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. Vapurları batırılan 
~iman askeri 

İLAN lŞLERt: Tel. 20335 

14 bin 
boğuldu 

ihata 
hareketine 

. karşı . 
~ Almanlar nevmidane 
~r gayret gösteriyor 

beri kı k · • t ·ı· k 1 · • k 'ttı rrna ıçın ngı ız uvvet erının ar a· 
a torpidolarla asker çıkardılarsa da 

N;;;;~ark;~İına 
'!Je1liden miizakere 

Dug üoliü harekata sııhne olan , .e hombart'lnna.nla.rla h l\rap olduğu 
IJiltlirilcn Trootlhcim şehri··· -

.. 
Q,,fo Um:ınmdan bir görUnU, 

Almanya - Romanya 
iktısadl anlaşması 

e·dildi • 

ı m za 
Romanya Almanyaya 939 da tespit edilen 

miktar üzerinden petrol gönderecek 

Romanya, Leyin Marka nazaran 
düşürülmesi teklif ini kabul e~medi 
Bilkreş, 2.1 (A.A.) - .Alman ikU· 

sat heyeti reisi Klodlyus bugün Buda 
peşteye gidecektir . Heyetin diğer aza
sı bir mUddet sonra gideceklerdir. Bu 
azadan UçU Sofyaya hareket etmi~
tir. 

A..VLAŞ31ALARIN ESASLAR I 

Buda~te, 25 (A.A.) - Geçen 
mart ayının on sekizinde Almanlarla 
Romanyalılar arasında Bükreşte baş

laınış olan ikUsadt müzakereler, sona 
ermiştir. Evvelki gece imza edilmiş 

olan Alman • Romen ttlll!larma mun-

zam olan protokolda ~ maddeler var• 
dır: 

ı - Markm Leye nazaran fiyatı 
muhafaza edilecektir. Almanya lhrao 
olunan hububatın tediyesinde bir R&· 
yigmark H Ley hesap edilecektir. 

2 - Romanya, Çekoslovakyaya ibir 
takım gUmrUk kolaylıkları göst~ • 
cektir. Almanya, esasen bu kolaylık· 
!ardan istı!ade etmektedir. 

3 - Almanya, Romanyays. yap
makta olduğu kömür ihracatını tak
riben yüzde •o nlabctlnde artırmağı 

(Devamı 4 

~ teklif etti~er 
~~ bı~?1leketinde bir tek Alman askeri bulun
'~, lrıuzakereye giri§emiyeceği cevabını verdi 

Alman tehlikesi karşısında 
~~l, 2& (~.A.) - lla,"ll• yııreterlıiln müteaddit ıbombardlınan· 
• t l!'rtaı lanndan sonra Stelnkjer, harabe lla· 
~/'\ ~· Alnıanlann İJ!kan· line gelmiştir. Maamatlh Alm&nlarm 

'lıı ~1 &'lri§mlş olduklıın hiç şüphesiz vakit kaybetmeden müt-
~l'e da kaybatm!J olduk- tefiklerln ihata barekeUerine mani ol· 
t ~ tcınııeri hacminin yekQ- mak için yapmıo oldukları olddeUl 
~l<tlıtıı tarıbinde 97 bin tona mukabil taarruzlara rağmen mütte

' •il e1 ~u Yazmaktadır. Bu ge· fikler, Steinkjer etrafındaki mevzile· 

Bazı ~sveç şehirleri 
tahliy.e ediliyor 

~' lıt?a on balnu§ ve 36 bin ton rint muhafaza etmektedirler. 
\ ~Of~ ltıı§tzr. Nam.sos ve Andalscnae çıkarılmak· 
~C:trkez bürosu, bu hare- ta olan lrnvveUer sayesinde müttefik· 

ı.too llıı~ H.ooo ki§inln boğul· ler kıtaatmın yekOnu kabarmaktadır. 
~~bildirmektedir. Norveçtekl lngillz tayyare dattl 

~t' lııtııı~Ut-tanlmIJ olup halen topları, heran takviye edilmektedir. 
'lltcıır. kta olduktan tahmin M:Up.hltıer, mUtte!lklerln sevkul-
~tı-....._ ceYJ bakımından ehemmiyeti bUyUk 
~~·Q:ll'tı{ olan Llllehammer. Trandhaym de-
t\"\...,. ORDULARI miryolunu kontrol 'etmekte ve bu au-

1.,;"'ı .... '11.!!Nttoa 
, " ıı.. ı~ (.\. reUe Almanların bu yoldan takviye 

·neıuııu~·) - İyi bir men- kıtaatı almalarına mümanaat eyle-
c göre Alman tay- (Devamı 4 üncüde ) 

~ Siird'de bulunan 

etroıun zengin ve işletmeye 
~,~~üsait olduğu anlaşıldı 

!tla~rdtarafta büyük bir memnuniyetle karl 1• Başvekilin bu sahaya giderek ten tetkikat yapması muhtemel 

~Çıla Yoluna yakın Raman dağında 
h kuyudan petrol çekilmesine 

devam ediliyor 

isveç Veliahtı "cesaretimizi 
kaybetmiyoruz ,, diyor 

İsveçin cenubunda 
Alman gemileri 

asker yüklü 
toplandı 

Londra, 25 - Almanların ls· 
vcçe karşı taarruza hazırlandık
ları yolunda gelen haberler de
vam ediyor. 

Salahiyettar askori Fransız 
mahfellerinde Baltık limanların· 
dan birçok Alınan askeri kıtala
rınm nakliye gemilerine irkap e. 
dildiği teyit edilmektedir. Bu 
nakliye vapurlarına birçok buz· 
kıran vapurları refakat etmekte
dir. Bu gemilerin ! sveçin cenu. 
bunda tahaşşüt etmiş olması bu 
memleket için bir tehdit mahiye· 
tinde telakki edilirse de bu nak
liye gemilerinin O sloya takviye 
krtaları götürmeğe uğraştıkları 
da hatıra gelebilir. Bu takdirde 
bu kıtaatın niçin Danimarka bo. 
ğazlannın şarkında vapurlara 
bindirildiğini anlamak güçtür. 
ALMAN GAZETELERtNlN 

HÜCUMLARI 
Alman matbuatı İsveç matbua. 

tına şiddetle hücuma devam et. 

Yarı resmi "Boersenzeitung" 
müttefikler lehine haberler neş· 
rini bitaraflığa mugayir bulmakta 
ve diğer gazeteler de ''Saf a ri 
olmayan hambro, hizbi" tarafın-

(Devamı 4 Üncüde) 

izmirde büyük bir 
heyelan 

Dere ve tepeler 
yerlerini değiştirdi 

(Yazısı 2 ncide) mektedir. 

DUn İzmlrde Yamanlar dağında 
Çankdere mevkiinde on bin metre 
murabaaı bir aaha üzerinde heyelln 
olmuıı, buradaki dere ve tepeler ycr
lerlnl det;tııtırmiştlr. Heyelln, Çank· 
derede dört bUyilk kaynaktan karııı 

yal<aya gelen su tesisatını bozmlJ3tur. 
Belediye fen heyeti mühendisleri ile 
yüzlerce ameleyi beyelln saha.sına 

göndermiştir. Birkaç kaynağın kay
bolduğu sanılmaktadır. 

lngilizler Silte, Almanlar 
~lcapa Flova taarruz ettiler 

4lman tayyarelerinin akını neticesiz kaldı 
~~·,,!ngilizler iki .karakol gemisi batırdılar 
~ : l:>utı alıriye nezareti j taarruz tqebbUllünde bulunmu§lardtr. I Zayiat yoktur. M:Udataa ateııl ve ta- ı (Tayyare faaliyetine dair dlfer ha· 

lt~le~ece J>ek geç va- Tayyareler iki bomba abnı§lardır.Blr kip tayyarelerinin uçına.ııı üzerine Al· berler a Uncll NyfamwWJ.u.). 
Skapa Flova tayyare yola mitralyöz a be§l &CDllflır. mwar çekllmiflerdJr. 

-

lsveç milli müdafaa 
istikraz.ı yapıyor 

Stokholm, 25 (A·A·) - İsveç hükUmetinin mayısm birinde 500 
milyon kuronluk milıt müdafaa lstikraz tahvillerini piyasaya çıkaracağı 
haber verilmektedir. Bu istikraz, gimdiye kadar lsvcçte aktedi.lmi§ 
olan bu nevi istikrazlann en mü.himiilir· 

ltalyan vapurlarına limanlarına dönmek emri 
verilmedi 

!<i'e, ·york, 25 (A·A·) - lbllyan umumi seyri.sefain kumpanyası 
direktörü, Avrupanın §imd.iki vaziyeti dolayısile İtalyan gemilerino 
mensup oldukları limanlara dönmeleri emrinin verilmiş olduğuna dn· 
ir olan haberleri katı surette tekzip etmektedir. 

İsveç a~tınları Amerikaya gönderiliyor 
\'a.~ingt.on, 25 (A·A·) - Ticaret nezareti 17 nisanda biten hafta 

içinde Arnerikaya 70 milyon dolar kıymetinde altm ithal edilmiş oldu. 
ğunu bildirmektedir· Bunun 18 milyonu lsveçten ve 10 milyonu lngil· 
tereden gelmiştir. 

Yugoslavyada bir Almanın evinde bulunan 
silahlar 

Paris, 25 - Yugoslavya.da Luiblianadan bildirlldiğine göre, po
lis bir sellilloz fabrikasında mlihendislik yapan bir Almanın çok lüks 
hayat yaşamasından ve Slovenya Alman teşk.llAtlarma para verme. 
sinden §Üpheye düşerek evinde araştırma yapmış, 30 otomatik tüfek, 
birçok cephane, 30 Alman askeri üniforması bulmuştur· Bir habere 
göre, Bu Alman tevkif edilmiş, bir habere göre de Almanyaya. kaç· 
mıştır. 

Matbuat kanununa 
iki fıkra ilave edildi 
Bu münasebetle ileri sürülen 

mütalealara Dahiliye ve Adliye 
Vekilleri ~evap verdiler 

,(Yazan 2 ncide)~ 
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Matbuat kanununa 
iki fıkra ilave edildi 
Bu münasebetle ileri sürülen 

mütalealara Dahiliye ve Adliy~ 
Vekilleri cevap verdiler 

A11T.:arıı, 24 (.ıt.ıt.) - D. M. :\fcc. 
füi bugün Şemsetıin Günoltoyın 

Jınşk:ınlı~ınd:ı toplnnnr:ık lnhis:ır _ 
l::ır Umum müdürlüğü ile ormon u
mum müdürlül';ü 1939 yılı bütçe. 
]erinde münakale yopılmnsına :ıit 

kanun rn~ ih:ılarlle Hatay jandarma 
teşkilatının maaş ve iaşe hedclle. 
rine oil kanunu müzakere \'C kabul 
eylemiştir. 

.MecJis bundon sonra matbuat k:ı. 
nununun 35 inci maddesine iki 
fıkra i!ih·csine alt konunu müz:ıkc_ 
re eylemiştir. 

Teklif edilen kıınıııı liiyihaslk i
lavesi istenilen fıkrolıır şunlar idi: 

••)llJli hlslcrlaılı.l inciten \'eyn bu 
m:ıltsatla mllU tarihi ynnh' gösteren 
yazılar memnudur. 

lUrunleketln cnıntyctilo nlakıtdnr 

meseleler h:ıltkmda yapılm3kt:ı olnn 
ta.hkllm.ttlln ve gene emniyet bakımın 
dnn ola.ıı tedbirlerden ~den y:ızı
lar mıınınudıır. 
Aııcak bo tahklkAtı yapmaya ve

ya ba tedbirleri almaya. salAhlyct.U 
malmm tıınılmclan bu hıL'q]sta mUs&• 
ndo "''Cl'llebUlr.,. 

Konunun heyeti umumlyesi üze. 
rinde söz alan hatipler konulacak 
hükümlerin tatbikatta bir çok güc-. 
lilklcre ve ihlilAllarn meydan vere
ceği hususuna işaret eylenıİıJ ve bu 
arada da "millt hbleri inciten ve 
bu mnksallıı milU tarihi yanlı' gös. 
teren yaııl:ır,, hakkındaki kayıt i. 
rln bir tetkik mercii gfütermek ın. 
zım gelecei;i ve "memleketin emnL 
yeli,, kaydının tasrih ve t:ıyin e· 
dilmesi zaruri olduğu mütale:ısın. 

dn bulunmuşJ:ırdır. 
Encllmen ndınıı cevap veren maz. 

bala muharriri Sinıısi Denim mev
zuu b:ıhb noktal:ır icin bir tetkik 
mercii sösterilmesinc lüzum olma. 
dığını, bu yolda siclildilU takdirde 
JıAkime yııpılacak bir Jş kalmamış 
olacağını söylemiş ve demi.5tir ki: 
Hakimler "milll hisleri incitme,, 
ke:rrıyellttı: lıerban'ğl bir ehlivukuf 
kadar takdir. edecek lıir kudrette
dirler. Du teknik bir mesele değil. 
'dir. Nihayet "milll hisleri incitme,, 
nin deJillet ettiği manayı onlar da 
herh:ınsl bir ehllvukut knd:ır t:ıyin 
ederler. 

Adliye Vekilinin 
sözleri 

Adliye Vekili Fethi Oky:ır söz a. 
J:ır:ık demiştir ki: 

"-Aka GOndilz arkadaşımız, hA
kimlere ehlivukufa müracaat husu. 
sundakl salahiyetleri mevzuu b:ıh
ııelliği zaman ehlivukufa mürncnat 
etmemeleri fikrinde bulundular. 
Hepinizin hatırındadır. Geçenlerde 
hlr dava oldu, Sn veya bu suretle 
vnku bulan chlivukur tıılepleri 

rqddolundu . .Mnldmutılilerldir ki eh. 
livnkufa müracaat doğrudan dokt
ruya htıkime verilen bir sııliihiyet. 
tir, Sunun veya hunun tarafından 
yapılııcnk teklif vnrit olamaz. Bu 
noktayı d:ı tashih etmek islerim. 

IHikünıetirııiz lıu ırı~ ilı:ıyı liım -
mıın:ı kaili olar:ık hnl.llnınıııa tak_ 
ilim etmiştir. Hugıın dnhi hıı liizu
mun zail oldıığıııın tle~ll hafülcıli_ 
ğine lılle knni de~ilim. Onun için 
mü,IJf:ıa etmek ıııedmriyclindl'. 
yiın. 

