
Muhtıralı ve haritalı cep takvimi 
TAKVİMİ RAGIP 
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18 inci yılı çıktı. 
En mükemmel, en doğru tnkvim nıalümntı, 

herkes için lazım mütenevvi bilgiler, muhtıra 
"eııairo. CllUi olarak flyntı 40 kuruş 

l KANAAT KİTABEVİ ------------------ • 

SOLDATS GRECS 
ARREı-EZ-VOtJS ! 

ici c'eıst la fr.ontiere 
' FRANCAtSE. , 

GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Marifet, milletin hakim ola· 
bilmesidir. Bu rüıd, ispat edil· 
dikten sonra hükümdarlar millete 
tabi olıır. D' AGUESSEAU 

f Şerlııl 2 ncl •:ıhlfembde) 

• 

Orta Anadolu da buğdayı 
8,5 kuruştan alacak 

.Yeni kararname ile muayyen mıntakalarda tüccar elinde 
bulunan buğday ve çavdara hükumet ayni fiyatla el koy

mak salahiyetini almış bulunmaktadır. Müstahsilin 
elindeki malJara vaz'ıyed edilmesi mevzuubahs 

olmadığı gibi, tüccar elindeki stoklara . 
el konulması keyfiyeti de ancak 

muayyen mıntakalara 
hasredilmiştir. ---------

Ankara, 6 (A.A.) - Başvekaletten tebliğ cdil
migtir: 

Hükumetin, buğday işini esaslı olarak hal lçln 
almış olduğu kararlar, bu gfinkü Resmi Gazete ile 
ilin edllmiştlr. 

Bili~·orsunuz ki, son za mnnlarda, buğdayın ve a· 
!clumum hububatın fiyatla ı·ı ve bunların tevzii bazı 
fevkaliide ilmiller dolayısile istikrar ifade eden bir 
manzara arzetmemekteydi 

Bir taraftan çiftçinin kendisine elverişli bir lı)•at 

bekJiyerek mahsulOnü pazara nevketmekte afır dl\V
ranması ve diğer taraftan hububat swklarına sahip 
tüccarın mütemadi bir li~·a t tereffllüno intizaren mal
larını piyasaya arzetmemelerl bu istikrnrsız manza • 
ranın belli bnşh iki unsul'unu teşkil ediyordu. Bui
day fiyatlarını mtlstahslle vefa edecek bir hadde tut
mak ve çiftçinin mahsulünü ucuz fiyatlarla elindea 
kaçırmasına mlinl olmak maksadile, Cümhuriyet hüku
metince teşkil edilrnie olan Toprak Mahsulleri Ofi 1-

( Devamı sayfa S, aDtun 7 de) 

r ~ey~ti. vekile.' Işıkları söndürmek hususunda 
dun ıçtıma ettı 

'---------
~;;~~: •• 1111lzln 

Yukarıdaki rD!mi dün eliml:e 1119tm bir lıviçre ga:eteıınden fktıbaı ttmfı bulunuıtorıı:. Alplerıü Fran..s 
askerleri lı.ududa. bir levha ko11mUflar ve lcııhanın üurlM de 1tal11anların Arnavutlıı.ktaki mağlilbi11etltrin· 
den tııülhem olarafç ıu ibare11i var:mıılardır: cYUNAN ASKERLERi, BURADA DURUNUZ, FRANSIZ 
HUDUDUDUR.> 

