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Abone ••rtları : 
Dahilde ylllıöı 5 lire 

Yabancı memleketlere 
8 lira 

lllnların her~kelim•
alnden 5 kuruf ahnır. 

Ücret pefindir . 
OilnO a•o•n I•aydar 

10 kuru,tur (j - _ SAYISI 2 KURUŞTUR ' 

y ef ne suyu temi.z-E~Pn ço~ ma- ıAımanlara göre! lingilizlere göre 
i dQPılaıı tohıı·ı netı·ce- nıdar hır llU- i g·L. Rus l R l .. 
tı e I k .. / d ; ı n ı ı z - us ar ı g ı 

at1h Y_a nız bir mıntakada su- !u soy e 1 Anlcşmaşı mukuvemtJt 
' 1 llltk } '· ALl\lAl\ \ ANI~ HAHP-

lr... flJea~~ııe "uyu.',dOa Pg··u··· olduğu anlaşıldı TEN soxHA IKTISA - 1. ürkige ve ediqorlar 
-.ı 1.1 Q DE:\ HARAP OLMASI 
11. a rn"k Olu· tahmin edilmekte oldutrun 1 1 l { ('''('' "" I' J)I'' z ~ı)·ı·ı ~ l{tob. ."11 tnrdu k ı· d b "' AVRUPA Ç N ZAHAll ran ın a ?IJ L '-l' t,(, \ l-. ,n. 

l)rıı J Uze. o ı an elediye burııda der ıoıı> - 'X>K ~lOs .. ·KOLOÜR 
Ulıtc:nr rıne şehrin hal faaliuete oe"t>rek vazi L ~ d '-> 

ıı-ı . llltıı•~k J e. .., L d 7 \ \ \ h • e l• Londra 6 A.A.- Hu tı~14tak Ank· ltl asından yeti diizeltecck ve pisliği on ra .11 • 1 • - 1 - l il .r 
il llUın araya gönde önliyecektir. vam Kamarasında bir mı· cephesinden gelen haher-

taı1.,rı une1 .. r· 1 (> • • tuk ~0··vı ·ı"'e11 llıırı·c·ıvc ı~ıı- li'\GII :l'EHE HARPTEN ler Hus ask .. rin biitün cep 
'IJ arı l" " ın tahlil >U ılılrnrla Iplikpaza ., J .J • .J • -

11 
Bu t·ıı~:1n gelnıiştir. \ rı mıntakasin<lan maada :i'.lrı Eden lngilterenin S( )NllA UOGAZLAHL hede iyi mukavemet ettiği 

11.t • "'l ı t 1 · · t · 1 HUSYı\ YA TEltKEDE · ··st n"l·ted· ~rıııctak · " ara göı-e iplik ıü iin mıntakalurdaki su- ıarp gaye ermı >ır \.erre CEK~tlS!! m go f'fl "'ı.. ır. 
ı.. llq Olrı 1 1Hıntuka nıiiı:;- 1 larm korkusuz içilmesin _ daha ir.ah etı:1iş Hitlerirı .. ı\lr11Luılar cenupta şinı 
ll!ltıiı v '?k iizert· sı l 1 <le lıic;bir mahzur kalma - Alman milletini tehlikeye Beı liıı . 7 A.A.- Alman di Kiycfi almak i~·in Odo 
du~u e ı~'ll!eğ. · .1 arın ınıştır. yaklaştırdığını .söylemiş ve askeri mu\ arrirlcrinden sayı tahribetmeğe c;:ılışı- : 

aııJıı., 1 - Salıh ol ı. · ı N ıı ı 
" "'i1 rııakt J)"ıgrer t fl 11 l · ı · demistir ki : uın >aşı ege e şun arı yoriar. Simaldc ele Fin-1 ,h 1 llln1., adır. ara an a JJ >ın y ~ 

"'la~ .. l r naC<!r suyunun menbaı da ·· . Almanyanııı harpten yazmaktadır: laııdiyulılar Alnı rn yardı· 
b r \ij atıınduki p ıkpazarı lemizle.ıerek borular içi)1e sonra i ktisadeıı harap ol ·' lngiltere ile Husyu a mmc.lan rnHnrnun gürün 

Z ~ını su borulara alınmış ve bu su da temiz nıası diinyanın aleyhine rasrnda yapılan anlaşmaya nıektedirler. Uurad.1ki Al-
" lenmiştir. dir. ,, güre harp muvaffakiyellc ınun flrkaları 5 i geçmiş· h 

Ytı karı1;ıtıgrı a • ______ .:_____ Eden Uz.akşarktaki ha- biterse İngiltere Boğazlarla tir. 

