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edbirler almağa lü~um gördüler 
~(Q)lfili)<§llfi1y@l<dlc§.l 30 lb>ü lfi1 Milli MÜDAFAAYI KORUMAK 
~lrtriıc§llii1 ~~VV©1hn 
~ ~ lr liifi1 o Ş5 g 
lJgoslav hududunda 

ve memlekeffe 
teşebbüslerini 

nizamı bozma 
önlemek için 

Yeni bir kanun 
hazırlandı t Almanlardan başka 

aıyanlar da mühim 
tahşidat yapm.ışlar . 
ı~:ıa~ ~a~vekili ''taarruz~. uğr~rsak 

ıaıımızı ümdafaa edecegız11 dıyor 

bazı suçları işliyenler 

Mahsus surette kurulacak 
Bir Alman zırhlısı askeri mahkemelere .verilecekler 
ile bir kruvazör Aleyhimizde uydurulan haberleri öğrenmeğE 

Şimal Denldnclc batan lnı;lllz tahklbahJrf .• 

~ Ecnebile·- k t d teşebbüs ve askeri sır mahiyetinde araga o ur u haberler tasni edenler . 

Almanların Norveçteki tayyare Uslerı 
ingihz donanması ve tayyaresi 

Kararları temyiz edilemiyecek olan bu mahke
meler tarafından §iddetle cezalandırılacaklar 

!::ketin miııt müdafaasını kor:u· milli bünyeyi vikaye etmek ve ri n vaziyeti 
Romanyada ve Yugoslav
yada ehemmiyetle tetkik 

edilmege başlandı · 

taraftndan ·tahrip edildi 
Ankara, 18 - HükOmet, mem· ı ği fevkaladelikler karşısında 

1 ::nak, dünya vaziyetinin gösterdi. (Devamı 4 üncüde) 

Stokholm, 18 (A.A.) - Husu
st bir menbadan alınan bir habe
re göre Almanların Scharnhorst 
zırhlısı Trontheym yakmında ln· lJ Londra, 18 - Romadan gelen Rissa körfezinde karaya oturmut 

. 11ASAN KUMÇAY' haberlere göre, İtalya hükfımeti ve geminin kıçtara.fı suya batmıı· 
~~h .. ~d şimal ve şarki ftaıyada bım ted- tır. 
~..._kı. enh<!r1 Yugoslınya birler almıştır. Bu meyanda Bari Aynı menbadan bildirildiğine 

a ~ gibi Ra.lka.n memlc· limanı memnu mmtaka illn edil • göre bir Alman kruvazörü de 
~tl :sı kıyafetli, faka.t mi:ıtir· Trontheymde karaya oturmuı-
l lı •• "ltııı ec;:htı.1 blrtnkrın AL İtalya hUktunetl muhtelit sebrp· tur. 
·~tlett etnıekte olduklanru lcrle veya zaaf'iyetleri dolayı.,ile Orestersundda çıkan İsveç ga· 
~ ~~t>• 

1 
ara-.ınruı okuyor tecil edilmlt olan 911, 912 913 ve zeteleri, lma.nlann Trontheym; 

'lıı.~lğt 11 tiUnku s:ıyısmdft 914 smıflarma mensup efradı si • Storlien demiryoluna haki,m ol • 
~~ .. dan gibi bizim de bu lah altma davet etmiştir. duklarınt yarmaktadırlar. Birta· 
•tıı.~ıı eden 11Y_anık bulunma. Yugoslav hududu civarında mü . kım Alman zabitleri daha timdi· 

nıu~alıedcler baş· hlm İtalyan kuvvetleri bulunduğu den İsveç hududu muhafızları ile 

,~~~;;;·1 ;;~u;·~d~-· b"~İ1u·~~~;~~~~~~·~ 

dındaki istihklmın dün sabah Al 
1 

man tayyareleri tarafından bom· 
bardıman edildikten sonra ate~i 
kesmiı olduğunu haber vermek· 
tedirler • 

80 Norveç asl$erinden mürek -
kep bir grup Storlien yakınında 
İsveç hududunu geçmiştir. Bun· 
ların iyi müsellih ve otomatik 
ıil!hlarla mücehhe.z bir Alman 
müfrezesi tarafıntlan yakalanmış 
oldukları söylenmektedir. 

Norveçliler, müthit bir ate~ 
karıısında kalmışlar ve harp mey
danında· birçok mak.tül bıraka -
rak kaçmağa mecbur olmuılar -
dır. 

Grup efradından bazılan yara
lıdır. 

Amerıka hariciye 
nazırının 

mühim nutku 

Ege ovaları sular 
altında kaldı 

Erzincan köylerini de görülmemiş bir şekilde 
sular bastı, halk Erzincana getirilerek çadırlara 

iskan edileli 

Sular altında kalan Bosna köyünden 
900 kişi Edirneye yerleştirildi 

(Yazısı 2 ncide) 
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;•rrıBellioğl ulstan bul-
1: tnuhakeme edilecek ft::ıI~!~f~;:;:ı:: 

1 ~~ı~ıkat evrakı Ankaraya gönderildi, evrak oradan ~~~"!f:'E>~~\~~.;-ı!;:ı;: 
\-: fl "- Tokyo hUkCımetinln Fele -

~ac"ıtce maznun askeri mahkemeye verilecek ::ıı~a!:dis~~:ı::ınd~taı~~:~~ 
~~ltıt11~118u Strn Bcllloğ- nezaret aıtma almdığmı dtln yazmıJ· bUtUn kutu baılarma memurlar koy- mekte olduğu endişelerden bahse· 

'<tıı)'~U t ' 8.akert erkAııa tık. Zabıta, bilhassa Beyoğlu postane mue ve bu suretle ~ı meydana çıkar- den Japon hariciye nazınnm be • 
l>lt.ı- :h=~kid ve tahrik ve posta kutularmdan gönderilen bu mı~trr. yanatmdan bilyük bir alA.ka ile kay 

"-..ıtak suçundan mektupların ııahiblnl yakalamak için Bundan b~ka mektupların yazıldı· dı maJQmat ettim. Bu etatlikonun 
tı daktilo maklneııinln marka.sı bulu· bozulmıısı, birçok devletlerin me • 
narak bunu satan mağazadan alanla· na!ilni doğrudan doğruya ihlil e· 

V A Z (D 4 •. -.ı-) decektlr. Felemenk Hindistanmm 
f I\\ namı uncuoe Büyük Okya.nustaki beynelmilel 

~ ~ lrlanda tedhişçileri :~~:e~:~~e ~ok mllblm bir ' H a ~ Ba§vekilin gazetesini ta- m!~e a;!:~;~~~b:~r:oogi:~: 
O 

1 ) §ıyan bir kamyonu tedir. Ve bUtUn dUnya ticaretin • 
~t k l de ~k ehemmiyetli bir lmlldir. 
~ PU ya tı ar Bu adalarda kauçuk, kalay, bakır, 

lcuı Londra, 18 (A.A.) - İrlanda kopra gibi iptidai maddeler istih. 

b. ar ve koshelvacllar arasında ~~vekili de Val~ra~a ait. olan sal ~ekt~. Ve bu istlbsall -ile k 1nah 1ndependant ısmındekı lr - tm dunya iatihsalltına nazaran 

a k k 
landa gazetesinin nushalarını nlsbeti bUyilktifr. Amerika da dahli ça çıh yapanlar var nakletmekte olan komyon, mas- olduğu halde bi'l"ÇOk memleketler, 
keli 4 müselllh adam tarafından ~ut iptidat maddeler dolayısile bu 

S b•h ALAÇAM durdurulmu~tur. adalara muhta~tırlar. 
Yazan : a 1 Bu adamlar, ıoförü bir ağaca Felemenk Hind.istanmın da.hilt 

- Ya•ııı 3 u··ncu·· •ay/am--Jadır- bağladıktan sonra kamyonu ateıe işlerine yapılacak her tUrlU mUda.. 
• 0 ~ vermiılerdir. (Devamı 4 lincüde) 

., 1 
1 

Senenin en içli, en hisli; en güzel 83k ve alaka romanı İ 

BURHAN BURÇAK'm l 
BUyUk bir itina Jle dilimize naklettiği bo romıın. seven kaJp. ı 

lerf t1 içten sars&Cl\ktır. 1 
Cumartesi günü HABER sütunlarında 1.11111ıı•11111•'"'1111111111: .. 1111111•111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111 



içindeki eşhas arasında sizin yaşınız, hatta hazan 
sizden daha gen~ kimselerin heyecanlı gün

ler geçirdiği hararetli romanlar okuyordunuz. 

- Ben de aksini iddia etme- İçindeki c:has arasında sizin 
dim. Böyle eğlenceler ihtiyarlıkla ya~mz, hatta bazan sizden daha 
bekaret tarafından ortaya çıkarıl· genç kimselerin heyecanlı günler 
mıştır ki her ikisi bunu eğlenceli geçirdiği hararetli romanlar oku· 
bulmakta aynı esbabı mucibelere yordunuz. Dürbününüz size bun· 
maliktirler. Bana gelince, yemin Iann masal olmadığım isbat etti. 
ederim ben bunu son derece naho~ Hayatlarına imrendiğiniz kimse-
bulurum. lerle kendinizi mukayese ettiğiniz 

Galate tarassut mevkiine tekrar vakit sizin de baskalannı mesut 
geçti. Biraz sonra, gördükleri, fik- edebilecek ve kendiniz de mesut o
rini ifade için lüzumlu harareti labilecek bir halde bulunduğunu· 
venni~ gibi: zu anladmı:ı:. 

- Bu iş böyle devam edemez, Galate: 
dedi. Size söylemem lazım. Niçin 
size ihtiyacım olduğunu anlaya
caksınız. 

Söyliyeceklerim çok münasebet· 
siz bir §f!Y; yüzüme bakmayınız. 
Hem belki de uzun sürer, dalgın 

olmayınız. 

- Bilruds. Çok merak ediyo
rum.. 

- Ben yirmi üç yaşındayım. 
Evlenıniş değilim. Manasu bir 
hayat sürüyorum. 

- Evet, evet. .• 
- Anlıyorsunw: ya? Bab1ımm 

hususi hayata ve terbiyeye dair 
çok geniş fikirleri var. 

- Fakat bunları kıılarma tat· 
bik etmiyor değil mi? 

-Evet. 
- Gayet beşeri bir his! 
- Size göre öyle mi? BaM g&-

re son derece rabrtas:ızca bir iş. 
- Hem beşerl, hem rabıtasız; 

yani iki defa ~ ... mutabık1%. 
- Sözümü kesmeyin. Böyle 

yaparsanız söyliyeceklerirni hep 
unuturum. 

- Açıkça konu~a ba~lama-· 
dan önce mi? 

- Siz tahammül edilemez bir a· 
damsmız. Ben eminim ki beni ka· 
bahatli bulacak ve neden haklı 
olduğumu öğrenemiycceksiniz. 

- Neden haksız olduğunuzu 
ben §imdiden biliyorum. 

- Siıe söylememiş miydim. be
ni dinlemiyorsunuz. 

- Dinliyorum ve söylemeden 
anlamıyorum. Sizi, çok ü:ı:en bir 
muhavere zahmetinden kurtamınk 
da istiyorum. 

Tanıdıltmı ve zeki bilinen biri. 
daima cümlelerin yammı söyler. 
Maksadı arif bir nuıhatabın daha 
ilk kelimeler(ie hedefi anlıyarak 

söz bağlanırken dinlemek ihtiya· 
cım duymayıp derhal ve rahat ra· 
hat cevap hazırlayabilmesini te
mindir. 

- O halde roz1erimi tamamla
yın. Hiç olmazsa beni anlamıs olup 
olmadığınızı öğrenirim. 

- Sizi anlamıs mıyım? Yeriniz 
de olsam ben de sizin gibi düşü-
nürdüm ve doğru yapmamııs olu~ 
dum. 

Size iki kelime ile iste bunu an
latmak isterdim. Fakat bir i~e ya· 
ramıyacağını da biliyorum. 

- Söyleyin. 
- Peki. Yirmi üç yaşındasınız. 

Güzelsiniz. On sene kadar bir za
mandanberi genç k,zsınız. 

On beş yaşına geldiğiniz zaman 
çok ağladınız; on altı, on yedi, on 
sekiz ve daha sonraki yaşlarınızda 
olduğu gibi... 

- Oh! dedi. Bütün bunları sör
lememis olmağı tercih ederim. Ba
na öyle bakmayın, beni çok rahat· 
sız ediyorsunuz:. 

Jigliyo devam etti: 
- Mektubumu okurken sizi sev

diğimi biran bile sarunadmız, ya· 
hut daha doğrusu sizi sevmediğimi 
ümit ettiniz. 

- ''Ümit etmek., güzel, haki· 
katen öyle.. 

- Beni i~ ba~da ve elbiseci· 
ba~ı rolünde gördüğünüz cihetle, 
sizi tebdilikıyafetle buradan çı· 
kartmakta bana güvendiniz. 

Sizi hiç bir jandarma tutma· 
makta beraber buradan gQrliltü ile 
çıkıp gitmeği de istemiyorsunuz. 
Kayboluvemıeği, izinizi kimsenin 
takip edemiy~ şekilde ortadan 
~ilineği tercih ediyorsunuı:. 

-Sizden ne istiyeceğimi bil· 
meksizin biraz eV\-el bana sonuna 
kadar yardım edecıeğinizi vaadet
mi~tiniz. Bu vaadinizde unutma· 
ymız dostum. 

Jigliyo, onmı elini futtu ve sa· 
ınimiyetle: 

- !yi yapmıyorsunuz. 
- Hayır, Hayır. 

- Ko~ gitmek istediğiniz 
hayatı tanımıyorsunuz. 

Orada da her §eY aile içinde ol· 
d1$ı gibi geçer. Ban saadet ikiye 
taksim edilmi~tir: Hemen hemen 
hepsi erkeklere. hemen hemen hiç 
bir eeY de kadınlara. .• Bu. bir yı
lanla bir elma arasında geçen ha
diseden (1). ileri ıclmektedir, de· 
niliyor. 

Kadınlar dilnya yüzüne ekseri· 
ya sebebini bilmeksizin bedbaht 
olmak için geınii~lerdir. Bununla 
beraber bir kokot ağlamağa basla 
dı mı temin ederim ki, o bunun sc 
bebini bilmektedir. 

- Söyler misiniz? 
- Çünkil o daima kendisinden 

k3.çan bir aşkla oynamaktadır. 
Çünkü n e f r e t ettiğimiz 
yirmi erkek arasından w'Cliği biri 
sini seçmistir; fakat bu erkeğin de 
kendisini mümkün old~ kadar 
çabuk terketmekten ba~ka arrusu 
yoktur. Çünkü ask hislerini taklit 
(!tmek kadar barin bir komedi yok 
tur. Çünkii .... 

