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istihk<imlarını gezdi 
Londra, 3 (Saat JB) - Alman tay. Alman tayyarelerin~ karşı çıkllll zerine bun<1an iki hafta eV\·el başla - :r.areti mUsteışan Avam Kam:ıraınnm Rubert Brokun da bulunduğunu aöy • , nalı müteakip müzakerelerin hafi 

l'a.reıert bugün lnglltere üzerine yeni lnglllz: hava ku\'vetıcti onlarla ga ,uığı glindUz uçuşlarında ışlmdlye k&· bugünkü toplıuıl!:ımda hava faaliyeti leml§dir. mi yoksa. umumi mi olacağı heni.iz 
bir gtlndUz: uçuşu yapmıılar, fakat yet. yüksekd!' mUdhl~ b ir çarpı~may1o dar 24 tayyare dil§tirUlmU§ olmakta - ve yeni tayyareci kadroıu hazırlık • • • • malüm değildir· 
bontba atmağa muvaffa1' olamam~- tutu§muşlardır. dır. larr hakkında malClmal \'ermı:. bu Londra, 3 (A·A·) - Röyter: B. Çörçil dün Susse x: sahilini 
le.rdır. Yalnız, cenup kıyılarından biri tnglltercnin şark ııahlllerl nzerinde lSGt L17. il \ \'.\ ~.:EZARET1XlN maksadla diğer nczarctll'rden mU§a - Gelecek haftadan cwel B · Çör- ziyaret edcz'.ck bu sahilde bulunan 
llt bir bomba dll§mllş ve bundan ıı bir Alman tayyaresi dU,UrUlmilşdllr 1-"Aı\Ul"ıtTl virleria f§Ura\! ile birçok !çUmalar çil'in Avam .Kamarasında be~·anat- bir çok müdafaa istlhkamlarmı u· 
1ı ... ı§_l_h_a:_~_t _sı_ırc_tt_c_>_·a.ra_ıan_m_ı_ıt_rr_. _ __ s_u_su_re_u_e._A_ı_m_&n_ya_n_m_ın_g1_ı_te_rc_u_. __ Lo_n_d"'-· _3_<_Saa--::t:--ı ~_> __ H_ a,_·a_ne _ __ y_ap_ı_'dı_ğı_n_ı_. _b_u_nı_ar_d_a_.ha.__v_a_m_n_re_ş_a_ıı_t_a_b_u_l_un_m_a~_ı_m_u_ht_c_m_e_ld_l_r._B_e:...ya_- zun boylµ tefti§ etmi~tir· Scyaha-

• tinde B· Çörı:il'e imparatorluk mü

GiZiT'bTrJaponvanın muha
anlaşma~ sarası kararlaştı 

Amerika· cephane 
ihracını menetti 

,, 

ingiltere ve Amerika 
Menfaatlerini müdafaa için Okyanusta 

müştereken harekete geçecekler 
Tokyo, 3 (A·A·) - Stcfani: 
Japon matbuatı pek yakında İngiltere ile Amerika ara.ıımda Bil. 

ylik Okyanus hakkında gizli bir itilif imza edileceğini yazmaktadır. 
Bu gizli itilaf ile İngiltere ve Amerika, Bilyiik Okyanusta mllşterek 
menfaatlerini tanımakta ve icap ederse her iki memleket de donan
malarını seferber etmeği ve Büyük Okyanustaki hareket ~lerlnl blri
birinln emrine vermı>ği taahhüt cylemcktedirler· 

Kokum!n gazetesi, bu maksatl-ı lngilterenln Vaşington sefirinin 
Hul ve Avustralya. elçisi ile görilştUğliniı ilave eylemelttedir· 

Aynı gazete Pitmann'ın Japon anın muhasarasına dnir hazır
lanan projeyi tas,·ip ettiğini bildirmektedir. 

dafaa komitesi milstcşan general 
Hl. lmnay refakat etmiştir. 

BİR ALMAN ZIBHLJSI 
BOMBALA...~I 

Londra. 3 - İngiliz tayyareleri 
Kil üzerine bir hava hUcumu yap-
1DI§lar ve tamirde bulunan Şarn· 
h"orat zırhlı.mıı: bombala.mJ§la.rdır· 
Gemide y&ıi"gmlar ,Çikmıetır· 

• • • 
Londra. S (A·A·) - Harbiye 

llUJl'I Eden Avam Kamarasfudo. 
beyanatta bulunarak ha:ilr&nda."l. 
evvel 20 YaflllI bitinııie bÜliifum • 
ıarm yani iki milyon insaİim iİllh 
~ alındıklal-IJ9 ~
Hülranda iki aıi:ufxaydolunmtio .. 
tur. Tem.muma 4 8tılJf kaydoia' . 
caktır. Bu sÜretle k'aydOlanlarm 
yekunu 4 milyona çıkacaktır. 

' ROTERDAMA YAPILAN 
HA YA lfVCUMU 

J,ondra, S (A·A·) - Röyter: 
Rotterdam civarında bir tayyare 
meydanile sallara karşı dün 88.bah 
erkenden yaptlan hava hilcunı\Ula 
~ait tafsilat diln akşam ne§redilmii
tir. İngiliz tayyareleri kendilerini 
tayyare dafi toplamını atflllnden 

Nevyork, 3 (A.A.) - Stefani : 
h·· .~illi müdafaa için elzem olan 
\o lltun ibtidai maddelerin, cephane 
re hlakinelerin ihracı menedilmİ§· 
~~ liu:;usi bir kontrol komisyonu 
k aı olunmuıtur. Ecnebi memle· 
ti etlere hurda demir aatılabilecek-

r. 

ola rak Avrupaya nakliye va purla 
rı göndermesi ihtimali olduğuna ve 
İngiliz donanmasına, Avrupayı ter
ketmek mecburiyetinde kaldığı 
takdirde Amerikada bir deniz üssü 
vermek icap ettiğine dair harbiye 
nazırı Stim:.on tarafından · yapılan 
beyanat birçok tefsirlere yol aç
mıştır. 

