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TORKIYE SOK0- 1 

NETİNi MUHA
Çemberlayn kabinesi itimat reyi aldı 

FAZA EDiYOR Dün Avain Kamarasında 
Çünlrü Türlriy•, latilr

lal Harbın1n tecrüb•l~ 
rile harbin naaıl lr•za
nıldıjfını bilir ; Onan 
icindir iri Norvec harelra 
' . 
tının ta l i der•cedeki 
elMmmiyet ve kıymetini 
elraikaiz ve faz I a aı z 
ölçmüıtür 

Yazan: ABiDİN DAVER 

M 
üttefiklerin Nurvt'Ç 
muvaffakıyetsizligi, .in
gilterede büyük ..ıili

Jer husule getirdi. Avam Knma
ıasmda, hararetli tenkitle.< ve 
münakaşalıµ oldu. Başvekil l\f. 
Çemberlayiı yapılan tenkitlere 
cevap verili- Parlmanter baya -
tın ve demokrasinin icaplarıua 
uygun olan bu sert müzakere
lerin, İngiltere için bir zilf de -
iil; bir kuvvet olduğunu söyle
mekte hata yoktur. Bu miına -
kaşalardan c;ıkan ınina, İngiliz 
milletinin, harbin azami şiddet
le idaresini istediğini gösterir. 
Bu noktayı tebarüz ettirdikten 
sonra M. Çemberlaynm bir sö -
&Üne ve oradan harp vaziyetine 
geçmek istiyoruz • 

Norveç hadiselerinin, diğer 
memleketler üzerindeki teside
rinden bahseden İngiliz Başvcki· 
li şöyle diyor: 

cFransa, metanetini bir kere 
daha ispat etmiştir *e bu mağ
lfııbiyetinin Fransa üzerinde yap- ı 
tığı yegane tesir, daha şiddetli 
bir surette mücadele husiısun -
daki az.mini kuvvetlendirm<'k ol
muştur.• 

Müttefilt.imiz Tür lr İy•, 
•Ülrünetini muhafaz• ediyor. 

şiddetli münakaşalar oldu 
MUHALiFLER ÇEMBERLAYN HOKOMETININ °JA.1 
KIP ETTIGI HARP SiYASETiNİ TEN KIT ETTiLER 

• 

Attlee ve Loyd Georges hükumetin istifasını isted! ... 

Çemberlayn yapılan 
tenkitlere cevap verdi 

LONDRA, 8 (A.A.) - Amele j 
fırkasının parlamento grupu, bu 
gün Avam Kamarasında Attlee'
nin riyasetinde toplanmış ve bu
ııün Norveç harekatı hakkında
ki müzakereler sonunda hükü -
metin siyaseti hakkır.da Avam 
Kamarasınca rey v~rilmcsini iste
miye karar vermiştir. 

İsçi partisi grupunun içti:maı 
bir saat bir ceyrek sürmüş ve 
işci partisi meb'usları, Avam Ka
marasında hükümet tarafından 

• 

Norveç'te uğranılan 

mağlubiyetin sebebi 
kararsızlık mış 

müzakerenin kifayeti ve celsenin 
taliki h<~kkında verilecek tak
rir aleyhinde rey vermeyi ka
rarlaştırmışlardır. İşçi partisi 
bu suretle Norveçte harbin ida-

( Arkası 3 üncü sayfada} 
.... -

Loyd Georges 

Çemberlayn, Italya Diktatörüne 
1
mühim bir mesaj gönderdi 

Evet, Türkiye sükfıneti.u mu
hafaza ediyor çünkü Türkiye, 
harbin ne olduğunu, nasıl kay
bedildiğini ve nasıl kazanıldı -
ğmı bilir. 1911 den 1923 e kaJar, 
hemen hemen fasılasız harp et
miş olan Türkiye, bilhassa istik- ı • 
laı Harbinin çok çetin nıiicade- Cıanonun 
leleri içinde, bir harbin en ziya- İngiliz Sefirile görüştüğü tekzip ediliyor 
de inıan kuvvetile, zafere itimat-
la kazanıldığını tecrübe etmiş
tir. Bütün maddi silahların kırıl
dığı, bütün vasıtaların fütur ve
rici yokluğu karşısında azim \'e 
irade, bir çelik salabeti ile kırıl
madan duruyorsa, zafer bizinıJir. 
İstiklal Harbi başlarken bu azim 
ve iradeden, bu iman kudre1in
den başka neyimiz vardı'! .Bal -
kan harbinin başındaki bol si-
13.h, teçhizat ve malzcmedeı1, ~u
bay ve er mevcudundan İstiklal 
Ilarbinin başında eser bile yok
tu. Fakat nıahrumi~·etler, muvaf
lakıyetsiililder, nıağlübiy<!tlcr, 

ric'atler, hiçbir şey o manevi 
kuvveti kıramadı; zafer ve k•ır
tuluş ondan doğdu. 

Evet, 1\1. Çembcrlaymn h:ıkkı 
var; Türkiye sükünctini muha
faza ediyor; çünkü Türkiye, ce
nubi Norveçte yapılan ve harbin 
cereyanı"- üzerinde taınan1ilc t31i 
bir mahiyeti olan harekatta wüt
tefiklerin ujiradıkları muvaffakı
yetsi_zliğin hakiki kıymet ve ma
nasını ölçmeyi bilmiştir; ona mü
balagalı bir ehemmiyet atfetme
miştir. Norveçteki İngiliz - l''ran
sız kuvvetlerinin geri alındığı 
gündenheri, bu sütunlarda ızah 
ettiğimiz gibi, Norveç mütıeiik
lerin . eline geçseydi elbette iyi 
olurdu; fakat, bunun aksi vaki 
olması, harbi Alınanlara kazan
dı.racak mühim bir hadise degil
dir ve Norveçin gafleti, bu ne
ticeyi hazırlamı~tır. Müttefikler, 
imkansızlığı mümkün kılıp 1'1la
nııyacaklarını tecrübe ettiler; bu
nun, mucip olacağı fedakarlık -
lara değip değn1iyccc~ini ölçtü
ler. Bütün Alman ordusunun 
nıil.) onlara varan nıcvcudu ile 
dalıa hiJ..rnti ehemmiyeti hai, ha
teketlerc teşebbüs etmek üzere, 
silah başında emir beklcdi~i bir 
zaınan<l:a, Norveçe tümen ü"tü
tıc tün1cn göndermenin Jıakika
tcıı tehlikeli bir oyun olduğunu 
ı::rdüler ve prestij filan gibi 

(Arkası 3 Ü'lCÜ sayfada) 

• 
ita/ya Balkan Devlet/erile 
işbirliği yapmak 
ROMA,8 (A. 

A.) - Birkaç 
haftalık bir 
gaybubeti mü· 
teakip Lon . 
dradan avdet 
etmiş olan 3ir 
Persi Loren'in 
birbiri arkasın- ı,:~1i.iÖ 
dan Kont Cia
no ve Musolo
ni tarafından 
kabul edildi -
ğine dair veri
len fakat te -
eyyüt etıniyen 
haber, diple -
matik mahfil
lerde aliıka u
yandırmakta -
dır. 

istiyor 

Ayni mah -
fillerde hasıl 
olan ka
(Arkası 3 üncü 
sayfamızda) Şark ordusunda Fransız askerlerinden birkaçı 

BiRKAÇ GÜN SONRA .. 
.. "''"' 

01111 AFRODIT GiBi EDEBi, ARSEN 111111 
unu LÜPEN KADAR MERAKLI 

-------------
AŞK-CİNAYET - iHTİRAS Romanı 
,__ - . - " 
E [ Perv-trı. ile Ayterı. J 1 
1 Yazan: S D S ll 

i 1 

1 

....... 

Resmi 
otomobil 
kanunu 

il edilen layiha ;a- ı 
müzalt.ere edilecelr - . 

Yalnız dört tip oto
mobil kullanılacak 

ANKARA, 8 (İKDA:\1 l\lu
habirinden) - Otomobil ka -
nun l§yibası cuma günü mec
liste müzakere edilmiye baş
lanacaktır. !Ruznameye ah -
nap bu layihanın son şekline 
göre Meclis Reisi 2, Başvekil 
2, Genelkurmay Başkanı, Ve
killer, Hariciye Vekilinin i-

(ATkası 3 üncü saııfada) 

•'=================• 
Yeni Tersanemiz 
Tuzlada kurulacak 

Münakale Vekaleti 11 vapurun 
İngilizlere şimdilik sipariş ecli!
memcsini kararlaştırdı·ktan sonra 
bu işten artan 10 milyon lirayı 
memleketimizde tersane kurul -
masına tahsis etmiş ve bu işin 
sür'atle yapılmasına knrar veril- 1 
miştir. T('rsane yerini tayin için 
Tu'lla, Paşabahçe, ve Haliçte tet
kikler '(apan heyet bu hafta so
nunda Ankaraya dönecektir. He
yetçe en muvafık Tuzln görül -
müştür. Haliç, temizlenmesi için 

. milyonlarca liraya ihtiyaç gös -
terme.sinden ve bunun için va
k.it de olmarlığından, muvafık 

.. 
Holanda Kraliçesi kara ordusunun son maneVTalannda 

Holanda' da endişe arttı 1 

Almanların istila hareketine karşı 
koymak için yeni tedbirler alındı 

• • • .... 

Nevyorkta neşredilen bir habere gore NORVEC'TE VAZİYET 
1 . -._...,,.;::- -:::::::::::::- -. 

