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Taarruza kal an Alman kıtaatı, L·mbergte 
1 

bozulmuş ve ric'ata başlamış ır 
Dünkü harekatta Almanların kaybettikleri tayyareler pek çoktur Roman yanın siyaseti 

Ric'at eden Almanlar, lngilizlerce Balkan paktına sadık kalmak ve is· 
tiklalinin müdafaası için çalışmak 

adım adım takip olunuyor Bilkreş, 12 (Radyo) - B. Tatares
ko kabinesi vazifesine başlamıştır. 

Yeni kabine, müttehit bir kabinedir. 

Be~çika ve Hollanda kıtaatı bazı 
Alman paraşiitçü!eri, daha 

Mim mildafaa nezaretlerinin Oçil de 
Romanyada dahi diye tanınan general 
Uzkiyanın emrine verilmiştir. 

Radyoda bir nutuk irad eden Bay 
Tataresko, hükumetin siyasetini izah 

ederek Romanyanın daima sulh ve mü
dafaa siyasetini takip ettiğini ve ede
ceğini, Balkan antantına dah'l bulu-
nan Romanyanııı ayni siyasete sadık 
bulunduğunu, Romanya siyasetinin ka 

·, ti bir bitaraflık oldun.unu, Romanya-
nın daima kuvvetlendirilmesi e•as me-
ı<ele olarak göz önünde bulundurulaca
ğını, bütün Romenlerin müttehit bu
lunduğunu Ye bu suretle çok kııvvetlen
diklerini, iktısadi sistemlerin yeni 
harp şekillerine göre zarar vermemesi için 

Bay Tatareako 
tedbirler alındığını söylemiştir. 

Yu~oslavyada hazırlık 

Amerikanın siyaseti 

tilzam etmektedir. 
Londra, 12 (Radyo) - :\!üttefik -

!er, Hollanda Hindistanının taan·uz
dan vikayesi için Antil adalarına as
ker çıkardıklarından Amerikayı ha
berdar etmişlerdir. 

Garbi Felemenk Hindistanındaki 

adalarda, çok mühim petrol tasfiye
haneleri vardır. Müttefikler, çok bii
yük ehemmiyeti haiz olan bu tasfiye. 

Matbuatla resmi ve siyasi mehafil, Almanların 
mütevali tecavüzlerinden nefret duyuyor 

Nev)1'Cd. 12 (Radyo) - R .. 
har Ruz: dlin, ~ çok m6bia 
bir mesaj vereceği söyleniyor. Bepı 
sanyda her gün müzakel'eler OIU'eyan 
etmekte ve Avrupa vaziyeti tetkik edil-
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Polis Kursunda 

(fiitii itf 
Gothe re tiitfiıı: 

Dogazına düşkün lı!r adam olart 

Gothe tütüne kar.~ı. gizlemediği lıir Mı" lı-" ku"ıne mac ·a""'l Bu2ün imtihanlara 
nefret be,Jerdi. Kaqısında tütün içil- ı ~ 

mesine müsaade etmezdi. •Zehir ve yı- ' başlanacaktır 
landan iğrendiğim kadar, iğrendiğim Halke\'İncle poli8lerimiz için açı.lJDIŞ 

CALiP BAHTIY AR -61-

-
ch!anbu! mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

Köpek! ikimizden biri burada 
kalacakt r. e ini Kor • dört şey daha vardır: Tütün dumanı, Dün Altay ve ~il hafızgücü ta- olan kursta bugünden itllıare.:ı polis ta 

- Evet, jan Ler".lcn öyle dıxli am okçudur. Ilütün avadanlık n bilir , tahta kuruları, sannısak ve haç .. > !ebenin imtlhanlanna bl!Şlanacktır. bıı 
hepsini bilmiyor. Halbuki Hugo, çok tanır, Dermi~. kımları galip geldiler tihanlardan bir kısmı sözlü, bir kısmi 
y öğrenmiş'ir. Bundan üç gün evvel ~fargoz bunu işitince dayanamadı, Elli sene evvel: ela yazılı olacaktır. İmtihanlar şn mev-

Iugoya mektup geldi. Bu mektupta dedi ki: 1890 senesine doğru, yani Eyfel ku- zu ve der8lerden yapılacaktır. 
:eymon<lanın üvey ana mm öıdügüııli Böyle usta çocuğu nasıl lıöyle lesinin henüz modası geçmediği bir za- Puantajda Altay takımı, Gençlerbirliğinden Türk ceza kanunu tatbikatı, tarih 
azmışlardır. fena tutaNınız? Bizim hanımız gör- manda ingiltere<le ~öyle bir hadise ol- sonra ikinci gelmektedir ve coğrafya, yurd bilgisi, talim ve be-
Ş!mdi Hago ister k!, ke!ll!sin · aç - •e onu en ba~ yere çıkarırdı. muştu: .. . . • • . . . den terbiyesi, mesleki terbiye ve filt 

nakSızın, döli;üşmek<iz ıı Şatıyon. An- Okçu ustası kerayetleri dinliye din Londranın büyük lokantalarından Dun Alsancak ~a~. 1.ndn mısafır j .ıl.LT/,\ ORD!\: N~catı, Zıy~ Ad'.l hizmet, sağlık bilgisi, parmak izi Te 
akya beyi ol•un. t~te, bunun içi dir llye onları sevmişti. Etiyeni Margo - birinde, kocası ile yemek yiyen genç Ankara1 tıı.kı.mları, ıkmcı Vo son maç- Alı, Nurullah, Fehıı:ı, Namık, amdı, fotoğraf, polisi ilgilendiren kanun ve 
· R - k · l t ·1 k - 1 . · r b' k ı ı h · · · Jarını zmlr·n Al'ay ve Altınordıı ta- Mazhar Namık Saıt. . ·ı eymondayı Akaya, endı aıl:ım arı za a og anı olara vermege razı o - ve )Cnı ev ı ır ae ın, rn ve:;ını ıçer- . . . ' . .. .. İ· . '. . ' . nızamlar, hesap ve yazı işleri, hava 
rasına götürmeg"e çalısır. B!r kere 0 _ du. ken bir de sigara )"akm1'.. I,ımları ıle yaptılar. Cumartesı gunu- zmır takımı bu m.tça gayet alır tehl'kes· d k 

. . d d l h k . b' l . d' N't k' İ . tak ı ın en orunma .. 
ııya \'ardı mı Almanl:ır ktnd'ne r.ok - Elbet Etiyen sizin hnnınıza kul O zamanlar yulnız erkekler tarafın- n.e nazaran sta yom a 'a a ço seyır- ır oyun R gır ı. ~ e ım ~~ır ı- *·----
tibar ederler, ona yardım eyliyerek luk ederı-e çok kutludur. Alınız ~ize dan içilebilen sigaranın böyle ulu or- cı vardı. mının bu uyuşuklugun<lan ıstifa<le e- Z h• l l 
:m abrl r. verelim, diyerek kendi dinince ' haç ta, bir kadın tarafında~. hele bir lo- Maçlara Altay - Gençler Birliği den mis.afirler on iki~ci d~kikada ~i~ a .. ıre v.e _pa ~m1:1t~u ar 

