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Her Yerde 5 Kuruş 

Alman tazyikı · bütün cebhelerde arttı 

Vekayi karşısmda 1AI an or ulari muazzam inSan ka~ - ~ 

Almanya hiçbir za.ına.u galebe e
demiyocektir. Vakaylin aldığı cere
Yan, Birle~I< Amerika.da büyük bir 
Uyanıklık husule gctinliği gibi Bus
Yada da ba:a kıpu Jan.nıala.r t.evlid 

yıbları 
. ı 

bahası a biraz ilerlediler 
•bni::. Ilüse)inCabidYALÇIN Almanlar bir milyon insan ve 
fr::!:!. özönündc cereyan eden veka
~ yii soğukkanlılıkla tedkik ve 
tnuhakcme kJ bili yetine malik olan
lar, peşinden verılmi~ hükümlere 
haf{Iı ve gözleri kapalı kal mı yanlar 
CPeycc ibret alınacak hadiselere te: 
SadUf edebil it lcr. Almanların ve on
laı,n gizli veya açık taraftarlarının 
ne türlU emel besledikleri artık hiç 
§Uphe ve tereddüde mahal kaJmıya
<:ak surette kendisini göstermiştir. 

.ı\Jınanlaruı en birinci kuvveti ken
dılerini mağdur mevkiinde gösterc
Lıinıcteı-i idi. Büyük bir millet safr 
millet erle müsavi bulunmak ve mil
li hududlaruıa malik olmak icab e
derdi. Almanlar cihan efkanumu -
tniycsini ka7.anmak ic;in bu noktayı 
Pek güzel istismur ettiler. Hatta 
lrran!Ja ve 1ngiltercdc bile Almanya. 
ile dost geçinmek istiyen safdil ta -
l'Qftar ar huldıılar. Fakat Almanya 
bugünkü zihniyet bakımından meş
ru \•c tabii a.dllolunabilecek bütün 
taieblcrini istihsnl edip de Bitlerin 
lf'cin Kam7lf'ında. büyük bir sarahat, 
\e huşunet ile izah edilmiş olan in
tiknm, <:cbir ve şiddet ve istila. po
hLkaswı t:ıkıb ctnıeğe başlayınca, 
tlünyanın her tarafıd:ıa derin bir 
İntib2...lı lmsu1e geldi ve bir aksüla
lnc] kendisini gfü,terdi. 

Yalnız, czki sempatinin yerini şiin 
di korku tutmu:)tu. Du korku birçok 
lı.1 .mlekctlcnh· Alruanyaya karşı gü
ler yü;ı: gösterilmesi ve taraftarlık 
{\}fünesi g IJ. bir tesir y~pıyordu. 
l<'ilhak.ka, biı kaç fi"ne cweline ge
linciyc kadar. istihfaf edilen ve 
büyük dcvkt~er arasından çıkarİ.lmış 
gi)sterilcn Almanyı.ı,. birdenbire 
lnüdhiş bir kuvvet halinde mevki 
alıyordu. Bu vaziyet küçüklere kor
ku v ... riyordu. Şimdi Almanyanın 
haline acımaktan değil Almanyanın 
kuvvetinden korkmak yüzi.inden bir 
lakıın Alman tarafta.ı lan peyda ol
tnut?tu. 

Dokuz avdanbt:-ri c1evam eden mu
harebe Al~rnnyaJa.n korkup da ona 
~Oslluk göstermek suretile hayat ve 
~!:ltiklallerini 1 urtann!l.ğa r,alıŞllQ}ar 
1<:in acı bir iilaı:; tcr:;kil etti. Aın"..an
l>anın bir varmış bir yokmuşa dön
dürdüğü milletleri!! hepsi ile .Alınan
Ya arası.-ıda dostluklar, garantiler, 
llıfr~aklar, taahbUdlcr var i<li ! Alman 
Ya bu dostluk münasebetlerini her 
tj~vlcti. ayrı ayrı avlıyabilmek için 
h:r alet ol:ı.rak kullandı. İnsanların 
lle ibret alma.:; ne akıldan ve muha
kemeden mahrum bir rnahlük ol -
dukıarım ·gösteren en bi.iyük delil, 
dört beş mi~,ı ı ile sabit olmuş, bu 
hakikat karı:ıısında ha la Almanyaya 
1~zcJiüı ctn·cklc onun hırs ve iştiha-
111ndan kenclHerini masun bulundura
htıeceklcrini hülva eden kavimJerin 
\• ~ 

Q dcvlct!crin bulunmasıdır. 
lıa l'a.kat bn..~lrn bir sınıf insanlar da

v:wdır. Bunlar Alman nazileriııin 
~~um bc~cr;yct Ye dünya için ne 

Uyiik bir fı.f ct olduklarını hfili. tak
dir cdemcmiderdir. Bunlar hfila 
"'-lrnany:ı il" ;1ost g~inm(.k kabil ~l
~Uğ11n:ı k3.nidirkr. Halbuki bütün 
hakikatler. objd~lif müşahedeler is- · 
. at ediyor ki böyle bir şeye k.atiyen 
;~kan yoktur. Nasyor.al • Sosya -

1 
''!ı"fl. ile dost olabilmek için ona kö
~ Ve uşak olmayı l:abul etmek Il
~tndir. Bu boyundurt!ğa boyıin ·lll:lt
'tı'tıyan mfüetleri onlar ancak düş -
~n.n tela!~ki edebilirler. Onların mez-
c-b,nc. dL1i•1c. imanına göre dünya

.li.i'-"~ in CaEd YALÇL."ll" 
ısonu : 3 lineü s.lh!fedc) 

.4000 tankla hücum·a geçtiler 
Almanlar mijthiş tayya.re zayiatı karşısınd~ Norveç

teki hava kuvvetlerini Som cebhesine alıyor 
Toplarla mücehhez F ran• 
sız tayyareleri Alman 
tanklarını tahrib ediyor 

