
·M. Meclisi 
A Dün toplandı 
• ııkara 3 A.A.- Büyük 
~ Meclisi bugün öğleden 
tıd Rafet Canıtezin riya-

l 
e toplanmıştır. Celııe 

e t 
~çılmaz Seyhan Mebu 
~~ ail .Hakkının vefat et
~, daır olan tezkere o

rıı ... 
'4Ş ve merhumun batı-

~a h" b" d k'k kta urmeten ır a ' a 
lüku, edlidikten sonra 

qll:ıeye geçilmiştir. Bazı 
.,~Iarın mezuniyet talebi 
1
" edilmiş, "E' rzincan 
•lltsıntısından mület-ssir 
atırı nakliyat resminden 
"Sina ait kanun layıha· 
~İcra ve iflas kanunu· 
Cğiştirilmesine ait lca-

e t 1 •llÜzakere ve kabul 
. eıı sonra dağılmıştır 

~ ~ Çarşamba günü top· 
lıt 

u ~'lle.n BüyükElcisi 
tıkara 3 A.A.- Roman 
~eni Ankara büyük El 

Rün Başvekil Doktor 
Saydam tarafıı;dan ka· 

'dilmiştir. 
di Şefin Erzuru
ay ak pastığı giLn 
~Urum 3 A.A.- Ebe-

~; fi~izin Erzurum kongre 
'Y~k baslıJı günün yıl
~u bugün coşkun me-
e kutlanmıştır . 

a e'fll.muz bay 
e 

~; f~ ramı 
O tın fevkalade 

t~ • 
il' ~,sırnıe kutlanacak 

,~~k ordusunun ı Hatay 
~fı ıı/rına ayak bastığı gü 

11'1ci yıldönümü olan 
~t'll\Jıun fevlcali.Je teza
~n "c parlak merasimle 
ba ltıllsı için günlerdenbe 
U şlıYan hn~ırltk sona er 
ı~~credir. Bu mutlu gü 
~ırk olduğu ehemmiyet· 
tit annıası için Halayın 
tllfında hazırlıklar de· 

İlklnıektedir. Ordumu 
tıQ ayak bastığı yer olan 

0~tllnda Bayram çok 
~,t;cak v~ yarın ak~m 
"at en parti verilecektir. 
&ir ar serin gidiyor 

1~ ~ ~c h~ftadanberi tema· 
\I~ .ı ~ b' ğ-ışen havalar çok 

flP 1 ~llll'I k • 
• tJ iltıd e tc ve adeta ılkba 
~:o b b.'tınaktadır. Hava bu 

V'~ "b11'ı"\2 dah serinlemiş 

!
: ~ ltı%t~ halinde yağmur 
:~ve;""._ ___ _ 
ıJ" ~ Ygand 
~ ~~lıd~Y.tuta gitti 

~i ~t~adyosunun v~r-
1 ~'rı.,· . r:re göre, Suriye· 
t\l.k"lllc Va • • • • 

ı' vıı;ı zıyetım yerın 

; • t 1~ ı:~aıı~~lllek üzere Gene 
~ ~ ı:~e R 1 t~yyare ile dün 

' ~' .~itllıi e ~ış ve Beyruttan 
~ ~li~td Şlır. 
'ltv.. eki tın 'k . 

JJ t "ll'ı . arşı vazıye 
Ll1' "Qit, ettıği haber veril-

(Sayısı heryerde2 kuruş] 

Almanya, Balkanlardaşim ... 
dilik sulhun mu haf azasına 

niçin tara/darmış? 
lngiltere ile uğraşan Almaızga, Balkan işi-: 

nin hallini sonraya bırakmak istiyor 
Bulgaristanıo Romanyadan istekleri - Roınen Haticiy.e Nazırı 
bir nutuk söyliyerek vaziyeti jzah ve Romen harici siyasetinin 
dt:ğiş•iğini bildirdi - Macar Hariciye Nazır• da bir nutuk söyledi 

