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Garbi Fransada Şiddetli Muharebeler Oluyor 
• 

Motörlü Alman kıtaatının M~nş 
sa hiline akını devam ediyor 

Almanlar Bonlogne'a Girdiler 

-
İTAL YA HARP iSTiYOR 
~QOO İtalyan genci ve harp malul
leri Musoliniye mesaj gönderdi 

Valenciennes - Calnbrai Arras hattına l~~lya~.ı~r Mısırdan ayrıhyor 
Miittefikler şiddetli bir taarruz yaptı MÜTTEFiKLERi Bulgarlarla, Alman-

Türk havacılığı Fransada Bin Alman tayyaresi düştü TEHDİT EDEN lar arasında anlaşm-;; 
...:·;. .. ·-::~':::::: 1 n g il i z ~ ~ ! _a F_~_ ı_ o 5. ~ BÜYÜK TEHLiKE 1:~;::-;.:ki~1;r:: ~~;:::~~~ !:;:.;~:~:~~ 
::::~:;!' 0:.~;;." ";:~ ALMAN MOTÖRLÜ KIT AA TINI ve MÜ-
;.ü~~m .. ~~~ .. ~0! :~::~: Hİt\ı1 ASKERİ NOKTALARI BOMBALADI 

Amerikayı da aynı dere· 

cede tehdit etmektediı 

rult.:ıy.:IG Milli Şefimi:ır. 

/•met lnönünün ycpm•ı 
olcluta ile a .a ı n büyü1' 
•ıymel 111• ehemmiy • .ti 
bir lı•t •aha tebarüz 

!... ............................................................. -.~~~~~--~--------~--------------..:. floover "/Çodın ve fOCail•· 

Y <tı. n : ABiDİN DAVEr' 

1 

Havas bil • 
SAAT: 13 diriyor: 

Flanders mey 
~~~- dan muharebe

si üç p;ü ndenberi başlaınıştır. 
Valencienes - Cambrai - Arras 

hattı üzerinde çarpışmalar çok 
ııiddetlidir. Burada, şimal, Fran· 
sız - İngiliz orduları, Alman kıia
Jarının kuvayi Jc;illiyesi ile müca
deleye girişmişlerdir. 

1 

Sommeüze
SAAT: 14 rinde, Fransız 

kıtaları, Sornııne 

1------' hattının saj • 
lam surette elde tutulmasını te
mine matui bir seri mahalli ha
rekatı muvaffakıyetle icra et -
m~tir. Almanların ibu nehrin 
garp sahiline yerleştirilıniye mu
vaffak oldukları, küçük köprü 
başlarının hemen hepsi tasfiye o
lunmuştur. Ve Somme'ın cenu
buooaki bütün rnıntaka, Alman 

(Ark= 3 üncü sayfada) FRANSIZ MEVZİLE RiNDE TARASSUT 
..... ,,,,, 

rın o•hıiytın• 6ldıirü1Jülcl .. 

rini ötreniyora.a ., dedi 
BOSTON, 24 (J:.,.A.) - Eski 

Reisicumhur Hoover, bir nutuk 
irad ederek demakrasiyi tehdit 
etmekte olan tehlikeye işaret e
dere'k demiştir ki: 

Her gün vukua gelmekte olan 
hc:ialar, bmm dahili meseleleri· 
miıle meşglll olmamıza mani ol-

' maktadır. Sulh halinde yaşa -
makta olan milletlerin istiklıille
rine hatime çekildiğini ve ka • 
dınlarla QOcukların vahşiyane öl
dürüldüklerini öğrendiğimiz za • 
man infialimiz artıy.oı-. 

N'EVYORK, 24 (A.A.) - Bir
( Arka ı 3 üncii sayfada) 

.,1-------·ı::ı. 
' Askeri 
Vazıyet: 

Almanların Manşa yü

rüyüşü dev•m ediyor 
Yalıııırn : A. D. Sinyor Musolini bir merasimde Faşist şefleri!e beraber .. 

Roma, 24 (A.A.) - Roma Ü- icra komitesi de Romadı;. topla· 
niversitesinden üç ıbin talebe, narak bir takrir kabul etmiştir. 
Musoliniye bir mesaj göndererek Bu takrirde harp malftllerinin ev
Akdenizin ve İımparatorluk is- velce vahnn anlarda yapthl<ları 
ti:klalinin kurtarılması için dö- JV,bi bllj(Ün de harbin ön safında · 
vüşmiyc amade olduklarını bil- bulunmak arzusunda oldukları 
dirınişlerdir. beyan edilmektedir. Bu ka-

Harp malı'.ılleri milli cemiyeti (Arkası 3 üncii sayfada) 

Aşk ve ihanet yüzünden 
ik_i cinayet daha oldu 
1- Bir köylü kendisine ihanet 
eden karısını delik deşik etti/ 

12 . Nişanlısının kapısında zorb•hk y•prrak 
istiyen bir gemici kendisine itidal tavıiy& eden 
adamı biçakla öldürdü -Bu iki insan kasa· 
bı yakayı ele verdi 

---''• 
Cinayet nasıl oldu? 

KöyUn muhtarına 
·ramolan kadtn 
kocası tarafı odan 

Urlll 
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E Amerıkadan ı·h,...k" k Sutlucedekı · LI ara arşı 

iki vapur kız kaçırma 

Fransa elbette mucizeye inanır ... 
Önümde Fransa haritası var: katarak, düş;,.ana soluk aldırt • 

madanJ aman vermeden onlan 
takip edecekti. Ordulara 1870 Sö
dan harbinde Moltke'niıı verdiği 
emir verildi: cYarın &•fakla bera· 
her ilerliyeceğiz ve rast geldiği
miz yerde düşmana hücum ede
ceğiz> 

Yazan: M. SAMI KA.RAYEL .__ 

Şeker Pare Sultan denilen §İşman ermeni 
karısı, sultan İbrahimin gözdesi olmuştu 

... yeni bir müca-demir geliyor hadisesi 
dele başlıyor 

Abnan ordusu Belçika budutla
rıudaıı Man~ kıyıl:ırma kadar ıı
zanmış. Monmedi'den lllontrövi
lc kadaı: yayılmışlar; Ana ve 
Llmyeıı'de kanlı muharebeler o-

Şişman ermeni karısını Sul
tan İbrahim görünce fevkalade 
m emn un oMu. Sultan İbrahim, 
şisman ermeıı.i karısından ayrıl
mıyordu. Onu hasekiieri meyanı
na aftrııştı. bir mahalle karısın
dan ~ bir şey olmıyan erme
ni karısı şimdi Sultanlar meya
nına E!irrırişti P~ahın baş ha
seki;i idi. 

Sultan :İlbrahimin gÖ"LÜne sa -
rayda dıolu olan yüzlerce müs
tesna dilberler göziiıkmüyordu. 
Şişman ermeni karısı hepsinin 
feVkinde idi. 

Sultan İbrahim , şi,<ınıan emıeni 
kar ıoına mwrzzam bir servet o
lan Şam vilayeti varidatını ih -
san evleınişti. Köprülü Arnavut 
Mehmet paşa, ermeni karısının 
.k.ahy-dsı tayin olunarak Şama 
vo!landı. 

Köprülü Arnavut Mehmet pa
•a, ~ ışman ermeni karısının mü
sellemi olarak Samda para tqp
lıyaca«tı. 

Böyle olmakla beraber sarayda 
Sultanlar, hasekiler gün geçtik
çe artıy<ırdu. 

~'akat, bütün haseıkiler için
de h üsnü, caziOOııi ve zeka -
sile Sultan İbrahimi ce:obeden, 
kendisini gece gündüz ilğuşıın -
dan ayıımıyan tek bir haseki 
vardı: -

- Hemaşah ... 
Hemaşah, sekizinci haseki idi. 

Hı,ba- şehzadesi dünyaya gel -
m1'digi halde, sarayda onun kadar 
niı f ' sahibi kimse yoktu. 

S ultan İbrahimin Heınaşaha 
fazlaca düşkünlüğü gün geçtik
çe arttı. Turhan Sultanı ve bü- ı 
t ı dığer sultanları hiç gözij gör
m ez o ldu. 

Sultan ~brahim, çocuğu olına
dı~ı halde Hemaşahı nikahla da 
kenoisine bağlamak istiyordıı. 

Padi.;;ah, Hemaşahı o kadar se
viyordu ki, nikahsız olan bu, ha
seılrinin bir gün ıtelip kendisini 
terkedebileceğinden bile iüphe 
ediyordu. 

., :w birbirine ~. Mah 
Pe :er Sultan Hemaşahın ni.ka
ı, .. a taraftar değikli. Llıki.n, oi
luna laf anlatamıyordu. 

Bir gün, Sultan İbrahim vali
desini çağırarak: 

- \"alide, Hemqahı ııXih ~
liyeceğlın.. Dedi 

Mah Peyker; ellerini uğuftu -
rarak: 

- Arslanım, buna lüzum yok.. 
-Olacak .. 
- Dünyada ne bir şehzadesi 

ve ne de bir Sultanı vardır. z 
- Obun.. 
- Arslan.a:n, heı: şeye kadirsi-

niz? .. Hemaşah, her saat emrin
dedır. Binaenaleyh, nikaha, ne 
lüzum var? .. 

Dedi.«i halde .. Sultan İbra -
hiro dinlemedi. Saray imamını 
çagırarak, derhal nikAhuu ak -
dettırdi. 

Hema~ah için parlak bir düğün 
yapıldı. Teller, duvaklar hazır
landı. Hemaşah haseki, telli ha
seki oldu. 
Osmanlı tarihinde me.şfı.ur o

lan Telli Haseki işte budur. Dü
ğuıı parlak oldu. 

Telli Haseki tarafından kızlar 
aga:;ı, Sultan İ!brahim tarafındaa 
vezirıazıı.m vekili tayin <>lundu. 

Nikahl..n sonra, vüzeraya vii
ketaya nil'atler giydirildi. Hedi
yeler verildi. Dördüncü Muradın 
zaferler yaparak hazineye d<>l -
durduj(u altınlar, mücevfıerler 
sarfo lunuyordu. 

Fakat, Sultan İbnlıim, vü.ra-

sının, divan erkirunın düğün he
diyesi olarak kendisine takdim 
edecekleri hediyeleri kendi tayin 
eylemişti. 

Ü da ŞU idi; 
- Mücevherat ile süslü birer 

cariyei Mafı Peyker!. 
Sultan İbrahim, kadın aşla u

ğw'una her şeyi feda ederdi. Dü
giin hediyesini bile kadın olarak 
kabul e.v liy-oniu. 

Vüzera, divan erkanı .. Mücev
herlerle, incilerje sfuslü nadide 
cariyeler takdim eylediler .. Bu, 
cariyelerin sarayı hümayuna ge
lişleri ha!kı seyre çıkardı. 

Sarayı hümayun, zarif, genç, 
şuh cariyelerle, zümriiotlere bo
ğulmuş Sultanlar, ha.sek:ilerle, 
haris ve aşifte kadınlar la dol -
muştu. 

Bu malların satışını Ve
kalet tanzim edecek 
İki Amerikan vapurile Aımeri

kadan 25-00 ton demir gelmekte
dir. 'Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 
bu malların Pirede ·kontrol edil
mek üzeooe boşaltılrnalan i>çin te
şebbüslere girişrniıı ve mııvaffak 
ohnııştur. Böylelikle ihtiyacırno.z 
olan bu mallar bir an evvel lima
İıım.ıza gelımi.$ olacaktır. Bu mal
lar da V ekfilet tarafından en <;oiiı: 
ihtiyacı ,olanlara tevzi edilece!k:, 
malların sahiıbi olan tüccarlar, 
Vekaletin müsaadesi ohnadan sa
tış yapamıyacaklardır. 
Diğer taraftan bir Hıolanda va

purile limanımıza gelen 400 ton 
demirin evrakı, Belçi<ka i.şgal e- J 

d:ildigmden, gelmemiştir. Malların 
evraksız çıkarılması temin edile- 1 
cektir. Vekaletten emir beklen
mektedir. 

