
-----
30 BiRIHGiKAHUH 1 g4o 

Pazartesi 
Oçüacü Yıl - No. 958 

a 
' 

Mihver 
d·evletlerinin 
vaziyetleri 

1~....:H·-· • 1 
-0.Uf;ULCU:;Dln }ıek yalanda 

Alınanlara teslim elacağıw 
Alma.nlar rüyaıannruı. görse
ler riiyada. bile bwıa inonma.
rnalu.n icabeder. 

Fran s a 
Almanya 
ih ti lafı 
Mareşal 

Hükumeti 
geçecek 

Petain 
Fasa 

mi ? 
__ _J 

Yazan: Hüseyin Cab1d YAlLrrN ------- . 
==:::::::::::::::=;;,:;;~~~~~,General de Gaulle 'ün 

N 
c Mi~ver D~vletlennin, ne 1 bir hitabesi 

L 

İngiltcrcnın hakiki vazi-
yetlerini uzaktan bil

ıneğc ımkan yoktur. Çiinkü her 
iki t:arai da ne kadar sıkıntı için-
de bulunsalar bunları belli etme
meğe ç.ılışırlar. Dünya yalnız 
bazı alAmcUerc bakarak bunlar
dan mana çılrnrmaktan başka. 

bır şey yapamaz. 
_Işte bu uzaklan gör.e çarpanı 

alametler ise Mihver Devletleri
ıun gayet sıkı§lk Qir vaziyette 
bulunduğu kanaatini veriyorlar. 
Gerek kendi aJıulilcrine, gerek 
yabancı memleketler halkına 

_Londra 29 (a. a.) _ Reuter 
aJaıısının diplomatik muba.bi . 
bildiriyor: • rı 

Vichy'de vaziyet, ı,;ok karan• 
lık olarak kalmakta berdevan\< 
dır. Fakat Amerikan kaynakla .. 
rınd~ verilen sansasyonel ha~ 
berlerın telmih ettiği gibi bb 
~uhd. rana. varmışa benzememek-

ır. 

Fran~ız nazırları hala ırıüza
ke.rededı~er. Amiral Darlan ve 
~- de Bnno~, Paris ilC' Vichy a
r.ısında mckık dokumaktadır, B d ı~. 

u a sarih surt-tte gösteıiyOI' 
(S<>tıu so..yfa 5 sii· .} te) 

HARA C C 1 KAPıDESLER 
hınir ve Ankarada oldutu ıibl 

latanbulda da bu,ült bir 

MOBİ L YE 
Satıl mağazam aÇ'UJar. Salonlarl 

ıe.ıinu . 

J Her yerde 5 kuru§tur J 

.ı\drm: J'incaocılar, Rızapqa )'Ok\&IU 

Numara sı 
IZMIR - ANKARA - l&T A NBUL 

Roosev e lt 
mühim bir nu
tuk söyligecek 

Amerika lngiltereye 
· çok büyük yardım

h1rda bu unuyor 
• 

Vaşington 29 (a. a.) Ameri
ka Birleşik Devletlerinin her ta.
rafmdaı;ı: beyaz sa.raya Reis 
Ru.zvelt m nutkunda bahis mev· 
zuu edilecek maddeler hakkın
da. tavsiyeleri ihtiva etmek üze
re binlerce telgraf .gelmektedir. 
Beyaz sarayın telgraf bürosu 
hiç bir zaman bu derece çok tel~ 
graf gelmemiş olduğunu bildir
mektedir. 

B. Ruzvelt, bir çok kimsenin 
~anaatine gö?_"e, bir tarihi dek
larasyon mahıyetini haiz olacak 
nutkunu, bu akşam mahalli sa
at:ıe saat ~1,30 da - yani Green
w_ıch saatıyle saat 2.30 ve Tür
~ye. yaz saatiyle saat 5.30 da • 
soyhyecektir. 

alıval ve şeraiti o kadar lehle· 
rinde imiş gibi tasvir ediyorlar 
ki bu teminatın asılsız ol<luğu 

tahakkuk edince insan biZ? .. arure 
şu lıükmii veriyor: Dcnıek ha
kikatte hiç tatmin edici bir va-
7.ıyette değildirler ki yalan yan
b.'ı teminat verm<-k yolunu taki
be mecbur oluyorlar. 

Tobruka 
hava 

hücumu 

!Bursadaki feye-YeniYunan ileri 
zan devam ediyor h~tı 

Yunanlılar canubda mü-

B. Ruzvelt'in nutku, A.meri
kada 500 den fazla radyo ist.a.s-. 
yonu tarafından neşredilecek ve 
bundan başka 12 kısa dalga. is
tasyonu da Reisin nutkunu Garb 
yarımküresi ve uzak Şark için 
muht.eıif dilde yayacakbr. 

İnfirau;ı grup, şimdiden yarın 
ak~a:ı1 iç!-11 radyolarda. kendi tez 
lennı mudafaa bahsinde terti _ 
bat almıştır. Yarın akşam rad
yolarda infiratçı grubun tezini 
ayan ilzasından B. Wheeler mü
dafaa eyliyecektir. 

ke~yeti zorlamak gayesiyle 
kendisine tevcih edilen bir çok 
suallere incelikle ccvab vermek
ten imtina etmiştir. Herkesin 
bildiği yegane şey bu konuşma· 
mn İngiltereye yardım tezi ü
zerine olacağıdır. Bundrm infi
radcıların ne kadar çekindikleri 
170 milyon Mihver Devletlerini 
yenmek ' için ne yapmak lazım 
gelirse yapılması isteği ile reisi
cümhura gönderdikleri mektu .. 
bu neşretmiş <>lduğundan do· 
layı Roosev(>lti şıddetle takbih 
etmelerinden anlaşılmaktadır. 
İnfiradcılann bu suretle y0ni
den ortaya çıkmı;:i olmaları Ro
osevelt tarafından bu akşam ı>öy 
lenecek .nutku harici siyaset hak 
kında yapılan iddiaların sıklet 

merkezi haline gel irmektedir. 
Amerika efkarı ummni~·esini.ı 

kanaati 
Bu bakımdan. Bükreşte çı

kan ve Alman taraftarı Demir
muhafızlann organı bulunan 
Cuvantul gazetesinin 12.12.1940 
tarihli nüshasındaki bir makale 
gay~t mfuıalıdır. Gazetenin 8of
ya muhabiri Mihv Devletleri
nin •aziyetlerini gülpembe o-

Bardia'nın mukave
meti gevşemeae o 

başladı 

M. Kemalpaşa kazasında sular 
görülmemiş derecede yükseldi 

him terakkiler elde 
ettiler 

.. Atina 29 (a. a.) _ Yunan 
hük(ım~eti namına beyanatta bu
l~ag~ m~un ~et, Şiınn.-

R-Ooseveltin söy~.vettği nu1uk 
Vaşington, 29 (a.a) - llakıki 

'bir siyaset adamı olan Rooseveıt 
"Oc~~aşı musa.habesi,, ismini r 
verdıgı bu akşamki konuşma _ 

Ne\lyork, 29 (a.a.) _ Ga11up 
Smm 8111ffa 5 utm, 2 de) 

Bulgaristan bi
taraf kalıyor 

larak ~u e 1 virt~ iyor: 
ecek haft 1.arfmdn mü-

ekfu. 
ffit]e1}e ni e !O 
ıns diplomatlarlıi bl'ra r A vru-
panın kat'i seklini son defa bir 
daha tcsbit etmişHr; Laval Ber
line bir seyahat yapacak; arka
eından Petain gidecek ve yakın
da itilfıf edilecek. Berlinde, İs
veç, İsviçre, Yugoslavya ve 
Türk ı-;iyaset adamlarının ziya

reti de br-klenmektedir. 

-o-

Kahire, 29 la.a.) tnv>lftder 
Baı·dianın g<ubındaki mıntaka: 
yı teınlzleme~ir. Bardia ö
nünde i İngiliz kllaatının ba-

ltC"\'JUll tl'n k 
7fF, •-..ofta 1 

T 
'-· kd h · n talvanlar da 

ouı"ll a azırum, · 
maktarlırbı.r. 

ttaJ)·a.n resmi kıbliği 
1t.alyada bir mahal, 29 (a. 

a.) - İtalyan umumi karargi-
hırun 205 numaralı tebliği: 

Bingazi budud romta.kasmda 
Bardia cebbesinde karakol ve 
şiddetli topçu fa.a.liyeti olmuş .. 
lu r. Seri k.ollarımı:t., t.a.~releri· 
roizle iş birliği ederek çöl mm
taka.sında düşmanın bir kaç 
zırhlı otomobilini tahrlb ebnii
\erdir. Torpilci tayyarelerimiz • 
den ikisi bir monitor ile bir t;or.. 

pido muhribine hücum ederek 
isabet k.aydet;nıişlerdir. Bir avcs. 
tayyaremiz ttssüne dönmenne -
tir. 

Bulgarlar kısa bir zaman için
de Berlinin Yunanistanı müd
hiş ~urette tazyik ederek kendi
lerine Adalar Denizinde bir mah
reç verclireceğine emin bulunu -
yorun. Berlin, 1ngiltcrenin pek 
yakında teslim olacağını ümid 
ediyor. Tayyarelerin tahrib et
Ukleri İngiliz fabrikaları İngil
terenin ihtiyacını artık temin e
demiyorlar. 

Sofyaya. gelen Türk gaietele
ri Mihverin siyasetinden mem-

Yunan cebheıinöe mah aUt 

mahiyette bereketler vuku bul
muştur. Dttşn:wı kuWetli top

(ao- 8aJlfa 5 sühln 6 da) 

Haftanın 

kıra nın şimali garbiainde Yunan 
ta.atının hücun.ı ve ileri ha,ro.. 

1 k_e~t.in_e ~uv_affl;Lkıyetle devam et
tıgıııı bıldınnıı:ıtir. · 

\ et!Y!)l~ada _:_un_~~· ye-
• t~wnam 

Elli h:ıls an ta.yyaresi dıişünıtuu 
Atina· 29 {a. a..) - Yunan 

hava ku~etleriyle iş birliği ya,. 
pan İngiliz ha.va kuvvetlerinin 

\ 

eimdive kadar Yunaniı:.i.anda 
'lı::ı ı J'.,-

lngiliz zay1ati'~ ~ülc-
tayyare>iyle 4 avcı tayyaresin-

1 

den ibarettir. 
Bir Yunan tahtelbahirinin 

., 1 muvaffakı.veıti 

Atina 29 (a. a..) - Bahriye 
Nezareti tebliğ ediyor: 

sının esası hakkında gazeteci-! 
lere küçük bir ip ucu vermişse 
de, fakat gazctec·ılPr bütün A-ı 
merikalıların bih:.I, ın teces.sü
siınu cc.lbeden bu ışaret hakkın
~d~ :tr .. ndiSinden hiçbır ta:fs1Jfi.t 

ır. 

Filhakika dünkü ~~tb~!lt ı 
konferansında ReisıcüİnJmr bn ı 
akşamki konuşmayı ihata edE'.n 

Sofya 29 la. a.) _ Tm mis 
muhabiri bıldıriyor: 

Bulgaristanın mıln eı ı n Jet~ 
Jer.ıne iltihak rtm i hakl ında 
sabık Baş' ekil Ç:ınl<{)f tar ın
dan yapılan tekhfı mebusc ı a
rettc bınrr:..'l"lni rcddctı.uj!';tir 
bütü~ parle.m<."nto nfımına il;\.: 
ca bır temennı ızhar eylemi tir. 

Bursa 29 (A. A.) - Kfm.a.1-ı ta.kaJarı balkmm 8.cil ihtiyaçla
nRAA ve Karacabey seyl M> mm- ruıa. sarfedilınek üzere Kıı.ılay 
r-r-- ummnl merkezi tarfından vilA-
Suriye komiseri (Sonu aayfa 2 aiatun (j da) 

Beyrutta Türk · Yunan 

24 nkkimun günü, kumandan 
Nitarides'in idaresinde bulunan 
"Papanicolis,, ismindeki Yuna.o 
denizaltısı, Adriyatik denizinde, 
Brendiziden Avlonyaya asker 
ve malzeme nakleden ve bir 
harb gemisinin kuvvetli himaye
sinde bulunan bir düşman gemi 
kafilesine hücum etmiştir. De-\ 
nizaltı cüretkarane bir manevra\ 
yaparak, cem'an 25 il! 30 bin . 
ton hacminde, kafileye dahil 1 
ü<: büyük vapuru tahribe muvaf-

Bazı ·noktalarda henüz bir 
varılamadı anlaşmaya 

lstıınbul belediyesi ile Vakıf\ 
lar Umum Müdürlüğü arasmda 
mevcoo ihtilifların halli için, \ 
Belediye ile Evkaf müınessille -
rinden teşekkill eden bir ltomis· 

yonun hazırladığı ı apor yakın~ 
da Dahiliye Vekaletine gönderi-

Beyrut 29 (a. a..) ..:... D. N. B. =:- hus1llli --bildi- dostluğu 
~agero garıetemnhı istih

ba.rm& göre~ yeni Su-
riye ve U1bnan :tevkalide ko

(8<*' aayfa 6 8Ü. 3 fc) 

•• • • 
surprızı 

'lunan matbuat 
nazırının beyanatı fak olmuştur. 

Düşman gemileri batınca düş 
A.tina, 29 •(a..a.) - A.tiDa a· man torpido mulıribleri denizal-

jaw!ı bildiriyor: bnın takibine c,;ıknu~lar ve sa-

• 
Matbuat nazın Nikoludia y 1. atlerce süren bu takib esnasında bir çok bombalar atmışlardır. 

lecektir. 
Öğrendiğiıniz.e göre, u;r.un 

{Sonu •ayfa 2 sut un 4 del 

SABAHTAN SABAHA: 
AA.fVVVVVVVV".AA./Y'-/V"-,,__fVV.._,VV~~ 

Fiat mürakabesi 
nun olduklarını ya.:tm.akbdırlar. 
Bclgıh,ıd ı:;iynsi mahsfili Tüı'ki
yenin Rusya ve Almanya tara
fından vuku bulan tazyik neti
(eı:;incle aı·tık lngilteı-e ile olan 
dostluğundan vazge<;mek üze
.re olduğunu gizlemiyorlar. Tür-
kiyenin bu yeni hattı hareketi 
Bulgarları da >nt>mnun ediyor. 
Bulgaı iı-;t.an, Yunanistaı:ıdan ifi.. 
tediği şeylerde ısrar et.ae dahi 
Türkiye kat'iyen harbe karJ.Şnı
yacaktır. Bulgar hükfunetiniıı , 
efkarını u~reden gazeteye gö
rt' harbin ı:>Oll safhası .Almanya
nm iı..;t<.•diği bir şekilde bitecek· 

Beykoz Fenerbahçeyi mağlOb e\ti 
Beşi~taş Galatasarayı 5 - O yendi 

aırda ~ıkan Elahraın gazetesi- Denize dalmış olan Yunan deniz.. 
nin muhabirine bir milli.katta altısı mahirane manevralarla bu 
ezcümle şun\an söylemiştir: bombalardan kuı tul muş ve üs-

"Yunanistan tarafından ya· ı süne Mlimen dönmUşLiir. 
pılaıı harbin manası nedir?,, su- Yunan resmi tebliği 
aline cevaben nazır demiştir ki: Ati.na 29 ( a. a.) - Dün ak-

(Smıu sayfa 5 su.tım 5 dıe) 
- Bu barb Yunanistan için-----====----

Komisyonun ete koyduğu narh· İki günde 
·>hız muhtekir - Yüz paralık ihtikar 

tiı. 
Saracoğlu Yun.a.nistan ile 1-

ta.lya araslnda. bir anla.şı:n& te
ınini i~in Atinaya gidecektir· 

Almanya ile Yugoslavya ar&>
smc1a müzakerelere başlanmış • 
tır. Bumuı mevzuu Yugoslav -
yanın yeni niza.mı kabnl etmesi 
~arelerini bulınak.tır. Bulgarla
nn kanaatine göre, Almanya ile 
Yugoslavya arasında.ki mün.as&
betlerin kat'i şekli m.alfım ol
duktan sonra İrıgilt.erenlıı Bal
ka.nlardak i müttefikiki Yunanis
tan taroamiyle yalnız kalacakbr. 
Bclgrad siyasi mahfilleri Von 
Papen 'in Ankarada. ya.pmı.ş ol-

Jlnseyin Qalıid YALÇIN 

( &m1' Myfa 5 BÜ. 1 de) 

L·/ 

~y - BEşiktaj ~mdaıı bir intiba 

( Yazuu 4 llncU sayfamızda ) 

bir istiklfil ve memleketin mü
dafaası harbidir. Daha umumi 
bir tarzda denebilir ki, 8 milyon 
nüfustan mi.irekkeb olan Yu
nanistan 45 milyon nüfuslu bir 
iınpara.torluk 1talyasına, asker· 
le işgal albnda bulunan ve her 
türlU tedhişat albnda yaşıyan 
bir Avrupanın ortasında "ha- 1 
yır,, cevabını verdiği vakit tari}

1
'l 

hin seyrince parlak Yunan me
deniyetini ya.ratmlŞ olan mane-

1 vi kıymetler iGin harbettiğini 
herkese isbat etmiı;ıtir. Şübho 1 
yok ki Yunanlıların cesareti. 
ga.lebeleri ve başvekil Mci<ı.ksn· \ 
sın İtalyan i.iltirnatomuna kar· \ 
şı gösterdiği celadet askeri ha
diselerin cereyan tarzını değiş-\ 
tirmiş ve beşeriyetin yeniden \ 

Parti Müfettişi 
Reşad Mimaroğlu

nun kont er ansı 

(Sonu 8ll'!/.fa 5 sil. l de) 

Parti mi'ıf cttiı-;i ?vfima l'oğlu l' 

dün ~işli Halkevinclc "vaziyeti 
ha:üra., mevzulu ilmi biı kon- 1 
f ei·ans vcrmü1tir. Konfrnı.nsta \ 
\'ali ve bclediYc reisi dnkto1 \ 
Llıtfi Kırdar. l•Jnnıyct . Mudu
rü Mu:luf.!.el' Ak.1hn ve kalabalık ı 
bir llinlevki ki'ıtit::-ıi Jrn:?.ır bulun
nwştuı. .Hc·snd Mimaroğlu kun· \ 
fcrnnsında ezı:iirn lu dem i::;t ir ki: 1 

''}.kvz.un lnılH;edl:eeğim ~ey
leı kimsenin bilmediği ~eyler; 
dcğıldir. Benim kısaca r.nlatmak [ 
f (Sonu sayfa2 svtun ~ d•·) 1 

. ,.k ~ükur, ba.h:un artık t.eli:m•• atm~ oldn .. 
-· f;, hii, yeni aya.kkuhılarını OD alh lira~·a aJm~. 

kı bir mürakabeye ihtiyaAl gö.o 
riindiiğlinii y~zıyorduk. Tüccar, 

(Sonu sayfa 4 sütun 4de) 

öt i·den bt•ri, fevkalade alı va- ı 
liu f<:vk:ıl1hle ledbiler ittihazını l 
iı'ab C>tt irdif,rini ileri f;ürüyo1 , sı- l 



•riha merakh bir Türk E YAZAN-=-

Hinclistanı. tadki~ HALiDE EDiB 
az da kendı mazı-

nı mukayeseli bir t•- - No, 33-
de yapmak demektir·! eski Yakmşark idaresini hatır-

OKUYUCU-..... 

