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YUGOSLAV LERLE AN~AŞIYO 
Sovyetlerle, Rumenler arasında bir hudut anlaşması imza 
edildi. Balkan Devletleri arasında tam bir işbirliği mevcut! 
ltalya-Almanya mütehassıs asker mübadele ediyor 

1 

Akdeniz hAki- ,Hitler, Musoliniden imdat istiyor 
miyeti müttefik-
1 erin elindedir 

Miittefilelerin deniıı 
lr.aııvetleri ltolyon do
ncrnrnaaından üatıin ol
duğa ~ibi, Alcdeni:dn 
lıı!Uün le ap ıl arını da 
onlar tu ı m aı la r dır; 
A/edeniıı, doho ıirndi
den mültefilılnin hd
lr.imiyeti al hn dadır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
l'vellti gen Royter A· 
jıuısı Ruruadan ~öyle 
bii haber verdi: 

İtalyanın biriırıdil ve ikı:ıııc> filo
larının, dün, illdınhar manE'Vl'a.
ları.na ~~dıkkı.rına dair burada, 
hirzı ııay<mar deveran etmekte • 
dit". Dip.ı:ımatilk rnahfeller, bu ha· 
teketl~i. itan.yanın Almamı.yaya 
b.r müzahereti şe-khıde ~liıkıki 
e!ıııatedirler. İtalya, bu suretle 
~uttefik filolar ~umandanlı-
uıa, Akdeııizden gemiler çeke-

fek ııimaıl denizine götümıemesi 
lr;ı.n ııhtarda bulunına:k. istenllştır. 

•İt.aiyada söy lendiğille göre a
&ıl büyü!k demz manevraları tem
~ ayında, yani İt-aılya tarafın
~ ~aatı süratle ilerletmekte 
""lıınan dört büyüık ı;aff, harı> 
~inlıı hıı~amında icra edUe-

tiı-.• 

11 
Son ıaınanlarda, İtalyanın, do

A;.11masına fazla güvendiğini ve 
f' deıı.iu: bilim olıırak müttc· 
e~le~e karşı muvaffakıyetle harp 

11 
eb'.!ecej(; ümidinde bulunduğu

d u gustertn haberler ve dediko
~ılar .çoğnlmı~tır. İtalya, Sinyor 
~soJıninin bimmetile binnisbe 
l a. bir zamanda, hak•katcn lmv
llı~ll'. bir donanma vücudc getir
buş·tır. Buna şüpbc yok! Fakat 
taıluıı totaliter devletler ı(.bi İ· 
g la da, kuH·etlcrini, propa -
e~da camekanında fazla teşlıir 
hı tııck ~w:ct,Je hakikatte old:ı
t· ndan kuvvetli görünnııyc çalı· 

ıı hır de,·lettir. 
6 ~aı:iinkü İtalyan donanması, 
1. •tlılı, 8 ağır kru\'aziJr, il lıafif 
"°ltVaz" bot or, 74 muhrip, 59 torpito- 1 
lekİ, lt9. denizaltı gemisinden mil-

i •ptır. 
ın ~alyanların ayrıca yuıi yapıl
ıı:11:a olan gemileri de vardır. 
Cd'J arın bir kısmı henüz ikmal 
bit ıneoniş olup 1941 senesinde 
lıiı•~e;k~ •. Bunlar arasında, de· 
biın ~kınuyeti itibarile en mü· 
•i b'~ ~n dört yeni zırhlıdan iki
•ak 'ı~ış olup diğer ikisi de an
t~. y ~ de ikmal olunabilccck
b111ıse u. andaki Roma habcr:nde 
•d·ı d~len, temmuz ayında ikmal 1 eceg· .. 1 . 
işte b 1 soy enılen dürt zırhlı 
•enen? ı:cmılerdir ki, ikisinin bu 
iınııaı;n temmuzunda b;imesine 
llıi g Yoktur, İtalyanlar iza
llıen, a~retle ç.alışmalagn~ rağ
buıuna u~? fıloya dahil olmuş 
caı. 6_

8
n ıkı yen; zırhlıyı da, an

bit•-· 1 ay teehbü.rle ikmal ede. ~uş erd· ı 'ki.· . ır. 911 e kadar İtalya, 
6 ' Ycnı d" d"" ııı-ı,1ı • or u tecdit edilmiş 

illa dan fazlasına sahip oJa.. 
1941 ~· J.~ hafif kruvazör de yine 

itaı e ikınaı olunacaktır. 
tıııı.ı • Yan donanmasının kuvveti 

ıtın olduktan sonra, buna kar-
' Arkası 3 ilncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

.. Bir Yugoslav heyeti pek ya
kında Moskovaya gidecek 
• 
/tal yan Matbuatı Balkan 
.,,:,_en/ aatlerinden bahsediyor 

ltalyan dcnanması
nın manevralannda 
alınan bir resim .. 

Bclgrad, 18 (A.A.) - Dün ak- ı 
şanı neşredilen bir resmi tebUi7 
Y~lavya kraliyet bükftmetile 

Sovyctler Birliği bilk:Umetinin, 
iki memleket arasında ekonomik 
münasebetler tesis için müzakere-

lere baş:lamıık bahsinde mutabık 
kalmış olduklarını bildirmekte
dir. 

Bir ticaret ve h'r ttdiye anlaş
ması akdolunacaktır. Müzakere

(Arkası 3 üncü saufada) 

Çemberlayn'ın beyanat, 
Balkan sefirleri içtimaının hedefi Balkan
lar, Tunada sulhün devamının teminidir 

Londra, 18 (A.A.) - Roytcr 
Ajansı bildir•} or: Çembcrlayn A· 
vam l{amarasında a ağıdnki b~ 
yanatta bulunmuştur. 

·İstiş~rclerde bulunmak üzere 

İngiltereye gelen Ankara büyük 
elçisi :Jc, Atina, Belgrad, Bükreş, 
Budapcşte ve Sofya dçilcr~ bu 
istişareleri bitirmişler ve ş·ındi 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Japonya 
İki devletin paylaşamadığı 
Felemenk Hindistanı hakkın
da noktainazar teatisi haşladı 

Amerika -

Holanda Resmi 

tebliğ neşretti 

Vaışin~ 18 (A.A. -Japonya 
IHaxiciye Nazın B. Acitanın m~ 
buoa.ta }"aPlığı beyana.tının rr.t W, 
Jaınon büyüık dç hği tarafındanı 
Aıınerika ~~tevdi olun-
:mu~z. B. Konlel HuJ'ün buna 
veoreceği cavaıp, Arıredoaıruın· ~-

• '.YD elçilij!ıi. v.ası.taei •ll<ı B. Ari~ 
Rörıd~. 

TokıYo. 18 (A.A.) - Japon Ha
rici~ Nezanrtw in saıl1ılıh~Ji bi.r 

(Arkcın 3 üncü sayfada) AR 1 TA 

1 

' 

inönii. Partide Hall«t' rı 
hakkında meşgul oluııor. 
lar .• 

, ' 
Reis.cumhur Parti merkezinde 
fNÖNÜ HALKEVLERI HAKKINOA DiREKTiFLER 
VERDi. ZİRAAT ENSTİTÜLERiNi ŞEREFLENDİRDİ 
Ankara, 18 (A.A.) - Reislcwnhur ve Cumhuri

yet Htlk Partisinin değişmez Genel Başkanı sa· 
ym İsmet İnönü bugiin (ı8/4/1940) saat 15 de 
Parti merkezini teşrif buyurarak Parti ve Hal
kevleri işleri ve munlcketln her tarafında yeni - 1 

den yapılauk olan Halkevleri binaları hakkında 
meşgul olmuşl.ar ve direktifler vermişlerdir. 

Bu toplantıda Ba<;Vekil Dr. Refik Saydam, 
Genel Sekreter Dr. Fikri Tuzer ve Part> umu

( ılrkası 3 üncü saııfada) 

MÔ.clis Reisl.ni.n NORVEÇ TOPRAKlftRINOAKi HARP 
Havacılara teberrüü • - • • 
A. Rendo, Meclie Rei•liki Almanlar bırkaç harp gemısı ve 

Hava Kurumuna verdi 

An.kara, 18 (A.A.) - Bü!)"iik 
(M,.lJ.a Mı.ı:lisi Rei.si ıı:eyın Aiıdül -
h~ lk Rıeııda, buıı;in on bir bu. 
Qllkta, Tüıik Hava Kurumu mer
kezini şı:::-eflendirer>"k Tıirk Ku-
şu okıulunun ameli d<>~.anesi.ııd, 

tayyare daha kaybettiler 
İngiliz tayyarelerinin baskını devam 

' 
ediyor 

Alm nların büyük 
-~ 

ıp~rıışU. saıo.nuoo, al' d<."ıcıli, ıa. Sch rn 
boı·a;~vru·ı!ll, cL.:ı.. ... ı. tren. ..... » ~t 

horst zırh· ~ 

üzerindı.~<i çaJ.~nala"'l ve I!.< k- lası ha ara uğradı 
li hMırhııma yuvasına kaY<lcdı ıı:ı. -
yeni ta.lebeyı gözden ~ırmı~=. 
Cuıınıhuriy<ıt ~.ıpçliğini kaır.ıatlı 

ibir nes.l h>aıline ~dnmek yolun
dalki m~ısaiden · çok mü~h am's 
olıaıra'k, ırnecliıs reiSliğ 1 tahsisatının 

ımayıstan föbaıreın· beş ayiığını ku.. 
ıru:ına, 1.ebt-ırrü {ıtıJnek lütfunda 
'bulıunıınuşl!ardrr. Mı:ıclis reisi, 
kuru:ından ayrılıı1ken, gördükleri 
liınılizaırnlı ve mihl<>cırımıel rnes· :den 
dclayı, ılrurum başkanına, yarının 

mfü~ tııaYaCıh,i(lna karsı besleruk
!LE?Ti ikuvvı:ıtl. i>l.imadı !21ıar '1'.YJYU<. 
ımuşlıardır. Muhterem &ır:ı .. ımn 
bu çok ·krymetli at)Jra Ve yeırd.nr.. 

l>anm, Türk Hava Kuruomı, şük
reın ve m;!ID(j\Je karşıl:ııt. 

-~-

Nazmi T opçuoflu 
lznıire gidiyor 

Ankara, 18 (İKDAM Mulınbi· 
rinden) - Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoi!'lo mayıs ayı içerisinde 
İzmire ıı:iderek İzmir tacirlerile 
temas edeeektir. 

Stoklloıın, 18 (A.A.) - Burada 
habc.- ve.ı:ıld,P;ıııe göre, Trondlı.t" 
ıirr '~ı.L'llll<la d! c;rr.ıli l-clkıcon AJ,. 
m~nLınn üç deniz tayYar<&inden 
ikisi salı ~nü, ~lız hava kuv. 
vctficr~ı;e ıımıntnıp tayy:ınlo:- ta
ra!ınd:m yapılan haıve. hücuım.ı 

es:.ıasın<kı mlıTiıı:ı cd l!!rnışt:.r. Bun· 
dan h::şk.a 5 Alınan tayyaresi da. 
ha t.,hıip lrlik . .ş ••~ µırol sah. 
rınç .ı!WTÜsine lmn ıs:ıbct viık.ı ol
mu:,.tur. El\'lere hiç bir bomba 
duşmemı..t..r. •. . "': . 

Na:rvik limanı, tıeır.üz ıbambar. fogılız askerleri sıperde. 

!mıı:~~ı;ıw~~~ =~= l-1 · d H 1 d 
:~~~ h~:d7~!>n"1~1~- s v ı ç re e o an a 
n, Jıııı:elizleı-.n eıf ne düşımekıtcn b k 1 ise İs\1.t; hududuna <h>iıru iılı::ırle. • " t b " 
::::;;\;::~\~~~~~u 5ıı~ı: g ı ı a ar ruz e ıy9r 
rn l~an ı•nıkları, . ~övleruiiğ.ru: İsviçre ordusu başkumandanı hükumetin 
~. Hönooors'dr, 1ık daila olaı'ıW< aldığı tedbirler hakkında beyanatta "-~.·. lun .. d.ii. 
barel«te baş}amı~r. T; , • 

H~:~~~:~ -HAva~ Holandada geni tedbirlgı: , 
(Arkası 3 üncü oaııfada) lY azın 3 üncü. $ııyjadq,) 



AYFA-~ 

BOYOK T RiHI 

u ıar a 

ö ·· rüyorlardı 

[!] Hcımmer tarihı, minare di
yor .. Naima, münadı diye yazı
yor .. Daha doğrusu .; olsa 
gerek.. Belki, ecnebi olan · dm
mer, milnadiyi, mma.re eli e o
kumuştur. 

la da 
arbe arş! 

te irler 
El il mfrt harr1k hemur 

m kin Jeri bulunacak 

b ki m 

İngiliz er v pur n bo

ş imasına ızin verdi 
~ Ing iliz lk.Dllıtrol P.tı

dfından sıkı bır mua.
)'Qleye tabi tutıulan ve sonra 
~·'"'""~ !Ou~ıak ı;:..;nanımıza 
gelen üç i t.J.lyaını vq:mrumdaıki 
ma.Jarın, dun Malıtadı:ın iliz 

n bir emir-

MAARİF 

19 Mayıs hazırlıkları bitti 

« İki saniy sonra har-

bin Ba k nlara siray t 

etmiy ceğini bugün kjm 

t hmin edebilir?» 

POLİS 

Bir boyacı karıs nın 
burnunu kesti 

anc sulara 
• •• 

gı ece ur 
vap rları 

12 'apurdan ncak 1ki· 

sine izin verildi 
likkilmizde si-yıasi vazıyeıtin 

~ergm ıbır sat!!haya 1!Jl1IIle9i ÜZel'lı
ıo burnıd.aıki ~ sefer ıtı<kr 
ook 'fuırk vapınthrına de 
echllmC11l!l.ye b.:ışlanmlŞtır . 

