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iTALYA MUTTEFiKLERE MEYDAN OKUYOR 
Müttefiki er Akdenizde azimli Karadenizde Mayn 
ve kuvvetli bir filo bulunduruyor ı Köstenceve Varna limanlarında 
121 ltalyan denizaltısı Adriyatik sahillerin
de müdafaa harbine hazır vaziyette imiş! 
tıoıı• 
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Umumi harp ISKENDERIYEDE TOPLANAN MÜTTEFiK FiLO 
vaziyeti MÜHiM KUVVETLERLE TAKV iYE ED, L O İ 
Mütlefilır.lerin Norue7 

fe bir ta:za fa daım•lı 
İafememelır.te h a it la r ı 
t1ardır; çünlıü, Alman• 
;ya, her hanııi büyült rJ• 

yeni bir taarrua: y ap a
bilecelı /rutlrettedir. 

Yazan: ABİD İN DA VER 

Ü 
ngiliz Baş,•ekili M. Çem
berlayn'ın Avam Kamara
sındaki nutkunda en dik-

kate layik olan kısım şudur: 
•Norveçin ikinci derecede bir 

harp sahrn?si olmasına müsamaha 
etmek niyetinde değiliz. Fakat, 1 
tuzağa düşmek te istemiyoruz. 
Kıtaatımızın, hayati merkezde 
tehlikeli bir zil.fa uğrıyacak dere
cede dağıtılmasına mani olmak 
arzusundayız. 
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ingiıtere, Fransa ve italyanın Akdenizdeki askeri üsleri ... 

LONDRA, 4 (Hususi) - Royter 
Ajansının İskenderiye muıhalbiri, 
bir müttefik filosunun İskenderi
yeye gelmesi, büyük Britanyanın, 
sarld Akdenizdeki hulkulruııu ica-

hında müdafaaya sadece ıkadir ı .. ""' .. .. """ · " " · · 
değil ayni zaınıanda azimli de bu- B k "[ • • 
lunduğunu ispat ettiğini bildir - aş ve ı ı m ız 

(Arkası 3 üncü sayfada) Un l V Q S Q 
mektedir. 
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Düşmanımız merkezi mevzileri 
işgal etmektedir. Hücuma hazır 
muazzam kuvvetlere sahiptir. Bu 
hücum Norveçin müteaddit cep
helerinden her hangi birine, yıl
dırım sür'atiyle vukua gelebilir. tetkikler yaptı çi~;;a~~':a H~~:d~~~~:~~t ~:;- A m e r ,. k a n t e ' e b b U11 s u· 1 

;:;~in~i~i~~:~a~~;1~~~ar~~~d~~= 'J Dr. Re f i k Say dam 
reketten alıkoyamaz. Vah§i or· :: ::=======================: dularının, Avrupa cenubu şarki- - Ankaraya avdet ediyor 

~1ac5:~;ruk:~u!~:=~ ~~ Ruzvelt ltalyaya itidal 
Almanya garpte büyük bir ta-

arruza, yahut Ingiltereye kar§ı t • d• f k t 
kahir bir_ taarruza hazırlanı~ken, a vsıye e ıyor ·, a a .. 
bu sc.ydıgım hareketlerden bır ka-
çına da teşebbüs edebilir. Alman-

1 
Zarı hezimete sürüklemek için 
en müsııit sevkülceyşi hareket 
hakkındaki fikrimizi düşmana if-
şa etmek delilik olur. 

aiv AS, 4 (A.A.) - Başvekili
miz Dr. Refiik Saydam bu sabah 
saat 8 de Sivas'ı teşrif etmişler, 
istasyonda mülki, askeri erkan, 
parti ve belediye reisi ve azaları 
ve halk tarafından karşılanmış, 
askeri bir kıta selam resmini ifJı 
etmişlerdir. Başvekilimiz, kızı -
lav de-olarını gezdikten sonra vi
layeti, tümeni~oartiyi, belediye
yi ziyaret etmiş, cer atölyesini ve 
hastahaneyi gövmüş ve saat 12 de 

meçhul maynler görUldU 

Balkan devletlerini tehdit eden 
İtalyan tahşidatının içyüzü nedir? 

Musolini Yunanistana taarruz 
gayesi le tahşidat yapmıyormuş 

PARl'3, 4 (Hususi) - İtalyan 
kuvvetlerinin Arnavutlukta tah
şidile beraber 12 adada toplanan 
Italyan harp filooınmn Yunanis
tanı tehdit edip etmediği hak -
kında mütalea serdeden İtalyan 
mahfillerine göre Musolini, Ar
na vu ti uk ve 12 adada y aptlan 
tahşidatm Yunanistana herhangi 
bir taarrwzla alakadar olmadığı
nı beyan etmiştir. 
BÜKREŞ, 4 (A.A.) - Royter: 

Seş memeli bir mayn, dün Kös
tencc limanı civarında karaya o
tuvmuştur. Mayn, parça, parça 
ıbir halde bulunmakta ve menşei 
·hak.kında hiç bir işareti ihtiva ey· 
lememektedir. Varna limanı a
çıklarında da bazı maynlar gö
rülmüş bulunduğu da bu müna
sebetle hatırlatılmaktadır. Kös
tencedeki maynın, bir Rus mayn 
tarlasından kopmuş olduğu sa
nılmaktadır. 

GİZLİ BİR ALMAN TEŞKİLATI 
MEYDANA ÇAKARILDI 

Romanya makMnları, •Turist 
akınları• na karsı çok şiddetli ha-
reketlerine devam etme'ktedir. 

Haber verilcii.ğine göre, Ro -
manya polisi, Bükreşte bir bod
rumda toplanan gizli bir Alman 
teşekkülü meydana çıkarmu;tır. 

iBu Alman teşekkülü, Romanya 
dahilinde gayri meşru bir tarz
da radyo haberleri neşrine ça
lışına•kta idi. 

Sakson ekalliyetinin bulunduc 
ğu esaslı merkez olan Sibiu'da, 
Alman kurmay subayı oldukları 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 
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Müttefiklerin Adriyatikteki kontrolü. ve Yugoslav sahil
lerini gösteren harita .... 

NORVEÇTEKİ HARP 
Fakat, her an zuhur etmesi 

muhtemel, hayati ehemmiyeti ha
iz ve beklenmedik ahval karşı
sında hareket serbestimizi işgal 
edebilecek şekilde, kuvvetlerimi
zi dağıtmamız veya teksif etme

r 

hareket etmistir. 

~=~ (~Y~ER:~ve- Namsostan çekilen kıtaat 
kilim.iz Dr. Refik Saydam bugün 

miz doğru olmaz. 
Düşmana zayiat verdirmek i

çin, Norvecte, her fırsattan isti
fadeue devam edeceğiz. Fakat, 
bize harbi kazandıracak olan sev
külceyşi prensibi gözden kaçırma· 
maklığımız lil.zımdır. 
maklığımız lil.zımdır.• 

. Cemberlayn nutkunu şöyle bi· 
lll'nıiş tir: 
. •- Bazı harekat, hıilen f\'!ril.k

kı vaziyetindedir. Bu harekata 
girişmiş olanların hayatını teh
hkeııe koyabilecek şeylerden iç· 
~naD etmeliyiz. Binaenaleyh, ge
ecek hafta ııapılacak miizakera
~a kadar. mütaleadan istizahlar
. an tevakki etmelerini meclis 
a·a d ' "" sı1ı an rica ederim. Size ön~ 
ceden söyliyebilirim ki, harekat 
k~n~ında hususi mahiyette müş
ulaı zuhur etm,iyecektir.• 
.Müstakbel ha~ekıita taalluk 

•ttiği için ehemmiyetli bulduğu
~uz bu sözler. müttefiklerin 
h 0 n·eçtcki se,·:.uıceyşini sara-

at ve kat'iyyetle değil' se de az 
Wk' h ' lıab'ıza etmektedir. Esasen, bu 
) ıste, Almanların işine yarı -
acağı için, sarahat ve kat'iy • 

tArkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVEB 

• 
Amerıkanın en yeni kruvazörlerinden biri ... 

VAŞİNGTON, 4 (A.A.) - Ruz- tavsiye ettiği ve Amerikanın ay
velt'in matbuat mümessillerine ni şekilde teşebbüslerde bulun
vuku bulan beyanatından son- anıya devam edeceği kanaati hü
ra Amerikan mahfillerinde Ame- ıküm sürmektedir. 
rikanın Roma hükfunetine itidal (Arkası 3 üncü sayfada) 

imtihan Günleri 
M a ar l f Ve k a 1 eti , O r ta mektep ve 
liselerin imtihan günlerini tesbit etti 

ANKARA. 4 (A.A.) - Maarif 1 
Vekilliğinden bildiriliyor: 

Mevcut ve bugün iskınekte bu- ı 
lunan imtihan talimatnamesine 

göre 1939 - 1940 ders yılı haziran 
devresinin imtihan günleri tesbit 
olunmuştur. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

K~,~~·;;;i~ başka mıntakalara çıkarıldı 
Dün İngilterenin Anka. 
ra elçisini kabul etti 

SOFYA, 4 (AA.) - İngiltere
nin Sofya elçisi Rendel'i hususi 
mahiyette ziyaret e1ımek Ü7ere 
dün Sofyaya gelen Ankaradaki 
Ingiliz elçisi Sir Knathchbull Hu
gessen, bugün, Kral Boris tarafın
dan kabul edilmiştir. 

YEN i 
ROMANIMIZ 

Tafsilat bekleyiniz. 

Harvikte siddetli muharebeler oluyor -Mütt&fikler Norveçte 

şiddetli ve enerjik bir 

mukabelede bulunacak 
PARİS, 4 (A.A.) - Havas A

jansına nazaran Norveç vaziyeti: 
Andalsnes'den ve Namsos'dan 

yapılan k:taatın irkap hareketi 
müttefik kuvvetlerin, Norveç ili· 
malinde yapacağı geniş tecemmu 
hareketinin bir safhasıdır. Al -
man hava kuvvetlerinin şiddet
li mümanaatına rağmen, irıkap 
hareketi, üç gün sürmüş ve hiç 
mesabesinde zayiatla ikmal edil
miştir. 

Münferit N orvcç müfrezeleri
nin işgal mıntakasını genişlet -
miye çalışan Alman kuvetlerinc 

(Arkası 3 üncü sayfada,) 
Norveç harekiitında mf:::.·ıı rol oynıyan 

bombardıman tallyareleri.,. 
1ngillı 



SAYFA-~ 

BOY OK TARİHİ ROMAN-: 1e2 is:-• 

G NÇ O MA 
Yazan: M. Sami Karayel 

• • 
Sipahiler, Osmanın 
paşayı öldürmek 

katili Davut 
arıyorlardı ıçın 

- Artllk tahammülümüz kal
madı. Halk bize Sultan Osma- ı 
nın katilleri diyor. Padişah kati
li değiliz ... Padişah katilleri mey-
dana çrl<arılsın.. . . 

Bağırtılarını daha ziyade ilen 
götürerek: . 

_ Sultan Osmanı kınıle_r .kat-
levledise cezaları görülmelidir .. 

İıstanbıulda bu gürültüler de
voon ederken, Anadolu da eline 
ızeçirdiği Yeniçeriyi katleyliyor
du. Zaten, Abaza paşa, etraıfı
na on binlerce ıkuvvet toplamış
tı. Artık İstanl>ulu, padişahı., dev
leti taruyan yoktu. Zaten, Istan
ibulda Çerkez Abaza Sultandan 
ıbaşka hükiımeti idare eden k.hn 
vardı? 

Bölük ağaları, ileri atıldı. Sipa
hilerin gürültüsünü bastırdlıar 
iBu böli1k ağaları Abaza Sultan
dan toI1balar dolusu altın alan 
'adi ruhlu insanlardı. Malı Pey -
ıkerle, Abaza Sultan çarpışıyor 
demekti. 

Abaza Sultan, Mah Peykerin 
şehzadelerini top yekün katlet
tirebilirdi. Fakat ortalığın dedi 
kodusu buna müsaid değildi. 
Maazallah, Sultan Osman katlin
den sonra bu vak'a müthiş olurdu. 

Divandan sonra Si.pahiler'.. ca- \ 
mide toplandılar ... Divaru buma
yundan güçlükle dağıtılan Sipa- ı 
hiler nihayet camide toplanıınu;
lardı. 

Sipahiler, padişaha bir arzuhal 
takdimine karar verdiler .. 

- Ei'~• Davut paşanın dediği 
gibi padişahı alem Sultan Osırna
nın katlini emretmiş ise bunu or
wya koysun da bizim namusu -
muzu halkın iftirasından kurtar
sın!.. 

Yeniçeriler sessiz duruyorlardı. 
Hareketi yapan S>pahilerdi. Çün
kü, Yeniçeriler Sultan Mustafa
mn tahtta durmasına taraftar 
idiler .. Ortalığı. soyup soğana çe
viriyorlardı. 