Birkaç Alman fırkası ı Narvik' e 

~~~2!.~~~,Y a 'ı·bırmı~ak1ıarciJd~151mi~edme Ue:k~tçebd~.·r.t?Berurgun~t I p O} O ll y a 
Roytcr Ajansı bildiriyor: 

Dolanda askeri makarnalı her askeri zabıta memurları bütün 1 k t' 1 
türlü ihtimale karşı gitgide da- chcnımiyetli binalar önünde nö- ı a arı 
ha müessir bir şekilde hazırlık- bet beklemişlerdir. Bu binalar 
!arına devam ediyorlar. Bu ha - (Arkası 3 üncü saııfada) 1 

Y 'k .1 Nı k K • 1 ı çıkarıldı 1 
enı apı ı e rıaç a ve ur ıU uş ~--- = -~ 

arası n da Ot o b üs s efe r 1 e r i ~~:;::~ a~a~:~:~~ 
Bütün Şoförlerin giyeceği yeknesak elbise ve 
numaralı kasket nümuneleri dün tebliğ edildi 

İstanbul seyrüsefer komisy0,rn 
dün bekdive reis muavini Lütfi 
Aksoyun r.eisliğinde toplanarnl< 
bazı yeni kararlar vermiştir. 
Bu kararlar muicbince, yaz müna-1 

sebelile Ba/!aziçi otobüsleri yol
cuları çoğalmakta olduğuPdıın 
Tarabya - Taksim arasında hı?r 
gün fazla olarak 3 otobüs 'şleti-

(Arkası 4 üncü sayfada.! 

V oroşilof komiserlik 
vazifesinden affedildi 

-•• • 

Uç Sovyet kumandanınada 
Mareşal ünvanı verildi -- -

\' 
i 
1 

• 

Norveç ordulan kumandanı 
GENERAL GR1SU 

·. 

P ARİS, 8 (A.A.) - Norveçteki 
vaziyet hakkında Havas Ajansı, 
bu~ün şu malümatı veıımekte -
dir: 

•Narvikte çıkanım~ olan ye
ni kıtalar arasında, bu sistem 
araziye bilhassa alışkın Polon
ya kıtalan da vardır. N arvik et
rafında, kar fırtınaları biribirini 
takip etmekte ve her türlü qe
niş harekatı çok güçleştirmekte
dir. 

Röros mıntakasında çete Jıar-

' 

bi, Norveçlilerin muvaffakıyetli 
hareketlcriııle de~am eıılemekte
dir. 

Alman ilen kr>llan, N amsos'a 



t 
..__., Y ezan : 1l!. SAJ1 I KARA YEL ı-ı -#4 

Sultan Murad valdesinin ne entirikacı ol
duğunu biliyor fakat ona söz geçiremiyordu 

Dördüncü Murad, Ali Osman 1 
saltanatının son padışahı demek
ti. Turklük ve ·ar ve haysiyetini, 

1 
devsirmelere karşı aldığı şiddetli 
tedoirler... Bilhassa, ağalar sal- I 
tanatını ve kadınlar saltanatını 
kökünden yıkması Dördüncü Mu
radın şahsiyetine Yavuzlar ve 
Fatihler neslinden olduğunu gös
terecek emareler veriyordu. 

Dördüncü Muraddan sonra, ye
ni tahtı saltanata ı:elcn Sultan 
İbrahim; inkıraz, inhiliıl devri
nin başlangı<:ına en büyük bir 
delili şahsi idi. 

Dördüncü Murad, bütün kar
deşlerini kesti.iti için ortada yal
nız İbrahim kahnıştı. Murad, İb
rah.imi de kesmek istiyordu. 

Fııkat; tahta geçecek ortada 
Ali Osman sülalesine mensup 
kimse kalmamıştı. 
İbrahim de Ortad.:ın yok olur· 

sa, Dördüncü Murad öldükten 
sonra, Osmanlı saltanatına ı<e<;e
cck kimse bulumnıyacaktı. Bina
enaleyh, imparatorluii;un bir an
da mahvolup parçalanması mu
ha.kkaktı. 

Bu sebeple, İbrahim hayatını 
kurtarmıya muvaffak olmu.ı;tu. 
Lakin, İbrahımın Osmanlı İmpa
rat:ırluğu tahtına ı:elış1 İmpara
tor! .ıı::un ölümüne -ııaşlanı:ıç ol
mı.:;tu. 

Artık, 0'..:nanlı tarihinin yük
sek devirleri, görülmez olacak
tı. Ecdadın on bes sene içınde 
Çal<l. an oııunden Viyanaya ka
dar gıden ve Almarl..rı, lıarçgU.zar 
e e • padişahları görulmiyecekti. 

Yavuz Sultan Selimin (hl. 1514) 
Çaldıran muzafferiyeti, (M. 1516) , 
Mercidabık zaferi (• L 1517) Ri
danya (M~lr) fethi ... Oi!lu, Sü
leyman Kanuninin (M. 1519) Bel
grad fethi, (.M. 1520) Mubaç za
feri, (M. 1530) Viyana önlerin
de at oynatıp bütün bir merkezi 
Avrupayı istilası ve Almanyanın 

1çerilerini akıncılariyle taraya
rak haraca baiilaması uiül eyle
mişti. 
Sarhoş, Meczup, karışık Sultan 

lbrahimin ve ondan ı:clecek nes
lin hamle yapınast;ıa imkan yok-

tu. ı 
Yüksek nesli sona erdiren Dör

:lüncü Murad ol.muştu. Dördün
cü Murad, Revan muzafferiyeti
ni kazanını.ş, Bağdadı fctheyle -
tni~ti. 

Kanuni Süleymandan sonra, 
saraylarında oturmıya, zevk ve 
safa ile meşgul o.lmıya, ordula
ri:y le sefere gitmekten imtina e
den padişahların aksine ve son 
olarak Dördüncü Murad sefer
den sefere gitmişti. 

İkinci Osmanın (Genç Osman) 
Hotin seferi başına ne belalar aç
tığı bundan evvelki romanımda 
okuyucularmıın malümu o'kınuştu. 

Fakat; Dördüncü Murad, o az
.ıın Yeni çeri ve Sipahi devşirme
sıni öyle bir kılıçtan geçirdi ki, 
allaların balta kesmez bıyıkları, 
di"ııten tıraşlı hale gehnişti. 

Dördüncü Murad, tahta geldi
ği zaman (H. 1032) henüz on bir 
yaşında bir çocuktu. 

Meczup Sultan Mustafanın re
ı<aletler ve hıyanetler ile dolu dev
ri saltanatı memleketi ~ ba
ill kana bogmuştu. 

Yeniçeri ağaları, Sipahi tayfası 
her şeye hakimdi. 

Sultan Mustafa, validesi Aba
':u Sultan ile Koca İmparatorlu
j!u idare ediyorlardı. Yer>ic;eri 
ve Sipahi ağaları ne emrederse 

Kapı çalındı. Doğruldum vu 
gayri ihtiyari sedirden kalkıp 
kanapeye oturdum. Katina gö
ründü: 

- Necmi Bey geldi! 
- Haydi inelim Osman Bey ... 
- Siz ininiz, ben görünmeden 

gideyim. 
- Nasıl isterseniz ... Güle güle .. 
Gece etrafı sarmı~tı. Kadıltö • 

yünden Ereaköyiine kadar yürü
düm. Eve bitkin bir halde geldim 
ve tek kelime söylemeden, yemek 
istemeden yattım. Artık ağhJ<a -
mıyordum \"e düşünemiyordum. l 
Böyle düşünmeden, düşüneme • 
deıı, sabaha kar1< uyudum. 

o oluyordu. 
An <lolu baştan başa isyan et

mişti. Vilayetler birer eşkiya 
serı::erdcsinin eline ge~mışti. 
Köylülerin ırzı, nam u:;u, parası 
payimal olmuştu. Hüliısa; hükü
met yoktu. 

İşte; Dördüncü Murad, 11 ya
~ında olduğu halde ve bu keş
mekeş içinde tahta çıkmıştı. 

Genç Osmanın katli, Mustafa
nın tahta çıkarılıp inmesi ... Genç 
Osmanın katli dolayısiyle Ana
dolunun ve halkın Yeniçeri ve 
Sipahiler aleyhine kıyamı. .. Ni
hayet, Mec:ı:up Sultan Mustafa, 
tahtından indirilmedrn evvel 
Genç Osmanı katleden Davut pa
şa ile Kelender oj!lunun boğul
ması... Ve Anad-Oluda bulunan 
Sancak askerleriyle, Abaza pa
şa ve sair kodamanlar tarafın
dan el birlil!i edilerek önüne ge
len Yeni~rivi yakalayıp kat
leylemeleri Osmanlı İmparator
lul!unun eski nizamını şiraze
den çıkarmış düşmanlarına yem
m: e~ti. 

Dôrdüncü Murad, bütün bu 
vekayiin keşmekeşi içinde henüz 
sabi denecek bir çalıda tahta o
turtuL...uştu. 
Muradın validesi, rr.eşhur Mah 

Peyker Sultandı. O, Mah Pey
ker ;:iultan ki, bir nun papazı
nın kızı ıdi. 

Sult•n Ah.medi Evv,,!Lıı yega
ne ıı"..:cıcsı ohm Mah p_,vkcr (KG· 
sem) Sultan ... Sultan ı\hm~tlen 
şu schu.delcri dunyaycı g~tır -
mişti: Sultan İbrahım, Su!t<>n 
Murad. 

Sultan Murad. tahtıı çıkı.,oa 
Valide Sultan unvaniy le t:ıht ve 
tacı Alı Osmana sahip olan Mah 
Peyker, Laslı başına iıükümet 
etmiy•J başlamıştı. 

Murad, çocuk olmakla bera
ber vıılidesinin ne entrikacı ol
dui!unu bilivordu. Fakat, çocuk 
olduğu için ne validesine ve ne 
de zorbalara söz geçirebilecek 
cağda değildi. Zaman bekliyor
du. 

Sultan İbrahiınin kardeşi Dör
düncü Murad, tam on yedi se
ne padişahlık etmiştir. Vefat et
tiği zaman yirmi dokuz yaşında 
idi. 

(Arkan ııar) 

TİCARET 

Tiftik ihracatı baılıyor 
HükCnnet tarafından Macaris

tana satılmasına müsaade olunan 
190 bin liralık 100 bin kilo tif
tiıtin tüccarlar arasında taksimi 
üzerinde çıkan ihtiliıI dün Tica
ret Müdürlükünde yapılan bir 
toplantıda hajledilmis ve her tip
ten ihracat yapılması kararlaştı
rılnuştır. 

Fındık ihracatı arttı 
Son günlerde kabuklu fındık 

ihracatı . artmıştır. Bilhassa A
merikalılar harp vaziyeti dola· 
yısiyle ve mevsim de geciktiğin
den kabuklu fındıkı tercih et -
mektedirler. Piyasa canlanmıştır. 

Dün şehrimizden 420 bin lira
lık ihracat yapılmıştır. Bunun 
313 bin liralıı:tı İ.Qı(iltereye 86 
bin liralığı İtajyaya ve di,ğer kı
sımları da Macaristan ve Yuna
nistana gönderiJmiştir. 

-9-
Yeni bir hayata atıldını. Gün

düzleri uyuyor, geceleri gezi -
yordum. Güneşten kaçar olmuş
tum. Gündüzden nefret ediyor -
dom. 
Akşam geç vakit köşkten çıkı

yor, bir araba ile Kadıköyüne i
niyor, şurada burada bir iki ka
deh rakı içip karnımı doyuru • 
yor, sinemaya gidiyor ve hafta
da üç dört ke.re m1ıbakk•k F• 
mayı görüyordum. Uzaktan biri
birimi.ıe bakıJ<or, tath tatlı bab
şıyor ve sanki anlaşıyorduk. 

Fatmaya ilk tesadüf ettiğim ıı&
ceyi ömrüm oldukça unutnuya-

Belediye iktısat müdürü 
vaziyeti ızah etli 

Dünkü sabah gazetelerinden 
biri ekmekçılcr şirketınin; esnaf 
arasına yabancı adamlar girip 
rekabete başlamalarmı temin i
cin şehri.nıizın muhtelü semtle
rindeki kapalı fırınları kiraladı
gını ve bu .suretle 6U kadar fırı
nı kira vererek kapatlığını yaz
mıştır. 

Bu hususta kendisiyle görüşen 
bir muharririmize Belediye İktı
sat mijdürü Saffet .Sezer şu iza
hatı vermiştir: 
•- Şehrimizde herhangi fırı

nın kapatılması icin sııhibı tara
fından bir ay evveldcıı resmen 
müracaat edilip haber verilmesi 
icabetmektedir. Şimdiye kadar 
Beyoğlunda 6, Kadıköyüııde 1, E
yüpte 2 ki cem'an 9 fırın kapan
mıstır. Binaenaleyh .. 60 fırının 
kaıxındı9ı hakkındaki lıaber ya
landır. Fakat; bu ne~yatı talı.
kik ediyoruz. Eğer ekme1'çiler 
cemiyetinin böyle bir inhisar zih
niyetiyle lıareket edip fırın ka
pattığı sabit olursa derhal kanu
ni takibat ııapılacaktır.• 
D~er taraftan mezkür cemi

yetin daha ziyade bakkallarla 
iş yapan fırınları kapatmayı ter
cih ettiği söylenmektedir. Buna 
sc~n olarak da, ekmekçiler ce
mivetinin bakkallara ondalık ve
rilmesine şiddetle aleyhtar olma
sı ileri sürülmektedir. 

VİLAYET 

Numerotaj işleri bitiyor 
Yarından itibaren iBeşiktaş, 

Bebek, Ortaköy, Boğaziçi ve Ka
dıköy semtlerinde de nuımerotaj 
işlerine başlanılması kararlaştı
nlmıstır. 

Bu işler ağustosa kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. 

ONİVERSİTE 

lki kütüphane Pazarları 
da açık bulunacak 

Üniversitede imtihanların yak
laşması münasebetiyle llayezit
teki .umu.mi kütüphane• ile Ü
niversite kütüphanesinin her gün 
fasılasız açık kalmaları kararlaş
tırılmıştır. Bu kütüphaneler her 
cumartesi günleri öğleden son
ra ve pazarları da sabahtan ak
şama kadar açık bulunacaklar
dır. 

Bir amele baltalar ara· 
sına sıkıştı 

Kasımpaşada Kulaksızda otu -
ran Ali Hasköyde tapa fahri.ka
sında çalışırken makine ile ııel
mekte olan baltaların arasına 
sıkıı;arak kasığından ve karnın
dan ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı hastahaneye kaldırılmış

tır. 

Milli Şefin büstü mera
simle aç:lacak 

Yedikuledeki Balıklı Rum has
tahanesinin bahçesine konulan 
Milli Şefimiz İsmet İnönünün 
büstlerinin açılıması münasebe
tiyle 19 mayıs eençlik ve spor 
bayramı günü hastahanede me
rasim yapılacaktır. 

cağım. O gece, Nerminia ihaneti
nin ertesi &ftnü idi, gönlümde bir 
ölüm duygusu ile dolaşırken si
nemaya girdim ve orada Fatma
yı gördüm. Fatma yarı karanlık· 
ta uzaırt.n gözlerimin içine ba
kınca teselli buldum. Ölüm duy
gusundan kurtuldum. Kendime 
geldim ve o geceden sonra Fat
maya tesadüf etmek için gecele
ri dolaştım. 

Fatına bir gün kendisine yol
da rastladığım zaman beni tanı
mamazlıktan gelmiş ve selam bi
le şermeden geçip gitmişti. Ne 
garip bir kadındı Yarallbi! .. 

