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•• •• --;-------.,ı Vilayet Parti Kongresi 

Milli 
R.Mimaroğlunun nutkile dün 

Korunma Kanununda yapılacak açıldı, encümenler seçildi 
tadillltı müzakere etti Yunanlılar 

Avlonya 
:yolu üzerinde! ı Başvekil ve Ticaret Vekili beyanatta bulundular 

Anltara, 26 (A. A.) - B. M. 
MecUıılnin bugunkü toplantısında 
Milli Korunma Kanununun batı 
maddelerinin deği~urilmcıı\ne ait 
kanun lfiyihııııının müzakeresi es· 
nasında Bııı,ıvckıl Dr. Refik Say
dam aısagıJnki beyanatta bulun· 
muştur: 

Arkadaşlarım, 

Milli Korunma Kanununun bir 
aenelık tatbıkatı neticesinde gör
düğ6milz bir takım boşlukları ve 
ilavesi llzımgelen bazı hususatı 
huzurunuza getirdik. Uzun u:r.a • 
dıya tetkik cıfildi, cncüınenlerden 
geçti, şimdi huzurunuıdadır. Bir 
ıencdonberl tııtbik Btılıaııında gör
düğümiız noksanları, müşkülleri 
ve boşlukları doldurmıya çalıştık. 
Heyeti Celileniz takdir buyurur
ııunuı. ki, ıon hır s1:ıne en buhranlı 
bir sene olmu~wr. Harbin deva
mı, mütemadiyen dünya iktısadt 
vazıyctl her gün deği~cn şarUa· 
rı, hattA bir hafta evvel verdiği· 

Alma nya 
neler diiıUnUyor, 

nele r yapacak? 

a u sualleri bir tsviçre gazete-
Aİ de soru)'or ve hulasaten 

Ilı tarzda müt::ılea yürütüyor: ı 
"--~~lmanyanın,. Fransa cephesi 
~~ 'bitinnesindenberi altı ay 
~f buiunuyo'I. lJu attı ay zar
-aa Alman kara kuv wetleri ta
"-ınile İ"SLİZ kalmt,hr. Fakat Al
... n erkinıharbiyesinin bu iısiz • 
llten bilistifade orduyu yeniden Başvekil Doktor Refik S aydam 
~tim ve techİ7. etmi, olduğuna """{;.;."'"'• ....... ... ....... :!"~ ........................ W"'"'•• ... • · •· 

~Pbe edilemez. Hatta Fransayı ı •sker"ı vaz·ıyet l \ H 1 T L E R ~~ı etmekte olan ordu efradına. r A -, 
~ durup 11..evşememeleri için da-

~. surette büyük mikyasta id • 
1 italyan orduları- J o e ı ·ı a m e 1 e-~nlar ve hareketler yaptırıldığı l 

~alınıyor. Bu suretle çok! nın Arnavutluk-- d . d. 
l. tırlanmıt olan bu orduya yeni ı a r a s 1 n a 1 e c ı. r 1 
.... faaliyet sahası b ulm ak icap t aki durumları 
~iine ve bunun da ehemmiyet- ~ Y azan·. ~ Alma .. -mı·ııe-t. ı'n,.. bazı 

diifünüldüğiine muhakkak na· ( •• ~ 
'-ril .._._ k "kt' d Eski Oı-du Ku m•mdanlarındaa ••aad/1.rde bulunmak 

e "'aY.ma 1 ıza e er.» ı Emekli General ., "' 
L_lıviçre cazetesinin bu mütalea- . A i lüzumı. hissedildi 
~ vaziyetin ·cabı olarak, zaten AJi Ihsan SAB S 
~_.~k herkesin hatı~na gelmek- AnıavuUuktaki İtalyan orduları Berlin, 25 (A. A.) - Bütün 
;'ili'. H em en herırün, her ıazete· bir taarı·uz harbı icru ıııa yelten· Alman askeri kuvvetleri Başku • 
._., ııAlmanlar, acaba ne yapa - diler; nıU\•ııCfak olamadılar. llar- mandam Hitler, geçen sene ol · 
~r, bergün b iraz d aha girift bi ilan eden, bu hususta ültlma · duğu gibi bu sene de Noeli, garp 
._ tekil a lan karıwk vaziyetle rin- tom vererf'k bir diplomasi tecuvü. cephe.sindeki askerleri ve amele-
.ı... · l zü yapan İtalya olduğu için, el. · d • · · L"" na11l rıkacalı:lar ?ıt •İbi sua - Eı arasın a gcçırmıştır, 
,... "' • bette İt3lya ortlulaı·ının rta tcca· 

IÖz. ~arpmaktadır. vü:r.i harekete getınelel'inl \'e bir Hitlerin Alman milletine 
............... ordusunun yeni bazır . taarruz harbi yaıımalannı her . vaadleri 
~ın ne derecede oldui unu kes bı-kledi; ,·akıa İtalyan oHlu- L d 2 5 A ~ L ed f o n ıa, (A. . ) - Bri-

ıııu ha·ırlıklann hanıi b e e !arı 28 Birinciteşrln sabahı, ülti· ..._ • tannicus imzası ile çıkan bir va-
~c::L edil i ' · k ıti"rmı'ye :- matonıdıuı iki bu.·uk ııaat sonra L...".. ece ını e ..... • :zıda, Alman am elesinin bugi;nku" 
"!'lll k d L • • 1 d tr.cavüzi har.eketletc başladılar; 
tlııı__~ Yo sa a, v .. un er e na :aan vazı"yet'ı hakkınd~ ~yle ,!enı'I· ~ d lbed bal fakat bu işlerin sonu gelml'dl. ~ Y" ~ 
ı;--ti en ziya e ce en 'I Her tarafta muvaffakıyetsizliğe mektedir : 
~ aiyaıi faaliyetlerinin üç uğrıyan İtalyan kuvvetleri geri O rtada, A lman a melesinin b u-
~ hafta evveline niabetle bir çE"kilmiyc, işgal ettikleri Yunan günkü ha leti ruh iyesini gösteren 
~ akaaklıia uiramıt bulunma· arazisini terkten başka, Arnavut- minidı.r bir hadise vardır. Bu hi-

ai.. luk aı·azlslnde de pek çcık yerleri dia~, on gün zarfında başl ayan 
L_-::.' iki ay en-elki o hummah bırakmıya mecbur old)Jlar. 1 A lman zimamdarlarının üç defa 
~Jet d'? B' •· R Ha İtalya cribi, Avrupanın sayılı 
~ ney ı ar sun uı • • ... Alman ameles'ıne hı'tap etm e'- lu" . 

N M. M 1 t f bü. '"k (Dnamı ıa11fa 1, ıühnı 1 dı) ~ .... t ! azın o o o ' yu (Deı•amı ıahif• 5, ButuH ı d•) 
~·ite n tantana ile Berlind• 
~ ediliyor, onun uyandırdıtı Diin gelen Suriye fevkalade 
.L.""'k ıeçmed~n İıpany3 Hari· K • • G J t ht d 
~· Nuan mekik dokur cı"bi Ber· omıserı a a a rı ımın a . 
ıı..._ İle Roma arasında ıridip ıeli- kendisini kartılıyan)ar arasında 
.. ..,, ltu mekik dokumadan çıkan 
~Jı, ıazetelerin ıiyui muhar
~ • anlayıp anlatmıya muvaf· 
' olamadan, Bul~ar Kralı Bori
~ t..yYare ile uçup Berline ıridip 
~ iti haber alll'lıyordu. Biribi • 
~ aoluk almadan ve aldırma -
...._. takip eden ltu seyahatler ara
~. R umanya Batvekilinin, 
~1• H ariciye Nazınnm, Ma
~. ıiyui ricalinin ıridip sel
~ ~"'m.• birtalom yeni vesika
~. İlnzalamalanmn, yeni tula -
~ ıiritmelerinla İM betaln-

efterini tutmak imkin dahi
deft1di. 

'1.a () tarihlerde, ltu çok kantlk 
~lardan, ıöriifüp konut· 
~ behemel..ı ltirtakım 
~neticeler, batar ve laayale 
~ yeni vak'alar yeya dar· 

çabcajını herkes talunin 
TASV1Rt EFKAR 

<O.... nlif• ı, ..,_' d.•) (Yum 5 inci aaJaifedeJ 

mız kararların, bir hafta sonra, 
idetıı bir sene evvel verilmiş bir 
karara henziyccek kadar tııhav 
vüller gö~termcsi, bizi hir tok 
müşktiller karşısında bıraktı. Hit 
tabi kanun çerçevesi dahilinde Ça· 
hşan hfikümct, bir çok müşkülata 
uğradı. Bir çok müşküller gcırdü. 
Bir çok tecrübeler edineli Run • 
!ardan aldığımız nctll)'ICI buzu · 
runuz:ı getirdik ve tctkıkinizc ar· 
ıettik. 

Müstakil Grup namına kıınun 
hakkında umumi mütaleıı derme
yan eden nrkııdaşını Fuııt Sir
menln, tıotlanmı i)•i al:ıbildlmsc, 
ııilyledlkleri eunlındır: Tatbikat-

Sevkulceyş bakımın
ı dan mühim iki nokta 

Yunanlıl a r ı n 
eline geçti 

lagiliz. t a1yareleri hal· 
yan kruvazörünü ma

klnelitü fek ateıile 
k a çarttalar 

Atina, 25 (A.A.) -
Yunanlılar, henüz İtal· 

tan mütevellit netieeler. ınbshct 
olmakla beraber, tam dcğildır. it- )'an]arın elinde bulw1an iki 
halatta müşkülat olmuşt\lr. Hülii Arnavut limanından biri o • 
bu ınü~küliit mevcuttur. Halkııı lan A vlonya üzerine yeni 
ihtıynçluı için kiifi stok lilz ım . tazyik hareketleri yapmış· 
dır. Fiyat tesbit ve murakabe ıei Jardu. 

f Dt.rcıvıı ıalıif e 6, eiıtım 5 do) J Atına da hlikOnıet namına aöz aöy-.J lemıye mezun bir zat, bu ge<"e yap-
---·--------- tı~ı beyanatta, italyanların Chima-

ranın şimalı garbi lsUka~etınde rl· 
({)evomı ıahif• 5. ıiitun t de) 

l>ünkü Vilay et Parti Kongresinde Par ti Bqkanı 

Re, at Mimaroğlu nutkunu irad ederken , 
Ankara, 26 (Hususi) - Cümhuri- 1 müddet sonra Kurultay toplanacak• 

yet Hıılk Partisi l\ferkez İdare He-1 tır. 
yetı bugün toplannu~tır. Viliıyet lstanbul Vilayeti Parti Kongre
korıgrclerlndcn alınan ve iki yı1lık :.i dün snbah saat 10,30 da Par-
mesaiyı gösteren rapırlardıııı g il• l· , • ( 1 -ı d k ' k b' 
lerlnin tetkikine buşlanmıştır llt•r r>ın aga og un a 1 mer ez 1-
mıntakanın ihtiyacım gö le c d"- nasında yapılmıştır. Kongrede, 

:ı r 11 1 V l" B 1 d' R .. L· f' K fekler dikkatle takip edılccektır. a ı ve e e ıye cııı ut ı ır-
Bunların arasında memleket davası da1 ile bütün kazalardan gelen 
ve lcarıun mevzuu olabllecekler de mümeHiller ve .gazeteciler hazır 
vardır. Gelt!n haberlere göre, Vili • bulunmuştur 
\'et lconıcrelım bıtmek üzı:red!r. Bir (Devamı aayf• 3, ıütu., 2 de) 

Münakalat Vekilinin 
güzel bir hareketi 

·-- ·-·---·--------

ÇekmeceUler yakı•da 
dileklerine 

kavuıuyorlar 

2 3 birıncikaQun pazartesi sa· 
vımı:cdaki (Münakalat Vekılin-

1 <ll'n Çckınecelilerın bir dileği) 
ba~lıklı yazımızda, Kiiçükçckme· 
cdi çocukların mektebe gidebil -
mek için, köyü istasyona bağlı -
yan uzun yolda, sabah akşam ça
murli\r& bata çıka yürümek mec
buriyetinde kaldıkları ve bu yüz
den sıhh.ıtlerinin muhtel olduğu 
kardcdilmekte, bu deıde bir ça_, 
rt• hulunması dilenmekte idi. 

l\1cnınuriyetle haber aldığımı· 
1a ı~örc, Münakalat Vekilı Cev • 
det Kerim lncedayı. bu yazımızla 
alakadar olarak vniyetiıı tetki-

( Dc"ttmı salıifc 5, sittıın 7 de) 

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

Reisic ümharuı 
davetleri 

Ziyafette Ba,vekil 
ve mebu•larımız 

bulundu lar 
Ankara, 26 (TuvJrl Efkar) -

Cumhurreisimiz İsmet İnönü ta
rafından Büyük Millet l\lecliııl ll

zası ocrefinc her yıl ı.erilmes1 

mutad olan zlyaftıtlere evvelki 
gün başlanmış ve bir kısım Me -
buslarımız davet E'.dilmişlerdi. 

Mareşal Graıfaol ftbatında 

Başvekil Refik Sa)•dnm, Hari
ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Sıh

hat ve İçtimui Muavenet VeJdU 
HulOsi Alataş, Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen, iktısat Vekili 
HüsnO Çakırın da bulunduklnn 
toplantıda kırk kadar Mebuıu • 
muz hazır bulunuyordu. 

• • 

lngiltere 
Kralının 

Noel nutku 
Sonuna kadar dayanıp 
da zaferi kazandığımız 
ıaman Noel günleri ge• 
nide,, saadet günleri 

olacaktır 
• 

Lonrtra. 25 (A.A.J - Noel nıüna
sebetile, ı·adyoda, hüUln Bı itanya im 
paratorluğu ahalisine bir mesaj oku
yan Kral Altıncı Jorj, ezcümle de • 
miştlr ki: 

Sulh gfiıılerlnde, Noel ba)'rıımı, 
genç, ihtiyar, hcpiınlzi yuvalarında 
toplıyan ve bu bayramı huzur ve sa
adet içinde ~·aı,atıın bir andır. Bu 
bayram, heışeyin üstünde olarak çO· 
cuklarm bayramıdır. Eminim ki he
pımlz, nerelerde bulunuılıırsa bulun 
ıunlar, bugünün bütün ı;oocuklarımı-

(Deııamı salıife 5, siitıın J? de) 

Noel gecesi 
sükünet 

içinde geçti 
Bardia önünde /tal· 
yanlar 6eglaude gayret 
sar/ediyorlar, /ngilizler 
çemberi mıitemadiye11 

daraltıyor 

Londra, 25 (A.A.) - Dün gece 
~afağa kadat· İngiltcrenln hıçbir 
yerinde düşmanın hava faalıyetı kay 
dcdilmemıştir. Noel gecesı alarmııız. 
geçmiştir. 

İngiliz tayyareleri 
Almanyaya gitmediler 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter a 
jansının salahiyettar bir mahfilden 
öğrendiğine göre bu ~e lnıdlıı. 
tayyarc>leri Almanya üzerine akın 
ynpmamışlıı rdıı·. 

(Devamı ıahif e S, ıütun. 1 de) 

·················································· ························ .................... . 
Bükreş Elçimiz dün geldi -
Romanya ile yeni 

1 

petrol anlaşması 
• 

Bol miktard.'l pet .-ol ge!~ecek 
R umanya Elçimiz Hamdullah 1 nıiştir. Kı'"a bir müctdet kalmak 

Suphi Tanrıöver, d ün Rumanya üzere gel ·n sef.rımİ.l., doğruca 
vapurile Bükreıten ıehrimize gel- (0.v;amı sayfa 3, si.ıtun " d-.1 

t Bakışlar 1 - ·-
Hep köy 

Dünkü Tasvirin cG ünün 

4kıslcrit sütununda Cihat Ba· 
ban. ıı:imızde köylüye karşı ye
nı doğan hassasiyetin bir c p ik
nik-. heyecanından öteye geç· 
mediğini ne güzel anlattı : cSu
ratı çamurlara bulanmıf, saçla
rı tutam tutam bir kızcağıza: 

c- Ah yavrum, ne de aü • 
zel. .. 

cYahut : 

«- Dayı, mahsd nasıl, be
reketli mi ) 

Dı:yıp çıknrız ve köye ait 
bütün ıntıbalarırnız, alakaları -
mız, mcraklarımız buna benzer 
birkaç_ cumlenin içinde topar· 
laıııp kalır. 

Biz şehirliler, biz fikir a -
d:ı.ın!arı, biz yazıcılnr için köy 
duvn~ı. kırk bin meçhullü bir 
ıııuadcldir; asıl felaket, bizim 
bu meçhulleri ınalüm sanmıya 
b,\ş!am .nı7Jır: Romancı, bir 
!...öv lrnli.ıbcs;nde geçirdiği üç 
san tin ilh:mmıdan, üç yüz .say~ 
falık roman çıkarır; maarifçi, 
va7.ife teftişleri ~ırasında bir iki 
gı.in ve ;. orl!Cun argın konakla
dığı k.ôylcrden aldığı uçarı İn· 
tılıalıır ÜzNine buyıik teknik 
projder hazırlar; :ziraatçı. köy
luni.ın ruhu•ıu, l.öyiin toprağın
dan rarksı~ 1.>l'lur \ e ikisinin de 
içint.> atılac:ık tohumun ıslahını 
düşuııdi ğü ıaı .. ı.n, kö, lüye is-

davası 

Peya mi SAFA 

tihsal ~uuru ve tekniği verecek 
fikirden ziynde buğdayın ka -
litesi üstünde durur. Halkevi 
aezi yapar ve rakam toplar. 
Gazeteci şeftalinin iyİl!İni arar 
ve bulduktan sonra anket ya -
par. Bütün Lu gayretler, köyü 
anlamak içın yeni doğmuş bir 
İştiyak ifade etmek" bakımın • 
dan hayırlı, fakat mevzuunuQ 
kabuğunu kırıp ö-züne varamı· 
yarak satıhta kaldı~ı için fay -
dasız, belki de ı:arnrlıdır He -
nüz şehir ve kö)· biribirine mi• -
safir aitmekle meşgul. Bu ka
darı, eğer acele ve yanlış hü -
kümlerlc neticclc.nmcz.se i>·i bir 
başln'.'lgıç. Fakat öyle olmuyor: 
Hemen proje, hemen rapor. 
hemen roman ... Çünkü ihtiyaç 
var. 

Avrupnda köy anlamının bir 
metodu olduğunu görüyorum • 
Köyciilük adeta bir ilim. Nedir 
bu metod ~ Köycii değilim ben, 
bilmiyorum. Fakat şehircilik 
gibi köycülük de bir ihtısas işi; 
ve köyde dolasmak, hatta köy
de kalmak ve yaşamak insana 
bu ihtısası veremez: On sene 
bir hastc.hanedc yatıo kalkan 
adam operatör olamwacağı gi
bi. 

Büyük bir tekamül kayded e
lim. Köy davasında hassasiye
timiz ve tece11iisünıüz artmıı· 
tır. T cccı.süı: Bilginin anası. 

Bütün ümidimiz bunda. 
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Tejrika: 9 Yazan: Kandemir Havagazı sirkeli ya yola girecek, 1 

yahut mukavelesinin feshi 
cihetine gidilecek 

....................... 
Konya Meb'usu Refik, Antalya Meb'usu 
Rasih, Trabzon Meb'usu Ali Şükrü ve 

Refik Şevket hemen hemen hergün 
kürsüde gördüğümüz simalardı 

O, sernpa sinirden yuğrulmuş 
bir ins:ır. halinde idi: 

- Hayır ••• Zonguldağa veya 
Trabzona ••. 

Ne münasebet} Şaşkın şaşkın 
bakıyordum. Devam etti : 

- Biri Zonguldakta, öteki 
Trabzonda, iki istihbarat müdü
riyeti kuruyorum. Birine sen, öte
kınc Ragıp gıdccek ( ~). 

Hala şakaya vuruvor ve dinli
-) ordum: 

-Vakit geçirmeden yola çı -
kacak, i,c başlıyacakaınız. Derhal 
Recep Beyi görerek matbaa ile 
alakanı kes, sonra Osman Kemal
den ( """') harcırahım al .. ve ilk 
''ası ta ile ..• 

Aaca .•• Sahi söylüyor Ham
dullah Bey ... Bu tonda, bu eda
da, bu bakışlarda şakanın zerresi 
yok. 

- Hamdullah Bey.. diye yü
züne baktım, fakat lahn alt tara
fını getiremedim. 

Şahlanmış kır saçlarının altın
daki sıcak, svmimi, yumuşak ba
kışları gözlerimde ••• Soruyor: 

- Eyet} } •• 

- Ben burad.:ın bir tarafa git-
mem .. : Ne Trab7ona, ne Zon
guldağal.. 

Niçin~ Doğrusunu isterseniz 
ben de pek farkında değilim. Bel
ki; An karadan uzaklaşınca sürü
den ayrılmış kuzuya bcnz.iyeceği
mi zannediyorum ••• İşte o kadar. 

Hamdullah Suphi çok mütees
ıir, hatta meyus görünüyor: 

- Ben, diyor, bu işi, ocaklı 
arkada~larımın yardımına güve
nerek deruhte ettim. 

(0C3klı arkad:ıs) ••. Bu ıözün, 
o devirde ne yamnn bir tılsımı 
vardı, bilemezsiniz. Türkocağının 
yarattığı bu arkadaşlık, kardeşlik 
havası - it:irnf etmeli ki - onunla 
beraber söndü. 

Gözümde herıcy silindi. Ham
dullah Suphi. bir ağabey. bir 
dost gibi değil, T ı.irkocıığı Reisi 
ol:ırak konuşuyordu. 

- Peki •• dedim. 

Biraz sonra, Bursadan henüz 
gelmiş olan Ragıp da bulundu. 

Fakat bu sefer de şehirleri pay 
la:ı.ımıyorcluk. 

(*) ıllfl6.lıarc Zonguldak mebusu 
olan llcıgıb. 

( .. ) .5·111di lstanbul Blcktrik /da· 
resi şeflerinden. 

Hamdullah Suphi: 
- Trabzon; biitün ıaTkla; 

Sovyet Rusya, Gürcistan, Erme
nistan, Azerbaycan, han, Efga-
nistanla, Zonguidak da garpla 
ve bilh:ıssa İstanbulin meşgul o -
lacak. Haydi aranızda anlaşınız 
ve çabuk karu veriniz .• diyordu. 

Biz ise anlaşamıyorduk. 

Nihayet. ihtilafın lafla sona e- Belediye, şehre kafi miktarda' 
re~iyeceğine kanaat getirilince, havagazı ıevkedemiyen Havaga
kfığıt parçalarına (Trabzon) ve zı Şirketi nezdinde kat"i teşeb -
(Zonguldak) isimlerini yazaI"'lk büslerde bulunmuştur. Şirket dün 
bir fesin içine attık ve kur"n çek - Belediveye müracaat ederek şim-
tik. diye katlar dört tune olan bava-

Bnna (Trab1.on) çıkmıştı. gazı kazanlarının miktarını, yeni 
Ve böylece (Trabzon lstihba- •bir knzan i:ışasile beşe çıkardığı-

rat Müdürii) olmuştum. 1 nı ve bir iki haftaya kadar bütün 

M b M ··d- ı··~·· d onr~ ı ıandımanne çalışmıya başlıyacak at aa u ur ugun en s ... ·c· · 
b ·k· · ··d·· t b a pek ga olan bu kaz.anla ş~hre ka ı mık -u ı ıncı mu unyc an - k" k b"I l · 1 · · H d" atbaa taTda havagazı sev ı a ı o aca-
rıp ge mıştı. ny ı esasen m ~ b"ld" .. 
işlerile uğraştığım için şöyle böy- gını 1 ırmıştır. 
le bir matbaa müdiırü olabile - Yapılan tahkil<.atla, şirketin, 
yim, fakat istihbarat müdürlüğü... ucuz olsun diye fena kömür aldı
Bu ne demek} Ne biçim çalışa - ğı Ye böyle!ildc gaz istihsalinin 
cak, ne yapacak, nasıl muvaffak azaldığı anlaşılmıştır. 

olacaktım} B J d" · k · b.ld" d'W• · e e. ıye, şır etın ı ır ıgı gı-

Ne çare ki, Ankaranın ilk gün
lerinde, böyle uzun boylu düşün
miye yer yoktu. l~ o kadar çok. 
çalışacak kafa ve kol o kadar 
azdı ki, verilen vazifeyi derhaıJ 
benimsiycıek, ona uymak, 
onu yürütmek ... Ve bütün te -
reddütleri arkada bırakmak la -
zımdı. 

bi, bir iki hafta daha hekJiyecek 
ve buna rağmen ~ ... hre yine. kafi 
gaz verilmediğini görürse, taah
hütlerini yerine getiremediğinden 
şirket aleyhi:1de lazımgelen mu
ameleye giri~ecektir. 