Si.pahiler, yaz<lıkları arzuhali 
zabitlerine, padişaha talodiın e
dilmek ii7.ere verdiler. Ve dağıl
dılar. 

Fakat, ortalık •karıştı. SipaJ:ıiler 
verdikleri arzuhal ile Sultan Mus
tafayı, Sultan Osmanın &tatili ola
rak gösteriyorlardı. 

Bunun üzerine Ahı zade Ha -
san efendi, Rumeli kazaskeri, bos
tan zade Yahya efendi, Anadolu 
'.kazaskeri tayin olundular .. Dev
let bu tayinle ortalığa sükiın ver
mek istiyordu. 

Fakat, Malı Peyker, bütün ze
kasını kullanıyor, el altından o
lanca kuvvetivle Sipahileri kö
rüklüyordu. 

Bu sebeple, Siıpahiler tekrar 
divanda toplantlılar .. Ve bu se
fer şu yolda ıbağrı.ştılar: 

- Sultan Osmarun katillerini 
isteriz .. 

- Katiller bize teslim olunma
lıdır. 

Bu seferki gürültü ve toplantı 
büyüktü. Bölük aiiaları veha -
meti anladılar .. Divandan uzak
lastılar. 

Bunun üzerine beş on ihtiyar 
Sipahi, ileri atılarak, Şeyhülisla -
mm huzuruna vardılar. Ve: 

- Katiller hakkında fetva iste
riz ... Yoksa, dağılm'l.YıZw 

Dediler .. Halbuki, Davut paşa 
evvelce S:ipahilere şöyle demişti: 

- iBen, Sultan Mustafanın tah-

riri omriy le Sultan Osmanı kat
leyledim.. Padişahı iıleındir.. Te
baiyet bor<:uımdu. 

Sipahinin şimdi, Şeyılıülisliım
dan katiller için fetva istemesi 
acip idi. Yani, Sultan Mustafa
nın teslimini istiyorlardı demek. 
Şeyhülislam, cevaben: 
- Bu hususu evveliı padişaha 

arzeylemek lazımdır ... Eğer Sul
tan Osmarun katli bir iradei şa
haneye müstenid değilse o vakit 
katiller hakkında fetva veririm. 
Dedi. (H. 1032 - 3 kanunusani) 

Karışıklıklar büyüdü. Sipahi
ler bağrışıyorlardı: 

- Sultan Osmanın katillerini 
isteriz ... 

Nihayet, gürültünün sebebi 
Sultan Mııstafaya arzolundu. 
Abaza Sultan yanında idi. Sul
tan Mustafa cevao verdi: 

- Sultan Osmanı ben katlo
lunsun demedim; Davut paşa öl
dürdü. 

Katilleri kim ise haklarından 
gelinsin ... 

Diye bir hattı hümayun çıktı. 
Bunun üzerine Sipahiler: 

- Tiz katiller bulunsun!. 
Diye çağrıştılar .. Katil gecesi 

Sultan Osmanın kulaklarını ke
sen Cebeci başı kaçarken tutula
rak Sultan Osmanın mahpese gi
derken su istedifr i çeşme önünde 
Sipahiler tarafından kafası ke
sildi. Kulakları da kesilerek 
Valide Sultana yollandı. 

Sultan Ostnanın Yedikuleye 
~iderken su istediği bu çes.ıne Sa
ray icindeki şimdiki park çeşme
si olacaktır. 

Artık, iş çığrından çıkmıştı. 

Sultan Osmanın intikamını Si -
pahiler almıya karar vermişti. 

Arnavut Davut paşa vak'ayı 
haber alinca sarayından ·kaçarak 
ıbir Bektasinin evine iltica etti. 
Sarayı mühür altına alındı. İki 
~ kendisi arandı. 

Üçüncü . günü Eyüp civarında 
bir Sipahinin hanesinde saman
lı.k kinde buldular.,. Davut pa
şa, kurnazlık etmişti. Bektaşi bir 
Sipahinin evine saklanmakla ken
disini isyan eden Sipahilerden 
kurtarmıs olacaktı. 

Bir nefti luyaıne ile, pejmürde 
:ıo.yafet, bir arabaya konularak 
Yedikuleye götürüldü. Davut pa
şa; ağlıyarak: 

- Oğullar, Sultan Osmanı ben, 
ö1dürmedim ... 

- Vallahi! .. Sultan Mustafa 
irade evledi ... Şimdi yalan söyler 
Hattı hiimayun elimdedir. 

Halk, Sıpahiler namussuz, re
zil bir devşirme olan Kelender 
oğlunu arıyordu. 

Kelender oğlu, bu sırada su ba
şı idi. Fakat, QOk geQIDeden e
vinde bastırdılar ... Sille tokat tiı, 
Yed.ikuleyc kadar götürdüler .. 

Sultan Osmanın katlolunduğu 
yere getirilen Davut paşa, Ke 
!ender oğlu titreşiyorlardı. 

Ertesi .!(Ün, cuma idi. Asker 
orta camide toplandı. Yeniçeri
ler de, Sipahilerin harekatına 
iştirak eylemi•lerdi. İki asker, 
ni:lıayet, Sultan Osınanın katli 
meselesinde birleşmişlerdi, Baş
kaea çarei halasları yoktu. 

Asker, orta camide toplanınca, 
Yeniçeri ağası kendilerine şöyle 
hitap etti: 

(Arkan var} 

EDE8l .ROMAN:4:t ) --
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i, 1 _:_:: 'Kf4.~'Al(~ELI~ , 
- _ IMııellili: SELAMI iZZET 

İçime gene şüphe girdi. Aca- 1 
ba N,.ermin benimle yalnız mı 

kalmak istiyor, yoksa Fatma ile 
Necmiyi yalnız, başbaşa mı bı
rakmak istiyor. Necmi ile Fat -
manın seviştikleri muhakkak. 

Fatma Necmiye döndü: 
- Çıkalım mı? .. 
-Çıkalım. 

Onlar çıktılar. Nermin: 
- Bu müzmin baş ağrısın -

dan bir türlü kurtulamıyorum! 
Dedi. 

- Siz de biraz çıkmalı idiniz. 
- Gezmek ister misin! 
- Sizinle beraber elbette is-

terim. 

Nermin kalktı, elini omuzuma 
koydu; nıhunun ta derinlerinden 
kopan bir bakışla yüzüme baktı: 

- Fena çocuk! Dedi. 
Tuttum. Elini öptüm, sonra çe
virdim, avucuna dudaklarınıı 
dayadım: 

- Aşk fena mıdır?-
- Bilmem. .. 
Başı dönmüş gibi sendeledi, 

omuzuma dayaııdı. Kol kola oda
dan ~ıktık, yatak odasına girdik. 
Nermin aynanın karşısında ha
zırlanırken: 

- Simdi de başım dönüyor! 
Dedi. 

- İsterseıı.i.z oturalım. 
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Taksim - ,-- " Af gonkaçıran Milli mücadele 

Meydanının 
Açılması işi 

Büyük ve mermer bir 

tribün yapılacak 
cTaksiım meydanı• nın güzel

leştirilmesi faaliyetine devam o
lunmaktadır. 

Taksim kışlasının ön kısımla
rının yıkılması işi de yarın Da
imi Encümen tarafından bir mü
tea!hhide ihale olunacaktır. Bu 
kısmın tahlivesine de heıınen bas
lanılacaktır. 
Diğer taraftan Vali ve Beledi

ye reisi Lutfi Kırdar meydanın 
açılması için stadyomun yıkılma
sında acele edilmiş oldujiu haık
kındaki iddiaların katiyven ye
rinde olmadığını söylemiş ve: 
•- Hastahane, Spor sarayı, ser

gi binası gibi yerler için; planlar, 
istimlakler yapmak, müsabakalar 
açmak lıizımdır. Halbuki Taksim 
kışlası elimizdedir. Binaenaleyh 
bu sahayı hemen açmak, lstan
bulun en güzel bir yerinde em
salsiz manzarayı temin etmek ve 
bil.ıihare de planın icabettirdiği 
yeni in§aata geçmek; yilrii.necek 
yegane yoldur.• 
Demiştir. 

Diğer taraftan Taksim mey -
danında yapılacak olan büyük 
menmer tribünün inşaatına ha
zirandan itibaren başlanılması ve 
30 ağustos tayyare bayramının bu 
muhteşem tribün önünde tes'id 
olunması da kararlaştırılmıştır. 

VILA YET 

Vali Yıldız bahçesıni 
tetkik etti 

Limana gelen ) ;;ç kı·şı· ·On iki adada mühim tahşidat 1 ciddileşmiş; on iki adada mü -
U 

1 

yapıl_~lı. Akdenizde vaziyet cid- him tahşidat yapılmış ... 

I·talyan vapur- Yakalandı dileşti; bütün İngiliz ve Fransız yalMım.:il? Mücadele destanını oku deniz, hava buvvetleri harekete 
hazır ... > 

ıarı Pek azaldı 
Her gazete sayfası çevrildik- Şarka !ıakılsa ateş, sol ateş 

çe etrafa bir barut kokusu yayılı- cenup ateş, 

Yabancı bl·r gemı'ye san- yor ve her harp havadisi kulak- Sarsılan gök oynuyor 

ltalya ile kliring anlaş
ması hükümlerinin tatbi
ki için temaslar yapılıyor 

Bir müddet evvel Türk tüc
carlarına birçok müşkülat çı
ka.ı:ıın İtalyanlar şimdi de ltli
ring yolux)a hiç mal vermemi
ye başlamışlardır. 

İtalyan fabrikaları mal al
mak istiyen Türk tüccarlarına 
cMalıımz yoktur .. demekte -
dir. İtalyanlar bizden mühim 
miktarda mal aldıklarından 
hayli borçları vardır. Bu va
ziyet karşısında alakadarlar 
da tedbirler almak mecburi- 1 
yetinde kalmışlardır. Bükü -
met kliring yoluyla İtalyaya 
pamuk ihracı müsaadesi ver
memiştir. Bunun üzerine İtal
yanlar peşin para ile pamuk 
almak istemişlerdir. Fakat bu 
tekliflerinin de bazı sebepler
den dolayı kabul edileıniyece-
ği sanılmaktadır. 

Maamafih kliring anlaşma
sının iyi bir tarzda tatbiki i
çin Komada İtalyan hükümeti
le temaslar yapılmaktadır. Bu 
tenıasların müspet netice ver
mek üzere olduğu anlaşılmak
tadır. 
Diğer taraftan mübadelele

rin azalmış olmasının da tesi
rile son günlerde limanımızda 
İtalyan vapurları görülme -
miye başlamıştır. Şimal mem
leketlerinden gelen vapur kal
madığı için son zamanlarda 
ithalat ve ihracatınıızın mü
him kısnıı İtalyan vapurları i
le yapılmıya başlandığından 
bu vaziyet vapur sıkıntısı ya
ratabilecek mahiyette görül -
mektedir. 

!arda top sesleri uğuldatıyor. Yerinden bazı bazı 
dalla afyon veriliyordu Gazeteleri bıraktım ve masa- Topraklar delik deşik, bulutlar 

mm üstünde duran bir kitabı al- darına dağın 

Gümrük Muhafaza memurları 
evve~ki akşam Haydarpaşa a<;ık

larındaki bir İn1!iliz vapuruna 
gizlice bazı paketler veren ve 
bir sandal içinde bulunan Yasef, 
Avraın ve Nadir isimlerinde üç 
kişiyi yakalamışlardır. Bu paket
lerin afyon dolu olduğu görülroüş-
tür. 
Yapılan tahkikatta Avram, Na-

dir ve Y asefin ecnebi •gemilere 
sii(ara, para ve bazı eşyalar mu
kabilinde gizlice afyon verdikle
ri anlaşılmıştır. Sandalda üç ki
lo afyon ile sigaralar. ecnebi pa
raları bulunmuştur. Bunların 

ecnebi sigaralarını Beyoğlunda 
tütüncü Hayık'a sattıkları anla
şılmış, düıkkan basılarak mühim 
miktarda kaçak ecnebi sigaraları 
bulunmuştur. Suçlular dün Ad
liyeye verilmişlerdir. 

MÜTEFEJlBİ1' 

Okum• kurslarından 

diploma veriliyor 
Hic okuyup yaııma bilrniyen 

veya az bilen halkımız için şeh
rimiz Halkcv !erinde açılmış o
lan kurslar;n imtihanları bit -
miştir. Kazananların diploma -
!arı peyderpey verilmektedir. 

Eminönü Halkevindeki kursta 
ıınuvaffak olanların diplomaları 
merasimle tevzi olunmw;tur. 

don: cMilli Mücadele. Hiddetten köpürdükçe deli 
cMilli Mücadele• Haluk Nihat . Topların ağzı_ 

Pepeyinin yazdığı destandır; Tür- 1 
kün zafer destanı. 
Bıqnumuza gelen 'barut koku

ları arasında 11a!Uk Nihat Pe -
peyinin destanı her sayfası çev
rildikçe top seslerini bastıran 
bir taraka ile gürlüyor. 

