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PERSEMBE 
--

• 
ın gilt·ereye· taarru.z 
planında ifşaat 

• 
Paraşütçülerden ilk planda istifade edilrrıiyecekmiş 

BalODJ8 v8 Kale sablllerlne. azan 
meazllll . toplar yerleştirildi 

Almanya· ilk ha:reketinde muvaffak oım·azsa 
bu hareketi on defa tekrarlıyacağı söyleniyor 

ran 
' 

il • 
1 

• 

Af rikadan yeni 
arazi talebinde 

bulundu 
Madrft 18 (A·A.) -. D·N·B- bildiriyor: 
Sen - Ferdinand bily_ilk sali'D nişanının Madriddc general Franko

ya venlmesi mtinasebetife, general ıbir nuthle :vercrelC yapılacak büyük 
\•azifcnin İspanyol imparatorluğunun ~u Olduğuna i§aret eL 

Uyonda çıkan NUvellst gazetesine c:lc edilmlyecck, ancak ilk ihraç kıta· bİlfl&mumı fU •uretıc izah et· 8daıım ifgallne mani 9lamıy1Lcaktır. mi§tir· -
göre Almanlar Norvcçte ve lıılan§ sa· lan tutunduktan sonra tayyarelerle mektedirler. ÇWıkQ Alman kuvvetleri en mllatab· General Franko, 1>unun için memleket efki.n 
b.JIJ,.,>indeki butUn limanlardan birden takviye gönderilecektir. Şimdiye kadar lnglllz adalanna ya· kem kaleleri tahrip etmek sırrını 
lııtLtıide ederek ve nakllyıı l.şlni birçok Bulonya, Kale sahillerine ycrle§t!· pılan tayyare akmları münferit hU· ke§fetmlıtır. ' Umumİyesİnİn takvİY.e eailmeaİ lazımgeldiğini VC ' 
l'lakllye gemileri \'C hatt.A den!uıltıla· r!lmlş olan u::un menzilli Alman top· cumlardan ibarettir. Bqlıyacak olaıı Alman hUcumuna tıtırak edecek o İspanyanın vazifesinin .Cebelüttank mandasını 

ri ta ........ Ja. -'""• .. ar d~""lldlr lan denizaltı gemileri yeni Uslerlndı-tllc yaparak 1ngilterenln birçok mın· larlle Alman tayyarelerinin vazl!ele -·- ........,,.. "6 • J k ld ... f 'Af •1: d • 
takaıarma birden ihraç hareketinde İngiliz sahil b:ıtaryalarmı susturmak İngiıtereye hücum edecek tayyare yeniden organize edllınlıtır. Fakat a ma O UguhU Ve apanyanın rıKa a geDI§• 
'-- . kuvvetleri yeniden organize ve tak· Alınan kaynaklan taarruzun ne vakit lemesinin de milli bir .vazife bulundug"unu beyan uulunacaklardır. Almanya bu i;ı için • tır. ~u huekcttcn sonra Almıın denı.z ·viye edilmlııtır • bqlıyacağı hakkında blr kelime İıör 
tanı hazırlanmııtır. Belki il~ tc§eb- altılan Manı denizin! tcmlzliyecek· lngillz donanması, Alman hUcumu. Jemiyorlar. etmİ§lİr. 
bUaler ooıa çıkabilir .. Fakat Almanya lerdlr. Bundan sonra sunt sis bulutla· na mani olamamıı\ır. Londra, 18 - Mosko\'adan bil· General Franko dahili .biri büyük _milcadt>,t'lc-ini hatırlatarak 
onuncu, on fklncl teşebbüslerden de rı içinde Alman nakliye gemileri ln· :tng!llz .ııahlllerlnde yapılan tahkimat (Devamı 2 inci sayfada) bütiln İspanyolları sıkı bir işbirHğine- davet et~ · ·ti:-
Çekınmlyecek ı.·e muva!!ak oluncaya gillz sahUlerlne asker ihraç edecektlr. I -·-------------~--------.....;_ ___ __:_.:;,_ _____ :___::_ __ .:...:.....:..:..:._:...:.::_ ______ _ 
ltadar hareketi tekrarlı)·acaktır. 

*** .k f'araıUtçUlcrden llk p\lnda lstl!a· A ad . t . h 
Ncvyork 18 - Kont Clannoun yn· rn er 1 a 1 n 1 a p 

rın yapacağ'ı seyahat henUz teeyyUt 

Münakale Vekili :~:~:1'1~a':,~:~~U::.r~y~ı~~::ı:!1 • 

Yarın şehrimizde ~y:~.:ıa~~ı;;~n:a~:~~ın ~~.:~ı:: rn u··· c a d e' 1 e s ı· 
yalnız cenubu şarld A vnıpa mMel~e 

Olacak ri konuıuımup; lnglltereyc taarruz· 
dan evvel bir sulh UlllmatQmu da an· 

?dUnakalc vekili Ali Çetinkaya 
bu akşam Ankarııdıuı hareket cde
l'ek Yarın §ehrimize gelecektir· Ali 
'<'tlnkayn lıir müddet şc:ırimizdc 
1 ala::~, vekllctc bağlı müesscsc
~l'dc tetkiklerde bulunacaktır. 