.M.ü.ı :ı Ve-ka.I!eti son lbix !ha:!-
rta -.çınde ı.x:nı:bi sulma g ıt:mek 
için ımüracaıı:t Ed;:ın 12 va:purdıa.n 
aıncak Karad dile ihxacat eşyası 
t.ıaşı):acak ili nıe müs e 
venmiştir. Buınnııdan biıI'.i dı mll" 
vnp:uru-dur. 

İKTISA'l' 

Vergi z mları haziranda 
t tbik dilecek 

iHarp yıüzıünden e..'lm' 
riik vwid tını teıafıi u:r.e
ıre ibazı '"<.lrgi "'iZ rı G tmJı ı e . p. -
lacar&: ın ~filci bir h · -
na kal.'lll:Ştıx. 

Prof sör Vasıf öf dü 

s ı r 
daki askeri u-. 

v rı }Or 

........... .......,., 
* Bagır ak üı acatç an da ara
larıı da bır bırlık kurınıya karar 
ven1L ~ c.raır. J3ugu1ı Garn.Lada
kı ıı aca ı ont L ıdc op
la n r.ak go uşc..c ide -dır. Aym 
za1 naa bagırsaklarınıızın a· 
cı. 1.ç n, yenı ııuıl'3'ı çl.er a anacak
tır. 

lavnacı ar cemıyetıne at Sa,. 
hm reıs idarcsındekı 296 numa
ralı ve 22 tonluk mavna ycnı 
yo cu salonu onunde moloz 11ıi.k-
le 1ı arla nhtıma çannntf ve 
dett ıerek batmıştır. 

Tıcaret Veku. etı dı§ tıcaret ~ 
iresi reisi Seroet Berkın bugun
lerck ş rmııze gelecek ve bu • 
radcı ıtha at lımıtet şırketlcn.n 
ithalat bı-rL 1~Len haLıne sokul
ması işiyle me.ı:nu1 olacaktır. * Geçenlerde vejat eden meb'u.s 
-ve doktor general B sım Omer 
Akalının Bdedıyece :yaptırılacak 

c:::=======================::========================== 1 'bustune aıt proıe tetkık edılmck 

1 
onun 

kapıldığını 

gozleri göz-
........n.~rı mahmur. göğ

hclcc nlı. ~ yor, 
Q yor; p lan lir r.uyada 

g.IDi, tuş'lard koşuyordu. 

Ben &ankııı ıuzakia ıyorum, göz-

'~~ n bu saf, 
lkızm göz:lerine değil, 0-

act ad ~lıyan 

. • . ,.ç, 

~ znmum cekildim. .. 
Şefikayı ar.kasmdan seyrediyo
rum... .<rüstakbe1 bir yuvanın sı
cak ı ruhumu okşuyor. 

Şclikaı benli!m, sade b n m ol~ 
Ne onu d:reoek ibir 

Oııhnn, ne de ınhnmi işgal ede ... 
cek baş!ka bir -erkek buiunac.a.lt. .• 
Şefika yalmz beni a · eoek, 
beni sevecek ve iben de yalnız 
onun olacağım. 

Yav van .oday; ~ım, ce-
ıb:ınden anezııEi kanlı maıdı1. çı-

biraz tereddü tden sonra 
clımı uzatt•nı ... Mendı'ı, bu k,,.r.-
lı e men e .ko!tul mend Ji 

ataoaJ..."1ım •. 
Ner.minin hayıau.ı gözlcrım:n ö

nnıne canlı ıti:r hey~ 1 g.fuı dl.kil 
<lı. O taıumadıgım erkclcle Or
han.ın arasında s kı:ıyordu. .. En 
an tık lıtilerı.nıv göz}erınde te -
ce um c-tbrm.ış j?Özlerımın ıçı

aıe b.::ı.kıyoıdu: 
cB~nı neden lbıra'kıp kaçtın di

yordu; gormüyor musun, anlamı
yor masun ne kadaT'6tkıll\ rum!• 
Mırnd li parmak rı n arasın

da btırın;tuıdum; buruşh .. rdul!'_ .. 
Ve t triye titriye tekc.:ır cebırue 

Obür odada aşk va ın'n son 
melen çll"pınıy<>I'du.. K .. pı -

dan baktım. Piyanonun önünde 
!bir snğa, b'ir sola sallanan Şefiı. 
ka11JJ1 vücudü ne manasızdı!. 

Gırdi.m ve: 
- yetişir dedim, artık yorulr 

dun! 
Şefika rüyasndan uyand , sil 

ikin . _ Ytlzi.ıme b ktıgı. wmaıı 

gözler(nde b rdenbire bir eyııı 
ekslıldığini hissettim ... 
Şef anın da gôzıiııden dtişün-

celerim ıkaçmıyoc. Aklımdan ge
çenlet,i o da Nemı:in gibı sez vor. 

- Ne o.dunuz Osman Be}•? 1 
- R~ bir şey olmadım Şef.lka. ! 
- Neden yalan söylü)orsunuz? 
Serzenışl;e, acı acı yüzüme ba

kıyor. Ben de ona bir §eY :.Öy c· 
m den her şeyi i:mlı e!.m-c:A ıstıı. 
yorum: 

- Ben deli oluyorum Şefika ..• 
Çıldı dıJ! ma eminim ... 
Şq ıka 'bır şey sôylem.yıoı-, kal

lkl) or ve a,gladıgını go terme -
meK Jçın. onüne ıbakar odadan 
çıkyor. 

• ** 
Yemek sessiz gcçt · Sof:rada hCl\

.kcs duşiınceli. .. Ann:rnı bHc bir 

.şeyler anlıyonmu:;? gı:OO somurt
k .. , k ..f iz ... Mütemadiyen Şe 
il , a bir bana im or. 

Nih \ d dayan m dı: 

- Ne n konuşmuyorsun:' De-
di; n bcraher oldu z za-
man duı adan .konuşur, veze-
lik edcrdlıııa ... 

(Arka.~ var J 

üzere a1akadq.rlara verıım~tır. * Romanyanın bıze gonderdıği 
bazı malların fıyatlarını arttır. 
111.ası :üzerınc hububat birlıgı de 
susam fıyatlan.11a zam yapm~tır. 
Tek çuvallı Fok sarı susamlar 25 
ku~ ve siyahlar da 23 kuruşa 
çıkan.lmH ır. 

* Karadeniz Ereğlisı methaltndc 
bulunan mahruti .şamandıra ye. 
Tinden kopmuş ve kaybolmuş
tur. Gemi kaptanlarına ihtiyatlı 
davranmaları bildirilmektedir. * Beledıyece Fatihte yeni br u
mu.mi hela yapılman ve Üskü.. 
dar, Kadıköy semtlerinde de ye
raltı elaları ~ası kararlaştı.ol· 
mıştır. * lstanbul Be~ İcra memuru 
Huscyin Hılmı Demiralp terfian 
Çal H kuk Hakimliğine tayin 0 -
lunmugtur. 

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 
Ailede çocu • hayatlarını bi· 

ribirinc cldiyen en sağlam dü
ğümdür. 

0

SMET İNÖNÜ 

:D ~ ttaraftıaJDı burada'ki dük -
lkamwann ırnyıa vıeırılrnı.:si il.Çin 
açılan an nak.aoo~ar:ı da ıııeık Qdk 
itıal glıuniş re lbeıdıeller QO!k 
an:ıtın.lım1$trr. 

Zengin ,. dının aşıkı 

Omer 5 ay t cak 

gon en v.e ronıro ışıı 

ıtı :o ltL doken ömcr ıdun Asli
~ e: ~a aıhkemc:;.ınd 5 o,y hap-

- \' E.; l4 lıxa pa;.·a oezasım ~ ... 
ıını ma tum edi:İıniŞtir. 

T vuk hırsızı 3,5 aya 

mahkum dıldi 

J 9 - NlSAN 1940 

•• ere -

~ ı.icro ;rmr ndUa::ı ri 
ğer jpllaj ~ içlıı de duh 
Jerde teızilaıt yaµmayı riliış-
ıtmıı:ı.~. 

AyrJJ::a bur.ısının lk1şın da 
lbi:r ~ lha!Line ~ si ı
Q:ını ~ı.re 12.'roZ 1 !tı ,,y.aµıl"" 
ması QŞı 1Jeıtlkik oh.mıirr.ı'kta:d.ır· 
IBw yaz Suikeai - Flıoııy: .a;rasında 
dıa oltôbüsıler ~-

E 

Bir hte bonocu 
daha tevkif edildi 
Sa.lııte mülbarlil OJo o'Larmda re

si:ml il" göni!dı.rgu JÇJlll ya.'kal~:Il 

Rüsteıın oğlu Ali Fuıa:t dün Dör
düncü sorgu lhaki:mlıg1 tar.aiındıaıı 
is1 ~ edilm~ ~ haik!kJ.nda tt.1\1" 
lkif tkararı ~il". 

S ti m znunlanmn 

müdafa sı yapıldı 
Saılii binasının :mül;ga Den"Cli 

:Baı:ıik namına n alınm,.,.,.,. . ....-
i okhıgu Wdiıa cd:lenı yol

muh- suzlukıtardam do ayı ımwh*ttrııel 

k dına sat ~ n 

istasyon m muru 

eıdileın Deil!lz Bank ailmnı iJIEı d:.ı-
~ ~ ~elt1-
ırin- dun Ağı;roeza ıınahkıeım::..sind6 
dkwıaım ediJan.ş ır. Dünkü eeılsc-

13 ma:zııı.mun vekilleri mfuia" 
bhr.ını e L1m nımişler .. 
diT. Müdafaahr !biltımiş ve muı
lha~ane ~aır ~.n başka güne 

.......... -~_, tren istas}'10Illll ustaih,. ibım'kıımuStır. 
llus ın Gök, ~ 1 h 

lxra'bcr doıl'a:ş- Baıat cıv rı nı soyan ırsıı 

illıa bLr 15 ay yatacak 
!>:C:':Kllltlı.!:&vi.l b !undan 

·-·---·· s nmh-

DENiZ 

Batan "ki g mi 
parç \anıyor 

Sene :.rı:ı e-V\el ~ve 
&ra3ı!bur ıu açı.klarıruiaı ba:tmış 
olan .. geımnım dünd'en 

de:ı:uzct:ıın çıkal'ıi!nnasına 
~;!.3Im11$ır. Enkaz dllııam :tJ.e 
pa...onçalan.d.11,rınc:t:an lbu c.ı.va.rdan de
ınıiz VE.'G 1 geçm!:si ~ edil
ıın;şt.ir. 

Y z t rifesi g cikiyor 

1tilxlrell töprü
ık-O}iim .8 :ve 

9 da. ,'C Kadıkö_rün:dıen köprüye 

7,30 "e 6,30 da k:ailkamı va,purl:ar 
llı~şer d • " ;VECıe ıalı:nımı...<.Jr. 

VE BATA 

~lös~ ö Çcmbcrlayn, kısa nut
kunda Almnnyadau bahseder • 
ken: 

- Bn ıkuduz köpek gcb~l
medikçc hiçıbir millet emniyet 
bulmaz ... 

Di3 or. Te bi · görünce Na -
ncmollanın gözü içine baktım 
da, ıınaksadımı anladı ve sade
ce: 

- Mc hur lil.kırdıdır .. Teşbih
te hata olmaz •• 

Dcdr. • 
İŞ GANGESTEBLİ .. 

GE KA.LDI İSE 

Balıa.t civ: ında muı.~ hırsız.
ll!kı1ar y.aıpan Falırti arlında blrl 
düİnı kiıEi)la 8 .iıncı oaT.a mah1kC>" 
ıımesiıldıe 15 fJiY hapse um ~ 
d:lmiıştir. 

Ü~EFEBRİK 

izmirden mu~ab1I 

hayvan ~ tirilecek 
~~ Ege ıının~ 

ü:ızııa karopb k haY'\•utl 
~ Ve ıelt ti~ 11D4 ıucUZ .. 

h!t..nın!r ~ İ.2ımlııli ib lr bay;vaıl 
~l afmdıa.n Bclzıdiytl 

'Re.isligiııe 'Yll!Pılan b.ı:r ınnmac
ımirvafık görii;lmü..<tm. 

Bu ıma '.csat.a J3eılad.ıyıe R ıi!Slijti 
ıta:rafırndaın :vıai>ll1an ~ uze
.ııa:c 1zmiir VCU)UIU ıher ha.ii..a ~ 
d:: lzm1rı ldıp k b.zı:y .. 
'v. ireoomtir. 

Polislere rü~v t teklif 
etmenin cezası 

!Beyoğ.lıwııda racıdı:ıvuoolıık )~ 
pan Fcrid ~ · 01. :o
de ~tııma y.a.:pa:r:ık suçu.mı q 

ft:m den r.lıbıta Hlı!l 15 

l'im ıi$et e dıCY 
laı,yı kftcy1 Alı :mcı "Ce'ila. ~" 
nn imle bu- .aıy ~ ~ 
olımuş ve derlıal ıtevJcif olunımıı*' 
ıtur. 

Dedi. Filhakika cFld.yoi ne• 
cat. nhnay.ıncn onlar adaJl'ı 
bunlar istikW. ve illet bo ~ 
b'Uyorlar amma, netice ayııt 
pli a! 