On iki adada tahşidat varmış, 
Ak.denizde vaziyet ciddileşmiş .. 

Veciz bir kalemin, selis bir üs-
lllbun ifadeleştirdiği •Milli Mü
cadele destanı. m okuyalım: 

Güneş uyandı bugün 
Toplarla uykusundan 

Havayı titretiyor şarapnel 
ordularL 

Tepeler volkan oldu 
Ateş okyanosunda 

Sildi yıldırımları 
Topun uğultuları ... 

Bu destan ruh açan, kalbe fe
rah veren bir destandır. Gözle
rimin önünde misli görülmemiş 
kahraınanlıklarnnı canlandıran 
bir destan. Akdenizde vaziyet 

Ve bu ateş, lav ve ölüm fış -
kıran cehennemin ortasında mu 
cizeler başlıyor: 

Gör.meli askerlerin kanlı 
parmaklarını 

Düğümü çözülüyor bir bir 
Tel örgülerin.w 

İtalyan donanması on iki ada 
sularında toplanıyormuş... Ak.
denizde fevkalade tedbirler alı -
nıyormuş ... 

Ben cMilli Mücadele Destanı> 
nı okuyorum: 

Erliği kazıyarak kendi 
şaheserinden 

Türk diye kaçıyorlar 
kendi gölgelerinden 

cCesaret. önlerine çıkıp 
Dese: cBenim, ben> 

Kaça_rlar ecel gibi koşan 
Türk neferinden! .. 

SELAMİ İZZET SEDE'> 

Heyet Roman- ! Tiftik müstah-
ya 'ya gitti 1 siline avans 

Yugoslavya ile de 
temaslar yapılaccik 

Bankanın biran cvvcJ 
başlaması bekleniyor 

Vali ve Belediye reisi LUtfi 
Kırdar dün sabah Harp Okuluna 
gitmiştir. Lütfi Kırdar, biliıhare 
buradan Yıldız sarayı bahçesine 
~eçmiş ve bahçenin halka açıla
cak olan kısunlariyle tanzim olu
nacak havuz ve tarhlar civarını 
tet.ltik etırniştir . 

.... liiiiiöiii!!'!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!"'!!!'!!!!!!!~" lngiltereye 10 bin san-

Ticaret heyetimiz dün saat 19 
da Romanya bandıralı Recelka
rol vapuriyle Köstenceye hareket 
etmiştir. Heyet, Ticaret Veka
leti du; ticaret dairesi reisi Servet 
·Berkinin reisliğinde Vekalet mü
şavirlerinden Nejad, petrol limi
tet şirketi müdürü Sedat, pamuk 
ihracat birliğinden Kasun ve tif
tik, yapağ ihracat birliğinden 
Bahri Kınacıdan mürekkeptir. 
Bükreşte Türk - Rumen ticari mü
nasebetlerinin arttırılmasını ve 
ıınal mübadelesinin kolaylıu;tırıl -
ıınasını temin için müzakereler 
yanılacaktır. Müzakerelerden 
sonra Servet Berkin beynelmi -
Jel afyon komitesi içtimaına işti
rak etmek üzere Ccncvreye gi
decek diğer heyet azaları ise Yu
ı;ıoslavyaya gecerck bazı ticari te
maslar yapacaklardır. 

Ticaret Vekiıleti tarafından 
verilen karara rağmen Ziraat 
Bankasının tiftik müstahsilleri
ne hiıla avans dağıtmaması her 
tarafta fena tesirler yapmıya 

başlamıştır. Geçen haftaya ka· 
dar 135 kuruş olan tiftik fiyat
ları bir kaç gün içinde 10 - 15 ku
rus düşmüştür. 

Tamir edilecek yolların 
listesi hazırlanıyor 

Belediye her semtte imar tah
sisatından ayrı olarak ctarrıi:ratı 
mütemadiye• masrafından yaptı
rılacak yolların tayin ve listeleri
nin sür'atle çıkarılması dün kay
makamlıklara teblii? <N.uımuştur. 
Bunların listelerini her kayma -
mak ayın 25 ine kadar Belediye 
reisliğine gönderecektir. Mütea
kiben de yolların yapılmasına 

. başlanılacaktır. 

Belediye reis 
vini dün imar 

rini tetkik 

mu•· 
işl&

etti 
Belediye reis muavinlerinden 

Lutfi Aksoy dün yarunda park
lar, bahceler ve temizlik işleri 
müdürleri olduğu halde Dolma -
bahçe, Nişantas.ı ve Hürriyeti E
bediveye giderek buralarının tan
zim olunması ve Çocuk bahçele
ri faaliyetini gözden geçirmiştir. 
Nişantaşında 52 nci ilk mekte
bin yanındaki binaların istimlaki 
suretiyle büyük bir •G.ocuk bah
çesi> yapılması kararlaştırılmış
tır. Hürriyet abidesi ve civarı 
da güzel bir bahre halinde bu ay 
;,ınayetinde J:ıalkıınıza açılacak
tır. 

- Dur biraz nefes alayım. 
Geldi, pencerenin önündeki 

divana uzandı, dizlerinin yanuı
da yer gösterdi. 

Oturdum. Güneş Marmarayı 
fasetasız bir pırlanta sathı gibi 
ışıldatıyor. Maltepe kıyılarında, 
rüzgarsızlıktan - duruyor mu, yü
rüyor mu? - belli olmıyan bir , 
yelkenli süzülüyor. Kıyıdan ge- j 
çen bir kayıktan bir türkü yük- . 
seliyor: Bendim geçen ey sevgili ' 
sandalla denizden! ... 

Nermin ellerimi okşuyor ve 
muhakkak sözü düne götürmek 
isti) or: 

- Fena çocuksun. 
Eğildim, başımı ev,·ela dizle

rine dayadım; sonra yavaş ya -
vaş doğruldum, göğsüne yasla -
dun; daha sonra kalktım, göz -
!erimi mavi gözlerine diktlın, 
ruhunu okuyormuşum gibi hak
lını ve yaklastım, sokuldum, boy
nuna sarıldım ... Uzun bir anJ ne
fessizliğin müsaadesi kadar u -
zun süren bir an öpüştük. 

Bu sefer Nermin kurtulmak, 
kaçmak için hiçbir hareket yap
madı; fakat aramıza mesafe gi
rer girmez: 

dık yumurta yolluyoruz 
Memleketimizden mühim mik -Belediye piyasadan 

demir alacak 
Bir çok inşaat isleri için piya

sada demir malzeme bulaınıyan 

Belediye İktısat müdürü dün 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne 

müracaat ederek piyasadaki mev
cut stok demir cins ve miktarını 
öğrenmiştir. Belediye bu mallar
dan hükumetin mübayaa ettiği 

cinslerden maada üzerinde tet
ki.kler yapacak ve işine yarıya
cak olanları hükı'.tmet tarafından 
tesbit edilen fiyatlara göre müba -
yea edecektir. Böylelikle bazı in
şaat işlerine devam edilmesi ka
bil olacaktır. 

l 
tarda yumurta almak istiyen İn
giliz müesseseleriyle tam bir an
laşma olmuştur. İngilizler san
dığı 23 liradan yumurta alacak-
lardır. İlk oarti.yarın 10 bin san
dık olarak !i.rnanımızda·ki İngiliz 
vaourlarına yüklenecektir. İngi
lizlerin daha mühim partiler ala
cakları bildirilmektec:İir. 

Yeni sene rekoltesini elde e
den köylü parasızlık yüzünden 
malını bazı insafsız kimselere yoh 
pahasına satmıya mecbur kal· 
ıınaktadır. Bankanın bir an evvel 
avans tevziine .başlaması temenn' 
edilanektedir. 

-

DENİZ 

Kaptan ve çarkçıların 

imtihanı 
Kaptan ve çarkçıların terfi im

tihanlarına yarın sabah Ortaköy
deki Yüksek Deniz Ticaret mek
tebinde başlanacaktır. İmtihana 
giınnek için 50 ıkadar denizci mü
racaat etmiştir. İmtihanlar Ve
ıkiılet tarafından tayin edi>en ko
misyon tarafından yapılacakır. 

Neticeler Vekalet tarafından tas
dik edildikten sonra •kazananlar 
birer derece terfi edeceklerdir. 

- Artık git... Beni seversen 
git! Diye gene yalvardı. 

Buıriin kendimi ona çok daha 
yakın hissediyorum. Hissediyo
rum ki, artık Nermin benimdir. 
Buna şüphem kalmayınca, dün 
geçeki sahneyi tekrarlamakta 
fayda görmedim. Nerminin de 
beni sevdiğine artık kani oldu -
ğurndan, onun c.Gitme!:t diyece .. 
ği zamanı bekliyeceğim. 

Elimi uzattını: 
- Allahaısmarladık! 

Nermin bir rüyadan uyanır 
gibi silkindi: 

- Gidjyor musun?. 
- Git dediniz ya ... 
Gülümsedi; elini verdi: 
- Güle; güle!. 
Kapıya kadar yürüdüm; aça

cağın1 zaınan duraladım, dön .. 
düm. 

- Biraz daha oturaı:ıaz mı -
yım .. 

- Otur ... 
İki çocuktan farkımız yok. İki

miz de birbirimizden ayrılmak 
isteıniyoruz. Nermin kat'i kararı
nı vernıeuıi~. zflfından korku -
.yor, ben itidalini toplamıs, uslu 

. ,,, ,,, 

Küçük haberler 
,., .. • • • 
* Belediye Reisliği Beşiktaş ve 
Üsküdarda da iki yeni halk ha
mamı açmayı kararlaştırılmıştır. 
Bu hamamlar azaml l,5 ay için
de açılmış olacaklardır . * Üsküdar ve Anadolu yakası 
ile şehrimiz arasında otomobil 
ve araba nakliyatı mütemadiyen 
artmaktadır. Bu münasebetle 
Haydarpasa ile Sarayburnu ara
~anda da araba vapurları işletil
mesi kararlaştırılmıştır. 
* Üniversite kimy enstitüsü pro
fesörlüğüne tavin olunan M. Dü
kenoi dün sab.ihki ekspresle şeh
rimize gelmiştir. Yarından iti
baren yeni vazifesine başlıyacak
tır. * Niyazi adında bir adam Kara
l(iimrük civarında muhtelif evle
re girerek hırsızlık yapmak su
çiyle ya.kalaıı:ınıı; ve Adliyeye ve
rilmiştir. Niyazi dün songu ha
kimliği tarafından ısticvap edil
mis ve teV<kif müzekikeresi ıkesil
miştir. 

İşçi Yurttaş! 
Bir civ:ıta gevşerse ne çıkar? 
Bir vida düşerse kıyamet mi 

kopar? 
Bir di~li paslanırsa, adam sen 

de ne var? 
Diyen işçi, eşeğini açlığa alış

tırmak istiyen Nasreddin Hoca
ya benzemez mi? 

ULSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTffiMA KURUMU 

ARNAVUTLUÖA VERİLDİ

Öİ GİBİ OLMASA BARİ 

1939 - 1940 harbinin en ka -
rakteristik vasıflarından bi • 

akıllı, durmuş oturmuş, bir er- rini de: 
kek gibi, onun son kararını ver- - Teminat ... 
mesini bekliyorum. .. Fakat ya- Teşkil ediyor. Fakat, bu te-
nına oturduğum zaman, itida- ıninat, sanki lugatteki mana -
limi gene kaybettim, Nermin ge- sını değiştirmiş gibicesine bir 
ne dudaklarını müdafaa edeme- hal ve mana alınış!ır. Yani, 
di. Gene uzun uzun, gözlerimizi teminat vermek bir nevi •Ha-
gözlerimizden ayırmadan öpüş- zır oh yahut da cGeliyorunı .. 
tük, Ha. gibi bir şey olmuştur. 

Vaziyetin vahametini kavrıyan Almanya Avusturyayı ilhak 
Nermin bir hamlede yerinden et~i zaman Çekoslovalı;yaya 
kalktı. teminat vermişti. Çekoslovak

yayı ilhak ederken Polonyaya 
- Git dedi, beni seversen git teminat vermiş, hatta onu da 

artık. paya iştirak ettirmişti. Sıra 

İki bar kapandı 
Ecnebi artistlerin çalıştırıl • 

ıınamas1 ha.kkındaki !karardan son· 
ra yerli artistle çal.ı.şmayı ka -
zançlarına uygun ~I\miyen bazı 
bar sahipleri peyıderpey mües • 
seselerini kırpatınalktadıdar. E•" 
velki gece cLondra. •barı ile di
ğer bir bar ıkapıınmıştır. 
Diğer taraftan bazı artist acen· 

taları ve ıbar sahipleri de artist -
!iğe ılDiistait Türk, Ruım. Ermeni 
ve Yahudi !uzlarıru dansa ve nu· 
ıınara yapnııya alıştırmak için 
ıkurs açmıya kararlaştırmışlar • 
dır. 

tirak ettim. Bilmem, siz ne 
düşünürsünüz?. 

