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Perşembe 5 BirincikAnun 1940 

Hayatta en büyük fe
laket zaaftır. 

Nietsche Ankı.r'l, 4 (Hususi) - C. il. P. idare He- ' 
J'eti bugun toplanmış \'e Partiyi alakadar eden 
itler hakkında müzııkerclerde bulunmuştur. 
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110STAKlL YEVlll GAZETE Telefon : ı U 5 2 O 

Tele. Tuviriefkir, İstanbul 

Mülkiyenin 
yıl dönümünde Cümhurreisimiz 
gençlere çok kıymetli 
bir hıtabede bulundu 

Mülkiye 
ant 

talebeleri 
içtiler 

r *** -- , 
Vazifeniz, çarkı en iyi şekilde işletmek değildir. 1 

Bundan daha fozla ola rak, yeni ihtiyaçları önliyecek 
ve memleketi ilerletecek 1edbirleri bulup tatbik et
meniz ası) ,·azifeniz olacaktır . 

Sizlerden büyük hizmetler ve çok yüksek vasıflar 
beklediğimizi tekrar ederim. Bu vasıflar sizde var, 
kanınızda var. Zira bizim miJletimiz, milletlerin en 
büyüğü, en şereflisidir. 

Hitler Ye Molotof Berlin müzakerelerinde 

RelslcGmarumaıı: b••t lnöaü 

....... ı~~~ 
'-'ıarl•taatla• 

i)'i bir -daha 

Mussolini 
Bitlerden 
korkmıya 

ilzerine b u sütunlarda çıkan ba-~ladı 
1'1 Boriain Berlin 1eyabati l 

bu seyahatten mutlu r 
lizımıelmiyeceiini. Der· - - -

lalıarlara itidal tavsiye AJ F 
ihtimali de bulundui111lu manyanın ransa: 

0 ittik. • ile anlaşarak ltalya 
L.."' ~akittenberi tevali eden ba- 1 
~bu tabminimizJe isabet b~- Üzeri ne yürüme si ' 
~ hissini v ermektedir. Fil- • h t • 1. k 
~a Bulgar hükümdarının Be~- 1 1 m a 1 n e a r Ş 1 

~ ;Y-ı-atini müte~kıp, ~a.vek!I Brenneri tahkim 
~~of'un d a Berhnr. çagmldıgı • 
~ Çıkmıçsa da, ltalyan ajanıı e d 1 y o r 
L:.".llllı. dan o taya atılmıı olan bu 
~~il d erh al Berlinden tekzip Londra, 4 (A.A.) - Timcs gııze.' 

Ankara, 4 ( A.A.) - Siyasal Bil- j leriıııle muhtelif devlet dcvalrl Cl' • 
ırilcı· cMülklye> okulunun kuruluşu· kanından bir çok seçkin zevat, eski 
"un 84 üncü ve yüksek tedris mü - nıczunlıır, okulun profesörleri ve ta
essesesi oluşunun G3 flııcü yıldontinni, lebe hazır bulunmuştur. 
C•becldeki okul binasında bilyük tô- Törene talebenin okuduğu lstikliıl 
renle kutlanmıştır. nııırşını ıııüteakip direktör Emin 

Relı<icüınhur İsmet 1nönünün yü· Erişlrgilın lıir hitalxısile başlanmış
ce lıuzurlarilc şereflendirdikleri bu tır. 
merasimde B. Millet Meclisi R<'ısi, Bundan sonra, mektebin son sınıf 
Baııvekil, Vekiller, Mebuslar ve iç. ( D~vamı sayfa 3, ıütun 3 de) 

I Tam metin-, 

1 Bulgar Hariciye 
Nazınııı Türkiye 
hakkındaki sözleri 
Sofya, ,ş ( A.A.) - Bıdga;r a • 

JaıtBl büdiriyoı•: 
Hari~i11e Natırı. 1'1J1>0fım 111tl· 

kıorda Tilrlrlye hal·1mıda'ki k11-
t11111 metni aynoı Şffdıır: 

Hitler ve 1 

Molotof 
Berlinde neler 
sörüşmüşler? 

Rusya, Balgaristanın, 

Yıı6oslauganın fHI Tür· 
kig•nin harbe girmem•· 

sini ist~miş 

&unun üzerine 
Almanya Törkiyeye 
teıiıat verıi1 

Komııwııız Tur/,;iye ile tııüna - A ) D ·ı 
Bebetlerimi:: iki memlııktıt arasın· Londıa, 4 (A. · - a ı Y 
da mettl'ut dostluk, bıtaraJlık, HcralJ g:.tL.etcsının diplomatik 

( Devamı aayfa 3, ıütun 3 de} muhnbiri, Hitlcr - Molotof miila-._ ____________ • (Devamı sayfa 3, sütun 1 de) 

A 

Komutanlığa polis vazife 
ve salihiyetlerinden 
bazıları devredildi 

An:.:anı, 4 (Hususi) - Örfi idare mı.1tokalarında, örfi ida
renin devamı müddetince örfi idare Kanununun 2 inci mad

desine tevfiknn, polis salahiyet ve vı•zife kanununun 6, 13, 
14, 18, 2 1 inci maddelerindeki vazife ve salahiyetler, örfi 
ldarf' Komutanlığına de redilmiştir. 

Kurulacak askeri mahkemeler 1 
örfi ianre mm:!lkalarında yen iden askeri mahkemeler kurulma 

sı ve fan••yetl' geçmesi, görülecek lüzuma göre yapılacaktır. 

Bugün için b i:iyle bir şey mcvzuubahs değildir. 

Koordinasyon Heyetinin yeni kararı ITürk lngiliz ticaret i 
genişletiliyor 

~ b 1 h. 1 tesıııin Vaşington muhabiri yazıyor: ' 
~ u unmaıı, ıç 0 

mazsa Lava1'in ~'akmda Bcrlini ziyaret • h 1 A t 
l"'l lerde Almanyanan, Bslkan· crlece$tirıe dail' dolaşan şayialar, su- ı Harb~ye Nezaretinde Musso- 1 h t . t 
~Yeni bir m eaele çıkarmak iı- rcti unıuınlyede iyi habeı· alan mah- llni'nın .. ; eli iken ArnaTutluk r a c a v e 1 a a 
~ l İiı 7.annmı takviyeye m e • fillerden muhtelif şeklllerde tefsir 1 cephesinde mağlüp olan 
~ llıuttu. cılilmckteJir. Soylcndiğlnc göre Yu. ltalyan Generali 

Ankara, ~ (A.A., - Tebliğ: 
Türkiye ve İngiltere '!ıükumetlım, 

iki memleket arasındaki ticaret hac
mini ticari rnübadeleleı·ltt, ümit et. 
tikleri vcçhile, ehemnıJyetH nrette 
arttıracak anlaıımalara varmışlar • 
dır. 

s;"- sonra Sobranya Mecli • nan macerasındanheri .H~tler, Mus- De Soddu 

:~':n::~a 0~a:ı ·:.~~ 1 ~~~n~~~n ~t~~;~~ ~c:·~~~~k ~:la0knk~ ltalyanlarm mukavemet m a 11 ar 1n1 n f ı· y at 1 
... ~ b"'k. B l . t 

1 
ctmektl'dlr. 

i~ fait u umete, •..• u ganı ana HiUeı·, mümkün olduğu takdi rde, "" 
~~· ~c.eraya ıu~klemekte~ i Lavalc doğl'U dönecektir. Çjlnkü Ak arzularma ragmen 

llÇan tıddetle hucu~ etm1t I ~cnlzd~kl f:'ransız lilosile Fransız _ _ -··--- - - - ----
'-lan da, Bulgar11t anda usll'l".lntn Ingiltereye karşı açılan v an ,·ıeri T t 

. h • q a ldaselimin büsbütün hnrpte İtalyadıın daha müessir ol - un Jllalı·ye, lktısat, Ziraat ve icare 
a.. olac:atı ümitlerini arttır - duku kanaatindedir. h 8 r 8 k ~ t 1 lV.l ~ 

lllıı .. lundu Petain ise Fransaya yapılan tek- CI ~ k ll d e kk •ı b • h t 
....... def e' ·--M H • • N lifler ne kadıır müsait olursa olsun e ı· erıen en mueteşe l ır eye 
~ " · p a f~~ d arlC!!:,• .:k bir Berlin • Pa.rls mihveri kurulma11 d• ~ l.iıt..:.0 ~n d'a e~~·: nu • taraftarı değlldlr. devam e ıyor e d •t k 
~ hsanındaki ıtadal ~le Bu şayialaı , İtalyadan gelen bazı tarQ' '"ından tespıt e l ece 
~ diltkati celbe .. ,eateclır. kimselerin verdikleri haber ile teey- J 1 

Bu anlaşmaların meriyeti ınüdde -
tlnce Türklye ile SterUng arasında 
yapılacak tedlyelerin, Türk llrasile 
İngiliz lirasının halihazırdaki parl • 
tcsl esası üzerinden icrası derpiş e -
dilml~Ur. Turkiye ile Brltanya im • 
paratorlutu arasındaki ticlll'i \'e d · 
ğcr tediyeleri kolaylaıtırmak mal • 
sadlle hususi hesaplar açılacaktır . 

Mevauubahis anlavmalar 3 oubat 
1940 tarihinde Pariıte fmzalanmıı 
olan ticaret ve tediye itilafının mü
temmlmidirler. 

t"İ~h~. bir. ~eke~e. ıiy~ - yüt etruektedlı_.. B~nlar, İtalyanın Esir olmak istemiyen Aıık:ırn, 4 (HuıiU!!İ) - l\fllli Ko· hafüıı-ıııd:ı Tic~ı·et Vekal.l'li. ve)a - --
-rıc:ıyen1n ııtikametmı taym Brenner geçnlındekı hududunu tak- it b J runmn Kanununun 29 uncu madde- Kooıdina"\'on llurosunıı bıldırccek • G t ' I v I' • fi 
~ a Bqvekilden IOllra en viye etmekle mtışgul olduğunu bildir· aJyan ta Ur an sine istinaden, Maliye, İktısat, Zl-1tir. Du s~rcUc teessüs eılccek fon~ aze ecı er, a ının şere ne 
~ 'Üüüyettar ve mes'ul olan mektedlrler. J 1" J k 1 raat ve Ticaret Veknlerlnden mü • lıır, Milli Korunma Kanununu~ 2' 
~. İi.riciye Nazmdır Bu iti- Bitler İnriltereye teveccüh a e ace e açıyor ar j rekket bir heyetin lüzum ıcörduğü it ııc1 nıaddC$ine !ııtinad.en, Kooı-dınas-
~. iti Bulıar Harkiye Na- ediy~r Atina, 4 ( A.A. ) -Salı ak§a· h~l ,.e ihraç nıaddelni için fiyat ta- yon lk~·ctiııin klirarılc 311rfoluna · I du"n b'ır z'ıyafet verdı'ler 
~' bar' • · bahİI • mı ne edilen 38 sayılı Yuna n yııı etmek ve bu suretle tııyin olu · caktıı· . 
..,~ ICI sıyasetten ~ Londra, 4 (A.A.) - Görüniıte gö- br~·fl ı nnn fiyattan fazlıı~·n ithal veya nok- Otomobil listiği ve süd-
., 1._:~ un, bauaten ehemmı • re Hitler •imdi dikkatini İngiltereye 1 tc ıgı : . ı;anına ihrnç >·apılmaı;ını meneylc - 'k "ba aa · · 

~._'"'la oldujuna ıüpbe yoktur. karıı yapılan taanuz üzerine teksif ı . Pogracl'"ç mıntakasında şıddet- nıek sali.hiyetiııe alt Kool'dinasyon kostı mu Y Si ıçın 
... P--.f' k d-•-· ·· 1 L _ b 1 .ı onra Yu a v k' Ankara, 4 (Hususi) - Hariçten .• -..... un nut un -• mu • ediyor. Bu taarl'Uz, son günlerde l muıure e er..ıen B n n· Heyetinin teklifi, e ıller lleyctince 
16.ı · 11 · 1 · l t • K otomobil, kamyon \'C diğer nakil va· :-~-.erden biri, Bulıaristanın viddetini arttırmıştır. 9 Sonteşrinde ı ı ar yenı tepe er ıtra e mıt ve e- kabul edilmiştir. oordinasyon He-

i~ l 1 ı d kd 1 k sıtalarına mnhsus liistik ve südkos-• • kalmaya ça)lfAcaiJ Münihte söyled g nutukta Hitleı·, ı sir a mı§ a r ır. yeti, hüktinıetçe a o unan mu avo- tik mubayaası için, Ticaret Vekileti 
i teminabdar Bu temi- (Devamı aayfa 8, •iltun 1 de) 1 (Devam ı aayfa 3, ıütun 2 de) leler veya ittihaz edilen tedbirler hcsabmıı, Ziraat Bankası emrine 

l.iday tt b' ok 
0

d d "kod ılolnyJ!IUiı, bir malın rlnhili satış :fi- 850.000 Um'"'& kadar kredi tnhsishıe 'i e e arç .e ,. l u- ya tile harici satış :fiyatı arasında J 

~ ~ P ~lan Kral Borla ın Ber· 1 k 1 • 1 • 1 • fazla kir hasıl olduğu tak<lırde, bu Koordfnıu;yoıı Heyetince karar ve -
\' ~ -ııatanden tonra yapılmua ş 1 a r 1 n 1 g 1 z em 1 yen e rı n :fazla kar<lnn Z' raat Bunl,asında fon ıilnıiştir. 
'-~'4ır.abatin mahiyeti baklun· . • tesisi için l'ıtali)e, İktısat., Ziraat ve ·~~~~~~~~~~~~~ 

~~ ~~Ü:Üdnil~: ~~:::. f e C z ·ı ye 1 e r ·ı n e b 8 Ş 1 8 n d 1 ~!~:~:t s~;~,~iil;.~~ind:~:·il~~~f;ıkepta~~: Kuru sebze 1 eri ı ~it delil o larak d a kabul ed i- karara nlnııştu. 
..:_· Ziraat Bankası fon hesaplarının fı"yatı tespı•t ediliyor ı.~fih, BL"lgar Nazmmn bi- miktar ve vaziyetini her ayııı ilk 

en ziyacle mucibi mem -
•• ~ IÖ.ü cTürkiye ile iy i 
..... anünasebatmın inkifaf 

~· kaniim» tarzındaki ifa-

Vilayet, Kaymakamlara bir tamim 
yaparak ihmali görülecek alakadarların 

cezalandırılacaklarını bildirdi ~' zaten, diğf'r Balkan 
~~• 11kı dostluk münaıe-
~ ederken, Bulıariıtana itlklan madkelemc işlerinin 1 dükkanları gibi geç vakit lere ka-

her d evletten ziyade bundan sonra biunt m~rkez ta - dar açık yerlerin, camekanları b i
~ I Öatermiye çahfmlf ve rafından da yapılması kararla~- le olmadığı halde içeride yanan ; 
• , daima fiiliyat ile İspat mııtır. Vilayet Seferberlik Müdü- elektrik ampulünü bir parça mavi 1 

Çünkü Türkiyenin, rü Ekrenı, evelL:i gece istanbul ci- veya kırmızl kağıtla sardıkları gö
'llb.~İn teeu fiaiindenberi het ini, dün akşam da Beyoğlu ci- rülın ül!Jir. Pencerelerini iyi örte

...._..,. AYrUpa Iİyuetinin te- hetini kontrol e tmiftir. lıtanbul miyen ve 1tık sızdıran evlere de 
;,.:~ her ne pahu ma olur· tarafında bazı ev ve d ükklnlaran raıtlanmtftar. 

TASVUU EFKAR matlup pkilcift m askelene mediii Sefer~lik Miidüılüiil. latan -
a,-.... 4 •> -5riild~. 

Meseleler ----
Hitler ve 
Mussolini 

Bu iki ••amdaa 
h angisi ötekinin 
u•ta .. clır ? ' 

3 ü11cii •alıi/emizde 

Yazan: Peyami Safa 
•MH•• ····~·Nff!ll: .. •ee 

Kış sebzelerinde 
ihtikar olmıgacak 
Pirinç, bulgur, fasulya, nohut, 

ı mercimek vesaire gibi kuru seb· 
: zelerd cn müteşekkil gıda mad • ' 
deleri satanların b u maddelerden 
ellerinde bulunan miktarı birer 
beyanname ile Fiyat Murakabe 
Komisyonuna b ildirmeleri için 
verilen mühlet b u akşam bite -
cektir .. 

Dün bazı 
( Dev. 

Ziyafette Örfi idare Komutanı ile 
Parti Başkanı da hazır huluntlu 

" .\. 

'

- .. ""'*• ~ .,. - .. 
..-ün r ece ki ıı:i1afette '/ali, Korıeneral Ali Kın 

Artunkal Te Parti Ba.1kanı Rqat Mlmaroflu 

bir ziyafet vermiştir. 
Zlya.fettc, ıehrlmi&<teki 



ö 

d 
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ı: 
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Sahife: 2 

Arkadaşımız Samsunda: 28 ·······-·········--················ ........................... . 

fa 
A • • are amır 

Okayucularıma hu gazmula Samsunun değerli 
valisi Aım · Doianz tandı:cağım. M~rn gapı
cılık zihniyeti ile çalışaR bu. lagmdli ada~ 
muvaff alagdin sırrına ermiş idtuecilerimiz.deııJir. 

