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'imanlar Sedan Cephesindeki Fransız Hattınil · 
Karşı Yeni ve Külliyetli Kuvvetler Getiriyorlar 

• 

aarruz durduruldu-Brüksel' de kuvvetli müdafaa tetbirleri alınıyor-Almanlaı 
Müttefiklerin çetin-bir mukavemetile karşılaştıklarını inkar· etmiyorlar 

\. Garp cephesinde Fransız gözcü müfrezeleri llçınağa hazırlanan İngiliz tayyarecileri 

·'---------ı • 
llınanlar şimdi ltal'a'!ın harb~ girmesi 

arttı kuvveti ı h t ı m a 11 e r ı 
O örüyor la ı 
.\lınan ordusu harp başlıya
lıdır ki ilk defa kar~ısında 
~•ndinden daha çetin gör
dilğü bir ordu ile harbe tu
tuşmuş bulunuyor. 

~: ETEM İZZET BENİCE 
1 . ~l mayıs sabahının kanlı şa
ijt başlıyan Alınan taarrınu 
l dayı teslim almış ve Belçi-
~ :.~emburg topraklarında en 
~~, 0ktürütü bir muharebeye 
tı.,~liıı bulunuyor. 
~Ilı.uncu ayın on ikinci gü
\ lıheridir ki, ilk deia Almaı,ı. 
sıı karşısında tanı ölçüsünde 
~ Ve çetin bir ordu ile ccnk-r• başlamıştır. Holandayı 
\ Ve ordu saymıyoruz. Bır 
s,rakın tarihinde bi~bir harp 

-----~----

Ruzvelt Musoliniye bir sulh mesajı gönderdi 

Alman ordularının İsviçre hudutlarında üç günden 
beri başlıyan manevraları devam ediyor 

Paris 16 (Husussi) - Büyük 1 
Almaı_ı ta~ruzu şimdi '!'üttefikle
rin muessır mu.kavemetı ile l<arşı
Jasııus bulunmaktadır. 

Alman matbuatı hesapta olmı
yan müşkülatla kar•ılasılrnası 
miiiınkün olduğunu yazarak, ef -

!karı hazırlamaktadır. Berlin gaze-1 
teleri, ibu müskül gönleri zafer 
"İinlerinin takip edeceğini, Al • 
man milletinin ordu kumandan -
laıma itimatlarını muhafaza et -
melerini tavsive etmektedir. 

Pazartesi günü bütün Belçika 

cephesinde başlamış olan muhare
'beler son derece şiddetlenmiştir. 

f'in . .li müttefiklerin muharebe 
hatları Anverse dayanarak Brük
seli önlemekte ve Möz nehri bo-

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

------------~---------------~ 

EN SON DAKİKA 
Macaristan) da bir kısım kuvvetler 

seferbPr edildi 

·-----

Ölünceye\ Hangi vergilere ne 
kadar··· miktar zam yapılacak 

Kaydı hayatla bakma 
akti yapacak ihtiyarlar 
için bazı yeni ictihat 

kararları verildi 
Son zamanlarda şerimizde ve 

dil\'er şeirlerde oturan bazı ihtiyar 
mütekaitlerle lkiı{nsesiz zengin er
kek veya kadınların; kendilerine 
ölünciye kadar bakmak .şart.ile 
maaş ve varidatlarını başkalarına 
temlik ettikleri görülımektedir. 

Kaydi bayatla yapılan bu kabil 
akitler peyderpey QOğalmakta ve 
bazan anlaşamamazlıklar da oldu
ğundan iş mahkemelere intiıkal 
etmektedir. Bu kerre temyiz mah
kemesi umırıni heyeti bu hususta 
bazı yeni kararlar vermiştir. Ez
cümle bu kararlara ıı:öre ölünciye 
kadar kendisine <bakılacak olan, 
bakmağı kabul edenin yanında o
tuacaktır. 

Baıkımağı !kabul eden, bakılacak 
adamı ailesi içine davet ettiği hal
de; öbürü gelmez ve kendi otur
duğu ayrı bir evde yiyecek ve sa
ire ıı;öndemıek suretile bakmak
ta kusur ettiJ!inİ ileriye sürerse 
temlik akdini !esbedemiyecektir . 

Şayet; ba.kınal!ı ıkabul eden ile 
bir arada yaşamakta devamın çe
ikilmez bir hale geldiR:ini iddia e
derse o vakit, borçlar kanununun 
517 inci maddesine istinaden ak -
din feshi veyahut kaydı hayat şar
tile irada tahvili için mahkemeye 
müracaat edebilecektir. 

Ancaık, baktlacak adam hasta ise 
-0 vakit, ba'k.maih .kabul eden şahıs; 

bakılacağı. sıhhi bir müesseseye ya
tırıp müessesenin masraflarını te
diye edecektir. 

Bu sabah gelen Macar 
reji müdürleri 

Macar rejisi müdürü ile şube 
müdürlerinden biri bu sabahki 
eksnresle Buda.,.....eden şehrimize 
~elmişlerdir. 

Meclise verilen yeni kanun layiha
sına göre yapılacak zam nisbetleri 

Ankara 16 (Hususi muhabiri -
mizden )- Bazı vergilere yapıla
cak zamlar bakındaki layiha Mec
lise gelmiştir. 

Bu liiyihava göre, kazanç vergi
si kanununda istisnai usullere tibi 
şahıslarla serbest meslek erbabına 
yüzde 50 zam, gayrisafi irat üze
rinden mükellef olanlara yüzde 
25, seyyar san'at erbabına yüzde 10 
zam yapılmaktadır. 

Banka ve bankerlerin ve sigorta 
şirketlerinin muamele vergilerine 
bir misli zam yapılacaktır. 

İstibliik vergileri: Şeker, benzin 
ve benzerlerine kilo başına 7,5 ku
ruş, kahve ile çaya 20 kuruş, kau
çuk, deri, pamuk ve yünden ya
pılmış maddelere % 10 zam, Mat
bu damga resmine % 50, nisbi re-

simlere % 10 zam, Demiryollar ve 
limanlara ait vesa!t ile seyahat e
denlere seyahat ücretlerine birinci 
mevkide% 5, ikinci mevkide %2,5 
üçüncü mevkide % 1,5 zam (Aıı
kara - İstanbul arasında birinci 
mevki trım üe&eti şimdi 15,75 ku
ruştur. Bu zam yapıldıktan ııoııra 
26,88 e çıkacaktır.) · 

Tütün ve mamulıitına bir misli. 
Rakı, koD)aİ<, likörlelrin şişe ba
şına s, 4, e kuruş, şarabın litresine 
2, şampanya ve viskiye şiş2 baş~ 
50 kuruş zrm yepılacaktır. 

Meclisin önümüzdeki toplantr · 
sında görüşülecek olan liyiba ka...I 
nuniyet kesbettikteı.ı ııonn, hui
randan itibaren tatbik mevkiine 
konacaktır. 

• • 
ita/ya) da lngiliz ve 
İsviçre düşmanlığı 
İsviçre Sefirine de hakaret edildi 

Londra 16 (Hususi) - Kahire-1 
den gelen haberlere göre, mütte
fik donanması manevralar yap -
mak üzere İskenderiyeden denize 
açı.lııııştır. 
Mısırda hertürlü müdafaa ted

birlerinin takviyesine devam e -
dilmektedir. İnıtiliz filosunun ma
nevraya açılı•ı İtalyan meha!ilin
de dikkat uyandırmıştır. 

İtalvadaki İnı!iliz.lerin bir kLmıı 
memlekete dönıneıte baslamı~ -
!ardır. Amerikalılar da hareket 
etmektedir. 

İtalyanın yeni Roma sefiri Al
fieri Berline gebniştir. Alman dos
tu olan Alfieri'nin bu vazifeye ta
yin edilmiş olıması, siyasi meha -
filde manidar görülrnektedir. 

Romada İngiliz, Fransız, Yugos
lavve İsviçre sefarethaneleri mu• 
hafaza aitında ·bulunmaktadır. 

len; vatan, istiklal, ınıllı 
\ 01Ve onun bir müıne»il ku\'· 

'< an ordu ve kahramanlık ne
\~1llııyau bir devlet teşekkulu 
~' lı büuye elbette ki millet ve 
•ı· •a~ılma.ı. Polonya, Çekoslo

~ .,.,Norveç ve Avustur.)'ada 
ı ~ Ufilrüutüde kendilerini lı:ı· 
'ı. lnrağı gibi sarsak halden 
~aınıyan dejenere, mahl(ıt 

~lı Ve milli bünyelerdi. 
ı ~ ~ıı içindir ki, Alman ordu-
1~ın elçika ve Fransada harbe 
ı, ncıya kadar karşısıuda as
'iıi 0tdu görmedi demekt~ ken

•:~ haklı buluyoruz. Binam-

Alman hududu 16 (A.A. )- . Ha
vas ajansından: Alman istihbarat 
bürosu, Budapeştenden istihbar e
diyor: 

Rrsıncıı bildirildiğine göre Sze
kes[ehrvar ve Kassa kolorduları 
seferber cdilınistir. Bu iki kolor-

du me\'cudunun yiizde altmışı son 1 livalarla süvari livaları da sefer-
zamanlarda Macaristaııa ilhak e- ber edilmiştir. 

Huduttaki arazi cüzütamları • .,. 
dilmiş olan arazi ahalisindendir. ferber edilmiştir. MacarTelgraf a-
Bu sefrberlik, bu ahalinin talim jansı. bu hareketi l\facaristanın · 

Bunlar bir muharririmize Türk 
tütünlerinin Avru.,ada olduğu ui
:bi Macaristanda da büyük bir ralt
bet ırördüğünü, memleketimiz -
den mühim miktarda tütün satın 
alcaklaıını söylemişlerdir. 

Bulgaristandan bir muhacir 
Türk ailesi de bu sabahki konvan
siyonelle şehrimize gelmiştir. 

Bununla •beraber, müttefiklere 
karşı hasmane tezahürlerin arkası 
henüz kesilmiş dejtildir. İtalyan 
şehirlerindeki İnaillzlere apaçık 
hakaret edilmektedir. Romada bir 
ıj!azinoda oturur.ken, önüne ·konan 
İngiliz aleyhtarı bir afisi attığın
dan dolayı tokatlanan ve iki saat 
bir polis karakolunda alıkonulan 
:\:;ord Hardvig'e tarziye verilmiştir. 

ÇERÇEVE 

İsviçre sefarethanesi binasının 
duvarlarına İngiliz aleylıdarı be
yanameler asılmıştır. Dün yapılaı. 
talebe nümayişinde sefire ve karı· 
sına da hakaret edilmiştir. Sefir 
bu hadiseleri hükı1met nezdinde 
protesto etmi .tir. 

Teşebbüs 

,,,,~haı.unlar ~rasında döğüş ve 
lı,,llı kahramanlık, teknik ve 

Ilı • ölçü ve üstünlüğü şimdi 
r 1 tır. Almanların Fransız 

\t ~ın en zayıf noktası olarak 
.lliamur ceohesiui tasavvur >:' ~.e en büyük kuH etlerile 

\' ~Y~klenip Paris yolunu aç-'" 
·'bbu '~ınonun gerisine düşmek 
~~Qı :,unde bulundukları anla
\,. •kat, 6 bin tayyare, 3 bin 
1 ı,11 Ve. 1,200,000 e yakın kara 
~v •rınin yüklendiği bu bat 

-ı 11 tanağı gibi dört gün dört 
,•ş, ölüm kasırgaları içinde 

\..'t ,~ ve başlarını yaladığı 
'.llııt 8ınete uğramış ve Alman 
~11 ı.~ durdurulduğu gibi mu
lt~Uzla da hasım kuvvet

ı,,, llt Möz'ün gerisine atıl-
'ı''iııdlliııtnur, Sedan, Mözl böl
t.."l\lu e cereyan eden bu kanlı, 

tbt Ve cebennemi ateşli mu
l~ııı "-lınanıar içln ilk büyük 

• .~~- llııvvetler taarruzu oldu
ı '>i ~.nıilıtefikler için henüz 
~~lıd~-11Uiyelerin iştirak etmiş 
ı 'litı,~ bir muharebe değildir. 
~l İl dır ki, müttefikler he-

lıt d'lıanı1an zafer ve kırılan' 
rıı~;ba büyük ve üstün bir 

<'iMI 3 üncü sahifede.) 

---------- -· 

ve terbi:vesi maksadile yaı;ılmış- muslihane emellerinin bir nişanesi 
tır. Avni maksatla birçok nıotörize addetmektedir. 

( Lıiger ·1 elgraflar 3 üncü Sayfam1zdadır) 

R azgratta yeni, 
bir tecavüz 

İran demir mütehassısı 
yetiştiriyor 

Majinoyu çevirmek istiyorlar Bulgarlar bir Türk 

Tahran 15 (Hususi) - Demir 
eritme mütehassısı yetiştirmek 
icin Avrupanın rnuhtelil yerleri
ne talebeler ııönderilmesine ka -
rar verilmiştir. Bu talebelerden 
26 sı otarnobil ile Benderpehlevi -
ye gitmişlerdir. . -<>----

Garptaki muharebeler, dünkü 
ııazımızdaki tahminlere tamamile 
;.,.utabık olarak inkişaf etmekte
dir. 

Dün Alman lcumandaıılığınca 
takip edlimesi mulıtemel gayeleri 
şöyle hulasa etmiştik: 

Üç esaslı taarruz istikametinde 
Belçika ve müttefik ordular:na 
hücum eden Almanların bu mu
azzam taarruz hamlesile Majino j 
attını <la <lelmek istediklerini bel
li eden rnnareler belirmiştir. Lük
sembur~'oan ikri hareket eden 
kalabalık \0 e ve pek mücehhez Al
man taarruz gruounun asıl he -
defi Belçika ordusuna müessir 
yardımları önlomek için degildir. 
Lonıı;uy ile Sedan arasındaki tah
kimat manzumesine yüklenen bu 
ku ,-vetli taarruz Jınıpu Fransız -
BeJeika hududu imtidadınca de -
nize kadar uzayan Fransız müda~ 
faasını aşıp asıl Maiino hattının 

arkasına düşmek hedefini kolla -
yor. Almanlar bu suretle Maiinoyu 
ı·evirecek bir «edik teminine ca
lı•ırlarken, ayni zamanda Belci -
kada Möz nehri üzerınde mühim 
bir meydan muharebesine tutuş
mu• bulunan ordulannın sol cena
hını muhtemel Fransız mukabil 
taarruzuna karq emniyete almağı 
düşünürler. 

