
ir köylüye top ak 
Devlete ait olan toprakların mühim bir 
kısmı topraksız köylüye dağıtılıyor 

Köylüye taksim edilecek olan topraklar münhasıran çift
çiye ve ziraatla iştigal edenlere tevzi olunacaktır 

Devlet ml\h olan ve bir ,olacak, bir de kadastro fen üzere dağıhlmaktadır . Bu top 
Çoğundan istifade oditemiyen memuru ilave edilecekıir . Aza raklara sahip olan köylü ara· 
toprakların fakir köyliiye ve dan biri toprakları tevzi edi zisini ahare devir veya temlik 
tilınesi için mühim bir tali· lecek yerden tayin olunacak edemiyecektir 
ltıatname hazırlamışhr. Tali· tır. Topraklar münhRsı?'an zi · 
~ .. t V k' ll h · d raat erbabına verilecektir. E ,. name e ı er eyehn e· Maliye Vekaleti, talimatna· 
dir. me Vekiller heyetinin karar sash meslek olaı·ak ' ticaret 

F.vvdce kabul edilen bir ka namesine iktiran eder etmez veya sanayile iştigal ~dip)e 
~\anla çiftçiye toprak verilme yani bir ay içinde derhal fa bu' ar'lda çiftçilik edenleı bu 
•
1 

._ büyük kolayhktan istifade e-

l 
"ararlaşhrılmış ve memur aliyete geçmek kararındadır. a demiyecektir. 

t tavzif olunmuştu· Fakat Şimdilik 10 komisyon teşkil b Ancak köyün demirci, nal 
\l memurlar asıl işi erir.den edilecektir. Fakat alakadarla bant vesaire gibi küçük esna 
~•kit bulupta bu tevzi işini rm verdiği malilmahı göre bu fı bu kayıttan müstesnadır. 
akkile yapamamışlardı. i:; için en az 20 J komisyon Köy muallimlerin~ •ziraat me 

Yeni talimatnameye göre, lüzımd1r. zunlarmın da istifade hakkı 
~ınlaki ~illi~ed~n olan !~~r~k Türkiye~"' bu topraklardan taııınmaktadır. 
tın fakır çıftç1ye tevzıı ışı 1 - 1,5 mılyon ıJekar arazi Devletin bu gösterdiği ko 

111~rkezden teşkil Pciilt"cek ko 

1 

tahmin olunmaktabır. Bu top- layhk ziraat hayatımızda me 
lllısyonlar marifetile yapılacak ra klar 20 sene gibi uzun bir sut bir inkişafa yol açacak • 
~ Bu komisyonlar üç azalı zaman içinde taksitle ödemek tı r. 

Zafer bagra Başvekilimiz Londra üzeri· 
mı1 hazırlığı Dün Istanbula gitti ne hücumlar 
ıJ Ankara 26 A. A. - Baş 
'UZia devam ediyor vekil Doktor Refik Saydam Dün 37 Alman tayya

resi düsürüldü 
Londra 27 (a.a.) - Lon· 

dra mıntakasına gitmeye te· 
şebbüs eden iki büyük Alman 
filosu 6 hin metre irtifada 
lngıliz avcı tayyareleriyk kar· 
şılaşmış ve şiJdetli bir muha· 
rebe olmuştur. Bulutların üz~· 
rinde 10 dakik& kadar r obüs 
ve .mitralyöz sesleri eşidil· 
nıiş ve altı logiliz tayyatesi 
16 Alman tayyaresine bir 
pike hücumu yaparak 

4 
filoyu 

dağıtmıştır. Deniz isti kame· 
tinde kaçmakta olan Alman 
tayyareleri bombalarmı bırak· 

mışlarsa da biç bir hasar ya
pamamışlardır. 

30 Ağustos Zafer ve Tay· bu sabah trene bağlanan hu 
~•te bayramı hazırlıklarına susi bir vagonla lstanbula 
1da devam edilmektedir .Ev hnreket etmiştir. 
~~lcede haber verdiğimiz gi Baı vekilimiz garda Ve • 
Bayramın fevkalade mü· killer, mebuslar ve vekalet· 

~.ernmel ve eğlenceli geçme ler erkanı ile güzide bir ka 
h İçin zengin bir program !abalık tarafından uğurlan· 
•ıırlanmıştır. 

