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Mütareke şar ar 
ilan edildi 

B\r hükumetçe bu şartların kabulü, 
gt\Vşeklik, miskinlik, korkakhk haddini 
çcıktan geçerek bir hiyanet derece-

sine varan bir harekettir. 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 

vur ettiğimiz vaziyetten çok 
daha ağır ve ezici bir mahiyeti 
haizdirler. Bir kere Almanya -
nın ne zaman sulh yapmak lfıt-

... lıalunacağı mt:1$huldih· . 
Mütareke hali senelerce sürebi
lir. Bordeaux hükümetı her tür
lü haysiyet ve şerefi bahasına 
aatın almak istedıği ı:ıulha bile 
kavuşam.am~tır. Bugünkü mi.' -
tareı.e halini, Almanya, Fraru;a 
hükumet- heyulasının mütare-

Ankarada 
Ankara, 24 (A.A.) - Irak 

he.riciye nazın cl<ırl ·ru: Nut'i p~
şa ve adliye nazın ekselans Şev
ket Naci bey, bugün Toros eks
presine bağlı hususi bir vagonla 
Ankara.ya gelmiş, Hariciye, ve 
Adliye Vekilleriyle, hariciye ve 
adliye erkanı, Irak ve .Mısır 

elçileri ve elçllikler erkaru ve 

s a dan sonra ltalya 
• ··ıarekename imzaladı 

Fransadaki harbin 
Almanyada on 

sona 
gün 

Fransa bu giinU 
resmi matem 
günü nan etti 

mütarekesi 

Mütarekenin 
esas ş rtlara 

FransızlarJa Almanlar arasınua 
imzalanan tarihi mütarekenin 

neşrediyoruz tafsilahnı 
Alman hükfunetinin t.evdi ~ 

Kont CJaııo 

Ticaret Vekili 
Ankaraya dondu 

--o-
Nazmi Topçuoaıunun 

}ani beyanah 

İki haftada 7 
ita·lyan tahtelba

hiri b·aıırıldı 
Fransız imparatorluğu mütareke 
şartlarını kabul etmiyerek harbe 

devam kararını verdi 
Londra, 24 (A.A.) - Gene- - Bu akşam .iyi Fransızlaru 

ral De Gaulle bu akam radyoda kalbinde nasıl bir hicab ve is' 
Mı.tğıdaki nutku söylemiştir. rsotnı a liacil aahtfede) 

Rumanya krahnın 
millete hitabesi 
Bükreş, 2( 

l(A.AJ) - Ra
dor ajansı bil • 
diriyor: 

ke §artlarından birini- .ıfa ebne- rsonu ~ ilncü sahifede! [Sonu 6 inci .. ttlfe.del ================================================================ 
Londra, 24 (A.A.) -Reuter:ı 
Reuter ajansı biJdiriyor: 

Bir müddettenberi gehrimizde 
bulunan Ticaret Vekili Nazmi 
Top-;uoJlu dün sabah tayyare 
ile An karaya. a.vdet etmi§tir. Ve
kil şehrimizdeki tetkikab etra
fında bir muharrlrimlııe aşağıda 
ki beyanatta bulunmuştur: 

Kral Karol, 
radyoda verdi
ği bir nutujrta 
millete hital>en 
şunları söyle -
miııtir: 

diği bahanesiyle hcı: zaman ih- , 

~~i~~;;:a~,~~:~ Bulgar·ıstan· s·ıvı·ı se-
"- İstaf!buldaki tetkiklerim 

hakkında gazetelere izahatta. 
(Samı ı llCİde) 

- Milli Röne-

y 1 h b sans cephesinin an iŞ a er rüesası, millet 
~::~1redr:~:s~:~kn~~~ , ------===----

~!~iZ~!: bauz:~e k~~~b~~ ,'/: f erberl ICI k ·ı ı a:A n ett•ı --o-- partisinin teş· 

Moskova, 24 (A.A.) -Tasa- kil etmekte ol-
jansı bildiriyor: duğu totaliter adını verdiler. Bordeamı: hükU-

ıneti. cle şeref ve haysiyeti ih-

18.I etnıiyerl bir uzlaşma dedi. S b b k b • t k t. • t •• • .1 ın!:~ai~~·~:~~~;:~~i ~~~~ 1 _e. e o ar~ ır a ım u .. un ı'çı e-
Son günlerde, yabancı matbu- ve tek siyasi te- ~ 