İıntiyaz mukavelesinde taah -
hüdünü yerine getiremiyen şir -
kete. ya tchre kafi gaz vermesi 
veyahut bu taahhüdünü yerine 
getiremiyorsa işi bırakması bil -
dirilecektir: 

Elektrik aboneleri için 
yeni sarfiyat vaziyeti l Diğer taraftan, ElektTik idare- I 

si, t'.eııelerı: tabim ettıği bir proğ- ı 
ramla yeni tesisat vücude getir -

Elektrik abonelerinin sarfet - miye karar vermiştir. 1 O milyon 
miye mecbur oldukları cereyan lira sarfile Siliihtarağada 35 bin 
miktarlarının arttırılması husu - ı kilovatlık büyük bir muhavvile 
sunda Elekt:ik idaresi tarafın - merkezi vücude getirilecek ve 
dan tetkiLler -·~ ... ılmaktadır. Bu- 1 ayrıca Vaniköy, Şişli ve Beva7.ıt
na göre, ev, dükkan ve d:ğer mü ta da üç tane onar bin kilovatlık 
esseselere tahmil edilen cereyan daha küçük muhavvile merkez -
sarfı ınecburiyetlerindeki mik - !eri yapılncaklır. Bu surede şehir
tarlar arttırılacaktır. Mesela bu- deki cereynn inkıtalarınm umu -
gün yaptığı kontratla senede 80 mi olmaması temin edilecektir. 
kilovat cereyan sarfctmiye mec- Mesela Beyazıtta vukua gelen bir 
bur olan bir müşteri, bundan son ccreyar inkıtaında yalnız lstan - 1 
r:ı l 00 kilovat sarfına mecbur bul tarafının elektrikleri sönecek, 1 
tutulacaktır. Fakat huna muka - buna mukabil, Beyoğlu ve Ana -1 
bil de tesbit edilen hu miktardan dolu yakası elektrikleri yanabile- ı 
fazla sarfettiği cereyanlar için de cektir. 
mühim tenzilat yapılacaktır. 35 bin kiluvadık büyük mer ~ 

Elektrik f dareıil":- noktai na - kez, cereyanını üç semt merkez -
zarına göre, bu suretle hem idn- !erine verecek, bunlar da mınta
re ve hem de halk, daha çok isti-, kalarındnki hatlara taksim ede -
fade etmiş olacaktır. Fakat esas 1 cekl~nlir. Bugün !.se yalnız Sila~
itibarile yapılacak tenzilattan ta- taragada olmak uzere ancak hır 
biatile yalnız fazla cereyan ııar - tane 1 O bin kilovatlık büvük mu
fiyatı olanlar i!tifade edeceklcT, havvile merkezi vardır. 
buna mukabil az cereyan aarfe - Yeni tesisat için şimdiyt. kadar 
dcnler bugünküne göre daha fa7..- 3 milyon lira kadar para sarfe -
la fark ödemiye mecbur kalacak- dilmiştir. İnşaata devam edilmek-
lardır. tedir. 

Bunları, o zamanki Ankara. ha
vasını biraz daha iyi tanıtmak i
çin anlatırken, ayni zamanda, o 
buhranlı güqkrin doğurduğu is -
tihbarat müdürlüklerinin ( •) de 
nasıl kurulmuş olduğunu kısaca 
hikaye etmiş oluyorum. 

4411-

Kazanç vergisi !ihtikar yapan bazı 
son taksitleri k l l d Büyük Millet l\leclisinde, ilk 

günlerin sükunu geçtikten sonra, 
sık sık hararetli münakaşp.lara şa
hit olmıya başlamıştık. 

Konya Meb"usu Refik, Antal
ya Meb'usp Rasih, Trabzon Meb
usu Ali Şı.ikrü ve Refik Şevket. 
hemen hemen hergÜn kürsüde 
gördüğümüz simalardı. l lulu ye
gane hatibimiz olan Hamdullah 
Suphinin söze başlamasını ise, 
herkes daima dört gözle beklerdi. 

(Devamı 11a't') 

( •) .Şimdi Ziraat Bankası 4ef
lerinden olan Aıkı Naili de bir 
müddet sonra Antalya istihbarat 
Müdürü olmuıtu. 

Ay sonuna bırailıl

mamaaı alakcdarlara 
tav•İye ediliyor 

Geçenlerde gazetelerde intişnr et
miş olan Defterdarlık tcblığlnde ka
zanç vergisi son t:ıksit.lcrinln bu ay 
içinde ödenmesı lıızungcleceğl husu
sunda mükelleflerin nazarı dikkati 
eelbedilmıştir. 

asap ar ceza an ı 

Peynir f igaf larının yeniden 
tetkiki isteniyor 

Hayvan borsasında canlı hay- Ahmec Şen, Ordu caddesinde 
van fiyatlarının ucuzlamasına rağ Ahmet. 
men, perakende fiyatlarda icap 13eyo1Ylu Balıkpazarındn: Lu -

Aldığımız malümata nazaran mil- eden 12 kuruşluk tenıilatı yap - k:ı Papazoğlu, İsak Saranda. 
kcllcilkerıJ_e:n ba7.ıbla1rın.ın bo:~ınrıntı I mıyan biıçok kasaplar hakkında Eıninötıünde: Balıkpaznrında 
verme uzerc ıu e ennc muracaa d.. b 1 h ki d y A T h • dd · etmekte oldukları göriilmü de 1 un za ıt tulu muş ve a arın a ani tan:ış, a mıs ca esın -

................................................................................................ 
bazılarının dıı ayın sonunu b!k~edik- ~takibata başlanmıştır. Müddciu - de Rıza Sezer, Bekir, Ardaş, Mar 
leri aulaşılmış ve ay sonunda bu 1 mumiliğe verileceklerdir. Beledi- dik, M. Yaşar. 
)1izden vukua gelecek izdihamıı mıi- 1 ye iktısat Müdürlüğü müfettişle- Cedikpaşada: Çarııkapıda, 

Gazeteciler dün 
Müdürü ıerefine 

Matbuat Umum 
ziyafet verdiler 

Şehrimizde bulunan Matbuat U • ı lantıda hazır bulunmuvlardır. 
mum Müdürü Selim Sarper va Mü - Toplantı geç vakte kadar devam 
ıaviri Server İakit ıerelinc dün Ba-ı etmif, gazeteciler bu munasebetle 
•ın Blrliğlndo bir çay z.lyafeti veril- Matbuat. Umum MildGrile kendi işle
miştir. 1 rine müteallik ve bilhassa kağıt mc-

Vall Ltltti ırdar ve Emniyet Dl- selesi üzerinde konuemuetur. Umum 
rektörü Muzn~.,. Akalın da bu top- Müdür bugün Anknrnya gidecektir. 

ni olunmak ve nıükelleflerin maruz ' rinin kontrolü neticesinde yaka - Kadri Şt · ,üler, Mustafa. 
kalacağı müşkülat önlenmek üzere !anan bu ka!'ıaplar ıunlarJır: Ka<lıköyimde: Güneşlibahı;e 
Defterdarlık taııdından bu hususla Fatihte: Kemal Taşcı, Gani sokak Boğos Reisyan. Yasa cad-
da şubelere tebligat icra edilerek . M f O ı·· D d · d M h T ı. 

ı Zengıner, u:ıtn a n uata, cr· ı c~ın e e met eKcan. şimdiden esaslı tedbirlcı· alınması ve B 
mükelleflerin vnziyetten hahcrdar e- viş Aksoy. elediye İktısat Müdürlüğü A-
dilerek borçl:ırını ay sonuna bırıık- Ak&arayda: Mustafa Tabak, nadolunun muhtelif yerlerinden, 
nıadan ı:ermelerinin temini iı:tenil - Oııman T anrıkulu. canlı hayvan fiyat lan hakkındaki 
d!.JH öğrenllmişUr. Beyazıtta: Süleyman Aktaş, cevapları beklemektedir. Bu ce-

Gözümüzün gördüğü 
- vaplar ı::ddikten sonra vaziyet, 

- Fiyat Murakabe Komisyonuna 
bildirilecek ve et fiyatlarına narh 

Zenginlerimiz d 1 ? konacaktır. Dere e er • •• Peynir fiyatları 

Vattın 'fnildafaa.aı mıwzuııbahsol duğu zaman her Türkiin !ıiitün nuııı
cııdiyetile lmm.anda altına koı-aeağıııda lıiç kimsenin şiiphui yokttır. Şan· 
lı taı"ihimizdc bunun misallcl"i sayısızdır. 

Son zamanlarda Aııadolıı Ajansı lriiltcnlerinde Ktzılaya yrı ııılan 
yardımların lüıteaini göriiy01·uz. ı'tı taııdaşlar biribfrlcrflc ııanş e.dı rcc
sine teberruda. bıılıınııyorlar. K1z1laya yardımm bir ı:rıtan borcıt oldıt • 
ifunu idrak edenler aı·asında ınininııni kııfalrınn da bulu11dıığ11mı go::lc· 
rimiz iftiharla ya7ararak 'l?lÜftılıcdıı ediyonız. Genç kızlar ııifan yuziik· 
lerlni; hem°f.: dıiğıin parası toplıyamamış delikanlılar giindcliklcrbıdcn 
biriktirtıbüdiklcrt miktarı, 6.tidc daha çok vennck vaadini temiz kalblerin
dc taşıya.rak teberru edivorlar. Bir gım, baktyorımnuz, fcıl:t.r ve kinısr.aiz 
bir 11avru, zenoinlcrlmızi utandtracak btr hareket yapıyo ·: 1'..,.rcek baş
ka bir ıcyt bulunma.Lığı için bab...aınuı 11egcinc yadlgtirm.ı Xuılaya bıra-
1.,.,yor. 

Ze?ıgtnlcrimiz neredeler? Bu memlekette vaptıkları servetin kırın
tılarını bile bu memleket ıniidaf a.asına sar/etmekte tcreddiidc diışe-n 
1:cng infor •.. 

Ha11ır müessesesine CJ1ard111ı cde11im mi? Ne verc11imh di11c tered
düt ederlerken dıişüıunüyorlar ki, bir kimsesiz ve yokauzun uuzü kıza,.. 
't'a.rak ,;erdiği b!r kun.ış, 01ıların 11üzlerce lirası J.:arş181ndı:ı ıııUyon değer ... 

Nebil SANVER 

Beycz ve kaşar peynirlerinin 
imal mevsımı yaklaşm:ıktadır. 
Belı.:diyc lktısat Müdürlüğüne 
münıc:ıat edilerek peynir fiyatla
göre teııhiti istenmiştir. lktısat 
rının yeniden lc.-tkiki ve vaziyete 

1 Müdürlüğü tetkiklere başlamıştır. 
Lfüum r;örtiliı~st' bugünlerde be
yaz ve kaşar peynırlerİnİ:'ı fiyatı 
d!'.'riştirilecel-tir. 

Po .. iste: 

Fahişeler mahzende 
·aklanmışlar 

BC)·oğlunda umumi evlcr1 kontrol 
eden 1.ubıta dün de bu kontrolüne do
vnm etmiş ve Zlbadaki biı· <.•vdc a -
raştımıa yapaı·ken iziııaiz çalışan on 
kadar kadını gizkndikleri mahzende 
yakalamıştır. 

- Çok gGzel bir kız, değil mi? 
- Bh ..• Evet. 

Aktif ve 
pasif hava 
denemesi 

Umumt hava denemesinin ha -
zırlıkiarına devam edilmektedir. 
Bugün saat 14.80 da Vilayette 
l.ıütün daire müdürlerinin iştira
kile umumi bir toplantı yapıla -
cak ve deneme hazırlıkları göz -
den geçirilecektir. Yarın sabah 
saat 10 da da mütehaımıı ve pa
sif korunma teşkilatile bizzat alii· 
kadar daire nıfidürleri toplanarak 
deneme teferruatını tesbit ede -
ceklerdir. • 

İlk alarm denemesinde vilayet 
hudutları dahilındcki bütün kazu
lat'da bulunan 100 küı<ur alann 
düdilğü ıimdi 200 den fazlaya ib
liiğ edilmıştir. 

Umumi tecı-übe önümüzdeki a
vın ikisile ılokuzu arnsın<la ya -
İıılacaktır. DPneme sıl'asında şe
lıiı· aktif olar;ık ta tayyarelere 
knrşı müdafaa edllecektiı·. 

Şehir civnrıııdaki tayyare dafi 
topları şehir üz~rine gelecek tay
yarelere ateş açacaklaı· ve muh· 
telif yerlere konulacak makineli 
tüfekler de endıılıtlarda buluna
caklıırdır. 24 saat sürecek tecrü
be sı rnsında s::~leri verilecek a
Jıı rm i~aretlertnde şt-hir üzerine 
gelecek tn)'Yarelere karşı ayni 
ııuretle hareket edilecek ve ışıl -
daklarla bu tayyareler takip olu
nacaktır. 
Şehrin muhtelif yerlerinde bü

yük yangınlar çıkanlacak ve bun 
lar itfaiye ve pasif korunma ekip 
leri tarafından söndüriilecektir. 

Halk, gece ve gündüz verilecek 
her alarm işaretinde derhal u -
nıumi veya evlerindeki sıtınakla
ra kaçacaktır. 

Goce sokaklardaki umuınt clek
trlk cereya.ııı fabrikadan kesile -
cek, evlerdeki liimbal:ır da sön -
dürülecek veya mask.elenecektir. 
Vilayet seferberlik müdürlüğü 
şehrimldn getireceği 24 saatlik 
bu harp halini, pasif ve aktif ko
runma ekiplerinin faaliyetini fil
me aldırtacaktır. 

Denemelerde bulunmak üzere 
Ankaradan mütehassıs bir heye
tin şehrimize gelmesi de mulıte -
meldir. 

O niversite Talebe 
Birliği 

Milli Şef İsmet f nönünlln himaye
leri altımı aldığı Üniversite Talebe 
Bırlıği bugünlerde faaliyete başlı -
yncaktır. Talebe Biıl!ğinin henüz 
heyeti idaresi seçilmemiştir. Maama
fıh heyeti idarenin yıllınşındnn son
ra seçllmes1 karar nltına alınmııtır. 
Heyeti idare setimi )•apıldıktan son
rn TalC'be Birliği geniş mikyasta fa
aliyete başhyncaktır. 

Adliy de ı 

Noel ve sulh 

Ş imdiki büyük boğu~ma ~ 
geçen umumi harpte olduıu 

gibi Almanya ile İngiltere. ~ • 
rnsında cereyan ediyor. iki· 
si de Cermen soyundandır. i · 
kisi de .hristiyan '"e protcstandır; 
ikisinin de en büyük an'ane".! 
bayramı miladı İsa yıldöııünı0 

Noeldir. Bu gecenin tam bir hu· 
zur ve sükun içinde geçmesi şart 
olduğu halde, geçen umumi ba~P 
teki dört Noel ve şimdi.ki barbıJI 
de ilk ıeçen büyük hristiy:ın ~~y· 
ramı, ıiddetli harp ve darp ıçın· 
de tes'it edilmişti. • 

ilk defa evvelki güne musadif 
Noel de, inıilterede ve Alınatı"' 
yada herkes rahatça dini ayinle
rini yapmıılardır. Çünkü Alınao 
Baıkumandanlığı, ardı arası ke
silmiyen hava hücumlarını o ge
ce yapbrmamı~tır. İngiliz ~a".• 
kuvvetleri de Almanyaya hıçbır 
ı>.lun yo.pmamışlıırdır. Değil in .. 
giltercde, harbin diğer sahaların· 
da, A~navutluk müstesna olarak 
Noel binnisbe 5Ükôn içinde geç • 
miştir. 

Adeta, Alman ve İngiliz Bat• 
kumandanlıkları, iki tarafın halkk 
larım bir ıece rahat bırak111a 
hususunda ittifak etmişlerdir. fllo
el münasebetile iki tarafın b~lı
ca mühim adamları tarafındaO 
söylenen nutuklar dahi, tecavüı• 
kirane olmaktan ziyade, iki !11 • 

rafın halklarına mes'ut bir isbk • 
bal vaat etmekte ve timdiye ka .. 
dar gösterilen gayretler ve :ı:a~ • 
metlerden dolayı tqekkür eclıl • 
dikten sonra, askerlerin de buı:~· 
ra kavuşacakları günün uzak 0 • 

madığını bildirmektedir. 
Zaten Noele takaddüm edr 

haftalar zarfında söylenen nutu • 
lar. harpten ziyade, harpten san· 
raki vuiyetlerden, ilemlerded 
bahsediyordu. ··ıd 

tki tarafın, biribirinin san&Yl1 
•• 

h • • • bU
ve iaıe vasıtalannı ta np ıçın 
tün kuvvet ve eayretini sarfede: 
ken birdenbire bir fasıla verınif 
olm'aları, yalnız insani düşünce • 
lerden nqet etmiı değildir: • 

il<i taraf halk!°ın ~efll!'ı ~ 
rak ıiddetle hısaettiklen h jjs• 
ve sulha kavuşmak ihtiyacını b • 
bütün boğmak doğru olamıya~. 
ğı düşüncesi bunda amil 0J111Uf 

tur. ~rı 
Böyle bir hava, hristiyanlıa~ 

esası ve eski kilisesi reisi ol~~ 
manen yine kendisini bütün tarı•. 
tiyan aleminin ba"'ı sayan Pa~ 

"' ·· te· nın bir sene evvel, adalete ~u~eri 
nit sulh mukaddimesi prensıP lifİ 
hakkuada yapmıı olduğu tek 
tekrarlamasına vesile olmu~t~. 

Bu prensipler, nazariyat.~~. • 
rile, iki muharip tarafın di.IŞiifS • 
dükleri esaslara uygun bulu:. 
makta ve bir daha harp çıkın• SıJ 

Esrarkeş Bohor, başağrısını na aebep bıtakmamaktadır: clı 
geçirmek için esl'ar kadar var ki, Marqal BrauchıU iJıi 

kullanıyormuıı;: ! olsun, General Wavell olsun, lıJ" 
'ır tarafın kumandanları, yalnıs • 

Köprü altında hamallık yapan Bo- · • f • kaı'I 
hor adında birisi, ötekine berikine lıç kuvvetile. !:1ıha~ za er~ ib• 
c.'Sıar satarken eümıümeşhut halin~ nılacağını mılad hıtabelerınde 
de yakalanmış ve dün Beşinci Asli- tar et!!'itlerdir. • • •. det' 
~·e Ceza ınahkemesi tıırafındnn 2 ay Geçen Noelın, şundikin cJI 
lıapis, l lirn para cezasına mnlıküm farkı, o zaman Papadan nııaa ,. 
edilmiştir. Ayni zamanda esrarkeş dünyanın diğer bir nüfuzlu de 
olan Bohor mahkemede dc:ıniştir ki: ]et adamı ve bunun batında oldıJ"' 

<- Kimse bilmez ama, bu Cl!rar ' ~ b'" .. k d letin de aulhii ;.dl 
yok mu, dünyada en müessir baş illi- ~~ ~~u ev. t af arası"' 
cıdır Bende muannit bir başnğrııı ıçın akı muhanp ar ın .,,-
var .dnima esrarla g~irhim.> ıirebil::cek vaziyette bul~"' .. 

' · I kal dır Fakat harbin ilerlemesı ~.& 46 paket eroın e ya anan . · d!' ı_••ıt·· • 5 iyarr 
rıne, u, au ur ve umuını .. • 

kaçakçı itibarile tngiltet"e ile aakı nıun•. 
Fazlı adında sabıkalı bir esrarlteş sebatı bulunan Amer.üa Mütl~ 

b1r kaç gün evvel Kasıınpaşa islu~le- h't H'·k~ etleri Cümhuriyeti 
sinde ş!lph<'li şüpheli dolaşırken çev- bı u Ru~. R it ingiltert' 
rilıniş ve üzeri arnndıl'.,'I zaman tnm unun cısı ooseve ' nı el' 
46 pııkct eroin bulunmuştur. ye mümk~n me'!e~ yardı içit' 

Beşinci Asliye CC7.a mabkerneslnc meyi tercıb etmıı!ır. B?°un bD'' 
vcrllrn ıchır Wecarı , her ncı kndıır Roosevelt, Noel hıtabcsınde ,,.. 
bunları ımkakta bulduğunu vo polise ıuncu zihniyete bitap ederek el", 
ıe~lim etmek üzere giderken yaka - merikayı harbe hazırlamayı il 
landı(:ını sııylemişse de ntüdnfnnsı .. •• r· .J 
varit g6rillnıl}eH!k 1 sene, 3 ay, 15 pınmuş ur. F . TOG;\ ~. 
ırün lıaııııı ,.e 214 lira ağır para ce· Muharrem e~·zı ........ . 
,.. ...................... ··············· 
ınsınn çarpılmıştır. 

Ki.i<;iikpazar ve Vefada 
tutulan kaçakçılar 

KOçiikpnıarda oturı:ın Aziz Kara 
lle nı kndnşı Munmrner Hokkabaz, 
dun esrar sat:ırkım cürmüıne~but ha 
liıtıfo ynkalımmışlnrdır. 

Bundan bnşkn Vefada Kovacı Nuri 
sokağında oturan Ramazan Kürk, 
Yusuf Dere, Reşat Çağlar ve Hakkı 
Gulbey de muhtelif semtlerde csrnr 
ve eroin sataı lı:ırken yakalnıımışlar
dır. 

Balıkçıların müracaati ~ 
Bnlıkçılaı·, ağ imalinde kulla~ lY 

pamuk ipliı;i tedarlkinck kolaylı~oıı 
tcnıektcdirler. Du maksatla b tı1' 
.Mıntnka Ticaret Müdürlüğünde -'ıY 

~ .. f'T' 
toplantı ,·apı1arnk bu meV%U u ·rt" 
de konuşul:ıcnk, icap eden tedb' 
s1ınacaktır. ~ 

•tUUllllllllllllllllllll1llllllllllllllllllllllllll11"'! 1 
! Vecizelerin Şerhi j 
~UlllfMl1UtllUtttHlttlltl•••••t1111nıınıttft•lld 

ln•an, luındiaini bel8,,. 
Hastnbakıcı dışarı çıkınca düşündüm: Bau halleri Şefkate ne ka -

dar bendyordu: Ayni zamanda hem enerjik, hem de hülyalı bakışı, ciddi 
yüzü, kendine hikim duruşu ve yürü~iieü ••• Fakat güzel bir kız değil
di. Yuzünün sarımtırak esmer derisi,, küçük gözlerinin albna, solgun 
ağzının etrafına yorgunltı{.'Un doldurduğu buruşuklarla büsbütün karar
mıştı. Fakat küçük değirmi gözlerinin siyahında öyle bir ideal hamlesi 
ve vazife aşkı parlıyordu ki insana derhal sevgi ve hürmet telkin edi· 
yor, bakışlıırından şefkat ve teselli yağıyordu. 

- Bır aralık Veznecilerde oturdu mu! 

Jirmek İ•tedik~e küçülüt'• ~ 
VAUVENARGlJ 

Yarım saat sonra, bu kız, elinde mektup kağıdı, hokka kalem ve 
zarfla beraber goldi. Başucuma oturdu. 

- Söyleyiniz! dedi. 
Şu mektubu yazdırmı~ başladım: 

cA nnecfğim, 

cSaö '1limdcn hafifçe varalandığım içfn bu mektubu bagkıuıına 11az
dırı11orum. Yaram çok chemm?yctaiz. Bir kaç günde gcçuck 11c sana 21ina 
kendi eliınle yo,zacağım. iyi oluncıycı kadar, bir kaç gün hastanedeyim. 
Doktor Salô.Jıattin BtJJ1le beraber olduğum için hiç sıkılmıyorum. Belki 
21akında. lnanbulıı tekrar oeleceğim. Faka.t seni bir au/cufa hayalden ko
nımak içtn bunun tnuhak/(ak olmad1ğını söulcmcliyim. ihtimal gazete
lerden wziyetin çok i11i olduğunu öğre;ıiuoraun. ln§allah yakmda daha 
bQyük müjdeler alacaksınız. Bu mektubu 21azı.tı iyt kalbli hr11tfiremizi 
dalıa fa·la yormamak irin kısa kesiyorum .•. 

Hastabnkıcı kız durdu: 

Rica ederim, dedi, yorulmak mevzuubahs değll. .• İstediğiniz ka
dar s<iyleyiniz, yuarım. 

F k t bı tarz beni de ~·orııyor. 

Yazan: Server 

Kız yüzüme baktı: 
- Evet, sahi... dedi, renginiz uçtu. Biraz dinleniniz. 
Başımı yastığa bıraktım ve gözlerimi kapadım. Dinlendikten sonra 

eu satırlan yazdırmıya devam ettim: 
cŞcfktıt ncuılF l'atal:tan kalktı mıf Pa§ada>ı rica ettiğimiz iı na 

oldu? Hastabakıcılık ktırslanna devam ediyor muY 'Mufassal mektubıt11ıı ... 
Hnstabakıcı yine durdu ve tereddütlü bil' bakışla sordu: 
- Affedersiniz ... Hususi bir şey sormama müsaade eder misiniz? 
- Buyurunuz . 
- Bu Şefkat kim? 
Şimdi on:ı Şefkati nasıl anlatacnktım? Seyfinin nişanlısı olduğunu 

ıöyliycmezdim ve Şefkatin başka sıfatım da ben bilmiyordum. 
- Bizim tanıdıklardan bir kız ... dedim. 
Kakınin t.ı.bta tarafının ucunu <lialeri arasına aokarak ıordu: 
- Sarışın mı? 
- En•t. 

- Oturmuş galiba .•. Evet, oturmuş, oturmuş. 
- Bir niş:ınlısı var, değil mi, çok sevdiği? 
Baktım ki her ıeyi biliyor, tnsdik ettim: 
- Evet, dedim, Seyfi... Bili)'Orsunuz... Btnden evvel bu yatakta 

yatan ihtiyat zabiti ..• 
Kız birdenbire kalemi ai'.;rzındnn çekti ve ayağa kall.-tı: 
Kızın yüzüne bayreUc baktım: 
- Bu yatakta yatan Seyfi Bey mi? Şefkatin nişanlısı mıT 
- Evet, dedim, bilmiyor muydunuz! 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? diye bağırdı. 
- Şüphesiz ... Yalan söylemiyorum. 
- Aman! diyordu, aklıma durgunluk ıellyor. 
Renim de aklıma durgunluk geliyordu. Farkında olmadan bu kıza 

bllmedii'.:ri bir şeyi ifşa mı etmiştim! Hnstalığın verdiği 8CJ'Semlik .•. 
- nilmiyor muydunuz? diye sordum. 
- Hayır! Ben Şefkati görmiyeli dört seneden fa:ı:IA var. Fakat 

onunla bütün hayatımız beraber geçti. Kardeş gibi büyüdük. Bir gençle 
seviştiğini duymuştum. Fakat ismini bilmiyordum. Buradaki Seyfi Bey 
mi? Emin mtııinlz'! 