DSLl:DIYS 

Turhan Sultanın, şehzade Sıii
leymanın validem Dilaşup Sul
tanın, Şelrzade Ahmed.in anası 

Muazzez hanımın, Ermen.iden 
dönme şişman karının, sarayın 
hariçla vasıtalıi:ın1 yapan ho -
varda, fettan, keyif ehli, görmüş 
geçirnıii, zevk sahibi kadınlar da Halici temizlemek için 
vardı. 22 milyon lira lazım 

Hobyar kadın; Şeker.pare, Şe-
kevbolu, Saçyağı, Meleki k:a1f.a, Halicin taıınamile teıni2lemnesi 
V<ıyvoda kızı. bu, aşiftelerin ele- ve sahiHerinin temiz ve munta-
baş ıları idi. zam bir hale sdkulllllası için 20 -
Şişman e!'meni karl61DD1 iMıi, 2l! milyun lira sarfı icaıbettiği tes-

Şekerpare konmuştur. bit olıının:ı.ıştur. Bu paranın Be-
Şekernare, Sultan İlbrahinıin !etliye bükesinden temin olun-

Sultanları kadar gözde ve, hattO. masının imkı'ıruu oldui?u anla-
onların fevkinde bir mevkie sa- şıldığından Belediyece hili<Uınıe-
bipü, tin yardımı istenmiştir. 
Şişman ermeni karıs;, Samııt - Dtiier taraftan Münakale Ve-

yalı l>ir ermeni karısı olduğu hal- k:fileti Halicin en tehlikeli kısl'ln-
de şimdi sultanların fevkinde lannın temizletHıınesi icin faali-
mevkie sıılı.i:pti. İsmi de, Şeker - yete l'eçmiştir. 
pare olmuştu. 
Şekerpare, hiçlbir vakit sultan Beyazıt meydanındaki 

olaınamıştı. Yani, padişaha nikah dükkanlar aybaşında 
olmamışt.ı.r. Faolcat, SLH.tan İtıra-
himin ~ hasülhası oldu.ğıı i- yıkılacak 
çin ona gerek padişah, gerek halik 
gerek sarayı hümayun ericiıu Şe- Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır-

dar dün Beyazıt ve K<>9ka civarın
kerpare Sultan namuu verirler 
ve, öyle çağırırlıııdı. da tetkiklerde bul\.ın~. Be-

B yaZJt meydanının tanzim olUD1T1a-
frtün bu, aşifteler, şWılar, fet-

tanlar, ya;malar cemiyefuıia üs- sı ve İııılrilip Müze6inin sür'at-
tüııde, Oımwıiı sarayında ysnm le meydana çıkarılması için bura-
asra ylkuı gün ffeın~ bütün dairi diilkk.inl.arın yıkılmasına ay 
ihtilillere '\'e zıılfunlere şahlı 91- ıbaşında baıılaııliacaktır. Meyda
muş, sarayın en safalı ıtüırıl@rirı"'1' nm tamaınile asfalta cevrilımesi 
yaşamı.ı; bir kadın biı.kimdi. işi de temmuzda kaıbil olacaktır. 

Bu. kadın: Ermeni kilisesi istimlak 
- Kösem Mah Peyker Sul -

tandı. ediliyor 
V aktile bir papaı;m ııeJ ind•m 

dünyaya gelen, Kösem Matı Pey- Taksim gazinosu 'ka.rstsında ve 
ker Sultanın nüfuzu her şeye bit- Siicp Ago_p arazisinde bulunan 
kimdi. Eıııneni kilisesi ile mW,temilatının 

(Arkası var) ---
ihracatımız artıyor 

İbracatrmız düzelmiye bllfiia
mıstır. I<ki gün içinde 450 bin li
ralık mal ihraç edilmiştir. 

Macaristana 180 ton susam, 
İngiltere.ve 60 bin lirahk fındrl<, 
kitre, 10 bin liralık hıım tilki de
risi, İtalyaya rori.k, Amerikaya 
tuzlu kuru deri gönderilmiştir. 

Zeytun burnunda top 
atışları 

Bu sabah Zeytinburnu sahille
rinden denize doğru t<ıp atış tec
rübeleri yapılacaktır. Deniz va
sıtalarının sahilden aç>ktan ı?eç
meleri alakadarlara bildirilmiş

tir. 

av . başından itibar~ istimlaki 
karar~aştırılmıstır. Burası he -
men vıkılaca.k. ve Sürp Agop a
razisinin tanzimi ha!kıkındaki plan 
mucibince yollar ve refüjler ya
ptle.ca'ktır. 

VİLAYET 

Eyüp kczısına yeni 
köyler bağlandı 

Çatalca kazasının B<>yahk na
hiyesine baalı İmrahor. B<>Jiaz, 
Arnavut ve Buiilaca, Ayazına köy
lerinin bu kazadan alınarak hal
kın işini kolavlaştırmaık maksa
dile Eyüp kazasının Gemi Burgaz 
nıdıiyesine raptolumnasını karar
lastırrrustır. 

>·''" . .. IKDAM'ın~Eclebff.frıbii: ~ ~·~· • ._...., 

-.PER.l/lNs~l~tEN 
siui alır, açardı. Bu sayfalarda o 
zaman mühim bir hadise telak
ki euiği ehemmiyetsiz vakalıır, 
bugün gülümsediği fakat bir za
man ııözyaşı döktüğü dertler. u
nutulmuş maceralar saklıydı. He
le on sekiz yaşında iken karala
dığı mülahazaları okurken gay
ri ilıtiyari kızarıyordu. 

-.~ ~:'.~~~=~::~~ ~-.. • ·:;: ~~~ . ' • •.-' -Y ~~o ~fi •• ~~- 1~5 j 

- Nasıl olsa bir gün .,Wer ... 
O genç benim çok hoşuma gitti. 
a;..,az omuzları düşük, cok ytızı 
yuı~·or galiba. Arkadaşı da hiç 
fena d4'ğil. Trende ikisi ile bera
ber ayni vagonda idik. Söyleme
m' · miydim? Gözlerini benden a
yırmıyorlardı. Arada sırada mah
su~ elimden kitap, gazete, men
ılil düşürüyordum. İkisi birden 
almıya çalışıyorlar, bana veri -
yorlardı. Bir kere kafa kafaya 
rarpı tılar. Az kalsın kahkahayı 
ba caktıın. Erenköyünde iner
ken ayağım takıldı, düşecek gi
lti oldum. İkisi birden koştular. 
İkisine de ayrı ayrı gülümse -
dim, hiçbirini kıskandırmadıın. 

Bu "ocııkça gevezelik Pervi -
nin pek boşnna gitmedi. 

- Pek fazla hoppa de.itllaa Q 

1 
Ayten? .. Fazla kırıtmazsın ya! .. 

- Bilmem ... Amma galıba kı-

l rıtı,.orwn ... Söyledim ~a. bir çok 
kusurttın var. Sen tashih eder -
sin .. 

-3-
Pervinin candan arkadaşı, sır

daşı yoktu; ahbapları sadece ah
baptı; bunun için de orta mekte
bi bitirdikten sonra biı' deftere 
hatıralarını yazmıya başlamış -
tı. Arada sırada hissiyatını an
lamak için aklına gelenleri, dü
şündüklerini, duygularını hiç 
tahrif etmeden yazardı. Bu hatı
ra ve intibalnrıııa ckalb araşt.r
raaların-.. derdi. 

Pervin köşkte el ayal< çekilip 
hwkes yattıktllll IOma yasar -
ya olumlu. Hatıra defterleri bir 
kaı; ciltti. Arma aı:ada bir ı..-

Bir gece Ayten koşup gülmek
ten yorgıııı düşüp mışıl mışıl u
yurken defterini açtı, yazmıya 
başladı: 

30 Haziran 
... Son hatıralarımı ayın 16 sın

da, Ay teni yanıma çağıı-mıya ka
rar ver~iğim gün yazl!l!jım. 

Bu kadar gündür neden tek sa
tır yazmadım? Hiç. Tembellik - 1 
ten değil, bir haftadır sürdüğü -
rnüz biraz fazla hareketli ömür
den de değil; hissiyatımı vuzuh
la göremediğimden yazmadım; 
daha doğrusu hislerimi olduğu gi
bi tebellür A:ı[tirınek is~nüyor
duı:u.. 

Bu çocuk hayatıma girdiği sı
ralarda, bu sürdüğiim hayatı kö
künden değiştirmek kararını ver
mek üzereydim. Kendi keudime 
cSeviyorwnı. diyordum. Bir za-

Kaymakamlar 
mıntakalarından 

mesul olacaklar 
Ankaradan dün şehrimiıı:e 

gelen habere göre, ihtikara kar
şı kurulacak olan fiat müra -
kabe komisyonları hakkında -
ki kararname Vekiller Heye
tinden çıkmıştır. Bütün Yila -
yetler kurnlacak bu komisyon
larda tüccarlar ve sanayicile -
rimizden de mümessiller buln
nacaktır. Şehr.im.izıde bugüne 
kadar valiııin reisliğinde top
lanan ihtikar komisyonu fiat 
mürakabe komisyonu ismini 
alacak ve kadrosııııa bir tüc
car ile bir de sanayici ithal o
!lllJacaktır. Bu teşkilat bugün
lerde tamamlanacaktır. 

Diğer taraft,an bugünlerde 
valinin reisliğinde mühim bir 
toplantı yapılacak ve buna 
müddeiumumi ile bütün kaza 
kaymakamları ipirak edecek
tir. Burada ihtikara karşı alı
nacak tedbirler kararlaştınla
caktır. Kaymakamlar kazaları 
dahilindeki ihtikar hareketle- \ 
rinden mesul olacaklardır. i 
ll!!O!!'!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~ı~ 

Üniversitede 
son ders günü 

31 Mayısta imtihanlara 
başlanıyor 

Üniversitede buoıı:ün son ders 
l('iinüdür. İmtihanlara ayın 31 
inci ,günü haşlanılacaıktır. İlk gün; 
Hu:l..-u:k Faıkilltes:i l inci 2 nçi, 31 
üneü sıruflannm Medeniye im
tihanları yapılıocaktır. 

O gün 4 üncü sınıfta da .J~a-
ra ve 'Deniz Ticareti> imtihanı 
icra olunacaktır. Bu yıl l inci 
smrl imtihanlarına sabahları sa
at 9 da diğer sınlllarda ise öğle
den sonra saa-t 14 de baslaııılına
sı karar~. 3 haziran 
günü de 1 inci ve 2 nci sınıflarda 
IRaına Hulruılru, 3 öncü sınıfta 
Ceza Usul ve Muhakemeleri, 
4 üncüde de Devletler Rususl 
Hu:lrulı>..ı imtihanları yapılacak-
tır. 

İcra muh•sebesi 3 gün 
muameleyi kesecek 
939 mali yılının bitmesi ve he

sabatı umwniyenin MO defteri
ne devri ile icap etmesine bina
en İstanbul İcra Muhasebesi ma
vısın 31 inci cuma ve haziranın 
1 inci cumartesi ve 3 üncü pa
zartesi ,l!'iinleri tahsilat ve tedi
yat yapınıyacaktır. .... • . . 

'"''"''"' 
.,, 

Küçük haberler 
,., ,,, """• * .4yvansaray Kayıkhanesinin 
bulunduğu y<?rde açıkta akan 
mecranın civar halkın sıhhatini 
tehllit ettiği hakkında şikayetler 
yapı1nnıştır. Belediye Reisliği 
mecrayı fenni bir şekilde kapat
mayı karar!a~f'>~. * Dahilde satışlann hararetlen
mesi ve bilhaSiCI'. ..m<teahhitlerin 
mii.bayeata baş!amalan üzerine 
arpa fi11atkm 4,30 paradan beş 
ktı~a yiibelmiştir. 

1 

manlar annesine Kaiften bahset
tirmez, Raiften uzak dlll'Urken, 
yavaş yavaş Bayan Şevkiyenin 
oğhından, evlenmemizden hah -
setmesini dinleıniye başla:ıniş -
tını. Mesuttum. Ancak istediğim 
gibi sevilmediğimden korku -
yord unı; söı:ün tam miinasile be
ni sevmiyen, sevmiyecek olan 
bir erkeğe varmak istemiyor -
duın. Hele herkes bu izdivacı öy
le tabii görüyordu ki,_ bn tabiilik 
beni ürkütüyordu. işte bütün 
bu endişelerim son zamanlarda 
silinıniye baş!Jımıştı. 

Maçkada nasıl oluyordu bil -
meın, mütemadiyen Raifle görü
şüvordum. Evimize geldiği za -
man gözleri parlıyor, yüzü gülü
yordu. Benimle beraber bullllJ -
mak onun için saadetti. Henüz 
aşık muamelesi yapmıyordu. İki
miz de senelerdenberi bizi ev -
lendirmek istediklerini biliyor
duk. Bunun ;,in de Raif benim
le arkadaşça, açık kalble konu
suyordu. Ben ne beğensem o da 
beğeuiyordu. İşlerile alakadar o
luyordum, hatta yardım bile edi
yordum. Onıııı hesabma bir iki 

Mevkuf İlyas mukabil 
dava açmak istedi 

luyor ... Vaziyet vahim, çok va-
hinı .. .. 
