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• • a ımz Atat ürke' mahsusibir 
·tır 

bif ger olacıık 
lJ(• p 
, 
1~ arti gı upuntfa Başvekil izahat verdi ve 
A 5 l.O bin ın t 

t:RV e re murabbaı arazi istimlak 
", Aıık olunduğunu söyledi 

ı . ara 26 (a _ 
jle Urıyet Halk p :a_.) - Cum· ve bu günlerde arhk abicle· 
iye t Meclisi g artısı Bi'yük Mil· nin projesi mucibince bey· 
i el en !ioıır rupu bugün ö~Je- nelmileJ musabakaya konula· 
.ırı rurupla b~al~kt 15 

ll! müstakil· cağını ve müs&bakanın tek-lt- ır ı te v H' 
anın reisli w. d e ılmi nik programının hazırlan-

39 r. c lsft aç rn ~toplanmış- makta bulurıduğunu be}all 
'f IJye gelen ~ ır aç.ı.lrnaz kür- etmiş ve anıtın yalınız Ebe.di 
d'1~ fik S ~vekıl Doktor Şef Atatürk~ mahsus bır 

sel ıtürk . 9
Ydarn, E.bedi Şef A- abide mi yoksa Türk büyük-

o İmdi un Anıt -Kabri . . leriııe mahsus bir Punteoıımu 
dd'ııour11 Gbe kadar 280 bin "'ıçtın ol ması lazım geldiğine grup 
ıer aı gen· ı· ... e re k · · · · t "t ' Jilak . ış ığinde ça arar verıımesını ıs emı ıı . 
r~ •eır: edıldiğini daba 2;~a~~ Bunun üzerine reye mü· 
r 

1 

ik t>d~IUrabbaı araz.inin . . ın Tacaat edilm ;ş ve neticede 

/,e başlarıdıg~, e~e rnuaınet"-ş a ıf enuı mun asırhan 
1 

e ı '" ınıek üı lstınıl "b"d . .. h Eb d" 

nı ız.ı.h ~ e Atatürkt' ma sus o ması· 
Jı~-~~-........... etıniş 111 karar altına almıştır. 
" Hariciye' il. k ·ı· . . b. 
~ lngift e ı r.mızın ır 

ız gazet . b t 
cHarbin B I esıne egana ı 
Yet ı:dec1/. ~anlııra ve yakın Şarka sira-

. , gırıı Zan ~ . s·· 1 b" sı h nelmıyorum. oy e ır 
> areket . 
11~ • londra _ D . nıuvaffakta olamaz!• 
ııJ"•rı Ankara rn ey)ı Ekspre. 

d~ te Hariciye ~a~.İ~i !Türki- ı 
aracağlu"·ı b~ ıtı Şükrü 

-'" •' e ır k c ıilPnııştır. onuşma 
(
3 Türkiye H 

:l lnuhabiriı ariciye V k' l' 
rı n Verdi ~. nıuhtelıf sualel •. ı 

• gı cev 1 erı-
bJ ıa ve lııgihere a.p arda F raıı-

dınıJarııı T" k 'tıırı Yaptığı 
nı k Ur 'Yt' \J' Yar 

'·t oldu ~ 'ı t e rniıı et 
tt guııu ın 

• 11ı Yapı la n s· .' Uttı·f ı kl e-ı "' d . ıparışl . 
•'111 e g ld· . ecın v k-

e le 1 e ığırıi h b' 
ıı ·ııı ara Ve ,k ar ın ]Bal· 
r t lYı.> t d } n 111 Şarka ·. 

eceğ· . sı 
dl ıııi, 13alka l ıtıı Zannetmedi-

ş b• .. rı arın t k e :>usü gib· b' a ( İmi le· 
~ rnuvaffak 0 

1

1 ır hareketin 
1 b· " mı'll w b ır teşebb " ~.c:ıcagını, böy-

~ .ep olacağırııusb~ harbe se- edeceğini kaydettikten son-
1 ııyet karşısı d• 

0
Yle bir va- ra Türk Sovyet müz-ıke-1"· n a . 

) Urk ınille t' . ıse bütün releri sualine dair şunları 
~ \' •t halirıd 11110 

bir tek kuv- demiştir: 
O tebarüz. ete· ~Yaklanacağını -Moskovadan ayrıldığım ıı· lırıııış T" . d b 111 nıi ıttefkJ ve urkıye· arı eri Sovyetlerle siyasi 

hıasın1 l 'r· erle olan anlaş- mahiyette hiçbir tem<ıs ve mü· ıar ı harfı' ııe latb'ık k 
$ıj~~~~~~;~;;~~e:. r~e•y:a:p:ılırnadı. ~.:Nafıa Vek·ı· ç· ·ı .JQı•~-.. .... 1 1 ıvrı de 1 ipek kozası tohumu 