Bir akşam, güneş batmadan 
Modada geıerken Nermini gör
düın. Orhanla başba.~ vermiş, 
hararetli• hararetli bir şeyler ko
nuşuyordu. Ölüyorum sandım. 
Yer ayaklarımın altından kaydı, 
dfü;ınemek için bir ağaca da -
yandım. Onlar önümden geçip git 
tiler. Nermin anlatıyor, boyuna 
konuşuyordu. 

Deli gibi aksi istikamete koş
tum, Modedan bir sandala bin • 
elim, KalMmta geçtim oradan bB 

· arabaya binip F.renköyüne git-

İsteyenler pazotrları 1 

Yalovada geçirebil.r ,I 
Denizyollarının köprü ile 

Adalar, Yalova ve Anadolu ya
kası iskeleleri arasındaki ilk 
bahar tarifeleri 15 mayı.ta 
tatbike başlanacaktır. 

Yalova seferleri yeni hri!e 
ile günde birden ikiye çıkarıl
mıştır. Köprüden sabahları sa
at 9,2~ ve akşamları 18 de Ya
lovadan da 6,10 ve 17 de karşı
lıklı vapurlar kalkacaktır. 

A;y rıca cumartesi günleri bu : ı 
seferlere ilave olarak saat ! 
13,30 da tekmil adalara ve lı:' a-
lo vaya köprüden bir vapur kal
kacaktır. Böylelikle pazar gün
lerini İstanbullular Yalornda l' ı 
geçirebileceklerdir. Pazar ı:ıin-ı 
leri Adalar ile Maltepe ve Bos- · 
tancı arasında seferler olacak, ) 
Adalardan köprüye 20,30 a ka- ' 
dar son vapur bulunacaktır. 

._ .. IOIWl!lll!'!!!!!!!"!!!'!!!!!!l!O!!!!!!!!l!!!!!!!!!ll!!!l!A 

İlk okullarda 
imtihanlar 

Derslerin 27 mayısta 
kesilmesi kararlaştı 

Vilayet ilk tedrisat meclisi dün 
sabah vali muavini Halük Ni- 1 
hadın reisliğinde toplanmıştır. 

Bu içtimada verilen kararlara 
göre, vilayetimiz dahilindeki 5 
sınıflı köy mektepleri 20 mayısta 
dersleri kesip 23 mayısta i:ınti -
hanlara başlıvacaklar ve 1 hazi
randa bitireceklerdir. 4 stnıflı 

köy okulları ise 13 mayısta tatil 
yapacaklardır. 

İstanbul şehri ve kaza mer • 
ikezlerindeki ilk mekteplerde 
dersler 27 mayısta kesilecek, im
tihanlar 29 mayısta başlıyacak 
ve 7 haziranda bitecektir. 

1940 - 1941 ders yılı için bütün 
ilk mekteplerde 16 eylfilde yeni 
talebelerin kayıt ve kabulüne 
başlanılacak, 28 eylfilde nihayet
lenecek ve 30 eylfilde de yeni 
ders yılı başlayıp mektepler a
çılacaktır. Ekalliyet okulları da 
resmi ilk mektepler ~ibi hareket 
edeceklerdir. 

• • ,,, ,,, ,,, "',e • 

Küçük haberler 
• • 

+ Dalgınlar tarafından tramvay, 
otobüs ve tünelde unutulan yüz
lerce parça eşyanın müzayede ile 
satışı dün yanıhnıştır. * Geçen yıl Nevyork serııisinde 
çok rağbet gören tütün, sigara 
ve içkilerimiz 15 mayısta açıla
cak olan bu scrqide tekrar satı
lacaktır. İnhisarlar idaresi Nev
yorka kiıii miktarda mal gönder
miştir. * Bir müddet evvel Ticaret O
dasına alınacak memur ve rapor
törler için yapılan imtihanın ne
ticesi anlaşılmıştır. 

İki raportörlük için Cevdet 
ve Rakım, dört memurluk için 
de Sabahaddin Tunakan, Hasbi 
Ateş, Fethi Genç, Cevad Ka,pan 
kazanmışlardır. 

tim ve bir hafta evden çıkma -
dıın. 

Annem bütün üzüntüme rağ
men memnundu. Nerıninle ala
kamın kesildiğini anlıyor, an -
cak gece scyranlarıma biraz ca
nı sıkılıyordu. 

- Uykusıulu.ktan öleceksin. 
- Uyuyorum anne. · 
- Gündüz uykusu gece uy • 

kusunun yerini tutmaz. Sen ge
ce kuşu oldun. 

- Ne yapayım anne, geceleri 
uyuyamıyorum. 

H,!lkikaten geceleri uyuyamı -
yordum. Bir hafta evde oturdu -
ğum zaman da geceleri gözüme 
-uyku girmiyordu. Gözlerimi ka
payınca gözlerimin önünde Fat
manm sinema salonunun yarı 

karanlığında gözlerime gülen 
gözleri geliyordu... Fatma beni 
mes'ut edebilirdi .. Fatma beni te
selli edebilirdi. Fakat ne yaeık 
ii, buna ne inıkfuı vardı, ne ihti
mal, ne de ümit... Beni Şefika
nın ahı tutmuştu, ben onwı ahı
nı cekiycdıun. .. 

Tıobıadlide ölüm se· 
bobi tesbit edilecek 

Siz de belki hatırlarsınız, Meş- ı nezafcte laknyıt kalınmıyordu. 
ruti) etin son demlerinde Babıa- Babıali caddesi de eski kalemle-
li caddesi müzahrafattan geçil- rin cirkeflerinden kurtuldu. 
mez olmu~tu; her gün bir takmı Fakat son g'ünlerde dikka• eıli-
gazcte idarelerinin kapıların - yorum, Babıali caddesinin bir kö-
dan, kağıt ve yazı şeklinde sü- şesinde bir sızıntı belirdi. Gene, 
tun sütun müteaffin salyalar, çir- tıpkı eski devirlerde olduğu gi-
keflcr, lıilına yaprakları, lilğam bi, sabahları caddeye yazı şek -
suları bo!?ahyor, her tarafa sıç- liııde kirli sular damlıyor; •et«ra· 

Sekiz ay kadar evvel Aksaray- nyor, önüne geleni kirletiyordu. fa mütemadiyen müteaffin sal-
da bir tramvav kazası olmuş, O devirlerde İstanbulda neza- yalarını akıtıyorlar.. g;bi eski 
asçı Kazımın sekiz yaşlarında f t d'kk d t . li"' k 1 devı'rlerden arta kal.ın mun·· aka••· e e ı at e en, emız l!'ı a e ..-
.Muzaffer adındaki çocuğu tram- )ara tesadüf etmiye başladık. 

l nd Ç alan, tanzifat işleri ile alakadar I 
vay a tı a kalmıştı. ocuğu b' ka k B · · Bu mesele bizce tamamile tan• 
tramva"dan çıkanmak için Aksa- ır ma ın yo tu. unun ıçın 
ray deposundan ustabaşı O=an uzun zaıııan Babıali levsten kur-1 zilat meselesidir. Bu gibi yazı -
ile 6 arkadaşı hadise yerine ge- tulamadı. Uzun zaman halk ve ların ileri fikirle, bugünkü mem• 
lip tramvayı kriko denilen alet- Babıiili sakinleri kanalizasyon - leketlc, münevver duygularla ıı-
lc kaldırmışlardır. Fakat kriko suz bir şehrin bütün ıztırabına lakası yoktur; varsa da ancak 
bi•denbirc kayın!" ve tramvay katlanmak mecburiyetinde kal- temizlik bakımından vardır. Bu-
kaldırıldıgı vükseklikte tekrar dılar. Her sabah bir takım ka - nun için nazarı dikkatinizi celp 
raylar üzerine düsmüştür. Has- lemlcrden gene yollara çirkef- ederim. Babıiılide eski kiifürbaz-
tahaneye nakledilen ve aldıg• ya- ler, salyalar, !alına yaprakları, lık devrinden kalına bir bozuk 
ralardan 20 gün sonra ölen Mu- lai;am suları akıp durdu. ağız künkü patladı, sızıyor. Sa-
zafferin tramvayın ilk sadmesiy- Niha)·ct çok acı günlerden son- hahları erkenden bu sızıntı ye-
le mi, yoksa kriko kurtulunca ra Cumlıurıyete kavuştuk. Ar- rine beş on tanzifat amelesi gön-
tramva·"n tekrar üzerine düşme- tık yurdun her tarafında maddi dermeniz çok muvafık ve ye -
si neticesinde mi yaralandığının 1 ve manevi temizlik ba~lamıştı; rinde bir iş olacaktır. 
tesbiti icabetmistir. Asliye Jkin- artık temizliğe riayet ediliyor, SELAl\1İ İZZET SEDES 
ci ceza mahkemesinde cereyan =============================> 
eden bu muhakemenin dünkü 
celsesinde t:ıbibi adli Enver Ka
ran dinlelllI'iş ve muımaileyh her 
iki hadisenin ayni zamanda ol
duauna ve her ikisinin açacağı 
yaraların da biribirine tam mü
şabeheti bulunacağına göre. bu 
hususta mütalea beyanı kabil o
lamıvacai(ını söv!emiştir. Usta ba
şı Ü'm"ıan ile aPkadaşlarının maz
nun bulundukları bu davada 
mahkeme müddeiumuminin ta
lebiyle fethikabr yapılarak ço
cuğun cesedinin mezardan çıka
rılıp tıbbı adliye nakline ve va
ralardan hangisinin ölü.mü intaç 
ettiği noktasının tesbitine karar 
vermiştir. 

MAARİF 

Talebe ıçin yeni bir 
sanatoryom yapılacak 
Maarif Vekaleti vereme müs

taid ve zayıf talebeler için bir 
•talebe sanatoruomu.> inşasını 
kararlaştırmıştır. Bu sanatoryom 
Üsküdarda Valide Bağında 1<i · pre-
vantoryom binasının yanında 
yapılacaktır. İnşaata 60 bin llra 
sarfolunarak ayın on üçünde baş- J 
!anılacaktır. Buraya icabında 
şüpheli ve zayıf muallimler de 
yatırılacaklardır. 

Mümeyyiz heyetleri 
se.çildi 

Şehrimizin muhtelif semtlerin
deki orta mektep ve lise müdürle
ri dün de toplanarak imtihanlar 
için •mümeyyiz heyetleri> ni 
seçmişlerdir. İntihap dün ta -
marnlanınıştır. Maarif Müdürlü -
_ğüne verilen bu listeler tetkik 
ve tasdik olumnak üzere dün ak
şam Ankaraya gönderilnıi.ştir. 

----0--

İN JlİSARLAR 

B Jmontiye İzmirden 
Tanklar getiriliyor 

İnhisarlar idaresi bu yaz, bira 
sarfiyatını karşılamak üzere 
ted·birler alınıya devam etmekte
dir. Metrılk İzmir fabrikasının 
dinlendirme tankları Bomonti 
fabrikasına lronulaeaktır. Tan:k
lar yakında İ:ı.nıirden getirile -
celı: ve fabri.klını.n istihsalAtı iki 
misli artacaktır. 

Bir ıeee, çalı: yıığmurlu, fırtı
nalı bir geeeydi, ge<; vakite kadar 
odamda tek başıma oturdıılı:tan 
sonra gönlümde ıene Fatma ha
yallendi. Elline kalemi aldım, o
turdum ve ona şu mektubu yaz
clmı. 

cEminim ve biliyorum ki, ha
yatta beraber, ölünciye kadar be
raber, yanyana, haşhaşa yaşa -
mak için yaratıldık. Evet huna 
kaniim . Eğer ayn isek, eğer ha
yatın isteğine rağmen ayrı yaşı

yorsak, bu kabahat sende ve ben
de değil ve bunda hilkatin de gü
nahı yok. Hilkat bizi yer yüzüne 
attığı zaman: •Biribirinizin o -
lun!. demiş; fakat kader bizi bir
leştirmek istememiş, kader bizi 
ayırmış ve aman verıniyen, mer .. 
hamet etıniyen cilvesile emret -
miş: 

- Sizi birleştimıiyeceğim.. 
Siz uzaktan sevişeceksiniz. 

Kaderin hazan ne garip c:itve
leri v.....tır. Ve bu cilveler çok ke
re gönlü neşterlemek isterken sa
rH, ok sar ve uy.ıtur ... 

lih'ltası var) 

Sokak ortasın- 1 Az alkollu içki
da kanlı hadise 1 ye rağbet arttı 

Bir şoför. metresini 
4 yerinden bıçakladı 

Dün, Sehremiııinde kanlı bir 
hfıdise olmuştur. 
Şehreminınde oturan şoför Ali 

metresi Sıdııı:a ile geçimsizlik 
yüziinden dun ögleye doğru kav
~a etmiş, dayak yemiye başlı
yan kadın, sokai(a fırlıyarak koş
anıya başlar- ı,t ır. Fakat şoför 

Ali snkakta arkasından yetişe -
rek kadının kafru;ına elindeki 
odunla şiddetli bir darbe indir
miş ve Sıdıka baygın bir hal
de yere yuvarlanınca üzerine 
çullanarak sustalı cakı ile kadı
nı muhtelif yerlerinden ağır ya
ralamıştır. Sıckhka ifade vere
miyecek bir halde hastahaneye 
kaldmlmış, şoför Ali yakalan -
mıstır. Müddeiumumi muavin -
!erinden Necati tahkikata vaz'
iyet etmiş ve şoför Aliyi istic
vao eylemiştir. Sıdıkanın haya
tı tehlikededir. 

19 mayıs provelırı 

, başladı 
19 mayıs ııençlik ve spor bay

ramı için stadlarda provalara 
dünden itibaren başlanılmıştır. 
Dün ilk olarak saat 15 de Be -
şiktastaki Şeref stadında büyük 
,bir prova yapılmıştır. 

Mamul tütün sabş. 
Jarı da artlı 

İnhisarlar idaresi tarafından 
tutulan istatistiklere göre, ma -
miıl tütün satışı her sene arta, 
ata bu J ıl 14 milyon kiloyu bul
m usur. Aşağı yukarı nüfus ba
şına olan satış bir kiloya yak
laşmıştır. 

Diğer taraftan ispirtosu hafif 
olan içkilerin de satışı çok art -
maktadır. 934 yılında 217 bin lit
re satılan şarap geçen yıl 930 bin 
litreye, vermut 6 bin litreden 30 
bin litreye ve likör 28 bin litre
den 46 bin litreye çıkmıştır. 

ADLİY& 

15 yaşındaki katil 3 se
neye mahkum oldu 

Hasan adında bir arakadaşını 
tabanca ile öldürmekten maznun 
14 - 15 yaşlarında Arif adında 
bir gencin muhakemesi dün ai(ır 
cezada nihayet bulmuş ve ka
rar bildirilmiştir. 

Muhakeme neticesinde, Arifin 
arkadaşını öldürdüğü sabit olınUS 
ve 18 sene hapse mahküın edil
miştir. Ancak 15 yaşım ikmal 
et,ınemiş bulunduğundan bu ceza 
3 seneye indirilmistir. 
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UŞAKLIK 

EFENDİLİK 

Selim Sabit iıozası ile Ebüz
ziyazade Velidi müdafaa ve 