\re ınu•• t h • ı ı diselcrden bahsederken, lstanl>ulu Rusyaya terkel Bazı m Uş •hi tlere göre, 
tı' ı h • s a s) e Hındı~iniyi i~gctl eden .la m~yi taahhüt eylı>miştir. Len~ngı·aduı Alnunlurm e b • k po .ıyaııııı Sıy,una kaı·~ı Stalin boğazlar ve istan e-line düşece-ği hakkında 

li i; /( " ı ne 1 r arar ~::·t~;~~,~~·~.ı~~~:-~· ~::. ~:ıl ~~~:c~:~:~!~~1ıiı~i.. an lıi r:.~~:;~ııi:':~~·~~=t .. ~~~-. 
h. tl '11 e i in e lk d ""' lamıyacağını ve bunun Jngiliz ve 13olşevik an ınok iç.ıdir . rlakiktttle 

IJjel · oy ugu za- g:tyri kabili içtinap hadise laşmusı ya 1 n ı z Lcningrat tehlikeye marul. 

'. 
etın kı.losun a bı·ı· ku,. ler dog-umcağını, bü\.•lc bir d -

.J Türkiye i~in değil , bütnn egildir. 
v ll:~ ~ n d ., ~ lureketin Singapurun va . "imdi haşlıymı üı•ün· l\.% Y 4-~•mm yakııışark meınlekt'llcrı ~ ..-

dG11 •Oiııuı;11 e l ece " ziyeliııi de tehlikeye düşti- CÜ Alnı ll1 taar•uıunuıı di 
1\ ıı~rtıtt·,_foıı hev ·t· receırıni l>evuıı ed~rek de iı;in bir tehlike ve bir 
tı aırıe ilı.ı 1 .'gı lıir l·· Je 

1 lo5 haşınu 1 kuruş zamme ~ J . kombinewıı te~kil etmek- ğer il, isinden daha kuvvet 
a '"' 11.lkA \Ul'ar • · . •. mişlir ki : y li olınasl miiınküıı değil 

brıı ~tıı\t· Urııetı•e •I I· ~lılerek l>f><lelı odenecek • .• L u "·o····Ier"ııı lıe"a'·a tcdir. ·ı.·d· l · ı i u .P.., .. lan ~ <ty ur .. e o tir. J h 
0 ı.; gıuı ır. ngı lereı e nu<> 

lııh ŞıııııJ·ı ()a ve ,.,.u .,, kalı~nıası )t:in henüz vak ln~ilizlerin Türk, a uri 1 . . k t· l k 
ı..~

1 

IX!iı. >e kau· " • \·İfl\'İ lehine olarak ve ~ ve Ar aplan tuhrik etmek m::i rnrııım mu aveme 1 ıa 
'"vv •\ eıııerı •ti' tcs ·ı L lin gt ~rııcdığini :aınııt' <liyo lmı<la kuv \!"etli dir nikbin 
4: \! ~ k· t! ı T •. · . rı eıı m kurur mucibince, · ı · isltKliğinl! d ·ıir emnrnreler 
~ uı ctdaı· t eşı ını te~r· . 1. b" . . .. rum. J.ıpo 1yaııın her ı erı d 

1
. .

1
. ll 

l~l uıııur· esliııı ~il -~ ınıevvc ııı ırmcı gu- harekeli ~iıı ile ''İngiltcn .. '- vur ıı·. ııgı ız - us prog-
(zjjı_ il evvel"" t· ııuntleıı sonra teslim edi ramı Tiirkiyc ile Iranın a-
~n r· ~ tes - l yi ~ıiribirıne daha ziyade 

~ ıattıın b· k . ecek hulıul>at ic;in bu leyhiııc tefı;ir edilebilir. 
,J aş a kı f·ıı·k .. d . . yuklaştımıukladır. 