Bern 3 (a.a.) - Berlinden 
bura}a gelen haberlere göre 
Sovyetlerin Balkanlarda yap· 
tığı son hareket Alman me
hafilinde hiç te iyi karşılan· 
mamıştır. Fakat, şimdi lngil
te-reye hücum için hazırlan• 

makta olan Almanya, Balkan
lclrda sulhun muhafazası için 
her ne fedakarlık yapmak la· 
zım ise onu yapacaktır., 

Diğer taraftan Stalinin, 
Almanyayı garpte hakim gör
mek istemediği de muhak-
1'aktır. Sovyetlerin Balkan
larda ilerleyişinin Almanya 
tarafından protestolara sebep 
olmayışı hep bu endişeden 
doğmaktadır. Almanya, Sov
yetlerle harpten sopra h~

lazımdır. Vahim neticelerd en! olan bu vahim anlarda hü· 
sakınmak için bunu kabul kumetin vaziyetini itimadla 
ettik. idare ettiğini, halihazırda 

Şimd~ Romanyanın harici her şeyin açıkça münakaşe 
siyasetinde yeni bir çığır edilemiyeceğini, Macarista
başlamış bulunuyor. İngiliz nın büyuınesi için icabeden 
ve Fransızlar tarafından v~ teşebbüslerin yapıldığını ve 
rilen garantiden sarfı milletin şerd ve haysiyetinin 
nazar ettik. Romen milleti, korunacağını söylemiştir. 
felaketlerin en acısına uğra· MACAR AJANSı 
mış vücudundan kıymetli bir Y ALANLlYOR ~ 
parçayı terkeylemiştir. Fakat Budapeşt~. 4 (a a.) - Ma-
mukadderah ilahiyenin de{?'iş- car Ajansı, Macar - Romen 
tirileıniyeceğine şüphe yok· hududunda müsademeler ot
tur.,, duğu•ıa dair yabancı kaynak-

Budapeşte 4 (a.a.) - Ma lardata sızan akla gelmez ya
car Başvekili Kont Teleki lanlan tekzip etmekte ve bu· 
parlam~ntoda beyaııa:ta bu- nun Macaristanda kargaşalık 
lunarak, siyasi vaziyeti an· çıkarmak ;çin uydurulduğuna 

1 latmJŞ ve çok ehemmiyetli işaret eylemektedir. 
saplaşacaktır. 

Sofya 3 (a.a) -- Stefani EN SON DAKiKA 

Ajansı bildiriyor: F 
Bulgar Hariciye Nazırı raııs lZ . onanması 

bugün Sovy~tlerin Sofya el- -

çisini kauul ederek, _Bulgari.s· zor 'a lngı•lı•z kuman tanın Romanylldan ıst~klerı L~ 
hakkında kendisiyle uzun d l d 
uzadı~~ görüşmüştür. asına a ın l 

Dıger taraftan Bulgar me· 
bafilinc' göre, Bulgaristan 
timdilik bir harekette bulun· 
mıyacaktır. Çünkü harpten 
sonra Avrupanın yeni hari
tuı çizilirken, Bulgar istek
lerinin Almaya ve İtalya ta· 
rafından naurı itibare alına· 
cağına Bulgnistarı kauidir. 