- F.minim. 
Kızın yiWi kıpkırmızı kesildi. Şüphe!!iz biçare Seyfinln başına ge

ıeni biUyor, e.qki arkadaşı Şefkate acıyordu. 
(Deı·amı tıcır) 

ı...::.endt,.. Kendini başkasına ucc P' 
mek ·istemek, baikaamın bOi~ıııı 
gidecek fiklıleri samimi olıııli e • 
süyleınek, başkasını memnuf! 1c 
decck tarzda hareketlerini id~f 
etmek deketir. Bu bal de, LO e 
Vcuillot'nun dediği gibi, ~· 
servetimiz olan hürrlye ..... c~ 
kendi kendim.lze terketmek d.,.-

tu. ~ 
Hil1Tiyeü elimi:ı:den al . eti• 

mazlüm olunız, :fnkat hQrrıflt ,
mW kendi elimizle, rlyaJtirlı •e, 
dcrck başkasının arzu ve be' ,,} 
ııntına tcrkede.nıek hiç şllpbÜ~ 
ki dünya yOzOnde kQçill~b ~, 
kadar küçülmüşüz demektir~ 
nfımıza bakalım: Vauveııa ~ t
in dediği gibi, muhit, ~erl' 
çin hflrrlyetlerlnl feda ede 
doludur. 



--·----------· ~ . 
ASKERi VAZIVC.:T 1 Ayet Parti Kongresi 

(1 inci salııfeden devam) 
Kongre, Partı idare Heyeti 

Reisi tarafından açılmıştır. Reşat 
Mimaroğlu, şu sözlerle kongreyi 

LORD 
HALİFAX 
KİMDİR? 

buçuk uaat süren bir hitabede bu
lunarak Alman ve İngiliz millet- 1 
}erinin arasını tehlikeli bir surette talyan orduları-

Yedi sene 
yaşıyan bir 

İki sencJik faaliyet 
iki sene evvel yapılan lstanbul 

açmakta olan sebepleri, kendi A tluk
noktai nazarından izah etmişt:r. I DID rnavu 

Eden, eski Başvekil Chamber-
1 
takİ durumları 

mecmua var 

V eni Adam yedi yqını bitir
di aekizine basıyor. Memle

kette t~k kültür ve terbiye mec
ınuasının bu muvaff akıyetinden, 
aabibinden ziyade, biz, bütün 
memleket memnun olalım. 

açmıştır: vilayeti son Parti Kongresinden 
- Bugün burada toplanma- bugüne kaılar Kartal kazasının 

mızın sebebi, Cümlıuriyet Halk y enikariye, Küçükyalı, Üsküdar 
Partisi 1940 kongresi içindir. kaz:ısınrn Dodullu, Silivri kaza. 
Kongreyi açıyorum. Haz:ıı bulu - sının Çeltik köylerinde birer O -
nan arkadaşlarımı, sevgi ve say- cnk teşkil edilmiştir. Böylelikle 
gı ile selamlarım.> vilayetimiz hudutları içinde 16 

Churchill, kendisine en 
büyük ve en kuvvetli ra• 
kip olan Lord Halifax'ı 
en mühim bir vazifeye 

lain'in, halya ile anlaşmak ve 1 ( i , hif d d ) 
M 1. · ·· k'' ı ncı sa e en evam usso ınıye n1um un merte • . 
b .. d k. 1 k .. t k bü)•iıl: devletlerinden geçinen bır e musaa e ar ı gos erme . d' 11 "f sl kil ük . . . b w • k . .ı • devletın, ye ı m yon nu u u ç 
aıyasetını ege:ımıyere 1~tı - ! hir Yunanistan karşısında bu hale 

Bunu mütenkıp kongıeye ro!is 
kaza, 4 7 nahiye, 3 79 ocak ve 12 

fn eyledikten sonra Almanya v~ gelmesi clddcn garip, garip olduğu 
ltalyaya k~r!~ siyasi görüşlerı 

1 

kadar ibretle bakılacak bir hadisedir. 
Chamberbın m. nazarlar~n~ ya~ın İtal)•anların 22 Birinciteşrinde Gö 
olan Lord Halıfax, J_-l~rıcıye Na-, riçeyi teıkederck geri çekilmelerin -
11rlığını deruhte etmıştır. ı deııberi takriben bir ay geçti. Henüz ve katip intihapları yapılmış, bi- Halkevi ve halk okuma odası ol

Hiç bir yerden yardım görm~· 
den, yalnız karilerinin te~~ccühı
le yqıyan bu ıeklen mutevazı, 
fakat ruhan dolgun mecmua, da
ha uzun olmasını temenni ettiii
nıiz ömrile bir de fikir telkin e
diyor, ısrar, sebat ve gev~mİ!C:n 
ıayret fikri: Tiirk cemıyetmın 
bahitle kucaklıyacaiı Yeni Ada
nun seciyesini terkip eden unsur
lar. 

rinci reisliğe Daimi Encümen a -
zasınd:ın muhatrir Refik Ahmet muştur. iki yıl içinde vilayetimiz

de Partiye 3199 aza kabul edil -
Sevengil, ikinci reisliğe Sular ıda- miş ve aza adedi 40.932 yi bul- M. Feyzı· Togay 

getirdi 
Chamb::rlain'in, İtalya ve Al- Yunan ordusunu taarruzlarına de -

manya ile anlaşmak ve bu siya - ı vamdan vazgeçlrPcek bir vaziyet bile 
t F d 'k a tmek için ı hasıl olmadı. Yunan kuvvetleri kısa resi Müdiirü Yusuf Ziya Eren ve 

muştur. Yine bu iki sene zarfın • 
katipli!dere dl' Mekki Hikmet, da vilayet idare heyeti 107 top -

se e ransa.vı a ı n e . iasılıılarla bütün <'cphe boyunca kü-
sık sık harıcc se~·ahat edıyordu. ı:ük tıııırruz h:ıreketleri yapıyorlar 
Roma olsun, Parıs olsun, sabık ve me"nfe katedıyorlar. Arazi ve 
Baıvekil nereye giderse, yanında m<'vslm t.'lnk, motôrlü kıta ve tay
Lord Halifax'ı bulunduruyordu. yare kullıınımya müsaitse bugunkll 

Atıf ödii! intihap edilmişlerdir. İngiltere Hariciye Nazın iken 

1 lantı yapmış, 6. 766 evrak üze - Lord Lothian'ın vefatı üzerine 
Reşat Mimaroi! unun · d ı · d 0 I · tı'r 

~ rın e muame e ıcra e ı mış . Vaşıngton Büyük Elçiliğine tayir 
beyanatı edılcn Lord Halifax, lngiliz im· 

Bundan sonra, reisliğe seçilen .. . 
1
.b h' paratorluğuna çok büyük hizmet. 

Refik Ahmet Sevengil, kiırsüye Hesap encumenınei:h röa ıml · !erde bulunan asil bir aileye men· 
l · 'h b d d 1 Sabir, Raif Köylü, san no b Lo d 

Başvekilin çok dolaşma<1ına i• harpte tnkip dı:ıluı kolay ve daha 
şa;et etmek üzere Lord Hali- şiddl tlidır; mağlup düşmana aman 
fax·ın cBaşvekil olmaktan, sek_ 'eımı~ecek surette inı:afsız bir takip 

mümkuııdür. .,,.. ge mış ve intı a ın an o ayı te- R" .'. suptur. Büyük babası irinci r 
şekkür etmiştir. Arkasından, Par- Haşim Refet Hakarar, uştu Halifax, Yorkshire'li emliık sahi· 

banbaşı, yani tazılar başmuh"fızı 

ti Vilayet id.trc Heyeti Reisi iz- Dik. bi bir baronun oğludur. Bu aile· 
mir Meb'usu Reşat Mimaroğlu, . Bi~~~c enciimenin_e: Niyazi ~e"'. nin asıl soyadı Wood'dur. Bu zat 

Baltacıoilunu ilim i.lemi bir P:ırtin!n kuruluşundan bugüne fık. '\ uks~len, Sabrı A~~1t:.:acı mııhafazakar partisinin meb'uııc 
Loca olarak tanır. O, bu sıfatını kadar olan faaliyetini, bu miid - Al~ l~orha.ı, Mehmet A 1 0 çen, olduktan sonra Bahriye Nazırlıi 

· · ' ' D "lfü' ·· d d · · d 1 • h. d · 1 · 1 1Al 1 ur an. H d i ·ı terketmedıiı ıçın aru •. n~ .. ~ et ıçı~ ~-~ı ~ ıse er~ _an atn~ış o·ı k .. enine· Avn· Ya- yapmış ve indi~tan a ngı tere-

Tedri$11ta devam 
olmayı tercih ederdim> yolunda 
ııarfetmiş olduğu nükte pek meş
hurdur. 

Chamberlain ba~vckdletten çe
kildikten sonra yerine Lord Hali
fax'ın geçeceği beklenmişti. Çiin
kü, kilise ve din meselelerini kcn aynldıktan sonra da kursuaunu ve şehrınıızclekı son ıkı setıelık ı ~ 1 e.. ~~cum · ~ 1 . ye karıı yapılan meşhur sipahi 

bırakmadı. Talebe deiiftirdi, kah faaliyetten bahsetmiştiı. Reşat ı gUız, ~uhtuÇÇubu~tuogluT Mahır kıyamında Hint Umuru Nazırlıiı-
Çamlıcadaki merdümııiriz evin-! Mimaroğlunun nutkunt!an sonra, , .j• . r_ner · am, rem ur se - nı ifa etmiş ve Hindistanın lngilte 

Lord Halifax 

Bilakis, lüzumsuz zaaf ve mü- disine iş edinmiş ve diplomasi sa
layemet göstermesi, ihtilal unsur- hada büyük tecrübeler elde et -
!arına cesn"t vererek Hindistanı miş bulunduğundan, lngilterenin 
İngiliz İmparatorluğundan ayıra- muhafazakar efkarı umumiyesi -
bilirdi. Lord hwen, Hindistanda- nin teveccühijnü ve parlamento
ki istiklalcileri, taleplerini tadil dal:i faaliyeti ile lordların ve meb 
ettirmiye ikna için sabır ve sebat usların itimadını kazanmış bulu· 
ve ayni zaman hakimane meta - ı nuyordu. 

den kih Adalet hanındaki oda-ı· Ebedi Şef Atatürk'ün aziz hatı - çı m9ıştıdr. .. I . reye bağlı kalmasında büyük hiz-
• • • d tt' h" 1 .. d k'k ··k· un an sonra encumen erın ımdan vazıfeıme evam e ı. rasına urmet e uç a ı a su ut 

1 
• • •

1 
.. .. mec göstermiştir. 

Devletin hoca ile talebe arasına edilmiştir. Bundan sonra, Kongre top.an.ı;:ıası ıçın ~lk ~u.nku toplan- ikinci Lord Halifax, yani ıim-
ikame ettiii disiplinin zecrinden Reisinin, Ceı~el Baskan Reisi- tıya nı a:,et verı mıştır. diki Lord Halifax'ın pederi daha 
aıynldaktan sonra, okuyucularile ciimhur ismet inönii:ne, Başk~n . Enc~~enle~.~toplandı ziyade kilise işleri ile meşgul ol-
lcendi araaında serbest iradeye vekili Başvekil Refiıc Saydam a Üç encumen ogleden so~ra muş ve proteatan İngilizlerin tabi 
İstinat eden bir mektep kurdu, ve Parti Genel Sekreteri Fikri ayrı ayrı toplanmışlar ve tetkık- bulunduğu devlet kilisesi Angli
'\Pe yedi senedir ifte bu mektepte, Tüzer'e tazim telgraflan çekilme-j lerine başlamışlardır. Bu sabah kanı itizalden kurtarıp Papaya 
talebelerile yüzyüze gelmeden, si hakkınJaki teklifi alkışlarla 1 da toplanara~ ça!ışaca~la~. ~ ve tasdik ettirmiye ve bu sure.tle 

net göstererek müsel!ah kı~a?'la- Bilakis, Churchill Başvekaleti 
rın meyda~a ~elmesıne .ma_nı ol- ı deruhte etti. Çünkü harp, ilk za
muş ve Hındıstana uenı bır ka- manlarda lnıı:iltecenin aleyhine 
nunu esasi verilmesine yol aç - , ve zararına ciddi bir şekil almı:1 
mıştır. bulunduğundan. hükumetın ve 

takriri kesen zili çaldırmadan, kabul edılmiştir. v:udıkları netıcelerı bugun ogle - hristiy.an dini "·ahdetini temıne 
nıektep Pl'Ogramlarının, dar hu- Encümenler se ildi 1 den sonra saat l4 de ikinci top - çok çalışmıştır. . 
dutl•rile alakadar olmad.(ln~ ve . , . . . Ç. lan tısını yapacak olan kongreye\ Şimdiki Lord Halıfax, 1881 
resmi binaların çerçevesi içinde ~ı~e r~ı~ın tek!ıfıle, ıdare he-ı arzedeceklerdir. Tetkik neticeleri senesbde doğmuştur. Asıl ismi 
IÖatennİye mecbur olduğu teyak- b~tının. ıkı ksenelık hesap! !arını, umumi heyetin taııvibinden geç - Edwnrd Frederick Lindley Wood 
lcuzu lisanına vermek ısbrarında utçe~ı ve. ~ıı?rcye yap~ ~~1 d.i-1 tikten sonra kazalardan gelen bulunuyor. ikinci Lord Halifax'ın 

Filvaki, hu!,umctin en büyük h:np idaresinin başında hamleci
siyasi teşekkülü Umum Hint Mil- liği ve azmi, ~eç.cn umumi h~rp
li Kongresi, bu müsaadeleri bi - te tecrübe edılınış bulunan Vıns: 
dayette kabul etmit ve on bir e- ten Chutchill'in bulunma:;ı zarurı 
yaletten yedisinde hükumeti teş- idi. 

lcaıd;iı i.henıi kullanmadan İsle- lekl.~rı te.tkı~ ı~hn bbeşer fışılık uç ı halk mümessillerinin dileklerinin dördüncii oğludur. 
diii, dilediği aibi tedrisata devam encumenın ıntı a ı vapı mıştır. dinlenmesine başlanacaktır. 19 1 O senesinde muhafazakar· 

kil etmiştir. Fakat son zamanlar· Churchill, kenclisine en büyük 
da kongre tekrar eski davasına ve en kuvvetli rnkip Lord Hali
ve tam istiklal talebine dönmüş fax olduğunu bildiği hald~ harici 
mezkur hükumetlerdeki mensup- siy:ısctin idaresini kendisine bı -
!arını geri almıştır. Maahaza rakmı.,tır. 

etti. ••• ..... e····U::·,·· .. U;:·k· ..... M ..... ,~., .. , .. e .... l ............. E .. r .. z··~,·0 .. C ... 8 .. 1 ... d ... 8 ..... z .. e ... l.Z .. ! ... l.e..... :~~i~aa;ti~ia~:~i1~~~~ 0.:;~~usR~~~~ 

j mıştır. Süratle terakki ederek sı-
Mecmua yaşatmak • M e c ı ı· s ,. n d e h ,. s s e d ·ı ı d ., rasile Müstenılekat Nazır Muavi-

Lord lrwin, mahirane idaresile ş· d' d Ch h"ll A •rika-
1 • • hl'k 1• ım ı e ur<' ı. , m ... 

Hindistan ml'se esının te ı e ı .. h . h b' k k 
ni, Maar:f Nazırı ve Ziraat Nazırı 

l'liçin zordur? olmuştur. 
Anknra, 25 (A.A.) - B. M. M. Erzincan, 25 (A.A.) - Bıı sabah 1926 senesinde Hindistan U • Memlekette, mecmua çıkarma

ilin, hele azami orta mektep me
aunlarınm gayri tabii zevklerini 
oiq.madan bu ip sürüp götünne
ıain ne elemek olduğunu alaka
darlar bjlirler. Diier taraftan ka
iıt alet pahuanadır, ?"'b~r:'ir 
"-ahdır dizme, basma qlerı m· 
lanı ay~ ayrı kıvrandınr ve bü
tGn bunlardan soara da kuiin 
\o,una &itmek mecburiyet~ yani 
l'Qhiyat tic:areti bat ıösterir. 

BiJciain çehresi uıktar, ruhiyat 
ticareti ciddi mec:mualarcla ifliıa 
eder. M6n..ver kari miifkülpe
'-ttir, ona bildiğinden faaluını, 
~lik tulaımdan vermezte
!liz, nqriyatanazı istihfaf eder, be
.. k.ri bir an için ıamimiyetioia -
~ tüP.be eclers•, felah yoldur, 
-.;..;,a malaküm1111uuı ! 

~· iksiri ........::; -

... 
~6inliji/ı , ........ w; . ; 

bugün Rc!et Canıtczin başkanlığın- saat ı.35 de ve 2.30 da burada ol - mumi Valiliğine tayin edilmiı ve 
da toplanmış ve celsenin açılmasını dukça ~iddetli iki zdzcle olmuştur. kendisine Lord irwin unvanile 

• nın muz.a eyetı, ar ı az:ınma 
bir surette atelşenmesıne uzun 1 • • d ı ·ıt . . hayati ehem 

A • l k 1. •1. I ı ışın e ngı ere ıçın -
müddet manı o ara · ngı ız m- , . . b 1 d w d" .. ler•k 

ınfiteakip Aiyonkarnhisar Mebusu 1 tur. Hasar yoktur. ·ı · · . h' mıyetı ıı un uguııu uşuı ... 
paratorluğuna mühım ızmette Lord Lothian'ın boş bıraktığı Va-

C k • baronl1Jk payesi verı mışt)r. e.n~al A ·çının ~efatını blldircıı Baş 
1
· Orduda 

ve.-alet tczkcrcsı okunmuştur. 19 34 senesinde pederinin ve- bulunmuştur. 1 şingto:ı Büyük Elçiliğine, harici 
Hindistandan d mdükten &O~- 1 itlerdeki kudretine itimadı bulun

ra, 1932 de milli temerküz kabı- duğu Lord H:ılifax'ı tayin etmiı
Merhuınun hatırasını tazjz için blr Ordu, 25 (A.A.) - Bu sabah 2·25 falı üzerine üçüncü Lord Halifax 

dakika aynkta sükilt edilmiştir. de burada bir zelzele vukubulmuş - unvanını alıncıya kadar Lord lr
tur. Hasar yiktur. 

Tilı'kiyc ve lwlyan hükümet ko - win unvanile de çok büyük ıöh-
nıisyonlarınııı birinci içtima devresi Gümüşhanede ret kazanmıştır. 

nesine Maarif Nazırı olarak da - t' 
ır. 

.protokoluna bağlı listeye yedi bin ton Gümüşhane, 25 (A.A.J - Bugün Büyük babasının Hint Umuru 
k k · ith ı· 't 1 saat ikiyi 25 geı:e burada beş saniye rom ontenJamnın a ıne mu ea - Nazırı olarak yaptıaı hizmet ka-
' ' k ı sd'k' h kk d ki süren bir zelzele olmuştur. Hasar • 
•1 nota arının ta ı 1 a ın a dar, bunun torunu Lord lrwin, kanun liıyiha~ının geri vcrilnıesine yoktur. 
oit Başvekalet tezkeresi okunmuş _ Ş. Karalıisarda beş sene devam eden Umumi Va 
tur. Ş. Karahisar, 25 (A.A.) _ Dün !ilik devrinde Hindistanı kaybet-

Bina ve nrnzl vergh;i kanununa gece iki buçukta üç saniye süren ol- memek huauaunda lngiliz lmpa -
tevfikan vergiden iıtisna edilmif o - dukça şiddetli bir yer sarsıntısı his- Tatorluğu için çok kıymettar me-

hil olmuştur. 
'93) senesine kadar Maarif 

Nazırı kaldıktan sonra 19 3 S se -
nesinde Harbiye Nazırı olmuştur. 
Daha sonra Mührü Has Lordu ol
muştur. Unvandan ibaret olan bu 
kabine azalığında hoş durmam)f 
ve bilakis, asıl bundan sonra bey
nelmilel politikada gayet faal bir lan hükmi şahıslara ait mukataalı sedllmlştir. Hasar yoktur. eaide bulunmutlur. 

gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi, Lord lrwin Hindistana geldiği rol oynamıya başlamıştır. 
fsveçe sipariş edilmiş olan şimendi- Yunanistanla muhabere i 
fer miiteharrik levaı.ımının Türki _ Ankaı-a, 25 (Hususi) _ lstanbul _ zaman Swarajist'ler, Hindi~tanın j Almanya ile na;iltere araıın-
yeye itbal müddetlerinin temdidi, Selilnik telgraf irtibatı devamk irı- tam bir hürriyet ve istiklale ka - d:ı gerainlik tehlikeli bir suıeUe 
Türkiye - Aln;ııınya nrruıında imza za yüzünden sekteye uğı·amaktaydı. VUfmaaı dav~sı ile bütün Hind• ortmakta olduğunc:J.n. bunun ö
cdllnıiıt olan tieari mübadehılere mü- Bunun için istanbul - Atimı telsi~ tanı harekete getirmişlerdi. Valii nüne geçmiye en ziyade çalıp.n 
tedair hususi anlaşmanın (B. 1) lis- frtibatından istifade edilecektir. Üc- Umuminin, yerinde olmıyan ıid- Lord J-lalifex olmutJur. Bu mak
tesinde !&im tahsisi ve Türkiy .. l<'rım retler, kelimesi 26, Yunan adalarına detli bir hareketi, bütün Hindiı- utla 1937 senesinde Berechtesga 
sa ticaret kontenjan ve tediye anlaş- 31 kuruş olacaktır. tanı kan ve atet i&inde bırakabi- dene seyahat etmiıtir. Buradf.. 
ınalar1Je merbutları hükümlerinin Bulunan madenler lirdi. Hitler, Loıd ~alifax'a, tam iki 
temdidine ait kanun layihaları ikin-
ci müzakereleri yapılarak kahul o • Ankara (Hususi) - Mersin 
Junmuştur. vilayeti kazalanndan Anamorun 

Bükres Elçimiz düı ıe~di Türkiye Cümhuriyetl Merkez Hıf- Melce, Kılıç, Kükür, Sil!_fkenin 
:ım;sıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Ovacık, B3hçedere, Culnarın 
mektebi teşkiline ve Diyanet İıleri ı Çağladık mevkilerinde demir. 
Jlelsliii teşkilat ve vuifelerine ait T arsusun merkezinde Boksit, A-
kan una ek kanun liyihalarının da namorun Sebil me"lkiinde bakır. (Jlırluı stJl&iJeda ievom) ı le basi& jhtiJafları derhal hıUled~ 
birinci müzakereleri yapılmı,tır. yiue ~orun Ne(kizlik mevki- Ankaraya gidecektir. 4:ek kadar kuvvetlidir.:t 

- - - inde Boksit ve zımpara'. Tarsus- Hamdullah S"Phi T,:ırıöveı. Kumanya ile yeni ıaetrol 
•ular19•· batnuı ta linyit. Tarausun Pamukdere dün ken.diaile &Ö~n bir muhar- aaı.....-

ge ... r m•vkiinde baku, Anamorun H_,- ririmiz• demytir ki: Türk P.ırol Lig.Uted Şirketi 
Ankara, 25 (Huausi) - Tür~ un 

cai> altına cirdlkt.Q.n sonr• Türk •u
larındtt batmış bulu11ıuı ıem,\lerin de 
ni.._ çıkanlacak l:JlWIJP.O ıibw.üj 
v-ırPıiae til;ıi olm~ı Mall~e Yeki • 
leti tamimtle bildiri\miıtir. 

•r daiında çinko madenlerine -. iki üç 8~ kalmak üzere Müdürü Sıtdat Zil'-. JW>. Rumım
teadüf edilnUt ve etüdJere haş- 1rel~1?1. Seyahatım tamamen hu • ya vapurile Bükrqten tchrimize 
lannuftır. ausıdır ... Bura~.ao tekrar Ru~n • pl~tir. Sedat Ziya Rumuıy•

BuaılarJa~ Melce' ele buluQAn yaya doneceftQı. Fı_raat~a ~ıfa- c4. Türk • R~anen l~Ve& ~. 
demir ma<l4,ai etr•fında ara.tttır· el., .Aobr•ya da cıder.k huk6 - u;ıaaı llüki.Mı_ıl~ri dahilinde ~trQJ 
malar büyük bir haaliyetle devam me~~ k...ıarda bulunacaiım iflerile meg~ olm\fftur. 

v-~...:tü'ye oır· --L -u.. 'tmekte~i. r tebııdır. R il d • b' 
.....,.~ 8 -~ J1U&!IP • •• • • umanya o aramız a ye• ır 

. 
Lord Halifax'tCln münhal ka -

lan Hariciye Nazırlığına yi~ ken 
disinin selefi Eden gelmif, 
Lord Halifax ile Yüzba,ı 
Eden, biribirinin halef ve selefi 
olmuşlardır. Bu suretle İr.giltcre
nin h:ıricl siyaseti mutad mecra
sını muhafaza e9eeektir. Lord 
Halifax'uı aiy:ısi hay6ltında zev -
cesinin mühim bir rolü vardır. 
Edwud W ood, pederi gibi daha 
ziyade kilise işlerinden zevk alı
yordu. ı 9(1'} senesin,de Lord 
Onrılo'Y'un kw Lady Dorothy 
ile evlendikt.-ı sonra rcfika~uı 
zoru ü,ıerine .iyasi hayata "1lmıı 
ve 191 O da Riyon meb\ıııu ol -
muştll6. 