HAYVANLARA ----------·--
KARŞI ŞEFKAT 

Sebir Meclisi, bazı sokak i
simlerini değiştirmiş. Mese • 
lii, bu arada, Maymun sokağı 
Ceylan adını alınış .. 

Ne hikmettir, bilinmez, şu 
günlerde, belediyemizde hay • 
vanata karşı bir şefkat ve hi • 
maye duygusu başladı. Hattii, 
nerede hayvan heykeli varsa, 
onları bile satın alıyor. 

Yahu, biraz da bizim hatırı· 
mızı sorsalar, ınüsaadenizle .. 
HAPİSANE 

GÖNÜLLÜLERİ 
- Daha doymadım Nermin... Polonyaya gelince, Danimar • 
- Git, beni seversen git!.. ka, Holanda, Norveç, İsveç, Bir sabıkalı hırsız on iki se-
-Bir kere daha öpüşelim. Belçika sıra ile ve en başta te- ne hapis yattıktan sonra çık • 
Ayakta biribirimize sarıldık. minat alan devletlerdi, Hal - mış ve çıkar çıkmaz da on dük• 

Eğer merdivenlerde Katinaıun buki, bugün ne Norveç, ne Da- kanı soymuş ve yakalanmış. 
ayak sesleri duyulmasaydı bel- nimarka meydanda yoktur. Nanemollaya: 
ki de ayrılmıyacaktık. ' Şimdi rivayete göre İtalya - Ne biçim adamlar bunlar? 

- Ne zaman geleyim Nermin?, da Amerikaya ve Yugoslavya- İnsan on iki yıl mahpus kal • 
_ Akşam gel de tur yapalım. ya teminat vermiştir. dıktan sonra tekrar çıkar çık' 
Ell · · 1 N;ınemolla ile bu mevzuu maz hırsızlığa başlar mı?. 

erın~, avuç arını öptüm, çık- konuşuyorduk do, üstat: Uiye soracak oldum da, ba• 
tını. Denızlerden esen rüzgarda 1· t 1 t · t b · b d' 
b_ir menekşe kokusu duyuyorum. [ - a yanın emına ı arı na şu ceva ı ver ı: 
Ömriinı oldukça dudaklarunda Arnavutluğa verilen teminat - Bunlara hırsız değil, ha ' 
a' ~çlarının hararetini hissede - nevjnden olmasa.. pis~ne g'Önüllüsü denir! _.,tf 
ceı;ını. Dedi, ben de temennisine iş- 1\, ş~ 

(Arkası ııar) c;='----'====================:::::"" 
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d k Bilmem haberin var mı, hızım 
edi mey an O uyar Orhan Veli, bugünlerde İmamı (Bastarafı 1 inci sa•.:fada) ziran pazartesi günü tebliğ - Gazalinin bütün vodvillerini türk 

Orta okullarda dersler 23 ma- leccktir. Lise devlet olgunl_ uk (Ba•tarafı 1 inci sayfada) 1 b f ed b t • çeye adapte etmiye hazır anıl'.~r-
yıs perşembe sabahından iti a- İmtihanlarının en ve e ıya Royter'ın muhabiri, filonun muş!. Fena bir teşebbüs degıl 
ren kesilmiş ·bulunacaktır. 27 ma- kollarının Tiirl<çe . kompozısyon zırhlılardan, kruvazörlerden, muh amma, bu işi, Necip Fazıl h.ısa-
y-,s pazartesi günü bütün liseler- imtihanları 22 hazıran cumarte- riplı:ı:;den, denizaltılardan ve mü- kürek gibi daha olgun, daha dol-
de bitirme imtihanlarına başlana- si, edebiyat kolunun ve fen ko- himmat nakliye gemilerinden mü gun ve daha yaşlı bir muharrir 
caktır. Orta okul eleme imtihan- !unun matematik grupu 24 hazi- rekıkep bir kuvvetle takviye edil- durıırken, Orhan Veli gibi nis-
larına 28 salı ~ü başl~ak ve ran pazartesi, edebiyat kolunun dıPini haber veıımektedir. belen tecrübesiz ve genç bir ınu-
0 ~n Türkçe. 29 çarşamba ta- felsefe ve tarih, fen kolunun ta- Roma, 4 (A.A.) - D. N. B. A- harririn yapmıya kalkışması doğ-
biat ·bilgisi, 30 perşembe mate- biiye ve fizik grupları 26 hazi- jansı ıbildiriyor: rn mudıır? 
matik derslerinden imtihan yapı- ran çarşaınılıa, edcbivat kolunun lngiliz ve Fransız .'."atbuat~ Yine Servetifünıın mecmua -
lacaktır. Eleme imtihanları ne- tabliye ve matematik, fen kolu- denızden gelecek tecav:_ıızlere ıkar- sında okuduğuma görı:, şiirleri-
ticeleri 4 haziran salı sabahı ta- nun felsefe ve tarih grupları 28 şı Italyanın zaıf oldugunu yaz- nin dünya ve ahiret havranı ol-
lebeye tebliğ edilecektir. haziran cuma günü yapılacaktır. makta devam etmektedi~: duğum Halit Fahri, yakında A-

O:ta okul sözlü inıtihanları 5 Şehir ilk öğret.men okullarında ı Teve~c gazetesı, bu munase = saf Halet Çelebiden mesnevi 
ihazıran çar<amba dunu başlıya- "7 t · ·· ·· d ı betle bır Italya harıtas• neşret dersi almıya başlıyacak ve ders-' .. ,. mayıs pazar esı gunu ers er · t' B h ·t d ı·t l d 
cak ve 28 cuma günü bitecektir . . .. .. .rnıs ır. u arı a a, a yan e- !er bittikten sonra, bütün ro -

L . b"tir . t"hanl ..; kesilecek, 31 ırnayıs cuma gunu niz, hava ve kara kuvvetlerinin manlarının can ve göniilden ve 
ıse . l me ım ı arına ~·- bil" .. '- d ti d k"l iki . 
kl . dl 25 y cu sözlü imtihanlara başlanacak ve tun uu u ar a tcş ı ett · erı azal kabul etmez bir a•ıkı oldu-rece erın a arı ma ıs - k 1 1 h 1· d ·· ·1 ' 

ımartesi sabahı okullarda ilan e- 20 haziran cuma günü bitirile - a e .er, şema a ın e gosterı - ğum Bürhan Cahidin bazı ro -
dil ckt . L" bT . tihan- cektir. mıı;tır. Gazete, Italyanın zaafııı- manlarını mesnevi tarzında, 1 

ec ır. ıse ı ırme ".11 .. .. dan bahseden bu teze itiraz ede- · 
!'.1:.ı1na 2~.:mayıs15 ~aza_rtesı gunu 0,!uö~~~=nTü:hv:;ı:..~~~~ rek şöyle domııktedir: :~~ ~~ar:ak ;:;~ia~:r~:~~-.,~.,, 
.,...". an_ac.'."' ve uazıran pa~- '" Kapılarına Italyanın hakim ' 
tesı _gunu nihayet _verılecektır. l haziran nihayetinde her türlü im- bulunduğu Adriyatık denizi, ta- f~:e~:~: t~:~;~~s ":;!:i~ m~..!:.: 
IBu ımtihanların netıcelerı 17 ha- 1 tihanlar bitmiş olacaktır. taınen kilitlidir. 121 İtal,·an de-