Bükreş 3 (a .a.) - Ro 
men Hariciye Nazırı, parla
m~nto ile Ayan meclisinin 
müşterek bir toplantısında 
b~yanatta bulunarak, Besa· 
raby.- meselesi üzerinde 
Sovyetlerle olan müzakere 
ve r.ota teatilerinin bir tarih
çesini yaprpış, Romanyaya 
v~rileıı ültimatomun metnini 
okumuştur. Nazır, saltanat 
meclisinin Sovy~t taleplerini 
kabul mecburiyetinde kaldı 
ğını izah ederek demiştir ki: 

" - Çünkü hariçten bir 
yardım olmaksızın Sovyetleı e 
karşı mukavemet imkansızdı 
Bunun için en geniş bir 
hüsnüniyetle meseleyi sulh 
yoliyle halle amad~ olduğu
muzu Sovyetlere bildirdik . 
Aksi takdirde bütün Romen 
ordusu mahvolacaktı. Her 
şey.len ..!vvel ordunun sağ

lam ve tam olarak kalması 

Dün harekete geçen lngiliz donanması, 
lngiliz limanlarındc ki biitiin Fransız 

harp gem il ev· n i zaptettilef 

Miisiemlekel erdeki Fransız 
gemilerinin vaziyeti 

Londra 4 (a.a ) - Röyt !r \jansı tebliğ ediyor: İngiliz 
limanlarında bulunan bütün Fransız harp gemilerinin ln
giliz kontrolü altına konması için ahrıması icabeden ted
birler dün muvaffakiyetle net' celenmiş ve bu ameliye ya
pılırken 3 kişi ölmüştür. Bu hususta ln~iliz istihbaret 
nezaretinin neşrettiği resmi IJir tebliğde deniliyor ki: 

" - Malumdur ki Fransl\ lıükümeti, Almanya ve İtal
yanın mütareke şartlarına ve vaiJlerine ina~ıarak Fransız 
donanmasının düşmanların eline geçmemesıne muvafakat 
eylemiştir. ltnlya ve .!\lmaııya ııın vaidlerine inanmıyan 
lngilt'!re hükumeti, yalnız kt-ııdi müdufaası ._için fakat 
Fransanın bütün dünyanın istiklali için, çok x-eç kalma· 
dan tedbirler almak m~cburiyetinde kalmıştır. 

Bunun için lngiliz donanması harekete g eçerek İn'.{İ· 
liz limanlarındcıki Fransız havp gemil~riııi İngiliz Kuman 
danhğı emrine almak üzere düı~ tedbirler alarak harP.ke
te geçmiş ve bu işin n~uv~ffakıyctle .. baş~~ıl~ası _ es.?asın· 
da bir suiteiehhü::n neuc~s' o!arak uç kışı olmuştur. 

Diğer taraftan Fransız harp g~milerinin de düşman 
dine geçmemek için muayye n şartlar tespit edilerek 
Fransız filosu kumandanlığına bildirilmiştir . 

Bu şartlar kabul edilmezse lngilterenin, kendi emniyeti 
için icap eden tedbirleri alacağı bilJirilmiştir: . Maalesef 
Fransız amir"llığı bu talebe muvafakat etmedığmJen, ln 
giliz hükumeti Amerika limanlarında bulun.an . Franı,ız 

harp gemilerine karşıda har~kele,?"eçmek mecöurıyetınde kalmış 

l bulunmaktadır. Ba~vekil bugün Avam KRmarasmda bu 
hususta beyanatta bulunacaktır. 

Perşembe 

Seüm:ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Mısırın Harici 
Siyaseti 

Y eni~Başvekil be
y an atta .. :.bul un du 
Kahir'! 4 A .A.- Yeni Mı 

sır Başvekili Hasan Sabri Pa 
şa dün Parlamentoda Mısı
rın Harici.siyaseti hakkında 

beyanatta bulunarak demiş 
tir ki: 
"-Harici siyasetimiz,harbe 

1 karışnıayan bütün devletlerle 
dostane münasebat idame 
etmektir. Mısır, Büyük Mfü
tefiki İııgilter~ye karşı ol.1n 
taahhiitıerini ifa edecek ve 
dostlu~unu ~ bütün varlığile 
ortaya koymağa hazır o~~ 
caktır . 