.nf:;~:;.~ ~!=~~·:ı~.;; .~:: ihmal gösteren 3 7 yer para 
rn Baf'·ckilettc doktor Refik 

~~~·~~ı~.a~~~a~~~:~e d:~~:n;~~~ c e z a s 1 n a ç ar p t 1 r ı I d 1 
t) .. ~~::;~~11:ünh:::.b:. ;~~urL~l<':Z r-ı'Askerivaziyet 
~ "• kuvvetli nutukls.nndan i H°r.T' :;w. İngiltere ile Almanya 
~ C:•nlı ve en candan, en beye- i 
~ İrad eHiJer. Nutukları çok I ~:111!!~._~ 
h.. · .. "e heyecanlı idi. Çünkü arasındaki harp dalla 
-~•ie hitap ediyo:lardı. -~~•.:"' ",.. ne kadar a&recek ? 
lıı... ~çleri~ ve g-nçliğin hakiki 
~tini biç kimse, hiçbir vakit 
~ lüe reisi, bir baba kadar iyi 

.,.a edemez. 

Al'navutlukta Yunan ileri 
hareki tın1 gösterir hal'ita 

Arnavutlukta 
Büyük bir 
muharebe 
bekleniyor 

Yunanlılar Piremeti 
yi de zaptettiler 

'-1\ ik ve güzellik kar,ısında 
~ doYnıı.-.k bilmiyoı, ne verse· 
~"1 do.inıa dııha fazlasını is • I 
~ot- bir İnsan görmek iı -
>, 1,._, musunuz 7 Bir baba -
>~~ruz. Bir evlat, veçhen 
~lfılt~ı olabilir, aılesinin mali 
~. ~ttı müsait ise güzel giyinebi· 
~, lt •~at bir baba, bu yakışıklı 
~'lııı ·-•runiş olan evladına 
'~ kcn, lıiçbir vakit tam mana· 
~ '1nnun ve mutmain değildir, 
~I '-"1laJmm güzel siması ve 
~d· "!!-fe.ti asla doyurmaz. 
"il ) 1 c:ıg~rır.den kopmuş ol:ın 
~ .. -!<ıııklı yavruya baka-ken, 
'~t'ırıde hiçbir vakit zail ol • 
9t ~ derın, fokat gizli b ir endi. 
~-r~~r. Çünkü bir baba çocu· 
~ .,.:!~zler;'e bakm~z. onu dai
~"""eiile görmek, yüreğjle 
~ ister. Acaba bu yakıııklı 
~ arkaawda ne vardır? A· 
~. b,ı k11fanın içi.deki düşün- s 1 r a El basanda 

Atiııa, 5 (A.A.) - Yunnıı uıııumi 
karargahının 4 ilkkôııun tarihli ve 
39 numaralı tebliği: 

Pogradeçin gnrblııdeki tlnğlık mın· 

Yazan: :'ı 
( Eakl Ordu Kuaıandanlannclaa 
1 --- Emekli General 

~li İhsan SABİS 

Diinkü )'nzımızdn İııglltere ile 
Almanva arasındaki nsıl hat-bin 
bugünkü ~eklini tafsil etmig ve 
lıurbin gillıkçe uz:ımaktn olduğu
nu ~·nzmıştık. Bahis buraya ge • 
lıııce, tabii olarak: 

Bu harp daha ne kndar silre· 
eek' suali hatlra gcllr. 

Biıinclteşrinin beşinde Tnsviri 
Efkarda neşredilen (Yeni hir 
Waterloo liızım) yazımızda 140 
sene evvel İngiltcrenin N apo
lcon 'n knrşı son Wntcrloo zafeı·i· 
ni knznnmak için 1792 den ısrn e 
kndar tamam yirmi iki seııe uğ
rnşnıış olduğunu yazmıştık. Gerçi 
bu 22 sene insılasız haıp hallndo 
geçmemiştir. 

Arada mutıırckelcl', musaldhu
lnr, barış seneleri val'dır; fnkn1 
bunlar o kadar nz ve kıııaC\ır ki 
bu 22 seneyi mütemadi lıır cidal 
teliikki etmek daha Ujgun dil~er. 
Geçen Cilınn Harbi dört sene üç 
ay süınıüştü. 

(Devamı •ayfa 8, alltun 1 dt) 

Komünizme karşı 
mücadelede 

~b. l~nıi:c midir, s3ğfam mıdır, 
~ f ıdrak kuvveti, iyivi fena· 
Rketmek hassası kafi midir? 
~~ bu ,ak elbisenin altındaki 
'--~necip ve mert hiı:lerlc do· 

~~'''" acaba o yü~ekte cesa· 
~~ f•zi!et var mıdır 1 hte bir 
\i""- evladına bakarken asla 
~ a._~mın, z&hirde gördüğile 
.~ ~t etmiyerek daima ba· 
S. ._,•~ı nazar e•miye çalııma· 
~ ~l.ebi budur. Evladı ne ka· 
~ ?I~ olsun, ne kadar ça
~ ~-n~ kadar faziletli, akran 
~t"'lı arasında ne kadar 
t.~ •z olursa olsun, baba yine ... ~ :z \'e doymamıftıı·, o daima 
~U ,lasını, daha iyisini, daha 
~ )iirı:__ iıter, istc.r ki evladı dai· 
~ ~lain, çok yükselsin, ka· 
~ ~~lcackliğin de fevkine çık· 
'~f beıeriyetin medan iftihar 

takada cereyan edc:n §İcldetll muhn· J · 
1 

R 
1 re~ler, mü.him ınuvnffnkıyeUerle a p D a a r u s a r a 

netıcclenmlştir. ı 
Düşmanın PJrcnıeti'nin şimal mın· • 1 d • ı 

takasında gös.tcıdi~i nıukn~emet, top 1em11 a ver 1 er 
tunıuzun metın mudahalcsı sayeı:ıln
de kırılmıştır. 

~)a~ı olsun. 

Dfişıuan, yolun iki Uırnfmda hü -
cum Ol'abalarllc muvaffakıyetsiz hü· 
cumlnrrla bulunmuştur. 

Piremetfyi işgal ettik. Düşman 
ab"ll' zayiııta uğradı. ~00 esir, G top 
ve bol malzeme :ı:aptc-ltlk. Tayyare 
kuvvetlerimizhı fııaliycti de pek iyi 
neticeler verınl~tir. 

(Devamı ıayfa 3, ıOtun 2 de) 

-İtalya - Yunan 
harp vaziyeti 1 
[ 40 ıncı ~ü"J 1 
Telıra/ların hulasası : 

~ il-. n ınaanlığı, mahlükatın eı
~ d )esine çıkaran amillerden 
~t • •• kudreti fatıranın ana ve 
\>~ ihaan eylemi§ olduğu bu 
\ ~lil, bu ölçülmez, anlaşılmaz 
lıı:.~ •.edilemez ıefkat hiıleri· 

~ .. bıılerdir, iri im.anlığı yük· Yunanlılar Pooradcçdını som-o. 
"• be • · , • h Premetiyi ~apta mııı:af fak olmuı· 

~ o}d }tnyehn çeKmıy~ ma • lardır. ltalyanlar Prr.mctide 1nııka· 
~ uını hudutsuz ıztırapJar ııemet göstermiflcı·, fakat Yunanlı -
~ t Onun yüreğ=n~ zaman za· ların kıtvL•eıli ilerlcmelcrt kar~181nda 

• •telli v" ümit ıııkl•ra ser - gm-i çckilmiye mccbuı• kalınıılnrdır. 
.. ~ Bu harekatta Yunanlılar 500 esir, 6 
~ ,do\'ı:ıak bilmez baba fefka- top ve bir fıayli 'lllalzeme almt§lar-
~ '-llet f ·ı · · le d. dır. ~ -. ve azı etının, en ıne , . 
·-~eıi addetmiı olan Dev- l tman gazeteleri ıhtiyatk6.r nıa.. 
~ -tzından ifad dil • kaleler neşret111~kto ve 11akında Ar. 

'-t:c.:_ . e e 1 !11=4 naı•ntlukta bııuuk bir nıulıarebe bek-
....... muttalı olmak ısti- lenebileceği?ıi teba rilı ettirmekudir. 

TASVIRt EFKAR l ıer. Yu114K ılerl~ısıi tam bir ınt1.N/· 
1. ""'°'" 1 M) 

Ruslar da Çine karşı 
siyasetlerinin değiş
mediğini bildirdiler 

Moskova, 5 (A.A.) - Resmi 
Sovyet ajansı, Japon Hariciye 
N:ızm Oha§İ, geçen paiar günü 
T okyocaki Sovyct Büyük Elçisi
ni kabul ederek Nankinde Vang -
Şing - V ei ile Japanya arasında 
akdedi!cn muaheden:n, komüniz
me karşı mücadeleye dair olan 
3 üncü maddesinin hiçbir suretle 
Sovyetler Birliği aleyhine müte• 
veccih olmadığın ibıldirmiıt oldu
ğunu k~ydeylemektedir. 

Ohnşi, bu maddenin, dahili ha
yat şartlarının bir neticesi oldu
ğurıu ve bu:ıun haricinde Japon
yamn, Sovyetler Birliği ile müna
sebetlerini ısl:ıh arzusunun deifü
mediğini izah eylemiştir. 

Sovyetler Birliği Büyü!< Elçisi 
dün Ohaşiyi ziyaret ederek §U be
yanatı yapmıştır: 

Sovyet hükumeti, Japonya ile 
Vang - Şing - Vei arasında akde
dilen anlatmanın üçüncü madde-

S ti ld h b• • toplantıda hükumeti nllikadal' e -ovye er yı ırım ar mm den meseleler gürüşülınllştür. 1 
kazanacağına inanmıyor tart torıantısını yAnıtu. I Mütenebbih olmıyanlar, kanunun hüküm-
" A) TANCA H D SES leri mucibince hapis cezası görecekler 

tam:u::r,:r İngiliz Elçiliii 
olamamıştır ,,[b Ü cuma __ uğra d 1 
n· l - ---- .lA ı ltalyan bahriyelileri 

ıyord~r vle 1 ave Tancada dolaşıyor 
e ıyor ar 

"Po~onya ve Fransamn 
mağlubiyeti Alman kuv
vetlerinin üstünlüğünden 
değil, bu memleketlerin 
zaafmdan ileri gelmiştir,, 
:Mosko\'a, 5 (A.A.) - Kız.ılordu

nun Ol'gnnı olan cKızıl Yıldın gaze
tesi neşrettiği lıir makalede yıldınm 
harbinin leh ve aleyhinde mutnlenlar 
~·ürüttükten sonra diyor ki: 

Avam Kanıarasmda 
İngiliz • So,·yet miinaselrnh 

da görüşüldü 
J..ondııı, 5 (A.A.) - Avnm l{onıa· 

rasındo, Tnncanııı vaziyeti ve Tnn· 
cndn bulunan İngiliz Elçiliğıne kar
şı, dün ynpılnn hücum hakkında so· 
rulıın ııunllere Hnrici)·o :Miistcşarı 
Butler şu cevabı vcrmi,tir: 

\
1

1Jfıyet Seferberlik Müdürü tnnı· ı~~~~~~~~~~~~~ 
fındun Fatih, Eminönü ve Bevoğlu ;;; 

knıaıaundu ~npıla.n kontroiı~rde s e f S e r ,. k 0 .. pek 1 er 
ışıklurım hemen hıç maskclemı~ en 
ve böylelikle ihmal g~teren 37 yer 
hakkında zabıt tutulmuştur. t o p 1 a B I y o r 

Bunlar arasında Tıbbiye okulu, 
sinemalarla lıir çok kahve ., e diğer 
dfikkünlarln blr de karakol vardır. 
Hepsi hakkında kaza idnı·e heyetleri 

fımdilık para cczalnn verecektir. 
hnınlleri tekerriu cdcı·se ml!Suller 

haııi le cczalnndırıl:ıcaklardır. 
l şıklurı mnskelemckt.cn ihmalleri 

görülen 37 yer şunlardır: 

Fatih kazasında 
Snrnçhnncbnşındn bakkal Ahmet, 

Fatıh tl'amvay durağında Kasa, 
l'ılııııav İsmail, tütüncü Haydar Kı • 
lıç. 

Beyoğlu kazasında 
Asri sinema, Nişantaşı knrnkolu, 

Tophune cadde iııdc bakkal Mustafa, 
bir knı.ıap. 

Eminönü kazasında 
Hilal sineması, Beyazıt üstunde 

knh' ecl Hnsnn, Çarşıkapıda tütüncü 
Mesut, kasap Kadir, şarapçı Nuri, 

(Orvamı sayfa 3, sütun 3 dt) 

Serbest gezen taamall 
hayvanların sahipleri 

ceza görecek 
Serseri köpek ve kedilerle ınfica· 

dele şiddetlcndirilmlşUr. A)' başın • 
danbeı i döı·t gün içinde 247 köpek 
ve 132 kedi öldürülmfiştür. Bilhassa, 
geceleri karanlık sokaklarda dolaş. 
maları tehlikeli görülen bu hayvan 
lar arasında numaralı tasmaları bu 
lunan hususi ev köpeklc:rlne de ras• 
lanmıştır. 

Belediye reis mua,•ini Lıllfi Ak -
soy dün bütün kaymaknmlıklara bir 
tamim yaparnk soknklnrda rnsUaııa 
cak numaralı tasmaları bulunıın ko· 
peklerin de serseri klipeklcı· gibi ol
durl.lmes!ni vo snhiplcrinin de ko -
peklerini başıbo~ sokaklara lıırak • 
tıkları için ccznlandırılmasını bildır 
mlştlr. • 

Düşmanı yalnız kat'i bir muhare
bede ezmc-k tarzi Napoleon'un tabi· 
yesidir. Bu tarz 1914-1!118 de muvaf
fnkıret tenıin edememişti. Şimdi i~o 
talırıkkuku daha imklin°ızdır. Yıldı
rım harbi anc:ık kuvvetler nrnsında 
çok fark olduğu vo muharebe nıev
zilcştlrlldiği zaman kııbildir. Unttü 
o znmnn bile muharebe tek bir dar· 
beyle Litınez. Bunun blr misali İtal
yan. Habeş harbidir. Son harbin 
başlnngıcmda her ne kadnr Alman· 

İtalyanlardnn mürekkep bir gru
pun bazı iliınlnrı kaldırmak üzere 
posta idnıe ine hücum ettiklerini 
tees~üfle blldırlrlm. İııgı1iz b:ışkon
solosu hadiseyi mıntakn valisi nez • 
dinde protC:!lto ctmlş, vali de bu gibi 
hfıdiscleı in tekel'rür etmiycccğinl 
vnndetmişlir. İngllizlere ait binalrır 
şimdi muhafıızn altına alınmış ve 

ilunlar da )'erlerine konulmuş bu - =~~=~~~=====~~===~=~==~=~== 
Junnınktadır. 
Diğer tnı·nftan, yerli İspanyol as· 

kerleıi bu mıntakayı işgal ettiğin -
denberi takviye kıt:ıab gclnıiştir. 
Hu itibnrla vad~·et memnuııiyet ve
rici değildir. Hu mevzu hakkında 
fazla bir şey söyliyemiycceğim. 

(Devamı sayfa 3, aütun 4 de) 

ya bu suretle muvaffakıyet kazan - -------------

mışsn da nihai zafer mesele i henüz 1 ,.,. ler Alman ı·sıı·ıaA halledilmiş değildir. Fran .. nnın sn. ng iZ 
ratic miinhuim olması dahili zan -

fından olnıu:ıtur. Alman muvaf'fakı· u
11

slerı•n•ı bombaladılar 
:ı.·etlerini yalmz Alman kuvvetlerbıin 
üstünlüğü temin etmemiştir. Bu mu 
vnffukıyetlerin biiyük bir ı..,snnnın 
sebeplerini Fransa ve Polonyanın 
zaafında görmek doğı·udur. Sovyet 
sevkulceyş~ileri garbin yeni usulle -
rlnl nyncn kopya etmeyi değll, daha 
ziyade onları tetkik ve ıslah eyle • 
meyi düşünmelidirler. 

20000 ölü 
tJe yaralı 

Japonlar Çinde bir 
hezimete uğradılar 
Londrn, 5 (A.A.) - Çinin Londra 

sefnrcUnc dfin gelen rcsmt bir tel -
grafta, Hupeh vilayetinin şimalinde 
taarı:uza geçen Jnpon kıtalnnnın 
müthiş bir hezimete uğratıldığı bil· 
dirilmektedir. 

Japonlar yirmi binden fazla ölil 
ve yaralı vermişlerdir. 

Japon taarruzunun hellefi Ta· 
hunggan bölgesiydi. Muharebe ı;etin 
olmuştur. 

Çin 

Afrikada da İtalyan
lar ağır zayiat 

verdiler 
Londrn, 5 (A.A.) - Hava Neza

retinin dün neşredilen tebliği: 
Salı günü gündüz düşmanın şimali 

Frnnsnda işgal etmekte olduğu hava 
meydanlarına bombalnr atılmıştır. 
Havnnın muhalefetine rağmen 

Ludwigsh:ıven ve l\Innnhcim şehir -
Jeri üzerine hficumlar ynpılmış, in· 
fillik vo yangınlar müşahede edil -
ıniştir. 
Diğer hedefler arasında Esscn'Ôe 

yüksek fırınlar ve diğer tesisat ve 
Dunkcrque Umanı vardır. Tayyarclc
rimizden biri kayıptır. 

Londraya hücum 
Londrn, 5 (A.A.) - Düşmanın 

dlln gündUz İngiltere üzerine hficu
mu çok mahdut olmuf!tur. Evvelki 
gece Birmingham şehri baftanın en 
Myük baskınına uğramıştır. Bazı 
yangınlar zuhur etmiştir. İnsaııea 
znyiat 'azdır. Londraya hucum esna
sında 90 ki~inln iltica ettiği bir ma
na tıra bonıba d iı , bır kaçı ço-

1 Bakışlar j 
ŞEFiN NUTKU 

Peyami SAFA 

Şef in Siyasal Bilgiler okulundaki nutkunda Mülkiyelilerden son· 

ra bütün yüksek tahsil gençliği, kendisini muzaffer bir yarına çıka· 
rncak en kestirme yolları gösteren ok işaretlerini bulabilir. Bu nut• 
kun her kelimeyi ve her mefhumuyerli yerine oturtan klasik vuzuha 
ve sadeliği, İsmet inönü'nün mektuplarına, resmi yazılarına ve 
birçok nutuklarına has üslübunun edebi kıymette en yükııck ör
neklerinden de biridir. Resmi kitabetin ve resmi hitabetin hiçbir 
klişcsin~ tenezzül etmiycn bu şahsiyetli ifadenin içindeki her for
mül, yalnız Mü!kiyelilere değil, bütün nır.nılcket gençliğine yolunu 
gösteren fikirlerin ateşten çizgileridir. 

Bu formülleri sıralıyalım: 
1. Büyük bir milletin hizmetine girmek üzeresınız. Bu milleti 

an'ane olarak sevmekten daha fazla, temiz bir aşkla hissetmelisi
niz. 

2. Mektebi bitirmekle ilim bitmez.Ancak lazım olan bilgilerı 
elde etmek için bunlar size anahtar olarak verilmiştir. 

3. Maliyede, iktısatta, idarede, siynsette sizin esas rolünüz, al 
dıt;ınız vnzifeyi, bulduğu11uz çarkı, en iyi şekilde işletmek değil
dir. Bl!nlardan fozla, yeni ihtiyaçları önliyecek ve memleket& 
ilerletecek tedbirleri bulup tatbik etmek asıl vazifeniz olacaktır. 

4. Kuruculuğu ve buluculuğu yalnız zeka yapmaz. Bunlar biı· 
yük mikyacta bilgiye, tetkike ve tecrübeye ihtiyaç gösterir. 

5. Nefsinize itimadınız esaslı bir vasfınız olmalıdır. 
6. Hayatta hazmı güç olan muamele, amirlerinizin iyi muame

lesidir. 
7. Doğruluğu aramızcia artık bnşlaca meziyet saymayacak kadar 

ileriyiz. 
8. Kanınızda çok yüksek vasıflar vardır. Zira bizim milletimiz. 

milletlerin en yükseği, en şereflisidir. 
Nutkun içinde çıkardığım bu sekiz formül milli hayata ilk adı· 

mını atmıya hazırlan:ın bütün gençler için tam bir kültür. ahlak, 
seciye, idare, ferdi ve milli ruh yapısının çelik potrelleridir. lmk
balini bunlın üatüne kuracak bir gençlik, memleketiQi 19 .,., 