_ Çok iyi, dedim, Elverir başka çıkardı. Margoz da cevap verdi: kan tada ir.ilmesi, büyük bir cür'et ve karşılaşmasi,yle saat 15.30 da b~şıa_n. zanın bır kafa darbesıyl~ ılk gollerı~ı Bu~un şehrımız~ekı zahıre ıh:ııcat-
ıir şey deme. _ Ben, Etiyen; yanıma aldım. adabı umumiyeye karşı bir tecavüz 0 _ dı .. Takımlar sahada şöyle dızılmış· a~tı.lar. Bu gol oyuna b.ıraz. hız ;e~ır çılar ıle palamut ıhracatçıları tıcaret 

Fakat Etiyen susar mı, bana sordu janlermen sözü bitirdi. larnk te'ı1kki e<lilmis hatta i bü !iye- lerdı: gıbı oldu. Fakat oyun uzerındekı us- odası konferans salonunda t-Oplanarak 
cj: _ Ben de ona izin verdim ve si_ rek kadın, Bord _ St~eet ma~ke:esinel GENÇ~ER B!RL!Gl: Rahim, Ah- tüıılü~ü '."uha.faza eden ~i~afirler. 36 iki ~eni ihracat birliğini tesis edecek• 

_ Beyim! Siz kon~ağı sevmez ze ısmarladım. ffevk edilmiş. med, Nurı, Münır, Hasan, Halıt, Ca- ve 38 mcı dakıkalarda Celalın ve Rıza- !erdir. 
nisiniz? Etiyen, bu sözleri işidince atını ~li- ~fahkeme reisi lif. Vaughan, açık fi- hit, llfustafa. Ali, Ali, Vahdet. . nı~ biraz .s~nr.a da t~krar ~izanın .a~ * 

- Severim, fakat sen, ikimiz için rerek Sir Hugoya kadar ko,tu ve kirli bir hukukçu olduğundan bu hll- 1 ALTAY: İbrah•m, Mehmed, A~ı, yagın<lan ıkı, uç ve d?rdüncu g~llerım fuarda 
wnuşursun da onun için.. bağırdı: Jdisede bir cürüm görmemiş ve kaclınııı Muzaffer, İlyas, Orhan, Hakkı, Sela- kazandılar ve devreyı 4 - O galıp ola- F d ki T ky vl b' rra 

h dd' V h T f'k S . r k bT d'l uar a ra a pa yonu, ın ı 
- Siz ıraktan mı aelirsiniz? Sizin - Şimdi Töton beyi! Ren de Rer - sigara içmcğe hakkı olduğunu kabule- e ın, a ap, ev 1 • aım. a ı ır ı er. f' ı. 'd ta . d"- kti 

.. • . 1 O t k l b' 'b' . k bet lk' . d d Alt d Ad'!' sar ıy,., yenı en mır e ın:ce r. 
;-urdunuzda barınanlar buradakiler bestim. Demek ki, s;zinle birim. F.Ji'er eler yollu bir kararla kadını beraat et- yun, n. ım. arın ırı ırıne re. a ıncı evre e ı~.or u ı ı san- *·----
;ribi Arap kişiler midir? bir kere küstahlık eder bana karoı tirmişti . ederces!ne ınkışaf eden mütekabıl se. terhafa, Nurullahı mu<lafaaya almak 

_ Yok bizim ellerde öz Türkler kabalık ederseniz kozu~uzu pa)" a'. / Bu h!disc bugün bize çok tuhaf geli- ri akınları ile haşladı. Fakat Al:ay Ô· suretiyle ~aha i•a~tli bir t.ertipl_e. o- Tavuklarda kolera 
yaşar, aralanndı>. hıristiyan da vardır. şınz. ,Yor. merden nıahrtı~ olar k oynadıgı ~111- yun~ gırdı ve yaptıgı akınlardan bırın_- Bayındır kazasında tavuklarda ko-

l Etiyen birdenbire gene atıldı: Hügo bağırdı: 1 İngiliz hlikimınin bu hUkmU, dnğ- de UçUncü elıokıkaclnn ~.nrıı fü~~aln<lt de ~ır penaltı kazanarak on dördüncü lera hastalığı görülmüş, hastalığa )tar-
- Bu hıristiyan kişiler Romadaki H ·. k h · k Ik ·rudan do"•ru,·a kanaati vicdaniveve oynıyan mOdafııanın gos•erclıgı gay- dakıkada Ş('r•f sayısını yaptı. şı mücadele tedbirleri alınmıştır. 

• - anı~ a argım, anıya a n - ' ' · ti b' h.k. · t t · F k t · f' 1 4 rl k'k b keşişin bu..,.,,;;;,, altlnda mıdırlar?· ı . . . 1 is tinat eWiYine "'Öre bundan varım re e uzun sOren ır a ım•.ve egıs a a mısa ır er a ı a sonra e. *·----
, • - .. - mm. Şu herıfı gebertevım. " " • ' · 1 · - · · 11 · · R' • d 

B~ öyl an b'lmey' B'zdek' .. _ _ • ·ı• k asır evvel bu açık fikirli hakim 0 za- ettı. Bu arada ?mır takımı kazandıgı şıncı go erını gene ızanın ayagın nn B• . . k k l" . 
- • e .,...y ı ız. ı 1 Hııgo bagırır bagırmaz SLnh U•P, ·- ' • Ut dd' f 'k'kl d . t' k d 1 B lü 42 . . d ı 'k d ırıncı er e ısesı 

hıristiyan kişiler Tuğraulun bııvuru- 1 el b' . Et' . d d - nıanlar örf ve adaba nıııgavir bir ~ey m en ıd korner ve rı ı <:>r en ıs ı- ar.an ı ar. u go ıncı a" a a 
• · arın an ırı '• ıyenın ar ın an ' 0 

- 1 b ,. · · faclo PdemerH "'ene ayni O\'Uncunun şahsi gavretivle Birinci erkek li,ıesi spor bayrarnı 
gu altlndadırlar. Buna, Ung derler. kularak zavallı oğlnnın kafa~ını ynr- o an ıı lıareke.•n yarım asır sonra · . . . , - . . . · · .. .. . . . . .. .. t 15 

Et' b' 'kik T - 1 l' tal .. 1: 'ht' 1 - t h . Ü'! d"kıız·ıncn d:ı' 'k:ı.rla mı<afı~ ,ıı. altıncı gol takın ettı. Ovun Muhafız onumüzdekı cıımarte"1 gunu saa 
.. ıe'y.e~, .. ır 1ı ~re ultgradu' v~ ndg mak için glirzi ka!_dırdı. F~k:ıt ~ıı ·ı~ı!ı . 

11 ı. 1~ ı bvıı; 0 nc:ıg•nı a mın kmıın •ol f,r'İ" her zr.nı n el' l!'cçm•yen GiicünUn 6. 1 ~alibiyeti~W! neticelen- te Alsancak sahasmda yapılacakt.ır. 
soz rını soy emege ye en ı ıse e sor, her ne kadar sv\'lenen söz Jerı an- •' m ış m•" ı nra a. . · , i. 
dil . dö d' Beli' 'd' k· b .. 1 . . - 1 T' /i · . im· fır 1+ \ııkaı•dı. T•akat topu bM 'ı. ı nme ı. ı ı ı 1 u soz er , ıamamıs ~ada herıfın ne yapac"'gını 1iJa ıunı son cırzu.81 1 • · • • ... '\ • ... ... • t . ; 
onun ağzına göre değildir. Şimdi, Eli. .. .. -;İ·ı E k d k ~ !' . • 1 • Rir kll'ıt"lıa.,ede hulıınıın hir ve i- kaleye atıır•rndı. l~ı rfokıka •onra mı . Tollı kııme ta~ımlarının zmırdPk. 

