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HALK GAZETESi 

• 
iaşe Teşkilatı 

Yeni teşkilatın Ticaret Vekô:le-
Biz, Yuı.anİ8tan aley~ l 

Bulgarlara. ) 'ardun etmek "(>y
le dunmn, bltiilds TrAltya da
V8timda \'tınan menfaatlerini 
kendi mcnfaat.Unlz addedecek 
kadar doıo.t.la.nmızla beJ'ab&. 
riz. lla.t.ta o kadar dl.yebiliriz 
ki, farLı muhaJ olarak, Yu
ualılar nNJe.aı,,'a<•ıru Bulgar
lara t.erkf"~C razı olfı&la.r 
biz kabul fıdNneyis. 

1 tine bağ/anm':'sı kararlaştırıldı 

;vazaıı: llü&eyin Cahid YALÇIN 

Ticaret ve İaşe Vekaleti u ~uz 
bir halk ekm.eği tipi hazırlayacak 

idare Yeri 
Nuruosmaniye, No. 84 l~bul -
relgraf; YRN1 SABAH lstanbul 

TELEFON: ZCt'795 

Her yerde 5 kuruı 

IE5) ulga.r$t.an. bilhıbisa Dob
lg) ruca meselesinin ken-

di lehinde hallinden 
ııc.ınra, birdenbire büyük ümid
lere düstü. Muhtelif gazeteler -
de Bulgarislanın hakkı olan 
daha ba~ka topraklardan bah-

Memleketin ıaşc meselelt•ı·mı ri:ıh;ı 

iyi ~kilde yıırutmek ve gıda mad
deleri tevziatını bugiınkü ıhtiyaçlara 

göı·e tnn:ı:.im ve ıni.ırakabe etıneı.. 

nlak.sadile kurulacak ia~ tt"şkiJAtı 
ıı ııı bır ıı ı ddctte•1lı<'Ti yııpılan tet
kiki!' ın ııetı~··lı ıvhı:ı '\ııı-.. rad .. ıı 
11c h-ı h tı<.'• 1.-rdeıı 1111\a,..ılmı tu. 

Buna gon: Tieaıet Vekılletınırı ı 

«Ticaret ve lıı§C Vekruetı> ol. ı ,,k t, 
dil edJ1ecektır. 

Bu ieşlol!ıt mıemleket dahıhndc 

satııan bikiJmle maddelerin ı ıy:ıtla

tmı d;ı sıkı bır surette kontıol ede
rt>k ıhtıkit"AA meydan veTmıye<.:ek

tir. Hu ~.ıı r1le nı lı~ erek olau Ti
r.arrt Vekalctı ıeşkılatı ı;;Jerınin ba
şı-ıı ılrııa~ı ı{'ll1 ~ ~nı mı·ııııır k;ıclrolan 

h.1711 lmı. ıt l: 'ckıılt·· ımiesı-eseleri 
u,ı.,nc edıl el,111. 

Bir esir İtalyan generali, yöbek riitbell bit tngiltz sabaJIDID refUmıtbacle 

Y'unanlılar FRANSA DA' ltalyanl ar 
~edilnıeğe başlandı. Mihver 1 
Devletleri, Bulgaristan için ha- Ogı c·ııcligımızp ııorc s .. ııı 1L~kıl<ı -

tın clı•gruıian dıı~"ll) a Tıc. ı Pt \'C'kfı-
kiki bir "Providence,. teşkil e- Ticaret Vekili M~ Ökmt>.n 1 · h 1 
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Porto· Pa· hazırlanan hü Bardiyadan 
1 er mo' ya kiımetdarbesi Tobruka 

yet almağa davet eyleyecek ve 1 
bu ı-ırctda, Rumanyada olduğu d u•• n N a p a n d 1 

., ı.nk 

d;,11, tılUZ nıı «h:ılK eıunt>gi> tıpı ha
z.ırl;ııı .• c. kııı. 

ya .k la Ş ti 1 ar Lavalin bu tasav-
vuru nasıl 

çekiliyor 
gibi, Trakya ha valisi de Bulga-
nstana bahşolunacaktı. Bu ü
mid ile Bulgar gazeteleri Bal-

H. lk d,nwg bU&l•nın\ elrnıe-gin 

kanlarda çok yakınlarda mühim 
vak'alar cer eyan cde(·eğini, a
deta bu vnk'a.ları tacil etmek 
isteyen bit şevk ve mcmnuni~ et 
ile. illin ct.megc ve her gün bu 
yolda haberler ne!-lretmeğe baş
ladılar. 

Bu münasebetle Ankara Hukuk 
Fakültesinde bir tören yapıldı 

.-ıhh! ',. r,ıd:ıi butun evsafını haiz 
olrıı<ıkl, beı ı-ıbcr bıraz daha siyah o
Ja<'ftkiır. 

Yıılmz bu <'km ğın ımal olunaea
gı unlaı bn, ri,ılı; kepekli olac::ık -
trr. Ru hu ı dn Zıraat Vekaleti de 
i:lali:-o•tt P' n ı b ıluıııııaktadır. Ye
şılkoy tuh.ım ~.ıh ısı. .. :.yonu Veka

Sahildeki ltalyanlar 
yeniden ric'ate 

başladılar 

lngiliz tayyar eleri Avlon
> - Ayasarailda yolunu 

bombahyorlar Iı"aka.t ~imdi bu coskunluğu Ankara, 18 ( a.a.) - On bi-
bir sükfınet takib ediyor. Çün- rinci taı;arruf Ye yerli mah har
kti Molot.of'un Bt>ı im seyahati tasına bugiin hukuk fakülte -
ilk dakikada Mihver dostları Hinde yapılan bir törenle niha -
nezdinde buna atfedılen netice- yet verilmiştir. 
leli tevlid etmedi. Bulgar kralı- Hu töreıı<le ulüsal ekonomi ve 
nın tayyare ile gizlice Almanya- artırma kurumu başkanı Balıke
yn m·ması büyük bir değişiklik sır mebusu general .Ka1.ım Öz
yapmadı ve ot de galib Yunan- alp, fakulte aekanı ve protesör 
lı1ar İtalyanları her gun hır par- Jer hazır bulunmakta idiler. 
a daha geri ı Ü1:ikiırt1ı1ckte de- Yerh malı kullanılması ve ta-

vam etti. \"c nihayet, lngiıter~ sarrufun önemi üzerinde fakül
paı lu.mentosundan, yaramaz ço- te dekanı Baha Kantarın söy
cuklara tevcih edilen bir mubas- : lcdiği bir hitabe ile açılan bu tö
sır sesi gibi, Bulj?:aristana bir rende fakülte adına bir gencin 
ihtar yükseldi. söylediği nutuktan sonra do-

. ccnt Mahmud Koloğlu yel'Ji malı 
Kra~n nutk~ına vcrılecek ce-r ve ta~arruf haftasının bir t.a.

v:_ab mun.ı.sebctıylc B.ıılgar .pa.r~ rihc•esini yapnmı ve bµ hireke
hunent?sunc,la mu.h~elıf hatib!eı tinin başlangıcmdan bugün ka
Bulganstaru.11 mıllı eme~~er:n- dar geçen <m yıVi<;inde başarılan 
drn . balli;ottılcr. Fakat hıiku - işlerin önemini tebarüz ettir
metin beyanatı. yumuşak oldu miştir. 
ve cevabı takdım eden heyete Ulusal ekonomi ve arttırma 

kurumu başkanı general Kazını lcu.cı :ıldıı.: rlııekt.ıileı·e göre t.ecrii
Özalpın ı:;ık sık alkışla.nan bir I belere b: ı;l; ınıst . ---.koııuşmasiylc de törene son ve- --"----=====-....----
l'iJmiştJr.. G b b b Atina, 18 ta.a.) - Resmf Yu-

Haftanır kapanışı münabe - ö e Is ir nan sözcüsü, dün akşam, askeri 
betiyle C "mhmiyet Halk Par- vaziyet hakkında aşağıdaki be-
tisi idare lw~ eli azasından Trab t k •• l d • yanattn bulunmuştur. 
zon meb lS\ Sırrı Day da bu n U U S og e f 1 Yunanlılar Jtalyan1ar.a karşı 
akşam Anlı:ara radyosunda bır yenı mnvaffak1yet1er elde etnuş-
konusrrıa vapmı~br. }erdir. İtalyanlar, Skivoviçin 

' • . . şimal ve şimali şarki tepelerin-
Y ~rchın bır ~?k yerlcrınden 1 Alman propaganda den atılmış ve büyük kayıplara 

aldıgJmız .. tclgı '.tflar,. haftanın • • • duçaredilmiştil'. tUıJyanlar şim 
devamı nıudde~ınce bır ~o~ top- nazırı ded 1 ki . di Tepcdelene (loO-ru geıi çe-
laııtı.lar yapıldıgını ve mılh ek~- __ ıriımektedirler. ~ 
noı:u ve arttırma mevzul~rı.~.u: Ayasarandanın takriben 25 
z~dc kcınf.eransJar verıldıgını "Almanya attığı adımı 1 kilometre §ıma.1.inde bulunan 
bildlTmcktedır. . Portopalermon lımaru bugün 

Diğer ta.raftan iktısa<l haf- art 1 k ger 1 a i ama Z. " Yunan toıJçusunun ateş menzili-
t.ası müııa.qebetiyle Trabzon ne girmiştir·. 
mebusu Sırrı Day ve Koordinru;- Hnmburı; rn (cı .) - D. N. B.: Skivoviçin ~rkında, Yunan-
yon umumi katibi Atıf Koyucan Prop.ıg. r:d;- n. 1 ı 13• Gobbcls dün, hlar, şiddetli İtalyan mukave -
radyoda nutuklar söyiem.ialef - Btolıın Vl' Vo.ss 1• bnknla 1 amclesi metine rağmen, süngü hücumu 
di.r. ommde hır nuıu ırad etıni,.tir. ile çok şiddetli kar fırtınalarına 

kraluı mukabelesi Bulgarista
nın kuvvetli ve hazır bulunması 
lüzumunu. daır isareUcrc rağmen 
mutad çerçeve "çimle kaldı. Bi
naenaleyh, Bulgaristan bugiin 
sulh taraftarı, ve bilhassa Bal
kan sulhuının muhafazasına ta
ıaftar bir devlet sıfatiylc mev
ki almı ıhi "Örünüyor. "Mir,, 
gazeten 6.12.lfliO tarihli nüs
ha.<ııncln. "'ftiı klcr ve biz,, bn~
lıklı makalesinde Tiirk - Bulgar 
münase ti inin kıs,a bir ta

---------:---=======---,....-=------- B. G bl.>ı.:l ııutı.:urıfüı. bılh.ssa şun- (Sonu sayfp S ıi•tun 4 de) 

lihini ya} rkcn : 

Namık Kemal günü 
Büyük Vatan Şairinin 

yüzüncü doğum yıl dönümü 
tezahüratla anılacak 

Buyiık vatan şairi «N:muk Kc-ı nu bütün mn.>nlekeit.c biiyi.ık ınt'ra
ımıh in doğumunun yüzuncu yıldö- simle kuUul:m;ır.ık tır. M:ırırıf Vc>kil-
nilnıil 21 Birincikfınun cumarteı;i gü- (Sonu sayfa 2 ıUtun 6 de) 

l:ıı ı soylemı 

lngıllcrı.:y .ı v .. ptıgunız harb 
80 muyou .1\: ı a ı hayat \ c ıstık

balm ı U:•) ııı l'<l!'<.e~. tJr. Almanya attı
ğı ııdırı'lı arıık ge .. ıanıaz. Cih;ın 

H.ıruındcr ;. irm •ne -oıır.ı Alnıan

yanın knıJ, ndıg .). t h:ıUrlr.)i, nlur, 
duşmanl.ırm ı n c nltkctımizı ınağ

lub etmcge mu\ a f, k oldukları t.ak
dırde y:ıp. l ıklaı ı tahrıb::ıt hakkında 

bir fikir t:dınclıılırler. 

Naur, l•ın;ok e1..~ :ılıırmlarm::ı rag 

\Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 

~Harb-...... 

Yeni bir harb 

hazırlığı mı ? 
Fas hududunda Fran
sız ve İspanyollar kıta

at tahşid ediyorlar 
Loı1drn, 18 (a.a.) - Tas ajansı bıl

dirıyo : 
Ncws Chı onı' le gazctesı, Fr, nsız 

l'.,sı l'lvıırında Isp.ınyııl kıtaatı tnhşld 

edıl•ııckte oldugıınu y.ızmakt;ıclır. 

akim kaldı? 

Serbest Fransız top
raklarmm da işgal 

edilmesi muhtemel .. 

Londra., 18 (a.a.) - DailY 
Telcgraph gazetesinin eski Pa
ris muhabiri gazetesine yazdığı 
bir makalede, La valin çekilme
si üzerine Almanyruun Fransa
ya bir illtlmntom vereceğini, iş
galin genişleyeceğini, Fransanın 
Vichy'ye tabi Jmımından Al
m lo ~n • ";C('-

( 8onu aayhı 8 ailtun 6 de) 1 

Bardiya mukaveme 
tinin uzun sürmiya. 
ceği tahmin ediliyor 

• 
lngilizlar mühim mik
tarda harb levazımı 

JOtinam ettiler 
• 

K.ııhıre, 18 (n.o.) Dun • kşaın 
buraya gelen son lınbcrl re ore. 
Bardıa etrnfındıı çok ş.ddctlı muha
rebcleı· c<-ı ey~ıı etnıektedır 

tn ·1 z ı o' J 

BULGARLA 
NE İ TE ? • 

F esad.. ocağı eski Bulgaristan yer~n emni
yet kaynağı olacak yeni bir Bulgaris .. an !. 