, 30 ağustos cuma gür.il ak 
~ı Türk hava Kurumu 

~ ~Cnfaatine Turizm oteli 
d •lıç~sinde çok zengin bir gar 
~ ~llparti .. verilecektir. Bu 
, '~tinin çok eğlenceli olma· 
~ 'ı;in d! hiçbir fedakarhk· 

rı çekinilmiyecektir. 
'tı Gardenpartiye iştirak ~t
~ ekte hem çok eğlenceli bir 

1 
~:ce geçirmiş. hem de hava 

1 ~ l'\ınıumuza yardım etmiş o 
Cağız. 

~General Osman 
llti şerefine ziyafet 

tıl Şebrimiıde bulunmakta 
~ •n jandarma Umum Komu 

~ ~" ,Vekili General Osman 
lltı f' d.. k ~ şere me un a şam 

Ilı YYaı Jandarma Umum Ko
uıQ~~nlığt taraf ındaıı Turizm 
..,!!e '?de bir ziyafet verilmiş 
ıqQ ıı~afette Valimizle Vali 
''4bilvıı:i, Jtı.odarma c::rkanı ve 
dıt ?lar hazır bulunmlışlar· 

\r ali Muavini Rey 
JV h~niyeye gitti 

t,I\ alı .Muavinimiz Akif iş
le b Çcltık komisyonile birla: 

,I' ll&ü R 
1 ltıişti I\ eyhaniyeye git· 
(' ~e~· r. Buyük Avııra köyün· 

tıc~ ç,~l~ik tarlaları tedkik e· 
e.,.tır. 

mıştır. 

Dahiliye Vekilimiz 
İzmirde . 

lzmir 26 A. A. - Da· 
hil\ye Vekili Faik Ôztrak 
dün geceyi Manis .. da gı!çİr· 
dikten sonra bu sabah saat 
10,47 de lzmire gelmiş, vali 
tarafından Menemen • 
de karşılamıştır. 

Vekil, istasyonda da Be· 
lediye Reisi, Emniyet müdü
rü, Parti Müfettişi, Meclis 
idare azası, askeri ve mülki 
erkln tara1mdan karşılanmış 
ve asker jandarma, polis ta· 
rafından selamlanmıştır. 

Akşama kadar alınan ra· 
porlara göre dün 37 Alman 
tayyaresi düşürülmüş ve 15 
İngiliz avcı tayyaresi de üs· 
süne dönmemişse de bunlar· 
dan 6 sının mürettebata sağ 
salim olarak kurtanlmışhr. Canavar dü

düğü 
lngiliz tebliği 

Londra 26 (a.a.)- 1ngiliz 
Emniy~t ve Hava Nezareti 

Nereya konulacak? tebliğ ediyor: 
Belediye tarafından geti· Dün gece düşman tayya· 

rilen caı~avar cüdüğünün tec·. releri cenup ve merkezi lngil
rübe!e-ri yapılmAkta tecrübe· tere üznine hücum etmiş· 
ler çok iyi netice v~rmi~ ve lerdir. Skoçyada ve merkez.) 
düdüğün nereye konması da· lngilterede bazı yagınlar çık· 
ha münasip olacağı hakkmda mış, endüstri merkezlerine 
tetkikata başlıanmışhr. Düdük hücum edilmiş, bir tiyatro 
şehrin her tarafından duyula · ve birkaç dükkan az hasara 
bilecek bir noktaya konulacak u}ramtşbr.Müteaddid bombalar 
ve hergün öğle vakti saat yangın çıkarmışlarsa da bu yan 
tam 12 de çal~cakttr. Düdük gmlar itfaiyeo tarafından derhal 
ayni zamanda Pasif korunma söndürülmüştür. Akşama kadar 
işlerine de yarayaukllr. alman raporlara naZAran 55 
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~eşriyat~Müdürü 

Bu yıl müstahsil .. 
/erimiz için geniş 
bir kazanç gı/1.dır 
Ticaret 1 Vekilimiz diyo1 ki: 
·Kapımızda bekliyen tl"üşterileri sıraya 
koy~~k .. mec~ur~yetjndeyiz. Avrupanın 
bu gunku vazıyetınde mallarımıza müşte 
ri bulmak için hiç bir zorluk çekmiyoruz• 

