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JAPON SiY ASETINDE 
MUHIM DEGIŞIKLIKLER 
ONAiHU u ETi iSTıF ETDi 

-·-
Alman taarruzunu •ükıinetle bek/iyen lnKiliz toplan 

Nihayet bizide mi 

Endiıeye 

Kabineyi KANOE Kurdu 
• • 

Düşürecek~er? Çinle Sulh yapıp S. Rusya ve lngiltereye 
B;.:.::::d·~~ıi.~~:,~.:ı:~ · Karşı Cephe Alınması Muhtemel 

nan karilerimiz bilirler ki biz, in- _ 
giliz adnlal".ının Almanlar tarafın - • - -·- İ -: • 
d~n ko~ay ~oıay ifgat ve isti~~ .e- 1Bırmanya yolunun kapatılmasını ngıltere protesto ettı 
dıleceğıne ınananlardan degılız. 1 Bu fikir yalnız bize mahsus da de- - - - -·- ---
ğildir. Elimize eçen -son İsviçre Tokio, 1G (Hususi) Japonya, tb nin de rei idlr. ı hadi,,;eııin, antik01uihtenı paktı ınü-
1ıazetelerinin • artık isviçre gaze- tesiri belki de bütün dünyadıı hiss~·- l>iğcr tıırnftnıı 41 sımcdcnbcri fa- revviçlcr1ııin ta ıld i:zer1ııc \•uku
telerinden baıka frenk eazetesi dilecek olan nıfilıiın lıadiııcll'r nrlfr- nliyette buluııan Jneşhur Seiyukai bulduğunu lx>yan etmektedirler. Yo· 
bulup okuyamaz olduk - müte- sinde bulunnıaklıulıl'. fırkası, bir tek fırka tı şkilini i ·tih· I nni hükumetinin hattı hnıeketinl 
hassıs askeri muharTİrleri de he-

1 
Amirnl Yonni'ııin J·i~ nscti nltındn- dnf eden hareket dohıyısilc. kendi~i-1 ~c\'ŞPk bulıın bu ·cr<>yan ya1ım: Sov

men hemen ayni mütaleada bu- ki kabine bugün istifa ctmi!I \c im- ni fcshetmeğc J,nrur vermiştir. 

1 

yet nleyhdan olmakla ),almayıp, ııy-

INGIL TEREYE 
Karşı Taarruz 

Başlamak Uzere 
lunuyorlar. Burada kendi değer- par:ıtor, yt.>ni kabinenin teşkilini Gerek bu istifn, geıekse bütün bu ni zamanda, mihver devletlcı ile bir-
li kuınardanlnnmızdan bazılarile Premı Kanoye'yc havale etmiştil'. 18lahııt ve değişiklikleı hakkında, he- Ukte, İngiltel'eye k ı~ı hal'eket gc- Al d h •• • • ı k • 
&Örü tüğümüz zaman onların da .Mn!Uın oldugu \'cçlıilc, Prenı; Ka- nüz kat"i birşey SÖ)lenmemckle he- çilnıesini lstiycn oıdt• N·kfını tara· man or usuna ucum emrı verı ece mış 
•yni fikirde olduklarını görüyo- noye teşekkül edeıı yeni cl\!illi Par- rnbcr, iyi habeı· alan mahflller, bu lfından idare edilmektedir. 

Bir Sulh Teklifinden Sonra 
ru.z.. Bilhassa kumandanlar, aske- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·· ı Kabinenin i~tifnsından Uiı· nıüd-
.,i hareketler içinde bapnlması r. ı · • "T' k b ·ı det evvel, HarblyP Nazırı Hattı. Baş· Bt·rlin, lG (Husu-.n Askeri b<-lcıin yoı·gunlub"llnu gidermiş olup j \C inglltere UZ('l'İnc hum hüruml:ı.-
en güç ve çok defa da gayri müm- r l ıstın ı aarruzuna mu a l vekil Amit"al Yonui'~·ı zıyuret ede- Mahfillerde beyan olunduğuna göı·e. OI"dunun biltaıı ek!llkil.'I i t.ım:ımlıın • 1 ının asıl bundan sonr.1 başlı~ı.cug.-
kÜn olan hareketin bilhassa ihraç • - ı·ek, oıdu ve donanmanın y ııi bır Alman ordusu, Non·~. Dımimıırka,lmıştır. nı bc~nn etmrktedirh·ı·. 
hareketi olduğunu aöylüyorlar ve Jn ·ı• J 12 Ad Bombaladı siya et lehine kıtruı· verdiklt<riııi ns- Holtında, Belçika ve Fransarla, harc· 1 Ayni muhfıller, Alr.ıan hava ı.u.., - Taarruz ne zaman başlıyacak 
Çan~kkalede bize çok faik olan gı iZ er ayı kcıi makanılnl' naınınn bildirıııiştiı·. kete lıazıı· bir Vll7.iyette. İııgiltcı'<"yC V('tl<'l·iııin kııııııı külli,,;:niıı, sırf bu Zilıilı, lG (A.A. ı - Ncue Zür(fa•ı 
1ngiliz ve Fransızlarm bir topu· -·- Bu yeni siy setin jstlkıımclini ta· tııarı uz emrini beklemektedir. Ef-ı tan1 ru7.a i timi. nınk~ndUe, şimılıye 1 Zl'itung gıızett·~lniıı Roma 111uh:ılıı-
ın~ karıı belki yüz to_P, ~İr mer- Bclgrnıl, Hi {Husıııilı ı:uı:nyu akip, İngiliz tayy~·elerı dı•, bu ada- ~·hı g{İ\'SC ele yeni knlıinccfe hrı· ııc rat, yapını~ olduğu şirdetli nıuhal"t'· katlar fnali~cıt.t.· hulunmaıhklnnm 1 ( Devamı Pyfa 3, sütun 4 de) 
rnımıze karıı da belki bın mer- 1 h be .1 . . - . () iki 1 _., ı . . . . pahasına oluısa olsun Çlıı ile unlıış-
•• t• il ed --'" rk1 ih gc ru n ı ete goıt. il U« filıU hırdnkt ltalyan hnVI\ tislerınt boın- . • ......... "'""llUUJIJIHIUIHUllllllJlftlllllltltllfllll,lllJllllHIMHHtlffftlUIU.ftttttHltfftNllflllH•UttnuıınııntHUfllltlll n•uıı•ııınuıı•uunuuuın111t1trffNMtlUHIUllH ........... mı 15 ım en:K yapt arı - hulunaıı itai)ım tn~:ynıcll'ıinin F'ı- . ma yapıl> So\yct Rusya ve lnglltc·ı • • • 

Nl~ ve ~aarruz hareketinin ~~a- )istin Ü7. rln~ ~ uptil:ıaı ı tıkım mUle- bnnlımun ctm1~lerılıı. reye karşı harekete f!'~meğc tnı·:ır- c hu r,.Jt h 1· ı ı ·111 N ut k u I •ı • 1 1 . 
~ılc ~m kaldıgına ve ln&ilızle d . bir d vl t .ı. ll ,: n l'flhıl.: Nıı- ı -ı., ngı iZ ta yan rın bızım. b zı cephelerde -pe" fn6iliz.lerin bcmbcırJıınan zıı rukıı.ıa'nın )l'r a\mış olnııısı. 1ıe- • 
noksan, bazı ceph.ı•de de hiç ettiltleri men hemen 11yni fiklrl,.ri 'be5lil.cn FRANSADA 
bulunmıyan veııaitimize ragmen, O• fki Atla Hatn'nın J.:ahinedr kalına ı, Vf" bbıırnt 

I* r:ızd;ço'k!i aı~~~=i~~ Aıuıdolu kıydan•d lyaıı , ::ı~.:r::ı~nin :ı~a ~cı~k"t~~ilt:ı.:: Soğuk Karıılandı Den·ız Harb·ı Tafsı· la""'tı 
aecede daha a:ı. bacaletli olma- müstemlekclcrillir. Rodu adası ye, ~<'l·eksc Sovyel Ru )"a~·ıı knl"§ı Churchill'in nutku . • 
Yan bir ricatle savUfup gittikte. aahUlcrimiı:den 22 klloıaetu şiddetli bir siy:ıset tıkip edeceğini hakkında mütalealar 
.. ini, misal olarak ileri ı;ÜrÜyNlaı. M•is (Kastelrono) anc•1' 2000 rrostermAr.c kiffiılir. r ·- ndı'll )(j { \ A) (,lıuı•chlll'ln - ----·- k 
B d ... q; 4JU ' ' • • - Düııkü harp :faaliyeti berınııtad · ı:mdeyse, Manş uzerindç .y.apıl~n ,.. 

unun ilaha yakın misalinı de metre uzakta ır .Jııpnnyn 1ıakkııırla ~l'll·n di"cl' tı·l- ıadyoıla soylediği nutuk etrafında ha\:ıd:ı \e mahdııt bu· şekilde lrnHıC:.ı _şlC c na ırıda. tanarclerııı cemnn 17 
N_orveçe yapılan ihraç hareketi- gr:ıflar şunlal'clır: mütalca yürüten Londra nlatbuatı \"C deııitdc do,·:un etmiştir. bin tonilı'lto Jıacminde 3 ticaret ~C';· 
hın tqkil ettiği malümdur. Al- (Devamı &ayfa 3, sütun 3 te) l lııı nutkun muhtcllf nıemleketlerılc İngillr. tcbll.:le.rinde 1.ı:ıc::ildığiııc misi batınldıgı "-"~. 1 torptd~ mu.lırıbı, 
mania b · 1 tt"kl · - - - - - - - - - - - . . . . _ . ı göre, 1ngılız tayy:ı ·c.1.,·1 T .... ı,ruk u ~ C'· bir mua\ in kru\az:orO ,-e <lort ~ıcnret 

• r urayı ışıa e ı erı va- ;liT .. İY( ~c bılhııs!m Aıııenkad:ı bıı-aktığı mb-ı ıiden m:ıv:ıfüıkuctk L"'·~·~·:-rdımaıı et· gemisinin cıddı h:ısarıı ııgratıldıgı ha-kıt, İngilizlerin sabık Ba .• vckili ı• STANBUL sııit int ılıaı ~nydctmel:tedir. mişlenllr. Bir (,'OK nııılıinı"'hl depo- ber \Crılmcktc \c 1ııı:ilteredeki hauı 
l:izim tem İyeli dostumuz Clıam· Guzeteleı- Jııgilteıcııiıı ınliılnfaası- ii7.erinc tunı 1• , ıt.::l•·ı ı.nvu~dıl· nıc)dıu.ıarıle ınUih t:ıbrik:ılaı ın:ı kaışı 
l:crlaln kürs'iiye çtkmı,, (Alman- w na nıutenllik kısımform <?hemıniy<-ti· nıtstır. )apıl:ııı hucum cs-.. asmda birçok .-:ı.:ı ı-
lar, tarihin en büyu .. k •cvku)cey~i BAGDAD . . d " f'k I Diğer tıır:ırıaıı şımıı li Afrltdd::ı1'ı gııı \e ın ılCıkl:ır nık..ı bulduğu ılih~ ., • ne ışarcı etııwk hususun fi ınuttc ı • 1 d 1 k . cdilmck•cdir 1 af.. t 1 1 ô rırpışnrn ar çsna • • ı• ız ·ı. .ı •· . 
• .. sını yap ı at, on arın ora ıt tlı ler. I'' .r.ıımarııpoth'dakı lt.tly •. 

1 
l.J ,,. itııl) ıın ıebligı. bır tek clenıuıltı · • 

Yakamıı lfJırakmiv<.cağaz, lu"ndil r:- Bı•ttı• Tinır., eliyor ki : .olunu imha ettikten ~onı.ı. qerı c.·- ın sınnı. ııltı dlısman torpıdo muhrı ıll• 
ıi:ıi !,1karıncıy kadar uğı-aşaca- Demİryolu c!\le 'ul ıııııknml .. ıır. imtihan '" iuldıt:ı bıld rllmcktcdır dıı~ıkara\ıc mutuırebcyc tı.ıtı.mır k 
i:ız) gibi vük ~".c perdeden b·ı.• KERPE Almıı~ı B,,.•lrnn ııncl.ıı lı •ıı ın tcblı· ( Devamı Hyfa 3, sütun 1 de) 

" - - -· · ·- ti gelince \•cıileec•k eı1.irlC"l'dc ka ı •••• ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••• ŞPyler söyleyip dum1uşcu Hal- Bağdattan İstanbula 3 günde şıklık olmııma"ı için nt ~ apaC'nklıırı-
l>uki aradan bir buçuk ay geçme- gidilecek ııı ve nao;ıl yap:.-cakl .• ı mı bilmclt·ı 
C.:cn ayni Baıvelcil, yine ayni kü.,.. çok buluk hiı chcıun i:,etı hılİ7.diı· 
süye çıkıp (Trondheim') den as. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ank:ını, 16 (Htı~usi) 1.ondı - Dıitv Tdı•!."ı.ıph cl:.ı t. ıtııl rı 
kerlerimizi çektik, hatta bu hare- lıstanbul - Bağdad "inıcnd fer hnttı 

Y• ııı ıl,tudıı: 
ket esnasında bir neferimizin 20 K • • • B W lıışa~ı tıımıııul:ınıı '" olup ııornı:ıl Tuı k mıllcliııin. ('Jıuıchıl)'in ot.· 
burnu bile kanamadı) gibi "1Ya- ı~ıyı ogan s:ı1tlar dahılindl' Loııdıadnn Bagda· lt•ıtrıl' gusle dlgi buy 1; :ılakıı nozaıı 
nı hayret bir itirafta bulunmuştu. , ~ dıı 7 günde gıdill'lnl('(PktJr. <lıkkaLı t<'lbl'tmhtir. Yı.kııısııı k mut 

BUYUKDERE 
Bu iki misal zayıf ve müdafaa5ı Hattın inşası ·; nıil~un İnı:ı-ılız il- klıgınıiz, 11zuıı süı·cn biı ittifııl, için 
nokııan bir memlekete karşı da, Denı·zlı· seyla""'bının tafsı·la""'lı ı·nsına mal olıııucı:tur. ( Devamı sayfa 3, sütun 4 de) •• 
kuvvetli bir memlekete karşı da 1 K U R E K 
İhraç hareketlerinin gayri nıüm- """ .. " ... " .. " ..... '"'"' .. "" • •'''.' "' • '"' "' •• " .. ' . . • ......... • • .. " ............... • 1 

