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izmirde mahsul yağmur
dan hasar gördü 

~ . 

lanir, 29 (A.A.) - Dün sabahki yağmur 
esnaamda vilayetin muhtelif mıntakalarına dolu 
yağmııtır. Yağmur ve dolunun ma.tııulat üze. 
rinde olduk? ı;arar yaptığı antaıılmaktaclır. 

Bornovayı kurbağa yağmıftır. İki mn daıe 
van yıkılınıttır. 

Romanyad~ Sovyet işgali genişliyor 
Bir Sovyet tank kolu, n o tada 
bildirilen hattı tecavü z etti 

P.~~~'.:~ariCiP .Naz,rin,n· ~i~iııJ' ltalva ve Rlmanva 
J apo_nya Rus kıtalan ilerlemekte devam ettiği taktirde 

'an Kay Şek'e yardım eden dev- müdahalede bulunacaklarına dair 
'--ileri yola getirmek niyetindedir Romangaga teminat verdiler 
feşBalkanlara da Hong-Kong ] . · 'l\'ev11ork, :9 - Hükreşlen aııaalL 

Sar'itll"A:ak mı? Yakında Japonya Eski Mısır Bqvekili Yugoslavya ve :~~~~~o~~~~~~=d;eıı=~~ 
.ı flCj • A ı • M h • le devam ettikleri lakdırde mtlda • 

t f in dan 1 a 1 r balede bulunacaklarına dair Ro • ara B lk # manyaya teminat vermi,lerdir. Raı 