Çorlu C. H. P. kongresi 
toplandı 

Çorlu, 25 (Taaviri Efkir) - Ka
unuz C. B. P. ~narçal Halkev1 sa
lonunda aktedUmiftlr. Yapılan İnti
hapta idare !.eyeti 11eisl~ne Ziya 
Giray, isahklan ela SUrl ltiımir
otıu, &IHeyman ~. lıleUafa Uztl, 
Ali Oaaıan l!>rlis, .Refet ~ .,. 
Beclrl 6elvi :sM"trdir· 

memurlan &mir viliyeti bütçesi Turk • Btu:aen ticareti petr<>I anlqruaaı yapıhnıstar. 8'a 
~~~~ ":."_~!!.. :; .. • An_kara, 26. (l{USı.Mi) - Polia Enıı- lzmir (Hu.uai) - Vilayet Türk - R~en ticareti inkipf •nlaflllıya sör •• Rumaax;.._ ilk ...._---• ...ıı:--~ titQüııe yenıden PQ!ie meaıuru alı- bütçesindeki 300 bin liralık açık etJQekt..,Jir. iki taraf arıwnd• ti- ve aeri v•t• ile petrol •vkwaı. l 
~ ,..... •. ~ ~~~~~-Y~ nacaktır. ViliyeUerden sicili i)'i · 0 _ için Dah.iliye Vekaleti, milli kre- cari itler balumıncLıo evvelce devJnı ed-...ktir. Mwnl~e
-. ~ - __., - lanlar imtihana g~erdlr. Bu di müeuaelerimizden birinden hiaedilmit olan küçük ih~ilaflM p.tıQo) aıkantua mevcut tleJildir • ..... ••li ~ ...W 1..-t- gibiler Aııkaraya ıelnıiye baol&mlf>' istikraz tqebbüsünde l>ulunmut- ebemruİ)'o~İI' vo bertaraf edil- Ve, botdema da böyle bir •kıntı 
~~ ~ BıaltaclQjlu, fiiU larclır. tur. ll)ittir. K.aı,.Jıklı hüanüniyet, iııöy- olm!Yacakhr . 

..__._iaı de IHr IÜD .öldia ecle-ı':!~!!!!!!ll===!!!!!!!!!!!!!!!!!~~===!!!!ı=!!~=!!!!=S:==!!!!==~===~===m=== ~ Wli:r•. HW ..-i 1Hr H-1" 
~~~se'K .......... .ı.m,--......... 
.._ ll9Utlaka ~. C:.Wet 

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

~ ctir• INr .. , vana •• v.
"-et: kaauaa Wikminü icre edi
::-, bu mutlaka böyle olacak-

• 
C. B. 

MiessU bir ilim 

Hlklye = Evlilik &allamdır / = Orllan Karacı 
Biz d.e öyle ıeyler oluyor ki bJç catım. Bunclan sonra semaver bur - od.• l\r-"ar• llulamJyor ela, Hn bula- memnuniyetle içeri al~dı'k... F41kat 

sormayın! masını artık lUtfen komıularınızın cakaın ı.1> bö~le, Dbi mazur görin '> 
G""'enlerdc b'ızı'm bı'rlı'k evdeki ki· başına atarsınız!> b ktı ki le -.. Kızcağıı. a anacığı zorluk Bundan sonra Katyuşka soka ta 

racı kadınlardan biri kocasile kavga Koca: <Bununla sayın bayan beni gösteriyor, bohças nı bir koşeye bı _ birnz daha bir aıağı, bir yukarı ıit-
eder. Onlarda, her hnfta böyle aile korkutacaklarını mı sanıyorlar? Hen raktı ve arkadatı Tosya')'a cıtti. ti, ve ı;onunda hafif adımlarla ııık-
faciası olagan lılerdcndir. Fakat hu ce hava hoı !> diye cevap verdi. Tos~·a: cSeni ne kadar evdığinıi tarı sönmfış aile ocağına döndü. 
seferki hepııiııe taş çıkarttı. Sevgill Bundan sonra aralarmdakl atış - bilirsin. Hakkında manevi hima eme KO<'a hemen: cYiıksek sayın ha -
çocuklar biribirlcrinc çatal, bıçak, ma bı·r daha canladı. Ondan sonr.. ı· 1 h ı A b k k 
ı:anak, çömlek atmıya başladılııı·. .. ~liv('ncbilir.;in. Fnkııt maattec ~ı.f yan, yinE- d ne u er a · ca a 80 a -

Koca, karısına semavı>rin burma_ Katyıı eşyacıklarını topladı, bir ya- ı en de b .,. 'lt kocamla beraber kiiı;ıi- !arda surterlerken, ayakçıkları ıs -
sını atnr, semaverden de sular ak- tak çarşafına sardı, kocasına tüküı·- <'Ük bir od da oturu~orum.> dE'di. landı! r mıh dedi. 
ımya başlar, kadın kızar ve bir ça - dü ve çıkıp gitti. Katvuşka bundan sonra bir bildik Dundan ı; nra biraz daha çeklşti-
nakla cevap verir. Erkek bu kırık Öz anasına vardı. Anneeiğine. 1''a- ba)'nna daha b:ış.,;urdu. Bu da boşa !er, ok am yemeğini yedıl<'r ve yat-
çıınağın parçalarmı alır ve mahsus kat anneciği de onun gelişine çok çıktı. tılar. 

sevinmedi. Bir kelimi." ile: Kızcnğı- Ak ki ı E · d so Kadına rÜ\•ıısında, sanki biri i, ötesini bcri .. ini çizlktimıiyc başlar, zının ..,..dişine zıplanuıdı. ·a111"a ya· " ıyor< u. n•n e -
bu sırada da boğazı yırtı.ırca ınn lıa "" l'Undn in an bir yere ıjlınnn;a m •. bir Y rde kiralık boş bir oda bulun-

il 

ğırır: cKoca katil I> 1 Annesi: cZaten bnıımı soktu um burdur. Durası cenup •ıbi degll ki 1 ıluğunu söıt·luyordu . 
.l<'akat karısı Kat)'uşka Byelova minna~ı~ bir od?ın var.> d~dl. c:l~a- Bunun üzerine Kntya abık < Mo- Ve umumiyetle oturacak yer me-

Hl12 Balkan Harbinde Kumano'fa 
muharebc.o;iııi kaybeden ordumuz yh 
kilomt'tr.- gel'idcki Pirlepe civarına 

kadar çekilmişti. Kl!Ul Lüleburgas 
muharelx>sinden sonra 120 kilometre 
gcridekı Çatalca hattına çekilmiıtik. 
An:ıdoluda Afyon muharebesini kay
becleıı düşmanı Akdeniz kıyılarına 

kndnr takip etmiştik. 

Arnavutluktaki İtalyan ordulan 
mesel& yuı. k11ometrellk bir ricat yap 
nııyn mecbur olsalar Adriyatlk denl-
7.İ t:ahilinc kaçmalan veya cephe teb
dıl ederek şimale doğru Ohri gölile 
Adri)'l\tik denizi arasında bir hatta 
çekılmclerl icap eder. 

Şimdilik böyle vaziretler ve mec
bu rivetlcr yoktur. Hmüz Göriçerıln 
30 kilometre garbindeki dallarda 
muharebe cdılınekt.edlr. Ancak İtal • 
yanluın, takriben bir aydnnberi Ar 
navutlukta ters dönen harp vaziyet
lcı ini lıllli düzeltf'mcdlkled, ve ba
zan küçük muknoil tnarruzlar yap
malarına rağmen. Yunan taarrum
nu tevkif cdemcdiklcrl şüphC!Si!tlir. 

Buna sebep nedir? İtayla başka 
bir ccph<'dc çok bilyük kuvvetler kul
lan mıya meclıur olmuş değildir; Al'" 
navutluktaki kuvveUerini ıimdild 
mcvcudünün iki, belki üç misline ib
liığ edecek kadar membalara malik· 
tir. Buna rağmen İtalyanlar, ilk yap
tıkları hataların doğurduğu kötü va
ziyeti nedf'n tekrar eski haline geti
r<'mcdilcr? Mnrcşal Badoglio ile 1 -
tah·an donanmasındaki istifalar ve 
defışıkliklı-r bu hususta işdcn anlı
ynnla rın kulaklanna bir şeyler fısıl· 
d:ımaktndır. Galiba Duçe ile müte
hnsSls askeri şefler arasında aslr.l!rl 
vaziyet ve bunun ıslahı \'&releri bak· 
kında esaslı ihtiliıflar var; belki 1-
talya, kuvvetli takviye kıtalarını ail
ratle Arnavutluğa geçirmekte &i'e· 
lük çekhor; Arnavutluktaki yol ..... 
ı;aire hazırlıkları, muvasala va11ta
lnrı dııha kuvvetli ordular sevk 'H 

istimaline belki müsait değil. 1nrDSs 
deniz ve hava kuvvetlerinin İtaJy-.n 
nakliyatına ehemmiyetli surette mi
mnnaat etmekte olmaları da muit~ 
meldir. Libyadaki bozgıın da, İtalJa.D 
askerindeki maneviyat ve kumanda 
bozukluğunu meydana çıkarmıştır. 

Iler ne olurıın o~un İtalyanın ...,,. 
keri kuvvetleri ve kudretleri, ~ 
vutluktaki İtalyan ordularının du • 
rumlaruu ıslah edemer.lerse DuçeniD 
prestiji klimilen kaybolabilir.. BUJJ111l 
lçin İtalynn şefinil) son kor;unu ox • 
naması zamanı gelmiıtir. Bu ba~ 
Dİ.ı' (Yunan - İtalyan) harbi ekil• 
cteı-11, varlığına tecaviiz edilen bir 
m11letin hayatını muhafaza için yap 
tığı sııvaelıı harp gayesini benimtıe -
miyen bir m111etin lııteml)'erek J&P

tıiı harp pile ba~ Jılil'(lb 
re harp tahmil edilmez; la"'6 ~ 
zaruri c6rmel1 vı uyat ıu~ .+ 
cadele.ı telikki et~. 

~ Onl• Kı... '•ıW•• E•L• ~c:~-

daha akıllı olduğunu gôsterdi: c Ya yan bılıyorlar kı fıızln bır yerım dem Oteli> ne sordu. cMod<>m., den selesi, şüphcq'z aile hayatını kuvvct
öylc mi?> dedi, cSenin ne olduiuııu yok!> onn: cBizlnı otele, yalnız seyahatle Jcndirlyor! Hatw. bazı arkadatlar 
şimdi anladım!> Bir kelime ile, Katya cevap verdi: cEvet ama, buraya inmış yolcuların oturmA&ınn diyçırlar ki, alle hayatının temelleri 
onun ne ııöyledfilnl anlıyoı:aunwı ya.

1 

ben oda buluneıya kad r, bir iki müsaade \ldllmietir !> 4ediler. Esa - sıersılıyor ve lıoşanmalar çoğalıror 
<Benı dedi. cİhtlmal ıi•dilik 1enln- &Un için ptdlra!ı ııen burada adaba muayir hareket. v,s ..• Hayır, by hiç de doiru deA'll. 
ıo bel'aber Y8fama}(tan vug.,.ıyo. Fa)ıa• iı.tinr kadın ona bJq ctaa- ler kaynıyor! Evet, eier s~ mucli, lvUllk ıilndilik ıatl§ın. Oldu~ 
rum. ljiacWJk ... EtJalanm.a ıoıu.- ret ~· cmtu 9"1 ... d•berl 1 MClllw~ oturwa111 ......... 11111 ........ 

la.Utere ,aallk murafım kapayacak 111tıa. 
vandat membaı bu=. 

bir 

- Alba "~- ... • .. ? - 11a,..,, ~ .,_ •• ,_.. Uarac .... ' 
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Tarihi bir tetkik 
mamen mahfuzdur> diye 68 üncü 
maddesi ikame edilmi~tf. 

Yalnız, İngUb murahha11 Lord 
Sal6abury, kongrenin 11 temmuz ta
:rihli toplantıımda vu beyanatını 

Bir saıdal 
kazası ıldu ------Oc ltabkpdaa Udd 

boillldu 
zapta geçirtmişti: «1856 tarihli l'a· Dun aabah Kalamıı aahill boymı
ri muahedesi hükümlerinden mühim da, bir eandalla balık avlıyan (l,c b~ 
bir kısmının Bcrlln muahedesi tara- lıkçınm kayıkları devrilerek iJdıl 
fından doğofştirileceğlnl "e blnacna • boğulmuş üçfincfiıü iııe gliç halle 

1 Cezli Erçin in 

f;;l YAZAN: 

~ 
Eski Ordu Kumandanlanndan 

Emeldi General 
AH lh•a n &ABiS 

Fransayı kuşkulandırmamak 
başvuruyorlardı 

Almanlar 
için her çareye 

Boğazlar 
rejiminin 
geçirdiği 

istihaleler 
leyh Paris mu:ıhedcsincı bağlı bulu • kurtarılmıştır. 
nan Londra muanedeslntn 2 nei Diln saat 9,80 raddelerinde Kala- 27 ikfnciteşrln 1940 tnrınile New- Fmnsa mini olmadı~ı takdirde, Leh· 
maddesi hfikfimlctlnln bir takım ib- mış ııahlllerinden geçenler, ııahllden york'dan çekilmiş bir telgrafta şöyle lcl'in de Alnmnyıı ıle dostluk münıı· 
tiliflara meydan verebileceginl na· 400 metre kadar uzakta denizin dal- bir haber neşrediliyordu: (Fransız ııcbctlcri tesis cdeccklerinı daha o 
znrı itibarc alarak: cinı:iltcre kralı galan arasında ölfimle pençeleşen matbuatı karar vermekte aciz gös. r.amoıı bana bildlrmiıılcrdi. Hem de 

Galip Kemeli Söylemezog'"'lu h:ızrt'tlerfnln Boğazlann mcsdudıye- Oç balıkçının acı :t'en-ntlnrını duy - tcrdi~i ve i~p eden faııliyellerde böylo oldu. Yine ayni ebcpten B~· 
ti hakkındaki taabhüdatının, 1 aş- muıılardır. Bu suretle sahile biriken bulanmadığı lçın cskı Rei~cümhur çlka ile Yugoslu,yn l<'nını;nnın nu • 

J 

metıncap hazretlerinin mü takillen halk seslerin yavnı yavae keıildlğinl Lebrun'ün illi mahkemeye J>evkinl ta· fuzundnn kaymı,laı ve çıkmı,lardıt· 
- 3 - verdikleri kararlar daire inde zilti duymu§lar ve bunun üzerine derhal lep etmektedir.) Her kıın oluısn ol- 190G martında Rhin mıntalm ı iU!'.Bl 

phancye kar ı olan bir taabhüöe denize a~ılan diğer sandalcılar on sun vazifelerini hüsnüifa ctmiyen • edilince Fı'1ln anııı parmağını bil• 
l8'1() de, ~rım anın. uf:radıgı mfit;. munhnınr olduklaı ım İngiltcr na - metre kadar ileride yarı baygın bir lcr mesul olmalıdırlar. oynntmııması b:ı ebilc Lchleı in Fra~ 

hiş mağlubıycttcn istıfadeye kalkı • mına beyan c3lerim.t adamın ağır hareketlerle çırpındığı- 1936 senesinde İspanyada zuhur saya karşı itimnUan kalmamıı1tır.) 
ıan Prens Gortehakof, Bısmnıkın 1 O tarıhi Ulkip eden ilk toı>lnntıda nı görerek kendisini sandala almış- eden iç harp, ideoloji harbi ~ekline ?ııutemadi) en pıuif korunmak ııe, 
sulh akdıne kadar bcklcme•i yolun· da, Ru ya ınurnhhnSl Kont Schom·n- !ardır. Kurtuldufunu g5rcn fclAket- sokularak komünist Rusya ile Fran· haıptcn kaçmakla, harbe &cbcbi~et 
daki tavsfyeaıne rağmen, 8l terini- lof: zede: sndakl ııosyalfst Blum hükUmeti 1s - vermcmi~·c çnlışmaltla hnrpten kur· 
ev~el 1870 t_arihinde. bu tün duvcli c:Rusya murohhn lnn, Bü~ iik Brl-1 c- Daha fkl arkadaşım van de- l pnnyn cümhuriyctçilerlne yardıma tulmnk ve nıemleketi müdnfan \"C 

mümz!~eye ?ır nota gondererek cKa- Ulnya devleti llı:ind murahhası cc • nılşse. de bütfin aramalara rağmen E•bak Tiearct l'd.·iti k•JlıMtlı tnal'yecileriınizden CczınJ Eıçfn'iıı ııc- baaladılnr. Almanlurln 1talyanl:ır do muhafnzn etmiş olmak mümkün de· 
radenwn bıtaraflığı hakkındaki ta· naplannın Boauzl rın me dudi)etlnc bu lkı arkadaı,ıı bulunamamıştır. Ya- /atını tıe ceıuazcsinin lavık olduğu ilıtifalle kaldırıldığını bildir mlşttk. 1 milliyetçi General Fı·anko tarafını ğildir. Hi3G en inde Frnnsa)rt har? 
ab~ü~»:tmd~n Rusyanın feragat ey- mütedaiı' tefsirini tamamen kavn • P_ılan tahkikatta bo,"tllıın iki kitinin n ·' • d B l' , 'l d z iltizam ettiler. İııpanya"a yeni hıırp ten knr·mı"a sevkeden ne gibi sebep_· 
leci or:nıt ilan e ı ı ti . 1 K 1 ta b 1 k nrsnunnz cenaze c aıvt11..il 'tlC Heyotl eı.'t e ıtzala.rını son -ve a arını " ~ ~ 1•• Y enı 11 • yamamakla beı abcr kendi müw ca - 11 amış. n a ı çı Hasan ve yine fi« parken göstcırmcktedı'r. 7 Uletlel'i, tanklar ve tayyareler J:'Ön· ler varsn onları gözününe getirip ı· 

Bir çok devletler araııında aktcdll- larına göre, Bognzlaı ın knpalı ol • balıkçı Ilya olduklnn t bit cdllmiıı· ...................................................................... ,., ••• .,, ••• .,............ deı erek zuhlrcn İspanya m11li} etçile· uı.lcyo çalışnrak ileride dalın çol· re-
mif blr nLuahedanin, diğer imza ııa- ınıısı prcnslpinln bir Avrupa prcn- tir. Kurtulan İsmail tedavi nlhna ıı- rlııc yardım cltller; fakat huklkntte slrli, tahammülü dnbn gayTlknb!l 
ldplerinfn muvafakati alınmadım bir slpi olduj;'U, btnflt'TIClleyh 1841, t86G lınmıştıı. Yoksul Çocuklara y d yeni harp fılutlcıinl ve yeni muhnre- veya gııyıicaiz biı· tccnvlir. vukuuıdıt 
taraflı Olarak bfr devlet tartıftndıın ve 1871 de bu bapta aktcdilmie olup --------------- a r ım be metcıtltırınl denenılyc, bu hususta \'lllnllln silii.hlıı müdnfnaı.ı imkamıtl 
laükllmden ls\:at edllm i Paris mu- Berlin :muahede lle oiındi tıı.sdik e- Maarifte : muhtelif tecrübeler ynpmıyn koyul- temine tahemnk lflumdı. 
ahedeslııi lınzalamıo bulunan blltCin dilm14ı bulunan hükümlcıin, mevcut ------ c • t• t• tt dular. Blum kabinesi l!l3G haz.irannıd• 
devletleri bihakkın eııdişe \"C telaşa mııahedelerin lafz ve 1 uhuna tevfi. Eğitmen kursları emıye ı, gayre 1 ar ırıyor nu hali büUin dünya sezdi; )'alnız iktıdar mevkiine geçtlkWn soıırlr 
düşurduğündt>n, her biri bııcr mak- kan1 yalnız ı:ati şahııııeye karoı de- Fnuı~adakl politikacılar, devlet a • halk küUeslni kendi lehinde hc)'Cean· 
aada matuf t€'tcbbüsat ve jUrıızatta ğil, fakat bu mulrnvelelel'i 1mzal - faaliyete ba ladı damları bu işin mahiyetini anlama- !andırmak ve kazanmak için, )"BP • 

bulunduktan sonra, nihayet Rusya- mış baluııan bfitOn devletlere karşı Köy okullarına öğretmen yeti tir- Schrimiz ilkokullanna devam ücretler altı taksitte alınmaktil• dılar. Bu tocrübclcı· dııhi Almanlar· mış ve yııptırmı~ olduğu propagatı • 
nın arzuııunu kitaba uyduraıak ken- vncibürrlııre bulunduğu haklcındald mek için açılan Eğitmen KursJan eden yoksul çocukların gıda, gi· dır. la italyanların harp hazırlıklıtrı)·dı. dalı11a ve vııadlcrc bir de?receyc 1':ı· 
diainl tatmin ellemek üzere bu acfer mütalealannm da r.ııpta geçirilme- faaliyete bHlamıftır. Bu kursların yim ve kitap ihtiyaçlannı karııla- Bun!ardan baıka, ilk tahsil Bu suretle dördilncii defa olarak dar uygun hareket etmi)•e knrar .,,u
Londratia bir konı:ı.. toplanarak sini Jstemelde iktifa edcdc:r.> ı·olun- daha voıimli bir ıckildc çabomalaı·ı malı: için tqek.kiil eden Yok- çtı.ğında bulunan, aerseri bir ha- kalk boıusu, uyanma saati çalmıııtı. di; bu karaı·flc vatanm mfülafaa11rtı 
(1871 kinunu ani nde) ıu neticele- da bir beyanname okumuştu. için talimatname ınde .. ·-zı d ... r.·ıcı'k • A 1 -• ri i ... k ııaz nlamı"ana zara-ra ııoktutunu, Almanlann lrit 

l · .. L d S 1' U<I •" ııul Çoc.uLlar Yardım Cemı·yeti, yat geriren r.ocu'-ların talı"m, n ıyana ıuv 1 n" ' a ·' l re nrdı ar: 9 temmuz içlınlaınwa ar a c • tikler yapılaenl{ı alikadnrlarca s6y. • " " "" davul zurtu\ az gelir. İspanyadıı ııat.. intikam harbini giiıe alarnk ça ıı • 
J inci ınadde: ao nıart li56 da bury'nln Boğazlar hakkında bir lenmektedir. bütün kuvvetile çalıımalarına de· terbiye ve mesleki tahsillerile ru- hyan toplal', tayyare bombalan, mal<ta olduklal'ını, buna kartı Fran• 

Parı.te lmzalanmı~ bulunan muahe- mad_del nıa'hl~ a 'konma!!~ hakkındaki vam etmektedir. Cemiyet J() • .ıf.ıf.f hi, zeklli dalalet ve tereddilerini harp gemilc~riııe kartı tayyare hü • sanın da her ıeyden evvel milli JJIU· 
denin 11 18 ve 14 6ncU :nıaddeleıile teldıfini Berlın ltongyesı ıreddetm\o, Müteferrik ı ilko kul çocuiuna bu devrede tedavi ederek normal birer cumları tecrübeleri, denizaltı hücum- dnfaa işlerini ve hnp hazırlıklımnı 
Bllbıili ~e Rusya araStnda münaklt ve protokollerde de d~ğer de}egeler.in yardım için 88,012 lira aarfede-j müatahıil halinde iadesi ~ayesile 18n büyilk g!irultiilerle ortalığı ve!- arttırmasl lizımgcldlğlnl düı,ıünmed•· 
olu, 14 flncU maddll'ye bağlı olan ba bapta berha1:1gi ?11

' tdaırd~ ~u • Idarei ö,rfiye :komutanı cektir. Bu meblai. aarfedild ikten Yetil köyde ._çocukları .kurtarma \'eleye veıirke.n Fnrnuda hill iç Patrorılnrla amele arasındaki ilı~· 
mukaveleJ mahsuıpl t;ıü1'Umleri Jptal lundukluına daır blr b.rıt gıırül - aonra ayrıca cemiyetin kaıaeında yurdu• açılmııttır. Yurdun yıllık ihtillitlıırı, kııvgaları devam edİ)'Ol', li!lan kUrüldedi,; amelenin vaziyeti• 
--'fl"rek ven·ne ıu n1adc11t ikam" c- :memle olnıaıııruı. nazaran cBoğaz • Örfi idare komutanı KorgeneTal ı11· üd f h ı kl 'h ı 111• ıelah i"ln bı'r ta'-m t ... eb""üıı1erCI ... " ' " " k" b 6.986 lira yedek akr, k a lmakta• P•Mİyon ücre t i de 150 liradır. m 1 Dl a ua azn· 1 arı 1 ma ~- "' -. '" .,, 'U 
cHlmlJtir: tarın Jitııpalı oln.ıası> hakkında l ı.ı Ali Rıza Aı·tunkal dün akıam üzeri ,..- diliyordu. :Meydanı serbest bulan girlııtl; bu ıslahat meyanında haf~: 

11 nei madde: 80 mart 1856 tarihli mühim m~i'.'le l'!~l\~re De Rusya Bcledij·e;re gcler<ık Vali ve Belediye dır. Bu para d a fevkalad e hadı - Ayrıca, çocukların eıhhi ıartlar Franl!ıı ıosyall tleri ve komüniatlerl da kırk saatlik çalyna kaideııııı• 
mhferit mukavele ile kabul edllmlJ araııı~da münazıüllf,h kalmıt de- Rei l LOt,fi Kırdarı zlyaıet etıuif ıye selerd e sarfedüecek tir. Cemiyete altında b üyük yaz tatilini 1reçirt- J.laırlnot hattını ~eri ıü~relc Fran- koydu. Her mlllet.ln haftada '8 ..-• 
ltulunan Çanılı:kale n Karadenll mek-_tmd1. 