19 

YAZAN : 

A. N. K. 

Sofyndaki aı:>keri klübün ve 
Bulgar milli teşekküllerınin ve 
bir çok Bulgar mQkteblerinin 
duvarlarında büyük bir harita 
asılıdır. Bu haritanın dörtte ü
çü karaya boyanınıştıı . Kaia.ya 
boyanmış kısımlar bugün Yu
goslavya ile Yunanistanın elin
de bulunan Makedonya parça -
ları, Yunanistanın elinde bulu
nan garbi Trakya ve bizim eli
m.izde ve bizim öz malımız o-

lan Şarki Trakya topraklaı ı . 
dır. Bulgar komiteci!.:ı 'nin ve 
propaganda 1 ?Rhn l nmı Bul
gar münevvcı lt!rinin hayall,..rın
dc yaşattıkları işte bu bti~ ük 
Bulga.rist ıı harila!-i1dır. 

Bulgaristan do;ctuğu gün-
denbeıi bir serabın pesinden ko
şaı gibi hep bu harıtruıın ı in
den koşmuş ve hiç bir zaman 
bugün beş allı milyon niifu 'vle 
içinde ya. adığı normal kabına 
sığmak ist.cmemı~tir. Bulgaı ıu 
kafası diıny.ıya geldiı'.;'i gün -
denberi hep, "Adriyatikten. Iüı.
radenizc kadar uzanan biıyi.ik 

(Sonu a;ıyfa 4 siltun 4t.le) 

"11.irklcr bızinı arazi taleblc
rimizin hi biı zaman Türk hu
dudlarınn. dokunmadıgını da 
~ok iyi bilirler,, cümlesiyle Türk 
efkarı umumiyesini tatmine ça
Jışaı ak aradalti neşriyatı ufak 
tefek hadınclcr addetmiş ve 
bunların ''daha bUyük ve daha 
miihim şeyler göz ·ününde tutu
Jnrak unutıılabileceğini,, söyle -
mişti. Yalnız Sofyah gazete 

Alika uyandıran 
bir konferans 

Vaziyeti 
Fransız Fasınct::ın gelen vokuların 

ifadesine gorc, Frnn ızlar da buyuk ı SABAHTAN SABAHA: 
a:.kcıı kuvvetleı tah>:•d etm<'Ltccl r-

JlüS(>yin Oabid YALÇIN 
(Sonu ıayfa 3 sütun 3 de) 

Silivri 
felaketzedelerinin 
~teşekkUrDI 

Ankara, 18 (Hususi Muha
birimizden) - Bugünkü "U
lus,, grı.zctesinde Silivri fela-

• ketzedGlerinin açık bir teşek
kürü intişar etmiştir. Bu tc
şekki.ırnnmede aynen denil
mektedir ki: "Maruz kaldı
ğıuuz feci felaket esnasında 
bize kn rşı gösteıilcn yüksek 
insani nlfıka ve yardım, tarih
çe müsellem olan Türklüğün 
alicenaplığına parlak bir say
fa Jaha ılavc ebniştir. Bu fili 
ve kıymclli himn.yeden dolayı 
en dcrın minnettarWc ve şük
ranlanmızın arzına ictisar 
eyleriz.,, 

Sifüıri kazazedeleri namımı 
Kaneti 

Lord Duncany' in konferansında 
brr çok münevverlerimrz bulundu 

Lolld ~'-.ı8 liıım.fa'dll8'al ~., ,.. iarafta Lcuııl 
Dancaııy koDferammn söyledmn... 

(Yazrsı sahife 2 SU. 7 de) 

Amerikanın lngil
tereye yardımı 

Yazan ı 
HlKMET ILGAZ 

Ru h::ırboc 1ııgilteı enın tanrruz 
ve mııdat::ıa ıçm ı:arletugı gay -
rt•U.t Arnerık, nın buyuk hıss~i 

v;ııdır. Mulıarıt.leı· eylülden ııi

bıııcn h,,\ a Hıarruzltırıııı birıbirı

nın endıi trı ınerkezll•rınt' teksıi 

cttıkkn soı~, Aıne ıkaı ııı yar
dı .ah, 7.ıy:ıde ehe niJ et kc"
bcttı. Cuııku İngılı h Almnıı a
nayij bırıbırlerıırnı muknoıl tC'ııırı
ne maruz k::ılarıık zayıll.ımukta 

fakat Amerk. vıd 

harb san •• yıi un,ıl .. tınd. 
su telafı eımektedır. 

Bugunkü muc .ıcll•lt'<lc· Amcrıka 

semp.atisının ingıltcreye mulc\ c -
cib oldugu m, !umdu . R ı1 a 
Ahnanyanın kuçuk de\ lctforın 
hurriyetine rıavctten kcndrn nı ı.;

tağni görme i Amcnkrı dKut•ı.ı

mumiyesh1i tnı.ıilız d::nnsına ınc)
lettinııı~ir. 'f'nk:ıt bitararlılc ka
nununun tadili mubarıblerdcn her 
1ianii birinin d°''l'lldnn do ruya 

(Sonu sayfa 2 aütun 3 de) 

~-----,-.1 

ler. ~- IAkdeniz yolu 
Amerikan yardımı 

gsnişliyor 
------

İngiıtereye ödünç 
malzenıe verilecek 

tamamen 
açılacak .•. 

Vasingtoıı, 18 (a.a.) - Dün 
nlcltbuat tor1Jant.rnında. Roo~
velt Amc;ikanın 1ngiltercye • 
ödiinç olarak harb levazımı vc
recı.>"'ini telmih etmiştir. Roosc- • 
vclt "bu, l•endı müdcıfa·ıınızı 
temin ctlccck bir vasıtayı tc. ~ 't ....... Hv vr ar 

, "" .1\. İTALYAN 
A,.. ....... "'-' \, TOPICAkLAı<I eyli~ eccJdil'. Harhin nihayetin

de, bu h. b mal.zem si b1zc fa. 
de olunacaktır. Eğer öt.r h r 
m .. hemesi lıasara uğramamı. 

1 ise. 1 ng-iltcre Amcrik,a Bırleşık 
de\'letlerin . bu malzcmc:nin ki
ra bMeli l. ı k ınahdud bir 
mıktar par odı..;ycccktir. Eğl'r 
haı•b ınalzcmcsı hasara uğra-
mıs ise, İngi!tcı c o zaman bu
nu tanzim edecektir .. , 

Böyle bir kombinezonun A
merika Birleşik Devltclermı har
be sürükleyecek mahiyette o
lpp olmadığı hakkında sorulan 
bir sur.le, Roosevclt, ''hayır,, 
cevabım vermif4tir, 

Şimali Afrikada 
ki harek~t saha· 
Gım ve İ ta 1 yan 
müstemlekeleri -
ni, Akdeniz yo
lunu göste r ir 
harita 

a ı] ta TU2.U b, lı;) l r dokıı U n oldu. Doku gun vvd Sıdi 
Dan aniye k:ıdar ilC'ı ıcm:ş ol:ın 

itulyanlarla btiyuk İrıglllz kuvvetleı l 

• 
lngilizler 
ilk hızla 
ilerliJıor 

'.llometr..,hk bir mcs:ı
ıl ler bu mc f~c kuv

vetlerini gece ~ urütilp giınduz r:.:li• 
(Sonu uyfa2 sütun 2 ti:!.) 



BugUn her halde orta
••kta bir b•yram havası 
vardı. herkesin yUzU 
lllUDyor, ihtly•rlar bile 
pcuk .... eeonJGr, 
tllzlerl pMIJOrdU ••• 

.. silmiyet ... baya brmca 

... milletin ..... ,, illi ~ 
Br. Bu .zilmiıeti kakhnnak Cu
te denh .-y d8t din farkı de
Jlilen şey de kendi •eadiae kal
bcakt?r. T~ o mmaa Bin-
6tanda bir llilld milleti .. 
mktır. Mıillfti"--h•. Sikla'Jer, 
.en.t.iyaalar,Paniler, Yahudi
ı.r, büliu. bütün cemaatler, 
lıılyük ~r ağacın muhteıif dal
lan gıbi nralarmdaki birliği bia-
.ıec kt ... ' 

1ıl afih "aman bana yak-
laşma! . p hniveti Hindistanda 
bir realıtedir. O kadar iti her 
maceddıd o topraklarda &ri -
juılıg n. bu zihniyetinden mes-
ai nu fanederek, liğvma 
çal ıı·. Mesela (Arya -
Sam a.reket ve teşekkülü 
bunu den en çok muvaffak 
olmu . 1"' k t Arya - Samaj 
d:ı b başına bir Cas-
te olmu ur. l~timai inkıl3plar 
§lmd .} kadar Hindistana yeni 
bir C daha ilave etmekten 
~k y vaparrıam•şlardır. 
Büt" n ınJnfiptar bir Caste-
dcn ı Custe'c bir takım in-
sanı akletrnckten ıbıaret kal-
m t alıatma Gandhiyi eski 
inkıl l ılardan ayıran şey bu
du : O ı defa (Caste) sız bir 
Hm il ti düşünüyor. Ona 
d \l riiy r. 

H rijanlann şimdiye ka
tillerini muhafazala

r oa ka sebeb daha var
! umanlar Hindistanı 
kleri vakit müslümaa 

olan r H nj:ın zelıl mevkiin -
den k .ı tuluyor, hakım bir sını
fın haklı bir ferdi olu
yord . 

On dolayı bırçok Harijan 
hatl l a derecesi aşağı 
Cast ı tdı mü lüman olmuş
tıır. Fak t neden hepsi olmamış-
br? ln 1 r Hın lıstanı hiki-
miyetl aldıkları zaman Ha-
ri · cl -ın, hepsi Hıristiyan ol
sa ,.. n t kkUllerı ortadan kal
k;3-rdı B u yapab imek için Hı
nstiy yonerl ri cok emek 
sarfctnıi4 \:e bili da etmektedir. 
H ı .ırı tiyan lanlann sa
yısı mu luman olanlara nisbe
ten e k azdır. Neden hali. bu
gün kırk milyon H nJan var?. 
Neden bunlar Milslimıan veya 
Hın olarak k ndılerine 
bu kn r zuJmetmı olan Hin
duizm d n ayrılmıyorlar? Çftn
kü ne l dar dere<',esi aşagı olur
.sa ol un inandıkları ecdattan 
kalma b r dinleri var. Ekseriyet 
bunu b.rakmaktansa, her zillete 
btıanm yı tercih ediyor. işte 
burada Hindistanda elle tutulur 
gibi vnrlıgını hissettiğiniz bq
:ta . bır realit~ ile karsı karşıya 
geliyoruz: Dın realitesi... 
Gudhi'nin faali)etlerille dair 

Ara balar h&Ji bir araziye gir-
di. v~ dllJ'du. Hepbn.iz indik, yü
riiduk. Biraz sonra lröyliiler a
lay alay gelmiye başladılar. 

Gandhiji - Ki - Jai hazeleri 
yükselnuye başladı. Bunun :mi
nası ''Gandh ye zafer!,. dir. Ka
labalık arttıkça köy ihtiyarları 
ve köycü ge~Jer eJele vererek 
.Mahatmayı kalabalık sılmıasuı 
diye etrafımızda bir kordon yap
tılar ve yürümiye be!f1adılar. 
Bu köylerin hepsinde yaİayıp, 
çalışan köycü kamn ve ~ 
erkekler hep orada idiler. 

Gı.ine.cı tepemmde kaymyor 
hepimiz, bir duman bulutu için~ 
de yün.iyorduk. Horkesin yüziln
d~n ter akıyordu. Bu yorgunlar 
guruhu arasında hiç solumıyan, 
terlemeyen. odaaında wAwo>;- 'bi --:ı.• nJa ,,_ .... gı 
nUAU yürüyen, konuşan, Ma-
hatmanın kendisi idi. Köylüler _ 
le şaka ediyor, bize Cellubi Af-

rtenlSabah 
.UON&BDEIJ 

Tl.tli)le ..... , 

UNILIK 1400 K .... 1700 ""' 
1 AYLtlC 
1 AYLlK 
1 AYLIK 

7M • 1460 • 
.... » IOO » 
1IO » 810 » 

1t 8 Miklıt•ıt 1MO ~be 
19 Zilkade 11H 

ı • rtncı11111un 1111 
Gun 354 Ay 12 Yıl: M8 • "-"' 42 

..... ceı. 11r._. 
2.39 7.21 •.• ...., 
8.21 13 Il 15.31 Y-.tt 
~ v ... ı..ec 

12.00 l,31 12,51 batlf 
17 .43 It.22 5.34 v ... tt 

YAZAN: 

HALiDE N:~~~ 
rikadaki hayatmdan bul fıkra
lar anlatıyordu. 

Mahatma ile ')'tiriiyen bütün 
gençlerin mfıpheııMMae nazaran 
onun kadar yoruhnıdan, mun
tuam yiiriimenia mmu bilen 
adam yoktur. 

Bence bu bir sır clrğildir. A
yakları rahat olmak prtiyle 
ayni tempoyu mu.laafaa ederek 
yüriiJıen1er çok urwa gidebilır -
ler. ~ husuada bisim neferleri 
~ İDS&D yoktur. 

Bu köylere giıdiğiia zaman 
Hind JröylUBÜlltill 'ft köyJer:in.in 
sefaleti. fıkaraJliı bakkındalri 
=~~-) IJI. ~- ;;h.o.J:O~ ,...._an evve ... uu-- m--.ba-
h gördüm. Her halde şarkta 
böyle, hatti bunlardan daha ip
tidai görfuıen köy~. Ayni 
gütnli pis aobklar, ayni içi 
karanlık evler.. Sığırları bana 
biraz zayıf görüniiyordu. Fa
kat köylünün kendisi de pek 
zayıf görünüyordu. 