Dün gece alınan Fransız ve İn
giliz tebliğlerinden Sedaıı'ı alan 
Alman taarruz kollarının Fransız 
müdafaa tertibatı içinde sekiz ki- ı 
lomctre kadar bir girinti temin et
tiklerini anladık. Bu girintinin 
mahzurlarını hemen kavrayan 
Fransız başkumandanlığınm tay
yare ve lıücÜ.ıİı arabaları zayiatını 
göze alarak ~iddetli mukabil ta -
arruzlara başladığını da ayni teb
liğlerden öiirendlk. Diin qece ya
nsına kadar det'am eden mukabil 

(DEVAMI 3 ii.ıcü sal:Hcdc) 

mualliminin evine Bir kalas yukarıdan 
bomba koydular adamın başına düştü 

Son ırünlerde Bulgaristanda y ik d b' ıd ı •• en apı a ır yap a ça,....an 
Türklere 'kar•ı yine eza ve cefa Cemil adında bir amele üst kattan 
siyasetine baslanıldıi'Jı bildirilmek- üzerine bir kalas düşerek yara
tedir. Bu haberlere göre ezcümle 
Ra211rad ve Deliorman tarafla - _lanmıştır. 
rında işsiz, ,:ıüçsüz bazı serseriler 
a~ıkca Türk dü"1Ilanlıl\'ına başla -
mışlardır . 

Bunlar Türk kardeşlerimizin 
!köylerinde evlerini basarak çeşit 
çeşit zulümler yapmaktadır. 

Razgrad kasabasında da uzun 
yıllardanberi kitapjçıhk yapan 
eski muallimler<len Süleyman Sa
lihin evine bamba konmus ve za
yıllardanberi kitapçılık yapan 
ailesini güç kurtarırus, evi barkı 
yıkılmıştır. 

Süleyman Salihin yegane ku -
suru, latin harflerini tamime ça -
lısmasıdır. 

Hazıranda Çıkar 

Almanlar: 
- Ben işgal etmezsem müt

tefikler işgal edecek!! 
Diyor ve küçük milletleri üst 
üste yutuyor. 

Buna karşılık müttefikler, 
yalan değil, heın de gerçek ola
rak: 

- Biz işgal etmezsek Alınan
lar işgal edecek! 

Diyip biç bir tarafa, biç bir 
adım atamıyor. 

Bir taraf, gerçekte bile teşeb
büse girişemezken, öbür taraf, 
yalanda bile teşebbüsü elinde 
tutuyor. 

Her kes gözünü dört açmış, 
Simaldeki Alınan ordularının 
asıl hedefini sormakta. Kimse
nin, Fransız ve İngiliz orduları
nın hedefini merak ettiğ'i yok. 
Zira herkes biliyor ki, müttefik 
ordular, ant":ak üzerlerine yük
lenecek büyük Alman kütlele
rine karşı, evveli müdafaa son
ra mukabil taarruz ~eklinde ga
lip gelecektir. Demek ki, bile
rek bilmiyerek herkes, tesebbü
sii Alınanlara bırakmıştır. 

Alınanlar zehirli gaz kulla
nırsa müttefikler mukabele e
decektir. Almanlar büyük ve 
açık °Şehirleri bombardıman e
derse müttefikler cevap vere
cektir. Fakat birkaç Fransız 

şehrin;n ve bütün Belçika sat
hının hallaç pamuğu "ibi atıl· 
dığını bildiğimiz halde. Alman
va üzerine doğru hiçbir mütte
fik hava akınından haberimiz 
vok. Medeniyet mi tutu)·or el
lerini? Vah~etin önüne medeni
yetle geçilmez. 

Vaziyetin şaka götürnıedii;ini 
herkes kadar takdir edenlerde
nim. Durup dururken, ayranı 
kabarmış bir çılgın gibi, müt· 
tefiklere gözü kör bir hamle \•e 
heyecan tasviye etmek ni~ e -
tinde değilim. Onların, kılı kırk 
vararak berşeyin zaman ve 
mekanını hesap ettiğini biliyor 
ve nihai zaferlerine şimdi len 
inanıyorum. Ya tanı ölüni ya 
tam dirim da~asına girişmiş ol
manın istediği okıl ve temkin 
belki pek büyük. Fakat ben akıl 
ve temkine, tek ve mahdut un
sur diye baktığımı söylemeğe 
mecburum. Sevdiğim cevher, 
aklın bütün hakları ödenmiş o
larak hamle ve cür'ettir. 

Tokat atan deliye kanı 'ted
bir, yanaklara yastık ballamak 
detil, ayni cür'etle hüuıtıt et
mektir. 

Müttefiklerin bu rub bltletini 
cabucak bulacakları ve te~eb
büsü ele geçirecekleri .ıcün ya-
kındır. 1 
NECİP l<'AZIL KL5AY..tlREK 
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Muallim 
maaşları 

Askeri 
ikramiye 

BARBL'<İ GALİ!lİ 
Kİ. I OLACAK? 

Bir gazetede şayanı dikkat bir 
makak okudum. Bugünkü harbin 
hakıki ve asıl galibi kim olacak, 
biliyor musunuz?. 

Halbuki, iyi, zengin ~ir lokan
tanın iç açacak camekanı kadar 
güzel birşey var mıdir?. 

Bir kere insan, yiyeceği yemek 
için, çabuk bir karara varır. Bun
dan başka iştihamız açılır 

Şehrimizdeki tekmil ilk Hazarda ve seferde mü
mekt~p müdürlerine ne sademelerde yararlık 
miktar aylık zam verile- gösteren subay ve erlere 

ceği kararlaştırıldı para mükafatı verilecek 
Cevap şu: Amerikada meşhur 

bir sıiılh fabrikatörü!. Tabii, bak
sanıza, yai1rnur gibi mermi sarfe
diliyor, kibrit çöpü gibi siliıh kul
lanılıyor. Bugünkü harpler de, ta
man..en, ateşli siliıh harbi!. Bin. ~ 
!erce tayyare, binlerce tank, mıl
yonlarca mermi gözden çıkar:la
rak taarruzlar yapılıyor. 

Desenize, galip ,şimdiden belli 
oldu. Dünyanın en büyük piyan
gosunun, en büyük ikramiyesi!. 

KRALİÇEYİ 
KAÇIRMAK İSTEDİLER 

Almanların, yol kesen insanlar 
gibi. Kral, Kraliçe peşine düşüp 
kaçırmağa teşebbüs etmeleri, ar
tık umuru iı<liyeden oldu. Bir za
manlar, zavallı N"Jrveç Kralını 
ko\"alayıp durdular. Şimdi de öğ
reniyoruz ki, Holandaya hücum 
eder etmez, ilk işleri, Holanda 
Kraliçesini esir etmek sevdasına 
düşmüşler. 

Taliı;ız Kraliçe, İngiltereye gitti 
de, rahata kavuştu,. 

YEMEKLER YİNE 

TEŞPiR ımiLECEK 

Belediyemiz, çok şükür, yt:rın
de bir karar vermiş: Lokantalar, 
camekanlarında yemeklerini yine 
eskisi gibi teşhir edebilecekler ... 
<:ünkü, bir zamanlar, bu usulün 
fena bir hareket olduğuna dair la
h.rdılar söyleni11_Eurdu. 

cTARİHİ GAZETE• 

VE MENBA SUYU 

cTarihi ceride. ne yaman, ne 
11arip iddialara başladı: Efendim, 
İstanbulda menba suları pahalı 

imiş. Ve bunu ctaribi ceride. ilk 
defa yazmış. Bu neşriyatı beledi
ye derhal nazarı dikate almış ve 
işe el koymuş!. 

cTarihi ceride. büyük bir gu
rurla sevincini izhar ediyor: 

Neşriyatımız üzerine su meselesi 
halledilecek!. 

Yahu ne çabuk?. Dün bir, bu· 
gün iki!. Biz, bu meseleyi yıllarca 
vazdık da hallettiremedik! Şimdi, 
artık ayni mevzudan usanç duy
duj'.iumuz için yazmıyoruz 

SEMPATİSİNİ 

JZHAR ETTİ 

Amerika hükıimetinın yaptıgıuı 
duydunuz mu?. Gayet mühim: İs
tilaya uğrıyan memleketlere karşı 
semoatisini izhar etmi.ş!. 

Aman ne güzel! Ya, Allah mu
hafaza etsin, sempatisini de izhar 
etmeseydi?. Olur ya, keyfi değil 
mi, etmez, etmez .. 

O zaman, zavallı, talisiz bitaraf
lar, bugünkünden daha feci, daha 
acınacaı, hale düşerlerdi.. 

Fakat, bitaraflığın bundan da
ha acıklı manzarası can sağlığı de
ğil mi?. 

AH.lllET RAUF -------

Üç kanlı cinayet hü me bağlandı 
Dl.in ai'lrccza mahkemesinde üç 

cinayet davasınıo kararları veril
miştir: 

1- Kanlarcılarda Ahmet Nural 
sahan imalathanesinde bekçi Şev
kiyi öldürmekten suçlu Mansu -
run, müddeiunıumilikçe idamı is
tenilmişti. Mahkeme, orada amele 
olan Man~u.run bir cumartesi gü
ıı ci r~brikanıo tatil saatinden son
ra, elde ettiği bir anahtarla arka 
kı.;-ıdan tekrar bahçeye girdiğini, 
sabun çuln•al:a tc~ebbüs ettiğini 
\'e kendı:ı.i.ni görüp mini olarak 
cSerıi mal sahibine haber veri -
rim. diyen bekçi Şevkiyi boynu
na ip atarak boğduktan sonra bir 
çuvala koyup kaynamakta olan sa
bun kuzanına [trlattığını, bu su
retle de""~ delilini imha etmek is
tediğini sabit görmüstür. Suçlu 
Mansur, ecza kanununun 450 nci 
ınaddesinin 7 nci, 8 inci, 9 uncu 
benı.llerine göre ölüm cezasına 
mahküm edilmiş, ancak, 1331 do
ğumlu olduğu iddiasının aksi sa
bit olmadığından, ölüm cezası 30 
sene ağır hapse çevrilmiştir. Öl
dürdüğü adamıo varislerine 1000 
lira ölijm tazminatı ödiyecektir. 

2- " Beyoğlunda Parmak.kapıda 
kömürcü Hüseyni, aralarıodaki 
bir para meselesinden dolayı, gece 
dük.kanında yatarken ustura ile 
boğazını keserek öldürmekten ve 

bu hali gören Demir Aliyi de şahit
lik etmesin diye öldürmeğe tam 
teşebbüsle varalamaktan suçlu 
Abdurrahman, su('u 448 inci mad
deve uygun görülerek ve suçu iş
lerken 21 yaşından küçük olduğu 
düşünülerek, her iki SU('tan dolayı 
21 sene 8 av ağır hapse mahkfun 
olmuştur. Demir Aliye kar~ı i~le
diği suçta kendisine yardım et -
mekten suçlu olan kardeşi Emin, 
beraet ederek, tahliye olunmuştur. 

3- Ortaköyde bir yaz gecesi, a
rada çıkan ağız kavgası esnasında 
şoför Erkek İsmaili bıçakla öldür
mekten suçlu İzak Aseo ile Sadık 
Kır&Hkallırun, 18 er sene ağır hap
se konulmalarına karar verihniş, 
bu cezaları dokuzar sene ağır hap
se indirilmiştir. Müddet indirilme
sinin sebebi, sebep olanın belli 
olmıyarak her iki suçlu hakkında 
da ,..ayrimuayyen fail esasından 
mahkumiyetleri cihetine gidilme
sidir. 

---0---

Tecil olunan. borç 
Beledi ve reis!iihnin: belediye 

r.-.emurin kooperatifınden alacağı 
olan 20 bin liradan bakiye kalan 
12 bin 300 liranın kooperatifin if
J~ına sebep olmamak iç.in 15/5/ 
1942 tarihine kadar tecil olunması 
ıkararlastırılmıştır. 

[ 4> ~HIRSIZ KiM? ff 4>] 1 
Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

- Niçin?. 
- Cünkü Ha.midi bir insan an-

cak kırk yaşından sonra - o da li
sana tasarruf etmek şartile - okur
sa aıılıyabilir. Körpe dimağlara 
Hamidin Nestreni'ni kolayca yer
leştirmek mümkün müdür? 

- Almanyada Şilleri, Göteyi 
kırk yaşından sonra mı "okurlar? 

- Heı<kes okur amma, hemen 
hemen tam manasile anlıyanlar 
yaşı ilerliyenlerdir. 

- Şiiri sever misiniz? 
- Hangi kadın, şiiri sevmez ki? 
Şehsüvar ı;(Ü.lümsedi: 

- Çok geniş manada bir cevap 
hanımefendi! Ben, dostlarımdan 
öyle kadın tanı.rım ki, en güzel 
şiirleri okudu,.ıum zaman bile, ya
nımda esnemeğe veya uyuklamıya 
ba !ar. ,.,-

- Bu kabahat sizdedir! 
- Bende mi?! 
_ Öyle ya. Herkesin seviyesine 

göre konuşuldugu gibi, şiir de öy
ledir. Herkesin rııılay ısına !Wre 
hitap edilir. Bazıs1 maniden, bazısı 
hazin koşmalar.:Jan, bazısı da Ha
mid, Fikret, Rccaizadc Ekrem gi
bi şairlerin şiirlerinclen hoşlan:r .. 
H.'imi.tt<>n hoşlanana, şair Me!ı -
met Emini!\ hece veznile vaz.lmış 
şiirlerini bile okusanız, zevk al -
maz ... csncmei:e başlar. Bt;nuıı ak
si ele vard;r. l\Icoda bazı kad,:. 

Aşk ve macera romanı: 1 O 

şen, şuh, oynak mevzuları s~ver. 
Ona da vuk:ırıdokilerin şiir''li o
kursanız ca.•ı. s 1'Jır. Çarşıya bas
ma almai!"a ııelen kö:vlüye ;peklı 
kumaş ver rseııiz. köylü bu ku -
maşı elbette yaaırgar ve almaz. 
Şişlide vası;ran bir hanımın, e>ır
tına da lıasmt• rntari giydirnıcğe 

!
çalışırsanız elbette gülünç olur 
değil mi . 
Şchsuvar bir sigara yaktı: 
- Vallahi ne güzel tahlil etti

niz. Bizim mektepteki edebi.,·at 
hocası bile henüz böv le bir izah 
yapmamıstır diyebılirim. Gcrci, 
giızel olan her seyı satmanın da 
bir yolu vardır. Tevekkeli değil, 
bizim kom2u hanım, benim cku
du)':um şiirleri hazan sever .. Al -
kışlar, hazan da: Of, içim sıkıl

dı!. diyerek, mısraları ağz.mda bı
rakır, gider. 

- Bunun sebebi gayet basittir. 
Anladıklarını zevkle dinleyor. An
lamadıklarından hoşlanmıyor. 

O zaman bu hanıma. siz: - Şiir -
den renk almıyor. Damgasını ya
pıı,tırıyorsunıu. Övle değil mi? 

