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A it. a eni :r. de altlılt.ları 
tedbirl11r, /n1rili:r.lerin, 
Jtalyadan ciddi eurette 
lt.ı:ı111.ulandılılarını gö•• 
term•lt.tedir; Falt.at Ro
manın h • r b • -1rmiye 
it.arar oerdijjİ henflS lt.a
tiyell• malum defiltlir. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

O
D ngilterenin son bir ka· 

rarı, birdenbire Akdeniz 
ufuklarının kara bulut-

larla örtülmiye başladığını gös
terdi. İtalyanın vaziyetinden şüp
helenen İngilizler, Ticaret ı,,
milerine, Cebeliittarıı;. · Siıh, i 
yolunu bırakıp Afrikanın garp 
sahillerini ve Ümitburnu yolunu 
takip etmelerini emrettiler. İn
giltere, Akdenizde bir harp vu
kuunda, imparatorlı&: muvasa
la yolu olarak bu biraz daha u
zun, fakat daha emin yolu çoktan 
intihap etmiş ve ona göre hazır
lıklar, yapmış, tedbirler almış-
tı. . 

Bugün mühim olan mesele, In
giliz imparatorluk yolll!lun uza
yıp uzamaması değil; Italyanın 
harbe girip girmiyeceği mesele
sidir. Son tedbir, İngilizlerin, İ
talyanın harbe gireceğinden cid
diyetle kuşlmlandıklarmı gös -
!ermektedir. Filvaki, İta\ya -
nın ne yapacağı malum elmıyan 
ilk harbin günlerinde bile, İn
giliz ticaret gemileri Akdeniz 
yolunu takipt~n vazgeçmemişler
di. 

Amerikadaki Yunan 
Sefiri Vels'le görüştü 

t 

Amerikanın 
İtalyadan 

Aldığı •• soz 
Musolininin har-1 
be karar vermi· 
yeceğ ine kat'i 
l bir delil midir? • 

Vels'in beyanatı 
VAŞİNGTON, 3 (A.A.) - Ha

riciye :müsteşarı Sumner Vels, 
Romadaki büyük elçiılln Muso
lini ile yaptığı müliıkat hakkın
daki raporunu Hariciyeye geldi
ğini bu mülakatın uımumi bir ma-

ı hiyette olup ,beynelmilel vaziyet 
hak.kında görüş teatisini istihdaf 
eylem:iı; olduğunu bildirmiştir. 

Almanya Romanyaya, İtalya da 
Yunanistana taarruz edecekmiş 

YUNANISTANOA HARP ENDiŞESi ARTTI 

Hariciye Nezaretinin kanaati, 
(Arkası 3 üncü sayfadq) Romanya Saray muhafız alayına mensup bir mij.freze ... 

Milli Şef 
LONDRA, 3 - News Chroniçle 

nıuhabirinin gazetesine yolladığı 
bir telgrafa göre, Yunanistanda 
harp endişeleri artmış bulun -
maktadır. Buna sebep, birçok İ-

talyan motörlü kıtasının Arna
vutluk yoluyla Yunan hududu
na yığılmış olmasıdır. Arnavut
luktaki İtalyan kuvvetleri mü • 
him bir şekilde arttırılmıştır. 

Yugoslav Kral 
Naibini tebrik elti 
ANKARA, 3 (A.A.) - Yu,gos

, lav Naibi Prens Pol'ün yıldönü
ımü :münasebetiyle aşağldaki tel
~aflar teati edihniştir: 

Altes Prens Pol Karageogeviç, 
Yugoslav Naibi, 

BELGRAD 

BAKIRKÖYLOLER YARIN SABAH 
EVLERiN DEN ÇIKMIYACAKLAR 

1ıkenderlye limanından bir manzara ... 
Alteslerinin yıl dönümü miina-

KAıHİRE, 3 (A.A.) - Akdeniz sonra Müdafaa Nazırı, konferan · sebetiyle kendilerine hararetli 
l(ePgin!Jği Mısır hiikfuneti tara- sın yakın 'bir tehlike dolayı.siyi<. tebriklerimi ve şahsi saadetleriy
_fından dikkatle takip edilmek - de.itil, memleketin emniyetini te le sarayının refahı hakkındaki sa-

Vali muavini yarın yapılacak nü
fus sayımı hakkında izahat verdi 

tedir. Dün Hariciyede bir içtima mine amade bulunması için içtı · . mimi temennilerimi bildirmek be- İstatistik umuım müdürü Ce -
yaoılmıs ve bu ictimada Baş- nahı imkansız tedbirleri a1maik - (Arkası 3 iincü sayfada) " lal Aybar İzımirden şehrimirz.e gel-
vekil Mahir paşa ile İngiltere bil- · t· maksadiyle toplannuş olduğunu _ mı.ş ır. 
yük elçisi Sir Wiles Hampson, bildirmiştir. Dün mumaileyhin reisliğinde 
İngilterenin Mı.sırdaki ordusu - • vilayette Ba'kırkiiy kaymakamı, 

.nun başkumandanı general_ Wil - . Toplantıyı ımüteaJ<iben Başve- Bu g u·· n vali muavini Halfık Nihat ve 1 
son Milli Müdafaa Nazırı Meh- kil, Da!hiliye Müştesarı Hamit mektupçu Oınnan roplanarak Ba-
ımet Salih pa.,a iştirak etmiı;ler- Mahmut Beyi kabul ederek ya-

ıkll"kqy tecrülbe say= ve İstan
bul tahriri nüfusu hakikında gö
rüşmüşlerdir. 
Blı toplantıdan sonra vali mu

avini Haluk gazetecilere şu iza
hatı ve~tir: 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Almanya Macaristan ve Ro -
manyaya taarruz Mierken İta! -
yanın da Selü.niğ<> bir darbe vur
masından korkulmaktadır. 

(Arkası 3 üncü sa'!lfadr. \ 

Gazino ve otel
lerde ecnebi ar
tist çalışabilecek 

Vali memnuiyetin 
şümulünü izah etti 

Sehrimizdek:i ecnebi artistler 
:memleketlerine ve Suriyeye git
ımiye devam etmektedirler. 
Diğer taraftan bu husustaki 

kararın yalnız barlar için· olduğu 
anlaşılmıştır. Nitekim vali ve 
Belediye reisi Lutfi Kırdar dün 
bir muharririmize şu beyanatta 

(Arkası 3 üncü sa'!lfada l 

İngilterenin bu tedbiri İtal -
yada öj(renildiği gön, İtalyan ga
zeteleri yalnız buna ait haberle
ri neşrile iktifa etmişler, bir mö
talea ilave etmemişlerdir. Al -
man Ajansının verdiği bir habe
re göre cİngiliz amirallik daire -
sinin Akdenizde aldığı tedbirler, 
İtalyan Jıökfunet mahfillerinde 
tam bir sükun ile karşılanmıştır .• 
Fakat, D. N. B. Ajansının her ha
beri gibi, bu da, propaganda mak
sadile ortaya atılmış olduğu,· için, 
bu cümleyi takip eden satırlar -
dan anlaşıldıjiı veçhile, bu yazı
nın yazıldığı anda, i'ngiliz tedbi
rinin İtalyada nasıl karşılandığı
nı bilmiyoruz. Yazımızın intişar 
dtiği gön, İtalyanların vaziyeti 
nasıl P'ördükleri belki anlaşılmı§ 

dir. hancıların mürakı>besi hakkında . • 

Birbuçuksaatsöreniçtnnadan (Arkası3üncüsayfada) ŞEKERPARE lngiliz kıtaatının Andalsnes mın-
SULTAN t k d k.I · v 

olacaktır. 

İtalya, harbe iştirake kat'i su
tette karar vermiş ise, bu İngi-

Başvekil Kemah da YAZAN: M. s. KARAYEL a asın an çe ı mesıne ragmen 
liz tedbiri , onu k8.J."arından çevi- o R f"k s d • • K h 
r~cek mahiyette bir şey değil - r. e ı ay am yenı ema ın 

Osmanlı tarihinin en 
heyecanlı ve esraren

giz hadiselerine sah-
dir. Esasen, Akdcııizin barı~ı ve 
emniyeti muhtel olunca, böyle kurulacag" ı sa li ay l tetkik etti 
bir tedbirin alınması tabiidir. 

r ne olan devrin içyüzü l' alnız şu var ki, İngiltere, bu ' 
tedbiri almakla İtalyanın mey- KEMAH,, 3 (A.A.) - Bu ~a-
d k • bah <;ehrimıce gelen Başvekilı-
an o omasını ı<abul ~derek har- . . D R f!k s d VT t 

be gireceğini ilısas etmiş oluyor. . ım~ ~· e . . av am: .ı ~ye 
Son gönlerde, İtnlyanm \'azi- l;.:~enı. partiyı, Bclcdı:.c:,ı zıya: 

Yeti şu ihtimaller dairesı"ndo ··• ret t'ttıkten, sonra yıkılan şehrı 
l• mıı · · J kk 'k t 'h talea edilmektedir: · ·. · ııeı:mı ş .er, mu va at ı amr. ga -

ı _ İtalva harbe gir;.,; ~ ka- lar1~. çarşıyı görerek halk.n dilek
rar ı<erme;,.i~tir; hcniiz m~!ered- 'ıef.ıni dinlemişlerdir. Ve valiye i-

( Arkası 3 iincii sayfada) ca•liecten -direktifleri vermışler -
ABİDİN DAVER dir. Bilahare Başvckilim.z ev-

· velce yeni şehtin· kurula"Cağ'). ,yer 
için tekliflerde buh,man fen he-

yetinin şehir inşasına elverişli a- Bu gu'" n İKDAM karileri 
razi olarak tavsiy~ ettikleri saha- · bu meraklı ve 
ya oto.mobillerl:tle gidere!k- tet _ . =- =- _ çok güzel bir 
ldkatta bulunmuşlar ve avdetle- ösliıpla yazılan eserde kendile -
rinde kızılay seyyar hastahane- rini tatmin eden bir güzellik ve 

hususiyet bulacaklardır. 
sini ;:örmüşlerdir. Başvekilimiz 

saat_ 14,30 da Sivasa l(itmişlerdir. 

Harp Müttefikler Lehinde 
• lngiliz 
Oslo, 

tayyareleri Stavanger, 
alberg üslerini bombaladı 

PARİS, 3 (A.A.) - Havas A- İnl!iliz kuvetlerinin Trondheim · stratejik hadiseye rağmen, şura-
jansı, Norveçteki vaziyet hakikın in cenup mıntakasından geri çe- 1 sını tebarüz ettirmek icabeyler 
da aşağıdaki tafsilatı vel'mekte- kilmesinden sonra, Norveçteki iki, bugün Norveçteki vaziyet, 

.Lıd~·G:--------~--------_:_J!ıı;[e]ııru·t;,.g.~ııı...~ıek:teı;lj"ir-..Bı.ı....:...----.Jl.Aı:.i<:.a.s:ı....1..ilndLsav•.uıaruı.-~~ 
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SAYFA-2 

BOYOK OMAN: 1s1 

Romanyu.ga 
• M. Sami Karayel gidecok 

Abaza Mehmet Paşa, Erzurumdaki hel]etimiz 
Yeniçerileri kısmen zehirlemişti Bugün hareket edile-

- Bizim vezirlerden şikayeti -
ımiz yoktur. Arkadaşlarııırwrlan 
hichiri Sipahilerle birleşmemiştir. 
Eğer içimizden 'bir kaçını padi
şaha göndermek niyetinde bu -
lumnuş olsaydıık Sultan Süley
man Kanunu muc>bince eskile
rimizi intihap ederdik. 

Dediler.. Üc ay sonra Derviş 
Yeniçeri a.~alığından azil ve Bu
din valiliğine tayin olundu. 

Anadolu. Sultan Osmanın kat -
linden dolayı ayaklammştı. Ye
nicerileri katleylemeık üzere ha
rekete gelmişti. 
Trabhıs Şam ve Erzurum va

lıleri ise efkarı um.uıın.iyeye isti
nad ederek kendilerini kapı hal
kına hasim ohnak üzere ilan ve 
bunları mahv ile yerlerine Sek
ban v9 Levendleri ikımıe etmek 
üzere kıyam ettiler .. 
Kapı halkı dedikleri Yeniçeri 

ve Sipahilerdi. Sipahilerin ekse
risi boşnak idi. Yeniçerilerin 
de e'kserisi Arnavut idiler. 

Zaten, o vakitler ve hatta so
nuna kadar Yeniçeri ve Sipahi
lere: 

- Asakiri Bektaşiyan ... 
Derlerdi ... Yenireriler, fıdeta 

Bektaşi kulunun ve tarikatinin 
1 

asakıri nizamiyesi idi. Devlet için-• 
de Bektaşiliğini güden bir resmi 
teşkilat idi. 

Sekban ve Levendler Anadolu 
askeri idi. Bunlar, Bektaşilere 
düsman idiler .. 