----=111=---

Zavallı adamı domu7 
ven bana bir çok da Hıristiyan dü ~ormdu '. ·. h,n yf~ ın _a 'IP _e ılsı rı e ~ı· lı·lclnn anin .ılığına giire d ık•an sekiz •afir t.ılcımın kııleci<i Vahahın ••kı mO,ııbnkalsrı. sona ermiştir. Runrlan 
. - gıın an ırı Pl'I 'aşagı " oı:o vıırı ır 1 • • ' ' • b' t t k . 1 k soıırnk' müs b k 1 İ t b 1 A zannedip vurmuc 
zenleri sornıağa başladıö Ben ist~r i>- k d . - · el ı· k t•- va§J'lcla 5lcn Jlollanclnlı Van K'aes is- ır '1ı tt'1U yere ya mn ı<ur~tıy e ıır- ı a 8 11 ar, san u ve n- ":/ 

- avra ı 'e egerın en ,oparnra . a . . . . .. . . . . tardı. karada vapılacaktır. t 
temez guldUm; nın ayakları önüne, vere çaldı. H"g,ı nıınde lıır tutiln tır.vnkı"1 halı haya -ı · Kemalpaşa kazasının Ayrancııa 

M:arg-OZU çağırdım, dedim ki: ·•e kalkanının kevB;nı bovı•una tak- 'ıtında 4 ton tütün içmiştir. P.a<'a'! bn~a ıı!aka ve hevecanlo * köyünde bir vaka olmuştur. Satire k6-
d k. ' · · . TI ıı· ı · · .. . · sevr.-.d'len bu ovunun birinci devre• IKı .. d Ah d -ı T h' G"-•"' - Hey 1ılarıroz ! Bu a am 'orar ı mı~. eline kargısını almış, s~~otu n:- c anele ı tıryakı, oHımtinılen Ron- · . . , · 7 k ı ·• >un en mc og.u a ır ocu~ 

Kerayetler içinde yavuz aüilhşör çı. şanlamıştı. Baktım ki Tötony:ılı s.'1'- ra bıraktığı vaslv6 tname.•ind • b'lhas-,lr"~ka_z 1:ıttı. . . . ' arş19ai-{Q u U· eŞt>ğine yüklediği çam ağaçlarını sat--
kar IRl? soru bir yandan öbür yana delec•k. sa aşağıdaki noktaların harfiyen icra- . ~~cı clev!'<'nın ılk dak'.k~lnr:ndn b •• •• ı ·kl • mak için Ayrancılar köyüne giderkell 

Xargez, hemen cevap attı: Çünkü Su•orda ne zırh vardı, ne lıir-lsını is~miş ve arzusunu şu ııekilde mısa.ı.r oyıınc,,ln: ııay!'<'tl<>rını ar:ıra~ Unun l erz Ali oğlu İbrahim Turanın ekin tarlll' 
- Oğul! Eğer sizinkiler içinde bir ,e:;. Hatli\ oğlan yalnız bir ufak hı - tcsbit etmietir: ırak hır korn~r kazandıl.ar. Te~lıkeyı sıııın içinden geçmiş. İbrı>.him eid~ 

, Unr; hanın oğlu Sengonun kar akla kendini korurdu. Ko•tum Tö -\ cCı•nazeıne gelec<>k herke e iki pipo a~lntan Altavlılar .t•m hır """TJ.i oar- • domuz girdi zanniyle Tı>.hiri çifte t!l-
şıallda heş dakika durabilirse, fıen, ton)'alının atını geminden yahlnd ım ı ı·e ik i libre tatün ı·erilecektir. Bu zevat fıyl.e mı•kahele ettı'er Ye 1''11' alııl ~o.r- e z m müsabaka- f<'ğiyle sol kolundan ağır surettAI 19" 
ya~adıkça e er kişinin kalkanını, kar- olduğu yerde durdurdum. JT'ıgo h :rs tedfin merasimim icra edilirken hiç nerı ka~anrlılar. Fabt. Selilhec1dını~ l d.. d d" ld• rjilamıştır. 
gısım taşrnn. landı kargıyı ele aldı atımı şaha knl_ldurm:ıdan bu tütünleri içmek mecbu- güzel oı talayışındnn ıstıfaıle ed•medı- arına Un e~a.m e l l Yaralı memleket hastahanesine f9' 

Ben dilmaçlık ediyordum. dırmak ve kendini benden k•ırtar . 1

1

riyctindcrlirler.> ler. Kar,ıyaka spor kulubu, A ve B ta- tirilmiştir. Suçlu tutulmuştur. 
Etiyen, gene dedi ki: mak için elind•ki 'nce. s~ncı d~i'rı.'~i T endis;rj seven d,lftJıırı .. wütevef:a- Bu de\'red€ de oyun s'·r.~tiyl~ b<'T'l- kımları oyuncularından 8 takım teşkil ----~ 
- Demek, Rişar hana karşı .;ıka • ile ~tımın kafa~ına lıır ındirdı. D·r nın bıı s"n arzusu~ıı harfıyen yer,ne ter heyecanını da muhaf::ı7.a eeL;·ordu. etmiş ve bunlar arasında bir lik ter- l~ A D -V- 6' 

cak adam var ha? !llojfolun atının ba•ına vurmak, ken- 1 gct'rmişler. Bı.ı zevat amsınıl:ı bulu - Süratla inkişaf eden akınlar .h r iki t:ıı ey'eıniştir. ~ l ~ 
Marg02, yurdundan söz açıldı mı • dislne vurmak demektlr. KJ'l t ' ne- IMn biri, merasimden sonra hissiyatını kale için de tehlikeli oluyordu. :Nihayet Dün devam euilen Kar~ıvaka likin-

çok kabanr, taşar. Bunda da doğru- me cıktı. Basıma gelenin M olduö-ıı- ŞÖ)'le anlatmıştır: kırkmcı dakikndı Saim on sekiz çız- d J{ 
2 

• D k BUGÜNKÜ PROGRAM 
Su haklı id. H f 1 dı ded' k'· , k el B k 1 h ·ı . . ·ı ı··· . . ı l k t - t L' 'k' 1 ·e Şen8por, runrgayı • 1, o ·uzey- 12 30 lek t """t ş.-ı. emen ıra • ı 1 • nu bilemiyor tın'. sa~ ~ ın ~aş ın uru- - u af r ıış•ı ı. 0 p:po ıç• < '!r'ni gı'1 c."ŞJO( n ap ıgı opıı :r . ,; ça ım . . , program ve mem ·e ,,.... 