tenkit sahiplerine hücum e

den bir zat: Gazete sahibini 
•Efendi!., gazetede çalışanı 
cUpk> diye tasvir ediyor, 

Nanemollaya: 
- Garip bulmaz mısm ho • 

cam bunu?. 
Di;re soracak oldum da; hid· 

det içinde: 
- O halde Selim Sabit uşa

ğm uşağı.. 

Diyerek izah etti: 
- Çünltii Bay Velit Tasvi -

ri Efkirın kanuni mümessil 
ve sahibi deği1d4'. Selim Sa -
bit de bir üçüncü şahıs oldu -
iım• göre kendi vaziyetini 
kendi nazariyesi ile bu şekil
de tayin ve ifade etmiş olmu
yor mu!. 

Belki, Nanemollanın bu his
si infiali yerinde veya değil
dir. Fakat, gazeteciye ve çalı
şana cUşak. demek de terbi
yesizliğin ve hodbinliğin ta 
kendisi değil midir?, 

ROMATİZMALI 

İNSANLAR 

!erini bizim Nanemolla:ta sor
dum. 

Bana şu cevabı verdi: 
- Romatizmayı çekenler bi

lir; insanı ya kıvrandırır, ya 
kınnldatmaz. Bazı insanlar 
vardır ki, yaşamayı kırk sene 
kımıldamak zannederler, Kırk 
sene evvel nasıl iseler, daima 
öyledirler. Onlara göre, hayat, 
yaşayış, hadiseler kıymetler 

hepsi aynıdır. Onlar, telı:iimül 
denen, tekevvün denen şeyle
ri inkar ederler. Görüşleri· da
ima, ilk hayata baktıkları gün 
taktıkları poslu ve sisli camın 
arkasından dünyayı seyir ve 
temaşa eder. 

Bunlar, bir tahta kurusu gi
bidirler. İste, bunlara göre, 
yaşamak budur. 
Bunlarda, bir nevi ruh ve ka· 

fa romatizmasına uğramış za
vallılardır. 

MOLLA HAYRAT 

VE ÇÜRÜK TAHT.&. 

Akşam refikimiz, ne gü.ıel 
söylüyor: .:Molla hayrat çürük 
tahtaya basmış! .. Molla hayra
tın kim olduğunu merak ını 
ediyorsunuz?. Nasrcddin Ho
canın hesabı: 

Bilenler, bilmiyenlere öğ -
:retsin! 

Romafümalı olın•k iyi şey-
miş. Banu, bir doktor yazdığı Bizim Nanemollaya bunu 
makalede söylüyor. Bomati.ı- sordum da, bana şu cevabı 
malı insanlar çok uzun ömürlü verdi: 
olurlar, fazla yaşarlarmış!.. - Neslimiz arasında, yani 

Romatizma, insana rahat • mollalar içinde böyle bir mol-
sızlık, ıztırap, üzüntü veren la, ne gelmiştir, ne de gele -
lıir hastalıktır. Böyie acılar i- cektir. O, nev'i şahsına mün-
çinde kıvranan insanların, na- hasır bir alemdir. 

;:::..ı::.::~=u=p=d=a=ç<ılı:===y=aş.ıy==a=b=ilecek===-=================A.;;,~ 
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Büyük Millet Meclisi ·snyasi 
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Çemberlayn kabinesi! REiSiCUMHURUMUZ 

ı• t 1• m at r C y )• a 1 d) Irak Kralının yıldö-

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
resi hakkında hükümetin siyase
tini ta:;vip etmııdi./(ini bildirecek
tir. Maamafih kabinenin ekalli
yette kalmasına ihtimal verilıne-
mektedir. ~ 
AV Al\11 KAMA.RASi 
İÇ'fiMAI 

A \•am Kamarası işçi partisinin 
itimad reyi müzakeresi için ver
diki karar mucibince Norveç 
harbi müzakerelerinin ikinci cel
sesi iein bn~ün toplanmıştır. 
Bu kararın ilk tesiri olarak l(ay
ri memnun muhafazakarlar rey 
hususunda muhalefet partisine 
iltihaktan içtinap etmek iste -
mi,lerdir. Muhafazakarların bu 
te.;,ayülü hükiımetin iti.mad re
Vini mevzubahsetmesi ihtimalin
den dolayı kuvvetlenmiştir. Ma
amafih işçi partisinin muhafaza
kar liberallerden müzaheret & 
recekleri tahmin ediliyor. 

Londra şehir meclisi ve işçi 
.,artisi azası Herbcrt Morrison 
Avam Kamarasında ilk olarak 
söz almış ve demi:;tir ki: 

•- İşci partisi, hükümetin. si
yasetiııi şiddetle te7<kid etmek
tedir. işçi partisi ü.ı:alan, bu. 
lı.ususta tarafgirarnı veya şahsi 
-ınullihazaların tesiriyle hareket 
etmiş değildir.• 

iMorrison, Çörçil'e celsenin 
11<ınunda söz sôyletmek üzere ve
rilen kararı tenkit ederek şÖyle 
demiştir: 
•- Bu işi, Çii1"çil başlıca şahi

didır. Halbuki, muhalefc•ıe züm
resi, Amirallik biriııci Lordunun 
sözleri etrafında mütalea yürüte
rek münakaşa yapacak fırsatı bıı.
lam.ıyacaktır.• 

l'vlorrison, sözüne devamla de
miştir kı: 

•Yaşlı veya yorgun bir nazır, 
istemiyerek, tehlikeli olabilir. 
Bu bir vakıadır. Harpten evvel 
ve harptenberi, hata işliyen ve 
kabiliyetsizlik qösteren bir kaç 
nazır görüldü. Bilhassa BaŞVe
kil, Maliye Naz.rı Sir John Si
mom< ve Hava nazırı Sir Samuel 
Hoare'u zikretmekl4)im lü.ı:ımdır. 
Bu nazırlann 1931 - 1939 devre
sinde, Büyük Britanyanın hari
ci siyaseti baktımndan israrla 
hata işlemekten geri durmadık
larını unutamam. 

Eğer sulh akiüine ve el birli
ği ile tanzim edilmiş oL<aııdı, lıarp 
bertaraf edilmiş bulunurdu. Ka
"lıaatimce, bu harbe !)'irmemiz de 
herkesten fazla mes'ul bu üç ki
~dir. 

Bu harbi nneticesi, bizim icin 
çok fazla ehemmiyetlidir. O se
beple, çoktanberi iktidar mev -
kiinde bulunan ve kendilerine 
mevdu vazifede ehliyet göstere
mı11en kimseleri o mevkide mu
hafaza ederek, bu lıarbi kaybt
mek tehlikesine düşemeyiz.• 

C:cmbcrlayn, bu esnada müda
hale ederek şu sözkri söy !emiş
tir: 

•- Morrisonun söylediği söz
ler beni müdahale mecburiyetın
de bıraktı. B. Morrison, beııa -
natına, vaziyetin vehametini ile
ri sürerek başladı. Hükumete 
ve hassaten bana hücum ederek, 
b" vaziyeti büs bütün vehamete 
götürmekten başka bir şey ııaı>-

' 

mıyor, pek tabiidir ki, hükumet 
rei>i sıfatiyle, hükumet tarafın.
dan yapılan icraatın belli başlı 
mes'uliııetini kabul ediyorum ve 
mesai arkadaşlarım da ayni şe
kilde hareket etmekte gecikmi
yeceklerdir. Fakat, vaziyetin 
vehameti, hattı hareketimize ta
al!ılk eden şahsi müıahazalardan 
değil, halen milli bir tehlike dev
rttsi ııaşadığımızı dün meclise 
hatırlatmış olmamdan ileri ge
Iİ!LOr. Diişmana, fasılasız surette 
mcvdan okumaktaııız, memleketi
mizin bütii nkuvvetlerini bir ara
ya topbyarak o düşmanı mağ
lüp etmeliyiz. Hükümeti ten -
kid etmek bir vazife olabilir. Ten
kidden kaçınmıya çalışmıyorum. 
Fakat dostlanma şunu söylemek 
isterim - bu mecliste dostlanm 

Loyd Geor,ge söz alarak hüku
metin harpten evvelki ve son
raki siyasetini acı bir lisanla, 
~iddetle tenkit etmiştir. 

Loyd George söziine şöyle de
vam etmiştir: 
•- Ba.ıvekil, şahsi görüşüne 

değil, İngiliz milletinin. görüşüne 
göre vaziyeti karşılamalıdır.• 

B~vekil kendi şahsiyetiyle 
memleketin menafii arasında sa
rih bir tefrik yapamıyacak vazi
yette değildir.• 

Çemberlayn, Loyd Georgenin 
sözünü keserek: bu mülahazanın 
manası nedir? şahsiyetin bu gibi 
meselelerle hiç bir :münasebeti 
olmadığını d:ı.ima söyledim, de -
miş ve Loyd George sözüne şu 
sekilde devam etmi:,tir: 
•- Başvekil, Hitlerle, o mi.it -

hiş düşmanla, sulh zamanında da 
harp zamanında karşılaştığını, 
fakat daima en zararlı kendisi 
çıktığını hatırlasa gerektir. 

Çemberlayn, milletin fedakcir
lık hislerine müracaat etti. Mil
let, kendisine itimad telkin etti
ğiniz müddetçe fedakcirlığa ama
dedir. Başvekil memle7'ete feda
karlık niimunesi gösterebilir. Bu 
harpte, Çemberlayn, mevkiini fe- 1 

da etmesi kadar, hiç bir şeıı zaferi 
temine hizmet edemez.• - Sürek-
li alkışlar - . _ 

LONDRA, 8 (A.A.) - Havas 
Ajans. bildiriyor: 

!nııiltere radyosu, Avam Ka -
.marasının 20 reye karşı 281 rey 
ile hükumete itimat beyan etti
ğini bildirmektedir. 

Ihtısas mev!~ileri 
hakkında proje 

ANKARA, 8 (İKDAM Muha
biriuden) - Bütçe encümeni u
mun1i heyeti, sivil devlet daire
lerinin kadrolarının bareme in
tibakı ınevıulu kanun projesi 
hakkında encümen tali komisyo
nunrg hazırlanan projeyi müza
kereye başlamı~tır. 

Hükumet tarafından teklif edi: 
Jen ihtısas mevkilerinde cncü -
men esaslı tadilat yapacağı an
laşılıyor, 

Ayni zaıııanda ma)iye encü -
meni dahi vergi zamları lay iha
sının müzakeresini bitirıniştir. 
Bu hafta içinde heyeti umumi -
yeye verilecektir . 

BALKANLA R VE ŞARK 
§~~~~KOMŞULARIMIZ DA 

Yakın Şark ve Balkanlardaki vazi. 
yet kabilde dikkatle takip ediliyor 

Türk - Afgan dostluğu k uvvetl i d ir 

K
ABİL, 8 (İKDA.11 l\lulıabirindcıı) - Buradaki gazete
lerde Yakın şarkta ve Balk21..ıılardaki vaziyete dair neş

redilen haberler ehemmiyetle neşredilmekte, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Efganistan ve İran ara .. ındaki vahdet ve dostluk
lar kayıt ve işaret olunmaktadır. 

Efı:anistan l\1aarif ve Sıhhiye nezaretlerine merbut olarak ça
lı~an Türk talim, terlıi)'e ve tababetinin tanınmı~ şahsiJctlerinin 
tnesaileri müsait ve feyizli neticeler vernıektedir. Ef~anistan ile 
TürkiJc arasında ticaret h;lerinin inl~J.:~af cttirilıı1c\l hu.susunda 
ÇarcI~r düşi.inülmektc, arannıaktadıı·. 

.. . .. .. .. 
8All..KAINILARDA: 

İNGIL TERENiN ANKARA SEFİRi DÜN 
AKŞAM ~ o.:y ADAN l-IAREKET ETTi 

. SOFYA, 8 (A.A.) - Bt.lgar A- J 

lansı bildiriyvr: 
l< İneıltercrillı Ankara elç "'i Sir 

ll.llclıbull Huı:essen Sofv<ıdaki 
~~Riliz ~:..,,ine bir kaç gun misa
ır olduktan sonra, bu akşam An

karaya hareket etmi.ştir. 
Sir Hugessen, Sofyadaki ika-

Tııeti esnasında, Kral, Başvl'kil 

ve Hariciye Naz.n tarafından 

kabul edilmiştir. 
Sir !lugesseİı, Sofyada hiçbir 

vazife ile tavzif edilmemiştir. 

Ziyareti tamamen hususi mahi -

yettedir 

nümünü tebrik etti 

ANKARA, 8 (AA.) - lrak 
kralı İkinci Faysal'ın yıldönümü 
münasebetiyle Cwnhur Reisi İn
önü ile Kral Naibi Emir Abdüli
lfilı arasında asıığıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Fehametlu Emir Vasi Abdüli
lalı Hazretleri, 

BAÔDAT 
Haşmetlu Kral hazretlerinin 

doğum yıldönümü münasebetiy
le en hararetli tebriklerimle şah
si saadetler ve kardeş Irak mil
letinin. refahı hakkındaki kalbi 
temennilerimi takdim ederim. 

İSMET İNÖNÜ 
Falıametlil lsmet İnönü, 

Türkiye Cumhur Reisi 
ANKARA 

Haşmetlu ikinci Faysal'ın do -
ğum yıl dönümü münasebeti1Lle 
lütuf buııurduğıınuz nazikane 
tebriklerden dolayı zatı fahima
n.elerine derin , teşekkürlerimi 
takdim eder ve zcitı falıimanele
riyle kardeş Ti.irk milletine saadet 
ve refah dilerim. 

Vasi Abdülilıih 

lstanbul halk sandığı 
ANKARA, 8 (İKDAM l\luha

birinden) - İstanbulda halk san
dıklarına· mesleki kredi mc\'hu
milc mukayyet kalmak ve )"al
nız küçiik ticaret ve ~an'at er -
babı lehine olmak şartilc tediye 
edilmiş sermayelerinin yüzde el
lisi üzerinden tcnıinat mektubu 
vermeleri hey'eti vekilccc karar
laştırılnıı~tır. 

Holandaaa endişe 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

me}anında matbuat devairi ve 
istihbarat ajansları da dahildir. 
Bazı mc,·kilerde mitral~özlcr ha
zır bir halde bulundurlnıakta idi. 
SahU!er devamlı surette taras -
sut altındadır. Holandanm ye
g3nc müdafaa sistcnıinhı bütün 
mekanizması ilk ~arette hare -
ete geçınek üzere hazır bulunu
yor. Köprülerde ve kanallarda 
nöbetçiler beklemekte rn devri
yeler dolaşmaktadır. Si\'il hal
ka şehrin tahliyesi için emir "Ve
rilmesi ihtimali mevzuu bahistir. 

Bu sabahki gazeteler, memle
ketin müdafaasının kendisine tev
di edildif:i baş kumandan gene -
ral Vinkelman tarafından alı

nan tedbirleri büyük memnuni
yetle karşilaıııaktadır. 

İzinlerinden avdet edenler, bu
gün vazifeleri başına dönmüşler
dir. Bütün sokaklarda ordunun 
nalkiyc otomobilleri gidip gel -
mcktedir. 