-<r:--
Paris, 8 (A..A..) - Havas saat 24 

de bildiriyor: 

Mütteftk başvekilleri ve a.,.eri eridim Pari~tcki 

Yalnız 150 kilometre genişliğinde 
bir cebhe üzerinde, bu sabah, dört 
bin tank ve bir milyon kadar in· 
san hilcuına kalknu~tır. Alman as -
kerlcri, ecdatlan tötonlar gıöi, omtl2 
omuza ileri yürümekte ve tehlikeden 

(Sonu; 3 !lncii sahifede) yüksek askeri '.konsey<1eu çıkarlarken 
ı===========================================================---~~ 

Amerikanın Müttefiklere 

Alman ta....""'-nızunıın son inkişaf aahasım gösterir hariia 

yardımı gittikçe g~nişliyor 
Amerikadaki bütün otomobil fab"" 
rikaları tank ve tayyare yapacak 

Mussolini Son teklif
lerini yarın bildiriyor 
Duçe italyan taleblerjnin yerine getirilmesi 
için m~ttefik!ere kısa bir .mühlet verecekmiş 

Rooseveltin kararı Amerikanın her tara· 
memnuniyet uyandırdı fında büyük bir 

Nevyork, 8 (Hususi) - Romadan 
filman haberlere göre Mussolini pa -
za.rtes.i ~ü bir nutuk söyliyerek 
İtalyanın talcblerinc işaret edecek 
ve müttefiklere bazı şartlar ileri sü
rerek kısa bir mühlet verecektir. 
Bu şartların kabul veya ademi ka-

bulünc göre İtalyanın vaziyeti kat'i 
olarak taayyün edecektir. 

Diğer taraftan İtalyan taraftarlı~ 
ğile tanılan Laval Romada yeniden 
temaslara başla~tır. 
Roma, 8 (A.A.) - Her hafta ya· 

(Sonu: 5 l?cl aahlfede) 

Nevyork, 8 (A.A.) - Bütün mat
buat, muhalif ma.tbuat da dahil ol
mak üzere Rooseveltin müttefikle
re mümkün olan bütün malzemenin 
verilmesine dair olan kararını hara.
retle karşılamıştır. Roozeveltin ka.
rar1 hususi ve umumi bütün mektep 
ve üniversitelerin tezahüratiyle tak· 
viye edilmiştir. 

Amerika.da müttefikler 
lehine t.e7.alıürat 

Bueano Aires, 8 (A.A.) - Beşinci 

kola karşı tedbirler alınması hakkın
da, mebusan meclisinin yalnız sekiz 
muhalif reye ka.r§ı hemen hemen it
tifakla tasvib ettiği kanun projesi, 
bilhassa, Hitlerci ve faşist unsurla
nn Fransız topraklarının istil8.sın -

Fiyat murakabe ko
misyonları faaliyete 

• 
geçıyor 
• --o-'-

Bu husustaki kararname 
meriyat mevkline girdi 

Ankara, 8 (Hususi Muhabirimiz
den) - Bilfunum vilayet merkezle
rinde fiyat mürakabe komisyonları 
kurulmasına dair koordinasyon he
yetinin kararı bugün hükfu:netçe tat
bik mevkiine konulmuştur. Valilerin 
riyaseti altında ~ekkill edecek o
lan bu konı isyonlar Ticaret Vekile
tin~ tayin edilecek eşya ve madde· 

. , Ierin ·mahalli toptan ve ~te 
(Yeni Saba'fif neşir hayatının ikinci yılıriı bitirerek ilçüncü yıhna gir- satı3 fiyatlannı tesbit edecek ve 

miş bulunuyor. Bu münasebetle dün gazetemizin tahrir ve tertib kadrosu alel'umum meclis fiya.lan ıaezaret 
bazı davetlilcnn 't:tırıkile bu ınesud yıldönümUnil Jmt:lariHş1ardl. "Yeni altında ·bulunduracaktır. Bu suretle 
Sabah., bu samimi toplantıya iştirak etmek nezaketiDde lmluna.ıı bllcllm- ihtikar hadiselerinin öntine ~ 

. le davetlilere ~cklfürü hir bOrç bilir~ - . - - - tber~ka;l ~~~dele açüacakbr. ~ 
" -· . 

danberi gittikçe daha ziyade fazla. - j 
)aşan faaliyetini istihdaf etmekte -
dir. Bu unsurlara karşı, bu hafta bi
dayetinde, muazzam bir t0zahür ter
tı'b edilmiş ve bunun karşısında polis 
kuvvetleri. Alınanların oturduğu bi-

naları himaye için enerjik müdaha· 
lede bulunmak mecburiyetinde kal 
m.ışlı. 

Anıerikada Fransızla.ra ~pati 

Ncvyork, 8 (A.A.)- Beynelmilel, 
( Sor>u: 5 inci sahifede) 

SABAHTAN SABAHA· 

Amerika Harbde ... 
~~---~ y 

Alman nazırı Göbelsin harbden evvelki sözleri : 
"Düşmanlarımıza öyle bir çorap örüyoruz ki 

ellerini kımıldatmadan bize teslim olacaklar., 

son 
.. • ..... ,, 5 inci ~~feile --



---fiklerln yeni 
raa hatları 

,, Abbeville , , e kadar 
az•n ndltfafaa frdan J1111ftefik1er. yeni 

brşısıDfla mraUta dtr 
. A.ziDıı va oe.-eti~-. parlak 
•ir nüm.une veren İngiliz kuvvei se
feriye9 ...,_ n ,., ......... _ 
plnıadı. O sıralarda bir iAtiyaç lia • 
ünde imp&rA11ırluğun heı:han&j.. bir 
aolı•0w'a madam ..... & .. 
• 1F z• ilibariyla 19: • 1 • 
harbinde bir *- yaraması mümkün 
obnıyan lngiliz; a ı1r= dört piyade 