1
. k k ,

1 
... k. • l(e ..........._ · o eJ.lnııyecektır. ·a ·ut gere· ur ·ıye gc 

,. h r1· ------- . Bu harple hi~· kimse -1
UrL '' • -- >' rek fr.m ve gerek diğer ~ .. ,~ · l g O ,-,k· • Ç •• · - den arazi istemiyunız. 1 >iZ 
'lı~ı~,ı·Q Ola!\ , : of çi I A ,ne,. i harue arazi kazanmak için yakmşark devletleri 1 en-

IJ -. 'l\Q arıı., 9 n <lilorini tehdit eden tehlike 
' 1:.ı "loYet c.· k ·ı f • •? deg-ıl, canımızı kurtarmak 

O"tl .. ec""I .. 9 ttik agagı l mi. yi sezmiş ve v.ıziyetianlı 
\l " .. i\azi tehd.dini ve tecavüz· h ~lg"' l , AMERKA HU llU US· lcrini dünyac.lan kaldırmak yıırak tedbirler alınış bu 

t Q,_/Jt l1Jtt1z l'A KET~~l DAVRANıYOil için girdik. lunuyorlar. 
Q,J eh So - . Vaşm!!loıı i\.ı\.- Gaz•n) l l ı ·v . Vıne Al llanlarC!I ı;Ö;•e lngi q •' ,. .. ~ ..... ~u ıurp sona er<. ıg ı :t.u 

Q l. k.... , • • lı:c.·ı_l,ar To.~luntısındc ·\nıe . !izlerle Ruslar lrcını :ş Jd· UQ "" • man .ortaş ,u· k millellerı- · , · 
l l k rıka llarıcıve .\1ii. leşa· rın,•1 e ~zır n.y r. r 
Q 10 l J 11·111 lıür ve nıiislakil '-'a~a b ı· 7 \ ı\ llLısusAı l\ı . <:I'\ I._ ... • ııgili~ Başvekili Çörçilin J y c,. ın ' . -

}lı\yı\tOf\ '4 '<l lt ~:ınerıkaya gelip ge:medi· malurı İ\'İıı elimir.deıı gele muhabirimiz l>ildiriyor:Al 
~l~ ıi 1 ht,L hı~llA · ı ... gı soı·ulmuştur. l\lü. teşar ni yapacağız. Bu hususla man siyasi malıfillPri na 
lt(.)l ı\ltt'ı 

1

\N l'O LI'.. .bu ~uale cevap vermekten Ortaşark milletleriııe te· :t.an dikl~atilranın vaziyeti 
~ ı \J LN SoHKıyE ımtıııa elmiş yalnız: minat verdik. " üzerine celh etım ktedir~er 

4ı l:\~.Müıu~HA~ı . "Das kuper Uzakş rka Bundan sonra sözü Ira Bu melıafile güre, lngiliz 
~<ttıı :111'\ı) lltt .1 OLA .~derken Vaşingtondan na getiren Eden lmgiiıı le le Husıar lran iizerinde 
<lt~ıı ~ıtı~~ \.ı\. - .g~ceklir; Ben de kendi 1randa pek \Ok Alman tek hzyik yaparak bu meınte 

Cllı <1 r,cı.\ııst~ıııuu ·ı··· A_· sun ziyaret edeceğim demiştir nisiyeni bulunduğunu süy lekeli isti"aya haz.ırbnıyor 
J 1 1Şt1 ~ıı ' . llrkı- . - - li"'erek nutkuna şöyle de· • 1ı:ıtılitk;~·/. ~i: ·'lıstor 1• ~lrar.n~ muahedeler yap · ı J lar. Üniiıniideki günlı:r 

lfirı. ttıı~lıı il!! 1..1\. ğımızı ış ıa:etti.Biz höyle lıir varn etmiştir: zarfında lrana karşı 
ı,..: !{ • •tıı Qc l " Biz Almanların lran ~tıı <illin., Gsct" ltliina- "_ye as u muvafakat etme- bir lıı;'iliz, Hu~ as:\'.cri ha 
"lt Uı ""ill:ı 011 1 d ı t i~in so;1 derece teh~ikeli ı~ .ıQ ı ı- Usıu 1 • 11giliı .' {, e miyeceg-riz ve 1.ateıı rekeliııi lwkleınek l:hımdır 
~ .. \e l<.ıl 1 11 1 1 uir unsur 'teı.:kil etligr"ni ... b~i · tia~ 18aııe. )~ <tll- Jıze )Öyle bir teklif te ya '"' 1 ~IUSOU:'\ll\I~ Ut,LU 

~ liu le 1.11.!v rıuyol pılmamıştır. biliyoruz. Biı. L>u hususla ÜLDU 
Uust hi.i\{ nıu • \ .. .. Jran hükfımctinin nnzarı 