\Tekilin bilhaasa yeni inşa cdile
<'"k tersane İ"Ut Pcndiktc ayrılan 
J.'C'li gezccc•-;i" havuzlarda yapıla. 
C'- Ot 
al\ Yeni tesisat etrafında tetkikler 

~·apacağr, Ortaköydeki Deniz Tica
ret Hektebinin isli.hı için hazırla
"'l: Projenin tatbikiyle mcı;gu1 ola 
~ab"r verilmel,lrdir· 

l~Cltetleı-' 
SOVYETLER BiRLt -
<ltNiN BiT ARAFLI · 

GINDAKI MANA 
"•rnaıa tı ) ıı Urltan~ a ndalıı.rınıı b.ılr 

rı:: l'ltııtı t.:ıkı.llrdc t ıı\ Hller &lr!ljl,I· 
t bitaraf kalaeat:ına dair Molotof 
tl:lrarından lngllt4'reııln l'tlo&ko\a sefil:: teınınat 'cıiltll~ııW.n l::ıhst".dlll· 
111 

• Bu teminat Alosko,·ıı hUkfımctl 

lı 
11 llındlyc kadar t.:ıklp ettiği lht1)1ll 

.. ,. 1 
lıı & yasete U)gun ıörünur. Zlnt 

tUterc lmparatorlutu Anupa mu· 

cak kab:ıtasl:tk blr şekilde mcnuu
bahs edilmişti. Ağlebllhtlmal Kont 
Ciano Romaya dönllşUndc HIUerln 
gerek taarruz &ercl:sc Avrup:ının ye· 
nl "nizamına d:ılr tasavvurlarını Mu· 
aollnlyc bildlrmlştır. Şimdi ltalyflD 
hariciye nıızın Musollnlnln taleb ve 
fikirlerini hamil olarak yarr.ı Berline 
gidecek ve kaU esaaıAr hemen hazır
lanarak bunlar lnglltcreye tebliğ edl· 
lecckUr. 
Diğer taraftan Alman kaynaklan, 

§imdiye kada.r ln:;.ıtere_,·e t~nrruzun 

~inde IUır.umJu bir ~nsurdu1'. 
lllıaur ortadan knlktığt ı:-Un bütt\n 

~rkezı Ye garbi Avrupa) a blklm btr 
Yete gl:-ecek olaa Alm:ınyanm ya- t 

ht-.atı lı ıtarka doit'nı genişleme ıılla· 
~'"" battıunak olur. 

ltit&erın~ 

11 :- ~n Bol"°\'lk Rusya llfl anı:ı,ah:· 

. 

Ruzveltin namzetliği kahir bir ekseriyetle kabul edildi 
. Demokrat partinin dış siyaseti : 
1 aarruza uğramış 

milletlere gardım I 
Fransa da 

• • 
yenı_nızam ·(Yazısı 2 inci rc ı•lcıda) 

Hariciye nazırı galiplerin 
taklit edilmediğini söyledi 
\'i~l, 18 (a. a.) - Yeni Fransız 

,,anunu esasisi hakkında Jurnal de 
frncve yaptığı bir beyanatta Bo
cluan bunun mnğlübiyet darbesi nl· 

• ·tında ani bir karar olmadığını ve 
Jfransada 20 senedir ihtilalin için 
den kaynadığını tebarüz ettirmiş. 
tir- . 

Konoge 

Bodunn demiştir ki: 
2 şubat 1934, 1936 ve 1937 iç

timai karğaşalıklan nctic<'lcnml
ycn, fakat huzursuzluğu vahimleş
tiren hepsi ayn ayn ateşi arttıran 
birer bamiedirlCr· 

Boduan beyanatına ı;u suretle 
de rom etmiştir: 

ı Milli ihtilal meyve verecektir 
Scrb<'stçc yapılmı~tır· Galiblerimi· 
zi taklit etmiyor \'C onların hoşu. 

na gitmc:ı i istihdaf etmiyoruz. Se
clyelcrimizc·, en iyi ananelerimize 
uygun Fransız sureti halleri ik~b:ı..., 
edeceğiz • 

10 maym 1940 da~ c. 'r:C'lki dU?'
Rom:ı, 18 - Prcna Konoye yenl ya kail surette gi)mü:rnüçtür •. Yn 

1 .Tııpon kabinesini kurmuştur. Hariciye kında Fransad?.. 8t'!'I:'l:lj'(' ile mc.'ial 
nczarctlne Motvoke gcUrllmlıUr. ar:uıında yen! ıniinf!scbetter ....-ı 

Yeni Japon kabine:: · .'li 
kurdu • 

Harbiye, bahriye ve hariciye na tf.', nizam ve lt;._-:.~ı) isUI!:ıt edct. lı r•rn; fakat Slav Rusya U.ı mutlaka 1 
tı "ıı:tpıa~ğlm!,. ııöı.ii mc:ı!nrdur \"e 

ııı.ıtuiın.-vnı~tır. Topklpl"'ttl,,711ula IMttla yeni l'd d:ıire açıldı· nt:sinı•le l'ılaarlf \·c!tlli \ 'C c;iğcr cln, ... :·i , ':ı' r:'irmm('?dc. 
dir· (yaz.ısı füiııcl sayfada) 

zırları bugUn içtima ederek .Taponyn- J;ayat mefhuml::.r: ~eıs!!J cdeccğiz
nm ~ siyasetini kararla§Urml§:nr j Harici siyaJ>etin:i~ bıı rejimin iş 
dır. <J>enm. ı IDl'I ....,o) 



1 • ---- --- --- - -----=--- -- ---

( Saa& He ~r gelen haberler • 1 A111erikada intihap i 
Emes kanalı tahrıp mücadelesi · Topkapı Saray müzesinde 

edildi 
Loadra 18 - Ha nezaretinin t,u 

Londra, 18 - Amerika Birleşik 
Devlc>tleri demokrat partisinin Şi
gakodnki iç:timaından aonra reisi 

yeni daire açıldı • 51 Yazan: MUZAFFER ESEN 
a&bahkt bir tebllğ!ne göro 1ns-tUz tay 
yarelett dUıı gece Almanyada Durt 
mund • Emes kanalına taarruz \'(' 
çok muvaffaklyctll neticeler elde e•· 
ml§lerdlr. nu taarruz lnglllz tayyrı. 
rcler'.nln en muvııtfaklycUI harck~t ı 
addedilmekt.edlr. Tayyareler iptida Is· 
Uk§af uı:Ujlan yapmışlar, rqıi.nı!rr 
alml§Iardır. Taarruz fçtn lcıımılın E · 
mes nehrine bağlnndığ"r yer scçllmfoı 
hazırlık yapılmış ~·c mehtaplı bir !!:,,.. 
ce intihap edI!ml§Ur. Kanalda çok bil· 
~1lk tahribat yapılmış, vnpurlar batr 
rılımftır. BlltUn tayyareler salimen 
dönmUJlerdfr. 1nglltere ham nezarell 
bu çok muvaffakJyeW harekete ı,u. 
rak eden filoyu tebrik etmiştir. 
İNGİLTERE ÇtN lçtN JA.l>QNl".\ 

il~ ANLAŞTI 
r.ondrn, 1 - lngıltcre ne Japonya· 
rasında yapılmakta olan mUzakcrc· 
r bir anla,mn ile netlce!enmlşUr. 
Anl&§m:ı. Uç aylık bir dcvro iı;lndlr. 

