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Yıl : 1 

•. llmıı ıı~slni tıb~I bnyurdllar 
j. Ankara 28 ( 

İ11ir.n b · A.A.) - Re· 
1' giirı 111 

nr 1 "'hıet 1 nönü hu-
••ıtt Q•nk"Y•daki k••ık lerind• 

. . 11.:to ıta Al h .. ·· ı. 
~ elçi11i B L"' nuun·a uvn!Ji 

h · .&:'on Pape11'1 kahnl t "YQr. 
hıtri . •nşlıarıtır. M iilakatta 

oıye v kT 
•ır b " ı ı ~arncogıu ha-

nhınnaotınr. 

t llhire eiliıiz 
u•üs batonsoıosuıuzlı bltlikta 

Rn . Ammana (itti 
ki," ~11"1 2~ ( A.;\) - Tör. •ıın J< .. ı · 
T~ k •h 'i" hıt~koııaolo~u ..,. r ~!' • 

rer"k t: erıın Kalı • re el9i•ini11 
A. hda 

1
'
1
°de '»larak Erdün Erniri 

Q •bı . 
~ere 

4 
zıyuet etmek ü-

nırna,," Kit"'itlerdir. 

Afyonun 

lırtuııı bıırııı 
-atıııdı 

4ryoıı ~2----
•irntıi • 8 (A. A.) - Şeb· 
höyfik 

11 kQrtnıu, yıl dc;nömü 
tır. G t•1•hHrlerı.~ katlanmıt
•lay1 ecede biiyük bir fener 

t Y•pılrnı,tır. 
""hoı 2 

dt ~.,r n, 8 (A.A.) - Khe-
'••r1n ~ taU\rkiin l aebofuya . 
..ı· "'rıııin 1 "iiaa. . on •lflncı vı 

•1tnı1 ü • 
'•d nı O~s.,~tile dün ho • 

• hıı)fk 
'?l•etır. 1 '"ıahiirat r11pıl· 
tf"lk evi 

tıcı• ltb ~d., Y•pı l"n toplan· 
bakL ~dı Şefin huf inkialbı 

•ltıdıa . d 
\atib· · ıra boynrdakları 
••k ı nntokJan ayni kc;şecl• 

rır edıl · 
•e•lı:i nıı, Ye hana mü-
-.ı,,.! llUıhtelif hatipler sös 

' Atat .. k •"erler Ur iin hatıudı~t 
'-•tır.,1 ~~•röı ettirilmit Te 

11lu•tur. 1lrnaetıe taziı olun. 

Ebedi Şef 
AtatOrkDn HatıraSI taziz adildi 

Ankarı, ıR (A.A.) - R~
iıucamlııır 1!4m.., t luciui.İ hn

gii11 Tiirk hav" knt'umoııiin 

Etim .. ı'uttak i tay~·ar.- m".nh· 
mnı 'f8 Cİfardıtl,;ı rııııiin t.-~i 

•ıttı giizılean ge~irmi"'ler v~ 

a.IAkadarlardırn izahat almış

lard r. Milli Şefe hn tetkik· 
leri esnaıında hatvtıkil I>r. 
Refik Saydam ve hariciJc 
Yekili Şükrü Raraco~lu refa
kat etmekte ıdil ... r. 

Iran 
inıiliz 11 soYyet kıtılarına mukı. 

Ylmıtı tatıl etti 
T.&bran, 28 ( A.A.) - D. 

N. B. bildiriyor: 
Yeni lran k a •>i ne~i 19:12 

14eııeeıiııden 1 H;~5 ru•nt-siııe ka. 
dar bapflkil uzif.,ttiııi gi;r
Wiif olan A li Frusi Hanın 
riyaıeıi altıııdıa te\tffklröl .,t. 
mittir. Ali Söbe' li haricıye 

n<·zaretine A mri de dahiliye 
n,.zar.-tiut1 tı.Jin e liım ı ~ ı er -

dir. Fevkalı1de bir toplantı 

esoatnnda Jfll•İ hliktimet mem
leketi iıtiUı elen Sovyet •e 
İı•giliz kıtalarının Ü•tünlö· 
aiine bina~n kan dökülmeaine 
mfloi ol•ak üzere lraa kıta
bı ınuı mıık·· vemetini tatile 
kıı rar vermittir. 