(IJUomı t ıeeldd 

~~~.~~a(A.AJedi~~po~~.. Paşa ·-~ (~' ~,.,..n_ ~!'!:."!!..~':.... ... ~~;~n:;.,~;.:~·:~:.-:..:. ~ 
•- SoYyet kıtalarının Romanyadakl 

ciye Nasın ArJla, bqün radyo Ue ı• lif a· b ~ sön. &a devletlerden birine kar)ı Sovyet Ru.ya t&Ntmdan teca.. ileri hareketleri tehlikeli bir ıekil 
neşredilen bir natuk aö3•Jemiş ft s asmın s ep• vUs vukuu ha11Dde 'll&1lwl Antantı Paktı Statu.atı, Tugoslavy&Jl harekete almala batlamıtlır. Sovyetlerin eT• 
demiıUr ki: ,..cm.,. lcb&r etmemektedir. lıhamatık Balkan Antantı bur olan bir dev· velce çizllmiı hududu kazara 8f!Ç • 

"BiUün milletler kendi hayat u- ları·nı· ·,.,... attı• Jet bir hupte snetllaldar bubmdutu takdtrd9 ftStJet dei1fmlf olaca&uıd&n 
l\~ınn~ ~IMP olıQI~~, ııil'~ &Qll Tll •a- ,_ Wr Mtb ...._ lWM& ~r. L• • miı olduklan ku"netle tahmin o • 

··~ lanmasına ralmen ne Roaıen, ne 
milletlerin anu ett-ill ıulh, .c!enm• ~. ıı (,t:~~-~ ..,__....,..__...,,, St ··~~ beyun ma de SoY)'et resmi mahfeli .bu hmas-
11 obittyacattu:. Bu ~ ~ .... Paü:" JIMr ~ ~ıW. i..lt. --·wa ' 'ı ............ -&~atGer: al't lıUl~ ta hiçbir tefsirde bulunmamakta • 
mek lein, cotraft ırk!, -~6Itllnl Te dakt nbfkıı. söYlemlflltf • . ~ ~. • darlar. 
e~nonılk sebeplerle ıwı ·• surette Enelkl, ılln, ıidere, hWc6metln, 
birbirlerine balh milletlerin ene- İtalya ile miillefildmlı loıiltere a • 
ltmirde, mü,terek mncudlyetleri. rasında ·çakan harp hak\mdaki ıl • 
nin bayat sahasını tetldl eylemeleri yaselini bildirmiıtim.· .Nasır miUetl 
Ye bu aaliada IUlb Te nlsamı pran· nln hiaalyatından ve arzularından 
ti eylemeleri pek tablldlr. Aynı ıa. ilham alan bu siyaseti, müttefikan 
manda, diler hayat 1abalan ile ,.._ 

taıYip eylemiıtiniı. 
fah ve terakki münuebeUeri temin Mütteflkhniı bizim harbe ittin. 
olunması Jlıımdır." 

Japon Hariciye Nazırı, bu husus kimizi iıtedllf nden, beninı iç~ 
ile al•udar olarak, Uzak Sarkta ıaemlekelln )'Okaek menfutinl na • 

ıan dikkate almak, ununu eıul
yeni bir nlum kurmak için Japon. ye riayet dmek '" ılıe fikrimi blL 
yanın sayretlerinden bahsetmiş "• dlmıek mecbarl7etl vardı. Bllb•
aılerine fÖ>l• duam etmı,ur: ftl balmndan k1 ltaıye, ne Mum ne 
"Japonyanın b6>1lk hedefini an• ele aaydtll dJler memleketleri har

lamıyaa "' Canbyfeke 11rd1m lh be aftrildemek istfflledllfal )ildir. 
dererek ..,-ki Aaya salhlal bonn mittir. 
bıa devletlertn dalma 1"1hmmaı Herbanıi bir mim karar alma
ohnaaı eok .. yaaı .....OMr • .IQ>a, dan ene! mulltenm lJ'llft a1Uıam 
n halen, bu de'fletlt rl Jola ,.ur • tbaseline mtıracaat benim JeJn el. 
ıaek nıretlndedlr ... Caabna• HtDdJ. 
Yarcbnı eda lunetlert berteraf et. lnlilterenln Mııın harbe ittirak 
nıek lcln htc ·blr eıı,.ı 6nfiııden ettinaık talebini, parllmento 6nii -
ka~111eaktır." ne eıkmadan lal'flp etınlt olsaydım, 

Artta, Şarki Aın Te pealflk mın. kanunu eaaılyl eJlnemit olacaktım. 
takaları rnemleiEeUertaln bndile • TecrQıı.nbl ,.. bldieeleri&ı dlkı. et
riae bla bir tek hant aahalıında Utt a17Uet1D, memleket!, prek dol
birleımelerf nin tabii oldutanu IÖJ'. rudaD ctotruya ,.erek bilftflt&, Jsa,rp 
lemlı 'fe demlıllr ki: fec&1'liDdeD TtJra::re etmeli ııUa bir 

.. Böyle bir ıillemln ,ırtı da, milı YUlte olarak talamU eytemeaindeD 
terek hayat ePIJ, milletlerin refa- bqlra, parlbfento bOktmetln. li)'Ue· 
hını Te ba milletlerin hayat aaha. tbt.I t&nlp ettltl aman, bu kararı Ue 

i ik ı lll8ll'ID lı&rbe ltUrlk ettlrilmUIDl fa.. 
11111 st rannı lem n edecek mlls- Ubdat eden talebi de bertaraf eyıe-
tekar bir kuTvet unsurudur. mlfU. Bu k~ tquterenm ne bu 

(Dc001111 1 • elde) (Dc*1mı ı neldc) 

Macaristan ve Bulgaristan 
R o m anya ııe harbe glrl•memeıerı için 

tazyik ediliyor 
Bulgar Har_lciye Nazm ltalya, Almanya ve 

ınaHtare .elçilerile görüştü 
••••••ile, • (A· A·) _..; na· J den sonra pek IDllhlm bir lctfma nnda Bulgarlatamn milli mlMlele

mlar medW. cllbı labU toplan ' MdetnUttfr. İçtima bet .. tten rt tetkik edl1mfttlr. 
mıttn'· nueıı mUll mldafaa mec- fazla 8tlnil0fttlr. Hariciye num Vulyet:la lnkleafı. mes'ul Balpr 
um de &lleden 10Bra toplanmJltır· Popc)f, eaat 19 da ceteeyt tatil • mahfellerinde glttlkoe artan bira-

Hitler Paris'i 

derek llacartetanm Bofya ~ llkayla takip edilmektedir· 
llacarfatan bl&elerln lnld4afr kabul et:miftir- Buna mUteüJ!> Diğer clhetten öirenildllbıe -· 

ru dlAlplin ve ltlkOnetle beklemek- meclis mUzakerelere devam etmlıJ, re Bulgaristan. bazı ukerl tedbir· 
tedlr· Vasiyeti nazan itJbara ala • tfr. lc;tlmadan eonra hiçbir tebliğ ler almlfbr· 
rak Macar htlkbıetinln Romen hu- neeredllmemfftir. Toplantı emıa- (Devamı ! nclde). 
dudu boyunda daha mkı bir kon' ----------------------
trol te8is ettiği haber \"erilnıekte -
dir· 

8ofJ8, t9 (A· A·) - Stefani: 
Bulpr nazırlar meclisi, dün öğle. 

Tobruk üzerinde bi~ .hava .çarpışmasında .z~l!a':et etti 
Manş denızındekı Jersey ve Gernesey 

areşal .Balbo, tay .. ~~~~~~~!~~:;;0~~ 
dı 

~ ~ dı Venıay muahedesinin yıldönllmü atauıau iktiaap etmlt -0lan Jeney 
·ı rr• t ,, günü HJller Strasburg ııehrini zi. ve Gerneaey adalan il.zerine dün 

' aah.Uindeki Kehl köprllall bqmda tür. Alman tayyareleri, esa.t- ııehlr aresl e U U Van l yaret •tnıict.fr· Ren nehrinin Alau yapılan bllcum ellJ dakika Bilrmilt-

.. ., !~: !ı~~~:zı~~!:: ~~:::. d=;t :e;::~~~ 
~ ~ (A.A,) - 1taıı7aıı Ordu• 

llllallllll k&rarclJu n...,.tutt blr 
ide. Libya umumi •a2Lll mare;aı 

'a\Ul kahremanane 61Um11Dtl 
tedtr. 
~ 28 bulrand& Tolınak tı

pptıgı btr bombardunua .... 
da JD&repl Balbo t&rafmdaa 1-
edtbılekte oıaıı tanan aJevı.r 

ıs. d11fD1Uotnr. Karef&l Balbe il• 
rede buıUD&D aalr mllrettebat 

llcr l~lllde ölmO,tQr. _ ... 

Harbi umumide Alo1Ar ~eplMsta· 
de pill111 olan, tun•bm d5rt btl· 
yUfllnden blıt buJmaan, Atlal deni' 
ı1nl qan btıyUk tayyand, bava 
maraplı Balbo .-el meyda 
nında 6lmUı ve ltalyan myfaiı 
bu bUytlk lHllDthı 6nilnde Jatıımet 

,. ı ..... ..,. UllUliDI lılDalarda ..... 
mey~ ~ldaraa ,..,,. 
IDdtrUllitlfbd n parti merkUlert U. 
,.... ~ ,.... parUml 

m topçu generalı Dulman Bitleri se balan atın11lardtr· Almanlar mit
llmla.m11tll'· Kıtaatm teftiş~ mll· ralylSzler de kullannılllardtr· Ha.ıs

....., JI - Kanpl ltaıo Balbo tealdp Hitler Strazburg kllaelinde taneye yaralı nakleden bir otomo
aıqa IUbaQ lkrtblde bir feJtket haberi bir müddet tavakkuf etmiştir. 19 bll kurıunlarla delik deşik edilmiı 

tulrbd 7&PIDJI, veldletlerde bU,U'k 

bir bOsQn ~tır. Karefal 
aetil1l'fıı bO;yWc do9ba olan • ttaıo 

a- n <A.A.) - ttaıo Balbcıea Balbo. Alma halla taratında.a çok 

fpretıertıbt mat.em allmeu.rt konma· 

- emntmfttlr. 

ve takdirle· elllmlttir- · IDÜU'9bede preıle lldQtıDQ balier 8"tbnekte7di. Bll10k ttaıyan ~ 
a-. • (A..\.) - UbJa mmliıd .,..... ltaJJu ~ matem aıl.me- 1mm styamdaa dolayı bOttln r...w 

Wf.IAat ltaıo Balbcmım mullaNbell ti olmak tlmn Dtfl11atml Ud d&Jdb 1er ttaJyan millet.ine tu119tler1Dl 

,.._ amme 11aM•0 1. ao "•... taUJ etm11Ur • lıqdlrmettedlr. 
.• 

hazirandan itibaren Alman bayra. ve aW kalmttbr· Huaual evler ve 
ğı bu kilise üzerindedir· Şlestad ta- oteller çok ba.sarr uğranı13tır. Hal 