Bu mUddct zarfında Birmanya ve 
l!ongkong yoluyla ÇJn lıUknmeUııe 
ulalı ac\·lıtyatma 1ngfltr.rc hU~met! 

müsaado ctmlyccelttlr. Bu meınnul· 
mt:;ıtlr. ;ı.·et atıCJı, cephane, petrol vagonu ve 
bir ~ !'llmendJCcr malze?:ıeslnc şamtldir. 
i ın;ıa Hongkong ve P..angondakl J:ı.po!l 
cld le konsoloslart yasa~n tatbikatında tn· 
gctlrll A"ll!Z makamlarflc işbJrllğl edccekleı• 

ta abij ı.lı r. 
~ e A.nl&fma bugünden ittbaren mer\ye· 
te~ }ete gfnnlftlr. 

dahili "' SO\"l'ETLER ll \'ENt KASABA 
vapur] iŞGAL ETTİLER 
cak ve l.ondra, 18 - Bilkreşten bildi· 
tte buli rlldiifne göre. Sovyet kuvvetleri, 
ıec~:ı 12 yeni Romen kasabasmı işgal et-
a mişlc'fdir. 

her ŞimaU Bukovina mıntakasında 
ol~ ulunan bu ı~ Romen kaz.ası, ev
teıal31er \ elcc yapılan talep mucibince 

gı:tnd • ovyetlere terlredilen arazinin ha. 
ytte riclnde bulunmaktadır. 
de v. Diğer taraftan Romanyanm Bal 
ede kan anUıntından çekileceğine dair 

ğer tar ı;tkan p.yialar elln devam etmelr
mlld tedir. 

vapur~ Bir habere göre Sovyct hilkunie
telef ti, Romanynnm Balkan antantın. 

blr proJ dan çekilmesini gayrl dostano bir 
oım-: harelcct teliıkki edeceğini Blikreş 

g rnakamlarma bilditnıl§tfr. 
fSOTYet Bunun üzerine Romnnvn. hilku-

ID&dd.: meti Balkan antantmdan °Çekile.me
·~ eceğinf Berline bildirmiştir ~ 

:d~~!ngi.ltereye taarruz 

cumhur Ruzvclt iiçUncU defa ola- Topbp1saraymda yl'nl tc>si~ cdi- ~Ilizcpin alt kalı olL5lerine haıı-
ııık ittifakla rc~lcumhur namzedli len Re:pm \•e .EIİilcri müıc&i bu- redllmlJ;! bulunu~ordu. Ç6cuktur, lılrkaç gün ajlar 
@.nl' ~crilmiı tir· gün saat 16 d:ı mnarlf vl'!dli !In- üst kat ise resim ve heykele sızlar, sotır:r ııtıntıır dedlkr. 

l!uzvclt Beyaz Eve rnbtolunan !>aıı·Ali Yilcel'n de bnlund:..'1u gtL lahs"s ohınnm5tur • Faknt Küçük Ali de hu unrnmi 
hususi bir t elefon varıtasiyle nam_ zitle b:r knlnbalık lım:ııru İlt' açıl- .MUz~ gezildikten sonra da,•ctlilcr ıınutmn kanu::ıundan nznk knlmış:ı 
::edliği lmbul cclccc~ini Bl"akleye mıı,tır . .Müze mildürU Th,s:ın C'ız ev büfede iznz edilnıJı;lcr ve roaaıif bcnziyorılu. Annesinin saraydan 
blldirmi"'lir· velA bır hitabe;!~) bulunm\L'\, billhıı- v:·:m davetlilerle hasbihn.lde bu. kaçışının üzerlnllen Rilnler, hafta· 

.. lnr geçtikçe Kfiç(lk Alinin mini mi-
l{ongra dünkü içtimamdı:ı parti- ra müze füwotlilere gezdJrilmi7tir. lunr.ıuı,hır. ııi knfa~ındaki güzel aıınonin Jıö.· 

nin ..dış :::iyaset pl:iııını c!a çizmiştir ynli küçiilınü,·or, bilıikis Jıüyüyor-

811 plana göre : Al y 1 s· ç· . ı·t k" du. Zaman Küçük Ali için hayalle· 
l) Amerika mümkün olduğu manya ugos av- ır ın IS 1 İ amı ri uzaklaştıkça büyüyen bir adese 

müddetçe harp hnrici kalarak ta- olmuştu sanki. 

nrruzn uğnunL5 olan hilr milletle- yaya hucu •mu zaptedı"ldı" Sarayda yaşayanlar, her aün 
rin h:ıyat bulması l~ln her türlü ı manı:ırayı ıörmekten n aynı tek 
yardımı yapacaktır· • 1\ kelimeyi, ana feryadını işitmekten 