Bugün her halde ortalıkta 
bir bayram havası vardı, her
kesin yüzü gülüyor. ihtiyarlar 
bile çocuk gibi sçnyor, göaleri 
parlıyordu. Arkadaşıma sor
dum: 
"- Bunlar Harijaıı köyleri 

mi?,, 
"- Hayır karışık._ ,, 

(Arkuı var) 

SABAHTAN SABAHA 

Akdeniz yolu tama
men açılacak 

(B....,ı 1 iMi ..,.._) 

yerele İtalyan kuvvetleri önwıe ı:e
tırmışler ve bırdea baskın yapını~ 
laı:dır. 

Bu ba kın Sidf Barraııldeki İtal
yan knr. rgAbuu ve büyuk kuvveUe
rinı g r.ı avlamış, otuz bine yakın 
c!iiı· nlınm ına cbeb olmuştur. Fa
kat baskının h17.J blli geçmem11, &&
fit avlanan İtalyanlar hAll keıdile
rıne gelcm ml~r. lncilızler,.Mı
sır topra nd k1 son müstahkem mev 
Itli, yanı Sollumu da alarak ttalyan 
topragına gı.rmtşler, buradakı Ko
puzzoyu d er ka el ele getir
mf lcrdır • .Şımdı Trablusdakı Bardi
ya limanından öled~. 

Bu dokuz ginluk luınketleiq en 
bfiyük n ı baza topnkünn alın
masında değil, ttalyaDJarın bcıKgu

nuna u r m larmdadır: 1'Aıirlenn, 

topları muhırnmatın, mıtraqcn ve 
tanareJerln ele 890lll milsdan boz
_.un deh tin ~i70t". tngıliz
lflrin kum fırtın lanna, ruyet şart
lannın r n lıgına ragnıcn, durmn
dan ilerle11~ ve her mu .. vemet te
ııebbusunU derhal kırmalan ttaıynn
lann mukavemetli& kaldddarım l&
te.'iyor. 

••• 
Trablus topnıaının uhil kısmında 

İtalyanlar, bır gun Mısır uzermden 
Süveyşe taam.ız e&aıek emellle mil
kernmel şoseler 7apmı&Jardı. Atrikn 
da eksık olan su ;yollan d11 burada 
tamamlanmıştır. Fakat bu jnpatın 
UÇ buçuk a,.AMerf lılmr topniın. 
da temadi 1 nasıl lftllllk.lenn eline 
geçmiş ve bugünkü taarruzda ia«iliz
lerın ışı e yaramıpa 81!11elentenber:i 
Libya ve Trablus sablllnde yapılaı:ı 

:roUnr da an ordudan ~adıe kova
byan ordunun 1 tne yarıyacaktır • 

••• 
AkdeDız.ın ııarkuu çoktan emruyet 

albna alan \ e burada ı;;ulanuuza ka
dar raruitça nakliyat yapan, nihayet 
Glrldde hava ve denız usleri tesis 
ederek htt tellllkeyi onlıyen tngılte
re Trab1usdakı llerleyı.şı ıle Akdcnı

zin garbını da temin etmek üaeredır. 
Buradaki n~at b6)'6k ibtl7atlaria 
yapıbyordu. Panterlarya adasıle Sı
cllya sahıllermden Tral:ılus sahıllen 

arasım kaçamak hücumlarla tehdıd 
eden İtalya Trablusdaki üslerıni kay. 
beden arbk Akdenizde hıçbır sozü 
obnQan bar kuvvet haline ıeçecck
tir. Akdenız.m bulun cenub sahıllen 
hemen bemeıı ~ngiltereniıı elinde bu
lunacaktır. Fnu-nm son vazi1etl 
Fransız mUstemlekeleinın, hele şı
mali Atrlkada &eneral Weypndı•1 

mibver de\ leUc:r.ıne aala yar olmıya
caimı afisterıruitir. 
Tnıblus topraklarındakı harb ma

repl Pebıın ın vm:.iyetini pmdiden 
aJdınlatmaya b8flamıstır. Bu suretle 
Cebelüttarık da mihver ıçın ebedı-
7• bir mesele oım.wtan ~ılayor. 

llihver, Suvenden ümidi kestiği 
eıl>i Cebel!ittarıkı tngııtereye kapa
maktan da zaten v:ız geçmiştir. ls
pany.1, Bay HıUerin astediii cevabı 
vernıemiftir. Vakla Tancadaki bey
nelmilel idareyi kaldırdı. Fakat bu 
son bareket tngıltere kadar :ttalyaya 
da karpd&r. f-nıutere orada bpanyol 
tahkimatına razı olmıyacak, bu mev
kiin idaresi ispanyanın eline ıeçme
sine karşı da 11 mdllik Jlkayd kala
caktır. 

Şımali Airık:ıda kazanılan z.:ıfer, 

blttın harbın kazamlması içın şun. 

di.Je kadar atılan adımlann en bü-
7\iiüdür. Bı•tet SAFA 

....... 
Tasarruf haftası ve 

bir çift zarf 
--ı•---

Masama ilerinde Dd zarf 
duruyor • 

Km:arluuula yan re8111İ bir 
L-uruluşun ffnn iDi tllfayan 
bu iki zarfm berikisi "'Yelli S.
bnh,, da nepedilmek illıeN lııir 
I~ satırlık ilim ihtiva etmekte 
~ e ayn ayn mrflara koaalank 
gönderilem ... ild ilinm lııer ilri
si de ayıü tutlal tap-e'rt=+r
lar. 

Gi..tıına apJ •ÖMWll, P.
clerilea a·• - ayni JllöeMMe 
ve IM'r iki zarf da ayıli p.de 
göıadeJillait. 

llalbuki t.unıf haftumda.. 
yız. 

Erk• ~ geç plsia, p
•iin ..... ,.,. .. saa&iadfı bdi
şar edM .. Wır pateye aid el
duğuna J:Öre aca.ba o iki mazruf 

ş Hi 
• 

MünakalAtVek"li ı 
lncedayı dün · Haydarpaşadaki 
demiryolları tesisahnı tedkik etti 

Şehrim de bulunm kta olan Mu
nakalat Vekıli Cc\idet Kcrırn lncc-
dayı \ eskı"ıletc baglı ınuC' lcrd 
tetkiklerine devam etınektedır. Vekıl 
dün öileden sonra laman dairesine 
gelerek bır muddct m gul olmuş 'e 
motorle Ifaydarpaş;ıya geçerek Dev
let Dcmıryolları Blrincı 1 lctme Mu
durluğü tcşki!At 'e n eseJerini 
ziyaret etmiştir. Vekil llrıydarp:ısa

da malzeme teslim mbo.rlarıle ticari 
eşya nmbnrlarını, 1 !etme servilerini, 
tamirhaneleri ve antrepoları gez.mi 

H ya rp d yen y pıl 

lan buyuk trnm\ ay kop u ın ıt•

nı d go le gc-çınnı tır. Vckıl H ıy-
d.ırpaşada bulundug.ı müdd L fın-

dn memur i çi ve ameleler g ıyet 
yakından temas ederek m~ rıılPrıl 

alil adar olmuştur. tııcı~nyı H yd:ır

pa . da ak 1m g ... ç vakte kari r k 1-
dlktan sonr s;ı t 7 de mot rl H y
darpaşndan tstanbul:ı ı;eçmı Ur. Vc
kıli ı huıun De lct Denizyo , r teş.. 
l,f tınd.ı nıc gul olması muhtcmcl
dır. 

&) ni 'Ul'fa k-.larak gönderi- J 1 1 ıemczmtldi? MAAR FDE BELEDiYEDE 
Vik• baım yapmakla tasar- Tal b d .h ruf edilecek pry. tııadece bir 7.Brl- e e yur u nı ayet 

t.r, yan1 ~~ tntarty1e be8 yapılabilecek mi? 
on panhk bir ta&al'nlf •• 

Bir doktor hakkında 
tahkikat yapılıyor 
Sarıyer hukümct doktoru, ç ı ıl

dı n b r hastaya ne>rmal bır ebeb 
g stem eden .gıtmeklen istıı kM ettı
gınden hakkında tahkıkal ynpılmıı-

ına basıarunıştır. 

Ri 
Et fiyatlarında 

ihtikar yapıldığı 
anlaşıldı 

Vaziyet Fiyat murakabe 
komisyonunda bugün 

tedkik olunacak ---
Belcdıye lktı d Mudurlüğu, tehrin 

muhtelit mıntakalarında perakende 
et CıyaUannı \ e bunlann mezbahada 
topd:ın ~ ıtı .. fıyaUarını tetkik ettik
ten sonra et fıy:ıUarında geçen sene
nın bu mevaımıne nisbetle '3' 15 -

20 nl betinde bır terettü olduğu
nu te bit etm tir. 

t ,tısad MUdurliliü bu terettüe 
norm ı bir sebeb gormediltnden va
ı.iy ti ınuf ss bir raporla birlikte 
fiy t m ı kabe kom ,.ocı..a havale 

bugünkü toplan nda 
et \azıyetinl tetkik edecektir. Komis
yo un taplantı na topdan et tacirle
rı ve kasablar da davet olunmuştur. 

Ta ır ve kasablar et fiyatlarında 

r n en tcsbit olunan bu tercffüu izah 
edcınC'diklcri takdirde haklarında ı ... :ı. 
nunt takibat yayılacaktır. 

Komısyon lu um gorursc et için 
nzaml satı Iıyatı te bit edecektir. 

nca.k bu zarf ve maruflar 
:ktanbHla yahm Ttirtr~ ....._ 
sar e,den 16 gaz.deye böyle çift 
gönderildiği t.kdlrde şu kırtasi
ye malzemesi yokluğumla so
kağa atılan bir senelik zarf be
deli (17) Jinv1 balar. 

Bugttnktt şartlar ~de, bil
hassa tasarruf haftasmı yar 
şarken hiç birim.izin seınecle 
(17) Hrayı •bP atmıya bak
kımD yoldur. 

Fatih medreselerlnın talebe yur
du haline ifraıı hakkında yapılan 

tetkikler dun Universıte tcdrıs heye
ti tarafından tetkik olunarak muva!ık 
görülmüştür. Partinin maddi yar<lı
mUe m drcselcr tamir \ e ıslah olu
narak talebe yurdu hal ne ifrag olu
nacaktır. 

Maarif VekAletinin 
tetekkUrleri 

Namık Kemal günü 

A. C. SARAÇOÔLU 

HARB 
VAZiYETi 

Amerikanın lngilte
reye yardımı 

( Bq tarafa 1 inci uyfada) 

arzusunu temin etmek makaadüe ya
pılmaınljbr. Aınerılı:a mubarlblere 
ııWh ve malzeme salmakta kendini 
serbest addelmit ve bittabi bu sa
tıldan ancak denizlere hlkhn olan 
tanıf istifade e,,lcmişt.ir. 

Bu alış venpn ameli safh•n.Jıua 
y lnız bir tarafın idlfllııle etm.i Al
m:ınlan ııinlr.lıendirdi. Japonya ile bir 

Maanf Vekaleti köy mektebi inşası 
hususunda gosterdiklerl gayret ve 
faalıyet dolayısile Vnlı \ e Belediye 
Reisı Doktor Lulfı Kırdarla Maarif 
Mudilrü Tevfik Kut'a teşekkür et
miştir. 

Okullarda ikbsad haftası 
DOn bütün okullarda iktı nd hııf

tası dolayısile ıktısad mev uu etra
fında bir gilzel yaz.ı milsabakıısı.,Y8-
pılmıştır. Bu musabakada muvaffak 
olanlara hediyeler verilecektir. 

HALKEVLERI 
Konferans 

Bakırköy Halkevlnden: 
18/Xll/1940 perşembe gunu sanl 

29 de !kt&sad ve Tasarruf mevzulu 
bır konferans eviıniz salonunda veri
lecek1ır. Konferansa gelmek herke 
içın serbesttir. 

pakt uı ederek: Amenkayı codışe- Fotograf ve resim 
ye duşiırmek istediler. Bu hareket 
dsi tesir yapu. aergiai 

Amerika geçen harbin bafınıda ht\I' 91tll Halkevlnden: 

(Başta rafı 1 inci uyfada) 

leli bu husıı da butun Ma rı.! Mü
durluklerıne t nbul unıvc ıtcsı

n yuıtSek mekteplere luzu lu dı

rektın r vcrrni tir. 

Unüversitede 
uı tt ı ersitc ı N rr ık Ke

ın l n do.,,rumunun yuzüncil yıldönu
mu dolayısilc parlak bir pro ı om hn
ıı:ırlı:mmıştır. Mera ım, cum rtesı gü. 
nU saat 14 de Unıve ıı•te merkez bı-
nasında konferans 
Jacaktır. 

tonunda yapı-

K erans salonunda yapalac k 
me a mden sonra tnkuab 
tertlb olumın crgıyc g dılıp 
re<;mı kuşad yapılac.ıktır . 

:ın 'erecek \ e talebeler Namık Ke
m lın urlcrind<'n p:ırç:ılar okuyn -
cnklardır. 

Namık Kemal Bl'Qfiirii 
Maanf Vckalçti, Namık Kemnlın 

d umunun • :LW1CU yıldönumü mQ
n eh tile 'U el bir broşür hazırla
ma tır. 

Br urde Namık Kemalin bilyük 
kıt.ada bır f'otogrnfı ve bır ş.i rinden 
al nan· iU parç;ı \ardır. 