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1.~~'!:.~'!:!.'.~~~ . .f.~~!.'!:.'!!.~~~~.:.9 Muhtekırlerın daha fiil YAZAN: ~::.~1~::.~~ıarından 8~a~~?e~~e:~tıı 
Beıedl•ye eı•slerı• sıkı takı.hı• ı•stendı• 

1 

., AH Ihsan sAsls A k't9~::ın!i':d~ır.~~r~!~~~~~ 
Siyaset, mutlaka askeri kuvvetlere dayanmalıdır· hava harbi ıon der@ced şiddet 
Ordusuna, donanmasına, hava kuvvetlerine dagan· buld~u ve hütün Akdenlı. bllv· 

1 1 ? · b J ~ hd'd' • 'k k d • l zasında ve Afrikanın §imal nısfıo· 

ası Ça 1 Or ar . mıgan, ıca ınua ,e ı ını ı aa mu te ır o mıyan da, denizde, ka".'adıı. ve havııdıt 
Zahire ·stoklarının tespiti müddeti diplomasi, •n fena diplomasidir. harp faaliyeti kazaştıuı bir sıraÔ" 

bltt• 503 b t 1 d Aıyanın şarkında ve Büyük Ok· 
ı; ey nname op an 1 OçUncU fasll eğer iV.er isen ıulhil saltıb· dUsturu yanuıta baoka bir büylik bnrP 

Kasabalarımızı gelişigüzel çalışmaktan kariarmak 
t1e tek bir şahsın zevkınc kurban etnıemelc için 

acaba ne yapmalıyız? 

----- Dün Ticaret Vekfıletinden ge- y; • h konmuştur. tehlikesi aörünmektedir. 
• len bir telgrafla, son zal'!'anlnrda .enı... arpikttn hevvelkki Fransııya gelince; bu, pek zavllllı va- Avrupa harbinde ingiltereYc o ô n k Ü i h r a c a t ihtikar hadiselerinin lôyık olduğu sıyası ve as eri azır[ı ziyetteydi. Hitler rejiminin bir fırtına yardım için Almanya ve italya~ 

kadar aı:.ka ve •ı"ddetle takı'p e - hataları koparacağını idrak ediyordu. Bwıun kar"~ Amerikanın harbe girrnes .. ... karşısında kendi kuvvetinin ktıfi gel· " !~t 
dilmediğı. bu yüzden ik.& ti r Ev:velA, Pek tabii o1ıırak; ftıııyayn e• lniyeccfini de~ kat kmı-- ' · • yıftJr. Ha!buki, dii~ 

Bir milyon liralık mal old ğu bildirilm~ 'V merkezi v .. lliıi uzattı. Gııyrlmemnun, revJZiyoııJst vet noks:mmı telU!L için yanlış 7ol barpte, yiıü Büyüle o~· 
Hfıl& Samsu-. l:rc idnresi bir do- zi~tte olması itib muhtekir- İtalya, rejim ltibarlle de Alman ldıırc- tutmuş:"..u. Pôlonyamn ve Çckostov:ilt- :n ve Asya sulanndıı Arnet1· 

nun cÇar,,am _ "azan.· nnnma fenerirıe aevkedildi ; bunların k'b bulcl sine b6TIZİyomu. Ondan sonra Jııponya yanın kuvvetlerine güverreecğim:, bun- k J , __ b ede-
.. I 4 lcr hakkında ta 1 ~ .n . _ a 'ile. dost oW~ Ayni sııbeplC?r, Japunyıı lın:ln beraber kendi ol"dUKtıtm lınkfuı apoayaya ..-.ı arp 

bu cındayım a" . V -- ,#.1 _J_ . •. _•_ benziyor. ar lnnda 1 mi'yon kifo 111kfaştırılm sı tcmennı ed1lmı tır. için de v~rltti. Fazla olarak Rusy;ıyn nisbet1ııde m1tlrmak ve in n ııoksa· ve . kurtamııya çJ• 
ma, dün kaydet" ~ ·~ Kimin ne de· keçiboynuzu da var ıtur.ıkabc tc '·il·tı m murliırı, karsı Alhıanya il blı:llişmıa olmak, Jo.. nını makine. motör, .top. mak:Ineli afi ihtimali kuvvetlidir. 
tig.im gibi, bu- ı:~nnım~E~:ı•aam&ii:liiill7' miyc takati var d"~ J • ib L'-d .... !L. ponliır içın pek lüzumlu wr 5l?Ydi Bu fi!lt, tayyare. tank gı"bı ilCU rfe ve nı· C -'· J k ~· 

~ unacn ıt ren ~ ı:ur nu.o v"·""nti takdı'r .... en Almanun J..:.,on- lıny'Ct tııhkimatla telafi .:c -•·-~ erc::n apooyanm, gere .. s· . B 1 kı Allah rah Son bir hafta zarfında !..eçihoy" 1 . .J y k 1 ---.T~ ..... ~... ~.. • .. ~~ -~L. - I 1..1.. • ·ue· gun c ızım e e ·· - !eri sıklaştır al'-Qır. ıı ıı anan k b k ite d sin b ID d Jlı zımdi. Ayni znmanda 1 "' ltere II aıı· ruu.u "' r •ıua'!l Ye ıngı 
diyeler mcvzuunu ele alr.ıcağım. met eylesin, o Belcc!iye Reisi nuz:.ı, bolca ihraç edilen maddt:ler mcbteLirlcr, derh.:ı.l Adliyeye ve· ~~~ht~\uç~n~ede ~r:u,.!id~ ~~esı: yet sıkı işbirliği yaparak ingı.Itered ren aldığı tedbirler, dünyan~ 

Davaya şöyle girelim: Bizde belki cidden gayyur, faal bir arasında yer :ılmıvtır. Bir haftada rileceklerdir yemden ask rl mukellefiyet ih e şına ayı;ıi z:oınnnda ikinci bır 
fılfın ve fnlnn yüksek mektebi bi" 2ntti, fakat süse düşkün oluşu, kilosu 6 kuruşt{ln bir milyon kilo Yeni flyat r tc biti çcli~:,°ı!'r~teıı:~~~nku:.f,d'::.::~. ııcı:ını ~~~U: ~~~:d~~:~~fy.eıca~:,,: C!J' .. • - •• doğ:acağı lıissini vtı· 
tiren gençler arasınd:ı cMiilkiye~ Al~şe~ire i~te böyl~ ~ir Belediye 1 keçiboyı~uz_u ihraç -~dil~işti~ .. Bu Badem muhtcM maddelerin Cihan II rbint!c hayli z:ıyınt v.crınlş, !emek ıcnp edcrdı. dir. 
mesleğine heveskur olanlar usulü daırcsı hedıye etmıştıl mallar, lsvıçreye ~onc!erılmıştır. f t1 llıt...t· lk z t mıısrnflnr yapmış ve hır.çok l.iorçlnra Polonyanm. Cekoslovukyanın ıtuv - ı~ . k • Çin 
dairesinde müracnatla Nahiye Mü Erzurumdn her yeni caddeyi, Norveçc de bol mikt:ı ... d:ı ke" iya arını ın.uıyc, tısat, ırnıı tutulmuş olan İngılt~e yeniden böyle vctlerlndcn U:tifadc. şuphe ız C:.ıydıılı - '":.....,... yc:ııR~:.Z:, (eVz

1 
.. 0g. 

d . k 'h d"I k d' D" h ve "Ficnret Vekillerinden mürek- şeyler için, Fr.nnım ilıı 1.iırllktc. Altnıın• dır. fnkat bu ycııi do"-•"' dev:lcUCı:inl ı ~ .. 
du··ru" Ka,.·makam olurlar sonra bulvarı, mey anı, esen göstere - pe ı raç e ı ıne h.: ır. un mu ..... -~ .. e ' " · ' ı· l I b' .1 . kc:p heyet t bit edeceği cihetle. -ya.ya karşı hu b tmeyi muv tik bul- yııni vuı:uıde gctirdıl:furi ar.dulııı:a rtiı- S! tanımasından ~ 
lln liyııkntlileri Vnlil"ğe yükselir. rek sordum: te ıf mem eket ere ır mı yon lı" F' 1\.1 k b lco . I madı İııgıltcreyt bu tınrckctler atnka- mnt cdılcmıız. Huı.'Usilt! bu devlctl~ ile • • "'&pacaklşfl 
ve siz bilirııiniz ki cVali> o mer- - Kim yaptı bunlnrı ~ radnn fazla ihracat ynpılrr:.ıştır. 1Y?'t u:a a - ~ ekrmsvon sarını!' dar 

0

etmiyor.du. Ne zaman Almany,ıı Fransa. bıtişik olmndıklknndıın. AI- (Nankin) de 
tebeye gelinciye kadar, idare mr" - Eski Beledıye Reisimiz .. de- Almany:ıya 250,000 liralık tütün, ''~ıyetlen degışm ~~ır. elirı: kcnai hudutları haricınde liamleler mıınya onlım ~t ayn aebılird1 Po- dtıS' 
kanizmasının bütün ~ubelerinci~ di1er. Amer·~ayn y;ırım mılyo liralık mızde ve muhtelif vıl yetlerdelci ~-.apmıya, hususıh mUstcmlc ~e talebi- lonyıırun, Mareşnl PiL-udsky kumanda- etmesin d 

-
1 

' •• n . . 'Murakabe teşekltüilcri, muhte- ne luy.ım ederse o zaman İngıltcrc kcn· smdn, RuSY.nY-O kal'Ş1 kazanmış olduğu türlü l.:am mad e• 
emek vererek, tecrübe görerek, - Şehri bu hale getiren o a - uyuşturucu madde gonderılmış "lk' I . k' dl' t I dısıni nlillmdaT tcllikki cdccekti -zafere büyük bir ebammıyet atf.ctmek ,~ve cenubi ve oı(ll 
ameli dersler alıp ihtısas yaparak, elam şimdi nerede} d~dim. tir. ·ır erı ta ıp ve a ıyeye es~ 1 Kabul edilcmly cek bil" hıımle kııl"Şl• caız degılili. Bir tar.rftıın Rus Ol'dulıın· ~ 

A ·ı . . ı· 1 . . k k b 1 1'kt t V k'}' ld' edecekler; muhtelif rn ddelerın sında ne ynpılaaııktı? Bunu dliiililcn nm ıvi ihzar ve tensik cdilinemiş olma· • • zC!lgin m:ıdeo _..tı tam manası e pışmıştır. ç ermı çe ere oyun arını ısa C ı ı ge ı , 1 . ~ · .ı._ • :rı... ,,. - ·ıs~fade etıP-b J I . vazıyet erı u:.:ermuc ıcap ettı .... .,,e y~kt".ı. laı:ı, Ruslıırda 0 zrunan ye:tismi:J ku" •• 
Şimdi sıranm size; bizde (Be" Ü •tÜ er. lktıeat Vekili Hüsnü Çakır, tetkik<ıt yapıp neticeyi dört Ve. Hnlbuki, Alinnnyn)n. karşı harp için mandanllır bulunmıunası. Jromiinistii-

lediye Reisi) nasıl yetişir? Uzatmıyııyım. Netice şudur: dün Anlrnradan şehrimize gelmiş- kilden mürekkep h ·ete bildirc- IFransıı ıle sıkı Is b!dil!ı yapmıık. ye- ğln henüz kM1 deı:ecıcde Rus efrndmm ikinci bir maksadı 
Yemin ederim ki; hiçbir Bele- Bizde Belediye Reisi denen in - t" B t tk'kl ki ~- . L- _ .. b d nıdcn mecburi ll!llmrlll!I kııbul ctmnk kafnsmn y~lcşmemiş alıruısı, diğer b· .,_1 • 

san hudayinabit yetişen insandır. ır. 32ı e ı . er ynpaca . ır. cmderdır. uzum orurse u ma .lfu:ımdı Alınanyaya ilk hamlede gale· rnltan milliyctcı P.olıJnynnın kuvvetli • taraftan Çang - ,..... 
diye Reisine dokunmak, sataş- b delere, mezkur heyet fiyat takdir be calmak içjıı muU:ıkn kıırada Frıın· bir ırumıındnn e1indeki "e"" oııiusu bu ·<.:-L:r- lı; eri L-·ı.:..e:ine ~ 

· · · ki d bil · Onun ne mekte i, ne ihtısas •u - ç·· •• } '"..... ~ ......,..,. .11!.-mnıt nıyetı Q ım an e geçmı- ... opçu maaş arı edecel..--tiı. sız ordUlm:ilıı bırlikte tnnrruz etmek ml'.C1'ln v.ilC:udc "elmesine seb(?p ~ tan Kom- • Çin.,.,-: 
yor. besi, ne tecrübe sahası vardır. Bi- F' ka . zaruri iili. Ynlnız İngillz donanmasına tu. 1935 de Pllsudslcy ötünce. yerini tıı" b' yiı:ıJ 

F L d . . d" .. .. .. ri, bir yere Belediye R eisi olur. t ıyat ura e omısyonu bu işi bır.akmnlt dogr:u dc,ıılldi. tacnk adam .,.oktu. Eolon= otiluırunun. kaqı bar ı, • aKat Üı1UnÜnuz, UŞUnunuz; ar ıyor J J ,,_ r-.;,.• .-:-.:C..... 1--~ar • gal edifısıJ, • 
bizde (Belediye Reiı:i) nasıl ye- Eğer ş:ıhsmda, özünde liyakat, p Eğer A!manlhr mııkul ve kabule P· onun kumandııs:uıda &öırtl!rmiş oldu4u' '!it"'" ~llM~J"" a.au 

1 d k ıd · hele bu i"e kabiliyet varsa, yani Çö.,,.u" '""aaşlnTmın ı.& liradan 20 Fiyat Murakabe Komisyonu y;ın bamlelcrle iktifn etmeyip hıgillz kuı:li:ct de artık &önmüııtıi. prp .,.aletlerindeki teırt~a· 
t~ir ,nere er e, ne şe i e, ne gı- " ,... "' .. • ve Fransız ml!llfnailcrlhf ve siyaset- Harpte kmnnndanın çok ehemmiyeti lem k- • N nkin h • 
bi te crübeler ıörür, nasıl ihtısas bu işin biçilmi§ kaftanı iııe ne a- lirayBa lçıd~arılmTllsı,_lkiakraİTllaşitı~~~dı~ - ldu? topl~nm.'" -~~~~e;ıf mnkik~dc" ler:ıni altı1st edecek sur<?tte Almaey,ıı vardır. Napalcon, hnllil muharebede .~_.&.!.__ ..._2.~~:::1-. a 
yapıır ve nasıl gelir, 0 makama la... tır. c e ıyc cmu. şer .uu ur- enn '\azıyetı uz=ı.:ue tet at haricinde bir tııkım hamlclcro kalltı· askerinin ttnşındn bir.alt bulunmua · &~ uı..-.uua-.ıuw 
oturur? Fakat ya değilse} lüb,rünün yeni sene butçesinc bu hu- yapmış ve bazı cirlcri d:ıvet e- şıda-rsıı, o zaman hnrp cdllmiy;ccck o ttır.ıftn. adetçe üstünlük olnuıs:ı bile. Ba suretle Çindeki büyük J•: 

Eve~ ya değilse} sosta tnhsisnt Ulive edilecektir. Çöp- derck lüzum gördü-Ü izahatı al- miydi? EdllCLekU. Su halde o z:ıımuıa 'zıı!er muhakkak olurdu. Hangi t:ırafi:a posa kuvvefleri Amer.ikaya ve iıı 
Durunuz, ben ıize anlatayım: ul k çfilere dnhn fnzln manıı verilerek ' D"' I ko il . hazıı-lık olmıık Uzcrc simdlden harp kendisi bulunmayıp, mnlyet general- • terııove ~e bunların himaye ~~ 

Bizim Belediye Reislerimizin ba- lıte, Üstünde dur aca dava bunların daha rahat yaşamasının mı tır. un ynpı an ntl'o crın için liizım gelen ııcylcrc tevessül etmek lerindcn biri kumanda etmiş~c. o ta- -ı ...-
zılan Avrupada ziraat, ticaret, bu olduğu halde, bi:! bu cihete temini düşünülmüşse de bu buhranlı net:cesi bugün belli olru:ak ve lo- icap ederdi, Faknt bunu kim idrak nıfUı yoliıuzlUk. muvaff:ıluyetmlik ek- tikleri FC!eaırnk Hindi5lJlll Is 
hukuk veya sosyoloji tahı:I etmiş hiç ehemmiyet vermiyoruz. znmnnda şımdilik bu kndnr zamma misyon bu rıaks:ıtla tekrar topla- ve takdir etmedı Fra:ıısada siyaset ve serlya mukadder Akıbetti. kartı lı:ullanılmakta serbest ka • 

mu··nevver ı'nsanl"rdır. Bazıları Is- Ne yapmalıyız? imkfın görülmüştür. ileride çöpçü narak, yakalanan muhtekirlerin polıtika oyunlıırıle vakit geçirildi. Hal- Napoleon. kendi askerinin ve zabit· caktır 
.. Elb A k d b' k 1 d h 1 zı 1 1 k • • • k'k d k l" buki ilk yııpılncnk ~ uzaıtı görerek ln- terinin bu itimadını. mütcııddit muba- E • b' .. b' 1 bAhusıı' tanbul 'Oniversitesin;n muhtelif ette n nra a ır urs a - mnnş arı :ı a il n llştın nen tır. vazıyetım tet ı e ece ' uzum giltere ile tmşbasa vermek. tng!ltereye rebeler kazıınarıık temin etmişti. İtimat ene ı muşa ıt er ve a • 

fakültelerini oitirıniş cüzidelerdir, çarak Belediye Reislerinin bir kıs- Diğer taraftan temizlik işleri için görürse aclliyeye verecektir. hemen mecburt askerliği kabul ettır· denilen şey ııırıa. propaganda ııe. na_ Asya itlerini y~ından ' taki~ cdi 
bıızıları meb'usluk veya başka iır mını olsun bu kurstan geçirmiye motlirlü vnsıtalnr nhnnmadıfından ................................................ mek ve Fransııcla dıı sade Polonya ve zııri bilgiler ve lıazıırl çalışmalar ile Is· den Sovyet mütehassısları fl~11I 

. kA 1 t yenl sene bütçesine konulacak tahsi· Adliyede 1 Çekoslovııkya gibi yeni devletlere gü· tıhsal olunamaz. o, mutlaka, harbin Japonyanm bütün kuvvetlerl • 
ler yapmış, bazıları iş sahasında ım an yo.~ ur. • . • satın yeniden çöp nrabnları yaptlrı- venmekle iktifa edilmlyerek kendı or· müşkül anlarında nskerlnl iyi idare et- b' ç· d · • hAk' (ı-Ja~ 
kabiliyetlerini göstermiş ... Hula- Fakat bana kalırsa bu ışın b~r ı lncak ve 50 den fazln hayvan alına- • • dusunu yem 2dmıının fcııplarınn göre meyı bilmiş. vnzfyetı iyi Jcnvrıyarak. cenu 1 ın emzıne a ım f1İ11' 
sa, her biri mutlaka bir şekilde başka çıkar yolu vardır: Beledı- caktıı·. Şimdiden 20 kadar harvan Bır katıl aranıyor f tııkviye etmek, Jtıılya ve Rusyayı behe· duşmanın gösterdiği zayıf noktalara, nan) büyük adası ile Fransıı I•" 
temcy) üz elmiş insanlardır. Za _ yeler in hesaplarını , kitaplarını 1 almmıştır. ı mehııl yeniden ka:zıınmıık lazımdı. fırsatlara ı;aldırmnyı ve neticede mu. di Çinisinin merkezi Saygon ° ,. 

Yoklıyan 'nu .. fettı"şler oı'bı", ı';;_Jer'ını·, 10 gUn kndnr evvel Beşiktaşta öl Sıyasct. muUııkn askcrt kuvvetlere vııffak olmnyı becermiş kumandnnlııra, cenup kısmında ve ( Formuı)bıl' 
ten ba~ka türlü Aelct.1iye Riyaseti b l" "] 1 !\f h t jd ı d1 o d donanmıısına t f 

1 . . I I h M"' f fi" ı uru en ve pnrnsı çn ınnn • e mp aynnma ı r r usuna, . maıyetinin taktığı mnnev za er dasında tah§İt ve cemetmektc •'t• 
gibi bir mevkie yükselmenin im- giiç erını, çn ışma tarz arını - em ute err ff : Telli adındaki ihtiyar zenginin ka . 1 hııva ku~vctlc~ıne dayanmıyıın. icabın· çelengidır; ancak, muhnrebe mey. il 