S BirinciUaaun -~ 

• 
m"cade e Amerika - İngiltere 

&ki Ordu Kurnandanlamndan t1-
Emekli General A nwrika ile inailtare ar.ııjafl 

da. s:mdiye kadar ynP 
AH Ihsan SA B 1 S bütün te~as ve müzakerekrı 1

: 

- dare eden Amerikanın J.pP1 
Hitler kitap neşrederek yapacağını ilan etmesine dr~ Bü ük ı::ı.;m IJl82ô!lcıt 

şid • 
enıyo e 

YAZAN: 

Murakabe teşkilatının 
geniş/eti mesi kararlaştı~ıldı 

rağmen Fransa harekete geçmemişti ~mc~ ~~:~:f~ 
--- zamantTarbcri bir mcscfe d)" 

İtalyan Duçesf Mussolınl, 1940 sene- eserinde ı;;ırafıatle yazılmıştı. Şi.ı halde muştu. Şimdi r..,e Scilı f{enn~ e 
si ildncıteşrin ayının on scltizindc irad .Fransac.llı Vt! müttcfilti olan lngilterede nin &.aei sUl!eUe istifa eyledii11 "ı· 
ettıği bır nuttı1<ta dl'mfştlr ki: .1ı.vru- artdi: uy:ınmn sıradı kalk borusu caımıı; İngiltereye giflniycccği anfi111 
panm en kudretli ordusu olmak ;:ıöhre- demekti. 

u •• b k • t• h · ı tini haiz l>!r ordunun,güncş altında kar 1934 senesinden itibaren Almnııyada mışftr. " 11 
USB a 8 im 1 anR e gılıi crıyeeeğinı ciüııyada kimı:c. t:1hmin b:ışlıyan hummalı raaııyetıc-r. 11ıt1erin Bundan sonra ne yapacağı cp 

edemezdi.. Alman mılletini nereye doiinı gotur • disind'en sorulaUia :zzına. ~v~ lln C f r Dı..;çe'nin bu hukmii yanlıştır. Dlplo- duğunu açıktım ıır;Jğa glist rlyordu: olarak Amerdb bınııcı11· 
n- ra Vılayette Va LUtfi "wd~ın reisli-"nde matları tarafından bu kadar ihmal e- Milli kalkınma ile 1918 nlu:mınm Ver- d ! 'n . - ~hıır 

Vali ıt.JJT. .... ..,.;..· ~=· Ahmcl Km-'~ ~ıntaka Ticıırt;t Müdürü Avni Sak- dilmiş olan Frans:ının ordusu. Fransız: suilles sulh muahcdt:Sinin aleyhinde R:os:~e;::-:ı a:'cı7m ed~eıt-.. 1fl ~e 
ı:a.. poliukacılarının ihanetine, ordu şerle· yürumiyc başlamışlardı: Alman ordusu . Y 1ıııl1 

ve Bd.:diye iktısat M- ürü Saffetin iştirakile bir top1antı riııin ihmaline ve k:ıraktcr noksanına ve domınma:;ı hakklmla konulmuş ka· Amerıkaya m us d o ;.r~S 11• Bazı m tlu v:v ı!I "azan : Yqilırın:ık kıyı • yap. ~ tikar d::ı miiusir ve şiddetli mücaJcie edilmesi uğramıştır. Fen~ Fransız politık.ıcılarJ>- l'ıtlar ve. tahditler !Gıfüacakt.ı: mecburu ı yaŞ!lması, bu füznrefi=;dckı .'11 
11 r, bulundukları: ı • sınd:ıkL bu şirin v~ dalka k eb·· -•- t d un ;..;.. ~ lazm:-'en tedbirler üzerinde .,.n..r.,.·:1 .• ür:. ,.u m u,....r, va llr. men - askeı:Iık l:.abul edilecektı: ışgnl altın - vafEıl:ıyete a.-~ı.ı bu: n ug 

~erlerde, çckilrp z:ımgin y:-;ıva, son .,..... .,..._. •-"""ll c f l ı uuıı 
b"lttiktcn sonra d E/' - ,u _J _ --• -·~ ıtelzeled f;ı:e h:ıytı natın ihmal ed P hu us men!:ıaUcr daki Saar havz:ısını P'.Jm:ınya ged ııla- söyfi mlşlir 

rı..U/~ Bu ı::racfu, F cy t Mum .. lc.:ıbe Ko- ve .gayri meşr~. kaz;ınçl:ır. takip edı>tı c:ıktı. Rhın nehr[ g:ırbındlıld gııyrias- • ·. • erikıt11 
iti, yıllarla ve ne· s.:ırıcim ş ofdugun m?Syomınun ıimdıye kadar olan Daı're ve mekteplerı"n ahlaksızlar, mıl.ıyetç !ık hı~lcrınl unu- kert mıntaka hakkında konmus kayıt· En ı;alahıyettar bır Aın k· 
sillcrlc hayırla ya dan, fuüa b:ırnlt:ı - f J d d l tarak ideoloji arkasıı da ko~an kozmo- 1 ı·ğ d'l k · devlet adamı, Amcr .ka'l deıı_!,0 .... 
< ed len bir ad bı:r;ıkahilıyoııfur. lnrda b:.-rınan aileler var. aa İyetr e göz en gcçiri miş, ar a 'Ve 

1 ece tı. • • • n !'-- ı:._ •il.:'"~ 0 e..,. 
B 1 d F -lh. I "tesk n b .. h~""'ln' "-'cm k ı'çı·n de kontrol te .. !cılıitmın ııokunfıg-ı " t • polıtler Y.'r:ın .. ız bırlı{:.nin ı:evşemcsi- Dl.inya efkfırı umumiye.sinde Alm:ın• faSl&lnm ua ,,...,..nı, g.u uu,.·- ...... ~. 

:ızı :ın a... '...,...t on :un geçe - ., ,. ..... ~ "'u " e s a l s a a 1 ne, h:ılkııı ıı•ılılıkac.lara ve şeflere iti· · 'l d lcfin barbe .nrmur.esı e go~ .. 
!im, bahtiyıırlcı.rd:ın bah!icdelim. E- mer.ıu lara m:.h us yeni. es:ı:tlı h:.. • yüzün~n. Komi yon karnrlarınm m .ılarıın im) b tmc ınc. Hıtaıı muda· yaya acımak aHim llerı sez, ıyor °' .... · tifta 
v t, bunlar, bu muvaffak olıınb.r, o r.ık;ılar y:ıpı :ıcak. T 1:3lıat h:ızrr tatbik cdılcmedıği ve ~u su:-etfe 1 fna c•dt:C'ek ordunu. hakıkl tht:ıyııçlli- 8

1 
aal'! mmtaka ının iş !ine iştır:ık ed<lll yor, demcli:tir. l'.1:.t na:z.a, Jı;,ırı.e e• 

netic~ varlt".aic rAın h;ın...ı yoldan cfdu ru •Aı- cc~lıal 1we b:ı,Taın::.k l:l • ·re " • • ·r kıld - · d "' • k rının takdır ve ıknıııl edılmemf'sine se· ngılızler de bu i;,g:ılı !uz.um uz ı>uıo~ harbe ırfrınclbi2in ingiltere1e ..fi. 
~.r- ... 6~ .....,., ._,. ı;ıtı ... ara IStCnt en C e manı O• 1 e u 1 ş e c e rak cıı·tık bu angaryadan kurtulmak h ·...- • d d b unıtf'...-• 

gtd • r, r.e :; pıı 'ıır ırcab ? Bu. a... z tre Fn' at Lu b:ı akalar fçm ır.ün:ı- 1 d - ._ -~ t T iL beı.ı olmu~ı .. ıdır. ı:mmı,.-.:ı yar un a • 
k 

1 
Ş f"- unam gı anw amış lT. ı·opı.an-1 ı,trl'orlardı. Esa en Versaıllcs muohe· ta d d --'~~ .ı:_...,.,, 

de ıo:ç, k, ,;:"prüler kurma , sip bfr yeır eç.ı ı>m.;yor. u mm .... tı netıcc::smde. ıhtıkann örJenme- mı meya d Fr'oın ,z rıc:ıli, şefleri cll'smdc 15 se e sonr;;. pJebUt l':ıpıla- • evam_~ c~. ,;'~ .. , .J· 
) a , ı- 1ı.. cltm~ nutukla oku- mı ol on, bu yanda mr, yokıla otcde • b . • d h 1 • l • I ara ndaki çekcır meı!lık, kı kançlık ve ~ _ =.-.<anı hıunK<I ı , _ı, 
mak, lZ ltü.;:uf re:ıı !en sırnl _ ., ve unun ıçı:ı e mu te.;ır erm N k•l l d ncfı:et de h:ıyl rot cıy:uırnlı hı. Dundan rak.; bu m ntakanın Alm:ınyay:ı mı, _ _ ~o> 
m:ıkl:ı mı olur? mıAvnı Do r., m.-ıha~i ftmn: \"e me· •ıddetle tak.ip ve kontrolü içın a 1 vasıta ann a sonraki fa ılda orulı>c<ğl \eehıle. on yok:;a Fransa ·a mı; geçeceğinin t:ıyin pz.rış edip yan par .., ıc~· 

Hayır, dnr.ır d r do~ın:ık, emt n urla-rla heır tardı dllla,.tıktın son- geniş bir kontrol teşkilatı kurul - ka ababğa karıı zamanlarda Datıd:er e Pntıl Reynaud cclileecgı yazılı idi. fn ilüıre, Fransri- duğu 200 harp ta:JYaus4 re'' 
. .,_ f k - I b. 1 l Bu L_ 1c. arasındaki ıh. ı. f ınuhım tc ide yap- nın Versaı!Ies mu h daslm şıddctle si:u: ~ nac!aya 

cmı gezip tc;zm:ı.k.l:ı. flğrcı:d ki, bu rıı, ek erı~--effo muv:ı ı. gorıı en ır ması ;:.rar a nnştrr. ıı:.cırar ~ tedbir tatbıka devam hu..<ıu und ıc. ısr.anndıın 1• -..r.T-=--~-

h -.-z. ı k r'-fw he kocn. s:ıhada JuruJor: sa bir zama:ı.la tatbika ba•lana - yor m~tır . .Be fla t-ı F'rnnsız edıp ve ta- ho~"'nmam1ya ""~.-q-·""c A"..'Tu-~.1:.. .mı ......,.'"~..... ~ 
mu l' yct.e ıen:.uı rre ......,,, r PJ· - " D . l l . . r hçısı Andtc Ma.uroıs baln:alarında .pa .,..,, .... _ • .., ~ B .... r: ... -. do=--tı....- J:... -
dC'l'l evvel, halkın ruhunu sezel'ıflmck, - BUr:ısını mı münasıp goruyor- cak ve ihtiyacı karşıf'ıyacak dere- ::ur .. ve me ;tep eıım yenı me- 1 k d Alman hegemonya ı yık:nktın sonra. ~,..., l!i"ı.r.u.u• uu o1' 
onun kalbine gı·reblimek "~rıtk. ımnuz? d f 1 J b' '-'I- sai saat!eri mii .. killata sebep olmı-ı şunB:ırı yadzmkl·' 

1 ır:,.,,, , h bl Fransamn mı.ilim k:ır:ı ktNvetlerjle ı--:rO:--~ve resım.; bi ıJi?_.;c'ı .. E t cf nd B cflıetç n cc e · z a mecur u rr teşKı at ---.- . • u yaz 1 :rrnn ,,, r:ıns;:ı nır. ar ha 1 (j; u.u-..:a, T -ı- pv-• 
B..zdc bu sırrı keşfedclilllnrş gu:rl- - ve e un... er e e kurulacaktır. Bamın için 9 birin- ya baçlamıştır. Eskıdcn ayrı nyn ıdarC!llni güı,;le$Lrmış obn şah t ihtilat Avl'\lpada kim ro un o.yıramm:ına gun lfMl?llmıy31Cao"'lndan, 

derer kımlCrdn- dıye soı:ıruıyma. Sı- •lveı:işll. en uygun ar bura ı ) k d · I · b 1 t 1 me;rdan vermek ıstıını(Jorduı d"" tal' • I~ 
ze hugun yalıtız birinden lı:ı.h3ediy.o- _ fvi am:ı, nıcmur lmrak:ılarını cikanun pazartesi gunu saat o an mc

1 
tı:p ve • ~e c;m f a~ a- ve nızaların en cıtldi olanlarııu an atır. Jngntere efk~.n umumıyes:lndc dahi o&'t •• o . 

rum: Eski Kıı..,'"t:ımonu, yenı Samsun bur.ırU:- kcrm:ık ıçin ~uı karşılh ma- 14 de §ehrimizd'e bir müsabaka ma saat erı, yenı rar a ar ;~•z Vakm Frans:ıd.1 bu gibı lmk~~lık ve Alm:ınyaya. k:ıl'Şl' di.z;ıf.nfeı:i gnv;etmelC 1 ya 

Vnlısi Avni• Doğan'. hacir b:ınıknlarını uerlerinden sökiıp imtihanı • ·-ılacaktır. Bu imtiha- Ye aaa• 9 olarak kabul edıl - thtmı ıın·ını 11~ zaıııan güwldugu füraz lı.iz.umu inkişaf glS&fuııiYor- Fı:::ını::ıyı; l\ıb.a~ " . ı . . B .. . _ıc k m:lk:ı:mında ılerı ıourlılcbilır 1\1.c ırı. • • 
Kaç sene evvel bir Knstuıno:ıulu knldırın:ılc. Ulzım. ıra, teşkilata memur olmak istı - mışhr. unun ll2ctınc gere= me - 1914 seneslndr. C16mance:ıu ılt! Pofn· Alm:ın tafepruı k:ır$lsındn biraz dlıh:ı yıu:.e 

onu nnl:ıtırken: cl\lünıkün olsn da - Sökeriz cfcnılım... Y,en lise mezunu gen~lcr girebile-

1 

tep talebeleri ve gerekse muhte - care bu:ıbırinı:ı kar~ı nefret edıyerll:ır· ~üs~m:ılı:ı~rane cıl:ıımınmıy:ı meylcU.- ce!.."tir:. . • o-, 
kaydı hnyat şnrtile bir konturat yn- -- Yn ıçımfoJCiler! <eklertliY. Kazananlar, teşkilatın lif dairelerin memurlan, ayni sa- dı; fnkat yine Frnn.a harpten muzn~ r tırmıyc ça!lŞlyordu. l'r.l~ Sa-~r~ linv- men'lbı,. ye. en 'DY" 

_ Onbrı tin elbette bir taı-nfa l · • b"• k · · itasını bo$itmıya r.:ızı gö-cünmııdiı Flı• • lerl ile bl1Y"f8' 
pabllsek ... > demişti. dl su memuru olac.akbrdu. Bun - atte _yer eıme yetı1e 1 mc ıçın !cıktı~ k:ı~ ınuahedcı metninin sarahnti karşı- ..1. 

S fı ~'~ ·1 '--'1 k .... yerleştiririz efen m... 1 ~ - 1-J 1 . d B . - l r -T-tı ~_.:.r~ ~c.:. ~ adSSl :. onra, mu tm.ıı vesı eı.c.r c sı s.... _ Na.su, nenyc, ne c lcflde lzııb lard<n başka yine kontrol işı.crin- rıax ıyc vasrta anna aynı an a a ıunız ar var ttır: "'"''" şurasını sındıl tngllteı·enm fill:rfnl kaliule ve -.,,13...,, __ ,...iL ......... 1 - ... 

bu ismin evgl ve saygı ile anıldıı - ~iniz? de kulla:ıılrruılt üzeı-e bi'rçok rne- binmiye mecbur olmaktadırlar. da cıluşimmıı:lidır ... k1 ı9 t4 h:ıırbfnde _>1L- plellisit fcrasına ~zı, olduı :;iş; &ttildai ~ .J'ıd' 
ğını duynıak. bC!ll de sevinir durur- cu • J • B b 1 rekten ~len ~ ... ne duyıu r v~ ~· liıaa da yarr> 'ı 

_ ••• ••• ..• ••• mur da.ıa a maca.ctrr. u se cp e vapur, tren ve trar:ı~ 1 nı;e kat iYJıCn toz konduruhmyan halla Almanya: bu plebiııill kazandı. Saac fJl 
du;i·hayet, Samsunda, işte onu gör- Vali, bu köt ve alil zihniyet kar- 9 biriııcikanunda yapılacak im vaylar, sananları bu akına kafı lvatanse\·erlık. datma efil ihtlra..lann havzası bo~tillırak Almıın id:ırcsfue e.p, bu·Y'!l,_~:;ıl·,:o;;,iltr 
d ındn ursılrmştır. YU2ünü kaplı. tihann, evvelce Ticaret Vekaleti- gelmemektedir. u~tünde tutulmu:;tur. tcsirm oTundır . .Alimmyada HiUeı! c iı- -- ~ 
u;~ııdc p:ıliıı yoktu.. yan gam:,. birdenlıln bir hiddete bü- ne mfiıacaat edcrd: Fiyut Mııra· Maarif Müdurlüğü dün Vila • Poıncare; Clemanceau'yu vmlyer- ~ı. ıKavgıım) Rıta&ının &ütun muht'c· r(.ye sa~ılr•••ı. .,e 
tik bakışta pek basit, ehemmiyet- runüyor: kabe Komisyonlarına bağlı olan yete müracaat ederek mektep ve du; fakat vat;ına kar vazıfesı bu kıy- vıyatıııa rıığmen. likıllıne talepler ve ŞimJj ~ Alman tayya~e ret 

tıi:ıı: gibi ıörfinen bu yalnrzlrk, ~e - Asin, dıyor, nnTadımz mı nsla !. k 1 qkil" th . k . . d . 1 . . başlartl3 saatler . n 1 metm ıhmahne mfı·ıı oluyordt 'atan:ı adımlar yapıırak dunya etıt.'lrı umumf. t h lb h. l . • İ T tıcl\ 
ı b al 1 k halk b 11'1 nu yurddnşlnrın, bugünkü nhat ve ontro t . a . rına gı~e . ıst~- b?'.~,_~ndn ışe l ";: hızmct ıc;ln onunla birlikte samfmt ola· ~·esini ve bu meyanda 1rııtllteıeniııklni 11 le a ır ennın ngı 1