Kulaklarımda Fransız Başve -

kilinin sesi çınlıyor: cBana gel
seler de Frausayı kurtarmak için 
bir mucize Jazıındır• deseler ıle
rim ki: «Ben mucizeye inanırım, 1 

çünkü Fransaya inanım var -
dır! ... 

1914 ü hatırladım. Alman ordu
ları yirmi beş günde Fransız top
raklarına girdiler, Laon, La Fere, 
Reiıns sükut etti. Fransız ordusu 
ateşe tutulan halmunıu gibi eri
di. Fransızlar geri çekilmiyorlar, 
kaçıyorlardı. Harp bacŞlama<lan 
bitti ... Sandılar. 

22 Ağustos tarihli Alman res
mi tebliği Voj ordusunun firarı
nı bildirdi. 27 ağustosta bütün 
cephelerde Fransızlar mağlup ol
muştu. Sekiz kolordu imha edil
miş, geri kalanlar ı·ic'at etmişti. 

Fransız ordusunun teknik ki
&yetsr.tliği ve nıiııevi zMı ı:özi
nüıtdeydi. 

Alınan ordusu geceyi giinılüze 

. Alınan ordusu sel gibi cenuba 
aktı ... 3 eylı'H 1914 de Pads so -
knklarma şu ilanlar yapıştırıldı: 
cParis ordusu, Paris halkı: Cum. 
huriyet hükümeti ınJ.li müdafa
aya yeni bir sevk ve idare ver -
mek üzere Parisi ter ·etti... Pa
risi müdafaa mandasını aldım. 
Bu mandayı nihayete kadar kul
lanacağım - Paris ordusu kıı -
mandanı: Gallieni .• 

Bn vaziyette Fransayı kurtar
mak için mucize Hizımdı.. Fran • 
sada böyle vaziyetlerde, döğüş
tüğü zaman en kavi düsman ol
duğunu isbat etmişti. İşte Alman 
orduları Paris kapısına dayan -
dıkları zaman tarihte destan olan 
şecaatini gösterdi, bütün kuvvet 
ve kmlıeti ile harp etmiye baş
ladı. 

Neticeyi gördük. .. Fransa el
h.ette mıtcizeye inanır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

. Sütlücede 35 yaşlarında Betıül 
isminde bir kızı kaçuımıya teşeb
büs etımek iddiasiyle ve ımeŞ!ı.ut 
suçlar kanununa göre Adliyeye 
verilmiş olan 30 yaşlarında İlyas 
ismindeki kayıkıhane müsteciri
nin muhakemesine dün İikinci ai!ı.r 
ceza ırnah.kemesinde devam edil
miştir. Dün dinlenen şahitler, 
iİlyasın SO!kakta Betiilün kolundan 
tutmuş olduğunu, takat sürük!e
yi'P, ~tünmiye teşebbüs ve taban
ca ile tehdit etiğini görmedikle
rini söylemişlerdir. İlyas mahke
meye verdiği bir istida ile Betü
lün ailesi aleyohine, tevhiden ba
ikılınak üzere bir iftira davası aç
mak istemiş, kayıkhanesini kira
lamış olduğu Betülün annesinin, 
!bazı arzularını yerine getirme
diği için, kendisine Betülü ka
çırmıva teşebbüs isnad edildiğini 
iddia eylemiştir. İlyas ayni za
manda şahsi ve.va nakdi '.kefalet
le tahliye talebinde bulllil!!DWl -
tur. Neticede mahkeme, İlya
sın verdiği istidanın bu dava ile 
alakası olmadığından icabeden, 
muamele yapılmak üzere müdde
iııımumili~e tevdüne ve tahliye ta
lebinin de reddine karar vermiş
tir. İlyasın sabıkası hakkında 
bazı yerlere yal'ı lan müzekkere
lerin tekidi icin muhakeme baş
ka güne kalmıştır. 

İki feci cina et 
bir adam. kendisine ihanet eden karı· 
sını bıçakla delik deşik etti. Diğer biri 
de, nişanlısının kapısında rezalet çıkar
masına mani olan bir adamı öldürdü 

TİCARET 

Ticaret anlaşmamiz bu
lunmıyan memleketlerle 

münasebetlerimiz 
Aramızda ticaret ve tediye an

laşması lbıılunmı yan ve ihracatı
mıza dövi% vermiyen İspanya, İ
ran, Almanya ve Danimarka g>bi 
ııneınl.eketlerle ticari ımünasebet
ler yapılmasını temin etmek üze
re hfrkıimet bir kararname çıkar
mış ve dün alakadarlara bildir-
mi<ıtir. Bu meınleketlerle iş Yaı>
ı:nak istiyen tüccarlar bir talep
name ile takas liınitet şirketine 

müracaat ed~ekler ve burası 

l?funrüJtlere emir vererek mu -
kabilinde ihracat ya,pılına.k. üze
re tiiccarların bu memleketler
den .getirdiği malları memlekete 
ithal edecektir. 

İNHİSARLAR 

İnhisarların Ankaray• 
nakli kat'ile~ti 

Bütçe müzakereleri için Anka
raya giden İnhisarlar umum mü
dürü Adnan Hfilet Taş Pınar 
dün şehrimize dönmüştür. İdare
nin yeni yıl bütçesinde geçen 
seneye nazaran 400 bin liralık ta
sarruf vardır. 

Umum müdürlü/:ün Ankar~ 
nakli için •bütçeye k<>nulmuş olan 
200 bin lira kadar bir tahsisat ka
lrul edilmiş ve önümüzdeki &e
ne Ankaraya taşınma işi kat'I 
şekle girmiştir. Ankarada yapı
lan yeni bina.va ı?iimrük ve inhi
sarlar Vekaleti ~eçti:kten sonra 
bırakacağı binaya da İnhisarlar 
taşınacaktır. 

Sehrimizde biri evvelki gece 1 
yarısı Fenerde, diğeri dün sa -
bah Beşiktaşta iki feci cinayet 
işlenmiştir. Tafsilatı şudur: 

Y al<>vanın Kirazlı köyünde otu
ran Hüseyin ad.ında bir delikanlı 
geçen gün gündüz eve gelince an
nesi Asiyeyi köyün muhtarı Ha
lid!le fena bir vaziyette, yatakta 
ı;:örıırıüştür. Yavaşça çekilip git
miştir. Görüldüklerini farkeden 
rtıuhtar Halid hemen evden u
zaıklaşm ış, Asiye de ufak tefek 
bazı esyasıru toplıyarak, akşam 
oiıı_p kocası gelmeden, vapura at
~P İstanbula 'kaçmıştır. 

Hüseyin hadiseyi hemen ba
bası Ahmede anlatmış ve akşam 
evde karısı Asiyeyi bulamıyan 
Ahmet, derhal vapura binerek 
evvelki gün İstanbula gelmiş, ka
.rmını akrabaları olan Beşiktaşta 
Dikili Ta~ta Zemheri sakağında 
3l! numara<ia vatman Meh:ınedin 
evinde bulmuştur. Evvel.ki ge
ce itirafı üzerine karısile adeta 
lbar~rnıı; görünen Ahmet, evvel
ce bir kaç defa ol..ıuğu gibi, ar
tık Kirazlı köyünü de bırakıp baş
ka bir köye yerlesmelerini söy
liyerek işi tatlıya bağlamıştır. 

Fa.kat dün sabah karısından ev
vel ;uyanan Ahmet derhal cake
tinin cebirideki bıçaJiını çekerek 
uyumakta olan Asiyenin rastgele 
yerlerine saplamış, kadının vü
cudunu adeta parca parça etımi~
tir. 

30,000 ALMAN 

TAYYARESİ 

Amerikau Harbiye Naınn • 
nın izahatına göre Almanla -
nn 30,000 tayyar~i varJDJŞ. 
Buıuı mukabil Ame9kahlar da 
50,000 tayyare yapmak istiyor-
larmış. 

Almanca kitap okudum, notlar al- Tayyare mevzuu üzerİJlde 
dım. Nanemolla ile konuşuyorduk 

Bir Jl'ÜD sevinçle: da üstat sordu: 
- Seninle çalışmak ne bahti- - Son tayy'!re muharebe -

yarlık Pe'rvin! Dedi; kendi göz- leriııden ne ders .aldın?, 
!erimden ziyade S'!niu gözlerin - Vallahi ders aldını nu, 
işime yarıyor! almadııı1 ını bilınem anuna, 

Biran gözlerimin önüne sakin bir fikir edindim ... 
bir yuva geldi. Raif ile tam bağ- Diyerek, izah etti: 
!anacağımız ve mesut bir ömür - Her devlet için iki tip 

Evdekilerin feryatlarına yeti -
senler Ahmetli kanlı bıçağile ya
kala:ınışlardır. Asi;•e derhal öl
müştür. Tah·kikata zabıta ve 
miiddei-umumi muavinlerinden· 
Cevad vaz'iyet etmiştir. 

İKİNCİ CİNAYET 
İkinci cinayet de cvve}~l gece 

yarısı Halic Fenerinde işlenmiş
tir. Fenerde Kara Davut ııolı:ağın· 
da bir numaralı evde oturan Es
ma bundan bir ıınüddet evvel 
ııemilerde çalışan Hüseyin adında 
birile nişanlanmış, bir müddet 
sonra geçinemiyerek ayrılmıştır 
Hüseyin Esmava çok düşkündür. 
Tekrar nişanlaninak talepleri red 
dedilen Hüseyin evvelki gece sar· 
hoş olarak nişanlısının evine gel
miş, kapıyı tekmeliyerek iceri 
giıımek istemiş, 'bıçağını cekereık 
tehditlerde bulunmuştur. Evde
kilerin feryadına · komşulardan 
!Mustafa Nazif adında biri yetiş
mis ve Hüseyi!li teskin etırnek is
temiştir. Fakat Hüseyin bu mü
dahaleye kızarak Mustafa N azifi 
lbıça.1<la arkasından bir kaç defa 

_ yaralamıstır. EvlerdE)!J. tırlı.van 
mahalle suçluyu yakalamışlar ve 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldı
rılan Mustafa Nazif bir müddet 
sonra ölmüştür. Zabıta ve müd
deiumumi muavini Edip tahki
kata vaz'iyet etmiştir. İki katil de 
bu.gün meşhut suçlar kanununa 
göre muhakemeleri yapılması 
muhtemeldir. 

GAZETELERİ 

OKURKEN 

Nauemollaya, 
- Hele Cııınlınriyet gazete

sinin altı sayfaya inme•inJco 
sonra yazıları okuyanın' ol -
ılum.. O kadar ufak harfler ki. 
karınca duası yazısına benzi-

\f&r .. 
Dedim. Gülerek cevap ver

di: 
- Gazete idaresi okuyucu -

larına bir"r de pertevsiz hedi
ye etmeli doğrusu. 

GENERAL 

VEYGAND 

süreceğimiz hülyasına kapıldım. tayyareci yetiştirmek lazmı Hemen bütün dünya gazete-
0 gün elimi uzun müddet elin- geliyor. Birinci tip: l'ntelek - leri General Veygand'ın şah-
de tuttu, çekmedim .• O kadar es- tüel ve tahsil mertebelerini bi- siyetinden, mazideki mesaisin-
ki dostuz ki, adeta kardeşiz... tirmiş, hava ilminin, hava fen den, zafer ve şöbretleriııdeı& 

İşte bu fena... Kardeş mubah- ve tekniğinin emrettiği ıııii -
b d. k• fi d •il bahtediyorlar. eti iyi şey ır amma a eg - kemmel subay tayyare<;itiir. 

d Bunlar arasında: dir; hele b'alla hiç kafi değil i. İkinci tip: Kaptı kaçtı tayya-
0 andan sonra Raifi sevdi- reci. Yani, bir şoförün ıırabayı - General Veygand ne ya· 

ğimi anladım; biitün varlığımla ıtötürmesi gi]ı_i tayyareyi gö- pa•~k?. 