kan ve :htimali mi var) de en küçük teferruatınn kadar " tili, bütün arnştınnalaı-n rağmen da tchdıdinl ıkaa muktedir olmıyan zaferler Ue lunduğunu haber verme!de fil J 

gözden geçirmekle mükellef {iş Fırmcılarımızın asker1erİ· hcniiz yaknlannmaınıştır. ldıplomasi, en fena diplomasidir. Ef!er danlnrında lıazanılan ha. tefiktirler. Formuz adası \)Oltl ıJ1 
Bu, Löyledir amma, bir vila - müfctti,..lcri) gönderip kaza knza. mizc kış hediyesi Klltllin hüviyeti tc:blt cdılmiş, tnkıbl znr~ri siyaset ıçin, ıı ke~ı kuv- kendi kendine kumandanııı Valiliğ:ne, Japon donanrtl~~Üe· 

yet merkeziıı.e gidersiniz. bakarsı- vilayet vilay~t clolaştır.,;alıyız. Bu faknt nı:ındığı zam n kendisinden \'etler kiıfı def:ıl e, evvel!\ bu kuvvet· şına geçer, Napol~on, kır atının en muktedir ve meşhur 81111ra 
nı:ı: ki, sabahları kaldınmlı:mn ü- Fırıncılar c<'nııyeti reisi dün Vi- U h 1 lld'"' h 1 k 1. lcrt her ne pııhıısına olursa olsun tez- üstünde g6rul0nce buUın askerler ve • d b• • l • d"I • t' 

müfettişler - hele kazalnrda - bi- B 1 d . 1 . ş p e en ıbını ıssı:t ere nnçmış - i t l' d ati P siya eti ı; rın en ın ayın e ı mi§ ır. t zerinde süt te:ıcereleri kaynıyor. lüycte ve e c ı>e -reıs mwıv nıne t . z b t "dd 1 Tk k y t c mc ı. on an sonra m u s uıbıtlcr Cl'empereur - imparator> diye .• !t. Jı)•, 
C rer müddet Belediye Reisf Prile mürncnat ederek bütün İstanbul fı- 11

.' a 1
• a ~c mu e u~ıumı ı n- takibe başlamalıdır Halbuki Fransa, bırlbirlerınc şevk ve heyecanla sesle- Dıger t~raft1ın Amer"'": . jıt 

- aııım, Belediye Reisi bu- elele vererek, onları bilgilerin- rıncılarmın askerlerimize hediye gön tılm hQvıyetınl ve cşkallnl bütün ckserıya her yerde yapılan aynı hntllyı nlrlcr ve arkasından Cvlve l'empereur merkezi (!\fanila) olnrak f~ıP_., 
nu göm1üvor mu} memlck(>t znbıtnsına bildirmiş, nere- lşlcdı. askeri kuvvet ve kudretlerinin d l I b' pON' 

Gülerler : den, ihtısa:ılarından. tecrübelerin- dermek istediğini bildirmiştir. Vila- de tesadüf olunursa ynknlllnnrnk İs· kifayet edıp etmediAıne bakmıyarnk · yaşıısın imparator) nidası bütün or· a a annı ve ngilizler da ı . ,. 
d · "f d · k k · ·· vet m"' aade vcı·<ll'·tcn soııra bu-tün duyu. etrarındııkı kırları. tepeıerı, gök· K d k ·ı Sırıll' • 

O d h en ıstı ıı e cttırere ço ıs gore- J "' " tanbula g0ndcrilmeslnl yazmıştır. AJmıınyaya muhııle!et etmek. kııfıı tut- - ong a ı:sı ve orası ı e ·ııı - n er sabah gelir, sütü- fırınlardan bir gün için işledikleri lcri titretırdi; t\lnkü lmpanıtorun ora- b b k' kiler• 
nu .. burada ı'çer, elerler. bilirler. Poli çe ismı ifşa edllmiyen kntl. mıık )olunu tuttu. Almanya ise. bllli· da gözUkmesl, muharebenin mühim pur oğazma iı ım mev bil-

b B her un çuvalı başın il birer lirn nlı - k' k d" ~uu sıyasl hedeflere hk' k ı da 
B Eminim, izzat eledive Reis- lin birkaç güne kadar yakalanması ıs. en ısınce ın.. P s:ıfhasının orada vukua ı;clcceğıne ve ta ım etme te ve bura ar. d ..... r . ir ba.,ka vilayet merl:ezine " nncaktır. Bir gundc lstnnbul vfüı'-"ctl k \clA askeri kuvvctlerinı d ıı...-

v lcri de bundan memnun olurlar. " nıulıtcmeldir. varma ıçın e~ · . zııferin de muhakkak olduğuna delalet hasşa er;ı;ak ve mühimmatı •• ,,. 
r,idersiniz, bakarsınız, (en meş- dahılindcki fırınlarda 3600 çuval un tensik ve t~zyıl ettı; ondan sonra sıya. edcrdı Bütun frıınsız askerleri içten • ~ı.ıt" 
hur) dedikleri lokanta, kelime - Zira yalnız Belediye nizamatı, sal'fcdildiğlne göre :.ıooo lira topla • Dört sene hapis cezası sctıni tzhııra bıı~ıodı. gelen bu nıcı:ıyı, zaferi muhııkkak gör· etmekte ve tayyare üsler• 
nin bütün manasile pistir. talimatı, fevkalade hüsnüniyet n::ıcnk, frnncnla, böl'ek fırınlarile bu Rir müddet evvel sebze halin<l(> lııgılter<'<ie harp tarıırtarıarlle harp· diıklerı ıcııı. yilkfeltirlerdl. Bunu an· de getirmektedirler. lı f' 

ımhibi, gayyur ve faal Belediye miktar 4000 llrnyı bula('aktır. Bu ruhsatsız hnmallık yaptığı için ken- teıı içtinap fıknnde olanların ıkısi de lıınııs olan Napoll-on. düşmanla kendi Amerikan bahriyesi ve ~· 
Sorarsınız: Reisle• ine bile kafi derecede yol para ile fnnıld, çorap ve cldiv(>n alı- ılisine i~ vermlyen Mehmet Ali is - hata edıyordu Harp ~a.raftıırlıırı. elde kuvvetlerini besııp ederken, kendisinin kuvvetleri, ıerek Honı - . ~01,.,ıe - Belediye Reiııi hiç bu taraf- k k 1 • 1 ö 1 ·1 kt! . d k' h"l 1 • 1 •. 1 -ltl" . kCıCı kııra ve ha\'a ku~\etlerl olmadığı bulunacağı yerde, bir de kendisi irin 1 ı., 

göstermiye yetmez. nara ns er erım ze g 1H erı ece r. mın e _ı a < eı.,'1le ıçısın ° urm. 1~.·e lhıılde. korllkörüne atecle oynuyorlardı • da. rerek Singapurda ingı 1 -~•· 
lara uğramaz mı} t bb- ed clc ı T h " bir muayyen rakamı, askerin mevcu- d b.,. Amma, Belediye Rei!lerine a- Otomobillerin günlük eşe us er yarn ıyım 11 ınn Gerek Almany:ınııı. gerek ltalyanın çı· hllZlrhk ve tahkim itlerin e ,~ 

Cülerler: 1• k'ld I .• k B l muhakemcei dün 1kıııcl Ağırrezadn kıırdıkları seslere. gosterdıklerı tavır dl.ine ilave ettırerek mukayeseyi yapar berce ,..alıcıyorlar. tn<Filtere, l!,':,.. 
- Nasıl olur bayım ... Bele - me 1 şe ı e yo gosterece e e- benzin sarfiyatı lıitlrilmiş, ııuçu sabit görülerek dört ve hareketlere knrşı sadece hart>etmek ve yaptırırdı. "' ., •• o .. r 

diye Reisimiz yemeklerini bura- diye mütehassısı İş müfettişlerini Vilayet, Belediye ve Mıntakn Ti· sene ıniiddetlc hnpls cezasına mah. giırültilsile onları tehdit ameli bır Cay- Bunu bılmiyenler, itimndın verdiği farkta ve prki Hind . riııl 
d 1 nereden bulmalı? derseniz, bun- carcı JıHidül'lüğü 1stanbuldaki taksi küm edilmiRtlr. da temin edcmezdı icabında bu hnrbi bu kıymeti diğer kumnndanlıırn da nusundaki bütün müdafaa ıtle " 

n yer, der er. I ,. d 1 h tatbik etmeyi bazan düşünUrler. Duna k • S' d b ...... ,.ev 
lar için kurs ar açmaktan başka otomobillerinin eskiden ollln gOnlük yapacak kara \'e ha\'11 or u arını a- benzer b'ır hJ'-dı"se. b"ızim 1912 Balkan mer ezı ıngapur a u "''d•P° 

Belki icı.itmi .. sinizdı'r, iaı'tmedı' - be · ,. t'-- 1 b " kü , . O b ı d mak ıAzımdı " b' ha 1 ı. n 
" " "Y çare olmnr:gwı cevabı.1; veririm. nzın s:ırLıya rurı e agun. sarLı- nı·vera1"tede t zır u un ur .. 1 " U' va mar,. .. a inin auma 

nl·.,..e ben s·ıze haber vereyı"m kı' · · 1 k Harpten '"ekfnenler de ynnlış dOşfi. hnrb nde v ... ki olmuştur; <Paristcn Tih ...,. ...., ı.ı ı· d k' B' · d'k' yntlarlnı t bıt etmıye ~n ışma ·ta - " h > il 1 1 -...· • .. 1 
(Al h . ) r u asası şu ur ı: ız, şım l ı nüyorlıırdı. Bunun irin de yine oskerl sa rıısına unvan e yazı mış o an ... ı- na vermlfur. , pe • 

a•e ır • ismi gibi güzel, "İrin h B dırlar. Bu tetkikll'r Şoförler Cemi - u" . •t d t f' " ·~b b gu··n H~ Ak d isi K H' d' k . y nı . 
v v alde elediyelerin muavyen za- nıversı e C S enogra ı kuvvet lfızımdı Ku\•vctı k6fl olmıyan ... ın. u .. rp il cm uman- ın utamn mer ezı e .., ... ı 

bir kaııabııdır. Burada dolaşırken yetinin tek ve çift numarnlıınna 1 si d 1 h · · b k' ~" 1 h'd I ı t?~ manlnrda hesaplarını kontrol et- dcrslerı' tar:ıf ne kndar çekinirse cek n n. taıır. ıını o ıın mu arrırı. u va ayı ""Ye ı e toplanan Avuıtra ya,. p•· 
bl·r aca· b' .. .. d d göre birer gün fasıla Ue ralıRmaluı- 1 d h k 11 t "n!sll t kt d , ... ıp ınanın onun e ur. kt b k b' ~ .. İkt F kQl 1 ruz Ptmck ist yen a a ço musn :ı .. eme e ır: Zeland, Malaka ve fn...ili:ı ,.. 1,. dum: Kargir bir yapı. Fakat d•• me en aş a ır şey yapmıyo - na rağmen tllksllerin b"ÜnlUk bcnz.in ısat a tesinı c ayııı 10 un - olur: fakat kuvvetli olana herkes dis (Devamı var) ... P 

..,., ruz, Şüphe yok ki, bu da lazımdır. sarfiyatlarında bir azıılmn olmadığı dan itibaren stenografi dersleri baş· geçiremez Şu halde harp yapmamak - • ratorluğunun, Süvcyfin ,ark!Oe~• 
ddulvarları, Sudanlı esir suratı gibi Fakat, bundan çok lazım olan: lınkkmdnki iddiası üıcl'lne yapıl- lıyacııktır. Bu dersler haftada iki fikrinde olan da kuvvetli ordulara, k:ı· Beled!yede_: ki diğer yerlerinin mürness•,.1,. 

i im dilim. Yani duvarların o"'te- d • ·ı k t ı · t a d d · -otı Onların çalışma tarzlarını kont • maktadır. Alınnc:ık neticeye göre eıa vcrı ece ve et rısn ç ay a ra ve hava ordularıııa. oıı:ınıııaya S .., kl 1 k ımparatorluğun bu kıımını ••· '9 
11inde berisinde rastgele dilimler roldür. hareket edilecektir. bitecektir. İhtiyari olan bu derı;ıler- muhtaçtı. Sade lııglliz donaıımasıııın ıgına ar yapı aca faa edileceğini ve bahusus tı•~İ· 
nçılmış, bunların içi teneke ile V 1. Aı k 'd' den 3 lirn t(l(ll"İsat ücreti nıukabtıin- kuvvetli bulunnıa~ı. Alm::ınya ile harp. Belediye tarafından pasif korun - al . . I . . ·ıecelı 
lanlanmı, ve hu oluklar ampul - Bu vapılma<lıkça birçok kazn- a ı ı araya gı ıyor de her talebe istıraıtc edebilecektir. te'l ıçtinaı.ı:ı ktırı tl('ğlldl. akst halde mn işlerinde kullnnılmnk iizcre biit- ~ ~~ı::ıesı~m n~sı yetıştırı 
l l b !arımız için (burnd:ı Belediye Vali ve Belediye Reisi Lutri Kır- y • f .. l Almıınya her ne !<ter e on:ı muvnfakııt çeJen 320 bin llra nıiinnkalc edil - na coruşmuşlcrdır. ç1· 
ere ezenmişl.. vardır) demiye, kolay kolay dil dar yann akşıım Aııkuaya gide('ck, .. cm .. pro esor er . ctmıye razı 1'lmak icap edecekti. Hal· nıcı.i Dıılıiliye Vekaleti tarafındıın Japon matbuatı, baıhca P.~r ıı 

- Hayrola} dedim, varamaz. bir kaç gün kalarak Dahiliye Vckiı- Dahılıy~ nıutehaesıs~nrındnn bı.n • huki lı::ırpten çekı.nenler d::ıhl, şuphe~ız. I kabul edilmiştiı'. Mnlünı olduğu ü - sı kark milyon müslümao nııfıPr· 
- Efendim, dediler, merhum lctile muhtelif işler üzerinde temas- başı Arı! İsmııt Çetıngll, Eklem hu hususlil hiç bır zıım:ın boyun <'ge- zere bu para ile sığınnklıu· da inşa b 1 c ·ı s· run ıcıı 

Belediye Reisimiz biraz süse dü<>- -8 f • . lf f~ J j 1 k Egeli, l\luznffcr ve rnd~oloji ensti. mczlerdi. Demek oluvor ki. Almanya edilecektir. 1 u unan. ava ı e ınJ!P.,U fııl11lıı 
'W ıtsorsa ıarıcı a m ıyat arı ar yapaca ·tır. lüsü doçentlerinden doktor Tevfik başını kaltlırmıyıı başLdı ı zamandan * Aks k t k .A ~ısındakı Somah'a adası bu 1 ı1. 

kün bir zatti, bayram, donanma C. R .. t" R A k 'tt' - ~ . 1 dl . b t ·1t ed k vetlı bir k"ra . nrny par ının opıa ..,9. F 1 k H' d" ur ıı 
1 u u cccp n araya gı ı profesorluge tcrfı ctm şler r. ıtı aren ngı er e U\ o: • • bit . ı· n .. 1 d •a~"i e emen ın ıstanı mern 11jıl gün erinde Belediye dairesinin ._. ı '"'· T l b . ı·~ . \ c hava ordu u \'İlet ele getirmek .zn· ı vıycsı mış ır. ugun er e ......,.. r A "ka t ·uere 

mükemmelen tenvir edilebilmesi R~adlye 23 90 Bakırköy Emrazı Akliye hastane- .. n e e Bır IJ,'l rııri olmu. tıı. Ancnk bu kuv\·etlere dıı· ve tezyin işine bıışlıınacaktır. Şeh - n~n, ~~rı .?ın ve ngı orıfllr' 
Kalın Beelblrllk 102 si r.ertabilıi Rüetü Recep Sıhhat Ve" Unlvcl'Site ve yüksek mektep ta - •·anarıık ~uthO tcmın veya harbi mu· zadeb:ışı parkının inşıuıtı dn ilerle- lumayesmc guvenerek Jap ti-için bunları yaptı. .. " f dıtl'I KUlç• altın gramı 2 78 kiletiııln daveti tizerine Anknraya !ebeleri kendi nralarındn bir bit ilk vıırrakıyete ısııl etmek mOmkUn olıı- mlştlr. Kaba taştaki merdivenli yol· cna muamele yaptıkların ~ 

- İyi nmma, bu halile Beledi- gitmiııtlr. kuracaklardır. bilirdı İştı- bunun ıçln .Hazır ol cenge lnrın inşnsııın da başlanmıştır. ka)·et ve tahrikat yapıyor •• ,,6 
~=':!~~~~~ ...... ~~~~~ ...... ~~~~~!'--•---------------------·~~~~~~-=~~·-~--~-........ -- __ _ __ harp başlarsa, bu adaların 1~ 

- Amo ölmediğini biliyor. Sey!ınin bu kaçışına ne miinll verecek? ile bnflıyacak gib! göriinÜ)'or• ~ - Oradadır, ben eminim. Kızıı görünmek lstememiştll". 
- Bana da görünmek istemezse ... 
- llayıT ... Durunuz ... Ben cvve!il Edinıedekl llrkndal,ilarn yazarım. 

Onu görürler, muvafakatini nlırlaı" sonra siz gider, görüşürsilnuz. 
- Fakat benim mezuniyetim bitti • 
- Kumandana ben söylerim. Ne olacak? Bir kllç saatlik bir iıı ... 

TJevazımın kamyonlarından blılnc nUasanız gidip gelirsiniz. 
- Kumandanla bir görüşelim, bakalım. Ona da meseleyi biraz çıt-

latırız. • 
Doktor epey düşiindüktcn sonra eski fikrine döndü: 
- Ben şuna kanlim ki, dedi, Seyfi nişanlısının hakikati bilme ine 

ölümü tercih eder Belki, sevglfüini uzun bir Omlt ve intizar devrcsl 
içinde hllrap olmaktan kurtarmak için buna razı olncllktır; fakat çok, 
pek rok utlrap çekecektir. 

Gülmekten kendimi alamıyarnk dedim ki: 
- Bakalım, Şe.fkııt hakikati öğrenirse kalbinde hen'ıen bir inkılap 

olllcak mı? Her şeye rağmen Seyfiye aşkı devam etıniyecek mi! Belki 
onu daha fazla sever. 

Doktor da gülünuılyerek başını salladı: 
- Mümkündür. Sevginin de çeşitleri var. Daha ziyade kalbi hbsl

yata istinat eden sevgiler bu vaziyette de belki devam eder. Fakat bizim 
Rcvdahlar, hislerinin yalnız gönüllerinde kalmadığını isbnt eden uı bfl
yük günahı işlemişler! 

- İlk ve tıon defn olarak. 
Doktor tekrar başını snlladı: 
- Hakikaten bu bir roman olacak kndar garip ve harikuliıde bir 

macera! dedi. 
İkımiz do düşünceye daldık. Salfihattln Bey: 
- Hayırlısı! 
Dedi ve mnsaade istedi. Ertesi s:ıbah beni almıık için uğrıyncağını 

eUyledi ve gitti. • 
Annem Şefkatln biraz fyileşUtini haber verdi: 

Dahil fc:r.a değıl mi'! Alçakça nldatıldığıııa hükmedecek. oufl 
- ö~·le bilsin dnhn ıyi. .Muharrem Feyzi ~ 
- Ben lıu fikırdc değilim, annr. Seven bir kız için bu ı;ıckilde Rlcla· -' tılmıı.ktaıı daha bııyük felaket yoktur. Seyfiyi görürseın onıı bunu anlıı· •1111111ıuııııııııııııııııııııııııııııı1111ıııııı11111'11 

tacn~~:~,,ın diiş!lnmiye baş!ac!ı. Arada lıir lıaşını iki yann snllıyor: cA.. r:;:ıııııvı•••0•ııCıııjıızııı0ıı•'•ı0••r•••l•.•"ı•ıı••ş••••9•••r•"hıı•jıı•.J Yazan : Server BEDi A nınnın.,. tlivbc Yarabbim! .. • diye hayret alametleri gösteriyordu. 