• latır. Benim anladığıma gore, bu 21 Jliriw 9 e il tuilnll ..... 
"Ya yumruk yersin, ya yum- kabiliyeti orta devirlerde O&- ltunmla, • _.,,...._ 11-

ıuk atarsın,, İtte eski ·Şarkın manlllar, modern devirde ln- gmb -..,_ ' wwl• ...... 
hayat felsefeai. Şark, inzibatla gilizler göstermiştit. Büıaistan- hİln ~ Mr §llk&yeel la-

DLVORKI• 
Bir şikiyete ceYah 

hilrriyeti tahsilde ve terbiyede daki lngiliz metodiyle Yakın- ~~ ~ :.::: : 
1tirbiriııe tam ölçllsiyle kanştır- şarktaki Osmanlı Türklerinin evir....., • dağm mltte
mam iatikb&li çok karanlıktır· metodunda çok bemıiyen nokta- addid .w ' - Wlııla w mıek-
Bu ........ ..a..._ '"'--1-yı Hindis tubla =M md -HUia lılllıle DOaWR&aoD "'41.lUA • 1 lar v?rdır. -- ~ 

1
..._ 

Türk • • :a~a... il.&-~ LitLQ 1 tan ım.MDnan dünyasında en Tarihe merakh bir .. ıçm -"7W- _.. -- -

di den ... ., ..... Dill --faydalı bir 1IDllUI' gibi gördüm. Hindistanı tedkik biraz da ken M • lt-
Piwti+ri·tt "1811,. .._ ._ mazisini mukayeseli bir gekilde ~ ıi).:;n• i ': 1&ot C 

yapmak deme!rtir. ki eeıvMt mlılık; ayw ..... 
i l Bjndliler, istikli.I istedikleri dlyons: 
:-..ı:-• Atı- _2__ _0_ "-~ 91'1 t 1m' ... L.I Bugünkü HU.-anı gezen ya- gün cemaat tePM QQNI ~ 1 __. • • ·- .aa -

bancı en çok üç tibir itidir: ka bir esasa dayanan bir ıç :~T:' 
8
... -=. "= 

Soclatiem, nationalism, com- ınan.me muhtkç olduklannı an f~· .- • tn (0-
munaUsm, ~ bu ti· lamJPudır. Bir kaç seııedenbe- 1m,_ .,_ ld) .....,., • 
birlerin ifade ettiği yerli mlnayı ri memleketlerinia iç idareaine ve lllnlıh ......, ..... tl
~ kavradım, çünkü bunJar mütemadiyen artan bir mesu.li- kiy• - ' Jw 1mt ' • 
w-1. .... baJnmd... münıbp edi- yet _ -•.:.ı..:~ı... :....ı-~ eden t.edlrMreUa • ,....._ w .. ..._ 
uu--,, ~---- ...... wa,,......., "'!I..,,_ za ile t• ' • • .... • 

liyordu. Burada 1'unlan Jasaca Hindliler, hariçten gelea bir kuv- de .__. lıl!llılr 
1
• m d 

huliaa ................ Çttüil onlar v~ ... .mır: ne'~....;.;ı dahildeki n.. :.. . llr: .....,._,.w ~ -z-- --&.., vak• t O M J Z ~ 
qünkil llindilltandeld eere - milletin idaresiyle J911.yabilecek ~y llj atim 1 1 il p ı' • 
JUllar ve phıs1ardaıı ~- bir aiml yaratmayı dütüaüyor le şik&Je6Jı1Je IW'p ılla w 
ken mütemadiyen tekrar ec1ilir. lar. saygaw ........._ 

ı - Co111111unıtimn, ~ lstikW davalarımn birinci af Ilga ewlenme m eın ıa 
eemaatçillk, yani heqeyi bir buanda Müslüman ft Hindu ._ ____ .,:N:;.mi:::.~iiiiiiiı...-" 

YENi SABAH 

HABE LERI ilim Köşesi 

Prof. Sıffh Mur.ad Uzdlfek -
Belediye ile Evkaf 
arasında ihtilaf 

Kazanç vergisinin Keşif lar, ihtiralar 
ikinci taksiti 

Kazanç vergisinin ikinci tak
sitinin ödenme zamanı 31 bi -

Yddızlardan ahnan 
dersler 
-2-

B kt l d h nu .. Z bı·r rinrikanun 940 akşamı nihayet 
QZI ft 0 Q ar Q e 1 buhnaktadır. Bu müddetin hita· Huggins'in müşahedelerinden 

d mına kadar kazanç vergilerinin sonra NebuJa 'lar tayıflaruıda anla-cmaya varı/ama l . hidrojen, helyum, karbon, .. ~t 
~ ikinci taksitini vermiyeo. vergı ve oksijen'e ait hatlar gorun-

, ------- mükelleflerin vergilerinin yi.Jz- müştür. Bu elemanlar karakte-
~~-iae göre bu su - de on zammile tahsil edilmelli ristiklerine göre Huggins'ın gör<-.. urafı 1 incide) rel:a~ idaresi tarafın - kanun icablarındandır. Buna müş olduğu hatlara tekabül e-

~::,::uy~~~.; dan yapdan hesa:bat neticesinde mahal kalmamak için istical et- den gazin atom ağırlığı düşük 
Vakıflar iMnai anamda mev- belediye aleyhinde tahakkuk ~t- . . ed . olan bir gaz olmam lbmı geli-
eud ba'eMa lııiitibı ihtiliflı nok- tirilen mubtaa parumın mı~- memzı tavsiye enz. yordu. Atom bünyesine ait yeni 
talan tedldlt etmil, bazı nokta- dan bir milyon lirayı tecavus -»o&- bilgilerimiz böyle meçhul bir 
lanm tem tarafın.noktainazar- etmektedir. Paşalimanındaki elemanın mevcut olamıyacağuu 
Jarmı telif edellDecek bir tekli ...,_ Evkaftım Ne htiyor!. göst.eriyor. Bu halde bu bilmece-
bal bul='" cıa. bul çok eeash lst.anbul belecliyeai, vakıflar sandal kazası yi nasıl çözmeli? 
JllDkta)Uda anlepna temin ede- kamu dolay.ile '-'ectiye aley- Evvelki gön Paşalimanı önün- Bugün fizikçiler Russell'in şu 
:mrTTittir· laipde tahakkuk ettirilen ~ ~u- de dalgalann tesiriyle bir sandal fikrini kabul ediyorlar: "Nebula 
~ Beh &nim Ne ...,._! kataa vergisinin Me'llDa ıtiraz .k. wu.ı--. ile sandal tayıflarında görülen meçhul hatValaflar ~ belediyeden etaaıemekle beraber vakıflar ida- batnwı ve 1 1 

,,..,_...... lar nevileri bilinmiyen atomlar-
ukataa ........ den 1---··-..ı- JDe9CUd bazı sahibi etraftan yetişen diğer dan mütevellit olmayıp nevileri _. milı:)asta m parw ·-- wauoua alından kurtarıl · 

•- lstenil bu 'ftel"belerin ifasını istemektedir. sandalcılar tar - bilinen atomlann bilinmıyen ~ ~ : Vakıflar iıdareai belediyeye mu- mıttır. Öğrendiğimize göre ka- şartlar altında bnhınmasından i-
__ _..__ --una istinad et - kataa vergilerini havi bir liste za anyle olmuştur: leri geliyor., 
·-- __.. vermek m8cburiyetinded. Be- ~~en vapuru .kaÇll'&ll

1 
Bu noktadan yürüyen Bouven mektedir. Bu kan.una DUaraD lediye bu liBtede meveud bulu- -vt-&..... . de 

VaJaflar idarelli vakfa aid bu - .,..-_ _a .. .1---- k•_.. Ka-·-·lr sakinlerinden Todo- \ (l50yulmuş atomlar) üzerm • iiaerinde İni& .oltuıan nan verg&x::n&& llllAUADU& --.r ""&......_.._ • old 
Jamn aram 1-·-·od · 1··ı-- hııı.Jrlnnı haizdir. Ve iste • ri ile Hüsameddin sandal ile git- Millikan'la birlikte yapmıs u-1ııltln bel! ıliJf! em a.ı en~- w- ---- .d ld - Ah edin ğu arqtırmalarda kesa.fetleri 
diye kadar toplanan paranın o- diği zaman Evkafa aı o u&"u meyi kararlaştırmış ve m w pek dütük olan gazlerin b.linmi-

ferdin memub olduğu cemaat cemeati bir zaman aiywt bakı
baknnından g&mesi demektir. mınclaz birleşti. Fakat &iywtin 
Cemaatin başbea bet cebhesi arkumda her a.man mevcud o
vardu': Din, cemiyet, hars, ikt.ı- lan mı.adi umur yeni bir ihtilif 
aad, siy.aset. ~ ~ Çlkardı. 

deamesini istemektedir. Vakıf - iddia olunan vakfiy:l~!'1 tedkık kayığına binerek Kozguncuga yen tayıf hatları hasıl ettiğini v~ 
1 lar :..a.---: 936 senesinden itiba- etmek aaii.hiyetini aı r. yollanmışlardır. Hava ~ırtınah li · d" ıoırettı 1 BEL EDiYEDE ~ b Vakıflar 1· ..:ı .. ~: .,._..ı;ye ka _ _ dan bi nmıyen ra ıyasyon ne. • ı:a 10 sene sarfında a.ıJ ~a ve- dar belediye~ye bu "";knde bir ve deniz çok dalgalı oldugun ğini bulmuşlardJr. Bu radiyasyo-rilmediği takdirde v a aı ara- 1. anına kadar gu··...Ju ... ı.. gel na Millikan l}Uaları denir. Belediye cezalerı si ÜY.erillde mevcud bulunan cedvel göndıennemİ§tİ!· . Paşa ım ~ -,.. 

cemaatçi bu bel safhayı birbiri- Bu ihtilif intihab llMIM!leafn
ne karıştırır. ıraı \'UEh Hindlinin de hi1i hakidir 111e pndan iba
zihninde yer tutan l9Y dindir, rettir: intihap daireleri •iif&e
öteki dört ceblleyi birbirine ka- rek mi yolma ayn ayn mı ol· 
nştırır. Orada ne kadar çok ce- mah! Yani Hindu ft lliiısHi
maat olduğunu ve bu bet sınıfa maa fert halinde mi, :yaba ce
aynlan alika ve menfaatlerin mut halinde mi rey vermeli? 
hepeiniıi ayrı ve ebeli birbirine 1kı..di bakımdan bu nokta ce
zıt olduğunu dÖlflDÜl'Bek orada- m11tlerin hayab için mWıimdir. 
iri ha7atm ...ı lıir a.tal ..,.. c;linkü birçok ~ münte-
,_.tiğiniw • • tas&YVUJ' edel.1iliriz. habdnr. Kaç Biadu, kaç llDlılü-

Bundan mida beledıye beledi- mi.c:ler ve nihayet tam buraya Laboratuvarlarda muayyen E Ik . ...n.. beled. e ... _1=---t b:wı.. !l'V> müesses. eve e.m-. ·ı .yük. d·- to 1 rla ve-
vve ı etuu ıy l.&UllU& - '1.111.un ~... bt yeyı· ali.kadar eden bütün va - geldı'klerı· sırada. bir kat.; biı bir at.omun ıger a m a. liki vakıflar idaresıne nncı 

1 
haii tii.a-· 

namesine n ' lif olarak hare- derecede ipotek edilmiş olacak-ı kıfları tedkik etmek i.'itemekte - dalga sandala hücum ederek su ya .gazi bivi o an ~1• 
ket ettikleri g6rillen 15 şoför ile -'--taa dir. İstanbulda belediyeyi ali - doldurmıuı. ve batırmıştır. San- nin cidarlarirle >• i 1 olaup 

br. 4.fi aene -ra muaa ver- kadar eden vakfiyeler m.ikdan- _. iki mütea,kip müsademe arasuı-
fazla milfteri akltldanndan do- · · öcle11111.ediii takdirde Evkafa nın 40 bin kadar olduğu tah - daldakilerin üçü de deni?.e dökü- da geçen zaman e11 aı~t .fi:f~· 
lzasıayı 4:v~~..+i':.~ ..... ~ :=matik olarak birinci derecede illin olwımaktadır. lüp, feryada başlamışlar ve et- lar altında 't';i_.,,in binde bın· 

oıı.a~.... -r- ipotek edilecek olan belediye Bütün bu vakfiyeler miitehas- raftan yetişen sandalcılar tara~ ni geçmez. Nebula'larda ı1;t~!11laı 
ka yürüyen tramvaylardan at.- emliki arumda im.me hizmeti- - bir komisyon tanfmdan ted fından kurtarılmışlardır. araıanılaki mesafe pek buyiik o-
layıp inen 4:2 ki§iye • birer li- ne tahsis edilmiş olan hastaha- kik edilmedikçe vakıflar idare - _ _ _ _ ıup iki miiteakip müsademe ara-
ralık peşin para cezası kesilm;İf- ne, veaair mü~t :la .vardır. sinin belediyeden istediği mu .~..-....... sında geçen miicWet'9 ~ ıle 

Ua11z'i Vakdlar idareli Hue- '--~- a1annm hakiki mikda- B adakı· tayrezan ıoo.-...... pda bulun-tir. -~...... JIUM,Aa par UrS d .. ......, tabmnı ediliyor. Bu k~ 
Belediye-w polis memurları ki hastahanesi için 185 bin,~ l'inl bulmal! imkanı mevcud bu- d ediyor ue- fasılalarda madde kararlı 

mtilrtelif ı ııllenle de dilmdik- Y~ _tM:ıe:;;~nJ::!n~!°ı: ı.";a~ ~1 bele- ~e~v~a~m~_;~~~!Z~r-bir~·~halde olmadığmılan dolayı g~ ·-· Fakat ltdıilbt halde cı,._ garip ve~ ad tıl*iller üc!ı· 
lyaraeri ~~!,..~~~alı- :::.aça tabUkuk ettirmi§tir. .,,_ de V•kı~ a-:- yet emrine ~000 lira gönderil- mevcudiyetini ttek gösteremez. içiade olan iki b6yik cemaat mu _.. oJacak? Bunun ne 

vardır: Hindu ve lllııtlimaa - ğmı ilerde göreceğiz. 
öteki ceımetJer bir dereceye b- 2 - Nationaliına, yani milli· 
dar aralanoda al• ıbltJetiai yet91ik, .....,..atçi.Hk icUM1e 1-· 

:.:..:::=~::::3'"'::_3".==~--=---=ıı=_.....__ __ ~-::::::;:= --.tedir. Bunlar anamda med- mi.ştir. Bir çok anştı 1l 
nıaeler, avanz nlr:dlan, 1mllei Vilayet bu panfuuı 1200 lira- Bowea N pek iyonizc ~ ~~;J_J --·~ 

uk ettirilen pa.ra 
semin. • :vaJnflan ve Jl'iihi• egon e~ ~ o1an 'OksfJcn ve uot .. lllr1r 
milEdarda fıenkiJılll etıııit elllllk 2" LA ı. \ .n.ımıaıpa mn atamlaı ı ısı attryan elekt-
~er'giıli Jlle\'!CUdur. · a..iı!cabeydeki eeyli.b ge- ronlara hamlediyor. 

tanmn etıidftir. luaıştır. Her-<lelDU 

Gerçi Hilldu ve . Jlüslümaa · istisnasJ% olarak 1 
~tleri .istikWe taraftardır. Fakat ce- ~ 

t-·=n bemliz beledi1reVe. - l çoo seneki haddini bu? .,. w BM llıetil ... ~'- ---u ba'#-. 
ıtf~c~ ue-vn ta. 1air tekilde Karacabeyde bu haddi de aşmış- mından pck-;tl~~ n;1 
pp' +•lbr. tır. Dün akşama kadar vilayete radyasyon neşreden yıldızlar su

. ifuı safhalarma -: !?~~ .. ~~ile~=-, 
ii~illi.;.Jiiı - ~ıu--· mt'=·v ...., •.• 

- ., - &M&u:ıt do uzyiiz 
liraya baliğ oldu 

bin Metiae it.ibariJe bütün bu ih.ti- gelen malümata IÖ'ft! Uluabad hıırtetinin 100,000 d~~-- a
lif ~ tam bir .tekil- köpriiaünden Karaca.beye kadar §ağı olma•ea ılizım~. 
~~,~-.uzun lair n•aaa olan şosa :ve iki taraf tamamen nuıı madde bünyesinin mahiyeti-m.dD mllatalriJ olur olmaz Müs- ı 

..... 
1
-" 81111eyi ~. Müs· ,_...O& _. _.. paJidar liman nüıtakil olur olmaz Jreıı. 

oldu. Onlar arasında muvaze- .:1:-:..: ·d ı.~•-=- 1 

.. .. ..,_,, ·-ua- su altındadır. Karacabey ile ne .ait meeeleain hıUiae yaptıgı 
Belediye ile valaflar idaresi Bursa arasında münakalat dur- yardım daha aıiilıinıdir. 

Muhtacı-----... __ ,__r aı·ıe- -:ı-.ı__ • vakıflar kanunuada mevcud ~ mW, ise tte telefon ve telgraf ir- Bu .. ,,~q. • .. a..ı.._..;ı__ -•·-·-
- ._ &UU\.U.Cm& itina etmektedirler. 81fdar üzerine tamı...:_ an'-....... a tib&tı kesiı-.-:...:r. ır-- .. ••- '""'"c.ue ;,~ ............ lerine 1 kimmusanide evvelce B ı t k k b vu- - 111- ~ -..:;uı.,..... d~-1erı l"b t arda ..r..a_ \oUalW yem en "-AWl millet va-

ne bulmak, menfaatlerini telif zi'9tinde görüyor. İngiliz impa-
ebnek o 1ÜWI Ja..ametin llltmtuju buan Hinduyu, - • 
Vuifeaiydi ve tabii olarak Bin- san Mfisülmanı tutuyor. 

kararlaştmlaa Nl•lar daireain- ~ =~ iç:~ı: .i:r: yapmak üzere tedkikat yapmak ile telefon irtibatı keailmiştir. lıi~bün~e: ~:d:ı~e ~ı:.; 
de maaş 'ftrilecektir. Belediye ci gösterJn..dööt .. Aen kaza idare ~· .... ı .. -anın vakıfla .. kanu- . Bu kaza merkeziııcielti va- yardım edilmiş oluyar. Yini Ne., 
muhaeebe lriM liiğine, malı • heyetleri~ yap:lan t.u nunda. -=~•-- V"'-.ia:-~ _ zıyet geçen seneki mauara- bula'lara tavcih ecliltrıif olan te-

&tam iılll'e ... .... im- • . iAdmla ..W) 
P&l'atorıap cwneatlerin çoklu- - ·---.:====m::=!"'---

te1if ~..ser aileleri_ +..11..-1..1-L..-ta :...:-- .-.;ı--•--:.. ı·t·ı- ~ -a-• ._ yı almış bulunmakla bera- leslv-'·-- ge ... ~:--......: m-ır.--• ... -ı.-ı- .. .....-&WUi • ......,.,._,8'1:-.w ~ eınlildn Yalaflar idare - a.._...; ı;a • ..a.L· .,._..... -~ ,.._.. 
ne .., ... ~ •ilrelleıf *ubha r8*n ıra,_.a.ı:k~ bu - b. . ucı- ~en sey ~• acı tec- yalmz li.boratuvadardaki ilmi 
vatn+tmr hükmda taha'ıbt kilde bir cnabla reddedilmek~ ~:~. ~~~= :V: ~belerden i.tifade ~ vi- mwiye yardım etmekle kalmaltt:iriıell. l*'a milldarlan Midi - tedir. vel akdine çalıpla.caktır. layetçe çok ~ ~ ~- y1p ayni zamanda endüstri ile~tir. Ba mikdar ~ ======:::::m-==::s::::========~;;:;;;;;;;;;;~~== nıau. . bulwadugundan ııun<li. ye 1 minde mUhim inkıll...t-- m~da-

lmıdu istifade etti. Cemaat
leriıı aya, lfindllbm milletler 
mouyıln haline sokması oruw 
••den )lfthencı.r i;ina ı.er 
....... , lııir lutNtU, tlMü bu 
llldlde birbirinden ayn küçük 
milletJer gibi )'qayaa lıir ha.lk 
için yabancı bir kn+etin hlti-
miyeti ideta lizımdı. 

ll'abı hu ~ ldr meımJebti 
idare .... - p idart ..... 
yete, aeflam bir iradeye, vazıh 

bir kafaya, ihtiyaçJan 1&9 -
IDaBl& ffi'z• ..... -+m 
muktedir idarectlere bağhJdı.Bu 
bakımduı Bindistamn idaresi 

eni Sabah 
. ... ._ı .. ....,. 