Raifi seviyordum. Bunu hclli et- türnıeyi düşman mevziine J)iye, sorablar da var. Beı& 
memiye çalışıyorum, bele sev- bomba atmayı üssüne dönüp de ayni suali Nanemol!aya 
diğimden daha az sevilmek ihti- inmeyi bilen tayyarccidir. sordum. 
maliai düşündükçe, Raife karşı Bu tarzda binlerce tayvare.- _ Kehanete lüzum yok. 
soğuk davranıyorum. ciyi hemen yetiştirmek müm-. bil Ne yapacağım yaptığı zamaı& 

Annesi konuştuklarımızı an - küudür ~ zannederim ki, - mütalea ederiz... -ı 
!atmış olacak. Dün gene yalnız, Jıussa piyade ve tank hücum -
haşhaşa kaldık. Yemekten sonra tarını himaye edecek tayyare Cevabııu verdi ve .. İlave et-
bahçeye çıkmıştık. Ayten bir te- akınlarında bu tip, kaptı kaç- ti: 
nis kort yaptırmak istiyordu, bab- tı tayyar.eciden geniş ölçüde - Herhalde, zafer. İl' 
cede muvafık bir yer aranıyor- btifade etmek kabildir. A. ŞEK 
do. \ (Arkası var) İ ========================~ 
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(Basta rafı 1 inci sayfada) 

muireı:elerinden temizlenmiş -
tir. • 

1 

Somme hat
SAAT. 15 tı ile Flandres 

• meydan mu -
•------- harcbc;,i mın -
takasının cenup hududu ara.->ında 
ancak 50 kilometre kadar mesa
fe vard.r. Alır.anların hafif mo
törlu uoourları bu dar koridor -
dan, müttefik hava kuvvetleri
n.in bütün şidc!etile bonrlıaroı -
tnan ettiği yollar üzermden geç
mektedir. Burada, Alınan hafif 
ınotörlü wısurLırı, enerjik mu -
ka,·eınet merk~tccune carprr.ak
tad r. Bu koridorda motörlü cü
züt '!ar arasında .. küçük çar -
P;.şm .. ı.rdan büyük çarpışmal:ı.ra 
kadar birbirini t· ki"P eden çar
Dl.Şlilalar ıılmaktadır. 

Almanlar bu gc<lıkten hafif un
swılanm vollamakta devJm edi-1 
varlar ve. Z!!'ılı makinelerlııi ı 
Arras - Cambrni mıntakaoma sak 
lamaktadır Zirn bu z hl• l'!'akı
neler burada )<endil •ı ıne lcuum
ludur 

~AAT: ıs 
Salda<i'ın ce

nubundaki mın
takz~ma yap - . 
tığ. hücıımda, 

Alır.an kumandanlıgı tank müza
hereti olır.aksızın yalı ız bir pi~ 
Yade fırkaoı kullanmıştır. Bu hu
cum heyeti ımıı.ımiye.>i itiba:ıle 
akim b!!'akılmı~t!r. Son haber!:· 
re göre Seci-.ln'ın cenubunda cıu~
ınanm elde etmiye muvaffak ol
du.~u k~çıik oız !ar ortadan kal
dırılmıştır. 

~
. ''alencieııne, 

17 Cambrai 'e Ar
ras b<iL'1es.n.le 

- şiddetli muha-
rebeler cerevan ediyor. 

&lmme ile Arra;; ar . .sındaki 
.ııedıkten batı istikamePnde yani 
:Manş'a doğru hafif Alman kıta
ları nüiuza devam etımektedir. 
Bu müfrezeler dün gün<lüz çok 
Şi<ldetli ·bombardımanlara maruz 
bu·akılınışlardır. 

Rl•U ter'in se-

SAAT: 18 

d v m ediyor 
sınıfa mensup Fransız zabit ve 
askerleri büyük yararlıklar gös
tern,el<tedirlcr. Bilhassa tank 
kıtalarının fedak:irlıgı duşınanın 
ileri harc'kctinc mani olmakta 
veya bu hareketi geni!; mckyasta 
güçle~tirmektedir. 

! Alman istih -

SAAT• 21 30' •barat bÜrObU Al 
• ı j man kıtaları -
---ı nın Grarrd ~eh .. 

rine girdiklerini bildirmektedir. 

l-SAAT· 22 \de Au~=~:.·~ı~-
• geQlTllŞ olan Al-

- . man cüzlltam-
larının müteakiben geri pÜskür
tülmeoi ,·e L:ıtUn bu kısmının sı
kı ~;,.rette tal;;vive edılmesi, çok 
bü;'i!k bir ehem:miy<'ti haız bu
lun:-"'aktadır. Bu tehdıt ve ayni 
zamanda dusmanı •• B·Julogne ü
zerine fii:male d<>.zru iler 1.e~ ı~i. çok 
tehlikeli bir rr'l.!~1 vct ~rzetm.:k
te ve şiır~ldckı mu kuk ..ırdula
rn1 m..:n .... k'll"'tıra llt i.l Jır . ı.llc ge
tirır.eyi ı •• ıhdaf e) lem.-de idi. 

• ---1 Vazıyet, bu-

l SAAT. 2 3 ı· gün.ıcü tıal~ ~le 
• ~ok cıddıdır. 

- Somme'ın şi -

m:,lindeki gedikten yalnız l.ıir Al
man tu-kasıı~ n hafif Jn3'ur aı.J. ... 
geçmı}e mu\affak ol:nuş bile bu
lurl.':ıa, SLt.L mui.arip 010· -ıarını 
>imdiye kactar P,Ö>termj> ulan Al
manlar, si.u ·aıJc ta~ .. ı{:n1 ışınde 

mütdı:ıssıstirlar ve bıl;,harc Al
manl~rı bu tahkimattan atmak 
~üçt~r. 

ıJir kaı; gıiıı d ha be•· k~c '.: 15.
zınıı.lır. Belki iki taraftan da 
mırkatıil hıictnnlar yapılacaktır. 
Fakat, general re) ~aııd'ın plan
larını, tanıamla;.na;;,nlan e\·vel 
büyük bir mu.kauıl taarruz bek
lemn=ektc-dir. Butün cephe
de yııptığı seri tetkiktenberi ge
neral Veygand'ı i • başında ;ıör
müs olan mW.a~iuler, ha. ku:man
daı. n, s'-kin, :aimkir \"C tel.iş.sız 
oldu~unu SÖ.Y leınektedirler 

l 1 Faris, 24 (A. 

alan Fransız as-

13.hivettar L<Jn
dra maılıfillerin

ı-------' den altlığı ha- ı SAAT: 24 A.) - İyı .haber 

• kl•rı mahfılle

ber!ere göre, Alma.nlar BouJogne 1 rinde, İngiliz kılalarınm D·Jlon-
şehrini ele geçırmr.;tır. inniliz yayı tahliye ettiklerine dair ec-
Boulogne'ıie bulunan . " . nebi menbalardan verilen h:1bc-

kıtaalının hemen kiffesı ~ehrı rin asilsıı olduğu beyan ed!lnıek-
terketmiye muvaffak olmuşt;'.r. tedir. Akşama b.1ar l'ransız 

Reuter'in tahminlerine .. gor~ kıtalarının ~imdi i.şg.ı e•nwkte 
Almanlar Boulogne'de muttefi. • oldıJ;ları ve munarctı '" Ba
lerin müdafaa kabiliyetıne, fa_ık_ lonva• ·'ı cenubunda cereyan et
kuvvctlere malik bulu~nırutta ıdi. tigi tasrih olunmaktadır 
Umumi vaziyet. ciddılı~ıru mu- I Akşam tE'b-
hafaza etmektedir. 1 Sab•h• karfı ligınin neş- - -ı Belçika Kra- l \ rıncıen io<Jn -

SAAT . 19 1 ~ı Leopold ve ra Havas sabaha kan;. ;:,.,keri va
. ! ınııılo: kuvvet- zivet hakkında &.Şd!{tdakı tafsi

·----- !eri başkıınıan- , liı.tı vermektedir: 
danı general Goct lıalokuıct..ki ,a- Şin altl İııgılız ve Ed<;rka kı-
Yıalar yalanlanmakta ve Kral taları bir ric'at hareketi yapmış-
Leopold'un ordusu ile. beı:abe_r lard r. Yeni mevzilc•r ve Valen-
Belçikad:ı, general (ftırt un Ingı- ciennes, Carrıoraı Arras mınta-

d b 1 du kasında devam eden buyuk Flan-lız m:ıusu ile Fransa a u un -
Ru tasnh edilmektedir. dere muharebesinin teferrüatı 

Haberlerin halka kadar gelme- hakkında Parisae pek ketum dav
. lı I ranılmaktadır. siııe mani olmak arzu eaı ' err.c .-
d ld Arra;; ile Soınme ara.>ında Ai-

le beraber, bugun bura .a 0
' ı- man zırhlı kıtalar• yine ı:edikten 

tlldi~inc göre, Alman mufrezele- içeri gırerek sahil istikametinde 
rınin \-ardıkları veyahut piıskur- ilerk·mişlerdir. B:'hassıı Bolon-
lill.dıikleri mahaller hakkında yanın cenwbunda ;iddetli fakat 
lllalunıat verilmemesi liı.zı.m ı<el· dağınık muharebeler olmuştur. 
nıektedir. Filhaıdka, bir çok de- Siipheli l>ir menbadan verilen 
la bu müfrezeler infirat halinde habere ra~en Calaiö mıntaka-
Ve umumi karargahları ile mu- sında muharebeleı .Jlmamı.ştır. 
bar0ere teminine gayri muktedir 
buJunn:aktadır. 
- Valencien -

SAA 20 1 
nes - Cambrai -

T : Arras hattı ÜZ(!
rinde ·ıddetlı 

rnu arebc de,·am etmel<tedir Bu 
hatta FranSıt - İngiliz orduları, 
A.lrnaııların kuvvei kullıvelerine 
taarruz ctmi,lerdır-. 

S·.ıııı;ıne'dc .ıı·ransız kttaatı, bu 
n1> ı•r boyunuaod kuv,·etli mev
zii ekle etmek maksadile son 
der~ce mühim mevzii bir takım 
harek.it icra et • !erdir. 

I Al:r.anl.ırın 

..,AAT. 21 ı motörlü kıtal~-
• ll, sarildekı 

- n.ıktaları elde 
~tınek maksaa.lt! buntıa. evvel
ki "•r<'ketJ~rı-ıdeki 'ruv\et müc
t., ndan fazla kuvve~ Pıcardie 
R• ı ,ını gcqne1;tedirler. 
• F an •z genelkurmayı namına 

Soz '° . n ıye sali'ıııi) et tar bir 
za• \alnı. Frans.z aı·aı.i.si üze
tl 11111 Alnı.an tayyaresinin dü
• :nili; okl~ı..nu gildirmiştir. 

Al an tavvarcleri lngilterenin 
C<nı bu •arıd sahilınde büvük bir 
faa1ı et gö,\c •nişlcrdır. Tayya
re d batary.ı rı f li yete geç
i:> ır. 

t raıısanııı sim.alinde cereyan e
den nıulıaı:eucler e>ııa.,lllda her 

ltalya harp istiyor 
( Bııştarafı 1 ınl"İ •ıtyfal.ia) 

rar Musolmire l:ıık! rılmiştir. 
Musolıni pazar ııunu, bir asır

danberi Ziraat i~l !!ıle u.~raşan ve 
bu suretle •topraga s,..j ık. un
vanını alıru.ş olan aılelere diplo
malar vcrccektir. Duçcnin bu mü- 1 
nascbetie hale u~gun mahi;·ette 
bir kaç söz SÖ} lemc;i \·ar it gö
rülme·.~ ~ir. 

AL. l NYA - BULGARl"ST.\N 
SOFY A, 24 (,.\, .•. ) - N c~re -

dilen bıı tcbl,.de .'.tnıan eveti 
murat Ui.SJs!r , BLlgarısttanla, 
her ikı memleket içu rr,emnuni
yetbah.,, neticeler Vl"!"en bir iti
liıina .e ımza etl ,.,ni bildirmek
tedir. Muzakcrat altı haita sür
muştur. 

ROMA. 24 (A.A.) - Mısırı ter
kedcn bir kac İtalyan aile:;i Erco 
vapuru ile İ kenderiyeden Ceno
vaya gelm~tir .. 

MlSIRDA GiZLİ RADYO 
KAHİRE, 24 (A.A.) - Alman 

propaganda servislerine, :\1ısır 
ve ;·akın şark hakkında mah1 -
mat veren gizli bir telsiz verici 
cihazı polis tarafından meydana 
çıkarılmıştır. Ecnebi talıii\·etine 
mem;ıuı birçok Jtinı.,eler tev'k.if e
dilmiştir. 

lnglliz- Sovyet 
Ticaret müzakeresi 

Sovyet Sefiri dün 
Halifaksla g-örüştü 

lngilizler Mosko· 
vaya bir mümes
sil gönderiyor 
Londra, 24 (A.A.) - Sovyet 

sefiri :Maiski akşama doğru Ha
riciye nezaretine jıtelerek lıir müd
det kalmıştır. 

Londra, 24 (A.A.) -- Reuter A
jansının diplamatik muhabiri bil
diriyor: 

Dün Bullcr Avam Kamarasın
da bevanatta bulunarak ~;ik(ıme
tin ~ı-yetler Birligı ile muna.;e
bctıerini isl<ih etmek için derr.al 
tedbirler ald:gını "lıyl:ır.io!ir. 
Bu beyanat son So,·yct notasının 
n1J ... mir mı.i..za~ ... reler irnkcinına 
yol actıgı ~eklı 1 'e tefsir c.iıl - 1 

mektedir. 