Gelir bir gun ki derler uyel feyzi 
hamlyette 

Kemıılin senki kabri kalmadıysa 
namı kalmıftır. 

ilim Köşesi 

Prof. Salih Murad Uzdllık -
Keşifler, ihtiralar 
Nebatlarla karbonun 

teablU • T•blabn r•ndı
manaaz fakat an aaaah 

ameliyeai 
Yt:r yil:dinde yaş.ayan in.o;anl rın a

dedini 2.000.000.000 ve her msanm 
gQnde sarfettiıu enerJıyi v satı ola
rak 2000 buyuk kalan kabul eder
sek bu enerji senede takrıbi olarak 
15.000.000.000.000.000 buyuk kafori 
olur, 

Diiw hay anlarla t.opra d'1 y;ışı
yaıı mıkrop organizmleri d hesaba 
katarsak bu rakamı ı in önune 11 
sıfır koyarak ifade edebılıri , kı bu 
da kol y ol un diye on ın nıılyon 

kere milyon buytik kaloı 1 oluı. Bil
tün bu enen ta ıatin pek ı :m• 
sa olan toto entez ameliycs le teda
rik edilir. Bu ınWye ise gun ı d-

yasyonunu ncbatlara yeş ı ~ 

veren kloro!ıl 
daki karbon 

ikt taratın MvlılllDa llıuı,d kalmış Halke\.1miz salonlannda 15 gun .llalkevleria.ıeı 

\e V
•lsona •---'a '--rbin b,..,, .. _ sonra bir :folograf ve resim seraısı Bu fotosentez amel'yesın n randı-
• ... .... _. ıw ..,,... Şehrim .lde bulunan ılk orb okul n ... _._ b dı ı \ie gün aşu-ı ba- devletin ibtilA a açılacaktır. Bu serıide Tablo, Afiş, mnnın:ı Yuz.ue""' il ınde b rk k:ı-

dahil 
~•..:ı ........ -ıe-.:ııır.: -- mu- Dekor, Karikatür, Mın,yatur, Tezbib ve liselerde cwnartesı gıınu birer K;.ı<fıl,oy H lkc\ inde: Bayan Hali- d r ılave edilse t:ıbıatten ıstihs l e-
.._... .. -.1 ...,.... -- Namık Kemal nau ynpıl, c ıktır. Bu de F.dib •· ra d bl konf d ı k ı d h f--1 -1 , e fotoğraf gibJ san'ntin bulun "''· .. ı n an r ernns, ı ece cncrJ a .,...... a ı ot • 

beterine aid resımler •~hiı· edile - · · illlar uç 
1 r:ın-şarünileyh Avrupa *91etlerlnl zln- ,,_ ı saaUe okuı ö~eUnenle:uıd n btri N :.k Ke ı n urlerı, Namık Ke- c:ıktır T:ıbıat btı k-... k 

cırc vurul:.-cak deliler olmakla itham .._.. Namık Kemal hakkında bıı l.onfe- ın:U h kl<ınd. yazılan şiiı Ier. dırnaıııla çal· ırk n tııb'at fi" d 
ctmışti. Halbuki bu zat dört sene ccktir. Taf'silAt için her gün saat 16 -------------------·---------- • 

1 

n e yuz-d ş ı Ik de yüz r:ındım. nla makıııe l pm k 

sonı:a Almanya ve ınilttetlklerine 0~0=~ ·~ i Ha evine müracaat 1 M d • ı •" istiyen \ c tab atle l :ınşa çık n (d:ı -

k : :::::: =~: !;::.'~- ---=========:::::::---- '"'_____ em ur mu. egv 1 m 1 r----,ıııııı :~ h::e~t~em;:~:.ı~rın .. ~ım k· 