1 AVLU( 
1 AVLUC 
1 AVLU< 

,......,.. ...... , ....... .,.. .... 
111 • .. • ... . -. ,.. . -. 

Blrfnclktnun , .. ll'AZARTE81 
10 Zllkffe ,. 

Parti Müfettişi 
Reşat limaroğlu

nWi konferansı 

kadar 900 bin lirayı bu.lawft,Ur.). kadar ınaan ve hayv~ zayıab f' na aıetiriyor .....- -.T 

Yardım İÇia tahakkuk ettirilm MUH TEıı·n BAKKAL olmadığı anlaşılmaktadır. Sular • . Paraların ta• Bine derilal bq - llfllllllt--· ----. Kemalpaşanın bir kaç mahalle- Bowenın lb~ llbo-
lanm'ltır. §'iR ii)e bdu- 11u 19- ~ sini istila etmiş bulunmaktadır. 1"8.tuvarlarda en mükememl ci-
kilde tailsil edilen )Jal'alana mf« Su basan yerlerin halkı daha ~azlarla eJ4e eclemi~ı: li-
dan 60 bin Jira.yı bn ... lrtectır. H k evwı tahliye oltmmUfbır. Ke- tif gazlardq 4alıa Jitif camnn 
Yardam te•aHmutı mrilaellef.. em Şe eri pazar günü Satmic, m.alpaşanın ortasındaki beton me~ w cUier taraftan 

,...,._,, 1 ıncı uyf•d•) lerden peyderpey taJMıi1 olw - '1 köprüyü de tamamen sular kap Adama'1a Sirilıl8 y.aldtnmn arka· 
istediğim şey bir Türk vatanda- caktır. Bu ay awiltacı JIUl&Ve - hem de f hal . f lamı.ıştır. Uluaba.d köprihdinün daeı Uaeriade Y&pmlfolduğu ma. 
IUWl ahvali ham-da llUd net asker ~ yaphcak pa ıya vermış. üst kısmındaki koruluklar bile '8hedelerJe buı yıldızlarm pil-
•••• ••eai, wıl ı._--._._ -~ Yardım 50..eo bin lira an+mda- sulara gömülmÜ§tilr. Vili7et tinden bin defa atar Olan atom--~ ~ dır. Yardım temin etmek illere .ia.ıidarma alay komutuu,ıe ifa- lardan mtitetelddl old •ı ı g&ı. 
si lizmı değildir. Şübhesiz ki her kaz.alara yapılan ıaiiraaatJar Enrellti gün Cürmümef}ıud- dolayisiyle Arifin toz şeker fia müdüıii Kemalpaşada llulun- ı.iJror. Ba ~ a.trof'izik vat.._ bu.braniı günlerde na- devam etmelrtedir. Şimdiye b - da bir ihtıkir davasına bakıl-· satması da belediye Wimat- maktadır. Balıkesir valiliğinin vri'iaciıaı ıt hı~ bir ta· · 
.ı Jaareket edeoejiııi müdriktir. da,r yardım yapılması kararlq - dı. Asliye d6ntiincü ceuya ve napıesizıe göre bir suçtur. &ı viliyetimi1'ew.gönderdiği bir teı- ra- tUe ~tı v~ c:uter ta-
Barb aylarında bütün hami- tırılaıı asker ailelerinin mikdarı Hlmq olan 1'u lbtikir suç- HÇ ~iyormuş gibi bir de grafta Değjımencik ve ftiltan madde bunyeıuaın ıuJıi-

3200 dir. Bunun 4000 e baliğ o- lusu &lltanalunedde Küçük şekerin kilosunu mwı.yye+ı ~erinin de taşmakta. yetini öğretmek itibariyle fJd 
10lll ........_.. IRuıu hiııset- lacağ> Wıınia edilmektedir. ııork .....,._bakkal Arif miktardan fazluına satıwı;. bildirilmektedir. ceplıel!dir. Bundan end1lıstrinbı =~ona. göre hareket Diğer taraftan yarduııla mü- idi. tır. Vak'ayı biz arkadqmuz;, ••- istifade edeceği ~· 

kellef tutulan vatandaşlardan ll
11

halreme safahatına ve la tesbit ettik .. Muhbir Ke- E ) k d k 
Buhranlı gfiDlerde bir TUr:t bazılan kendileri için tabak _ tutuıan mbta göre bu ihti- mal, Arife kırk kuruş verdi ve ez.acı arın çı ar ı . f NIAARIFDE ) 

vatandatı nasıl dOıJiinebitir ve kuk ettirilen yardım parasının kir vak'ası l(;yle olmuştur: iki kuruş ta geri aldı. De- lan müşkülat · -
--------- Divan)'Olu caddesinde 15 mek oluyor ki t.oz -keri 38 Me•-.a.-ple•de Y JI.. ... -..... Jaareket edebilir . ......_'-·- n.-..-1. ~l..1-anA da su-•·'··'- kur• ..... -- .-....... - Son zamanlarda ........... , __ n..... IUC • ' 1 ..,..ı ..... ~ -=u- sözlerini ~ neticelendimıiı - --.. wa \OU.lua ....,..._ --.w. ""'--..-r& .,.. 

di vamfl&rıru ve vuifeleriai çot tir: edeli Kemal t.kkaJ Arifin Suçlu Arif ise kendisini zı hastalardan ve hastası olana- tatili kaç gün olacak? 
iyi llilir. lnaanca anl•Paak ve "'- Sille Türkün neler yap- diikkirıına gitmiş ve toz şe - "§Öyle müdafaa ediyordu: ilelenien yeni .regete istiyerek f-
hudadauz bir ban§ Türkün e- k ik ker ist.emiştir. Toz şekerin - Bir kere tekeri ben sat- lir almalannı imkinmz '---~--ma · tıdannda olduğunu ve fiyat murakabe komısy· onu ma..ı·- ne p da •-- dı ıı --- ıwu-.awa 
melidir. Peni ve hükfunet elele şimdi neleri YIUlife edineo-f'!ni tarafından tayin edilen fiyatı Son\.UU&ra a-::.. arakta daba•:"_a:;~ lan veya müokülit çıkardıkJa • 
bu --- neeinde wnı..:~-._ .. _ ....... 38 ~·- ..JA...ı;.. halde Arif UU' DO w--uu-: nndan filivet edilm-L..a.-.1:-. 

17 .. rlnolkltl•• , .. 

Qlln - ay 12 yıl: .. - "- u 
ou .... t>I•• ikindi 

~-.T- r-r .Y""&l&UC&~ kısaca hiiliaa ettim. Bu nokta- -'"U9 -..M6u Şekerin to,,....,._ satı-•--ıı-- a- " !CILIC\IU' 

dirler. Yalım elverir ki Türk Iarı tamamen mlldrik olan bütün 38 kuruş üerindeıı fiyat ver- lışunımn tf;b 35 i:::.~•s- Herhangi bir hastanın devam 
milli ınmfaatine, topraima sa- vatandaşlarımız milli birlik ve miftir. Bunun üzerine Kemal teriliyor, halbuki-~ edeCeği ilicın bir tek reçetem 
taşdm11 nlmımn. O zaman inana bağh bu.lumnaktadu1a. dü.kindan çıkm.ı§, doğru A- şeker bi7.e otuz beş kllrlli her zaman için eczahaneden bu 

Mekteplercie yllOaşı tatili sı
nıf ve kıSIDllaruıa göre tefrik 
ve tayin edilmiş, Maarif mft
dürlüğü. tarafmdan da alibdar
lara bildirUmi§tir. Yapdan tebli
ğe ~ JUe ve orta okullar bu 
sabahtan itibarell )albaşı tati
line gi.rmif bultınmaktadtrlar. 
Bu tatil mtıddeti yeni yılın ikin
ci gilnti sabahına kadar detam 
edecektir. O gün lille ve orta o
kullar açılarak tedrisata batlaıı· 
inli olacaktır . 

2,31 '1.1'1 1.47 
8,U 11,11 , la,JT 

k .. nr v-. lmuk 
12,00 1,11 • ız,u 
17,f.9 

' 19,21 8,18 

D i KKA T 
ev.... ... ..... l&lderll•n .YUllar 

"• evrak n.,.....rı.._ ecllfmMln iade 
otunmaz ve bunı.rtn lca.Ybolmafarın. 
........ ,. ............... ,. kabul 
9dilma. 

TUrklerin neler ,,...,,.,.:..ı.....-;;;..: lemdar polis karakoluna gide- yirmi iki .Paradan verildiği ilicı almİya kiti --.ıı .. k- ı..:_ ta-.T~.I&&& Bütün bu birUğimizi ve imanımı- rek vaziyeti anlatmıcıtır. Bu gı·bi ""-· akli n..~1 · &--.. """"'"' mazimjg ve .... ..ıı.:-:_ ...:_ g1Y1- .. ı_.-__ ih"'-- ':I uwuı. n ye ~~en ve lam eczacıların·. bu _ .. .J-...1-
-.&&l&lllWlj ...., ........ zı kuvve~ ü,. -vi + ... 1.....- UU" iberine iki sivil polis ham--1:ye d · · ~ -~~ 

termektedir. ,, edeceğim: ıı 'r',T• ~-&e Kemal ile birlikte Arifin dük- mekt:d'lı.. B: ıa::;:':ek! tarihini eski görerek Yeniden re-
Parti mtlfettifi müteakiben Yaşasın 'l'llrk milleti, yqa.

1 

lrinına gelmişler ve Kemal bir otuz altı kuMJ§tan satmağa çete .istemekte olmalan haataıa-
Türk milletinin tarihde şimdiye sın Milli Şef ve yqasm kahra- kilo teker alıp 38 kuruş ver- zaten imkan. yoktur. n ve hasta ailelerini mii§kill bir 
bdar g&it.erdiği ernaalaiz kah- Türk ord eliği sırada dükkana girerek Suçlunun bu şekil müdafaa- vaziyette bırakmaktadır. Bu hu· ramanhgı· vermeği +..-..z._ ve man usu. ,, Ic~Um. eşhudu tesbit ebnJF sı Ü?.erine mahkeme; tekerin auada Sıhhat Müdürlüğüne de ~ Reşad lOmar. oğlunun çok anuc maliyet fiyatı ile aabş fiyat- mtirac . A 

vatan toprağı Ublikeye dÜIWğü alkışlanan hitabesini müteakibi Şahid taharri memuru tut- lannın şeker işleriyle alaka- aat ve ~ayet edildiği 
zamaa onu muh&fua etmek Bay Kenan Suner, İbrahim A- tufu zabb tefsir ederken di- dar makamlardan sorulması- söylenilmektedir. Sıhhat Mil-
için J8Pıiı fedakArhldan caıı - lieddin Gövaanuı "harb ve sulh,, Y~ ki; na karar verdi ve muhakeme- diıirlüğü bu hususu tedkik ede-
h'"'mnuttır. Parti milfettiti isimli §iirini olmmuştur, - GGnlerden puar olması Yi talile etti. rek icab eden tedbirleri alacak-

~~-------------------' tır. 

İlk okullar ise yarın (31 salı 
günü) öğleden 80lll'a tatile gi
recelder ve bu tatil müddeti ye
ni senenin üçüncn gtiııü akia
mına kadar devam edecektir. 
lkincikinunun dördüncü giintı 
sabahı ilk mektıep)er de açıımıı 
ve tedrisata baoJım11 olacaklar· 
dır. 
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TÜRKÇEYEÇEVıREN hezimetinin c.;:- YAZAN: ŞiMDiLiK 
ı · a.;s -so;,•,. ... ,. 1 BU K ADA -~Hüseyin Cahid YALÇIN 1/ tarihi 1 başmuharriri: R 

· Berber dükkanın- Pierre Lazareff 
- 78 - -.... da tramvay / Fra:ısa 297 günlllk haro ır.a _,, 

(Bunu Hariciye Nazırına ve mütaleaları olduiı.ınu, kar"~ l ve 4 7 gUnlük çetin bir ti!i muhasamat şartlarının pek 
Şahsi bir mektup ile o"g"le· k ~ ~ mlJ d I d aaır ve kabult'ı' imk•-- ld • 
de 1.. verme Hcrr Hitler'e aid bu • "'"· ik' 1 ca e e en sonra milli ", ....,,,,z 0 ugu 

Ters istikamette 
yapılan yardım .. n scmra miirse unileyhine lunıluğunu bildirdi. Lehistan sc-) . ·"·' v~ ·ı akşam Sirkeci,lc bir toprak! . . manas~ çıkarmak mümkündü. 

g?nder~ım). İkinci mesaj da ay- firini gelip kendisini aönne•'e tdı.~m'::'ay yoldan çıkarak berl.ıcr . 1 arının üçte ıklar Bu vazıyet karşısında na'ırlar 
nı veçlııle Lehist:ına itidal tavsi- davet ba'""ın' de bo .. «le b"ı·r hn .• r.'c- ııkkanına gı'rdi. ışga edilmı',. bı"r halde Afrika kilm 
yemizi Alman hükümetine ha- k t = , j Be b f I ,,. ya çe ek ızbrnrını der 
her veriyor veAlmnnyıı tarafın- t e . tarzının akla gelecek ve ..... r ~r koltnğıma yaslanmı~, es imi sillh ediyordu !JiB etmek mecburiyetinde kaldı. 
dan da ayni muamelenin ibra- _ecvız olunacak bir şey olmadı- ~uzu :;aoıuılu ve buğulu camlar- !ar ve müzakereler neticesinde 

İstanbulun birçok .ilk okulla • 
rında birer yardım cemiyeti var
dı. Bu . yardım cemiyetleri, 0 
mektebın bulunduğu mahalle _ 
deh"i varlıklı vatandaşların yap
tıkJ:ırı yardımlarla yaşar ve ga
ycsı 0 mekttpde okuyan fakir 
talebelere sıcak yemek mekteb 
Ievaz:ımab, mliınkün olduğu tak 
dırd_e de elbise, ayakkabı falan 
temin ~tmekti. C. H. Partisi 
gı;çen s~ne bu cemiyetleri tcv _ 
1'.~d .. ettı. BQ.ylelikle 1sta. nbulun 
butıın mekte'l!!erindeki fakir ta
fobel~rle alakadar olacak btil•ük 
hır himaye birliği teşkil etti. 

l'.ı.nı istiyordu. Ücüncüsü tam sa- gı~n~üten'ı~irruıe behyan etti. 1 ~~ns:~~ı;J'da .. i~<! büklüm fırtına 1 O -o-.-_ dtişm:ın tarafından ileri,·e sürü-
Jı'.i.hiyetli bir Leii murahhasIJuıt Y~P. g_ım mu telif tebli-, " .• "'· ,,a. gogus vermcğe r.ah- aralık bir muta\'a~sıt a. B. L:ırnı 1 k , 
Alın g,.atları. b•ıırdiktcn sonra, uzun ş, r"J, ılerlıyen yolcuları ,l'!o··z tı- ra,·an 11< 1 p ece şartların kabulüne imkan 

an tekliflerini almak üze~ıı bır ve.;ıka çıkardı. l:luııu alın:,n-' cıle seyre<kn ve dükkilıu~ ılık • f. . : ,areşa etain İspanya d görülmediği takdirde hüki\ıne -
Berlinc gelmesi talebinin gayri ca olarak bana okudu. Daha z.i- ha\'ası İçinde ralıat \'e asilde ~: ırını dcrlıal davet etti ve se- onanmasını dti0ınaua teslim ~- tin _şimali Afrikaya E"eçmesı' ''a-
mal<ul olduğunu bildirerclr Al - y:ıde, bana doğru hızlı hızlı, son 1 tra~ oian nıü~teri birılenbire kı- fır. de bu davete hemen icabet dccek bir mütarekeye Yann.l'mı - - - A 

ınan hükumetinin Leh sefirini dere~e can sıkıntısı ve istilıza 1 ,rııaıı caı:r.ların şau~,,.~ısı, reze - ettı ve PapaLk sefiri Val"rı'o yarağı hususıırla mutabık kal • ragır oldu. Hüki\ınetin nakli için 
davet gibi normal muamele tar- e ı ı 1 ~rd f 1 ,,.. v 1 ' d. hazırlıklar da yapılnııy b 1 'ası e mırı dandı. Btındaki on ı· ·~ en ır ıyan çcrçivelnrin ve a eri'yi buaberindc aetı'rdi tk· ıuır. Diğer bir içtimada da a aş an-zım takib edebileceğhi ve Al - altı madd d "'" k 1 k;ıpuıın Pat d " · ı F dı. Nezaret evrakını ve memıı _ 'n t 1 ı·rı . e en ""n anca - atı ya. . , ır ı~ı ııra;,ıncJa ircri sefir Almanya ve İt··J"a hu"k"- .ransı.z amirali Daricıı ile İn!!ı'-
- an e' ı erinın müzakeratın i- hııd yedisiuin es:ısını ııulıyabil- gıren koca tı·amvay a,·.,bnsı. ile . " ·' u liz - ı,ınu Cezaire: taşıyacak araba-
daresi hakkında bir usul karar- dinı, Fakat metni itina ile ted- burun buruna g-elince kiınbilir '.:1°Line mütareke teklifini ibla- anıırıı!i Dudley Pound Fran- lar ve gemiler bile ihzar edildi 
lr.ştt:ıl?'_ak üzere Varşovaya kik etmeden bunların bile sıh _ ne hale gelmi~tir'! Aklına ~eıen ga muvafakat ettiler. Teklifin sız lıarb gemilerinin mihver dev- Haziranın 23 üncü gun" ü gene-· 
~eblig ıçın onıı tevdi edilebilece- hatmi temin edebilmek tama _ şey: ~ "A.s.ker.deıı askere "apılmış =. _ !etlerinin el!eriııe geçmemelerini raı H 
gh"l.i söylüyordu. Bu son tebli _ men imk· ı Ok T fli b , - "" te · d utzing~r Alman askerleri 

t d ansız o ur. udukları- - raınvay yolunda tlalgın re ır talep te'1kk' et1·1m · ının c ecel: ameli ve teknı·k tarafından vucude !i!'ctı·rı·ıen tel~ ga a Alman hükfımetine tefer- ru_.bitirince, v·esı·ka•'l okumam•, d ı • " " 1 1 esı ~ ~ 
ruat t klifl , .. '!: gın. yürümek tehlikeli idi. lazımdı 1 şartlnı· iizeiinde görü-tüler. fon hatları sayesinde Mare""' • e erini Majestenin lıii- nı~saııde etmesini ist~clim. Kaba Çunku daha hayli mesafe var . · ' ...., 
lrumetine tebliğ etmeyi vi\deyle- Iıgı dııinıa kuvvet ile karıştır- ~erken ,bir de balnyorsunuz ki, • O gece ihtıya. r Mareşal yata- Bu iki amiral wmn senelerden Petain'le görüşüp Alınanların i-
miş olduğu ve şayed bunlar İna- mı~ olan Hcrr von Ribbentrop 1 ıkı dan. dan! .. dan sonra bur- gına girmedi. Şafak vakti diz- beri tanışıyorlar, ve biribirlerine !eriye sürdükleri mütareke şart-
kul bir temel arzecliyorlarsa nıü- bunu kat'" tt d ı İ / 11' d' ı · b. k !arım hill Cım t bildi 

k . •• ı sıı.:e . c re_ c etti. s- ,muzun ıbinde. İyi amma bö _ er_ıne ır battail.iyc alarak kol- arı;ı sağlam bir dostlukla bag·. < c e rmeğe mu-

.• '.f'~ekkül eden bu himaye bir
lıgının, vaz_!fesini ne dereceye 
~adar yaptıgı, bu merJ:ezileş • 
ti!111e ~reketinin umulan daha 
şum°:!!u faydayı temin edip et
medigı noktasını ted kik etmeyi 
ba~ka bır yazuna mevzu yapa
cagım, 

za eratı kolayla~,tırmak i~ı·n tıhfaf'·ara e b t ı le · ı k Y - vaff k Id B 
Varşova nezdinde elinden o-eıe'nı· "" n ır Jcs ı e vesika- 'raş o ur ·en : tuguna uzandı ve bir kaç saat Iı bulunuyorlardı. Biribirlerin - a o u. u ~artların tefer-

o ~ masanın üzerine attı ve! - ııı .. e Giğn.iyecei!im ! di,"e ber- uy tkl dı v d d ruata aid bazı noktaları F~nsız Yfipmağ:ı. majestenin hükil.ıneti- şımdi artık vakti gec:ıniş olu-1 be d kk - ~ ' a · er uıı'da en müşkül en ayrılırken el sıkıştılar ve ·~ 
nın karar vermi~ buluııdugun· u ıfu ("bertl l ) - / r u ·anlarınıı da girıncyi a- demlerde böyle h ı t "d her ikisin'ın d • murahhasları tarafından tadil 
1 - b ntı u 10 t söyledi. Çünkü det edecek olurlarsa ne yaparız•. . , . · are <e i a et e- e agzından ayni za-
·tatırlatıyordu. Hakilmtte, ma _ gece y•~ k d N dinınışti HaJb k. manda · .. edildikten sonra niha"et kabul . , . ·~~·sına a ar Beı'liıı~· asıl lrorunuruz? .. gı'bı' pek de .. .. · u ı zamanın mü.'l- aynı cumıe döküldü: , 
)"S•enin hükumet.inin iyi ıtiyet- hıç bır Leh m lıh ı k kül d olnııdular. 