Traıblus Sam valisi, menfaati 
şalısiyesine mebni harekatını da
irei hududuna hasreylemişti. 
Zaten bu da dev.şirme bir adam -
dı. 

Fakat, Erzurum valisi, Sultan 
Osmanın katlinden dolayı blhak
dun intikam ahnak bahanesiyle 
harekete geQ!llişti. 

Yani, Anadoluda devşirme Ye
niçerileri kilıçtan geçirmek ve 
~u Bektasi ocağını ortadan kal
dırmak için ayaklanmıştı. 

Erzurum valisi Aıbaza paşa, fili
sıl çerke:ıxli. Kafkasyalı Mii. Aha
za kabilesine menııup <ılrluğu i
çin A'baza paşa diye nam almıştı. 

Celili isyanında, Kuyucu Mu
rad paşa Abazayı idama mah -
iı:üm edecekti . Yeniçeri ağası 
kurtanmştL 

A:baza paşa, Erzurum valisi 
olduktan sonra, Sultan Osmanla 
gizli muhaberede bulunuyordu. 
Yeniçeri ocağım ortadan kaldır
mak için Sultan Osmana öğüt 
veriyordu. 

İ:1te, Sultan Osınarun Anadolu
ya !'EOçerek, hatta, Hacca gidece
ğım bahanesiyle Anadolu ve Su
rıyeye giderek harekete geçmek 
cU.r'etinde bulunması bur..!:ırdan 
ileri geliyordu. 

Abaza Mehmet paşanın cür"c't 
ve 'ıarekatı Anadoluya k-.ıvvet 
verdi. Yeniçeriler b!rer, birer 
ta'kıp olunarak. katlolunmıya baş
ladı. 

Antepte, Sivasta, Diyarbekir -
de ele geçirilen Yeniçeriler kat
J..olunuyorou. Anadolu Su:tan 
Osmanın katlinden d<ılayı Bek
taşi ocağına karşı isvan etmişti 

Bektasilerin içinde ermeni, 
rwm. sıro. hırvat her neviden m
sanlar vardı. Bu tarikat bey -
nelmilel bir zihniyet taşıyordu. 

Abaza, Yeniçerileri Erzurum -
dan çıkardı. Kalelerden kovdu. 
Yeniçeriler İstanbula .geliyorlar -

- Saat kac? 
- Ona !!eliyor. Haydi Şefika 

ile kahvaltıya bekliyoruz. 
- Geliyorum. 
Sabi, ben unutmuştum. Şefi

ka ı;elmişti. Şefika! .. Cici kız!" 
Amma işte bu kadar. 

Giyindim. Aşağı indim. Şefi
ka ayakta. İki elini birden uzat
tı. Tok elini sıktım: 

- Hoş geldin Şefika. 
- Heş buldum Osman. 

- Anne çabuk bana çay koy 
gidee~im, işim var. 
Şefika ses çıkarmadı. Yutı..n

du. süyliyeceğini yuttu. 
Annem de sinirli! dikkat ettim, 

(ay ihrieini tutarken elleri tit- 1 

ceği henüz şüpheli 
dı. Abazadan şikayet ediyorlar
dı. 

Abaza, Anadolu Sipahilerine Şehrimizde bulunan dış ticaret 
mensup olanları sadakatine al- dairesi reisi Sc:vet Berkin dün 
mı:;tı. Yeniçerilerin İstanbula sabahtan ak;,ama kadar Toprak 
kacıp gelenleri Abazadan şika - Maıhsulleri Ofüindc meşgul ol
yet edince, İstanbul Abazayı: muştur. Afvon tüccarlariyle top
Sivas valiliğine nakletti. Yerme Jantı vapılmı~, bunda Afyon meb'
·bir başkasını yolladı. usu Hamza Osman da bulunmuş-

Fakat, Abaza, İstanbulun em- tur. Servet Berkin Cenevredeki 
rini dinlemedi. Erzurumu ter- beynelmilel Afyon komitesi iç
ketmedi. timaı hakkında tüccarların fikir-

Abaza, Erzuruıı:nda •bulunan Ye- !erini almıştır. 
niçerilerin ekserisini zehırlıye - Haber ald>ğtmıza göre, ticaret 
rek öldürtmüştü. Kars ve Aıhıs- müzakereleri yapmak üzere bu
ha kalelerinde bulunan Yeni- gün Romanyaya hareketi mukar
çerileri de zehirletınişti. rer olan heyetimizin seyahati şüp-

İst&Il'bul ~aşkına dönmüştü. heli bir vaziyete girmistir. Buna, 
Abazaya nasihat kar etmiyurdu. Romanya ticaret nazırının hasta 
Abazayı Kuyucu Murad paşanın olduğu hakkında gelen haberler 
idamından kurtaran Halil paşa, sebeo olmustur. Maamafih Ser
Abazaya rnektü.plar yaza.Pak ar- vet Berkin dün Romanyadan şeh
zı itaate ve l<aleyi teslime davet rimize ı:elen Bükres büyük elçi
evledi. miz Hamdullah Suphi Tanrıö-

. Nihayet, İstan.lıulda Yeniçeri- ver ile bu sabah görüşecek ve 
!er taşradan kaçıp gelenlerle top- seyahat hakkında kat'i karar ve
landılar. İsyan ettiler. Ağa kapı- ı rilecektir. 
sına toplanarak: ---<>--

- Abazanın isyanına sebep B""k I . . ·ı 
İstanbuldaki Gürcü Mehmet pa- u reş e çımız ve spanya-
~a ile Halil paşadır. Kellelerini nın yeni Ankara elçisi dün 
ısterız... , 
.. Yeni5eri ağası ve zabitleri gü- geldiler 

rultuyu bast=ak için çalıştı
lar. Çünkü, bu isyan bu,slarına 
büyücek bir felfıket getirebilir
di. Herkes aleyhlerine yürümüştü. 
S<iıkin olmak lazımdı. Fırsat bek
lemek icabederdi. 

Fakat, söz dinletemediler. Sad
razamın :kapısına gittiler. Orada 
Halil paşaya rast gelince: 

- Veziriazam senin hatırın 
için Abazayı tedip etmez ... Aba
za sana istinad ile böyle yapı -

Romanya el<-muz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver dün sabah Kös
tenceden şehrimize gelmiştir. 
~ızr. . ..;.. .-h yarın Ankaraya gi
decek ve bilfıhare tekrar Bükre
şe dönecektir. 

Diğer taraftan İspanyanın ye
ni Ankara elçiliı:;ine tayin olunan 
Don Pedro Dö Prat da dün sa
halı ayni vapurla Romanyadan 
şehrimize gelmiştir. 

yor... B ELE D 1 Y g 
Diye bağrıştılar. Sadrazam ıket-

llıüdası Cesteci Ali ağa bu sıra
da yetişip asileri dağıttı. 

Lakin. ertesi gün yeniden 
divanın pencereleri önünde 
toplanan iisiler gürültüye başla
dilar :. Yeni çeri zabitleri ve er
kanı divan aralarına girdiler .. 

Nihayet: 

- Erzurum beylerini azlettim. 
Halil paşanın bu işte methali yok
tur. Ona ilişmeyiniz .. 

Diye bir hattı hümayun çıktL 
O sırada Yeniçerilerin dört ku
rnandan muavinlerinden biri de- : 
mek olan Sekban b~ı Bayram 
ağa ile Mehmet ağa ve Kurt ağa 
rwneline ve baş haseki, yani gö
nüllüler kumandanı ile yaya başı 
Anadoluda Yeniçeri Sancağı al
tına hıristiyan çocukları topla
mıya, yani, Türklerce devşirme 
di.işürımiye gitmislerdi. 

Görlilüyor ki, Yeniçeri mun
tazam askeri işte hep bu gayri 
Türk anasırından mürekkepti. 
Sovu, sopu belirsiz dev~irmeler
di. Ve bu hıristiyan ç<>cukları 
m.lslümanlığı inkar, Bektaşi ta
rikatini kabul ile devletin ve 
milletin sine.5inde bir vara gibi 
idiler ... Elden ele devrolan torun
lara ımüncer olan bu asakiri Bek
taşiyan çocukları bünyei asliyeyi 
tcırnelinden sarsıyorlardı. 

Sipahiler Sultan Osmanın kat
linden dolayı azap içinde idiler. 
Mah Peyker, Sipahileri körüklü
yorlardı. Adamları her gün Si
pahi ortalarında dolaşıyordu. 

Nihayet, Sipahiler divan etra- ı 
fında toplandılar (H. 1032). Ve 
bağımuya başladılar: 

(Arkan var) 

.ıun, SELAMI 12ZET' 

J'lyo:rdu. Şimdi ben konıışeyonnn; 
- Ne var nıı yek Şefika!" Ne 

alemdesin? .. 
- Bildiğiniz ilemdeyim Os • 

man Bey. 
- Nasıl vakit ı-eçiriyonuıı.ı 
- ~ ... İş işliyorum. 
Annem söze karıştı. 
- Senin ne işin var! •• İııtan • 

bula mı ineceksin? 
- Hayır; bir arkadaşımla raıı· 

devüm var. 
- Aksi tesadüf. 
- Evet ... Ben de iizülib'onmı, 

fakat nıı ;ııapayun iti, sö.z venııiı 
bulUAdum. 

- -Öğle :f"1JlePae ı,telmqeaılı: 
~u.•-• ....._,_ 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

İlk okıul illl'Uallimlerine verile
cek olan me.llk.en bedelleri hak -
Jantla belediye reisliği yeni bazı 
esaslar tespit ederek şehir mec
füine vermiştir. 

Bu teklifler tetıkik olunmak 
üzere mülkiye ve maarif encü -
menlerine ılıavale olumnt.11Ştur. 
Önü!!)oüzdeki hafta içinde şehir 
meclisintle müzakere olunacak -
tır. 

Buğa heykeli Taksim 
bahçe.sine 

Enver pa.ı;anın yalısında bulu
nan ve belediyl.<:e satm alındı -
ğ.nı yazdığımız heykellerin Tak
sim belediye bahçesi ile Fener -
bahçe stad,·omuna nakillerine 
başlanılınu;tır. 
. Bu ara; Ahnan imparatoru Vil
helm tarafından hediye olunan 
meshıır bo~ heykeli de Taksim 
bahresine dün kıonulmuştur. 

17 mahallenin s~kize 

indirilmesi redededildi 
Kad.JıkÖY''kayımakamlı.ğı ve be

lediye şube.>i hudutları dahilin
de me~ut olan 17 mahallenin 
birleştirilerek sekize indirilmesi 
hakkında hazrrlanan proje dün 
şehir meclisince muvafık görül
ımiyerek redd<ılıınımıştur. 

Ezcümle bu proje ile Suadiye, 
İıçerenköy ve ~tancının Boı;tan
cı mahallesi i$ni altında birleşti
rihruın de istenilmiş bulunmak-
ta idi. ' 

- Zannetmem... Gece görii • 
şürüz. 

Kalktım, annemin elini öp -
tüm, Şefikarun elini sıktım, çık
tını. 

Hızlı yürüyorum, hızlı değil, 
adeta kuşuyorum, biran evvel 
Nermine kavuşmak için koşuy&
ruın. 

Köşke yaklaştıkça adımlarını 
seyrekleşti; cesaretim kırıldı, i
çime korku girdi. 

Acaba ne muamele görecek -
tim? Nermin ne diyecekti? Ben 
ne söyliyecektim? Nermine kar
şı nasıl bir tavır takınacaktım?. 
Biraz durdum. Soluk aldım, dü
şündüm. Söyliyeceklerimi tasu
lamak istiyorum, muvaffak &o 

lamıyorum. .. Ne yapayım, işi &
!uruna bağladım. İnsanın hah -
tında olan kaşığında çıkarmış.. 

Köşkün kap.wndan girdim.. Et
rafta_hareket, ses sada yok. Ka
PlY\...l;aldun. Her ı.amanki gibi 
Katina açtı... Biran ~lacinQ. 
Ben her şeyin d~iş olduğu. 
nu tasavvur ettiğim halda de • 
ğişmif hicbir şey .YOlıtu. Her §ey 

csöıi gibi idi. 
Acaiaıa?.. Tahiı cntr.ıin av• 

TKnAM 

ı~· ... 
. Lise ve O.ılta 

Ot?ullarda 
İmtihanlar 
Bütün dersl~rin 

·-

Lokantafc:r Ja ekmek 

narha göre sa!ılacak 
Şehir Meclisi dün toplanara'.t 

yeni Zabıtai Belediye Talimatna-
imtihan günleri 

tesbit cd.ildi 
Tekmil lise ve orta mektep ( 

rniidürleri He san'at ve munl-

ı mesinin müzakeresiııe devam et
miştir. 

