrev paşanın adamları, Ana
doluda ahaliyi döğerek, zincire 
vurarak, hapis ve işkence ederek 
çizme, tavuk, arpa pahası diye 
türlü, türlü ver"iler alarak etra
fına dehşet vermişti. 

Bütün bu fenalıkları vücude ge
tiren Hüsrev paşa idi. Veziria
zam ve serdar olan Hüsrev paşa, 
Yeniçeri ve Sinahileri hoş kullan
mak için Anadoluyu yağmaya 
müsaade etmişti. Bu öyle bir 
yağma idi ki, nizami ve resmi 
idi. 

(Arkası var) 

lstanbul lisesi 
Spor bayramı 
İstanbul Erkek lisesi spor gü

nü yarın Fenerbahçe stadında ya
pılacaktır. 
Müsabakaların programı şu

dur: 
Saat 15 te geçit resmi, 15,30 

da Atletizm şampiyonası, 100 - 500 
yüksek, cirit, 110. uzun, 1500, sı
rık. 400, disk. gülle, balkan bay
rak: 600X400, 200Xl-OO, saat 17 de 
lise ve orta kısım futbol maçı, 16 
da Mükafat tevzii. 

Koro heyetine· İ. Balkır 
refakat edecek 

Yarınki cumartesi günü saat 
21 de Fransız Tiyatrosunda or
kestra refakatiyle bir koro kon
seri verilecektir .. 
Şef Muhiddin Sadak'ın sene

lerdenberi sarfettiği gayretle yü
cude gelen koro heyetinin kon
servatuar orkestrasının refaka
tivle verdiıti konserler İstanbul 
konservatuarLnın en muvaffak 
konserlerı ara>ındadır. Halkım'

zın ve musiki scverleri:ınizin her 
sene büyük raiibet ı:österdiği 
koro konserlerinin bu seneki hu
susiyeti de Almanyada tahsilini 
bitirip ırelmiş olan İhsan Balkır'
ın solist olarak bu konsere işti
rak etmesidir. İhsan Balltır da 
mustakbel Türk operasının yıl
dızıdır. &>listler arasında Liımia 
Anday da vardır. Lamia kon
servatuanmızın çok değerli se -
sidir. Program zellJ(indir. Şubert 
den. Glükten, Haytl'den ve Bet
ho,·en'den oarçalar çalınıp söyle
necektir. 

VİLAYET 

Seferberlik komisyonu 
toplandı 

Vilayet seferberlik koımisyonu 
dün vali ırnuavini Halük Nihadın 
reisliğinde toplamruştır. Komis
yon; pasif müdafaa hazırlıkları
nı da tetkik etmiş ve bu husus
ta yeniden alınması icabeden ba
zı malzemenin listelerini tasdik 
eylemiştir. 

BELEDİYE 

Berber dükkanları daha 
sıkı kontrol edilecek 
Berber dükkanlarının daha 

sıkı bir surette kontrol edilerek 
tarak ve fırça gibi levazımın sık 
sık yıkanmasınm ve hiç bir ber
berde dişi kırık tarak. pis havlu 
bulundurulmamasının temini dün 
Belediye Rei.sliğınden şubelere 
bildirilmistır. 

Tatil günlerinde Bele
diy~de nöbetçi şefi 

bulunacak 
Tatil ve bayram günlerinde de 

halkımızın Belediyeye ait müsta
cel ışlerinde kendilerine bir mu
hatap bulmaları içın her Beledi
ye şubesinde bir nöbetçi şef bu
lundurulması için tetkikler yapıl
maktadır. 

Yeni park açılıyor 
Belediyece Hürriyeti Ebediye 

Tepesinde vücude getirilmekte 
olan yeni parkın tanzim işi bıt
ırnistir. Burası bir kaç güne ka
dar halka açılacaktır . 
Diğer taraftan Nişantaşında 

52 nci ilk mektep civarında ya
pılan büyük •Cocuk bahçesi• de 
b~ünlerde acılacaktır. 

Bir zehir satıcısı 
yakaland: 

daha 

Balatta sabıkalı eroin satıcı
larından Caferın Faik adında bir 
adamı vasıtasi,•le eroin sattırdı
ğı haber alırmus ve Faik suç üs
t ünde yakalanarak Adliyeye ve
rilmiştir. 
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recek olııam, her şeyi, c.~kımı, 
gönlümün duygularını, kftlbimin 

1 

hissiyatını, dedim ya her seyi i
tiraf etmiş olacaktım. Halbuki bu 

____________ _.. 

~ BAŞ,,T A~ESENA _ _ 
. ._ KA~~KYELI 

iınk3nsızdı bir cevap \•ere1ncz ~ 1 

1 
diın; ce·vap vermemem lrt7:ınıdı. 
Sadece boynumu büktüm. 

----·,.. - A ... -1. 

Emin ol ki, dünyada çflk kere 
küçük bir günahtan bıiyiik bir 
sarnp doğar. fümbilir, birleş -
miş obaydık belki de bug:ın ay
rılmış olurduk. Uzakta, gölgede 
l·a~ıl an bir aşk hiç bir zaman 
husranı büttin acılığı ile hjsse -
demez ve hicran ona bütün çıp
laklıi:'l ile görünemez; ayrılmak 
tehlike,; yoktur ki, bu ~k mü
ebbet olmasın. 

Biliyor.un, itiı·aftan J.açtını, 
hissiyatımı olduğu gibi anlat -
maktan çekindim. Seniu de ko
nuşınamı İ!>temediğini hissedi -
yorllllm., daima his~ttim. 

Sen de itiraftan korkuyor -
duıı ve sen de bu askı ı::ünlünde 

fMt.mr.: SELAMI 12ZET 

sakh\·ordun ve istcn1iyordun ki, 
kallı!:,,in sırrını kimse anlasın!. 1 

Gözlerinin bütün bunlnrı s~zdi
ğiıni sezen bakışları var kj, bu 
bakışları bağrıma gömdüm. Öy
le zannediyorum ki, nereye bak
sam içimde gizlenen bakı~ların 
da beraber bakıyor ve böyle, bi
ribirimizden uzaklarda ela ol -
sak lıer şeyi beraber >-'l·r<-di -
yor ve anlaşıyoruz. 

Bir gün sordun, dedin ki: 
- Söyle Osman, ı;c.len seni 

yalnıı: geceleri görüyorum? Gün
düzleri neredesin? 

Bıı,. sualin gönlüıntle ukde ol
du. Oyle bir ukde ki, çozülmesi 
Cilç.H Öyleya, bu suale ce\"ap ve-

- Hiç ... Dedim. 
Fakat bu hiç o kadar münase

betsizdi, bu hiç, bu zavalh hiç 
o kad~r yerinde değildi ki, ila
ve ettim ve ilihe ederken ıludak-, 
]arımın titrediğini gördün ve her 
zaın .. nki gibi hissi)·atımı, gizli 
aşkııııı ~ezdin, gözlerinı öniıne eğ
din ve bir daha yüziıme uzun 
müddet bakmadın. Ben: 

- lliç, hiç bir yerde dt.gHim, 
yani i~lcrimlc nıc~gulün1. J·alııız 
geceleri vakit bulup gcz.,bili -
yorum; diye iliıve etm~tim. 

Derin bir sessizlik oldıo. Ben 
galiba sigaranu içiyordunt ve 
scu bütiin haşmetinle, bi.itiın ka
dınlığuıla, güzclliğinlo, oene- · 
lerdenberı kalbi heyec~nlar.dıran 
giizellikle kar~ımda duru~·()rdun. 

Böyle ne kadar zaman durduk 
bilmiyorum. 

Sen söyliyecek bir ~öz, licn 
mevzuu de.itistir~ek bir ı...time 

Mümessilimiz ha· 
zı tekliflerle Ro· 

madan döndü 
İtalyada mulatelif ticari te

maslar yapan Ticaret Yeki -
leti standardizasyon umum 
müdürü Faruk dün şchriınizc 
dönmiiştür. Faruk bir muhar
ririmize tüccarlar hakkında 
demiştir ki: 

•- Türkiye ile İtalya ara -
smdaki ticari temaslarda son 
zamanlarda bazı engeller or
tay;ı çıkmıştı. Bunların izalesi 
için Romada hükumet ve ti
cari rnahafil erkanile görüş -
fürn. Bazı teklifler yı::ptılnr. 
Bunları ''ekalete arzrdece -
ğiın. Bundan sonra 13zırn gelen 
tedbirler kararlaşhrıhraktır. 
İtalyanlar ticari müna•r.batın 
inkjşa{ını arzu ediyorlar. Mi
liinoda bazı fabrikatörler ile 
görüştüm. Onlar da teklifler
de bulundıılar, Mililno sergi
.sinde zeytinyağlarıınız, halı -
Jaı·1n1ız ve çinilerimiz çok rağ- / 
bet görmüştür.. '/ 

Faruk dün akşam Ankaraya ı 
gitmistir. \\ 

!!!!5!!!! ~ 

19 Mayıs 
Bugünde fener stadın
da provalar Y•pılacak 

19 mayıs gençlik ve spor bay
ramı için bugün Fenerbahçe stad
yonunda 5üGO kız ve erkek, 
lisclı talebenın ı.stırakıyle büyük 
bir pr.:ıva vapılacaktır. 
Carşanıba j;(ijmi de orta okul 

talebeleri Şeref stadında toplana
rak ikinci provalarını yapacaklar
dır. 

Di{(er taraftan bu yıl Taksim 
stadyomuııda beden hareketleri 
vapılmasından vaz geçilmiştir. 
Buna sebep; kıslanın yıkılması 
dolayısiyle sahanın tozlu olanası
dır. 

Evvelce Taksim stadyomuna 
ayrılnw r lan 5000 talebe de Şe
ref stadındaki şenklıklere iltıhak 
edeceklerdir. 

Bir kız patatesten 
zeıhirlendi 

Yeşildirekte Süruri mahallesin
de Rizeli 15 yaşlarında Fazilet a
dında bir kız vediği patates ye
meğinden zehırlenme alaimi gös
termis ve Haseki hastahanesine 
kaldırılarak tahkikata başlan
miştır. 

Küçül< haberler 
.... 

* Altın fiyatlarının gittikçe yük
se!mesı üzerıne alakadarlar vazi
yeti tetkike lüzum görmüşlerdir. 
Merkez Bankası bu yolda tet -
kikler yapmaktadır. * M ütekaid, dul ve yetimlerin bi
rincı 6 aylık maaş yoklamaları
na dün sabahtan itibaren Mal
müdürlüklerinde başlanılmıştır. 
Yoklamalar ayın 25 ine kadar de
vam edecektir. * Polonya konsolosu dün vila
yete gelerek Vali ve Belediye re
isi Lıitfi Kırdarı z~yaret etmiş

tir. 

arıyordum. Aradığımızı bulama
dık. Sadece eğildin ve btoni ya
nağımdan öptün. Bu saıııimi, bu 
candan gelen, bu temiz öpüşünü 
iade ettim; ve afiet, eğer bunu 
bir küstahlık telakki ettinse ma
zur gör 1 dudaklarım yauağ;nın, 
sol yanağının üstünde biraz faz
la durdu. 