.. Bu ha)'lrlı teşebbüsiin gayesi 
şublıc yok ki çok mukadde.,tir. 
Fakir çocuklara yiyecek, giye
cek ve mekteb leva= temin 
et_mek kadar insani bir hareket 
guç tasavur edilebilir. Hele bu 
yardım teşekküllerinin yalnız 
Tu,tanbula ınahsus olmayıp, bü _ 
tun memleket ilk okullarında 

!eri pek açıktı. Eg" er Herr Hitler ' . ura ası gc!nı<) ~a sız sayılmıyacak ve dehşe - . u .yawn a ~vvelki müşkülle- - Tekrar görtişelim ve Allah 
ıh n;ı,ıştı. Bu lıalde, 29 ağustos tv.- tınden saçlarını climdil< ı"ırper _ rııı bır ehenunıyet· l"' bu .. Ertesi gürıü İlalvanlarla m perverane bir hal çaresini m.ı l_ı Alma.n notasın·'a knndı' - t k , - . . ı yo HU. ışın encamını hayırlı eylesin. 

ıaru k. u " en or,mnç bir sual olmu.otıır. H··zıranın 18 · ·· · .us arane isteseydi yahud 1 sının ve Ftilu·erb bir akoam 0 ,.. , il ıncı gunii Hit-
tercıh etseyd· b ı · ı ~ Ya berber? .. O zavallı da lıe- ler'le Mussolin· b b ı u gayeye ıızmet v~ ııazarı dikkatini ceıbetmi9 ycc h ı aş aşa verip 
ede~ek her türlü anla,malar ve. O!dugum ııoktanın, kat'i inkaı: .· an ve elecanla korkudan . Munic!ı'de Fransaya yiUdetile-
t •rtıbler iınka' n d · · d b ı - u~turasıııı müşt~risinı'ıı gırtlag·ı- , • aırcsın e u - arın. a r::ı.gmen, bir ültimatom na el l lı d • . • ce« mütareke şartlarını muz·· a-lıınuyordu. t ı ı • a c rma ıgına deruni ş;Wriir-

eş <ı ettigini söyledim / !erle karışık: ·· kere ederlerken Alman Julaları Ke~disine bt~ tebligab yap • Ribb•·ntrop bınıa verıİ:ia; cc- ·ı 
mnk uzere Harıciye Nazırını öğ- vab:Ja bir ültimatom flkrinin -- bMüşterinin bu tiirlü~ü dtiş ıReıi hareketlerinde devam ile 
leden. s.onra on bir buçııktıı gör- ~cnım muhayyilemin ~seri olılu- ~f n a~ından ıral! '... duasını eııncs'i işgal ediyorlar ve 
mek ıçın ıcab edan şeyleri yap- ~u, bunu benim yarattı·lımı c <rar edip durmuştur. Loirc'i aşağı kısmından da ge-
~tıın. MuayYen ola.n saatten soyledi. "' l:şin latifeye sığar bir tarafı çiyorlardı. Almanlar Nevers'i 
b.ıraz eyvel majestenin hül. ,u'me- Bu mti·l'k tı -h bulunmamakla b b b d . · . . " a n na oş mahiye- .. , , era er erber e aldılar Ye üç g·ün sonra !svı·0_ 
ti taraı:ından 29 ağustos tarihi! tını uzun ıızun ı·z·h tm . . ı dUF:kanrnn dalan tram"ay ara- ' 
Alman tas · . • ~ c eyı lfl· b • ' re lıududwıa kadaı· dayanarak no ına verilmesi karar- temıyorunı. Pek nazik bir da- ıı;-.ıtın dükkfında traş nöbeti 
laşmı~ cevabı §ifrc olarak al . k:ka ıdı. fübbentropıuı böyle/ beK!ıyeu, mfü;terileri ~lmak ve- Lyon'a dahil oluyorlardı. Bor
dım. Binaenaleyh, Ribbentrop bır .z.anı.anda sinirlig"ine akıl/ yahu<l c!a. '""-Ç.'.s":kal traşı .vııp- dcaux'da sinir gerginliği talıam-
ile mülakatımın, bu son mesa- b ı d ' tırmnk d ı -'-~ .. ere ı ır ı .• , •. ,,,,nafilı bana öy- .. ıcuı L '"'ana girmedizi- mu! edilmeo: bir hale r!elını'otı·. j.ını şifresi halledilmiş olarak e . le ı· d k nn aore bu · t b'I · - ~ 
li d J 1 d ge ıyor ti i o sulhpervera- ' ~ . . gayrı a ı ziyaretin Al b . 

m e JU uıı urabilmek için, ya- ne bır haı ihtimalini kasti su scbebleronı aramak lazım ~elir- nıaıı ce,·a ı nihayet lıazira-
r!m s~at sonraya tehir ediline- r~tte be~tara.f ediyordu. Böyle ~e bunu ya dönemeç ııoktal;rın- llln 19 unda gelebildi. Bu eevap
~ını rı.eay":. mecbur olduın, Ma- bır musıbet ıle ka~ılaoınca ıa· - _a rayların fazla a~ınınasında ta: ''Mütarekenameyi imzala-
Jestenın Jıukfımeti bu cevabın ı d k l b'l k ' "ahud da d l k l' rny a a ı me • zo,.,.ın o tr,- J sar aya istifi mb· ma sa ahiyetini hafa murahhas-son fıkrasında, müzakerelerin r hd ... 'b' h " hın~'hrnc d 1 b " ı 
b 1 h ' e zannettıgını gı ı, a ı. terrtı-ıımın J'..i'.12_ar.a alarm fren far ta..nn edin. Bu muralıh•slar aş aması ususıında istical ı ·u· _ o··yıc dti- u · ,. " 

çu,ı Y<>ruuı, o ak.~am de fazla ağırlaşmış olnıafı:ırında • :h; 
zumunu tamam n teslim ve tak- Ribbentropun titizliği, Jıidckti 

1
. bulacaklardır. afıli\Jı•lliu mazhar olurlarsa 

dir ile beraber "'~erat es - ve ena taVU' ve muamelesi kıs- 1 ve ne zaman buluşaciaıhQ.=rcde J 
nasında iki taranan da muuoa•- 1 nrli · fii aralarında inada bindirip 
rızanc askeri hareketlere girİ - saat OfiTıUSıylc mülilkatl -ge~~ erber dükkanlarından sonra· bildireceğiz,, deniliyordu. 1 
silmemesini tavsiye ediyordu. ğimi zannetm~s1n'cilın talik- etti- tr.ımvay arabalarının mesela ıo-
. hük. · mı·ştı'. -ı_ •·--•- :Mareşal Petain kabinesi mü-
Bundan başka Alman ' ·umetı ""-'u.ıi ve birahane ziyareUer'ine tareke oartJ,-ırını .. l 
btı yolda teminat verirse Leh Çünkü saat on ikide, Bitlerin ra arabala1Tu"trir" ı,orkulur. Zi- ' muza t€reye 
hükumetinden de müşabih temi- ve kendisinin oltinıatum olma- Iıldarı o kadar doluyor ki zavaw memur murahhas heyetine ge
.~at elde edeceğine itimadllll bil- dığını temin etikleri bir Leh mu- ;·atman manevra yapmak şöyle gcret, .,. .. ,.~---~ aeııeral Ber -
diriyordu. Danıig için muvak- ralılıasumı muvasalatı hakkın - dursun kıpırdaınıya bile imkan ıun sabık Lehistan sefirı L"'= 

kat bir modus vivendi teklif O· daki ültimatumun müddeti niha-ı bulamıyor. iJ Noel aza se~ildiler ve hemen o 
Junmakta idi. Bu da Alman - yet buluyordu. Halbuki, 29 ağ'J•- Her arabada: "şu kadar otu- akşam Conıpiegne'e hareket 
Leh miinasebetlerini daha zor tos tarihli Alman notasında, racak, şu kadar da ayakta du- ettiler. 
bir hale sokabilecek hadiseler tekiifleri.n.in, imkan olursa, ı:ıu 11 racak yer vardır,, kabilinden bi
Gıkması tehlikesinin önünü al - rahhasın muvasalabndan evvel rer Hıtar levhası vardır ve hatı J..'rausız heyeti 1918 yılında 

Alman generallerinin sulh iste-I 
dikleri ayni vagonun içinde 
Fransa.ya ha1.ırlanan mukadd -
rattan haberdar ediliyorlardı . 

ınak içindi. İngiliz hülcılınetine tebliğ eilile-ı rımızdr. kaldığma göre bu lev-
Ribbentrop'u tam gece yarısı ceği bildirilmişti. O halele Rib- halar ön sahanlıkta, yani vat -

gördüm. Alnı.an hiikilmeti bu sa- bentrop bunları bana okumak 1 maııın yanında ya üç yalıud da 
•tten evvel Berline bir Leh mu· iı;in nctlen gece yarısınılan son- dört kişinin ayakta durmasına 
. ·alıhasının muvasalatını bir ba- raya kadar bekledi; fakat her müsaade eder. Dört yerine on 
hane bulmak için talelı etmişti. şeyden evvel, o zaman da ııi~in 1 dört kişi iskarça halinde sıkı
"Bahane bulmak için., diyorum. onları bana vermekten imtinaı şırsa tramvayların berber dük
Çünkti ne H.itlerin ne Hariciye gösterdi? kanlarına girmelerine hiç şaş-
Nazırının müzakere edilecek tek Hitler bile, narnuskiırune ha 1 mamak Jiizııngelir. 
liflerin temeli nelerden ibaret reket cıliyorsa, Leh lıükCuneti - A. c. SARAÇOCLU 
olduğu bile evYe!ce bilinme- nii1 tanıamiyle zulmet içind~l------====----

İneboluya scvkedilen 
fındik t:danları 

Giresun 29 (A. A.) - İn€
boluda bahçe sahiblerine tevzi 
edilmek üzere bııradan 100 bin 
fındık fidam satın :ılınmıs ve 
İnelıoluya gönderilmiştir. • 

Bütün gün Fransız donanma
sının akibeti hakkında gizli mü
zakereler devam edip durmuş -
tu. Büyük Britanya bahriye Ne
zareti birinci lordu Lord Alek -
sander, refakatinde !ngiltcren.in 
I<'ransa elçisi Ser Ronald Ka.mp
bel bulunduğu halde tayyare ile 
Llgllteredeıı Fransaya geldi ve 
Mareşal Petain, amiral Darlan 
ve nazır Baudoin derhal müza
kereye ba.5ladı, Fransız ve 1n -
giliz devlet adamları Fraıısanm 

* Fransız kabinesinin mütcakib 
bir toplantısında amiral Darlaıı 
Fı·aıısız filosıınun lııgiltcreye 
karşı J1arb etmesine müsaade e
dilmemesini istedi ve buııun için 
de biitün gemilerin Fransızlar 
tarafından askerden tecrid olıın 
ması fikrini ilezi sürdü. Bütün 
naZIJ'lar bu görü.~e iştirak ettik
lerini söylediler. 

Haziranın 20 nci günii Fransa 
hükumeti Alruanyaıun maki'ıl 
ve mantıki mütareke sartları 
serdedeceğinden o kada~ az e
mindir ki hükfunet merkezinin 
muvakkaten Perpignaıı kasaba
sına naklini bile derpişe mec _ 
bur_ olmu . .ştu. "M:uısili:i,, ismin
dekı vapur meclisi mebuEan ida-ı 
"" kalemi tarafından lıtikümetin 
mışb, Bu vapu.,. ·-·- ı,;,.•lıın _ 
nın mevcudiyetlerini tehlı.ccye 

koyduğu bütün şalı;;iyctler bin
mişlerdi: Sabık Başvekil Dala -
dier ile oğlu Jean, :Mnudel, Com 
.,...,,..._, Vvan Dclbos Vienot ve 
!arın kendilerinı '"~ ., • , __ _ _ 
takdirde hayatlarının tehlikeye 
girmiş olacağına kanaat getir • 
miş bulunııyorlardı. "Mazsilia,, 
sabık nazırlar ve mebuslardan 
mürekkcb hamulesile Kasab -
lankaya varıp yolcularını kara
ya çıkardı. Geminin yolda tutul
duğu fırtınadan çok miiteessir 
o!an ve karaya adetiı hasta bir 
halde çıkan Daladier ile bir su
kut neticesinde biitüıı dişleri kı
rılmış olan Campinchi sahile a
yak b:ısar basmaz kaçak mua
melesine tabi tutuldular. 

I-Iazira.nııı 22 nci günii olmuş, 
lftkin mütareke müzakerelerine 
gitmiş olan muralıhaslardan he
nüz hiçbir haber alınanıaı:aıştı. 

Bu teehhürtlen Alınanla,· tn.ra -
fmdan ileriye sürülmtiş olan ta-

da hır mütaı·ekenaıne iniza edil
di, Almanya hükümeti, ancak 
birkaç kilometre murabbaı me
sahai sathiyesindek.i Fransız 
toprağile iktifa etmesi Jıususun
da 1tıılya hülnimetine tesir ve 
tazyikler yapmışb. 

Haziranın 25 inci ı<ünti saat 
on ikil:'i 35 geçe muha.:;,.mata rcs 
men nıhayet verildi, Fransa 297 / 
~lü'.: harb ve 47 günlük çetin 
hır mucadeleden sonra milll top 
raklannın üçte ikisi işga ı edil _ 
miş bir halde tesfoni silfilı ecli-ı 
yordu. Pierre Laza.-cf 

SON 1 

Askerlere kışlık 
hediye 

mevcud olduğunu düşünmek her 
kal?e in~irah ve memnuıuyet 
vcrır. 

Faka.t ne y:ızık ki bu teşekkül
ler hemen hemen münhasıran 
ilk o!m!Jara mahsustur. Orta o
k_ulbrda, liselerde, hele üniver· 
sıtede lıali vakti yelinde o!nıı
yan gançleri himaye edecek, on
ıa:a yardımda bulınıacatc te:<ek
kıılleı; m~alesef yoktur. 13u yiiz
den Ju~erun, yalıud üniversitenin 
son sliliflurıııa kadar geldiği 
halde tahsilini ikmal edemiyen 
va!an~aşların sayılan hiç de az 
deg:ılilir. Bnnlar bu sebebden is
teı.l!!<leri mesleklere sahih ola·_ 
mı;·orlar ve cemiyet mekaııiz -
masıııda bedi:in ve bedbaht bi
rer vatandaş olarak vazife alı
yorlar. 

J.a~ara 29 (A. A.) _ A.;lrcr
kcrl~rımıze kışlık hediyesi te-ı 
~ernıab etrafında bugün aldı->ı 
'll>v t'ıh':>',llflar, Gtimüşhacı kÔy 
muhtelif yünlü eŞyil. no-sıulrlu. 
maksada sarfedilmek üzere 179 
lira verdiklerini, Zafranbolu 
halkının da 4000 ~ift yün çorap, 
91 çift eldiven, 1596 pamııklıı 
mei'Rıı!ıtr;ı,tsberrü cyledEdeı'İlli 
!arını bildirmektedir. "·~·ı.v 1 

Birçok ı;enç!cr de gıdasızlık 
ve b.:::kmıs.ızlıktan lise veya üni
vcrsıten.ın. ~on sınıfwJa meşum 

Halbuki 1ıü.ıu.1ı'Marak gcnç 
bir himmetle ve ancak keııclılcrı 
için bir iki sene ufalr bir feda
ki\rlık yapılmakla kurtarılabilir 
!er? Ve bu suretle kendilerine 
ve ştlk=..k;.7.andırılan gençler, Parti kongre!9ri 

Ankara (A. A.) - Tokat, E
dirne, Malatya, C. H. PartiEi 

1 
Yilayet kongreleri bu mıııtalw
lar nıüfetti~lerinin iştira!\IC!'İY· 
le toplanmıştır, 

İdare heyetlerinin me3ai ra
porlariyle, iki yıl i inde bu.şart!, I 
mış olan işler üzerinde verilen 
izahatı tasvib eden kongreler, 
delegeleri tarafından ileri sürü
len temeımiler üzerinrle çok sa
mimi bir hava içinde geçen mü
zakerelerden sonra verimli ka 
rnrlHa varmışlardır. 

Toplanbları vesilesiyle Ebedi 
Şef Atatürk'ün aziz hatıraları ö-ı 
nünde Lürmet!e eiilen delegeler. 
ba~ta Milli ŞeC Inönti olduğu ı 
halde bütün büytiklerimize kar
şı duydukları sevgi ve saygıyı 

Bu yardun binin ilk oiniı<ld'tt 
yukarıya doğru değil, en yulrn.
ndan, üniversiteden itibaren a
&ağıya doğru yapılnıası 18.zım -
du-. Kenclisinc artık bakılınıya • 
cak lise veya tiııiversitede hiçbir 
yardım görmeden b:ıciı boş bıra
kılacak. neticede de nıuvaffaki
yetoizliğe uğrıyacak olduktan 
sonra bir çocuğa sadece ilk okul
da okurken yardım etmek neye 
yarar? y,,,,m a-dam değil, tam 
adama ihtiyacı= v:ırdır. 