Bu vaziyete nazaran, İL,?.iliz 

hükumetinin. Sovyet hükü:ndi
nin muyafakatilc, iki taraf arru.:n
da ticari müzakerelerin han;:i 
esaslara müsteniden ba<lıyabile
ceğini kararla,tırmak üzere Staf
ıford erippsi Mos!rnvaya gönde
receği tahmin edilebilir. 

----o----

lngil .. erede ya
pf;. •ı tevkifler 

Faşist partisi azaları 
serbest bırakılmıyor 

LONDRA, 24 (A.A.) - Polis 
bugün .Manchister de cBritsh 
Uniun. lngiliz Lı.<;ist t.,,,kilatına 
rrıeırsup iki nzayı te\."l.;.it et:!:. - tir. 
P.olis Lonrlrnda •bug te~kilatın.n 
umumi merkezini h~l<l muhataıa 
altında tutmakta ve burn<1u o!de 
edilen. vesikaları tetkik eylen•ek· 
tedir. 

Be. tetkikat netice;iıv.ie Lon
dranın muhtelif mabllerinin ba
zı evlen zi\·nrct ('()ilmi~ ve bazı 
kirrweler faaliyetleri hakkında 
istıc\•aba tabi tutulmu.ştur. Bun
lardan bao:JS1 yeni tahkikata intı
zaren .:;eı·iJest ·bırakıl.nıamıştır. 

LONDRA, U (A.A.) - Polis 
yüzba~ı Von Rıntleei tevkif et
miştir. Rüyırk h rpte Alman.va• 
nı.ı1 Amcrı!i.ldaki casus teşkil.ltı
o,n 0 efi olan llintlcn bir müddet- . 
teııberi Londradn ikamet etmekte 
ıtli. 

TEBLİGLER 
(Baştarafı 1 i11ci ... yfada) 

düşiirülm~. a.Tgari 25 tal/ı;<rre 
d., cıddi hasara u!lratılmıştır. 8 
ta:ıı:ııaremi: di4i,Lrülınüştıır t'eija 
kaıııptır. Diger 4 tayyaremi.z de 
mecburi iııi<1er 1ıapmış!ardır. 

Mühim bombard•ıııan filoları
mız, yeniden Almanyada t<e m"11-
da11 mulıarebeııi cephesi civarın
da diiı;manın münakalatına şid
detıi hücumlar yaımııqlardır. 
- ! Bertin 24 

J Alm•n tebliği l (AA.) - ~-
" man un1U11I11 
kararıta!ıının teblil(j: 

•Diinkü muzafferane hücum
lar netice•'iııde, düşman ordular
mn şimali Fransada ve Bekikada 
kuşatılmış bıılunduğıı ara:i şe
ridi her taraftan daralmaktadır. 

Fra1'lireı'lerde, A~na11 fırkala
rı, düşmanın Escaut üzeriadeki 
miistahkem mevzilerini delmişler 
ve Lys ırmaqrnın garp sahiline 
kadar ilerlemişlerdir. Tournai iş
gal edilmiştir. 
Maııbeııge Fransız miistahkem 

kalesi, halen tamamile Almanla
rın elinde bulımınaktadır. A rto
ı>da Alınan kıtaları, Arras'ın ·. 
mali garbisirıde Lorcıta tepesi
ni işqal etmiı;ledir. Arras ile de
niz arasında ilerliyen ~l!nıan :z..ırh
ıı cii:ütaıııları. Marışdaki F1·an
sız lima1!lırrına ııa1'1a$1 ıışlıtrdır. 

l t P~ris, 2-l (A. 
Fraa&1z tebllul ı A.) - ,\J: am 
· • - lebli)fi: 1 

·Bir kaç gü,,denberi fı ·1aıde ve 
billıassa Cambrai ve Arra· mın
takalarında cereyan eden Saint -
Omcr ve Bolorıya ınt1ltakalan1!a 
kadar ııayılan şiddetli muharebe
ler ceplıemizin heyeti umumiye
sinde imtidadın ııeniden tesisine 
bu ana kadar imkan vermemiştir. 
Sedan cenııhıında bıı sabah bildi
rilen Alman tall'TTU:ru kuvvetli 
vasıta.laria yapılmıştı,.. Mukabil 
taarruzumuz pek bariz muuaffa.
kıyetlere müııcer olm~tıır.• 

K DA M 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci sayf~) 

A111:~ns varoşlarına varan 
Fransız tuvvetleri, büyük bir 
taarruz yapabilecek kudrette 
olsalar, Anıiens'den şiınal is
tikametinde yapılacak şiddetli 
bir taarruz büyük Alman kuv
vetlerfoin hem Manş kıyıları
na varmalartnı meneder hem 
de mi.ittefiklerin sol cenah gTu
pile temas ve irtibatı temin ey
ler. 

Bu mıntakada, Valansiyen'in 
şarkında, Belçika - Fransa hu
dudundaki Fransızların Mo
böj müstahkem mevkii Al -
man tebliğine göre, Almanla
rın elinde imiş. Fakat. şimdiye 
kadar bu müstahkem mevki et
rafıııda hiçbir muharebe vu
knundan bahsedilmedi. Al -
manlar da burasını nasıl al -
dıklarını izah etmiyorlar. l\Iüt
tcfikler tarafından kabul edi
llnciye kadar l\1oböj'un süku
tunu ihtiyatla telalı.ki etmek 
gerektir. Yalııız bir ilıthnal var 
l\iüst.1hl..cm mevki, ınüttefik
kr tar&fıııdan müdafaa edil -
nıiye.<ck tahliye olunmuş ola
bilir. 

Büyük Millet ecli 
il 

Dün muamele vergisini yetm" in
ci maddesine kadar müzakere etti 

AN.KARA, 24 (A.A.) - Bü
yük Millet Meclisi bugün Nec
mettin Günaltayın ba.şkanlıi(ında 
toplanmış ve celsenin açılımasını 
müteakip Zonguldak meb'uslu
ğuna intihap edilen Atıf Kuyu
cak and içmiı;tir. 

Ruznameye geçilirken söz alan 
Maliye Vekili ji'uat Ağralı ruz
namede bulunan .kazanç ve mu
amele vel'gilerine ait kanunların 
bü~ müzakerelerinden önce çı
karı.lmaşı zarureti dolayı.sile bun
ların müstaceliyet kararile mü
zakeresini istemiş ve bu talep ka
bul olunmuştur. 

tediye anla)masının tasdikme ait 
kanunun müzakeresi münd•Cbe
tile ileri sürülen bir mütalcaya 
karşıhk olarak verdiği izahatı~ 
ticaret vekili Nazmi Topçu.oğlu 
İngiltereye yapılan ihracata mu
kabil alınacak serbest dövizin 
miktarile İngiltere ve impara
torluğun diğer aksamında yapı
lacak iffiıalat rnih-tarları hakkın
da izahat vermiş ve bu karşıhklı 
muamelenin bugünkü ahval ve 
şerait altındaki seyrine nazaran 
bir para terakümü mevzuu bahis 
olam:vacağını işaret e ·lernı~tir, 

Bu izahatı müteakip anla~a
nın tasdikine ait kanun kabul e
dilmiş-tir. 

.:>AYt'ı\- 1 

lngiliz ~ralı
nın hitabesi 

(B, • 'eratı l ina •a a) 

• 

bıı.yorum. Hiç k' e c.aı:.rr.ama 
!,aır. Dı.ı=anlar::r • art k arazı 
fethine değil, bu irr:.parat•.lu nı, 
bizim imparatorlu!:u.muzu ve o
nu tıışkil eden her ~eyi kat'ı su
rette ve tamamen tahrip ve bili· 
hare dünyayı fethetmiye kalkış
tılar. Dü~manlarınuzın iradesi ta· 
hakkuk ettil!i takdird<' bu irade
nin yerine getirilmesi i~in lıtllii.m
larınıız izhar ettikferi lıutiııı kini 
ve gaddarlığı yeniden gôstere -
ceklerdir. 

Bu imparatorlukta biz, İnı;:i -
!izler hepimiz bütün baııiretlı ve 
hüsnüniyetli in.•anlar. kendı göz.. 
lcrilc me1eleyi gürt.ip anltyor!ar, 
mesele hepirr.iz için bır hayat 
veya memat miic:uielesinderı. ıha 
rettir. 

3 - CEPHENİN l\IERKE
ZİNDE: Som ve Eıı nehirle -
I"in,leıı !\Iö:ı nehrine kadar u
z::ın:ın ınii~tclikin ccphe:>jnin 
ı:ıcrl~~zin~e. Fran~ızlar, Som 
ınıuta\asında, sn.,~lan1 Lir ıil
tlaf:ıa h2ttı tc:>isinc r.alı:ııyor -
Iar. Bu hat Parisi şiın~J<icn ört
mektedir. Setlan'ın cenubunda 
Alnıan1arın yaptık! n·ı t:u.ırı .17.

Iar ınalısüs bir surette il""'c -
meıncklcdiı-. 

Milli Müdafaa encii.ıneni reisi 
Kazını'ın da Milli Müdafaa Veka
letinin müstacel inşaatı için mec
lise tevdi edilmiş bulunan layi
hanın havale edılmiş olduğu en
cümenlerce seçilecek azad~~l mü
rekkep muhtelif bir encümen 
tarafından muzakere edilmesini 
Milli Müdafaa encümenı adına 

1 
talep et'Iliş ve bu talep ae kabul 
edilmiş tır. 

1 fi.ıı ~ ı e ve ingiltere ticaret ve 

Bunda:ı sonra miizakeresine ge
-çilen muamele vergiş.i hakkındaki 
kanun lav ihasi üzerinde bazı 
hatioler~ noktııi nazarları din
lenmiş maddelere geçilerek 15. -
vihanın yetmişinci mad<le!.ıne ka
dar müzakere;.1 ikm~l ıırr...ıştir. 
r..,ıeclıs pazet.rte.si günü toplana -
cakt:r. 

Mağliı.biyetınıiz bd ıusıı OU" 
zaman için ortadan ilinıp, nut.e
akfoen yeru bir 'cu.v;·eUe m~yda
na cıkma.mızı intaç etmiyecektlı:. 
Maı:lübıvetimiz tanıdıgıınız dun
yaııın tahribıne se'>ep eı:lccık ve 
hareketlcrimiı nıcriJ1e karanlık 
çökecektir. B'4..TÜn bu in pac:ı.lor
luğu gözlerlının önüne , ~tıre
rc'<: ;i.ze hitap eô.. ·orure. :;iı di 
Jıaruc giren ve ·;,ıtdısını t ı ıoe 

te,cbbus eden korkunç sLtcmle 
kabili mukayese .ı1ın bu Lr.p:.ra
torluk bütün ıııan~>ııe tec_ssüın 
eıhyor ve daha bü]lü0: CJUU can
lı bir ıoıkla parlı)or. Duşıı:ıan
larımızın aleyhlmızde kuılandık
ları bir kelime \'ardır: Empcr
yalızm. Bu kclıı.1eye tclwkkum 
zihniyeti ve ft!th zevkı ı.asım 
veriforlar. Biz İmparatoriui!un 
serb~st milletleri bu ke imeyi 
kendilerine iade ediyonız. Bu nıer. 
fur emelleri bl's,i\ en onlardır. 
Sulh damıa bizim yegane hede
fimizi teşkil etmiştir. Ha}.i:,-etı
ıııize karşc J;a, •. et<izlik, emııı
yete karşı hile, adalethnıze kar
~ı kU\ ·et ikame ediyorlar. Y.ınıl
mak imkanını ,·erme<oiler sarıh 
ım ziddh·et içı de şimd, iki tara
fın kuvveti karsı.ıaşmış bulunu
yor. İkimi.ztlen lıjlllgismın ka
zanacagını bilivoruz. Bı,ı millet
ler haklı olan bır irıfial hissi ile 
nefret ve istihkar ettiklerı şey
lere k:ırşı ayaklanım.şiardır. On
ların azmini hiç bir şey o:ırsa
maz. Yalnız itimat kilfi dcgildır. 
Onun cesaret, azım, mukavemet, 
,.e fedakarh..lı: hislerile beslenme
si lazımdır. 

ı-· 

Vaziyeti hilIU.sa e<!inr€' deni
ze dJii,n.ı vaı:i~·etin .ı\ln a:.ıJnr 
It.·hi.~ıle inki~af etti~i, simali 
şarki l'ran~~aki I·'ran~1z <'ei'
ho."'i!.nin sa~Juuıla~tıgı ve ~itn
di rlalıa ziy~ılc cl~nize Joğrl! 
gitnıij e c:ıl. :;ın L hnl'll:: - ıı 
buraı!~. pek faıla faaliyet ve 
l."a)ret s~rietmediklcri göriilü
·or. Alnu.nl<!rın l\l,u1.,.··ı ıniitc~ 
r~ccih lıart·l.ctlcri, ta~1 bir ınu
vaffn1avı:"'t l·a7rınırsa Phenuni -

l vetii net!<:elrr \'erecektir. 