korumak için bulutların arkaama 
barınarak bombardımana devam se- ı e tm..i§lerdfr. Birçok projektörler a-
tılan bombalarla söndUrillriıüttur .. Amerikanın harbe 

yirci kalması · imk~nsız NevyOTk, 3 (A.A.) -Amerika 
~•keri kafilelerin refakatinde 

SON DAKiKA 

Almanlar Holanda başkumandamnı tevkif etti 
~ l.oııdra, 3 (Saat 18) - HolAnda başkuman· 
~llllt bugun 4'1manlar tarafından tevkif edilmL5Ur. 

aebep olarak başkumandanın Hollnda or. 

du.sunu Jiıznngeldiği şekilde silfi.htan tecrit etme· 
miş olduğu bildirilmektedir· 

Malta bugün yine bombardıman edildi 
hıı .!::ra. S (Saat 18) - İtalyan tayyareleri Malla Uzerine diln yapılan taarruzda da Zil -

.\d~ "Malta üzerine bir akm yapmışlardır· rar ,.e zayiat kaydedilmemişdir· lngili.z avcı tay-
l:ııllcıdetverilen tehlike işareti bir saat sllrmtlş, bu yareleri düşmanla çıı.rpı~maya girişerek onlan gc-
d~U§le Urftnd~ ~l~nın bazı yerlerine bomba ri kaçırmI§lardır. 

de tnilhun hır hasar ve zayiat yoktur. , 

kanadaya gönderilen dördüncü Alman esir kafilesi 
~ ~ra. S <Saat 18) - Kanadaya gönderilen ve ibatelerini Amerikan hükumeti kendl üzerine 
~rp esirlerinden dördllncll kafile bugUn almıştır. Esirlerin muhafaza.eı için Kanadada bir-
~edtınıey karaya çıkmış ve Usera karargıllılanna kaç bin lngili.z askeri bulunmaktadır. 

Akdeni~d;b';'~Yd~;k;;ar İtalyan malı musadere edildi 
lu~, S <Saat 18) - lt.aıyanm lngillz ab
oıdufll an daha şimdiden btiyilk bir zarAr görmüa 
tUll n &nlqılınaktadır. HUkümet tarafından bu-

etredllen bir ttbliğe göre bir haziran ayı ı· 

çlnde ceman 53 bin tonluk İtalyan vapuruna vn. 
ziyet edilmiştir. Çoğu Akdenlzde tcvkü olunan ve 
ltalyaya mal götüren bu vapurlarda ezcllmle 42 
bin ton r>etroı. 60 bin ton m:ı.kineyağı milııadere 
olunmuştur. 

\'aşingtoo. 3 (A·A·) - Ste!ani: 
Yeni harbiye ve bahr iye nazırları harbiye ve bahriye encümenle

rinin karşısında harp hakkında nol~tai nazarlarını blldirmcğo davet 
ed.ilmislerdir- • , 

Stimson Amerika için harbe uzaktan seyirci kalmanın imkArunz 
olduğu'l,u ve Allantik denizi kontrolUnün t~minı için A.merikanın ln -
giltereye her lUrlii yardIInda bulunması IA.znngclec('lğini söylemiştir· 
Bununla beraber Stimson Amerikanın harbe müdahale5i taraftarı 
değildir· 

"Knox" da Amerikanın harbe iştira.kine taraftar olmadığını MSy
lemi!J ve demiştir ki : 

Aml'rika lıer iki Okyanusu için c!e gemi in~a ctmrk suretlle olnn 
kendi menfaaUP.rilc aliıkadnr olması lazımdır·. Amerika bUyUk bir 
donanma ve kuvvetli bir hava filosu sayesinde büyük bir kara ordusu 
vilcude getirmek killfcUndcn kurtulur. Amerika için 300.000 kişUik 
bir ordu ve aynı kuvvette bir mlllf ihtiyat ordusu kafidir· 

ltaiyan taggareleri 
Aden havli ve deniz 
üssünü bombaladı 
İta!y1Wa bir mahal, 8 (A· A·) -

İtalyan umumi kararglhmm 23 
numaralı tebliği: 

Şarki Afrikada İngiliz kuvvetle
ri Matemma'daki gamlzonumuza 
şiddetle hl!cum ctm'şlcrd.ir. Tara -
fnnızdan yapılan mukabil taarruz 
neticesinde bu kuV\'etlcr kaçırıl· 

Dll§tır. Düşman sahada 60 kadar 

ölü, mitralyözler ve cephane bı • 
rakmıştır. Za)iatımız pek azdır. 

Zararı mucib olmıyan bir hava 
nkını esnn.smda tayyare dn!il top· 
larnnıı; düşmanın ilci tayyaresini 
alevler içinde <lüşilrmilşttir. 

Tayyarelerimiz Aden hava ve 
deniz üssilnU muvaffakıyetle tek
rar bombardnnan ctmi§tir. 

Tahrare meydanına da birçok bolu. 
balar atılmıştır. Cephane ·Yt\kln 
bir sa1n tam isabeti müteakip müt.. 
h~ bir infilak olmuştur. lngillz tay. 
yarecllerl buluUıırm arnsmdan bi
le infillkm 131ğmı görmil§lerdlr. 
Yerde de birçok yangınlar çıkar .. 
tılmıştır. 

1 2 ÖJ,V, 128 l"ARALI 
Londra, 8 <A·A·) - Umumi em. 

niyet nezareti tebliği: 
Alman son malUmata nazaran 

İngllterenln şimali garbisi Uzcrin
(Devamı 2 inci nyfada) 

Mareşal Peten 
HükOmet idaresin
de Eski metodları 

terk edecek 
(.'l'..nene, S (A.A.) - Stdanf: 
Vf§ldcn bildiriliyor: Fran.&anm ko

nunu esa.atsinde, bir Jslahat vUcude 
getirilmesi mevzubahsolmaktadır. 