- Çok doi(ru. 
NHiman hanım: 
- Yılan hikayesi yine açıldı, 

çocuklar! - diyerek aya~a kalktı -
bu bahis sabahlara kad.ır devam 

İlk mektep baş muallimlerine Heveti Vekilenin yeni •ovdu ik-
verilecek olan munzam idare üc- ramive nizamnamesi• ni kabul et
retleri icin 60 bin lira ayrılmıştır. tiğini evvelki gün yamııştık. 

Belediye reisliği bu paranın şu Talim ve tel'biyede, okuma ve 
suretle tevzi olunmasını dün ka- yazmada, müsadeınelerde, bom -
rarlaştırmıştır. bardı.manlarda yararllk gösteren-

Talebesi 200 e kadar olan baş !ere de bu nizamname muc>bince 
muallimlere ayda 10 ar lira, 350 ikramiyeler verilecektir. 
ye kadar olanlara 12 şer, 500 e ka- Ezcümle hazar ve seferde mü
dar olanlara ve köv vatılı okulları sademeleıxle fevıkalade yararlık 
müdür muavinlerine 14 er lira, ıtösterenlerden: 
700 e kadar talebesi olanlara 15 er, Subaylar için: 2 maaş nisbetin-
701 den fazla olanlara ve Fındıklı de para ikramiyesi ve yahut bu 
13 üncü okul ba,öğ"retmenine 18 kıvmette bir hediye. 
er lira, Büyükada başmuallim.ine """!:rbaşlar için: 30 lira para ikra-
20, Şile ve Silivri merkez l inci ve miyesi. 
Yalova mcnkez, Bakıııköy 1 inci, Erler için: 20 lira para ikrami -
Kartal merkez, Büyükdere 30 un- yesi verilecektir. 
cu, Beykoz 40 ıncı ve Eyüp 35 inci Orduya nafi ihtiralarda bulu -
ilk mektepleri müdürlerine 30 ar, nanlara ve mevcudu ıslah eden
Catalca merkez. Eminönü birinci, lere, tekemmül ettirenlere de er
Beşiktaş 20, Kadıköy 12, Üsküdar kanıharbiyei u.mumiye tarafın -
22 inci okul başöf(retmenlerine 36, dan takdir olunacak kıymette bir 
Fatih 40 ve eyoğlu 11 inci ilk ikramiye verilecektir, 
<'l:ul basöğrC'tmenlerine 40 liradan ooo--
QOk olmamak esasına göre maarif Vergi için 1 yıl 366 
dairesince hazırlanacak ve rivaset 1 
makamınca tasdik edilecek liste- gün sayı acak 
!ere göre verilecektir. 1 muallimli Kazanç vergisi asgari ve müte-
köv mektepleri muallimlerine de havvil kısmının tarhında bir yı-
10 ar, 2 ve 3 muallimli köy mek- Jın 360 gün deıtil 365 gün veyahut 
tenlerine 12 şer, sehir ve köy yatı da 366 gün olarak hesap olunması 
ol:ulları basmuallimlerine 20 ser dün Ualiye Vekaletinden Defter-
Jira verilecektir. darlı/ta tebliğ olunmuştur. 

jKüÇÜK HABERLERi 
* Eski liman hamallarının li -

man idaresinde alacakları olan pa
ranın bankadan alınıp taksimi için 
Vekaletten vilayete emir veril -
miştir. Vilayette bir komisyon ku
rulup hemen taksime geçilecek -
tir. 

*Sayfiye yerlerinde etrafı bah
çeli münferit yerlerde oturan hal
kımızıo siper kazmaları kendi ar
zularına bırakılmıştır. * Denizyolları idaresinin Ka
radeniz, Ege ve Tırhan vapurları 
tamir olunmaktadır, Ayrıca lstin
yede de 2 inci sınıf 5 vapuru ta
mirdedir. * Türk gazeteciler heyeti dün 
Londraya varmıştır. Heyet azası 
Britanya hükümetinin misafiri o
larak ingiltered.e 10 gün kalıp tet
kikat yapacaktır. * Yeşilırmak dün yine taşmış
tır. Karasiner köyünde su altında 

--<>--
Divanı muhasebat baş 
mürakıbı şehrimizde 
Divanı muhasebat baş murakıbı 

B. Faruk Isı:k Ankaradan şehri -
ımize gelmistir. 
Mum:ıilcvh inhisarlar umum 

müdürlüğünde dün ve bu sabah 
tetkikatla meşgul olmuştur. 

--o--

Benzine alkol 
konulacak 

Benzinlere alkol katılmsaı mec
burivetini .k.oyan bir layiha dün 
Büyük Millet Meclisine v~rilmiş -
tir. Katılacak olan alkolün nisbeti 
avrıca tcsbit olunacaktır. 

Benzine alkol lroymadan satan
lar 100 liradan 1000 liraya kadar 
para cezasına 
lerdir. 

mahklım edilecek-

kalan 4 evin 30 nüfusu kurtarıl - ı ~ 
mıştır. ~ • * Üniversitede yabancı dil im- U'. • 
tihanlarına bugünden itibaren baş- ~m~i!izii 
lanılmıstır. il 

+ Istanbul erkek muallim mek
tebinin en eski ve kıymetli mual
limlerindım tekmil talebelerin 
cBaba , diye andıkları İhsan Şeri
fin bugün ölümünün yıldöniımü
dür. * Erzincan valisi Osman Nuri 
Tekeli Denizli valiliğine, Maraş 
belediye reisi doktor Bekir Süküti 
de Erzincan valiliğine tayin olun
muslardır. * Halk partisi Beşiktaş kazası 
idare heyeti tarafından dün akşam 
Taksim belediye gazinosunda bü
yük bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette idare heyeti reisi Zühtü 
Çubukçuoğlu, VaJi ve muavinleri 
ile yi.izlerce güziıle zevat bulun
muştur. 

etse bitmez. Haydi biraz dolaşa -
lı.m. 

Hep birden kalktılar. 
Nebahat mırıldandi: 
- iste. annemin bile canı sı -

kıldı. Fakat, anneme (şiirden an
lamıyor!) denilir mi? 
Şehsuvar atıldı: 

- EstaafuruUah efendim. Biz 
valide hanımefendi ile, bu bahis 
üzerinde saatlerce ·konuşmuşuz -
dur. Ben lafı kesmek istedikçe, 
kendileri uzatırlar ve hiç bir za -
man sıkılmazlardı. 

Sehsuvar bunları söylerken, i
çinden şöyle diyordu: 

- Bu kızcağızla evlenebilsem, 
ne kadar mes'ut olacağıım. Canlı 
kütünhane maşallah .. Her taşın 
altından cıkıvor. Canım kurban 
olsun bövle kadına. 

Ana kız kolkola girdiler .. 
Sehsu•ar, Nebahatin solunda 

kaldı. 

Fener kulesine doaru konuşa 
konuoa yürüyorlardı. 

Nf'riman hanım. şair ve muhar
rirlcrdcn çok hoolanırdı.. Şehsu -
varla da - j<omsu olduğu günden
beri - sık sık konuşur, hatta ha -
zan kendisini yemei'!e al;kcvardı. 
Yolda sordu: · 

- Bu ak.0 am vaktiniz var mı 
Şehsuvar Bey? 

- Bir 1>rr.riniz mi var hanıme
f~ndi? 

- Sizi akşam yemeğine davet 
edecektim de. 

Nebahat birdenbire irKiJdi. An 

Musiki münakaşası 
Geçen .ı;ıün, Mecliste, devlet kon

servatuarı tesisi hakkındaki kanun 
müzakere edilirken, Türk musi -
kisi hakk;nda, bazt meb'uslarımız 
fikirlerini söy !etliler. Esas nok -
talar şunlar: Milli Türk musi~~i 
henüz vücut bulmamıştır. Hala, 
frenk mukallitliğinden kurtula -
mamıstır. Alaturka musiki ismi 
altında, halka bir takım zevksiz 
eserler dinletiyoruz. 

Bütün bunlar doğru ve güzel... 
Fakat musiki kütle işidir. Musiki 
yarat.:Oak irin müessese değil, ev
vela halkın zevkini ve alilkasıru 

Yaratmak lazım. 
. BÜRHAN CEVAT 

nesi, kızının yeni tanıştığı bu a
oamı akşam yemeğine ne ir-ıı da
vet ediyordu? 
Şehsuvar ati!' Javranciı: 
- Emredcroiniz. Neriman hanı

mefendi! Eğt:r rahatsız etmezsem .. 
- Estağfu; ullah. Çok mt•ınnun 

c.l"ruz. Kızınım kemanını da dın
lemiş olursunuz. Çoktanberi mü
him bir morso üzerinde çalışıy Jr
du. Bu gece bize çalacak. 

Kızına döndü: 
- Öyle değil ımi, Nebahat? 
Nebahat başını salladı. 
_ Başınızı ağrıtmazsam .. 

Şehsuvar: 

- İhva edersini. hanımefendi'. 
dedi. Bendeniz alafranga musiki -
,.c bayılırım. Kendim alaturkacı
yım amma .. 

Fener kulesi önüne geldiler. 
Nebahat enainlcre bakarak: 
_ Şu kulenin de kendine göre 

kimbilir ne merakli, ne he.vecanli 
maceraları vardır, dedi. vaktile 
küçükken bir romanda okumuş • 
tu•rn.. Bir fener ba'kçisi, memle • 
ketine döndü1Yii zaman, ailesine 
- fcnerd~ kaldıaı ür sene zarfın -
da - yirmi kere çıldırdığını, sonra 
tekrar aklı baı;ına gddığini söy -
Jüvordu. 
Şchsuvar: 

- Hukkmız var. hanımefendi! 
de ·. Fener bakçilerinin ha.vatı 
eKscriya ,..nk enteresanclır .. Heve
canlıdır. Fakat, bu kulede deihl. 

'.Devamı var) 

Milli çeteler 
En evvel, Londradan gelen bir 

haber, Alman paraşütçü kıt'aları
nın İnİ;ıiltereye indirilmesi ihti • 
maline karşı, hususi teqkiller YÜ· 
cude getirildiğini bildiriyordu. 

Daha sonra, Belgrat kaynakları, 
ayni gayeler için milli çete birlik
leri ihdas edildiğini haber verdi 

Bu teşkilat, geniş ve açık arazi
de, havadan inen ve şurada burada 
sığınarak memleketlerin milli mü
dafaa faaliyetini iz'aç edecek, dö
küntü ve çapulcu paraşütçüleri 
çok güzel takip ve imha edebilir. 

Büyük ordular sevkulceyş ve 
tabiye sahalarında meşgul iken, 
gerileme, en emin ve sü.r'atli ko
runma tedbirleri, bu milli çetele
re itimatla havale edilebilir. Bun
lar, gözü pek, cesur, her tehlikeye 
atılan fedai ve gönüllü insanlar • 
dır. 

Bizim, asırlara dayanan bir as
kerlik an'anemiz vardır. Munta
zam ve büyük orduların sevk ve 
idaresinde dü.nya tarihine nasıl e
bedi dastanlar hediye etmişsek, 
milli çetecilik faaliyetinde de, en 
yaman işleri yapmışızdır. Türk -
çesi, bu işin profesyoneli biziz. 

Kurtulu• savaşının büyük za
ferini, milli Türk çeteleri hazırla
mışlardır. Ankarada toplanan yurt 
kurtarıcıları, milli ihtilale çete 
harbi ile başladılar. 

Türk namusunun korunması 
mevzuu bahsolduğu zaman, yedi
sinden yetmişine kadar, çoluk, ço
cuk, kadın, erkek düşmanın ana
sını ağlatan, ne korkunç ve mu
azzam bir çete olduğumuzu bil -
miyen gafil var mıdır?. 

REŞAT FEYZİ 

Yeni otobüsler ve şehir 
garajına 1 milyon 100 

bin lira ayrıldı 
Belediyenin Londradan getirte

ceai 35 sehir otobüsü için ayrılan 
500 bin liranın kifayet etmiye -
ceai anlaşıldı ~ından bu para dün 
şehir meclisi kararile J milyon 100 
bin liraya clkarılmıştır. 

Beldiye rcisliPi bu otobüslerden 
behcrini 1893 İngiliz lirasına Lon
drada A. E. C şirketine ısmarla -
mıştır. Ancak bu bedel orada tes
lim fiatıdır. İhale bedelinin yüzde 
90 ı otobüslerin insaatı bitince 
Londrada vüzde 10 uda şehrimize 
getirildikten 12 av sonra \"erile -
cektir. 

1 milyon 100 bin liranın 650 bin 
lirası nakliye de dahil olmak üze
re otobüslere verilecektir. 

350 bin lirası ile de hunlar için 
modern bir sehir garajı ve atölye 
inşa olunacaktır. 1000 liralık da 
bilet bastırılacaktır. 

-0---

Benzin fiatlarına zam 
Taksi otomobillerinden alınan 

rüsumun yüzde 30 nisbetinde ten
zil olunması dün şehir meclisinde 
kararlaştırılr.nştır. 

Azadan B. Ah.met Halit Kitapçı 
otomobil ve otobüsleıxlen plaka 
resminin tamamen kaldırılmasını 
ve buna karşı da benzine 60 para 
zarın yapılmasın ıistemiştir. Vali 
ve muhasebeci Muhtar bu husus
ta D~hili··e Vekaletine müracaat 
edilmi< ol<lu~unu söylemişlerdir . 

Neticede -ehir meclisi namına da 
Vekfilete ımüracaat edilip plaka 
resmının lkal<lırılarak benzine 
zam yapılmasının istenmesi karar
laştırılnnştır. 

lektrik 
tramvay 

Şehrimizde son 1 yıl 
içinde 2 milyon 509 bin 
lira kar temin olundu 
Şehrimiz elektrik, tramvay ve 

Tünel idarelerinin belediyeye de
virlerinden itibaren ilk 6 ay için
de 5 milyon 60 bin 285 lira hasılat 
elde ettlkleri anlaşılmıştır. 

Bu paradan 3 milyon 898 bin 622 
lirası sarfo!.unmuştur. 

1939 yılı içinde ise elektrikten 
2 milyon 224 bin lira, tramvaydan 
285 bin 209 lira, Tünelden de 51 
bin lira kar temin olunmuştur. 

Bu karların 1 milyon 933 bin 
766 lira 44 kuruşu tesisatın ıslahı 
ve tevsii için 1940 mali yılına dev
rolunmuştur. 

TENKİT VE TALEP 
Şehir meclisi dün mezkur :ida

relerin yukarıdaki esasları ihtiva 
eden bilançolarını kabul etmiştir. 
AncaJt; bu bilancoları tetkik eden 
sehir meclisi tetkiki chsabat en
cü.mcni raporunda; murakıpların 
kontrollarına ait raporları ve he
sarıı kat'iyi 1 yılı mütecaviz bir 
zamandan sonra tevdi etmiş ol -
duklarına işaret ederek bunu e
hemmiyetle tenkit etmiş ve bütçe 
!Q!Ünakalelerinin de zamanında 
vapılması için idarenin nazarı 
dikkatinin celbolunmasını iste -
mistir. 

