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Eski Kocaeli r1ıebusu Sırr 
nez ret altına 
Suçun nıahiyeti 
Mevhum sınıf ve zümreler namına 

Muhtelif kimselere 
ektuplar 

gönderilmesidir 
.Mektuplar tahrik edicii 

·~~; ........ ,, •. ·;t;_.y~· mahiyette görü 1 d ü 

. eırn nemo~la ....... 

3Cadise ecin 
..... ,_, ,_ ----

Sırrı Bellioğlu, mektup gönderdiği 
kimselerin isimlerini muhtevi 

listeyi imha etmiş 
:Cst:Anbuı zabıtumm &yası ~!erle Bundan bir iki ay kadar eV"Vel 

meşgul olan §Ubesl bir mUddettezıbcrl 1 yüksek makamlara ve hUkOmet er
taklp etmekte olduğ'u mUblm bir te- k&rnzıa r;eleıı ve hUkQmetln ılyaaeti· 

~ebbtb hakkmda yeni deliller ele g-e- 11.l bo~ ve c!hll!ne manuı.ı: cümlelerle 
çlrml§Ur. leDkid. edeA da.k.Ulo lle yazılı:nt~ ~ 

atz mektuplarla da. menl& doktorlar, 

. -. ı Alman askeri 
heyeU 

Dün Romaya 
geldi 

Beynelmilel Roma se 
gisi tehir ve I\1eksika il 

deniz nakliyatı tatil 
edildi 

Deniz manevrala 
nnın hedefi 

Müttefiklerin Akdeni 
den filo ayıramamalar 

ımı§ 

r~ma, ı 1 - Röyter ajansmm 
dlrdlğlne göre, ttnlyanm blrincl ve 
kinci !llolan evvelki gün flkbah 
manevralarına bqlam~lardır. Anc 
harp gcmlletinln harckatmıı. dair hl 
bir ma!Qmat alınmadığı da rcsmt 
ho.!11 tarafmclan temln edilmekte 
Verilen malQmata göre, bu iki fil 
zaten 15 marttanbort kısmen manev 
rıılar yapmakla metıguldfiler. Bunlar 
druı Torento üssüne merbut bulun 
blrincl filonun D~çıı. kadar bir cev 
ltın yapacağı ve lspeçyaya ıner 

bulunan ikinci filonun Gnctnyıı do 
' ' Sicilya adası etra!mdıı. harekAt 
bulunncnğr zanııolunmaktadrr. 

~ci 

Baık"in 
Ufuklarındaki 
Tehlike 

Müddeiumumi 
Hikmet Onat 

avukatlar ve muhtell! vtlAyeUcr hal· 
kmı teman eder tekilde ellmleler kul
lanıldığı ve ayn ayn posta merkez
lerinden nevkedlldlği halde hepalnin 

(Devamı 4 Üneüde\ 
Norr~ suL'\nnda t4hrlb cdiltrı Alman liarb 

biri ya.narlcen 

Diplomatik mahfiller bu harekette 
rt ltaıyanm Afırıanyaya bir mllza.h 

--ı ı Rt1 §eklinde tclA.kld etmektedirler: 

· ' (Devamı 4 üncüde ... 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 
Romanya hükUmcti bazı fev. 

:ılde tedbirlCl'C baı vuruyor: 
0 iclay ihracının yıısak edilmesi, 

(Devamı 4 üncüde) 

Davet üzerine bu sabah 
Ankaraya gitti 

lstazıbul cumhuriyet mUddeiumumı 
al Hikmet Onat .Ankaradaıı yapılan 

bir &vet UJ:erine bu u.bahkl trenle 
derhal .A?ıkaraya hareket etml~Ur. 

Bu ııabah mUddelumumtnln .Anka· 
raya hareket ettiğini öjtreıımedeıı ev
vel, lcendlıılnl adliyede ve evinde 
mQtea.ddlt defalar arıunaınua. ragomea 
gerek mUddelumuml muavinleri ve 
gerekt!e ailem nerede oldugunu ve ne
r ye glttltlnl bUe s8ylemcmı,ter ve 
ademi maltlmat beyun ctmlıılerdir. 

, ...... 11 ................................................................................ , 
o . 1 «n 

. tlX!)'OrU~/ 

Norveçteki Al.rnan 
lar feci vaziyette ..• 
Şimaldeki kıtaların ricat yolu 

lngiliz toplarının ateşi altında 
bulunuyor lAntepte ceviz büyük 

AlmNarvikaten

0
1sveçe uczanaen vsadied• lüğünde dOIU yağdt 

Fırtınadan binaların damları uçtu, bazı köylerin 
bütün mezruatı ve bahçeler harap oldu 

(eriyle do)U f Seller 320 koyun ve merkeple 

SKAJERAKTA YEN .iDEN DEN·ız bir çocuğu sürükleyip götürdü 
Ariantinde tuğyandan yüz binlerce · 

,.- ki§i açıkta kaldı 

. MUHAREBESi BAŞLADI 
Londra. l'7 - !luhtellf menbalar· Norv~c ~lıca Kanadalı, ve A· 

da.n alman haberlere cöre !ngillıler 1 vu:ıtralyalı kıtaat çıkanımııtır. ı::ıı
Norveı:te altı noktaya aaker çıkar- nada ile Norveçln iklimi blrlbltine 

ml§ln'. (Devamı 4 Üncüde) 

Ankan. 1 '7 - Gelen malOmata j koyunu ve merkebi silrükl.eyip g3.
göre, Antepte pazar akşamı mer- tUrmUştUr. (Devamı 4 üncüde) 
kez kuası ile Kilis ve Niup kaza- , , d 
lan köylerine ~imdiye kadar gö- 1§ adamı,, adı altın a 

rü~:r~::i~ae::~::u~~~~·k ., STA N Bu LA 
köyünde yağan doludan husule 

_ ~ ~- Yugoslavya ve Bulgaristan da 
.... _ •• ltll ... hl<ll, •• gU,,J .. k .. nllka .. .,.., . ı hububat ihramm yasak edecek 

gelen !eller 320 koyunu sürükle- N 
~;p ~ötürmüş ve bir köyün bü. ALMAN AKI 1 
tün b:ı.ğ ,.e bahçelerile tarlaları_ 
ru tahrip etmiştir. 

Yine merkez kazası Akçakoyuıı- Bu sabah isimlerini bile 

~URHAN BURÇAK'ın Son feyezanlar bu iki memlekette 
~ bir itina ile dilimize naklettiği bu roman. seven kalp. h l J 0 • d b .. .. k Cu . Jerl t4 lçt~ saıııacal•tır- ma su er uzerın e uyu 

llıartesı günü HABER sütunlarında tahribat yaptı 
--...._ ___ ............ Utllll'..lltlllllll!IUltlltllllittllllHUIH• .ılı. ., ..(Yazıaı 2 ııcide) 

ıu nahiyesinde bir saat devam eden saklayan 
fırtına ve mUteakıben bir ı;aat k:ı-
dar yağan cevi.ı bUyüklilğUnde Beş Alman 
dolu on köyün mahsul!tı ziraiye- • 
ısile bağ ve bahçelerini ehemmi .. daha ge ld 1 
yetU bir surette haııara uğratmqj-
tır. Fll'lınadan da evlerin camlan "Gazeteciyim,, diyen bi· 
klmilcn krnlm13, bazı çatılar uç- ı ri de geliş sebebinin 
mu§tur. • • l dil 

Sen.indir köyünde, gelen seller sorulmasına .gmır en 
12 yaşında. bir çocuğu 40 kadat (Yazısı* üncüde), 



Galatenin, Jigliyoyu odasına alma
oındaki maksat ne olabilirdi. Jigliyo bunu 

bir türlü anlayamıyordu 

- Otele geçen gün gelen iki 
1dn odasına girip onlan oradan 
Jklaştmnaıuza çok kızmı~m. 

kat sizin ve onların tebdili krya
iniz, onların elbiselerini toplayıp 
ncereden atmakta gösterdiğiniz 
ıcal o iki gencin kabahatli, sizin 
§erikidlrüm oldufunuru göste

'Or. 
-Doğru. 
- ltiraf mı ediyorsunuz? 
- Derhal, tereddüt etmiyorum. 
- Benden hiç korkmuyorsunuz 
mek? 
- Evet. 
-Niçin? 
- Evvela sandığınızdan çok da 
ı az fena yürekli olduğunuz i'1n. 
mra benim de elimde siltın var. 
imde bir yıldırım var! ' 
- Bana gösterir misiniz? 
- Peki matmuel. Muhterem 
!deriniz M. Löbirb, kapmmn ö
ıne müdafaam bir genç hizmet
koymu~ Burulan mak!adı §ÜP 

!Siz, azılı bir kandrna gelir!C 
vallı kmn ona kurban ~l c
p böylece §e!'efinizi muhafaza 

iydL 
- Maksadı bilham bu değildi. 

t bunu nasıl biliyorsunuz? 
- Esrar ve zabıta romanı! 
- Devam edin. 
- Bu kmn eline para verdinit. 
- Ahi Bunu me söyledi mi? 
- Ve ona efendisine itaat et-
ıekten ba,ka hiçbir rebebi olmak 
zın mahıun bir gece geçirecek 
ude her zamanki yerine gidip u
ığı veya haçı yımafnµ bulması· 
1 söYJedirıfr." 11

"-

- S6nra?-
- Sonra mı? Umumiyetle bir 

mç ktz.muhafmru, en ziyade neıa 
t altında bulundurulması icabetti 

bir zamanda b~mdan savdığı· 
a göre bu mancvranm eonunda 

§imdi yanınızda bulunmam 
ramııda bir antaima mevc:ut ol· 
ğunu gösterir. 
:.Sinacnaleyh istedi~i~ kadar 

çağırın, beni amı ettiği. 

iz ~tde ith8m edin, benim bu· 
da izin davetinizle de~lse bile 
· nle anla~ olar8k bul uruna-

... kimse inanmaı. 
- Bu \'8.Ziyetten istifade etmek 

vvmunda mısrnu:? 
-Tabit· 
- Hiç de nazik Ye ince bir a • 

değilsiniz. , -
- Yarul:ryorsunuı. 
- Ya sizden nefret ettiğimi yü· 
flıe haykmrsam? 

- O zaman odanızdan gitmeği 
istemem. 

-Neden? 
- Ç'.ünkü mıe itaat etmek bura· 

gitmem demektir. Bu takdir
hakkımdaki fikrinizi deği~tir-

itin bütQn Qmidimi ka}•bet· 
' olunun. Eğer gitme%sem bel· 
fikrinizi deiiştlnnck ihtimali 
bilir. 

Şimdi ne yapmak fikrindesi-

mek hususunda en uf ak bir ::ırzurn 
dahi yok. 

Oturdu, dürbünü aldı 'e dikkat· 
le bakma~a koyuldu. 

Galate endişe içinde ve heyecan
la, biraz geriden ona bakıyor, mak 
sadmı anlamağa çalışıyordu. 

Buna muvaffak olamayınca, 

rob dö şam~nnın ete~ini tuttu, 
tetkik etti, evirip çevirdi, dantela
nın arkasından I§ığa baktı· 

Aradaki so~luk, eğer Jigliyo 
sessizlik ortasında, sar1 bir ne:.e iz
har etmeseydi, uzun zaman süre
cekti: 

- lyi oyruyoruz değil mi? 
- Biz mi? 

... 
- Ç.ok istidatlıyız! 
- Siz ne çocuk&Jnuz ! 
- MüteaJ..;p sahneye geçelim 

olmaz mı? O kadar güzel ki.. 

- Ne biliyorsunuz? 
- Neticeyi tahmin ediyorum 

da ..• 
Sonra birdenbire ayağa kalktı: 
- Siı beni ne için iç.eri aldmız

dı? 

- Siıe söylemeğe artık cesaret 
edemiyorum. 

- Demek çok büyük bir suçtu? 
-Hayır. 

- O halde ~k uyrunsuz bir ha 
reketti? 

- Evet. 
- Bunu yava~ bana söyleyin. 
- Cesaret edemem. 
- İşaretlerle anlatın· 
- Ç.ok karışık. 
- Size yardım ederim. 
- Sonuna kadar mı? 
- Evet. 
- Vaadediyor musunuz? 
- Vaadediyorum. 
- Peki. Size itimadım var. 
- Şimdi bırakın da ben k~fe· 

deyim. 
- Hayır. buna asla muvaffak 

olamamnız? Te:ebbüs bile etme
yin. 

- Bu benim muhayyileme SJğ· 
maz mı? Bundan emin misiniz? 

-Evet. 
Aman yarabbi! Acaba ne ola· 

bilir? 
Galate cevap vermedi. Gülüm· 

siyerek ve tecessüsle kendisine ba· 
kan Jigliyonun anünde kendisini 
mewıJ etmek için dürbünü alarak 
elinde oynadı. Sonra açık penctre· 
ye yaklaştı ye dürbünü otel müş
temilatından bir paviyona doğru 
çe'irerek ayar etti. 

Jigliyo: 
- Ah, dedi, bu ne çirkin şey, 

dedi. Öyle §Cylere bakmayın mat· 
maıel. 

- Yoksa yerimi mi istiyotru· 
nuz? Buyurun. 

- Teşckk{lr ederim hayır. 
- bi yapnuyorsu1'\uı. Ben çıl· 

gmca eğleniyorum. Siz niçin red· 
dediyorsunuz? ? 

? - Bu benim ra~a göre iş d~ 
Merak etmeyin, bu söyledik· ğil. 

·m hep laf. Size ho' görün· (Devamı var) 

H A B E R - Akşam Poıtast 

l rakyadaki 
feyezan tahrıball 
Umumi müfetti§ bazı 
mevsim zeriyabnın 
geciktiğini söylüyor 

Teda\1 cdllmelt tizere §ehrlntlzc 
gel~ bulunan Trakya umum! mU
fetti§i scneral Ktı:ım Dlrlk, Trakya 
feyezanı hakkında malfıınat vererek 
Edlrnedc 1300 evt ırular b&stıji-mı, 

bunlardan 200 e\in yıkıldığını, diğer 
200 tınUn de çökmeğe mahktım bıı. 1~ 

geld1ğlnf, evlerin lterplı; olu§U dolayı· 
ıtıo temellerin fazla gu ıctnde kalma· 
ğ.ı. mUtehammll bulunmaması bu ne
tlecyf doğurduğunu a6ylaml~ Edime 
vauaı Ferit Nomertn feLeyan esnuın
da !edaklrane blzmetıerlnf anlatarak 
valinin altı dQz bir kayık içinde, ma
lyeWe beraber her tehlikeyi E:öı::e a
larak, 5U buan Edlnıcnin Gaztmlbal 
ve Yıldınm mahallolerlııde balkm 
kurtarılması ve yn.rdım ~lerlnl biz. 
zat idare ve kontrol etttğinl tcbarüı 
ettırmıotır • 

Umumi mnft:ıttf§, &ulıırrn çoklutu 
yUzilnden ziraat :faallycUnln bir mUd· 
det 1'fn geelkeceğf.ni vcı mcael pazı· 

ca.r gibt mevııtm :ı:lraatınin DtmdlUk 
yapılamıyacağmı, fakat sular tekU· 
dikten .anra mayuı aymd& d& olsa 
auaam, M'mr, dan gtbJ ocylerin eldi· 
mestııo başlaııabileeeğinl ne.ve etmlg
tfr. 

MamOI eşyanın 
çeşitleri azalacak 

Bilhassa kuma§, çorap 
ve deri üzerinde 

duruluyor 
Abkarada.ıı verfleıı maldmata ~öre. 

fktiıs&t vekaleti, amal mamullcrfmWn 
mllmkUD olduğU kadar ;yerli ham 
madde ile ya.pılmMı ve bu ısureUe 

) tııuıcı ham maddeden mümktll1 
mertebe mllst&lfnl kalmmuı için ted
birler araotırmaktadır. Bu arada. ma
mullerlmlzln çe~IU~{lııln aı:altılınul 

ve daha a.s 'e:iUJ tipler ve ırt.andart
lnr vtıcuda geUrllmel!ine ça~makta 
dır. Bunlu ara:ımda bll.haua pamuk
lu ve yUnlll menııuc:at, çorap ve dert
ler bulunmaktadır. 

Bu hususta tetkikler yapmak lli:ere 
kurulan kombyon memlekete ithal 
cdllen mamul e;yalar Uz: rinde ince
lemelerde buİuıunaktadır. Bunl&rdA:ı 
bir kurmmm memlekete lthalin1n ta
mamen men ve baı:ılarmm d& tahdi· 
data ta.bl tutulmalan hususunda c
Uldler yapılma..ktadır. 

Deniz yollarında 
suuiıstimal yok 

Mesele bir mukavelenin 
tadilinden ibarettir 

Du sabahki gııı:etelerden biri dcnJz. 
yollan tdarestııde yen! blr yol:ıuz:luk 
meydana çıkanldtB'mı ve eııkl muııa. 
aebe mUdürUnUn !:inden aynlma:ıı

nm da bu tole alAkadar olduCunu yaz. 
mz:tır. Bu yazıya l'!Src, hayvan nakle 
den vapurların t!'!ı:n!Llenmeııl lı;ln ııar
fı JG.zımgelen paralar ha)'Van naklet· 
rnemlo olan vapurlar fçlıı de urtedil
mto Dekllnde fıt'aııterilm!~ ve böylelikle 
ıruUsUmal yapilm?§trl'. 