.Ayan ve mebusan mecUSleri, hUkQ" 
metln memleketin fhyuı lçln elzem 
olan otoriteyi elde etmeain1 tcmlnen 
mUcs.sesatta \•ILzfyeUn ieıLb etUrdlğl 
tebeddUlAt hakkında blr karar \•er • 
mck Uzere mllll meclis halinde topla.· 
nacaktrr. :Muazzam biri§ olıuı mem. 
lekeUn Jhyıuıı ve kalkınma.&l ~1.Dıl 
1>8.§lamak üzere Mare:ıaı Petcn ile mo 
sal arkadaşlıırr eski mctodlan ter • 
ketmek nlyetindedlrler. 

(Devamı 2 inci sayfada) 



ıs. en erunda 
o a· bayramı 

lleriyc doğru bir adım olarak 
.t!lıngya ıorrlum: 

- Bzlı:ı beyin Eôzlerini kapadı
nız mı? 

- Hayır, ben onu huldul:urı va
kıt gödcrl kapa ıydı. Bih le oıu,u 
da is et oldu. 

Yave.., yıınş tekrarl:ıüım: 
- Gl5.ıleri apalı ır.ıydı? 

Do\1or Dcctri oırıw ı ;) erde bir 
ıloia kımıldıındUt!lo sonra fcl'"Jnin 
hfi.b:iiıı ft bfldırdi : 
-.Aııl ,.c dH bfr ölnmle ölenle· 

rıu zlerl J::cııdtıi~lndfll k:ı;p:ın-

sonnl Hik· 

tlad.mmf 

.eisıcumhurnn ı 1 eta sasın yeni bir nutku 
tesekkllrleri ! "Gözlerimizi hiç bir bulanık- ilkW"_-. 

Artlcar:, 2 (A.A.> - ruyasc-ı 1 k k a 37 Yazan: MUZAFFER ESEN 
ticumhur Umumi Kitipliğin·f 1 arar marn n D l ... ı·f ,.,.. ıt· J d •. ll t •ırtında' •rk .. ıı a ın sonra yazıcı ı.11 ı e lıs! e ı. '· :ı ,;a nv serrıu,, .. .. " 
den: !' Atina, .1 (.l .. \.) - Atln:ı :ıj:ın~ı milll'llcrin medeniyrtlerini hirleş. te hu ırucl.ı, o zamanlar vıli:ılıt o· kürkü ,·ardı. 

Reisicumhur lsmet İnönü, bittliri;) or: tiren 'c knrd"<ll · bnğlnrı yaratan laıı şehzıüle Ahıneıliıı göıüce girdi. Elm:ıs yü:ı:ü'klcrle dolu lnct n 
kabotajın Türk b3yrağına geç- Selllnik I\raliyet tiyatrosunun lıu sem hol e.rofındn inkişaf etmiş- Şehzade !\ hnıed Nev~ehirli Ihrahim n:ırin parm:.'lklı henıbeyu rli laid 
tiği günün yıldönümü münase- resmi kuşnclı nııin:ı~clıcti.c lıiikQ· lerdir." ef PAdiyi y.ı:ııntlıın hiç :ıyınn:ız ol- dotinden t;triyor, dWNP tli•le!\me· 
betile yurdun her tarafından al· ı 1111.'I r(•ısi B l\let:ıksas nı:ıtbuat:ı be- G.ızcleler Drııma'ıla y:mılm:ıkt:ı muştu. den bo)·un:ı Ascesbaşıya cıkıtı~ 
dıkları ve vatandndann samimi ynnııtt:ı bul~ınnrak dem iştir ki: o'nıı "Trakya oyunları" lıakk111dn Scnelrr fieçt i. SııHan Mmtara bfi. du: 
duygu sevinçlerin(bildircn tel- • ·uz::ırlarımızı lıiı,; bir bul:ııııklık t:ıı ıliıl \crıııeğl! ue\·aın \'C katiyeUc yük ,.e knıılı bir UıtilıH netke~iııdc - Şehri lstanbul kl uılanc1 rlcv. 
graflardan pek mU~hı.\His ol- k::ırartnııı:n::ılı \C b'r.i, Grckl..!rın. müıec:>nis Grek lnlk·ııın bc";"jli uıhtınd:ın iıı<lirildl, yerine şehznut !et aliyedir; böyle hir Jchribaro 
muılar ve memnuniyet ve te- :ısırl:ırın seyri içinde <'11 hül fık si· ve Gri'k ırkmın bütıin fazi:et lıtt<;u. .\hmed çıJ;tı. içinde niıam ••c asayitl mu.>tafnza 

ı:,tıı ol:ın cntelckl(lcl ibda hııy:ıtının :ı;i~cUcriııi tnşıy:ın Tr::ıkyıınııı te· etmek ışini üzerine 11Hı:nlar1n ı;ok 
ı.ck'-u'"rlen"nin ı"bl"~ına Anadoltı , k l",.\·incii Ahmed J)aditııh olılukton ır r.. • i'<> çetin fal. t o ni~bette ıl ... r;:llzcl ;)O- rnl·I,i ve tefe)' iiz!i için .•ktıı ·~ııs • dikkat ve tt:<'3k)nız firNrc olmaları 
A)·an•nnı memtır etmı"•le•dı'r ı. ld sonrl\ dnhi Nrvcehirli lhrahim efen "' .,. · hınıl.ın ıır.ıı::ı.ıştınnanı .lıclır. Grek ınllll hül;(ıın tın t<Östt'rrıc.-te o u· "' serektir. Kıılbuld :ııı.ıı3·iş muhtel ot· !_.._ ________ ..__,. __ ..... r· . dı:. i uı.u:ıkn.ıdı. 1 ahla sece,r guı;-

l!.'r hu nıhl.ı 3 :ıs. not"'• hu hiitun he· _ğu ilıtlnınm n ıeşvik:ı ışrıret el- ıhı, nlrlırnuuhnıı, Geceltri şikiltrlP ., ıneı hıı s~<!ıl; bcnt~sin i ılarüssnrlc 
şeri) cıc hizrnl't ı•tnıi~lertlir. Eleniznı nıekteclirlcr. tarar ı:ırıtf dolaşıp gelip .ıcçenlE>ri 