- ...... emle ....... ı. - b8ltın 
Longwyden sabile kadar yani 320 
tııilı-ııılı' ... 3'11 tir iuılıiate4! ... -
hafif idi ve harbdenberi yapılmıf 

~ tal*ima~ -haaka ..bir fN' 
•illi 
-- taarru-.a .. ..... 

kuvvetli kısmına olmayıb hafü kıs· 
mına do~,..!acağı tahmin edile

fırk .... 1* 1leP'- ----...c=--..-... ....... -------... 
ya:rtJ?I ... 
rett.1 ... -...~ 
~ u;ai.da.13 re.......... YMY' 

bilirdi .._ ınm:J •• 
bu ........ , .. 
tur. Eski lnlJRiz harbiye nazırı 

~ SELIBHA 
Almanlar baskın 

ve4 ti ' 11 

tu. .a.-w • M •n son: ltıa
kaıilr, talim ve __,.. 1Ç111 ...-ri 
te1•1t 11e teı ! ' ~ 
· llcik .aiı'ı mwuyeai ıae la.
~ Jma I _. .. n~llllk 
:ıamda 3 ı ! it pım.p Clilllıat • 
'dil •ile ıajı .. i'tmi • .. • ... 
'y .......... . 

Paır@ o ............... ,,. 
J>ir -- "... iz fagiliıi: "1 tikt 
JnM • 'ı ıh • z hMa; J Q ;at--
~l!i _.... ' le.-. 'tllliı ~ ..... 
balanmW ..... ı ıp ... 
n*' iıJhwar ede as ..._, 1 T..
d11; fakat lliç bir. --·~ ,...,..._ 
ni1t 1914: - 98 ,.. "af ~ 
mpeağı ilaare ı' .. dit. -
n haıza:t • atı! ..., n *'Pl 

efWtn w•nAifelli4 eJll&lliıç• .... 
,braeırı~-.... oJanoı«ı time
~ te'b!j' ve f m• i ...,... 

Bit.terin Çekoslova:kyaya karışı aldığı 
~ üzerine ~ ppkUğilli \le 

~ ordUlunıım. y,eııidaı telkil ~ 
•..,.., ~- llGlll:a> yam•• 

JôYle devam Mif'or): 
'~Dl; l;.eaiaimt ve u. üıııkipfn'V' 

i'A~ t~ it.e~ Slief1tes' ı, 
ha.ifiuızıt 1iatlinin en ııaiik f>ır Oev
i'fısi olarak bılihar&. telikki effilecek 
Salmsınuı nıtiessır ~ ror oynaciı~ 

~ 
"l!füttefl'Jderi ~lf.rla ırtibat· 

ta olarak İngiliz kıtalan tarafından 
AhDa hüc.,.m• k&1111 gosterllen . Jıiıllk·-- gımmar ~lli 

. ~w ~ vo~.,,em l!ıir 
41elı1ıe takviye t!mesin'e, Parisi ku.r

....... ,,. ltsslg ....... JM.. . .......,.Q 1 a.,i=ki" ~ 
••• 
~~ c)QfJu Allluwı. 

il&llfi.... .lngilil .,.. ~
tar~tıud6 ... terilen..nıiıUa l»ı )luy-

ve1hiı: •••• ..,...., .6.Jr
manyaııın bu muharebeye soktuğu 

• bv vetleri l'ıramız lltaıtaçt iimrine 
atmnalçta ~t ofauMaı w beBti 
de, ~di yaptıkları gibi, mt.amm 
ih~atınım tepfamaja ""8lit mak
... ., fbmleıiae ~llC&tıardt. 

...._. heııP1l!fi: ..- bir noktada 
da geri bıraJabqtır. Flandıierdeki 
düındar kuvvetlerinin parlak ha • 
reketi Belçika krahnın teslimine rağ--
men İngiliıl heyefiiı seferiyeaİllillt bu 

Josmı.,, -- ._ '; nı 
•ümllia 1 ) Şii& 

Şiındl müttefiklerin başlıca sev • 
~ ıdLk. .et.Jneleri liuD -
dır. Garta. cephellillde tedafüi '* 
harb _y~tlanna i•nmqlardı. 

Bu a6&mftiiri- auarn• tna1ıi1:. 
bir teJikkj idi. 

Fabt bir _, ! f ll8lflıi, ar .... 
yaca mMs'a , t r ıi wp -
d~ .......... t ..... 
hilinte idi& etilı lwcfa ı ıf da> llııa • 
UDD-ll i:ıt--• eıler.. • 

8EllELlK 
8 AVJ..IK » 
3 AVU' 4'00 » 
1 AVLIK 1&0 » 

• ~ 1940 

........ .. ......... ... . -... 

- .. :tek --le Alhmıt W-IDe 
..... "a ..... ~ ge-

... Bele• .. giıdilderi --
ıarw • ,, .......... lııuDJamml 
........ ... • ? ' 1 •• llllllJlf bir 
Wtweia 1, ... -...mp 
...... • ... lan 

• p =o .. 11 • lıi ••. ot ....... 
) ' " T a•"'1f•1%H 

-iiılllll·la ....... .......... 
................ . Malrj ... 

....-~ -----......... 

wsum,,. t•ii*PHnrin ai1K11tt5m· 9i" 
sevk v~in: hunlara açıkça bak 
... w-.ıır 

lf.aJlk 1'4iimedes, -eitte 111e9CUd 

bileüınl& Mker ve .mahanenia Fran 
llft W n W ıt.ııhi.)lle - gladeril
Wf.; r W& lıilnmll&g6tn Ab
'hı!'rile'ekadar uzanan yeni hat, bir 

Fr- - ~ •• 1 '• ...... 
mr. i'rfmsız, 1ngliB tetriki -...;; -
m q bir ~ lmamaz. Mrnanlann 
ı.·sd«••demınl...._ w 
kö.§e açamamalan lizmıdır.Flandrler .... ,, .... , .,mia.. ... 
t lJ;' .. • •• s' 1 ........... 