: dol• 
a!ll u y nız ı • onu a n ı - huzurlarından bir ıerre bile kıı>bet- yenler de gırebılecekterdır. lmtı- morr.m en ~ masmı ve m.e - rak çalışıyordu. Mııreşal Pctain. lıuyük de kazanmıya dıkknt ı>diyor<lu· bu es- filosuorla açtıkları boşlugu ·~ 
lığa mııl eden en büyük kuvveti.. ede lmşk b" tarafa ye?fu~fnl _ lıana gir.mek istiyenler, imtihan tcplerın 9 buc;uga alınmasm1 ıste- bır fera at ılc Mareµl Focb'tı ktı _ nada Frans:rya y:ılnızlığını h[ ctıırc durmak üzere ~a bi ııJ 
Doğra vey~ yanlış, fakat .hn!Tct:ı; m ,.1 ~ t 0;ıcn'~csbit ve temın edil- günü öğleden cvvef Mmtab Ti- miştir. Vilayet, vaziyeti Dahiliye mandası altında ç:ılı~ıştı. rek. çarnfü;ıiı: lılre~ bi~r atılan A~n eıki şilep vermekte ve yeoifcr 

cYanındıı polıs bulunan Vahye yn - m er c r k 1d l 1 t M .. d .. 1··-·· ~ tla Vekaletine bildirmiştir Harlı ki 1940 1 da Fransada tetrf ııdıml:ırını Fransı:ı.ıı.ıra dıı kabul ettır. • tf ektedir; 
nır.ıılmaz> kıınaati vardır. medikçe buradan a ırı mn nrınn care . u ur ug~ne muıacaa . • u yı ın - mıye ehemmiyet veriyordu. ınşa e ıı-m • •. kiİ" 

• • 113taı m11Wfabt edemem~ ltaydedıleceldcrdır. im o kadar dlmış yurt mil$, sıyasl kin fngiltereye, Amerika rnu111 i•-e 
Avni Doğanı, etrafını çevırmlş O· Sonra Belediye dairesine gidili- Diğer taraftan dünkü toplantı- Belediyedeı ve garaz o derece siddet bulmuş, sfyasf Saar havıllSıor lşg ldeıı sonra At- b fi 1 erl11, 

lan hnlkln konuşurken uz~n U7.un or. Bcledi e lf.eisinin od:ısı rrenlş, . L·t·. ' r· I _ abUk 0 k:ıdar sukut etmişti ki. ş:ıb~f maıılar. ml'cburi askerlığl ılan ve he- mcrtc e az a tayyare "ıl • gt' 
dinledim lıu tcmnslarda ne Jiü 0t.,nn 1 Y .., da yenı te ı;:ı a.ın po ıs memur a B b• • B } d • husnmet artık hi,.blr en"cl ve duşun- merı tııtblk edcrl'k mılk<'ll"Ciyet hoddl· çalışıyor. Fakat gerek gerıı.1 • -

• . . - • ""'dınhk ve temiz bir odndır. Fnkat ·ı J "ld · L" ı·~· - U ne JÇlm e e tye ~ "' · - d sll"h it · • j ıJteı· diye Hqıılmış bır h;ırckctın go tcrı· b··~ .ki . . bi k k n e ne şe :ı c ış ır ıgı yapacagı c:e tanımıyordu. ne gırm~ en g1!rlç e ... a ı .. n ına rck tayyaı·c vermek ıçın ng :ı.j!I. 
· r l 1 d" k.b. l ır ı penceresının r nç camı ı- d ...... , .. .. d k • • ? .. ldrl:ır. Btr efrırt 11120 den rormı Afm:ın bo krediı l J1 

şi, ne o1;Ben Vıı ıy m.> ıye ı ır e- l rıktır a goruşu muştur. O toru lmIŞ Bununla beraber, !erUerin ııraların- <Nasyonal Sosyalıst) partısınln tel- ye t-ç ve açı masr, jJt 
n(!'\ bir gururun ~~rışı, ne yar~ VaHnin, rnhatm: olmuş, Ü'T.Ürıtülu Yeni teşkilat kuruluncıva ka - d;;ık1 husuı.netla·ın lie ıhtiraslarm rolu, rnElık ve Con::on kanunlıı~'ea-
t<'ıllııılcre ıı:ı.pmnk ıstiycn bir ldareı ~lbrf bu hani h:ınl yel verip du· dar Milli Kornnrr.a Kanununda Ayşe i m!nde bir kadın Beledi1e Fransan uğrad gı hezimet ı a sc- kınkrill' terbiye ~ilmi:; Alm:ın genç- memnu oldu::::..--Aan, ted.ı'I ,,., 

l h d .. - · tatlı söz ,,v~" • Srhh t 1 ... 1.d .. ı·· .. .,.~ b lerındcn mu-ekker: ı E!!:I en hu usl 15-....... "" 
ma 11 atçı uşuncc 1• ne • ;. • rıı.n koca koca kırıklard:ı. ı'f~:ıyetj yapılması kaıarlaıınn tadilatlar da at ş crı " u ur ugune ınurncn- bebinl teşkil etmemııtir. ı:..><' " cp - teşckkullcr nltırıd:ı a k<>rcc Yl'tıştırll- zorluğa tesadüf edilmektedıt· .;. 
lcr, bol vııadlerle oyalamak ıs .. ıyen l - d "h "kA l at ed<!rek. iki gece evvel Iley:ızıtt:ı- ler, yuk .. rıdaki yazıl.:ırımızda ~ rdı· .00 ve r 

bl 
. h 1 ll :'lr samimi otmı- d:ıyan mıyor: tamam nnacncın :ın, ı tı ara k"1 nöbet,.,· Bc•lndı"'"·e .ı-•·torun n bir ı limiz ~~h mutte!ı lrrın t;mıf da mtş ol:ın bu &eneler. birkaç ny ,çı e giltc:rc, bu seneki mübayaa Jo• 

r amıı· a ı... ns B"ıı· Bel--'iye daire i~ hemı "dd ·· l · ·· d l b } k " ' ., ""'• k ti b d '"" t·.. :.ı · • · "k" b 1- a ııt (J l ıın ciddi olıııı)' ., doITT'U olnuyan - . L'<• ' • şı etıı 1ır mııca e e aş ıyaca - d ğum hadisesi ıçln çn ıı-ıldığını, fa- askerlık, dıpl = ve pol ti:<a, ~11> uvve• ı ır or u manz:ırannı ..., .... par~erı lÇJll ı ı u4u~ m y cJİt• 
cand:ın olnuyan hi~blr hareket. s--s: d1.; .Rel ın baoda ın~~ul hadl?d . t tn. Yakalan n muhtekir!eıin mu- kat doktorun hizmetçi j tarafından iktı,;ıd y-.ı'ı saha arı kf hazırlık nok- dıler. l)ar vermek m~cburiyetifıdc- :t. 

k b 1 . 1 kfuı ukt Kapısı c:ısı ..... .,... ı o n a eırı h k l . d k d l · la c k:ıt azrrl r ar:ısı daki nı Bır yandan yeni Alman oııfuw leş C 1 k b . ._...__ dört ff"' 
ren eze · mıye m y u. • ·a b z ibi üz iırclan da so-ı a em" en e, ·anun a yapı a - <~mdl uyuyan dcnllcrek mlirnra:ıt· san r · a .. , - 'Kıl 'C ten ık l'dılmı•e. dıiler taraftan e -ece sene unu~ .... tıtı' 

Som:a, durmadan ıUnlenmcıkn iş ğo;ot nkı) dn . u b.g r · l~k ' cpk yen'ı t~d·ııa· tin ser·ı b"ır sek'ılde ,,il nn kovuldu"'•nu "lknyet ve iddia z:ı:.ve ıh !I.f1ar ve m t r. lçınde bır • • ~ " d l 1 '- T dır• 
k 

. b' b"I ·r· t -L-I n , (.'rtn ır scssız ı . . .. •• .. ..~ .. 1.,. b •·-bul k f 1 b Alman don3n :nasını T yeni:! !1 ibynsına ~ o ara çı :;,eca~tır. e ıw 
gorn l' ı t yen ır ı g ı ecruu.: ı k b ğJ k K d k" ctmi•tir. Tahkikat vnpılmakt.-ıdır. , 161 ec re ""' ettir c~ uzu ır d · ·ı k J-..1 k g • • T h . t ., i'r nrara n annc;ı ·tır. anun a ı .. • ba~landı. Bu vaııyet k~rşı nd:ı tnıvltc· susun a lngı tereye o i&J''1 ~ d • 

km rayışlı b:ış... - o !IJ"a mı... ....ç parça cnmı I -r • L _,~ 1 ,p· . 'd tl . i1 F l h kk d b" k 'liderin bl L.ınmayışı, Fransu ordusunu ~ d gı • 
F 

'· l k k" bu b bu in an keııesınden de "Uptırabi!ir Q I CC-D.t llUtrnOlıc 111 ŞI~ e endırı e- Jrtn ar a ID 3 iT arar tf kı et ht[ t:-..ı h le t;ı ili. Fl'an a ıruftut iÖstenil Şu termİyC İmkan o}up oJın:ı I ı, • 
aı>at cor ·arım 1 aş ve • z • • -· d lA d . ı;on muva a y ı mauıı.uen rna • h--' 1 hl'"r d ,. .. 

nun ...ıbtrn - l'ğ(>r tdıı:rc me!mnizm:ı- da olmıtvıa, kınk yerlnl birer mu· j c«"gı e ma um ur. Bütiin fınnfnrm unlnr1 otomatik rum bıraknu$br. halde. ınu;ı ~ ... en n ı " ıne musaa e hiren Amerikan nazırlarının ~f 
~· k ·ı k t 1 eleklerle clcnıcsi hnkkındckl karıır cdllmlıs oldu Fransanını ses ı:ıkımnn31• dett"kl · k nf t ··r::..i.ilıı--

mu.Wı. esaslı değlşiklıkler ya.pLI~ avva pnı'(nsı e npn amaz mı. ı - ~ ÜÇÜ""'CÜ fasıl n:ı imkan yoktu: cunkıı İngiltere hu - ı en o erans a ıo .. ,.-
11 h i l meı-lyete girmlştfr. TiefcıJiye Reisll- •• .. 

sa. çabuk çok çabuk yl'rulur. B:ına sorarsanız; A n ın h lıliğin • r·ıı • ki 1 . l"k ·•- l ı:. b" . .volda kendi ini takip. etmiyecektı. Boy· tur. _:ı. 
' V Il hl k 1 erı sa ıyan ar ğı, ll U llucxT Rl"U ynptı~ı ır tamım- irıl" Bır Valf, ne k_ıtdu :zınde ... ~~ç 1 kuldırn ne saklıynyım, n n , n- de bütün fırınların ıkı bir ~urettıı Yeni harpten evvelki le biı· mesele için hnrıı ç•k:ırmak. ye. Maabaza, Amerikalılar, r"' 

olnrsa ol uıı, cger her işle, lıutun pıılıımnz! 1 nıden. •Uz binlerce. belki mılyon!aa:ıı t•renm· va-:y .. t;..:. yalan b"r a •t ... - -- kontrol edilmesini ve otomatik e cgi "' "' .... .. .... v 
teferruatla alii.kadar ollmlk. her Ve işte, Valinin ziyarete gelece. h k k d k b olmıyanlarnı CC7.ı!lundırılnınsını bil - siyasf ve askeri hazırlık insan kan_ı dokmclt ctsarf'~tlnı htcbırı ile takip ediyorlar. Unitecl St~ 
m. Oşkillle ın~gul olmak mccf>uriye - ğlnl de lıilclığl hnl?c . kııpatıımıımış a 1 n a 1 a 1• t dı"ı·ını·şıı·r. IJl<•eı· elckleı·le eJr.~n un- hataJa,ı ı:ostcrınedı. N • t . . ~har_.. F~, 
tınde kalırsa tez )'Jpııınır. rılmıı•nndnn cb. ı.erıı kı: knpntıımazl b .._._ ews g;l'Z(: e:iımn Ai'm ... - (i;t' Jıırdan ekmek, francııln, simit ve di· Alman~ada Hitl.er idareııı. d:ıhıl'de İ 'it ni b Jun ...::r.1ek . 

Size i1n küçikü1ı:: mi 1 ziln-ede- z·ra bu, bir lnnk cam davası de~ ger maddelerm yapılm:ısına müs:ıa- Almanyada Hiller llttıdar mevkfine bu ~i tanzim edcrkr.n, h:ırı~te k~n- n~ er c ;1 ~- 7":' h.t:z bil' 
7tm : ğıJdir, anut 'WC ~tlak bir zjJıni}•Ct 

1 
de ediJıııiyecdtfr. geçtik!~ uınra, büsbıillln başka bir 1 dfsinc dost 'bullMJ'I ~ e yaptll{~ işlt!l"I I befı "'.e rctm~ sal. • ıyeti [I (ıtlr' 

Sa mauna ayn bir demiı;"O!ile bağ- dava ır. y a D 1 1 y o r B 1 d" E k t! •r..t"J" f) h:ıva esmfye bnslamı.ştı 6'.ı tefin takip onla..--m mnzaheretiw d\mya efkilrı u - 1 Amerıkan muşabıdı, A.Ima ~ 
lı, otu% ktisın' kilometre ş::ı.rlctald Bu c.~nslı mev::uun cnn damarına p __ e C ıye • \' aı in 1 a arı cdecegi progrn~ ve y~l. evvelce nıı.i. m:ımiye<;lne hOI ve kabule lAy:ık gos- telbahiTlerinin faa!iyetinin ÖfJ ,. 
meşhur Oıflnmb:ı kas:ıb:ı•.mbyrz b:ıs•ı nk ıııtN·lm Belediye ılc Evkaf f dnresi arasın- eııdele senell'rinde neşrctmıs olduğu termeyi ihmal ctnıcdı 1 k "çin ·• • tedbitle~,,J 
................ ............................................................................... Ellerinde pil bıılunanlaı·ın bunla- dnki vergi ıhtiliıfl:ırının halli icın l ıMcln Xıımpt - Ka am) c:ımınd:ıki (Dıva'Jfl'I 'fHIT) rçne .~ m w··· . ArtJ~ 
ODı·verlA•tede ı T"'lb · ı · ..:ı__ rm miktnrııır bfülirmek üzere vemrl- bt-r komisyon konılması trararlnşmış vg mmaSt a:umge ıgmı u cntçı erın yarUı.UDI t.ır. .•.•••.. ...................................................................................... h"' ümetine bild:--:...: •• Bur~ .. • 

~. ye mecbur oldakl n beyanıı:ımelerln --·....- rı" 
Peyami vveu Mus-ıafa 200• Lam mliddctl dfin bitmr,,,tJr. Bazı tüc(."llr - Maarifte •. V ' raporun minaSl mühimd" · tiV 

Doktora yapacaklar J{ 2"' P k .....__ M••t f ·•- • i.ca•ette: · urumcıyan "• aruna ..,...ener lıırın cllcrlndrkı pillcı-i Anııdoluya U e errı l'\ : ' lümdur ki Amerika, 1917 iP ,ı, 
hnkkıııda 25• Hnnıalynn ıoo, Yetvnrt Şıııuli - ...... "kt · · tdd' "ki · - i Lı"se \ 'C Oı·t,lokullar·1a Ş -~ · -'..::: 1 ·d lıı,.., 

yan 60, Maksut ve İrfan 100, K. Scrnctti crmı m eıtı erı gorü - T 1 d k t' . u oförlerin vilayete sınuakr mü~;aı ~ ·ı en iP 
1ktıs:ıt Fakültesi sôminerlerinin mcktcdir. Fnknt. her gün taşradan ramvay ar a l a deneme 1·mti·h ... nlan ter.-; Jlurtarma.k :..n.. harbe <Jt 
Ü 

r. deki h-" b la k Kbpdclen:;ım 20, Apkar Dikiciyıın .. -;r • ~~· c.ı IY. 

rö~r~::ilm'ntir~::ok~:a ~~::Cıc~~~ M, 1ılchdt Bayar 200, ehnıct Mu- nlôkndarl:ıra mfirneantler yapılmak- farkı kaJdınJdı Lise ve Ortııokullaı-ıla deneme im- bir müracaatı rak etmi ti. Şimc!i dahi bO~·e eP 
u "' "l rndoğlıı :ıoo, Yorda Piliılis 300, Sa- tn ve pil istenmektedir. Bunılan baş- tihanlarına b:ışlannuştır. Ba imtf . _ • vrıziyetin meydana ge(eb!feC ı' 

devam edecekleri bu çalışmalara 3 Jıak M mıcl"'an 3&, \'ahnn Mnzlum· ka gümrükte bulunan mühim mik - Tramvay İdaresi, tınmvny!arrlaki hanlıır bu hafta ıı"ılıııyctirı" kııdar Şoforl<?T Cemiyeti vılası~te mtıra - Am•l'!t_an .~L.,.a~a ~um1·.re~14 • 
üncü ve 4 üncü sınıflardan yabancı "' tnrcl:ı pil efe '"l'··nlınış r-•·-• ort~ kıt'a farkını kaldırmıun knra .. ver- ~ ı .. A ld .... ı« ... :rıJ ..... r "Un 40. Yekôn lıf2f) liradır. ., ...,. • """"~ ... "' ı .. .ı el ıı· ı caat cı: erek ıınn ""n1.ln lnhrl atınrn 1 l l •- b ., dil bı1en her talebe kabul ohınmak- "' ılnıı knybolnıuştar. Bunlnr arasıııda mlş ve bu LekliC Vekil!cle ı..,Jdiı·il - 1 evam =cc c ve mun un ~r gelecek .. 1 ah mış o uyor. Binaenau::Y ~r 

d 
.,..,, . -'ifik 1 b"l k Il i . k" 7 h:ıfta tıı !ebenin vazi"etinl ve aldık- ıeyı uscfcı nokt:ıımıclnn bazı mahzur-' -'..ı. ~ı· d'ki h b de ııı·, 

ta ır . .,.,mmer een a51 a ı ıne Bı" r du··z .. ltnıe yuvarlak ııillcı· de vanlır. mlşt•r. uıın göre bir ncı JnC\' ·ı , ., lıın ol<lu:Zunu bfüfırmi ,tır. l\rı\'r:ı,·:ı- mern;canın_, ~ m. '. ar e t ·,A 
t d la .. _ be konf"- .~ ... ki ı ki d 5 k ı k laı ı numııralan lııldireceklerdır. ~ k _ _._L l h t v• mtın azam evnm ın:ra r, ... ~ nir kaç tüccarın csklden kalma ı ne mev e ·uruş o nen ve ııte n:ız:ıran uk ve "•'t nuın:ıralıırın:ı r.n ıı:u~ eceğını esap .ı 

-·ııs ve vazifelerle söminer -lı•ma- E ki Mo kova sefirimız Galip Ke- r 1 . . k . . .11 . b k.ld k" bi lı 1 ti ı k Mnl(ını olıluv;u yzcrc lıu iııltihnn ' k • • 
•.. :ı.~ " t S 1 ef'p eıwr • rını ı;atınn ıçın pı crı u şe 1 e ' 1 r ı c e en son 'uı-a l 1 1 "'ore .. aı....., 11 tak\! lPı in ,.nlı .. tıklan ma teap ed,,,,..... 1 
ıarllla bı.lfiı'l fcıtlrake baglıdır. '(j,. mn t oylcmezoğ onan cBogazlar re- ki ki b 1 · ·d·l bil k B d bn neticeler ni e-.:vc etı, ya nız dl'nı mu· ., ., oy- ' ., •;r ~- " 
sominer rtifiknsmı haiz Fnkult; jiminin geçirdiği istihnleltr>· nnmm- sn :ıdı an ve irer birer ft'flerler e yenne gı ı c l'Ce t r. un an , ~- allımile idnrt: b tır ve talel ye bir ıı-nnlerdl." eski- n·n ıkf miııll mesafe l\luharrcm Fe ... •zi TOVP,. 