K 1 K t ki· f .ıjlasına l.ı.tııı tıı~ in l'lli. I!u vnzHc •• t kelimesi lıir semboldur. Butiin wym:ısı mutat ifler sınısınn geçti, ra aro un e 1 1 ılc sıırap )crleı;cn lbralıinı rfen. ahiırmndınıı. Dükkanlar soyıılchı 

E . b" y 1 1 ç d H. d • • • di, s rJ~ ıhı ) ıllerca ııarliş:ıha mu· :ıldırma<lır.ız.. Hanınsanı.yımn:d:ııı 
Londm, s - Balk&!llıırm ve cenu

bu .-rkl Avnıpnsının nzlyetlnl görllt 
rı1ek, Balkanlı dcvll'tler araamdııkt 

1 Wifları .sulh yoluyln halletmek i~n 
Romen htıkameU Almnnya ve ltalyn 
ya ml2racaatı:ı. bir Balkan mem!ekııt· 
teri Jcon!cran ı toplamayı teklif eı 

ml.§tir. Bu bı.ııusuı Kmt Knrol Hltlc· 
re bir mesaj gönderm15 ve konfcran 
fitil Romıada toplanablleC<'tin" t,Rl'cttı, 
bulunmUftur. Almıuı hUkt'ımetı hcnO? 
bir cevap vermcmfpc de Ronııı teki'!. 
mUu.lt k&r1ılam~r 
MACAR - RO}IEN JIUDUDUN· 

llAKI GER01NL1I\ 
Londnı, 8 - Macar - Romen 

hududundaki gerginlik de\·am edi
yor. Mncnrlar her ne sı~etlc ohır
sa ols\m Transilvanyayı almak ıs -
L mektedirler. 
Mnc~r hilltfımet partisi grupu 

toplantı ında bir mebus, Roman -
yadaki cml\iyetıizhlttcn dola~ ı Tran 
silvımy&daki Macarları:ı bil) ilk bir 
tehlikeye r:ıaruz bulunduklnnnı 
beyan ederek hilkCımetin mildahn
lesini istemi§. kendiainc Macar 
hilhümetinin Romanvada Macar 
halkın himnyesini dc.z'.uhte edeceği 
ve buna Macnristnnın bilyilk d08t· 
lan ltaıya \C Almanyanın da mü
zahir oldukları ve Macarl~lana her 
türlü yaı-dmı vıınd cttii:leri cevabı 
verilnü.,tir. Toplantı so:-ıunda mil
li marşlar çclrnmış ve Eul~aristn
na. karşı dostluk teıııhürl~ri gös
teri!e-relt m~ll:ı dofd . • tır. 

areşal Peten 
(8-o""811 1 inci 1111.yfada) 

P :-lAm nt un. ı:r ı :ııı.nın Jdıırl 
bUn nele Hla.'ıllt yap bllm<'k Uzerc 
h!H.!Qmet~ J'ard•m elnıeGI lt.::ımdır. 

r~t ·~><~ ~::Kelrıı: ~~rf(·< : l 
!11.A' O A 'üç JliıAN Z 
İST1HKAMl MUKA \"EMET 

EDİYOR 
Londra, 3 - J.fajino hattmdail~ 

Fraura istihkA.mı halii. Almanlnra 
mukavemet etmektedir· General 
Hutzinger1n reisliği nıtınc;a bir 
heyet bu istih1tnmlarn giderer. 
muhasamatın tatil edildiğini bildi
recektir. 

Alman hlikünıcU, 15 mayıstan 
miltarekeıti::ı akdine kaaar Alman 
r.aylı;.tını g<isterir bir liste ncşret
mivtır. Bu li.ııteye göre, 27.204 ölil, 
l,.8,384 kayıp, 111·307 yaralı vardır· 

Haber verildifinc göre, L!ıval 
tara!mdan İtalya - Fra.nso. • İspan
ya nnısmda bir Iıltin blok tesl.sine 
teşebbüs cdileeclttJr. 

GEı>c~RAL VEl GA:-ıD 
SURJYEl'E GİTTİ • 

Nc\york, 3 - Fran5tz Yakın 
Şark orduııunun da muba.samatı 
bırakması üz rinc lngilterenin Su
riye)i )Nal ede ğine d&ir bazı ça
vialnr ı;lkı.nlır.l!J, General Veygand 
!ngilte~ıı.in muhtemel emt'll<>rinc 
mılni olmak için tana/e ile Suri • 
yeye git.ıniatfr. G neral, Berutta 
se~fi lüttelhnvzer ve Suriye ko -
ntiserile konllfi.lllala.ra başlamqıtır. 

Di.fer taraftan, Fransa.nın An -
l:ara elçiei M:ı:w;iglinin de maivctile 
bir . te Sw·iyeye ho.rokct ettiği 
öğnm!I ıtliljtir. 

- Hayır .. Ben kopamadım .. Hem 
n:ısıl kapa;) nbilirinı. Size draı in· 
denlıeri hen Hahe.nın lanınday'.ken 
o )•:ışayordu. diyorum. Nüuoclc 
ederseniz polise t~ldon edeyim. 

Ben aldırış etmeden sözüme de· 
\':im itim. 

- Birisinin Baha lıe:ı-in giiılrrini 
lı:apndıfı muhakkak. O ı:tiin sıı:ıt 
dörtte eTder. nyrılırkcn sıı\d Bııhrı 
hey ~:ıfıayorsa '\C r.evceniz C\'e f{ir" 

diji ııı.man onu ü bulnıuf a, nr:ı· 
da ceren on riakiknlık :r:am:1n zıır
fıncl:ı ('\"(' kimse rıırnıHli.ır.c söre 
n:ıtın bey n.uıl i>lınüşıür. 