Çivril 2b AA 
Vekili G . . Nafıa 

"ııernl Al' F d Lcs0 b ı ua Cc-
y Urad . 

l ık) B a lesıs edilen 
\ 1 ar · 
.. . üJıııı ledkik etmek 
tızcre b 
k' k Ur aya gelmiş ve ted-

J ı lllın.. ı 
ı . 1 

) nptıKtan sonra Na-
.ıılliv(' J k 

" ıare t'1 eylemiştir . 

Bursa 29 A. A. _Bu .. "· 
sa koza mustahsilleri koo~~ 
ratifi bugün toplanmış ve 
ipek kozasının her kutusunu 
1.20 den 85 kuruşa irıdirmiş
hr. Koza mustahsilleri bun • 
dan çok memnun olmuşlar
~ır. ipek tohumu koopera
tıf .ortııklarına daha uruza 
Verılerektir. 

lzmir fuarına 
İştirak için hazır -

lık1ar 

10 uncu beynelmilel lz · 
mir furına iştirak için şehri 
mizJe başlıyan hazırlıklar 
hızla ilerlemektedir. Bılha s
sa dokumacı esnah Hatayın 
hiçbir yerde bulunmıyan ne 
fis dokumaJcırını bir milyon 
müşterinin uğradığı fuarda 
yurda ve bütün dünyaya ta
nıtmak için takdire değer 
bir gayretle çalı~ınaktadırla r 
Diğer taraftan möbilyecilt>r 
birliği de güzel tabiat es('r· 
lerini bu sene daha iyi ve 

muntazam bir şekilde teşhir 
için şimdid ·n hazırlıklara 
başlamışlardır . 

Evvelcede haber ve rdiğ i 

miz gibi, bu s 0 ne fuardaki Ha 
tay paviyonurıun fevkalade 
zengin ve muntazam olması 
için Sayın Valimiz, lazım ge
len teşe bbüslerde bulunmuş 
ve bu teşebbüsler müspet 
bir şekilde ııet ice l~nmişt i r. 

Diğer sanat erbabının 
d, bu mühim fırsattan istifa· 
de edt•rek hem mamulatları
rıa iyi mahreç bulmak, hem 
Hatayı dünyaya tanıtmak ve 
hem de menfrta tlerirıi temin 
etmek için dokumacı ve rnö 
bilyeciler gibi faaliyete geç
melerini bekliyoruz. 

Raşit Rıza 
trup unda 

Fr:t nsız matbuatın& .. 
gore 

Almanya 
gayretine 

bütün 

Türkiyenin imzasını geri 
aldırcımamışı-ır 

Macaris•an Aiman vesayatine düşmek
t~n kc•rkuyor, Sovyet Rusya hareket ser 
b ı:- sti~ini muhafazaya taraftardır -İt lya 
menfaatini bitaraflıkta görmektedir ve 
Romanya tehlikeyi anlamış bulunmaktadır 

Paris 26 A.A. ~ ,Bu gün 
kü Fransız Gazelt:l•~ri bey· 
nelmilel diplomatik vaziyeti 
tedkik etmekte ve bu v zi-
yettc>n hi'lasa olarak şu ne· 
ticeyt çıkarmaktadırlar: 

"Beynelmilel vaziyet, bel· 
ki Hitlerin arzusu gibi çabu!. 
istihale ediyor, fakat bu İs· 
tihale Hitlerin istediğinin 
aksinedir. 

Macaristan, Alman vesa
yetine düşmekten korkmak· 

tadır . Sovyetler Birliği 
Almanlarla yaptığı anlaşnıa
YC\ ve Finlandiya harbini 
az çolr k~rıdi arzusu dahilin 
de halletmesine rağmen ha · 
reket serbestisini muhafaza 
etmek istiyor . 

