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Fransa yeni harpko_l'vergiıere1' MUHAYYEL MİHVER 
•t . d .. t 1 d yapılan ı 

mı es u op an 1 yeni zam:ı 
Reyno mühim merkezlerdeki 
Fransa sef irlerini geri çağırdı 

Sovyet -Fransız münasebatı gergin - ••"•"''"' . , ... 

ITALYANIN 
VAZiYETi 
=====-=·-=--=-"- -==--
Br•nn•r mülalratından 
•onra /ta/yan ga:ut•lc
r in in ııc radyolarının 

n•ıriyatı, ltalyanın ııa
:ciyetind• bir deliıiklilı. 
oldu 1 un u 11ö•t•riyor. 
ltalyanın, mütıefilı.lcr
den de, Almanyadan da 
tavizler lroparmak iatc· 
dikın• hükmcdilebil.r. 

=====-1 
Yazan: ABİDİN DAVER 

fE:3) a harp, hıJtü.alen :ıır 
lg) sinir harbi oldu. Altı 

aydaııberi, asıl muha
rebe cepbesiııde tam bir sükiın 
hükiim sürdüj(ü halde, bu cep· 
henin ger.sini teşkil eden bütün 
Avrupada, müthi~ bir sinir harbi 
devam ediyor. Sinir harbi, ikide 
bırde sıklet merkezini teşkil e· 
derek Holanda ve Belçikada, 
Skandinavy.da, Balkanlarda, Ak· 
denizde, yakın ve orta p.rkta ta· 
•rruza geçiyor; sinirleri bozmı • 
Ya, cesarelleri kırmıya, muka
Veıoetleri yıkmıya çalışıyor. 
Garpte, asıl muh~rebe cephesin
de, ordular birbir;ne girse, cephe 
Cerisi Avrupayı tazyik _ve rahat
•ız eden bu sinir harbi haf fiiye
•ek amma, timdilik, Al.nnnya 
Yıldırım harbıni bitaraf memle
lıe.ı1'rin sinirleri üzerinde tatbik 
etıoekle iktifa ediyor. 

Son ~nlerde sinir harbi, yine 
Cephe deiNtirmiş, daha U39 mar
hndanberi en büyük taarruzları
nı yaptığı Balkanlara ve Akdeoi
Ze gelmıştir. Şimdiye kadar, Bal
kanJ;.rda, Sovyetlere ve hattii. 
Alınanlara karşı muhalıf bir cep· 
he almış görünen İtalyanın da, 
Sovyet Rusya ile değilse bile, Al
nıany·a ile beraber banket ede
~eğine, yahut da öyle görünmek 
l&tediğine delalet eden işaetler 
~ar. Anlaşılan Br<nnn'deki llit
er • Musolini mülakatının siklet 

f'erkezi, en ziyade Balkanlarla 
k~lvanıo vaziyeti olmu~tur. Çün-

u İtalyan gazetelerinin ve rad
Yolarının sesi yükseldi ve bu si
"aıı" n 

1
1 tenorlarla baritonlar, sopra-

ltı~ ar en çok Balkan ve harp şar· 
Y arı sii:vlemive başladılar. İtal-
•nıo sesi, harbe takaddüm eden 

aaıoaoıarda da, harp b94ladıktao 
:Oıara da, ara sıra, böyle tise cık· 
ı; fakat sonra yine pest perde
~ .indi. Bu defa da, öyle olm•sı 
s·timali yok değildir. Belki de, 
t~f " 0 r Musolini, Bitlerin ısrarlı 
n· •Plerj karşısında, müttefiki • 
tt' 1ıneınnun etmek kn, sade.;e 
•<>~t Yan matbuatının sesini yük
haı.(•kle iktifa edecektir. Her
nu •. kendisi \·eya damadı ko
co~u~ da İtalyanın siyasetini az 
1.til, Uzuh ile anlatm dıkça, po· 
ri h·a meydanında ileri veya ge
llaj~r ldını atıp ~a daha fazla an·• 
n: 11 vo llladıkça, ltalyan gazetelri
İtall: radyolarının nesriyatından 
dair h11111 ne yapmak istediğine 

' Uh'iı çıkarın k~nlerde, tam bir miına 
Bunı~ı n•liınkün d~ğildir. 

zeteleri va beraber, Italyan ga
müliıkat e radyolarının Brenner 
ıeslerin.'nda~ sonra birdenbire 
tefikler:e d.;~•.ştirdikleri ve müt-

Utkiye aleyhinde yaz· 
( Arka81 3 •incü saufada) 

ABİDİN DAVER 

Paristeki Sovyet Sefirinin 
vazifesine nihayet verildi 

..... -~-----

FranBanın Moskova Sefiri Cotı.'ondre, B,.ü~:ıel tefin Baı·· 
geton, Roma sefiri FTGnçolş P,"""'r•~ 

Pa.rtis, 27 (A.A.) - Harp komi· Parke davet e:lerek görüşmeye 
tesi bu sabah hlr toplantı yapmı.ş- ka;rar vemıjşliT. İlk olarak Roma 
tir. ve Brüksel 'bilyük e'çileri davet 

Reynaud, b~lıca. hükümeı mu- olunacaıktır. 
kezlerindeki Fransa sefirlerini (Arkası 3 üncü sa~fada) 

MAREŞAL ÇAKMAK DON 
TORKKUŞUNU TEFTİŞ ETTi 

areşal Dedi ki: 
A 

"Asil bir millete mensup olduğumuzu düşü-

nerek gayretimizi taz'if edeceğimize eminim,, 

Mareşal teftişlerinden son
ra memnuniyetini beyan etti 
An'kara, 27 (A.A.) - C..n-1kll1"

m:ıy lbaşkanı Mar ısaJ) Fevzi Çak
mzlk, b;,ı,gün saat 9 da ilk d O"\"l:-e&İ'
rıd :bi'!Jireıı • Tü .lk Kuı;u Gedik!. 
Hazırlama Yuvası• gençlerin!. 

ordlb 'a i:tilıal~ ;ır:ınrn y~ış 
o:ımaı;ı anünas~bt>tıylf' Tür!k Ha
va Kııruımunu şer f eııdinnişkr, 
p . .itıôr meyıclanmd:a her tip pla. 

(Arkası 3 ütıtt sa.11(ada) 

Ark Ro al ta yare ge
İngiltereye döndü • • 

mısı 

• • ... ' 

'.Ark Roya tayyare gemisi .• 

. ~ 

(Yazısı 3 ihıctide) 

Ticaret Vekili ~ 1 

izahat verdi ,~ 

Berlin- Roma-Moskova 
mihveri tesis edilemiyor 

Ankara, 27 (İKDAl\1 l\luha· \ 
birinden) - Vergilere yapıla· 1 

cak zamlara dair olan Hi~·iha ıı 
bugün B. M. Meclisi iktısat en· : 
eümeninde tetkik edilmi~tir. i 

Stalin - Hitler mülakatı suya düştü 
Ger val.te kadar devanı eden ı M / t ' B ı • • • f 
miizakerclcr esnasında Ticaret 0 0 0 V Un er ln l Z l gar e 
Vekili Nazmi Topruoğlu, layi· ı d h b k 
~:y;!~:;~.~~~;;~a,:ri~~ı; 1;:'~, e eceği a erite rartazelendi 
pab.leceği tesirlere dair muh· 

1 
Londra, 27 (A. 

telif hatiplerin suallerine cc- A.) _ Kopen. • 
vaplar vermiş ve benzin zam· hagdan Daily 
mı .üzerinde izabatl3 bulun · l Telowa:ph ga-

' m~ıştur. . . j 1 ı-in<' 'bildi· 
TiCARET VEKiLiNİN ~U- riliyor: 
GUN VERECEÖİ BEYANAT I . haftadan -

Ticaret Vekili Nazmi Top- j ber. '{on Rib
çuoithı yarın aksam snat 19.~5 'berıltrop, J>oj00• 

de radyoda •Tiitün müstnhsıl· ! yada yeni Al • 
\erine btihsal kredisinde gös- man _ Rus hu-
terilccek kolaylıklar• me,zuu dudun<la ·bi~ Sta 
üzerinde brr hitabede buluna· .in _ Hi~~:r- mÜr 
cakfır. '1•.. ı · t ..__ __ .I' ~a ı t;rtıp e -

• mı ye u graı;maık-

F • l d • tadır. Sta! in'in 
l n Q n l ya bu proJcyi Grnt'i 

•• 9urette ~·e<Mc t • 

kabinesi dun ti~ emm bir 
mmbadan bi!l-

• f ~ 4 tf • cbil!mektedır. lS lJ Q e l Diplomasi yo.l'i· 
ie B,rHn"e ~n
cfeı·ilen bu lıu -
su. aıkJ Sovyeıt 

Yeni kabineyi tekrar 
Riti teşkil el ti c e v a b ı n d a Ribbentrop, Moskovada Stalinlc beraber .. • 

• 

, 
FiN BAŞVEKILl RlTİ 

Helsinki, 27 (A.A.) - F.inı'an
d:i.ya hükfunE't" ibı.ıgün öğlıeden 
00o0ra istifasını 'emı:lşfu. 

füti yoı. kahlın .tyi tl'$kile me
mur olmuş- ve lkabtne söyle te. 
~:nokill <ıtmiştiır: 

Başvıcl~ı : füti. Hariciye N a:ıı
rı: Wott!~. AcJ:,lıYe Na,,ırı: Leh
txmen, Dalhihye N !l!Zırı Baron Von 
Bom, Emmyeti umumiye Narııırı: 
Tanııer, Müdafaa Nazırı: Binba

.$1 \\'ald :- Maiiye Nazırı: Pak-
, Ll ,..,• 

ı taJırt • HiCler'i f:JV ~r- 1 obmal'ı<. imkanını göreme~ btl-
1 mekle balltlynır o!aca~ faıka.t Al- l d1rilanendı::ıdir. 

ma.ıı devl• t reisiJne Bet~dn 1.~ı Moıs- / Roma, 27 (A.A.) -Moskovanm 
'.km·.a aırasmda yarı yolda mü.IW ( Arka~ı 3 üncü sa.,fada) 

ROMA MÜLAKATI 
Musolini, Kont Teleki 
ile neler ko.nuştu? 
iki saat süren mülakatta Balkanlar meselesi 
görüşüldü. Macar hava kumandanı Romada 

_..,=--~.....,,...,,,,..... .. , ,.,w...,ı=·•-...,...,--.--.vr--t•.,....-' -,.. 
t. 

Bir şirket muhasebe
cisi 4 bin lira caldı ı 

1 

Zabıta hadiseyi 
saatte meyd a 

birkaç 
çıkardı 

Dün sabah 84nka !ar cadde> in
de .B\ektron • firketi kas..,,ından 
f bin lira çalınmı~ ve emn:yet 
müdürlüğiine vukubul<ın müra
caat üzerin{' bir kaç saat !İçinde 
hırsız meydana çılıarılmı.ş ve su
çunu itiraf etmiştir. 

Hii.diso şöyle olımu.~tur: 
Müesse.;enin veznedarı Ekrem 

dün saban vazifeı;lrr R<Cia:ıce ka
sa:nı.n 'llOPu~nıın cewil:ıni,, ve ki
lidln ;mahtar deliği üzerindeki 
kapa)':tm da yukarı döndürülmüş 
olarak durduğunu gbrrnüş ve ar
kadaşl<ırı.na vaziyeti göstererek 
kasavı antıhtarla aıçmıştır. Kasa
da akş m ,·eznedarın koyduj1u 4 
bin lrarun mevdanda olmadığı 
görülmüştür. 

Hadiseye va:ı'ıiıyct cci{'!O emni
yet ikinci şube memurları 13 kı
şiden lbarct olan bütün memur 
ve mü.stoodemlcri bir odaya top
lıyarak tahkikata başlamışlar -
dır. Yapılan tetk.katta dairt'.Ye 
hariı;ten ~i im.kansız oJ,. 
du~u anlasılmış ve getirilen bir 
mütehassıs da Jtmanın kendi a-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Roma maıakat!anna sahne olan Başvekalet binası .. 

Roma, 27 (A.A.) - Musolirıi, 

dün saat 18 de Macaristan Baş
vekilıi Kont Telekiyi kabul etmiı;

tir. Kont Ciano. takriben iki saat 

süren bu mülakatta hazır buJııın. 
mı.t11tur. 

Mül!kattan sonra aşağıdaki 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

MOTTEFIKLERIN ŞARK ORDUSU 
. . """ ,.. ... . 

Türk - İngiliz - Fransız 
paktt ile kuvvetlenmiştir 
Sovyet· Alman matbuatının endişe ile 
bahsettikleri bu ordu ne vaziyette? 

IBeorut, 27 (A.A.) - Asya cep-! 
besiııde lb<ltkiıkM. yapan muhar -
;rir Jerome ve Jcan Tha.:a.ud 
cParls Sol:r• gaze1C'S!Tıde gene· 

ral Weyga.nd'ı.n !kumandan hu
.k.ınıduğıı Şerik ordusunu t<.sviT 
ediyorlar. 

(Arkası 3 üncu sayfada) 

. 

AMERiKAN 
DONANMASI 
MANEVRALARI 
Yakında Pasifik deni. 

zinde başlıyacak 
Vaş:ngton, 27 (A.A.) - Pası

fikte her sene yapılm,kta o..:ı 
deniz manevralarına yakında bruo
lıanacaktır. 

B. Ruzvelt, bu sefer bı r emir
name imzalıvarak, sa'ahıyettar 
mtıkamların müsaades' olmaksı
zın tazı hed flerin ezcümle ask•
ri ehemmivetı haiz l:'!-arl<ı ter 
hizatınm fotoi!rafkrın alınma
sını menetm..;.~tir. Bu €' 'T.r ı .u 
ha lif hareket eden !er, 1000 cıoLr 
para cezasından bır sene hep< 
kadar cezaya ç !'pılac2ktır 

B. M. Meclisi 
çay kanununu 
dün kabul etti 

Ankara, 27 (ı'I. A.) - B. 1\1 
Meclisi b~n Rcfot Canıkz .:ı 
riya,at ... "lde ton.ana. ak <k:>vkt 
hava yoi'.arı büıçesınde 3.;'iOQ, 
Va:kı!lar wnunı mu lılr\il!ü but
cesind. 8350 llra, .;~ kale ya
p•anası.na ait kanun liıyilialarını 
tasvip ey lemı.:; çav kanun .ayfüo· 
sırun da !kinci müzakeresi!'! vcı:pa
raık ikaıbul etımidJr. 

111cds havai münakalat:a kul
lanılan mahrukat ve yağ."" ın r<~ 
sirnJertlen anuaf tutu1masına dair 
Londrada imza ed:1 en muka\' ı -
nia:ı tasdikine ait kanun lay llıası
run ·birinci müzakere.; nı yaparak 
Oll'!Tla ııünü \'oplaıunak üzerc da
ğıltınıştır. 

---0--- --

Mıknatıs 
Fırtınası 
Güneş üzerindeki bir 

fırtına yüzünden olnı.uş 
LomiTa, 27 (A.A.) - RQIY!er. 

Şiana! f<crin.i:n sebep olduğu mik· 
naıtıs fırtınası büyük >bir vüs'at 
göstermektedir. Roy!tr..ır Aıanııı
nın genik oodyo w gerek katı io 
servisleri saatlerce boztL.rnu.,<dur. 
Miiıtdıassıslar milma.tıs fır:tma -
sının h-.ıın ani olması, hem de 
şidld:W itiibariyle ka yde sav arı ol
duğunu söyluyoıl.ar. 

İııı.giliz astronomu Spencer Jo
DE6, rasalfuanede fırtınooun ) ak· 
Lııştığının kısa fakat çc>k siddcL.i 
bi:r dru'bc \'.< haber alındığını bil
dirdikten sonra şu iz wt: ,. r -
mıst:r: 

.Fırtına11ı ııeyc hamletmek Uı
zını gelecegıııi h 1miyoruz. Şimal 
fecri bu fll"tınaların bir remzi ol
makla be nbcr doğTı.daı• dogru~a 
sebebi değ"ldir • 

A nel'· rnlı aı,-troooın \V Lı..am 
Ba:rton ır .:.kn :tıs fııı ınasının ~
ne:; iizerin<leıı k;oa.~ b:... ~k'k.'tırik 
fı.ııt~mtlan iln' ,geı" ı:L,..ni mü. 
dafaa a\:m,ldedir. Tu" ıSkop gü
n fu .. ndo'.k, · k<e-lerın ı?<'n 
d ~ i gösteırm •ktedı:r. 

Cenup Afriık:ı•ı astıronomwın • 
dan Dr. Wood, 'bunun f€\-lcalıfıde 
nad:ir bir hAdi se ddn~ımıı bild» 
mt'k!OOir. 



SAYFA - ! 
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Yazan: M. Sami Karayel 
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"[-:ı•~I;Jf~ EJ,,:?Jull~ IJıilıl.uıJ.~ .= jıJ~ n .J İİ n 
Pa~if korunma'il1- " ''Af rodit,, ten 
i .. b l . /llhtikira karşı çıkan davalar 

Ali Paşa; Venedik hükumetile 
muharebe etmek istiyordu. 

\ ecru e erı ) . . . 
yapılıyor ' . şıddetli tedbır- neticeleniyor 

ler alınıyor Dünkü denemeler mu· 

va ffakıyet!e neticelendi 

''Cumhuriyet,, aleyhinde· 
ki davalar karara kaldı Ali Pa.sa; Pc.ıdlı;ahın tl-adesini 

yen.ne getırıncsti. Kudretli ve 
haşmetli imam efendi, yakalana
rak o da kızlar aj:ası gibi J:stan-
buldan sürgün edihni:sti • 
Alı Paşa; emellerine tam ma

nrsile muvaffak olmUŞ ve, rakiı>
S:e kalnu.ştı. Voezw. azam eski ser
darların veziri azamlann tavr:.::ı 
tabnm tı. Astığı, astık, kestıgı, 

k~aşa; Venedik hükiımeti
le muharebe etmek istiyordu. 
Fakat; vezir Nakkaş ve Gürcü pa.. 
ş".Lar ise bilikis Lehist.a.n He mu
harebe reyinde id! ler .. 