.ı-ki d k -L 1 bcrnber ııattıklnrı ıınla~ılmnküıdır. ka tramvay de•f tirmek 11uretne nk- leh 1 knıe.:ı-ek -kl nt~b~"A b~nzı'n vak. J ····•" •- 00ı...- L ha'"k .,.. t.ın ii m ..... n csındc baıı hata· B d 1 1 bi ta l f 1 ı ... t tklkl •ey s""fC'nmczdı. Şımdi ta nin a - · '*"" "·' .. """" L ~ memnuırı ıu.um vermea a ·mı a n nvM"en n r nn evvel önü- nna ı se er ç n yııpır .. ,n e er .. ~,, t ki 
11 

V" bö ... Hiklc b!'nzin t:•Fıd ön- ....................................... ti 
'·azamıc:ald ı-'ır. lar knldıgındıı:ı bunlnn nşııgıdııld il 1 ..... kl d bl~ • t• Akt l bil ti ı · clığı ncmara h"zut kcndıne de soy- ~ -• " • r 
.. " vcçlıllc tashih C'dl?I' ve <Jzfır dıleriz: ne geç mC'S uı:: cnmektedlr. Es:ı - c mış ır. nrmn ı ı c er ıı - lenec1.ktfr. tının maUüp ne•ice;> i vcrıncdıği l\cw I Köpek kuyruğu 1 O kO t''fY 

Yabancı dil muafiyet Birinci sfitunun 21 ineı satırındıı rn F"rynt muraknbıı Komisyonu bu rin i mevkı 10, ikinci mevki 7 kuruş Bu"':r'ı"k n ııürıılnıekll'dlr. Belediye, gcccleri karnn!ıkUl s 
imtihanı cLord Tolmcn•on> ismi ,T ·ırcl hu llStn tahkikat rnpmıya knrnr ver olncaktır. .! L nmık Kemalin do- B ı b k h . ht rr rin muhtelif ''e le. "ndc clolıışııll !"' ....... ·sı· Askcrlcrimı'zc lıcdiyc uPı nn no;; ·u şc rın mu e 1 yer .. : .. ı- .~·ı • . t 

Geçenlerde 73pılan yabancı dll Pealmenton> olacaktır. Son<kın ıı ını, ır. ğumunun 100 Üncii yılı bü - !<'rinde taksi bulunnmadrğr Vl' bu ı;cri koprklerı olclurmek ıçın )(fl 

muafiyet fnttfhanında bzanamıyan lnd ı<ntl1'da cZnti Ş.:ıhnnenin bn kn- hazırlıg"' ı faaliyeti tu'·n mcl'tcplcrdc tesı't yı ı:den de n:ıkliyat sıkıntı~ı olrluıtU ler nlmıştır. Kopek ku1 ı:ukları !' 
Kandıralı bir tüccarın ~ ku il ıı tnl belerin 11 .... tesi ililn edilmiş ve bu ıarınn ... > ~eklinde yazılmış olan Askerlerimize yardım içln vntan- edilecek bildirilmiştir. Vnziyet tetkik eıJil- 10 ruş ve1· <'Ccktir. Aynı ı: dil 

t:ıl beler lisan kurslnnnn bn.Jnıruş- cümle hakikatte cdevletlcr de Zati hamiyeti dnşlar arasmd:ı faallyet devam cdi- mı>ktedır. 10 krrruş ıılmnk için köpek ~! b ti 
lnrdır. A1ın 6 sında Hukuk Fak 1- Ş:ıhnnenbı bu karanna •.. > şeklini n- yoı·. l\tnnifııturacılar da ellerindeki 21 birlnclkfön:.n camnrtesi günü lcıie Bclcdi3c. teşkfüıtmın 1 ı,, 
t ınin yabancı dil muafiyet ımti - lac:ık ve nıhayet ikinci sütunun 22 iz~it .<~uııuai) - Kan~ıra~.a emlak ve eşya kıymetlerinin yüzde büyük vatııtıp~ ı ver ve ıai Namık nııştır. O gün bl!füstiıın ~ biitun mek- rnpnrası nlaknclarl:ıra bild :rtıııı 1 

h:ınlnrı yapılacaktır. Bu lmt.ihanln- ncı sabrındaltl cKont Messeh·oclc> hnmıyetlı tuccnrlardan Hurşıt Gu- yirmiısllc yardıma karar vcnnişkı- -ı Kemalin dogun ıonun 100 üncü yılı- tt•ph rde mera 'aı yapıl. cak ve ş:ıi- İl<'..r haftn Belediyeye bu bO' ~ 
ra bırinci sınıf tnlebesınden 63 kış! ! minin doğrnım cKoııt Nesselrodc> I net. Türk Hava Kurumuna 450 ~ dlr ki, bunun tutarı 320.000 lira tah- m kutlama1· için şimdiden butun o- rin hııyatı lıukk.md:ı t:ılcbeye konfe- ınııor verilecektir. -~ 
girecektir. ı dur. lira teberruda bulunmuştur. min ediliyor. kullarda teı·tibnt alınııııyn lmşl:ııı - ı·nnslnı- verilecektir. 

Pekaiu... Onun bu kaçışmı kızn ~asıl izah edeceğiz? Hakikati 
gız ycrek ml? O z:unnn Scyfinin Tectıli h:ıyııiyetlni kurtarnlım derken 
ahlakını batırmış olımyacak mıyız? 

- İyi hblisa ettiniz. İkiden biri: Kmn nazannda Seyfi ya erkek
lığbu, yahut da kalbini, aşkını, ahlakını, vdll5lnı, clvanmerdlığml kay· 
b ~ r.bcak. 

• İkisi de berbad ! 
- Seyfiyi de çıldırtan bu dqil miydi? Kızla yaptığı on gunnhı 

bıu! ghI d.ği halde, crtabib de, ben de, öteki rluıdaıllır da mesele
n n dr.urultik çapraşıklığına mütc dr olDJ'orduk. Düşünün z ki cephede 
f<ordi meseleler insana :fazla r etmediği ha!dı:ı bu vaziyet hepimizi 
ş~ırtım3tı. Fakat Seyfi niı;ınlısma alıliJanz gorünmeyi ötekine tercih 
ed yor. Be, nnı kkak. 

- O h:ılde kızdan cfzlcmfye m cbaruz. 
- Kızdan ve herkesten. Kabilse... Affedeniniz... Validen!zden 

bile eaklayınız. Kadınlar bnim kadar ketum olamazlar. 
Ellerimi cebime koyarak odanın lçfnde dolaşmıya başl:ıdım, sonra 

birdenbire Salnhattln Beyin öntınde durdum: 
- Seyfi km umr..abileeek mi? Mmık ottii:rhn bir şey var: Fen 

noktnl nnznrındnn Seyfı)<e yapılan bu ameliyat, ergeç onda sevmek kn
biliyctfni de srf.ıra indimriyccek midir? 

D ktor g ldu. O n d:ı. ç k dilıünmtiş olduğu bir şeyi sorduğumu 
hl ttinı. B n de ır11lum cclını. 

Jrkzl' n farla da konuştuk, dedi, bilir mmniz ki bazı 
r da yalnız ii.,ıknne değıl, golge haUndc cins1 
? n n e kid n b r lı rMn n t nrnr.ı ki 1rlr 

Börrük milli roman : 30 

Yazan : Server BEDi 
}~vet. Golge halinde. Mesela sevgilisini kucnklnmnktat> zevk nldı{;"lnı söy. 
lüyordn. Bunda nıhıı ve bedene aynlacak hisselerin cierecesıni tayın et
mek zordur. Fakat bir nnzaı-iyeye göre, insan viicudünün yalnız bir 
noktasında değil, lıcr tnrafmdn cı·kck ve dişi selüller mevcuttur. Bun· 
lnrın lrinöirine terruı~ dnsi bir haz doğurur. Danstan alınan zevkin bu 
zümreye sokulabileceği iddia. edilmiştir. Seyfinin de bu kıza karşı a§kı 
devam edcllillr; fakat şifa bylm:ızs:ı, bu aşk, derin bir melilnkoli'ye <le 
yeı ini vcrelıllir. 

- Şiüı buluı· mu, d ı slniz! 
- Umit ederim, S<·xıi auştinen ve .•. knrnkterll bfr çocuktur. Du 

ibtirnsile nıumdde edecek ve belki onu yenecektir. Bunun için çok çe
tin bir Ç!lh mıı hayatına girmc'linden !nyd:ı um ur Bilhassa ııçık bava. 
dn, me el ı bir kt.\'de ynşıynbilse, t:o ral.:Lı l•l{• çok istifade eder. 

- Fakat s~yti kafasile çalışma.ı- t~rcıh eceı 

Amasyalı imiş. Ornclıı büyük anıcıısının çiftliği vannış. Gidec kU orayn. 
Seyfi için duşiiniilecek bir mesele ~·oktur. Zannımca kendini kurturnbıllr 

o. Sız kızı duş• ııunüı. 
- Aı elı bnkımdnn onu yn bir iıe koymak, yahut evlendırmek 1ii -

zım. Krndl rıızt ol :ı, C\lenincıye knd.n nııneınle beraber oturur. Fakat 
isteml)or. Bo vnzi~ct kcndisıne anlatrfsa belki rar.1 olur. 

- f::l'~ finin mu\ ·ıfnk:ıtini ıılmaılan kıza hnkikati söylemenin doğru 
olmadı~ınn k:ınılm, Turr.ııt Bey. 

- O h."ltkı Seyfi)c bir mektup ynzaynn. 
- Ç cuk nıe <'le~lııi oıın haber vermek muvafık olur mu, bilmiyo-

rum. 
-· ?'\t> ıııııhzuı· göı..ıyoıııunuz? 
- H('nuz onun 11lnirleu müteheyyiç bir haldedir. Belki baba olmak 

onu fuz:la lıc~·ccnna cluşiirur. 
- Pnknt çocuk düştü. 
- E"ct, t.\l la onu belki mfiteeuır eder. 
- Ililiikis, memnun at.mcsi liızı 11 değil mi? 
Doktor diişündukten ıonra: 
- Eh, dedi, bh 1ı1ektup yazınız bnl::ılım. Seyfi razı olursa kıza 

hakiknti söylemek dah:ı doğru olur. Alev saçağı s:ırmad:ın ateş söndürül
müş otu,. l'akat benim ürnldım yok 

Atcşın ı;önduliUn e inden mi ? 
Hayrı·, Seyfinin :r=ız: olnıasınd:ın ... .&a teklif ona ~ok ızt, · 

ıc l • Çunku O, 8rfk:ıtin k d, mı r"CÇ unutacağına kan!dl 
Ar. Seyfi ı b r ixh ıcoı .o!Jt ~m ... 
Etli . ' ı ı iz. 

·c-
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! ecizeferin Şerhi J 
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l ."e Hayatta en büyük fe ıı 
zaaftır. NiETsct.fE 

tıı1 
He!' türlü hissiyattan ii:tııde ,. 

rc:ılıst göruş, hiç ~phcsiı: bO 
bir h:ıkikatin lfndC!idir. ~ 

Gerek fCTdlerin, gerekse ırı fi' 
!erin mnruz kardı.klan btıtUtl ~ 
ltıketler muhakkak ki yn ıU' ti' 
yııhut ta manevi zaaflıırınıı:ı 
tlcesidir. ıı.~ 

Bütün tnrilı imtidadınca, ı c· 
mfiJctlcr, kuvvetli milletıcrftl p:o<' 
sin olmuşlar, zıryıf :fcrdler, ııf111' 
vetli eahsiyeUerin hülnnti ' 
girmişlerdir. 1) 

Nefsin terbiycııi, lnsanı~~f 
tıırafla.rnıın tnlı.vi~sl d~ ıııY 

Zayıf olmıuun :fclikc~ &-1 
gün beynelmilel sahada ne ~ 
aeı bir şekilde mis:ıllcrı1c 

~ 
dı 



1 

il 

,. 

t 

r 

' 

- TAsvmt EFKAR !!!-~!!!!!!!!!!~!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!B!'.!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!~!11!!!!!!!!!!!!!!!!! Sahife: 3 

1 tünce birdenbire işçi sınıfına yu- J Jı klarını M e s ı I e ı e r varlıuımak tehlikesi içinde kaldı. 1 

Bulgariatandaa 1929 da Streaemann bağırıyor· gizlemiyenlerin 

•&usaolini Bitler- Cu" mhurreı·sı· m ı·zı·n Mu" lkı·yel ,. ·~ bir - Hı TL ER ~::n ·~de~~.birb~ dt::f=y~~~ek tecziyelerine 

: .• O. N , ... H· .A B E R L· E 

d ı. k termaye tn~stleri, öte tarafta da b ) d en ,.or mıya daha ve milyonlarca itçi göreceğiz. Arada Bf an ı 
b } d '(B~ ÜtxıM) orta sınıf kaynıyacak.> Almanya. (1 btd aa.hifedeıı dnam) 

., a 
1 f k 1 y m e f 1 ·1 h 1fabe1 e r ·ı Mu s s 0 I1• n i da da. ltaly•d· olduğu gibi orta bul cihetinde nıankeleme .,ınde 

'(1 fncf acılı.f/etl.n& inen&) genç e re .. olıan, Balk.anlarda huzur n sınıf tazyikinden doğan ihtilal, ihmal gösteren birçok yerler hak-
~ltı muharebesini ılddeUendir. rahatın temin Ye idameai teıkil sosyalist vesıflarile, büyük işçi yı- kında Zr\bıt ~utturmuştur. 
~tasavvurunda bulundufunu bil- eylemiıtir. Bu buz.ur ve ael&metin iınlarını kazanmakta da geçikme- Dün gece, Beyoğlu tarafında 
L lfti, AUantllrton alman radyo - 1 . b"'- t ı l temininin iae, Bulıariatan ile de Bu ı·kı· adamdan . . D w 1 'kt d. t yapılan kontrolün neticesı bugün ~da ffitlerin sözilnU tuttuğu anla· (1 fıcef .cıhlf ede1' "61ıanı) tedbirleri bulop tat ı .. e men z, ası • • . • ..t akk f ld .. :ı:;.· mıştı. ogum arının ı ısa ı şar -
~ktadır. fng11lz zayiatı, Alman- talebesinden ismaıı Soysal, arkadaf- vazifenb olacaktır. lliitcm.adiyeL •· ıyı &e~uı~ıye mu ev • ı. 0 ik: lan deha derinden incelenirse belli olacaktır. lstanbul tarafında 
~ taı-nfmdu ilin edilen bayali ra· ları namına güzel .ve beyecanh bir 

1 
tattırmayı iatiyen bir mcBl~e . ~il'c- ndu, 1T'?'kdıye,dheahar~.!!~.Ba eda hangisi ötekinin nasyonal - sosyalizmin, faşizmi görülen noksanlar üzerine dün 