HER MÜSTAHSiLiN ELiNE GEÇECEK HER SANTiMi 
AZAMİ HASSASiYETLE SARFETMESI, UNUTULMA

MASI LAZIM GELEN BiR HAKlKA TTtR 
.~ydında mahsul vaziyeti· kendisine yardımct olması 

ni tetkik ve müstahsillerle te lazımdır. 
masta bulun an Ticaret Ve- Müstahsillt:rimiı bu sene 
kilimizN.1Zmi topçuC1ğlu"Ulu1J,, geniş b\r kazanca.,. namzettir 
gazetesinin :bir muhabirine Önümüzdeki senekrin ne 
beyanatta bulunarak, bükü· gibi zorluklar çıkaracağını ~ 
metin fiatları tutmak için la· bu günden görmek :mümkün· 
zım gelen bütün tedbirleri değildir. Harb sonunun bü· 
aldığını söylemiş ve demiş· yük bir fiat buhranı göster-
tir ki: mesi ihtimali vardır. Bunu 

"Abluka altında bulunan takdir eden her müstahsilin 
Avrupanın. tek kapısı ,. olan eline geçecek her ıantimi en 
memleketimizin mallarına azami hassasiyetle sarfetme
müşteri bulmakta zorluk yok, si unutulmaması lazım gelen 
bilhassa kapısında bekliyen bir hakikattir. 

müşterilerinı bir sıraya koy Çiftçi ve müstahsil hem• 
mak mecburiyeti varılır.Coğ şerilerimin nazarıdikkatini 
rafi vaziyetimizin bize bah· bilhas~a bu nokta üzerine 
şettiği Lbu güzel fırsattan '-elbederim. Ger.!k ahiz ve 
azami istifade etmek istediği gerek istihsal muraflarımız 
miz takdirde müstabsilin,hü- da kuyuyu büyük ·açmaktan 
kumetin aldığı tedbirlerde çekinelim. 

EN SON DAKJKA 

Mısır kabinesi 
Dün istifa etti 
Kahire 27 A. A. - Mı· 

sır Başvekili H1tsan Sabri 
Paşa dün akşam kabinenin 
istifasını Krala takdim eyle-
miştir. Kral kabinenin istifa· 
sını kabul etmiş ve yeni ka· 
binenin kurulmurna t~krar 
Hasan Sabri Paşayı memur 
eylemiştir. 

DÜN INGIL TERE YE YA· 
PlLAN HÜCMLAR 

Londra 27 A. A. ·- Dün 
öğleye doğru bir düşman 
tayyare filosu lngilterenin muh 
telif şehirleri ve Londra üze 
rinde uçarak bombalar atmış 
ve lngiıiz tayyarelerinin mu· 
kabil hücumlarile tardedil
miştir. 

Ölü, yaralı ve hasar mikda 
rı pek aıd1r. Dün azşam9Al· 
man tayyaresi düşüt ülmüştür . 
Bunlarla dün düşürülen Alman 
tayyaresinin adedi 46 ya ba· 
liğ olmuştur . Bazı şehirlerde 
yangmlar çıkmıştır. 

düşman tayyaresi düşürülmüş, 
13 avcı tayyaremiz kaybol· 
muştur." 

Röyter Ajansı bu hususta 
şunları söylemiştir. Bu ııabah 
Londra üzerine 3 uğultulu 
bomba atan bir tayyare 
düşiirülmü~tür. 

Şimalişarki mınakasında 

Romanga ile 
komşuları 
arasıı1.da 

Müzakereler çok 
çetin gidiyor 

Sofya 27 A. A. - Al • 
man Ajanıından : Bullaris • 
tanla Romar.ya arasındaki 
müzakereler dün tekrar baş· 
mıştır. 

Askeri ve teknik komite· 
ler de müzakerelerine devam 
ediyorlar. Anlaşmanın imza· 
sı Bulgariatanda sabırsızlıkla 
beklenmektedir. 