Ali Paşa; Nakkaş pa.şa ile Gür
cü ~nın mu:lıalefetmıiı görün,
ce derhal azley ledi. 

Ali Paşa; Venedi!Ue muha.rebe 
etmek ıoı;in vesileler- arıy-0ro.u. Bi:r 
gi.ın bi.r Vened k 11eıniıri za.ptet
tirdi. 

Venediık elçisi geminin haksız 
YE!l'e zaptolunduğundan bahisle 
şikayette hırlundu. 

Hatta, elçi tercümamnı Ali pa
şa va üst üste yol:ıyarak şi.kayet
letirn tclc:arladı. veziri azam ve
n edik eJ..:iı,-:inin tercümanını 80ll 

gen$ilnde s!gava çekti: 
_: Devleti Al:yyei Osmaniye 

zapteylediğ± bir sevi iade eyle
mez .. 

- Paşa; gemi h aıksı.z ola>rak 
7.apto1unmuştıır. VenecHk de-vl~ 
1ıi iadesini talep ey lt!r .. 

- Bir dahıt bu, gemi ıiı;lıı d±v0:
na gelirsen senin kel eni vı.miı.ı
rururn.. O.."'<ii. 

Tereüman ~ı.tdı. Vezirin hu
&urundan çrlct.ı. 

iMkr:ıel '.V'i olıcb[ıu p;1bi ~ijp eJ,.. 
çiıye ıı.n L:ııttı . 

.M Qt, ılıukımıciine mah'.mı.M: 
verdi. Flli<at; V ınedik 'lıi.lkü -
tno1ıi g'Elmfuım :aclıesi ta l-el>İ1lıd.<> is
ırar olum:ı:ıısmı bil'ıd.iro.i. 
Bımun ÜzeTi.ne dQi ierci.imam

rw. ıt.clcra.r Ali pa.'laya yorıadı. 
Tercüman paşanın ıhuzu:rUDa çık
tı Ve: 

- P;ışa. hillillmelıiiın ~ !
OOıc.:;iınıi ta}ep eyler •• 

Deyıiıııce; v~z>riazaın ce~ 
~ emri V€I"di: 

- Boi!un .ŞU kafiri!. 
Ce1l'lı€ıtl:ar, derhal ıteroüımımıo 

boynuna ıloomend> ~aı;ıiırdlJer ve 
~-· Lılışesini sdka:ğa abtı -
J&-. 

V'aneıiik 9E.'Ji'.ri il>u vıik'.a ~ 
ne ne yapacağıı:ı.ı ş ·Şll'Clı. Deriıai 
bük(mwt±ne ım:a.lizıru: t verdıi. Fa -
kııt; Ve""'1Pk hüıklııımıti iıtaru harp 
edereıti y.aı:-de< yümre.r;i, suya m... 
di.rdi. 

Ali paşa, köpü.rmü..tii. Ve:ıedik
lıer ha.np iıs!ıi:yordu. Nifuay<Jt Ve
;ııedik sefiri naşaya on .lbin duka 
rutınr ıtıaıı..-diın ederek işin içinlcraı 
çıktı.. 

Yani, Alıi paşa hem V€nedik 
-&eroiiırrrmımm boynun,u vıım:iur -
ml1$U, hem de üstellik on bin mı,. 
ika alf.ıaı ı>!mJ~. Gcım.iyi ele ıiadıe 
etmemişlli. 

Ali paş:ı, parı-da..'l baŞka hiç 
lbir ş:oye :ILlt'iiat .ıtmezdi. Kendi
si de Su'Jtan 0sın~M ayda iiki 
ıdlefa :bolca paralar verıp iç hazi
neyi doldururdu. 

.A:lıi paşadan sekiz on yıl ev
vel ~ık ~t:r.:uş olanlar 
lbiır 'flü:rJıü KLbrıs vergisinıi haızinei 
bi.lkı'.ımote a2·a.mamış':ardı. 

Falka,t; A.i paşa adaya alli bin 
vergi wrıı_ı!ıti. Paşa, eıtJi llıini aJ.. 
dı. Ve !bu haracı padişaha ~n
®rdi. Padişah, Ali paşanın bu 
melı.aıI"Eitine i1tiıfatiar~a mıı!k®"" 

EDEBi ROMAN : 4 

i<ı eylı_roj$"i. H>i.ç biıı: vezırım mu
vaffaık olaımaıd:ıgına .nail Olmuş • 
tu. 

Paışa, Macaristan, Bolııemya, 
A vwıtıuo-ya ast şelurlar mm hara.ç
armı otuz bine C'?kıtrarıak hazi -

ney do <klrmuştu. 
Bu ha.t·açfarw ~asında bw'l.IJaı

n ~ı~.eıı biır lrr,anon. ~ 
iki saat, güm lh;'ba..lıkl:.ı:, a·tı ahıın 
halcl<:a, ıili.ı büyü:k gwnüş çerçi
\'eri ·a} na, alıtı dof<ım, 1Iİ.i!llIÜtlÜ 
bir saa.L, Bohem,ya kiralımn gön -
d:erd!i.gi rbıır çok ilı<:ruye (10." •• 

Bu parc;a kra.llııkların l?iiııcler
d.ik.aı thara.çlar, Oınnaıııılı lmpa
ra!orlo.ıı?u yanında cl.r;ııleııiııın ma-u
harı ,mü.sa;ade o.maılarına b.ir n&
iliye-ı ver>yordu. O suı-eilte ki'. 
Tr:ms;Jlvanya mtıraıh.luot.-ı Balasi. -
nm w(atinda yalnız :VLııcaristaıı... 
ı, Botımıyalı, Avustın-yalıllaır de

ğil, İıı~llıtı ,·e ve Feleımeıik: e:.;i • 
leriyie V eııechk baiyQ<lU d.a ta -
l:mtunu ·takip etlt!iıler .. Btmıınla be
raber Vened:ilı: ~u ~ 
ve~m" kıttıı:ı kııırıtıılamamıştı. 

Bun.ardan OOşk.& hım ei.çisi 
son ımuahcdı..de lkaraırlaştmlıao 
yüz _,.uk. ha.rtdan rmiıdıa yüz yir
mı 33hur ve ok iki ı;zyaıl:ı :t:ıııki. 
ikt;rl<., okııI1k ~k d&iGı, ki y·iliı: 
pa.rça muslin bulka:'CIIll>ll rerllı: 
!kııımaf.arı aJtııruş, Şam k~ 
şmcioo otır", diığer mutvtdıilf ik:u
m,..,,.,ı.ardan seıaz yüz y:iaımi dfuı* 
'luııt .cıfuliSe, .biın Jki yüz 6ıli paırQ& 
bo,;-d, illai yüz boyun saı:ge., lbin 
fa#ur 'ldıse, ıkni< 111Xk kayliçe, de
ve yünilrııden ıklrk kıfiçe, iki art, 
cro. .. lfiıl,, mr ~edan.. iki ık:ap:lan 
gc;t:iıırnişti. 

if.-.: tbu sefaretlı<ımı pariak ıı.ü
m<ll}~ kıs emasında malan 
sa!hııela'i ıtaıltip eylıedi. Genç Sul
tan Oınım kardeşi şehzade &r>
ttan MeJmıei!! lk~tıl. ('M. 
llm). 

· Kızlar ağası Mustaiiadan S-Ollot'oll, 

yeni Kıoı.M ağası Sük'YIID38l • 
parliş<fua OOş g.ötümnfik ;çın şe.h.-
zade Mielmıedtin lıııııtlıintle terviç -
kar rol oy.na.dl. 

Getıç Sultan Osrruın, şeb;zıadıe -
nin !katti 'İıCİn Fııtilı Kooımname
siıne ~runoc!m :is'.ıc<dii!i :1\:itıvayı 
mü.ftü Esaıt at'eııı:iü..ın Mam!lt
mıı;ıtı. 

v ·* ia-zaım; Padişah, v ah:Jıe 
Sııhao müflıü Tua.t efendıi~ :fıeılf
va vermesi ~ zor<amışl-:ıniı. 

Esat efendi, yaman 'bPr adam
dı. Şer'a mu'hal!iıf ol.an .lıöy,le bir 
fe1wayı. verom1vıeceıi;iı>t söyle -
nWtı>. 

Paclisah. Müfil>üyü ihueurona 
calııı riılıe : 

- Nizamı. a.lem ici n dıedeın 
Faıtlh Su:1ıtan Mehnıroin feıtıı.-a<vı 
şer'i iıl" ıkatli 'birader haıldrnıdıaki. 
kaınunnarrnes!ııe n•, dem uvımaıısı • 
nız .. Dedi. 

Esa;ı efaru:l:i, hTc Joorıkmadan ce
vaıp verili: 

- Pıııc:l!;şahım, şenzacı,. suııı.m. 

Meolımedin nizamı iumu ifsad 
roooLıecdt ha'!iitı YClktu.r. Sonra. 
~bi lbir yaV'rll'Caktır. ŞEır'a muı

ha'tiftir. Dectl. 
ıSubtan Osman. hiddet lkesi-i

~-
- Gayri seni~ rıniişaverem 

ydkıtıur... Ç>k! .. 
Diye ilı-uızu:ı:uııdan fıetva emini

ni ""' Rumeli KarzıaS!reri Kerna
]J11tiıı ~ ihu:ııuruna dav.;t 

eyi],""<!i. 
(Arkası va,.) 

El el~t:rillı: iıdrı.n<sinı:l.eıki ~ ko
ru.n:ma t.e<ırübei.eniıı:ı!den .llı::i:ncisi ...., 
üçiiıııcüsü dün gaı)xaı ya;pı.lmısttr. 

Eanci te:rii!be dün saiba'.lı saat 
9 da Karuk:öyünde M~ 
k1 el.i.lkıtrilk sanı.ra.,,.:ııda, ~ 

ttıeırulbe <lıe ~ 11 e 10 kala Ka
dnkiiy i:A.>:!lesi civarmdlaık.i elıeiJııt -
rıi!k Inı'!l'kez OOrosuıııda yapıl

mıştır. Tecrü'be:eır •Üıkıt:riik, lt:rıım
vay ve ıciinel iıd:axeleai memurin 
nıi.iıdiı:r muıawı.i Afmıe<t'.e, lbu iıda
:relı:"'IIİill. ı:ı:asii lwrumna ınnımı ii.
nmi Şiilkrü Aü, tE!kni!k muaım<>
ıoaıt mü"dü:rii Ruhi ı:ııezaret etımiır 

lterdlı-. 
Tecı:ıJbe .erde evvelı;i. irtiıbaıt ve 

f<Ö?J'JtAını.e eil<ıipma &miırJeri; ~ 
ruz <>üşınaın ·tı.awı taaırru<ııı. balı:
!kınrla <roıunma şaflerw haibe<' -
daır~ro±r. 

Bunun üwriıne .Ala!!.ırru işarn1ıi. 
veri.mıiş ve ~.areleıün ~ d!i· 
i!'aı" a :akarlar e~ da.irel'erine 
de ll:ı~iriJııri$1ıhr. 

Te<xıüıbeler esn.aımrla ıtan-.are
lerden Yaıı'lf:m rbomlb:alm diiŞ1ıii
i1'ii ve y<mgıri'ar çıkıtıığı fa:ı.7ıedii... 
mıişW-. Bu ··:ır-ıuıı:ar • Y:ın;;ım 
9Öndıü41me <ı.; ari tarafmd.:ı.n 

v.!" maıh,.d! . t:reuin Y ı:-rdııımy.aı< 
hemen söodürühmü.şlerdir. 

Zehrli ı:ta2laıııdıı.n !b~iaııliıaıria 
vaıraJan.aııla:rın da ı;aıı dHnlizleme 
:.,.., can kıuı$anına ak.iplerU tarafıın. 
danbemıen 1.edaıvilari yapdmıştrr. 
Tecrubeler muvatfaloıyeQ'e n<!tm
oe[ooımiışti:r. 

.Bugünkü t.ecriilb<-ler 'bu. sabah 
saat 9 da A:k5aı-ay trımıv~ d!e
pmuolıa; S8Qt 11 de iBeyarz:ıUıalci 
el.Ellı:ıtır:iık ~ biıııaısınrlia; 
saat 14 de Şişlri ve sa.aıt 16 dii 
~ l:ramVay depd.iaırında 
:>)'illi ill 'Cl"Ülbcier yapılooaik:llll". 

Pazaıı1tesi ~en itibaren 
den şel:ı:riaru2ıclekd lbazı. dai;relerl1e 
'.iıtnalaıtftı3llle ve fa!lmikaıhı!"da da 
bu ik:albil: ıt.rorube1"""' lbaşlmı.aıca!k: -
ıtı.r. Ü~t.. FalkültıelıeırWıde ve 
mdıi~nl.e de tecrul:r'ıer y>aıpıla• 
c aıkıtli1:. 

Diıi!ler tarattan ~ 
medburl sıığıwık ya:pUnaaı ıhıak
bnı:kıftci. arnir'.eııim. yel'J'eııi:ıııe ~ 
l!i.p ~ i'Qiin bir ay SOl>

ra urnı.ııı:ni tefitş.la-e başlamlıacam
trr. 

VİLAYET 

Vali yarın bekleniyor 
Aınlkaırada hu.lltınmaılda ol\l<ı. Va

lıi! ve Bel edıiıye reisiıınirz Lutıfi 

Kll'diarm yO<'m ş•ıtuıiımiıze aıvdet; 

ı..k.emııeilııtıüclı. 

DENİZ 

Kömür navlunları ve 
harice sefer 

Ecnebi mı J,.rda: bulun:aın ve ha

riocıe sefer eclıecEl!ı: o:lan -wı;purlar 

h.akıluııdaki ıkoınisyon ·kararları 

dfuı aımıatör lcre Jbildrlan:iş1ıir. 
MiınaıkaJ:e V<llillleıti, aıııma.ror -

lm ta<raıfı.ııdaın ık ömür n:ıvl unl,,.,ı
nm a:zb~ üzerinde yaı;ınarıı mü
raıcaM!kıır 'halF.llonda bcıtıkıikler .v ap
mak ;,;ıi:n oon btr m ilteh.aıssısı 
Şdhrimİ!'le ~i.\lfu. 

ı 
kettim. ~m çok sevdiği genç 
bir ahbabı ile, Nermin hanımla 
beraber _ı:ıelmişti. 

BAŞTA ESEN N ermini ı;ıörünce kaU. m çarp
tı; birdenbire gururlandım, se -
vindim. 

lj KAVAKYELİ 
IMuellifi: SELAMI iZZET 

Nermin çok zarif, cok kibar, 
cok şı.k. çok kokulu bir ıkaiındı. 
Om; cok severdim, Fakat beni 
me klebe kıtdar gel p yoklaması 
bu muhabbetimi bir kat daha ar
tırdı. 

Hırçın şairin gülümsemesi göz.. 
lerim<l'cn gitmez: 

- Bunu sormuyorum, pazıı· 
ları~ ku\rvetli mi?. 

Mektebe derhal ısınd:m. Fa.kat 
ikav. t mt.amelesi b tip de am
c·m god: :'ce. lıen de Fikretin ya
n ·nJ ,n ayrılınca etrafımı _ı:ariµ
sed, m. Gece yatakhanede sessiz 
soyundum, yattım, sonra yorgan
larını b· ıma çekip ağlamıya 
ba.ı;ladım. 
Mekt~be leyli yazılmak haya

tım üstünde büyük tesir yaptı; 
kalbimde çok esaslı bir rol oyna
dı. Eğer ben' leyli yazdırmasa idi
ler belki kimleri sevdiihmi, kim
lerın bana yakın o.ldui?tınu, kim-

Beyaz eld:ven!; elini uzattı, 
!erden ayrı kalmak istediğimi menekşe kokan eldivenine du -
düşilnmi}"eeek, his.erımi ıncele- daklöff'ımı dokundurdum; verdiği 
miyecek, gönül duygularıma mik- kutuyu aklım. Bana şeker getir-
roskopla ba~-nıyacaktım. m.şti. 
Çarşamba giınü, mektebe ka- - Tcşekür ederim Men"'kşe 

panı;,lı oort gün olmuştu. Benim hanım! 
gib. ömrü enginl.'iderde ııeçen bir Annem Nermine da.ima Me -
insan için bu dört gün, dört yıl nekşe lavantası kullandığı için 
kadar uzun geldi. menek<e hanım d>ye hitap etme-

Bahçede top oynuyordum. Mu- me darılırdı ammı;, ben gene 
bassır sesJ.endi: 

1 

- o, ne zaman söylesem, t.atlı tat-
446 Osma.n, lı gülümsediği icin, Menekşe ha-
- Efendim. nım dı:>mt:ıkte devam ederdim. 
- Misa:fi:r odasına gidiniz. ı Nerm'n tatlı tatlı gülümsedi 
M:safir odasında annemi gör- Annem: 

düm. Gfulerim doldu, bovrıuna - Koca eııkek o.Idun, hala ço-
aıtıld>ın. İlk heyecan:ım geç.ince j cuklu.!dan kurtulmac!ın! Diye a-
odada valnız ohna.d.aıb.mızı far - ~arlardı 

Zabıta ve Belediye 
memurları sıkı kon
troller yapacaklar 

istihlik vergileri yükseltile
cek olan maddelerin bazı fır • 
sat düşkünleri tarafından sak
lanılmasına mani olmak üze
re icap eden tedbll-ler alınmış
tır. 