, Bürhan Cahidin romanları ye -

BALKANLAR VE ŞARK 
~~~~~KOM ŞULAR iMi Z DA 

Araplar yeni tedbirlerden mem
nun, zaferden emin bulunuyorlar 
Ş AM, 4 (İKDAM Muhabirinden) - Müttefik devletlerin Ak

denizıleki tehlikeye karşı bu mıntakada aldıkları bahri ted
birlerle birlikte Suriye ve Filistindeki hazırlıkları dahi ehemmiyet
li bir safhaya girmiştir. Gazetelerdeki neşri)·at, halk arasındaki his
siyat l\.rapların İngiltere. Fransa davasına hağlılıkları nispetinde za
ferden dahi emniyetlerini ispat evlemektedir. Türkiyenın askeri 
kuvvet, kudret hakkında dahi arapça gazetelerde nesriyat yapıl
maktadır. 

BALKANLARDA: 

Belgradda tecavüze bütün Balkan
ların karşı koyacağı kanaatı var 

• 
IE5) ELGRAD, 4 (İKDAM Muhabirinden) - Müttefik devlet-
ıg) lerin Akdeniz havzasında alılıkları tedbirler Belgradda 

memnnniyetle karşılandı. Tuna havzasına ve Balknnlara tecavüz 
ihtinıalleri karşısında bu mıntakadaki bitaraf bütün memleketlerin 
tesanüt ve birlik balliıde mütecavize müttehiden şiddetle karşı ko
yacaklan kanaati umumidir ve kuvvetlidir. 

Umumi Harp Vaziyeti 

nizaltısı Ligurya sahili ile Adri- rine Esat Mahmut Karakurdun-
yatik denizi methali arasında nö- kileri tercih etmeliydi. 
bet beklemektedir. Tireniyen de- Malünı a, bunlardan birincisi, 
nizi, ltalyan üslerinde bulunan bi%im Dosteyevski ikincisi ise 
hava kuvvetlerinin kontrolü al- Jorj Duhmelimiz tabü Doste -
tında bir iç denizdir. Mesina 00.. ycvskinin lıiraz modası geçmiş, 
J;azı ile birbirine bağlı bulunan Duhmcl ise henüz çiçeği burnun-
wnya denizi ile Tireniyen deni- da bir cihan romancısı ve mü-
zinde, denizaltılardan ba~ka, altı tefekkirdir. <:unu da söyliye -
'büyük harp gemisi, 33 kl'uvazör yim ki, bence bunların hiçbid 
118 muhrip, 62 torpito vardır. Kesriyeli sıtkı kadar olamaz. 
DW,man deniz kun·etlcri, Akde- İnanmazsan git, İsmail Habibe 
nizin Pantclerya yakininde kilit- sor! 
lemnesiy le biribirinden ayrılınlŞ- Nurullah Ataç namıua 
tır. Tam bir sahil muhafaza terti- OSMAN CEMAL KAYtilLI 
batı, İtalyan sahillerini tama - !!!!!!!!!!!!!'!!İioi!~~~"!!!~!!'!!!!!!!i!,; • 
.men himaye altında tutmakta -
dır. Sekiz milyon İtalyan askeri 
çarpl'jmağa hazırdır. 

Roma, 4 (A.A.) - D. N. B. A
jansı 'bildiriyor: 

Bütün gazetelerin en fazla meş
gul oldukları mevzu, Ak.denize 
Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin 
gönderiLmesi meselesidir. 

Giornale d'İtalia gazetesi, Fran 
sa ile İngilterenin, Ak<leniıxleki 
filolarını kuvvetlendirmek ka
rarını hangi maksatlara istinat 
ettirdiklerini, İtalyan milletinin 
henüz anlamadı{:ını, fakat İtal -
yanın, ·buna rağmen, sükiineti 
.muhafaza ettiğini yazmııktad;r. 
Bu gazete diy<>r ki: 

•- İtalya, A'kdenizde filoların 
tecemmüünü ilk defa olarak gör-

Norveçteki harp 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

karşı mücadeleye devam ettik
ieri. cenubi Norvoç'tcki vaziyet 
hakk.nda mutcmmiın malümat 
yoktur. İngilizler Almanların, ge 
rek Norveçte, gerek Danimarka
da ve Ahnanyada, işgal etmekte 
bulunduklıın :kara ve deniz tay
yare .karargahlarını şiddetle bam
'bardımanlara tutıınıya devam edi
yorlar. 

Nar\'ik mıntakasında şiddetli 
bir muharebe cereyan etmekte
dir. Alınanlar şehrin cenulbu şar
Jdsiıı.de geri püskürtülmilşler -
dir. 

Müttefikler ııörüniit;e göre Nar
vike kar.ş. kat'i bir hücuma geç
mek için takviye kıtalar.nın gel
er:ıesini boklemektedıder. 

ŞEKERPARE 
SULTAN Yo;aı;on: M.S. 

KARAY EL 

Tefrika No. 2 
Dördüncü Muradın naşını, avizelerden sızan 
mum şuaları son defa olarak şulelendiriyordu 

Dördüncü Murad, az süren za
manı saltanatında tam iki yüz 
bin zorbayı Julıçtan geçinnişti. 

Yeniçeri ve Sipahi :zıorbaları ıkı
mıldamaz olmuştu. 

Genç Osınanın Hotin seferin
de kacan Yeniçeriler Dördüncü 
'Muradın ııor 'bazusu önünde Bağ
datta, İran seferinde intizamla 
vurıışm uşlardı. 

Müsamaha 'kabul etımiyen Mu- 1 
rad, herkesi vıldırmış devleti j 
Osmaniyeye eski şeV'ket ve aza
ıınetini iade eylemişti. 

Safiye (Bafo) Sultanların otuz 
sene süren reziliıne saltanatları
na, Mah Firuz, Abaza Sultan re
>:aletlerine, Yeniceri ve Sipahi a
ğalarının devri saltanatlarına 
tıatiıme çeken Dördüncü Mu
rad, ihiç kirrllie tarafından sevil
ıınez obnustu. 

Murad devrinde artık Et mey
danında, At meydanında kazan 
ıkaldırıp istediklerini yapmıya 
:kadir mrbalar ... Divanı hüma
yuna ıgelip veziriazaınlara çatan 
ve isyan eden a.~alar ortadan yok 
ol.muştu. En ufak intizamsız - l 
hğı bir kılıç darbesiyle yok eden 
Padiııahın .mevcudiyeti heri<esi 
titretiyordu. 

İşte; vefat eden böyle bir pa
dişah idi. Ve ıkarde.şi şehzade 
rbrahimin korktuğu ve ölümfuıe 
bir türlü inanamadığı padişah 
bövlc !bir şahsiyetti. 

Dördüncü Muradın nfoşı, yüzü
ne tüfüend örtülmüş, sarayın 
ıınüzeyyen odalarından, birinde 
yatıyordu. 

Dördüncü Murad vaktiyle bu 
odada kardeşi şehzade Kasmıı. 
•boğıduıımuştu. Naşın üzerine 
boylu boywıca i:ıir şal örtülmüş
tü. 

Dördüncü Muradın nfışııu avi
zelerden sızan hafif mu:m ziyaları 
son defa olarak şfilelendiriyordu. 

Gece idi. Yats1 vakti epey
ce veçmişti. Dördüncü Muradın 
vefatından İstanbul halkı malU
mattar <!eğildi. Halk, padi.<ahın 
hastalığına dair bir şey işitme-

mişti. ı 
Sultan Murat, Bağdat sefe-

rinden dön~ünde 1rnstalanıruş-

tL Mafsal ağrılariyle rmUJZtarıp
ti. Revan seferinden sonra, Bağ
dat seferi Muradi yomıuştu. 

Sultan Murad, çok kuvvetli, 
lbir peıhlivandan daha flXJrtanen
di. Fakat, fazlaca işrete müptela 
idi. 

Böyle ohııakla beraber Qok kuv
vetli olan padi.şahın birdenbire 
öleceği kimsen.in hatırına gelmi
y.ordu. 

Hatta, ölümünden evvel deniz 
kenarındaki incili köşke, Sinan 
paşa köşküne inmiş, gezip toz -
dıuıktan sonra ata binerek cirid 
oynamıştı. 

. Sinan paşa .köşk.ünden kalka
rak At meydanında Silahtar pa
şa köşküne atla gelmiş, muhteşem 
bir ziyafet sıofrasına oturlllllŞ, 
lbolca şarap içmiş ve yemişti. 

Uöroüncü Mırrad, SilMıtar köş
künde göııdeleriy le de hem visal 
ol.muş, zev1ı: ve neş'esiyle mah
remane su'hbetlerini dilşad ey !e
miştir. 

Dördüncü Murad, o sırada Bağ
dat köşkünün dahili tczyinatına 
fazlaca ehemmiyet veriyordu. Kıy 
mettar sedefler, altınlar, en göz 
kamaştırı,cı renklerle müzeyyen 
olan 'köşkü her şeyin fevkinde 
kılımak icin ikide bir giderek mi
marlara emirler veriyordu. 

Dördüncü Muradın hatırına 

ölüm gebnezdi Çok kuvvetli 
olduğu cihetle daima yaşıyaca
ğına kaniydi. 

Murad, QOk içki içerdi. Onu 
sevenler, iQkiden öleceğini 'bilir
lerdi. Gece gündüz içki içip 
iç oğlanlariylc gözdeleriyle ora
da burada ahenk eden padişahın 
birgün ~elip söneceği rnalıinı idi. 

Bir gün hünkar imamı Şamlı 
Yusuf efendi; Murada: 

- Padişahım, işretten vaz geç
seniz iyi olur .. 

Deyince, Murad cevap ver -
miı;ti: 

- Efendi !IIlakul söy !ersin ... Fa
:kat mümkün değil... 

Murad, Emir k00e oğlu ile, 
mey ve mahbup safaları sürmek
ten ~ri durmazdı. 

(A1~ '""" 

SAYFA-3 

~uya5>ô 

~~ V ~ 1~Dye'il; 

Balkan s lhünün 
devamına amiller 

YAZAN:_H. N__lJRİ ffil\IAK_ 

U 
mumi harp tarihinin 
her safhası ispat ey -
ler ki, muharip her 

memleket hasmına karş_ı galibi
yeti temin için her türlü vasıta
ya müracaat eylemiştir. Bava, 
deniz, kara silahlarile diplomasi
sini seferber hale getiren Ingil
tere ve Fnınsadaki demokrat bil· 
yük devletler, Almanyaya karşı 
zaferlerini teminde pek miihim 
imil olan abluka ve iktısadi har
be dahi her tarafta şiddet ver -
mişlerdir. Norveçteki harbin baş. 
lamaŞ,ına iktısadi harbin şiddet
lendirilmcsi baf[ıca sebebi teş
kil etmişti. Denizlerdeki ablu -
kanın gayrj muhariplere ve bi
taraflara tatbikindeki şiddet, Alı 
denizdeki kontrol limanlarında 
düzinelerle İtalyan vapurlarının 
bekletilmesi, bu mmtakadaki sa 
kin havada harp doğuracak fır
tınalar husule getirdi. Cenubu 
şarki A vrupada, Balkanlarda bu 
lıman ve Almanyanın isti(ade ey 
lediği ham madde, gıda pazarla
rının iktısadi usullerle kapatıl
masına teşebbüs olunması, mu -
kabil ikbsadi ve silahlı tesirler, 
dayanan hareketleri intaç eyle
di. 

Romanya, Mac:aristan, Yugos
lavya, Bulgaristan gibi cenubu 
şarki Avrupa ve Balkan bükıi -
metleri, İngiltere \'e )transa şir
ketlerinin faaliyetlerine rağmen 
Almanya ile iktı.;,adi müııasei>et
lerinde i.rıza husule getirecek 
hareketlerden jçtinap etmekle -
dirler, Ayni zamanda her ihtinıa 
le kar~ı da uğrıyacakları leca\ ü 
ze şiıJdctle muka\'emet tedbirle
rini de her sahada geni~letmek
tedirler. Bu tarzda mü~terek ,.e 
mütesanit mukavemet, İtalya vı 
Almanyayı fili tecavüz hususım· 
da karar vernıekt<.'11 meneden en 
mühim bir amildir. 

Şiiphe edilemez ki, cenubu şar· 
ki Avrupada ve Balkanlarda sul· 
hün, sükunetin en kuvvetli, kud· 
retli muhafızı halinde bulunan 
Türkiye Cumhuriyetinin, fili te
ca,·üzler haricinde bu mıntakada 
harp ateşinin yakılmasını terviç 
ve tasvip etmemesi, müsalemetin 
devamına en ehemmjyetli bir zı
ınan teşkil ey !er. Bu gibi sebepler, 
siliılılı ihtiliiflar yolıında yürü
mek ve taarruz kararlarından Al 
maııya ve İtalyayı sakındıracak
tır, diyebiliriz. 

HAMiT NURİ IRMAK 

(Başmakaleden devam) yi - riziko'yu - göze aldıracak ka-
yetle konuşmak münasip değil- dar, büyiik bir üstünlük temin 

müyor. İtalya tesir altında kalma
nıı.ştır ve milli menfaatleriyle Av 
rupanın ali menfaatlerine müs
tenit siyasetini takip etmektedir. 
Fakat .müttefik kuvvetlerin Nor-

Almanlar Steinkjer'den Grong 

istikametinde ilerlemiye devırm r·----m·--.. ·--------------··· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiıııılııii etıınektedirler. Snosa civarında ~ 
dir. edememişlerdir. Her zaman tck-

İngiliz Başvekilinin beyanatı- rarladığımız üzere 1940 senesi de 
na nazaran, Almanların Norveç- müttefikler için, hazırlık yılıdır, 
te, diversion denilen bir göste- Bu yılı da, mevzii mıu;...ru ınağ-
riş, yani iğfal hareketi yaparak, IU!ıiyetlere ve büyük uyiata uğ-
oraya büyük miktarda müttefik ramadan geçirmek ve mütenıadi-
lwvvetleri çektikten sonra, başka yen kuvvetlenınekle geçirmek 
bir -cephede, taarruza geçmele- istiyeceklerdir, 
ri muhtemeldir. Bu başka bir İngiliz ordusu, henüz 4-5 sını-
cephe, Norvete nazaran, harbi fı silah altına almıştır; bunlar-
bitirebilecek ehemmiyette asli dan da nih~yet 2 sınıfın talim 