Sulh talepleri ve 
İngiltere 

Lor.dra 4 A:A.-- Avam 
kamarasında harbin sevk ve 
idaresi ve sulh talebinin her 

1 

nereden gelirse gelsin mat
buat tarafından münakaşa e
dilmesi için 8erbesti verilme 
si hakkır.da bir mebus tara 
fmdaıı sorulan suale: 
Başvekil muavini Etli şu ce· 
vabı vermiştir: 

"- Matbuat hürriyeti mum 
kün olduğu kadar arttırıla
caktır. Fakat, harbin sevk ve 
idar~siniıı münakaşası d~ma 
na huber verecek mahiyette~ 
olursa buna O)Üsaade edile 
mez Sulh taleP.leri hak~ın· 
da da m~mkün olan mijna
kaşa serbestisini verece2'iz., 

Fra11sada 
Anayasa ~eğişiyor 

Viyi 4 A. <\.- Havas 
bilı!iriyor : 

Bordodan gelerek ,bur.a
ya yerleşen Peten hükumeti 
acil hal suretleri istiyen kor• ; 

kunç vaziyete çareler aramak 
için • harekete geçmeğe ka
rar vermiştir. Fr:ans4mn ça· 
buk k<tlk ın ması için acele 

tedbirler almak zarureti var• 

dır. Ayan V"! Mebusan 
Meclisleri bu hafta içinde ve 
milli asamble halinde birle
şerek toplanacak, Anayasa
yı değiştirerek hükumete ge 
niş salahiyet veren yeni bir 
anayasa hazırlıyacaktır. 

BlR 1SVIÇRE GAZETEClSl 
ALMANYADAN ÇıKARILDı 

Zürih 4 (a.a.) Besarabya· 
nın Sovyetler tarafından iş
galinin Almanyada sıkmtı 
tevli ettikini gazetesine ya· 
zan İsviçreli bir gazeteci Al· 
man polisi tarafından hudud· 
haricine çıkarılmıştır. Bu ga
zetecinin neşriyatı, Almanya• 
nın askeri planlesrını alt üst 
ettiği bildiriln:t"ldedir. 
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HAtıralar : 19 

"Halkevimiz 
ve halkımız,, 

4 
Milli iradenin açık ifade· 

terini temsil eden hadiseleri 
birkaç gündür bu sütunlar -
da ;kaydetmiyu çalıştık . 

Kalp ve kafa birliginin 
Atatürk Türkiyesinde ve Ke· 
malizm reiiminin İnönü pren 
siplerinde esas olduğunu Ö· 

tedenberi filiyatımız ispat 
etmiş bulunduğundan bunun 
yeni delillerini aramağa lü
zum olmadığı kanaatile te • 
reddüde de imkan tasavvur 
edemiyoruz. 

* * • 
Halkevimiz eskiJen oldu· 

ğu gibi yeni programı üze· 

Habeşistanda Avrupanın 
Şiddetli bir kaynaş- iki efendisi 

ma var 
Londra 3 A. A -- A· olamaz 

vam kamarasında beyanatta B 
bulunan Başvekil muavını ir Fransız gaze-
Etli, mulıarebe vaziyeti hak· tesi böyle diyor 
kmda Başvekil Çörçilin Bordo - Figaro gazt"tesi 
yarın Kamerada bir nutuk Avrupa muvazenesinden bah 
söyliyeceğini bildirmiştir. sederek diyor ki: 

Mebuslardan biri, eski Avrupamn bugünkü var.iye 
Habeş İmparatoru HaileSelasi tinde birbiı ine karşı koyabi 
oin lngiltere ile teşriki me· lecek yegane iki askeri kuv
sai edip etmediği hakkında vet Rusya va Almanyadır. 
bir~sual sormuştur. Başvekil Buıılar da dost ve müttefik 
muavini bu suale verdiği c/ bulunuyorlar, Fakat bunl.ır· 
vapta yalnız Habeşistanın d;m her biri büyüdükçe bu 
içten kaynamakta olduğunu dostluk zayıflar. Almanya ile 
söylemekle iktifa eylemiştir. yaptığımız harbi Stı.liu öyle 

lngiltereye yapılan düşündü ki e~erAlmanya yap 
masaydı kendisi. yapm ga 

hava hücumları mecbur olacakh. işte lngihz 
Londra 4 A.A.- Ana· Fransız - Rus müzakereleri· 

Mare~al Bal
bo kimdir? 