Eski Fransız 
Başvekili 

LIY•I ı ki yerinden 
yaralandı 

ViıJi, 28 ( A .A. ) - E•ki 
ba,vekil moavirıi Piyer La· 

\"&),in Pariııe eMkİ Parie yöll
Mk 'nıemörl11rınd1111 Manel 
ill' yaralaııdığı bildirilmek· 
tedir. 

Piyer Lavalin iki kurıan• 
tlan biriuci•i kolunu ve bir 
ı,rrmagını yaralamıf, iki•oi 
kurfUD da gi;gaöodtıın ıirerek 

kalbiııin ahına Mıtplarımı,tır. 

Mar..,lin güziiuden giren kur• 
'on da ba,ında kalmı,tır. 

Bu ıabab iki 1arhoın ••· 
dyetiade drii,iklik yokıu, 
Taai1etleri cidcıl olmakla be· 
raber timdilik eodifeyi mucip 
dPgİldir. 

Nevyork 
T IJl)s ıazaslnln ı ngiliz - lraı 
barbinlı saDeıltri hakkında 

yazdıkları 

Nevyork, 2~ (A . .A.) - D. 
N. l:J. A janMı hi idi ri yor: 

Nt1vyork Taymi~ gıı z,.te~i 

trana kar~ı Y"pılıtn lngiliz, 
So•yet hiicaıuonun ev.-l.1011 
kıtrarla~tırı l ılıtını "\'tire:• ka· 
hol etmekt.,dir. General Vey· 
"'Pi Hiuıli~ · ıı ıı dan lrana ~t'Ç• 
tia?i zaman diitiinülen şeylflrin 
m :lksadı hu tocaviizii bazır-

lırnııtkt ı. <.,iirçil ıle Ho~vehin 

A tlant.ikto yaptı klan bir mii
•nkat jp,,. orta ş11rkt" t;.thik 
f!clilen ablııkı& VA Sov,Yetler 
Hirli1tine harp malzemf!Mİ ba-

kımrnd tn ~· ardım ıııe .. ~ı .. ıe . 

rııı • ıı .,.j) ,.ıı~iilın., .. iıı .. n·~ilt\ ,.. 
olmuotıır Ayııı ea .t t• ttı Suç-. 
yeller BirliJİllA Vil,.clivostok 
'olile yapılacak malzeme aev. 
kryatının J11pouy11 taufıııdaa 

ahnmaın mnlıtt"n"I vaaiyet 
del11yııtilfl u!rıv,.cıt~ı mütkii· 
)atı nft.ıHıitıhuA ıtlnrak Sov. 
yetler UirliAi iltı doılrndan 

dugruya bir irtibat ,.e muva. 
ı Mla ten in edilm~~iııiıı tıüyiik 

bir elıcınmiy .. t1 oldogono yaz
mı&kraıl ı r. 

y • 
1 
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Gelincik 
Muamma çöıöldü. Bu mem

leket bikiyeıtini yarınki ta· 

yımızda oı..oy•caksınız. 

IT~~;;ü; ........ I 
f BONAL.\RI ı 
i Taaarauf Bonoları f 
1 almak kendinize fay- 1 
il da Milli MUdafaa- i 
mıza hizmettir. : 

........................ ı 

Bay Şefik Albay 

Tiir ıuiiddetten htıri M oğla 
"Te hKv•li&iode t..Cti~te bula

nan tıt pu k"daıtro miifetti•· 
)erinden kıymetli beıoşerimis 
H. ~~fik Albay tebrimi•e 
d<in m ii,lerdi r. 

Kendilerinin u~nn müd<let 
ı:ohrinıizde 1ulaf'akl"rını ha
ber aldık . Se•i1aoımi~i sak• 
hyamayız. 

Eltm Bir Zir• 

Tapu kadutro amam 
müdörii B. H"lıt Ziya Tiirk 
kıinın biiyük biraderleri B. 
Hakkı Tıirkkanın kısa bir 
hastalıktan "onra eht'diytıte 

kar.ttıııııı daher alıhk. B. 
Hakkı meınfek•t ielerinde 
hizmet gö,.mü9, yıllarca 

t zmir tı-.ledıye mf1Cttl4i Aza· 

hklarında bulunm•• mf'm
leket sever bir zat idi. 