Halbuki, bu sabah kendlııtıe g!Srll§· 
tllğümUz denlzyollan umum mUdUrU 
İbrahim Kemal Baybora bu ha~rin 
doğru olmadığını a8yllycrclt denıi~Ur 
ki: 
''- Vapurlarm temizlenmesi ~ 1-

ç!ıı evvelco bir müteahhit ile yapıl· 
mi§ muk&veleyl idarenin aleyhine ra
rerck ta.dil ettirdim. Bu eebeble buı 
cakl muameleleri de tetkik etUrlyo· 
TUm. F11.kat bir yoı.uı::tuk mevı:uubahıı 
değildir. :Muh~be mUdUrünUD !;in· 
den aynlmaamm da bu ııııe alfikuı 

yoktur . ., 

Yugoslavya e Bulgaristan da 
hububat ihracını yasak edecek 
Son feyezanlar bu iki memlekeHc 

mahsuller üzerinde büyük 
fahribat yapfı 

On gün evvel meıuniyeUe Dcl
grada giden Yugosla\' ba§konsolo
ı.u Haci Corciyevic bugünkU kon
v:ın.!iyonel trenile ııchrlmb:e dön
mU~tUr· 

Ayni trenle Balkanlardan gelen 
diğer yo1cularm anlattıklarına gö
re, son feyeı::anlar bilhassa Yugo. 
slavyı ve Bulgaristanda bUyilk 
tahribat yapmış ve ekhılerfn mU
hi.m bir kısmını mahvetmiştir. Bu 
itibarla Rnmanya)ı takiben Yugo-
slav ve Bulgar hUkfunetleri de 
ba~t.a buğday olduğu halde hubu
bat ve diğer toprak mahsulleri ti· 
caretini sıkr bir kontrol \•e ka~,t 

Ehliyetsiz olanlarn 
motosiklet 

kiralanmıyacak 

Şehir mcclisf dQn toplıuı.rnr:. but 
teklltlel'! enellmenlere hanle ettik· 
ten ııonra belediye r;abıtuı tallmataa
me~inln eeyri:ıe.ter lcısmmaa müzake
re&ne dıwans etml§Ur. Kabul edflen 
yeni maddelere J6re, elinde ehllyet
nameııl clmryanlanı motosiklet ve bl· 
siklet ktnlaznnıyaeaktır. 10 ~m· 
dM a ğı ol&lS cocuklara blalklet 
kln1lanmam yuık elduğu ı;ibl, bu 
ya.,takl toeııklara ebeveynler! de bl
ııiklet alrp blndlremlyceeklerdi.r. 

L ~ KUÇOK~~~8ERLER: ·ı 
,. Ticaret odaııma almacak raportör 

ve memwlar l.Iı.ıtıhatıma dU TO ki~
ot t1rm1Dtir• Netice birkaç gtlne ka· 
<tar anlaşılacaktır. 

• Şehrimizde bulun&n maruf Fraıı· 
ıso: reji8örll Jak Kopo bugiln •ut 
l T de J'rıuunz tiyatrosunda " a.lr ve 
arttııt,, mevzulu bir kon:feraııa l"ere· 
eektlr. 

• l!ura belediye telli Ne§et Ktper 
latif& etml~Ur. 

• tra.ıım tıs~bul lldncl konııoloa
ıu:una traıı hariciye neureti me
murlarmdan AbdUlhQseyn Mlttah ta
yin edIImı, ve vaz.lfesine ba'lamışttr. 
JJskl 1k!ııel koneolos leman Aııa!, 

Trabzon Jtonso!oslutıma nakledflml~· 
tlr. 

• J3ağırsak l.hracat taclrlerl de an 
larmda bir blrUk kurmak ltl.n t~eb
bflA!erı 1:ccml:le.rdir. 

• ~l&dlyeıiln T&luılmde yeni yap
ltrdıtl t'&r:ino 3 sene rnllddeUe kin· 
ya verilml!k Uure tnUnakaa&ya 4=Jka· 
rılmı~. Kln bedeli eenevt ıe bin 
liradır. 

• Belediye muhaşehe mlldUrU Muh· 
hır dUn k; m Ank&ta)'& &ilml;Ur. 
Belediyeler l:w1kumdan yap:Iazı b
Ukr&U alt takııit!ıı bu ısene alıııma
ımıdan zarfm3Ur edilerek IHl ıeııesl
ee tehiri Ue me;ı;ul olaukt.ır. 

• T~!m meydınımm t.u.dm \' 
l31ahı mayıs nthaycthse kadar blUri· 
lecekUr. &ledlye reis muavW IAltfl 
Alc:ıoy dün oe1llrclllk mlltthuauı! Ue 
beraber me.luıllea tetkikler yıı.pmı;ıttr. 

•Evvelki ı-Un U&ıı!!!ııda atat b~y
nmı yapılllUlbr. önde ~h!r bMdoııu 
oldu h&ld.o bllyUk bir ke.laulik te,. 
cJr edilmekte bulunan !3.he.ya g1tml~ 
ve 20 b!ıı a~&I: dlkllml~tlr. 1 

• Ağraım kui'tulu~ yıldönUmQ ev· 
velki gün ı;ok parlak bir suret~ kut· 
lanmt=tır. 

• birde cvvel:d asbah ııaııt ye-

artma almak üzere faaliyetE' ;; -~ 
m~lerdir· 

Bu memleketlerin. Rl)tr.a.nya gi. 
bi, bu sene mahsulleri h~sara uğ
radığından yakında J. lmanyayn ib· 
mcııu yasak etmı>leri beklenmek
t~dlr· 

Yugoslavya Ye Bulgarisunda 
ekini r htı.ıl su altındadır. Bu vul
yct, fk1 m:?mkketin ·ac clmdidel! 
ihtiyat! tedbirler alm!.!!rnt. sele • 
eek m'!lısul umanınm nol" .. nları· 
nı tellfi etmek ür:ore muır eU,kla
nnr arttrrmal:ırun icab ettireceği 
bild'rlliyor· 

Dün gece üç 
katlı bir bina çöktü 
Komşular yataklarından 

fırlayıp sokağa 
döküldüler 

DUrı gece eaat %2 malarmda Tak
elmde Tarlaba:mda dıvarcı eokafında 
lk1 k&tlı kAgir bir bina birdenbire 
yıkılmı~tır. %9 aumar&lı olaıı bu biıııı 
Uı; aenedenberl lıo;ı bulunmaktadır. 

Sahihi d• malCm deCfldlr. Bulwıduı:tı 
) erin ı:neyllll olmam, hr.dlııe."\ln Mll 

)'"&#murlardan ileri celdltinl c!S:ıter

mektedfr. 
İlk tioee bina.zmı dahili akMmr bU· 

yUk bir rUrUltU ile yıkıl'ln13 ve ark&· 
ıııııdıın dJ;ı dıvıı.rlar da hlr mukavva 
parçaaz gibi eoka.ğ& doğnı yuvarlan· 
P.UDtır. »~z:~et e'."!ıı ~"lkıldtt:J ta.r~ta 
ba~ka bir bina buluıu:rıaıı:ıa& ~· 
den mUe38l:f bir bldl:ıe olmaınıftır •• 
Yıı.lnır. civar komoular ve mahalle 
halkı gUrllıtUlcrl duyunca r:ell:el olu
yor unıille yataklamıdaıı fırlıyara.k 
recell\c haliyle ııokaJ.:lııra döktilmüo· 
!erdir. Evin enkuı temtzlcnmektedlr. 

Ergani tahvilleri 
keşidesı apıldı 
Aal.ara, ıe (.~. A.) - llaliye 

veklleti ve Tilrkiye Cumhuriyet 
Uerk z Bıuıkamıdan: 

YUı:de be' ~elirll ıtıss Ergani 
lısUkraEY talıvillerlniıı maliye vekA· 
ı~u. Türkiye Cumhuriyeti M,.rl:eı: 
Ban· ıır ve diğ~r banka] r milm~
sillerll~ noter hu~urundıı 1.!er':eı: 
BankMı bln:.sında yapılıı.ıı U ·urcu 
ikr miye ve yedinci amôrU ke~ld~-
8inde: 

OOSô numıra.lı tah\il• 3() .Coo U
rs. Hg.g9!') num:ı.rıı.lı t:otbvile 1500ô 
lln, 1M95 numaralı tahvile SOOô 
!in, ~5-8M num.uah tt.hvll 30ôô 
lira, 153-!\:!n :ırn?M.ralı tahvile 3ôCn 
lin.. M·~%7 ııu?Mrah tahvile rna 
Ura, :lf'!S1 Bumualr t&lwll~ !09 
lira, gı.ıu numaralı tahvile l'!09 
lira, 0010& numaralı tahvile D09 
Ura, 121·!09 numaralı U:.l\vile S09 
lira, 195 501 numaralı te.hvile erm 
lira ve ayrıea M9 muhtelit numn.
nya da ı... §'r lir& ki, ceınan u~ 
yUı: adet ta.bvil numara:ıma ikra· 
ın.lve is~bct etml§Ur· 

Bundan baeka. 6 Oô ad t tahvil 
numuam e.morU dll~tfr. 

tsmıir bağlan 
hasta.lıtkan krululdu 

dlyt bq c-ece Diklllde 3 ııa.ntye ıUreıı !zmlr Kemalpa:a kau ı baflum 
hafit bir ~ıuıe kaydednmtotJr. da c-örlllea tınpr:ı hutalıfml• k•r,: 

• Jal'On hU'kt\tnetl Çamalb tuı:lum 1 acıla.n mllcade'e muvat."aklyetle ııet!
dıı.n 35.000 ton ta: mıtm alııuya talip eeleıımi ,.e bağl&r huta.lıktan k11 tıı.-

cımu;:tUl'. nlmı,t.rr. 
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Kadın çorapları 
1K1 tıp olacak 

Ankaracla istanbuldan 
giden bir heyetle temas 
"ve tetkiklere baç! ndı 

Arık nı.. l'J - Sem z:lmanlarda 
çe:;IUerl artmıo ve mar~alan binleri 
geçml, olan kadın corapları meııcl,.31· 
ııl hUkCmet e.ush ~ektldc ta~m 

ve ıııl:oı.h etme:e karar verml~tır. 
Milli korunma kanunu ir.apların• 

d&a olmak Uure c;orap ııanayflnin 

bugUnkU §ıtrU&r& uygun olıır&k ııtan· 
dardmı temin makııadlle tetkiklere 
ba:lanmı~trr. 

Bwıun lı:ln l:ıtanbuldan ı:eımlş o
lan heyet alikadarlarla tftmııııl&rdıı. 

bulunmaktadır. Verilen malOmata ı;ö 
re, bu mOu.kerelerde ham madde te• 
darlkindc zuhuru muhtemel mU;:ıkilla.t 
muvacehesinde almacak tedblrlerlıı 

nelerden lbaret bulundugı.ı ve bllhUS& 
halen bul A vnıpa memlekeUcrinde 
oldutu !f bl, ev içinde ve sokakta r;t• 
yt.ımek üure iki tip kadm çorabı ya
pılmam Uzerlııde duruımu=tur. Veıi· 
lece:C karar etrıı!tıe tespit edildikten 
sonra lcoordinuyon heyeUn!ıı taısvt 
blııe an:cdllecekt!r. 

. 
Sovyetlerle münakit de
miryolu mukavelesinde 

tadilat 
A>ıkara. 16 (Htı.mn) - Hü. 

k!ımetimizle Sovyetler B!rliği 
arasında 9 temmuz; 922 de 'l'if. 
liste aktolunan demiryollar mu. 
ka velenameısln1n 5 hı:zlrm 939 
da. Ankarada ta.dili ka.rarl~ı
rtlan 21 inci maddesi §U oekildc 
ta!dik edilmi~ir: 
·~yanın ithal!t ,.e ihra.eıtı 

ve b!.gajla.rm te!!!limi yolculann 
huduttan murur husm!a.tında ta
rafeyn A.kidlnden her biri kendi 
toprağmda c~rt ida.r!, ıııhht ni. 
r:ams.t ve gümrük ni,...amatnu 
himıet dolay-mile ~yahat eden 
e~a1'ı dahi hıllina etmemek U.. 
zere tatbik eder. 

Demlryolu ve posta memurla. 
nnm TUrkiye ve Sovyet hudut
la.:rmda.n 1?eeme!erine alt usul v~ 
ni!:amat Türkive "·e Kafka.sva 
demiryo!Jur llraısmd& irtibat !3-
lerine ait olarak yanıhıu ol&ı 
anla~ma ile tayin edilmi§Ur.,, 

Donanm mız 
T ckirdağında 

Tcla.rdLlğ, 1G ( A.A..) - Yavul: 
Ha.midiye, Ada.tepe ve Za!er'dcıı 
mürekkep filomuz; ııut 17 de Ge· 
liboludıuı Tekirdağma gelm.i§t:r. 
Amiral ŞilkrU Okan vUtyeti, he. 
.ediyeyi ı:iya.rct etmiıs. vali ve 
belediye teisi bu tiyueti iade 
et.mi:Jer ve amiral gemiıııine ~ı. 
karlarkcn merulmlt ~l!mlan • 
mı~lardır. 

POLiSTE: 
lllllDUllllllnUlllJUlllDUllllJ 

Bir raba direğe çarptı 
iki ki i ağır yaralı 

Erenk6yllnı! oturan Emin og-ıu 

Ueııtan ve k&rdeolnln eocutu l!uııta• 
ta dlin Y'Jk arabuUe Bc:ıtıuıeıya ;i· 
derlerken, arabt.nm beygirlcrl tdrdcı:s
b1re Urkmlloler ve alablldiklerine ko§• 
m&Ca ba§laııuolardı?', ıcutan bUtUn 
lruvveWe h&..f\·anlan uptetmeğe uğ°· 

1"1L0l'ıu~ııa d& :muvıı!lak ol~ ve 
araba bu ııUraUe yolun kenumdakl 
tramvay dlreklerlndcıı blrln• carP•· 
rak parcaıa.nnu§tır. 

lleııtan ve l!uııtata mtihtellt Jerle• 
rlndcn ve bllhaata ba:larmd&n ağır 
ırurctte )'tln.laruıu~lar ve H&ydarpa• 
~ numune ııaııtanc~n kaldırıl~lar 
dır. 

tdevlicl Kandili 
20 Nisan tHO CUın~rte:ıl rtın1l JU. 

bfulevvel aymm on !kl.aine mnsedl! 
olmakla. önUmQzdekl CUm& ünU ak. 
:anıı (CUmarle!ıl gecesi) Mev!ldl Zi.., 

be\1 oldu...ıtu ıı:..ıı olunur. 

htan'bul Mtt!tWü:U 
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liL!Uner~@~@rMffilmim 
ABDÜLHAK HAMiDE DAiR 

~aziler lugoslav 
lf ralıiıı kaçıracaklacnıış! 

~ • EÇEX ~ün ölümünün 3 Un
U cü yıldönümü kutlanan Bü

yük Şair Abdülh.nk llamldi düşli
nürnrum· t ~ yıl ne ~:ı.~abuk ~~
ti!· ~lithat C<"';na1 'e Yuı.uf Ziya 
llc beraber '!anki onu dün ziyare
te gitmi'! ı.:ihiylm· nayım ı.u .. ?·en 
lıizi pek naıikane kabul dmı5ti· 
;\laçlrnpala..,•tald dnlrNtinln ~cııi5 
tıalonıında 5alri hekll)·orduk· Pc"t 
az cnf'l bir zati.irrl'C ~~lrmi<;ti· 
O ;ya')ta, böyle bir hastalı~ı ~ar-
1:.:ıbuk atlatabilmek kin bünyc~c 
de fe\ lmlfulc )·aratılnw; olmak la
:ı:ımdı· Hem de Hamit gibi kendini 
br.ıf <>d<•n biri kin! 

- De.ha kat'i de.ğll· 
- Xekada.r ol.a.c.akf 
- Bilmem ki! ... 
Dert.erlerden blrlnl Mıthat Cc-

malo uzattı· 
- Olrnnbillr ml!'tln1 

~~4-lktf;l Holanda Kraliçesile Veliahdinin 
kaçırılması 

hazırlıklarına başlanmış 

isveçte 
tehlike hali 

- Tecrlibc ederim 1 
Arliadnsmuz sayfalan heyecanıa 

süıme~cı ba;ln~lı· Sahiden pek güç 
okunurnrdu· Bu karanlık satırla
rın ok.unan kıc;rmla.rmm lı;lnde bü
) ük :;.:ıirin dchaı;ınm lunlcmılan 

sıçrıyordu: * Dün akşam Londraya Avuıı
traı~·aır tayvarccilerin muvasalat 
ettiği rcsrn~n haber veriliyor· 
t;._* Hicaz kralı lbnisımudun oğlu 
""111ir Suudun dün, kalabalık bir 
l!ıaiyeue Hindistana hareket ernği 
il~ 
0Ylcnilmekteı:Iir· Scynhat sıhhi 

l!ebeblere aUediliyor. 
* Nisan ayının ilk on be~ günü 

ıarrında. Fransız zabılrun Pariste 
\'e laşradn 58 komünist tevkif et
llliş ve iki gizli matba:ı meydana 
tıkarınıştır· · 

*' Batavyadnn haber verildiğine 
töre, Mernp yanardağının yakında 
i\ndifa etmesinden korkulmaktadır. 
'olkan yakınında oturan ahaliden 

h r kısmı hükumetin emrilc evle
tin! terk~lmişlerdir. 
* Belçika hükumeti. gayriknnu

!ll olarak Belçikada ikamet eden 
ecnebileri hududa sevketmeğo ka
tar \'ermi!!lir· Faali;retkri şüpheli 
törUlen kimselerse hwmsi bir ne
~arete tiıbi tutulacaklardır· 

Sovyctler Birliği yüksek Sov
~et nıeclisi riyaset divanı, Fin Ka
r.elisi ~ovyet ııosyalist cumhuriye

. t.inae iI'tihabatın 16 haziran 1940 
tarihinde yapılmasmr kararla§lır
hıtştır. 

* Romada bulunan Romanya 
llı :>pagandn na7.ın beraberinde pa
}lı hk nczdindeki Romen büyük el
~Ji olduğu halde dün V~tlkana 
t'ilzniş ve papa tarafından kabul 
eJiJm'ştir. 