Bir t.ııyyare ile seyahat e· 
derken esrarengiz bir şekil· 
de düşerek ölen Mareşal 
Balbo, İtalyanın tanınmış si· 
malafmdan biridir ve son 20 
sene içinde mühim Roller oy 
namıştır. 

Balbo 1896 da doğdu. Bü· 
yük harp başladığı zaman 
genç bir üniversite talebesi 
idi; bir Alp avcıları alayına 
gönullü olarak girdi. Harp· 
ten sonra Floransa üniversi. 
lesinde sosyoloji ve ekono· 
mi doktorası verdi, sonra ga 

zeteci oldu. 

Hitler c 
P 

. \l ~;~ıet~ 
arıste Napolyofl ~Ütü 
mazannı ziyaret 51!anı, 1 

etti kuru 
Bordo- Havas bildiri} ~ 

Muli 1rrir Ceo Londonuıı \ 
diği mali'imata göre par''~ 
mağazalar kapıhmnı aç(ll• 
ta,daha doğrusu aralık[alll B 
tadır. Halka yiyecek sal tuı u 
dükkanlara tehacüm ediltıl ııı llıet 

d
. lıllu 

te ır. 'iİd'" 
Vesaiti nakliyeye ender lir 

sadüf edilmt>kte isede A.1 ~ l9 
zabitlerinin bindikleri ar• ~den 
larla hidamatı amme naki1 ~ a t 
sıtaları çnktur. Solrfıkl• ~1ıtıa 
st!yrisefer pek kesif değil ta an 
metro işlemektedir. Bir ı.~ 1~ 

k b r.ıttı •• 
hal , p .>li ~leri nazarı iti 

5 ~Q gı 
almaksızın bisikletle s:ı~ ~kteJ 
larda dolaşmaktadır. ~k ~. 
. Po_li~'er kısm ... n Almatı ~ ne de haftalardanberi yur • 

dun her köşe ve buca~mda 
teşekkülümüzün her oda ve 
ocağında şehirli ve köylü 
bütün vatandaşlarla sıkı bir 
temasa girişmiş ve fikir ten· 
tisine ehemmiyet vermiş bu 
lunmaktadır. 

vatan Emniyet Nezaretinin nin akim kalması bundan ileri 
dün akşıtm saat2lde neşrettiği geldi. Rusyanm menfaati Al· 

bir• r_esmi tebliğe göre, lngil manynyı ablukanın altında 
~terenın cenubu şarki.ve ıs çöktürmemekti. 

1920 d~ Musolini ile an· 
laşh ve Faşizm hareketlerine 
karıştı: 1923 de İtalyanın ko 
münizme sürüklenmemesi için 
Rom aüzerine yapılan yijrüyü 
şün teşkilinde başlıca rolü hsl ~rımn refakatile se) d 

seferi temin etmektedir· 
1 

Bir sene sonra mebus C'l· söndürme işareti, Alınafl 
du; ekonomi nezaretine siya atiylt! onda, yani saııl 9 

oynadı. 

Alınan neticeler o kadar 
müspet ve şayanı memnuni· 
yettir ki :: bunun kaı.·şısında 
iftihar; duymamak ve gurur 
la göğüs kabartmamak müm· 
kün değildir. 

Vatan, baştaıı başa çelik 
bir kale, millet, sönmez lıi r 
irade halinde Milli Şefe bağ· 
lı ve onun azimkar, tecrü • 
D<:>li siyasetinden emin ola · 

: rak sarsılmaz şekilde inan!ı
dır. 