BEBEK 
YARIŞI 

kün olduğuna birer delildir. İşte R R 
ortada böyle iki misal olduğu Bir bekçi başkalarını kurtarmak USYQ Umanyayl 
içindir, ki biz Almanların da in- Gazetemizin 
~~:ç a:.~1:~~~~ y:~~~k mit~·~: ı için kendisini feda ett• Şı.ddetle Protesto Eti i bütün 

tertib ettiği bu yarış 
klüplere açıktır 

1 ' 
Denızlı <Hususlı - Denizlinin Çu.,kimseler de yaralanmıılardır. Ölenleı 

kur köyUnü su bastığını \'il 20 k~inin şunlardır : 
de oldiiğünil blldlrml~tfü. Bu fec:i ha· Köy bekçisi Süreyyıı, Mehmet kızı 

lnilyon nüfuslu bu koca ülkeyi İf
gal ve istila edeceklerine bir tür- ı 
lü ihtimal veremiyorduk. Alman
ların, hıırp vesaiti hususunda fil
hakika hesap edilemiyecek kadar 
zengin olduklarını ıu son iki ay-1 
lık harpte gördük. Hatta onların 
alev saçan tank, arkasında ıizli 
işler yapmıya müsait kesif duman 
çıkaran alet gibi bir takım yeni 
vasıtalara olduğunu da - tahmini
.rniz hilafında ola~k - gördük. 
Fakat ona mukabil İngilizlerin 
adalarındaki vaziyetleri de her
halde bizim •aktile Çanakkalede
ki vaziyetimizle yüzde bir nisbe
tinde bile kabili kıyas değildir. 
Bizim Çanakkalenin tekmil müda
faasında iıe yarıyan ancak sekiz 
topumuz :vardı. Bunların dördü 
ınqhur ( Dardanos) istihkimm
daki uzun menzilli 15 Jik top ile, 
batnuı olan Meıudiyenin bir 
hordasından çıkarılmıf olan keza 
\lzun menzilli 10 veya IS santim
lik dört toptan ibaretti. ftte biz bu 
sekiz tn ... tl\ c .. -- t 1,~L.··1 mükerre
l'cn saldırmlJ olan lnariliz ve Fra· 
ııız donanmaiuı·aııı durdurduk ve 
hatta geri de çevirdik. (Dörder 
topluk bu iki bataryada çalışmıf 
olan genç ve kahraman zabitleri, 

disenin tnrsiUiu sudur: AYH'. Tahir Turguct:un oglu Emııı. 
11 Temmuz Pcrı;ernbc gunil ıık~:mı- kıız Emine, annesi .ümmiıhım, Hasan 

rlan sonrn Dcnızli-'l'avas şosesi Uzcriıı· Ali \e gelini Cemile, karısı lluriy~. 
le bulunrııı 'c Deııi.ı.liye 21 kilometre Ömer, İ<mail KurliUll, llurşid'in Jrnrm 
mcsrıfede olan Çııkurkoyü havnllslrıc 'c kııyım nlldcsi, Hüseyin 

(Devamı sayfa 3, sOtun 7 de} 

Ebiizziya Zade 
VELİD 

çok ı>lddcUi ynğmrn·Jar ynKmışt ı r. Diri- Bunlardan lıa~ka iı;imleı ı henilz tes
keıı sular btlyük bir seylfıp halınde bıt cdilcmlycn ve deglrmene un O\ 01-
Cukurköyüniı lstilfı elmiş. kt.>rplçtcn mck ilzeı e gclm yabancılar 'ardır ki 
ynpılmı~ cvlcrm ylrm.sını t ımıımC'n ve mecmuu yirmiyi bul~1~ktadır 
tuzunu dn kı mC'n tahr p ctmı tir Ayrıca köyün bir ıkı aat uşagı ın· 
Hüdi c gece ynrı 1 olduğu tç,11 ko)' da kumlıır içinde bir kudın \e bir Jnz 

hnlkı gafıl ııvl nmı Jnr , e bu ;ı; ü der 

1 
~ocugu c dı dahn bul nmu tur 1.) rmı kı 1 knd r olmUş \" b ~ok (Devnmı ıayfa 3, sutun 7 de) 

Romanya Balkan paktını hırakn11yor 

Bukrcş, 16 ıA.A) Reulcr 'yazılma nıc'it.'lesi hakkmda tll's:rcdl'-
Sovyet hiıkOmetı, Rıımanyadan Be- l'eklcri teblıği t.'lsvip eylenılşt~r. 

saralıyaya giden kinısclerııı mfiruz ko)-
dıkları fena muameleyi Ruınany:ı hLI- Alman ve Rumen hariciye 
kfüııeti nezılindc şilldetlt• ııı·oıe to et- nazırları arasında telgraf 
miştir. teati!Ji 
Rumanya Balkan antantından ı 

niikreş, Hi (A.A.) Huı· cı~·e 
ayrılmıyor • uzı rı Mıınoilcscu .. Alnı::ıııyıı 110 ıi-

:Rilkreş, lG (A.A.) Rudoı· njıııı· ehe N'azın \ 'on RibhC'tıtl'opn bir wl-
ııı bildiriyor: g;.ıf gönuc•rerck bilh.ı~«u şöyle de-

Rmnan~·anııı yııkındıt 'Balkan An- nııştiı·: 
tantmdnn çekilt-ct•ği hnkkıncln bnzı 

cAlm:ln>ıı ile Ruınanva arasında-
> abttııcı gazetelerin ne~rettlgi habt•r, ki münasebetlerin bugün• vicdanınıı-
tam:mılle asıl,,;ızılır. zııı emı"<'ttiği \"P yeni Avrupa ııiz.n
Ramanyadaki Macar akalliye- ııımın icap ettirdiği bu .Yeni yaklaş· 

tide ,..Devlet partisi,. ne nıu, suınlmiyet ,.e anlayış yolunda j. 

dahil olacak jlcrliyettğlni .• H~meı~ milletile birlık· 
BükrM ıı; (A.A. ) _ Rıırlor ajan- tc kuvvctlı' unut edıyorum.-. 

sı bilılirİ~·or: ı Bu telıtrnfa verdiği cevapta Voıı 
1\lillcl T'al'tisi ~enel S!'kı'ctcı i ltibb~ntrop, l\Ianoil:S:u'n~n Jlaıl~i

\'iı•tor Xoldo\·an, Ruıııaııyııcluki l\tu- ye !\l'Zaı'<"tinc tayını munasubctılc 
t·aı· cenıa:ıti r<'l8 i Nicolııs Ranffy'yi, en ımııııını tı•nwııııfü•ı·ini bildirıııiı; 
rıynn azıısıııdan Gyal'fas'ı ve müşa- ve şııııltı 11 il:i ve Ptıııiştir: 
\'it• )!İko"yU kabU) CtmİŞtİI. IlU top• cl\frmlt.'kl'tlet IOlb~ tll U lllclll llllllll• 

laııtırla, :\lacar cknlllyetl mensuplıı- mi!t l'm•ıi ••le müstcnil nıilııaRelıcl· 
I"ının lllillct Partisine y11zılına111 mc- ler tc •sı yolunda sıırfcdccd{inız 

selesi tam anla!lmıı hrılindc ın•ızı:ıkc- g,ıı.·ı etin iı;ln bcndl'n :ınlayış VC' ~ar· 

Gazetemiz intiprındanberi A vrupanın malUın vaziyetine ve 
kağıt buhran:na rajmen spora genif aütunl_.- tahsiı ederek son 
derece ehemmiyet vermiıtir. Bu yüzden sporcu rençliğin bilhas
ia gazetemize gösterdiği alaka, bizi, büyük fedakarlıklara katla
narak birçok teıebbüslere sevketmeldedir. Bu teıebbüsler, gençlik 
arasında spor müsabakaları tertip etmek olacaktır. ilk olarak, 
mevsiminde bulunduğumuz deniz sporlarile meıgul olacağız. 27 
Temmuzda klüpler arasında Lir kürek müsabakası tertip ediyo
ruz. Tertip edeceğimiz müsabaka bugüne kadar memleketimizde 
hiç yapılrr.amış bir tarzda ve Oksfort - Kembriç kürek yarışları 
ıeklinde olacaktır. Bu yanşa arzu eden her klüp girebilecektir. Mü

rC' cdılmiştir. Moldovnn, l\İacar c- dıın bt>k~ıy brl<'Cc •inizdcn cmın olıı- ~~~:i~==========:============== 
k;ılliyt ti zim:ımdarlarıııııı pnı ti\c hılı ıi ... li 

sabakanın şerait ve tafsilatını 4 üncü sahifede bulacaksınız. 
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2376 Arzı
İle Filistin Seyahati 

-2 
T alıaşşüt kampına aötürillüp 
geçirilen Y tıhudilerin 11rasında 
Jflman casıısu cılcmıstı. 

Subat ipti -
dasındanbcri tanı 

beş buçuk ay İs
tanbuldan uzakt."l 
kalıp bu arada 
Hayfada da iki 

T 

l a c 
o ı: kad r bn k. tlan ıı-

süzgeçten 
9 tane 

lııllilış, k. nları sondürülm ş ol n 
f)akary d • • n ki -iki 1 lngiliz, 
l>irl ar p TO bıı:i ,Yahudi- dort no-

Dün aldıgımız !J'lkandakı resımler Denizli'nin Çukurkögün
de segUibın tahribatını ~österigor. Soldan sağa doğru: Feltiket .. 

' 
1 ten kurtulan köylüler bataklıklardan uzaklaşıyorlar .. Yıkılan 

bir evin ankazı Bataklıklar içerisillde araştırma uapılıgor. 

Bn rsclondn bulunan 1\!ete §ilebi 
memleketimize gelnıck üzere yola 
çıkmıştır. Bir- haftaya kadaı· gelece
ği tnhmiıı euilmektedir. Mete geluik
ten sonra Barsclonda bulunan Demir 
şilebinden başka AkdPnizdc vapuru
muz kalırııırnış oiacnktır. Demir de 
bagGnienle hareket edecektir. 

nsla :ı, ba lılıkları unları ha
y ... ı.lnrında tez.abür cttlrmclc
ıilo ôlçulur. 



• 
lngiltereye 

=Siyaset ve Hukuk - I Q~~-~ .. ı~~!! 

SURiYE VE LÜBNANDAKl taarruz --- Nihayet bbi ele mi 

Japonyada 
Değişiklik 

(1 inci sahifeden devam) 

cine cöre, İngiltereye hücuma baş - Yen ı· F r an s 1 z 
lanma dan e~. Roma - Berlin mih-

Endİfeye 

~r? Fransız Hava Kuvvetleri 
Üstlerinden Aynlmıyacaklar 

9eri,. liltim:a.tıma. nudriyrlinde I011 bir 
• • (t i~ latıif.-en "9ıunT s ulh tefd..ifi ~ Til bu aulh. tek- K E e • o tarihte Candkdıule pdip ziıta-
lngılterenın protestosu lifi Conte Cia.nemm. Bftline: yapaı:a- anunu sasısı J n ret eblÜt oa "le ... pwkci 

Tokio, l G (H ususi) - Japot171t iı yeni IW: ziyareti talt1p ey~- __ bizdilr. Acml. e ............. 
hük ümeti, Çine yap.ı laA yard)ml::ı.:n. tb-. fİmdİ nerededirler? Biz onl.n, 

Londra, 16 <Uurusi) - Süriye ve J:vvelfı B. Montigeny tarafından ti- t.:un:mneıı öıılemelı; ~ Şasgbay ce• ,,__,_ - ·--'-'"" R _n muhal:ri- bu --:ah;. »% al!...i._ ....ı 
1.lıbnımda bulunmakta olan Franrn lE kadnr mebusun da t:ıkviyı~ ettiği bü: miiumda; hmlmanı d'ürt ıre:ıbet ?ima- • .a.oavıçre •-:~•-•:..uun o....... _ "''"' .,. ""-P -.-

bava kuvvetlC'rl, oldukları yc.rlerü td:rir B. Herriot"ya v~rılmıştir. Bu ~-- - n , b~ &aberı verı:fikten mı:ı.ra .~özle-- TaA dil Temayüll· en· dayanıyorsunuz? ..... _ ...... ~ ...... 
Jtalmıya karar vermişlerdir. Bunların t:ıkrfrde hükumetin politikası hakkm-ınmı da ab1mı.a altına alınacapııı ilaAI rirz şöyle cfe:vzm eylemektedir! mm -.akit biae tanir ~!Mat ... 
.Alman veya İtaly:rnların elinll geç-~ her türlü kuyudu ihtiraziye de- etmiştir. İJ:ıgiltıue: hültü meti Japon- cBıı p yiaI'ula Gaşdanm GforruıJ • • edilemiyecelr laıcl.r llldt, mil w 
ıneme$ Jçin icap eden bütün tedbfr- meyan edilmekteydi. • yanın: bu: tetllıi:ı::bı.t. liıicfütl protesttı d'Tta.Ifada çıklın: bir mableıa arası~ Yazan: lstanbul Oniversıtesı Amme Hukuku Profesörü güzel çehrelerile b.bnık: cCaaa-
kr alınmıştır. Saniyen, mahrem komıtenln bir u-. aterek ı:ıu yii:dUP ~k:ıhı1ea!k: hlidise.- d · hima • - -

Surlyede bulunan Fransız tayyarefe- rebi için im:tal:ırımızı verdik. Bu - - W:i • J ea intioa'k mevciıt lndunmaktadır~ CHARLES CROZAT bt Hakkın estr ~ _. 
rinin miktarı 400 kadardır. talep B. Borgcry tarafınnan verildi. terden: ~ md ~~ aponya- Gııyd:ı, bu makalesinde~ fllgfltcrımfn mizdedir, biz ona söıi)VllllZ9 ... 
Bir Fransız nazırınuı tenlatleri .!akat mum:ıileyh söz almıyn muvafflık yu ait; Gld.ağmıu bildfrmiŞtir. inkiyat ve muh:ıkkak tahribile neti- ze hiçbir ıe)' olmaz> c:e'9 .... 