'ell ibtiWa ya--. kalaD Ame- r s p o R ' ' 1 
~~~1~:rı,.:::3kı;::~en~cı;;:: =====;:,= =-ıi=ı === Don mahkemede bir azhk okulu ho- I AIA'·a ..... u ............ y~a,ndıran 
ıaşmanın 7.aman u. daha müessir bir Kız liseleri arasındaki ili\ şeıcıı aJmaaı. tok muhtemcldir. C8Slnın vaziyeti münakaşa olundu. 

Bitarafiık ~nu lu&rWn bemcn VOieybol maçları bı"r konferans 
başında tadil olundufu .için k .. aunun Dün Eminonil Halkevinde JCız Dün Altıncı Aslıye Ce a mah-
muaddel şeı-.rı ı~eyı tatmin ede- kemesinde bn· nıuallımi ı..1tıkır da• 
cek mahiyette deiiJııl""-· O :anhdekı liaelen .arasında terUb edilen voley-
ruhiyattan mulhcmdir. Fılvakı Ame- bol müsabakalanna devam edildi. vasına bakıldı. 'ı ç hlıcli c oldukça 

ılk il ba'-- ç K · 1 milııakaşnyı ınucib olmuştur. 
ı ikalılar Jng!nz1ere tanare, top, m sa - amlıca az lıses 
tank \erı1or. Fakat bunlar pefln pa- ile Kandilli arasında idi. Bwıcbn b'r muddet CV'li 1 yıne bu 
ra ıle satılmakta, mukabilinch! döviz Birinci sept çok heyecanlı oldu. lıtunlarda JilWr.ı.ştık. Ma:ıınafıh b r 
ıstcnmekte, ın:ruz gemlJeı:ile tnoı.. Ve 14 - 16 Kandillinin lehine neti- kere daha \ nk'ayı h:ıtırl tulun: 
tereye nakli şs?t konulmaktadır. ın- celendi. İkinci ııeptı auaİ oymyan Beyoi,lwıda blt' Ru.'lle mektebin-
gıltere buı:ünkü &artlar dahilinde Çamlıcalılar 8 - 15 kazandılar. Uçun- de türkçe ugrelmcni ol.lıı rduallfı 
bu mubadele esasına ~dık kalmak- cu sept her iki takım da bütun gay- talebelerden bınnı mckt > d.\ nıno 
ta 111üşküllt çekıyor. Bütün müstem- retlerini sarfettiler. Daha dü31üıı ıkaycı ederek bır hJ la muddetlc 
leke ve dominyonlard ki halk elin- oynıyan Ç:ımlıcalılar. Bu un septı denlcı ıne lrruıma ı n 
dekı dovizı lngıliz par:ıslle mu bade- 15 - l 1 kazanarak gahb bıtJrdilcr. aWmn bu 
leye davet olunrauttur. Denizaltı mu İkinci maç Erenköy kız lisesi ile 
harebeleri :yüzunden gemi kıtlıgı Şişli Terakki arasınd yapıldı. Bu c
kcndinl hissettirmek~ır. fngilizlct ne ~ampiyonlula namzed olan Eren
Amerıkadan ya bu , li::.rm tadil ni koy kız lisesi zayıf rnkiblrıl blrincı 
veyahud da borç verılmcsint istemiş- sept, 15 - 13 ıkinci sept 15 - 4 mağlüb 
lerdir. Conson kanunu ınucıbince ge- etli. 
çen harbde Amerikayn borcunu öde
memiş devletlere Amerikanın borca 

Türk kayakçtları 
davet edildi mal vermesi memnudur. lnglltereyc 

yardımı icab ettiren zaruret bugun 
Amerıkada dahi kabul ed ldiğinden 
bu kanun formalites ne ballı k lm k 
üzere Ameritarun Panoma veya ce
nub devletainden birine kredı aç
ması ve lngilterenin bu devletten ıh
tı) açlarını tedarik etmesi gibi for -
muller üzerlnıl. tetkikat yapıldııı 

h ber veriliyor. 

Bir imza aahteklrhOı 
Belediye 'Reis Muavini L\ltfi Ak

soyun imzasını taklid ederek belediye 
hesabına yolcu bileti ala.91 bir sahte
kar yaknlanmtflır. BunWın evvel de 
beledıye reis muavınlerınden Ekrem 
Sevencanın imzasını t klid ederek 
m b.k11ın oldufu :ınlaşılan sabıkalı 

derhal m!lddeiumumW e t.eslim oJun. 
mu tur, 

llarb dolayısile yapıl:ımıyan 1940 
olım~iyadla::-ının yerine Fınlandıya 
federasyonu Helsinkide b€!ynelmı 1 
bır kayak musabaka ı lerUb etrnıştıı. 
önumiızdeki mıırt aytnda yapılac 
bu mu.sabakalııra Turk k yakçıları da 
da\ et edilmiştir. 

Portsaidden 60 bin 
boş çuval geldi 

AkderıU harbini müteakıb Pons:ı
idde kalan ithalit malları peyder -
J>e7 memleketimize ıetirümekted • 
Son gunlerde llılenıne yeniden 
parti mal naldedllınifUr. Banlar me
yanında 60 bin bot çuvaı bulllnmak
tadır. Burada memleketimize nakle
dilecek daha bir milyondan fazla çu
val buJlı,ıµnaktadır. 

dunışm:ıd:ı Alek
vciı:at S:llahadd n 

yı tahkir 
a b'le ıd

b bir me
mmu !trr r:ıabbetı deiildir. 
Çun .ü !\I ua lll bir lıü.lo'.w. t u-

ı n 
bıraktı. 

Gel:!eek celsede kanır v~ne 
goı:e t hkirin ne ~ tellkltı c
d leceteı ancak o :ım n be 1 o k 
d mcktır. Vt- tnbıı Muall:ının me
mur olup ol dı nı da ancak bu 
suretle anbT<ıbilecejiz. B:ıkalmı ın&. 
mur mu dedi mi? 

Tanınmış İngiliz tiyatro mü
nekkid ve müelliflerinden Lord 
Duncany dün akşam Beyoğlu 
Halkevinde "Dram., mevzuu 
etrafında bir konferans ver
miştir. ~ord, konfernsında dra
mın tekniğini mth ettikten son
ra hayatı hakikıyeye intibftk 
şekillenni anlatmış ve nihayet 
dramın tcilkkilerindeki muh . 
tetif nolrtai nazarlara temas e
den hatib bunlardan bazılannı 
kabul ve bazılarını tenkid el -
mistir. 

Hatibin selis bir İngilizce ile 
verdiği konferans üniversite do· 
çentlerinden Vahid Turh:ı.n ta
rafından tcrceme edılmiştır. 

J{Ollferansda vali ve belediye 
reisi doktor Lutfi Kırdar, 
parti müfettişi Reşad Mimaroğ
lu ve üniversite taıebleri ha· 
zır bulunmuştur. 

----
DUnkU ihracat 

le ctl " O'!! n 

t 

• G<ınderilcıı bu m l:ı.r ı a

runda Rumany:ıya muhlm rmktarda 

ha 

-ııoc--

Sinemaların kontrolU 
Bazı sinema! nn luks mah:ıllerı 

nisbetftı daha ucuz ol n ye lerdeo 

çok fazl:ı oldu u bclcdJYeye şıklyet 

edılm t . Deledıy\: buh n ın m lan 

kontrol etmcje karar verml Ur. 
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BOŞA .G~.~.EN .. ~AXRETLER Bulgar 
sulhu SON HABERL·ER 

. lngilterede 111i-
YAZAN 1t4QLII BUYUK ELÇiSi SIR NIVILE HEHDERS0'1 -..ı-:.:;......,.,.,..., ______ _... ____ ...,,.....,.. _ __. ----= 

___ 
~E~~~ •] c~~~lİİ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 maka.lesini şu cümle ile bitiri- • 

H.. . c h"d YALÇIN yor ki pek dikkate şayandır: v: l l !F d ha 1 it l l u seyı n a. ı - "Heı· iki memıe&et oil-birla.i- 1. un an ı ar ransa a zır- a yan ar 
- 67 - ~ı:im~:ı;:~~:~?0:: Porto.Paler- lanan hu··ku""met To L. ru k a 

Büyük bir muluiyyile faali- çağrılıyordu. (Mayısta Alman cak yerde yardam ettiklerı tak- fi 
· e hacet kalmadan, Hitlcrin hizmetçilerimden biri gitti. Tem· dirde ebedi bir sulh içerisinde ki t dal be S 

1
• k •ı • 

teklifi nihp bir lal çaııeei. eli-· ınwıda da cliger biri.) Fak.at 1 yaşay:ıbitirJer. ,, mogaga Q-f: l l!e l 1 D0r 
ortaya atmamU} ofdUğuna işin temposu, hentm tacil edilme-\ Mir'in btı cümlesini habrda· ~ ~ :T 

kala kanaat getirebilirdi. Bu nıişti. Hitler, 1938 de olduğu 
1 

tuttuktan sonra, 6.12.1940 tari-ı _ (Baı tarafı ı inci sayfada) (B•t tarafı 1 inci eayfada) (Bat tarafı 1 incide) 

un nazarında şatranç tahtası gibi, vukuata intizar ederek ve hinde Srovo gazetesinde intişar ~en, J:8r çok gUnclen~ 1 mesınin "meşru bir hak,, olarü CöWe kendilerine bir yol açtıktan 
rinde sadece bir patıyağı ileri her ihtimale karşı hazırlanarak eden ve Ege meselesinin diplo- n kazan<hklarmtian çok bu- . . _. bellf aowa, Bardu. limanı etrafındaki mü-
nekti. O öaima ı.öyle baı·e- if gö11ÜJor<lu. Fakat henüz hiç matik tarihinden bahseden ma-1 yük muvaffakıyetler elde etm!J ~ı~~:n ıs~=ni ~g~ dnfaa tertıbatına karşı şiddetli bir 

tıeı· yapıyord\ı. Oyunu kazan- bir karar vermemişti. tl'mftl et· kalenin sonlarındaki şu cümleyi le~dir. '!unanlılar, ~urada etr ı 
1 

olarak hizmete alınmasını iste- hücuma kalttmışlard'IT. hıgiliz P~i -
~1 müddetçe, nasaımda eaem- t::iği gibi, ahval ve şerait lehine de bir daha okuyalım: mıtr~lyo~ yuvaları ı.le dolu topç~ı yeceğini tahmin etmektedir. desinın ileri kuvvetleri, motörlu cü
'yeti haiz olan şey hüeli ey- döneceği zaman kadar biç bir "Ege sahilleıi meselesi bugUn m:n':~e~ınde~. mürekkeb daı- Abetz'nin dün Vichyyı ziya- wialnhan takib.etnaek:tedir. tate kam 
yıp oynamamış olae8'ı ~ karar ittihaz etmiyecekti. Ağus- de adilane bir hal tarza,, bekli- mı mühını mudafaa hatlarınrlan ret etmesiniıı ilk neticesi, mare- yonlal'ı, dümdar kıtalarına kapar iel-
ı lii.yıkiyle kullaıııplıntQanma- toaun ikinci nısfma kadar, ordu- yor. i~ girmişlerdir. Bu mıntaka- şal Petain ile yaptığı mill&btta mek.tediır. 

ı meselesi idi. Kimsenin bu- su hazırlığın azami mertebesine Ayni gazetenin bundan bir da bir mıktar esir alınmıştır. hazır bulunan Lavalin tahliye- Hududdaki müsaid, Sidi - ömer 
dikkat etmediğini her zaman vasıl oluncıya ve lıasad yapı- gün evvelki sa) ısında. Bulgarilı- :Esirler arasında bir de subay sini temin etmek olmuştur. ve Şeferzen kalelerine karşı yapılan 
.d edeMlbdi. laaya kadar, teşebbüs kuvve- tawn harici s.i.yasetinden bah- vardır. . ( Hı'tlerle Laval ikinci Napole- hücumda sürpriz taktiği kullanılmış 
Ş d 'kk t ti bizim' elimı"zde "'··"'~·ıa ..... ~- • .,...:..,,... bir makalede - beya--•ft J'ena ha.v. a_ vıa ragm· en Y .. u • \'c bu baskına dayanamıyan bu ka-ayed birisi oyuna ı a e- QIMUI uu.u."' ""'"""'".. .,,,... UOWll " - d omm kemiklerinin naklini .Qaha-
ek olursa kaideyi kendisinin Fakat bunun için daha evvel tesadüf ediyoruz: nanhlar butün ?ebhe?e uş • ı ne ederek mareşal Petaini Pa- leler, dunkü tebliğde bildirildigi gibi 
~ ·1, muarızının ihlal etmiş ol- sağlam bir sulh cebhesi bina e- "Bulgaristan milli emellerin- m.aııla. temas halindedır. riste tuzağa dü!jÜnneğe teşeb- düfmüştiır. 
·unu iddia. icia bir mazeret üaıeli ve Lehliler ile Almanları 1 den vazgeçmiyerek tadilatçı Atina, l8 (a.a.> ·-· 1ngiliz hava bUs etmişletdi. İtalyan e&iıterl BJlldistaaa 

bilirdi. bunun arkasında müzakereye bir memleket olarak kalmakta:- kuvvetleri tarafından neşredilen res- • gö-~or ı Muhabire.göre, mareşal Parı- ...,..., •• u,,. 
Bu Wahnsystan (yani lrendi girişmeğe ikna eylemeli idik. dır.,, rn tebliğ:. ·+-- di ,..,,,.k-'-1-vak R · i Yenidel.hi, ıa (a.a.) - Gub çö -

- 1..a-.· ı.. • ....,~·) Bu ,,__ ayl• ....... ,... _ _.....1•1-~ Ayni gun·· de -ı·r gazetesı· o.u Şl4detli kar fırtınasına rağmen dün se gt1.1111Cy ....,.... uıuu ya eıs -disini tu~taa _ _,,_ı e- ,,_ -~ w.:ıo~wn.ıc.u - .,,, A cöahwunun akiMtiııe lılğraya. lünde alınan 1talyaıı esirlerınden 20 
n tekniğinin muntazam bir fırsat kaçacak olursa, o zaman, mütaleada buhmuyor: bombardıman tayyarelerimiz k ya'ı:; caktı. Çekoslovakya reisicillllbu- bini için Hindistanda üsera kampla-
cası idi. Genll:kıed iJııtiras- Bitlerin ordusunun kudretine "Hariciye nazırımız çok mü- randa ile Avlonya arasında 1 !il 1 runun Berline davet edilerek n hazırlanmaktadır. Bu esirler pek 
nı coşturmaia, gerek kavmi- güvenerek teşeb\Ns kuvvetini , him bir :meseleyi daha te8a- yolunda düşmanın motörlü nakliye Almanlar tarafından ha:r.ırlanan yakında Hindistann gelecekfü. 

onun dtişiinebileceğj her şe-ı tekrar iktisab etmeğe yahud rüz ettirmiştir. O da Dobnıca kollarına hücum etmiştir. muahedeyi imza etıneğe mecbur Kahire, 18 (a.a.) - Orta şark tn-
kendısi için iyi olduğuna zapteylemete kalkacağa t.almia meselesinin hal tarzuıın :Sal- Hava -aartları cıolayısile bombardı· edildigı-· hatırlardadır. Petain om kuvvetleri wııumt karargahı ta-

, _ __.. 'L&alo...... nlUftftı..a:-cU. 1·-- 1~--ı-1...: ..ı:ger- ·~+:u.4'1. ......... ... .. _ neti.cesı' tam Ol"'"ak mü"ı>hede ndır•a•ına ,, ____ ~ .., -..-.wa- A4uuanı-.J ua &ıw.a.u. -- .. _ ... ..- böyle bir muahedeyi imzadtı:a rafın~ neşredilen resmi tebliğ: 
· ünde mahkeme huzuruna V . A d selel0r-ın r.Ja!iinde bir misal ola- edilememişse de atılan bombardıman •-••-- etseydi. ihtiyar mareşa- MısU"da: Bardiya mıntakasındaki 

azıyet bir inkişaf ilan e e- b'l · - 'di ~ tığı zaman, muhakkak ki, . k 1 lül' ı ecegı r. " bir ço~unun sahil yolu üzerinde ve lin hasta oldugu· veya akıl zi!ı- .hattkat devam etmektedir. . 