Böyle gene senden uzaklarda, 
tok uzaklarda olduğum bir g~e 
idi. Aramızda uzun yollar vardı. 
Bir haftadır seni ıızaktan bile 
görınemiştim. Evde yalnı·t, ya
ııayalnızdım. Etrafımdnkilerin 
dilleri dilime uygundu >ımma, 
düşllnceleri, hissiyatları fjiz,..i -
me ve gönlüme uygun dej, '\ 'i. 
Beni bu uzletimde teselli eden 
ne oldu biliyor musun? Haya -
lin ... Gözlcrinıin önünden ayrı1-
mıyan, kalbimde - daima yası yan 
sen. vardın \'C hen burada, ı:.arip, 
ınah7.un, bikes kaldığını za ruan
lar, beni gene sen, senin haya -
lin l<'selli etti. 

Ilir gece haya durgun. diı -
gcir~ı~, nefessizdi. Ay, pcnct>re -
!erden süzülerek, beyaz, lekesiz 
clm·ar!arı parlatıyordu. 
Yattım, 

\ f Bu fırın far ekmek ihtiyacı· 
.. nın 3 de birıni karşılıyacak 

ı 
<:ehrimiz fırınlarının islah edi

lerek en sıhhi ve mütekiımil bir 
<ekle sokulmaları için faaliyetle 
calışan Belediye Reisliğı Beyoğ
lu. Kadıköy ve İstanbul samtle
rinde 3 büyük •nazım fırın• aç
ma vı kararlaştırmıştır. 

Bu sıhhi ve modern •nazım fı
:cın• !arın her ı{Ün rıkaracakları 
ekmek miktarı: mıntak:aları ek
mek ıhtiyacının üçte birine te
kabül edecektir. İhtiyacın üçte 
ikisı de esnaf fırınları taraf:n
dan temin olunacaktır. 

Diğer tarafta:ı ekmekçiler ce
ımiyctJ tarafından şehrimizin 
muhtelif semtlerinde 60 fırının 
kiraları verilerek kapatıldı~ı hak
kında bir ı;ıazetenin yaptığı neş
rivutııı dün yapılan tahkikatla 
da doğru o1madığı kat'iyetle tes
bit ed!lmistir. 

MAARİF 

Köylü kızlar demircilik 
m.:ırangoz1uk öğrenecek 

Maarif Vekaleti gene köylü 
kızları..-nıza nakış, dikiş ve biç
ki gibi demircilik, marangozluk 
da öğretmeyi faydalı görmü~tür 
Bunun için seyyar kurslar ter
tip olunup köylere w.,ıderilecek· 
tir. Bu suretle kızlar evlenne 
ait kendi ve mübrem ihtiyaçları
nı temin edebilecek kadar demır
cili .• , ·marangozluk üi;renmiş ola
caklardır. 

İKTlı:t.~T 
• 

Kahve buhranı yok 
Piyasada kahve buhranı bulun

duğu hak.kında dünkü gazetelerin 
bazıları tarafından verilen ha
berlerin dogru olmadığı anlaşıl
mu;tır. Satfılıivettarların verdik
leri ma!Uınata göre, İstanbulda 
teşrinievvele kadar ihtiyacı bol, 
bol karşılıyacak kadar kahve var
dır. Bu haberlerin ~ükte bu
lunan bir parti malı daha sür'
atle çıkarabilmek için bazı tüc
carlar tarafından ortaya atıldığı 
anlaşılmaktadır. 

l<"a ay liyatları neden 
yükseldi? 

Kalay fıyatlarının 300 den 380 
kurusa çıkıması üzerine aliıkadar
lar tetkiklere başlamışlardı. İlk 
tetkikler bu fiyat yükselişinin 
İngiltereye ısmarlanan 100 ton 
kalayın İngilizler tarafından J?(in
derilmesinden vaz ııeçilmesi hasıl 
olduğunu göstermiştir. Bunun ü
zerine dün Ticaret Müdürü 
tüccarlarla tmnas etmiştir. 

100 ton kalayın getirilmesi 
için İ.ngiltere nezdinde teşebbüs
ler yapılacaktır. Dün kalay fab
rikalarına bir te!waf çekilmiş
tir. 

lsviçre ile ticaret 
anlaşması 

İsviçre ile deva!ITI eden ticaret 
görüşmeleri biı.rniş yeni bir an
laşma yapılmıştır. Yeni anlaş
mada bilhassa hususi takas iş
lerine ehemmiyet verilmiştir. İs
viçreden QOrap ipliği getirilmesi 
teımin olunmuştur. İsviçreli mu
rahhaslar Ankaraya gitmişler -
dir. 

Fakat gönlümde sen, bağrım
da sen, gözlerimin önünd~ sen 
vardın ve gözlerimi ka;ındığıın 
zaman etrafı, dünyayı, ayı ve gö
kü görmediğin1 zaman, sen bu 
harikulade güzellikle benliğim
de tecessüm ediyordun . 

Gjizlerimi kapadım. 
Artık dünyayı görmüyor, ne

rede olduğumu bilnıivordum, 
yalnız hissediyordum ki, etraf 
aydınlıktır ve göz ' kapaklarımı 
aydınlntan ışık ayın donuk ziya
sıdır. 
Dalm1şım ..• 
Küki dalmasaydım. lHeçbııl bir 

kuv,·et, beni kapıp senin yanma 
götürmüş ... Evet ben artık se -
nin teneffüs ettiğin havayı te -
neffü• ediyordum. Köşkünü!! ka
pısında idim. Kapı açık. .. Yuvaş
ça ittim. Yavaşça, parmakları -
n11ıı ucuna basarak merdtvenle
ri çıktım. Köşkle hi~ kimseler 
yok, •es duyulmuyor ... Nefes al
maJ..tan korkarak odanın Jmpısı
na geldim ... Kapı aralJJ.. .. Gir -
elim. Sr.n, arkan kapıya dönük 1 
kitaıı okuyor•un ... Gcldiğımi bil-

miyorsun, dııymuyorsun.H 
(Arkası VMl 

Köy Enstitüleri Münasebelile 

Parmak ba~anlara mükafat verilmemeli 
Annemin babası ferik Selamı 

Paı,a bundan elli beş altmış se
ne k~dar evvel ne~rcttiği med
rese tahsilini tenkit yollu bir e
serin müellifidir. Bu eseı· muh
terem dostum Kemal Salibin kü
tüpbanroindt• mevcuttur. Med
r.ıse siı,tcnıinin faydasızlığını in
ceden inceye ispat edcu, o de -
vire göre mnarilc yeni hır metot 
gösteren büyük babam, •Sayei 
Maarif vayei Hazreti Padişahi. 
de ancak yüzde beş ki~iuin oku
ma yazma bildijiini de yazmak
tadır. 

DaLa on beş sene evve( ınem
lekette okur yazarların nisbeti 
yüzde onu bulmamıştı. 

Cumhuriyet maarifi - sayın Bay 
Eblizzi) azade Vclidin iJtliası hi
lafına - en dar bütçe ile ~ahşan 
ve her fırsatta tenkide uf~rayan, 
sık sık şikayet edilen Cumhuri
yet maaxifi, yüksek bir ideal ile 
memleket halkının yüzde yüzü
nii okutacağ1n1 diyerek işe baş
ladı ve bu sayededir ki, on beş 
sene içinde okuyanların nisbeti
ni JÜzd<> otuza çıkardı döı·t bin 
kö)·de de mektep açarak yüzde 
on köyü ünıınilih.ten kıır1ardı. 

'.l'ürkiye Cumhuriyeti ınaari-

fi yalnız bu icraatile öği.\tlcbilir, 
çünkü cihan maarif tarihlerinde 
bu kadar kısa bir zamailda okur 
yazarların nisbelini bu. dereceye 
çıkarmış bir millet yoktur. 

Hasan Ali Yücelin tesis ede
ceği köy enstitüleri hiç şüphe 
yok ki, beş sene zarfında okur 
yazar vatandaşların nisb,•tini yüz 
de altmışa iblağ edecektir. 

Biz bu münasebetle bir noktaY> 
işaret edeceğiz. Her sene köy -
!erde hayvan sergileri acılıyor 
ve iyi hayvan yetiştirmiş, hay -
vanlarına iyi bakmış olan köylü-
1.ere nakdi mükafat veriiiyor Ben 
Jlstanbul köylerindeki hayvan 
sergilerinde bulundum ve müka· 
fat kazanan bir iki köylünün im
za yerine parmak bastıklarını 
gördüm. 

Mektepsiz köylerde kö}lünün 
ümmi kalması tabiidir. Fakat 
.mektebi bulunan İstanbul köy -
!erindeki köylülerin hala imza 
yerine parmak basmaları.o.ı ma ... 
zur görmemeliyiz ve bu gibile -
re - harikulade, eJ!lsahiz hay -
van .:ietiştirmiş olsalar bile - mü
kafat vermemeliyiz. 

SELAMi İZZET SF;DES 

/ADLİYE ve IVIAHKEft1ELERDE ! 
2 Çocuk bir tah- Karakolda sopa 

atan komiser sildarı soydu 

Parayı paylaşan ço
cuklar mahkum oldu 
Fntıh Belcaıye tahsildarların

dan Mehmet Ali Samatyada tram
vavda P.iderken kendisini fazla
ca sıkL<tıran R~cc·p ve Rüsteım ad
larında on ikişer y a5ında iki ço
cuk tahsildarın cebindeki, için
de 45 lira bulunan çantayı cal
mışlardır. Tahsildar tramvay -
dan indikten sonra işin farkına 
vamıış, şüphelendıği çocuklara 
biraz sonra tramvay yolunda rast
lamış ve Receole Rüsterni ken- 1 
disinden aşırdıkları paraları pay ) 
ederlerken yakalamu;tır. 

Dün, Asliye Dördüncü ceza 
mahkemesinde gizli olarak mu
hakeme edilen iki küçük suç
ludan Recep 28 gün, Ri:istern de 
bir gün !hapse mahkılın edil
mişlerdir. 

Bahe1r gezintisinde bir 
mektep hademesi öldü 

f:ek:mecenin Anarşa köyü ilk 
mektebi talebesıyle muallimleri 
ve köylülerden bazıları top!= 
bir bahar gezintisi tertip etmiş -
!er ve .köyden arabalarla Büyük 
Cekmeceye doğru yola çıkmışlar
dı. Fakat yolda mektebın hade
ıırıesi Yusuıf ojllu Emin Akça ara
badan düşmüş ve kafa tası çat
lamıştır. Derhal Gureba hasta-

GAZETE SAT

MAK SIRRI 
-· ------ ' 

Yeni çıkan bir gazetenin çık
ması ile hemen bütlin Babıa
linin boğaz boğaza gelmesi bir 
oldu. Nanemollaya: 

...:. Üstat neden acaba bu 
böyle oldu?. Menfi bir rnlı ha
leti ile tezat mı vnkna geldi .. 
Babıalideki kan bir .Cismi ha
riciyi. hazım ve kabul edeme
mek vaziyetine mi düştü? •. Ne 
oldl1'.>. 

Diye sordum. Güldü ve şu 
cevabı verdi: 

- Buna gazete satmak sırrı 
veya san'ati .. Derler. Bahis 
mevzuu olan zat elhak bir bar
dak suda fırtına koııarmanuı 
ustasıdır .. 

LAKIRDISINDAN 

GEÇİNİYORUZ 

Kağıthane ıslah edilecek, 
Kağıthane en mükemmel gez
me ve eğlenme y~ri olacak .. 
Bnr)ar hep lıer gün gazeteler
de okuduğumuz lıav:.ıdhler -
dir. 1''akat, ne Kağıthanede 
yapılrnııı bir şey vardır. ne de 

yapılacağını gösteren herhan
gi bir emmare. 