- Fakat o kadın hiç olmazsa 
hayatı tanıyor. F.:ıydasız bir ~·. 
arzusuna rağmen bir münzevi, he· 
defsiz bir vücut, sevinçsiz ve hür
riyetsiz değildir. 

( Dev=ı: vnr) 

(1) Adcmla Havua ~ısantsi. 

H /( B E R - Akşamc:Pos&et 

1 
Beden terbiyesi 

Mükellefiyete dahil ola
caklar tespit edildi 

Ankon, 18 - Beden terbiyesi 
ve ı.por mUkellefiyetine hangi va. 
tandrı.nlarm dıı.hll ola.cağı VekUler 
Heyetince tesbit olundu· Buna gö· 
re: 

Ege ovaları sular 
altında kaldı 

1 - Ortnmektcp b~langıç ya~ı 
olan 12 (dı:ı.b~l) yaşından itibaren, 
a:ıkerlik mUkellofiyeti nihayeti o. 
lan 45 (dahil) ya§tna ktı.da.r her 
erkek yurddaş vo 12 y~mda.n 30 
yaşma bd r her kı:ı: ve kn.dın 
yurdda., beden terbiyesi ve spor 
miikcllefiyetlne dahildir· Bunlar • 
~nn hangi mıı.bıı.lde, hangi yaşta 
ve ne gibi vasıf ve eartlara t5alılp 
olanların kısn:.en veya tamamen 
bu mükellefiyeti lfa için klUplerc 
girmeğe davet edilecekleri nyrıcn 
flfuı olunacaktır· 

Erzincan köylerini de görülmemiş bir şekilde 
sular baab, halk Erzincana getirilerek çadırlara 

iskan edildi 

Sular alhnda kalan Bosna köyünden 
900 kişi Edirneye yerleştirildi 

2 - R~ ,.e husust daireler 
lmklilı mevcut oldukça kendi m~ 
nuplıırmm beden faaliyetini yap • 
ma.snu temin edecek tedbirleri ha· 
m-lıyacaklardır· 

3 - Htr mUkellef ha.ftnnm ye. 
di gUnUnde, en az: dört Matlik be· 
den faaliyeti yapneakt?r· Klilp ve 
grup idareleri, bu fnallyetleri mu. 
kelleflerin oaııst ve h~ vuiyet· 
lerlnl \'e mahaııt iklim aartıarmı 
gözönfinde bulundtırarat, onlarm 
heveıılerini artırncak eekilde tazı _ 
zim edeceklerdir. cm. ~pa. orak 
lıannan ve emaall lgleri bilfiil ya -
panlar o ~in devamı müddetince 
izinli Myılaeakl&rdrr· 

Bursada 
bir çöküntü 
Yıkıl an kayalar 7 evi 
harap bir hale getireli 
Bursa, 18 - ~ehrlmlzin Altıparmak 

mah&lle81nde, a evııı tamamen yıkı

larak enkaz haline gelmeal. ve ' evin 
de harap OlmuDe ıtetieelenen bir çö
kOntQ oımu:tur. 

:o metre yQksekllğtnd• bir tepe 

bmir, ı '1 (A.A.) - Son ya. 
,'.;an şiddetli yağmurlar lzmir 
mülhakatında bazı zararlara 
sebebiyet vermiştir. Ktlc;Uk 
Menderes Bayındırda Hasköy 
cfyarmdn. taşmış ve mezru ara
ziyi sular altında. hırakmışttr. 
Sular burad gittikçe kabar. 
makta v~ tahribat yapmakta
dır. 

Borı;amrı ovası da kO.milen 
sular altında kalmı:ı Simitçi 
çitfiiE;'i civarında tzmfr - Ber. 
gama yolu sec;lhııez blr hal aı. 
mı~tır. DUn akşama doğru bu
rada ııular knımen çekllmiotlr. 
Ödemişte Blrgt cayı aul&mı 
hücumu ile ytlkselmfe fse de 
vaktlle bir kanal açılmak 11u
retth zararın öntıne gecllmle-
tJr. .. 

Boı:dağ - Sallhll yolunda tak 
riben lkl kUometre bir kısımda 
heyelln olmuş ve yol kapan
mıştır. Ce,1zalan civarında ce
viz bUyUkltığUndo dolu yağmış, 
bağlarla meyva ağaçlarının 
ytlzde 20 ııl hasara uğramıotır. 

Dlklltde Bergama eoeesl et
varındakl arazi ile DUzyatan 

( 
• Trakya tımuml mllfettt,ı ıueraı 

KAzml Dlrlk dün fehrtmızdeıı Edlr
neye döıımüaQr. 

• Barbaros tUrbed etratmda bulu-
yağmurların temnle yanlarıık nı:er, nan ve onunl& beraber ~'IFD~ otan 
dördu tonluk kayalar 1'\lT&r~ ,.. dcnl%cllerimiz1n bblrloriıiüi de t&n· 
'evf, Mklnlerl ~&n çıka~k z1m , .. Jnuh&t&D.m k&r&rlqtml~ 
hale re~. Feryat lli:erhıc kom· tır. 

fU}ar yetiomJLı, bu evlerdeki halkı pen • Vali Utfi XXrdar dlln lılaarlt mO 
oere parmaklıkl&rmı kırarak kurtar- dllrO ne benı.ber Yıldızdaki yatı mek· 
mı~nrdrr. Bu emad& fldnel b1r cl>ktın tebtnı ve mualllm :melrteb1zıl z!yaret 
tQ Oe evi da.ha e.nku haline getlnnto- cıtmJo, ihtıyaçlarlle al&k&dar oımuı
ttr. Nııtua zayiatı olmamF. tur. vau bllllı.are Balat n Kumıpa· 

Baıvekil piyango 
dolaplanm tetkik etti 
Ankara. 13 - ~kil doktor R«>

flk eayda.m, dnn, maliye vekDl P"uat 
AgıaJ.ı lle birlikte sergicTtııe rtdcrck 
mU11 piyango idare.sinin F7a.ıı.sadan 

getırtugı otomatik lt~lde dolaplan
zıı tetkik etmı,Ur. 

ıY apağı tacirlerinin 
itirazlan 

Yapıı.ttı ve uttık ihracat blrlJ#i l· 
d:lro heyeti dün ticaret borııumda 
ticaret mUdUrUntın de ~Urnkllc top
lAnmr§tır. Bazı ihracat ıoıcrı ile btı· 

raber ziraat banka.mım yapaca:ı ~ 
pağ'ı mübayaatı gö~ü;tür. 

Tacirler bankanın ekaperlerlne mua 
yene ettirerek alaca.#1 yapağılar içtn 
aynca taahhUbıame fmrn)a.maııı.rma 

ltl2:um olmadiğmı ve bunun tieart 
teamwıere uynuyacağmt ı:8ylcmek

tedlrler. VıW,yet tetkik oluııacaktır. 

Dolmabahçe sarayı 
kapısında bir keşif 

yapılacak 
Ebed! Şefin cezııu:e merasimleri 

esnasmdn Polmab:ıhçe !anıyı kapw n 
da fzdlha.m yUztınden 11 vıı.tand&~m 
ölUmtl ile neticelenen hAdlHnfn lı:mlt 
ağrr cc:r;a me.bkcme:ılnde muht.kemes1 
ne dtın de de'-r.m edOmfatlr. Mahke
me, b:m fahitlerln tekrıır dlnlenme· 
lerlne ve • .ıto.D!nde bir k~:ıt yapıl· 
masma !tara~ \•crmt;tlr • 

o&dald h&lk hamamıarmı sözden ce· 
~. Ha.mamıar bu hatta 1'lnde 
·~e&ktır. 

• Buz tramva:r durak :yt?lertnın 
değtotlrllmesi fçtn tetkUtat yapılm&k 
tadır. 

• Btnbl.rdlrc#fn ic kıammm ,.Okaek 
u:t toprak dolması y0%ündeıı. ualdıtı 
sörWm~ ve teınl~etllmesllıe karar 
vertlmfoUt. 

• Gazi kaprllatınlln Ud bqm& ko
nulacak parmakhklar JJmanyadan 

i•lm~. 
• lr:mlrdeld tllcear n ema1 eltn• 

de bulunan demJr •toku aJA.k•darla,.. 
rm beyannamelerine göre teıbit ve 
ticaret veklltne blldlrllml,,Ur. 

• 8887 aı:a.n bulunan In.hL!arlar 1· 
darm filen memur ailelerine yardım 
ceınlyeU bu~e kadar «ilen 109 me
mur &ilesiııe yaptıfı )'a?'dım milı:tan 
104.MS liradlr k1 her aileye takriben 
1000 lira i.sılbet etmektedir. Cemiyete 
aı:a ol&nl8.l"ll1 her blrfııe dtı~en vaaaU 
yardım p&r&amm ayıık mlkta.n ise 
94. kunı§ gibi cfü:t bir miktardan iba· 

rettir. 
• İnhisarlar idarul her le.ne tutun 

yctııUrtıen mmt.akalarda mUsabaka· 
lar açarak en J;ı.1 fidelik ve ı.-urutma 
ycrl yıı.p:ınlnrn mQkA!atıar verilecek· 
Ur. 

• :Manifatura llhalAtcılar blrllğt 
diln toplıınmıı, İtalya ve P"ransadan 
yapılan lth&la.t !\urtnde ı;l:irUııuımu,. 
tor. 

• Bakırköy{lnde 23 nlsıı.nda yaınl&· 

cak tecrilbc zıutus sayımı, bu tarih 
hrbUyan \'ntanda~larm paakalyesizıe 
te:Jadil! ettiğinden 5 mayı9 tehir edil 

ml~r. 

O\"ası ve Bakirı;ayın tnşmasile 
de Candnrlı ovası ve ){ara.ha
yı .. mevkii tamamen su altında 
kalmıştır. 

Menemende kunduz çayı taı,. 
mıo Ça.lgılıdere mıntaltasındn 

şosenin ZOO metrelik kısmı 

eu ile örtUlmUştUr. Burada da. 
mUnakalM kesilmiştir. Çeşme
d..ı yağmurdan bir eamıı.nlık yı
kılmış, -ve yağmurlar esnasında 
şehir dahflinde de Jkl evin ta
vı.nı ı;ökmUştUr. NUfusca zayi. 
&t. yoktur. 

KARSTA w MUOLADA ZEI.ZE:I.El 

Kara, 11 ( A.A.) - Bugün 
12,30 d4 Karsta garptan §arka 
d~ be3 saniye ııUrcn oiddetli 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Mer
kezin diğer bir na.hiyeısiyle Ar. 
paçay, Ardahan ve Göle ka.mla
rmda da. aynı şiddette ve beş sa.. 
niye sliren yer earsmtıla.rı hisse
cli~r. Hf ~ bir ha.sar ve zayi. 
at yoktur. 

Muğl<ı, 1'1 ( A.A.) - Bu sa -
bM saat birde §elırimizde ol _ 
dukça şiddetli bir mlr.ele olmuş
tur. Ha.sar yoktur. 

ZKZINOAllı'DA St7 BASKINJ 

Eızlncan, 11 - Şimdiye kadar gs. 
rW.m~ bir oeklldn Kam.dağın Bali· 
beyi. lıl&hmuUu, GWJQea ve Hancı 
Cif WA Ganfefendl çtttll~, k8ylerlnJ 
IU~. 

Bu köyler halkmm teblfkede bulun· 
duğunu haber &lan vali vekili mevcut 
bOtlln bcsaltle dcrhıı.1 tuğyan yerine 
sfde.rek tert.ıp edllen kurtarma ckl,p· 
!erile lnı kijylerd• ~ hayyaçJarı 

lrurtannıo ve El'ztncan elvannda ku· 
rulan ~dırlara muvakkaten yerl~~· 
~Ur. AW<ada.rlar tuğyanm bu 
ay nlhayeUne k&du devam edeceği 

blldlrllmektedJr. 

m>lltNEDE 80N V AZt'1'ET 
lldlme. n - Vaziyeti yerinde g6r

mek ezere kayıkla Bosna köyüne el· 
den vali !'utt Nemer, Edlmeye dön· 
mu,tUr. 

Vall, keyiln tamamen tahliye edil· 
mı, olduğunu, Edln1eytı gettrilenlerln 
IOO 11 bulduğunu, lnMn ve M.yvan 
ı:ayi&tı olmadiğmI ısöyleml~ ve yılalan 
evlerin fimdillk altı olduğunu. lıak1kt 
aynım eular çekildlkteD sonra belli 
oıa.catnıı fiAve e~Ur. 

Yabancı dil imtihanına 
girecekler 

Ankara, 17 (A·A·) - Mıı.a.rif 
Vekilliğinden bildirilmektedir: 

3656 ve 3659 sa),h kanunlara 
g8ra mayıs ~yı:un tlk hcftumda 
l'!.Pilac:ık yn.bnnct dil :Oıtfhıı.nl:mna 
girmek :iste~enlerin on geç 30 ni· 
san 1940 ta.rUılne k&du vekilliği • 
mize mUracaetlan ltu:n:ndır· 

Bu tıırihten eonr& y~pılaeak mu 
rıı.caat111.rla. mayrs imtihanına giri · 
lemiyeeektfr. 

Çocuklar arasında bir 
kaza ve bir cinayet 

Gebzentn Tavtencı nıı.blyc:dne bat
lı ŞemsetUn köyünde tect iki cluyct 
oımu:ıtur. 11 yacında bir erkek tocuk 
çitle ile oynarken tutek pa.tlamı:ı, 

erkan kur~un 10 yac:mda bir kn: ÇO· 

cuğun isabet ederek öldilmıU:ıtUr. 

ölen kw karC!e"i 16 ~ıııda Şıı.ha· 
bettin de bunda.n mUtee~lr olarak 
tabanca ile ktlçUk kaUU öldUrmtı;tUı>. 

~8 N f S j\ N 



Almanlar muntazam 
muvasala imkanların
dan mahrum kardllar 
Bir ingihz tahtelbahiri battı, bir 
kruvazör de hafif hasara uğradı 

Londra. 18 - İngiliz tayyare· 
leri dün Norveçin Trontheym 
limanını ve orada Almanların c· 
!inde bulunan tayyare istasyonu. 
nu ~iddctle bombardıman etmiş· 
terdir. Bu bombardıman netice· 
sinde oradaki Alman hava kuv· 
vetleri tamamile imha edilmiştir. 
İstasyonda büyük bir yangın 
çıkmıştır. 

, Amirallik, İngiliz donanması -
nın dün sabah şafak l a beraber, 
Stavenjer tayyare istasyonunu 
bir saat 20 dakika bombardıman 
ettiğini bildirmektedir . 