JlfURAD SERTOGLU 

izhar ve teyit eylerai.~lcrdi,., 
Bu kongreler yeni idare he

yetleri ile Kurultay del;-g~lcri 
seçimlerini yaparak ınesailerhıe 
son vermişlerdir. 

dE'n bir Leh murahlıasının ken- bulunduğu bir takrm teklifleri 
di kendiliğinden Berline gelme- miizakere iç_in bir . mu=al.ılıas j 
sini bekliyebilıneleri son derece tayin etm~sıne ıntızar edıle -
de gayrimakıll olıırdu. Ordu li- mezdi. Ribbentrop ile efendisi 
derleri Führerlerine yirmi dört Leh hüki'ımctiıtin müzakereye 

1 saatlik bir teehhüriin fena bava- muvafakat etmesi korkusiylc 
!arın Lehistan içinde Alman ilf•r bunların Leh hükfunetine teb
lcyisinin süratin.i kesmek tehli- !iğ edilmesini istemiyorlar -
kesini arzettiğini söylüyorlardı. dı? Bu vak'adan islilırac eililc
Fakat, böyle olsa dahi, cereyan cek yegi.ne netice bndur. Çüı1-1 
eden vakayk bakılarak denile - kü Leh lıükı'.uncti Alman ------------~~;;;;-==-··=·=·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_------==-=-=-=-=-=-;;;ıs::ı--
bilir ki tekliflerin haddi zatında tekliflerinin ream! metninden ı fr l ~ w 11 

dünyayı aldatmak tn göze ser- haberdar bulunca idi, .ertesi r,-ü- ~MACERA f= c i AY E' '. y· ~,Jl ~ıll~' ~- N T ~<>J HAR rn i ?o I== Tefrika No. 
pilmAlic, bir tohilk~düa·nneit.arteatra.folındudağnu nb~ :Mr. Lipd<kiyeb ve

1
ri1211. ta

1
.am

1
at ROuANI ~· ~ ' · . . . . · 3 ve nıan • ı utün bun an :ı;;ıta tur u o a- İ ıvı · &;! -

hicbir zaman cid.i telakki edil - lirdi. Bu tQklifler hadili za- 11 ti 

mediı;i neticesini çıkarmamak tındıı ve zahiri bakımdan gay- :======?lJ '\,============================================~ ""''-=====)!:!/ 
zordur. ri makul değildiler; mü~~,!;c;:ıt Kit:ıbııu dikkatle okuyan Pol du. Ve yegane yolcu uyuyor gi- demedim diye ilave etmişti. ' - I3unda şübhe cai?. değil bi- diye düşündü ve telefonu kapa, 

Herhalde. muhakkaktır ki için bir temel te~kil edelı;lirler buna dikkat lıile et mcdi. Fakat bi durdui;;'llndan omuzuna vura- - Meralin iclmini söyledi .rrU? J ıe. Eğer bir intihar olsaydı, ~i- dı. 
sulh ile harb nrasmd!l. bir karar di· Bunun isindir ki Rinbentrop rak bileti görmek istedi, Fal;at - Bilmivoruın. E~for söylemiş lfıhı a,,cncin yanında bulmamız Bu arada :.ıı:erka:n·onu ara -

C •· dakikacı· Hı'tler pal< 1 .. l ed 1 bu yolcu yan1nda11 .,00cçel'kcn yak .; ...... ... 1. vere cgı " - hını arın mu;:a rem · i me • derhal dehşet içinde geri çekil· ı ise, faciadan hemen birkaç da-ı l"-zımdı. Hatta tatil tarafından maga bir pıı.ıs rncmm·u yolla -
nazilt: bir ruhi hii.Iet i<(inde de- !erini i;:;teraemi~ olduğu, o ~·c- laştı 'Te genç adamın üzerine bir di. Solgun bir genç adaın yüzün- kika sonra kendisini bul~,n ko11- ar~,ştırmayı işgal maksadile yer 1 mı~tı. Men1u:- Merkanvonu cvin-
ğildi. Bunun hisleri Ribbentropa ceki tavır ve halinin yalnız fe- taba uca çevirerek iki el ate1 etti. den lıiıla km sızıyordu. trole söylemi~tir. Bu da, tanzim 1 de bııakılı:nış olsaydı herhalde de bulmuş, o ela, böyle bir ııey-
da iniltas etmişti. O akşını. ha- na bir ta'.'lr ve muamele olma- Silah sesleri bir kamçının şak-ı Bir cinayet işlenıni.~ti! c<lilen zabıtta yok.. elimizde k:ıtilin parmak izleri 1 den haberi olmad ';ı gibi telefon 
na karşı vaziyeti, başlangıçtan yıp bir suiniyet eseri bulun - layı0ı gibi bir ses çıkararak, tre- Ctarendc tr.;n durunca, bay- - Raporda'! bulunabilirdi. 1 da etmediğini bildirmişti. Neti-
itibaren, gayet şiddetli bir hu - ğu neticesine varılabilir- Sonra, ninkilerle kmştı. Pol ba~ındnn j gın biı· halde duran genç istas- - Orada da yok. Zaten ilk _ Doğru! Fakat bu gencin, ı cede, müfettişin ismindr:1 ve me 
fiUlllCt vaziyeti idi, Ben sıra ile hakikati tahrif tarikiyle bunu vurularak ve inliyerek yere yu- yona indi.rilın:5, zabıtaya haber t..hkikata ben ba~ladım. Anket müfettişlerden birinin yeğeni ol- ınuriyetindeıı Merali bir tuzağa 
her tebliği yaptıkc;a bu husumet izakye çalışnııc;dr. varlan..'Ilıstı. verilmiş ve sıhhi imdad otomo- için gerek Patis lıuh·ı.ık fakülte - duğundan haberiniz var mıyöı? düşürmek hususunda istifade e-
gittik~e şiddetlendi. Büyülr bir Erteı.ıi akeaın Weizsacker ta- Ateş eden ~·olcu silfihı cebine bili derhal Bojen hastahanesine SL"lde, - çün!<ü bu g,mç hukuk dilı:nişti. 
sinirlilik içinde ayağının iistün • rafından bana verilen ve nilıa· koyarak: --Haydi kaldum, zan- yollanmı~tı. Çünkü Pol daha talebesidir - gerekse Valede yap - Hayır! Rive, arkadaşının kararlaştır-
de sallanıyor bir halde durdu. yet bu tekliflerin metnini ilıti- nedem~m hesabını temizledik. yaşıyordu. tığım anket lehinde bir netice- - Bakın Pol Riyö, müfetti~ dıkl:ırı gibi aramadığını görünce 
Kollarını göğsünün üstünde ka- va eden notada (VII numaralı Dedi. _ m _ ye vardı, Terbiyeli, çalışkan bir Memlin yeğeni. Halbuki Meral derhal telefona sarıldı. Fakat 
vuşturmuş, daha başka bir şey zeyle bakınız ı Herr von Rib- Diğer yolcu da yaklru;b. genç.. şüblıeli alaka ve müna - bugün izinli iken evine birisi te- bir cevab alamadı. 
söyleyip söylemiyeceğimi soru· bentropuıı son İngiliz notası Kanlar içinde sevimli duraıı Po- ADLI ZABITA... sebetleri yok! lefon ederek zabıtaya mensub 

1 
- Muhakkak Bojona gitmiş-

yordu. Söyliyeccklerinı olduğu - nın tevdii münasebetiyle. lngi- Jü tutarak köşeye yerleştirdiler. Baş müfettiş Rivc, 'Meralin - Bir sual daha! Parmak iz- olduğu.'ln söylemiş ve bu cinaye-1 tir, diye dü~ündü. 
nu cevaben bildirdim. Benim va- !iz sefirine bir müzakere temeli Bu suretle uyukluyor gibi bir söyledikleri üzerine bir müddet !erin~ b:ıktı:m rnı? ti haber vermiştir. Hatta Bojo- Pardesüsünü giyerek dışarı 
ziyetim de onunkinden daha az gibi tela'.d<i edilebilecek Alman vaziyette kaldı. Bundan sonı·a dtişünmüş ve sonra yeniden te- - H:ıyır. Hem neye yarıya- na gitmesini bile tavsiye etmiş. 'ı c;ıktı ve bir taksiye binerek on 
gayri dostane olınamakla bera - tekliflerinin metni lıakkında sa- iki yolcu da sakin bir tavırla yü- Jcfonun başına geçmişti. Bu su- cak. Bir v:ıgonda, buna teYes • - Filhakika, ümidsiz bir hal- beş dakilra sonra hastahunenin 
her büyük bir samimiyet He söy- rih malil.mat vermi.5 oldut;'U söy rüyerek vagondan çıktılar. Tren retle Kolomb komisediğfaden on sül tanıamUc faydasızdır. Kol - de olduğundan yaralıyı Bojona- ' önüne geldi. 
liyebiliriın ki böyle olmasını ma- Jeniyordu. de bu sırada Vale ·ye gelın.işti.. beş 22 tren.inde bir gencin biı·- tuklara, demir direklere, vellıa- ben n:'.klettirdim. 

1 Yaralıyı, kederden mahvol -
zur ve muhik gösterecek birçok Harbin kaynakları hakkında- Derhal atlıyarak gardan süztile- kaç yerinden vurnlarak ağır su- sıl her tarafa dayanan yolcula- - Demek iti Merali. haberdar muş annesinden başka kimse zi
sebebler vardı. Fil<ir ve mütale- ki Alman Beyaz Kitabı hakiki rck ana caddeyi buldular ve bir rette yaralandığını haber almış- rın bırakacakları işaretlerı bir etmedhı.i.z? yaret etmem.işti! .. Rive endişeli 
alanın hüküroetime bildirmekte vak' alarm bu tamamı tamamına otobüse binerek uzaklaştılar. tı. Filhakika bu genç Pol Riyö düşün!:if.üz. İmkanı yok. - Hayır ,aralarındaki kara-1 duruyordu. Adli zabıtaya döndü-
kusur etmiyeceğiın.i kendisine muharref şeklini tekrar ediyor. Vale ile Garen arasında bir idi. Komiser: - Peki size göre bir cinayet beti bilmiyordum ki.... 1 ğü zaman: 
söylediğim zam.an, biraz sükıl. - K eli · • isti b bil J mi var ortada? Rive, öyle ise bu bir tuzak ... net buidıı, bunların kendi fikir (Arkosı var) kontrolör gelerek biletleri sor- - en sım eva e e- ı. (Arkası var) 



'Ay 
(E-ş t. ~o.fı 1 io;cicle) 1 

i atlçt ~ Fia.t n1 ··rakab~s· iiks 1 

cı:~~~~~~~~~~~~~ı· .. J 
22 Deyince, ben de Suyolcu Meh

.mct pehlivana dönercl~: 

v~ esJıaf içindt' arada b:r ~· kı.-je 
lana.ı11:ırın u~radıl::Jarı zay r cc- S 
z fordan asla <;c:ltiruniyen 'c eli-, 
lcJiklu · fiyntt i~ tr mt.:U~ ı r. l' c-

Drıır ihtikirr va 
_Usta, bu ne hal? .. Ben ~im· 

diye kadar seni Molfamn ustası 
bilirdim.. Hatta, Mümin için O
limpiyat mecmuasında yazdığım 
bir yazıda da senin resmini n~
redip, Müminin ustnsı Suyo!ctı
dur diye Han etmiştim .. Sen de 

dam yürü.rhcn, davul zurn.::arı 
dımfurdu, sonra bağırdı: 

_Çingene Ahmed, Çolal· - f<•! 
la akar.an dil>Pe .. gürc.5 başlıyor. 

dc:rılere k, ?"§1 aı e::-lt kont_nlü 1 ~·;,.::=r:s.--.::o-= ..... """'--ı=:ı"""'zn~ 
arttJr:ı.s.k h..rr. gtiineilillıdı. ~:ı s.on zruu~.nlaıda. gazeteler- ro & İ SANA -ri YÇ)Zc.m: - 'C;: 

Dramalı ağa.hı- işin f.1 ı·u•ua 
olm:ıdıklann<l"n b:lğırı.<:tıla,.: 

_ Yahu!.. "olla, dalı ycı i 
a~niyle h:ıbul etm.i~tin.. Bak, 1 güreşten çıktı._ Bıral bir,:: 
şımdi ihtiyarlar ne diyor?. ne.fes!ensin ... 

Dedim, bunun üzerine Suyolcu Cazgır b · üzerine ın ul · · 
şunları söyledi: bele etti: 

_ o İstanhula geldiği .zaman ====~El==·~a~h~,ı.li==·-~·=G=w=· =e§~'=i ==M=o=l=!~==~=i:s:;··=·=============:~== bana nıinafir olınu~u. Onu ben, -------
yağlardım.. . 

Deyip ıarı kesti. o Yal.1t anla· 
dım ki, Mili Jnin us~ası Suyolcu 

d<"~)lclir. ~ıi~~~~ 
Sonra, Şeref ve Be im Bey- ~ l)~Jl]b__:=:;::_..:,:~ ___ .:.;;;:.....,. _____ lli!.:ı~t":.. 

J ~ en r.ica ettim: l
- Mfüninin u ta ı l: m öyle . ., 

ıse .. aııtanın 
•• 

!( 
• 

On1ar, acl"mi mal\ mat beyan 1 
ettiler.. Binacruıleyh Miiminin 
ust.ası namaliımdur ... Daha ziya
de bu pclılh an n ı.endi ~erıdinc 

vctictiği anla!Jllıs or .. 
Beykoz Fensrbahçeyi mağlfıb et~~ 
Beşiktaş Galatasarayı 5 - O Y n~ı 

İ«i·,·:·oıuz J i, I aııtlol km· • ·b ... lki sizin de gözün"" ili · RE~ rı.. 
'cm. nı~mmlmım \'o~ lt ı~ J, ııı:,t.ir: _fl.yakk:ıbı i§ler·n c de ~~mm:~~~~~~:ii~~ İ·r ntrrlt s·klc s;tr ·Y~ ba..,lnmı . ilıtfü::r ... ldı yüı Ü .• ao - n 

zı fmd . bu- b ı 
bir" dft ... :~·akl.. . . 

~ ... _-.. n .b!rd ıbirc :; ;· 

1.abı .. B 
geldim .. 

dL:fa bag1 n bir sey i .m 

hoL 1 m .n.. Tab::, muayyen _ ırurılW'a .şlenndc ıhtfü~r 
1 "" d 1 . ycT·lerue Ye .nuayyen har e c 1 almıı; yürw·· d"ni.:or, n d r-

- .... 

\ .,1 ız bu:.::· , d · ı ~Tor 
n. J.n. ;lıa • ::m r: .. • a · sini&': .. 

('c el:r:ıc. ~eti, iR 11• •• amciih bu habi: i ilk duy- _ .w •• kil!.-Ü , naf u j':l· 

ernafı teşl:il < ,,.~ r? •• Y ,..li: .... du~um ;;aman büni~n - gerek si-

1 
pıyormuş bı ihtikfır:ı? 

Mesdf.. gec~ S'"Ü!. bir z:ı\ Ilı zin ı in, geıek hndı lı 1 5'bımrı • -B"L-ne Kfüill. rnü. lJü)i.ık 
mil • racı < ~ı:ı-·n\ , Gcvl olunrratı:i.1 ~ "irc gmıin lıorkdlğm.ı it:raf edc- j mü ben de t nıl anJ::ı.mak i ıti~o · 
b:bah. t· · : •. ·, .... , aldığwı on j rim ! Çünkü,' el1İ"'ten Hytan "k· I rum. · rtt~. 

1 1 t.n !dır , . eli b ' ' il · bueu ~ l Uf'a rns · lL"lla fena şeyler gc1.-ır ı u en- ı _ Aınan iK:yım r~-ının c1crd 

- Bl~brı yazmaJı:tan maksadım 
61,<lur ki, iletide bir ö3por tarihi 
vücude getirildiği uıman yanb1i
Jığa mahal kalmasın.. Anlaşılı

yor ki, Çolak .~ollanın ust~ 
~uyolcu Mehmet pc..lılfran deg-;l
dir. Yn.lmz Mo~la ile yanyana re

y; :.a hangı 111. due fü.eı inde o- di<;enin r:ümulu f' ' ru;ı 1 clamda j ıerini depreştirmeym J.ı..llah "'!'· 

lur · olsmı. yiizdc yınni b ~ karı t!C:;ıi8Ic\~.t,. reli; güziimföJ ünün- L:ım. ! Hal <J dülıkanmuza. gc
c· ktur. hutlü ihtiP.frdıı- :urJmı, de bİzi~ cnrşı 'e Mr.lımmıpu a - l len n.üşterıle cL böyl sö~ !ü
;<:rımı.yc'"ı üç bcs lirı...<lan ibaret dald k"Un.iurn. ınağm.3.laıı can- yor: ··artJJ. ap:rtunan ~:.ıpm::ı.k 
o!r-.n bir Jspoı ~lh:ııun :ıltır.ıs la- ıamh. Ve: fı. satı clini~:c gecti! , diyorlaı· • 
r~lık ilıtiJ.~fırıu mı J aldıl ? O- _ Eyvah: Eğer, Bc:~oğl ı · H .lbulı· ne münasebet efendim. 
nun ct::-nfmda hfla ne ıni:clhi'} da, otuz _ kırk liraya ayak!· bı İhtik.lr itim, ltz fiim.. Dük!:an 
il til·arlar Yar. Ay:ıl·kn.bJ fiyat- satılıyoısa. lhim (Çarı:;ı) ile I kiram1zla. nafak .. mı;:ı çılrnrnhi
Jarmın J,a~~ <'Jhlırr:ru ,.c nasıl Malımııdpm,n.rfa da, mutltı.k~. lirsek upııp uaaımıza koyalmı! ! 
~ıki.ı~'lm neden görmiyorm~·: on b .... ~ _yirmi liı'a. mertebesine 

1 
Dünyanın ba bubr~ı~ı ue:•ıin~~o 1 

fü!d1n ve erkek iskt.rpinlr::ri i<'in- \':trmı:::t!r! Allah fakir, ftıkara-ı halimi.zuc~_ı gene şıkayetçı ıegı·ı 
de on lxş lirn~·n satılm~Irn ol~n- j nın yardımcısı olsıın!. llz. ~ühred.i~·oruz. Fa.kal, lı:1 lkı-Dün ha\"all!n y~~lı v .. e s,:~-ı <_:ektiği ::ut Cihadıı: P

1
'.:

1 j~m~ı~a 1:-r gc~en ı;:eneld beş lırnlık ıs- Diye düı,;ündüm .. Ve lÇt.rm) 1 m·~ı~ bfa: ktl:.üh. esnafı ihtik~c 
ğuk olmomrıa nıgınen Be~.k- rağmen ı.alcniu sr.ı; 1 

'><s.nocn korpinlerdir. yı !!<iyle bir dola3aı-:;k kundura yapma] ıo ;tiJ"'11 crnıeoi gÜ<'İİ· 
taş Şeref ve Fenerbahçe !-.1:..'l.d.lli· n.~l:ıra takıldı. , Bu yükseliR ne dcıidc, ne kö- fiyatlarını gözden geçirmekten miizc gidiyor. Muhakkak J.ı, 
da devam edilen lik maı:ları B.ı golle iuzl· mın Beyl·.oz..ıuı:ı H·le<le, ne de işc;ilfütc vaıdır. Bu kcnfümi al::ımaclım. bu hanb ba~.lıyalı kundura fiynı.· 
rok hararetli oklu. Fener müdafaasını zorıam~g.. İ!':İn icindc bulunan bit· do:.tu- ~ • • ı, rıncla vüzdı~ 4-0 gibi miib;m bir sim gıkarnu. t?•". 