~, a,• nt&' ? .... 

n n ı t ._. ..._ liiifl•ı 

57: G ..._ tir lialitaia idil 
J •• ............ -

ıax. -
...... , o ,. ı ıt l ---

-- '!! I& S' n ks: s o ......... ,, ··....... l'ı - • _, • eftW!> v -
D afli .a.r ..... , El '1'tnı eje, 
J ,. haardlrlar • •. ·----· •• w•ıut c•k 

...... 8 - .. Jlalaabirimia.. 
tlıııa) - Maar.ifce giriBml ._ -.. 

..... , • , Silıııi - ~ ki&ü 
'"'? .... ~., •• -
tir • o r' b --- mnıi........... ~ .. 
hafta tatilinin yapdmamaaa karar • 

~.' 

YENİ SAB~ 

( Şehir i ve Memleket Haberleri ) 

Belediyede ye~i bir r OKUYUCU 
heyet teşkıl · + '1);.- • 

D. DRKJ: - • 

2\ Tophanede bir evin 
bodrumunda şUbheli 
W •911 ~ul11nH 

--0-

BuNda belediyeyi metgul 
... ,........tkik .... sak 

Btlediye riyaseti tara.fnıda wri
lmı bir brara nazaran bU' lldtdan 
itibaren her pazartesi günü belediye 
-- tllliLftffi Aluıo)'Bö • 11i 
altında bir komisyon toplanacaktır • 
......... ,. mımım ... thieri-
le .,, : •• JmCı 'l1iJıııe mlmrünilll 
ıı.uı.. •fJtefi *1 :ıt~da • 
hafta içinde belediyeyi meşgul eden 
bilftn m-ı.ııer mevzuu bahsedile • 
eJilir.Bitiada nıat1ult1a bllıadlJe
lti 111·, t eden: &m • ,. m • 
belediye Jiıftfettişleri tarafından ve
rilen ~lan, abıtai beledi
ye~ tatbiki *8fm-
4a1'i11Jeıı •li'*t..a'8tlıi ı.eıedi
,. tlArıa:l M"6si• 1ıdbilti---BJn• 
da halkla~ kaldığt hak•hk • 

- ......... \iilllm ... e60&-"*) ... 'tDifıcettn". -·iti··-·--BELEDIY,EDE : 
Glı'P ' fa fa..t a er• .. 

idbafetlenlyor 
-ş'enı !' ·• > mötıtili1 veiiaitiıı mUJellen 

lerme devam ..ıunmaktadır. otobüslerin 
muayenesi b1l akpm bitecektir. Fakat 
telani1 otılWis1arbı mQ&31'91e,ıe cetiriJıne-
diği göriJdülffiı;ıden pazartesi IÜJlünden 
Marea ımıayene bariei otohüslerin _,... 
..,.,..._ ,m'inede ~ Pa -
zarteill IODünden itibaren de taksilerin 
mtıQeu&me -.ıanacaıttır. 

Belediye büt.çesl pl4l 
1st.aDbu1 beledi;yesinin ~O .bildeesi yUk 

sek tasdikten ~ştn:. Büdce muvaze
ne m1id9rit 'Necati tarafından dün şehrl
tatzE! & 5 DnıAftir. !Südce -~ VelcA• 
Jeti ta « *" .,_ lCalllılr ~ ..tladk .. 

Dünkü SemJ>IOn ekspresi!~ Briıksel 
seiıaret.imizin ~tibi Cemil Vasfi wı 
k_..'a*4: -"illi 11 •-6ıtlıN Jlldmı _... 
ı-tııırla a • •'f'adlr. llbDıi!aa :1Nllı* ll'lll 
trenle PatiBtıen de bitkaç ~ cel
miftir ..._ ~~ ..-ıde .......... , ... ~ ,.. 
.+eıırt. ~_..ve cWcıor' 1ek· 

nigj tahsilini bitiren Tarık Sevenet var
dır . .say 'Tarık ilomada bulunan 13 Türk 
talet 'ıM '* fi*Vwe 1 lno lllrtilelJ 

..tuirelıet- >•· ;.~ ........ t'•~--t 
.....- -.wrnım.me ı...1aıı11-

J.tı ya.pılmlltlr. Şimdb'e kadar gerek 
.blllf t r aeı-ı • :C....,_ ~li at.tr
ııl'k1a' ı:am-1' V9"Jett IMllblrları ta .. 
ratmdan tiııAllr. edilerek damplantn.ak
trtm. lNııılle" lltıDril kôdtı'p!lk1arın kon-
trol ıre l d .. .,., ... ~ ft' Sıllnatl 
8lm& tı - • 1 ,.,. ........ Jlmlm ıiibı 
e8llfiQılıa l ı _. IPtJnneQ .,ıtMl!aae w: 
k'dM ' ıtıu um 22 .._ adar 
bb mW ,..,,... ve .eJleriUe mevı:ud 
stokJaruı 1DlkBarmın ~ tebQI 
edilmiştir. ...,. ............ ,,,,..., 

JQfSJGIZEQ 
~ Jmıı 'lwi yarın mmıta1ı:a tieeret 

.............. mlldm lRr .,, .. '7 ..... 
-*.eliıııı91111Ubim bir•Hpipd@ lııdaıy ate
Jra buhmm ......,igjn ldl7ük ve tıımınmw 
mi El ll!baile• Jlrl lt8Jr'fmıda yçılan 
ftımdr ihbarı ve ıahldkatını tedk1I: ede-