cephe olabilir. Bımdan şüphe et- ı ve terbiyesini ve teşkilitlandırıl-
tirecek kuvvetli bir delil de, Al- masını ikmal etmiş olsa gerek -
manlana, iltl aydanberi Norve- tir . .l\1alıinı olduğu üzere, mec-
çe taarruz içiıa hazırlaıımıı; olma- huri askerlik hizmetini harpten 
sulır. Norveç ve Daninıarkanın birkaç ay evvel kabul etmiş ve 
istilisı, Almanyanın bu yaz için ilk sınıfı da ha;oten bir ay evvel 
hazırladığı umumi harp planının silah altına çagırnıış olan İngil-
birer parçası ve başlangıcı olabi- terede, ~cok uzun zamandan beri 
lir. İngiliz - Fransız kuvvetleri mecburi hizmete tabi mcmleket-
buraya aılbedildikten sonra, Al- lerde olduğu gibi, milyonlarca 
nıanlar, Çemberlaynın dediği gi- talinı görmüş er ve yedek subay 
bi, llolandayı, Belçikayı, Balkan- yoktur. Harbin 9 uncu ayı yeni 
lan ist.iliya teşebbüs edebilirler. girdi, 8 ay içınde, mevcudu nıil-
İşte İngiliz ~ekilinin tuzağa yonlara baliğ bir ordu vücude 
düşmek istemeyiz, dediği budıır. getirilemez. Bu vazjyet, mütte-

fikleri, müstacelen, büyük rnik-
Hntti M. Çemberlayn, İngilte - yasta hareketler yapmaktan men 
reye bile bir taarruz ihtimalin- ve talızir eder. Esaseu, onlar, Al-
den bahsediyor. Bu taarruzun manya kadar acele etıniye mec-

veçten geri çekHmcl<ıriy le ayni 
zamana tesadüf eden bu deniz nü
mayişi, kayb<ıd.ilen prestijin tek
rar tesisine matuf bir taarruz pH\ 
m ise, bu nümayiş İtalyada in
tikamcı ve azimli bir aksülamel 
yapacaktır. İtalya, nereden gelir
se gelsin her tehdidi enerji ile 
püskürtecektir .• 

BRÜKSEL, 4 (A.A.) - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor; 

Be)çika gazeteleri, bir Fransız 
İngilız filoounun şar'ki Akdenize 
gönderilmesi ve Mw.rda, yakın 
şa~kta, Balkanlarda büyüik bir 
asabiyet hüküm .sürmesi keyfi -
yetine bilhassa nazarı dikkati cel
bediyıorl ar. 

N ieu vg Van den dağ gazetesi, 
Romanın, Akdenizdeki İngiliz 
filosunun takviyesini İtalyaya 
müteveccih teliıkki ettiğini yaz
makta, National Belge gazetesi 
ise, Norveçteki İngiliz muvaffa -
kıyct.sizliğinden sonra, harbin 
ıba.şka tarafa nakledileceğini, müt 
tefiklerin yeni bir Selanik cep -
hesi kurmak arzusunda bulun -
maları .muhtomel olduğunu roy
lemektedir. 

mutlaka kara ordusu ile müşte- bıır da değildirler. 
rek yapılması icap etmez; hava Bütün 1940 yılında da, büyük Ankara haberleri 
kuvvetleri, büyük mikyasta bir ve geniş ölçüde hareket ve teşeb- -------------- ı 
taarnızla, İngiliz adalarının mü- büs serbestisi Almaularm elinde - Ankara, 4 (İkdam mnhabi -
him noktalnrını tahrip edebilir- kalacaktır. Onun içindir ki, M. rinden) - Devlet müesseselerine 
ler. Hatta, bir miktar, askeri göz- Çemberlayn'm ihtiyat.karlığına ait otqnıobil layihası bütçe en -
den çıkardıktan sonra, İngiltere- hak vermek liızıındır. •Harp sulh- cümeninde yeniden hazırlanmış 
run bir noktasına baskın şeklinde, te kazanılır• sözü sulh zamanın- ve eski liiyiba üzerinde esaslı ta-
Uıraç da yapabilirler. Bu kıınet- da yapılacak askeri hazırlıkla • diller yapılmıştır. 
ler, sonradan imha edilse dahi, rın ehemmiyet ve mecbııriyeti - • Ankara, 4 (İkdam muhabi-
bulundukları mınlakada yapa - ni ifade eder. Demokrat devlet- rinden) - Başvekil Dr. Refik 

Almanlarla Norveçliler arasın
da müsademeler olmnı; ise de Al
man kıtaları Trondheim 'in şima
linde ki nı.ıntakaya 'kıumanda e
den "miralay Getz'in sulh teklif
leri yaptığmı öğrenerE'k taarruz
larına nihayet vermişlerdir. 
Diğer cihetten Almanlarla Nor

veçliler Boros'da ve Os mınta -
kasinda şiddetle çarpıı;<mı.şlardır. 
Almanlar Norveçlilerden fazla 
zayiat vermişlerdir. 

BUGON KAHKAl-lALARLA 
i p E K GÜLMEYE 
Sinemasınıla H A z ı R L A N 1 N 

OLİVER HARDİ 
tarafından hariku.Uıde bir surette yaratılan 

TÜR~ÇE SÖZLÜ 

FiL DOKTORU Müşahitler, cephane ve 'bilhas-
sa yiyecek darlığı yüzünden iki BilyUk taklltli komedi. 
tarafın da pek müşkül bir vazi- Filme ilave olarak İngiliz ordusu nasıl hazırlanıyor. Nasıl yetiş-
yette bulunduğunu beyan etmek- tiriliyor. Majeste Kralın önünde yanılan resmi.geçidler .3 kl!lıro-
tedirler. · lık büyük harp filmi, ve yeni FOKS DÜNYA haberleri. 

NamStOO cephesinden tahliye Bugün saat 11 de tenzilatlı matineler .. 
edilen müttefik kıtaları Norveçin liİıı••••ııımıııİİiıİİııİİİİıİİıİİİİİİİİıııliİııİİiiıııİiiiiİİİıİİiiıiiıİİııııİıiiiiİİİİİıiiliİiiİı••••••I 
başka naktalarında karaya ç..ka-
rılmı.ştır. 

Salahiyettar mahfillerde beyan 
edildiğine göre müttefiklerin 
Norveçte ricat etmelerine rağ
men İngilizler ve Fransızlar ha
rekiıta azami enerji ile devam et
miye kaı;.ar vermişlerdir. 

Alman ıkıtaları tarafından he
nüz işgal edilmemiş olan Ny!ber
~und mıntakasındaki Norveç 
kttaları İsveç hududıuna doğru çe 
kilmek emrini alınuılardır. Bu kı
talar İsveçte mevkuf tıulunduru
lacaklardır. 

Norveçte mahalli bir mütareke 

._fJ A R A Y Sinemasında 
Salonu baştan başa dolduran seyirciler; Gülüyor... EğleniyOl' ... 
Alkışlıyor ... Ve hayrette kalıyor ... Çünkü: Sinemanın en şık, en 

ı;en ve en parlak cift artisti 

GARY GRAND ve CONST ANCE BENETT 
Aşk maceralarının en güzeli ve en sevimlisi olan 

GORONMIYEN ADAM ARAMIZDA 
ak<li için lbir Norveç <Zabitinin Al- Fransızca sözlü filmlerinde neş'e ve kahkaha saçıyorlar. Görün-
man makamları ile müzakereye miyen aşıkların sırrını, yanlız aşık olanlar anlıyacaklardır. 
giriştiğini haber alan İngiliz har- İlaveten: FOKS JURNAL son dünya ve h81l> havadisleri 
biye nezareti Norveç ordusu baş- Bugün saat 11 de tenzilatlı matineler ... 
kumandanı ile erkiııuhartıiyesi- ı • . ... 

Karadenizde mayn 
(Baştıırafı 1 inci sayfada) 

tebeyyün eden bazı turi>'tleri ev· 
!erine almış tı;i.ımnalanndan do 
layı bazı Salcıon '!ar tevııı:ir edil
miş ve turistler ise hudut hari
cine ç>karılmışlardır. 

Sovyetler Birliği ile Romanya 
arasında muntazam ekonomik 
ticaret müba<lelelerinin pek ya
kında organize edilmesi beklen· 
mektedir. Ramanyanın Mosko
va a~si Christeoreano, Bükre 
şe l(elmiş ve Romanya ticaret na
zırı B. Christu tarafından kabul 
edilmiştir. 

Sovyetler Birliği hükümeti, 
Romanyaya Font ve pamuk ih
racatını kolaylaştırmak arzusun· 
da bulunmaktadır. Bu Sovyet 
talebi, Bü:kres tarafından kabul 
edilmiştir. Kontenjanları, tedi· 
ye şartlan ve iki memleket ara
sında nakliye işlerini tanzimi içiı 
y:rkı.ııda ııörü=elere başlanacak
tır. 

Amerika ile varı mamul demir 
ve dikenli tel ithali halkkındaki 
müzakereler de müsait bir hava 
jçinde devam eylemektedir. 
SOVYET - YUGOSLAV 

ZACREP, 4 'A.A.) - Sovyet -
Yu.ı:ıoslav iktısadi müzakerelerile 
münasebettar olmak üzere Yu -
goslav seyrüsefain .kumpanyası 
Zetska Plovidba, Yııeoslav liman 
lariyle Odesa arasında ,muntaza• 
bir sefer tesisini teklif etmiştir. 

eakları maddi tahribat ve bu ha- ler, bu kaideye riayet etmekte Sa"damın yarın sabah saat on-
reketin bırakacağı manevi tesir geç kalını~ oldukları iç.in, şimdi da Ankaraya avdeti beklenmek-
büyük olur. Ayni umanda, ce- eski tealılıürlcrini telafi etmek tedir, 
saret verici bir fırsat beklediği ve harbin ilk bir buçıık - iki yı-

nin bir İngiliz harp gemisine bi- l ••••••••••••••••llİI•••••••••• 
nerek meçhul bir istikamete ha-

reket ettiklerini teyid eylemek- I • .. Amerı'kan tesebbu"so 
tedir. İhtirasın Ateşi ... Aşkın Kudreti ... Kıskançlığın iztırabile 

sanılan İtal)-ayı da harekete ge- lını, hazırlıklarını ikmal ile de-
tirehilir, i~te bütün bu endi~eler, nizdc uhip oldukları üstünlüğü 
İngiltere ile Fransayı, Norveçte kara_ve havada da temin eyle -
müteyakkiz bulunmıya ve bura- ı:ıek i~in geçirmek mecburiye -
ya fazla kuvvet göudernıemiye tındedırlcr. Ingiliz Başvekilinin 
sevke?,or gibi görünüyor. son nutku, işte bir müddettenbe-

l\l. Çembcrlayn, nutkunda, Al- ri uııııtulmuş görünen bu vaziyet 
manların, müttefikleri Norveçe ve hakikatin bir izah ve ifade -
fazla asker gönderıniye teşvik sidir, 
ettikten ve buna muvaffak ol -
duktan sonra, oraya daha fazla 
kuvvetleı.: ihraç ederek müttefik 
orduyu imhaya teşebbüs etmesi 
ihtimalini bile naz.arı itibare al - ı 
ınıştır. lngiliz sevkulceyşi daima 
ihtiyatkardır; hatta hazan fazla 
ihtiyatkar. Fakat, müttefik or
dular, henüz kıvamına gelmiş de
ğildir ve hcrhanı:i bir tehlike -

ABİDİN DAVER 

Başvekilimiz 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

saat 17,15 de sehrimize gelmişler 
ve istasyonda vali, klllnandan, as
keri ve mülki erkiin ve halk ta
rafından karşılannuş ve 17,30 da 
da Ankaraya hareket etmişlerdi. 

- ----------------------- -- ' çerçivelene!l oüvük Fransız Filmi.. 

Bugün S Ü M. ER Sinemasında ıı cCeb~~t~;'~~u., ~~~!~ar1>~~~~!~!amam ' 
Dans, Caz ve musiki filmi olup güldüren ve dansettiren Roger Duchene'nin 

Ç 1LG1 N GENÇ L 
., K CONRAD VElDT- SE.SSUE H~YAKAWA-MADLENROB.EN-

SON - MİŞİı'CO TANAKA 
gibi büyük yıldızlarla yarattığı 

Şa1ıeserinde KEN MURAY _ KATHLEEN KANE'iıı Sonsuz bir heyecan kaynağı ... Bas döndüren bir avantürün 
Meşhur TED WEEMS Cazı ve DANSÖRLERİNİN istirakiyle i R O M AN I D I R 
yaratılan ve bütün modern dansı;1 parlaklığını sinema perdeı;i- · Bu şaheser bı.ııgün LALE Sinemasında 

ne aksütiren 
Programa ilave olarak: 

Yeni SEWiNG dansını göreceksini 7 ı ı - Müttefiklerin havada, denizde. karada harp hazırlığı 1000 
Görülıniye şiıyan danslar ... Dinlemiye seza şarkılar.. metrelik muazuım TürkÇ'! film .. 

lıtıveten: EKLER JURNAL son dünya ve harp havadisler' 2 - Yeni Paramunt Jurnal Ncı.·veç deniz harbi. 
Bugün 11 de tenzilatlı matine Bugün 11 de tenzil.iitlı matineler-

·--------------~--~---~-----------------------· 

(Bll{tarafı 1 inci so.yfaıia) 
Bununla beraber. iyi haber a

lan mahifillerde hakim olan ka
naat Amerikan diplomasisi tnra
fından İtalyayı itidale sevket -
mek için s:ırfc>dik•n gayretlerin 
Musolininin sarih bir vaziyet al
masına vara:m1yacai?1 ve A vru
pa işleriyle alakadar ııörünme -
mek i>tiyen Ruzvelt idaresinin 
bu arzusunun bu teşebbüsleri za
yrflatacai!ı. hatta hiçe indirecei(i 
merkezindedir. 

Amerikan efkiin ıımuıniyesin
de hasıl olan kanate ııöre, İtalya 
müttefikler için Akdenizde ve 
Adriyatiiı:te her an pek vahim 
müşkülat çıkarabilecek ciddi bı.r 
tehlike te,,iril etmektedir. 
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Alinin yirmibin kişilik ordusu çöller j 