/ lim mektebi direktörleri dün 
akşam lstanbul lise>inde top-

1 )annıışlardır. 

l Maarif müdürünt.in riyasc - ı ı 
, tinde yapılan bu içtimada im
ti~aı~lar için karaı-lar veril - ~ 

, mıstır. 
Bu kararlara göre, bu ayın 

\ 23 üncii günü dersleri kesile- ! 
cel; olan tekmil ortamektep \'e \. 
liselerin aym 27 nci günii ele
nıe iıntihanlarına başlanıla - ) 

. caktır. ), 

. Orta mekteplerin 27 mayıs 
:' pazartesi günü türkçe, 29 ma-
yıs «:_ar~nmba günü tabii ilim-

. Ier, ~U mayıs perşembe günii de ' 

. nıetnmatik imtihanları yap.la- i 
' cak ır. Bu iıntihanların neti- ( 
· cekri 4 haziranda talebelere ) 
, tcblii{ edilecektir. i 

Orlaaıekleplerde 5 haziran 
' günii de sözlü imtihanlar baş-
' lıyacaktır. Lise bitirme imti - { 
hanları da 27 mayıs pazartesi ' 
giinii baslayıp 14 haziranda ne· \ 
ticelenecektir. cLise devlet ol- . 
gunluk imtihanları~ 22 hazi-

Dü.n. talimatnamenin fırınlar ve 
ekmek, francelii satılan yerler 
hakKındaki yeni hükümleri mü
zakere ve kabul olunmuştur. 

Bu hükümlere göre, tekmil fı-
rınların zemini mermer, fayans 
veya mozayık döşenecek ve ze
minde sifonlu delikler buluna -
caktır. Fırınlar yılda iki defa 
badana olacak ve t<>kmil pencere
ler iki milimetre delikli tel ka
feslerle örtülec~ktir. Her fırında ı 
yalnız şehir suyu; şehir suyu ol-
mıyan yerlerde de tahlil edilmiş 
akar ve tertibatı bulunacaktır. 

Dahil veya hariçten tenekelerle 
ve mümasil kaplarla fırınlara su 
geİirnıek menolunmuştur. Ekmek 
ve francelalara va.ii ve bulamaç 
sürmek yasaktır. Her ekmek 
1000 aramdan 1050 grama kadar 
olaca ;tır. 

Lokanta Ye emsali yerlerde 
narhtan 10 para fazlaya dahi ek
mek satılamıyacak ve iiyatlıır 
açıkça listeye yazılacaktır. 

. ran giinü başlıyacaktır. O g'i.in \ 
ti.:rkrc \'e kornpozis}on inıti- ( 
hanı. 24 haziran giinii edebi - 1 

yat ve fen şu'>elcrindc meta- ) 
malik, 26 lınziran günü edebi- ı· 
yat <ubesinde felsefe ve yahut 

Ekmek \"C franceliılar yalnız 
1 bakkallarda fırınlarda ve mahal-

. tarih. fen şubelerinde tabiiye 
! ve fizik, 28 haziran cuma gü
\ nii edebiyatta tabiiyede de, 

1
. fende de tarih vel·a felsefe im
tihanları yapılacaktır. Mual - ı 

. lim mekteplerinde de imli -
· hanlara 1 haziranda başlanı - ı / 

hp 28 haziranda bitirilecek -
1 . tir. 

llL • .. 
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12 sene yatan 
bir hırsız 

Çıkar çıkmaz 10 
dükkan soydu 

Zabıta, son zamanlarda istan
bulun muhtelif semtlerinde bir 
çok dükkanların kilitlerini kır
mak suretiyle muhtelif eşya ve 
para çalan yaman bir hırsızı ya
kalamıva muvaffak olmuştur. 

li ihtiyaçlara göre mahalli beledi
yece tayin edilecek olan ekmek 
satısına mahsus dükkanlarda ya
pılabilecektır. Her ekmek müş
teriye tartılıp verilecektir. 

İKTHıl'.T 

Demir stoku bulunanlar 
beyanname verecek 
Ellerinde demir stoku bulunan- 1 

!arın her ay vermiye mecbur ol
dukları beyannameler i<;ın ay ba
şınd_an iti'baren beş gün mühlet 
vardır. 

Mayısın beşi pazara rastladığın 
dan bey annaıneler ticaret mü -
dürlüğil tarafından 6 mayıs pa
zartesi akşamına kadar kaıbul e
dilecektir. 

2 bin sandık stok afyon 
satın alınıyor 
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AD iY ve 
MAHKEMELERDE 

Huku. mahkemelerinin çalıştığı 
yani bina sağlamlaştırılıyo~ 
Kelepçe ile teşhiri azaltmak için adliyeye 
şinıdilik bir mevkuf kamyonu daha alın.tcak 

Geçen cuma günü toplanan İs- ı 
tanbul Baro ı>mumi heyetinde 
Hukuk mahkemelerinin çalış -
makta oldukları eski şurayı dev
let binasının tamire rağmen çok 
dar ve bu kadar siklete taham
mül edememesi ibbariylc tehlike
li oldu.Qundan şikayet t>dilmişti. 

Aldığımız malumata göre, bu 
hususta müddeiumumilikçe tet
kikat yaptırılmış, binanın bazı 
yerlerinin tahkimine lüzum gö
rüJ.müs ve ieabeden muamele ya
pılarok binanın sağlamlastırılma
sına başlanmıştır. 

Diğer taraftan gene Baro top
lantısında maznunların kelepçe 
ile sokaklardan teşhir edilerek 
.gecirılmeleri de şikayet mevzuu 
olınustu. Adliye ile rnünasebet
tar daireler çok dağınık vaziyet-

Dolmabahçede / 
keşif yapılacak 
Dün bazı şahitlerin 

if adcleri ahn d 
Ebedi Şefin cenaze •merasimi sı

rasında Dolmabahçe sarayı kapı
sında izdıhamdan il vatandaşımız 
ölmüş ve intibati tedbirlerde nok
sanl:k \'e yanlış hareket etli~ l':ri 1 
id<liasivle o zaman:ü Emniyet ı 
müdürü Salih Kılıç ve muavını 
Kamuran lzmıt ağırceza mahke
ımesınc verilmişlerdi. 

Izmit muhakemesi evvelce bu
rada ıfodeleri alınan bazı şahit
lerin sC>zlcri arasında mübayenet 
ı;irmüs ve bunların tekrar isti
nabe yoliyle ifadelerinin alınma
sı için İstanbul İkinci ağır ceza 
mahkemesine tali~atname yolla
mıstır. 

Dun sabah İkinci ağır ceza 
mah.kemcsınde bu sahitlerin ifa
deleri alınmıştır. ESki Emniyet 
müdürü Salih Kılıç ile muavini 
Kiıımuran mahkemede hazır bu
lun..'Jl uşlar<hr. 
İfadelerden sonra mahkeme, 

ayrıca İzıınitterı gönderilen tali
mata ,zöre, azadan Halilin niya
lbeti altında onun tarafından şe
çilecek uç yeminli ehli vukuf 
huzurunda alakadar polis amir
lerınin verecekleri izahata göre 
mahallinde keşif yapılmasına ka
rar vermiştir. 

te olduğundan ve her gün yü:zle 
ce maznun ve mev'ruf getirildiı 
ğinden bugünkü bütçe vaziyeti}I 
le bu halin izalesi mümkün g·· 
rülmemektedir. Esasen maznu 
ların nakilleri ve nakil sırasını 
da firarlara meydan veıımemell 
vazife ve mes'uliyeti tamamen 
jandarmaya mevdu bulunmakta 
dır. Bu itibarla, jandaxmanın 
vazifesine müdahalenin, bu hu 
sustaki kanuni mes'uliyetin d 
kaldırılması talebiyle karşilana 
cağı tabii görülmektedir. Bu 
nunla beraber müddeium . · ·1 

mevkuf ve mahklımların nakli i· 
çin mevcut olan bir kamy<ına il· 
veten bir kamyon daha alınma• 
sına imkan "hazırlamış ve bu hu• 
susta teşebbüslere girişilmiştir 
Kamyon alınmak üzeredir. 

Darphanedeki 
hırsızlık 

Rızanın muhakemesi 
dün sona erdi 

Darphanede bozuk basılmış on 
kurt 'dardan 41 lira 70 kuruş· 
luk mü<tarını çal<iıJ;ı id<liasiyle 
Adliyeye verilen Darphane ida
~resi müstahdemlerinden Rızanın 
rr,:ıihakemesine dün Birinci Sullt 
ceza mahkemesinde devam olun
ıınw; ve müdafaası yapılmıştır. 

Maznunun bu paraları caketi 
nin dış cebine koyduğu ve ara 
matla da farkedi1ınediği iddia e
dildi~den dünkü celsooe müda 
faa vekili, müekkHinin cebine 
20 adet on .kuruşluk koymuş ve 
tbunların caketi dısarıdan sathi 
lbir arayışla belli olup olmıyaca 
ğının tesbitini istemiştir. Hakim, 
mahkemede hazır bulunan gazet 
cilerden Said Kesler'i ehli rubr 
olarak seçmiş ve mumaileyh ma 
nunun üzerine sathi bir şeıkil· 
de ellerini sürüştürünce bu pa· 
raların ıhariçten temasla hissedil· 
diğini ve ele çarptığını söylemiş
tir. Muıhakcııne karar için baş
ka güne kalmıştır. 

"Bir çocuk yanarak öldü 
Kadıköylü Topal Hasan ve di

ğer namiyle Kazım adında bulu
nan bu hırsız 22 yaşındadır. 12 
yaşındanberi müteaddit hırsızlık
lardan mahkum olmuş ve böyle
ce hırsızlık suçlarından 12 sene 
hapiste yatmıştır. 

Toprak mohsulleri ofisi dün -
den itibaren müstahsilin ve tüc
carın elınde kalmış eslrı afyon 
stak)arını ınUbayaava ba.şlamış
tır. Geçen sene tesoıt edilen fi
atları az bulan tiıttar müstah -
sıl elındei<ı malları afise satma
mı.şt~ Ofıs harıçten fazla taleı>
lerı görmili; ve elındeki mallar da 
·bıttiı"!ınden mübayaa edeceği af
yonlara bu defa da.ha yüksek fi. 
at koymuştur. Kaba afyonlar 30 
ve ince afyonlar 40 kuruştan mü,. 

ibayaa edilecektir. Tüocar ~ müs
tahsıl elınde 2000 sandıık :kadar 
mal AJiduğu talıınin edilmekteilir. 

Çanta hırsızı tevkif edildi 
Kasnınpaşada Kulaksızda Ah· 

medin üç yaşındaki oğlu Salih 
kiıbritle oynarken eteklerini tu
tuşturmuş ve vücudunun muh
telif mahallesinden yanarak Eurııl 
lhastahane<ıne kaldırılanıştır. Sa· 
lih dün aldığı yaralar neticesin
de öhnü.ş ve Adliye tabibi tara
:fından defnine izin verilmiştir. 

Geçenlerde hapishaneden çı -
kan Kazım hemen ertesi günü 
faaliyete geÇ'Tllis Beyoğlu, Nu;;ın
taşı ve Besiktas semtlerinde ona 
yakın dükkan soymustur. Nazı
mın çaldığı eşyalHrı sattığı adam
lar da yakalanmış ve hepsı Adli
yeye verilmislerdir. . ... . 
Küçük haberler 

* İstanbul - Bükreş tayyare pos
talarının tarifesini Turos treni ve 
İstanbul - Ankara tayyare PoSta
sına uydurmak üzere tetkikler 
yapılmaktadır. 

!arı yer değiştirecek değildi. El
bette Katina kapıyı açacaktı. Fa
kat bana nasıl muamele edecek
ti?.. Nermin kabul edecek miy • 
di? .. 
Aklımdan sual üstüne sual ge

çerken, şüpheli ve çelıingili Ka
tmayı süzdüm. 

Rum kuı her zamanki gibi ter-
biyeli ıtfilümsedi: 

- Buyurunuz! 
- Hawmefendi nerede? 
-Salonda. 
Kapınw tokmağını çevirirken 

kulaklarıma kadar kıza:rd.ığınu 
hissettim. Yüreğim çarpıyordu. 
Utanıyordum. Kapıyı açtım, e
şikten adımımı attım ve gen.it 
bir nefes aldım. Çarpıntım ke -
sildi. Nerminin yanında Fatma 
ile Necmi vardı. 

Oh! .. Nermini yalnız bulmıt
dığım için seviniyorum. Cesare
tim yerine geldi. Kendimi top • 
!adım: ... 

- Rabatsı.z etmiye)'im?_ 
Nermin sanki aramıw\a hiçbir 

h8dise &ll(Jll«Diı gibi, her :&il -
.manlı:i halile bqıladll 

- Gel ~ Mm hW rııhe#ıııı 
etmea:aiDi 

POLİ8 

Bostancıda feci bir kaza 
Vatıman Hasanın idaresindeki 

15 numaralı tramvay dün Boo
tancıda Melı!n.ed.ın ara/bası.na açl'P 
mış ve yere )11UVarlanan Mehmet 
a.ğ>r surette yaralanarak nümu.
ne h..,_tahanesıne 'kaldltılıruş • 
tır. Vatıınan yalı:alaımuştıx, 

Ellerini~ Nermin yanın
da yer ıtösterdi: 
· - Şöyle otur. 

