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Her Yerde 5 Kuııış 

ngilizler dün Afrika da taarruza geçtiler . 

üzel Paris'iml Fransızlar muntazaman çekiliyorlar 
1

Alman lar Verdun'ü aldıklarını, Majinoyu yar' Hayır bu olamaz; bu kafi bir neti
ce olamaz. Parisin ebediyen sön

• 
mesı beşer tarihinin en büyük 

. irticaına bir başlangıç olur. dıklarını ve ilerlediklerini bildiriyorlar -------
çıkarı.qor zan: Hüseyin Cahid Yalçın iki misline Amerika müttefiki ere yaptığı gardım~ 

ünynnın en güzel baharı-ı 
nın yeşillikten, çiçeklen, 

1 k~ ve renkten ördüğü taciyle 1 ~ 
dı ve ezeli bir gelin gibi nazlı 
!{Üzel Paris... Bütün haşmet 
Cazibenle hayalimde ca.nlanı

lln .. İşle güzel caddelerin ve 
~ada misli bulım.maz manza-

ıa.1111. Takızafcrit~~·den aşağı u
·an bi.iyUk Champs - Elysee ... 
lnobil c•umlarının pınlt.ılariyk 

llc:şli ve dalgalı bir deniz gibi 
il ve hayat ile kayna.<jlyor. 

in gölgeli b.ahçelcrin, aşk ve 

Yaya kucak açmı<3 l;oruh?rın, ı · 
ı bir taıih ~ıalimk -.·a.jıyan 

~ , 
Uelerin, binnl:ırııı, saı ayların, 1 ı:r,.,, .. 

4zu1erin, kütiiphnnclerin, bul- · 
l'larııı., m~ığazalaı m, batta en• ı~nriı..lf'11 bir ı..«;sc 

ı Fransız nazır
lar meclisinin 

toplantısı 
Fransa, 15 (A.A.) - Fransız 

' radyosunun bildirdiiğnc göre, sa
at 19.30 <la hfila devam etmekte 
olan nazırlar heyeti müzakerele
rine başkumandan general Wey
gand, donanma kumandanı ami
ral Darlan ve hava kuvvetleri ku 
mandanı General Vuillcmin de 

(Soııu 3 iliıcii sahifede) 