SONUNA 

BAK •• 

Norveç'te cereyan eden aı-
va, deniz \ııe kara uh ~ 
1cri etrafında gnrjp, 'biribiriıl' 
tutmaz hııbcrlcr geliyor. ~ 
bir haber Almıın) a ve Dani "' 
marktı muvasafosının Norı;~ 
le tam şekilde kesihıüş oldı&" 
ğunu bildiriyor, k".ıh bir ib~ 
haber Almanların kırk \'tıP 

uskeri ~ · · en Osloya ~ 
tıklannı kn) dedi, OL Ü!.~~ 
doğru, hangisi yaıılış. ~ 

Almanlar Yugoslavyanm kü - ul dikça veya şahidi 
çitk kralını, Bolıında krali~csi- .wadıkça belli değil. 
ni, şu \e bn ktnl oğul veya kı· 'Nanemol~i!yn da bunu #1r 
zım kaçırmıyn teşebbüs etmiş· iledim de: o1J 
Jcr. Ha'\ ndis doğru mu, yal - Sonuna iba , sen. En 5 .ıı 
mı bilmem. Fnkat, bir kere a· ha eri Noncçten kim ''C bllıı, 
momo11aya soraeaklı -o um. dil ''eri hikim odur ... 
Hemen, sonımu ai"Zlllla tıkı - Dedi, ilitve ctü: .. 

yarak: - lühtir kiınd ise süleY' 
- O hal e harp etmiyor pıan odur ... Derler. ...,IZ'tl' 

ırangcsterlik oyn yorlar!. A. Şl!IV 
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·ır: ı 
'liHOOl~.uılllh(UJU~ID 

"sviçre olanda 1 

arruz bekliyor acia _ • • 
1 

, 18 (A.A.) - ~ın. su
vulrou ılıalindl'.! 

ir.bre w.-lıaaıl.. 

halkın a.skıeri ma/.;amat em.irı.... Almanların y ptıgı mu 
Tine Tiauet etmclePi tavziye olwı.. amele protesto dildi 
m<ıl.."tııdır .• 

. _...__=--~ Aan&lı.~dıaım, :W (A.A.) - Dahili L<ıııır.ını, 18 (AA.} - Neşruii. 
:Nq" re. :ilıit.iy.at ve enml:)1tit 'tedlbo'rlerıi ıarl- hı 00- dC'~"'.)'Ulıdıa. ~itiz, 

İlii P.ilıcıt Go!'az ve fıııı~ orou- '!mlımş, ~ 11 • ı.mt- ıFr.anıı:z ve Polonyıa lıükiııneıo.. ... i-
e· ha:ık:ııınaı::ı ~ınc...l. Gtrisıın rql;ü • 11$ Ve z:abtlıa, siUtı .n :buıt:ün dunv = v JCd.arııı ö -
QV er eikıt.eıdir: deooları ~ ç~"""""11'k ü. nlı.ııae PoAınY\l<l'a irltkap ooı.!ıın 
. •Iier tarafta, mıbedefı enerji ozeıt ıaıa:ıtıa!Lh • ~- A:m:ı.n cınıayetııp.Oi.::sto ~dJrndt-
Ue taarruza geçmek ~. 't ıcrl da'ha sıkı mr iknnıt.- te, uç .mü!M.ı<.ll ı h"'1ı> dev.aıın <,t. 1 
Biı.tun izini 113kerler, yabancı rcila ~ ıtuıtulınakla r. Yapı. mekıe İk::!tJ Poloım-:munı Almanya-
lllcmieketl=fe OO!ımcm!ı:ır müs.. 1aın b:ızı ~ miiSıet ya ihalu, Lclı enlilakiııi~ za.ııt, 1 
'tema, bütün arol>aicır 11e atıar rıst:iccler e-lıı:ıımış, b= şüıphe]i ı;ıa- edtelıl..: t'-"!I ıbas:sın ~ d niL tatı. 
derhal Beferber edileeektir. Ka. hısl:ar ımanld<et; iba.r:iı:iae çıka. riıp eıJilcf,gi, Polon vail1ar ev 1e:rın· 
Tanıamet1e keza chifman emrin.. ırılmıŞll!l". deıı =lia çıkıarılar.a.k yerk.rine 
~ bulunan panı.şiitçüler, Sabo- \'~ ·vı;q:raa:ıııoııt.ıııuıımelesinde Allma;ıı.lıaırın ko:ı,ulduğı., ~cru; 
torıer, propagımdaı:t'Tar hakkın.. çdk mıi.i!ıeyalcl<ıiz haıNıl;at a:lJanllk- Polonyalıların zona Alınan; ay:ı 
da da tedbirler ardır. Ve sivil ıtedir. "'"•<l<edJıdi;.'i ve orad.ı, çalışt,nl -

(Bcqtarafı l inci aayfada) 
.ııezat"lll:j, ~ xveç sahilbr"11.in 

lllu, -Efil nok =ı ik:arşı tıir 
• ı.ır •• ıardkitt, ıcı:a ,yııJımış Oııda
Kııınu bi.tclir.ıncktedır. 

B üoa h ucımı, 17 .nisanda. Sta
Vıt: r'e ik:ı.rşı yapıJıımş4r. Ora. 

1:a'YY<IR 1.i.ı:ıııa:nınd ibuluıırnııL 
la uı ıı::ıi.r çok Alıo= ta'.lo!}..ıreJı:ri 
iahr..;p eıdılınişt:lr. Bundıuı baş
-ka ı .. A:ıır aıı tanı:•.• ıınıın d.i.i.ıii
tU.. ..:.:, olın ıaıw nıclıOaıııelıdir. 

s .. wangcr ıtayy·aro mey.da:ıu, ııe
cek.Yiaı, tıeıkrar ılxxınbocdmıan aii.l
ıın_. V!(ı yerrd.en u- t.akı,m hasara.
'La uı:raııru.ştıır. 

K 'da :vy.ıar Feriibotuncıa bir 
lıı:lh.i.k vu ğUollll biAırıyor 
Bu batta ikincınıfiı.taktrr. :'<}'ilxıırg
Kor.,;ar ve Aahllti - Kalu:ıı.ıııoı g a.. 
" ı.nOOk.i ımiiıııı&ltaJı;it 1'ıııtil edliJ. • 
ııtıJŞtir. 

St.dkho}m, 18 (AA.) - Trond
heım böj,go;>rı: ki Aıllın<ııoı kımaıtı 
lnuri a: ve uı.~ kı:~.ı.n.n 
llı.lklroeıı taa:ıınu'ilıaruııa ~. 
met JQm ıbüyük b.ırzıT lıkraır yaıpı
yor. 

N ::mısonsa İ~lU KDıı.u çıık.. 
tığı ~ tı&ber büıt.fuı 
Non·eçte ıbi.r nikbinH!k baıvası 
biiı;ıl etımış"..ıc. 

dıjlı, :k ll.iscl: ırm l<apatıJdJ,iiı, Jııi · 
1.ün buı;.ıı.ıo·.n Pok>n,_yalıların or. 
tad>.:ın d<3!rurilması IDE!'Vzuubabıs 
olduğunu ishaıt ettiği, ,l'ahudı».re_ 
lk.ı:ı'iı ....,, menfur :muaı.'l'll~leıer va
ıpıldıi(ı ve bu .;;uıı itle bü. ün harp 
~ırun "C bilh= harp 
k.;ı;:dc ""' 1ro.n-.illJıeori iı.akkıncl.aikı 
Lamaye anuılravelesinin .iıhliı.l ,diL 
diği Nd ırilkııekt: .:Lr. 

Reisicümhur 
( B~tarofı 1 i11ei aayfada) 

mi idare heyeti ıizaları buian-
muşlardır. _ 
İNQNÜ YÜKSEK ZiRAAT 
ENSTİTÜSÜNÜ TEŞRiF 

BUYURDULAR 

IKDAB 

D ~ t.ıra:ft.an i~ıız tayyare
~ , Nor.veç salrJ.ııuı ıkiırfez vıtı 
--=ı uzerjq;ıd,e bJr lem 
IUÇl.ışJ;ı:rı !"311EC~. Bir duş. 
llııa.ıı truıte • .:ı:ıılurıne ~ yap1"'a.n 

V ..,..u- mab·ıırnat.a 'lfJre, Namr 
sos'a 30 ık:idam€ıııre k:adaa- 111esa.. 
!00.ı Stcir;kjere Norv'eç kııbaatı. 
tıı.ışil ~tıı:. St.ııııırlcj.:.-, Nıarn. 
sooa ~de ~ üiien ~ 
demır yoıı.a ~. Bu nıınla.. 
lroct:rk.i urveç ~.-lni?Ji t.a -
m..ımlarun ıştw". 

G~ılıı pek hshlı olarak bWm 
Seıamı İne 111 de karıı;WJ-1 oldu· 
ğu bu bahst' ben, bu~ün bir __ de· .. 
[ daha temıı.> ...ıi;ır · Düııl..-m 
Son Telgrafta Eyübün im~ ;;e 
giıze lcştirılruesi ha.kkında Eyup 
k..aymak:ımmın yalnız O cıvar 

halkını değ.!, -i.ufün İstanbullu
lan sevinılil'C<!ek beyanatı v~ 
Ben m cocuklngwn ve geuçJ.g~ -
Dlill bir kısmı Eyüpte g ·çtiği içm 
hu beyaru:ıta en çok sevin nlcr. -
den bıri de bcniın .. Şimdi ı>e yı
ne .muhitim orası olduğu halde 
Eyübe, ancak yılda ıiki defa, o da 
tekautıük yoklamaı;ı .ıc;in ıUU>-m. 

Bugunlerdc Eyıip ve civarının i
mar •e guzeil<-ştirilnıiye başla -
nac.J.gını bıze nıiıjdcliyen sayın .ve 
g .. yrctli kaymakanunuzdan bır 
rıeauı var, iti, o da E)·up - Edir
nclrn:pı yo udur. Vfilua bu yolun 
da ~ aıkı. da parke b· in~ gelırı · 
1cce~i söy t:ni~·orsa da dttydugu
muza güre parkeye çevrilec.ek v_e 
üzerinden er !!tin otobu~ ~lctı
lecek olan bn ;ol Yavcdüt, Çı
narkolu, Yen.mahalle, Sa\'llklar, 
Edirnekapı arasındaki bu yo un 
yol<'llSU ga)ct azdır. Buna muka
bil, her gun üzerinden yiız-lert:c 
yolcu ve n.l<il vBSıl:ısı geçt"n ve 
buı.ı\in şehrin en işi k ) ol ann 
dan biri bııline gelen yol ıse A.
karçeşme ve Defterdıırdan iki kol 
uzerindc Otn çılara çıltau ve ora
dan Etfrn apıya ur.ınan yoldur 
ki işte rl •buranın snj;imn hır 
p,;.ke haline iı:o01llllsı liiı:ımdır. 
Öteki ~ol, bu berikıne nb'P ıle 
hem iki misli kada1 uzun, hem 
de o yol ıta en, eoJ<İ '\: n e -
Eyüp asfaltına dnbi.dir. J,.;er, 
E) üp kaymakauJ.ğı, b1lgün şea· 
rüı en i~lck yollarından bır. olan 
Eyüp, Ot kçıbr, Edirnekapı yo
Juııu parke endirir ,.e orayı, ge-

A:n1k:a!l'a, 18 (A.A.) - Rels;.eurn- celeı-iıı güz güzii görmez ka:nnlı-
rnınmuuz Milli Şef İI:onu refa - ğmdan ~ rlarırsa asıl o ~ınan 

' L, v ~ -~ı::ı,,, ıı:ıı21Wce
~. AJınıaııarın bir iaŞ& 

u.rırua <ta U<:ll:ll edı,lm Şl.ir. 
-Bu ~ta işi ıraık edaıı. inW.

li:z tuyyaruertııden ü.çU, ha.eke<t 
~ aine :ıvoot ı.Jbm<mio;lerdir. 
BATAN VAPURLAR 

Lcındtıa, 18 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti, 16 msaıııda ~açık_. 
; lidıa. bir ALnran na:k.lıiye \l1aplJ.. 