Oturdum. .. Nerminin menınun 
olduğu bakışlarından belli, yü
:zfune bakarken gözbebekleri par
lıyor. gözlerinin içi gülüyor. 

Fakat Fatma ile Necminin nıem 
nnn olmachkları astıkları surat
tan >-elli, Onlar gelişime hiç se
vinmediler, bilik.is çok kızdılu. 
Hal~rinde: 

•öf ... Bu adam da nereden gel
di? ···• diyen bir eda var bir ;.. 
tiskal edası. ' 

Sessiz duruyoruz. Necmi kalk
tı dolaşıyor. Fatma mendilinlıı 
ucunp büküyor ve pencereden 
denizi seyrediyor. Nermin ikisi
ne baktı. Sessizlik gittikçe ~ 
laşıyıır. 

Nihayet Nermin: 
- Fatma sen Necmi lle •"" 

dedi. v..-
Necmi ijitmemezlikten eeldi. 

Pencerenin önünde duzuyor, 
Fatma sordu: 

- Sen gelmiyecıelı: misinf 
• - BayV, beainı biru ba'1!11 

llgnyQJ', 

Cağaloğlunda Düriye ve Pera
palas arkasında da Ester adında 
iki kadının çantalarını kapıp kaç
mak suçiyle yakalanan Yozgatlı 
Bilal dün Sultanahmet Birinci 
Sulh ceza mahkemesinde sorguya 1 
çekilmış ve tevkif olunmuştur. 

DENİZE 

DÖKECEliİMİZE 

Bir teliştır gidiyor: 
- Balıkları denize döküyo • 

l'UZ .. 
Yine bir telaştır gidiyor: 
- Balık günü yapmalıyız.. 
N anemollu ile her iki mev-

zuu konuşuyorduk da: 
- Üstat balıkları denize 

döltjjyonnwıuz~ 
Dedim. 
- Hangilerini, lüfer, ista • 

lııoz, karagöz, bar'bu.nye, lev
rek mi? .. Eğer, bunları dökii • 
yorsak ben toplaıru.ya ra.zı • 
yım!. 

Cevabını verdi ve konwıma
mız devam etti: 

- Balık pnil yapmak için 
tesisat ve teşkilit mevcut ol
madığı da söyleniyor. Hem ol
sa bile, torik w palamutta~ 

başka hangi balık iç.in gün ta.. 
yin edilebilir? .. 

- Za&en, denin dökölenl611 
de palamut ve toriklermiş., 

Dedim. Güldü: 
- Onlar içi1> gün tayin ede

ceğimize veya denize dökece
ğHnlle birer fabrika Jrursak 
daha iyi edem.. 

Dedi ve... 1ıave etti: 
- Bak o zaman denize dö • 

k:ülıııı baWı: ne J>&r.a l(etirir_ 

OLMAMIŞ 

ŞEY DEliiL 

--

Adanada şehir meclisi aza· 
sından bir zat ile bir gazete 
yazı işleri müdürü arasında 
bir hadise olmuş, Hadiseye se
bep de galiba şehir meclisi 
izası bakında gazetede neşro
lunan bir yıw imiş. 

Nanemolla havadisi okuma· 
mış, benden sordu: 

- Nedir bu mesele?. 
Ben de okuduğumu anlat -

tnn ve: 
- Bay aza, gazete iweba

nesine giderek yazı işl:>ri mü
dürünü ı;aliba sert bir tavırla 
ziyaret etmiş .. 

Dedim. Güldü: 
- Gazeteciler için olına• 

ve olmamış şeylerden değil• 
Diyerek ilave etti: 
- Sert tavırlı ziyaretlerdeıı 

birini de merhum Celal Nu· 
ri iyi hatırlardı! 

NEBF..0.t.'YSE B!R EKAlr 
~~~·~~~____... 

LİYET TÜREYECEKMiS! 
~~~~~~~-----

İstanbuldan çıkarılan ar • 
tistler arasında yalnız 107 ta· 
nesi Macarmış. 

Nanıımollayıı bu rakamı ha
ber verdim de, hayretini sa~· 
lamadı ve: 

- Neredeyse içimizde bit 
l\lacar Ekalliyetr türiyecck • 
miş desene ... 

Diye, latife etti! 
A. şEJ{il' 
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-Amerika dona-nması 1 Ankara haberleri 

Bahriye BaŞkumandanına göre 

filo kafi derecede kuvvetli değil 
VAŞİNG'l10N, 3 (A.A.) - De

niz harekat> ba:;:lımmandanı a -
mira! Stork, Birleşik Amerika 
ticaret odasında bir nutuk söy
liyere'k fil<ınw:ı. !bugünkü ikud
retinin ımemleketin muhtemel 
ımüdafaası için nisbeten gayri kfı-

fi oldufıuıru bildirmiştir. 
Amiral, filo lınıvvetinin en az Va 

şington muahedesiyle tespit edi
len 5/5/3 niSbetini ımuhafaz~ et

mesi ica'bedeceğini ilave ey le -
miştir. 

Romanya ve Yugoslavya 
( Baştarafı 1 inci sa uf ada) 

Gueteler Seliiııiğin İtalya için 
fevkalade ehemmiyeti haiz aske
ri bir nokta olduğunu ileri sü
rerek müttefikler tarafından bu 
Yunan şehrinin işgaline göz yu
mulamıyacağını yazmışlardır. 

Diii"er taraftan Yugoslav hu -
dudunda Alman ve İtalyan kı
taatı tahşit edildiği söylenmek
tedir. 

BELGRAD, 3 (Hususi) - Bal
kanlar sulhüııün İtalya ve Al
manya tarafından bozulacağına 
dair Londra ve Paris kaynakla
rından verilen haberler Belgrad- \ 
da alaka ve sükfuıetle kaqılan
maktadu. Macaristan ve Roman
yadan başka Sofyada dahi Al - 1 
manya iktısat işleri nıüm.essili -
nin müzakereleri dostane ve gö
rüş birlikleri ile devam etmiştir. 
İtalya ve Almanya muahedele -
rin, normal iktısadi münasebet
lerin, mübadelelerin devam etti-ı 
ğine göre, bu devletler tarafın -
den taarruz yapılmasına mantı
ki ve makul sebepler göriilme -
mektedir. Buradaki kanaat şöy
ledir: Hiçbir memlekete karşı ce
nubi!. ııarki Avrupa memleket -
!erinin taarruz fikri, planı olma
makla beraber, her türlü teca
vüz hareketlerine şiddetle ve bir
likte karşı konulacaktır. Teda
füi hazırlıklar esasen tamam -
lanmıştır. Heyecanlı haberler ü
zerine gerginleşmiş olan efkarın 
teskini için büyük şahsiyetlerin 
beyanatına Vd Bedin ile Roma -
dalti hü,kılmet erkiinıuın veya 

mümessillerinin kanaat verici ye
ni teminatlarına intizar olunmak
tadır. Gazetelerdeki malfıınat ve 
nesriyat halkı teskin edecek tarz
dadır. Hükılmet ise gerek dahili 
emniyet, gıerekse milli müdafaa 
itibarile her türlü tehlikeye kar
şı hazırlıklar= bitirmiş halde-
dir. ' . 

LONDRA, 3 (A.A.) - Royter 
in dip1omattlı: muharriri yazı -
ıvor: 

Haricten gelece'k bir tecavüz 
ihtimali karşısında, Baikan dev
letler inin müışterek menfaatleri 
vardır. Bu ımenfaat ayniyeti, Bal
!kanlılar arasında eski kavgaları 
ve niza mevzularını teskine yar
dım etmiştir. 

Yug<J.Slavyanın ımı yo.ksa Ro -
manyanın mı daha ziyade teh -
dit altında ıbulunduğunu söyle
mek kabil ohnamakla ıberaber, 
her ikisinin de kuvvetin birlik -
te olduğunu anlamış bulundukla-, 
rı mttlıa!kıkaktır. 

Bulgaristan, Balkanlarda, mü
lkeır>Jlllel .bir dev Jet adamı rolü 
aynaınaktad ır. Bulgar is ta.n, B o.1-
kanların üzerinde dolaşmakta o
lan tehlikeli lbir haıkrkat olduğu j 
takdirde hare'ket serbestlsini mu
hafaza için, mutalebatını şiıındilik 

!bir tarafa bıraikımalk.tadır. 
Eski müttefiki Türki;yenin mıu

zaıhereti ile, Bulgarlar. pek mıuh
temel olarak, 1914-19-18 devresıin
dek:i rollerinden Ç<Jik başka bir rol 
oymyacaklar.dir. 

Etenler, tehdidin tam ağzında 
lbulunmama'kla beraber, mütte -
fiklerin garantisini haizdirler ve 
Balkan .grupunun diğer azası ile 
muahedelere bağlı dıootane mü
nasebetler idame etmektedirler. 

Suriye ve Filistindeki 'büyü'k 
:müttefik kuvvetleri ve halen Aık
denizin .şaıık havzasmda tahşit e
dilımiş bulunan :mühim deniz cü
zütamlan, müttefiklerin, tehdi
din vehametini anlamış olduk
larını ve her tU.lü ihtimallere 
karşı koY'mak için hazır ·bulun -
duklarını sarih ·surette göster -
mektedir. 
ATİNA, 3 (AA.) - 1919 ila 

1923, 1929 ve 1932 ila 1934 smıf
larma mensup ihtiyat zabitleri 
ile zabit vekillerinden mürek -
kep dört gruıp, bir aylık taliım 
görmek üzere 15 ıınay!S'tan itiba
ren silah altına davet edilımi§ -
!erdir. 
BÜ.KREŞ, 3 (A.A.) - Pı'Opa -

ganda Nezareti, paskalya ımüna
sebetile ıkral Karol'ün ıbir av 
parti.sine iştirak e1ıınek üzere ha
reketini ımüteakip meydana bir 
komplo ç>ktığına ve bazı tevkifat 
yapı1clığına dair verilen haberi 
kat'iy:yetle tekzip etmektedir. 
OOkreşte İspanyol Ajansının 

muhabirine beyanatta bulunan 
B. Gaf enko, •şöyle demiştir: 

•-. Tuna ve Balkan sulhü 
s•kı sıkıya .Aıkdeniz sulhüne bağ
lıdır ve bu sulhlerden herhangi 
birini diğerini ihlal etmeksizin 
bozıı:nağa imkan yıoiktur. Bugün 
cenubi Avrupa ırrıilletlerinin mu
kadderatı müşterektir. Bu mil
letlerin mazideki tecrübeleri, 
!kendilerine ayni nizam ve hür
riyet arzoounu telkin etmiştir. 

Rumen Hükômeti
nin davet ettiği 

l1atbuat heyetimiz 
Romanya hükumeti Tüıık ga -

zetecilerinden mürekep bir he
yetiımizj memleketine davet et -
ımiştir. Son Telgraf gazetesi Baş
muharriri Etem İzzet Benıce. 
Son Poota gazetesi dı:ş politiK~ 
muharriri Selim Ragıp, Haber 
gazetesi sahibi Rasim Us ve mu
harrir Peyami Safadan mürek -
kep olan bu matbuat heyeti bu
günlerde Bü.kre.şe hareket ede -
cek ve doıst devletin kültüı- mer
kezlerini ve bazı müessesatını zi
yaret edecektir. 

BALKANLAR VE ŞARK 
KOMŞULARIMIZDA 

AlmanganınPolonga harbinde 
kullandığı hava dafi topları 

Skododa Tamir ederek Irana satılacak 
JE:5) ARİS, 3 (Hususi) - Almanyanın Polonya harbinde kul
u-=' lanmış olduğu hava dafi toola~ı Skoda fabrikalarında ta

mir edilmektedir. Bu toplar Irana satılacaktır. 
Almanya döviz sıkıntısı çektiğinden bu topları satmıya razı ol

muştur. Birkaç Alman subayı, sivil olarak Bohemya ve Romanya
yı geçip Irana gitmişlerdir. 

"" ..... • . .. 
~AILKANILAROA: 

Roman yada ki A 1 m an Erkanı 
harpleri hudut haricine çıkarıldı 
fE)} ÜKREŞ, 3 (İKDAM Muhabirinden) - Romanya gizli 
1.9) zabıtası, vücudü arzu edilmiyen yabancıları şiddetle ta-

kip etmektedir. 240 Nuinin, ikamet tezkereleri elle _ 
rinden alınmıştır. Fazla miktarda Almanm ya~aınakta olduğu Si
lui de, birçok Nazi, Alman seyyahlarını evlcı·ine kabul elliklerin
den dolayı tevkif edilmişlerdir. Bu seyyahlar hakikatte, Alman 
kurmay subaylarıdır. Bunlar budııt haricine çıkarılmişlardır. 