••• ı. 1
) .. ~ladtlar. Derin l)~l .. r.a cok f tl · ·· A Şe 

!!. tad d 
1 

muz, cleri Ye kü~cle iya n ·ımn I{;.lJalıç::ı.ı"E:ının Be~·:ı2.1d cihe- artış görtiJmüştur. nıına, re.r s ın a scrı· "-'Cil)bkiruı akınlar san }~- bl t. b - } .. 1. ·1~ ' bl .. 
- .J yükEelişini he.:ıa ::ıynr:ıı;: u- ti"ndekı" kapı~uıom girdim. Agu_· bu :-rlıf: rı ı<u~.ı.u S<.-'Je eı mı ] 

e.::L.. • ·e Topkap1yı " · O ch·ert n Udnfaasım hırJlalıyoruu. ··ı.~ k ht"J A 

Evet, 'Mo!l nın ustası yo ttu. ..:ıU1Cym::ın·~ :- ,. giin bir i:·.Irnr·pin için en yuru:-(' · ı aıhr Nı.:.mosmnniye tar!lfına doı;· clfü=ün!:ıleo• ~ t.uziın j .ı.' >ar yap M l :-:ıA • ~.,ı. fürteki ,·azıyeL,1- o' unun 43 üncü dakika!.iında 
1 

·· ı· d:ı -> • ~ • b.. ük" b' .. o kendi 1 ı:nJ"nc ycti'.;misti. o - ıuagJup 00 

:O>• . ı .J ic:çilik ücreti cı an uc trayı ·• ru ,.;: ... üı:·kcm iki yandaki imn - tı.Jınır. namıctme · uy - -• ti d~: Gecen haıta ı B ... h,,[lırın mmn vuıı.wun:ı çıkış · · .Y.... b .... , 1 lanın ustası ~kı idi. ni kuvve en uuı. - ' .. - ., 1 füwc tdcreJ; bir iska11 uın n.zamı dur; m~az~anuın teslri tabir r.at.,dlr !lıtfüf.n uyuı:. c · kk hk Be .~,,. .... , m .. irltıp eden l~tanbul~ yan .. an RPh:ıb ynkaladığı toım ı ld -;,, u te"Y\;u · · -'" bcbl"'rini Dram:ılılar, altmış o a · '.11.-.-u --=> - ı ı::ekiz liraya nıa o ug ... ıı .... ile lmvaf c.<;nafı:) Yitriııicnnı Jerde. fi~ c.: C'.: t.>.~Jr. ın sc " 
Çolak Mollnn·n n ta-ını am·or- sporlular da _rn!aölcri Akııntug çok seri &ürerek l"'.nci defa "'" etti. Bu isk.,pini nıı beş ı<.,ya •Gı:dcn _,irmelt i<•in. Holiein b8"k' yerlordc nrnıno!ı .. Köso-1 

,, t t Dr 1 1 • .,

1 
.. ·""""a'., ::?.tt;;Cl bır oy,ın çı- ı::fr "Ütle Fener agl. ııı;~ taktı. •·l·ı·· ,,... "" 0 - • , .b. le ı·1·,.l'lt]a!", \ier fi.vat!mı., ha_t-. l.rdı. Molla tarn:unı u an a- •-~ " - ' ' . al;ın18Y-"'n>•; ya on se .. z, . .. m"'"'rnr tiilcnei postı;m g• ı, - •• . b 

ten sabrı tükenmi,c; gibi lrecJıs; 
SÖ7.e kanştı: 

- Ah beyefendi, 11alimlıi 
mezsiniz.. Harbden evvel 
leyi istediğimiz yerinden 
tirmek şartile 190 kuruşa. · 
dık. Şimdi "lmnad halinde.. ~ 
ni iyi Ye kötil tarafın~. ba.kJsi· 
elan 360 kuruşa alıyoruz. . 
fiyatları da o Ja gü!-e ... ~~ • 
y€.tle gel m:ıl yap da ~uk.iamll:i · 
lara sat bakalım... B1ı · 
kaça verelim, onlar mü~ 
kaça satsınlar? .. Bi7. ne kin. -
m lım, onlar ne ı·nzaJısınlıır!:. 

Yine sfü.H <lilkkanl:ı rs:: · 
bab) ım aldı: 

_ Bize ,·erilen me!';ru ~ 
'h.akkı vüzde 20 den aEo.ğı 
ıuaz y~? Halhuki biz, icablr. 
bcs Jiralık bir kundurayı 40 -~ 
ku;uc· karla Yeriyoruz. G~ · 
ne 325 kurıı~a. Ycrdiğimi%: 
kadın iskarpinini bu Fene 

kuruı: . .tan aFağı vermemi~ M; ~
dar mümkün dc-ğ-ilse, miişt:ın · 
nlize bu fiyat yi.Um~lmesini -
Jatmak da o kadar imka~· 

- Bu sene erkek ayakJ.:.ılılg. 
fiyatlann:n v:ısatisi ne ka.dıf: -
dır? 

- Ayt>ld:abısma göre: 
... 

400 - 500 arasında; dikişli. iJ 
kaliteli ayakkabılar ise 9 • 1f 
liraya kadar çıkar ... 

- Radın ayakkabılan ?. 
- Onlar da piyas:ı malı 4d 

600 kuıu~ arasında .. 
- Ben vitrinlerde, kadın~~ 

kabıları üzerinde sekiz - dJiJI. 
liroya kadar etiketler gö~ 

H
• K kararak macı 1 - O kazandıiar. \rcuc\TeFeneıin cmeresızoyu- •. d . t ·ı til\:r bu tn d"i ıplfü, kopç~ı \esaırn gı ı malılar ümitli idiler.. eLe, un- . 1 h" yirmi ııra ır Ye ı§ c ı ' .. • bir s:::.i!a, b·r sola baŞ\•uruyor • ı ka'i".1 ,.e ,,.r1•<·1-. ~.y: kkıılı!Hr .. m.ı.!1 bur Halidin wo;!!Ubiyctinden Fenerbalı<:C stadında ilk maç mı ile 2 - O B«ı ku•U'l c ıne '". dur • ~. ~;...;..; -, ola• buhm 

k V
_,_ ile Be.\ oğ uspor amsmdıı tirclftr.di. . · dum. 1 maclde-" · . ..,,,_..._..../. · .. , cl f ıwnra büobUtün haya iden ur- = 1 b t . Hiir a~ c.hc k<>mh-yon u et.· lli;: knc ma< :ızaııın ı-itri~ iml~- :"'-:""'"'~ · . ı;> u.n ) ıı tS -

1

_rdı idi. Milli Iüh .. eye gh·mck i~in 1kineı tle-...-re ~iurietini {:'Y c · n"''"h k•)'"Ci'·ı. Çiink\. bncc:cn haf- " · ~-ımıı•-nnı,, \e et- rnıştir. Ffaıta bı~ mal yap:ınl luJmu~lü • · · f 1 \'e · ·· ~ lclılc,.·ne '1·"· ık ,.,. 'J ~ k' -k- "k d ı b ı ı·Ç;/··1 b .ı.·· l b· ı l ~-.. p oll Ç
. • n1uh:ıkk"k b~~un· gavr~ tlenm sar ·el en • m·y· ... n ı uz~aı·ı 1 • •4

u ı · .c - un ura arını,, ve t.n arın .,,..;ı eı · ;1I~a1 a?':l ı c ma ..,,4 -M a ıno-cneyı •· .... 'uı.. • • - r.-:1• t~ etin lii:zu~W&.t:'!ınıdiyc ka- • . 

1 

dıkl kt
,. 1hbt· . r-,.z,,.,,, ,,.., Mol 1-1~'--n bu macı kazanmalan hücumc gen:m Fem:ı ı.ıcr L' ı .re- ii7crinıkı·i fivat tiketlc-~·ini !!öz mah'tan CtJr •;ı.3 ıa.zauma • nnJ yeneoc :.ı. ıya. ~ o .. u cw.ıAI• • • •1 be l"' . . • 1 :rt°!l. ... ı. f .;;,r: s rbe~t satılnn et, bund&n .T .. nı ~ u ım:-

1 Çingeneyi yeneceğine e- icab ediyordu. NıteJum .. yc§ı ., · ı ti fon·cde ')asıı~·ı {;e 1 ı . a - sonra n:H·h Uzerinden satılacru~ don wı:çirdikten soru-... • • dı.m ruıı mır ıı o!l .i1ttşnfi~tüı:. anın, ı 1ar t<knii· ve cnerıık ıakı<>- ın"I· .. · -- '· " ' ıre a ki ilk tahminimde v•ıulmıeım ... ""'""'"' dckkiin sa bibi He 

- Siz onlura bakmayın._ ' 
Ifon ya bizim çar;:ımın ve ~ 
mutpat;anın iı1i pazarlıks~~ Tf 
riimez .. Üzerinde 8 - 9 Iıra. 
zılı etiket gJ1·düğü.11üz a~ 
bıyı i<'eri giı-inc:e, OOş bugu~ 
tr lıra:ya alabilirsiniz!. ~ , 
ar~ttiğimiz fiyattan bırk~. 
a~aım vermek müşterileri" 
zııı adetidir! .. 

minili. yar..u • - _, ı~:.-

1 

ınam 11 l'c."no· ba kısı :ıltmd:ı \"€ hilifm:ı har. i·et (-ucnlt•r cc- • ..... 
1 

1 •• ,.

1 1

• 

1 · c l 1 · ,__ uda mijkenım..... Fulw.t, c~.r • .9ıı 1 <'lı."tıw· .- lır-ac c- ( ya m;, <ı~ı.u.,:;. ki lti§i dah.a Küçük molt.lardan bin az- en-'.!""' - • """"" oya- ,,, gfü·c~okim·. .• '<ın!ı. Bin '""""!il ,.., tam i.< kı-j 
!,'lra sordu; / ilY1'l' ka.wnt! J lan goRe devre- Kon:ın ' •• lu ""' uyutı.,.,, i.'>- illyorca. gene J., yll tu· '" biber- Ya!etile b" r kund;ıra rapıÔı<ı • 

- İhli~•r "'-""" yenecek o- yi 1 - O galib bitirdiler. rin ••» "'" ım • tina,J elnıi•tiı·. ı~ru ı mrcıı· 70. ı; olduğu mub:ıl k:ıl:... diğetinie oc ıfııd....ın.ıeinıaııifa-
uu be!. lıônci deu...ı.. ilk '!"lar~no · v} unun· 2ll uno" ,ı k;k .. un<la ı oı·,•ınım, d•ğh~ 55, c GO kuruı;. li;te Yitriı leıde ı,ö.;ıme iii<<:ıı' tumu oldağı•nu tahmin ettim. 1 

- Demek çarnıcJa altı, a)ü ~ 
cuk liradan yukarı değerde_, 
dm ayakl•:ı!ıım bulunmaz'! f .. 
ııi dokuz liı <ıya ... On liraya.--

- Hayır, h.1yn· .... 

Deyip kc. ip ntiı İhtiyar Caz- 'l:Ah.,,._~ · -~m~ kor .u- fl: _b_ Hnin s?lc an siu,_· J> ı.; ı cteJleı' Bu İf.:t::mbu1ur. et fiy •. tl rı fiı::l'· ı· ı r kanıfor: ·100, 500. 5;:;0. 600, ' J~~uukr~ ) ~~ !El sü·.c ~iel'i ve 

1 
_.. ~· ·~,,c- mcınıar geMrttiler. F'akaf ':>l :t 1 t I - 1 . 1 -no 

00 8
_ J·o..,,lt JJ 1 c....ııJıg;u:ı jcc'lik ne<:: ~-~- g~ti~c oyıınıla ha!dnıi~"ti te- "' · .ı - • 

0 1
. ı leı::J1 cı l!. ıH.1 <.-t1Jnt:e; dwıenı<'k-~f'!U Yan llnO - l ı~ı op \.t•l !l :ınuı ı : l tı ·ı ın- bcH Hten g-ürcıii.~:u lJl .' ·l·ıı ~ı~ 1 1\ • "' • ~ı. sııo l:m us!. . . •. . ,., .• I • • l .. ·ı 

-Nercdcu yenecek be':'. sis eden ye~·ı lwyazlıI.:ır oıcıjik mıdan kaleye g·· <.>l. Fenc i 2 ·ı fiyattır YC ~e<:<'n k fl-.. bile etin - ıı ırnyı g~rnedi!-:ı"• c şUk- ' -D
. c b - d 11 t- 1 , .. ·."j·ctc ;,..cdıdi. Bu .' ı•Mcu b d - r· tI ' ~ l'f'fJ1.lt>l• o-ernl-1 1 Caıı - 1 'F j d N k 

- Peki tınuna, P.cyoğl~ 
tuz lurk Jiı:ı. arasında ay~ 
s<·tıiıyoınıu~ : .. 

- Siz orya baklnayııı. o?.' 
sa1ıl!I' da bı.aacta dokuz - O)J ~ 
ı-..ya. kimse :.ıyukkabı aı~ 1' 
!"İtle göre... hatt?. Mahmu~ 
ılc çar151 bile bit birine u~ 
Oranın miişt. risi buranı~ 
deıı dah:l ucnzct dur. Hele ı;t: 

ye azgnıı. a;pr ı. ı ıyar oyunlariyle Be:;uğluspol' k•!osi- uo on n<"~' •)"fi • mıtıitu• -•o '"· · .-~nıcKlHı e ·e. amı. ).

~.fmı rJ.ı"rgcmı"verek.· taz ı·o•ua l"cııe.,.lik~ 1ıı:dımth. B<:ı... S''""'tl a ·' ~·.,r ·ıt ı .ı ı . 1 Dı··· •.. .. k .... ,.. ., . 
""" .T nı· vi

1

•e b"s}••;1ı}"' J'.> la .,:...., Cl" \
0 

tul. r n" '" uCP' !ıı • .Ye tlU!~Uncıc.· \"l!lU'lUJn ,.,

1 

I' J1 •• •• '3.r. ..... ~ .... r. ;>ll ~u·:ıc b·"'l'li.:!i eıdc fl mck fr>iıı ''t k ( 0Jır. 
1 

• • • • - ı• ,,.. nn.a, gunu 
- .1V;.am ''em:?cek \~cfa foı"'"'t'cı· ı J • ·· ·· ~ ., "· l•uPıı·s.'·on bu f",\'atı tu•• :ıl c: - lı.ırzı,\.•:ı. ı ... ·::ıu·~r yr•lrııı·.-ı·en <-,.·,. '""-'••• ı o • - ••.• ' ' .., .. cı;; uzun- tı. Ç<•k •ııcıjik<~ "Y' n &>.vı OY.- • .... - - •• " o' . ". 1 

Dedi. den bir ikı hol fırsatı J.a~u dı- iu!ar m 1 liıeh-, ı1. ı0.,, gol fa- ı ıni. Ur. A ''" ı: ı,,,., im 1 ı'.ııkı· ; il- 1 ı alıb,ıb J ı•ı <i iüd·ö "'"" uı]rn·a- {' ı: •~; "i"~~ lıı:• liriil' "~: .. 
P<hliv•nlor hnmdı.. ı ulnız lıır. salı \"Cl'lncdil<r. \ c , )"n ~ _ ı 7.tuıden daha : eq;" n s: tın; lı lın- 1 l'al: 1,ir:ız izahat • lmaı;ı ı-., da- .. -: - • · •·• ' cı.oı,;, ru;ı g «-/ 

M Jla "'- l , . . ,. .. - nu ı;aı: '"' n.ır.ıworvcr :!\aınık o UlI"<U! <linlenc:iıı ct.i~ c bek- Oyunun .ooııl. nna do~ ,ı bir lk-y!:ozuıı lcltinc ı.etieC>lendi. ltfımr..n. ~alı:b ol ... ıılar <lahi - b"'l-, ~ı mık11:111. Btuı goruw c: 1 Kemallı; O%ÜU'Tuur.;

11 

ıou i.inc·ıı hJiorıardı. Bcyoğiu.sp ı n.knıını cc·;;ı r:alı ... n F1.:11Pr bun a<>lıib;l ı.ctlc r-.... n:p"yo-. l-i koıni8yonci .. n Jlc.ı k:ııuk - - E~cr <ırakk<;.l>ı alma!;:: ge;l- y1lrlöni·· i: B.>ıa~1lr 11~ bii:;ii;~ m~-
oğ1u .. Ne bizim mu >teı-imiı ~ 
ya gi fo.r, ne or. nııı 1nii~~ 

Halb:ıki Moll:ı, yorgun cJ<>öJJ- d::hiliı::ac r. le kes~ \"efn m d· l; ~on • , mı ua ı . J betti. narh fiyatını k. bul dec"klcr-I uinh:se kolav .. fol at. mc"~ m do ı · illrııl" w: Jr~.ir.L,:.I.ık lıir Jıafk 
dl. Ona on )tdi dakil,:ıJık gü;.-., 1 belri ale) hine n•ri!cn ı><>n. l ı yı 1 Fener staclındz sun mnoı Be-1 di ı·. lk·I• •t "Ar.\ i ·'1•iyle ıas( ik isti Yon-"""· sizi, k ~tk.: hı ·urm: d' kutlan ını<tır. : 
bakkala gider gibi ge1ınisti. 1 Vefa kaled-;i r,,uıcl bir pl:ınjon-ı ı:.ihnRJa Cahrta .. rny )·1 ıtı. ,_ 1 ilJ.. uefa diiltkuo~dan bo.1 CC·, l! - -}.-:ı:v.~g~ ta{in ecii!_eıı / 

i . • 1 . . . . Gelı~clu u._yll'.~anıı heımıl öz lfol!n, i<tin farlnnrln değildi. la kurfa,..Jı. Rundmı so•ıı-a T. Junılar; YIYATROlAR < "'"':~k m<cl:m ıyetmdc·yım. ls- ı ai!ı'ın ye-ine t.·-I~n Keşan kay., 

btır::ıy:ı t;elir ! . • 
- Eryoğlunda o~uz kırk J)f• 

.ra s.·ü1Ian '-'Ya.td:::·bııun ~ 
iyi kaliteli ava.kk:iliısı ile lr. 
farkı yol: mudur'?. 

Kô.:ük ll'<>llala.,n yaııına gelmL, oyun ber il: t.rafın ınii<nv; ,.e Bcdikt~<; .. ! hme' Ali lb __ -~· ~ - =I l<d•~o~z h<ltede »c i.tcliğ; - nı.hmı Bzy Scbr; &ıl;nn •ci•-ı 
duruyordu. Cingcncnm meyda- semeresiz akınlariylc ga<;t.:. lıim, Y~n t; . R ... t. Halil,' Hiisc- ·:a-· . .:ı Şehir ını~ kaaar l t"til: bulamıyor.1z .. ıırı11<../;'. .rr .un- \'e vn.;:.fe,.nıe lır.•·. YC§'ll bcy:ızJ r.r -sab·~fau 1 - O · ı;:: ı · ç- r • r:r ı •J • I t · 
na ~ıJawu.-ını Jx"1,Jjyoıdu. rın. ·~anı, ._ .. ,;.r, ... a ·Jcı, ı-:.eı cf, ~ 

1 

tiyatro~u Plyru:ada bü:r.z mal w~ı· amma muı ~ı. 
Molla., bir:a: daho bekledi. Son galib •:ıo>'llcl laı·. Şiikrü. ~ ikük ~aı ıi: """kı· .. :rıu<~teı ilcıi '. Iiı - S-i?.".a.:! c k•dar o<l ıuı ci-ın-.a-oz 2 - ı~~N ı·:~·u .... ır:<_ 1-~ ı 1 · · tems· 1) • " -. Jıc• ıı - ı,, • ı t ı ra CazgııJn Y .. 