nmun bı;ı.trrıl<Wiıru ve bir Alman 
llSlıcJ.n da .karaya oturdu. 
~~~;dır. 

1i İ bir W~<laııı a!l:ınaıııı 
bir 'ı....>ere #?OOC., AhnaEoların Seba., 
rnlıurnt zuılıw T.rond~mı y:ı.ki
nınde llis;:a körfezin.de karoya 
otu.i.m.,,, w )(emicin kıç ıta::<afı 
9Uyı.ı batmıştır. 

Ayı.11i ~ ıbilckri.lıd:lğiınıe 
Rilı--., bir Amra.n kııııMazöru de 
'rmru;ii. liıın'<lı~ ika.raya cıtıı.ıımuş • 
tur. 
ı.3t.dklıolm, 18 (A.A.) - S!ıok. 
••wım rıı.dyoou, büy ü:r Beh'de 

Alınaınl::ı.r muazı:Jilll .ııa,yyıa:rdıeır. 
le N~ıçiın oemıı~ .ı:*n 
takviye millirezJ<Qeri alımaık-tıadır
lar. 

Troıııdheııın civa:n.ııdıaılci OOıt.üını 
iki>prüıltır ıbcMava OOilm..ştır. B.ir 
.Alım:ın ~aırgosuaıun Trondh.ciıın Ji. 
manKJ8 ağır ;Wınk ve top çrka.rdı,ğı 
~iR'.ili. Şe:oı:-:ıtı 'laı;ıJlıer@ 
mıtra}yözler yer~tıiır. 

Tn:ıncfıeJm il!! İs\oeıç a.ra;ında 
t.. ~1ıeri ~ oldu
ğu- Alin:ran k""'3ıtımn hak iki 
va:z>ycU meçbu.ldliır. 

Lou<tca, 18 (A.A.) - Ha:ııbi:wı 
N ezaa"<'ti tarafuıdan bu gece neş.. 
redilcn !ı.~Ji;,c,;de İı::ıııiliz ikıtıahın
nın n-oııımal b!'f ıt.a:ı-Aiıa Noııveçe 

çıkmaiİ;;!ta <lı:mıın eUiJıklıeıri, haıre.. 
katın <Lvaım eyJ.ed iği ve İ~illz 
NOi"'Veç ıkıotaları anısında ibiır tıe.. 
mas tc:dfil::ıe irıicim hkıl ollclıu@ 
bJd •. nlımcltb.ilir. 

Çember ayn'ın beyanatı 
(Bıutarafı l inci mırfada) ı da l>aıu ınalılmat almışlaııılır. 

VazJelcri b31jına gitmek üzere İn- Bn miizakerelerin hedefi, İngil. 
tere aynimqlar ~YB ay. t..-., •· Uınet<nin, B aaJarda 

tıl~a üzere bulunm~lanlır. ve Tuna mıntakası memld<etle-
'ltere•c bldtldan.J ı:iia zar-

• , eiçJ.ler, Jaariciye narıruwı 
1:1) ti altuuı., Avrupa c bu 

kisi nziy etioni.D. iıı taç ettii,-i 
'-'•ekleri tetk'k etmiş!erd:ir. 

i<cza büyük Britanyada bulu
ll_ıı.o. Ccıma ve M..U.ov a büyük el
~eri de lru içtimalara iştirak et

iir. 

rinde suüaü ve emniyeti muhafa
zaya iBlatuf olan siyıısetile ahenk
tar bulunmaktadır. 

Çemberlayn sözlerine şöyle 
devıı.m ef!,\I ştir: 

l\lüttefikler Avrupa cenubu 
şarki devletleri arasında müte -
k.aaJJ anlaş•na ru.f1 u..o.wı artm.a.çı 
arzusundadırlar. Bu memleket • lleııs, kral tarafıadoın huzura 

kab 1 · - !erden hiç birisinin • stikliıli veya "- . u eclılcn elçilı:r, benimle harp 
"'t·sadı. "e i.stihloıırat ıuırurlariyle tamam: yeti müttefikler veya müt-

1 e iıger kabine azasıle görüşmüş. tefik ordu lan tarafından tolıdit 
er ve alakadar ne:ı.zreLlerin sa- edileceği korkw;uııa dü~esi için 

":vetiue dahil .meseleleri nıiiza· hiçbir sebep yoktur. (Alkışlar) 
e etmişlerdir. •İktısadJ sahada, müzakereler, 

, . aje,te kralın miimeıısiReri, İngiliz hükftnıetinin siyueti ııa-
""l"d Svinton'la da görii~ek fır- zarı ihbare alınarak yapılılllŞtır. 
~lltn.ı bulıııu~lar ve İngı1tere ile Bu sıycsct, bu memleketlere ol-
~upa cenubu şarkisi mcmle - - min tıa, aradaki ticari 

l.cılcrj araoındaki ticari mübaae- müdaluıleleri kabil ol4uğu kadar 1
eler·n devamlı surette inkişaf ve devaınb şeklide ar!tınntlJI temin 
:::1'ufazasını teminle nıiilı::cllef o- edtt.ek ıı • iıılJ.işaf e!Wilmesi 

)°t!ni bir ticaret birliği halı:lun -kennd 

E~ can zelzelesinde! lngiliz tarih müver-
tlyı olan Adliye evrakı rihi öldü 
:ı-· .l\ıııara, 18 (İKDA.'11 "Muhabi- Looııdra 18 (A.A.) - """-'''- hı.. llıden) E · __ , __ , __ . • ~ ....... 
llııs - rzıncan ...,.,,.,..,,,, ea- giliz tar.iJı riıı.i Fis!ıel'. b;r ltaan,.. 
li . ında J'.anaıı nya kaylıolsn ad- 1icıe&inde hada-
!" e c11rakının .)·cnilenmeı;i için ıad _yon -çaııı ptDa;W. ne 1 

ece bir proje lıazırlmunıştır. baııtıve Jııalıdmliıı:I>, oreıda vdat 
e1ım4lıır. Müteve!:fa 75 ~ 
kil. 

lngiltereden kalay 
ahyoruz 

Lonıda-a, 18 (A.A.) - ~ 
..._ L-ıtP ~:&. ....._ • 
ucıu .ıq: -o:te ltJW"Y'Ulft. ·.n.'ıZllılll'.Y SIP--

~ vSu ftdrrnıPar. Şıim... 
Ui kadar '""......,,_ .._,__ Al-Yl?: • """"""" A-.~· 
l!IlWJYa ~ ~ ııiı>a!riş ~ 

, 

~l>dıo ~"il De. Rt=filİ< çok ,-.,rinde, çok hayırlı :ı.n: il! 
Sa:ydam ~.1 Ziraııt Vc'k:ili .Mıihiis görmüş olur. l,;nnlll asa ki, im 
Eı'kmen o!ıdu,ğu halde Jbuırrihı =t yol, yu günleri de o ci M mcsare-
15 :>O ııadcklı<rlııde ko.ıdı ~lıcrı 1 )erinden bir çoğunun IHrie:k yo
olıuı Yitks".ık ZJ!l'aat .E.oı;rtitl>lı..ıriil!1 ludıır. 
~if buy.ı;,mnuşıar ""'11'".tör &u-. OSMAN CEMAL KAYGILI 
reyyıa G.illL>a .le ıı:w:ıınıı kiııt>p Ke. _....,.....,. • .., ..................................................... ,_,__ 

:=~~:1.'lr tarnrımıan kar- Matbuat kanu-
M illi Se! dıo~a köy:ıü el saıı'. 

1 aıt1ııırı eootlıtüsü il, zlr:t.--ıt ='atla- nunda tadi at 
rı emtiıt.üısürıün d. ·•c· : şıtb<.s'~ 

nin miioze kıısmJamıa ~ve yapılıyor 
orada derin ·bir ililka .de 1ıalip 
buyurduk.Lan kbylü el s:;ı-.ı;ıyi 
De de• cil!I:::mz d..I ' :imiz 'bıık 
:kmd":ı rıct:ct;i;r Sünqı _ ~ G'.-nca, -pro. 
f.;:ı;ör Gerngrus, Dr. 11 ıviiık 4erk 
ve Dr. Cahlid Öncü tırı.f •• dan 
verilen Jz;JJ~::;.tı d °"-~ nii:.. 

Re s;cu11 ~ur İnönü gere.K köy 
~ sı:ını'atla:rı ve geu.c.ı..-c der .t:ili.k 
mevııulan haıkıkmda :ln)ım,, i d:.
ıre'kıtifler V'!!'.mle!k üzere clfuk'ldar
J:an ib.iıl'Mıa:ne ' "1ıöır-1ıü:k odasın
""hılbul ıhı.ıyuımı uış}ardtr. 

.S....t 17,45 e lra:laır ~ 
ka.!a;n sa)'Mn R€ ""111Iiıurumuz, 

elııemm:iyet <aJtf bu.yu.rdaklıarı .bu 

mev:z;uiar ~da ~ • <iü. 
~eclııerit;_ sb t ' 'mi;Ş...::x \ • ı · ·' 
zım ~.en .;:ıını:rler ı \-erıınişk::dir. 

• 
M ili Şef uzu ~ '· u.Y".ı ı;

.ıiflcxl ani olmuş ur. Muiınıekat 
buyıırduk l z:ım~ t.::liı..'Il beye1ıi 

ve ialıebcı:ıin c:ıınıı:kın aaış v.e te. 
zalhü.rh<ırı n'.raiı çınl.:ırtım"' .ır. Kız 

~aJxıbe-lıevc!en biri et.<>!::1'ıü oai][,si na.. 

ımına iı:eııd U.c-ırine ımr bul.--et talk· 
<] ım eotıınişlir. 

M>lıl:i şer emtltü.dıe ~,dükle. 
ri.ııdcın mütebıııssis oldııılclannı !;>e. 
yanı elmwk suxetiyle '.kıynY.ıtli 
il 'iat •--ela hııkıllfl'-Ulllkır<lır. 

Ankara, 18 (İKDA. I l\Inhabi
rinden) - l:orın mt.."<Iistc ru7.na
.ınc.yc almınış olan askcrlık kanu
nunım !>8 .i.nci maddesin !D d(;ğiş

tirilmes.i layihası miizakere edi
lecektir. 

Ayni zamanda yakında mat u-
• at kanununda taıı.:Lit yapıl ası 

lfıyiha51 gciruşülettktir. Bu tndi

liıttaki esaslar şunlardır: Milli h:s
lcri rencide eden, milli tarihi yan
lış gösteren yazıları neşredenler 
50 liradan 500 liraya kadar para 
ccz.tısına çnrptınl~caklarclır. Ken
dile ine evdu vazlfenin ifasıa
dan dola)·ı webuslıırdıın, vekiller
den ve resmi he ctlı:rle, devlet 
memurlarından birt a birbçı 
hakkında ,;_ im ve m -dde -gi>ste
rilmiyerek müphem ve nnitNavi
zane yazı ve resimler va~ıtasilc 
bu gibi şahsiyetlerın ~cref ve bay· 
siyetlcrilc oynıyanlar 3 aydan 
6 ıcya kadar hapis ve a~ari 100 
Hra para ce<asile ttzalandınlır. 
Herhangi bir mestle üzerin4e ad
liye tahkil<atı hitam bulıaadan 
havadi - neşri yasaktır. 

Har bin Baıkanlara gelmiyeceğine sebepler 
Almaııyanın !139 eylül ayı 'p

tidasuulıı Lehistıma yaptığı ta
arruz, daha evvel Çekoslovakya 
işgali zamuılıu::ıDda old~ gibi, 
Tuna havZM111da, ve Balkanlar
da bu.lwuıa enıleketleri Juırp 
tclılıJ.elerile karı;ılaı;tınnı,tı.. 8 in
ci. a)·ııia yalrJ.a~ abluka, iktısa
di harp, .mütı · dcvl<!Uer tara
fından şiddetlenJir;Jdikçe, muha
rebenin bu havaliye sirayeti tch· 
likel.er.i de iadalaııtL Fabt her 
defasında İtalya hükünıctinin l\1a
caristaıı, Romanya, Yııgu•Jnya, 
Bulgaristanda yaptığı siyım, ik· 
fnatl.i te..,blıib1er, tctiirler Tuna 
Iıavzıııwula, Balkaalarda harbin 
önlenme,J,ı,e esaslı ilmi! old1L 
Mczkıir bitaraf hüknıetler, İtal
yıİdan bıtşka Almanya, 'İngiltere, 
Fransa ile de ..-al ilı.tnad.i mü
uase~ etleriııi boz•ecfılar, .bir ta
rafın al~yhine kat'i cephe alma
dılar. M•lı.arip iki tarafın iktı.sadi, 
tieari, kısmen siyam arzularını, 
hariııiv. menıleketleriıae sirayet et
memesi gayesilc tatmine çalıştı
lar. 

1 

Tona havııruıile Balkanlaruk> 
hiikfunet medezlerinden gelen 

_.!J.~ber~, evvel.l;}leriJtalyanuı ni- l 

mnlığ_ı ile muharip taraflarla ik· 
tısadi' ticari hareketlerin, nıiina
sebetlerin normal seyrdli takip 
eylemesi kararlanıun teyit olun
duğunu gösteriyor. Londra ile 
Pariste sefirlerin de bulırntluğıı 
içfuııadıuı S<WJra vezi1- kararla
rın, bu mmtakada ınüttefilderin 
ablukasınw yalnız iktısadi u. ul • 
lCJCle .:,iddetiendiriı..n..sini istihdaf 
eylediği anl~şılıyor. Muharebe
nin cenubu sarki Avrupa ile bc
r.:ber, Akderuze, Afrikaya, Sov
yefür Birliğinin alacağı vaziyet 
de istiflıamlarla dolu oldu~ımdan, 
Karadenize, şarka ~irayet ettiril
meı;ind-rn, m-ttefik devletlerle bir 
likte İtolyaıım, batta lırizııat Al
manyanın l;CkjnıB<leri de seçi
liyor. Çüıık.ü Twuı boyunda •·e 
Balkanlarda yanacak hup ateşi, 
büyük, kü~ bütün de,·letıori de 
içine abcak dünya yangını, ht.'l'· 
cünıerc; haline gd(l(:ek geni>; mu-
harcbcnlıı zuhuru tiııwleriai 