geçerek Basra mıntokasıno girdi 

Gençler birliği Alta yı 5 - 3 yendi 
ANKARA, 4 (İKDAM Muhabiri bildiriyor) - Bı«ün 19 mayıs 

stadında milli ıkürne deplasman maçlarına devam edilmiştir. Stad 
mutad kalabalığını toplamıştır. 

4Ali), iıu cereyanı hisseder et
mez, oon derecede müteesııir ol
du. Zira, kendisini zorla lıilafet 
mevitiine ~etiren ve sonra da, 
.asilerin tedibi işlerine sürükliyen
lerin böyle birdenbire aleyiıine 
11ecerek: vefasızlık -.österecekle
rini ummuyordu. 

(Ali) nin sireti, başladıliı bir 
işi yarı.da bırakacak derecede za
yıf değildi. Bunun içindir ki, 
taşıdığı (Emirülmiiıminin) lik sı
fatının hakkını tamamiyle eda 
etmiş olmak icin, her ne paha
sına olursa olsun 8si!eri tedip et
mi ye ... Ve şayet etrafındakilerin 
hepsi kendisini terketse bile, tek 
b8$1.11a mücadeleve girişmiye kat'
iyyen azmü cezm eylemişti. 

(Ali), aleyhindeki cereyanları 
duyar d'uymaz, her şeyden evvel 
ııeferber olan orduyu sür'aUe 
Medineden çıkararak şehre bir 
lronak mesafede bir yere yer leş
tiı:ıdi. Bu sureUe, askerlerini o 
dedi ilrodulardan tecrid etti. Son
ra, noıksanlannı bir an evvel ik
mal ederek Mekke üzerine yürü
melc için, büyük bir faaliyete 
geçti. 

İşte, bu esnada idi ki, fÜımınü 
Selme) nin-ilk zevcinden olan
oğlu, (Amr bin Selme) geldi. 
Validesinin ya-zdığı mektubu, 
(Ali) ye takdim etti. Bu mek
tao, şu mealde idi: 

ıme ... Canımdan ziyade sevdiğim 
oğlwnun, hak ve hakikat uğruna 
kurban 11ittiğini duyarsam, onun 
Cenaln Hak tarafından nail ola -
cağ] sevabı düşünerek teselli bu
laca/tını. Allah, doğruların ve 
hakkını arıyanların yardımcısı
dır. Allahın selameti, senin üze
rine olsun ... ] 

Bu mektup, (Emirülmüminin 
Ali) yi son derecede mütehassis 
etti. Arnr'ın gözlerinden öpüp 
kar<ısına oturtarak, Mekkede ce 
reyan eden hadiseler hakkında 
izahat istedi. Bilhassa asilerin 
kuvvetleriyle, hangi istikamete 
•hareket ettiklerini öğrendi. 

Vaziyetin aldı~ı şekle nazaran, 
artık isi uzatacak zaman değil
di. Buna binaen (Ali) çarçabuk 
hazırlıklarını bitirdi. (Süheyl bin 
Hanif) i Medinenin muhafazasına 
terkederek:, ordusuna hareket em
ri verdi. 

(CEMEL) MUHAREBE.5İNE 
DO C.R U 

Hareket esnasında (Ali) nin 
kuvveti pek fazla değildi. Fakat 
yollarda muhtelif kabilelerin hal 
ıkından bir çak muharipler de o
nun ordusuna iltihak etti. Böy
lece adedi (20 bin muharip) i bu
lan bu ordu, bin meşakkatle Hi
caz kıt'asının Corak ve kızı::ın 
çöllerini geçerek (Basra) mınta
kasına girdi. 

[Bu mektup, Alahın :kulu (E
mirülrnüminin. Ali bin Ebi Talip) 
e, tl':ıımıü Selme Bintü Ehi tl'mey· (Arkası var) 
ye tarafından yazılmıştır. Şöyle =;;;~;;;;;;;;;;:::====.:==:===~= 
lı:i : 

Selfı:mdan sonra... Haki • 
ıkat budur ki ... Ta 1 h a , Z ü -
tı e y r ve Z ü b e y r oğlu Ab
dullah ile, şehit Halife Osman'ın 
oğulları, başlarına topla<hkl.arı bir 
tayfa ile Mekkeden çı.kıp Basra 
cantıine doğru hareket etmişler
dir. Abdullah bin Amr da, •bun
larla beraberdir. Bunlar, zahi
ren şehit Osınan'ın kanını dava 
ediyorlar. Fakat hakikatte, hila
ıfet meviciini ele geçirmek isti· 
yorlar. 
[Eğer Cenabı Ha:k ve onun Re

.ııulü Ekreıni, kaclınları 'böyle iş
lere karışmaktan nehiy •buyunna
mı.ş olsalardı, burada bir dakika 
duımaz, ka}kıp gelir, senin aske
rinin arasına girerdim. Fakat ne 
~are ki bir çok defalar, Resulfil
lahın Iisarundan, kadınların ev iş
leriyle meşgul olmalarına ve ken
di nafakalarını teminden başka 
şeylerle uğra.;ınamalarına dair bir 
çok hadisler işittlın. Buna bin;ı
en, sana iltihak etmek hususun
daki arzumu yerine getireme
dim. 

rFaıkat buna mukabil~ gözleri
ıınin bebekleri kadar sevdiğim oğ
lum Amr'ı senin maiyetine 1\'Ön
deriyonııın. O Amr ki vaktiyle 
uzun zamanlar Resuliıllahın mü
biirek muhitinde bulunmuştu. 
Defalarca takdir ve teveccühü 
nebeviye ve bizzat senin tarafın
dan da muhabbet ye samimiye
te maııhar ohnuştu. 

[Bu mektup sana vasıl ol
duğu andan itibaren, Amr senin 
has askerindir. O, senin maiyetin
de bulunacak, haklı olduğuna e
min olduğu.m senin davan uğ
runda canını feda kılacaktır. O
na bir vazife tevdi ederken, sa
:kın benim oğlum olduğunu dü
$ünme. En çetin ve en tehlike
li işlel'de onu kullanmak husu
sunda, zerre .kadar tereddüt et -

1
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5 Mayıs Pazar 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12,50 Müzik; 
Çalanlar: Reşad ETer, Ruşen Kam, 
Şerif içli, Hasan GüT, Okuyan: 
MuzaffeT llkaT. 13,15 Müzik: 
Halk tüTküleri, Azız Şenses ve 
Sarı Recep, 13,30/14,30 Mürih: 
Küçük orkestra (Şef: Necip A~ 
kın), 

18.- ProgTam ve memleke( 
saat ayarı, 18,05 Müzik: Ka~k 
PTO.flram (pl.), 18,50 Müzik: Rad
!f.O c:_az orkestrası (Şef: lbmhim 
OzguT), Soprano Bedriııe Tüzün'· 
ün iştirakiyle), 19,25 Konuşma, 
19,45 Memleket saat ayarı, A
jans ve meteoroloji habeTleri, 
20.- Müzik: Çalanlar: Reşad E
rer, Ruşen Kam, Şerif lçli, Ha
san Gür, OkulJanlar: MuzaffeT 
İlkar, Müzeyyen Senar, 20,45 Ko
nuvna (tarihten sayfalar). 21,
Müzik: Seçilmiş eserleTden mü -
Tekkep PTOgram, Okuyan: Sadi 
Hoşses, Çalanlar: Re~ad ETer, 
Ruşen Kam, Şerif İçli, Hasan 
GüT, 21,30 Müzik: Halk san'at· 
karı BayTam ATacı, 21,45 Müzik: 
Mithat Fenmen tarafından piya
no resitali, 22,30 Memleket saat 
ayarı, Ajans habeTleri; Ziraat, 
esham - tahvilat, kambiyo - nu
kut boTsası (fiyat), 22,45 Ajans 
spar seroisi, 23,- Müzik: Cazbant 
(TJl.), 23,25/23,30 Yarınki PTOg -
Tam ve kapanış. 

- 4 5 . 
Meyli baba, biraz evvel duy

duğu hiddet ve istikrahı bu sefer 
eski şiddetile hissetmedi.. Hay
retle şu sefil vaziyete baktı, tek
ke muhiti, tasavvuf otoritesi, Al
laha yakınlık iddiasına çok aykı- , 
rı düsen bu görünü~e tarikatin i· J 

ki paralık olmasına sebebiyet ve· 
ren bu i/Çenç tezahüre nefretle 
göz gezdirdi .. Söylendi: 

- Zahirlerin hakları var .• Pi
rimizin tertemiz yoluna bin bir 
kirli macera ile katılan devsirmc· 
ler elbetteki yolun adını kÖtüyc 
çıkarıuıya önayak olacaklardır .. 

Sonra, meydanı varlıklarilc 
Jcirleten günahkar baba ile sar
hoş muhibbeyi daldıkları mü • 

. ~evv6 h8z uykuııundu ıı.yaııdır-

mamak istercesine sessiz adım -
!arla e-eri geri yürüdü .. Meydan
dan çıktı .. 

lllerdlven başında derviş Ah
medi kendisini bekler gördü. Pe
şine taktı .. Tekkeye mihman gel
diği günler gibi: 

- Hak hii! 
Diye elini göğöiiııe bastırarak 

dı~ kapıdan çıktı, Yedikule sur 
kapısına doğru yolu tuttu ... 

-5-
- HİSAR ŞEHİTLİGİXDEKİ 

BASKI:-. -
DEDE BABANIN VEFATI VE 
MERDİVENKÖYÜNDEKİ 

HADİSELER 
l'tlehmet Ali Hilmi dede ba • 

banın ı:öçilı haberi. istanbulun 

İlk maçı Gençlerbirliği ile İzmirin Altay takınılan yaptılar ve 
maç çok heyecanlı geçti. Neticede Geru;Ierbirliği Altayı 5-3 mağ
lup etti. Günün ikinci karşılaşmasını Muhafız_gücıü ile Altınordu 
yaptılar ve Muhafızlılar bu maçı hiikim bir oyundan sonra 5---0 ka
zandılar. Maçlara yarın da devam edilecektir. 

Maktepliler fi nal Beyoğluspor, Demir 
şam p iyonasında sporu yendi 

Mektepliler arasında.ki futbol istanbuldan Kurtuluş, Beyoğ-
maçlarının finali dün Şeref sta- luspo}", Şi~li, Ankaradan Demir-
dında çok kalabalık bir seyirci spor, Ankaragücü arasında milli 
önünde Boğaziçi ve Galatasaray küme harici olarak tertip edilen 
liselilerinin futbol takımları ara- spor kupası maçlarına dün Tak-
sında yapıldı. sim stadıııda devam edildi. 

Oyuna Boğaziçi <başladı. Devre- İlk deplasman maçını yapmak 
nin ilk anlarında biribirini takip üzere şehrimize gelen Ankara -
eden Boğaziçi hücumlarından son- nın Demirspor takımı, Beyoğlu-
ra Galatasaray da mukabeleye sporla oynadı ve 2-1 mağlilp ol-
başladı ve maç çok heyecanlı bir du. 
safhaya girdi. İlk_ devra: Oyuna Peralılar nis-

bi bir hakimiyetle başladılar. 
26 ncı daltikada Galatasaray 8 inci dakikada sol açık Şükrü _ 

ilk ciddi hücumu ve Ayclın vası- nün ortaladığı topa iyi bir çıkış-
tasiyle birinci ~lünü yaptı ve la güzel bir kafa vuran Tomi Be-
devre de Boğaziçinin hiikim oy- yoğluspora ilk golü temin etti. 
namasına rağmen 1--0 Galatasa- Bu golden hızlanan Demirspor
ray lehine bitti. !ular adeta mekik dokurcasına 

İldnci devreye Galatasaraylılar sür'atli bir oyun tutturdular. Bu 
canlı başladılar. hücumlar karşısında bunalan Pe-

Devrenin 14 üncü dakikasında ralılar bir penaltıya sebebiyet 
Galatasarayın merkezden yaptığJ verdiler. Şevket güzel bir vuruş-
bir lıüouımda Galatasarayın gü _ la beraberliği temin etti. 
zide fubolcusu Bülend Boğaziçi Oyunun 40 ıncı dakikasında 
kalecisi ile nizami bir çarpışma geriden bir pas alan Tomi rahat 
yaptılar. Bu cıı-rpışrna nihayetin- bir vuruşla ta~ımına ikin~i go-
de Bülend kalecinin altında kal- lü kazandırdı. 111, devre 2-1 De-
dı. Ve bu esnada bir şanssızlı.k mirsporun mağlı'.ıbiyetile bitti, 

İkinci devre: Demirspor, oyu
eseri olarak bu genç futbolcünün 

1 
nun başından sonuna kadar va

sol ayağı bilek kemiğinden kırıl- , ziyete hıikim olduysa da gol yap-
dı. Bu hadise üzerine oyun on mak imkanını bulamadı. Oyun 
dakika kadar inkıtaa u!!radı ve ılk devrede yapılan karşılıklı gol-
sıhhi tedabir alınarak Bülend has- !erle 2-1 Beyoğlusporun üstiin
tahaneye kaldırıldı. Oyuna tek- lüğite bitti. 

rar başlanıldığı zaman maç istek- ~============:" 
siz bir şekil alınıştı. Hücum ve ı 

tazyik sıraöı Boğ"aziçine geçmiş-

ti. Nitekim biribirini takip eden 
hücumların birisinde Niyazi ka
rışıJtlıktan istifade ederek bera
tıerli:k sayısını yaptı ve m~ da 
bu suretle 1-1 beraberlik.le ni
hayet buldu. 

HA YDARP .A.ŞA.: 3 
HAYRİYE: 1 

Bu maçtan evvel mektepliler 
ilkinin ücüncü ve dördüncüsünü 
tavin edecek olan Haydarpaşa -
Hayriye liseleri karşılaştılar. ve 
ıma<;. da bu şekilde 3--1 Haydar· 
paşanın galebesiyle bitti. 

DemirspoT - Şi~li bugün 
karşılaşıyor 

Milli küme haricinde kalan iki 
Ankara takımı ile ekalliyetler a
rasında tertip olunan dep!ilsırnan 
maclarına bu sabah da Taksim 
stadında devam edilecektir. Dün 
Beyoğlusporla karşılaşan Demir -
SPQr bugün de Şişli ile iıkinci ma
çını yapacaktır. 

Fencrbahce - Kurtu. 
luş karşılafıyor 

Bugün Fener stadında Fener -
bahçe - Kurtuluş takımları kar
şılaşacaktır. Fenerliler bugün 
çıkaracakları takımda bazı o -
yuncularını deniyeceklerdir. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. B..sıldığı yer: 