---<000>---

Fazla ınemurieytler ve 
fuzuli masraflar 

Elektrik, tünel ve tramvay ida · 
relerinin bazı şubelerinde fazla 
ve noksan memuriyetler bulun -
duğu murakıplar tarafından be -
lediye reisliğine bildirilmiştir. 

Belediye reisliği bu hususta tet
kiltler yaparak fazla memuriyet 
!eri tesbit edip kadroda tasarrıN
lar yapacaktır. 
Di~er taraftan doktorların mu

ayene, tahlil ücetlcril" şahsan 
kullandıkları telefon işlerin.le ba
zan füzuli masraflar o1dcıf;ı. da 
muraKıplarca bildirilmiştir. 

Bu cihet de tetkik olunn:akta -
dır. 

Beykoz fidanhğı 
satılmıyacak 

Beykozdaki vilayet •ağaçlama 
fidanlığı• nın Ziraat Veka.Jetw.~ 
satılması mezkiır V cka.Ietçe vila
yetimizden istenmiştir. 

Fakat, sehrimizden başka cıva~ 
vilayetlerimizin de ağaçlanma ih
tiyacına vasi bir şekilde cevap ve 
ren bu müessesenin vilayet tara
fından idaresi daha muvafık gö
rülmüş ve satıoa muvafakat olııtı
mamıştır. 

--<>--

Yüzde 125 ihtikar 
buna derler! 

Şehrimizde V<' bilhassa Bev~ğlu 
semtindeki düıkkiınlarda tuhafiye 
ile kadın eşyası fiatlarının da mü-· 
temadiyen yükseltildiği görül -
müştür. Bu meyanda tenzilatlı sa
tıs vaptığıru ilan eden bir mağaza
da, maliyet fiatı 75 kurus olan İs
tanbul tarafında 100 kuruşa satı
lan bir tuhafiye maddesinin 175 
kuruşa, yüzde 125 ihtikarla satıl
dığı tesbit olunarak harekete ge
çilmiştir. 

Kalay fiatları da dün 410 kuruşa 
çıkmıştır. Kaşar rıevniri ve hubu
bat da biraz yüırnelmektedir. 

~upa Harbinin Yeni Mesel~ 
General Hofman'ın bir vasiyeti ... 
Artık muharebe olanca şidde -

tile devam ediyor. Bütün bir kış 
beklemiş olan kuvvetli ordular 
nihayet harekete geçmiş bulunu
yor. Diinyanın gözü Avrupanın 
garbında cereyan eden bu muha
rebenin neticesine dikilmiş, bekli
yor. Hakikaten tarihi bir an olan 
bu zamanda politika Aleminin i
kinci, üçüncü derecedeki faaliyeti 
bir tarafa kalmış görünüyor. Söz 
orduların. 

Lakin merak edilecek başka bir 
cihet var. Geçen harpte meşhur o
lan ve 918 de Brestlitovskda Sov
yet Rusyanın baş murahhası Troç
ki ile sulh müzakeresi için karşı
lastığı zaman kılıcıoı göstererek 
Alman zaferinden bahseden Ge -
neral Hofman o zamanki Kayı.er 
Almanyasının bir takım •kaçın
lan [ırsatlar. ına içi yanarak harp· 
ten çok sonra ölmüştü. General 
Hofn1ana göre Kayzer Almanyası 
geçen umumi harpte pek çok ftr
satlar kaybetmiştir. Ona göre 
J{ayzerin orduları garp cephesin
de İngilizlerle, Fransızlarla çok 
uğraşınıs, en büyük kuvvetlerini 
oraya yığmış, kalmıştır. Halbuki 
ona göre ne yapmak lazımmış?. 
Garpte gayet iyi bir müdafaa te
sis ederek o vaziyette kalmayı, r 

başka cepheler açarak yerler al
mayı tercih etmek muvahktı. Al
manya bu suretle Avrupanın baş
ka yerlerinde iktısadi bir çok 
menbalar bulacağı bir fütuhat 
harbine girişmiş olsaydı, Genera
lin fikrince pek çok fırsatlardan 
istifade ederdi. General Ho[ma -
nın geçen harpten sonraki düşün
dükleri acaba bugün Alınanyanın 
mukadderatını idare edenlerce 
gözden geçirilmemis midir?. Bila
kis ... Geren harbin bütün dersleri 
şimdi Almanlarca ehemmiyetle 
gözönüne alınmış bulunuyor. Garp 
cephesindeki şiddetli muharebe -
!erin crgeç bir neticesi görülecek. 
Almanlar çok kuvvetli nıüttefik
lerin karşısında garpte kendile -
rince kat'I neticeye varmak için 
uğraşacaklar mı, yoksa General 
Hofmanın vaziyetini tutarak ora
da kuvvetli bir müdafaa tesisin
den sonra başka taraflarda mı fü
tuhat harbine girişmek emelleri
ne mi düşecekler?. Daha ne kadar 
faraziye yürütülürse yürütülsün, 
muhakkak görünen şudur ki Al
manlar harbi kışa kadar bitirmek 
istiyorlar. Fakat bu ellerinde 
değil!. 

•• 

d "'sı Müttefiklerin • 
ve Amerik• s 

l]J'i~.\l 
Yazanı ALİ KE1'iAL 5 

. cııv•· ~ 
da ]l.eiS' •' Amerika sonbahar . ·ıecck ~ 

hur intihabı icın gırı~ rıar.ıri'~ 
cade!eye şimdiden Jıa-' harb1r.. 
yeni dünyanın Avrııııa ak ııı 

. et aııc . (I' 
karşı alaca!]ı vazıy . tı b~ 
Tinisaniden sonra vazıııe ıi~~. 
zuh gösterebiiecektır d•',.i1.pl' ıır 

Amerika efkarı unııı• n,(ri 
1 

ne istikamette oldu<Jıın~uıe• -~ 
araştıran yazılarda, ııarrırl• ır 
iyi bilen Avrupalı mıı heP il'' • 
intıbaları şündiue kadıır·J<itC ~· ~ 
le görünii••ordu. Daha ı.:'i 0 JO .• 
!ecek bir nokta vardı ~ 1sıtıl 
merika!ılar harbe girn;earP ga!~ 
!eri için müıtefiklerııı 1 ıııY'~;.ıı 
!erinden, dünyada e~1111kw:'r devaınh bir sulhu tesıs. 010«~'. 
b ·· d z · işnıtŞ ,lıı>' 1' u muca e eye gır 11,aıı ,J: '!ı 
rındaıı bahsedı!dıqı za 4ı.;ıaıo tıl 
rıkalı!arın bıı bır!erın• Ygıb• h0' f 

- Bizi de geçen seferk'roıvat 0 
·'' 

sürüklemek iotiyor!ar. 1 p,-r .J· • 

sılsa bir kere olmt/..it~~ ııı' ',• le 
göriinme!eri Amerıka ıar olo "ç 
fiklerin davasına taraf ııııJ''or 
da müşkül mevkıie ko!I' sif. 
Ti kalmıııoı:du. kôı••! 

.fakat her şey bir te rııv" h ,;, ı.. 
hası geçirmektedir. ııv.,,,af~~ bf 
de öyle. Geçen ay D~~~11ı0ıarı.ıi • 
N orver;in taaM'"Uza ug . ka"'~ _.i• 

ay da Holanda ile B•1.tıeı•"''~ · 
ter istemez harbe sıırı< diİşuııd, ti 
malan Amerikalıları h ,,eıe~ ı· 
miiş, bu taarrttzun. da :;ş,sı'~ı• 
kadar varabilecegı en ;ı~ 
yandırmıştır. Bir de • ,; 
yeni safha arzedıyor. dece4' ,. 

Bu safhayı takıı> e jjııı•• 
1 
ı' 

müllere bırakarak b~g 4!ôfll~ıı · 
zarı dikkate alınacak fr{i;ıtd 
ışaıc. şu olsa gerek. ııC· 
Tin N_orveç lıar_ekcit•fll~:rıı.J .~ 
Amerıkalıları lakayt ıa ır. 
olmaml§tır. Geçeıı 1":ferlıl'<~ ı 
par!amentosııııda .. Ce."'-ıeı• ı ot• 
binesine karşı yurut1' c•1"'. 
ler de Amcrikada çu7eıı çe:ı,i 
takip edilm~ Norveç 11 ,fıl' i" 
ki!mek meselesinde. ıı;, etP'1 ~ I'! 
da bu tenkitlere ıştıra jşııfllfı' • 
dir. Fakat bu teııkitLeT~ııii'''.. ~ 
dilirken Amerikalılar 0ı0ıı~~ • 
Zerin davasına merbı.ıt afllıl :~ 

· •·alı" !•' • göstermekten gerı ,.. 
1 

kO A 
dır. Eğer ÇemberlaY' aoıoll'i!" 
Norveç lıarekatındandil~'iS~i • 
merikada do. te11kıt e 0,ııı...-
Amerikalıların ancak s ~· " 
duklarını anlatmıştır. eııC~i' 

Norveç lıarekatııılfl ~~rtı!l"~ j 
merikalılarca yalnız rııi' ıt A· 
lıarbin bir safhası o!Gn ef a~sı .ı 
edilmiyor, belki bunu 11,e;c' ,1' 
merikanın müdafa_as~ ;ııii!i'1'"b• • 
taal!Uk edeceği d~"nr,.;rlef ~!'. ~ 
merilcalı askeri mıılıll cıeııı'• 1, 
günkü harbin ancak asıııcli' 
ve hava kuvvetleri a;ıeııd!O'~ 
bir birlik olmadıkça ·yeceil' il ,._, 

sevk ve idare ediletl''ıııtriJı<I, ıl ft 
cesını çıkarıyorlar . .A vıızi~eı ,f ' 
buatının neşriyatı . eıt'ıd• pı 
noktadan takip ~hfıtlkl~"~ 6• 
riiniiyorsa da mutte 1 

,.,. iC'. 
sayılamıyacaklan'.'' ""cı~;eı"'tİ' 
!in tarafının iimıd_e jıı"qil' ...,. ,.,,., 
ğini kaydetmektedır~a"''"" ,l'i 
Fransanın ·bu harb• 1' fıl ,.;~ · 
başarmak azmi!e a~t~efil'!' ıl' 
geçmiş olmaları fllU rı b•r 
vasına Amerikada ali 
cüh temin etmistir. ~c 

·yO" 
Gümrük koınisı 0s11 

test ,. 
cularının pro 5.-oP'', 

ııort'I p 
Türk güınrilk resı dV r1 

birliğinin yıllıık kon:ti r~~ 
pılmıştır. İdar~ h~\ ıll ~8 pı1 
bir yıllık faalıvetıP_,0ııc<I t~ 
sonra karneli koınıs ~,ıdııı .e : 
heli bir nazarla b9r

0
.,JeP· ıt"' 

murlarına kadar ~e ıcıld1~ ~·~1 
heli bir nazırla ~ ve . r.e'"'- 1 
sürlc zikrolunuY0 iler1 "ıı 
Yanlış telakkilerdell JI . ı r kaydolunuyordu. pc" 8 ., . yo r~ 

Müteaddit koın 1\ ııiJı!l ıe~ 
mevzuda söz aıara ~ıırı~ıc · 

.. d .. r - .. doki bU ı' -~~ 
ımu ur ugun ·sı rdif· jjO 
ye teessüf etnıı, e bll;ı!l vV 
heyeti umumiye, şe~11ı,ıl:~1 

nezdinde protesto ..sıllı 
şcbbüste buJunuLıP ıiıı'1 tırmıstır. • . . re ne"e ıı~ 

Bilahare ve_nı i<l; bte1< 1ıı~e i' 
za Paraün, Zıya ~0ruf 
Etem Öke, Ce~a~rdi!· 
Takanı seci~ Jolıl 

blS f 
Matbuat bil •

11 <ıı: 
ıı u" ı•0 ~· • Matbuat balosu i 'f•P' c>İ 

. • d <fCO • j)ıtl I 
sım bahcesın e ·d .,er F' 

diye gazinosun a . •if · 
. t.ı 1 " ·11 

rarlaşttrıl.mJŞ : etilt11"5 dild' 
Gazinonun ışl ;bol• • rı.iııı; 

nıa?Y~ ıırbutedel<İ t~~ıer. 
gnzıno ıle 8 cdeO 1 

011 
1 mal iein dc"BJ11 tİP ıı•~ 11 ı 1 

. • . . çin ter _.sı 
bitmeduı:ı ı bırakılJ11 1, nun haziran• ur"' 1 \. 1 
etm.ivtir. 1 n bil ' .. ~ \ı' ~ 

Matbuat ba os ··tii11 ı• ,~~ 
· ·n bll l• 

bahar geccsırıı ıJl.IS " 
Icncesini de topla 



. Bir İngiliz torpido muhribi hasara uğradı 
~ .16 (Hususi) - Foskolo Valantin ismindeki bir İngiliı; rip muharebenin bidayelınderi 
1llda e, ~talyan vapuru dün Ho- . muhribi de Alman tayyarelerinin İ~illilerin kaybettiği onuncu 
~ahıllerinde Alınan tayyare- hücumu neticesinde hasara u~ra- muhriptir. Y afından batırılmıştır. mış ve sahile çekilmiştir. Bu muh-

~ ugoslavya ile Sovyetler arasında askeri birlik 
a 16 (Radyo)- Siyasi me- 1 v~ ~lecaristan ar~sında askeri bir ı Balkanlar statilkosu üzerinde mi-