~1r:~~::::~~:~~>::::'.li tal yanların harbe Benzin sarfiyatı 
~~~~~~~r:ı:~ m~:i:~lgirmesinden sonra tahdid ediliyor 
~ir incisi, bir zübdesi ve biı 1 B 1 h tt h k t• ı 

"gibi bütün dünyad:ı tcmcy- u a a are e 1 l aksiler azaltılacak 
~eden birıcık, güzı ı ve olmez g r ı tramvay olan hatlara 
tıs... -· , ::e otobUs işlemiyecek 
baha düne gt'iınciyo kadaı Bulgar gazetolerit harbe g;rdiğimiz tak- Hukumet benzin sal'fiyatını Akdf.>nizde mismir surette :ı .... u~et.e g-n t--... =·· 
~·<!n bir ümiJ ve hayat fiskiye· 1 tah<lid etmek iı:;in her şehirde a- ~ ~·~ ~ doruuınıa.'!nuLm bir göriillilş :.:l 
gibi bütiin dünvaıım üzerine dirde ngilizlerin Haleble lrakı bize lınacak tC'dbirler kararlaştırmış- K ~ 

l' medeni insauın sevgili::;ı, 'r - Vekaleti tarafından her vilayete 
ttıılirdi. ilet' . ıııi.ilcfrkkirin, vadefmİS Olduklarını yazıyorlar tır. Bu tedbirlcı· Dah.iliye a p u z z •. o a l ı n d .~,·, 
"~d~ ve bita.l dn :·at.a_ıı~ idin. 1 Soi ya. 14 ı Hususi Mı~habın- ı l:.ıan('J ~aynakla'.·a istinau ellire- ve bu anıtla şehrimize de tebliğ . 
at!sız deha ,.c kabılıyctıııın y:ı-ı mızden) - İtalyanın multt>fık-1 rck mut.aka cdıyor n~ gazeteler edilmiştir. Alınan tcdbidcrden 

~lığı. bir §Cllll olmaklo. bera- Jer aleyhinde haı·be girm<.-sı Bul-jtm bfıdiı-ıeleri, yüzde seksen lo- başlıcaları otobüs ve taksi nak- L•b ' k ı • ~ 
"·. medeııiycl ı:c insaniyetiıı I ~arlarca bcklcnilmcdık bir ha-,lalit.:der lehine tebarüz ettir - liyatını whclid etmektir. Şehirde ı yaya arşı yapı an taarruz~ 
~~i, ideali •,•c zi~.rarclgfılıı idııı .. ıJise değildi. Boylc olduğu hal\1C mc.>ktc yarış ediyor. banliyö servisine muvazi olan o-
~elgraflanla okudum: Şimdi ·ıyın on birinci sab:ılu <;ıl{an Hui- "Zoı-a,, gnz.etesi basmulıarriri tobüs nakliyatı durdurulacaktır. )_ • • k • f d • ,. 
:tkla.:ındu _ölüm siikü~u h~- ~al' ga.?.etcleri bütüıı sahifcler~ni J(rapı~ct bir ba~ak:.~lesinde 1- Ayni zamanda tramvay güzer - mUK avemetsız ın ışa e ıyor 

tıl! yurcklerı s1zb Lıyor. Bu-
1 

ctalyaya ve İtalyan ordusu ıle lnlyanın harbe gııınesmden son- gfil:ıı üzerine düşen yerlerde de 
~ ıı giin ve biilün gece hayat, c- ctonanmasma tahı:;is ettiler. 1 r:ıki rnziyeti şıı· suretle hulasa otobüs nakliyatı <lurdurulacak - U b • -
t!~ ü.n:id,. genelik'. s~~·t.:t .. "~ Roma.da.ki Bulgar gazete mu-lecli~·or: . . . (Sonu 5 i>td 8ahifede) na eş ımparatoru Haile Selô.se bir began·· 

,:un ık Lı .an s11]{,1kl.ıı ın şım- h:.ıbirleri · İtalyanın nyın onurH.Ja ı • ttalyanın garb demokrasilerı "' 

.t~akl:ır :~uma~ k•~ 1nıııj.hürri- harbe girmesi ihtim~li kuvvf>tli a~:~~ıinc_har~. g~rmcsi. ga~~t Mısır italyaya bir name ne~rederek miicadeleye atıldı. Fi/is-
, c varlıbına bıı ~ı mezar ol- olduğunu evvelce bil<lırmi~lcrdi.

1 
buyük bır hadiscdır. Netıce ıti- . r· ı 

. l:Icrl.es C\İnc c:ckilmi?·· Pa-ı Roma.da siya~i ltalyan ınahfıl .. harfle bu h_~d.iserıiıı ehemmiyeti nota verdi tindeki eski H abes şefleri iş başına geligoı .. 
1~ 'llln.temde .~·?. bu n:ı~tcmı~ sı-. 'erile sıkı tcmaı:ıta oldukları uıu· ! gayet , ~tilıım . olacaktır. De- . ) . .. •. . . . 

1
• Ya~~ı bulun fı~ır ~·e lus sa- ı w kkak olan Bulgar ga7.ctecilerl, I mokrasılenn Hind Okyanusu M h n i artlar tah· . Londra, 1~ (H~) -:-. İngı· bav~dan bı.r bom~ardımanı mu- 1 nıe tugılız _tayyarelerı tara ~ 

hı •. butun mc<leıu ınt;;:mJarın 
1 

talyaıılann, d:ıba fazla miiı:tı•ın •VJ daha ötelere olan yo!u Akde- ısır al g ş . lız kuvveı.lcn bugünden ıtib3:1'cn tcak~b Afrik~~ı İtalya~ J{a. - fmdan .. Halıt'.~~~taıı ~e İtalyan 
lbınde.. . ke harbi yapacak'larmı ve Alp- ıni.zden geçiyordu. Harbın ba.'}la- lmda talya _aleyhmd_a ltalyaya karşı havadan, denız - puzz:ıo şelınnm zaptc<lilmesıle Somalısımh•kı il.c:ıler şıddetle bom 
~e oldu! Bir yanardağ pa.Ua- , ·~rdcn umumi bir hücuma şimdi- r.ıa::ıı tizerine demokn.ı-;iler Atlas harbe gıracek den ve karadan şiddetli bir ta - neticeleıııniştir. Aynca Mande - 'l bardıman edilmiştir. Eski Habeş 
~e ateŞ ı:>ellcriylc Parisi yalctı 1 ık lüzum olmadığını yazıyorl:ır. 1

1 oky:ınusunu tercih edeceklerse Roma, 15 (A.A.) - Mı::;ır hü· arruza geçmişlerdir. Kara hare- 1ela da düşmilij ve kuvvet.Jet' Sey imparatoru Haile Sclasc bugün 
1 ~.Hır zclzt:I<', h:ıız oldukları l Gulgarlar keneli taraflarından d(• yakın şark ve Akdeniz sahil- kfımeti İtalya lıiikumetine bir katının i1k satlıası bu~ An - yid Aziz Ye Cereblus mınt:ıka -

1 
bir beyanname neşrederek IIa • 

il at giiz~l~ikt~:r?le eb:.d~?'ctc I ııç bir tefsjr<le bulu_nmada.n dün iL rıne olan f'"''kiya.t ~urac~ktır. nota te~di ctmi~tir. Not_a~a bil· zaklar tarafından. deı:u1.den ve lanna varmışlardır. (Sot11l .'t iiııcii 8ahifccfo), ( 

l~~~ ~~~·ıe ~~~m;~:iı·~i~tu;i~ ya mikyas10daki b:ıdi&•leri ya-[ (~onu 5 ?)(:=:::!:de) ha:~ı;oy~:ı~:~~l~te:dettiği rwvwNw•mv~,. ............... N\~'IVVVWV\SA.BAtfTAN.-.YSA~BAHA~·v~,~.·"'"·"""'·r«~ ... w. v~ 
f n her ~eyi boğdu mu? Ha- r ittifakın tanlıhüdlerine riayet e- Reisicumhur 

1
"··· Fakat ke~kc böyle nlsa.r- y E N i T E F R i K A M 1 z derek müttefikinin taleb edeceği Fransız ve lngiliz 

tıı"· Her r-ey ol:-:~ idı, f~~at ~üs- her ltirlü yardım ve. kolaylıkta. 

.ı.n ordusu sr•nın o hur, guzcl Hı·ııe-r bana ded ı· kı· bulunmdkC üzere kendı toprakba.- Elçilerini kabul etti 
~ rn·_,.i bul l!ını::ız sokaklarmın nncfa ıazım olan her şeyi yapa -
u ·l~ctiı i ~yaklaı altında çiğ·- caktır. Ankara, 15 (AA.) - Rei-
rtı~c.ı.·u .. Sl nin susman'.J. ra- "'·sır İtalya tarafından !lı::!ıg~ı- sic1imlmr l::ımet lnönü, diin "' Alman Fülırcr'iniıı gifli 'e .ı.u.ı ~ 
~1~1. fakıt ::;~n e:ö?. ya~larıııı da gö.::terilcn üç <>ekilde yapıfa· öğleden sonra saat 16 da ., a~ık bütün cmcUeriu.i aııhmak ıı1 
•11e aJ,ı~aı ak lııçkırıkfarınm cak taarruzlardan birine ugr~ adı- Fransız büyük elçisi B. Mas ı i<;in malıron t.l~.;tb.r.nda.n Dan- ~_,_ 1 11 1'1 alt ctme?ınc mani olıiıak R · 1~ 1 - gı~ takdirde harbe b!!irecektir. sigli'yi ve 17 de .mgilterc 1 

~.i~ Senatosu t'tsi .a.usc mın-
ıı. kıvr::ı~rrkcıi hişmarun za· l 1 - İtalyan askcderi Mısır büyük elçisi Sir Huglıc f ~·ın ifşaatını bclu)m( hal om · 
tıanJaıı, gece gündi.iz çal- ın:tlıdır. toprağına bir akın yapmak te- Knatchbull - H~'i ka- ~ 

i.lı~ e.r..nkr k'lll Jd::m yırtma- 1 c:. ebbu··~un·· de bulunduklan tak . bul buyurmuşlardır. Bu mü-
N~rinc h:v;la.clı~mrz m e~~r, ~' -

.ı idi, k:ılblcıi ıı:ıı çalamasa C dirde , lakatlar esnasında Hariciye 
·ı Ilaşmulıaı·ririıni.ı. ım~·~ in •ı-
ı.. 2 - tt::ılya bombardımanlarla Vekili Şükrü Saracoğlu da r,. hid Yal<:ın tamfından f('rcerne 

, 1.·n.nsn hiiliin J>aris değildir; 1 Mısır şebirlerini tahrib ettiği hazır bulunmuştur. -
.-11ilmiştir. L ~ 

~ dü mü. de kalırar..1nn l\lcin Kmnpf'ın liit.iiu 'atan- takdirde, ------------. .-! 
~ llsı:4 oı dusu, bilyük P,• ris a- eh gördü~ii biiytfü ~ı.1:1Jrny~ mı- ,' 3 - İtalya Mısır askeri üsle-
Q ~t dır, haı lrn..l~.r yaratmakta- zaran, bu gizli maksatların tc.-::- rinc kar:ıı hava akınları yapbğı 
~. Fak:ıt hiiıı-iyd: ve isliklali- ~ d' d ~~ b rilı ve if~ası meınldietiıu~ztlo tak ır e. 

tı kı.d·n b:ı.Jlı ol~n Fransız derin in'ikaslar UJaııdır:ı.c.ık "c _ 
ı. il tinin P:ırisi nrnv:ılı:katcn Fransa Merkezini Bordo-
ll<ı,..,b büyük bir hadise teşkil cclt•cek· ya naklettı' 

.J etmekle çchtiği elem ve ıs- tir. -

Vunanistanda 
vesika usulü 

Atina, 15 (A.A.) - D. N. B . 
BaşYekil Mcta.ksas, yeni vazi

Yeni dünyadan es~ 
ki dünyaya yardınl 

Yeni diin!la t::ski diinya ~<tbı pek giizel t::ıktlir ediyo- d k .n Londra, 15 (A.A.) - Colom-
~ lttı. Çünkü bunan :ıc::sını ben Bugün baş'a 1 • Kitab!.ı rnilellifi Rauschning bia ·Broaccasting radyosunun 

kalbimde du:ı·uyoruın. 2 • • l ·ı • J k verdiği malumata nazaran Fran 
IIUS<·)iıı Cah·d YALÇIN lllCl SQ/ll emzz e 0 llYUllUZ sız l ükiımeti merkezini Bor-

yet dolayısile, hükfmıetin, ek - B irbirindcn koca bir deniz-' arasındaki medeniyet birliği 
mek, şeker, kahve, makarna, pi- le nyrı ve adetleri, örf- kendini gösteriyor. Amerika do
rinç ve kuru sebze için vesi.ka leri, biitün telakkileri farklı bu- kuz buçuk nydanberi Avrupanııa: 

(.~onıı s ifo< ü sahifede) \_.__ cleam~·y:ı nakletmiştir. (Svm< 3 üncü salıi/ede) lunan veni diinya ile eski diliwa (Smıu 2 ıu:i wlıifcde) ( 

1 -



tabı 

. t 

İ idadi 
J .,.., 8.33 

16.16 
~• 1rıısak 

~:rs 

Ezani 
Vtıaa i 

Fzl! nİ . ; 

"*"' w 

1 

ı "itabı 
hsi 

- ni tecrubt yı pıy rdu. 
hayal sukutu verıyor, hem tcs

- hırkir.r b t r v pıyordu. H t
hemen bıc: 

t 

o cılız, min 
kekele en m canlanıyor, 

ı'Ckete ge I) r, co uyordu: 

geçer. V tan, namus. m Ilı vıı'T 

ltk ve bunl r ter nn m CdC'rl 

m m ma ndan var: ec;"' mez ve 

S mav· M tat Tuna 

SABAHTAN SABAHA 

• n 

ucuz- ın 

ı if de taızı yok 1> ·nı du 
· rıkan yokLur. Bekdıye b rl ktc şc - b ırb < um 

hes:ıbma l 'r hılındl" b .f.vve11.ı gtin l 'ra ı u J 

1 ~ı. dini' ttilr bir mu ta.ımm fi~ ti... - de, Fr.an ız hük" 
m·• J l tir., üadcsı - 1.iliı.t imkanı ll1C'.\"Cl!d 0J.uı1 oJma- odcroc, 

BELEDiYEDE: 

Lo anta ve gazinola-
rın yeni tarifeleri 

B 1 lıye daımi en<'ümenı ıktı

AA<l müdurli.ıği.ini.in fıazırladt rı 
lokanta. 'c gazino tanfrle1111i 
tedkık c,-rler ek kabul ct.ml lır. 

F\ıkat bu ycnı Lar1fcicr henüz ı

Jün olunmamıHlır. Sebebi iktrnnd 
mürlih lüğiinün ev\ elcc verdi;;; 
lük gazino \:e lokantalmı bu ta
t ifed n hadç tutmak knı amoan 

nral rı vazgeçmesidir. lktı d 

l•rı vıırdır. 

Yalnız burada 
bıl • Fransadak 

ra 

bulunduran 

mustemlckclerdc, yanı 
nış ırıkyıısta bır harb ba 1 ya 
Ve hatU bu 'Çlmpışmnların ılk " 

n dtirhi 'ii bugiı.nl rd ii.k. s rgaşının 
'no ve l k ntaları d bu tnı ~ manlarm denlzaşm kuvvetler 

)e idhal ~decel. b1r fonnül ı - d ı n bu hareketler n 

lıyaı ak daimi encümene se\ k _ keler n yatında buy k b r rol 
mı•t decektir. 

a 

Fakat U.aly.ıının harbe ıı- d 
va:r yetı tamamilc deg şt rm b 

maktadır. Mustemlekclcr harbt 
yanın, Afrıka ıcerılerınden ve sıı 

1 rınden cıluırıfmnsı ve t Sur 1 
F: sa kad~r uzanan ıAkdenız sıılt 

m lttefıklcr clınde 

kclerı y zunden muayyen ceb c 
şımd kı halde tcd:ıf ı b r v 
katm<lk ıstcmek.ted•r. 

f ı ıle b rlılcte Fr.ansayı n 
k dar h r 

top a1darırttla açıga 

mucadele saha arını 
dar c er vurmak ıst yor ar. 

nin intizamına bır z fazla iünah- tlığ.ı ı tcdkık et 11 •tı scı) · mı ·uı l gılte- da ha b sa.hı r.i.niıı mu 
dır ıtPdkikat bunuu !}imdilık imkfuı- ren n ve Fıansanın ba-.tan başa lcıiııdcn oğn.:nıyuruz. 

(&mu var) ~tiız olduğunu gbstcrml:ti.r. •Alın· ı ı.ga1ıne maruz k.ılmP!SI Amcrıkalılar veni kchiftcııni 



il il 

1 ıncı ol r nsız a . FRANSIZ TEBLtGi 1 re e.eııl'tlsine w l\Iaginot lıatu-

Fransa. t:> (A.A.) - Frunsız na büyüli: bir hiicwn )·apnu~tır. A\TUpa harbnun patlamasiyle 

t • ı akşam tebliği: İstib.kamlara, mii>;fahkem nok· \){,raber, dünya piyasasının alt-çekiryor taa zaman ruza g e ç 1 er Normn.udiede \C Parisin ccnn- talara, t.opçu YE' piyadt~ nıe'\·zi - üst olmasından. bir ~ok madde 
bunda, \ l\Ziyette deği:!;ıiklik ~-ok- !erine ve kollara bütün gün, ~er ler:in artık yurda gdemem~in -

---.-----. -- tur. ~pt.a bombalar atalmı~tn. Mu -ıden yahud o·üç v~ geç gelebil-(B _,_ /ı ı incide) yosu tarafından yayılmış olduğu (Bcq tarafı 1 incide) Madrıd, 15 (A.A.) - Buraya 1 hin •~ lru . tl rln" ·· '. . .l:> l.lı. aş "ura .. . . . Daha ~arkta., bazı . u.w.mr ar, ı "'J>ÇU ne · e ın mu:r.a - mesmden ıstıfade etmek yolu-
·~k eylemektedir. nu göstemıiştir. beş~ileri L.Sir yur?1~nnı 1~~r- gelen haberlere ~ore, hafit su - Romilly civarında Sein~ nehrini hereti ile lıa.reket ed€'n ordu te- na dü~en bir çok muhtekir yara-

nnmin de bir t-Ophm.tl Alma.n ve İtalyan propagandası maga davet et~tır. Filıstıne rette hasara ugramış bulunan g""'mi .. sJ.n.rdir ~ekküllerı,· Magın· ot hattı mınta-jdılı 
1 

k" _ 
1 

b f . tı k _ 
-n-- · · · J · 1 · · · d'" ~..........,. '" • r...r ş ı ını.<.;e er, u ırsa n ,-apılacaktll' Londra, 15 (A.A.) - Reute- iltıca etmış bulunan eski Habeş bır talyan denızaltı gemısı, un c•·--·nn.gne'da dfü.:.nııı:an l'ro'T- kasına. girm.i'I ve müteaddit is· k f· 

1
• te . til 

""-- ~ - . b h s ta r . işt" .lli.Ll.Ur- ~- • ·' • ı çırmıyara aa ıve gl.'.Ç er . • ra.nsa, 15 (A.A.) - Akşam rin salahiyettar membadan ög - gen~ralle~ı de harekete geçmış.-) sa a ~~ ım~nına gırm ır. es'den Salnt Dizierye kadar ola.n tikfunları almıştır. Garb Saar • Hükumet de ilk ~nlardan itibn-
Vakit nazırlar heyeti toplan- rendiğine göre, Alman .. ve _ltal~- ı lerdır. Ceb~luttarık _ ıımanı aç.~a~n muıtakada tazyikini arttumış ve alben kuvvet1i Z1rlıh mevzii iş- ren bu gibilere karşı l:at'i bir 
n nihayetinde, yann b~ka yan propaganda teşekküllerı, mu Adene yapılan İtalyan akını da bogazda bır çok muttefık JlİWrlannı ChaumoıU istikame- gal edilnıi~tir. - 1 .. del tı 1..,.1;~ bı· tr·1·ım ~ A ) D" h b ·ı · ·· "'1 r t ~ ~ muca e ac . "" .. t U\ topla11tı daha yapılacağı bil· teaddid ve dola~baçlı yollarla Aden, ~5 .. < .A. ~ ~m~n ar ge1!1ı erı goru m ış .v~ .s~a . tinde ilerletmi~ör. Verdun - )lctl - Ilelfort mın- kanunlar kabul ettı. 

bniştit-. \müttefik milletlenn karşılıklı Uıyyarelen dun Aden uzenne uç 2 de bogazda top seslerı ışıtıl - Alsa da, d .. şman, Neufbirsach takasında asker falıassiitlerine, .. 
~ki AmerlkM muharlbletjnin itimadını sarsmağa matuf olan akın yapmışlarsa da lngiliz harb miştir. mınta~ınd~ı hii~ e ......... ~tir :.vo~ ~keır lıurekctı;rlne ve edFl~atk.~mnh~'k~a ~emlmen ıbra1f 

r 
· .ıft- ta d dil B" t .• m ... knı ·· b b ıldı _._..!? • • e ım ı u umetın a ıa o -bir istekleri ve birçok varyasyon altında e - tayyarelen tarafın\UU.l r e - ır 8 r>au.c. va:roru a r Bazı müfrezeler Rhln'i geçme • demirrollara knrsı nınvaffaln· d - b '.lk t ifb" 

1 
. M d 

~evyork, 15 (A.A.) - Arala- saslı temini İngiliz sivil ve as- miştir. Londra, 15 (A.A.) - Calyp~o ğe mmraffak o~ussa da mukave!yetli ·ha,•a hüeuntla.rı '\'&pılmıM - ~ -~dı ti ~ ~~d~r ~U~u eıe· 
nda büyük bir muharebeye iş- keri makamları arasında bir an- Üç motörlü bir İtalyan bom - İngiliz h'i\fif kruvazörünün bir met men.ilerimiz haleldar ol- tır Bir,~k trenler ,.~ bir ;{)k c. e şı ~ ı cg 1• ~ıc -
it · 1 · b d · 1 I i · lt ı d · Itı t f d b · ' • " tin bu musam. hasından ıstıfade etmiş bulunan bır grup ta- la~mazhk bulunması teşkıl eden :ır ım~ lB:~a~s~. a ~~.?r tçın- a 1ydıa~ enıza sıb_a1 r1~ .ın1 aknte a ınanııştU'. demirrollan tahıib edlhuitıtlr. eden muhtekirler z(>kalaıını ib-
ş şahsiyetler müttefik or- bir silrli şayialar ortaya koya - de denıze duşmuştür. o.nure te - tırı gı resmen ı r m me - lNGİLİZ HAVA TEBLiGt Fransanın geıi kalan kı mm.- •. . . 

- ' ' 1 • fazl b tınd ·k· k" · kurt ı k di • . ı ım<;e ı~lete~k gene gayn mes-atının maglub olmalarına ma- rak, bugtin mutaddan çok a a .an _ı ~ ış~ ~ ~rı ara e- ı. . Londra.. 15 (A.A.) - Ha.Yal da da ha\'a ku\'\t·llermılz, ta:r- . , . • • 
Olnı.ak için, cumhuriyet parti-lbir faaliyet göstermişlerdir. Bu ~JI _edılmıştır. Dıger ~ır. ta.~ar: Ba?'11an ıtaıy.ı vapuru . ı_·e-ı.aret! tebli~: ~are meydanlanna, mühim d"- ru Jca.~aıı~ jol~a .aptıJaı \tt 

e !Hl hattı hareketi tııv8iye et-ıhusustaki yalanlar, Alman ve 1- ussline hareket etmesını şuphelı Madrıd, 15 (A.A.) - Kanat- Müttefik kunetleri takvh·e et nıirvollanna W• rica• lu\lhule lu- muvaf1.tk oldula · 
~tedirler: Ancak gelecek sene talyan mdyoları tarafından bir - k.lA.caky kadar ciddi surette ha- ya adaları ci~a~da, ~786 ton -imek iizett diin İngiliz bava.lQ.Jv- ıaıa:..a mtmtffakı~·etli hücamJM Bunun ı••:ticeı·nnd~ bır\;ok mad 
~ı olabilecek bir taaruzdan ev-ıçok dillerde tekrar edilmiştir. Se r.ı.ı.ra ugrab~~ış~~·. . luk Fortuna. ısnıındekı İtalyan vetleri bombardıman tayyareleri ~·aınnı!)t.ır. d~lerm lı.}at.ları yilkseldı ... Bu 
Verilebilecek b~tün ~al~eme-,lalıiyettar ~~~ra ıx_ı.ahfillerinde, (.,enubda ıkı kuç~ şehre kar- v~purunun hır Fransız~dest~ye- St•ine'iu cenubuncfaki harb mm- 14 haziranı 1,3 huziı.uuı tınğlı· vu~s·lı!-i h~c1.~ı ma~~:~er?e yLıZde 

~derhal gönderılmesı, .. bılhns- hı~ akşam, butwı dıkkat, _tama- F;l da akı~ yapılmış ıse de ~emen n tarafuıdan batırıldıgı, muret-[t-aka.sı üstüne ~n-kcdllnıl5lerdir. ~a.u gt•ce, tlii1'ıuan, Ahnan.ranm cl~.ı. ~ıattfi yuzd~ yuzu .bı~e buldu. 
.t\mcrikan sahilleri mudafaa-ı mıle amlsız olan bu ~ayıalann h~m~n hiç hasar kaydedılme - tebatınuı d~ .k~yıklarl~ karaya Diğer tay~ areler Ne.lınchnpt•Ue ga.rh , ~ <'..enbu şarki mıntaka _ Hukum<'t suçlul.m aı a~ ıp ~u~a-

lldan çok fazla Avrupa cebhe- menşei üzerinde toplanmaktadır. rnıştır. çıktıkları bıldırılmektedır. yakınında l\lerville hlrrare moy· Jarma mutaıl lıiic.unılurını vap _ mıyor·, daha dogrmm hakıkı 
ıçin faydalı olacak tayyarele-ıMü~ttefıkJerin şimdi~e kadar ol- Fransız tayy~relerinin attıkları <ln.nındaki dtişnıaıı t~·nare te- mı~ w ga~ri aslrnri lıec.lt•flP;o 3e_ l mulıtek:rlui leshit ve t ·myi~ .e-
YoTianma~t. dugu gibi sık1 istışare vo tam rısale-ler •ı 1 1 hl• \J • ccmmi.ilerine hü~um ederek !\,'lr uid(ın hoınlmlar atmı~tır. demıycı dı... Bır tara'ft n o bo) le 
in t.crki \e is,inre ınathna.tı anln.sma halinde devam ettikleri Roma, 15 (A.A.) - Evvelki 1 a yan e ıgı .7.aşi:ıt lordinui~lcrılir. IlonılJar _ llits-man, diin 40 ta.naN• k· y- uğraşırkrn. dıge~· Lura~~a.u da 

'l'?urs, 15 (A.A.) - Açık ~e- bı•yan olunmaktadır. gece yaptı.~ları hn\'a akınla~ı es- itahan ordular~ umumi kamı-- dmınn ta~arelerimi?.d~n tfördd. hcfmiı-;t:ir. Bnnlarıu 1 ~ ti lıa\U tıyatlaı ı utemadıyen yuksel -
ılan et.nıek suretile Parisi ha- Anı.erilmrun Fnuısaya tt\'t\lıı nası~da .duş~an tayyarelerı Ro- galnnı:u tebliği: 15 (A.A.) _ •lömnem~tir. mulıarehelerindc dıisiirülrnlıs, mPkle d '.rm cdıyo~du. 