Afırodillt meseılwitrdelki neşri.var 
ıtıru:ian dl::ılıayı ıınüıd!deiıumumi ı.... 
..-aiınııhn cOuıınhuxz:ı--ei;> gazetesi 
'!lde:ı-ıhme aç!Man ve 1Pvıhiden ru.. 
y•J' ~dilen da"W>larnn m~ 
sine dün de AJıiJ.ncı .A3Jıiye ceza 
malhıkameshnrle devam olıınınuş 
ve Peyaııni Saıfa iJıe neışriyaıt mü
'd!irü Hiıkımet Mfuıj;fü,n veık:ill.ariı 
ıırıiirl-a:faala!rmı ocrdıehnıiŞcrd!i.ı-. 

Av.u•kaıt Suad Ziıya ibu y:aıı::ı.Laı
.-ın tıeıılkiıd mahiy<.tinde lbu.Jrnıdıu
ğunu, ~-ıı.'<ıliaıp p.rerı.sip.lerinin lko
rı.ıınımaııı kasdzyle yazıidıJ<}a,ru:u, 

Bu hususta düa vali mua • 
vinleri Haluk Nihat ve Hüdai 
Karataban ile emniyet müdü
rü Muzaffer Akalın ve bele
diye iktısat müdürü vilayette 
l<ıplanarak görfü;ıniişlerdir. 

Emniyet müdürlüğü kaçak
çılık bü-rosu memurları ile be
lediye müfettişleri ve diğer a
lakadarlar sıkı kontrollere baş
lamışlardır. Bu suretle icabın· 
da her depo ve dükkan kontrol 
edilip mal saklanılıp saklan -
matlığı tetkik ol unacaklır. 

ı mil<ickiwrnı.ıım;ruLıı Fransızca l>il>
ım~ni y.az.maık. haıka<ret leŞki:l 
a:lemeyeoeğini,, nasıl tl<J Ilı.er hanı
ıgi lhlr adam .için Çiııı<x· veya Fin
ce lbiiırııez deııııi!lal:lilece.i(i ı<b 
Frans=a lbiıhrıcz denilımesinıin de 
ihalkaret nlaın:ı.ıyacağıru '.iızatı e<le
ırek ~ lbeıraetmi. i&
ıtemişlıir .. 

Diğer taraftan Ticaret Ve • 
kiileti bu kabil maddelerin şeh· 
rhnizdeki si<ık miktarmı tes • 
pit ettirdiğinden mal saklam
hp saklarulmadığı da kolayca 
belli obc · ktır. Bu harekete te
şrblıüs edeııler milli korunma 
kaııunıma göre hemen ciirmil
me ,hut l'Wllıkemesine sevlmlu
oacaklardır. 
Diğer tnraitau görülen lü -

zum üzerine s.nıen'i ihtikBr 
komisyonu• nun tekrar faali
yetine b~anması kararlaştı -
rılmış ve ilk t-Oplnntı dün ti
caı-et müdürlüğtinde yapılmış-
tır. 

\ e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!""!!!!I 

MÜTEFE&RIK 

Fransa Amiralı geliyor 
Fraoııs:ının pa&id' müdafaa iş!& 

rirı!i orgaınl-.oe eden m:ıruf müb>
hassıs Muren yarın İzıni<rle:ııı 
~ederek öbüırgıün ~ 
ze ~looketıir. 

--0-

tKTISAT 

Sovyetlerle anlaşma 
yapıldı 

Soovyet Rı.t>-ya ile al3kıııd:aırılı 
ııra:smda 9-00 ıton .t.ilWk satış. üze.. 
rinde yaıpılım müzaikereler nıati

OO-~. ~lbumaib
lıarı lteamiiıl hilMına İst.anıbu;Jrlıa 
tailim alımayı !kabul <1tlırıiş1ıer
diır. 

Souklar hayvan telefa
tına sebep oldu 

Aoo.do'.uıdaın gd en ha:berkre ~ 
re, ıınü.t!lırş ooğuıl-'kır yüzünden 
bazı mıntalk:alarda hayvan rt.ciıe -
faıtı faz:a oJıdııiiu .anı,.,ılıırUŞtır. 
Bıır QOık :h.Jıvva:nlaır ~ar yü,
zii ooen yavru ru:ını dili;ünırııüş
.lerrlır. 

Alıakada:rlar bu anıntakalara 
baytar gönd<>rmi.,<lerdir. 

İhracat bırlıkleri 
nizamnameleri 

Tica.r<t V <ıkfileti 'liıracalı ·1.eşk:İ
J>ıiJtl anrlıru:na müıdürü Ha!kJoı No
zi/hl dün aikşam Alnlk~ya .gıi!trnıiş
tiır. H.'.!lkkı Nezihi yeıli !kurula -
caık rn.r:ikler halokuıda Vekalet
le ı1anaslıar yaıpııcaı!tr!ır' haeırla -
nan nizaınnaııneler d:e Velro.e<tçe 
tasdiık <idliJ; ~.ık1ıior. 

Bir çeyrek kadar k-0nuştuk. Ta
bıi hep mekt€"p hayatıma da.i.r su
aller sordular, ben ccva-p verdim; 
sonra gittHer. 

O gece e!üdde, çalı.şamadmı, 
yemekten sonra yatakta uyku 
tµtmadı. Hep Menekşe hanmıı 
düşündüm. 

Sokulgan bi:r çocuk değ'l~; 
ilk gördüklerimi muhakkak ya.
dırgar, -bir müddet orulara uzak 
d uruı" sonra ~ırdım. Dost ol
duklarım pek nadirdi. Nermini 
ise hiç .vad.ırgamamıştım. İlk gör- 1 

düğüm zaman ben onu, Nermin 
on yedi, on sek z y ıu;larmdaydı. 
Hemen yanma ookuldum, ellni 
sıktım, derhal dost oldum. 

.Sınıfta ·başımı siyah smılaraı da-
1 yayıp düşümirken, yatakta başı

mı yastıklıara koyup N erminıl göz.. 
]erimin önüııde hayallendirir:ken, 
bu genç kadırun bana hiç de ya
bancı <>lmad>ğıru hissediyordum. 
Ondan hiçbir zaman ayrılınıı-
dığınu, her gittöğim ye<:ıe onu da 
gônl'Ümle beraber götüroüğümü 
duyuyordum. 

Bıir aralık ,ııiizlerimi. kapadım; 
Nerm.inin yüzü gö2ilerimin önüne 
geldi: Solgun, donuk btr yüz, 

iBımdan soma ~e rmı.zThll'll ve
llı::iJlerinıden trfruıı Emi!ll bu ya:z.ı
a.rın tenl!ciid' ımaıh1y~ üzerine 

du'.I1lll'U& ve ıtıeınki<i'i.n .--slti Osman,
~~· ci.eVllıiıııı:llf-~ geni<>li~ ve \!!>~ 
ı&e llxiır miliali oliı!ıak ioıwı-e o 
zam.anki .cam. meoınuasmı:la:n 

!bazı nüSha:l.arı w ıtı elımiş ve .bu 
~a O Za'nı.aıııki OOvıJı_t rİ-
caillrıi ıtaısviır €<len ka.I'ilk.aı\rür.<~!Th 

ııı,öteı-erelk Alta~ Tüd<Ii·Y"S~OOC 
11'enkidiııı ve •elaklci l"'Tm hududu 
eoJbellte o oaaı.aDia!l1 dd:ı.a fl'€9llŞ 

''"'-·" - ,,.,__......_. N~ Oaruı;ıum.1 5UY'-=-~ · 
İk"'1'Wm ·~ iç.iı:ıı ıınWıaloel
me 8 nisana bı .. alkı .ımıŞtır. 

ADLİYE 

Tatlıcının katili 
tevkil edildi 

Ve2necilerc:leki dükkanında tair 
lıcı Şaıml:r Hacı A!J:ıdillkadıiri öldür
mEil®en mazowı anıibacı Hacı 
Midlla dfu:ı Adliyeye veriııro;,, ve 
Biıri:rro:i :sıu·ıtı ct>za ımallı!kemesin-ck• 
SOil'guJya ~·k.iilJerek tevıkfil (,ı_ı;\ıniı;-
. ti;r. Maznun oorgıısı.ınd.oa Saıbriıyi 
araıına!k: üzere gece dük'kiına g1t
tıij!iınıi, yuıkarı çlkmasına mani <>
laııı. Albdillkadliri ıiıtıti~iıı:ıJ ve lıw 
itime nıEıtliresinıde ;tatlıcuım dü:Ştü
ğünıü, All:ıdüwkadir.i swtına ıi mak 
yukaırı çı!k.arJp ~ma yatuıdı
ğı sırada onun haıyMlta o:Jdu i:<uil'.lu 
ve lkendiıs;yle k0ınuŞ1nığunu, Aib
dilllkarliıni-"l paır alarmı da çalıma
dı{ıuİı söyleın!iştir. 

Bir adam ölü bulundu 
C.ibaılllide bi .. kulüb.de oturanı 

Hacı Tahir adında 60 ya._<ılıaı:'Inda 

bi.r ıı.dıaım ö. li ıbu:mıımuş ve Aıdf. 
live ıdnktoru ıtaraiınadn ölüım se
bıfu:nlim tıeSl>iti iç.in cesedi ımorga 
kalrunliını.'1t ır. 

Arkadaşını öldüren gar
son mahkum oldu 

S<rıkecide Y <ıJrnbun lokamtası:n
da a.ııkadaşı K Eı!lanı biı' kavga tıe
ticesIDde bıçaık1'a karnından ya -
rnlııyaırak öldücun.ıkten ımıtınun 
gaııs~n Aıhmedin mtd1aıkemesi düm 
Bi.riınoi am ~:z:ı ımalııkemesinde 
'b;tmis ve karar hiJlclıri'ıı:niştiır. 

Aılımet 18 s. ne a.i!rr hap.se ma.h
kUım d lıml!Ş, faıka,t Kena:nın is
'kemılıe ıiile ona vu:ıun= 11ci:iır tal-ı
rilk mafrııiıye!ti!ııde R'(irfüerek bu 
ceza 6 =e lhaıpse V'<" 18 yaşını. 
iıkım.al cı'.ıınediğ.iın<len de 3 oone 
haıpse ln'C&ilimiŞtıi'!'. Ayrıca 500 
lıira &liim 1ıaz.minıatı öıd"1m!İlye 
malllkurın ed~lımiştir. 

parlak, muıııis ilti elfı göz, kıvır
cı.k, aıçık kınnral, sarı denecek saç
lar ... Fevkalade denecek hiç bir 
şey yok; ancaık fevkalade kibar, 
fevkalade zarif, fevkalade şık t& 
ka<lın ... 

On yedi, on sekiz yaş:mday>ken 
evlendi, üç ay sonra ayrıklı. 

Üç gün Menekşe Hanı.mm har 
yali gözlerimden gitmedi, müsel
lesleriıı sivri uçlaınnda onun gü
}funs:yen dudaıklarmı, tarilııin say
faları arasında onun zarif enda
mını, haritaların çiz_eilerinde o
nun iP.eJ<: saçla.rıru görüynrdum. 

Cumartesi akşamı eve geldi -
i:tim zaıınan, N ermini lrnµı.nın ö
nünde buldum, benıiı bek:Jiyordu. 

• •• 
Mektep hayatını mektepten zi,. 

yade dışarıda geçti. Yalnız genç
liğimin nıev'ud istika.metini çi.. 
zen hir hadise, mektebin seyalı 
sıralarında <>ldu. Beş sene soma, 
evet lbu muttarit, yeknesak, can 
sıkıcı hayatın üzerinden tam beş 
uzun sene geçmişti.. Artık hayatı 
ne kadıtr ibaıska Uiriü güımiye baş 
lıuruşb! 

(Arkası vcuı) 

Türkçülüğün esaslarını okurken ... 
•K:tap sevenler kunımU> 

Tü-rk\ülüğüıı. ilini y ynnma ya
nyacak ilk eseri ne.şreiti. Bu e
ser Ztya Gökalpm Arap harfle
rilc neşredilip mevcudu tilken
m;ş olan cTürkçülüğün esaslan• 
dır. 

ı.:serin kapagında şu cümle -
!eri okııyoruz: «Kitap se\'enler 
kurumu türkçülük yayımı. 1: Tes
klnç; giriş - 3 konu ... • ilk 
sayfada da şu sözler göze çarpı· 
yor: • ... Kitap sevenler kurumu 
bugün ilk kitabını sunarak Türk 
okuyucularının ve Türk aydınla
rının karştsına çıkıyor.• 

1 
1 

Kutlu bir ödev başaracak olan 
kurumun öz türkçe konuşması 
ancak takdir edilir .•. Derken ne 
yazık ki, güz9l kuruntumuz bo
şa gitti. Satır başına geçer geç
mez kurumun da dil anarşisi için
de bulunduğunu gördük. Teskinç, 
konu, sunmak, aydııı, ülküden son 
ra kunını, tanviin, arzetmek 
gibi kelinıelerden başka çoktan 
unuttuğumuz •Hars;t. kelimesini 
bife hortlatıyor. Bu hataya "düş
ıaiycn kimse kaldı mı? Diyecek
ler. Duirudur; ancak •Kitap se
nnler kur_ı_ımu• g'.bi il~ bİ!r ku- ı 
:rumu.n, munevverın yerme ay
dın kullanan, «arzetınek- yerine 
sunmak diren, kültürü kabul e
den bir kurumun kültür dedik -
ten sonra hars, sunmaktan sonra 
arzetınt:k demesini hele ckurum> J 

sözünü iyice beııimse<likten son
ra cemiyet kelimesini ağzına al
mas1nı ho~ bulamadık. 

Bu takıldığımız bir noktadır. 
Takılatağunız ikinci hir nokta 
daha var. Kurıun ilk kitabı su
narken diyor ki: K.S.K. Tiirk kiil
tiirüaü yükseltmek, türkçülüğü 
ilkin ilmi esaslarla izah etmek, 
sonra bu ülküyü, bütün Türk ruh
larının güneşi yapmak için çalı
şacaktır... İlmi. serinin bu e;er
leri çıktıkça •Büyük Hars Türk· 
çilliiğü. iıhidesi, btitün yüccllğı 
ve parlaklıi:ı ile ortaya çıkacak -
tır ... Listedeki sıra mantıki silsi-

Yarım milyona 
çıkacak bina 
Kadıköı halkevine 

LOO bin lira daha 
G'..,çen .VL iıı;ş:ısına IOO..,,Jıuıl ilnı:ş 

olan Kooı.köy füıhlrevı !bin.ası 
iQi'11 .şlınıcliyı; ıkaıdar 400 lbiın Hıra 
sal'fo1unmııştıır. Fakrnt daıha 100 
bin lir:ıya ihıtıi;.vaç o.rluğu anla• 
şrlimıŞt.ır. 

Bunı;n• ü<zerine 100 :bıın liırnl.!!k 
Y.e!!l'i ıb;T talıfu\Sat ili\vesiıy .e inşa 
masrafı _v;ırım milyon iliraya çı
karıl:mışlır. 

n,n.,,. t.ar<ıi't.ıın yenıi Beyoğlu 
Halıkevia'!iın Taksimde ve eski iıtıı,. 
darırna ~{aralı:o.u .>i•nasınını !kar
s!.S!ıil1daıki köşeye düsen ansa.da 
>ruşnsı .için :nHtha.IJı. :ıı 1ıe1JkiR<icre 
baışlan>,\mıştır. 

TELAŞ ETME 

EVLAT 

Ye'!i Sabah refikimizin sahF 
bi Cemaleddin Saraçoğlu 
(Şükrü Saraçoğlu :ile akraba de
ğildir, iltibasa mahal kalmasın) 
Tan sahipleri aleyhindeki neş
riyatındaıı dolayı malıklim ol
muş. Bazılarımız gibi •sabıka
lı!• olmadığından ötürü de ce
zası tecil edilmiş. 

Bu havadisin intişarından 
sonra N anemollayı Saraçoğlu
na şunları söylerken gördüm: 

- Üzülme ve telaşlanma ev
lat. Gazeteciliğin cilve1"ridir 
bunlar. Sen de gazeteci ola -
caksın, ve hepimizin geçtiği • 
miz yollardan geçeceksin. Bu 
daha varan bir .. d.ir.-Biz neler 
gördük, n"ler geçirdik. Para 

belki hele başkalanrun şölıret 
ve sırtından.olduğu zaman bir
den kazanılır amma, meslek 
bilgisi, meslek olgunluğu ve 
tecrübesi p:işe pişe ve zamanla 
kazanılır. Sen de pişeceksin, 

sen de yetişeceksin, seıı de acı 
ve tatlı günler göreceksin, sen 
de feleğin kerem ve senlini 
tad<I<:aksın yavrum. •• 

AMMA BU 

ÖYLESİ DEÖİL 

Seferoğlıı ~ ınefye
dilmek cezası alın:ış. Sebep, 
şeker saklamak. 