2) Amerika ]donroc prensipleri- edecek r. Şan;hay 18 (A.A.) - Japon mena· bıkıp usandılar. Bu unutmak bil. 
nin muhafazası için lüzumlU tedbir • btlndc:ı alman hnberll!re nazaran meyen çoculun lllr ann Hanım 
leri nlacak ve bu doktrinin ihlal c. Xe\~·ork, 18 - Alman ve ltal- Hangıo koyu eenub sahlllndc, Çlhıli Sullnnı, ve:ra Damat Pa'Ja:rı öfke· 

lcndireceğinden korklıılor. 
dilmesinc asl:"t müsn:ıcıe ch,,cye- yan gazetelerinin Rohıanynya yap ınmtakasındaki Çin llrnanlarmın bir Ye hu surelle Kütük Ali işi sn. 
cektir • tıklan hUcumlardnn sonra nimtli Japon harp 'motlllllsı tnrnCındaıı bonı· rayı.in yıışa)·anlar için bir mesele 

3) HnriçtP.n gelecek bir dilşmana de Yugoslav hW<fınıetlne ve nıat- bardımnnından ao:ıra lhrno edilen hir oldu. Hazinedarkalfa inandığı, sev
kar§ı memleketin müdafaası için buatma. tec:ıvüze bıışlami§lardır· Japon bahriye mUlre:ı:eal Patçı dağın ' diAi cariyelere hu i'i uzun uzun 
hcır tUrlU harici ve dahili tedbir- ltaiyan gazeteleri tugoalııv ıa- dakl çın laUhkAm.mt zaptetmı,tlr. müzakere elli. Küçfik Aliyi bir :re· 
ler ittihaz olunacıütır. zetc ve radyolannda Almıuı teb- re evlAllık vermek noktası iizerindı: 

4) Memleket dahilinde faaliyet- liğleriyle beraber İngiliz tebliğle. bir haylf düşilndüler. Bu düşünce. 
te bulunarak gerek partinin siyaae. rinin ve lnglltere menb&larmdan Memleketimizde ıünıer ler anısında bir akt-'lm cariyelerden 
tini bozmaya call§all ve gerekse gelen haberlerin de ne.tredflmesin( avcılığı biri bir haber gelJrdi: 
memleketin emniyetini ihlfıl eden dostluğa mugayir bir hareket say - Akide kolu içerisinde ~ etlş-
nj ·.nlarla ciddi fiekilde mUcadclc e_ makta \'O bu hareketin eczasız bı- ~luğla.. ıs (A.A.) - Mnrmariıı ve tirmek üzere küçiik yaştan güzel 
dllecektlr0 rtı :rhm:ıyacağını yazmaktadrrlar. Bodrumdan süngere gidenler §lmdly.:ı ve sevimli ol<luğu belli olan çocuk-

._.,,_ lnrı alıyor .• Aliyi bir yere C\·IAl!ık 
5) Mütearriz memleketlerin elde Alman gazetelerinin hücuma l:adıır uuımlncn 4000 kiloya yakın Yereceğimiıe Akide koluna ,·eririz. 

etmiş oldukları yabaneı memleket geçmelerine sebep iae Yugoalav za· ail.nger iatibsal etmlflerdtr. Slingere\· Hazır geçer bir san'at sahlbl olur • . 
limanlarmdn.ki mallara oktunn-a ko bitlerinden bazılarmrn 14, temınuz- lerin daha dört ay kadar 11Unger um· Hicrrtiıı on ikinci nsrı lsranbuJ. 
nacaktır· da Framıs aef1rin1n Fransız öJUle- da kalacaklardır. Bu müddet sarfm· d:ı zc-rkin, e~lenr.enin çok genfşle

Ne·\"york Herald Triblin y,uetesi ri iç!n y1149tığı ti.sim merasimine iş. da 7·8 bin kilo sünger avlanacağı u· tliği, tok yayıldığı bir :ısırılır. Bu 
İngllterenin vnz!yetinden bahseder- tirnk etmeleridir, Bir rivayete gö- mtılmaktadır. :ısırda düAünlcrde, sünnet cemiyet· 
ken: re, bu mera.sime Yugoslavya ordu• Jerinde. sofra kabullerinde. do#unr 

"İngiltcrc:ıin denizler hiı.kimiycti su erkaniharbiyc reisi ve ~ku- lırda ,·esair ferdin n ccmiyetla 
de mm ettiği mUddetı;:cı mu7.afferi- mandanı ile bir~ ynbek rOtbell F .. ,ansada f 8J· ı·m aayılr günlerinde davetlilerin mik-
yet muhakkaktır" demektedir zabitler de iatlrak etml§lcrdir. AJ- 1' farına göre ederde, lınhcelerde ve 
Diğer bir Amerikan gazete~. A- ınan gazeteleri Fraruıanm Yugoa_ baz:ın geniş meydanlarda ziyafeUer 
tik hak'- k ı · la. sefirin' _, d" Gol (Baıttaratı ı locl •yfMa) tertip etlilir. Bu ~iyıfetler •nsında 

mc anm mu &a surette ngıL vya ı, geneı-aı u ta- oyuncular da ça#rılır. n marifet. 
terenin yanmda harbe girmesi lü- rafdarı saymal<ta ye Yugoslavya• leru,inc, hada doğrusu bu rejime JPrini gösterirlerdi. • 
ırumundan bahsetmektedir. zabitlerinden bir krsmmm da onun göre bina edilecektir- Sulh ınu:ıhe Ba asırda tstanbulda bulanan 0 -

nt•Z\'ELT PARTJ :s'AMZEDt la hemfikir olduklannı ileri .nre- desi aktedilmedlğt için uu anda yun kollannın, bugünlıfi t.J>irle 
Şlbgo, 18 (a- a.) - Demo·--t rek YagosJa~yı nnıahaze etmek- teahhUtlere ıwı:aran intizar vuL truplnrın ~ayısı on dört taneydi. 

partisinin proğramı Nevyort hllkü- tedir. • yetinde bulunmaklığımıuı rağmen, Bunlar arasında bllbaıısa iki tıne-
meU ayan izam Vagner tarafmdan ZAGREBDJo~ GÖSTDU.E?\ FİUI mağlup olduğumuzu ve bazı teşcb- sl pek methurdur: 
parti kongresinde okunmuştur. Yugoslavyada Zağrebde Airnaıı bOalerln bize memnu bulundı.:ğunu Sımurkaf kolu. Akitle kolu. 
Proğram tasdi kedilir edilmez A- konsolosluğu Non'eçten Jl'ra."\Saya unutmuyoruz. Fakat, kimse, §eren Samurkaş iki yüzden fıızla l\luse. 