1 
kad B _ 

1 
Jıakla d bir uıüddet gi>rllşmilıtnr. yardımda b ulunmak ietiyenler ve mek için d e çocuk kampları açı- sanın prktan ırele<'ek bir tehlikeye çalışmayı, harp hazırlıkları ve tıctı· 

*°tPlannın kapalı olmaıı pnınllpf Sı ye. . ar, ogaz a~ n 11 V · :ka k l "" •taiıdaki o k ulla rd a yardım için lacaktır. ka~ı mahfuz olduğunu söylüyorlar sadi faallyetler için küfi bulmadıfı 
IO :mart 1856 tarihli Parla muahe - Devl.ti ~yeı Osmaniye ılc Avrupa erIJ ça Çl l ( I yapan çocuk o kutm ak iatiyenler, ıu m eb --------------

1 

ve milli mfidafanya para sarfına bir zamanda 40 saatlik mesai, Frntı• 
desi aaki.nunı Bilbı'll slyanet etmek devleUer~ aı-aııında başlangıçtanberl bir müessese laiı verec~klerdir: lktıaat hanrlerlt muhalefet ediyorlardı. • sa istihsali.tını çok azalttı; ve imal&· 
ltinmunu b1saeyledlti talcdirde, zitı aktedllmıı b~luı~an nıu!hedc1erl hü· Zabıta, Sirkecide, Yeni l1anda 6 Almanlar Fr•n ulan kuılrulandır- tın masrafını çotıılttı • 
.. hanenba Bofazları d01t veya m6~ llııa ettik. Şımdı de ?Sı8 den b_ug<ı- ınumarada naltllyat iıler1 yapan Mo· Yıldız, birinci pansiyonlu ilk - Ticaret Odasının yeni nıamak tçin mOmlcQn olan her çareye Fransız maliye inin buhran reçit• 
t.fik deTletler donanmaınna açmak ne kadar bu mcsclenın geç\r~lği ııa- reno Al&iranti !irma ının verıi ka- okulu yıll ığı 1S6 lira, Klğıthane tevcssiil ediyorlar ve belki F-ransayı d\ği bir zamanda ie bedelinin, ın•'" 
•llhiyeti mahfuz kalmak Ozere mu- fabatı _kwaca bir. tetkik edelımi: il çakcılıiı :ra.Pf.Wını haber alnıııı ve ikinci pansiyonlu ilkokulu 90 li • azaları İnglltereden ayırmıya çalııııyorlardı. rafının artmatı mali !buhranı •rttı~ 
hafaza edilmiştir. Barlın koıurres~den ,.aotlra D&' • dün yazıhaneyi aramıttlr. ra, KUçükyal ı üçüncü p ansi_vonlu Ticaret Odası ruecliııl toplanmııı, Daha 1935 sen~Jnde Leh l\Iııre•all mııktan bo11ka bir io:c vıırn.·amaıclı.' 

_ . . tere ile R\ı ya auısındaki huııumet, Bu arama &onunda mUessesenln ı " ..... " " .. ,, if1 
I II üncu madde: Ka.radeıılı e11~ısı bir an gelmieti 1'1 itdeta harbe m\jn- beyannameye tlibl oldu~\! halde bir ilkokulu 120 lira, Büyükc;ekmece i~:ıa!z:~:ı;~~ı11::~bap etmiştir. Yeni PilS\ld«ky'nln eemuı:e meruitni için Böyle içtimai inkılUplaı·, memleket 

c!1>1, bütün ıwlletler tu:aret gemıle- cer olabilecekti. fogllizl•r, Rwıyaya l!enedenberi ı·eıınıt defter kutlanma- pansiyonlu köy okulu 60 lira, IHRAGATÇILAR •• 1 _ l\'ı'that Cracow'a gitmie olan Fransız Ma - büyük bir huzur ve refah içinde ~~ 
nne açık kalacaktır.> k t'i d bt> ı K ra•tcnizde V\lt:ll· Beyko z Buzhane pansiyonlu köy ~ ı-eşali Petaln'c, ayni mnk11atla ora- şadıA'ı bir zamanda dQşünüHlp tat 

. ~ . • en a ar Y a ...; dığı anlB§ılmış, yuzıhnnede bulunan Nemli, 2 - 6erefeddln Alemdar ve ya gelml~ olan Alnı:ın MBJ~~ll Gö- 111 bil" H k k u mali bıılt ' 
8 inci madde ıseı cDuvell all.rei iblle<"ekluin1 dlleGne,rek Boğa:dardan cllğer dcfterl<?rlc tııhkikııt evrakı okulu 60 lira, Şile -Teke pansi- karde,lerl. 8 _Zira Kılıç, 4_ S:ılııi rlng ve malyetind€'ki tekmil .Almıın ~n~ m~rit ~Tafll: ~:~ırlıidan gibİ 

mümziye 30 :ıru:'ı't .ı li6 muahedc:ıinin geçmek 6zore yalnız Bıi.bıfllinin nıü- Defte.tdarhh teslim olunmuştur. yonlu köy okulu 60 liradır. Bu ve Bekir Tüten, 6 - Raslnı Al'taı· 1 "ti ri k \>- ük b" h" t ~ en_.1..,.ler araııında bonlaı·la ,.l"~·nt,, 
iıbu muahede ıle aptal veya tadı! c • .&aadesiııi almak kafi olacağı fikrini ' v.ıı 11 e ço uy ır "t'.me ~oa- " v• .. ~. 
,. ., ıa b ı bil ı hkü ~·e orUlklıırı, G - :'.\lurat Furtun, 7- tormi~lerıli. mak, uıak, yakın bir heziıucti ,nıucı9 
.. ı mem"7 u unan cunı e a mını Millet Meclisinde bile ileri ıUrnıfuJ • -=---- H . .ı\Iustııf'A ve eerikleri Hasan Ö • 
tecdit ve teyit cderleı.> kııyd!nı havi lerdt. • nat alındıktan sonra mUııaade edil- leler geçirdiğini göı;teı-lr. C<ıi"rafi vu- ;.u· •mctı, Nuı·ı' Kozı"kog"lu. Keza Mıırcşal PeUlin Yugoslavya olabilir • 
, .. ı l • bl A 1 · "' ~ kralı Alcxıındr'ın cena7.e mfiral!im1n- G .. 1 '" t f' ld b h tn 61-._. Bu mesfi enıı;ı. r \'rupa mc e c ı ntiitl. ziyetimiz itibarile A\'rupa ıile Aı~ a- i'J'HALA TÇILAR: 1 _ Suat .Kıı· oı'\len ·• a er ıe u usuı; 

Ayni gün - lD n1art 1871 - cKarn- .oldağımu iddia eden ÇiiThk Ruayaaı 1908 inkıliibını müt.eakip, Avua • yı bil'ibh-inden ayıran irayet mfihinı ırııosınıııı vı• feriki, 2 _ HüselrJn de y~ııe 1''rnn~ayı t~m~il e1ttiğiA~ıma- ror ki: cBlum Fransanın (AlınB1\: 
denizde Tüıkiya He Bwıya tardın - be, .Kanıdenfado ' ziyeHnl tahkim turyanın Boıma-Hcı'!leği, Bulgari.I - bir tlcart ve askcıi nıc\kide bulun1,1- Hü!l.Di.ı Aıımn, 3 _ Emek ınanifatu· do, u meıaınme ge ın ll 0 an nrnn ltal)·an) tehlikesine karfı gelmek p 
elan bulundul'Ulaeak haıp ı:emilcri - edip te o kuvn!t\1'.'rden Abayi Şark- tanın da Rumolil Şarkiyl ilhak et- yoruz. Boğazların harp gemilerine ı·a mağnza~ı Rahnli Köscoğlu vo Nazi tefleri ve Alman ordusu men- çln en büyilk derecede çalışmak ic ~ 
Din &ayısı \'e kuvvetleri hakkında» ta istifade etmek ihtiınnl ve inıklin- mesi üzerine Aı,.urturyanın muvafa-ı kapalı kalmaııı, Boğazlara mOtccavir Vehbi Bllimcı·, 

4 
_ Sait Akıncı ve supları a)·ni tekilde :Mareınl PeUlin'e ettiği bir ııırada İli tıaıına getti; ıtırf 

30 mart 1856 da inualannu.ş bulunaıı forını bulunca. Avrupa d vleUcıllc katini temin eden Rusya, Botıızlar hükümetler için oldui::"lı kadar uuk- Sııft Donncn. tazim gö tcrmişlcnli. Bütün bu jest-. aanUik hafta prorramını tatbika ili 
lluıuai mu~uelcnin de hukümd n karşı kawy~ gelmekten e yalnız ~lnl t~krar Jcurcalanıış, fnlcııt henüz tııldlerin de mcnfaaUeri iktıza ın • lerin, Aln•nnların Fran•a lıakktnda ladı. h sı:hipl rile iKikr ara ımı-
iekat cdildi{clni ruübeyyin bir Rus • zatı ~ahımcnin m6'<ııadesile itini gör- )·er1eşmiyc çalış:ın <Genç Türk rl'ji. dandır. Küçük büyük bütün devletler DAll/L1 TiCARET: l - Huııan fena bir fikir, intikam fikı1 besleme- zıddiy.et bQylldllkı:e büyüyor '' 
Türk mukıu;el i iınzahının~t.ı nıek cihetini tcrelh ederek yaVt\ş ya- miab sarsmamak için İngilterenin daima sulh ve sükünııtin muhafaza Rıza Tcml'.'Ui, 2 - Ahnıet Bican lJai" diklerine Fransızları lmmdınnak ve Pransa dahl.li bir har,P arife ·nıse>· 

18,8 l"htıla"lınden onı·a Avrı•nada va• İngiliz ,nokta! nazannı kabule k t'l k la t id . :A· l •·•- lddl cıoğlu v ortaklan, onları uyandırmamak için ihti~ ar e- mit "IÖİ grodlnQ•·ordu . 
• ....., 

1 
v 1 t 'bt' mu a\·eme ı c ·at ı mış ı. " 0 amesı ~111 çn ıştılUllrııu n BANKALAll: ı - T. C. llerkez dllmia tertipli harekdleı· oldakl(ln· c· ı" ıc:tl• 

ptan milliyet cereyanlarından ist - DU:Y e m"l 1• • Trablusgarp n1uhnıebcslnden isti- ediyorlar. Bizim ise kim eye karşı Bankası İst. "ubcc:i, 2 _ T. C. Zira- ~-ı h dil Alman)'a ile talyn ;fırsattan \ 
fade cdeıelt,"Çaılık Rıuıyası, Balk<ın- lngilter ye gclınc • Ruııyanın As- fade etmek istiyen Çarlık hükfııncti ne husumctinıiz, ne de bfr tecavüz nt Bankası İ;t. Şubesi, 3 _ Tüıi:i"O na F~~ı:d: 1;~z.senl!!!indc görulen fade ederek Fı·ansanın 1 ttk"rar bil; 
larda çoktan takibe baılıımış bulan- yada tCYsJ! roıımalik ettiğini gördiık· dloğazlann yalnız Ru donnnınaeıııa fikrimiz vardır. Asırlarca Cııı1ık 1,. Bankası İstanbul •ubcsi. ' nıaı<ınilan evvt>J gcnlfleme sh·ııset1 
dutu t lav &lemlul u~andırma siya- çc onu Knad ııiz kı,..tımııa kııpa • açılınaın> hı:ıklanda kat1i teıebb!iıat- Rusyııs11e Osmanlı hnparntorltıf,'U n· .. DENlZ l'E KA.IlA İNSAAJ'J: bu gevşeklikleı· ve Rhin nelııi gar- rini ileri sürmek istediler. Fran,_, 
setini, açıktan atığa hinı.a~ e ıekline mak kaadlle, Boğaılıı.rdan gc-çnı<'.k ~~ bulunnıu \'e o tnrlhte cErıtente rnaındn )'Ok yare kıınh çarpııntnlarn • 

1 
_ D. Dcniz"·ollaı·ı 10; 01111

,.
01

• U. bindeki ga~·ri asker'i mınUlknnın iş- doki dnhili kımııklık, r.cn~i1,1lcrıl1 
h d d 1 ti ı u t k "' ,, .., .. n gııli suretllt· \'enıııilleıı muahede lnlıı nf 

ifrat etın11 ve Maiikovadu ~ttiı ba- urusun ıı ev c er n nı ş ere en Col'diale> il Ru }'ayıı haklı bulunnn meydan venniş olan Karadenir. \'B Müdürlüğü, 2 _ Şirketi Hııyriyc. Uılliline karşı mukavemet gösteril • sermayelerini memleket dıfarısı ıJI 
nedırnı lmparııtoıi cıkanının bulun- mUsandcı<ı alınmak luznnı:elcceı-i YO· Fr:ııısıı ile İngiltere cl:Hlbılli muvıı- Akdeniz tni'.'Selesinl, zaman pek mo- I>f.'N /7, VE KılH~l XAKf,İ}' ATI: f t 1 kaçırmalarınıı scbeıı oldu; altırı 
dutu bir toplantıda, 184G da Kicf· !undaki nıu:ari~l·yl mOdaf'aaya bıııı- fakat ettl'"•i wkdirde, füıs-..·nnın lıu kul bir şekilde hnllctmiıı, Çu;rlığı is- 1 D. Dnm·ı..,.·ollıırı 1· "letme .

1 
U ıncnıcsi, F'raııııanın mütle ik 0 ım memleketten mütcıııqdlycn çe~:. i ı " J " ·~ ., Polonyayı dUşi\nmiye mecbur etmlıı- n .. 

de, Şarktaki lavların va•lyetini ll· amıştı... talebine maalmeıununi)·c muvafakat tihlaf eden. halk hükıimeli namına l\füdüılüf"ü, 2 _ Antal.va Unıumi ti. 0 zamenclan itibaren roloııynlı- si, parlamt'ntodakl bfiyfik ekse ~ i 
lah( ! ) maksadına çalı~mak üzere İkinci ııkka ıui ııl olnı-aJ< · 189 de ccleceklerini blldirmİ" iseler de, bu Lenine 1V18 de artık hır Boğnzlal' N ki" T A ş tine rag~ men Blum'ün dt' vadyetııı 

B 1 .. _ p l'ği it bl t " a l\•nt ti lıır Almanlarla iyi geçinmek til:ı;u - h·rıı· tqekkul e mit bulunan Cy1-ille-M6- u gang...,n r<ıns ı ne a r op- sefer Almanya ile Avustu,...,a-Maca - meselesi kalmadığını resmen b1lcli • sıa·orır· A. cı'J.fK· •. 1 _ Mı·ıı• lftrıtı. ı.·ran anın bu şartını· da ı 1
• 

ı. i B ıı:. 1 ı ı i · •J 1 ~ .n. • ı Reas· mıımı irlrnk etmişlerdi. Lehler Al • kıf thode hafi cemiyetinin ınukaı rcrau çe.ı:er n oifn ar< an geçıues çın, ristan statuquonun muhafazasını il- ı erek Çaı lığın bıı siym;ctini a cnl'n de kuvvetli bir hnrici siya et t11 
tatbikat ı;,Lbasına gl-çirileıek, Avuıı- Ru yanın da kabul ettii:l, ingillz le- tizam ettiklerinden Dııbıiili bu tekli- takbih etmiştir. Beş asırdanberi ha- sünıns T. A. Şti. manyanııı gfüihlendığını, Ve~aillcs ctmcsint' imkun yoktu; ve bu ){iY 

turya • Macaristan ve Hnlknnluı-da- zi Ultbik edilmiş, fakat 1902 °?• fe red 11c mukabele etmişti. kinıiyetimiz altındıı bulunıın \'C hiç- SAlı.'Al'İ MÜESSESJJJ,ER}: muahecl ini blrel birer ihlilc ba~la- den dnluı !azla tnı;lltert•ye da~·aıt1 ' 
ki falııırlann ayuklanm:ı.sını temin cLivatlia'da bulunan Çarın rcsnn- 1912_13 Balknıı harbinde, yine kcıı- bir zııman dünya tiearetiniıı sekte) e 1 - :-.urkalem Limited ıirkctl, dtğ'ını \'O bu haı·eketler ka~ısmda .vordu.> 

· t · c ou tadt'daıı ğ d 2 c.! k D · ""' k A · ı:ı • 1nuilteıe ile Fı anıınnıo, bunlara mü-etnıiıti. Karadak, Sırp ve Bulgar geçıt yap lrması. ıı:ın r . . di hatamız dolııyı~Ue hilnfı ı,neınul u ramaşınn m<'y an vermemi§ ohn - wıır erı •ur· nonım • ..,tı. ., Gorclen Wııtcrfidd'hl bu mtıtıılc~ 
t ib'eUerinJ bahane ederek 21 ırlwn gelecek rlih t torpıllorun> b1çbır harı> uğradığımız hezimet 'Ciuırinc, Babı- Ro~azla_nn hali harp.t_e ticaret. geı ~l- a - Halil Sezer, 4 - Buı~ Do. nl olınak için, en ufak hir horclrnt sınııı nihayetine blz de ~unll lltiT• 
1877 de Türkiycye harp ilin edilmı ' slluhı \e efradı bıılunnumı.ak ve ti. alinin ınüsandC3ile büı-iik devlctll'r, lerıne kapanması :r Jın i, o hiklmı. kumat'ılık ,.c Trikotaj T. A. Şti. fi- bile YEltJm dıklarmı görliyorlıırdı. cdt'lim: 
" ba~~nırı&ta çok şıkışık vıızi)cte ca.ret bııynıar:Ue. al la.de ıcaret i~· İstaDbul limanına birer kruvazor yet hakkının en iptidai bir ıııüeyyi- Kendir ı;e Ketep Sıınıı~ il T. A. Ştl. Andrlı Mnvrohı hatıralarında bu d ,.;ı, 
diiıoıı Ruı orduları kumandanlan- ınilerlnin tabi oldµiu kavaidc tavfı- gönderml~lcrdi. Ancak, bu mOsaade- dcsldlr. o Boğa;ların ti'ı ortaııındıı 6 - Sfimcrbnnk Birlc~ilc Pamuk ip- bnhi lıakl;ıuda unları yazmakta • mum siyaı;ı-tı Frıın a :ı s:ına. u, 
mı& arasındakl Tekabet TC Raıruıma kan Boğazlardan •ur ti istisnai) ede nı·n t'stisnn"ı oldu •u \'C muaheclelerle yakın zamana kadar lıül.~mM. nıer- liği vıı Dokuma Faun'lcalnn müesse. dır: d'nını<ıının Varşovn sefiri I..ıı- hu ıı ile hnrıı s:rn~lini tnühlnı ı .-

1 1 d ~ d dAT. ·ı· .. _, 7 s~ _ _. __ k D . K h b. k -'~f b s'"-' . rctlt' baltnlanıı tı Harp ıınnaytiıı P rcnai Şarlin de di'ırietiyanhk teh- geçme er ne QiırU arı. U6ruı a ~ ı müe-..rvet bulunnn 'Doğ2zlar c.ııtatu>- kczlmi7. ve hilen de en büyük ıehrı- ııeu, - um.u~n erı ve un- roc e ıı· ·uc "'~ n ana şu ..,.c.ıcrı rt• 
ı:a. d di ı 1 d d k ı d" ·• h ne tnrafından milı;.-ıadc \'eııl ,, " ~ · • ı t irf •·- ~ dura Snııa-..·11 Müe e CJıİ S Mcb a.öv)ı_•nıi"'ti: {Lcblcı in Fransa:<..'& kar- patı·ımlara kanunen hiçbir klh bı IA~ e r. m a a o unuz.» ıye ~a a .. • e;finün hiçbir suretle hnlelç uğranın- mız, tu e a .an üynagımız, cıın o· . " . . • - - " ~ kılın ma ı ki.ıçfik mfit' t C'ler ab r 
telnafla Çar AlekRandra vlUrl fer- miftl. dı""' bilhassa tebliğ ve teyit edllmlş- vimiz ve fö•lecc de ikalacak olan 1e- met C1_•ruıl Torfıllı ve ortaldarı. 9- şı itimudı knlnıaınışt1r. Leblatan bıı- ,ı 
yadı iizerine gördüj'ü mu1A1beret sa- İn_gilterc bu hale .karşı ancak bir '" tanbulumu~ vardır. J l):ııı·anıijrscl Mensue?:ıt ve Tiearat T. oındn buluran dcv~et ııdamlan, At - lcrlııiıı f0~1' ve c aretin1 kırnıı 
"8inde kendini topladıj'ından yok kaç ay sonra ( 1.903 temmuzu) pro • ti. A. Şli. nrn ııvnnın tckrıır sitil hlannıasına ( Dct'IJllU 1•ar ~ 
~ o "~b~ b~~i~~~~·P~~nda b~i~~I~ Ha~ U~~d~ ~~ ~. TU~~~~~h~~alıu~ -~-------------~~---~---------~---------~--
J>flımanın Çatalca önlerine kadar için de arni imtiyazı istemek hakkı- mantık, hakiki ıııcdeni)ct ve insani- suru olıluğu, düıı)·aya nünıunc olıın 
plnıeırl üzerine lniWı donannuıaı nı mubafaza ettıiinl bildh ın.eklc ik- yet düsturlarına hiç ttı uı,-m:ynn ma- şu on yirmi acnclik lu•U.ı J1aı-cketile 
rin• Çanakkale ünlerine gelmiı, fa- tifa etnıitti... but cSevrest paçavra!Sile Boğazların sab Ur. Esasen, bütün mesele ha -l 
u t 31 kinunuııanl 1878 de Edirnede Rua _ Japon muharebe i esnasında ne hale getirlldiğlnl, nihayet dünya- kik len dünyada adilune ve ebedi bır 1 

-•·- ·•---l 1 kl d ha K d 1 d ki ö ül ya nfimune olan ,.c ~·ıllarcıı siirüıı sulh ve iıükiln temininden ibaret olu-
ailtar_. ~ anmıı 0 ma a a iııe Ruııyanın ara en z e cg n • şanlı tarlhlmiztn son asırlardaki ka~ ıuna nazarnn, evvela biltün millet-1. 
leri7e geçmemiıti. lü donanmaııındant iki büyük vapur, ı·a sahifelerini, ıehıımct ve merdlik 1 ıerin hürriyet ve istiklülini tıınıyım 
Llkhı, Çann bebeme.hal İ tanbulu hiçlıiı· mttaaadc isten~l'?lyerck aleli- ışığilc nurlatan nıillt sa'·a~tan sonra ve mllli hudutları dahilinde ilrızaı;ız

iual etmek arzularına kal'll koymak de ticaret gemileri s-ıbı Bqğazlardan dlontreux> nlukavclesttıin Boğaılar u inkişaflarını temin eden bir sulh 
.tein 14 ıubatta İll&'iliz donanması ceçtp ıPtınifle.rdi... Bu gcm1Ierin hakimiyetini tekrar nasıl kudret ve ~kdi ve onun henıen arkasından do 

BUGON 
aPEK 

Matinele r den itibaren 
.inema•ında 

1-HAYDUT 
2 film birden 

AŞKI 
İstanbulda ilk dofn bOyük SERGÜZEŞT filmi. 

Çanakkale Bofazını geçerek Adalar yolda muavin kruvazıır haline gctl - 1 
Heyecanlı sııh.ıelerle dc1u harikulade film Bar Rotlcrd~: 

&ıünde dem1rlemiıti. Rusların cep • rilmesi İngı1terenin tiddctll itiraza- azimli ellerlmize tevdi ettiğini hep - dünyaya bu ııiikUııeti temin cdcc k 
haııesl azalması \'e blslm de payitah- tını celbettiğlnden, 22 temmu7.da kö- miz billriz. biricik çare olan terki tc1'111hatn füı 

CESAR ROMERO 
tın kapılan önünde bulunan dfifma- mür yüklü olarak Akıa~"i Şarkıı gl: Yukarıki satırlarda hiili a cttiii- nya'k olunması Jizııngcllrl 
nın tehdidine bir nihayet venni'.'k ın- decek cgöufillü donanma ınilan> yedı ıniz aşağı yukan blr buçuk a!!lrhk Eski Moskova Sefiri 
auınunn his etmemiz üzerine 8 mart vapurun Boğazlardan geçmesine an- hadisat. Boiı:azlaım devi Ucr arasın-
1878 de Ayastafanos (timdiki Yeil· cak cBoğazlardan çıkınca lıarp bay- da bir rekabet, müdafaa veya tecn
kli)•) muahcdcsile hııll hıırbc nihayet rafı çelonlyeceklerb hakkında temi- vüz fıleti olmak :üzere ne gibi istlha-

2 - 3 AHBAP ÇAVUŞLAR SİRKTE 
0 RKÇE SÖZLÜ v e lleıhur ARŞAK PALABIYIKYAN'ı ŞAHESER • G alip Kemali 

Söylemezoi lu 
verilm1ııtl. Bu muahedenln ahkimı ~~!!!!!!!=ıl~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--'!"""-:c---~ ..... ~-.~--,...~~-=-----~~~~·~ 
malünıdur. Umduğundan :fazla men
faatler temin etmiş bulunan Çar, r:'ransanın 
Balkanlar haritasını tamamile detit- r ı 
tiren bu cmukaddematı sulhlya> 
prtlarını devletlere tasdik ettirmek 
Jlzımgeldiğlnl takdir etm15. Avas • 

No. 18 j 

turya • llacarhtanm tavassutlle 
Berlinde prk politika si teminde a
lakadar devletler murahhaslanndan 
mürekkep bir kongre t,oplanmaııına 
razı olmuştu. 

f ngfitere ile Rusya araaında bir 
muharebe dotunnaaından korkulan 
!ııtanbul ve Çanakkale meR!eııl, Ber'tn kongresinde hemen hemen hiç ba
lıtıı mevzun olmamı,, yalnız, Ayas· 
t.afanos muahcdcsjnln 24 üncü mad
cı..ı yerine, Berlin muahedesinin: 
*80 mart 1856 tarihli Paris ve 18 
ıaart 1871 tarihli Londra muahede
ltrlnin, işbu muahede ahkAmı tara
fından iptal veyahut tağyir ed1lmc
mie bulnnml bilcümle hükümleri ta-

(•) B' dan eııelkt tncıkaleltr 16 
Blrlncittı1 ·11 te 4 Btrl cikôuuıı Uı
rilLli tdilhdonmızdcı ,ıkınıııtır, 

Son G-ünleri 
Yazan ve Franaızcadaa nakledea: 