~ı:nıarıu. mukayese edilemiyecek de- nutukla büyuklcı-i tevk.ir ve tebcil 1 cckainiz. Bu memlekette te~kılatçı, ev etm. ~n. ıyı ~ •. • er. takip ve taklit etmesine şaıılmaz. Vilayet, Kaymakamlara şiddetli 
•"l:tde az olmakla beraber Almanla- ederek sözlerini eöyle bitlrmigUr: 1 kurucu ve bulucu bil- mesleğı seçti- Bu takdırınm en barız delili de, ustasıdır? Alman inkılabındanberi, onun bir tamim yapmış, maskeleme iş-
~ İnglltereye kal'Şl 3apıl:m dcnfa c .. . Bu toplantımıza şereflerin en ğinizi ilk eünden hatırlayınız. K\ı: Balkan devletleri arasında, her- ırkçılık esası fazla kurcalanma- !erini kontrolde ihmali görülen 
~binde blittın gayretlerini ıar!et- kıymetliı!lni bahşeden yfice huzuru - ruculuk vt buluculuğu yaln~z zeka banıi bir toprak ve hudut davau mak ıartile, bu iki rejimin cc Av- Nahiye Müdürleri, polıs memur-
lleıini göstcrmiye kilidir. nuzda, biz, bugünkü Siyasal BHgller ~~p~azt tk~:nlar, t!1Qy~~ mı::~sta gütmiyen yegane devletin de Alman inkıli.bile ltalyan fa.,iz- rupa caddelerinde kolkola piyasa len ve bekçilerin derhal cezalan-

t..._ lğcr cihetten hava harbi Coven- Okulu talebesinin o milletin necat, gıyei, e e ve cru eye yaç Türkiye olmaaıdır, Halbuki. in· " I ·-· ·ı l l p k' d 1 b'ld' · · M h il 
~ll· ve Sotıthıımptonıı ağır darbeler itila ve selametini ki.fil biricik vasıta röstcr r. safla diie.iinülecek o'·- Balkan mi arasında büyük bir fark var ettıgı görü ür. ta ya, orte ız, m masım ı ırrnı~tır. a a e-
dıııni~r. olan Cümhuriyetl hayatımızda tek Arkadaşlar, d l tl 77 1annd:' bili bir mıdır) Almanya, Yunanist::ın, ispanya, l ıinde ışık sız::ın ev veya matluba 

l.ondrada yapılan tahribat gaye tanıyarak o uğurda icap eder- :!\Icmuriyet hayatında, nefsinize .~~-\ :U ara la d klan Alman Propaganda Nazırı 
1
• ıı~~va!tk gekilde rı:.asl:elenmemiş 

l.ondra," (A..A.) - Dally Exprcss se nefeslerimizi seve seve feda ede- ltimadımt, ilk günden itibaren esaslı tur u a e pay ıama ı doktor Joseph Goebbds. 1 o ve Ya a p . s fa 1 dukkanlar bulund~gu halde bu~-
t~ tarafından neşredilen bir ceğimize and l~lyoruz. bir vasfınız olmalıdıı·. İyi öğrenmek Rumekli topraklaelrı, T~~k. ~~ 14 birinci teşrin 19 34 deki nutuk- z n: ey am! a 1 ı~~ .. hakkın~a takıba~ yapmadıgı 
ııı.kaıe, Londrnda vnpılan tahribat <Siz en büyüf;rümüzden örnek, ışık ve öğrendi{;-inlzi emniyetle tatbik et- çeyre asır evv ur ıye.nın oz. l I l __ ,. · b gorulcn polıs ve bekçilerle o sem-
ha'klcın 1,a b"ır "ıkı"r "v-"rmckt~dı·r. Bu ve hız alarak, m111i birli~in koruyu- mek ruh haleti, size hakim olmalı - malı idi ve bu topraklar, asırlar- ari e, nasyona - 80".Y'"ızmın a- . . 1 • .. .. • • 
h • " zı vasıflarındaki orijinalliğe toz bugünkü Fransa, Rumanya ve dı- tın Nahıye Mudurlerı şıd.~etle ce-irdc hasara uğramıyan bir teklcu ve kuvvet verici çcıçev~sı. i~inde dır. Nefsinize itlmndınızla bu söyle- la Türkiyenin tasarruf ve hakimi- k l ) 1 d 1 ki d y ı- t 5 
alıaııe kalnı:ı.m~tır. Makalede töyle halkın re!ahın:ı, yurdun ıstıklnlfnc d ğim büyfık ihtiyacı daima hatırı • · ltında bulunmu tu ö le.' ol- kondurmadığı halde, bu farkın ğer bazı memleketlerin in :ı a~ a- za an 1.n ac?. -~~- ır. .. 1 ave e-

~11--•-tedlr·. ve üstün bir medeniyetin durmadan nızda tut.arımnız kendinize itimadın ydet~ ah IJ B Ik 1
1 h. Yb. d ehemmiyetsiz olduguw nu kabul e· rında fe~izınin model oldugu ştlp- ferberlık Muduru, muteakıp gece-... = ugu a e a an ar ar ın en ı J d K d k.. O lr .. d d · w ~ nokiarın ve depoların bulunduğu inkişafına çalışmak, muşterek iden- taşkın hale gelmesine katiyen mani b" b'' .. . akil • cer Alman Propaganda Nazırına he götürmez. Fakat bun arın ara- er e :ı l .oy. S-ll ar ve ıger 

~l'lnl11 civarında şiddetli bombar • !imizdir. Bunun, tekzip edılcmez bir 

1 
olur!!unuz. Amirleriniz size her za- sonra 12 

_ ut~ ~rıv erı ·ne , gör~ bir heykeltraş llehasile ital- sıııda Mu solini'nin en yaman ta- kazaları kontrol edecektir. Işık -
~anlar olduguna dair dcllller mev- ha~ikat olduğuna itimat bu?•ur!nanı- nıon iyi yol göste:e<'Pk!er.ve i.yi mu· kadar yur~ğ~mızı yaksa da · 'yan 'ruhunun mayasın~şekil ver- iebesi 1-Jiılcr olmuştur. brı ına"'kelem~ işinde ihmal gös -
-·"nr. zı ıçten gelen say(fl ve scvgılenmizlc amele edeeeklerdır. Amırlerıntzden kemali samımıyetle kabul eyle . 1 .· . b 'l "·J col·111· komu''niz- R .. b k d bu un bo'·y- terenlt.r Mıllı korunma kanunu 
~ rin diğer kısmında muntazam ı erız.> . ~ı ınn;rr;_e e lgonn ye b~n.ıy~ı eh a- dik ve yıne Balkanların artık de- mi yenmek için «nı:ısyonalizm» le olduğuna şüphe yoksa da, ak- u ·um crıne gore de takı bata ug-

~'-h d-1 · r · · J • 1 · ti b • mesını ı en n US. 1 , ejım a ımın an n h"k"' l , . , ~ 

,.... lalarla bombalar dü~fiş, banla- Bu genç talebeye lıassııtcn fltıfat ınız. a at ınynttıı, ınız • az- 1 b" l" t rahata ka. ı- • zl . . · . l h rıvncaklardır 
·•q a • 1 hcd n ı lma b Mlll" ş r lrula karşı bes- mı güç olan muamele, iyi muamele- vam 1 ır. ~e ame v~ ve csosya.ızm> antıte erını yenı sıyon a nnında manzara emen • o·w · h . h 
:._~vııe:ıh:1;;;r:hiş :u::~ :a~ini ı:~car~ tcv~c~~ho: yeni ve pek 1 dir. Bir insanı sert id:ııe etmek ko- vuşması. ıç~ kendı hesabımıza bir ideoloji abidesine.le en mü - başkalaşıvnr O zaman talebeyi, . ıger taraft:ın, şe _rın m_u te
.:;:,ı.en:ı, ktcdlr. kıymetli bir ni ancsi olmnk üzer~. laydıl', teveccüh gören memurun mii- herhangı bır toprak veya . h~ut kemmel terkibine kavuşturmuş hocasının çok önünde görüyoruz. lıf noktalarında mask.elc'!mış 0 -

b ........................................... liitfen kürsüye~ gelerek aşağıcl:ıl.."I temadiyen iyi muameleye hak kn - davası çıkarmamak fedakarlıgını ilk büyük sanatlıt.fudır. Hiçbir ir- 1u"solini"nin. bir müstemleke [!arak ~mıkılan clektn~~!cımb~la-
«"lll)er ve Molotof sozlerlc talcbe)e Utifnt ve kendile- zanması çok giiçtür. Te\·eccüh \'C ~y~ ihtiyar ettik. tica hareketine lüzum görmeden ıharbinden fazla kıymeti olmıyan rının ka!ı l ık veremedıgı melum-

rini f~at buyurmuşlar lır: muamele ka~ı.sında insan, kl'nnını Bulgar komşularımızın bazı ga- hem Marksizmi, hem de çıktığı Hab<': isten zaferi ve ispanya mu- dur. Alakadarlar, bu hususta alı-
l n ln•I sahifedan d..-vam) Reisicümhurumuz demişlerdir ki: kaybctmemclıdır. B~ .da, flerlen~ek zeteleri, a!'asrra b ize karşı ne ka- ıgündenberi Avrupanın bütün fe- vaffekıyetindel·i payı sa~•ılmazse nac:ık tedbiri kararla tırmı lar ve 
~ta h kkı d l k ve muvaffak olmak ıçın başlıca u -ı d .. b • · d tl bul _ . • . • b ı· b 1 · · b" • d a n a şun arı yazma ta- Arkadaşlar mildir. ar munaie et.saz ısna ~ a ~- laketlerıne şebep olan Fransız ıh- millerlerarası politikasında görül- u em 8 ~~ın ıçıne . ırer am 
ır : ı il ' Okul mlek ti T .. k ·n f . . ... r d.. nurlarıa bulmısunlar, mıafsızlııı tilalinin İlalyadaki tesirlerini or- memiş biı cür" etle atını süren tek pul daha ılnvc etmeyı muvafık 

.... ~olotof, Bcrlin rr.üzak~releri .sUı~ya~dal Bhlgy~t•ft•. heru _:nee .se,.eme. ı tTı~ kmı_llet_ı ;l?cde goetr1;1şl U ur Türkiyenio bu hakkını olsun teı· tadan kaldırabilmesinin mm bu- adam Hitler· dir Bu sefer Musso: bulmuşlardır. Bu işe başlanmış -

... 11 • k mız ı arc a - ...... "' .. ur mı e ı ıçın en y •" yorsu • . . .__ d · · B" 1 !"ki ·k· w· 1 
lif aaı?da, Hıtle~ tarafınd~n ~e. : Lızuvlar yetiştiren en kıymetli mües- nıız. Türk mılleti, idare ha;atınızda lım etmemıye. -dar var aramaz· radadır. Doktor Goebbels, daha lıni onu, uslu bır talebe inkıyadile tıı . oy e •1 e 1 ışer ampu u 0 a-
l bedılen taahhutlerden hıçbır'.~11 sesclerimizden biridir. Dığer hliyük g6reccksiniz ki, tasavvur cdcmiyecc- 1 far, z.annederı~.. o zamanlar, nasyonalist planda takıbe bnşlaı. Versailles' in askeri cak b_u !n~baJ_ar, bulundu~an 
t l lı~ etmemiştir. Bu haber, dun ilim mfiesscsclerimlz mezun verirken i,oini:t kadar ince görüşlUdiir, güç bc- 1 Bulgar Harıcıye Na~m, _dev.~e- yeni bi,· nizama gireceğinden süp- maddel~rının feshı, Rhın'in İşgali, ycrlerı ~ufı ı,ıekılde aydınlatabıle: 
~rn.ı Rus mahfillerile 111kı müna· ı ve tnhsillerini bitiı·m1lcri hayııta çı- ğ-enir ve kuSlJr arar değll<lir. El.verir 

1
tin resmi lisanile. Türkıy~nın ~~- he etmediği bütün Avrupayı hal · Avustuıyanııı ilhakı, Südet top. cekler~ır. Bundan .başka, ~avı 

d tı olan bir makam tarafın· karıı-ken onlara serbest mesleklerde 1 ki, vazifede bnlunaıılnrın clddı ve nüniyetinden emın olduguou ılan yan faşizminiil kaplıyacağını eöy- raklaunın ılhakı Çekya'nın 'lha- ışıkla fırmalarını harıce aksettırcn 
an 'lerilmiftir. <le çalışmak imkanlaı·ını veriyor. Fa itlı~alle çalıttıklarına kani olsun. etmekle beraber bazı Türkçe p- 1.. d B . ta göre Alman ve k Si v k 'b- k .. 1d miiesl'ICsclere müsaade edilmesi R. k t b u seyi biti ·i çıkanlu . • . • uyoı u. u za ı. ~ o a y:ının ır aragoz ev- I 

la usyanın. Almanyaya ka11ı dah ~lkm .~s~e · d k \tı · · de ' Arkadaşlar, zetelerin nefnyatından da ,ıka • il lyan inkılapları arasında mü•- let hali·1e so1~ulması Mussolini'ye ltnraı aşmıştır. 
r~ı har k t' b ynelmilel va a a ı gun erın e en ı erını v- Size eskf zamıınların bo memle. t kted" M hl m Nazı L k H ' . ' ' .. ............................................. . 

~i~et ~. c 1 ve e . : Jete vakfetmek kararile iıc bıı,hyor- k i b . kt - b- k fe n huylardan yet eme ır. u e~e. • • terek noktalar pe~ ço tur: er Avnıpı da yalnız kiiçük Arnavut-
llıUt te rn~s~kbd Sovy~t 9~,!a~tı lnr. b~b:~~~ye::!~rt:. ço Esk~ kusurlar r1n, i~ taraf ga.z4:telermm ."~ • ikisi de nnsyonalist, her ikisi de lu!u işoal cesareti verebilmiştir. I Gazeteciler, Va-
llıev:ınadı şup~e ve tcredd_utler~ ~u ~akımdan bu. müessesenin hu- Cümhuriyet ailesinde unutulmuştur'. ı yat~~~ ınsaf!- tetkik ve takıp e~ • aosyalisttir; korporatif. bir . idare Bu ha bin ıçınde d~ Alm~nya, • • • .. 
tat, .~nu teş~il e;me~.t:dır. Fa_ s.usıyet! ve ~endlsme mahsus şeref DoğruluA'u, artık aramızda baılıca l le~ıgı takdrrde, asıl w~aba~~tı.n sisteml:ri varılır; fer~J}·etçı d.~ - Polonynnın. Norveçın, Da~ımar· Jının ıerefıne dun 
lıaa 1ıtlcrle )Uptıgı mülakat e~ \0 imtıyazı "ardır. pir meziyet aaynuyncak kadar ilcrl- Turk matbuatında degıl, bı~akiı mokrasaye ve Marksızme duş- kanın. Holandanın, Belçıkanın, • • 
tilı.b~cla Molot.o~u.ıl, Rusyanı? ı~- Biiyük milletin hizmetine yiz .. İyi. V~SJfln.r dedl~im. zam~n, Bul~ar ma~b~atında. old!!.ctUnU mdndırlar; «Silindir şapkalı ı:e Fransanın istılfısını tamamlama - zıyafet verdıler 
Ilı de kendısını herhangı bır • k .. • • llcn ve ıstıkbalı açık Türkı)'enin ıs-, teslım etmesı lazımgelır. fraklı yırtıcı kurtların » emri al • ı dan ltalya. harcl:et kararını vere- (Biritıd •o.lı.ifetkn dnom) 
>~'11ekete _karŞl i~~ilafa. ~üıü_kli- Arka~!~~:c uzcresınız ~d:i:,rf yü~sc~. ~a~ıfl~rı tnlı~orum. Bizim bildiğimize ıöre, Türk tında, hasis menfaatlere göre sev- mcrnışti. Harbe girdiği zaman, rinden maada, örfl idare komutanı 
~cck bır taa~?u<le.~~rışınıye- Büyük b'ir 'm!Uetin hizmetine gir- b:O~~stiyo~~n zı nzır ama ısınız, ,gazeteleri d~rup dururken: Bul- kedılen hileli sulh politikasından jFransanın henü.ı. mütareke iste - Ali Rıza .Artunkal ve Paıt İdare 
t~tadrahatlc soyledııo anlaşıl- mck üzere..<1iniz. Ilu mllk>ti an'ane o. Milletlerin çok mücndclcci ve çok garları rencıde edecek bı~ fe~ her ikisi d<: ~efret ederl~r: far - memı~ olmıı~ı. halyanın ce~:e!ine Heyeti Reisi ~cşad Mimaroğlu ı.• 

R. ır. . tarak, arle olarnk sevmekten daha yırtıcı olduklan bil' zıımnndn yeni yazmazlar. Arasıra kuvve~lı ~e' ınas:mluk gıbı, memleketı eloltın- tek bır not ılave etmez; bılakıs o 1 zır bulunmuşlaıdır. 
d, Usya, Fınlandyada, Polonya- fazla, temiz bir nşkla hissetmellsi - ı Türkiyenln, yükst'k, ııııl'lnk Türki - riyatta bulunmak mecburıyetın - dnn ve mes'uliyetsiz idare etmiyc anda Fransanın cançekişme ihti- J Toplantı gnzctccilel'e has olan s., 
~u:e Rumanyada yapılan har_e- nlz. İdare hayatında, iklısat ve ma- yenin istikbaline hükmetmek üzere de kalırlarsa bu, mutlak Bulgar kalkan entrikar.ı teşekkürleri yn - f{ıç/nrı aeçirmesi İtalyan ruhunda mimilik ve rııcnklık içinde cereYlll! 
~~ rle Leton;:n. Estonya ve Lıt- liye sahasıııdıı vc.~.e~ sahada, mille- ! yetişece>k ıırkııdnelımlıın, lıüyük hi;ı.-leazetelerinin perhizsiı: ve ölçüsüz. şatmaz!ar; inkılabın bütün ham-1 bir kar~aldaıı zi~ade, bir karga 1 ~tmiş; bu vesileden fstifnde edile .. 
ı.ı_ )atııll işgnlınl bazı sevkulceyş timizle temas cltıgınız zaman onun metler ve çok yüksek vnsıflııl' bek- yazıları u"'z.erine vukubulur I ) . d 1.w d yanmak 'ıki ı' kb b k kt . L 1. . 1 oı fi ıdare komutanllc gnzt'lccllc:ır lıi 
~-ı l d k . . . k d .. .•. 1 • e erın e genç ıgc a - veya a · ıı a ·ara· eıı c ırmesı- t 1 k ht l'f ,__,,.. d -., ere lüzumlu ad etme le· kudı·et ve ısleklcı·ını ya ın an go • ledıgıınlıl tekrar eder m. Bu vasıf - M ı· e .,.n)erde durup du _ . . d • c! D kt C bb I .

1 
I cmasa ge e."C mu c • men-

ır. receksiniz. lar siz<le \"ardır. Kıınımzda vardır. ese ~ g '!i"' ' • • E sının e !ıarı ır. ~ or oe e 5 1 ne "csı e 0 muştur. ı uzcrfnde fııydalı hasbihnllerde ı.a.,1 
Soy)c ·~· •· M lotof .• .. . • Zlra bizim m1lletimiz, milletlerin en rurken bır Bulgar ml!ha~~!rı « • itıraf cdıJordu: Hıtler Alm:ınycı- lııılyanın yirmi iki senedenberi lunınuşlaıdır. 