Nanemolla ile bu mevzuu 
konuşuyorduk da: 

- Ne sen sor, ne ben söy -
liyeyim .. 

Asli•re 8 inci ceza mu-
~ 

hakemesine verildi 
Bir müddet evvel Sirkeci ga

rında bir hadise olmuş, Hulusi 
adında bir soför polise haka
ret iddiasiyle ııar karakoluna ge
tirilmiş ve oradan da mahkeme
ye verilmisti. Muhakemede, şo

för Hulüsi karakolda komiser 
Necati tarafından dö~düğünü 

iddia etmiş ve tabibi adlinin mu
ayene neticesinde verdiği rapor
la keyfiyet sabit olduğundan 
hakim zabıtaya hakaret suçun· 
dan Hulf.tsiye verdijti cezayı is· 
kat etmiş ve komiser Necati hak· 
kında dayak atmak suçundan ta
kibat yapıhnası için ırnüddeiunıll' 
ıniliğe tezkere yazılmasına ve 
evrakın tevdi.ine karar vermişti. 

Bu biı.di.oe hakkında müddeiu· 
mmı:ıllikçe yapılan tahkikat bit
miş ve gar komiseri Necati ka
ra.kolda dayak atmak sw;iy le AJJ
liye ~ltizınci ceza mahkemesine 
veril:ıniştir. Bir kac güne kadar 
muhakemes!ne basJanacaktır. 

hanesine nakledilen Emin ağır 
vaziyette olduğundan ifadesi a
lnınınadan ölmüştür. Çatalca 
müddeiumumisi hadise tahkika
tına vaz'iyet etmiş ve hastaha
ne itlaresınce hazırlanan rapor 
dfuı müddeiuıınwnllikçe mahalli
ne J?(inderilmiştir. 

Diye bil' iç çekişten sonra, 
devam etti: 
--Kiiğıthane dünyada eşine 

rastlanmıyacak harikulade bir 
yerdir, Tabiat en mnhteşenı 
varlığını orada ceınetıniştir
Fakat, ne kadir, ne kıymet ver
mesini bilnıixoruz. Orası yal
nız gezı:ıe ve eğle11me yeri 
!ieğiL cennet bile olabilir. 

SEN SUS, BEN 

SÖYLİYECEGİM 

Lfıkırdımo gümrüğü yok-
dedilıJeri doğrudur. Eğer, ol • 
saydı Ebüzziyazadenin "kşauı· 
dan başlıyarak birçok gazete
ci arkadaşlara ~eva gördüğü 

sözleri 8arfetmesine imkan ta
savvur edilemezdi. Yiııe ak· 
şam için yazdığı bir yazıda 
şöyle bir cümlesi vardı: 

•- •.. Bırakınız da bu ten· 
kiday, hiçbir garaz ve ivaz -
!arı ve sizin gibi mazileri ol· 
mıyanlar xapsınlar ..• 

Nanemollaya bu cümleyi "' 
kuttum da katıla katıla güldil 
ve: 

Bunun ı113.nası sen sil& 
ben söy liyeyirn .. 

Dedikten sonra, ilave et~:. 
~ Me~hur laftır, cbari dinl" 

mize dahleden müslfunaıı ol· 
sa ..• derler. Bari mazisiz ()ıdu: 
ğunu iddia eden de .'j'asviJ"ı 
Efkiir. olmasaydı!.. EJ{il' 

A.Ş ~ 
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ÇE BERLA YN 1 NI 
is ifası bekleniyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sonra iki hal suretinin mümkün 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Çemberlayn, Pantekot tatilin
den istifade ederek ya Amele Fır-ı 
kası ile Liberallerin mutaleha -
tını nazarı itibare almak sureti
le veyahut kendi düşüncesine gö
re k.ıı.binede cezri tadil~t yapa
bilir ancak bu tadilatın muha
li{le;i tatmin etmiyeceği muhak
kaktır. 

Salahiyettar mabafile göre i
kinci hal sureti, kabinenin isti -
fası ve Lord Ilalifaks olması 
nıuhtemel bulunan diğer bir şah
siyetin idaresi altında hemen he
nıen tamamile yenileştirilmesi, 

Salahiyettar nıahafil, netice o
larak Avam Kamarasının bu 
husl!~ta bir karar almak için ta
nıamÜe bilim bir vaziyette ol
duğu mütaleasını serdetmekte -
dir. 
ROYTERE GÖRE VAZİYET 
Royter ajansının Parlamento 

nıuharriii yazıyor: Vaziyet şöy
ledir! 

1 - Şimdilik Çemberlayn, 
nıevkiinde kalıuak tasavvurun
dad.;, 

2 - İşçi partisi, müzakeratın 
21 rruıyısa talikine muvafakat 
etmiştir: 

İşçi Partisinin senelik konfe -
ransı gelecek hafta toplanacak -
tır. Müzakeratm taliki keyfiye -
ti, ~ , .Umet 3uısı arasında de -
~şuJıkler yapılmasını istihdaf 
eden istişareler için en mükem -
nıel bir fırsat teşkil etmektedir. 

3 - Ne işçi partisi azaları, ne 
Loyd Corç Çemberlaymn riya -
&etindeki, kabineye iştiriik et -
mek istemiyeceklerdir. 

4 - Başvekil, hükfunet taraf
tarı nüfuzlu mebuslardan mü -
rekkep bir hey'eti, bugün öğle
den sonra kendisini ziyarete da
vet etın:iı;tir. 

YENi BİR KABİNE ŞEKLİ 
r- y Mail &azetesi, dün Avam! 

Kalll,i'rasmda irat etmiş olduğu 
kuvvetli. ısırıcı ve tesliyet veri
ci nutkunu medi.b ve sena ettiği 
Loyd Cottun ıjyaseti altında yeni 
bir kabine te~kil edilmesini il -
tizaın etmektedir. 

8" ~vekil muavini, B. Çö~il o
lacaK ve İmparatorluğun sev -
kulceyşini tamamile kontrolü al
tınd;ı bulnnduracaktır. Halifaks, 
harp kabinesinde kalacaktır. Ar
şibait Sen Kler hariciye, Antoni: 
Eden, Maliye Herhert Morison 
harp levazımı nazırlıklarını de
rllhdJ: edeceklerdir. 
Diğer nezaretler, Amele Fır -

kasından eski bahriye birinci lor
du Aleksandr ile B. Daf Koper, 
Anıeri, Dalton, Grimvud, Bevin, 
Sir Anderson ve Sir Andriu Dün
kan'a tevdi edilecektir. 
8UKiNGHAM'DA TOPLANAN 

KONSEY 
Kral bu sabah saat 10,30 da 

Buki!)gham sarayında hususi bir 
koıısey toplamıştır. 
liALiFAKS ÇEMBERLAYN!LA 

GÖRÜŞTÜ 
Lord Dalifaks, hu sabah erken

den Hariciye Nezaretine gitmiş, 
saat 10 dan sonra Çemberlayn 
tarafından kabul edilmiştir. Çem
berlayn bilahara Avam Kamara
sına gitmiştir. 

GAZETELERİN TEFSİRLERİ 
Sabıı)ı gazeteleri, tabi tutuldu

ğu imtihandan göze görünür de
recede zait olarak çıkmış olan 
Çemberlayn kabinesine dün par
linıentoda verilmiş olan reylerin 

onun için ağır bir muvaffakıyet
sizliJi olduğunu beyanda mütte
fiktirler. 

Daily Mail ile N-s Cbroniele, 
Başvekilin az çok yakın bir za
manda istifası muhtemel oldu -
j?unu açıkça yazmakta ve sebep 
olarak muhalif Amele Fırkası ile 
Liberallerin ve kendi fırkaları
na karşı vaziyet almış olan mu
hafazakarların muhalefetlerini 
telif_intkanmın mevcut olmama -
sını ileri sürmektedirler. 

LONDRA, 9 (A.A.) - Parla
mentonun 20 mayısa kadar yap
tığı tatil, B. Çembcrlaynın isti
fa veya kabiııede dej:işiklik yap
mak hususunda bir karar ver -
mesini iınkBıı dahiline koymuş
tur. Değiı;iklik muhakkak gibi gö
rünınekte ve dün hükıimet lehi
ne rey veren bazı muhafazakiir
ların, nazırlardan bir kaçı değiş
tirilmek şartile lıükıimete müza
hel'el niyetinde oldukları söylen
mektedir. 
Eğer B. Çemberlayn, kabinede 

bir deinsiklik yapmayı kabul e
derse, yeni nazırları intihapla ik
tifa etmektense, kralıı kabinenin 
müşterek istifasın ı vermeyi ter
cih etmesi mulıteıneldir. Çünkü 
bu suretle kabinede cezri tadilat 
yapılması daha kolay olacaktır. 

hçi partisinin senelik konfe
ransı salı günü toplanacaktır. 
Ve kı,ıbineye İştirak meselesinin, 
bu konferansda birinci derece -
de roİ oynıyacağı şüphesizdir. İş
ci mebuslar, Çen.ı:berfa, nın riya
setinde tıışekkül edecek bir ka
bineye ğirmekten imtina etn1ek
tedirler. 
Çemberlaynın, geniş bir itimat 
kabinesi teşekkülüne imkan ver
mek için çekilmiye mecbur kal
ması muhtemel görülüyor. l{uv
vetleri istihsal i~in çalışılması 

umıımen istenildiğinden. işçi me
busların kabineye iştiraki biı"in
ci planda yer alan bir mesele ha
line gelmiştir. 

LONDRA, 9 (A.A.) - Atlee ve 
Grinvud 45 dakika Çemberlayn 
nezdinde kalmışlardır. 

Halifaks ile Çörçilin hu müla
katlara iştirak ettikleri zannedi
liyor. 

Tahmin edildiğine güre, ~çi 
meblJslar, Çemberlayn kabine -
sine iştirak etmelerine imkiin 
olmadığını söylemişlerdir. Baş
ka bir şahsiyetin riyaseti altında 
teşe!ıJcül edecek bir kabineye iş
tirak meselesine gelince. bu hu- ı 
susta yarın partinin liu •.. c..nomth 
de yapacaıYı icra komitesi top -
lantısında karar verecektir. 

Bu mesele hakkında Royter di
yor ki: 

İşçi mebuslara sorulan sualle
rin mahiyeti açıkça gösteriyor 
ki, Çemberlayn, istifası halinde 
bütün partileri tatmin edecek mil
li bir yeni kabine teşekkülü im
kanı bulnnacaksa, bu istifay, '-· 
madedir. 

So vyet Rusyada yeni 
bir komisyon 

MOSKOVA, 9 (A.A.) - Ha1k 
ıkomiserleri ımeclısi, mareşal Vo
roşilof'un riyasetinde bir hükı'.ı -
met komisyonu teşkil etmiştir. 
Bu kmnisyon yüksek Sovyet mec
lisi riyaset divanına, ordu ve do
nanma için Amirallik ve gene
rallikler makamlarına <'etirilecck 
yüksek kınnandanları leklif ey
liyecektir. 

bALKANLAR VE ŞARK 
§§~~~KOMŞULARIMIZDA \ 

Basra körfezinde yeni 
petrol kuyusu bulundu 
B ERUT, 9 (tKDAM M~h~birinden) -:-:·~tan~ard Oi~.ku~-

panyası, Basra körfezının '"'arp sahili uzerınde kam hır 
mıntakada elli kadar petrol kuyusunun delme ameliye-

sini bitirmiştir. Bu kuyulardan dördü şimdiden mühim miktarda 
Petrol vermektedir. 