Süleyman Sıtkı ···································· 
Fakat cevap hakkında müzakere .Memleket bundnn ııonra ancak kendi 

baılanıadan evvel :Mareşal Pctaln, kuvvetlcrile düştüğü yeı'dcn kalka -
elinde bir kiğtt olduğu halde ayafa bilir, bunun için de hükumetin, Pran 
kalktı. l'ıfarcşal Petain bu klğıda, sızlarm nr:ısındn kalmıık suretllc 
istifaya karar verdığini yazmış ve 1 nümune göstermesi ve ınüşterck e • 
bunun aebeplerınl de ıu ııuretle izah lem ve u:tıraplardan hissl'.'slnl alma· 
eylemekte lıulunmuotu. g1 lfazımdır.'t 

cArtık içtinabı kabil olmıyan hrıl Mareşal, dinliyeıılcr ilzerinde bü-
suret.i çok ga ·Umtlftiı. :Ben, bu ge - yOk tesir bırakan bir siıkfinette ko
cikmcden dotan D uliyııte iıürak nuşmakta:-dı. Zaten ihti)•aı· asker, 
etmek iıtemem. Cünku gecikmenin fırtına ko,ptuiu ilk gündedberl bu 
aararlannı Fransa ödernekttıdir. derin ııükunetı muhafaza eyl<'miş, et· 

rafını alım harabeler araBlnda, t:nm ! dn şi ınıiden zihninde lm mukaddl'.'ratı leı dl'n anlaşıldı: 
biı· fcrııgati nefisle ve adeta münfc- Yeni l.ıir 1:11lk11111ıava sevketınek e • - Diğer taunun Neclise, iıı,giliz 
l'id olaı ak bu milthiş fırtınanın fcv. bnbı takarrür eyle~cktcydi. Scfiıi l\J. ltonald Campbell'in bu sa· 
kinde kalabilmişti. O, hiç klıııseden, M R /i' • buh bana tevdi etmiş oldıijCu bh- teb-
hiçbir §CY beklemiyor, kendisi içln • 00SefJe ln liği de bildirİ)'Ol'llnt. fogl!iz kabın<'si, 
lıiçbir emel bcslcmll'oı-du. CeV''bl M. Clıurchill'in evvelki gün Toun; 

Onun gayri be eri addedilebilecek · • fchri toplantısında bize lrnrşı almııı 

dereceyi bulmuş olan ve lnianlığın artık hir. bir ümit kalmıyor olduğu tııııhhüdil tasvip eyl!!ıncmi -
fcvkme çıkan bu huzuru !ikı i, as;ı- r tir, 
bına ve düşüncelerine bu hfıkimlyeti Blıibtrinden f na olan bu iki ha-
l nı·ıııııında herke te yeniden ümitler l\laıe.,nl, sozlcıini bitirdikten ı.on- bel', dcıin bir siıkut i~inde bulunan 
uyunnınktayclı. Çünkü, (C<llbcrt)in l] rn Jı1. Rc~naud, Ameriku Rciı;icüm· Mecliste hürük bir tıı~Taka !le ak
lıayranı olan ve şimdi se onun yolunu hunınun cevabını okudu. Başvekilin seyledi. ?ıtt'cll in bir türlü k<'ndi kcn
takip edecek bulunan Mareşal, bu - BN!i boğukt11, çfınkü l\1. Rooııcvclt'in dine vermi'.'k istcmepiği kıırarı, hadl
günkü felaketlerin mnveriunnda, her cevabı, onun ı1on ümidini de bn)a çı- sııtlJl ferman dınlemcz ~Lzyiki, i~te 
tlirlu müşkülatı dainıa yennıiş olan karmııı bulunuyordo. .Jo'ılhakika A- şimdi zorla \'Crdirmc•k üzere bulunu
lii) mut I<'rıınsanın emin ve paılak mcrlka Rdsi<.-ümhuru, Biıieşik Aıne- yoı du. Ktms<'de nrtık nf,'lz açacnk, 
mukııdderatını görmekte ve hattA da 1 t'ikanın Pııııısuya gayet vnsi mik- mütalea yurütccck takat kalmaınıg-

i yn11ta mnclcli yardınıdıı bulunmıy.n 1 tı. Bir miıdc1et derin bir sükUt bil • 
1] Colbcrt, on dördııncu Lui devri.- hazır olduguııu, fakat lııı;biı" suretle ı,uıu syrdü, nihayet ilk sözH, Hnri

tt 'n billuıs&a mali iflsri tcd'Vir rtı ek- hıııbe iştirak dıniyeceğini lıildlr- cıJte Mü lefaı·ı M. Paul Baudoin ı;oy-
le vı.ı F ·ansanııı sanayi frJJ':İııf art- mcktcydi. ı lt'di : 
tırmakla nıanıf çok dcgr.rli rir<J.liıı - M. Hcynaud CC\'Dpnamcyi okııduk- - M. Chıırchill'iıı evrclki gün, 
deudir. Ma1·c6al Petoin d lıtll tısB(J tıın onrn aııki solak nlmıık h;ti)'or- be4bııbj. J>iı mijtteflke karşı zebun -
bıı eskı h ıl.ıiı et ada ı n fr aatıııı ıııu gibl bir n·U4det duı·dQ. Oının ta- ku lllk etmıyecei'i Ye Franııanın tck
lakdfr ettıği cf1ıatle ,, ı t<ıkl't lıc •e- 1 h izllgı. rı Jı.ız bu ml'ıı!i C'evııpt:ın rar knlkınmımııa kayıtsız ve şartsız 
a·ı dedir. 11 T. ıL ıl't k d gı, il L\'c eLt gi şu söz- ~·ardım eyliye~ğl hakkındttkl Ulah-

huclüııden rüt'u ctmi:ı bulunması pıO' 
cilıi let'sııb ı ıl Ur it' 

M. Ht>~ ıınud'nun, hiidısntın Lıt'~ • 
fimidi hllA.fıncl.ı biı cereynn ıılnııŞ 0t, 
mıı ındıııı mahcup olduğu görülü>µ 
du, blnncnalc~ lı ııkılgan bir ta'11'1 

dcdı, kı.: 1J11' 
- Evvelki giin Tours'dald içti rı. 

ımıza gelmiş plan Oç İngiliz N• 1 
,

İngi}ız hükumctınin heyeti umuın~ 
sini bir tııalıhljt altınn alamaılD rff 
Efendiler, İn~ılt('I"CllİJI verdiği ı.-c\;• 
~ar~ıslnda mfüavaat etmekten bıı 
yapncvk bir vry yoktur. nf 

M. J:cynoµd bu sözlpril hcıl1•111.
bir tarafı müdafaa etmlyol', r~ .. ıı 
bir vlkıa:ı; ı ve onun ııctıccsıni aııt' 
ve tcı;bit eylemiş bulunuyordu. t r
vekllın lınllndc, tııli tarafından ı§1't" 
kcdilnılş ve i~inde bulundu~u ~c ııtl' 
tin dehşetini nihııyet ıınlıım1~ 1~~ •' 

lara mnlısus bir bitabhk, lıll'.) ~~tı1' 
nevmidi nlnınetleri bl'hrmhtı. c•~ 
hel' ııcy nmhvolmuş, ba~ "urı~, 
hiçbir çne kalınamıı -eibi gô 
yol'dU. 

(De cı 



Alm-y• 
neler cliitiiniiyor, 

1 Y 1 11 I ))' aeler yapacak? K r a 1 Kar o 1 onan dar y ıııya Churchi in (Başmakaled/Jfl devanı) 
? ile n çok endifede kalmaktan 

mevk Uf mu yal ı ı da tku Ve nehiai menedemi,orda. Fakat n u timdiye kadar bütün ba faaliyet-

H b k • k d• • • (Bfrbtcf. aahi/ednı detHJtn) ı• J J ten mü.bet neticeler aLndağına 
Q / U ı en ısını cat etmekte olduklarını s5ylemişUr. ta yan ar dair ortada ..clra tifa ..-ecek 

tevkı·ı eden Serano İtalyanlann bu mıntakada evvelden aljımetler söriimnemittir. Ona 
beri mevcut müstahkem mevzilerde mukabil Almaa siyaset adamları, 

Suner hayatını sabık mukavemet niyetinde oldukları zan- /ta/yada Alman haftalarla .üren bu didinmeler-
nedilmektedir. Chlmaranın fimali den, bu gÖslerİf)İ hareketlerden 

k l d d şarkisinde A vlonyadan 40 kilometre l h J / g"' ra a me yun u kadar mesafedeki ileıi harckctlorine a eg aar ı ı artık IMraz ~ biraz usan-
Londra, 25 (A.A.) _ Reuter: devam eden Yunanlılar yeni mevzi- gitgide artıyor IDlf ve biraz i.tirabat ilatİyaeını 
Runuınyıının sabık Londra elçisi ler işgal etmişlerdir. Daha içeride duymut cörünüyoriar, on• için 

ve hür Rumnnya hareketi relai ıu sevkulceyş bakırnmdan biiyük ehem- Londra, 25 (A.A.) - Churclılll ta epey zamanclar, Berlinde yeni 
beyanatta bulunmuştur: 1 miyeti haiz bir nokta! Prerneti'nin rafından söylenecek nutkun mevzuu toplanmalar, yeni s(>rüpnel. vu

Sabık Kral Karol'ün hayatının ı ıimal ve prk clhetlennde haı:_eka:ta kasden büyük bir ihtimamla gizli tu- kubulduğunu baJ,er almıyoruz. 
tehlı'kede oldug'hınu gösteren ciddi bulunan Yunanlılann eline duşmuş- tulmut ve İngilizce olarak aaat 21 de Jh . al L! -Lt olan N l 

resmen söylenmeden evvel İtalyan tım aa 7-.aAfmll oe 
aebepler olduğuna kaniim. Berlinin 1 tar. halkına İtalvanca olarak dax..tılma- ve ydbatı yortuluma hiirmeten 
tazyiki!e hareket eden İspanya Ha - A vlonya harap oldu J ~· 1 la A hır:~ 

sı için bütün tedbirler alınmıştı. Bu A rnan r, wapanm A9Uyan riciye Nazm Scrrano Suner'ln cm- Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz hava • ef _1..1 __ 
Jile sabık kral, hilen Sevllle'de bir ı kuvvetlerinin Ort.ap.rk umumi ka- nutkun geniş mikyasta yayılmasının alemine bıraz r.ı..t n eı _...- -
otelde mevkuC bulundurulmakta ve rargahmm tebliği: temini için de icap eden diğer bütün mak cibi insani hislerle hareket 
hiçbir yere gidememektedir. Arnavutlukta, bir çolı: dllşman tay ~dbirle~ al~nınışbr. ~Hikadar tnıp- etmeyi diifünmektedirler. Hoı, 

Hür Ruman .... a ile sabık ya.resinin bulunduğu Avlonya tayya- lız servıslerınln bu işde tamıımıle siyasiyatta, hele harple insani his-
., la etl" bi h- m~va!fak oldukları muhakk.aktı:. isin imil old.-.,, timdi7e kadar 

krahn alakası yok re meydanına muvaffa Y ı r u- Çunku İtalya, cevap ve1·mek içın hır ki k .... lmüt~_, iflerd d ~·ı 
·nı b k cum yapılnuotır. Hedefler, liman ve ü bil k b t • f k - ro u goru • egı -

Hür Romanya barek:ti n 5:1 ı ehir, alçak bulutlarla kapalı lbulu- g n e ay e meyı muva ı gor - 7 

Tahmil ve tahliye isle • 
fi 

Vekilin direktifleri Üzerine sık sık içti
malar yapılarak işin intacına çalışılıyor 

Jicareti bahriye ıeısoplannıa terfi~ için tedbirler 
Limanda Tahmll, tahliye ve 

nakliye lflerini imkan 11isbetinde 
rnaldnelqtirmek üzere hummalı 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
1ncedayının direktlfleri dahilinde 
sürat temini için hu türlü ted -
birler alınmaktadır. 

Bu hususta birlblrlerile çok ya 
kından alakalı olmaları bakımın· 
dan Devlet Deniz ve Demlryolla
rile Liman İşletmeleri müdürleri 
bu hafta bir toplantı yaparak 
timdiye kadar alınan tedbirler ü
zerinde göriifecelderdir: İcap ~ 
derse bu toplantılar bir ay zar -
fında bir kaç defa tekrarlanacak
tır. Çünkü Münakalat Vekili alı
nacak tedbirlerin izami bir ay 
zar:fında J.tmamını emretm~tir. 

Hükumet deniz ticaret filomu
zu zenginleştirmek karanndadır. 
İlk imklln ve fırsatta bu iş başa
nlacaktır. Ancak eleman ihtiya
cım kartılaınak ilze.re şimdiden 
tedblrle.r almak lizım Kelmek.te -
dlr. Evvelki tecrübeler de bunu 
Amirdir. 

l\ıilnakalllt Vekii.leil bütün bu 
cihetleri gözöni.inde tlltara'k De -
niz Ticaret :Mektebini ibugüniin 
ihtiyatlanna uygun elemanlar ye 
tişUrecek hale sokmıya karar ver 
Diişt.ir. Büyük Millet :Meclisine 
verilen bu husustaki kanun layi
hası denizcllertmize her hususta 
l"('iah temin edecek hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Deniz Ticanıt Mektebine giren 
lerin mezun olduktan sonra iyi it 

bulabilmek hususunda hiçbir en -
dişe hissetmelerine mahal kalmı
yacııktır. Her mezuna mutlaka 
YUife verllecektir. 

Ayni zamanda derecelerine gö
re her ikaptan ve malriniste daha 
dolgun ma&f takdir edilecektir. 
Bundan başka deni&dlerin istik -
ball de ıimdildnden daha emin ha 
le getirflccelcUr. Tekatitlük hakkı 
baki kalmak üzere iknırnıye ve -
rilıncltten baflca çalıftıldarı sa -
man almakta olduktan maqlara 
muvazi olarak tekaut aylıklan da 
arttırılacaktır • 

Gaye, kaptan ,.e maldnistliii 
en ileri bir meslek haline getir -
mek, bu mes1~e heves eden genç
lerin daha iyi ve enıin çahşmala
nnı temin e.tnıclctir. 

kral Karol ile hiçbh· munasebctı ol- ~uvordu. Tayyarelerimiz, bu bulut_ memiş. ve Roma radyosuna İngiliz dir. Hele bu umanda, yalnız 
ınadıtını aaıahaten beyan et~ek is· la;ın içinden biı·dcnbirc çıkarak düş- Başvekili tarafından Massolini aley- hud'a bakim olan aiyasiyatuıdan 
terim. Esasen kendisile dognıdan manı baskın halinde yakalaınışlu _ hine serdedilen ağır iddianameyi red ve yalaız tayyare ve tank bikim 
doğruya hiçbir münasebet te idame clıı· Tayvareleriml.z<len bir kısmı, ıltıtmek gibi mlişkül bir vazife veril- olan harbinden imanlıık .bialeri 

etmiyorum. Lakin aldığımız haberler yeı:de bu\~nan tayyareleri bombalar- mi~tir. ve hareketleri. beklemek biiabü - Bil "k M · ı ı 1 M ı • • M · ı ı A 1 1 S • F k 1 d 
~~;dş:ıı~r~ü;~~~~1~:~~~z ~~~;:~ ~e~. diğe;nı:ı~~:r~~;~~~z c~;i~ı~~g~; bi:~1r:~n~:~1~~0:~~::du:::~~~ tün cafletı:seri olur. 1 d ı y ı ı e e c 1 s ı 1 1 8 r H 11 a urıye ev a a e 
i d" ·1 b d b i protesto edıyo aıa ve 1 

1 detçe birinci sınıf bir devlet olama- Alman nn, son zaman ar a Komı·serı• td• 
n ıı·ı en u ar ey . . - en nihayet çok a!jağıdan bır mltm - m1'tır. Bu hakikati bildiği muhak - siyasi teıebbüsleri yalnız Fransa- k il k t t • ge 1 
~ın. Sonra ıunu hatırlatmak ıs.tenm yöz hücumu yapmışlardır. Tayyare - . . "b"d" G t a 1a1u1 B 11 z a ere e 1 kı g Suner hayatını eskı kral 1 k kak olan Mussolinlnln İtalyayı eski- ya inhisar etm.if ıı ı ır. aze e Suriye Fev,·ala~dc Kom;-..: , eı rano İ !erimiz, meydandan ayrı ır en, mey. d"I" Al "' --· 
Karol'e '?1l'dyu~dur. Filhakika spa? dan artık dumandan gözükmüyordu. den Avusturyayn tibi olduğu cibi haberleline dikkat c ı ırse, - General Dentz dün Rumanya va-
fa dahilı har~ı esnasında bu~nkü 1 Hava da:fl barajı tesis eden bir kru- şimdi de Almanyaya tiıbi bir memle- manyan~ Frama nesdinde yeni purile ıehrimize gdmiştir. Gaze. 
lspanyol Harıclye Nazırı Madndd&- 1 -r alçalc irtifadan ağır surette k~t haline getirmlye karar verdiğine bir tt!fC!bbiilte balandaiu, Mare- n lııel uhlfetleıı ••vam) Ticaret Vekilinin nutku teciler tarafından karşılanan ,... _ 
ki Rumanya_ el~ilii!n~ ilt.ica etmlı :ve nuv~:~İyöz ate•lne tutulmuştur. ,uphe bırakmıyor. -• Pc!tain'ia fU tanıda cevap v•- tam muvaffak olamamıftır. Müte - Bu kanunun müzakeresi esnasında '--
Barcelone hukUmeunın musırrane ta ... İtal da Al a leyht r)a:h r- La _u- L- hassıs)ardan istifade edllmell. Tüc - Ueri sürillmü" olan buı mütalea\ara neral, Türle eli sılctığından dola· 

ini Y 1 tanda Noel ya m n 8 a ...,. ..a:Jı..: bele mabut M. •• • - can ne tahzir etmeli, ne ele ıh..:'·"-a .. yı memı1un"ıyctlerı'nı· bildı"rdik•-leplerlne rağmen Kal'ol, kendis n unan S B d b k 1t 1 da gele bl ...._., trik ---: ... r ·· ........, cevaben Ticııret Vekili Mümtaz Ök- ._. 
.__lim cdilmesı·ne mlnı' olm• ... tur. E- • un an aş a aya n n r tekilde yeni bir en a 'lı""' .... -111 •novik eder vaziyette serbest bırak- ğ k 1z sonra demı".,tı"r ''-ı".· - ..,.. .Atı 25 (" " ) Atina aJansı çok haberlerde Alman aleyhtarı hı'•- - nıcn a•a ıda i ahatı vermic:tlr: ,.. a. na, Aort.· - ... yolunda rivayetler söze çarp· malı. Murakabeyi tevsi etmeli. " "' ter kral Karo), Suneri teslim etmiı müdic6 Vekirelliıı, Etnos gazetesin- siyatın r.eil olmadığı bildil'llmekte • Muhterem arkadaşlar, - Türkiyeye bundan -biı müd 
olsaydı, İspaaya 11.ariclye Nazın bu de tuulan yumaktadır: dir. Filhakika Mihver siyasetini ter- makt~. • • k la- Neticeler tam değildir Bu kanunla İcra Vekilleri Heyeti- det evvel de gelmittim. Güzel 
~~-~~:.~.~.~1.~~~.~~~~:............... Yunanlılar ken<lilerine mütecaviz viç edenler bile İtalyan muvaffakı- Bu rıvayetlere ıtunat ~ uet Arltada~l~r, Milli ~orun~ Kan~- ne tevdi cttlğiniz salahiyetlerin, ka· memleketinizi iyi bilir ve 8CY9-

Noel gecesi 
sükunet 

içinde geçti 

İtalya tarafından cebren kabul etti- yetsizlilderi karşısında Almanlann amgeline, Almaııyanm. aıy nunun tatbıkından mutevellıt netay~ç nuııun lstihdaf ett.iği gayeyi iatihaal rim. Burada bir müddet kalmals 
rınen L-..ı..·1n -eticelerine bakarak taıuamlle lakayt kalmalanııclan ve sahasında son ümidini FranaWara müsbet, fakal hakikaten tam ve ka-\ k dil k ,_ k .. el 

n&n> ,.. • ed" ma sa e uruwca muessçs eı·e iaterdi.n. Fakat vazifem acele aY• 
Noeli bir ıturur ve iftihaı· hisslle te- ciddi biı· yardımda bulunmamaların- bailadaiına hükmetmek ıcap ı- mil değildir. Olmadığının misali de kabili de•lr olmadığı hakkında muh- deti icap tf . tl._ t il 
sit edebilirler. dıın şikayet etmektedirler. yor Fllkat acaba~ mayn ve bugiin huzurunuza getirdiğimiz bir terem Refik İncenin irat ettikleri mi 

1 
d c ırıyodr. ~. vaaı a t 

- ClıurchllJ'in nutkunda zikredilen b : aylannda indirilen dar • talam yeni tadillerdir. Bir defa mem salden endişe ettim ve bu mevzu ii&e- yo uma evam e ccegım.> 
ll!gı•ıtere Kralının ve meın1eltete içinde bulunıluğu mtif ~;ır: rilmit Ve O vakit- \ekette yepyeni bir UZQY Olarak ku- rinde izahat arzına mecburiyet his• Mısırın Kumanya Sefiri" ... 

(Birinci ıaJr.ifednı deı:am) 
kül vaziyetten defi!, İtalyan lıalk er • yere se - - d"" .. 1 rulan bu cihazın ifler'ken gösterdiği etti 

N 1 tk membalarından Almanya lehine ola- tenberi de ,,edenle IUl1ll1 uru • bir takım müıküller oldu. Ahımakta 1 rn. eld" 
ingilterede Kanada 

kolordusu 

oe DU u rak istifade etmek maksadlle yakın- melde bulunınut olan Fransızla- fe.rdlCT müşkülat çekti. Alışmamak İcra Vekilleri Heyeti bu kanunla, g l 
(1 inci salıif eden devant) da gelmeleri muhtemel olan Alman ra bugün el uzatmakla vevahut istiycnler buna kartı mü~külat gös- iktisap ettil:,ri salihiyetleri ne toptan Mısırın Rumanya Sefiri Em.in 

Londra, 25 (A.A.) - Harbıye Ne
a&ret1 Kanada hilkümetile, yapılan 
1rir a~laşma mucibince İngilt.erede 
1rir Kanada kolordusu teşkil edilditi
'li bildirmektedlr. 

sa meaat bir gün olmasını temin için kıtalannın ve polisinin memlekete onlann el uzatmasau istemekle, terdi. Devlet teşkilatı, Jizım olduğa ve ne de münferiden herhangi bir Fuat c!ün, Rumanya vapurile 
elimizden gelen her şeyi yapacağız. sokulması ihtimali ciddi j«!ndifeleri Almanlar, ü-ön. dr ... ...n.. oldukla- kadar mücehhez olmadığı için mll:ş- müesseseye devredecek değildir ve Bükreşlen tchrimize gdmiflir. 

ı k d ·~- __ • ..,. boyle bir düşünce asla menuubahııo- S f iJ H:ırp, diğer bir çok kederler arasın- nıuc P olma ~- ır. • • rı çıkmazdan yakalaruu nasal kii15ta uğradı. O teşkilatı vücude ge l:ımu. Meseli icar bedelerlnin 
939 

c ir, gazetcc· ere demiştir ki: 
da ayrılık hümünil de her tarafa Romaya gonderılen sefırle. kurtarabileceklerdir? itte herke- tirmek ~in çalıştık ve neticede bir senesi i :ır bedelini tecavüz edemiye- - Güze!liğini duyduğum ve 
-vaymnktadır • w l la la '- • ec1·· · takım tadilatla bw:urunuza bunu ge- b"I ~·w· 1 k t" · • • " · rın oynıyaeagı ro ain asıl merak an lftAK Ut 111 t'rd"k orgl hakkındaki 30 uncu maddenin ı aı.gım mem e c ınızı zıyarcte 

Amerikan yardımı 
Bu gün ol'dulaı·da, eğer gelmiye ı ı t f b ld • ,_ 

Alman milletine ka,..,ı gerek rad- cihet burasıdır. · _ _ • n relerde tııtbik obnacağmı cra ırsat u uguma çoıı; memnun cesaret edebilirse muhacime mu - ·., lth l"tta k 1 t ol uştur Bu b 
Yaşington. 25 (A.A.) - A

ınerikc.daki lngiliz satın almak 
ltomisyonu reisi Purvis, dün, ga
letecilere yaptıi'ı beyanatta de -
trıiştir ki : 

yo, gcı·ekse risaleler daf•ıtmak sure- Almanyanm senelerdenberi a • muş u a _ m · • Vekilleri He-yeti tayin ve ilin eder. ve nhtiyarım. Misafirperver 
kavemet edcbılmck için bckliyen veya tll h k'k ti b"ld' il . 1- ü • ' ·~· nu tavzıha fhtıyaç gormem. 8 .... · ıı· ı·h· t" · tı T" k" · · h • . ı~ 
k ranlık denizler<'• nobct tutan ve- e n ı n n ı ır ınesı usu u? o kadar gıivendıvı İtalyanın, Ar- - . • u , .. yın 'e an sa a ıye mın er. ur ıyeyc ıııtıra at ıçın gc uim. 

a . ~1 , <l- faydasız bularak tenkil edenler bıle •1 M b Çünku bu nıhayet alelidc, ın~vzlı h:uıgi bir müesseseye veya Belediye- Bir hafta lcadar kaldıktan sonra 
yahut Lı~yn çolle_ı .. inde m.ng up uş- Chul'chill'iıı faydıılı bir hıuekette nav~luk c:_ep~esı e ısır sa asın-' bir buhran degıldir. Y~hut dlğeı bir lere devri mevzuubnhsolıınınz. Yine 
ınanı. ko\alıyaıı bn çoklau, bul anda bulunduğunu herkesten evvel kalıul da ugradıgı akıbetler, Almanlan alemin buhranı değildır. Bu, hemen hu knnımla hiikümet hıılkın ve ın111i tekrar Bükreşe döneceğim.> 
kendı yuv:ılarınd:ın uzakta bu unu • ı etmişlerdir. Bu nutkun vaziyetin ta- ıüphesiz büyük mikyasta hayal çok yakınımızda . cereyan eden bir ınudafaanın muhtaç olduğu muay - ............................................... . 

yorlar. l mamile kavranmış olduğunu gösler- inkiaarına uğrabnlf olmalı - buhran olması dol:ıyısile hakıknten yen madı.I ·lcre, muayyen fiyatlarla Mu"nakalaAt Yekı·ı· ·ı Amerika harp levazımının ö -
llİ.İmüzdeki .iki veya üç aylılı:: ima-
1-tında tahakkuk ettirilecek sürat 
lngiltere için mühimdir. 