at, yeni bir Sovyet - Türk mua.- §ekkülün yük- ~ l 
hedeı>inin akdi hakkında Sov - sek idaresini j 
yeller Birliği ile Türkiye arasın kabul etmek- fJ 

~~~İnUI' müd~iş farklar. ~e rının grev yapmış olması gosterılıvor 
ıhtilafl:ı:r olabılıyor. Onun ıçın ı 

da, görüşmeler yapıldığı ve bu liğimi rica et
müruı..sebctle Türkiye Hariciye miştir. 

bunu bir t:ırafa bırakarak mad-
<li va.zıyete bakarsak eski Fran
sadan orta<la ne kaldığı pek 
haklı olarak düşünülebilir. Bir 
kere Almanya bütün şimal ve 
Manş rlenıziyle Okyanus sahil
lerini işgal ediyor. Tabiidir ki, 
İtalya da Akdenız sahillerini 
tutacaktır. Sonra bütün Şimali 
'F'ransa Paris de dahil olmak 
üzere geue Alman işgali altlnda
dn. Jfjte l<'raıu;ız vatanı böy: 
le parçalana parçalana alıl, sa
kat bır şekle soku]mıış, eski 
P'rnn anın cenubunda dünyadan 
aliıkası kesık, etrafı diişman 

kuvvetiyle ccvrılı bir küçük 
topı ak parçası halıııi almıştır. 

Düşman işgalinin icab ettiği 
nıasrnfları da kiiınilen bu kü
çük Fransa ödeyecektir. 

Sulh muahedenamesi, Fransız 
topnıklarımn ne k:ıdarrnı ıade 
edel'ek? Buna. dair hiç bir sa
rahat ve vüd yoktur. Zaten 
bol bol vidlar olsa da bunlar 
ııe ifade eder? Alman hükume
tin in vadla.nrıın değil, taahhüt
lerinin bile ne demek olduğu ha
l anlaşılmamış mıdır? Bordeaux 1 

hükümeti şimdi kendisini tama-! 
!tıiyle Almanyanın lutuf' ve ih-
8anına avuç açmış bir vaziyete ! 
llokmuştur. Alnwnya ne gön .. 1 

Jfiist>)in Calıid YALÇIN 

--·-"+- -
Halkın elindeki 

silah ve dürbünler 
toplanıyor 

Sofya, 24 (A.A.) - D.N.R: 
Nazırlar heyt•ti, sıvil seferberlik 
kanununun yarın saat sekizde I 
meriyete girmesine bu sabah ka- , 
rar vermiştir. Ilu karar, 20 bin 
kadar tütün amclt>.sınin, bir kaç 
gtln evvel ilan ettiği grevle ala
kadardır. Hükfunet, bu amelenin 
yabancı unsurlar tarafından 

greve teşvik edildiği fikrindedir. 
Bugüne kadar grevcileri işe baş
latmağa muvaffak olamıyan hü 
küınet, sivil seferberlik kanunu 
ile buna muvaffak olacağını 

ümit etmektedir. Bu kanuna gö
re, yann saat sekizde işi başın
da bulunmıyacak olan amele 
şiddetle cczala.ndırılacaktır. 

Hü.kfımet, harbin intaç ettiği 
vahim vaziyet dolayısiyle de bu 1 

kanunun mer'iyet.€> girmesinin 
zaruri bulunduğunu beyan et
mektedir. 

Sofya, 24 (A.A.) -Gazeteler 
bütün halkı, elinde bulun:ın si
Jihlan, tiyatrolarda kullanılan

lar mü.<1tcsna, bütün dürbünleri 
hükümete teslim etmeğe mec -
bur kılan kararnameyi neşret -
ınektedirler. Karşı gelenler için 
kararnamede ağır cezalar var -
dır. 

Bulgar &ra.tı l$orls AJmaııyaya yaptığı bir St"~a.batt~ 
BJtJede B:onu~ken 

Vekili Saracoğlunun Mosko - Memleket ve 
vaya gitmek niyetinde olduğu millete karşı 

hakkınd:ı şayialar yaymaktadır. yüksek bir vazi-
Tass ajansı, bu şayiaların her fe deruhde etti-

türJü esastan Rri ve tamamiyle ğiıne emin o- Rumanya Krala S. M. Ka.rol 
uydurma olduğunu bildirmeğe larak ricayı kabul ettim. Bü-ı dolu olan kuvveUeri, bizzat va.-
mezundur. tün canlı ve vatan sevgisi ile [Sonu 3 uneU aahifec:le) 

Anadolu a.jangqnn notu: .............................................. ......,., ................................. """"'''"~"""..,.,,,. 
Tas ajansının bu tekzibini A- SABAHTAN SABAHA: 

nadolu ajansı da teyid eder. --·-----------

Fransa bir Mustafa Sovyet - Yugoslav 
diplomatik münase· 
hah yeniden başladı Kemal bulacak 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas mı? 
ajansı Sovyetler birliği ile Yu-

rsonu ~ ancu sahifede] 

\ 
"' .!nrimizdeki düdük-1 

.... 
COMPIEGNE 
Müta:reku.L 

' .\erin bugün tecrü-
Bulgar kralının ani . besi yapılacak 

Şehrimizdeki eJektrikle ve 

T k h t • elle müteharrik bulunan r_a ya seya a 1 ., düdüklerin tecrübeleri bu-
gün yapılacaktır. Bu sebeb-

Bul g a rİ Sf an bir harbe girmek için ' ::.r~:d=be~:;:u~~. -· 
b h 1 ki 1 d 

kadar çalacakbr. Tecrübe-
ÜfÜ n a ZI r 1 ar 1n1 fama m a 1 nin halkla hiç lıir alika8] oı- • , r'ran••, ginn.i lkl .... •ofHll biz• i1n:nıl•ttıli ınaıa,.iceae11 

madığmdan hertea ve her daha atırı•İ imzalam•g• m•cbrır olu 
Sofya, (Hususi Mldıabirimh>I birkaç günlük se~hatten dön -ı daire normal illeriDıe devam Yirmi iki sene evvel bizim FransanınCompiegnede imzala. 

den) - Başvekil profesör Bog- dli. Sofyaya döndükten sonra edecektir. Mondrosda imzaladığımız mü- dığı mütarekeden daha ağır d&-
dan. Filof Filibe laa.valisinde, ı (;.;0 1111 5 inr.i şahifede) l '--"-------..,..----' tarekenin şartlan, iki gün evvel (Smteı li ~ 'IQhifeiMJ) 



VENi SABAH 

( Şehir ve Memleket Haberleri · 
Ticaret Vekili jDahiliye vekilinin Bir sandala 8 oo- Alman mlitareb 

l&rilan altnada iii.ti r=wdlerin ,.nrp--_: _,_ nıeJ:;;;;;.s Ankaray; döndü riJ8S,8tinde mühim cuk bindirilir mi? 
r- ~ Nazn.i TopçuoOlunun bir tDplanlı Vapur ~an ••n· T :-=.:-.:.'*::n!;. 

Fransa 

tinde kaldıkları düşmanların bir kısmı da ye:ai beyanatl dal devrilince çocuklar- • vuk11a plen harw.a 

...:ı [Bq tarafı 1 inci aabifede] Toplantıda latanbulun dan biri bal)uldu v ::_c;.::e:.=,.u:.-::: 
1 - t Ü '6..!!,rPJ~IOfl l!Op • '-ıı çtitef era i bulunmuştum. Malfun olduğu Ü- umumf V&Ziyafİ ve ih· Beylereeyinde Fınn sokagın- JnJa n...ne nU.,,ete eNI. 
n:eT tl!TQJ"'-a ·ı.·a -.,,~ y- ııı; zere ihtikara karşı şiddetli bir lİf:flçlattı sıörJlşUldU da oturan boyaeı Ali, komeuau aruaa, bu•rta.r• Ml>ut ııe 

Buradan Beşpınar köyüne ha- tün harekatı milliye,, müddetin mücadele açılmıştır. Fiyat mü- Şehrimizde buhınan Dahiliye Necatiye aid olan sandalı sahi- '!'anl!"'•n mutlak hA~drnlı)'etı a 

reket eden Kocaeli grupuna. men ce bilfiil çalı§mlştır. raka.be komisyonlarının faaliye- Vekili Faik öztrd'm riyaseti aı. binden haDersiz olarak Beylerbe ıırmlt bwundu. Tabiri .~ F 
ha...1..- gi- ti -"+hır . l ....ı..tedı"r 14' . de oturan Salih, Hakln ,.._ • ••kı.rı ve ltNUMe 8"tc :-..ı.. müft8111Cler, orada ruc • 0 0 f • • 0 611.1.J.Açe genış emcJI. o ·~ tında vilaAu~te dun"" mühim" • bir ym - -- '-O" 

IRIU <J~:a. 1 • .......,., Ye e9MMerf ltll ..... 
rişiyorlar. Kocaelinin kurtuluşuna işti - Ticaret Umum Müdürii İstan - toplantı vap· ·l-·..f.-. Tnnlan"'•a .mil, Kacki, Mahmud, Bahaed • . 1 ..... tter. ......... kuHulW9k 

Biranibk, Geaerarllatidımer- rak eden phıalardan biri de bulda kalarak bu yoldaki çalış· Vali ve &ı;ü;lı.ir J>ok:,r din, lılehmed ve Nihad adm- ~;...;; .;--...:...,... o1c111 ve 
hmn da bu eet>heye geliyor. Şid· Kiızım beydir. Bu zat, 50 - 60 maJanna devam edecektir. Fiyat Liltfi Kırdar, wli muavinleri da seım çocuğa kiraya vermig, ..., Y•I bafllan elrlteeelf ,.._ 

detli bir 1aanuzdan 80nra M11- Jrişili.k 'bir kunet toplayor. M- tetkik büroları teşkili hak.km .. Halfık Nihat Pepeyi ve Hüdai çocuklar sandala hille:rek Bey· .de Franeadan artık hiç bir end 
Jllllya yolu ~ı.-or. lwlaşı Süleyman kaptanla teş- daJd hazırlıklar bugünlerde ik- Karata.ban, Belediye reis nıua· lerbeyinden biraz npıkJaeıml- ·duy ...... , ltlın icab eden. temı11 

.. .7 Evvela İzmit lar, Vaniko""y ..... J.t-.. .-:ı .. an.. verileli. 'J'tirk kuvvetleri, lliltlln yol ftld mmai ~or. ' mal edileeektir. vini Rüat ·Yenal, Lütfi Aksqy, ~- a-\&&a Complegne mütarekeel ahkim• 
imtidadınca ..-nıı yapa yapa le Bilecik aramuıa· bulwıııyor Yaptığımız tetkikler netice • emniyet müdürü Mıızaffer Ak- leri zaman, oradan geçen bir . tevfikan Franaa pel< Y•M'I. INr at 
M11danyaya ea.Pkıyoriar. ve gerek eşkiya, gerek müstevli sinde İstanbul için yeni bir ek- alın ve belediye kazaları kay· vapurun dalgasuıdaıı &alldaı\ , ,,fı,er türlJI allAh n ~~ 
·Hasan Zobuoğlu, en önde gi- -kttVVetlere kaqı koytty0r. ~ • mek çeşnisi hazırlanmasım mu- makamlan iştirak etmişlerdir.. devr.i.lmii, çocuklar ~ dö- .. •~kert k11vvetten mahrum 

1 

INr delf 

den müfnzeler ile beraberdir ve kat, Ba.y Kizımın, şayanı dik- vafık gördük. Yeni ekmek ga- Toplantı saat 3.30 ı-. ....ı~- devanı külmüşlerdir. . '. ~imde ,,,.,. b•llıoltktH'. . 
sırası.le n---l--vg Bandırma- kat bir hizmeti vardır ki o da _.... nuıgaddi olan sert buğday· etmi.......... .-..- .. . . Zira' lmzalaaan bu miltitfeke .t 

~um.,,..., .7~• ıro.&&. ~ goren ka.Y1k ve ıno- cak Alman)IA ite Fra...,. .,. .. ..,. 
dan Erdeğe, Erdekten Bunmya. · ıudtir dan olacaktır. Bu çeşni imala- Vekil toplantıya. işitra.k eden- törler h~ yeriae gelerek ço- ..wı _,. -ttab MUneeebethıl 
koşmaktadır. İzmit, Geyve bofazına kadar tına İstanaulda ne vakit başla- lerden şehre aid wnumi mese- cuklardan yedisini kurtarmş. zlm ediyor. 

Nihafet Mudanya konfenut Yunanbiann ift'ali' altmda bu - nacağı .Ankarada karaıiaştınla· leler etrafında mallımat almıf lar, fakat, bwılardaıı Salih Halbuki Fıwı•nın bir de ltaJ,,a 

üt.ediliyor. lunduğu sırada, Bay Killlm, 1'e- caktır. ve bazı direktifler vermiştir. buhınameml§ ve boğu1ciqu an- oı.n waliltaMbatııtı tallJll.,. ve 
· b"l nın -Fransız toprakları Uzerlndekl Basan Zobuog~lu Bursadan raberindeki kahramanlar ile Bu yıl mahsul vaziyetimiz ı - •ıı« Jaşdmıp, 

• • Z1 ......... lıtJ tat9İft ---rllf'l*I tıa:'~ı·tddoe·n0üdeyor1:.. __ ı..u1ıa tridivnr Merhmn Halid Pqa ~~~cayayapı.::..u.vaffakiyetli bir ~ .. n~~-:_ayeyet~-~ere~7 Bir adam ,nar&""ln Boyacı Ali yakaJanmış, tah - dır. T.a.Mtti , .. 1ııu ....ıı.r1rı 
ızm -.au.u ., • .r- gunculuk yapan YetimojulJarı ~ <J-· uu .na\&aLW< ... _ ıuu ,__. ~ 'tV kikata baiJenmJlbr. yllkarı ne gibi •ı.ntaka&etA 

-.aeneraı'Befetin kıımamaımı- çetesine, Zoroğullan, .fk>m.baeı Bu taarruzun hedefi, o ban- olan tebeddül sebebile üıraeatı- tayzes·ın·ı öldUrdu·· BELBDJYEDE : :~ı·~:! d~;:::::~~· d~u :,., daki kuvvetler tstanbula girdik· lide mftnakaı...a: temin eden _._ mız kara yolile Balkanlara ve 
Mustafa ve bazı Aftlavud taki- ... .,. r B led. I Mı lmZUtnı mlteatob .f'N,...'"" ·"' tm..ııoma yine memleketine, ya- ler, birer cürüm ort.ğı Oilnllf" mendifer makinesini aptetmek merkezi Avnıp& memleketlerine Evvelki geee ~. Samatya- e ıyen n .,apacavı uNk Aıtnu v• hal)tan lıılMI,.... 