mıycce o duktan sonra ey c:tıı... liler kendisinin makul ve de N1ll'embewgde' pert.l tat>lan _ Bulgar matbuabmn neşriya- nakliye vasıtaları civarında uatla ır.• na uğradığı hakkında bir masal Kenyada: Kuvvetlerimiz, cenubi 

cena1> şartlarım Jmltut et!~ masını akdedebilmesi pek müm- tına bakınca göli:imüziin ön& göıiU.ınüştilr. Naldiye vasıtaları ayrı. uyduru2acak ve- bu sunUe :ma• ve garki Afrika k.ıtaatmın da iştlra
alardı, Avrupayı harb deh- kün değildi. Diğer taraftan, bu de şöyle bir Bulgaristan görü- ca mitralyöz ateşine tutulmuştur. Bu reşal vazifesini görmediği tak· kiyle 16 klnwıuevvelde El • Vak'a 
erinden masun tutmuş ola- babda lüzum görülen büyük yoruz: Bolgaristan sulhperver- . harekata iştirak eden tayyarelef'"mi- dirde La.valin kendisine Veka- karşı muvaffakiyetli bir hücum y®-

~ nı tam bir kanaat zevahiri- teşkilat gayretleriyle parti içti- dir. Yani istediklerini sulh yo- z.in hepsi: üslerine dönmüştür. let edeceğine dair kanunu esasi- nuşlardır: Düşman askerlerinden el
müdafaa ~- Temin e- marVUkaa _.,.., ltef)sellfJIJine liyle, alikadarlarııı bu toprak- Atma, 18 (a.a.) - Dün ak· Wın d&-düncü maddesindeki lisi öldürülmüş., 120 si esit almmış • 
im_ ~i~!~~::.. Hdahaakika1:_e~ kadar hiç bir lıarb okwaınası Iarı kendiliklerinden Bulgaris - şam neşredilen 52 nuinarah hükme istinaden La valin ikti- tır. 65 top ve kiılliyetlı malzeme iğ· 

-,,.~ --.a --- pek ihtimal dahilinde idi. Çtin- tana terketmeıeri şeklinde »- resmi teblij: dar mevkijne getirilllıeei için tinam ettik. 
~-. yaıDi. Posıen'i, Siıles-- kU Lehistanda mutad yağmurhı maktan memmm olacaktır. Buı. Tilzyikillliz altında düpıan. meşnı bir sebeb yaratılacaktı . Sair cephelerde deli i.klik toktur. 

:tayı ve bimt hürriyeti istedi- ı b&V8 tepiaienelde pek ziyade garlar bir harb açıp ta buraları zayiat vererek Klisura doğru j Fakat suikast niyetini haber İtalyaalana ricat. hattı 
·•:•K--· v buWan. da 1 rebH'eriıı hiı: makineleşmiş Alman ordusunun zorla elde etmeğe teşebbüs et-~ KHsurada yangın- alan maFet)al. kanmıu esasinin btl keilbndı; lrıı8re 

zam.an h8ıbeiı Y&lim ede- --- ı..,:_ ın··----- ---- meyerek rahat oturacaklardır. lar nıJ..tıgı- go"rülmuş'' tür. madd.esı'm" ıa·gv-ederek dıa mem-~, .. b'l' ~.r -r -~ ... &•J'""" ----- lf.-'A "" Londra, 18 (a.a.) - Reuterin as-
y ceklerini o pek a.ıa ı ıyor- smı imkansız bir hale sokard\. Falla.t bu sakin durmalanmn Ce~ııin sair kumn:larında leketlerle telefon hatlarmı kes- keri muhabiTi ıeneral Gough ;yazı-
. B\tt.ü11 btt )ursacahırıı temin Alman ordwan 'kumancianlan manasının yanlı!} anlatslmama- hanM.ta muvaffakıyetle de- tirdikten soma hafi bir ka'bine vor: 
harbıa niJlayet ietin&bt im- böyle seri bir pleİ>eyi muftf- sını d& istiyorlar. Onların sulh vam edilmektedir. Aldığımız e- içtimaı akdettirmişti.r. İç'timaı " Libyadakı vaziy~t 0 derece sürat

olaeağıDt takdir ediyordu. fakıyetin temini jçin en esash taraftarlıkları Trakyadan ve sirler arasın.da bir yarbay· var- mUteakib mareşal Fransız mil- le inkişaf ediyor ki Mdiseleri takib 
geniş s'lilılanması bu nihai bQ şart telakki ediyorlardı. Makedonyadan vazgec;mek mi.- dır. Bttyük mıktarda malzeme ıetine karşı radyo ile bir beyan- etmek çok auç olmaktadır. Wavell'in 

him bir kanun 
hazırlanıyor 

---0-

Harb yUzUnden vukub .. 
I• ,_.... zararlar tazı. 

min ed•lacek 

Londra, 18 (a.a.) - Avam Ka..,. 
rasmda ha\ a harbi tehlikesine ~ 
~ahsı eşyanın ve menkul maıı

hükümet idaresi altında sigorta ea. 
mesi hak.kınjlaki kanun layih<ısam 

ıkinci müzakeresi münasebetile mall
)'le auırı Kinaley Wooci bilhassa..._ 
~tir ki: 

Bu kaının lAriSası, diilmanın hMa 
akınlaı·ına karşı koymak ve sa~ 
ve müttehid camiamm sarsmak ,.. 
lunda düpnan taraluıd111t beslemm 
ümidleri kırmak hususundaki it.iımıl 
ve merhametimizin bir tsahürüdüır. 

Bu kanunun başlrea hedefi, bilhiıılıo 
sa meskenlere, kiliselere, sivil ı... 
tabanelere ve müma&U binalara • 
kunan harb zararların tamanı9 

tazmin eylemektir. Bu kanun, 1aa
minat yükııı\u yalnız 1.arar göreni ... 
zarar görmiyenler ara nda taksiılıi 

etmeyi değil ayni zamanda şehirled. 
mi.zin en iyi bir tarzda tekrar kurul
masını mümkun kılaeaktu'. 
1.oyd Corc Kabfneye ahıuy• 

Londra, 18 (a.a.) - Reuter ajım. 
sının parhlmcnto muharririne ~ 
Vaşington büyük elçilıgine tayin .. 
mek üzere istni seçen mahdut bir kal 
kişi arasında hava nazırı B. A.n:M
bald Sinclair de vardır. 

B. Lloyd George'ın da kabinede B. 
Sinclaırin yerine hava nezare1ıine 

8eticilmesi ibtimdaden bahsolun -
maktadır. 

ı......,n•als • nztz 
ölenler 

Londra, 18 (a.a.) - Dalıüll ~e& 
q,ezareti, İngiltere üzerıne yapılaa 

bava taarruzlarında Fonteşrin 1171 
zayiatının 4588 oliı ve 6202 hastaha
neye kaldırılan yarah olduğunu bil
dirmektedir, Bu zayiatın müfredata 
ııudur: 

kete hazırlanmak için vuku- nasını tazammun etmez. Onlar iğtinam ettik • name neşretmi§Ür. Tasavvurla- tebUğlerindekı mutedil ton, ltalyan 
geliyordu. Fiilıakika, iki ara.da ciddf bir beldeyeeelderdir, yani fırsat n keşfedı'len Laval, Deat ve d ölüler: 2281 erkek, 1806 kadın ve Bu:ıi • inhizamının ehemmiyeti hakkın a 

··nı dıa.ngı'br,afi:!ı:-nw· d~üyu~ ~eidbiT:un· c;tkmaaıgen· r-eki~abwtlemıy' ecBieit~~ be~le olan mü- Almanlar ·ıngı·ııe·· Dn·seoriotgı'dileerkgeceen hyanaaareketin~e mPa .. a-nı· tam bir fikir vermek için ancak kıtı 16 yaşından aşalı 493 eocuk . 
._, --- kın .,. b- -~•--=-- _..._..,, ~ kıtına kafidir. İtalyanlar, muharebe· Yaralanıp hastahaneye kaldırılan -

cııw m ve ~c mi- birer vaııiyete dtşmemiz te~ ~uxı e_..., §i&iRii.Ye ohmmuş ve kendisine aid Cila- lar: 3493 erkek. 225.l kadın ve 11 

. ın~hast telakki ediYQrdu• kesi istisna ediline, ba dldinet ~~ ~~~ .. birda r e J ,· 1• ş g a l e tedil'Dleldon. §ati tosuna ikamete memur !::te B:::.::..~:a::uı ':::k:ir: yaşından aşağı 458 f;ocuk. 
rın portreleri Ve yarım hey- devresinin muvakkat emniyeö- S_._..."" ... rua ""t'•--au -...... -ıtOC 
ri Berlüıde, 1'Unihde. Bere- ne itimad edebilmek içia sebeb pzıeri ol~ dair bir te- lf r. ler. Bunun manası tngüiz krtalarının 
gad ndeki odalarını süslü- vardı. F"ıkrimce, bütün mesele, minata tesadüf ettik. Fallat hazırlanıyarmuş tenA~::a:diı: ~j1!Y:~.: Capuzzo ve Sollum dakı İtalyan duna Ticuet v ekiletioin 
~ O ı ••ptıkl bir f A kt .. .. k .... ı..,.. -,,- darlarının arkasından İtalyan cena-
•uU. Jl arın ...,. arı rxıa- · ela.ket olma.dan, Nuremberg uza an gonmen ço .,_.- bert, eere,am halden .Abnan - b• bl• • 
d "Mars,, 0Jaıaştu. O da nef- puti. t:oplarıt181Da nasıl vasıl o- d:ati Edimeye. ne kadar haris -H- yayı. haberdar etnüştir. JBdise. hım bir kere daha çevirmiş bulun· ır fe ığı 
~ btr ıltha ~ etmezse, şöh- la bilmeyi teminde idi. göderie bakan Bulgarlarnı hi- , den son dereee hiddetlenen Bit- dukları ve ttaıyan rtcat hattının eğer 
~~ı llltb;- )tatadf o.mı §(Shreti ki~".Y'!8"'.i de pek y•lnNi• dinJe- Vaşincton 18 (a.a.) - Reuter: lerin Abetzyi, Vidlye göDl)li'- tamamile kesilmemiş ise, tehdit edil.-
~ nlha.- <>Bla!'ftttirlden de İ3te böylece yu, beıladı. Ma· bi maM\mat alan mahfiller, Avru- dM'n so''ylenm-~-......... melde olduğudur. Eler tngilizler Bar 
~ ;ı.;aktı. OnUll aşağılık Y'Jllla ilk a.laJ.erinde,, ~P Bulgarlar Berlindea i;,ıi bir pacian Vqıae&.ona plen mahrem ha- -ı~otokol zev~kurtarmak için dia'y.ı alırlar&a -ki bu her dakika için 
~ .. i de hesabtan bari~ lilttcalya.nm.go .... n!!~~~~ ~~~ talrük deni alımş ıPbt görünü _ belflere pn, 1tal,,yaıun tamamen in- B. Abeez, Fransa hükümetiınden Al- muhtemeldir- ıtalyanların 30 ıtno-

lar.au. Ne kendisinin, ne .. ~- ._ - ~un :JOriar. Bir aralık bütün Trakya hidammdan evvel Hitlerin tngiltereye malı zaferine iatlnad edıen siyasete met;e yol üzerindeki iaşe ve nakliye 
,_.!._ ... il miDeöltin, 1918 bezime. :~:::'i~~~:a: ı..:.-a:! Ye Makedonya a~ri sus- karş,ı b~ mikyasta bir istlla hare- de"am edilip edilmi,,eeeihtt ,_.... vaziy~ tamamile ümidsiz. bir hale 

' llaWaal, ~ Mr dhyaı - ._ - wmştu. Yalaw Dobru.ca dawasıı keti yapması ihtimallerinin mevcu.d ğa mecbur edihniştlr. 8irecek ve b<W1n bu iaşe ve nakliye 
· zaferi kazanmak 8W'e- i:8~~~Blıbü~ak.ıı!2 "~- Yaldı. O bütHrtea _.a,, Iİlllldİ cıkiuiuııu •lemekteOir. Bu suretle, B. Abetz'bı Pranstz hük\lmeti ta. vasıtaları zaptolunacnktır. BU suret
' orilMlıım ka.ldlnknadan, ~..... .._ • gariıi l'e şariıi ı.eım ali ilive 11ı1ııJ11e bi.r .,,... ııatıı bir ~oa kişi rafından verilees menfi bir cevabi. le iıı&ilizler eline düşen muazzam 
aşağılık "complex,, i üzcrle- ve ehemmiyet ile imzaland1,. Bu edilmedeD, mutlak MR'ett.e • ı.- edıecCini birçok defelar tekrar ~ teprak1armın dlalaa f!lı8ll:ii bir ttat;yan malzemesi bir kat daha faz-

P.'ı.ııı.ıın at.ağa. ciddıea. muvaffak askeri ittifakı İtalyanın,. ~- Trakya ~ birinci aataı etm.tş olM Hitler, sözünü yeri.ne- ıe- surette işgdni ıntae ~ ve lalapcak.tır. 
yacaklarım- hi11ediyordu . Jetin U. R. S. S. i Türkiye ile geçti. Bunda. da şimdi, garbi tirmil olacaktır. arasıra AJmanlar tarafmclıan mmlle- kaly .. .,ldedaia adedi. 
.. •• ! ...a. ki m.iizakereJeri kendi aleyhine ve şarki Tralcya dansı birbirin- Vaşington mahfillerinde söylendi - denin şiddeti iızerintie yapılan. tadi- ~or 

anya yeryüzünde. büküm- müteveccih olabilmesi korkusu dm ayrılmak suetiyle Türkler jine g8n, son zanianlarda Amerika- litan ıptal edilecetini si>yıe,ıip söv- Kahin, ıa (a.a.) - .»ıeua _ Trab-
olabilirdi. yülriindett. imzalamış olduğu hak- teskin edilmek ve hatta Bulp.r nm mühimmat ve tanare tmaWrnı lemediii malllm değildir. t~a ıu.seıın> bududuıMları Rwter muha-

t t k ı... h b' tt k•daki resmi sözler , bilh•sa ,,_ ~ı--ıı •-'-~-~ .. ...a.. • ...,,.... ""~ı.ı.:--·. ş e az ço sauır ır sure e daw-•nnu- -.uJor. çetalıtm•t l.Oıwm11aa mii..-ır ;yazı- gidecek Alman latalarmm cıneer• .._.. --~ 
klcdi. Çünkü oırcNn ağustos yelli bir- vaziyet ihdas etmi1or· Mir putelliadHi mak~n 1ar w ıulWe• raporlann derpil ey- bir hakka> ist.inadm Framııaden aıeç- ~cia, ~ piyade ku' vet-

~~ıti'IM llaıiu- Mr ~ s'e du. 8Q11- etlmltılli bizi BaJp.r daft- ledYtlıeri ~en ntütnellittir. ıneeinl tart jçopacak bir sulbü !IW'e- Jeri blll:ilt TraWusaaırb lutdudu üze-
.. ~ .._. oJamw - Mikver, askeri a ittifakın ıu.. yardma da.Yet ediyor ve llkseı-lyetle in ma!Wnat alnıaıkt:ı Pl &üç F9ddedebilecektir. TeredGldu rine büJıt.ik bir tazyik hareketi yap-

.........,. tilll tutulması- imzalanmaw, llriDrilllMmımi- o da bize bir yardım 've eiııadi o:tan haftalık Torelln Correspondan- takdirinde- ise bu11ıa icbar ectılmesi mağa .banrlanmaıktadır. Ayni. k.uv
rajmen, iM _.,. pek afi- ne, teati edilmesi yqlrmdaki gö&- sulılt videyliyw. Bweda inak• ee gazetesi blQ mahrem raperlar hak n.rkldir. vetler son günlerdıe S.Uum'a kaı-şı bir_...-· idi. Ta- terişlere hacet olmadım da kifi sad gayet açıktır. •Bis Bulgar- kında ~ yazsnaktadır: 1 Fra~ filwmun AlmuıJarm em- yupugım•z taarruzUn Diha.I. safbaaına 

m"IJl:llMllılıl1P _,..., yirmi betinci derecede ku'\l!'Wtli ...W: olu- larla l>eraber olarak garbi Trak- t-.. ıı•-- kaqı vAsi r.ıikya.ıa bir rine verilmesine gelince, mürettebat da i31ıirak etmiştir, Bir hafta evvel 
ei ~ orada 27 a- nuyordu.. Şiibhraaia ki ittifakta yama 8QlpriatalJıe. terki için ~ ı:;;k;.,. yapılıoası ihtimalleri, i asrasıııQ.a çıkacak kaınlı mündeleye Sollum tehdid cdildiii. za111an. Sidi -