İtalydya gelince. ltalya
nın mt!nfaati bitaraflığı ıru
hafaza etmektedir. Bu vazı
yet lc-endisinin g'11İpler sa
fında kalmasını temin ede· 

aa 4$4iMtti 

cektir . 
Almanya , h.ütün gayre

tine rağmen; Türkiyenin im
zasını geri aldtrmağa muvaf 
fak olamamış ve Türkiye Ha 
rici siyasetini açık, sarih ve 
saminıi bir şekilde ilan eyle 
miştir. 

Romanya, Alman tehlike 
sını müdriktir Diğer ta

raftan korkunç sovyet kona· 
şusuna da itimadı kalmamış 

fır. Kral Karolun son beya
natı lıurıun parlak bir Jdili· 
dir . 

İtalya M~carista 
na teminat vedyor ınu? 

Roma 26 AA ~ Kont 
Teleki İtalyan Devlet a<laİtı 
larile temasına devam etmek 
tedir. İyi haber alan meha
file göre! İtalya, Macaristana 
teminat vermekte, Fakat bu 
teminatı ancak harp sonu 
na bırakmaktadır. 

. • .... EN SON DAKiKA ED k ıymeth sanatkar- -

ıar var Fransız BaŞ'vekili 
Dünkü sayımızda Hataya d 

gı:l .... ceklerini müjdelediğimiz bı·r· nutuk so·~11le i 
Ra~ıt Rıza 'l'rupuııun 2 veya .) 3 
ni::.arıda şehrimize gelmesi n 

/ 
R d. k . 

mukarrerdir. ro eno l,i}Or l : 
En k!yrnetli saııatkfırların 

dahil olôuğu trupta şunl" r 
vardır: 

Sadi Tek eşi Suad, Malfı· 
hat, Halide, Handan, Nerıniu, 
Vedad, Daver, .\lelımeJ Ali 
Şükrü, Ali Rıza, Kayn. 

Trup bu turnesinde nıev· 
simin en güzel piyeslaini 
temsil edecektir. 13u piyesler 
arasında billıas:;a şunlar 
vardır: 

Saçlarından ulun 
Karmakarışık 
Kuyruklu yıldız 
Alev 
Bir facianın Strrt 

Kayıp aranıyor 

Çamurda zanbak 

Haber aldığımıza göre 
trup Hatayda, eııçok rağbd 
gören piyeslerden °:Saçlar ı n
dao utan,, "Karmakaı ışık,, 
"Kuyruklu yıldız., ı temsil 
edecektır. 

, Yaşadığımız an kati bir andır. Tehlike 
bert "raf edilmiştir. Kuvvetli bir ha be 

başlayacağız 
Paris 27 A .A. Fra5ız Başvekili Rr-110 dtiıı akı,am 

radyoda Fransız milletin~ lıitabı-rı bir nuluk söylemiş ve 
e1cümle demiştir ki: 

" - Bugün hükumetimi Fransız millt>tine takdim e<liyo· 
rum. Uütün parti lem ittifak tı · klıfinde bulundum. Harp 
esnasında F raıısada mütemadiyen düşen bir hiikuınd 
ma.ızarasırıın önüne gt•çec~~İ7. Tehlik~ bt-rtardf ı-dilnıiş. 
tir. Yaşadığımız an kati uir anJır. 

Vziyet sarihtir. Aınanya , i{eııi, Avusturyayı,:Çekos· 
lovakyayı ve Polonyayı işga~ etmiş ve nihay~tFirılandiya 
bailesile kar;;ılaşmış bulunuyoruz. Bu hareketlere daha 
fazla müsaade edersek hürrıyet bitec~k veFransaya yiye-
cektir. Askeri şeflere itimJt eJerek kuvvetli bir har-
be ba~lıyacağız . Bu milli garyete en.sel olmak İs· 
tiyenler çiğnenecektir. 