Clermont Fc:rrand, Ul <AA.) - Slz;.. :ctamndı .. YWrnda bahscdill'n krediler Japoııyam11ı Holandacian talebi ceienecek harp şıltlarmdan 'birini - il - •enn~•er ve bin de ayni lı.... 
bık . bbul cdıldi ClU! k:ldar muhıılefet oldu.. · • . • • . :s:d ~ __ı_:..1--z: Na:tırlıırdan B. De:ıt bır maK:Jie.. Fakat harp ö:tltkında hicbir müzakere: Takya. lô tJaı;ıaır. Harfcıye Ner.rretıl seçmen la.mngclcliğini yazm:Lkta ı . Franaız: Kcmanu &an•inin eatulı hir surette tadili •etli imanı telJrin ey~ 
sinde başlıca ı;unlnn. yazmaktadır : cerey:ın ctmed: n glbı, me~elede hlcbfr sôzcirsiine n:azııran HoI:ında sc1'irı Ge- Almanyanı:ı:ı: nihai zafere itimadı, Ne yazık, ki tarih, clalıa ha)'lll-
Herı;eyden evvel bıllnmcst lıiııım ~- z::ırmmı hukumet tarafından ortay.ı ner::ıI: Pabst,. li eden. smıra rıer.ırete b. k Nazi akalclerinde kendlıini likri. bu Jun.bin sebebiyet verdifi bir me•ele defildir. tayken a• .... y1i1aelen &a ~ lan ı;ey, Frnnsı:t pıu:l!ımentosundlm: ı- tırnuım• tır Jiı.v:tt edilmiş ve Hariciye Nazır :mtUI· ırı;o m • -..-

L1ııı harp kararınını ne sureUf:' dl:ıfun- a . · . . . ~nııi B. Taııf kelldisindeu şarki .Iol:ında göstcnnekte ve: Na:i muharnrlCr, Fransız Kanunu Esıısisinin esaslı Frnnsanın ihtb-açlannn hnkikatcn rin isimlerini ır..,detmemİf ve bu 
dlrıldığını bilmektir:. D:t:?C gün 

2 
Eyluldü. _İngıltere illi Hrııdistamnı ziyaret. nıyclinde ol::ın ba- bu nrakalblerinde, Alınanyıı ve 1t:ıl- bir surett .::..ı·ı· !"·-' rt kahramanlıklar unutulup l(İtmİf-

B. Deat askeri Ji:reıfiICrfu. it.:ısilli bq !a~ m.:ıarı olmak uzerc, Fransa u Japonlara bu mustcmtekedekı ıruıka. _ ~ c ...... ı ı .uu-ı ansızın o a- uyan bir Franm siyasi bünYt'Si Yll" 
harp llCını sclahiyeti arasında:. &fr tc- ~aı .fu k1li harpte olduğ~nu bcı- mnt taı::ıtindan kolaylı!{ gostcrtlmcsını ~anı~ A vnıpayu hükmet~ ya çıkmı~ bir me~ele dC'ğildir. Uzun g,"llnJ]mak isteniyordu. S adece 1cnü tir.) 
ııevvüş husulüne mııni olmak icln ali.• T<ID ~tmıştır Keyfiyet .. parhı.m~ııta- ıafep etmiştir. General Ptrbst: bu ıafe• uzcrınde ısrıır eylcnwk!t•ıhr .. ll~ı ına- r.ımandanberi mevzuu bahsedilmek- kuvveti yahut A\-am ve Mebusnn ftte bizim Çanakkalede dünya
nan tedbirlerine tarilıçcsiııl yapmakta~ nun h';'bC'rdar .euılmcdığı bır ultım:ı· bi hukümetine bildireceğim v:ıdctmış- kalderd Rtı~ya hakkınıla hıçhır lııı- teydi. İlk 1 kal miu! · cl; etmiş '"·t-ııs· lcri "'UZ .. de~ geriril" ec-'· ·'nMldı'. nın en büyük iki düpnanım zelil 
dl tomlu ıhbar edılml~tir. . · 1 · mı e 0 ışsr " ~-. .,. ... .. °" u_.. hak. · lııur ede ~ D ı-= n B R ud h"Rii H !"' • ı k tir. hı~ yoktur. Fnkat Alııınn tekzıp erı- oWuğunıuz oı>n.işikliklcri her ne ka- Bütün idari sbtcm det..;~. irilmck Is- ve ır rıcale mec n ıe-

. a ""'" r c . eyna ' u ıne- arp par .. mento tnrafınr nn nrar Çin sonuna kadaıo harp ~ R Ahıı iın:ısebet~ d ... _. kiz topumuza mukabil bugün hı-
tin lıu kredileri talep etmekle her ne nltma alınmadığı gıbı. k:ınunıı esasi l1<'.. rııgmen: us.:. an m •u ar tah:ıkkuk ettirmek mümkün ol- t<'niyordu. Çü.nkil iıbıe, çok mcrlce- • • • __ ı.:.. bia 
suretle olursa ol un muhasamı:ıta baş- de hükllmet t&ır:ı!ından bilinerek ıh· taraftarı . lcnndc hır dcgışilfük bıılundug nıuş,sıı da birçok tatliJ ta avvurları zil ba S dik l;st k ·a 1 K~ adalar.mda belki ~ 
lamak seldhiyctıni kendıslnde görme- ifil cdilmiştit". Londra, lG 1.A.A.) - _Reutcnn, hakkında şa.~iahr dc\'eran etmekte- da muvn!!akivetsizliğc ugramıştlr.. ~ • zı : en 1 e • ıu : ere mudafaa topu vardlr, ingılız B-.-
cfl(:ınl 'e parlrımcntanun hukukunun . • • Chung-KrrıgdC!Jl aldıgı r~smı telgraf· d. İs\'İ r hududtıruı cicn bitaraf ·~ . nıer tıt H! ayıu z:ıınanda gayrımc- vekilinin ve Harbiye Nazırınm 
nıuhafaz:ı edıleceğimn tabii bulundiı- Framız Nazırlar Mechsmın !ara nazaran Chung·King de nktcdılen ır. · ç e _ . g ~ \ l- isal oluak 1"' 5 de Boulııngıstc> ve sul menıuılara aşırı derecede tubi d d ·-· ib. tank t - t 
iunu cey:ın etmfŞ!erdfr. t l t Kuoınintang konferansı ııctict>siııt.lc yolcuların soyledlklcrıne gore, 1

• 1900 de ~Fransız vatanb harcl.."Ctleri b 
1 

rd Bi t dli , de h.k. e l&1 gı 1 uzagı, ayy~ 
Bu şerait d:ııresmd dLr ki. bilt'çe ko- o.p an ısı neşredilen lıir bevanname Çin toprıık man ha!Kı, Almanyıınm lngı1tcrenın esnasında ileri sürüJmr.w olanlan ır~·unfuf.vl~· t~~ dzzhn a - -~~'·'! ,~,~~- durduran balon tertibatı vesaınt 

rn· . 1 M tisi " R 11 "'il ~ı ı ıvo. uı a ıı mus......, IUllWl· "b ' t l d k b.niha ısyonu tarafından kredıler kabul o- Wichy, 16 ıA.A.) - Nazır. ıır ec !arından d.fişruın koğulwıclifa kadar işini bitirdikten nra usya e zikrediyoruz. Btt teşebbüsler sağ :fır- w w • • gt ı vası a ar a eza ı ye-
~~ o~~:U ~~!.~;:~cnb:O dun_ saah:ı t ~ cf~.,~~ ye IQcldclar :ilana: harbe devam s1} :ıl!l'tl olan milli si- meşgul alacağı fikrindedir.> knl:ı.rdan s:ı.dlr olmuştu. 1914 hnrbl gn d~. ~dtmelıyd)ı ve hnhihkkı kıızba- dir. Bütün bunlar hcs~p edildiii 
....,.........,c .._ ... mıştır -.-..•CJU.UU ır rak, ncı po~ .. mes en • mu y:ıse.ti teyıt etnıeJ..1:edir: ~· nh· nın t"'yz..ıın e esası tos ı attıı u- kit Al 1 r n •--ıliz ad lannı 
b yanatından sonrn paı-lfımentoda kre- UrreR IUI.linamcsinin sureti tatbiki~ . _ • .. ·• • • H01T12> lG IHasusi) - 1 m_ otorite (Antodte) usullerini IW!Cbu- Junmnk fiiznndı ~ • • ma~ ~ 1 . "'15' a 
dilerin ıı:ıuz:ıkercslne ~nmış, ve bfrj m, Kr;ırl Jıayat:ı:ı faaliyete ~mesini, Mıfü Çın hukumetının filferdcn sızan bir mnlumata gor ri bır" ..__, oktu. B" "b" .. takı'> · ışgal ıçın gotürmıye mecbur ola-

. t t rwıe s ırı ınnı J ~ l"k !" clb. F .. ,,_ f.. • l •- l nl avuç mebus tarafındnn harbe k:ır$ı son multccilcr v~ nraat mes leler.mi tc&. pl'o es osu lngiltet:eve ka~t büyük Aln:ınn ta- ede ü b b 
1 

fist 
1 

b t- • ene ı a ızm ı rnru;aya ' """ ı- caklan yüz bin erce MıM:r e o a-
bfr b:ınıj ı;ekmc:k ~ebbüsünde bulu- kııt ctmfştır. Meclis bugun tekrar sanı Lcmd ıs (H ssun - Milli Çh~ arruzu ~uma günü başlıya.cal..-tır. - n. ma u rnn ıı.r •. m. nce nr kir har<'kı>+Icrini ve tc>crübesi Fran- rın ağır ve hafif bütün vasıtala-
lltılmuştur. 18 

de tbplalmnştır. hükWıı.c~~ İngilt.crenın Japon taleple- G l n__ 1,. -him cı .. sıyaımt .meselcle:ı · bı_n;<~nla_nh ve .::ı tarnfınıtan vnpılmııt olup inkıtaa rmı bu adalara ihraç edebilecek-
· - - ··- . - - - " - · - ' _ ,,.,_ ' - ' - • - - - ·· - - ' - ·· - _ ,, - ·· - , .. _ rını kabul edernk, B"ırman"" volile. enera vuva ın mu mucss elcrı "Ok gtı" ır ımtı ıınn • • - d k - k-

• e • ~ "~ ~ " " ni!ı"tlmrıı '"" fakat derin izlc.r hırnk- l akl sw ınna mwn un 

1 .1. 1 ı 
mal ihracını ll:esın~ni, frıgilız hüku- bir makalesi maruz bıraktılar. 1920 de Hırist1ynn e~ı • a ·e 

t metı oezdmde şıddııtlc protesto et- Clermorıd-Ferrand; 16 (A.AJ _ r,e Sosyalist Partisi Rci"'i Marc Sang- m.ıs bulunan Corpn"":ıt1<-ıne''. n~nrı degıldır. .. _ n g 1 1 Z a Y a n mıştır: 1 .... _, _ _, +--:1•ft~ ...:.- Al · ,... ... __ ı.ı 6 b" de 'hti ltıbara almamak ıcrkesc ımkansız Bununla berabe r dünkü gazete-- • . .rournn gazoc.e,, ...... e uq;u~....,c ,.... - ruer <ı.,ııı;:ı.n • ..,r ın n ı;;onra ı yar • , 
. - Japon - lngiliz mü~akerelerı man ihrac l:ıarek.eti im.ldnları~ t etkik 1 R75 Kanmıu E~nsimizin hı-rhnngi "'ttrün»:"~ı~. (Hnutmnm:ıl1 ld P rud- lere ııöz gezdmrken, M. ~usso-

ne olacak ? eden General Duval müste.\ 11 icın tng.1.- b. . - ıJ •• t. 1 dd d k bon t.elukkısı uzun ı:ınt:m bir t arnfn Jininin meşhur gazetecısı M. r k ıl k b kt.akf zorlu· ır şcyını Pg111 ı rDle~ re e eri!(! • . • •• ril Al 

D H T Londt:ı, J6 tA.A.) - Reutcr: . ız. ~ arına .:ıya ~sma . • k fl ~ b;' "h k t tmi ıhmıkılınışsn da, bu tel:lkkı Qlmfi~ o1- (Gayda) nın ıozfe e, man • b • f • ı At Reuterın dıplomııulc mub:ırrırinın ğıı ı:tCJ7den gecırerek dıyor kr . ço ga ı ve r<! ız are c e Ş ktn kb ı.kmda canlan- d 
1 

d nakl d:L-:. lan. en 1 Z ar 1 a S 1 a 1 s:ıl:ibıyett:ıı:- m:ıhfillcrd ögn:ndi~nC' İngı1ten gibi ~ilihlı ve n:r.kil vıası- ~l:ıcnğımızı zaıınediyorum> f ikrinde ma n nz:ı. r Te Yf': _ _ ra ~ ~n an e 1~ 0 • 

göre. Japon knbinesr btita~nrn İngl_- taları mukemmel ve t~kiınUı bir m~- bnhrnuyordn. 1934 te Poineare bcya- "'_ sımı ~ tabıt ~lrruık. pek mumkün- te~~ıtlerı okuyunca v bw de lt!I' 
lız setin JJ Robert Crmgie ile Han- lelrete derın bir surette nü!w: etmek ı- tın 1 • K EsaSJ·yı· paı-1- dur.) Corpor:ıltsmf! ~ tmşkz mcın- daşunce almadı, cleiı1. Cazetele-

N B A d:ı B' - •• •-'""'-~ti kı na ta. c anunu , • k . _ _.., d • • • • d- b··.--:1.. h--- Clje azın . rını arasın ır- r;in k:ırada mühfm ve ıyı u..-u ...... ı - t 
11 

• te -ıı . 1 h '<- ·ctleıde t:ıtbık cra.ır.ıe en eTYeı o r11J1Dın un ıayet u
7
ua .n-

(1 ine:; sahifeden devam) !gt?fen hava muharebelerini şo3le hü- m;ınya yoluyle emtm n:ı liyatının trl> tı:ıta ınfüik bul tınmak lcup ccıı:r ıuıın eY. asn en ve um~ en 1 a h-i nazaı·hccil rini ve tatbikatçılan· lerle sahifelerinin bq tarafma 
bunlardan birini batırdığını Filistine ı~sa ctmektedır. . didı haJtkıodı:ı cereyan etmekte o1'lrı Bu suretle mhayetsiz bir zcncır ha l .. tamun etmek :raruddır.. Kanunu 

1 
F · 

1 
b 

1 
• diki • b I da M Ca 

k?rı;ı yapıl hava hucumu' emasmda Düşmamn ba'Ş'llcıı hedcfı obrak te- ınuz:ıkerefer uzerınde GC ~r ~- olımıkt:ıdır: Zir.ı bu kıt:ı.ııt:ı ~ oI:ı- Eıın 1~1 enerjik bir surette tekrar nı ransıu :ı u muşt~r. geçır .erı U yazı ar • .Y-
bırçok petrol depolarına, tasfiye vesair tw:llur eden maksadı, lıelkı de ıstılAyı cağına. dııır bır hukum ybrütmek şın_ı- bilmek için .hunları .. ihrnc edcbılm k_ ı:üzden ~irmek elzemdir. Bunun İ~timai ve Sirasi llimler Akade- da (inpltere.ye t~en teslim 
tesisatına ısabetler \'llld olarak ::vıı:ngın. ı hazırlamak ve ia;cye mlinl olm:ık ı.i-,dılık ımkansızdır t\merıka hiikıı- bunlıın ve bılhassa luıumlu olan mal ı . h .. k" işti y mlo;l 'Relc;i M B:ırdoux 1934. te olınasmı teklif edecegn, olmana 

Tabaga, Terlcaii, Kakaya, D~Ia ve Da- Iar olmuştur. Fakat bu ı elıbusll'r 11 • mutemarlıyen lmb~rdar C:.diliniştir. taatın d;ıha evvel k:ırada . bulun~. çok geç olnn demişti. Aynca Ayan <Devlctın Tsl~hı Teknik K~tcsı) nl ng! rz e Si _ 
lar çıktığmı iddlıı etmekte Sukcila. ,'zcre;. ticari a;cmılere y;ıptıgı taarruz- mctı muuıkcrelerin cerl'y:ınmdan ~meyi ihraç edebilmek içinse bu kı- ç n en uz va ıt geçmem r. . nnn . • • • . . j T 1 ri imha edece v•z) decfiii 