KeıuJiside rahmet dil11r
k•n, .,ı~evm t •mirdfl hula
nan ... yın biraderleri Bay 
Halit Ziya Tükkana tasi· 
yttlerirmai .. uııar, taıtala. 

ran1 pnvtAııl r17 

Almanlar 
Hoıandad• lngllzterln 

himaye edllmemeel 
için ciddi tedbir ·•r 

almaktadırlar 

Bnlin, 28(A.A.) - Alman 
hiikftmeti diitmanlarrnın bi· 
may., edilmemeıi için Bol· 

landa halkınrn nazarıdikka• 

tiui t;ekti. Buna rağmen döo· 
mırn hıbirıe ıtJ?ır Ye ~ eı · i hir 
fardım ,ekli haı4ıl oldn. 7 1 

aıoıtoı gece1i hir lııgiliz tay-

7arHi mf'eburi ioit yolil• Hol 
landay• inditi zaman içirıtle 

bulunan altı ki'i lıa9maga 

muTaffak oldu •• Hollanda· 

hlar tarafından yiyecek, para 

Ye ıi•il elbiıe verilmek ıure• 

tile gi~lendiler be de ayni 
güudtt hn "ltı kııti tevkif .,di· 
lerek himaye eden Hollanda· 
hlMrla b.,raber divaruharbı 

Yerildiler. Harp diYanı Bollan 
dalıhrdan be.ini ölüm oeza .. ı· 

na, ii._:ünü ıte ruiiebbed bapH 

m11lıkfım etmiııtir . 



Sayfa: 2 

HlKAYE . ----
AIA GÖZÜ 

~ ~ 

( •... ) Ki>yüııe gideo yol-
ılR hir ıedam yiirüyor<lü• Reli 

q; k nmıızl ı rı dik. Adım l ~Tl 

sortti. Yiiı iiyii~iiııii aıada bir 

mırı hl.tyaıı ıt ııdu.ldı. r 111"- uydu

rn~·cmi ıı. JG;y tiiddi · iiydn. Bu 
oıı un tii rk 'hıüyıl ii . H armıuıd·t 

""~"' kı:rlıt .. ı;,.ı ... dikl .. Ti tiir· . . . 
ldi~·ılıı Yıi1.iin11n h ltlııTı ııerC· 

ti. Bir.t1. ıtt>J! ı l a~ ııcl:tmakı lı 

çiikmii~tü. ~imdi ouu bu halile 
kiiyde kim tırnıyahile<·ek,, U<iy
niiııtı :ı• şe kı;,, girrııişti. Ya o 
l:ııntnr ıııu, .. 

f ş•c PııınrlHı: • ,.o yaııınd :d,j 

giik lıo)" ' ı ı.tılıvo. H. l! <·ep!!İl· 
l+•rııı tı~ftgı l lırll ıtı ıla orada 

• lhrıuıı " ' ııı t. kaıı k:ınlecıydi. 

]\eıııliııi ht'lli etme•li. Oynn 
eıltw~kt i. 

- H eın~ı.ıl'iinı Rte~ini ve 

ı ııkalıım! 

Buralı muırnıı' 
- lhıralııynm! 

- Ayı:ıtt gızın yAvuklmm 
H:u~augi J ... rin c!nmı ne yürıde1 

- Hem~erıım IJa14anı gf\çur 

ko.~ti, ana .. ıııırı damı d"lıa! 
<~'oonkluk ark11daş 1 , mnhal-

ı~ ttıkati,.~ı. kan k1ı11dt'Oİ orıu 

bnrnııyordu. yıllRr yiizfüıü 

çiiktürmü~tii anıı urkıHlıt\' ~öy

ııiiııdt•n ııic;rn \~•k:ırmı~tı . 

.Ay•e kızın ha~ııırla al yıts

nıa vardı. BoşihirlikJer j!~rda

ııını iirtiiynrctn. Kuıalı ellerile 
lııı gıır ıtyıklıvordıı. 