* İngilizlerin Kanada fabrikala
rına .25 milyon dolar kıymetinde 
lnUhimmat sipariş ettikleri bildiril
~ektedir· Bunun 12 milyonu obüs 
1~ ndir. 
* Ruz\•eltin nutkunu ııöyledi~i 

l'anaınerikan birliği içtimaında 
Alman~ a, İtalya, Japonya ve ~ov
l'etı~r Birliği sefirlerinin hazır bu
lunmayışı nazan dikkati celbet
tn ş1'r. 
"--.:..~----------------------

Alınan ticaret 
gemileri 

N orveç m isali 
aözönünde tutulara/; 
Holandada da şüpheli 
görülmeğe başlandı 
Anısterılam, lG (A· A·) -- Al

tnanyanm Emden limıınının karşr
sında bulunan Holandanın Ems 
"ehri ağzındaki Delfzyl limanı sıkr 
bir murakabe altına alınmıştır. Bu
nun aşikar sebebi Alman ticaret 
!':eınilerinin muhtemel tahaşşiidü -
ne roli.ni olmaktır. 440 tondan da
ha bUyük olan vapurlar Hollanc1a 
deniz makamlarının kontrolüne tA.
~utulacnktrr. 

'8-r.-·---·· .... 
l
~lfl' ·u ··-·····-·-· T 
l Bütün lslanbul g"nçliği ... Müt
.i hi;ı heyecan, dehşetli sergüze1t. 
1ı, •'1ncernlar dolu film sevenlere 
! l'llÜjde: (R. K. 0.) film tirketi-

:: nin 1940 mesvimi için hazırla. 
ıı dığı senenin en heyecanlı filmi. 

ıılnsan--=-i 

Bir İng i ltz gazetes i n~ göre bu iki 
memlekette de nazilerin planları 

meydana çıkanldı 
Ilel:;-rad, lG (A· A·) - Uöyter 

bildiriyor: 
Polis t.,rafından Alman aj::mı 

telakki edi!m b:ı:ı:ı l:imı::Pll'rin evle
rinde yapılan taharriynt nctices'n
de birçok mlihim tE'vkifat icra edil
miştir. Zannolunduğuna göre bu 
tevkifllt, Alman Gestaponun Yu
gosl:ıvyn dahilindeki faaliyetini 
kırmak için şiddetli bir hareketin 
ancak ml'bdelni teşkil etmrktedir. 

JiRAU l\.\('IW\l.\ PL.\~ L.\RI 

Lomlra, 1G ( A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Yorkşayr lvning ~iyuz ~a7c 
tesinin dip!omatik muhabiri di. 
yor ki: Norveç kralı Ha!con, na_ 
zi haydutlarının tehdidine rna. 
ruz yeg-iı.ne hükümdar değildir. 
Holanda kraliçesi, PrensC's Jul
\'ana ve Yug"o5lavvanm küçük 
kralı Piyer de tehdit altındaçlır. 

Dün Londrada söylendiğine 
~öre. Holandadaki nazi a ;anları 
kraliçe Vilhemina ile Prenses 
Jülvanayı k:tı~ırrnak Ü7..ere r~
z.ırlık yapmak hususunda tali. 
mat almışlardır. ;\'aziler bunla. 
rm ort~dan kaybolmaları mem. 
lekd id~r~~ine karııırkhk so1{a
cai!ı ümidile hareket edivorlar. 

Bu gazete Holanda makama
lınm bu planları bo7.duklarm1 
~öyleyerek ~öyle de\·am ediyor: 

Norveçteki adam kaldrrma tc. 
~ebbiisü o kadar tecrübesizce 

hazırlanmıştır ki. kral Hakon 
ve o~lu kaçmaya muvaffak ol • 
mtı~lardır. 

Yu...,.o~lavyada Alınan elc:iliği. 
r'in. ,~eniden tam manasile bir 
C'ntrika şebekesi merkezi haline 
geldiği \'C Yugoslav zabıtasının, 
kralı kacırmak maksadile hazır
lanmr~ Ôlan bir planın mevcu -
diyetini keşfettiği söylenilmek. 
tedir. Kralı ka~rrdrktan sonra, 
onu Yugoslav hiikfımet ve miL 
Jetinin huzuruna. mukabil bir 
rehine ve bir garanti olarak mu. 
halaza etmek istiyorlardı. 

l 'UGOSLA \'\"ADA III~YJ<:CAX 

ll<'l~rıul. lG (A· A·) -- Havasa
jansı bildiriyor: 

Gitgide daha kaba ,.e şiddetli o
larak dcwam eden Yugoslnvyanm 
hürriyeti aleyhine doğrudan doğ
rum tehditler gösteren Alınan 
pr~pagandasr, bütün Yugoslav 
mahfell~rinde şiddetli bir akslilfı
mC"I tevlit etmektedir. 

Biivük sanayi ve ticaret erbabı
nın fikirlerini nC'şreden ''Lantrog
yfoski Gla.snik'' gazete.si, bugün 
Enlkanlar bitarafhğınm idamesi, 
ı:ittikçe daha şüpheli bir na le gcl
di~ini ya:r.arak diyor ki: 

"Gerçi Yugoslavyanrn harbe gir
meğ~ niyeti yoktur. fakat, ancak, 
hayati ml'nafii veya hürriyeti mev
zuhahs oluncava kadar bitaraf . . 
kalacaktır.,. 

lngiliz Başvekili diyor ki: 

"Kuduz köpek., gebertilmedikçe 
dünya rahat yüzü görmiyecektir ! 

Londra, 16 ( A.A.) - Başvekil 
Çemberlayn bir toplantrda kısa 
bir nutuk söylemi~ ve ezcümle 
demiştir ki: 

"Bundan az :raman evvel nihai 
zafer hususunda harbe başladığı. 
mu: zamana nisbetle on kere fazla 
itimat beslediğimi söylemiştim. 
Bu itimadı tamamen muhafaza 
etti~imi şimdi tekrar ediycrum. 
Alman vahşetinin bütün sikletini ı 
hi:sseden insanlar, Almanyayı 
mahkum edenler kütlesine miL 
yonlarla iltihak ctınişlerclir. Çün. 

kü Almanların her yeni hareketi 
gösteriyor ki, hiç bir millet, ne 
kadar sulhperver, ne derece mii. 
tevazı ve ne kadar kendi halinde 
olursa olsun bu kuduz köpek ge. 
bertilmedikçe kendini emniyette 
bulmayacaktır. 

Almanya, şimdiye kadar birçok 
yanlış hesaplara kapılmıştır. Fa_ 
kat, bunların hiç birisi bu son he
sabı kadar yanlış çıkmamıştır. Bu 
harp, manevi kuvvetler ve onları 
koruyan cesur müdafilerin maddi 
kudretleri sayesinde kazanılacak. 
tır." 

Almanyadaki İsveçliler 
memleketlerine 

dönüyorlar 
Stol•holm, 16 (A· A·) -- Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Öğledenberi, bütün lsveçte, ha

\'a taarnızlarına karşı tahaffuz 
tedbirleri şümullenmiştir. Pnsif 
müdafaa tertibatı her §ehirde ve 
her ka~abada artmaktadır· Dokuz 
evalctte canavar düdükleri konul
m"uş, sığınaklar yapılmış, ışıkların 
derhal söndürülmesi için hazırlık -
!ar ikmal edilmiş. fabrikaların ek
serisi maskelenmiştir. 

Petrol satışı sıkı kontrol allına 
alınmış, ma)i mahruk satan bütlin 
ticarethaneler hlikiimet tarafın -
dan müsadere edilmiştir. 

lsv~te havagazı sarfiyatı tah -
dit ve belki de ilga edilecektir· İs
veçlilere kömii r sarfiyatından ta
sarruf için küçUk sobalar kullanıl
mnsı tavsiye edilmiştir. 

~lnlrııol', HPlsinghor, I~iiksil, 
Uddevale ve Halmstaa dahil ol
mak üzere bazı limanlara vapurla
rın girmPleri yasnk edilmiştir· 
Di~er taraftan haber verildiğine 

göre, lsvı•çin Bertin elçiliği nna
val:ın::ı dönmek istiyen fsveçlilcrin 
derhal hareketlerini kolayln~trr -
masını Alman hükumetinden iste-
miştir. 

11,ı c;ent- C\, <'1 Çiftlik parkmita 
ra"~elmi~tim· Onünde l~ilmi5 bir 
J;a.delı dumvordn· Bl'nimlc Ziya)·ı 
;yanına ~a~;rdı· Il:ıyan Lüsyenc l· 
sittir<>rek: 
· - Il<'nl giifüriir mfü .. ünüz? de
di, yarchmmı:ı:a ihtiyarım \'ar• 

Uürmetlc koluna J:irılik· Biraz 
yürü)·ünce bizi büCC"yC doğru çek
ti: 

- Mah-.us 'liiyleılim· Bir ka<lt>h 
daha içmek ı ... tiyorum. J.ibycn bı
raJımıvor ela! 
Ya~nmaz bir ı:oruk ı;ht lroma:r

ra giilii) orclıı· Iliifedc 1:arı;abuk blr 
kadeh :\'il\ a rlndı· 

- ıİaydl. ~imdi çaktırma.da.n 
lliineliın ! 

, O J,ad:ır lif') ifl<? konn~:myordu ki 
kıı.ba.lıatinıi1in mtydana. çıkaeağın
tlan korl.tuk· 

Salondaki gc•ni5 koltuğu şömine
nin k:uşısına. konmu~tu· \"anmda.
l>i masanın iistiimfo clt-Ctcrlcrfo rl
g:ıra ııaketleri duruyordu· Mitıınt 
<'<"mal, dertl'rll'ri 1 ar<'t c-tti: 

-- Yeni hlr piye"! )'ftZl)Or! 
Ilrııiııı ~ibi l'usur Zi~·a da hayret 

etti: 
- Artık yürüy<"miyor bile! 
- Jnannııı, mahsu'i yaınyor ! · -, - B 1 k :Cu o,ıra<l:ı. dısarılan :.·umu.ak a-ı n n. 1 terenın a an yak sesleri ılu)uldu· Salonun kaın· 

?'I sı aı;ılllı· Hfimiıl. yrnl yiirüml'ğe 
f. le ı"nı'n ı"çt'maı b:ı .. lrrnn müt~r<"ddld, çorak adrm-s e 1 r r 1 Jarll~ gt•liyordU· l\lithat Cemal 18.-

Lonclra. 16 (A· A·) -- Lord Ha- tife t-tti: 

-- Bir glizcle ne yapılrr mecazen? 
- Yüzüne bakılmaz! 
-- Siz de onu yaptınız zaten! 

*** 
- lnsanm aczini galibiyetler 

unutturur, 
Hüziln ve keder gelip geçer, §an ve 

§eref durur· 

*** 
Bir meseledir bu gayet ince, 
Bilmem kırılır mı halledince? 

*** 
-- Vermez bana tesliyet bu 

madnnı, 

Emrimle değil mi oldu idam? 
Hala gözümün önünde cellad, 
Hala kafamın içinde feryad! 

*** 
- Askerlerimin saflandır sanki 

benim !sa.hım, 
Toplarla, tüfeklerle denir 

hemhabım! 

*** q 

- Şimdi .sizden beklenen §ey 
pedcrlik değil erllktir: 

- Evet, evet, şimdi yapılacak eey 
seferberliktir! 

Bu parçalan dlnledlkfrn sonra 
hayretle: 

- N t-luıdar gen!>slniz, üstadı· 
nııı? 

Diyorduk, o da fiU mısrala ce\'ab 
,·eriyordu: 

-- !{arlar altında ne\'baharmı ben! 

lüaks, Balkanlardaki İngiliz elçi- - Rica ederim, htoy<'fond1, böy- Abdülhak Rimfdc on bca, yirmi 
]erile dün öğleden sonra son bir le ihtiyar taklidi yapmayınız 1 &<"ne kadar en· et, bir geec Dl-
mülfıkat yapmıştır. Bu konferansa Hanılıl: 'anyolnn<la rasgeldii,rfml hatırlı-
Itoma ve .\foskovadaki İngiliz el- - Peki, öyl<"~·c;c kosaynn r yorum· o 7.aman, oralarda bir 
ı,;ileri de davet edilmiştir. Dl'ıli Ye ı>at pat birkaç adım ''~ule' birahane l ll4:ılmrşfı. Arası-

Bu görüşmeler hakkındaki tcb- ko<;ar gibi yaııtı· ra Süleyman Naz.lf, Halil Nihad, 
ı;ı; pek yakında neşredileccktir. li) uyamadı~ından şikiyet cdl- 111\mamiz!lde İhsan, ll· Enwr \'e 
Bu tebliğe intizaren resmi mahfil- :\'orclu· diğer bazı edebiyat adnmlan ora-
lcrde görüşmelerin neticesi hnk- • - Okuyanuyonım da-~ ya giderlerdi· Birahanenin kapı. 
kında büyük bir ketumi) et göste- Diyordu· l.'mmf Ziya: smda bir araba durdu· Mü~terl ile 
rilmektedir. Bu mahfillerde .sade- - Haberimiz Yar, bcytfcncll. arahncı arasında. bir münakaşa du-
ce kaydedildiğine göre bu görUş _ yeni lılr <'·er ya:r.ıyonnuı;sun01: ! ) uldıı· Dışarıya baktık, Abdülhak 
meler bUyük bir nhemmiyeti haiz- -- l ~\'C~t. nnıa, yımlıklarımı oku-· Jlfımiil· Araba<'ı, mü5t<'ric;lnln ki
clir ve geçen hafta cereyana baş- yanıı)·orum ! b:ır kıyafetini J1csaba kat.arak 
lıyan bıı hadiselerin rnevzubahs - Zi~·anr yok, başluılan okur- mest. bir Jıalde olma.,mdnn istifa.
sefirlerin bulunduklarr memleket- l:ır! de etmek istiyor-· Bir mecidiyeli 
!er üzeı inde husule getirdiği akis- Giilii':'iiyonluk· B ii)'Ük şair, def- az lıuluyor... Jlemen llnmamizade 
lcr bu <>hemmiyeti bir kat daha tl"rll'ri l.:anştırdı· ı•ek ~üç okuna.- ılı~an fırladı· Anıba<'ıyı garib bir 
arttırmaktadır. Mezunen İngiltere- ralı. JrnıJar titrl'k )·azılarla dolu bir tarzd:ı paylamaya hsslndı: 
de kalmakta olan Moskova sefiri çok "a)·falar m<':rılana çıktı· Yeni -- Xe yapıyorsun? O kimdir bl-
müstesn:ı olmak üzere diplomatla- , yazdı~ı eı.l'rin i-.nıini sorduk· IiJ·or mu. un? 
nn ekserisi bu hafta vazifelerine - ll<•nü:r. adını koymadım· ·- I\:irndir, ne bileyim! 
döneceklerdir· -- ŞaJn..,ıar? - Abdiilhak Jlfunld; diihlJ azi-
--------------------------------------------; müş5:ın··· N o 'eriyorsa al ve te

, ~~U AKŞ~M 

~ MELEK 
il S IN IE MASINDA 

Dans galası .... ~ 
Caz. festivali .... 
ve şarkı zaferi ... 

~HOLL YWOOD, 
IRESMiGEÇiDil 

~ckkür et! 
Arabacı, (azlmüsşan) sıfatından 

.\llnhtan korkar gibi l>lr hislo çc
klnrrrk parayı aldı, fakat ~ünah 
mı yoksa. sc,nb mı işlediğini nnlı
yn.mıyarak basını sallaya. sallnya 
gitti. 

Büyük ~"lir, o kndar hayatın do
lu olan llnmld ~imdi nerede? 

Çııctın mı huzuru kibriyaya? 
Bildin ıni nedir o tıflı ekber? 

Garp cephesinde 
Almanların İngilizlere 
taarruzu püskürtüldü 

1 Nt'~cll, s!'vlmll... Eğlf'ncell ,.e ga~ rt muslklll film . .Ba~rolll'rde: 1 
Amerikada harbe • rn .. t .. ~~.!~~ .. f.~!,Ec.~~"~~~ .. ~~.~.~~~mmda -

.. d h le cereyanı m Ilaı!ılôndiirücü bir a,ı. maçr.ra 1 f--" 
:Ti u a a fa 1lı\\'r.h>n: l'llETRO JUn:-.·AL aon dün~·a vcı harp havadl,,tf'rl. ı avcısı! 

u Pariıı, 17 - Garp cephesinin ln
'f giliz kıtıi.larr tarafında işgal edil-

..,...........,,_..,_..__ mekte olan .kısmında Almanlar, 

k 1 · ~ llaml5: Bu ıık,am için !oralar bıtnıı,tır. Jltı'illtıl koltukların c\'vcldr.n uvvet enıyor .... _ nldırılma'lı rira ohınnr.. , 

ı1füı ıın~ı;'l!ıııımwnımınımrıınnııımıınıınr~ııııiım mııı~nıı1~]111mmnııımıııımır~rı1ıııımıımımı~rı~ ıııırn m ıw 

İnsan 7.C'ldi.sının hf!>bfr ıama .. 
1.:1\\ nynmıyncağı bu muammnyı 
ruhu çözmü~ müdür ar.aba? Iln
)"atında o kadar ü-.tünde durdu~'U 
hu Mrrı dii ünme.k hile nnfilc· En 
~iiırl lıahını Ye <>n hiiyUk teselli
sini :vinc ondnn dlnlirellm: • > 

Sezadır Adem için manevi bir 
istikbal 

Ki hiç bilmediği bir cemale aıııkhr! 