__ ı;;; RH~;i;i;; N:zı;;.ıd~ bit~;;n;k ı·;:i;;•t;d~~rdi 
~~~--16. (Radyo)- ~?fyad:ın zu.n .bahsettikten sonra şöyle de-: 1 na C'alışıyor. Memleketimi:& bita-
\ı ~-10.r. Bulgar Harmye llıia- mışbr: raftı.r ve bitaraf kalmakta devam 

il sıyasi vaziyetten uzun u- cBulgaristan sulh istiyor ve bu- edecektir ... 

-. Almanlar Brüksel'i açık şehir saymıyorlar 
!\ ~a 16 (Radyo)- Alman bil· dirmişti. milştür. Belrika hükumeti bun -
~a.rgahının tebliği: Belçika Tayyarelerimizin son günlerde 18l'ı şehirden uzaklaştırmadığı tak-
~ tı, 10 mayısta Amerikanın "llptıkları ke~if uçuşlarında, Briik- dirde Alman başkumandanlıl'ı 
'sefiri vasıta$le Brüksel selde birçok asker bulunduğu ve Briikseli gayriaskeri addetmiye -

gayriaskcri olduğunu bil- askeri hazırlıklar yapıldığı görül- . cektil'. 

1,Arnerikada Milli Müdafaa bütçesi arttırılıyor 
\l\')ork 16 (A.A.)- Reisic11m- karar vermiştir. 

1 

Aınerikada radyo ile ııeşredilueği 
~~elt, bugün milli müdafaa 1 Reisicumhur, kongrede bir nu - ızioi herhalde dünyanın her tara-

n arttırılmasını isteıııe,Fe tuk söyliyecek ve bu nutku bütün fına da yayılacaktır. 

ı!'an ordusu lsviçre hududunda manevra yapıyor 
İ ra. 16 (A.A.)- İngiliz rad- nıanevralar yapmış olduklarını sından•: Kornadan bildirildiğine 
~vıçrcden alınan ha~~rl~~ bildi.rmektedi.~. Ba!e etrafındaki göre dün sabah milli terbiye na-
~an. kıtaatmın son uç gun demıryolu ~u11:akalatı hemen he- zırı talebeyi nümayişler yapmak-

~ ls\'ırrc hududu ~·akının- men tanıamıle ınkıtaa uğramıştır. tan vugeçmeğe davet etmiştir. ij stauce gölü sahillerinde Bero 16 (A.A.)- «Havas ajan-

lı,,, olanda baş kumandanı teslim kararını imzaladı 
~,.an hududu 16 (A.A.)- clla-, 15 mayısta saat 11 de Holanda landa ordusu ve donanması yük -

~nsından>: Yiiksek Alman ordusunun teslimiyeti, Alman or- sek kumandanlığı arasında imza 
a heyeti tebliğ ediyor: dusu yüksek kumandanlığı ile Ho- edilmiştir. 

inanlar dün öğleden sonra Amisterdama girdiler 
~ 16 (A.A.) -::- cReut~ ~- { Bu müfrezeler, motorize kollar- meclisi azası tarafından lkarşılan-

S;ıa Alınan müfrezelerının ı dı: Aim:ınlar, şehre cenuptan ~ir- mışlardır. Almanların _l!elcce.ltle -
\ oı..ı_t 13 tc Amsterdam'a var- mışlerdır. Almanlar, başlarında rini bilen ve bekfr·en halk saıkin 'il "'-'Uklarını bildirmektedir. belediye reisi :bulunan belediye ve ciddi idi. ' 

ı.. iilizler Felemenk Hindistanına asker çıkarmadı 
.ılr. 16 (A.A.)- Londranın lemenk Hindistanmda karaya çık- hiçbir İngiliz neler ve zabitinin 

lbebafili, bir Alman men - ıuıs olduklarını iddia eden haberin Felemenk Hindistanmm hiçbir 
verilen ve aralarında er- asıl ve esası olmadığını beyan et- noktasında karaya çıkmamış ol _ 

~ ı: zabitleri de bulunan bir mektedirler. Ayni mehafil askeri duklarmı beyan etmek&edirler. 

4J~·;~İ~·;b"'S~danÜAilÜ~Ü;; ·;::i sı.kuvvetler yığıyor 
~a. 16 (A.A.) - Almanlar nubunda 10 kilometrelik bir çı - ler, Ma~not hattının şaMmda ce

trııntakasmda yapm~ ol - kıntı vücude getirmiş olduıtunu revan etmektedir. Düşman Fran-
~ U:tnumi taarruz hakkın • göstermektedir. Fransızlar, mu - sızların ba.:lıca istihkamlarının 
ı.. ·~ya gelmiş olan son ha- kabil taarruza ,geçerek bu çıkın - bulunmakta ol<luitu :mıntaka ha-
<lGşrnanın ıbir köprüvü geç- tıyı 4 mile indirmişlerdir. ricinde tahassüt etmistir 

~~"';;;rt nM~~~lini; Y"bi:"kis;ih00~esa jı gönderdi 
~ 0tk 16 (A.A.)- Nevyork netice tevlit edecektir ve Romaya Bu mesaim l\'lusolini üzerinde ne 
l,~.tazetesinin Vaşingtondaki gönderilen mesaj, italynyı sulh ~ibi bir tesir hasıl etmiş olduğn
~ı. Ruzveltin Riyaseticum· halinde kalmağa davet <au.c~~ de- nu öğrenmek henüz; mümkün ol-

~'1111 Yu:ıda yapılan bir toplantı mektir. ınamıştır. 
~-- . •ltalyanın 14 mayısta Gazete. Ruzveltin bu kararı 1- Resmi mulıafil, Comte di Savoic 
~ntesi muhtemel olduğuna talyanın harbe girmesi tehlikesi- vaı>Urunun 15 mayısta Nevyorka 
, .. lıkta tel~ uyandıraıı bir nin artmış olduğuna dair olan ha- müteveccihen hareket etmesinden 
':ıerine l\lusoliuiye bir me- herler üzerine ittihaz etmi~ oldu- dolavı büvük bir m<'nınuniyet i:ı· 

t.."'· ernıiş olduğwıu haber al- ğunu yazma~tad.ır. . . har etmektedirler. 
.~ Bu haber uzerıne Amerıka Reı- Diplomasi nıchafil, hariciye ne· 
~\'~ llluhabiri ~iyor ki: sicumhu~u A Riyaseticwnhur sara- zaretinin sükiıtuna rağmen Nev-'b· t. bu mesaıında Avrupa- yında hukumet \'.rkanmı topla- york Tiınes gazetesinin vermiş ol· 

. ı~ etrafa sirayet etmesi mıştır. Reşmi hiçbir tebliğ neşre- duğu haberi doğru nddetrneğe mü-
~· izhar etmiştir. Çünkü dilmeınis olmasına rağmen bu temayil bulunmaktadır, 
~ harbe İitiraki böyle bir toplantı herkesçe malum olmuştur. 

~oslav Sokulları bir geçit resmi daha yapacak 
),11 ~l 16 (A.A.)- Geçen pa- yüz bin kişi tahmin edilmektedir. Yugoslavyanm bütün Sokol teş-
i.,1.lllış olan büyük geçit res- Bu g~it resminin kazanmıc oldu- k'l" ti ~ırak d ., ı a annın iştirakile ikinci bir 
lla e en Yugoslav Sokol !Tu muvaffakiyete binaen yakında 

~ .c\:ı;'~~J;~'";kii'Ç noktadan tahki~=~~esmı g~dii:; ... · 
16 (Hususi) Sedan cep - tayyare ve hücum arabalarile ya- rile şiddetli muharebeler ohnak· 

~ ~idetıi muharebeler olu~ ptlmaktadır. Muharebe henüz ne- tad Al ı 
tice. ı kten ır. man arın üç ndktada Fran· 

ıtıanıarın bu cephevı· be- enme uzaktır. Almanlar, Belçlkada Dinandan sız. tahkimatına virdi.kleri bildi -
~.Yarmak azminde ?lduk- ı;?arbe do~u ilerlemektedir. Bura- rilmiştir. Buralarda müthiş bir 

lhnaktadır. Harp bılhassa da da Fransız motörlü kuvvetle- boğuşma ohnaktadır. 

~tina ile Peşte arasında telef onlar kesildi 
11 (Hususi)- Bu sabah Macaristan arasında gece yansm- hü.kUmeti n·-,._ayı·c;ı · sak 
al h L.--ı ·· Y.ü• en ya et· 

o ınan a.,_. ere gore, dan senra telefon muha rele . . . 
~ ~tdusu Ar1tavuüuk budu- k il . tir ve rı mıştır. Konte di Savua vapuru 
' tı tahşidat yapmaktadır. es mıs • mutat seferini •· ... nmak üze A l taraftan Yunanistan ile Son gelen haberlere ~öre, İtalya mreikava h ek t tmişt' re -

~ilgi/iz tayyare filolarının büyllk bir hll~u,:~ 
~::- 16 (A.A.)- cHava İşleri vetlerine mühimmat yetiştiren '.Y lebliğ edi~or::e diişman yoUarile demiryollarına 

~.ah~ gecesi, lngiliz tay ya - karıı1 muazzam bir taarruz yap -
L~ lll'in şarkında Holanda mıştır. Binlerce bomba atılmış ve 

llıburgtlaki Alman kuv- yer yer yangınlar çıkarılınıştµ'. 

y 
tllpa 'daki Amerikalılara tavsiye 
e~ 16 (Hususi) - Amerika l baasının oturdıJklan memleket
~u· cenubi ve gnr.bi Avru- leri terkedcrek Amerikaya dön -

ııa.n bütün Amerikan te- 1 melcri tavsivesinde bulunmu.stur. 

kA GITCILARA~ 
~~•lejlık iade gazete lı:a:.an bundan böyle müteahhide 
~tır P doğrudan ~uya idaremiz tarafından satılığa çıkarı-

'---'-'' ı. ~ ~ 8'8iı olmamak kere talip bulmı..mıa her hafta 
l\laleri sababıeyin MM 9 - ll arasında gazeteınD idare 

mfinaedan. ~ 

• 

Bu taarruz ,İngiliz tayyarelerinin 
harbin başlangıcındanberi yap -
mıs oldukları en büyiik taarruz -
dur. 

Açıkgöz bir 
falcı 

. Fatihde oturan Salibe isminde j 
bır kız polise müracaat <."Cierek fal 

bakın kısmetini aQmak üzere (!) 

Fatıma adında bir Çingene kadını
nın v.üzilğünü aldığını ve sonra da 

Fatmaru.n viizüıkle beraıber kaç _ 

tığını bikiirmistir. 

Ar.tkfı()z falcı Ç.İlıQene kaWm 
vak:Hı.rınwıtır 

italya'nın da harbe 
girmesi bekleniyor 

(1 i1ıcl sahife<M?n devam) 
yunca lWlnarSk Fransız ududu
na varmaktadır. 
Alınan planın1 daha Q()k evvel

den kestiı'llliş olan müttefik er
kfuuharbivesi, bll planı tam za
manında akaa .. cte ~atmai!a mt>
vaffak olmuş vaziyettedir. 

Müttefiklerin 150 kadar tayya
resi Almanların Sroan mıntaka -
sındaki ileri hareketini durdur -
mustur. FranstZlar bu cephede 
mukabil taarruza geçmişlerdir. 
Mu'ltabil taarruz Ahnanların M-Oz 
nehrini geçmekte bulundukları sı
rada yanılını.-tır. Dört köprü u<:u
rulmu<:tur. 

Müttefiklerin di~er mınta'kalar
da tayyare zayiatı hafi!ftir. Fakat 
dün Sedan mıntakasında 3'5 tay
yareleri dücımüştür. 

İngiliz ileri kuvvetlerinin de 
dün cephede 124 ve geride de 23 
Alman tayyaresi düşürdfrklcri bil
dirilmektedir. 

Holanda ordusunun bir :ıtısmı 
Belrikava ~cçıniş ve müttefiklere 
iltihak etmiştir. 

Almanlar ce..,hı>ve daha külli
yetli kuvvetler ve zırhlı fırkalar 
getinmektedir. 

Ce-nhe üzerinde bulunan Na -
ırnur ve [)inan şehirleri hala yan
ma.lctadır. Livc.i şehri ise harabeye 
dönmüştür. 

H<>landanın teslim olmasının sc
benleri şi:.rrıdi daha iyi anlaşılmak
tadır. 

Holanda hüıkCı.:meti erkanından 
birisi Holanda '.kuvvetleri başku
mandanhğının, ate kesme emrini 
verunesi sebeolerinden biri. ce -
nuptan !!elen Alınan kıt'asının, 
havati ehemmiyeti haiz Moerdy;k 
köprüsünü zaptcden ibi11kaç vüz 
Alman r:ırac:ütrüsü ile irtibat te
mini caresini bulmaları olduj'lunu, 
ibuj!-Ün Londrada, Reuter ajansına 
sö' !emiştir. Bu köprü, taarruzun 
ilk <Yiinü, bir ihanet hareketi ne
ticesinde iSı?al edilmişti ve belki 
de Alman askerleri, taarru.OOan ev
vel, kayiklarla lrmal?a ~miş bu
lunuvor lardı. 
Roterdam'ın sukutu, bu meşhur 

sehrin tahribi ve Ahnanların Ho-
landalılar silahlarını bırakmazlarsa 

Utrechti de tahrio edecekleri teh
tlidinde bulunmaları ba.ş'kuman -
d·anlı aın kat'i kararını vermesine 
sebep olmuştur. 

Holandalılar, beşinci kolordu 
efradına mukavemet ed~bilrnisler
sc de Ahnan Yiiü"aşütçülerinin faz
la ikalabahk olması dola,11sHe !bun
larla başa cıkamamıı:;lardır. 

Almanlar kuvveti1 

şimdi görüyorlar 
(B:ışmakaleden devam) 

kıymet ölçüsü içinde naznra alın
mak gerektir. Herhalde Almanla
rın hemen hemen kuvayi külliye
lerine yakın bir kesafette ileriye 
attıkları orduları bilhassa ?tfotör, 
zırh '\"e hava kuvvetleri IJakııuın
dan Majinonwa şimal ucunu yar
mayı temin etmek ve geçen bü
yük harpte Alman ordularmın 
ilerlediği Fransa yolunu açmak 
gibi esaslı bir gayeyi istihdaf edi-
1·orlardL Bu itibarla ve muhakkak 
İı.i, Almanlaruı en ınükcmmel şe
kilde ve yıldmnı harbi için hazır
lam{" bulunıtukları kun·etlcrdi. 
Bu kuvvetlerin taarruz kabiliyet
lerinin kırılması ve ilk hezimeti 
tatmaları yalnız Alınan hamlesini 
kırmakla kalnuyacak, müttefikler 
ordusunun manevi varlığı üzerin
de de büvük tesirlerini hemence
cik gösterecek ve müteakıp muha
rebeler için bu zafer daimi bir üs
tünlüğün mesnedi olacakttr. 

Müttefiklerin henüz hesaplı, 
temkinli ve her nevi kuvvet isra
fından sakıngan bir tavır ve ha
reket içinde ve yaln.L ınüdafaa;ya 
yetecek kadar kuv\·et ortaya çı -
İuırdıklarında tereddüt etmemek 
lazımdır. Müttefikler ieabında yıl
larca sürecek ve fakat sonunda 
behemehal demokrasinin taın 
zaferini -ve insanlığın tam, nizasız, 
devamlı sulhunu temin ed~ek bir 
harbe girmislerdir. Bu harbin bü
tün inkisafJanna ve muhtemel 