.Matbuat medeni memleketlerde 
serbesttir. Bizim de matbuat serbca.. 
Uslne en çok riayet eden memlekeL 
!erden birisi olduğumuzda asin te • 
reddüt etmiyoruz. Her vesile ile mat. 
buat scrbe.ttlslnl mahfuz tutmakta 
ve onun takviyesinde çalışmaktayız 

ve çalı~ıyoruz. Fakot bu demek de~il
dlr ki, matbuat vasıl.asiyle yapılacak 
suçlara musamahnyı tecv~ ediyoruz. 
Bu maddenin teklifine saik olan se
beplerden bir tanesini söyllyeyim. Gc. 
ı;en yaz gazctclerlmlzln birinde bir 
Arnnvudun bir makalesi lnUşar etti. 
O makalede o ndam Arnavutluğu ile 
i!tlhar edıyor ve TUrkUn ve Türklil_ 
ğiln büyQk hamlelerini, lnkıl&plıırım 

Arrul\"Utluğıı mal ederek bize bir Ar
navut hediyesi gibi satmak istiyor. 
:Maalcset bu yıızı bir Türk gazetesin
de yer bulmuştur. Yarın da böyle bir 
oeyln yapılması lhUınallnl dalma göz. 
önünde tutalım. Hiç bir memlekette 
o memleketin lQttüne, himayesine, mL 
safirperverliğlne aığınmı§ olan insan.. 
lar o memleket halkmm asn hisleri
ni incitmek hakkına malik değildirler. 
Mevzuatımız bu hıırek'!tl bir ceu 

ile tehdit etmediğinden takibat yapı. 
lamııdı. Bir ıırkadB.§ınuz diğer gaze. 
telerdcn ve \"lcdaru ammeden bahset. 
tiler. Katil kal'fısmda da vicdani Am. 
me vardır. Fakat, vicdanı Amme var. 
dır diye katli ceza.sız bırakılıyor mu? 

l k 1 n c i f ı k r a y o. gelince 
bu da bizim için çok nz1z olan 
milll tarihi her aklma gelen adamm 
lstedl!l gibl tahrif ederek ve yalan 
yanlı§ yazarak blzl iııcltmeslne mani 
olmak 1çlndir. Blzlm milli t&rhlmizl 
herkesin istediği gibi karııtırmasına 
roüaaade edemeyiz. Millt btslerimlziıı 
rencide edilmesine meydan vermemek 
lçln bu kanunu ı;etfrdlk. 

Diğer bir male ce\11lk>n Dahillye 
\'ekili töyle deml,tll': 

HUkQmetıer ve meclisler kendilerin
den evvel yapılmıı olan veyıı daha 
evvel kendileri tarafından yapılan iş. 
lere, hUkUm w kaidelere bağlanıp 

kalmak değil, dünya hldJselerlnJn ce. 
reyanmı takip ederek onların kendi 
memleketıerlnln menafii esasiye ve 
emniyeti üzerinde yaptıkları tesirata 
göre tedbir almakla mUkelleftırler. 

Memleketin emnlyetJne taallilk eden 
bir hAdtse ke~fediyor. Bunun hakkın
da lakJbat ba§byor. Gizli kalmaBt 14. 
zımdır. Her hangi gazeteci haber alı_ 
yor, gazetesine yazıyor, ertesi gün 
bunun takibinden hasıl olacak mak. 
sat kayboluyor. Yine bu maksatla hU
ltilmet bir tedbir alıyor. Memleketin 
emniyetine matuf.. Ertcst gün her 
hangi bir gazete muhabiri bunu öğ. 
rcniyor, gazetesine tclgrnt ve mek. 
tupla bildiriyor ve neşrettlrtyor. 

Bu hallere mUao.adc etmek vakit 
\'akit memleketin emniyeti noktaaın.. 
dan bazı zararları tecviz etmektir. 

Bunları nerden tahkik edellm. Bu. 
na da cevap vereceğim. B1%1m mem. 
lekette Ebccd okuyanlar gazete çı. 

karmaz. BUgill insanlar gazete çıka. 
nrlar. Gazete çıltarıp otkArı umumi
yeye hitap etmek eolllhlyetlni kendin. 
de bulan arkadaııla.r talan h!dlse için 
hangi makama mUracaat edeceğini 

bilirler ve bilmeleri de mUplkündür.,. 

Bu müzakereler sonunda bozı 
mebuslar torafınclnn verilen tadil 

Belediyeye bagh 
müessesBler 

Yeni yıl bütçeleri dün 
§ehir meclisine verildi 
Belediyeye bağlı müesseselerin 

940 bütçeleri ı)elıir Mcclis·nc ve -
ril~tir· }Jezbaha varidatı, !'38 
hnsılatı 978 OC-0 liraya baliğ oldu_ 
ğu ve 939 mali yılının yedi aylık 
tahsilatı dn 650.COO lirayı bulmuş 

olduğundan 940 senesi varidatı bir 
milyon lira olarak tahmin edilm!e. 
tir· Masraf bütçesinde müeı1sese -
deki mevcut veterinerler üzerinde 
şef veteriner olmadığından mııa~lı 
veterinerler üzerine 50 !ier Ura 
maaşlı iki şef veteriner ve ücretli 
veterinerler için de 140 lirn ile • 
retli bir şef veteriner ilave edil _ 
miş ve bunlara mukabil, 315 lira ma 
aşlı iki ve ıoo lira ücretli bir vete
riner mevkuf tutulmuş, mezbaha 
muamcl§.tı için 60 lira ücretli bir 
katiple 85 lira Ucretli bir Jevazrm 
ve tamirat şefliği ihdas edilmiştir. 

DAROLACEZI( 
Darülaceze varidat ve. mruırafı 

189.561 lira olapüc tevzin edilmiş. 
tir· Varidat Şirketi Hayriyeden a. 
lınaeak 7.00Q lira. Akaydan alına -
cak 13.3000 lira, infalathaneler 
hasılatı 2000 lira, ainema ve ti _ 
yatrolar hasılatı 60 bin lira olarak 
6·500 lira konmuştur. 

ŞEHİR TİYATROSU 
BCTÇESt 

Şehir Tiyatroeu bütçesi 100 bin 
500 liradır· Dram ve Komedi ha. 
sılatı 939 hasılatı göz önünde tutu
larak geçen sene gibi s2.ooo lira, 
müteferrik varidat 6·000 lira, çocuk 
tiyatrosu hasılatı 2.500 lira, ecnebi 
memleketlerden getirilecek tnıp • 
lar hasılatı olarak ta 2.000 lira 
konmuştur. Belediye biitçesinden 
39.435 lira yardnn edilecektir· 
Maaşat geçen senenin aynıdır· 

Yalntz müessesede büyük himmet 
ve gayretle çalı§a.11 rejisör ücretL 
ne 40 lira ve iyi iş yaptığı bildiri • 
len marangoz ile dekor makinisti 
ve muavini ücretlerine 2~ er lira 
zam edilmiş, 'tdtı~~hb{ 6ar~!"' 
!erinde ku1la.nrlm8k üzere krrkar 
lira ilcretli iki memur ilave edil • 
m.iştir· 

KOXSERVATUVAR 
Konservatuvar bütçesi geçen 

seneden 7.247 lira fazlasile 93 bin 
447 liradır. Belediye bütçesinden 
bu sene de 43.3~5 lira muavenet 
edilecektir· 

Eski eserleri tetkik eden heyete 
140 lira ücretli bir ve 85 lira üc -
retli iki aza daha illi.ve edilerek 
eski eserlerin tetkildnin sUratle 
ikmali temin olunmuş, eski m~iki 
heyetinin takviyesi nAZarı dikka. 
te alınarak 120 lira Ucretli bir ke. 
mençe, 120 lira ücretl bir keman 
60 lira ücretli bir ut, 85 lira Ucret
li bir tanbur ve armoni heyetine de 
60 lira ücretli bir soloalto ilave 
olunmuştur. 

İcra Vekilleri heyeti 
' toplandı 

Ankarıl, 2t (A.A.) - tcra. veklllerl 
heyeti dün öğleden evyel, bafvekil 
doktor Refik Saydamm riyasetinde 
başvekAlette toplanmıo ve ruzname
de mUnderlç nı&ddeler llzerinde mU
zakerelerde bulunmuştur. 

Tiftik stokları tespit 
ediliyor 

Tt!tlk ve yapağı birliği li.Mnsa tabi 
memleketlere yapılacak tıtU:t ihraca
tını tanzim etmek Uzere tUccann e-

Bundan başka bu münasebetle 
dediler ki, "ne Afrodil davasını is. 
terim, ne de Afrodit d:ıvnsını çıka. 
rıınları,, Afrodit davasını çıkaran. 
Jar kimlerdir? Ye niçin çıkarıyor. 
lnr. Afrodit davası maH'ımunuzdur. 
Gazeteler uzun uzadıya mevzuu bah
settiler. Türkiye B. M. ~feclisinden 
çıkmış olan lıir kanun mucibince 
müstehcen nddolunncnk kitapları 
takip etmek vazifesi müddeiumu. 
milere verilmiştir. MüddeiunıumL 

Jer lm \•nzifeyi yııpıırlorken B. l\l, 
Meclisinden çıkmış ol:ın kanunları 
tatbik etmekten başkn hiç lıir gaye 
takip clmiyorlıır. (Ilr:ıyo sesleri) 
Bunların muhakemelerinin doğru 
olup olmadıAını tetkik etmek doit. 
rodan dofnıya hAklmlere aittir. 

ve tay teklifleri okunnrnk reddo. llndeki stoklan tespite karar vermlıı
lunmu~ ve kanunun maddeleri oL tir. Tacirlerden bu hususta beyanna-

Dahiliye Vekilinin 
izahatı 

llert sürlllen mUtalealara karoılık 
olarak Dahlllye vekili Faik öztTak 
&§ağldnkl izahatı verm.l~Ur: 

" - Arkadnşl::ırımızdan birisi, 1.ci 
fıkranın vılzıh olmııdı~ını söyledi
ler. Ve bunun poli~e bırakılması_ 

nın doltru olmadıAını bildirdiler. 
Tokdir polise ait de~ildlr, mahkP. 
meye aittir. 

nu fevknlllde hallerden mütevel
lit muvakkat bir kanun de~ildir. 
l>aimt olnrnk llizum hissedilen ,.e 
hir ihtiyaca cevap ''eren bir tek. 
HfUr. Hakikaten millt hisleri inci. 
ten ~ takat mevcut mevru:ıt:ı gö_ 
re yazılar mukabilinde tahdidi bir 
ceın olmayan fll!Ierin \'llkunna m:ı_ 
nf olmak için hıı l~yihayı ı:relirmı, 
hultınuyorur.. 

dulju gibi knbui edilmi,tir. • me lııtenmiıtır. 

Siird'de bulunan 

Petrolun zengin ve işletmeye 
müsait olduğu anlaşıldı 

Haber her tarafta büyük bir memnuniyetle 
şılandı. Başvekilin bu sahaya giderek 

tetkikat yapması muhtemel 

1#~ •• 
LC.C..., • 

Tren yoluna yakın Raman dağında 
açılan kuyudan petrol çekilmesine 

devam ediliyor 

Doğru : 
. ? : ' 

Değil ~f-! ! 
·raeıs: 

Londradan getıt, ! 
Ankara, 25 . - Siirt vl!Ayetlnln Be· 

§iri kazasmda petrol buJwımuıtur. 

Maden tetkik ve arama eneUtUIU mU· 
tetia.uı.sıarı elde edilen ınahsulll tet-
kike başl&llll§lardır. 

Alman neticenin çok Umitll ve par
lak olduğU ılmdJden anla§ılmıı ve bu 
haber her tarafta bilyUk bir memnu
niyet uyandmnl§tır. Petrol buluruı.n 

mahal Diclenln §imalinde "'c Siirt vl
IAyetJnln Be:ılrl kazası dabJltnde Ra
man dağmdadır. Petrol ıotı metre 
derinliğinde • bulurunuııtur. 

1933 de, petrol arama ensUtUsünün 
kurulmuılle ba§lıyıuı petrol arama 
faaliyeti ilk defa olarak Mardin - Si
irt vlllyetlerinde be.1tam111, muhtelit 
yerlerde yapılan IK>ndaJlarda 1327 
metreye lnildJtf halde petrol buluna
maml§tı. Bundan eonra aondaj maki
neleri Siirt civarında Helmlı köyü ya.
kınına nakledllm~ ve bura.ela yüz 
metreden itibaren petrol emareleri 
bulunmaya bıı.§lam!ftL Bunun üzeri· 
ne bu mmta.kaya ehemm.lyet veril
ml§ ve burada TUrkiyenJn ihtiyaçla· 
nna kifayet ettikten baoka ihraca da 
yetecek zengin petrol bulunabileceği 

Sanayide azami 
~. iŞ,t,i~SCll, jÇjfl 

iktisat vekaleti mühim 
bir proje hazırlıyor 

anııı.vıımıııtır. ?dUtealtıbt>n o ha\'allde 
Kerbent, Rlbolkale ve Ramaı, Beşiri 
civarlarmda. sondajlara devam edıl

miştir. Petrol arama işlerinde çalıetı
nıan Amerikalı mütehassıs Craig dc 
en çok bu sa.hada petrol bulunabilece
ği hakkındaki mUteha.saı.slannuzm 

nokta! nazarlarını kabul Ye teyit et
mtıtır. 

Faaliyetin devamt neticesindedir 
ki bugün ayni ıa.hada petrol bulun
muştur. Burada.ki petrol lrak pct
rolların& benzcmektedJr: Zenglndır. 

TetkJkatın ikmalini ve hesapların ya
pılmasını müteakip petrol lst1h8ali ı

çln icap eden tesisatın kurulm:ı.ııına 

başlanacaktır. 

ı•etı·ol bulunan me\'kl .tren yolun:ı. ya 
kındır. Arazı vaziyeti akıtma teslsa-

mevhum heye · irt' l 
. ·oııel .ıı : 

Ekspı·es \ c koıl\ ansı:ı el"' : ·-'r ' .ı.. • :crılı• ~elc.•n yolculara W" clJ ,... ! 
ğlıııiz haberleri rııiitcoısııl) ~! 
~)an blr akşıı.m ı;:ızete>~ ıııt' ! 
f:ı:ı:a &inlrlencrck uuna ,~: 
fjın<b mukabeleye kJır.lr <IJ ı• 1 
olac:ıl,; ki, dUnk.ı nUshıı.'1111 ııt~ j ' 
ıaıuni.c ayuurı:na bir ) &%1 ııdl~ 
ti· l>i.kk::ı.t cdlGncc yırr.ı,: ,,,,._ 
da :ısı ~ız \ 'C saı:.ıu:L otdııi:,~ 
bılmakla bcr:ıbcr b6ylc b,,ıt ..ı. 
bir nisan ba.h&-m~ her ,e ,.., 
\a..amla.ımızm aldıııuıı• 1 lll,,, 
yasaya bir te:.ir )'apııı:ı!i~ dl_:, 
ılni ~özönünde tutarak rııoP'· i 

, s.ı üzerinde konuşmaY1 ! 
... ıJ"k ...ı.-"· tile petroıun istasyona. lmdar indiril· : gor ti ·• jıdi!ifr..J. i 
: Bö .. ·lcce "Ülünt; bir lı ~~: meslni mümkUn kılacak §eklldedir. • " "' bir-'~· 
: l:ı.tara.k kari!erinılzi .ıa ! l<uyudan petrol çekilmesine devam ""' 

edilmektedir. ~ lcndimılş olaca&'1JJ1•Zli ~ i 
L.ışvekll doktor Refik Saydamın : yoktur· -ıııo 1..J ,. 

ikUaat vekili HUmU Çakırla. birlikte : Bu ;;azctc, balıis Jll~~e.~· 
bug11nlerde bu m.mt&kaya Jlderek tığı garip yazısında 50 ,JJrll""'~I 
petrol çıkarma amellyeılni yerinde nıyıı giden tüccar ,.e 'ı )tr· i 
tetkik etmeııi muhtemeldir. lcrimizden mürclik<'ll ::ır- ~ 1 