rikiyle Voııj mmtakuı harp mey. km ifadesine nazaran adalarm f1m 
danma giden Hltler, blllhare Ay di müdnfaasız bir halde bulwımut 
aenah tehrinl ziyaret etmiştir· Alman tayyarecilerinin çok iflne 
NOBMANDIY A SAldl.LERINfl!: gelm~ktedir· 

Ki tNoıı.ız ADALABINA Jeracye hUcum eden Alman tay 
RVCUM yarecilcri aday3 çok yilksekten 

"°'~ n (• •) - Londrldf. (Devamı t nclde) 
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Romanyada Sovyet 
işgali genişliyor 

(Daştara/ı 1 incide) 1 Ççrnovic, Zhotin, Soroki, K.işL 
.Ancak muhakkak olnn bir gey var. aov şehirlerine. varmışlardır. 

.a od!L Sovyet ~taıarmm muayyen Tas pjıınsı, Sovyct kıtaatı hare _ 
hududu 30 kilometre aııtıkları ve Mo- ltMının bü1·ük bir intizam içinde 
lodavyada Dovcryo ve diğer bir şehri ve lıfidlse5izce cereyan ettiğini ilA -
i§gal ctml§ olduklarıdır. Moldavyada ve etmektellir. 
ful\! olunan bu me\·kilerin stratejik 
ehem.mlyctlerl büyüktür. 

Bu mmtakala.rdan akın eden mUl· 
t.ecller Romanyada ~Uhlm bir meaele 
halini almıı ve bilhassa Romen kıta
la.rnµıı :tJareıtetlnl fevkalldo mll§kUL 
legUrmfıtır. 

Beısarabyamn işgali znnnolunduğU 

gibi ha.dises~ geçml§ değildir. Çen\o
llde ~lara a.teıı açµnuııtır. ~ivil 
h~ktaıı birçok ölcnJcr vıı.rdır. Beaa· 
r.\by& hududunda Romea !ntaları 
SovyeUere ateıı açmı§lardxr. 

Blikrep, 29 (A.A.) - Stcfanl: 
Sovyet 1.§gal mmtaltumdan relen 

haberler, pek muhtasardır, Bu ha.
berlerdcn biUıuaa ti~ditf~e göre 
bir Sovyet tank kolu bu sabah Herta 
civarında, Dorohoi mmtakaamda Mo• 
loto!un Rpmany;ı hUkOmeUne verdi
ği no~ blldlrilıın hattı tecavüz 't
ml§tlr. 

Şlmdillk bu hareketin Sovyet lfgal 
kollan, kumandanlarına verilen emir
lerde aarahat olmadığından mı, )"Ok· e• Soyyetıerin Molotol taratuıdan ta
lep edilen ınmtakadan .daha genı, bJı 
mmtakayı tşgal etmek istediklerin· 
den mı ileri geldiğini tafHı etmek 
mümkün değ[ldir. , 

Yeni Sovyet - Romen hududunu 
tahdide memur muhtelit komitenin 
Romen komisyonu aza,r aaat l1 de 
Kösteııceye haruet e~lerdl.-, 

PARLA.'\IENTOYUN IQ'l'tMA.I 
1 

Bflkret, 29 (A.A.) - D.N1B. bU4J· 
rtyorı 

Bidayette cumartem ~tl l~Umaa 
davet edilen mebusan meclfst pazıır 
tell ölleden sonra toplanacaktır. Bu 
içUmaa dalr nef?'8dllen rumJ tebliğde 
d~lllyar ki: parlA.mcnto 29 hazlı1ul
da lçtimı etıııek uıen d&vet edil· 
mı,u. Bµ l4rfhtn bir baYl'Ql gtlnlhıe, 
ertesi günün de pazara tesadüf etıııe, 
at dolayıaile, prlA.mento pazartesi l!ğ
le&uı sonra toplanacaktir. 

Be.a!1lby~ iı~ Ye ~,.. 
Beriln, :19 (A.A.J - Steflal 
Correspondıpıce Pp,ljtiqµe et P.lır. 

lomattque gçeteaı, Moaıkovanaı :ao
ııarabyanm R~ya iadesini her za.. 
man talep etmq oldu~u kay<Sett,llf
ten 80llr& .A.Jmanyanm Avrupanm c9· 
nubu oarktıılnde yapılmam lAzım olan 
bu aru1 terki 1Jlnln k&n§ıklığa mey· 
dan verilmeden halledilml§ olmasını 
memnuniyetle kar~ yazmak
tadır. 

Besa~da iınl fdijen ıehir),r 
Moskova, 29 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiri~pr: 

Tas ajansının bildirdiğine göre, 
28 haziran günü sallt 14 ele Bukovi
na ve Bes:ırabyada nomeq hudu ,. 
dunu tanklar ve motorize pi)~de 
milfrezelerHe geçen Sovyet kıtaatı 

"Diktatörlerin planlan 
altüst oldu t" 

Nevuork1 19 { A.ıt.) - Nev)"Qrk' 
da efkôrı umumiyenin siirünqı~n' 
nazaran Sovyellerin RomjijYaya in
mesi, diktutörlerin pllnJıırını alt. 
ü~t etmektedir. 

Herald Trlbune g112etesi, nı•Aıd1\
ki yazılarla bu fikri çQ)j: !(ftıel }· 
fade •tmcktedirı 

"Alınan intiba şudur ki, Hitlcr'
in dünya er:ızisinl yeniden taksim 
icin kurmuş olduğµ makinafnn dit,. 
lileri arpsına Ruslar g~nt m ka
vim bir mania atmışlardır. 

Cok muhnkkaklır ki llunu da 
yapmak için Sovyetlor, F" müıııı~ip 
ım:ıti1 yani pgzl ve faşisHeriR P,ıl
~anlarda en ziyade tükül\eli idıtme 
ettirmek istedikleri ~"illi Jntih11p 
etmişlerdir. 

lngiilereye karşı olacak ıpuhare
lıenlıı arifcşinpe, 'l'ıın;ı kentFolünı 
ve ~pme~ petrQI ~a~aıerıp' ~o.Rrl! 
yapılan bu Sovyet ilerlemesi ba,_ 
Jıyacak mulınrabeqin Alman tayya
f<;leripiq fhtjya«J ojen P•Jrpl tı
lqklfqnq t@sir @d~biJıcıAJ l\ilıelle 
hiç bir zaman Berlin'i bigane bı-
rnkamaz.,, 

Budapeşte, %9 - ı Sovyet • Romen 
tı•»tUui 04Hıd& ıaUaaunye Mfla
:ıaµ§lardır. Sovyet heyetine Momln, 
~men he1~t1ne !ıfüıtor rlyffgt e~ 
mektedlrle•. 

Ateş Balkanl~a ~" 
saracak mı? 

(B~ff9ftJ(t t /pr;if!-J 
mp;hvw ~~)~~ •İt ~~-
1-ti ~ ~lil ~~ ~ - Jı~, 
lf•tin maddi ve manevi ~'ufiye. 
tqai takdir ettikleripi ~iy0ı: 

"'z. ... .. ... 
Kaldı ki bUyük devletler ara-

updaki menfaat rekabetinden çı
kan bugiinlril Avnıpa hani karıı
amda küçilk devletlere düıen va
zif, birtakıftl •nfaat ve arazi ih
f,ilWyı Ue 4'irJ>irh;tjııe g~k 
deiil, i~IJtda fedaklrlık flt4effk 
prpı~maya ve biribirlc.rirün 
mevcudiyetlerini ko~ra ${.llıt 
wtır . .\kıi )Jelde .... cuıu .... 
lann neticeti küçük devle~ 
iıtJklillm•, bel.ki de biitiiq bğ, 
tü., ~·tliyıtlcriae mal ~ 
iJke 1-i.Jl!ı!lltlidir. ASL\f US 

İngiliz tayyare lıii•M1J1la~ııd4 !ltn 

Mareşal Balbo 
Londrad~n ~

len lbir telgrafa 
göre Trablusta 

r .İngiliz tay
re hµcıµpu ne
:-zinde tayy~ 
i parçalana
: öl•n Lınya 
:.ımi valisi ve 

kumandanı 
'reıal ~bo; 

alyarun 'son 20 
senelik tarihin

de çc.: mlıhim roller oynanff bir 
ordu ve devlet adamıdır. 

Balbo ıa96 da doğdu. Büyµjı 
harf> ~dıfı ı~ gepç bir i.b 
:niversite talebesi idi; bir Alp av-

cıl~ ~~ gönppi1 ql~ak ~r
di. Harpten sonra Floransa üni
'ftr~tesiqde sosyoloji ve ekono· 
mi doktorası verdi, sonra gazete
ci oldu. 

1920 de Musolini ile anlaştı ve 
faşizm harek~tl~rine karııtı ; 
1923 de İtalyanın komünizme sü: 
rüklerunemesi için Rom;ı üzerine 
yapılan yürüyü§i}n tefkilinde bag
bca rolü oynadı. 

Bir sene ~nra meıbus oldu; e
konomi nezıtretjnt! siyaat milat~ 
ıar tayin ~dildi; sonra tayyare 
nezaretinde aynı vazifeye geçiril
di ve 1928 de tayyare generali 
oldu! 

:Biraz aonra nazır tayin edildi. 
Akdeni:s v• Karadenize kadar 
uçuJ]ar yaptıktan sonra 1930 da 
on iki til:yyflrC jle A tl~ntik deni-

zini ge~. 1933 yazı.nda 2t deniz 
tayy;arttiPden ıııilrc.kkep bir fik> 
ile Şifflo onternaayonal panayı
npa' gitti ve gtldi. 

Bu sıralarda çok m~urdu. 
Rütbesi mareşallığa çrkanldıJı 
gibi seyahate Orbetellodan baı
ladığı için kendisine Orbetello 
dukası ünvam Vfritd.i 

Uç 4Prt aen~dıın~ri M~lini
nin kendi damadını ön pli.na çek
mesi üzerine aralarının gevşediği 
ve bu yüzden Libya umumi vali-
1\ii ve ~J)cumJUlaa.ın&ma tayin 
ofünduğu söylenir; ıon vazife
~l\de qe m\ilJjql itl~r 'Cjrdij~iiq
den bahaıdilıaişdL 

Henjia 44 Y~W.da Olafı ~~ 
nup plıpp~ İffJY! 4fvlft n gr
dusunun miihim bir kıymet kay
bOttiline ,Upbı :yoktur: 

Mant Adalan 
İngiJterenin Manı ıahilhrin

deki Manı adalarmı ~skerlikten 
tecrit ~ttifi bildirildi. Bu a.dalar 
şunlardır: J~rscy, Sark, Gern
sey, Aldeıey .. 

Bq adfl,Jardan ] en~y adasında
ki Sen Helycr kaşabıı.şı ViJ!ttor 
Hiigonun ıssı de üçüneµ NilJl91· 
yona muhalif olmaAıın.dan dolayJ 
Fran,ayı terketti~ zaman i1'a
met etJ:llesiylıa ır.cfl!4r.d\Jr. 

Mczkpr adalar Fransanın ti
~li garbiıindeki Sen Malo ı.ör
f erinin tamamen içinde ve Fran
sa aahiUerine çok yakındır. İn
~if tere sahillerin~ mesafeleri yüz 
ki19m•tr.tıdir. 