Başımızı dik tutarak büyük imtihana girelim.,, 
SOVYETLERlN PARts ELÇlst v AZİFE.S1NDEN 

AZLEDiLDi 
Raris 27 (a a) - Sovyetlerin Paris büyük elçisi Soriç 

vazifesindeı1 azledilmiş ve bu azil keyfiyeti Tas AJolnsı 
uın bir tavzihi ile l!an edilmi~tir. ' 



Yeni Fransız 
kabinesi 

Başvekil Daladyt-; hükıime· 
ti için 550 parlamento aza· 
sından 230 muvafık rey aklı 
303 aza istinkaf etti, bir me· 
bus ta itimatsızlık beyan et· 
ti. 

Fransız Başvekili bu man 
zara karşısında istifasını Cüm 
hurreisinl" verdi. Yeni k'lbi-

, neyi e.ski maliye nazırı Pol 
Reyno kurdu. Daladye de bu 
kabinP-cie harbiye ııazırıdır. 

Fransada vukua gelen ka· 
bine buhranı har..>in milli 
heyecanı daha çok ifade et
mesi hesabına ortaya çıkmış 

! tır. Kütlelere mal olan harp 
hedeflerin~ daha enerjik şart 
lar içinde yürütmek gayesi· 
sidir ki Fransada demokra· 
sinin yeniden tezahürlerine 
vesile vermiştir. 

Fraosada kabine buhranı
Pm mahiy~tini anlamak ıçın 

bugün elimize' e daha çok 
hakikate yakın ölçüler var· 
dır. Bu ölçülerin en mühimi 
dünkü Daladye kabinesi ile 
bugünkü Pol Reyno kabinesi 
nin terkibi ar asmdaki fark· 
tır. Daladye kabine~i radikal 
ler kabine si idi. Halbuki ya
pılmakta olan iş tamamen 
milli idi. Bir partinin büyük 
harp mesuliyetini sadece sır· 
tına yüklenmesine bir çok se 
beplerden dolayı imkan yok 
tıı. Bir defa radikallerin kert 
di paı·tileriııin istikbnli bakı
mından bütün mesuliyetleri 
üzerine almaları tehlikeli bir 
şey olurdu. Uiiyük milli ted 
birlerin alınması zaruri görül 
düğü zamanlarda mesuliyeti 
bütün millet ziımrelerine tak 
sim etmek mutat usullerden· 
dir. 

Radikal Daladye hükume
ti yerine mufrit sağ ve muf· 
rit sul "esasen kcımünitler 
meclisten tasfiye edilıni~ ~ol· 
duklarından dolayı kalmamış 
tır." Hariç olmak lizere bir 
koalisyon kabint!Sİ kurulmuş· 
tur. Daladye bundan evvel 
söylediği bir nutukta cepbe 
hizmetleri gibi cephe gerisi 
hizmetlerde de milli mü 
savata riayet edileceğini söy 
lemişti. l3u nutkun ifade et
tiği mananın bariz vasfı dev 
Jetin siyasi mesuliyeıiııi ·mü· 
savi bir 'surette taksim idi. 

~ Dnladyeııin bu nutkundanbe 
)ri bir koalisyoıı kabinesi ku 
r ulrnnsının arzu edildiği ihsas 
olunmuştu . 

Bu Koalisyonu yapmak va 
1 

zif esi zeka ve dirayeti ile 
muhalifleri arasında bile tek 
dir hissile karşılanan, bi.ıyiik 

lfinans ve -; nayi muhitlerinin 
itimısdmı haiz bulunı:n Pol 
Reynoya dü~müştiir. 

Pot Reyno parlamentoda 
par tisiz fakat sağ cenah fi· 
kirler iııi tem6İl eden bir zat 
hr. 

Dal&Jyeııin yer ine koalis 
yon kı:ıbiııt>sİne şd olarak se 
çi\mesi Daladycıı!n sosyalist· 
lerlP anlaşamıyacak bir hale 
de gelmesinden, diğer ta· 
raf ~uıı da daha harp başla
ıı adan Fı aıısada taıbik4 baş 

23 lem muz 
Spor ~klübü res
men te:;ekkül etti 

YENIGON 

lngif terede 
Alrnan casusları 

yakalandı 
Hnlkevi tarafından t P.şkil Londra 26 (a a.) - Al· 

edildiğini haber verdiğimiz 
11 23 temmuz spor klübü,, man işgali altında bulunan 