• • 

BALKANLARDA: --
yeni kararname tasvip edildi 
fi:5) ÜKRF.Ş, 9 (İICDAl'tl Mlıhahirinden) -. Romanya hüku
~ meti iktısat heyeti mil il müdafaa hesabına ve_ sivil h~l

kın iaşesi için mahru kat, petrol ve nıüstalıselatı, zahıre 
~e ıııda maddeleri müsadere ve mübayaası hakkındaki kararname 
Projesini tasvip etmiştir. 

IKDAlll SAYFA-ll 

ııı;ır.:ı 11 ·~.ı l / lngilfereye ihraç Edil~cek 
wıt=llLtJ. Tahminler, ihtimaller . M a 11 a r 1 n T a k a s l ı F 1 at 1 

Yugoslav - Rus y.!iıs:!:":ı:na~:;b:H~~;!':~: 

Siyasi 
~ V.:llzlyet 
Gerg·r .. "kteki 
salah yolları Malôm a, bunlar hiçbir şeye .. k J • tam bir kaI"ar vcrenıez; İşi bir muza ere en türlü kestirip atamazlar. . 

Bolca dalgalı ve tıpkı lsveç, 

n et ı• C elenJ• yor Norveç fiyortları gibi fazla inlıi
nô ve ivicaçlı felsefe denizinde 
bocalıyan bu mütereddit insan
ların, biricik tahlisiye simitleri 
vardır ki, o da (belki) edatıdır 
ve kendilerine, sorulan bir mese
leye karşı, onlardan alacağınız 

Molotov, Yugoslav 
hey'etile 3 saat görüştü 

iMos:K.oVA, 9 (.A.A.) -!Molo
tov, Yugoslav iktısad heyeti aza
sını kabul ederek kendileriyle gö
riiıımil<;tür. Bu ı;rörüşme, üç saat 
devam etmiştir. 

Sa}filıiyettar mahafil, müzake
relerin .memnuniyeti mucip bir 
şekilde devam etımekte olduğunu 
beyan eimektedirler. Bilkuvve bir 
nrensip itilafı hasıl olmuş olup 
iki üç gün sonra bir itilafname 
imza edilmesi muhtemeldir. 

cevap şudur: 
• •Belki böyledir, belki şöyle 

dir, belki öyJedir ... Belki de cNe 
böyle, ne şöyle, ne de öyledir!> 
Hani, şimdi de bakıyoruz, dunya 
vaziyeti ve harp mevzuu üzeri
ne gazetelerde yürütülen muta
Ieaların hemen hepsi böyle! San
ki dünya siyasi muharrirlerinih 
hepsi de Reybileşmiş .. Düşman 
ve muharip taraflarla onların 
taraftarları sadece: 

- Zafer bizimdir! 

Milli Şef, Leh Reisi- Diyor, fakat bu zaferin nere
de, nasıl, ne vakit kazanılaca -
ğuıı, hatta yüzde elli bir ihtimalcumhurunu tebrik etti 

ANKARA, 9 (A.A.) - Lehis
Lnın milli bayramı münasebeti
Je Reisi Cumhurumuz Lehistan 
Reisi Cunıhuruna tebriklerini ~ 
telgrafla bildirmişlerdir. Ve Mü
şarünileyh de tahassüs ve teşek
kürlerini cevaben telgraflaıruştır. 

Musolini sulhü 
imkansız görüyor 

(Başiarafı 1 inci sayfada) 
Times gazetesinin Roma muha-
bi!'i, yazıyor: 

ll'fıısolini, Avrupa ihtili'ılm<la 
ta•assutta bulunması için Ruz\·clt 
tarafından yapılmış olan tel:füi 
nazikane bir tarzda ve fakat kat'i 
surette reddelmistir. Bu leklıf, 
Amerikan seiiri l!'ilips tarafın -
dan l mayısta Musoliniyc tev
di edilmis olan şahsi bir mektup
ta mündcri 0 idi. Bu vesikada 
hususi bir teklif bulunmuyor, 
yalnız bir tavassutta bulunulma
sı telkin ediliyordu. Tavassut 
teklifinin esas itibariyle kabulü 
takdirinde teferruatı bilahare 
Musoliniye bildirilecekti. 

Gazete, Amerikan sefiri ile 
Musolininin "örüşmcleri hakkın
da <u tafsilatı vermektedir: 

•Fi!ips, vesikaııı Muso!iniye u
zatmış, o da bunu yavaş, "Uatıaş 
ve dikkatle okumuştur. Mu.so!i
ni, nıektubu okuyup bitirdikten 
sonra kat'iyyen tereddüde kapıl
maksızın cevabını vermiştir. Mu
so!ininin sefire Ruzve!t'in jestini ı 
takdir etmekte, yalnız zamanın 
ihtilafı teskin için her hangi bir 
harekette bu!unmıya müsait ol
madıqını, çünkü, hali hazırda mü
zakerat için lazım olan esasları 
bu!mıya imkıin mutasavver ol
madığı mütaleasında bulundu
!junu söylemiştir.• 

----<•---

Hoıanda da Alman 
casu 3 şebekesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mıştır. Alınan tedbirler son dere
ce itina ve fa~at sür'at~'? ikmal 
edilmektedir. 

CE.ı.'lEVRE, 9 (A.A.) - Tribu
ne de Gcnova gazetcsın n Ber
lin muhabiri bildiriyor: 

Holanda hududu istikametlerin
de Nazi kıtaları tarafın""" hare-

1 
ketler yapıldığına dair oııın ha
berlerlıı Almanlarca tekzıp edil
mesine ral?;men burada ııerııinlik 
deva.m etmektedir. . 

AMSTERDAM, 9 (A.A.) -
Her türlü ih tinıallere karşı koy
mak için Holandanın yaptığı as-, 
keri hazırlıklar, çok mühim ve 
geni5tir. Bütün izinlel' kaldırıl
makla .kalmamış, fakat bütün 
Milli .Müdafaa sahalarında, Al
manyanın Polonyaya, Danimar
kaya ve Norveçc yaptığı tecavüz
le~den çıkan son dersler de gözö
nünde tutularak her türlü sür
prizi önliyecek mahiyette tedbir
ler alınmıştır. 

İvi malıimat almakta olan Ho
landa mahafili, bir Alman ınu
rahhasını ültimatom mahiyetin
de ·bir mesajı hamil olarak La 
Haye'ye gelmiş. olduğuna dair 
olan ş~yiaları tekzip etımek-tedir. 

A 91i m;0hafil, dün Holanda 
hükümetine bir ültimatom veya 
he'rhangi bir nota tevdi edilmiş 
oldu/iıma dair olan şayiaları da 
tekzip etmektedir. 

Bu sabah, Haarleın de· meyda
na çıkarılan Almanya hesabına 
iktisadi bir casusluk meselesi ne
ticesinde, iki kişi tevkif edilmiş
tir. Başlıca suçlu Alman ticaret 
bankası direktörü olup mühim 
bir Amsterdam bankası müdiri
yet erkanından olan şahıstır. 

AMSTER.DAM, 9 (A.A ) - 11 
mayıs cumartesi gününden iti -
ibaren Fl>landa demiryollarında 
normal yolcu nakliyatı tekrar 
başlıyacaktır. 

le dahi söylemiyorlar. Bu husus-
ta yazılan ve çizilenler, aşağı 
yukarı şunlardır: 

c }:~angın, Avrupaııın cenubu 
şiınalisine! Yakla~ıyor gibi gö
rünüyorsa da atcşm, buı;unlerde 
garbi şarkiye ! sirayeti de alda 
gelebilir. Bununla beraber, harp 
kıvılcınıınıu şimdi ne tarafa si
rayet. edeceğini, Kaf dağındaki 
patırdı bitmeden taıııaıııile kes
tirmek kabil değildir. B<>lki de, 
bugünJcrde Niyagarn şelalesin
de patlıyacak olan ıiııi bir deniz 
nıuharcl:>esile dünyanın derhal 
allak bullak olması ihtimali de 
gö;ı:den uznlt tutulı11an1alıd1.r. 
Sonra, Çan-Kay-Şek'in muha -
ripler ar<ısında yapacağı kat'i bir 
sulh tesebbiisü ile bu harbin, 1 
bugiinlcrde ve birdenbire rap! 
Diye durmak ihtimali ıle vardır 
fakat, bütün b:ınlar, akla gele
Lılen birer tahmin \'e ihtimalden 
ibarettir. Onun için görelim, ba
kalım Allah neyler? 

İyi amma, bu kadar ince cle
yiıı sık dokuyan Reybiliği be -
nim de babam da yapar. Hani 
nerede keramete takla attıran 
bjr zckci ki yarınki fırtınanın ne
reden, hangi istikametten kopa
cağını, muhterem Bay Fatin gi
bi kertesi kertesine haber ve -
rere!< herkesi meraktan kurtar-
sın! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Norveç'in 
Mukavemeti 

(flaştarafı 1 inci sayfada) 
da yeni bastan tensik edilmekte -
dir. 
NORVEC HARİCİYE 
NAZIRININ BEYANATI 

Koht, ııazetecilere beyanatta 
bulunarak Londra ve Pariste si
y asi ve askeri makam at ile gö
rü~mcler yapmıs ve bu ~Örüş.me
ler e~nasında kendisine İngilte
re ve Fransa hükUınctıerinin nıüt
tefil:lerin kuvvetleri ile Norveç 
kuvvetlerinin meoai birliklerini 
takviye için ellerinden geleni ya
pacakları hakkında teminat veril
miş oldu~·unu süylerniştir. 

Mumaileyh, Norveç . hal'binin 
umun1i harbin ·bir cüz'ü ol<lL.gunu 
ve şimdi Almanyanın, kendi hu
dutları haricine çı.k..'111'> olmasına 
binaen, hezimete mahkiıım bu -
lunduğunu ilave etmiştir. 

Koht, sözüne · u suretle devam 
etmiştir: 

•- Meselenin bu safhası, en 
mühim safhadır ve Norveçte A!
manyaya karşı kazanılacak bir 
zafer, Almanııaya karşı umum\ 
bir zafer kazanmayı kolaylaştı
racaktır.• 

Mumaile"" Norveç kuvvetleri 
miktarının takriben altı fırkadan 
ibaret ve <imaldeki fırkaların ta
ımamiyle el sürülmemiş bir hal
de olduğunu ilave etmiştir. 

Norveç kıtaalının iaşesi me
selesinden bahseden mumaileyh, 
hükumetin icabeden bütün ted
birleri alımış ve bir sene kafi ge
lecek ımiktarda buğday stokları 
vü.cude getir.mis olduğunu söyle
mMir. 

Hükıimet, şimal ile cenup a
rasında münakaliı.tın tesis isine 
hız vermü=tir. 

STOKHOLM, 9 (A.A.) - Bah
rive Nezareti Stokho1m takım a
dalarının harici kısımlarında İs
vec karasularının maynlandığını 
bildirmekte ve bu tedbirin, mem
leketin bilaraflıi!ının idamesini 
temin için alındığını kaydeyle -
ımektedil'. 