mhmitepliyor. Telaıat:tarlala· tardır. tir! Yunanlılar, neye uğradıkla- yapılmaktadır. Harice aevket- da Hacı Hüsrev mahallesinde raami «Dfadlar Wkrrrii ...... ......, ... lcllllW• 

n, tütünleri ile uğraşmaya baş- Jarmı '8Şlnyor ve sUilaa dana- tiğim.iz maddelerin miktarı bu Kü~fendi eallağuıda. bir cina- İstanbul belediyesi bu ay zar Nitekim Loadr.a4an y....._ 
hyor. ~dapaarı ve Hendek taraf • myorlar! mevsimin icab ab ettirdiğin· yet işlenmiş, bu sokakta oturan fında bir çok inşaaf:mı tamam- ıer ve yapılan tebıttler ele 

A '-ill..A---.-t hizmet. 1annı Abaza Kinm :Kunı İbra- .ı .. a.n~~•.. Esas ihl'&c&t layarak resmi küşadını yapacak- g&lterntektedlr. Hatta Londr.a Li.~ 11UAwm::: onun him çetesi, Kandıra mülhakab- LA.kin, Bay Kizun ne göz da· den az ._.,......... 55 yaemda A.Yflfb adında bir ka- metinin FntM&Z ttt1k0trıet1--dllııl"'! 
Jerini mllklfatsız bırakmıyor. +...!:1'1 _.ı... .. , ne de -n-"ı+H-e mevsimine iki üç ay-wmbr. Va· dın kendi kız kardeşinin oğlu tır. Reaü kiilld1 y.apılaea.k bu .... v.u.. ....a...ı..a-ı .... 

1 
. ....a ........ , • nı Rum şakiler, İzmit civarını a-- ,,...,... 6 ...... ....-...Y w •• ih ' · t bilh laıilı Vali - ... - - ,... • ._ Bir gün, Hasaıı Zobuoğlu yine papuç bırakan bir insandır. JI&. ziyetin alacağı §ekillere gore - ve evlldlığı tarafından feci bir ınşaa 888& 1U" r: .-.. .. .,.,...,...... ,....ma'dtıW• 

Hainidi7e köyibade C!>turıırken, .da Ermeni eşkiya JıarıM:& kes - lllt!ll &Yel hattına açılıyor ve in- raeatmını normal tekilde deıram iekllde öldthillmtiftijr. Hadise konağı ı.tıPaında ve Şielıanede- au •...U• Al•anJI& AMM&llı 
k d. . V ı· V hb" n.... ta mek teşebbüsünde bulunmuş - . eb:1- k . . ı~ -:ı.... ki çocuk ı....ı.-ıeri, TıiJaüm ga- ıariaclo vo wı AN- ..,.alıı:lat'J~ en ısıne a ı e ı r=y ra- • bir ananda, treni elden ,.ı- ettir lllSe ıçm azım e-- göyle oim.uatur: .,....... .. ·-- ... 

w ~ h '-- ·--'li tur. Bunların ı. ..... lanna Yani, '!r •- v .n......... .,._.,. ga...--ıı ... ı.. hare ......... n--aren ıtaı-- ela .llndmı gagınldığı auıı::r llaı:ı - WUo& '------'- v.m ..u-ı-'ı" bir tarz tedbirleri aw•p. fıte....a.lde Hamidiye mahalle- _, a.,,,_.,u._, nar --..... ·~ ,_ .... 
Petro, Vahan ve Hriato '>ftalD.- .... ._ ·~--~ 1 !il k" anla 6 "' bıı .ı;... --an ve :ean.a. tfir.. deniz 11.,,_11da •• FN"'"6Rift..,.. 

yor. da at.et eden Yunanhlan katır- talya ile anuruLa 1 şma. sinde Siıwıbey sokağında 2Ş'l1V& r-- ....._ •tat•....,.llleri ._..... • ..-Hasarı r.obıwğlu, bu davete lanndaki şerirler g~miş ve ic- • bu --.....ı esaslarına göre ticati alış Yeriş- numarada oturan Rüstem Adil belli. -..._....,....,. •ııı·te• ..,, rld: 
ıayı habaset etmielerdir. Bil • tlyor! Tren, -~e JU'llll p kılan ıa.a ... ı -

icabet edince hizmetlerinin en aaatUk bir mücadeleyi mttteakib lerde bir tarafm diğer tarafda öner, on gün kadar ev;vel, lstan.. itlll t....uv-1 er .ıtıı#r. 
bfWWc manevi mü.Wat ile tal- Ussa Hendek ve Adapaza.rmd&- Bay K•moı tarafından ahmyor. alaeajı ooilm .fark ı5 milyon li· bulda bulunan ttyzesi Ayşeden 000ahJOr . . ~•iz ~· Wr uz~ 
a.a.ed'J~· · ..... · or ki eşkiya, diğerlerine taş çıkar- _......,M 4--t-a.:--a. muhtelit b $o ....H-ı....-'I .... ~ledi~ye kah .,nde Franunın bfr Mkıeı ..,.,,... 
w. 

1 
~nı.qgrenıy · taeak hunharlıklar :n.pmış, za. Bu makine, milli hareket müd rayı 6""'~ W&A~ lOO lira para almak niyetile u,. n •-.... llÇ :,J-, ' - :meııerde bulutnnHı ve lçd'-ı 19etcd 

l'ilhakika, o gün. az sonra detince askeri nakliyatta kulla.- bir komisyon kurularak l'&Ziye- l'&J& pim.iş, Rmmli lmvağmda ve, gazino ve sair eğlence yerle- .,.........,. --.a .-.... M,lııılea 
.....ıııBn merasimi müteakıb 2 ki- vallı köylüler hem mallarmdan, tin tasfiye edÜme8i Jıbundır. 

0
..,_,,_ t.e·uw .. ~ "'--ı.:-:- riDin pWlijine dair bir gak 'fika- jl" ,,..... hem de canlanndao emin eı1mı.. nılmış ve Kocaeli mıntakaamda ..-u""'4 ~- .w:mı.uu.ua b ur n ltly4e..atır m.litıtrek~ .-.• 

finin sinesi iftihr ile kabarmak- büyük himıetler ifa etmittir. ltaıyadan alacağımız olan 3 mil- evine misaf'ır olmuş, bir müddet yetler yapılmaktadır. Bu iti al'- )nlyen ve ..._d ... lfe _,_. 
tadır: Jaeak bir hale gelmittir. yon liranın tasfiyesi için bu hü- burada kalchktan aonra, evveı.. la belediye ka.ymakamlara yeni 1.Jiupn w 41lra.-oak -t;r __ ,_.,... 

Eezacı binbeşı&1 Yasat Ziya Atatlrkün tarihi ntttımnda Bay Kizım ve Süleyman kaı> kfmıete nrihaca&t etmtş bulmu- s-.: gun·· de, a--t-da oturan bir tamim göndererek: bu gibi ortaya çıkmuı lftiimkln 
tasrih · ~ ..,.ı,.ile daha 1 '>'>IC tuman JDidı:ı ~lla1'.a.ınr aı ..,_.... .r- flrarıanın tarihi bunu ntft&INl'I~ Be,m ve Hasan Zobuoğlunun · ettıgi v~· , ~ _.. yanız. Bugftıllerde oradan mil- teyzesi Ayşenin evine gitmiştir. yerlerin daha mk olarak teftiş 

g6iUllsiade binr tıııtiklll ma- sellftlinde, yani milis tıMküAtın de muhtelif ~erde yer alaJ1. messiller beklemekteyiz. Geldik- Rüstem, gece yansına doğru olunma.ı;unı ve t.ef~ ıaetioeailıde "'':~:.·=::~; ~r 1ııı1ıı1.-~ 
clalJuı vardır! kumlmasuıdan önae, 8Pi çete.- w •tanlan için CIUUliperane ıen zaman ~ı ~telit m .. '1ııeyeesiwlen )'tiz lira ietMıie, -tey pislik teahit olwıduğu takdirde .. .._..- -FllMWI• INr ...... 

Şimdi, Hasan 7..obuoğlu: ler ile Yahya. kaptan mileadele ~bpn §U 'Himd ı' nn adla$ misyon twkil olunacak ve bu zesinin yanında parası olmadı- bu gibi yer aahiblerinin derhal melin •eydw ı•~ _... 
"-Benden ev)adlanma kala- etmiş ve Gebzeye tibi Kutluca Dl taöımetle-y.azıyorum.: '.&Jaeajıınnin ~ girişi- ğmı söylemeei 1i:.rıerine bıç.qım ceraJapd,nlmapnı ~. lpretlere raetlanmıftlr. 
~ en büyük aıeref, BftİllÇ, if· köyündeki te~ane usıtasi· 1 - Rna Bey, lecektir.,, ,.,,.kmış· , annesi öldüğü'-·· için kü _ Diğer taraftan tmmva.)'dan FIHtaklka, lbugliıtkU ,.rtt•r alt 

tihar, hattl gunar ile taljıt:bjlm le Sivasta bulunan "Mustafa .2 - Alılm kaptan, ıı• · ~Üır yqda ken<lisini yanına alan iJıeoleıiıı biletlerini yerlere at - ::==== .... " 
"1 madalyanın tarihi ,.mdır!,, Kemal Paşa,, ile temasa geç - 3 - Koca Mehmed efendi, Lokantaların a1ntflandı- ve...biiyüten ?.avdlı kadıncağızın tlk1an görillmektedir. Beledi.- 1 - Doeanma, 

Demektedir. miştir. 4 - İbrahim ağa. ı'Mllı F ,_ .. ,landl tiOğazma aa.p1.aımş ve.9Merek yetalima....,....imucibiDce bun 2 _Hava k••v-ftlerl, 

• • • • . . Atatürk, "Nutuk,, !anada bu :Amm. kaptan,• Jdtiltk -bir Bin öğleden aonra İstanbul göğsiine kadar yırtmış, muhte- ların biletleri tramvay istasyon ş - Denı-.ırı Fraıtetz .to 

Kocaelinia kurtuluşunda, yu.. husus hakkında ~ d:ı M&" milis mllfı ezıeel ile bütün kurtu- belediyesi iktısad müdürlüğün- lü yerlerinden de yaııılamıttır. lanoa koo11lan çöp JmtuJanna at ıta::!:'. ":;:.•_:bu,!. u":""" 
kanda anlattijımız v~bile, Ha· dir: luş savaşına iştirak etmiş ve de bır" top,~ y· apılm ..... r. Kadının feryadına yetişen 111e- malan 18.zun gelmektedir. Bu .... 

- etlen 1--.a ....,. hülaııae ,...__t :etaeyaıler bun - ......,.. ....,. · llLl1 Zobuoğlmımı bu hizm ..... Yahya kaptan, ..._ 1z.. Mudanyanm istilldadı eıınasm - .,..,.ftl..,bva ileı-aı.- reis mua- muriar, biçareyi kanlar iç.iade ,._,,... Donaftma " tMnıa ..,.,...-....-"!"" 
mesbuk olmllftur. Bilhassa 9eM mitte, teşkilatumz lıuafnıdaa da §ehid diillnijştür. ~J:tifi Ak;;:'Brt.u..t mfi _ ve cansız yerde bulmUlf}ar, llı&til dan sonra caalandaniaea.Jdar- ... •lkyaa.UhiUnde ... ._...,.. 

berindeki kuvvetler ile lnönU taW'Siye edilmWti. 4 tepiniıeınoel Koca \Melmıed efendi ve İbra- dürü ve kaza kaymakamlan iş- yeğeni yakalamışlardır. dmlacaltJardır. uıın ectecaını teelaıt için h6iilteei .... 

cebhesine giden iki Y..IUl8D 335 tarihinde .fil t.el..._.._ aldmı: him agaw ' Rıza '-• ile beraber tirak .d.. • ...ı...rdir. Toplantı da Caıedi muayene edm adliye ın9aaı ihmal olunan biraz daha tttklpf etm,eı .,. 
&&-& _,, .., ...... ..,,. .voı•- fi

0

abet-lertn eaNhat tuı•"6a.ı fırMaml ~ile, onları s· ..l- M ı .,_, muhtelif yıerieTde, ezcümle~ lok-A--ı- --.flandmimaı aoıktmıı _gömüblleabıe izin..-- <1 _..-~ bart9e ~ ı008uu u.nıı,a .n.'l:rnlllH l'a,. ıu&-.nu 1stanbM1 'fili.yeti DafJe. mü _ d'lr. ffattA-IMtftln-4HI Maat F -:-_,;1,· 
şa ha.."'Tet'lerine, jraaeılaftta. Amıavar Ahmede meMleai mevzuu llahsediimif • miş, Rüstem de, dlbı, adliyetJe c1a ce ..... n -.n ~atar, ve ~ 

.tmııliıı: ile taJldjııe Jiyik göıill • Mühim ve gayet m~ mensub kuvvetlerle mtiaaıdeme- tir. ~ işine ev-.e- wrilmiştir. dütJHIJMnMn ltazırJadığı yol prog- fallfiyet halrkanda kat'f !Mr ...ı 

....... -de~; .geniş bir ceb- la Beyoğlu kaymakambğı 'Dll11- Rftstemin 80l'g'USUBU, suttaa.- ramm1n 240 bin liralık ilk kıs- , y.ekt.ur. "8'ırada Melnıniyetle uydet- -~ aWe iki ay eweı he Üllerinde akınlar yıaparak te••wia .. iM ıbr. 1"yGiğ •hmed birinci sulh ..a hi.ldlni mı ihale oluıımaştur. tha.l<: Okı- FraMe tarihinin çok lcar..Wtc 
~•ı•hr ki,:Keeaelinirı kur- ..._ ...... _ __,..:7__ Yah1•un.-. 'q(uvayi inzibatiye,, ellerin im- lu :ımntaı..nda l4lks amfa Retid yapmış, sorgwnı t!llt'aemöa D8ll yollar şun.lardlr: devrini 11111Yor. au tcaraehtı •Y. 

- ...... :r- ~' :,-::r-~ • T k +ıa kulu D t !atacak v9ktafal'lft 11atnl llYMfe :Whııı d "8J!&rl*laft11& phid .,,,,..,,. üzere telgıJ.ıf bııfs• ba olunmalanna prrh- .fl!tmiş. Tokatliym, .P.eqpal&s, llelediye Rii8tem, §Unlan aöylemifür: op apı a"""1 o - avu • v•ı "" zı,,. ~ı.....ı "tin at 
a' wn dfjw -~r nahıs- • tM1.iJWMntci teldkki etme- lerdir. gazinosu • Paf!lloWi ıililaal e- .,_ Ben laegaıde maıaa.ııJc paşa, ~ Çe.-.- Mattepe ' cı-. 1N1<1 .. ek....,rldlr. 
larm •• ıt.llriıaeticemuie lfall f8ettu wırJ dilmi..n.... ~ _.,._, .ı.&u- 'W'llftl--"'-. *-im bozuldu. Ye- Edimekapı ·Silivri, Üsküdar - ~ ........ -'-•• ....,. ...... _.... ğe ~. Nihayet !f'lınr& <ik• ır...... A'•6oW& __ _.. •u.ıus <J-r;;rv .... u&&.&& .1.9 a......u,,_ k '"'• 8ilAb r•--...-...-. _ .. 