Avdettc, bir kruvazöre, bomba 
isabet etmiş ve kruvazör az mü
him hasara uğramışsa da üssüne 
avdet etmek üzere yoluna devam 
etmi~tir . 

KARA HARE KATI 
Res:ni Norveç ajansı, müttefik 

kıtaat ile Norveç kıtaatı arasında 
temas hasıl olduğunu bildirm ek • 
tedir. 

Almanlar Trontheym'c h ava 
yoliyle takviye kıtaatı gönder
mişlerdir. Bu Alman t ayyareleri. 
nin Kopenhag tayyare meydanın· 
dan veya di{!er Danimarka vila • 
yet meydanlarından hareket et • 
miş olmaları muhtemeldir. 

Norveç erkanı harbiyesi 
Kongsvinjer kalesinin ziyanını 
itiraf etmektedir. İki Alman tay. 
yaresi düşüriilmü~tür. 

Diğer taraftan Norveç orduları 
başkumandanı general Otto R u· 
me orduya hitaben nesrettiği bir 
emri yevmiyede diyor ki: 

''Alman istilasının ihdas ettiği 
ilk şa~kınlık anından sonra vazi· 
yet değişmiştir. Fransızlar ve İn· 

ihtiyat tedbirlerı 
·alan memleketler 
Belçikada yeniden bir 
kısım ihtiyatlar seferber 

edildi. 
Londra, ıs· - Almanyanın her 

gün yeni bir memlekete tecavüz 
etmesi karşısında her memleket 
tedbirler almaktadır. 

BE LÇIKADA 
Bekikada hükfımetce son gün· 

lerde ittihaz edilen d;:ıhili emni
yet tedbirlerinin tatbiki için yol 
ve müııakaliit muhafı zlarından 
bir kısmı silah altına davet edil· 
mişlerdir. 

l SVIÇREDE 
fsviı:rede bir kararname ite ca. 

susluğ~ ve ~abotaja karşı tedbir· 
ler alınmıştır. Binaların önüne 
nöbetc:iler ikame edilmiştir. Kal· 
dırımların kenarları, ışıkların 
söndürülmesine hazırlık olmak 
üzere beyaza boyanmıştır. 

HOJ.LANDADA 
Hollandada şimdiye kadar gö· 

rülmemis bir tahaffuz hali var -
dır. Fer~ sahada azami bir teyak· 
kuz müşanede edilmektedir. Bu 
cümleden olarak sahil muhafaza 
bataryaları efradı geceli gündüz
lü takviye edilmektedir. 

1SVECTE 
isveçte sosyal ~işler nezareti. 

yabancıların sıkı bir nezaret al· 
tıncfa olmasını temin için hükiı • 
met tarafından ittihaz edilen tcd· 
birlere ilaveten, fabrika ve ima • 
Hithanelerde de emin işçiler tara· 
fından nöbet beklenileceğini mec
lise bildirmiştir. 

Demir mıntakası Kiruna ile 
İsveç hududu gan Riksgransen 
arasındaki demiryolu üzerinde 
sivillerin trenle ~yahatleri yasak 
edilmistir. 

LveÇ lıiikiımt-ti muharip ılev • 
lere ait harp gemilerinin f svcçin 
iç karasularında seyahatlerini me. 
netmiıtir, 

ı;ilizler Norveç topraklarında bu. 
lunuyorlar. 

Almanlar, muntazam muvasala 
hatlarından mahrum ve müşkülat 
içinde bulunuyorlar. Bunların ye· 
gane muvasalaları hava yoludur." 

NORVEÇ T EBLtCt 
Norveç ·ordusu başkumandan· 

lığı dün aşağıdaki tebliği neşret· 
mistir : 

,oo;Norveçin cenubu şarkisinde 
Norveç kıtaatı kuvvetli Alman 
müfrezelerinin taarruzu karşısın. 
da şarka çekilmeğe mecbur ol· 
muşlardır. 

Muharebeler K ongsvijer'in 
şarkında, Miosa gölü civarında 
ve Hakedal civarında devam et· 
mektedir. Bura da Norveçli kayak 
müfrezeleri A lman ordusunun 
cenahına muvaffakıyetli taarruz· 
tarda bulunmu~tur. İki Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Son 
günlerde N orveçe paraşütle indi. 
rilen Alman kltaları imha veya 
esir edilmiştir. 

Memleketin diğer muhtelif kı· 
sımlarında kaydedilecek k ıymetli 
birşey yoktur. 

Şimali N orveçe İngiliz k ıtaatı 
çıkarılmış ve bunlar N orveç kı • 
taatiylc iltisak peyda etmi~tir.,, 

NOR\'EÇ İKİYE BÜLVNDÜ 
Londra gazetelerine Stokholm. 

dan gelen telgrafl.ıra göre, Al • 
manlar hatlarını Trontheymden ls. 
veç hu~uduna kaclar ge:ıişletmek 
surclilc Norveçi ikiye bölmüşh~r-

dir· ' 
Taymis gazetesinin Stokholm 

muhabiri bir Norveç haininin he • 
nü.z Norveç kıtaatının işgali altm 
da bulunan Hegra şehrindeki gar
nizonu hataya sevk ettiğini bildiıL 
yor. Bu yanlış malümat yüzünden 
garnizon Alman kıtaatı yüklü bir 
trenin gec;meııine müsaade etmiş • 
tir. Almanlar bu sayedo bütün 
köprülere nöbetçi koymak ve az 
miktarda &.'lkerlc Skurdalsvoldenc 
kadar ilerlemeğo i.mkii.n bulmuş • 
l:ırdır. 

Domban.s da dahil olduğu halde 
diğer muhtelif yerlere paraşütle 

"asker indirilmişse de bunların kıs· 
men imhn. kıı:;mcn do "'!iı edildlk. 
leri bildirilmektedir· 

IlATAN 1XGİI,İZ 
T .\ llTt;LnA ntn t 

I .ondra. 18 - lngiliz amirallık 
dairesi Şimal Denizinde fan!iyette 
bulunan ''Thistle" ismindeki tah • 
telbahirden çoktanberi haber ah. 
ııamadığrnı ve bu gemiC:on ümidi 
kesmek lazımgeldiğini bildirmek • 
tedir. Mürettebatın ailesi keyfi • 
yelten habe·Ja: cdiJrıi§tir· 

Bu tahtelbalı.r H/JO tonluk olup 
1939 senesinde hizmete başlamış· 
tı ve normal olarak 55 tayfası var. 
dı. 

Thistle denizaltısı harp bafi.lıys • 
hdanberi !ngilterenin kaybettiği 
beşinci denizaltıdır· Diğerleri 
Seahorse, Undine, Starfish ve Ox. 
lcyd!r. 

Harbin başında İngilterC'nin 57, 
Almanyamn i'3e 71 denizaltısı var
dı. 

Bazı salahiyettar rnahafilin mü. 
talaasına göre, Almanlar §İmdiye 
kadar 60 denizaltı kaybetmişler· 
dir· 

n :xt BlR ~IA l'N TARI.ASI 
Amirallık, l skoçyada Firth o( 

Clude rnedhalinde, yeni bir rnayn 
tarlası vücuda getirildiğini bildir. 
mcktcdir. Vasati 24 !'!'il g<'nişli • 
ğinde olan bu mayn tarlası bahri. 
yeye ait mühim inşaat YD!JJlmnk· 
ta olan Greenecke 50 mil mesafe • 
de tesis edilmiştir. 

l\IÜSADl<:Rt: l :DtLE N 
YAPURLAI~ 

Harp iktısat nezaretinin bir teb· 
liğine görC', Danimarka ve Nor . 
vcçlt•ki vaziyet dola~,slle 14 lı 
NorVPÇ, 7 fiİ nııninı:ırka ve (j Si 

lsvcçli olmak üzc> re 1ngiliz liınnn • 
lcırında hulııııan 30 ticaret rnpuru 
alıkonulmuljtur. 

Bir Y ugoslav gazetesin e 
gore 

Sovyetler 
harbin uzan1asını 

istiyorlar 
Çünkü bu takdirde 
muharipler zayıf 

düşec.eklerdir. 

Jll"lgrı:.<1 , 17 (A·A·) - Havas: 
Trgovin!\ki GIMnik, "Rus PolL 

tikası" başlığı altında bir makale 
neşretmiştir· Bu makalenin resmi 
Yugoslav mahfcllerinin noktaina. 
zannı aksettirmesi muhtemeldir· 

Makalede ezcümle §Öyle dcnil · 
mektcdir : 

"Sovyetler Birli~i harbin süratle 
bitmesini \'e bilhassa Almanların 
seri bir 1.afer elde etmelerini iste. 
miyor. Sovyetlcr aynı zamanda 
müttefiklerin de seri bir zafer ka· 
zanmalarına mani olmağa çalıDa • 
caktır. 

Sovyetler Birliği harbin kendi 
arzusuna uygun olarak bitmesi L 
c;in mümkün olduğu kadar uzın 
sürmesi ve mulıariplcrin bitkin 
bir hale düşmesi lıl.zımclır. 

Rusya, en iyi müttefiki olan 
harbin kapitalist devletlerin lah • 
ribini çabukla~tıracağına kanidir. 
.Muharip adedinin artması harbi 
uzatmaktan bask.ı bir §eye ıara . 
mıyacaktır-'• 
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YAZ 
Ü~ 

Karpuzcular ve kosh elvac ıl ar arasında 
bıle kaçakçıhk yapanlar var 

Beyaz zehir yapanlarla satanlar e
le geçmemek için birçok hilelere mu_ 
racaat eder!P.r. -Bunlar, gayet ince he
saplara dayanan; gerek yer, gerek 
eleman bakımlarından çok karışık 

pltmlara istinat eden kunıazlıklnrdır, 
Mesela, eroin ııatnn bir insan ta • 

ııan·ur edelim. Bu §ahıs, rastgele her 
karşısın11. çıkan muhataba açılmak 

gibi çocukçn. bir ihtiyatsızlığa dU _ 
ı:ıer mi, zannediyoI"sunuz? Hayır! E. 
roin, kokain ticareti ile meşgul olan. 
lar, muhtelit tetkiklerden sonra "ııır'' 

!arını açabllcceklerl in.,anları .eeçcr • 
ler. Fakat bu seçilen cUrUm ortak. 
!arı ortada görUnmezler. Eroini, kul. 
!ananlara para mukabilinde veren 
şahıs ise, yani herkes ile temas et • 
mek vazlyetlndcı bulunan elem:ın bu • 
sust surette yeti,tırilen, husu~ı su. 
rette terbiye gören bir tiptir. Bu ada
mın haiz olması icap eden vası!lann 
başında. saCiyet ve sadakat gelir. 
GözU açılmamış ve yalnız efen
disine bir köpek gibi bağlı olan inııa- , 

nı bulmak tablt kolay değildir. Onun 
için bcynz zehir tacirleri ( !) köyle,. 
re kadar eller!nl uzatırlar. HenUıı 

yetişmekte olan, ilk gençlik çağma 

girmek Uzere bulunan ısa! bir köy!U .. 
yU 1stanbula getirirler. Bundan son . . 
ra s~kı bir terbiye devresi başlar. Bu 
bususl tahsil .sisteminin bariz gayesi 
eudur: "Elendi'' ye ihanet etmemek 
ve her ne bahaııma. olur.ea olsun ağız· 
dan JAt kaçırmamak! 

Terbiye edilen köylllnUn bu hale 
gelebilmesi için, beyaz zehir tacirle. 
rl ( !) aylarca, hatta. senelerce ııab. 

redcrler. Ondan sonra, ellerinin al • 
tında tuttukları genel plyuaya çıka• 
rırlar. Fakat, plya.,aya ı;ıkmaıım da 
hususi usulleri vardır: Hiç bir ero. 
inci, adamını eline beyaz zehir ııa
kellerinl verip sokağm ortasına a."ll • 

il 
maz. Maşa. vazifesini gören bu şahsın 
i§ln i~ yUzUnU örtmek iı;Lzı, mutJ&ka, 
başka bir i§I \ardır. MesclA, maballe 
arnlannda, k tl§e ba§lannda kos bel• 
\"ası sa.tan bir adam görUrs'inOz:. Bu 
basit ticaret sisteminden kinı fllp .. 
heye dUşcr? Kos helvacının, eroin 
aatıcısı oldug,J kimin aklına gelir? 

Halbuki, eroin satın alanlar helva. 
cıyı gayet iyi tanır ve bilirler. GUnUn 
m~ayycn ııaatıerlnde, muhtelit yer., 
lcr<lc dolaııa'ıı kos helvacının h:l üze. 
rinde mahir bir detektif gibi durur. 
!ar ve kaşla göz: arası kos helvacının 
yanına sokularak • aralarında mn. 
JQm olan • p:ırolayı verip istedlklerln.l 
alırlar. 

Bu usuller, yani ticaret oekl!lerl, 
me,•simcı göre dcğl§ir. Mesela. yaz or. 
tasında, kos heha satan adam, 'i:eteıı 

helvası satar. Yahut bir ko§e ba§m. 
da., iıılck bir mahalle arasında bir 
karpuz, kavun sergisi aı;ar. Bundan 
biz, .eiz kavun, karpuz alırız; eroin 
mUptelAla.rı da beyaz .zehir.~ 

Suçlunun, zabıta taratındaıı yaka. .. 
!andığını farzedellm. BUtUn aual ve 
tazyikler beyhudedir. Sergici, ya. 
hut helvacı hiç bir şeyin farkma. 
deg"ildlr! Yapılan tahkikat derinle§tf .. 
rildlğ{ vo blr~ok iPUiları elde edlldlği 
takdirde, maznun yine istenilen sırrı 
tA§ e~ sayılmu" ÇUnkU, ı;ok za • 
man auı;lunun verdiği Lslm, astl ara .. 
nan §ahıs değildir. Bu adam, beyaıs 

zehir tacirinin nvenesindeıı biridir! 
Zira, çete mensupları gizli tutulmU§, 
elebaşı ortaya. çıkmamı;ıbr! Vasıta 

olarak kullanılan adam, onun ile hig 
kar§ılaşmarnıştır ve tabii tutulan bel· 
vacı, yahut sergici de tanımadığı bir 
şahsı ele vermek imkAnından mah"! 
rum kalmı§t:ır ! 