Budapeşte 27 (a.a.) -
Alman: Ajansından Macar 
murahhaslarmm buraya dön· 
mesindc.n sonra hasıl olan 
gerginlik devam ediyor. Ro· 
manyamn Macaristaııa iki 
hal sureti teklif edect-gi ve 
bunlardan birinin 14 bin, 
diğerinin 22 bin kilometre 
n.urabbaalik bir araziyi istib· 
daf eyliyeceği söylenmek· 
tedir. 
... n ı m ... 

hücumlar sabaha kadar de· 
vam etmiştir. Düşman üç ve· 
ya dört tayyarelik kafilelerle 
hücum ediyordu. Fa"at bu 
tayyareler siddetli baraj ate· 
şiyle karşılaşdıklaımdan çe
kilmeğe mecbur oluyordu. 
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GDn aşırı : 

Halkevinin köy geti\eri 2 : 

Sabunluk kö-
yünde 

Asfalttan kilometreler o· 
tomobilimizin tekerleri altm· 
da eriyip kaybolurken, du · 
dakları, kulaklarımın .sayva· 
nma yapışmış gibi bir yoğurt 
çunun çatlak hançcresinden 
çıkan ŞU narayı mütemadi · 
yen işitiyorum : 

- Bu yoğurt Supheden 
geldi. 

Fa~~aat asfaltm bitip, köyün 
kendine malısus yoluna sap• 
tığımız zaman karşımıza ilk 
çıkan lelgraf direğine asılı 
bulunan ( Sabunluk köyü ) 
levhası o dudaklara kulakla· 
rımdan koparıp kafama yeni 
bir düşünce atıyor : 

- Acabll yoğurtçuluğu 
bırakıp, SBbunculuğa mı baş· 

ladılar diyorum. 
Halbuki Suphe adını de· 

ğlşen bu köye ( yoğurtçu kô· 
yü ) adı ne güzel yaraşacaktı. 

* • • 
Bir davul sesi kafamdan 

bütün düşünceleri silip ah • 
yor. ilerliyoruz ... az sonra 
davulun sesini manalaştıran, 

kendi sesine davuldan ahenk 
kRtan ve davulun ezeli arka 
daşı olan bir de zurna sesi ! 
Müthiş bir kalabahk, sami· 
mi bir alkış tufanı .. otomobil· 
leri boşaltıyoruz. Şimdi ka· 
labahğın ortasmda hmıüz ev 
leri, ağaçları gorunmeyen 
köye doğru yürüyoruz, }~ • 
tiştik. Köylünün altını ve ca· 
nı olan sarı harman küme· 
lerinin arasmda yükselen ki· 
rtmıeitli, taştan evler ... Fa· 
kat ağaç hani ? 

Etrafa göz gezdiriyorum. 
Uzakta bir iki tep~de .bulu· 
ııan tek tük zeytin ağaçların· 
dan başka toprak sathından 
birhuç~'' metreden yukarıya 
yükselmiş nebat yok ! 

At kama dönüyorum, u· 
ıaktan geniş bir sahayı kap
lıyan Amık gölü biıtün gü • 
zel göriinüşüne rağmen sıtma 
mikrobunun mikroskôp altın 
da büyütülınü~ şekli gibi du· 
ruyor. 

Arhk davul daha iştahlı 
gümbürdeyerek bizi arkasın· 
dan sürüklemekte. Ne olÜr
du sesi uzaktaki gibi, yakın· 
dan kulağa hoş gelseydi.F 

Solumuzda uzayan kuru 
bir dere gözümüze biraz ol·· 
sun yeşillik ve gölge su · 
nuyor. 

Bir köylü, ağaç yokluğu· 
nuıı sebebini şöyle izah etti: 

Müstemleke idaresi 
zamamnda birbirimizle uğraş 
tırıfmaktaıı çalışmaya vakit 
bulı.ımadık ki. 

* • • 
Şimdi 80 talebesi oldu • 

ğunu öğrendiğimiz iıkmelc· 
t(>bin damına merasimle bay 
rak çekiyoruz. Neydi o köy· 
lülerin yavaş yavaş yükseJen 
bayrağa dalışları, adeta vec· 
de gelmişlerdi. 

Halkevi Reisinin 16 köy 
vatandaşıma iştirikile mey· 

Dumlupınara 
Şehrimizden gide

cek heyet 
30 Ağustos Zafer bayra· 

mında Dumlupınarda yapı • 
lacak olnn merasime şehri· 
mizden gidecek olaıı iki ki· 
şilik heyet seçilmiştir. Heyet 
parti ve Halkevi namına Nu 
ri Aydın, Umumi meclisi na 
mına da encümen azasından 
Vedi Karabaydan ı&lürek· 
keptir. 