~ nıevkilerlnın İtalyan kıtruıtı ta- kim kalmıştlr Hava teşekkullcrının Mosko"a aaki !irc. fte. malwnat ve- yani hir; olm= nistıt bir cmnt)'t't Meclisi Cümburiyctçilcr Birliği Re- tesis \•e fnalı)>ete sevkctmıştır. B u ır!!'ı• . ~iman ra.dyolan da .uç bet 
l"afind:ın işgal edilerek, Somali mus- rl'fakatinde kullandıkları kuv\ctlı Mes- rilmıştır. Sovyt't hukiımeti tnrııfınd;ın mıntaknsının elde edilmesi lcabetm':~- •• l\1 O d' al d b rşeyin oldu'":."tl komite muhtclü siya si cereyanların gun ıçmde 1ngıltereye mısli ıö
~fekesi cephe ınln 300 kflometre kı- scrdc:hmirlts tayyawlerl, Spntfıres ve Moskova veya Londroda. sorulacnk tedır. Almanlıır buna anca~ bily~ ı~b. • r_ ı~ re 

1 
e l' ıl lddikl mümc.,siJl,•rlni ve devletin yük"ck rülmem~ hücumlar yapılac:ağmı 

&aftıldıfını haber vermektedir. Hunican~-.s tlµındc.ki uıyyıırelerunızın, her sualı• lngılız htlkunıetı cevap ver- bir maharetle muvarfıık olnlı[lırlcri kı gı ı, esası anım ıınn 3 C!'I c- • 
1 

lh l 
11 

rd y ısrarla tekra r edip durmaktaymq-
S O • Muh b • duşm:ın bombardıman ı;;ıyy;ıreıc.-ı:!nc ıncğe hamdır. hiç şuphesi1. milstcb:ın dcğıldır. Al- tlni müşahede ediyor ve (Müstnce- "nhsiyctlcnn t vn ey yo u. '1.0· 

on enız ~r; esı varımık.. muhım bir 'ıı: ısmtnı 1mha et- Bir manya yolunun kapannusı ı ~nnnl:ır her~angi bitr sureti~. Wi ~ir liyet planı) tnslağı vücudt• getire -ı n'ilenin müz:ıl.-ı:nıtı rıeticesi~de ya- lar. . • 
Hakkındol Tafsılat melcrıııe rruını olamamU1tır. A "k d . t . ı·k ılıraç bolgesı z:ıpt ı•<kblldıklcı ı. takdır- k . , ı· h kik. b'r bilançosunu pılmııkta olan hanunu EsaS1 ıslahn- Bız vakıa, kendı hesabımıza 

1 
Y k t . d da l 1 . merı ·a a memnunıye sız ı ide İngilt~e kaybolmuş nazarıle bak- re TIIZI}e m n ı r 1 ~ • • te ek rad o dinlemedicri-i .. 

Londra, 16- Ak.denizde vulcua &elen . . uu er~ ıpııı c ıcı tııyy:ırc qının u andırdı mak icap edecektir. Filhakika. ben tanzim eıtiyordu. 1934 le Devlet o- tının da mülhem ola,.agı tahmın edı- z~ . n p y • o-
IOn harekiıt bakkınd:ı amirallik ıstimıH cdılmış olması. dllŞınanın no.k- y b"l ühi b. rtA k ııbı radyo ha~lerme de fazla teblığl OC"'"t.1mı tıı· . ıu ı lıyc gemılerlrnızle bunlara rcfıık:ıt e· , denize hakim olan İn.ı:ilız filosu duş- toritcslııi tensik mııksadile iş l>:ı.,ıııa IC' ı en m ın ır eser o ya çı - • • • --ı• ~ .• 

9 Temı';°u s!b ~ 1 1 <len harp c• mılerımmı cılduruı•u dıır- Vaşıngton. ıu Uil.L<usl> - . Japonla- m:ının geçmeslııe bır kcrrc mAni olıı- ğt 1 ki Reisicümhurlard:ın mıştır. ıtibar edenlerden degihz. Fakat 
d!lmı:m ~,z! t 1 1~ 1~ ~~ıı:.~r ~~ beler indirmek nıyctindc oldııtunu ts- ~ı~ Dı'7anya bf'~r nnıh~~ ~r m~noj m:ıdığı takdirde onun geçtıkten sonra ça n nn f!S leketo hlt:ıp cckL·<'k. fçtinuıi meS<'ll'ler hakkında en i)i Fransız cephesi harbi esn851ncla 

Ok lk•~ .. _ kr _,,_. bat ctnııştlr. 1 
c yo unu a u a ı:ıırıc c c m cr · muııakalc ve m\lvas:ılıısınn m5nl oln- Doııınergul' mem · d h b 1 · d b lan 

111 y m ... r.... u:v;ı4uıuen ve .ıs ka- Alm:ın t:ı:ırnızları. nılkya l.ırı ço- Aıncrıluırı rcsm! mahtıllen de .buyuk tıtlcc nl zannetmiyorum. cAmmenin ı;cliimcti rejimini tcdV'tr malilmat ::ıhibl zekalardan birl olan ra ~o a er erahaın~~uk azı •• '! 
dnr torpıdo muhrıbındcıı müre'k .cp ol- ğ:ılmış olmııkla ber:.ıbcr. henüz en ı><m bıı· memnuniyet ızlık ı vı t c miştir UulJlsa butun mesele Almanyanın 1 ka unlarda ı."1ahat, usullerde Luclcn Romler, c:TempS> "'llZet<':Siu- aynı aynına t Kil ettı&'IJle 
d""unu t bıt .,, lcmc.k"-mdı 9 Tem hıırlcıvc nezarelı namına z yll!Illi t - L. lı. k ı h d e< en n .., hi 1 ak ib• f k b. ·ki t 

"'& • ~ _,, • - dE'!'t'ecclcnnı bulmmn1$lardı.r. Dab:ı ~k .. 11ı.'1ltcre r,I' u..r ı ar.ıra ve avn a d "'işiklfklcr tecrübenin z.,rurctinl ıl , d .. b. maka1ede. cYnzh-C'l. ıa t o m gı ı u a rr ı ec:-ınuz cg zam:ımm bıraz geçe; in- müthiş akınlara tntızar ctmekllgımız. ye ı.alahıycttar IJır z::ıt. Amer kanın mr hareket h:ılinc getirebilmcsinde- . eg . ' - · l\ e l az ıgı . ır • ' . · - ""b • d e v ar. iıte bu tecrübe-
gıJız hafi! krovazor filotı13sı, auşmanm lazımdır. 'Mudafaıılarımızı 0 kacl r gu- buna asU'ı ran olmıyac:ığıru bıldır- d" Bu. :ş"m.diye kadar bilditimiı ve ısbat etmış oldugu, her şcyı yer efkfınıımumıyenın derın sabırsızlıgı- rul • e~ı~ d n iJ dünkü ete--
~va or kuvvrtUe teması tesis etmiş- zel tertıp edilmıştır ki fazla endışe,·e miştır. •a~·ıdı ımı~ usullerle cok zor hıılledile- yerine vazedilmesini \'l' ~ok unutul- nı, cccıuııınr ıslnh haTeket ve teklif- erımızm Ge adet, e tf gazk tır Fakat du man kru\-azorlcri İn<Ti • • • • • . 11 . ,_ "d 

1 
,, ı· . lerde M. ay a ya a en çı mlf r · · • ... - mahal kalmaksızın bunlara karşı ko· bılır bir ıştır, Fakat başka usu er ta- muş olan nıznm ve .. m c ere nvul' ı !erile tatmin edilmiş olmasını ıstil- l k 

1
. •• I • ~ ız zırhlılarının top mcnzılıne girer 1 b"I •· san·ur edilmesi de imkansız delildir. • d y~·ı nizamların . - . 

1 
o an uvvet 1 IOZ enn az 'lr~ en-

girme :tderh:ıl gerı Çt"kılmışlerdır. Bu y:ı 
1 
ecegız. İkı• tekzı• b ................................................ ve aynı znmnn a ~.. zam cdıyor Esasında muttehıt o an d" • • · lcl - ·f f 

dakikadan itbaren hareket. bir takip Fransız gemilerine karşı kabulünü talep etmektedir. Par!- ı~llli irade· pnrlmnntcr idari. iktısıı· d IJ~m~ ın;cı~~ ~:; t= 
~:ıhiyt•üıu ıılm tır Zırhlılar arasında yapılan hare kat hakkında İngi- Garbı" Yu.nanı"stan Churchı•ıım• mnııl<'ı: rejim kurtarılmak isteniyor- di vahut korporntif olan bir devlet t enzilt. ca ah .. • ~r L__ ~ bırkaç ılvo teati ed.ilmış \e dusm..•1ıı . . . . . . J" }" İ f • ng ereye UCIDn IÇln ~J lllı"r-
kuvvc.?tıerinin torpido muhripleri ta. lız Bahrıye Nezaretının tavzıhı bombardıman edilmedi sn dı•rhnl harekete geçme ı~ ır. s ı · ıslnhatı talep etmrktcdir. Bğcr hü- lı:alade vasıtalar rnı hazwladılar? 
nrka e ı o unan aman Pnuesı Lorıdra, Hi CA A.> - ll:ıhrıye Ne· U U J S l k R .. - hu I>ou • " " aarruzan rec:ıaıp urm&A, -rafından t l d __, ·ı N tk eni ı•"·lcnı<'k muhakkak luzımılır.> ku·ıııet r~J·lnıı' ıslnh etmek, faal ih- T •ı.• d a._ 

sında kaybolmasından evvel İtal- zareti Dublin Fı arıs ı z dçı~ı t:ınfııı- Atina. Hi lA AJ - Reute.r ajansı dl'mişti. a l1 P I SlCUlll r • • tirası tı>msil <>derse biitün millet ihf r d htıt tİnnİ de-
Yan :tırhlılanndan birisine 390 mili- dan Paz;.ır akş.ıını nı•şrcdılclıgı ;ddıa hıld rıyor : (1 inci u kifeden davam) •ut' tarafından iltizam C'dılen ıma 1 e ıra ıe yor 
rrıetrclık bir oblı Un isa~et eyleıliği edilen bir heyaıııı:ınad('Tt hab<'rdar ol- C:ıı bi Yuıı:ınistar>ın t:ıyyareler ta ılı• n\ezi~. etlerimizi tecrübeden gl'Çir- ~~:atın pal'laıncntonun hııtası yü- kı•nılisile bl~li.kt."' oln.cııktır ~~ rık:ırln-, ğil. Herhalde prp cephesmde müşahede olunmuştur Halıf kuvvetle- t 8 b.. . . 1 k • • ı.ı ,. 

1
.. nıenlo kcndısını takıp etme.:e oş:ı-, badisatm en helecaftlı ve meraldt r~iz mııl?!Sır t:ıhribat yapacak men- :~; ~r. ka~a/.}ı~ı~~~~m~~~ı~ı;:~cct.':'~: rafınılan. bonıbardımnn edllml~ oldu- mıştir. Tlirk nınJetinin iradesinin züııılcn akim kaim~~ ~ ııugu mabumh· cııktır.> ıliyordn. Bütün bu fikirler safbalarmm arifesine ıelınit lrİM 

z.ıle gclin...we kadar İtalv:ın +.........;,.._ • · · --' • h b l tek k tJ i t~kd" ı·,.ı·n b"..,.ok uhik· d ]~ kat öterlcn.,.,rı mevzuu 11 • nı . -"':""' '. ' .,. ~......., mesele hakkında aşnğLd:ıkı nıUtaleııla- ı:nna ınuLL-uaıı· a er er, rcsmt•n - nvve n .. ır ~ ı.~ m ur. a l 1 K n unu E~ns• her taraftıın gelen vt' biTÇOk tasnv- ıörünüyoruz. Bakalım, sahabe uhı:ıpl. erı de. aın sür atleı:ile.. duman rı bildirmek bir zanu t·t olınuştur : •ıb ~ıtı'lmekt~!ir. ~nbonJerımlz vardır.> ed'l i• o an ya nız a ,., .. •· Ui ı h 
Perd'71. arka uıa ı;ekilmişlcrdır. . 1 _ Mutnrekc muahf.'de 1 ahkamına ' " .. -,. "" ~,. s. ı ~ ": . 

1 
• d ~·l dir Devletin vıırları tebarüz Pttlreon şidde ısa akşama ne pi beldenilınedik, 

. İngılız filosuna mensup Swordfı•h tevfikan Fransız filosuna Fransız Al- Bulgarlarla Rumenler Churchill' in nutku Fra n s ada r.ın tadhılı•·kmesd<' es~ e:pçılc(a. konuşul- ihtiynı-ını (ok iyi göstcnnektedir. besap edilmedik vuk.ualla karp-
s.ıstenıi tayy;ırciı:r. hava drrfi o:ıtoı.· • man mütareke şeraıtıııc gore, ı.ahılle· soğuk karşılandı ı~l.ıhı 3~ nn a :ı a la ) - ., H 1 tarihin 
)ahırının şidd tli ateşine ı:agmen. hti- rin nezareti ve ınaynların taranm.lliı a asında mÜıaM::ereler Yıcfıy, 16 ( A.A.) -· Saliihiyettnr muştur. Bur.tınla, esasi metinlerin [-) Birinci makale 13 tcmmıız ~m~! o a~';!;; .b ~ e 1 k ~ 
cuma muvaffak olnmSinr. ve bir d~ ıcin tayin f'dilcn l:l"mller, \'C e~eı ı- d m:ıhfıllcr Churchill"in "On nutkuna tadili fikrinden daha ileri g idilerek 11tıslıaüll%da. mb uktl ı~. ve d ı kar o~~ i~ 
rnnn knn:ızörunc tam bır darbe ın- tanıyanlarla akdedilen nwtarckcmı- başlama l e eyıp urur en meacaa, _. 
dınn~rdir. mcdc kullanılan tnlılrlerı kullanın K Sofya, 16 (AA J - D. N. B. bıldı- "!Of,uk bir ihtiyatla karşılamışlnrdır. u11um11mu111111 1111111111 111111111u1111•n111111111111111m1111u1111 11ı.1111 11...,1111 ut111muıuınnıu"""'""'nım111 .... sulh teklifi kar,ısında kalnutk ıihi 

Duşmnıı, İngiliz filosu kara acıkla- lazımsa ~nınsız müstemleke meı ar 1_ rıyor : Bu m::ıhffiler Mcrs-cl-keblr'deki çiı·-