llratıa, .Geyveije, Karanıikııerde, fllllWJ Jııadar Kuşoah (%) tel- J.eıkentaJar MaS tubıwuk tes~ niden biraz sermaye koyayım Şile, .._..,...is * '1•-. a • ııhen ıtir ... k.Ca ,,.,... .o • 
Jsmitte, -Adapaaınada, huli.sa ftatlyo,.rogramı bit -edileeektir. diye, buradaki u, ... c1en ıoo tarağa - Ki9ikköy, Rami ve dJ- frawının bir kıemının lfHhMP 
'bütün fzmlt mtllhakabnda milis gN/ltıtmeaindeyim. YA11'V'A • --ıHI«- lin. almak için geldim. ~ ğer a.sfalt yôllaruı tamiratı mü- )nen tıllcümte mDfteftılelce attatt 

nı adt..-1 tet'kl attlft .,temek atylttnM .,... ta)ekküller vücude getirilmiştir. Anl 1 v 1616/9ıt0 ULI llir limon ~-" m.- erittim; yüz lira iatıedtm; wrme- tem ,,_. . ......._,· w• .__..._• •te ..... iki aşı dıgına göre Ya.lzya -o- T k ı ffa...ı.1..iy d ............. ..__ • 
llu t•rHıtilkr, U- Zobu- kaptan 1stanbuldan telgrafıaın -..ıen& aat Nld . .ui di. Hutaydım: hamlmıeye . a s m - ru e ca - . *' ...... •ecetı-ı 41fik o .. rak 

.....&ı.:. aid ...... ri ıuılatır- yatmaya da lmelmusdı. Beni ev- desi asfaltfanayor dir ... t tceyftpeılhlfr . .-.,..i ...-....-- çekilmediğini anlayınca kendisi 12 35 Aj haberleri. lda · lft.l.L.-:-.. 
)rm aaaluhmız gibi, yalnız da• • ans lelldireeek, klz buJaealr.tt; OnU Tramvay tt:al, UUU!JIDI • bll ia&llyeti taulMı&tmftlnQa .. 

_. henüz Kuş'"alıya gelmeden, bu ız.oo .lllüzüc. rbi -----.ı in ---"•--ı.:ıı. ı •'tt hUkO etlnhı de .ldU ft J:ıaricf diipıan Jwwetıe. da .,...,.......m, Demet ki, lleni~ Ha ·ye cauuemnr ıumuwww • .~\t ~n., ere m · telgrafı KUfC&lı merkeae gön· Çalanlar: Cevdet Cağlar. Fahri Ko- .r-ı--a iiteahhide h aJe et~ifti blldlf'dlll l>lt' mnit .'-'1 
ri ile değı'"I, ayni zam.m l>il • derer~ çektinni§. puz, Refik Fersan, Kem;rt N. Se,.huıı. miltemadiym feMlajmut galışı - nlmaııı ilini m· a'Y ~ude ~dtfl ve ......... nıw 

0 tin Kocaeli havalisinde-tm~ . . eıru:ran: P.:ıdtte Ettıeq. yordu. Puayı • Yel'lllfO'inoe etmıştir. Bu iş idareye 10Q hin im ._.,.,..... ......_. ... ._ 
getıtierle Jle mü.cstlele etmek /zmtt merkezi vaadıa.9le 13.15 Müzik: Hallc türkulerı.. Aziz .Jrn;hm, bacJaiımı çıektiaı, qr _, liraya "DJalolacalrtı. Cadrtf"•, in Maka114trr. 

•.a.riyelinde kt ... Jardır. K'U§fJlllı telgro/ha~ Şemes 'e San Reeeb. . dam... asfaltlandmlması için sök: , . fmdl -., llaHket .a."9eatnt ~ 
Yahya l!Jfetuli~, 13.30/1.UO Mü&üt: KarıŞlk müzik ™~m:; .. ~-~6 BılJld&n wua, ilikiln Reşid, cek Olmı parlreter dfğcr t: ı kOrrııeıMNn -.ı faalj;re\leri we Şimdi, mezktir çetelere ve fa- :Bıduad.uğunuz hawtlide (Pi.). Y~ ~ ~ . . 'D.ı.:...•-:..1:evkifiae llar.ar Yer _ yollara sarfoiunacaJrtrr. ~~ <' hLıkCimetırtin ald ığı tavrı tenkıd 

aliyet sahalarına kısaca bir giz .......... -tu ....,..1..:uıt ,. .. _, 18.AIO Pregnm ve llMl'nielııet şaat an-..Mh iBllliiı ta limon taciri . w.-. 1 1 v d ha 

•tahm: ~,. ....,.,.,_. YllPJnı.ı. - ayarı. tı.-..... ~i karar mittir. R1ila'emin nuıhakmıesi- diy~ ayni cadrie~ ~anama:~-· : :~:~nee :~~ .. :im;::.~r.k~la •"' 
~ lltJymalemnı Tahir ıaes Müzik: Cazband (PJ.) ~3a.. ...__. h' lı •, ,..lrmdp, iltiaei ağıt ceza nu ~de ~bin lira~ ... ..- tkfll FP1111at•rwdlıtft..WCI,. 

~!!t ıw:.,~=~ :!; Bey waaıtıaaile bicimle te&ia ıll'Ab Cocuk mtL 4ün wrL atit. H= r ae, ~ mahkememde, hq1anaoaktır. tir. ) noınaı 1111Unn .ıDo8d Aıltı 
- -~ W UMifti irlilMt eylepiz. JAk.00 Müzik: f!1118Jl heyeti. Ka.rakaıll&laı •• Bil 8ı\bit; gor •Htı • Taksim «19hrsmn ceb- 9i1ter9ft tpPetlW tei':-1 ...... 

~ 1ııııın1' --~. 19.45 ~!eket saat ay.arı ve aıans ~emiş, beraetine karar vermiş - DENiZLERDE : 'fnnii '1fe -yttctfryor mıftıtr. 
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UM LQ4 00.M .E•ll1 
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A-,,ıAJ, o .. --ı.: il..:~- hııbef'leri. tir 'il~ ,.,.~ ~.,1 __ ,_ 

.._.._ıı we - --ı 2().80 K.mıqına <Clftdıain saati) . • ---..»•ıc- u'ban;:ı slJrat tecrübe- ~;;,"' -.1:~ ~ ------=-=====------
,,._. Hıilaık .W: 20.15 Müzik: Ankara radyoau k.ü- Bir kalay muhtekirintn leri yaprlacak tramvay caddeahıe baltan ak- na.et 

llllBTAll'A KEMAL me ses ve nz Jıeoyeti. .tdare eden: I :ıt\laiye civanllda karaya otu- sammm ydnfmasmı da mtisa -
Efendiler, Yahya Kaptan al- Mesud Oemü. muhakemaei rarak Haliçte tacir edilen, !De- yedeye Çtkarmıştır. Ytfabna iai 

thğı bu emir üzerine teşkili.t 2ı.oo KonUllM Ctıdısad ve hukuk . "8ekiz ton kalay ahb bunlan nizyollan i'darminin 'T.ırhan va- ~ lira.ya ihale ohıımıu~r. 
pptı ve aylarca lataııbulla tc- ~~~o Serbest saat. yüksek fiyatla sattığı ve bu su puru havualan çılmui Ne dün Oeriizyollarında _gaz 
mas eden muhitlerde bain çete- 2uo Konuşma (Radyo gazetesı). retle Milli-Kdnnına :kar.ummwı Marmarada .sü:t'at tecrübeleri kll"rSfarı 
lecin iaaabna IDiDi oldu.,, 21.45 Mtızık: Küçük orkestra (Şef: 1 32 illoi w ~9 mıeu mac:Nelerille J"ll.Pllmıştn". Gemi yeni denecek Denizyolları memurlariyle, 

J,te, Yahya :Kaptanın Kocae- N.Cib Aşkuı) Seprano Bedriye Tum- muhalif hareket ettiği im.tinlle derec'ede baştan başa temizlen- gemi mürettebatı ve memurlan 
Jinkı imrtulupma tAtkaddUm e- nan jştiraklle. f adliyeye v6ilen ıtnyat taciri dM]i -.;in ~adan geldik - için Denizyollan idaresinde açı
den günlerde, bizzat Atatürk 32..30 l'ılemı.lcet saat •lf81'ı. ajans Babeno Politinin Jlle"f'kufett ten sonra yapt14n teertibeler - lan ikinci gaz kursanun nuari 
tarafından söylendiği veçbile, haberleri, ziı:aat, .m.n - Wwilat, I mıahakemesine asliye yediaci deri daha muvafiııtla,.etli neti- tedrisatı sona ermiştir. lCuraun 
• lıiametleii gisülnıüttiir. Yalı kamb,yo -. .ouıwt_ ~rsuı (.l'iJrat). cıaa aalıte_.irde ditn de de- celer elde eiilmil'ı ve gemi U ikinci tedrisatı ame!if ~n

Jcaptarı ... İstanbul ile · :ıı.45 M~k: ~ ~a prqg- vam edilmiş, bazı şahitler din - mm kolaylıkla tutmuştur. Tır-

1 
dmı bu haftadan itibaren ame-ya ' . ranwun devaQU. t-u-.:.. 

:de m~bet; tesis eier8k bü • 23.ot Müzik: Cazbaad (Pi.). ~' -8dafea 1'e'karar için han siyatıa iJoyamıu.ş dhıp bu ti tecriibefer yapılaeaktJ.r. ~UDUll. 
23.25 23.30 Yarınki program 9 e mıihalleme llqka giBe hmlkıt baltadan itibaren İzmir Rfer- R;in ica:b eden malBenıe .tama -

••) K.,.ıı - t.Evt.... kapanış~· nıışbr. lerine tfiısis edflecettır • men temiıı edikni§tir. ' · 
1 
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Mahkeme koridorlarındau ... Ankara röportajlan 
........ Müstemleke harbleri 

Bugünkü lıar/Jin esası olan müstemleke 
harhleri nasü haşladı ? Bügük milletler 
dünya müstemlekelerini nasıl paylaştılar? 

Bey 0 !mil 1 kibar hlrSIZ Canlı hesab makine-
( ) reler anlatıyor si hayalını anlahyor 

Halilıazır harblnin kaı'§I kar .. 
tıya koyduğu dev?et!crln ara fi.. 
r.erinde büyilk fmpo.ratorhık1a
ra malik olmam, bu mticadeleıdn 

:YAZAN: 

o ... Retad SAGAY 
J:ıeticesmde geniş ınıkyasta ara- ~--------...:•:._' --J 

21 değ4Jikliklcrinin wkua gel&
~ğim göstermektedir. 

B Iha.asa Fransanın Alman-
ları İtalyanlardan mağlubcn 

binde bulunması ve bu 
Afrika, .Aırya ve Ame

geniES topraklara malik 
olını: bu meseleyi claha nktüel 
lV h;ıle koymaktadır 
Şuph~ daha geniş bir ara

zı kütlem lngiltercnin elinde 
buluıunalctG. ve bu devlet de mü
cad leye azimli bir siyaset gös-1 
termektedir. Avrupa harbi y;;ı~ 
"8ş yav~ bir müstemleke ve 
deniz harbi olınağa doğru yü. 
l"timektedu 

Bu ~bebden geveıı wnwni 
harbde ml.iBtemlekelerde mÜ' 
tadelenin DO §elrilde bq}a<bğl 

\1e ne ureUe bittiğini tedkıli et
!nek, faydadan hali değildir. 

• • • 
Almanya XIX uncu asır oj.; 

hayetinde git~ büyüyen müa 
temleke taıeblerinde bulunmuş 
~ bilha...a nüfusu 'Ye endüstri 
~ibiyle ınüteoaınb bir me\' -1 
lie aahib olmadığını ileri sür -
lbüştil. Almanlar bu nolctai na• 
aara dayanarak, Togo, eam. 
l'oun, .Abmuı oenubu gutJI Mri
kası, Alman ..... Afribsmı, 
Okyanusya ve Çindeki aruile,; 

l'ini kifi görmemeğe ~ 
la.rdı. Almanlann gayesi, (Mit-, 
lel Afrika), (Mitlel Asia• vüeu~ 
da getirmekti. Tabiri dJğme 
:Afrika ve A8yada daha başka 
topraklara sahib olmak istiyol"" 
lardı. 

Bu suretle 19H harbi wkua 
~lince, FraDlla ve İngiltere ile 
:Almanya arasmda va.I bir Af• 
lika mticadeleıld ba§ladı. 1 

Alman müstemleke harbi ~ 
'an plAıılaria huııiammf idi. 
atıııaaaa .Afrikadaki müoade)e
)l idare eden merkez Almanya
IQıı Ma.driddMi büyü elçiliği 
leli. 

l'akat bv ihtlmamb plin!Ua 
l'ağmen lngilteremn detıizlere 
hakimiyeti Almanla.nn mii8• 
teınleke harbini kayöetmelerine 
" .Afrika ile OkyanusUrki top
laklanm eklen kaÇtrmalüına 

llebeb oldu. 
Bu müstemleke harbi evvel& 

tenit mıkyaata bir Alman taar-
tuzu ile bqladl. Almanlar 191t 
de Framu ve İtalyan şimali 
"6ikaaına ve hatti Hindista
laa Jiarşı harekete geçtiler. Al
-..W... evvel emtroe bu mınta:. 
~arda yerli halle nezdinde bir 
lyak:Janma vücuda getirmek 
~ ~Ular. Fasta, bilhassa 
karı - Ficke bUyUk roller oyna
"1. Fakat o zamanlar general 
Olen Lyautey mukabelede bu
ı...ıu. 

'!'unu., Oısafr<leki Alman pro 
kgandası fazla bir tesir yapa
llaadı. Fransızlann Afrıka sah-

rasındada .kanııklıJdar ıiihur 

ettiı 

İngiltere de Alman taamzzu 
kat;psuıda muva.f!alr olabilmek 
için :Pbnr ile IDndist:nnın sa
kin bir. halde kalma.sım temin 
çarelerini aradı. 

Mısırın ckonomisinı kabtıl e
derek yeni Mısır krallığına is
tiklillni vadetti. Hindistana da 
harbin nihayetinde tatbik edil
mek üzere 1ngıliz domınyonlan
nmkine müşabih bir ekonomi 1 
rejimi ganıntı etti. Bu scbeb
den buralarda fazla bır ayaklan 
ına vuku bulmadı. 

Almanlann Trablustaki fa
aliyetıen dtıha büyük müsbet 
neticeler verdi. SUnusf tarikati
nin tesiriyle hakiki ayaklanma
lar oldu. İtalyanlar sahile ka
dar inmek mecburiyetinde kal
dılar. 1916 ya kadar burada 
.kendilerini mUdafa edebildiler. 

Bu sırada Alman <.-em bu 
garbi Af rika.sında.ki Almaıılar 

da Tran.svalı İngilizlerden a