- Dinle oiıtl 1 Ben, senin yurdun- yordum. Niha.ı-et br,j,ırdı:n: hayatımda 'lk defa bu Van Kinesin raptıktan sonra güzel lıir vuruşla mi- lıll, Raşıu takımını 4 - 2, Cumhurıyet yarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji bll" 
daki H.ıristiyanların kim olduğunu _Köpek! İkimizden biri h•.ırada mezarı baş;nda gördüm. Hepimiz, eskilsafirlerin kalesine soktu. Altay galibi- Bayr:ıklıyı 4 • 1 yenmişlerdir. berleri, 12,50 muht.elif şarkılar (pi.), 
bilemem. Yalııız iU kadar derim ki kalacaktır, 'keno:ni koru, gtrevim. 1dostumuzun, bu garip nrzusunu yeri- yet sayısını kazandıkt.~n sonra yan Çatalkaya. Yıldız da 3. 3 beraber 13,30/14 müzik karışık proırraın (p!.). 
daha baışmı artırsan sizinkilerden Kılıcı sıyırarak üzenı:ilerim üstün-ine getirirken adeta tütünün ma\'imti- müdafaa sistemiyle oyunu bitirdi ve kalmışlardır. 18 program ve memleket saata ay•~: 
bir ikisi11iu kafasını yararak bizim ta de doğruldum. Tötonyalı atını rrori 

1
r2.k dumanı içinde kaybolmuş gibiy. 1 - O galip olarak sa harlan nnıldı. Mürnbakalara, gelecek pazar 19 ma- 18,05 müzik (pi.), i ~.30 muzik r.~) 

raflarda yetişen &r oğullı>.nnm ne ol- ba•tırarak kargı'1nı inrli•tli ve ı.-~ı - 'elik. Dun•ı mütekıhen A'l•ncrdu - ~!uha- rıs lıayramı olduğundan 26 mayısta yo caz orkestrası (Ş-.i ibrahim ozgur 
duklann öğretirim. kanını bl<lırdı. Diz b;rbirimize saldı- lnrrilferedc ilk drfa tü ;;nil kim irli 1 hafız C'ücü takıml:ırı I·ar•ı 1 a~tıl:ır. devam edilecektir. Karşıyaka Iikleri 19,10 müzik saz eserleri ve türkillet, 

EtJyen kızmadı, tez söz yetiştirdi: raca]{ idik ki, P.R,·mo~da ön!im.e at•!- lngil'.erede ilk defa pipo ile tütün MUHAFIZ GÜCC: B<>clri, Ahdcır. muhitte nlaka görmekte ve yeni K. S. radyo saz heyeti ve bütün okuyucu!';; 
-Yiğit! Dedi, eğer buradakiler - rlı. Margnz i"e elinele ok. ikimizin a-,ir;en insanın umumiyetle kabul edildi- rahman, Fethi, lhşim, Al!med. İbra- K. dadında epey seyirci müsabakaları 19,45 memleket saat. ayan Ajani 

den Wri üzerinde gücünü denemek rasına •okıılarak sert sert bağırdı: ği gibi Raleigh ve Harokins olmadık- him, Turgud, Celitl, Riza, Firuzan Şa- takip etmektedir. meteoroloji haberleri, 20 muzik : 
isteraea fG Hagoya çat, doğrusu bu _ Geri, koca kArgılı sdam l Gö~- J~rını M: ~lf. Dunhil ~Piııe Bo~k> ese- hin.. !anlı>.'. Kemal N. Se~hun, Reşad : kO" 
HYirl - aeve görürOm. müyormusun? Can beyin ba•ında hır rınde. bıldı:ıyor. !ngılte:~ ılk defa Son müsabakalardan sonra takımlarm puan vazi11etleri Fahrı Kopuz, ~zzett~n Ôkte, 20n,3 terbi-

Bu ııöz üzerine delikanlı dah~. ~es inek'i mendil, elinde de bir kılı~ var, pıpo ıcen kımse bır gemıcıdır. Gol nuşma (umuını terbıye ve bede it" 
etmedi ve Margozla bana daha zi - k- Ik el t • 1 1 . ger'ne 1 lngil'z korsanlarının Amcrikaya git Takımlar Oyun Galip Beraber l\Iağlilp Attı Yedi Puan yesi), 20,45 Müzik Çalanlar Fab ~-

d b ·ı d B' el b" le yol a anı a a og an aıının e 1 t k "· 1 B' ı·-· 11 6 o· 27 ,.._ Refik Fersa~ ya e ag an ı. ıraz a oy . el . k" ,meleri Raleighten ve Harokins en ço =nç er ır ıgı 22 23 Fersan, ""velet Kozan, . ;ıe-
aldıktan sonra Margoza sordu ki, a_sılmıştır. Senın başında. emır 11 

• ev' Jdir. Altay 11 4 4 3 20 25 23 21,10 konuşma (fen ve tabiat ~ılg :;O 
janlermen izin verirse OllU Jı.t oğlanı !ah, kolunda kalkan, elınde kargı Bıınlar, sadece ingilterede puroyu Muhafız Gücü 11 4 2 5 27 26 21 ri), 21,30 mtizik konser takdiını, 22.ri, 
alırmı? vardır. İkiniz bir değilsiniz. moda haline getirmişlerdir. Altınordu 11 3 1 7 17 33 18 nwmleket lil\at ayan Ajans haJıe~Ie • 

lll:argoz peki, dedi amma okçu janlermen de atıldı: . Fener 7 4 2 1 14 8 17 ziraat, esham • tahvilat, kambı~ 
Lermen l>ıııwlan hO§lanıaMlı, udi _ Çok iyi derııiniz ! Sir Hugo Bı -ı rırunız ka!takca iş görmüş ol ursu - Galatasaray 7 4 1 2 17 7 16 nukut borııası (fiyat), 22,50 111 taf 
ki: rakmahsınız ki karşınızdaki de ~i •

1 
nuz. Beşiktaş 7 2 2 8 19 17 13 cazband (pi.) 23,25/23,SO yarınki p 

_ Etiyen buııdan sonra, en usta lll.hlan•ın. Eğer beklemiyerek saldı - -Aarkası var Vefa 7 2 2 3 14 19 13 ram ve kapanış. 

lsLA
,.. M TARI.Hl- - Bize refakat etmeniz ıçın emir büylii:. bir tesir yapmış; Ve evvelce yazıldığı veçhile, Bizans olurum. Aksi takdirde hayır .. iJ9 _.. 

"'•••••- -'ammmı' aldık. Aksi takdirde iran ordusu Hicaz - Yeni peygamberin söyledikleri imparatoruna tabi idi. _ Elimde bir kanşlık yer b 
topra:klarırn çiğneyip geçecektir. tahakkuk ediyor. Haris mektubu okuyunca hiddetlen- sa bir şey vermem.. .

11 
• 

Hz. Muhammed - Sabrediniz, yarın cevap veri • Şeklinde bir cereyan uyarulırınıştı. di ve derhal onu yere fırlattı: cYemame reisi, Mek]r.eniıt ;teUıı ııı-
rom. Bunun neticesi olarak ta gerek vali Bo - Gidin, peygamberinize söyleyin. den sonra vefa~ etmiş ve Y~e 

v . M AYHAN Ertesi giln, resulüekrem kendileri- z~n'. ge:Ck bir çok !rani~r derhal is. Yakında. ben ken<lis~~e bunun cevabı- kesi, i-;ıamıann eline geçmişti~.> 
ı azan • • . .. .. ne şunları söyledi: lamıyeti kabnl etmı~erdı. Hatta Po- nı askerımle verecegım . . . si-

204 ekremi Medine~n al&rak ırane gotur- _ Derhal geriye döner ve Bazon:ı bule ile arkadaşı da bıı meyanda bu- Elçi; Suriye reisini sellimlıyarak Bugünlerde; kureyşin üç rnilb~ıı.JiJ 
cll&riye, lıledilleye mırvasala:tında ınejie memur ettı. öylersiniz ki, eğer islamiyeti kabul e- lunuyorlardı. çıktıktan sonra Gaasaniler derhal ta- ması, isllima dahil olmuşlardı. aı: Jı, 