~OYnıyanlar: JAMES ELLl· S: 
~SON • ROBERT KENT -1 
H JUNE CLA y - WORTH. 1 i! BUGÜN 

ll At KAZAR _ 
i= s· n 
:: ıncnuısının şeref h."lftası ~ 

-··· · BAŞLIYOR. :ıJ ······· . ······· •1•>= •••••• .::::::::ır:::r.::ııc:ı. 

topçu tarafından hllzırlanan ve 
topçu refakatile yapılan bir taar
ruzda bulunmuışlardır. Bu taarruz 
pü~kürtülmüş \'e Almanlar oldukça 
1.ayiat vermişlerdir. 

Sar mıntakasrndn Fransrz top
çusu Alman kuvvetlerine ateş aç
mıştır. Fransız keşif kolları Vojla
rın şarkında faaliyette bulunmuş
lardır. 

IlATAX G1':Ml 

'1511 tonh•k 1ngiliz Stanelliff 
yük vıtpuru lskoçyanın 90 kilomet
re açığmda cuma günü torpillen -
ıniıştir. 

İKTISAJ>f A BLUKA 

İngiliz iktısadi harp naT.ırı dün 

Xe\'~Ork. lG (,\. A·) - Nevyork 
Post gazl'lesinin Vaşington muha
biri yazıyor: 

"Amerika ıuıkeri mlit<'has.cıısları
nrn zannettiğine göre, intihabatta 
hangi parti kaT.anrrsa kazansın A
merika bir buçuk scn!'ye kalmaz 
harbe girecektir. 
Mlilahassıslar geçen yedi ay 

harpten sonra Amedkanrn iştiraki
nin sakınılması imkansız olduğuna 
her 7.nmandan ıiyade kanidirler. 

Memlekette müdahale havası e
siyor. Bu hava ve fikir Nor\'eçle 
Danimarkanın Hitler tarafından is
liliısı üzerine vücut bulan aksülfı
melin mahsullidür . ., 

Avam kamarasında beyanatta bu- Macar sefiri Ankarada 
lunamk, Vladıvostok limanı :.·oliylc 
Almaııynya hcı· türlii haq1 nıalıe- ı\ ıık ııt'a, H l ( il ıı ... ıısi) - ~f.a
mesi SC\'kı\'atını durdurmak üz<'rc 1 rar sefiri ile Jtalynn seraret 
mümkün olan lıiitün pratik tedbir- ınUı:;teşarı bııgiiıı ekspresle ls-
lcrin alındrğını bildirm1§tir. tanl.ıuldan tcluiler. 

Orhan Seyfi Orhon 1 eu AKŞAM sa M ER s nenımn~a, 
AŞK üzerinde en b üyük ı.·e der in fikir ve mütalea filmi ..• Ve · 

RAiMU • PiERRE BRASSEUR ve 
JACQUEL1NE DELUBAC 

Groenland Amerika 
- himayesine alınacak IJU? 

T arafmda n emsalsiz bic- tarzda yaratılan 

Ya inı;on, 16 (A· A·) - Birlo-s O N şik Amerikanın, Groenland adasını 
da Jıimnycsl nltma almak tasavvu-

GENÇ'L /•K 1 :~nı~n~~~:s~~~1!~1~~\~a~~= 1 le Cordel Hun böyle bir proj nin 
~ mevcudiyetinden kat'iyyen habcr
~ dar olmadığı ccvnbmı vermiştir. 

1 Maamnfih HuJI. cumhurreisi Ruz-
G nyet kuvvetli, hareketl i ve cazip ~ahesel' başlayor. =il Yclt, ahiren bu adayı, gnrb nısıf 

AŞKIN YAŞI... IHT lRA S LARIN YAŞI.. . AŞK ÇILGIN· · kür('sinc dahil bir toprak diye 
LIKLARINI N YAŞI... EBE Dl T E H LiKE O LAN BiR KA-. tavsU ettiğini ve bu itibarladır ki 

DiN ... KUR BAN L ARI KiMLERDiR?... =- ndanın l\fonroo kaide~inc dahil bu-
lli\vrten: EKLER JUR NA L son dünya ve harp hıw " ı,.,.;, F 1 lunduğunu söylediğini lıntırlat.mıs-

" ıımlJlmll' ~ Bu akıam icin yerlerinizi evvelden aldırmız. ~ llttlm • tır. 
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• 
1 Al an

vaziyette ... 

Eski bir mebus nezaret altında 1 

ıu., ..... r..ônc mcktublangöndc ..... - .... ıd Norveçt:e 
Jaemen aynı elden çıktığı zannı hasıl bir mebus olduğunu tesbit etmLs· 
<ılm~ ve tahkikata başlanmıştır. tir. Bu işte zan altına alınan 

nk tahkikat :r..:ı.nlan J,u\ vetıend .-. C'Ski Kocaeli mebusu Sırrıdır· Sır- 1 a r f c .
1 mı, bu cinsten rnektupl:ı.nn muhtelif ı ının mcktub gönderdiği yerler i· . 

yerlerde muhteııc ndreslerc de gönde· çill muhnkkak tertib <ıtmiş olması 
ıildiği \'e bazılarında halkı tnhı11< 1 lazımgelcn listeyi imha ettiği an
,nrık.!aUıırı takip edildiği gbrillmilş· !aşılmış, fakat cUrmUmcşhul ha
tllr. !inde suç dclillNi üzerinde yaka-

Ekscnsi Jstanbuldan ııostaya atıl- laum:şlır. Sırrı halen şehrimizde 
dığı için tnhklkatm mcrltez s kletı nezaret nltında bulunmakta \'C tnh
,ehrimizdc toplıınmıı \e lslt\nbul po- kikntm tnmamlaıımasıpn çn.lışıl

li51nin al4kad:ır memurları ı;ec li maktadır· Sırrının askeri mahkc
gUndllzlU çnlı§Dınğa ba1Jlamı~lardır. mcdc muhakeme edileceği eöylen
llk. fulce bu mektupların bir Alman mcktc ise de şimdilik bir suç orta
propngand:ı.st olduğu ve yabancı bir ğı menubnhs olmadığından ri\·aye
devlet tarafından yaptırıldığı ::ınıl· tin mC'nşei nnh1tjılamnmışlır. Bu -
nıı~tır. Fakat bir mUddct sonra bu nunlıı beraber bu hususta tahkikat 
)'Olun yanlış olduğu o.nıa:ılmı;Ur. henüz bitmedığinden şimdilik kat'i 

:cır ara bazı ııvukatlıırd:ın şUphelc· bir !i<'Y SÖj !emek mümkün değil-
ı ilmi§ ve hattA bir gece blr avukat öir. 
\'3Zıhaneslnde 'c C\·indo araştırma.- * * * ar"' yapılmış b r şey bulunamamıştır. Sırrı Bellioğlu lstanbulludur. 

Bununla beraber her gün he- 18i6 dn <lo~mus. mülki.re mckte
mc-n \Uzlcrcc mektubun bu ı;ekildc binden çıkmıstı. Birinci devrede Ko
muhtcllf ye-rl<.>rc gönd<'rildiği tes- cacli mcbusuykcn bir mUddet iklı
blt cdilmJ§tlr· sat vekiileti vckilli;;indc bulunmuş. 
Nıhayct zabıta gC'celi glindüzlü tur. Dördilneil devrede müst.nkil 

bır gayrctl" ve bin gUçlliğü yene- j mebus olarak bulunmuştu. Ticaret-
r k i.ı;I meydana ı;ıl<nrmı ve le meşguldü. 

I Büyük bir 

· (Baş tarafı 1 incic!e) ı 
yakın olduğundan bunlardan dnha faz 
la iııtlıade ed lecektir. Buntıı.rdan b:ı~
kn imparatorluğun her tarafından sc· 
len, mUkcmmel talim gönnUş alaylar 
ihraç edilmiştir. B~nlnr evvelce Fin· 
IAndlyaya göndcrllmC'k l.izere htı7.ır. 

lanmıglrırdı. 

İngiliz nslccrt nıalıtıılerindc söyJc-n. 
<'lli0 oe gorc, 1-i:anadıılılıır, Norver;tekl 
lngıllz kıtalarlle birlikte harbe glrış· 
' lşlerdır. 

lnglllz kıtalan Nıı.rvike berabcı ı . 
rinde her tUrlil techlznt ''c mUhlnı· 
mntı:ı. beraber bUyllk toplar da olduğu 
h:ı.ldc çıkmışlardır. İngilizler Narvı. 

kin 100 mll şimalinde Tı·omııö ile 
Nanikln 00 mil crnubunda Io'oldcm
fiord arnaıoda muhtelif noktalnra as· 
ker çıkann~lardır. 

Fransız başvekili dUn l)nn mccll· 
sinde beyanatla bulunarak , ·orveçte 
karaya çıkarılan ruUtte.lk kuvvcue. 
rln :Nor\'cc;:lllerıe lrllbo.t tesis ottlğini 
\"C birlikte harekete ba§ladığırıı l>ıl· 

dirml;,Ur. Hadiselerin 
tefsiri kumarhane basıldı 

~arviktcn tnrdcdllen Alman asker· 
ır-ı şimendifer yolunıı Uıkllıen Jsvec 
istıkameUnde rlcat ediyorlar. Narvlk 

2800 lira para ile bir fiyorunu l§gaı cd .. n İngiliz harp ge· 
(Baş tarafı l incide') kadın, sekiz erkek mll~rl. §İmcndller yolunun yeg!ne 

ıncmlokctin milli müdafaası için k 1 d • mahrecini kapamışlnrdır. Diğer ta.. 
petrol ve kömül' stoklnrı vücude ya a an 1 raftan dt!miryolu 2.? kllometre bir de· 

getirilmcııi gibi ki, bu tedbirlerin Emniyet Müdilrlüğü ikinci şu- rinliktc İngiliz attır topl:ı.nnrn ateşi 
hepsi de Almanyanın Romanya. be memurları dün gece Beyoğ • altındadır. Almanlar nym zamsnda 
dan satın almağa şiddetle ihtiya· lunda büyük bir kumarhane bas. Norveçlılerln §lddeUi hUcumlarına mn 
cı olan madc:lclere taalluk ettiği mışlardır. ruz kalıyorlar. Narvlkteo cekllen Al· 
için BCC"linle Bültrc" arasında bu- manıar 1.ııvcc; bucludundn klun Rltıı· 

s Memurlar lstikHil caddesinde gün, yann bir mesele şeklini ala· krnyz chrlndekl kUçük garnl2:onu, 
bilir. 98 numaralı Marti apartmanının bertaraf <ltmek için şiddetli bir mu. 

üçüncü katında Süzan İsminde harcbeye girl1mı1ıerdlr. Narvlkten 
Almanya lıvcç dem.ir maden - b' k d d · · d k ır ·a mm aıresın e umar oy. lavet'1 ıı:r.ıı.nRn vndl Alman cesctlerlle 

Ierini kendi inhisarına almak irin d ğ d 1 b' ~ nan ı ını uymuş ar ve uzun ır doludur. 
Danimark:l ve Nol'vcç yolu Üze· takipten sonra dün gece kapıyı 
rirİden bütün Sknndinnvyn mcm. d Havas muhabirjnin alC!,ığı ha • 
lebtlerini iııal teıd'ı>büıüne gi • çalmışlar ır. berlere göre, İngiliz deniz kuv • 

Memurlar, dairenin kapısı açı- vetleri, Narvikte bulunan Alman 
riıti. Görülüyor ki, tctebbüsün J 1 b' d b" · · ""~l . ır açı maz ır en ıre ıçerı U4 - oeruz kuvvetlerini tamamiyle im.. 
Skandinavyada vcı:digvi netice 1 d B" b d 4 k" t mış ar ır. ır masa aşın a 1• ha etmictir. ngiliz bahriyelileri, 
tamamile makus olarak Almanya · k d' w 1 · de ıı şı oyun oynar ·en ve ıger erı İngiliz toplarının himayesi alt:n-
aleyhine dönmekle kalmadı; ken.. ı d 1 k • ı t d ı;eyre er er en yat:a anmış ar ır. da .,chr:in bir kısmını isgal eyle· 
elitine • 'Wtlot bol bol petrol ve y k ı n1 k" • ' k b' • ',; " 3 

a a ana arın se ızı ertte ırı mişlerdir. Bombardıman netice • 
.,...da maddeleri vcnnekto olan bü· d b'b" k d d M 1 
&· e ev sa ı ı ·a ın ır. asa ar sinde ban binalar., ezcümle Rm_.al 
tün bitarnf memleketlerin itimad al d k ı · k d -J tın a ve anape erın ar asın a oteli harap olmuctur. Narviktcki 
ve emniyetini de ıarıtı. Pek hak· 130 k d r· 28 ı 8 ı· :. a ar ış ve ıra para Alman kuvvetleri, Narvik _ Ki-
b olal'nk Bükrc§ hükumeti bugün b ı t s ı 1 b ·· B u unmuş ur. uç u ar ugun e. runa demir'-·olu boyunca geri t'e· 
Danimarka ve Norv,...in maruz ğl hk · ·1 · l J 3 

-!!' yo u ma emesıne verı mış er - kilmic:lerdir. • 
kafdığı felaketlerin yann kendi d" :r 
batına gelmesi ihtimalini gözö. ır. Norveçliler, bu Alman kuvvet. 
nüne aldı ve milli müdafaa ihti. lerini ihataya hazırlanmaktadır. 
yacını temin İçin ilk iş olarıık Tayyare seferlerı· Almanların vaziyeti sıkı~ıktır. Se 
şimdiye kadar Almanyaya gön. ferberliğin muvaffakıyetle ilerle -
der.dijii petr.ollerin ve buğdayla· mesi yüzünden Norveç kıtatarı, 
nn ihracını muvakkaten tatil et. "bu sabah başladı mİ.ihim mikyasta kuvvetlenmis -
ti! Bu suretle Almanya Dani. tir. ~ 
marka ve Norveç aleyhinde yap• Al.'1ANLAR iTiRAF 
tıiı haksız tecavüzden dolayı Bal- :Birkaç gUndcnbcrl lınvalaun bozuk EDiYORLAR 
kan la'tafında dn zarar ı;örüyor! ıu'-u yllzUnden Ylll>ılamayan tayyare 

Hiç şüphesiz Almanlar bu va. ile yolcu nakllyauna bu sabnhtnn lll· 
z.iyeltcn muzlarip olacaklardır. baren başlnnmıştır. 
y c Romanya ya ıc~r·şı birtakım J3u S.'\bnh Yeşllköyd"n ill< Ankara 
teminat vereceklerdir. Bu temi. yolcu tayyarcııl saat S,ıo. 1zmlr tny
nata itimat edilmediği tnkdirdc yareııi 8,16 te hareket ctm~Ur. 

Ankara Uı. '-'ya resinde iki yolcu bu-
belki tehditlere nidcceklerdir. " lunuyordu. lzmlr tayyare~lnde yoıııız 
Eğer iki taraf al'nsında b:r n:ılaA· 

;> posta eşyası vardı. 
ma olamazsa şimal memleketle - llk sefer için birı;ok ldmseler mU· 
r:inde yanan yangın pek kolayca .racaat etliği halde yolcunun böyle az 
Balkanlara sirayet edebilir. olmn& tnyynrclerln knlknc:ığı ancak 

Bu itil><!>'!"la şimal hadiselerin • bu sn.balı tespit edllebllmeılnden ileri 
den sonra Balkan memleketleri • , gclmloUr. Diğer tarııttan Ankararlan 
nm vnziveti de çok nazik bir ııaf· " bu sabah hareket eden yolcu tayyııre-
haya girmi~tir. al lzmirc uğradıktan sonra ıınat ya.-

HASAN KUMÇA Yl nmda bumya gelmiş bulunacaktır. 

ihtiyat efradın 
talim, staj n1üddetı 
4 ayı geçmemek üzere 

.V elci il er heyetince 
tayin edilecek 

Ankrc:-a, 17 - Büyük Millet 
Meclisi Milli Müdafaa Encümeni 
ihtiyat efradın staj müddetleri 
hakkındaki kanun layihasının al
dığr son şckk göre, ihtiyat erle -
rin staj müddetini 4 ayı geçme -
mek §artile icra Vekilleri heyeti 
tayin edecektir. 

Fransaya giden 
tacirlerimiz döndüler 

ttalyadan mal getirtmek yolunda
ki tqcbbllalerlnin neUceslı: kalması 

Uurlne Fran.eaya Giden tacirlcrim12:
den bir kısmı bugUnh11 Avrupa tren
lerUe düumUşlerdir. 

Ba yolcular, Fransız tabrikalllnnın 
~ ınemlekeUerden yapılan slpar~ 

ttldUlerlne cevap ·vermekte "eclkUk· 
ı.rt haldı TUrk t.adrlerlnin mt1racııat 
J&rmı çok memnunlyeUe kafJlladıkla· 
:rmı. fpUdal maddesi pamuk olan men 
-.t _.,..,_ elmak Osere diğer ı 

9llD tıl1dl.Da1 bbUt .wlderlni Ye 1 .....,_mal nrmeğe ha2:1r olduklarını 1 

bft~l~rtnı a6yıeml~1erdlr. 1 

Adana. tayyaresinin nkş:ım s11at on 
ycdldo Ankamdnn gelmesi beklen-
mektedir. Bundan sonra pa:r.ardan 
~ita hergUn bu suretle d6rt tayya
re seferi yapılacaktır. 

İngiliz hava ata§esi 
bu sabah geldi 

Bır müddet e\'VCl hUkQmclUe temas 
ic,iıı I..ondraya giden lnglltercnln Tür· 
kiye &efarctl bnva ata§esl Komodor 
Kapltcn Cort bugUnkll semplon ekıı· 

preslle gelml~tlr. Bu a'kşam Ankara 
yıı {;'ldecektır. 

İngiliz bUyUk elı;lslnln de hafta SO· 

nundn gelmesi beklenmektedir. 