Yeni tayinler 
ANKARA, 3 (İKDAM Muh3-

birinden) - İktısat fakültesi me
ıııınlarından Fuat Suımay, Ka -
z:ınıı Yur.dakul İstanbul maliye 
hesap ımeınurluklarma, Koc.ıeli 
mu!hasebe müdürü Şev'ki a:lliye 
ıınu.hasebe ının.ıavinliğine, Pasinler 
malınüdüı'ü .lfullısi Askaleye, 
Kelkit ma1mqdürü Rüştü Keıına
ha tayin edilmişlerdir. * Almanyadaıki talebeler" ai
leleri tarafından ayda iki küoya 
kadar sabun ~nderilmesi heyet\ 
vekilece ·kararlruıtırıLmıştır. * İlıımit emniyet amirlerinden 
;iııırahim Erzincan emniyet umir
liğ"ine tayin edilııniştir. 

AKDENiZ 
( Baştarafı 1 inci saııfada) 

alınacak yeni tedbirleri tetkik 
eylemiştir. 

Hükumet, her türlü ilıtimale 
karsı alınan polis tedbirleri cüm
lesinden olarak, Kahirede bir 
Mısır fırkası tahşidine de ·karar 
vermiştir. 

Şurası da kayde layiktir ki, Baş
vekil öğleye doi(ru İta·ı ·aorta el
çisi Kont Mazwlini'yi kabul 
etmiştir. Sefir Başvekilin oda
sına girmeden önce matbuata 
yaptığı beyanatta, hükumetinden 
Herhangi bir buhran tasavvuru -
na imkan verecek hiç bir iş'ar 
almadığını ve hadiselerin nilobin 
Jbir şekilde mütaleası icabedeceği 
kanaatini muhafaza etmekte ol
dwğunu hildinınistir. 

MLSIR BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Başvekil, matbuata şu beyanat
ta bulurun wıtur: 

•Bütün emniyet tedbirleri alın
mıştır. Vaziyet qerçi tehlike ar
zetmektedir. Fakat bu tehlikeler 
ne te!iişa düşürücü mahiyettedir 
ne de yakındır.J> 

MÜDAFAA l\[ANEVRALARI 
7 MAYISTA YAPILIYOR 

15 mayısta yapılacak olan tay
yarelere karşı müdafaa manevra
ları, sahil bataryalarının te>pçu gc- 1 

ce atı:şları ve karanlık talimleri 7 
mayısa alınmıştır. 

Diğer taraftan sabotajlara ve 
casıısluklara karşı idam cezası der 
piş eden yeni kanunun müstace
len çıkarılması ayandan isten
miştir. 

İngiliz sefiri Sir Wiles Haımp
son ile Mısır Başvekili ve ordu 
şefleri arasında hugün yeni bir 
ımülakat vuku bulmuştur. Mü
lakatta Milli Müdafaa hakkında 
alınacak bütün tedlbirlerin alın -
ımış olduğu ve Mısır'm her ihti
ımale karşı hazır bulunduğu itti
fakla müşahede ve tesbit edil-

İ~.: YA HARP GEJVIİLERİ 12 
ADA SULARINDA 

V.AŞİNG'ION, 3 (A.A.) - Yu
nan elçi.si {)iamantopolus .Akcle
nizdeki umumi vaziyet ve Italyan 
deniz kuvvetlerinin on iki adalar 
sularında tecemmuu meselesi 
hakkında Sumner Vels ile gıörüş
m~tür. 

İSKEJNDERıİYE, 3 (AA.) - İn
giliz, Fransız filosu bugün öğle
den sonra lhuraya ge1miştir. 
YENİ RODEZYA FIRKALARI 

KUDÜS, 3 (A.A.) - Cenup Ro
dezyası .kıtalan bugün Filistin'e 
muvasalat etmişlerdir. 

CENOVA, 3 (AA.) - Cenova
da ıbulunan İngiliz vapurlarına 
derhal mensup oldukları liman -
!ara dönmeleri için Londradan 
emir gelmiştir. 
Diğer taraftan Va~arn adın -

daki H<ılanda torpido muhribine 
üssülharekesine avdet etımesi em
ri verilmiştir. 

LONDRA, 3 (AA.) - Dün 
Londrada bir nutuk söyliyen ve 
Yakin ve Orta Şarktaki İngiliz 
ordusundan bahseden Adliye Na
zırı Wood, demiştir ki: 
•- Bu ordu hiç bir kimseyi 

tehdit etmiyor. O kendisine tev
di edilebilecek 1ıerhanqi bir vazi
feyi ifa için orada bulunmaktadır. 
Bu ordu iyi dostlarımız Tüı-kiye
yi ve Mısır'ı takviye edecektir. 
Bu ordu İmparatorluğun müna
kale hatları arasındaki i:'tibat 
emniyetinin zımaıı altına alın

masına hizmet edecektir.» 
---<>-·---

Bakırköylüler 
(Baştarafı 1 inci savfada) 

Emniyet memurlarının, Biikreş içinde, casuslukla meşrrul bir 
gizli Nazi teşkiH\tı meydana çıkardıkları söyleniyor. " 

Jlakırköyünde tecrü!be sayımı 
hu pazar günü saat B de başl.ıya
ca!ktır. Say,nmı bittiği fa!bri;..a 
düdüğü ile ilin olununcıya ka -
dar hiç kimse bulunduğu yer -
d en dışarıya çııkamıyacağı gibi 
İstanlbuldan banliyö trenine bin
miş olanlar da istasyonda bekli-

! yeceklerdir. 

I tı: DAM -·' 

İtalya ve harp 
(Başmakaleden devam) 

dittir; kat'i kararını vermek için 
vaziyetin inkişafını beklemekte
dir. 

2 - İtalya, harp edecekmiş gi
bi görünerek müttefiklerden, bil
hassa Fransızlardan bazı tavizler 
koparmak, yani bitaraflığını sat
mak istiyor. 

3 - İtalya, möttefikleriır Yu
goslavyaya garanti vermemiş ol
malarından istifade ederek Dal
maç:;-ayı zaptetmek fikrindedir 
ve bunu yaparken müttefikler
le harbe girmemiye çalışacaktır. 

4 - İtalya, Alnıanyanın yanın
da, müttefiklere karşı cephe al~ 
mak üzere kararını vermiştir. 1-
talyan efkarı umumiyesini müt
tefiklere karşı ateşlendirmek ve 
h~lkın korkusunu izale etmek i
çin, .(\imanların Norveçte mu -
zaffer olmasını bekliyor. Yakın 
addettiği böyle bir zafer vuku -
bulunca hemen harbe girecektir. 

Al:;lı selim, şu dört ihtimalden 
birinci ve ikincisinin olduğunu ~ 
tahakkuk edeceğini söylüyor; fa
kat, bazan Allab, - Allah dei?il 
şeytan - insanlarm ve milletle
rin aklını başından alarak onla
rı doğru yoldan ayırır ve başlan
gıcı parlak görülen bir dalalet 
ve hüsran yoluna sevkcder. 25 
yıl evvel, yine böyle bir mayıs 
ayında, İtalyayı Avusturya ve 
Alıııanyaya, yan.i Cermen1iğ·c 
karşı harbe teşvik eden gazete
ci Musolini, bugün bütün it;:1. 
yanın mukadderatına Jıakim Baş
vekil Musoliııi olduktan sonra, 
coğr_.ııfi, ırki, tarihi bakımdan Jıa
Iii, Italyanın en tehlikeli düş -
marn olan Cermenliğin zaferi -
ni temin etmek için İtalyan ka
nı akıtmıya razı olat-ak mıdır? 
Almanya ile beraber Çekoslo -
vakya yağmasına iştirak eden 
Polonyaıun müthiş gafleti, du -
manı. üstünde, gözönünde dıırur
ken Italya, kaybetse de zararlı, 
kazansa da yine zararlı çıkacağı 
bir harbe girmek gafletini göste
recek midir? Avrupada ıııuzaf
f~r bir Ahnanyanın Brcnııer'den 
'l.riyesteye inerek İtalyanın za -
rarına bir Akdeniz devleti ol -
masına, İtalyanın maııi olamıya
cağını, harpcli Faşist ricali nasıl 
düşünmezler? Yoksa, Bitlerin 
ııltı aydan fazla sürmiyen temi
natına inaııııiak gafletine mi dü
şüyol'iar? 

Çok nzak değil, birkaç senelik 
istikbali diişüııcbilen her İtal -
yan, İtalyanın harbe girmesine 
muhalif olmak Jazımgclir. Roma 
için en makul siyaset, müttefik
lerin sıkışık bir zamanında on -
lara bitaraflıgmı satmak olur ki, 
bu da, İtalyanların meşhur cego
izmo sakro - mukaddes hodkam
W<. siyasetine tamamile uygun 
bir .politikadır ve İtalyaya, bel
ki de, silahını patlatmadan yal
mz şakırtısile bir şeyler kazan-
dırabilir. · 

Harpten hakiki ve devamlı bir 
kazanç temin edemiyeceği mu -
hakkak olduğuna göre, Italya -
nm ]?arbe girmeınesi, kendi men
faatine uygun olmasına rağnıen, 
bu devletin ricali başka türlü dü
şünüp harbe girerlerse, mütte -
tiklerle müttefiklerin müttefik
lerinin söyliyecekleri söz tabü -
dir ki, •pilavdan dönenin kaşığı 
kıı-ılsm . ola.caktır. 
Eğer iddia edildiği gibi, Nor -

vectc, Alman tayyarelerinin İn
giliz donanmasını imlıa ettiği yo
lundaki Alman propagandası, İ
talyanları haı·he teşvik ediyorsa, 
Faşist ricali, Akdenize hakim ol
mak ümitlerinin tahakkukunu 
.-ö ı .1iyeceklerdir. Akdenizin ka
pıları müttefiklerin ve onların 
dostlarının ' elindedir. Cebelütta
rıkı, Süvcysi ve - bir dereceye 
kadar - Çanakkaleyi almadıkça 
ltalya, Akdenizde dolaşmaktan 
bir fayda temin edemez. Burala
rını almak için yapılacak hare -
ketler ise, İtalyanları ümitlen -
diren hava silahının kendi donan
maları aleyhlerinde müdahalesi 
demektir. Ham madde ve petrol 
stoklı>rı bittikten sonra, İtalya -
mn harbe nasıl devam edebilece
ğini biz tayin edemiyoruz. Bu 
stoklar ise bitmiyc mahkumdur. 
Çünkü. Akdenizde top patladığı 
anda, Italya, otomatik bir suret
te abl.uka edilmiş olacaktır. 

ABİDİN DA VER 

Amerikanın 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Filips - Musolini mü-.:..lrntından 
çıkan neticenin İtalyanın harbin 
eşiği ne gelmiş olmadığı merke -
zindedir. 

Sumner Vels İtalyanın bu !hu
sustaki hattı hareketi hakıkmda 
tefsiratta bulunmaktan şahsen 
içinap etmiş, faka mabuat mü
messillerine Hariciye Nezaretinin 
Amerika tebeasının İtalyay ıterke 
da vct edildikleri meselesine hiç
bir ehemmiyet atfetmediğini bil
dirm~tir. Bu beyanat Musolini
nin sefir Filips'e İtalyanın ha
len harbe girmek niyetinde ol
madı_ğını bildirdiğine dair Roma
dan verilen haberleri bilvas.ta 
teyid eden mahiyette görülnıek
tedir. 

ŞEKERPARE 
SULTAN Yaz•n: M. S. 

KARAY EL 

Tefrika No. 1 
Gözdeler, Sultanlar, cariyeler, iç oğlanları, 

a~laşıyor, feryat ve figıın ediyorlardı. 
Dört tarafı du'Varla örtülü 

mahlbesinde, veliaht ş<!lızade ib
rahiıın, şaşkın bir halde kapı ağa
sının önünden ürkek bir ta'lllrla 
ıgeri, geri çekildi. Fersiz gözle
rini kapı ağasına korka, loorka 
diıktiJd;en sonra, titrek ve heye
canlı bir sesle: 

- Siz bana ımeikrü al dersiz .. 
Bana taiht ve saltanat gerekmez. .. 
!Karındaşım Dördüncü Sultan 
Murad sağ olsun .. Benden ne is
temiz?. 

Dedi. Fakat karı.nıdaşınn sağ 
olsun diye söylendiği zaman hiç 
lbir vakit sanıim l değildi. Kelle
sinin elden gideceğini zannetti
ğinden dolayı laf olsun diye ar
zuhal eyliyordu. 

