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ALMAN TAARRUZUNA KARŞI HAZIRLIK 
VAZİYET HALA GERGİN Almanya Balkanlılar 

Müttefikler, Habeşistandan 9eıecek IKandırmıya Çalışıyo 
!taly_~~ taarruzuna karşı tedbir aldı Esrarengiz Alman turistleri 
Tayyare Zırh-1 fl!AN•A· · Bulgaristana akına başlad 
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.ıyı. ı ı~a. r.üınsiYE lngiliz kıtaatı Yunanistanda 
lndırmış mıdır? -.RYE geçmiye hazırlanmış değildi 

Alm•n iJtliıııların• raf
ınen, Noroeçt• 6ile tııı
h•lclculc etmemiı ola11 
hao• Jıaoııeclerinin Jo
n•nmcıyı periıan O• im
i. eltili /ileri, Alcdeni21 
için, bir halııilcat olmak
tan büsbütün a21alııtır. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

N 
orveç harekatı ortaya 
bir mesele çıkardı; da
ha doğrusu, uzun %a· 

nıandanberi münakaşa edilen 
bir meseleyi tazeledi. Sulh za -
Dııuwıda .Zırhlı mı, tayyare mi?• 
diye iki kelime ile ortaya a!ı)
Dıı• olan bu meseleyi vaktile In
ıı:iliz mütehassısları uzun tet -
kilerden sonra, şu mutavassıt şe
kilde halletmişlerdi: , Zırhlı da, 1 
tayyare de •. Ve o yolda yürü
Yerek bava ve deniz kuvvetleri
ni mütemadiyen arttırmıya ça
lıştılar ve çalışıyorlar. Yalnız İn
giltere değil; bütün devletlerde 
ayni prensipe inandılar. 

Fakat Norveç harekatı esna
sında 4Jmanlar, daha ziyade İ
talyayı harekete getirmek mak
sadile şöyle bir propaganda yap
tılar: •Alınan hava kuvvetleri 
İngiliz donanmasına galebe et
miı;lerdir. Hava kuvveti karşı -
smda deniz kuvveti hiçbir işe 

Yaramaz.. Alınan resmi tebliğ- ı 
leri de, Norveç macerasının baş
ladığı 9 nisandanberi her gün bir 
düzüne İngiliz harp gemisini ba
tırıyorlar; fakat bu, defa, Royal 
Oak tayyare gemisinde olduğu 
gibi, Jıadisatla tekzip edilmemek 
için, gemi ismi zikretıniyorlar. 
ingilizler, İtalyanın bu resmi ya
lanlara inanması ve hava kuv
vetinin deniz kuvvetini sıfıra in
dirdiı7ini sanarak harbe girmesi 
ihtimalini düşündüler; bunu ön
lemek için İngiliz - Fransız do
llanmasının mühim bir kısmını şi
ınaı denizinden Akdenize gön
derdiler. Bu müttefik filo, şiın
di İskenderiye limanında yat -
maktadır. Oradaki binlerce ital
Yan ile Mısırdaki İtalyan sefa -
reti kara, deniz ve hava ataşele
ri de, İngiliz gemilerinin t:>kım 
takım batırıldığına dair olan Al
ınan iddialarının doğruluk dere
cesini gözlerile tahkik ve tevsik 
etnıek imkanını bulacaklardır. 
Almanlara inanmak lazım gelir
se, İngiliz donanmasının yarısı 
denizin dibindedir. O halde, İs
lı.enderiyeye gelen donanmanın 
küçük bir kuv\'et olması icap e
der; harp başlarken me\'cut İn
giliz donannıasının yarısının ya
~ısından daha az bir şey. Çünkü 
.Alınan donanması kfıınilen im
~a edilemeıniş olduğu için İngi-
l t:z:lcr, şiınal denizinde, donanma· 
bat~ın . yarıs~nı bır~~mak mec
I Urıyetıııdedırler. Eger Alman
arın söyledikleri kadar zayiat 

Verdikleri doğru ise, İ~kenderi
Ye. limanında, ancak birkaç İn
ınlız lıarp gemisi bulunmak icap 
tder. Böyle olup olmadığını ise 
1~1Yanlar, yukarıda söylediği -

Ilı~ gibi, kolayca anlı)·abilirler. 
u bahiste bizim görüp anlıya-

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DA VER 
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'.Akdenizde toplanan lngiliz deniz ve hava filolarının bulundukları yerler •. 

Bükreşte bugün taarruza karşı 
müdafaa tecrübeleri yapılacak 

-Bulgarlar 
hü 
hazır olmalıdır" .. -Bulgar generali Das· 
kola dünkü nutkunda 

böyle söyledi 
Sofya, 6 (İKDAM Muhabirin

den) - Bıılı:aristanın Yambol<a
zasının Malom.ir köyünde muha
rip büyük devletlerden birisini.ı 

tebaasından bir mühendis yaka-
.,. ..... 

-Göringin kar
deşi Bükreşfe 

Vllzif e aldı -Almanların Balkanlarda 
ki tezviratı hakkında Lon
drada tebliğ neşredildi 

LONDRA, 6 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 

Harp harekatını ve müdafaa 
tedbirlerini Çörçil idare edecek 

Reisicumhur lanmış, tevkif edilmiş, hudut ha- 1 8 y A 
ricine çıkarılmıştı. Bu mesele ve 5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiimiıııılıiılıi~W 

Londra salahiyettar mahfille
ri, İngiliz kıtalarının Yunarus
tandan geçmiye hazırlandıkları 
hakkında D. N. B. Ajansının ver
dii'!i haberin doğru olmadığını bil 
dinınektedir. 

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---- ......... 
-~ 

LONDRA, 6 (AA.) - Royterin 
ıbildirdiğine ,göre, İngiliz deniz 
cüzütamlarının Aktlenizde tahşit
leri hakkında İtalyan hükiimeti 
tarafından İngiliz hükumetinden 
resmen izahat talep edildiği hak
kındaki haberler, Londrada bu 
dakikaya kadar teyid edilmemek· 
tedir. 

İn,giliz hükiimetinin siyaseti, 
İtalya ile münasebetlerini idame 
etmek ve iyileştirmektir. Evvel
ce bildirildi<-; gibi, Mdenizdeki 
ihtiyat tedbirleri, bir kısum İtal
yan matbuatının kullandığı lisan 
ve vü-ksek mevki işgal eden İtal
yan siyasi şahsiyetlerinin beya • 
natı üzerine alınmıştır. 

(Arkası 6 ncı sayfada) ÇÔRÇ1L 

loü"; Mecliste 
~uloldular 

ecnebilerin Bulgaristandaki mik
tarı, vaziyetleri Bulgar meclisin· 
de dahi hükiimetten istizahlara 
sebep oldu. Dahiliye Nazırı Gos
podin Gabrovski şu izahatı ver
di: 

ANKARA, 6 (İKDAM Mu- - cNansen pasaportu ile Bul-
habirinden) - Reisicumhur garistanda bulunan ve yerleş -
İsmet İnönü bugün Büyük miş beyaz Ruslarla ermeni müha-
Millet Meclisini şereflendire- cirlcri istisna edince, 1934 yılın-
rek yarım saat kadar meşgul da 19181 ecnebi bulunuyordu. 
olınuşlardır. 1938 senesi nisanında bu miktar 

• • • - • • • • 15099 kişiye indi. 940 senesi nisa-

ö R F T 1 o A R E K A- :.~:ı~.s~!~!it;~~~:aa:üd~~ 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

NUNU LAYIHASI ASKERİ CEZA 
Dün B. M. Meclisinde 
ilk müzakere edildi KANUNUNDA 

ı .. 
(Yazısı 3 üncüde) 

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

İngiltere - S. Rusya Ticaret 
müzakeresi devam ediyor 

Birçok maddelerin .ilk 
fıkral.u1 de&işiyor 

ANKARA, 6 (İKDAM Muha
birinden) - Bütçe Encümeni Ve
kaletlerin masraf bütçelerinin mü 
zakeresini bitirmiştir. Yeni vari
dat Ja .. ihaJarı büt"e encümenine 
ı<elip müzakeresinden sonra, en
cümen 940 varidat bütçesinin mü
zakeresine .~eçecektir. 

Askeri ceza usulü kanunu üçün
cü maddesinin tadili layihası ruz

( Arkası 3 üncü sayfada) Sovyet cevabı tetkik ediliyor, 
Halifaks Maiski ile görüştü 

Sovyetlerin Londra sefiri 
MAlSKi 

• 
lngilterenin 
Sovget tekli
f ini reddetti
ği asılsızdır. 
WNDRA, 6 (Hususi) - Sov• 

yet büyük elçisi Maiski bugün 
öğleden sonra Hariciye Nezare-

. tine giderek Lord Halifaksla gö
' rüşmüştür. İyi haber alan mah-
filler bu ziyaretin Sovyet - İngi
liz ticaret anlaşması etrafında ce

( Arkası 3 üncü sayfada) 
İngilterenin Hariciye Nazın 

IiALIFAKS 

ISTANBUL 
ISKENDERIYE 
GÜREŞ MAÇI 

Güreşçilerimizin 

hepsi galip geldi 
KAHİRE, 6 (AA.) - İstanbul 

,güreş ekibi ile İskenderiye tem
sili takımı arasında yapılan gü
reşlerde Kandemir, Hüseyin ve 
Y~ar sayı hesabiyle, Yusuf ve 
Adnan tuşla ,galip ,gelmişlerdir. 
Mustafa berabere kalmış, Çoban 
Mehmet sayı hesabiyle Yunanlı 1 
Laoakis'i mağliip etmiştir. 

Marlarda büvük bir seyirci küt-ı 
lesi bulunmuş ve ,güreşçilerimizi 
alkışlamışlardır. 

Balkan devletlerinin vaziyetini 
gösteren harita .. (Arkası 3 üncü sayfada) 

. ' 

TURKiYE-BULGftRISTAN 
Bulgar Ajansı da Almanların 
tezviratını resmen tekzip etti-
(f:! ofya : 6, ( A. A. ) Bullfar ojan11ı bildiriyor. 
;;;;;;J} Yunan hududundııı Türlıı lcıt'ıılarının toplandı-

lt•n• cıe bunun Sofyııda endif• uyandırdıfınıı 

dair olara/c yabancı mamlalceılarde pkan hııberler mü
naaebeli/•, Eulgar ajan•ı Sofya'nın böyle bir tahıidat
tan hifbİT maliimalı olmııtlıfını 11e lıuna binaen ba ıayia 
ile münaHbettar olıııralıı yapılan har türlü tahminlerin 
ıı•ıl oe •••utan ari oldu1tunu bildirmiye mezundur 

Almanya Memeldeki 
Tahşidatını arttırdı 
Narvik'te müttefik kuvvetleı 
Alman kıtaatını muhasara etti 

Nıırvik Fiyoruns asker çıkc.;an !ngiliz vapurları .. 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 



SAYFA-2 

Şehzade lbrahime, Muradın naşını, odasın
da gösterip hakikati öğretmek istiyorlardı 

• 
Kapı aj!asiyle Valide Sultan 

bir çocuk sürükler gibi sürüldü
yorlar .. Taht odasına götürüyor
lardı. 

Bu hal cereyan ederken, bir 
yandan da haremi hümayunda 
camlar, avizeler kırılıp vaveylii
Jar ay uka çıkı yordu. 
Malı Peyker ,oğlu İhrahimi bir 

an evvel tahtı saltanata oturtmak 
için kolundan tutmuş sürüldü -
yor, bir yandan da Dördüncü 
Muradın vefatiyle rahat ve hu
zurları kaçan cariyeler, Sultan
lar, ic oğlanları haJ!rışıyolardı. 

Bağrışmalar, sehzade İbrahimi 
büsbütün çileden çıkarıyordu. A
rada sırada ayak diriyor ve ııit
memek için çırpınıyordu. Ben
zi sararmıştı. İbrahimin naza
rında bu, bir hileden başka bir 
şey debldi. 

İkide birde anasına bağırı
yor: 

- Validem ... Kıyma bana ... 
Şehzade İbrahiım. şôy le dili;ü

nüyordu: Kardeşin öldü diye ken
disini 'kandırmak, davetlerine i
cabet ettiği takdirde, saltanatta 
gözü var diye hemen bir iftira 
atmaik, ve derhal cellatlara tes
lim olunarak katıcdilmekti. 
Şehzade İbrahimin malfil di

mağını işgal eden bu entrika idi. 
Şehzade, bir kolunda kapı a

f(ası, öbür kolunda Valide Sultan 
dizlerinin bağı wzülmüş ... Fer
siz olan gözleri büsbütün sön
ımu. feryat ederek taht odasına 
sıirükleniyordu. 

Şehzadeler dairesi ile harem 
daıresi bir demir kapı ile ayrıl
mıştı. Dışarı çıkmak için bu 
demir kapıdan ge.;eceklercli. Bu 
ı;ır.ıda, Valide Sultan duraladı. 
~.fah Peyker, kan ter içinde kal
mıştı. Kapı ağasına hitaben: 

- Ağa, taht odasından evvel... 
Kardeşınin olduğu odaya götü
re!im .. Dedi. 

lbrahlm, bu lilı işitince, ye
rinden hopladı. Validesinin elin
den kurtuldu, gerisin geriye kaç
mıya başladı. 

Bereket versin, Malı Peyker 
kuvvetli, enine boYUna bir kadın 
ıdi. Der:lıal zayıf oı:lunun üzeri
ne cıillandı. Kolundan tuttu. Sü
rıiklemiye başladı. 