"n''"" gele'""lc·. -- .n-n'1.h '"- (;:ıJat'""'J"'''" • lı ~"'l 
1
,,;. ,. , · G · ' H

11
-oli 1.mn.u-· s: un ı çc :<?n 

-· •c ThJııınlPı: '" - ... , · -• ""'0 crcmeyız.. <Çen sene, Geliboluııım. bu lhtiı·ac• beled·-ı· 
- Ustu, neden gilı cşo.; b::ı..cıla- Fcncrb:ıl c e ,. :~~ıaı~, Pai u~:'. /'\dn~~: MııF:ı, / f1-1iklfü Cıul~lt-,:.1 1;:,,nu tll ,. bi.-., m_uli.yet fi~·atı 21? l~~ ıw~ 

0
• ) c tmı.fınc.;;.r. türni~ cclilınişti~. ımyoruz?. CJh:ıd ı:m~ ı:'. E~fuk, .~'·1.tlı .. u.t.ın, Ha-/ lit.,nuntfa .. . lr.n sa~l~m 1;:alıtede 1:.ırtıkler bul . ~elecliyc K-.mer'd,,,n almış ol-

- Biraz dinlen o.ğ111?.. ı lıl, 8alan, hm1aıl, S: raıım. ::o - 12 - !!:o P~~7~ıc · gun ıl sene 2,:. . 280 kun"°"·· Grne de cmgu ıı;ahtai, odun kcstirme-u t 
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- Elbette vardır. 
Yine 1'.:.:e.na.atkür., va~ 

müdahale etti: 
- V:ınlıı· be ·.-.fendi ı,,rJ 

1;:ıı dır. Deı; 'de, 'ı·ü.:;ele ~le, ~ 
Jik te haEjkadır. Amma, aYıJ' 1 

bara da yr:.JHlsa lwmen hemeı Y: 
rı fiyatına s· t.ılabilir. 

Dükkan ı;:ahibi, i~çi vats~ 
~ın söziinii tumaınladı: 

- Yep5'1n da lJur:ıda on ~ 
yirmi liraya l·ime mtabil~ 
O fiyatlara nyt-kkabı ~ 
liikc; ına.Jazaia:rrfa. ı;utılır. o:!
du m:ı["az!t \'e .müstahdcmlcti". 
bü ük masrnfını karşılı};.il 
ınck idn an•.:nk o fiyatl~~ 
tabilirlcr! B~ . .kın size ben '1P' 
rimdc btıgant.ii sntm "# 

• . o!_:;°tL yım .. a~. ,·a:dyetimi.zi dü&iiıı-.;; 
Buyuk, kalınca bir deftet' ı;, 

tirdi\'" bir l'a1{anı gösterdi: P 
kuru§! .. 
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- 1ı::te <ıl ~ama kadar y.t 
ğım satıs hundan ibaret. JP 
tcduin en <;ok aradığı ıtıs@:' 
lastik şoson... 011foı- da p~ 
d:ı bulum ıyor. !illimizde tJIJ 
mal v:ızlıl~ fa11t137.i avak~ 
\·nı· :Unma, ~imdi mevsimi il!' 
ı~i. .. S~dcn ~·unu yazrnanu..ı tiC' 
ederiz: Acaba pi.rasada !~ 
ve listH: ı:-o.son v.u· d2- bü,·~(l 
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Bu mühim sanayi merkezin-
de ilim hayatı çok canlıdır 

. n hab" •• z ·tlzıvor· ı 

l'EXt SABAH 

ra n sa 
Almany 
·h t iıatı 

Yuızan ileri 
hqrekiıtı de
vam ediyor 

av 
hücumu 
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• 

r n 
·s·nin taar 
-

Bir İngi iz gemi 
lesinde bazı zararl 

ebebiyet verdi 

an 
z 
fi-
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i •. - a 
bu 'lan Rumanyaya Alın n 
niifuhi..l .1JL...1 Ja b lunan Uiğ'eı bir 
nwııı •ketim y zdırılıp ne rcdı
ll'rı b ımkl 'ı ?.iıhH;ı Oev!ctl _ 
r1 ııın lLt ... J.bılrnek i in }."a.lan
cl n lı ka nıüıacuat c •!&: k 
bır ııcle .. kalnıadı.~ııu a ı ·l''.l 

on teıı~or. . 

LT~Jı;:, t:u11.1ıu. iyct ~·eJi~ıinıizin 
feyzinden, ~ vün biraz clllıa 
. tifndc clnı~,ıni bJerı Anadolu 

Oa1aı ınıtzın t·n i!cride yürü
).'cn!erdcn bıridir·. Bt·ıada irfan 
'<' unıı·an hamle hamle in ki. af 
c~cktedir. Buna dair birçok 
mısaller zikı-c<lil~bilirsı> de biz, 
hunıd, yalnız son biı ayın mem
leket _namına kaydettiği birkaç 
meşkur hareketten bahsetmekle 
iktifa. edecegiz. 

te gi;re ;; 1 c. k ne cnstıtüye 
inkı!tib tn1c ı kıp \"et le ümiU e
d.!m .ktodir · haUa bu cmııiyetlc, I 
bclediye, l l!nı bır mektPb bina
sı ıııı;ası 'ın bır arsa tahsi et
miş ve . raarıf \" ~kaletiııın de 
yirmi lıeıı bin lır yanlımını te
min etmı.ştir. 

(Baş tarilfı t ınci ••yf.;ıda} 

ki Alnıanyanııı ıııüm ~sili B. E
betz ile göri.H;>ml·ler de\ am t . 
mekte<lır \'C Alman talcbl,rı. 
hPr ne ise. bir kalemde red< e
dilmemıştir. Bu husu•larda ge
rek Alman gerek l!'ransız res
mi makamları ayni dercce<le 
kafi sükünu mııhafaz etmekte
dirler. 

(Baş tarafı ı ıncıde) 

şar:ı ııcşredılcn 6.3 nıımaralı re8 • 
mi tebliğ': 

.. ahdut ınai ıy tt . mahalli 
musa<lcınPler l sında Yunan 
kıtaatı :yeni etiirJ,•r almışlar ve 
muhtelli . harb m Jzenı~sı iğt.i
ııam ctmı.şlenlir 

(Bati U.r.afı 1 ine de) 

çııuıuz tarafuıdaıı clagıtilnuştır. 

'fa\'yarelenmiz , di.ııımanın 
Akdenizdc·ki miibim ıa<c• nıer . 
k .. ı rini i:ı mb3rtlıman etm' ler
clır. 

Şarki Afrikad , Sııdm hu-/ 
dudunda iki taraftan da topçu 
faaliyeti olmuş ve süHıri kara
kol hareketleri cereyan etmiş -ı 
tir. 

Londra, 29 (La.) 

nezareti tarafından bu 
den sonra n redil n te 

Noel giın U sabahı buyuk bır 
du man harb gt-misı şıma!i At
lantıkte seyreden kafi! lerımız
den bıruıe hilcum teşeb nde 
bulunmuştur. Kafileden bı:- Vll· 

pura ısabet vakı olmu , v r 
hafif h8' ara uğramıştır. K ı
leye harb gemilerinin refakat et
mekte olduğunun farkın var 
dü man s\ir'atle çekilmiştir 

l!iz yukarıya hiılasn cttiğmıiz 
holJ<.rler arasıııd Tıirkı~ YL' 11• 

ıd olonları bırer bırPı t~k>.ib e

Mektebin kıymetıı müdürün • 
<len başka Münevver Bilgin, 
Handan Tarkan gibi ıki değerli 
dikııı. bı ki ve moda oğret~eııi 
de vardır. 

Fakat her halde. Almanların 
bir, ıiltimatonı verdikleri, Tou
lon dan ve Akdenizdcki uiı;e~ I 
t;'ransız üslerinden istifade hak
kı istedikleri. Fransız filosunun 1 

verilmesini taleb ettikleri, B. 
Laval'in yenıden vazifesine gc
tirilmetiini ~art koydukları hak-

l"f>ııi kıh n ....,;rı~ri 
Atina ~ ta.' a) Diı·na'nın 

garbind.':' Yıınaıılıl r bir çarpış
mayı muteakıb 5 zabit ve 65 ne
fer esir alnıı'ilaNır. Bu h:i.dise
do "'8yanı ka)~t nokta, bunla
rın 5 ınuhtdif rüziitama aii ol
ma ve orılun•m ü~ muhtelif 
tiınıfına mensub bulunmasıdır. 
Bu hal, İtalyan ısaflarınrla nasıl 
b!r kargaı;alık hak m olduğunu 
gostenncge kafıdir. 

delim: 
l Alma ya ile ) en( nL,ama 

giı mc k Yeya sair si) asi bir an
fo•m• ynpıııak üzere Berlinc 
Türk yeden hiç hır kimse git
nıfy~:J<tır 

2 - Türtı: ga. .rnı-
Vtti11 siya~{ trndcn memnun ol
d !tları:ıa dair yazılar inti r 
e metY"~lır. 

3 lngiltcre ile dostluğumuz. 
dan ,·azgc-çmek için bm n Rus
ya tazyik ctmiştır, n A nnya. 
Tiirkn e dostluklarına her za
maıı ıdıktır. 

4 - A lar O..nizine inm k 
iı;ın Hulg-.ıı i.~t.ınııı Yunanistan 
aleyhinde seni t leblere 
Tuı-kıyc hu: bir zaman lakayıl 
bul· nı.ıy lrtır. 

5 - Yıınarus n Balkanlarda 
h ·lı,r ıman yaln:z kalmıyacak
tır T - er vakit, her m3-
msı. ı.- Yunanıst nın yanı0<l -
dır. 

6 Saru~lu tav ··ut 1 in 
ı\tlnaya itıııi)ccektir, 

Buııı-., bir tekzib d ha ilih·e 
c<lebil ı:ı:: 

ln<;iltf'reııın pek ya" 
rnanlara teslim 6iaca mıı ılı 
m:ınlar ruy:ı.larında IJ ler rü
yada hılc bunn inanmamaları 

i iıemr. 

elıayim ya olduğu bır 

le ita. tmll1< • wr: 
Bu maka! yazılalı bir hafta 

değil. iki hafta ~tiği halde. 
içiJMl denildiğı gibı, Iıic; bir mü
him hadııse zuhur <·tm m tir. 

Bize aiıl olan havadk;lerin hep

U k, yirmi bin nüfıı.:lıı bir 
kaza mcrkezidır: öyle ıken bir• 
çok vilayet merkezlerimizi kıs : 
kandıracak ve ımren<lirecek bir 
Türk Anaclolu ~tı.wdır· f" 
kıi bir clefıl, çok temız ve ~ama
na muvafık ı:aJı n bir ı e:si, son 
ra dokuz talt-be!ı bır orta okulu 
d.aha aoııra her birinin üçer bin: 
el n az talebesi olmıyan yedi ilk 
okulu vart ır. 

Yine bde.Jıye rei.:ii Hakkı be-
yuı hımmetı ıle, son ay zarfın
da birı beton "istasyon caddetii. 
ile hükumet cadde;;iniıı de. yıııe 
Yali beyin hıızurile küsad mC'ra-ı 
sımı yapılmıştır. 

kındaki haberlerin teyid edilml
miş bulunduğu müşahede oluna
bilir. 

Son ay aarfnıda. bilhassa çok 
g~yrctli belediye reisi Hakkı bc
ym te.-;ebbüs v..- gayreti ve vila
yet vali.~i HllnıidOzltty beyin 
t~kdirkar ynnlımilc, U~akta, 
bır d " aın kız sanat mek _ 
tebi. ,açılmıştır. Açılış ınerasi _ 
~-e, valimiz veciz bir lisanla 
ın"ılab ve cumhuriyetimizin fey 
zı.nden baluıettikten sonra bele
dıye reısi Hakkı beyin bL tiirlü 
teşe-b!'üsündeki isabeti "" l\Jaa
rıf \ ekılı HaKan Al. y·· 1. 
h · J uce ın 

t_ımnıetini şukraıı!a yadetmis
ır. -
"AkŞam kız anat mektebi 

.Maıtı-if Vekaletinin verdiği der;/ 
"; ~efriŞat malzemesile. müdiir 
erım ı rım . ro 

; -•Yı§ı ;ı,. . • ıs bı af-
e, rner ı.....- -·ı 1 n a aba-

Bu yeni caddeler. belediyenin 
dığer devanı <.>d n um• n faa -ı 
liyeti. kasabanın pek mıihim ih
tı) a !arını karşıladığı için, hal 
kın memnuniy tini celbetıniş ve 
etmektedir. 

Diğer taraftan ~Iareşal Pt'-
tain'in muhammen Alman tnleh
Ierine "hayır .. cevabı verdiği, F
ransız filosunun kısmen dah• 
~imdiden Toulon'u terkettiği ve 
Mare~al Petain ile diğer hükfı
met azasını •imali Afrikaya <>Ö
türmek ÜZt're tavvareler ha~ır 
bulunduruldugu 'h'akkındaki ha
berler hakkında da sarih teyid-

U ak, ker fabrikası, kum. ş 
ve un fabnk.aları çok ~ohretli 
olan daba.~haııesi ile de Türk 
kasabları ıeindc mıihim bir ik
tısadi ıstikbale nam7.eddir. Ger
çi. bugünkü dünya şeraiti karşı. 
~~ııda halı tezgahları faaliyetle
rıııı tatıle mecbur kalmış ve bu 
yüzden bir kıtitnl halkın maişet 
ve k.az:nç imkanı daralmış ise 
de hııkumeti n yardımilc bu tez
gahların yeni i~tiyaçlara göre I 
tanz ım edilecegi ve erbabının 
geçimlerinın temin edilebileceği 
muhakkak addediJmoktedir. 

Usaktan verilebilecek bir ha-
1\tr e ker fabrikaRının ·eııe
pancaı· mevsim ine kanat .ı.a." ... , 
'·etini tatil etmcsıdir. 

ler mevcud değildir. 
Nisbi bir emniyetle yalnız su 

cthetıcr müşahede !'dilebilir ki. 
Vi ;'ıy ile Almanlar arasında mü 
zakeı inkıtaı yok! ur. müzake
reler bı\lhas ·a Amiral Darlan v.ı
sıtasiyle de,·nm et ektedir ve 
B. F!andi Alman taraftarı te
mayüllerine rağmen henüz sah
neye çıkmam ıştır. 

Vaziyette m en·ud diğer sarih 
bir unsur da d neral Weygand' 
ın hiıla basit bir ziYaret için ,git
tiı\'i Fransız Fawında bulunma -
sıdır. Öniimüz<le~<i bir kaç gün 
ıçindc \'e bilhassa eğer bu ak
sam \'ichy'de .!'.far al Petain'in 
riyasetinde toplam cak na•.ırlar 
J;ı,'!,\!;ti ıç\jmaından •sonra bir 

\'alan bir halll'r 
Atina: :?!! la a.ı - Atina 

ajansı bil<liny r 
Bir :\!acar gazetf>si Arnavut

luktaki Yunan kuv\"etlerine bir 
İngiliz g,•neı ali t rafından ku
man<la edildiğini yazmıştır. Bu 
haberi tekzib~ mezunuz. Elen 
ordusunun bütün t ·ekkülleri 
rf Elc'n generaller Vt' subay

ların kıımanılası altın.ıa bulun
maktadır. 

RPhine olarak gofüriilen 
\"uııaıılılıır 

Atina 2!l (a ı - Umumi 
eı;ıniyet nezar<'tinın 28 Bırinci
kanun tarihli ak anı tebliğıdır: 

ı\lemleket dahılınde ükiınet 
vardır. Salahiyettar mahafiller
den gelen telgraflara göre, İtal
yanlar Himara'dan firar eder
ken tüccar ve emlak sahibi ol
mak üzere Yıuıan ileri "'elen14-

Bir avcı tayyare t kkü!U· 
milz dil manın bindirilmış kı -1 
tal:ırını alçak irtifadan mıtral -
yöz ateşıne tutarak bir kaç 
kamyonunu yalanı tır. Bu avni 
avcı te kkülümüz. el" m ~ın 
Gloster tipinde 5 awı tan·are -
~iyle muharebeye tutusa;~k dör 
dünü dil. ürmeğe muvaffak ol
mu tur. 

Düsman tayyareleri, Habesi,.. 
tanda bazı mevkileri bombardı
man etmişlerse de hasar ika e
dememislerdir. 

Tayyarelerimizden bıri don
memiştir. 

Kahire, 29 (a.a. ı -- !ngılız 
havı kuvvetlerinın tt blıgı: 

26 - 27 kiınunue,-..·e! gecesi, 
lngılız hava kuvı;et!cnne men-
ub tayyareler Tobruk üzerın~ 

bır hücum yapmı la,.,jı~. Tobruk 
da yangınlar çıkaı·ılmu. fakıı.t 
hıısarın bütün g nı liğıni mu-

hede etmek mUmkün olm, mış 
tJr. 

Refakat kuvveti rimız der 
hal d iı man gemisıııı takib cJe.. 
rek nzak bir mesafeden at a 
mağa nıu\'affRk olnı !ardır. 

Durma u değişen ruyet ka
lı.li) eti birdenbire azalarak ge
mil rımizin seyri yanın mile 
dil 'mlJ1i ıir. 

Düsman gemisinın tanı ort.a....'">1-
na bir obus isabet ettiği '<' pat
ladıgı görülmfü;tür. Aç oın11$ 
ate.-ın hu ule getırdiği b ann 
ehemmiyetini tayin etmek ınüm 
kün olmamıştır. 

Refakat g~milerinden Ber
wickde be kişi ölınu~tür. Hu 
lıarb "emi i hafif hasara U,.'l -
mı da dona nm nııı fili hız
metirn ıe kalacaktır. Öleıılcnn 
yakın akrabalarına haber venl· 
mişlır. 

. d ., ç 

rın en on ki iyı götürmü•lerdir. Avcı t yyarelerimi• tnarnızl 
Bunların ii.kıbctleri meçhııldıir. ke"ıf hareketlerini d \'am ettir-

Dü.,man korsan genı· ı f na 
rü}et şartları altında takib ı
Iirkcn 201 tıınilatoluk Rad n 
Alman vapuru yakala f • 
kat mürettebatı ani bir mı rette 

Alina: 29 (a. a.) Atina · ı 
ajansı bildiriyor. mı · erdir. Bu hareketl!'rden bi-

lık münen·er bir ~ll ır,u.ı.u -
zarlarına bedii bir manzara t · 
hir etm· tir. 

t il<' ka8"'ba lullkuun bü-

Uşak ünlerde, iki defa 
br y ı ~a 
devamlı yağmurlar karşısında
dır. Yağmurların büyle devam 
edip gitm<'1iinın zıraate, yollara 
zarar v rme"indeıı korkıılmak- 1 

G 1 d G ;ıı ''"~• hrr f'Df"'rn ,.. au ~ k" 
t:ı,c·ç. wr 

Londra, 2V ra.a.) - Atı "J t 

bildiriyor 

Bugün butün gaze ler, 28 ilk rinde. avcı himayesinıle 8 yre _ 
tf>srinde b lıyan ve ikinci ayı- den büyük bir dü nıan bombar
nı doldıınnuı; bulunln Yunan - clıınan grnbuna ı°8' tlanmı tır . 