lahana A.yan fızast Hlll, parti nnm_ kadar harp sa.hnlannda alınan fit- vekan ve soğukkanlılığı bizden "1 oyuncudan mürekkep büyük bir 
zedi olarnlc ııuzveltin tayinini teklif mi; llk defa olarak da,•eUilerine nezedcmez. mgiltcre ile mlinase- oyun hey'eli idi. Canbazhk, h8kka
ve yalnız partinin değil, milletin g3etermlştlr. Davetliler a?"lsında betlerimW bunun için kcatik. Ha.. baıhk, köçeklikten bışla~ .. rak ibti· 
Ru:ıvclte ihtiyac.ı olduğunu ilave Yugoslav ricali, sel'r-,Uıaneler er. Jdkıitte İngiltere Fransadaki sefa· dal bir tiyatro s:ıyabileceillmiz bir 
et:mi§t.ir· ü.nr, Ye bir çok yükııek rUtbell za- ret mücıtahdemiııini geri çnğlr_ tnkını oyunlara kadar reperetuva· 

llillin nutkunu Ruzvelt taraftar. bitler bulunmuttur· makla 23 haziı-ancla bizden evvel rinda çeşit çeşit hünerleri mevcut. 
bu tu. Bu kolun en meşhur oyunlann. 

larmm bayraklarla yaptıklan bir Bu gibl "Alman ııtıllıl&rmm müt· müna.sebeti katebniftl· dan birisi bir çingene karısının, 
resmi geçit taklb etmivtir. Bu teza. hi~llği"nl aıılatan fil~lcr öteden be- Oran sulkastini hatırlatan nazır, bir Yahudi ile sevişmesini gösterir. 
hUrııt y:ınm saatten fazla allrmUı- rl bir iıgalin arifesinde &öaterildi. !ngiltcrenin Fran,sayı kcndlalne bağ · Her ikisi blrlblrlne kendi ıınıerile 
tür. ği için bu hıtreket ~k manidar te. layan son rabıtayı ke1Stlğini illve naz Te işve ile Aşıkda,lık ederler, 

(~tıır:ı'ı ı fnet ayfada) Virginl ayan izası Glu, Farle}in 11kki edilm1ftlr. Norveııin i§galin- ederek bu noktadan kııra.rlannuzda hul:ukçular tarafından yakalanır. 
Jll«o mı llirildiğine göre, ; ten hUkfuneti Al tayinini teklif \•c nutkunda üçüncü den e\ıvel de Alman sefareU Oıloda serbestiz. Amerika. ile annne\'i Çingene kansı Lir eşeAe ters bin· 
&ret. T:l ıanya ile yeni bir anlaşma yap. defa intihaba. mani olan anane}i Alman tayyarelerinin Polonyayı dostluğumuzu izhar etmekte de- dirilerek başına tcmiılcnmmif bir 
co 

8 
su 113 ve bUtUn donanmasiyle, tfca... müdafaa etmiştir. Ufak bk ekalli- nasıl tahrip ettiklerine dair bir film vanı ediyoruz demilitir· i'kcmbc geçirilir, Sokak sokak do· 
~ 't filosunu. \•e hava kuvvetlerini yelin Ruzvcltin Uı)inlne taraftar ı:österınişU. İktisadi, ticari ve nakdi meaele- laştırıhr. Yahudi de başka bir eşe. 

H&rlcil \lmanyanm emrine hazrr bulun· olduğu &.şikardı. Fa.rle;in ismi say !ere temas ederek Boduıuı ııpftd&- ite bindirilerek siyaset meydanın-
dUn unna '- bul tm• ti ,., leni "- l l f k hl b' ki be'-·anatta bulunmnatur: da boynu vurulur. • 

· Y1 :ıı;a e lf r· .ounln.nn nce, aud§ amı3 ar a a.t ç ır Al t · ı • .; ..,, ~ımurkaşın kolunun tstanbnlda 
,AlmAD, timalJerf için bUtUn malzeme ve nilma)işc te3ebbUs etmemişlerdir. man . ayyare erı• .Muhtelif devletlerin birbirlerine en kuvntll rakibi olan kol Akide 

B:-z: :11ıimdil~a.t kAlirmnnya tarafından. te- kfı:u U~tku müteakip muhtelif hü- ihtiyaçları vardır. F;ransayr daha 1· koluydu. 
tecıecel :ı e ece t • _,.etT'eriıı sözcUleri birbiri ardm. nın akınla )i anlayac:ık hale rilcu edince tn_ Akide kolu Samurkaı .kolundan 

Bazı mehafil lngiltereyc karşı dan Ruzvaltin tayinini takviye et- rı giltere ile yııpacağmıız mllbadele daha sonra kurulmu~tur. Samurkaş 
'l ılııcak tnarruzun gcçikmeslnl mişlerdir. Her defasında mürahha.s gibi Almanya ve ltalyıı ile ve sair kolu namiyle ondan Musc,·i kolu 