Şehzade İbrahim, büsbütün 
huy lanmıştı. Kardeşinin olduğu 
odaya goötürüyorlardı. Bağırıyor, 
ağlıyor, çırpınıyordu. 

Ma!t Peykerin, ırnaksadı başka 
idi. lbrahimi bu hal ile taht oda
sına götürmüş olsaydı. İnanma
dığı için tahta oturmıyacaktı. U
lema ve viizeranın !:ıiatlarını ka
bul etmiyecekti. Binaenaleyh, 
Muradın n· mm bulunduğu oda
ya götürerek kardeşinin öldüğü
nü gözleriyle görmesine müsaade 
etmek idi. 

Sehzade İbrahhni zorla, Dör
diıncü Muradın n<işı bulundu -
ğu odaya göttirmek, kardeşinin 
hakikaten öldüi(ünü kendisine 
göstermekti. 
Şehzade İhrahimi inandırıp tah

ta iclds eylemek imkan haricine 
ııelınisti. Bu, gürilltü ve sürük
lenme olurken, veziriazam Kara 
Mustafa paşa, sabırsızlanmıştı. 
Çünkü, vakit gecikiyordu. Ne 
olup ne bittiğini anlamak için 
taşra çrkmak istedi. Silahtar Si
yaveş ağaya dönerek: 

- Ağa hazretleri... Gecikti
ler ... Ne oldu acaba! .. Niye gel
mediler .. 

-Acaba Valide Sultan hazret-

EDE8l, ROMAN. :<t4 " 
..... 

lerine haber verildi mi?. 
- Vermişlerdir .. 
- Bir kere teşri! edip baksa-

nız ... Dedi. 
Kara Mustafa paşa, olduğu yer

den doiirıi!du. Taşra çıkıp Şeh
zadeler dairesiyle haremi hüma
yun dairesini biribirinden ayı -
ran doınir kapının önüne geldi. 

Fakat; o güne kadar devlet ri
calinin bu .kapıya kadar geldiği 
asla vaki değildi. Harem ağaları 
veziri<i.zamın kapıya geldiğini 
görünce, derhal yaklaşarak: 

- Devletliim!. Yasak!. 
Dediler... Kara Mustafa pa

şa, cevap vereceği sırada, a,ğa

lara: 
-Buraya .gelse, gelse ... Şehza

deleri boğmak için Bo.stancı ge
lir .. 

Diye sözlerini tamamladilar. 
İşte, bu sırada da Valide Sultan 
ile Kapı ağası bu kapıya d<>i<ru 
Şehzade İbrahimi sürüklemekle 
mesgul idiler .. 
Kapı ağası. salonun loş ışıkla

rı altında Kara Mustafa paşanın 
kapı ardında bulunduğunu ııör
dü. Derhal cariyelerden birine 
dönerek: 

- Aman, çabuk olunuz ... Ve
ziriazam kapıdadır .. Buraya an
cak iBostancılar gelebilir... Şeh
zade veziriazam olduğunu bilmez
ler .. Ürkerler .. Oradan çekilsin
ler .. Dedi. 

Cariye koştu. Demir kapıya ge
lip Kara Mustafa paşaya: 

- Devletliim, buraya yalnız 
Bostancılar ı:elir .. Şehzade haz
retleri sizi Bostancı bası zanne
dip korkarlar ... Dedi. 

Kara Mustafa paşa. bunun ü
zerine kapıdan uzaklaştı. Dör
düncü Muradın naşı yattığı oda
ya geldi. 

Valide Sıiltanla kapı ağası ni
hayet ve Piiç bela Şehzadeyi Dör
düncü Muradın vattıi(ı odanın 
kapısına kadar getirebildiler. 

Kara Mustafa paşa, el pençe 
divan duru"<!rdu. Kapı altası, 
Sultan !brahime: 

(Arkası var) 

Soruyoruz! 
Felaketzedeye 
yardım lazımdır 

Türk ve 1s!ıim müzesi bek
çilerinden Arif imzalı bir mek
tup aldık. Bunda Reşadiye 

zelzele fe!ıiketzedelerinden ol
duğunu yazan mektup sahil>i., 
müzenin müdürü tarafından 
bi!ci sebep işine nilıayet veril
diğini, itirazının da müdüre 
lıakaret telakki olunarak malı
kemeye sevkedildiğiııi, fakat 
suçsuz olduğu anlaşılarak be
raet ettiğini anlatmal;ta, işine 
tekrar alınmadığı için yersiz 
yurtsuz kalan 12 nüfus ailesi 
efradiyle beraber aç ve bi ilıiç 
bulunduğunu, şimdi sekiz ay 
evvel hükumetin kendisine ver
diği elbisenin de sırtından alın
mak istendiğini ilıive etmek
tedir. Doğru mudur, bilmiyo
ruz. Fakat bu adamı gene işine 
almak veya herhangi baııka bir 
4te çalıştırmak imkanı yok 
mudur, diye 

Soruyoruz! 

-

ır B~Ş~-ESEN. 
J l(AVrAKYELI . - ~...... . ::..-. ......_, 

. 
-

Yalan •Öylüyorduın, Nermin 
yalan öylediğinıi biliyordu, fa-
kat ı:;rar etmedL Yatak odasına 
girdik. O sedire uzandı, ben ya-.. . . 
nına, dızlerının dibıne oturdum. 
Koııu~muyoruz, sade bakışıyo -
ruz. Ben yavaş yavaş sokuluyo
rum. 

- Uslu ottır yoksa gene giLde
rim. 

Ben •erdiğim karardan dön -
memck kararını vermiştim. Artık 
N rminin •Gitme• diyeceği za
ma111 beklemiyec:ektim, buna lü
zum 'oktu... Tabteşşmırumda 
Nerminin cGih bile dese bunun 
cGitme. demek olacağı tebel -

l.wt~mti: SELAMI iZZET 

lür ediyordu. Bu da sebepsiz de-
ği!di. 

- Neden kapıyı sen açtın Ner-
min? 
- . inli Katina ız 
Bu . öz ki.fi geldi O anda Ner

minle bir ruh, bir kalb ve bir 
vücut olduk. .• 

• •• 
Arabada beline sanlmak, ba

şımı omuznna dayamak istiyo
rum. 

- Yaramaz çocuk diyor, uslu 
dur, sokakta olduğumuzu unut
ma. 

Halbuki ben dünyayı unuttum 
artık; ı:özüm Nermindeıı baııka 

Suçlular dün adliyeye 

teslim &dildiler 
Eoey müddettenberi piyasada 

•Bayer• markalı aspirinlerin tak
litleri görülmüş ve vuku şikiiyet 
üzerine zabıtaca tahkikata baş
lanmıştı. 

Yapılan tahkikat nihayet müs
bet netice vermiş ve dünkü nüs
hamızda haber verdiğimiz veçhile 
bu aspirinleri gizlice yaparak pi
yasaya sürenler yakalanmışlar
dır. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

bu sahte Bayer aspirinlerinin am
balajlarının Sirkecide Ebüssuut 
caddesinde David Dizenin matba
asında basıldığı anlaşilmış ve ya
pilan arama<la klişe ve kalıplar 
bulunmuştur. Tahkakalede kah
vacı David Kastaryonun dükka
nında da ambalajlar elde edil:miş
tir. Klişelerin de çinkograıf Mı
gırdiç tarafından yapıldığı ve 
nihayet bu aspirinlerin terkibinin 
de seyyar eczacı Vanyok aduıda 
biri tarafından meydana getiril
diği anlaşılmış ve hepsi yaka
lanarak dün müddeiumumiliğe 
verilmişlerdir. Adliyece tahki
kata devam edilmektedir. 

VİLAYET 

Hevayici zaruriye ko· 
misyonu toplandı 

Havayici zaruriye komisyonu 
dün aksam saat 18 de Vali Lut
fi Kırdarın reisli~inde Ticaret 
[Müdürlügündc toplanmış ve pi
rinç fiyatlarındaki yüksekliğin 

sebeplerini araştırmıştır. Ayrı
ca ellerinde fazla şeker bulun
durdukları halde fiyatlar paha
lılasınca aradaki 10 kuruş farkı 
ödemek istemiyen bazı şekerli 
maddeler imalathaneleri hakkın
da da kararlar verilmiştir. 

Umumi nüfus sayımına 
hazırlıklar 

İstatistik umum müdürü Celiil 
Aybar ve vilayet sayım komitesi 
reisi Vali .muavini Halülı: Nihat 
ile komite azaları öğleden şonra 
Eyübe tıiderek buradaki numara
tai işlerini kontrol etmişlerdir. 
Diğer taraftan 20 teşrinievvel 

pazar günü şehrimizde ve mem
leketimizin her tarafında yapila
cak olan umumi tahrir nüfusu 
için hiç bir yerde numarasız gay
ri menkul bırakılmaması hakkın
da alakadarlara yeniden emirler 
verilmistir. 

Halepli hırsız 1 seneye 
mahkum oldu 

Bristol otelinde tüccar Mahmu
dun cebinden 752 lira çalan Ha
san Hebbey adındaki Haleplinin 
muhakemesi dün Sekizinci As
liye ceza mahkemesinde bitiril
miştir. 

Bu adamın otelde oda kom.şu
su tüccar Mahmudun cebinden 
çaldığı paralarla ertesi gün altın 
aldıi!ı ve bu altınları Tophanede 
kunduracı Halil İbrahime gide
rek ökçesinin içine koydururken 
dük.kan önünde oynıyan çocukla
rın ihbarı üzerine yakalandığı 
anlaşılmış ve suçu sabit görü!erek 
bir sene hapse ve bir sene zabıta 
nezareti altında bulundurulınıva 
mahkıim edilmiştir. . 

kimseyi görmüyor ... 
Dilde arabadan indik, ti uçta, 

bir kayanın üstünde oturduk. 
Nermin denizi seyrediyor, ben 
arkam denize dönük Nerminin 
gözlerine bakıyorum, gözlerimi 
gözlerinden ayırnııyorunı. Güneş 
batınıya hazırlanıyor. Kızıl de
ğirminin aksi Ncrnıinin gözbe -
bekleridc ... Ağır ağır ufka dam
layıp dinişini gözbebeklerinde 
görüyorum. Nihayet battı. 

- Nermin dedim, •Gilncş bu 
akşam kanlı bir yaş, esrarlı bir 
buluttan daınladi, dindi .• 

Güldü: 
- Arkan ufka dönük şiir mi 

söylüyorsun? 
- Hayır, gözlerinde gurubu 

seyrediyorum. 
• ... 

Hayatımız tabii seyrini al -
mıştı. Sabahle~·in gözümü açın
ca Nerminc gidiyorunı, ge~e geç 
vakit eve dönüyorum. Bütün gün 
ve bütün gece ~amlıklar aşkı -
mızın b~iği, &1armaradan esen 
rüzgar sevdamızın bestesi olu -
yor. 

Bütün yu. böyle d~üncesi.z, 

fK:DAM 

Üç büyük ana cad
de açılacak ) 

Şehircilik mütehassısı Prost \ 
tarafındl\ll hazırlanılıp şehir \ 
meclisine verilen Üsküdar ve 
Kadıköyünün imar planları - i 
nın tetkikine meclis encümen
lerinde başlanılmuıtır. 

Bu plan mucibince; hfilen 
tanzim edilmekte olan Üskü- 1 
dar iskele meydanınm geniş - ı 
letilmesi tütün depolarına ka
dar temdit olunacaktır. Bu - ı 
ııun için yeniden 80 bina da -
ha yıkılacaktır. 

Üsküdar vapur iskelesi ile Şemsi pasa meydanı münteha- l 1 
sı arasında geniş bir rıhtım 
yapılacaktır. Burada modern 
ve büyük bno Feribot iskelesi 
inşa olunacaktır. 
Diğer taraftan Üsküdar is -

kele meydanından Boğaziçine, 
Ankara-Bağdat caddesine ve 
pliija kadar uzanmak üzere üç 1 
bijyük asfalt yol yapılacaktır. 

A;rrıca; kısmf>n yamaçtan ve , 
kısmen de deniz kenarından ) 
geçmek üzere Ankara-Bağdat \ 
caddesine yeni bir kol da açı
lacaktır. "- ·~ 
Bir eroin tek-

kesi basıldı 

Beş zehir kaçakçısı 
daha yakalandı 

Zabıta, esrar ve eroin kaçak
çi!ariyle sıkı mücadele halinde -
dir. 

Sabıkalı etoin satıcılarından 
Çete İbrahim ile karısı Rabia E
dirnckaoı civarında Salma Tom
ruk caddesinde Saim adında bi
rine eroin satarken yakalanmış
lardır. Saimin üzerinde 10 gram 
eroin ve 157 lira para bulunırnuş
tur. Bıı paralarla daha eroin a-
lacaİ(l. anlaşıldığından Çete İb
rahimin evi aranmış ve 80 l(ram 
eroin daha yakalanmıştır. * KüMik Mustafa paşada Laz 
:Mustafanın üzerinde 18 pak.et e
roin bulumnu,tur. 

4 4 

Küçük haberler 
-

* Son günlerde Trakyadan şeh
rimize fazla yoğurt gelıniye baş
lamıstır. Dün de Silivriden bir 
va~n yoğurt gelmiştir. 