1 
E l<Yı ~/AF L! ~ 1 bir acibe kartımıza çakana, İfl• rına varıneıya kadar takip olunmuş ntn himayesi icin. İtalyan ve Alman Sclahıyett;ar m.:ıh! ller nuııaristanıa kın suılmsttcn sonra Chtırchnl'in ~' fM1 11 L a ır N N d"" il b L- b. d 

ve k eti · b uha b -er "', o o U r.t, r•1 ~ o zamau unya e erauer ız e U\'V crımı:t, ır m re ~ '\ - hükumcllcrt tarafından tavın edile- Rurııanya .ııa~ı•ıda dogru<tll'l do~y:ı 1-'nın<ı:n•:ı tecmmfıllii dcrıılcr ver- D D D 
rnck üzere, buyuk miktarda ltalyan cC'k cuzı.itamlann mustesu.'l Fram:ız. muz:ıkcrııt ba~l.ıdıgın.ı ctau ynlı.ı.ııcı • kk" d hU g· f'k . d ı _ şaşırıp kalmıı oluruz. 
ttı:ryaırclcrinln miıtevali bomba hü- tılosunun silfıhl:ırından tecnd l'<iılmck gazrtclı:! ı ııı ıw~n•ttıkltıı haberlen lmckteıı te\'rı · 1 e e cc~ 1 1 ·rın o- Ebüzziua Zade 
cd·umlkarlına .~oğmend akşd .ama kadar. orab" - üzere İtaly'an ve Alman Jtontrolu al- tekzıp l!tllwktecfiıler. diıler. Churchl11 c.ckf bıı h:ıı'P dos- Aaker"ı fabrika mu•- ıHaziran Devlet varidatı v'EIT .... 

a a mıswrs:ı a u~. yenı ır tında bıılun:ın lııruıolarn gotürulmeın t unun c>nıni~·etini temin için ona lıü· r..lAl.U 
hareket fmktnmı vermemiştir. Dus· iktiza etmektl•ydi. · - k. ·bı k d" r! f 1 l tahdemlen· Gec, en seneden 1 bac, ak mil· rn tı h- ....... k rrl · . 1 

• Z l d h rum etme gl ·en ın en aza ıaş-anın ınu arc~.:re -·-ma ye- Bil ınııcldclcrı ınetnıne Fransız hu- Yenı e an a DID arp . . yon faz.la•ile D • ı·d k. 
tinde olmndı~ıı ;ıarih surette nnlllŞllın- küıııetiııiıı vereceği tc.rsır ne olursa • • knsmı korumak ıfr.ıtınciun saıfına- hakkında yeni kanun enız 1 e 1 
ca. ~uvveUerimiz, harekeUerlne c!ı•vam olsun İngiliz hüklirnetı l~irı, Almanlar kabınesı zar cılı:hilirclr. Churclıill, \' ('lllİğ-i 40 milyonu buldu 
etmışlerdfr. ve İtalyanlar arzu eder etmez butun Wcllıngton, 16 !AA ı - Üç hukü. husnüniyet teminatı, F ransa tara· Ankara, 16 (Hususi) - Milli 1\Iü- J b 

Bu tn~iz kuvvetlerinin !1ima;,e et- Fransız filosunu aleyhimize yapılacak ~ 5h fı ıırlan ı·nrrı' t t~·~cı· mu-ıfnfan l,.ı·n va- rlafna Veki leti Askeri Fabrikalıu Ankarn, lfi ( H ususi) - Devlet sey a tiğl İn&ılfz vapurlan blilcsi, M :cn b"ır harekete ha~·r olar:ık bulundurmak ~t •• zasınd:ın ve bılfı 1 nazır st-1 ı - ., "'~.,. .. , .,. 
... y~tinı· ha'- k h~ı•tet ''Z~ ndan - k n unu un bazı mnda·eıerlni ta.dil tahsilatı "e'"en seneden 1,411 ,124 Ura emniyet içinde gidece~ yere v:ırmIŞ- için bahane elde etmişlerdir. " ~ 1 1 mu " .. • " 1 pılan nlt..ı ay lık feıl ak:ırlığa naznrnn • a n • _ " ' 

tır. Bu son sa~d:ı, gemflcrlmiz:. mü- 2 - Oran hareketı hakkında tebliğ murekkep yenı Zı>landa harp kabı- gnrir> lıir sekilde ölçü üzd ür. Hare- ıdn hazırl:ınan kanun proJesine go- (azla olarak 89,~03,48:l Ura tutmu~- Vak'a do'~~-~~lei ubirh:akdenki!.~•emr )de t ddlt d f ha ku tı · • hfı nesi tcşekklıi etmı~tır Yem Zelanda od .... ,...... ~v .. ....,,. 

ea c a va vve erının _ı- diyor ki : harp kabinesi azası $unl rdır : ketlcı darbe dahi olsa Fransa cevap re askeri f abrikalarda çalışan acı, tu r. y:ıralanı:nıştır. Yarası hafit olanlar 
~=:ı y!:n~ d~~~bag::n:;~~ İngiliz hilkümetiniıı teklifler~ g:- Baş,•ekıl Frııscr, Malıyll Na •ırı Nıısh. \'l't'Til<'Sini bllecektlr. Ayni mahfiller, bekçi, kapıC1 gibi mii~tnhdemler de Maadin nizamnamesi köyde ve ağır yaralı olan üç ~ dıe 
çalarile gcmılcr mürettebatından üC ti~en mur~hhasları tıışırna~ta o ı: - Müdafaa Naz.ın J ones ve Muhalefet ı>ınriııe it:ıat ettiği zıınıan methini tekaüt ve muavenet sandığına alına- d v • • r Denizli Memleket hastahanesine ıı:ön-
k'•i ôlmo ... ıır. Gerek bu hücumla:- <s- mıle.r g~Idıkten ıız sonr:ı Fra, nsız h:rp_ ıl=nı:!an llamlton ve Coatc:s. •. . . ki 

1 
egışıyo derllerek tedavi a1Una alınmıılarcbr. 

tı~nda ;~k: pek kısa sfiren deniz gemılerı muh.:ırebe hıızırlıgına .~ıı~~ıı Kral Zo A "k yaptığı eskı rcJım hakkınıta ŞJmdı c:ı arc ır. . • - Ankara 1G (Hususi) - Mnadin , t o.-an zayiııtından başka. bircok hay-
ınuharebesinde ba;;ka hiçbir ölü ve mışlıırdır. Mutea~en uzun muza~e- go merı aya Clıurchlll'iıı sert davrand ığına işa- sene biJ:ıfasıla çalışan mustah- işl<'rinde 'görülen n oksanliklann. ö-. vnlerndı'"r'.e mahsul\}. de sular imha etın!J-
Yaralı yok.tur ve d~ gerek toptu reler olmuş ve l'r:ınsızlnra haber 'ie- gidiyor ıct etuıektC'dirler. tkmlerc malü l oldukları takdirde 
ile gerek hava kuvveUerlle hiçbir dar- rildikten ancuk sekiz buçuk sııat sonr:ı Clıurchill'in gösterdiği yegane ld- ınevıluatlal'!nın yüuJc 70 i n isbetln- nüne geçmek iı;!n İkbsat Vekaleti Hfıdiseyi müteakıp Vali, Slhhat MQ-
b k İngilizler ateş açmışlar ve beş d:ıkıka Vaşington, l6 <A A.l - Hııber al ı n. · ·r b l\taııdin nizamnamesinin değiştiril· düı-ü, Vilayet J andarma Kumandanı, eye muvaffa olo.mam15tır. Deniz d Fra il . k b le dığına göre Arnavutluk Kralı Zogo ı·a·k ı lf'lili sabık General Dt• Gııulle· ıJ ikrumive \'erilecektir. Vnzı e n- ,.. 
avcı tayyıı el rimiz, beş d şma t sonnı a nsız gem erı mu a (' • ' • w - • mesiııl knrarl:ıstıı·ınıştı r. Yeni pro- ınızılııy B3~konı, Müddeiumumf l\lua-
1 1 dü"'~ ea t " u n ay- ederek liman hariclne te.veı.--cüh etmiş- Amcrika"ya gitmek l12ere kendisinin ve ün f:ınl iyeotine ciddi n:ızal'il~ hakına- şınıln kazaya u~nyan ucreUı veyn . - D l i t maden bu- vinl, hastahane etibba.sından bazılaa 

alrOesT ~um_;_ ı;buil~I 11 1 ld ""· . !erdir. Ö"Icden ı;orıra hava km•,·etle- ailesi.nin ~asaportJarının vize. ed.lme- . !" - tah f J<'ye ı,:<ıre ev ı t ~ l'rse hfıd mal·~lline "'derek vazlveti te t-cmmuzua " r m ş o u., .. 'eç- . li • . h '" sini ı<temıştlr ınıısıdır. vevınıye r nıemnr veya mus < t'nı· 1 • ı· v rccek iste ge.ll . ise ... .,.. ,, 
h ile, aralarında Hood zırtılısile Ark nmlz 21 Fr:ınsız t:ıyyaresının ucu- · - - - • .. - _ ,, - .. - • - · - Jı•rc lıizını•l müddetler ine bakılmnk- ana ıın 1~~ : k ' k rse t ıın kik etmişler, yaralılara i.lAçlar ve 0-
Royal tayyare gemisini ihtiva eden ımına ul;ramıştır. A-..c.nfKADA ı11zın altlıklıın ndığı vü:ır!(' 70 i ıı is- yüzde binnı ıra aca ttır. eletıııe dal yardıml~rdıı bul~m~:'1rdır. ıtı-
diitcr bir İngiliz kuvveti, garbi Akde- 3 - Duhllıı Frnnsız cıl c;iliğinin ha- m.:ıt 12 Temmuzd:ın evv~ı veı·ilmemi~- ~ k _ · • b ğl lct ruhsatlan 5 ııcnC'den az, 15 S<'neden ZllııY Deniili merkezı berıun mik1an 

•• • • 11 betlnrl(' te raut mruıccı n annen ır. j '·"fi · k · d ktedir lllilbilll rıizde bir ~l!Vcllın Ya&>ml$1.ır .. Bu kuv-lfil bir Fraıısız kruvıı2.orünun torp • Ur. k d l l . • " fa:tln olmıyacak ve tct-dlt edilmf e- "" yıyece gun erme • 
Vet hiçbir düşman gemisine rastlama-ılenmesi hakkmd:ıki b:ıya11atına gelin- Yukardaki mütıılealardan gör üll'Ce- Amerika Balta ev et erının Basm mensupları •kf H' k" t ı - - - y yardım için de merkezden para lsten-
ınıı;tır. Fakat bomba ile hava hücum- ce, hlidise şu mretlc cereyan etmiştir: ği glbi Dublın Fran.~z elçiliği tara- paralarını da bloke etti . . ct •.r. u ume uzum ı:rorurse ny- 1m~tir. lıınma uğramıştır. Düşman tayyareleri, Bahriye Nezaretinin bir memuru 5 6 fmdan yapıldığı iddia edılcn beynnat . .. ,..- 1 ~ CA..A ı _ 8 noosevelt, g azete v e m e cmua sabıplerıle "! cınsten olan madenlerin işletme- Seylfıpta Karak~l Kuma~danı y~ 
bu kuvvetimize hiçbir hasar vuıruıılT~mtn ~ecesi Fransız Bahriye. A~- yanlış ve efkltrı umumıyeyi hntnya LUuanya. Letonya ve Estonynmn A·ı m ukav e le yapacaklar ısıni tevhit eıtccektlr. tı:fa Şahinle bekçı Sur~yyanı~ buyilk 
cetircıncmişti.r Hicblr mu \'e yaralı ııesıne degil. Fransız Deniz Heyeü Reı- sevk edecek mahlycttt"du 

1 
k d Ietlerındekı alacak- • B Ça kk J yaı·arlıklan olmuştur. Bırçok kim&'led 

Yoktur. Darı duşman tayyaresi duşu- sine giderek harekatın bllilgi 3 Tem- İtalyan tayyare lerinin Maltaya'f ~n~ ~i~:! e<i~:nesini emretmiştir. Ankaın, Hi (Hususı) -:- ns:n na a e ~rtaı:-mıya muvaffak olan zavallı ~k-
ruımuş ve yedi duşman tayyaresi hıı- muzda Fransız. gemilerine artık hll· ar F d k. ı . . Biı !iği Mcı kez İdare Hcyetı, bugun ~eh "ti • ihtif r çı, nihayet bu fedakArlıfıru hayatile 
Earn ugratılmıztır. CA.A.) cum edilmi.Ycccği tnlim:ıtı verilmiskcn taa rru zu Amerikanın r a n sa a ı e çısı l · . "zalnnn kayıt i "I' u erı a 1 ödcrn r Za\·alı fedakir bekçinin ö-t ·ı · T ı . . F l emri alamıyan bir İngiliz acniz:ıltısı- Kudus 16 (A.A) - nu-ııl·u·· hilcum ger·ı dönüy or loplnnmış v,e ytenı l~ A b ş-l ÇanakknJA, l'i 1 A.A.) - Rnlkevi lumil ·b··:,Uk teessür uyandırrnıstır. ngı ız. ayy r e erının a a iyeti nın bir hafif Fransız kruvazörunü ba- ' · • ikma (• m 'S ır. ynca asın • ~ ' '""! • • 

Loııdra •• 16 • (A.A.) - İng, iliz mat- tırmıc olmasından nolayı Bah·lye Me. esnasında Hayta mıntaka ı tizerine New-York. lG (AA) - N wYork lcr!11I "]" .. h ]" d "l l Koyculıik f{ lu tarafından Arıbur- MahnUı \'tlk"ı?~ h gı~en ulannhastahane 
b tı, N ik t Bord " .,.. ~· dü"man tayyareleri tnın!ından .. uksek T etesınin bıldırdı ıne nore men ıılarının ° uınu a ın e aı c C· d k' hitl kl • . t i . •- doktoru m:ımzn r on a s içi-un 3:v en eaux Y~ k:ıdar zaretlniıı d<'rfn tcl.'ssüflerini bildirmiş- . ...., " ımes g:ı.z .. nun a ı ŞP 1 • en r.ı~'Bre çın .... ·r- uc ı rck yaralıları tedavi tmi,ştir 2.~0 mlllık bir mesafe dahıl~de· sa- tir. Merscl-Kebirde, Fransız ~emile- ınfHaltlı 70 b_ombanın atılmış olduğu LizboP-'dan tayyare ıle buı:un Amer - rine ~ pıl!!eıık yardım hakkında gıı- ı tiı> edil n seyahat pnznr günü vapıl ı: re e • 
hiUer tızcrind bı~~ fası!n bekçılık yap- rine kar"ı hnreket 6 Temmuzda ol- re men bıldlrılmektcdl~. Pek ~z mııd- kaya hareket eden Parıs Buyuk ~!cısı Zl'te 'IOC mecmua ı; hiplerilc buralar- • • --
tııak gibi agır lıır vnzile d ht t .. dı hasar olmuştur. İkı kişi cıddl s.ı- B. Bullıt Fransadıı Pctaın hukuınetı . ·~. • mıştır. f l M 

. . eru e. e. - muştur İngiliz tayyareleri hareket- -ete ya-l:-nmış, birı ölmU., ve d"ığer 
1 
czdındekı •azı'fe~:~e dônm--ecektır. da çalış 11 Basın Bırlıı,"l azaları ara- spanyo • acar rn.iıı olan İngiliz hava. kuvve~lı:nııın ten lıtıl bırııkılan gemileri terk etmekte • •" .. " • ~· .,, .Merasime İstiklal mıırşile başlan-

devamlı gayreti rınc mınnetlerını be- olan bahriyeliler veya siviller üzerine bırkaç kişi hafı!çe zedcll'nmlştır. Dus- B Bullıt, hilkümctile istışarede bul ın- ındn mukaveleler akdi liizumu hak- mış ve bunu matC'm mnrşı takip et- ticaret itilih 
)'nn eimektcdırlcr. ~~·n•~~•·- ınaıı b,Y~arelcrı çok yuksektcn uçmak- nink uzcre Amcrıkaya çaı;rılını;ı bu-