' Londra 18 (A.A.) - Hava ,.c mı'lleUerlo de milbadele ctmelt·..ı-ı anlaşma ilo milnnsebnttar gör_ lar arasından \'e galeriden )"eni tas ,,_ DÖTdünr.ü Murat zıımanmda mer 
"ktedir. Bu haber Fransadan vip avp.zeleri yilksclntiştlr· ct1lD17et nezareUert tebllgt: Her tilrlU ideolojiden ua.de bir it dana çıkmış, o zamandan şöhretini 
ıflz resmen teyit edilmemiştir. Mııriland murahhası ayandan Ti- Gece dUııman lıan kuneUeri 1ııgi!· birliği Avrupa mll\'azenesinln re- muhafaza etmiştir. • 
Htn.l;Rl~ Cç AY VAl<.Tt VAR dlngsin tayinini teklif etmiştir. tern1n cenubu prkt ve cenubu garbi· ka.bct \'e karğ~:ılık kaynağı olan Akide kolu <inha sonra Sultan 
Londra J9 - Romanyadan 1ngflt<?· SruıtraJ Sltl Kolor:ıdo,18 <a.· ~·)- sinde, aynı zamanda Gal memleketi sırf· ~iyasi formlilün yerine kaiın İbrahim zumanmda kurulmuş bir 

unıyet eye gelen ,.c Almıuıya.yı herkesten Cumhurreisliğine cumhuriyetçi lizerlerlndc faallyctto bulunm'U'ftur. olacaktır. Fa.kirlc>şen, nUfusu artan Türk oyu" hey'eliıfir. 
yaıcn yi tanıyan İngiliz petrol ckaperJerf, namzedi olan Vllki Ruzveltin Uıyinl Bu m~takalardakl muhtelit mevkilf!- Avrupa, kendini ya.,atlrracnk ve Akide lı:olunıı kuran Pehlivan 

W H!Uerln nlhnyct tıo ay zarfında bu hakkında tunları söylemiştir: lere bOmbalar aulmı;ı n bu mahaller hattA refahını temin edecek bir is- Eyüp adında şair, kl'ıtip, Arif, ıa. 
•--''" k ""k de huar Te bazı 21a"'•t oımu-~ O· ı tlh ı t · • t ı bi ik•'--dt rir, h:ınende Te seyyah birisi o-~-harbi azanmağa mecbur olduğuna ~ memnunum, büyilk bir kam_ ,,_ ır•Y • sa e'"Zı sıs em ve r UN\ 

. ı öylcmektedlrlcr. panya olacak. Millete elzem olacak lUlerln miktarı pek azdır. bünve tespit etmelidir." lup bu zat rivayete göre Mısır, dl· 
dmlD'. yan llind ve Çiniye, ıkllm Semer-

am edil:------------- bi~ tek ki~inin me\'c'llt olup olma.- kend ,.e Buharayı dolafmq. bir 

murkaş kolunun Yahudi oyun~ııhr 
nııın karşısınn Türii: oyuncu çıkar. 
mnk imiş .. Akide kolu derme çat· 
mn bir oyun hey'eli olmndıifı için 
yetiştireceği oruncu:arı küçükten 
alarak yetiştirirmi~. · 

Akldı: kolunnn oyunları arasında 
taklitler başta gelir. En makCH tak. 
Jiller simitçi , hnr:ıççı gümüş arayı. 
cı taklltlerldir. Bunların arasına, 
köpekle kedinin, kedi He farenin, 
gelincik fle farenin ka11ılaşhklorı 
\'a'.dllcrdeki e•za Tll hareketlerini, 
mnhalle köpeklerinin dılaşmalan
nı. dcl"e kükremelerini, horoz, Jraı, 
turca, karga, ördek, knratnıık, sa· 
rı a!lma, serçe •e bülbül seslerini 
taklit edenler de kanşır. 

Oyııncu ltollınnın hünerleri yal· 
nız taklitten ibuet delildir. Ho1'
knbazlık Ye göz.bağcılık işin Jçlne 
ıirer. Hattı\ Akide JcoJunun tanın. 
mı, hftnerlerinden sureta Çelebi 
çok tlilzel tiryaki taklldl yapar Te 

işe hokkabazlık da kanştmp 
tiltün dolnrlten elini bıçakla ke5er 
gibi yapar ve ı>armalından da ok
kalarca kan akıtırmış. 

Fakat büliin oyun kollannm mu· 
nffakıyetini temin eden musiki 
'"c nık!ııdır. Osmanh tarihinde mu
sikinin en ileri gilliii devirde yine 
ha devirdir. Bu devirde çalsıcı ta.
kımlan '73 kipden terekküp eder 
ve her sazende ayn bir ıaz çalar 
mış. Tam bir takımda karaıurnn, 
kabaıurna, şehabt zurna, asan ıur· 
na. Arabt zurna, çevre zurna yedi 
çeşft zurna bulundufu fJÖzönünde 
tutulana bu çalgı kollarının bugün. 
kil orkestralar lyınnda bir şe~· 
olduj!u anlaşılır. 
HaJk ve devlet ricali hu tünnla· 

ra bilhassa k~çek ayunlannı trör
mek için Biderler. En basitinden 
en mükemmeline kadar her kolda 
hanende, sazende, köçek .balon
mak prtbr. 
· Kadını, Jçlimat bayaltan uzat tu. 
tan Şark ananesi kollara kadın sok
mak fmtlnını bırakmadılı lolo 
kollarda rakkaseler yel'lne delitan· 
Jı köçekler vardır. Bunlar dibadan 
sırmalj istureden, çarkulap yani 
dört kıyye denilen inkArklar siyer
ler. Acem tarzı üzerinde perçem Te 
k6kül bırakırlar Te raksederJerdf. 

lşte cariye, Küçük Aliyi belki biı• 
hokkabaz, belki bir canbaı, belki 
bir köçek olarak yeWtlrilmet Q.z:e
re bu kola vf!rilmeslni Hazinrdar 
kalfaya teklif ediyordu. -

Jla:ıi•edar kalfa bu teklifi çok 
uygun ıördü. Babasının kim oldu· 
iu belli olamayan,• anası tarafındın 
bırakılmış çocuiun Akıbeti budan 
ha$ka ne olabilirdi. .. Bahusus Aki
de kolba$ısı da sahi ve mlhilvvetli 
bir adamdı. Kendisine terkedilen 
çocuklara mukabil ganfce pıra n.. 
ri)·ordu, 

Hazinedar Kalfa blllbaN pqa ta· 
rafından' muabaıe edilmemek için 
fırsat kolladı. Neş'eli bir zamanın
da Küçük Alinin saray halkını 
iza:ı: edecek derecede annesini ara
dığını, allayıp sızladılını, gece 
gündüz kimsede rahat ve huıur 
bırnkmndıjlını söyledi. Arkasından 
evlı'll sahibi saadetine nan olnuı71n 
iyi ve :ıenıin bir tanıdıktan bah
setıl.. Bunların evlat edinmek ilze
re bir çocuk aradıklarını ilhe et· 
ti. Sözü bir hayli döndürilp dolq
tı rd ı ktnn sonra Aliyi bu çocuksuz 
aileye \"ermek için paşadan· izin 
isledi. 