* Hariçten çok fazla susam isten
mektedir. İhracat tücarları bu 
talepleri karşılamak için İzmir
den 16,50 kuruştan 150 bin kilo 
mal toplamışlardır. 
* Aylık demir beyannamelerinin 
verilme müddeti dün akşam bit
.,,;~ ellerinde stok demir bulunan 
herkes bcyaname vermiştir. Bun
lar Ticaret Vekaletine gönderile
cektir. 
* Erzincan Maarif Müdürlüğü
ne Rize Maarif Müdürü Hüsnü 
Söylemez'in, Sinop orta okul mü
dürlüğüne de Samsun lisesi mü
dür muavini ve Tür~e öğretme
ni Ali Ernanın tayin olundukları 
dün Maarif Müdürlüğüne bildi
rilmiştir. 

kaygusuz, mes'ut geçti. Sonba
harda Nermin Kadıköyüne biz 
gene Erenköyüne taşındık. Ya -
vaş yavaş Necmi ile Fatma da 
bana isınıyorlar. Aramızda bir 
dostluk tecsı;iis etıniye başlıyor. 

Arada sırada beraber geziyo -
ruz, geceleri beraber sinemaya 
gidiyoruz. Gündüzleri Fatmayı 
görmüyorum, fakat geceleri git
tiğim zaman görüşüyoruz. Ge -
cclcri Necmi çok kere gelmediği 
için Fatma benimle daha yakın
dan meşgul oluyor. 

Bir ak~am da: 
- Osman Bey dedi, sizinle yal

nız geceleri görüşüyoruz. 
Az kalsın: Ben sizi gündüzle

ri ~evmiyorum diyecektim, Gün
düzleri fazla bir azamet geliyor 
sU.c •.•• 

Bir ·ey söy lernedim. Ertesi gün 
goeldiğinı zaman Katioa: 

- Hanımefendi Üsküdara git
ti dedi, büyük teyzesi çok hasta 
imiş.~ 
Duraladım ve sordum: 
- Fatma Hanım lrurada mı?. 
- Salonda. 

Ders kesimi, imtihan ve 

•çılma günleri tesbit edildi 
Sehrimjzdeki ecnebi mektep

müdürleri dün Maarif Müdürlü
ğünde toplanarak ders kesimi 
imtihan ve yeni ders yılına baş~ 
lama ıtünlerini tesbit etmişlerdir. 
İtalyan mekteplerinde 20 ma

yısta dersler kesilecek, 3 hazi
randa imtihanlara başlanılıp 15 
haziranda son verilecektir. Bu 
mekteplerde kavıt ve kabul işi
ne de 10 eyliilde ve derslere 15 
e"lulde baslanılacırktır. 

Amerikan okulunda 20 mayıs
ta ders kesimi, 13 haziranda im
tihanlar, 17 e'·!Cılde derslere mü
baseret yapılacaktır. 

Fransız okullarında 10 haziran
da imtihanlara başlanılacak 22 
haziranda imtihanlar ikmal olu
nacaktır. Yeni ders yılında da 
11 evhilde tedrisata başlanılacak
tır. 

Dii(er taraftan ekalliyet mek
teplerinin ders kesi.mi, ·kapanma 
ve imtihan günleri de ilk tedrisat 
meclisi kararına uydurulacaktır. 

ÜNİVERSİTE 

Mcımurların dil imtihanı 
bugün 

Ecnebi lisanı bilen memurların 
Barem kanununa göre, birer de
rece terfileri için bugün Üniver
sitede imtihanlara başlanılacak
tır. 

Üniversite edebiyat fakültesin
de yapilacak olan bu imtihanlara 
Fransızcadan ~O, Almancadan :ıs, 
İngilizceden 18, İtalyancadan 12 
!k.isi olmak üzere 185 memur iş
tirak edecektir. 

Dl:NİZ 

Samsunda serseri 
mayn 

bir 

Karadenizde Samsun limanı 
aç!klarında bir mayn görülmüş, 
aliil<adarlar imhası için derhal 
tedbirler almışlardır. Buradan 
bir müfreze gönderilecektir. Va
~ur kaptanlarına sularla sürük
lenen serseri maynın yeri haber 
verilmiştir. 

Tersane tetkikleri 
Tuzla sahillerinin Tersane 

yaoilmasına müsait olup olmadı
ğı hakkında tetkiklere dün de 
devam edilmi• ve bazı liman mü
tehassısları da götürülmüştür. 
Tetkikler bir kaç ~e kaQar bi
tecektir. Kat'i kararı Münakale 
V ekfileti verecektir. * Terfi etmek istiyen 50 kadar 
kaptan ve çarkcının imtihanına 
dün sabah Ortaköydeki Deniz Ti
caret mektebinde başl~tır. 
İmtihan bir hafta sürecektir. 

İ&Tl&AT 

Fındık ve kağıt birlikleri 
Kağıt ve fındıkçılar kurulacak 

<birlikler için dün toplanarak gö
rüşmüşlerdir. İhracat için fiyat 
tesbiti işi fındık tüccarlarını iki
ye ayınnıstır. Bir .kısmı hüküm e
tin asgari bir fiyat tesbit etmesi
ni, diğerleri ise fiyat tesbitinin 
serbest bırakılmasını isemekte
dirler. Alakadarlar bu hususta 
bir karar vereceklerdir. 

Kapıyı açtım. Fatma piyano 
çalıyor. 

- Bonjur HanunefcndL 
Başını çevirmedi: 
- Bonjur dedi. 
Girdim. Betovenin bir sonatını 

meşkediyor. Bir müddet bekle
dim, bir sigara içtim. Bu arada, 
piyanonun iskemlesinde bir hey
kel gibi duran vücude bakıyorum. 
Çıplak duran en•enin ince, şef
faf tenine bakıyorum. Fatma ça
lıyor ... 

Nihayet sabredemedim· 
- Teyzeniz hasta da slz neye 

gitmediniz ... 
Ellerini tuşlardan çekti; yüzü

me baktı. Açık kestane gözlerin
de ne harikulade bir ifade var ... 
Nemli dudakları öpülmek ihtiya
cile iirpcriyor: 

- Te ·zem bana dargındır. 
Ve sonra, sanki ışılda~·m göz

lerle .bakan, .Beni öp> diyen du
daklarla konuşan o değilmiş gi
bi dönüyor, gene piyano çalı -
yor. 

(Arkası var) 

Çocuk, Jan-Jak Ruso'nun de
diği gibi hilkaten iyi ve muhlk 
değildir. 

Cocuk, atıldığı yeni dünyada 
sevki tabii ile hareket eder, başı 
boş yaşamak ve eğlenmek ister, 
'her türlü bağa, boyunduruğa is
yan eder. 

Çocuk, iyi ve fena, haklı ve 
haksız mefhumlarına tamamile 
üıkayıttır; daha doğrusu bu mef
humların yabancısıdır. O ancak 
mütecessistir, hayatın bütün te
ferrüatını merak eder; hayatın 
teferrüatında da hem iyi vardır 
hem kötü. 
Çocuğa iyiyi kötüden, haklıyı 

haksızdan ayırt ettiren şey veri
len terbiye, salim bir ahlak veç
hesidir. 
Çocuğun dimağı beş yaşından 

itibaren ayarlı işlemiye yüz tu
tar. Hatta daha müfrit davranıp: 
Çocuk kendiliğinden elini ateşe 
sokınanııya başladığı andan iti
baren hayatı anlamıya başlamış
tır diyebilirim .. 

Su halde çocuk, •Durucuk. ya
par _yapmaz eğitime muhtaçtır. 
. B_ızd_e ~ugiin çocnğun ilk eği
ümı ailesındeki görenekten iba
~eUir .. N_asıl kuş yuvada gördü
gunu ışliyorsa, (Ocuk da evinde 
gördüı(ünü yapmaktadır. Eğer 

çocuk hilkaten iyi ve muhik ol
saydı, iyiJi kötüden ayırt edebi
lip haklı \'C haksız mefhumları
nı kavrıyabilscydi, yedi sene aile 
bucağuıda ba~ı boş, keyfine buy
ruk kalmasında mahzur olmaz
di, halbu ki çocuk bu hasletler-

Dolma bahçede 
keşif yapıldı 

Sara;ın kapısı kimin 
emrile açılmıştı 

Dolmabalıçe Sarayı önünde 11 
ı vatandaşımızın ölümiyle netice -

lenen _izdiham hadisesinin şeh
rmıiz lkınci ağır ceza mahkeme
sinde yapılan istinabe celsesinde 
verilen karar üzerine dün mahal
linde bir keşil yapilmıştır. Sa
ray kapısının bir müddet kapan
dıktan sonra tekrar açılmasının 
hô.di~eye sebep olup olmadığı key
fiyetinin tesbiti için yapılan bu 
keşifte mahkeme azasından Hali
lin niyabeti altında müddeiwnu
.mi muavini· Turgut ve ehli vu
kuf seçilen seyrüsefer memurla
rından Refet, Ethem ve fen me
~uru İsmail Hakkı huzurlariyle 
bır keşü yapılmıştır. 

Maznunlardan eski emniyet 
müdürü Salih Kılıç ve muavini 
Kamuran da vekilleriyle beraber 
hazır bulunmuştur. Şahit olarak 
bulunan emniyet ikinci şube mü
dür muavini Tevfik ve Sarıyer 
eınnivet amiri Liitfi Saray ka
pısı önünde hadise gecesi gör
dükleri vaziyeti anlatml.'ilar, hal
kın l(iriş ve çıkış istikametleri, 
kalabalığın kesafeti ve kapının 
kapanıp açılışı hakkında izahat 
vermişlerdir. Hazırlanan keşif 
raporu mahkemeye verilecek ve 
şehrimizden İzr.ıit Ağır ceza mah
kemesine gönderilecektir. 

MACARİSTANDAN ÜMİT 

KESİLMESİN DE-

Karadenizde bir Macar va
puru fırtınadan karaya otur • 
muş. Bir gazete bu havadisi 
verirken: 

- Macar vapurundan ümit 
kesildi .. 

Serlevhasını kullanıyor. Na
nenıolla, ba vadisi okuyunca ve 
Macar hududundaki Alınan 
tabşidatmı da hatırlayınca: 

- Macaristandan ümit ke
silmesin de Macar vapurunun 
ehemmiyeti yok.. 

Diyerek, ilave etti: 
- Macar milleti sağ olduk· 

ça çok vapur yapar. 

GENE KIVAM 

,MESELESİ 

E_büzziyazade Velit, yani Zi
yanın babasının oğlu Velidin 
Bitler ve Musoliniden bahse -
derken biraz hayran bir ifade 
sahibi olum bazı arkadasların 
dikkat, hattiı, hiddetini çekmiş 
bulnnuyor. 

Nanemolla ile bu bahsi ko
DW\Uyordıık da: 
- Hani ben sana Velit ve ga-

lôzım 
den mahrum olduğu için tam altı 
sene onu mahzurlu bir hayat sür
miye mahküm ediyoruz. 

Çocuklarımız, bilhas.~a beş ya
şından yedi yaşına kadar, iki se
ne, tam salim bir ahlik veçhesi
le kendisine dürüst meflıumlar 
aşılanacağı sıralarda baskısız ka
lıyor ve yedi yaı;ında ilk mekte
be gidince hem dersi - tahsil mef· 
bumunun tamaınile yabancısı ol• 
duih!ndan - güç kavrıyor, hilka• 
ten her bağa isyan.kar olduğıı 
için de, dersi ang&r) e telakki e
diyor. 

Maarif çocuklarımıza beş ya
şından, hatta dört yaşından iti
baren hayatın medeniyet için el
zem telakki ettiğimiz mefhum
larını yavaş :vavaı; ~ılamak, me
deniyetin lizımı gayri müfariki 
olan bağlarla ünsiyet ettirmek 
vazifesile mükellef _olmalıdır. 

Maarif Vekaletinden ilk mek· 
tep gibi, bedava ana sınıfları aç
masını da istiyemeyiz. Fakat ma· 
arif teşkilatı, büyük şehirlerde, 
paralı ana sınıfları ihdas etmeli
dir. 

Ankara ve İstanbulda atılacak 
ilk adım ana sınıflarına ne de -
rece muhtaç olduğumuzu bu sı
nıfların göreceği rağbet meydana 
çıkaracaktır. 

Ana sınıflarının Maarif Ve -
kaletine yük olmıyacağına ııe ka
dar kani isek, ana sınıllarının ma
arif teşkili.tında elzem bulundu· 
ğuna o derece kanüz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bir katilin 
idamı istendi 

Genç bir kızı taam
n1üden öldürmüş 

B undan bir müddet evvel Tar
la başında bir cinayet işlenmiş, 
Angelo.; adında 45 yaşlarında bir 
adam Evgeniya isimli bir kızı öl
dilimüştü. 

Bu hadisenin muhakemesi Bi
rinci afiır ceza mahkemesinde 
sona ,ıelmiş ve dün müddeiumu
mi iddiasını serdetmiştir. 

Müddeiı.rmı.mıi Angelosun bu 
hadisede kızı teammüden öldür
düliü sabit olduğunu söyliyerck 
ceza kanununun 450 nci madde
sine göre idam cezasiyle tecziye
sini istemistir. Muhakeme müda· 
faa ve karar için başka güne kal
ıınıştır. 

---<ı---

11 vapurun siparişi tehir 
edildi 

~ünakale Vekaleti harp vazi
yetinin gittikçe karışması dolayı• 
siyle İngilizlere ısmarlanmak ü· 
zere olan 11 vaourun siparişini 
şimdilik geri bıralınnıştır. Bu ka' 
rara bilhassa İncıilizlerin inşaat 
için müteahhit masraflarında l:>U' 
lunmak istememeleri sebep ol· 
mu.:;tur. 

zetesi kıvamına geldikce beP 
~ana misallerini g&iteririm. .• 
Demiştim.. 