- }Jt1tırı gız!. Haıııangillcrin 

daııı11ıı hiliyon mut 

- Hasa· ı gayur keımiş, a
ııasınırı dıuııı a,!arı:ı da! 

İb!am onu tnnınıaıh' avrat· 
mı tıtı ı tJ':t('aktı. Ö~lf\ t-zanı 
oknnnyordn. Camit1 giden yol
ıf& ihtİYt\r bir kadın ~iirüvor-, . ... . . 

Hey~11ltra~ Lizip'in maaz· 
Zllm tı!'IOrİ .• 

Bn,·iik saı·"r .. 
HalJe daire.ıinin tunç H• 

kaflı dehlizleri.. 
J'r.,rıtws uairtısinin geniş 

balkonıı .. 
Ve. Uhrevi hir giizellikle 

ellerıni avuçları it,ıinde 11k:uı 

İren: 

- 8i:t.i seviyorum .. Se\"iyo· 

runı 11izi • 
Deni:r.in m"vi Anları üze

rincla hayali doJa~ıyor •• 
Git:deri 1ı~1ıa nemlı! .. 

DıuJ:•kll\r111ılao fıslıtı · h&-

lınd" ilAhl uagmeJer
1 

ıli>kiHii
~·or .• 

Gitmeyin!.. Bırakmayın 
huracla.. Aı;ık C>ldiiriir :-0onra 

~eııi . 
O gıiHinısöyor .. 
Sevgili! .. Sevgilı! . 

(Halkın Dili) 

ALMAN 
Resmi tebliği 

-----
Hı>rlin 28 (A.A.) - Jlildi· 

rilıliği ~ihi Fon Kıllııyın or· 

duları Dırı~·ep~r köprii hat· 
ları rıı 7.ahıoı mitlerdir. 

l\: i yııfın ceuulı uııda dii~man 

te~~kküllni kı~man maglop 

edi l mi~l~rclir. 22 in('i Sn\",ret 
ardnım ilıaıa v~ iılı hll f'dilıniş-

tir O•n,. hinden l°tt4'1:t eııır 

11lın111 ~ ( 400) top elııııız~ 

gı•çmi~t.ir. Uiişm :~n kırk hin 
lwın· i izcltııı f azla cilii vermi,..-
1 İr:· l lıııtrn gii it le Fıularıdi~:tı 
köı•f''"'%İ ar11~111tla V re' ~ı giilii 
ile fı nl ltırtiyıı c·ı•pheAİııılo lın- ' 
r f! k:lt lllll \ :t fl akıyt'tltt ılAvanı 

e ı 111 t1 I< ı ı· d r . 

Hnva kuvvetlerimiz kajı•p' 

in ı;ı'rkınıcla. tlii~nıatı kıtalaar 

teceınmiileri ııi bom hardı m:ın 

\'tt .Mo~kornnın garhındaki ve 

J...iııiııgrad ııııııtakıtııııDdakı dA
mir~·oıu ş1-1h~ktıltıriııi muvıd'· 

fakıytıtltı tahrip etmi~lerıli'ı·. 

.Fırı lanıliya icörf~zirıde hüm
harrl ımıuı teşekküllerimiz dürt 

do. H 11 ıoıan tn.n ıd ı hn anıt1uyclı. 

Oiinıiiııii alnn A nıs kız ona . . . 
tllnı ıırnmı~tı, ıınıt!'lı mı tıuıı.rl\

cM k. Dur h•kMlım hir denf"follfl 

lhıiyır k"dıtıırı yttmnclan g e

çi~· ordu . Kadıııa ~iiyle lıir hah
tı Bır ka~ atlım atmı~tı. 1 lı

ti.nu kadııım seı4İ Şflfk111 lr; 

~İİ:i'. ·"~iyi .. , haı'rctl .. ~"t1lerıiyor
dıı: 

H:uııtn!.. Oı?lnnı!; 

M ü~tı; k Oazilıan 

Hl\lkın ])ili - Hn lıildivtı· 

niıı g ~n ç yazı<•ı oı meırılt>ket 

Jf-'nk ve y,,~·H· ıi\1111 dii .. urmak-
1 • .. ·' 

tııki ha~ıll'ISH.:ırı iitilıü tt;hrik 

ctınt>~İ liiıı:nııılıı ~Hrıiük, g••nc; 

arkadMı;ıııı hizi ~iirm .. t1iııi dil .. riz. 