Beyaz zehir ticareti yapanlarm iQ 

yUilerlni tamamen aydmlatabilınek 
için, ba§ka bir misal daha gösterelim: 

KARDEŞ iRAN VE TORKiYE 
BiRiBIRLERiNE YARDIMA HAZIR 

Bir çl!Ulk tasavvur edlnlz. Burayı 
işleten bir beyaz uh1r tacirldlr. Hal., 
bukl ortada ı.ıUpheyi mucip olacak 
hiçbir emmarlı, hiçbir delil yoktur. 
Mevsimine göre nadaa yapümakta. 
tarla sUrUlmekte, mahsul kaldın! .. 
makta, huH\sa. tam blr ziraat fallyetl 
içinde ve.kıt geçmektedir. lialbiıld 

gizli gizli §cbeke faaliyettedir. Ero!ıı; 
yllpılmakta ve satılmaktadır. Ve.zl ,. 
yeUerlnl ;Sukarda tarlt etUğimlz tsıı
uyl:'Un uşaklar da, çiftliğin diğer mah 
1Ullerl anıBinda beyaz zehirleri gö ,. 
tUrmektedlrler. 

ıranın 

biri 
en büyük gazetelerinden 
son vaziyet dolayısiyle 

böyle yazıyor Durn.sı zabıtanın G'ÖZUnden kaçma., 

T Rhran, 17 ( A.A .) - ' 'Husu
si Muhabirimizden'': 

"1tti1Aat gazetesi,. eark mil
letlerinin birleşmesi başlığı al
tıncln neşrettiği başmakalede 
şöyle demektedir: 

"Şark memleketleri arıı.la
rı ndakl kll~Uk ihtilftfları unu
tarak siyası paktlar Ye iktısadl 
anlaşmalar akdi surctile bir
lcşıncğe doğru kendilerine yol 
ııçtılar. Bali hnzrr bu birleşme
nin bUtun kıymetini gösterdi. 
Şark milletleri yirmi sene son
ra katlettikleri yolu ölçebilirler 
n~ tehnvv!lllerini temaşa ede
bilirler. Son harpte muharip 
devletlere hizmet i~in silAhln
nan bu milletler bugUn Asya. 
nm bu köşesinde sulhu Ye bita
raflıklnrını muhafaza için kuv. 
vctli bi r mania teşki l ine çalış. 
maktadırlar. Şimdiki halde 1-
ran Şahinşahı hUkfımetl le TUr- l 
kiye arasında lıöyle bir birllk j 
ve böyle bir kardeşlik hAkim-

<lir. Hu iki memlek et h erhangi 
hlr ihtimal karşısında birbirle
rine yardım edeceklerdi r . P r o
pagandaların yardımı olmaksı
zın tabiatile teessüs eden bu 
birlik cihan siyaı::etinde yeni 
bir vakıadır. Anupa milletle
ri evvelce mnkı:;atlarının A.letl 
olnn bu bUyUk krtanm nşrlmaz 
bir mania haline ,geleceğini 
hiç hir zaman tasavvur etme
mişlerdir.,, 

Sovyetlerin 
Karadeniz fılosu 

manevrada 
Londra, 17 (A.A.) - A lman 

radyosunun yaydığı bir M oskova 
haberine göre, Kara deniz Sovyet 
donanması, ilkbahar manevrala. 
rına başlamıştır. 

SINll!:MASINDA 

dığı ,.e basıldığı takdirde - ki de.una 
öyle olmaktadır - ııöyle bir vaziyet 
ile karşılaşılacaktır. Çiftlik sahlbf 
lstlfinl hlç bozmıyncaktır. Upk, fs., 
terse bUlbUl gibi, sorulanlara cevap 

· ver.ein. Yakalatacağı ııahıs, olsa olsa 
ı;lfUlk klhyasıdır. ÇUnkU, yalnız onu 
tanımdktadır ve şebekenin rel3lni hiQ 
bllmemektedlr. Kendisine eroin vere,. 
nln, ııu vcyıı bu mahalle götürten.hi. 
hatt.o\ parayı nlıınm çiftlik kAhyut 
oldug,Jnu sByllyecek, lııln J~deu 

çıkacaktır. ÇUnkU, ııebeke hakkmda: 
başka malQmatı yoktur! 

KAhyaya. gelince, o da patronu ele 
vermlyecek, zorda kalırsa bUtUn su.. 
çu kendi Uzerlnde toplıyacaktır. Va .. 
zlyctten hııberdıır edilen çiftlik ııalıJ.ı 

bl ise, zabıta xnemurlarma ha.yret V• 
teessUr içinde §U sözleri 11öyllyecek 11 
Ur: 

''- Vay alçak ki1hya vay ... Ben. 
onu namuslu bir adam zannedcrdl:m. 
mrğer, neler yapıyormuş':!" 

Sabih ALAÇAM 

güleceksiniz ..• 

DONY A KOMiKLER KRALI 

HAROLD LQYD (LUİ) 
tarafından rorülmeml, derecede ZA"f\j: in \ e hArlkuH\de ~ül\inç ph

nelı>rlo dolu 

f/RAV.UNUN 
K/Zl 

T CD ~ IK C E S O.~ L O 
ve TAKLiTLi KOMEDi 

Nıınıarıı.J ı ;'l't"rlt"rl ~Yvt>lden alılırııı ız. ' l 'cl: ·I 1:?89 ~ 
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- Btnket 'er in u~''lm da benimle beraber ınahkiım oldu. 

- Fransıı karikatürü -

Sırrı Bellioğlu lstanbulda 
muhakeme edilecek 
( Baı tarafı l incide) ı Sırrı ilk iSnce memurlarla ~llmtk ls

nn falmlert de öğrcnllmlf ve bunlar t memitUr. Fakal nllıaJiel 1 in 1.:ıkaı 

hakkında aıltı blr tahkikata da gtıi- yolu kalmadıJ!ını anh.}aro.k uıomobll-
1Uml1Ur. lıte }\4dlso bu surette ay- 1 polis rnUdUııy Un gitme~.-: razı ol 
clınla,ıuru§tır. mu~tur. 

llk önce itlphe altına alman kimse- Eaki me!)uıs ilk sorôulnrında her 
ıerm adedi çok fa.alaca olmu§, bunlar §eyi lnlcAı· ctmi~. fakıı.t basılan c\·in
menıurlar tarafından aıkı bir l•an- de ynk:\lnnıın gı..ıııdcrilmcml~ mektup 
trol. altına alınm~tır. Nıhayct kısa lar, yazı makinesi \C di er suç delil
bJr zama.ı:ıda blıtUn oUphcler, eski Ko lcrl &'Ö tertıdığl 2'.:ıman ltıruftau ba§• 
caell mebwıunun l zerinde toplanmış- ka çnrc görcmeml§tlr. 
tır. Sırrı llellio lu ken,is'nln müttefik-

Bunun Uzerinc $ırrınm oturdufu lerlo ~:npılıın anla§maya muhall! ol· 
Tophaııcdc Boğazkesen cııcldemdekl duğunu \'C bu yUzden bu mek'lupları 
Emek apartnuam göz hııpsine alın- gönderdi ini &öylemi tir, 
~tır, Bir gUn akpm Uzerl aparlı- Yapılnn tahklluıtt.a Sırrı Bclliotlu-
mmıı gözeUlyen mctmurlardan biri nun .son znmanlaıdıı Ucaret makQ(ii· 
Sırrının elinde tnzı J lğıUarıs. kapı- lo ecnebi rncml kctıcre gttt.lği \"O ora. 
dan ı;ıktıtmı fakat blrnı: durduktan larda uzun mUddot kaldı.fı tespit edll 
.aııra tekrat' icerlye a:trdJğlnl gönn\1§ mlşUr. Polis bütUn tahkikatı ikmal 
ve bu vaziyetten bUsbUtün ~Uphelen etmlıJ lm unmııktadır. 
mlfUr. Sırrı llcllıogıu bu mektuplardan 

O secıyt nbaha kadar apartunanı askeri malta.mlııra <.I ı gö:ıdermlo ol· 
&uzeUemekle geçiren memur crtesl duğundan muh ke:ncai a.akert mahke• 
•abü ınUcttlrlyeto gelerek Mılrlcrlne mcde görilleccktlr. nır ı;lvllln a.akert 
vuıy.U anlalmıı ''e bundan aonra mahkcmed~ muh&lteme edUmesl i~lıı 
Sırnıun etra!mdald ~ip çcnberl da· U%un formalitelere !Uzum \'ardır. Bu .. 
h& aıkı ve dalı& ihtlyutlI bir ıekle nun için e\'rnk Ankarnya gönClerllmlş 
aokulm~tur. tir. 

Nihayet: bu ht.dl.Mıden birkaç aUn Allkadar mal\a.U\larm tı:ı.svll>lndeıı 
aoııra sırrı Dellloğlu bir gUn öğleden ı;cı;Ukten nonrn Sırrı Bcllloğlu l.stan· 
.onra erinden çıkını, Ye Beyoğtuııa lıuldnld nsltcr! ınah1,cme6~, ınuhııke
kad&r )'(lrUyerek lılr posta kutusu mc ed!lecelttlr. Anka'raya cönderileçe 
bafma plmlJUr, ~kl mebus but'adı. ğl doğru değildir. 

Çtkardıtı blrkao mektubu kutunun a· Tahkikat evrakının her saat Anka-
ralJ#mdaD !ı:eri doğru uzatmııtır. rnda~ ı;-cıı:ııcsi bckl~nmektedir, Cc-
~t ffle bu ısırad:ı memurlar. mek· ıı.r ceımez nezaret altında bulunduru
tuplar kutuya dUamcden Sırrıyı cUr-

1 
lan Sırrı hemen ı:ıskerl m:ı.hkemeyc 

mtımqhut hallr.do yakalamıılardır. verllccekllr. 

Yeni bir kanun 
hazırlandı 
(~ tarafı 1 incide) 

yurd içinde nizam ve intizamı 
bozma tcıebbUslcrini önlemek 
maksadiyle yeni bir kanun proje· 
si hazırlamıştır. 
Yakında Büyük Millet Meclisi

ne tevdi edilecek olan bu projede 
Tilrk ecza konununda tayin ve 
tesbi.t edilmiş olan bazı suçlarla 
bu kanunda yazılı olmayan bir 
kısım suçları işleyenlerin veya 

aurette kolordu merkezlerinde kurula 
cak aakert mahkemelere verilecekler. 
dir. 

Bu mahkemelerin verecekleri ka. 
rıırlar katı olacak \'e temyiz edlle· 
m!yeeektlr. Yeni kanun projelfnde 
tasrih edilen cUrUmlcrt iallyenlcr hak 
kında tatbik edilecek ıtddeUl ceza
lar da aynca tayfn v~ tc.splt olunmak 
tadır. 

bu suçları işlemeğc teşebbüs e-
denlerin hususi surette kurula • OLUM 
cak askeri mahkemelerde muha- :Memleltctlmlzin yUksek sanatkA.r 
keme edilmeleri esası derpiş ve Sarnc; ustaıarmd&n ve Süleymaniye 
teklif edilmektedir. Demir işleri f'abrllcumm emekli uıı-

Bazı devletlerin son zamanlar- tası Recep uata kı1& bir zamandan
da ?1er'iyct nıevkiine. k~ydukla~ı beri hastalanmrı \"C göaterilen bUyUk 
yenı mevzuattan da ıstıfade edı- l lhtlmo.ma Tağmen yatırılmr, bulun
lere~ haz!.rlandığı anlaşılan bu duğu Alman hastane11lnde dUn gece 
pn>Jcye gorc: vefat etmıotır. Cenazeal bugUn aaat 

l - Casusluk suçunu işleyen - uı:te çok bağlı bulunduğu Rızapap 
lc

2
r, 

1 
... ,_,_ )'Oku~ndakl fabrika yolu takip edi-

- A ıyu.uuu.de !ena maksa.Uıır- lcrek Alınan hastanesinde:ı kaldmla· 
la tasni edilen hnborlerl öğrcnmcğe cak ve namazı FaUh camllndo krlın· 
~·o .. yayıııağa teoebbUs edenler, . dıktan sonn. Edlrnel<apı aile kabrla-

' - :Memleket mUdafaasma mUtc- ı tanma de!nedUeeekUr. 
alllk ve aaker1 esrıır mrıhlyetıııde bu· Oğlu Sadiye ve kederli ailesine aa
hmaıı, fakat hal<lkatc asla uymıynn bırlar dUer ,.e kendl.a!ne Ccnabıhak-
habe.rler tasni ederek yayanlar, tan mnğflrct dlleı il:. 

Muhakeme edilmek Uzcrc mnhııu~ 
1 

--------------

.. • • • .)' .~ '1! • • ----
VAK 111 

matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazele basar. 
Tabiler namına diz~i isleri alır. ............................ ~ 

Yugoslavya ve Romanya fevk-J..
de tedbirler almıya lüzum g3 

Balkan menıJelc: 
lahiycttar müf8lıf 
Holla!lda veya 

(Ra'I larnrı 1 inriıle) 

T.ondmda ltnlyanın vazi:-•eti dik. 
katle takip ediliyor· Bu lıükümc -
tin harbe girmesi muhtemel gö _ 
rUlmiiyor· Mnnmafih böyle b1r !iE'Y 
olursa müttefikler pek r,::.ıbuk mu
kabele edeceklerdir- Alman donnn_ 
masının Uçle b!rinin tahrip edil -
mesi müttefik d niı lmvvetlerini 
daha scrhC'şt lıırskmı tır· 

:\1 KS.ı\nl Nt~Dlı: '? 
İngiliz İa§c Nazırı dl1n beyanat. 

ta bulunnrak dcmi5tir ki: 
"- ltaıya diğer l>itnraflnrd::ın 

daha ivi muamele edilmesini iste
mektedir· Bir müddcttctıbcıi lt:ıl. 
ynn mnt.buntr tccsvih::kfırano bir 
lisan lrnllnnmaktndır· Biz ltnly:ı -
dan bııııka türlü rnu:!m"IC bekleriz. 
Onunla hl<: bir ihtilafımız yrıktur 
\'e dost gcçiı\mck nr?:usuııdnyız. 
İngiltere ııc;ık konusmasıııı sever 
\"e İtalyanın mn~nduıın m• oldu • 
ğunu bilmek istiyor·" 

AL:\I.\~ TL\UŞlD \Ti \ 'g 
sta."\".All ~ı·:n\l:r.\1'1 

Zağr6'1ı. li ( ,\ .. \.) - füwas ar 
janın muh:ıbirinın bildırdiğinc gö. 
re, "Alman turistlC'ıinin'' birkaç 
gündür Yugoslavy:ıp i!ltiliı. etme· 
lcri üzcr·ne hnsıl olen cndişo ha • 
rnsını huduttan gelen haberler 
arttır:malttndır. 