Reno, ağır surette yarala11dı 
Fransız hükOmati, devlet amnıyelı aleyhine hqz~ri3JtffiıŞ ttadise:ır~n hatır'a\tıkları: 

komplo hakkında!<i tahkikata devaın ediyur 
ltordo, 29 - &ki Da,vekU llımo, Uü~iuııel, hnarlci ı:ır ıri)·e rı. twın busun Bordo ~tjıffiı.! ~rl>et.JJl!.'Sj 

bilylik bir otomobil kazası netice- yatlarınııı >,·ii!.scllı\ıııe~iııp otani gl- bc'kıenmE'kle idi, Hilk~ınc~ ~l~rµ,qn 
iindc ağır surette yarııl:ınnııştır. mıık maksadile blrtok tedbirler al- Ferrnua nııkledccekti. Fakat bu hu. 

Fraıı ·ı:ı: ı.ük\lrneli, dc=vlet eınni _ ınnğa kurnr "crınişllr. •~ bu~ kaU bir şey öğrenileme. 
'' trı m!IUE. i'~ JiUlf.W..UIUıı UuiU ıteti aleyhine hnıribnmıf komplo llonlt1, "' (A..A.) - Havu bllll Parlsl ı;ı~kezl hilkWııet yapması 

hakkındaki tnhklkatın' ~ev:ırq et • yor: kuvvetle "1Uhtemeldir. Ancak tugtın 
mektedir. Evvelki gün Heryo da Belçika h\lk!ımetl nnmırıt ya,p~ığ. inin Jtrral ettllmemış m=da ')lr 

ı · ı fıltııQta. peloıka ~a~·kl~ PfeJ'IC)t ~ P ~ P {<-lıatve~ il ıiypret etpuşl r. bQkumııun Al }IUJ llll!.hııaıaplf' tema· !DU'l!J.kk~ m''*'eı klJrula ~r. 
KııJ,ıjnedt lebedcllll ol111uı,tur. Po- ff glr~ek üzere teş•~b~ıe l;ıulupl$!,J i'~ :rı;:al 1-fve!ljl mu~ytnı 

!!!_ıtr~ iş nasırı, f.'ı;ytier JUuhı!Jeral ğunu ldffnı~Ur. lc&vıil bUgOn beyanatta ~Jıwarak 
nazırı, Frossşrd Rafıa nazırı ve lf' Fransız teşkilatı esıı.siye kanununda 
Mnrquct de dahiliye nazırı olmul- Fran:ıız hük\ımc~ plerke:zi :nUhlm tadilA.t yapılacağını bildirmiş· 
tur. ~en·Qrk, ~ _. ~~~ hUk~· tir, 

Amerika 
donanması 

Atlantik denizine! 
. yol alıyor 1 l 

Pitmap diypr kj: ~ 
.,IJVYif .. P'°'qflı - 4R"fİlul ( 

filoları arasınd.: bir anlatma,~ 
Hiıfm ,ı\vrupaya kapattbile
.. tır.f! 

Vqlaskla, %9 (A.:A.) - ftöyter: 
.Ayan mecllııl hariciye encümeni 

rcl.al .1Jı Pitman, bir mW!kıı.t esnasm-
~ tn~. ~ vt ~.,.. t~ 
l&R A?'a.Mnda b!:f 8"l~Ul01ı ~l~ 
4"""PAJ& kapaatıüace~ bet'aa eı.. 
miştir. B. Pitm&n, Amenu ne lngil· 

~ers JJlılm~ ııı~ 9lr ..amtA '* l.ı.tk 
!ak olamıyacağmı, faka~ ttfnWere 
hlkJ!n filolar arumda bir ~manm 
Jt11awt ftl~efnJ "'Y~"1otlı 

B. Pita&a tıAzl,MM llınamla .. a#Ida. 
ki beyanatta bulunmuotur: 

"1nglllz, F~ı; tilolaq lıip Oky&-
nosa ~~· e41lilllf. wrJP ~onan
mat.'9JR Mlf~tf4 Jtgr P"'IB P.rar
Ja çevrilir. Fakat eski ba.hr1 harekA.t 
ff{! Aml1fll ı,,ş~yıa· l f ihf"'!f >.me. 
:- lk~n fil~V! r~lk ~ftliHıl tar· 
~~rE1' ~t}JınU~ denislpıı yol ııımalt· 
•• ı...uHiıUUlJ ~.y~ etm1' Y1J Scm!:R· 
ıµayll AU!lntikte lhU1ıı.cmız olğu~ 
veya olacağı .za.nnmda bulunduğunu 
9Öt'f•mJftlr ... 
~ JlfttJ'Mıl Kolla J'lllcıadele 
~~9'~;@ ~ ,,.._mea~!da pqpb.ell 

ecnebilerln faalifflHP.• kHP. l!Y~ 
departnıanlarda ihtiyat tedl:ılrleri alın 
maktadır. Pazartesi günllnden Jtlba.. 
ren, Amerlkada kalnuiaı arzu edllml
r,n ecnabller ve beşlncl kol m~up· 
lfrp,ıD) te'l!!flenffl~9' ~~Cfkttf1 
~e~tJttıur Jl~~t d~ p«lfle~erlfl 
!Joııtıelllaa ~ )'Ul ~ kaawı puıje
si imza etmiştir, 

feıtı qı9ı1nıı~ l'fNPMf 
Nevyork, f9 (A.A..) - Vllklyealn 

relalcumhurluğa namzet gösterilml!41 
umıılJll 11;1uttg müsait bir oekllde 
~ııt:Pın"a,r. JCısa. suren intihap 
fl'Uctdelf~ egamda mumalteyhin 
~l!f:adelecl bir zihniyet taşıdığı, de· 
maırojinln aleyhinde bulunduğu, da. 

f.Dl ~ll&lefe vuıtyf\I 91~ \'e 
~ille~ "1'.H ıçtnl~-'llwı '-1· 
ıtı1ı.. uwttne ~ Ridıltu 
anl~ılmıştır. 
~lt!,n lJlPUmt siyaset h\kkmda 
~ tW~' bulunmak bere Vll· 
!Qrt Jllt lıJıtaffak lııtedl#i '1aber ve
rllmektetUr. 

""' ı 

)aponya hariciye 
nazırının beyanatı 

<#a~ tarafı l lndd~J 
Dundan ba~ka, muhtelif milletler 

ıruplaqnın sirast, kijltilrel, ekp _ 
nomik hmmşiyetlerlnip sşrantisini 
istemeleri !Azım dır. 
~vqıpa h;ırbi b;1şlad}ğı lamnrt 

Japony11, bq harbe knrı1nııyaca4ın! 
bildirmiştir • .Aşnı zaman{!a Jııpo'!
yar harbin ~arkt Asyaya yayılma • 
mfStnl llrzU !l[tıeQiR\nJ ije İ~SfQI et 
lirmi7tiıı. ~npoııya AvfUJ>ll ltfirrwe. 
tinin inkişafını ve pa~irlk mıntı -
kııJ:ırı da dahil olmak üzere Şark! 
A!l)'nnın muhtelif mıntaka~rı üze
Fiıııleki tı,irlf!f'İpi ~itknlle $akip 
••·leıne]tte4Jr. Şurıt'tlll bil~trmek 
isterim ki, .f p"ny,, kt,Pdi -pyat 
snh:ısı bakımıaıtan, Jm arazinin 
mul::ıdder:ıtile ve ezcümle bu nr:ııi
nin inkj14fı ve başkaları tarafınclat 
kull!!nıhnoııı Ue al~1'Qd~rtlır." 

lt.-ns • K~fl A~lııkAa 
Mplate.,_ı 

Moakova. 29 - Japonyarun ya
lsında Çunl(nijıi ve J~jlja P,on-a· 
)(on.gunu ablu1ca etm~si kuvvetle 
muhtemeldir. Dipr taraf~ Ja
ponyil §anahay lngUi.1 hatiya:ılı 
ın:ntakaıına ~ Y.JJint ed•t:•1'tir. 
lipn;ı}ıopgda P.Ylnıwı lf\tilil a.. 
lrer v~ z~~it~mn aileleri mom
lekeri tcrk,tmey~ b'.lilanp;larlfır, 

Amerika, Japqn ıJı tııgiJtçre 
ar~ınnda husule l{elecek olan bir 
anla§mamaztrğa JllijcWı:tleye pa
zrrlanmaktadır. 

Japon başkumandanlığı tara - ı 

Hltler Perisi ziyaret ~iti 
( lltıf lar~f ı ~ lllcl "-) 

Yfıil~JtF "fi birdep alçall:\Ak 
bomba ve mitralyöz ateşine tuttuk 
lan ha\lJ' pfil avlam ilardır. Hasar 
$Oktur, t>ft çok ı•angmlar çı)Jıpıştrr. 

.AJ!1alit{t1" bjf! "Almaglır P iadar 
alcalı uçyyorfıı.rdı ~l ıplı,s:qnıpem 
olar~ sivi!!fJI __Btletın@ll ı;ted(ile 
rinde şUphe olamaz." demiştir. 

ALMAN TJ:BJ,tGt 
~'41\ P'!P'IPIC lun·•IJ~, ~ 

(~ ,., ,..,..., Qf'Chı ~k~QinlJfl 
nm tebliği: 
~.ııaqa IRara §ayan bir hadis~ 

~lm•If'ııtrr· ~ir f cr!zaıtr gemisi 38 
bla ta~ flilemaa ticaret gemisi 
zayia.tmt bildiriyor. Diğer hlr de
nizaltı ccman 11 bin ton ,.le9 Uç 

I!lQillıl~ ili~ fi~ öa~ın
Ufı fk!if P ~.ıcree P\dUJ\l ~i lla 
va ku\'Vetlert muharebe grublan 
28 haziran günU ve 29 gecesi, ce. 
pubi ve merkez! 1ngtıterede Billh 

f abri~Pı,l•ııt "' l.JlPan fg,Js\ll iiıe
rine barlz muvaffa!dvetle bombar-
dnnanlar 1~ e~iştlr· 

Kltfft VJ .lf )(ap, l'Jtalan ~if
f ildatina ve laaaştaıd Jereey v. 
Gernesey İngiliz •dala?J!!,§ \mrşı ya 
pılmrş olan J>9'lb,.~lnr ço~c 

müessir oJnıu•f~r· 'Ufilk yp.nğmlar 
mfü;ahade edilm0 ve liman tesisa. 
tında _çok şjddetli i9f~a..r ~HY\tl 
muıwr· ~Jj~ ! ~!119 P.1@& 
rindcn geçen !ngıi~ tıw,ıare!crl 

qenubf "il &'arp! Aıpı,ny~ ~,·rı~4e 
yine ••ee uçU§lanaı y~J.4MJI'. 
ltluhtejiC no-:ıttall\rıJ bom~lar p.tn:ıı'
lardır. B:ııı hqsurl ikam~tyfılllar 
J.laaara u~ram.IJ y~ bir kal aiyjl öl 
qıilştlir· pu~µrllten 4 t!n'nit::- · · i 
kial hava mu4af~a tap1ıı'n tarafın
dan infl.\rllmljtlr· .\lmprı':-r:~ ;-;·i 
at l"o}tf ur. 

~'\L'i'AN TE!JUGt 
ltfl~ "lr ıMJıaJ, Zff ( 4 . .&. ) r 

lf.alyaıı umumi kar!'r?faılWI 18 :ıı;Pt. 
ı.. ıeııuıt: 
T,.P~l~iflerlm~eıl blrt ft!aat 
~ı~ fFfffdAA Jp.OOQ to~Hk JIJ!A!Jı 
bfr 11!fliru ~FP1!11pr~ ve ~ !Jeiı 
aJ~ ~~ batırlIHftlr. 
ş~~ 4lri~ ~r-M · ~atruı:ıuo 

c~b'!H~ blı k~R ın~yl\{f!.lf!Y~ll 
~~?Elffi pJ!Here!E ~t!ft JH!lrf}· 
ypz ft~ &ltua__,f ~JUIJHf1 ıeJft§!y P!ff" 
°l1Jer isabet e~ ve yerde 20 k~~r 

~~ ~' e~ pıugp ı.y 
Ytr !!§ l!!!•rtn! AıliıJmAıJeFp.ir. 
~ a.blaürlii .....,.._. 

Lotrdra, 29 ( A •• .t.) - Röyter: 
Ja~ilt enınint neıııreti, Alman

ların, ln111lterl ilıeriqe fafHlkı t•
•IJhiirtil bAmljalar attıAını bildir _ 
mcklıt ,.~ hallup pallımanııf bonıba
lara n diklrilmfif tayyarelere ve 
eqk~zlaraıaa J"aklafllllmalarını bil _ 
dinııe){.tedir. , 
Mallf ctiin 4 defa ha~ hiiçJP.PU~ 