Çünkü, Dördüncü Sultan Mu
radın delli;eti, .Jrnrd"§lerinin feci 
lbir surette katledi1meleri, şehza
de Lbrahinıi deli divane eylemiş
ti. İıbrahiıın, tahtından ve salta
natından ebediyyen feragat ede
rek hayatını kurtarmak ve öm
rünü dört tarafı örtülü ve !kapa
lı odalar.da geçiıuniye razı idi. 
Kapı ağası, el pençe divan dur

muş: 

- Selı.zadeın, tahtı saltanat si
zindir... Buyıurunuız ... 

Dedikçe, şehzade İbrahim mü
teheyyiç bir tavırla: 

- Hile ediyorsıınuız. .. Bana 
tahtı saJ.tanat ne wmı; Karında
şııın sağ ol.sun ... 

Diye feryat edip dururlar. Ken
dilerini taşra çıikarmak ıınüınkiiıı 
ve miiyesser olmadı. 

Deyince; Veziriazam Kara 
Mustafa paşa, biraz ııı:ı:ülalıazarlan 
sonra, Silaıl:ıtar ağaya dönerek: 

- Ağa, hazretleri... Haremi 
hümayuna haıber vermek !Bzım
dır .. Valide KöSem (Mah Pey
lker) Sultan ilma ederler:. Dedi. 

Malı Peyıker (Kösem) Sultan 
vefat eden Döroüncü Muradın 
da validesi idi. Şeb,zade İrbrahlm 
de oğlu olduğu için !her halde 
vali-desine inanırdı. 

Silahtar ağa, veziriazamın mü
lahazasını yolunda buldu. Ve: 

- Devletlilıın .. Buyurduğunuz 
ve<ftıile hareket etmek evladır .. 
!Dedi. • 

Kara Mustafa paşa. Kı<zlar ağa
sını çağırttı. Şunları söyledi: 
. - Ağa hazretleri... Şeb.zade 
]bral:ıiıın Sultan müteheyyiç ıbu
lunuyorlar ... Biraderlerinin vefat 
ettiklerine emin değillerdir. Oda
larından çıkıınıyorlar .. 

Ka)JJ<!ı başı ağa, bir hayli uğ
raştıkları halde taşra çıkmalarına 
ve taht odasına gelimelerine mu
vaffak olamaınJ.l)lardı. Valide 
Sultan hazretlerine arz• keyfi-- Benden ne i:stersiz ... Karın

daşım sağ olsun ... 
Kapı ağası, sözlerini tamam

lıyorou: 

' yet eylemeyi münasip buldıuık~ 
Dedi. 

- Şehzadem mübarek ıbaşınız 
sağ olsun ... Biraderiniz Sultan 
Murad Darülbwkaya gitti. Tahtı 
saltanat sizindir. 

Fakat; Şehzade İbrahim, lkat
iyyen. inanmıyordu. Çünıkü, şeh
zade Ibrahim, kardeşi Sultan Mu
rad tarafından şehzade Beyazıt 
ile Süleyman ve Kasııın'ın feci 
surette •katlolunduğunu gör
müştü. 

Kapı ağasının, hile ve desise 
ile kendisini av laımaık istediğini 
ve 1ru suretle taşra çıkarıp kat
Iıı1unacağına zahip oluyordu. 

Şe!hzaıde tbrahlm, bir türlü Ka
ıpı ağasının sözlerine inanmad\.. O
nu başından defeylaınek için: 

- Haydi .. Yıkıl karşımdan .. . 
Bize tahtı saltanat gerekmez .. . 
iBiraderiım sağ olsun ... 

Teranesini tekrarladı ... Fakat, 
!bir yanıtlan da bu s~vinçli hrube
rin sahih olmasını canıdan dili
yordu. 

Şa'.ka değil, senelerce süreu 
ilwrkıulu mahılını;iyet d:ıayatından 
ikurtularak koca İmparator1uğun 
sahip kıranı ıınevkiine gelecekti. 
Kapı ağası şehzade İıbra'himin 

israrı kar'iısında, art>k bir şey 
yapaıruyacağını ve onu taı;ra çı- ' 
ikarllP taht odasına götüremiye -
ceğini anlavınca, içeri döndü. 

İ•çeride, veziriazama, Silahtar 
ağaya şu volda arzuıhal eyledi: 

- Devletlum!. Şehzade haz
retlerini ikna etmek ımüşkül .. 

- Ne yollu!.. 
- ıBiraderlerinin vefatını sa-

ılıih sayrrnazlar .. 
- Ne derler? .. 1 

Bunun üzerine Kızlar ağası, 
haremi hümayuna seyirtti. Hare
ımi hümayunda müthiş bir va
veyla vardL 

Gözdeler, Sultanlar, cariyeler, 
iç oğlanları, ağlaşıyor, ·bağnşı -
yor, ıferyat ve figan ediyorlardı. 
Bir yandan da heye-cana gelerek 
caım, çerçive, vazo kırıyorlardı. 

. Dördüncü Muradın vefatı ha
remi ihüınıayunu alt üst etmişti 
Yalnız haremi hümayunun bir 
dairesinde ses ve sada Y'(lktu. Bu 
daire de Malı Peyker (Köseıİı) 
Sultanın dairesi idi. 

Mah Peyıker, sevinç içindeyıdi. 
Mec:ııup ve deli Sultan Mustafa
yı validesi Aıbaza Sultanla bera
lber tahtı saltanattan ve saraydruı 
defeyledikten sonra oğlu Dör -
d'ilncii Murad tahta çıikıınıştı0 

Fakat, Dörd.üncii Murad, va
lidesi Malı Peyker Sultanı ha
remi l:ıüımayuna kapayaraik onun 
saltanat hırslarının icrasına ıı:ney
dan vermeıniışti 

Dördüncü Murad başlı lıaşına 

bir şallısiyetti. Haşin, b.er türlü 
ikuıvveti nefsinde toplıyan Bağ

dat fatihi ve İran hilıltimi, vali-
desi Malı Peykerin hilekarane ha
reketine ıkat'iyyen meydan ver
miyordu. 

Dördüncü Murad, Yeniçeri ve 
Sipahi zorıbalarının kellelerini 
birer, .birer eliyle keserek Osman
lı İmparatorluğunu ele alan Ye
niçeri ve Sipahi ağalariyle Sul
tan kadınların ihtiraslarına ni -
ll:ıayet vermi§ti. 

(Arkası f.lar) 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemıısında 

Beyaz perdenin en gü
ze I ve ateşi i yıldızı 

Viviane Romance 
GEORGES FLAMANT ve D A L İ O tarafından nefis 

hir surette teımsil edilen 

YARI GECEDEN SONRA 
Fransızca filmi takdim edilecektir. 

İLAVETEN: METRO JURNAL en ınn harp ve dünya havadi.'ıleri 
Norveçte İngiliz askerleri - deniz muharebesi 
Buı~ün saat 1 de ten ;ilatlı matine 

,--------------.----------
BUGÜN TA K S / M Sinemasında 

Senenin en BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ 
SergO.Zeş-t rtlml 

BERÜ ÇAVUŞ 
Baş Rollerde: l-IANS ALBERS 
Şikagonuıı esrarengiz batakhaneleri - tüyler ürıpertici cinayet 
vak'aları - insanı hayrete düşürecek, merak ve heyecan içinde 

.bırakacak - lspanyol rakıslan - nefis mwıik:\, 
zevk alemleri 

IBugün saat 1 de tenzi.liıtlı İnatine 

SAYFA-3 

Harp Müttefik
lerin lehinde 

(Baştarafl : :ııci sayfada) 
ibuııdan lbır ay evvel Norveçin Al
manya tarafından işgalinden ev -
velki vazivetten sarih surette ço'k 
daha lehtedir. Müttefikler, şim
di, Almanya i.1;in hayati ehemmi
yeti haiz olan demir madeninin 
nakline denizyolunu kapamaık -
tadırlar. 

Müteaddit Fran= alp avcı· ta
burları, Mlen, Norveçteki hare
!k:ata girmişlerdir. Vaziyet, bir
çolk noktalarda, talkviye kı:talan· 
nın iJ:ıraeı ve bir araya t.uplanma
sı ilerledikçe daba ziyade mü
sait tarzda inkişaf etmelktedir. 

Müttefik ku"VVetler, şiınıdi, Nar 
vik mıntakasıncla bütün ndkta -
larda Alman kıtalariyle temasa 
geçııniştir. A!ırnanlar, geri çekil
ımelttedir. Fransı.z Alp avcıları ke
şif kollar:ı., 18 esir almış ve bu 
suretle bir keşif kolunun nelere 
kadir olduğunu göstermi.ştır. 

:t-.lınıfi""' mm talo:<fS'.nda hi;.1bir 
deği.şikliık yoktur. 

Almanlar, münalkale yollarım 
ve Andalsnes, Molde ve N anısoo 
limanlarını lbaınbardıman et -
ımişlerdir. İngiliz tayyareleri de 
StavanPer, Oslo ve ~berg ha
va ımeydanlarını bombardıman 
eylemişlerdir. 

İngiliz hava !kuvvetleri, Jut -
land'ın şiıınalinde, Ry gölünün sa
hilinde bulunan ve düşman tara
fından Norveç harekatında kul
lanılan Ry ·hava üssünü ve demir· 
yolunu ıınuvaffakıyetle lbombar -
dıman etmiştir. Hücumlar, dün 
akşamı başlamış ve bütün gece 
devam eylaıniştir. 

İngiliz tayyareleri, ayni zaman
da, bütün gün, Andalsnes'den 
ılıareket eden İngiliz kıtalarını 
taşıyan gemiler kafilesini Alman 
ihava kuvvetlerinin hücıuırnlarına 
karşı muhafaza için de kııllanıl
mıştı.r. 

Press Association, ıkral Haakon' 
wı halfı Norveçte bulunduğunu 
temin ey lem ektedir. İngiliz sefe
ri heyeti askeri makamları, ken
dilerinden gerek adet gerek mal· 
zeme itibariyle çok faik Alman 
kıtalarını bir çok defa hırpalamış 
olan Norveçlilerin kahramanlı
ğını çok övmektedir. 

Norveç Milli Banka.sının mer
kezi Mold eyaletine nakledilmiş
tir. Bankada mevcut altınların 

hepsinin veya bir kısmının harice 
gönderilmesine izin verilmiştir. 

Norveç iıüklımeti, İngiltere ve 
Fransa dövizinin memleket da
tıilinde Norveç kuronu gibi ra
yi-cine karar vermiştir. 

lsveç'in 5 milyon altın 
doları nasıl kaçınldı 

Amerikan bandıralı Me>rmac
seo gemisi İsveç bankasının beş 
ıınilyon altın dolarını Nevyorlca 
lkaçrrmıya muvaffak olmuştur. 

9 nisanda Trodhaym'da bulu
nan geminin •kaptanı...";;eh.-in n::sıl 
işgal_ edildiğine de şahit olmu• 
tur. Işgal kuvvetleri Amerika ~.,. 
misini ziyaret e1ımişler fakat ;_ 
raştll1Jlla yapmamışlardır. 

Geminin kaptanına bir Alınan su 
bayı: cNorveçi istilaya değil İn
gilizlere karşı himayeye geliliıı:. 
deıniştir._Kaptan diyor ki: 

•Norveçliler ar asında casuslar 
ve V..!ltan hainleri olacak ki, Al
manlar Trond'heiın'e değirmene gl 

ı rer gibi girdiler .• 

Lokanta ve otellerde 
(Baştarafı l inci sayfada) 

bulunmuştur: 

•- Hakiki san'atkıir ecnebi ar
tistler restoranlarda, otellerin lo
kantalarında, gazinolarda çalışa
bileceklerdir. Memnuiyet yalnız 
barlara ve bu isim altında çalı -
şan içkili lokantalara aittir.• 

. -
Milli Şef 

(Baştarafı 1 inci sayfada)_ 
nim için büyük bir memnuniyeti 
muciptir. 

İSMET1NöNü 
Ekse!iini lsmet İnönü, 

Reisicumhur 
ANKARA 

Ekseliinslannın iyi temennile,. 
ri beni hassaten mütehassis et
m4tir- ve kendilerinden mühey
yiç minnettarlığımı kabul etme
lerini rica ederim. 