"lı t.;.ı lıı~\J Orııl.!ll e- ı taturkun dehasile hu dikkatini cclhedec.lerck 
i\ rııa 1 • 1 11ıu~ e o- Yat bulan Tlirkiyeııin harp 
1 lla 1 üug· ı Yulnıı ten 8 1 . .. . . , lrnn istikiillin·ıı tehlikeye 1

ü" Jaki 'ı htırı>t oııra n rolu mıilııın dfr;;ıtngrüııii bildirC"rek ikaz 
"'ill14, kuı eıı uhnnkt 'I' . ı . 1 ... 
~ 1 () UCUkt . '""l u ve ur nye ı:en- da bulunduk. Ümit ederiz 

ltıarı l~~1gıınu.1 r. llı yolunıı kmı li ~·iı.erek nr ki ırmı bu hayirhnh 
Ut·lciyeı~~ kctdaşlarını kendi iıılihııp ikazımızı nazarı tlikkule 

t!c..lecektir. ulucaktır. ,, 

Hoına 7 A.A.- Muso 
!ininin kiiçiik oğlu llruııo 

l\lusolini hir tnyya•c tı{'U· 
şu tocriih siııde diişer-ek 
ölnıilştiir . müteveffa 1919 
senesinda uoğnıuş olup 
tayyare yüzbaşısı jcf. 

Ek vardır. 

<;üH<;lL - HL•zvEı:r ~10. 
L \l\..;\. 1'l 

Vaşingto.ı 7 A. A, -
ı\menka cümhurrc:si H.uz
vellle lngıliz Başvekili 
(_,:örçil urdsındaki mülakat 
hakkınc.la büyük bir ketü · 
miyMt muhafaza edilmek
tedir. Bu haber şimdiye 

kadar ne teyid ne de tek
ziU edilmiştir. 

SOı-4 OAKIKA 

Çö, çil I 

Ruzvell 
MÜL \~.\ l'l VE ı\LMANY \ 

Berlin 8 A. A. - Ya
rı resmi bir kaynaktan bil-
dirilmiştir : 

Alman siyasi mahfille 
ı·i bugiin (ör~·il le Ruzve!· 
tin fl\iil:ilrnt yapması tah 
min'erile meşgul olmuşlar 
dır. Bununla ı>eraher Bcr· 
Jin siyast mahfilleri bu ha~ 

1 <liseye lakayt kalmakta v·~ 
'Amerika ile lngiltereyi alaka 

1 
dar eden meselelerin bu 
miizakere ile hi'.'· bir neti
ce vernı iyec ği kanan tini 
izhar etnıekledir. 



Hadisalerin 
veı diği 
derslerdeı? 

) akın zamanlara kadaı.' J 
Ö) )e zannediliyordu in 
SOV) etler birli(,ıiııin zafı 

bilhussa iı;iııdcdir; lfüyii!\: 
el\serİ) et: tazyik ve tethı~ 
yıglınlığı altındadı~·: ~. ı~ran 
yadan itibaren, kultuı v~ 
~a ırJ\~:a biraz farklı ekalh 

) etler Husyadaıı kopmak 
iı_:in ilk fırsatı bekl_cı.nek
Ledir; Uevlet kudrdını sar 
subilece k bir kaç ağıl' dar 
benin arkasından, bütün . . 
1 cjım ) apısının çöküp gıt· 
tığı görülecektir. _ 
J lurbİ.1 yedinci haftasında 

Alm,ııılar LeningratMosko
va ve 1'.iyef yoJları üze 
rindedir ler. Bazı isikumet
Jerde istilia kıtalan, 7L.0 
kilometreye kadar Husya 
ıc,;erısme gırmişLir, Kızııodu 
bu~ tiJ kayıplara uğranıı~· 
tır. Bununla berulıer Hus 
yada mlıilal emare.eri gö
nildiiğu yoktur. Şark cep
hesı gcnsindekı ye<lınci 

hafta manzarası ile, l• ran• 
sız cephfiliı geri:ıindeki 

hatla ikinci ,hafta maııza· 
rusı mukayfilie edilecek u
hırsu, 25 eneliJ\ ihtiıil.in 
1 us~ adt1, ıhlı~ ar lfüiıı de
nıokrasisiııdcn <lull<l canlı 