v~dı 
Mil/ta, ~9 ( tt.A.J - J}üıı l\lııltıırıı 

dqrt J:ıava Jlücurnu lllf PtlmJtlır. f:Ji~ 
~ır ~Qrpbq ıtıımanuşfır.. Hav! ııarJ 
•aıaryıılşırı fifldell@ oteı llff!P1l11r -
~f· Bq l!lJff!f!!flıı Ji~ünc iltihak 
rdembı"eı::ıı:#i kuv-tıe HRll•dilmek 
tedir. 

....... Dl,~l~ 
~eh. 2' ı- F'ıllAlıUI .-oı 

stoklarının kısmı azaınJJlm Al
manlara terke~ 91t1u\u anla. 
gılmaktadır. 

tgUtfıC, !Pr~n\I taiiQcp 
300 fiin tfM'l• rJ; ~ıı,.ı gt' 

·ıerifK paalik ~~ 
Bitler Pariıi zıyaret etti 

.Bertin, %9 ı~. ) - D.N.B. Blldl. 
riyor: 
G~~ter, ~el"'~ 8',...akJli"iMyı 

~ıık.,.ı.yıe birlikle EY1fıl k~I tfı.ıtda 
alnıpµı fo~rra.q..-ııu JJHrt\ıp•J*dir. 
Bu fQ~~4r, i'llhrwhı ._ gWster
de Frıı.nşız; hUkümet merkezini si~
ret @tUf!we de!lld etnııkt.edl&ı. 

Fı!!9M1'- ~tı 
A'e1111ork, ~!J - Gen,ral Dö Gol 

Frıınsızlnpıı FJanı.Jr C8J'hl§i "'
Iirpnm huqut cçpq~sindeki '"fl • 
allprını şu rnkomlnrla tı~J* 4Jl -

fJıtd~ n~U~llJ!liR bi~ rcımi teb ır 
H~<tt, Hjnğigim SMJ!'t~11ındui 
ı;trat~Jik mevkilF.ıiJl JaPC.n prqu
fY tar~fından iş~al edilgıiş c-ldq
ğu bildirilm·ktcdir. 

nıek'e~ir: 
60 epo öJiıı ~6.0j)(l )'lll'.f.Jl. fJıındr 

cephesinde 350.000 esir, Fransız 

f'ıuchıllarındıılti fCph l\:nJG \ili 
ı;oıı .oöo eı.ir. 

Jif • .,,," 
JWthirL 2~ 

deniz tebliği: 

~bi trı.rı 11 

(A.A.) - İngiliz 

Cu!P.i ıllıa~, m.rkc:af .A:~pb 
niz.dş haryft den lnciliz 4eniı; 
kuvvııtm. ka~nwya ttıcbbüı e
den üç düşman torpito muhriblni 
görmüşl~rdir. YCifılan takip ea
"i~P~f. !Hr !IYP.Jft tPrR\to mv~ 
ribi ~tml~!Jt•r· 1'Qrpito ınunr 
~iplerinin diğer i!<lsi, geceden bi-
ll§tifJı3; M~m1•l•ıeır, 
~es~ tt:yit ·~nıp~iş qı.ı

ıunmakıa beraher, h\w bir İngiliz 
Jcaybı olmadı~ı sanılmaktadır. 

Lt-f4~ • (/..At) T' ~~
}ık 4airesiıün tebliği c 

Şarki Hindistfın ba,~u~n<Jl.ıt
Jrğı. 'sqiAAn ild tt,lyan cjeq!!Plı 
tı gemisinin tahrin edilmi~ oldu-
~unu bilqirf"~t~~i . 
J::ritı-eye Yapılan lngiliz Hücumu 

~ıMi-~ iP (!\.A.~ ~ 1n8ilif 
pavı tıQ!igiı 

pün, Eritrede 1,tac~cça dc~C>! 
\arı ve tayyare mcyc1~'llt;rı Jlltı· 
yaffakıyetlj hava hQc4mlarınıt fŞ.
bi tutulmu§tur. Çok aNğı4ffn W 
qan tf yy!lfelerimi!, petrol dç)l9-
fonnı bombal~zpışl{lr ve ınitr~
yöa atetfne tµt~1?rmr. A•ul bU
yük dep,g, pe§ s~t fOnr' n5.1~ 
yan~ın~ i~i. P,iğer yarıJıml:ıt 
•ÖnnJijst ü. FFli'.at askeri b~ra~a
lp.rga qa nrrnınlar hal~ d~vam ,. 
~iyQrdq. TP.yyarelcfimbıip h~~i 
~ğ v~ saliP.'l dö11nıilıtilf. 

Eşkj Mısır başvekil; 
< Hıış tıırııı ı ı uıdue/ 

tıUkQmettcn ne de 4erhanrt ~Jğtr bir 
Pı{ıaır bUkflmctlnden harp U!n e~mck 
Lfl•p tylıımedlği ba'ııslnde matbu~t\a 
g~mıllf oldugtiııua ba:zı beyaııaua da 
teYit ajııııdu. 

Menıltılfttiff J1Ukuk mUfl.lJtlnl na· 
Zf r! dik~~ ~Vak ye Jllül~llHffi..l{ln 
!Ullepıert M:!ırı !JMvlp erJ•91fJD"1 H· 
Ya.sete ?}u.tıaljf ~lr vazlptJ! iıitUrm.e. 
dikçe bu talf pi eri ıs,.ta J•mt etti~. 

llaamattb, bUk&.met, bu talcJ>lcrden 
J>fzılamun, ya bizatihi veyahut he
rttl umupıJJl•sl IUb&nyle, bertaraf e· 
~k ı,tüuı harp ballıae mllncer 
ol.fl~fµ JAM•Unde buhnuaıut ~ U· 

11.§iff!ffl!i mınc1aıa 4'>fqtw. 
Bu taıepleı1n bir çoğu, ~v•~t 

Vf! ~rıcıyı ~·~~eY H~Vl!~!kl f~ 
ml VC~P.'llJ1\r~a ~ll4ff'. 
Bil~-~. blrdenbl!l- ~lll~tlt1 .:kL 

rıııa v~ M.ıstrlılflpıı !H!f yatıp~ tercU
mfUl olmadığı, Mısırın pıUt~tlklerin· 
den ilham almadığı ve muahede nı. 
btpıf mutabık bir tanda hareket et
mte4li1 t>affııP-tl!'i ile laUktruıtı.ıa de
fif4.r!Jffi'81Dl 1'-UM~ •<iP. bir ta.kp 
~Pl~4f· 

Bunun ne1Jceswde1 m~'!8'· ~U~· 
teflkimlzin mUmes.slll, wemıeketın iL 
tıt,.k muahedesinin tmzaanıdan evvel 
tandıfı zamanı geçmlf usullere mUra· 
caat eJ'fedl. 

Mf jrf e Kralia Jfb&k bJ~ePI· 
leri, ıailbilr •e lihlk Ayan ve mel>u·
sa.n rei!llerini, aiyaıt partiler ıeE· 
1fH•::JOplamaıir'Jberine, ıon haE
tMA# biltün WiaeWiJU b~ ~
fftle ~atmak''·.~~"1a~ 
Jhı ze"'' İngilt_tftpi9J1e~e~-
'bd.ia .ıııısır daMti ıt ~-~ 
müdahale te§kil eylediği ve Mı~ 
~ ia~iline dokunduğu tpcrjJJ
de by1""4~r. Bv .qyat, 111•· 
teqf ~cbeplCfodcn dola~, a}11f Zf., 
spaqd!l. nijkuınftin dahfl biqyer · 
tı Majeae J&ala veı.if oldujtU 
istifaşının kabul edilm~i dU~ün
QClirıi izpar eylediler. 

Bunun üzerine Majeste ICra)-. 
ilan ~Bfil!~.m §c\gylüalü ri~• ettim. 
jCraJ AIJ iıtif;IYJ kaıbul eyl~i. Mı
ıırı Jıarpteq aakındırmıı}' ~ıµ· 

"1UZ1 korkµdan ıeJ.pıiyor . .iıl;l ar
zumuz, Jliğer devletl~nn niyetle· 
riqe ittma.dımızd~ ~a f?llll~Jll 
de)itdir. Sarih hnki!:at ıudur ki 
111\l~ıı,kil bir memleketin, mütte
fjlii~ kar!ı, ittifa.k muahed111i:ı· 
ğe'l Jloiı .. ~clel'deR batka ve
cibesi yoktur. 

#Pes 

Ahın~~ Mıthat mer
hum w tayyareler 

Abmet Mltbııt 
1328 KAnua.vııe. 

14iin ~ ~\l 'Vf
f4t ıtıDfftı. .....,. 
•nkl ~" f.1 
»rt lfl8 ıaqın 
bir ı:.ecmuada ;ı

kan (JUi Vem >lr 
romaua Mtlt·) 
Nlılfll bir Y~ 
~ '+11~ ?.!et 
\J&aıua aOG maaıt 

bti 

mı ,..ıTeıı> 

MalÇ!J~~tistan v~~,L~~5 -
M t\•ıt'§ ~ 29· .. .._ ,.....,,. 
ga~ısYmr ıazy1K 

ediliyor 
( tJa~ lımı/ ı ı ırıclae} 

MAVARLARLN Tmzmı 
Biikr•ş. i!J (a. a.) - D. N. 8· 

bildfriyor.: 
M. l'. 1. Mıutıır ıtfanın, bir ço~ 

Bü!tfeJ g~teJer}~in lıuŞH ı talı•'•' 
ÇJkpr-ıırak, haberin Uu~aııcşle~~ 
n\ıt!flıiı )sqydıı·\e S~vı·ct lıükuı~c
linin Mac3r bül:Cımelıne hır nota '~ 
rcrck cenup KarpııtJurındaki Ulv. 
rfllyalı 81l!Ul{ıln ~oyyetıcr tar.ıtmd&? 
hjınqye cdilccçğini hijdirmiştı!'· 
Saldl .. ~'Ctlıır mııhafil M. 1\ I. ojıın~ı 
nıuhabiriae, bu Haberin tia~tın ııP· 
#ı uydımuıı oldulunu baran etmif° 
ferdir. 
U1TLER MAOAR BAŞVEKIJJ ~ 

llEKTVP G()NDJillMEHt' 
Buiiape§te, 29 (A

1
A.) - Macpr •· 

jaım bildiriyor. 
Bl!' Amfnkan ajanıma pa~arf" 

b'zı Nevyork ırtzetelcp, tranıth'd' y• meseei lftt!tBı:l& fi. Hltler'in ~ 
~ekil B. Telekl'ye bir ,m.ektup gtııı• 

deraı~ teyit edep bir ııaııer nef!t' 
lnf!ktedirler. Selth.lyettıı.r ;Macar idO' 
ııı,~l]erl \ıU h\lierln eııaaız olt\µ4"" 
D'f beyan ederJsır. 

Şulnr Hariciye ~rpıuı 
t~lpn 

Sofua, 211 (A,A.J - JJ~riciy' Dllf 
zıp roı:ıof, biribirfni takjben Jt~ 
J~. Alnıan)·a ve Jnşilterc selirlerinf 
kabul etmiştir. 

~car ~~bqm fikri 
Dudapcıl•, 2D ( A • .A.J - Mıwır I' 

jansı ~ildJriy~r: 
Rompııya h~~isfleri, 'ıfl!~as: mıll 

gı191j9~a dergı IJEislrr Y>'•ıuJırllfJt 

tı~ 1 Peı.ti Hirlap diyot' lıf: 
"Romanya tarahadan ti •• 

'ifll ••rec' k11t1~1e Jdarqı ~tti ıJ • 
R'omta mü~t lUlflmtrcli IQlri, 1

1 
k tmı,ıır. .(!omaan1 &ay mt-.Jel 
tek 1aranı olarak halledecek vazf" 
yelle bulunmamaktadır. Roman /" 
kilrı umunıiyesi, bu son güncr11 

8•'- ııJ,.aııhdır. Romen l'l?a'kam1'; 
ınn Rcs:ıra!Jyayı venniı oJ~uk r 
tpihJ l* vJ,kallır vıt Rontnınra, u 
nun neticelerinden kendisini k " 
larampz." 

Mpcççiıtan ve BulPıiıtJ 
• taıyik ~tJiyor 

Ncvı:or;>, 29 - pudapeşteden c" 
len haberlere göı e, ltnlya n ~I • 
rnanyp, Rorıınnya ile h11rhıı sifü : 
memeleri fçin Mae:ırlstan ,.e ful 
"'ıı~islanı tnz~ik etmı:ktedir. 'fAI • .. '). ·ıı 
ptanya, zahire ihli~acıhı teınin JÇI I 

bu iki memleketin sulh içindt yo
şamasını istemekte ,.e arazi iP<li11' 
}arının hllah:ıra t:ıhakkuk ettifi]e ; 
ccğine d:ıir bu devle_tlere te'1ınıı 
Yermektedir. 



Günün müthiş silahlarından biri 

Hücunı arabaları 