Nanemolla ile konuşuyorduk 
da: 

- Salda samanı, gelir zanıa-

e dabilindcdir, fakat bugiin için 
üste sırasına &Ö"" eı<erle.ri basma. 
mu pek mümkün değidir... Bu 
kitapla mukaddes Türklük abi
derine ilk taşı kiynıuş b'Ulunuy0< 
ruz.» 
• !Uadcmlı:i kurwn numar.ıladı
ğı kitapları !'umara sırasile neş
rcdeıııiyecekti, kitapların mantı
kt bir silsile dahilinde sıralanmış 
olduklarını ilana neden lüzum göıı 
dil? Kurum ilk adımda mantık
sızlığa başladı dedirtmtk için nu"l 
Çünkü kendi yazdıklarına gi>re 
neşriyata •Türkçülüğün esasla
n• ndan başlamış olmalarına 
mantıksız demekten başka söy • 
Jenecek söz kalmıyor. 
Takılmadan geçemiyeceğimi:& 

bir üçüncii nokta daha var: Os
manlı İmparatorluğunun toprak
larına ekilmiye başlanan tiirk
çülük ülküsü tohumları meşruti
yette ilk filizlerini verdi, cumhu
riyette de dal budak salıp ki>kleş· 
ti. Bugün büyük hars Tiirltçülü
ğünün abidesi, bütün yüceliği ve 
parlaklığı ile ortaya cıkmıştır. 
Bize kalırsa kurum zühul ediyor, 
•·azifesi esasen hütiin yüceliği ve 
parlaklıi(ı ile ortada duran bu 
abideyi meydana çıkarmak de
ğ;!, bu abidenin ne<len yüce ve 
parlak olduğunu etı:afile bütün 
Türk ruhlara anlatın.ıkt:ır. Neş· 
rettiklçri ilk eserin mukaddeıt 
'l'ürklük abide6inin ilk taşı olına
sına gelince: Kurumun burada 
da zühulü var. Türklük abidesi
nin yeri ille defa 3 üncü Selim ve 
Mahmut padişahlar devrinde ka
zıhnıya başladı, bu abidenin ilk 
taşını Ahmet Vefik Paşa koydu. 
piyedestalini meşrutiyet yaptı, 
Abideyi de Cumhuriyet dikti. 

Ziya Gökalpın •Türkçüliiğün 
esaslan» eseri bu abidenin - ku
rum Ahmet Vefik Paşaııın •Ta
rihi 3.leın., iai evveli Lastırama
d;ğı icin ilk ta>;ı ıh--ğil, olsa olsa 
ilk çelengi sayılır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

İki dil bilen 
memur ar 

As:i maaşlarına onar 
lira zam yapılacak 

• Baı·<.'ll'l:de birer derece terJi.i et-
mek iıfüyen ımeımurlarıın şel!ın'.ı -
mizdclti şiiahi iınltdhru:ı !arına dıa 
cıumaıı•tıesi günü ıbaşlaırulacaktıır. 

Bu wtilhan:ara J:!i>rec:dklerrleı:ıı ck
seıfrveti Fıoıtnsıızca ve İnıgilıi'ZQe bi~ 
leııuer t'l'eki<I etıı:neıkı\.edlir. 

İıınrt:iilı.anLıa:rda JrnzaııanJ.arın as• 
1i ma.aşlaxma ıbe.şer lira zam ruu
nacaıkıtır. İki ecııdbi · isan lbıı.ip 
d21 her Jlkisiooe.n iımtıilhaw ooak 
ınıJiyenleriın MkiJ:ı.ci dıiıl i.rrıltıiih.aJJlar
rına d:a; <bu iııntilıa:ı:ıJıa.r l:ı:iı~t.:ilk;ten 
SOıOır.a basiıaın1lacakttrr. Bunlar 
her liki. iımtilıanda c1ıa lnl.l'Va.tfaık 
olur.!ıaıroo asa maaŞ.arıına oınıaır Jiı
ra = y:ııpılaca/k;tıT. 

m ... Diye hir darbımesel var-
dır .. 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Seferoğluııun aklında o 

darbımesel kalmış. Fakat, bir 
de: csaklama şekeri, boylarsın 
sürgünü. hakikati vardır ki, 
şimdi oııu öğrenmiş oluyor, 

AÇ IK 

:MUHABERE 

Şu Nurullah Ataç.. Nen 
şahsına mahsus bU- zattır, de
riz de bazıları inanmazlar. 
Şimdi de yeni bir şey buldu: 

- Açık mektup ve muhabe
re tariki ile münakaşa!. 
Bakıyorum da, kendi sütu

nu olmasa bile müsarünilevh 
•Serbest sütun. tavsifine bile 
aldırmaksızın mücadele ruhu
nu tatmin edebiliyor! 

SAHTE 

i LAN 

Firmanııı sahtesi, paranın 
sahtesi, malın sahtesi, hülasa 
her şeyin sahtesi oluyor. Fa
kat. ilanın sahtesi olduğunn hiç 
işitmemiştim. 

Nanemolla haber verdi: 
- Bir gazete resmi bir dai

re adıpa sahte ilan basmış!_ 
Hayret ettim ve: 
- Havadis olsaydı neydi ne 

amma, ilanın sahtesine hayret 
ve dehşet! •• 
Cevabını vtnlim. 

A. ŞEKİP 
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r oya ayyare ge- komitası ::.ınSuanı!:ı~ınıı::r!ı:: v:rı';.,":: 

misi I• 1 d d kadar dayalı ... Dı~daki taş mer· 

ng"ı tereye o"" n u"' (Ba~tarafı 1 inci saufada) aivenlerde, it<Tideki taşlıklarWı, 
ev altlarında, enlru:ilerinin bırer 

Beril.o, 27 (A.A.) - Stefani A- taralı, bellerine sıluı;tırılarıık • 

Bir Fransız torp·tosunun torpil
lenerek batırıldığı bildiriliyor 
Lonııra, 27 (AA) - Alman 

Proııaı::~c~w::ın batırdığı lngı.
lırı tayyıux- gem:sı A<k Royal beş 
ay !ık bir .;efcrdcn so~ Ingıite
reye dönın~tür. Gemtnin tayyır
rele111 demzler ve Ok:yımuslarda 
~'den buz den- 1<:. -
dar yekimu beş m:lyQn mi! mır 
rabbamı bulan lJir saha. üzerin
de ist.kşaf ve ırraştıırmalar yap
mışlardır. Gemô İngiliz Jru~ 
.lerının Upenfcls ile Watuoıa. ve 
Adolf Wörma.ıın funıan yapur
tann, yalaılmı:a !arma yardım eı
UU.,tır. G<!miıı.in ~yacelen Al
nıan denıızallılanna h\icuro et -
IIUşlerdır. 

Ark Royal .iıki düşman ~!in
den knrtulm ur. Toro:ili. atan 
~niza.lb tayyar~ gem· ine ref.
lı::&t eden bir torpıto ınuhribiı ta.
raiı.rıdan t~ edilını:;U... 

:&.ı- &-.ıit.kel, Arlı: ~aJe 1000 
ki~oluk bic bomba atmıı,tır. Bom
ba geı:ninm 18 kadem yatm-ıe 
dü~müş ve infilak o kadar ~ -
deuı o !muştur Ju, geroiuin bazı 
llarcalacı kmlım.ışt.rr. 

Gerru ş meli erzak akcalr.. ve 
11'.ıüretteba t n ha;k etti.kleııiı iı>tıra
hatten sonra yeni bU sefere ru.. 
Zlrlanarakt:r 

Ber .m. 27 (Radyo) -

Stefan? Ajaıısına ~ Frall:>l>r
nın 1,378 tonhık •La Raıilen&& 
.s~eki muhribi pazar gimii alo
şamı Tanjer limanı açıklarında 
torpiue!M!rek batmı~tır. Bahsedi" 
len ıı.<•mi paz~ a.lı:~amı Cebelüt.. 
tarık'a gitmek üzere Akdoenizde!ti 
Tanjer lımanında<ı aıYnlmıştır. 
H11reketi'nden kısa bi.r müddet 
sonra gemx!e şiddetk bir ınfilak 
olmuş, müteakiben gemi yana 
yatmış ve birkaç dakika .İÇİ!nde 
batmıştır. İnfilfil< ne.ice.mıde yıi:ı:
den farzla bahriyeli ölmfuı veya 
~.r yaralanmıştır. 

La Raıllense torp1dosu 1937 se-' 
.llttiındede<ıi:ııe indirüniıı:tir. 4 taıne' 
13 santimetrelik, 2 tane tayyare ı 
dafi too].arile 6 maouı. lwva-
1>1 bulımınald.aydı. . 

Nevyork, 27 (A.A.) -~ İ 
gos adaları cwannda Alman tah
te!balıirlerinıo. göruldiiğiine dair 
çıkan bır haber üstüne cMau· 
retıeıruı• vmıindekıi İngilıiz v.a.pu
.nına refakat etmek üzere büyük 
Ok:v an US& İngilııı harp gemi.ieri 
gOOderilmişt:c. 

Paınama. 27 (A.A.) - cMaute
lıı>bia• iı;ınJndelti İngiliz vapımı 
9 sa:ıt 15 daJCT!rnda Pm k:ana
ILımhrı g~. Vaq>u.r, Avwtu
ra şa ya ı;it.mektedr. 

uhayyel ihver 
( B~tarafı 1 ıncı sayfada.) 

sıın ~ıne ~an. ita1ıyan 
ıtı.1:bır.m, Mıolo!ı::w'ım yakımla 

J3eı, ' scyı;ltı:at almeısi ıihtimahn
dıaıı bıtNJtııııekı:ıcdıır. 

.lfunt l.'ia.ııonun ~ edlin 
<:>:aıo Tulcgraro ~'in BerJin.. 
deııı a1ıdlğı !tir lhall>ere göre, .A.1-
tna.n ıil:n:::ırıcWıl.ac nıah:ı.fi1lin(le, 
So..,n lfurix:..'Ye Kıımıs&u:ı.a> a,. 
y~ ndıı!ıJıne1. gtirünmekte -
Mh:cl.DY 'un bır kaç ~ zarıCıııdııı 
Bcno.ı.oe ~!erek nü ak....ı.::ıı.r ya
ııoc a.ı; ı OO} 1.."IllUl eilı:ta:& 

K<:>penluııf:, 27 IA.A.) - cNaü. 
ona.:e '!Tıdenıcle> ııa:ırıteai.. MlOO
bv'u.n yaTPD Bertini ziyaret ede-
0.:"giıni zanınciın<"ktedir. Bu ga
zeı.eye gore ına.:..a.rı.1.;ıınn vaıciıye
ti '!6~ eıwı bad:ııca m€"0/T<l.lllml 
~i! . .A,)'!lti za:IUl!Jda 
Beui n hü:kıiaooti Avrupawrıı ce
llUbu ~iısiınıde sı:kı bir teııırti 
m«ıaı temiııı iQİ!l B€clıiıı • Roma 
Ve Berlin - .Mmkıovo. mlhwr'.eri 
&r.lsında bir yııikınhk t.ısuJe gıe -
liıııniıye ça.!ı:;nı.a.'k'tadır 
B3kan:ıır ~ Wi haber 

ala.. a!:fill~ ilıaınl ol.an ka -
~ ı:tlı'e, Bcrl..in Rana.oya sta
, o mubala:zası için Sıo~ 

l.el:den trıın a1ma.yı ümit et
llıe!ııtedır. Fakat Ruısi.ar şimdi
Ye karlar bu W!TJiR:ltı -..ctıın<lkteıı 
itıı.t .a~. 

Lcııxlrn, 27 (AA.) - cTiıınee> 
ıı-:u .• ru, lbaşm:ııknlesinde Aı®an
Ya.nın Balkaınla.r \'€ V:ıiı!ıassa. Ro-

l :ıy a uooe-rincJe. 'l.«racla iık!tıs<ıdi 
bıx tazyıık .cra eaı....;au yımnıak
tadır. 

Bu gaz.ete, Ruınen.ıe ... n A!:man· 
~&rın lı.iddet!m cdJb<Jt!rr.eınli}'(J ça -
lışm.ııAt.a beraber Aı.ıııa.nyaya i.iı:.
sadi bir 1 ri!ııı:.ao Vttlııml< ni-;u.in
de olıınııilll&.ırm.ı ya.zım:ıılı.t.a ve 
yıı;kıııııda lb.iır Rumen ik.tı.s&t he.ye -
1Iİil.İD Lomlraıyı z.iyaret edeceği 
ne da:iır verilen hııbri de boı oe · 
krlıckı tefsiır eylamıılı!Miı·, 
Ruımen mıilifi?lerinde biıııııi o • 
~ k.aruı.aı11e- gıöre, İngilir er R~ 
menle. -e •1ı.ra.,; maddelerine mu • 
lrabW ecıxJbi dövi2l tanin e(tiık -
leıri tıı:kıtirde Romaırı.vamıı. vaz:i
yet.i daha anin ol.aıca.ktır. 

Hiıtlerin .Al ıman - itaı>-aın . 
Rus garantisi ile &lkan?:ınia su;ı
bü temiın ecıcccğ.ooo daır Bedin 
taı:a!ındaıı ıışaa oiikm h.a.beder 
R~ pek !Jruvvotli bil" in
tıll>a bır alkmıştır. 

Bu teklif eııaseın İlt.a::yada dıa. l:ıü
yiiılt bir ID<.'m,cıniıyet uy&JJ.dır. 
maonı:ş!ıc. BaJkıln'.arda ve hav
zasında bir dt"!"eOO~ k.ada.r A}. 
rn1l'Il(Yaıım r.ıkiıi obı İ'talya bu 
mmta4ta'ierın Alıırumyanl'1J voya 
Rusyamn nüfuzu a..~ girmesini 
iateınerne-kledıır. 
Rusyanın B sar:ibyao'l elitıe 

~ir.mEik istedığrnrlm şüıpiııe. eıdiı. 
.!Eln€'Z. Bu i1:'ibarl.a Ba·llk.mliaırdıa, 
suhün z3ınarı altına ahmruısı Rus
vııaun hu ilhti.rasım tehiır edecek
tir 

.ı.uısı OOl.cfuiyo:r. . telıJ<ri kısaltılmış, çıplak ayak· 
:&r m ın.atb~ Fransı:z - In- lı ge.uç Lzlru:, ellerindeki ıslak çul 

1 ~iz slyı:,;etıni;n yeııı hedefbSov- çaput parçaları \c ç;ıl1 süııurge· 
yet! r B1r-"ığıne karşı b:r harpı~ !erile ha IJire taşları., ınallalan 
llnı o.ı:u,rtmtı .iddb eyleın<!<.txdiır. u•"Uyodar. G(ç(iğ-.ın bol güneşli 
Matbuat Ren"n v~ Manş'ın öl:.ılr yolun iki tru:afındaki evlerin ~ 
.arafındak:i. gazetelerın Rusya &- nı.inden hiç durınıyau bir gıcırtı 
.eyhlııde kullaııd k <ın lisanın bu geliyor ki, bunlar, ahşap d~ • 
ddiavı teyit ey.iıcdtJ.nt kaydet.. mdi evlerdir, içeride tahta sil> 
rnektetlı.r. yorlar. 'eui yapılııu~ ve salt kar· 

.-Na<:htausı:abe• gazdesi, müt- gir apar man yavru! nnm arka· 
teDikleri'n harb.n garp ":;ınesin· sokakl".a hakan tara{alannda, 
de mevdi bır lıalı!e kahnamı.sı durulama suyundan yeni çık -
için her türlü tch 1ıkelcri göze mış tek tük beyaziar asılı ... Orta 
aıa<:ruuannı yazmaktadır. ve iıst katlardaki sağlı sollu a~ık 

Paris, 27 ( A.A l - B. Paul pencerelerden, havalansın, ııü· 
"'--··"' düın ~ı,.,.,_ söyle.diği ·~J•........., .....,...u ne~lensin diye sokağa doğru sar· 
nuiuJtta Balkank,rdan bah;eder- kıtılmış olan keçe, kilim v.ı ha· 
ken şöyle <icmıştır: lıların bazısının üzeri.ne yayvan, 

Bu nut.ku söyledıg re saatte, tombul, •arkık kannlı bir dışi 
HiUer Balkanların ekonom•ık is- kedi, yan gdm~, keyfinden ya· 
tiklılline halel getirmek ıçin her !anarak hem k ndi giıne~ banyo· 
şeyi yapmış bulunuyor. ölınan· su yapıyor, hem de henüz lama-
ya gözlerimizin önünde her va- . nüle kemale gelmemiş olan kar
sıtaya b~~arak Avruparun bü· nuıdaki hamulesini, bahar gürıe
yi.ik bir kısmı üzer.ııde Hegemon- şinin feyuli, lıerekeUi harar. tile 
y.a te:;Csine çalışmaktadır. ısıtıyor, olgunlandırıyordu. blan-

Çok oetrun bir mücade'eye gi- bulun biraz Marmaraya bakan ve 
riştik:. Çekecc~ ıı:tıraplac bu mevsimde Mudanya, Buzbu· 
var. Fakat, bu çetin harbi kR2a:D«- run, Uluda~ tımillaurun gönder· 
ra~. Dünyamn en büyük ikı m- diği ılıkça lodoslarla yelpazele· 
' aratorluğu ka.yn&klannı bırleş- n<n bu yaınacımsı semtinde ka-
tirm.işlerdir. Zafen kazanacak- pıları, bacaları, pcnccrderi, ka· 
ı:miır, yeter kıi, bu kaynaklar - fesleri artlarına kadar açık ola • 
dan ıstlfade etmesini b> sinle•-. r.k bahar ve yaz temizliği yap· 

Paris, 27 (AA) - Havas A- mıynn ev pek azdı. İstnnbulun 
jansı bildiriyor: İstanbul semtlerind<-, İstanbul 

Moslr.ova nezdinde yap.tan ve mahallelermde, çıplak ayaklı 
Pa.r'.steki Sovyet büyük e!ç:;>ıinın genç kızların, entaril<rinl birer 
,,eri çeki.lmes. ı:e netı;celenen tlip- taralından bdlerine kıstırarak el
omatik teşebbüs, F.-at16anı.ı:ı ken- !erindeki çullar, çaputlar, fırça· 

c · ha:klr.ıı:ına şidcktl:i. surette hür· !arla tas!ı ·, maltalık silmeleri ke-
net ett.ixın<'k azm.nde bu.ıu.'l<iu- dar, bu mevsimin hele tam bu -

gunun delil o'arak telakki edıl- aünlerin, cana yakın ve kalbe 
mektcd'tr 

Pııriı>te şurası tebarüz ~tt riJ _ dokunur ba~ko hangi manz raı;ı 
vırrdır acaba? 

mektedir ki, Fransa, !>ütün bıla- OSMAN CE!-IAL KAYGILI 
raf devletlerle ivı murıo.sc'.ıct er 
idame etmekteaır. Ve ıvi mu.ruı
sebeLler idame arzusun<lad-r. Fa
lwt. fiao:ısa, bu, bitanı.f.lı.k perde
si altın<lıı pratik surette keıı<L 
aleylurıe nriitcveccih h:ı,reketle
re rnüsa.ade etmıyeccktir. 