b olmaktan kurtaran Fransa- Vaşınglon. 15 (A.A.) Reıtter: ma U:1..crıne rısaleler ntmışl:ırdır. Al <'l' h ·inde hudmlun öbiir fa,. Goc~ boınbarcluuan tanarele· 9 unu lıMa dnfi lc•;lhın di.i~ür- Rc·nce rı r t \ ekftlet1 tarafın 
ararı, ve klUıabnın munt.:ı.- B. H.oosevelt. Fransızlaı "hür- Bu risalelerde bilhassa, İtaly~n- ral'nı~aı ~>azı! mahallerin İşb"t riın.iz Almany·:a üzerindeki lıU _ mil':', geri Jcahnıı ~en.it· t.ılırib dan alını ı · ol n soıı tedbir, ya-

bir surette geri çekilis hare- rıyetleri_nin müdaf~asıııa ... de.- lc.rın muzaffer de olsnlar, mag - sureti~·le cforı•i~ ediRM t.erlibat cmnlarına <lN·urn e-hniı;;1erdir. €'dilıııi tir. nı-.s . .ı\lman ıanare· ni fıyat murnk be konusyonlan-
eri, lı:ı\•içre halkının her smı- vam ettHı:çe. Amerıka. Bırlcşık lfıb da olsalar aç kalacaklrırı, se- tekemmül t-itiribııic:;fü·. Rııhr n Rhenımie'llc a.'keri si IDL) ıptır. · · nın te'-ekkiilli, bu hususta ittihaz 
tarafından takdirle ku rı:ııla.n:' füwleUe~~n~n mütt~iklero bı.~y~- fal et ve C:S~ret; düşecek_le~ :n- Diı:;tnanm bu han.~kt-te nu\ni 

1 
hc{kfkre i ·ıbt.ıtl r valü olmuş· 13 haürauda cıı· !'ımaıun ta)_ cdılcn müsbe ve verımlı tedbir-

tıı. Maamafilı bu haber bit- re ve ınulıımmat gondcmıck ıçın zılmakta ıdı. 'layy~re .dafı bd. : obnak it-in yııpt.ığı te.,-.ebhiisler hır. Alnıruı;rnuın cenubu garbi _ ~aro kaJhur.ı ıo ilihe ııdilnıi~ ledn birıııeisi olacaktır. Tam 
k bir }ıı-yecan uyancln mıştır., "ga~Tellerini iki misli ne çıkar4- t.. ryalar~nın mermı!c.rı~den bı.rı tardoo\lı;ıiş ;e birkaç e.~ir alıu_I sinde Bade e) ıı Jetinde lem"\ etli Ye 29 a !}ılrnrn;;hr. Uiziın im.) ılı - tüccarca düsünülmüş olan ted -
'l.'ebliği resminin, müdaföadrı 1 cakları hususunda,, Jt'ransayı te- P:oma bın~lannı~ hırını~ cebhe- mıştır. kıtaat t~emmiileri vo iıarb mal- hırımız ela 4 den () ~ ıı ~ iik••ul _ bil'l~r, iyi tatbık edıldıği tnkdır 
ta.tejik fayda olmadığını be -

1 
min elını~tır. s~ne tesaduf e~ş Ye bınn. h~ - 18 Ha7.irauda fooir v, i<ti do- zeıne depolan üzerine lıir hU • mi.ı;tir. de cok iyı netıceleı h.rebilir. 

~ eden cümlesi, lıeı kesçe tak- B. Roosevelt, bu temuuüta, as- fıfçe hasarn ugramı~tır. Bır ıh- nanma.mıza men~ııh cii'liıtamlar ctuu yapıllm~br. '.l'nyynr~Jerinıiz Narvik n nıfaku....,ında lfurıs - Yalnız bu kachırltı kalmam.ah ilı-
edilmiş, ve halk sokaklnl da keri mahiyette angajmanlar bu- Uyar hafifçe yaralnnmışln. To- dii~uruııo knn a:r.örler \'t t.orı•i . den ikisi eksiktir. ta.d Ye Tromsoe, 800 giinler za.r- tikar yıla 1 nın basını ezecek ye-

l2 de M:oskovanın Ruslar ta- lurınıadığını ılaYe eylemi.~ ve "bu rinod~ h~va da~i _bıı.tar~·alarmı~ dolaman mürekkeb bir filosu ile nu snkıh sahil nıuhnfnzn 1-e!1 • fmda muhar~t>eı;iz is~nJ ~dilmi.j . ııı yeni tedbııler ulnıakta müte -
ltıdan terkinden bahisle k<'Y-1 gibi angajmanları yalnız kongr~ ~ernnlerınden bırı hı~ bınanın. ı: kar~ılaşmı~iır. Vuk•ıa gelen· mu- kili\tma ruemıub tayyareler Jwr . tir. madiyen d vam c: hl elidir. 
·tın istilacmın zaferine mani alabilir., clcmiRtir. <.:ınde yatlıyarak takrıbcn on kışı harehe.ve balıriyenba ı:Wıil mii - gen nhtımmdn b\Qiik hlr mal - AV\IAN tı...A Vl<~ 'J'J.füLIGl .. F~rıl Bu yolda alın ıcnk hır tedbir-
llfunıı söylemektedir. Bu teminat, B. Reynnud'ya nin hafifçe yaralanmasına sebeb (lı\fa.a i.ataryaln.n da i..,firak et- wmo t.olmnn tahrib eiınijlerdir. BN·lin, 15 (A.A.) - Alman de cezal nn bır kat daha ·ıddet 
rtl~ kuk-sinde Almnn ~ancnğı y:ı..rdım . tale?irı~ . ce,:aben tel- olmuştur. . ıni!'tir. "Calataflnw,, toı pidosu' ALM..AN TEBLlut " 1 or<l~l~n t.:ı-:;kıım:rnılaıılı~ıuın lcnclirılmes;dir. Herhangi bir şe-
lleı·Iın, J5 (A.A.) - D. N. B. grafla bıhlınlnuştır. Bll tt'lgraf, Cenoırada drı.~maıı knn a - iki bli\iik multribe torpil isabet Füreriıı umumi l<:uıırg.tlu, teblığı: kilde ihtikara te\·e ... sül eden, mal 
dll'iyor · · 1 Amerıka Birleşik devletleri rei- :ı:örleri taı1lfındun aWan mer- (.'!t.tire~k bunlıtnlıın n>irini batır- 15 (A . .ı\.) - Alman ordu hm haş Vf'rdıın mibtahkPnı mo\ kil- saklıy.ın, y,ınlrn fatunı Yeren, 
1\.lınaıı kıt·ılurrnın Paı İRi' giri- sinin, fı'runsa ve İngiltere büyük miler, b~ka~ bin~da h.a~~at ~~ nu~tır. ktmıandanlığınırı tebliği : ne yapılan bir hikunıda, kıtahı- malı olduğu halde satmayan bir 

ı anlatan "B. ~. Am MiU.ag., I clcilurı ilc- gorii!jmesinden bn az ~~de .. gctırmı~l~r. liç k_ışuıın o- Dii~man gf'mirori a~rnfıadan Aşağı Scioe HP l\fen ... <ıo arasında rınuz, bn sahalı, Unmnıi llıı rhde tücrnr, her ~oytlcn evvel bu 
<!lesi, diin sabn.b saat 6 da evvel yoJiannuştır. luınune 12 kışının hafifce yara ·ıablan nı~nuiler 1.Jg •ri nalırininldtism tnkibine d \'lUll -0lun - tanınım~ Vam: l.nlt•<ôii.ni hücum- memleketm e>vladı değil, d .. mn
feı kulesinden Fransız hayra- B. H.oor.-ıevclt, nyni zaır.ıa~da, !anmasın~ sebeb olnrnşlaı_dır. Sa.-ıetrafmda huhmau ~ca.saba.Ja.ra ıı.nıı.kta.dır. Uirçol, noki.a.llrda, lu almışlar 'e sinın.Ji g.-.rbi ceb- nıdıı. Boyleleıme "altıncı kol,, 
tı ın İl ·ıaii:'ini ve biı lmc da- şunu da B. Reynaud'yn bıldır - von.:ı.da. bır hava ~·e d:-nız .. akını isabet etnıi~t.ir. Si u nlıalidea d: n..cw teSf'l.~illleri, (.'-arpışnut - hrsinde kam farre kale ine demek çok doğt u olur. Kendi ha· 

l<a soııı a Alman ba~rağırun miştir kı Arn:ı·ik11 ~-irl~ljik dev -ı n~ı~lesı~de altı kışi olın~~· ,22 bh· k~ om ve .vaımll warılır, J dnu t.e.~Ji~ olmn~l~~·. Dii~nuı· g~i)or~ir •. Kltnlarm~ız, Ver- s~s menfaati için böyle bir va.--
ıgı ı bıldirrnek1edu. Al - leilen 'aqkc.n tecavuz ıle elde e- kışı YrAN\lannıışt.ır. lmpcna da ttı-.ıhan ha\B b.'tıvv~ 1eri, luwa 1 ruıı s<m l,ıi.İnlerde ~ozut en yeni dun e dognı 1lerlemelnm~ <l - kitte vatandaşlaıının kanını em-

ı a 1{ ıleri, mo(,(hııl nı:ıkcriıı dtlnıiş arazi feilıi ucticelcriııi hir kişi ölmüştiir. '\:ene~ikte biri ~artl~·u\ln fena ohna.sma rağ- teşt>kkülleri, ına.ğlulı olmn5 fır- ,·am ediyorlar. meğe kalk1:-:arı biz ad:ım, ne ka-
""l ba ında \'e Napolyomın. taııımıyaca.k,. Ye 'Fransanın is - düşmanın akını neticesınde yara men J.\faltanm askeri hedefle- lınlanu geıi kama kısımla.nn - FUrerin ınnum.i karnrgahı, 15 dar biiyük bir ceuya carptıı ıl a 

~ltığı İm alicıes 3.bidcsindl' Hı-p.nasını v~ a1v.i tamanıiyeiini l lanmıştır. . .. .. rint yeniden müef*Jh· surct1e dan \e :ıeele 1.-0phınııuş ihti) at (A.A.) - Alman onlulan h:tş- yeıidır. 
rn nobetı beklemekterlir. Kı- ılnıvvet ile yıkmak hususundaki 1t.alyanın diğer butün mahal- bomhard.ınıa.n ~~ler ve diiş.- lutalardau ınürekkebtir. Alına.n: lmmhudanhğımn tclıliğ-i: MURAD SERTOGLU 

<ll'tn ~(risinden a'.I. ı:ıonra, Al · lwr Liirlil tecavüzü muteber s:ı.y- elrinde öl~n. ve yar~la.rıan olma. ma..n Us"leri üzerinde Mr {'Ok ke- ganaim sayılamamı~tn. Meus'ün iki tarntımla lıuhman_ ------===='------
11 generalleri, Unıuıni Hıırb · mıyacakb.r . ., mış ve mdhwı tahnbnt yapıla - ı:-if uçuşları )ııpıw~la.rdn. Prui.s nıuharebcslz ~:;al edil - m'iistalıl<em b:ıtlann ~anlma .. ın-,ltalya-Holanda münas -
oJe.n H'rnnsı:ı: askerlerini tebcil Jfooseveıt hıgiliz \'t' Fra.1L-.ız ms.mlştır. Bir dlis.ıuau t.alıt.eJbMıirl, de - mis v~ gt'ıı;iJm1ştl.r. 1871 de Al· dan "onrn, llmumi harbde kanlı batı kesildi 
biı merasim tert.ib etmişler- elçilerini kabul f:tti !>e~z faall)ctinin blfm~o?Onı niz t.a.~Mle.rimiz tarafmdaıı 1 ıuan nuıkadderatmın tayin edil- !)arpış.ınala.ra sahııo olan Ver- Tours, 

15 
(A.A.) _ Hol mda-

. Alman kıtalar1, Venı:ıille'dıı. Vaşington, 15 (A.A.) - _Ame- J\.ahıre, 1_5 (A.A.) - Dm:. nk- bn.tırıtnıışbr. ldiği ve 1919 da J\.1ma.n !mra le- dun !jehrl ve kalesi, Alnutn kıh!- nın FıM.ı.nsa nezdindeki elçiliği !=lll 

önunde de nöbet beklemek- rika Birleşik devletleri reısi B. şam nesredılen deniz tebllgındo Şimali İtalyan Aıf.ri~ında kesini.o imzala.nd1ğı ·versay sa- lan hımfmclan allllDlısh.r. tebliği neşretmistir. 
1 ır. Roosevelt. l<'ramm ve tngilteıe şöyle denmektedir: düşman bir çok zırhlı ıuı..~la'l'·'ra.ymın üzerinde Almnn luıyro.· Fürerin umumi l\a.ı-ar~ahı, ı;; . 

"'\'ı'fıi 11 ı.ni ı ıt.rnrhır bilyük el<silerini, kendi talebleri Müttefik donanma cüzU~nıla- la l\ltiJU" hududuntıu ulhayeti.o _ ğl dnlgalıwnuıkhıdtr. (A.A.) _ Alman orclulan bas • lt~l~a, Holantlaya haı b ilaıı , 
t'raıısa. 1 f) (A.A.) - Reuter U:,,eriue kabul ehniı:ıtir. Bu ziya- n. harbin bidayetindenben, açık delti poı;talarmuza ~enidea ta- Argonnt''un cenulmncla d~- lmmarıdanlığınuı t~lıli~i : • etmemı§ .olmı.~ldn beraber, İtal-

ı,ım11 Lıgiliz kuvvetleri nez - retlerin hedefi hakkıııdıı hk:bir deni1.dedir. Müttefik donanma, arruz1arcla. buJnnnu~r. Bu ta.- man cenubu ~ye doğru geri Kıt.ala.rmııı, aj!;ır ~pı~nulla.r- yan hü~umet~, ll~landan1ın A! -' 
'lclf'ki muhabiri, Franr-;adaki ı·H'Y 8(-iyJ~rınwowktedir . seyrisefajni himaye maksadile arruzla.r hın·a lrun·etlerinıi.ıin at.ılım~ \'e ric'at isfikAhteti d~ dan sonra, 8arn-burck'Un ee- manya _ııe halı haı ~e bu unm' 1 • 

ı.11 d Akd izd m len· tarama ve v• t• ·ı l tir l d k • hir l h dolayısı le Romııdakı Holanda el-ız kmT\·et.Jeri baş ktmrnn a - 'l'our s, 15 (A.A.) - Frnıısız en e ayn ınüessir harok<•tij it\ g~rl ı•üs- "ı~ ırı m ti • ııu mn a n~ t.o g •nı'4 N· ı .e . . . 
1 ~ d- ·ı . . tahrıb etme 14 n . .:ı • ··~ fl liz . d 'ili • t l t• çiı:.inin ınemlekel1 terketıneı:;ını 11, yi.ilrn<"k Fr.uısı:ı kwmıııua kumarıduıılığt, İ§gu 1 altuıd:.ı bu - uşman genıı ermı ~iirtiilmhştiir. Tl\.n a.rt>Je-.rinıiz a7Jraııua., ımı-un ıtmı a- erm e ,, agıno ıa ,.ım :rnr - . . .. . 
'etiJe :ılınacak yeni tedbirler lunan mıntnkalar halkınııı mu - faaliyetinde bulunmakladıı. düsııuuıı witralvöz a~i altına ra nıcıtsnb Jaa"\·a kuvvetleri, Sar- nu~Jardır. · tııleb eyltm'ıiştn · Bunu~ U?.erıne,, 
~ındu müznkeı. lta bulıın - haceretinin aı~keri lıarekatı ha - Hiçbir dUşm~_n gemisine re. . ..;t- aıı;.•1' ve al!,'akt~ u~~ kü • -- Holandanw Roma el~if,, perı:ıem,-

ld - l kt d ' y • t d be P'iinli RomıHlan hareket et nı biJdiriyoı. Salahiyettar leldar edebilecegindcn Frnıısız )anmamış o ııgn sanı ~a a ır. çük bombalar a.tnıa.k suı·et.iyle Gutl'zel Parı's ı·m nnanıs an a o-
ı·anı. !la vaziyi'lt mütehavvil hüki:Lmetini hllbcnlar etmiştir . 111glliz hava kuvvetlenne men- ınalt"!il'i ll('ticeleı· elde etmi.t>ler - ımştıı. 

I· telakki l.'<.lilıncktedir. Bunıın üzerine, dahiliye nazın sub tayyareler salı güni.1 Tobı11k dir. v "k IU Litvanya kabinesi 
~llylik ebemıniyetı lıaiz olan bazt yerlerde sivillerin yollarda limanını bombardıman ederken, Tumıs arazi"4i iuerlııdt' bava (Ba51mlka.leden devam) esı a usu iatifa etii 
l-a.t.ejik karalann alınnmı ol - scyriİscferini menetmek için ted- bu civar-da harekette bulunan 1n keı:;ifleri biiyük hir f:ı.a.li)t1füı ya- Hayır, Parisiıı zevk Ye neş'e (Bo..'} farqfı J iı~oid<-,) Kaunas. 15 (.A.A.) _ D. N. B. 

~~ıt, ve bunların bellti de öııii.- birler :ılmayı kıırarlaştıı?11ıı-ıhr. giliz deniz cüzütamları, .sahil p1Imıştır. mU~:ıesel~riue, . eğl~nceı_eriue, u~uhi ilı~:ıs e~~k n:ıe~buı iye~in- Litvanya Bı.ışvekili B. Nc.•kys, 
Uzdeki ~ irmi ctöı t sant zar - Parbin sukutu Ye Amt•rılrnhl:u bataı?a.hmna kar~~ faalıyet.e Şarki İtalyan .Uıt:ikasında zahırı c~zıbe ve g~ellıklen~: ~ de kaldıgını bıldnmıştıı·. JiJt ıs - dün gece kabinenin istifaımu ver 

ı ~la anh~ılııcağı hildirili.yo.r. Va~iııgfoıı, 15 ( A.A.) _ Reu- g:çıı:ışt1~: Bu hareka~ ~snasında hududun öltiir tarafmdn bir~ok s~ ~tnuyor~1m. ~ans bu degıldi. tihlakinin de aza.ltılmaBI icabe- nıiştir. Yeni kabineyi, geni bir 
11
k aıasmdn hirbir Umi<lsızlık ter bıldiriyoı : hıçbt~' r~uttcfik genıısıno .her - k~if uçuf1ları ~-apan ta,ry~le- Bul~n bu gil.:Ultü, velvele ':e za- d<•cckLn. Elektrikle ı ekHbnlar es-ııı.s üzerinden kurmağa. Lfö an-

pan ık emaresi mevc11d ol- p . . Jn t b·u·· ıı., ._ hangı hır zarar olrnamıştıı. rimiz tS • 14 hazirnn ge~i .A- vahırden murekkeb Pansm al- yapılması memnudur. Trenler, ya ordlliim.ı.un sabık başkumanda 
. . . arı.:-;uı su ı u, l un ..ı-unerı 1 ·ı·· l k tl .· k • .. .. .. . ı b k b. P· . h k.ki b. 

ını da bildn'llın ·kledn·. 1 k ··t . . J-· t" ngı ız ıava uvve et ı uman dfl'n ha\·n ve dt•nız ussu uzeruıe tında aş a ır arıs, a ı ır vapurlar. ve otobiislerin seferleri uı generol Bastiki.s memıır erlıl-~ k.ılı arı ço mu eessıı eı..mış ır. 1 - f d ·ed·ı t b · d k b .. ·· · ı 
\ıtn• ı· "ra..,111.1- vPrileook b A "k . t" dan ıgı tara ın uıı nc§.1 ı en e nkmL-ır :rnpa.rıı.k hedeflt•.re nwr- Parıs yar ı ı o utün ın.san ı - de azaltılacaktır. mı".':'·ı·ı. .... \.am:. "' ua F'aka t ıınuıı nıeı·ı aıı sıyase ı . . . . . · . . .. .. . . ~ .. 

iıaJuıt . . d "b" b.' t" r bgde bombala!' ısabet ettırıldigı mileriııi t.am oluralt isa.fxııt ettir- ğıu zUbdesı, butun terakkını.n Tancanın ı"şgalı" Gc~:l'c'l.ı B·'·"~'kı·_ ... , bunclaı1 bı"ı•-t iizerın e ne gı ı ıı ne ıce \ere- . . . ltal .1 . 9 b" .. A dde<n bT di B l "'"' .. 

\ oudra, 15 (A.A. l - Reuter ceğini ı:;()ylemek ı<.;in vııkit henüz bıl~ı~ılen 
1 

Syan gG<'~ı e~ı, k ın ıniş H' dü~ın:.ınm bir m·cı tayya- hul~ası ad h 1 e ıdı:. .: .. ura.: kac gun evvel ıhüyattan n ı a.1.-
·ı A\ am kamrıra mm salı erkendir·. ton~~.-ı.tol~ <_ an.· ıorgıo . :U. : reshıJ dii.siir.müs ... tiiı•. i.'ayya~leri- da :usan . e aı-ıı . u-&unur, ~- kk t h b" ek 

ku t 1· ntı"'mda B. Çörçilin p · . A ~ il·a!Jı~ .. ·, . vazorıle ıkı denızaltı gemısıdu·. mtr.den lııri li!ifnıne dönmemı~tlr. zcllıkler ;aratu, ılme, medillll- muva a zaf~ n~.edi_ıe:,ek ar. ıye m -
ona ., arıs. mcr ~ uu. ıçm uzun .. . d b .... 1 . d d" tebı mudürlüğüne tayın olun • 

lr• aziyet hakkında beyanat biı zam.andanberi bir kabe ol- Bu uç g·enııde e D~~u cb~an!gıt nl· Öğleden sonra, hlwa kuvvetle- yete ~ızmetk ekler ı. eb l Tanca, .l5 (A.A.) - Reuter muı:ıt.uı·. İ 
buluuacağmı bildiriyor. Lord- muştu. Parla, bir çok Amerikalı- lar çıkanlm~tır. . ı~er dır a - rimiz \l'agir ha\'a lis!tÜDil bont - Pa~ıs, ~da :~ın ~ -~lu e- bıldiriyor: Knbine deği~~i bundan bir; 
kanı.a.rasıııda da bir beyanat lar iç.in ikinci bir vatandı. yan denızaltt ~emısme e mu - bardmınn ederek yerd~ bulu ~ le~trıklennA en .o ayı egı • saç- ispanya makarula.ı'Iuı.n 'l'an~~ kac !!Ün <'\Yel Dahiliye Nıızırı • İ 
buı kt . • vaffakiyetl(! hucum yapılın.ıştır. na.u Ü" fu.yy&t"e-vi t.ahri.b etmiş - tıgı manevı h.azınelerden ik.ıla.yı d k" 1ı gil. bo<·'· 

1 
."' . . . . _ 

un3.c.a n · · Molotof Fransız ve in- · k M . hill · ıkl :ı. · • • w w b" " b .· ~: a. 1 1 ız ..qnon:::ıo u:>una ver- nm 1stifası gıbı, Sovyetlerın 2il ~aı!'\.ı · · t"'"· r makanıat Fra.n Bır açı .ı; anı sa en aç arın ı~r ve usisa.tı a.gtT b.asanıta ug- ır nur,, şe ny\.U. ınicı oldukl•n·ı b·r muhtu·ada •·- · · ·· 
' nt u~e . ..a ' ·ıı 1 ·ı il Ö U tU "i . k talı .. .. . . . b " ö d"" H y ...... ı ı:s - mayıs tarıhli not.sın ıle muna -ııın m .. nf"rid sulh akdetmeyi gı z e çı er 8 g r ş da olmak t :1.eı·e bırço mayn ratnuşlıtrdır. Rutiın 1-R~',\'arelt"n- Şımdı u nur,, ~ n u.. aya- pan-ı.•ol kıtala.rının enternasvonal '-- . . ıı· . 

u t: • "b d·ı · t· · · ·· ·· · . bbe · ·d a.J.i ı J • sell\'.t halınde vazıyetin va ım ., 
1 t-rıi~ cylPdiğine mütedair şayı- Moskova, 15 (A.A.) - Tasın ~ 1 ınış ıı. . IDl'Z donmu~e~. tı.~~n ıe_ n ve 1 e_ 0 an romtakılyı, bu mınia.kanın taııı ile m~i ik> sıkı RUrette :ıl~kıı -! 
<ltın, tamamen yalan ve kati - bildiriyor: Bır Hola.uda vapuru Akdenız- 12 ~ o~loot>n. ~nra ~e but un ~hl~. kıymet.l~n çıplak bitaraflığını garauti için isgal ~rdıı·. . 
~ıı <ı.aılsız olduğunu beyan et _ Hariciye halk komlıreri Molo - de 1talyanlat' üırufından babnl- 13 Jıa.7.ır-.ın gect1ı1oıı İngıh7.t~r mu- k.:ıv~elin .. gasb ve i~tılanın, ~eb- ot.mi::.; bulunduklaı l ve işgalin ta,. . • . _ 
~kt,,.ıi tof dün Fransız büyük elı·ıs· ı' ml<•tır Bu \'apurw1 mi.iretteba . hlm ha.~ lka t>denıeden Gobue-in rıı ı-ıı<lch'lın çıznıclerı altında yer- .1 . kk t 1 . tt 

1 
Yem k,ıbıne~ sabık femel 

""-l l. , ~ ~ . . . nı.amt e roma a ma nve e o - r . B K bT fi D hT N, ~it ~il\ ıalar Amerikada vticud Labon.nc'u kabul etmiştir. Gö • tında.u dört kişi ölm~tür. kasaba •. ~• ili> Aı.;~b ha'a m .. ~~ltt- ı~re ,"~nlr11ı~ bulum~yor. . uuğu bildiriln.ıekte<liı. · va .ısı. . .u 1 :u un a ı ıye ~ 
b • ·1 · .·· ··1·· r Bunlnra ·· e bı"r aaotten fazla suı .. ıniia.. lsıwuıvo.yll lltfoa edtın İbll)a.n nmı bomOOn:lmınn t'"frıı!-.h·nlır. l«ık:ıt V\ varlıgımrn deıın- zo:ıetme 'ı> halen b:ı<ıkıımandan ı.. uuş <>"( H goru uyo . ruşm - - r- r•. . . ed . .. v·tk k ' H b. ~tt..,~ .~ ;ı· ı L d t'". ı-ı.....aıtııarı DU~n tııHard~ri ıtal\a- liklcrindeu gelen bır ıma.n hay- hayet bir m enıyet dunyası var genenıl 1 au asın a1 ıye '--..ıaır lıa\·a11ıı:t er oıı ra men uı. ~ • · • · , . . . .. . . . -· B U ; 

~li l . ··"t ·1.r. • t• Molotof ayni ııün ln.giliZ bü· Madrid 15 (A.A.) - İngiliz ruv merk(Y.ı \'e '."imul muıt.u.ku- kmyoı·: HaJ ır. dıy(lr, bu ola· dır. Pa.rlsın ebediyen soomem Nezan"tme getinlecegı ve . r-: 
l!ı~ a.ı;:ıı b~0·; en d~ı~ ı.Londra- yt1lt elçisi Staftord 'Crlpps'i de ha.rb georllf'ri tarafından ta.kib ıarııula hıw ~.-hM ·r i•ı ·riu~ l.!;e- 111a:~; bu knt'i bir nctire olamaz. ~r tarihinin en btiyUk irtica- 1bsyn'in belki de lbriciye Ne.za-
~ lıt'.\ 1 ıt ı~v::ı .ısın ıl<> .. '--ı.~1 ....._:oti·· Bu rr0- •• n~~ b' .. edilen bir ttalUAU deni?'..a.ltı ge -ıc~ tt.k.uıarı vupı•ı-.1 ııı!,r. öte hll"'tf!.a l<'ransıır. milleti \"a~ uıa bir· başla.ngıt olur. retini muh9faza. eyliy~ği sa "' \., ve tlı:ı , i u1.e1·1nG ya.p - ......-.. ~ ...... • .. 'IA'9foUO" ...... ı ~ - · · • .ı 
'ltklkat, 1 ı-. ;.1 .Alman l'ad· eu.t kadar ııti:rmüşttir. ,ıni!;; Algeai.n.a'o ilt"ine c:-t.mi~Hr. ıt:.,.,. ,.:-;:. , . ·.., . ' ;~-!JW.dn. nıbt' ~~ı 1d •ri y:dn·. ve ni- ~ Oımffı YAl.(,1JN .~ınek~·dr. 



. ...... ' ......... 
~--- --· 1 Harb içinden sahnelerı Mahkeme koridorlarında 