fa7Jaca ve kuvve& laşınıaktaılır. 
Tehlikenin bu derece bil) üklüğü 
dür ki, bu mıntakoda harp çı -
karmak hıısnsunda muliariplrre 
bu defa da cosaret ve lı.araı: ver
dirıniyecektır. 1L • URt l&IKA.K 

(Baştarafı l inci $t1.llfada) 
Ier Moskovııda yap Cliktır. Bıı: 
maksatla sabık Maliye Nazın 
lorad Correwiç riyasetinde bir Yu
goslav heyeti, pek yiıkında MO&
kovaya hn-eket edecektir. 

Yugoslavya ile Sovyetler Birli· 
ği arasında siyasi ve iktısacli mii-
2akerelerio başlııına&ı Bc1.."mdın 
siyasi ve diplomatik mahaf }inde 
alüka uy anılırnuştır . 
Yugoslavyaoın ı;iındiye kadar 

Sovyetkr Birliği ile siyl!Sİ müna
sebetler. yoktu. Öyle demliyor ki, 
Sovyetler Birlğinin filen tanın
ma>ı iki memleket arasındaki 
münasebetlerin no.nnal bir şek
le g;rmesıni temin cdtte.k:tir. Hu
susJe ki, Yugoslavyaya kolll!;u o
lan ilütiin memleketler Sovyetler
lc münasebetlerini nonnalie~tir-
mi~ bulunayorlar. . _ . 

l\lÜZAKERELERIN AMİLİ 
Yugoslavya iıe Sovyefl.er Birli

ği arası a yakırula başlıyae k 
elan .caret müıwıkerderi hakkın
.da li8"a•'ın Belgrad muhabiri di
yor ki: 

Yugoslav ekonomi mahfiileri
•i bu nıiila.kcrclere ilk teşabhii
se girişmiye &eVkedeıı imi.J.Jer, 
enternasyonal ekonomik miina -
wbetlcrdekı güçlükler, harp ve 
a:ltluka dola)ısile Yu_goslıa·yada 
bazı iptid,i maddelerin ,ııoı.la • 
ğuılur. Yı.q:-o~lav ekeaonıi malı • 
filleri, bu ekonomik uıiizalı.erele
rin, diııloonatik miinaliebotlum 
ycniaen tesisine doğru ilk adım 
oıdugunn da gidememektedir. 
SOVYETLE.i Lı,; RUMENLER 
Roma, ıs (A.A.) - Havas A

:iıuısı ıhlldirıyer: 
Büı.:r,,.ten veriloa 1tir habere 

göre, Sov)etkr hülaiınetile Ro
manya lıiiklimeti arillimda akte
dileıı bir anlaşma cihi.ace ••
.ı...ı un her ık• tarafında b111-ıın 
Sov)ct ,-e Rumen krtalan, mez
kfır huduttan 10 kilometre geri
ye crkilcccklenlir. 

ROMA "YANIN ALIJK:I 
TEDBffiLER 

Tatareskonun ri) aseti altında 
toplan&ll kabine, ttncbilerin ve 
bitara.flıkla telif götürmez pro
P gandalana -kontro ü ;çin itti -
hıız olwıan tetlbirlcri letiv•p eyle
miştir. 

K~bine kua, 'l'uoa üzermde sa
r le hiltilaf temini hususundaki 
nay i.nin diğer Tuna memleketle
toobirleri de tas' p etmi ilir. 

n:Ni İC KARAR 
Romanya hükumeti, neşrettiği 

lıir emirnaın_ l~ 1 Mayl6tan ev
vel 'biıtı.i.ıı hll6day mtiyatlannın 
ve stoklarının hükümete hildirı1-
me>ini n ecburi kılmıştır. 

GAFD."KONUN BEYANATI 
Dün Belgrad"da toplanan Tuna 

komioyonu ha ınd , Rumen ka
b:Oesi içtinıaında vaki olan beya
natında, G-•fenko, bu tedb.rlerin 
Tnnn UZMmıffki seyriisefonn se
lim tiııi -t ia ınabpdile ittiıaz 
edild ı; • sô~ lemiştr. Rumen ka
blbcsi, bu tedbir ri t:ınip cUıWı 
ve bunların zaruretini kabul et
miştir. 

TU. "A KOlUISYONUNUN 
KARARLARI 

Bclgradda toplanan Tuna Enler 
nas~ onal d .ni komisyonu, rn
nndd<i seyrısefainin emnrycti lıah 
sinde aş~tdalı.i kıırarlan almıştır: 

J. - llıırp gemisi haLııe .ifrağ 
oluru<bılecek ı:emiltt, Tunaila ..,. 
yir edemi e.:eklcrdir. 

2 - 'l\ınıl(la st•yir edecek bü
tün gcını"leruı mürettebatı, bütün 
limanlar a hüvıl c.t kemı .. iüne ta
bi tutulacaklardır. 

3 - Her t""rlıi sllıilı, mü 
mat, Wfila:. maddeleri \'e ım11ı· 
miyetle tahrip işlrri•de 'kııllam
lı;.bJccek biı. un ıwıddeler, Tunaya 
sahil d .. \'lctlcrin hus.ıw müsaadesi 
olmakslZln •DrnLı· kap•• yı ge
çemiyecektir. 

4 - Bıı:ünkü &iinırük nizam
ları, çok daha şidıktli bir güm
rük nizamı i1c değiştirjJecekfjı·. 
BÜKREŞ MAHFD .r,miNDEKi 

İNTİBA 
Bükr~ siyasi moh:ıfili Tuna • 

IUn emniyeti ~ Bulgaristan, 
1\1.acaıristıııı, Romanya •·e Yuı:;os
lavya tarafından Belgradda itti
haı olunan mukarreratın ehem
miyetini h· lhru;sa tebarüz ettır • 
mektedir. Ba anlaşma entcnııns
yonal Tuna kom;,.yonunun !eş'*· 
külündenberi Tuna tesnnüdüniiA 
ilk büyük tezahürü suretinde te
lılkki cd;Jmektedir. 

HİTLER l.l\IDAT İSTEDİ 
Paris, 18 (A.A.) - Bütün Fran

sız gazetelerinin sil·asi muharrir. 
Jrri Balkanlar üzerinde bulu ar 
belini'"" mütal-dam. 

Fran...,, matbuatmm asıl.nazan 
dikk:ıti.ııi celbeden .y, Balkan 
menılcketleriııde vukun melbuıı: 
lıiuiiselerdir. Yugoslavya resmi 
maha!ilini end~e -düşüren z>. 
yaretçiler (Alman seyyalılan) 
meselcsini ,;İyaıii mu arrirler Zağ
rcpten ı:elen bir çok telgraflarla 
tebarüz ettıriyorlu. 

İtalva, cenubu şarki A\nq>a -
sında ve Balkan nıcmleketlerinde 
çok mühim bir rol oynıyacafa 
benziyor. Binaenaleyll Baiknn • 
ar .havasının brannası m.,,..;Je. 
siade @ilhıı,sa İtaly!Q'a mii*ealli~ 

SAVFA-3 

' 
yazılar .lrÖ2'e ÇIU'J>mllktadır. 

-.J kdeniz 
miyeti müttefik 

r leri elin ed. r 
«... \ urnal• gazet • Zuritı 

muhabiri ~- ki, llitler 
Bomoya imdat işareti çoknı t r. 
Bu da, gösteriyor ki, Müttefıkle
rin Skandinavyada Alıwınyaya 
indirdllderi <lube yeriai o.lnwt
tur. 

'.İtalyadan bahseden Figaro ga
zet"9, İtaly 8llDl kendisini tehdit 
edilmekte olmasından bahsedi ine 
hayret ediyor. ve şu mütaleada 
hnlonuyor ve ltalyan matbuatı ve 
radyosu, kullandıkları lisanla 
mcmJekctt rine fenalık ettikleri
ni ve bugünkü karışık ımlsrda İ
talyruıın oyıııyahıleceği mühim ro 
lü yanlış yola sevkettiSJerini ,.. 
ZJ}'Ol". 

ŞARKTA ALMAN TAHŞİDATI 
Havas 4.jans.ı. askeri vaziyet bak 

kında diyor ki:. 
Salahiyetli Fransız askeri 1na

Jıaf,li, Almaııyaaın şuk hudut
larındaki Alınan tah:ıidatı hak· 
lundaki h erleri büyük hlr ih
tirazla karşılamaktadırlar. 

Bu malıfiltcr tahşit edilen Jwv
veflerin 20 bin ncI<rle 24 fırkahk 
bir ordu arasında tehalüf ettigini 
loilıliren :bu luıberieria, b..: \-ek 
tcza lar göst.erdi,tin" tebarüz etti· 
:riyorlar. 

Daha başka habe.dtre giire, Bo
hemya<!la, 11 ora\ yada ve Slovalı:
yada müteaıldit kıtalar bulun • 
maktadır. Fakat -bn lıabcrler, iti
.anıt cdi n ·aynaklar tıırıılmdan 
tıelı:ı:ip ed:i:lmektedir. 

Roma, 18 (A..A..) - D. N. B. 
H~len Alnıanya ile İtalya aı:asın· 
da aıd<cri heyetler mübadele e
dıldiğı Resmen bildirilmektedir. 
Bu heyetler ~s eri müfohassı.> -
!arla ordunun muhtelif şubeleri
ne ens p toknis)eıılerılen mü· 
teşckkildir. Bu h~·ctknlen <birka
çı Romaya muvasalat etmiş bulu
nuyor. Bu zıyaretler · i ordunun 
te(lriki mesa sini temine matuf 
oia:n 1936 tarihli. aıılaşma çerçe
......me dahildir. 1 

D. N. B. Ajaı:ı&.ı İtaly-.-ıiitu
atınm bu haberi •aD&11Syoael. haf· 
lıklar altında neşrctınekte aldıı
ğımn ilitve ediyor. 

İTALYA VE AKDENİZ 
llloma, 18 (A.A.) - G-ornale 

d'italia'ıun ılireküirü, Akd~...ız 
me.bclesi hakJrınde, ol
duğu makaleler silsilesini 'italya
nın Akdeıılı.dclti siyaı;ctinin bJr 
hegemonya siyaseti olmayıp bü
tün devletlerle ve lıiDnıssa Akde
ııi& m · ti..-, ile teşriki mesaide 
bul ak ·asm .. ıdlli::nıı.u be-
yan etuı. ' tile Jıilaıaa nnlir-
meıktedir. 

TEKZİP EDİLEN HABfBJ.EJ! 
Bir t bliğ, yeniden 4 sııııfı.n ıı.i.

liıh altına alıllJDlş .-e .Bari ııunt. 
kasınw askeri mmtıaka · iın edil
miş olduğuna dair olan bııbcrlcri 
tekzip etmektedir. 

Bu tebliğde yalnız aı.keri bis
mctten muaf tutulmw; ve biliıha
re bu hi:mııcti ifaya ehliyetleri ..,,_ 
beyyün etm ş olan bazı grupların 
çağırılnuş ol nğu tasrih edilmek
tedir. 

A ri -J ponya 
( ba,.a w.fı l .ne, .aıı,lld.a) 

rüıknıi, H.ı.rıciye ıırzıilllIIl, Jile. 
Wii. eruı: Hiıııd.st::ıııı halt.tında bü
~""1W1 n~ ıoo= otill. 
diıı-~ ou.g~n sci:y:ıı.ıın,. ve Km-
del Hu.. un m .c mılleıWeri, ı;ıta.. 
ıtülroya rıa\ e da'VE!l -;;rlıen •ooya
natı iha.k:lrnı= ib ~ •ra1ç;:oıdıa 

olWç Jm resr...ı mü;taıJea denın;ll'..-an 
edi.med>ı<-ni av,ıden saı:ııra: 

•- Fclcmenk Iitııtl i'latıını va. 
bancı ellere dii§mü,ş görmek is-
temiyo-ruz .• 

Dcımiştı;r. 

Nevyork, 18 (A.A. )- Vıış:ng. 
Jiaııda çık.an Herald Tr.ibuıtı.e ıııa
:wl.e5i, Km-del Hu!Un, Felenıın!r 
Hindii.>ta.n.ı .h&lckııııda«ı :ııo!.:ısı d .. 
r.afuııda müıt:ı.lea .vii.r.ül>erek, J a
;ponyıamın. muahcclc-leıre ri4.l'lıt ~ 
'\um.iye daıvet. ııd.i.kli,ğirn ve .A.me
ır.ilka :fiJosı.ınıın Pamtikıle an~t 
'bulunduğunu tebarüz ı•timııeık.te .. 
ı:!ix. 

J apan elçi.L)ti Ve Hol:andanın 
V~n ~ nMıa haOı:kıında 
cıniJlıa.lea -bey2!1'.mdıan iımt.inıı ~ -
mcıkl.ediır~. 

IiOLANDANIN TEBLİÔ'İ: 
Lahaye, 18 (A.A.) - H<>l:aın& 

Aja:ns:ı, F~:nk ffiııdisl:anı hak. 
ikında aşa~ tebliğ! n~t • 
llll:c~: 

cHolanda, ümidi hilafına olarak 
harbe girdiği takdirde Felemenk 
Hindistanıııın h>mayesiai lıerlıan.. 
gi bir 11abancı deuletten istemek 
tasavvurunda olm.adıqı gibi böy
le bir himaye kendisine tekliıf e. 
dilmedi.(ji ıa;..-tirde de Qµnu ka. 
bul etmiııecektir.• --v---
B ·· tçe enciimeniade 

Ankara, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - Bütçe cnciimeni 1ıuı::iin 
yeniden toplınnırıık hariciye ve 
11ıh iye lilitçelaini konu1111nştnr. 
M.. erelere maşısm yİrm.İııİnde 
t>aşlanacağı mulmımelclir. 

<B=aka!eden c; am) 