&wvetlcr Birnğt ]e normal 
munasebetler, her şevden evvel 
prat>k seiıq)ler dolayısi".e idame 
edilmekte bırakıbnı.ştı.r. Fakat 
Fransa, oyuncak olnuıı< n ye-hnde 
değ6ld1:r. 

Sunç'in, Sialine. &ıvyet • Fin 
sulh muahedesi mü nıısebetile çek
ti iti telgraf. ıtımatruı..-nes.:n.; ver· 
d:ı:,; zaman itımada Uivik bia" mi· 
safir l(ibi kabul edilen bTr <Lı>
kımatm kalemi alt.ınd:ıı gayri ca!Z 
te'akki olunan ifodekri ·mt:va 
etmekte İ<h 

Şurası da t<.'baruz ettiflmek -
tcctır ki, bu telgraf, şıfrcsiz ya
zılmış ve hususi hır mes:ı.j hahıde 
veıfJmis ve bu bakımdan haklki 
bir Fransız t•leyhtıırı bir µmpa
ganQ.J ha:-eket, te ···ı ey.emekte 
bulunmuı;tu. 

aroşaı tin mak 
(E t ı.ı'ı ı ; . .ı s ı cula) 

ntır ::'!" ~rr l\.ı ca!.~.a, ve 
~- ~ aıtlıııına:arıııı, ffinct;ut 
~ıınıd.a C ta .JeCrJ'll 

~ amıı, ın:;at& b ;,.ık üze
re bul uc ..:ıa:ı l:ıüyülı: h ıı;ı.:rla ~ 

nör ~esi.ru ve tı..'Ilirdt'n ge -
çcn tayy ·eten ııfı.diı:k!ten son -
ra c Tüırk Kuışu olruJtıımı • U> ftlış 
bızyınnuşlar, m:Jdclc· l<:lboca
fA!m"•ndı:ıı. parı:.,ili veanıoıtör salon
'.ııirmJa SMt 1 ~ .Ye k.oo.::ı: lra ım ıır 

laın:ı:. Saıyın ma.11.ışaıl Et.mcscıt 
~darurJj~n a•yrlhırC ... cn Gctl:ltlı 
ta>lefı:ı. v i ve oı;rn:ıme J • ~u ı;Wr 
.erL. ·-'-' hu' urm :ac:ctır: 

.Arkad~lar; 
Bugüıı yupııqım te jtışten ve 

Tiirk Hara Kurumunu" göklere 
hak.im bır gençlik yeııştirmek 

yolundaki mesaisinden çok mem· 
nuııu.ın. Gerek sizin gıbı genç, 
dinç vataıı ev!atlanrmı go•ter. 
dı{J• gayrde, ögretmenlerınizin 
•arfetti.ği himmete ve gerek ku· 
rumuıı vata" ırııidafaası yo'.unda 
ı-erdini emeğe bılhassa mii.teşek

kırim. Girdığimız yol, şeref ve 
kahramanlık yoLudur. Burada 
gösterdiğinı.: gayreti gıdeceyiniz 
hava okulunda ve lıava ordu.mn-

,. ni"Tarı;,r·tefrlka: -----. 
ALLAHIN ARSL:.ANI 

~~ lb Ü~ 
- N<!.) 1' •. -· . ., 'fu•n. Z~YA ŞAKIR~ ~,ı# 

Sar~yın avlusundaki bütün kanlı 
cesetler, alt üst edilmişti. 

(AlJ) ve (Hlı..AFE'IU 

Bu t.Mithi :bıc.a, llicrolıin 36 il>
ci ıoetne;, (Ztlbn:e) 8'Ylnın 18 in
cıi ~una gımi.ı., i.kL!rıdi namaoz.Jfla 

~ 'bir rnıııatth vclrna gclilıi. 
Ve Osım:ıırun, u=um. .i<.>rı.farl!:1m 
<f<lkiurr.ı;i ile, llitill:i de derlıaJ, 
hitaıına erdi. 
İJıtliıill<.·ıler .in bi!r .k.ısııı:ıı - fillha&. 

sasa (Mısırı ıla:r - dbğruca (Ali) 
n.iıı ""aı.c J.--o~ı.Uar. Bu. !karın ha
i!ıey:i !haber verdıi.er: 

- Ya A, ı! ., E.li:ııi u.ü31t. Sana, 

1 

biat ede<:eğiz. 
D.. tlıi:l.<ır. 
Ali, bu tekl:i!i şidtlle<tle red -

detti: 
- Rcsıı:. 11 .ııhın iki ı;;tıır pa.rçır 1 

sına mru...K <>J.ı....'l .bı:r ~ın anıı 
cesedi orl.aria du;ruııkeıı, u hw;U:;r 
ta hiç hır şey düş . n.ıne'.t iStemcm. 
Gıxiiml.. Eslı<>ı> ilv müşa''-~"" edi-
niız. Kcnd=e lbır Ha.life seçı • 
~ 

Diye cevap verili. Ciıddoıı. ıbi.i -
yük bir teessi.ı. r iıçıııJ;e, (!",'tlllJn kuy
llı hir !koşcs.ıııll..• Q<lkiJdi.. 

Bu sı.rada, (Hat;an) iol.e (Hü 
5e)Iİn) l!cldılıe:r. llhıı:i. a ci.l.crle m (i.. 
cadelı,, utımekıtuı, lme ·lime oi -
muş elbise!ler.ı, ııeue lbu cıda.! e&

n.asmct':ı lkan.M i~c b:ımıt; o
.lan Qe'hrelori v eıkrı~ (AA) 
nın nuzı.ııruna ı:;ı;rdi!ıor. 

Ali, huolilrl _r:on.ir ı:ô<utıEq, bıi
yı.lk bır m:ı:oote .kaıpıltlı. Homan 
yerinıck n fırJıya:ra:k: 

- Ownan om:dıe? .. 
Dzye ıbat.tıro.ı. 
HM:m, büy .. • lın mahcUbiyflt -

.e, biT aıd.ım ~eri çt!k.Uli: 
- Ya Bıııba:.. A 13!1 '"' Raııi

.1.illah şamtr.ıır iki, Oıım:ını mü -
d.ifaa e:ıın · · ;ıçın !llC ıııünıBrunse 
;ı;aç ..... ıt. .F .... !{at nıuvaffak o2ailla
a.h. ÇLı,. {~ b'n, rı.-c asi !Jı._, ba
sa ç~,;.amadık. 

D>. <"!!\ ap 'erdi. 
Bu re ·;ıp, (Ali) yi daha zj,. 

}-ıxle öfke .cıdrdı: 
- Şu im tlıc, buraya sağ dönr 

ırnrae.ryWım. 

D.iıye, ba;;ırara:k (Hasan) He 
(H..S4lıı.) .ın =erine J:ıi.ı.cum ctı
ti. (ll n) ı.ıı yuzi.ırı.e bır ·aft ' 
( H W;ey m) m go tine Wr yum
.-uık inıdlnli. A"ı 500..W.,, ikrisi
ni dıe huzwı.mdaıı l.arde~tı. Hal
buki (Ali) , bu 'ilki ev".ıııiıdıru o ıka,. 
d.:ı.r büyfrk bh- mWıaibb<ıt ve ~
kaıt ile 5eV.!rdi .ki: 

- R~_,ufilLahın se\'~ilieri.. l''a· 
tı.marun yaıdi:ı:(arları. 

D:ye tev&m etttği (Hasan) ile 
(Hüseyin) a 'bütün hayatlarında, 
ka.1.pJıeriıııi rencide •. d 1ClC!k en ,kü
Ç'ii!k bir sertlik güs:e. meınişti.. 
F'akaıt Osınarun şeluıdot Iacı.ru;ı, 
(Al.) mn büti.ı.n suur ve ira<fu.. 
sini a 't. üst etımiş., Böyle mües
sir bi:r h5.d.s::ıy.:o sebebiyet ver • 
miSi 

:Mısrr"ı ihti.W.<:1ler, (A.li>) ı:ı.in J 

ım.etltiisi teessüre hürnnot ede • 
rek, çek:rlip ııitıti:ler. HilM<'Ü \ 
AliV'e kabul <Jl.tıil"Itlfotk için, ctifletr 

~ 0€'"~ t~SC ~ 
tiler. . 
Bır t.a:rdtan Mıs>r H fudlcn.

ruıı bu ~biıs.<exi de<.·am cd or
k>='I!, tti\teır taro<ft:an da bilifet me
se .csi etrafında ı,'elle bir takım 
~ar dOmnıye lıaş;.adı. Mı
sır tililoWerımıı (Ali) yi iste
meuine <a;:n.100, (K\lie) ıh.~ 
fuıcılen (ZU.beyr) i, (Hasra), iı

s>a>ri de (Ta.ih:ıı1 yı ıatı:>orlardı. 
$imdi, bu iiki z ın uvl•.•,11 de, iı..>ı
ler . .\> dolup boşalıyor .. Yeni Hali
fenın seçılımL-sı için, har tara!ta 
haırarc,h mw1a.ı<.a.şalar cereyan C" 

diyordu. 
B r .o;.ısırrı ih"tiliıld1er is:, dalı a 

hiia bırsta>rını tcÇ!tin edomamuı-
1-r..ı....:l.i. (Mer"""1) ı eller-;;;~ par
çalamallı: ~. onu aıraınıya l{irı.:;-

. erdi. 
&ırayııı a lusu.n<lııki bütün 

k:.anlı ce>-E'tler. a:ıı .. s, cdılrniı;

tıı. Fa.kat, Mvrvarun cesedi. 'bu.
.uıı.aınaıın:.ştı. Herkcs'-<ın sonıi -
muş.. L3kın Oll'llll. ıkaçl?ğını da 
.ı:ören olmaıımştı. 
Bazı iht. • . · er, o 'boj!aıı: bo

.itaz.a mücadüle wı:wısında, MC'l'
vanın, kariliı:r içınde yere yuvar
laııd.ıırını gwilr f?ibt o!l.:luk1arını 
'h:ııurlıyar1aroı. F:ıılooıt ondan $0!>

rasıru. bl.rniyodardı. 
H ı.nıki Mervan, mtlurmuş bir 

canavar gtbi ıber ;tarafa saldırır · 
ken, o."' ~ı ll'I et bır adam 
el e ~anlı bır hançer oldujiu 
haiıJe t..;ıkı b<r gölge gibt aııu t:.
k.p •vor, bır an bile ._ pe
.,,..w .. ..,.~ aı,Tllmı.yordu ... Bu adam. 
Mervar'-!l sadık k.iillEısıi., lE.xı Ha.
fe;e) ili 

1'' .ııvıın ~arpışııılo ın., Elim u..,. 
fese lbuyı..k ..ın- dJ<.ka( ve s..ya.. 
ne'..e onu Lılkı.p tJtt::. Et ·ı.ı;oı,
u.u. h.ı.ya;tııru )<OruyS!ıihnek ~ 
ı»r Qdk fa omınla, asLCT ıı ikı.4.;; 

ve ~...ın<;-ererennin aıı ına l(irdj.. 
Fakıft, t<;hı; olan m:ot.iooım ön.ti
ne ge<; =ı. N lhayet M&-.:aıı., 
ıbir hançer datbesıy kmı.Lı.r j,. 
çinde yere serilkii. 

O zmnan Elbu HllBE!l'.e\ ~ 
ibu ·anh "~ ıbiır kena.:a sü
.ruıdeyip c;elctıı. Soma, sırtına 
)"iild aııdl.. kık-re K(istumeda:ı, 
sa,raytiaın çı!ka:rdı. Mcdiru:ınizı. 
hücra maha.1"1.erıaı.e da:ıd:ı.. K.ııır
rna :karışık bır takım soka:kl.acı 
gEıqtıih."len sonra, küçük btr evin 
kaoısı-nı çalldı. İçeri gı.rerak, hiç 
bir hayat esen j(Östernni;en Mer· 
vaıı.ı, o evıin taşlığına yatırclı. 

Bu evin sa'h'.ilbi, (Gad'd) ismi.n
dı . ., ôihtiyaı: •bı.r k.admı .• Bu kır 
dın J<encliğinde, '.Moo!:nenın rn 
meŞhUT fah~ .crindlcn .iken yas -
hmdı!k:tm:ı sonra (ıtabaOOt) og
rerım!ye h:IV'eS E!lımiış, bu i:Ş!>! 
de baldkı?kn. ınEhru-et keSbey -
lemiŞti. Ayni mmand>a., b:ızı 
ot! ardan ve lkökleroen ıım- ta'kmı 
Z<iıi.nlı çlkannmvı da öğremn~ 
ti. Hıw11tit Mervan, ŞU'IJ.8 lbırna 
sWk~ İQİ!n ıkendısine lanm o an 
zel:ıir!P.n.. bu kadından tedarik e
derdi. (Arkası var) 

Bir Şirket muhasebecisi 4 bin lira Çaldı 
(Ba#aTafı 1 inci ıa.ııfada) balılti elbıse olduii"unu <U>ğ'işme-

llahtarile açılmış OW- ı.c~ ede- m:iş bulund1*ıınu söy~eyince Rı-

Fransız hükumeti!llin derhal ve 
enerjik bir surette har.kete geç
mesi, sırf eniern yonal b:r ma
hiyeti haiz bulunmaktadır. Bu -
munla beralı<'r bu hareket, dahil
de müttefiklerin davasına muha
lif bu·unan her şeyi bc6tırmak. 
hususunda a!ınrnı.ş olan muhtelif 
tedbirlerle ve b:hassa dünkü nut.
kunda, büyük milli gayrete en
gel olaeak henkesin ezileceğini 
söyliyen Başvekil Reyooud'nun 
bu cümlesi ilıe ımünıasdbeıtiıa.r ~ 
rühııektedir. 

do. da gösteTeceijinize eminim. 1 
Memleketin selameti havacılıği· 
mızın çok kuvvetli olmasına bağ· 

lı bU:unduğu i{in sizden bekledi- \ ••••••••mli'lıııı•----••••••••••••=ıı: 
inhisarlar Umum Müdürlüğünd 1ı 

<ıeğiıu süylem41-ti:r. ı.a paralan kendismıiııı. ç~ığı:nı 
Kasanın kaç anahtarı o:dı.ığu i.t..rafa mecbur kalnuştr. Rıza es-

~lu.nca şirketin mtidürü ıi.ki kiden.beri sakkıdığı ve Ekrenıe 
"1>a.<J'..aırı oklufıunu, birirun ve:zr devn'lmediki ikl:nci -anahtarla sa-
tı~arda diğerinıin de ka:>anm i- bahleyin ~elip kasayı ı.çtı.Jtım ve 
~nele. bulundu;.'unu söylemi:;tir. 4 b'ın lı!ravı a.lriı.k.tan sonra eve 
z ezned~ Ekrem ken~ bu var edd P hemşı,re&i 3al.ibaya ve<"diğir 
tfey, halen muıhase!beci olan Rı- ni sövlemıştir. MemUTLa.r evine 

Za Pakerdm tesellüm ederken ~!er Sa.'ıillı.ada.n r:ıaıralan i&-
~un kcndisıne ~a:lruz J>ir anah· teıııi;şlenti • .-. 
t· r verm~ o,ldugunu soyl,emış - Nihay,"t şi.rket'.n k.:.sasınd.an a-
h~~~W:un uzerıne mes e.e mu- I~an. parala.r evin k~m~rlüğüı:ıde 
;;;;'°""t &zav.a scırııJıınuş, o .da komu.der arasında gomulu o!d.ıı-
~- ıd<m V'('Zlledarlık vazifu;ıru ğu halde bu1unmuştu.r. 

llkru adında birinden tesellüm 
etnı.iş \'e bu araıda tek analı tar 
alm•o ........ bi'"''--...... C!.;\. . ~ o~unu ,..uı.ı..1..unçı.ır. ~-

~nı.n oor(!S} te;p:t edilıniı; ve 
az sonra bulunarak lf'."tıril -.,, ı· 

lı ır. Fa.kat Şükrü vcznedarlı-
ltızaya devrederken iki rnah-

o ~ te:1 un ctırnjş oldui:u
tıu oy em~..r Rıza ıse bir anah
~ ııld gır. ve bur." <la bilahare 
v """' veznedar Ekreme devir 
ev" l<:!sUnı eUJt'.ni mdiada ısrar 

ı em ..stı..r. 

. llı.;... üzer. ~e kenaısinden 
~~ ... he 
Yl! , ed.ıer Rızanın ııı.ıyatlıırı 
l<ı.Jr...~ Vl!IZlyeti hakkında talı.
dı:, t \'ap~ ve bu sıracı-a ken
ku:ıı her s:ııbah vıızifes .e d<>
de ıı ~~lirken dün sabah sekiz
t<.'~--· ve yirım dakika sonra. 
"Y<i<!t ~an çıkarak dokuzda 
dı.t· \?\'led~ anlaşılmıştır. Keıı.
ıne:e. <ıoru!unca eıt>:sc değiştir
rö; l ~ evine gid;p geldiğini 
b.;cı~,-~akat kapıc. muhase-

"""l"Uıdclci elhoseıun sa-

Müttefiklerin 
rk ordusu 

( B114tarafı 1 inci sa1ıffl{ia) 
Rus m~aıtmın ve Alman 

m:ı.llbua!bnın isffirıı;ı ile ve c.U. 
şe ıle mevwubaıhi.; et'"..iklen or -
du b'rınd sınıf unsurla.rdan mü,. 
r..ıkıkcptın-. Bu un:;ur:ar her ta
ralita müdahalede bu ooı:ııbiıl:e-o::&: 
'bİir tarzxfö. yerıE!>(iri.lımi$t.i.r. Bu 
ordu Bd.ıka.n milletleri arnısmda 
hiç deJtil\;e Yuna.ıı.iıs.tan ve Ro
manya kadar lbir rol oyc.aıınaık
tadır. 

tı:ııı;a:ı • Fransız • Tür.k paılab. 
ki, /bu 1>.~büıs diiıhi A.Wirlıiln 
eseridir. İ~iilen ve Fbnsann 
1ıeŞltii eliliklen Şad< oırdıııııumm 
kuvvetini aAm dorecode- aJlllbr
m.$.r. 