ihtilatlarına karşı :;onuna kadar 
kuvvetli ve her cepheye koşabile
cek kudrette bulunmaları lazım -
dır. Bunun için de temkin \C israf· 
sız olmak esastır. Binaenaleyh: 

- Niç.in hala müttefik hava kuv
vetleri Alman şchirlvdni boın -
bardıman etmiyorlar?. 

- Neden hala Zigfride taarruz 
edilmiyor?. 
.- Ne vakit müttefik hava kuv

vetlerinin Alman sanayi me.rkeı.
leriui, yol ve köprülerini, teha ·
üt merkezlerini bombaladıklarını 
göreceğiz?. 

Diyen suallerin cevabını dn yu
karıdaki izahımız.da bulmak ve bu 
Wıhı şu ciimle ile tamamlamak 
miimküudür: 

- Müttefikler deniz ve kara ab
lukası ile nasıl Almanyayı dara 
ve yokluğa götürüyorlarsa enerji 
n kuvvet sarfını da, yani, hare -
k,U de cma bll'akarak onu her •a-

&landava havadan binlerce Al
man iıwni<:tir. Bunlar, Holandalı -
ları, ordudan kuvvetli cüziitam -
lar ayırmağa ve zabitanın yaka -
lamağa vetiscmodiği oarasütçü -
lere karsı sevketmek ımeoburiye -
tinde bırakmı.,tır. Bu ise mevcudu 
400,000 neferden ibaret bulunan 
Holanda ordusunu son derece za
fa ~atmıştır. 

Bu sabahki Fransız tebli~nde 
şöyle söylenmektroir: 

Namurun ,garbinde Almanların 
şiddetli taarruzu aklın hıra.kılın~ 
tır. ~an nek büyük zayiat ver
mictir. 20 tayyare ~-ürülmüştür. 

Sedan cephesi: Düşman, tayya
relerin tankların himayesinde ve 
pek bü•rük feda'karlıklarla Möz 
nehrini birkac noktadan geçmeğe 
muvaffak olmuş ise de, müttchk 
'kuvvetlerin ciddetli bir mukabil 
taarruzu ile öbür sahile atılmıştır. 
Bu çetin muharebede müttefik -
!erin tayyare ve tanklarının ibü -
yük hizmetleri olmustur. 

Roma menbalaruıa göre, Alman
ların Livrjle Sedan arasındaki i
leri hareketleri de~am etmektedir. 

İngiliz hiikumeti Anıerikadan 
2('f'l küçük nakliye gcnıi!:i satın al
nuştır. 

Resmi gazete, dün Sedan cep • 
besindeki taarrmd:ı yararlık gös 
teren ve nişanlarla, madalyelel le 
taltif olunan miıttefikin zabit \"•.: 
erlerinin İ<ıimlerini hııvi bir list0 
neşretmisiir. 

Belçika ordusu başkumandanı, 
bu sabah neşrettiği bir tcbli~d~ 
Li)•ejin düşman taarrutlarma kar
şı muk8\'cmette devanı ettiğini hil
dirmiştir. 

MİLLETLER CEMİYETİ EVRA
KI PARİSE GOTÜRÜLÜYOR 
Paris 16 (Hususi) - Her ihti -

mali ~özönünde tutularak. Millet-
ler cemiyeti evrakının Parise ,ge
tirilmesİ!le karar verilmişt~. 

BELÇiKA KRALININ LIYEJ 
MÜDAFİLERİNE MESAJI 
Londra 16 Belcika Kralı Leopold, 

bu 11ece Liyej müdafilerine radyo 
ile su hitaota bulunmuştur: cLi -
yej istihkamları !kumandanı mi -
ralay Morlar, zabitler, kücük za
bitler, neferler! Liyeji sonuna ka
dar müdafaa edin vatan icin mu
kavemet edin. Sizinle iftihar edi-
:NI"Utn.• 

Büvük erkiınıharbive reisi de 
müdafilere bir mesai ~ermiş -
tir. Liyej kumandanı miralay Mo
dar 914 barili:ode Lonsen istih:kii
mının müdafiidir. Bu sefer de bir 
istihkama kapanmıştır. 

k:ımdan fakirliğe. yokluğa, tüken
ıniye se\·kedi;) orlar. Stokları tü
kendiği J(iin taarrmlarında mu -
vaflak olmamış bir Almanya ya
na yana dibine gelmiş bir mum 
~ibi sönecek ve ışığıJU kaybede -
ccktir. İste, o zamandır ki he.t 
iUılü Alman ve oıuhtcnıel düşman 
taarrwunu yeımıiş, durdurmaş 
miittefik orduları havadan, kara
dan, denizden bir sel, bir tufan gi
bi Almam·anın içine akacaklar ve 
ona istikbalin tarihte mukadder 
kıldığı akıbeti tayin edeceklerdir . 

l~le, şimdi Almanya, bu ordu
larla, hakiki hasımla, onların Jliş
tarla.rı ile (arpışıyor ve l:.endi:.iııi 
tüketmek yoluna girmi~ bulunu
yor. Namur - Mozel cephesindeki 
ilk adeıni muvaffakiyet ve durdu
rulan yıldırım taarnı:na bu akıbe
tin ilk ıner halesidir. 

ETEM iZZET BENİCE 

Asker gözile 
(1 inci_sahifeden detJam) 

taarruzlarla göğüs göğse muhare
belere kadar varan korkunç bir 
boğuşmada Fransızlar vaziyeti 
bir dereceye kadar düzeltmişlerse 
de girintiyi tamamen tashih ede· 
memişlerdir. 

Bu vaziyetten de anlaşılı11or k:i, 
garp cephesi harekatının ııukad
deratı Belc;ikadaki meydaıı mu -
harebesinden zi11ade Fransız hu
dudunda başltl;an müthiş çarpış
malara takılm:ı.ştır. 

Belçikadaki. kuvvetlere qelince, 
Holanda ordularınm ödelek bir 
kararla topyekun eı kaldırması. 
müttefik ve Bel.çika kuvvetleri 
üstü.ne yeni Alman kuııvetleritıin 
abanmasmı mucip olacaktır. Ho
landalılardan bas kalan Alman or
duları her halde bu saatlerde Bel
çikadaki müttefik ordularına doğ
ru ilerlemektedir. Bu itibarla mer
kezde revkalcide cesurane dayanan 
müttefik kuvvetlerin çevrilme -
mek iizere, qarbe doğru yelpazevi 
bir ri~'at hareketile vaziyeti dü
zeltmeğe çalışmaları beklenebilir . 

Dükkanın camlarını 
kırdı 

Galatada oturan .ı\njcl adında 
bir kadın dün aik"ıım afayı tü~-ü
lodikten sonra - ötedenbcri arası 
acık bulunan ~ecatibey cadde -
sinde 147 numaralı Vangelin dük
kanına giderek ban camlarını 
kmmtşıtır • 
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Reıit Paıanın Hatıratı 

MAK~DoNr A ATEŞLER İÇİNDE 
Yazaaalar: 

Wtender F. SERTELLi Cevckt Retit YULARKJRAN, - ,::-.-.~ "" ""'..... --
Bulgarlar, Bulgar çetelerini Rumlaı 

aleyhine tahrik ediyorlarmış 
Reşit Paşa söylüyor: 
- Efendim, Agah Bey kulunm 

makine başında hazırdır. 
Hüseyin Hilmi Paşa soruyor: 
- Kısaca cevap isterim .. Mu -

fassal raporu yarın yazal'Slnaz. 
Katliamın fail ve müsebbepleri 
kiınJerdir? 

Kola~ası Agah Bey iki .kelime 
He cevap veriyor: 

- Rum eşkiyasıdır. 
Hiiseyin Hilmi Paşa ile Agah 

Bey arasında şöyle bir telgraf mu
haveresi geçiyor: 

- Karacaköye konsoloslardan 
kimse gitti mi? 

- E\·et. Avusturya ceneral kon
solo<-unu orada gördüm. 

- Başka?. 
- jandarma tensik heyetinden 

Fulon Bey de orada idi. Fulon bey 
benimle beraber döndü. 

- J.'uJun Beyin fikir ve kanaati 
ne merkezde? 

- Verdiği rapor yanımdadır. 
Şu cümleyi rapordan okuyurnm: 
cKararaköyde yapılan cinayetle
rin faiJleri, Rum eşkiyasıdır .• l\lii
saade ederseniz birkaç cümle da
ha okuynyım'!' 

- Oku~ unuz .. 
- Raporun sonunda şöyle yazı-

yor. «Rumların Karncaköy karye
siııi intihap etmiş olmalan sebe
bine geliııce, buradaki Bulgarla-
rın ötedenheri ınefsedetle meş

lı ur ve maruf olduklarını yine bi-z- · 
znt kendilerinden ~örendiOL Bu
radaki Bulgarlar, Bulgar çetele
rini Rumlar aleyhine sevk ve tah
rik ediyorlarmı .> 

Bu arada, Serez mutasarrılı Rc
~t Paşa nıuhavere)·e karıştı: 

- Paşam! Buradaki köylüJeriıı, 
son nüfus tahririnde, patrikhane
den cksarhhaneye bağlanmalarını 
temin için tazyik etmekte olan 
Bulgar çetelerini mütemadiven 
muhafaza ve ia~e etmekte old~uk
ları tesbit edilmiştir. Bu hadise;>i 
bir ay evvel, mufassal bir raporla 
müfettişlik makamı alisine bildir
miştim. 

• H~yin Hilmi Paşa Makedonya 
ı,lerinden o kadar bunalmış bir 
halde idi ki, Reşit Paşanın bu ra
porunu birdenbire hatırlıyama -
mıştı bile. P..eşit Paşaya, bu ihta

seyin Hilmi Paşa, Re it Paşaya 
fazla birşey söyliyemedi. 

- llakkınız var, Paşa! Bu gece 
}tana hadiseyi başından sonuna Jca. 
ur mufassal bir telgrafla bildi
riniz .Telgrafmm aynen mabeyni 
hü ınayuna an:edeceğim. 

Dedi. Reşit Paşa telgrafhanede 
uzun bir telgraf yazmağa başladı. 
(Vesika: 50). (2) 

Bu sırada, Hüseyin Hilmi Paşa, 
Serezden aldığı malumatı, Yıldızdı 
makine basında bekli> en Abdül
haıuide anediyordu. 

Bir saat sonra, Serez telgraf me
muru, Reşit Paşaya döndü: 

- Hüseyin Hilmi paşa hazreti& 
ri. Pulon Beyin de hemen şimdi 
makine başına celbini emir buyu
ruyorlar. 

- Pekila. Cevap veriniz.. Şimdi 
çağırtJyonım. 
Reşit Paşa maiyet polisi l\lusta

• fa efondiyi Fulon Beye ~ön deriyor. 
Fulon Beyin yaUıgı evdeki jan

darma nöbetcisi: 
- Kendisini şimdi uyandır& -

mrıııı .. Beni tekdir eder. 
Diyerek, polis memurunu ic;e

riye nirmekten menediyor. l\'lus
tafa Efendi işin mühim ve miista
cel olduğunu, mutararrıf Paşanın 

• telgrafhanede bekledii,!\ni söylü
yorsa da jandarma bir türlü Fu
)on Be~ i u~ andırmağa cesaret c
dcmivor. Kapıda güriiltü büyü
yor. l.<'ulon Bey uyanıyor •. Mcsefo
yi anlıyor ve pencereden polise 
sesleniyor: 

- Çok yorgunuz .• Şimdi istira
hat zamanımdır. Kalkamam. Ek
selansla (yani mutasarrıfla) yarın 
görüşürüz. 

Diyor. l"olis fazla bir~ey söyle
miyor, telgrafhaneye dönüyor vo 
meseleyi Reşit Paşaya anlatıyor. 

(Devamı va.r) 

AÇIK KONUŞMALAR: 

- .Erenköyünde emekli binbaşı 
M. A. imzalı mektup sahibine: Sor 
duğunuz mesele, Reşit Paşa hatı
ralarının birinci kısmında yani 
10 - 20 tefrikalar arasında geç -
miştir. O tefrikaları gözden ge
çirmenizi rica ederim. i F. S. 

rından dolayı bir hayli kızdığı süz- --------
lerindm de anlaşılıyordu. Jt'a'kat, 
Reşit Paşa hadiseleri adını adım 
takip ediyordu .. Hafızası, tahrirat 
kaleminin dosyalarından (Ok da
ha kunetliydi. Bunu bilen Hü-

(2) Bu muhavereler, 9341 nu • 
maralı 1000 kelimelik mufassal bir 
tclgrafnameden alınmı.ştır. Telgraf 
(Ok uzun olauğundan, aynen der
cedilemcdi. 

• Bugün matinelerden itibaren 

SA RAY Sinemasznda 
Mükemmel bir ımlın-am teşkil eden 2 ı?Üzel film birden 

1 • 32 NCI A V C 1 A L A Y 1 
CEBELÜTTARIK'dan SOUTHAMPTON'a ... Harbe doğru 6000 

asker yolda... Kahramanlık, vatandaşlık ve aşk dramı ... 
Harp vckayiini musavver büYük. bir film ... 

2 - Talebi umumi üzerine 

Görünmigen adam aramızda 
• 

OONSTANCE BENETT ve GARY GRANT'ın 
Yarattıkları fevıkalade FransıZt'a sözlü bir film ... 

Aynca: Foks Jurnal en son ve en mükemmel halihazır haberler 
22 nci avcı olayı: 2,3() - 6,20 ve 10 da 

SEANSLA.R: 
GÖRÜN.MİYEN ADAM ARAMIZDA 4.20 ve 8 de 

FİLİM BOMBARDIMANI BAŞL ADI !?!?! 

~ .... L A L E 4i4Z 
Fransız ve Amerikan Film clün yasının iki şaheseri bir araya 

t.oul andı: 
l - Ü N i V E R S i T }; L i L E R Y U R D U 

Güzel MADLEN ROBİNSON - ŞİRLEY'in rakibi CLAUDE 
NORMAN'm iştirakile yapılan gençlik, ask ve heyecan dolu 

büyük Fransız filmi ..• 
2-CA iLER DOKTORU 

Amerikanın en me~lıur artistleri nden (EDVABD ROBfNSON) -
HUMPHREY BOGART ve (AN ŞEKİDAN) ın yarattığı fraru;ızca 

şaheser. 
3- Harbi yakından gösteren en son gelen % büyük Jurnal birden 

(Paramunt) Jurnal - Fransızca) ve (British Nyuz - Türkçe) 
Bugün matinelerden itibaren LALE Sinemasında 

Seanslar: Ça~iler do~toru.: Saat 2 - 5.30 - 8.30 da 
UNIVERSITELILER YURDU sa at 3.lO - 7 - ve 10 da 

80~~h:!::nelerdea İ P E K Sinemasmda 
Z BÜYÜK l~Ll\1 BİRDEN 

1-ASİ KAHRAMAN 
Fra.n.saca söz.lü Aşk - Kahra manlık ve m11&Uam heyecanlı 

filmi. Baş rollerde: 
W ARNER BAKSTER - FREDDIE BARTHOLOMEW 

ARLEEN WIIELAN 

2 • LOREL-HARD) HARBE GiDiYOR Türkçe sözlfi 
İliveten: Foks hrnal dünya haberleri. 

Suare saat 8.36 da 2 film birden 
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1 FUKARA __ RVER C ANA 
eııııır 

!stanbul 5 inci icra m 1, 

ğun~ •rı : 1 
40/470 ··rüt ız 

AHKAM! UMUMİYE: 
BİRİNCİ BAB 

FASIL L 
Cemiyetin adı ve merkezi hakkındadır. 