~"'>'anındı~ıne .. gore mınt~kasil; Buyuk bızmet bckhyoruz büyüğü, en şereillsidir. dimenin rüyasın~ gırdıg:n~~~» sı Jn lt:Jynn faşizminin modeline Avrupada kendi başına yaptığı Bu meyanda konuşmal:ınn ~ 
~kad n bır nu~z . Aıkndaşlar, Hazır bulunnnlnrın coşkun ve. sii-ıbabscylemek munasebetsız~ıgı.n- göre canlanacaktır. ıılk harp Yunanistana karşıdır. 1 vasıl olduğu netice, dunya alı~ 
~l'ct ar olma~1ıgı~~~ct bırıeb-- Ba rnevzua temas edişimin sebebi, rekU alkışlarile karşılanan, Mlllı Şe de bulunmuştu. Buna, tabıatıle Bu ihi ihtilali doğı:ran iktisadi Bugün 0 harbin 39 uncu günün- karşısıııd:ı Turk milletinin te!i ll8ılil 
~~~ıntakası e u ;a ar o .a _ı- şudur: Miics c eyi billııneklc ilmin fimizin b\~ beliğ hitabelerinden son- gazetelerimiz, icap eden cevabı sebc ler de biribirinc benziyor_ de:> İz. Netıcesi h kkında bir hü _ ve _göstcrdigl birlik manzar-
~ ıı noktasında ısrar etmıştır. bitmediğini, ancak lazım olan bilgi- ra, davetlıler ok\lltın iç uvlusunda verdi 

1 
P d - l d I ık" . . . . ıhtışamı olmuştur. 

~ltova hükumeti, harbin Bal· teri elde etmek için bunların size hazıılannn büfede izaz cdilmi,1 rdir. H~tta biz de kendi hesabımıza, c.:u: Al~1~nyad~ _a. lta ~a a 0 
- um \c~memıze kafı bır zaman Ödi idarenin tatbik ı,ıekli ü~ 

~ lara ve Bılh ... ,.. Tiırkiycyc anahtar olarak verildiğini gi.ister - Hu sırnda muhterem Cümhurrcisi . . d .• F"l"L- ·• dugu gıbı, kapıtalıst burıuva 81 - geçmemış olmakla beraber bu de halkın knnnatkrinl aa 
•-.) l u....... «ya bızrm e ruyamıza ı ıuc: gı f'I . . f d k 1 h b" 39 .. . . d k' fh 1 ~ 1 l'tıasına mani olmak arzusu· mekUr. Maliyede, iktısatta, idnreclc, direktörlük odasıncln istln1hatle mck • da b. k b _ nı ı e ı.şçı sını ı arasın ıı ·a an ar ın gun ıçın e ·ı sa a arı, gazeteciler, nlınan tdbirleorin 11 İlhar e!mi tır. siyaset~ sizin esas }olünüz, nldığı- tep h.akkında izahat alın~şlar,. t~dris rerse» başlıgı ~~n .. ~~ı:ü ~Ü~. muhtelif içtimai tı:ıba~?!~r, büyük faşist. ordun.un. ka~il~yeti hakkın- ~üsbet tesiılc~ husule getit 
~olot f B r . . t'nden nız \·azıfeyl, buldugunuz çal'kı, cıı heyetıne ve talebeye yemden ıltıfat- lede bulunma . du~ B '1 harpten ve scrmayecılıgın buhra- ela bıı.e eksıksız fıkırler verebi - ızah etml,lerdır. 

loııra, S o fyn • er Bnİ uy~r~; Al - iyi şekilde işlctme\6. değil.dl~·· ~undan 1 etmişler ve geç _vakit, talebenin içten Öyle ya,. ~ad~_mkı bazı. u gl':r nındıın hiiyük mikyasta ziyanlı lecck bir seyir takip etti. Koıgcneral bütfin mc:fkürelllllıl 
~rı .. 

0 
a • ..e . ~ grba a l _ daha fnzla olarak, ycnı ıhtıynı,:lan kopan hararetlı alkışları arasında gazetelerını~ ruyasına Ed.lr~c gı- ıkmı !ardı. italyada liretin dü • Faşist nnz.ariyenin ilerleyişi ·a- vntnn hizmeti uğrunda seferber -

'-cıı ~urnessillerının, u rnem e önliyecck ve memleketi ilerletecek okuldan ayrılmışlardır. riyormnc bilmukabele hızım de ç ..•. ş( 1919 l 920). b"t ·rad d f · t d . I ~ mi• olduı:..•ndnn memnuniyetini c. 
~rın h""k" ti · Al ya -yı • . • . şuşu - , sa ı ı nın a aşı or unun rıcat erın. ., o" .. ~ 

~Ilı, B 1 u. ume erıne Y ma~ = rüyalarımıza ara~ır~ Fılıhenın gı~- hi !erini esnafı, memurları. den çıkan mutlak ve son hüküm har etmiştir. Uç sc~dik fanliffl 
~"ı u garıstanın ve ugos av •ı • B J H • • mesine hiçbir manı yoktur. Bi· •sn P . '. . J l ~ H" 1 M r . esnasında halkın se,•gı ve 111Uıı14,.. 
'ırı taınamiyetini ihlal etmek Yunan 1 erı u gar arıcıye huıus ki Edirne, tarihte hiçbir mi.ile~ıtlerı. _şı? ~t e sar-1mış~ı. . .. ur: ... '.t e~. w~.e usso l~J yar:: betini knzıınınış olan Ltitff K.Jrda • 
d· ""urunda buluıımadıgwını bil- d Nazırının Türkiye . • 1 1 t Senclıkalar ı çzyr bıraz koruyalul- yana gorundugu zaman. ıdeoloıı mesaisi de üvülmilş ve zl'-·afet .--a 
tr..... h kAtl evam valut Bulgar arın o mamı' ır ve· -w• h ld f k . d.. . 1• d H' I " ~ A. ... I~ olmaları dik.kate şayandır. are il:& h d - Ed' . b' dıgı a e. o rta sını . ıymetı u- ve naz.arıye p anın a ıt er, pro- bir h:wa içinde nihayete ermr.lk. 

ııı!tıi t~rninat Türklere de veril. d• akkındaki sözleri yahut daha 
1 
ogruı~, ~eyıd ~1 şen paraııınr telafi imkanı bula· fcsör Mussolini'nin en kabiliyetli l\l'ilki . l"l . t l "-

"tir. ' e ıyor (1 ·inci ııahifıden. dııvanı) vaklile Bu gar ar ~.n 
1 

a mh.a bı: mndı. Almanyada bu sınıfın hali talebesi, fakat harp ve milletler- G l t 1 •1~e. 1 er!naf t~pdan~ 
~· ı Filibeye gelince o guz.e fe ır, ı- '-- b l J k k. 1• d 1\1 1. • aze cc erın zıy C? ın en ~ ~ ıt er, söylendiğine göre Rus (1 inci sahifeden dt.ua.m) uzlaşma tıe lıake.m mtıahcd..Zrri • . '-dd J T .• k l- daha uc:r attı. mparator u za - arası a sıyon p anın a usso ını, Vail Komutan ve Parti Başk&ll a 

ııı1~rın1n huduttan çekil~esini Cephenin sair kısımlarında mu- zihııi11eU dalı.ilinde deı.'am ve in· lakıs beş asır m:nu et;. url ~a manında refah içinde yaşıyan bu Komutan Hitler"in en •beceriksiz salo~da l.\Hilkiyclilerln •'ut it 
._.~rıuniyctle karşılıyacağını ih- harebeler. Yunanlılar lehine bazı kiıa/ etmektedir. IJura<l~ bazı tanab':'~ ~ m ~ v~ •r:t ~~ ~ tabaka, h arpten sonra mark dü- neferidir. da hazır bulunmuılardır. 

et . . terakk ı l er le d cvam etmektedir. ha tıplcr tarafından teba ruz ettı- den hırı o muf lur. ..,u a e ır ~~~~;~~;iİimİİİİİiiiiİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİiiiİİİİİliİİİİİİİiİİİİİ ~1rnıııtır. . rildiği gibi, Türk mcıtl>uatoıda. nenin Culgar rüyalarına girmesin- K b rı 1 •n 
ıı_d Otof, Rusyenın ken~ı tara- Bombardıman tayyarelerimiz, ekBCl'iJla. iyi kom§ıtluk müıuıııe - den çok faz.la, Filibenin biıim rü- uru se ze erı 
-.~ttı 'n hududu tahkim etmıye de- düşman kollarına ve gcTide bulu- beı.lcrimi..-i gölv<"liye.bilccol; mahi- yalanmıza girmesi laumdır. f İya tı tespİ t 
~tıd 7dcceğini ve hu iş için gece nan depolara hücumlar yapmış- yette 11cızılar çıktığı doğrudur. Fakat bulunduğumuz zaman 
lir uı çalışıldığı cevabını vermiş !ardır. Büyük yangınlar çıkmıştır. Fakat, iki Jıükümtt arasındakı .• al .h }yalarla vakit geçirile: edı· ıı·yor 

HAY ATINI, BEŞERİYET İÇİN bir felaket ola. 1·1tı••·-~ 
bunun mücadelesine feda eden 

•• ROBERT KOCR • · " b U • k lıkl h .. ruy ar• u ltalya tebliği tnunıue e el'ln 'Ul"fl 1 Ul"nlC• d -"Jd' e ··r· d 
lo liıtle · . A ) t• ve dostluğa daynndığıııı söule- cek zaman egı ır • .. ~.un ava, 
''lolot tın ~leplenne rağmen ltalyada bir mahal, 4 ( A. · mekle lfalnız Bulgm· hl.ildımetinın Bal!-anlılnJ"t- bazı buvuk dev!et-
>''dı of, Çıne yap~:ın Sovyet - İt al) an orduları umumi karar- fikriııi ifucle elmtdlı/fmi tanıyo. lerin m enfaat. ve hınlar~a ale! 
~- b lllını sekteye ugratacak ve- gfıhının 180 numaralı tebliği: rıım. Tuı·k Trakyrısındal;i aakeri. olmaktan çekmeı-ek, kendı hayab 
~cttl :Yardımı tahdit edecek ma- Yun.ın ceph::dndc birçok dü~- lınzı:lıklar Juıkkıııda, Tilrk hiildı.- menfaatlerini müsbet bir şekilde 
~ıı . te bir müzakereye girişmek- man teşekküllerinin mühim topçu tn.etı, lıımla~n 11nln.ız tcclafili ııtıı- yine kt.ndi aralarında halletmeyi 

l\ırtı~ınn etmiştir. hazırlığı ve yar<lıı.ı ile mükerre- hıyette . oldı·v~ııı~ lnze bir çrık de- düşünmelerinden ibarettir. 
~rl }'nı ınc.mbadan verilen ha - ren y::ıptığı taarruzlar, kıtalnumı- fa 'tcmm etm11tır. Son :uıı.ncınlar-1 Muhterem Bulgar Hariciye Na-
J ere a" M k h··ı • . k · · da yr.11ideıı bu tarzda tcmıııat nl- 1 b .. 
~~llorı k~tore, os o~a :-ı·;~metı, zın am•dô.nc mu ·avemetı sa esın- dık ·re şundan katiycn cminfa ki zırı, hangi t~raf mal u .. hmn .m~· 
t dah· • nlnrının şımalı Çınden de durdurulmuştur. Kıta!arımız, aramı:daki iyi komıu'ııl; mimn • tecaviz oldugu hakkında yenı bır 
~le,· ılı Mogolistandan çekil - siddctli mukabil tanrr-zlarda bu- scbctleri iııkiıa/ etmckt<J tıe \'uı•- delil istiyorsa, kendisine Sofyada 
~~ 1 

•artile Japonya ile bir a - lunmuşlardır. v•tlcnmckte deııam edecektir. çıkan haftalık (Sturelz) namın-
ıt kt"cavüz misakı akdini mü - Hava teşekküllerimiz, şiddetli - daki miznb gazetesinin 22 tqri-

l_ ~~1 ıekilde karŞllamıştır. Sü.n bombardımanlarını bilhassa Er - İtalya • Yunan nisani 940 tarihli nüshasındaki 
ltlıclit tya, Uzakşarkta asken bır sekc"nin garbında.ki mıntakada (Ege Midye - lnoz, Yakınıark 
,, t d~ltında bulunmak isteme- tt.ksif etmek suretile kıtıılarımızın harp vaziyeti ~ ve ir:ıambayıldı) unvanı altında 
~ hareketine yardım etmişlerdir. l ,çıkan ve. ?1ünhasıran WTürk~ey~ 

~ 1t 

Ati na, 4 f" A.) - Birçok Yu- [ 3 9 .. 11 tecavüz ıçın ••azılan soguk nuktelı 
OLUM nan tayyaresi, yolların iltisak nok- uncu gun yazıları gösteririz:.~· P?pof, bu 

talarım Loınbnlamışlardır. ltalyan yazıları okursa, gorur, kı durup 
~ &ıııe • 1lialı Kumpanynsı İstanbul 
-kı ;• ı ve emekli suba)•lardan 
~ Uıı (~ak vefat <>tmlştir. Cenazesi 
~ il) Bırincikanun 940 perşembe 
ı...~ .. 12 30 da Taksimde Mete so
'tl "'il?'' e ~ 1 npartıınandan kaldırılacak, 
~~- .;:ıazı Ağacamiinde kılındıktan 

' d nkırköylindekl aile kabrista
"!"tıa~fncdUecektlr. 

hak rahmet t-yllyc. 

PROGRAM 

19.15 Mfidk 
19.80 Habeder 
19.45 İncesaz 
20.15 Gazele 
20.4& MOzllc 
21.00 }lusikl 
21.80 Kon111ma 
21.45 Orkestra 
22.aO Haberler 
22.Aö Müzik (caz) 

za•Kapaıı11. 

avcı tavyareleriııin müdahalesi Telgrafların hulasası : dururken tecavüz, mütemadiyen 
üzerine şiddetli hava muharebesi Bulgar gazetelerinden gelmekte -
Oımu" ve ı'kı' ı'talvan tayyaresi dü- Muhtelif 'nembalardaıı gelen lıa.- d" B"z so .. zde mi%ah olarak ne•· 

" .1 berler, Arııa.vutlıı.kta eeı·cvan eden ır.. 1• • AYA 

şürülmüştür. ııe gitgide giddctlencn lıarlıin, Yu. redılmıı olan bu. yazıları. pekala 
Yun.~n kıtaları, ıiddetli taar - rnmlılar için müsait bir tarzda tnki- sütunlarımıza geçırerek bılmuka • 

ruzlar neticesinde, Ayasaranda is- ıaf etmekte devam eylediğini göatcr· bele çok nükteli cevaplar verebi
tikametinde 1.5 kilometre ilerle- mektedir. lirdik. Fakat günü gününe elimi
miye muvaffak olmuşlardır. Manastır cihetinde, ltalyan kıta. ze geçen bu kabi e,riyata, mün. 

Erghi cihetinde Yunan kıtaları Zarı, tedrtc~ ~·ııgoalav hududuna hasıran iki tarafın aklıselim sahibi 

Yeni.den rok mühim sevkulceyşi doğru tazyik edıliyorlar. • halkını biz.ar ve rencide etmemek 
"' Yıınanlılar, Pogradeç cfhctıııdc, . • i 

bir noktayı işgal etmişlerdir. Bu- mukabil taarruza geçmiş olcııt !tal- ıçın~ çok. defa cevap vermemey 
rada, bilhassa cl-lroma> da çok yan kıtalarmı, yeniden ağır zayiata. tercıh edıyoruz. 
şiddetli muharebeler cereyan et - uğratarak geri pü&kürtmüılerdir. Bulgar Hariciye Nezareti, bazı 
miştir. ihata edilmek tehlikesine Diğer taraftan, Auasaranda isti· Bulgar gazetelerini ikaz ve İrtad 
n;aruz kalan birkaç ltalyan ta - kametinde, ~üşmanuı ~iddctli wıııkcı- ederek böyle lüzumsuz neıriyat-

1 'f1emettna ragnıen armzı kcızanınAf o • • • • 1 
buru, alelacele çeki erek yuzu 1 y d E .. i t 'k ,,_ tan vaz.geçımse, ışte ası o zaman 

b k aıı ıı.ııan or uıu, ,rgı.rı s ı ·am...- , b h ·-· · · k 
mütecaviz Benaglier'i esir ıra - tinde, sevkulctJlfi ehemmiyeti büyiik. M. Pop?.f un a s~ttıgı ~ı .o~-
mışlardır. bfr noktayı eTe gcçir-tnişlfr. ıuluk munasebetlerı bakkile ankı-

Atina, 4 (A.A. ) - Atina rad- Hromo mevkilııde, Yunanlılar ta· ,af etmiı olur. Bunu da, mubte • 
yosunun verdiğ irakamlara göre, rafından ihata edilmek tehlikaatne rem Bulgar Hariciye Nazırının 
harbin ilk ayı zarfında ltalyanlar maruz bıtlıınan bir kcıç ltaluan ta. - basiret ve biisnüniyetinden bekle

buru da, 100 kadar cBersagbe1·b yi • 
tarafından açık tehir ve .köylere esir bırakarak alelacele geri çekil • nz. 
k.ar11 yapılan hava akınları esna- mi<>lerdir. Daha Rimalde, Moskopolis ff, tahrik ve tehdide kalırsa, 
smda 604 kiti ölmüı ve 1070 kişi civ~rmda, Yıına;·ilerf harekatı do - kolllfulannm .,... Wlirler, ki 
yaralanmııttl', ı·cım et?MktetUr. yeryibiİDde Misle,~ 

{1 inci salıif e.dım devam) 

müracaat ederek beyanname ver· 
mişlerdiT. Geri kalanlann da b.u
gün müracaati beklenmektedır. ı 
Beyanname vermiyenler hakkın
da şiddetli takibat yapılacaktır. 