Çekoslovakyanın Sovyet mm· 
nızamnamesını hazırlıyarak 
beyannamf"sile birlikte hü- takasındQıı sahta Çek pasa· 
kümele vermiş ve kcınuni portlariyle gelen b:rçok Al
merasim ikmal edilerek man yakalanmıştır. Yakala· 
klüp resmen faaliyete gt>çmiş nan bu Almanlar, İngilt ... rede 
. casusluk yapmak için müsle-

tır. 
Halkevi binasında kuru ar isimle ve sahta Çek pasa· 

lan yeni. kulübe büyük bir portlariyle gelmişlerdi. Buıı· 
lar mahkemeye veri!miş ve in. 

rağbet vardır ve azası her 
giltt:re de Çek pasapcrtile 

gün artmaktadır. Bu teşek-
kül şehrimizde sporu daha oturan bütün Çekler kontrol 

altına alınmıştır. 
çok inkişaf ettirecek ve ile· Alman _ Romen 
ri götürecektir. 

Şüphe yoktur ki, spo- ticaret :mübadelesi 
run tek klüple inkişafina ağırlaştı 
imkan yoktur. Binaenaleyh Bükreş ı.26 A. A. - Al· 
teşekkül eden yeni kıübün r .nanya ile Romanya arasında 
şehrimizin en:eski mües.;t'se.isi ·ki tiı;aret mübadelesi g~çen 
olan Ge~?sporl~~. tam bır aylara nisbetle çok ağtrlaş· 
spor cen,ılmenlıgıle ve el mışt·r. Bunun sebeui, Roman 
ele vererek Hatayda spo·u yanın Fransa, İngiltere ve 
ileri götürmt!ğe çalışacağına İtalya ile yaptığı yeni taah · 
şüphe etmiyoruz. hütlerdir. 

Resiın sergisi lngiliz ordusunun 
!ialkevinde açılmasına ka· kuvveti 

rar verilen re.ıim sergisinin 
hazırlıklarına devam edilmek 
tedir. Evvelce haber verdi· 
gımtz, resim sergısme işti· 
rak etmek istiyenler, vakit 
geçirmeden ellerindeki fo. 
tograf resimleri Halkevi mü· 
ze ve sergi koluna kaydet· 
tirerek mukabilinde- makbuz 
almaları lazımdır. 

Parti mü/ et
tişimiz Tankut 

Silifkede bir: kon· 
fe:rans verdi 

Mersin - Birkaç gün • 
denberi Silifkede tetkikatta 
bulunan Parti Müfettişi Ha • 
san Reşid Tankut tetkikatı·· 
nı ikmal etmiş ve Halkevin· 
de çok de:ğerli bir konfe· 
rans vermiştir. Derin bir ala 
ka ile dinlenen bu konferans 
t~n sonra Profesör Tankut 
şehrimize dönmüştür. 

Roma 26 A. A. - "Po 

polo di Roma ,, gazetesi, İn 
gil\z ordusunun gerek adet 
ve gerek vastf itibarile çok 
yüksek bir kabiliyette oldu -
ğunu yazmaktadır. 

Rozvelt bir nutuk 
söyliyec~k 

Vaşington 26 A. A. -
" V ds ,, Avrupadan avdet 
eder etmez. sulh teklifi de
dikodularınııı önüne geçmek 
için Rozve!t bir nutuk söyli
yt-cektir. •· V els ,, 28 martta 
Nevyorkta beklenmektedir. 
Velsin bir sulh planını ha -
mil olduğu buradi\ · ısrarla 
tekzip ediliyor. 