Ali, Mctı\ lm~r ş:i!Ji bir ~esle 
Hikmete ~uylendi: • 

- Swacok yerde B.J.kh hanırnn 
CCY p ,·er1eGlı. dnbıı iyi edeniniz. 
Baha beyi 61it!rnıedllf nlil ıayliı· 
vorıruııuı.. I:b bu s6.e-alzc inınn·o· 
nıı.. PaJc:ıt Rclkls }uın>m, ı;-oL:- ha.ldı 
ol.aralı, sJıdu lıtrtakıı:ıı dclillw İ!· 
u..~or. Ha.\'Ci.İ söyleyinir.: Onu diri 

skı (r ugos av 
1 

ın e ve ın iÇ ni- şn\·irlik l!,ı, c:ıri;ı.•elf'r nahtdld oldu, yine aldır-
Sndrıhnın ve Fatma Sultanın ko- nı:ııhnız. Harekele geçmek, iş gör-- d ~ J b t ı l'R'il dsr :1d Ali p:ı 8 lbnllı;m d<>n. mck için dahıı ne lıek!enıiniz? P:ı-

nazırl010 evı aran ! ue o un. l en er dinin fıu nt fUtUnU kıskıırlllDr \'C diş:ılıt {ı!empenaJı efendimizin sn· 
NcYşc!ıirlmln • şahsında k:.ndisin11 reyn bir ıec::vilz:ün ,·ııkt\unu mu? 

Belgrad, 3 (A.A.) - Avala npn!!ı 
blldlrlsor: 
Aşağıdaki resmi tebliğ neııred!lmtv· 

Ur:-
8 lgrad polis rntidUrtyetl /\.B C 

şirketi nıcrltcz!nde tuharrl~nt yııpmL5 

tır. Bil ~lrkeU mUc8s;s \'e mtidUrıı 

)abaı:cı tebaadan son zamıınlardıı 

hakkuıda hudut har!cl edil ı< l<arn
rı vcrtlmtı olıı.n Jullus llap:ıudur 

Bu tnhkikaUn mUnı:ısebeUl olnrn.k 
Stoyadınovtc kııblnl):inde nazır olıın 

/ Stochovlçfn evinde de nra~tırnın. yn· 

1 

pılm:ştır. .Bazı eHnka \•ıızlyct edil 
mfştlr. Te.hkll<:ıtıı dcvnm cdilmcl\t&
dlr. 

• Uoına, S - Çln hldlseleri yeniden 
mahlın bir satbayn girmiştir. Bir tıı
rnftc.n Çın - Japon ıı.ıtkC"rl h:ırcld'.ı.tı 

1 
devam edrrkc:ı Hlndlçlniden ve Hon.; 
ı..:ungdnn kaçan muhac rlcr Ç.n şo _ 
hlrl~rlne t,clmcntcdır. Ilu arnda, A -
mcriltıuı bandıralı "Preııı.uent Kul ç''. 
"apuru l.e, clt riy ti tngılız kadın 
'ıe çocuklarından mürcı.ı,co bir ı.n!.le 
Hong Kongdon ayrılınışmr. 

Çın • Japon n'.ıkcrt harekAtı d:ı. , 
zaman zaman iki tnrnfdan bl:-i lehlnr. 
lnkfoaf c.mc~deJlr. S:ın b. rel:ıH es -

ıniilıiııı bir rııkir> l{i;r lirorılıı. Onun nenklen renge giren Asnsb:ışı 
için p:ı iışı" iiwrinde hii.ıın nüfut hfitün bu mu:ıheıeleri clinledikteıı 
ve ıktid.ırırıı kııllonara'; ltır:ılıim e. sonr:ı kekeleyclıildi: 
frndiyi ~J .ıyıhııı çıJ,ıır nıo~ .ı mııvuf- _ DeY!etlu cfendim!r.in ye:-ılcn 
f1k oldıı. l rahim Efenıı; ev\•e11'ı gö!,e kacfor hakkı var .. Alınan hj. 
Mora;) ıı gôııf!C'rildi, ~onr·ı ::"\i~ clt-f- tün ıcdlıklere r ğmcn !111 ar:ıJ·k 
terd:ıı h~rnn tııyln Nt ldi. l>anıod A- nsıtıınemir.ılc a<ın,·iş ve intizam mot· 
lı p sa ~ u ~ elli ıı;n kişilik bir ordu lup olan oerecci mükemnıeli;) t'tle 
ıl~ .:\emı;c ı-.ctcrin" çıkıt•, ,·akit dc,ili!dlr. ı:tmce ç:,ıyınd:ı y:ıJıd olan 
Niş ılerteı .ı·,rı llırı•iılrn crrndi de hoz~unun hu nol:tnn da fena :"
or<lu~ i h ••n:-ıruna illiha:< C"!ınişti. slı ır.ri oldu. Şehrimiı ne oldul!u ııc· 

Petrc,•nroc\irı lıeıimetindrn \'e lirsiz bir tnl;ını l\eo;:ın ile dolu. füt 
D:ırıınl Ali ıı:ışıınııı şehıvlct:ııdcrı şnki!criıı :;ehirclc yapınııi;:ı dir"el 

Giresunda. 

naıımd·ı., K ong Sunn ldareDi."l.deı.t Çin 
kıtalan Kan Pcn Ş('h:- ne girmiş "r, 
.laponınr mul:abll hnrr1:ctl rlnd • on_ 
t:ı.rı geri pı..skürteı·elt i'Utb.n Longay 
d~zr.iı ·.-olunu ellerine E. ç rroişlerdl:-. 