Amerikanı\\ yardımı di •i söylenmektedir. Ayni scbcpletle dır. lı yalnız hayıJ inkisarına uğ- ithalatta müşkulfıt olmuştur. el koymak ıml:lhiyetini lınlzdir. Böy. iDi 
Amcrikada da pek çok dostu-ı A~erika: ı:omaya William Philip~s1 ramaktan ibar~ k~lsıl1:dı, belki Hul~ın ihtlyaçl:ın için stok 0:':5e - le bir salnhhetln İcra Vekilleri Be-

Tayyare ile Va~ngtona gele -
~k lngilte?rcdc mii1ahcde ettiğim 
9ıon şartlan, Amerika Maliye Na
~ Morgenthau'a bir saat süren 
'bir ınülakat esnasında anlattım. 

l - t d " "st "ınsanla- gündcrmışür. Bu zatm oradnki ı;a. o kadar ehemmtyetı haız olmaz- lesi egel' elde stok mevcut degı\se, ye>tince rcrh:mgi bir mileı;seseye dev gu"zel ~ı·r hareketi muz a comer ve uru ·r i D h ' i , ,. b 'd k. if ' . b h l A ak 
k d • b" k kil·ı b. zı es UC'a Y n n ıc ~ c ı vnz e- d Fakat İtalyanın bilhassa Mı - dahi!de stok olmıımasındandır. Ha - ıı rncv:r:uu a so nmaz. ne mevzu, 

nn ur ugu ırço tcş . a ıze sine benzemektedir. ı. •w• d bel Akd • kiknten halkın ihtiyacı fçın ve hat- Jahiyctlere misal olıırak zikrettiği 
hudutsuz bir yardım. t:mın c~~ck 1 Bu vazife, bilhassa Ameriknmn sırda y~d.ıgı at er, ~iZ tı1 oıdunuıı ihtiyacını temine kafi arkadaşımın, devri caiz olmıyan sa- (1 ınci sahifeden deı-am.) 
için çalışra)akta ve ıyı ~a.lb~ı ın - 1 daha doğrusu Anglo-Sakeon millet - ~eselesını es~smdan ~iletmek as- gelebilmek için hazan mfişküliita uğ· gıda ve eŞ> a fiyatlarının tesbit edil- kini Dokuzuncu 1tlctme Müdür~ 
sanlar, çocuklarımızın ~ır~oguna, terin.in. Fr:ınsızlar:ı ve İng!Uzh~': tıdadını a~dıgındanberı, • Alman- radığımız zamanlar oldu. Bu ı;tokla- mcsi keyfiyetine intikal edince bidi-
harbin sonuna kadar ihtımamla Berlının tahakkümundcn Jtcndılermı ya da, ingıltereye karıı e!ınde tut- rı yapamadık. Fakat yapabilmek i. senin mahiyeti değişıı-. Y :tine havale buyurmuşlar. yapı
bakmak işini üz.erlerine almış bu- ku1~~dıkları takdirde ~\lerlnden tuğu aon kozu kaybetmif bulun- çin sizden Uizırngeld!.ğl kadar sala • Eu mevzuda hükümet ya.ııı lan tctk;kat neticesinde, Çekme. 
lunmaktadırlar. Bunlardan daha gcldıgı kadar. yard.ım edeceklerini maktadır. Acaba Almanyanın, hiyet ve maddi yardım rica ettik ve İcr., Vekilleri Heyeti ihtı1dirla mü- cclılcrin dilekleri muhik görülün-Gelecek birkaç ay içinde ima -

l~tın çabuklaştmlma11 chemmiyc
tırıi tebarüz. ettirmekle beraber, 
lrıgiJiz ve Amerikan devlet adam 
ları hiçbir ukcri tehlikeden endii""e mahal olmadığını söylemif
trdir. 

f zl k d f ·ı d k d" an~atmaktan ıbarettir. İmci" mütemadiyen Fransa ile şlnıdi bunu vcri)•orsunus. cadelc ka dıle bütün memlekette gıda ce de keyfiyetin nazarı dikkate 
a :ı çocu a ngı tere c en ı lngiliz ve Yunan muvaffakıyetle- f ı • • bfill . ,. . k besi, d ğ \'eya diğer ihtiyaç maddelerinin fi - alınması için, V ekaletc usulü da-

evlerinden daha emin yerlere rinin bu vazifeyi kolaylaştıı·al·akla - uğr~sa'.~~ s!yası ma ~rın l'ıyat ~ıtl ~e mııra ~ ki~l yııtlerının t.esbitine ikarar verir .• 4.n. 
n:ıklcdilmiı bulunmaktadır. nna şüphe yoktur. Bu muvaffakıyet tahmin ettigı 1rıbı, Fransa.,. ıtal- rudan dogruyab,. ~ta ladev :t=ul ;,. cak bu fiyat t.esbiti işini bir.&at ken· ircsindc teklif yapılmasını emret-

.. ·· ·· k" · i t1 L o rt kt 1 yerine ikame etmek ve o ~ma munzam ır •I 0 ra d" · 1 · k" kt mişlerdir. Bur:ıdaki ve bulun dunyada ı lenn ehemm ye ner.,g. n a ınıı n- yan n • A • (\ildi. İlk teşkilat bu tarzdııyılı. Va· ı_sın n ~apması~a ım an yo. ur. 
d h Ya-ı 1 insanlara hitap ederek dır. Esasen Grazianı nın dolambaçlı suretle Akdenıze bakım olmak .f d 1 i ısanlara vel'ildi .Anla- Bınblr türlfi nevileri arzeden ihtiyaç Bu teklif de dün yapılmış ol -

a a F • h t d b h · ti it e<l' · --1---..ı._..a__ ile · 1!---? zı e ar 0 an 1 · dd ~ · · Jı h. kuabe diyeceğim ki. geçen harp eenasın- ıza .8 b~ :.ıs uldC: emrnıye tey ıcı ~ ~--•- " •. lr4:_•:r._
8

. şıldı ki, bn tanda yiirüycrek fiyat 1 !~ e
1
. crınıVnekiller .fCH ır ~ duiundan. Küçükçekmecelilerin. 

Bar d I• a " "d ı·w· . h ı~'- yenı a ır. S..a ibtimaJ Vıı::nJK:a ~. ır kabeS 0I yapmak İmkanı ""Oktur rwln cra eri ey ayrı p-L yaktn..J_ diJ-Llerın" e '-aVI ... • da en iUZı c genç ıgımız c-. Cb h"U'" ku f 1 mura " . f' tla b"ti dcleten de e& aA e& ,ıı; ·-.-

oldu ve kalanlar harbi pclc az ta- urc •1 1~ nut w ta yan kere Fran~n~, Al~an!a ile ~=- Binaenaleyh, fi.>·at muraka~i =k~na de~~:r.u;: it::na hnltO- caklan ıüphcaizdir. 
Ön Ü n de nıdılar. Bu defa hepimiz birden esırlerıne dagıtıldı surette le~ mesaı _ed1p tnsı • başlı ~qına bir cihaz haline getir - met fiyatlıırın teabltl itinde Ticaret Muhterem Münakale Vekili 

ilk fta ve tehlikenin ortasında Londra, 25 (A.A.) - Haber alın- re,.. b.rp ilin etmesı batıra gele- mek lazımdır. Banu yaptıktan sonra Vekaletini veya ona bağlı müesses&- C d K . I d halk 
1( T b aa • . k. • · _ dığma göre, Churcbill'in İtalyan mes. M.repl Petain böyle bir fiyat murakabe.sinin daha iyi olaca- !eri salibi etil kılabilir. Bu tatbi _ . e~ et erım ne~ ayıy~, ın 

l ahire, 25 (A.A.) - ra - b~lunuyoruz ve emınım ı, ~çı mllletine hitaben söylediği. n11tkun münuebebizik yapacak oluna, ğı k:ınnattnc vasıl olduk. Onun ~çin katta da Jyledir. Muhterem arkada- l~~ıyaçl~nna. ve dı~eklcnne karp 
'-garp cephui hakkında gelen ~ızd~ en ya,h olanlar da vaZ~YC: İtalyanca metni Afrikada eaır edilim Frama milletini hilikaydü tart bugünkü tcşkiliUa bu şekle dogru şıı12, fiyat tesbltf aübiyetinin devri g.ostcrdılderı bu alaka ve hassa· 

)enj haberler pyaru memnuni- tın böyle olmasından dolayı ıftı- ltalyanlarıı dağıtılnuştır. ikiy ırtmf olm Sonra, Fnm - yfirüycceğlz. Evvelce de Uk ohı.1'.'k caiz olmadığını ifade ettiği içindir &yetten dolayı tc,ekkür etmeyi, 
>ettir. Dün bütün &iin ve bütün har duymaktadır. Berlin gazetelerine göre e a~ tep;ki • . . . kabul Milli Korunma Kanunu ıkabul edılır- ki. ba tanihi yapmıya zaruret his- aeve seve yapılan oir vazife • -
~ece son derece tiddetli bir topçu Bu son aylar zarfında, ingiltc- Bertin, 25 (A.A.) _ D.N.B. a - :ı:ek bae bunan~':ıiz me- kcn sayın arkadatımız Rana ;nrh~- • settina. yıyoruz. 

Ücllosundan sonra bu sabah rede hasara uğrıyan birçok oe - jansı Churchill'in nutku etrafında ele . • ' balleclilmit I z. nm sormuş olduk~arı. 6t~alekt }.~rm ş 
atıl lllısur bulunan Bnrdia etrafında h" 1 . ve felaket karıısında hal- şunları bildirmektedil': • sı ~ . oma • • olıhıgı.ım ccvnpta < emış. ım. ' ıwıı-
~tiliz ağır topçularının gök gü _ kır erı.. d•w· t . b" t Deutsehec Allegl'mC'inc ıeJtung Hulasa, isvıçre gazetelerının kabe Kanıınunnn tatbıkatıle müte-
tiil ~~ ~.ostcr ~gı m~ ~ anetı . ı~~ İngı"llz Be.vekilinin yeni iddiut gibi, Alman orduları çok hassıslardıın haddi i~amide lstifnJe 
. tiiaünü andıran bombardımanı gordum. Cıhana iJan cdebılırım gAazetesi, 1 k ''knbili~·ctinden lın"ırlanm•" olsa da olmaaa da etmek bizim c...ascn şmrıınızdır. Mu· 
'litilrn '-t "d" k. h • d ki ·ıı ti vrupayı an nmn J 1 .... ..,.. • d · ·c ıi d 1· d eıı. e ı ı. ı , epsı e ır arına ve mı e e- h luşunun insanı hııyrcle dü Al bQ&ünk .. siyasi va _ tehassıslar :ın ıstı a e '! ım er_ -

CephcJcn alınan haberlere rine mensubiyetle iftihar etmek - ~~~ec~m b~r "t>V oldug~•mın ynzma'kta . mat. nyhanınl. ka k u .. .. kt kcıı bittabi ınııhtcli r şubcll·ı·e taalluk 
tö ' 1 zl k h k . ,, ... . zıye ı ay ı rışı gorurıme e- d üt h ı • knstedlyoruz . . re, mgi i er, ço mü im ta - tedır. ve şöyle dcnnı etmektedir: d" B k dı:I w k •• _ e en rn ı e assıs en . •. 
""-· ı. . k 1 1 A k ht t k dü ü k ır. u anı ıgın pe goze çar Bunlardan ayn a\'1"1 ıstıfadc etmen. ··T• ır.ıtaatı gctırtmc tc ve ta - Sonuna kadar dayanıp da za- ncıı - ssc me ve ş nnıc aı· f d rt k d •. el · ek şah 
)lrı ·ı · · ihkA 1 ·ı · N l tarzı faşizmle nasvonal sosynlizme pan ame ~ r 8 1 ~ geçen icln gerek devle~ aır erı, ~ı· 
~ ı crı ,ıst am arını saran ı en feri kazandığımız zaman oe tnba Uılıana zıd olan bir adam mil- haftalardalu hummalı faalıyel bı- san kendim elınıden gclclıgı k.adar 
le llVVctlerinin faaliyetini tiddet - ~ünleri yeniden saadet günleri ]~ti :enerlndcn ayırmayı ve bu' su - rakılarak, onun yerine yalnız çalışıyoruz. Bundan c~ln ol:ıbkilıbrlcr. 
.. l'ldirmcktedirlcr. Jtalyanlar da olacaktır. Bugün hepimizi bağlı - t . d wıA . Tüccara müşkülat gosteı re un-
"'er it d hk b. uh retle talyan mücssc elerin e boz - mag up, perqan, aç ve ıatırm" 1 d kl: ti ar •t {~\eminden J.. a ın a mu cm ır surette yan az.imkar r u muhafaza et - gıınluk doğurmayı umit edebilir. Fransadan be.hangi bir medet ları ~.~ un u :ı" c ~st bırakınnk 
"' ~ırladıkları beton sığınak ve si- mek mecburiyetindeyiz. . Ch h"ll" İtııl 1 ö d d" l d 8 . • h çcknı .... veva o • .,ıırı ser 
l'trj d •dd t) " b • 1. J wl "' Ul"CJ 1 ll1 • Yllİtn la'.'a lg n }e;f)ı- umu IT!ası ır.b ıhz~m mdqdur )n büyük •bir ihtikara meydan ver-
t(S er. c §ı e ı ır muı.:avcmct l Şimdi hepinize mes'ut bir No- g "oc mcsaJına a) an ar a a «kendı mu tacı :mmet e e, k . t . oruz. Nitekim bir çok al-
"-u1erıyorla~ •. Bardiadaki ~.talyaw~ 1 el ve yeni mes'ut bir se~e dil~rim. değil, k~md~alıır ve torplllerlc cevap nerde kaldı gayra himmet ede!» ::;;,~ız e~~:arlnr da Heyeti Celileni-
~ avemctmınAne ka~ıu .sur_e~ı yeni seneyi mütevazı hır emnıyet- vere~ er ır. kavli mucibince, Fransanın ken- zin maliimudur. 

>e ~~da ba_skflk" b:hfıllcr~ım~ı-, le l;>ekliyebiliriz. ffitler Noeli dine ne hayn kalmıftır, ki Al- Biz Wcc:ırı millet hayatında lazım 
ı.- . ar ır ır yan c cmıt-' Vahim bir buhran atlatmış bu- manyaya yardım etsin ve Alman- bir unsur telakki ediyoı uz. Bu unsu-<erdır o·· .. tik 1' 1 ı d 
'-fe : Uflllan •. ~un geç çc e-qunuyoruz. Hala karşımızda bulu- ame e arasın a ya için de, gİrİ§nıİ§ olduiu bu ~~ kendi noı~n:ıl yaşamasını kcn -
t..i ~artan in&ılız topçusunun •- ı nan tehlikeleri ve güçlükleri e - geçirdi muazzam davayı, ancak bu Fran- dısı cl:-cr takdır cdeı: ve temin eder· 
~- tında bulunmaktadır. Arna- hemmiyctsiz addetmemeliyiz Fa sız araımı sayesinde ballebniye sc, devletten ve hukumetten .k~dlsl· 
·qtluk h• d" 1 ·1 · t b • (Biri•ıcı· sahı"fed•n deva-) • Y. 1 ne yn ıdıın gelir. Ylcm kcndı~ı, lıcm tıJLı a ısc ~1 c manevı~a _ 0 kat muhariplerimizlc müttefikle - ' " ... k bulumun .. / 

Q 

ti!( utunun, faşıst askcrlen uze- . . . zumunu hissetmiş olmalarıdır. un an • • Tüı·k vntandaşı nıü!'tefit olur. Fakat 
l\d.. • b" t . . t nnın karada, denızdc ve havada N . d 1 h f Görilüyor, kı.elde. me.vcu.t. ma- tücl'nr bunu böyle telakki etmezse, li ... meı um ır csır ıcra c me- .k d ki ff k l d azi zımam ar arının, son a • t t 
de lt b"ld" M fih it 1 azan ı an muva a ıyet er en talar zarfında söyledikl'"ri nutuk- lumat Y.! umuını vazıye ın gos er- tamamen içimizden çıkması Hizımgc-

' a 
1 

• 
1~· aama a yan teselli ve cesaret almalıyız. istik- 1 diği safahat ile Almanyanın neler len bir unsur olduğuna kanaat ge -

~ Vcmctının bu noktasının ne bal 1 kJ 1 d 1 1 k lar, h~~ harpten so!1ra A man a- düşündüfü, neler yapacağı hak - tirerek ona göre hareket etmek ka
liiJd~.n düte~iini tayin çok müı- tır.' L~k~nu b~r :afcr ~.~Jun~:C:ap: melesının kavuşacagı refah ve sa-' kuıda bir tahmin yürütmiye mey- raıındafız (bravo sesleri, alkışlar}. 

Ur. il lcl it adet hakkında vaadlerle dolu- d • ktur Yal - .. L-'-'--•- Koonllnasyon meselesi, arkadaşla-aa am aya ar üstünde durma - d Ez .. 1 M . N L an )i o • naz, D1U11111&aa& 
Graziani'nin ra.poru tayız ve Allal:un yardımile adalet ur. cum e, esaı azın ey, "b" •· •• b 0 d l'ını, hukumetinlz, tamamen yanınız. 

ıh 4 ilkkanunda irad ettiği nutukta Al'
1

1 
1 co~en f U: fe_Y .... ~~bir~· ako a dadır ve koordinasyona uygur.dur. 

'j A.tina, 2S (A. A.) - Atina ve su e doiru yol açacağız.> harpten ııonra halk için senede man sıyase ının • ..-ua ~ • Arkadaşım Puat Sim1en, bu mese-
"-11 bildiriyor: 3 milyon otomobil imal edilece- ~et .ve mabrunuyet devreame lenin kafi bir itiyat haline gelnıedi· 
t.. 30 biR araanda ölü Ve yaralı ver- w• . - 1 . . gırmq bulunmandır. ğini beyan buyurdular. Bu hal Ve-

~tıa gazetcai, Maretal Grazia- mittir. gını .soy em.ıştır: ·ı TASVtRt EFKAR killerle Başvekil ara ında değıldir. 
~raporunu tahlil ~den haı - Yıne 4 ılkkanunda radyo 1 c ................................................ Belki devlet daireleri arasında ola -

• d d" '-! 3 - Bu ordu, harp malzeme- I b' · t da harp ""'1" ean e ıyor mı yapı an ır ncırıya arasın ' bilir. Malümua\inlz, dairelerin her-
_._ sinin büyük bir kısmını da kay - t b ·· h" l · · ı ' k d' h d d ı · h d ~ ""-aıdaki müsbet vlkıalara en sonra ugun şe ır er ıçın en c cuk • 1 • • • biri en ı t. u u sa ıı iyeUcri a -
~t ederek Trabluqarptaki 1- betmiftir. tabii ve basit addedilen güzel 0 resım enoızı. hlllnde çalışan birtakım müesseseler 
~ ordusunun akıbeti tahmin 4 - İtalyanlann maneviyatı §eylerlc konforun bütün köylere dir. Bunların müşterek çalışması e-
,~il· sarsılmıt ve lngilizlcrin manevi- teşmil edileceği vaad edilmiştir. Rastır. Bunda bir takım noksanlar 

1 u: yatı ise yükselmiştir. 1 o ~lkkanunda Hitler de ıun - Foto Süreyyada ıı;fırülürse, elimize ~eçtikçe tamamla-
~ - TrablutSarp ile İtalya •- 5 - ltalyan hava kuvvetleri- ları söylemiştir: nııya ~alışıyoruz. Üınit t;deı;m ki bu 

ela bütün münakalat, inkıtaa nin Afrikadaki tam magwlubiycti, H Ik h k I Ç 8kt1· r 1· 0 1• z f. muvakkat kanunun merıyetteıı kal -
. ~ a, . ayatın ıymet ve e~- kacaiı güzel zamanlaı· geldiği vakit, 

" · lngiliz hava kuvvetlerine, ltal - zet n t-kıl ed her•c h A/L. '-1" ..J 15 l. ~ - 300 'ı~ 350 bı"n L:...:ı!L ı 1 
-.. en y ye sa ıp vüm p" ınae poz devlet daireleri de biriblrlerile ça -

"lt ua a1911m yanlara öldürücii darbeler vur - olmak hale ve imkanını verece - b ~ira lıımayı ötrenmit Ye buna alıflllıt o-
•rcl-., •o bin air ve 2P bia Üe malc imkanını verecektir. ğiz.: laealdardır (alkıtlar). 

·.:TASVİRİN ANSİKLOPEDİS İ 

Türklerin kurdukları Göricenfn 
tarihçesi 

Görice, 20 ay Fransa himayesinde 
müstakil ciimh•ly~t olmuıtu 

G!!rıçe şehri Aı ııa \"Ut! ak :fethinden 
sonra ikıncl Beyazıt ı:amaumda im
nı.hoı llyas Bey. tarafından 1503 ee
nelerindc te•is edllmlttır. Şehir ~in 
intihap edilen ml!Vkiln baı\ıca ebeın
ınl~ti Florlna, Yanya, Pogradeç yol
larının iltisak noktasında bulunma
S1dır. Aynca, zengin kömür, bakır, 
demir madenlerine de malilı."tir. Türk 
mimarisinin, Türk şehirciliğinin e -
sc.ı i olan Göriçe munta7.:ım caddeleri, 
geniş sokaklan, !>üyük çarşısile orta
çnğ tıehirlertne nümuno teşkil edecek 
nefasette idi. 

Dalkanlnı·da dalma bulanık hava 
yaı·atmak istlyeıı ecnebi devletlerin 
ytizünden 18 inci asra kadar malik 1 etmiıtlr. 1916 senesi 10 kanunuevve
bulunduğu huzur ve sükun ihlll cdi- !inde kırmı:a zemin üzerine afyah 
Jerck .Arnavut, Yunan, Karadat, kartallı millf Arnavut bayrağı Göri
Sırp çetelerinin faaliyetleri batla- çıe Belediye binasına çekilmlşUr. O 
mış, bu komitacılarla Türk askerleri sene zarfında ATMJp&da biltçeııini 
mütemadiyen çarpıımıtlardır. Bal- tevzin ecWWen 7ecln• devlet, ldicflk 
kan iharbi burada yine stikunu temin Görlçe Cilınhıırlyeti olnıuttur. Göri
ederoemiş, Umumi Harpte Framııs çıe Cllmhurlyeti pul ve para butır
Şark ordusu kumandanı General mıft:ır. 
Snrraie, buruını i1Pl etmek istedii'i Halk lstiklala kavuıttıjıına o ka • 
ı:aman da Sali Badka ve Geı:menl dar sevinntlşti ki, kan döklllmeden 
reiıılerhı idaresindeki çeteler Fraıwa gtln ıreçmlyen bu memlekette 1lç ay 
orduııuna tlddetli bir mukavemet gös zarfında bir tek zabıta nkuatl bile 
termişlerdir. kaydedilmemiıtir. 

Goriçe Fransız kuvvetleri tarafın- Görlçe Ctimhur17etl !O ar denm 
dan işgal edilmiş olmakla beraber çe- etmiı, harpten .onra mötıtakil Ama
teleı ln mütemadi alanı bir türlü iaa- vutlulc devletinin nfiveıılnl tetkll fll• 
yifin teminini mümkün lalmaDUftır. lemifth' • 
Nihayet Fı·anstz kumandanı Germe-! EvTelki Mile ftaIJan telalfn• dl· 
ni'nln talebini 'kabule mecbur olarak 1811 G6riçe, POllll •J b* .. ~ 
Gödçe kazuını Fransız hi:nayesiDde lardan .-na Y1IDUI ....._ .. eli
müıtaltU Ciimlıuriyet olarak taMik • seıımiıtlr. 



_ iÇTİMAi MESELELER 

Aile müessesesini 
kuvvetlendirelim! 

--- - . 
Bir mecmuada nüfus meselesine temas eden 11e 
gençlerimize hiç te iyi fikirler telkin . etmigen 
bir yazıya tesadüf ettik. Cemiyetın e~as 
unsuru ailedir. Bu unsuru takviye edelım. 

Ata türkün Türk milletine çiz-ı dilmesini tavsi~e. etmeyi. muv~fık 
diği ana çizgilerden biri de in~~- b_uluyoruz. _Ta~ıhı~ hang.ı devırle
lapçılıktır. Fakat henüz teşekkul rınde hangı mılle!ın galıp ordusu 
etmekte olan Türk cemiyetinin maneviyatsız ve ınançsız galebe
çok nazik ve hassas vaziyetini ye erişmiştir acaba? 
gozönünde tutarak adımlarımızı Peyami Safanın Kavanoz. ço-
ona göre atmalıyız. cukları ismindeki makalesınde 

B. d 1 kla yazdığı gibı, doktorlarımız bu 
ız e çn ıııan ve çocu - . . . 1 d · · 
b k 

l b. k gıbı amelıyat ar an ınsanıyet ve 

lrınal k a 1 amıya~ .anne er~ ~:kı~ Türk milleti namına vazgeçtikleri 
a~ ı o ma~ı ıçlın çocu f takdirde hem nüfusumuz çoğalır 
rnuesseselerı açı mnsına tara ta- . . • l •. 