Askerı 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
:-..ıtıı yeri: \: \1{11 hıt:ı-.ı·~ı 

Almanlar, müttefiklerin Norve· 
çe asker ihraç ettiklerini resmi 
tebliğlcrile ancak dün itiraf et • 
İni~lerdir. Alman ajansı ayrıca 
müttefiklerin yeni ihrac; hazırlık· 
larında bulunduğunu da bildiri -
yor. Alman ajansı diyor ki: 

"Lofoten adaları ve Harstadt 
civarında mühim İngiliz harp ve 
nakliye gemilerinin bulunuşu. o· 
ralarda bulunan birçok koylardan 
birine dü~manı"l ihraç hareketin. 
de bulunmak nivctinde olduğunu 
~östermektedir .'' 

INGILIZLER MADEN 
MINT AKALARINDA 

Almanlar Narvik limanının 
müttefik kuvvetler tarafınd!n 
zaptı iizerinc, uzak şimalden çe
kilmişlerdir. Zannedildiğine göre 
müttefikler dün maden merkez -
lerinin bir kısmının arasında işli· 
yen ve İsveç hududu yakınında 
bir şimendifer istasyonu olan 
Bjoerfjelli işgal etmi~Jerdir. 

NORVEÇ KAY AKLI 
MOFREZELERINtN 

FAALiYETi 

Alman istilasının ilk günleri, 
Kral Haakonu ve Norveç hükn -
metini ele geçirmek üzere Norveç 
dahili~ sokulan Alman kolu, Os· 
lonun 100 kilometre şimalinde 
kain Elverum şehrine taarruz te. 
şebbüslerine hata beyhude teşeb· 
büs etmektedir. Norveç kıtaları 
köprüleri berhava ediyorlar ve 
Finlandiyalılar i:ibi. kapalı müf. 
rezcler, Alman müfrezelerini ta
mamen kuşattıktan sonra imha 
ediyorlar. Yağan şiddetli kar, 
bazı yerlerde 50 santimetre ka • 
bnhktadrr. Ve motörlii Alman 
kuvvetlerinin ilerlemesine mSni 
olmaktadır. 

Norveçliler, cepheyi terketme· 
den evvel, Glomma nehri üzerin. 
deki köprüleri atar~k şe}.ri ikiye 
ayırmışlardır. N~rveçli kuman -
dan ile 14 neferin, lıir müze eş -
yasından başka hir sey olmıvan 

eski kale arka&ında kaldıkları 
söyleniyor. Şimdiye kadar Atman 
!arın Glomma nehrinin iki sahilin 
den müteaddit defalar taartuz et
tikleri Skarnese şimdiye kadar 
henüz giremeöikleri zannedilmek 
tedir. 

Bu mıntakada, her iki taraf 
kuvvetleri ağır zayiat vermişler • 
clir. 

Norveç hUkümetinin bir tebli
ğine göre Trondheim ile Hamar a
rasında ilti~ak noktası olan Dom
b:ıas'a Almnnlnr ııarnşütl(' kıtaat 

indirmişlerdir· 
Öylt'! zannediliyor ki, bu hareke

tin hedefi Oslonun şimalinde bu· 
lunan ~on•cç kıt.nalının mUhimmat 
\'e erzak almasına mani Ôlmaktır· 

Son günlerde Almanlar alAyhin
deki ne!jrlyata devam eden Notod
den Norveç radyosu Almanlar ta
rafından tahrlb edilmiştir·· 

j~OiUz TA YY RELl-:RlNlX 
RO:\IB.\RDI1\f,\NL \Hl 

1ngiliz tayyarelerinin akınları 
devam ediyor- Xon·eçte Almanla
nn iııgalindc bulunan Stavanger 
ha\'n lissü dün yeniden ,.e } edinci 
defa olarak bombardıman edilmiş
tir. 

ın.:xız M un umm:sı 
lsvcçtc Coteberg'dı-n gelen hn 

bcrlcre göre diln Skajf'rakın şima. 
tinde bUyilk bir deniz muharebesi 
olmuştur. Bu muharcıbe ~imdi Ska
j<'rnkta. de,·am ediyor. 

Antepte cevız büyük
lüğünde dolu yağdı 

(Baş tarafı 1 incide) f kılmıştır. lnsan za~ intı yoktur. 
Dem hö)üğil kö}li önlinde ce- Zabıta gec~ gündüz çalı maktadır· 

nup d"miryolu hattından 200 met- Küçük ba:.i hay,·an zajiatınrn mik
relik bir kısmını aC'llcr lahrib etti- tarı henüz tcsbit C'dilememiııtir· 
{;'inden Haleptcn gt'len trenler Ak- Köy halkının kurtarılmasına de
çakoyunlltı istrıs)onuncln kalmıştır. vam olunuyor-

mıis kazasında 15 dakika suren 
yağmur ve dolu tcsirile evlerin 
çatıları hasara uğradığı ve köyler
de mezruııtm ve ıeytin mahsulü 
ile diğer mC'yva ağaçlarının zarar 
gördüğü tl',ııbit <'dilmiştir. ?füjp ka. 
za.aından yalnız Barnk nahiyesi 
köylerine yağan dolu ekinlf'rC ol
dukça ?.arar \'Crmie. biriken sular 
tren köprülerini tahrib ederek mü
nakalat ve muhaberatm durmasına. 
Gcbeb olmuştur. 

1-:DIRXJ-:OE SOX \ 'AZil'.E"r 

J<:.limc. 16 (A· A·) - Tunca 
4-68 metreye inmişfü. Bosna köyü 
tamamrn su 11.ltmdadır. Mevcut bü
tün kayı\dftr k15yc göndcrilmiıı ve 
köy halkı Hadımnğa mevkiinc çı
knrılmağa başlanmı§tır. I\'.öye. dUn 
gece yarısmdanberi muntazam ek
mek ve ot gönderilmektedir· 

Su bendinin 500 metrelik bir 
kısmı ve cv1edn yUzde yirmi.si ta.· 
mo.men, yüzde otuzu da kısmen yı-

TUÜ\'ANJ,,\R .\l:..JANTIXDC 
l't'Z BINJ.ımce Ji:IŞh't 
1'\rnSKE.ı.'iSIZ ınnAHTI 

Dııcnos - Aires, 17 ( ,. J\.) 
Burada vahim tuğyanlar olduğu 
bildirilmektedir- Yilz binlerce kişi 
mcskens:z kalmıştır. Şimdiye kıı -
dar 17 kişinin öldüğü tesbit edil
mi tir. Normal se••iyenin 4.75 met
re listUne çıkan Rio do Laplata 
sularının taşması bu felakete sebeb 
olm~tur. Birkaç saat içinde sular 
80 kilometre uzunluğunda bir sa
hayı kaplamıGtır· Evler yıkıhnll), 
m!inakalat inkıtruı uğıamL')tıı·. 

Ordu. hava VP deniz kuyv()tlC'ri, 
polis, kurtarma i~IC'ri ile mcışgul 
olmaktadır. 

Hıuıarat birkaç milyon 
bulmaktadır· 

P<'sos'u 

Bununla beraber ha\'alar iyileş
mekte \'C sular sümtlc alçalmak
tadır· 

Alma~ askeri R 0 m a: n ya 
heyetı dun _Romaya Yalııız bu~day 

gı~!~Laı., ıncıd.ı ihracatını yasak 
İtıı.lya bu suretle mUtte.flk filolar baş ett 

1 kumandanlığına Akdenlzdt-n cUzUtam 
lar çekerek ~imal denizine gölUrme· 
nıesi için lhtard:ı. bulunmak l&temt§
tlr. 

!talyad::ı. s6ylendığlne göre astl bt1· 
yUk bahri mMevralar temmuz ayın· 
da yani ltalyıı. tara!mdan in~aatı ller· 
letllmekte bulunan dört bUytik saffı 

harp gemi&inln hitammda icra edile· 
cektlr. 

Fa§iıt hUl<{lmetl ıtimd1kl halde raci· 
yosuyla ve bUtUn matbuaUyle ahall· 
yl ~ fikre lmalcye gnyret etmekte
dir: 

•'Avnıpada hiçbir mlllet bu harpten 
hariç kalamaz ... 

BEYNt.:Lllil.EI. ROM.\ SERGtSt 
TEHlR EDİLDİ 

l.ondra, 17 - 1942 beynolmilel 
Roma sP-rgis liı;:in 
Romada bUyük bir toplantı yapıla
cıı'k ve :Musolini, ecnebi gazete mu
habirlerinin de çağırıldcklan bu 
toplantıda b:a.hat vererek beyanat
ta bulunacaktı· Gelen 11abcrlerc 
göre bn toplantı bilfLmüddet tehir 
rdilmiştir- Tebir sebebi ha.kkrnda 
da hiçbir şey söylenmemektedir· 

Diğer tnraftan toplantıdan baş
ka serginin de bilA.mUddet tehir e
dilmiş olduğu söylenmekt~dlr· 

MKKSIKı\ tJ,.E DF.StZ 
NAKl.Jl'ATI KESll:tYOR 

Meksikadaki ltalyıın aeyriscfain 
e.centelerine yolcu ve eeya nakli
yatı için ts.ahhUde girişmemeleri 
\'e 'Meksika ile deniz nakliyatı ya-
ılmrya.eağı bildirilmiştir· 

ALMAN ASKF.Rf HEVP.:Tt 
ROMA DA 

Uoma, 16 (A· A·) - Torlnoda 
t•ulunm&kta oltuı Alman a~kerl he
} eti Roma ya gelın13tir· 

Ekspres üç saat gecikti 
BugünkU ııemplon ekspr~si, Alnum 

radftn vaktlnl!e ırönderllcm!yen yıı· 

takl! Vllg'OnJtırtn Drls;-r11.dda beklrn• 
me•l ytl7.nnden llç aaal geelkmlıtir. 

Bük.re , 16 (A· A·) - Romanya 
hUkumeti, buğday ihracatını me
notmeğe karar vermiştir. Alman
ların büyük miktarda. satınnlmak
ta bulundukları ay çiçeği taneleri
nin ihracatının men'i için de bazı 
kararlar ahnmıştır. Hükumet, mil
li mUda!aa için, kömür, petrol ve 
benzin stokları yapmağı da karnr
la.~tınnıııtır· 

* * * 
llük.reı?, JG (A· A·) - Romanya 

ekonoınlk mahfcllerindeki kanaate 
göro, doktor Klodytis riya.setinde
ki Alm&n hcyctı, işlerini bu hafta 
:ıonunda bitirecekti;. 

* * * 
nnı.~ 1 j ( • .) - Jln\aı; aj11n-

11uı4an: 

Sala.b!ycttar bir menbndan blldlrll· 
llltlno g6re Romanya hlllrometinln 
son %&maı:ılarda ittlhl\Z etml§ olduğu 
Pmniyct tedbiri evvelce aktedll· 
ınlş mukaveleler ahk4mımn ve blllıaıı 

sa Fraıuıa lle yapılmış olan p zarlı~ 
lcr&11ma mani olmaktadır. Hllk(lmeUn 
\'ermlı olduğu kararm uzun sUren bir 
kıt yüzünden Romanyanm :ı:lral ''&· 

zlyetlndc tahaddU. eden değl§lklik il· 
zerine verilml§ olduğ'u e6ylenmekte
dlr. 

Mevcut ıtoklar, ıncalc gelecek re· 
kolteye kadar lhtlyııeı temin edecek 
miktarda olup ihracata tfth.!is cdlle
bltecek mevet yoktur. 

HUkflmetln arpa VCM!r zirai mah· 
t;Ullerln \'e biUwısır. ayc;l(eğinin lhra· 
cını nıenettlğl &ibJ buğdayın ihracını 
da menettlgi haber nrtlmektedir. 

iki yaşında bir çocuk 
kezzap içti 

Şiflide ll;be kı~ aokağmda Papa· 
rtoplo apartmıanmcıa oturan Kalyo
pi bu .ııabah kezzap ile temizlik yapar 
lı:cn cocutu lkl yqwdıı.ltl DlmJtro 
ıı~eyl ağzına dikml§ \'e ke.zzapları 

l~mıour. Dlmitro baygm bir hıılde 
~1§11 çocuı.: hıı.sl&nulnc lto.ldırılmı~tır. 

Alman kaynağından gelen ve 
Alman tayyarelerinin dün bir tn· 
giliz kruvazörü bat:ırdıklarma d~r 
olan haberi Londra teyid ctrnı~ 
değildir· 

Diğer taraftan lngiliilcr Hotan· 
da sahilleri açıklarına d maynıar 
dökmilşl<'rdir· 

İki Almnn şilebinin Knttegat'ın 
en d:ır noktası olan Manıtrand ön· 
!erinde mayna çarptıkları bildiri!· 
mi tir- Her iki vapur da nğır Jııı· 
sara uğramıstır. 
Amiralliğin bildirdiğine ı;o:€'• 

Non·cçin Almanlar tarafından ıs
tiliısı C'sna.sında 1ngiliz ve Franstı 
ticarE't gemilerinin uğradığı zayie.t 
henüz kat'i olarak tcsbit cdiJnıe· 
mistir-

* *. 
Almanların Narviki işgalinden 

biraz <'\'\"c>l ıs,•c>ç demiri ytık.lil ol~ 
rak bu limandan 11ar<'ket cdcbilnıış 
J ulunan dört lngiliz yük gemisi 
dun lngiltc>rcnin şimali şarki Jı· 
m ın lnnndan birine gelmiştir· 

Alıruı.nlann Norvcçe asker çı· 
umalarmdan C'\'Vel yola çıkmı: 
an Bcrgensf Jord adındaki Nor· 

,·eç transatlantiği, 19 milyon dolar 
kıymetinde altın hamulesilc ?\<'' • 
yorka mu\'asalat et:miştir-

l<'rnrunz harb komitesi dün ıs:ı· 
nt 12.15 te Reisicumhurun ıiyasc· 
1 inde toplanmıştır. 

Bugün öğle üzeri 

Ankara caddesinde 
bir kaza oldu 

Bugün öğle üzeri Ankara cad • 
dAinde, o civar halkını epeyce: 
tela~ ve heyecana dü~üren bir Jca· 
za olmu tur. 

Soför Foti idaresindeki ısoS 
numaralı taksi otomobili, EbC~ 
suud caddesinden Ankara caC:ıie· 
si\lc. saparken sürücü Rızanıtı 
sevkettiği arabaya çarpmıştır. 

Bu kaza neticesinde arabatt111 

beygiri kalçasından yaratan· 
mış, huylanarak gemi azıya al~1~ 
olanca süratile Sirl eciye dogdrı.ı 
koşmağa ba.,lamıştır. O sıra a 
yolunun üstüne insan tesadüf e.t· 
memesi muhakkak bir fclaketııt 
önüne geçmiştir. . 

Böyle azgın halde olan bcY~1~ 
ler~ gören birçok halk telaş 
kaçışmıştır. Yolda hayli kan .k~Y: 
beden beygir nihayet Sirkecı ı~ 
tasyonunda durdurulmu~ ve tı.1 ; 

tap bir halde hayvan hastanesın 
götüriılmüştür. 

Kazanın sebebi hakkında ta 
kibata başlannuştır. ___.-' 

Ah~1an akını 
. · de· 

Alman iş adamlarının gcliŞl u-erı· 
\'anı ediyor· Bugünkü AvruP~8ti 
lerinden de böyle nauırr ur· 
celbeden üç Alman yolcu çııtro!ŞdC· 
Burndn ne yapacakları maln~ ıer· 
ğildir; çünkü. söylemcmektedi~clll 
Bunlardnn ha§ka 30 )'M~.ııi· 
görUnen bir Almnn gazete ın ~
ri de semplon ekspre.sile ge ancıı 
Ur· Ger;:cnlerdc kapatılan alıtl afıJl• 
gazetenin bir muharriri tar d{liltı 
dan kareılnnan bu yolcu. kt11 ~
görüşen bir muharririınizdCtı ini'ıı 
ni bile saklamnk istemiş vo 

1 
s ~ı.ııı • 

blr halde: "- Gazotcci~·,oı~ 
dan başka söyliyecek bır ~ ; 
yoktur! Burada ne yapa.ca U~1'' 
zah ctmcğc de !Uzum göt11' 
nım !,. demiştir· rdC ıı· 
Almım gazeteci, geÇenl: to~! 

mirde memnu mıntakada 0 
11 ,,ı\l 

~kmck f!uçundan ya.kaI3n3bJblri 
man matbuatının §ark :ı;nu re ıııl 
Hermanm yerini tutınak uı:,._b':ı 
geldiğine dair suali de c ıa bi1: 
bırakmı!i \'C telô.şlı bir u;r Si~eeı 
otomobile atlryarak sura :Xr· 
~ltuıyonundan uzakt~rn1' difet' b~' 

Yine ek8pre.sten çtktul en~ 
Alman yoku da sadece ik .~wW 
zlral.\t mUtehassıst olduğu~ ~
~tir· Fnknt burada ne ft fİ11'
e.t işleriyle alAkadar otacıı 
dllik bilinmiyor· 

. l .k sefiri 
Yenı Be çı a 
. b .. geliyor 

ugun . unbf.I ~ıır. 
Uzun müddettenbert ın elÇill~ 

Junan Belçikanın .AJ'ık~ P•tef11 ı 
Belçik.ıı diplonıntarındDJl Y'enl e!C 
Vaye tayin olunmuştur· tc yrıı 119 

nin bugiln ı!aat on bPŞ ,.ııpıır• 
bandıralı Teofil Got~e uı.ır~" 
gnlme!!i beklenmekte.dır~eJtllr 
ılnğ°nıcn. An'karıı) ıı gıde 



Sa! Muaı: Yava~ yavaş ~~tı· 
~va terıesinin yanma oturdu. 
~ n P'erhuncıe ve o~lu Ragıp da 
~u· Ydılar. Cemil Raviden bah· 

!}'ordu. Ba}>an Sıdıka: 
~ lialdkaten ne h~ adam, di· 

*. * 
~~ bir hafta kadar geçtiği 
1tıi~ e .~li Muall!ya yüzünü çe .. ir
otur~ Cem.il, bir apartimanda 
ltuaı~ halde görünmemi~ti. 
dtrd bütün ilmidi gene ealı· 
~Ôr(l r. Belki o gün gelir ve gene 
(Clıdrtil. Salı eabahı. Daha er
f!b,.1~ kalkmı~. kendisine her za· 
~~den fula bir ihtimam tös· 
diler 3li. Mimirler birer birer gel 
~Bayan Ferhunde. bayan 
ltrdi • Jale hepsi hepsi gelmiş· 
~ • Bayan Ferhundenin oğlu 
r~ 'i.tp da bir ytre uğramı~tı. Ne· 
\'~~sc o da celecckti. Ya Cemil? 
dı. ~t ötltden eonra saat iki var
de nrf~A telmemi~ti. Muall! için 
fı:1 • J) bir 11ıkmtr duyuyor, mi~-
İli ~e bütün g8yretine ~en 
la~~et edemiyor, onları ağır
~~ror, onlarla mesul olamr-

n· ıar- ır ara merdivenlerden kO"" 
tibi lldını birinin çıkb~ru duyar
llıitrı oldu. Filhakika arak sc,,i ka· 
lll\dı önünde durdu ve kapı ca· 
~~! · ~uallAnm yüreği çarpmaya 
~~b· Bu muhakkak c.emildi. 