ve km velıi l.ıı tefillııUl vücu 
de ge ırmiş olduğu ink?r 
edilemez. Wiı ku bu tesa· 
niit yulmz urdu, parti ve 
zal.Jıt<l kuvvetlerinin lıük

nu .. ıtligi :i ei· erde değil, bu 
ı·uvetıerm çcJdlip g1lıu ı~ 

oldugu ) erlerde l>de aksu
Jaıne l daı beleıiııe muk.ı\'e 

met etuı Uedir. 
/..amanımızın en büyük 

J eşıfleriııdcn lıiri, yalnız 
Lop ~ekfuı harp usulleri 
<.fegııdır: Halk ve gençıik 
yıgıııluımı muayyen ga_ l.l 
lerı miidafaa etmek için 
Ju.ızırla) an terbiye usulleri· 
m l.ıaşa ge<;ırnıek ıfizıınge

lir. Lenin ıhtuillcilcri, ir
lıcaı merhamctsızoo tenkil 
elmışl r, ful\al halk ve 
gen~lıgı k<lfaca ve ruhça 
ı~ ı ) ugurnıuşlardır. 1\ufus 
kalal.ıalıgma nı üthış lıir ka 
pıtalist ve uurıuvu kini ha 
hırııdir. 1-ılu) nl.ır, Lıir şey 

den kuı Lulmak degıl, 

IJır şe~ ı i\urtarmak ıı_:m 

rniıcuueıe elıııckledirler 

l· raıısada miıcuclele ruhu. 
l.ıuz ı,rıbı ... ogumuştu. lluna 
kurşı larafm yüksek mii· 
cadcle il u<.k ve şev ki ile, 
sılah i.ısluuliigü ılfive c<lı 

lıncc, İ\li dış ı bir lıii'.met 

L raıısayı kol\Jcriııe l\micır 
saı stı 

H.w,)'ada <la dav~ıyı silah 
'\0 stralejt ı .. ıynıollerı hal· 
!el.it ccktir. l•al al l>u kıy· 
meller, pek müessir IJir 
~ un.lımcıdan, ~ aııi, iı~hi~Ul 
\c maııc\ı bozgun mııılle 

Bina tahrir 
işleri 

ISKCNDERUNDA l>A 
Bı\~Lı\Dl 

' Vilfiyel dahilinde bina 
tahrir işleri devam etmek 
tedir. ~lcrkezdc Cümhuri 
yel rııalıallcsiniıı tahrir işi 
ne devam olunmaktadır. 
Bu mahallenin tahrir işi 
bir iki güne kadar 
bitecektir. lluradan son· 
ra haşlıyacak mah:ı~le 
ismini bir gün evvel bıl 

diroceğiz. 

Dit'Ter taraftan isken -
derun bmerkczi ile miilha· 
katında bina tahririne baş 
lanmış ve iki komisyon 
faaliyete ge~mişlir. Uört· 
yol merkezi ile miilhal~a 
tın tahrir işine de bugun 
yarın başlanmak Uz.ere ha
zırlıklar bitmiştir. 

VALİ.\llZ HEYHANİYb 
YE GlT'l'l 

Bir Jagon gazetesine göre 
Milli pigaugol Amerika 

OOn lstırnbulda çekildi ECl'K 
3J6429 ı U.\1 \it \Ll }il· II.\HBE c;[({'.\11Y . ~. ' 
LF'T 2 J Bh Lll{A Kr\· 1 okyo 7 ı\.A:- ~h~_a 

J ZA:'\Dl koşimbun gazelcs~~ıde c;ık:~n 
1\lilli piyangonun ye · 

<linci lertip birinci keşide 
si dün lstanbuldu. T~k~inı 
stadyomu•ıda \.ekılmıştır. 
Bu keşid(,'<.lc kazanan nu
maralar şunlardır : 
2) Bll\ LlllA : 306429 

numaraya 

hir makalede t :r.cunıle dt. 
niliyor ki: \me·ika bugii · 
ne kadar harpten imtina 
etmiş \'e böyle devam ede 
cektir. Bugiin Aıncl'ika her 
ne kadar: hazırlanıyor~a 
bu haztl'lı k harbe girmek 
ic,;in kufi değildir.Amerika 

1 ) Bin lira : 73377 
399243 numaralara 

ve huofoıliık müşahit mevkiin 
de~ kalmayı teı cih etmek 
tedir. Huzveıtin siyas ti 
herhangihir taaa ru/"..u kar 
şı miidafaa i~·iıı vakit ka
zanmaktır. 