PAUL 

Bugün saat 18,30 da 

SARAY 
Sinemasında 
RİYASETİCUMHUR 

FİLARMONİK 
Orkestrasının 

Halk fiyatlarla Son konser 
Fiyatlar: 100, 70 ve 50 kurwı 

YENİ PROGRAM 



SAYFA-4 

.-•Tarihi tefrllal: ____ , 

ALLA HIN ARSLAN/ 

~AL..~~· 

Soidin, kafile ortasındaki hokh fer

yadı, Ayşenin maneviyatını sarsmıştı 
Aldığı cevapları, derin bir bay- narından da lciiçük bir dere geçi

retle dinledi. Bunlara inanmak is- yordu. 
teıınedi. Ayşe, devesinin üstünde olarak 

Bu sırada, (Ya'li bin Ümeyye) :köye doğru ilerledi. Geceyi, o
nin hediye etmis olduğu (Ankir) rada gecirecekti. 
iıımindc!ki .kıymettar ve azaımetli Ayşenln muhafızları, onun .de
deveye binmiş olan (Ayşe) Sa· vesini sulamak için derenin ke
idin ııözüne ilişti. Said. hiç te- narına ~düler. Fakat, dere
reddüt etııneden, Ayşeye doğru nin suyunun çekilmiş olduğunu 
iler Jedi. Selam verdi. ~rdüler. 
Aralarında şu muhavere geç- Bu sırada, köyün bütün köpek-

ti: leri havlamıya başlach. Ayşcnin 
- Ya Üımımül - müıminin! .. Ne- devesi birdenbire o kadar ürk-

reye W<fiyorsun?.. tü ki, az kalsın, Ayşeyi yere fır. 
- iBasraya... latıo atacaktı. 
- IBasrada ne yapacaksın?, Ayse, büyük bir tehlikeden 
- Asiler tarafından şehit edi- kendini güç kurtarabilmişti. Fa-

len (Osman) .uı ikanını dava ede- J<at bu hadise artık onun mane
ce,liim. Katilleri mutlaka bas viyatı üzerinde, büsbütün bir in-
ettireceğhn. hidaın husule getirdi. Çünkü, 

_ Katiller nerede?" ResulUllahın söylediği ve Ümmü 
Selnıenin tekrar ettij(i sözler ak-

- IMedi.ne<k?.. lına gelmiş ... Artl!k bu yolculu -
- La, Vallah Ya Ayşe ... Sen, ~un şeameti, nazarında büsbü-

Qdk yanılıyonrun, Ve, Osman'ın ~ tahakkuk eylemişti. 
katillerini lDsas ettireyim der- Işte ... Önünde bir dere vardı ... 
lı:en, ehli iııliılın arasında bir ni- Fakat dere kurumuş, içinde bir 
~aık ve kıtale yol açıyorsun. Şim- damla su kalmamıştı.. Ve etra
di şurada, bazı kim6eleri isticvap fını köpekler alınıştı ... Vaktiyle 
ettmı. Ve bunlardan çarçabuk, ResulCıllah da vaziyeti taınamiyle 
tıüvük lbir !hakikat öğrendim .. Sen böyle tasvir etmiş ... Sevgili zev
o lı:imselerle iştirak etmişsin ki, cesinin maruz .kalacağı müşküli
onlar, ihtiras p~dedirler. Her tı saırki aynen .keşfeylemişti. 
ne suretle <Jlursa olsun, (Ali) yi \ Ayşe, o.geceyi tamaıııiyle uy
lıilôfetten islı:at ederek, kendıle- kusuz geçirdi. Sabaha kadar 
ri otl\l1l yerine geQmeık isterler. vaziyetini muhakeme etti. Ve sO:, 

- HaYll', Ya SaM!.. Onlarda kararını verdi. Artık bu dava-
böyle bir ar.ı:u yuktur. dan vaz geçecek ve ertesi gün 

- Eğer onlarda ıböy le !bir ar- Mekıkeye dönecekti. 
llU olmasaydı, kanı kanla yılka- Fakat (muıkadderat) onun bu 
mıva kalkışmazlardı .. Ya Ayışe!.. ikararını tatbike İmkan vermedi. 
!Bilirsin ki, ben ehli islamm ilk Ertesi Abalı, mtJiıalefet reisle
muhacirlerinden ve en eski es- rini toplıyarak bu ıkarannı bil
baptanmı. Gel, beni dinle. Bu dirdiği zaman derhal şiddetli iti
işte, tıir şeamet var. Geri dön. raz sesleri yükseldi. Ayşenin ma-

- Asıl şeamet, geri dönmek- kul düşünce ve muhakemeleri, 
tedlr. evhama atfedildi. Bilhassa, hem-

Said, (Ayşe) ye söz geçiremi- şirezadesi Abdullahın şiddetli is
yeceğini anladı. Vicdanında dıuy- rarlariyle kararından vaz geçiri
duğu vazife hissi ile derhal atı- len Ayşe, tekrar o meş'um ma
na atladı. Kafilenin ortasuıa ceraya sürüklendi. 
ııb{(ru sürerek, ~ylece llıağırmı
ya başladı: 

- Ey müslürnanlar!.. Beni din
leyiniz ... Evlerinizi, barltlarınızı, 
evlat ve ayfillerinizi terkederek 
yola cııkmamzdan maksat, eğer 
(ımüminlerin anası) olan Ayşenin 
emrine itaat etmek ise, yanılıyor
sunuz. Bu itaatınızla ona fenalık 
ediyorsunuz. Yok eğer, haki
katen (Osman) ın katillerinden 
intikam almalk isti}"irsanrz, bu -
nun başka bir çaresini arayınız. 
Sizi tahrik edenlerin ihtirasları
na ilet olmayınız. 

Talha ile Zübeyr, Said'in daha 
faZ:3 söylemesine mani oldular. 
ıAdamlarına emrederek, Resu.lfil
lahın bu 5evgili sahıibesini kafi
leden sürüp çıkarttırdılar. 

Said'in ~u !>Özleri, kafile hal
.ondan bazılarının üzerinde mühim 

tesirler husule getirmişti. Bun -
!ardan biri de (Ayşe) idi. 

(Hafese) nin ıkendisine refa -
katinden vaz gecınesi, Ayşenin 
ruhuna şeamet hissi veıımişti. 
O henüz ıl:ıu hissin tesiri altında 
iken 4imdi birdenbire Said'in kar
ııı:şına dikilmesi, ve onu mane
vi bir kuvvetle tehdit e1ıınesi, Ay
tenin maneviyatını iyice sarsan 
lıir bidiııe teşkil etti. 

* Kafile, bir kaç merhale daha 
ilerledi. (Huva'b )denilen konak 
yerine ~idi. Burada, küçük bir 
\köy bulıun:uyordu. Ve kıöyün ke-

ARTIK (ALİ) de HAREKETE 
GEÇ Tİ 

Evvelce de arzetmiştik ki (Ali) 
Medinedeki islam ordusunu se
ferber ederken, ilk dlli;üncesi doğ
ruca (Şam l a gitmek.,. Herkesten 
evvel (Muaviye) yi tedip etmek
ti. Fakat, muhaliflerin en kuv
vetli şahsiyetlerinin Mokkede 
toplandılklarını ve .büyük hazır -
Irklar yaptıklarını haber alılıktan 
sonra planını dejtiştiraniş ... Medi- . 
neye daha yakın olan (Mek:ke) yi 
tedip ederek göz önündeki bu 
tehlikeyi !kaldırdıktan s o n r a 
(Şaan) a gitmiye karar vermişti. 

(Ali) nin bu kararını, Medine
de bulunan esbap ve eşraf da 
tasvip etti. Çünkü haksız bir da
vava !kalkışan (Ayşe) ile onun 
etrafına to,plananlara heııkes mu.ğ
lberdi. 

Fakat (Ali) tam seferberliğini 
ikmal edeceği esnada, ıbirdenbi
re Medinede vaziyet değişti. Ya
pılacak askeri hareketin aley.bin
d.e bir takun dedi kodular baş 
.ıösterdi. Çünkü büyük bir (si
yasi deha) ya malik olan Şam va
lisi Muaviye, "İZliee Medineye 
propagandacılar gönder:ıniş, pa
ra vesair vadi er le Medine eşra -
ıtından bazılarının fikirlerini çel
dirmiş, (Ali) alevhinde bir cere
yan husule gelmesine sebebiyet 
veıımişti 

(Arkası var) 

- 44 -
Uyumanın iınlim yoktu.. Yn

brıda, meydan tabtalannda ho
rıı tepen Tosun paşa kıdarının 
topuk sesleri gıecenin sessizliğin
de var bızilc akisler bırakıyor; 
Meyli baba yatağında bir taraf
tan bir tarafa dönerek la havle 
çeke çek9 sabah olmasını bek
liyordu. 

Nevruz muhabbeti, sabahın ilk 
ışıklarına kadar Ka:ılıçeşme tek
kesi meydanında coşkun bir sar
hoş sürüsü tarafından türlü oyun
lar, köçek bavalarile tes'it edil
<li. Şafakla beraber gecenin yor
gunlui'ıunu dinlendirmek ihtiya
cını duyan misafirler yatakları
na çekildiler" Tekke sükfuıete 
pmüldii-. 

Geceden burayı terketmek, 
Kazlıceşmeden ayrılmak kara -
rını veren Meyli baba erkenden 
oyandı .. ~şyalarmı bir defa da
ha gÖzden geçirdi. Giyindi. Aşa
ğı indi. Kahve ocağında yatan 
kendi denişi Melek liikabile ma
ruf 'Aıımede seslendi: 

- Derviş Ahmet, derviş Ah -
met .. 
Derviş Ahmedin geceki ha -

diseden haberi yoktu. O, daha 
meydanda ilk ve mazbut saatler 
hükitnı siirerken demini alınış, 
lokmasını etmiş, kahve ocağına 
iner.; yatağına uzauıruş, uyu -
muştu. Babanın kendisini er -
kenden aramasına hayr.ı::t ede -
rek dışarı Çlktı. Meyli baba, o-

- :>.&LA& DSlJJIUJUV 

lr..&4 IMT a.11111-. • aw. 
lr..t.P.aı,,. .. Htl- ...... 

- .. ue--.maw. 

4 Mayıs Cumartesi 
13,30 ProgTam ve memleket 

saat ayan, 13,35 Ajans ve meteo .. 
roloji habeTleri, 13,50 Müzık: 
Müntehip şarkılar, Çalanlar, R•ı.
şen Kam, Vecihe, Reşad E~er. 
Okuyan: Nuri Halil Poyraz, 14.20 
Müzik: Halk türküleri ve oyun 
havalan, Azize Şenses ve Sadi 
Yaver Ataman, 14,30 Müzik; Ri
yaseticumlıur bandosu (Şef: İh
san Künçer), 15,15/15,30 Müzik: 
Cazbant (pl.), 

18.- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Radyo 
caz orkestrası (Şef: lbrahim ôz
!)Ür ), 18,40 Konuşma (Yurt bil
~isi ve sevgisi), 18,55 Serbest sa
at, 19,10 Memleket saat ayarı, A
jans ve meteoroloji haberleri, 
19,30 Müzik: Fasıl heyeti, 20,10 
Konuşma (günün meseleleri), 
20,25 Müzik: Çalanlar: Ruşen 
Kam, Reşad Erer, Şerif İçli, O
kuyanlar: Muzaffer llkar, Mü
ze->•11en Senar. 21,15 Müzik: Siret 
Tayfur tarafından Gitar havayen 
sololan, 21,30 Müzik: Küçük 
orkestra (Şef: Necip Aşkın), 22,15 
Memleket saat ayan, Ajans ha
berleTi; Ziraat, esham - tahvilat 

IKDAW 

' Ereğli Kömürleri ltletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Erq:(ti kömürleri ~ köıırii.r ~... şuhsi!ıı.in bilumum 

mevcudıa.t, teaılı.lıüd.aıt "" matlubatı lıütü.n lhuJruk w veea>biyle 
3780 m.ımaralı kanuna ıınüsteniden 2/12899 numaralı kararname
nı.ın 3 sayılll kara:rı hükınünıe göre ~il IEl<illen: 

''Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine,, 
Dmrerli.lmiş olduıhuıdan al.akada!rl:atrın ilıer ıtürfü isleri .iıc;in 

15 mayıs 1940 tarlılııinden itiba4"en ıınerkezi ZONGULDAKTA bu· 
hmacak oları. aıdi geçen satl:Ş b~ müracaat elımelerıi. 