~~~~~~~~-.~~~~~~G~cehrrmn m~r -~~ -·-~ 
~8V8Cllar arasında·(F.) neler anlahyor? =:7:~::y:;~~~iy:. 
lngill•z faggareC •ter• • go··sfer • fd kfa BugUn temiz iş (l) gören hıraazlar kalmadı. dı. - Haydi. Kimseye söyl l ın ın mış ~ u - Bununla beraber hava karar - al ~u çömezini de kimseye ~ 

Nerede o Mikolann yetitdirdikleri talebeler.. · 1 
rl Şagant /ıagref enerji !1~yy-1:~.ıenb· !~~!!.aen~-~~ı Nerede o Macaristandan buraya çaltşmak ~~~ev~~u:~ ~ 1~~~:,aı:~~ ~ '1:' 

Mutte!ık hava kuvvetleri Bit- l ..,.. .......... '-&&"auuu '-&Arv..... içfn gelen kasa hn-sıztan.. tuttuğundan dolayı memnundu. du .. Fakat, vakit hakikaten 
Jenn taarruzwıun baflamasın 1 AZAN dilerek bir cadde il2erinde 5 Koautıaa: Talat SÜMER Hiç olmazsa çırağı Yusuf, Ali- cilmıeğe ha§Jamıştı. 
danberi büyük bir tecrübe imti- LOUIS Cf-/ORVY~ veya 6 metre irtif~da tek kanad .-.------ --------. çonıın elinden kurtulmuş ola- Vali ve kumandaa paşa, 
hanı geçirmektedirler. . t _ ilEerinde uean bir pak>ta bile rast Hr.rbm kep~ d 1 kazaıı od~ bir z nndayız. Böyle bir caktı. yanlar, beyler ağalar S&Zlıln..ı• 

lngıliz kraliyet hava kuvvet- -ı.. ıl 
1 

b tadım.. anda bombnnın, t YY e in, gazın, d b bunl benzer nice binbır İsmail, acele, acele, Cazg>ra ğa başlamıştı.. Altı saat 
]erinden (R. A. F.) uzun müddet :nuL Ç&rJ>IŞ mıştır. Bununa e- Ve bu kahramanların hepsi de Afetin ~:nadan bela gıbi baŞ1mı2:Ill tl'21C"J'lJlde dol ığını unutup da hır- son1yordu: yapıp da. bir.birlerini ı.u.ııu.oo~-
batısedılmiştir. Fransıs tayyare- raber zayiat . fazla olmamıştır. insan olarak kaJmışlardır. DiiıJ· sııtlarln kaptıkaçtılarla, tmıcılarla Ulfl' a kalkmak meYSimsmtir de· _ Usta, ortahk karannağa edemeyen pehlivaııları ayn 
cıleri bana, lngıliz arkadacı.Jan Heı·.halde zay. ı.ıtım. ız Alınanla - man 1.-.ıı.: 1-ıenııt bom ..... ~---- meyinh. uutnlQlnız k.i m.ı cemn Y aadı.r~ insanlar arasmda can başladı. Jiizımdı 