Bugün öğleden sonra ha 
reket ed-ecek olım heyet 
Dumlupmarda Hatayı temsil 
edecek ve meçhul asker abi 
desine bir çelenk koyarak 
merasime iştirak ettikten 
sonra ş~hr.imize dönecektir. 

Halkevinde 
Perşembe günü fa 
kir halk muay'?ne 

edilecek 
Halkevimi7.in haf tanm her per 
şembe günü fRkir fakir mua· 
yene ve tedavi için teşebbü"Je 
geçerek doktorlarımızla mu
tabık kaldığını yazmıştık. 

İlk mu<Jyene gürıü olan 
önümüzedeki perşembe günü 
saat dokuzdan 12 ye kadar 
sıbh"t müdürü Doktor İbra 
him Halkevinde fakir bas· 
taları muayene edecek, bu 
muayene ve tedavi her haf 
ta perşembe günieri ayni sa 
atta yapılacaktır. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

Hipokrat Eczanesidir. 

• 
Bir lrıgiliz me-
busu diyor ~ki: 
cAlmanya bir aya ka 

dar mağlup 
edilmelidir• 

Londra 27 (a.a .) - Mebus 
Leysnig bir hit,\bede .uuluna· 
rak ezcümle demişdir ki: Ge· 
ce ve gündüzün ı tesavisinden 
evvel İngiltere Almanyayı 
mağlup etmelidir. Gece ve 
gündüz 2 l eyfiilde müsavi 
olur. Binaenaleyh önümüz• 
de bir aylık zaman vardır. 

Mahkemeye 
verileı 

Beden Terbiyesi 
l\llükellefleri 

Beden Terbiyesi mükel· 
lefiyetleri'\i yapmak üzere, 
yapılan davete icabet etmiyen 
12 gunç haklarında kanuni 
muamele yapılmak.üzere Böl 
ge Başkanlığınca Aclıiyeye 
verilmişlerdir. Bu gençlerin 
adları şunlardır: 

Süleyman Gözübüyük, Mab 
mud Gazi, Ahmed Ôzdoğan, 
Fer hat Mişel, Abdurrahman 
Hacı, Cdfıl Ôzkaya, Edhem 
Ügütmen, Rasım Semerci, 
Kemal Uluç, Nlustafa Ak· 
koç, Ahmed Çelik ve Meh
med Yen erdir. 

Hücum eden tayyarelerin 
yüzde beşinin düş~rülmesi 
hücum eden bir millet için 
telafı edilmez bir kayıptır. 
Halbuki Aımanyanm bugüne 
kadar zayiatı yüz de on bP-ş 
dir. Bunun ne azim bir ka· Yardımcı öğretmen-
yıp olduğu malümdur. leri Vekalet tayin 

in giliz -- Mısır edecek 
dostluğu Ankara - Orta tedrisat 

Kah;re 26 A. A. - Bugün müesseselerine alınmakta 
Mısır - lngiliz dostluğunun olan yardımcı öğretmenlnin 
4 üncü yıldönümüdür. Bu tayinleri doğrudan doğruya 
münaseuetle gazete ve siya bu ders s enesi başından İti· 
si şefJ~rin gösterdikleri kay baren Maarif Vekaletince ya· 
naşmadan dolayı memnuni p1lacaktar. 
yet izhar ediyorlar Vf! bun· ... --IJ!l.--•AllalE-IC*'IU*» 
<lan sonra da dost İngiliz hü· f f a/g Q 
k.umeti yanında canla başla 
çahşaralt 'ihtiyat tedbirleri al -Mısıra değil, Mısırda 
mayı tavsiye ·ediyor ve bu ki lu gilizlere taarruz 
şefleri birlğe davd ediyorlar. edecekmiş! 
Ortaşarktaki Fran- Roma - Stafani aıansın· 

sız kuvetleri dan: 
Londra 26 A.A.- Orta Mısırın lngilız kuvvetleriyle 

şarkta lngiliz ordusuna ilti· birlikte İtalya ile çarpışmak 
hak t!den ve mütarekt-yi ka· üzere ordU'mnu hazırladığına 

·Bir hesap ka~ 
1 tibi isteniyor 
1 

Maarif Müdürlüğünden: 
1 - Dai:-emizin 20 lira aY 

Iıkh hesap katipliği münba~ 
rlir. 