şı, İngilizlerle Fnınsızlan ıl&o 
nizde çıknrabilccekleri km \etle
ri tıı lııniAe çalı~alını. Bu tahmi
nimize ~s olarak İngiliz donan
masının dörtte ü~ünü A ruıla
ra klll'şı 'Şinıal denizind , <liWI le 
birini Akdeniııde bınıktığıru, 

Fransu: donamııamnın ıla bütün 
ku vvetile Ak denize geldiı:iıu ka
ıbal ediyoruz. O zaman müttefik· 
ler, llNO da inşası ikmal eddecek 
olan ,.-...ni ı:;emilerile Akdenİ>.de 
~le bir kuvvete sabit> olurlar: 
12 zı:rWı, 4 tayyare gemisi, 11 a
ğır kruvazör, 27 hafii kruuzör, 
76 muhrip, 64 1orp:1o1>ot, 112 de
nizal tı ı:.....W. 

Yalmz müttcııfilder lehine ay
ded.ilmeJ< lıiz.mıcclen miilıim bir 
ııokta var ki, bu ve!, i<:Mın
da, şiınıal denizİlldea gelecek ln
&"ili:z ganil,erile Jıer :ı-.an, Jüzu· 
mu kadar -ıırtarılaiNlic. Buna ıını-
kabil İtal-ya:a laarp · · 
tez~i4i .ka:bil ~Gir . .Bu it_ılıar
la ıniit1efiltJer, .&kden"tle, it.al • 
)'an donanmasından üst • " 
deruz kuvveti ıı..luaGura.bilirler. 
.iıalyaıılar, 9eaiııaU. ,gemilerine 
""'lıa.-a lmvv.ıller" e ~İYol'· 
Sır; .fakat, Alınan dell.iz ~ 
milerinin .şiınat Gı.iıı · deki faa
ıliyet.; ._ydımdl!dıı-. IJılüUefikle
rin gittikçe · netle.nen mtııı.lıU 
tflibirleri \arrşınıda itnlyan de
nizaltıları -da, tetlrioeıı Aaaaıı 
denizaltdan -gibi ilciE 1ıöt- vasiye
te ;iiişeeal..-dir. ~va kuvv..t
ıera.e gelince, İllgiliz ""' ~ 
.havıı ordulaı, IKn ...... , AvU5tıoı
raloya, Veni Zelinda gibi cJcımiıı. 
-yonlarm ve Amıerikanın y ardıınil9 
yMişilmez bir surette artmat<ı.
<dır. Bu itibı:ria italyaa cıo-.. 
aı '" ı.a a ordmu, AkdeWzdıe, 
miittefill ılwv-0.e Carşı bir hiı
kimiyet 1-ııi-. edehi1ccek bir v• 
ziyette tlırğiLılir. 

İtalt"an1ar, Sicilya ile 'l'mı sa 
lııitk!:i ~ Pımte leria üs
,jiod- bt.ifade ederek Ak4en.ıü 
orl»sınd•n iki e ıcyU'ml)'a çah
iacaklarilır. Fakat, Tunns sahi.i
lerinin ve kanı sulerının, Fransı:ıı 
toplarının ve tayyarelerinin h.t
kimİy<>ti altında, olduğu için, t -
.........;ıe bpanm81ium imkfm yık 
tnr. A..kdmıi& .hiokimi~ için ) a-
pılacak deni.ı mıdıarelıolcriııde, 

iık} ilımf da ıaloiatile -zayiat V&

recekJeııılir. F.ı..at "1u Mniaia &

sıl hakimiyeti, eA111rl0 mitto
f" 'rin iilôndedir. Çünkü bu de
niziıl !Aittin fıaqıolannı müttcUk
ler ''e müttelııklenıı - el.ki 
olan Türk:iye fatmaktadırlar. Ce
bclüttank boi:uı, iiven kanalı 
ve Çanakkale boğıızı. tntulduk -
tan sonra İ tıllya 1t1; lika al tıua 
alınmış ıl~ktir. Hariıo girdiği 
takdirde, ODDA Ak.denizde hi.çbir 
dostu yaktnr. Demiz .hi&kimiyeti. 
nin temin ettiği en .kııvvetli s>
liıb, ablukadır. Abluka. İtalyayı 
da Almanya Piri tazyike b~ı
yacaktır. İtalyanın Adriyatikteki 
hiıkinıiyeti onun karnını doyur
maz. Esasrn, müttdiklcrin d<"Dı· 
zaltı gemileri de, bu dcııizde, İt~
ynya ralıat vcnni .,.,eklerdir. 1-
talya, l\l1l sıra, kB(" 'l!ureti\e 
Libya ile mnvasale tesiıi -e 
dahi, aevamlı ve emin olmı)'llll 
hir asale lııattı mevcut bulan
mıuhkça, deniz aşın bir memle • 
ket muhafaza edile-..; bw:adaD 
İtalyan enlusu, ı;adı;.taa İngiliz • 
l\lısır, garpten ve cenuptan Fran
...z kuvvetleri tarafından yapılan 
tazyike uzun zamaR ıaukavlllllet 
edemez. On İki Adanın muva ...... 
ı. · de hemen ke ilecektir. 

Hülasa, Akd.eniade ilk ~yaa 
topu pahr patlamaz, :iı.11 an 

hava ve dıımz 1mvve<lcri ne ,.,._. 
parlarsa yapsınlar, müttefik do
naamayı tam kat'i bir mağlibi
yetle imha etmedikçe, AktleoiR 
öilı:im. oianlazlar. lllfilteıfikleri 
yemııiye de güçltti ,.,,tmez. Mit
t<fi:k filolar, k-tli müstahkem 
limanlarında bir cfleet in being 
sevkulceyşi. tatlıoik etseler, )'ani 
donanmanın varhğı ile ıdıenize .lıa 
kim obnıık yolunu nmalar dahi, 
İtalya Akdeni2de mahsur bir va
ziyette kalınıya ınııhkümdur. 

ÇünL..ii. bu denizin kapilan sım

sıkı t.aılm"'*= ,Bu 8oıkundan ı.. 
'tf>l.yayı Alm-yailaa daha iy.ı ab
luka etmek mümkün olacnlı:tır; 

uzun bir harpte ise abluka, har
bin id-• içia elzem, birçok 
luım mad.ıleı&enlen -ve ..,trold~n 
mahrum 1111, kemiir Uiloarile ie 
Alınanyadan gelttek mahdut miiı;. 
tarla iktifaya mecbur bulunan İ
talyayı çok fena vnıiyeı.e soka
cakbr. 

italyM>iar, Iıarbe inırlerse, 
c.Mal'e .DO m - eizim dL-n1z 
dedikleri Akdeniziu as1a kMlıfilo
rinln ohnadığını ve bu denizin 
ennn .kapılarım. tutanlaruı oldu
ğunu görecek.lenlir. Akdcn.rc.c, 
'hlııgüınılmı. hiıkimdir-

ler. &BİDtN DA vm 
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Tahsin paşa evraklarla meşgul iken 
içeriye Abdül Fettah paşa girdi 
Derviş yennd(n kalllı.tı. Elıra 

ııw.ıswıe 'bastıra:relı: Jııu diye baş 
kes:p ~'l sel1im.ladı. P<.şa he
men söze geçti.: 

- Hoş geldin derviş baba ... Ne 
1-.aber? Dede nasıl? Tekkede ne 
var ne yok? 
Gıbi bir sürü sual!i arka .a.rkar

ya sıraladL Dervişin 7J:yaret mak.. 
sad.mı öğrenmekte acele etti 
Derviş bütün bU1>4ra topyıe-. 

ltıin cevap verdl:ı: 
-- Ded!e baha aŞk ve U6'QZ ey

kd>.. Ha:ıııdolsunlar iyiler.. Sire 
su m~tuıbu göndere!:!. 

Ve .. kayı>Undan itınalı hareket
}erle çıkardığı buroşu.k bir zarfı 
pıwp.ya uza1tı. 

- B~ efendim? 
P~; .zarb ~gibi ~. 

IPeooerenin '.Yanma gitti. Çabu.lı: 
harekıetluıle kenarım yırttı. İçin
den çıko.n ıkağıd:a göz gezdirdi. 
Tez.kere Mehmet Ali bııbaOOndı. 
Mu.h tev~~ da a.yneo şu odiı: 

Huzuru asıfaneleriııe 
SuUarum Hazretleri; 
Dün gece Sütlüce dcrgihın • 

daki leylei &şuraya miaafireten 
ta.alı çil:iranemizden gönderi -
leıı dervişanı dilrişatımızdaıı Ka
nın, !Uürstl, Hasan ve .Musa, Jllü
nir babanın teşvikile tarilı:ati -
mizc yakı mıyacak bir harekette 
huluru:nuşlar, hnber aldığımıza 
güre Sutlıice dergahı dervi.şanilc 
mudarebcdo bulunmuşlar. Viıki 
t&aYt t üzerine dervişanımız Süt
lüte zaptiye karakoluna getirile-

mw;, il<l tarafa aynılı.n dervişler 
birh .. k<ııi!le döf:ü~üşler .. Bu a
rada- me-l:kür dergah postnişini, 
Merdiver.köyü dergahı scyh: ve 
Hacı .Bdktar; ha· esı dede balıa
cı.leylıfrıde: 

- M.aiıeym hümayun ha -
:lf.yeler.:ııdendir. İn;adı iktidarı 
yoktur. Ha.fiyeliğıne baksın! 

Şe.JWnde tefı:'\/Vühatta bulunul
d1*u Zaptırye N ezarelıi Cclilesiııe 
venien <aJ><ll"(iıın eırıLaşıhn"> KEW
ga edeıı.:.erin hadise etrafındaki 
i:fade10l1ıı mazbut .. Evraıkı buraya 
getirdik. Efendimiz irade bu -
yurdular: Hadl.ı;eyi bizzat zatı 
devletin.iz tıah.kı:Jc ve teijrik eyli
yerıik neticeyi sittei seniyeye ar
z.edecolrsirıı ıı: ! Meselen.in süra tle 
tahkilk .,., tet:kıki de &yrJA:a :İl"ade 

buynıJı:iu .. 
Alxifilfettah Paşa inıdey.i dinle

dikten sonra tekrar selıim verdi. 
oSanra hir Jııoltul!a kımı2du. Tah
ılıl pıı.şaıd:ın sordu: 

- Evrak nerede paşa? 
Taılısi.n paşa. =anın üzer'.nde 

duran iıııiı bir Jtağıt iomaran işaret 
etti. 

- İşte.. Sütlüce loarakolıunun 
zaıptı, ifadeler, rapor, nezarct.ır. 

raporu ve şu sa.'.t'!e kadar vaJı.'a ei
ra.fımi:::Xi tahkik.at hepsf burada .• 

nk meselenin tahkikine girişi! • - Şunları rnıisaaı:ıe ed.ın cie .. 
miş ise de; Münir babanın kendi Teiısın paşa toman mabeyn 
..ımtindeki nüCuzıınu hilistimal feriğme uzattı: 
dervişanımıza · crayi gcdretti - B - uvunın paşa ... Bcn:.m an-
ıeceği aşikar olmakla bu endiı;e· .i.'.ı.dığıırnaı göre şevıketJü p.adı.şahı-
m..izin izalesi maksadde zatı dev- mız ekndimiz hazret.len mesele-
letinizin hBılisei mezküreye bil- ıdıe lkaı>t bulunup bulunma<Lı;ıru, 
müdabele, merkum dürt nefer Bekta.şiler arasında herhangı bir 
dervişlerimizin tahliye! sebillc- s!tva& .cereyanın mevcut olup ol-
riııi.ıı teminine deliletinizi rica madığını anlamak muradı hü-
eder, hemişe hak w erenlere e-
manet olm8DlZJ e:ı: oanu dil te- mayunundadırlar. Btlh:ıssa rapo-
1Deıın.i eylerim. runuzclu bu l'!Oktaya u;<ırel edlrı! 

Fi 13 muharrem 322 Dedi .. Abdülfettah ~a bru;ım 
Yevm: Salı ı;ıa;l.tıyarak bunu tasdik ederken 

Postnişin, makamı Hazreti 1nmarı çözmü.ş, kiiğıU'l'.l'a grjz gez· 
Pirülfakir dirmiye "--1--ı.ştı. S.'!'asile Mü-

Mehm"'t Ali Hilmi dede D<T ~;desindeıı. l:ıoşlıya-
Paşarun, a.ra<lığııu bulamıyan ra.k kiığıtları parmaklarile kan.ş-

gözleti ou .satırlıa.rı can sıJ<ıntısı tınyor, hepsine lb.c göz atıyordu. 
iQ.ndıe iıkmal elıt:ller .. P3$llllı1l bi· Nı.lıayette ~tinlliı olan :ııaptıyc 
1'82 evvel taıkındığı neşeli tavn, nezareti junıaJının son kısımla-
m~et bavaı;a üzerinden &i- rı.ndaki .J::ııir cümle ıx.ş:ı.nm nazarı 
lindi. K.arı;ısı.rula el pen,,.e daıran dık:k.atini ce:bettıı. Bwı.u dikkat-
tden<:Şe sordu: le oıkuyunca hayn:Uen gözh?n iri-

- Ne zamım olmuş bu? leşti.. Kağıtla şu cümle varoı: 
- Hangisi T>aşam? (Arkusı var) 
- Derviş:ıedın Sütlücedeki kav- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~? . . 

_ Dün ekşam 00naış. Malılın Hayır Sevenler Cemıyetı 
ıva dün ııece Münir babanın. aş idare Heyetinden 
«"'CesJ}'di. Bize lıu sabıh Naiı ba,-
barun derv:i,,leıuıden derviş Sır O:mi~'mi7.in ı.ıımınni heyeti 