Halkta tela~ yoktur. Halkın de
rin nıili hislerini gösteren teza
hürler pek çoktur. 

Dün gece saat 22 de Holauda ile 
ecnebi menılckeılcr arasında te
lefon nıuhavereleri inkıtaa uğra
mıştır. Alakadar mahiellerde mu
ha\'erelerin bu sahah tekrar te
sis edileceği beyan edilmekte -
dir. 

Saat 23,45 te yaptığı neşri)·at 
esnasında Dolanda radyosu ahn
masUJa karar verilen askeri ted
birler hakkındaki tebliği bir ke
re daha neşretmiş ve halkı vazi
feleı·;ne dönen izinli askerlerin 
naklini işk31 etnıeınek için !Sİ -
mcndifer yolculuklarını tahdit 
e tmiye davet e)· l eııı i ştir. 

VAŞİNGTON, 8 (A.A.) - Ha
riciye ve Harbiye Nezaretleri Al
man kıtalarınm Holandayı iş -
gal ettiklerine dair gece Nevyork 
ta neşredilen haber hakkında ma
IUm:;;ları olmadığını beyan et -
mektedirler. 

Bu haberde bilhassa şöyle de
nilmekte idi: 

Bremeo ve Dusseldorf'tan ha
reket eden iki Alınan )·üriiyüş 
kolu Levardcn ''C Arnhcm isti
kametinde Ilolandaya doğru iler
len1c ~-tcdir. nok1ndanuı geniş 
mik• ,•ta askeri hazırlıkları ile 
n1ünaka15tın inkıtaa urrraması 
Alman kıtalarıııın lıarck-.,te gcç
nıelerinc sebep oln1uştırr.~ 
Holandanııı Va~ington sl'firi 

Dr. Loudon. Ha''" Ajansına i>u 
hususto.ı dcmi~tir ki: 

- Associatcd l"rcss tarafından 
bana telefonla \l'rilen bu haber 
hakkında hiç malumatım yok -
tur. 

BRÜKSEL, 8 (A.A.) - Ii<l
cika kabiuc,i, bu •ahalı fnkaliı
dc bir toplantı )·aparak h"rici
ye nazırı B. Spaak'ın cntcrnas -
)'Ona! vaziyet 1'al.kındaki izaha
tını dinlcnli~tir. 

Sanıldıfıua göre, bu knbine i~
timaında, ayni zamanda, llolan
da iıa alınan ihli)'ati frdbirlerin 
Bel~ikada ppabifocei:i muhte
mel akisleri de göriişülınüştür. 

(Ba1tarafı t inci sayfada) 
kinci otomobili, temyiz dev -
Jet Şftrası, divam muhasebat, 
Cumhuriyet baş müddeiumu -
misi, umumi mülettişlik, ordu 
m\ifettişleri, erkanıharbiye i
kinci reisi, donanma komuta .. 
nı, hariciye umumi katibi, el
çilikler otomobillerini şahsi o
tomobilleri gibi kullanabile -
ceklerdir. Diğer otomobiller 
ise yalnız vazifelere gidip 
gelmek için kullanılacaktır. 
Garnizonları teftiş için Milli 
Müdafaa Vekaletinde (5) oto
mobil bulunacaktır. İstanbul 
defterdarlığında yalnız resmi 
işler için bir otomobil buluna
caktır. Servis otomobillerinin 
yarıyacağı işten baska kat'iy
yen binek otomobili bulundu -
rulmaması, bütün otomobille
rin alım fiatının kanunda gös
terildiği hadden fazla olma -
ması, işaret edilmektedir. 

YAZAN: H. , URi lRl\IAK 

Orman, Vakıflar, Hava Yolları ve P. T. T. Al -- - - · ~ 
Umum Müdürlükleri teşkilatını müzakere etti mk ~ '! Y 8 Y 1 

• Ye_!'• 
==================ıme ıçın yenı plan 

ANKARA, 8 (AA.) - Büyük teşekkülde olun şekillerini tam 
Millet Meclisi, bu.gün Refet Ca- olarak almış deijillerdir. Bu müd-
nıtez'in b~kanlığında toplana - det zarfında muhtelif daireleri 
rak haziran - aitustos 19319 ay- takip edelim, bunlan tetkik etsin-
larına ait divanı muhasebat rapo- !er, bir şekle soksunlar. Arzetti-
runun 10 uncu fıkrası hakkında- ğim ııibi, yani daimi olarak dev-
ki divanı ımuhasebat encümeni let memuriyeti olan yerlerin ma-
ıma:ıbatasiyle İnhisarlar umuın aş kısmına geçmesi, bun!ardı;.n 
müdürlüi(ünün 1036 yılına ait ücrette kalacak kısımlan tayin 
hiliinc;o ve mutabakat beyanna- etsinler ve huzuru alinize getir-
melerini tasdik eylemiştir. sinler. Bu. suretle bize bir za -

Meclis bundan sonra Orman man verirsen.iz zannederim ki 
wnımı müdürlüi(ü ile Posta, Tel- meseleyi halletmiş oluruz. (Güzel 
ı:raf ve Telefon ve Vakıflar Dev- güzel, muvafık sesleri). Bu iste-
let Hava Yolları umum müdür- diğimiz zaman 1941 bütçesinden 
lü.kleri teşkilat kadrolarına ait evveline aittir. Müsaade buyu -
.kanun layihalarının müzakere- rursanız buna bir mesele daha 
sine geçmiş ve bu münasebetle ilave edeceğim. Esasen asıl dü.-
söz alarak kürsüye gelen Başve- şün.memiz lazım gelen nokta 
kil Dr. Refik Savdam şu izaha- devlet, teşkillitında adetten ziya-
tı vermiştir: de, keyfiyete ehemmiyet vermek-
•- Malumu. aliniz, bu gönderil- tir. •Çok güzel sesleri- Bu tet-

miş olan kadrolar geçen sene ka- kikat esnasında bu işi göz öniin-
but bıı.yurmıı.ş olduğunuz Barem de tutarak, devlet dairelerinde 
kanununun ahkamına tevfikan adetten ziyade, keyfiyet cephe-
Heyeti Celilenize takdim edilme- sindeıı işi mütalea edip ona göre, 
si Lıizım gelen devlet teşkilatı- devlet teşkilıitını çerçivelemek 
na ait maaşlı ve ücretli kadrolar- ve bu suretle huzurunuza qetir-

Bu layihada hükiınıet oto -
mobil tipleri dört olarak kabul 
edilmiştir. Bu otomobillerin 
mübayaasını maliye yapacak
tır. Bu hükümler a,"lli zaman
da devlet daircleri~den başka 
hususi idarelere, belediyelere, 
imme menfaatlerine hadim ce- ' 
miyetlerc, devletin, scrnıaye-

• sh!e iştirak ettifi, şirketlere, 
biitü!' teşPkküllere de şamil -
dir. !kinci lbtede de valilere, 
kolordu, müstahkem mevki, tü
men kumandanlarına, jandu
ma. kuıuaııdanhğına, Ankara 
vı: Istanlıul emniyet müdür -
!erine otomobil verilmektedir. 

ı dır. Bendeniz, meseleyi, evvel- mek isterim. Zannederim ki bu 

Norveçte vaziyet 
(Başıara(ı 1 inci sayfada) 

girmi~ ve şimale do~rn lıarekete 
başlamıştır. 

STOKHOLM, 8 (A.A.) - İs -
\'CC :::azPt._:_;inin muhabirlerine 
naz.ıran, Almanlar, Narvikte git 
gide artan anüşkü!iıtla karşılaş -
maktadırlar. Alman siperleri ve 
mitralyöz yuvaları, denizden ve 
Jıa,·adan mütemadiyen mitralvöz 
ateşine maruzdur. Alınanların 
ayrıca, erzak sıkıntısı çektikleri 
de ;;öyleniyor. 

STOKHOLM, 8 (A.A.) - Ha -
vas: Buraya ~e1cn havadis!~re 
,göre. Almanlar, Narvik fivorunu 
mavnlamıslardır. Maynlar, tay
yareler vasolasiyle dökülmüş

tür. 
Paris. 8 (A.A.) - Ncırvcç Ha

riciye Nazırı Koht ile Albay Ljan 
berız. Paris'e gelmislcrdir. Rcvno 
bugün Haricive Nezaretindr Koht 
~erefine bir ö,~lc ziyafeti ver -
mistir. 

ce cereyan eden zabıtları da oku- bir sene zarfnıda imkan dahili
yarak, tetkik ettim. Müscade e- ne girer. Bendeniziıı noktai na
derseniz noktai nazarımı arzede- zarım budur. •Güzel sesleri• 
yim. Başvekil Doktor Refik Say-

Esasen, devletin drimi kadro- dam'ı takiben söz alan Fuat Sir-
suna dahil memuriyetlerin maaş men şunları söylemiştir: 
olması cilıetini tercih ederim. •- Arkadaşlar, sayın Başba-
Devlet kadrosu icerısinde, iicret- kanımızın şimdi verdiği izahattan 
li memuriyetler de bulunacaktır. anlaşılıyor ki, hükumetimiz de 
Bu tabiidir. Barem kanunu da grupumuzun noktai nazarına 
buna esasen 11er vermiştir. Fa - iştirak etmiş ve tasvip eylemiş 
kat, det•letin muhtelif daireleri- bulmıuııor. Bu itibarla grupu -
nın kadrolarında daimi olarak muz adına evvelıi kendilerine 
bulu.nacak memuriyetlerin, maaş- teşekkür etmek isterim. Yalnız 
lı olma.<ı cilıetini bendeniz de geçen celsedeki maruzatımız, 
tercih ederim. Esasen Barem ka- devletin bilıimum teşki!litında 
nununu çıkarmaktan maksadı - yani 11alnız mülhak bütçeli kad-
ınız, doğrudan doğrı<ııa deı:let me- rolarda değil, Vekaletlere ait kad-
murlarnıın vaziyetlerini ve onla- rolarda da yapılabilmesi idi. 1-
rın maaş hadlerini bir çerçive zahlarında bunun 941 senesinde 
içerisine almak ve normallestir- yapılması imkanına malik oluna-
mekti. Simdi oraya do!irıı gidiyo- bileceği söylendi. Bu bakımdan 
ruz. Bu defa takdim olunan - grupumuzun aynca bir şey ilave 
Zarı da tekrar tetkik ettim. Bir edeceği yoktur. Esasta birleşmiş \ 
kısım ücretli memuriyetler de bulunuyoruz. Yalnız bir zaman 
mevcuttur. Bunlarm icerisinde meselesi olarak kalıyor. Bııuieııa-
daimi olarak ücrette kalması ve- leyh kendilerine tekrar teşekkür 
ııahut derhal maaşa geçirilmesi ederim.• 
lazım gelen kı..<ımlar da v.:ırdır. Meclis, müteakiben diğer mev-
Bunları da gördıım. Bir kısım zubahis .kanun layihalarının bi-
da asıl devlet teşkilatına ait o- rinci müzakerelerini ikmal ey-
lan bütçelerdir, bunlar da bütçe }emiştir. 
encümeninde tetkik olunu.yor, Meclisin bugünkü içtimaında 
zannederim. askeri mahkeme usulü kanunu-

Heyeti Celilenb!en bir rica- nnn 3 üncü maddesinin tadiline, 
da bulunacağını: 941 bütçesi ge - Bulgaristanu beş buçuk milyon 
!ip, meclisi alide tasdik olun- kiloluk munzam bir kontenjan 

• madan evı-el bu meseleııi bitir- verilmesine ait anlaşmanın tas-

1 n n ı' ite ren ı' n nota~ı mek için hükumete bir zaman dikine ait kanun layihalarının 
H verınız. Bu zaman zarfında ki birinci müzakeresi yapılmıştır. 

( Ar<o ,\"t 3 üncü sayfada) bazı devlet daireleri henüz hali Meclis, cuma günü toplanacak· 

naate göre İngiltere sefirine Mu- - --- -

~~t~e~~~r.~~~~:~~:~?~: 1 ~JLpGKXôi*i-d ~;; t'ATtıA*Rİ =ri 
fillerde Çcmberlayıı'ın Musolmı- ' •. 
ye bir mesa.i gön~erdi~inden ct·~ , f;.UMER BANK SIELLÜLOZ 
bahsedilmekteciir. ,: C'A"'AYil MU--ES-ES"'SINDEN 

Dil!er cihetten Sir Loren"in f! -• " l3 "" : 
dıiıı kont Ciano ile görU.,tügü ay- Ahvali hazıra dolayısi •le bam madde fiyattan yükselmiş 
ni ır.ahiilkrdc tekzip edilmc .. tL~ bulunduğundan İstaıobulda Yemiş İskelesinde kfön s~tış depo-
dir. " muz, kai;.tlarda ao'(ari bir balya ve mukavvalarda asgari bir pa-

BE.LGRAD, 8 (A.A.) - ·il.oy- ket olmak üzere, badema aşağıda yazılı fiyatlar üzerinden sa-
ter: Almanya ve Halvanm ce- , tışta bulunacaktır. 
nu.bu şarki Avrupasında herlıan
Vi bir tecavüz hareketinde bulun
mağa hiçbir niyetleri olmadığına 
dair son 24 saat zarfında Alınan ı 
ve İtalyan basın.nın Yugoslavya 
tasını tarafından iktibas edilen 
neşriyatı, Yu"Oslav halkının en
dişelerini bir dereceye kadar a
zaltmıştır. Diğer taraftan Yu -
gm ı v ;ıalkı, oZimamdarlarına tam 
emnıyetini muhafaza eylemek -
tedir. 

U.mwniyetle iyi haber alan Yu
goslav mahfillerinde gittikçe faz
lalaşan kanaat, ltalyanın bir ha
reket teşebbüsünü almak niye
tinde bulunmadığı, diğer taraf
tan gayri muhariplik siyasetin -
den de dönmiycceği merkezin -
dedir. 

,, Birinci hamur vazı kağıdı 
İ'kinci hamur yazı kağJdı 
Biletli< kağıtlar (beyaz) 
Biletlik ka~ttlar (renkli) 
Bir taraflı sellüloz ambruaj kağıdı 
beyaz 80 gram ve yukarısı 
Bir taraflı sellüloz ambalaj kağıdı 
beyaz 80 ııramdan asaiıısı 

ı Bir taraflı renkli sellüloz kağıdı 
iki taraflı renkli sellüloz kağıdı 
Kraft ambalaj kağıdı 
Kraft taklidi ambalaj kağıdı 
Şrenz bakkal kağıdı 70 ve 110 ııramlık 
c;renz bakkal kiı.ğıdı 110 gramdan yukarısı 
Beyaz karton 
Gri karton 

Kilosu 50 kuruş 
• 39 > 

• 39 • 
• 42 • 

• 39 

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

P aketi 705 
• 545 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dif(er şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema 
bu gibılerin yukarıda yazılı süıs depomuzun adresine !8tedikleri 
kağıtları bildirmeleri ve aynı zamanda kağıt bedellerının hava
lesiyle kağıtları depamuzda teslim alacak kimsenin isim ve ad
resini is'ar etmeleri Jazımdır. Talepler sıraya konulacak ve de
noda ki rne,·cut nisbPtinde karsılaııacaktır 