SON TFLGRAF Basımevı 

bektasi muhitinde derin bir te
essür u}'and.ırmı.ştı .. 

Dedenin dostları olsun, haya • 
tında aleyhinde bulunmayı iti
yat edenler olsun bu teessürün 
muhtelif tezahürlerini apaçık 
ortaya koyuyorlardı. 

l{er tekkede dedenin istirahat; 
ruhu için bir iyinicem tertip o
lunmus, hatta Sütlüce dergahın
daki ayin; Münir babanın: 

- Kur'andaki üzküru mevta
küm bilhayr. cümlei celili, mü -
minler için ihmal olunıruyacak 
bir cümledir! 

Sözüyle çok muhteşem cereyan 
etmi~ti .. 

l\lçbmct Ali ded'e, Limni ada
sında doğmu~, çocukluğunu ora
da geçirmi~ti .. ~luhip bir ailenin 
e~ladıydı .. Babaları, o zamanki 
idari lüzıımlara il)' arak İstan -
bula gelmek mecburiyetinde kal
dığı vakit, mütevazi ailesini ge
çindirecek servete malik değil -
di. Binacnale)·h İstanbula gelir 
gelmez ilk i~i iki oğlu ~tehmet 
Ali ile Arifi birer tekkeye yerleş
tirmek oldu. 

O zaman Mehmet Ali dede he
nüz beş yaşında. ai!abevisi Arif 

5 Mayıs 
PAZAR 

Hicri: 1351 Bam!: 1251 
5 inci ay Gün: 126 Nisan: 22 
Rcbiülevvel: 27 Kasım: 180 
:>üneş: 4.53 Ak~am: 10.09 
i.'ığle: 12.11 Yatsı: 20.55 
o.indi: 16.04 İmsak: 2.56 

- KAVA. VA.7.IY~Tt -

Yeşilköy Meteoroloji istasyo
nundan alınan malumata göre, 
hava yurdun Karadenizin şarki
le doğru bölgelerde çok bulutlu, 
diğer yeTlerde kapalı ve mevzii 
yaqışlı geçmiş, rüzgarlar Trakya 
ve Egenin şimalinde şimalden or
ta kuvvette, diğeT yerlerde muh
telif istikametleTden hafif, Ege 
denizinde cenuptan kuvvetli es
miştiT. 

Dün, istanbulda hava kapalı 
ve öğleden sonra yağışlı geçmiş, 
rüzqarlar şimalden saniyede 1-3 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
hava tazyiki 1010,3 milibar idi. 
Sühunet en yüksek 23,3 ve en 
düsjlk 9,4 santigrat olarak kay
dedilmiştiT. 

1 
... Çocuk Hekimi -

Lir. Ahmet Akkoyunlu 

1 
fak.im-Talimhane Palas No. 4 

'azardan maada her gün saat 

•,; den sonra. Tel: 40127 

de 14 yaşlarında vardı. 
Mehmet Alinin babası, Merdi

venköyiindeki Şahkulu Sultan 
tekkesine müracaatla oranın 
postnişini Ali Avni babaya ni -
yaz ederek zaif ve nahif yavr\1-
ıunu göstermiş: 

- Erenlerjm; ben, bu yavru -
eağızı bakıp büyütmek kudretin· 
den acizim! Burada kalsın. Sa
yei Pirde himmetinizle tarika
timize faydalı bir evlilt olarak 
yetissin! 
Demiş .. Ali Avni baba da göz

lerinde zeka izleri farkettiği kü
çük Mehmet Aliyi yanına alnııştL 
D~de, dervişlik çağına kadar, 

Ali Avni babanııı terbiyesi ve hu
susi tahsil sistcınile yetişti. 15 
yaşına vardığı zaman Ali Avni 
babanın hinımetile oku~·up yaz
dıktan başka fitri istidadına u -
yarak siirlcr yapacak, kaside, ne
fes, gazel ve kıtalar tertip ede
cek bir tekamül gösterdi. 

Ali Avni baha, Mehmet Aliden 
çok memnundu .. Birçok defalar 
kendi muhiplerine: 

- Mehmet Aliyi kendi pos -
turna oturtmak için elyak bulu -
)·orum. Maşallah ı:eldi, yetişti. 

• - .-A"flS lM 

'8antd, ........... --=-.--~~~ ........... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göı. önüne alınarak sQlucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
m üst ahzar her eczanede bulunur. 

bu 

K u tus u 20 kuruştur. 
f 

B" ~ .§ A 
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1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc 
Florin 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek .kronui 
Peçe ta 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İfiveç Kr. 
Ruble 

J[a-

5,24 
150,55 

2.9647 
7,65 

33.6440 
79,0077 

~1.99375 
0.97 
1.8125 

13,4350 
27.2 
0.625 
3.54 

35,18 
31.005 

Esham ve Tahvilat 
Sı vas - Erııuırum 2 19.64 

19.64 
19,64 

Sivas - Erzurum 3 
Sivas - Er:ııunmı 5 
Anadolu Derniryolu 
Müımessil peşin 39.50 

istanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mustafa Evrenos tarafından Te 
pebaşında cLÜKSEMBURG• ote
linde ikametgah ittihaz ettiği o
dada mukim iken hali hazır ika
metgahının meçhul olduğu teay
yün eden Emili aleyhine mahke
menin 939/866 No.lı dooyası ile 
açılan boşanma davasının yapılan 
muhakemesi sonunda: Kanunu 
medeninin 134, 138 ve 142 nci 
maddeleri mucibince tarafların 
boşanmalarına ve müddeialeyh E
milinin bir sene evlenmemesine 
ve mahkeme masarifinin kendi
sinden alınmasına kabili temyiz 
olınak üzere 27/12/940 tarihinde 
karar verilmiş ve iliiım sureti mah 
ikerne divanhanesine talil< kılın
mış olduğundan müddeialeyh E
milinin tarihi ilandan itibaren on 
bes gün içinde müracaatla tem
yizi dava edebileceği hususu ilan 
olunur. (26739) 

İstanbul Asliııe 7 nci Hukuk 
H dkimliğinden: 
Şerafeddin vekili avukat Mus

tafa N urinin Refet, Yegane ve 
!Hadiye aleyhlerine açtığ"ı alacak 
davasında; Müddeialevhlerden 
Halit Refetin, gösterilen ikamet
gahında olmadığı ve bulunduğu 
mahallin meçhul olduğu namı
na gönderilen dava arzuhali zar
fına posta memuru tarafından 
verilınis meşrubattan anlaşılmış 
ve davacı vekili de ilanen tebli -
gat icrasını istemiş bulunduğun
dan H.U.M. K. nun 141, 142 ve 144 
üncü maddeleri mucibince ilanen 
tebligat icrasına ve ilanın İstan
lbulda sabahları neşredilen gaze
lerden biriyle yapılmasına karar 
verildiği teblii; makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (940/91) 

Kendi elimle soyup (1) 12 imam 
katarına katayını da babalığını 
da inşaallah elbirliği ile Şahkulu 
Sultan meydanında uyandıraca
ğınuz çırağlarla imkan dairesine 
sokarız! 

Sözlerile bu hoşnutluğunu gös
terıuiııti. 

Mehmet Ali, 15 yaşında iken ho 
cası Ali Avni babadan nasip al
d ı .. 4 sene sonra da genç yaşın
da babalık ~azesine kavuştu .. 24 
yaşında iken (Mücerret)lik (2) ta 
lehinde bulundu. Kırşehire, Ha
cı Bektaştaki Pir evine giderek 
kara kazanı kaynattı. Halifelikle 
mücerretliğini de omuzlarına yük 
Ieterek Merdivenköyü derg81ıı -
na döndü. (ATkası vaT) 

<J) Bektaşilerce derviş olnuya 
(sovunmak) ismi verilir. 

(2) Bektaşi bııbalarından ev -
krımek isteıniyenler ömürleri 
boyunca bekar kalmak kararını 
verirler. Bu takdirde Hazreti Pi
re giderek dede baba elile mücer
retlik meydanından geçerler. 
Hizmetini yaparlar. Kulakları -
na bir küpe takarak mücerret o
lurlar. - R. Y, 

ı~ ik ,atılır 

Toprak mahsulleri ofisinden 
H§.len sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler ınab

mlü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve 
~eşin para ile mübayaasına ıkarar verilmiştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi mans nihayetine <kadar 1'tanbul de
)losuna teslim edilmiş bulunaca!k\ır. 

B - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş sıraısiyJe 
lnuayeneye tabi tutulacak ince ve kabası tefrik edildikten sonra 
usulü dairesinde ni.inı.unesi alınarak tahlil ve bunu müt,·okip tartllil 
ve .kat'i tesellümü yapılarak bedeileri ödenecektir. 

C - Hi.keıni muayene neticeçinde mağşuş bul\lnan afyonlar 
mübayaa edilmiyecektir . • 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince tor ı amn~ cıJan. 
!arın beher morfin derecesi •40• kırk kuruş ve ikaba tonlanmış olan
ların belher morfin derecesi c30· ~tuz kuruştur. 

E - İstanbul haricinde bulunan ırnütevassıt veya zürra ellerin
de :bulunan afyonlarını bizzat İstanbula gelinmedikleri takdirde 
M'yonlarının iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedelle
tinin tahsili için noterden musaddak bir vekaletname ilP İstanbul.da 
münasip gör.eceltleri bir mutemedi vekil tayin edebilir! (3620) 

ADEMİ İKTİDAR 
VQ • EL e sv e •KL IG iN tE .. 

OBIN 
Tabletleri her • ·zanedlt b ulunur 

P~•h kutuou 1255) Galata, l.tanbul . .. ,. ·~-- _.,..., 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İnaırem'i:z elincie llli>vcuıt 4498 -ıtıre 75 sa:nı1ıiım çaınıtaıık be:ııden 

60X95 b<>yund:a 3599 adet çanta. y.aptıırılıması açık ~e ko
nulrnwştur. Eksillme 8/5/940 ~ günü saat 15 dıeı B. Pool.a'.ha 
na !bin.ası birinci ka1ıt:a 'Tuılgraf ımuavlımil:i odasındia topl:aıııacak mü. 
dürliik alım satını komisyonunda yGJ>ılacakbır. Beheriniın yaptırılma 
muhammen bedeli 52 !kuruş hepsiınjın 1871 .J.iıı:a.~ .kıı:ru.ş, mııvaıkıkd 
teminaıt 140 lirıa 36 kuruştlll'. 

İsbeklilıin ol bwtaki mühürlü ııüınmııe:i(yle şa:rıtruıımıesiıl ı;ıöı'· 
mek vıeı muvak:kat 1J€tnmatiannı yatırnı:ak üaıere çalışına günlerinde 
1'ıezldlr müdürlük idari kalem levaa:ıım kısmına, eksi'Jttnıe gün ,.~ sa
awıde de 940 S€1nıesi 'iç.in Tic&1€1t Oda& veeilkıısı, ımuvaık!kaıt lt·minıııt 
m~le birliıkte kamisyona mÜN<:ıa<IJfiları. (3:!68) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kı r ı kl ı k ve bütün ağrı ların ı z ı derhal 

lc•bında gUnd• Uç k•t• ahnabillr. 
Taklitlerinden sakınınız. 

keser 

Her yerde pullu kutul•rı ısrarla isteyiniz. 
• • ••• o1 , , 1 •• 

İstan bul Mı ntaka Liman Reisliğ i nden 
Haliçte Seyrü seferin selametine engel teşkil eden a:r211hal ta

şının parçalanarak ihracı işi açık eksiltmiye konmuştur. 
Tahmini bedel 2500 (iki bin beş yüz) lira yüzde 7,5 teminat> 

ınuvakkatesi 187 (yüz seksen yedi) lira 50 kuruştur. İhale 13/5/940 
pazartesi saat (15) tedir. 

Taliplerin teminatı muvakdı:ate makbuz ve banka mektupları 
mali vesaikleriyle birlikte mezıkiır gün ve saatte Galatada Rıhtım 
üzerinde İstanbul Mıntaka Liman Reisliği satın alma k.oımisyununa 
ve şartnameyi almak istiyenlerin idare şubesine müracaatları ilan 
olunur. (3376) 

inhisarlar Umum MUdUrlUQUndan 
I - Şeı<tıııameııi ıınıu.ciliiaıce tam ~ı 1 ad'~ QEikıtilme kal)a· 

lı zarf usuliyle saıt.ın alırıacaktır. 

II - Muhaırnmıen bedıeıi 7250 lira muva:kı!Qıt 1Jemiın.aıtı 543. 75 Ji
ııaılır. 

III - Eksil1me 16/V /940 perşembe günü saat 15 te K~iaşta 

illevazım ve mÜ'bi'yae.t ŞUbEıi:nd'ıel<i a.lııım komisyonunda yaprlaıcaktu'. 
IV - Şa1't.rumıe sözü l(('\"1'!11 şubeden. parasız alınabilir. 

V - Münakasaya gi!rınek İsbİ)'!iinJ.erfo tekmelerini münakasa 9:iiı

ni1nıdl.ın <'V'Vel Liman he~:ti fennliyesi:ne tetkik etıtirjp rapar ve ıtak
di.ri. k.y:me,t mazbatası alınalan Jazıımdır. 

VI - Tal.pleııin mühürlü teklif ımıiW\uplarmı A:anıın1 vesaıki ,,. 
fen heyetinıin muaY"ne rapar'j,y'ile takdıiıııi ıkıyımıet mıaııbatasını ve 
yii:oc\) 7 f> teminaıtlıarını veya baıı»t,, jj<mmat m<lktuplannı ihtiva e
decek kaıpalı zarflaa-ına ihale saaıtinden ıhlr saıa.t evvelıirıe kadar (14 
e kadar) mEzkiır komisyon baılk:ın!ı.i(ına onıak:buz ımukaıbilinde ver-
m~ Iazımdır. •3515• 