lim geldi. Haber verotı. Münir b6- fevık.a.l:iııdı. mıretılıe 26 nısan 1940 
ba ile dedeıı.i:ı:ı •alan horaz şek.er cuıııı.a günü sa.a.t 15 tıeı aşagıda rua-
r~ de.. n:ıımesi yazılı hULus:ııtı l:Q~ek 
Paşa dervişin ~tmasmı bir <iizere ceıniyetiıni.z meclucll.ı olan. 

el :işaıretfıe Graiadı: Taş H&ıı 5 inci ıkat 67 No.lı oda>-
- Pelaiı. Ben :;:inld · bunu öğre- d.a iQtima u!eo oği.nde.ıı e<m1yeti-

llil4", icap edeni ,yepe.rıro. Dedeye ~ mııkan'-ıt azaların me'Zkfır 
eeı.a.m 6öyl.e, verdiğim siJ)Qf'.ıı;e saatJtıe IQtimaa teşrifleri ı-.ca ve 
daıiır de~ bekliyorum. Unut- il.an ohınur. . 
ma. bunu .kendine aılat! RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 

Dedi Derv.ı; l(it.ıniye hazırla- 1. - İdare h~yeti raporunun 
ruyordu. Salonun kapısı vuruldu. .fıc~ w tasvibi, ''~ bfi:ıassa ce-
Paşa ınüsıuıde ettıiı; ım:ı;t.i;in umuımi rnema.a.t.lere ha-

- Gel! d.ıın ceıni;X"tlerdc:n sayılması bar 
İçeriye dcmınki yaver girdi lehi b.akkmtla Jd.ı.re 'lııc:yctuıı<ı me-

Raşayı selfiln adı, =ttt: zuniy~>t jt.aı;ı. 

- Efendim başkatip paşa ha2- 2. - 1940 biı~n tasdiki, 
retleri kendı:ıler4ltl acele gorme- 3. _ İdaro htyct.i • ı::ı.laxıı.ıan 5 o 
ruzi, !l"ade tebl.iii cdeceklıcnni söy- lbl:ağı '\\:•münhal olan yerlı::re ye-
lediler. T~~ &ıtizar edi- mı:ıen aza intıJlı.albı 
yo~ kısa ve kıuru bir cümle 4. - l~~'~?._ 1941 yıll:arı iıçin 
,._ _,;. muraki:ı> .,...,.....,1. 
_, cevırıı Vbu;. 

- Peki .. Ş:mdi geliyorum! 
Ve .. .Dervt'şi 11.ğufladıktan sıon

ra bışkattp Tahsin Peş.mm yar 
IUilB ~itti.. 
Tansın paşa, öoünde bir ıriirü 

evrakla meşııuJ bulunuyor, be -
njµ yaı.tldığı siyah mürekkeple
r.mn paınl~ınd.:m belli <>lan ibu 
kağıt t.oınarAnDı ııeyrı aş.-ı kağıt

lara sarı:yordu. 
Abdüıl!fıett.a:h pa.şa ir;erliı gin.'J> de: 
- Merhaba paşa l<arı.nda.şrm.. 

rur irade teblif;'i için beııdeniz.i 
istet~~! 
~rken Tahsill paşa .Ozü loap-

tı: 
- İstağfurullıah zatı devleüni

ze efendİımizin iradeleri var • 
Abdülfettah Paı;a t!ıziıın v~ 

yeili. a.'l\iı. Ütııifonn.asırun iQittıde 
dimdik, loask:ııtı bir duruışla boy 
g&;ıerw_ bekledi. Başka tip de 
tazim vaziyeti ~rlı.ktan sonra ke
Jıiııııeleııi hü.rmetie Qiğnliıyerelk ira
deyi tebliğ etti: 

- Dün gece Sütlücedeki bek
tasi d • ıında W- hadise oı-

İstanbul Asliye M u1.l<emesi 9 
uncu Hulcuk Hakımliğınden: 

Haıfuıe Girioşen t:ı.wfmdan Ka.
sııınıpaışa Dört k.u)"ll fırın sokak 
2 No. da oturan kocası İbrahim 
Girjş.n aJ.eyhlne :ını<ııhk.eııMıin 
940/413 No.sı ile açıruş oldugu 
lbo;:ııt.ma davaı;ının y~uan taiıkl
katı nı'1.ices:ııd~: Muımai!E'}1h :ınez.. 
kiı.r adres ili oold.z dbku:z ay ev
V't:l! Cx>rk ile saxıti m IQhıule gitti
ği teıbl.iı'!: ilmühaberinı verilı.ı:ı. 
~ erılaqıknış alduğurulıan il
ı:anı. ını te~art. yapllınasına ve 
mlidcle:ale,tıln esas ruwaya kar
&! 20 gim aırlıı>d& .,.,..~ Vlıme
sirıu ~ W"e{!«ırı. 17/5/940 tari-
h ndıe eaıa 11,30 dA mahkıemeyııı da
~ ediknelerine ve iliÖda stınti 
ile da~ tmHoı:me divatl>
hanıe&ılle obaliık V'i!! ııaute.lerle de 
tıaruııt mı.sına laırar verilmiş o1-
duğundan ol be.ptak:, karar sureti 1 
ld>liğ makmnma kaim olmak ü-
zere ilan olunur. (26267) 

. 
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- OJ.&LGA VZ\1llıLVUlJ -

T..LQ. ltAf a. IHH &-. 11 Kw. 
T.&.P. 11,ft a. .... &-. 11 llw. 

ıma uaa..ıae&w. 

19 Nisan Cuma 
12,30 Progranı ve meı71leket 

sa.at ayan, 12,35 Ajaru ve metco
ro11.ı1ı lı.aLerleri, 12.50 Müzik: Mı.ılı 
telif §arkılar (p!.), 13.30/14.- Mü
zik: Karışık 1ıajif müzi1c (pi.), 

18.- Program ve memkkct 
saat ayan, 18.05 Mıizık: Karı;ıık 
müzik (p4l, 18.40 Müzik: Saz e
serleri, 18.55 Serbest saat, 19.10 
Mcmlckeı ,aat ayarı, Ajans ve 
m.etcorolo;ı 1ıa0. rlcri, 19.30 Ko
nuşma (mi!!i kahramanlık men
kıbeleri), 19.45 Müzik: Çalanlar; 
Refik Fersan, Fahire Fersan, Ve
cihe, 

I - Okuyan: M üzeyycn Se • 
nar. 

1 -Artaki - Uşşak §arkı: (Sev
dama yakın gel), 2 - Lem'i. U§
§ak §arkı: (Siyah ebrulerin), 3 -
.f'ahri Kopuz - U§şak §arkı: ( Kaı. 
madı kudret efı;ndim), 4 - •••• 
Eviç hak türküsü: (Koyun beni 
yükseklere), 5 - Fahri Kopuz • 
Eviç türkü: (~an viran bağlı.. 
yam). 

II - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Şevki Bey - Hicaz ~arkı : 

(Niçin şep taselıer), 2 - Rifat 
Bey • Hicaz şarkı: (Niçin bülbül 
figan eyler), 3 - Udi Ahmet. Hi· 
caz şarkı: (Recayi vasi için), 4 -
Halk türküsü - (Atladım bahçe
ne girdim). 

III - Okuyan: Radife Erten. 
l - Mustafa lzzet - Bestenigar 

şarkı: (Gayndan bulmaz teselh) 
2 - Bimtn Şen • Bestenigar şar~ 
kı: (Her zama11 serde), 3 - İsak 
Varan· Besıeııigdr arkı: (Gönül 
sana çoktan bende), 4 - Sadettin 
Kaynak - Hüseyni türkü.: (Haıi. 
cem saçlarını). 

20.40 Müzık: Çalanlar; Cevdet 
Çağla, Fahri Kopuz, İzzettin Ok. 
te, 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahu· 
kan. 

1 - lsmail Hakkı • Nihavent 
yürük semai: (Feryad ile yad), 
2 - Hacı Arif Bey. Nıhav<nı şar
kı: (Şarab iç güljeminden.ı, 3 -
Ali Hey - Hicaz şarkı: (Derdimi 
arzetmı·ye), 4 - Faik Bey • Hi
caz şarkı: (Ateşi suzanı firkat), 

1 1- Okuyan: Mefharet Sağ
nak. 

l - Udi Ahmet - Şarkı: (Bdcli 
atfı nazar), 2 - .Nikoğos Ağa • 
Şcrkı.· (Var mı hace~), 3 - Hajız 
Post - Şarkı: (Ateşi <t§kıma rap. 
tetti.) 

111 - Okuyan: Mustafa Çağ

lar. 
1 - Fahri Kopuz - Şetaraban 

şarkı: (Kordon boyunun), 2 -

Faize • Şetaraban şarkı: (Badei 
VU3lat), 3 - .... - Şetaraban 
türkü: (Bahçelerde ~lamaı•. 21.15 
Konuşma (bibliyografya), 21.30 
Müzik: Küçii.k orkestra (Şef: Ne
cip A~kın), 1 - Schmidt - Gent
ner - Bana daima söyle ( ~ğır vals) 
2 - Franz Lehar Çocuk Prens 
operetinden potpuri, 3 - Cari 
Rydahl: Melodi, 4 - Sduard Kün
neke: Teessür valsı, 5 - Pauı 
Lincke • Olur, olur/ (Şen parç·cı, 
6 - Keler Bela - Kelebek avı 
(balet müziği). 22.15 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; Zi· 
raat, esham - ta1ıt'ilat, kambiyo • 
nukut borsası (fiyat), 22.35 Mü
zik: Cazbant (pl.), 23.25/23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

l'.hcne Sartları 

~ııelilı 

1 aylık 
1 a,lık 
l • 

' 
DAHİL1 ILA.R!Cl 

uoo Kr· %300 Kr. 
500 Kr. 1'541 Kr. 
IOO Kr. IOf Kr. 
180 Kr. 

ILA N 
TEK SOTl.l!l 
SANTlMt 

Birlocl Sahlft too bnıt 
lıdııri 8ahil.. 2~• lrunıı 
'Üçüncü Sahife l:OO kuruı 
Dördüııtil Sahife 100 klUUJ 
5 • G mcı aahlfelcr 50 1runıJ 
T • 8 inci Salillder IO kurut 

Gazeteml:ırıde nqrtttrtle
ceJ;: bllciimle ticari llAıılar yal. 
nız Ankara uddeslnde Kalı -
raman:ı:ade hanında İl!ııcılık 
Kollektlf ılrketlnJcn alını%. 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat Df. 
rektörü: E. İZZET. Basıldı~ yer: 

SON TFLGllAF Baaımeri 

IK'D.&a 

Tarihi . tefrika: . 
ALLAHIN ARSLAN/ 

§§§"A iL Ö~~' 
.,.._ N'(I 30 

Ayşe, Alinin söylediği üç kelimelik 
sözü bir türlü affedemiyordu 

.A:w .. hı1a.6;i m relısmrle (Al.) 
yi mı; tıesaıb.a. katma:ru:;ıtı. Çüın>
. i, w&<ılıyk ıkenıdun:re ~lilf e

ruk ıı hıJaf,,t UIL \,.Jl:ni kaı\ 01) .Jt.. 
:ıı, 11.u\:k'\lcn (AlıJ nin, c'bediy
Y"ll o ımJ>kamı kabul atımiyu:e
ğı ne, k.a iten Cl<fı'Uıit bir kamı..-ı.t 
biıtla1Jl.1'itl. 

Haı:buıki, ~ o ıkana<ıtın hila
fm.a olaralk (Alıi) nıi.!1ayet hilii
ftii kaibul dımişt.i. Bu ise, Ayş.ıyi 
IDK:mmm e!ımek şu ta<"ti:ı duoou.ıı.; 
lbi.liıkis oorı dı. t'Ceed. tıiddetıl<!!ı<h
m şt.ı. Çünkü Ayşe, seneJıerd.ı.ıı,
ll:t,ri lııaJbi.nde (Ali) J~ karşı de
il'in bir kiııı w i14tillcar besl·ımek
te id .• 
Ayşe, Resulü Jilkn::m Efı:ruli

m:zın ha.:i hayatında cereyaırı eciı.n• 
bir ınest.le dol.a)'l&lyıl>eı (Af 9 nin 
söylediği ıiç kelimeden mürekkep 
bi.r sözü bir türlü aıfiı::d.miyo.r .. . 
Alinin, ya b:iyük rur ıı;'ifl<>1..e .. . 

1 

Vey<llhut R<sulü Ekremin en mü
tlıssir b'1' zaımanında m:Uııza o
nu tı.rel!li .ınaksa.dyle sıöyled.ği o 
sözler.il)\ bir anda hu•ule getmii
jii acı t.;;6iri, bir tüır .Ü kalbin.d'-0 
sileıııı:.yo.rd.u. 

IBu vıak'a, Ay.,eye vukulnıkın 
bir i.ft..radan •aeri gcJmıştı. Ona 
da., .şöylıe garip •biT hlıd.ıse sebe
bi,l'ı •• ı vmmJşli. 

(AYŞE) YE U"TİRA 

Resulü Ekrem Ef.nd:ıniz, fı<kt 
ediıım.işl roi; heıfumg b.r gaza,. 
ya .e:ncek olurlarsa, zevce.eri a- J 
r:ısında kıır'.:ı. çe-kcıı::.k lıangısıne ' 
i&J;:l.ıt ederse, onu i><rab~rlerın.de 
aJm gijlÜ!fü.r.lı . .rdi . 

(Beni Mu.it..alıak) gazasına gi
dı.ıocKJ.·ri güır. de, mutadtarı vcç
h.ıle .kur'a <,;ekm.şler ... Kur'a, 
Aw.ryc saıbot o"lıiU içinı onu r.
fnlk.aıtleri.rıe aılıp götünnüşlerd•. 

Böykcı.\ harbe gidilırniş ... Gili
bi)1.ıt. iı!ıratL ecUm.~ ... İş b1ttıkten 
sarııra, Medi.ıl'c.ye avdet emri V•" 
I' iLın.işti 

Ayşe, bir (m:ıhle) [l] içinde 
oltlu.ı,'11 hıaJıclıe, ordı.mıun ~ ırif>ınclen 
ı:euy-ardu. B.r yur<lı .loon:ık v .... 
r .::C.ıgi =-ıan, asker .>erden ULiJ< • 
ça bir yude teva:kıı..-uf cırerek, 