~cliliğini iddia etrue1't ,-e 1"'.ı/ 
Uall;uki, böyle tüocst, ·tf / 

1 atörlcrimiıdcn murcld'~ıf 

1 KUrOK HAHERLtH j h~yet yo:.ınr w. gcııııı~t11 ~·: 
.~~~~:'l..._~~~~~~~~_, Dwı Londr~an gclrn t'Jılı 

: tnrlrl. diinhü nüshr.JJll~ ~/ 
• Dahiliye veklleti ye~ll aah:ı. itli· ! di~lmiz gibi Tic:ıret Od~'..af 'j 

ha% edllecel<,olan SU.rp:ıgop .ve Cihan 1 C.;Q.LRındnn Sniıl Omcr v0~,i 
girde bı:r.zı yerlerin lstlmlAk! Ue Ka- : Onun d:ı. trma.."I Ctti~.-J f& ''f' '! 
~:ı.ta~ ve c"1vıfiMda1tı bait 1 1·b1no:1aruı 1 i'aaiı <.imdilik mat aııuat< #ti .. 
ıstlmlA.kl hakkm~akl menafll umumi- ; olm:ıdığını ~Ir nıuharrfri eıılJI ~I 

İktisat vekA.letl devlet ıanayil ile ye kararlarını ta.'Jdllt etmııtır. : ledl'Hne hal.arak g:ııet _ııJr.ı-! . ,., ... .- ,. . 
hususi ııanaylin mUnuebet ve mU:ıte· • ln~aatx bltmııı yolcu salonunun : tlrttlği h:ı~·:ı.!i heyete '~· ı1 tin ~ d • l~ rek programlı !aaUye l ...... pıt c e- dUn tesellüm muamelesine ba:ıtan- : mnklneJerin de ~ı . Jtl ) , ! 
cek bir proje hazırlamaktadır. tı • madı:ı:.mı iaha bl e JUZU f>,.J.1-

mış r. : ı,; ' bO er) 
Hu.sual sanayi müe:ıseselerinin dev • Nisan bayramı mUnıısebctlle ta- i Dfükate şayıuıdır ld· gşjcr ti! 

let fabrlkalarmm laUhlalAtmı itmam : ma )•"b"'rl nccrcden ~e"' ...ı i 
etmeleri, devlet fabrlkalarmm, husu- : Jıııldkat"n ... \ 'runada.11 

tll yapmış olan melttepler bu ıobab· ' ... "' 'J ,..- j 
tan itibaren derslere ba~?amI§lardır. : " .,. '' ~A'1' 

at fabrikalara 11zrm olan ham mad· l dalr tek tıir Jınbcr bileb1lt'.# i 
deyi kolaylıkla vermeleri bu projenin • Muğlada yağan :ıtddetll yağmur· ~ Iı.tn!4yonc1a bir muhbir • ..ı ~,· 
esulı noktaıarmı teokJI etmektedir. lar esnıısmda Ulucaml mnhalleslndeltl : m:uh[:;ına deliılct *"ter ~İo' 
Böylece ha.rtct !bttyaçlarm milli sana- bir eve yıldınm dü~crck e\i tahrip ~ ni söylediği heyet ~ .~..,- l 
yi tarafından tamamen veya azami etmlotir. : muhbirinin yaıdı!:ı aJ1 ::ıı ısı~&-
lmkb dahilinde kar§ılanmuı temin "' İzmir belediyesi şehrin mubteli! ~ N ~ d:ıvet ilzcrine g~ rr4r' ıJ1 , ! 
olunacaktır. " yerlerindeki su blrlk;ntilerlnl kurut- ; cllslerclcn, n~ ıle İ'4' /eıı ,.~ 1 

Milli korunma kanunile sıı.ııayilmiz- m&k ve boşlukları doldurarak, yeni ~ n<'n fahrlk:ıtürlerlınlı ,-olf'll ~, 
den Uıtenen azamı tstlhaalin tah:ı.k- birlklntilera meydan "ermemek sure- fer muht.f'Hf yerJE"rlTI ~c~ • 
kuku için neler !Azım olduğunu tab- tile sivrisinek mUcadelestne bacıamı§ elan b.ı.h"f'demiyen bU ı,şıuP'~t!tt, 
rikatöılerımlz &'l'UP ı-rup topla.narak tır. ı;o~uli uyduru.,unt1n ~le _.f tıl'~ i 
tespit etmlolerdir. Bu bu:ıuııtakt ra- " Beyoğlu halkevlnden: 26 .•. !HO cu C"~ml ıa~nccll:·ors:ı. r UkJtlf ! 
por hazırlanml§tır. ma günü saat 18,30 da evimizin Tepe- cl!nılc h~lun~uğuna it •? : 

Milll sanayi erb3.bımız bu maksa- başınd3.ki merkez binasında. evimiz • tazmıgcliyor; ..,., ...tt• 1 
dın temlnl için, bazı sanayide l§ mü· triyosu aylık konserini verecektir. , Jeğı' / 
kellefiyetJnJn kabulünü, çocuk ve ka-{ • Türkiye sanat mektepleri mezun l Doğru~/ 
dmlarm geceleri de çalıoınalarma. lan cemiyetinin seri konf;:ıranslann- ! __ ................ . 
mti.s&&de edilmesi, icabında gil.llün dnn on iltJnclsi yarın saat ıs de Dr. 
iki kısma ayrılarak 12 aaato kadar Ha!ız Cemal Lokmanheklm tarafın-
mesaiye mllaaade olunması, bazı sa
nayi ham madde stoklarının hükO.
metçe vUcuda gotlrllmesi ve bir kısım 
kredi açılma.sı dileğinde bulunmu§lar 

Vapurlara fazla yolcu 
alınmıyacak 

Şehir m~clisinde dün bclf'dlye Zl\bı

tası seyrUsc!er talimatname.sinin mU
zakeresiM devanı edilml§Ur. Kabul 
edilen maddelere göre, ve.purlııra had
di lstlabilerfnden ziyade yolcu lllın

masr menedllmt:ıtır. 1~ yaıını gf'cml· 
yenler ve yU.:me bilmlyenler ınndal
cılık yapamıyaco.klardır. Her sandala 
tııhllslye slm.ltlerl konulmMı da tek
lif Uzı:-rine bu husustaki maddeye 11!
ve edilmiştir. 

dan Emlnönı.l halkcvinde \.'eritecektir. 
!.!e"zuu: (Aıncrikada neler gördüm) 
dilr. 

• üskUJ.ır Adliye bina.sının inşaatı 
bitmiştir. üııkUdnr adllyesl ny başın· 
elan itibaren yeni binaya ta5ınacnk
tır. 

• Mayıs başında. q_rtak!lydeki deniz 
Uc:ı.rct mektebinde lcaptıı.nlnı· arasın

da bir terfi imtihanı yapılacııktır. 
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.. Ingiliz tayyareleri silt 
lissünü tekrar bombaladılar 

.~l:tı.\. ______ ...;;J 
\• . 
~tonda A 
•! 'taııaa1 Ya.n bahriye encü-'da ~il Aınerlka. ile Ja
tldııtıı ta B.rbLn gaY?'ıkabili iç-

~-llıatbuat.ı ~llldakı beyanatını 
'~lır, liddetıı neortyata 

t,.'-rllta harıcı 
~~kaııaıc Ye lle7.aretl erkA
._"lfıııa 1~ ŞiU büyük elçisi 

tı:u~biıı laınışıardır. Bu an
"t 'te lerbı;e, şııı hava ordu.sunu 
't l:el'etı • etınek Uzere bir .A.· 

ıı, . · Şllıye .. 
~ cultıh f;onderil~eektir. 

4ı•, llııtııtıta Utrefai Lebrun, dtin 

'ıı' lta'-nın Ycnı Paris el<;i
·"ll·r ı.. "~ı etıni•Ur 
~ "'ll'at ~ · 

rıı:ıe ta:dan geçen hafta. 
t~tt v tılan Almanyanm 

'~· 011 
:\ta.kenzen, Romay& 

' ltraı ?!ai ~üıı &k bi amiral Hortl ve 
~;tı~rııı. §aın, bütün :t.la.c&r 

ı 'it • \'e k 1 
~ . . ' ~""· o Ordu komutan-
·~ltt '"let \' 

"ı<ıt; eıı~ l:>u;rı:ni~lerdlr. 
Clıenıı ha.r. konteıinde 

u~•hur ,~1 
lndustries f&bri

• ki§t .. 
1 

n. bir lntiJAk ntttlce-
' ıııa 0 rnu~t ~, ı1ı1t h ' Ur. 19 ya.ralı 
'j'l .::;r cUzidir. 

ııı.. ı ı..., Vekıu ve Polonya 
"il h °"titUına 
1'lJt 'ıtu tl ndanı ıı-eneral Si-

l:ıda. ~&rette bulunmak ti· 
dtaya gelecektir • 

. 
Almanların iki karakol Muhtelif memle

ketlerde emniyet 
tedbirleri 

gemisi batırıldı 
Silah altındaki inailiz askerlerinin 

mevcudu iki milvonu buldu 
Holanda ve Belçikada 

mühim vesikalar ele 
geçirildi 

Londra. 2i (A·A·) - İngiliz 
tayyarecilerinin dün gece, Silt a -
daınnda.ki Vesterland tayyare ka
rargahını bombardıman ettikleri 
ve iki karakol gemisini batırdıkla. 

rı resmen haber verilmektedir· 
Hava nezareti bu hususta şu 

tebliğ neşrediyor· 

İngiliz bombardıman tayyareleri, 
dün gece düşmamn Norvcçe se -
ferler y~pmak üzere kullandrğı 
hava üslı>ri üzerinde yeniden hare
katta bulunmuşlardır· 

Silt adasmdaki VestPrland tay -
yare karargahina yapılan taarruz 
muvaffakıyetle neticelenmiştir· 
Hangar ve meydanlar üzerine bom. 
balar atılmış, müteaddit yangın -
lar ve müthiş infilaklar olmuştur. 

İngiliz tayyareleri Siltin şima -
linde birkaç karakol gemisi gör -
müşlerdir· Bu gemiler tayyarelere 
kıtrŞı şiddetli bir atr.ş açmışla.rdır· 
Düşman gı>milerinc derhal taarruz 
da bulunularak ikisi batrrılmrştrr. 

MAJlNO HATTI ÜZERiNDE 
BlR MUHAREBE 

Londra, 24 (A·A·) - Röyter a. 
ja.nsı bildiriyor: 

Hurricane tayyarelerinden mü· 
rekkep bir filo Majino hattı üze -
rinde adetçe kendiıüne faik bir 
Mes.serşmit 110 filosu tarafmdan 
görülerek şiddetli bir müsademe
ye tutuşmuş Ye toplarla mücehhez 
çifte motörlü tayyarelere karşı bü. 
tün veeaitini sçm der~eye kadar 
ku~anmıştır. :Muharebo kısa ııür· 
miış ve müsbet bir netice alınma
mış gibi görünüyor· Bir Hurricane 
tayyaresi, Almanlar tarafmdan tu_ 
tuşturulmuşsa da tayyare düşme. 
den evvel pilot paraşiltle atlayıp 

kurtulmuş, ve Fransız toprakla • 
rına düşmüştür· Diğer bir pilot da 
bir omuzundan yaralanmı~sa da, 
tayyaresini yere indirebilmiştir. 

Hadile Metzde cereyan etmiştir· 
Muharebe bitmeden evvel, mitral
yözle yaralanan Me.sserşmitin alev 
aldığı ve motörlerinden .siyah bir 
duman salıvererek yere indiği gö_ 
rülmüştür. Tayyare Uknenberg ü. 
zerinde gözden kaybolmuştur. O· 
raya düşerek parçaalndığr un.ne • 
dilmektedir· 

FRANSIZ T.\ YYARELER1N1N 
FAAl.lYETt 

Pari.,, 24 (A·A·) - Havas aja.n_ 
sı, askeri Yaziyet hakkında şu tar. 
ıilatı veriyor: 

22 - 23 nisan gecesi, Fransız tay
yareleri, Almanya üzerinde müte_ 
addit uçuşlar yapmışlar, Almanlar, 
Fransanın şarl; ve şimal mıntaka • 
larilc Pari.s civarında uçmuşlardır. 

Cephe hatları üzerinde lt'ransız 
ve Alman tayyareleri arasrndıı. ba
zı müsademeler olmuştur. Birçok 
Alman tayyaresinin düşürüldüğü 
söylenmektedir. 

Karada Mozelin şarkında ve Bli
esnin şarkında birkaç Alman dev_ 
riyc kolu kolayca püekürtülmüş 
tür. 

J<'RANSIZ TEBL1Gt 

Patis, 24 (A·A·) - Akşam teb
liği: 

Mozelin şarkında devriyeler ara· 
sında vukubulan iki müsademe Je_ 
himize olarak neticelenmiştir· Ev 
velki gece tayyarelerimiz düşman 
arazisi üzerinde yüzlerce kilomet. 
re derinliğinde keşif uçuşları yap
mışlardır. Prag üzerinde uçuşlar 
yapılmL-,tır. Dün akşam bir düşman 
keşif tayyaresi tahrip edilmiş va 
topraklarımıza düşilrülmüştür. 

tNGtLtz ORDUSU MEVCUDU 
tKt MiLYON 

Londra, 2-l (A.A.) - Röyter ajan
" bildiriyor: 

Britanya imparatorluğunda halen 
ıllah altrnda iki milyon asker vardır. 
Harp filosu etra.dı ile ticaret filosu, 
hav& tllosu, polis ve hava müdafaası
na tahsla edilen etrat bu rakam& da
hil değildir. Fransa.dııkl ve orta şıırk
taki ordular mlltemadlyen tal<Vlye 
edilmektttdlr. 1ngll1.z askerinin vo.Mll 
yaşr 26 dır. Orduya daha ya~II bir 
çok gönüllüler kabul edllml§Ur. Ka.y-

dedilenlerin beşte Uçti mecburl hizmet 
efradındırn, iklıi gönUlltidür. 
AL.\IANYADA YENt BİR lUEM~'lJ 

MI~TAKA 

Sar, M (A.A.) - Röyter: 
Sar ile Baden vllA.yetınin garp kıs

mı, dün akşam Alman radyosunun 
verdiği bir habere göre memnu mın
taka llAn edilmiştir. 

Bugünden itibaren ancak katlyen 
müstacel ve istisnai ahvalde veriltteek 
askert ruhsatiye ibraz etmlyen her
kes için mezkfır mmtakalara girmek 
yasaktır. 

CA \'ADA BULUNAN H ALMAN 
\ .AP URU 

Londra, 24 (A.A.) - Sidne1den bu 
aa.bah radyo ile ''erilen bir habere 
göre, Cava limanına. ıığınmış olup 
Vladivostoka gıtme~e hazırl&ndıklan 
zannedilen H Alman ticaret va.puru
nu, İngiliz harp . gemileri açıkta be~
lemektedir. • 
ALı.'1'.ANl:ADA K UNDAKÇILARIN 

f.'AALİl'ETt 
Eupen, 24 (A.A.) - Sieg!rid hat

tına ait ve Almanya. - Belçika hudu
du üzerinde bulunan Losheimda kAim 
büyük bir garaj, yangın yüzünden 
tam&miyle ha.rap olmuştur. Bu yan
gın, ıon h&!t& zarfında çıkan ikinci 
yangındır. Bunlar& bir takım kundak
çılarm ıebebiyet vcrmi§ olmalarından 
eüphe edilmttktedir. 