yınımk ve Port:ekis Angl)laaını 
zaptctmek ıstcdiJer. Bir Alman 
kolu Angolayı z. ptetti ve Al
man taraftan Boerlcr isyan et
tiler. Fakat 'l.'rrumral halkının 
eksenyetl İngtlızlerden aynl· 
mach. General • mnts ve Botha 
bu Alman koJoı isini 1915 tem
muzunda elde etti ve İngiliz it-. 
tihadına ilhak eylediler. 

Portekia kuvvet de Ango-
la.dan Almaıılan C}lkardılar ve 
Lizbon hU.kfuneti mukabcletbü
misil oh:Gak üzere Almanyay& 
harb ilAn e ti. 
A.lmaWanıı ba taarroa plln

la ına kargı o ıamanki düveli 
itillifiye de bir mukabU taarruz 
plamyle mukabele ettiler. 

Evveli, Janonya mijpüllt 
çekmeksizin Bismark Cezairi 
ile Çindeki Tsing - Tao Alman 
müstahkem mevkiiui zapetti. 

Alınan cenubu garbi Afrikasl 
istila edildikten so:nra Kongo -
daki Belçikalılann da yardımı 
ile İngilizler, Alman şarki Afri
kasını muhasara eylemek is
tediler. MUcadele 1917 de niha -
yet buldu. Almanlar Portekiz 
Mozambik.ine iltica ederek tes 
lim oldular. 

Almanların Togo mUstemle -
kesi mügterek İngiliz ve Fra.İl· 
sız kuvvetleri ile mücadeleden 
aonra 26 ağustos 1914 de teslim 
oldu. 

Caıneroun'un fethi daha gilg 
oldu. Zira bu müstemleke ge
rek servet ve gerekse mesaha 
itibariyle en büyük Alman müs 
temıeaet idi. Burası Mittel Af
rika pl&nınuı tatbiki için yapı

lacak, f a&liyetin merkezi idi. 
Burası da nctfoede 1916 kanu· 
nusanisinin başında müttefikle
rin eline geçımşti. 

Neticede Almanlar, iki sene-

lik bir çarpışmadnn sonra el
lerindeki bütün mUstemlekelcri
ni kaybeyledıler. 

Vazıyet bu merkezde ıken 
müstemleke meselesi 1918 de 
yeniden eheımmiyctlni kazandı. 
Almanlann harbe nihayet vere
ceğım ilmid ettikleri büyük Lu
dendorf taarruzu plinında mUs 
temleke meselesine de ehemmi
yet verileli. Avrupadaki glf.?'b 
cebhelerinde kuvvetli bir tazyik 
yııpılirlten Almanlar dliveli iti· 
lafiyenin mtlstemlekelerinde 
yeniden gııleyanlar tevlld eyle
mek için uğroştılar. 

Fasta, geıuş mıkyasta siUl.h 
ve para He kuvvetlendirilen ba
zı kabileler ayaklandınldı. Rif 
ve yukarı Atlas mıntakalannda 
asiler çoğaldı. 

Burada tekrar Laya.ut.ey ha
rekete geçti. Ve uzun uğraşın~ 
ları mUteakıb, vazıyet· gene eski 
haline irca. edildi. 

Düveli ıWltiye, artık mil8-
temlekelerden ihtiyaçtan olan 
maddeleri ve kuvvetleri getir
tebildi ~. Akderm.de ve Atlan
tikte bakım oltnalan, bu nakli
yat ve muvasalat i lerfni daha 
sühuletli bir hale soktu. 

• • • 
1940 harbi başlangıcında ve 

Fransa hariiinin, Almanlann 
galibıyeti ile nihayetlenerek son 
safha.illla kadar geçen devnn
de sırf Avnıpaya inhisar etmi~ 
bulundu. Denizlerde Alınan de
nizalti taanıızlanmn önü müt
tefiklerce çabUk alındi. Deniz
lerde hikimfyeti Fransa ile İn

giltere ellerinden kaçırmadılar. 
Hatt! İtalyanın, mtlttefiki Al
manya lehine harbe ıştfrakine 
rağ-aıen bu hA.kimiyetleri hcnUz 
earsılmadı. Yalnız garb demok 
rasileri karadaki harbi kaybet
miş bulundular. 
Artık İngiltere muharebesi 

başlamıştır. Bu devrede mtis -
temleke harblerl de şayanı dik
kat vasıtlannı göstermek üzere
dir. 

Burada da gene mühim rolü 
(SOilu 6 111C1 -.yfada) 

T I! 1 E K . t(' 0 R 

Sevgtll babamız eczaeı Mehmed 
Enver Batur'Qn vefatı 01Qnuebet17Ie 

gerek bizzat eenazelllDde bulunarak 
&erekse telgraf ve mektup'• ki'!'IDUD 

paylaşmak büyükl.ilğQnclc t.ulunan 
amz büyOk.lcıimize, mu; terem mes
lP.ktaşlanmıza ve kıymetli 'kardeşlerl 
r.Jze ayrı ayrı minnet ve ~ilkranlan
mızı ana bU7flk ac::unız mıinl Oldu -
ğundan sayın ~n tav11SSUtunu 
18J'gllarll um rica ederiz. 

Merhumun ailesi adına oğlu 
avuk~t 8ırrı Enver Batur 

Doktıor Salih ~ 
açık teşekkür 

Kmmın uzun aeneleııienberi muz
tarib bulunduğu boğaz ve burnun
dan b(lyük bir hazakat ve muvaffa• 
kiyeile ameliyatını fere eden Cer -
rahpap hastahanesi kulak ve burun 
mütehaıısaı doktor Salih Ergozer'e 
alenen teşekkür etmeği bir vazife ve 
borç bilirim. 

Son Posta ınuh sebedsi 
Le"'I Gülmaft 

••3eyr lm'I ız hel"Şeyden evvel birkaç 
dile aş n~ ol r , edab:yattan, spordan, tarihden, 
dansd::a. , mu i 'dan anlamak ve hele adabı 

muaşsrd t m manasile vakii bulunmak 
mecburiyetindedir •99 

YAZAN. SÜMER 

Az bu· zaman aralıınr dı.ı y.., amak, 
hırsız cemiyetlerinin bı o , sınıf 

ve t.nbakalarına t.nk... 'I edılmış ol• 
duğunu gorınege kif yet eder 

Bu sınınar bınb riru ıstilı af ede. 
cek derecede yekdiı,; nın d nm-
dırlar. Bır gece hırsızı, ya cıyc, 

muhakkır bir nazarla baktı ı gı1Ji 

beynelmilel bir hı ız da, ba ıt bir 
gece hırsızı ıle görüşmeğo tenenül 
bile etmez. 

Beynelmilel bir hırsı%; kenclbıinl 

bu cemiyetin en nufuzlu, en ~aru 
gıbta bir insanı sayar, ve tıbkı bir 
cEroın kralına> kaçaKçıl3i"m yaptı

jı taabbüdtt görmek ıste,r. Yani o 
da kendianln bir «kral> bir •AD 
olduğuna katıc!ir. 

Beynelmilel bir hırsız, bu ayı'Jlıiı
nı ve bu yükaekli&fni gösterebilmek 
lctn şahsına mahsus zarafeti, blr ruı
pishanede bile muhafaza eder. Elbise 
& şık ve ütülUdQr. YUzU dalına tras
lı, pudralı, saçları hemen balo7a 
gldecekmiı cib! pomadlı ve taran
mıştır. 

N erecle olursa olsun. saia 110la bol 
ihsanlarından vazgeçemez. Yüz pa
ralık bir .kah...,_. beJwneha1 on 
kunış verir. 

lşte mahkeme ltoridorlarmda bun 
lardan blrisile karşı karşıyayız. Bu
nu söyletebilmek için ikram edile
cek bir stgaramn veya kahvenin 
hiçbir ehemmi79ti obnıyac,.Ji. Cftn• 
kü yanına otUnll" otunnu, ilJC defa 
lüks lllprQ'l ikram eclen o oldu. 

- NUll rahat DU51JU&? 
(;Ok milltefit muhatabın kar -

ş.ısında, söylenebllrnek için ihtlya~ 
lı obnanm lfızımgeldlğini derakab 
anladım. 

- LiWiımaa t.elekkür ederim; 
iJiylm. 
Söylmıek isiecliji görüaülecek 8ÖZ 

bul yan jQfl8DJar cibl biraz blri
b.rimize bakındık. ZE:kl muhatabım, 
nedcın yanına gelditfml ve ne için 
bndiaile ~ ı.t.dtğlmi he -
men ~ olacak ki ıw.
rek: 

- Bana bir maruıiz mi \ardı? 
Diye sordu. 
Deraltab: 

- FMtaitföralWn .. 
BWırdml ıııııama hem. lJlq ._ 

tim: 
- Sıldeee ~ eöbretinizin baJ'

ranı olduğum için teterTilf eanek 
isteml§tim. 

Yine giildil. 
- Haydi. dedl. Si.r.I mabmn • 

miyeyim. Çilnkii gazeteciler kibar 
çocuklarına benzerler: 1stediklerıne 
nail olamadıkları zaman derhal so
murturlar ve malamı olurlar. 

- Ne i'1i tahlil bll)'Ul"U3'QNUllUS. 

tam rnfınasile bir ıfllolog olmak. bir 
çok lis:ınlara blhnldun vakıf bulun
ınalt l!uunıdll' 

-Ya! 1 .• 
- Görilyw unua ya , cıruw ılk 

dakikada guÇillk ke»Wainı ~öı;&erlr. 
Bundun sorua, oldukça edebi.Yal ıa
rılıınc, spora, iliınsa, musikl,Ye ve 
haltA tıbbn d,1 vakıf olrmık gerektir. 

- Yani uşagı yukan blı profe
sör! 

- Elbette, hele f\dabı mu~rcte 
Um manasilc aşma olmak hiç bır 
zam unutulmam, ıdır. Faraza ben 
kcndımc bir nrkadıııs aradığım za
man evvelA ona yemek yediririm 
BalılJ bıçakla ye.nıo bana gelme& 
denm .. 

- Allahl Allabl •• 
- Ani karar ve tam blr ıüdnl 

sahibi bulunmak da başlıca ı>aı11ar
dandır. Sonra kendlırınl mUdafaa,ı 

bilen iyi bir avukat, ken<H cer.asını 

kendi tayin edebilecell derecede bir 
adliye<.'3 olmaBl icab eder. 

MUhcıtabını au kUçı.:l( dersi 'Yel" -

dikten sonra yine anlatacaklı. 
- Afiedcrslnız, dedim. Sh: gmp 

halinde çalııımaz mmnız? 
- Hayır! Bazwı, o da pek ender 

olıırak güzel bil' kadına ihtiyaç bıa 
sedorim. 

- Çaldığınız mallan na&l satar
• ? snuz. 

- Klbsr bir hırsu milcıe'lberden 
başka bir şey çalmaz. bi2 hemen 
her şehinie bu hınııtlık mah ala -
cnk büyük kuyumC?Ular billriı. On
lar da bizi küçUJr: bir işaretimizle 

tanU'lar. McselA ben PariM gltıne
den evvel. dükkilrun nerede olduğu
nu bilir ve tanmın, hiç sıkıntı cek• 
meden işimi gorihof.hn• 

- o da iyi. 
- Size !$imdi b.ir :blkli)'e ~ 

7UD· • 
- lstediğim de bu 1dl. 
- tstanbula ilk defa gehrıitılim. 

Bir paaırdı. JWvelA «K. > otaline 
gl\Um. 

•Yapacak bir 0

§ yok. blce canuıa 
sakılJ,...... Bir sabah ayut ..... 
ile bir gazinoda otururken clime 
aazete ilişti. Fra.11$8dan bilyuk bir 
elmas -tOccan gelmiş. Herlfn rerrlmi 
de v

0

ar. Resme dikkaUe baktım. El
li bel J'qUJda o •kal. o 118') Ue ol
anı. tam O 0}'1ClaiJm. 

cKmnet açıldı. dedim. Bana ha· 
reketimden evvel bir m.-ektaıf blr 
adres vermişti. B!iyükderede iyi bir 
kadıncağız. istediğim gibi yanında 
lldip saklaııabilirdim. Hemen ef7a.
Janmı otelden alınca oraya gitllıo. 

Bir oda tuıtwn. Ve bel dakikada 
anlaştım. Kadının tawdıiı, BeyoAlu
DWl şık berberlerinden blrbdne gPl
dim. Blr ahbaba bir sürpriz 3'8"8• 
ceğınu, ve istediğim 18ktıde üa~ 
blr tip haline sokup sokıunı~acquu 
sordum. Mümkünmfiv. Kırk lir.aya 
paHrlık ettik. 

(Somı 6 llGICla) 

- J:vvel.A sizden ricam. ı.nun ============ 
tam olarak. ~,acall •• 

- BaşüaWne. 
- Saniyen yalnız bir enteresm , 

hlkiyeml dinleınclclc iktifa edecek
siniz ve centllinen ıbar bir hırını, 

ile bayağı bir hıraız arasındaki far., 
kın dailar kadar bü)'t.ik old~nu 
tebarliz ettireccksınıı:. 

- Bu da kolay. 
MUhatabım sustu. Derin derin 

dü.,undO. 
- Beynclmllal kibar bir hırıu 

olabilmek için, her şeyden evvel 

Zihniyle şayanı hayret bir sor' at ve 
isabetle hesab yapa çoban Hasaıı 

Yazan: OQuz OZDEŞ 
Or..ı b çok de-lalar, ıak d~ 
dan duymuştum: 
- CaıW hesab makin 

Hasan 
Bu c!ümleyı her d~ lltı

fam, dilşünmeyc ve iş)emQe baş

lar· atlarcn bu cümle üstünde 
dunu-ak, bô1le bir eeyın nasıl ola
b ğiıu, hrıyrt>tler Jc-ind~ kendl, 
kendime sorardım. 

Fakat, gc en gün onu bb'f,)Ok in
sanlnnıı arasında, akla durcunlük 
v en nakaml&rı zarp, taksim eder
ken batt:i, fnlı.lenni bile bulurken, 
görd g m uımnn hayre den o ::ı

d. kalınır. mecbur oldum. BeUd 
de bu mecburiyet, blru da lase\e
C1llk mesl~ınden ılcri gerborJdu 

D ıırahk ahaliden biri aoslendi: 
- Haydi balrolım Çobnn. ~ -

,.ım ~· 739 la 491 l znrbei 
Bugün, yalruz bu türlü hesnblar 

yapa ak geçlndJtl anln§ılan dfuıkö 

çoban eğildi, Doğu B)vemle 

- N88ıl, dlıdJ. Yedi yüa otul& do
kuzla, dört yüz de ısan b l CMığ.11 

mi?. 
- Eveti" Eveti ,., 