- Yok yok... dedi, ilköncc o, Scyfinın bacaklarını kesilmiş bılsin... Marifet, mı'lletı'n hatı1ı~ BiT müddet öyle avunur... Sonra ... Zaman geçsin ... Unutur ... Hakıkati • 

öğrense de olur. olabilmesidir. Bu rüşd tıO" 

• 
- Sen yanına girme, dedi, belki sıkılır. Biraz din!cnsin, kendine 

gelsin. Büyuk tehlil:e ntinttı. ~e kandı o görsen ... Leğcıılcr dolusu ... 
Sonrn doktor Sııl:1ı-.nttin için dedi ki: 
- Ne terbiyeli adnm ... Hııli pek hoşuma gitti. 
- İşte Seyfiye nmcli~·at yapan doktorlardan biri do bu. tddia edi-

yor kl Seyfi Edirııededir, fukat Şefkate görünmek istememiştir. 
- A ... O Seyfi de ne kadar vesveseli çocuk ... Bu kızı sevdiğinden 

oüphe edeceğim geliyor. Galiba kızı kirletti, sokağa nttı, şimdi kaçıyor ... 
Eğer öyleyse pek ıılçak ndnınmış. 

- Ö>·lc değ'ıl anne, öyle değll ... 

Bu düş!ince b:ına dn nıüli'ıylm gelmiye başlamıştı. Seyfiyi görmekte pat edildikten •onra fof• 
acele etnlC'mlye karllr verdim. k d J abi o 

- E\·et, dediın, haklısın. üm ar ar millete t gt-ll 
- Yn oğlum ... En iyi~i bu ... Şimdi bu kız beş altı gün dllha ya. D' AGUESS f:ll.ıl' 

taktn knlır. Ondan sonrn ı~:eı-ıı~ benimle beraber otursun. Can yoldaşım Rejimler elbiseye benzer· r1ıılı-
oloT. İsterse gider, çalışır. Ötesınc karışmam. Biz vnzifemizi yaptık. seyi istediğiniz terzide dikti 6rıO• 
Artık ona hiçbir şey söylemlyellm. Yalnı;ı; ben onu sık sık: cBurası se- Kanbuıımnız, bu kıısurunııl e ııı· 
n in evin, YU\'rum> derim. lemiyecektir. Kitap üzeriıı.~ ,eJ 

- Fakat kibMl kı,;. . . O burada sığıntı gibi oturmaz. riblrine bcnziyen muhtch t ,1· 
- Artık ne hali varsa görsün. Renim elimden dnhn fazla ne gelir? jimlerln tatbikatta ne kaıd;ıtıdıl~' 

başka... Akşam yemeğinden sonrll Şefkat hıınl görmek istemiş. Yanına git- rılıklar gösterdikleri ın•!yctlets• 
tim. Cenubi Amerika Cümhuı·ı bİ ,. 

- A oğlum, bu knclar dn bucak bucak kıı.çılıT mı l'B •.. 
- Öyle değil, diyorum sana ..• ?ıfcısclenln lçy!lzü bQsbf!tün 

Sen doktorun banll anlnttıklaıını bir bilsen şaşar knlırsın. 
Salahattiıılıı tembihine rağmen nıe!leleyl anneme llnlattım, hiç kim· - Size karşı, valldcnlıe' kıırşı çok r.ıinnettnr ve mahcubum, dedi. le Fransız Cilmhurlyeti gl :!~~: 

Y!lzünilze baknnııyoı-unı. Yerin dibine geçtim. Asıl iş, milletin :ferdell \'1'~P'! seııln kulağına gltmeıııcci Hizımgcldi~int de !Öylcdlm. 
Hayretten annemin a~zı açık kr.Imıştı. 
Kendine gelip te dOşilnmiye başlndıktan ııonra: 
- Eyvahlar obıun ! .. diyordu, büyük, pek bii~·Uk bil" felfik(>t ! . Oğlan 

için de, kız. için de... Oğlnn bir da ha bu kızla def il, hiçlıi r kızla evle· 
nemc:ı; kız da hunu hnbeı· alırsa kederinden lilllr... Sakın ha... Sakın 
ha ... Şe!kııt~. bunu sllylcylm drme)"inlz ... VallRhu aklını bozar. Çok se· 
viyor ayol. OldQ bilıı•n, dahn iyi. 

Dedim ki: yükselmesidir. Ferdleri kU I<~~ 
- Hangi fevkRli'ırle şerait içinde bu vaziyete geldiğinizi b!liyoruz. yetişmiş bir millet elbet ıo'r'I 

Seyfi cephede olmasayclı tılmdi siz onunla evlenmiş bulunacaktınız. Ru mukadderatını kendi sevkli def~' 
gayri tııbJ!llkkrin hiçbiri de oımlyacaktı. Siz Seyfinin değil, tablatfn eder. Millet, idare edenin d'Jıl-
kurduğu tuzağa dıişttinüz. idare eden milletin arzusııııır• 

lln~ta canlandı: llnde alı mı a mecbur 0 

(Devamı var) 
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lnııtJ.tere ile A,manya 
•ra ... daki hawp tlaha 
.. kadar aürecek? 

(1 fnct ~aJdf ~4etı tle1.'am) 

SON HABERLER 
. , . ...... . 

Alman - Rumen ticareti Türk -lngiliz ticareti 
iıkisat ediyar 

Devlet Reisimizin 
gençliğe hitabı 

( B~aka.Udn dcwm) 

y...ı.r, hmet inöni'niin dün Mül
kiye melrtelNncle itacl ettikleri Yüz senedaıberi TUkua gelen haıp 

letin iakrl&n ıtürduklerl müddetler 
&fağıda hulln <!dilmlailr: 

Oı seıelik bir 
anlaşma yapıldı - • • •utlıv behemehal okumalıdırlar. 

Mılyonlarca liralık Bakwtz, miitariiniteyb ~ canı. 
1846 - Birletık Amerika - Meksika 

harbi; Bir buçuk saıe sür· 
mOftlir. 

Büluq, 5 (A.A.) -Almanya 
ile Rumanya arasında, on aene
lik bir iktısad1 anlatma imzalan
mıştır. Bu anla;ım:ı mucibince Ru
manya, Alman endüstrisinin yar
drmile ziraatbi, pelrol istihsala -
tını, biJh::ıssa petrol borusu şebe
kesini ve dcıniryollarını ti.nkişaf 
ettirecektir. Afmanyaya satılacak 
olan zirai' macl:leler ve madenle
rin fiyatları lcsbit edilmiş olup, 
bunlu hiçbir veçhile değişmiye -
ccktir. 

.. b l k cümelsi, ıençlije can<\ an bir bat-m u ayaat yapı aca l<a nida ve hitap olan nutukları-
18'4 - Kınm harbi: her ~; R nm bir yerinde ne diyorlar: 

· Londra, 5 (AA) - euter , d 
ajansı, Türk - İngiliz ticaret an- «Doğr~luğu • artı..: aramı~a~ 

1 )aşması hakkında şunları yazıyor: bafhc~ b.". mez~y1!t fi"7'~~-· 
1860 - AmeTJkaıı lstJklil harbi : 

Beş sene; 
1170 - Alman - Fruımz harbi: Al· 

tı ay; 
1877 - O m:ınlı - Rııs harbi: Asıl 

Ruslarla harp bir sene iiir
mfi~tiir; fakat Osmanlı de\·
letl 1875 dcnberl Bosna -
Hersek isyanı, Sırp ve Ka· 
radaf bnrplen1e m~guldü; 
d'nlarla beraber Rumeli harp 
leri üç sene sürmüştür. 

1 
Bu r..nlaşma, Türk ve in~iliz kada '~!"Y'.z. ly~ ".ası ı;r 1~ ~~ . hükumetleri arasında uzun muza. ,zaman, ılen ve ıstikb31~ aç ıfl 

1 kerelerin mahsulüdtir. Anlaşma, lkiyenin İstediti yiikı.e • ~as arı 
ı Türkiyer.i;ı, İngiliz Krallıi?ı ve Bri I anlıyorum, o;ıl~ra kendanı~i ha -
1 tanya iınoaratorluğu ile olan ma- :ıoulamanıza istıyoru~• • 
'li ve ticari münaaeb~tlerinin bü- Bu sözler, gençliğ:n mezıyet -
'tün sahalarına şamil bulunmakta- leri ve faziletleri ile asla doymak 

1894 - Japon • Çin harbi: Selı:iz 
ay; 

On senelik planın tatbiki için 
lazım olan uzun vadeJi krediler, 
fevhılucle ıartlarla Almanya ta -
rafından nçılncaktır. 

Roosevelt 

dır. Sureti teııviyeler T'urk toprak bi!miyen bir baban~ sad~ndan 
mahsullerile satılması, Türk milli başka bir şe-- dcğildır. 

1897 - Osmanlı - Yunan harbi: Bir 
ay· 

189g - Aı:ıerlka - İspanya harbi: 
Yahudiler hakkmdaki 

takyidat 

Bir harp gemisile 
seyahate çıkan 

ekonomisi için lazım olan diğer Bu sada., kulağımızda derin İz· 
istihsal5.tın mübayaasını teshil e- ler bırakırken, Na:nık Kemal Bey 
d cektir. Mübayaat milyonlarca merhumun, sanki haleften geli -
liraya bdiğ olacaktır. yorm°' gibi vaktiJe yüreğinden 

Diğer taraftan sureti tesviycler fevera.ıı etm;ş olan: Dürt ay; 
BükTeş, 5 (AA.) - Stefani: 1899 - Trnnsuval harbi: İki ııenc 

doıt ay; 
1904 - Japon - Rus harbi: Bir bu

Yalıuclilerin mutasarrıf bulundu
ğu bütün gemi, mavna veyahut 
diğer deniz nnkıl vnsıtalan hüku
metin malı olacaktır. Arilerin sa
hip bulundıı~u toptan vı:ya pera
kendeci mağazalar, Yahudi mü -
csscselcrilc karıştırılmamaları için 
c Rumt:n mnğazası> yazılı levha
lar asacaklardır. 

oosevelt üsleri 
tetkik ediyor 

Türk hükumetine ve mahalli 
d Yüksel, yc»ln bu yer değildir, 

Tlirk ithal~tçılarına, lngiltere en Dıinyava gelış hiiııer değildir! 
ve Britanya lmpanıtorluğundan 

çuk sene~ 
1912 - Balkan harbi: Orta yerde

ki fıısılnlurla beraber bir 
sene sürmüşttir. Asıl Bal • 
kanlılarla Osmanlı clevlctı 

arasındaki biıinci Bnlkıııı 
barbı beş ny ve Balkanlı 
mutte!iklerin kendi arala -

yalnız hükumet mües"cselerine la- Yüksel, hüneritıle kani olma, 
d ~·ı . ihsanı Hııdrıya mani olma 1 zım ol:m emtiaya egı , aynı za -

manda yünlü maddeler vesaire Hitapla..'"t bir defa daha samia-
mübayaası imkanını verecektir. mızda akseylcdi. 

--
Amerika İngiltereye 
2,5 milyar dolarlık 
istikrazda bulunacak 

• Bu hususta evvel emirde lngiJ- Reisicümhur, gençiiğe veciz ve 
terenin Yakmşaıkla \lan ticareti- kuvveti: düsturlarile bitap eder -
ni kolayla:;tırmak için ihdııs e.dil- ken, Namık Kemal merhumun sa
miş ve o zamandnnberi ~aalıy~t nihahndan ilham almıya muhtaç 
sahasını pelc ziyade genışletmış değı'ldı"rler, kalpleri, milletin ümİ· 

nndn zuhur eden ikınei Bal- --------------
kan harbi altı hafta lmU- Arnavutlukta büyük 
dat etmiştir. 

1914 - Cihan harbi: Dört sene üç bir muharebe Nevyork, 5 (AA.) - Reisi- l ·ı· · k syo 
olan « ngı ız tıcaret orpora - d"ı ı"stı"'·bal1" olnn evladı vatanı ir-cümhuru hamil bulunan T usca· b t · t"( d ı.. .. 

loosa kruvazötü dün Florida a - nundan» geniı ir suret e 15 1 a e tad kaygusile çarpanlara, ayni u). ay; 

edilecektir. vi fikirler, ayni tabiilikle tevarüd çıklarında ıdi. Roosevehin nere- Simdiye kadar Türkiye dış ti· eder. 
ay; ( ~ t 1ı·ı d d ) ye aideceg~i hala meçhuldür. · ·· d d ag-ı bı·r 

ıs20 - Polonya - Rusya harbi: 1s bekleniyor 
1932 - Cenubi Amerfkada Chaco 1 Tnc sa ı e en evam .., caretinın yuz e onun an aş h • . 

ı Nevyork, 5 (A.A.) - New - miktarı İngiltere ile yapılmakta Devlet Reisimiz, Cüm urıyetın ltı:ı& _ t::ı~~ ~ç;:~:ş;istan harbi: tal yan tebliği Y ork Her:ıld T ribune, aıağıdaki idi. Bu nisbetin sürat le artacağı yıldönümü münasebetile irad el· 
İtalyada bir mahal, 5 ( A.A.) - haberi vermi•tir: tikleri nutukta da, sailam bün -Yedi ay; t d 1 • k • Y ümit et!ilmektedir. 

1938 - İspanya harbi: İki .. ne H- talynıı or u arı umumı ararga- Reserve federal banka müdür- yeli gençlik veU.tirmek için be· 
kiz ay; • hının 181 numaralı tebliği: leri büro reisi Seccles, Birle~il~ 1 •1• l Al den idmanlannm lüzumundan 

lta7 - Japon - Çı'n kavgaları•. tlç Yunan cephcsint.lc dünkü gün da- k . 1 2 5 'I 0gt iZ er man babsecf .. _ı·ken d ... •fakat baz' İm siz-hı, 2 ordu nııntakalnrında hücum Ameri anın, fngi tereye , mı - ... . 
sene üç aydanberl hali de- ve mukabil hOcuınlarla geçmiştir. yar dolarlık bir istikrazda bulun- istiJA üslerini den asil beklediiimiz fazilet ve 

ı vam etmektedir. Normal bombnrdıman ve ıııke tny- masını ve lngilterenin de buna seciye kuvvetidir» dem~ler ve 139 
- Rusya - Finlandiya harbi: yare fiJolanmız, kara kuvvetlerıle mukabil, beş sene müddetle müs- bombaladılar bu suretle manevi kuvvetlerin, 

Dört ay sürmüştiir. ki k t ık· · d 
1 

ı · 1 d" 
Bu harplerin içinde İngllterenin yaptı arı sı ı eşr ı mesai ı esknasın- temlekelerinde el e edilen a tın- (1 lnoi Hhifeclen cl~vam) cismani kuvvet erm uı meıne ı 

lirdiği harpler uzun sOrmüştlir; me- da askeri tnhkımatı, yo ları, öprü- lan Amerikaya vermeyi taahüt cuk olmak üzere bazı kimseler öl - olduğuna İf&l'et eylecişlerdi. 
a.ıa • iklil lerl, levazım kamyon kollarını ve etrnes; .. ·a teldif etmicıtir. Bu teklif, - t- lan b · ı;-: Kınm harbl, Am'.!rika ıst yfirüyfiş halindekı kıtnntı bombardı- ... 'S muş ur. Hakikaten insan • azan cıs-

tbi, Tı·ansuval harbi ve nihayet man etmişlerdir. geçen per~mbe günü Nevyorkta Amerika mamulatı mani takatlerinin çok fevkinde 
Cihan harbi... Atina, 6 (A.A.) _ Cepheden ge- banker sınai müesesseler s:ıhibi tayyareler büyijklükler yaratmıya muvaf.fak llunun RCbelıl: İngiltere blr deniz ı k · ı f d ı f 1 t 
de ]P.n son haberler şımal bölgesine e ve e onomıst er tara ın an ya - Londra 5 (A.A.) _ Tıırantoda eden en büyükü saik er, azı e , vleti olmasıdır; kara kuvveti çok · 1 1 b ·· t 1 b" 1 d ·ı · ·· ··ı ' '-1·~· ·· 'ldır Jtalyan arın n s eten g~yrı mus?ı pı an ır top antı a ı erı suru - hasara uğrıyan İtalyan gemllerinin nefıs feragati ruh yükse" ıgı, yu· 

n 1' bir ha_va içındc Elbaııan ıstlkametın .• müştür. fotoğraflarını nlan tayyarenin Amc- rek ••laAbetı· v' e civanmertlik gibi 0 r kam harbi yapmak ic;;ln bnnş kle ld ki b ld -
~ll\anı hazırlıklan ekseriya yok gi. d~n rıc~t etme 

0 
u. arını 1 ı- Sovyct - Amerikan ıikan mamuliitından old.uğu dün ak· hasletlerdir. Ondan dolayıdır, 1'i lıid· rll • rıyor. I-,lbaııan Pogradeçln 60 kOo- •. b . şanı Londrada bildırllmıştlr. , • . . d · 1 D v-ır; çiinkü denizlerle çev mış a - metre knılıır garlılndc 'fırnn ve Draç munase etlerı Af "k d ısmı gıbı tahsı a ismet o :1" CJ ~avatanında kendisini emniyette te- yolu üı.erııııle<lir. Nevyork, S (A. A.) _ New . rı a af . Jet Reisi, gençliğe ~er ~~tnbın u 

lkki eder. Kara orclusuna yapacağı İtalyan ölüleri orasında faşistlere ı Y ork Herald T ribune'un Vaşing- Knlııre, ~ (A.A.)_ -- n~wğiz. umu- daima bu hasletlerm luzum ve ~srannrı donanmasına tahsis et - gittikçe daha ziyade tesadüf cdıt -ı ton muhabiri bildiri•·or· mi karargahının dunku ~c ı· :1 ehemmiyetini teb uih ettirmekte, 
""llYi daha doğru lıulur. k cd' • .1 • Sudanda: Kasnlanın şıma ını e ve T .. , r-·· . fkb r · kcn 

_'Eg"•er tn..ııteren·ın kuvveuı· bir kııra mc t ır. ld 'kl · f Birleşik Amerikn ve Sovyet cenubunda devriyelerimiz faaliyt'tle- yann ur.& ugun 15 ı 7' ".'1 • 
~- .,. Yunanlılann e c ettı erı muvn - 1 ı t dil • et edeceğımız genç-

iter İngıltercntn kuvvetli bir kara f k ti rağmen büyuk At.lna ga-ı hüklımetleri 1923 senesindenberi 1 rinc devam ederek dfışmana. ~aya .~.erme eman •. l • ı·· 
'tdUstı olup ta afinıtle Frnnsaya ge- ut 

1f°. er~ il i ' tık her şeyin k I b I Vl <l' stok A verdirnılşlerdir. Dcvrlyelcrlmızın zn- lıg•n ruban yükse mesı uzumu 
tlt~bil<.>cek bir halde bulunsaydı, bu ~ e crı ;r er ~·e ar .. k m el bir ap~kı K unal h a ~v~ • - yintı yoktur. üzerinde ısrarla durmaktadırlar. 
)eıu Avrup~ harbi "Ok dnha çabuk unnn or usu ın .• mu e m men a onso os anesının yenı - Diğer cephelerde: Yıı.ziyctte deği- K 1 ld wu kadar fülen ve ah-lı ı._ " .. suretle cereyan ettıgi tasavvuruna den açılmı:ısına karar vermişler _ av en o ug .• ~<ıaYete ererdi. Temenni edelim ki kapılmamalarını bildirmektedir. şikllk yoktur. lakan da gösterilen bu numune-
._ harp, geçen Cihnn harbinden faz. Elcftron Vima gıuetcsi, büyük bir dir. Batan İngiliz gemileri ler ve yapılan bu irşad ve ikaz -