Amsterdam, 2-1 (A·A·) - Dra· 
band ve Limbourg vilayetlerinde 
.zabıta tarafından 150 araştırma 
yapılmıştır. Bu araştırmalara mem 
leketin her tarafında durmaksızm 
devam edilmektedir· 

Evvelki gece Alphen mıntakasın
da üç mühim şahıs tevkif edilmiş_ 
tir. Nazi partisinin gazetesi olan 
''N'asyonal Dagbladet" Voorschotcn 
şehrinde nazi lideri Dr- Brugema. 
nm evinde polisçe ta.harriyat yapıl
mış olmasını infial ile kaydetmek· 
tedir· 

İSVİÇREDE 

Ilcm~, 24 (A·A·) - Yalan ha. 
herler işae eden üç kişinin Saleu· 
resde tevkifi üzerine İsviçre naz..i 
teşekküllerinin memleket i<;in ih -
das ı>debilecekleri tehlikelere kar. 
§I ihtiyat tedbirleri alınmıştır· 

BELÇ1KADA 

Drük'Jel, 24 (A·A·) - Limburg 
mmtakasmda şüpheli ecnebiler 
nezdinde geçen gün yapılan araş • 
tırmalarda. ~ayam .dikkat birçok ve· 
sikalar yakalanmıştır. 

Belçika faşistlerinin Reksist par 
tisi tam bir infisah halindedir. 

Birçok ayan azasile, vilayet ve 
nahiye mecH•.deri azalarmın da 
istifa ettikleri bildirilmektedir· 

Londrada mühim bir mülakat 
Hariciye nazırı Sov-
yet elçisile görüştü 

Sovyet vapurları Amerikadan Almanya hesa
bına harp kaçağı mal yükleniemeğe başladılar 

Londra, 24 (A.A.) - Lord 
Halifaks Sovyet elçisi Maiski ile 
dün yeni bir görüşme yapmıştır. 
Bu görüşmede mevzubahis olan 
mesele ifşa edilmemiştir. 

AVAM KAMARASINDA 
VERİLEN iZAHAT 

Londra, 24 (A.A.) - Avam 
kamarasında Başvekilden Sov. 
yetler birliği ile yeni bir ticaret 
anlaşması akdi için tekrar teşeb. 
büsler yapılıp yapılmıyacağı ve 
İngilterenin Moskova büyük elçi. 
sinin vazifesi başına gidip gitmi. 
yeceği hakkında bir sual soruL 
muştur. 

Bu suale Başvekil namına ce. 
vap veren B. Butler demiştir ki: 
''- Sovyet büyük elçisinin ticaret 
müzakerelerine tekrar başlanıl. 
ması hakkındaki teklifine ceva. 
ben, İngiltere hükumeti, ekono. 
mik siyasetini harbin sevk ve ida. 
resi için sarfettiği gayretlere en 
muvafık bir surette uydurmaya 
fevkalade ehemmiyet atfettiğini 
bildirmiştir. Bitaraf bir hükumet
le aktcdilecek herhangi bir tica. 
ret muahedesi harbin bugünkü 
şartlarını ve bilhassa düşman i. 
çin çok mühim olan maddelerin 
teslimatını nazarı itibare almıya 
mecburdur. 

Buna binaen, İngiliz hükumeti 
Sovyet hükumetini bu mülahaza. 
Jarı nazarı dikkate alarak bir ti. 
caret muahedesi akdi için müsbet 
tekliflerde bulunmıya davet et. 
miştir. 

B. Butler ikinci suale de şu ce. 
vahı ver~ştir: 
"- Halen mezunen İngilterede 

bolunan Moskova büyük elçisinin 
Moskovaya avdeti için şimdiye 
kadar hiç bir tarih tesbit edilmiş 
değildir. 

KRAL, BAŞVEKlLt 
KABUL ETTl 

Londra, 24 (A.A.) - Kral 
Başvekil Çembcrlaynı kabul et -
miştir. 
ŞAYANI DiKKAT BlR NOKTA 

Loncc-a, 24 { A.A. ) - Selen~a 

ve Vladimir Mayakovski ismin· 
ceki iki vapurun uzak doğudaki 
muhtelif limanlarda tevkifinden
beri diğer hiçbir Sovyet vapuru
nun Amerika limanlarından harp 
kaçağı listesine dahil mal yüklü 
olarak hareket etmediği öğrenil· 
miştir. 

YUGOSLAV • SOVYET MU· 
ZAKERELERINDE tNGtL -
TERENiN ROLU VAR MI? 

Londra, 24 (A.A.) - Salahi
yetli mahfellcr, Yugoslavyanın 
Sovyetlcr Birliği ile uzlaşmasın
da İngiliz hükumetinin de amil 
olduğu hakkında ZağreP.te çı. 
kan Novotsiti gazetesi tarafından 
neşredilen haberi yalanlamakta
dırlar. 

Stoyadinoviç niçin 
tevkif edildi? 

Delgrall, 2 1: (A·A·) - Avala a. 
jansı, sabık ba.şvekil Sto~·adinoviç 
hakkında alınan tedbirlerin harici 
siyaset csbabından rnütcvellid bu
lunduğu hakkında bazı yabancı ga
zetelerde çıkan bütün haberleri en 
kati surette yalanlamağa mezun -
dur. Evvelce de resmen bildirildi • 
ği gibi, Stoyadinoviç, hükümetin 
dahili siyasetine karşı faaliyetini 
imkanstz bir hale sokmak için dev 
Jet emniyetinin muhafazası kanuni 
hükümlerine göre muayyen bir 
yerde ikamete memur edilmiştir-

Fransız teslihat 
programı 

Par!", 2:S, (A.A.) - Mcbusan mec
lisi ordu encllmeninde beyanatta bu

luaan teslihat nazırı f'.ı.utry, §Öyltt 
demiştir: 

"- İma!A.tımız mütemadiyen ve 
mühim bir nlsbette artmaktadır. Her 
ihtimale karşı koymıımıza. medar o
lacakbr. Bilhassa muharebelerde isti

mal olunan bazı malzeme imala.tı on 
misline çıkmış ve hrr turlll norınııl 

tahminleri ).:N;ıııi~tir.,. 

Diğer tanlflan Bahı iyt' nazırı Cam· 
plnchhl, bahrl inşaat için Vf'rlhnlş o
lan tahsis:ı.tm ne suretle kullanılmış 
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HARP RUHiYATI: 2 

Hak veahlfik 
Bundan önceki musahabemde 

bugün yirminci asır A vrupasını 
medeniyet hesabına bir yüz karası 
olan korkunç felaketlere sürükli . 
yen hay\'ani hak felsefe:'.ini ana 
hatlarile ince'.emiştim. Daha ziya
de nüfus fazlalığına, midenin gıda 
hakkını gerek tayya:-e, tank ve tü
fek bolluğuna i~tinat eden bu nis
bi hakkın mütefekkir propaganda_ 
cılarına rağmen ezeldenberi insa -
nın idealinde daima bir tek hak 
vardır: Ahlaki ve medeni hak!. 

İnsan kablettarihi ve ibtidai 
devirlerini atlayıp bir cemiyet ha
linde yaşa.rnağa \'C mamur si telcr 
kurm::ığa baş'.adıktan sonra her 
yerde ve her \'esile ile hem şah~i 
\'e hem de içtimai hakkını müda -
faa etm'eğe başlamı'itır. Uç bin se. 
ne ewelki Atina ve Roma beldele· 
rindeki demokra">i mücadeleleri Ye 
mefkure cereyanları hep bu be~eri 
hakkın müdafaasr \'e isbatı etra
imda toplanır. Eflatunun hayali 
cumhuriyetinde idare mekanizma
sı yani devlet daha ziyade yüksek 
kültürlü imanların eline te\·di edil
mekle beraber, her \'atanda'i ya~
ma sahasında aynı hakkı haizdir. 
Ruhan demokrattır. Talebesi olan 
Aristo i~ tam manasile insani il
hamların esiri olarak meşhur 
(sempati) nazariyesini kurm:.ış \'C 

insanların kardeş olduk.lan, ister 
btcmez biribirlerini &eYdiklerini 
iddia etmi~tir. 

Sezarlann hüküm sürdükleri 
ma~rur \~ muzaffer Homa belde -
sinde dahi ate;in hatip Çiçeron 
''Sivis Sum Totiuj munde Dünya 
hemşerisiyim'' meşhur \'Ccizesile 
haykırıyordu. Bizzat kendisi im -
parator olan di~cr bir Roma mü· 
tefekkirinin, Omanist l\1orc Aure
le'in "Kozmopolitçiliği" büsbütün 
aşırı derecededir. Bu filozofa göre 
de "her in~n diğeri için mukad. 
d b. d'" ' es ır şey ır . 

On do!rnzuncu asrın ortalarına 
kadar buna benzer (ahlaki hak) 
larr müdafaa eden be5eriyetçi in • 
sanların adedi he~apsızdır; fakat 
bir doktrin ancak deha kudretin
deki kafaların ilhamı ve eseridir. 

Fransız ihtilali kebirinın ve hat. 
ta daha sonraki cereyanlarmm en 
hakiki mübeşşiri İngiliz mütefek -
kiri Locke olmuştur. ''İnsan aklı 
hakkında tecrübe" kitabından iki 
üç satır bize necip fikirlerini telhis 
eder: "l-la\'atta tabii hal. ne en 
kuv\'etlilerin istitx:lad \'e tahakkü
mü \'e ne de insanlar arasındaki 
musa\'atsızlıktır; bilakis musa\·at 
ve hürriyettir. Insanlar beyninde
ki tabii müna5ebet, şöyle bir kuv. 
vetin diğer şedid bir kuvvete o!an 
müna-.cbeti olmaktan ziyade, mü· 
sarnta \'aran serbest \'e makul bir 
münasebettir. Cemiyete tekaddüm 
eden tabii haklar me\'cuttur; ce
miyetin gayesi bunları himaye \'e 
garanti etmekten ibarettir; içtimai 
kuwetin e:'asmı (adli kunet) teş
kil etmektedir". 

Daha sonra da her okurun az 
çok ismini duymuş olduğu J. J. 
Rouç.scau'nun "İçtimai muka\·ele" 
-;inde en ideal hakkı duyarak be • 
nimsiyoruz. '"İnsanlar hür doğar· 
\ar \'e hakları itibarile hür \'e mü
sa\'i olarak kalırlar. Bu haklardan 
birincisi de hürriyettir. Bütün de
mokrasi ve cumhuriyet mefkure • 
cilerinin muaddel bir şekilde mü · 
rfafaa ettikleri (hak \'C adalet) 
mefhumu aşağı yukarı bu mer
kezdedir. Bugün Almanyada adeta 

menfur bir filozof sayılan ve (ide
alizm) in ilmi \'asfı olan büyük 
Kant da ihtilali kebiri se\·inç 
gözyaş~arile selamlarken şunları 
söylüyordu: "APahım, artık kulun 
ebediyete karı~abilir; çün.'<ü sela. 
metini \'e nimetini gözlerimle gör· 
düm". iddialarında ve ideallerin -
de ye daha ziyade otopi yani ha
yali Hayam lıfıkim olan sosya. 
lizm) in muhtelif cereyan'arı \'e 
hatla Mark:-;izm, (sınıf mücadele) 
sini hakiki saadete ulaşmakta bir 
~sas olarak kabul ettikleri halde 
yine (insan hakkı) nın müdafii 
oldular ye bütün inc:anları mülki· 
yet bakımından müsavi telakki et
meleri itibarile doktrin'.erinde (me 
deni hak) mevcuttur. Demektir. 
Bu tahlilde Buda. Kofüçyos. lsa 
ve Muhammed gibi din mürşidle. 
rinin ahlaki düsturlarını karıştır
madım; daha ziyade pratik saha· 
da bir (hayat felsdesi) olabilcc:.k 
noktai nazarları ancak birkaç sa
tırla tebarüz ettirdim. 

Uluslararası münarebctlerde har 
fı azize~eri, yani fizyolojik \'e biyo. 
lojik hakları karı~tıran felsefi 
doktrinlerde ahliik mefhumu olma
dığı cihetle bunlardan mülhem o -
lan liderler ve milletler marazi de
necek derecede egoisttir \'e hatt5. 
A!lalu bile bir (milliyet) etiketile 
benimsiyecek kaclar ileri vam1ar 
Ye bütün dünyayı fethetmek hak. 
kının Tanrının bir emri olarak te
lakki ederler. İşte aldandıkları 
nokta budur. Hakiki hak \'e adalet 
~ahsımızda \'CY~- i:>aşkasında bil· 
tün beşeri hakların tanınmasıdır. 
Bütün insanların ve bu meyanda 
milletlerin ahlaki musavatlarmı 
\'e haklarını inkar eden bir cemi
yet kablettarihi \'Cya iptidai kabi. 
lelerin \'ahşetini tahte~;uurnda ra
!':atıyor demektir. Hakiki \'e mede· 
~ .. 
niyeti rem.zeden haklar yalnız nu-
fus fazlalığı, silah ve bazu kudre. 
ti değildir. Bugün Almanya. Ja. 
ponra·vc İtalya veya lngiltere 
gibi muazzam devletlerin yanında 
medeniyeti yürütme hususunda 
roller oynıyan ufacık milletlerin 
de yaşama haklan \'ardır. :-.kşhut 
beynelmilel sporcularHe :re Lilan· 
paa gibi nobel mükafatını kaza -
nan ediplerile Finlandiya, Şopen. 
)eri, Paderevskileri \'C alim r,ra • 
dam Curillerilc Polonya, Greta 
Garboları ve meşhur Selma La
gerlof gibi hassas rnuharrirlerile 
ls\'eç ve buna benzer bütün mil -
Jetler medeniyetin ve imanlığın 
hAdimi \·e medarı iftiharı değil 
midirler? .. Filozof Spinosa, mcş • 
hur ressam Rukenj \'e Rembrnndt 
Holandalıdırlar; muayyen bir yur 
du 01mıyan dünya üstündeki on 
buçuk milyonluk Yahudi ırkının 
l\Iarxları, Freudlan, Einskinleri 
,.e Berg!'<>tlarile bütün dünya müf 
tehirdir. 

Demek ki bugün ferdlerin bil • 
hassa kafa kabiliyetleri arasında 
ideal bir müsavat olmamakla be .. 
raber, mağlubiyetteki nıünasebat
ta tam mana~ile müsavi bir hak 
kabul etmek Ye bunun mücahidi 
\·c müdafii olmak medeniyetin şL 
andır. Binaenaleyh bugünün gay
ri makul \'e müfrit (kudret felse
fe) sini yenmcğe Ye hakiki demok
rasinin haklarını iadeye ça'.ı:mak 
alelade bir gayretten ziyade kud~i 
\'e ahlaki bir vazife kıymetini ha. 
izdir. 

Dr. Rasim ADASAL 
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1 
tn~ı hr3 ecandan titreten mi.ıthlıı \'f' mııa:r.r.am bir me~zu, 1 

harikulAde harrl•etll n canlı film. ~ 

Fıt.'\.NSIZC.\ SÖZLÜ il 
Başrollı>rdP: J\LAN <;URTtS - FAY IIpI,DF.:K - WALLAC'E REERY ~ 
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• ıııııı~K™ıııııı~~ııııijmrn~ımıımıı~m~ııııııi!lııwıınmı•~~~~ııı~ıımrnıın~mııı~ıı~nııı~ımmmııımııııııwıı: • 
olduğu hakkında mebusan meclisi ma
liye encümrnine bildirmiştir. 