Roma mülakatı 
(Baştarafı 1 inci saııfada) 

resmi tebliğ ~: 

·Muso:ini ile Kont Te.lıbk:i ara.
sında y.a:pıla.n göriiqme pek sa
mimi olmuş ve ilci saat kadar de
vam etm:.Ştir. 13 senelitk bir har 
yatı olan ve kıymeti hiidi:;elerle 
teeyyüd cd-en d061luJc paktı.na rnü5 
teniden ilti memleket arasındaki 
.müstakil U:;birlij!min umumi hat
lanrun tesb'iıtin_e karar Yeri lrniışt:r. 

Bu dostluk Italya ile A:manya 
ve Almanya ile Macar;stan ara
sında ve İtalya ile YUJ:os:'avva a
rasındaki mü.mısebetlerle ~ -
kemmel su.rette kabili teliftir İ
ıki hükümet, Tuna havzasında ve 
&Uı:anlarda sulhün muhafazası 
:içi.n gayretlerini biri~ ar
zusundadırlar. 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Ma
car hava kuvvetleri kumandanı 
refakatinde erkanı harbiye reisi 
ve İtalya sefar~1i nczdındeki ha
va ataşesi genııral Mattei olduğu 
halde bu saıl>ah Romaya hareket 
etm'ştix. 

is Bankası umumi heyeti 
bugün toplanıyor 

Ankara, a7 (İKDA<M Muhab>
rilldıen) - İş Bankası hireedar -

!arı u:ını.ırni ~ey\ıtt yarın c&ı • 
gün. toplarmoa.ktır. 

ğimiz hizmetler buyüktür. Asiı 
bir millete mensup olduğunuzu 
düşünerek gayretinizi taz'if ede. 
ceğinize eminim. Bugün gördük
lerime no.zaran Tiirk Hava Ku -
rumunun .Gedikli Hazırlama Yu
vası. nın kuvvetli biT ZO.manıdır. 
Arzu ve uılebim hepinizin istik· 
balin birer hava kartalı olmanız
dır. 

Türk Hava Kurumu Başkanına 
teşekkür eder, muvaffakıyetler 
dilerim. Allaha ~mıarladık .• 

M.areşal Tüaık !lava Kunımıın. 
ı:ta.Tı a.yrıılırkeıı: 

l - Koş:if ve şa.ı-!.namesi mucibioce id&>.ırnizin Pulath:ıne :tüt.ün 
bakım ev.in.de y:ı.pı!acak döşeme kaıplwına;ı ve mütıefer.ıiik i.kmal ifr 
Cer kapaılı zarf us~ e/ksilıtımiye koı:ı.mııŞtur. 

II - Keşif bWeli 15663,25 hra, ımıvaıkkat 1>~ 1174,74 >i>
raı:l.ır. 

fil - Eksütıme 9 /IV /940 salı günü sıraıt 15 de İstanbu.k:fs Ka
bata,ıta. Levazım ve mübayaat şubwilldeki aı!nn kmnisyonunda ya~n
l:aıca.krt.ı.. . 

IV - Şartna:mıcı:ıur her gün levazım şwbesi vezn€f;İlı&.'ın ve !z
miır, Ankara, Trabmn baıı ırnıüdili:~ 4-0 ilrun.ış ınolaıibilin
de alınam1ir. 

V - Mii:nıa'kaıs!l)'a girecekler ıWJıiiıOO oteoklli ımtiktıuıı:ılaıtım ka,. 
mıni vesaikı.ta yüzde 7,5 güvenme paı:;ıı;;ı ma.kbuz veya banka ;temio.. 
na.t; melctubunu i!h.tiva edı ıcıelk kapalı za.-J!!arı ile şartnamesinin F fJlı:. 
rasındıa vazıh V<.'liaiık:i ımüıı.alk.asa tarihinden 8 1'!Ü:n eVV'Clliiııe kal'aır 
unumı. müdürlüık inşaat şubesine< ""1"IDClmi ve lfl:rıni ıtı.liyet VESiık:a,. 
sı ab:n.3.orı, ;ihale .ı:ü.nii de eArsiıitznıe. saatinden bir s:ı.a1 evVIJ! rncız
kü:r VEroiki malı:buz muıkaıbüirıde vukMıda adı ·~ lroınrisvoı:ı. 
b:ıŞkanlı -rm:ı "' rınele'ri azımdır. c2215· 

Gördüğı1miiz intizama ve 
kurumun bıi11ük hizmeti.erine mü
teşekkirim• s&ıı:eııi;'Jc rnı::ımmı.ni
yetf• ·'tlj br. daha ııiliar ~ lerniış- I 
renı· s:::======"---============================================= 
, ır. j lstanoul Maarif Müdürlüğünden: 
Kadıköy ikinci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Suaruyede Ta.şlı Tarlada Kaır 
1.ırı. Aİ.oif soka~!llia 19 No. lı ha
nede 'll1!IJiltim iken öJ.en ve tere
ke;me MJı.imliğ.iımi2o.. · el konu
lan. Hattiıc:ıt- Rebaya ·t ımeııkcl 
eşvanın açık arr-1ıtt.runıa sur tiy.:e 
9/4/940 sal!ı günü saat 14 de ve 
gene mütevoff.iye;l'e' alt mücev
berler.in 11/4/!>40 ~ gİi· 
nü sailt 14 de İ.stadlu.I Sa:ıdıo) Be
~ akU ~ ırure-
~ satıiaııııbrdan t.aliııılerin ve 
aliikadarlmm yazılı ~ ve saatte 
maJı.afilerlode ıbu.\nnıafarı ilan 
ıııhınur. (25007) 

Maauf Vdd !'iği köy ö~ odruW.rı ~ aşai'ıda cinıs ve mik
tarı ya:ı:ı.lı b:ıtt:mıyeler k:ııpıt'.ı zarf IJ6ıiü i'.e eksil1ııniye ~. 
Tahmin edilen bedd1 54500 liırarl:r, Mıı.mııkkm teminatı. 3975 .lir:ıd.ır. 
İstekfu'cr bu 00.t!ani) aıit Ş&I'ltıameJeri Maarif müdürlüğü Yar
diT<!lkıtôrlüğÜnde görebilirlar. İihııile 4 m.san 1940 ~günü sac 
15 dı::> Maarif müdürlüğünde toplıa.necak Jroı:n.isyon '~ y~ 
cakt>r. 'I'ek.tl.f zarflıw:ı en geç saat 14,30 a ık.adar kabul olımacaiktırı, 

BATTANİYE 

Eşyanın cinsi 

Beheriııım asgari sikWti 3,800 
kilo o}au yün batlmrİ<yle 
Beherinin as,qa.ri si:lcletıi 2,400 
kilıo dan baıtı!.aıııiye 

Mikuırı 

500 

3500 

(2095) 

Beherinin 
Fiyatı 

18 

13 

Yekü" 

9000 

145500 

54500 

SAYFA -1 

!Başmakaleden devam) 
mıya ve konnşmı)'ll başladıkları 
çok dikkate değer, bir lıikıadır. 
Meşhur Virgiııio Gavda'nın baş
muhan:iri ~lduğu Giornale 
d'italia - ki Sinyor Musolini'nin 
fikirlerini neşretmekle m ruf • 
tur . •Basta uytin dalı!• başlık
lı bir bıışmakale neşretmi~tır. 
Basta italyancada •yeter artık> 
dt'mckmi~~ O halde, bu ba~nıa· 
kalenin :ıııerlevhısını cYeter ar
tık snlh!· diye tercüme edebili· 
riz. Bu makalede Gayda, Habet 
ve İspanya hnrplerindcn bahset· 
tikten ve bunların İtalyanın hak 
ve menfaatleri için yapıldığın • 
dan b hsettiklen sonra. İtalya· 
nın diğer hak ve menfaatlerinin 
muhafazası icap ettij\ini de söy
lüyor. 

Fransızca Le Temps gazetesi
nin Komadaki muhabiri • ki, on 
be~ sene evvel ayni gazetenin 
Türkiye muhabiri iken sonra Ro
ma~·a gidip oraya yerleşmiş, iyl 
bir gıu:ete<:idir . öyle diyor: 

cBrenner mülakatı itaLyanm 
altı aylık siyasetinde birdenbı,.. 
bir b~ka1'k h!Lsulc getirmitliT. 
V ıikıa, tıaziyet, henüz tamamıy· 
!e değişmiş değildır; Fakat her 
şev bir intika.l devresi geçirdiği.
mi.ti qösteriyor. Daha şimdiden 
bir çok, eski planlar, programlar, 
direktifler, fikirler, yeni bir ca,.. 
lılıklıa ortaya atı..ıyor. cMihver. 
ve cÇelik pakt• kelimeleri, bütüıa 
b~kalelerde tekrar görünmi-

ye başladı. Popoio d'ltalia gaze
tesi, iıayan ve Alman milletle
rinin derm metalibınden bahse
dıyor. Con-iere Padano, ltalya
nm taı-ır ve hareketi sıliihlı ın· 
tizar vaziyeti» olduğunıı sc.ıı Ü· 
yor. Comere della SeTa, ltalya 
ve Almanyayı idare edenlerin 
yaptık.iarı tetkıkl.erin ittifakın 
kadrosu içinde, c Yannki Avru • 
panın tatilmıde akı.sle-r uyandırG
cak müsbet kararlara dayanaca
ğını. yazıyor. 

cBina•naleyh, İtalya ıçın Bre1>
ner miılükatından Ç1kon mane 
sulh fikrıne vedadır. Cermen ve 
İtalyan şefleri arasında hudut
ta cereyan eden mıilıikat, bir dev
rer,in bittığini ve başka bir dt"V
renin başladığını gösteriyor. Bren 
ner ııoriişmesi, bütün bir vaziyeti 
değij;tinnektedir. Yarın, belki de 
cgaııri muhariplik. tabın, tını,. 
ııanın aldığı yeni vaziyete uy
.,,.ııyacaktır.> 

Görülilyo? ki, Fransız gazete.
sinlıı Roma muhabiri. İtalyanın 
vıwyeti deği~eceği, hatta değış
tiği kanaatindedir. Bu değişiklik 
harbe kadar dayanacak mı? Yol::
sa, yuk.anda da söylcdi~imiz gibi, 
hu nesriyat, Hltleri memnun el· 
mek için yapıl1DL5 bir hareket 
midir? Bir ihtimal de. İtal) arun 
sesini yi.iksdterek müttefilıJcr· 
den tavizler kopar~a çalışına
~ıdır. Bizce, ~u ku\ ,·etli ihtinı.al 
budur. İki dikU.tör, ŞÔ) le bir ka· 
rar \·erdulnıiş olabilırler: 

Alman) a, Roman) ayı sıkıştı • 
rıp onu iktısaw hayat sahası ıç}
nc alacaktır. İtalya, buna )nr • 
dım edecektir. Buua mukabil Al· 
manya, İtalya) a llalkaıılarda b.r 
hayat sahası a) ıracaktır. Ayni za. 
mandu, İtalya, bu 'aziyettcn .,.. 
tifade ederek İngiltere ile Fran
sadan •İtalyanın hakları \'l!- men
faatler!• diye (;ayda'lann bu -
gı1nlerde tazeledikleri ~eyleri İs· 
tiwcek ve Alm oyanın yanında 
harbe girmek tehdidile bunları 
koparmıya çalısaca.ktır. 

İtalya, Büyük Harpte de böyle 
hareket etmiştı. O zaman da, A .. 
ğustosta başlıyau harbe ı.rirm ... 
miş, önce aslı.erı hazırlı klannı 
,.apmış, !,OD.nl Avu~tul")-adan ba
zı, taleplerde bulunmuş, Avu• -
tııryalılar ,.e Almanlarla müz• k&. 
reye girişml:;, nihayet 1915 ma
yısında, yani 9 ay sonra, eski müt. 
tefikleri aleyhine harbe girmişti. 
Bu defa da, yedi ay hazırladık
tan sonra, İngiltere ve Fransn· 
dan bir şeyler istiyenk onlarla 
müzakereye gir4mcsi ve bitaraf· 
lığını bazı tavizler muk .. biliode 
satrnıya (alışıııa.sı mu.htcmcluır. 

Bu harpte, Alıuauyn ve Sovyrt 
Rusyanın zaferi İtalyanın mağlıl· 
bi~eti demek olacağı fikr:nde .bu. 
lunduğuınu:ı için, İtalyanın, ln
giltere ~ e Fransa ale hm de har-
be girmek İ•temlyttq.-ini tahmin 
ediyonu. Fakat, İtalyan ricali 
ha ka fikirde olabilirl r. ~;n akıl· 
lı sanılan de, Jet adamlarının bi
le yanlı~ düşündiıkleri, lıattj y • 
kın istikbali gbr'-~l-diklcri ve 
felaketle oeticclı-ııcn sb a. i hata
lru: isledikleri olaı:an i:;lerdcndir 
İWyİı, böyle bir hata irtikiıp ... 
derse, harbe girer. ~imdilik, or
tada, bunu kat'iyyetle gösteren 
bir emare yoktur. Fakat, İtalya
nın istediklerini elde etmek içın, 
harbe gire.::ekmi.ş gibi bir tavır 
takınacağı ve yeni bir sinir har· 
hi cereyan edeceği muhakkaktır. 
İtalyanın ne yapmak istedil:"inl 
yakında anlıyanğımız tabiidir. 

ABİDİ.. DA\ ER 
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lst~1~I Emniyet Sandığı DirektörlUQUndeo 1SpOR1 Hayır Sevenler Cem~y~ti ldar~ Heyeti.n 
~Sa111!$naborçiuölü &y Ranzi varislerine Um Yob • HAYIR SEVENLER CEMiYETi ANA NiZAMNAMESi 

ile ~iğ~ Erit, Galata Hacı ama ve ~t ~~ Spor işlerinde 
M'ahınıııd:iye caddooı; 256, 257 mzrna,ralı kargi.r iki d'ii!l<Mruın :tamam= 
bi:rinoi derecede iµotak ıf!i(isterarek 20 /il /935 'ta!riıhinde 22203 heeaıp .. 

.nuııı.aırasi3'1le Sandığımızdan aliığl.(300) l!i.ra lbarcu 10/6/39 tar~ Musa vat 
kadar öckttnediğiaııden faiız, lkmnisyon w mıısaıri:h ~e iberaıber borç 
(141) hıll (36) tlıruıııuşa v.arınıştır. Bu sebeple 3202 nuıınaırah ikiamın 
muclbincıe haık!lrnııda icra taıkilbi başlanmalk fuıere tanıiİlll oluın:an ib- • t • 1 
baımaıme borQ!'lIDl.llll ~:ıcrıamede ptıerolıği iikımıetg~~~ 1 s 1 yo ruz. 
deı:ıilmiış ise de lborçhı Bay Remzinin Oem-~ ıtrııBt<ilkı.~ 
~ anl!aşilınış ve 'tebliğ yap~trr. Mı::'l!ki.ır kanunu~ 4._6 
iıri maclıdesi V<liat halinde teO:>ligatıın ilin sı.uetiyJ.e yapJ'.!Iı'.ı.aSlru ııımır
diır. BorçLu Bay Remzi mirasçıları iıŞbu :ilan tar>lıinden .iltliıbareıı bir 
buçuk ay ıicirııdıe Saıııdığıın.ıza mür a<:aatıla m'IJ:riS erlniaı OOrcu.oo öde
meJeri oyeya Jcımıınm kabuıle ı;ayan lbir i'lliırafLları v.ar ~ bilıclimneJ.e
ni ':3zm>dı.r. Mıirasçıla:r ipo~ !rurtarnuızlar vey.aıbuıt başlıyan talk:ibi 
muıJ. daiıremı:ıde duırdu.nın.a:ıiaı-sa ipatıahli #ıayrimenkul meııkür kır 
nuna ~ Sand:ikça satılacalkıtı.r. Bu cillı<ıtı:tı: alakadaırl.arca ~ 
IJlllla gü-e hareket ~k ve her birine ayrı ayn ~ lıeltiligi 
makamına k.a:iını oJım.alk üz.ere key!i!1"31 J &ı olunur. (2381) 

ve bütün agrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Milas İcra dairesinden : 
iMilasm murevi mahalkı;i!J1den ölü Şeırnll Benşuşanın hali ha-

ye.tında ayni maiıa l.e aiha·1isinden Manko I.6\'i Arnıand n is!Jiıkraz 
eyled:ij(:i 1500 '.laa"a ıımrkabii~nrle ipot.ıkJıi o1up pıttaya çevr •. ım<s l1<• ka
tar veriılıeoı: 

1 - Taıpunun mısa.n 930 tarih w• 59 numarasında ikayıUı Miilasm. 
Hayıtlı mahaJJ esim.de Balavca ooıkaıiı.nda kain sağı Ali Hafız zade 
Melmııet hanesi ve ıa"Vluı;u; sollu ve ar.kası s@hlbi s.<11cll •bağ yeri, ceır 

~ Y'Ol iıJJe çevrili 600 aırşın millı:.tarı.ııda "' ~280 No. lı kanuna tev
filkan yeı:IDnli üç elııli vuıkı.ıf t.ıorafından 400 l.iıra kıymet takdlr edi
len na 1ıaınam ve haraıp 'bir bap haıne. 