Beyannameler toplandıktan son
ra umumi bir kontrol yapılacak, 
bu gibi gıda maddelerini ııakladı
ğı görülenler Adliyeye verilecek
lerdir. 

O.Iüm~ ~arşı sav.......,.. 
Fılnııııde: El\IİL JANNİNGS tarafından yarntılrıu--. .,._ 

ınatlncle?rden iUlınreıı 

SAKARVA Sinemas 
Beykoz askeri s~tsn alma 

komisyonundan1 
1 - 100 ton ve 125 ton ekmeklik un nyrı nyrı olarak 2t/ 1.,._ 

cuma günil saat 14 de Beykozda Aııked Sntınnlma Komisy---~ 
zarlıkla sntın alınacaktır. 

2 - ilk teminat 100 ton için ::.600 lira ve 126 ton için ti~ ...... 
S - Evıuıf ve şerait her gün mezkur Komisyonda ••ı.t:OWr.. 

(11489l 

Bazı eşyadan sonra kuru seb -
zelerdcn ibaret gıda maddeleri 
mevcudunun tesbit edilmesi ha -
discsi, ihtikara karşı alınan ted - ı 
birler zümresindendir. Bu gibi 

1 

maddelerin fiyatları da tesbit ve 

ilan edilecek. halkın aldanmama- 1 lnhı·sarlar u 
sının teminine çalışılacaktır. Ay- • Müdürlüğünde1t1 
ni zamanda vakitli vakitsiz fiyat ! iııl••·~--~·!ll'•••••••••••••••••llil 
tcreffularının da önüne geçilmiş 

1 
1 - İdaremizin İstanbul fabrikasında hillcn mevcut ve mayı, * 

olacaktır. nihayetine kadar birikeceği tahmin olunnn cemnn 867.000 kilo mikt--. 

korkutulamıyacak, sayılı miJJet • 
lerden biri de Türk milletidir. 

Biz sabn, teenniyi, sükuneti, 
itidali seven bir miJletiı. Bütün 
bu hasletler, milli vasıflanmızdan
dır. Fakat bizim haysiyetimizle, 
hayati haklarımızla oYDamıya dt 
biç gelmez. Bununla ne demek is
tediğimizi, bize uzak olan yaban
cılar bakkile takdir ederler mi, 
etmezler mi, bilmeyiz, fakat asır
larla bizimle beraber yqamıı ve 
timdi de komşumuz bulunmUf 
olanların herkesten iyi anlamalan 
iktiza eder. Bu sözlerde en ufak 
bir meydan okuma şemmesi ara
mak beyhudedir. Bütün maksadı
mız., çok samimi, çok düriittine 
surette bir ikaz ve irt.dda halun
maktan ibarettir. 

~ASVOU EFKAR 

dald imnHittan artan hurda tahta parçaları kapalı zarf usulil ...._ 
maya konmu~tur. 

il. - Beher kilosu 60 para hesablle muhammen bedeli 6--...Jıir.1. 
muvakkat teminatı 413 lirndır. 

III. - Arttırma 12/XII/!140 perşembe gOnil saat 15 de Kn~ ..... 
Levazım Ye Mübaynnt şubesindeki nlım satışı komisyonunda ,...._ 
cnktır. 

iV. - Şnrtnnme ve nlimunelerl sısztı geçen r-ubede görlilebillr. 
V. - İsteklilerin mfihürlil teklif mektuplaı1nı kanuni vesaik ... 

% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale günü arttırma snati'lden bir snat evveline 
kadar rnezkilr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vcrmelel'l lii-
ramdır. (11525) 

Beykoz askeri satın alma 
komisyonundan: 

ı - 000 ton odun 16/12/940 pazartesi günü saat 15 de Beykozda 
Askeri Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık neticesi tabniir edecek 1i7at üserinden ~ 16 temi-



--s-Sahifc : 4 

Fransanın 1 Na. 7 1 
BiR HAKiKAT: Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Son Günleri VOLEYbOL MAÇLAR. 

Yann ve Fransızcadan na kledea: 

Süleyman Sıtkı .................................... 
Bu, Ull'C(.t•ıuN Jsim ınilşa-ı ve tccssürdPn gerilmiş olan yüz.-

Pırl4ıı Uılı 11e elmaslı •aat deme/:, l>ir kelımc ile S I N G K R S A A T I demf'ktir. Çılıtkil 
P~rlantab ve elmaah saatlerin bütiln hakiki evsafı nıcşhuru ilenı olıın SİNGEH saatleı inde topıuıı· 

mıotır. Bunun içln: Saat nlaeağmız zaman, tereddülsü1. SİNG EH saati nlnmlısınız ve saatin üıcriıı· 
deki SİNGER markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lilzımclır. 

dik· Modayı takip eden her nsri k:ıdııı için kıymetli taıılarile ve nefis işlemesile hakikaten nazarı beh!'ti mürıas~betile aldaııarnk baş- lel'lni oı tadaki musa~·a Joğru çevir· 
ka tııraflura gitmi:ş olmasından ileri 1 ınişlel'. hcy<'canla hP.kliyorlardı. 
gelnıiııti. Pıllu:.kıku ( Lu\·url nehri 1 Oı tvlıktır. hükiıınfcmno olan derin 
ilıcıindc bir dt.: (Cande) isminde e:!ki e....sızllk ıç.•ııfc M. l?eynaud derhal 

kati celbeden bilylc bir hal'ikulade SİNGErt ımatine snh•p ulmak iıdeta bir sanılcttir. 

S t N G E R S A A T 1: Hoşa gidecek en makbul ve en güzel hediyeliktir. 

S 1. N G E R No. 82 - A 180 El~as ve 11 Pnla n tah s.Jo. Lira ~alo buhınır.ak't»lır, k1 bir iki sen~ sıize başlıyorak dcıtı, ki: 

EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTILIDIR evvel sabık lngilleı·e Kralı Dük de Efondilcr, geçirmekte .,!duğu . 
Windsoı, İııgiltcre tı. hı. \'e tacından muz. anlaı ın voluımetinc binaen, Gc· 
f eragat ettlkt..cn sor.ra şimdı zevcesi neral Weygnnd'dan biUüt gelerek 
ı>lan mahut k ... dır.ia bu şatuya iltica vazıyeu askeriyeyi tanıarıı tamamı
etnıiş ve orada iı:diva~ mera>!ınılrıi na sıze iz:ıh eylemesini talep etnıi.ş-

Dikkat: Slnger saatleri fıto nbulda yal.1 ız Eınlnönümerkezindekl mağazamı zda satılır· latıınhulda şubenılı iilll!llii•••••• yok t ur. Aclru: SING R SAAT Mağnzal :ırı . lııtanbul Eminö nü. No. 8 ~ı1!1 ::::::::=----
yapnııştı. l.,tc gelmiyen Nn.ıırlaı ıim. Sozu kcndisıne bıı akıyorum 1 
iı;timam <::ı.ngcy yerine bu Cand• Oı tahktn hukum siıren derin su- Tashih ilanı 
ıatosundn }tıpılocaC!. zannına duııc - kunct, bır kat d:ılıa kesafet peyda Gn::etemizin 4/12/940 tarıhli nıls-
rck orayn ~ıtınl;ıler ve nedcr. sonra eylemış, adeta ağır bir yük gibı h:ı- hasının son sahi!csınde ncşredılen 
yanıldıkluı:ıı anlırnıışlardı zır bulunanl~.rı sıkleti altında eze - Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 

Onların bu suretle h:ıtalarını an- cek bıl' deı eceyi bulmuştu. İşte boy· serlevhalı ve 35/940 
layııı Gangey'e gelmclerınc kadar hır le c.ğır sükut içine!;:: General Wcy • ı Danku maçlara İftİraK eden mektepli kızlar dosya nunuıraıı ilanda birinci arttır· 
haylı vakıt r;eçmiş ve bu sıııeth.• gnncl söze lıa lııılı ma tal'ihi olnn 6/1/941 pazaıtesl 
Mcdl 1 Vükela saat. dort yerıne nn- c na.,.km ıandanlık ":ızıfeslni nl- Kız mektepleri arasındaki volcy- becccl, Tüı kan, Neıvmldo, 1''nzilct. gunü olduğu yıızılncukken tertip seh· 
ca.k be ... buçuktn içtiınaıııı aktcclcbıl- •.lıı{ını v:ıkıı (i11cu rl nc'ırl ccphemı· l l>ol maçlıınna dün Eminönu Hulkevi 1 + GÜREŞ MÜSABAKAf,AlU- vi olarnk (6/12/940) şeklinde yazıl· 
mııs'•· zı ''nrıl1ı1ış \C oıclulnıını:zı karışık' •rnlonunda başlan nı!ltır lataııbııl Bölgesi Gu.re~ Ajcııılı§tn· dıC-ı ve ikinci arttırma tarihi olnn 

Maı:ımafıh bu lçtimadn niıfuzlu lııı halde f •rı~c el ı u yığılrııya ' ilk 
1 

'
1 

. · 
11 

B ;ı-. • • ' darı: 1 • 8/12/940 ııaıar giınü tccrü-
1 
rnı 1 /!l41 ı>crşcmbc günü olduğu yn-

NRzırlıırdun I~ros.saıd haur ıf•·ğıltlı. ba,laınış bir h.:ılrl !ıuldum. nı:ıç Kız Mua hm e o~az~çı bcslz güreşçiler arasında güreş mü· ~ılacnkken yine tertip sehvı olarak 
Çuııkii •Jnlln, Nczaretını, şehr.r. han- cilk andan ltıbarcn lıııtun gay"E' - arasında ynpılnıış~ır. Ra~bln:ı nıt' sa bakası yapılacnklır. 2. Giircş t8 • ( 16/12/941) şeklinde dızilmiş olmak· 
g i t.uıııfııııln ycılcwtırn.lş uJtluğu • n- ırrlmizı biı ı:n)c l!tınfında toplamı betle dnhn kuvv<'t~ 018"151~z k ua • taııbul Güreş klül.ıiinün Fatıhtckı sa- la tavzih ve tashihi kl'yfl)·et olunur. 

Dilaizlerin konseri 
laşılanı:ulı :ınd.ın kcnılisıne hab"r ) :ı ha :-ettik, kı o da Fr;ın!lız ordı..· lım bu mnçı l6/ l ve nzan ·, !onunda yapılacnktır. 3. Sıkletlerde 
verıı ek ıı üıııkun olıınıamıştı sunun merkezi ıle kendı 111den ayrıl 1 nııştır. j 2 kilo toleramı vnrdır. 4. Tartı saat 
Oı ta vuM'attc bir şclıır olan Tours- mış olan "ol ccrııh n tekrar birıbir- TAKIM LA R: Kı:: Muallim: l\te • 12. 13 arnsıııdn olacnk ve müsaba· 

da Nazı lar•n bö~·lc bır türlu birı lerıne b:ığl1tmaktnn ib:ııctti. Ben, t:ihat. Hayrıyc, Hayriye, Nel'lman, katara du sant 14 de başlnnncakt.ır. Emiııonu llalkcuiııdcn: 
birlerini bıılaınanıuları, :d 1ıın peı ı • 1 ı nnMz ordu unuı bu uı etle parça- Melıha, Ne\-zat. 5. Müsabaka baş hakemi Ahmet l . 7/12/940 cumartesi günü saat 
ı:ınlığıııın ne dereceye vardıi;'lnı •c 1, nn·ı~ lıulumın ıki kısmını, Hapaumc lJ Ü •• N·ı-r S 1 L. la Gürkan müsabaka hakcmliğıne: Sc· I (14) de Turki'c Sa'-ıı Dil ız ve 
h k 1 d ld kıl A ·ı A d o azıçı: ı u rr, o ınaz, anı , • . ., ı> • er ·sın ne :n ar şaşırmış o ııgu- t.ın ı> rrnR ı c nııcns arasın n , . dnt Şahin, Vefık Gürkanlar. Hayım l{örleı· Tesıınud Ccmıyctınln vücudıı 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve 
HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE 

UZUNLUGU 4 -10 METREYE KAD~R 

ı{lLAN(ABOEST BOZAN) DENİLEN ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP VUCUDTAN OIŞARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAHZARDIR. 

S. ve / . M. V~1'ôlelv11n 8/73 N• /u ,... 
24 - 4 . 9</0 lortlilt ruA3alt ı liolz<lır 

- REÇE.rE İLE s ~ ·1..ıA. -

nu ı;ostcıım:ktcydi. tt-ı;~uı ycılqtırnıeyl temin için çok Zclıhn, H:ındnn, Hcbia. Biçer, Reşat •runçkol, Saim Arıkan, getırdiği Korler Orke trıısı ilk kon· 
Sa:ıt beş lıuçukta, başkumandanııı çııralııdım. Son maçta Cümhuriyet ile Bren- ı nefık Riıkillmez sccilrııışlcrdıı. serıni salonuınuzdn VCll'CCktır. Du- ı 1 t L A . , ...... s t 1 K . ı·ıaA nıarı 

n&nııı 1111 tıışıyıın muaz7.um ve tıııı· ş t n · b td k k 1 k 1 1 -<1 ~ k S . V mır IQI a ma ma OmlS)'OllU tanalı hır (l'anhar) <>tomobili Cıın· .. unu ccsı;u c sızc ı ırmıvc oy ta mı arı ıırşı aşmış aı ır. ~ıkı + nOKS 'MÜSABAKALılRI hulıyc yo tur. L.. ___ .... _.;. ... ___ r_ _________ -'._ _____ _ 
mı-<:burum, kı Geı\1'"11 Gurt cmlr!c • ı bk o,yuııdun onra E r.cnkôy bu maçı IRtanbııl Bulgcsi IJolca AJ'anlıo~mdan: 2. 8/l2/940 »azar günü sı.ı.at gey ııarkına gh di ve büyük ağaçlar 1 dl 611 ı; 51 2 k " Kılo IWo 

arkasındıı meı<Luı kalmış olan şuto rınıı ıcrıı ey eme· 1 1 3, 10/1 ' 1 1 azanmıştır. 15/ 12/040 ıın7.ar ,gunO saat 1A de ı {l -l.30) ıfn Uoçcnt Sund lsnıall Gur· 
onun de tı.-vakkuf etti. Bırnz ııoııra cÇok muti 1, olan I~unkcrquc m~· TAKIM f,t\ll: Ciımlııırtyct: Ni lıuı. 1 l\faksim salonunda :rapılacak boks kan ( Diş l!akımının ehemml~eti) 
şatonun büyük ı;alonuna oııdc Rcbı- ceraı;ındıııı l'Onı ıı l>enıuı cllmın a. Hida r , II:ıyrüıınisa, Kadriye, Sema- mü~nhakalarınn lştırak arzusunda 1 m(•vzuuntla bı r konferans. ve F. vınılı 

reşn l PcUı.in. General Weygand ve de lıUtıll7. fırkası kalmış bulunuyor lerirııı:dıı ucilcıı aJanlığıınızn mllrn- tir. Bu toplantılara ~elınck ıstı ycıı· 
cOm lı u r l'ıf . J..ebrun ollllak üzere. Ma· Lında :!i ulnıı 5n Frnıısız fırka!lıle iki hat, Rclkııı. ı bulunan bölgemize mukayyl't boksör . ,·orkestrası nylık kon crlnı verecek 

M. Ueynnud dahil oldula r. Nazırlar du. Rrrııkr>u. Süheylii. Nezahat, Mü· caatları lüzumu telıliğ olunur. krin gırlş kartlnıını büromuzdan 
da onları takiben salonda toplandı· <l''ııkat. bır kıımanrlon ıtıı, bır meın ıılmalaı ı rica olunur. 
lar. ll'k<'l dı. hıçhlr vakit kPndi kendılPı ı~ Jialkevı toplantılnrıııa kotlyen ço-

A rtık Elizc ı;:ırayında Meclisi Vü- muğlüp nddf'tıncmelı V(> bunu ltirıtf Harp Gazları ve bunlara kartı cuk alınmaz. 
kelil toplnndıf"ı zamanlardaki mera- Cl leıneıııclıclırlcr. Blnucrınll·yh ıııırı ·--------------. 
ıim ı.anıamile tcıkedılmişti. llleydan- bır nıutı,ırebc daha ynpılmıısı lazım· korunma iT 1 YAT ROL AR 1 
da, o sarayda etrafında her Nazırın l'Cldiğını düşündüm. • _ 
ilmi )'azılı koltukla r ~·erle.,tirilmiş Hu kısn, fakat <:ok feci mukadde- Yazanlar : 
olan hilyilk mnsa yerine~ uldaılc ufuk mc ıhnllycnlı.:rdl' artık hlçbır ilmit •••••••••••••••• .. •• Ş EH 1 R T i Y A T R O S U 
bir ma.sa gorülnıcktc~'<ll. Hu masanın bırnlmıııınıştı. General Weygand, bu General Uı;maı Klın)•ager w Dram kısmı: 
etrafında da Rcı,.fcüınhur, M. Rey- son h:ırbin düşın.ını nınğlüp etmek 1 Mazlfün Bo11ean Nuri Rcfıt Korur Bulunmaz Uıak 
uaud, Mareşal Petaiıı oturmuşlar, için d••ğ-11, ııncnl: millPtin şeref ve Birçok yenilikler ilfıve edilen Yazan: J. 11. Barrle 
General Weygırnd ise mıısanııı bir ııamasunu km·tıırnı:ık için yapılılııCı· 

2 
nci TABI 

kife.11inde mevki tutmuş ve elindeki 111, ı ıo Almırn fırkıı..'lına knrşı yalnız Komedi kıımı 1 
YOSalk dolu bily(ik cu7.dtınını da diz· ;;5 fırkn ile muzaffer olmaııın Lnbı· Gaz İ§lerilo uğraşnıı bUUln nıaknmlnra tavııiyc edilecek DA D / 