~aat:a t4B'id ediıeeeji. ve bir ea aliıkaya. ~ Mina birinci Ym•iı#am kandıracağıa. ya· Almanların 1~a ;yardım etmek- mini eJıınak içiın B. Bitlerle Lav.al'in Barrani'den gelen bir lrıgiliz zırhlı 
- J I; in n...-=; n-.. maddMi idi. Ba p 2 Meve 'ftH .. _ alld ....... ~"-! Dıı·•--ıarm bu bu _ _.__ -""nmic: obnalarl muh- fı.dulaı o kadar siirMJ.e ;ye~~tir lti •- -.... -ı- · __.;, ......,... ~--.- &.HU6.. tens,. böyle muazzam bir hareketi --..... ~ ., 

. ile &pi wma• .._ • ..,_ l'all ittifak Almanyamn '-Y" ..._ hugi yajmamıwla yar- h ._. ... le · fikrin üst 'd bu temeldir. general Amkonun kumandası aKın-
-"'ği :u- •ı:...-~ aa-• n--n·-1 ı...:.. :L~4! t-1>:-> -.a.b;~ dım -->--~1...u.~ aıa-te •-....:ı.. terci e...... rı e m em • Pet...ın """ ....... ar1·;;.ı ka ..... ·1 ederse _,.. ~ ..-..._.... ·- ıcau ıcıı ıııu· USLnıu ..--.uu - .. -.a-- ı:o- ..--u.ı lun.ınaldaclır. Bu harekette Fransız ... .,.. ...- ,.. .,.. daki italyan Catanzaro fJrkaaı. biıti.ın 

... tarilller terdııil lecek - heaıgi bir ni.Yeties ı. etmiyona. d& "ebedi sulh,. vadi ..a~!H!!!U'!'W!AIDl.D da hesaba k~ .... 1-.d ol- Almaııyada bulunan Fransız esil'leri mevt:l.ldu ile ihata ecılüm!ıitir. Askerin 
yelunMkj avam itiyadı- talyamn deha e'V'ftl ._ •ea. ki.fi bir mükifa.t teikil edecek =:-:;;~ür. lllaama;;;ı.__ set"best bırakılacaktır. Reddederse c;oıu esir alınmıa ve !ırlranın hemen 

kaqa 4hıJt) pm derill istik- habeııdar bulunıwı şartına gibi görünüyor. tonda şu cibet de 'hatırlatılmaktadır. Fransız Quislings'i olan Lavat, Pe - bemen bütün rnalzemesı Yol kenar-
.llit~ker;t _!1m~t~~~U~~ bağh idi. Bu, RO!WJ'Mll, BerliniB Bil, YUD&Distaa aleyhinde ki daha bir kaç gün evvel mareşal tain'in yerine ikame edileeekör. Pe- larında bırakılmıştır. Bir kwm in-

-- ..., - • -~ emriıae sadeee baığh olmadığıı. Bulgarlaıa yardım etmek giy.. Petain Vichy'de bir bitaraf diploma- tain Fransayı terkedemiJl!l?Cektir. giliz ta•1klan Sellum üzerine iner • 
ilatiJıaç dlıymadım. Temmu- nı, dostluk Pragda oN.Jııığu gil:& lıe dMrs•~ wıakis Trakya da.. ta. Fransız donanmasının Almanla- Çönkü mareşal Fransayı terketnu- \te!I dahilden gelen diııer bir kJsıro 
ilk~de keyfiyeti haber verilmemiş diler bir dar- vasmda Yuma meafaatleriııi rın kontrolü altına örmesine hiçbir yeceğine dair namusu üzerine söz tanklar da bir yamacı tırmanarak 
~ padp ve ona. beninı Şidcktine m~vemet& kelldi menfaatimiz addedecek zaman razı olmıyacatını beyan et _ vemıil$fu'. Fakat mesai. arkaıllllların- SoUum miıdalilet:i üzerine saganak 

Pilltaıu Sd9' Wtvwa Blfır man.w: kale.calt CÜlll'Blt pek fazla. kadar ..U.nnwda beraberiz • eten bazılarmın ıimali Afrikada Wey- halinde mıernııi y.ajdlrmışlHdir. Bu 
tePil •••J:lii evvelden bir imtihana tabi tutt:alııaııal a&Yf"' Hatta o kadar- diyebitiris ki, miştir. -ıte gand'm şefliii altında toplanması esnada İngiliz hava kuvv~l: fası-

lllJdWı-. lacağnıı ima ediyordb. fara mllhaı olarak, Yunanhlar mümkündür. Esasen söylendiğine gö. lasız bombardımanlarına dev edla 

Dramn son perdesine geldik. Bundan doayr,.. ittifak her- Dedeağaelm Bulgarlua terk - Kaymakamlar ara re general Wey111nd, mücadeleyi vak ;yorlardı. Tanklarımııdan &azıla ça-
nenin perdesi .marbıı O mü. hangt. bir yıld'ınm darbeainiu = 1'W ollalar bia kabul e- • ünden evvel terkettiginden ve Fran- mura saplanmıpa da bu hal, taar • 

Ankara, 18 (a.a.) - 'l'karet 
Vekilletinden tebliğ edilmi§tir: 

25. 7.lMO tarih1i Tlhkiye ile 
Almanya arasında ticari ndlba
delelere mütedair hususi anlaş
manın 3 numarah ~ki 
plafonun birinci grupuna dahil 
bulanan mihan?k ve el'ektrotek· 
nik kısım devlet daire ve ınies
seseleri ihtiyacuıa tahsis edil· 
miştir. 

Bu kısımdan mal getirmek 
için hususi firmalar tardndan 
riJd talebler infu edtJMeı.Jeceği 
cihetle mezktir talelıleria ı. su
retle eeftl!tlall--.. te'M=ki e. 
dHıeeeji lriNfrliP". 

-ıtOC--

Askerlerlmlze lnş 
• hed1year 

bmit (Blıllual) - GölcUte kııh
ramaa. ~imiıle illi~ ver 
mek h11SUSW1«ia ~ ~;ye& 
bü,JWt. bir §e'Vkle cı.ıv-. ~. 
• lüıııel'. saza ~ ltülüıı ka
dınlM' ve- kA7lit kadualan ;tillt ve 
arsan Jllehlllaclçjo hediye :haarla
mütaclar. tık parti olıarnk i.k) bi.iyük 
sandık hediye gönderilmişm. 

lrzmit Halk.evi ÇÜMfer 
:bmit (Hususi) - Şetaimiır Jılalk 

evt isli kaliyeüıııi artımucıtır. Lisan 
lmırslıltı yeniden aıçılm Telllllil kolu 
biı· müsamere vermek 'liıce -ıınva
larına baılam&J, mar.e- Ye tarih şu -
lııııııs1. tımifl tarilliııt y,m.ınak iizere ha
rekete geçmia va mwe, serli pıbe
si.-. amatarlere mllbsus olmak üzere 
bir fotairaf ve ı·esim S.-_. 
karada$tum.qtır. 31 inci günü, Mr. Chamber- tekenirtilae karşı dünyaya ha- ,,_ d k•t sada çok yakında ihtilll !(lkacatı ruz haı·ekatımızı ciddi bir sekteye 

, Avam Kamve=eda bi- kikt bir teminat verivor gibi ·~'Dedi soıa_ a· ~ bu SU1 a na 1 ve hakkında aldığı rapoı-tara aldamiı • uiratmaaaabl'. 
Lehistan ile uzlaşmamızı göriiuüyo.du. Fakat he~en çonrktuklan 1ııir tarafa bıraka- =1::ı11~t.eesslr olduğunu açıkça tJ1liliz tankları Trabtusprb dahi- :Yml .-.ıeır baa tedba-• ahn-

ettiğt zaman ltallmnş oldu. ıl. ltal - ~.ı"' bin da. sadece satbtan bet.de- t Jinl ~ Jir.ıde bududdan 45 kilometre kadar m.ı.ı ve hasır ;raptlnıu_.. Şim-
Sd tlftf da şimdi vuiJet 1 edvve s· ya~ egerlin~· ipti- ımı. Baltanlaıda b• sullnm ne a· er Be~ =rden teminat içeritle ve Bardia'run ortasmda • 6... ~ ltadai' Bug - Bug'a 12 lıııillden 

~dJI& ""'ıdü B' u....ı...... 1 a ınyor usso 11e !Mber ~ --1 ... .d- ı-...a olaı...;ı...-.;.;...,; a.-ı-
... 6u.o • ız ·~v- vermeden ve lililıU.Vafaltat.ifti a).. ~..., ..... na - .. ~~ 'Ol' lı.ınan sahil mıntakasını iıea! ~ tazıa esir ge ilmiştir. 

'9e Aalrarada taarnn:a ita!' Dliidan bir ~ ~el: o-' ::k~ mablıede a)'l1e& ted- A.Mara. 18 (Hususi) - An- Nevyork, 18 (a.a.) - Nev· harekete geçmişlerdir, Ba .-da bir ... hava ... 
bir aWb cebhesi bina etmP.ğ& kmıa muhwma.t sıııhacnı tah- _..... talya mektW»çusu Cemil Kor- york Times gazetesinin Berne pıyade livamız ileri bankete ıeçmif Ka!ıire, 1'8 (a.a.) ilgilis 

bir. Almanla ise MoskoYa- Gid imkanım --....-ıı... ..._,.. CalJld YALÇIN kuteli k&!Makamlığına, Manav- muhabirine göre, mareşal Pe· ve Sollwn'a cepbe8en hücUlll etm~ haYa im.__..__._ Mıgln aeşr• 
Baltık devletıeıimdıe, Balkan- ... -.._,~ .. -. atl.., r ..... .-akamı Halid Gördes rü·ıHUrte L k ~-hi...ı.- bi k' · k ~~a·~ Gell8 m&"8 ~ Bstcmyat ~ .......,..... tain ile gö 9 .. ..- n sonra a- re __. .... ~ ~ ımsenın çı •aman olunan t~ .. ~ 

b. ... ;::: •-cel>bede 8ir gedik aç- :ı ..... -4..-nya n.:..__ b·-~...... G 
0
_ Z..1Jels ı.ı•r kaymatamtıpıa, Kars kayma- val dün akşam meçhul bir semte smı temin edecek şekilde bıianQt ~ ba.tı gölünıdeki şiddetli 

~ ugraşıyorla.Ml. Her iki n ... J;A111U n•~.r-..._ --.&cwı& ,, ,.,,, kamı Osman İmroz kaymakam- hareket etmiştir. emrini aldtjı ~ dtıemanı olduP yaimmlar nva ~ 
~t da muvaffakıyetler kaza- sonraki emelllerinden !>ihatkin lığjna, mahallt idareler mümey- Bazılarına göre Laval, geceyi yerde tutacak bir vaziyet alalı,tır. mUbim surette tahdid etJnillir. 

caklu ve ~eıre nO-.v.. eilbhe ederek ve Moskova ile ak •• ' d • · le · d Sab"t K k k d' tos d 'muhaf l Pa ..ıw.u SolluDt'U .,......, ... n.. n..-•• ...ı- be be 't--n=- ta _.-- m.tizaterelerimizin genişlem.• nııt so~n e ı yız rın en ı ars ayma- en l şa un a ve ız arın zara-- n --- mp o - DW&~ ra r, ~ na-
l'dı. ~ kaıallfma. lıa§vekilet hususi nezareti altında ge($irmiştir. lerinin miıdafileri, Wılikeli vaziyet- mimi ewelisi gece ve dün gün-
F'ak-*' iki al"Mla; Mr eiJtimet sinden korkarak Almanya ile lııalera :arearnrlannduı Rqid Laval tekrar salmede lerinden endişeye düşerek bir .an diiz Bardiaya taarruzda devam 

ı..:-\rresi oklu- ki. p.,Jri IMiıDıta bir ~demi tecavtiz m?aheden~ • ~-tarafı 1 llld aytua) Manavgat kaymakamlığına ta- Vichy ıs (a.a.) - D, N. B.: üzen.ne çıkmışlar ve aehrin bu ı.- etmillerdir. Şehir dıpdılild bir 
~ hA.diseler .-ua gelnıezse, mesı ~~ swretıyle Y&Z.ı • meD ıWWa ve disJıııünlerlıı.; muhafa- yin 8111jtejftir. · Maı:eşal Peta!nl~ AbRan • büJ!'iıik nunı J'Uk,arı kısmıu:ıa. beilı7sa ;ralu karargibta Uç ~ çilaımıl· 
~ kaç ay iıati•d .edecek gi- yetlelint t-.ıye etmek karan- :ıa edıenk JMSaila:iı:ıe deTaı:a ettikleri i d • kul I elçia. Abetz a cm vukublllan berhava etaıiilerdir. tnıiliz piyade- mış v.e pek çôlt Dittarp. akli-

görüa~u. Bıımı. --.vıa Dl verdiler. o tarilı.da onlara la içiD, ~ tepkidir etmiJt,ir. Harfe ye • yenı ~u,ıın er müıüatta B, ı.avaı da hazır.bl -- Sİ bu sırttan açılan ya;ylırn abıliııe ye vuıtalars da hasara uğrabl-
... :~ıanp:mla bir ~ ile tıil- hareketi B.ibbentrop için Yelli bir B. Gibbels södeırial..~yle bitirmiı· Aakara. 18 (Hususi) - Ku- ftlll tur. Bu raülôkaı .üç saatten f ı ragm~ Sollum'a ileri ~libıe mııtu'· 

tlrdim-skert ~~bir diptomatfk. zafer gibi göründü • tU: sul konsotôsluğuna merkezden so.rmuıtür. de\·am etll).iş ve pazartesi sabahı, 11ek Yapılan ~ UıQl1tılen 411-
yet meyeuııl oı..tla be~ Fakat 'bu çok muvakkat bi• ın•- Alman. dem. 1*ılbıtım liimdıen gü. Aaaf, ıt.al maıavill konaokaslu- llılanşal Petalın eu mülakattan 91111- az zaJl'lat vererek, ııehııkı aşaiı ıwa - mama Demeye değru tehilzrek 
baUa hiç 19 py yapümı _ vaffaluşet idi. Stalilı Almmıya- ıııe Wr.Yi;ıe eden alDlelıemb. tnsib ğuna merkezden Refet, Şaml ra B. Abetz şerefıne bir ö!le zıyateti hallelerini. :ı.aptetmişlardir. ~ aı1n. te okhığpwu gösteneipjr ... Avcı 

Kt'4t.f'llrrln. Bunu normal olmıyan mn mS!tteflti alfa~ _. giı>· eııce ~ HwlMır- k~ llltrMldea Pli- wrmıpsr. öilıedea soara makQr Sll'ıta meriti ta~ Bardia. ve. '?eb-
devirde normal bir iş addet- diği z.aman ne Almanyay.a fay- Dlrlıı hwb iıltihsaMbııı.ı ciddi su.eU:e nıt. ViJam kOJllDla8hlk ._... • Ltmrl ._.... llltl aıllllış tıuııman. ~ m•ante rü ansıpd.ıj. ricat etmekte oran 
..... ......... Bir p da ~ - BWbk ............ seldıQe ae.a~ - büytik ııe- lirhğua merkerıden Galib MU- Vicby, 18 (a.a.) B. Lavaı husu.- 111e;datıı;.ı te:rketm!P.!rdµ'. ........... lıiitalanııı mftralyöz a/11 
t~ ti... -- ~ W} ~ hittir. bareJt tayin olamn.... al o?Qak Parlae ~et etm'ştir llQ - ...... Sıilb-... aeleeek UiliM tutm•aebır • 

• 



SUMER 
Sumer Bank 
taksimallna 

BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESE MÜDİRİYETİNDEN: 

yünlü ve· pamuklu mensucat fabrikaları mamulatı , aşağıdaki tabloda kaydolunan 
Müessesemiz mağazalarında ve satış bürolarında satılacakllr. Tüccarların göre 

oldukları mıntakalardaki teşkilatımıza müracaatları ripa olunur. 

mıntaka 
mensup 

SAT/Ş M1NTAKASI Mağazamız Bürolannın isimleri ~ SAT/Ş M IN7 AK ASI Matazan11z BDrof ırım 
KAYSERİ BÜROSU 

EREclLİ BÜROSU 

latan bul, Edime, Kırklareli, :r ekirdağ, ~ Kayseri, Sıvas, K ı rş e hir, Yozgat, 
Konya, Niğde Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, İSTANBUL Toptan Mal)azatu 

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu. t 
Zonguldak, Kastamonu ~ 
Ankara, Çankırı, Çorum ANKARA MAGAZASI ~ 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari 

DİYARBAKIR MAGAZASI 

lzmir, Manisa, Afyon, Antalya İZMIR MAtiAZASI ~ 
1 · ~ Erzurum, Kars, Erzincan ERZURUM MAc\AZASI 

Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur NAZ LLI BÜROSU 