BERN, 9 (A.A.) - Neue Zu
richcr Zeitunı:ı ~azete.>inin Stok
holm muhabiri Finlandiyanın 
Aaland adalarını tekrar askeri 
hale ifrağ' ettiğini bildirmekte -
dir. Bu askerlestirme hareketi, 
Sovvetler Birliğinin zımni mu
vaf~kati ve İsvecin mutabakatiy
le yapılmaktadır. 

. 
Giresun, 9 (A.A.) - İngiltere 

için fındıkların takaslı ihraç fi
yatları şu suretle tesbtt edilmiş
tir: C. F. London Liverpol ta
kas yüzde 40 hesabiyle iç fındık
lar için navlun 2/5 lira, kabuklu 
fındıklar için 2,30 lira beher yüz 
kilo"1lna iliıve edilmiştir. 

İç fındıklar Standart 34.28, sı
ra naturel 33/57, sivri iç 32/85, 
ince iç 28/55, kabuklu fındıklar 
sivri naturel 15/87, sivri krihle 
17/30, tombul naturel 17,60, tnm
ilıul krible 18.01, ekstra tambul 
20.15. 

Fransaya, "apılacak ihracat i-

Holanda 
!Başmakaleden devam) 

Çünkü hasımların en kuvvetlisi 
odur. İngiltereye, böyle ~00 - 400 
kilometrelik bir mesafeye soku
lwıc'>, Alman hava kuvvetleri 
içiıt lngilterenin bütün şark sa
hillerine, kolayca gidip gelme_k 
miimhün olur. Deniz kuVl'etlerı
le biiyük işler görebilctek vazi
yette bulunnuyan Almanlar için, 
t.illü:Ö gayreti ve ümidi hava or
dusuna vermek mecburı) eti var
dır. İş böyle olunca Hoi"udau~n 
ve ondan soura Belçikauın bu
yük kıymet ve ehemmıyl'li in
kar edilemez. 

Bir nıüddet evvel s.ızeııı bazı ha
berler, Bitlerin Lu >cncııi n son 
baharına kadar, kafi bit netice 
almak istediğini bildiriyordu. 
Akla mülayim gelen bu riva -
yckr tahakkuk edecekse, Holan
da toııun ağzında bulunuyrr, de
mektir. Bu memleket içiıı, en 
tehlikeli vaziyet, Almanların ta
arruzu karşısında, Belçikanm bi
taraf kalmak istemesidiı· ki, Al
manya, bunu temin etınek için 
elinden geleni yapacaktır. Bel -
çika bitaraf kalınca, Hf!landaya 
yardım etmek istiyen Jngiliz -
Fransız kuvvetleri, karadun de
ğil, denizden sevkedilmel• lazım 
gelecektir. Hava kuvvetlerinin 
şidıictli müdahalesi kurşısında 
denizden asker nakil ve ihracı -
nın ne kadar güç olduğunu, son 
Norvııç hareketleri ae ispat et
miştir. M. Çemberlaynın Avam 
Kamarasındaki beyanatma ve 
diğer haberlere nazaran, Norve
çe sr.-·kedilen İngiliz kıt'aları 49 
uncu Teritoryal tümeninden iba
rettir. Bir fırkanın nakli, bu ka
dar müşkülitı mucip oldu~u na
zarı ltibare alınırsa, Holandaya 
yardıma gidecek daha büyük 
kuvvetlerin çok daha büyük güç
lüklerle karşılaşacağı meydan -
dad~. • 

Norveç, ancak baskın'> ugra
dıktan sonra, müttefiklerden yar
dım istemek hatasına düştüğü gi
bi, Dolanda da ayni sakat yol
dan ayrılmıyor. Onun bütün 
kurtuluş ümidi bitaraflıktadır. 
Bitaraflığın, Danimarkayı ve 
Norvrçi ııasıl kurtardığını da 
gördük. Dolanda, bu biıaraflık 
hülyasına öyle bel bağlamıştır 
ki, İngiltere ve Fransa ile değil, 
korrı usu Belçika ile de bir teda
fill anlaşma yapmamıştır. Hal-

cin cif Marsilya takas yüzde 40 
nisbetivle iç ve .ka'buklu fındık
lar için navlun beher yüz kilo
suna 3,10 lira ilave edilmiştir. 

İr fındıklar Standart 34,88, sı
ra naturel 34,17. sivri iç 33,4'5, in
ce iç 31.65. 

Kabuklu fındıklar sivri naturel 
16.6'7, sivri krible 18.10, tombul 
naturel 17.40. tombul krible 18.81, 
tombnl ekstra 20.95 kuruş. 

7 tna"1S 194-0 tarihinden itibaren 
ııner'iyete gir.mis bulunan bu fi
yatlarda sterliı:vr 5.20, Fransa 
Frangı 2.94 esası üzerinden he
saplaımııştır. 

Tehlikede 

YAZAN: R NURİ IRMAK 
~ -

N amsos ve Andalsnes'ten 
İngiltere ile Fransa -
nın ihraç kuvvetleri-

nin geri alınması ile beraber, 
müttı:fik devletlerin harp ve ha
va filolarının Akdeniz havzasın
daki müstahkem limanlarda, bah
ri üslerde tabşidi, bu mmtaka 
ile cenubu şarki Avrupa, Bal -
kanlar havzasında gergin hir va
ziyetin husulüne 3mil oldu. Bü
yük devletler arasında hayat, 
memat harbi devam ederken, 
muharebenin sirayeti muhtemel 
mıntakalarda muhariplerden baş
ka, gayri muharip ve bitaraf, 
harp harici devletlerin karşılık
lı manevralara, hazırlıklara baş-
lamaları, arzu edilmiyen ~arpış-

huki Belçika, onun en iyi deste- maların zuhuruna, yeni muha -
ği ve müttefiklerden gelecek yar- saınalara sebep olabilir. 
dımm en seri ve ümitli yoludur. 
Holanda küçük bir memleket ol- Ka,rşılıklı şüphelere dayanan 
duğıı. için, hududu geçecek olan hazırlıklar, beklenmedik bir za-
Alnıan motörlü ve zırhlı birlik- manda ltu mmtakalara harbin 
!eri ile tayyareler, büyük mesa- sirayJ>tine sebep olabilir. Bugün. 

' feler kat'ına mecbur değ:ldir - kü harp, şüphesiz ki, garp cep. -
!er. Su müdafaası, ayağı karada heı;indeki zaferle bitecektir. 1-
olan her türlü birliklerin hare- talya matbuatında tesadüf edi -

len, cenubu şarki Avrupada baketlerini güçleştirse dahi, hava 
kuvvetleri için, hiçbir güçlük zı memleketlere verilen teminat 

d harbe müdahalede bulunmamak mevcut değildir, Alman hu ut-
larından La Hey ve şimal deni- sözleri doğru ve ciddi ise, abluka 
zi arasında mesafe 120 kil:ımetre dan mütevellit ihtiliiflara rağ -
kadar bir şeydir. Bütün Holan _ men, müttefik ve alıikadar deV>-
daııın satıh mesaha.sı 34000 mu- Jetlerle İtalya arasındaki suite-
rablp kilometre, yani Trak - fehhünıler ve gerginlik iki tara-

. 1fın yakından temaslarile izale yad~ biraz büyük oldui(una giı- olunabilir. Böylece İtalyanın 
re, Alman hava kuvvetlerinin 
ve ocların arkasından kara ordu- harp harici vaziyetini idamesi 
sn birliklerinin _ iyi müdafaa kolayıaıtırılır, cenubu şarki Av 

b rupaya taarruzdan faydası ola-edilmediği takdirde - u mem- mıyacak Ahnanyanın tehditleri 
Jeketin göklerinde ve arazisinde sükfıDete miinkalip olur. Şimdi-
mekik dokuyacakları ı;üphesiz - ki harbin biteceği şüphesiz bulu-
dir. :Memleketin küçük olması, nan garp cephesinde, müttefik 
Alman hava birliklerinin, Holan- devletler hazırlıklarını tamam-
da limanları üzerinde mütemadi lıyarak Nazi Almanya ordusu -
uçuşlar yaparak asker ilıracına na kafi darbeyi indirmek fır-
nıani olmalarını kolaylaştıracak- satlarma, imkanlarına malik o-
tır. Bu itibarla Belçika, Dolan- !urlar. Mevcut şerait, vaziyet h~ 
da ile ayni günde değil, ayni sa- bin yayılmamasının daha fay -
atte harbe girmediği takdirde; dalı olduğunu ıöstermektedir. 
Dolanda, ancak kendi vasıtalarile llAMtT NURİ IRMAK 

kendini müdafaa ıztırarında ka- İİİİİİİİİiİİİİİİİİiİİiİİiİİiİİiİİiiiİİİiİİİİİİİiİİİİ 
lacaktır. lllüttefikler ise, nihayet, 
hava ordularile seri bir müda
halede ve yardımda bulunabilir
ler. 

Alman genelkurmayı, bu va
ziyeti herkesten iyi bildiği için, 
Dolanda su müdafaasını kolay
ca aşabilecek tedbirler almak im
kanını bulduğu takdirde, bu 
memleketin b&ljında dolaşan Jıe. 
lômn tahakkuk edeceğine inan -
mak lazımdır. Hol.anda ve Bel
çika, daha l·arpten evvel, İngil -
tere ve Fransa ile bir askeri it
tifak akdetmiş ol~lardı, Holan
da için, vaziyet, bugün, büsbü -
tün başka türlü olurdu. Bugün, 
Dolanda, bir taarruza uğrayın
ca bitaraflığın kendisini kurta
r~adığını görerek İngiltere, 
Fransa ve Belçikadan yardım is
tiyecektir. Fakat, ağlebi ihtimal, 
g~ç kalmış olacaktır. Y alwz Bel
ç.ikamn seri müdahalesi ve müt
tefik ordulara yol vernıcsi, va
ziyeti, bir derece, kurtarabilir. 

ABİDİN DAVER 

Balkanlarda vaziyet 
(Ba.ştarafı 1 inci ""'Yfada) 

huruç efkarı olan gazetelerin yap. 
tıkl;ııı tefsirler. yürüttükleri mü. 
talealar bu merkezdedir. Bük -
reşten alınan haberlerde b11 
menıleketteki düşüncenin dahi 
Yugoslavyada.ki gibi olduğu ..,.. 
!aşılmaktadır. 