• •• 
1 
ttltceğinde.n emindi. Böyle 

111 .... ~~, töstermeye lüzum var 
.,.YUJ? 

~ftnıden önce ko,tu. Kapıyı 
~ hQ}'iik bir sukutu ha}'alle 
"'crh,~t:x .• Bu Ragıptı. Bayan 
ıı:denın oğlu Ragıp. 

ı,·i~ heyecanlı görünüyordu. · 
~ ilk cümle!i ~ oldu: 

l~ l3i1iyor musu.'luz MuallA .. 
~i 'Unuz Cemil Ravi kavga et· 

J \•e 
~ kai'Varalanmı,. 
t ~ haykıracaktı. Bir müd 

ti 1rı.~hndaıti ~ya döndü. Göıle 
.:"~tı. R!glp anlatıyordu: 

tııı. \.'U ıene siıin ko~unuı Va· 
}'o( ~tyo:ıntı~er. Sebcb de ldeta 
~ ı bir ~y. Va!ıf geçenlerde 
ti~ b \"tllden çıkarken gördüğü bi· 
~~a bir ~Y söylemi~. 
t'lı?ıtı :t eôclerinin manası: oldu· 
?it< ( bir etmI~ böyle ~.akaların 

~· neticeler vereceğini anl!!t· 
~wll\tı l!tf. ~~elenmi~. ... muh:ınir 
~ltılı~ hınbırlerine agır ~yter 
~ ~'~eı"· Vasıf roylediğind' rs· 
~~ Cemil de bunhn har 

.. li 1Cl için biribirlerine girmi, 
~,~ de iki dô.!t• iki mektep 

.. ~r .. Dü§Ünmeli ne Mçma 
t~ erha~de ttbeb bu o1m.3sa 
~. ~ daha mühim bir şey 
~ 1 yere dil~~ b3~ın· 

o ~ette ~·aralanmıs .. 
~~ikadanberi ıiu!.11! 2rtık 
So...ı ~Ylcri i~ittiği halde anla 
~ ·~u· \'akanın ne ıaman, 
~ ·~e olduğunu bile sora· 
': StVi · liu ona bir §CY öğretmiş· 
~cıı Yordu: Ya ölür!e? Onu 
~~ ~~lrın gibi seviyordu. 
'~~ yYd hayat arkaclıtşı 
~tı. bu adı: das hakikat· 
~~.tu. Cemil Ravi dünyanın 
~t • ..;k en he,. en kibar ada· 

~~· .~ .. ~da~ ~ olacaktı. Fakat 
tı..:~ ~ bımı; sut !Onnl 

~ '1i d~ de mümkilndU. Bu ih· 
~~ ~ndükçe çıldırıyordu. 
~ .eö:l~rinden Vasıf denilen 
~~b ~tik.anı almak için fımt 
~ı K"itıtıı:~lıyordu. Fakat bu fır 
~ ~ vermemiş miydi.? Sim 
~ 'ı>~tte hatırlıyordu. Ce-