J~~f,;1~.!'!ı~~ıı~·utn Gakaleler \'ukua gelen muhan bede bir 
•. -;;na betı~ır ~r. azcteler, Savoia - 79 ve bir Fıat -42 du-
nıstanı .,,.,._ 1ıaftasında ı ...r- ·ı .. , .. 

tese 'er<l.~ırulen bu vapur h rb 
gemilerımız tarafından b:ıtınl
mıştır. Bacl n vapurunun kor. 
san g rnısınin iaşesıru temin et .. 
tiği muhtemt'l gorlilmektedır. 
lnı:;lliz ta.\ _\'arelr rinin alıml n 

Londra, 29 ( a. • ) Hava ne-
zaretınin tebliği; 

yük bir r&i(betl - ülnıü ur. 
imd· yüz y tmi talebe d rs 

Iert> devam etmektedir. Bu mek 
ındiden görduğü rağbt-- tadır. M . R. Ö. 

altına alabilmek ı~ı:ı•kküml!'ri • ru muş ve bir Fıat 42 <h muh
sablarını yapnıı · olduk! rını '!il;: Diğer '•rqk tahrib e il i t r 

dııı:---.cıtJ\lTI\ tır DWUO.l •t• - • . 
tırlatmakta fakat buna rağmen oneı, .. ~ . 1 aınnk 
YıfRlı.\1. ikinci ayının sonund'i tadır. 7 no unm · 

Bu gece fena havaya rağm n, 
~teeıli.: hııtı'ill kııv,."PtJPri1' 

si a ıbız olunca. diğerlerinin-----------========----------

kıymeti olabileceğini uzun R 0 0 seve ı t S uriye 
Komiseri 
Begrutta 

General ile Gaulle dün akşam 
r Y tp bıitUn d·' ·adaki Fra n
ı:;ızlara her zaıua::o.llinl1t,. ı.1 ha. 
heye<·anlı bir hitabe irad edereK 
mücadeleye yemden ba lamala

rın ı tal~b etmıştiı. 
Arnavutluği.1'W.)lll bütün cenu_?i l'ollıım, dili man t raııntııı.u 
nu ve fa .. i t sür\ilcrini~j{ll ffim..~ardıman edilmiştir fakat 
tik denizine doğnı püskiirlmcğ~ - , 

rol depolarına ve ı.souı_ ~e. 
Clıerbour.ı; ve Lorient istilıi li
ıu • -oı:ı hUcum etmiş ltr. 

Lorient yangın 

uzun dü.şünmeğc hacet kalmaz 

a ..... c w v AL<'IN mühim ir nu-zamıedff~ b 1 

fürk - Yunan tuk SÖ!Jligecekl 
d t ı ""' (Baş tararı 1 incide) 

OS U g U enstitüsü tarafından yenıden top 
( ••t tu•h • incide) !anan reyler netıcesinde Ameri-

bıı n::ıne\'İ kuv\'etlerc karşı olan ka ahalisinin yüzde altmışının 
ltiına.lını diriltmiştır. 1 İkinci muharebe harici kalacak yerde 
'.eşrin tarihinde radyo ile söyle- lngiltereye yardım edilmesi ve 
eliğim nutukta da tekrar ettiğim bu yüzden hatta Amerikanın har 
gıbi Yunanistan filhakika ke- be girmetii ihtimalinin bile na -
ri hadise! •rle ba ka bir cereya- zarı dikkate alınması reyinde ol
na ç ·rmiştir. Çiiıılıü kendi i duğu anlaşılmıştır. 

ne.kadar küçük olnn-a oL;un ma- "Amerikanın Alınanya ve 
nevi bir i.miluı tesiri hazan biç İtalyaya karŞI harbe girmesi 
bir öl~uye ~=ya k derecede hakkında size yapılacak bir tek 
büyük o bilir. lif üzerine harbe mi, sulha mı 

lııluiı bir "Yunan aaferlerinin karar verirdinız ?., tarzında vaki 
k u memleketler üzerindeki ı olan bir 8Uale ahalinin yüzde 12 
te!!iratı hakkında · lea sor-
du~ va.kit Nikoludis. cevabı si reylerini harbe girmek lehindo 

kullanmışlardir. 
VC'rmh•lir: 

- Tarihleriyle iftihar eden, 
istikballerine itunadlan olan hüı 
memlek Uerin. istiklil ,.e tama
imıy tlen tehdid altına düştü

ğü vakit Yurumıstan tara\ndan 
gösterilen misali takib edip et-ı 
nı ·m !eri tamamiyle kendilerine 
ai\ldır. 

Tiirk ve Yunan ittifakından 

babs n ıı.aaır, \'azıyeti muha-
bire suretle anlatmıştır: 

lkı el k ti birbirine bağ
!ıyan çok sıkJ dostluk ve ittifak 
b:ı,;-larını pek iyi b yorsunuz ı 

Buna ilaveten diyeb'urim ki, Yu
n t g irme te ldu im-· 1 

lihan, bu bağları gün geçtikçe I 
kı.;vctlend.rmektedir. Ynnanlı
laı e Türk! r aynı hislere tAbi 
olarak ayni gaye! re doğru tanı 
bır t nUdle bakmaktadırlar 
Sonuna kadar müttehid olarak 
yürüyec !iınbde kat'ıyen şübhc 

ctmıyoruz. 

Nazır bundan sonra Yunanis
tan ve Mısır dostlu;hına ı;özü 

Nevyork Taymiti gazetesine 
nazaran gene Gallup miiessesesi 
tarafından ahaliye tevcih edil
miş olan u su. ıl yü•de 80 mü.s
bet surette cevalı verilmiştir: 

"Almanların Avrupa milletle
rini esir haline getirmek ve A

merikan ticaret ve sanayuni kon 
trol altına almak niyetinde ol · 
dukla.nnı zanneder mlı;iniz?" 

çe7irmiş ve demiştir ki: 
- Mısır hakkındaki hissıyatı

mı bilirsiniz. Kral Farukun gü
zel memleketinde seyahat eder
ken insanlık medeniyetinin bu 
iki beşiğinde mütekabil do tluk 
hislerini pek yakından görmüş
tüm. Yunan zaferleri ile b şvc
kil Mclaksa•uı siyasi. a keri ve 
\'atanpcrver dehası eminiz ki 
, lısır milletini de heyeca!la ge
tırmektc<lir. Büyük müttefiki
ıruz İngiltere, mareııal Grazia -
ninin ordulanna karşı kahra -
manca harb ederken, Mısırda 

B::t tarafı 1 incide) 

miseri B. Dentz, Beyrut'a mu
vasalat etmis ve va?.ifesine ha. -
lamı. tır. 

Suriye sıyasi mahfillerinde bu 
hususta büyük bir memnuniyet 
müşahede edilmektedir. Çünkü 
bu mahfillere göre, B. Dentz, 
b= unsurların tahrikatına set 
çeknıcğc muktedir lıır adam o
larak telakki edilınektedir. 1 

POLISDE 

Kadıköyünda bir 
kısmen yandı 

ev 

Evvelki ge~e Kadıköyünde E 
minbey cıknıazında Aliye Alkan 
isminde bır 1'ltyana ait olduğu 
anlaşılan iki k_ath ah~ab evin 
bacasında toplanan kununlar 
birdenbire alev alarak tutuşmuş 
ve ansızın çatı te.ı; alını. tır. İt
faiye derhal yangın mahalline 
yetişmi \e binanın üst kısmı 

yandıktan sonra sörJürmüştür. 
Eyin sigortas1' olduğu nnlaşıl
mıştır. 

yaşıyan Yunan vatandaşlarının 
Mısır istiklalini \'e dünya hür
riyetini müdafaa için İngiliz 
or<lıılıırına günüllü sıfatiyle ya
zıldıklarını görmekle daimn 
bahtiynr o:uyor.ız. 

Nazır bundan sonra, lngilte
renin harb v:ıziyctıne geçerek 
general Wavel orduları tara -
fınd:ın kazanılan parlak zaferin 
Y ıın:ı.nis•anda çok derin ı;e,;nç
ler husule getirdiğini ve harbin 
nihai safhası üzerinde de şüb • 
hesiz te ir yapacağını söyle -
miştit·. 

Bugünkü ahYalın l<'ransız Af· 
rikasında bne sııı·mekte oldut,T\l 
fırsatı bilhas..a tebariiz ettiren 
general. müra<lelpye yenid~n 

başlamağa karnı ,·erdikleri tak
dirde. rütbeleri. fikirleri ve mev
kileri ne olursa olsun ve hatta 
mazideki ha!alanna bakmaksı

zın. kayıtsız \'e şartsız olarak. 
bu gıbi kimselerle işbirliği yapa
cağ"ın ı bıldinniştir. 

General hitabesinde ezcümle 
şunları da söylemiştir: 

Korkunç şübhe Ye tereddüd 
sona ermek üzeredir. Mütareke 
şartları Fran ayı sübhe ve te
reddüdün içine atmıstır. Teslim 
olmak mesuliyetini üzerine a
lanların kemali tefahürle ileri 
sürdükleri hakkaniyet mefhu
mu da bugün hıcab içinde yıkıl
maktadır. Dekor enkazı arkasın
da, millet hakikati görüyor. 

Bu hakikat, daha fazla men -
faatler temin etmek için teslim 
olmak keyfiyetini istismara kal
kan düşmanın, kenditii ile i~ bir
Jıği yapanları mütemadiyen taz. 
yik etmekte olmasından ibaret
tir. 

Bu yeni inhidam karşısında 

biz, hür Fransızlar, yüksek ses
le ve metanetle konusmak hak 
\'C vazifesini haiz bulunuyoruz. 
Hakkımız \'ardır· Çiınkü, biz 
düşmana hiç bir zaman boyun 
eğmedik, silahlarımızla dil: ür
düğümüz tayyarelen, bahrdı -
ğımız düşn1an 0cmıll·ri11i ve Al· 
dığımız esirleri düşünürsek bu 
hakka sahib olduğumuz daha 
iyi anlaşılır. E\"et lı kkırnız var
dır. çünkii askerlenmizd n, tay
yarecilerimizlc drnizeilerimi>.den 
bin kisi. mütareked ·ııberi Fran
sa uğrunda canlarını feda etmış 
bulunuyor. 

Bu \'az.i.fe de bize aidd'r ~ı:o

kıi teslim edilmı , ezilmi ' 
ayağı bağlanmı Frans:ı. 

bizim sesimız vas_ 
şabilmektedir. 

de,·am etmekte bulunduğunu te·ı ------;;,ıı;...._ _ 
barüz ettirmektedirler. feı, bu hesabi r on bınlercc .,. 

Bu mevanda Mas agf>r d'At- lü \e yaralı ile ve her adımda 
h · t · l!l !arı vamıak Yunanlıların elin bırııkılmış o
~es gaze eı<ı ın · • lan esirler \'C toplarla yapılmak-

~~:·biıı başlangıcından iki ayı tadır. Ce"8. seıi ,.,. amansız ol
oonra İtalyanlar lıesııblarını ye- muştur. Kat'i mahiyetini gö ~r
nid•.ın yapıyorlar. F k.ıt bu se- mekte de geçikmi;;ecektir. 

Almanla;-Parisde. Bor<leaııx- ' 
da, Lillede. Reims<le ve Straz • 
bul'!!da bıılundukç ve Alman -., . 
!arla ltalyanl:ır Fransız milletı-
ni hükünıleri altına almak iste· 
dikçe dövüşmekten başka ya
pacalc :;ey yoktur. Dili;maııla u
yuşmak. onun kontrnliiııü kabul 
etmek. kelimenin tam minasiylc 
vatana hiyanet etmektir. ,, 

Miilüın bir nıak le 
Clermonl - Ferrand 29 (A. 

A.) - B. I.eon Boussard, Petit 
Jurnalda yazdı~ bir makle-
de diyor ki: 

Hiç kimse aldanamaz. Beyaz 
sarayda oturan şahsiyet Fı·an: 
sanın vaziyetinin ne kadar fecı 
olduğunu fakat ıimi•lsiz olmad-ı 
ğını çok iyi anlamaktadır. 

B. Boussard. J\!rırc>;al Petain· 
in dürüst ve metin tııvrıhareketi 
dolayisiyle bir kaç ı:ıafuıdır A
merika cfkirı umumıy<"~ının ın
kişaf ettiğini ve lıaı i te bulunan 
Franl\lz mahfili ri t.ırafmdan 
yayılan yanlııı haberlere muka
bil Amerikan radyolarının doğ
ru habcr!er 'cıı.hğ'ini tebarüz l'l
tinnektı!dir. 

~-nerikayı seven ve iyi tanı
yan ?.fare,al P ·t in"in Amerika 
mi'ldinin YG dedet a<lamlarının 
~övaiye hisleriyle ve ~ert bil» 
ol..a ~ık söyleme ı;c ·gil rini 
doğru bir gü~le ı ıital a dti
ği Iıir defa daha arla!< bir ıı
rette meydana ıkmıştır. 

Yiclw 29 (:ı.. a.l - Hav c;· 

Kabine dün aksanı 17 30 da 
toplanmı&tır. Bu iet n da bır
çok projeler tetkık olunmuş ve 
bu husıı>t:ı.ki t.•tkikat.ın gel<eeck 
irtimalnrda ıla Jev nı Ptml':'i l<'
k rriır qt;rılm tı~ K bi bu-
~" Oğ Men E tekrar t.op-

1..:ı.na r. 
Zurih ~ (a. a.) - Reııter: 
\'İ hyd.n gefon ga,Pte haber-

!erine nazaran Alman'\'ll tarafın
dan Vicby lıükümetı İlz.erın ya
pılmakta olan tazy;k, nOl' yor
tuları asnasında bıle, azalm:ı -
mı tır. Amiral Darlan·ın Paris'i 
ziyaretı esna.ııında. :ı.tareşal Pe
tain tarafından B. Hıtler'e hi
taben yazılmış bir mektubu t \"
di etmis bulunduğunu La 8uiııı;e 
ga?.eteHinin Vichy muhabirı bil
dirmektedir. Müzakcratın l· ı an
~a tarafından yapıl.ın tckıı11e
re ve Almanyanın mukabil tek
liner projesine istinaden d \'llm 

etmekte liduğuna dair Viclıy'nın 
salahiyettar malıafili tı rafınd n 
evvelce yapılmış olan beyanata 
ilave olarak hiç bir yeni maliı
mat elde edilcmiyeccği umumi
yetle zannedilmektedir. 

Fransız milletinin yapıhnak· 
ta olan müzakerattan h ar 
edilmemesi üzerine B. Fi' rd, 
Le Journal gazdcsinde bir ma
kale n ·rederek bu ın üzaker.•le
ri kapayan perdenin kaldınlma
sını taleb etmiştir. 
İngiliz matbua.tının nf> ri~ tı 

Londra 29 (a. a.) - Fran !?. 

miistakil ajansı bildiriyor. 
tngiltcrcde ıınzar günlt'ri çı. 

kan gazeteler bu ~efer, hafta i
çinde diğer matbuat tarafınılan 
uzun uzadıya münakaşa edilmis 
olan bir mescleyı. ) ani lngilte
re in istilii.sı da\·asını \"e ona 
nıiiledair diğer husıısatı tetkik 
il' i .tigal etmektedirler. Bu me
y:ın<fa Fransanın takınmış nldu
!'(u •on vaziyet YP Vichy kabi
nesine karşı yapılan Iıücuml r
da gazetelerin mühim yerlerini 
isgal dmcktedir. 

Sunclay Times gazetesi "Fran
sa balıriyesini kurtarmak için 
çırpınıyor.. başlığı altınd bir 
ın:ıkal neşretmiştir. Diğ r ta.
raftan Fran:;a sahilindeki istila 
Jimanlanna k l'§1 yapılan ln
gıliz taarnızları da gazctclerd&j 
büyUk harflerle n1ı9redilmlştir. 

görUlmü:;tür ı .. 
:t.-_ .a..\c~ .._ 1r. 
Alınan korı;ıÜı J:t'rııı ... 

(Rhminlf'r 
Londra. - (a.a.) Bır Al-

man kor~a n gemisi tarafıudan 
Pa~ifik Okyanusunda Nauru -
dasının bombardıman edi i 
Londra matbuat ve harbiye malı 
fillenni alakadar etmelrt.edır. Bu 
mahfiller, Alman gemisi tarafın
dan yapılan bu hareketin lngıliz 
donanmasınca Pasifik Okyıınıı 

sunu korsanlardan temizi nıek 
hususunda sarfedilmekte olan 
ga)Teti bir kat daha arttirıı.c gı 

kanaatindedirler. Amerikalılar 

tarafından Fidji adalarına gı

d butUıı gemilerin muayyen 
bir noktada durnıağa mecb r 
olduklanna dair resmen yapılan 
n ) at da ayni gayeyi .kolay -
Jaştınnağa matuftur. 

Londrada zannedildiğıııe gure, 
bu karsan gemısı Tasmanya 
denızine mayıı doken ve 25 son 
t • rinde Port Brisbane lngıliz 
nakliye gemisini batıran korsan
dir. 

Daıly Telegraph g~tesiniıı 

bahriye mu ıri ıkinci bır kur
ı;an gemIBının daha mevcud o -
dugunu ve bunun ubi Allin· 
tik Okyanusunda yakın z:ı.ma -
da faaliyet gostererek lıkka-
nuııda İngiliz tİcart' rru: 
Camarvon Casllee taarruz tı· 

ğinı yazmaktadıı·. Eğer 4 Son 
teşrinde Jarvitibay gem e lıü

cuın etmiş olan ceb zıhlıı;ı da 
ha!iı açık denizde ise, İngilterc
nin büyük deniz ticaretine kar
şı hareket e<len üç kors:ının 

mevcud olduğu anlaşılır. 
Bu hadise ha.kkında. Japon

yaııııı vaziyetinden bahseden 
Londra Japonya büyük elçlligı 
meınurlanndan bir zat kcııdı 

hüklımeti rırun bu bombardı

man hakkında ınalümatı olduğu
nu zan bile cdemiycceğiıu söyle
miştir 



ERAKLI BAHİSLER 

klmiyetl 

Aden ve 
Perim' in 
kıymet ve 
ehemmiyeti 

Behki bir ,...__ eıniJ'a)iDi1I 
bir akşam bebeme!ıal bir baloya 
ptnıek anıw•n.iıe. .ebat etme.si 
yisündeD ~l'İlll bıgiliz idaresi
ne geÇJDiıJtir. Gerçelı.t.en nakle 
ve d.inıenıeje değeri olan hadise 
ptıur: ım yılında bir lngiim 
firkateyni Perim önün demir· 
liyor ve adaya altı topla Hint
lilerden müreklıep lıilı;ük bir 
garnizon lhn\ç ediyordu. O sıra· 
da Napolyon Bunapart Mısırda 
bulunuyordu. 1ngilizlerce bir 
Fraru:ız kuVVei eeferiyesiniD 
Hindisi.an yolunu tuunasına tıer· 
çibadabad mUınanaat etmrk li
zımdı. Bunapart Hind mıhrace· 

ürkiye kibrit ve çaknıa 
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lerind('ıı Miııore mUıracesine bir 
mektup göndenlliş, 1ngilizler de 
bu mektubu elde ederek Fran· 
aızlann Hindıstana alun etJDck 
ve o havalide bir isyan <;ıkar· ı 

Her :aaınan Akdenizden bah-1 mak ıa.savvıırunda bulundukla· 
Mde' ek değiliz ya, biraz da Kı- nnı öğrcıııniıılerdi . 
..,....ne goz gezdirelim ve bu Jıaya)ideki üsleri tetkik eyliye- Ancak Hindist.:ın )·olunda 

1 

•• t<wlay lstanbul deposu direktörlüğünden 
15/1 ve 16/1 No. lı 

le. Zira Kızıldenizdeki üsler de ·Fransızlar SüvPyşteu daha ileri· 

Atdenisdekiler kadar, batta yt: :Tidemediler. 
belki da.ha ziyade deniz hakimi- \Penml Arabıstan ı~c ~rıka 
Jelincie rol oynarlar. zaten Ak· ~nda. bınncıdeo yır~•· ote
dı'Ndn hakikaten Süveyşle ve kıpden de ancak m; kılometrc 
,.ııut PortsaittR nihayete ~nli-ı ~csaf <'<le klin bır adacık oldu
lll ele · "-t edil · b' d v _,h_ gund:ın 1ngılizler bu adayı ışgal 
.. ıs.... mış ır a a uc . . ı,aıı.· t T 1 d iiJdir· Zira Kızıldeniz için Ak- etmı&lerdı. ın ngı ız er a .a~ 

ovu .'N 
KAGITL ARI 
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