Mumaileyh, netice olarak, §Öyle 
demektedir: 

" - l !lH deki filomuz, ~imdi hizmet 
te bııhınnn cllzlliarnlanmız o tar!hte 
kadro haricine çıkanlnıı~ ol.salar bile 
~lmdil..:i filomuz kadar kuvvetli ola
caktır.,, 

Almanca dersler 
Seri ve asri ''HABER" Melo

diyle Ye mutedil ücretle ders al
mak i~tiyenlcrin ''ı\lcanca öğret
meni'' İ'-mine mektupla gazetemi
ze müracaati. 
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B~VAZ: 
~~Hü~ 

Vapurları batırılan 14 bin 
Alman askeri boğuldu 

Zabıta1 beyaz zehir kaçakçıları 
ile nasıl ınücadele .eder ? 

(Ua~ tarafı 1 iıı('iıll') 
mcktc olduldarını UC'yan t•tmc.<Lcdır

lcr. 
'J'Jo~l<lt \ 1 ~ 1'1 t '1. \l\.t:ırn: 

diliyor: Almanların ı.;hl'run 1 n !il-
ınale do_,rıı llrrl •m lcrinlıı 1 u f hrin 
40 kılomçtrc do,.u - ı;ılmn ııı<l dur-

..ıutul.iu ,u ıt ol ıııl t ır. Non·eç-
'J't,);lJ:ıml -ıtl ı ı r t ıı udald \ < zlyctl rfo , ı Utlcfık-

rı 7.anned.lml'kl<'dir. lr:;ıllz J,ıt ıatının i 
Almnnlo:ırın daha ~im 1' il rl mc ı rın 

mani olnınk lizerc Ü lcrctıın dı ı:tıu 
s\lr:ıtlc yol ıl lı ,turı ::ı b ı ., yLr, 

Daha ş·ırkta Almnnlar Hen v:ı. 

disinde ~ol üzerin 30 kilometı c 
boyunca kcsill'rck ~ ı ~ılan :ı açlar· 
la doldurulmu 1lardır. 

iV 
Türk polisinin muhteııt takip sl.s

teınlerl vardır. ı· kat bu usullerin 
hepsi ınu::ıyycn birer mctod halinde 
değildir. Zabıta lçln malôm olan kl~
ve bulma BiBtemlerlnden manda, i'in 
'e lJölme slstemlerlndcn manda, i§ln 
kaplarına göre alınan orijinal tedbir
leri de hesaba kntmak lazımdır. 

Kaçakçıların muhiti, kaçakçılar ve 
tııma.sn gcldıkleri r;ahıslar zabıtaca 

malOmdur. Beyaz zehir yapmal< ve 
.s ı tmak için !aallyctc ı:eı;cn herhangi 
bir ı:ı!ııs, zabıtanın nj:ınlarından yn
kuını kurtarıı.mnz: Hemen peıılne dU· 
§UlUr! Hattcı, kurulan şebekenin içi
ne, şebekeye lAzım ola.n elemanlardan 
usta, ltalta ı:lbl adamlar sokulur. Böy 
lece beyaz zehir kaçnkçılan içli d~lı 

bir muhasaraya almmı' olur. 
Fakat, bUlUn bu muva.!akıyctlcre 

rağmen, soyledlf,imlz uılller, şebeke
nin, bazan ele geçmesine klıti gel
mez. K !:akçıların çok gizli bir şekil
de faaliyette bulunmaları, bUtUn bu 
tertibatı aksatabilir. 
Okuyucularımıza tam bir tildr ve

rebilmek 1ı;ln, çok enteresan olan bir 
beyaz zehll" vcbckcslnln imhası vaka· 
ıını anlııtaltm: 

Bir m\lddct e\"Vel meydana çıkarılan' 
bir eroin fabrikasından b:ıhscdece

#lm. Halen mevkuf bulunan me~hur 
bir kaçakcı faaliyete geçiyor. Zabıta
nm ajıınlnn mcaclcdcn hemen malQ~ 
mattar oluyorlar. l{açakçının lelllD.5 
ıtlUğl muh!Uer \ e &1ahıslar tespit 

diliyor. 
§onr.ı, zabıta.ya mensup ı;:-Uzel bir 

]fadm ~ede ı;örllnUyor ve kaı;akçı 
ıl't tıı.nııııyor ve aralarındaki muarefe 
ilerliyor. O z.anıan kadın, baklayı ağ
;ı:mdan çıkarıyor: 

..- ••nen, mor!lııomanım:.. diyor. 
:Kadının ı;Uzelllğl knr~ısıncb. bUyClk 

bir zaat duyan aebeke patronu, nadl· 
de bir 11v bulmu§ gibi: 
''- Ben, Bl:r.e yardım ederim!,, ce• 

vabım \'.llrlyor \'e mUstakbcl sevgtll
slnl lıir sayfiye yerinde kirnladı,tt 
1:.IJ§'ke- gotUrUfor. Böylece bir ipucu 
elde ediliyor. • -l 

}{adın, gene diyor ki: __ , 
;ı_ Bcnlm kocam var. (Bu da bll' 

ı.bıta memurudur.) Onu kandırııymı. 
Buraya kiracı gibi ~elcllm. Ama, .sl.t, 
kocama ısakm bir §CY sö;ı,lcm~)1nlz. 
.Aylıkları da ondan alır, bana verirsi

niz.,. ıtı 
Heri!, bu teklifi memnuniyetle ka· 

bul edıyor '\C kö§ke mortlııoman lQl· 
dın ile kocuı ta§ınıyorlar. 

O zama:ı fiU hak!luıt meydana çıkı
yor: ''Binaya hergUn ya bir dUlger, 
ya bir marangoz, ya bir dıvarcı, ya 
bir sıvacı gelmekle \'C köşkün içinde 
bir tal.ım in~at yapılmaktadır. 

Bil" gün, kadın \'e kocası içeri diğer 
bl.r zabıta memuru altyorlal". Şebeke 
elebnıı.sının gllmeslnl bckllyorla:r, 
Saatlerce, odalar, mahzenler, dehll:ı:~ 
aSntlerce, odalar, mahzenler, deh~ 
ı r gcz!Uyor. Fakat ne ıw.yonlar, n~ 
il.it tıer ve ne de lmalAthanenln yeri 
bul\mamJYor. KöşkUn bodrum katında. 
toprak ve taı;ı yığmlnn görUIUyor .• 
\'nkb bunlar hl.r r ipucu. I<'akat, ne 
glzll bil" Jcovuk, ne de yeniden örUl· 
mu~, kapatıımıe bir dıvar ortada yok! 

DiKKATLER 

Bir tercüme örn~ği 
Aşağıdaki telgrafı Anadolu A

jansının b\iltcnlerinden ay11en a
lıyoruı: 

Xntclıez ''.Mb~isipi" 2'1 (A·A) -
Bir clıın hıgte ı;ikan bir lan mda 
c•na5!tı 100 IA"lıli tel ·r oJmu_ştur· 
Tahmin odlldliine a;üre yan~ 
ıta.ıısiıı • hİIJa,fôlQın yegane mahrei
dnin ) n.kmında ::1uhur ctm'-' ve 
ıuızlnınun ek eri i itcrdc ka.lmıJ
tır. 

Ajansın gazetelere verdiği telg. 
nüta "100 Lehli" nin yandığı bil· 
pirilmişse de gene n) nı ajansın 
fr_ansaca sonisinde aynı havaditi 
Veren telgrafta ''cent negrea" ke
ıtmeıeri geçmektedir; fransızca. 
zenci mılna.smıı. gelen ''negrc" k:eU. 
mesind n ajansta "Lehli" mlna
sınm çıkanldığı anlaşılıyor! (Na
Srun) un kelimesi de doğrusu 
pek kıyak! (İçerdc kıılmr.şlar) de .. 
ğil, şiveye göre (dışarıya. çıkamn· 
:rruılar) de:t"~elc·u B1ı.iJn kıı.ııaati
miz.co dillmW ıslah& aja.nsta.n b&.§
lıınu Uan ve hıı.ttl Wiclir: 

1kl satırda telef, yegine, malı· 
rcç, zuhur, nnzirun. <'kserisi gibi 
kelbneler··· Doğnµıu bu gcrJ &idi-
~ Wilf'_ii}iı 

O uman, beyaz zehll" tacirini ge
celeyin tarnsııut etmek karan \•erili
yor \ M>,klln o lusmına {l"lrilmesini 
temin eden lrnpının gizlice anahtarla
ı. ;) ap .. ıj .ıı. Loylccc, gece yarısı bl· 
naya glrılecck ve blı:zat eroin imal e
den §ebekc patronu yakalanacaklır. 

Fakat, bu plAnın tatbikatında l.ıU

yUlt bir mll:ıklll vardır. Şebeke reisi, 
binada o ı,ıel•lldc elektrik tcl"tibatı 

yapmıııtıı· ki ufal' bir şlipheyc dll~tU
ğü takdirde köı;kti ateş içinde bıra

lmcal,, tçcı lele lıulwınn memurların lıa 
yatı tchlıkayc girecektir. 

YegAne çare, hiç gürlıltU etmeden 
ve .ısuç Uatünde kaçakçıyı yakalaya
bilmektir. 

~lul.holııı, ~;, - Usloda Almanhrın ı ıcr turııfınclıı.n I ili h ·mm~rdr Alman
teşkil ettiği :Nıynbct meclisi ltral lıc hr u,:erinr yııpıl n tazyi!;: y 1 ndc 
Almanlıtr arasında nıUzaıtcrc t ııisi pelı:: l'.ıynde 1 1 lı 1 l nl lcrd.r. Her mu
için yeniden tcşcbbUsto ~ulunmu:1tur. 

lıahir bu böl..,. l ki mütl fılt kııvvet
Norvcç ltralı llnkon dUn nlt nm radyo 
ile bır mcımj ne redcrek Non cç toıı-

raldanncla bır tek Alman aks('ri bu
lundukça muza!;: rC)c mı.-ln olm ıcıı
ğını b1ldirml§tlı·. 

Al,\\1.\l'lu\t' \;:,lil~I: ( lli,\l:Ull..\H 

ı ... mılrıı ı:;; - Hu gece n rcdılen 

tcblıt,u~ denlhyor ki: •· rrondb y nın 
şimalinde .Almanhırın dlin yapt ... ları 
bildirilen muhcıbıl uınrruz hnı .ya 1,1-

kardıkları ıu ıhım kuv\· U rlc .cr.ı c
dılıııi~llr. Bıı taaı ı .ız t ımıım n tnrde
ıH!mi§lır. lJlğl!r c.:~ph lcrdc ınlıhıın 

blrşey yuktur ... 
Höytcr aajn:;ı bu husustıı dıyor ki: 

! ri h l·kın 1:ı ayrı bir r k ım \ e. nl'k 

Verilen 

m !lım .ın ı;ör., b ı ı.ıl t Alman 
tay,, ard rinfn ~! Jıl uı 1.1.:. umıar na 
ıağm n m V7.il rını t m 
('tmi lHu r. 

Is 

Dagens Nyhct r ga?.ctC'sln!n mu
hab·ri, Trorhh" )rin ırn Jdlometrc 
doğu corıubund"'ki ~n~nlnes cihc _ 
tinde bıılunnn MültC'fi:t kıtnların 

da inhiraf surctlt ' Almanların kar· 
şıJ:ı. .. mak kin daha f imale gittik -
!erini bildiri~ or. Bunlar, Trond • 
hJemij •n 111) ki'omctrc c nubun· 
da bulunan P.öro:m do' ru ilrrliven 
ı\lmnıılnı dır· .ı\ lman1arın "mdidc n 
Trondhjrrre Sn ldlôm"lre mC'safC"
de hr noktaro 'ıırclıklaıı söyl('n _ 
rncJ,t<'dfı·. 

e Nihayet, ba.ııkın g ccıi ve saati ge
lip çatıyor. BııhçeJc azı;m b.r köpek 
vnrc.ır. ı:~velcl, o, h:nlamasına bile 
meydan verilmeden öluUrUlüyor. Son
ra, ayakkab.lar çıkarılıyor '\"e çıt bile 
çıkarWmadan köııkc g.rillyor. 

Memurlar, ı.abancalıırmı çe1dyw ve 
yava§ yavaıı bodrJm katma inen mer
dh·enln başına geliyorlar. Yul:ardan 
balttıl<ları z.ımıın ) arı a ı ahit bir ka
pı \'e hafit bil" I§tlt ı;öı liyorlar. 

"Alınanlar 'l rondha.) nı drııtınt!ı~ki 

çemberi kırmak ıçın torpidoları 'n. ı
taslle lnglllz askeı lcı ının arka sına 
asker çıkarmı,laıdıl". 1nı,ılızl r bun-
ların taarruzlarını tnrdc.r.ıl~lerdır. 

Bu suretle \ azlyct dcğışmenıl~tır. 

Trondluıym chrı hnrap olmuştur. Bu 
radan Lillch:ımmcı·c giden ııımcndifl'r 
battı milttdıklcnn cı.ndec.lr. 

.Norvcçteıd Jınrekllt, he.ıuz a kcr ih 
racı \"C h::ızırltl< de\ resindcdlr. Norveç 
Ulcr de teşkilat ya:ııyoı lar-.r.ıuttcfık
ler yıldırım harbi yapmak iddiasında 
değillerdir, ınetodln ltnrp ynpıyoı lar. 

Bazı şehirlerin tah· 
liqesine başlandı 

BUyUk bir heyecan aııınclıın .sonra 
merdl\'cnlcr inlllyol". 

Ye birdenbire herıfin U4 tiine o.lılan 
zabıta memurlım, beyıı7. zehir kJiçak
çııını, kıpırdanıasınıı. meydan vermc
drn ynkillıyorlıı.r. 

Herifin bıleklerlne kelepçe vurulu
yor ve elini hiçbir yere dokundurtma
dan muhafaza altına alınıyor. ÇUnkU, 
birdenbire l<dşltUn ateş almnsını intaç 
edecek olan elektrik krtlbatını hare
kete getirecek olan clzll <1Uğmenln 
nerede olduğu hen\lz bulunamamıştır. 

Yapılan tetkikler sonunda hem bu 
ve hem de gizli kapının mekanizması 
meydana. çıkartılıyor. Me~er, beyaz 
zehir kaç:ıkçısı, yaptırdıJtı otomatik 
teılsııt ile bUtUn bir dıvarx hareket 
ettiriyor ''e öylece gizli iınlll~thıı.neye 
giriyormu§! 

Bu \'akanın, beyaz zehir ne yapılan 
mücadeleyi gayet a~ık bir §ekil(lo te
barllı ettlrdl~e kanllm. 

Fakat, bugUn lstunbulc.L-ı yapılan 

ılddeUl ;·e ınUe.şsir nıUcadele, beyaz 
.zehir kac;akı;ılarının j{ul<\lne kibrit su
yu ekmı,ur, clıycbUirtz. Zabıtayı teb
rik ederken, aynl t~l<lp ve ,nUcndele
nln dııtcr \•ilı\yetlerlm :z.rie de bntUn 
Qiddcl.ile r;tirülınc~lnl temenni edlyo-
ruz. 

Sabih ALAÇAM 
sox 

Alman- Romen 
iktısat anlaşması 

imza edildi 
( Baıtarafı 1 incide) 

kabul etmı,ur. Buna mukebH, Ro
ıuanya, şlmdıye kadıı.r ihraç etme· 
mekte olduğu hıım yUn verecektir. 
Almanla!", rııpa~ ııabn almak lı:in 
yapmış old1Jklıırı teld!Oerlni kabul 
etUrmef:'ı muvafta_k olamaını,ııırdıl". 