lll<i anından çıkarken 

~~~kapı yavaşça anılan· 
l ~~1~ kar,ı oradan bir ka· 
~lllt !Ören ftdam Cemil 
it~ e ba~lann~t1. Buna ta· 

~•i._ ~t?nh•a.. h • • ' 
~·~l'tt ""'' mu amnn 1ş-
~ aabn tükenmi~ti. 

t ~ ~i:flisi, Mualllnm rü· 
f 1 ~'1 1 de 51eecktl. Genç kız 

~.Sa~·et başına böyle bir 
~ ~~ Mu21l1! arttk ya~· 

~tı. tt buıamryaca'1tıı his· 

Ba~alan için kendini hiç üz· 
miren ve esasen meselenin teferru· 
atını bitmiyen bayan Sıdıka. misa· 
lirler çekilip gittikten sonra bu 
meffieyi a~ıma bile almadı. Mu· 
alltnın bununla alakadar olacafı 
hatırından bile ıeçmiyordu. Mual 
I! da bunun hakkında bir ~Y 8ÖY 
lemedi. Gece teywile beraber otu· 
nırken konu~!ğa çalrştı. Uzun 
zaman okudu \'Cya sadece kitabın 
gayfalarını çevirdi. Ç.Olc müteessir 
di· Boğulacak gibi bir ~yler olu· 
yordu. EwelA Vasıfa gidip her~ 
yi anlatmak istedi. Sonra Ragıbın 
gözlerini lutırladı. Belki araların· 
da büsbütün ba~ka bir me~le var 
dı. Belki bu yalnıı ondan intikam 
almak için bir bahaneydi. Muall!· 
nm kendine ait olmn"2n bu işlere 
karı=m~~ halda yoktu. Hem Ce
mil wnra ne derdi? eu kara dU~nn 
oeler içinde kıvranan biçare çocuk 
!!.baha kadar uyumadı. 
Ynlruı gün ağ&rdıktan sonra bir 

kaç saat daldı. U}ıındığı ıa.man 
~at dokuı olmu~ teyzesi sokafı 
bile ~ı:tr. 

Muall! gôılerini açar açma% dal 
gın da1gın eınfına b3ktr. Uykusuz 
luktan u~'U:an tihni bir ,ey hahr
laınryordu, Fakat biran sonra bir
denbire halcikıti kavradı ve bir 
lııçkmk boğannr tıkadı. ''Ya bu 
saatte Cemil artık ya~amıyona?"" 
Merak ve SCViisinin te!irile ifrata 
\ıtran hayal kuvveti. Cemili gözle· 
ri önünde töyle anlandmyordu. 
Gen~ muharrir yatafı üwine u· 
ıanmı~. alnı kan içinde, yüıü Mp 
!~rt elleri yanlanna uıan~ .. ka· 
pınm önünde ölü arabası ... ~nra 
kutu gibi bir ee~"· 

Artık onu bir daha hiç görmi· 
yece.kti. Derinliklerinde küçük ı~ık 
!ar parlayan gözleri~ te!!düf et· 
mirecek, yaramaz ı;oeuk elini ha· 
kim ve kuvvetli bir el içinde bir 
daha )•ah."'alanmı~ his...~trni)'eeekti. 

Bunlar hiç. bir daha hiç olmrya· 
cıktı. Öyle mi? .• Göıleri korkudan 
ve deh~tten bil}"Ün1ü,tn. Ağlamak 
istiyor, a~lıyamıyordu. Simdi Ce-
mil burada olsaydı, ba§mı omuıu 
na daya!llydı, ne kadar müsterih 
o~ae&ktı. Ah onun yanında irade· 
siz, kuvvetsiz ve nrzusuı olmnk. 
onun sevdiği ve hlmnye ettifi zayıf 
bir çocuk ıibl kalmak ne iyi olacak 
tı. Acele ac:elt giyindi. Salona git 
ti· P~ee~nin önOndel:i yerine 
ôturdu. Saat on buçuğu çaldığı !t· 
radaydı.Gillf em ır.obaya odun ıtt· 

mak için odıtyı girdi ve dedi ki: 
- Ah küçük hanım.. Zavallı 

adam! Bizim a,a~ıdaki kom,u}·u 
bu sabah sedye ile getirdiler. Biça· 
re ya öldil ya ölecek .. 

Muall! yerinden fırlıtdı. Tela§ 
ve heyean içinde !Oroyor.du: 

- Huıgisi? 
- Şu kitap yazan adam! O k:ı· 

dar da gen~ ki ölürse pek )oaıık .• 

Genç kız ~~ırdı ne yapacağını 
bilmiyordu: 

- Pek yazık, hakikaten pek ya· 
zık· dedi ve odadan fırladı. Hiç dil· 
~ünmeden, muhakeme f!tmeden ka 
pıyı açtı ve merdivenlerden inme· 
ğe ba~ladı. Yıtptı~ h3reketin yan· 
lr~hğınr idrtkten ki.ıdi. Üçüncü 
kata inmişti. Kapıy1 çaldı. B:ıt§l 
dönOyomu. Düşmemek için drvua 
da;·andr. Kapıyı c.emilden }"8Ş1r 

bir adını a~ı. Genç km gôrllnce 
yanlı' geldiğine hükmederek: 

- Burası umil Ravinin e'wi e
fendim. dedi. 
Muaı:& içeri girdi. Nefes nefe

ttydi· 
- Biliyorum .• Diliyorum. Yal· 

mı ... 
Sonra birdenbire kuvvet bula· 

rak: 
- Olm~i. değil mi efendim. 

ölmedi, değil mi? ne olur bana öt· 
medi deseniı ... 
~lama~ ba~!anu§tı. MuallA· 

ya kapı}'I açan Vasıf U\-enrterı 

M~ka!r değildi· Gen~ kııın bu ha· 
li ~ni mlatrm~. 

- Çok ~ükür ölmedi, küçük ha 

tt 'A B E R - Akıam Postası 

-Hafı rayı yazan: 
Anlatan: VahJdcddlnln Ti1tuncUba ~ısı füı3 ~ri!i Şlikrü 
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Son oyunda Macarlar gene galip : 

Beşiktaşı 4- 2 yendiler 
B~ dMika kadar geçince lngi· 

liıler salondan .çekildiler. Padi~ah 
da ayağa kalktı, bana döndü; 

marun bizzat kendi eliyl~ ·yaıclı~ı 
1
:-"' ...................................................................................... --....... ,. 

bu Kuranikeıinıi Istanbu'.d.:.n ha· i Dünkü maçtan sonra Mccarlann !:tı\."Veti hak- E 

- ~1 Şükrü .• dedi, ~i smı 
yürüdüm. 

Kamaarnna girince, Padi§M, 

reketim'.zden bir ay ka~ar evvel 1 kında müspet bir fikir edinmek hasıl olmu§tur. ~ 
Topkapı sarayından getırtml~. ôda ~ ~latasarayın ilk giinl..-ü çok farklı gnlebesi, E 
sında, yanmda !aklamıştı. Fe\'ka· ı S K 11 I d : 
l•d ,. 'ld' b't d'd t 1 ! arı - ırmızı ı arın son sene er o oynayama- : 
cı eneıscı ı ıena t e a,ar. 1 dkl l d .. 1 1 h d" "d" : 

çok yorgun bir h~de koltuğa çök· 
tü, wi titriyordu: 

değerli tlm!slarla süslü olan bu ki .-..... ! ..... ~~ .. ~!. .. ~~~e:_ .. ~~.!.~~.1:!!. ... ~ ... ~!~!~ .. !.1:: .••... i 

- Ertuğrulun yeri ayn .. Dikkat 
edin, çocuğu deniı falan tutarn1 
ba~mdan ayrılmayın. diyordu. 

- Merak buyurmarınız efendi· 
mlz·. diye kcke!edim. 

Fakat bir türlU nereye gittiği· 
miıi eoramıyor, merakımdan çat· 
hyordum. Bu halimi seınü, gibi; 

-Mundderat, dire söR ba~la· 
dı, mu1.""tdderat Şükrü.. Şimdilik 
Ma!taya ıidiyoruı. Öyle kap etti. 
Oradan sonra bakılım .. Kısmet ne· 
resi ise.. Sen ~imdi çantaları aç, 
geetlikleri falan çıl""ar· Sonra ıemi~ 
nin mutfağını bul, kahvemle gene 
sen meşgul ol. 

Dediklerini yaptım. O ıün alt· 
m~tan fazla sigar.ı ve !Ckiı fin· 
can kahve içtilini hatırlıyorum. 

Her yanma giri,imde ille sörii 
~oluyordu: 

- Heyhat... Mukadderat böy!e 
imi~! 

Gemide alaturka yemekler yapı· 
Y"rl&r, ve hünktnn et ııevrnedWni 
bildikleri için sebze, makarna, pi· 
l!v, börek, gibi eeyler pi~iriyorlar. 
hele baytldıit mahallebiyi ~fradan 
ek~ik etmiyorlardı. 

Bu üç günlük yolculukta padi· 
şah yemeklerini oğlu Ertuğrulla 
beraber yiyor, yemekten sonra iki 
Mat kadar yatıyor ve kamarada, 
entarisi arka!ında, terlikleri aya· 
ğında bir a~ğı bir yukarı dola.: • 
rak boyuna kah~:e ,·e !İgarıı i~i· 

yordu. Yalnız Mb3hlan kahvaltı· 
dan sonra giyinir gü\'erttye çıkar, 
biraz oturur ve gerinir, amiralle 
üç bq lM eder, kamaramta dö· 
nerdi. 

Kamarada ~·anındaki tantaların 
birinde Uç bin altın lira vardı· 

Daha ilk gOn, ônU ıöstererek: 
- Vakia emniyetteyiz ama., ne o 

Jur ne olmaz, sen ıene ihtiyatlı ve 
dikkatli bulun .. dediii ıaman, ben 
birdenbire 00, butunmu~. bintnda 
on bir ı..;~nfk kafileye bu kadarcık 
par.ınm kaç ıün ~·etecc~ini dil~ü
nerclc: 

taba, elli bin altın kırmet biçiyor· 
tardı. Biı, hilnk!nn bunu mut!aka 
cebine koyduğunu, yahut çanta ı· 

na rerle~tirdiğini sanıyorduk· Mc· 
fer tekrar iade etmiş. 

Hatta bir gün San Rc."noda p~· 
raııızlık yüz gösterip bakl>ala ka· 
saba borç etmek faslı ba~laymca. 

tok kederli bir anında, bütün ni· 
Ş3-nlannın elmaslanru, pırlanta'a· 
rını !atıhğa çıkarmak üzere sök· 
tilrürken, padi:ah gene o Kurani· 
kerimi hatırlamı~ ve bana şöylt 

demi:ti: 

- O kitap biti bu sıkıntılarclalJ 
kurtarırdı. alakoymalıydık. bir t 
i~tir oldu işte.. , • 

• 
Şehrimizde mlıı&fir bulunan lla

U ı.:atmıyahm, htanbuldan ayn· c11.r K~pe§t takımı dUn eoa mllM.-
b~ımıun dördilneü günü sabahı ha.katımı B~ilı:~la yaptl ve mllsa-
Maltaya ula,tık. · bakayı (-ı kuandı· 

Oyun hakem Tank Oı:~rellginbt 
idart!'lndı oynandı· Tılumlar u
haya •itda.ki kadrolarla çı:km~
lardı: 

Pıdi~h bu seyahatin ilk iki g\i· 
nünü nisbeten sakince geçirmi,, 
fakat !On ~ün sabahtan ak~ma 
kadar yalnız İ!tanbuldan, orada 
katan fiç re!ikamıdan, ve bilhas!a 
Nimet Sultandan bahsetmişti. Sul· 
tan Vahidettinin Ninıet Sultanı 
na~ıl delice !tevdiğini de anlatac:ı· 
ğım. • 

Padi:.ah o gün_ sevdiğinden bah 
~~erken, dünyada en sevmedi~i 
adam olan hatife Abdülmeeitten 
de bahsetmeği ihmal etmiyordu. 

- Biz!m budala demek salta· 
na~ız hilMetc ran, yani tekke ~er 
hi olacak. Vakia ona bu kada.n 
da çoktur ra.. Ben onun bunca 
yıl ewel yüıünü İlk gördüğüm 
gündenberi, sana ka, defa deme-
dim mi ki, divanedir bu biçare ... , 

Ve o tün, ilk defa öğle yeme· 
~'İnden !Onra benden kah\·c i~lt"" 
<lifini ıö:-mü,, hayretle y{Wint> 
bakrnı~tım, çünlcU yemeği mOtea· 
kip "dokunuyor .. ,. diye kntiyen 
kahve irmezdi. 

ne~n{t.a.s: nusameddlıl - Tad. 
İbrahim .. nifat~ Muhterem, Fe)'J'.i· 
IlayaU, Il&lıla. "ettf, Tanlc, Eere!· 

ms?te~t: G~~a • Jtafka1, GnodJ. 
Odrf, 1Ala.1, Lagesl .. Kln~eş. AlaJ· 
ku, \'arıa, Deri. KoJec~•?· 

Oyuna Be~m hlletnrille ~
landı \'e kornerle durduruldu· Bir. 
u tıonra Şerefin lyl ]')Or:iııyonda 
~UtQ avt. llaearlar &qtyor· lfu. 
l:abil ln~lerlııde kaleci Htısa.med
clln mUkemmel blr plonjonla tehli
keyi defetU. Be~lnel da.kikada Be
filı:ta~ aleyhin komer- NeUce81~ 
O•:un depl~m8rılı e~yor, laldl! 
t;lintll değiJ. Hırlbuld bu:UD et.ha 
:mil ııit. J.laearlum *pe!dnde 
kuvvet'5iıı gelen top HUsamda· t
kinc.l eilt drcarda· 10 uneu dald
kada kolay qttklan Beolktaı de
fe.Mı dddi bir tehlike geçirdi· Be
§ikta, fon-etine !tlt sık r~en top-
lar Maearlarm bu eefer nuı.rlcajt f
)i kıvrrmalarfle tehlikeli elamıyer

·16 meı dakikada gollük ilk tel!. 
ilke. Beeiit&ştı Şerefin fyf bir akl
rınıda Ha.kktnm Di}ttl Jra.ledyl de 
a,.-m~ken nıUdafi lrortanyor- e1mdJ 

r akmlar daha tttkl~t:ı· ){acar ııaf 
- ~arar yok Şükrü, dedi. bGtfüı attfmdtn doğan mU~ bir ollt 

sıhhatım muhtel oldul.."tan eonra• direğe ~ll'Jlrp rerl geldi-. :Se~ 
bir de midem bozutmu, ne pkar?e müdafaası abıama.kta. · 

• 

2T ine! dakik&da Beei~ fü; or
wı Maca.r kalesine girdiler, Şeref 
ı:öğilsle beraberlik rolil8U attı· İki 
da.ktka eeııra 'Macarlar muhakkak 
bir eı.yıyı ilst Uste lk1 !matta çı. 
karamadılar. Hemen bir dakika 
sonra Macarlar )ine gol atabilen 
vulyde ~~iyerlar. Netlc~lı:. 

8~ llııcU dakikad& Şerefin pa.smt 
Tank pak kolayca aflara yollad1· 
tkiacI Tilrk ~lil· Devre l!Onuna 
ktd&r tehlikesiz ınüt.eQhU~~-

"' 
ıraurlenn C1ı' basnı.nlarlle ~

lryu oyunun be in.ci Mkikasm...da 
Ya.car merke% muhaclmi Vo~a 
beraberllğt ılddetll blr GUtle temin 
ett.1· &ldan cQ.ıel iolemeye bqla-
4ılar- Bir kafa fQtunU HUsam ku
eal::Iaftı· Beoiktaeta Hüseyin sat a
cık oynuyor. hrok mQd&fl, 

1Ik n be, dUikadan ıonra Ma
eulır •t"Ilın~ vaziyette. Maama
fill lkf taraf' da net.le yf lehine çe-
9lnnef• çabelıyoro Pe~ln çekti
tl bir frllrDr ll~ar mtldafaamıda 
paaDc tevlii cttiY'l!e de sayı yok· 

Nihayet elda. Llkia bldm aley
hlmhe. Sol a~ıktaıı relen paa bey
ntlmllel uf açık klm!e ta.rafın-

- Hepsi bu kadar mı efendi· 
miz:? diye !.Oru,·ermi,tim. *** 

Maltada açıkta demirledik. ls
timpoUa rıhtmıa çıktık. Gene or· 
talıkta kimsecikler :rok· Bu sefer 
aı;ık otomobillere bindirdiler biti. 
Ve do!ru ikametimiz için hamla· 
dıklan d~i da)"alı konıtğa götür 
diller. Hiımetçiler, ahçılar, her §eY 

22 lnel dakikada 801 açık Ko- daa tutulmadıfı idn 8lkı bir liltle 
l~ııay mUkemmel bir geri l'&!J 8e~lktq afluma takıldı· 

Benim endi~li halim hoSuna 
gitmiş olacak ki, gülilmsiyer~k: 

• - Merak et."ne Şükrü, dedi. yir· 
mi bin lngiliı lirası da Londra 
ba.nka51nda var. 

Ben İ!e, gene kendimi tuta 
madım: 

- Başk8 )'ok mu efendimiz:? 
- D!ha n~ ol~n Şükrü? dire 

yüzüm~ baktı. 

- Katabatrğu; da efendimir .. 
- idare ederiz.. Allah kerim· 
- Efendimiı, Kuranikerim de 

o çantada mı? 
- Hangi Kuranikerimden bah· 

sediyorsun sen? 
- Hani Haırtti Osmanın yaz· 

dığ'r .. 

Hünkar ötkelenivermieti; bir· 
denbire: sonradan öğrendim ki bu 
m~hur ve çok kıymetH kitabı na· 
sılsa ~raberlnde götürmeği akıt 
-edememi, .. Ve buna ömrünün so
f\una kadar yanmı§tt. Hureti 05· 

tamamdı. Gel gelelim M3lta kötü 
yer. Hiç hoşlanmadık oradan. Bu· 
rada kaldığımız 37 gün urfında 
padi,ah bir g{ln bile !Okafa çıkma 
dı. lstediği öteberiyi ben gider a· 
hrdım ve bunların b3~da daima 
kon}"lllt vardı. 

- Peki nnsıl vakit geçirirdi? di· 
ye sordum. 

Tütancüba~ı. dudaktannı büke· 
rek e1lerini açtı: 

- Geçirirdi iıı1e .• D~c;üne dü~ü· 
ne, · dolaşa dolaşa·. ne kitap okur, 
ne yazı yazardı. Boyuna "İstan
bulda neler oluyor acaba? ... Birim 
bud~a i~te nihayet halife olmuş. 
Bizim ~ocukları da Yıldrzdan çıka 
np attı mı dersin. Her şey memul 
dür bu divaneden .•• der dururdu. 

mm. Müsterih olunuz. Hafifçe ba· Bir gün çok canı sıkılmış olacak 
omdan yaralandı. ki: "bir tavla bul!ak da oynasak ... 

- T~kOr ederim. Banı çok dedi, gittim, çar,ıyı paıan her ya· 
fena ıeyler ~ylemi~lerdi. nt aradım taradrm btr tavla bul· 

- Btlki böyle !edye ile geldiğini dum. getirdim. ''Aç bakayım. de· 
görtınce ağır )-aralı oldut'\lna ihti· di, açtım. Sinirli bir ta\"ırta ba~ 
mal \'ermi:lerdir. Halbuki hiç öyle nı çevirdi. "PUir bu, al götür .. di· 
değil, at~i bile yok. Böyle oldunu ye uzaklajtt. Ata ve fotoğraf çek· 
içindir ki hasWıede kalmadı rla e- :neğe çok mernklıydı. Fakat Mal· 
v1nc r,e1<li. HattA yatmıyor bile./ tnda; "burada n~ at ''ar, ne mry
Pansıman yapıldı. Birkaç s;ünc dan, re!'mini Çtkecek de bir ~.erler 
kadar tam;ımilc İyil~ir. yok, tCÇ,, derdi. 

(Devarnr ver) (Danını var) 

vm;ıı ve ~1 içle~ s~kr Gilttl O UncU dakikada aağ itlerini" 
z~~~:eden ıçerdc· Dlrıncı >.raear f mllthi§ mla eUtü lle döl"dilneU g-ol
g Jeriıı.t de k&Mndılai'· Hlbamm )in• 

Yugoslavya 
Almanya 

Milli maçı 
Viyana.da elll bin seyirci Snünde 

oynan&n Yugoelavya - Almanya 
milll ma~ Yugoslavların 2-1 ple
beelle netieeltıımlotlr· 

Fransa .. Romanya 
Romen federasyonu fkinci rd.ai 

YösylS Alfred P'qlga ~ell euma 
akpmı BUkre~ten Parl.se hareket 
etmiştir· Meey8 Fulp'nm bu ee
yahatten ma.ktıadı Franıııyla R,o. 
m&nya arl.!mda blr ma.; orpnke 
etmektir. BUkre~ relen haber
ı~r bu ma~m 21 nl:lan tarihinde ya
pılma:ımm kuvvetle muhtemel ol 
duğunu bildirmektedirler. 

Fransa kupası finali 
Devam etmekte olan Fransa ku

pa ma~larmda Ruiııf De l!areey 
finale kıtlnu~1ardrr· 

Fransa epor eflı:!n ummniye
sindc finalin ııampiyoou hakl:mda 
t..:ım bir ittifak yoktur· Sper mU
nekkidleri ~ingde olduğu kadar 
llattey takımı üzerinde de ümit. 
\•ardırfor. 

ÖnUmtUddd hafla Parl8le yapı
laea.k ola.re bu miltaba.ka.m c-alıbf 
kim olacak bakalIM· 

tehlikeli bir akmJ durdunnumdan 
~nra !n&Ç Yaearlann 4-! ratlbi
yetllı ıilllayet buldu· 

Htmı.kka1' ~kı'em TALU 

Galatasaraylılar 

lıareket etti 
Bu ha!t.a A.nkarad& Muhaf'ızg\1-

eU ve Genı;lerbirllği ile ka.rıılaaa
ca.k ol&B Galawan.y talamr bu 
!il.bu A.nkaray& hareket etmıGUr· 

J'enerWcr ae yarm hareket ede
ceklerdir· 

Mektepliler bayrak 
koguı;u 

Mektebtiter arum.dakf !O kilo· 
metrelik bayrak koşusu e~eleri
rtln ildnclsl euına gUnU anat 16 de 
Tablm stadında yapılacaktır. 

Kız mektepleri atletizm 
müsabaka lan 

Kız aektebleri arumdald kO§u 
ve atl3 ?CU~bakalarma bugUrı de
nl'll edilecektir· BugUnkQ G'"1P 
mU:ıabıı.kalrı.rmın f'luli Ta.bbn sb .. 
dınaı yazulacaktrr. 

Bugünkü mektep maçı 
Boğaıiçj lisGsi ilo 'riuret liseıi 

t.rMindakl tel\ir macı hugiln yapı
lacaktır. 
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Çocuklara 
Nizamnamesı 

ılkokuilaraakı Yoksul 
Yardım Cemiyeti 

Cemiyetin ml!.k!ıadı : 
1 - llkme;cteplerde okuyan yoksul çocuklara. yardım ve bunları hima

ye ma~adile 1st:mbulda (Beşiktaş) - {Beykoz) _ (Emlnönll) .. (Eyüb) • 

(Fatih) • (Sarıyer) - {Ü.s'ri.Udar) kazası dahilinde bu nizamname hükümle_ 
>'i daircııılnc:fe bir cemiyet te,kil edilmiııtir. 

Cemiyetin adı ve merkezi : 
2 - Cemiyetin adı {Beııiktaış) _ (Beykoz) • (:Eminönü) - (Eyüb) _ 

{Fatlh) • <~anyer) • (Usktidar) ilkokullarmdakl yoksul çocuklara yardım 
ceır. ., eti) ôir. 

Merkeı:i : Cumhuriyet Halk Parti!i (Be~ktaş) _ '(Beykoz) - (Eminö. 
nü) _ {Eyüb) • (Fatih) - {Sarıyer) - ·(Usktidar) kaza merkezinde ka.lııdlr. 

Cemiyeti mileMi!ıleri : 
3 - Cemiyetin mUeıımleri : 
Ee~lkt:A~ kı:.z.!.smda: Ahmet Arif tyiclJ Avukat Kandllli Rrhl:nn sokak 

28 No.; Ali B~ Olter, Mualllm, Be~iktaıı Hasfırm Kazan So. 7 No.; Ömer 
1.:ta!U9C, Memur, Çubuklue& mukim; Zehrıı. Tanycr, Mualllm, Be~ikt:ı~ Mı
srrlıoflu ııokak 29 No.; CelAI Kö!leoflu, Memur, Ni~aııta~mdıı; tsmail Iltı.k. 