'.# h il ıuu~ ~ he\ lile mguı ga iliica ı~ kOilll"ken e\'<le unuttugu guvcylik clbı csiDi 
hakkında duydukları takdir ve nnklndeıı ıssed ır derecede ~ ederken birdenbire duran bir alm k cm uıc gerıye d ıcn ıhtiyarlar a bulunacakbr. Cazgır gülerek: Zaten, &qam 
Jıürm t hislerim müteaddit de- dır. . . . . tayyareci biliyorum. Zira, bu a-1 1ıı.;;anl ı bu ezeli za m bilen b un cıltgözler 'ardır ki &ere! - Ne o 1 mail sc,' ini~ cır mu· paşa, yanından 
falar ifade eylemek fırsatını bul- Herkes faikıyetimızın esaslı dam, yolun üzerinde kadın ve ve hnysıyet n dhumfanm ı;iğnıyerek bea t ilerinin h~abmn tuıeyll sun? ne: 
dular. ofduğunu biliyor. Bir çok kereler çocukJann bu!undoönnu ...;;.. • ohua ya ayı ~t ed nml~ir. Bız u ı hı • yankesıci kaptı 1smaı1, bozmadı.. Sanki, _ A "a.m ,ak""'""' oldu 

... _ k 0
" ilk" b. b l:I- 6 -n kaçh, ta\ cı, P pelcı i ı leı ınl v '. Lakin pek nu yaolı4 ~· ~ 

Fant pılotlanmız, mUttetik - ~ıa, uç. .. ır avcı. gru unun mü§tü. tanırıı. reşten bahsetmı)ormu mi? 
lerimizin şayanı hayret cesaret döıt be.: misli kendilennden dah:1' M eıa c hnsw d€';}ıncc. aklın eıecek: tip ~ ka,lı. bir ta\ırla: - ~et paşam!. 
ve kahramanlıklarmı nıedhe - J-~,·,·c~ı olan Alman tayyarelen- &;r J,.... ticaret heyeti baın ba ~ hi yarı, tutuğunu ezer izba d d gıbi bir ndı:undır. - Yoo .. Sankı ak am olınu - Ne olacak' •. 
derlerken bizzat kendi yaptikhl- nı takib e~crek muYaffakıyct el- Ulbnand• l 
rı hakkında siikiıbı ihtiyar edi- de etbkleı ı delıllerle anlatıldı. Be (Şark Aja ) 1 yorlar M.üteaddıd defal r altı tayyare- yrut, . bnansı -

6 
_ -

· · ln k kad M h · dt'· ran ticaret heyeti Ui n h ım-
Onların tevasuu çok fazladır . mız, r ar eStSersc mı ı met meritezmde birkaç hafta kal 

Onlardan yaptıklan işler sorul- uzakta tutmuı:;tur. dı 
w • Avcıl rımız bu faikiveti yal - ktan sonra Tahra.na m.ote\ec-

dugu zaman, başardıklan ''azı - • ·h h k t etmişti Heyet 
fcler bak.landa bir iki cümle söy nız mornl kıymetlerine medyun :ı enda a=~ ttar r. kaml , 
liyerek cevab "-erirler değillerdir. Genç Almanlaıın da ~ ra . hinı k~e d- ?'8ak -'~r 

· · · · . . çok cesur olduklannı inkar bir 1 mu 1 sa ı ~uz enı::n::r-
~yyaı:olenmı7A! bunun ıç~ i varamaz. Fak t tallın iJc tec- de bulunmuştur. Heyet azasın -

mütıe.madiyen sualle!' sormak Ja- • d b · "hti h ı d 1ra · .. . . rübe onlarda yoktur. an ın, 1 yaç a ın e, nın 
zımdır. Zıra, tefahurle birlikte, . bütün sark memlekctlenni gıda 
ge\•eRlikten de h ..... 1amnazıar Burada, Fnw ı.z tavyarecıle - · . . 

uçı • • • ı t ·be taı· maddeleri bakimmdan be.slıye-rnli.'jak.katli bir rejim değil mi? nwn sene erce ccı u ve ım . ~· . . 
Doğnsu çok yorulmuş olmalısı- gördüklerini söylemi tik. He- bAıtecegıh m beyan etm

1 
ı5ştir •. 

nız '! Günde, üç. dört bu men hepsi, hiç de~ lsc, en az beş .Oa anın oG u u rıyede 

Halbuki y nıb ., ruzdan geçen otomobilde, soıı dere ede guzel, ık 

-bir kadın ıle oturm ş, centilmen, ince, n tin uf k .> pılı zanf bcyrn, 
dunJ&)"l \~heleye vere o ~apkın old u nereden tanıyacaksnırl. 

Söci soh ~ yerinde, safdil bir Anad u etinde bOynundakl bon 
L"UğU ile 1 ile, ızdeı ktl danışau uvallmın, o llUlSUD1 gözlcn
tun, c eb ı · eki cii!dana dikilmiş oldugunu terrık ve t. yi•1 edebilecek 
iciı i de b bayigıt \ rdır? .• 

Rastg ahmak b bır alı 

ld old 
bir til-

n dl,yc du
bclki kcnd n ze 

ı tamtmıya 

diyorum ... 
- İyi ya .... 

liyecek miyiz?. 
- Siz bilirsiniz p&Şam?. 

- Yo ... Keşke olma ~d ... - Benim bileceğim 
Güreş bit z daha u , J dı <.le ki, akşam oldu. 
mek istiyorum .. 

Deyince, Cazgır, kahkah yı 
basb ve: 

- İsmail, b:7.e de mi be . 
Pqanıa yaamda 

Diye soy~encli .. Adalı Halil n- y , e beyler de ayııi ka-··-''"" 
lay ols~n dı~ e: bulundular. Zaten Kırk 

- Usta, sul ~ b Ydi. ·· .,,ı......:-11 ı.~ı-=- laa -ı~ 
... be ı.- d g ~~e~o ~-

gı.ırc 1 r •are c ~ idi Valiler daima Kıırhıml"'-1 
eli. gt.ireşlerine gelirlerdi. 

Ismnil, Atlalı Halllin b "'Özle-

- Evet, hava karaıı.yor ... 
- Ne yapahm dersiniz" 
- Ayırmalı ... 

rine ic;<'rletli. Siddetlc ınuk bele 
müşekkatli bir rejim a.ctı~~? ~ene müddetle uçuş yapmışlar Şam, (Şark Ajansı) _ Ağa.- ç lı .ıcogını · 

----------' etti: 

\:ali paşa, ne emreden;e 
lurdu. Cazgır ve hak.em b 

b k l kendi istecligi gibi iıatt«et Bil suallere hepsi de sıkdarak dır. Halbuki Alman tayyarecileıi hanın büyük oğlu Emir Ali han Malıkeme k ıdonmu kll)1.u bir 
ve biru müstehziyuıe bir taTJr· arasında ancak elli iki saat uç- Suriyeyc gelmiş, İsmaili taıika- kenannda, hiç kimseciıı taCiZ et • 
la: muş olanlar çoktur. tine melUklb ccmaailerle temasa. miyeceg: bir ye deyiz. 

_ Tabii, diye nunlda.nıycriar Bir subay bana son günlerde g~miştir. MalUmdur ki Ağa _ Gece hu ızl ğında bih k ın us· 

fakat mukaYemet ediyoruz. :C 1~ esir ettikleri )irıni ya§llldu. ka· ban bu tarikatiıı en yüksek rei- ~d ~~. ~ a~ı ç~Y!~ b, b a go-
yanmak lUım değil mi? dar b:r Alman pilotunun, aıacak sidir. Babası gibi, Emir Ali han 

Bu tevazu karşasmda, b!t de- yi~. ~ ka~fa~ uçmuş olduğu- da miıttefiklerin samirııi bir dos
lil göstermek ic;in aşapi.:ıki nu soyledi. Nctıccde a' cılanını- tudur ve Fransız ordusunda y\b 
vak'.&yı aalatmak kilidir· zın gösterdikleri kahı:amaa - ba.şıdır4 Surjyede bulunan lamai-

Ytizbqı M ühim ~ §&8si- bk destanının her bir vak'asmı ı tarik.atine meosub~ 
ti ~ı... ., .m _ .• • • anlatmama imkin yoktur. mitdan takriben "50.000,, ka -

ye ~~ . götürmek a<.sm Yalnız şunu söylemek kati- dudır. Hepsi de müttefiklere 
hareket etmiştir. Mamenclı - d. n· .. b bi d ı..: 1-·-:k 'dt'l . h" ır: ır yuz aşı, r cnwre AU.: kun·etiı sempati hislerile bağh-
mı enn ucamuaa maruz Messerschmidt kar ısında bu- dır. 
kalan tayyareci derhal yiibele- lundu. Bunlardan biri3ini dU
rek .bir bulutun içine girdi ve şünneğe muvaffak oldu Tay- J,bnon lht.iki.nna meydan 

verllmiyooek büyik bir bombardunan tayya- · · 1 b" · •. kı _ . . yaresuıın esası ır yennın -
resi olan makineSllll tOO metre nlmasuıa. rağmen kendisini ta- Akdeni dı::ki harb ,·azb'eti üzerine 
muraiııhahlr bir saha tt.eriae iJa - kib edenlerden kurtulmağ& mu- ıtaı.,adan limon gelmıyecetinl gören 
dirdi. affak ld Fakat 1.;ı~ t bazı fırsat düşkünlerinin. fiyatları 

V bi ı..n---ı-- v o u.. OA Al.lf.B&e • ~terek v. bir sa8llllk llmama • 
e r takmı ~- ıaa- re müddetle düşman ateei al- liald.all 22 1irQa Jı::9dm> saU*Jmnaa 

nı~ bl~aa w~ ~a tında bulundu. o, yetmiş obüa düı Ü niliJuınıwia zamıititık. 
salimen~ yere götiirdi. atmı§ ve üç yüzden fazla mermı 'licaret mudurlfiLru bu muhtekirler 
İ§te bu ';:,k a~ ~n k~hramam • sarfetmişti. Tayyaresinde üç h. kkmda tahkikata baılrunıştır. Bunu 
nın ap_NJ ıptmedim. Bama. obüs yarası ve 311 tane de mer- goruı. limonculardan bnzılan fiyatları 
tayyareciılin ~ birisi . deliğw. vardı. 16 liraya kdaddiltünnütierdir. Fa • 
bana aatattı. mı ı ut Tie:met mödürJOlfi eliminde .m.ı 

. Yalnız başlarına çalışan keoif bah•oup da ıııa~anlaM•a ~ Wt: 
Tayyarecilerimiıden 1aepsı tayyarecileri.ınizden de babsey - car te&bit etm4tfr. Bunlar fq.at .mü· 

ayni model üzerindedir. Şimal lemck iktıza eder. Bwı.larm el- rakabe komiqonuna bildirilerek ve 
ordmuaun tayyare ~ de ettikleri neticeler Ş&)°&Jll hay- ieab ederse a~e verileceklerdir. 
da ayni tipten o :u.iar' tayytlft rettir. Fakat ne yazık ki ciddi za Diffı" iara1lıan pıyaseJırttım:a Be7nrt· 

• l-:~.:.:..... 1.: 1 tan tifi mf....,.... lillMlll ~ 
eı g~ AA... . . yiata da uğramı§lardır. teınüı edilmiştir. 

Ora~ ~~. ıu.vv~. oıı Nihayet hudutsuz biz takdire 1Aıı ... llliıle MleMı*Jl'n 
~ş gua. ~ 800 ~et ~~.bombardıman tayy~ - w. Miil 
~. l'lllllZI de ele almak laznndır, Waabuldül kitre ihraat tleirlari

Bu hU.uler .,..mnilı haJU- OııUanian, aakalama~ hacet riıııden bazıları mıntaka ticant mu• 
lan o Jr.adar kanlık idi :ki... Güa- yok, eberiya ciddi za.)'iala ma.- -dürıüjiDıe müı:acaaUıa bulunamk hı 
de yitmi ..at Uert .... _,.. • l"llE kalmn,lardır. Bılhassa hü- mirieki kitre blrJiijne dahil bulu -

yorlardL Kaba bir dıöfek ..._ ema tayyareciliği sahasında ha- nan kürecilerin .lstanbuldaki .bir t&
de bir middıet uyuJQriu'. aeele- Met eden bambardmıau. tay- şekk.üle bağlanmalarını isteD1işlerdir. 

ll b. d · l 1 · ·-..ı- hal....t L ıs .. Çünltu Aaadolunuıı h!Parta. BUidur. e ır san ovıç ısırıyor ar ft yare enmı-- , ..- KaJ:ICri. Swas .nuııtaıuuarında yeti _ 

yeniden elbiselerini düzeleteret zımdır. Bunlar çok alçaldlıa u- ~ yüz binlerce kilo kıtrenln tstaa
kasketlerini giyerek tayyarele- çarak diişmaa bfi!eleri ve taır •uı yvWe ibrac. edfldfjapı ilm Biır

riyle yUkseliyo~rdı. haŞ§üdant üzerinde bom.bardı - mu~ \e ticari muamelıelenn uza -
AVel tayyarelerimiz fe\'btl • maalarda buluııar.ak mııaaam n aması iÇlll kıirecilenn de buradaki 

d :..a- beeel •il dir bmta jf. lf etler ·· :w.ı~-.a;.. bhiiklerden birine rabıe.ilme.sınl ıs-e ~ ~ ' ızwı gor.m4.19 ıa-wı. ~. ~mı bu teidil!eri 
rata vanmııadtın sö,tiıe'fti - Göstıerdikl~ri cilret misalleri nruı f.eeıkilAtlpctmna uınwa müdüi'· 
riz. ftseriya - br.,ı, Mı- <>hl- inaılmıyacak gibidir. Alr.ı:ı.an ı de ~r. 

c- Bu sozl.en dışarıda s ylesem 
kimse in mnaz. Ben gece hırsızlı -
iından ~ namuslu bır lldam 
eibi y~map başlıyalı tam UÇ ~ 

ne oluyo • 
O halde, diyeceksin, yine buraya 

neden d n? 
Buna ~ men e yııpışan 

bir unvanda. aablkalı kelimesin • 
de aramak Uizunl .. Bu kelıme, be .. 
nim bir tilrlil rahat yaşaı:nııma, sil· 
~n içjlde bir hayat takib etmeme 
mil aade etmlyecek'> 

Bunda muhatabımın tıOZünu kes
tim: 

- Canım i'... dedim, belli bir 
papa& tıelAkki .__ itiraf ve töv
INıde bulwı! Neler yaptın? Neler 
if,leclin? Dök, bo~alt! ... Ondan sonra 
rahnt ed~n ... 
Mubatabım pklaban, 98'vimli, tA

:tife :ııner bir immı. . JY•çücük ~ 
Jıe, fakat luıvv.tli, ad.a'd-l ile ~
vik bir adam oJaiuiu hissiııi ver.eıı 

ınuhntabun ~u. 

c- Ben, dedi. Ne olsa bir daha 
hına olmam. Orilln için btı IBIUl• 

ım bazı sırlarını sana i!şa ecWWli
rtm: 

- Bucüıı ~ tam :mluui
Je, temiz iş aören Jıırsı.z ~ar derler
.. .inanma... Bunlar kalmadı. Ne· 
nıde 1) (1ı!tko) laruı ~aiti ta
lNel*? ... NtiNıle o lılacuWwwlat. 
MINp pMpen içiu .. n &ua ...... ..,.? .. 