Diyerek ilılve etil: 
- Bitler ve Musolinid~n a

deta hayranlıkla bahsedişi bU 
kıvamdan bir zerredir. Daha 
dur ve" Bekle .. 

LOİD CORCUN 

ATEŞ PÜSKÜRMES1 ___, 
Loid Corç ateş püskürüyor. 

İngiltereyi idare edenleri gev
şeklikle hatta Ajan.sın verdiği 
bülasaya göre cinnetle ittiharn 
ediyor. Nanemolla ile bu ınev
zuu konuşuyorduk da: 

- Alılırma sen_ 
Diyerek devam etti: 
- İhtiyar kaplan yaylım a

~L.. İstiyor. Fakat, o kendisi 
gibi harbi umumiye ait bir ha
tıra olarak kaldı. Şimdi harı> 
Çemberlaynın işaret ettiği 
cİngiliz sabrı• harbi o)muŞ • 

tur. 
Sabır daima galiptir. Ve·· 

Bunun için de •Sabere men zıı"' 
fere. den başlıyarak .Bekli • 
yen çorbavı ircr .. , .Sabrın sO"' 
nu seIB.mcttir .. • ~bi tccrü bC 
sözleri sö~·Jcnn1i.ştir 

. ·l\. şET<il! 



7 - l\IAYIS l!MG iKDAM 

''''''!11'''''''''11 ···•ıı··ıı~ı~ıı···ııı··ırı~··'lllli'"'~ll'''''''l~'"''~l
111

llll'''''''ll''''' ( 1
:::::: ı .. ~!!~d l..ııı.. 1111 Lııı .. ı.o!;:~ı:ııL::;. L:::! ıli:ı 1.. ... L:::! ıl.j~ 

Örfi idare ka
nunu layihası 
ANl:{ARA, 6 (A.A.) - B. M. 

l\leclisi bugiin Dr. Mahzar Ger
menin riyasetinde toplanmıştır. 1 an Taarruzunal İngiliz - Sovyet 

Karşı Hazırlık müzakereleri 
Söz alan Hasan Fehmi Ataç 

(Gümiişane) Beşiride petrol men 
balarının keşfedilmiş bulunması 
dolayısile bu havııa yak.ininden 
geçen Diyarbakır - Irak hattın
dan buraya temdit edilecek bir 
şube hattına ihtiyaç olacağını ile
ri sürdü. 

(Baştarafı l inci sa•~fada) 
Mezunen Londrada bulunmak

ta olan İngilterenin Roma bü -
yük elçisi Percy Loraine, vazife
si başına hareket etmiştir. Sir 
Percy bu akşam &maya varmış 
olacOO<tır. 

SÜVEYŞ'iıN VAZİYETİ 
KAHİRE. 6 (AA.) - A.kdeniz

dı!ki gerginlik dolayısiyle eksper
ler. ibtiliü halinde Süveyş lima
nının kesbedeceği ehemmiyeti na
zarı itibara alarırk bu limanda 
bazı fenni tadilat yapılması im
kanını tetkik etmektedirler. 

Hfrkıinıet makamları Kahireden 
Süveyşe gi.den demir yolunun çift 
hat olarak inşasını düşünmekte
dirler. 

YENİ TEDBİRLER 
KAHİRE, 6 (İKDAM Muha

birinden\ - Mütte'lik devletlerin 
bahri kuvvetlerinin İskenderiye 
limanında toplanmalarından son- ı 
ra Kahireden baska Mısırın, Sü
danın her tarafındaki askeri ted
birlere hummah faaliyetle de
vam olunmaktadır. Bingazi hudut 
larına veni kuvvetler ve teknik 
harp levazımı, vasıtaları gönde
rilmektedir. 

Harp zuhurunda İtalyanın Sü
vevR kanalı voliyle dahi Afrika 
müstemlekesi, H;ıbeşistanla mü
dahalesini kesmek tedbirleri ta
mamlanmaktadır. Bu mahalde 
ve İskenderivede hava taarruz -
larına karşı koymak için hava si-
1§.hlarır ın yaptıkları manevTala
ra geceli, gündüzlü devam olu
nuyor. 

MİLANODA YAPILAN 
NÜMAYİŞ 

ROMA, 6 (A.A.) - Havas: Mi- i 
liınodan haber verildiğine ı:;ire, 
3 mayıs akşamı 100 kadar talebe 
Fransa ve İnııiltere aleyhintle nü
ma~te lro.lunmuştur. Talebeler 
Fransa ve İngiltere aleyhinde 
bağırıp .-0 «ırarak ve bu iki mem
leket aleyhinde hasmane hisler 
izhar ederek sokaklardan ı:ıeç -
nıislerdir. 
BÜKREŞ, 6 (AA) - Yarınki 

salı 4inü Büdtreşte, mühim mü
dafaa tecrübeleri yapılacaktır. 
iBu tecrübelerden maksat, halkı, 
ilıava tehlik€6i vukuunda alına -
cak tedbirlere alıştırmaktır. 

SOFYA, 6 (AA.J - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Bul.gar payitahtı siyasi maha
filinde, Hugho Knayclııbull Hu -
ı:ıessen'in Sofyadaki vazifesi hak
kında muhtelif te.f:sirlerde bu -
lunulmaktadır. Bu tefsirlerden 
birj_ne göre, Sir Hugessen, sala
hiyettar Bulgar mahafili ile, ye
ni tesis edilen İngiliz ticaret şir
ketine müteallik iktisadi mese
leleri ı:;irüşmek niyetindedir. Bu 
~irket büyük mfu<P<ülatla kar -
şıla•tı{(ından, Sir Hugessen şir
kete zemin hazırlıyacaktır. Bul
garların noktai nazarına ııöre, İn
gilizler tarafından yapılacak tek
liflerde, Bulgaristanm, tadil is-

teklerinin hesaba katılması la -
zını gelmektedir. 

Cumartesi günü İngiliz eı.;ili
ğinde yapılan kabul resminde, 
Sir Hugessen, daha şimalde ha
rekat icra et.~si melhuz İngiliz 
orduları için, Bulgar arazisınden 
İnsıiliz askeri ve .malzemesi geçi
rilmesini i:;tediğ:i söylenmektedir. 

İngiliz gemilerinin, Yınıanis -
tanın şark sahili boyunca yap -
tıkları harekat hakık.ında Seıa -
nikten gelen haberler, büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 
ÇÖRÇİLE GENİŞ SALAHİYET 

VERİLDİ 
WNDRA, 6 (A.A) - Daily 

Telegraph ile News Chronicle, har 
bin idaresine müteallik kararları 
tanzim ve tatbik etmesi için B. 
Çörçil'e daha geniş salahiyetler 
verilmiş olduğunu bildirmekte
dirler. 

Daily Telegraph, İngiliz erkfuu
harbiyesi rüesasının askeri hare
katı tanzim hususunda yegane 
salahiyettar alacaklarını ve bun
ların komitesine B. Çörçil'in ri
yaset edeceğini tasrih etmekte
dir. Kararların hükfunetçe tas
vibi icabettiği zaman kabine nez
dinde söz söylomiye ancak B. Çör
çil mezun olacaktır. 

Bu reform, harekat pliınının 
tanzimi ile icrası arasında vakit 
kaybedilmekte olduğu suretinde 
yapılmakta olan tenkidlcr neti
cesıdir. 

Askeri ceza 
kanunun da 
(Bartarafı l inci sayfada; 

namcve alınmıştır. 
Aşaaıda vazılı sucları işliyenler 

as.ker olma;alar dahi askeri mah
kemeye verilir. Askeri ceza ka
nununun 63, 64, 81, 93, 95, 101, 
100, 102, 127, 148 inci maddeleri
nin birinci fıkraları, ve askeri ce
za kanununa ait diğer bir kaç 
madde fıkralarının değiştirilme
sine ait la,·iha da ruznameye alın
mıştır. 18 yaşını doldurmıyan -
lar ile, 70 yaşını ikımal etmiş bu
lunanların bir seneden az hapis 
cezaları tecil edilecektir. 

Ankara haberleri 

Gümrüklerde yeni 
tayinler 

ANKARA, 6 (İ.KDA..\I Muha
birinden) - Haydarpaşa gümrük 
müdürlü &üne gümrük, inhisar -
lar vekaleti müfettişlerinden 
Suphi Okav, İz.mir ihracat gürn
rili!ii müdürlü"üne gümrük ve
kaleti müfetfülerinden Naci Si
lik tayin cdiltnislerdir. * Ankara ı;ıençlik parkının ikin
ci kısım inşaatı münakasaya ko
nulınustur. 

BALKANLAR VE ŞARK 
§~~~~KOMŞULARIMIZDA 

Fırat nehri Irakta bir seglap 
felaketine sebep oldu 

Bağdad - Şam yolunda münakalat kesildi 
IE)} AGDAT, 6 (İKDAM Muhabirinden) - Fırat nehrinin 
lg) mütemadiyen yükselınekte olan sulan, sedde rahne aç-

mış ve ekilmiş geniş arazi sular altında kalmıştır, Hü
kumet memurları, hasaratı tahdit ve köylüleri himaye etmek için 
seri tedbirler ittihaz etmektedirler. Çiftçilikle meşgul olan mınta
ka halkı, süratle bulundukları mahalleri tahliye etmişlerdir. 

Naibi hükfunet ile Başvekil, felaketin vukun gelmiş olduğu 
mııhalle giderek icap eden ve ittihaz olunan tedbirlerin tatbikine 
bizzat nezaret etm.iye başlamışlardır. 

Şam'a giden başlıca çöl yolunda münakolôt kcsilmi~tir. 

BALKANLARDA: 

(BCl§taraf• l inci sa11fada) 

reyan etmekte olan müzakereler
le alakadar olduğu beyan edilmek 
tedir. l\1aiski - Halifaks görüş -
mesi bir buçuk saat devam etmiş
tir. 

Royterin diplomatik muharri
rinin bildirdiğine göre, bir Sov -
yet - İngiliz ticaret muahedesi
nin akdi hakkındaki Sovyet ce
vabı, halen muhtelif İngiliz ne
zaretleri tarafından tetkik olun
maktadır. &ovyet tekliflerinin İn
giliz hükürneti tarafından redde
dildifri hakkındaki haberler, asıl
sızdır. Hükôınct, bu mesele hak
kında henüz hiçbir karar almış 
değildir. 

Göring 'in kar
deşi Bükreşte 

Bu mütaleaya karşılık olarak 
Baş\'ekil Doktor Refik Saydam 
aşağıdaki izahatı vererek demiş-
tir ki: . 

cl\1alümu filiniz, o mıntakaya 
gittim, dolaştım ve dün geldıın. 
(hoş geldiniz sesleri) 
Arkadaşlarımızın bu kanun ve

silesile temas buyurdukları pet
rol havzası İıakkında gördükleri 
mi arzedeyiın:. 

Mahal!inde gördüğüm vaziye · 
te nazaran, hattın oraya götilıül
mesine henüı; vaktimiz vardır. 
Hakikaten bir petrol mıntakasınn 
tesadüf edilıni~lir. 
Eğer bu mıntakada büyük ik

tısadi bir petrol sahasına tesadüf 
edecek olursak, bu hattın tem -
didi mümkündür. 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşa -
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) ne), evet, şimdiden hükümete sa-

BELGRAD, 6 (A.A.) - Yuıgos- lahi\'ct verelim. 
lavyarun Zetskaplovidba seyrüse- Başvekil doktor Refik Saydam 
fain kumpanyası, Yu~oslav Ji. (devamla), böyle bir şeyin ilave-
manlariyle Odesa limanı arasın- sine lüzum görüyorsanız muva-
da muntazam servis ihdasını der- ilk olur. 
piş eden projeyi salahiyettar ma- Başvekilden sonra kürsüye ı:-e-
kamların tasvibine arzetmiştir. len Refik Şevket İnce (Manisa), 

Verilen malümata göre, bir ti- Diyarbakır - Irak hattının l:lr 
caret ve seyrüsl'fain muahedesi noktasından itibaren İranıa gidc-
akui için halen Moskovada ya- cek olan hat güzergahının değiş-
pılan müzakereler biter bitmez tirilerek bu hattın Elizif(dnn iti-

iki memleket arasında ticaret mü- ~:i~~n~~~t!~~ :::i~~:~ ü~~";in 
badeleleri başlıyacaktır. de durdu. 