. eeımr. 
Dllar .-ısı R;a Mgllf• 

l!loD ~ - dlf'fm:de .... ~ 
tiniA ıh ,.......W mikdarda diipee!rte ve 
bUD9ı 9lWlll-.... ~ de llUlmel .. 
mekie oldııılmıu clilnkU nüalurmızda yaz , 

~ 
t)olarclı*I tenezzüliln devam etmekte 

olduğu Avruı-rad:Yo v:e .borsa haberlerin 
den anlaphnalrtadn' ~ gün dünya 
borsalarında bizim ]l8r8llllSfa 140 kuruşa 
kadar o1.uı. bir dolar dün 135 kur.ip .... 
dar dtilm1IJlfilr. ~ )r'l1kaelm.esl ve 
dolaJllll «s · ı 'w 8ebeb Ana......_. ln
giltereye satacajl- Mb'9k siWı partilerinin 
rwMMflc!p 1mafmdan daha t:olart•ıa 

ar-arı,._. igiJı ~ mal! anlat
ıudaıı ilıul pldii1 anlaplmakhıdar • 

Bir ..._ ... ti pldl 
OOıi sababJd ekspre81e bir müddetten

beti B'llfkaı1larira "'buhmniakta ôlaiı Tran
su-~ Waaretl ıeflerinden M. Şa
te.,yo ~ aeJaültir. ~ız diltie
mııiı ......... Jlti!IQI .. tstalıbılll 

.Himyeti "Ebediyedelai 
rlar 

• ~~d• aldığımız fi' mııllktıdtu 
aynen neıredlyoruz: 

cttürriyetl Ebediye tef)niııe, Abidenin 

..,.,. ,.. ""' 1lletre l)aı •• ... tanıtı. 
na, Beledlıııe..çöp araba&arı ahırlarını in· 
.ta edJ,,_.. "Wlaktile buNları flllih aOMlle .... .,. "* ı.t.mıı ıwı bir 4'19111l JIM'le· 

~·'-•· Eter 4tUl!'l'a -bu m1Jiaaddea ttarwmrn· 
lar da ahır olaa onları kaldırmak lcab 
ederken Bel_.,e Abidenin )llll'ına ahır ......... 
~ ........... ua, iti yUk· 

.-.lc· tıaılı ...... ıv.e ....._,_illlıdıae bırakı· 
yorum. 

. 
V.ENf 8.AllA<tl - Okcı)"Ucumuztl ... 

_., ..... ~tt•lıtillyam~ -· 
l'l 1a .. alaOlll•• -ıtınvetıe Uınhl • 
mekteylz. · 

-•ııc-

.Ekmelia uc&12'8a...._1 
bek1eniyor 

.AmaftO:Jawui biletimle lmbuDat 
mıntal:alamı.dan gele11 habeıiere gö
re bu senek1 mahsuba ga,yet jyi ve 
velimli ol<ıltiU Jnilqıb;mştlt. Piya .. 
sa,. .Anadolunun m\ıhteUf yerlerin
dea fasla milltard& mal geldfği ~ 
bujday ve aipa· flyatıariiıBa bu 
hafta zarlaıda 1-ir :tıtikW "tıenezziil 
ka~. Erı iYi cins bujday 
lar 7 ,10 pa1'8dtiıı 6.25 "1°&1'8.. arpa
lariia 4.2W}l&raya irilıÜ§t'i'i". ~li ~ 
ıe..,- lliallltftu..~ .dll:lbne
siyle eklin* ifiyatlaıuıın bit ıriikd&r 
İllllleei helra~. ... _ 

Arpa: 
Gevnleak..l~a ~ bazı aatış 

~~:ini ... brad1e 
darduııli$m•.Jle dit 1'H4Mre ihracat ti
cirlerinin yaptıkları bu satıŞhırın daha 
'8ki tarillere eki bUIUlllll&Sı .dola)'l&ile 
WS de ......_, ederek Mı ltarlllda 
taQUlt ~aptırmaja- muvaff~ oln;ıuşlar• 
.dar • 

ftlq: 
Bu ,hafta vazjye~ hi,ç bir telıaeddül vı.ı .. 

- ......... "Toqa ınalları makine
liler 28 - 28.5 ~ ... Orhan
... llilıllm'1 C .. •, Mersin QIU'ları 
• - au .._ ... Wmda ...,aktadır. 
tstanbul değirm~ fazla -stok W.. 
lundujuadan bua1ar piyasvı cM>;:vurmall
ta Te iJ1ier cins pirinçlerin sabşuıa en
gel~. 

Walr: 
Harta iıefrliiie e•ınwfü. Bu mlddet 

içinde ........ '8lılcl atıe ~nl 
yerine getiren tacirler göze çarpmaktadır. 
Hafta içinde yalnız ttalyaya kara tari
kile • babe ......,.uııda tiftik aevke
dilıaiflir, ........ --- BlmlaDyadma 
oldalqıa n wnb'«U bir tiftik ~ 
bek' ııfftedir. Yali tiftik maluulü 
şehril8bıe mqntaw'llil aıeJmelıteıfir, pj.. 

yatıllr: Ollek ım - HO, Lr•••er, ıw.. 
taıı-. ............ - - ıtl ......... Bel
vadia, aMUı ıa - ıao Jka1u, Oerkel, .a.;. 
rede :lBt • Jıl9 K~ ~ 
125 - Dl, «.ewa ., ...... D0-18 
K~ ... mıalJ, Madin - - tu, ftUlll.. 
tel.il deri ..u.rı - - 11'0 ımru. aı:aJa
rmdadlr. .... : 

Ziraat Bımkmmn pi,.aııadaın 7Çtıjı 
mübayaata yerli fa da ilfintk et
mek1ıedirler. Şehrimizde ve yapalı en
&elerlndeki bu faaliyet ~ .11mt1mk 
tatmin edicı mab.i7töedir. M!ll8i ,.apak 
mahllulil mub.uf mabaDnilln ,eıııhnek

tedil' lste/lbulda -.ı 7llPilk "8D ato
ku 11.00ll ba"1 hı' . 1 1 • 

Ply8tlaıt: 
Tarkya. BaQdırma. Bıır!!a 68 - 70, Ca• 

ndıkale, ~ brnir-ft - "85, KaraJU
ar, •1ııı1eliıiı, 'lmtiıllya, • - • ....a, 
.. llt, KOIQla H ıo.':'İııft-anatl.CIZ pi
m;. • er 15, Mri • dl1ııU WlıllJm. H - .it 
kurul aralarındaclr. 