Bir taraftan bu nezaret işi devom hiçbir z~mnn nteş oçm..., • ._...~. taydiler. luıımaktaQır. kında gazete ve mccmualnra tcbllgn- miştil'. Hnzırlannn çelenkfor ?lleh-
cdcrken, diğer tnraftan hııva kuvvet- Dakarda buluna~ _Fraıısız fılo unn Haile Selassie Habeşistana mı A rJ"antinde Esha m ve tn kurar vermi,lir. mNçik Abide 1ıır konulmuştur. 
lerim!z Almnnya'da ve Almanlar ta- kı~ad:ı. eden amıralın, 7 '.'.~tr muL 3 Ü • il f B;r hitnbe \:crcu başkan Aziz bıl-
:rarmdnn fs1'al edilmekte bulunan ara- kklif edılen dort ~rHan hırı .i , k~- gidee.ek ? tahvilat k o n t rolü ÇUDC 0 Umumi mÜ et-
~i uzcrmde, tayyare meydanları, tay- bul etmeı:ne 1 tızcı·ıne .nıı:ııcııeu uwı Kahire, 16 <A.A.) - t parator Haile tişi Nazif Ergin 
~ nro fabrikaları, petrol tasfiye fabri- du~an elıne dlışmeme. L icın 8 Tem- S ı .. sic"nln halen Ş:ıp Dcniz.i bolge
ltaları gıbl ask rt hedefler üzerinde muzda harekete g~llmıştir. lnde bulunduı;u hakkında h mız tccy-
bomb:ırdımanlarınıı .fasıla ız olarnk do- Fransız gemilerine karşı her turlu yUt etmlycn ş::ıyi r uıerıı e aşağı böl-
\ m etmekt dlrler. hucumun durdurulması için emi.r "e- terdeki mıntal alarcl n ikim Hab ı; 

h T m ın n hava i lerf mu- rildi •ıni, Dublln Frıınsız elçılı1;ının ı- et eti araı wdaki &: )un n arttı.ı 
ıu :..rı, se n ha!t;ı zarfında vukua beyanatl teyit etm ktMlr. Du tulı- t ld rflır ktedir. 

hr'l!n .Ebedi Ş f Atatürk'ün maı evi 
m• vcudi) t hit p ederek: c !c

Anknrn, 16 (Hususi) - Ankara- znılarımzı du man çizmesiyle kir ct-
ya gelerek temaslarına başlamışbr. men ek ·n t b r Turk kal neıya 
\ ınd:ı • mu İl et mahalline giJ -

1 ı adar ç rpı c 

nın> d mi 
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V AKIT, NAKITTIRL. Hatay Vilayet Bütçesi 

S 15,940 lira olarak tasdik edildi 

17 Temmu:& Çorfamba 

7.30 Program \C memlekd taat a-ı 
yarı, 7.35 MilzU.: Uveı-turlcr lPl.>, 8 A· 
jans haberleri, 8.10 Ev kadını - Yemek 
listesi, 8.20/8.30 Muzık: Deaıına Dur
blndcn parçalar (Pi.), 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 12.35 Müzık: Şar· 

Hatay Umumi \\Iuhnbiı-lmlz bildi- 50.196 lirası <lu muhtelif ve muşte- kılar. Çalnnlnr· Fahire Fersan, Vccıhc, 
riyor : Hatay vilayetinin !HO varf.11tk işlere tahsis olunmuştur. Re!ık Fer~n. Okuyan: ~fuıaffer İlk· 
d t sraf 'büt · 51- o4o 1i 1 B-t d 'd t ·ı 1 - 1 ar: l - Hıcazkllr peşrevı, 2 - O. ın ın n ve ma • çe,ı o. ra u çc c varı a ncvı er şoy l' şı- Nihat • Hicazkfıt• şarkı: {Şu zayıf göğ. 
üzerinden tesbıt ve kabul edilmişti. rulaııım,tır: 2871 sayılı kanuna gö- s\im içindeJ, 3 -· I.(ltfi Bey • Hıcıız-
392.0 t2 lirası ıidi \'e 123.898 lirnsı ı ıc ııınliycdcn alınacak para, bina ve,kAr şarkı: tSana ııoldu gonül>, 4 -

fevk lfıdc olan işbu biitçc Vekalet. .nazı ''crgılerinin tııdil nıası'tlflan Muhlis Sabahattin - Hicaz.kir şarkt· 
• . . l ~ . ' <Bir gün ne olur yl\r ile başbaşa kdl· 

ve Basvckulctç tasvıp vo tn ık ~ karşılıgı, fenıg ve intikal luırçlanlc sam), 12.50 Ajans haberleri, 13,o5 Mu-
dilerck gelmiş hulunıruıktamı-. ispırto ve fRplrtolu ıçkilerdcn Vllıi- .z.ik: Tilrkuler (Okuyan. Mwzntter tik· 

939 butçe ine naz.aran 44..856 lira yet his esi olarak 4.1.500, arazı ve ar>. 13.20 14 Muzik: Radyo· S<llon Or· 
iıalıılık gö tcn•n 940 bütçesinin bina vergileıi karşılıi:rı olarak 20:! kestra5ı <Violonist Necip Aşkm ldnre-
77 570 r t' · "f 1 H 1 • 2 O 1 "'k il f' t' sinde), 1 - Waltcr Noack: Ko\' lııl~· I . ıra 1 munu •• ec ıı:: \ <' u- ıııı 4 • yo mu ·e e ıyc ı ve ceza~ı yeleri, 2 _ Wilhelm Wııeek:. Ma.rş. 3 _ 
susi l'ıluha~cbe) c, 123 790 lirası yol olaı ak 235.700, rüsum, taşocakları Becce: Jsola Belln <Sonbahar serenadı). 1 
ve kupru iı1lennc, 207.1 8 liın ı ma- resmi, nka1· icar ve sauş bedeli, do- 4 - Chopin: NokUlrn <Enver Kapel· 
arif i:;ıkı ine, 2:1 260 lirn!ll zirnat, \"C- ğumevi, ııı1kll vasıtalıın, fidanlık man tarafından solo),5 ~ Scherapo \'" 

. ,. Pawlova, 18 Program ve Memleket saat 
terim•r n: an'nt işlerınL, 24.930 li- vesaire tnhsı atı olarak ta 3..ı.500 ayarı, IB:OS Mu:ı:ik: Cazband <Pi,, l8.4o 
rası sıhhat \'c lı.ıyıı i9kı ine ve ı lira... IMuzik: Fasıl ht>yctı: Okuynnlar: Celfıl 

Tokscs, Safiye Tokay, 10.15 Konuşma 
(Dış politika hl\dllielcriJ, 10 30 Muzık. 

Bl·r Uvey B .. .. kd Saz eserleri. Çalanlar: VC'cıhe, Ce\•det uyu ere= Koznn,"Ruşen Kam, 19.45 Memleket sa
at ayarı ve AJans hnbcrlerı, 20 Muıık: 

orunme 
•ster misiniz? 

Ana vızını B b k Okuyan: Azize Tuzem, l - Udı Meh-1 
l\ı. j e e met • Kürdili H. Şarkı: <Yokdur eme-

lim), 2 - Kürdili H. şarkı: CUçsun ada- Mühim Bir 
KÜREK YAR 

dan), 3 - Şebuh • Hicaz şarkı: <Cıhan [ 
Boğarak Öldürdü IŞJ zülfüne \'fıbeste), 4 - Mustafa Nafız - Sayesinde buruşukluklara 

Hicaz şarkı: (Yalvardı gozum), 20.H> , • 
İzmit (Hu USI l\folu1bııiıııizden) l - Ynı-ış yalnız iki çifte ve dört Konuşma, 20.30 Mu:ı:lk: Amatör ı;aatı nihayet verılıgor 

nurada Çaımıklnı· ko\•llldl' bir aile tekler uzeıinde yapılacaktır. <Keman solo), Fcl efe muallımi Nurel· Bu T rilbeyi y 
. tin Şazi: Hande! • Sonate ve kuçük kc· ec aptDlZ 

facıası olınu • bir ih·,.y nnııe kızını 2 - Yaı ışıı lıer klüp i1zami ıkı rnan parçaları, 20.50 MUzık: Ce,.ıt kon- b" "it mfıt h j 
bo• k ld · ' l\leşhur n· cı 1 c a«sısı tora- "Ödııwcek ve gen,.lesccektir. gara o uı mu Hır. takımla iııtirak cdebll<'CektJı, seri, 21.15 llfüzık: Borodine • •Prens i- h "' ~ • 

Hadise şuduı: Bu köyde O~mıııı ., .,_. n- ükd B • p k gor• dan danslar, Londra senronık or- fından keşif ve genç nyvnııların cilt Gündüzleri be\·az (yağsız) Toku-
" - • arıı1 uv cıc e,·nz nr h" • elcı·inden kcn ali 't' ·ı ' · · 1 kansı 55 ynşında Hnbfü· isminde bir _ • • . kestrası tarafından lPI ), 2130 Konuş- \C ucc~ 1 • ' 1 ilin ı e lon Kremi kullnnımz. Tııı·kibindl•ki 

lonunden bnşlıyacak ve Bebcktekı <R d t ') 21.50 'Mü k· R • "h 1 c1·ıen ve bır genç k ta kadın, U\"l'Y kızı 21\ \ a"mda Zt'vneblC' . . .. .. ma a yo gaze esı ' z.ı ·· ı· ısu sn e 1 12111 w bcyuzlııtıcı ve kuvvctJendirid unsur-
b' 1.. 1 .. · k l Galatnsnrn~ Denlzcllık Loknlı onun- yaRCtıcumhur bando u <Şef: Ih an ve caf cildinın unsuı·larına lnuşabih 
ır tuı u g<-çlncını)or, ıcıgun ·a~- dt' nihavct bulacaktır Kunçcr), l - Nazare Af:a: M!ırş, 2 - l • nıOC'EL> tublr "'lil k il lar, dııhile ııüfuz ederek gizli, gııyrl 

• - · ıt- " ı· l . • · • 1• 1 d ki o an c" ~, en ıynıel ga, gunı u cc l)Or aı • . , Leo. De ıbe~ Naıla b;ı ctın en çıçe er . vbı:r halihazırd . siif ınaddl!kri ihraç \'C sivnlı nokla-
Bır gfin tnılJdu keı·piç çe,·irirkr- 4 'ıarı•a saat 17 de ilk ıkı çıf- raksı <Enterme.zzo) 3 - Meııdelssohn: ve yC'nı ce ' " cılt un- . · . 

ken yine kuvga €'lmi IC!r ve Habile: t.elerle bnşlunacak, beş dakika $onı·a ıJa Grotte de Fınğaı <UvcıturJ. 4 - suru olan peıııbc ı·enktcki Tokalon lları ızale eder. Açık ıııe"~me~ı•rı sık-
R d b k . 1 u ı kıtlarındıın dort tekler harl'kct e- Fcvrıer: Agncs, Dıımc Calante suıtln- 1, mı" terkibine kan"tırıflmc.tı" u\I lııştll'ı r ve bu surcUtı dlJıııizı bcy:ıı.-u ev <'il ) ıı \1 ·ız gı< cı. ) n- . .. re ~ ., •. n . . 

hııt dccektir. den No. 3: Pnsscpled, 5 - Br:ıhms. k vntm:ızılan evvel süıü ıOz !alıp ytııırnşatncnktır. nu hllslt tul· 
ben.·· Huııc:ıryana <Macar d.jlnsları üzerine 8 şam, • . 1 .. . · 1 1 ,. . k ı bi ·k • " , 1 .. Demiş. Kız dn lıııla ınııı evine, 5 - Yarı:;ılnrdn iki çiftelere ııyn, fnnlezıl 22.30 Memleket saat av:ırı, A· Uyuduğuııuz her dııkıku ımı-fııııla bır say.::sıııı c ı.ı 31 111 1 11~ .ı ı 

gitmt'k üz.eı·c n) rılmış, samnnlıga diirt teklrre ayn bireı· kupu verile- jans haberleri; 7.iraat, Esham-Tahvı· ıcıldınız, bu kıyınrtli unsuııı nıas!IC!- 1 gcnçlcşehiliı· ve J?Cll<~ kızlnrııı hlll· 
gidip U) umus. cektlr. ll~t. Kambiyo-N.ukut Bor~ası <Fıy:ıtı. dıp bec;lencc<·k ve heı· ımbah kalktı- gıptn cdeC'cği şayııııı h:ıyr<'t bfr cilt 

22 45 Muzl.I<: Cazband !Pi), 23.25 23.3il l l · 1 1 r · J'k 1 bT • · 
An:ılığı, bunu gornıüş. Hemen C\'C 6 _ Uınuıni "JlUan hc·snp cdılın i- Yarıl'kl program ve kapanış. ğınııdıı cı < ıııız, < a ııı ım , daha uıze ve lıır tene nıa ı o ıı ı ırsmız.. 

koşarak bit· uçkur bulmuş. Uyuyan yecektir. Birincilere kup.ı, ikincilere - - - - - • - - - - - - - 1 ~iiiiiiiİİiİİiİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİHİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİiİİiİİİİİİ 
kızı bu uçkuılıı boğaıak öldünnüş- \e bütün yan~a lşUralt edcnleıc bi- Toplantıya Davet • ·saR u u uc·· 
tür. Aradan günler geçmiş, kızın ce- ı-cr madalya verileccktlı·. Avcılaı· ı·e Atıeılol' Ccııııyctiııclcıı: INHI LAR U. M D RL UHDEN : 
sedl samanlıkta çüıumcıı;ı: ve kok- 7 _ Bu yıırışta lis:ıns n:ızııı·ı iti- Beden Terbi)~ kanunu ve bunun 
mnğa başlaınıs. Hatt.fı. köpokler de b:ııa alınmıyncaktıı. tatbikine dl!İt" knraı ııarut> nıukunıle-
ce edin bir ı.1smını .Yi"<'ıek parçala- · ,.. · ı· ı· • le ı'ntib:ıkı p n " 1\Iüsab:ıkalara gimwk iRtiyeıı klüp rıne C.cnııyto 1111 Zili 1 ' ı,ı 

l\luh. 
bedelj 

r, 7.5 
teminatı Eksiltme 

ınışlar. Ceset tanırınmı bir hale gel-
1 

. .1 t 2,, t kadar 1417 /940 tarihinde y:ıpllıın toplnn-
F 1 1 ilk. ı ete haber veril enn 111 ınyc - enınıuza k i 1 1 • 1 'k. . Cıosı Miktarı t.ira Kr. Lira Kr. Şekli SanU 

nuş. ac u ı un . mntbaamııa birer mektuııla mlira- tırla r. ser yet oma< ıgını an ı ıncı ----------:--------------------
miş. :Müddeluruunıi ır.ı;rıvinlerindcn t t 