İran Kabinesi 
istifa etti 

Tııhraıı, ~8 (A.a.) Roy-
ter hil<liri~·or: , 

llrtFAlrilin talebi üz .. rine 
Şrlıııışttlı, f rırn k:!.hin<'siııio 
i :< t ı t'.l. '4 lll ı k n hu 1 et mi':' tir. 

~elıinı,ııılıııı emrile yeni ka· 
bine tt·~ek k iil eıli ıı ci ye ka<lar 
ıuı;ı;ırlar vazifttlerini g<>rmege 

devam edt-Ct<kler. 

YENi AD AM 
•Ytırıi .Aılanu Haftalık ga.

zetı·~irıin :J48 ~Hısı ~ıktı. h-• 
trı Hı l Hıtk ın Baltacı orrlıırııın . . .... 
cclıırnıa yarah ha~lıkh yıu:ıın 
E ıı \Ar ~:ıı· ı (iflkç• ' ı in> Ha. 
hiıı ılr ııth tıı!fortı it;in ~ azı:;ı' 

N.-vzat Hıttkonıın c .\ nti~one> 

acl lı 1 Ort't>tnA~L İl\tl fa<le ile O· 

knnac·ak yazılardır. 

Ok n ,\'11('11 J arı ırıızl\ lı "rart'lt le 
ta .. 14iye ı•derir.. 

So\'yet 11akliyA t{emi .. ini ha 
tıı mı~lanlır. 

,, 

.Al m~ıı ha Vll ku v vM ini tlii n 
gectı lr ı gilıMeııın şark 14aJıi

lirıcleki liıt!an te1'İ11atını ve 
miiteadit 1 ıı~il z tllyyare mey
daıılannı homhanhman tıi
nıiı:lercl ı r. Alması t41tlıillf'>rine 
kaı!'ı Jıı.,ilız hn·var" Ari tara-, .. 
fırıchıı yap lan hücnmd:ı 23 
f ııgili" tnyynrf-'t<İ dıi~iiriılmiiş
tiir. ~5 26 A~nMc'R geceıı.i İri· 
kHt ı dPriytı dt•rıiz ü~1'iintı kar

ışı yıtpılan hiicnm<la liman 
tt'~İSlltlrıa VA clı'lııir~· .. ı 11 ~t-hı,

kf'ı.llll:\ houıhıtıar atılmıştır. 

I>ıirı ~l'Ctt fııgihr. hyyttre· 
lt1ri :\ lmıtııyaııııı j{:l r p Vf:f ce
nup gıHhİ mı ı.ıtakasıııa. yaıı • 

gıu ve tahriµ honıbaları at• 

uıı~l~rdır iki ciiiı~wHn tayJ'a
rN~İ ılii,ıidilmh"tür 

C Oneyl ıie_y_I 

...... N•"•: •'··ı ............... llİl .. Y•ı•ız•.a•ıı•:•F•c•• •r••h .. ••<•Jl~~•8•ô•Z•~ ... ı 
U.tl)!ttlartıı 8atıdalıt ~:ıqıa

rak çı kardığı Y"kuel'llk Rfsln. 
- ~ ıye ıliişiiııiiyorıunnz 

g•rne Oiinf'yt b"~·· 
lri, yar'ı hah:ıılır ııçrıya-

rıık "Y"ga kalkı~· or . . 

Ku~ıeında Şebı:ıda Mne• 
tut'.- .• 

~efkat le giilüm~iiyor: 
- l yiderı İ):iye daldırdını• 

bn g;inlerdı•.. ~ ~yiııiz varf 
Söyl~yin hana .. 

- Hiç .• hiç hirşey efendi
miz .. Hiç bir feyim ypk .• Fa· 
kat camm çekilir gibi oluyor 
viicadumdıuı .. Ayıtklarım tut
mı,·or •. Dfö:iirıNni l'orom .. ./ . . 