Resul<lekrem tan.ündan taht.ı n.ikJJıa Her iki ıahıs, iranın. Yemenin kah- derse, Yemen ve havalisi kendisinin o- Yeni hükümdar, ayni günlerde key- arruz hazırlığına başlamışlardı. ibni Velid,yani MıriaYrenin b OiY 
abnınŞr. Hv iki kız kardeş yolda ramanlarındandı. Gerek Kisra, gerek Itır. Yoksa yakında bem orada ve hem fiyeti resmen Yemen valisine de bil- Usulen, Bizans imparatoruna da ma beni Sehemdan Amir ibnil' AS ve 
Ha:tiMR +.l!ı:~le ialAmiyeti kabul Bozon, hazret Muhammedi lialettayin de iran hükümdarının ~tında dirmişti. lunıat verildi. Herakliyos ise; Gassani- man ibni Tal~ .. 
etın:tıer4i. Hauııt Mulıanmedin bir bir çöl maceraperesti gibi t.elakki et- bizim dinimizin ve varlığımızın hiikim Resulüekrem, bugünlerde yeni bir lerin bu hareketine mani oldu. Her 
tek oila dia,y&ya a-elm.iştir ki, o da ıniş, onu Madineden alıp irı>.na sevk Jduğunu göreceksiniz. Cevabım bun- harbe hazırlanıyordu. Çünkü Medine hangi bir taarrııı<la bulunamıyacak • Evvelce de yazmıştık. _ vııt' 
tbrahiıwlir "Hl }{ariyeden doPıtlftur. edivermeli eh~m.miyeliiz ~ir iş ola- dan ibarettir. civanndan uzaklaştırılan Yahudi küt- !arını bildirdi. Halid, milslilmanhğın rnanev~ureY'· 

E.lterln i.mı:I atUdtlldür. Mevzuu ı.a- rak zanneylemııtı. Bozon hiikü~daı:n Resulüekrem, iki iraniye hediyeler/lesi, Hayber kalesinde adeta bir eşkıya Fakat bilahare Gus1onilerle harp lığına meftun olmıı.ştu. Bu zat, t edi· 
his elbiae ise, kıymeUi ve tarihi bir mektubunu da resu!Oekreme göat.er.'l- de verdi ve onları nezaketle uğurladı. pususu gibi, islamiyetin mücad<>le yol- 1vuku bulmuştur. Ve bu harplerde bu şilerin putperesUiğ'!nden ~'.~ ııııı!ı· 
Jı.ıri:.aclır lt:i, sarp matDu&tmaa satılığa mek üzeıe kendi adamlarına vermış- Tarlhin hazırladığı cilve tahakkuk edi- larını bozmağa, kureyşilerl yenidenıhadisenin tesiri vardır.> yordu. İnsan gibi kudretlı bıı ıııs~~ 
çılı:anldıiı yazılan hırka a-llya bu i - ti. yordu. sulhu ihli\le ve hatta ;\fedin<>ye taar- Bu eçi:erden başka Amir ibni Su- liıkuıı, taşn, ağaca tapmasın<~ ·riııi!l 
ııniş. Resulliekrem, iter iki .İranlıyı. neza. Çünkü Yemenden ll'!len iki adam, ruzı>. teşvike karar vermiş, işe de baş- leyt de Yenıasne reisine gönderilmiş- ve hikmet bulmuyor, cahiliyet e:ar~'' 

Mari)'1111.in hemşiresi Sirin de pir keöe kabul etti. Onları>. ızaz ve ılı.ram· gerisin geriye San'aya dönerlerken lamış bulunııyorardı. ,ti, kötü itiyatiarından, insanl~r.ı leııiy0r• 
Huı!an !bni .s~bltle eT!-llmiftir.• 4a buhuıdu. , iranın paytahtında velvele~r kop~yor- Beri. tarafta; Gassa.nil~re g?~deri- 1 Reis Havzet ibni Ali, mekt~bu oku- sefah_at ve nhliıks.ızl·k~n sı~ırun gere" 

Yemen valısı Bozon, ının hUkilmda- İranlıl::r, b.r aralık mektubu çıka - du. Iran altüst olmuş ve KIRra Husrev
1
len elçı Şccca; Ga•sanılerın reısı Ha- duktan sonra şu cevabı vcrdı: kendı nklınıı ve vıcdan na uy!!' 

rından telikki etti~i emir üzer.i~e; np gös~r<liler. .. , . Pe':"i'.'.n oğl~ Şlruye babasını hançer-
1 
risin hakareline ve istiskaline maruz - Teklifin;z ~üzeldi~" Anc9k l\tu-ıcek bir din arıyordu .. 

Papule namındı>. bir adamla kendı.ııın- Reauluekrem ırulati. Onlar devam e· leyıp oldürdukten sonra tahta geç • kalmıştı. hammecl bana hukılmetınde ve Jl'!Y • • V ,4.R _. 
ı:e itimıldı hais diiw b.i.r ,.ıı.ı. ~ ıU,yorl&rd&. ~ • • mitti. Bu haber, Yemen havali8inde Hiıris, Suriyede Gotada oturuyordu. gıııııberli~inde his•e veriı·se öyle rıızı -ARKASI 

i~i 
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f FII<.RA 1 Bir lngil~z 
Tahte~bahiri 

Türk Kadı ı ve 

Kızına Bir Vazife Çoktan beri üssüne A l.-r1a ı~ k-:t ;.·aa l h f f d d 
J.o dönmemistir •• 1 & U. ı, r.ı l n o a ı n a a Saime Sadi 

~t:~:h 1.2 
(Radyo )t'."": Bugün tBt•~i~ k lk l d Ordu emrinde, icabında bilgi•in -

' ra· rıye nezare ının n~şrn ıgı. ,., b . den, şefkat ve meziyetinden istifade 
ı tebliğde Sil adlı dıınizaltı ge- 11 ır za a mış ar ır edilecek.bir haatabakıcı hemşireler 

n in uzun zsmandnnbEJri üssüne (;. kuvveti te;kil etr.ı.ek i.tiyoruz. 
bllıediği için kaybedilmiş nazariy- Bence böyle bir helll§irel4k, insan• 

b •0kıınldığıabnildyiriıam-iştir. l 1 ı. b . d k d 
l\ rans1z T o çusu, Bu Taarruza Karşı Şiddetli Bir Ateş Açmıştır. A man- .'ı k:;::et:~~~.:·ve\~::e::a 0::~ 
~acarı"stan Iarın, r ~a "i:-:oya Taarruz Etmekle Ne Y apmal{ İstedikleri Belli Değildir ~;: :::~e:;:;,,~:~:~:~ar ~~.:::~ 

bi t k b'" ~k b" .,, Pııris, 12 (Radyo) - Fran>ız - Al- Sar mıntakası ve Voj dağlannın !arının Fransız hatlarına taarruz et- sen Alman kuvvetleri Hollanda ve Bel- r eser yara ma ve ne uyu ır 
1 icaret anlaşması çikaya taarruz ettiği sırada Majino borcu yerine getirmekse, cephe ar -

man hududund:ı A:m:ınların l\lııjino şimal mınlakaııı mühim harekata sah. tikleri görillmüştür. Fransız topçusu • . ' . kaaında ve h h · b' f ı·k t • [ d hattına da umumı hır taarruz mahıye- ya er angı ır e a e 
Jı, ımza an l hattı-ıın muhtelif ;;;tibmctlerinden ne olıuuşlur. Bu harekat Almanların da Alman kuvvetlerine şiddetle ateş tinde mi olduğu yoksa bir şaşırtma ve karşıaında hasta bakıcı hemşire ola· 