2 -- Taliplerin Lise meıu· 
nu ve askerliğini bitirmiş ol 
maları, muhasehe işlerindeıı 
aniamaJarı şarttır. 

3 - raliplerin: 
A - Hüviyet cüzdam 
B - Lise mezuniyet şeb,. 

detnamesi 
C ~Askerlik terhis ..,es~ 

kası 
D - Hüsnühal kağıdı, sıb· .«\· 

har kağıdı 
E- 4 kıta fot.>ğrafi 
F - Şimdiye kadar nerr' 

terde vazife görmüş1erse bu11 

lara ait beraeti zimmet aıs:ı 
bataları 1 İs 

G - E.mniyet idaresindeı> ~Ya 
alınmış hüsnühal varakası jle 1 'l 

birlikte 29,8,940 tarihine k• ~ ş 
dar Maarif Müdürlüğüne ıniİ' ,. ... 

l 
,,,, 

racaat an. t 
4 - Taliplerin taaddüdiifl' llllı 

de 29,8,940 saat 11 de ara' ~~ 
Jarında müsabaka açılacak· dıl 
hr. ~ '1 

Bulunan ilk tahsil 
diplomala:rı 

İskenderun Mithatpat9 

okulunun eski evrakı aYasıfl 
da Bedir Ali Selim. Ahrnet 
Yusuf Salim ve Bedri Şe)~ 
Alite ait ti<;tane ilk tahsil JıP 
loması bulunmuştur.Bu diplD 
ma sahiplerinin diplomalarıı>' 

bul etmiy~n Fransız kuvvet dair Londra radyosunda neş 
Neşriyat Müdürü leri lngiliz Başkumandanlığı· riyat ynpılması üzerine selB 
Selim çı-:LENK nm emrinde çalışacaklardır. hiyettar Roma mahfillerind~ 

almak için hüviyetlerini it 
pat etmek üzere maarif Nl•

1 dü rlüğüne müracaatları )iıJ 
dır. 

ilan C.H.P.matbaası-ANTAKYA Al fb bu haber tahakkuk ettiği tak ,_ man ma U- dirde Halyanm lfıkayd kala· 
dana gelen kalabalığa teşek u J T k A iıtl •• mıyacağı beyan edilmekte ""atay ş ür r.on 
kür eden ve köylüy~ ltöylü· atınagore ş· k . d dir. ltalyamn Mısıra karşı ır etın en: 
nün kıymetini anlatan, bu ş· k · · d k ı•' Fransada vaziyet hattı hareketi esasen tesbit ır ehmtz e mu ayyet ıı 
kıymetin en küçük memu - t hb-tl · · ·f d ıtıe' 

Çok Vah .. 1 ..-ı edilmiş bu_h_mmaktadır. Jtalya nan en u ermı ı a e e 
rundan Reisicümhuru,a ,.. ) · d 1 ·ı · k .. ııı 

1 

Mısıra degıl Mısır toprakla me erı o ayısı e şır ete Y"' 
kadar nasıl muhafaza edıldi b. h k •·ıı 11 Berlin 27 (a.a .)- Bertin rında bulunan lııgiliz kıtala· ır vec e verme veya ~ ~ 
ğini canlandıran nutku, onu b" t' ı k ·· bt.ıe ~ı il nHttbuata Fransanın vaziyetin·. rma taarruz etmek istemektt ır ne ıc~ a nıa uzere 1 

., 
takiben liatayın en büyük t" • • • ı ~ ıoıı' den bahsederek şunları yaz· dir. 1 umumıye ıçtımaına t u ı 
ziraatçısıımı, en salahiyettar maktadır.; Son harbin kanla Italya lngiliz işgali altında görüldüğünden muhtere~. ıı~ ~ 
iktisatçısının, maliyecisinin "d ' ,..11 l nın 27 - 9 -940 Cuma gufl sahneleı ine şahit olan Fran• bulunmasa ı '· ıvıısırın tal ya (' ~ 
en salahiyettar sıhhiyecisinin saat onbeşte şirket merk. ~ 

t sızlar şimdi ölmüş aibidir. ya karşt tarzı ha .. eketinin d•" ' mesleki konuşmaları, , ögv ret· 6 zindeki İçtimaı şereflen 
·, lktisaci vaziyet günden güne büsbütün başka olacağrnı p ı ti.. 