. .tf. D. 

•:-----~~------ il 

Genç Havacı1a-
•• • • 

rımızıe numayışı 

Aakara, 24 (A.A.) - T. Hava 
Kurumu 7 nci Kurulta,-,na vi
layetierden ~elen dele~eı rden 
kur'a ile seçıkn Ali Nadi Ün er 
(Gaziantep), S:>'ln Gül> (.Sey
han), 'l'edtk ÖJıütlü ( ,falatya), 
Vehap Tuncer (Bolu) ve .Naili 
Küçüka (Denizli), den mürekkep 
bir heyet T. H. Kurumu lıa~ka
nı Erzurum meb'c:su Şükrü Ko
çak'ın reisliğinde buı;c:n Kurul
ayın tazim •·e bai!lılık duygula
rının aızı için Reioicumhur l"1net 
İn.önü tarafmılı:m kabu! buynıl
mu~tur. 

Milli Şer, Kurultayııı çalışına
ların.ıa~ çok n1crunuıı oldukları
nı selam ve se,·gilerinin Kurulta
ya fül!ii!ını biı<iinnişler ve muvaf
fakıyet dileroislerdir. 
ETİ.MESUTTA YAPIL&'i HAVA 

TEZAHÜRATI 

Ankara, 24 (AA.) - Türk Ha
va Kurwnu 7 nci Kurultayının 
toplantısı münasebetiyle bugün 
Eti:me>uttaki tayyare meydanın
da büyük bir hava mitingi yapıl
mı~br. 

Başta Başvekil Dr. Refik Say
dam olduğu hııJde, Vekıller, Par
>i Genci sekre~~ri Dr. Fikri TCı
zer ile Meb'uslar, Kurultay dele
geleri, Milli Müdafaa cl'.kanı ve 
lı:alabalık bir halk kütlesi genç
lerimizin bu tezahüratında hazır 
bulunmuşlardır. 

Çok güzel bir hava içinde ge
çen bu tezahüratt:ın sonra Baş
vekil Dr. Re!ık Sayı:laıro ve bü
tün.davetliler sahadan ayrılırlar
ken Kurum başkanı Şükrü Ko
çak'a takdirlerini ve tebriklerini 
ifade eylemişleroir. 
BAŞVEKİL HAVA KURULTA
YI AZASINA ÇAY VERİYOR 

Ankara, 24 (İKDAM Muhabi
rinden) - Hava Kurı.wmunun Ye
dinci Kurultavı münasebetiyle 
yarın (bu.gün) saat 17 de Baş
vekil Doktor Refik Sayuam şehir 
lokantasında Kurultay azası şe
refine bir çay ziyafeti verecektir. 

B ikan 
iküsadi 

antıantı 

konseyi 
.Bel~rad, 24 (AA.) - Havas: 

Balkan Antantı iktısadi Konse
yinin 27 mayısta Dubrovniktc ya
pılacak olan içtimaı 1 hazirana 
tehir edilmiştir ve Bclgradda ya
pılacaktır. 

Samuel Hoar Madrid 
sefiri oldu 

Lonc!ra, 24 (A.A.) - Sir Samuel 
HQar'ın memuriveti mırhsusa ile 
Mad.rit'e ~ tayın edildıgi res
men bildiril:mektedir. 

Wasmakaleden rL va m) 

cDağLk ve uı. ... :.. ıemlckctlcr 
hava hüc 1·mt ... ~ua kt~ v::."tiet
tikleri ınaoJJı .y~ti gıltıkçe kay
bet .. cedC<I 1.r ve ~akın bir _a
man<lj 1;._. "'.'" «.junive· Ierden eser 
kalrrtl\'C::Ca~tlf. r.A>n: .k nLifL<.,1u, 
cok cıı~mur \.'t! b.i.r \. ....... k s.n..:ıı rr,ü
c ... c c ı!rc m .... l.l!t oiun A\'rupa 
m<.. Jeketlcdnin nihayet bır ha
va '".ı...:...curc~a .:na.ruz kalırlarsa, 
,·a:hi~ bır te! li tEye maruz owuk
lar, e-aui · - ~ niçin .tıer gün 
Il'Ü•ıaka:; eıUaiğini ve nıçin bu 
c ıtLo.i ... C} e ce\·ap \ı""er nek içın bu 
rrı;llet..n çuk ~'Orulduğı:nu bu kı
sa bil;:;ilcr anl:ıtmaktadır .• 

cEiier s:· <'tle uğraşanlarımız, 
yalnız bızrm hasnimiyetlınizle bu 
memleketin kendisini müdafaa 
mecburiyetinden uzak kalacağı
nı ve ;ulhün tehlikey-o düşmiye
cegini dü~ünürlerse bununla ken
dilerini ÇJJk ağır bir surette al -
datauş olurlar. Bununla taıuıe 
k:ırşı altmdan kalkillnaz ağır bir 
mesuliyet bizi karşilamı olur .• 

•Gelecek siyasal hıidi.sclcıi e
~er birkaç yıl evvel gör<'bilınek 
taliinde isek, gelecek hadiseler 
karşısında Tür!dyenin varl!ğının 
hava bakım;ndan yine kendi kud
retine dayanmaktan başka çaresi 
o.lmadığına sizin inanmanız ve 
sizinle bütün ulusun bunu iyice 
anlaması ve .ona gere haıırlan - ı 
ması gerehir. Açık olarak söyle
meliyim k.i, ha\"a tekniğinin ve 
hava siyasetinin, milletlerin ha
yatlarına yapılabileceği te:;ir ile 
meşgul değiliz. Binlerce tayy«re
nin cihan siyasasını ba:ıkı altın
da bulundurdugu devrelerde Tiir
kivenin kendini lrornvabilmesi 
için .kaç. tayyaresi olına<iı lazım- 1 
geldı.~ını kabul cder.sınız?. 

.Binlerce tayyarenin söıü geç· 
tiği bir çeTiede, Akdenrz çevre
sini Avrupanın şarkıooa, dünya
nın en büyük siyasi cereyanla -
rının !1inlerce :;enelerdenbcri en 
cok kaynaştığı bir çevrede, bi -
:zim en az kaç tayyaremiz olma
sını istersiniz? Hiç olmazsa 500 
tayyaremiz olmalıdır ki, Türki
yenin varlıgını müdafaa etmek 
için az çok yeter bir kuvvetimiz 
oldu~unu sanabilirsiniz .• 

<Bugünkü şartlara göre en az 
bir rakam olarnk söylediğimi2: 
500 tayv areyi elde edebilmek i
çin her sene 30 milyon lira tah
sis edebilmelisiniz. Açık hakikat 
bundan >barettir. Bizim tayyare 
cemiıetinin memlekete tedarik e
debildiği, bunun onda 'biri değil
dir.> 

cBir defa bilmek liizımdır ki, 
bütün dünyada havadan saldır
ma hareketi, bundan hattii b~ 
sene evvel zannolunduğundan 
Ç"Ok daha müessirdir. Tiirkiyeye 
ait olarak her Türkün, her Türk 
vatanda~ınm benim ağzımdan işi
terek ve act olarak bilmesi la -
zımdır ki, Türkiye için hava teh
like>i vardır. Tatlı şeyler SÖ]ile -
miyorum amma hakikat bundan 
ibarettir.> 

.Havaya kafi derece önem ver
diğimizi sövliyemeviz. Hava sal
dırışlarına karşı memleketin ko
runması için, arzu edilmesi gere
ken çok noktalar vardır. Türki
ye, bir hava tehlikesi altında -
dır. Hava tehlikesini bütün dağ
larımız, ook mamur olnuyan ge
niş sahalarımız, kolaylıkla önli
yebilir zannı ham ve ya~ bir 
zandan İbarettir. Bugün tayyare
nin üs. tünden geçemiyeceği bir l 
dağ, yer yüzünde görııniyeceği 
bir köşe kalmamıştır .• 

,Arkadaşlar, mert adam ve bü-l 
yülr millet n dur ki, teblikeyi 
old~ gibi ııörür. Böyle mffif't
ler Türk milleti gibi mazide ol-

va 
dueu katlar yarın da daima mu -
zaffer olur. Ve dahna her müş
külü venerek ortaya çıkar. 

İşte Büyük i'ı;:illi Şefin o za -
ıııanki lıu şiddrtli, fakat tam za
waııiiıtla ve :) rı·· tdc ikazı üzcri
ncdiı· ki, T-:k Havacılığı yeni 
bir lı~ınle ile ileri atıl mı ·tır. O 
vakiltenl:cri geçen be:; yıl İçinde 
!:.uy ük fa liycller ricdilnıi~tir. 
Hava U:urwnu bir taraftan b -
met İnônünün istedii;i ın'~.ı onla
n tedarik ederken (şim iye ka
dar 72 nıilyon lira toplaı111~1ır) 
aync:;. ta.ı ya ·e ver!!isi de tar he -
dıitniş ~e TüTkku u uçaıı bir 
Türk geil~lii:,i yeW;tirmek için, 
her sene birkaç misli artım haın
leler yapmıştır. Evet, Büyük Mil
li Şefin 24 nıa~ ıs 1935 de i"tediği 
gayret, lıcr sahada sa.rfl'dilmiş

tir ve edilmektedir, Hava ordu -
muz en modern tayyarelerle 
teçhiz olnnmustur. llluhterem 
B~vekilimiz Dolltor Refik Say
dam, :ıçılış nutkunda bunu söy
lüyor: 

•Türk Tayııare Kurumunun el
yevwı sarfettiği ınne§in büııük ve 
verimli olduğunu ve bunıı ifti
harla gördhqiiıniizü lıuzıırunuz. 
da söylem· ,re sevinç duyarım. 

•Kurumun ıNtiştirdiği yüzler
ce genç ve gürbüz taııyareci ve 
bunların ııet4'nesi için meydana. 
getirdiği fenni tesisler ve hava 
ordumuza yaptığı ııardımlar bu 
iftihar ve sevi11Cim.izin birer nü
muııeleridir.• 

Başvekil, sonra hancı! ğınııza 
izaıni c~nırniyet vermek lüzu
munu tekrarlıyor. 

·Dün11a milletleri arasında biz 
de, göklerimizi kanatsız bırak
mamak iç;n gücümüzün yett:iji 
bütüıı tedbir!eri almak, bütün 
çarelere bu., vıırmak mecburiye
tindeyiz. Bıı zarureti lıer vatan fer 
dine duyurmak vazifemizdir ve 
bunu Kurultaııııı başlıca m~şgul 
olacağı bir vazife olarak görüye-
rum.• 

Ba5vekilin Kurultayın dört se
nede bir değil; her scııe top -
lannıası hakkındaki teklifi ise 
gayet yerindedir. Çü nkü dünya 
havacılıi!ı 4 senede en az 40 yıl
lık bir hamle yapmaktadır. Bi
rinı de b8\·acılık işlerinde tay -
yare hızile çalışmamız liizımclır. 

Göklerimizin müdafaası için ya
pacağımız bütün fedakarlıkların 
hem milli, her ferdi bir sigorta 
alduiona nutmamalıyız. Yurdun 
emniyet ve selameti göklerimlı:
deki Türk kartallarının sayısı 
ile mebsuten mütenasiptir. 

ABİDİN DA YEK 

Hariciye Vekilimizin 
verdiği su'are 1 

Ankara, 24 (İKDAM Muhabi
rinden) -Hariciye Vekilimiz dün 
gece verdiğı süvarede Ankarada 
bulunan bütün koroiplamatik ve 
Hariciye Vekaleti erkanı hazır 
bulunmu~tur. 

B UG Ü N 
.MELE K'te 

Nihayet, bir cereyan halinde 
mücadeleye atılan İngilterede ve 
deniz aşırı menıleketleı ki aı;
kerler bütün meıiyyetlere ma
liktirler. 

Bu k.a.t'i anda ecdadımızın im
tihan devrelerinde yaptıgL gibi 
mutlak kıı<ireti haiz olan Cenabı 
Hakka dönüyoruz. Önümii<>deki 
pazar !(ünü talep ettim. Deniz 
aşırı memleketlerde bulunan bir 
QOlı: kardeşlerimiz dualar.ıımı.za iş· 
tirak edebileceklerdir. Kalben ve 
rohan müttehid olarak tevazu ve 
itlrrıatla davamızı CenabL Hakka 
arzedelim ve riayet edilmek ü
zere bize teslim edilen hakkı 
kudretle müdafaa edebilmek i
çin müzaheretinı istirham eyli
yeliım. 