~~~:mEmBmllB!iB:il.-ıillmlll~~~~ 

ROMA, 8 (A.A.) - Giornale 
d'ltalia, miıdürüniın imzasiyle 
•Cebelüttarık· serle\'hasiyle neş
rettiği bir makakde sadece Ce -

bclüttarık • ı kapamak suretıyle ı -:;;~::~;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;~:::::~;;;;;;;.-
İtal~ avı iktısadcn tecrıd etmek ve •• .. 
onu arız bır vazivete ı<etirmek- GENÇ KIZLAR ne tahayyül ederler ? 
le tehdit eden Paris ile Londra
nın yeni ve meş"unı bir havale 
kapıld~:darıııı iddia eylemekte
dir. E\'vclii şurasını tebarüz et
tirmek lazımdır ki, h·ice siliıhlan
ınıı! \'e çarpışmıva azmetmiş bü
vük bir millew karsı tatbik edi
len bir abluka her zaman zeorlana
bilir. Ve bu ablukayı vapan mem
lekete. Norwç hadıselerınde gö
ruldül{ii ızıbı, kcndısıni pek müş
kül ve net"cesi me kük macer-ava 
atırl'ı< olur. 

15 yaşında kalblerin hakiki sırrı nedir? 

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

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
(CLAUDİNE iı L'ECOLE) 

Hiç görmediğiniz, hic beklemedii!iniz hır mevzu... Bugüniin 
kızları. varının kadınları ... 

Baş rollerde: BLANCHETTE BRUNOY - SUZETTE MAİS ve 
• MAXDEARLY 

Bu akşam SA R A Y sinemasında ital\"R Balkan memleketleri ile 1 
tc,,,-iki mesai etme· istemekte- İli\veten: Foks dünya haberleri 
dir. ... ........ lliıiıiı ...... iiiııııiıii ................ .. 

~ vam Kamarasında M. 
~ Çemberlayn kabine -

sinden yapılacak isti
zabtan sonra verilecek reyler ne 
olursa, olsun, iktidar mevkiinde 
bulunacak her hükfunct, şimdiki 
harbi zaferle bitirmek hususun
da bütün gayretini sarfedcrck 
çalışacaktır. İngiltere tarihi, ~u 
veya bu mıntakalarda hasmının 
mevzü muvaffakıyetleri üzerine 
muharebeden vazgeçildiğini kay
detmektedir. 

Norveçteki kuvvetlerinin, şi
maldeki Narvik müstesna olmalı 
üzere, büyük kısmını çeken İn
giltere erkanı harbiyesi, donan
masının mühim kısmını Akdeni
zin garbinde ve şarkındaki müs
tahkem limanlarda, üslerde top 
lamış, İtalyadan başka cenubu 
şarki A vrupada, Balkanlarda, 
yakın şarkta, Afrikadaki askeri 
faaliyetini canlı bir safhaya ge
tirmiştir. Ne olacak? Evvelce de 
kaydeylediğimiz gibi, kat'i karaı 
ve hareketler, bu ınıntakalarda 
İngiltere diplomatlarının yap -
tığı müzakerelerin neticelerine 
göre \'erilecektir. 
Şunu da ila\"e etmeliyiz ki, So1 

yetler Birli/ti ile İtalya ve Alman· 
yanın mü~areket hareketlerinin 
bozulması temin olunmadıkça, 
kara A nupada Almanyaya karşı 
mücadele, Napoleon zamanında
ki gibi müsait ve mü.spct neti
celeri kolaylıkla bahşedemcz. Ce
nubu sarki Anupada ve Bal -
kanlarda Almanya ordusunun 
~arpışması temin edilirse olduk. 
ça yıpranır, garp cephesinde ile
ride Ingiltere ve Fransa ordusu
nun .Almanyaya indirmek istiye
cck.leri kat'i darbelerin müem -
men bir hale getirilmesi kolay
laşır. HA~IİT NURİ IR~IAK 

Türkiye sukunetini 
muhafaza ediyor 

(Başmakaleden devam) 
düşüncelere kapılmadan tam as
kerce bir karar verdiler. Norve
çe kıtaat göndererek değil; mal
zeme ve diğer suretlerle yardım 
etmeyi daha muvafık buldular. 
Norveç, mağlup olunca, müttefik 
ler ileride onu kurtarabilirler am 
ma müttefilder mağlup olursa 
Norveç onları kurtaramaz. 

Bn harpte, şu hakikati asla u
nutmamak liırımdır. 

Ham. garp cephesinde, daha kı 
saca Fransız - İngiliz ordulaıile 
Alman ordusu arasında bitecek
tir. Bu cephede azami kunetli 
olmak, diğer tali cepheler nıey -
dana çıktıkça da, oralarda, im -
kanın müaadesi derecesinde kuv, 
vctli bulunmak gerektir. C..ğra
fi vaziyeti itibarile iç hatlbrdan 
itifade eden, yani merktzden 
cenahlara doğru yapılabilen Al
manya, mesela Nor\.'.C('C taarruz 
ettiği gibi ayni kolaylıkla Uolan 
da) a, Belçika)·a, Fransaya, İsviç 
reye, Balkanlara da taarruz ede
bilir. Buna mukabil müttefikler 
de, yine coğrafi vaziyetleri icabı 
dış hatlar evkulceyşi takip et
mek mecburiyetindedirler. Bu, 
hazan bir üstünlük, hazan bir ziıf. 
tır. Müdafaa vaziyetinde zif, ta
arruz halinde üstünlük temin 
eder. 

Müttefikler, takip ettikleri si
yaset icabı, Almanya gibi davra
nıp dah a evvel, bitaraf mcmle -
ketlere taarruz edemedikleri i
çin, Almanya; b~ nıcrkezi vazi
yetten ve iç hatlar sevkulcey -
şind en istifade e tmektedir \ e e
decektir. Müttefiklerin yardı -
mını gizli ve açık şimdiden ıste
m iycn Almanyıının komşusu heı 
devlet için, birer birer ezilmek 
mukadderdir; fakat, muvaffakı
yetle bitse dahi, bütün bu yeni 
taarruzların, Almanyayı yordu
ğunu ve yoracağını da unutma
mak gerektir. Büyük Harbin 50 
buçuk ayından 46 buçuk & ) ı Al
man zalerlerile dolu oldui;u lıal· 
de, son 4 ayı içinde Almanya 
çökmüştür. 

Bir harp tamamen ötekine 
benzemez anıma bu harp de garı 
cephe.inde bitecektir. İngiltere 
ile Fransa, garp cephesinde bite
cek bir harp için, Norveçte faz
la kan kaybetmemek kararını 
vermekle çok iyi etınişlerdil". 

1933 denberi .Tereyağı yerine 
top. prensipile lıazırlauan Al -
manyanın karşısında, iki demok
rat devletin ancak 8 aydanberi 
ciddiyetle hazırlandıklarını, İn
giliz kara ordusunun henüz te
şekkül halinde bulunduğunu u
nutmamak lôzımdır. 

Taarruz ve teşebbüs, bir müd
det ıl'alıa, belki 1941 e kadar Al
manyanın elinde bulunacal..tır. 
Almanyauın bütün kış hareket
siz kalmış olması, bu hakikati u
nutturmamalıdır. 

ABİDİN DAVER 
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Mervanın sözlerine kanan Talha ile 
Zübeyr harp hazırlıklarına başladı 
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9 Mayıs Perşembe 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 14,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Çalanlar: Cevdet Kozaıı, RU§en 
Kam, izzettin Okte, Okuyan: 

IKDA!ll 

İstanbul Asli1ıe Birinci Hu
kuk Hakimliğinden: 

Muteriz Ingilterede mukim Voroşilof 
MOSKOVA, 8 (A.A.) - Ta'5 

Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 
mecli;i riyaset divanı, müdafaa 
halk kıomi:.cri mareşal Voroşilof'u 
bu vaziicoinden af ederek Sovyet 
lcr :ş_ir lıği halk komiserleri mec
lisi ıkinci reisliğine ve hafa ko
miserleri meclisinin müdafaa •<O

mitesi reisliğine getirilmiştir. ile sabah, öğle 
Her 

9 l\IAYIS 1910 

ve akşam 
mun-

Mervan, Basraya ııelir gelmez, 
d.,;-hr.l muhalefet reislerile tem·.s 
ettı. Muaviye namına onlarla 
müzakerelere girişerek; 

rivorlardı. .. Bu suretle, muhale -
fet ordusunun kuvveti birden -
bire artmış .. Umum mevcut, (30 
bin) kişi raddesine varmıştı. 

(ALİ) YE GELİNCE 

Sadi Hoşses, 13)5 1Uii.zik: tiaLk 
türküleri, Mefharet Sağııak ve 
Sadi Yaver Aıaman. JJ,30/14.
Muzik: Ka~ık muzik (pl.), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Mü.:ik: Operet 
parçalan ve hafıf senfonik rııü

zık: (pi.), 18,30 Müzik: Radyo 
Caz orkestrası (Şef: Ibral.irıı uz
gü.~ ), Soprano Hcari.ye '.l'ti.Zü.n'ü'' 
iştirakiı;lc, 19)0 Mıizık: Fasıl 
ıı.e.4eıı1 JOJ , " ı~Jeuılt:!ket saat a
yan, Ajan.s ve meteorolujı ha
berleri, 20.- !1Uzik: Çatanlar: 

Harold'un vekili avukat Hamdi 
Kara tarafından muteriziınalcyh 
:Bebekte Validei Hidiv köşkünde 
378 No. da mukim Abdullah kı
zı Geilcenan aleyhine ikame olu
nan l\!uteriz vekilinin müekki
li Harold'un ölü babası Valter 
Siğncrin mütaferrik düyunu ol
ımasından ve terekesinin kabul 
~tmediği ve reddeylediği halde 
Siı?nerin Cafere olan borcundan 
dolayı mümellik Rcsat tarafın
dan müekkilinin Bebekte Kilise 
Bai(ında yeni 43 No.lı hanesinın 
vazettirilen- ihfr·ati haciz üze
rine mezkıir hanenin 3 üncü ic
ranın 35/2154 N.olı dosyasındaki 
diger bir temlikname mucibin
ce en son n1ümelLJk n1ut('ri züna
leyh Gülcenan tarafından sat~a 
çıkarılmasından dolayı yapılan 
muamelenin haksızlığına binaen 
mevzu h .. ezin feki!ine dair ya
pılmakta olan muhakemesi smı
sında: l\luterızıinaleyha ılaını 
na boerai teblığ l(önderilen dava 
arzuhali ve muınaileyhanın ika
r ... ~t.,gahı terk ile Mı.sıra Rittigi 
ve l\lısırdaki adresinin n1c<.,'İlul 
bulundugu meşruhatiyle biliı. tcb
lığ iade edilınis o:d~ğundan da
va arzuhalmc karşı uır buçuk 
ay zarfında ceva..... V(rmesı ve 
29/4/940 saat 15 de ır.;.uı.<emeye 
gelme'ı iıiıncn teblig uıııdıf(i hal
de gene mahkemL.Je isbatı viıcut 
etmediğinden hakkında gıyap 
kararı ittıhaz ve ıııvap kararının 
25 gün müddetle ilanen tebliği
ne ve emrü m.uhakemenin 4/6/940 
saat 15 e talikine karar veri1miş 
olmakla yevm ve saati mezkür
da mahkemede hazır bulunmadı
ğı takdirde gıyabıı •• .ı muhake
meye devam olunacağı ilan olu-

Kief hususi askeri mıntakası 
kumandanı mareşal Semion Ti
moçenko da Sovyetler Birliği mü
dafaa halk komiserliğine ta) in o
lunmuştur. 

Sovyetler Birliği yüksek Sov
yet meclisi riyaset divanı, bırin
ci sınıf ordu kurnandanlarmdm 
.Sen: ·t>n Timoçenko'ya, Grig.,ri 
Kulik'e ve Boris Şapo.şnitwv'a 
Sovyetler Birliği mareşalı üm·a
runı vermi~tir. 

yemekten ;)Onra günde üç defa 
tazaman dişlerinizi fırçalayın1z. 

>.:t:· .1 · '· . -:~" . • + : ·~: . · · , .• · f ~ ... ·,/·· ·• ... 

Düzce İnhisarlar Müdürlüğünden _-Emin olunuz ki, Muaviye
nin arzıusu, hiliı!et mevkiine geç
me:. değildir. Onun başlıca maK
s«dı, (Osman) ın katı!l.erınd.,n 
ıı.ükam alındığını görmektir .. 
Siz, (Ali) ile harbe başlar l:ı.ş . 
lamaz o da büyük bir ordu ile 
Şamdan hareket edecek ve size 

• yardıma gelecektir. Vakit geçir
meyiniz. (Ali) nin bu hr. vahde 
kendisine kuvvet temin etmesine 
meydan vermeyiniz. Derhal (Ali) 
nin qrdusuna hücum ediniz. 

Dedi. Ve sözlerinin doğrulu -
ğuna, yeminlerle teminat verdi. 