En basit köylünün, er. 
münevver şehirlinin duygu 

ve ifadesi; 
" Biriz, beraberiz, biri· 

miz hepimiz için ve hepimiz 
l birimiz için. hazırız, Milli Şef, 
eşsiz kumandan büyıik ( İ ııö· 
nü ) nün emrindeyiz. " 

• • 
* Türk bayrağının altında:-

Türk ~ toprağmın üstünde, 
Türk varlığının içinde yaşı· 
yan b_er vatandaşla; fikir, ka 
naat ve amaç birliğine bayraı 
kalmıyacak gıpta Juymıyacak 
bir millet ve memleket aca 
ba yer yüzünde bulunr mu ·t 

iftiharla gördüğümüz, sar 
11lmaz kan11atla inandığımız 
bu mesut neticeyi:daha ge
niş bir çerçeve, daha ~çık 
bir ifade ilt-: tebarüz ettirme 
ye sütunlarımız müsait olsay 
dı, onu da kıymetli okuyucu· 
lanmıza takdim etmekle bah· 
tiyarhk duyacakhk. 

Bununla b e r a b e r 
Jüşünüyoruz, buna ne 

t hacet vur 't. Yazan da, oku· 
yan da, dinliyen ve söyliyen 
de , 'ayni hüküm ve iradenin 
ayni fikir ve kanaatin birer 
ifadesi deği lmi dir ·~ 

Hepimiz bir ve beraber 
olduktan, hep beraber ko • 
n~up, anlaştıktan, ayni fi -
kir ve kaııaali tı:tşıdıktan ve 
bir hedefe doğru koştuktan 
sonra söz ister mi '! 

koçyaya hücum eden düşman Rusyımın siyas~ti Avrupa· 
tayyarelerinin attıkları bom· yı yıpratacak bir muhasara 
balardan 6 kişi ölmüş ve 21 harbinin olmasıydı, Almanya 
kişi yaralanmıştır· Dlinkü ya büyük bir ihtiyatla yardım 
hava muharebeleri esnasında etti. Çünkü Sovyetler Alman 
dü~ürülen düşman tayyarele· yanm muzaffer olmasını de· 

1 ar i idame 0 ttirmesini ri beşi bulmuştur. ğ" I h b 
lngiliz tayyareleri dün tek istiyorlardı. İşte bunun için· 

rar Holanda ve Belçika ile dir ki Almanyanııı fütuhatın· 
Almanyamn garp kısmında dan her birine Sovyetlerin 
bombardımanlar yapmışlar- az külfetle başka bir yerde 

d~ır:-. -=---~-------I diğer fütuhatın mukabele et· 
zuk kuş beyinli bazı vatan • tiği görüldü. Almanların garp 
sızların Türk vatandaşım ta belki de tahmin ettiğimiz 
kendi bozuk mayalarile ifsad den fazla meşgul bulunduk· 
edebileceği hülyasını taşıyan lan bir sırada Rusyanm ce· 
lara Ha!kevi kcyciilük kolu· nupta bir takım serbestçe 
nun müşahedelerini okuyun· hareketleree bulunduğuna şa 
ca kuyruklarını kıvırıp, dil- bit oluyoruz. Şu veya bu ne· 
lerini çekip, çeneyi kısmak . tir.eyi istihraç etmek nazik 
tan ba~ka yapacak bir şey bir meseledir. Ancak söyle· 
kalamaz. nilebilecek bir şey varsa o 

Vatandaşlar arasında in- da Avrupada iki efendinin 
firad ve iftirakçı tek zihni . bulunamıyacağıdır. 
yet ve şahsiyetin bulunmadı Bir İngiliz gemisi 
ğına o kadar kaniiz ki; te orpillendi 
reddüdümüz bile yoktur. Ka· 
naatimizin kuvveti ifademizin 

şi d de tile ölçülebilir. 
Bizi içten vurnrnk ve 

dıştan avlamak isteyPcek 
tecavüzlere smırlarımlZ fikir 
birliği, vatanımız kanaat bü
tünlüğile çelikten kale, zırh· 
tan kule halinde sağlam ve 
kapalıdır. 