Bu~U b.,.rpte çephe gerisin· 

de kalmıt olanların ümitleri sade
ce ordulannın askerlerine değil, 
fakat malzemelerine de bağlıdır. 
Bugün 1914 • 18 harbinden çok 
~ l>ir aavaıPl c:~r~Yilll ı:ttiii· 
ni görüyoruz. Dünkü harpte mit": 
rRJyC>z ıteşi M -~ bir 
bo9luk yara~k lçşbiJlyrnm_~er 
kım bui~ J?u ~Wıın eski muzaf· 
fr:ıintl~ni hatırlawı. hattA da· 
ha il~n bir mqvfl,f f wre' t~min 
eden ~ijı:uın JI'f~lan m. 

;Qıı pile~ ar.Pıları (per türlü 
tank) arkalarıQda pindeJ~ri ~· 
nn. 4W hl!fif zırhlı c:U,ütaııililt 
oldı.ı~u ~lde t~ etnı~~te v~ 
dqnun muzaffer mitralyözleri bu 
-ıarp silahlarwa nafile yere ateş 
-:maktadır. Cephe bu şekilde bu 
iithiş silahlarla yarıldıktan &'on· 
'<ara orduları serlJettH hare· 
iınkanma sahip olmaktadır. 
ücum arabal.An ve tıyyarele· 
ı.rşı en büyük ailih, tank da· 
isatları, tayyare dafi topları 
'.hassa bu harpte hususi bir 
t kazantnı§ olan 7 ,5 luk 
toplarıdır. Şu~" 4a ilave 
• ki tanka kartı koymak i· 
ı mükemmel ıailahm yine 
olduğunu da ~il~ llnutma· 

;ızl 
ans:ı muharebe .çdııtck ve 
nana te!ev.vul« ~decelc tankla· 
slik midir? buna cevap ver-

JnCk, pek erken bir tahmin sayı· 
la:bilir l Ancak Fransız teknisyen· 
leri tarafından mükemmel bir şe· 
ltilde halledilmit olan ağırlık me· 
ıelelerini tebarüz ettirmek fayda
lı olsa gerektir. 

Harp gemisi veya tank olsun, 
her h&lıgi eeyyar bir silahta aza· 
ın1 sürat, azami zırh ve azami si· 
lahı aynı .zamanda birleştirmek 
pıümkün olamıyor. 

Bunun için içlerinden pirini 
tercih lazımdır. Bu mesele o ].µ.· 
dar büyüktür ki, meıela 15ilihlar 
~11riPd• ŞOQ kilo bir ağırlı~ h\l· 
pule gc~. bu ıeçhiz~t fa1l~ığı 
~ör ~ırinğe de ~Mr eder; ve 
\:>UM prıı tankın v~ya ıırhlının 
~elik ımhlJn dil l>u silah kuvveti 
fükselişine müvazi olarak fazla· 
Jaşır. 

Bu mesele her milletin va.ziye· 
p. ve harp .doktrinine göre halle· 
pilmiştir. Alman tanklarının tct· 
k~ki neticesinde anlaşıldığına gö
re Almanlar bütün gayretlerini 
tanklarının silah, manevra kabili· 
yeti ve sürat bakımından üstün 
plmasına hasretrq.işlerdir. Fransa 
µami teçl\izata malik olan ağır 
tıücum arabalarının inşasını ileri
ye götürmüştür. Şunu da kayde· 
peHm ki t anka karşı tank muha· 
fCbesi olan Artnva harbi Fran• 
şxzlann bu dü ünü slerinin m uvaf· . ~ 
fo.kıyetınl meydana keymmııtur. 

...... ,, ............ 1111 lllll l I 

:Yanldarda Hayat 
Tankların sevk ve idaresi ba

sit, fakat yorucudur. Bir tek di
feransiyel vasıtasiyle ilci tarafta· 
ki .dişli tekerlekler hareket etti
rilebilir. Ancak burada kayda şa· 
yan bir cihet vardır: Üzerlerinde 
tırtıllar bulunan dişli tekerlekle
rin hepsini aynı şekilde, aynı sü· 
ratle hareket ettirmek mecburi· 
yeti yoktur. Şoför istediği tırtılın 
hareketini ağırlaştırıp kendine i•· 
tik~et verebilir. 

Bu müteharrik silahlarda ~it 
fazla boş yer bulunmaz t Şoförle 
arkadaşı bacaklarını uzatarak O'.: 

t LJrmak mecburi yetindedirlcr. 

Başlan yanm küre şelçlinde 
bir çelik kule içinde muhafaza o
lunıır ... Başın arka tarafına bir 
~stık, ön tarafına da yumuşak 
bir deri isabet eder. Bu şekilde 
başın sata sola çarpmakla zede· 
lenmesinin önüne geçilmiştir. 

Dışarısını görebilmek için bu 
çelik kulenin ıözlere isabet eden 
kısmında birkaç milimetrelik kil· 
çük bir açıklık mevcuttur. Tank
lan idare edenler evvel! çok dar 
bir yerde hareket etmek mecbu· 
riyetinden şikSyet eder. Fakat 
erimiıt bir kurşunun gözlerine 
dolduğunu göl'ünce o :ı:aman a-. 
çıklığın ~ok fazla olduğunu anı 
Jarlar ! ... 

irdımcı öğretmenler l~eseaeıer: 
- . 1 PJajlarda çirkin 

1aarif vekaleti muvaffakıyet 1 bir moda ' 
derecelerini tetkik ediyor 1 Birokuy~cumuıdan şu mektubu 

.~rif VejdJJi~i yeni ders sene. 
. :;ışında muhtelif villlietlerin o -

•• ve pğreımen ihtiyacını karşıla
.ak ve bu suretle tedrisatın baş -

!angıç tarihi olnn eylülün son haf. 
' lqsına kııctar her ıııeyiıı ikmal edil -

ı aldık: 
!erde talim fişleri teUd~ edilecek 1ı Geçen pazar günü Flo'"""a plaJ'ı, 
ve bilhassa yardımcı öğretmenlerin • ., 
muvaffakıyetl gözden geçirilecek - J mevsimin en kalabalık günimii 1 
tir. Muvaffakıyet gi:islcremiycJl yar_ yaşadı. Trenler basamaklı.mı kn-

1 · FEKOND!'la 
Yazan: Et.file ZOLA • 

. 'ewren; 0.Sf:!IAN YENSEhlİ 
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Hayala bahşettikleri bunca 

mahlüktalJ e!J: ~opuncusung ~'ndi. 
lerine saklamaia haklan yok muy. 
da? Bahusus ki, onun evlenmesine 
mani olmamı,lardı. Bununla bere. 
&er, zaman geçmekle vicdonlannda 
bir azap belirmeğe başla~ıştı. A
eaba Benjamenleri, kendi ze\•kleri 
lcin" tıYin dört duyaq araşında 
mahpus kalmaktan sıkılmıyor muy. 
du 1 Ötf'denberi, ufuklarda meçhul 
bir dünya arıyan gü~el gözlerinde 
enı:ı;.,u pir hfl\ ıförilnijyordq. Ve 
fim4Jı YBIJ JlerJ~ıJiği, artı~ ıeoc ol_ 
ma~ıaı ichı hantmı beyhude yere 
ye saadelıiı secirdi~ine esef eder 
sibi görünüyordu. 

Beojameıı lonmun önünden çe
~iJdi, ye .lrnpruaı emirleriııi verdi. 
pir k•c dakika sonra ıünet aiYıt· 
larhtıldayaJl çimenler ort&1ında 
~atyö ile Ma11yan söriiedD. Hemen 

P•ndlkte terune intaatı 
8'erİ kaldı 

H~rp vaziyeti yµz~q<}~n hariçten 
ınııJzelll9 ıııstirme~ imkjnı kalmadı • 
ıından Pendjjt• ll'1 yıl ~lfl~nmıa
fı rpukarrer QlllJ! tersan~ in1ıt1Jlı JJe. 
fi kıılmı~tır. Yalnız hazırlıklar Yll • 
pıll!cıık ve projeler tamınıJaa@c~
Jır. Vııı:iı-et düzelir düzelmşı inşa
ııta <lerhal geçilecektir. Yalnız 1s _ 
f inye ve Kasımpaşa havuzlarının 
l"lahına devam olunaçaktır. 

J3ozu!on telefon hat?~ı·J 
ti.mir olundu 

Yıldırım dii,nsesf yüztlnden Trak 
ya telefon hallan bozulmu~ ve Av. 
rupa ile telefon mültfıleme!il dur • 
muştu. Telefon İdaresi derhal me
murlar göndererek telefon hattını 

tamir ettirmiş; mllkAlemeler bu sa. 
babtan ilibaren tekrar başlamııtır. 

içkili yerler 
Belediyenin tçkl!l yerler için ha. 

ıırlamış olduJu tıırır~ıer teınmpzun 
ilk haftasında~ IUb?reıı ıııerfyet 
mevklin~ konacaktır. 

şen gülmelerle karışık müthiş bir 
alkış fırtınası koptu. 

- Yatasın bal>[ll Yaşaıııt ana! 
Çok ya,a! Var oll 

Doksan y:ışında Maty&, şiy14h re
dingotu altında yeni bir evli gibi 
ince ve dik duruyordu. ihtiyar fa. 
kat kuvvetli bir ağacın tekrar ye. 
şermesini hatırlatan son bir koJcet
H~e kapılarak, gençliğinde hep kı
sa kestiği saçlarını uzalmışlıj şlm. 
di onlar bir yığın kar gibi J>aşını 
çevreliyordu. Yüzü kurumuş, bu. 
ruşnıuş, senelerin tesirile esJ,.imi,
ti. Yalnız gözlerinde hiç bir dell
şiklik · yoktu. Onun düşünceli, faal, 
gayet sade, gayet şen ve gayet iyi 
bir adam olduğunu gösteren o bü. 
yük ve berrak iöıler, hala ea~;s; 
gibi tatlı ve keskin l>akıyorlard1. 
Ve Maryan da seksen yedi Y&flll• 
da olduğu halde hiç iğrilmemişti. 
On iki çocuk taşıyıp emzinnif o
lan beyaz vücudu eski sağlamlığını 
muhafaza ecliyprclu. Son bir şafalj:
Ja aydınlanan o sakin cehresi, ıa. 
manın di~lklfyip didikleyip te sert 
ve güzel çizgilerini silemediii mu
kaddes bir mermere benziyordu. 

Yelmif yıllık bir )"oldan yanyana 
'le kolkola yürüyerek gelmiş yol
pular gibi, Matyö ile Maryan, ken
Jlilerirıı şjpdetle alliıılam{lktı de. 
vaın f!den bu kQçük hşJ~a, SJYlfi. 
/erinden doğma bu kalabalık aile