Talha, Züibeyr, Abdullah, Ay
şe .. Bütün bu zeki ve dirayetli 
şahsiyetler, Mervanın nasıl bir 
adam olduğunu bilmiyor değil
lerdi. Fakat hepsinin de gözleri
ni o kadar kalın bir gaflet per
desi bürümüştür ki, daha dün 
Mervandan acı acı şikayet eden 
!bu akıllı uslu insanlar, bugün o
nun sözüne kandılar, verdiği te
minata inandılar, derhal muha
rebe hazırlığına başladılar. 

Asıl dikkate şayan olan cihet 
şurasıdır ki, bu 4atları harekete 
getıren Mervan, ayni zamanda \ 
~ehit Halife Osmanın oğulları 
(Eban) ile (Velid) i bir tarafa ı 
çekti. (Muaviye) namına, onla
ra da şu talimatı verdi: 

- Unutmayınız ki, babanızın 
asıl katiller, (Talha) ile (Zü -
beyr) dir. Emeviler aleyhine vu
ıkubulan isyan ve ihtilali bu a
damlar tertip etmişler, asileri ba
banızın sarayını basmıya teşvik 
evlemişler .. Nihayet, o mübarek 
zatın ölümüne sebebiyet vermiş
lerdir ... Şimdi biz, bu adamları, 
(Ali) ile çarpıştıracaltız. iki ta
rafı da halsiz ve mecalsiz bıca -
'kacak olan bir .muharebeye tutu.ş
turacağız. Bu arada vakit bulabi
lirsek, hem (Talha) yı, hem (Zü 
beyr) i ve hem de (Ali) yi öl
dürterek bu korkunç rakipleri or
tadan kaldıracağız. Ondan sonra 
da (İsl?un Cumhuriyeti) ni feshe-, 
derek bunun yerine (Emevi Salta 
natı) nı kuracağız ... Bu işler bi
tinciye kadar, siz Talhanm, Zü
beyrin, Abdullahın ve Ayşenin 
yüziıne güleceksiniz. Onları, şid
detli hareketlere se\•kedeceksi
niz. Muvaffakıyet kazanıldığı gün 
(Muaviye) birinize Hicaz emirli
ğini, diğerinize de Mısır valili
ğini verecek. 

İki kardeş, Mervanm bu sözle
rini büyük bir memnuniyetle 
kabul etti. Çünkü, ikisi de hila
fet iddiasında değildi. Onlara 
vadedilen memuriyetler, kendi
lerine kafi gelmişti. 

* Harp hazırlıklarına başlıyan 
'l'alha ile Zübeyr, evvela (Zikar) 
mevkiine casuslar gönderdiler. 
Orada buJ.unan (Ali) nin ordusu 
hakkında bir fikir hasıl ettiler. 
Halife ordusu, tahmin ettiklerin
den çok fazla idi. Kendi maiyet
lerindeki kuvvetle, bu orduya 
hlıcum etmek mürr.kün değildi. 

Bunun üzerine bir taraftan Ku
fcye, digcr taraftan da kabile 
rcı., !erme adamlar gi.ıncierdiler. 
İmdat kuvveti istediler. 

Giden adamlar, hep (Şehit Os
manın kanını dava) etmekten 
bahsediyorlar .. Her g:ttıklerı yer
de, buna dair m_· sır nuttıklar 
ırat cdcreJ< ve şiirler söyliyerek 
ralıun hissiyat :u galeyana geti-

O da faalıyetten hali kalını -
yordu. Basradaki faaliyetleri u
zak tan uzağa takip ediyor, ordu
s~nu takviye etmek için tedbir
ler alıyordu. 

Bilyiik oğlu (Hasan) ı (KU!e) 
ye gönderdi. (Hasan), öyle bir 
zamanda bu sehre vasıl oldu ki, 
Talha ve Zü:beyrin adamları da 
oraya gelmişler, asker toplamak 
için faaliyete girişmişlerdi. 

Kıi.fe valisi (Eofı Musa Eş'ı;ri) 
iki has:m kuvvet arasında ne ya
pacagını şaşırmııı .. Hangi tarafa 
yardım edeceğmi tayin cdemiye
rek bocalamıya başlamıştL 

(Hasan), bu ihtiyar adama bir 
türlü söz geçiremiyor .. Onu, mu
halif tarafın adarnların:n ve bil
hassa Emevi propagandacılarının 
te;.irlerinden kurtaramıyordu. 
Refakatinde bulunan (Malik bin 
Eşter) bu kararsızlı.k karşısında 
hiddet . ve asabiyetten titriyor, 
maıyetınde bulunan bir kaç yüz 
atlı ile kanlı bir sergüzeşte atı
lacak derecede sabırsızlık göste
riyordu. 

Ebu Musanın bir türlü neticele 
nemiven kararsızlıklar1 karşısın
da, böyle bir hareketten i:ıaşka 
müracaat edilecek çare kalma -
mıştı. Nihayet ıbir cuma günü 
şiddetli bir (Darbei hükCımet) 
•kararlaştırıldı. O gün bütün halk 
büyük camive toplan~ıstı. Na -
.ınazdan sonra, (l\lalik Eşter) bir
denbıre yerinden fırladı: 

- Ey ahali! .. Rcsulullahın to
runu (Hasan) size bir hutbe o
kuyacak. Yerinizden kımıldama
yınız. 

Diye bağırdı. Ve o anda, hal
kın hayretleri arasmda (Hasan) 
mınbere atıldı. Mübarek ceddi
nin ve faziletkiır anası (Falıma) 
n;n emsalsiz fesahatine varis ol
duğunu ispat eden ·bir belağatle 
söz söylemiye başladı. Muhalif
lerin iddialarını tesrih etti. Ba
basının bunlara ne suretle mu
kabeleye m~'C'bur kaldığını ilah 
eyleai. Ve sonra da; 

- Ev niis 1 •• Ceddim (Hazreti 
Muhammed) gibi, babam (Alı) 
de sebepı;iz yere insan kanı dök
mekten içtinap etmektedir. Mu
harebe mecburiyetini düşündük
ce, .kalbi ızt.rap içinde, tıtrnmek
tedir. Bunun içindir ki, (Basra) 
üzerine hücum etmiyor. Oradaki 
düşmanlarını, siliıh tehdidi ile 
sulh ve sükuna getirmek isti
yor. Şuna emin olabilirsiniz ki, 
muhalifler bubama hücum et
me~kçe, babaın onlara bir tek 
ok bile atm.yacaktır. Ancak. on
ları Basrada mahsur bir halde bı
rakacak.. M uhalıflerini hak ve 
adaletle mağlup etmiye çalışa -
caktır. 

Ey Kıi.felilcr! .. Hilafet hırsı ile 
silaha sarılanların teşviklerine 
kapılmayınız. Hak ve adaletten 
avrıbnayınız. Resulullahın 'an
cağ;nı taşıyan, onun (Zulfikar) 
adındaki kıl:cını kuşanan baba
rr .. n etrafın da toplanınız. hia:n 
iılcminı nila: \"e şikaktan kur -
tarınız .. Babam sıze lun un mü
kafatını verecek .. .;,.Jh ve sfrkün 
terr:iıı edıldikten sonra, isi.im a-
leminın merkcz:nı rinize na~-
ledecek, kenrl L i ac . ı '" arar. ı
da ikamet eylıyccc.<. 

Dedi. 
( .4. 1 kn •• ı:ar > 

- 48. 
J\lesruti;ve'..;.., ilanı, Bektaşi tck-ı 

kclcrinde büyük sevinç tezahüra 
tına vesile olda. Çünkü: Hareket 
ordusu gelirken, bunun safları
na katışan yüzden f .. .Ia fal :rli, ı 
cüppcli bcktaşi dervişi de kendi 
üniformalarilc bir bdük halinde 
bunu ııöstermi !erdi. \' c Abdili -
}ıamit hal"edilip de Kanuııu Esa-
si tespit olunarak ilk hürriyet 
mcfhıımları tatbike başlanırken, 
ikinci l\fuhmut zamanında bck
taşi tck:..derini ilga eden irade 
de artık suya düşmüş, (Vicdan 
hürriveti) nin geniş çerçevesin
de bektaşi tekkelerinin kendi hü
viyotlerile icrayi ayin etmeleri 
d~ temin olunm~ş. bek~şi der -

lc,tiri!cn Sadi şey hlcrinc artık 
lüzun1 kalınaını~tı. 

Güzel bir temmuz günüydü ... 
Güneş, sade yaldız ke•ilcn ışı

ğını Boğaziçinin yemyeşil kıyı
larında oynaşan dalgalarda sek
tiriyor, boğazın en giizel parçası 
olan iki his~rda kırlara dökül -
müs halk mükemmel bir gün ge
ç;riyordu .. 
Rumdihisarındaki Robert kol

lejin üzerinde, boğazı bütün a -
zaınetile kauıyan tepenin yolu 
şehrin işlek caddelerine dönmü§
tü" 

Gündüzden başlıyan bir insan 
akını, Hisarın yanından dolaşan 
ve mezarlık arasından gecen yo
l · · bırakmı · r, 

Hakkı Derman, Şerij Jç!i, Ha
san Gür, Hamdi 1'okay, Oku -
yanlar: Melek Tokgöz, Mahmut 
Karında.<, Safiye 1"okay, 2u,JO 
Konuşma, 20,45 Müzik: Çalaıı!ar; 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, İz
zettin Ökte, Okuyan: Müzeyyen 
Senar, 21)0 Konuşma, ( fübli
yoqrafya), 21,30 Müzik: Radyo 
orkestrası (Şef: II. Ferid Alnar), 
22,20 Müzik: Melodıler (pl.), 
22,30 Memleket saat ayarı, A
jans haberleri; Zıraat, esham -
tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (fiyaQI, 22,.50 Müzık: Caz
bant (ol.), 23,25/23,30 Yarınki 
program ve kapanış. 

istanbul Asliye 9 uncu Hukuk 
Ho."ımııgıncten: 

Katerin Horo tarafından Be
yoğlunda Osman Beyde Pios ha
nmda oturan Edgart Cırcıryan a
leyhine açmış olduğu boşanma 
davasının yapılan tahkikatı ne
ticesinde müddeialeyhin göste
rilen adreste oturmadığı tebliğ 
ilmühaberine verilen şerhten 
anla~ılmakla dava arzuhali ve 
davetiye mahkeme divanhanesi
ne talik ve gazetelerle ilanat 
icra edildiği halde muayyen 
celsede mahkemeye gelmemiş ol
duğundan muhakemenin >(ıya

ben icrasına ve nıuhakcmenin 
3/6/940 s:ıat 9,30 a talık edilmek
le muayyen günde l(elmesi veya 
bir vekil göndermesi aksi ta.k
dir<le bir daha mahkemeye ka
bul edilmiyeceğı tebliğ makd.mı· 
r.~ kaim olmak üzere gıyap ka
rarıdır. 

1-Nl\AH"' 
8 . 5. 194'.> 

!la-
1 Skrlın 5.24 

100 Dolar 152.25 
100 Frc. 2.9647 
100 Liret ' 7.82 
100 İsviçr" Frc. 29.2725 

100 Florin 81,30 
100 Rayişmark 

100 Belga 21.97 
100 Drahmi 0.97 

100 Leva 1.82 

100 Çek kronu 
100 Peçeta 13.61 
100 Zloti 
100 Pengö l7.4050 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.5650 
100 Yen 35.1650 
100 İsveç Kr. ' 31.005 
100 Ruble 

Esham ve Tahvilfıt 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Si vas - Erzurum 2 19.66 

,, ,, :; 19.66 
.. " 4 19.66 
" ,, 5 19.66 

T. Ticaret Lanka ı J\ nama 0.75 

muhte~~ın kıyafetli kadın kafile
leri. redingotlu ~rkl"klcr. pt·slc
rine taktıkları uşakları, hizırıet
karlarile sırt yolunu çiğni)·or
IJrdı ... 

Bebek tepesinin mazı ağaçlari
le örtülü en yiiksek noktasında 
bu kalabalığın kümelestiği, koyu 
neftj n1az1 ağaçları alt1nt:a otur
dukları da uzaktan farl.cuili -
yordu. 

Tepenin hemen arkasında, te
pe kadar büyük bir azametle bo- ' 
ğaza yaslanan yesil!iklere göınül
mü< bir ahşap bina vardı ... Bu
rası, zamanın en nüktedan bek
taşi babalarından Nafi babanın 
tekkesiydi: 

Nafi baba, o devrin babaları 
içinde gerek bilgi, gerekse erkan 
noktalarından en malümatlılarıy
dı. :\Ierhum dede bile Nafi baba
nın çok hatırını sa:var, bazı nokta 
!arda baba ile istişarelerde bu
luııur~u. 

Nafi babanın miinıtaz hir mu
hibban halkası mevcuttu. Hari
ciye memurlarından, askeri ve 
mülki oasalardan hatta nazırlar
dan mürekkep olan bu muhip -
lcr mua" ·e.a :zanıanlarda, fıyi -

nur. (26798) 

lstanbul Dördüncü. İcra Me
murluğundan: 

940/975 numaralı dosyada ki
ra karşılı~ı olarak mecurda hap
solunan Piyano, Singer dikiş ma
kinesi, ayna konsol, ayn~lı do
lap, ıkaryola g>bi ev esvası açık 
arttırma suretıyle Aksarayda La
leli apartmanlarında 13/5/940 
pazartesi uünü saat 13 ten itiba
ren satılacağı ve o gün teklif o
lunan bedel muhammen kıvme
tin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dırde birinci arttırma geri bıra
kılarak 18/5/940 cumartesi rünü 
ayni saatta ayni yerde ikinci art
tırma suretiyle satılacağı ilan o-
lunur. (26311) 

"ıAKYI 1 ve 

9 Mayıs 
PERŞEMBE 

Hicri: 1351 Rumi: 1351 
5 inci ay Gün: 130 Nisan: 26 
RebiüJahır: 1 Hızır: 4 
Güneş: 4.50 Akşam: 19.13 
Öğle: 12,10 Yatsı: 20.59 
İkindi: lti.115 imsak: z,~ı 

_ KAVA. VA.zJYı;rJ -
Yeşilköy Meteoroloji istasyo

nundan alınan ma!Umata göre, 
hava yurdun bütün bölgelerinde 
çok buıutlu Orta Anadolu ve Ak
deniz kıyıları ve Doğu Anadolu
da yer, ver yağışlı qeçmiş, rüz
garlar Akdenizin Şark taraflari
le cenup doğusu ve doğu anado
luda cenubi, diğer yerlerde şi
mali istikametten orta kuvet
te esm4tir. 