Londra 4 A.A. - İngiltere 
deki Alman ve ltalyan esirle 
rinden 1500 kişiyiKanadaya 
götürmekte olan 15500 ton· 

luk bir İngiliz vaı:uru bir Al 
man denizaltısı tarafından 
torpillenmiştir. Bunlardan 
1000 kişi kurtanlmış gt:risi 
boğulmuştur. 

Maltaya yapılan 
hücum 

si müsteşar tayin edıldi; t:;on verilmektedir. Bundan s
0 

ra tayyare nezaretinde ayni ' geçenlere Alman pohsl 
vazifeyı:- geçirildi ve 1928 df sad~ce evlerine gitn1ele~ ~t~ 
tayyare generalı oldu! tasvıye etmektedir. 1 s 

Biraz sonra nazır tayin e· Pazar sabahı şansölye! bltılş 
dildi. Akdeniz ve Karadeni· ler habersizct>ı Parise ge ll 1 
ze kadar uçuşlar yaptıktan lnvalidesi, Napolyonurı ııl 
"onra 193G l ı 1 ~ t t f ı .. e rım ve Are de TrioınPb~ 
ile Atlantik denizini geçti. ki meçhul askerin ıneıa 
1933 yazında 24 deniz tavva ziyaret etmiştir. Pariste 
resinden mürekkep bir filo man kıtaatı çok değildif· 
ile Şikago enternasyonal pa· b:tan Üzerlerinde Gamalı 
nayırma geçti ve geldi. h bayraklar temevvüç ~ 

Bu sıralarda çok meşhurdu. büyuk otellerd ot 1r:tl 
8 

Riitbesi mareşalhğa çıkarıldı dırlar. 
ğı gibi seyahate Orbetellodan Parıs halkı hususi ik

8 

b d 
• h b b. ~t aşla ığı için kendisıne Orbe ga mı ıraktıkları gi ı 

tello dukası ünvanı veradi. kat bir parça tozlu bif, 
üç dört senedenberi Musc Jf' bulacaklardır. ~

1 

lininin kendi damadını ön evvelce Pcırisle ikamet t 

plana çekmesi ı\zt:rine ara ohın zabitanın emri .alt ~ 
larının gevşediği ve bu yüz· yerleştirilmiştir Asa)'ı~,ı ltıen 
den Libya umumi valiliği man kumandarılığı ile 

1 ~ı'il 
1 ve Başkum~nda~lığına tayin halinde bulunan .Pari~ i ni 
olunduğu soylenır; so.ı vazi- t~rafmd:;ın temin edıl Şef 
fesındede mühim işler gördü d'r · ~I 14a~ 
günden dahseditmiştir. Reno yaralafl ~ıl ~ 
H~nüz 44 yaşında,. olan Bordo - Eski Baş"~ı ~ ı,1 da 

Balbonun şahsında ltalya 110, büyük bir otoı11ob1 ~ k 
devlet ve ordusunun mühim sı neticesinde ağır sil 

1
4 ~ 

bir kıymet kaybettiğine şüp· yaralanmıştır. '1ıtıd 
he yoktur. Fransız hükumeti, ~~ ~ 8u 

emniyeti aleyhine haZ1~~·~ qlı 
konplo hakkındakı t~ 1 nı 
na devam etm .. ktı=-d 1 '· ~da 
~~=-="" '~~ Şembük mahallesinden T ıJ.l ~~ 

pansımancı adile anılan 42 ıg i ve uc . \Ilı 
yaşlarında Mı·lımet Ali ismin cilt yaptırıuak k~ 