2 - Taıırunun mayıs 932 tariıh ve 2 No. da kayııt~ı Milasın Hoca 
Bedr<ıtıtin maıha.iksiıncle Elmiır Mi ookaiiında ıkain sağ tarafı Mark.o 
Levıi, solu iku.nd.aıkcı Haısaın oğlu Emin ve Serif Ali oi( u Yuısuıt: ba
n :6l, a:ı'kası BensiV'OD Aımartıo, örııü yol ve kundaıkçı Ha.:an of>.< 'il E
min evi ile Qe'Vrilli 214 arşın miıkt.aı-ıırıda v-e 2280 No.lı ik.aın'lına tev
fiıkan veıminti üç eh.l!i vıwkuf tarafından 600 lira Jnymitl tıtl:rlir <rlm 
fev'k.ani biır oda, taıhtanıi bir ahır, bir oda, ihir mu.tbaılı, bir he:tl, nı
sıf ~yu müşir.mil maa av'.u bir ıbap ılıane. 

Aşağıda yazılı şerait veQh.ile Milas İera .dair€Siı\rle 11/4/940 
baıriıbine tesadüf edtın perşembe ı:ıüıı.ü saat cl6> da a.cık arlıtırına i.e 
satıl.acailotrr. 

ı - İşbu gayrimenıkullı::"'riııı a~1lbmı.a şal1truıancsi 1/4/940 <taırihine 
tesadüf eden pazartesi gü.nıünden i:tilbaren hel1k~ı; •tarafından görü
lebilmesi için açııktıır. 

2 - A.rt:tınmya iştiıraılı: için kıyımetıi ıınulhammeııı:<11i<11 yüzde yedi 
buçuğu rıisbetind-e teminat gösteri;ıeoelkıtıiır. 

3 - Muayytın !<iiOOe artıtınna bedeli ı;ıay;cim€'1likuLün mu!harn
men loymetiıniın ytiuk• yetıniış beşini bulmadığı takdirde en son a.rt.
t.ıırarun teaılııhüıdü •baJk,i kaılınalk şartiyıle al'tlı!rma on lbeş gün temdilt 
ed.Uerek 26/4/940 tarihine tEsaıcifü 00.en cımna günü saaıt cl6. da üç 
dı.'fa ıba.ğrı.lıchkan sonra yemiınJi üç ııhli vukuf tacaiıından ıtalkdir edi
len muılıamınen •kzymetin yüzde yetımiış beşiıni twtıınaıısa icra me
murhııj\wıca ~ f'erıi bırakllıır. Ve lborç 2280 No.lı kanWlll1!1 birin~ 
ci ıınaıdıd~i mucilbince beş sem• ~c:ı olunur. 

4 - Rakıları taıpu -sicilli ;.te sabit o.lnuyan ~ a.l.a<'aklııJar1a 
dıi\1(er all3:kaıdaırla.rm ve .ilrtifak haJcl<.ı sa:hiıpleriniın ve hususiıv e fai:z ve 
mııısrafa daıiır olan iddialaırmı işbu il 'il.n ta:niılıind.en i t i b a r ., n 
20 ıı:ün iı;i.nıck ewaıkı ruüsb!taleriıylıa ibi.rliikite lbildıl.uneleri tica;beder. 
Alksi hat dıe taıpu siciffii .iJe sallı>! oJıruy.a:ııı:.aır saıtı.ş ıbedelinin ;p.ay J,a,r 
masmda<11 ıhari.ç bıraJulırlar. 

5 - CiösU'I'.ilen güın<lle a,rı1tt;ırmıya iŞtiırak ooen) ır an1Jtı.rma şan'<f>
naımesini okuırmı.ş "" l'ilzıuımhı ma!ı'.ımatı alımu; ve huni arı trumarnen 
kaıbu;I etımiış ad ve iıtibar olunur. Üstünıde !bırakılan go.yr'ırnenku.lün 
bedeli zamaınmıda v~ırrmı:ose on beş günluk 1k.inci tb>r atJtıt ma ile 
saıtu ır ve bedel fMlkı ve mahrum ıkalınan faiz ve diii<>r zararlar 
ayrıca hiiıkıme hacet kalrnabı.:ıın bir evvelki a .ıcı<lan taıh-sil o:u -
nur. 

Fazla mal'ılımırt aıhnak istiıyenk'I'iın 940/118 dosva No. "1'.\Ae ~ 
ıas i!cra daiıresilıe müracaaıt eyleme:eri ilan o:unur. (2380) 

' Yerde yüzü koyun kal)anmış o-ı 
lan Selliiımeyi görmü.ş, onu üze
n.ndeki elbıseden tanunıştı. 

Eği:li-p de ellediği zaına!' k~pı 
yoldaşının kaskatı kesilmış vu -
cudünü görünce senıpa titreaı. 

Bu ölüm ..• Tabii bir ölüm de
ğildi. .. 

Bu .. , Bir cinayett: ..• Ve cani de 
şüphesiz İyazdı. .. Ali bin İsanın 
adamı İvaz ... 

Fakat !yaz ne olnıuştu? Zaval
ilı Selliımeytiı öldiiırdükten sonra 
nereye sıvışmıştı. 

Cinayetin havuz başında işlen
m.ı.ş olması, biçare kızın yeraltı 
yolu esrar:nı fışikına ha.her ver
miış olduğuna delld.i. Muhakkak 
!yaz, henüz meçhul bir sebep -
ten Selliııneyi öldürınü.ş ve keı:ı
di de esrannı öğren~i yoJ.dıin 

Tefrika: 175 

kaçmı.ştl. 
işte H aıbibenıiırl i1k aklına ge

len şı v bu oldu .. 
Kasım ise ... Rahibenin şaşkınlı

ğıııdan istifade erierek etrafı mü
teceos s nazar1arı ile -daha dik
katli tetkike başlamıştı. 

Bu tetkiki sırasında gözleri ha
vuzun bultruk su'an arasında ba
tıp ç;kım ·b:ır cisme temas etti. 
Merak.la havuzun kenanna doğru 
vürüdü. Eğildi .. O sırada bulutlar 
arasından sıyrılan yarım ay bah
çeye halli ışığını s.ıçm:ştı. 

Bu haili ıışık al tında Kasım ko
ca ha\l.ı.zun bulanı.k suları üze
rinde batıp çı.karak yüzeı:ı cism:n 
bir insan cesedi olduğunu gör
dü. 

Bir&ız daha dikkatle bakınca bu 
cesedi tanıdı O- İvazdı.. Ve lıaz 

Önüınüzdek.i Pazar gunu üç 
gil2.ide şelıriımizin en kuvvetlıi 
takım1an milli küme için spor 
meydaııJMında büııbirile karşı -
1&1Ş1yorla'I'. Bu karş~"!aların. en 
müh.ınmi şüp.h<>&iz ki, Istanl;uI
da oynanacak olan Fener - Gala
tasaray ve Beşikta<; - Vefa maç
larıdır. Bugün ıbu maçların ida
resile uğr<.şaıı organizasyaıı ko
mitesiniııı yeni !>ir gafını iş:tmiş 
bulunuyoruz. Koınıtedeki bu bay
lar Türk gazetecihğin•1 hıç b..- ka
nuna ve taıımat.a uyıruya.n bir ı 
kara.k~i hükümle ik>ye ayıraraık 
müsaboıka.an takip edecek ol:an 
guececi arkadaşlar içı:ı:ı bazı ga
zetelere ş.mdıye kadar mutat o
!Gın m>ktarda davetiye iba.zılanna 
da, sırf on on beş davetiyeyi za
ti ihtiyaçlaruııa han:ıyab.ılmek 
iA;in, muayyen ve mutat mıkta;r
dan aşağı davetiye vermeyi ara
larındı.ı kar34laı;t=ş hul'UII -
maktadırlar. Tiırlciye hudutları 
dah.lımie sınıf farkı ve imtiyaz 
yoktur. Türk kanunlarının ara
la.rında hiç bı.ır fark gözetmed.iğ·i 
Türk ga.zeteciliğinın; gayesi de 
yüTiiyüşü de aynıdır. Ve TWrk 
gwzeteleri sporun ~ı gaye
sine doi(ru tam b.r tesanüt.e yü
rümektedirler. Bu tesanüdü ma
nasız kararlarla derecelere ve sı
nıflara ayırıp klymet.lendi.-rnı'ıye 

kalıkışınak. suretLe yı.lmıak isti
yen bu spor idarecilerinden sa
dece şunu istiyorw:. 

Her iş.mizde olduğu gibıiı spor 
işlerinde de tam 1:,;r mÜS&'lfat!.. 

S'.ze, Gaba;..-,(lin ve Tveed par
d siilerini, Trench-Cotları, en 
birinci İngiliz ve Fransı? ku
na~ların.dan $pOT ve fanteZii 
k0S1tümk ·i her yerd. "'.ı-ı "'! --~ 
<rı".'tlar ve ucuz fiyaıtlarla <tak-

dim etmektedir. 

Taksim Yeni Yıldız 

Kurtuluş Spor Klübü 
T. Y. Y. K. Spo1· klübünün 

24/3/940 pa.zaır ı;inü saat 11 de 
dav€1t edilen umumi hcoY'eti ek
seıriıyet ·nisahını bulamadığından 
tc>ı:i'1lllıtı 31/3/940 pazaır ~üınii sa
at 11 e (on 'bir) btrnıkıiımıştı:r. 
Azanın muayyen günd.ı iklüp 

m-eıikezine _gelmelleri "illfuı .L:u -
nur. 

RUZNAME: 

1 - G:çen hey'eti mnuımiye 
za'Ptının okunması. 

2 - 1939 senesi mal'i raıporu.
n·un ak.1unması. 

3 - Yeni hey 'ebi idare :is:ı.tı
halbı, 

4 - 1939 senıesi llıeSll')llaırının 
1ı:ıtıkiıki ıiıçiın anüietıtiŞ!erin.iıı ta -
yini. 

5 - Tel<lif'er ve dstizaını:.ar . . 
.. ' ~ ' • ;1 • • .'' - ~ ~,.., • 

İTİZAR: Yazımızın çokluğundan 
DEDE BABA tef.rikamızı 
koyamadık özür dllcrlı. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

öldürülmü.ştü? 
. Yalnız o değil .. Kucağında ve 

daha odadan çıkardığı yavu.Jıılu
su da ölü okıraik yatıyordu. 
Kasım bu esraren~rı cinayet 

:ka:rşJ.Gında de!ı;ıetten titı:'Edi., 
Kendi kendene: 
- Bu saray ne •netameli yer .. 

Diye söylendi. Daha demin bana 
y;ınıan bir yumruk indiren şu 
zavallı İya.z bak bir :kaç da.k:i.k.a 
iQ)nde ne hale geldi. Ben ise onun 
gevezel.ğinden ıkorkmuş ve hat
ta A1'1ah Nlir, icap ederse onu 
öte dünyaya göndermeyi bile ta
sarlamıştım. Gözümüzü dört aç
malıyız. Burada yalnız bir kuv
vet değil .. Bir kaç kuvvet birden 
çw-pışıyor. Hem de hepsi gizli 
kuvvetler .. A.ilalı vere de ıırala
rında kalıp bu zava~lı İya.zm il.
ıkibetine uğramasam .•• 
Kasım bu düşüncelere dalmııı

tı k', Ha;b!be kolundan çekti. 
- Çabuk, dedi, ç~ıbuk bu ölü

lerin ikisini de ortadan kaldıra
lım ... 

- Ortadan kaldıralım mı?, Na
sıl ve ı:ıiQiın? 

- Aptallık etme Kasım ... Bir 
kere İy az, Ali bin .İ.5aru.n adamı. 

CEMİYETİN ADI VE MERKEZİ: 
M'-..clltl'e 1 - Cemi~ aıclı: cE!a~ıır Seveııleı Cttnzyeı>. dir. 

M.e:rll:!t'v.i: İsta.ıiliul, Taş H1m kat 5 No. 67 

CEMİYETİN MEVZU VE GAYELERİ: 

Madcre 2 - Şehit çocukları ile yaııdııma ıınuıhıt:aı: öksfu ""' '.Y"ıt'İlm 
Qoeukları meccanen oıkuUtıu.mı:alk, yeıd!ilrımeık, gıiydinnelk, lcitaplıanm 
~ sa&r ders _evB:7.munı Waıriok eıtmek ve gebe kaıdınlaırııııı :f>:'ın v~ blıl
gi da.iresi!nde meccanen d'o/!'urn:ıala: ıını, lbu hıusus iıQin icabedıen bilroan
~e amel tt:ya:liıı:r.ıttıı sılihi bir şc!kilıdt meccanen, "temin ey""'1neık ve bu ga
yeye -hizmet edici hayır müesseseooleri kınmaık veya lbu gayeye 
müsteniden !Qırıimu~ hayı;r müessı:e-,,o ~·ri11ıe miİ!m:loün olan yaırdmı 
ve lhiırnayelercl'e bulunmaık;tır. 

MÜESSİS AzALARI ÖZ VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SA

NATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABÜYETLERİ: 

Madıde 3 - Ceıniyeıtıin müessis a.uu.ıırı şun.:.aırdır: 
1 -- Katüköyünd,, F•rn.ıry<.ılun:ia, Çıfte Havuzlarda 16/18 nu

ı:naıraılı köşkte mukim Türkiye Cumhuriyeti tebeas•:ıclan ve tüc -
cardan Hayri İpar. 

2 - Tıııkısilın Kı.."11.a aırkası sokaık Krishna aıpaırtmıam nıumara 5 de ' . 
O<ıma.n Nuri. 

3 - Nişantaşnda Aıtiye sok.aık Pacl< apar1rna:n No. 4 de Bekir 
AŞkın. 

CEMİYETE GİRİŞ VE CEMİYETTEN ÇIKIŞ ŞARTLAR!: 

Madde 4 - Ceın.ly>.:ıte g1ir€1bilııne!k i<;in: 
A. - 18 yaşını biıtimı~ d..m.ak, 
B. - M<deni haıkla.ra sahip lbulunımaık, 
C. - Cezai lbiı· malhiklı:miyell:i Qu:.uınımamaık, 
D. - .İflıas cıtımis o21mamak. 
E. - Kii'tıü htrY'lU olaraık tamı:ımış oJmamaık, 
F. - Hayır severtilkle iŞlihar etımiş olıınak, lfumııciır. 
ilvfoıdlı:>c 5 - Cemıiyek .~"-vnek için talip vu!kuund:a id:aT<> J:ıeye-tı 

:iS\lekGiıııin maddi ve manevi şaı!'tlan haiz olup olımıadı.ğı.n.a ka;rar ve
ı-!r. Bu lk:arar al.eyıhiıııı:le iri<; bir maj<am ve ııneroie i/tiııarı: vıe şj:kiiıyeıt. 
w ıbuılıımı!lıın.ı.yacağ, lf]bi ,ilka'llll"~ dava dahli edhle.nEız. 

!Madde ö - Her aza aı 1tı a'Y evvel istifa ao=sunu hllıd'immek şa..
tii;ııile o_ miyetJtıcın çıJmmılk . h a!kikJru haiız.diır. 

. Mıadlde 7 - İdare hey'e~i azasmıdaın h~ tıanw birim OObeı> !ıe
ye.n o1unma:kımın dahi, ceıniyettben çııkarıma.k halk:k>m lı.acixdiiT. 
· Madlde 8 - lJhraç kaTarUarı alk.-yll:ıinde ıill<ıamei dıııva olunaıı:ruyaıcağı 
giJhi bılljlka <lir merci ve ımakamın ıme71klır karım itira200 tetJkillke 
haikilu yoktur. 

Madde 9 - Cerruyıeıljtıen çı!k.arı veya çııkaınfan aza cemiy"1tiın mal
larından bir gfuıa •ha!k ıi.ddia edemez. Azabikta bulundcldarı müıd -
dete a:ilt :mmk •hlsscsirıi wnniye mecburdur. 

CEMİYET ŞUBELERİNİN NASIL TESİS, İDARE VE TEMSİL 
EDİLECElii VE SALAHİYETLERiNİN DERECESİ: 

Madıde 10 - Oeımiyet, idare htEIY'eti veya uımumı ılıqy'et kan:ıriıyc 
le İ.starc;bul vı:avetı hududu dah.iMndi! şuibUer açabıür. Bu takdnırxl'e 
şuıb€11.er;n idare ve ookil tamar1 ile ımiiıır.ı.ı;sil !erinin saliılhiyut dı.:ıre
ce.e•ri şwbcyi açını.va karar veren hey"et tarafında.n L"•bi L olunw:. 

CEMİYETİN UMUMİ HEY'E1iNİN NE YOLDA ,KURULACA{!I 
VE ŞUBELERİNİN VE AzALARINlN NASIL TEMSiL EDILECEGI: 

Maıdı:lc 11 - Ccmiyetrn wınwni hey" ·h m"'11ke"' men&up iızalıtr~ 
la varsa şubtfıerdrn onda hir nisbetirulr.> ı111viht'P ed.Hecc:k mura!ıiha&
J.ard.nn t~-rokıküp ve v t;"Cı>Kkü: edı;:<r. Şubeler<lrnı murahhas i-rntruha.bın
d-a kesiı:h .. ·r ona >l>l;i, o urımaık suretiy.e mul"Jiıhas aze adedi 'iı<'sıb.it 

o1unur. 
Maddi~ 12 - Urn.ımi hey'et h<.ır s<"ne man ayınıda cemiyetin rner

kt>.zinde adiyen iqf.im' ed-r. 

UMUMİ BEY'E'IİN VAZİFELERİ, SALAHİYETLERİ, DAVET 
TARZI VE ALINAN KARARLARIN CEMİYET AZALARINA VE 
BAŞKALARINA NE SURETLE BİLDİRİLECEliİ: 

Madde 13 - Asa.gı,da yazıJı husuS!ara he:,-'cıti uırnum•ye tıa;afın-
dan ka:rar verilir. 