Diğer tarnfdnn, Nanklnc 3 blndcn 
fail& Çinli muho.clr gelml;dlr. 

onru ıılcl"cl'lc Bel •rodı lıoyl:ıy. rı e!nıeıliJ,lcri halt hlmaılı. ~lenıul
ordıınuıı il<>ri ı;eknll'ri.· l~e·r.:rııl!:ı diır ki hunlnr r,i'U din w cleo:,•let 
J•u fo<"ionın rıc sureth· ulclu~ur ıı cın· hıinkrinılrrı hir tane!.İ ll:ırcm!iıı· 
lntnn bir ıı•ıılızar yımırıık Eı!irnrıle ı .n ı isml'linize kııdar te<"nvüzl,. b r 

• buhmqn ('runr "i St·lt:ırı \h:nede <'C\arıi isınetanc"erindeıı biri iri 
~i.i,ürnıck ·, :ızife,,.ni ll>rahinı ckn- " ı;ırm:ık l'Ür'cliıti de söstcrınıŞ 

ihracat tacirleri mühin1 
lıir toplantı yaptılar 
Circımtı, .t ( A. ı.; - \ :ıli Muhtar 

Akman'm rcisliRi nllındo diin hır 
çok ithııl 'ıt \'C ihrııcal tacirlerinin 
i~tir.ıki!e tic:ırct od:ısı snlonıınd;ı 

ınuhiın hlr topt:ıntı yopılınışlır. 

Toplanlıdıı ilk SÖ7.e h:ışlıy:ın v:ıli, 

lilll l\orunnıa ka~ıuııuıı:ı müsteni· 
den lcşcl,kul etıni5 olan fiyat ııııır:ı· 

kııhc komi ) oııuıı11n vaıifoleri 'e 
tücr-nrların gözônıinclc hıtlunchır· 

m:ık nıeclıuriyetinde olrtul:lıtrı. işlrr 
hnld..ınd:ı çok c<ı:ıslı 'c etrnrlı hir 
surcıte fz:ılrnt vcrmi'$ r.:ını:ının s.rc·· 
surette izohııt vermiş 7.am:ının gc· 
çlrmclde olı!11ğu nez:ıketi t.tımamilc 

mıiılrik olon incirlerin ıılıın 'e s.ı· 

tımlardn knnunun 'e Tiraret \'ekiı
Jelırl'İn derpış !.'ltif;i şel.ıl \"e "er:ıit· 

ıen nyrılınıyncald11rındnn ı•min hu
lunduğunu " nihayet memleketin 
iktısndi tic:ıri ,duzeninin nks:ını:ı

ması ve lınlkın mut:ız:ırrır olmama· 
sı :ınc:ık hükumetimizin emirlerine 
dikkat cİlilınekle \'e hu emirleri I 
i ti~c·rck yerine getirmekle 1 nhil 
'e ınümkün ol:ıhileccğinl söylemi,. 
tir. Bir çok t:ıl'irlcr hirilılrini tnki· 
hen söz al11rnk diişiincclerini iz:ılı 

etmişler ''e cok uzun devıırn eden 
bu görüşmelerde lsıanlıul fiylıtlnrı
nın t·!lnslı bir şekilde ılüzeltlldiğl 

takdirde Giresun ply:ısnsındıı onor
mol Jılr frynt farkı olmı~acnğı konıı· 
:ıtini ileri siirmiislcrdir. 

Ankarada emlak 
almak istiyenlere 

İngiltere üzerinde 
hava muharebesi 

( lııı§ta.rarı 1 inci ı;ayfıı.da) 
de dün akşam dilşmanın ynptıE:ı 
hava bücu-nıu nctic~indc 12 kişı 
ölr.:üş \ c 123 kic>i ynrnlanmı"tlr· 

CtDDJ 

J..or.dra 3 (A·A) - Ha,,·a \"C da
hili emni?E"t n~aretleriııin tebliği: 

Gece cenup sahili üzerinden ge· 
çen dtir.nııı.n tsıyyareleıi muhtelif 
eenuyı ve cenubu garbi mmla .. k Je... 
rma gelL~g\ir.('] bombalar atmt~ -
lardır· Ciddi lılcnir h:ı9!1.r ~lr:Hı:t'L,
tır. 7..ayi:ıı.t old:ıftuoa d:ıir de bir 
haber alınamamıştır· 

. "\ 
echs-i eb'usan 
1293--1877 
Hakkı Tarık Us 

llh Deureiıin müza
kereleri: 

400 .buyuk ublfalık blr
1 

ldtab. 

Her kıtabcıda bulunur 

•-

dire verdiler. ob: 
1'ı;üncü Sultan \lımct ı:cıirneıtt> llımh:m p111:ı bir kat dRhıı Uke-

e-;ki llC'nclPc;i ile> ktırsılnşıııcn çok lrnı.ıişıi. {"1.un ~ı.ılıultt.ıu sen:ş gc· 
me rnun oldu. llırahim tfenılinin ni~ çc:.:erck ld.iııUrJii: 
eski hizınrt"eriııi hııtırlnrlı ltı-ııh"nı - Ne <lırlıınup c!urur•u:ı lıelıeY 
c:rr•ıdire nın:namceilı:ışı!İk nıc,·ld- serc;rnı ! Peki hö~ leclir de! sen ,·e 
ini verdi. ın:ıirctin'lı:- bc'ilcnerı bir siörfı it nı 

kııpek ııı .:.uı •si ne i~ ıı•irürsünU:r.. 
• "t\ ı;rhiıli tıırrhlm l''e:-rllve ı~n· S .r .vılrn 1 :r l'nrh·cn 11 k:ıçlıAı. 