Açık eksiltme ilanı 
Yeşilköy Tohum islah istasyonu satma ve 

satınalma komisyonundan 
Yeşilkö.v tohum islab istasyonu için yaptırılaeak 1998 lira keşif 

bedelli elektri.k tesisatı 4 mayıs 1940. cumartesi günü saat 10 da 
Beyoğlu İstikliıl caddesi 349 No. 1ı binada liseler muJıawbcciliğin
de toplanaeak komisyon tarafından ihale edilımek üzere eksiltmiye 
lonulanustur. Mukavele, eksiltme uıınuııni fenni şartnameleri, proje 
J:eşif hülasası tohum islatı istasyonu müdürlüğünden Yeşilköyde 
parasız olarak verilecektir. Muvakkat teminatı 150 liradır. İstekli

ıerin en az bir teahütte 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığlna dair 
idarelerinden al:rnış olduitu vesikalııra istinaden İstanbul vilayetine 
müracaatla eksillme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 
fı]ına ait Ticaret Odası vesikaları ile muayyen gün ve saatte komis-
vona müracaatları. (3181) 

Matbaacıların Nazarı Dikkatine: 
kambiyo • nukut borsası (fiyat;), Bir adet 25 X 34 eb'adında Haydelberrg otomatik yeni pedal ma-
Müzik; Cazbant (pl.), (Saat 23 e kinesi satılacakbr. İsteklilerin İstanbul 629 posta kutusile muba-
kadar yalnız uzun da!ga posta - 1 b ı ·e etmeleri. 

siyle), 23,25/23,30 Yanf'J.:ı prog- -------------·--------ıl 
ram ve kapanış. 1---------------------------

TAK\tl lft ve HAV 

4 Mayıa 
CUMARTESİ 

Hicri: 1351 Bam!: 1J5t 
5 inci ay Gün: 125 Nisan: 21 
Rebiülevvel: 26 Kasım: 179 
~üneş: 4,54 Akf&Dl: 19,08 
~ğle: 12,11 Yatsı: 20,53 
ikindi: 16,04 İmsak: 2,58 

llA VA V A.ZiYETİ - , 

Dün, istanbulda hava kapalı 
ve hafif yağmurlu oeçmiş; rüz. 
garlar şimali şarkiden saniyede 
2 - 4 metre hızla esmiştir. Saat 
14 de hava tazyiki 1021,1 milibar 
idi. Sühunet en yüksek 14 ,4 ve 
en düşük 3,9 santigrat kaydedil
miştir. 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Hilen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mah- J 

wlü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve 
Qeşin para ile mübayaasına ıkarar verilmiştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi ma,rıs nihayetine kadar İstanıbul de
posuna teslim edi\miş bulunacac \ır. 

B - Bu müddet zarfında getiulen afy<Jn depoya giriş sırasiy}e 
lnuayeneye tabi tutulacak ince ve kabası tefrik edildikten sonra 
usulü dairesinde niimunesi alınarak tatılil ve bunu müteakip tartısı 
ve kat'i tesellümü yapılarak beddleri ödenecektir. 

C - Hikeımi muayene neticeçinde mağşuş bulunan afyoıılar 
mübayaa cdilıniyecektir . 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplaııımış olan
ların beher morfin derecesi •40• kırk Jrurıış ve ıkaba topları:ııw; olan
ların bElher morfin derecesi ·30· 'lltuz kurustur. 

E - İstanbul haricinde lbulu"ıın ımütevassıt veya zürra ellerin
tie 'bulunan afyonlarını bizzat İstanbula getiıımedikleri takdirde 
afyonlarının iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, /bedelle
rinin tahsili için noterden musadc'ak bir vekfiletnaıme ile İstanbul.da 
münasip ı;ıörecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (3620) 

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

--- Ereğli Havzası 
f(ömürleri Satış Birliğinden: 

3780 nwnaralı kanuna müsteniden 2/12ıl99 nwnaralı karama 
men..ı 3 sayılı .karaı uıa göre teş.."1<,ki.ı.l eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Sat ş Bir'iği,, 

M•rl<e:ııi Z ON G U L DA K 'tadı r. 
Birlikten kömür almak istiyen müs1ıehli:klıEırin 15 m•Y16 1940 

1ıarihine kadar İstanbulda Toplı.aneOO İskeJı€ı ~ 28 nımu
rada ve 15 ma:yıs 940 tarilıtnd~n <itibaren de dof(nıdan dogruya 
Zonguldakta SATIS BİRLiCi MERKEZİNE müNcaat eyıiemekri 
Ia.zımdır. 

KÖMÜR SATI$ ŞERAİTİ: 
1 - Kömür alıcı.l.a.rmm kömür bedelı.oi. ı:ıeışiırıen ~lı:ıri 

şartitrr. 
2 - KömürJ.er Havzada F. O. B. o1aırak <tıesliın ed:iLıecektir. 

Te~f aıdrrni: Zongtulda:k-Sat.ıkömür - Telıefoıı: 145 Zongu.lıdak 

EN BiRiNCi 

Çocuk Hekimi ~ 

Dr. Ahmat l.kkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün Hat 

15 den sonra. Tel: 40127 

ZAY! - İstarlbu1 İthnJat Güm
rüğünden aldığım 1/3/940 tari'h 
ve 124466 sayılı depozito ma'k
buzunu zayi ettim. Yenisini çı -
lı:aracağl!IIldan hükırnü olmadığı 

ilan olunur. 
Apostolos motörü kaptanı 
Emanuel Manolis namına 

vekili: Gavril Lükidis 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur .. 
nun sormasına meydan bırak -
madan bir emirle kararını bil -
dirdi: 

- Haydi, heybeıı.i hazırla, gi
diyoruz! 
Derviş Ahmet bu ayrılışın se

bebini sornuya bile lüzum gör
medi; 

- Allah eyvallah erenlerim! 
Cümlesile kahve ocağına dön

dü. Baurlanmıya koyuldu. Mey
li ba'ba da aylardır mihman kal
dığı tekkenin babasına hemşeri
lii'in yüklettiği bir külfetle ve
da etmeyi münasip görmiiştü. 
Ağır ve sessiz adımlarla merdi
veni çıktı. Hasan babanın odası
na gelince durdu. Odanın kapı
sı mutat hilafına aralıktı .. Mey
li baba bir tereddüt duraklama
sı geçirdi. İçeriden inceli, kalın
lı ses fısıltıları duyuluyordu .. Te
reddüdünü çabuk yenen baba 
bir defa: 

- Destur yahu! 
Dedikten soara aralık kapıyı 

itti. Basını içeri soktu. Hasan ba
hayı araı;tıran gözleri bir istik
rah ifadesi le açılıp .kapanarak 
tekr_ar dışarı çekildi .. 
Bahanın başını içeri uza tısile 

odadan kadın seslerinin sürpriz 
çığh)<ları yükselmişti .. 

Meyli baba: 
-Tuu .. Hay Allah belanızı 

versin! 
Söylenişile kapıdan uzaklaştı. 

Hasan baba, odasına gelmemiş, 
odaya misafirlerden meydan mu
habbetini az gÖl'enler toplan -
mışlardı. Dört kadın ile bunların 
arasına .kurulan derviş Haydar 
şu odada bir fezahat dekoru i
çinde scdum ve gamuzenin ha
tırasını ihya eden bir tablo vü
cude getirmişlerdi .. 
Derviş Haydar, dekolte kıya -

fetli, sarhoş misafir kadınların 
ortasında yere uzanmış, arka üs
tü yatıyor, başı genç bir misa -
fir kadının dizinde bulunuyor, 
gelişi güzel Haydarın etrafına 
uzanan üç kadından birisi elin
deki bir tabaktan aldığı kırmızı 
turpu Haydarın ağzına uzatıyor, 
dervişin başını diz.inde bulundu
ran genç ve cici bacı da elindeki 
billür kadehten Haydarın ağzı
Haydarın ağzından s12arak sakal
na rakı döküyor, rakılar, derviş 
larında billür damlacıklar belir
terek mintanının açı.k yakasın-

dan gogsune akıyordu .. 
Meyli babanın haıı uzatışı bu 

fezahat sahnesinde bir panik 
meydana getirmişti.. Amma, ha

. banın uza~ıw gören ~a
firler: 

- Adam sen de! .. 
Diye omuz silkerek tekrar cün

büşlerine devam etmişlerdi .. 
Meyli baba meydan kapısına 

geldi.. Basan baba, odas.ında bu
lunmadığına göre burada olma
lıydı .. Sabaha kadar süren mu
habbetten sonra artık odasına 
gitmiyc lüzum görmemiş, postu
nun üstünde hayderisini örtüne
rek istirahate varrwş olabilirdi .. 
Meydana giren Meyli babanın 
.karşısına ikinci bir istikrah sah
nesi çıktı .. Babanın gözüne çar
pan şu idi: Heın..<;erisi Hasan ba
ba, post üzerinde mürakabeye va
racak yerde göğsü, bağrı açık, 
bir köşeye uzanmış, yanında da, 
akşam kendisine meydan oku -
Y"" Tosun paşa takımuıın eli 
bayraklı elebaşısı Şahver yat • 
mış, Şahverin çıplak kollan, ba
banın gür sakallarile örtülü çe
nesinden dolaşarak boynunda 
bal.kalanmıştı.. {Arlcaaı var) 
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ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde üç defa mun, 

tazaman dişlerinizi fırçvlayınız. 

1 Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğür.j~n 1 
• Dükkan No. sı Muhammen kirabede!i Muvakkat teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

1 174 17 13 06 
2 211 11 15 83 
3 116 12 8 70 
4 131 90 9 89 
5 l~ 67 9 5P 
6 126 67 9 5C 
9 126 67 9 50 

İdaremiz malı olan ve Büyükada iskelesi üzerinde kain bulunan 
yukarıda numaraları yazılı 7 lbap dükkan 10 mayıs 940 tariPindcn 
31 mayıs 941 tarihine kadar açık arttırma ile kiraya verilecekl~r
dir. Dükkanların senelik muharr.ınen kira bedelleri ve muvakkat 
teminatları ile numaraları hizalarmda yazılıdır. 

Arttıııma 10 mayıs 940 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 
ıılun satıarı komisyonunda ya.pılaooktır. İsteklilerin tayin olunan 
?{in ve saatte muvakıkat teminat akçeleriyle lroıınisyona müracaat-
ları. (3308) 

Şirl<eti Hayriyed'° • - . 
Boğazın muhtelif mmtakalarma göre 

ol0 25 ten 50 kadar Tenzilatı H"vi 

1 ve 3 aylık Kart abonemanlanmızın 
Yenileri mayısın 11 inci gününden itibaren mer'i yete konula

cağından muhterem yolcularımızdan almak istiyenlerin şimdiden 

idare merkez.inde Kontrol kalemine ve köprü gişelerine miiraca

atlan ilin olunur. 

~ N l\A"' .. 

3 • 5. 1840 
J(ıı-

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 15(),55 
100 Frc. 2.9647 
100 Liret 7,65 
ll· İsvi~re Frc. 33.6440 
100 Florin 79,8977 
100 Belga ~l.99375 

100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.8125 . 
100 Çek ıkronu 
100 Peçe ta 13,4350 
100 Pengö 27.2 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.54 
100 Yen 35,18 
100 İsveç Kr 31.005 
100 Rıu:ble 

Eslııım ve Tahvil3.t 
Sıv.ııs - Erııurwn 2 19.64 
Sivas - Erzurum 3 19.64 
Sivas - Erııur.ıı:m 5 19,64 
Anadolıu Daıniryıolu 
Mümessil peşin 39.50 

İstanbul Asliye 3 üncü Ticaret 
Mahkemesinden: 
Davacı Galata Boof.or han 5 nıı

nıarada çalışan Kap Kazım veki
li av.ukat Diıııitraki tarafından 
Battal Hüseyin ağa oğlu· F.,.-hat, 
Su'Phi iıbrahim, Pakize Kadriye, 
Seyfettin oğlu Hasan ve Afıımet 
oğlu Arif kaptan aleyhlerine 
939/438 numara ile aÇllan akdin 
feshi ve 409..36 lira 20 kuruşun 
maa fai:z "" masarifle birlikte 
Uj}ıBili dav= tab•kilkatında: 
Davacı Kap Kazım arzullıallerin· 
deki adresinde olmadığı gibi bi
IBhara ııak.lettiği mahallide terk ı 
ile semti meçhule gittiği müıvez
ziin davetiye zahrına v.>rilen meır 
ruhatından anlaşıldıığındıan da -
vetiyenin yir.ıni gün nUldetle 
il.9.nen tebliğine ve tahki'katın 
30 /5 /940 perşembe günü saat 14 
de talikine .karar verilmiş oldu
ğundan yUkıarııda adresi yazılı 
davacı Kap Kazım, vıikili avu -
IJr.at Dimitra'lcinin istifa etıme -
si ılıasebile muayyen gün ve saat
te mahkemeye gelmediği veya 
lbir lbaşk:a vekil göndeıımediği tak
dirde gıyabında tahkikata devam 
olunaca{(ı ve lbu baptalki ilanın 
!bir nilshasırun anah'keme divan
hanesine a.sıı.kbğı için ilan olu -
mır. (26714) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

CU4'7e w 7 cvbe mılttel&awa 

AıbM: Bal>llJI caıaıotıa 

ıro~ k~de No. U. Tel. !31191 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Dl· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON 'l'FLGRAF Basımevı 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepstni size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. lııce 
bir itina ve yapııl ıtındıki 
hususiyeti itibarile yüx
deki çizgi ve buruşWtluk
lann teşekkülüne mini 
olur. Deriyi genç ve ıer
gin tutar. 

2 - KRi:M PERTEV: Bir gü
zellik vasıtası dır. Genii" 
lemiş mesamatı sıkıştlra
rak ciltteki pürtük. ve ka
barcık1arı giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve. şeffaf bir hale rze· 
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır, Deri guddeleri

nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliye • 
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cıldler için yağlı, ve yağ
sız cildler için yağsız hu· 
susi tüp ve vazoları vardır. 