A - Ana ruzaımnam"nin tadilıi, 
B - Hesıııp'ann t<t'kiki, 
C Büıt.çenin tasdcki, 
D - Ocııniyetin fc~hi. 
Marlde J4 - He,· sene ya,piliı<'ak umuırni hey'et >cılıi.ma.ında ıı:ıa.

ğı.dwlci marlılı.c<-.' müza:ker. edJ ir. 
A - Bilir senellk faa!ivet '"' aıt yen yapılacaık iışler hfMkıkıı:ıd<tık.i 

iıcfaıre hey'eti raporu. 
B - Miürakip raporu, 
C - Hesabatm ve bdınçonun te1Jkıilk v" t.asd.ilki, 
D - Büıtçenin tasdlkıi, 
E - İdare h.\y'eti tarafından müzakeresi t.EfkJii.f eclileceık maıdrle 

ve rncse~e-1eri. 
Madde 15 - Uıınuırni hey'etitı aıd:i i<.'tiıma>nda yaılnız ruznamıyı~ 

lronan m~eler ımüzalkere o1unur. Ancaık mevcut "2ıalarm rn az 
yNımide ibiri taralından müzalkeı-esi yıazı ile isteı:ıen madldekırin rll7>
~aımeye konrn~ı mecburidi'r, 

Madde 16 - Umuırni lmy'et.i adiy><ın veya fevıkaJiı.dla iQtiınıaa ixla
re hqy'e<t:i· veyıa voırsa müdür daveıt eder. Şu da var ki azadan beı>te 
birimi;, yazılı isteği üz.erine umumi ilı:E'Y'etin beihdme'haıı iQtimaa da -
voeti lii:ZJımdır. 

Madde 17 - İdam hey',,ti tarafından görülen lüzum veya adedi 
azanın beşte bir.iıninı vaıki ya.?.ılı !İsteği üzerine fe<vıkaılade cl.araık iç
tima ed~oek uırnu.mi hey'ette se.'lıı:ıbi lQtima olan meseledıen gayri biır 
husus mevzuı:ııbaJıis ve mil2ıakere olaımaz. 

Ma<llckı 18 - İ<lnre lhey'Elti veya müdüır tarafmdam en az bir 
hafta öııccden günıü '"" saati, yeri ruznamesi en ca.z iki ~te .ille fühı 
wunmak suretiyle uıın.uırni hey'et jçtiımaa davet olunuır. Bu kı::\Yfiyet 
hii!kfunete de bil.dirilir. 

Ali bin İsa muh~ıkkak onu sara
ya bu gece biır maksat için sok
muştur. Yann öliisü meydanda 
ve böyle ka tledilmilı .bir halde bu
lunursa vaziyet k~ır ve hele 
senin de sa.raıyda olduğun mey
dana c;:ıko.ırsa bütün şüpheler ü
zeııiıı:ıde tonlanır. 

- Doğrusun aırııma ... Bu heri>
fm ölüsünü buradan nereye ata
rız ..• 

- AY"ğına kalın ibiır şey bağ

larsak havuzun dibinde bir müd
det kalır.. H:ç değilse yaırın ilk 
tehlikeyi atlatırız. 

- Oloc ... Ya bu kızın ölüsünü 
de mi havuza atacağız? 

- Hayır ... Onu doğruca yata
ğına götürürüz .. Orada saba·hle
yin carıiıyeler onu ölmfuı bulurlar 
ve eceli ile öldüğüne hükmeder
ler. 

- Peki amma ... Bunların iıki
sini de k:inı öldürdü? 

- Onu da sonra araştını'l2. Sen 
hemen büyük bi.r taş bul.. İya.zın 
ayağına bağla .. Onu havuzun di
bine yalla.. Sonrada şu zavallı 
Sellfuneyıiı kucağına. al.. Odasına 
götürelim ..• 
Beş dakika oorııra !vazın havu· 

zun suyunun üzeri:ı:ıde yüzen ce
sedi havuzun dili:infr boylanuş, a
şı.kının- kolları arasında biraz ev
vel çırpınan güze] Sellamen:in k.a~ 
katı keslıruş cesedi de Kasımın 
ikollaın arasında kendi yataJtı,ıııw 
uzatılmıştı. 

• •• 
'Bütün bia- geceyıi dolduran ıe 

bir.birini. kova.lıyan bu esrareı:ı.
giız hadiseleri ırihayet saıhahm 
ilk ~ taıkip etm:şti. Uflru biı
kılııç gibi yaran ince, beyaz çı'ııd.i 
ile beraber Bağdat minarelerin
den saıbah e'laru ve halifei müs
lınin için dualar yüksel.miye"f>aş
lan:uştı. 

Genç halife ise kendisi için ya
pılan bu duaları duyacak mevki
den çok uzaktı .. O .•. Hala şara
lbnı sarhoşluğundan ayıılanıamış 
bir halde emıesinin odasında S1'
zıyordu. 

Valide Sultııın ise esasen geç va,. 
kite kadar anlattiğı.ınız Mdisele
ı:in bir ıkısmının içinde yaşadığın
dan uywnmmş, sabahı odasın
da, Bağdadın minareler yüJrse,. 
len semaısı.nı ~ bul -
m~tu. 

(Arkası Va1") 

Macide 19 - Uımumi hey'eıt"in ı'Cltirnaa, füın olunan ve ılıükürnet.e 
lf. idirilen gün ve saatte ve muaY":fenı lbir y><ırde yapılı!·. İÇ'tliıma geri 
ka,d'ığı W'.)la bırakıtldJğJ tıakdıırde en az ÜÇ 2Ün eV'Vcl aza yeniden 
Qağrılır ve geri ka:lıma ve bırakılıma sebeı::Leri iıl.e iQlıimaın tariıhı ve 
:Ye<!'i ruzname .1lıe- ıooraiber ilki gazete ile bera;ber ican olunur. Ve hi> 
kfrmıatıe bdföir:ilir. Uımuımi hey'Elt içıtiımaının ibird-en ziyade geri bı
raık ı lm ası caiz değiıklıi•·. 

MaciXJıe. 20 - Ub:nuımi hey'et iıçtiımaım meıikez :idare h.,y'eti veya 
va<"sa ve>k.ili açaır. Buırular mevcuıt d. itf;&2- umuımi Ilı.ey' at ke.nrlisiıne 
muvaikıkaıt bir reis inlıilhaıp ader. · 

Maıcllde 21 - Uıınuınl hey'€'!; işbu nizamname hü!kımünce huzu
ru lezıım ,geı..n. "'7,arun yarısınd:aın fazlasiyi!e i<;1mına a!k.i.t ve mevcu
dun eberiv>'ıtıiıyle ıka .. ar iltitiiharı: eyler. Her ammn y;ıılnız biır :reyi 
vaırdır. 

Madde 22 - Uımııım.i hey'et içtimaı, idare hey'et.i ıreisi veya ' °&-

kfü vüya muvakıkat r>.ris tarafuıdan açılanıık içtima nisabı anJaşı1-
maık üzere yoklama yapıld.ılkıtan sonra aza arasından ıbir reis Kere
iıs vek[ı.i ve Jüzuımu kadaır •kil.1fip seçilllı-. İçtiırnıı bu ııeis veya reis ve
kili tarafından i.clare olunur. Zabıt ve y<l2ı işlerıini kilıtipler id'are 
ede.r. ldare hey'eti reisini.n de uımuırni hıoy'qt rei&i intihrubı caizıclir. 

Madde 23 ~ İlik davetil.e e>kseri.Ycl h~sıı. o.Jıınazsa ~Qlımn t.E'hiır ve 
keyfa!Yel l 9 uncu madde ıı.a.<i.faf.ı dairesinde dı.iln ve tr.lbliA olumır. 
Bu ilkinci da'Vlffte gc.en aza ille umuırni hey'et içtıiıına ecl<;r. 

Madıde 24 - Uımuımi hey'etllı mıiizalkı:ıre zaıbırtııan reis ve reis \e
kil!leı·i ve kilıtiıpl!eır tarafından inwaı]aımıaraık saık.l<l!llır. Uıınunıi hey'
etinı kaırırr.Jıan da aıyTJca karar lbalıinde ya.z.ııla.rak ayni suırelte Un2a edD-
lılp salklanır. · 

Maıdıde 25 - Uıınuımi hey'et tıaırafıından imtıihaz olunan kıacarlarlllı 
billasası cemi~ ımerıkı:ızinıdı;,, intıişar eden 'Füııkçe gazetelerin biri. 
ıil!e iı<lın eıcliaiT. İdaıre hey'elıirııeı · roçi.eook aızanm hüviye'ti;er>i ana na.. 
~oımed.e ya.pııl.aoa1< ~ıilklıer ıbir hafta ixJi,nde o y•.ırıiııı rn bii

y.ük mWikıiye amiriıne bildiriJıiır. 

İDJ\!tE HEYET~İN NE SURETLE SEÇİLECEGİ, SALAHİY&i 
~- VE AZA ADEDi: 

Madıde 26 - İ.daıre hey'eti üç lkıiıŞikien ı1ıerekıküo al.er. UmumJ 
bey'ı<ıt kar ariyibe< ilzıa adedli dkılkuza ika.dair QOğ.a::ıtılalJilL\1·. 

.Macide 27 - Oeımiıyetin il.ık idare hey'eti müffiSis:eırindm H.ayrlı 
.İıpa•r, Omnaın Nfllıl'j ve Beıkir Aşkmdan müıreıkıkepl·i.-. G.:ındı: bunların 
gerek i.nıllılhaı:ı ohınoc<alk dvğer ida•re tlııeıy'eıti il:zalaıı~nın memurıiıyeıt 
ıın liıdıd.eti ilki senedi.-. Y e"1Ji.dı<n inıtilh.aı:Xları caıiııdi;r. 

Maddı.:: 28 - İdaıre hey'etıi aza1aın uımuımi hey""'' tarafınrlaaı se-çilir. . _, 

Madide 29 - İdare hey'etti iillk ibaplıantJsmda iıç}winden b.ixini ,.,._ 
Is O:araık seçer. 

Madde 30 - V Elfat veya istıifa vullmunda ~daıro hev'etı ilk içti
ma edecek umumi hey'eı iıçıti.m-aı OOisinde keyfiycıt lbi'-:d!ıınllmelk ü -
zere vefat veya istifa eden zatın :yuine cemiyeıt m.ensuplarındanı-b:iı
rini seçer. 

J\-lüd<l.e 31 - İdare hey'e1ıi mürettep irııasının yarısından fazla-
şiyle akı!Ji iı;ıtıima ve mevcurlu;n akserıiıyeti'Y1e i1JtıiharLJ. karar cty'ler. 

Moode 32 - Cem.iıycti teımsire· ve muamelMı t«!vire, cem]yet 
ruıımına her tilı:)ü tasa.rrud'ları icraya ""' teberrul arı lkaJbule, m:a:J:ııkre~ 
me'.ePde her bir <ı:faıt ve SUH>tlıe camfyet ırııaımınıa iSba:tı vücı.tde a.ktiı 
sul:lı "e lbıraya, ta'lı!kimıc. idare ılıey'eJl;i nıı:rı:ıındur. He·y'et bu saJ!ıhi
yehleıxien biır kısmını veya külliısini ıtaıynn edeceği bir mü<lüıre veya 
ıtevıkriıl 00.eoeğ:i bir zata ;ıc~.ıbEHı-. 

CEMİYET MENSUPLARININ VERECEGİ AİDAT MİKTARI: 
Ma<i:de 33 - Ji..zaJiıar, cernizyeıte a.ix:hııt olaraılı: her ay on \Jira tedfye 

ederler. 

HESAPLARIN NE SURETLE TEFTİŞ VE MÜRAKABE EDİ
LECElii: 

Ma.dd.ı 34 - Cl<ımiıyeLin hesaplan, umumi lılBy'et taraiından her 
ilki senede bir inıtihap edilecek biır ımur.akiıp tarafından te:fitiş ve mu
raıkabe ediıhr. ) 

Madde 35 - .Miuraıkip: 

1 - Ütııniıykıt ımuaımel~ ilı:eihi vııokıu.f ve iıilti!lil. ve kuyudu 
Iaziınenin intiız.a:n:u cereyanını 1ıeıtlkiık etınıek maksaıd:i:yı]e !ıillç oCıınıw
sa al.tı ayda bir defa cı::m(yeıtli;n deftım-lıerini ıınuı&yene ve tıetlkıilk, 

2. - En az Ü<; a'Y fasılıa i!le Slık, sılk lb~eten cemi'Y"'t vezı:ıesini 
ıt.efltliış vıe· tadaıt, 

3 - D1.edifıii zamanda a:ııaıktii1. vı. ikııyıınetili evraıkın mevcut olu:p 
olma.clığını vıe dJ:illterleııdekıi kayııtlaxı.n '1ıetıaıbulk editı ettınediğini tıcıt;.. 
lkiık, 

4 - İdare hey'etıiınıin illmı.ıı!l:i 'lıaı:.inde adi ve fevıkaıl.il:de olarak 'Umu• 
mi ıhey'ıtıtıi i<;ıtiırnaa dawt, 

5 - İd:ar,, hey'eti azasının kanu:n ve oeın.iyet ana mzamnaıı:nesıi 
iM!ı.kamına tamaım.iyJıe ııiayet eyleıneleııiınıi neza:ır.ıt ettınek vaıziiesiyJ;e, 
müıkellellt:iıı:. 

Madde 36 - Muraıkip ilıer seneye aıit teftiş ve muı-a:kaıbe ne1ıice -
s:ini lliJ: rapor ikı iıdi ıQtıiıınamda urmımi bey'etıe billdirir. Ve umu-
mi hey'et iQtimalaruıda haızı.- buıl.tİnın. 

CEMİYETİN FESH VE İNFİSAHI: 

Madôe 37 - Omı:iıyetıiın :fıeslriıı:ıe umumi hey':e~ ıkarar verir. Umu
mi heıy'e'fıin bu 1ba))ta karaır vea-eıbHmesi j,çin iŞbu nızarrınıı.ıne :hu.ri. -

müne göre top1a.nacaık 'l.lmuınıi lııeıy'et "2ıal.armın en 112 üçte ilkıisirunı 
hll.2'uru .lazınnıd.ır. Bu suretlıeı eıkreıli'(eıt Msıl olıına.dığı rt.alkrurde hlciTh
ci defa içtima iı;iın yiTmi üçünıcü maıd<leye güııe am davet edıi.lıtr. Bu 
daW>t üzerine toplanacak ~m sayıısı ne ohın;a dlsun J:1eslı kqyiiye 

ıtıiııiırı rnfuıaıke.resi cai2dir. Ancaık lbu suootııe yapıJ.an iQtima ve müza 
lkı-~e oonııınrla fesh haık'kını verilecek kararın da mevcuıt azanın 
:üçı~ i'ki rey:i ile l1ıtilıaz d.uııması !fızımı.dır. 

Madde 38 - Cemiyet hali acze dü.şer veya iidare ilıey'ız.tinin ni -
<ıa.mnameye tıevfiıkan teşkhline lınıkan kalmazsa kri.ındiliğin.den miin
fesill:ı o 1 ur. 

Madde 39 - Cem>~~Jtlin f.eslı.i<nıe ıkarar veren umumi hey'~ ay
ni zamanda taai'iye ıınemu:r veyıa meınurt.ırıru ıda in;t'ilhap eder. 

Madde 40 - Fleslı veya inıfisaıh b.aılmde cemiyetin hütiın mev -
ourlaıtı (Şaziıye R>ili;ıtıü Sağlık Yurdu) fille (Allııınet Rü.ştü Çocuk Yur
du) na billa ııneraısiırn sevjyyen intikal! Eder. 

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER: 

Madde 41 - Oemiyetl:e aşağıdaici d'eJltıedarin tu.tulıması mecbu
:rlıdlir. 

1 - iı.zA DEFTERİ: Cemiyete gireııllerin lııüıviyetılıeıd, g:1l'im ~ -
ır.iıJıeıııi, a.ylıik fl!'Ya yıillik para :tıeıallıllıü11leııi bu deftere yıa:zı.hr • 

2 - KARAR DEFTERİ: İdare hıey'etinin karaı'llan tarih v.,; nu
maı.'I! sı:ı:~e bu deftere yazilir Ye ikm'ar~ı.n a1tı azal:a:rın iımza1 ..... 
riytle tascliik ollunur. 

3 - GELEN VE GİDEN EVRAıK DJilF"I'ERLERİ: Gelen ve gim
deır.iilen evralk ıtaI'iıh ve ı:ı umara aırasiıyfle lbu deıi!tıerlere b:YJ<t ve ge:eı:ı. 
ewalkın ası.Hıarı ve gfuıderillen evrakın müsYedıdelıeıri bu tarilh ve mır 
ımaxalar aılitmda dosyalarında . saklanır. 

4 - VARİDAT VE SARFIYAT DEFTERLERİ: Cemi"jlıt namı
nıa alman bütün paı-&larııw aılmı:bklaı-1 ve sarfnlum.an para.Jaxm veıriJı. 
dilkileıri yerler saroh olarak deJileıı~orde gösterilir. 

5 - B:t.LANÇO VE HESABI KAT'İ: 
Madıde 42 - Ceııüyıe-t vaıriidatını dip koçanlı ve müScisıell nuınıa.

ralı maikıbuz mı.ıkabiil1nde alır ve maımıfl.an.'ll:u, müsbit ewalk mu -
kall:illind-e yepar, malk'buz dlip koçaın.J.ariıyJe müs'bit evnık muha:l'a.za e
dil!ir. 

Madıd:e 43 - Cemiyet. ga;yrianeı:ıikıul. tasarruiırtında ımerkez ida
re hey'at:i reisi :veya v6killi t"'!"afmdan tlamsilJ olunur. 
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