Do'asan 5ayialnrn &öre, Yuı;os
Ja,·ya hududunda!tl Almnn kU\"Vet
leri birknç fırka i\e t:!k\'iyrı edil • 
m.i~lir· 

S!ovakynda Macar hududu istika. 
metinde Almnn tahı;itlrtı ;yapıldığı 
hakkındnl:i h:ıboı·lcrlc hu şaj i:ılar 
blribirlcrint> ~·:ıkloştmlıror. 
Diğ~r lnrnftç.n, Arnavutlu~ :ı son 

günlerde göndoril ıı binle.rco "ltal 
yan i<ı<:i i" l'ndiPC uyan un makta ~ 
dır· 
Aynı znmnnda şu dn kaydııdili ~ 

yor ki, J tal~'adnn gelt'n yolcuların 
beyanatına naıamn Fiumcde hava. 
n\üdafaa mUisi ııcfcrber <'dilmiı 
ve Tril'stc mıntakasında dn pas!! 
korunma ll'dbirlerl nlınmıştır. 

ım.".EBILERJN VAZh'ETI 
TIITl\tl\: ımır.tYOr. 

Ilelgrad, 17 (A·A·) - Röyter 
bildiriyor: 

Yuıoslav zabıtaaı ta.rafından 
ncşredilt'n resmi hir tebliğde, Bclg-
radda ikamet edem bUlUn ecnebi • 
lerin lkamct vcsikalan inceden 
inei)yc tetkik cdilec"fi bildirilmek· 
tedir· 

Bu tedbir 1 naz.i propagandacıla.. 
rı v ca.11Uııtarı t.Arnfından son za. • 
manlarda sarfodilen fanliyoti to • 
eiraiı bırakmak üze.re ittihaz edil· 
mi.!iUr. Yalnız Bclgrndda ikametle. 
ri kali surette me!lrut olduğunu 
isbat edebilecek olan yabancılar, 
burada kalabileceklerdir· 

:Maamafih bu gibileriıı Belgrad· 
dan a~·rılmalarına mUsnade edilmi.. 
yccektir vo bunlar pa.5aportlarmı 
hUkümctc teslim C'dcccklerdiı'· 
Yugoıılavyanın diğer noktala • 

nnd:ı da yakında, buna benzer ted. 
birler alınacaktır. 

Tebliğe nazımın, yalan haberler 
ne§reden yabancılar hakkında. çok 
ıiddctli tedbirler ittihaz edilecek • 
tir· 
Tebliğde deniliyor kl: "Sinema. 

larda, salon karanlık iken, ve oto
büslerde halka, ecnebiler tarafın.. 
dan b:!)nnnnqıeler dağıtıldığı an .. 
Ja:ıılmt.~tır. Bunları nazi propn. ~ 
gandacılannm kullandığı usuller .. 
den iki nlimuncdir. Mezkur beyan. 
namfl!!er, vatanda.,ıar arasında. a • 
sabiyet Ye endi~e uyandıracak ma. 
hl~·ettedir." 

l'UGOSLA \' HAŞ\'Jı:KtUtXtN 
BEYANATI 

Belgmt, 18 - Yngoslavya ba§l"ekl-
11 T\·etkovıç, Belı:nt panı:ıyırına ge. 
len Bulgar gazetecflcrlnl kabul ederek 
l\cndilcrlno §U bcyazuıtta bulunmu)l
tur: 
"- Bit&ral kalmak i.!ıUyoruz, fa· 

kat taarruza ufraraak istlldllimlzl 
m.Udataa edeceğiz. Biz, Slav memle
ketleri blrlblrlmize yardım etmeli, 
latJklAllerlmizl mU,terekcn mUd:ı!aa 
etmeliyiz. Orta Avrupa misali bizim 
için dcra olmalıdır. Oradaki Slavlar 
ml1~terek hareket etmiş ol.ulardr, bu 
CUnkU hal bqlanna ırelmndi. Bulga
ristan \'e l"uıoalavya birlblrine yar
dım ederse BAlluınlarda aulh lhl11 edJ 
lemez.,, 

80\!YET BU8l'.\ İLE 
JlUZAKl:RELER 

Belsra4. 18 (A-o\.) - H.avu ajan· 
1111dan: 

Reamt blr n1eıubadan bildirildiğine 
söre yakında Sovyet Ruua ile Yu
ıo-ll\vya arasında ticari mtıae.kıreleıe 
bql&ıulacak olup Ucart mUbadelcle-
re mUtealUk mUakeratm açılınaaı 

nıakaadlle dalı& flaıdlden prenalp iti
barile bir ltillt aktedilmlfUr. Takri
ben 10 uadan ınUrokkep blr Yugo:t
lav heyeti, Mosko\·ayıı gitmek Uzer<? 
tm hattıı nıluıyeUnde Bet=rattan ay. 
rılacaktır. Bu heyete, eski mali •e ııa 

zırı lljordje\•ltch rl,rHet edecektir. 
'.ı'ugoslavyı, en :r;lyad" Ruı aotraal

LI, petrol, pamuk \'e madenleri ithal 
etmek arzuııundl\dır. 

Yurı resmi ınah:ıtıl, Yugoslııvyanın 
iktlsndı ınnhflllcrlnin lı:ırp vc abluka 
ııctıc.esinde bazı lptlclnı ınaddelerln 

mc!lmdi) eti dolayı.sile So\·y t Rusya 
ılc yeniden iktisadi ınUn:ıacbethm!c 

bulunmak tcşcbbUsUnc luynm etmelı: 

nıecburiyetindç kalm13 oldu una IŞtı.

rct etmektedir. 
Aynı mahatı), bu teşebbU.sUn iki 

mcnılclcet arasında dip!omasi mUoa
sebetlerlnl.ll y ııi bnıtan tesisine dof 
r11 ntılnıış bıı· adım ulduğunu glzlcmc
mcıktcdlrlcr. 

ı.oNım u.\ nmlıJ~~ 
ı.ın;:\oU n:l' 

Lundru, 18 - \"ugoıılav.) ıuırn So\•yet 
ltıuıya ile ırıilzakereye girıpnes1 chcn1 
rıııycllc kıtı·rıılanmı,tır. \'cı ilen mıılit• 

nıatn gore Yı,ıgol!la\~, İtalyanın ta
lundı:ı vaziyet Uzcdne bu nıltzal>ere. 
ye lüzum ı;-urmU~tUr. 

no~ı \~ \ "AU \ AU~AN 
•n;onrnı.ım 

l'<tri,., iti - Ui.lkre~ten gokn babeı.: 
ıerc ~öre Homanyn makanılıu-ı, BUk .. 
re§ ve civarındaki askeri nuntakalar 
da oturan \C yaq on b~ten yUkse'; 
olan ynb:ıncı \'Cya Homcn \"ntandzu ı 
berltesl, lıusu"J bir ikamet tezkeresl 
nlmnk Uzerc, l mı:ıyıstnn ev\·el ala.ka
üar makamlara lşlmlcı in! blldinneğQ 
\"C yazıl:nalttı dave.t etml§tll". Bu (la .. 

\'ole icabet clmly<:nlcr, hn.pla ve ağır 
para cezası Ue cczalandınlucaklıırı.1ır, 

D.ıkrc,ten ı.onılraya gelen haberle· 
re naznron son 7~'1ın.anlnrCla H.oınanyu 
yıı otuz uln Alman aeyahı gclmt,,tir. 
Dunların lk met tı"bcblcrl araıtmı. 

maktadır. 

Kabine dUn scce toplanarak cenebl 
propagandası mcşelcıılnl görU,mU§tllr • 

Amerika hariciye 
naz1rının 

mühim nutku 
( Baıtaraf ı 1 incide) 

hale ve muslihane vasıtalardal\ 
gayri \'csnitc ınllrocaat surctlle 
bu adaların' statUsünde vukua ge • 
Urllecek her ne\'İ deği~iklik, yal. 
nız I<'clcmenk Hindistanı mmtak&"' 
sındn dı:ğıl, nynı znmanda bUt\lıl 
BUyilk Okyanus nuntakasmda sulh 
istikrar ve emniyet davasını ihW 
etmek demek olur. 

Rom:ınya petrol nııııtakusı olan ı 

f'luesU i.ıırı inde ve hudut ho\•nllaindo 
ticaret tayyarclcl'ltıı.n u~şUnu _yasal< ı 
etmiştir. 

Hlıküıııet ı.mıınlarmda ve lı::ırnsula 

rında seyı lsefaınln lntlzan1 ve omnl· 
yctlnl t<-mln mnksadOc fc\'l<al6de tcd 
blrlor derp ş e'tl n k:muıı l:'\yihaaım 

ta.s"iP etmiştir. 

Şimali Roman)nda ,ı ltı) Uk orman 
hırdan OçünUn 80 .sene irlct im ı i
çin kira ıla Almanyııyn \ erllmr.<JI hııl~ 

kında yapılan teklif nslte.i mal "ml3r 
taro!mdan rcdd dilml tir. Bu nı:ı .. 
kamlar ornıan 1ı:ıctrr. inın ı;crck C• 
konomlk ı:, rek c ı;tratcjlk bal<ımdan 
çok M!ıhinı oldu~ınıı b lı:Jirml§'ercllr. 

Ronı:ınyatl ı mllll çtrtri tn•\'i,a.sınıo 

eski llJcrı M hrılaşc l,rallık mecll..sl 
azt1l\ğ"ln tayiıı olunmustur. Bu s:ı .... 
retle muııaıcrcun lrlliba ıı 1J ncrlnden 
birisi hUkümct ccplıcs no ıı tlh t< et· 
mekte \'C nıill! tc .. nUt l<un·etlenmiıt 

o1mıı.kt:ıdıı-. 

HOLLANDAYA MATBUA1' 
HÜCUMLARI BiR MASKE Mf? 

Lon~.:a, 17 (A.A.) - Havu 
ajansının iyi malumat alan !ngi· 
]iz mahfellerindc öğrendiğine gö .. 
re İıikandinavya vaziyeti hakkın· 
da Ballı;an devletlerinin ilk akiü• 

'limctıeri iki karakteriııtik tema• 
yül göıtermcktedir: Bir taraftan 
müttefiklerin Norveçtrıki muka .. 
belede ııöstcrdiklcri şiddetin tev• 
lit ettiği müsait intiba. diğer ta• 
raftan Almanyanın Norvrıçteki 
muvaffakıyotsizliğini tahfif için 
Doğu - Cenup Avrupasında daha 
kolay ümit ettiği bir taarruza 
girişmek ihtimalinin verdiği en. 
di~e. • 

Hadiselerin 
·ıef siri 

(Bat tarafı 1 incide) 

cak bir taarruz 
önünden uzak tu.~ 
Fakat bu müşa~ 
ke'.ldi mcrnlckctl 
mesi korkusuna 

Alman pro~ 
zamnnlarda flo 
der bir tavır ta-~ 
başka bir istik~ 
şeklinde tefsir 
ÇE.~ERLA Yf'l 
KAl'lLARDAN .. a.J 

Londra, 17 (~ 
ajansının bildir~_.. 
rın Çemberlayn 
sında yapılan k 
da beyanatta bU 

FRANSIZ• 
MOZA1'~J. l 

Bükreı, 17 (~ 
Romen ticaret 
te imzalanacaktı!'• 

Bu anlaşma, 
hükumetinin 
mühim buğday '!' 
yaa mukavelele~ 
bik edilmesini tell""': 

ROMtfll• 
MOZA 

Bükre~ 17 ( 
Bir aydan fıııl~ 
Alman - Rornen 
releri bu hafta 
tokol imzasiyle 
benziyor. 

Almanlann k 
6 ay icindc Ro 
ancak~ 350,000 toll" 
ti. Halbuki, mu 
780.000 ton 
lirdi. 

...., 
agır 

DUn gece 
yaralama 'a kası 
dur: 

Kli!:Ukpaz:ır«J$ 

20 numarad3 S 1 
ya§larıı:ıda Araf 114' 
ve sa bık alı hırstı 
marul Şerif dt.ın 
mlıoılcr ve sonra e"1 

re yola çıkmı:ıardl 

BUtün eihnnc:ı tatbik edilmekte 
olup Amerikruım son derece .ııadılt 
olduğu Wr doktrine istinat etmek. 

'te olan bu kanaat. Amerika ile Ja• 
:ponya arasında. teati edllmig olan 
30 ikinci teşrin 1908 talihli notalar. 
da izah \'C teıırL'ı edllmlstir. 

Türkiye harp harit'I nzlyetiaie 
olma.4'ına rağmen ı;lmdlyo kadar 
normal ımrotte mlınaseootte bu .. 
landuğu hic bfr momlekctln tebor 
um& kar ı nıemlekettc hW'lui za..., 
bıta takyldah ko.rmus dcKtldir- Fa .. 
bt Türk nmafirıtc,·erlljb,ı,in bQ 
yilk&ek te.mhiirünü lıazmedenı.iye .. 
rek sull!ıtimal edenlere tesadüf O"' 

diUyor· Bundan clolsyuhr kJ, 1a .. 
tanbulda tılquı bh: yabancı ~az.ete 
kapatıldı; iunift\e m<>ınnu ınmta.• 
Jıa4a reslın almak t<>~bbüslindo 
bulunan bir Alman ela lc\klr olan. 
du· nu ~ihi hadlseh•nl n son,.. 
m~mlekete °'" t'Jdım gehniJ olıul 
~üpheli mtsanrk'rln 'c buada.Q 
sonra gekc<'k ol:uılarm hal Y6 ha .. 
reketlerhu her '-akltldnden fazla 
dikkat Ye basiretle kıırşıl:unal( 
yaln~ haklmuıx değil, aynı zamanda 
\"azifemb: olur· 

Arayın evi tırıl1ı18 
, Şerit (CCl.')'1 gtÇI 
mck istemiş taıcııt 
ml~tlr. Bu yWd ~ 
çılmıı§. Şertr bıÇ ~ 
beş altı ycrindcll 
lan:;ıııtır. Yaraıuıtıl 
§enler derhal h~ 

Bu notalarda her iki hükumet 
, siyasetlerinın gayesi BüyUk Ok
yanusta 13tattikonun muhafıwım 
olduğunu beyan etmişlerdir· 

Bu kanaat, Amerika, lnglltere, 
Fransa ve Japonya tarafnıdan 4 
ıubat 1922 de Holandıı. hUkümeti. 
ne vcrllm~ olan notalarda da te · • 
yid cdilmi§tir. 