imoaratorlut!un bütün halkı
na. cihanın her köş.,sinde İngiliz 
erkek ve kadınlarına hitap edi
yorum: Her ne olursa okun va
fenizi muktedir oldu~unuz bütün 
cesaret ve hüsnüniyetle ifaya 
çalıı;ınız. Gurur ve saroılmaz az
minizi muhafaza eyleyiniz. Du
daklarında tebessümıinü muhafa· 
za eden bir adam gibi vazifeni
zi ifa etmek füerı> ilerliyeli.m. Al
Ialıın yardıau ile ınu \-af fak ola-
ca<!ız.• 

Müttefikler 
(Ba#arafı 1 i1lci sa11fada) 

!eşik Amerikada çok ileri gelmiş 
28 kiı;ilik bir protestan grubu ta
rafından neşredilen bir beyanna
ınOOe şunlar söylenmekted.ır. 

Amerika için, infiratçılrk ])()li
tikasına devam etmiye mis"ksa 
Alman tehlikesi karşısında bütün 
kuvvetile çarpışan milletler bu 
tecavüzü durouracak yardınu yap 
mıya mı karar verecek an artık 
hultıl etmiştir. 

İdeallerimiz de, menfaatleri -
miz de tehlikededir. Bfrtün maddi 
ve manevi kaynaklar!nı mütte
fik milletlere ha Tetmeslni bir
leşik Amerikaya ne kadar tavsiye 
etsek azdır. 

Güzel - Eğlenceli - Zev kil aşl< ve 

heyecanla dolu Fransız filmi 

KAF DÖPAR 
Ba, rollerde: Komedi Fransez artistlerinden 

VERA K O RENE - JU LE S BERR Y 
Ayrıca METRO JURNAL en son harp haberleri 

Bngiiıı saat 1 ve 2,30 da ten:rilath "neler. 
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l·stanbul Golf Klübü Ana Nizarnnemesi 
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ARSLANC 1 
----ıtrr:FRIKA No. 63 

Aliyi en ziyade mütessir eden cihet, 
Talha ile Zübeyrin ölümleri idi 

Herhanıııi mümin benim analı
ıt>mı lı:.alıu.l ediY<>rsa, dindaşla
rmı bir kadıeşi gibi sevsin. Ehli 
iıılkn uasmd.a sulh ve sükünu 
tb1'I etmes;n 

Dedi 
~ bu nulll::ana (Ali) de 

ımm.siıı bir lisa.e ile cevaıı ver
dı. KendiısHle ııOOteriJ.en sebep
.ız hua.lmetlerin hicranını kal -
lııinden ı.mamile sildiı:tini söyle
di. Sonra, Ayşenin devesine yak-
1-rak ona hiirmetle veda etti. 

* 
AJ'şe, Vedhteye vasıl olur, ol

_,, doiruca (hanei saadet) e 
çojldldi. ArtıH hayatının baıkiye
lliıli, tiat 1'e Aıadat ile geçirdi 

Abdullah bin Zii'beyr'e gelin
ce ... O da tıüyUk bir nedamet i
~e idi. Çiiııkü, Iüzumısıız ve 
müfrit hareketinin yüzünden, 
o lımYımç harp meydanında 
(dı*uz bili) kişiden fazla ehli 
islimin öliilımüne sebebiyet ver
~ ıı;bi, babasının ölümü mes'
uli yetiıı.i de omuzlarına yüklen
mişti. 

MıduHıılı, Ayşenin refakatinde 
ve bir sedye içinde Medineye gir
di. Fakat, sebeıı olduğu hfııSisat 
dolayısiyle halktan eski hürmet 
ve muhabıbeti göremedi. Bu va
ziyet, AbdoıUahı ~ mütee&sir 
etti. Artık Medinede kalmalı: is
temiven* Meiclceye gitti. O da 
uada, inziva kö:;esine cekihli. 

(ŞAllI) DA YAPILAN 
TAHRİKAT 

Cemel tıariıi, Alinin (kahra
manlık) ft (ilicenaplı!k) fazi
letlerinin yi:ilı::seJc derecesini bir 
daha ııösterdi. Ve onun haki
katen (Allalun Aslanı) unvanını 
taşınuya liyik olan emsalsiz bir 
phsıyet oldu-'1ınu isbat etti. 

Çünkü (Ali), ehli islam ve 
dost ,kanı diiiı;memek için uzun 
zaman nefsi ile mücadeleye gi
rişerek bu harbin önüne geQtllek 
istcmışti. Fakat, haris ve inatçı 
düşmanlarına akıl, mantı.Jı: ve 

kabul ettiremeyince artk ister iste 

ham!Plerden, elind->lti kılıç eit
rilmişti. Maiyet'nc'e bulımanlar 

bile, onun bu lıanılelerini ı:ör -
düln·e şaşırın kalıruşlar. Defalar
ca yüksek sesieriw 

- Allahü Ekber: •• 
Diye, hai{ırar;ık, oefalarca Al

lah1n Aslanını alkışıanııı;lardı. 
( n.rkc..sı. var) 

•NkAft:,,. 
24. 5. 1840 ...... 

1 Sl<-rlin 5.2-l 
100 Dclar 1G4.ö5 
100 .lire. Z.%75 
100 Liret 8.3850 
100 İsviçre Fr~. 29.2725 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva l.!Hl!!i 
100 Peçe ta H.455tl 
100 Pengö 29.5225 
100 Lev O.GZ5 
100 Dinar 3,90 
100 Yen - 37.54 
100 İsveç Kr. 31.005 

Esham ve Tahvilat 
Erı:;ani 

1938 ')t 5 ikramiyeli 
Sivas - F.rzurum 1 
Siva. - Erzurum 3 
t • Banka" nam o peşin 

19.10 
19.-
19.50 
19.58 

muhakeme ile hak ve lıaidıkati 1 
1 

ınez. kılıca sarılmak. mecburiyeti Bı· r Kompn· me 
nı hısseylemiştı. • Hayat Karşılığ1!1r 

Muharebe meydanında (Ali) 
nin gösterımiş olduğu kahraman
lık, hi~ •bir tasvir ile ifade edÜe
mlyece-k ooecede parlak ve Y\'İ<
sekti. Düşmanların kılıç ve m.ı
rakları üzerine atıldığı zaman, 
önüne tesadüf eden her mamayı 
vikın"ii, kırmıs. devi<imıı;. . Bi
ribırını takip e - ı ) ıldırım ı:ibi 

En aılııoılı umaıoda ıiııe ea bllyllı yırdı•cıdır. 
Kalori, guiı, leıı:ıet ve neluet bakı•ıocb.a tatalıı edici -lıiyeti 

ylihe;o evufı lıı!zdir. 

Mercimclı:, bezelyı, buttlıy ve ııir çorbalık lcomprimeleriaiııi 
lıer yerde bulıbiliniaİJ<. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
111. _ 'l'P.İ ÇAPA Kurulüş tarihi: 1915 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Semti ve mahallesi ----
Sultanahmet, Akbıyık 

• Ü eler 
Ayvaruaray 
Şehremıni, Melek hatun 
Eyüp, Diığmecıler 
ıHoca Paşa 

Cadde veya sokağı 
~--

Cami 
Fuat Paşa 
Kundakçı 
Çeşme 
Oluklu Bayır 
Aziziye 

No.ft 

10 
2 

52 
1-2 

6 
g(i 

C 1 N S I 

Ev 
Mektep yeri 

Ev 
Melek hatun camii 
M esru tahane · 

Dükkan ve 

Muhammen 
Aylığı 

UTa Kr. 

7 00 
5 00 

' 00 
' 00 

50 

üstünde odalar 60 00 
Fener, Tahta Minare Ulah kılisesi 16/1,2,3 Üç dükkan 8 00 
Babıfıli, Lalahayrettin 18-5 Dükkan 5 00 
Yeni Kapı, Katip Kasım Taşçılar 84-32 • 2 50 
Eyüp, Rami Cuma 42 .. 2 50 
Ayvansaray, Atık Mustafa Paşa Aptülvedut 20 • 2 50 
Çarşıcia Terlikçilerde 21,23 İki dük'kan 2 00 

• Püskülcülerde 4 Dükkan 1 50 
• Kahvehane 11 • 1 00 

Bahçe kapıda 4 iincü Vırlu.f hanın asma katta 14 Oda 16 00 
Çelebi oğlu Alaettin Yeni cmni avlusunda 73 - 75 DamlalıJt mahalli 17 00 
Bahçe kapıda 4 üncü Vakıf han helalarından geçilir Depo 10 00 
Mercau, Çakmakçılarda Valdc hanı içinde Mescit altınoa Depo 5 00 
Yeni Kaııı Kiıtip Kasını Taşçılar 82 - 30 Arsa 2 20 
Kum!kapı, Kürkçü başı Süleyman ağa İskele 11 - 25 • 70 00 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi mayc., sonuna :kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. İhaleleri 
28 mayıs 940 çarşamba günü saat lŞ de yapılacaktır. İsteklıler Çenberlıtaşta İstanbul Vakıflar Baş-
müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine ııelmeleri. (4363) 

• 
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur. 

KLbün adı cİSTANBUL GOLF KLÜBÜ• dür. İdare merke
:t.i İstanbulda Ma J-. ·a ıkain Klüp binasıdır. Klübün merkezi idare 
hey'eti tarafından dei{iştirilebilir. Klübün şubesi yoktur. 

2. KLüntbı MEVZUU VE GAYESİ 

Bc,·nelmilel bir • por olan Golf oyununun tervici, krup azasının 
toplu bır halde 1:0 f o .,amaları imkiınının temini, henüz oynamı
yanlar arasında ovun"" tamimi ve bilımiyenlere talimidir. 

3. KLÜBÜN MÜESSİS AZASI 

Klübün müessis azası aşağıda isi.m ve hilviyetieri yazılı lrim
selerdir: 

Bay? ar: 

Sir Huglıe Knatchbull - Hu.~essen, İnl(ilterenin Türkiye 
Büyiık elçısi, İngiliz sefarethanesi, ANKARA 

- The Hon. John V. A. Mac Murray, Amerikanın Tiırl<iye Bü
yük elçisi, Amerikan sefarethanesi, ANKARA 

- Reşat Kerimol, Hikmet Cafer Köşkü, Tütüncü Mehmet ef. 
Sokak Nv 2 Çiftchavuz - Kadıköy 

- John Wilson Kernick, Hal~kar Gazi caddesi 293, Ninıet apt. 
No. 2, Şl~Lİ - İSTAı "BUL 

..._ lleııry Arnold, Sokoni V~mm Corporation, 4 üncü Vakıf Han, 
İSTANBUL 

4. KLÜ E AZALIK EVSAF VE ŞERAİTİ 

Tabıiyet forkı gözetilmeksizin. rrieı.:~n· hukuka sahiıı olan ve 18 
yaşını ikmal eylemiş bulunan herke .,ş , da madde li-ahk<iımına 
tevfıkan intihap eailmek şartiıe lmıbe .'ıza olabilir. KJü-, e~.aları 

da"mı, mt•\·akkat ve fa~ .•• olmak üzere iıc sınıfa ayrıl Da,,-nı ve 
oynamıyan aza di' e tefrik ediJr. İslanbu l \'İ .ıvrtı ıahiiindc mukim 
bulu anlar daimi aza ve İstanbul vilav<'t d?'.ı nde m•·, ı.<ıkaten i:>u
lunan ar misafir iıza sıfatıle kaV1tlarıı t~ıcp edebilirler. Fahri aza
lı:k idare hey'etinin müttefikan >e cE-gi karar ılc tevcih olunur. 

5. İ..'l;TİHAP VE İSTİFA ŞARTLARI 

?.lad<lc 4 de ımusaıT~h şartları haiz bulunan hüsnühal satıibi 

her fert klübe aza ohn&k tal<ıbinde bulunmak hakıkını haizdir. Mezkı'.ır 
şartları haiz olan kimse kliip 5.zasından biri tar~fından tahrıren teJ:
lif ve diğer bir aza tarafından vaki teklifin teyidi icahE·der. Bu 
baptaki müracaat, klüp azasınca tah.lükat icrası ve icabında miıra
caatın kabulü aleyh ndc itiraz dermeyan eylemelerine imkan bah
şetmek üzere ltlüp binasında bir haHa müddetle askına bırakılır. 

Bu miıddet hitamında, viıki talep Hk içti.nada nazara alınmak üze
re İdare Hey'elınc sevkolunı,ı· İcia~e hcy'cti. :;.:.<rarı hakkında bir RÜ
Ja esba~ı mucibe b~vanı mecb:·riyeti obnaksızın talebi kabul veya 
red hu.<uslarmda tamamen serbesttir. Bir talebin kaimhine dair ıka
rarın'l.ttılak ile it!Hıaz edilmesı şarttır. 