4. - Almanyaya tııl'ıııis cdilml§ o
lan petrol kontenjanı, 21-12-939 IUIA· 
!ı ile ttsplt edilml§ oldug-u gibi ipka 

eıtllınl§Ur. 
5 - Soya !asulyasının ihracat res-

mi tenzil edilmlatlr. 
6 - iki memleket arasındı.ıkl ı:nU

bac lelcriıı norm:ıl lnldşafını temlıı 

maksadlle muhtelit ledbll"lel" ittihaz 
edllmlfUr. 

Hatay şilebi sahibi 
Milli korunma kanunu
na ayJ<ırı hareketten 

adliyeye verilecek 

LOXl>lt \ U \ X E. l:l';Ull.~.' 
1't:m.tGı.ı.r~ 

Lonılro., :: - Norveçte müttefikle· 
ıin hareltil.lı inJ,i~ıı! cdı> Ol". lngilb: 
harbiye nezareti dun §U teblı ,1 nAşret
mlşUr: 

unUnl:U teb!iğde bildirilen mukabil 
taarruzu yııpnn mUlılru Alman kuv
vetleri Troudluıyınn koydn bulunan 
Alman vapurlan tarııfmdan çıkarıl· 

mıııtır.Şiddetli bir muharebe netice
sinde kıtnlnrımız vaziyeti iadeye 
muvnffo.k olmuşlardır. 

.:-;orvcçın di~cr nok•Jtanncla !<ayda 
değer bil" hAdise ulmamı,,tır.,, 

ı.ondrıı.nın sıılllhlycltar m,ıhn!illn

ıle beyan edildiğınc göre Non·cç ha-· 
.rekatına ı · nPJ!.ıJı cllılltııı.nl:mıı ~ti· 
r::ık elmel<tc oUut.lıırı h l;:hınCl,:ı mat. 
buat hnbcrlcrl "s:ıssızdır. l.Inaınafih, 
Norveçteki ınglllz heyeti ııefcriycslııCle 
Kanadalı fertler bulunabilir. 

lngillz hnva nezareti tnrııfmdan 

dün nc,re(Jılen bir tebliğde clcnlliyor 

ki: 
··OU§nıaııın Aalborr. Kristlansand, 

Oslo 'e Sta\angcr hn\ia Uslerine tar· 
rqz edilmiştir. 1nglliz tayyareleri, 

Trondha)·m fiyoı u üzerinde! de bir 
ltcllif uçuşu yııpmışlardıı·. Bu son ha
reklt ilakkıııda şimdiye kadar mµ
!asıml mı:ııı:ınıut ıılmnmnmışsıı ua. ilk 
gelen haberler lngillzl~rın bUyülı:: mu
vaf.ııklycllcr elde eltildcrlnl gostcr
nıel<tcdlr ,, 
Prcsşe AssociaUon, 1nırlll;ı: tayyare

lerinin Stavcngcr ~yyarc ıstıı~yonu
nun boml.ıardımanı esnasında 21) Al· 
roıı.n tayyım:.sine ateıı cttfült'rinl bil· 

dirmcl<t.cılir: 

J~u Uıy) arcı rlrı l)lr ı<ısm1 t hrip 
edilnıl' \•ey.ı. mUhlm hasara u~ratıl
mı~ll". 

Tomıoı.~m \-X m:u::'\ 
1 \1.frl\l \T 

ı;;tol,holm, 2J ( \, \.) - H!)ytcr bil· 

Gözü kararan bir aşık 

Sevdiği kızın iki 
yanağını kesti 

Rizeli Ali, bu kızla 
evlenmek istiyordu 

DUn Hasıriskclesinde bir yarn.. 
lama \'akası olmu§, bir ndnm mü -
tcaddit evlenme tckllflcı ine red 
cevabı ver n bir kızı jiletle yU -
zünd«'n yarnlaınıştır. 

Hasköyde otuı :ın ve TıJıtakalc -
do Zafer ~ikolata fal ıikasında ça· 

Hatay §llcbl Kuruçeşme önlerlndcı lışan Awk adında bir kız, Kızılmi
zabıta nczarctınde bulunmaktadır. naredcı oturan Hlzeli Ali Gazi ilo 
Vapurun Bahibl ve ıüvadal bulunan bir ınliddat cwcl tanı. mış, fakat 
os.ııan evld h:ıklunda milli korunma Alinin kemJisilo evlenmek iste _ 
kanununun 36 mcı mauaeııine ve bu. mesl Uzerlne ayrılmıştır· Ali mü· 
nıı istinaden çıkarılmış olan kararna- tcnddit defalar kıza evlenme tek
me hilkUmlerlne muhali! hareketten lif etmiş. fekat ;her defasında red 
zabıtaca tıhl•lkat ve takibat yapıl- cevabı almıı.ıtır. Nihayet dlln Hn.. 
maktaılır. Adliyeye vcrllcccktir. ı;ıriskelesinde karşılaşmışlar ve A • 

MUnlJkale vekıUctine müracaat eden 1i yine evlenme teklifini tekraPia
vapur sahibinin Köatenceden SUmer~ mıştır· 

banl•ın lzmitleki kltıt fe.brlke.aına Azak ise yino reddetmiş ve yü.. 
ııcl!Uloz gctlrmclt llzerc mllsaade nl- rUmC'k istemiştir· F'nknt Ali hu 
dı~. fal<ntı J{füı~nceye glttlkten &un- defa kendini ka~·betmlı,ı \'e c~bin
ra 00.,,ka firma ile da.hıı. k&rlı bir §O. den çıkardığı jiletle gfü:cl kızın 
kilde uyuıarak Haytaya götUl"m.ek 1- üzerine atılarak yanaklannı kes--
çın kereste yüklediği anla~ılmıştır. miştlr· 

Sl,lmcrbank ile l:P.rest .. lcrln ıvıhlbi o- ı li}traftnn yetiş~nler kı:r.ı hasta 
lan !ırınıı. d:ı. Hıpur atıhlblul rruteııto neye knldırmıfilnr ve Aliyi yaka 
çı.mı;tır, lıyarıık polliıo teslim ct.trıiolerdlr· 

(Boş tarafı 1 inci:!e) ı 
elan iftiral:ır çıl.anldığını yaz· ı 
maktadır. 

lSVEÇTE HAZIRUK 
isveç hiıkı'.imcti her ihtimale 1 

karşı h~zırlı!:lı uu!unmaktadır. 
Havas ajansının verdiği lı:r habe· 
re göre, I\!almoc şehri ahalisin
den, arzu edenlerin sehri tahliye 
etmeleri için hazırlıklar yapılmış. 
tu. 

VELIAHTIN MESAJI 
İsveç Veliahtı Gustavc Adolp

he, İsveç izcilerinin reisine gön
derdiği bir mesajda eliyor ki: 
"- İsveç vahim bir vaziyetle 

karşılasmış bulunuyor. Fakat ce
saretimizi kaybetmiyoruz." 
BİR ALMAN TAYYARESi 

DAHA ..• 
Alman hükl'ımctinc dün yapı -

lan şiddetli tn'Dlcst~l:ırn rağmeh 
sabah eclmıdcn &it Almao tay -
yaresi isvec üzerinden şimal is
tikametinde uı;mttftur. Bunun bir 
nakli.Ye tavyareııi oldugu ve Nar· 
vik mıntakasınclaki Alman kıta
atı icin erzak \'C mühimmat bı
rak~ilk üzere Narvik'c doğru 
gittiği zannedilmektedir. 

tSVECIN PROTESTOSU 
Bern, 24 (A.A.) - 'Berlinden 

bildiriliyor: 
İsveç sefiri, İsvecin bitaraflı • 

ğının mükerreren ihlül edilmesi 
meselesi hakkmda görü~mek üze
re Alman hariciye nezaretine 
gitmiştir. Alman mahafili. bita -
raFlığın ihlfıli hareketlerini ehem
miyetsiz gösteı meğc ~alışmakta 
ve mahalli memurin tarafından 
İsveç hükumetine ~önderilen ha
berlerin son derecede müb:ılciğalı 
ve kafi derecede kontrol edilme
miş olduğunu bevan etmektedir • 
ler. Bu mahafil, İl5vcç Uzerincleici 
tayyare uçuşlarının yanlrslıkla 
vukua gelmiş olduğunu söyle. 
mektedirler. 

Al .~1AN AJANSINA GÖRE 
Beı-lin, 24' (A.A.) - D. N. B. 

- (il', tiııit. torpill('mll a;nllba? 
- ı:,ct, 1917 de! 

~ 

Ajansı bildiriyor: 
isvec toprakları üzerinde Al

man tayyarelerinin ucmasını pro· 
testo eden İsveç notası hakkında 
beyanatta bulunan resmi mahafil 
böyle bir uçus vaki olmuş ise her 
halde bir yanlışlık eseri olac:ı.ğı
nı. bununla beraber t<:hkikata de
vam edilec,.ğini bildirmektedirler. 
Öyle tah'llin ediliyor ki, muhtelif 
şehirler üzerinde utan aynı Al • 
man tayyaresi başka baııka tay. 
yareler z:ınnedilmiştir. 
STOKHOLMDE BtR ALMAN 

HEYETi 
Stokholm, 24 (A.A.) - Bir 

Alman ticaret heyeti, İsveç ile 
Alman arasındaki ticaret müna .. 
Almanya arasındaki ticaret müna 
bulunmak üzere Stokholme gel· 
miştir . 

Bükreşte yapılacak 
ticaret 

ınüzakereleri 
Hcy~timiz cumartesi 
günü hareket edecek 
Romanya ile olon tkari ırıünıı • 

ecbcllerimizi ı:ırttırmak ve kolny -
!aştırmak İl'İtı nıilzakeı elr.r yaııına:k 
Uzerc BUkrc"e g"deC'ek oltııı he • 
yetimizin cumartesi günü buradan 
harekEt erlC'<'cği enlnşılmıjitır· Ifo -
yetrı rC'islik l dccek olan 'l'icaret 
Vekaleti Dış Ticaret Doircsi Reisi 
SCl'\'Cl Berkin yarın, ~ ahut cumıır
tcsi sabahı Ankaradan gelecektir· 
Bükr~ştc .yapılacak müznkerc • 

lC'r Romı:ınyanın bizden ve h!7.im 
Romanyad..ın almak i:;teoi~imiz 
bütün m'lddel~rin bol hol müba -
yaasını temin E'lmck hususunda 
ol:ıcaktır. Aynı zamanda Homanyn 
ııar.asının paramıza göre kıymeti do 
yeniden tPsbit cdil<'ccktlr· 

- 'Fransız karikatürli -

A_nkara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkan 
Vakit rv1atbaası ıdaresine müracaat 

Taahhüdle 
yapamaya' 

tacirler ,, 
Ticaret od~sı i& 
müchire,,)71 t-A 
Hnrp \"aziyetınin dOıııet• 

l~fülcr yüztinden hilldl 

taahhütlerini ycrlnl'l J'ilO 
tcahhltlerin vııı ~eU d 
sı meclisinde ı;orUşUllXI ~ 

Oa:ı ld.ıre lı yeti ; 
de, sısortn pr.ınıerı 

111 
best dov iz t nun edil ıU 
Jı memldtctlcnlen ın 

1 ,._rfll 
fllbrlknlann ınn 11 
\ asıml:ıı mm aı:aıın:ııı .,,,
d" 1 OIO.l"Blt m ı.mui '/ ,dtt 
rln dığer mc""11 ketle ... 

J)ll.bı ... 
sı glbi sebcblcri ts 
kabul etmi~tir. ıJll 

:Meclls de dünk'l uı rl 
neticcslnclc bu scbcblil ._..ııı 

htıl!.JG"- , 
mü:ş, btıtün mUteıı j(!i' 
tarının nvrı nyrı tct 

J tiD• 
ı;usund..1. ld:ıre heyr 

mi~tlr. ,.,-~ 

Şoförler aı~ · 
şubeler~ 

kaydedile' 
Dahiliye Vekaleti ı• 

'bi o alan 5oförlerin ta 
1 

nmcleler hakkındıı ı I 
ni bir kararını teb ' ' 
ka rnrn göre. şoför ~dJıl' 
olup belediyelerce ıı~J. 
rck ~hliyetnnnıc : ,-J 
imtihanda muvaffa t1-'
ra kendisine ehföe ,e 
den evvel imtih:ı.n rl~ 
tczkcr<'si ile n!ıtc b~ 
gönderilec~k, ı:~bC 

9 künyesine ve nUfll 
ret edecektir· 11~1: 
ise ellerindeki nUf 
askerlik şubesine ıJ 
rek aym şekilde !ydl_.-
racaklardır· BU lt,. . 
yanlar şoförlUk ) 
ncclilccektir· 

POLiSTE: 
ıııuıımunııııruııu ınnunr.ıtt 

Sarhoşlar bit 
rını ağır Y 

nur· 



NAKLEDEN: 
BURHAN BURCA!'° 

-6- llWff E. fh
0 

~~~q·ev~oru~/ -111 - Allaha yazılan mektup 
I ngiliz hikayesi ~ ~zleri 

0

1i sevmcdım. gibi görmek istemiyorum. Bu ak· 
~~ kı Feride . adar k:ıti söyle· ~am müteessir gibisiniz. Küçük 
~ne det; nın ho~una gitti n· Feridenin müteessir olması! Bu o 
~ liiç cvı: etti: kadar garip, o kadar gayritabii 

ııu l'tıı'> ek arzusunu du}''" ki... 
'Sin..ıı·· h .. ~ ... l\LI - Kerim, belki sizin tanımadı-
~ hoşYe k~a: hiç. Bekarlık ~mz taşka bir Feride Yat·· 

\,} kola llnıa gıdıyor ki bundan - Belki olabi:ir. 
"""Y0r.~ -Y, v 
"~~. . aıg~emiyeceğimi r.,~ - Müteessir değilim. Fakat ba-

~ ~n ~~·nı sözleri fa· zı günler her şey aksi gidiyor. 

''i~ı ba ;ıedığıni bilmiyor
\bir adanJ nı almış, hatt~ geç· 

~'anı ~n bahseder gibi sö· 
'tıı...... ettı: 

\ ueıt ded" 
~ t\>lenrn· 1• Otuz yasma ka· 
.'<ll<lğa ~~n bir adam· bekar 

Ş ki }\~ur: Hem biliyor 
.,. lıaıi , rırn sızde yaş'.ı bir 
"llD ilı' 'ar be d ~t "ıliyarı 'd ... n e otuz ya~na 
,,~ a '&lm .. 1 
~ eski b" zaman sızın e 
~ '"'! birçok :r ~vde oturacağım. 
~~ "e res·kedıler, köpe..l{ler, ki-
~ ~l~miz olacak ... 

h ıster misiniz Ke 
\ "trid 
'~ e ·Yavrum fakat herhal-
~~~;~şa kadar c\'len 
~ ~sınız! 

Feride manası malam olmıyan 
mübhem bir hareketle başını sal· 
!adı ve şımarık bir çocuk gibi yal
varır gibi bir sesle devam etti: 

- Bana bir şeyler anlatınız, 

Kerim. Hiçbir şey söylemiyorsu
nuz: Keıxlinizden bahsetmeniz lft· 
~ım geldiği zaman~ar ağzınızı bı· 

çak açmıyor. 

Kerim gülerek cevap Yerdi: 

- Bence :1erkesi alil.kadar ede· 
bilecc!• tarzda söz söyliyebilenler 
ağızlarını açmalıdırlar. Halbuki 
ben .. 

- Fabrikanın mu\·affakiyctleri 
herhalde sizi mağrur eder, değil mi? 
Müsabakalara siz iştirak etmiyor buı de. Fakat bu muhayyel 

'
fıtıu lanı Up getirebilir misiniz? musunuz? 