Bu notalarda bu hUkümctlerin 
hepsi de Holandanm Büyilk Okya. 
nwıtaki adalan i.lzcrlnde haiz ol • 
duğu hukuka riayctklr oldukları • 
ru beyan ediyorlardı· 

Son seneler zarfında bütün sulh 
sever m.illctler, kuvvete müraca
at usulUnUn terki ve araln.rmda 
bütün milletlerin diğer milletlerin 
hukllkuna riayet etmeleri ve on • 
ların dahili if!lerine mUdııhalede 
bulunmamaları, adalet ve nısfet 

dairesinde muamele yapılmı:sı hu· 
~sunda milsııvat, girl8ilmiş olan 
taahhUt!Prc riayet edilmcııi \'C mu. 
ahedelerln, icabında, muslihane 
yollarla tntil '!dilmesi prensipleri 
do bulunan esasi prensiplere Is -
tinaden sulhlln muhafazası siya _ 
setini tercih etmişlerdir. 

Amerika hUkümctinin hattı ha -
reketlnin ve siyasetinin bu prcn • 
s:plcrc istinat ed<'ceği ve bu pren
siplerin Büyük Okyanusta değil, 
bütiln dünyada tatbik r.dileccği ü • 
midini muhafaza etmektedir.'' 

Almanyanm !stili ıdstcml gerek 
Ç~oslonkyada. ı:e.rek ?foneçto 
görüldüğü ,-ec:hlle askeri te<-aYUz., 
den «-n·eJ dahll<lcn memlekete 
kan~ıkhk "olanaktır· Nlteldın dün 
gelen telgrnflarda Macaristanda 
'felcki hükümetlnl dednnck itin 
h:ızrrlanmı!J bir nazl te.,t'bbilsünlin 
butınldti;mı blldiriyor· 

Etrafonwb corc,-an eden bu 
~yler hükilmete ,.e ubıtamır.a dü'• 
fen ,·a.zifenin ne olabileceğini do 
göstf'rir· 

H~\SAS KUMÇAYI 

Usta efradın 
talim . müddeti 

~\nk:ıra. 18 - AskerlUc kanunu-
nun 6'3 inel nıaddeslne bir fıkra. elden 
mcsl hak1'ındakl kanun ltıylhası l.lcc· 
Us ruznamcıılne almrnqıtrr. Ulylhn· 
nın encilmcnde aldığı son eeklo göre 
kanuna cklcomc~i teldlC cdl!Pn fıkra 

şudur: 

'•Talim ,.e terbiye ve man \'ra mnlc 
sadllc c:clbcdllecck ustn c~l'llt .t'ıwkolı\· 
de hallerde 2 ııırna kaydına bıılnlnıak· 

sızın lr.ra \'ekilleri karnrllc slltıh eltı
r.a. alınabilir ve talim mttddctl de 
dört ayn. kı:ıdar uzattlablllr . ., 

\ "ao:inglon. IH <A·A·) - Dip?o
mnsi mahafili. Hul!in Japon harl • 
ciye nazırı Arltanın beyanatına 

cc,•ap teşkil odcn beyanatmm Pe
lemenk Hindistanı statUııUnde va. 
pılacak tek taraflı her tUrlil tadi - Mikrobiyoloji cemiye· 
lin önUnc geçmek fcin Ynşington tinin toplant&sı 
muahedenarnC!linde imzası bulu • 
nan davetlerle bir lstl~arede bu • TUrk .Mikrobiyoloji cemiyetinden: 
lıınulmasınm Amcrlkaca arzu edil 18·4-940 pcr~cmbe J{lnU nal 18 ::ı> 
mcktt' olduğunR delAlet P.tnıekt.c bu dıı Etibba oda.11 ltotıf~ra.ns salonunda 
hınduğunu ~ynn etmektedir· yapılacak aylık tcplaııtıc.U •'Köp ku 

Bu beyanat, mut.edil bir lisanla menenjit lı:nfoe!Uer,. \•akası, Dr.1~ac 
kaleme alınmış İ3C de Japonya ,.9 ŞUkrU Ak.tel tarafından vo ••Kanın 
Rolnndadalı:i nnzik vaziyetten isti. klinikte ehemmiyeti ve boı:ukluklan 
Cade ederek hu adalara vaziyet et- ,.e tedavisi,, hakkında. allı kısımlık 

mek iııtiyecek olan diğer devletle. rbir sinema fılml gösteril ccğin<len 
re yapılmı~ lıir ihtar m:ıhiyC'tin - m11bterenı ıne.,lckU\:lıırın trşıirteı-1 
dedir. , rlcı:ı olunur. 

dır. Şen! hakkıtı6& 
mı~tır. 

Yeni Fi:ı.l!Ildl),. 
aabe.liltl eıcspreŞI• 
Sirkecide FlDlftJI it 
kAnr tarafından el 

Pnrkotelc ıııcıı 
karaya giderek 
Itlmatnarneatnl ,., 
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başıma gelen bu m3ccrayı hüıni.ı· 
nıyctle muha!.~eme eder \'e bana 
fena nazarla bakmaısımı. 

- Benım delıcc, budalaaı hare· 
ket ettiğim bir ıama."lda siz cesaret 
'e fedanarlık gosterdiniz. 

· - O halde Allahaısmarladık e· 
endim. 

Tam hu M~da biti~ik odadan 
Cemilin sesi işitildi. 

Vasıf koşa ko~ hastanın yanma 
gitti. Az sonra geldi, 

- Sesiniz:i ı~itmi~. Cemil IOtf u· 
nurun minnettan olduğunu ve te· 
~ür ettiğini söylUyor. 

Muall! YaSifın yilzüne bak.-ır· 
ken kız:ı.rmı~tı. Sonra tc1.ıar ken· 
dini topladı: 

- Yarası çok ağır de~il )'il? 

Bana d0t,ııru söylediğinize emin mi 
siniz? 

Vasıf kendisine bakan gözlerde 
öyle büyük saf ve masum bir a~~ 
okudu ki gözleri kama,tı: 

- Kendisini görmek i!ıter misi· 
niz? dedi. 

Muall! titriyordu. 
- Cesaret edemem. Belki. bel· 

ki istemez Ye kızar .. 
Vagf cevap yerine kapıyı a~tı. 

Mualla gayriihti~·art sanki telkin 
altında kalmı, gibi ilerledi. Gene 
kmn §im<li girdiği oda bembeyaz 
dr. Sanki dı~nnın knrh beyazlığı 
odaya aksetmiş \'e her ~yi so!dur· 
muştu. Bayram gecesi yemek ye

d;kleri n :eli ve sıcak manzaralı 
oda büsbütün de;i-ım;şti. 

Büyük bir koltukta )"3n uzan· 
mı, duran Cemil Ra\i sap!anydı 
Muall~yr görünce yerindc.4' kımıl· 
danmak istedi. HoyetA!ndan yüzü 
birkat daha sarardı. Mua~Vı bir 
kaç adım ötede durdu. 

Bir şey söylemiyordu. Boğan 
kurumuştu. Ruyatla konü~ur gibi 
hafif bir sesle: 

- Siz, siz mi geldiniz?· di}rebil· 
di. 

- Beni buraya arkada:mız 
gönderdi. Bana .... 

Küçü.'t yüzü soldu. Ağlamak il· 
tere idi. 

- Ç.Ok ağır yaralı olduğumu 
söylediler değil mi? Siz de çok h; 
kalbli olduğunuz için beni gönne~: 
istediniz. 

- Benim yüzümden oldu da .. 
Muall! artrk göeyaşlannı :ıap· 

tedemedi. Ba,mı elleri içine nldı 
ve hıçkırarak ağlamağa ba:ladı. 
Bu göz ya~lannın pek manasız ,.e 
yersiz olduğunu anlıyordu. Fakat 
kendisini bir türlü tutamıyordu. 
Genç kız mütemadiyen ağlıyor. 

aynı zam~da ~·üıünil kapatan par 
makları arasından etrafı seyredi· 
yordu. Selma Perrinin resmi yerin 
de yoktu! 

Saıp'arı Cemilin har~ket etmesi 
ne mani oluyordu. Genç kızın bu 
teessürü karşısında ne yaoacağını 
şaşırmıo:,t:J. Bir çocuk t.avri!e: 

- Görüyorsunuz ki ben korku· 
lacak \-aziyettc d '5-i!im.. Ağlama· 
yınız. 

Mualla göz yaş'annı nihayet 
zorla ıaptetti ve başını kaldırarak: 

- Sizi daha çok müt~ssir et· 
mek istemem. Cektiğiniz ıstırab ye 
ti~ir .. Ba~ını ço!~ mu acıyor? 

Hayır. hakiknten hayır .. Hiç 
acımıyor. 

Muharrir bir muddet genç kıza 
baktı. Bu b kı~larda derin bir min 
nettartı'• ol~unuyôrdu. 

- Te\·cccühünüre cidden t~ 
kür ederim. Bil~iz ~lM:anız beni 
ne ı·~:ı~r mütehaS!is etti. Bunu an 
1at::ıb'lmckten ~cirim. 

Elini m:attı. Fakat Mua)IS geri 
ç:!:i dı, mütema:iiyen yan gözle 
b."~ ciıva:-a bakıyordu. Selma Pcr
rini n artık resrni bulunmıyan dı· 

n-a .. 
- Siu te~ür ctm~mi i .. te.nıi· 

""T mu~unuz? Yerimden kalkamt· 
~:orum. Ne o!ur azıcık ~iz yakla~ı
nız. 

- Kunıldaınarınız. rica ederim 
kımıldamayınız .. 

(Devamı var) 

' ..-...:w -fN#p • 

-4-
D'Jn Taksim stıı.dmC:ıı. noğıu:içl • p1lae~ıc ve mektepler ~:ımplyonu bel· 

Ucaret ll::ele:i kar~ıılı::mı~lıı.rdır. Bu u o!ac:ı.ktır. Maltaya vanşımtzm otuz beşin· 
m<ı~ trupun eo~ kar:ıı~:mıısıydı. * * * ci günü Mekkeden, kıal Hüseyin· 

Maç :ae11o,.::ı~ hl ·ımmın U.ma.mcn İ!!tanbul M~Irtep1crl ~por Uölgcsl den bir tel~f geldi. Sultan Vahi· 
h' • mi ... eU r.ltm~& cer .> ıı.n ctml~ \'C dettini Hic:ru:a da \'et ediyordu. 
mU::.1::1l>a;rı E: ~a.:;ı!;ı 7.cJ &· 1 ço.t a Bu te~rnh teKrar tekrar o!\u· 
c;ık t:lr !aı-kla kn::uınu~ trr. d .. Y"r!. k , f • tepl"'n· 2 incl ,.,.,,p d k · "' ..,_ - = '"' ., . - u, n1hayet ·arannı verdi: 

'B rlnci devre 2·0 bltm~U. Halbuki ~t 15 de 3 ünc:U grup 20 Km. lik 
11;.incJ devre ~truı ııon:ı. kt.dar tek bayrak :5eı;meleri yaprlae&ktlr· Bu ~ Melik Hilse)in . ~ni ?avet 
kale oynıyan Botnzlçi 5 ı;ol de.ha ya • gnıplarıı da.bil me1ttep1i sporcula _ echyor. Bu adam vakıa bııe ısyan 
parak eayı a<:-dlni yet'llye çı!<ardı. 1 rm ve hekemlerin (B· T. mu~Uinv ctmi~tl ama. mademki davet edi· 

Du suretle liri kUl:leden GalııUı.~ıı.ray leri) mu:ıl'Yt'D 11aattc adı b!ld.irilen J yor necip bir sül~enin evl!dıdır. 
ve l3o~ıu;tçl ""'ale ltaımı§ oldular. 1 :Jta1yomc'!a bulunmaları tebliğ olu. Memleket te bir müslüman di ran· 

P'lnal m.ls:o.~kası bu cumartesi )'n· n tr d } • · ır. Bu Maltnda çile dolduracatrı· 
~~.-~.,....~~~ mıza hele bir Hicaza gidelim ba· 

1 

Kzz mektepleri arasında - .,.......................__,.... ıewww r=::.ııw 

Koşu ve atış rnüsabakaları 

füz me~<lepleri arosındıı.ki .ko· 
§U ve atI~ mil~a.bnkala.rınn dun 
Şeref stadmda. devam olunmu,. 
tur. Alınan teknik neticeler mm. 
la.rdır: 

Sporculara 
Nasihatler 

-~-
Spor nedir? Spel'Ull biitün dUn· 

Ylllla erwadığl reni!I refü ~sntdah 
bilme~• lil:rrndrr· r.uı:U" ~rtık ta • 
ıruunlI~ an~ı,tır, (j ı:tl'J('r f!IL • 

deec ' :letıdu lı.-u\"\'etlcn<llrw.e-ı.'ien 
lhar~t ka~·or· ~ekli, ıı.rl:n, tc. 
vun. i.oade kudreti, metanet, ta· 
hcıl,ıınhlt, yılmam:ıdık S{bi birtaknn 
1.)i 'r.sıflan lnıı:ınlara kuandrr • 
mal tn s.ııerun mUlıinı ysrdnnı va.r. 
dır· Spor lnmnlAnn ahllkı U:ı:erln 
de 1~1 tesir ya}':ır· Sporcu iyi ııh • 
l!ıklı e:nr· Sror terbiye5lnJ J.ru:a • 
Ran. &ile (erbiy~hıi <le bl.Jr· Spor 
lnMntııra t~mb:lfü kAaar J!mndır· 
Sperda. ~ ınese!c.'!J ~oktur, ıuhlıa. 
ti y~riııoe elmı:ı.k oartae, altı ya;,m 
c1Ald bir ya,·nınu11, yetnı.I~ ;r:ı~ın • 
dakl blr lhtıy:mn da l<endi!!lnc :;ö· 
rf' ya.ımc.ağl ııı~ru 'ardır· 5poreu. 
nan \ileudu demir gllıl kU\"\ etli ol. 
<'itıı'.;'Wld:ı.n. hu türlü m*kkatlcre 
li~t:ı1ılı:lanı. lı~ı ma:ıfi:rct ,.e 
müe:ıc'!ele~i fad~u· Dwıcbn dola 
yıdrr ki, ııpercular mükemmel bir 
asker olurlar· l\Icmlckct mUdaf:ı • 
tt!!mda, ieap r..dcrse u;rl.'llsw: l.ıılır 
ata blııer. atlar, kayar, didinir"· ' 

Sporeularm iyi bir aıılter olduk. 
Jarmr tarfhteıt, ~ki \'C r.()k ~kt fkl 
lftfsl\l alarak lı:alı edeyim: 

Na}Mlyen bir (~k mllletl~rl ma~ 
itip efntektedil'· En bUyiik harpleri 
lcar.aam:ıktadrr· Y:ılnu: ta?llzlerln 
akıllaP~ hayrd nrecek nelı:ilde & 

r.h\tk!r blr ha.rp kablllyt.tl ı;öster • 
dikleri (Vaurlo) mahz:.rebeıdndo 
maflfıp oluyor· O uman, İngiliz 
erdU3unu11 muı:aff~r ı.umr.ndıuu 
hu l~ia ltllonet ,.e tT:!~mı pek 
m~bur ol!lft ~ etimi 3Uc anı b • 
rer: '~a.fe:d ltuıuııı.n İB:;Uiı: fut.bo. 
lU •lmn~r!'' 