Fin ordusunun zayiatı 
Helsinki 26 (a.a.) - Tu

tulan istatistiklere göre. son 
Fin - Rus harbinde Finlan· 
diya ordusunun ölü olarak 
verdigi zayiat, nefer ve subay 
olmak üzere 58 bin kişiyi 
bulmuştur. 

landığı sansür işinin çok de· len fırtınayi önlemiştir. Yeni 
mokratik bir ahlak havası 1 Fransız kabinesi ne yapacak 
içinde inkişaf eden Fransız l tır'~ Arzu, heyecan, fa~liyel 
matbuatı.ıda ve efkarıu .lu· güzel şeydir. Fakat bunla· 
nıiyesinde kötü akisler husule rın fevkinde harbin ve tari· 
getilm{"sidir. hi şartların zarmetleri var· 

Şu saydığımız sebepler dır. Bu zaruretler ortasında 
bir harp esnasında bir kabi- ide.ıllere varmak mümküıı 
neyi ('kalliyette bırakmak için olabi!ir mi? 
il~ri sürülen sebepler olamaz Harp zaruri bir vakla ~ık 
dı. Nitekim Daladye kabine· lini aldıktan sonr.t t>nun sey 
sini düşüren sebepler bizzat rini ancak askeri mantıkla 
Fransız mahfillerine şöyle i· mütelea etmek iktiza eder. 
z.lh olunmaktadır. Şüphesizki. FinlanJiya ha 

"Millet Meclisi daha şiddet diselerini de bu zaviyeden 
li tedbirler a l m a s ı arzu tetkik etmek iktiza eder. 
sunu ileri sürmüştür,, Diğer Heyecanlan ile konuşan 
taraftan da "Harbin neticesi vatandaşların yahut politik 
hakkında izhar olunan sabır· sebeplerle harbi bir :;iyaset 
sızlık buhrana sebep olmuş- vasıtası haline koymak istiyen 
tur.,, polotikacıların sözleri ne ka 

Balgaristaııda 

seferberlik 
kanu',.U 

Kanun çok ağır hüküm 
leri ihtiva ediyor 

Sofya 26 (a.a.) - Bulga· 
ristaııda sivil seferberlik ih 
das eden kanun projc-si Bul· 
gar meclisine verilmiştir. 
Bu kanuna göre, askere gi· 
denlerin arazisi diğerleri ta· 
rafından işletilecek ve cısker 
ailelerine mecburi yardım 
usulü tatbik olunacaktır. 

Müesseselerin kazancı bu 
kam•nla tehdid olunmaktadır. 
Kaııuni karın üst tarafı hüku
mete terkedılecek ve kazanç
larını saklıyaıılar ağır cezala
ra çarpılacaklardır. 500 bin 
Levayı gt"çen kazanç ka
çakçılığınnı cezası idamdır. 

Amerikadan son 
sistem tayyarel~r 

geliyor 

Vaşington 26 A. A. -
Amerika Cümhurr~isi Roz . 
\'elt, müttefiklere en son sis 
tem tayyarelerin satılmasına 

müsaade eylemiştir. Bundan 
evvel Ameriketnın ihtiyacı 
nazarı dikkate alınarak bun· 
larııı sa•ılmasına müsaade 
edilmemekte idi. Amerikan 
gazeteleri bu karardan hah· 
sederken şu mütaleayı ileri 
sürüyorlar : 

" Verilen karar yüzde 
yüz dost bir harekettir. inşa 
atımız yalnız ihtiyaçlarımızı 

karşılamaktan çok fazladır. 
Müttefiklerin bir milyar Do· 
larlık siparişi Amerikada tay 
yare sanayıınm fevkalade 
inkişafına sebep olmuştur. 

ltalyada altın ma· 
deni bulundu 

Roma - Piemonte de 
Novara eyaletinin bir ovasın 
da geniş bir altın madeni 
mıntakası bulunmuştur. Ma
den derhal işletilm !ğe başları 
mıştır. Çıkan altının bir kül 
çesi madeni işleten firmanın 1 
erkanı tarafından, Venedik 
sarayında Musoliı.iye takdim 
edilmiştir. 

Rus kıtaatı çekiliyor 

Helsinki 'l6 A. A 
Sulh mui\hedesi mucibin 

ce Petsamodaki Sovyet kıta 
atı geri çekilmeğe ve bu 
ımntakayı Fınlandiycıya tes· 
limt! başlamıştır. l3 uradan 
çekilen Sovyet askerleri va· 
purlarla Şarka gönderilmek· 
te<lir. 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK 
~.H.P.Matbausında baslmıştir 

--
Filhakika Finlerin sulh yap dar r.azip ne kadar cana ya 

malaı:ı Avrupanm siyasi mah km gözükse de askeri zaru· 
fillerinde büyük bir tesir hu retler ancak kendi icaplarına 