- Basit.. bu besab lçı ktdo y06-
mıya biJc de,gmez.. Daha .zorlarıru 

sor.. mrıamafih mademkJ ııordun 
- ? • • 

- 3621 lira 49 kU1"llJ, 
Ahaliden biri atıldl: 

- Sana para soran olınııo ki, 
neden sonuna lira b.U"Ui ekliyorsun? 

Kalın paltosunun albnda buram 
buram terllyen canlı heaab makınaı 
ellle alnındaki terleri sildi SOnra 
acı aeı ımereııc: 

- Bu dünya para dün)oeaı Bir 
defa da bu türlü hesab e\üm" 

AhalicMf'ı birkaoı, canlı hesab ma
klnesınin eline birkaç kuru§ sıklş

tır<iı. Bundan sonra ortnıı••a derın 

bir semzltk çöktü • .Ben de bunu bir 
brsat bilerek Hasaoa dogru ilerle
climı 

- 1*wnlo beraber aellr mUıin? 
5eninle blraz. kon\l§alım, 

Çoban Hasan, hiç umulm dık bir 
zamanda, bu ani sualımle kar3ıla-
11nca irkildi ve bana dönerek 

- Ne içın? dedi. 
O kadıır ahalinin yanında, ~ 
ı~~ demeıun zaıl'ar.lamu 
çok çcldiğlıu için: 

- Canını sende, dedlm. N(l için 
olacak biraz hasbibal ederiz, S-On
ra benim heı!ablanm var. Onu da 

laşın yuvama ~ ~ mı. 
beraber y~. 

- Pnran ôlıntldıam gore, Ol' dan 
A.bkaray ne ılc gı>JWn? 

Uzun bil' ınüd~ yürlme baktıc 
sonra Jceıdk ıtt!6ilı- glllerea. 

- Ne ile geJebilllim mı dodl. ta
bil., yayan. 
Aklım. bırdf'nbi şıı. ual geldi. 
~gın ohan l}(> yaparsın? 

Acı acı gUldil• 
- Paran 01811 oo ;,aparsın, diye 

sorsana lf1tQ o :aaman ce'I b vere
bilırim Hnkikoten o kadar yokluk 
ıçındeyım Jd, b3,ya)lero dalmıya bU. 
vnki yok Romunı doyururum ... 
Anladınız mı" Anm • ac• • 
Baktım ki, oıuılt heab nıakinet!li

nb:ı derdleri t..ıendi Derhal m. 
bahsi kapıyarak:: batka bll' sual ııw
dlUJ\: 

- Se bu tıemb yapmayı nere--
d@n öğrendin' Olnlmak )'UID8k 
bllı,.or m\llND? 

- Hayır. ben klJde dojduua. 
Köyde büyüdüm O ~ bile 
mek\eb yoktu • 

- Pcln sen bu hesabları nereden 
ötrmdin' M~A· ır.tz, milrekkee 
fa.iz.. tııkonto ımrb, een. herhalde 
bunları aann birisi öfı'etti. 

- ilk ÖNie ........ eetveliDi ~ 
berledlm. Sonra \akııim faız heeab· 
]arını oırendlm 

- Venlen bi~ nıkamlan, ak-
hn&ın na811 C8Q :ııaıb., v.a. ecll• 
;yorsun?. 

Canlı heıt«W makineli auttu. V• 
anladun ki, aö7lemek, IUT111l ifp et
mek istemiyor. Scıdum. 

- Galiba söylemek iırtemıyorsuu? 
Yth:üme dik dtk blıktı.. 

- Ben aç kıııJayım. Sırrunı i!ııa 

edeyım. Sonra , Yok bqun .. ifte b\l 
olmaz. •• Beni niçin aç bırakıyorlar. 
Bana bıraz para verainler .. tsterler
oo 500 eocuğu bu hosaba alışttnnm. 
Amma ilk önce benim kanmrun 
cüıymaa prt;. 

- Dokiorlir -.ı oldtikteD aonre, 
beynini muayene edeceltlel', haUl 
Avrupayn bile aöwkreceklıııınnii. Bıı 
doğru mu<>, 

- Evet. DoğrudtD' 
llaurladıtun :heAb1ıan sonnua 

~şladım. 

- 8818 atın, nah ve nu1:u ne eder? 
Çoban Haaan, 8888 rakamını bir

kaç defn tekrar ettikten 10nra yere 
cetmeldl. Ve phadet parmaJını ba· 

(8o• 8 .. cı..) 
79pıverindn. ========================== 

ÖLÜM - Amma bıuıa paı venraen. 
- Pekit kolay .. 
.&.halinin arasından anlı hellilb 

makinesile birlikte SlVlŞUlCJya ka
dar bir hayli ter döktüm. 

Bir parka gelerek, 'kendisine iste
diii kadar para verdikten sonra 
kendiıni t.awt.t.un. O sanki, her gün 
ı:ı:ctecilcrle düşüp kalkan. bir bü
yük müessese mtidiln.I İmi# ııbl, 

hiç hayret etmedi. Tellışl:ınm:ıdı. 

Ham yüzüme töyle m6nıW mlnab 
baktı. 

Sordum. 
- Nerelisiıı?. 
- Konyanın Cıha11bcyli 'k~ -

nın Yapal. köyünde doğdum. oracta 
evım ve çocuklarun \ar. 

- Kac tane?. 
- 5 tane idi. Ay ıldıgund.ıı boısta 

olan bır çocugumun olum ho~rin 
geçenlerde duydum. 

- Niçin buraya geldhı. . O.._t:ı 
ailcmn y nında kalmak dah ıy 

değil .nu • 
- Orad par.a yok ki YazJn uu

rnda beş on kuruş elde edebilır e 

K<':,Tıye c~a!ınWm merhum Tevfik 
K l!a kızı ve .l.lrtanbul Defterdarlı" 
3 No sund Tetkiki itiraz komisyonu 
hesnb mutehaS8!Sl P4"!f Kalfanın ve 
Ankarada YOüek :UHbencHs Şekib 

Akaluun ett Saadet Aka1uun ablalan 
Sivaa Defterdadıgı Varidat ?ııfüdun& 

Recai D~lk ve Enincnnda 'eterlner 
y(ız başı E m Albann ei1 S11lvrl ılk 
mekt.eb öğretnıent Emine Albann an
neleri L6tfl)'e Kalfa ~ .,_ 
rabmeU nhmana uvuODnapur. 
Mcrhwıut h&J'1r ve i7iliJt sever sa

lih b niavandan olup muhWnde ve 
tanıdıklıın ara,.nda herkesin hilrmet 
ve muhnbbetini kazanmlf bulunu~ 
du. Cenabı Hiık merhumeye at ve 
m ı; ıret ve ai.MeiDe sablr ıhsan eye 
leslll. 

25 Haziran bUiUnku sah gunu nu
yük dada M .. dcndeki ko ,ı r nden 
knldınlnrak Ada camıinde ogle na.. 
mazı kılmdıkt:m ı.;onra Bilyükada 
kabri9buuna delnediı.cektir. Köprü
den Adaya sabah t 2Ş de. 10.15 do 
vapurl r 'ardır. 
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l<'f'.:ıelen misafır erkekmiş!. A'Ca için küçük be)i gördüğü vakit, Di- l(i)Tffi;'ifi ~~ - Teklıfm ciddi mi efe 1 .giın, canmı evlenmek isterse, bu kız

cağız ayağımda bir köst.ek olmasın ... 
İtte bU"''U düşündüm efendim. •. :=~ti;!~~u;;:k ;~:;:. ::;.·:::·ım!!~ :;ü:,: l$JXlbı~1WJı~·--.wr$j@ =· beni denemek i~in mı söyı& 

'-nki bir çuvaldız sapln.ndı. odalık almak adeti yoktu. ··~ - !:f _ _ - ~ .~ _ Kard !'derimin hepsi evli ... Bir 

- Eyvah!.. DiHi.rM.nın Ruşeni görmesine rağ- - 6 ---- sen e\li degilsin ... Sen, clıı.ıma, "Ev-
Fakat, o çıkan her kimse çabuk men, Ruşen Dlliravı hiç görmemişti. sını bilirdi. Fakat, bu akşam, Lebibe lira verecekti... Anıma, ben verme- lenmeden vvel meslek sahibi olma-

>Urüyordu ... Paşa değildi .. Olsa, olsa Hatta, abla.cnnın yeni bır halayık al-. hanımefendi, kardeşine istediğini dim. lıyun , d relin. Bu düşünceni ~ ı 
~İiçük beylerden bıri obcaktı .. Dila- dığından haberi yoktu. Ve Dilara yapdırtmak i .in öyle bir yemlik gös- - İsabet e~siniz... Böyle bir nirdim ·ve hila da bu fikrıni ta .d~r 
.._, kahvcyı rahat pişirdi.. kahve tepsısi el•nde, oJ du ic~ri gi- termişti ki, ihtiyatı unuttu ve kalbi- kız elden pek çık rılmaz... edı orum... Fakat.. o vakte kadar 

Canfeda nu.,afıri salona aldıktan 
~. ru ağı indi. Dilaraya: 

- l{ahve piştiyse götür... Ruşen 

bey g ldi... Amma, fincanları aldık
\tn sonra çabuk in... Şerbet hazırlı
~sm ••• 

büarn, bir elın e k hve, bir elinde 
~~si Yl 1<. rı rıktı. Kapının önilncie 
"'4ltlveyi fincanlara tak un et.ti. Ce. 
~Yi yere bıraktı, odaya gırdi. 

bıl ra Ruşen be)1 bır ıki defa u
~tan g ·nn ti, yırnu ) i ında, 
)\ k bi b · .... Fakat Ru ı, be-
~r n üst derecesinde, 

nd idi. Bunun 

rince, Ruşen şa.,ırdı ve.. Lebibe ha- ni gıcıklıyan arzudaa ~a bir şey - Sen Dil rayı iyiden iyiye be - bö l v 
nıht efendi royJediği sözUn arkasını diişünmedi. ğen .. ıişe be.nziyorsun kardeşim .. Ha- y . 1 
ge+Jremcdi. Mümkün mertebe kendini lakayd layıklara pek etıemmiye 'ermek a· D 

DıUi.ra, evvel.t, hanımefendiye doğ- göstermeğe gayret ederek. detin degıldı. B'rde bir ne o 
• ru gitti, kahveyı verdi. Sonra, Ruşen - Yeni bır h layık mı aldınız ab- - A c nı ı ab1a ıgım, gtl 

beye geldı ve hafifre eğilerek tep iyi lacıgın ? Bu 1 ızı hiç gonnenıiş mı... kız gördüm ve. omm giıze ı 

uzattı. Ruşen fincanı aldı ve Dilara, Ne vakıtt1.;nberi ): :uumzda ?.. 1 dır L-dıyoı tım. Bun ·a: ha~ 
geri geri çekilerek kapının önünde - Çok olmadı... Amma, Canfeda bir Rey var mı? 
bir heykel gibi durdu onu çabuk adam etti. Güzel kız de- - Öyle olsun Ruf; nci"' n ... 

Kahveler içilirken, hanımefendi ile ğil mı Ru.s 1 ? .. Hoş a gitti mi?.. ettim ... D rılma... A ma, 
kardeşi havad m, sudan konuştular. - Bu kızı be~enmeınek için, ne be v endins a k öyl ... B n 

Di.:lm, fincan lan topl ıyıp odadan bıl ·;oy ıın, efe dim, insan kör olmalı... annen sayılırım .. e de o bı i -
~ ktı ve şerbeti hazırlamak üzere Do~ ·usu çok güzel şey... lay1ktır ... Vall h kızı &'1a v rıı n .. 
ai}ağı indi. - Su tan efendi de onu beğenmiş- ~te yemin ettim! 

Ru çO bey, entıik.a muh"tmde bü- ti. B vramda sara:-,a götürrlügiun za-
vü ü,:n ~ın h;ss va.tını i:iıli tu ma- un .. H tta, almak bile i tedı ... Bin 

- Yani evlenmene m~ııi olur diye 
korkuyorsun. Boş şey bu!... DUA.ra 
bır hn.ln.yıktır ... Onu nrahla. almıya
caksın ya... Bunu o da bıliyoı ... Şa· 
yed, birkaç sene SOllfa evlenmek is
terseıı eline bir mıkdar para venr 
.az.ad e<l~rsın! O da kendine gure bır 
kocaya varır. Adt: böyle d rr mi, ... 
Bab kaç tane r 1 l ~ nı höyle çı -

'·· Sen de b n in ... 
nı e dun B n b ta· 

rr suz km ıntulara kapıhJ o
ra. kac yaşındadır ac ba"? 
haltı.yığın yaşı doğru dürüst 

ı b lınmez amma, zannetmem ki 
on dorıum fazla olsun ... Hali de öyle 
gosterıyor .. 

- Ben yırmi ya ındayım ... Demek 
k ı de çocuk savılır z 1 • 

<l 
k 



2S BAZfaAN 1940 

İki h Hada 1 İtalyan tahtel- Fransa bu günü resmi matem . . 

bahlri . batmldı günü nan etli 
cıs., tarafı 1 lnel ..,,._, kfunet yarının milli matem gilnü (.........,. ı lnel sa)'fada) ' 24 (A.A.) _ İtalyan • Frauıa 

yanın yükseldiğini. tnünlaaamuı olarak iliııına karar vermiştir. 19.15 de Roma clvarmda lnclsa mütareke muahedesi bugün sa 
b ·- •--.. -dan .nvıenmeai , .. __ Büldiaıet.e muhalif Fran.sızlar ...... -..nuu.a -,, ....-- Olgiata villisında imza edilmi~ at 19,13 u ı :anm,;· ve 19.35 
-1~• ı·~ .. ...Auüv.....Mfi__ Londı• 24 ( ... A)- Reuter: 
---.- ~ ..,~ ,,__ _, A...A. tir. de Alman ıuKurcıcti resmen ha-

l'ruuaz - Alman ve iTansıB • Daily Telegraph& göre, İngi- Muahede İtalyan nanuna bü- berdar edilııu ;tiı. 
Jtalyan mtltarekelerinin pıtlan Hz hükibıetile teşriki mesai et- tün İtalyan ordUBunun kurmay Buna bınaeu Fransız - Alman 
tbminde durmak beyhudedir. melde ol~ bir çc-.k Fnuısız me- reisi mareşal Badoglia, Fransa mtltareke muahedesi mer'iyete 
Bu IU'tlann huliauı tudur: murlan genedal De Gaule'Un namına da general Huntzinger girmektedir. 
----- - ----

1
--- el ve •-ı.n ettiği Fransız milli komi-..... ~"'"' Jll'~ ~ tarafından ımza edilmiştir. Ordu başkumandanlığı Fran-

ayaklan bağlanMıŞ d'•an• tealle birlikte çall§JD.ak niyetin- Saat 19.35 de hariciye nazın sa i!e muhasemabn 25 haziran 
1:e8IDD edDmiflerdir. dedirler. Kont Ciano Alman hüktımetini Almanya saatiyle 1.35 de ild 