5 l>in lira : 286956, 
20336 ), 74876 ve 1886~1 
numaralara isabet elrnış 
lir. 

Ruslar 
Tel<zibediycr 

Japonlar 
T dbii ,JÖrüyorlar 

~1uskova 7 A.A.-'l ass 

Valimiz hu sabah tef· 
tişlenle bulunmak_ i~ze~e 
Heyhaniyeye gıtn~ış~ır. 
Üıl'lt,'<.len sonra ~ehnmıze · 1:1 

~onları 6339 la nihu 
yellenen biletler 2 şer hin 
lira; 82 J9 la nihayetlJııeıı 

ler biner lira: 5990 ve 
4312 ile niilayetleneıı!er 

beş:r yüz lira; 277 il~ ni 
hayetlenenler yü1.er lıra; 
426 ile ııihayclleııenler 50 
lira; 2 J ile nihayetlenen -
lcr onar lir.ı; 9 ve 7 ilo 
nih:ıyette.ıcn lıiletlertle iki 
şer lira kazannıışl~~dır .. 

3J ı\GUSL'US Kl·,~IDl~l 
3 J ı\t'Tuslos Zafer bay 

ajansı son Japon-Hııs çar 
pışnıasmı tekzih etmekte 
ve mi \ınur nchı·i nııııla· 
kasırhfa nede başka lıir 
yerde lıöylc lıir hı.ldise ol 
nıadığını hc;mı clıııekle

diı·. 
dönecek lir. . . 
MILI1 ~~1LAK MÜDÜ 

HÜ CELDl 
Vilayetimiz Milli Ernlfil; 
.Müdü düğüne leyin edılen 

Çumra ,\lalmüdürü ~]usta 
fa Dorum dun gelmış ve 
vaz fesine başlamıştır. 

MM;Sm 

riniıı yardimındau lıcuüz 

mahrumdurlar. Almanya
nın iciu<len yıkılacağı hak 

kındaki tahmin ve kcha 
netler için, lıolşeviznı mi 
sali bir ilJret d~rsi t~şkil 
eder. ı\lanuviyat, komünist 
llusyad.a çarlık Husywmı · 

dan daha fazla olduğu gıbi 
::\asyoııal·Sosyalist Al an· 
yrumuıı marnwi inzibatı da, 
Kayzeı· Alnıaı~yasıı~da~ı 
kdt kat üstüııdur. Y eııı 
terbiye rejimleri yerl~şr~e_
nıış ulmalc ihtinıalt gılıı 

bir zafın.ı karşı terütaze 
bir ideal şevki taşımak gi 
bi bir rüctunları v .ırdır. 
fü~j m müddetlerinin kısA.ı · 
lığıııı ise, yeni topyekun 
terbiye sislemleriniıı pek 
iyi tel:.if ı etmekte olduğu 
güriilüyor. 

l{usyada çocuk yaşında 

komünist m üı ebLilerinin 
ve rehucrlerinin eline ge~en 
ıım;ıl, şimdi lıava ve k~ra 
unlulamıııı, parli ve ııı
zi lıat miiesscseleriııin katl 
rolarını dolduruyor. Fülı 
rcr Almauyada ayni usul
lcı lu halk Vt3 gencılik kuv 
vel.criııi t~kil etnıege Lıaş 
laıııışlı. l im· iki rejim de, 
müdafaa veya Laarruz içııı 
biiyük lir ıniicade.eyc ha 
zırla:ıınışl<ll'dı. Mlicatlelc 
ıdaresiııi öldüren hir sulh 
'ı(Uluk duvası~ın ~~il~~yel 
zaruı i nı ii<·Jıde.e gunum.fo 
posif uir leslinıiy:l~~ .. i~e 
kallıolduğu görülwu 'lur. 

ö • 

r.rnıı ınünasclıotile terlıp 

edilen keşide şiııı<li~·e 
kad<ll' olaıı:arııı en zengın 
lerind.en biridir. 

'fanıı iki, yarım uiıel 1 
lird ol.rn bu çekilışle bir 
Lane 4 J bin, ll\:ı Lane lJ 

1 bin, 4 tane 5 lıiıı lırnlıl· 

lıiiyük ıl{raıııiy<! v..ırdır. 

- . 

~..ıııghay 7 \. \. -Maıı 
c.-urı- ~ovycl hududunda 
bazı hfülise::ıer ulmuştıır. 