Pa~a, Hnzine<larkalfanın istediAi 
izini vermek lçJn tereddüt bile et
medi. • Galat. t~panya Şili ile el@, ve DçilncU defa mtihap mese_ hayli de di>·•n Efrençde lteştii· 

lesinin &nanemiz > muktı ,.,,,.,.'vcti 1 k f güıar ettikten sonra tstanbula gel. (l>naa wr) 
=~ münasebetlerini kesti hakkında mlintehipler, bizzat ka- Kaçı rı m ıyaca 1 rsat mlş. Padişahın huzunında hüner.~-------------

taratı rarlnnm ''erebileceklerdir. lerini ııö~ıernıiş, Sultnn lbrnhimin 0 t 2 l 4 
rl noma. 18 - İspanya hUkQmeU Şill KAHİR B1R EKSERİ\"J:l' ikram Tc lllifohna nail otmuş, a1·nı . 
~t' ile diplomaUk mUnaacbetlerlnl keL. ilik ıo ( t zamanda üc bin riyal ih,nn almıc· f 
purıarU rla mı,, ve Şlll hUkOmeU nezdJndekt se.. ~ ago, n a a.) - nhltabın " VAXI'I" Gaznealala teuııitlı kitap lmponJarmı t oplama), ., 2 
bile c~ rcemi netleelcri pnlanlrr: ihmal etmeylai7.. Dünya naheıwrlerlnl kolayca C'lde etmek itin tır. Pehlivnn Eypp hu p:ırayı ta· 
vapurl firlnl geri çağırmıştır. Ruz\'elt 946 f"", Farley 72. Gar- mnmlyle Akide kolunun kurulmuı- 3 

"".J - bundan daha g\lzel bir fınıat her :r.aman ele J;CÇMH· h p h E üb" .,_,._ .... ...__ satıırnıY Bu vaziyet Şlllc.le endi~eyi muc!p ney ül re~·. Tidiııg 9 rey, Hull 5 na uretmi~tir. e livan .y un it 
;sundfolmuş: kabine bugUn öğleden sonrıı rey . .. • ,, bu kolu kumıaktım maksadı Sa. 

herke31Itopl:mnrak ,.azıycu müzakere ctml§.P•------------.... -----------------... --... ..,.••• .. •-lliıı•-------------5 ._.._...,._ 
cuıartıU tJr. • 
ıenıerd~~~~~~~~~~---~~-

:1'~ Ankara okuyucularımıza 
::::;. Çazcternizc muhabirlik ,·:ıziresi 
~ için bir müddet Ankaradn tecrübe 5 edilmiş olan :Ferruh ndh gencin 
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Nakleden: 

BURHAN BURCAK 
1 

a __ .. ~ 
Elinde eski küçüle Jıir çanta, ba· tiler, karanlık bir salona ıirdiler. nüne bu kadının kendisinden çal. mu, Te zı,.aretler takip edince a. "~..__...._.....__ 

şınd:ı mini mini b::ısit bir şaplca, Hizmetçi kız elektrik dDlmealni dılı kocası ıeldl, onu bir sanl,e nlannda samimi bir mnnasebet • 
arka5ındn temlz, fokal bir:ız yıp· çe\·irdl. Burası bilylik salondan kendlsile ıonra da rakibesile yan• batlamııtı. Sonra da... Soldan sağa: - - -
runınış bir manto, kııpının kenarı. camlı bir kapı ile ayrıtmı, kllçilk yana düşündü. K&Jiın oturdulu koltnla bllsbQ. t - Bir nebat, ışık Yerlr, t -
n:ı büzülerek, zili c;-ckü. llcyecamn- bir bekleme odasıydı. hizmetçi kız Başı dönüyor, gözleri kararıyor, tQn ıömDldO. Şimdi elleri çanta· Bir hastalık, ön, 3 - Gemiciler 
dan hüliin 'l'iicudu titriyordu. Ka· çıktı, 'kadın yalnız kaldı. o nkıt ayakları litrl:rordu, sandal~ye ~6k· 11ndıkl roYelverl artık otpmıyor- kullanır, bir meyva, 4 - Rusyad• 
pı açılıp ın karşmnn çok şık bir elinde o1mayan bir hare'ketle tan· lll. Bu dakikada ııözlerlno mas,nın du. Gözleri dalgın, dDtOncesl bu. bir dal. kırılacak eşya, 5 - Alclar 
hizmetçi kız görünce metanetini tasındaki rovelnrin· kabzasıni ınk· 6nünde duran dört demet çiçek lulluydu. Bir aralık Jnılatına bir ma, bir iskambil kAAıdı, 6 - ı.· 
toı>l:uiı. Knlbinln iiziinliio;iinü his· tı. Ilekledlitl nerede>·se ıelecektl ilişti. Çiçeklerin üzerinde birer de erkek sesi geldi. bltlflk salona bir tikbaJ, fransızca bir harfin okunu-
settirl}li:rcn bir sesle sordu: ''e o zaman bu rovelver, çantadan kart vardı. Onlııra birer birer bak. gölge ılnnlttl; ıonıyordu: • ~u, edat, 7 -- Karadeniıde bir li" 