rı hlr de'a "\lırii. :ın kulum~" <le- d'lhı .,~hih lıılıirle k ç"rıl lı;;,ı l;ırl: 
nı:oı;ıi. Yiil\c;rld•krt' yii~~oııti. nı"ra· sc .ir. olıı~or. Dt>rlı ıl hııt,ııı 1stonbul 
hıırıı e\""\'nl ol 111. \ (' '"r<'t rııı:ccı 111 

knr:ıf,•ı'lt,k chr 11111 hııhcr snlıı m.ı· 
ıli :ır. rlli. Hıf. ~H l um :p·u:ı knymn. sını, lıer tııraii:ı :ı;ıkı taharriya: ~:ı· 
k::ımlığına cctirild i. d 

pı'.ın ıs:nı, ınc l'unen ·n ı.a: lan • ,ı 
Bu ır:ıclo lbr:ıl:irı rı:ı o hııkkın· Yerin muh:ıkkak hulıınırnk kcnd -

dJ hun't "ırın ~~ ıl bir liıt ıı tcc.lli ~; 11 ; 11 crı 1i lı:ıl~t "e cşcılrli ır:.u: t 
l'!"i. Hül.:ır Petrr,.ırodin"dı• rı•- İl'(•ri~inrlı' n"tıt : n•e g •liril •ır~· ' 

ı Jli ·n l>:ıın.ıı Ali pa.,ad n dul <·ııırc·\ le.- m. ~eni humrıır.1.1 tr · 
kul ın :.17.ı t'tıtın:ı Su"tıını lhr:ılıiı l r.ıral. hıı h\ı u~to 'edil emirler v~•· 
ıınşnyn nikfıh l'l'i. Bu ni'k~lı "C dii· ıl". 1 "TI •"~·n 1c cfenrlil"l ... • . ..., o· 
i{iin ıner:ı~iıni vn:nldııtı r.ır:-rhı Fnt- lup ·knçsıı ;.·ine f'llın 'en kurtulıl'" 1. 

ın.a f:lııltnıı lıcrıiiı on ılürt ~ n>11ndn Yl'di k:ıt ~ ,.riı1 ultın:ı ıı;irmiş c>! ~ 
hır \O•·ııkıu. llırtıh rıı pa i .. e elli· ;. ıııc çıkıırı:-ını" gitıi hlr takım r:ı:ı· 
siıar ~ oJ,l:ısnJI, bir (il~·\'!. n:ı~IZ cl,ıız l'rdindcıt !<Onra yıın•rıl-

Jştl' J'etın:ı Sult:ın::ı Eyihtc'.i ö- den :ıyrıldın \l' o nndıın ~anr:ı h r 
ııü el niz: :ırkasınd.ı orııınıılarla iir ılıılıo n:ıın 'c nı~'llllll r.özfü:ın<"

0 

• 

tulii uf:-c.ık bir trpe lıulunn'l ~ liz Ad .. ıfı l.ıı) ıpl:ır:ı kıırı,tın.. nr 
oth"ılı ~arn~ ın 11 knrşıs na :ıldı~ı !.;ırk <>kir. ~aııl :o;onrn bir rlahn F: 1 

A"c~h:ı~ıyt tiril tiril titrl'ten nikiıhi rundiin lııı sefer de htanl>ul ~rl.~İ-
lıliıııoyun knym:ıkaını • 'e,·şelıir!ı nııı c~k1~a ile tloldP~unrlnn şiLİ•'. 1 

llır .. lıinı p:ış:ı. Fnlın:ı Sull:ının il:in. e•IH~iz. Be lırriC, ii}lf•ılir d~ ~"n ' 
ci kocao;ı lhıııuıt lhrnlıiıa p:ış:ıılır. k."ırın ııe<lir'! Uıı ıııııl.ııle esafıJin. · 

1urnhlnı p:ış:ı :ıltın işlemeli trn· ı;ııı tedibi, nnımci ınü">liınlnin şt:~· 
dıfc c rtlilcr , r kuştiiyii el olu, katllfc lcrinclen suyın eti boynunuza sc1. '.j 
ı,:ıplı ıııiııılerlcrle tezyin eıtilnılş !'İlmiş \ıtz:ifclcr c•üınlt'~İnılen del!' 
bir sedır üzerine oturınu~hı. Başın- • midir? (/Jewmı var) 

4 
5 ,.......t--!--t--

6 r--1~imlıl~r-ı!ı--;ı~ı--ı 

\··ı· ·ti Jir-;e dC'rid<>n torhn olur - ı a ·r 
• Tersini knsnr s:ıtar. 8 - Adi )lı 

y s 1 • • C'İns fiil kıılıı, !l - Notıı • • ıı ııP t 
!\cfnnt rılen, l IJ - Jpııcl:ı - J,eı:zc 
um·mak ho~sa!il. • 

i·ukarıdarı a~Cl/İl: 
1 - Al.aleniıde esli lıir ndamıt, 

2 - Geminin hareket iı.tikameti. : 

i\nkarnda. Bü~ilk MIUtf Meclisi 
bM\çEl!li yanında asf&ıt yol üzerin_ 
.ıe ~taıJ~-um karşısmda. Uetünd • l· Bir genç kızın 7 

8 1-f--+-r....: 

Jlokhni)·etçe iş fiÜrcn, 3 - Br)·ıır 
krl' nııısallnl olıın ksınallı haş«"r"• 
4 - Ölcliirülnıtsinde beis yok. 5 -; 
D<'likı;iz _ı:u..-nlrhz, 6 - HulıefD) 

rndlr üı; yapı bulunan iki arsa sergüzeşti 
tüyn i.aıle!ıi ılolayısUe Ankara le- \'akıt Kitabc\'lnin ne-1'ret11tl 9 at--+--lıııl 

ı:a~idintlrn hiri, 7 - n;r erkek ı<: 
mi ·Mnkincnin yı1~mıliı t rnıııı1~n 
Ji,ı. R -- ince kuru1ııı - :EHıic;Ot"I' 
öteiıeri konan yrri • PSir nc.,,•i pııstl'I• 