B h k 'k i b. "ht. ve hem de ıçtımaı suç arın muey-
rız. u a ı aten znrur ır ı ı- . ~· .1 • 

h l
. ı · ~ d h yıdeleri kendılıgınden verı ınış o-

yaç a ıne ge ınıştır • ..,unu a a- . . ki d 
t 1 t 

' 

k• h ftalık bir mecmu- lur. Ve bırçok aıle oca arının a 
ır a a ım ı, a .d .. ~ · ·· h k 1 
d ··r eJ • e l mas edı" yenı en tutecegıne şup e a maz. a n nu us mes esın c -

lirken pek ileri varıldığını gordük. işte böylece hayata kavuşan 
Bu ye.zıdn muharririn bir baba yavrucukların bak1mSJzlık yüzün
şefkat ve ruhıle hareket etmedi- den mahvolmamaları için bugün
ğine kail olmamak elimizden gel- kii \•aziyctc rağmen, Vilayet ve 
miyor. Belki Roma İmpcıratorlu- Çocuk Esirgeme kurumları ve 
ğunun yıkılma devrınde vergi için yardım miıecseseleri, bütün var
anaların evlatlarını sattıklarını ve lıklarile koşuyorlar ve hep:miz 
babaların kız çocuklarını fenalığa de koşmalıyız. Bu, sözle değil, 
tt-şvik ettiklerini görüyoruz. Fa- hareketle olur. Dnha dün nasıl 
kat bu devir Roma imparatorlu- bir imanla ve inançla zaferi k -
ğunun yıkılma devridir. Türkiye zandığımızı hiçbirimiz unutma -
Cümhurıycti pek genç bir milleti dık. 
temsil etmekte ve kalkınma dev- Aile müessesesini kuvıretlen
rini yaşamaktndn. Bunun için bu dirmek için evlenme kanununu 
gibi yazıların daha ziyade hisleri- ı değiştirdik. 
le hareket eden ve muhakemeleri B I d "k d. 1 
h k 'k · k v • u mesc e e ı ·tısa ı mese e -a ı ·ati seçme çagınn erışme -
ntİ!J olan çocukların üzerinde na- den önce kanaııtkur ve feragat • 
aıl bir tesir yapacağını hakikaten kar olmak, prtın başında gelir. 
düşünmek lazımdır. Memleketin esas unsuru olan ye-

Türl!ün hayat kaynağı olan bu ni nesille ciddi olarak uğraşıyo -
günün genç çocuklarını, evvela ruz, uğraşacağız. 
manevi, sonra maddi silühlıırla Henüz h:ıssnsiyet ve heyecan 
kuvvetlendirmeliyiz. ufuklarında pervasız dolaşan ço-

Eğer nüfusumuz çoğalsın di - cukları istediğimiz tarafa sürük
ye maneviyatsız ve karaktersiz lemek, götürmek çok kolaydır. 
bir sürü insan yaratırsak, is - Himmetinizi bu mesaiye tek -
t~diğimizi temin etmiş olacak sif etsek de bazı mecmua -
mıyız.} Bu fikrin ımilhem olduğu )arda gördüğümüz gibi bozguncu 
yer acabn neresidir? Ve bu gibi ve aileyi yıkıcı neşriyat yapma
fıkirleriıı tarihteki rolü nedir} Bu- sak dnha doğru olur. 
nun için düniın ve bugüni.in tari-
hinin biraz daha dikkatle takip e- M. Süleyman Celebi 

Baş, Di9, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derlral Keser 

icabında gUnO. 3 ııa,e ııınıbllıı. TAKLiTLERiNDEN SAKl"'llNIZ. 
HF.R \'ElfDF: fLTf.LU t<UTl't.ARI ISRARL/\ l:ıTEYl°"l7. 

-~r BORSA 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Haberler. 19.15 Müzik. 
8.18 Müzik. 19.30 Haberler. 
8.45·Ev kadını. 19.45 Fasıl heyeti. 

+ 20.15 Gazete. 
12.30 Fasrl heyeti. 20.45 Müzik. 
12.&0 Haberler. 21.00 Musiki. 
13.05 Fasıl heyeti. 21.30 Konuşma. 
18.20 Müzik. 21.46 Orkestra. + 22.30 Haberler. 
18.00 Müzik. 22.46 Dans mü7.iği. 
1'8.40 İnceııaz. 23.26 Kapanış. 

Mardinlilerin a~kerlerimize 
kı;i hediyesi 

25 - 12- 940 muamele.si 
f..ondra 
Ne.yor!a 
CeaeYr. 
Atına 
Sof1a 
lrladrlt 
Budape" 
.t\üiı ret 

1 

1-:el&rad 
't okoha. 
~tokheL 

ı Sterllıı 
ıoo Dolar 
100 lsv. Fr. 
100 Drahmi 
100 Len 
ıuo Peçeta 
1()(; Penı4 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yea 
lUO lne9lu. 

s. 2• 
132. lO 
29. 772 

0.997 
1.6'22 

12. 937 
26.S3J 
0.6'.l!I 
ı. 175 

J1. ı "'7 
81,097 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1938 yih:de ) ikramiyeli 19.:ı' 

~:::~ i ... IU'... ı ~::~: 1 
• • 1 19.14 
• • • 19.14 
• • • 19,14 
• • s 19.14 

" " ' 19.15 Aaadol Demlryol 1 Ye 2 pefla 40.SO 
lıl•rkeıı BaakaSJ P6fl• 108.SO 
Şark Sl~orta Şirketi l.4S 

Voleybol 
maçları 

Kız mektepleri arasındaki vo
leybol maçlarına dün E.minönü 
Halkevi salonunda devam edil
miştir. 

Uk maç Jnönü ile Çamlıca 
arasında yapılmıştır. Geçen sene
nin şampiyonu olan Çamlıca 
İnönü karşısında, dün muvaffa -
kıyetli bir oyun oynamış ve ilk 
seti 15-9, .ikinci seti de 15-7 ka
zanmıştır. 

Takımlar: Çamlıca - Süheyla, 
Nutünnisa, Necla, Neci&, Neba
hat_,_ Hayrünnisa. 

inönü - Güzin, Ref' an, 
Zekiye, Ayhan, Mahide, Seniha. 

ikinci oyun, Şişli Terakki ile 
İstanbul arasında olmuııtur. Biri
birlerile anlaşarak çok güzel pas
lar yapan İstanbulJular, Şişli Te
rakki karşısında rahat ye güz.el 
bir oyundan sonra ilk seti 15-5 
ve ikinci seti de 15-1 kazanmış
lardır. 

Şişli Terakki takımında bir iki 
kıymetli oyuncu olmakla beraber 
anlaşmakta biraz güçlük çekmek
tedirler. ileride daha güzel oyun
larını göreceğimizi tahmin ediyo
ruz. 

Takımlar: İstanbul - Selma, 
Olker. Sem hat, Necla, Güzin, 
Vefiye. 

Şişli Terakki - Selma, Necla, 
Ayşe, Emel, Sıdıka, Türkan. 

Futbol ma~ları 
Dün Ş~ref stadında mektepler 

arasındaki futbol şampiyonasına 
devam edilmiştir. 

ilk maç, Pertevniyal ile Yüce 
ülkü arasında oynanınııtır. Ba -
tan nihayete kadar Lüyiik bir çe
kişme halinde geçen oyun, her 
iki tarafın da bütün gnyrelterini 
sarfetmelerine rağmen, golsüz 
neticelenmiş!.ir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 - 12 - 1940 
PAS 1 F 

VAZiYETi 
AK T 1 F 

Ka•a1 
Albn: Safi KIJerram 72.044.754 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Liran , •• 

Hariçteki Muhabirler: 
Alhn: Safi Klloıraıa 5.357.616 
AJbna tahvili kabU ıerbest 
dövb:lcr. • • • • • 
Diğer dövizler ve borçl\l 
kUrlng bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak· 
diye kartıhiı 
Kanunun 6 • 1 lncl maddelerine 
tevfikan Hadne tarahndan 
vaki tedlyat 

Senedot cüzdanı: 
Ticari ıenetler • 

• E•ham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evr&kı nak• 

A diyenin karşılığı qham ve 
t:ıt.vllat (İtibari kıymetle ) 

8 - Serbest eaham ve tahvllit: 
Avan.tar: 

Altın ve döviz Gzerine avans 
Tahvlllt üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli ava"
Haıtlneye 3850 No.lu kanuna ~öre 
açılaa altın kartılıkh avam 

Hiuedarlar ı 
Muhtelif 

Lira 

101.336.709.61 
11.449.75~. 

2,329.887.62 

178.146.17 

7.S35.9\4.91 

37.040.477.-

158.748.563.-

19.922.695.-

260.929.036.o; 

46.6S5. 916.93 

8.473.164.93 

8 799.98 
7.808.722.-
1.701.000.-

101.S84.926.7S 

Yekun 

Lira 

115.t 16.329. 7 

171.1'6.07 

89.S76.39l.9 

Ul.82S.868.-

... .......... 1 

.•.119.081.1 

1 

111.103.445,7 
4.S001J,J0.-

14.S4 "° !il. 98 
739.906.319.33 

Sermay•: 
ihtiyat alıçeıi: 

Adi •e fevkallde 
Husutl 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Oeruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafındaa 

vaki tecllyat 
Deruhde edllen evrakı nak· 
diye baklye.el 
Kartılığı tamamen altın olarak 
lllveten tedavüle vazediloıı . 
Reeskont mukablll lllveten te· 
davüle v-.edllen • 
Ha:ılneye yapılan altın kartılıklı 
avans mukablll 390~ No, lı kanun 
mucibince lllveten tad:\vüle va· 
:ıedllen 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın: Safi Kilogram 318.S6S 

3850 No.lu kanuna göre haı:lneye 
açılan avans mukablli tevdi o:u
nan altınlar : 
Safl Kir. S5.5·U.930 
oavtz taahhüdah: 
Altına tahvili kabil dövh:ler 
Diğer dövizler ve alacaklı kU· 
rlnj" bakiyeleri 
Muhtelif . . . 

Lira 

USS.666.15 
6.ooo.ooıı.-

158.748.563.-

138.SZS.868.-

17 .OOD.000. -

241.00ll.OM. -· 

14.0.10.0 ıo.-

7ô .913.,.7.62 
448 87 os 

78.124.167.90 

-.-
34'.149 149.91 

Lira 
ıs.000.000. -

12.ns.6'6.U 

411.82.S.868.-

7i.31t2.00U7 

78.124.167.91 

36.14l.H9.9l 
109.256.462.70 

739.90). ~19.33 -
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

y,.kıin 

altın üzerine avans 1/ı 3 

ITIY ATROLA~I 
ŞEHiR TiYATROSU 

w Dram kısmı: 

Bu akfam 20,30 

APTAL 
KOMEDi KISMlı 

Bu akıam saat 20.30 da 

Paşa Hazretleri 

• 

MUAMELE VERGISiLE 
Alakadar müesseselerin 1941 den itibaren tutacaklar1 

Nümune 1 
iMALAT 

defteri 

Nümune 2 
iptidai maddesinin nevi çok 

Eınai müesseselerin 
IMALrıT defteri 

olan 

Nlimune 3 
MUAMELE 

defteri. ikinci karşılaşma, istiklal ile 
Şişli Terakki arasında yapılmış -
tır. ilk devrede daha güzel bir 
oyun tutturan Şi~li Terakki takı- .MAKSİMlN BÜYÜK Salonunda 
mı, attığı bir gol ile birinci dev - YENİ PROGRAM 

Nümune 4 
Ücret üzerinden mua

mele vergisine tabi 

Nümune S 
EMTiA 

iTHALAT ve 
iHRACAT 

Nünıune 6 
Nim mami'ıl maddeleri 
imal ettiren müessesele
rin EMTlA İTHALAT 

Nümune 7 

SATIŞ 

deft~ri 
reyi 1 - O gnlip olarak bitirmiştir. 1 - Safiye ve arkııdaşlan, 

2 - 3Ci kişilik revü heyeti, (Hn
vayan adalannda hlı· gece). 

müesseselerin 

'=1!!!~ ELE defteri defteri ve İHRACAT defteri 

ikinci devre daha ziyade istik
lal takımının hakimiyeti altında 
geçmiş ve Saidin attığı beraberlik 
golünden sonra Rıfat, takımının 
galibiyet golünü de çıkarmıştır. 
Bu alada Şişli Te::-akki bir penaltı 
kaçırmıştır. Oyunun bitmesine on 
da!cika kala, vağan şidJetli vağ

S. ,\tilin idııresinde 

Zengin mizansen, dekor, kostüm, 
cumart~si, pazar gfııılcri saat 16 da 
revü matinesi. 

Defterlerimizin 25 • 50 • 100 
rişl eri sühuletle a-önderilir. 

200 ve daha faıla ıahifelileri mevcuttur. Taşra ıipa-

mur yüzünden hnkeın, oyunu ta- Divrikte Rıza Arslan 
Yukarıdaki dt"fterlerin nasıl kullanılacağına dair IZAHNAME. - Fi. 25 kuruş. 1 -----------

til etmiş ve maç da bu suretle ya-
rıdn knlmıştır. 

SATIŞ YERi: DJKKA T: Defterlerimi% her mü-
essesenin ihtiyacına .. gazete; kitapevi 

B takımlar maçı 
Evvelce de :razdığımız gibi, l941 senesinin Hayat, Uagıb cep 

yeni futbol ajanı Nuri Bosut, B 1 takvimleri ve Maarif kitnphnneslnin 
takımlar ıırasında da bir lig mnçı saatli duvar takvimini ucuz :fiyntla 
yapılmasını karnr altına almıştı. tedarik edebilirsiniz. 

İnkllap kitabevi uygun formüllerle basılmı:,tır. 
Tabı gaye-t temiz - Kağıdı en iyi 
tendir. 

Oyunlara bu hafta başlunacağın-
dan, maçların fikstürü bu akıınm 
çekilecektir. 

B takım maçlarına Galatasa -
ray, Fenerbahçe, Beşikta~. Vefa, 
i tanbulspor ve Beyoğluspor klüp 
leri iştirak edeceklerini bildirmiş
lerdir. 

Galatasaray Ankaraya 
gidiyor 

Bayramda Mo.skespor ve Genç 
ler Birliği ile iki maç yapmak ii -
zere Galatasaray birinci futbol 
tn~ımı Ankara.ya davet edilmi -
tir. 

Atletler gittiler 

lstanbul - Ankara caddesi, 155 

.1.ılJA.iıtJ.ı,Wl!ı1UJ.11'lııWi,JlJ! ııtiııl~U,ılJ.UıtL,IJılijJLJilJJJ,lJWlLıU.LLıiillıil!ULılJililLıw.U 

SAVIN DOKTOR ve 
ECZACILARIMIZA 

Ephedrine «ARSAN» 
Tabletleri piyasaya çıkarıldı 

Tabletler o,os ( Ephedrlne Chlorh.) ı 
havi olup kolayca ikiye ve dörde bölü
nebilir şekilde hazırlanni'ışbr. 20 Tab
let tühUnün halka satış fiyatı so kuru,tur 

Karakög Eczanesi Müstahzarat Laboratuarı 

Hüsnü Arsan, lstanbul 

Saatli Maarif 
Dıvar Takvimleri Çıktı 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimin hakikilerini almak İ -

çin (MAARİF TAKVİMİ) adına ve her sahifenin üstün
deki (saat resmi) ne dikkat etmelidir. 

l\ılerkezi: (MAARİF KİTAPHANESİ) dir. 

1 lstanbul Beled·yesi !anları 

Cuma gü:-ıü Ankarnda yapıla -
cak olan Atatüık ko usuna işti -
rak etmek üzere İstanbul takımı· 
m teşkil eden beş atlet. dün ak
şam Ankaraya hareket etmişler· 
dir. Atletler şunlardır: Rıza Mak
sut, 1 Jüseyin, Habip. Artan, Ma-

fid;•. Konferans ı_rs_ı_. _K_om_u_ı_an_ı_ıö,_ı _s_at_ın_a_ım_a_K_om_i_sy_o_n_u_ı_ıa_nı_a_rı_I 
Eminiiııii Halk,,ııiııden : 

Jlıısekl, Ceı rahpaşu ve Zührevi luıstalıklar hastanelerile İstanbUL 
BeyC1glu ve Üsküdıır saı·i h:ıstalıklnr mücadele inerkezleı'iniıı ihtiyacı i • 
-çlıı luzuınu olnn 2fi,!)00 kilo nı-pn, 1 !J,000 kilo saman ve 9750 kılo ot 24911 
numaralı kanuıımı 46 ncı maddesinin ı. fıkıasına tevfikan pazarlıklıt ,_
tın ulııınruktır. l\Iecmuıınun tahmin be<leh 4888 lira 26 kuı-uıı ve uıoi· 
ııntı 73:ı lira 24 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdilrlüğli ıc•· 
lııınirHle giirüJ.,eC'ktir. İhale 27 /12/9·10 cuma günü s:uıt H de Daimi gıı· 
cüıııende yapılııcuktıı-. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupl.ı' 
ve !).10 yılına uit Ticaret Odası veslkularile ilıule glinü muııyycn s~at&' 
Daimi Encümende bulunmalnn. (12123). 

26/12/940 perşembe gfinil (hugiin) 
sııat (18) de Evimizin Cnğııloğhın -
dakl ulonunihı Üniversite Edcbi)·nt 
Fnklıltesi profesörlerinden Mükri .. 
nıln Halil tarafından (Türk tarihi) 
nıevzuundn bir kunfernnıı vcıilccek
tir. Dııvetiyc yoktur. 

Askeri ihtiyaç için 28/12/940 günii aşağıda yazılı iki kulem benzın 
hizaların<ln yazılı ıoantlcı·de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartıı:ımesi hcı· 
gün Komi-ryo111la görülebilir. İsteklilerin belli gün ve santk< ı.ut'ı teml
ıuıtladlc biı·llkte Fındıklıda Komutanlık Sntınalına Komisyoııunn gel • 
melcı-i. ( ı 203 ı ) 

Ciııs-t Mikturı llluhammcn B. Kat'i T. lhalı Saati 
Kilo L. Krş. U Kr§. Saat D. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz KuTuşlukların Tedavül
. den Kaldırılması Hakkında ilan 

Mardin (Hususi) - Vilaycti
nıiz ve köylerinde, kahraman er
lerimize kıılılc hediye teberruatı 
büyük bir süratle devam etmek
tedir. ilk parti olarak iki bin par
çadan fazla poP.ı.uklu. kazak ve 
çorap, Mardin Kızılay Kurumu 
tarafından alakadar makamlara 
teslim cdilmiı ve bin parça da 
teslim edilmek üzeredir. 

lWorsa harici altaöifyatl~rıij 
+ Eminonü Halkeı•tıulını: 
Evlmi;:de Türkçe (2) ve (B) kurs

ları açılmıştır. Patartcsi ve çarşam· 
ba akşamları snat (20) den (22) ye 
kadar yııınlacnk olım bu kul'slnra 
daha bir hafta müddetle talebe kny
doluııacağıııdan ıı.r:z.u edenlerin iki -
şer fotoğnıfln Büromuza mfiracnat -
laı·ı iliin olunur. 

Tenekeli benzin BG.500 33,000. 00 4950. 00 10, 30 
TenekC"li benzin 117.750 ~6,000. 00 6760, 00 tı 

• • • Askeri ihti~ııç iı;ln 30/12/940 gü- Askeri ihliytıç için 21/ı2/040 gü-

Gün\ÜŞ yüz ku~uşlukların yerine gilmüo bir llrahklar darp ve pirı; 
saya kiıfi miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yilz kurutlukların S 
tklııı•ik;11:ıın 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılmas1 kararl•ftt" 

rılnıışlır. Hedi:re ihzarı işinde şehrimiz 
orta ve ilkokul talebeleri de bü
Y.iik bir hassasiyet göstermekte -
dirler. iki mektep, bir hafta için
de 58 adet pnrça qya teberru et· 
miştir. 

Trakyada çif tçiyc tohum 
veriliyor 

Edirne (Hu usi) - Trakyada 
1 çiftçiye tohum tevzii ioi sona er

miştir. Tohumlukların zamanında 
ve dikkatli bir sevkiyat ile en u -
zaklara kadar yerli yerine yetiş
tirilmesinden ötürlı Ziraat Veka
leti, allıkalı makamlara memnuni-

1 yetini bildirmi§tir. 
Dağıtıl n tohumluk buğday 

• 2,801, 900 kilodur. Öğrenildiğine 
1 göre bu sene Trakya köylüsü ge
ı çen seneden fazla ekin ekmiştir. 

Zirnat Vekaleti de, selden zarar 
gören köylülere tohumluk ve hay 

< vanlanna da yemlik hazırlamak
,ıadır. 

Re,adlye 22 Lira 6; Kt· 
Kalın Betlblrllk " ,. SO ,, 
K Glçe altıa ııranu ı ., '4 " 

Birlnclk!nun: Peroembe 

1SS9 H. 

26 
13S6 

Zilkade Rumt 
26 lclklnun 

13 
Gün· 361 Knsım:o49 

Vakiti• Ezar.1 Vasatı 
s. o s. D. 

Ollnet ~YarıoklJ l2 sa 08 25 
Ôğle iT1 28 01 ıs 
IUndl o~ 48 ıs S4 
Akşam n (JO 17 46 
Yauı Ol 39 19 25 
imsak (Yannkll 12 5106 37 -Taaviri Efkar 
Nüshuı (5) Kuruştur 

1 Ab Ş i . ı Türkiye Hartç 
one era tı için ~ 

Senelik .•••.•.....• 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı nylık ....... .. .•• 750 > 1450 > 
Üç aylık ••.••..... .• 400 > 800 > 
Bir aylık ••. . ........ 160 > yoktur. 

Temsil 
8e11oğlu llalkevindeıı: 
1 - Evimizin Temsil şubesi her 

hafta pazar günü aaat 14.30 da Be -
yoğlunda İstiklul caddesinde Nuru 
Ziya sokağında Parti binasındaki 
temsil salonunda tcm'<iller vermek -
tedir. 

2 - Arzu edenlerin Evimize mil· 
racant ederek davelnaıne almaları 
rica olunur. , 
Doğum ve kadın has
tabkları mil tehasaısı 

Operatör Dr. Saib Ali 
OÖLBAK 

Beyoğlu Tünel başı Tünel 
apartıman No. 2 

Pa::ardcın nıaada her gföı uglc
clrn sonra lıastalanm kabul eder 

nü saat 11.30 dn 50 saıılı taıı, 60 saplı 
kepçe ve 80 adet ko\ gir paza rlıkln 
satın alınacaktı!'. Şaıtnnmc::ıi her 
gün Komisyonda güı·iilcbllir. İstekli
lerin belli ı::ün ve s:ıattc Fınılıklırln 
Konıutanlık Salınnlma Komisyonuna 
teklif edecekleri fiyata ı;ire kaL'i te
minatlarile birlikte gclıııcled. 

(12029) 
••• 

Aııkcri ihtiyaç için 30/12/940 gfi
nü saat 11 de 800 adet kapaklı bnk
raç pazarlıkla satın alınacaktır. Mu 
hammen bedeli 6400 llra olup knt'i 
teminatı 960 liradır. Şartnamesi hı:r 
ı::un Komisyonda gurül<•bılır. lstekli
lcı in belli gün ve saatte Fındıkh<ln 
Komutanlık Satınalma Komisyonu • 
mı gelmeleri. ( 12032) 

Milteabhidi nam ve he::nbına 
28/12/940 günü saat 11.30 ıla pa -
znrlıkln ı;oo ndet telefon direği ıın
tın nlınncııkbr. Şıırlııamcsl her gün 
Komisyonda görülebilir. lstektnerln 
helli gün ve saatte tc•klif cdecl'kleri 
t'ivnta (."Öre kat'i teıninntlaril.- bir -
likte Fındıklıda Komutanlık Sntın -
nlma Komisyonuna gelmeleri. 

(12053) 

nü saat ıı.:rn da on adet ıciivcı-einlik 
11rub11sı ynptırılaı:aktır. .!\luhummen 
hcdcli 5500 lira olup kat'i t<'ıııinııtı 
825 lirndır. Şaı'tııamesi her gün Ko
ınlsyondn görülebilir. f ı;teklilerin 
belli g-Cin ve saatte Fındıklıda Ko -
mut.uıılık .Sutınalına Komisyonuna 
gelnıcleı·i. (12004) 

Mevcut nümuneslne göre 16 adet 
sıhhiye nrnbası yaptırılması 27 /12/ 
940 günü sunt 11 de pazarlıkla ihnle 
edilecektir. l\1 uhıımmen bc(leli 7500 
lirn olup kut'i ll'minutı 1125 lirnclır. 
Şnrtnanıesi ht'r gün Komisyonda gö
rüleblllr. isteklilerin belli gün ve sn
nlte Fınılıkhdn Komutıııılık Sııtınal-
nıa Komisyonuna gelındcri. 

02ofır.) 

"'"'"' 
Aııkeı; ihtiyııç için 3/1/!l41 günü 

saat 15 ele ıınznrlıkla 250 arııba ynp· 
tınlncııktır. MuhunımPrı hrdP!i ı;ııoııo 
llrndır. Knt'i teminatı i!JOO lırnt!ır. 
l)urtnnn'l'sİ hcı· ı.ıüıı Komi yonda 
görfılcbi'ir. f•tckl:krin belli gi · v • 
ganttc l'ırr'•klıdıı J\omu•aı !ık Salın· 

nlınn Koın1syoııun'l gelmeleri 
(120!1 ) 

Gümüş yüz kuruşluklıtr 1 ıubat 1941 tıu·ihinıten itibaren artık ti' 
· ?ı{erJce' dııviil ctmlyecek ve ancak yalnız ~.1ahıandıklaıile Cümhurıyet ~ 

Rankllsı şubelutlnce kabul edilebilecektir. Elinde gfünüş yüz kurUf~ 
buluıınııların hunları Mulsandıkl~rile Ciimhuriy<'t 'Merkez Bankası şo 
)erine tebdil cttlı'ıııeleri ilim olunur. (7025 -10216) 

. 
914 harbindeki şeker kıtlığını hatırlıynlıın dn, 

bugünkü şeker fabrikalarımız1 kurdurımlara minnettar olalım· 

Bu şeker bolluğunda bol bol 

HACI BEKİR Şekeri yiyelİJll• 

Li MUHİD iN HACI BEKiR 
HahçPknpı - fü•yoğlu - Karakuy - Kadıköy • Mısır (Kahire) 

MEYVALI NUGA 

Sahıbı: z. l. EBÜZZIVA Ncıfriyat MildürU : C. •AllA .. 
Basıld·gı yer: MATBAA! EBÜZZIVA 