ınek doğru olmaz. Ancak hnr 
bin daha iyi sevk ve idare· 
si için bazı tedbirler alınır, 
baz\ noksanlıklar tamamla· 
nır. Fakat bu hareketin dev· 
let politikası bakımından cez 
ri neticeler vereceğini san· 
mak hayale kapılmak olur. ! 

sule getirmiştir.lngilterede ay göre istikamet tebdil edebi· 
ni mahiyette telaş ve heye- lir. 
can eserleri görülmüştür. O halde bu tebeddüller· 

' Fakat İniİIİz Başvekili ıre· den büyük sürprizler bekle· Sadri ERTEM 

h 
Gaz<> 

Garp cep e\1iiJür 

• d lifini 
sın e 5 kuı 

F aaJiyet arttı , __ 
Paris 26 A. A. - · 

yirrnidört saattanberi 
cephesinde faaliyet ar1ııı 
tı:-. Bilhassa havada her 
taraf Lüyük gayret sarre 

l~rdi~. Kara::!a 40 .kilo~ 
lık bır cepbe üzerındı::d 
bir topçu ateşi teati e 
ve bu at~şe tayyareler 
iştirak eylemişlerdir. ~' 
!arın tekrar propagall 
şebı....üsü menedilınıŞ, 
Fransız postasına f~ 
hücum püskürtülınüştiif· 

Firari Alman ~ 
kerleri 

e 
it 
la 

Amsterdam 26 A· 
· · ıJo sız lkı Alman askeri rı 
hududuna ıltica tıyle[llır Şaın 
dır. Bunlar, harbin k81 dan 
cağına dair Almantarı0 leıni 
bir ümidi olmadığını ~ 
mektedirler. iki gün atta 
bir Alman tayyareci O si v 
vuşu da Holaııda topf1 tnak 

·ı . ŞE<yi na ı tıca etmişti. .J 
")' \:Pli 

Lüksen1burg ıl rişı: 
rinde uçan ta~f vıır 

reler feri 

Paris 26 A. A. B 
öğleye doğru, hüviyeV ınis 
hul · 2i) tayyare Lükse. gün 
üzerinde yıikseklerdtı11~ Üzt-' 
muş V6 hava dafi topl8 tazy 
lara ateş açmıştır. Yazı 

ıngilterede hB1 
&ar 

pahallığı hu 11 
Loudra - Ticaret ~ dai 

ti tarafından neşredill~ Yad 
ı:,liklere göre harbıo 1 nıışt 
beri İngiltne de haY3 lerJ 
de 3 l pahalılan mıştı'je , llıeş 
halılık gıda ma~de f. 
yüzde 40 ve diğef 

yüzde 26 dır. 'Ç 
Bir haf tada hd

1 
pur batına 

Londra 26 A. A: 
giliz bahriye nezaret:( 
bir haftaJiçinde bil'~ 
liz vapurunun 'batırıl 
nı ve harp başladığı~ 
ri ilk haftan111 ,bu gb 
ilan etmektedir. 13ıJ 

• 1 
man.mayınlarına ka'ş 
tedbirlerin tesiridir·'} 

Bir dak11 

istenig01 
Vilayet makan11f1~~~ 
Vila}•et mektupçılt' 

mi için {15) lira ııs :. 
·fe~ ve: daktiloluk vazı 

0 
k b

. k~. ,.,,, 
ca ır ·atıp •• • 

At 
kıı 
da 
lt~t 
ta 

tır. 

da 

ı 

Y . k. . . ço~ 
azı ına mesını · ı 

zan ve kanuni ·ev5'q Ve 

1. ı . 2 ta ıp erın martın S ı ttı 

cuma hünü saat 1 ,e ce 
hanları icra edilt'i nt 
vesaikile Vilayet ı 

l w •• tıs'' uguna rııur.:ıcaa 

nur. 
. ljıı 

Göklerııt ııo 
h Cümhuriyet ı1e~~ 

• 1 1 t. 
lıyor. Gençler · ( v 
va Kurumunuıı e 
yuvası ) na gi~tlde 
nı bir kerre go:t 1 
meyi ihmal etıl'le 

tı 

ıu 