Çek yada Alman harekatı 

Yugoslavyadaki gazetelerin ve 
siyasi mahfillerin kanaatleri şu 
tarzdadır: İcabında ve taarruz 
vukunnda cenubu şarki Avru
pa ve Balkan memleketleri miD
tehiden şiddetli müdafaada buJe. 
nacaklar, fakat muharip ve ga)'Zl 
muharip büyük devletlerden bel 
hangi birisi aleyhine eephe ahw,. 
yacaklar, mutlak ve kat'i bita
raflık yolnnda sebatlı ft düritıt 
tarzda yürüyeceklePdir. Bu.lga
ristamn bu harekete iftirakie de
vam edeceği kuvvetle ümit ohm
nıak,Jııdır. İtalyanın taarrıu: e -
mellerinden U2alt hulınvlağnnu 
daha kafi tarsda tasrih eCmesi 
ümit olunuyor, bekleniyor. Jıllli>. 
tefik devletlerle Almanyaan da
lıi karşılıklı olarak cenubu prld 
Avrupayı ve Balkanları harp ııah
nesi haline getirecek hareketleıe 
tevessül etmiyecelderine dair .,-. 
mi beyanat ve teminatları da bdı:
lenm.ektedir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
harekatı oorülmüş olduiiu bildi
rilmektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Amirallik 
kafile halinde seyahat eden altı 
Alman iase gemisinin İngiliz tah
telbahirleri tarafından torpillen
di;;ini bildirmektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - 19 yaşın
dan 36 yaşına kadar olan el'kek
lerin silfilı altına çağrilması ih
timaline karsı, kayıt .muamelesi 
yapılacağına dair olarak buı;in 
kral tarafından yeni bir beyanna
me imzalanmıştır. Bu veni be -
vanname mucibince takriben 9 
.ııınıf silah altına alınmaktadır 

ki bu da iki buçuk milyon 
asker demektir. Kayıt muamele
si yaptırmak ve kıtalarına ilti
hak etmek üzere şimdiye kadar 
müracaat edenlerin sayısı iki mıl
yondan fazladır. 

Parls, 9 (A. A.) - 9 mayıs alı:
şaro tebliği: 

Dün .gece,busabahki tebliRde 
de söylendiği üzere, geniş bir cep
he üzerinde piyade harekatı ol

' muştur. Düı;man her tarafta pil&
ikürtiilı:ırü.<tür. Gündüz ve Vos
"CSlerin ııar binde ve W issensbo
urg mmtakasında her iki taraf 
topçusu faaliyette bulunmuştur. 
tur. 

Bir hırsız şebe kesi yakalandı 
(Ba.ştarafı 1 inci savfada) 

Beyoğlu cihetinde bir çok hır
sızlıkların faili olduğundan şüp
he edilerek takıp olunan Sivasın 
Aziziye kazasından Ali oğ'lu N u
rio adında biri Beyof(lunda Su 
Terazisi sokağında esnaf luılıve
sinde yakalanmıştır. 

İsticvabı neticesinde anlaşıldi
ğına göre, Nuri 9 sene evvd iz. 
mirde bir gece asansör iistü mev
kiinde tüccardan Albertin e\·ine 
maskelerle girip kendisini ve ka
rısını tehditle para ve mücevher
lerini gasbetmek su<;nndan mah -
kı'.ı.ın olan Arap Mustafa, Vanlı 
Mehmet, Sakızlı Hüseyin ve Ha
fız Mehmedin arkadaşlarındandır.. 
İzmir hapishanesinde 8 senelik: 
mahkfuniyet müddetini bitirdik
ten sonra İstanbula ge~ Ni-

•antasında meşhur hırsızlardan 
Hüdai Ha.san Ali ve boyacı Ab
dülkadirle birleserek dört kişilik 
bir şebeke kurmuştur. Bu şebe
ke Şişli ve Beyoğlunda 12 tütün
cü dükkaru 9'Jymuş, Şişlide Ya
ninin manifaturacı dükkliniyle 
Beyoi?'lunda rumeli caddesinde 
77 numaralı manifaturacı dükka
nının dörder yüz çift ipek kadin 
çorabı, inekli piiamalar ve sair 
manifatura esva.sı çalmışlardır. 

Bunun üzerine dlğerleri de ya
kalanmı.~. caldıkl.an eşyanın mü
hinı bir kısmı ile tütüncü dük
kiınlarından çaldıkları pulları bir 
kıımn sahldlkları verildikleri 
verleı-den geri ıılmımştır. Sebeke 
efradı evndtlariy le beraber Ad
liyeye verilmişlerdir. 

VEFAT 
Eski Kadıköy Belediye müdü

rü Kemal Özdemirin refikası, 
İktısat V ekıil.eti sabık teftiş mü
rakip heyeti komiseri Sadık Ke
ıınalin validesi ve ıınuharrir ar
kadaşlarııınızdan Cemal Dağis
tan Erinin kayin validesi Ahmet 
Süreyya paşa kızı hayan Behzat' 
vefat etmiştir. 

Cenazesi. 11 mayıs cumartesi 
günü cenaze namazı Tesvikiye ca. 
münde kılındıktan sonra Feril<öJ 
mezarlığına defnedilecektir. 

Muharrir arkadaşımıza ve ke
derdide ailesine beyanı taziyet 
eyler, merhumeve de Allahtan 
mağfiret dileriz. 

Üsküdar İcra Memurluğundan, 
Mahcuz olup paraya çevril -

mesine karar verilen muhtelif 
cins kumaş 15 mayıs 940 çar -
şamba saat 14 de başlamak su
retiyle Kadıkövpnde yasa cad
desinde 22 No. dükkan önünde 
birinci açık arttııunası yapıla -
cak muhammen kıymetin yüz
de 75 ini bulmadığı takdirde i
kinci arttırmıya bırakılarak 

17 /5/940 cuma günü ayni yer ve 
satte ikinci arttırması yapılaca-
ğı ilan olunur. (26836) 
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Muharebeye girecek efrat Basra 
kalesinin kapılarından çıkıyordu 
(Hasan) ın bu mealde olan fa- ı 

sih ve beliğ hutbesi, halk üzerin
de derhal tesirini gösterdi. Ca
mide bulunanların büyük bır 
losmı yerlerinden fırlıyarak, her 
taraftan: 

- Yıl, Hasan! .. Anamız, baba
mız, ceddine trurban ols.un. Onun 
mübarek oaneağı hangı tarafta 
ise, biz de oradayız. 

Sesleri yükı.eldi. 
B wtlardan bazıları, mihrapta 

bulupan ve bu vaziyetten tama
men şaşırmış olan (EoO. Musa) 
nın etrafına toplandılar: 

- Biz, (E.mirulmüminin) in 
ord • ı una iltihak etmek istiyoruz. 
Halka ilan et. 

Diye, bağırmıya başladılar. 
Ebu Musa, bu teıklifi reddetti: 
- Ben, bütün hayatımda doğ-

ruluktan ayrılmadım. Ve kat'i 
olarak kanaat getirmediğim hiç 
bir !Ikre tabı ol.ınadım.~ Meydan
da, ilci kuvvet ve ortada bır da· 
va var. Bu davada, hangi kuv
vetin haklı olduğu henüz belli · 
değil Onun için, hakikat tezahür 
edinciye kadar beklıyecejp.ın. Her 
iki tarafa da temayül gösterrniye
rek bitaraflığı.mı muhafaza eyli
yecejp.ın. 

Diye, cevap verdi. 
(Malik bin Eşter) artık sabre

demedi. .Maiyetindeki bır kaç yüz 
askerle (Daıiilernire) denilen 
vali konağına hiieum etti. Muha
lefette bulunan muhafızların ka
falarıru elindeki ağır (gürz) ile 
parçalıyarak cebren içeri girdi 
(Hasan) ı dA oraya getirterek, 
muvakkaten hükii.met riyas..twe 
geçirdi. 

Ertai gün (.E:m.irillmfun) 
in ordusuna gönüllü tıoplamak i
çin li'er tarafta tellfillar bağır -
mıya ba.şlad .. Çarçabuk, (7 bin 
kişi), tıoplandı. .. Talha ile Ziibey
rin adamları, bu cebri hareket 
karşısında fena halde kol'karak 
icaçmışlardı. 

(Hasan), bu kadar muvaffakı
yetle iktifa etti. Valilik makamı
na. tekrar (Ebu Musa) yı geçirdi. 
Toplaruuı ~önullüleri alarak ba
basının ordugahına geldi. 

(Ali), Kiı.felılere son derece 
de i.z:zet ve ikram ı;:österdi. Par
lak bir hutbe ile maksadını izah' 
ederek, oJ!lu (Hasan) ın Kwe
de söyledl,l(i sözleri tamamiyle 
teyid etti. 

IEmirühnürninin) in ordusu, 
artık eneyce kuvvetleı:ı:ınişti. Bu 
kuvvet ile, Basraya derhal hü -
cuın edebilirdi. Fakat, etmedi. 

Ordusunu, (Zikar) mevkiinden 
kaldırdı. Ağır ağır (Basra) ya 
dl'"ru ilerledi. $ehire, bir kaç 
mil mesafede bulunan (Erca) 
denilen di.ızlükte durarak asker
lerini şehire muvazi bir surette 
ve yarnn ay şeklinde birleştir
di. Böylece Basra şehri. adeta 
karadan tamamiyle muhasara ·e
dilmişti. 

(Ali) bir taraftan bu tertibatı 
alırken, diğer taraftan da (Ka'
ka bin Amr) adındaki zatı elçi 
sıfatiyle şehire gönderdi. Bu zat, 
(Ali) nin "azdığı üç mektubu 
Ayşe.ye, Talhaya ve Zübeyr'e 
verecekti. 

(Ali) bu mektupları son dere
cede sulhperverane bir lisan ile 
yazmıştı. Ehli isl&ın arasında 
dökülecek bir damla kanın is
tikbalde ne büyük facialara se
beo olacağını izah ettikten son
ra, vahi iddialardan vaz geçile
rek makul şartlar dahilinde 

sulh yapilrnasının faydalarını 
anlatmışt1. 

Elçı Ka'ka, Basraya gitti. Bu 
mektupları sahı11lerine verdi. 
(Ali) nin sifahcn gönderdiği ha
berleri de avncn kendilerine söy
ledi. Fakat ne mektuplar ve ne 
de o haberler, muhaldet rüe
sasının ıizerinde en ki.ıçi.ık bir 
tesir husule g-.ırmişti. Ka'ka 
sulhe dair iyi bir netice alama
dan, müteessir bir halde, ordu
gaha geldi. Yaptığı mülakat
ları aynen (Ali) ye naklettik
ten sonra; 

- Artık bu davayı kilı.ı;la hal
letmekten başka çare kalımamış
tir. Çünkü, düsmanlarırnız da 
harp hazırlıklarını bıtirmışler -
dir. Ve belki de yarın, karşıımı
za çıkıp muharebe saflarını teş
kil edeceklerdir. 

Dedi. 
C&\IEL MEYDAN 
MUHAREBESİ 

Hakikaten ertesi sabah, Basra 
kalesırun bütün kapıları açıldı. 
Muhalıflenn ordusunu teşkil e
den askerler, takım, takım çık
mıya başladı. 

Bu askerler, arkalarını kaleye 
verdiler. (Nukaı demlen mevki
de, yüzleri (Alı) nin ordusuna 
müteveccih bır şekilde harp saf
larını tanı.im ettiler. 

Bu esnada. (Mervan), Talha ile 
Zübeyr'e mi.ıracaat etti: 

- (Ali) nın askeri, yorgun
du. Bu ııece bir baskın yapalım. 
Bu yorgun askeri perışan edip 
çöllere dağıtalı.ın. Sonra da, par
ça, parça imhaya çalışalım. 

Dedi. 
Talha, harplerde (Ali) nin ih

tiyatkiırlıt:ını nazarı dik.kate ala
rak bu fikri reddetti. Zü~eyr ise, 
Mervanın bu teklıfıne gülerek: 

- Anlaşılıyor ki, sen (Ali) yi 
henüz layıkıyle tanımamışsın. O 
övle bir muharıptir kı, askerim 
vor~undur dıye, UYUYt\P k"lmaz 
ve şuna cının ol ki. baskına Jll'ln
dcrcceğımiz askerlerden hıç bıri, 
onun kılıcından kurtulmaz. (Ali) 
ile ancak goz göre, gtır<? harp edi
lır. Ve onu keskin kılıçlar dcıi:il, 
belki ma.'ıirane tertip edı.lmiş 
harp hılelerı yenebilir. 