--o-

Katilin tamarhanede yatan 
!>•11 dlduOU •nnolun_.-

Dün Tctphaıede azun müddet kal-
11111 bir insan cesedi bulunmuştur • 
Ceseılin bulundqğu ev Tophanede 
~oea ~·eokağmda 1Nlw mttlrta
dır ve metııik bir haldedir. Yapdan 
tahkhta nna.-. --1 Amilili 
Abdııllııılı .ah 11bıine aiddir 11e llMiırt 
şu ııekilede eereyan etııdltir: 

Abdullah son zamanlarda kendi· 
.sim uzun müdiıetttmllılri tuı.ıyarı Da· 
Wi ., .. timadı~ ... çık-

' mış ~ .... en le a eırde ,_ıeş · 
miştir. David, ~ullah ile yaşa.. 
~ ve her ijıtiy.acını Abdullah 
temin etmllktedir. fakat 8'l1B'i tc* 
kıSkanç o~ ... h1Mzı 1ler 
hareketini takib etmektedir. 'l'akri
ben bWMian -. ay .ıa.dar ev:vel ara
JilrmcJa tlir anlapmamulık y.lda
den çılaın bir kavga ne~eeeinde IDa
vid, Abdullah! müdhi§ surette döv
müş·v~ :tlu suretle dlıyaktan öldik
miftüı'. Chaayetm meydaa çıkma
sından korkan Davki, cesedi evin 
Hdftını lratın4e, açtığı bir çukura 
gömmüştür. 

...... ~ kapandığını 
a•ı B - E 1 gl tlıdlıe teloar 
delilik A ilMtefi ~ ti· 
nıarhaneye kaldrimılbr. 

. v~ bu merkesde -- Baca 
~ ŞQkağutda ._ ... MD8D meSflk 
evde 6blran ~ ki1111am ~
p.ln yavq ~ bir1tle kekmmun 
meydaaa p~ :ve ewmııil41ittikçe 
.şiddetHımlJjini..gifmütjler -~ti 
cler).N-polise haber NOA''Jl dil'. 
k'* ıwaıtmd&ll Y,P·a·ta.,kat 
n,~ e•~ lıiatm..ııtr-l'Q· 
~ .e silri.Yen ~--,"'1fll1!
di ~ çılfa:rıbmfbr. EJauWet 
mücliirffiğil '8u şiibheli eeeed üzerine 
darhal tahkikata ..... mış w .ciaa -
~eti ~ muhtemel güt aın t>a
~ ti.-anede.Mrgup ~kiaiıttr. 
~:tar~ ı>&vıd hakkımla ta
kibat yapılıp ya~h#lkkıp
cı.~Rdeiummntlii *11 haatahtrıe
'Sintten nsml1:ıii"ntpor ~r. Ce· 
sed de diğet tarafta.iı morga Dako
lumnugtur. Polia ~ ehemmi
vetıe devam ebaaektedir . 

1 

...... bra ·ta 
ile Mşre._ler 
~plcshak••~ 

'liClli.nlt ~klleti - ~ ••ııtt· 
maJrtadir. KoorOıniSyon "t;vetitniıı 
tasyµ>jııe arfl!dilecek bu prqjeıiln k 
... ,... 'tllltikir ~ .. 
kfim olanların. i8iDtlen Ajans, rad'· 
yo v:e gaze1el~ Y.ea1luiyle bütün 
....... ~ illn dl .. ktir. Bu .. -
~n ismi, ka~ *..o~. Şis
• adar il:ıtikir ~,.....m ı.Wt 
edilenlerin ımlttarı 29 dur. Muhtelli 
adU makamluda t.adkik .edftmelırte 
ola.n daha elli kadar dosya bulun -
~. 

----ıtıec:---. 
••Altlf:TE: 

J[iy eastJfiUeri ~ ........ 
l!üyilk Millet llıfec:lisinin kabul etmit 

01dttiu köy enst.itfilert teskifitı luOOarıda
ki ı.nunun tatbikatına dair olan )11!.;.ler 
haıurlanmı§tır, Maarif Vekili Hasım Ali 
Yücel fllhrimize tliindütü :ilJnm:ı .ırroje 
katiyet kesbedecek ve tatbikatına 'baş -
!anacaktır. tik enstitüler Eskiaehrin Mab· 
lllUldiye -köyu ve tzımnn K~Uu Dahi· 
,.,.mde açıJacaktJr. . ...• ,...., ........ .... .....,.. ... ..... 
~on ııe,ııeti ziraat makineleri

ni alfkedar eden yem bir karar vermil· 
tir. Bu Uı:ara nazeran: 

dliJll bırunma kamuıumm ti 1m111 

n •di1ısi lDUCllWnce gerek Ziraat VekAleıti
.m ,jojnldao ıaetru7a 1111 t eıeji araaıie 
~veeerekaeaGldirlruunun 
• ılCi mad4esinde ~,.......kul-

~kit: 
Başlımntı .mı kırlmn matı keçi kılla

ınam ldldlU • - 12, ıtabaıPtt' 33 - ili ım-
1'111 era1amlda ~ PiTasa can-
~ tluwat,.--