n~ gözleri ')"aşlarlıt dolu ohtu~ ~r 
(le tatlı tallı ıJülüyorlıırdı. 

- Yaşasın baba! Yaşımn ap,ı .. 
Cok yata! Var oll 

Sonra cleek takdimi rasimesi ya. 
pıl~ı. !Ju vazife, dördilncit nesil ~ 
çuklann en l>üyüiü ol:ın Roz \srpin· 
de, beş yaşında bir sanşıp kızca~ı
ıa verilmfştJ. O, Blezln torunu 
Anğelinden doğma idi. Onun koı;:a. 
man bir hukelle il~rlcdl~ini IJören 
Hatyö ile Maryanın hnlec:an v' 
ıözyaşları bir kat d~ha arttı. 

- Ahi Roıumuzl Rı>ıumuzl ... 
BiıilJl BJez l Biıluı Sarlot ! .. 

t.a~aüıı,-;.rada, bunda ~tan 
~tlerini, istiklal lekelerini, 
.-.~li!r ayıplarını gözyaşı ve 
~· ödemeye kallnıtıklannı 

• .m miş olmasını temin maksadile e • 
saslt tedbirler almaktadJr. Umum 
mlifetlişlerln vJrdiği raporlar: oıiıı 
tedrisat direktörlüğ!l tarafından 
tetkike bııştp,nm1ştır. 'Ş1mfüy1Y ._ka• -:. 
dar yapılan tetki!f.lerle kıdem zam. 
mı ~öpniye hak kaz:uımış ö~ret
men ler SOO kadardır. lklnci tetkik· 

dımcı öğretmenledn önümüzdeki İ dar dolmu§tu. Vagonların icinde-İ 
ders senesi vazifelerine son verile- i kımıldayaca~ yer yoktu. Bu eski 1 
cektir. Üniversite mezunu olup İs- ., ve ezeli bir derttir. Her mevsim , 
tanbulda yardımcı öğretmen olııe • bir çare bulunsun diytı bekleriz; 

1 tarc'Ma:ırif Vekilliği he mfirac-ant 1 • fakal sone bir tedbir alınama&. . 
·<Jerek asil öıtretmen olmak arzusu- ı OııuQ ioia beıı de lAf olıııwa diyf! 
'IJU -göstet1Dişlerılir. bir defa ıö11lü111u•ıım. FQ.aı FJqryw 

Qyoruz. 
~-.; türlü felüetlft' UJ'fllında 
~r bağlayıp ağlamakla, ka
~ bile vicdan zindanından 
~erini kurtaramazlar. Çün
~ ~ti aalaa, diti kuta), eliti 
~ ~IYll ~P.\4 ctiıiıtt tlkvlkı 
~ıı için çarpışll", yuvası uğ-
~~ ölür.,~, !gttlıJ!l•r ~ ~tç
'id'çin ÖYltcı qtq ~ I~ 

•dırlar. 
~ i i~iıı(ie \tin 11411, bin 
~lu l'Pr~iilı. lp~t 

~ 
ann en fenaar, ntan 

hıunda kendisillİ !Pflerif.,_ 
hepsinden a~ bfpsaafle:n kor

-.e hepsinden utandıncufır. 
HAKKI •HA ~2GIN 

~" .. • !t • • -

·l' ~ecliai fev! 
~ l~iınaa 9'#1nldı 
~il' Mıcı~ı. üç temmuz çarşam

ll{l {ev~lade lçlimaa çaAırıl· 
'" 'l'tplaıtıda Os~ildar Halk 
:-~l~rı~n tıısrıye~l m~ııeJ~sı 
~e\tin Üs}tQdqr trarpvo • 
lffre nı,arnelesJ bitirjldiktep 
lMsnbltl Traqwaf ~lr~e\ip,: 
~a~ oHı§ııca!!V, 

Denizciler bayr amf 
yarın 

LinJ•rı td@lyel,ri 
ve yolcu salonunda 

meraıipı var 
Kabotaj hAkimiyetimizl bütün 

dpnyap. kabul ettirdiğimiz günün 
yarın yıldönümüdür. Bu münase ~ 

belle evvelı:e rıetrettiihDiJ bir prog 
ram ijzerindfn lıü)'ük bir merasim 
yapılacak ve denizciler blitıyı gü • 
nü bayram şenliAi içinde geçire • 
l"eklerdir. ' . 

Bıı;vrıua fıtlJllJıli arasındıa P•sıiJ 
TJc:ımıt MekteblAdeki diplofl>t tevz\i 
Rı!lfll•lmil• SJat ı4 11• Hıtliçte hıta 
ıdi,Rlif gl~n IJman alpl~eleriniA VJ 
ııaqt lıt,şo ~a ıeni ~otcu salonµnun 
ııcılmıı merasimleri var.dır. Gece de 
~n1'ara raıtvosunda Münakale Ve -
kileli tarafından kabotaj hikiJ11l 
yetimlJ hakkında bir konferenı n
rilectıklir. 

Diitıf' taraftan lzmirde tetkiklerde 
b\llunan Müna"al• Vekili Ali ~ • 
tink;an '4a yarıp ıehriınize ıel@cels 
dpıüzcjhır b:ıııramını felırlmlzde 
"'ireı:ektlr. Vekil ıotcq ~11ıo!ltu • 
~qp bizzgt ~çı}lf m~ra1'fmJpl YllPıt. 
Çft~lff. . , :::::::; 

4ltıtl f'iy-b 
Altın fjyatları bi"'at sündeubert 

yjna ııük~tılmete baıJarıııtlfr. Dün 
2215 kuruştan nutamele &iirMiittür. 

Yardımcı öğretmen tayini bu yıl ., plajında aöılimfüıa carpap çirkin 
da yapılacaktır. ve blc yerinde olmıyan bir nokta 

i var ~i, buradıı duracaiaım. 

NorveçtE n gelen 
bir Türk 

hk~ndinavyada açlık 
tehlikesi olduiunu 

söylüyor 
lki sene kadar evvel lshndinav 

ya ile Amerika a.ra<ıında sefer Ja· 
pan Norveç bandıralı bir gemide 
makinist Qlarak çalışım lsmail Tek 
adlı Türk tunisiyenl dünkü kon
vansivQnel trenile şeprimi~e 

0

dön _ 
ınüJtijr. 

Bu Tilrk yolcu başından geçen • 
ler hakkında bir muharririmlze 
şunları söylemiştir: 

- Harp çJktıi• za~an çalıştıAı~ 
Norn<} ge(ll\Si Amerika.va sidi)'Or • 
du, Ycılda İngiliz harp gemileri ta
rafından çevrildik ve kontrolden 
şonra yolumuza devam edebildik .. 
Fakat, Non·eç harbi başlayınca bu 
deniz seferlerine nihayet verildi. 
tinden gemiden ayrıldun. Bir müd 
d~t 1'fprveçte kqldım. Norveç işgal 
den ıonra çok reel bir vaziyete 
düşmüf, a~lık te}Jli~esi baş göster
miştir. ibik ala~ak ölmiyecek ka • 
dar yiyecek bulabiliyor • 

Evvelce çok zengin ve miireffeh 
olan bu giizel memleketle şimdi 
~orkıınç bir sefalet hüküm sürmek
tedir. 

1 Geçen plaj mevsiminde "Vakıt'' 
uaşmulıarriri, plajlarda ahlaka 

1 
uygun olnııyan baaı hadiselere i. 
şarct etmiş ' 'e alii.kadar makam. 

0 
l:ır nazarı dikkate almışlardı. Be

l nim işaret etmok istediğim de bu 

1 

senenin yeni modasıdır. Pllja si
ren birçok mayolu insanlar, deniı 
ve kumu bırakıp tren durak yeri. 

ani ve yolları doldUFuyorlaF. Ger-
i çi buraya gelenler de yüzde yet· 
1 mişi deni1e sirecek ve hiribirinl 
aynı kıyafette pliijda görecektir. 
Fakat dü,kkAnlar arasınd?ı yolda 
ve tren d1lrak yerinde çıplçıplak 
dolaşmak her halde çirkin ve mA
oası~ bir harekettir. Bunu~ herkes 
alışµıaqan ve moda haline girme. 
den, hemen men~tmeli değil pıi. 
yiz? .• Dcnjze girdim diye aynı 

kıyafetle Beyoğlu caddesind' de 
dolnşalım mı? 

9 ı ; 

Takıinı ·Moydanı 
Taksim meydanının tenviri işile 

elektrik idaresi meşgu] olmaktadır. 
Hazırlanan pU\na göre, muhtelif 
yerlere 17 büyük Himba, konacak • 
Ut .. LAmbalarııı koomasınıı pek ya. 
kında baflanacaktır. 

1 $ Q t 

30,000 sığınak yapıldı 
Bçlediyenin yardımUe şimdiye 

kadar lsıanbulun muhtelit semtle
rinde SO bin siper sııtınak inş:ı e
dilmiştir. Yeni birçok semtlerde 
ıle sığınak inşasına devam edilmek 
tedir. 

• l)qdıfcilll I{ız ff ıııtlfüsünqı ,ene ıpna mllnale6elile lalıbe lara/ıqiltu1 61r 1111 içinde 11epılan eıerleır dün 
~ıhtr Alunmuıtur. f alebcler ]Ja+ırllı dıkları 11ü.ı1;l tppqlellerle 11ii+ak(qlqr, 

KARPUZ flbL epey oldu .-vsimi ıelmemit nadir bir mah 
fL .. FakaJ ~rimizde h'- tul halinde bulunan iki meyvac1-

püa M~&Jt sijt\. .. Ptık q ..._. fı dıi gele geçirmeır- ujnpp her
P,VM ...-ı pek u kimıenia sef.. ~eı içinde böbürlenerek dolaı· 
ra••sacla. ~aya çalıımak ne kad• tehlikeli 

Dün W• t--.ar istasyonunda n abes bir !eydirl 
J>irial, .ıincle karpuzla J9rdijm. Mahıullenn bollapnaınu, aJ'IP 
r~ nadir bir pye sahip Olmuını -·tımm revacmı ve hele, bq ~i 
W'ef"di~ ~I~ yfAİ dgİJll\lı çok pıahıuUerin herhangi bjr illi., 

"' Mr ~p ı, ... ~ P.· fesadına sebep olmı~çak P.Q· 
_._ t t ..1 de ha.zmedilmeaini kolaylqbra-

n.,.., ~u " 1°"""' cak L:_ formül· u·· ..,;;. .. ::ı --ı~le ~tj AN bir ~,. ,___ UQ" __ ... ·- ., 

dea 1 --ı.:_ oı-1. ._:._ __ i elde etmek zamanını ~ 
•Vff ....... --, ~-- ..1-L- -LL .~. 1111•..1!..:7 

ı~ bir aAUdur. Hele W. hat· utWa ut~•w.,. •• ""' 
~tın4an ömell göriilünco... Cennete eyleclikçe ben irpd, 
~ Yf lhfkOTiııa'nm O c,:h~qncın yolun tutup J..ittj. 

$ovyetler tarafından iıtfrdadmı Şa~rını sözı\en ıtnlıyor mu dMjı}? 
~üteakıp, Macariftan ye Bulp- Söylemekt~n cliliıp4' tüy bitti J •. 
rı•tana aynı tınn hDikfw ..,.. 
fDİI mi den~? Biri TrMJU._.

1 

HiKMET MONIR 
~•Jtı 4iJ~ .,obruq;n. lan~ · • 