EY soyau bırıaU.rı ~ a-
1ırmak 1Azımdır. Bunlardan bazıları 
sQndb soylll'lar. BUn1arm telmiti 
baırit1ii'. v.rn. bir ~ keHarlar, 
i~ be& lı:llııı'a wP ildıipr 
kap1ct.a ~ da ...... üe ODll 

kapadı mı hemen maymuncuk uy• 
dur.aı-ak k:ıpıyı açıp içeri Jıirerler. 

Ne bulurl a çabacak çalıp çıkar
lar. Bu <pıs ışitin, mahir blr htrsız 
~a teneu:ul etmez. 

Biml*4lan blıfka, bir -ele herlurn
cı bk -vakitte ..... Jliiküpesi, ~ 
ması ~)ay ldli<lleri açarak eYe gi-

Fnkat dedığım bunlar hırsız de
&il, hırsız tıuılaldandır. 

ıl h nn.zl r, geee h!J'51iları, 

Fakat biı' şebeke ve bir grup ha· 
linde çallşuı may.muocukJarın aça· 
madıkları. .kllidleıi, .kasaları a an. 
hırsızlardır. 

cSize prib bir teY söyliyec~m ... 
Hırınzkk, gelirlenn nevılerme lfÖre, 
isim alan bır taksime uır.ar1 

Öyle. iııg~ kiliclleri varciı.r ki, M 

maymuncuk açar, ne de balta kı· 

rar, halbuki bu 1dlidle1.-, benim kar 
sun.da, ince bir bez kadar mukave
metlltz kalırlar. Ben bunJan •t'D-· 
rım. Hellt de ne ile biliyor DlUIWlUZ? 

- ? ... !. .. 
- 1j)ekll bir meadil & .. 
~et iQinde yüzüne baktua: 
- Nuil? •.. 
Diye beğrrmışım. 
O yine güldü : 

•- ıa.,ll•b fıraat dötenıe una 
nfiwıgelnt aiMıeririm • .Bu dereeeıle 
bir mMaıete v..ı olahllrnek jgila 

seneiımin tecr.ilbe ve çalışması. .ll -
mndır. Tabil ıece hırsız, bir 
ıalihendiSten daha fula tecrübeli 
olmahdıT. 

Yine durdu. T«krar kahkeh.iı.!ar • 

la .cıWmeie bafladL 
H.ı.rsWıjuı koınilc noktalan ela 

vardır. 1şte .sana guzel bir hi.kbe .• 
Bır gun gayet zengın bir adamm 

evıne -cımll;tim. E.velden. yaptlitm 
tedldkatta, içi mücevher ~lu ka -
iarun ,..ıu oclau 79111ndak.i odada 
oldllPJlU öğremnişüm. 

Kendi ~vimde yıil"UJ'Orı:nuşum ~bi 
sıkıntı çekmeden orayı buldum. 1-
'(erlye da1dnn. Nazlı kasa yerlı ye
rinde.. fakat ylllllbaşında yatak G· 

......_ Oglum, bızım be 
re memi . llutıak ya,.cakları 

----------- leri bir kere \'ali paşaya ~ 
mecburiyetinde idiler. 

H l böyle oldukc;a vali 
- yanmd ki iıyanlara, beylere 

muş, ileri gelenlerin fikriniJ, 
mı pclı · anların aymlması 
berabere kalması h'OSU8 
müşavere ederek mutabık 

m ştı. 

Şımcli sadece Cazgırı çal# 
n emirlerini vermek lazım 

.: elıyordu. Zaptiye çavuşların 'i 
bi aç, nı... nndan birisini çağıl'dı. .Şu erJJJf 

•H nını k \erdi: 
mi? HidM:t e anahtarı f - Gıt şu Cazgırı çağıı· .. 
san da anahtarm da ye . ..it 
ı: rıtsınl• dedi. Bu hareket devam .ederkeü lJlll'" 

4'Ne pı:ibclh- ki iırlatJlan anah- pehlivan meydan yerinde bit 
tar tl benım yanımdaki k&p ya ka- birlerini y·yorciu.. Tırpanlar. ,; 
aar ~eldi. ET'ımı uzatınca aldım. Ra- caseler birbirini takib edi ~ 
taatça utrapnadan kasayı açıp n· F··ı·at, ... ı... ha ·.n..1=- ·• 
deklleri cebime yer)ıtıfördiın. 1 -... arWA va ı~- •r 
ıiŞıjı kavpjannda bırakarak gider ye kararma.ğa ba§lawııştı. Zal! 
ken h:ınıma teşekkiır ei.mtTi unut- tiye çavuşu Cazgır.a. ıe&e.-ek : 
nıadnn! _ p &elli ;m cMdi. 

Ötes •• b"· . 1 :ata yer, 
• ını uınıyorum.> Büma itiden Kel. ı..ad -
O da göitiyor, bell de g uyordmn. 

BirdenbiN: \rinmjfti.. Derila1 peh)i.-.m...-
- Pt!iki o ehıısd ı neren atta. bef'abeN bJralWaea1danm ~ 

dedim. IDJ8iı.. ~ ıdaa eıliyonia : 
F .•. hayreUe yuziıme b ktı. _Aman Yusuf, biraz dd 
- ODu da mı söyüyeyirru dedi. 
Ve sonra gülerek ıllve etti. dayan!. 
- Bu csabıkalu unvanı uze - Malı Halil, İamaiie dDwwwJil" 

rimele bütün heJbeale danırlraa. - İSIQail, gÖllia. a,.. !. 
pliba zaman beni Wu.ar eıW sana- - N.a. gözim &,... °"""' 
bma si.ıriildiyecek. Bizim sanatta be? 
en mudhil bir laz7lk altında bile, 
yatalı 'BÖ)'iernemek .. ılk ve 68S şart 

br. BUııa itaat etmiyecek olursak 
pi&i.pdlÖle şöbıet salaibi olmuf Ka•· 
io Mehmede döneriz. 

Daha .&öriişec:UUk: 
- Muhakemccıler? .. 
Di7e batırdılar. Hemen yantmdan 

kel:ktt. 
- llk defa &Ol'IN7& nwı11111 ola· 

rak gidiyonım. F.akat yıne ~ -
kir av,det edece&Im .• dedı. 

Artık kafıleye takılmış mahkeme
.,.e gümek içm ellerine 'V\ll'ldaca 
ki!lepçcyl bekliyordu. 

$Hİlnlftİ,,.._iii;i!liiS).r' 
iKi met umttız 
llSHI Tl ..... A1l' • 

- Evet- Bıl ~na" ileoek -*· O... eeverk~n. sevgilisine ısurab 

1 
oğluna duvarda asıh dudran re- Bu ideta- llir-" şaataj maW". 

ta. 'Çok şiiıüir- ki Alta7B aidüı ~rt«ek bir adam olacak .. K A L B A .._ ı • karşısında söylettıği sözleri ımnda olaeakt.ı.. Fabt ne zi1'* 
ve tabiati iyi. Kendisine karp P~riaazı cevab vermedi . ~ .mıl tekrarlatabilirdi'? Hatta ru ''ardı .. Anne, oğmaun masuJJI 
gösterdiğiıııaia Jl'l•ılıı•bbet ve a- Kewcfiıııini tatmK :isti7ea .Dl• - - Attayın bu sözlerine. kendisi de sözleri ufacık dwitk!ar.ı ~ 
akyı wi•jrıyl ııet.mi:tw- .._ yavaşça sıyrıldı ve ağlama- yakışmaz.. Sen. cesur, büyük birJYAZAN· A.S. - as - cuk giiırel gi8el UYUL'- Jüwseyi kaç kere karışmış, her iki birlik- dan ı(:lkaa keiimolıere lika~~ 

- ö,ie ..._ cma .......... mm artık işittiği oğiaa• oda- adamsm.. . . .. . . .. .. ~hetısııı etaez ve ağ:Wm•s, de-- t. ayni kelimeleri bütün kalble- la.mu, ilanları ifitWI rii« ,,_ 
rine bira da .-kuwıt ~ - girdi. Veysi de, bu şekilde konnp- ~· annenı . ~zlerının onu. di.. • riyie tekrarlamışlardı? deme iL 
miz li.zım .. ~unun için b~~ Altay anasiyle babasıru gö- rak Alt.a)'I kollanma araıaa ne getirerek. bil 111 yapmama.11.y - .. - ~ ba•·~ her =amm ~ ~ karı.sı&11a ~ - .. Blı taayik, aa pata] dili' 
u .. ~· . Her ijrjm:S- rür görmez, onlara hıçkırarak ~ cluı.. ~ledigua şerleri teiuvtapea- ~ yem b&ldu naali yqıa.8ilir - 1''":"8 gıeng adaım bMitl'* 
m~ ırariıısmt aM&ık ojlııl- lrılllıanm uzattı~ B1i ..-et.le; hem oğiuna. ve - ~be.8a,, yahu& y..-aa.. &i&- ei:! faaliyete sevketti; ruJııuada 
mu- ha-. pleaek Zi- _Babacığına!_ An«ıeci~· !. hem de Altayın bırak• ckğJ Pe-~o~ esJricWı yaphğınuzl .. - Ha~ - -~ Fak t böyle bir hareket, Vey- ~ki Mşari ~ ~ 
ra o da, 8&ll& filik AOttasndaa gnn ribw kwakh•'f ohlf'Ol'dll'. gıbi eeemle beraeer anw-. IÖ)i&-de :giiRice yat... . !inin daima 'k:anınnın arkasın _ •onn ! 'fjii .. 
~ok uya.de belll:iyw·. ZSxldlr • - Ah. ıaıe ı<Md.\l bakee Mta.y, - Haydi bakarım.. Babw. Ü vereceğim.. Smu:a. da. ıOll8. - Hayır.. Babamla bera8er ea• kı>§t\lğunu, QllllD geae Oir _ Aıta d 1 Dtl. 
sem aynca. beai.ot.Gritıer ve ener- ııeıı vui!. .v. bak .. ve •e.mıea giil!. Alılah rahatlık waia. diyeee- söyJ.iretvığıi• baaıL. ~ d& gü.a evine döneceğini aklına.~· ra1ııer Nr~: s~m ~ed# 
jik tabiatimi de almış .. Düşiia - -'-ıeeıgım.. YUa;z kaldın AJi&y gıömierilli at..me doğ- ğiln... ..n ipilp yataeqa.. muş oidııiğma ~ eckm.ez · _ . ' . . a so)_ .. 
b. ,__ bö' 1e 1..:- ,.,.,. .. ır ....._ t Babua yaııkta.. Sea .. ok:bm:.. o V . n........:ı...-- •• ·~.....alilü·· ı...:.. llllY mız sozlen tekrariayacagız Cif: 
ır acre, y ~· ~ ... ru . . w • " - nı çevirEftk ağtuwe..,, Jr.eati. eysa, ~&.YAM& uı~ ..,. Veytıi ile f\eriilaa, .Mta)'IR di? le mi? 

gıbi oMııaz da ne olur? Bu& r.ai- nun IOl1l ağiadla.. Jrakat dudaklarım büzmüştü tavırla. baktı.; edasına giı+Bleri zuaaa d.. Bu .surede Veyli bnsuu te'k· 
men, hiçbir gocuğa beıızemiyoc. Altay küçük koHannı Periha- - Ben anneme Atiah rahıthk - 1ete ne diy<ll'dlla? Bil ço-~li9 cıJlprı Çlhsıeta. rar butacajıuciuı i.....u kes - . - ~et! Senüüe .be.t-aber söf: 
Temiz, aakia ... Onua büt.ila zul - ma boyıwea .w •• .., ..... 1 wına dememitt:illl ı.ea! • cuğua iradesi çok lmwvetU.. J.s.I Şimdi odada ~le be- memiş olarak Perihanın karşı- ~ecegız. 
mü bi&e kal'IJ ~acalr • devaa edi)'Gl'du. Ve,.a ~ bag1ldl.. tediği .....ı.•kkak olımb - nber ')'UmB idiEr.. sınd& d.iaca.ktı -Tabü hei-de ber*>er .. 

l'eırilamı diiliiMeli duruak - Oktll ma ya"! .Attqe 8ea - Sen de amma iıısul t.ü- Genç um güıdil. Bu dakika- Ve,W, ~ğlma, so.ft!'a kansı- Be d~ genç adama kara- liJMeksiw • Aw olıwhğı -' 
- Bir erkek cM&cak; di)'e mı- atık büyüdüau Kocemaa adw )'Ql1"Rtna ba, dedi.. Bu akpm cıa, Veysiııiıl, oğluna hitaben: na, nillı&~ tekrar çocuğwm mu ftrdinti.. Bundan maada, ..._. nallli yapıyOl'lllall _. 

nldandı.. oidwı .. Şimdi de ...,.._ bir zannederwem, ağlamak için eline - Haydi yavrum .. Şimdi us- bakb .. Oğlumm istediği bu şe- Perihanı biraz da emrivaki kar- ilt ilııcımı§&C&kmn .. Ben de .-J-
-Evet, beceriksiz ft salim bebek gibi korkup da ağlıyor- geçen her bahaneyi kullanıyor - lu durmak lizım .. H~ uyumalı- yin kendisini utandıracağını dü- aısında bırakmak istiyordu. o- i§tirak ederim.. 

lıir erk~k .. S · I ~ıni ağlatacak .• sun? .. Bu, senin gibi çocuklara aun galiba.. Bu akşam kendi mı .. Annesini iyi seven bir ço- şünüyordu.. Perihanın önünae~nu harekete geçirmek lizımdı.. (Sonu ,..r) 



YENİ ADAR 

ı s ı a v ya da ta h r ı k a r }it~ 
maç ar "Yugoslavyanın vaziyeti, kendini mo-

G 
/ 1 

--8-.-kt .. .. · dafaa lüzumu hariç, her ne suretle 

d 
a asareat!! eşıl b~lş onkun?- olursa olsun sulh temin ey'emektir,. 

e ne n ıce a a ı ece • 

rınin ink 
tuf olan bu po 
ı<;m en kıym 

• 
1 

etti 

a la 
sonra Bulgar haffl h 1 

t 
- Bulgar gazeteleri, h8rbe g"rdiwimiz tal 

dirde lngil"zlerin Haleble lr; kı · a 
vadetmiş olduklarını y z yor a 6 

---·· 



• ırENI SABAH 

1 ık 1 
HiKAYE -

Bir hafta ı .radyo programı 
!--1-,/-6/940_ P_AZAB ____ ......,10.2-0 -M·i.ı-.zik-. ------ • Güzel tik 

12.M Program ve memleket saat Çalanlar: Ruşen Kam, ~ Ko -
. iddiası 

aynı. zan, Vecihe. 
ıa.35 Aj:ıns ve mewol'OlQJİ haber- Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 

Yazan: M. Şerit OKTÜRK. 
k·~j- 19.45 Memleket saat ayarı, :ıjans 

1150 Miuik. . ve meteoroloji haberleri. Koltuğa uzanmış olan Suna, 
Çabnlar: Cevdet Çagfor, Fahri Ko- 20.00 Müzik: Fasıl heyeti. radyodaki fasıldan istifade e-

puz, Basıi tifler, Zühtü Bardakoglu. 20.35 Temsil. derek yüksek sesle: 
OkıJT<ıınl:ır: Mustafa Çağlar, Azize 21.35 Serbest s:ıat. - Berin, dedi. Canım pek sı-

hatn'layuıca bir an durakladı, 

buna rağmen vaziyeti açığa vur
mamıya çalışarak: 

- Ah, unutmuşum~ İmzala -rozem. 21.45 Muzil:: Riyaseti<!ilmhur ban-
• l.l..JD/H.30 Müzik: Küçük orkes - doı;u (Şel: ihsan Küncer). . kılıyor. 