1 
cebhelerde arttı 

( Ba§ t;ır;ıfı 1 ncl ::>:ıhifede) 

en zıyadc sarhoş olanlar, en ziyade 
ayık kalarıları, Fran~tz mnkinı:-li til
feklcrıuin \·c toplarının ~ıteşi altın
da ıleı let-~ktedir. Almanlar, sabah 
a fllkl bu aber, Fransız kılı:ı !arının 
dUıı k=mın istinad noklalu rını tah
lıye etmiş olduklan Aruicns ve 
Roye'lm cenubunuaki nuntakada.n 
ilerı atılıınşlnr ve sold l 'Bresle neh
rın dayanmak suretile Amnrıle ile 
• O) ou nrasıııcla tcsiı; edilmiş olan 
Yeni nc\·zilerc çarprnışlunlff. Bu 
ıu.·an kütleledne açılan ı:;cri otoma
tı· ·ı;ıtıl:ırın ate.3i dolayısıle \'e ay
nı zaman lu, mııhaJt•be mcyllanına 

J~-20 mctı·e yüksekten kclimeniıı 

ım miınasilc lıfı kim olan, piyaüe lıü 
cum rilllgalaı ını mitralyozliyen, top
la tanklara hücum <'<len ve kollar ü
~ ·ı·iıı bombalar atan Fnrn8ız ve 
İngiliz hwa kuvveti rirıin kütlevi 
nıud.ılıulesi dolayısilt?'. .\.lmanlann 
ka~ 1pları nıuıtzr..am<lır. 

Fı ıısız kıtala.n. a<letçc a~hklart
n ınlti'Dlen, Jnsa ,.c şiddetli nıuka
bıl ıı ·, wularla mevzileri kuıtarmak 
ı ı ı lina.d noktalarJnfüm dıgıifı çık 
nı k l leteddi.id etmenıi::;leı·dir. Fa
kat. aksama doğru, Ahtuın kuvvetle 
rinm bu sıkı seylanı kanısında, ku
nıaml:ınlık, geri. çekilme emri ver • 
nuş ve bu emir tam bir intizamla. 
ynpılmı~tıl'. 

lmanlar. yine bir<'ok taze fırka
l r ve tn""l .. ' rla. Aisne iizel'intle de 
sid t~tlı >ır taarruza kalkmışlardır. 

Carp1snıalar. burada u :::1iddetli ol -
mu~ ve b •zı noktalar\la, Almanlar 
Aisne'e wtrnn~lar ve cenub sahilin
de lcü~i.i.k bir ki.iprü ba!?t te~is etmi~
leruir-. Bu köprüba(lı, halen şiddetli 
hır Fransı-ı mukabil hiiı'mnuna he -
d f te~kil cvlemeklerlir. 

Hava kuwetleri, k.tıa kuvveıtle

ırıle Stkı m·ette işbirligi ~:ap,mıştır. 
:Hav kUV\'dieriııin ,faaliyeti, Alman 
1 utt lıem"'u gerlleıiııde ÇQk Riddetli 
olruuı:ıt.ur. 1"n.ıııs1z bombardıman tay 
'\'tu t":)eri, İ.tıgi}iz bombardıman tRyya. 
ı-cleı ile sıkı i:'li bat halinde. bulut 
hııtinde avcı tayyaıclcı'İnin hi -
nuı} "-.ind~ l;JO t.:ıyyar elik filolar ha
lındc, Alman kolları, in~a.n ve tank 
ıl }o 1hH ü~ıine mııazz,tm infilak 

" b ırılhl:l 1an yıığuırmı~la rdu·. 

Vekayi karşısmda 
l · ( E:a.r:ın<ıl..alcJNı de'tYıtn) 

tla v ıloız A!man u·kı hakım olmak 
1-i."tı~ıchr. Digerlcri Alnı:ııı lamı bc::n
cl{'Si olmagu mahkfınıdurl:ır. Böyle 
bir tclakkıyi kabul c<lecek krallar 
çtkabilır. lste Belçika kralı gözümü
z'in önünde. l• cıkat hür \"C miıstakil 

yn.<ıamak ne olduğunu bilen millet
lc1 ancak ınüdaf:ıa Hiliı.hına sanla
biti rlcr. lşlP Fumsı~ \'C Ingihz mil
letlo:ı i bu uğurda çarpı~ıyodal'. İşte 
bunun içındır ki insanlıK hi:ssini du
yan ha\·imleı in mulıabbel ve sem
p ıtısi de tamn.nıen miittefiklerle 00-
ra.ber bulunuyor. 

G1ot1wle d'Ii<ıliıa'<la Sinyol' Gay
tl,1 nrtık pcrvayı bi.itlin bütün bir 
tarafa allı. ~imdi Amerikayı bile 
tehd de k lktı ! Almanl,ı r \'e ltalya.n 
lar uzak bir i3tikbalde değil, pek 
yakın<.la .Uıneı·ikayı h;tila edebilir -
l ı nıiş ! Bunun ka.bil olup olmıya.ca
ğ'u11 miinakaşaya girişecek değiliz. 