Ba a .. ın,.Jrtfr ki. İJl~li~ L'\l:~rlf'rl 
Bhı l;ıt~e. flJ"'l' dblpfüıhl b\Tft • 
mawu:, ııııor Y't.P"-"mt~. futbol oy. 
•H•nmıs tek bir IU 1 yel."iur- 1a • 
~Jte~eht munt~t!lm futbol ekip · 
lert gz bir ~ .. nu•k 'e talimle, mu . 
ltf)mmel ''e teknik lı:ıbill) cU haiz 
bir ordu (l}onrmt:terdJr· 

nrtncl, e:ınlı \'C pek yakın mi•~I 
de Fınl!\.n<Uyıı sporculnrmm W.:.ldl 
dtlld,.ri muntu.am 'e tl'kntk a5l•c· 
1 I fon"\ etir· 

BE1'Rİ GUft 01 

ATI:JLAI?: 
Z iw•i grup: 
1 - Kı~ Muallim M. 223 5 M. 

2 - Cumhuriyet lise~i 205,5 M. 
3 - lnönü kız li~si 191 M. 
S üııcıl arop: 
1 - Ka.ndilii kız L. 199,5 m. 
2 - Erenköy ,, ,, 196,5 m. 
3 - !stiklat ,, ,, 152,5 m. 

MAN1AS1Z KOŞU: 
l - Kız Muallim M. 3,61 d. 
2 - Cumhuriyet lisesi a,59 el. 
3 - !nönil li~i 
l - Çamlrca lisesi 3,55 d 
2 - 1ıstanbul lieesi 
~ - Bo~a.~içi li~si. 

MA'NfALl KOŞU: 
1 - l{ız Muallim M. 4.41 et 
2 - Cumhuriyet kız: L. 4,17 a. 
3 - lnönü kız: fü:esi. 
1 - Çamlıt'a lisesi -t,9,4 d. 
2 - İstanbul lisesi 4.12,5 d. 
3 - Bo~ndçi lisesi. 

Kt: r.ıekfop7eri ara$ıH<1a ya:pt. 
la.ı :reı;.mclcrde: 

l ind gruptan Kız Muallim 
Mektebi. Cumhuriyet lisesi. 2 el 
gruptan fstarıbul. Çnmlıe8, 3 Un
eü gruptan Erenköy, mı.ndilli li· 
!eleri abııı finaline. :ı inci grup. 
tan für. Muallim M., Cumhuri • 
vet. 2 ncl enıptan İstanbul. Ç&m 
ı:cn, ? :uzıcu grupte.n Imnköy. 
Rn.ndıllı liseleri manialı ve ma. 
nin..!ız koşu finaline kalmı lıtrdır. 

F enerhler 
Bu sabi\h Ankaraya 

l-..areket ettiler 
Bu hatta Ankarada >'&pa~klan 

dcplıuıman maçtan !çl.a lıst&tıbuldan 

GalAtaM.ray dlln ııabah .Allkaraya ha 
reket etml:U. Bu sabah da Fenermer 
1'1yaıcl ''e Kemal Conun idaresinde 
Ankaraya har~ket ebnloJerdir. · 

Giden kafilede ııakatıı~ dolayıİlle 
ııolaçık Fikrct bulunmamaktadır. 

'1 sır seyahati 
Futbolcu ve pehlivanls.r 

2G niı;anda. hareket 
ediyorlar 

AUetlerle ~nıber Ymra rttnıı,, O· 
lan bölıre 1:3b~kanı diln bir telça! 
t8ndcrm!a!,Ir. 

Telgrafa gore, Mııurlılar, muhtelit 
mUsabakalıı.r ~·apmak ü::ere eürc~tl. 
\'e tutbolculanmı&ı da ç:ığrrmıı.kta

Cltrlar. 
~6 nl!.:!nda 16 futbolcu ile 9 r;U~· 

ti Mıııır için yehl çıkacaklaı dır, 

kalım· 
Iki gün sonra gene (Malaya) 

zırhlısına bindik. Su!tan Vahidet· 
tine yolda bir vehim gelir gibi ol· 
du. Ban:ı boyuna ~öyle !!Oruyordu: 

- Gidiyoruz ama, Melik Hilse· 
yin bizi nasıl karşılryacak, yoksa 

Yeni 
Voleybol • Baaketbol 

Ajanı iyi çahşıyor 
latanbulun yeni voleybol ve bas. 

lı:etbol ajanı Ferldun Vasfi GUven· 
git, bu lkl sporun yUk!!elme!i için 
elinden gelen her ce)'i yapmakta • 
dır· Dört b~ ha.ftad&nbcrl devam 
etmekte olan voleybol maıtları so. 
na ermektedir· Beyaz kümede Bey 
lerbe) i, kırmızı kUmede Galnt.a.sa _ 
r.ıy blnnci olmuştur· San kUmenin 
birfnc'slnl de bu haftaki nuııtlar ta· 
yin edecektir· 

G le"ek luiliadan iübareon bM -
1'1'tbol mn~lAn başlıyaeakUI'· 

G nç v~ kıymelli a.jananu: üç 
mu ltolif b3 kC'tbol takımmı çnlze • 
t.rrm kt drr. Bu Uç ta.kundan to..:ıft .. 
lecck oyuncuların te:ıkil edecekleri 
muhtelit, ·önUmilzdeki aylar içinde 
kuvvetli bir rcMbf basketbol ta • 
lrnnı llo lllı: ma~mı yapacaktır. Bun 
de.n bıısk.a önümüzdeki meva!m i • 
~nde bir hakem kursunun. da a • 
1::Imaıır dil§llnUlmektedJr. Bllhusa 
ıı~tk lınv~da basektbol va voleybol 
maçlnrmm tertip edilmesi 6a pl!n.. 
da gelmekte olduğunu !5yllyen P'e· 
ridun Vasfi, bilfiil bu ild sporla 
uğraşml§ ve basketbol millt takı· 
nurun en iyi ·oyuncumı unvanmı bi. 
hakkm kaunmış. hallhamda da en 
iyi oynıyanlar arasında imnl anılan 
blr basketbolcudur· 

Kocaeli lik maçları 
Kor.neli mmtakası lik maçln. 

rına, bu pazar yeni ynprla.n stad 
yomdıı başlannuetrr. İlk maç 
Akye§il ile Hereke takımı ara.. 
smda idi. Herekeliler tia.haya 
gayrinJzami bir tekilde çıktıkla.· 
rından hUkmen mağlôp aa.yıl -
mı$br. 

İkinci maç Gölcilk ile Ada. 
:paurı Gençay takımları ar~ın. 
da yapıldı. GölcUk t&kımı b~ııt. 
un sona hdar hakim ve çok 
~!'-Cl bir oyunla 5-0 galip vıı.. 
~yetteyken oyunun nihayet bul
ma.sma 15 dakika kala yağmur 
başladığından o"uıı, yağniur du. 
runcaya. kadar tatil edildi. Fa • 
kat, Adapar.arlılar, tekrar 88.ha. 
ya ~elmedikterl için lıükmen 
ma.ğlCtp !ayıldılar. 

Hollanda • Belçika ye
niden kar§ıla~acak 

Bir kere Anverste Belçikaya · 
bir kere de Roterdamda Lükse~ 
burga maiJ(lp elan Holanda., 21 
niMnda Belçika ile reva.nş maçı 
yapmak Ur.ere m~hur onblrini 
yeniden çalıştrrmağa başlamış. 
trr. 21 nisanda yapılacak olan 
bu ma~a bUyUk bir ehemmiyet 
veıilmektedir. 

Belçikllnm me§}ıur beynelml· 
lel ovuncusu Bemar Vorhof Ho. 
Iandaya. karşı 25 inci resmJ m11.. 
çmr oyn8.mışbl'. 
Hol~da.nm meşhur Kalden. 

hove~ı de aynı f.?Üıt 60 mcı bey. 
nelmilel ına.~rnt oyn1.mıştrr. 

ltalyada 
Be§ yeni oyuncu 

Son g{}nlerde 1tatyıı.y~ cenubi A • 
mer kadan Mş o~ııncu gelm~. 
Bw:ıl:tnıı lslmh:rl Tortoro, Timon 
M'etadro, J.merlko ve Lc.ndolfid!r'. 

Bu oyuneulıır U.."n \-al.tinde ı -
lalyan topraklarma gelmeğe mu • 
va.ffe.k olmuntıı.rdtr· Vapurla.n iki 
UQ sut geç kalrtU'§ oleaydı bu sene 
Uklerde oynryamıyncaklardz. Çiln • 
lctl !cdcrn.syonun yenf o:ywıeu nl • 
ınak i~ln koydu~u müddet aynı ı:1}n 
üç s2at sonra hılam bulırıuılur· 

fena mı ettik? Bu adamın maksadı 
ne olsa gerek .. 

Zaten neşesiz, mağmum olan 
padi:a.'ıa büsbütün 'bir keder ft 
~trrab ça::mü;tü. 

Turusinadan ge~ken gÜ\"ertede 
yanında bulunan doktor Re,at pa· 
~ya acı acı gülümsiye.rek 96yle 
diyordu: 

- Hazreti Musay~ döndüll. o 
da bizim gibi memleketinden çık· 
mış, diyar diyar dola~r;t . ., 

lki günde Süvene vardık ve o
rada (Malaya) dan çıkarak Hidi· 
viye postasına bindik. 

Melik Hüse,in Ciddede biıi pek 
mutantan bir §ekilde istikbal eyle
di. Vapura geldi ve sultan Vahl
dettinin eteğini opmek istedi. Pa· 
di~ da onun ellerini tuttu "yap
mayrnu: Allah a~kmııa,, diyordu. 
Melik Hüseyin ise "\•elinimetimsi 
ni%, bural~n sizindi, gene de sizin· 
dir. Ben sizin emrinizdeyim."., di· 
yor, Sultan Vahidettin de "b(ly(lk 
bir ailenin evlAdısmız, a~etiniz. 
necabetiniı, size böyle wyletiyor.,. 
dire etvap veriyordu. 

Motörl re bindik, ~ehirde yQz 
bir pare top 2ltıhyordu. Karada 
halle toplnrunr,., ~ı s:ıdasu;, al· 
kı, falan yapmadan, öylece biıi 
seyrediyordu. 

Melik Hüse);n arabada Sultan 
Vahidettinle oğlu Ertut'l"Ulun kar· 
~1 mda otumıu~tu. 

Ciddede bir gece kaldık. Ertesi 
sabah Mekkci Mükerremerc hare
ket ettik. Padişah, Melik Hüseyin 
ve Ert~'I"lll bir arabada. Bizlett 
de atlar, develer tahsis edilmifti. 

ômmrümde devc;-e l:>ınmit a· 
dam değilim. Halbuki kısmetime 
bir deve dü~n,tü. Mevlevi dervi
§İ gibi yalpa vurlı vura çölleri a· 
~ken ben de padi~ gibi tekrar
lıyordum: "Heyhat.. mukadderat 
bu~'mUŞ!,. 

Bütan gGn böylece cittikten.,.. 
ra, g?ce arab.ılardan, atlardan. dt
,reıerden inildi. Geceyi orada l'Çi
recekmi~z. Sultan Vahidettin ken· 
disine tahsis edilen Ç&'.irra iirerken: 

- Sükril, 'ördün mil ba~ 
gelenle~ .• Vakia eodadmm: da ça· 
dırlarda :)'!.tıp kalkarlarmı,_ De
mek bize de kısmetm.i~ çadıra &iı
mek .. diyordu. 
E~yaynı açt -m. entarisini si,.

ken y!nıma !!Okuldu ve kulalıma 
!mldıtdı: 

- Ne dersin bu i~ sen: Melik 
Hüseyin biz:e pek fazla iltifat edi· 
yor, !!Onu ne olacak bunun, acaba 
mal~dı nedir? 

- Hayırdır in,allah efendimiı, 
dedim. 

- Güldü: 
Yani i~imiz 

Jaha mı kaldı? 
i~lah, 

Ciddede get vakitlere kadar sü· 
re.'1 'yan \'e e,raf ziyareti yüzün· 
den ba,ba,a kalamamı~h:k. Si~ 
di çadırda uzun bo}•lu konu~ 
duk. Fakat sesin d~n tıkmama· 
sı için padi~h çok yava~ a&yfQ· 
yordu ve gariptir ki biraz da neee
li idi: 

- Tekrar lstanbula dönilnceye 
kadar bu ırzı muk-addeste 'kalsak 
ne dmin? 

- Aman ef cndirnit, dedim, pek 
t~rifııUı, sonra da develi, pdırlı 
bir yer bura?.ı. 

Gene &fildil: 
- OnıM öyle, myordu, Cl(De• 

de hepimize ehram giydi~ isti· 
yorlardr. ben bunu h~ bulmadım. 
yimıi dört saat yalm ayak bqıka· 
hak ehramla dola~ılır mı? Bereket 
Yetmn Melik Hüseyin hissimi 1n· 
ladı da; "zarar yok, Hacca gitmi· 
yoruz, Mekkei Mnkermnıtde bir 
kurban kesince salat o1ur., dedi * 
mt!';eleyi halletti. 

(Devamı 'ftl') 
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BiR PUDRA 
Tecrübesi kar~ısmda 

10.000 
KADININ 

Hayreti 
il 

f-1 A B F. R - Akşam Postuı 

f iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Clııal 

Vagonet 
Ray 
Vagonet malzeme~! 

Mlktan 

180 adet 
3820 metr. 

8 kalem 
8 muhtelit clıls aarı toz 

yaldız 500 Kg. 
Lltapon 3500 kilo 

Muh. bedeli 
Lira 

1550 
7M 

Kr. 

.. .. 

% 7,5 tcmlnııtı 

Lira Kr. 

.. 

116 25 
55 12 

Ekailtmenin 
ıekll 

Pazarlık 

" 

" .. 

• 
.aatl 

H 
14,30 
15 

18 
16.30 

l - Şartnameleri ve mlL'redat listeleri mucibince yukarda cins ve mıktan yazılı S kalem malzeme hlzalarmdB 
röaterilen usullerle aatm alınacaktır. 

n - Muham1neıs bedelleri muval<kat temlnatlım, eksiltme santll'TI, hlzııtannda yazılıdır. 
III - Pazarlık 25-IV -He pel"§embe &UnU Kabat~ta le'l.·azım \'e mUbayaat ıubeslndekl alım komisyonunda yapı 

ıacaktır. 