1 
• 1. d ı Umumi Jh•yet toplııntılıiı l!l/7/1> IO k 

1 • ik h cua e ınc en azım ıı. • Saç yu 
Fu:ıt \'C hüküınet ta ıibı H met ta • Y- _ _ _ _ _ _ _ 11ıazn\• giinü 11aal 10 dn Alny Ko~klin· ı 

denız n1otoru 

so~· yuk 

ı adet 55000 4000 - K . Z;ırC 15 
kiko.ta baş1aını~lıırdır. Kıtdııı ilk ev-

1 

deki cemiyet meı kı•zı nde yupılal'ai;ı 
ve], cinayeti intüı· etmiı:, sonra müd- Buraada yüzme iiycleriıı nıııllınm cılıııııl: uzeıu ilan I 
deiumumi muavini: müaabakaları olunur. . deniz nıotôrıi 

- Ilu kızın başını lıalt.ayla 1:0- ,.. (ll .) p. 1 1111n11ıı11111111111ı111111111uıı"'"'"'"ııuııııııııııı1111111" 1 I _ Şartname ve teçhizat lislelerı muciUiııı:ı- ilı;I adet sac yfık deııiz 1110. 

l adet 361100 - 27GO - IG 

vuı·sa, usıısı - .urımnın meş-
1 

paDnnışsı? 1::· • k t'l 1,, lıur Havuzlu parkıııd !l riizmc ıniisn-. B o R s A turıı kapalı z:ırl ıısulilc eksiltmeye konmmtur: 
cnıesı uıeı ırıe ·r• 1 mıa ı .. : ı 

_ Vnllnhi. billahi b:ıltııyla <leğil, liakalnrı :.·ııpıldı. ı 11 _ Muhammen bedellerı ınu,·akkat teınınntları. eksiltme saatleri hiza-

uçkurla bogıhıın, kiiflr kız hınk bile 100 motrcdc l\hıd:ınyıılı Fcvz~. Köy-ı 
demedi. cl .. mi~liı. lı;ışı birinci, Hemlikll l'{uı:rPt Ozc•kııl 

Bu ~:ık'ıı. ko.r<Je foıln t.el'~Ür lrn- ikinci oldul:ıı. 

sul(" getlnııhıtjr 1\'0ılııı tevkif edil 1 !!00 nıetredı• Curi!a Smı'at lck
mişUr. teblııden Kn<lrl blrin<'İ oldu. 1500 

Bursalı Bayanla
rın toplantısı 

Bıinm, t lltı uı.il Hava Kuru-
munılıt. Buy:ııı :\luklıill· Refik 1'01 al-ı 
ta11111 l'iyn .. ı·tiııdc• Buı ıı kııdıııları 

bir top!ııntı y:ıpmıı;lnrtfıı. 

Bu t<ıılluııtııla butıiu llursa J..ııılın· 

lnrının Hııva 1\uı ınnıın:ı y.ırdımcı 

iza otıııak kıı) ılcdılnıcll·rl için ~öru
şfümu ve Bur 11\ ı 

aS'lr:ırıık çalıı~rı ı 1 
dıl'. 

mukııvenJCtk lluıl:mnıhl· ıd:ın Ali 
Ü ıı:ı 1 bit"iııci geldi. 

'ı'cııi lılı ıımı) i f.ormuUı 

tS sene gavantili 

UYANDIRICI 

16 - 7 - 940 
Londra 
H-y•rk 
Parh 
Jııll1a1t• 
CesıeYr 
.\mstcr· 
Btrlin 
Br\iktt' 
Atln~ 
Sof ya 
Pra( 
Madrlıl 
Var,n 
B..ıdap•t• 
Riikre, 
üclrra J 
Yokoha. 
St.1kno. 
Mo,kva 

:ı Steril• 
1IO Oobr 
180 Fraıa'c 
HO Liret 
ıoo ı • .,. Fr. 
ıoo Florin 
100 Raylt ·•· 
190 Belra 

s.·u 
145.-

29.52 

100 Drah•f , • 
100 Leva 
100 Çek ~r. 
100 Pc~ta 
lOJ Zl oti 
100 Pt':R:( $ 
100 Ley 
ıon Dinar 
100 Yr:n 
hJC.ı ine; l(r. 
100 Ruble 

H,91) 

26,292\ 
0,6l~ 
•,4l; 

31,!'ilt't 
:~ı.oo; 

ı~~---~~~~--· 

J .. rırıda y:..zılıôır. 

J u - :Eksıltme ıs vıı 940 pnz.artesl cuııu İ~t:ıubulda Kabat;ışta l..euızıııı 

, e Mub:ı~ aat Şubesindeki Alım :Komısyonunda yapılacaktır. 
1 

ıv ~rtnaıneler Le\ azım şUbe•ı \•ezııc inden \'C İzmir, Ankara Ba~ır.ü-

dıırlukh.:nııdcıı muhıımrn<'~ bedcJleri nl betinde .27:;. \"e 484· kuruşa nlrnıı-
Lılıı 

\ - 1umıkusaya gitL>eelder mulıtırlil teklif mektuplarıııı kanuni \'esa-
1 ıklC ,.

1 
7,5 guveııınc parası Jrlakbıızu \ eya baoka teminat ınt'ktuburıu \C Şarl-

rıaıııcleı 111111 .11, uncu maddelerinde yazılı takdiri kıymeti h:wi mııayeııe ı :ı

poıl.ırını ılılİHı edecek olan kııp:ılı ıarflanııı ıhale gunü eksiltme santleı'iıı

dl·ıı .5.1 ı, 111 liralık motı" ı·ın zarfı ı:ııııt 11 l' kadar ve 3fı000 liralık motiıril'l 

wılı ~:.ı:ıt 15 e kadııt• nıczkiır koınısyon b:ı kıırılıgın:ı m:ıklnız mııkubilımlc 

\ t•ı ınclrrı lauıııclır. 

D~vlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 
HllllllUJllltU11t•ttUlltt•M•Ht1t1ı ou•u11 tlllJt lHttllll Mt 

KONFERANSLAR 
lleyoul ı /fol~" 

ı~Borsa ~ari~i aihn fiv~tla;:;-1 
Ura ı<r. 

Tayyare ve Otomobil Benzini Almacak 
kl.ırcnıızı 1 lıa\.ı ı;(' Vt•r n kıl Vil ıtahırı için Ankara. hmir. Yeşılkoy 

\ l' .'\d.ıı l<ı.\ y.:ırc nıeydr.ııl:ırıııd.:ı ıe,ını eda imek ş.:ırtile 87 000 litre tayyaı e 
\ c 40 oou ı trc otoınot:ııl hen 1 1 k:ıp:ılı zarf u ulilc salın alınnc:ıktır 

1 • 17 7 !140 l·:ıı aıı•lıa ~unü 

at 18.30 dn f;\inı11.ln Tcpt·ba ıııl:ık 

ıncrkl.'Z bııı.ı mlıı ]', 1 r Korunnı 
mcvıuunıl ı nı ıhım b ı konfcıaıı 

veıfüc<'ktiı. 

Hamidly.-, He,' :tir' 
Kalın Beıfoirll ' 
Külçe llı n ••n nı 

u4ı 
92 Ol 

ı ~ı l 

l 
f:ı, • uı ıı 11111/.cı • ,ı,. , 17 Te--•mu~ ÇArşa n ha 
19 1'cınım ı t u.an ' ıınıa ak~nnıı 

saat (21.:rnı ıhı Jo;dııll7.irı C'ııgulog 1 
)undaki saloııuııdıı nıtitl•hıı,.sıs ıırka

daşımız Hamit Bııhııı tnıufıııtiıın 
(Pasif Korunma ı nll'nuuııda biı· 

trnııferaıı venlccek H kl•nfcııııısı Bir S İ H G E R Saati 
n111te:ıklp tC'nı il şubcııı•z ( Hnı-b:ıh- Çok zarif \C s.-ığlam muhttlif 

l~S'JH. \ () Cemaıi· 
yül'Ahır 
. 11 

Gün. t991 

US' 
Rumi 

'fenımu7 
1 

ltır:ır 

ı T )),ııc ınnzıııının mıılııımPıen kıynı,tı 25657 lırn olup mıı\nkkat it·· 

ını• tı ı uıt lıra 28 ı.urıı ve otonıobıl benıınınırı muhannıcn bedeli 10.283 

ııı.ı co•up ı ı.ı\.ıl,l,at tcmımıtı 771 lıra 27 kuru~ıur 
ı ı ı ılımı.: 2il 7 !HO taı ıtıırı ... nnı .a rt,f p:ııJrte ı ı:uı.iı 'iant 11 Q€' Ankarrı 

t.•) yaı t ıı ( .}t'dııınd:ı kıiın H ı\ .ıvolları Unıuııı l\llt;durlug,ı bimı•111rl:ı topl, ıııı
~"k kuı il vıııı ~.r.ıfından ıera kılıl'cıLnktır 

4 Hı ,§e ,ı ı fcııııi ve hu u i ,:ırtnamclerle mukavele proıelerı uedel-
. 11. mezkur )ı:rell'Jl temin cctılc>bılır. 

!J T.ılıplt•ı ııı rnu.ıyyerı ııun \ c ~aatıe yukrrıda yazılı ınah~ılde toplnn:ıl'ak 
komı \011 .. J.ı. k.ıl ıtı:ılc ... atındcn hıı:. ı;ııat f'\H•l wklıflcriniıı verilme i \ete
mırıatı ıı .. kıt 0 1.,rak yatırmak 1 ııycrıll•rııı Zır .. <ıt Bankasındaki 3667 ııunıarıılı 
he ,ıhı C.'!rımııc y •• tırcıı ıık rnuklıl.ıunt n Vl: ıkay:ı raptı \ e ı>ostad:ı vııkubulacak 
&!tl ıkı ·~ ı,•rıu 11;ı,,.r ı ıtıtıar.ı ,ılırıırıı'\"c ığı ılaıı olunur. .3607• ,5()41 • 

1 

5 Porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gn) ri hariçten foç 
biı· madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde Hı 
dakika gibi kısa bir ~amanda zengin Vf' iştihalı biı· sofra hazırlı
yabilirsiniz. 1\Iaruf \'C meşhuı· lokantalanıııızdn ılahi bu derece 

nefis bir çorbayı her ~aman bulnmaz. ınız.. 

Thl~·ük yardım ve faydası üşlkür olun çorlıal •k sebze 
konıprimcledmizin senelerce nefaset ve Lnzdiğirıi mu

hafıızn ettiğine şahit olr.cııkımıız. 

ÇAPAMARKA 
MERCİl\IEK, ın:ZEl,YA, NOHUT vesuiı· hububat sebze ve çor
bııl ık komprinıeleıini klleriııizde buluııduı ıııayı ihınnl ctm~yiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve aıkıtik bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir . 

Ailcll\r için olcluj,ıı kadııı· ~·olcu lar vı.• ~ııorculıır için <le iıl"ı zaman 
vt: hcl' yerde sıcak bir ycnıek tcnııni kııbll.lir. lfakkallnrınızdan 

50 gramlık biı komprimeyi 9. 100 gı·nmlık bir konıpriıııryi lö ku-
ruştnıı ıılubilil'ı::iııiz. 

ııgş!J.,,TAŞ: ÇAPA)IAltKA 

Emniyet Sandığı 

1'adh1 tesisi: J,915 

ilanları 

O/ 
/O 5 faizli 

taksitli 
ve sekiz 
emlak 

sene 
satışı 

1 

FJııılıikiıı B~ı" ti Ciıı .. i 
.Hı•lıc•ı.ıme11 

kıymeti 

Kaılıkiiyürnle ( Kızıltoı)rak) Tuğl:ı- Üı: lıuçuk katla oır lıeş odnlı 
cıhıışı mahallesinde e"ki Çıkııııız1i- üç Mıfalı zeıııiıı katı kiırı;ir 
11\C' refendi ~·(•ııi Kethüda en ycııi iki btı~·ıık kntı ahş~ql, lıah
Şt•hirkiıhya sokafrııııla t''\lii 1 /11 ~·e- çeli iki e\'İll tamuıııı f:\k~:ı
ııi :l7, ~7/1 No. lı hni sıılhiy~i 7llt>O metre ıııu-

G:ıl:ıttıda Sultuıı C(·yıızıt K<>ını111-
kcş ııı:ıhnllesinıle 1'oı>tula r caclde.;i 
ve n .. ınircile.r ııokaj'.."lııtla cıoki 152. 
lti4 156, 2!1, 14G, 14S. H 11. 148 '2, 
41.ltifl (14t:, 14 , lfiO, 41 No. taj) 
No. h 

1'11 lılıa ıtl ıı·.) 

llört kntt ı ylrnıi ıluknıo odalı 
ve rıltıııdn dört dükkiım olun 
lıiıııııım DeınirAiler soluı,!rııı. 

d:ı atik 40 No. lı Pi!tıkılıu~

tafnıı:ı~ı Vllkfıııdnıı ~ediktw 

iıı·i hane ıııalı:ılli Ue T11pçu

lıu• c.aılılNıi A. 1ü8 Nu. h w 
Sultunntınıct llünı l~\"\"d 

Vl\kfıııd:ııı Pulcu gCtlil:rinıl<-rı 

nıiinkıılip mıılıal ve A. l{i'.!, 
ı ı:;4, 15G Vl' 1 h•ınircileı sok:ı
>1ııııla !W Nn. lı 1<1rf ııılilk 
Şl'rhcthıınc gc<lii',"lnılcıı ıniln

kaliıı elycvın dt·k:ikiıı "" ıı
ııa ıtımııııı müştcnıil kurgir 
tiyııtı o ınnlıallt•ı-iııiıı nııcak 
nll'ık\ıı· l>Pmiı'<'iler sokl\i:"ııı

du ~ e Top~ul:n· ~ld~ıı
de .atık lfi2. • ır.4, l!l!i • 'o. 
lnı lu m(\rııkkuııı sırf ıniilk 

nıu.ıy\'('11 

hisııcsı 

nınhnlliııin ulu!> 

500tl 

IOQOO 

Fntihle TnhtıınıiPıı rı 11.:ılınllesinde Dıiıt kntta bir1 ~ eı!i ıli~l'ri 2600 
Külhan ~okaırıııd:ı !'~ki 22,'"22, l\1li. diiı·t odalı iki ııcıfalı iki nıut-
:14, !lfı yl'ni !\4, ~fi No. 1ı ( H:ıliı;: faklı kiıı ıdr !ki l'\ iıı turnamı 

Fı nC'ıi ı 

Heyoğiıınıl:ı K :ımrrlı:ıt uıı nuıh:ıllt" lloı t kattn ılokuz od:ılı üç 4 r;o 
ıılıtıll' A)'ı ıiıkl'•'Şınc sııkııihnıla C"ki ııofalı tC'ı·ko~ ve elektril: lt•-
ki 8 i\lii. yPnl G :-:o. lı ıdsatıııı hn"i kiırgiı· bir evin 

Kadıkiı,· iiııdı• lhıı::iıııı>rı"ıı ıııııh:ılle-
8\mlc ;\~·ı ılıkçe"ıne ı<okaüındıı l'ı<ki 
4 -'lü. ~eııı G :-io. lı 

tnıııaıııı 1 :\IC'sulmi Ruthiy .. si 
7U ıııetıı· ınuı·ulıbaıclır.) 