MADDE: 1. - Cemiyetin adı: •Beyoğru Fukara ııerver nisvan 
cemiyeti• namile 1860 senesinde t-1<J<ül ederek 3 Ağustos 1325 
tarihli cemiyetler kanununun intişarından sonra Beyoğlu mutasarrıf
lığının 9/II/325 tarih ve 36 No.lı ilınühaberile müseccel bulunan 
ve kavanin ve nizamatı mevzua dahilinde icrayı faaliyet eden işbu 
cemiyetin adı •Fukara ııerver cemiyetidir.• 

MADDE: 2. - Cemiyetin merkezi: Cemiyetin •nerkezi Beyoğlu, 
Telgraf sokak 9.11, 13 No.lı kendi binası dahilindeki dairei mahsu-
sadadır. -

FASU. D. 

Cemiyetin mevzuu ve gayesi. 

MADDE: 3. - Cemıyetin mevzuu ve gayesi, mali ıruaretı aa
iresinde fakir ve muhtaç, hasta, malfil, amelmande, ihtiyar, ye
tim olanlara yardım etmektir. 

MADDE: 4. - Cemiyet kendi mevzuu haricinde din, mezhep, 
sıyaset ~bi bususatla asla iştigal eın;ez. 

FA.SiL III. 

Cemiyetin müessisleri 

MADDE: 5. - 1860 senesinde tesis edilen işbu ceıniyt>f.!n mü-
essisleri aşa.ı(ıda esamisi gösterilen zevattır: 

1. - Bieru Skiliçi Ölmüştür. 
2. - İfiyenia Siııru • 
3. - Hrisi Hrisovc,loni • 
4. - Eleni Zarifi • 
5. - Polikseni Taw baku • 
6. - İpatia Şekeri • 
7. - Eleni N. Zarifi • 
8. - Ralu Zafiı'c,puto • 

FASU.IV 

Cemiyetin azalan 

MADDE: 6. - Medeni hakkına sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan 
her şahıs cemiyet azasından birinin tahriri teklifi ve idare hey'eti
nin tasvip ve ekseriyeti kararile cemiyete aza olarak kabul ve kay
dolunabilir. 

MADDE: 7. - Cemiyete yeni olarak kaydedilen her azaya key
fiyeti kabulü işbu nizamnamenin bir nüshası ile beraber kayıt ve ka
bulüne dair İdare hey'etinin mektubu ile bildirilir. 

MADDE: 8. - Cemiyet azalan, işbu nizamname ile muayyen 
senevi aidatlarını cemiyet veznedarlarının imzası ile murnza ve 
cemiyet mührü ile momhur makbuz mukabilinde verilir. 

MADDE: 9. - İki sene, biribiri arkasına ·bila mazeret aidatıni ö
demiyen azaya keyfiyet taahhütlü bir mektupla ve münasip lisanla 

ihtar olunur. lhtarın tebliğinden itibaren bir ay zarfında mazeret 
bildirıniyen ve aidatını ödemiyen aza cemiyet hey'e'ti idaresi kara-
rile iizaJ.ıktan çıkarılabilir. · 

MADDE: 10. - KeOOi arzusu ile cemiyet azalığından çıkmak is
tiyen aza, bu arzusunu yazı ile bildirmiye ve borcu varsa bunu 
da ödemiye mecburdur. 

MADDE: 11. - Cemiyetin mevzuu ve gayesi aleyhine hareket 
eden her aza ilı.ezalik hey'eti idare kararile derhal azalıktan çıkarı
lır. 

MADDE: 12. - Aza olmıyan ve fakat cemiyete her sene nakdi 
veya ayni bir muavenet ve teberrüde bulunan kimselere umumi 
hey'et kararile vahip aza unvanı verilebilir. 

MADDE: 13. - Cemiyete 50 liradan 100 liraya kadar def'aten 
telıerrüde bulunanlara cmüteberri• ve 100 liradan 250 liraya kadar 
teberrüde bulunanlara cmuhsin• ve 250 liradan fazla teberrüde bu
lunanlara da <büyük muhsin• unvanları idare hey'etinin teklifi ve 
umumi hey'etinin kararile verilir ve keyfiyet kendilerine idare 
hey'eti tarafından mektupla bildirilir. 

MADDE: 14. - Cemiyetin, yuvarlak ve etrafında Türkçe: •Be
yoğlu FıA<araperver Kadınlar Cemiyeti• ibaresini, ortasında 1860 te
sis tarihini ve altında merkezi Beyoğlu kelimesini havi bir mührii 
haizdir. 

İKİ NC İ BA B 

FASU. L 

Umumi hey'et hakkındadır. 

MADDE: 15. - Umumi hey'et cemiyetin en büyük mercüdir. 
Bu hey'et cemiyetin aza defterinde isimleri vazıh azanın hey'eti 
umu.rniyesinden teşekkül eder. 

MADDE: 16. - Umumi hey'~ adi ve fevkalade olarak içtima 
eder. 

MADDE: 17. - Umumi hey'et her sene mart ayı zarfında adi
yen toplanır. 

MADDE: 18. - Umumt hey'et cemiyeti alakadar eden mesaili 
mühİıne için hey'eti idarenin karan veya cemiyetin aza defterin
de mukayyet iizanın beşte birinin idare hey'etine vulrubulacak tah
riri talebile fevkalade olarak toplanır. Her iki takdirde de idare hey'
eti reisi tarafından davet edilir. 

MADDE: 19. - Umumi toplantıya gelen aza, defteri mahsusu
na imza ederler ve zirine tarih konulduktan sonra reis ve katip ta
rafından başkaca imza vazedilir. 

MADDE: 20. - Gerek adi gerek ise fevkalade içtimalara bü
tün azalar hwusi davetiyeler ile ve en az üç gün evvel içtimaın gü
nü, saati, yeri ve ruznamesi en az iki gazete ile ilan ve hükiımete 
ihbar olunur. 

MADDE: 21. - Umumi hey'et, cemiyetin aza defterinde kayıtlı 
aza adedinin yarıdan bir fazlasiyle teşekkül eder. İlk toplantıda ek
seriyet hasıl olmadığı takdirde içtiıma bir hafta sonra ayni gün ve 
saate bırakılır ve ayni suretle en az üç gün evvel aza yeniden çağ
rılır ve geri ·bırakılma günü sebeplerile yeni içtimaın günü saati 
ruznamesi iki gazete ile ilim ve hükumete ihbar olunur. İkinci 
toplantıda bulunan iizanın miktarı ne olursa olsun umumi hey'et 
teşekkül etmiş sayılır . 

MADDE: 22. - Kararlar, hazır olan azanın yarıdan bir fazla
sile verilir, müzakerelerde iizanın yalnız bir reyi olduğu gibi hazır 
olan azalar gaıplere asla vekalet edemezler. Tesavü ara vukuunda 
reisin iltihak ettiği rey tercih olunur. 

MADDE: 23. :_ Umumi hey'et toplantısı, idare reisi tarafından 
açılır ve anın tarafından idare olunduğu giiıi hey'eti idare .kBtibi 
işbu ictimada katiplik vazifesini ifa eder ve zabıtları tutar ve 
mezkür zabıtlar da reis ve umumi katip tarafından iaııza edilir. 

MADDE: 24. - Umumi hey'ette yalnız ruznamede bulunan mad
deler müzakere olunur ŞU kadar ki hazır Olan azanın Üçte ikisi ta
rafıooan müzakeresi tahriren teklif olunan maddelerin müzakere
si mecburidir. 

MADDE: 25. - Umumi içtimada reisin mazereti sebebile gay
bubetinde hey'eti idarenin reis vekili ve anın da gaybubetinde umu
mi hey'et tarafından o içtima için riyaset makamına intihap oluna
cak zat tarafından idare olunacağı gibi umumi katip ve katibin ay
ni sebeplerle gaybubetleri halinde dahi umumi hev'et canibınden 
intihap olunacak zat tarafından katiplik vazifesi ifa edilir. 

MADDE: 26. - Umumi hey'etin senelik ictimaında cemiyet i
dare hey'etinin senelik icraat raporu ile murakiplerin geçmiş se
neye ait mali raporu ve bunlar üzerine icabeden müzakereler ya
pılıp tasdik edildikten sonra birden üçe kadar daimi aza meyanın
dan murakipler intihap edilir. İşbu ictiınada aza olmıyanlar da da
hil olabilirler ise de verilen kararlarda rey veremiyecekleri g.i-Oi 
yapılan müzakerelere de asla iştirak edemezler. 

MADDE: 27. - Umumi hey'et aşağıdaki hususlara karar verir: 
a: Ana nizamnamesinin tadiline. 
b: Hesapların tetki.'kine. 

l 
1 

c: Bütçenin tetkikine, 
ç: Senevi aidatın tayin ve tesbitine, 
d: İ~are hey'eti ile murakiplerin intihaoına, 
e: Azalar tarafından hey'eti idare mukarreratı aleyhıne va

ıki olacak her nevi itirazatın tetkik ve :kat'i olarak halline. 
1: Cemiyetin feshine. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

FASIL J. 

İdare hey'eti hakkındadır. 

MAD'DE: 23. - Cemiyetin idare hey'eti, bır reis, bir reıs vekili, 
bir umumi katip, bir veznedar ve beş azadan mürekkeptir. 

MADDE: 29. -· idare hey'etf umumi hey'et tarafından azayı 
daime meyanından reyi hafi ile seçilir ve müddeti hiıımeti dört 
senedir. 

MADDE: 30. - Dört senelik müddeti hi7JII!etlerini doldurmu.w 
olup ta ilk defa olarak kur'a ile çekilecek olan azanın avni müd
detle tekrar intihabı caizdir. Bu suretle ikinci dört senelik hizme
tini ikmal ile çekilmesi !iizım gelen aza aradan iki sene geçmedikçe 
tekrar intihap olunamaz. 

MADDE: 31. - Umumi hey'et tarafından idare hey'eti azalığı
na intihap olunan azadan biri veva bir lı:açı keyfiyeti intihapları
nı kabul etmedikleri veya istifa ettikleri veya bila sebep mütemadi
yen üç ay müddetle içtimalara iştirak eylemedikleri veya vefat et
tikleri takdirde hey'eti idare esbabı mezbure ile ce'kilmiş olan aza
nın yerine rey hafi ve ekseriyeti mutlaka ile dığerlerini intihap 
eder. Ancak bu suretle intihap olunanlar yerlerine geldikleri aza
nın müteba.k.i müddetlerini ikmal ile hizmetleri hitam bulur. 

MADDE: 32. - Umumi hey'et tarafından idare hey'eti fızalii!ı
na intihap olunan azalar müddeti bitmiş olan eski reis tarafından 
davet olunur. Ve ilk içtimalarında aralarında ekseriyeti mutlaka ve 
rey hafi ile reis, reis vekili, umumi katip, katip ve veznedarı in
tihap ederler. Bu suretle intihal' olunan reis riyaset makamını iş
gal ile sabık reis ayrılır. 

MADDE: 33. - Hey'eti idare kamilen istifa eylediği takdirde 
yenisi intihap edilmek üzere istifa eden idare hey'etinin reisi ta
rafından umumi hey'et davet edilir. 

MADDE: 34. - İdare hey'eti cemiyetin murekıkep olduğu şu
abatı teşkil ve vazifelerini hüsnü üa etmelerine nezaret eder, mus
tahdemlerini tayin ve azil ve ınaaşatını tesbit eyler, cemiyet namı
na her giina teahhüdatta bulunur, idari ve adli makamat huzurun
da reis veya reis vekili veya tarafından intihap edilecek hey'et ile 
cemiyeti temsil eder, cemiyetin servet ve emvalini idare eder. Cemi
yete vii.ki olacak her güna teberrüat ve vasiyetleri kabul eder. Fu
kara ve acezeye vüs'atı maliyesi dairesinde yapılacak yardunları 
ve alelitlak sarfiyatı tayin eyler. Cemiyet azasının aidatı ile cemi
yete va.ki olacak her ~na teberrüatın tahsilini temin eder, mak
sat ve gayesini hüsnü ifa için varidatının tezvidine müteallik her 
güna teşebbiısatta bulunur. Cemiyetin veznesini teftiş eder. Cemi
yetin bi!iınç-osunun ve kat'i hesabını tanzim eder, umumi hey'ete 
cemiyetin senelik umuru hakkında izahat verir. Velhasıl cemiye
tin mümessili bulunan idare hey'eti işbu nizamname ahkamı dai
resinde umuru cemiyeti idare ve nizaannınnenin gözettiği gayeden u
zaklaşmamak şartiyle nizamnamede mevzuubahis olmıyan hususat 
hakkında mukarrerat ittihaz ve müstahdeminin vezaifini başkaca 
tayin eder. 

MADDE: 35. - Cemiyeti mes'ul edecek her ııüna evrakın reis 
veya reis vekili veznedar, umumi katip veya katibin imzalarını ve 
cemiyetin mührünü mühtevi olması lazımdır. 

Cemiyet namına olan çekler reis veya reis vekili ve vezne
darın imzası ile mu.mza olması kii.fidir. 

MADDE: 36. - İdare hey'eti haftada bir muayyen .ııün<le top
lanır. Reisin göreceği lüzum veya hey'eti idare azasından döroü -
nün tahriri talebi üzerine de fevkalade olarak birden ziyade top
lanabilir. 

MADDE: 37. - İdare hey'eti toplantılarında reis veya reis ve
kili ile ·beş azanın hazır bulunması ile ekseriyet hiisıl olmus ad<!edi 
lir. 

MADDEı 38. - İdare hey'etinin bütün kararları hıı= izanın 
ekseriyetile alınır, tesavii ara vuku.unda reisin iltihak edecelti 
rey tercih olunur. 

MADDE: 39. - İdare hey'etince tutulan zabıt ile ittihaz olu -
nan bilcümle mukarreratın ziri hazır bulunan iiza tarafından imza 
edilir. Bunun ile iktifa edilmiyerek cemiyetin karar defterine de 
başkaca gecirilir ve ziri reis ve umuıml katip tarafından imza edi
lir. 

MADDE: 40. - Her içtimaın ruznamesi: 
a: Gecen celseye ait zabtın kıraat ve tasdikini, 
b: Muhabere evrırlnıı.ın kıraatını , 