l'akat Ja., teslimiyet Ultt tt- İngJlls tayyarelerinin faaliyeti imr.ada.ıı haberdar etmiştir. taraftan tatil edilmesini emret-
:ıeriııde t.ebTıt edil.mit olmakla Londra, 24 (A.A.} - Hava Bu suretle muhasemat gece ıniştİl'. Batıda harb bu suretle 
beraber, iç.imime buna muvafa- nezaretinin tebliği: yarısından sonra yani 25 hazi- nihayet bulmuştur. 
kat etmi)en, bunu kabul etmı • Dün gündüz Hollandada ve ran 1940 tarihinde İtalya saatile Almanya bayranı yapayor 
yen, iatemiyen erkek w kadın Almanyada demiryolu birleşme 1.35 de tatil edilecektir. Bertin, 24 (A.A.) - Führer 
ve genç sayısızdır. noktalarile tayyare meydanlan Neşredilen t.ebUğ Alman milletine aşağıdaki be-

lnna müthiş bir darbe ile Uzerine hücumlar yapılmıştır. Roma, 24 (A.A.) - Fransa yannaıneyi neşretmiştir: 
ytR eerUen bir boksör gibidir. Üç tayyaremiz dönmemiştir. ile muhaeematııı kesilmesine da- Alman milleti, alb hafta ta-
0 :perde yatıyor. Fakat daima Gece Almanyada askeri hedef ir olan İtalyan resmt tebliğinin mam olmadan askerler batıda 
derin ve kuvvetli bir nefesle ya- ler üzerinde hücumlara devam tercemesi aşağıdadır: kahramanca bir mücadeleden 
.,..dığını biliyor ve hissediyor. edilerek Mecklembourg de, Ruhr İtalyan hükümeti, Alman hü- sonra cesur bir hasma karşı har
Harbin bibned'ğini, davasının de Rhenneniede mühimmat fab- kümetinin Fransa. İtalya müta- bi bitirmişlerdir. 

- diıılememit olduğunu bihyor ve rikalarile fabrika garları ve de- ı reke muahedesinin iınzalandığın Askerlerimizin icraatı tarih· 
hialediyor. İmparatorlugun da mir yolu düğüm noktalan bom- dan bugün 24 haziran 1940 sa- de bütün devirlerin en şanlı bir 
bliyWl mukavemet kuvvetlerinın bardıman edilmiştir. Buralarda at 19.35 de haberdar edilmiş ol- zaferi olarak. gözükecektir. Al
,erefhıi kurtarmak için ayakda mühım hasarlar vukua getıril- duğunu Fransız hUkfımetine laha lütfünden dolayı te§ekkür 
olduğunu biliyor ve hisBediyor. ı miştir. Tayyarelerimiz salimen bildirir. Buna binaen muhasemat ediyoruz. 

Daha pdiden l'rlıDll& top - dönmüşlerdir. 25 haziran 1940 İtalyan saat'yle Bütün Almanyanın 10 gün 
raklaruını bir goğqnda Jfnmsa - Bir İaglllz vapuru batu'llda 1.35 de orta Avrupa saatiyle bayraklarla donatılmasını ve 7 
mn zaferi için dövtilm* awıni Londra, 24 (A.A.) - R('uter: O 35 de tatil edilecektır. gün çanlann çabnmasmı emre· 
bildiren sesler ~· mue Star İngiliz kum~a.nya- AJnumyamn tıebllii diyorum. 
.rı--, mUttefiklennm muha • sına aid 11.400 tonluk Wclling- Führerin umumi karargi.hı, İmza: Adolf Bitler 
na.. tıbnek ve yenmek içın her ton Star vapurunun Finistere --;._.,--==========:;::=::====-----..,,., .,.n ziyade azmetmiş ol - bumu açıklannda torpillendiği Tu .. rk - Rumen ÇÖcuk Esirgeme l\.u
duldanm biliyor ve hlaaediyor. öğrenilmiştir. Sağ kalan 17 kişi romunu yıllık 
Yeni dünyada belki bır gün düş- buglın Portoya gc~ektedirter. ticaret anla~maSI 
manı yere sermek için kıyam e. ttalyaa tayyarelennin akını Y kongresi 
decek olan maddl ve manevi bm Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz • 1 d Çocuk F.sirgeme Kurumu u-
lerce kuvvetin mevcudiyetinı se- resmi tebliği: 1 mza an 1 mumi merkezinin senelik kon • 
sayar. .Muharebe tayyare filotillisı Bilkreş, 24 (A.A.) _Hususi gresi bugün Ankarada yapıla. 

Her halde bir glhıeş, bır mnid refakatinde bir çok düşman bom muhabirimiz bildiriyor: cakbr. Memleketin nüfus da.-
vardır. Parhyan ve yanan Fraiı- bardıman tayyareleri, dün Mal- Bir müddettenberi büy:lk el- vasında büyük bir mevkii olan 
•• mukavemet şulesi vardır taya hücum etmışlerdir. Akına çi Hamdullah Suphı Tannöver Kurumun senelik faaliyet rapo-

Fransız subaylan, Fransız er- altmışda.n fazla tayyare iştırak ile Rumanya ticaret nazın rundan bazı parçalar neored.i • 
Jert, Fransız kalyonculan, Fran- etmışse de, hasarat azdır. Beş Christu'nun riyaset ettikleri iki 
az havacılan, Fransız mühendis sivil yaralanmıştır. Düşmanın heyeti murahhasa arasında mü
Ye ifclJeri. bir .. Macchı 200,, tip tayyaresi, zakere edilmekte olan Türkiye 

Nerede oluraanız ohumz, h~ tayyarelenmız tarafından dü • - Rumaııya ticaret muahedesi 
.ms d&vilşenlere iltihak etmeye şürülmüştür. Paraşütle inen bir dün Türkiye namma büyük el· 
9hpn& Bir , btlntt ._ ri- İtalyan pilotu, denimen çıkarıl- çinıiz ve Rwnanya namına da 
.u,.um, birlikte gttzide kara mıştır. tiCa.t'et nazın tarafmdan imza 
dmts Ye hava orda.mu teşkil Üç motörlü bir İtalyan bom- edibni§tir. 
edeceflz ve bu ordu milttefık- bardıman tayyaresi, Malta üze. Türk ve Rumen mahafilinde 
lerimb:le birlik olarak dflnya)'&J rinde bir istlkfa.f uçuşu yapma- yaptığım tetkikat, her iki tara. 
)arda hayatı iade edecektir. ğa teşebbila etmif, ve İngiliz fın menafilnl himaye edecek tarz 
.. .,. makavemete karar verdi muharebe tayyarelerinin hllcu- da tanzim edilmiş olan yeni mu-

Benıt, 24 (A.A.) - Reuter muna uğnyarak alevler içinde ahede metninin büyük bir mem
ajanmnn Benıt hususi muhabi· düşllrülmüştür. Yedi kişiden mü nuniyetle karşılandığını göster
n, Beruttan telgrafla bildirdiği- rekkeb olan mürettebatın bırın- miştir. 

De gClre, Suriyenin kat'l bir vazi- ci ve ikinci pilotu paraşütle in- Rumanya ile olan ticaret mü-
_.. aJme• Berutta bü-"ı.. bir dikten sonra denizden "1kanl-J- .,_ .,,. n~· beUerimiz bilhassa son se-
*'~ aı.1anm11 ve flpheais mıştır. &Urettebatm diğer mev- neler zarfında pek ziyade terak
~ p.rııta da ehemmiyetli a- cudu kayıbdır. Macassa tayyare ki eserleri göstermektedir. Me
Jdaler olacaktır. Kara ve deniz meydanı üzerinde de akınlar ya- seli daha birkaç sene evvel ti
abitleri aruuıda bariz bir nik· pılm.q iki düşman tayyaresi dü- caretimiz bir buçuk milyon lira· 
binHk havam "VVdır. Buradaki şürtllmüş ve bir kaçında. d yan- yı g~mezken bugün ayni tica
l'rulalana fikirlerindeki birlik gın çıkanlmıştır. Mulıtclıf r.eb- ret yedı milyon liraya yaldaş
w llilti,et, 8oriyede mAnakap hekmle, faideli neticeler veren mıetır. 

yonız: 

Kurum ~ yıllara nazaran 
bir çok cibıetlerde terakkiler 
kaydetu:ıiştir. Geçen kongrede 
585 olan merkez Ye şubeler 650 
ye baliğ olmugtur. Son iki sene 
de yardım yapllınış olan gocuk 
ve çocuklu annelerin yekWıu 
761.440 tır. Yelrfınu 50 yi ge
çen çocuk bahçelerine devam 
etmiş çocuklann yekfı.nu buna 
dahildir. 

Bütün dünyayı derin acılara 
boğan Erzincan fellketi karşı
sında da Kurum f ellketzede 1 

çocuklara büyük yardımlarda 

bulunmuştur. Altı yaşına ka
dar olan çocuklardan 200 kad&
nnı Keçiörendeki yuvaya ka
bul etmek tertibatını almakla be 
raber !eli.kete yakın ve nisbeten 
mcak memleketlerdeki merkezle 
ri vasıtasiyle 1300 kadar kimse
siz çocuğun himaye \'e barın

dırılmalannı temin etmiştir. l 
Çocuk yuvasına felaketze - ~ 

delerden 154 çocuk alınmıştır. ! 
Bunlardan 130 u parasız ve ha-

ltalgan resmi tebliği 
.,,.... bir malaeJ, H (A. llaft eu11um slDIMIM'+ 

A.) - ltalJan mnuml bratp. rağmm kara luınıll&tma da .... 
bmm 1S lmlllU"&lı tebllif: Urak fldm Dft bnetlHlımlll 

Alp lmdDdunda n Had- dün de MJeaWa ..,,...._ •• 
randa •oat Blw,,, claa deabe Umapma ve lll:ırat tımrns ,._ 
kadar lotalanmız a..n- ..- taanmlanD -... r=wrr • 
mlıJlerdir. Yiiklek dıala b,._ dir. İki aftl ~ .U n 
lanadald nme'M!" Wtl"hHe1er, mllUr. 
ileri banketlmlse lllllllavemet.e Şimall Atrlmcla ........... 
azmedell döpamn pek pıtW ilan ve Benul 8ldl llılml ...._ 
B olan mukavemeti ve baft rar bommrcmn. rlDmlsllr. 
~ fenahjl 1Dtalllnml • Topla lılr ballle •hr ı... 
.. t.emvtbkir h'Ml"Nbl sayd· &llls allihll ................. 
laPn8ftlllW. yolllen afak w b8Jlk ~ 
Kıteıarmm ıı. tarafta dlJdm.. bomhelarla mle8slr _.... 

te pyaa numalfaloyetler elde bombanbmaa pdlhnletfr. 
eCml§lerdir. Mttfrer.elerimls bil· Btttfuı tan'.........._ lllerı-
hasa& clir'etkirane barebt.le. ile dönınüPJl'dlr. 
riyle ''Brianooa,. clv&n11da ~ ŞaıW Afıtbda VllMdl Ye ... 

in "ChanaHlet.,, ve app "Boja,, ben. ile Kenpda dHpnu kıta

da k&in "Bue~ gibi bUI lsUh- lan bombudmum edllmitffr. 
kimlan zapt.etmişJerdir. Mana, All89h ve DiredM • 

OOzütamlanmıs ben, Are, - beıı:lue dtişman tanlllldaa 
Gull, Uba.oe, Tlnee ve VeRble yapılan alnn•r neMoe wrme • 
vadilerinin ııihayebe kadar nıişt.lr • 
Derleyerek dUpanm WJhkim Db öğledea aoara ....,. 
tertibatına ginnlller ve blUia Palermo tehriill bombanhmaa 
düşman eephelerlni yandan teh· etmiş ille de askeri hedeflen 
dld eden bir vaziyet alımflardu'. hasar husule getlrememltUr. 
Kıtaıanımz biltlill cephelerde Y almz &ivil abaliden yirmi bet 
Derlemekt.edlrler. Ap.11, 'fJrr· kiti ölmüş, 153 kiP J8l'8laa • 
henae'de bir tahWbahtr avea mıttlr. Avca tayyarelerlmlz bir 
gemisi bir döşmaa taldıel-ld- •

1 
dtipnan tanare dtiiürmli(fleır -

rini batmluftu'. dlr. 

Alman resmi tebliği 
Föhrerin umumi karagilu, U 

(A.A..) - Almaa ordulan ..,..... 
kumandanlığmm t.ebliil: 

Atlantik denizinin sahili Gl
ronde nehrinla mansabına ka· 
dar işgal edihniştlr. La Boche1'e 
ve Rocbepost abndı. Daha p.rk
ta, Polteiers'nln tfimaJioe doğ
nı lmt.ldad eclea bölgeye vanJ.. 
mıştır. Günden güne çoğabnakta 
olan muazzam ganaim meya -
nmda, bu bölgede büyük bir top 
çu mWılmmat deposu Alm&ll
lann eline gP.Ç111iştir. 

Alsace · Lorraine'de yeniden 
düşman kıtaat parçalan t.eıslbn 
olmuş ve Magiuot hattının bazı 
isUlıkimlan zaptedilmiştir. 

Lyoıı'un cenubunda, kıtaatı· 

8llZ Gnınoble ve Clınmbery is
t#r~ dii8muun muamıi
.._, ve sdu mukavemetini kı-
rarak Uerlem.-ktedirler. j 

24 Haziran geceKI, Alnı.an 
httcum botlan 3500 tonluk ı;il&b. 
h bir İngiliz ticaret gemisi ile 
c1lğer beş blD tonluk bir gemi 
batınnağa nun a.ffa.k olmutlar
dır .• Bu ild gemi ~eness 11· 
mamnm açaklannda bulunmak
ta idi. 

Bir Abıuın denlzalh gemisi 23 
bin ton mılriarmda ~ 

g~ batınlığım bildirmekte -
dir. 

Hava kuvvt'ltlerinin faallyeü. 
~. ~nidnin cenubu üzerin· 