kı Adn-...n, MUtelu.ıt, B~~t~ ~por caddesi; Ktımal Çhkyükıııel, Komisyon
cu, Panüaltı1a. 

Bey"..ı:oz ka.."'"!'l!mlda: C. Fahri Nomer, Avukat, Şi~li caddesi 69 No.; 
llamdl Oa.ııer, Muallim, Abdullah Tapan, Mtiteb!l.l!:nıı, Beykoz Fevzipa~ı1. 

cadde~ 112; ffilııeyin KölitOrk, Klhya, Beyltoz Bahuiye caddesi 19 No.; 
İbrahim Anr., !!!lgortacı; Şevki Işık, Mütekait; LCtfl &,cı, Muallim. 

Emlıı6nU kazasında : ~tellha Avni Sö:ten, Muharrir, Maçka Arda a

partman kııt 2; Atın Bıı:ılaı.n, Muallim, :Bakırköy Huban eokak 19 No.; Sil.. 
reyya KOOrl Gi1r, Doktor, Beyoflu, Ye§il~am ııoltak 11 No.; Necip B.ııncı, 
Tllcca.r, Kuruı;e:ıme ~arııf burnu ll No.; Ziya Ağıcı, Do!ttor, Aksaray Se_ 
limpe.-'.\ ~-okllt'.l !13 No.; Galip Pekta~, Avukat, Burg-az Sarmç ııoka.k 29 No. 
f>:ıfıı Dflmıen, Memur, S. Ahmet Kab!l.l!akal A. Rtza Jı.pt., 

Jll3Ub k!-..."!9.ın:nda: !I&ııtıd Na!dki, Değirmen Md. Ayvaı:ıııarııy Değirmen 

Ap::ı.rt. 85 - 87; l\L l!adık GökhsJmn, :ııualllm, Eytip I!:ııklyeni caddesi 138 
No.; Eı.rem Ak.ta,11, Muaıum, Eyilp B:ıhe:riye caddeııi 59 No.; lhMn Sön. 
mttu•r, Me:nur, Eyüp Otııkçılnr Çııytr Cıı.d. !2 No.; Nuri Tolan, Mütekait, 
Eytlp KA.iJUC'.ı~e:ma caeldeııl 74 No.; Omer Av!!ar, TUccar, EyUp Feııhane 

caddesi 31 No.; Behçet Bönmeur, Tllceıır, Eytip AJ!p:ıı.~a cıı.ddeııi 98 No. 
P'atl"a laı.Z&flmcla: Bnmdl Sıınal, Eczıı.ct, Ak.ssray lnebey Koçibey So. 

20 No.; Uııyrl Topl, Muallim, Kadıköy Yeldeğirmen İzzettin 1:?7; Fevli 
1:1tk, :MııaUltn, Fatih İtfaiye caddesi 28 No.; Tedik l\I&l'~l, Muallim, Malta 
Çarı.ısı Boyacıkap1 No. 44; ıt!.zım Uz, Muallim, Fatih Çtr~ll' caddesi 14 No ..... 
Melek Nlşn.ncr, Muallim, Samıı.tya Be3tekft.r Hıı.kkı S. 5 No.; Emin Kutlu, 
Mual!!ın, l':.. Mu.!!Wapa:ıa Milll M.Udataıı. 2 No. 

Sarıyer kuasmda: !'!l!ldl Öf;den, Muallim, Yeniköy iskele caddesi,; 
lUzmı Esen, Muallim, Sarıyer Sular caddeııi 47 No.; Haydar fğneadalı, 
Tüccar, ~lkta~ T~ye 109 No.; Besim Akov:ı., Fabrika Md., Nişanta.ıı 
94 No. İkbal Palas; .K~ Besen, Muallim, Sarıyer Korumandıra s. 2 No.; 
Bnrhıın Çntker, Muall!m, EUy1lkdere Mektep sokak ıs No,; Sallh Sağlam, 
M'ıı.c!Um, BUyUkdere Çobankrzt S. g No, 

Üslru\!ar ka:ta.smda: Vahdet Pekel, Tllccar, Usküdar !nlcıl!p mahalle 
28 ı-..·o.; B&ldr f!ll!Oerl~, Muaıtıın, UskUdar Selimiye kı~la kıır,şısr; Şevki Esen~ 
man, Muallim, UııkUdar Etempa'a sokak 15 No.; MUnlre Belgin, Memur, 
Üııklldar Dofal\::ıls.r C::ı.d. 14!) No.; CelıU Ar.ılıı.n~lray, EC?:acr, Uııküdar Hal
kevi kııl"flsmda; ';leffü Btığmım, Ma.arif Mutettişf, Uııklidar Orta. sokak; 
Ilıı!!3.11 ... ıp•,dn, 1'ekercl, tl'ııkUdıı.r ZUnbülnde ııokak ı No. dan ibarettir. 

:MU•ıı'ııler bl.tinct ~neel Icin cemiyetin idare heyeti unvanmı altrlar. Ve 
idare lısyııt1B• alt vuthlert i!& ve sallhyetlerl lııtimal ederler. 

C.~1yattn a.ruz: 
' - (B91lkta,e) ,. '(Beyt<oz) .. (Eınlıı6nil) • (Eyüp) • (Fatih) • (Sarı. 

yer)' .. CON:ildıı.r) kaı:MI dabJlf.ııd& lkamct~Ah veya i~ sahibi olan ve cemi
yete her ay w. a.z be:ı kunııı vermeyi taahhüt eden Ye medent h:ıklara sahip 
:Y& 18 ~iUraJl;ı bulunan her yurtta, cemiyete aza olabilir. Her a::a 6 
ay evvel llibaT etmek eartile Jııtl!a edebileceği gibi umumt heyet kararile 
cemiyettea pkabillr. Jhı ııenelik taahhUdUnU mazeretsiz ve ııebep.!!lz olarak 
vcrm!)'«\ ua umumt heyet k.ara!iyle cemiyetten cıkarılabilir. 

4 
Cee.t7etJn ldat"M1: 
15 - c.mtyetin idare heyeti ummnt heyet l~timıı.mda. bir sene mütldet_ 

le lleQIJoocı\: ~•dan brrekkllp eder. Bınılardaıı birinin Cumhuriyet Halk Par· 
tisi kua ltkr• heyeti aza.ıımda::ı, birinin kaz& maıı.rit memuru, UçUncUsUnlin 
:mkeTi llOIT-\1 yarc:ftm koln &n!l'Illdan, dardUnctısüntin Kızılay Cemiyeti kıı.. 

za iden he,.ott l!.Mıımda.n ve beo1Jletıı1ııln Çocuk l!:mpme Kurumu kaza 
i~are lıeı'etbıtde lnılttllmaın lllllmdır. Dlfer iki an eemlyete dahtl zevat 
arasııııı!ım •~it". İdare lı.w;rl'ttıı• Cllm1ltn'1yet ltalk Partlııi kat& idare heye. 
Undml ~eMk mt rf~et ed.ı-. 

!laM1t 111.emurn "9iııı nkılllfi Vftires!nt ili\ eder. !da.re heyeti az:ım ıı

rasmdan 1"r mırltutp, b1r kltlp ve bir veznedar seçer. 
ld•e lı.97ett n a.a ayda d!ln dera teplaıur. MUzakere reis veya reiıı ve

kili i:ı.rafmdaıı idare clınnrr. JIC:ar&rlar bir deftere yıı:r:ılarak aıtr toplantrdl!I. 
bazrr btıhmım Dil. taratmaan imalantr: !dıı.re hfyeti kararlıı.rmm t4tbik 
n l:nfaııc, C~1yetm !dan~ ve temsili idare ı.eyetı reisi ve bulunmadığı u._ 
manlarda reis vektll tarafmda.n tcra olunur. İdare heyeti relıı, reiıı vekm ve 
nzalen 1'&Jıı1 0?1.mk ~lr~ar. Cemiyetten ücret, huzur h1.kkı veya ııaire 
bir :rı.ımı 1ıe ve hl~ lttr suretle p1.ra •lamular, 

Uım!mt h~t: 

O - Cemiyeti trmumt h'!l'"!tı. her sene h!l!iran ıı.y1 Içinde cemlyetln mer
Jte!jn_do veya. ntnda. ~!lııterllecek diğer b!r mahl'llde. toplanır. Toplantmm 
yeri, g!lıı.ft ve nıı.tı en az btr hafta evvelinden gazete ile ilAn olunur. Azaya 
aynca dıı-vetııame ;:önderilmez. Cemiyete kayıtlı olan ve aylık tıı.ahbUtlerl_ 
nı öd&mflne dair mukayyed bulunduğ'u §Ubeden verilmiş vesikayı hft.mll 
fllıı.n he' a.m. tımumt heyet toplantımnda bulunmak ve rey vermek hakkını 
h&lzt!tr. Umırmt h.,.,..t toıılantmnt 1danı heyeti reisi veya. reis vekili aı;ar. 

Umımd lııCl7ft HU1 ara!mldan bir reis, bir reis vekili ve iki k!tip seı:ilir. 

Mül!'&lı;erey1 :rehı v.,... reis nknl idare eder, zabıt ve :yazı i~ler~i kAtipler 
ynp::ı.r, Umumt btıyet hfare heyetinin bir senelik faallyet ve meııa.lsine ait 
olen raporu, beııap müfettl~lerl ra.ponınu tetlcik ve mllzakere ve kabulU 
takdirinde idare heyetini ibra eyler. Gelecek yıla ait bUtçeyi tetkik He tas. 
elik için t"='ldl edilecek birllk idare heyetine gönderir. İdare heyetine ik1 aza, 
iki hesap mtt!ettiııt intihap eyler ve ruznamede bulunan diğer huswıları mu. 
zaken eder ve karam. baflar. Umumt heyet kararları toplantıya. iştirak 

edm ua.nm Il\Utlak eksmyetı ne ittihaz olunur. Toplantıya ait zabıtlar ve 
ka.r&rlu; reie, reis veltlll, ve k!t!pler tıı.rafmdan iım:a.Janır ve idare heyeti 
tanıtmdıuı !!18.k?aıı.rr. İdare heyeti bu zabrt ve kararların suretlerini ışubele
ro tebliğ eder. !!s.klıınan umumi heyet za.bıt ve lrararları aza ve altı.kadar_ 
l:ı.r t.ara.tmd.3.n ıııtenlldlğl zamruı tetkik edilmek Uzere hazır bulundurulur. 
Br.ı suretle kararl~r azaya tebliğ' edilmiş addolunur. Umumt heyet içtimam· 
drı. eemlyete M.~ı her §Ube i;;;ln o ~ubeye kayıtlı aza arasından §Ube idare 
hey&tlııo üç m.t ne t~kfl edllHelt blrllk umumi heyetine iştirak cdccel< Uç 
mUmfftitl ı~utr. 

Cemtyıttln rııheJeri: 

7 - ~m1yet!n kurulduğu kıı.z:::ı. mmtakasr içinde mevcut veya ilerde 
nçtlacak her ilk mektebin bulundu~'11 bamalde cemiyetin bir ııubesi teşkil 
olunur. Kam maarif memurunun ba,,muallimlilt vazifesini ifa eylediğ'i 

mekteb1n bulundutn mahaldeki §1.lb& cemiyetın merkez ~ubesi nammx alır. 
r;ıuooıertn 1daresl: 
8 - ~ube idaro heyetleri şubenin bulunduğu mahaldeki cemiyete men. 

•_:> tlk mektep muallir:'llerl tarıı.fmdan aralarmdıı.n se;;;ilecek iki zııt ile 
cemiyet u:num't htyetl toplantr.!fllld!. §Ubeye keyıtır azıı arasından ııeçile. 

cek Ug n.tta.n ibaret olm!l.k llı:ere beş ltl~iden mUte~ekkildlr. 

Ştıbe idıtre heyeti aıasmdan bir reis, bir reis vekili, bir veznedar, bir 
muhutp Te b!r kttlp ııet;l"r. Şubenin bulunduğu mahalde ka.Jn ilkmektebin 
ro~nıua.llh!11 nL!!ıtğe ıı,.ı;Umedltl takdlrde ikinci reislik vo,zife!linl ita eyler. 

Şube tda:-o hı,..tı en ıı.z l'!.yd& dört def& toplanır. Milz:ıkerelerln id.!. 

re:li, •brt, kara:;:l&rm icrası vıı §Ubımin !dare ve temıılli huııuslarmda.n ni· 
zamnamenin 5. inci mıı.c?clesl hUl<Umlerl tatbik olunur. 

9 - Ce?niyettn merkez ve oubelerinds cemiyetler kanununun 6. cı 

mııcl:!~d• yU1lt dofterlertn tutulmaSI ve varidat ve ııarfiyat he:saplarmm 
bu m:'.ddcniıı D. itkruma UYl'!l1l olarak icrasz ~arttır. 

Cem yetin v:ırld1tı: 
10 - Cemiyetin varid::ı.tı azasının ödeyecekleri taahhUUerde, gerek 

cemlyet azazı ve gerek cl1ğer hak1ki hUkmi şahıslar tarııfmdan va.ki olacak 

H A B E R - Akşam Postası '17 NlSAN 

~ 
17.4.940 Çarşamba 

'1 ,. 
l,2,vO Program, 'le memleket ııaat 

ayarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji ha.. 
berleri, 12,50 Müzilt: muhtelif §ar_ 
kılar (Pl.), 13,30 _ 14 :Mü:ı:fk: KUçilk 
orkestra, 18 Program ve memleltet 
saat ayarı, 18,IS Müzik: Çalanlar: Re. 
fik Ferean, Fahire Fer.san, Vecihe 
Cevdet Çaj:l'Ja. 1 - Okuyan: Müzey. 
yen Senar, Mahmut Karında~, 3 -
Okuyan Semahat özdenseıı, 18,50 Mil 
zik: Halk Tüı-külerl, 19,10 M'.em1eket 
ııaat ayart, a.jPıns ve meteoroloji ha • 
berleri, 10,30 Konu~ma (Dı;ı polltfüa 
hll.dlseleri). 19,4.5 Müzik: Fasıl heye. 
ti, 20,15 Konu~n:ıa, 20,30 Temııil: 

(Yemen) Yazan: Ahmet Na!m Kan 
c:ı, 21,30 Müzik: Riyaııeticumhur 

bandosu, 22,15 Memleket ııaat ayarı, 
aja.nıı haberleri, ziraat, eshm, tıı.hvi _ 
ıa.t, kambiyo, nukut borsası (fiyatı. 

22,35 Müzik: Güzel sesll!'r (Pi.), 23 
M:Jzlk: Cazbaııd (Pl.), :?3,25 • 23,30 
Yarınki program ve kapanrş. 
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Ecnebi istnl'iyonfo.nncfa Türkçe 
nc~riya.t 

Belgr:ıd: Saat 19 d:ı kıs:ı dalga 
4S- Paris: Saat 19.45 de kısa dal
ga 40. orta dalga 255; T" ""lln: Sa
nt 20-15 de kısa dalga 50.55 dt' · 
Roma: Snat 21-30 da f"rtl!. çlalg:ı 
250, Londrn: Saat 18,55 de kmı 
dalga 20, 31·5· 

·' ,, ... • I" •• ... • • :_ ........... . 

Almanca 
dersler 

Seri ve asri "HABER" 
Metodiyle ve mutedil üc. 
retle ders almak istiyen· 
terin "Almanca öğretme· 
ni" ismine mektupla ga.· 
zetemize müracaatı. 

VAK I T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler na.rnına diziii işleri alır. 

~~Si!mGDSD.\m:~mH~EiliiiiiiB!tiESB~ 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Ke~Jf pl~ ve ~tı.rlntı.mMl mucibince !dır.remizin CibaU fabrikam 
Transformatör b!na!ll in~aa.tı işi açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. 

II - Ke~lf bedeli 7!~11,19 lira muv11.kkat teminatı 588.46 liradı:r • 
ın - El•siltme 2/V /910 Pe~embe gUnü saat H te Kabata~ta Levaznn 

ve MUbayaat ışube.sindekl Alım Komisyonunda yapılııcaktrr. 
IV - Şartnamesi ııözU geçen Levaztm Şubesi vemeıılnden :ıo kuru~ mu. 

kabllinde alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gtln ve sııa.tte ~artnıı.menin 

{F) fıkrasındıı yıı.zıh ve!lıı.l.k ve % 7 ,5 glivenme paraııile birlikte mezktlr ko. 
misyona milracaathı.rı. (3081) 

her nevi yardım, teberru ve bağı;ıla.malardan ve te§kil edilecek birlik idare 
heyetinin mUııaadeııile ve ~m·ı l411at ni.zamnıımesine tevtik&n tertip elu. 
nıı.cak müsamere, balo ve gezinti glbi te~ebbtiıılerin baııılatmd&n ibarettir. 
Az.s. taahhUtleriyle nakld, teberrlllar cem!yetlıı veya cemiyetin iltihıı.k e
dece~i birliğin maktu kıymeti haiz makbu.zlart mukabilinde tahsil olını.ur; 

10 lirayı ~an yardım ve teberrular cemiyetin reis ve ve~edarmm ve mu_ 
hıı.slblnln imzalarını ta~ıyan vezne makbuzu fle tab.ııll edll!r. 1'iğer ışekllde 
v!ki olan teberru ve yardımlar aynlyıı.t makbu.zu mukabilinde almrr. 

Fahrl ar.a: 
11 - Cemiyete en a:ı; elli lira veren hakikt oa.ıııela.rl:!. %00 llrıs. veren 

hUknı.I §llhııılar:ı.• teşkil edilecek birlik idaro heyeti karan ile fabrt aza un. 
vıı.nı verilir. 

Yardım ııekilleri: 

12 - Cemiyet ve ;,ubeleri i!kmekteplerde o~.uyan yoksul çocukJar1n 
gıdı\!!IZ kalmamalarını temin etmeye, bunları giydirmeye, kitap ve defter 
gibi kendilerinin muhtaç oldukları okuma. vasıt:Alarmı tedıırilte uğra§tr. · 

13 - Şube idare heyetleri sene ba§mda tanzim ve cemiyet ldl!l.re heye. 
tinlll taııdikinden g-eçirecekleri bUtçeye tevfikan ve bu nlzamnlll'll.e hUkllm
leri da!reıılı:ıde ilkınekteplerdeki yok5ul ~ocuklara yardım ederler, Şube 

idare heyetleri ~beterinde kayıtlı azadan tahsil edeeekleri te.ahhUtler ile 
diğer her nevl varidatı bu :mıı.~ıı.da tıı.helıı ve !!ar! etmeye salthiyetta.rdır. 
Anca.k cemiyet idare heyeti r.~rurı ahvalde §Ubeler arıı.5Jndıı. yardım vıı.zi. 

yetini tevzin ve himaye faaliyeti geri kalan §Ubeleri kuvvetlendirmek mak· 
ıııı.dile §Ube varidatmrn yUzde 5 ini tecavüz etmemek tizere münasip gört._ 
ccğt lmımmı cemiyet emrine taJ;lııis ettirebilir. 

Şubelerin milrakabeııi: 

B - Cemiyet idare heyeti z:ıubelerin faaliyetini varidat ve ma!!rafmı 
her zaman tetkll{ vcı roUrakabeye ve bu hususlarla yardım ve himayenin 
şeldi hakkmdıı kendllerine talimat vermeye ııalAhiyetlidir. Şube idare he. 
yetıerl her aya. alt varidat vo maııratıarmı o ay zarfında yllpmı~ oldukları 
yardımı mUteakip ayın ilk baltası içinde ceqıiyct idare heyetine bildirir. 

Birlik te,,klli: 
15 - Cemiyet idare heyeti a.ynt maksatla miltetıekkil diğer cemiyeL 

!erle birle~erck cemiyetler kanununun 7. inci maddesine tevfikan birlik 
vUcuda getirebilirler. Bu takdirde cemiyetin faallyeti birlik ni:tamııamesin
de yaztlı es~lara tevfikan kencıi nizamnıı.me:sindeki hUkUmler dairesinde 
cereyan eyler. Ve cemiyet idare heyetı vücuda getirilerek birliğin dalmt 
maııraflarına karııılık olmak üzere ı:ıubeler varidatının ayrıct'I. yüzde be§i. 
cıi birliğe verir. 

MUtcferrlk hilkümlcr: 
lG - Cemiyet idare heyeti cemiyetin maksadına. ve faaliyet mevruu

na dahil faydalı gördüğU hususla.rm icrası içln ııznsırun veya. a.za olmryan 
-ı:evatın iştlraldyle encilmenler teşkil edebilir. 

17 - Cemiyet işlerinin görUlmeııi için 3. inci maddenin ııon fıkrası 

hlikmil mahfuz Imlm:ı.k §artiyle idare heyeti Z&rurt ahvalde ve cemiyete 
bağlı ~ubelerin varidat yektı.nunun yUzde be~lni tecavüz etmemek ı:ıartıyle 

llcrct ve maıırıı.t vereblllr. Bu tnlkdardan faı.la ilcret ve maaraC itası teş_ 
kil edilecek birlik idare heyetijlin kararma bağlıdır. 

ıs --: Fahrt aza unvanmm verilmesi 10. cu maddede yazılı ~ekllde te. 
bcrruds. bulunanlara cemiyetin takdir ve ~Ukranınrn ifadesi mahiyetinde 
old·.ı~::ıdan bu un\·anı alanlar hakikl ıı.r;a sıfatını ve umumt heyete i~tirak 
hakkını iktisap etmezler. Ve isimleri aı:ıı. defterine k&ydolurunaz. 

19 - Cemiyet §Ubelerinln merkezinde elU llrıı.dan fazla para bulundu. 
rulmaz. Pııranm fazlası m!Jll bıı.nk:ılıı.rc!an birinde actmlaeak !a1zll . cart 
hc.9ab:ı yatırılır. 

2·) - Cemiyet, cemiyetler kanununun 27. el tna.ddeııi hUkilmleri daire
sinde kendini feshe karar Yerebilir. Bu takdir<le emval ve mevcudatı .Hal 
kevlnc devir ve teslim olunur. 

BALSAMJN Kremleri 
BALSAMIN Güzellik 

eksiri 
BALSAMIN Rimelleri 
BALSAMIN Pudraları 

BALSAMIN Rujları 
F ARD BALSAMIN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün .. 
Dünyaca Tanınmış Sıhhi Güzellik 

Müstahzar Iarıdır. 

Devlet Demiryoltarı. ve Limanlar~ 
işletme Umum idaresi ilanları ~ 

~ 1 

:Muhammen bedeli l!0.000 lira olan 16 kalem vagon ve tend~r ba.n~· 
rr 31·5·010 cuma günü saat 15 de kıı.palı zarf uııull!e A.nka.rııda. idare bilS1 • 

emda .ııatm almaeaktır. 
.Bu tııe gitmek istiyen!erin (102150) liralık muvakkat tem!ııat ile Jtal'ıJ• 

nun tıı.ym ettiği veıılkaları ve tekJIIlerini aynı gtı.n saat l' de kadar korıilnt'° 
reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Şartn~meler (900) kurtı§a. Ankara ve Haydarp3.§& vezııelennde ~tıı· 
mal<tadır. (29.51) 

istanbul Beled i~est . . .,... - -
ııanıarıl 

us· 
Sua.cllyede Şa.şkınbaltkalda. köseleci sokağında. yeni acılan yolun ao~ , 

~aatı 24.90 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin B fıkrasına. tevfikan P~I} 
lıkla .Yaptırılacaktır. Ke1'it bedeli 985 lira. ıs kuru§ ve ilk temin&U 14.T ,!w 
78 kuru,tur. ~:'l.rtne.meıri zabıt ve muameıa.t mUdUrlUğU kalem.inde gö !'' 
cektır. !hale 19-•-940 cumartesi gtinü t:aat 12 de da.lmt encümende yt\PfııJ• 
cakbr. TaHplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan, Fen i§leri ınUdllt .yt• 

ğüne nıüracaatıa alacakları fenni ehliyet ve 940 yüma e.it ticaret oda!I
11

J 
ııikalarile ihale günil muayyen saatte dalntl eneUmende bulunmaları. (%'9 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dttkkiio 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 