~~~~; [:IJ ~ll·l 'YUll• ariae goatermek myetin.- - • --- -- -
~· midir.ler7 30 6 940 Pazar 

Fakat düır.ünmeli ı.: bü..::.ı. • ' 
ır ..., ,...... 12.30: Program ve memleket ~p.t 

tnik1aıta hırı ve heve,laiıı, mal ayan, ı~.35: Ajanıı, 12.50: ~~. 
ve ıpplk ~jldıtf~ bil~ Oku~: 8441 Hoşses, Okuyıw: ~µ. 
tl\inF•Yt, - gitıitJçe ~nea feyyen Senar, 13.30/ 14.30: MU2;lk: 
peticeler hazırlıyarak - -~- JCtlc;Uk orkestra, 18.00: Proş-raııı ye 
ta fialWiu lair ....... henü pıemleket saat ayan, 18.05: .-ıtlzik; 

JCarıtık müzik (Pl.) 18.50: .MUzik: 
Jtacıyo caz orkeatraaı ·(§ef: lbre.lıpn 

Y İrmİ yıl 'IVVelhi V a/ııf Oagtır), Soprano Bedriyi! TUztln'tılı 
+ "'+("T--. AT? w-w ...,_ JştlrA.klle, 19.25: Konuıma. 19.45: 

'° Mv''A" 1920 
Suriye ve Fran:sa 

l'art8 - Jtlösyö Mihran :Mecliste, 
Fransşnm Suriy~de mcnatU tktiaadt
ı·enlıı inkişafı arzusunda olduğu için 
11..ıradan vugeçernlye~cğ' Dl, trkat nlç 
bir ıcaman kuvvete mllracaat etmlyl' 
rek llıtUU: diplonuı.sl • ıliyle hallede. 
ceğinl bilcllmıl;ıtir. 

PıtJ4'F 
30 Hpzı. 

2.i f"ıema.evet 124 ( 'emıı evci 

hııu llfi hıııı i 7 

• dklUt!r \laıı.uti l!:zani \laııati l!:zao 

.~ttneşlo 

dotufu • P 8 ff lo il 8 t'I 
Ölie 1% l'1 4 il it l'1 • il 
tklndl ıe 18 8 as 1a 18 8 sa 
AktaM ıt " 11 .. it " 11 18 
Yatec 81 '8 8 N 8141 8 • 
tımak ııı en ın 111 

Memleket saat ayarı, ve Ajans, ,o.oo 
HUzik, Okuyan: Semahat özdenses, 
Okuyan: Necmi Riza Ahıskan,. Oku· 
yan: Nebile Raif, 20.45: KonU§m&, 
31.00: M.Uzik: Fasıl heyeti, 21.30: Kf>
nu;;ma, Radyo gazete8i, 21.45: llılUzij: 
&tn.onil' MiWk (Pi.) 22.20: lılemlf· 
ket saat ayan, ve Ajaruı haberleri, 
22.45: Ajans spor servisi, 23.00: Mtı. 
sL'I(: Cazband (Pl.) 23.25/ 18.881 Ya· 
nak1 prognm ve kapanlf. 

Raıit Rıza Tiyatrosu 
so ~zlraa ~ alıPDIJ ~...

tada .uaJ.t ~çealnde 
••KARMAKARIŞIK.,, 

VodYU (8) Perde 

Halk Opereti 
2 Temmuz Salı ak§amı 

IJ~ ~ey Beşll{\,ag bah\.eslnde 
('Oo Yıldız) 

-0---

vataJotı~:ı- Beboe 

(') '.l'emmua P.erf8Jllbe gtlnU .... 

- ............ ~·' Get:eü --'(.- ~rl-
TPkllUl Vodvil 8 perde. 
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WJn dlnleam~rdlr. 1:1..ın.k 
•ltnirl HaJ rettin munualann 
barüeUnJ fhUHr "kllndı t~kkl 
etaıftt fQcearW.r ise suç ltle•dil1 
taİ'lhl• demirin rb''llhnın teshil 
edlJıiıeaıtlJ oJ~V; ltetkesln 
..rbest •bf J11&tfilıbt söyJemlttJr. 
•tıWıWme tarar için kaı1111t\ır. 
' g 5 \ , -------

KAY l P l Al~ 

••• 
................... 'pg• 
.au. ... ar. Uta ar. 
81,IOO 10,D m 10 bUnlıal IUr DIJdU. 
tı,PU 2.m • tll 12 ı.~ aur HarlaL 
tt.e6C ?.,84A \il' 41 Al!f ... ~ • 

Y...,...-dltarJ JUW llllt li71HG Oıail& flDll tfl.e Je de iıa••ıat• 
a.- Aaılrtlll ... _.... Koallıooe.-.. Upell ....a. *"tbMll ,-.. 
lacailtlr' ............ ~ ...... ... ......... llliDlılll ..... . 
tP, mektuplaaDI AMle ... UDdeD bir .. t •HeuM ....... lıtsıiı .... ..... 
~ t•> (Wn) 

• • • .... 
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