11ll!mca 15 temmuz ~ünü sa.at 1% (ıoeçmı• hikayeler) adlı ucııı. kıta 
•o ye lmd&&r sabklc&khr· T:ı.JnrJn ser!!ıtnln üçUncUıU (Wr g~ı; kı· 

krJllıetle.ri Jg.700 liradır· SM-0/7 zm GerKllaettll adlı g1lr.el.btr ~ 
..__..___,__...,,_,___,__..__,._... .. w • ı ,_ ... ~ol•" 9 - Hatır ~orm~n ~ı ıııe.: - •" 

num:ı.ra ile do8y11.Sma bakılabilir·· romanıdır. Soldun saıia: 
ı - B:ıhriscfitl, :ı - \'a~nt - Sade 

l - Ahlı:'lplık - Tc:t:ı\·ül el, 4 -
Tersi tıııı bıı<ım:-sı demektir _ C.ın
sır., !i _: D:ıkiknıı ııı rıltrn ıştn lıiri • 
llaşın:ı "B" gelirse hafif l nra olur. 
G - Tt'rsi sıf:tt edalıdır - Bn!tdoyııı 
ince knl)lltıı, 7 - Srınttna "J\" r.c· 

10 - Teneke i~lerile. ui!'t'~ş:ın ndı:J'll• 
fi9 Xolu: l•ulmacamı:ın hıılli 
Poldaıı ıc;5a: • 
1 - Me!Aike, Aç, 2 - Aralı5:ıb~ 

Müzayedeye Işürik için ortak j 100 -uıyfa tlltan bu t"!llflrln de 

aranıyor· Aıı~Mk i tcycnler ı· ı fiyatı 1 O k'Jrıışt.:ın lbart'ttlr. 
l:stanbulıh w-sa. rümu:illlc post.a Bund-ın e-.'\·cı iııtı,nr e<tenı.-r: 

1 11, 3 - Rnlıalll{nıak, 4 - Ar.ıı, lı / 
ülıı, :J - Ninelik, Ar, G - J.~t1' 
7 - O~'uın, Adım, s· - Zaı.f, Ar. • 
nıo, 9 - lras, 10 - Öp, Ariı.ıı • 

nhıc:u 214 num~rayn., Anlıuada Kr~. 

J
icıefon 2826 ya müractUt etntolL ıo Ölmek hakkı 6 blkAye 

10 ElmM kt\mf'r 10 ~~ e 
• dlrW..,,..r·,.. ............ _.,,_. ..... ..,,... aJ* .. llllll~U .. liıl:il'l"t"l .. IÇ#Ç#!!lfil!lll~PD±llliillttlli 

olnrnk lıır:ıktığınızı, onunla koııu5· 
tuğuınmı sH~ liirorsıınuz. Bundan 
emin mi'liniz? I:nlen ı:ıI.:nrkcn H:ı· 

.h:ı:. ı mn olnrnk hır:ıktığ11117.d1tıı 
emin misiniz? 

J:o;ın:ı d:ıha fnla davanıımadı: 
- ı\li, su~. ılrdi, ne <'esııı etle 

b{hle soıier SQ\lihorsun! llikınelin 
on~ı öldiirnıedi~ini •en de bili~or· 
sıı.ı.. 

Ali ı ~r:ır etli: 
- E.:.n i-;!ı : edilmedikçe 1.iç lıir ı 

şeve in:ııınuım.. Bildif(inı hır trl.; 
• ~t'Y \or: Birisi Babayı üld"rdii. Bu 
hiri~ı iı;imi:ı:dı.'~ se bir 1111 e\\ el 
nıevdanıc cıku rlahn i• i ohır. 

- M:ı,aall11lı Ali.. l~iizel TlOIİ'> 
hnfire~i o"mutının. Faknl tetkiklt'! 
rin c~~i\: .• Bıı C\ de n ;hın 1 dıri o 
lıırık ~ören ~ade btıı dtiilint hırsı· 
zı hır tnrafıı bırohtık hile (pek lıir 
t:ırııfn ıl:ı l}ırıı\:mııL cl()f(rıı olınr.z, 
çunkü c>lrt.ıı~lar illi'\ dıınP.ıt \'Ok ı cı · 
de lırndf!n başt:ı ür. kişi <inha 'ar 
.dı .. Bıı iic ki~iden Jıirisınin Bııhıı) ı 
iilıtlirmüş ul111n51 ınuhleıııe)dir. 
Emıa miiıiıhıde etti: 

- Fakat Hidnyel çayır hiçiyorılu. 
llıL:ıntl nlny rılrr ~ilıi eHel:ı k:ı· 

rıımu. !lon'":ı l•ena haktı: 
On rlıidk~ 1('111 işini bırakmış 

?lıhllir. nu ı:ıi llicl:ıntin y:ııımı.s 

olm:ı'lt ilıtirnnl dnhilinılNiir. Çiin- 'ID•lıık:ıt ı·u•kıınluf,u içersinıle, l ır - B,ı knc!ını lc\"lıı;if ediniz di'~· 
idi IJicl:ıyet fakir lıcririıı biri ldir. \'Aınfo )'npor l!ihi ~o!(ııkkıınlılıkl ı ruııı sizr.,. Derl!al ı:ofü çn~rJr.~~ 
Tenlıclılir ve s:ııfokntsizılir. ERer Balın\ ı iildürılüğiinc in:ınırıın. !!- Elınas!Drın nerede olduğunu ;~r<' ı' 
lririı;i rlinr uiirl he~ Hız lırn vere- f.ıcr Ü:ılııı) ı ülıliireııiıı U.n ııtl olııın. I mişti. Hahıının i'ıldwriildük\i g\İ;!' /.r: 
eek olıırs:ı p k{ılii ('fl"\11'1 lıır:ıkır, rlıf!ı s::ılril o!uJ o:-s:ı... ele Balın il.: yalım:ıiı. J~~ha~ı 01 ;iti 
lıir ııenl'ereden içerı~c sirer ve Aliye nn .. eıı öfkeli hn~l.:ırdı: dü \'C l'l:nıı<ıl:m ı;:ıldı. Şirrdı .de. o'· 
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