c: İdare hey'etinin tekliflerini ve 
<;: Cemiyeti alakadar her mesele ve içtimaın başında hazır 

bulunan aza tarafından vaki olacak tekliflerini muhtevi 
olur. 

FASIL iL 

İdare bey'eti reisi ile reis vekilinin vezaifi. 

MADDE: il. - İdare hı:y'eti reisi, umumi ve idare hey'etleri
ni ictimaa davet eder, toplantılarda müzakeratın ruzname daire
sinde hüsnü cereyanını temin ve idare eder, cemiyetin muhaseba
tını katiple beraber ve idare hey'etince tensip olunacak Bankalar 
çeklerini veznedarla birlikte imza eder. Fevkalade ve müstacel ah
vale münhasır olmak ve bey'eti idarenin ilk ictimaında mevzuu
bahs ederek tasvibini talep etmek ve cemiyetin sırf menfaati göze
tilmek şartile ittihazı karar ile işbu kararı icra etmiye salahiyet
tar olduğu f(ibi cemiyetin şuabatına nezaret ve lüz.um gördüjffi tak
dirde şuabatı mezkurede çalışan hey'eti idare azalarile teşriki me
sai eder ve cemiyete ait mührü muhafaza ve T. C. idari ve adli 
makamatında cemiyeti temsil eder. 

MADDE: 42. - Reis vekili reisin yazılı mazereti sebebile 
gaybubetinde ona vekalet eder ve vekfilet ettiiti müddetce ayni 
salahiyetleri haizdir. 

FASIL ili. 

Veznedann vezaifi. 

MADDE: 43. - Veznedar, vezne mevcudunu muhafaza, cemi -
yetin mühtelif varidaının tamamii tahsiline gayret eder, fevkal ade 
tahsilatı reisin de imzasını havi makbuz mu.kabilinde icra ettiği gibi 
azanın aidatile sair kira gibi adi tahsilatı yalnız kendi imzasını ha
vi dip koçanlı makbuz mukabilinde yapar, cemiyetin zikıymet em
val ve eşyasını demir kasa derununda muhafaza eder, cemiyetin va
ziyeti malivesi hakkında her ay idare hev'etini haberdar kılar, 
idare hey'eti kararile reisin müstacel addetti.ıli sarfiyatı ifa eder. 
Elli liradan fazlasını idare hey'eti karariyle bankaya teVdi eder ve 
idare hey'eti kararile yapılacak sarfiyatı için bankadan para çekmek 
!cabelü'kte çekleri reis ile birlikte imza eder. senelik teftişten son
ra bilcümle hesaba! ile ödenmiş hesabntı makbuzlarile birlikte 
cemiyete tevdi ve her on beş günde bir vezneyi teftiş ve müra ka
be eyler. Veznedarın mazereti sebebivle gaybu·betinde idare hey'
etince intihap olunacak zat ona vekalet eder. 

FASIL IV. 

Umumi katip ve katibin vezaifi. 

MADDE: 44. - Cemiyette kanunen tutulmas ı lazım gelen def
terleri tanzim ve muhabcratı tedvir eder, reis ile beraber muhı.bere 
evrakını imza eder. idare hey'eti içtin1alarının zabıtlarını tanzim ve 
idare hev'eti mukarreratının icrasını ve idare hey'etinin senelik 
icraat raporunun tab ve tevziini temin velhasıl cemiyetin tahrirat 
hizmetine müteallik bilcümle kitabet umurunu ifa eder. 

MADDE: 45. - Umumi katibin gavbubetinde katip ona vekalet 
eder. 

MADDE: 46. - Cemiyette tutulı1.' .sı lazım gelen defterler şun-• 
!ardır: 

:ı: Aza defteri, azanın hüviyetleri. cemiyete girdikleri tarih
leri ve aidııtları bu de{tcrc vazılır. 

\ 

b: Karar defteri, idare hey'eti kararları tarih sırasile bu 
deftere yazılır ve zirleri reis ve katibin imzasiyle tasdik 
olunur. 

c: Gelen ve giden evrak defteri, giren ve çrkan evrak ta
rih ve No. sırasile bu deftere kaydediln'ıekle beraber 
gelen evrakın asılları ve ç:ıkan evrakın müsveddeleri 
ayrı dosyalarda hıfzedilir. • 

ç: Varidat ve sarfiyat defteri, cemiyetin varidat ve sarfi
yatı tarih sırasiyle bu deftere kaydedilir. 

d: Bilanw ve hesabı kat'i defteri, işbu deftere dahi idare 
hey'eti tarafından ihzar edilip umumi hey'et tarafından 
kabul edilen bilanço ile cemiyetin lkat'i hesapları sırasile 

. rhul o 
Ikametgahları me, 1 şı 1 

lerd e 5 numarada Mehm~ 5 
ve Carşıyıkebirde Dıvr raJıSI 1 

45 - 4 7 numarada Hasan ·ve ın 
Biı· kıt'a kira ınukaveıesı ııı 1 

. icra. • ı 
teniden a liranın faızen ·ı bıl • 

.. . vekaleti e 1 ~ 
rafları ve ucretı . aııbıl 

kaydedilir. 

likte tahsili hakk.ında Isth~ 
lediyesinin her ikınız shııırıJ!l'. 
yaptığı takip ve 1kamet~ iııiP ar 
za gönderilen ödeme eJ1ll' ıııe 
kasına verilen meşruhat!~ • 
adreste bulunmadif!ınız .C>.., 

FASIL v. mış olduğu gibi zabıtaca .1 bııl~ 
. " yyıt ~ 

Müşavirler ve mürakipler len tahkikatta bu mue. eıııl il" 
muş olduğundan ödeme 
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MADDE: 47. - C~yetin hey'eti idaresi, ehliyet ve tecrilbesi icra tetkik ınerciince bır ,.,,ıil' 
malılm ve musellem olan kesandan üç kişiyi müşavir olarak intihap ~etle ilanen teblijiine k~:'::,ıJtill • 
ile cemiyeti alakadar eden hukuki ve bilhassa mali mesailde icabet- · <fi "" mi•iir. Isbu ilanın ne • . d• to 
tiıkee reylerine müracaat eder, bunların reyi istişari olup idare hey'- çın 

1 den itibaren bir ay 1 .nil 
etini bağlamaz. cabettiği takdirde idare hey'etinin içtimaında da d Jll"" 
davet edilerek reyleri alınır, bu tal«lirde dahi reyleri istişaridir. masraflarile birlikte ö e pa '' 
Müşavirlerin de müddeti dört sene olup tekrar intihapları caizdir. zımdır. Borcun ıamaJll' ~ • 

MADDE: 48. - Umumi hey'etinin senelik içtimaında ekseri - bir kısmına veyahut a:,'if ıtır' 
yeti mutlaka ve reyi hafi ile üç zat murakip olarak intiha-p olu_ takroat icrası hakkında 8y ı( 
nur, bunların vazifesi geçmiş seneye ait cemiyetin hesabatını tet- zınız varsa yine bu .bır daıf' · 
ki·k ve teftiş ile sene nihayetınde. neticei tetltikatlanru mübeyyin o- htida veya şifahen ıcra Jlledi-
larak, esbabı muc>beli raoor tanzim etmek cemiyetin taalisine dair bildirmeniz ve bıJdif de « 
mütalealarını beyan eylemek olup işbu raoor ve mütaleaları umu- takdırde bu müddet ıcırı il<'' 
mi heyete okunmak üzere reise verilir. Mezkı1r rapor idare heye- cü madde ımucibincC mal ıııııt' 
tinin icraat raporuna aynen derci lazundır. da bulunmanız lazınıdıf· 0JtJJ11 

MADDE: 49. - Murakipler cari sene muamelatını da teftiş ve mazsamz hap'.sle tazyik jf !><'' 
murakabe etmek hakkını haizdir. Muraki.,leroen birinin veya ikisi- ğınız ve hakikate ırrıuh/rde JıSP 
nin istifa veya vefatı halinde geride kalan işbu vazifeyi ifa edebi- da bulundugunuz tak 1 ııııt 
lir. cezasile cezalandırıJaca~ #" 

MADDE: 50. - İdare hey'eti azaları ile müsavir ve murakiple- öd ·ı · az etn" ·" cu emez veya ı ır · de',.. ~ 
rin hizmeti fahri olup sebkeden hizmetlerinden dolayı ücret istiye- hakkınızda cebri icraYa 

111
e ~31.1 

mezler. dıleceği ödeme emn y~r& olün' 

Devamı ve sonu yarınki sayımızda _o_ım_a_k_ü_ze_re_i_1a_ne_n_te~bl" ? 

İstanbul 5 inci icra ıııel" 
i(undan: 

ESKİ ve Yl-.Nİ ROMATİZ'ı1A, i 
SİYATİK - LUMBAGO - OMUZ -

ARKA - 81:.L - DİZ - KALÇA 
ve Soğuk algınlıklarından ileri 

gelen tiddetli ağrılarını 

TESKİN ve İZALE EDER. ___ _ _. 

Sümer Bank birleşik pamuk ve do
kuma fabrikaları müessesesinden: 

Kayseri bez fabrikası mamu.latı: 

85 santimlik D. Tipi kaput bezi topu 
7.ı santiınlill< D. Tipi kaput bezi topu 
Dril 1 kartelfı 11 ve 14 den metresi 
Dril 1 karteliı 12 ve 13 den metresi 
J akarlı Dril • 
K.ızalina • 

Bakırköv bez fabr>kası mamuliıtıı 

875 Krş. 
815 • 

22 • 
22,25 • 
25.- • 
25,- • 

90 santimlik G. Tipi kaput bezi topu 900,- • 
75 santimlik G. Tipi kaput bezi tonu 800,- • 

Mezkur bezlerden azami 5 balyayı ~eçme!J'ek üzere satış yapıl
maktadır. M~terilerin Bakırköy ıbez fabrikamız bezleri için birinci 
akıf hanında birinci kattaki müessesemize, KaysP.ri fabr>ka:ıııız bez

leri için de mezlı.ı1r fabrikaya müracaatları. 

İpekliler 

No. 12 paketi 
No. 16 • 
No. 20 • 
No. 24 • 

415 
480 
600 
650 

Krş 

• 
• 
• 

Sipariş verme'k istiyen m~erilerin 12, 16 No. için Kayseri bez 
fabrikasına, 

20, 24 No. için Nazilli basına fabrikasına müracaat etmeleri rica 
olunur. Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı aynca tahsil edilir. 

,3971. 
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BALSAMİN cevherini ihtiva e den yüz ve dudak rujları Amerika 
güzellik enstitüleri profesörler inden m~hur profesör BEROG tarafın
dan ter tip edilmiştir. 

İngiliz KANZUK Eczaneıi - Beyoğlu lstanbul 1 

39/4139 dS ~ııf 
Ortaköyde DerebOY~ıı D'?.. 

diye camisi yanında 2 
1 J>.,;t 

evde il<ametgfıhı ııneı;hU 
yine: r~inill 

İstanbul 6 ıncı no;e~ 'n~ t 
eylı1J 931gün11744/J~ÜıenıO~ 
kira mukavelesine mu> dB l , 
tan bul belediyesi ~aJ;!<JJ'l pa!<l':JI 
ranın masraftan tahsıJı eLi!:ıl" 
da yaptığı takip ve ikf.rıl'n 
ruza ·berayi tebliğ ııon ~erV' 
deme emrinin arkasıııda,ıe Jıll 
mesruhatta mezkur adrc oJJ 
lunmadı,iiınız anJasıımıs . ~ı' 
gibi zabıtaca yapılan ı•,ııııd~1 • 
bunu teshil etmis oJdU~ ıııe . 
deme emrinin icra tetk 1~~ 
ince 1 ay müddetıeHbne;u ıJY,f 
ne ıkarar verilınistır. L'ı 1 8; '. r 
neşri tarihinden itib.ar~irJilı~' 
de borcu masraflarile ııP t"~J 
demeniz liı.zırndır. Borc ,-el'{ 
nuna veya -bir kı91'llırıa 1 vi' bil 
alacaklının takibat ıcrııS e lı" ·r' 
da bir itirazınız varsa YiaJıe~;ıd' 
ay irinde istida veya 5\ V~ 'l 
dairesine bildirmediii';"

1 c~ ~ıı .;'. 
bu müddet içinde 74 ilJlda ııııl.,ıı 
mucibince mal ıbevanıJ'l ıııııa?ı 
maruz lazımdir. Bul~ ıııı ''., 
hapisle tazyik olunacail' 11uJü• • 

lkikate muhalif be.vaııd:ıe ce" 
dul!unuz takdirde haP1 ..,1eı öÔ"'. 1 
landırılacağınız bor.cU p;.Jd' 1~1 
ya itiraz etınezsenız .,dilııee ~ 
cebri icraya devaTll . 0Jı11 
deme emri yerine 1<aiJ1l ur· 
zere ilanen teblii! 01uıı 

İstanbul 5 
ğundan: 

39/4160 

inci 

dB Jl' 
ııarB ~;.,ııı 

Saime evvelce Arı piJI'." • 
Bayram mahallesinde e') • 
caddesinde 7 numaralı :ııab ~ 
Kabataşta ömer A vııı ırısr~1 
sinde Arpalı sokak 4 !':ı ıııe i 
turan halen ikametı!8 ııe\el' 

İstanbul belediyesirı:vıce;:ı 
1 inci sulh hukuk fJI qe 1 
verilen 27/11/936 tarih iC o!Jl1 ı~ 
sayılı ilam masra!f'ı haf 00 ~ 

ıdafl ~ı 
zere 20 lira bor~rı u ve f' ıı'ü 
dairemize devredıle!l bUI 'fi 
numarayı alan İstaı,: 11uıı 1 
7 inci icra memurluJlUıaıı 1~ 
savılı dosyası ile Y8?1 ikıııı'~ri~ 
Ü2erine beravı teblil! a e" p 
hınıza gönderilen ıcr 0j<lıJJ 
. • ~hu! 8f1 
ikametgahınız w~. ısr , 
dan bahisle mübasır ııe'.jııı' 
iade edilmesine birıae~ır al 1 , 

icra hiikimli~inc~ ve J<afjll' l ..ı 
detle ilanen tebli~ıne şri ıııt ~l'ıi 
nıiştir. işbu iliınıtı ne fıııo'~ 
den itibaren Jıir aY :::at "!ı tıl 
nilen parayı maa 1!'. dC J1l nı':, 
niz ve bu müddet ıcı~e ııu 1~~· 
yanında bulurımarı1 z 

58 
iCrs.e,,ıı 

ta bir iddianız var yiı ' cJD 
merciinden veva ı~e 8il ~µ' 
iadei muhakeme 'fO ~er1 ·r · 
mahkemeden icrarıırı ~e\1 

. karar il 
ması bakında ıbır ı;en .o' . -ırıe ,.,, 
niz lazı.rrıdır. G;tıımal ııe n' 
icra yapılacaııı . _..ıe e ~ 

- tal<dııv -vsl ~ 
bulunmadıııınız . •o•kl" 1 ı 

w • ız J'~ 11 t 
tazvik edileceııırı 

1 11ursB ·ctB / 
hali! beyanda bu u j!ırııı ~ ı 
pisle cezalandırıJaca k ii1e 
ri yerine kalın o)rıı" 
li ~ nlıınur. eJ' 

.,arı 
· atı "' 

Sahibi v; "%".Jıı,.ri~j~ 
ETEM 4\Zzı;f'l' J!ı~ 
s.. Te)gra 