vaıktini mahle li; rırle !Z"çi.riyor
du. 

AY'f)cı, maıhfe i<;irule bu.!u .. duğu 
zaımo.n, maJıfenin perde;? n.i daima 
.k.aıııelı •00.lu ndurıryord u. Anc.aık 
a.bd..<>t •boznn.J'.< io.n çıkıt.ığı uır 
man pe.-dı .yı açık btr01o'.IYUTCU. 

Bir gece, ~- rr. bir ık<:>ıı;;ık yer n
de, saıh<Jıu karşı (Ayşe), ayni i.h
tiyecı h.i$c+ · · "· ·f ıirnı i.rıerek, 
ııı.!:4> ıişiıı.i b11J,..--d, Teikrar mah

ib-e .geldi. O~-'"""' kafile <ıazır
llarnu.ş, hw:<cket emri ver»mişti. 

A'jf',e def'i hacet ı >LP .nıatıfeye 
döııdü,.,Oü zaman ek or ibire 'boy. 
nuna kaydı. Resulü Eıkrunin k\n
d,,ı;i.ııe hed <ye cıtımiş oltiuğ'.ı mer
candan Y"'IJı}ınış geı-dml J;ı 'boy
lllll!!lda l:ıu.a.marlı. Oroı, abdest 
bco:iu.ğu :ı• .ırlc düşü:rd'igünü an
~. Derh.aıl rn.aılıfedı n :ııtladı. 

:F'alka.t, ~uk aıvdı:t edeca 
itini zıı.nı1"dere.k, mahıfıenın perd,,_ 
sini aıçı.k bırakmadı. Gidip, ger
d.anlıgı U1'8mW'3 ba<>].arlı. 

Ortalıı<, hı: n.iiz kara.ıı:ılk tı. gı c -
dani..ığı 'kolayca bu.lamadı. Bir 
hayli zaman, qralarua doıaşrnıya 
!:ı.aslıadı. 

BOy ;ece, cpeyce v$it g.çtiıktenı 
oonra, mahforu:.n' bulund-,,u y<>re 
ıı; Faııt~ g.ı.ıcli~ uıııııan oıada 
n .. ıkafı .. _ıt.iLn ve ne d'\:. tıu.ı.:Ucsınc 
ana..'hluı; olan deveden hl<; hır eser 
gör€1I!W'.. On.l'ar, çıkı.p ı:iıtmiş
lerdı. 

Ay~ı-ı ne yapacaığını şasırdı: 
- Maıhfecren son çıktığım za -

maııı peroeyi açık 'bıralaına.m~tım 
!beni, mahfed~ :zıa.ıme<krek OOvb
ye yüklı itmişti. Dev'<\Yİ ÇEki.p ııö
tümW.şler.. Burada bcklıyeyicı 
Malıfenin boş oldu_i\unu görıünce 
Resulullıah beni araıtma.k jçin her 
llıaJde adam ı:ıöıııdereceılGtir · 

Diyı.ı orada dUl'\lp be~ IY'l 
k.ararl.a$tırdı. 
A~ • .iJ'i mtımin etrniŞl.i. Kafi

hye hareket emri verild 'i(ı zaman 
Aysenin dcv..cisi ih mıuıhafız.la

rı, maıhfen.n pcrd:..siıııiın kapalı 
OOUl{WlU görmiiş]eır ... Ayııcyi 
!ll'l:ıhfede :taıııııedereık, ç<kip git
rru,sıı ır<L. 

Her şeyi ıııcecbı inceıye düşü
nen ResuU: Ekrem Et'roiımiz, ne 
zaıırıan bfil. ~ ydLa. ~. ka-1 
ıfilulin ımk=ııın bi!r adam terke
de!'d i. Bu eıdımn et.1afı araştırır, 
kaiiI• ııııin haıroketindm haıln:<JM 

[1] Devenin üzerine yerleşti. 
rilen küçii.k ve her tarafı kapalı 
kö~k gibi bir şey. 

ol.aımıyaıı!a:ra tı:ısadü:t ederse, Oll>o 
lan toplar, ıraıe.cı ~..., yetişiro l 

Bu varzife,.bu defa da (Safw:n) 
iı;ımindıe genç, ıl{ÜZel \"C gilıibüz 
bir delilkanhya t-,ıvdi edilm.ıif..i ... 
Saiv=, wıı:i.t\.sin jfa ct:mek iç'n 
aı:-:.ıl.arda dolaı;:wuıı (ı\n1'.0 ye 
ıt.e&ıdüf etti. A vrewn anıda tek 
başına oturduf:unu gijrunce, lıü
yük bk- ha'.YreW.e: 

- Ya A !.. Burada .,,için k.a.I-
dı.n? .. 

Dedi. 
Ay-şe, vak'ayı anlaı:ıtı. Satv.an, 

derıhal <Kvesinılt n aıt<Bdı. Dı.ıveve 
Ayşeyi ıblıııdirereı!ı: ymt= eL~ 
aıldı. Kafileniııı. •'llir.i otatibe lıaı;
bııdı. 

Bu taraftan, Resulü Elcrem E
ferııdim..z, hir aralık Ayş.ıyi gör
mı: !r istedi. KaOmiırı arkasın

dan ~lıeın anaıh.feye gitti. Orada 
Ayşeyi lbulıımayınca h~y.ret etti. 
Onun, müıhim b'r scf:ıetı,Je ı;ı.ri 

ka.!~ olduğunu anlıyerak, erar 
malı: için der.had go:riye ad:ımlar 
göndı li.'d:i. [&eı riva~ na
zanıııı, bu axlı:anların arasında, 

(.A.l!i) de bu lunmak1ıa :di j 
G.den adaıııJar, biraız sonda, Ay

şe ve Saivan iıb katŞı.l.aşt.Jl.ar. Re
su1ü Elkremin rıı: büvW< m'.r-...ık i
çinde .ka1dı.ğını anlıı.tıtılar. İksi.n.i 
d.e aJkiıl.ar. Kaf>leye }1 ıtiştirdıler. 
A~;. ResuJu Ek.n.m filcnd..ııni
ze 1'.sl:irn et~ ler. 

Araamya giı.Jo nlerin axasında. 

(Aıbdu1..ili bin Ebi Selfıl) .isıııin
dı.ı bT ııd<ınJ vardı. Bu adam, 
ehli i&lfun arasooıa gizliden giz.. 
liye nifak sc.kan {mıina.fıık) Jar

ruıır.cıı. 

Aıbd ııı11aıh., asker.h:ır a.rasında 
OO!ıaşaıı:Wı: Ayşe ile Safvıan'ın bu.
luıı.ı:.ş!annı manalı b.r şe!kıJıde an
laıtıııuya ba.şlaıdı. Hart.tıii: 

- Eh ... AY'!., mazurdur, Çün
kü, Re6UlUJJah artık ey.~ yaş
l.an.ıruştır. &fvan iEI ı lhlr Mda 
ht:ır kadının ıka'lbini a.. ıist e,lrelk 
ilrodar cazip b r delikan1rdır. 

Diyecek kad.ar ikri vaTdı. Bu 
söztt ıüzcrine, ask<rler erosıır:ı 

da büyüık ,b;,r dedi k<;ı!iu b::')lad:ı. 
Mi lii1* :ye aMkıt ooiJkl• kıtcn roma, 
i>u dedi kodu şehiTe de yıayııli:lı. 

Herkesin kalbinde, Ayşeyıcı k.a.J... 
şı ıını:nfi il:lı: his ıuyanrlı 

Mcdinenin meşhur müna!ıkhı
ruııclac bazı ilı:iıınselıer vardı kj: 

bunlıar, R.:ısulü Ekrem Efcııd\m.i2-
le O'llun ımuhi1lnde !bulunanları 

hal1km gözüıı.dı. ın düşüıırook için 

ballıane ararlardı. Ve en kW;ük 

bir mese!eYI büvüık bir hadise. 
şekline ookarlaruı. 

IArlca~' var) 

İstanbul Ziraat 
Mektebinden 

Y(ı;illk.Öy civar.nıda.ki Ayamama 
çiıllwcı:. çayırl.Jrıı:ııın m iııt.ep vı sa
iıt>y •· biçi!ec;: k kıc:-.ımd<ın Mti
ye t.:ııım.nen 700 dönüm vüs'a. ın
daki çıı.vı.rm şartnaın~i muc'lıiıı.
ce biçme, kuru.ıınıa, toµl<lrn.1 ve 
tcope y .:ı:pm:ısı i.-;ir ..n gö\ıirü ol...-ak 
2/5/1940 per.eı. ı;unu Slaıl 15 
de il a;;kalıda ıkaın m lkteptclti 
çiftlik idacıı:fu.ııd~ açı:k e'kı;:i;ltme 

suret yle Lı~ı wpılacaJdı.r. 
isıı.: klı..leriııı muhammen bedelli 700 
lira tutaıı bu iş içi.n 52 lira 50 
kuruştan iba:ret ilk temina1ı ek
sili:re saatindt'll evvel mılk:tep
>teki çi~tlik veznesine yaıtınınhla
rı, kroki w şart:ı<Loeyi her ~ 
mı:ıkrt.t."P 'ile İsWnbuJ ~aıat rniidiİl'-
1üi1'ü<nile ~Ü,1> öğnerırnelıe'l'i. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CD417e n ııllıftYtn mlWı•uıu 

Paur lıarlp bu ıriln aabalı .... 

&lıfama lu4ar 

Ac!TU: Babıt.11 Cafaloila 

701<- k&lelnıle No. U. Tel. !38 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Pala• No. j 

Pazardan maada her efin saat 
15 den •onra. Tel! 401%7 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE FLANI 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lir• 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 

210 • 
50 • = 3750.- • 
25 • = 5250.- • 

Keşideler: l ,ubnt, 1 mayıs, 
1 3ğustos, 1 ikındteşrin tarih
lerinde yapılır. 

19 - )lJSA)f »ti 

ADEMİ İKTİDAR 
vct •KLeKV••KLldiiNE -

Tııbletlerl her eczanede bulunur 
P""'• kutuau 12SS) Galota. l.Wıbnl 

,_....,._.._ 

Gümrük Muhafaza Geınel Komutanlığı lstanbui 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - TeŞkiılat ilıtiyecı iç'm alııııa.cak 11,000 kilo t.oız şeker:n açık 
eıks.'ttrnesi 2 mm·ıs 940 JX'IŞl'mbe günü sı>aıt 15 te yapıJacaktır 

2 - MuhıWm"" bedıeli 4070 ve iN< temin::wlı 305 hadır. 
~ - ı;.:ırtnaırnc-sı komisyondadır. Göriitehiliır. . . 
4 - İ..<rtekıiiJern ı;ün ve sa.a.tindle- kıaruıni vesaik ve ılk t~at 

ma.kıbuz.J.a.rl'.lll ham.len Gal.a.tadıa Mumhane ca<ldesillde tbramm ru-
fat Han ik<ııci kı>Uaıki komisyona ~leri. (3007) 

ıstanbul Belediyesi merk~z hal müdürlüğünden 
Hal 50 No. da tüccar !romıis,yoncu.lukla 'IŞ!.igaJ. eden Hasaııı Ge.şç&Y 

ve Ali Ergene tica:reıti terlretmis olduklarından id=mirodti 1ı:min8'
ları ·la<de edilıtrek alikıaılan ıkesileceğjnıdıcn lrendi!er.inıden ruaca1ıllı 
müst:ıhs:J. vrursa evrakı mü~ı.Cı.ırilıeı 'bi:diil<'te 20/5/940 tarihine kır 
dar ida;reıni::ııe miirac.aa.tlan ilan ohımır. (3167) 

MAYA 

19 Nisan 
CUMA 

Hicri: 1351 Rumi: 1351 
4 üncıi ay Gün: 110 Nisnn: G 
Rco.u.cvvel: 11 Kasım: 164 
Gunt~: 5,15 Akşam: 18,53 
Oğıe: 12,13 Yatsı: 20,30 
.ilundi: 16,00 im.sak: 3,26 

- BAVA VAZJXl!."J'l 

Y eşilköy Meteoroloji tstasyo. 
nwı<tan alınan malumata göre, 
hava yurdun doğu bölgeleriyle 
Karadeniz kıyılarında kapalı tıe 
mevzii yağı§lı, diğer bölgdeTde 
bulutLu geçnii§; rüzgarlar Trak • 
ya, Kocaeli, Eqe bölgelerinde §\.. 
mal, doğu bölgelerde cenup diğer 
bölgelerde garpten orta kuvvet
te esmi§tir. 

Dün, lstanbu!da hava açık geç. 
mi§, riizgdrlar cenubu garblden 
saniyede 1 ·3 metre hızla esmi$ • 
tir. Saat 14 de hava tazyiki 1018,7 
miLibar idi. Sühunet en yüksek 
18,0 ve en dü:;iik 5,8 wntigrai kay
dedilmi,ıtir. 

/.. Nt\An ... 
18 • 4. 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 t.~1çrc Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Le'\la 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

K.-
5,24 

150,35 
2.9&17 
7.6225 

29.2170 
79.79 

22.04 
0,97 
1.&2 

ı:uı 

27,ll 
o.625 
3.5' 

35.18 
31.005 

Esham ve Tahvilat 
Türk borcu 1 peşın 
Eıgoani (Kuponsuz) 

19.11 
19.-' 
19.511 
lg,;;8 
19.58 

Sivas - Er~urunı 2 
Sivas - Er:ı:urum 5 
Sivus - Erzurum 6 
:Merkez bankası peşin 
İş Bankası nama' peşin 

112-50 
s.ıs 

ZAYİ MAKBUZ 
fstarıbul . .iıthaJ.At ~deııı ZAIYİ ŞEHADETNAME 

925 - 926 seneslnde Bey~ltı 
~ old.uğıını 77149_68':1~ güm- !Bi2çinci '8k alııu.ldan a.ldığııın şe11ıı.-
rii!k: analdJuzunu ~ ettim. Ye- d>eıtrıoıneyı zay.i etıı.iın. Ye~ 
:ııi.Siııi e:I.aıcağımdan ~in hükı- . alacaPıından eııkisbtirıı h~ 
mü lıUnadığı i.13n o1uınur. :ydı,tur. j 

TEVFiK YILMAZ 330 Bi!al oğlu Mahmut Nuf 