menlerin lıasbihalleri, hukuk melerı· rı·ca olunur ''ld 
· k"b" · · - fenalaşmaktadır. Yoksuzluk· kala bilmektedir· H : . ~· 

çunuıı ış ta ı ı ıçın goster lara Vişi hükumeti hiç bir Fakat Mısır lngilt re ile astane lÇlD 1\ ı 
diği formüller ... E k I k IJ 

çare bulamıyacaktır. Çünkü birleşerek ltilyaya k a r ş 1 rza a ınaca -
Dahiliyeci bir doktor bir H · adi l bug~n Fransa artık bol pa· lı a r e k e l e geçmeg~ e astanemcı etten ıTI. H 

tarafdaıı muayene ve teda- ı d k l k b k 1lı 1' 
d d f 1 raya mal"ık degv 'ıldı"r. te<:ebbüs ettiği takdirde bu o uz ayı ütün erza . 

vi e, i:1çi aaliyett~, ebe "' ı ıÜ 
meşgul, pansumancı vazife Vaziyet hergün biraz da· hal şimdiki vaziyeti deg\şti· yacı mü~>tkasaya 'konu~ &e ~ 
başında ... bir taraftan sargı ha. bo~ulm:ıktadtr. En acele recek ve ltalya o zaman icap/ tur. Talıp olanlı-rm yu~1';1'1 
b 1 l k d

. yardım edı'lmesı· ıa· .. 1m gelen eden mukabelede bulune.cf" k· yedibuçuk muvakkat tern11 

ez eri sağı ır en, ığer ta· .. k kb b ı k Se 
f k k 

mültı!cilere hiç bir yardım tır. a çası ma uzile iri te ~ 
ra tan inin utulara boşalt· . .. . 1 940berşembe glinü saatl~ , 
yor. yapılamıyor. Gıda maddeleri . Kahıre koyter muhnbı· 1 hastanede müteşekkil ını.i~J 

Müzikkolu bütün eleman· yok gibidir. Mahrukatm yok· rıne beyanatta bulunan mısı· ı yaa komisyonuna vrı bu h, 
larını ·seferber elmiş, spor luğu mahsulatın kaldml· rı_rı yüksek bir şahsiyeti~ şim ta tafsilat alrnak istiyenl~'~ 
kolu köy gençlerinin gizli ka masana mani oluyor· dıMısır ordlU:lunnu en yuksek dt> daha evvel her güıı b ,, 
biliyetll'!rini fiil sahaaın1t İn· Bu vaziyet karşısında derecesini bulduğunu ve şa· tane idaresine mürncaatl' 
tile.ala çalışıyor. Fransız milleti uyuşmuş bir yet icap ederse insanca en ila•ı olunur· _/: \' 

İtte yemek için mola ... haldedir. Vaziyeti hala idrak modern harp silahlariyle ve M R -..... \ 
Tekrar eski faaliyet, eıki etmemiş ve etmekte isteme· iyi talim görmüş hava kuv· kacar-. ~m~n kit•• ~ 
çalışma .. nihayet otomobil m~ktedir. Fransada Cümhu· vetleriyle lngiltereye yardım za ere:le r ının ıo ~t 
klaksonları, davul gümbürtü- riyet h~nüz ölmemiştir. etmeye muktadir bulunduğu ve ltalya fll.8 
leri, zurna ötl.ışlt"ri. lratkm INGİLİZ DONANMASI nu söylenıiş ve şunları ilave Roma 27 (a.a.) D·,.,e~ 
yaıa var ol sesleri, sallanan NEREYE GlDIYOR? ~tmiştir: Ajansından: Macar-R

0 r' 
mendiller ardsında köyü, ya· ı Cez~yır 6 (a.a.) -- Aımarı ltalya Mısarı istila ederse müzakerelerin inkitaa a.ıft,~ 
vaş yavaş ve gittikçe artan Ajans\ blldiyiyor: İngiliz filo · lngiltere İle Mısır, müşterek; ması meselesi hakkında ~te 
tath bir sükutun içerisine ları buradan geçerek meçhul dava içiıı dökülerek biri biri- ~ ya 1htiyatkar hareket etıtl~~' 
gömerek terkediyoruz. l bir semte doğru hareket et· ne kanşacak kanlarilt! birle ~ fakat bu mesele ile al• 

SEZER mitlerdir. şeceklerdir. t dar da olmaktadır. 