Mııst11fıt e 1 iıd lııı Tiiı k kah· 

rıtman ı • ıı• ıımuztırı" dayı~ or: 

- Ha\'di YAtlfl Ciiııf\ t tlf v. 
lst.irııhat

0 

:-.i ~i lt~riııizi ~ııtıı.ıt~-. . 
ıaclikpr. Uykn hf'ı~f'yi tıtt· 

n in, edn bolyayl" <iıtt r, mu
hak~nıe~inizi uyu~ttırnr. 

- Uykum gı·lmiyor bir 

türlü .. 

Rn ~ı r:tıl a fiil ii t t;ii kız 1 a r<l ı•n 
bir ı Rnrı mıtoıraı tekrarlıyor: 

• RaHlıa8ÜM ~araplllrı, O· 

nun ktzıl dud:ıklarııııian 111· 
mı'tı 1o1f'vginin .. > 

J.,,u, gı· celeri c ııun tek hir 

cenup riizl(ılı ile t( J tel dağı

lan siyAh saçlıtn yarattı. . 

Ağustos 29 _, 

RADYO 
~H/8/94l OU.lılA 

7,SO Program ve memlr 
"et ~a.Rt ıtyarı. 7,!l3, Mözild 
Hafif program. 7,45 Ajaei 

! haLt1rlul. 8 Miizik: Jia(ıl 
1 

programrn devamı. S,SO lıl,ıtS 
t E.-ın ti&atı. 

· 12,30 . Program ve memlr 
ktıt ~ıu•t ıı\·arı. . . 

l:t,33 Miizik: Fıısıl şruJcı· 
1 lıtrı. 12,i5 Ajmı haberhıri· 
ı:J M ii;,,ik.: .Fıuıl şarkıhııt 
programrnın dovamt. 13,16/ 
14 .\liızık: Karışık prograın· 

18 Prcwraııı v"' meınlttket 
~aaf ııyarı.e 1~,(13 ~Iözik: Rad· 
yo ü:ı:.t. vtt Tango orke,tra~İ· 
1 ",30 ~erbt1~1 JO dakikll . ı8r 
'O Mib:ik: J>i,·aı1a tııukıhırJ· 

19 Konuşma (d~rdleşme saatı) 
19, 15 Müzık: Radyo Oıtz taO' 
go orkc"tra~ı prôgrauııııı 11 

ıkinc·i kıımı. l!l,.~O 'rl8mle' 
ket 211aı ayan, ve AjıLu~ b• 
lıal'torleri. l H,45 M iızi k y:ııı·f' 

tan ı-ıtıslor. 20, 15 Rtdyo ~""' 
to,.i. 20,4f> Miiziı.: ~olo .~rkl' 
)arı. :H Zıraat ta.kvinıı ~· 
Topr ak ma.tı ... uı erı bor..;ıuu. 

21.10 Teeıııil: 22.00 .\1ü1.i•· 

~t,:;o M_.,mltket uat 1tyıt'1 

Aj ırıı• lıalı~ı leri. 

22,45 Mözık 2:l,Sfl/ 2 l yt,. 
rınki pro~ram, v" kapıuıış. 
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t Umumi mttnfaatla ali· f 
+ kalı yazılar 81'1V6. Me"'' f 
ı Miituıı ları ııııza g ·çirili r. I 
~~ .... -~ .... ~~~-~ 

CiiııP,· t lu.~,· ıı' k· d '" ıı~
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~e,·kctmeap! .. 
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•• • . . . . ıc' 
ka lıı11· lll ' gı hır v"rd6 ı 

. ·-mı·tl~ mtwhnr va:ır..iytıttefJ 
Hıı fıı~~t hızım iç.in. ·bir·,

uim .. ı:ir .. 

Pik ri ııiz nedir?. · iJ 
1 )erlıal lınr~kete gPÇIJJ~ 
Lı·~kerc ihtiycaımız f~ 
0111111 için mesele rr 

df'nıı·kıir. 

~·' - :\ a:-;ıl olur.. K;olay 
iş dt'eil ı.i bıı .. . , 

- Gürecekıiniz Oöneyt J 
az hir ııuuıuıdıı onlara J~ 
hir kuv .. ctle har6kete g'~ 
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