Adliye Nazırı Dr. Markoviç'in Uıı..tip, Diyarbakırdan itibaren 
organı, mezkur müzakereler hak- yüz küsur kilometrelik bir kı> -
kında şu tefsiraıta bulunuyor: nıın inşaatı tamamlanırken ileri 

•lki me1nleket arasında uıun kısunlarda arazi mcnaati, inşaat 
yıllardaıı sonra bir temas tesisi ve işletme masraflarının yük -
için verilen bu kararı, Yugoslav se;;lii(i gibi husın.lar yüzünden 
milletiııi .ı jıkil'ini ve en çetin an yol gfüergilhmm tebdil edilmek-
olan bugiiniiıı icaplarını nazarı te ol.).ıi";ııııa göre bunun daha ön-
dikkate alaıı naib prens Pol'iiıı ceden tetkik ve tespit edilmesi 
kıyasetine borçluyuz. Yugoslav lazım geleceğini söyliy·erek bu-
mil!etinin büyük bir kısmı Lond- nun neden yapılmamış olduğunu 
radan gelen ve lngiltereniıı Sov- sormuş, evvelden esaslı bir tet-
yet - Yugoslav müzakerelerine a- kike girişilmemiş olması yüzün-
lıika gösterdiğini tasvip eyledi- den fuzuli sarfiyata sehebiyet ve-
ğini ihsas eden halıerleri çok iyi rildiğini kaydeylemiştir. 
karşılamaktadır.• Naci Demirağ (Sivas), cOra-

LONDRA, 6 (AA.) _ İstihba- ya sarfedilıniş olan 15 milyon li-
rat nezareti •bu akşam aşağıdaki ranın bir santimi dahi zayi olma-
tebliili neşretmiştir: mıştır. Belki biraz da askeri mü-

~ liıhazalar inzin1am etmek üzere 
Son 36 saat zarfında, Alman rad Diyarbakırdan Kurtalana hattı 

yam ve Alman istihbarat servis- milşterek götürmek, oradan da 
!eri Balkan hudutlannda pek ya- birisi lrak'a diğeri de Van"a tem
kında karışıklıklar olacağına dair dit eylemek esası kabul edilmiş
birtmtakımk ed~a1yiaları pervasızca neş ti .• 
re e t ır er. Bu şayialardan Razi Soyer (Urfa) da Abdür
bi.iıyük bir kısmı biribirini nakzet- rahman Naci Deınirağın ileri 
mcktedir. Diğer bir kısıım da Ber- sürdüğü mütaleaları teyit eden 
tinde neşredilip, neşirlerinden izahat vermiştir. 
birkaç saat sonra keza Berlinde l\1ütcakiben kürsüye gelen Na-
tekzip edil:miş haberlerdir, fıa Vekili General Ali Fuat Ce-

Maksat aşikardır. Almanya, besoy verilen izahattan vaziyetin 
bu şayiaları yaymak suretile, oldukça tavazzuh ettiğini kayde-
kendi maksatlarının tahakkuku- dere!;. Diyar bakırdan itibaren hat 
nu b>laylQ'itıracak bir kararsıı.zlık tın ınşasına başlanırken vekale-
havası yaymak emelindedir. tin muayyen bir noktaya kadar 

BÜKREŞ, 6 (A.A.) _ Havas müşterek bir kısım olarak ve ek-
Ajansı bildirivor: seriva Dicle nehri viidi•ini takip 

eden kısun güzergiıhını tespit ey
., • .ıreoal Göring'in kartleşi ve 

!emiş bulunduğunu söylemiş ve 
S~oda fabrikalarının direktörü demistir ki: İlerde yapılacak kat'i 
Bükı-eşe gelmiştir. is.tikşaflar, neticesinde eğer gü -

F_abrikalar_, bu ziyaret münase- 1 zergiıhın bir noktasında İran is-
betıvle, Berlınden aldıkları emir- tikametine de gidilmek miiınkün 
de. Göring'in Skoda fabrikaları olursa o vakit müşterek kısun-
Roonanya •ubesi olan Sareks şir- dan istifade edilecektir. denil -

miştir. Ve o vakit teklii euilmiş 
ketine idare meclisi 5zası inti- olan kanunla ancak bir avans ma-
hao edilmesi için resmi makama- biyetinde olmak üzere elli mil _ 
tın muvafakatını istihsale davet yon lira istenilmiştir. Vekalet bu-
edilmiş!erdir. na istinaden işe başlamış ve işe 

Bu şirket Romanyadaki siliıh 

1 

başladıktan sonra da kat'i etüt
fabrikalarından ekserisinın hisse- ler ve istikşaflar yapılmıştır. Bi
lerine sahiptir ve müteaddit ida- naenaleyh evvelce takdim edil -
re meclislerinde mümessilleri var- miş olan kanunun esbabı muci
dır. Görirıg'in arzusu, kardeşini beler;le hu günkü teklif ettiğimiz 

kanunun esbabı mueibesi arasın-
Sareks şirketi meclisi idaresine da hiçbir fark yoktur. 
kabul ettirmek ve ayni zamanda, Diyerek Hasan Fe!ııni Ataç ta-
bu sirketin mümessili olarak Ro- 1 rafı,wlan yapılmış olan teklifi 
manyanın en büyük sil&h fahri - tevsik eylemiştir. 
kaları idare meclislerine dahil et- Meclis bu izahattan sonra Ia-
mektir. yihavı yapılan teklif dairesinde 

Sareks sirketinin, Nazi planını kabul eylemiş ve örfi idare kanun 
tahaktkuk ettirmek için lüzumlu liivihasının ve bir idare teşkila-
olan müsaadeyi Bükres hükfırne- tında vazife alanlara tazminat ve-
tintlen istihsal edemediği ve Gö- rilmesine ait kanun layihasının 

altıncı maddesini tay ederek bi-
rina'in karnesinin, son bir te - rinci müzakeresini bitirmiştir. 
şebbiiı;te bulunmak üzere Bükre- l\1eelis çarşamba günü toplana _ 

Almanya n ı n Ba 1kan1 ardaki f aa 1 i yeti iiişeiiiiiii~e-ldi-~i-sö•y le•ni•yoriiiii. ---·-a_.1<.tır.•-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-----... -• . 
Claudius Bükreş, Sofya ve Belgrad arasın· GENÇ KIZLAR ne tahayyül ederler ? 

da mekik dokumakla ne kazandı ? 15 yaşında kalplerin haakiki sırrı nedir? 

OFYA, 6 (İKDAM Muhabirinden) - Almanya iktısat 
mütehassıs Dr. Claudius'un Majeste Kral Boris tarafın
dan kabıılünden sonra İııgilterenin Ankara sefirinin dahi 

kabulü Balkanlarda ve Bulgaristanda muharip memleketlerin seri 
"e ~iihim faaliyetlerinin devam eyledijiııi gösteriyor. 

Bulgaristan, Yunani•tan, Yugosl8\·.;;.a, Romenya gibi Balkan mil
letıcrinin dinleri ortodokstur. İngilterenin Anglikan kilisesi ile 
Balkan memleketlerinin ortodo.ks kiliseleri arasında mevcut rabıta
ları kuvvetlendirmek maksadile mezkfır kilisenin muhtelif tanın
jı~ miimessillerini ihtiva eden bir heyet temas etmek, müzakere°' ~·apmak üzere geldi. Muhtelif hükftmet merkezlerindeki orto -
doks kiliselerin patrjklerile, şeflerile kollııpnalar aırasile yapıla
caktır. 

GENÇ KIZLARIN Süslediği bir muhitin ruhu ve liıtif havası ... 

Genç Kızlar Pansiyonu 
Hiç ı:;irmediğiniz, hic beklemediitiniz 'bir mevzu... Bu~ünün 

kızları, yarının kadınları. .. 
Baş rollerde: BLANCHE'M'E ERUNOY - SUZE'M'E MA1S ve 

MAXDEARLY 

Bu Perşembe akşamı SA R A Y sinemasında 

SAYFA 3 

Almanya Memeldeki 
tahşidatını arthrdı 

s n y.a s ô =;;;;;; 

Vlf. ~•ye\!;; 
Harbi ya) mak a 
siyasi gayretler 

YAZAN:H.NURİIR~IAK 

IE>} üyük devletlerin si • 
lg) yasi, askeri, iktısadl 

LONDRA, 6 (A.A.) - Daily 
Ekspres gazete6inin Aımsterdam 
muhabirinin siyasi bir menbatlan 
aldığı liir habere göre, Memel'de 
ve Baltık denizinin diğer bazı 
limanlarında Alınan kuvvetleri 
tahşit edilmiştir. 

PARİS, 6 (A.A) - Bahriye 
Nezareti tebliğ ediyor: 

cimaı d'enizinde, bir düşman 
tavvaresi, efrat nakleden bir 
t'emi kılfilesine taarruz etmiş
tir. iBu müttefik gemi kafilesine 
dahil gemilerden hiı; .birisiııe i
sabet vaki ohnaıruş, fakat reıfa
kat gemilerinden Bison torpido 
muhribi batmıştır. Tayfanın bü· 
yülk bir kısmı .kurtarı1ınıştır. Bo
ğulanların ailelerine haber veril
miştir. 

NORVEÇ'IlElN ALlNAN SON 
HABERLER 

Royterin aldığı son haberlere 
,:ıöre, müttefik kuvvetleri, Nar
vik'e' derece, derece yaklıış:ın.&k
tadır. 

Hava şeraiti Q<ı« gayri m iisait
tir. N arvi.k mıntakasında tıiı<i-

· detli kar fırtınası büküm sür -
mektedir. 

Narvik'te Ahnan kuvvetlerinin 
ıı:niktarının aşaJtı yukarı dört bin 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Londra askeri mahfilleri, bu 
.ın.ıntakada sür'atli harekata in
tizar o1unmımıast fılkat ,bir siper 
hııri>inin beklenmesi icabettiğini 
!kaydeyleınektedir. 

ALlıılANLAR HEGRA İSTİIH· 
KAMlNIALDI 

Alınan hududu, 6 (AA.) - Al
man istibl:ıarat ·bürosunun bildir· 
<fililne göre, Almanlar tarafından 
muhasara edilmekte olan Norveç
te Heııra dağındaki istilı.kiım 15 
zabit ve 100 neferden ibaret olan 
müdafiler ile teslim olmuştur. 

KOHT'UN TEMASLARI 
LONDRA, 6 (A.A.) - Haber 

almchi7ına "1ire, Norveç Harici
'"' Nazırı KOO.t ile Miraiay Ljun
lıel'<' iııa!iin Lord Halifıılrs ve da
ı.a bazı nazırlarla ~rüşecekler
dir. Bunların f!elişi ~zli tutul
'll'IH • """ anca.it İnııi!terede karaya 
...ırtrl<lıırından bir k•" saat sonra 
ifşa edilmiştir. 

tefevvüklerini, haki -
miyetlerini, idame veya tesis ga
yesile yaptıkları harp, 8 aydan
beri .cenubu şarki Avrupaya ve 
Balkanlara sirayet etmemişti. 
Bu m.ıntakadaki bitaraf memle
ketler, harbin sirayeti tehlikele
rile bu defa ciddi tarzda karşılaş. 
maktadırlar. Alınanyadan başka 
onun müttefilıi gayri muharip İ
talyanın menfi vaziyeti Akdeni
zi,, Afrikayı da harp sahnesi ha
line getirmek ihtimallerini faz
laca taşıınaktadır. 

Tayyare Zırhlıyı sıfı-
1 a indirmiş midir 

Nazi Almanyanın müttefiki 
faşist İtalya Akdenizde, Balkan 
larda, Afrikadaki deniz, hava, ka 
ra kuvvetlerinde huırlıklarını 
tanıamlaınıya esasen geceli, gün 
~ü&lü çalısıyordu. Almanya ve 
Italya, cenubu şarki Avrupa ve 
Balkanlarda iktısadi, siyasi faa
liyetlerini birlikte tanzim, idare 
ediyorlardı. Macar, Yugoslav, Rıt· 
men hükfunetlerile l\loskova ara· 
sııadaki iktısadi, kısmen siyasi 
müzakereler, daha evvel tamam· 
lanmış Sovyetler Birliği ve Bul
garistan anlaşmaları gösterir ki, 
bu mıntakada Almanya, İtalya 
nı~terek hareketine, faaliyetine 
Rusya dahi daha yakıııdaıı işti
rak etmiştir. 

·,T" ·;makaleden devam) 

bildiğimiz şudur ki, hava kav • 
vetlerinin, harbin sevk ve idare
sinde bazı değişiklikler yapmış 
olması gayet tabiidir. Faı..t de
niz kuvveti asla sıfıra inmiş de • 
ğildir. İşte ispatı: Bugün, şimal 
denizinde, Almanya değil; İngil
tere hakimdir. Eğer Alınan id
diaları doj;;ru olsaydı, şimal de
nizinde hava ku\·vetlerile ken
dilerinin hakim oİmaları ve İn
giltereye asker çıkarmış bulun
maları lazımdı. Bu, vaki olmadı
ğına göre demek ki, Alman hava 
ordusu, kgiliz deniz. ordusu.nu 
mağliiıı edememiştir. Bilakis ln
giliz donanması, Alman deniz 
kuvvetlerine iyi bir darbe indir
dikten sonra, Norveç sularında 
dolaşmaktadır ve Norveçin iki 
limapındaki müttefik kara kuv
vetlerini alıp başka yerlere gö -
türmüştiir. 

Der silib.ın, kendine göre kuT
vetJi ve s.a.if olduğu yer vardır. 
Donanmanın topları, sahilden ni
hayet 40 kilometreye kadar mü
essirdir. Karaların ortasında en 
büyük ve kuvvetli donanma dahi 
bir piyade bölüğü kadar iş göre
mez; Okyanusların ortasında ise 
kara ordusu lıiç işe yaramaz, ha
va ordusu, bir muayyen ıncsa
fede harp gemilerine hücum e
debilse dahi, denize hakim ola -
maz. 

l\lodern harpte, her silahın ye
ri ayrıdır ve en kuvvetli dev -
Jet, kendi sevkulceyşi vaziyeti
ne ve ihti:ya(Jarına göre, bu si
liılılar arasında en muvaffak nis
pet \'e ahengi kurandır. İngiliz 
donanması, tayyare silahının ar
tan kudret ve ehemmiyeti kar -
şısında .Uzaktan abluka. pren
sipini kabul etmiştir. Bir donan
ma,çok uzun menzilli ağır top • 
!arla mücehhez bir sahil kalesi
nin önünde demirleyip dura -
maz; simdi hava silİlhı, bu sahil 
kalesinin, ateşini tayyarelerin gi
debildiği yere kadar uzatnuş -
tır. Donanma için, tayyarelerin 
azami menzili haricine çıkmak 
imkan yoksa, kendini müda -
faa icin başka tedbirler alır. Bu 
tedbirler o kadar müessirdir ki, 
Alman tayvarcleri Skapa Flov 
deniz üssüne yaptıkları akınlar· 
dan hemen daima eli boş dönü
yorlar. İngiliz donanması cUzak
tan abluka. prensipini muvaf(a
kıyetle tatbik ediyor. 