ı..'~1d&peşte, 12 (Radyo) - l\Iaca- hücum ve taarru•a ı:c<;~ıkleri ~örül - şiudetli ve devamlı top ateş'yle başla- açmıştır. Bu Alman hareketi geniş işgal usulünün tatbiki mi istenildiği rak bir yaralının, bir hastanın, bir ka 
~ a Rumıınya arasındaki ticaret müştür. mıştır. Müteakıben Alman ileri kıta- mikyasta yapılan ilk harekettir. Esa- henüz anlaşılmamıştır. zazedenin hayatını kurtarmağa ça • 

. •releri sona ermiş ve bir anlaş. lışmak da ona yakın bir kıymet ta, 

~~~~:~~~\11:· iki devlet arasında- .s\-eÇ Hükumeti orveç cephesı·nde '"Yalnız sosyal değil, ayni zamandc 
•ri ınOna.ıebat ve eşya mübadelesi ..,. milli ve insant bir mahiyet taşıyaı. 

~ bır h:ıe girmektedir. Bazı eşya ve mamulatla nakil vası- ~:s:ta::~:n!~~~:::;:ı:: !e;:;i~:: 
~.enı tatz.rını müsadere etmiştir Beraen açıklarında bir Alman veırmit ıerefli bir haalattir. Bir va -
wı 1 b lı o kitler yalnız bir hasta bakıcı defi!, e US arımız Stokholm, 12 (Radyo) - İsveç hü- rını teka'-fi harbiye usulü dairesinde kruvazörü hasara ug"rafı!mzşfır hatta cephe gerisinde bomba taşı· 
~t~ara 12 (T 1 f 1 ) _ "ü h 1 kümeti, margarin ~e bazı gıda madde- müsadere etmi~tir. Bu tedbir mem- mış, icabında parmağını tetiğe uzat• 
•"·ı ' e e on a •" n a ] · rı· t hd'd d kt' 1 k t• ·· ' f b k d L d b' b 1 .,.. Ukla · ı 1 • d A erı sa ıyatını a ı e ece ır. e e ın mu- aası a ımın ıııı zaru- ondra, 12 (Radyo) - Norveç or-ıtayyareleri, Bergen açıkların a ır mış u unan Türk kadını, bugün bu 
"'- r ıç n yapı an seçım e y- H kO · ··ıe lil ·· · 1 

• •• ··ı ·· t·· d l d b · b t · 'f ' '"'busıu- Em' .. ü H lk · ü met göru n zum uzerıne rı goru muş ur. u arı başkumandanlığı neşrettiği bir Alman kruvazörüne ört bom a ısa e yenı vazı esıne daha hazırlıklı, iJer1 ; ll guna ınon a evı . ı· 
. A.ga"h S B"- 'k b 1 bazı eşya ve mamulatla nakıl vasıtala- tebliğde Rosedelagııı şimalinde Norveç 'ettirerek bu kruvazörü hasara uğrat- teknik ve bilgilerle mücehh~z olanı" :q , ırrı, ""cı me us u-

'4t;_'danada B. Kasım Gülek ve Zon- ve Alman kuvvetleri arasında muhare- mışlardır. hazırlanm"k mecburiyetindedir. 
'llw!b B ı • k B •ı • belerin devam ettiğini bildirmiştir. Fi- Ayni zamanda Bergen petrol depo- Bizde kadın var: 

~:lif ".uuysulucakğunpaartipr.mof'es···~örnBamzed. Ha.-i e çı a aşve rı 1 ~ ..,. ~ :ıı., loya refakat eden ingiliz bombardıman,ları da yakılmıştır. Çolufu çocuğu yoktur. Yerde ahr, 
8'!çılınişlerdlr gökte yer .. 

T . R d b d ·11 t" •• •• l""l J •ı• k h• • Bizde kadın veya genç kız vardır 
l'-ı· Japonqa a yo . aşı_n la m ... ı e_ın_e u_ ç _gun. U.< ngı iZ a ınesı ki, zamanından bir kısmını, açılacak 
r d b b d d kursta rahat rahat sarfedebilir .. 

1tç ve buğday ihra- vazıyetı o.. ugu gı 1 la ır ı Yeni Nazırlar alınmak sureti le ta- Hasta bakıcı henl§İre, vazifesinin 
l, Ccıtını yasak etti Parls, 12 (Radyo) - Brükilclılen düşmanııı geçnıe"i imkanı kaluırılmış. çok asil, çok insani mahiyeti ile acle-

~•l'1o, 12 (Radyo) - japonya hü- haber ver.iliy~r: lır. mamlandı ve Kral huzurunda ta önünde hürmetle eğilecek bir me-
• buğday ve pirinç ihracatını Başvekıl Pıyerlo, bu gece ra~yudıı . Bunun üzerine. kılalurımız. pl.an mu- !eki hatırlatır. Bir hastanın yarasma 
etıııiş k 1 k'b ·ı . . .k millete hitaben bir mesaj vermış ve cıbıııce nıevzılerıne geçerek duşnıana • • uzanacak el, bir hastanın dudaima 

u • şe ere ı rı ıçın vesı a . " gemın veraı ·ı k b' k k ·ı· b' ''k -, '•il ihda t . ı· bu meyanda ilk defa vaziyeti ızah e- ateş açnıı~Jıır ve onu oldugu yerı.le tev- verı ece ır aşı ı aç, ır o suzıı 
· ~&ın•t 8 .e.mış ır.b _d ·.h derek şunları söylemiştir: kif eylemişlerdir. L ı 1" R ı ) · T k b' d açılacak hemşire kucağı, bize insan-
' ' ' pırıııç ve ug ayı ı raç B .. k h onc ra, . - :ıc yo - ıngı ız a ı- ır. 1 k k d A'l h d d"· .• d'' .. M 
'olanla - al tert• t- - Takdir edersiniz ki, ilk sıı.at!arda ııgun vu u bulan hava mu are- n• 1i, daha bazı Z<rntla !ahiye edilmek Londra, 12 (Radyo) - Kabine aza- ı a ar . a ı a uşun urur. U• 
... ra agır cez ar ıp e b l . d ··ıı f'kl . . . l k b'l' d h' b' . t b ki d ... ,r. karşlaştığımız vaziyet, sizinle temasa e erın e, mu e ı Prımızın yarı ıını surct:yle tamamlanmıştır. sı başta başvekil Vistoıı Çörçil oldu- a ı ın e ıç ır nıme e enme en, 

41 gelmeme mani oldu. Ancak ~imdi fır- ile yüz kadar düşman tayyare.,; dJ. Sir Con Simon, Kinzley Vod, Hen- ğu halde bugün Bukingham sarayıııa hasta, yaralı, felaketzede, kazazede 
Trlan Sef t"rİ sat bulduğumdan karşınıza Çıkıyor ve şürü.lmü~tür. . . . derson, Dalton, 1Ioıison, Lord Kelt, gitmiş ve kral huzurunda sadakat ye- b~kıcılığ'. g.i~i ~uh'. ahlak'. terbiye_"~ 

~I' ,, vaziyeti bild;riyorum. Duşman; kanal Albertııı şımalınd~ ve Düf Kuper de kabineye alııımışlar- mini vermiştir. vıcda.n bırl.ıgmın nıhayetaız asaletım 