~ ıu ı dl Bu, Sovyetler tarafından, A - ( A ) A i ll'k n 1 trnes n. muharebe arüeslndcyiz, yor. Londra, 5 A. • - m rn ı • n- Iar, bir kısım insanlığın, yo unu 

Eski Ordu Kumandaıllarmdan J ki . merik<!ya yapılan ilk müsaade- ircsi, aşağıdaki mayin tarayıcı gc. 1 - • • d d' d·-· Yeni İŞ""a ler be em yor ka· rlıı_. tı~.. Bu mesele, son aylar 1 k taıırarak yırtıcı ıgı ıtıya e ın ıgı J b K mİlerİnİn, may 0 tarar en SOn Z& - 1 J r d • d 
Emekli Cenera Londra, 5 (A.A.) - Taymis gaze- zarfı:ıda Sovyet Sefiri Oumansky manlarda batıııış ohluklarmı bildi· bu bubran ı ~e e em. 1 ev~~ ~· 

ALI IHSAN SAB~ •Asinin Atina muhnbiri yazıyor: rı·r .. hepimiz için hır tesellı ve umıt ..., ile Sumner Welles arasında yapı-
................................................ Cephenin merkez bOJo-esindc yenf Eth ı Taylor Ametyst Rek Cal· ıeıcrı ve kaynag~ıdır. 

ve mühim l~ir Yunan lie~-Jemesi kay- lan mülakatlarda müzakere edi - ver;on~ Ch~is Tmasrose.' • .. ,. TASVlRl EFKAR Ticaret Birlikleri 
dcdilmektcdır. len meselelerden biridir. Ametyst ve Rek mayin tarayıcıları 

1 °l'lcaret Birlikleri Ticaret Müdür- Evvelce zikzak olan Yunan hattı Roosevelt üsleri geziyor mürettebatından kayıp yoktur. Diğer 
tı~Gne bağlanacaktır. BlrliklPr U • son harekat neticesinde aşağı yukarı Nevyork, 5 (A.A.) - Roosevelt, mayin tarayıcıları mürettebatından 
~Uınt Klilibl bu maksatla diln An - düz bir çizgi hallne gelml§tir. Bun- Tucaloosa kruvazörlle .Jamaik'de ölmüş bulunanların yakın akrabaları 
~1Yı ıcitmitUr. dan lnııanca tasarruf baskı! dola~dk, Kingston şehrine varmıştır. Jaıruıik, haberdar edilmiştir. 

'iti.._ ---- Yunan ordusunun taarruz ·u retı e fngilterenin Amerika Birleşik Dev-
1 artacaktır. Ayasaranda ile Erglri de Jetlerine kiraladığı üslerden biridir. Tanca baA dı"sesİ 

... 1 •• T ... W düştüğü zaman - ki buna intizar e -

..... dilmektedir - cephe daha ziyade kı- fttldan a6neltirmekte (1 mel salıifedne devam) ~........ salacaktır. Butler, İtalyan bahriyeliJerinln 
BUGÜNKU PROGRAM Cephenin en I01l cenahında kAyde- Hamal sö•terenler Tancada serbestçe gezdiklerine de 

•.oo )f . dilen mühim ilerlemeler de müstak- (1 fnct snhifeden dtıvam) işaret etmiştir. 
'ıs bık 119

·
00 Fasıl bel harekat için pek müsaittir. sebzeci sergisi sahibi, pazar içinde Nihayet Shinwell, Tanen limanı -

'.ao :•herler 19.30 Haberler Bu suretle Yunan ordusunun ileri Hüseyin, Kazım Bozdoğan, :\leh met nın İngiliz gemilerine açık bulunup 
l-41 y Dzlk . . 19.45 Şarkılar hareketi sağlam ve metotlu bİl' su· Ali, Fehmi, Ahmet, kasap Ali Yur- bulunmadığını sormuştur. 

emek lıstelı 20 15 Gazete retle devam etmekte ve düşmanın dakul, bakkal Seyit, balıkçı İsmail, Butler, bu sualln kendisine soru-
1? 3 "*' 0· 5 T 'l mukavemeti tedricen kırılmaktadır. ciğerci Mehmetin yanında, kapı için- lacağının evvelden haber verilmesi 
12 ~~Şarkılar 2 

•
4 emaı Nihai zafer Yunanlılarındır deki manav, sebzeci Mehmet, kasap icap ettiği mukabelesinde bulunmuş-

la"''" lfaberler 21.30 Konuşma 
1 

1 
05 o Düamanın kuvveti ve imkanları I ayri, Mustafa Aral, kıısnp l''n k tur. 

h. yun havası 21.45 Oı·kestra " ç ı ç · b 
<o-2o h kü~ümsenmcmek liizumu aşikar ol - a ışan, arşıkapı tramvay caddesi lngiliz _ Sovyet münase atı .ıqfizik. 2" ... 30 Haberler ı.. •• kk l S tk B"b ı · -' 1 • d b. nıakla bcrubC"r, nihai zaferin Yunan- .,. ·a ı ı, a ın ı cau< csın e ır Cocks, İngiliz hükümcti tarııfın -ıa 0 "*' 22.45 Orkestra lılar tarafından elıle edileceği kana- mücellit, Babıali caddesinde Remzi dan yopılan iptidai tc.kliflere Sov _ 11·~ ~üzik 23.00 Dans(Müz.) ati umumi ve ımrsılmaz eckildedir kütüphanesi, Ankara caddesi Mescr· yetler Birliği tarafından yapılan iti· 
~arln, türkü 23.25 Kapanış. Zira şimdiye kadar elde edilen mu- ret otelinin altındnkl kahve, Ankara razın önüne gecmck için hiilen ınev

,•affnkıyetler zafere doğru yolu aç- caddesinde iki berberle bir tütüncü. cut fırsnttan istifade edilip edil mi -"'" 1 Y A T R O L A R 1 maktadır. Bunlardnn ba~ka maskeleme işle - yeceğfni sormuştur. 
I Yunan ordusunun maneviyatı mü· ·rinl iyi yapmıyan ve harice hnfif Butler, bu sunle karşı da mfişkfi-

kemnıeldir. Bir kaç gün istirahat için ı.ı;ık sızdıran bir çok ev ''e dükkiin· ıata rnl\nl olacak vasıtaları daima 
4 E: li i R T 1 Y A T R O S U geri alınan kıtalar dövüşmlye de lara da ihtarda bulunulmuştur. anyoruz, demiştir. 

• 

Dram kHmı: vam için bu istirahatten vazgeçmiye Lambalarım maskelemiyen 
amade buıunduktannı bildiriyorıar. 13 r·· k 1 d Türk _ İsveç ticareti Bulanmaz u.~ak Cepheve gidenler ise. anrkı söyliye - şo or ya a an l ı 

r " " Dh b t t ğ k Ankara, 6 (Telefonla) sveçle Yazan: J. M. Barrle rek sevinç içinde gitmektedirler. un gece za ı anın yap ı ı on. 
Komedi inamı : Cepheden gelen Yunan raporlan trol esnasında fenerlerini maskele - aramızda yeni bir ticaret anlaşması 

D A D / Yunan ve İngiliz bava kuvvetleri ınemiş olan 13 şoför yakalanmıştır. için müzakerelere başlanmıştır. 

~S- 12- 940 muameleıl 
t(~~ l Sterll11 $. 24 
~~ ıoe Dolar 112. 20 
.\~_•Tr. 100 f..,. Fr. 29, 687 
Lı""• JOO Drahml O, 997 
ij")• 100 Leva ı. 621 
iL ~rlt 100 Peçeta 13. 90 
~Pef. 100 Peaıl 26. Sl2 
~...... UıO Ley O. 615 
\o0~acl 100 Dlaar S.17S 
it; oba., 100 v.. aı. tS7 
~ 100 lneıkr. il. oos 

teşriki mesaisinin müessir olduğunu 
ve her sahadaki İtalyan faaliyetinlr 
felce uğrattığını bildirmektedir. 

İngiliz tayyarelerinin 
muvailakıyeti 

Atina, 5 (A.A.) - İngilizlerin 
mühim bir hava zaferi haber veril
mektedir: 

~ ~ 

Örfi idare komutanlığına 
devredilen salahiyetler 

Dün düşman haUarı üzerinde vu- Dünkı? nüshamızda ı:abıta vazife ve salrihiyetlcriııdcn baı:ılarının 
kubulan şiddetli bir muharebede İn- fdarei örfiye komııtanlığına devredilmiş olduğunıı oku11uctılanmıza 
giliz avcıları biç zayiat vermeden btldirmiştfk. Bu saUlhiyeUerin nelerdex ibaret olduğıuııı GftJPıf/u. dno 
bir çok İtalyan tay:yaresi düııürmüş- cedlyoruz: 
!erdir. Madde 6 - Hariçten gelen filmlerin gösterilmesi ve dahilde yapı-

Ayasaranda açıklanndn bombar - lacak filmlerin çekilmesi polisin iznine bağlıdır. Polis 
dıman tayyarelerimiz bir torplto muh film ve senaryoların tetkiki işini aliikadar makamlarla 

t-::-.. ------------.. ribine hücum etmiş ve iki tam isabet birlikte yapar. 
~l-IAM VE TAHViLAT keydeylemişlerdir. Diğer bombalar Madde 18 - Fevkalilde hallerde devletin emniyet ve scliımeUnl ve 
l~ geminin yakınına dü,mfiştfir. Tay - ictimai nizamı tehdit ve ihlal kabiliyetini haiz vnziyet-'tı 1'ade 5 lkraml7.U 19.22 yarelerlmiz eeklllrken torpitonun lerdc, bu hal ve vaziyetleri ihdas edeceklerinden şilphc 
t.:::! Erıurum 1 :~ durduğunu ve yana ·yattığını gör - edilenler, sebep ortadan kalkıncıya kadar polis ncznreLi 

• ,. 1 19.00 müşlerdir. altına alınabilir. 
11 " s 19.00 Bütün tayyarelerimiz ve pilotları- Umumi ve hususi nakliye vasıtalarına vaz'ıyed edl-
• • 4 19.00 mız aalimen dönmfişlerdir. lebilir. Bu hal ve vaziyetin devamının tesbiti en büyük 
• • 5 19.00 mülkiye fımlrine aittir. 

•~ ., " 6 19.00 Laval, Vichy'ye döndü Diğer maddelerde de, halkın rahatını bozacak ve reznlet çıkarn-

İstanbul Fııtbol ajanlığıKdan: 

8/12/940 tarihinde yapılacak 
lig tehir maçtan 

Feıı(Jr stadı: 
Topkapı - Altıntuğ 
Fenerbııhc;e - İst. Spor 
Ve!a - Beykoz 

Saat 11 
> 13 
> lb 

Şeref stadı: 

Beşiktaş - SOleymanfyo > 
G. Saray - Beyoğluspor > 
Karugiimriik sahrsı: 
Şişli, Güneş - Ortaköy > 
Galata Geııçlik-Akıns.rıor > 
Karngfiınrük • Deınlrspor > 
A nadolttlıisarı sahan: 
Anadolu - A. Hlsaı· > 
Alemd:ır - R. Hisar > 
Beylerbeyi • Hilal > 

Atletizm Federasyonu 
Reis vekilliği 

l3 
15 

11 
13 
15 

11 
13 
16 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törü, f edcrasyon Neşriy;ıt Müdü
rü Saffet Gürolu Atletizm Fede
rasyonu Reis vekilliğine tayin et
miştir. 

Snff et Gürol, yeni vazif eıine 
başlamıştır~ 

Japonlar Ruslara 
teminat verdiler 

(J ind aaJı.if efln devam) 

sinin hiçbir suretle Sovyetler Bir
liği aleyhine MÜtenccih olmadı
ğı ve Japonyanm Sovyetler Bir
liği ile münasebetlerini ıslah ar -
zusunun değişmedi<7i hakkında 
Japon hükumeti tarafından yapı
lan beyanatı kaydetmi9tir. 

Sovyet hükumeti de Sovyetler 
Birliğinin Çine karoq olan siyase
tinin değişmemiş olduğunu bildir
meyi Jüzu.nlu telakki eder. ................................................ 

Taamı Efkar 
Nüıhası (5) Kuruttar. 

~•1..0.mlryolıalvell petln40.80 B k 1 eak de.recede sarhoş olanlnrla, sarhoşluk halinde başknlanna tecavüz ~ a.-.1. __. ~25 Paris, 5 (A.A.) - aşve i mua- blk 
1 

h. 
1 

d k Senelik •••••.•••••• 1400 Kr. 2700 Kr. ~ rta-~ vinl Lanl, yarm Viehy'ye dönerek edenler hakkında tat edilecek muame e ,.e §e ır er e veya asa- Altı. a-'ık •••..•••• 
750 1460 

> 
..,....... balarda civar halkının rahat ve hu:ıurunu gürültü iJe ihlal edenler ı• 

1 Abo Şe "ti 1 Tiirldye Harit ne raı ıç1a .!i!!._ 

.... 8.45 Alman rnakamlan ile yaptıjı "CÖrilş- hakkında tatbik edilecek muameleler mevsuubahaedilmi§ilr. 'Üç aylık ............ 400 l80 > 
-----------.....ıııJllılıler hakkında Mantal Petalıı'e !..-------------------------6 111 ,....__ maıtm•t venoeldir, 

lltltlfe: f 

Asker ailelerine 
Yardım başladı, her muhtaç 

eve 25 şer lira dağıblacak 

Muhtaç asker ailelerine esaslı tevziata başlanmıştır. Bugünden 
surette yardım edilebilmesi için itibaren bütün Kaymakamlıklar
Belcdiye bütçesinden 40 bin lira da tevziat yapılacaktır. Aile be
ayrılmasını Dahiliye Vekaleti tas- şına 25 lira verilmektedir. 
dik etmiştir. Dün gelen ernir üze- BunJan başka, asker ailelerİlle 
rine Belediye Reisliği, bütün tevzi edilecek yardıra paralarım 
Kaymakamlıklara, mıntakaların - tahsil için alınacak 50 tahis!darın 
dnki muhtaç asker ailelerine yar- ellişer liradan altı aylık ücretleri 
dım için ne kadar para va ihtiyaç- olan f S bin liranın da Relediye 
lan olduğunu sormuştur. bütçeıoinden münakalesini Dahi ~ 

Fatih, Eminönü ve diğer bir - liye Vekaleti kabul etmiştir. Ba 
kaç Kaymakaınlıkt.ın derhal ce- emir de dün gelmiştir. 
vap gdmiş ve Belediye de hemen 50 tahsildar, bu ayın on beşin-
parn göndererek buralarda dün 1 de nlınncaktır. ................................................................................ , .............. . 
HükQmet buğday 
meselesini halletti 

(1 inci sahifeden devam) bulunnn buğday ve çavdarların bu-
nln evvelce mübayaa iiyab ol8l"nk sünkü mallyet !İ)aUnn gôzönünde 
tesbit Pttiği 6 kuruş, mlistahsillc.ri· bulundurulursa, bu muamele ile tüe
miz tarafındnn büyük bir mcmnuni- cara geniş ölçüde bir kar bırakıldıjı 
ycUc karşılandığı ve Ofisin yurdu. ve yapılan işin malıi)'eti itibarile 
muzun her tarafında alıcı merkeı.ler kendileri için karlı bir ticari •-
nçınası temennisi umumileşüği hal- ınele<Jen başka bir şey oJmadığı der
de, son zam:ırJarda bu fiyatm 5,50 h:ıl anlaşılır. llu karar ile onlard .. 
\•e ınüteakıben G kuruşa iblağ edü- istenilen şey, sadece mühim bir kir 
nıesine rağmen , bu amiller yüzün. mukabillnde mallarını satıp arnt-. 
den Ofis merkezlerine satış için vaki mcleridir. 
müracnat talepleri de ıründen güne Kararnamenin m6him bir hususi
auıldı. İşte bu vaziyet ka?'Şlsında, yetini de, bilhassa tebarüz ettirmek 
hiıkumet bir taraftan piyasaya iste- isterim: Bu kararnameye ır0re Jnts
ıılleıı nizam ve istikl'arı vermek ve tahsil elindeki mallara el konıılmUI 
diğe\• taraftan halk ve mil11 mfida- bahis mevzuu olmadığl g\bi, tüccar 
faa ihtiyaçlarının znruri .ktldıiı bil- ı elindeki stoklara el konulması keJ• 
yük memleket stokunu temin etmek flyeti de ancak muayyen mıntalra
maksadile, bu tedbirleri almıttır. Bu lara inhisar ettirilmiştir. 
tedlıirlcrin csı.slan şunlardır: Kararnameler, bugün meriyete Kir 

1 - Şimdiye kadar Toprak Mah- mle bulunmaktadır. Bu tedbirlerle 
sullcri Ofisi buğdayı Ortaanadoluda hükumet, buğday meaele!;fnl hallet· 
6 - G,6 lruru;a almaktaydı. Yeni ka - mele ve Toprak Mahsullerl Ofisini 
rnrnamc ile bu fiyat, kiloda 2 ku - piyasada hakim ve nlzım vazlyet9 
rtış zammedilerek 8 - 8.6 kuruşa ibliğ sokmak hususundaki kat'i karanm 
edilmiştir ve bu fiyat ayni zamanda 1 açıkça ilan etmiş oluyor. B? ted~ 
bu mıntnkada buğdayın ilzami satış ler, ayni zamanda muhtelıf devW 
fiyatı olarak ilan ediJm:ıtlr. HükO- müesseselerini mfttebalif fiyııtlarla 
met, bu !l;atla Türk çifv.isine ümlt 

1 

buğd:ıy mfibayaası kü?fetinden .. 
ettiği ve onun istihkakına k!lni ol - kurtarmış olmaktadır. 
duğumuı. fiyntı, toptan vermiş olu - Btı§ııekil Dr. Rtfik Sayt!Mll 
yor. lllzznt müstahsillerlmlzin bunu ===-=r 
ınc.~nuniyetle takdir edeceklerine e- Görülmemi..: uskumru akını 
mlnım. ı ~ 

2 - Ilaşlıca isühliik merkezlerin- Havaların fırtınalı gitmesi dola• 
de, il"3mi sat.§ flyntlan tesbit ve ı yısile ilci günJılr Boğaz ve Haliç u .. 
il:..n edilmiştir. kumru balığilf' dolmuştur. 

3 ·- Bu kar.ınıame ile hükOmet Dün 200.000 kilo uskumru tutul. 
ı.lUa;ı.·yen mıntakalnrda tüccar elinde muştur. Tııtulnn uskumrular Rıı"ık
hulunan buğclnv ve ':3vdara ayni fi- hnnede vasati 7 ile 12 kııruş !\rl -

yatla el koymak saliıhiyetlni almı~ sında götürü o1nrak sntılmı~tır. Tu
bulunmaktadır. Tüccarın elindeki tuinn uskumrulnrın 60 hin kilos11 
stoklar için cfahi el koyma fiyatı, Yunanistana ihraç edllmıştir. G•r:· 
Ortaanadohıda 8 - 8,5 kuruş olarak de kıılan 160 bin kilo uskumrunun 
kabul edılmışUr. Tıiccann ellerinde fazlası Anadoluya sevkedılmlş-tir. 

Resmi ve nim reami müesseselerin 
ve halkımızın nazarı dikkatine 

Askerlerimize hazırlanacak hediyeler içinde en lnymeUisi olan 
onil ve aı kası kalın boz şayaktan ynpılmıı avcı yeleli 11iparişterl 