7 
Okunacak bir kitabın ma.sı için vermiştim, kendisinde 

tra (Şef: Necib Aşlon). 22.30 Memleket saat :ıyarı, aJans yok mu· kaldı, dedi. 
l8.00 Pr:ogr:ım \·c rncmlekel ııaat hab<'rlcri, 7.iraat, esham - tahvilfıt, _ - Çok, hem de istediğin ka- _ Zararı yok Berin. Yarın 

cyan. kambiyo - nukut bor!iası (Fiyat). dar şekerim·. Mücteba ile saat ikide randevu-
18.05 MUz.ik: Karışık prograın (Pl.) 22.50 .M:Uzik: Caı.band (Pl.). Ağır aihr yerlerinden kalktı- · 
11Lll5 J4üı.lk R d ·az oı:keı;trası 23.25/23.30 Yarınki program ve b . • • • muz var. Ben ondan bır tane alıp 

. a yo c lar başka bır odadan ıcerı gır- t· · · s · ki d (Şef: fbrahim özgür). Sopran)> Bcd- k:ıpanıs. _ ' . .. .. : ge ırırım. enm e o zamıma 
riye T\izünün iştirakile. l 20, 6 940 PERŞEMBE rulcr. Berın, kutulfüaneyı açarak. kadar g~lir tahmin ederim; re . 
~ 19..25 Konuşma. 12.30 Progl'aın ve memleket s<ıat -~Hangi ki~abı ~tersen al Su simleri karşılaştırırız. Bakalım 
· 19.45 J\kmleket saat ayarı, ajans ve ayaı ı. nacıgım.. hepsı de roman! dedı. kiminki güzel... 
Tif'teoroloıi haberleri. ı 12.35 Ajnl\S ve meteoroloji haber- Suna, gözlerini raflardaki ki- .. .. .. . 
• 2.0.00 Müzik. lerl. tablarda ge7ilirirken her kitab - Obur gun de bız buluşaca -
• ÇaJanbr. Cevdel Çağlar, Fahri Ko 12.50 Müzik: . . hakkında fikirlerini kısa losa ğız. Resimleri mukayese etme · 
pı.z. ! Çalanlar: Fahıı·c Fersan, Vee.ı.he, Re .. .. ~ . beğ ed'kl den vazgeçip hakikilerini görsek 
· Okuyanlar: Radi.ıe Erten, Mahmud Iik Fcrsan, CeYdet Kozan. soyluyor, begenıp enm 1 e- . . · d · t _ 
K~ Okuyan: 1\Iuzaffer ilkar. rini, okuyup okumadıklarını da daha ıyı olur kana~tin eyım. s 
• 20.35 Uilzik: Halk türküleri (Sadi 13.30/14.00 Müzik: Knrışık hafif isar~t ediyordu. Uzun bir tered- tersen pazara benımle beraber 
Ya\<!!' Atam~). müzik (Pi.). dütten sonra elini uzatıp ince gel de yakı~dan g~r, k~ndisil.e 
~- 1CU5 Konuşma {TarihteD sahücler) 18.00 Program ve memleket saat bir kitabı çekerek ilive etti: konuş, demındenben tanf ettı-1 
~2UJO Müzik. Jayan. B kud f k t t k- ğım Ercümendimi tanı, bak na-

ÇalanJ;ır. Fahri Kopuz, Basri üfier, 18.05 Minik: Operetler (Pl.). - wıu 0
. ~' . a a e sıl delikanlı .. 

~ B..-ırdakoğlu, Cevdet Çaglar: 18.30 :Müzik: . Radyo caz orkestnm rar okuma~ ~st~:ım, dıyerek say .. 
• 1 Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Azıze 1 ($ef: İbrahim özgür). Soprano Bed- falarını gelişı guzel kamıtırmı • Muh a.Yere yarı alay yan cıd-
roz.em, Az.iz Şenses. rlye Tıizünü~ iştirakile. . ya başladı. di şekilde hararetlenmişti. Uzun 
ıus Müzik: Oda müziği (Pl.). 1 19.10 Müzik: Fasıl heyetı. Berin birden şaşırdı, gözlerini stiren güzellik iddiası, artık nis-

16 ııAmU.N l}}IU 

yollara neşe ve saadet saçan bisik)et:ın oasııca 

evaafından b is:i ş0pheşi% -nafifliğidir. 

elANKİ bisikleti bilhassa haf i ftir. 
.. 22..30 Memleket saat <ıyarı \'e ajans 19.45 Mc·nlekeet saat :ıyarı, ajans 
.. a'---'-J-. kilabdau ayırmıyordu. Sayfalar betleşir bir vaziyette genişlemiş 
.. u.:ncı \e meteoroloji habel'leri. 

22..45 Ajans spor servisi. 20.00 l\Iüzik. arkad~ının elinde mütemadiyen ti. Her iki taraf sevgililerinin ya 
23.00 Müzik: Cazband (Pl.) Çalanlar: Ce\'det Çağlar, tzzeddin <l fo:lükçe heyecanı artıyor, yü - kışıklı, terbiyeli güzel ve sosye-

Bundan maada hem zarif hem çe>k·_ 

sa(llamdır. 

1 23..25/23.30 Yarınki progr:ım ve öktc, F«lıri Kopuz, K1>ma~ N. Seyhun. ;rünun rengi sayfalarla beraber te adamı olduğunu ileri sürereN 
lapanı.,<t. İ Okuyan1:ıı·: M<ıhmud Karındaş, Met değişiyordu. Birkaç yaprak da- gururlanmıya başlamıştı. Niha -
~ 1'1/6/940 PAZARTESİ h:ırct Sa~naı;:. ha geçince aradan bir kağıd fır- yet ertesi gün randevuya iki ar-
. 12..30 Pro!!J'am "" memleket saat 20.30 Konu~m:ı. . . . . w .. :ıyar.ı. .. - • 120.45 MUzik: Halk türküleri ('sarı layıp döne döne yere dUştü. B.;- kadaş bırhklc .. gıdip çocug~. go: 

l:ı..35 Ajans ve meteoroloji Jıaber- Reccb). rin, hemen eğilip düşen kağıÖ• rccekler, bir gun sonra da otekı 
lcri. 1 20.55 Mll.:ık. uldı. Artık gizlenecek bir şev delikanlı ile tanışacaklar, bu su-

12 50 Müzik: Muhtclı! '>arkılar (Pl.) Ç:ılanlar: Hakkı Derman, Seri! iç- kalmadığını a~Jayınca fazla ye~·- retle kimin haklı, hangisinin ki 
1., "Oı/J'" 00 1\H· -'k· ır-r1·c muzı·· 'k Ji Hasan Gur Hamdi Tolrny. · - ·· ld - 1 d k ,,.., "'· ıu,.. · "-' ' '. siz heyecanlanmayı dogru bul · <laha guzel o ugu ara arın a a 

tPL). ı OkUFill'. S,ıfıyc Tokay. • 
lR.00 Program ve memleket saat 21.10 Konu ın:ı (Sıhhat soati). mı yarak: rarlaştırılacaktı. 

ay:ın.. 1 21.30 1\Jtizıl. J1atlyo orkc· tra.sı (Şef: - - Smıacığım, elindeki bu ki- Ertesi ·gün, istenilen saatte, 
ıs.o5 Muzık: Konçerto (Pl) H. Fcıid Aln ... ı). tabı nedense ben de severim! Ü- konuştukları yere giden Suna. 

· 18.30 Müzik: Radyo c:ız orkestrası 1 22·20 .\Iuz~k: Mclodıler (PL). _ zcri111dc bıraktığı intiba. cidden Ercümendi göremeyince yanın -
(s,.$. 1.__ .. ,m 0 .. znür) j 22.30 M<'mlcket sa<:ıl nyarı, ~1J:.ııs l . tl'd' B d' ~ k" 

.,..,,_ uıcuu ... • • . . e 1cnımıye ı ır. unu ıger ı- d k' k d d k l 'b' l 19.10 Müzik. habcrlen, zırnat, eshnın - tal\vıUlt, • ' . . . a ı ar a aşın an sı ı ır gı ı o -
Çalanlar. Ruşen Kam, Vecıhe, Cev- kambiyo - nukut Lors .. sı (Fiyat). tat:ıar<l~~~ ayırışım, muharrırını du. Beş on dakika erken gcldik-

ıld Km.:ın. 22.50 1\Ilizık· C<ızbancl < f'l.). begcndıgım, mevzu unu hoş bul- }erini ilave ederek randevunun 
Okuyanlar: &ıdi Ho~ses, Melek 23.25/2:t30 Yarın1:i program 'c duğum için değil, gördüğün ŞU gı dktiğini ;:;ı;;zdim.ıek istemedi. 

Tokgöz:. kapanış. kitabdan ileri geliyor .. dedi. 1 
• 19.45 Memleket snat ayarı, ajr.ns :?ı/G 94.0 Karşı karşıya oturmuşlardı. Bir müddet sonra Ercümend, 
"e meteorol?ji h:ıberl<'ri. . 12.30 Pro,:r:nn ve memleket saat Suna isittiklerinden bir sey an- saatine bakarak .. telaşl~ . içeri 

20.00 Müz.ık: Halk turkillerı \e o- ayarı ' · . . : 1. girdi. Etrafına goz gezdirırken 
ha ı <"' R . b) ' ' · . lamamır; vazıyette Bennın e m- .. .. 

!"Wl va an _arı ece · . 1 12.35 Ajans \'e meleoroloJi habeı·- d . k' kt b dikk t d' önce Sunayı gordu, o masaya 
20.10 Milzik. 

1 
. e ı me u a a e ıyor, on- _ D d c··zı . 

_,.__
1 

h c d t K erı. d b" f'ki 0 . . 1 dogru yaklaştı. ur u. o erme 
Ç.u-.oı ar. Vecı e, c,· e cız.an, 12 50 Muzik· Muhtclıf şarkılar <Pl) an ıı· ı r <' . ua.nıye ça ışıyor- . . d 

.R K 
·· · < • • _ • • • ınanamıyor y~yette karşısın a 

uşen am. 13.30/14.00 Mı.iz.ik: Karışık program 1 du. h.ısa bır sessızlıklen sonra . h tl tekrar t kr b k 

} 

BiSiKLETLERi 
. 

SATIŞ "IERLE~J :. BO '-! R ~ATB tR AD E R L E R - İs tan b u ı. Ank a ra .Jzmirı' 
o o~-·E. o N M A ~ A z A s 1 - İstik l al Cad desi 4 8/1. 

JAK G ADNBERG HALEFLERi - HUGO v e LEON! 
G R O N BE R G - , Sultan Hamam Hamdib ey Ge çidi 2•1 ka t 48 / 56~ 
TEKNOFON MA~AZASI - Galata - Hezaren Caddesi No. 84• 
OTTAŞ OTOMOBiL\ TICARETi T. A. Ş. - istiklal Caddesi 239 