- Hnnımefenıli e,•de mi? rılcac.ak,. namlusu dönecek \"e tim- tı. nRkibesine hediye glinderen - Hanımefendi ıeldl mn man, bir nola, 8 - Bir ku,-yel 
Hnyır, lı::ınımefendi evde yoklu, ıli elektrik ıtıitı altında çok tath bu adamların hiç birini tanımayor- Hizmetçi kızın ..ı cevap Yerdb membaı, 'iyinin ııksl, 9 - Bir mil" 

dışnrıyn çıkmıştı, ne vnl:ıt J(elece. lılr renk· alan bu penbe c:ımlnr ka- du. f"aknt itlerinde adları meş· - Hıyırefendlnıf Jet, 10 - Dost \"e kom~ bir devlet, 
ği de belli deı!ildi. llizmclçl kız, nn boyanacaktı. !teri J(irer girıııu. lıurlnr nraaını brışmı~lar vardı. Kadın yerinden kalktı. Koridora fınncılar kullanır. 
karşısınd::ıki çf"limsiz, lı • ı g;Jsıeriş- ilişh'eı·diil koltuktan kalktı. Giiıü· Demek ki rakibesi, biUOn bu me,- ııçıl:ın kapının topuzunu ce•irdi, Yakardan a,a~ı: 
siz knclınln tonuşnın)·ı dalı:ı zir:ılle ne masa Ustilndeki bir çok ...(oto~raf hor slmnl:ıra, bir banıada alelade, bir hırstı gibi hle kimseye 16rOn- 1 - Cocuklaı- sever, 2 - Tüf• 
ıızatm:ıy:ı lüzum görmlyf"r<·k çe-kiJ· iliş'miştl. Rakibesini ~rme'<, koca· küçük bir memur olan kocasını meden aobJa fırladı. klyenio en yüksek dalı, genlf d~· 
ml'k istedi: "Delki de Ynrdım edil· sını elinden alanı kadını dahn ya. tercih f'!miştl. Kalbinde garip bir iiJ, 3 - Bir kadın ismi, 4 - Bır 
mesi itin gelmiş biridi~I" diye dü. kından tanımak isliyordıı. Ilnktı, hi'> duydu, kıskanıyot muydu, yok- O gece bırwanın mütevazi me· nehir, herkese duyurmak, b -:-
~ünüyordu. Fnknt bu d::ıl:ikr.ıh :ık. k:ışlıırını çatanık ve hir müddet sn bu dercrede mııht~şr.m n :ı:en. muru evini flne tertemiz, sofrası- GDıel, anlar, 6 - Dir nota, bır 

ı.amı lınn ili lıir fikir grhli: dikkatini gözlerine -rererek hwktı. gin bir kadının hile betlendijli bir nı yine ıamınındı hazır, brııını harfin okunuşu 5ua1, 7 - LAyıt ,ar 
( - - Kudretullah hey ıarnfınd:ın Onu kendlslle k13·ııs kııbul clmi:re- erkeitin bmlni taşımış olmaktan da ,efkıtle dolu buldu. Fakat ıöz. mek, istikbali ke.,tr, S - insan 6-

};jk'.i ı::e1i:roruın, eledi. Hnnımercııdlyi dö· cck derecede ıO:xel, muhteşem bul· doünn bir gurur içinde miydi? Ta· lerlnde pınldı)'&n feY ınc. mu. lünce bırakır. bir hı)'Tan, t -
!eri Erkek _ E'\·U mlsbılz! nü,üne knd.ır bckliHceğim. dıı, bu inkAr knbnl dnır.:ı: bir haki yin eflemedi. habbeti dellldl. O, kocasına ıı· Hayvanların evi, soluk, ıo - h 
dırd, Kadın_ MaaleAefl Babam zen. .ııu fslın islenen tesiri ;rnptı. kntti. işte cepheden Rörünü~ü, işle Acnbn kocJısı muhit~ri büsblUOn yık olmadıitını Te onun yanın'cla yapar, bir hayvaıt. 

Hızmctçl kız, hnnıınıııın lıürmet a~.·akln duruu, i•te kottn•:ı ,.ula· A:\"rı olan bir knılınln nasıl ve ne dalma s•nük '-alacı•ını, rakı''--·i· 71 N~• b ı ı....ıı· rlnı'l ~' Bıhhatll ,.c mevkii ~.·üksck bir ., e; ., u a " .,.,. '"" u macamırııı , .. ı 
d dl ettiklerini Pl'k fl 1 tnnıyortlu. Ka· nışı ... Fototranırı l'~rint': bıraktı. zamnn tanı~rnışlı'! Hiç şüphe yok nin salonunda, rakibesinin fotol- 1 - Kartal, Ki, 2 - Ani, ı.Anıi•· 

a koca anyor. Annem iyi bir allcden, pı nçıldı. Önde . lıizınctçl ,:ırknda ~Pr$ı!iında büyük bir arnn ,·ardı, bu zengin para nlmrık veya vermek rafları karşısında pek iyi ıınlamıştı 3 - Rayet, Emir, 4 - Pral. Aıadc. 
oldllı:;::ı IM!Ver Tiı u-ı olntasmı fer 1 · 111 iki r · • b •· " ilk bl · ı " rı• · · h' .. l ~ · · t nnd .,~ o r gırı er, · tnrn ı çıce,.ıcr. Aı<tı, son · el ~eler ıç.ıl!le son!\ l('ın ır gun ı:mgnya ıı,.rnmış, ışı ,.c şimrli knrşısındokl erkeğe, bir 5 - Uş, Edib, Es. G - Zil, Olan. • 
kan yor, heme genç, yakı~ıklı \ ' C le silslü geniş bir koridordan s~ç. bir yliz sördü. Sonrn sözlrrinln Ü- s"\·ebileceili liptr bir crkci;te ı.liiş· zc,•cc değil bir anne şerkatile bakı- 7 - Sap, Eh, Em. 8 - ötmek. 

bMF~~~~~M·------------------~--~-------------~--------J~~~r~d~ıı~·----------~A~9-~~.~~ıo-~ l 4e DJU'l;. nıtasmalt. 