Diye cevap verdi. 
Mervanın maksadı bir an evvel 

iki ordu·-u çarrn<tırmak ve hu te
laş arasında Muaviycnin büyük 
rakiplerıni çarcabuk ortadan kal
dırmaktı ... Fakat (Ali) nin kah
ramanlığına ve ordu kunıal"1an
lıf!ındaki yüksek evsafına her • 
kesten kuvvetli şahit olan Talha 
ile Zübeyr'i kandıramadı. 

(Ali) düşmanları ile sulh ede
bilmek için vicdanının emretti· 
ği her sevi yapmakla beraber, 
daha hala müsterih olamıyordu. 
Bir taraftan düsmanları, karşı
sında muharebe safları tanzim e
derken o uzaktan bunları görü
yor ... Derin bir teessürle, ya
nındakilere hitaben şöylece söy
leniyor: 

- Ne yazık ki ür ımühim şah
siyet ile mukateleye hazırlanı
yorum ... Zübeyr, şecaati söz ııö
türmiyen bir kahramandır. Tal
ha. akıl ve zeki\sivle maruf. ka· 
mil bir insandır. Ayşe ise, halkın 
hürmet ve itaatını kazanmıştır .. 
Bunlara karsı kıhc çekmeyi dü
şündükçe, nclsi:ınde pek acı bir 
iztırao duyuvoruan .. 

Divordu. 
(Arlcası var) 

- 49. 
Hacı Bektaşa haber göndermiş. 

Huzuruna çıkmış.. Mütasavvıf 
şairle yeni tarikat banisi arasın
da mübahase başlamış .. 
Hacı Bektaş Velinin etrafında 

halkalanan halileleri Yunusun 
belagatine lıayran olmakla bera
ber kendi büyüklerinin imtiha
nı kazanacağına şüphe etmiyor -
!ardı. Söz, tasavvufdan başlıya
rak Enelhak nazariyesinin tefsi
rine kadar ı:-ılmiş .. Hacı Bektaş 
Veli: 

- Kısmet günü her kulun na
•ibi eline verilmiştir; 
Demiş. Yunns Emre &iilmüş, 

lliivc etmiş: 
- Nahnııkuemnada biz var -

dık. Amma orada Hacı Bektaş 

aduııla bir fakire rastlamadık! 
Bu sefer tebessüm sırası Haz

reti Pire gelmiş .. Sükfınetini mu
hafaza ederek Yunus Emreye 
sormus: 

- Kısmet dağıtan eli görsen 
tanır mısın? 

- Tabii tanırım! 
Hacı Bektaş Veli sağ elini u

zatmış, avucunu Yunus Emreye 
ı:östermiş: 

- Al. bak öyleyse! 
Hacı Bektaşın sağ avucunda 

bulu,1an nurdan yeşil ben'i gö
rünce Yunus Emre bu ele sarıl
mış, öpmüş, af dilemiş: 

- Gördüm ve inandım Hün
ünın. Beni affeyle. Gayri sana 
kulluktan başka dünyada göro-

RADYO 
• o 

- DALGA UZUNLUCiU -
T.A.Q. 19.47 m. 15195 Km. 

20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 

20 Kw 
1629 m. 128 Km. 120 Rw. 

10 Mayıs Cuma 
12,:JO Program ve memleket 

saat cyıı"'1: l:! .. 3!; /.jans ve metz•.
ro!oji haberleri, 12,50 Mü:ik: 
Mut.telif şarkılar (pl.), 13,:J0/11.
Mıizik: Karışık program (pl.), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Mü=ik: Sofütler 
ve melodiler (pl.), 18,30 lrlüzık: 
Hafif müzik ve cazbant (p!.J, 
19,10 Müzik: Çalanlar: Fahire 
Fenan, Refik Fersan, Fahri Ko
puz., Okuyanlar: Radife Erten, 
n. •ı. Şcnscs, 19,45 Memleket sa· 
at ayarı, Ajans ve meteoroloji ha
tıer,en, 2U.- Müzik: Nişaburek 
faJlı, Çalanlar: Fahri Kopuz, Cev
det Çagla, Ilayri Tümer, Zülıtii 

Bardako_qiu, Celıil Tokses, Musta
fa Çağlar, 20,30 Konuşma (Milli 
kalıraTllllnlık menkibeleri), 20.45 
Müzik: Saz eserleri ve milnferit 
taganni, 21,10 Konu~ma, (Sıhhat 
saati), 21 ,30 Müzik: Kiiçiik or -
kestra (Şef: Necip Aşkını, Johann 
Strauss Gecesi, 22,30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri, zira
at, esham - tahviltlt, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22,50 Müzik 
Cazbant (pl.), 23,25/23,30Yarınki1 
program ve kananıs. 

t ;..,, w Lıt ..,. ı .AVA 

10 Meye 
CUMA 

Hitrl: 1351 &uml: lJSI 
5 inci ay Gün: 131 Nisan: 27 
Relİiülahır: 2 Hızır: 5 
Güneş: 4.48 Al şam 19.15 
Öğle: 12,10 Yatsı· 21,02 
İkindi: 16.05 İm>ak: 2.47 

- il.AVA VA.Llk}.Tİ 

Y esilköy Meteoroloji isıasyo
nımdan alınan malümata göre, 
hava yurdun Ege bölgesiyle, Ak
denizin garp kısmında ve cenu
bu şarki Anado!uda bulutlu, di
i'ie-r ye-rlerde çok bulutlu ve mev
zii 11acj~lı gecmi$, rüzgô.r!ar Ka
Tadenizin aarbi ve Egenin şima
li kı.o;ımlarıııda ~Tlllllden diğer, 

yerlerde um1ımi11ct!e garpıen 
nTta k1tt'~·rt e e.nni tir. 

" Nı R,.. 

9. 5. 1940 ... _ 
1 Sterlin 5.24 

100 IJular 157.60 
100 l''rc. 2.9675 
100 İsviçre Frc. 29.2725 
100 Hor in SS.6330 
100 Belga 22.2750 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.8725 
100 Dinar 3.665 
100 Yıon 36.5575 
100 İsveç Kr. 31.005 
100 Peçeta 13.61 

Esham ve Tahvilat 

Türk borcu I peşin 19.95 
Ergani 19.10 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Sivas - Erzurum 2 19.66 

.. .. 3 19.66 
Yedikule İplik fabrikası 
Türk Anonim Şirketi 66,-
Reji. 0.85 
Şark değirmenleri 0.90 

İmtiyaz sahıbi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

cek işim yok! 
Demiş. Hacı Bektaş Veli Yu -

nusu yanında alıkoınamış, ken
di Halifelerinden Sakarya civa
rındaki Taptık Emreye gönder
miş, ilave etmiş: 

- Var şimdi baban Taptuğa 
hizmet eyle .. Hamlığın zail o -
lunca seni hizmetimize alırız! .• 

Ve .. Derviş Yunus; taptık Em
renin yanında tam yedi yıl der
vişlik etmiş .. 

Yunus Emrenin Taptuğa hiz
metleri de yine Bektaşi mitolo
jisinde ayn bir bahis teşkil eder. 
Her vesile ile tasavvuf fazileti
nin bir noktasını işaret etmek 
merakına düşen Yunusun, evve-

. la oduneuluk hizmetinde sene -
!erce çalıştığuu, bu sırada tek
keye dümdüz, tornadan çıkma 
deynekler gibi pürüzsüz odunlar 
geldiğini gören Taptuğun bir gün 
Yunusa: 

- Bu ormanlarda gayri hiç de 
mi eÇi odun kalmadı .. Ne kadar 
düz ağaç varsa bııraya taşıyor -
sun? 

İhtarına: 
-· Hacı Bektnş kapımıa odu -

Dun ·bile e,.1'ri.ıJ. gerekmez.. Bura-

IKDA• 

Askerlik işleri 

Eminönü Yerli askerlik şu.. 
besinden: 

1 - Şubemizde kayıtlı ihtiyat 
eratın senelik mutad yoklamala
rı için 2.ô ıınart 940 gününde ya
pılan ilana ektir. 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 
ye kadar devam edecek saat 12 
den sonra ,ııelenlerle kendi do
ğumlarına mahsus ,günlerde gel
miyenlerin müracaatları kabul 
edilmiyecektir. 

3 - Yoklamalara nüfus cüz - } 
danları ve askeri vesikalariyle 
behemehal her şahıs kendisi mü
racaat edecektir. Muhacir ve sair 
suretle şubeye kay1tlarınt yaptır
mamış olanlarla bekaya kalmış 
olanların ktn<li doğumları günün
de müracaat etmeleri. 

321 Doğumlular: 
15 Mayıs 94-0 cuma 
16 • • oıerşeıınbe 
12 • • cuma günlerı 
322 doğumlular: 
20 Ma v ıs 940 pazartesi 
21 • • salı 
22 • • çarşamba ~eri 
323 doğumlular: 

İstanbul Beşinci 1cra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mah<:uz 120 
adet kereste 21/5.1940 salı günü 
saat (11) de Cibalide Fener 
caddesinde 99/101 No.da satila
caktır. Birinci arttırmada teklif 
edilen bedeli ımahcuze takdir ve 
tahmin edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulmazsa satış 28/5/940 salı 
Piinü saat 11 de yapılacaktır. Ta
liplerin me~kur saatte mahallin
de hazır bulunacak satı.ş memu- ' 
runa müracaatları ilan olunur. 

(26839) 

İstanbul 5 inci icra Memurlu
ğundan: 

Mahcıız olup paraya çevrilme
sine karar verilen bir adet zenit 
markalı (636728) No.lı işler va
ziyette radyo 15/5/940 tarihine 
tesadüf eden çarşamba günü saat 
16 dan 17 ye kadar Beyoğlunda 
Tünel caddesinde Baker şirketi 
önünde birinci açık arttırma ile 
satılacaktır. Verilen bedel mu -
hammen kıymetinin yüzde 75 i· 
ni bulmadığı takdirde mahcuz 
radyonun satışı yukarıda yazılan 
mahalde 17 /5/940 tarihine tesa
düf eden cuma günü saat 16 dan 

• 

Saf ve Normal Gıda -
9 

- t 

23 Mayıs 940 perşembe 
24 • > cuma 
27 • • pazartesi günleri 
324 doqumlular: 

17 ye kadar ikinci arttırma sure- IK:''!ll~' 
tiyle yapilacai(ından talip olanla- 1 

22 Ma v ıs 940 salı 
23 • • çarşamba 
30 • • perşembe ı;iinleri 
325 doğumlular: 
3l maYJ.S 940 cuma 
3 Haziran 940 pazartesi 
4 • • salı günleri 

326 doğumlular: 
5 Haziran 940 çarşamba 
6 • • perşembe 
7 • • cuma ııünleri. 

327 doijumlular: 
10 • • pazartesi 
11 • • salı 
12 • • carşamba günleri 
328 doğumlular: 

13 Haziran 940 perşembe 
14 > • cuma 
17 • • pazartesi ,günleri 
329 doiiumlular: 
18 Haziran 940 salı 
19 • • çarşamba 
20 • • perşembe ,günleri 
330 doğu~lular: 
21 Haziran 94-0 eınna 
24 • • pazartesi 
25 • • salı günleri 
331 doğumlular: 
2.ô Haziran 940 çarşamba 
27 • • perşembe 
28 • • cuma günleri. 