1,.,,' U.kse/den ayrıldı Soğukkanlı olunuz ve Mı.liseleri ta- Tongre kale•ine kadar soku mak •~te- . Evvela, Çemberlayıı yemin vermiş kendı n~fsınde top!'.ya~ k.adın, a_ra -
·,~, 12 (Radyo) _ Almanya.- kip ederek, uhdenlze düşen vatani va- mişse de, Liyejin gubinde 18 kilo - la temasa gelmiştir. ve onu başvekil Çörçil ile nazırlar ta- mızda bır~ok erkegı bıle ~rendire • 

b·Çıka sefiri bütün ıoefaret erka- zifeleri dakikası dakika.:ıında yapmağa metre mesafede vukubulan kanlı mu- Umumi vaziyet, dü•manın ant ta- kip eylemiştir. celı: mevkıe çıkmıı demektır. 
:,Z ak hareb netice ind4a durdu .. u1mu.,6n o:J•bue Jd.UC 

~ Şaın Belçika toprakarıııı çalışınız. ıırruzuna raitıııen normal hale gir - "k . . İ 
l;tk Berline hareket etmiştir. Düşman cuma günü yurdumuzun Düım:.ının, Liyeji zaptetmek hu•u- mi•tir. Bu reş elçımız stanbulda Al d 
lla b l d hiç bir tı:ra~ıııda iluliy:m~miş ve an- sundakj gayreti, büyük zayiat .-erdi- Kralımızın kumandası altında bu- İstanbul, 12 (Telefonla) - Bük - man ra gosu 
" rp aş a ı cak geç vakıt kuvvetlerımızle temasa rilmek suretiyle akamete uğratıl - lunan ordularımız, vazifelerini yap. reş elçimiz Hamdullah Suphi Ta11rı- M••t d' l 
ı ~. t 1 b'l · t· 

1 
u ema ıyen ya an ~ 1 •rafı 1 inci aahifedP. - ge e ı mış ır. mış ve müstahkem mevkilerimizin ö- makta ve düşmanla kahramanca över bugün Ankaradan geldi. ki 

~~ Çİitıkü milletlerin amelleri- Dünkü cumartesi günü büyük kuv- nü düşman cesedleriyle dolmu~tur. çarpışmaktadır. güne kadar Bükreşe gidecektir. uyduruyor 
~·~besi ile dolu olan tarih , vetlerle taarruza geçen Almanlar, ka- Limborgdaki kıtaatımız, mevki'e - Hfı.di<atı, günü gününe size ben Bükreşteki ticaret heyetimiz, Londra, 12 (Radyo) _Dün geceki 
'd, "hva)j elbette içinde yaıı- nal Alberte k.adar ~·al~aşmışt~rdı.r. . riııe geçmiş ve yeti•en Fransız kuv- biluirecef'm. Allahın ve müttefik'e - Türk_ Romen ti~ar! müzakerelerine Alman radyo~u, Almanların, Belçika 
~~ n daha iyi görecek, daha Buna m~nı olmak ıçın koprulerın vetleri. •iiratle iler!iycrek. dU•man- riınizin yardımı 'le galip gelecei";iz.> devam etmektedır. ve Hollandaya yaptığı taarruzu hima-
~ı":r~eaktır. Amerika, kendi uçurulma,;ı mukıırrer iken, buna me - 6!!:!!! ~ ~ 0 ~ JNı.. il/? "' ll4"' 1~ ye diye tavsif ederken Moskova rad-,d, '':Yaai ve hayati vaziyetini mur olan zabitinıiz, Almanların attık ~ g fi~ o/(}\~ a ~~ : yosunun da ayni şekilde neşriyat yap. 
""t~hdid eden bu hidiseleTe !arı bombalarla öldüğünden, vazifesini tığını bildirmiştir. 

>ıı,~l>~u~bafa gibi kabuğuna yapan•~'."~ş ;e ~üş~anııı motorize kı- Fakat Moskova radyosu Alman ha-

) )oı. ıktifa. eyliyemez. Buna taa~ı, ?ı~ıııcı ~op.ru~en .. kolayhkl~ g:· o eı· .. ssu·· Alınan- reketini şimdiye kadar bir himaye ha-
lıı; ha tur. çebılmıştır. 1kıncı kopru'. e'."sıılsız b:r a v reketi, olarak asla tavsif etmem'ştir. 

>i tlaınış olan bu esaslı harp kahramanlıkla hayatını ıstıhkar erlen Bilakis hadiseleri tafsilil.tiyle ve daha 
'~~' karıımıza bir de yeni ıliğer bir zabitimiz, kendisini de feda _ ziyade müttefik merkezlerinden veri.. 

,~,~~ lt,.hönesi çıkıyor. Bu kahi - etmek suretiyle berhava edilmi~ ve lar 
1
• st Or .at edıe ı • len haberlere göre neşretmektedir. 

le •tı lıararetli aafhasına •Ü a - ı *·----
~ lıııdret ,.. prenıiloinde o. Kızıl haç lf [ d 
~q.~~ ~lemanlarla ~olud~r: a ya a 
'lı ıı., de müdafaa ••etemını Açık şehirleri bombar- 1 ·ı· F l d b h s· ·ı ·ır k •t 

·~~~ ~ı. ..... halardan da harbi d l · · _ ngı lZ Ve ransız tayyare eri, Ün sa a tan akşama ıvı mı 1 omı e 
I~;. .,. hal" getirmek cihetine ıman etmeme erznı mu Roma, 12 (Radyo) - 1talyada li-

•i ~~l!una karar vermek, Garp lıariplerden diledi kadar Alman avcı tayyarelerini tal~ip etmişlerdir vil milli '?ferberlik komites; te~kill 
'~ ,~eferruat• üzerinde bugün C 19 (R d. ) _ B 1 ·- . . . • , . . . • hakkındakı kararname çıkmıştır. 

" dia.,ı ı. 'd' y . b' _ en evre, - .a. Y 0 eyne n_ıı Parıs, 12 (Radyo) - Havas Aıansı ı İııgılız ve Fransız t:ıyyurelerı, Ro- rın elıne geçmiş bulunan yegane hava Her evalette bir komite bulunacak, 
l "'" ' ır. anı ı Jel kızılhaç teşkılatı Hollanda ıle d k'kad b'Jd' · t• · J f d k. · ı Al ı .. ·· · · " · 'il ce, h 1 1 b .. - . . . '. . .. son a ı a ı ırmış ır. cer am c varın a aın o up mana- Ussunu şıddetle bombardıman etmış. şehirlerde ayn arrı bürolar faalıyet 
ı.. ~... . a ~ nız 811 u Belçıka hükOmetlerıııın emrıne yuzer · · 
:~,-~ın ça naaı ile deiil b' d 1 ö d . t· lerdır. gösterecektir. 16.18 yaşındakı genç-
\, ' ın o ar g n ermış ır. y ı b h h · ı· ·· . . l'lt ·~ d •un net;~ ·'-rine göre ıu T k'lil.t h . 1 t. b' apı an u ava ucumu, emsa ı go. ler ve bütün kadınların seferber ı 
~t,_••letin alacaii;ı vaziye; ile ü eş ı tı:ı mu karı~.e~e y;p 

1~1 dır rülmemiş derecede şiddetli ve sürekli hazırlıklariyle bu yeni sivil teşekkül 