Yor musu ' , Ciddi, nuz. - Ben herkesin kar~ısında tay· 
lij.,;,lianr }etle cevap verdi: yareye binmem ki.. 
i~k klrn ben henüz size layık - Şeref kazanmak için de bin· 
~Ses seyi tanımıyorum. mcz misiniz? 

~dan içini çek - Hayır, hazan tec.'iibe yap-
~~· devam ederek 
~ lrdi: mak için, ekseri de kendi zevkim 

~_-.ıYaıı bür için binerim. 
~ a~la dane yann akşam - Tayyare ile gezmek eğlence-

\'tt., cak değil mi? li midir? 

~ ~ lllii . • - Çok, fakat yolcu almamak 
~' burl.eıessıfim ki ben bir şartile ... Tayyareciliğin en büyük 
~'it ~le ada kalmağa mec- zevki yalnızlıktır. Arzdan y~i se· 
' ~a zallnediyor.um ki Fe- kiz yüz metre yüksekte insanların 

~ 1!, sradan ayrılırken mü· bütün Ad.iliklerinden uzak ve yal· 

~-~·~ ıtı.ız: Sizin için bu- ruz .. En büyük zevk işte budur. 
~tıi d' tnusikinin serseri - Beni de yıldızlara yiıklaştır-

er~ 1
nlernekten ba§ka eğ- mak istemez misiniz? ? 

~ ... tt "ardır. - Küçük bir gezinti için evet •. 