Dar denizlerde ve müdalaasız 
limaplarda, kendi hava üslerin -
den uzak ve hasmın hava üsleri
ne yakın bir donanma, bir düş -
man sahil kalesinin top menzili 
içine girmiş demektir ve bura
da elbette rahat edemez. Fakat 
müdafaa şartları yolıında ve ken
di hava kuvvetlerinin himaye -
sinde bir donanma, pekfıli de -
nizlere hakim olmakta devam e
der. Nitekim, İngiliz donanması, 
Norveç sularıoa asker çıkardı
ğı gibi, sonra bu askeri tekrar a
lıp götürdü. Cenubi Norveçin tah
lh·esi, müttefik donanmanın va
zifesini yapaıuanıasından değil; 
Norveç arazisi ile kıyılarının va
ziyeti, Almanların Norveç hava 
üslerini ele ge~irmiş olması ve 
diğer bir takım sebepler dolayı
sile N orveçi iı;gal etmenin astarı 
yüzünden pahalı bir hareket teş
kil etmesinden ileri gelmiştir. 

l\1üttefik donanmanın, yakın 

üslerden yapılan mütemadi ha
va hücumları neticesinde, zayi
at endisesile Nonec k.ıvıların -

1 

1 

da emniyetle ve ralıatça yatama
ması, Akdeo.izde de ayni vaziye
tin tekerrür edeceğine asin de -
!filet etmez. Akdcnizin her ye -
rinde - Adiryatik denizi ve Ve
nedik körfezi müstesna - müt -
tefiklerin de deniz ve hava üs -
leri vardır. Bazı müttefik ve dost
larının üslerinden de istifade e
debilirler. Şimdiden Mısır, Filis
tin, Suriye ve Kıbnsta yalnız ka
ra ordusu, donanma değil, hava 
kuvvetleri de tahşit etmişlerdir. 
Garbi Akdenizde ise Fransada, 
Korsikada ve Tunustn Franı;u: 
hava üsleri ve kuvvetleri var -
dır. Yani sevkulceyşi vaziyet, 
hiç Norveç kıytlarma benzemez. 

Bir mıntakada harp, siya L h~ 
zırlıklar tamamlanmadan yapıla 
maz. Deniz, hava kara kuvvetle
rine taarruz emirleri. verilemez. 
İngiltere ve Fransanın yakın Şark 
ordusundan başka, deni• ve ha
"·a kuv\•ctlerinin Akdeni-zdeki. 
talışidatı, diplomatlarının Sofya, 
Belgıad, Bükreş gibi bitaraf meın· 
leketlerdeki faaliyetlerini tak vi
)'C içindir. Ceaubu şarki Avru -
pada, Balkanlarda, Akdenizde 
harbin başlaması, yahut ba~la -
Dl.aması, devam eden siyasi ve 
iktısadi mühim teşebbüslerin, 
görüşmelerin vereceği müspet, 
müsait, yahut menfi neticeler -
den sonradır ki, belli olacaktır. 

JIA.'\IİT NURİ IR~AK 

Bülasa, Norveç kıyılarında ta
mamile hususi şartlar yüzünden 
deniz kuvvetlerinin daimi bir 
tehdide maruz kalmış oldukları
nı kabul edebiliriz. Fakat bu, do
nanmanın kudreti, sıfıra indiği
ni asla ifade etmez. Akdenizde1 

donanma_ •Uzak abluka. yı top 
patı!! patlamaz otomatik suret
te tatbike başlıyaca.ktır. Bu ab
lukayı yarmıya çalışmak vazife
si, kendi üslerinden uzak olan 
Cebelüttarik ve Süveyşte, İta! -
yanlara teveccüh edecektir; yaıı:l 
vaziyet Norveçtekinin aksinedir. 

Bulgarlar müda. 
faaya hazır 

Sevkulceyşi vaziyeti iyice tet
kik eden İtalyan genelkurmayı -
nın bugünkü şartlar altında, kc.
l~yca harp kararı, verebileceği
nı sannııyoruz. Fakat Alınanlar
la '!'Üştereken, Almanya - Fran
sa, Italya - Fransa hudutlarından 
ve Isviçreden yapılacak bir ta
arruzun kendilerini sür'atle za
f~e ulaştırabileceğine kanaat ge
tirerek talilerini denemiye kal -
kısabilirler. Böyle bir taarruzun 
Fransız tahkimatı karşısında ne 
dereceye kadar muvaffak olaca
ğını zaman ve tecrübe göstere
~ektir. Biz, bugün bu yazımızda, 
ltalyanların, cTayyare karşısın
da donanma acizdir. iddia -
sına inanacakJarmı zannetme -
diğimizi, çünkü bunun hakikat 
olmadığını göstermek istedik. 

ABİDİN DAVER 

(B~tarafı l inci saııfada) 
Son iiç ayda 3484 ecnebi Bulga
ristana gelmiş, 3265 ecnebi dahi 
Buiııaristandan harice gitıniştir. 
Eskiden bulunanlara nisbetle 13! 
ecnebi fazlalığı vardır. Varııada 
bulunan ve lüzumlu işlerle ujj' -
raşan 180 ecnebinin ikamet müd
detleri muayyen ve mahduttur. , 

Bulgaristandan şehrimize ge -
len bir yolcu ş:ıyanı dikkat ma -
lfımat vermektedir. 

Söylediğine göre, S-On günlerde 
Bulgaristanın Tuna limanlarına 
gelen npurlardan binlerce Al
man seyyah ismile çıkmakta ve 
mubjclif nııntakalara dağılmak
tadır. 

Bunlarııı elinde biribirine ben 
ziyen birer büyük çanta bulun • 
maktadır. 

BULGARİSTANIN HEDEFİ -Sofya, 6 (A.A.) - Ordunun 
bayramı olan Saint - Georges 
günü münasebetile general Das
kalo, beyanatta bulunarak de -
miştir ki: 

•- Bitaraf, tamamile bHaraf 
kalmak için elimizden ne gelirse 
yapacağız. Bulgar milleti istik -
!filini ve sulbü müdafaa etrniye 
hazır olmalıdır .• 

KA GIT FIATLAR I 
SÜMER BANK SELL 0LOZ 

SANA Yll MÜESSESESiNDEN : 
Ahvali hazıra dolayısiyle ham madde fiyatları yükselmiş 

bulunduğundan !stanbulda Yeıni3 İskelesinde kain satış depo
muz, kıi.ğıt~~a asgari bir b~ya ve muJı:avvalarda asııari bir pa
ket olmak uzere, badema aşagıda YaZılı fiyatlar üzerinden sa
tışta bulunacaktır. 

Birinci ham ur yazı kağıdı 
Eonci hamur yazı kağıdı 
Biletlik kağıtlar (beyaz) 
Biletlik kağıtlar (renkli) 
Bir taraflı sellüloz ambalaj klltıdı 
beyaz 90 gram ve yukarısı 
Bir taraflı scllüloz ambalaj kağıdı 
beyaz 80 gramdan asağısı 
Bir taraflı renkli sellüloz kağıdı 
İki taraflı renkli sellüloz kağıdı 
Kraft ambalaj kağıdı 
Kraft taklidi ambalaj kağıdı 
Şrenz bakkal kağıdı 70 ve 110 ı;ıramlık 
Srenz bal<lı:al k§.ğı.dı 110 gram.dan yukarısı 
Beyaz karton 
Gri karton 

l(ilosu 50 kuruş 
• 39 • 
• 39 • 
• 42 • 

• 39 

• 46 
• 48 
• 54 
• 39 
• 35 
• 25 
• 24 

Paketi 705 
• 545 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Diller şehirler tüccarlarının istifadesini temin için baderna 
1 bu gibilerin yukarıda yazılı satış depomuzun adresine isledikleri 
kağıtları bildirmeleri ve aynı zamanda kağıt bedellerinin hava
lesiyle kai!ıtlacı depomuzda teslim alacak kimsenin isim ve ad
resini is'ar etmeleri liıztmdır. Talepler sıraya !konulacak ve de- ~ 
oodaki mevcut nisbetinde karşılanacaktır. 
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Şimşek gibi parlıyan kılıç karşısında, 
Hakim, müdafaa vaziyeti almıştı 

KANLI BİR ÇARPIŞMA 

(Ayşe), gerek Mekkede ve ge
rek yolda cereyan eden hadise
lerin tesiri altında idi. Meş'wn 
addettiği bu hlıdiselerin tesiri he
nüz zail olmadan, Basra halkın
dan görülen istiskal ve sonra 
caıınide geçen vak'a, ona yeni bir 
korl<u daha verdi. Derhal Tal
ha ile Zü:beyr'i ikametgıihına 
cefüederek vaziyetten şikayet 
etti: 

- Niçin, halkı biribirine dü
şürecek surette hareket ettiniz?. 
Ben sizin zeka ve kemalinizden, 
daha faydalı şeyler beklerdim. 
Düşününüz ki (Ali), artık bize 
uzak de;;;Jdir. Bir tarafım1zda o 
varken, diger taraftan da halkJ 
aleyhimize klyam ettirirselk, ha
limiz harap olur. 

Dedi. 
Ayşenin bu tekdirli sözleri, 

Talba ile Zii'lıeyr üzerinde çok 
acı bir tesir husule getirdi. Çün
kü - her kim olursa olsun - bir 
kadının kendilerine tahakküm et
mesine katlanacak bir yaradılı.ş
ta değillerdi 

Talba ile Zübeyr, büyük bir 
teessürle Ayşeden ikametgfilun
dan çıktıkları zaman yolda bir 
zat ile karşilaştılar ... Mükemmel 
bir surette silahlanmış olan bu 
zat, Talha ile Zübeyr'in önünü 
kesti. Seliım verdi. Sonra, adeta 
sert ve tehditkar bir sesle: 

- Ey Talha ve ey Zübeyr! .. 
İşittik ki, ResuHillah sizi (Cen
net) ile tebşir etmiş. Yani si-ıe, 
ehli isliıın arasında, en yükSE'k 
şeref payesini vermiş. Bu mer
t<!beyi kazanan insanlara, ehli 
isliıml biribirine düşürmek yakl
~ır mı?.. Etrafa bakınız; herke
sin gözlerinde hiddet parlıyor ... 
Her tarafta, acı acı kan kdku
yor. Şimdiye kadar sükünet ve 
muhabbet içinde yaşıyan şehir 
halkı ikiye ayrilmış, biribirine 
düşman nazariyle bakıyor ... Bun
lara, siz sebebiyet verdiniz. Şeh
rimize feliıket ıı:etirdiniz. 

Dedi. 
Talha, bu hakarete dayanama

dı. 
- Behey adam! .. Bizi buraya 

siz ça.Eıırrnadııuz mı? .. Hem sen, 
kim oluyorsun ki, bizim işlerimi
ze müdahale ediyorsun? .. 

iDiye bağırdı. 
O adam, müstehzi bir eda ile 

mukabele etti: 
-Evveliı size kendimi tanıta

yı.m ... Ben, (Abdülkis) kabilesi
nin reisi (Hal<irn) bin Ceble yim. 
ıMedineye geldiğim zamanlarda 
üç defa Resulüllah ile müsahabet 
ettim. BU,l(ün de, ehli islamın hak
kını müdafaa edecek yüzlerce 
kahraman muharibe malikim ... 
İşte, benim kim oldugumu anla
dınız. Gelelim sizi buraya çağır
mak meselesine... Sizi buraya 
biz değil, zalim ve dessas Emevi
lerin valisi qlan (Abdullah bin 
Amr) davet etti... Bu adam :Bas
ra) lıları temsil etmek sa!iihiye
tini haiz değildir. Hatta, Halife 
Osmanın sehit edilmesi üzerine, 
makamJndan iskat olunarak şeh· 
rimizden tardedilıniştir. .. Böyle 
bir adamın sözü ile kalkıp bura
va gelmek ne büyük gaflettir. 

Dedi. 
O zamana kadar söze karışma

mış olan (Zübeyr) artık dayana
madı: 

- Anlaşılıyor ki sen, (Ali) nin 
taraftarısın. 

Dedikten sonra, maiyetinde bu
lunan adamlarına dönerek: 

- Bu adamı tevkif ediniz, or
duıııaha götürünüz. 

Diye bagırd..ı. 
O anda, şimşek ııibi bir .kılıç 

parladı. (Hakim) derhal müda
faa vaziyeti aldı: 

- Ey Abclülkis evlatları! .. Ye- 1 
tişın. 

Diye haykırmıya başladı. 
Hakim hiç şüphesiz ki evvel

den tedbir alffilştı. Çünkü, onun 
·bu feryad1 üzerine, evlerden ve , 
sokak aralarından bir kaç yüz ki- ı 
şi birden fırlad1. Talha ve Zü
bCo} r ile onların maiyetindekilerin 
etrafını aldı. Derhal kılıçlar ve 
hançerler parladı. Kanlı bir bo
i!usma başladı. 