• 'l'l'et m racaa ' açı şe ır eri om ar ı- olmuştur. Üs, baştan başa tahrip edil- ı l kt ~ı.-:Oi ve tahakkuk safha - d' h lk "ldü k meşgu o aca ır . 

• ~ "ı il 1 b 1 man e 1P masum a 1 0 rme - miş ve buradaki Alman tayyareleri B • D "[ k 
lL hi> hu··"' e.~"ije a, amı4tır. ten çekinmelerini insaniyet namına p E T R O L ır z e 

\"'-ı knıu de ıuracıkta kay. dilemiştir. enkaz haline getirilmiştir . 
. tı. •I * Paris, 12 (Radyo) - Son alman ha- Aydııı, (Hu.su,-!) _ Muğla, Mill. 

;,. "'"aa olsun, zafer, mütte _ Topraidarımııd:ı Et>~ıri civarında bulunan petrol liaberleri arasında lberlere göre, müttefiklerin yaptıkları ve Çineye giden yolun 12 inci kil<ı -
~~<ıı, ~~f 2:-te. İn•anlı(ın, zafer Fransa petrol hakkıııda biraz nıaıumat vermek faydadan hali olmasa gerektir. sürekli ve çok şiddetli bombardıman- m.etre•inde bir tahta köprü ?ardır. 

· l;~<l er adaletin ve med .. niye- Petrol, bilhas<a son CO sene içinde bugünkü kıymetini bulmuştur. dan sonra Roterdam tayyare Ü»;;ü, Al- Bu köprünün tamiri, 011 bin liraya 

1~~ıınu, olanların ba,ıarını Reisicumhuru Ona, AsO.riler, !lfısırlılsr, eski Yunanlılar ve Romalılar zamanında (Taş manlardan geri alınmıştır. mühendbi~e ihale edilmiş ve bir kaç 
lı.ı1tı, <len. biran bile fÜpheye yağı) deııilirdı: Teııvirsttı> kullanılırdı. Fakat tasfiye edilmemiş ve koku- Paris, 12 (Radyo) - İngiliz ve glln evvel tamirata başlanmıştır. Fa 

0 
•trı.ı,tır. su ağır olduğundan evlerae yakılmazdı. Bilahare kömür yağı bulundu ve !Fransız tayyareleri, bugün geniş mik- kat, köprünün tamiri düşünülürken, 

lı. •harı Rahmi GÖKÇE Hollanda ve Belçika tasfiye başlaclı. Bnıı ~trol knyuları, masraflarını koruyamazlar. Bu se- yasta faaliyet göstermişler ve sabah- halkın geçme•i için muvakkat bir 
C'\lll "k hükümdarlarına ce- . b,:-ple sondaj ameliye!erinJe dikkat gösterilir. Petrol bazıın kayalar ara-

1
tan akşama kadar Alman avcı tnyya- ·ol tedariki lüzumu nazarı dikkate 

erı anın sında, mcnbalrır ve havuzlar halinde, büyük bir tazyik altında bulunur. relerini takip eylemişl<'rdir. • alınmadığından, her gUn karşılıklı 
Sit7 t• vap verdi Petrole muhtE>lif seviyelerde tesadüf edilmiştir. Beşiride petrol 1100 küsur Vukubulan mOteaddid hava muha- kamyonlar, arabalar ve otomobiller 

~- .1 ase ı Pnris 12 (Radyo) - Hollanda krali- nıetred<' çıkmı~tır. Amerikadaki kuyulardan bazıarınııı derinliği 2400 re~leri müttefiklerin lehine netice - gelip köprünün her iki tarafında bi-
. ~i 1 l••afı 1 inci sahifed,._ çesi Vilhelmina, Fransa cumhurreisi metredir. l\Iaamafih daha önce gene Amcrikadn 24 metre seviyede petrol lenmiştir. rikmekte Ye akşama kadar bekle • 

lııuJıaraıa altıııa almışlar _ ne bir mesaj göndererek Fransız mil-ı;ıkmı~tır. . . . . . . mektedir. Köprü tamir edilecek di. 
I~~ letinin Hollanclava yardımından dola- PetrJllın toprak altında katı madenler gıbı sıkıca ıstıf erlılmeme - Paris, 12 (Radyo) - Almanların ye, halkın ~aatlerce güneş :ıltında ' • 12 . 

<Radvo) _ j:ıponya yı şükranını lıildirmiş, milletin hak ve •inden cl<ılayı biiytik bir sahadaki petrol bir tek kuvudan •fizülür. papa• ve köylü kı~·afetinde olmak ÜZ<'· beklemesi ve ayni zamanda işinden 
t ecı i, Hollanda Hindi•ta- hürriyete olan itimadını te'<rarlamı~- Pelrol, y.~ darbe usulüyle -k· bunda bazı vasıtalar kullanıl.r ve mas- re cumartesi nk~amı Hollandanın muh kalması. pek biçimsiz bir şeydir. 

, ~/onıııı dPğiştirilme.i me _ tır. . . raf fazla. aıner,~e r.ğır Ye uzundur- ynhuıl da idrolik makka~la auş'.ı~ı- :telif yerlerine indirmiş oldukları bin Alıikadarlımn nazarı dikkatini 

1~r.Ur ~de llliizakerelerde bu _ Paris, 12 (Radyo) - Reısıcumhur l!r ve lıııium.r. I,uyu açılırken, toprak ve sıı hUcumuııa manı olmak ıçın 'paraşUtist tamamen imh edilm:ştir. celbeder, köprüniin tamiri bitinceye 
1Q Jaııon hilkilmetinin bu hu- Lebrun, Hollanda kraliçesi Vilhelmine 1emir borular h.1zırlanır ve bu borıılnr derhal kuyuya yer'cştir!Hr. Geniş Laheyde pencerelerden Hollanda kı- kadar mu\'akknt diğer bir yolun te. 

~a!ıı 4nceıerin -ı ıı.Jgkadar di _ ile Belçika kralı Leopoldün mesajları- mikyasta fı~''.ırun kt>yuların arled' cliinyııdn ıızılır. Bunlardan Meksikada talarına kar~ı at~~ açmış olan yerli AJ. dariki huRııaıınun liizım gelenlere 
~~~ı etıor bildirilmesi icin ha- na cevap vermiş ve Fransız milletinin Teııetote - Ccsiano i~mindeki maruf >-,emba. fckiz se::~de 75 milyon bi- ,maıılıırın saklı bulundukları yerler. emr\l'dilmr'ini. çalışkan ve değerli 

· rı l3ay Arita memu~ edil .lsempatilerini bildirerek nihai zaferden ion m&h<ul ""r>r.i~t·r. Ve takriben bır kil.metre genişliğinde, beş kilo- top ateşir.e tutulmuş ve ihanet eden Al Ayrun va'.iııinden ehemmiyetle bek-
]emin bulunduğunu bildirmiştir. 1 metre uzunluii''lııı.ludır. manl:mn kaffe•i imha edilmiştir. J.eri:ı, 
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