lçel ( M er 5 i 0 ), Seyhan, Gaziantep, İÇEL (MERSiN) MAclAZASI İ Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh,Gümüşeli TRABZON MAGAZASI 

> S 0 d S" T k A SAMSUN MAGAZASI Maraş, Hatay ~ amsun, r u, ınop, o at, masya 
NOT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmeleri mukarrer olan: 1 - Nazilli Sahş Büromuz mtntakası mUtterilerinln lzmir maQazamıza, 2 - Kayseri ve EreQll BOromuz 

mmtakaaı mUtterilerinin Mersin maQazamıza, 3 - Diyarbakır maQazamız mmtakaaı mUtterileri.nin Mersin maOazamıza, 4 - Samaun matazam1Z menta
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11 
Deyinee, lsmaıl geçen vak'a

yı olduf;'ll gibi babasına anlattı. 
Baba, bu işe ha)Tet etmişti. O
lur şey değildi .. Mümine hita
ben: 

- Mümin d9hrru mu bu? 
Dedi .. 
Mümin, artık bıkmı..,tı.. 1tılip 

dürtülüyordu. Ac;tkça cevab ver
di: 

- Baba doğru .. Ben, pekmez 
küpünü, agzır.t ~dnr u dolu o
larak kur.alda~ ıp çiftii;;in ahır 
meydanında, bir aşağı, biı· yu
karı götürüp getinyorum. .Ağa
beyim, pehlivan oldu~u halde 
yerinden bil~ kesemedi.. 

Dedi.. 
Babası, ha)Tetlc biiyük oğlu

aa dönerek: 
- Ne söylüyor bak!. 
- Öyle; bız yerinden kıpırda-

tamadık ... 
- E, bu nasıl kaldırıyor öy-

le ise?. 
~Bilmem! .• 
Dedi. 
Baba, elinden gelse so"rnyı 

terkeclip Mümini bahçeye gotii
recck, küpe su doldurtup gözü
nün önünde kalıdırtacaktı. 

Nihayet, abalı oldu, babası 
Mümini alıp kardeşleriyle bah
çeye götürecek küpe su doldur
tup gözünün önünde ka1dırta -
caktı ... 

Niha) et, sabah oldu, babası 
Mümini alıp kardeşleriyle bah
çeye çıktı. Pekmez küpüne su 
dolduruldu. Müının soyundu, 
küpü kucakladığı gıbi meydan
da dolastırmağn başladı. Bu, 
bir hfırika ıdi. 

Fakat, Müminin babasından 
aldığı ce\ab şu oldu: 

- Oğlum, sen pehlivan ola
mazsın? Küp kaldırmakla, kuv- 1 
vet harikaları )aratmakla peh
livanlık olamaz .. Sen. çolaksın ? 
Çelimsizsin, rnz geç bu sevda -
dan ? Bir daha senin bu gibi 
feylerle uğraştığını görmiyecc
ğim. 

Diyerek zaı; allı Mümini tekdir 
etti.. Mümin, boynu bilkük mey
dandan çekildi. lki gün sonra da 
medresesine döndü ... 
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BULGARLAR 
NE iSTER? UFAKBİRVAP 

Lakin, MoHanın içi yanıyor- ! tiin civar köyler Mm.ıinden bab
du .. Her halde yakın bir zaman- sediyordu. 
da miısbet bir şey vücuda ge- Koylüler, ona bir ad koymuş· 
tirmck lazımdı. Onun yapacağı Jaı dı · 
ilk ış ağabcyisini mağl\ıb etmek- Çolnk Molla! .. 
ti. j Artık Müminin nam1 Çolak 

Mumin, medreseye geldikten Molla olmuştu .. Bir sent> gcçme
som n arkadaşlariyle boğuşma- di.. Mümin büyük gureşlere de 
!arına devam etti. Artık köy gitmeğe başladı .. Onun bu ha
idm, nı yapmaktan vaz geçmiş- linden ne babası ve ne Ue- uğa
tı. Doğrudan doğruya yağlana- beyısi haberdar degıldi. 
ru'k i;Üreş yapmağa karar ver- Dıramaua bır güres olmuştu .. ı 
mistı. Buyiık bu· dügmı güreşı idr. Mii-

Molla, aja~11na bir klsbet yap- ,..miıı de arkada~laıiylC' beraber 
brdı. Ve, yağlanıp idmana bas- ı gitmeeğ karar vcrdileı . 1 
)atlı. )toHav.ın nıyeti baijka ıdi. O, ı 

Mümm, ..bımwwıede pehJivnn- göreşte l<'kmbuı Halıdı,.,,tuta. -
lıfını llan et.mi: ti. önüne -gele- caktı. Kambu Halıd, oüyük 
nı ~enıyordu. Faka , bütün bu, ortava gtlıe~ıyordu. Ve>. b~ 
bohu. malar akranları arfU)ında ortayı tla hemen claıma kopan· 
oluyordu. Arada sırada köy yordu .. 
güre !erine gidiyorlardı. Çolak, Kambur Halıd, mcdrcS<:nin en 
hnngı koy güreşine giderse git- ileri gelf'.n pc hvanı idi. Dok
sm. muhakkak herke i yenip bir san okk& gelen .Halid ın yarı 
koyun bir keçi alıp geliyordu. hır gençti.. • ırtı adaleli ve bi-ı 

'Mwnin köylerde yaptığı gü- raz kamburca olduğundan na
rc lcrd"n aldığı neticcJeı çok mı Kambur olarak kalmıştı. 
ge<;rn<den etrafa yayılmışb. O- Halıdi. maglub etmek güçtU. 
mın gürec.-ini göıenlcı. görme - Hele Miiminin, Halidı mağlub e
yenlf'rc ı::oyl anlatıyorlardı: dec gını hk kimse düşiinemez-

Görnıe .Molla~ ı ? •• Çok ya- eli. 
man şey.... Mümin, nihayet biı çocuk ...• 

- ... ... 1 H, id ise. senelerce meydan yo-
- Kolu çolak nmma, belfı bİı' rind ·müsabaka görmüş, pişmis 

delikanlı... lıir ıyetti. 
- .• .. . H lid. Miimının koylcrde ar-
- B·ı dcı·ecl' kuvvetli genç kad, ~lnı iylc gürestiğini bili-

goriilm"mı tir. Ha mını bir ke- yordu. FakAt onları çoluk ço<;uk 
ı 1.: kapt mı bıtiriveriyor i ini.. nd l ttib"i kin aldırı bıle etmi

yordu. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
Bulgarıstan,, hülyasiyle dol
muş ve başına gelen felaketlerin 
hepsi bu hUJyayı gerçekleştir - ı 
mek j ·in yaptığı gayretlerden 
doğmuştur. 1 

Sofyanın havasına ve Bulgar 
bayragının yanına böyle muaz
zam bir haritayı astıktan son
ra biltlin Bulgar politikası o 
harıtamn tabakkukuou gerçek
lc~rme re memuı· edılmış ve 
bunun içindir ki Bulgaristan 
1878 d<> bir beylik olarak tesis 
edildiı:'l günden bugüne kadar 
bütün harici ve dahili bayatını 
kavga ve gürültü ile geçirmiş
tir. 

Bu uğurdn 30 sene Osmanlı 
dcvlctjni kundaklamış, Make
donyayı kana boyamış -:ve bii
yük devMtıcn Osmanlı devleti
nin başına bir bela olarak Bul
garıstan sarnuştır. 

Hep büyük Bulgaristan ha
yaliyledir ki 1908 meşrutiyetinin 
hesnblarını bozduğunu görünce 
alttan alta. yaptiğı tahrikler ve 
çevirdiği entrikalarla Balkan 
harbini hazırlamış, fakat diğer 
Balkanlılan da yanına alarak 
üzeıimize saldırdığı halde ge
ne istediğini alamamış, Balkan 
harbinde mağlfıb olarak eskj 
hacminde, münkesir bir devlet 
olarak ve yalnız döktüğü kanlar 
yanına kar kalmıştır. 

Balkan Harbinde Büyük Bul
gmıstam elde edemeyince 1914 
Umumi Harbine gene hep o bü· 
yük Bulgaristan hayaliyle gir-

Z A Yİ 
ı tmıbuı Kı lıse!.ı 'l arılı - Hele ne o, çolak kolu, a- \1tlmiıı, on dokuz ynşına gir-

man Al:'.llı bır kuyu çengeli?.. mı tı . Siyah 'e seyrek top sa- raty, o retmcnhgınden ınutc\ ıdırn. 
l. lı ımidevveı çehresini çcrçe - Fatıh M. lmudurluğunun 3729-48300-

- J{ .. ndisinden tic g.:>mlek 
ilen pt hJivanlan kol. yhkla yeni
verıyoı .. 

- ..... 

,·ch~ ordu. (Arkası \ '8.r ) 7524 ıyılı cU dmumı .ıayı ettım. Ye-

l
-

1 
n ını çıkar ıca !ımdıın eskı inin huk-

T i YAT RO LA R mu olmııdığı illin olunur. ·-=----------_. Clball K ız Orta mektep 
B il ı b• k Ş Tarih - Coğrafya öğretmeni 

sonra başa çı~.ıl!naz.. b~i e lT Necat i G üneri - u, mo a ı c ır aç sene ı .. -1!!1,I h" 
tiyatrosu 

Mollanın mahareti dili rd" · ıı · 
destan olmağa ba~lamıştı. Bii- f emsı erı 

FC\ knl:lde nc7.aı c ve 2000 m tr" 
aı 1 olan ve fııbnk:ır.; d J 
\er 1ı bulunan bır mul sat•lık

lır Gorın('k ı y nlcr Uzun 
ıbn ınd.ı Lm t c c ddc ı d 
ı6 No. d Yahy y 

'.rrpehaşı Dram Kısmında 
llJ l:?/!140 p r ınbc gunu akşamı 

~ • t 20.30 cin 
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• • 
İstH,Jaf Caddesi komedi 

lo"'mmda 
1!)/12/940 pc b lınu akş:ımı 

s 2030 d:ı 
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Z A Yl 
1937 - 38 ders senesi Haydarpa a 

ltscsındcn aldığım şchadctnaın('ml 

)rnybettiır ; ycnısini nlncagımdan es
kisinin hukmu yoktur. 

1855 Orhan Mcnemencıcijlu 

ZAYİ 
1338 - 1339 !X'nesı Çapa Kız Mu

allim mektebinden alını olclugum dıp 
lomaın ı zayi ottim. Yenisınl çıknra
cağımd n eskisınin hUkmil yoktur. 
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BA~AVASI 
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VEYA 
rniş ve müttefik cebhede ilk boz- B u·· y u·· K B 1. R M O T ÖR gunu vererek ve silahı teslim e-
derek o harbden de mağlüb çık-
mış ve "Nöyi,, muahedesiyle KömUr nakli için kiralanmak Uzare arenı,ar• 
bugünkü fakir halini almıştır • Allkadarlarm 2044 numarah posta kutu•ll 

Umumi Harbin tasfiyesi ta- d 
rihi olan 1918 den itibaren yir- ----·•-r.e•s•i•n•e_m_e•k•t•uııip•l••-m.Uıiııır•acallllİİiıı•aıilıııiııtlıılıa•r•ı • .__~ 
mi sene Bulgaristan dahili po
lit ika mücadeleleri, türlü siya
si cereyanlar ve mütemadiyen 
büyük devletlerin arzularını 
destekleyerek bir şeyler ko- ,ıı~ 
parmak politikasını J.endisine Büyükııdada Çınıır ıneyd,ırııııclnki pnl'klarm demir muhafaza parıtı "5 

l .... tanbul Belediyesi hanları __ 
ana siyaset ittihaz etmiştir. hklaruun tamın tcmdıocn açık eksıltmcye konulmuştur. Keşif beddı V 

Fakat hiç bir zaman komşu- lira 64 kuruş ve ılk teminatı 49 lmı 93 kuruşlur. Keşıf \"e şartnaınedıat"' 
lariyle açıktan açığa boy ölçüşe- bıt ve MunmcUit Mudurlugu kalenıındc gorülebilir. ihale 30/12/940 ~ 
miyeceğini bildiği için açık hu- tesi gunu saat 14 de Daiınt Encilmeııdc yapılncaktır. Talihlerin ilk te, 
sunıeto sinsi düşmanlığı tercih makbuz veya mektuplan ıhale tarıhirfdeıı 8 guıı evvel Fen 1şleri Jd bd" 
etmiş, Balkan ittifakiy\e kom- lugune rnur c::ınUa nkıcaklan fenni lılıyc.ı \C 940 yıluın aid Ticare.t ~ 
şulannın sulh çemberine iltihak sı veslknlıır le ılmlc gunu muayyen ımrıtlf' Daimi Encümende bul&J 
etmek istememiş ve bu harb cı- hırı. (11932) ~ 

kınca her tarafı idare ederek -=================================::::::~ 
koparabileceğini koparıp al-
mak için el altından hareket si
yasetini bir inci plana getirmiş
tir. 
Rumanyanın çökmesiyle Dob

rucayı bir askeri tenezzüh yap-ı 
mak suretiyle alınca politikası
nın isabetine inanı kuvvetlen
miştir. 

lşte Bulgaristanın dairna is
temiş olduğu ve mümkün olsa 
hala istiyeceği budur ve onun 
ne istediği bilinince tuttu!{u po
litikanın da hiç bir fevlmliı.dcliği 
olmıyan eski Balkanlı politikası 
olduğunu anlamak için allame 
olmnğn. tja. lüzum yoktur. 

Fakat, Bulgaristanda, onu 
yeni felaketlere süriıklcmek is
teyen bütün bari~ cereyanlara 
rağmen. aklı başında ve kuvvet
li sed vnzifcsiııi gi>rcn biiyük 
bir kudret daha var ki o da Bul
garistanın hükumdan olan genç 
kralın mümtaz şahsıdır. Filvaki 
majeste Boris memleketinin en 
yüksek mesuliyet dizginlerini 
elinde tutan ve onun malik oldu- ! 
ğu imkanları ve hayat kaynak
larını en iyi ölçecek vaziyette 
bulunan bir hükümdar sıfatile 
komşulariyle herhangi bir niza 
çıkarmak siyasetini t.crvic et
meğc kalktmı.makta ve Bulga
ristanı bu büyük dünya badi
resinde tamamen mahvolmak 
t ehlikesine nrzedcbile<:ek her - ı 
hangi bir maceraya atılmaktan 
korumak için çalışmaktadır. 

J...iralık Lira 

1 2000 -
s 1000 -
2 750 -
4 500 -
8 250 -

35 100 - S.'>00-
80 50 - 4000.-

soo ıo = 6000-

Kevldeler: 4 Şubat, 2 Ma-ı Kwnbaı111ı ve kumbaıuaa 
yıs, 1 Ağustos, 3 tkincıteş- besaplannda en az e1ll Ji-. 

rin tarihlerinde yapılır rası bulunanlar kuraya 
dahil edilirler. 

Bulgaristanın tacını başına 
giymiı:ı genç hükümdarın bu a
kıl ve kiyaseti bütün Bulgaris -
tan için milli bir terbiyenin e
saı olacağı gün, hiç şübhe etme
meli ki, yalnız Bulgaristan de
ğil, Bulgaristanııı bütün kom
şuları da onun kadar mesud ola
caklardır. Bu akıl ve kiyaset, 
temenni olunur ki, Bulgaristanı 
B. \kanlı kom~ulariyle iyi anlaş
manın, dostluğun .. ve hatta bir 
sulh ittifakının koruyucu ve ter
fih edici çerçevesi i~fne alacak 
ve Balkanlarda artık komşuları 
igtn endife ~ tsttt ,Butga
ristanıil )terme raliatııılve emni
yi!t' yuwsı yefli bir i8utlhtrie-~!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!'!~lll!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!~~!!!!!!!!!'~ll!!lıi~~~~~~ 
tan knim olacaktır. Sahibi: A. CemaleckUn Saraçoğlu - Near17at MüdürQ: M11eld ~ .ıi 
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