Fak.tt sık sık vukı olan 
bu hauiscJer ehemmiyetsiz 
telakki cdılınel~te , tıalta 
hunlar 1~ııı lıalwmc Lııle 
ımimcaut e<Uıııeıııck:tm.lır. 

r'ransa 
Amerıka uırı.EHb mH KEıt'!ı·, 

vısı HÜKl .\lEl'i~ı~ DAU \. BU\ LJ \ EGEt.:t~ 
u'ilt ı U fA ı\C:llU1 Bcr.ı 7 A.A. - lass 
Lomiı'.ı 7 ı\.. A. - .ıjansı Lıildiriyor: 

ltimud..ı ş.ıyan Vişı kaynak .Al .ııanya Fransadaıı 
ıarıııd m aııııaıı nalJöı'lcre uİr\'.Ul{ tulcpl en.ic uuı uııan 
göre Anıerık.ııwı . V ışı t:ı- lıir ııuluyı v ışı hilın1mctı-
<;ısi fr .. uıı:>a lıükumeunc 11~ verınış ve IJu notaya 
l>fr uuta tcvJı eyıeuııştır. ııılı..ıyd ı J ağu:ıtÔsa h:a· 
ı'wlanuı mt.Hıtcv1ydlı ma- dar cevap verılmesıni ıste 
him değıW.Jr. taınız Ame nıişlir. 

rika Harıcıye muste~..trllıın lyi halıcr alan isviı;re 
Fransız müslcmlekcleı i melıaf ıline güre, Vişı hü-
ıçın eıuıı~e duyuuguııu söy· küıııetı bu ı\ ııırnıı l..tletmıi 
1 ·nıcsi uı;e:ı.ıe OU 11Ulalllll kabul CdOO!k Ve UİI' 

1
defa 

vcriluig1 lalıııııu 1..ll.ımel\lC daha ı\lmanydy.t boyun 
<lir. eğeceklır. 

Fraıı.,a hükumeti nota yine lsvi<;rc kaynakla· 
y .l veni.ığı ccv .ıpt.ı, Frans.ı rına .göre, \lnıaııyaııııı 
.um uı~ sıyaseluıı ı.:t..Jlı et - l>ak.ırı ışgald ·ıı vaıge~11ıe 
mi.~ ve t~vvclcc de ıualu ııı sıııc m uKal>tl lü~ı ıd ı:::ııııeu:)-
olan uu. sıy..tsctııı d ·g.~ııw :t.a.)'İl' ve 1'.azalıJaııku li 
uıglııı tem.ı1 C.)'iAcını~Lır · ' ıııaıılarnıı vermege huzır-
lt'ransanın cevauı nula~ı.ıııı , el ır. Fakat llıllcrııı, U.ııı:a 
ı\nıcr.ıka lJarıcıye Nazın rnı işgalııllleıı vazgcı;ıııcsı 
ı ıalın milı vere ı\ frılrn~a lı .t; tc ıııulıleıııt.:ı göı'ıH-
ki müsteııııeı,eıerden us memektedir. 
vertlmıycceğ.ne uaır Leııı.- J\L \l \1'\ Lı\D \Ki l• ıl \ı~ 
nal ıslcmesıııe c..ie IJ,r cevap 'il E::ifı{Lt;ı( 1 
l~lul elmckle<.lır. Berliıı 7 \. \ _ Al· 

ı\lulut olmyaıı terbiye usul mun ajaıısı lıiltiiriyor:329U5 
leriııin ıııuvuff..tk olaııııya Fnı.ısız ı·sıri serucst hıra· 
t:ı.ıgı s ıbit l"ıl<n, lcrl>ıyc, kılal'.tk levıi ista!;yonlan· 
u:mUeri dahi ılılıya~ Ve ııa göııdcriJıııişler<lif. Bun 
ı·t·alıte.cre ıntilı .ıl\: _ellırınc· lar sıhhi vaıiyeli bozuk o 

Ö.! yahut yaralmaga ~·ah laıılal'la t_:uh:. ~oculdu aiJe 
ı şan iııldlfij)\'I fıkir karşı:sııı h:.l.ıalan ve her iki harhe 

1 
da ıııağl,up )Lr~~tuı:. , i~lirfık elnıi~ yd~h asker 

1· a.ılı Hıf kı A l 11 Y len.lır. 