lerlnııı il7.l'r1ııe koymuştu. Nazı rlıırn atıle ımkün hıırı~ıııdc buluıı<luguııu yeı:ane kitııııtı r. 

ı.lince, onların bazıları lıul 11 lıil cl ik le· lası·lh ctlıktcn sonra, lı11J'lıi11 ..afh:ı· 528 snhifö. :Fiyatı: Ciltll 25() kuruıı 
rl koltııkl1tr1t, koltuk bulıınııyanlar lu r ıııı \lr.un uzcıdırn \'(' lıut un t.cfeı · N"•rcden: istanhııl, }NK l ! .AP K I TJ\ RfJFİ 
da iııkcmlt•ler fızerıııc gclişı giızd ı unülc> :ııılnttnıyu başl.ulı. Frans1;1, '"" 
verlı.-şrnişll'rdi. oruu"unun, kll\·vctço duşımının iiçte 
lWeygand) ın kat 'i bir sözü birı nlsbetlı.de 01nırısıırn r •. ğmt>ıı hrt 

nehir vı· dc•re k"nnrıııd:ı, her tcw·dc 
" ikinci muharebeyi de \•e tuın ·ktc ıın ıl çıırvıştıgını hiıcr 

kaybettik / ,, blreı izah l'~ kdi. Şurııııı şnynnı clik-
kattı, kı B1tşkunıııııdnn bu <;ok lefrr· 

. . . .,,... .. . ' ,,.. . ' . 
Beykoz Tümt n satın alma 

komisyonundan: 
t - 100 er tondan 1bnret iki parça \'C 50 şer tondnn ibuet 6 parça 

kuru oL 10/12//940 salı günü saat 11 de Beykoz llıılk Pnrtisi binasında O gün Rkeamn kndar endişe ve 
ııtınıp içındc ı::cçcn intizar de\•resın· 
den ı<0nı n nihnyC't hakıknUerln hep
ıinln of.rcnilcccgi nn hulfil l'Yll•mış
ti. Bulun lınzır bulunanlar, mC'ruk 

ruatlı tafııılfttı \crırkcn çı.nlasında· 

kı vcı;lknlarn bir defa hıle bakmıya 
luzuın s.rörınüyor, lırırlıhı bfıtün ır.af
hıılarını iıırt•derı inceye, çok aç.k ve Tümen Sulınnlma 
"clis bir 1ı .. anln 11ukleJ1)orclu. 2 - Pazarlık 

Komisyonunda ıı:ıznrlıkJa satın alınacaktır. 

neticesi takarı-ür edt>eck fi)•at üzcıinden 'i'c 
(11488) 

16 temi-
( ncva1111 var) 

Müfettiş, merkez müdürmua
vini ve merkez müdür ü yetiş
tirilmek üzere Yüksek mek
tep mezunu memur ahnacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1. - Mıifettiş, merkez ınüduı· nıuavıni ve mcrke7. muduril l'etiştiril

mek üzeı·e müııabaka ile yuk ek mektep nıezunlnı ından memur alına

caktır. 

2. - l\ffi abakadn muvaff'4k olıuıl.ııı ın Jd rt·nin teklif edccrgı ma
hallerde memuriyet kabul etnıclt:irl şarttır. 

3. - Müsabakada muvaffak olanlnra 8fı5G sayılı kanun hükmüne 

rore otuz lira asli maaş verilecektir. 
4. - İsteklilerın 788 sayılı memurin kanununun 4 Oncü maddesin· 

dekı otı ı tlıu ı haiz olınalaı·ı ve Dcvlnt ıncmuı·iyctlnc Ilk defa glı ccrklcrin 
otuz yaşını geçıne'Tliş 'olmaları lazımdır. 

nat ftlınacaktır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 

2 
1 
1 

ANONlll ŞİRKETİNDEN: 

Eskişehir Şeker Fabrikası için 
Elektrik ve Oksijen Kaynakçı Ustası 
Birinci Sınıf Demirci Ustaaı 
Birinci Sınıf Döküm Modelci Uataaı 

A l ı n a c aktır. 
İst<'kli olnnlar şimdiye kadar çalışmış olduklnrı yerlerden al· 

dıkları hizm<'t vesJkalarilc bizzat yahut yazı ile Eskışchir Şeker 
Fabriknsı l\ludııı lüğtlnc müracaat ctnıcleıi. 

,_.SINAİ 
Müesseselere: 
ve onlarclan mal alıp uta n 

TiCARETHANELERE: 
Nümune: 

1 - t malat defteri. 
2 - lmalüt defteri. 
3 - M uamclc dcftC'ri. 
4 - Ücret üzcrindl'n ımı:ıındu 

defteri. 
5 - İthalat, ihracat defteri 
6 - Ninı mamul madıll'lerı 11 

imal ettirilmesi th:fteri. 
7 - SatıiJ deftni. 
Ve 1,2 nüınune muamele beyan
ııaıııderl. 

DiKKAT : Her 
def terin 2 6, 

100, 200 

cins 
50, 

yapraklısı vardır. 
20. liO ynprnklılnı· kalın kapl ı, 
dlğcı lerı mukeınmel cılll ıdıı. 

Fiyatlaı: 75. 150, :rno. GOO ku
ruşhn·. Muamele be~nnamelcri · 
l nüınunc nunuırnlısı 100 ude
di: 200, 2 mınıunc numaralısı 
100 adedi: 100 kuruştur. 
SA'! iŞ Yı-:nt: Muallim Fuııdın 
(Anadolu Türk Kltnp l>cposu) 
Yel'i: Yeni Postnııc karşısında 
Mey<lnııcık hrını No. 10,11,12 ele 

100 
60 
50 

100 
50 
30 
60 

100 
50 
25 
45 

Gaz yağı , 

\ 'al valin. 
Ualık yağı, 
Zıft. 
Bezlı· yağı, 

Neft yağı . 
Üstüpü. 
Katranlı üstüpü. 
Beyaz snbnn. 
Soda. 
Kaznn tutyaııı. 

öO Beyaz çinko boya. 
60 7.chırli boyn. 

400 
100 
100 

15 
60 
25 
15 
25 
25 
16 

2 

Koltukluk hala t 
Va pur halatı. 
Vapur halatı . 

3 nurgaı 
6 Burgıı.t 
.. surgıt 

adet nğaç gerdeli. 
> oto bezi. 
> Güderi. 
> Kauçuk sunger. 
> Hasır süpürge. 
> çıılı silpCirgc 

P aket fitil kağıdı . 
adet Uistlk su boru.11u. 

. ıoıı2 
Yukarıda yazı lı 24 lrnlcm maltcnıentn P!lza.rlı.~l_a eksiltmcsı J(oııııs· 

!140 nuiı günil ııaat ır> ,:rn dıı Tophanc•do ı.v. Amıı lıgı SatınalrnB . 'i°rı' 
~·onundn yapılacaktır. İsteklilerin teminııtla rile belli saatte Ko:;:) 
gclmclerı. (696-11 

• • • 
l 1,500 k ı lo salça alımıcııklıı'. P a· l 47.300 kilo oJun ve JOOO kil~::; 

zarlıkla ekt"ilt mcsi 6/ 12/940 cunıa şe k1mıliı·ü alınacaktır. P•': -
gOııü saat 15 dı• Toııh :ıneıl<' Lv. A- t•ksllt awsi G/ 12/ll40 cum,!' '!°~ ,,. 
mirliği Rııtıırnl nıu Koıni. yon unda 14 de l'cplı:ınede Lv. Amıı· Jt&a' 

1 
~·apılacaktıı·. Tuhıııiıı be leli Rl 62 tınnlma Knnıl~yoııunda yapıla:. 
!h-a 50 kuı uş. ilk temınntı 237 liıa İstcklıleıin lcminatlarile belli 

1 

w kunı~tuı. ŞartnaınMi Komisyon- Koır.!syona gclıııclerl . 
6
o6) 

ıln gi.ırulür. İ~tc•klilerln hcllı sıınttc (6!l7 11 
Komhıyonn gc·lınPleı i. ••• bıl ft' 

( 579 11423) l' d"mlrinrtcn ~.OOG ııdct te\ rl,ıl' *"• ı:ıtri ı kelctı alınacaktır. p asa..,,.. 

1 15 000 adcl kantnrmn Rlmacaktıı·. ckl'lıltmcsl 11/121940 çaı~anıb•Lo" ı 
Pazarlıkla ekslltıııc.<ıı 611? '140 l'U • :.nl J l.:l11 dn Tophnncdl' i t. ~ıtıl' 
ma gfınu s:ınt 14.:ıo dn rophanl'!de nıı rligi Sut rıahnn Komiıı)ı°~ 
Lv Aınııhğı Sıılınelmıı Kuıııl~yo • ~ p lac.ıkl ı .. Nu nu~"~! 1' 111 :tla 
nunda l apıl:ıcaktır. Niıınunec:ıi Ko • ı.t•ı• tilur. I tekl:lcrın temin ıetl 
11,1 l.:ında gorlillir. J ... teklılcıln tcmı- 1 elli ·ııııltf' K« ni ~oha ~clnısÔ ) 
ıı.ıtlar!le bcllı saatte Komisyona gel· (G94 -11 ' 
rııelc:ı·i. (G82 l 1420) ••• rııP' 

Oıı b ş hıncr ldlo knJıır ,._ : ,,.,. ••• 
ıo rıclP.L tmwruı ve iki ııd('t hamule 

m•ıtoı fi ıı!ıııncaktır. :r.I Cıc<.><l lt-1 H>Yll 

az kullanılmış malı ol.ııılnrın 6/12/ 
940 cumn günü "mat 15 :30 dn Top
hanede ı~t. J,v Amıı llğl Sat•ııahn:ı 
Komı yor.una gelınclerı 

(6>14 1142 ) 
••• 

111.'. Etı:ı;:ı 1.·e 'I'cçhızııt umbıırının 
l.ımir ve inş:uıtı Işı 6112/940 CU}ll!I 

günü snııt. 15.30 dn Toııhsn<'de Jı;t. 
t,v. Amirliği Sııtıııalrım Koı,ılsyo • 
nuncin p:ızarlıkla ynpılueskt.ıı Ke,ıf 
bedeli 46.148 liıa 1\ kuruş. ilk temi

! nntı :i471 lirıı 11 kur\l,tuı·. Keşif .''e 
şartıııımesı K cımıs}"nda ıı:öru\ur. Is: 
ı.•klilerin kanuni vcsıkRlarıl f' hcflı 

'~ııı.te Komısyoııa gel mılcı i. 
l685-ll42!l) 

JH!lıçellk kuselc, l!nrı vakete. 
1 

alt: 
V"glı ku ele, saı ı .ıl uı.ılu köse~ ıı 
nacaktır. Pazarlıkla Cksiltntetl 1, 4' 
12 !ı 10 çıuş.uınba gü!1ü . s~~t S-~ 
l'oı·hanede Ist. Lv. Aınırlıgl ıık r 
alm:ı Komlsyoııundn yapılaC 

11
,tt' 

lsl<·l-.lıi"rin t"miııatlarile belli 
14 

ı-. .n \ ınn gC'lmeleri. 604) 
( 695 ıt ... ~ 

5. -· l\f(i11abakaya girmek istiyenler lO 12 {140 giınii akşııınınn ka· 
dar Ankara, fetanbul, İzmir, Seyhan, Konya, Tı·nbzon, Diyarbakır, Er-

1:urum, Sam!lun, Sıvas ve Buı·sa P. T. T. 1\tüdürlüklerıne murncııat et
melidi r. 

Türkiye Cümburiyet 
AK T 1 F Lira 

Merkez 

Lira 

Bankası 30 - 11 - 1940 
PAS 1 F 

VAZiYETi 

Lira Lira 
1.UOl>.000. -

:100,000 ad('t tiç koşe ÖP~ 
800,000 adet 27 milimetrelik k ~ 
ııfı ı gu, G00,000 adet 21 miJime ,Jı 
kopı ülü sürı..rfi pazarlıkla 11atı~ f' 
nncııktır. ı.;kı;lltnıesi 11112/9.ShaP'
~ .. l'nbıı gl~nrı. ant 15 de ToP J{~ 
l ııl. l.'\, Aıııırllt,ri SatıMlı»ll ~ 
~ cınunılıı ~ npılııcaktı r. Tahınlnllr' fi 
44.750 lıın, ilk tE.>m i natı 3~56 d• ı' 
kuı uşlur. Nünıuııcsi J{o111ısY011 go 
rulllı·. lstcklileı·in belli sant ~~'J) 
nıis\'Ona gclmel!'l'i. (698 ıtuv 

BORSJ\ 
G. - )Jusabaka beşinci maddede yazılı vilayetler P. T. T. Merkez 

Nüd lirlükleriııde 16/12/940 tarlhıne rastlıyan pazıırtelii gfinil saat 9 da 
yapılacakttr. (11345) 

latanbul Nafia müdürlüğünden: 
23/12/940 pazartesi giinü saat 14 de 1stanbulda Nafia l\lüdiiı'lüğü 

Eksıltme Komisyonu odasında (1919.89) lira keşif bedelli Hnlknlı Ziraat 

Mektebi tiınİl'tltl açık ekslltmeye konulmu~tur. 

:Mukavele, ek11ilt111e, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartmı-

nıoleri, proje, keşif htllisasile buna nıUtcfen 1 diker evrak 

ıönılecektlr. 

dairesinde 

Muvakkat teminat '144) liradıı. İsteklılerln en az bir lnahhütte 

{lüOO) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu 
nsikalara lııtinadcn İııtanbuJ Vilayetine müracaatlc ckslltme tarihinden 

tatıl srunleri hariç (8) giin evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Tica· 

r et Odaııı veı lknlarllc gelmeleri. (11447) 

+ KONFERANS- Beyoğlu Hal
kevlnden: 1. 5/12/940 perşembe gti· 
nn saat 17.30 da Evimizin Tepcba • 
ıındnlci merkez binasında Prof, Dr. 
Kazım İsmail Gürkan tarafından 
cHayat ve ölum> mevzuunda mühim 
bil' konferans verilecektir. .................... ···························· 

Tasviri Efkil' 
Nüıhaıı (S) Kuruıtur. 

1 Abone Şeraiti 1 ~J'!Y• ;tt 
Senelik . ........... 1400 Kr. 2'700 Kr, 
Alta Qlık '160 • 1'60 • 

t1ı arlık '°°· • aeo • 
111. ,..... 

Bir inclki nun: 

1559 H. 
Zilkade 

5 

G-i7: 340 
5 

Glla•t WanııkU 

Ôil• 
bu.dl 
Akta• 
Y&t91 
ı... <YanaldJ 

Perfembe 

13S6 
Rumi 

.cltqrlu 
~2 

Kasım·28 

E.sa n 1 V a.utl 
S. D. i. o. 

Ka•oı 
Altın: Safl Kllorram 72.C>U.t9t 
Bank net 
Ufaklık 

DaJUIJelti Muhabirler: 
TGrk Uraaı 

Hariçteki Muleabirler : 
Altın : Safi Kllograıa S.'lH.lt9 
Alhna tahvlll kabil eerbeıt 
dövb.lcr. , . • • • • • 
Diler d3vlzler ve borçl1& 
kllrlnır bakiyeleri • • 

Haz.ine tallfJilleri: 
Deruhte edilen evraka nak· 
diye kartılıiı • • 
Kanunu':I 6 - 8 inci maddelerine 
tevfika n Hazine tarafından 
vaki tedlyat • , 

Senedat cüz.elanı : 
Tica ri ıenetler 

EJıam 11e tahvilat cüz.elanı: 

I Deruhte edilen evrakı nak· 

A diyenin kartılıi'ı eaham vo 

1 t.at.vl1At ( lttbar1 kıymetle ) 
B - Serbest uham ve tahvtlit : 

Auanılar : 
Altın ve döviz berine avanı 

TahYllit Ur:erlne avanı 
Haılneye kısa vadeli nane 
Hazineye 3850 No.lu kanuna &"Öre 
açılan altın kartılaklı avua 

Hu..larlar ı 
""'ide/il 

29.tS'2 ,0ll.83 

1S8.748.S63.00 

---l-9.746.696.ııo 

2S8.171. .368.4!-

47.060.616.93 

1.275.325.42 

11 .749.9~ 

7.1108.722.00 
4.3~2.000.00 

97 .S34.926. 75 

ll0.291.4t'l.9Sı ı 

......... 1 

8' .tı1 .601.ınl 

U9.00l .867. 00 

1 
2S8.172.16U 1 

SS.33S.942.3) 

Sermaye: 
llttiyat alıçesi : 

Adi ve fevkalide 
Husuı1 • • • • 
T edavüldelıi Banltnotltıl': 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·1 inci maddelerine 
tevfikan Hazl•e tarafından 
vaki tedlyat 
Deruhde edilen evrakı nak• 
diye bakiye.si 
Kar,ıhğı tamamen altın olarak 
tlllveten tedavllle vazedilen . 
Reeskont mukabtll Ulveten te· 
davüle vazedilen , 
Hazineye yapılan altın kartılıklı 
avanı mukablll 390'l No. lı k a nun 
mucibince iUveten tadRvüle va· 
:ı edilen 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın: Safi Kilogram 318.S6S 

3850 No.lu kanuna göre hazi neye 
açılan avanı mukabUI t evdi 0 ! 11• 

na n altınlar : 

Sa fi Klıc· S5. S41.930 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kil· 
ring baldyelcrl 
Muhtelıf 

6.lR'l.66'.1!> 
6.00t\."64\. 

1S8.741.S61 • 

19.7466%. 

139.001 .867. 

tU00.00(1. 00 

24V>OO.OOO.Oıl 

-.-
34.641 041.ll2 

Y-'cin 

400.001.867.00 

11.sn.sss.21 

78.124.167.90 

34.641.041.02 
ıı o.ose. OOJ.44 

7ı7.S7L tta. 79 

4 - 12 - 940 muaınel~t• 
Lon.tr. t ~terli• ıSS. ,. 
Ne~ JOO Dolar " İl!, 
Cenen. 100 t.Y. Pr. i, 9f! 
Atlna !O'I Drah..a Lftt 
Sofya ıeo Len ıs." 
Madrll ıoo P..... "'f~ 
Budapet. 100 Peaıl (1 ,ti 
8Ukreı 100 ~ • ı~ 
Rell"l'ad 100 Dla• si: 19.' 
Yokoha. 100 Yea il fi 
~tokhoL 100 J..,eçlu. ' 

1 

ESHAM VE TAHV~ 
1938 ylbde S ikramiyeli :f.'i 
Erıranl ~~ 
Sıvu • Enuruıa ~ ;e 
: : ~ :ç 
: : 5 ~ 
" ,, ' .. ~ Anadolu.Demlryolulvell ,.. itSoJii' 

Merkoı Bankası petla ff 
Şark Slırorta Şirketi .. 

1 hine ıenedl 

(orsa harici altm fl at ~ 
~-" Repdly• ıtt IJf 

Kab• BetlblrUk t -
KWçe alba paaa ~ 

~, 
sabibt: z. 7'. ı:soııJ~~ 

Nqriyat Mildürt: C. sAtJ 
yer: JltaıNIM •B 