~ 'llltad - Ben onJan bile korkarım. 
~ İın ~ a çok güzel va· _ r-A<'enJerdeydi." Nedim bir 
~~~ b~ e eğlendim. Neşeli ~~ 
~ '\l!tıt l'~ık .. Yalnız gidcmi )Oku ile uçacaktı. Tam harekete-

tU: "'" Şenn dcceği zaman yanına çok güzel ve 
~ 1(Uer ~, er beni bera- genr bir kadın vaklasarak kendisi· 
~~ ar .. J'.l~- ''~ik ve terbiye- :.- J • 

~~ bul'd:'Yl~likle benim için ni dE: uçurmasını rica etti. 
"iQı, """"ıtnın gözü arkada - Kabul etti mi? 

- Once korkup korkmadığını 
0 ~ .A 

~a.. ~n "ok sordu? O da "hayır .. hayatımı size 
~ıe ~ nazik insan-
bıh:~~arı meşhur ve ki emniyet edebilirim, itimadım var., 

b ~~\le it~O_rü~mek .. Şimdi de dedi. Bunun üzerine Nedim onun· 
) ""'it "ilrh · la güzel ve uzunca bir tayyare ge-... k ......... mısafirleri Ne-

''l\ltsı!e görüştünüz zintisi yaptı.. Ayrı'.ırlarken kadın 
~. ~· teeşkkür etti, elini sıktı. 1smini 
l~ 1~ <ler h hi:e söylemedi uzaklaştı ... Bir şey . :ı/ gordüm. Şimdi anlatmamı istemiyor muydunuz? 
' §l.ılnleyiniz Kerim, i§te -:;ize garip bir hikaye .. 
~~ ~ı;ayı ne iyi ça· 

111
,I, IUıu,,.. a~ı:lıYormuş gibi.. - Bu bir roman ba5langıcı da 
~ l'\ "1UnQ olabilirdi? t... tJi,,..,, an fazla güzel. 

tt..'!1ııı .. , - E\'ct. ama o zaman tayyare-
~ ~~tr . . ci ile genç kızın bir daha görüşrne-
l:ı.... ""%ı ~e ceığı ısmi bir daha teri lazım .. Biribirini hiç tanunı

b: ~~la.. SCiret edemedi ,.e ~·an ik"ı kişinin bir arada yalnız, .tı,. ... Jl~ın . J 

~-, :·~ t~ttid 1 d~.nlcdi. Parça dünyada \'e herkesten uzak tehlike 
·" ~ e Söze başladı: li birkaç saat yaşamaları böy!e a-
~~ 'in lela::!c bir neticeden daha e:;rarlı 'iıııi.'1 <IQ e gidiyoruz. 

\: ~ ti~ h_ura Antalyada· r~ ho5 de~il mi? 

f~·~. ~ ))İitdıstiyord.um. Bil- Bir müddet ha\·alarda yapaya!· 
~ >a ... "rtıltu1 .. an.. ne kadar nız kalan bu iki yabancı insan bir 
~ ... 'lllıry0 u hayat kendisi· az ~nra gayet tabii surette biri-

' ~t •. r. birinden ayrıldılar ve ikisi kendi 
bir .. ııin i . 

~- l'er <l .. ~ın çok tenha hayatlarına döndüler. 
~ı baı '&ıl mi? - ''Kendi hayatlarına,, bu ke-
!ıl ~ :1. 

1 bu d Jimelerde ne büyük bir hüzün ''ar 

~ 
~ıı ,,,,. a lazım . An· 

'"Ylflld değil mi Kerim. Zahmet, olacak a· 
· l\}'lar e olduğumu ' ca ma, Rabiaya•yatmaya gideceğimi 

lit· a ora. otel'erde do- söyler misiniz? Bu ak~am çok yor· 
~:'il ~~i tarı·~ a dönünce ne-
'lw~ :'"11 r e(j gunum. 

~~i f erne.m. Mü- Feride kendisine veda ederken 
~ 'fıı Vill>I~ ~at herhalde ~unları ilA\·e etti: 
~S t.onra h ~zun ?.aman . - Yann yemeğe bizdesiniz. Sa· 
~"'%f ' t}ı~, akıki ve sami- at onda beni bahçede gelir bulur 
~.. t~~ı·,,,. ·~.si_ıin gibı· do5' ~ • ·•ı - musunuz? Sizinle hem biraz gcıc-

·~ler &ıbı bir hi du· riz, hem ·de benim alacak bir çok 
. l\~. 
~c .. _ llni ç k feylerim var onlan almm. olmaz 

Anlatınca, yuıume tuhaf 
tuhaf bakarak: ''Babalık, dedi, siz 
efendinizle kumanruzı çoktan oy· 
nadımz ve çoktan sıfırı tüketerek 
ifl~s ettiniz, daha ne oyunu özlü· 
yorsun!,, deyince süt dökmü_ş kedi 
gibi oradan uzaklaşıvermiştim. 

Fakat bu gezmeler ve scrbe;ıt 
hayat çok uzun sürmedi. 

Bir gün köşkten çıkarken, ar
kamdan seslendiler: 

- Şükrü bey, pasa seni istiyor. 
Döndüm, merdivenleri çıktım, 

vardım paşanın yanma: 
- Ben gidiyorum .. diye fen.iz 

gözleriie yüzüme baktı. 

Boş bulundum, birdenbire anla· 
yamadım: 

- Nereye paşam? diye soruver· 
dim. ?\leğer o, öbür dünyayı kaste· 
dirormuş! 

- Dediklerimi unutma.. Başı· 

mın ucundan ayrılma. Buralı biz· 
metçileri yanıma sokmayınız. A· 
damlarıını çağır .. Onları •bir daha 
göreyim .. 
Yavaşça çıktım. hepsini çağır· 

dım. Etrafına toplandık. Mediha 
Sultan bitişik odada ağlıyormuş. 

Odada hiç ses sada yoktu. Dok
torlar da başucunda duruyorlardı. 

Bir saat kadar böyle geçti. Son
ra doktorlar yavaşça yatağın ya· 
nından ayrıldılar ve dudaklarile, 
el!erile işaretler yaparak, ''susun,. 
bitti!,. demek istediler. 

Benim oraya varışımın on be~in 
ci günü paşa böylece öldü. 

Cenaze hazırlandı, paşanın a· 
damlarile biz birkaç kişi a.dık ~is
teki mezarlığa götürdük, fakat 
gömmedik, oradaki bir odaya bı
raktık. Sonra o cena:r.e ne oldu, 
bilmem. 

Benim aklım fikrim merhum 
paj(lnın vasiyetinde, hele o iki 
e\Tak dolu çantada. 

llk iş olarak Mediha sultandan 
çantaların anahtarlarını istedim, 
o da verdi. 

Fakat oğlu Sami bey çantaları 
almama müsaade etmedi; 

- Padişahın da haberi var. Be· 
ni buraya zaten bu iş için gönder
diler. On beş gündür de sırf bu 
mesele yüzünden burada bekleyip 
duruyorum. Damat paşanın vasi
yetidir bu .. deyip dayattım. 

Sami bey evvela, mahzun görü
nerek: 

- Canım anladım ama, daha 
cenaze yeni çıktı evden, elem keder 
içindeyiz, şimdi sırası mı bunun? 
diyordu. 

Ona şöyle cevap veriyordum: 
- Benim de yüreğim yanıyor, 

bunca senelik damat paşamızdı 
bizim. Neyliyeyim oldu işte. Şimdi 
vasiyetini yerine getirmezsek ruhu 
muazzep olmaz mı? .. Bize dü~n 
son sözlerini yerine getirmektir. 
Yoksa yarın ahrette iki eli yaka· 
mızdadır. Bırakınız da çantaları a· 
lıp padi~aha teslim edeyim. Bu işi 
ses:iiz sadasız yapıverelim, bitsin 
gitsin. 

·Sami bey kös dinlemişti. Çanta· 
lan benimsemeği koymuş kafasına 
bir kere. O söyledi, ben söyledim, 
nihayet birdenbire kızdı, köpürdü: 

- Ben adama çanta manta ver· 
mem .. dedi çıktı işin içinden. 

- ı\ kuzum, adama macla de· 
ğil, padişaha vereceksin! 

Deyince büsbütün sinirleooi; 
- Padi~ah da adam değil mi? 
- Orası öyle .. Hakkın var Sa-

mi be)• .• dedim ve gittim olaru 
biteni telefonla San Remodaki pa· 
dişaha arzettim. 

Sultan Vahidettin sözlerimi din· 
ledikten sonra bir müddet ~esini 
çıkarmadı. En sonunda, telefon 
parası kaba!'acak diye yüreğime i
nerken: 

- Peki, dedi. ben Sami beye te· 
Jefon ederim. ~ lıaJt 0 memnun mı? 

1 ~ İki b' -- Olur, küçük Feridem .. Yarın 
İti ır dost . 

ııt 11 Çok nazarı· 
ı: l<'aı·aı bahtirarım 
"l1 si~· bö ' 

· ı!ıti 1 yle ha-
l ar bır ""-·'b" IJ\."U ın 

görüşürüz. 

Kerim kendi·ine uzanan eli bfr 
müddet tuttu ,·e: 

.(Devamı var) 

O gün bu telefo~un netice ini 
telcledim. Sami beyde surat bir ka 
nş. Meğer padişah kendisine tele· 
fon etmi$ am ı. o telefonu yarı yer· 
de hünkarın yüzüne kapatl\ crmi~ .. 

Bunun üzeri:le sultan Vahidet· 
tin beni telefona çağırttı: 

- Bu adamla konuşulmaz, çan 
taları bırak, gel! dedi. 
B~n de doğru San Rcmora dön 

düm. 
Yazan: Roda Roda Çeviren : Cevad Tevfik Enson 

Padi~1; 
- Tafsilatile anlat bakalım. de

di, damat paşa neler söyledi ve na
sıl öldü? 

Sultan Vahidettin damat Ferit 
pa~ayı eskiden severdi ama, son 
zamanlarda ondan hiç hazzetmez· 
di. Hatta "şu herifin yüzünii bile 
görmek, sesini bile işitmek istemi
yorum artık!., dediği zamanl:ı.r da 
olmu:tu. Ona da Zeynelabidin ho· 
caya da ''bc:ı.i aldatan işte bu hok
kabazlardır,, diye kızardı. O:üznü· 
ne pek acımamıştı. Lakin çantala
rı ele geçiremeyişimize hayıflandı. 

- Acaba içlerinde neler vardı? 
der sonra bana çıkışırdı: 

- Yazıklar olsun sana. Adam 
i:~i çantayı bir yolunu bulup ora· 
dan kurtaramaz mıydı? Bir Sami 
il..: başa çıkamadın, SC"nin Kayserli
liğin neye yarar ki? .. diye .. 
Padi~ın karşısına geçtim. Da 

mat paşanın yanma varışımızdan 
son nefesini verişine kadar o'.an bi· 
teni anlattım. 

Dinledi, dinledi. Nihayet: 
- Kurtuldu gitti, dedi 

Teselli için .ben: 
- Siz sağ olun, siz merhumu za 

ten pek sevmezdiniz, 

Jo:ın Maro, gayet fakir ve saf 
bir köylliydü· Vaziyetini ıslah için 
elinden geleni yaptı· Lakin tcşcb. 
b\islerinin akiın kaldığını görünce, 
inkisarı hayale uğrıyara.k Allaha 
bir mektub göndermeği dlişündU 
ve blitün cesaretini bir araya gc. 
tirdikten sonra kalemi mürekkebe 
daldırıp şu kelimeleri yazdı: 

"Aziz Allah, 
S '.zde her şeyin mevcut ve ga

yetle bol olduğunu biliyorum. Pa
ra sarletrniyorsunuz· Fakat icad 
ed('bi!irslniz. Allahnn ı ... Joan Ma. 
ro kuluna biraz merhamet et ve 
zarfın arkasında yazılı olan adrese 
yilz altın gönder· Bu suretle onu, 
açlıktan ve sefaletten kurtarmI§ 
olursun.,, 

Mektub bittikten sonra köylil, 
bir zarf aldı ve elinden geldiği ka
dar güzel ve okunaklı bir ~ekllde 
§U kelimeleri ynzdı: 

Kadiri mutlak Allah efendimize, 
Cennet mekanında 
Kağıdı bilylik bir ihtimamla zar

fın içine yerleştirdikten sonra pas
tahaneye gitti ve mektubu taah. 
hUtlü olarak göndermek arzusunda 
olduğunu posta memuruna söyledi· 

Post:ı memuru, mektubun Alla
ha yazılmış olduğunu görünce, ka
bul etmesine imkan olmadığını bil
dirdi· Joan °Maro, hayatta geçirdi. 
ği fclô.ketil anlan dlieünerek pos
ta memurunun karııısmdan uzak. 
la§llla.k i!:temiyordu- Çok geçme
den köylüyle posta memuru nra. 
smda · bUyUk bir münaknşa çıktı· 
Bu hal posta mlidürilnün nazarı 

Dc:rh·erincc ayağa kalktı. bir a- dikkatini celbet.miştf. Olup bitince 
~ b" .. ı d . 1 .. 1 anlamak istedi· Posta memuru ile 

şagı ır )".ui:arı oıa)araK soy en· köyllinUn sözlerini büyük bir dik-
meğe başladı: · katle dinledikten sonra posta me

muruna göz kırparak köylUye 
- Sadrazam olacak adam mıy· döndü ve: 

dı ki? .. O ecnebilere aldarunış, ama - Dostum!... Mektubunu ver: 
bunu ancak öbür dünyaya göç e- Göndereceğiz, dedi· 
derken farkediyor. Yazık ki ben de Jo:ın Maro sordu: 
o gaflara kapılmıştım. Yok$a sad· - Taahhütlü m~ ?-:. 

mı k k" 1 · ' Bfld 1 - Evet: Taahhutlu. • 
rb~~I B ı - .ı~, fo '-~~:b' Be ıara- - Kaç para vereceğim'!·· 

u a~:; ıtıra ı zunu ... u, neye Posta mildürU tereddUd etmc-
yarar kı. den ccvab verdi: 

(Oev:ur.ı var) - Malum ya ... Cennet biraz u. 

Yerinde bir 
teşebbüs 

Balkanlılar arasında evvelce 
tertip edilmekte olan futbol 
şampiyonası muhtelif sebepler
le bir kaç senedir yapılmamak. 
ta idi, Haber aldığımıza göre 
Beden Terbiyesi umum müdür
lüğü bu müsabakaları yeniden 
canlandırmak için bazı teşeb. 
büslere giri§meğc karar vermi~. 
tir. 

Balkan milletleri arasında 
deplasmanlı futbol maçları ya
pılması \"e bu müsabakalara her 
mıllettcn iki takımın iştirnk eL 
tirilmesi düşünülmektedir. Bu 
teşebbüs kuvveden fiile çıktığı 
takdirde bizden milli kilmc bi
rinci ve ikincisinin bu mi.isaba. 
kalara iştirak ettirilme.cıi karar. 
laştırılmıştır. Bu mesele h:ık
kmda bir kongrenin aJ:di fed('. 
rasyonca Balkan federasyonları
n:ı teklif edilecektir. ___ _,, --- ı 

Güzel bir karar 
lstanbul, Ankara ,.e İzmir fut 

bol ajanlnrı Ankarnda yapbk • 
ları bir toplantıda futbolümüzün 
yükselmesi hususunda bazı ka. 
rarlar ittihaz etrni§lerdir. Bu 
toplantıda tesbit edilen kararl:ır 
genel direktörlük tarafından u
mumiyet itibarile kabul edilmis 
gıbidir. Verilen birinci karar:ı 
göre klüpler antrenör olarak ge. 
tirecekleri futbolcüleri resmi 
müsabakalarda oynatabilecek • 
terdir. 

Fethi pehlivan 

Dinarhya meydan 
okuyor 

Ttirklye birfnclllkleri ba§altında 

yedi de!ıı birinci olmu; olan gUre§çl 
Fethi, dün malbı.anu:a gelerek Dl· 

narlının DLılg::r g-Ure~ç!.!!! Ferl§tanof 
la yapacll#t gUreş hakkında bize de· 
mıııtır ki: 

"- Dlnnrlr memleketimizde Feedş
tanot isimli Bulgar gUreşçlsile bir mU 
sabalca. yııpucaktır. l<'akat bu mtıııaba.
kanın dnnt§ıklı dCiğUş olacağı muhıık

kaktır. ÇUnkü Dinarlı, eğer muhak· 
kak bir müsabaka yapmak niyetin· 
deyse, dahilde güreşçi ml kalmaml§
ttr? 

zaktır. Oraya gidecek mektubla
rın pullaı1 da pahalıdır· Fa.kat Ce
nabıhakka gönderilen mektublarm 
hususiyeti \'ardır: Pul yapıştırıl
maz. 

Snf köylU, böylece, arzusunun 
masrafsız olarak yerine getirildiği. 
ni görünce büyük bir sevinç için
de postahnneden çıkıp gitti· 

Posla müdlirü gayet zeki ve 
\'icdanlı bir adamdı· KöylUnUn 
mektubunu krala. göndermeği bir 
vazüe telakki etti ve betbaht ada
mın mektubunu tem.iz bir zarfa 
yerle§tirdikten sonra kralın husu
si katipliğine gönderdi. 

Sarayda köylünUn safiyetile 
posta müdilrünün ç<>k bilmi§liğine 
herkes kahkahadan güldü; çünkü, 
bu melttub kralı gilldtirecek mahi. 
yetteycli. Kral güleceği kadar gül
dükten sonra Joan Maroya iste-

diği paranın \'erilmesini emretti. 
LA.kin hazine mildUrü söze kanştr: 

- Emir buyurursunuz .. efendi
miz hazretleri·· Yalnız ftcizlerine 
kalırsa" Elli altının köylilnUn i§ini 
tamamen göreceğine kanlim· 

- Pek {ılfı .. Öyleyse elli altın 
&önderiniz. 

Bir hafta sonra Joan Maro Alla. 
ha §u mektubu gönderdi: 

"Bendenizo ih'3D etmek lıltfun
da bulunduğunuz para için ~ize 
bütün kalbimle nıUteşekkirim· Fa
kat, bir daha kulunuza yard1:m ot
meği düşünecek olursanız. Çok ri. 
ca ederim, parayı doğrudan doğru
ya bendenlze gönderiniz; çünkü, 
kral paranın Yan5Il1I alıkoydu-,, 

Çeviren: Cevad Tevfik ENSON 

Türkiye futbol 
birinciliği 

\ 

Devam etmekte olan milli kü. 
-1enin nihayetinde, milU küme 
haricinde kalan şehirlerin teş -
lcil edecekleri grupların birinci
ıi ile milli küıne birincisi ara
sa:la bir müsabaka yapılacak v• ralip takım Türkiye birincisi 
...-anını kazanacaktır. 

lskoçya Kupası Dömi 
Final Maçları 

lskoçyn kupasının dömi finali 
Rıı.njer ile Motcrval ve Danrli 
Ünited ile Erdrionian takımları 
arasında cereyan etti. 

Glaskov'da Hampton stadında 
oynayan Ranjer, Moterval ma _ 
çında Ranjer 60000 seyircinin 
gözleri önünde rakibini dört _ 
bir gibi açık bir farkla mağhlp 
etmiştir. 

Dandi United ile Erdrioian a
rasındaki maçı da 26000 ki[i ta. 
kip etmiş ve iki takım 0-0 be
rabere kalmıştır. 

narh her ııe!er bl.zfmlc güre~mekten 
çcklnmtoUr. Fakat bu defa ben gaze
tenizle resmen meydan okuyorum. 

Her klüp bu şekilde üc fuL 
bolcü getirebilecektir. Ancak 
rutboliimüze muayyen bir sis . 
tem sokmak icin antrenör ola
ra!< g-etirilecek- bu futbolcülerin 
aynı memleketten olması şart. 
tır. 

İkinci mühim karar da lngil
tere<len bir hakem getirilmesi, 
bu hakem geldikten ~onra bura. 
da bir kurs açılarak bu kursta 
hakem .vctistirilmesidir. 

Ktı.l"§ISmda, Türkiye b!rinclllklerln· 
de birçok derece almı~ gUre~ller var 
dır. Evvel! onlarla kar§tlaşsm ve iyi 
bir netice nlsın dn ondan sonra Bul
garlstandnn gtlreşçl davet elifin. Şöh
~u bizce meçhQI klmselerin ka~tsm· 
<la gUreşmek, Wr erkek oyunu olan 
E;Uı:eşln oanına yakışmaz. 

Kcndlsile nerede olursa olsun bir 
gUrc~ tutıırım. Herhalde bu meyd:m 
okuyuı k&l"JI8lnd& d& Dinarlı l1IDıl 
aldırmamak hUneriDl cösteremı.r-tk 
lir.,, 

11en Türkiye birinciliklerinde baş

attınıla yedi defa birinci gcldlıu. IJl. 
GUre~çl Fethi, gnzelem!z vıı.sıtas!

le Dlnarlıdan bir cevap beklemektedir. 
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i YE 
• TUrldyed.? ne!aactııe şöhret bulan 

hakiki ve esas YE:\'1 HAYAT kııre· 

rncla!nn blrdlr. O da ADDt.ı"'LVAH!T 
TURAN marlt:ısıdır. Kahveciler için 
netıs lokumlarımız vardır. 

Adrese d!l:kat: G:ıl:ıta ~ecıı.Ubey 

caddesi No. 92 Telefon: 40058 

............................ 
VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmın ı 

tanzim edip 
gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri ahr . .............................. 

En son modalarla 

! 
KE DiNE HAYRAN 

Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

.i DELiNE Kff V U~ MU~JUR 

. ~·EREGLJ HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden 

İstanbul ve Zonguldakta satış birliği teşkl!A.tmda çaJııJll&lt 
imtihanla muhasip, muhabere memuru vo daktilo almacaktrr. 'faJlP 
lann aşağıdaki §artları haiz olması lA.zımdır. 

A - Türkiye cumhuriyeti tebaaamdan olmak 
B - Askerliğini ikmal etmiş bulunmak. 
C - Asgarl ortamektep mezunu bulunmak. 
D - Hüsnühal ve tercümeihal varakaları ibraz etmek. 

Yukarıdaki evsafı halz olanlann 29 nisan 194.0 taribiDe lt&~ 
iki ile birlikte mUracaallarr lllzımdır. 

iMTiHAN GüNLERi .. ...................... ... 
Muhasip imtihanı 30 nl.ıruı 1940 salı gUnll saat 9 da, 

Muhabere memuru ve daktilo imtihanları aynı gUn atıed"l 
~t 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. C 

;üRACAAT~ı;~··;MTiHAN Y~ 
s ?fO. Tophanede Devlet denlzyolları karşısında lakele caddesi 2 

25·4.940 Perşembe 
, 12.50: Müzik: Çalanlar: Fah.. 

rl Kopuz, Cevdet Çağla, İZfettln Ök.. 
te, Vcclhe. 1 - Okuyan: Semahat 
özdenseı; .Azize Şenscs; Melek Tok. 
&"ÖZ, 13.30/H.OO: Mllzlk: Hafif MU. 
zlk (Pl) 18.00: Program ve memle. 
ket aaat ayur, ·ıs.oıs: Mllzlk RadYo 
Caz orkealrasr, 38.40: Konuşma (Ço. 
cuk E.!ılrgeme Kurumu taratmdan), 
18.55: Serbest saat, 19.10: Memleket 
saat ayan, Ajans ve meteoroloji ha. 
berlerl, 19.30: l!Uz.lk: Çalanlar: RU
feD Kam, Vecihe, Cevdet Kozan, 1 -
Okuyan: llUzeyyen Senar, Muzaffer 
tıkar, 20.U: Konuşma (Sıhhat sa.atı), 
20.30: MUzlk: Fam heyeti, 21.15: 

ahenktar yeni 

PUDRA 1 Oksürenfere Katran Hakkı Ekrem ,. 
. Hakkı Katran Pastilleri de vardır Renkleri· ___ _ __ _ 

M:Uzik: Radyo orkestrası, (Şe!: Dr. E. 
Praetorius) P. J, Çaykofski: Konçer. 
to Re Ma~r (Keman ve Orkestra 
için), Solist: Joset Amoldi Zirkln, 
22.05: MUzlk: Deannn Durbin'in plA.k. 
lan, 22.15: Memleket saat ayan, A
jans haberleri; Ziraat, Esham - Tah.. 
vlllt, Kambiyo - Nukut borsaar (FJ. 
yat). 22.30: MUzlk: cazband '(Pl.) 
23.215/23.30: Yarınki program ve ka. 
panı§. 

F.cnebl lsta.11yonlannda Türk~e 
neşriyat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
48; Parla: Saat 19.45 de kısa dal
ga 40, orta dalga 255; T'ran: Sa
at 20.15 de kısa dalga 50.55 de · 
Roma: Saat 21·30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de lm:ı 
dalga 20, 31·5----o---
Beyoğlu Halk Sineması 

Bngtln maUneden itibaren 
2. BUyUk Film Birden 

1 - OLDCREN Zı:ıttB 
21 - Maceralar Kr:ıh BUF ALABiL 

(Tllrkçe Sözltl) 

Dr Kemal O:.uan 9" 
idrar yolları hastahk- 11

0
: 

ları mütehassısı 11 

Beyoğlu tıtfkınl caddesi N o- İ 
880 Buna I"arAn tıatll Ohonyaıı ri 

apartman. Tel· 4123.'.i .ı 

• 111•••==·-=====·==·· _, __ , 
Dr. NECAETTtN ı , 

ATASAGUN 1 
Sabahlan 8,:ıo a kac!~r. Ak· 

şanıJan 17 den sonra LAieii Tay. 
yare Ap. DaJre 2; Ko. 17 de 

but.alarmı kabul eder. j 
.:eıeron: 23953 • _ıl 

-C<><' ult Hf'klm i 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
"faks.im • rılımhane Pal3s !'\o C 

P••rdın m1&da her gün 
'81t 15 ıfen l'Onra. TPlefon ,111:,0-

En son 
moda ko-
1 eksi yon la rı 
bu mevsimin 
roblan, yeni yüz ve ı:. :ı renklerilt 
imtizacı icab edeceği hissini uyan
dınnaktadır. Şimdi, meşhur bir 
güzellik mütehassısı tarafından i· 
cad edilen en son moda renkler, 
cazib Tokal9n pudrası serisine da
hildir. Ve her yerden tedarik ede-

1 
bilirsiniz. 

1 

"NATÜRELLE .. - Gavet 
beyaz cildler için saf ve şeffaf 
bir güzellik temin eder. 

"PECHE". - Açık tenli san. 
şın ve esmerlerin ekserisine ga. 
yet uygun bir gil7.ellik temin e. 
der. 

"BRUN SOLEİL" - F..smer. 
ler için cazip bir sevimlilik te- 1 
min eder.. Ve şimdiye kadar ı 
gördüklerinizden daha parlak. ' 
daha canlı ve daha cazip diğer 
bir <;ok renkler. •ı 

.. ................... -...... ..... 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bitnkası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
Ziraat Banka.cırnda kumharah vo ihbarsız tasarruf hesapla 
rmd a en az ISO lirası lmlımanlııra ıu~ne~le 4 dcra ~ck11ecet. 

kur'a llo aşağıdak.J plAna gfire ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ade& 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 600 

" 2.000 .. 
4 ı.;o 

" 1.000 
" 40 

" 100 
" 4.000 .. 

100 • 60 .. 6 .00() ., 
120 

" 40 4.800 .. 
160 

" ıo 3.200 
" 

Dıl~KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dUşmlyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ı EylCıl , 
1 Blrlnclkdnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir 

Tokalon pudrası havalandı.. 
nlmış. ki bu sayede on defa da. ı 
ha ince kılar • oldu~undan ta. 
bii görünür. Onda taze çiçek
lerin kokusunu hissedersiniz. Bu 
pudra, "Krema köpllğil .. imtL 
yazlı usuliJe kanştmlmış oldu. 
ğundan iki mh!li faz!a sabit du. ' 
rur. Tokalon pudrasrnın veni ve 

1 

cazip renklerini görünüa. ı .. --•••••••••••••••••ı•••-

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 Ura. • 2000. - lira 
3 .. ınoo .. • 3000.- .. 

6 .. 1500 .. - 3000.- .. 
12 

" 250 .. - 3000.- .. 
40 100 

" - 4000.- .. 
715 M .. - 3760.- .. 

210 .. 2:> .. - 152:>0. - .. 

Ke§İdeler: l Şubat, l Mil. 

1 
yıı, 1 Ağustos, 1 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılar. 

1 

Semti ve 
mahallesi 

No. sı 

Davut paşa, Kasap İskele 19 E~ 
llyaa 

EyUp, kızılmesclt Dlbağhane 24 Jlefl"l~ 
EyUp, kızılmesclt Kalendcrhanc 57 'l'ekk8 

I\azlıçeşme Dem irhane 63 DilkkAıl 
Alcsaray, Çakırağa Tramvay 12,14 Arsa ~ 

ı·ft~ j,.11 
Yukarda yazılı mahaller 941 senesi mB.YU scnunıı saııt oO _,.ı 

raya verileceğinden istelc111er 30 nl~n 940 pir gtınil aıut al",.....
Çemberlitaşta İstanbul vakı!lnr başmlldürlüc!Uııde ., 
r elmelerL (3298) 