İki buçıık kultıı ılört odnlı f,00 
iki sofalı ıııaabalıı:c nlışııp 
'ıiı C'\'in tam.nıııı (i\lcs:ılıni 
sııthiye<:İ 58 metre ıPunıb-

luıııl ı ı·.) çc) komedisini t!'mı:;ii <·dl'<'l"ktır j),ı. ı"tnklcrde )eni modeller: 
vetivell'riıı Ev Biiıo tl'ıdıın nlıııın:ı-ı N ... 03 b · ı· · 5 ı · ". 

1 
o. "' eyaz mıne ısı ıra 

sı ı ıca o ıınuı·. 

Vakitler 
F.unt Vuıtl 
s. o.s. o. ·--------------43 Günmş (Ya nnk•I !>9 ı;51 5 

41 1 

.:larp Okulu Komutan} ığından: 1 
ii'ı:kıiılarılıı Tnvıı"i H .. .,~mıığıı ına

hıılh•.:ind(! Cıınıiişeri! .,okıığıııdıı e"· 
ki 2 \\1 il. yeni 6 ~ •'· 1ı 

iki lmttıı ılıirl od:ılı hıyu«u GüO 
ve d<>l.1.ıiı:i olan ahşnp hir 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
Bu akşam ır kild:ır, Bnt,'iaıb:ışı 

H:ıl Tiahç in<l 
KAR;'ıl i\l\AIW:;JK 
Vod~il 3 Pı;ıdıı 

Tarihi 

No. 40~ beyaz fosforlu 5,5 ,, 
Tuşrn ipııl"İŞh'ı indl• lwr ımatc 25 

kııı mı po ta m:ısı afı ilııvc olunur. 

SİNGER Saatleri Mnğazası 
İst. Eminönü No.8 Tel: 21904 

Öile ti 
!kiudl 03 
Ail1a• 12 
Vahı Ol 

İnııllr. !Yarınki) Q' 

401117 
00 20 
57'll 
s.ı'o · 

20 
18 

;H 

SıHI lı l' erde ıkmulc kalmış tıılcbt'lerııı Harp Okuluna girebilnıclcl'inı le· 
mııı moık ..ıdıll' kayıt \ •' kabul nıu.ımelı ı <'YIÜl nıhıı,>·etınt' !:adar uzalılmı~
tır lkmoılı ol ıp HcırP OkııJuı .. ı gırm Y ı il dı olan tafobeıerin şlmdıdcrı ıııen
~up oldukldrı aı:J<crltk .,ıabelcrmr milra.:a t crlcrc>k ınu:ımt'lelerırıi ıkmal rttıp

ıreforı \,. ıkmııldc mııv:ıff,1k oldukt.ırı t.:ıkdırci•• C'\';<'let• tckemmlıl ellirec(•k· 
krı cvr.ıkıle okulu .. ıına<·akları ılmı olu'l.ıır 12tl3) (599:,ı 

N c : 68 Lıır nwyva olıırak kullanıyordu l\lnt· 1 • khınnuş olcluklııı ı ycıclc '.:ıkalaıı- Şcr"mctıyef ı,:oııeriııi lıayrt>tlc ar;n-
mazrJ • l\lorsk ı, Pclronu•ı yıırı;tuııluğu- mışlıırdı. ı ıık: 
ııu H! haraıetını cıdcleıı teskııı edıyoı- Pekı, kıınmıtı bunlc1r Rıı kol? N ... dedi, bu kadar guzd k,ıdın 

cvın t:ııııamı ( l\le ıılıui "at-
hh <'111 4!l2,50 nıt't1<• mıırnb
bnıılır.) 

Gı lntuılıı Kı•nıııtıl,P" l\nrannıı.tnfıı Eı;kt Pakl'l )'ostalıanr~l bi- 45000 

pn.,·ı ıııııh:ılle inde Kıhçallıınşa cnıl naııı. 
dc,ırıılt• ~'l'J\İ yapılan )okıı ı1ııloııu 
lıiıı ı~ı ktıl'!;l!llll•l:ı 

Aıttıı'llı:ı 24 7/!l lO lrırihiııe diişcıı ç:ırşaınb:ı ~ümi Eaat 11 
J(i \ ' il k:ıılııı· yııııılııctık \'C' gııyı·iıııc•rıkııllı:ı· <·ıı çok hl•ıll'I \'l'reııleriıı 

Lıiııclc knlarııktır. 

len 
fü;-

cıu Dı nrıdahu gcnernllnı. cmı eder c ırı kı.ı:ııı fl\I"! •. Hıznıctdrı mt? B ıını l 
Dıpcr taı aetaıı geı ek C:encrııl Mcı • eı ız ıc;-eı ı gctırelım. 1erecleıı buldun? 2 - A rttınmıya giı ııwk 1çııı nı ııhıınımcıı kıymet ın "o 15 1 nisbetiıı-

çikof, gerek Şcıeınetıyef, 1,ıvoııynda Na ıl, ıçleı ındc ~mrııtınn bakılır Öz kızım deı;ıl geı\eı·at hm:retlı'rİ dl' pry nkçt'sl yatırmak ltizın,clır . 
..;;...L,.jUoıııil•o.ıı"""-• ... -- muhtC'lıf oı·dulaı ııı b:ışındn Ş:ırle kar- bıı ı.;ey Hır ım? Yem••k yi> orum. ışuı. 8 ı kuluııu7. bır fakır koylunun kızıy. :: _ ı\ rtuı ın:ı lx•dcUniıı döı tt<' biı·i p<'şin, gpı•i kalanı ı;ekiz srnede 

Bu sırad.ı tt>pcııııı u tuııdeu. uza: •• 1 ı:ıoı hı e<lıyordu Kılı <'ltr hınc:ıhm~ ~1 h.ırbediyordu 1 \ cç krıılınııı seı • hıını kaçırmazlar mı? dı Ana-ı onu kas:ıbaııııı papasına va-
l:ırda alc\ !erin parla,ıııµ sondugu. Nıır- doluyor, bo~lıyor, diz çukc>n knclııılar, 1 be l bıraktığı ı:cııeınlkr de. Petronıııı - Bır papı: bir de knıı ı, bır cfo l_yet l'tmiş. O da çok ihtıyardı, lılınc~ ıırklı mUsnvi t11k!<ilte cıdeni ı. Taksıt ler c:, [j faize tlıhiılir. 
vaya docru bakıyoı·du Kar Lpısı baş-ıaplı.;aıı ihtıyarl r gurulu) ordu l'<'tro t>rnı ılc uır muddd rıc7.arct altımı alın- yanlarında gerıç kadırı gcnernlim deıı C\ vel beflı çagırdı. bu kızı te lim 4 - TnkRitler öd••nınrc>~ e knd:ı r gııyı'lmenkul Sandıgn birinci de-
lamışlı. Cer, yı:ıka mı kaldırmış bakı- Krc.'mllnde .. sımdı ı::eçuı rnC'dcı b<.>rı mı laı. fııkat roııra ıııerltezde. Rıı kol, bu na• ı bir genç kadın" ettı. Maı ta o ı.aman tam 011 ıkı .H•· n'<"rdı• ipotekli lmlıı. 
yordu Gozlcrı ı:abıt blı- noktaya dı· fc\Kal~d~ ır.anwnlıı;da ınc:aırırıı zıya Petıoııuıı 11 zarctırıdc 0 kerırı ça - Gu7el mi" şıııdnydı ı 
kllml tı. Verilecek knrnn düşunüyor- ret ettıgı valıdesfnııı manevı huzurun- ıısmn~ııe meşgul olınuslardı. Pclro, .. Ya şımdl?!.. li Binaların fotoğt:a!la11 Sandık dnhilindeki satış salonunda te:ıı· 
du. Şer~mcUye!, Çara sual ornıak ce- d.a eğıln~lş d~nuyordu Meııçıkcıf \e <;ocukluk nrka~l:ıı 11 1 ıaburlnrııı. a· Ha kol onu ne bakarak guldu. Gc- Simdi ınuhteı cm gcııcr:ıl Jııv.rct lıiı· olunmaktadır. Fn7Ja l:ı fııllüt al IJlnk için salona miıracaat" edilir. 
sarcUnı k ndı inde buldu· ~remetıyef, Pctroııun ıııırıld:ıııdıgını la~l:ııın ba ırı.ı ı;:eı:ırmışti Ilır gtin hu nernl merak etn'lışti· lrrı, yırnti ııı<' bu b:ıharda btıstı. ı (Gli99) 

- H:ışmetpcnnh dedi şiır.dı ııe dü- duym~rdı ı~-ırtı yC'T<' teline:.: ınutı;ı hfıkunufarı ta- Gırwıler . Scıl'mctıycf dikkntle l\lartayıı bak- --------------------------------
şundu(:unilzU orııblllr mly~m? Nan::ı . -:-E"et. RıLı.). ın~ı;lıı)J oln~u hır. m.ın en czc'<.'Cl!ıne kaıııdı Pctro. O • . Be:. d:ıkıkn ~oı.rn yaşlı bır. koy rnl.ı-1 tı, kumral rnylaı-ı. uzun kirpikli yç_sll Alaturka ve Alafranga · Tasviri Efkar 
tıarlıı ortık kııybedılnılştır. Bunda Fakat. senin ılreun :llf!nıın eclenm in 1 :\\nnlı tmparuturluı:unıın zc\•kıı ı-.,Coya hı, ~lynJ.f:ır •ıyrıunlş yaslı bır kadının ı:(Ö;dı ri, Lıeya7. ten ile. yu,·aı·lak \C dvl· 
fıaıla ısrnr etmes~ıiz. Petro. aune, Pctroskım bu Lntıkamı lıeheme- gonıülınilş ,ı;enı hukumdnrlnrına dair kolunda içeri girdiler. Onları ik i adım gıııı kalç:ıları, Ylt\'ııl'l:ık yüzü, t;l'ıus llfıikrı.uucl 

-Evet Şcrcmctiycl, Şarl bu harbi hal alacaklıı arn~ıı a htıber ulnı;.ltta bu fır :ıttnn geriden ı;arışırı, gtizel bir kıı tok ip <'· nğzil,. :\taruı blı· lı<'Yk€'1 gilzclliglııı :ın-
ka:ı:andı. Fakat istikbal tamamen kay- Katerlna tıırıh aahneıine çıkıyor ıı.tifacleyl de dusGıımt>kleydi. diyor, ctjne, lmcluna dolgım uu gU;.ıı•l clırıyor, kolı•Y kolay yıpı anmıyacıığırıı 1 
bolmuş rlcliildir. Bu harp benim haya- İsveçle harp dcı;nm etti, !ııknt nrtık işte bu sıralard..ı dostıı ve ı;ocukhık kııclın kimclt? gostcriyonlu. Dudaktan lnl"" ve heı· 
tunda istlfadelı bıı· ders, tam yerinde Moskoflar muhtelit ~chlr ve krısııb.:ı- nık1da~ı Şcn•mctıyc!, 1702 scııesı tem- - Adınız?.. zamıııı ıslaktı. Tatlı bir rı:ırc:lçcğl n•ıı-
ı;urotımn inen bir kamç~dır. Fakat lnrda lsveçlileriıı tanrı ıızk•"lllD kaı,,ı muzunda Lırnnyo i~·Nlleı·lnc doğru H:ıhip, işitmemiş gibi korku ve he· gı ,·:ırdı. Bl'yıı7. kolları lıt•lı· ~·ıplak o-
Petro, bunu fadc etme mı bılecektır müclafıtn " zıyetinde kıılı.> oı·du Dır. r ı ılcrkmektcydı. Ordu_gı'lhını Mı:ırlıı- yecanla generale baktı ıiınca iı• am yerinde durcluraınıyor-
Dönüyonız., Mençıl.of, Lnf~r. hepınlz tnruftan Petro, geceli g[ınduz.lu bir uuı-g knrş •• ınd:ı kurmuş olıııı General Şcrcınl'tiycf bııgırarak sordu du 
emirlerimi nskerı: bıldırınız. Mosko- tnlışmn ile yepyeııı bu ordıuıwı ta- ı Şeı cınC'lı.) cf, oğlc y<•me 1 inc oturmuş Siz kılll'lııuz•' Nereden gı:lıyoı u- ş, reınetıyef, tekrar tekrnr aiıl'I gö-
aya donilyoruz lim \C ternıyc .nele bulunuyor, rnb:ı- bulunll,ı;oıdu Kap ı çalıı.dı. nuz~ zile Merthmı sUzdü Kurıını: kızın ııoz-
0 g,ın blrkaç saat onra Pclro Şarlı hın sııat altısından gecenin S<'kı ne - G rırız Pnpa , tıtrivu1 lıır e ll' ccrnp ver- llr µ rlamıştı Gcııerııle kcndısını bc-

Narvacaı zafer şeııı.Jtlerı içinde bıra· kadar durmak dınlenmt-k bılmedc :ıabıU Ra k'>l dl l ıdl m k lfızımgl Jdıt.ını anlıımı tı 
karak .ı:ce Mo ko\ oya donmuştil. bu n . ı 1 mcş ul ol ıyo ıu yo u 1 Y ka ıı bıı harck tle tııır ıırL·n ııçtı. 
ş tard 6 ük bir h yccan \ tcc r luk z 'T"a larını ycnı tan tı ı 1\1 t 'nr m rn zdlı ıt 

1 F k t h b ı ı a ılk g nler- 1 < o ) ıl ç ' ı, b t 1 lı Ilır Şeı mctı,li..C 
ı k k el P h a ılm b;r P ı 

ı (Dl'\ amı \ıtr) 

Yemek, Tatlı 
Pastalar Kitabı 

Yazıııı: f.'Allitİ>'R ı\'/.;/Ji.tl 

ilcı· C\'C liızını olan hıı kitap, 
bine yakın ycnwk, tııtlı, pnst:ı

lnr plş:rını ini kolııy surettP 
laı if Cdl'l:'. 

f't 1 f 1 kı' 

Nüshası (5) Kuruştur. 

1 Ab Ş . . ı Türkiye Hul9 
one eraıtı için ..!i!!_ 

Rcıwlik 

Altı aylık 

Ü\· u~·Iık 
Bir aylık 

1400 Kr. ~700 K "· 

750 > 1450 > 

400 > 800 > 

Sahibi: Z. T. ECÜZZIYA 

Ne1rıyat Mud .. Mı • C. BAOA!ll 

B s ldı6ı yeı" Matbaaı Eb uya 