* Fatih Askerlik şubesinden: 
1 - 1 haziran 940 tarihinden 

itibaren Gülhane Gü.ınüşsuyu ve 
Raydarpasa hastahanelerinde a-

rın muavven saat ve günlerde rna· 
halinde hazır bulunacak mem u
runa müracaatları ilan olunur. 

(26H43) 

ZAYİ - İstanbul İran Baş -
konsolosluğundan almış olduğum 
pasaport ve sicilimi zayi ettim. 
Yenisini çrkaracai(nndan eskisi
nin bir k•·ırneti yoktur. 

Ali oğlu Kdzım Atamgül 

çılacak hasta bakıcılık ve hem
şire kursuna gönüllü olarak ta
lip olacak 20 : 40 yaşları arasın
daki münevver bayanların .ka
yıtlarına başlanmıştır. 

2 - Kurslara iştirak ihtiyaril 
olmakla beraber vatani bir vazi
fe ve borçtur. 

3 - Kurs müddeti iki buçuk ay 
dır. Her gün kursta devam saat
leri öğleden sonra saat 14 den 17 
dir. 

4 - Talip olanların kayıt ve 
kabul muamelesi 25 ımavıs 940 
tarihine kadar uzatilmıştir. 

5 - Müracaat saatleri sabah 9 

dan 12, öğleden sonra saat 14 
den 16 ya kadardır. 

6 - Taliolerin "şubeye müra
caatlarında nüfus cüzdanları ile 
iki adet vesika fotoğrafı beraber 
getirmeleri rica olunur. 

EELEDIYESiNDE 
Yalova - Hamamlar asfalt yolunun tamiri açık eksiltmiye ko

nulmuştur. Keşif bedeli 3213 lira 89 kuruş ve ilk teminatı 241 
lira 5 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelllt Müdürlüğü 
kaleminde görülecektir. İhale 13/5/940 pazartesi günü saat 14 de Da
imi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuoları, ihaleden 8 gün evvel Nafia Müdürlü ne müracaatla a
lacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle 
ihale günü muavyen saatte Daimi Encünnende bulunmaları. (3414) 

• ---u Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden : 

3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 nwnaralı kararna
memn 3 sayılı k.araı uı;ı göre teşel<kiıl eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merke:ır.i Z O N G U L D A K 'ta d ı r. 

BiTlıkteri kömür aJımak istiıyen ımü.sıtehlikl:ırin 15 mayıs 1940 
tı:ırihine kadar İstanbulda Toplıanedı •• İske~J caddesindı~ 28 numa
rada ve 15 mayıs 940 tarihi.r.<len it.iıbaren de doğrudan do.ı\'ruya 
Zonııuldakla SATIŞ BİRLİGİ MERKEZİNE müraeaat eyl:eınekıri 
lılz.ımdır. 

KÖMÜR SATI$ ŞERAİTI: 
1 - Kömür alıcı.lannın kömür bedebııö :o:şiııen ödl'rncleri 

<;arttır. 

2 - Kömürler Havza.da F. O. B. olaırak teslim edillı!cektir. 
Tulwaf arlr.5i: Zonl!Uldak..Satıkömür - Telrlon: 145 Zongulıdak 

da her şey dümdüz, dosdoğru ol
malıdır. 

Cevabı, bu merakına bir misal 
olarak halk dilinde mütevatir 
fıkr.l'lardandır. 

İş~. bu bahsi etraflıca anla
tan Nafi baba, iri fincanından bir 
yudum kahve aldıktan sonra de
vam etti: 

- Tarikate söylenecek her söz 
hatadır, bühtandır.. Hacı Bek
taş erkanı, İslam faziletinin ta
savvuf cerçivesindcki apaçık te
zahürlerinden başka bir şey de
ğildi;. Tarikate söz söyletenler, 
bizleriz .. Zıihirler bizim hatala -
rımızı, noksanlarımızı, seyyiatı
mızı hemen tarikate mal eder -
ler. 
Batı Bektaş erkanını zaman 

zaman bozanlar çok olmuştur. 
Fakat; bereket versin Hazreti 
Pirin izin ve keremi i)e birer 
kudreti sahibi zaman çıkmış ye
niden tensikat yapmıı;, yolun dü
rüstlüğünü tekrar temine muvaf
fak olmuş. Meselil: Ümrnii Si -
nan, Balım Sultan gibi erler bu 
zümredendir" 

Nfıfi baba dıırdo.. Sözlerinin 
muhatapları üzerinde yaptığı te-

siri anlamak istiyen bir tavırla 
gözbebeklerini herkesin üzerin
de dolaştirdL Bu yoklamanın 
müspj!l neticesini farkedince ba· 
kışlarında beliren ışıklı lıib: iz
lerile tekrar sözü aldı: 

- Ürnmü Sinan hakkında de
deden toruna uzanan ve ağızdan 
ağıza_ intikal eden rivayetlerden 
başka şahsiyetini tespit edecek 
kat'i ve mevsuk malUnıat mev
cut değildir. Yalnız, bu erin eren
ler YJ>lundaki hizmeti Bektaşili
ği ikinci Mahmuttan evvel kat'i 
bir tasfiyeye uğramaktan alıkoy
muş olmakla göze çarpar. 

Bir zamanlar yolumuzun ana 
hatlarında ap~ık değişiklikler 
kendini göstermiş; babaların ih
mali, muhlbbanın kayıtsızlığı, 
dervişawn idraksizliği, fokkele
ri huzuzat klüplerinc, ayinicem
Ieri meyhane filemlerine benzet
miş.. Sarhoş, ahlfil< kaidelerine 
duda,k: büken, umumi ve içtimai 
adaba omuz •ilken bir sürü in
sanU\. bu tarikati temsil edişi kar
şısında Anadolunun içdlcrinde 
tnm bir inanışla Hacı Bektaş er
kanı;o.ı sürdüren erler derin bir 
ezaya düşm~ler .• P"ır postu hali-

, 

I~\ . 
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Pirinçun\& • Mercimek - Bezelya - Yulaf 
Ve •cıir Hububat Unları Kavv•t Kaynafıclır. 

C.A P AMA R K A MU S TA H ZARA T 1 
ı'.ı. NURi ÇAPA Kurulu• tarihi: 1915 

Düzce İnhisarlar Müdürlüğündeıı 
1 - Düzce İnhisarlar Yaprak tü1ün anbarlarmda (1634) lıra 

(07) kuruş keşif bedeli olan tamirat 27 /4/940 tarihinden itibaren on 
beş ıtün müddetle açık eksiltıniye konulmuştur. 

2 - İhale 13/5/940 tarihine tesadii;f eden pazartesi ııünü saal 
14 de Düzce İnhisarlar Müdürliiğii odasında müteşekkil komisyondı 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmive girecek isteklilerin yüzde 7,5 teminat olan (122) 
lira (55) kuruşu İnhisarlar veznesine yatırıp makbuz almaları la
zımdır. 

4 - Şartnameyi görmek ve istedikleri izahatı almak üzere is
tekliler her gün adı ııcçen İnhisarlar Müdürlüğüne müracaat ede-
bilirler. (3686) 

Ereğli Kömürleri işletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
E1'Ci(l:i ki''1'1ürleri ~ kömür s<JJtış şu,~siııin bilurnı.:'"Yl 

mevcuıdıa.t, teahhüdaıt ve matluha<t:ı bütün hukuk v<? veca !biylc 
3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kararname

n..n 3 s:ıyılıı karan hiikmiine göre tıeŞk! [ ıodilen: 

''Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine,, 
D:ıvred.ilımiş olduğundan alilkadar.laırın her türlü isleri !(;in 

15 mayıs 1940 tarilııinden it.ibaren tmel'lre'Zi ZONGULDAK.TA bu
lunacak olaııı adi geçen satış b rliıi!meı müraca.'.llt etmelcııi. 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
=----------~---=--I - Şartnamesi mucibince 2310 adet bira fıçısı pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teıninati 1694,50 

lıradır. 

III - Pazarlık 23/V /940 perş<>mbe günü saat 15 de İstanbulda 
Kabataşta levazım ve mübayaat ~!!J.deki al.tın kaıni.s(yonunda 
yapilacaktır. 

ıv - Şartname her gün levazım şubesi veznesinden ve izmir, 
Ankara baş müdürlüklerinden 112 kuruş mi.ıkabilinde alınabilir· 

V - İsteklilerin pazarlık. için tavin olunan gün ve saatte % 7,5 
güveJlllle paralarile birlikte mezkUr komisyona 11elmeleri ilan olıl" 
nur...-(3703) 

felerinden Ümmü Sinan, o zaman 
ki dedenin müracaatilc padişah
tan bir irade istihsaline muvaf
fak olmuş. Bu iradede kısaca: 

cHülefayi tarikati aliyyei Bek· 
taşiyeden Ürnmü Sinan Hazret
lerine emri şeriattir ki: Mema -
liki mahrusam dahilinde nıevcut 
tariki nazenin (1) dergahların
da meskfın bilcümle babag3n, 
dervişan, müridan ve muhibba
nın liyakatlerin tespit edip, el
yak olanların kemakan ıahı ir
§at üzere berkarar olmalarım te
min edesin.. Bulardan reşadete 
kadir olmıyan babagilnııı icazet
lerin alasın. Dervişanı dilrişan 
makulesinin de taç ve kemerlerin 
elya~ olanlara bırakıp diğerle -
rin refedesin •.• 
Deniliyormuş. Ümmü Sinan 

Hazreti P"ırden yola çıkıruş .. Her 
uğrakta rastladığı Bektaşi der -
gah~ varıp babadan başlıya -
rak tekmil tekke mevcudunu im
tihana çekmiş .. Ne dersinlı? Hu
dutları üç kıtaya uzanan koca 
Devleti Aliyye topraklarında ir
pda kadir üç baba ile yedi der
vişten başka bu yola hizmet e
decek adam bulamamıs. YekUııu 

binleri aşan baba, derviş, muhiP 
güru.!ıunu teker teker lmtihaP 
meydanına çeken koca er: 
Ürnmü Sinan yol ayan 
OlupıJur belli beyan 
Dervişlik yolu heman 
Tacı, hırkası değil 

Diyerek soymuş, başlarındaD 
tacı, bellerinden tığbendi çöz • 
aıüş, erenler yolundan tıkarıPlt 
atmış! .• 

Hatta, zamanın meşayihindeP 
bazilan Ürnmü Sinana ı::itınişleJ\ 
binlerce, on binlerce kişilik dür 
künleri gösterip: 

- A erenler .. Bu kadar ~
nın içinde dervişliğe kadir, irşa• 
dA müktedir dört buçuk adaıP' 
dan başka kimse yok muydu? . 

Deyince koca er, gözünde1'i
11 gözlüi(ü çıkarmış, ıeyhlcrdeo e 

kerli, ferlisinin burnuna yerleş· 
tirmiş: 

- Bak, bir de benim ııözlil .: 
ğümle şu insan dediil"in sürliY" 
seyret! 

(Arkası var) 

(1) Bektaşiliğe verilen isim.• 
lerçlen birLI' de tariki ntızeııiD' 
adıdır. ~ R. Y. 