6. Azadan birinin k!Up içinde veya d1$ında harekiılı idare hey'e
)ince veya azadan on ikisinin tahriren müeyyet kannalin<:e Jtlübün 
Jfat ve menfaatini muhil mahiyette görüldüf(ü ta:kdırde idare hey'
'ti kendisinden istifasını taleıı etıniye sal&hi)"ettardır. İ(fbu istifa 
·avsiyesinden itibaren bir hafta zarfında istifa etmedi~ halde, kliip 
'ualıl!ı sakıt olacaktır, şu ık.adar ki, sureti mahsıısada içtimaa da
ıetle in'ilı:ad edecek bir celııe<:ie hazır bulunan hey'et azasının en 
ız sülüsanının reyi liliiık ~adaca idare bey'eti tarafından bir 
!<arar verilmiyecektlr. 

İdare h y'eti ihrac karan sd:ıeplerini izaha mecbur de~ildir. 

Klitp azalı~ intihap edilen her kimse re'~en işbu ana nizamna

me alhkamına t&ınamen kesbi ittila etmiş ve bwıu kendisini ilzam 
Jder mahiyette olarak kabul eyJemiş adOO!unur. 

'· UMUMİ HEYET 
Hey'eti 111Dımıiyeyi ldü1:7ün balen te9kii eder. Umumi 

hey'et her sene 31 llk:kanun tarihlDden e\>Vel tıdi &aralı: içtima e
der. Klfrp &zalarının en az be4te birinin talebi veya idare hey'eti
nin göstcrecei!i lüzum fuıerine uım\Ulli. hey'etin fevitalade içtimaı 
alı:dedilir. Umumi hey'etin fevkaüde .içtiıınalarmın mev:ou ve gaye
si davet malaımına kaim ilanda tasrih edilecektir. Daimi izalar. 
umumi hey'etin idi veya fe'\+aliide içtimalarına, içtimaın ıııünü, 

saati, mahalli ve ruznıımesini ımıallen ve içtima ııüniinden en az 
yedi elin ewel aoii(ari ilı:i ıı:azetede intişar edilecek i.U.n vasıtasile da
vet dunurlar. Hey'eti. umumiye içmnaının hiiıkUınete ihbarı mecbu
riyeti ayni zamanda içtima ~ün taliki haliDde de mevcuttur. 
İlk davet üzerine i<;tima edemiyen umumi hey'et toplantısı geri bı
ralulır. Bu tal«lirde, geri bıralruına sebepleri, yeni içtiınaın l!'iln ve 
Hati ile mahalli, ruzruımesi ile beraber ve içtima gününden en az 
üç giin evvel iki gazete ile ilin olunur. Bilcümle hey'eti umumiye 
içtimalarından hükfunet haberdar edilecektir. Umumi hey'et içti
malarının bir defadan ziyade geri bırakılması caiz değildir. 

8. HEYETİ UMUMİYE ic;TİKAI 

İçtima iklübün reisi veya (varsa) reis vekili, yoksa idare hey'
eti reisi tarafından açılır. İçtimada nisabı ekserivet mevcut oldu
ğu anlaşıldlktan sonra içtimaı idare için bir reis, bir reis vekili ve 
rki katip seçilir. Umumi hey'etlerde daimi azalar ya bizzat hazır 
!bulunur veya içtimeda bulunacak klüp azalarından birine reyleri
ni veıunek suretile kendilerini temsil ettirirler. Ondan fazla reyin 
bir azaya tevdii caiz deJti]dlr. Bu suretle gerek bizzat h8ZU" bulunan 
ve gerek vekaleten temsil olunan azaların adedi içti.ına nisabını ta
yinde esas ittihaz edilir. İçtima nisabı gerek asaleten ve gerek ve
kaleten iklüp azasının en az yüzde yirmi beşinin }nılunması ile hasıl 
olur. 

9. Umumi hey'et ictimaında yalnız ruznamede mevcut oosusat 
müzakere olunur. Ancak klüp azasının en az yirmide biri tarafın
dan müzakereı;i istenen hususatın ruznameye ithali mecburidir. ~ 
bu nizamnamede yazılı istisnalar hariç olmak 5artile umumi içti
malarında !<ararlar asaleten ve vekiıleten hazır bulunan i.ı:anın ek
seriyeti ile ittihaz olunur. Her aza yalnız bir reye sah~tir. Tesavii 
iıra vukuunda reisin dahil olduğu taraf tercih edilir. 

İttihaz edilen bilciiml.e kararlar kliııı azaları ile sair Jı::imselerin 
malı'.ımu olmak üzere klüp binasında talik edilecektir. Umumi 
h_ey'etin ~üzakere ıı:abıtları reis veya reis vekili ve kitiı>ler tarafın
dan imzalanarak bıfzolunur. Umumi hey'etlerde ittihaz edilecek 
mukarrerat karar Cie'klinde tanzim olunarak ayni ııuretle im:ıaJMınk 
hıfzedilir. 

10. UMUMİ HEYETİN SALAHİYETLERİ 

A) Ana nizmruıamesi tadil eylemek, 

B) Mütea'kip sene için kl.übün bir reisi Ye bir reis vet:ll:ini. lntl· 
hap etmek, 

C) Geçen sene hesaplarını tetkik ve tasvip etınelt -.e ııeJ.ecS le

ne bütçesine ait tah:ıninatı tetkik ve ~ etmek, 

ID) Klüp Azasından veya hariçten bir ltin-:yi veya "" ileri 

kliiıbiin gelecek sene beıabatı için mürakip tayin etmek. 

E) İdare hey'etini intihap etme!lı:, 

Fı l~.ü·bi! feshctmC:i:. 

K.Jübün ana nizamnamesinin tadili için, içthnada klübün dai· 
mi azasının nısfından bir fazlasının asaleten veya vekiıleten hazır 
bulunması meşruttur. Nisabı ekseriyet hasıl olmadığı tı>kdirde ana 
nizamnamenin tadil hususu, taliki müteakip yapılacak içtimada ha• 
zır bulunan aza adedi nazarı dikkate alınmaksızın müzakere edi· 
lebilir. Tadil ·kararı a.saleten veya vekaleten hazır olan azanın .üçte 
ikisinin reyinin inziıınamı ile verilir. 

Klübün ılı:endi kendini feshe karar verebibnesi için içtimada da
imi azanın en az üçte iıl<isinin asaleten veya vekaleten huzuru şart
tır. Bu suretle lıoplanan uımumi heJ'et içtimaınd14 .kararlar asale
ten veya vekiıleten hazır olan azanın sülüsanının reyi ile ittihaz 
edilir. Bu usul dairesinde yapılandavete rağmen ekseriyet hasıl ol
madıgı takdirde ikinci içtima için alelusul yapılacak davete icabet 
eden aza ade<li ne olursa olsun fesih keyfiyetinin müzakeresi ve 
karara raptı caiııdir. Bu içtimalarda hükiımet komiserinin huzuru 
c;arltır. 

K.Jübün feshine karar verildifti takdirde, umumi bey'et tarafın
dan ayni ktimada intihaıı olunacak en az iki tasfiye memuru (liki
datör) tarafından ve mevzuatı kanuni.ve dairesinde icra edilecekt;r. 

Tasfiye neticesinde klübün bütün borç ve ım}kellefiyetlerı 
ödeııdııklen sonra bakiye kalacak olursa, bu bakiye umumi hey'et 
taraiından ittihaz olunacak karar dairesinde İstanbulda müesses 
SJJ()r veya hayır cemiyetlerinrlen birine verilecektir. 

11. İDARE HEYETİ 

Klup, umumi hey'eti tarafından bir sene için intihap olunan 
sekiz azadan mürekkep bir idare hey'eti marifetile temsil ve idare 
olunur. İdare h~y'elı azalar intihap edildikten sonra ilk içtimala
rında ar~larırdan bir reis, bir katip, bir veznedar ve bir kaptaıı 
intihap ederler. İdare hey'eti azasının tekrar intihapları caiz oldu
i{u l(loi te.kr:,r ayni vazifeye seçilmeleri de caizdir. 

Uımumi hev"ette sıra ile en çok rey alan iızalar idare hey'eti iıza
lıı?ına intihap edilmiş olurlar. Müsavi rey alanlar .bulunduğu tak
dirde, idare hey'etı iızalıiiına intihap olunanların adedi selkizi dol
durmadıkça müsavı rey alanlar idare hey'etine intihap e.dilanis sayı
lırlar. Sekizinci azalık için müsavi rey alındığı takdirde bu iıza

lık için müsavi rey alanlar arasında kur'a cekilir. Kur'ada kazanalı 
idare hey'eti iıza'ığma ıntilıap edilmiş olur. İdare hey'eti azaları a· 
ra, ııcia vefat, istifa vesair suretle inhilal vukuu halinde idare } ey'· 
eti daimi azalar meyanından birisini inhhap edeceği gibi i~e hey"
etinin müteaokip üc içtin ,unda malroul bir sebebi olmaksızın hazır 

bulunmıyan iızanın yerine başkasını intihap eder. Bu suretle inti-
11.ap edilen iıza umumi hey'etin 1enelık iııdi içtimaına kadar bu vazi
feyi ifa edecektir. 

12. İDARE HEYETİ İÇTİMALARI 

İdare hey'eti reisin daveti üzerine içtima eder. idare hey'eti a· 
zaııından en az iki zatın talebi halinde reis idare hey'etini fevkala
de içtımaa davete mecbui'dııt. idare hey'eti içtimalarında azadan 
11<;ü.nün hazır lbulwnası ile D1Bap hasıl olmuş olur. İdare hey'etince 
kararların ittihazında ekseriyet nıı;abı mevcut azanın nısfından bir 
fazla.siyle hasıl olur. Te-;avii ira halinde reisin bulunduğu taraf 
tercih olunur. 

idare bey'etince ittihaz olunan ikararlar tarih ve numara sırasile 
karaı· defterine yazılı ve altı hazır bulunan azanın imzaları ile tas
dlk olunur. 

13. İDARE HEYETİNİN VAZİFE VE SALAHİYETLERİ 

A) Umumi ihey'eti adi n feviı:aliıde k;timaa davet etmek, 

iB) İçlerinden vazife sahiplerini tayin etmek, 

C) Umumi hey'ete tevdi edilecek nıznameyi tanzim etmek, 
senelik rapor ve bilançoyu ve gelecek sene bütçesini takdİfll 
evlmnek, 

:O) Kli>bü mahkemeler, meclisl~r. daireler ve şahıslar nezaınde 
temsil eyleımek, ~ 

E) Kliıbün emvali menkulesinde tasarruf etmek klup binası ve 
oyun mahalli için lazım gelen yerleri isticar etm k, va. ,datı 
toolama:k ve mao;arifatı ifa eylemek, 

F) Klül:ıün roüstahdeminini tayin ve azletmek, 

G) Tensip edeceği veçhile klüp azasının adedini tahdit, ka,-cıve 
tesbit ye ailelerin senevi verecekleri aidatı tenzil et-ıek; 
Şu şartla ki, kaydiye ile aidatın tutarı senevi 120 T. lıraYı 
ı:eçmiyecelctir. 

IH) Azalar w misafirlerin OYlll>UD'U nlmn ahkam ve nizapıat 
tanzim etmek, 

I) Xanular ile isbu nizamnamenin idare hey'etine tevdi etti.~İ 
!Vazife ve aaWıiyetleri vellıasil lkfübün idaresine ve makJ;al 
ve mev:ı:uunu temine müteallik bihımum muamelRtı ifa et· 
mek. 

ldarc hey'eti işbu vazife ve salSJıiyetleri bizzat ifa ve iı;tııniıl 
edebileceği gibi bunlardan bir veya bir kaçını aralarından ,-cya 
lı:lüp azası meyanından bir veya bir kaç iıi:;iye bahş ve bu saJ:ilıi • 
yetleri istirdat edebilir. 

14. KLÜBÖN VARİDATI 

Klili:ıün senelik aidatı eııkelder için altmış (60) Türk lirası ve ıcs· 
dmlar iQ.n imi< (40) Türk lirasıdır. Burada mukim olm vJll 
muvakkat azalar için ayhk aidat er>kekler için on (10) ve kadınla! 
için seık±z (8) Türk liras;dır. Oyun oynıyacak misafirler için yeV7J1İ' 
ye ücret idare hey'etince tayin edilecektir. 

15. KLÜBÖN EVKA.K. VE HESABATI 

Klübün evrak ve hesabatı 7 temmuz 1938 tarih ve 3512 .cavıl.I 
Cemiyetler Kanununun 6 ncı maddesi hükümlerine tevfikan ıutıY 
l.cek ve muhafaza olunacaktır. 
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