Muhalefet fırkasının iki büyük 
reisi, çok korkunç ve müskül bir 
vaziyette kalmıslardı. Hiç şüphe
siz ki, (Haldan) in adamlarının 
keskin kiliçları altında parçalana-
caklardı. • 

Fakat, ordlJ!!ahta bulunan (Ab
dullah bin Zübeyr) babası ile 
Talhaya bir suikast yapılacagını 
haber almış... Onları muhafaza 
etmek için, (Ayşe) nin i'kametga- . 
hl civarına kuvvetli bir müfreze 
vollamıştı. İşte tam o çarpışma 
basladığı zaman, bu müfreze ora
ya vasıl olmuş ... Talha ile Zü
bevr'i, muhakkak bir ölümden 
kurtarıımştı. 

Fakat, oradaki çarpışına, şiım
di müthiş bir sokak muharebesi 
halini almlştı. Hakim'in adamları 
hakikaten kahramanca döğüşü
yorlar ... Her kılıç darbesinde bir 
!Mek:keliyi kanlar içinde yere se
riyorlardı. 

Bilhassa Haklın, şecaata parlak 
bir misal ı;ıösteriyordu. Bir ta
raftan tekbir getirerek adamla
rını vuruşınıya teşvik ediyor, di
ğer taraftan çevik bir kaplan ııi
bi oradan oraya sıçrıyor ... Elin
deki kanlı kilıc, bir ölüm maki
nesi gibi işliyordu .. 

Mekkeli askerlerin zabitlerin
den biri: 

- Bu adamı öldürmedikçe bu 
iş bitrniyecek .. 

Diye bağırdı. Ve bütün şidde
tiyle, Hakim'in üzerine atıldı Bü
yük bir meharetle yere eğilerek 
elindeki eğri ve keskin kılıcı 
Haklın'in dizlerine çaldı. O 
cesur adam, o anda yere yuvar
landı. Çünkü sa-'! bacagı taıma

miyle kesilmiş, .kopmuş, yal
nız ·bir deri parçasına asılı kal
mı~tı. 

Bu muvaffakıyetten mağrur o
lan zabit Hakim'in kafasını kes
mek için onun üzerine çullan -
;nıış, kılınını boynuna dayamış
tı. Fakat Hakim'in can acısının 
ve ölümün verdiği son kuvYetle 
birdenbire yerinden sıçradı. Tek 
bacağının üzerine doğrularak e
lindeki kılıçla Mekkeli zabitin 
kafasını ikiye avırdı. Biribirine 
sarılan iki kanlı ceset, oraya yu
varlandı. 

Hakim'in ölümü, adamlarının 
üzerinde korkunç bir tesir husu
le yetirdi. Zaten, muhaliflerin as
kerlerine uzun zaman mukave
met edecek kadar büyük bir mev
cuda malik değillerdi. Lakin bu 
cesur adamlar, birdenbire mu
katele sahasını terketmediler. 

( A ricası var) 

- 47. 
İstanbulda bu mühim mesele 

tekmil dergahların babalarını 
meşı:-ul ederken Hazreti Pirden 
gelenler meselenin hallolundu -
ğunu bildirdiler .. Hacı Bektaş

taki Pir evinin kilerci baba.ı ar
navnt Salih Niyazi babanın, ta
rikat an'ane.sine göre oraca Pir 
postuna i'kad edildiğini, vekil ba
ba sıfatile dedclii';i omuzlarına 
yüklendiğini •Ö) lediler .. 

l\lerdivenköyündeki dava, Ah
m•t babanın 41ostni~inliği ile su
reta hallolunmuş fakat. posta 
güz diken Yalvaçh topal Tevfik 
baba bu postun kendi hakkı ol
dnğunu iddiadan vazgeçmemiş-
ti. 

Ve .. Çok tabii olarak Ahmet 

babanın yanında kolamıyacağı- ' 
nı anlıyan Tevfik haha crt~si gü
nü heybcsjoi omuzuna vurup u .. 
)·an~ırıldığı dergaha muvakkaten 
veda e) ledi .. 

JIT..o:}ımet Ali Hilmi dedenin iı
yinicen1 meydanına defnolunu .. 
şu, diğer tekkelerde dedikodu 
!ara )'Ol açmıştı .. 

Rumelihisarı tekkesindeki Na· 
fi baba ba~ta olmak üzere birçok 
babalar buna itira !adılar: 

- Tekenin meydanına defin 1 
tarikatimizde adet değildir. E- ' 
sasen merhum dede de kendi ma
kamını sağlığında ihzar etmişti. 
Onu makamına iade etmek ge -
rcktir!, ; 

Sözlerini açığa vurdular .. De-

IKDAH 

TRIHIN iÇiNDEN 

Tarihi roman muharriri 
eserine hayal katabilir 
Fakat bu hayal de, 
bir hakikate istinat 

Yazan: ZİYA 

mutlaka 
etmeli ..• 
ŞAKİR 

Dün, bir zatın ziyaretine git
tim. Daima en yeni neşnyatı ta 
kip etmEkle vakit geçiren bu zat, 
el•me bir kitap vErdi: 

- Garip şey. Sultan Hamidin 
(Hatırat) ını yazdığına dair bir 
şey bilmiyorum. Halbuki bu ki
tapta, böyle bir hatırattan bahse-
diliyor. • 

Dedi. 
Abdülhamid devrinin vekayii

ne dair son zamanlarda neşredil
miş olan bu kitabın evvela kabı- . 
na baktım. Oldukça mühim ta. 
rihi yazılar yazmış olan imzayı 
tanıdım. Sonra da, kitabın yaµ
rak.annı çevırerek, Sultan Hami
din hatıratına temas eden par
çaları aramıya başladım. 

Bunlardan ılk tesaaıLZ eden fık
,-ada, hakıkaii keşfettim. Artık 
fazla meşgul olmıya lüzum gör
medim: 

- Bazı yazılarını seve ıeve 
okuduğum kıymetli muharrir, her 
nasılsa yanılmış, hakikatle hiç bi1 
münasebeti olm1Jian bir kitabı 
kendisine mehaz yapmış. 

Diye kitabı sahibine iade et -
tim. 

Evvelce de muhtelif münase • 
betlerle arzetmiştim ki, tarihe 
temas eden yazılar yazan mu -
harrirler, mehaz seçmek husu· 
sunda çok dikkatli davranarak 
evvela kendiLeri aldanmamalı, 
sonra da - bilerek veııahut bilmi
yerek - karilerini aldatmamıya 
çalışmalıdır. Şunu nazarı dik
kate almak icobeder ki bugün ya· 
zılan yazılar, elli sene, yüz se
ne, be$ yüz •ene sonra tarihe 
geçebilir. Ve bunlar, bir hakikat 
telıikki edilir. Halbuki tarihi 
aldatmak, dünyanın en büyük bir 
cinayetidir. 

Vakıa, bir tarihi roman yazar • 
ken, muharrir bu eııerine loendi 
hayalinde de bazı şeyler ilave et· 
mek hakkına maliktir. Fakat 

bu hayal de, mutlaka bir haki
kate istinad etmeli .. Mesela, kısa 
bir muhavereyi aslına halel ge
tirmeden genişlEtmekten, bir hıi
diseyi - gene aslını bozmadan -
nazarlarda tamamiııle canlandı
racak derecede tasvir etm<?kten i-1 
liri geçmemelidir. 

İşin içine ( romarı) kaydı gir
dikten sonra, o eseri okuııan ka
ri, artık kendisinin tarh çEvresi 
hududundan Ç1ktııjını bilir. Oku
duğu vak'anın ııüzde kaç hayal 
ve ııüzde kaç hakikat olduquna 
hükmedebilmek, onun zeka ve 
ferasetine tabi bir keııfiııettir. 

Fakat, (tar.h) veııahut (tarihi 
tetkik ı etiketi altmda neşredi -
len yazılarda iş deqişir. Artık 

tarih çe~·eııesi içindrn çıkmamak 
lıizım gelir. Bunun için de bu 
şekilde ııazı ııazan muharrirlerin, 
mehaz veyahut vesika seçmek 
hususunda çok dikkatli ve çok 
titiz davranmaları, pek zaruri bir 
keııfiy•ttir. 

Mesela, bahsEttiğim kitabın 
muharriri, o kitabı yazarken ve 
11azdııjı satırlar arasına ( Abdül
ham'din hatıratı) diııe parçalar 
koııarak, evvela mEhaz ittihaz et
tini o hatıratın üzerinde durup: 

- Acaba, karilerime naklede
ceijim bu hatıratın aslı var mı, 
ııok mu? .. 

denin nüfuzlu muhipleri ise: 
- ..... Dedenin niişı oradan oraya 

ta<ınarak oyuncak olamaz .. Sağ
lığında rahat vermedinizdi. Bari 
nişını rahat bırakın? 

Şeklinde bir cevapla bu i~i bü
yütmiye koyuldular .. 

Ahmet baba bu yüzden ortaya 
çıkan ihtililfı halletmek için bir 
çare aradı, buldu. Dedenin gö -
çü~ünden üç ay sonra, bjr bahar 
gecesi geç vakit, dedeyi seven ar
navut rnuhiplerle birlikte iiyini
cem meydanındaki muvakkat 
kabri actırdı .. Definden üç ay 
geçtiği halde dedenin cesedi da
ğılmamış, ?lduğu gibi çıkmıştı .. 
Yalnız kulağındaki mengüşü top
rağa düşınü~tü. Bu dağılınayış 

da dedenin kerametine hamlo -
hındu. Bu muhipler, Ahmet ba
banın nezareti altında dedeyi ha-
1·atında hazırlattığı Sancaktar 
babadaki lahdine naklettiler ... 

Bir taraftan Yalvaçlı Tevfi -
ğin post davası sürerken öbür ta
raftan da Abdülhamidin son sal-

Diye dii<ünmeliııdi. 
Bu kıymetli muharriri yanıl -

tan, mütareke senelerinde İstan
bulda çıkan ve Abdülham'. d.n ha
tıralarına atfolunan bir kitaptır 
Halbuki bu kitap, alıikadarıarın 
nazarı dikkatlerini celbEtmiş .. On
ların müracaatları üzerine, o dev· 
rin matbuat idaresi tarafından 
resmi ilanlarla tekzip edılmiştir 
Cünkü, kendinden wvel gelip 
geçen Osmanlı hükıi.mdarları gi
bi - Abdülhamit de, kendi hatı
ralarına ait bir satır yazı bile 
yazmış değildir. 

Ben, uzak tarihten ziyade ya
kın tarihimizi lıiyikiyle tesbit 
ed.ebilmek için srnelerce uğraş
tım. Kapı kapı dolaştım. Son dev· 
Tin ricali ve saray erkanile görü
şerek malumat ve vesika topla
mak, topladıklarımı biribirleriy
le karşılaştırarak bunlardan bir 
hakikat çıkarmk için bir çok e
mekl.er sarfetmiye mecbur kal
dım. Fakat, tam manasiyle haki
kate vasıl olabildiğime henüz ka
ni olamadım. 

En çok üzerinde durduğum tek 
bir mesele vardı .. Oimanlı lmµa
ratorluğunu ve 380 milyon nü -
fusu, 33 buçuk sene kıeyfine ve ar
zu.suna göre idare eden .. Ve, Av
rupa siııasct sahasında, - iyi ve
yahut kötü - mühim roller de
ruhte eden (Sultan Hami~) aca
ba menfa ve mahpes hayatında 
hatıratını yazmış veyahut yazdır
mış mıdır? .. 

Bu meseleyi halletmek için 
bütün kuvvetimi saıjetmekten 
çekinmedim. Abdülhamidin sal
tanat d.evrindeki saray erkanın
dan, menfa ve mahpes hayatında 
yanından bir dakika ayrılmıyan 
zevceleri, gözdeleri müsahiplui 
ve hatta muhafızları ile mütead
dit mülıikatlar icra ettim. Hep -
sindEn de aldı!iım cevap, şudur. 

- Hayır, Abdülhamid, hatıratı
nı ne yazmış ve ne de yazdır· 
mıştır. 

Bu araştırmalar arasında, an -
cak bir şey elde edebildim. O da, 
Abdülhamidin Selıinikteki (Ala
tin) köşküne kapandığı günden 
vefat ett.ği güne kadar, kendisi
ne (hususi tabi~) lik vazifesini 
ifa etmiş olan merhum doktor 
Atıf Beyin yevmi not defterle
ridir. 

Atıf Bey, hükumet tarafından 
Abdülhamidin hususi doktorlu
ğuna tayin Edilmisti. Bu müna -
sebetle Abdülham d ile daima 
umas halinde idi. Aralarında 
adeta bir hususiııet husule gel -
misti. Abdülhamid, saltanat dev
nne ait mühim hıidiselerin iç 
ııüz!erini bu zata anlatmaktan çe
k'nmemisti. Atıf füy de. işittik
lerini gü;.ü günüm kaydetmişti. 
Fakat ne yazık ki Atıf Bey, din
lediklerine lüzumu kadar ehem
miııet ver;,.emis .. Bunları kayde
derken de pek ihmalkar hareket 
etmiştir. Eğer bu zat, tali ve te
sadüfün kendisi ile baş başa bı
raktığı AbdüUıamidin ıanlattık
larını tarihe yanyacak surette 
tamik edip bunları mazbut bir 
surette defterine geçirmi$ olsay
dı, işte o zaman ( Abdülharnidon 
hatıratı) denebilecek bir eser vü
cude gelirdi. 

tanat senesi, Sel:inikte teşekkül ı 
eden ittihat ve terakki cemiye
ti tarafından nihayete er.dirilmek] 
kararına bağlanmış, hareket or
dusu faaliyete geçmiş, Selanik -
ten yola çıkan bu ordu İstan - ı 
bula gelerek bir sokak muhare
besi ile Meşrutiyet inkılabını ilan 
ve Abdülhamidi hal'eylemişti. 