Dün, İstanbulda hava çok bu
lutlu geçmiş, riizqarlar cenubu 
garb1den saniyede 4-2 metre hız
la esm4tir. Saat H de hava taz
yikı 1011,4 milıhar ıdi. Sühunet 
en yüksek 17.9 ve en düşük 9,0 

sa-ı•ıarat ka11dedilıniştir. 

niccm'.crdc Bebek tekkesinde 
toplandıkları zaman Nafi baba -
nın hankiıhında en zarif bahisler 
açılır. emsalsiz toplantılar yapı
lır, güzel geceler geçirilirdi .. 

iste. bu giizel temmuz günü de 
boğazın Bebek bir güzellikle göz 
çckcıı l!cbek ve Hi.sar tepelerin
de bö,·lc bir muhabbet gecesi 
yapılacaktı. 

lliafi hela, Tırhala eşrafından 
Zafer Beyefendinin odalığı İş-
verizc bu gece nasip verecekti. 11 

Tekke, gündüzden hümmah 
bir faaliyetle mihman canları ka
bule ihzar edilmişti. 

Kurbanlar tığlann1ış, aşevindc 
ftyiniccm günlerine mahsus ha
zırlıklar yapılmış, kolları sıvalı 
den-işler; Nafi babanın titiz bir 
itina ile bizzat takip ettiği, göz
den geçirdiği hazırlıkları noksan
sız ba~armak i:;in bütün gayret
lcrilc ise sarılmışlardı. 

İkindi~·c doğru, tekkeye gelen 
mihmanların yekUnu yüzden yu
karı bir rakanı göstcrjyordu .. Za
fer beyin dillere destan serveti 
her tarafta malüm olduğu için bu 
gereki fıyiııiceme Nafi baba ile 
d, nui(u lıuluıınıı babalardan 

Otobüs seferleri 
1 - Düzce İnhisarlar Yaprak tülün anbarlarında (1634) lira 

(07) kuru.ş .keşif bedeli olan tamirat 27/4/940 tarihinden itibaren on 
beş ııün müddetle açık e.ksiltmiye konulmuştur. 

(B'lŞtarafı 1 inci sayfada) 
lecektir. Aksaray ve civarı hal
kın:ıı. da Bcyoğl u ile otobüsle ir- 1 
tıbuth·,rını temın ctmc-k üzcı·c 
K ı>uiuş - Yeıııkapı ve Maçka -
Yenıkapı arasında da otobüs i~

2 - İhale 13/5/940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
14 de Düzce İnhisarlar Müdürlüğü odasın?a müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

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

4 - Şartnameyi görmek ve istedikleri izahatı almak üzere is· 
tekliler her gün adı geçen İnhisarlar Müdürlüğüne müracaat ede-letilecektir. 

Kemerburgaz - Eyüp arasın
da da seferlere yarından iti!:>aren 
başlaplaca;,tır. Bu hatta se) abat 
ücreti adam başına 35 kuru~ o
lara k tespit olunmuştur. 
Diğer taraftan tekmil tak.si ve 

bilirler. (3686) 

---------------------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan 

ote>C :,;.< oofürlcrile otobüs bilet - 249 lira 41 kcruş keşif bedelli Riva Muhafaza kulübesinin 101 
çilerınin; Avrupanın her şehı in- lira 36 kuruş keşif bedelli Sarayburnu Deniz merkezindeki binanın 
de old·.ıi!u gibi veknasak ve rnıın- ve 50 lira keşif bedelli Galatada Levazım anbarındaki tamiratın 
tazam kıyafetlerde bulunmala - 11 mayıs 940 cumartesi günü saat 11 de Galatada Mumhane cadde-
rının da sür'atle temini kar;,r- sinde İbrahim Rifat hanındaki komisyonda pazarlığı yapılacak -
laştırılmıştır. tır. Keşifnamesi komisyondadır. Her gün görülebilir. (3777) 

l:llLişe otobüs biletçi ve şoför- -··- -------
]erinden başlanılacakt.r. S:y.ü- '!ll•••••••••••••••••••••••••••lllllJI 
~r~:1:E~~;~::~~~~~~~~~t 1 lnhisarlar Umum MüdürlüQUnden 

adet çektirme 

vafı~ görmüştür. Bu nümune 
:kasket, şoförler c.e'?iy~tine gön-ı Wı••••Dmıl!I 
derilıp karar bıldırılmv;tir. I - Sartnamesi mucibince tam techizatlı 1 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

1 ~~ T 1 ~ it. T 

Fransaya tütün satacağız 
Pariste Fransız rejisi ile mü

zakereler ydoan tütün heyetimiz 
dün şehrirni<e dönmüştür. Yal- ı 
nız heyet reisi Fransada kalmış
tır. Fransızlar şimdilik 3,5 mil
von kilo tütün alacaklardır. 1,5 ı 
mıl von kilo daha almak iste -
mektedirler. Bu hususta henüz 
anla$ma olmamıştır. 

lstanbuı Üçüncü İcra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o
lup paraya çevrilmesine karar 
verilen üc adet elektrik avizesi 
10/5/940 cuıma günü saat 16 - 18 

1 

e kadar Galatada Büyük Balık
lı hanında satılacaktır. O gün 
verilen son bedel muhammen 

• kı~ymetinin ~~· 75 ini bulmazsa 
ikinci arttırması 15/5/940 çar -
şarnba günü ayni mahalde ve ay
ni saatte icra olunarak en çe>k 
arttırana ihale olunacaktır. Ta
liplerin satış zamanlarında ye
rinde bulunacak memuruna yüz
de 7,5 pey akçesiyle müracaatla-
rı ilan olunur. (26815) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

CUdlJ"e n ~· mlllelı.uııw 

Adres: Babıill Cafalofiu 

Jotqu töteslndo No. 43. Tel. Z389t 

- Çocuk Hekiıni -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

ll - Muhammen bedeli 7250 lira muvakkat teminatı 543, 75 
liradır . 

III - Eksiltme 16/V /940 perşembe günü saat 15 te Kaba taşta 
Levazım ve Mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname sözü geçen subeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girmek istiyenlerin teknelerini münakasa 

gününden evvel Liman hey'eti fenn,iyesine tetkik ettirip rapor ve 
takdiri kıymet mazbatası almaları lazımdır. 

Vl - Taliplerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaiki 
ve lfen hey'etinin muayene raporiyle takdiri kıymet mazbataöınl 
ve yüzde 7,5 teminatlarını veya banka teminat mektuplarını ih
tiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar (14 e kadar) mezkCır komisyon başkanlığına makbuz mukabilin· 
de vermeleri lazımdır. ·3515• 

Beykoz Sulh Hukuk Mahke -
mesinden: 

Kocaelinin Derbent nahiyesi -
nin Maşukiye köyünden ölü 
Beslan kızı Medihava: 
İbrahim tarafından aleyhini

ze açılan kat'ı nafaka davasının 
14/4/940 cuma günlı saat 15 de 
olan duruşmasında: İkametı(iihı 
ruzın belli olmaması hasebiyle 
ilanen tebligat yapılmasına ve 
durusmanın 20/5/940 pazartesi 
günü saat 11 e bırakıIDıasına ka
rar >erilmiştir. 

O ııün ve vaktinde bizzat veya 
vekil vasıtasiyle mahkemeye gel
meniz lazım<.lir. Gelmediğiniz ve 
vekil dahi göndermediğiniz tak
dirde davanın delilleri toplana -
rak duruşmanın gıyo!:>:nızda ola
rak neticelendirileceği ilanen 
tebliğ olunur. (26804) 

ZAYİ - İstanbul İthalat güm
rüi7ünden alınan 44834 numara 
ve 8/3/1938 tarihli beyannamenin 
birinci ve ikinci nüshaları kay
•bolmuştur. Yenilderi alınacağın
dan zayiin hıikmü yoktur. 

Emil Kantren 

.. 
Bakırköy Sulh Hukuk Hakim

liğinden: 
Posta idaresinin Dimitri made-

• nni oğlu aleyhine açtığı ciheti 
ıkefaletten 125 liranın tahsili 
hakkındaki davanın yapılan mu
hakemesinde müddeia:eyh Ci -
hangirde Kumrulu sokak 1 nu
marada mukim Öm~r oğlu Ma
cide kefalet etııniş oldu!(~ ve borç 
bundan mütevellit bulunduğu id· 
dia edildiğinden Ömer oğlu l\fa
cidin dahili dava edilerek bera
yi tebliğ davetiye gönderilmiş -
se de mahalli ikameti meçhul 
bulunduğu meşruhatiyle bil5. teb
liğ iade edilmiş olduğu'1dan ila
nen tebligat icrasınz. karar veri
lerek muhakemenin 24/5/940 
cuma .günü saat 10 a talik kılın
ımakla müddeialeyhin yevmi mez· 
kCırda bizzat veyahut bir vekil 
ııöndermediği takdirde mahke
menin ,l(ıyaben intac olunacağı 
H. U. M. K. nun 41 inci madde
sine istina<len tebliğ ımakamına 
kaim ohnak üzere keyfiyet ilfın 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her &iin saat 

15 ılen sonra. Tel: 40127 

ZAYİ - 3'968 sicil numaralı 
amatör şoför ehliyetnamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 

1 zayiin hükmü voktur. 
l Cela! Mora!ı 

olunur. · (26810) 

1mtiyaz sahibi ve Neşriyat Dl· 
rektörü: E- İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevı 

bazıları da iştirak ediyorlardı. 
İkindi kahvesini hatırlı mih -

manların da iştirakile şehitliğin 
Boğaza nazır yeşillikleri ara -
sında çekiştiren°Nafi baba Hacı 
Bektaş Velinin kerametlerinden 
bahseden bir mevzu üzerinde gö
rüşüyordu. 
Hacı Bektaş Veliye isnat olu

nan kerametler epey bir yekfuı 
tutardı .. Bunlar, bugünkü bek -
taşilcr arasında dahi maddi de
lilleri gösterilen keramctlcrdi .. 
Nafi baba, muhiplerden birinin 
söz acışı ile bunlara Nahnüka -
semna fıkrasını tekrarlamakla 

girişınişti. 
J\lütevatir fıkra şu idi: 
Hacı Bektaş Veli Kırşchire 

gelip Hacı Bektaş nahiyesindeki 
kendi kurduğu binaya yerleşti
ği zaman civardaki nüfuzlu şeyh
ler, bu türedi evliya ile müsa
bakaya, imtihana girmek arzusu
nu izhar etmişler, akın akın Ha
cı Bektaşa gelmiye boşlamışlar, 
ilacı Bektaş Veliye fu:sat düş -
tükçe •ualler sormıya koyul -
muşlardı .• 

Dqvrin mutasavvıf şairlerin
den Yunus Emre de, Hacı, Bek -

taşın velayetini kabul etmek is·
temiyenler arasında bulunuyor
du .. Hacı Bcktaşın dillerde do
laşan keramet fıkraları arasın -
da Yunus Emreyi harekete geçi
ren: Karaca Ahmet Sultanın Ha
cı Bektaşla karşılaşmıya geldiği j 
zaman bir arslana binip, gem ye
rine de arslanın ağzına vurduğu 
zehirli engerek yılanım kullanı
şı, kamçı yerine de elinde bu çe
şit bir yılan bulunduruşu, Hacı 
Bektaş Veli, böylece karş.,.ına 
gelen Karaca Ahmet Sultana: 

- Buyur erenler ... 
Diyince Karaca Ahmet müteaz

zim bir eda ile cevap verip: 
- Bana buyur edecek can be

nim iyarımda olmalıdır. Ben yo
luma giderim. Yiğitsen ardım sı
ra gel! 

Deyişi idi. 
Yine Bektaşi mitolojisine gö

re Hacı Bektaş Karaca Ahmet 
Sultanın bu meydan okuyuşunu 
güler yüzle karşılamış, arslan 
sırtında ilerliyen ve arkasından 
takibi imldınsız görünen Kara
ca Ahmede se<1lenmiş: 

- Erenler, başını çevir de bak! 
Demiş .. Müteakiben de üstiin-

=--
de oturduğu dıvara emir vermiş: 

- Yürü yfı mübarek! 
Hacı Bcktaşın bindiği dı\'ar; 

arslanla yol alan Karara Ahmet 
Sultanın ardı sıra ilerlenıiye baş• 
lamış .. Karaca Ahmet büyük bir 
hayrete düşmüş.. Hacı Bektaş 
yanına gelince arslandan inmİ'i• 
Kendisinden üstünlüğünü şu ha 
reketilc ispat eden Hacı Bektaş 
babayı karşılamış.. Elini öpmüş, 
1Iave etmiş: 

- Benden üstünsün erenler .. 
Sana kul oldum. 

Karaca Alırnet Sultan, Hacı 
Bektaş Velinin gözcülük (1) biı
metinc böylece girmiş. 

Yunus Emre de Hacı Bekta -
şm yanına gitmeyi, onunla ta • 
savvuf zemininde bir imtihana 
girişmeyi kararlaştırmı~. GelrııiŞ. 

(AT kası var) 
\ 

(1) Gözcülük h.iz:rneti, ayini -
cem yapılırken meydanın d .şııı• 
da duran ve kimseyi meydan k~
pısınna yalda.ştırmzyan miı.ni hW 
metine verilen isimdir. Hacı Bel<-· 
taş Velinin gözcüsü Karaca Ah· • 
met Sultan imiş, - R. y_ 