alınıp süralle teslim edilmektedir. Hııftnda lkl bin yelek teslimi 
nıfimkündfir. liühim ve toplu olaraktnn yapılacak Aiparlşlcrde fiyatı 
200 kuru~tur. 

(Bnndan evvel bildirilen perakende 200, toptan 180 kuı·ut fiyat, 
önfi şayak, arkası astarlı yeleklere eiltir.) 

Türkiye köylü ve lt.;l elbiaelerl 
Toptan satış yeri: 

- fstaabul Sulta11hamam 1rfaoly• çarfıaı No. 18 - 19 

Hayvan Sağlık Memurları ve 
Nalbant Mektebi MüdürHiğündenr 

Miktan Tahmin ~deli Tutarı lek tembıd 
Malın cinsi Kilo Ki'. San. Li. Kr. Li. Kr. 

Ekmek (birinci) 6500-iOOO 12 25 Naı·h 867 50 64 31 
Mektebin 941 mayıs sonuna kadar ekmek ihtiyacı açık cksi!tme 

usulılc tedarik <"dileceğinden 30/12/940 pazartesi gfinü saat 14 de veri
cilerin Cağaloğlunda Yüksek Mektepler l\Iuhasebeclliğinde toplanan Ko

misyona gelmeleri ve ş&rtnameyi ı,:örmek iatiyenlerin Sclinıiyede .Mekte;a 
l\Iuhasebesine bnşvurmalan. (1163•) 

inhisarlar Umum Müdü~lüğündenı 
I. - Şnrtnııme ve nlimcncsl mucibince 160 ton kırık pirine kapak 

ıarf usullle eksiltmeye konmuştur. • 
II. - l\luhıınımen bedeli 27.000 Ura, muvakkat teminatı 2025 lirad• 
lll. - Eksiltme 9/XII/940 pazartesi ıünü saat 16 de Kal>ata,ta 

L-cvazıın ve MObayaat şubesinde ve ayni giin ve saatte Ankaradn Ba~ 
müdüriyet blnasmdıı müte~eltkil Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

IV. - Şnrtname ve n!imunıı sözfi geçen Levazım Şubesi vezneaia
den ve İzmir, Ankaı·a Başmüdürlüklerinden 135 kurut mukabilinde ab
ııablllr. 

V. - Münakasaya iştirak edecek talipler 50 tondan &§ağı olmamak 
fizere teklifte bulunabilirler. Bu takdirde teklif edecekleri miktar üz .. 
rlnden teminat yatırmabdırlar. 

VI. - Münakasaya girecekler mUhfirlü teklif mektuplnrını kanuni 
vesalkle o/o 7.)i güvenme parası makbmu veya banka teminat nıelrtuban9 

ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme gfinil ihale saatinden btr saa• 
evveline kadar 1stanbu1da Kabatqta Levaı:ım ve .Milbayaat Şubesine ve 
Ankarada Başmüdüriyet binasında mflteşeltkll Abm Komfsyorılan bat-
kanlıklanruı makbuz mukabllindo vermeleri llzımdır. (11025} 

1940 Senesinin 
Kadın, erkek kol ve cep saatlerinin 
son modelleri geJmiştir. Saat alma

dan evvel eok zengin olan 
eqitJerlmizi görilnüs. 

1yt saat kullanr,ıak lst!~·enlerin 
naznrı dikkatine 

ARLON 

8at11 depon: Z. Saatman. Sultaıabamam, C-alıl.11ma1 llıli W 

... ıerıı ._.. ~~~ 



Fransanm 
--------

No. 8 KURTULUŞ FUKARAPERVER CEMiYETi Ana Nizamnamesi 
Son Günleri 

General W eygand'ın bu vazıh ifa
.. lı sözlerini dinliyen Nazırlardan 
bir çoğu, kendi ker.dllerine cWey
s and, neden daha evvel, başkuman
danlığa getirilmedi!> diye düşün
mekten nefislerini menedememcktey
lliler. 
~eral \Veygand sözlerine, şu kı

u •• kat'i hükümle nihayet verdi: 
- Efendiler, ikinci harbi de, bi· 

rinclsl gibi kaybettik! 
Ondan ııonra bir müddet d!işündü 

.,.. ıu mütemmim izahatı iliiveye lil
nm gördü: 

- Sol cenahımızda, onuncu ordu
auz yanldıktan sonra Manş ııahll -
1..tne atılmış olan iki İngiliz ve bir 
Fransız fırkaııınden mürekkep üç 
fırkalık kuvvet çok müşkül bir va -
llfyette kalmışlnrdı. Bu iki İngiliz 
fırkası derhal gemilere irkfıp edile
rek İngiltere ııahillerlne çıkarıldılar, 
Franııız fırkası ise yalnız başına kal
dıtından Almanlara teslim olılu. 

cŞu anda Paris yalnız tehdit al
tında değildir, onu mildafna ve mu
laafaza etmek tC! beniın için inıkfin 
haricindedir. Çünkü Alman ordusu 
Belne nehrini müteaddit yerlel'den 
seçmiı ve ordumuzu bir çok nokta
lardan yararak parça p:ırça hale gc
t:lrmişti-r. 

Binaentıleglı bü mütareke 
akdi zaruridir I 

Yazaıa ve Franaızcad•ıa nakledea: 

Süleyman Sıtkı .................................... 
değil, sanki birer lıeykelmiıt gibi ca
mid ve sakit bir hale ~etmişlerdi . 

Mareşal Petain General 
W •gıand' ın fikrini 

tawil' •digor 

Weygand'ın fzahatı esnasında Na· 
zırlar nazarlannı sık sık Mareşal 
Petaln'e çcvirmekteydiler. İhtiyar 
Mareşal Jse, harbin muhtelif safha
ları \'e merhaleler! hakkında verilen 
izahatı bnşınd:ın sor.una kadar hiç 
ses çıkarmadan dinlemiş, ya1nız ara 
sıra başını sallamak suretile başku· 
mandanın sözlerini tasvib eylediğini 
göstermişti. Bu feci vaziyette l\lare
linlfn nüfuz ve hiikimi}·cti anbean 
artmakta olduğu cihetle, onun Gene· 
ral Weygand'ın izahntını tasvlb et
mesi, bu iwhatın ehemmiyetini bir 
kat arttırmaktaydı. 

General Weygaııd, uzun uzadıya 
verdiği lzııh:ıtı bir neticC>yc bağlamak 
için sözünde devnmln: 

c- Efendiler, bu mağlubiyetin se
bepleri nedir? suali tabiatile zihin
lere gelmektedir. 

cl\laginot müdafaa hattına mem -
leket lüzumundan fazla bel bağlamış 
'e bu hnttın gel'i inde gaflet uyku
suna dalmıştır. 

cOrdu ~ok iyi hat bctmiştlr, bazı 
ciızütnmlar hnyrnn olunacak derece
de knhrııııı:ınlıklar goııterrnişlerdlr. 

Weygand, bir an için ustu. Onun cFakat ordunun cslihası ve· vesaiti 
bu sOkütu Fran anın Ub'Tadığı fclı1· eksikti. 
ketin dC'fışetinl heı· türliı izahtan da- cl\fuharcbcnin blılayctinde biz hie 
ha ziyade beliğatle ifade etmek bir vakit avcı, bombardıımın, keşif 
t.eydi. Vaziyet bu suretle tavıız:ı:uh ve tam<ıgut hıyyaresi olarak 700 den 
ettikten sonıa iş bundan çıkacak '11e· fnzlıı Hattı hıırıı tayyaresi çıkarama· 
tıceyi UJ}•ine kalmıştı. General Wey- dık. llugiln lı1e Alınıınlarııı binlerce 
pnd kısa bir ifndl.'ylc ilave etti: tayyaresine kar~ı elimizde 350, 400 

c- E[•cı, Nnzırlur Meclisi, bu izıı. tayyareden fozl:ı yoktur. 
natıma rııı.,"ll1t'n mukavemet için ba- cJiaklkati halde biz hiçbir vakit 
na emir \'erirse, mukavemette devnm tıım mliıınsile tnyyaıcclllğc sahip 
ederim. Bununla beraber, mı hasa- olamadık. Size bunun aksini söyle -
matı dcı lıal terketmenin zaruri ol - miş olıııılar tamamen yalancıdırlar!> 
dutunu knt'i surette söylemlye !il - Bir iki hnftndıınbcri ~·eni Tayyare 
9Um guruyorum. Bundıın sonra çar- Nıızırı olan M. Lnurent-E}•nnc, Ge
pqırsak nnl'nk namusumuz ,.e san- nemi Weygand'ııı yanında oturmak· 
eatımızın şerefi için çarpışmış olıı- tııydı. Generalin bu nğıı· ithamlarını 
eağız. Yoksa hal"bl kat'i urcttc kay- dıkkatle dınlemekte ve ses çıkarma-
1Nıtmış bulunuyoruz. mnktaydı. Onun bu silkütu, Genern· 

cDiğer tnı nftan ht'm başkuman - lin lthamluıııda ne kndar haklı ol· 
dan sıfatıle, hem de lıir f<'nııısız ol- duğunu ispata kafi idi. Çünkü l'ıf. 
d.uğum için, memlekette nfauıııın mu- Laurent-J~ynac, kendisinden evvcl 
batazR,.ınl düşünmek mccbııı•iyctln. Tayyar<' .Nnzıı lıği rnpmış olanlar 
dey1ın. Askeri bir mağllıbiyeU nıii· gibi snf fırkacılık hatırı için Ne
teakıp zuhuru zaruri olnn keşm,.ke~e uıret nıııknnıına S!'etirilmiş siyaset 
Fran:rnnın da maruz kalmn~ını iste- ııdıımlnrındıın ılcğildi, bilakis daha 
menı. On lıın dola}·ıtlır, kl, boyle bır l•vvel, lıirknç dtfa Tayyare Nazırlığı 
ltırnfta bulunmıık bir asker ıçın çok etmiş mütehas<:ı!; bir adamdı. Jo'akat 
enm olmakla lıerobcr. (bir mütnrekC!, ı::crek '91. Blunı'un gerek l\I. Dala
akdınln) zaruri olduğunu ııize tek-ı uler'nin Hn \•ekillik 1.nmanlarında, 
rarlıyonım.> kendi fırkalarına mensup olmndığın-

V rilcn izahattan h"lı·b nihu lt • dnrı dol.ıyı bu nıUtehassıs adam ka
•ermek lüz:ı.ıııu bedahet mcı tebcı hı· bınevC! nlınmamıııtı. Son haftalnr 
de anlnşılmnkla beraber, mütareke znrf~nda, hczinv·ılerin ba,lamnsını 
kelıme ı hl.'nüz arııhnten telaffuz e· .miltenkiıı )İne Tan·nre Nazıl'lığınn 
dllnıemlo;:tı. O <.'ıh4'tle Genernl Wc)- tayin cdilmi~ c de, artık iş işden 
rand'ın on sozleıi bır olüın sukütile gcçınlşti. 
kaı,ılandı, karşısınd:ıkller bir insan (De,;amı var) 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 100 er tondan llıaret 4 parça yular 10/12/940 salı gün(! saat 
Beykozda Halk Partisi biıın ında Tumen Satınalmn Komisyonunda 

pazarlıkla satın alınacııktır. 

2 - Pazarlık neUce~i takıırrilr edecek fıyat üzerinden %16 temi· 
u t alınacaktır. (11443) 

A\ rupa ve Ameriknda bllc pek bu)•ük §obret kazanan 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
TİCARETHANEI.ERf,pazıır günleıl açıktır. 

FA S l L: 1. 
Cenıi11etin adı ı1e mukeri 

lladde l - 3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler Kanununun fntiıa· 
nndan sonra İstanbul Viliiyetince 1923 tarihinde tescil olunan ve kava· 
nin ve nizamatı mevzun dahilinde çalışagelmiş olan iııbu cemiyetin adı 
cKURTULUS> J.'UKARAPERVJ.;R CEMİYETİ'dlr. 

Madde 2 - Cemiyetin merkezi Beyoğlu Hacı Alımet mahalle inin 
Safa meydanı sokal:'lnda 80 No. Jı bina dahilindedir. 

FASIL: 11. 
Cemiyetin mevzuu ve gayeli 

Macide 3 - Cemiyetin mc\·zuu ve gayesi, fakir ve muhtaç yuı·ddaş
lara yardım etmektir. İşbu yardım: 

a) Senenin nıuhtelif giinlerinde faldr1eı·e nakdi yardımda bulunmak, 
b) Fakir hastaların mccuıncn hekim muayenesini, silt ve iliiçlarmı 

ve indelhace resmi ve hususi hastanelerde meccanen tedavilerini temin 
Ptmek, ve 

c) Fakir ve çnlıflmn, hüsnühal sahibi mektep talebelerinin tahsil· 
!erine yardım ve _fakir çocukları giydirmekten ibaretUr. 

Madde! 4 - Üçüncfı maddede yazılı yardımlar, daima Cemiyetin 
mali vaziyetinin vüs'ati nlsbetJnde ve her halde Cemiyet f daro Heyetinin 
karnrıle veyahut CC!ınlyet azasından ikisinin tavsiye ve İdare Heyetinin 
tns\·ibllc yapılır. 

l\Iadde 6 - FakirlcrJ, daimi aylık yardıma bağlamak ve mütemadi· 
yen nyni eşhasa yardım etmek memnudur. 

Madde 6 - Cemiyet, kendi mevzuu haricinde, din, mezhep, siyaset 
gibi esıısntla kntlyen iştigal etmez. 

FAS 1 L: 111, 
Mti.eastsler: 

Madde 7 - 1923 senesinde tesis edilen işbu Cemiyetin, merkez bi
nasile beraber bütün defııtir ve kuyudatı 1!129 tarihli yangında yanmış 
olduğundan rnilesslslerln kimler olduğu bilinmediği cihelle umumi heyet 
kararile müessis olarak aşağıdaki kimseler knblli edilnrlşlerdlr: 

1) Kurtuluş caddesinde Agniyadl apartımnnının 4 r-.·o. lı dairesinde 
mukim, Türk tebaalı, sigortacı Aleko Orcopulos. 

2) Kurtuluş caddesinde Agnil•adi npartımanının 10 No. Jı dairesin· 
de Türk tebaalı eczacı Dimitri Yiçopulo. 

8) Kurtuluş Ilnzinearkası sokağında 120 No. 1ı evde, Türk tebaalı 
1stnnbul Tramvny İdaresi memurlarından Yorgl Zamboğlu. 

4) Kurtuluş Kokorez sokak 14 No. h hanede Türk tebaalı kağıt ve 
konserva taciri Vasll Kabalcoğlu. 

6) Kurtulu~ trnmvny caddesi Laya Aprt. No. 4 Ynni Daisiyos. 
G) Be.roğlu Yenfçarşı İstrongilos Aprt. llfnnol İstrongilos. 

FASIL:-' 
CE/llİYET AZALAR/ 

Cemiyete oirınok 11e çıkmak 
'.Mudclc 8 - Medeni hakları haiz olan her yurddaş yazılı talebtle 

vcyalıut Cemiyet lizasından ikisinin yine yazılı tnvsiyesllc ve her iki 
halde, <'..emiyet İdare Heyetinin tasvib ve kurarile uza olarak girebilir. 

Madde O - Cemiyete aza olarak giren her ı;nhsa, işbu ıılz.amname
nln bir nü hasile kayıt ve kabulleı ine dair İdare Heyeti tarafından im· 
uılı ve mühürlil hir mektup gönderilir. 

.Madrlc 10 - Cemiyet llzaları, Cemi}•etin maksat ve gayesinin temi
nine çalışırlar ,.e if,'bu nizamnamenin kendilerine tahmil ettiği vr.zifclerl 
ifadan çekinmezler. 

Madde 11 - Cemiyet azaları, işbu nizamname ile muayyen sencvt 
aidatlarını her 11ene başında Cemiyet veznedarına defnten tediye ederek 
mukııhillndc makbuz. alırlar. 

Madde 12 - İki sene blribiri arkasına hilfimnzeret aidatını ödemi
yen i'ızayn keyfiyet tnnhhüUil bir ınektupla ve münasip lisanla ihbar olu
nur. İhbarın tebliğinden blr ay zarfında, mazen:t hildirml}·en ve aida
tını ödcnıiyen aza, Umumi Heyet kararile azalıktan çıkarılabilir. 

l\ladde 18 - Kendi arzusile Cemiyet fızalığından çıkmak istiyen 
lizn, bu arzusunu ve sclıcblni yazı ile bildirmiye \'e aldattıın borcu varsa 
buııll\rı da ö<lcmlye nıecburduı. 

l\ladde 14 - Cemiyetin mevzu ve gayesini dcğiştirmiye ,.c Cemi
yeti knnunC!ll memnu gayelere sevke çalışan her iiza Umumi Heyet lm
rarilc derhal uzalıktan çıkarılır. 

Madde 15 - A7.a olııııyan VC! fakat Ceınh·etc önemli lıizmet, yardım 
ve teberruda bulunan klnı.,elere, Umumi 1fo· ~t karaıile tFAHUI AZA> 
unvanı verilir. 

Madde 16 Cemiyet ôıalaı ından, Cemiyete 50 lirııd:ın 100 llra~·n 
kıulnı· tcberı·uda buluıınıılnra <l\IÜTEB'ERRİ>, 100 liradan 250 liraya 
krıd:ır tC!bcrruda bulunanlara tl\HTH~1X:t ve 250 liradan fazla teberruda 
bulunanlarn da cBÜYÜK Mt;HSİN:t uııvıııılıırı Umunü Heyet knrnrlle 
verılh, 'c keyfiyet kendlleı ine İdare HeyC!ti tarafından imzalı bir tak
dirname ile bildirilir. 

FASIL: 5 
Unııımi H c.ucı 

J\Jnddc 17 Umumi Heyet, CC!miyetin en yüksek nıcrclidir. Bu he-
yet iizn. dl.'fteıincle lslrnlcri yazılı faal azadan teşekkül edeı·. 

l\ladıle 18 - l muıııi Heyet aşağıdaki husııElam karnı· vet"ir: 
a) Ana nizıımnnmeııin tadili. 
b) Heııaplnrııı tetkiki. 
c} Bütçenin tasdıkl ve senevi aidatın tcsbiti. 
d) idare heyetini ve hesap teftiş menıurlıırıııı intihnp, 
c) Aznlaı ı teftiş ve muhik sebeplerden dolayı, iizıılıktan çıkarma. 
f) Cemiyetin feı1hl. 
j) İ~bu nizamnamede karar verilmesi kendi ine tevdi olunan hu usat 
Madde 19 - Umumi heyet her senenin mart nyı içinde toplanır, 

toplantıya bütiln aza hususi da\ ctiye}erle \'e en UZ ÜÇ g(in onccden JÇti• 
maın gunu, ant", yeri ve ruzıııımesl en az iki gazete ile 11i'ın olunur ve 
hilkümcte bildiı ilir. 

?ılııddc 20 Nizamname ile muıın·cn ı::cnellk umumi toıılnııbclan 
maada, ldııre heyetini luzunı gördüğü hallcıde veynhut cemiyet fıın1 uzo. 
dan lıcştl birinin idare heyetine vukubulacak, yazılı tnlelıi im rint' umu
mi heyet toplantıyn çağırılır. 

l\laddc 21 - Umumi topluntıyn gelen üza, defteri mnh!lt1 una iınza 
ederler. 

Merkezi: Bııhçeknpı, Şubeleri: Beyoğlu, Kıırakıly, Kadıki)y. 

Jfoı~alsiz KAYMAKLI LOKUM \e KeSVNE ŞFKEld 