de istikşaf oçuşlan.adaa ibaret 
kalmıştır. 

Calais yakınında Almaa av
cu tayyareleri, iki lııgDb mu. -
lıa.rcbe tayy8l'e8i düaürmöş • 
tür. 

Dün öğleden &Oma dokuz ln
gillz tayyaresi Bollandaaın ti
r.erinden uçmağa t.cşebbüs et • 
miştir. Fakat bunlann altlsl Al· 
man avcu tayyareleri ve baya 
müdafaa toplan tarafllldaa 
düşürülmüştür. 

Bulutlardan istifade ederek, 
yedi İngiliz tayyal'f!Slnden iki, 
üçü Westfalleye kadar sokul
mağa. muva.ffa!{ olmuşlar ve 
Wieschenhofeo küçiik mevldinhı 
yalaamda, köylü evleriai bom -
bardımau etmiş ve halka mitral 
yözle hucum etmişt.ir. İki kJşl 
ağır surettıe ve dört kl§i de ha
fif '.,',(' yarlanmışbr • 

Geceleyin. cenubi Ye garbi 
Abu nya iDerindt> düşman u
çuşlarma d~vam etmiştir. Bir 
çok yerlerde gayri asken he 
deflt"r merine atılan bombalar, 
b&t;al'ft,t ya.pnll!f ve bir çok sivil 
halkı )aralaouş ve~a öldürmiift
tür. . 

Bir kaç bomb& Baltlk sahllla-
de bulunan bir üsera kamp ii
zerine düşerek. bir mıktar 
Jı,ransız esiri öldürmüt ve bir 
mıktar da yaralamıştır. 

Fransız resıni tebliği 
w 1lelıgpDcoluk olduluaa dairdi latikpf uç'1Şlan yapılmıştır. 
... ..... etlerde yayılnuf olan 1 1talpa talıt.ellNlhiri batmJdı 
eqiaJarla kuvvetli bir tezad Londra, 24 ( A.A.) - Bahriye 
tetkB etmektedir. lluka'ftJIDete nezaretinden tebliğ edilmiştir. 
devam karanm bildirmek husu· Sttven kanalının şarkındaki 
mnda Suriyenin ön safta bulun- lııgiliz deniz kuvveUeri bir İtal

BilhBSBa Avrupamn sc>n va
ziyeti neticesi olarak yakın bir 
atide ticaret mübadelemizin da
ha ziyade artmasına da intizar 
olunabilir • riçten müracaat eden, 90 ço- Bonleaux, 24 (A.A.) - 24j 

cuk ta paralı olarak mekteplere haziran Fransız resmi sabah 
Alplar cephesinde, 1talyaa

ların tekrarladığ1 hü~r ileri 
kıtaatmuz tarafından la~ -
t.ar. Bu hücumlar hiçbir ta • 

--. •Jft Wr Jqıuıtauluk do • yan cpıız albşmı daha tahrib Irak Nazırları Ankarada 
~· etmiflerdir. Bu suretle 10 hazı- (Baf tarafı ı tt1Cid6) 

J'nnaanın bir mtttareke akdi randa ltalya harbe girdiğinden-
talelıiBI mtttealab derllal bq im- beri muhakkak surette batınlan 
mandan general Mittelhauaer ft ltayan denizaltılarının adedi ye. 
:ytlblk komiaeır Puaux, taldb diye baliğ olmaktadır. 
edllecet J'OI hakkmda ID1ltabık , -····--
blnnf)ardır. 

Cc; gün evvel Ankarayı terke
IJerkerı .. muvaffakiyetsizlik
lere rağmen 'rurklerln göet.er
melı:te olduklan. ll)ğuk Mnlılı • 
tın....._ altında bNlua. 

Japon tayyareleri 
Çin merkezini 
bombaladılar 

Chuag-King, M (A.A.) -.-: 

İngilt.cre büyük elciliği müste
şarı tarafından karşılanmış

lardır. 

Bir askeri kıta, ihtiram res
mini ifa ebniştir. Muhterem mi 
safiderimiz kendileri için hıı· 
s ı i daireler tahsis edilmiş bu
hman Ankarapalasa inmişler -
dir. 

gönderilmiştir. tebliği: 
parasız olarak 130 çocuğun Garbda mühim hi!,•blr llidiHe 

tahsilleri Şişli Terakkı, Boğaz • ı ebnamıştır. f'- uk 
İs Ü 

l\';crı.~.ı .. St. Et.i ........ e .. : ..... nn- ra w' m avemet mevzllerimi-içj, Işık, tiklil, Yiıce lkü, 1 aıc-.c.u., .,.... "' ... 

Darüşşafaka mektepleriyle Ma- da şiddetli mulıa.rebeler olmuş zi y3l'allUUIUŞlanl. 
arif Cemiyeti, Soma Çocuk O- tur. 1 
kutma kurumu, Yahaç orta o- - ... ~---... ----!11111!1111_.._ ___ ~-------
::~u ;:ı;:;;::;::. ~%f~::; Rumanya kra1 ının miilbte hitabesi 
bay İbrahim Ali Erbek taraf m-l 
dan deruhde ve kabul edilmiR -
lerdir. İş bankam da aynca 100 
çocuğun tahsillerinl üzerine al

relere tevessül etmek olduğunu 
beyan etmiştim. 

mıştır. 

Necib AH KUçUkamn 
konferansı 

,........ 1 ıl •• ..... 

il iBter-, l\'anılaJa ama bn
lı:aeak, Pı••mn aim .,,,_ 
1* bakla olmecttll gDıl bDJle 
... ..,. bDr il • da ...... 
öwl ettheclk ili; lılr k elli 
lmlnnmr.puakbr. 

llltarelre prtlMl mr n• ... 
bitim l'ramlls kunetlerialD ... 
11111 •hneeakhr. l'raw donan
.,. Alman Te İtalya kOD:,tro-
lll altma llonaeaktır. Blttm 
taJ'1U'e)er A bnanlara teslim °" • 
hmecaktır. l"ıım8bdann mtibim-
mat fabrlka1an faaliyetleriae 
tmııemen nihayet verwelı:Ur. 
Böyle dlbaug bir h~ 
sulh muahedenamesi ~en 
clDpnanlar tarafından emredile
cek prtlan kabulden bqka bir 
187 yapamıyacağı tabiidir. 

Almanlar, Franaız1ann baleti 
aefalni bir kat daha yara1&mak 
için çok ağır bir pıt daha )o
~. l'raD8ada ft Fra.ıua 
mu.temlekelerinde mukim olup 
Almanya tarafmdan listelli tan
zim edilecek olan Almular 
derhal Almanyaya teslim oJu. 
nacaktır. BOrdeawc hükbıeti 
bu küc;Wdttğlt de kabul etmirJtlr. 
Ote tarafta aletide Framua 
btD'b eairlerl tae sallı maehed&
namesi imzalanmeıya kadM' Al
manyada amelerce adr kabıca1'
lardır. 

Böyle her cihetçe küclUmÜI 
bir Fransa.ya arbk miistemleke
lerin de hiç bir lüzumu olamıy&
cağı için bütün cihUJdakj Fi'an
sız imparatorluğunun Almanya 
ve İtalyaya intikal etmeai u.ru
ridil'. Böyle bir Fransa ne bir 
daha. dirilebilir, ne bir daha Av· 
rupa politikasında mühim bir 
devlet sıfatiyle yer alabilir. A,,. 

sırlarca müddet cihan tarihi 
için ihmali kabil bir kemmiyet o
larak sürüklenecektir. 

Bu, gevşeklik, miskinllt, kor· 
kaklık haddini çoktan geçerek 
hiyanet derecesine varmıt bir 
harekettir. Böyle bir muahede
nameyi imzalamağa hiQ bır ka
bine, hatta hiç bir meclis hak 
sahibi olamaz. Fransanııı mazi
sine l<'ke süren Bordeaux h~ 
kiımeti Fransa.nın ıstikbalini de 
mahvetmeğe razı olmuştur. 

Çok şükür ki Fransız milleti
nın aksülameli hiç gecikmedi. 
Donanma. şanlı :ın'anesine liyık 
bir hamle ile isyan ettl. İngil
terede mUli bir Fransız komi • 
tesi muvııkkat bir hükUmet 
şeklinde vilcud bt 1 u. Müstem
lekelerden §eref ve haysiyet 
sesleri yükseldi. Asıl Fransa, 
silkinmeğe, ve v -ğfe bqına 

koemağa başladı. Bu hareket 
genişliyecek, kuvvetlenecek ve 
hissesine diifen vazifeyi yapa• 
oaktır • 

Btiseyha Calild YALÇIN 
---:•rıc:---

Sovyet-Yugoalav diplo
matik mUnasebatı 
yeniden başhyor 
(Bastaralı 1 inci sayfada) 

goslavya arasında diplomatik 
münasebetlerin tekrar tesıs e
dildiğini b ldırmektedir. 

İki memleket arası ela ekono
mik müzakerelerin müsaid su • 
rette neticelenmesinden ve anlat 
manm musaddak sureUeriniıı 
teatisinden l!IOllra, iki hWdimet 
normal diplomasi münas betle
rinin tekrar tesisine mUmeseil· 
lerinin taybtiııe karar vt"mlit • 

·~· Polbıikof Viktor Belgııld& 98 
Milan Ga'vriloviç de Koekovay& 
elçi ta:yin edi1mif)erdir. 

~ ürafdan topllplllldi
~ 1ılt(bı JDidOinet, ttaı,... 
...... :,mtttı &'Qdaıı iti1lana,... 
kin prkta. her ~ efUiı U• 

mumt,enin kuvvetle mtltteflkler 
lehine temayül ettiğini göater-

Çin payitahtına karşı bugün 
Japon hava kuvvetlerinin yap
tığı bir hücumda, İngiliz diplo
matik heyetinin bulunduğu bi· 
naya, İngiliz baş konsoloaluğuna 
w FranBIZ konsolosluğuna bom
balar dUfUıUftijr. İngiliz ve Fran 
SIZ ·konaoloaluklan yıkıllDJlb.r. 
İngiliz diplomatik heyetinin bu· 
lunduğu binaya dileen bomba 
patlamamıfbr. lnsanea zayiat 
JOktur. Bombardıman neticewin
cle Qıung • King'in apğı l8hlr 
....... iade bG)'llk bir ,,.... 

Mlsaflrlerinılziıı ziyaretleri 

Ankara, 24 (A.A.) - Bu sa
bah §e1ırbııİR gelmil olan Irak 
Hariciye nazın ekseJAns Nuri 
Paşa ve adliye nazırı ekselans 
Şevket Naci bey refakatlerinde Sivas, 24 (A.A.) - Denizli 
Irak elçisi Kimil Geyllni oldu· mebusu Necib Ali Küçilka tara
ğu halde saat 16 dan itibaren fından dun burada hilkfunetimi
birbirini takiben makamlannda zin siyaseti etrafında bir kon
Hariciye Vekili ŞWaii Saracoğ- ferans verilmiş, bu konferansta 
tunu. Başvekil Doktor Refik 1 vali ve askeri komutan başta ol 

(Başta.rafı 1 inci sa) fada) ı 

tan mukadderatının bekçisinin 
nezareti altına almakla\.. düşün

celerde ve hissiyat.tam birligt 
daha fiU ve daha q.t'i bir B\lret
te tahakkuk etdrebi.lebıl~i • 
me kaili olarak bu vazifeyi ka
bul ettim. Hele istikbalin neler 
doğurabilec.-eğa bılinmeycn gün
lerde, Romanyanın böyle bir 
birliğe ne kadar ihtiy .ı..: ı oldu • 
ğunu da ili.ve etmek üwmdır. 

Bu çarelerin kuvveı filiyeye 
geçmesi zpma.nı gelmiştir. Fi
liyata geçinneği de di1n ıaeşret.. 
tigim kanun ile. y.apJJUf oldum.. 
Vakit kazanme. ve tereddütJeria 
zamanı değildir. Kalkınmamız ~iiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiii~ 

mektedir. 
..... bqveldlJ ~ .. 

"mlmk IÖyllyecelı 
ı..dra, 24 (A.A.) - ReÜter 

ajanmnm parlA.mento muhabiri, 
B. Q&-çilin yann öğleden aonra 
An.m kamarasında harb vui
)'etialn 8Cll fnkişaflan baldnnda 
._,, rtta bulunmasına iatiar 
eclllillhıi bildirmektedir. ................. 

BclPdeatıx, 24 (A.A.) ~ m. ....... 

mak üzere kalabalık bir dinleyıcı· · Saydamı, Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdtınıalik Rendayı ve kütlesi hazll' bulunmqtur. 
Adliye Vekili Fethi Okyan ziya- ltalyan safiri Mış·,.dan 
ret eylemifler ve bu siyaretler ayrlldl 
iade olunm~. Kahire, 24 (A.A.} - İtalya 

Muhterem mlaaftrler Yali ve aef"ıri Kunt Mazzolini, ltaıyaya 
belediye reilli Nevzat Tandoğa-ı gitmek iısere l'ili8tiae hareket 
- da kart lılrakmJllardır. etmiftfr . 

Bu ricat, halihazır ihtiyaca
tından doğmuş yeni bir şey 

değil, fakat, 1938 teşkilitı esa

siye kanunu i&e başlamış olan 

ıcraatın ink~mdan ibarettir • 
O tarihte, bi7.e rehber olacak 
yüksek gayenin, vatanın halUı

DI temin için kabramananae ça,. 

için kafi mücadele ve t..ıhakkuk 
ların zamanı gelmiştir. 

Şahsi m~ıf a.atlerin üste gele
cegı zamwı değildir, Rumen ca
miasının her ferdin in diışünce 

ve ha reketlcriue rehber olacak 
yc..-gane ~y. milletin, vahdet ve 
nıilli ihtiyaclarıdır. BUtün mil· 
leti teceddüd rişesiyle sarsacak 
ve herkesin çalışma gayretlennl 
manyetizma edecek olan şey., 

tek hedef ,tek düşünce, tek ham 
le, tek hareket olacaktır. 

Aldıtınız bir telg
refda, nkamız mer
kezinin, Amsterdam'· 
dan, Barbf Hind ad•· 
ları Felemenk mUa
te~ lekesinde Cura· 
cao adilsına nakledil
mi, olduAunun bildi
rildiOinl arzederiz. 
HOLANTSE BANK· 

ONI. N. V. 
ltttanbHI c:,,be•I 