OklJT<ın: Sern:ıh:ıt özdenses. (Pl ) B . . h . 1.. .. kılere ayre e e ar a · · cnn ıza at \'Crmıye uzum go- .. -· . .. 
~~~(U~~~~~w ı~~~mçe ~~hl~uat~~: tı.fü~~.~~~~~~~~ --------------------------------

beckn terbiyesi). ayarı. K'tab b. . ko.k ·k d ne dognı duştü. Çünku, a1lccc 1 ı · Saf ve Normal -G d 
20.45 Milz:ik: Fasıl heyeti • 18.05 l\lı.izık: U\•eı1ürler, ye sair - - ı ı ır er ~ aı a aşım ta dı- B . hakik"' . . . y dd s b h ...... . } a ...... 

( 
. b·ı .< • • t . A'l ·ı t nı gı erme ı ~smını , Ur a 

2110 Konuşmn l''cn ,.c tabıat ı - :;('nfonik y,Jaiclııı·. hedıyc e tı. ı esı c anışır, ev- . S . M" teb d. a a ') . . . . . vermış unaya ıse uc a ı- • 
g:ilen • 18.30 Mü:lik: Karı~ık program (Pl.) lerınc gıdıp gelırdik. Çocuk be- ht b. . . d m "-------------

21.30 Kunser takdimi: Halil Bedii l!UO Iıhizik. tıi ne zamandanberi seviyormuş. ye ~a e ır ısmı uy ur uş, son ~ 1 • • 
Yönetken ve Muz·k: Radyo 0rkcstrn- Çalanlar: Fahire ·Fersan, Refik Fer- ,, k t h. l . . .. l k . . dakıkada yalanı meydana Çlk· zmır pıyaSaSI 
&ı (Şd: 11. Ferid Alnar). .ı.•a a 1 ıs erını soy eme ıçın t 

22.30 McnılekTt s:ıat a''an ve a- san, F::ılıri Kopuz. özdenses, 'A- Lrsat bulamamış. Nihayet işte, nıış .L . . . Vaziyet na merkezde 
J OkuyarJ:ır: Semahat d l d kalk k jtıns hab«'rlerj, · c:: c;i1ıceki kitabı evleıine gittiğim Bır en yer erın en an 1 1 izmirden Vazıhvor: 

zız •.ıenses. d .. r k .. b l 1 
• 22 50 Mizik: Cazband (Pl.) 19.45 Memleket saat ayarı, ajans 1 tir gün paket yapılmış şekilde arka aş, soy ıyece ~~ u :ıma- Tıır:m sat.ış kooperatifleri birligi, 
23~/23.30 Yarınki program \·e ve meteoroloji haberleı i. l elime' tutuşturdu. Eve gelip a- mışlar, kelimeleri ta.bu şekille - piyasad:.n mütemadiyen incir topla· 

l>;:ıpanış. SALI 20.00 Müzik. çınca ne aörcyim? Bir de ~k rinden uzatıp, biri Ercümend, :n:ıkt:.ıdır. Diğer mahsullerrl~ ~atı~ .\·e 
18/6 940 Çalanlar: Cevdet Çağl:ır, Fahri Ko- kt b 1 ön» • d d _ diğeri Mücteba demekle hayret- ıhrııcai yoktur, llıracat b;rliklerme 

12.30 Program 'e meml~ket saat puz iz.zeddin ökte, Kemal N. S"yhun. me u u. ce ınanma ım, a l . . Ü d ........ ~ .. ıerd· y ca.k aza olan tücı:arlann duhuliye ücretl, 
' · h d - · k · t ed' erını a e e~ ı. apa • . ;ıy:ın. Okuy:ml:ır: Radife Erten, Mustnfa a ogrusu ınanına ıs em ım. . . . . en az elli, en çok yüz lira olacaktır. 

1" .. 5 Aı·ans ve rrıeteoroloJ'i haber- Zamanla hakikaten anladım ki !arını şaşırmış hır halde, bınbır- Emir gelmi"ti.r. Senelik aidat, sabit ~ Çnğlar. ,, 
Jeri. 20.30 Konu.,.ına. Ercümend beni seviyor. Zaten lerinin gözlerinin içine bakarak Ye mütehavvll olmak üz.ere iki sekil-

12.50 Mutfk. 20.45 Müz k: Fasıl heyeti. benim de ona karşı meylim var- yekdiğerinden yardım ister gibi ıd~d~ .. ?ehT~izde ~ve idha:Uıtçıalr 
Çalanlar: Vecılıe, Ruşen Kam, Cev- 21.10 Konuşma (Bibliyografya). d A 1. bk . d" b' .b. . . . bir şekil almışlardı. Bir gün ev- bırhsınııı bır $Ubesi kurulacaktır. Bu 

.:a~ı ---11. . . k ..... k k t (S r ı. n aş , şım ı ırı ınmızı . ~ . nun için pazartesi triinü birlkler "i -
"' ~ 21.30 Müzı .: Kuc:u - er ·es ra .,.c : ı l tif t rzında. ortay attık c.-· " Olmy.ın: Müztyy<.n Senar. Necib Aşkırı). çılgınca seviyoruz. Hem cidden ve a e a. a - nasında bir toplantı yapılacaktır. 

13.15 Müzik: Halk turküleri (Aziz 22.30 Memleket saat ;ıyarı. ajans güzel delikanlı. Bir görsen Su - lan ihtimaller, ha.ki.kat olarak ıuı d d b" 
.,~ n b) • A b h k . k' 1. . kar·ş11arına çıkmış bu suretle tQU anya a ır esrarcı 

Tôzeın ve ..:><ırı ece . haberleri, zira:ıt, eshrım - tah·11J .. t, na, ana a venr, zev ıse unım · , ~ 
13.30/14.00 Müzık: Kan~ık Jırogr.ım k;;mbiyo - nukut bon;:-ı-ı (Fiyat). den dolayı da tebrik edersin. kendileri pek gülünç bir va.ziye- mahkQm Oldu 

(Pl.). :?~.50 Müzik: Cazband (Pl.). Suna elini uzatarak mektubu te düşmüşlerdi. Bunladan yuıhyor: 
18.00 l'rogram ve memlekt't ~at 23.25/23.30 Yunnki program ve :!\fadanyada, Halidpaşa .mahallesi -

ıı""rı... aldığı zaman birden kızardı. Delikanlı, bu hareketin ta.mir 
J- }.:ıpanı~. niıı Çmnrlı kahve sokağında 27 S<ıyılı 

18.05 Mü.dk: Solo ve ar.val.:m (P.l) 22/G, ~HO CUMARTESİ Her taı nfını ayrı ayn tedkik et- edilecek tarafı kalmadığını der- evde oturan ve Girld mübııdiJlerin _ 
18.30 Çocuk ı:-aatı. tikten sonra: hal anlamı"', yaptıg-ı sahtekarlık- elen Mehrned og'lu Aziz Ye~ilkay::ı, 

• 13.30 l'rcıgr.ıın ve memleket satıl .,,, " 
1900 Mütik: Fasıl h~,yeu. -- Ay ne kadar benziyor! lm- tan pişman olarak karşısındaki- memleket ~ençlerine esrar içirmek 

19.45 Mem~:kc;f saat. ayarı, ajans dy~~·~a5 Ajans ve metı-oroloji haber- az olmazsa Müctcbanın diyece- lerden utanmıştı. suretile onları z.ehirlediği emniyetten 
ve mcteoroloıı haberlı>rı, . -· . . · . tesbit edilerek muhafaza te!';kilfttile 

20.00 Konuşma (Çi!t<'fnin Sllati) ı ıerı. - . gım, ue~. Tıbkı benımkının y.a- Kızlar, bir gün önceye kadar e;inde yapılan aramada esrar btı -
10.15 Mıi7.ik: ;\nkaı·a radyosu kumeı· ı:ı.oo Mııı.ık zısı Berın. Bu derece benzeyış müdafaa ettikleri adamı ancak lunn.uştur. Yapılan tahkikatta esrar 

;es ve saz heyeti. idare eden: Mesud Çalanla.: Ru,jen Kam, VecilH.', Cev hayret doğnısu !. tt ı ı c il det.- Koza:ı. Ol bil' B Ik' d . en son dakikada anlıyabilmişler, sa ıgı anJası arak suçu mahkemeye 
enı • (·kt d ve hukuk Oku.v:mlar: Müzey..,cn Senar, Nebi· - a. ır. e ı c..... bununla beraber kurnazca hare- s:vkcdilmi;i \e bir sene h.apse v_e 200 
21.00 ıtonuşma ı ıs::. ·" 1 k~ k k B li ahkü d 1 k le nait - m an yo · şe erım. en kellerini takdir edip ufak bir şey ra para ceıasına m m e ı ere 

cıı~~~-0 Serbest ..-:ıat. 1 14.20 Müzik: Halk türküleri (Aziz M:üctebayı tıe wmandantx:ri ta- sezdirmeden ikisini de birkaç derh:ıl c:ezaevinc teslim edilmiştir. 
21.30 MiUik: Kıi .. ük orkestra (Se!:•Şenses ve :i"rı Receb). nırım. Uı:ıludur, hovardalıgı yok .d tt·-· . d" .. . 1. Veteriner fakUltesi 

• • 4 30 M····k· R. ı· ·· h b . . . sene ı are e ıgını uşuneıe' 
fil ib A kı ) Soıwano Bedriye Tüzü- 1 · ı u •. ı · ıyase ıcum ur an- tur aym z::ımanda sessız kendı · A • • talebesı· ı·zmı·rde ccı ~ n d (S r ·ı K.. ) • ' hayretle kinle sahtekar sevgilı-
il , .... : Lt1 osu. . ~ : ı .sun unccr . h 1. l <l. Bilt•• b 1 - • 1 

n n ~wraıu.ıc. · _ ,, 1 .. 'k c a ınl c ır. un un ara rag - f t tmi 1 eli r 11. 1 
22

.3
0 11 1 

ket sn~t ayarı a·ans 15.l5f!:>.3u ıv uzı ·; azband (Pi.) .. . den ne re e şer . , .m rderr yazılıyor: 
• 6'.1 e " ' ~at 18.00 Pxo:rram ye memleket saat men de guzeldır. Uzun boylu, A • .. • Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü· 

tı.:ıbcrlcn, ı.ıraat, esham - tahvıld , 0 

1 d 1 • Bu umulmadık hadise uzerıne · · · 
.. b. -k t b (F. ') 1 ayarı. kumral saç ı, o gunca, tam ma- 1 Yeterıner f:ıkult.esı talebesınden 53 
.. :ım ıyo - r.u u orsası ıya, . 'k' k d dak· ·· ll'k ı 

22.50 Mii2.ik: C::ıı.band (Pl.) l!l.05 1''-<'.zı_k. ll.ıfü mlizlk (Pl.). nasile bir erkek tipi... ~ ı .ar a aş a~sın_ ı . guze ı genç, -~ profo,örleı:i ve şefl:ri Nev-
~.25/23.:30 Yarınki pro?am ve ııı.3o :\Ilı7ık: öRa~yo caz orkestrası - Suna! O kadar isabetli söy- ıdcliasırun ne~ıcesı bellı olmuş, z:.ıt .Tl'.zdıl buş~arında_ oltdugu hn~dc Pirinç Unu • Mercımek • Bezelya • Yulaf 

) (Şcl: 1brahun zgür), .. . . .. bahsi ikisi bırden kazanmıştı . .şehrıınızc gelmışler Zi:raa mektebııı-
ap:ınış./G/940 çAn..:MmA 10.!lO Konuşma. lu~oı~:ın ~ı; ben q.~ senı~ bu s~z Fakat bir hayli sevgiliyi idarelde misa[ir edilmişlcrdlr. v e sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

1!) .. ~ 19.15 Mii l:: Seçilmiş e.,erlcr. lenn uzcrıne Ercumendi tasvır d Ut dd'd . . r h'l k• • Fakulteli ~ençlcr dün mezbaha \e ÇAPAMA~KA MÜSTAHZARATI 
12.30 Program ve memleket saat Çalanlar: Vecihe, Ce\'Clct Ko::nn, ediyon;un zannediyonım. !ster • e en m ea 1 ~S1m .~ .. 

1 
e ar a- j aygır deposunda tcdkikat yaptıktan 1 • f\ 

cyan. Ruşen Kam. misin ikimiz de ayni hedefe çı- şık,. b~. y~lancıhgı yuzunden ar· ıso~rn ':Uay~t _m?kamını ~iyuret e.~ -ı M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 
12..35 Ajans \'e meteoroloji haber- 1 19.45 l\!emlı?kct saat ayarı, ajans R 

1 
? tık ıkısını de kaçırmış oluyordu.

1 
nıışkrclit. \alımız, profesorlcl'le go - . 

Jcı-i. \haberleri. a ım ... Buna rağmen yine de müteessir 1 rü:imu \'e Yıliıyet • konagı. _öııund<' 1 • - ~ - ] 
12.!ıO Müın,· Muh' IH "ark.lar (Pl) 1 20.00 Mü.:11.: I'lyns:ı sarkılaı·ı. O-- GUHiştiilcr, sev?i!il_erin~ ikisi olmuyor, elinden ikisinin cık · ıtoplanan gençlerle bır hasbıhal yaµ- 1 1 h• } u M •• d •• } •• .., .,. d 
13.3. 14.00 Müzık KU\·ı.il: Lrkcstralkuyan: Müzeyyen Scnar. de uzun uzadıya bırıbırlcrıne ta- k b'l d'- l . . .. mı~ır. Fakultcli gençler Karacabey n ısar ar • U ur ugun en• 

(Şer: Necib Aşl,ın). 20.3G Kon'Jfma (Gürlin meseleleri). mtmıy:ı. çalıştılar. Nihayet Be- ma~ına mu a .
1 

. ıger erme gu • harasına giderek orada tla tcdkilrnt w w _ • • _ :_ 

18.00 Progı. ı, \'e memleket saat 20.50 Müzik. rin Ercümendin resmini göster- venı~or, ço~ ~htıyatsızca ~a~ı~ 1 yapacaklardır. Profesörler \'e talebe 1 - Şartnamesi n.udbi:1c0 ~:,ı;; çül J"stik ç.zmc açık c1, ıl•mc u ı..ı ıe 
::ıy!ln. Çalanl.:ır_: Ceı.det Koznn, Ruşen k' . . . d fı l d F k t laştıgı bu hadıseye benzer ıkıncı ifo bavtar başmüdürümüz Kemal Gii- s:ıtın al:n:ıcaktır. me - ıc;m ·ycrın en r a ı. a a . . · . ~ ıs.05 ".\1u:r.:k: D<.ns nıılıiği (Pi.). K:ım, Vecihe. . .. l . d. w. bir vaka ıle temasa gelmemesi ı.eyı de bu t~dkıklerınde beraber bu- 11 - Muhammen bc•ieli 893,75 lira mtıvalcknı tcmınatı G ı }mıdır. 

ıs.:ıo Müzik· Halk türkuleri (Aziz Ol:uyan: Mu:u!Hcr Hkıır. bırkaç gun C'V\'e • ıste tgı halde · 'h · d d V• d" t l lunm·ıi tadır JI[ - Eksiltme. 20/Vl/940 pcr,>cın~c ;;~ütü ::ı:ıat 15 tc K;;ıl-.atıı t ı lc-1 ·ı· · d . 1 dı- içın zı nm e egışmez us ur ar ' • · '( 'Ş<:n es ve Sadi y,, er Ataman). 21.W Muzik: Küçük orkestra (Şef: scvgı ısın f'n resmı a..ama gını k d Fakülte talebelerinden Ahmed Allı, vtızım ve mübayaat ı;ubesindel,i alı:-n konı: • .yan•.md::ı y::ıpılacakt~r. 
:18.40 Müzik. . !Necib A;l:ın). ı- uruyor u. Remzi Akıncı ve Vecihi Yüce dün IV - Şartmıme sözü geçen şubeden p:ıra::ız nlınabilır. 
Çola?tlar: Cevdet Çağla'!', Fulıri Ko- 22.20 Serbest 11aat. Yalnız kısa dalga postaııile). M .. Şerif Oktiirk oglcdcn sonra matbaamızı ziyaret et- V - Eksiltmeye iştira1~ cdl'cck firınafar ı':ırtıı:ımcnln !l unru mrıcl~ 

.Jlll7., ızzeddin ölr.tc., Kcm<ıl N. S<'ybun,' 2220 M" ılckd snat nyari, rjr.n; 2::!.50 MfüJk: CK".tbaııd tPI.) <Saat mişlerdir. desinde yazılı :ıeraiti ck::.iltmc güııünfü:n üç gün C\'VClirıc k:ıdar tuz f •
1 

Okuya.TI: Nebıle n if. I hnbcrlcrı, :ı, t, ~bam - tah\··ınt, 123.20 ;>e kadar yalnız uzun dalga ile) Sahibı: Ahmed Ccmaleddln Saracoğfu Gençler akşama doğru topluca A- şubesine vermeleri Ye !ckJinC>rinin knhuliinli rr:tıtaznmmm \·csılrn ııtın .. • 
19.00 Konuşm::ı (Dış po1ıtika hLdi- j kambiyo - ı km ].)()J:'S,1sı (Fiy:ıt). 1 23.25/23.30 Yarınki pıogram ve Neşriyat Müdürü; Macid Çetin tatürk abidesine giderek l<;tiklfıl mar ları, tayin olunan gtin ve :s:ıntte %7 .5 glh ec.me p:ıralnrilc bırlıktc mL d;Cıt 

ı;t'lcri). 22.50 ı::un:.ı.rna (Ecnebi dillerde - kapanış. . Basıldığı yer: {Yeni Sabah Matba<1sı) ,sile fi\lideye ~eknk koymu~l;ırdır. koınisyona müracaatlan. -~ıH~) 