Abdülhamit, 33 senelik seyyi
atının cezasını vak.tile yurdunu 
seven Türklere geniş ölçüde tat
bik ettiii"i sürgün cezasına uğra
makla idrak etmişti. 

Abdülhamit, Selanikteki Ala
tini köşkiine gönderilirken, Sal
tanat senelerinde hünkarı zulme 
sevk ve teşvik eden etrafındaki 
bendegıinı da kötülüklerinin de
recesine göre sürgünden Hnç'e, 
idama kadar muhtelif cezalara 
tabi tutulmuşlardı .. 

Bu arada eski devletlfınun baş 
hafiyesi Fehim Paşa Bursada 
taşa tutularak halk tarafından 

linç edilmiş, kaba sakal litkabile 
maruf Mehmet ııasa İstanbulda 
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7 Mayıs Sali 
12,30 Program ve memleket 

saat ayan, 12,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, İzzettin Ökte. Okuyan: 
Sadi Hoşses, 13,15 Müzik: Halk 

1 - Düzce İnhisarlar Yaprak tülün anbarlarmda (1634) lira 
(07) kuruş ieşif bedeli olan tamirat 'ı:l/4/940 tarihinden itibaren on 
beş ııün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - İhale 13/5/940 tarihine tesadüf eden pazartesi ııünü saat 
14 de Düzce İnhisarlar Müdürlütıü odasında müteşekkil komisyonda 
yap1lacaktır. 

3 - Eksiltmiye J(irecek isteklilerin yüzde 7,5 teminat olan (12.:r 
lira (55) kuruşu İnhisarlar veznesine yatırıp makbuz almaları la
zımdır. 

4 - Şartnameyi gôronek ve istedikleri izahati almak üzere is
tekliler ·her ııün adı geçen İnhisarlar Müdürlüğüne müracaat ede-
bilirler. (3685) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
türküleri, Azize Tözem ve Sadi 1 
Yaver Ataman, 13,30/14.- Mü
zik: Kanşık program (pi.), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Müzik: Bir kon- ;,.••••••••••••••••••••••••••• 
çerto (pi.), 18,30 Çocuk saati, 
19,- Müzik: Ankara radyosu kü
me ses ve saz heyeti, ldare eden: 
Mesut Cemil, 19,45 Memleket sa
at ayarı, Ajans ve meteoroloji lıa
berleri, 20,- Konuşma (çiftçinin 
saati), 20,15 Müzik: Fasıl heyeti, 
21.- Konuşma (İktısat ve Hukuk 
saati), 21,20 Serbest saat, 21,30 
Müzik: Küçük orkestra (Şef : 
Necip Aşkını Soprano Bedriııe 
Tüzün'ün iştirakiyle. 22,30 Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, 
Zriaat, esham-tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22,50 Mü
zik: Cazbant (pi.), 23,25/23,30 
Yarınki program ve kapanış. 

Suıtanahmet Birinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 
Davutpaşada Çavuş hamamı so

kak No. 5 de Fatma Bender'e: 
İsmail Saib aleyhine istihsal et

miş oldugunuz haczi ihtiyati ka
rarının tasdoo davasından dola
yı n a m ı n ı z a g ö n d e
r i 1 e n t e b 1 i g atı n tebliğsiz 
iade edilmesi üzerine ikametga
hmızın tahkiki için zabıtaya ya
zılan yazılaya verilen cevapta : 
Sizin bu adreste bulunmadığınız 
bildirilmi~ ve mahkemeye verdi
ğiniz istidada ise ikametgah ola
rak ayni yeri göstermiş olduı:(u
nuzdan 15 ~ün müddetle ilanen 
tebU.gat icrasına mahkemece ka
rar verilııniş olduğundan muhake
me günü olarak tayin kılınan 
2.0/5/94-0 tarihine rastlıyan pa -
zartesi günü saat 10 da Sultanah
met 1 inci Sulh Hukuk Mahke
mesinde bizzat veya bilvekfile ha
zır bulunmadı.itınız takdirde mu
hakemenin gıyabınJZda icra kilı-
nacaiiı ilan olunur. (26748) 

ZAYİ - Beyoğlu Malmüdürlü
ğünden almakta olduj:,'Um ma
aşımda kullandığım mührümü kay 
bettim. Bu mühürle kimseye borç 
senedim yoktur. Yeni mühür kaz
dırdığımdan zayiin hükmü kal
maıruştır. 

Aznif Beyazyan 

Mütareke devrinde çıkarılan 
ve Abdülhamide atfolunan hatı
rat tamamiyle hayal mahsulün.
de~ i!Jarettir. Nitekim Abdüllıa
midin tliy!e yazdığı iddca olunan 
o satırlarla, Abdülhamid.n ifade
si ve 1ıa2ış tarzı arasında en kü
çük bir münasebet mevcut değil
dir. 

Esasen Abdülhamid, yazı yaz -
mayı kat'iyyen sevmezdi. Ende
ren yazmış olduiju (hattı hüma
yun) ları, µek kısa kESerdi. Bil
hassa menfa ve mahııes hayatın
da, yazı ııazmaktan son derecede 
içtinap etmiş .. 1 htiyacı olan şey -
!eri hükumete bildirmek için bir 
satır bile yazı yazmıyarak bira
deri Sultan Resada, daima ma
iyetindekilerden birini gönder -
mek suretiyle ihtiııaçlarını temin 
ey lem' ştir. 

B' naena!Eylı Sultan Hamid ha
tıratını yazmamıştır. Bu itibarla 
onun hatıratından bahsetmek, 
tarihi yanlış yola sevketmek de
mektir ki, bu da, büyük bir ha
tadır. 

ZİYA ŞAKiR 

idam olunmuş, diğer bendegan 
da bir tarafa savu•arak canları
nı kurtarmak, inkılabın bu ka
rışık günlerini geçiştirmek kay
gıısile gizleniyorlardı .. 

İşte, üç yıl evvel dedeye mü
racaatla nüfuzundan istifade e
derek Rengigül ba<ıyı c.ııinden 

ayırtan mabeyin feriği devletllı 
Abdülfettah paşa hazretleri de 
bu gürültüde bindiği dalın kop
tuğunu hissederek ortadan kay
bolmuştu. 

Paşa, Rengigül ile geçirdiği iki 
senelik asude ve pür huzuz ha -
yata bir anda veda etmiş, doğdu
ğu, büyüdüğü ve saraya gelme
den evvel eşsiz bir hürriyetle at 
sürdiiğü çöllere, asiretine gitmiş 
zannolunuyordu .. 

İstanbul, meşrutiyetin Hanı ile 
bir taraftan bazı kanlı vakalara 
sahne olmakla b~raber diğer ta
raftan emsalsiz şenliklerle bü -
vük bayram günleri geçiriyor -
du ... 

'Arka.<. vaTJ 

Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Şekli saati Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kuruş 

Zamkı arabi 
Lastik halka 

350 K.g 385 00 

ve conta 1600 adet 627 50 
Hırdavat ve ımuh-
telilf boya 9 kalem 1779 30 

2.9 00 

47 00 

133 42 

15,30 

16 

16,30 

I - Nümune ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cins ve• 
miktarı vazıh malzeme açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri hizalarında yazilıdır. 

III - Eksiltme 10/V /940 cuma <'Ünü Kabataşta LevazJm ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapilacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubeden görülebileceği 
gibi boya müfredat listesi de parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ~ tayin olunan ııün ve saatlerde % 
7,5 Piivenme paralariyle birlikte ıınezkıir komisvona müracaatla
rı. (32.91) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden 

Cinsi Miktarı Tahmini bedeli 
% 15 kat't 

Teminatı 

Harf 390 kilo 767,70 lira 115,16 lira 
Maarü Matbaası için evsafı şartnamesinde yazilı 390 kilo harf 

pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 8/5/1940 carşamba ııünü 
sa.at 15 te kat'i teminatlariyle birlikte Yüksek mektepler muhase
beciliğinde 'bulunmaları. 

Şartname Müdürlükten parasız olarak tedarik edilebilir. (3708) 

13 () R .§ A 
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6 • 5 • 194:> ....... 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar ısı.ıs 

100 Frc. 2.9675 
100 Liret 7.6775 
100 İsviçre Fr 29.2725 
100 Florin 80.2117 
100 Belga 2L97 
100 Drahmi 0.97 
100 f'ek kronu -
100 Leva 1.82 
100 Peçe ta 13.61 
100 Zloti -
100 Pengö 27.4050 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.565 
100 Yen 35.4650 
100 İsvrc Kr. 31.005 
100 Ruble -

Esham ve Tahvilat 
Türk borcu 2 peşin 20.-

19.-
19.64 
19.65 

1938 % 5 ikramiyeli 
Sivas - Erzurum 2 
Sivas - Erzurum 3 

ı '' va 't::A J ' 

7 Mayıs 
PAZARTESİ 

Hicri: 13St Bu.mi: 1351 
5 inci ay Gün: 127 Nisan: 23 
Rebiülcvel: 28 Hızır: 1 
Güneş: 4,51 Akşam: 19,10 
Öğle: 12,10 Yatsı: 20.56 
İkindi: 16,04 imsak: 2,54 

_ ~VA VA.Lll.~Tl _ 

Yeşilköy Meteoroloji istasyo
nundan alınan ma!Umata göre, 
hava yurdun Marmara ve Ege 
havzasında bulutlu ve pek mev
zii yağışlı di/ier bölgelerde çok 
bulutlu ve yaqışlı 9eçmiş rüz
garlar cenup ıstıkametınden E
gede kuvvetlice diğer yerlerde 
orta kuvvette esmiştir. 

Dün, 1 stanbulda hava bulutlu 
geçmiş, riizgcir cenubu garbtden 
1-3 metre hızla esmiştir. Saat 14 
de hava tazyiki 1006,9 milibar idi. 
Sühunet en yüksek 22,1 ve en 
düsük 12,2 santigrat olarak kay
dedilmiştir. 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basildığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

Be11oğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Askerlik işleri 

Fatih Askerlik şubesinden: 

İ'HTİYAT YOKLAMASINA 
DAVET 

1 - Her sene mutad olan ih
tiyat yoklamasına devam edil -
mektedir. 

2 - Yoklamalar gene doğum 
doğum yapılacak ve her mükel
lei bizzat yoklamasilll kendisi 
yaptıracaktır. 

3 - Yoklama cumartesi hariç 
olmak üzere haftanın her ııün sa· 
at 9 dan 12. ye kadar devam ede
cektir. 

4 - Öğleden sonra şube kendi 
işleriyle aneşııul olacağından hiç 
i:ıir suretle müracaat kabul edi
lemez. 

5 - Şubede izdihama meydan 
vermemek ve mükellefleri uzun 
müddet işlerinden alıkoy.mamak 
için vuku bulacak müracaatlar 

1 gazetelerdeki ilana göre yapıla -
cağından her mükellef doğum i
liıruru not etmelidir. 

6 - İlan olunan &gumlular
dan başkasının müracaatı kabul 
edilemiyecektir. 

7 - Bu yıl askerlik çağına gi
ren 336 doğumlulardan ilk yok
laması haziran 940 sonuna kadar 
devam edecektir. Bu do.Eıumlulaı 
yoklamaları için yalnız haftanın 
(cuma) günleri Öğleden sonra 
şubeye müracaat ederek yokla -
malarını yaptıracaktır. 

32.1 Doğumlular: 
13 Mayıs pazartesi, 14 mayıs 

salı, 15 mayıs çarşamba, 16 ma
yıs perşembe günleridir. 

322 Doğumlular: 
17 mayıs cuma, 20 mayıs pa· 

zartesi, 21 mayıs salı. 
323 Doğumlular: 
22 Mayıs çarşamba, 2.3 mayı~ 

perşembe, 2.4 mayıs cuma. 
324 Doğuımlular: 
27 Mayıs pazartesi, 28 mayıs 

salı, 29 mayıs çarşamba, 30 mayıs 
pergembe J(Ünleridir. 

ZAYİ - İstanbul kız orta mek
tebinden 930 da aldığım tastikna· 
meyi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

64 SANİHA 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

Clldb'e ft ııtllınTl7e millelıa.ssın 

Adres: Babıili Cafaloflo 

101<0111 1<6'eslndo No. '3. TeL 23891 

Tasçı oğlu Osmanın Nişantaşın
da Güzel sokakta Fikret A'kil 
aleyhine açtığı davanın muhake
mesi sonunda 199 liranın 2.2./6/939 
gününden itibaren yüzde beş faiz lı•••••••••••••ll 
ve yüzde yedi buçuk avukatlık 
ücretiyle tahsiline dair verilen 
20/4/940 tarihli lhük.mün müd
deialeyhin ikametgahının meçhu
liyetine mebni iliinen tebligine 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

. karar verihmiş olduğundan müd· 
deli kanuniyesi zarfında itiraz ve-ı 
ıra temyiz etmeniz hüliisai hüküm 
:makamına kaim olmak üzere ilan\ 
olunur. '~6751) ••••••••••• .. 