Bir ölü bulundu 

Baykuşların sesine kulak 
lanmızı hkadık, zehir saça -
rak uyuşturmak istiyenlerin 
pompalarını kırıp attık. Bu· 
nu köyde de, ~ · hirdt" d~ 
gördük ve bulduk. Halkevi· 

de biri bu gece gazhrrne 1 ' 
Kahire 3 A. A. - 1tal- ·ı K k.. .. .. yen ere hı" ı e ovası oprusu arasınında "( 

yan tayyareleri bugün Mal· ki tarlada ölü olarak bulun· Kitaplarınızı ve her · 

mizifl gezileri bize bu hayır 
.lı neticel~ri müjdelemiştir. 
Bundan <lolayı haklı gurur 
ve geniş bir huzur duyuyo· 

ruz . 
Bize; bu kalp sevincini, 

kafa dinçliğini temin eden 
Cümhuriyet idaremize min • 
nettarhğımızı arzederken 
sırf severlik hissile geceli: 
gündüzlü çalışan ve biz~ hu· 
zur ve fer ah verici müjde
leri le tenvire uğra~an Halke· 

taya bir suat süren bir ha • ciıd işlerin;zi Yenigllll 
1 

, Y muştur. · '~ 
va hücumu yapmışlardır. Bu H d' hdine v "rinız. ı..~1 ı, ı 
h 

a ıseye Müddeiuınumı· K ak'JJ lıtı 
ücumu Önliyen lngiliz tayya ayıp nı Jıtfl \ •. l 

1 
lik el koyarak tahkikat 1 baş ı CJ t1 .. ,, 

releri bir ıalyan bombardı· Antakya Mu s 
10 

\ '.ı lamış ve cesedin muay ne lJ 6 '"'39 1.11.ı 
man tayyaresini denize d:i· a ıgım 13 

7 ıjtl ~ ı sinden sonra defnme ruhsat 2041 ı 3·
15 " ı ~ ..... şürmüşlerdir. ve sayı 1 
J , 8y ~Ilı ..... Kızıldeniz nmıtakasında verilmiştir. minat makbuzunu ~1911 ~tıııll 

İngiliz tayyareleri ltalyaıı Tahkikat devam etmek hukmü olmadığını 
1 

~t ~ 
tedir. ,~ cı 

mevzilerine bugün iki defa rım. . .-ro ~t 
hücum etmişlerdir. Muteahhit: N:rı "'11 ~~d~ 

Alman tebliğine vermektedir GünJııtP .~1• 
·· Al 5 hazirandan 15 hazira • ~~ 

gore man ı.ayiatı k d Al 1 Bora ı~,, '1a a ar man arın zayiatı ''() 
Berlin 3 A. A. - Al • 16822 ölu, 9922 kayıp.,_ /kltl ~ 

man karargahı neşrettiği bir 68515 yardlıdan ibarettir. a 1 tt tebliğdi!, F'ransadaki harp 15 hazirandan 20 hazirana Haci ResıJ 
* harekatının bır tarihçesini kadar olan zayiatda şudur : ~===~==~== ı dıJ'

11 

• • sayarım . yaptıktan sonra Alman zayi e-r•y '
1 

t Ni' 
!radesi zayıf, akidesi bo· Hataylı Şu"kru" or-uz h kk d k 2777 ölü, 17600 yaralı, 1170 s"eıım Ç J 

.. ııiıııl .................................. ~~~.;;;;;.;.;;u;;;. .. ~r~tı~~u~ı~n;;;a1ş~u~~r;a;a;m~la~r~ı ~k~a~y~ıp~.~·1111111111111111~1c~.H~.P~.~ın~atbasın' 

lHayır : istemez, ıı 11 c:: a k ; 
" Suyun damlası taşta {z 

l>ırakır .,, 

vimizin kıymetli elemanları· 
na t&kdir ve şühan hisleri· 
mizi bildirmeyi kadirşinaslık 