Sıvas - Erzurum isUkrn~ının be,. buçuk milron liralık yedinci ve soıı 
.tertibinin 11üskripslyonu da (liğer to rtip!crde olduğn gibi halkın ve mü· 
•aesatın ~<fsterdli'i rn~bet r.ctlcesirıde muvaffakıyetle hp:ıtılmıştır. 

Madde 22 - \lmumi heyet, kayıtlı az:ı udeıJinln yaııclnn hh· fazla
silo tcşe1 kul <'der. İlk toplanlıdıı ekseıiyet hasıl olınııılığı takdirde 1çtl!"a 

- Lir hnftıı sonra ayni gün ve ımtılc hırakılıı- VP en az ü~ ~iiıı eY\'el uz!1 
yeııiılen çıığmlır \'e gcrl bırakılan ııclıeplerile yeni i~Uınııı!l ırfüıü, Baııtı, 
ruznamesi iki gıızcte lle ilim olunur ve hükumete bıldlrtlır. ~ 

(1154Ci) 

Kayseri Cümhuriyet Halk Partisi 
Sümer Ocağı Başkanllöından : 

Ocağımız caz takımında ça" lışmak ilzere 100 - 160 lira maaşla 
iki kişi alınacaktır. Taliplerin tccrilbe için Kayseri Sümer Ocağına 
müracaatları. 

İkinci toplııntıda bulunan iiza adedi ne olurım olsun hc~l.'t teşC!kkul 
etıni~ sayılır. 

l\fodılc 23 - Knrnrlar, hazır olan uzanın mutlak ekseı iyctile veri· 
lir. 1\fü1.ııkcrclercle her uza bir reye malik olup gelenler gclnıiyenler~ 
vekfilet edemezler. TcsaviUira vukuundo reisin iltihıık ettiği tarafın ı'Cyı 
tercih olunur. 

l\lndcle 24 - Umumi heyette yazılan ruznameye kon:ın ınaddder 
müzakere olunur. Şu kndnr kl hazır olan liznnııı en nz üçte ikisi taı~fı.n
dan müzakeresi teklif olunan maddelerin ruznameye nlınma~ı ınccburıdır. 

Mnddc 25 - Umumi heyet toplantısı, idare lll'yeti reisi tarafından 
açılır ve ekseriyet nisabı nnlaşıldıktan sonra uza ıırasıııclan bir reis ve 
bir kiıtip seçilir. 

Toplantı bu suretle ııeçflen reis tarafından idare olunur ve yazı iş
lerini do kiitip idare eder. 

Madde 26 - Umumi heyetin müzakere, zabıt ve kararlan kuar 
defterine yazılır. Reis ve kltip tarafından imzalanır. 

Madde 27 - Umumi toplantıda, idare heyetine seçilecek Azanın hli
viyetleri ve ana nizamnamede yapılmıı tadilat varsa bu da bir hafta 
zarfında hnkQmete bildirilir. 1 

FASIL: 6 
idare Hs11sti 

Madıle 28 - Cemiyetin idare heyeti, bir reis vekili, bir kiüp, bir 
veznedar, dört aza ve iki yedek azadan mürekkptir. c 

Madde 29 - İdare heyeti, umumi heyet tarafından ve kayıUı fıza 
arasından gizli reyle ııcçilir. 

:Madde 30 - ReiR: Umumi va idare heyetlerhi toplantıya çağ:rır. 
Toplantılarda müzakeratın ruınnme dahilinde hüsnü cereyanını te

min ve idare heyeti fıznlarının vazifelerini ifa etmeleri hususuna nezaret 
eder. 

İdare heyeti kararı olmadıkça, hiçhk teşebbüs ve icraatta bulunaınaı. 
Cemiyete nit her nevi evı-ak ve müstediyııtı imza ve Tfirkiye Cüm· 

hurJyetinin adli ve idari makamları huzurunda Cemiyeti temsil <.'llcr. 
Madde 31 - İkinci reis: Birinci reisin yazılı ınsıeı·etile vuku bula

cak gnybubetlndt? ana vekalet ettiği müddetçe nyııi salahiyetleri haizdir. 
~fodde 32 - Hcretl idare içtimalarında reis biriblr.i nrknsınıı iki 

celsede hazır bulunmaz ve mazeretini de tahriren bcyım etmezse reisi 
sanl ana vekillet eder ve heyeti unıumlyeyi içtinıaa davetle vaziyeti izah 
eder, Heyeti umumiye de bu hususta bir karar ittihaz eyler. 

Madde 33 - Katip: Cemiyette kanunen tutulması lilzımgelen def
terleri tanzim ve nıulıaberatı tedvir eder. Reisle lıerubcr muhabere evra
kını inız:ı ve Cemiyetin rnühürünü muhafaza eder. 

Cemiyette tutulması mecburi olan defterler şunlardır: 
a) A:a. defteri: .Azanın hüviyetleri, Ccınıyete girim tarihleri ve 

aidatları bu deftere yazılır. 
b) J{urar defteri: İdnre heyl.'ti kararları tarih ve numara eırcısilc 

bu deftere yazılır ve ilzıılnrın imzalarile tasdik olunur. 
c) r.eleıı ı·e giden evrak dcftr.ı i: Gcien ve gıden evrnk tnrih \'e nu

mara sıt·asilc bu deftere kayıt ve b"Clen evrnkın asılları, gönderilenlerin 
de müsveddeleri ayrı dosyıılııı·da hıf:ı:olunur. 

d) Vari<lııt ııc scufiyat defteri: Cemiyetin \'llridal ve sarfiyatı turih 
sırasile bu deftere kaydolunur. 

e) Bilıinço 1•c hcısabı kat'i deftcırl: 
Bu defterlerin Ceıniyet mPrkrunde muhafazası mecburidir. 
Madde 34 - Veznedar: Vc-.z:rlC! me~·cudiiniln muhafaza \'e Cemiyetin 

ncroUi Uıhsilcları nıarıfetile iiznlıınn aıdatlannı ve Cenılycte ait gayri
menkullerin kiralarıııı makbuz mukabilinde tahsil c•.meklc mükellcflir. 
\'eznC>d:ır, idare heyeti karan olnıadıkçıı hiçbir tediynltn bulunamaz. 

• fnddc 35 - lclal'e hevetlnin müddeti ıki senedir. Bu müddet 11lha
yetinde idnrc heyetini kşkil edenlerin yımidcn lntihatıları eaiıclir. 

?\ladıle :~6 - İdare heyeti ayda hır, muayyen günde toplamı·; Ce
miyetin variılat ve mnsrııflannı tctk ik eder ve Cemiyeti nliıkııdıır eden 
bütün meııull h:ıkkıııda kamrlar ittilı:ız eder. Toplantıl:ırda tutulan zabıt 
ve alınan knraıfor deflC!rine gl.'Çirilir ve imın eılilir. 

l\lnrlde 37 - itlare heyeti toıılııııtıhırın<ln, reisle dört azanın hıızır 
bulunma ile ekseriyt•l hasıl olmuş llıldcdllir. Tı;suviiara vukuuııda rPi~ln 
iltlh:ık crlE'\!eği tarafın reyi tercih edilir. 

1\laclcle 38 - İJare heyeti kı!ndi fıznsı içinden üç kişi Sl'ÇCI' ve bun
lar her hafta ve icnbı halde hafta içinıle de, Comlyet merkezinde mu· 
ayyen sııallercle toıılanarnk, müracaat edecek fakirlerin vazlyetlerıni tah· 
kik vo icap eden yardım şekil ve ınlktmını tayin ederek yardımda bu
lunur. 

Bunlara idare he~·C!Undcn diğer azalar da iltihak cdebnirler. 
l\Iaddc a9 - İdnı'.c heyeti hC!r sene nihnyetinde geçmiş senl•nin hf'· 

saplarını kapatır ve umumi heyete takdim edilmek üzere biliiııçosunu ve 
)'eni !'ene bütçesini hazırlar. 

1'' A S 1 L: r 
Varidat 

Madde 40 - Ccmlretln \"aridat kaynakları şunlardır: 
a) Cemiyet tızasıııın senelik nidntı. 
b) CC!miyetlcr Knııununn gfıı c Cemiyetin tasarı ur edebileceği gııy.ri· 

menknlll.'ı ln ira(lları. 

c) Cemiyete bağışlama ve vasiyet ımretile intikal eden para, tahvi
lat, menkul ıııııllar. 

d) Cemiyet mrnfnatine ve lıliküınetin rulısalile mulıtelıf znnınnlarda 
verilecek b::ılo, tiyatro ve ıılncmıı safi hasılatlan. 

~!adde 41 - Ccmh·etin :ıafi \"arfdalıııdnn % 10 u ihtiyat akçıısı 
olarak hıfzolunur, ıııüt~baklsi Cemiyet mııksadınn surfolunur. 

l\lııdde 42 - Fevka!Ude bir ihtiyaç zuhurunda idare lıe~·..,ti, umumi 
heyeti dnvet etmeksizin Ilıilynt nkçcslııden (300) liraya k!ldaı bir mikta
rını ı:aı·fo kanır vcıebilir. Uu miktardıın fo7.l:ısı için umumi lıeyl't top· 
lanarnk ni nbı ekseriyete bnkılmuk ı zııı k:ırnr verilir. 

.Mııdde 4::: - Vezne rncvcudünclen (300) lirayı tcca\•\iz eden kısmı 
milli bankalardan birine Cenılyct namına yntırılıı vo n-isle 'ezn('dnrın 
birlikte inı:ı:alnrile ~ekilir. 

l\ladde 4t - Cemiyetin "tırid:ıL kaynaklaı·ınııı tevsii vo vcıılecek 
konser, balo, ve tiyatro gibi topluııtılar tert.lbi idare heyetinden bir fıza
nın riyaQeti nltındıı Cemiyet fLr.asındaıı Ulli heye ler teşkilınc idare he
yeti mezundur. 

FASI!,: s 
Cemiyetin f cshi 

l\fnddc 45 - Ceııılyctln kentli kendini fcshedcbilme~i nnenk mukay
yet faal iızaııın umumi heyt;t lırıliııde, lıeşte dör<lünün rcylerlnın bideş
mcsile kabildir. 

l\tadde 4G - Fc.,ilı halinde Cemiyetin mcnktıl ve gnyrimcnkul mııl
ları, ayni gaye ile çalışan Beyoğlu Fuknrnpcrver Cemiyetine ve zamanı 
fesihcle nıezkür Cemiyet hııli faaliyette olmadıgı takdirde fukaraların 
meccanen tedavileri için Balıklı Rum lmslanesiııe ve Lu mücss ede bu
lunmadıb"l takdirde umumi he}etin tensip cdecl'ği ve ayni gayeyi gildcn 
diğer biı· mürs escye verilecektir. 

PASJI,: D 
Ccmiyctiıı tııiifı ürü 

:Madde 47 Ccmiyı•tın ıııührü nıildevvcı· olup ortnsırıdıı tcsıs t.aıihi 
ve etrafıııdn cKURTULUŞ FUKAHAPlfü\'1.;ıt CEi\lİYETI 1!!23:. iba· 
reltır1 yaz ılıdı t'. 

FA S l L: 10 
Ccnıiyctiıı tıılılmııiıım toı·eni 

Mnıldc 48 Cemiyetin teııl!I günü ol:ııı G kfınunuc\•velıle ve işbu 
t..urih p:ıı:nra tesadüf etmediği t.nkclirılıı nııı takip etlen pıız:ır günb ü:ı:a
lar ~nıiyet merkezinde toplııııa!'llk, rahmete kaVUı,imuş müessis ve Aza
ların isimlerini oıınl'lar ve relıı tarufıııdaıı Cemiyetin mnksadının yük· 
sekliği ve icraatıııa dair kvnuşma yapılır. 

f'ASIL: 11 

:Madde 49 - İşbu nıın 11izaıııııame, idare heyetinin göreceği lüzunı 
veyahut azadan en az üçte ikitdniıı yazılı talepleri ve umumi heyet ka
rarilc tebdil ve t:ıclll olunabilir. 

ı:/0/940 Mühür 
l(m·t ,1ıı~ J.'ııkarajl.ırı•cr Cemiveti 1928 

Kıık dokuz maddeden ib:ıret olduğu tasdik olunur. 
19/9/940 l\1ilhilr 

iBtanbul Umuru Hukukiye Müdüı liigil 

Sizi Widete götU 

PUDRA 
RENGİNİZ 

Hangisidir ? 

r: . ~' :~nı/:~ 
~ M O D~ 
- REN KLfll 

On kad ında ~ok uzu .. . ~ 
fena renkte pudra ~ 
kullanır 
Fl'nn rankte bir pud

rn. yilziinüze cmakyaj
lıııımış> ve çirkin bir 
manzara verir ve 3izi 
daha }nşlı gösterir. En 
mtwafık rengi bulmanın 
yegiınc çaresi, yü?.ünu
zün h!r tarafına bir 
renk \'e diğl'r tarnfma 
lJ,ışka renk pudra tecrü
be etmektir. Bu tecrii· 
beyi Tokalon pudrasının 
yeni nı cazil• renklerile 
Yllllınız. Bu yeni renk· 
lcr gayet nıodeı n cChro
mo cope> mııkiııeııi sn· 
yc~inde karıştırılmıştır. 

Sıhr&miz hh· göz, he
men kusurı;ı•z bir itina ; 
ile renkleri intihap eder ~. ~ • 
ve artık cmakyujl:m- ~ 
mış:t man:araya niha
yet verir. Cilci ile gl\~ 

yet güzel bir tarzrl:ı im· ıf" 

tiımç eden bu pudra Adeta tabii . b r 
~vsterıı·. 'fokalon pudrası husu~sı i1' 
usul dnhilinde cKremn kopüğı~otlll' 
karı~tırılmıştır. Hu sayede fi 
gün ııabit kalır ve ne yağnıu~ 
rüzgiiı·daıı, ne de fazla terle111 bII 
katiyen mülcessiı· olmaz. Henıen ,tll' 
günden Toknlon pudrasını tfC ~ 
ediniz. Teninizin güzelleştiğini S

<'ckslııiz. ~ 

Pratik Arıcılılıl' 
Ye.zan: Dr. Faal ..A ~ 

l:llzznt ko,·an yapnınk, sun't ~'f' 
meç ynpmak, sun'i güm~i çe~ ıııt 
takmnk, bir kovana oğul korn1ıı ',o 
nrılıı;ı idnre etnıek, kovanların 11ıı· 
'·elenmesin<! meydan verm~nıek. :.ı,.ıt 
ııul nlıııak, kurnk senelerde 11 1ı1· 
lıc lemek v. s. gibi en lüzmnlU 
hisleri ihtiva eder. ıııt 
128 snlıi fı•. Fiyatı: 50 kurue 

1'\C"şreden: fstnnbul 
İNKILAP KİTAOE\'i,.,..? 

isi. L v. Amirliği Sallll 
Alma komis onu ilAnlart 

8 .dfl 
200 adet bnkır tava Uı> 9 ıctı' 

lıııkıı süzgeç knlnylattırıla~ ~ 
Pazarlıkla eksilt'1ıcsf 9/12 fl4 rıilı' 
zarte~i gunü ı;:ıat 14 de Toplı•ıd" 
J.v. Amirliği Satınahna J{ol11 ti 
nurı<lıı yupılncnktır. lstcklılerl~, 
ıninaUarile belli ı-nattc Korrı69) 
gelm~lcrl. (697 11'1 ' 

• • • t" 

5000 metre haki \'e ııtciverd :o'fl 
dc>la alınacaktır. Mfite>ahhit 11•. ıo 
hesabına pazarlıkla cksiltm~~plı'' 
12 '1.!40 salı günü saat 14 de ıııi" 
ııede Lv. Amiıliği Satınalmr ı<~ 
yonunda yapılacaktır. Tahmin 

1 
• ıtf 

1250 lira, ilk teminatı 93 1 r ood' 
kuı uştur. Nün1uneleri Kornl:(o) 
göı uliır. {692 114 . . . ~ 

240 adet tnhta ıskııru alın· C: ti' 
Pnzurlıkln eksiltmesi 7 /12/9~ ftı" 
martesi günil saat 11 de ToP ~ıı' 
İst. ı,,., Amfrliği Satıııalnıa ]{gl 1' 
y.onundn yapılacaktır. Nu_nıurır ~ 
ınisyoııdn görülür. İstd.Iılerfıı il' 
nntlnrilc lwlli saatte Komi~yo~~) 
nwlel'i. ( (i99 116 
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Asipirol Necati Ağrt, sızıların, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necatı 
-- HNeimgmllbeir? ııöylilyordu. Fransız erkinını~n~a~.~~!'-~~~B~ll~y!!!'il~k~C~a!!!'•!!!'u~•~R...,o!!!'m~a~aı~-~~"""!!!'~~~~~~-~-----~=~~~·""!""!"""'!!~-~-l .. ?oc-,"'.'h-a~hi~r-:ız-d~i-iş .. ii-nd":"f:-ı:---------~ - \ BirincikA~ 

- Haklışınız J,izn, dedi. Sızc bugilıı bir arka· 

15~9 H. 6 rasında IUyıkile 1ş göl"ecf!k bir ajanımız yok diye... dnşınu tnkdlnı "devim. Alza'<lı hir Frıınsızdır ve Zilkade 
1 S U S U N Gcstapo,vn mC'nııupt,ır. Onun ndresi sizce nınliim Belki Daladier'yC! metres olursunuz, son zaman arda 

6 Jtt>ynaud'nun 1tiban kabinede )iikseliyor. Lava!, olursa irtibtıt \•:tzifcsini ıwrur. Hoş burnyu dıı iste-

Ftanden harbe aleyhtar. Bunların arasındaki siyaıı1 y ER ı N K u LA r. ) VAR diğinlz zaırı ln ul:'l'lYBbilir!linlz. Gü ... : 341 
havaları Berline aksettirebilfrseniz fcvkaliide olur. \.J Ben kalktım. 

- Zor iş... - Hı:rhald(' dedi, bir hafta on giln Parlsten 
- Size de daha bu işi yap diyen olmadı. Onnn Nakleden : CİM Mİll Tefrika No. : 94 a) rılınayın ve mııHiın pnrı"ivon~ııu?.u terkctmeyin 1 

teın bir kaç gün bekleyin... Pı kit .. 
- Albay da üç gün sonra gel demişti. yor. Kime danışayım, kfmo iltica edeyim? Her za- Rocha gUldü: 
- F.vet ... Şimdi bu üç günU gcçiştirirsintı. man Gestapo ile i rtibat halinde kalsam iyi ..• Fakat - Hepsinden halıcriıııir. var, eledi. Yalnıı size 

Tekrar Maglnot'ya göndermiye kalkarlarsa iblr hafta Maginot'da olduğu gibi, çok zamanlar başıboş kalı- eu kndarını söyliyeylm. Bu katil hlidl~esi Berlfnln 
daha lzln alırsınız. O zamana kadar Berlin bir ka· )'orum. Orada başımdan geçen hadiseyi h<ır halde fe,·kalild~ nazarı dikkatini cclbcttl. Sizin yetişmiş, 

duydunuz. l rls'i öldUrmiye mecbur oldum. Bunun pişkin bir ajan olduğunuz hakkındaki k:ınaat bu 
hesabını Fransız divanıharbi öııUndc ucuzca atlat- bakımdan ku,·vet buldu ve onun içln ı:;iz.e kaı·şı fnzla 

rar verir ve icabına bakar ... 
Ben biraz durakladım: 

tık. F akat Almanlara karşı ne dlyt'ce}im. Hareki- itimat etmiye baoladılar. 
tımda haklı olduğumu nasıl kontrol ede im! Bt'ni _ T<!Şf'kkllr ederim, Yalnız 5u yalnız kalma-
~ ln:.,ıı&al'lııaft. 1l1Ak İff 

Bliıne arkadaşı Alzaslı Fr:ınsızın adresini ver
di. Ornılan a~ rılılım ve <l(lj{ru pansiyona ııittinı. 

Mery'ııin cnnı !<:ıkılmı~. sokağa çıkmnk Oze1·e 
hazırlnııı~·ordu. Beni görilnce: 

A~knlsun .Jullcltc-. ıitdi, Pariste beni çok 
nsırorsıın ... Sub:ıhtıın\.l('d raııım sıkıldı. Şimdi Ro· 
cha'yı nramak üzere sokağa çıkı ~·ordum. 

r Ren de onu bulunca bl.'ni ıhına1 ettin. 
( D. vcntıt ı'01') 
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