IV - Şartnameler ııözU geçen ıubeden parasız almab1Ur. • 
V - lıteklllcrln pazarlık için tayin olunan gUn ve sr.aUerde tekli! edecekleri fiyat ve miktar Uzerinden yüzde 

7,& rUveınnı paralarlle birlikte mez.k1'1r komisyona mUracaatlan. (26901 

, 12.&0: Mllzlk: Çalanlar: ltu. 
,en Xa!ll, Vecihe, lır:ettin ökte. Oku. 
yan Muza!!er llkar; 13.115: Mtızlk: 

.A.dana, Mersl.ıı ve Havall.sl TUrkUte_ 
rlııden örnekler Ziya l:Jın, 13.30/14.00 
lılllzlk: Kanıık mllzlk (l't.) 18.00: 

18 N t s X N 

KENDiNE HAYR 
1 Çiinkü tenine en uygun rengİ 

iDEALiNEKHVUIM 

Daha 
Genç ve 
dabt\ acvtmll 
görfillI:lenl e 

Pro.,.am ve memleket saat ayarı, 

18.!16: MUzik: ftadyo caz orkestrası, 
18.40: XonU§ma, 18.SS: Serbest saat 
19.10: Memlebt saat ayan, Ajans 
ve meteoroloji haberleri, 19.30: Müzik 
Çalanlar: Hakkı Dermıı.n, ~erlf tc:ıı. 

Hasan GOr, HamdJ Tokay, Eaıırl Ü!. 
ler. 1 - Okuyan: !adi Hoşses; l!atf. 
ye Tokay, Mah!llut Karmda:ı, 20.15: 
Keauem~ (!ıhbat Saati), 20.30: J&U_ 
r:lk: Fasıl heyeti, 21.15: Mtızlk: Rad.. 
yo Orkestrası, 22.05 MUzlk: Soli.atler 
(Pl.) 22.18 Memleket aaat ayan, 
.Ajans haberleri; Ziraat, Eaham -
Tahvllft.t, Kambiyo - Nukut Bor8&111 
(Fiyat), 22.30: MUzlk: Haydn - Ku
artet (Pl.) %2.8!1: MUzik: Cazband 
(Pl.) 23.25/23.SO: Yarmkl program 
ve kapanıı. 

1 
Oksürenıere Kalr~ Hakkı Ek 

• Hakkı Katran Pastilleri de 

yar:ıyan at'i Bugnn bu 
Et1t T~...,RÜBE TECP..Unı: 

Pudl's l"emfnd r1 ynpınız 
yenf ea!1:t T eo11 
bir k9fit ... ClL'Ot GÜZELLE~· 
TlR:mN f yanı hayret ve yeni 
bir o 11 ,. t-lmrll ipekli elekten 
ge~.nmıı en tnca blr pudra ile 
milde?.: ikan bfr tarr.d~ karı~
tmlmJt1trr ki, bu sayede cilde 
bir parlaklık ve yeni bir hayat 
nrf ... mer ve tlrkin bir ten, 
enelltin tab1l renkl~rlyle• gU
tlleefı'. razla olarak terklbln
J ~ I.f P7tl"U ıtı.rret bir unsur 
ılan "Xrema köpUlU,, fmtl
yu:Iı tııtılU eayeı!lnde iki misli 
tazla n .. an eablt durur. 

F..cnebl lstuyontannda Ttlrkçe 
ne,rlyat 

Belgrad: Saat 19 da kın dalga 
48- Parla: Saat 19.45 de kma dal
ga 40, orta dalga 255; T"nn: Sa.
at 20.15 de kısa dalga 50.55 dr · 
Roma: Saat 21·30 da orta dalsa 
?!SO, Londra: Saat 18,55 de knıa 

dal..,'1' 20, 31.s. ...., - -·-

Dr. KEMAL OZSAN 
Uroloa 0.-.tör Be~u la· 
tiJdll caddeli 380 numarala 
Ohan,.an apartmanı Bursa 
"""" natii. Tel: 4.1.2.35 

---~-~~!!! 
Göz Heki~i 

Dr. Murat R. Aydın 

RA.IİJUTJ:N FEVKALADE 
ntR ~LtF yUzUnUzUn bir 
tarafJJtı ~?'ema• köpUfU,, havi 
Tokahn ırnarası ile ve diler 
taratnı •a :hırhanıl bir pudra 
il.ı ınıiralayr1'rz. ;,ayet "Krema 
kötlfl., ltui ı.rndra Ue ııud. 
ral&tı&ıaıa taraf 6ifer tarafa 
na•raa ia~a taıe, daha ı-ene 
n 4ab. em.ılı:> clJrUrımUyorea Beyoflu • Parmakkapı, imam 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 lira. • 2(100.-llra 
3 • 1000 .. - sooo.- .. 
8 .. 500 .. - 8000.- • 

12 .. 250 .. -3000.- .. 
40 .. 100 .. - 4000.- .. 
75 .. 50 • - 8750.-. 

210 .. 25 .. - 5250.- .. 

•aıiiliiiiiiiiiliiiiEiT&r..L;:miPiiiil.iii 

IYENi HAYAT 
Türklyedıl netuıetlle töhret bulan 

hakikt ve uu YENİ HA YAT kare
melalan birdir. O da .ABDOLVAHlT 
TURAN markasıdır. Kahveciler lçln 
nefis lokumlanmız vardır. 

Adrue dJkkat: Galata Necatlbey 

caddesi No. 92 Telefon: 400M 

Devlet Demiryoltan ve Li 
işletme Umum idaresi il 

Muhammen bedeli 3111 Ura SO kul'Uf olan 20000 metre 
• fon kabl08U 24.4.HO çarıamba gtlDQ aaat (11) on birde 
binası dahlliDdeki komisyon taratmdan açık ek8lltme UBUU1' 
txr. 

Bu ııe İ-trmek taUyeıılerin 237 lira 87 kuruşluk mu 
kanunun tayin ettiği veaaiklı birlikte ekalltmı gtlnll _.ttO' 
yona mUracaaUan llzımdıl". 

aldıimrz T"k:;.lon tıudrutnr"B ıokak No: 2. Tel: 41553 
ııarauaı fadı tıderlz. TOKA· Muayene ve her türlü ıöz Keşide1cr: 1 Şubftt, 1 M11. 
JJ()Y JUdr&1rnrn tevka.llde rai- ameliyab fıkan için paraıız.. 111, 1 Ağustos, 1 lkinciteırin 

Bu 1.§e alt ıartnameler komlayondan paruu: olarak 

b:•~t ~·~u~l~a~n~y~e~n~I_:l~O~re:ıı:c~l~T~a:rd~ı~r~. _!.._~~~~~~~~~~~~=-~ tarihlerinde yapılır. Emniyet Sancbtı ~ktörlqGnc1flllı 

Tashih tılın, 

l•tanbul eeıed iyesi 
ııanıarı 

Zabıta! belediye talloatnameshıln 388 inci maddeslnlıı tınnlarda har
man yarinde ha.mur teknelerine verilen unlar mutlak wrette otomatik işli
yen ve ciellklıri 8 'Ko. lı elık delikleri bUyUklllfllnll ~mlyen elekten elen· 

!nek ıruretrl• nvkedi eeıktır. 
Eldm .. ı, ualaraa. ekmek, traneell, pide ve ıdmlt yapmak yasaktır, BU· 

retlıt•e tad!ll u•mat aeella karan iktizaanldaa lruluamakla 'bu eleklerin al
tı ay ı,e.f• Drwal Hil•tcl 11b etuaur. (3112) 

lstanbul P. T. T. MUdUrlUğUnden 
ldut ~Hy.eı ~ n &del ,.dma almlll&Sl açık ı'kllDtmeye Jtonulmuı· 

tur. Jnıııı!lbH 1-&-He cuaa saat 1' da B. postane binuı birinci katta TelgTat 
muaTl1llllt ...... a t.p'lanak atı•UrlUk alım satma k&ml.eyenunda yapı-

laeakt?!'. 
ıhılııMamn lted .. 4999 lira, mUTa.kkat lea!Jlat 380 liradır. Taliplerin 

eHi&1t.W ...., n elııllltnt• 3artaamelırtal c8rmek ve muvakkat teminatla· 
rım ,..brmıak 9-re .. ı.-a ~.ri .. • mez"r mQd11r1Uk idart kalem leva-
11111 .... ltal• sU• v• naUad• •• lie MBlli l~la muteber ticaret o-
41aır ..._., a ~lrht t .. fllat aa~ ile kem1ayeaa mUraeaatlan.(3121) 

Dr. NECAETIIN 
ATASAGUN 

•btıkn 1,10 a lrdar. Ak· 
.. ..ıııan 17 ._ ceera LA.leli Tay. 

yare Ap. n.tre 2; Ne. 1T ılı 
..,..araı blt~I .Cer. 

?91el•: --

Hl(17t ..-...- ......... 

ııa.. 
Bey.tıu 1 mcı H1Atllflace taulm 

edile• !US ırayı ve 12.•.HO tarihli 
.... ı auef}bee ~ıu Takala L&

marttJt ea•ci•ll 3T auaarua lııl\ak 
rurtuıuı ve Ol\aJUles !ul~eze 

1 

Vest!JIP&uııe mar'ca bir kaaap buz 
••lamna alllldyet kayiile nWdıfı 

ilb elu.ar. 

lhll• •'-"' 
8&1ata v.,-v ... aAdesl l!t 

Z.A. n - ~U allfUs aımurlutun
•u aı.ııı el,.• Ja11v1yet tUsciuı
•ı •Jl ettta. Y..ı.lat alaup•aa 
......... Jıtl'-0 ,.lrtu?'. 

p 311: ... ADKa..at 

......_ .,..., em~ nrilıılm mıWr .-. 11•••••••••••11111 ....... -.aıı .. ~•··· 
---ı· ............. 11 .. 
..... Jr 1 ..... -· 1 • 

"'* • ... tCllJı e1a1a- -
r.lıl1l •üa1111H1e __. lla1-m&1aft 

illa ..... 

Dr. A1nnt Atteyntu 
r•kllM • rall1t1tıl•1te PalH Ne t 

Paurdan maada her ıoa 
uat U den ııonra. felelo11 •ııı·ı 

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

T. C. Ziraat Bankası lstanbul şubesinden 
lsta.nbul \•ilft.yetl dahilindeki yalnız çl!tc;I ve bağcılara lhtlyaçlan nlsbe· 

tinde satılmak tızere kUkUrt getlrUml§tlr. Torbası be§ yUz altmış kuruştur. 
Müracaat edeceklerin çl!tçl veya bağcı olduklarmm tevalkl lAzımdır. (309i) 

Guetenlzlıı 2 nlaan 9i0 tarihli nll.ahumm 8 ncr sayf 
lkamctgdhlarmı değl§tlrmlf' olan borçlular ilAıımda .A 
caddesinde No. 8 de Eftlmya, 39/812 dosya No. 1ı ve 1032 
maaı lcabederken ııehven hesap No. •ı 1052 yazılnuıtır. 

1lh14Jyr Cumhuri1et Mtırk~z Hankaıı 13' 4 ı 1940 
AK T t F 

Kaaa: 
Altın: san K102'f&.Il1 11121231 
Banknot , • , • 
Ufaklık , • • , • , 

1Jahı1de1ri Muhabirler: 
A.ltm: San Kilo~m 
rUrk Lirası , • • • 

Hariçteki Muhabirlt'!f't 
Altm: Sart Kilogram rı 822 123 

Altına tah\ilf kabil serbest 
dövizler • 
Di~er dövizlt"r ve bc-rc:lu 
Kliri11' bakiveleri • • 

naziM la1.1>in('1'i: 
Dt>ruhte edilen eıvı-aln ıak. 
ıhve kut'ıhi?ı 
Kum"tıl'I R • ı tnııdrt,.ı,.rlntt 
t•vfikal'I RııT-tne brafmdan 
va ki tedf v:\t • • 

!:ntf"d<'f rütdanı: 
rirl'lrl •to'lıetlN . , ı ı 

fl'~hff'm 1ll'! lfl'lt,;i1df r,,i~fl"'". 
1 n,-nıJııte @diltol'I t"VTııt kı na lt. 

A ~ tlivenfn hP'f'lhl.ı •sha.m \'e 
l ti hvillt ltilııuf kıyrrtotle 

• ~r~est to!!hue ve tıhvılM: 
.t V•,.ıtl•r: 

Rut11eve kr!ı vadeli avans 
altnıı \'e ievız ftzıerine • • 
l'allvıllt Uzeri•• . • • • 
ll-"vlır • , •• , 
Lf••wnr • • .. • • • • 

Lira 

100.881.649.66 
13.339. 723.50 

1.Si0.86."S.10 11 G.06!~.2.-ı..CJ.sn 

1 f)!ı Rt~ '1fÇ 103.643.7:" 

8.189.281.67 

8t.10li.1C 

sö.411. t oo.r,.~ 38. 7:>0.487 .30' 

158. 7 48.563.00 

1 s.200.soR on ı..ıo.::a2 rn:;.o:t 

2:ı9.~37.fU4.S.'l :019.337 .ol l.~ 

48.140.601 :lft 
R.~D:>.970.M M.515.:>75.22 

7.821.000.00 
2.7~1.2! 

'f .~4.8. 11:1.•n ı:s.c;1:.5."t-l.8-l . 
4.580.000.0ft 
~1.MZ~84 

VekDtr 683.tM.DD-l. 7~ 

1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: 

PAS 1 F 
Sermave • • • • • 
1htivat ak('Ui: 

Adi ve fevkalAde • , ı • 
Hususi • • • , , , 

Tedavllld~ki BatıkMtlar: 

Deruhte edilen evn.kı nakdiye 
Kanunun 6. S maddelerin tev. 
tikan Hazine tarafmdan vaki 
tediyat • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi . . • • • 
Karşılığı tamamen altm ohıral 
ill\•eten tedaville vuedilen • 
Ree!kont mukabili lll vten ~ 
da. v~,.,,.~. 1 • • • • 

MEVDUAT 
Tiirk lirası 
Altın S. Ki~. ~~ ~- • 11!!0 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kahil dövl:der 
Di~er dövizler ve alacaklı KU • 
rinP. bakiyeleri • , ı • • 

Muhtelif ı , ı ı ı ı , 

4.217.tM.9:S 
6.000.000.00 

ı8.200.s98.'?2. 

140.M2.t65.00 

11.000.000.00 

1 M.000.000~ 

58.107 .960· '16 

'18.124.16'1·!! 

1.766·18 

.S8 ,1 
37 .SS.41.85'1 -- .... 

lskonto haddi ~o 4 Altm Uzerlne % 3 