B"z"~ böyle bir ::-özün delillet ettiği 

ruhi 11:ilet kaficlir. Kendilerini bu-az 
kun tıi görür göıınez gurur ve a
tamelt ne kadar arttırdılar ve ne 
oih ük işüluı.'ara. düştüler! Halbuki 
ı.lugun Alman gurur ,.e kuvvetine 
dayanmak Amerikaya meydan oku
maga kalkan Sinyor Guy<la, Alma.n
)ar galib g~lecck olurlrll'sa, o zaman 
ltalyanın da başına neler geleceğini 
}1ekiı..l:i görür. Fakat, böyle bir ilıti
nı l ılc kaı stlaşmıyacağını 3imdide.n 
kendi ine nıüjdeliyebiliriz. Çünkü 
Almanya hiC'bir zaman galebe ede
nııyecektir. 'akayiin aldığı ccıcyan, 
Birk::;ik Aıncıikada büyük bir uya
nı clık husule gc:tirdiği gibi Rusyad& 
d lı:.ızı kıpırdanmalar tevlid et -
ıu t ı Bunu pek tabii görmek icab 
cdoı. Bcızı ldleuk mil leılı:>..r koı·kaklı.k 

l\tri:.. 8 (.A..A. ı - H v s, saal 
2:!.30 da bildiriliyor: 

Fmnsıı askeri m:tlıfdh:ri, bLtgün 
denizc~en Cl1emın des lJan ı e.s'a k::ıdar 

salında yapılan meyılnn mulı ı rebo::si

nin bu harbin ve biilü.u trırihin en 
bi.iyiik ıneyd:ın muhaı "h~sinl teşkil 
etıni~ olduğunu söylemektedirler. 
Alrnıınlnr, tabii ~ul'cltc iyi mtidafaa 
c<lilruckte olan Bl'esle c:ebbeslni ih
n:w 1 euı·rl'k, Bl'E"Sle iİ/A"l'İmle Aum;.ı.le

<leu ÜİHC ü1.erinde Noyuna kacfor O· 

lan sı4had;J, Fransız :lskcri mahfille
rinin "mu:ızznm,. s::ıfalıııı vc·rdikleri 
bir hücum yapmı~l:ırclır. Bu, çok 
büyük kıyıplara ·bal<m'ttian, bUyük 
bil' int>an vr tank kiitlt·~inin ileri a
tılmı~ır. Bu mıntakaua l'~asen bulu
nan ve ezdim le yi!di ;1.ırh lı fırkayı ih
lİ\'a Nien Almaıı kıtala11n:ı., yirmi 
ta1.t• fırk;ı, yani lakribt·n 300 bin ki· 
şi <lah,ı k~ılılmı~tıı· . .ı\isne ijzerinde 
ele, hin::ok ta it' kuvvf'th.'ı le biiyük 'bir 
tazyik km olunmuşı ur. 

Bu nrn:ı.z.,.,ım hfü·um kar~ı~mda, 

Frans1~ kıtatarı. bir ~t·ri çekilme 
harekctiuc ba~lınnıshrdır. 

Paris, S (A.A.l - Hnvas: 

Fransız topC'u.su ve piyadesi, 
Manştan Aisne'e kadar giden sabada 
cereyan t>den meydan muharebesin
de, Frnn;:;ız hava. kuv\'etlerinin kiitle 
halinde müesı::ir yardtnıına mazhar 
olmaktadır. Fransız hava kuvvetle
ri, ı.Hin, topla tanklara hücum etmi~ 
ve askcı· ta lıaş!}iitler iııi bom bardı • 
man etmislir. Hava kuvvetleri, bil
hassa mfülefik tertibleri atasına 

sızmağa mın-:-:ffak olan tanklar gru· 
pwıa hü1,;umlar yapmaktadır. !>üş • 

~ manın gerilerine, yeniden büyük bil' 
şiddetle yü7lcrce ton in fildk bomba
sı ve bircok yangın bombalan yağdı
rılmıjj ve büyük zarar ve ta.hl"ibat 
ika olunmu&t ıır. 

Alman hava kuvvctlt!ri, dün. bil
lııı;ısn kc~i f1e uğra~mısur. Büyük 
mikdarda tayyare ile ke~·ifler, bil
lı;uısa muharebe meydanının hemen 
gerileri.nele ve Fransaııın merkez ve 
garb kısımlarında y:ıpılmı§tır. Al -
man bombardıman i.ayyarcleri , Pa.
l'l:iin te~kil ettiği büyiik <lemiryolu 
merkez nokt~smı ibata eden demir· 
yollarına hlicum etmiş ve Parisin 

Türk • Sovyet 
dostluğunun 

yeni inkişafları 
-<'>-

Kafkas hududlarmdaki 
askerler normal hadde 

indiriliyor 
Londra, 8 - lngili7. gazetelerine 

gelen mal(ımata göre Tüı·k - Sov
yet doslluğunda yeni inkigaflar kay
dedilıuektcdir. Sovyet lıüklımeti ta
rafuıdaıı vaki olan tcsebbiisler üze
ı ıne iki taraf, Kafkasya hu<ludlann
daki kıtalar1 normal hadde indir -
mi8lcrdir. 

Sovyellcr Birliğinin Balkan ::,;ulhü-
iin muhafaza ve idamesi için giis -

lerdıği km'vetli alaka ve azim, Bal
kan memleketlcıfode takdirle kar
~ılanmıştır. 

Diğer taınflan Sovyel - Yugoslav 
yakınlaşması Ankara nıehafilin<le 
memnunıyelle ka.rşılanmıftlır. 

••••••e•••••••a-•• t•••••a~•••••••••••••••• 
yahnd hoclgamlık sevkıfo miillcin hır 1 
vaziyet al,ıbilirler. F'akal bu günün 
büyük devletleri yarın Avrupaya hi"ı
kim esilecek bir mütecaviz Alman
ya karşısmda kendilerinin kUçük 
ve zayıf bir vaziyette kalacaklarını 
düşün er ek ~imdiden bu tehlikeyi boğ 
mak çaresini düşiinmeğc mecbur -
durlar. Fı ar.sızların kahramanca 
ruukavemelleri, 1ngilizlerin gayret 
ve yardımları bütiln beşeriyet lehin
de bir mücadeledir. Bu mücadelenin 
clhanşümül bir islihlil.s hareketi 
şeklinde muvaffak olması için <>lden 
gelen yaı dınıı yapmak her mm "tin 
bo,-cudur. 

Hüseyin 0.ılıi.d YAi .(.,lN 

g rbın<l~. ~rkmda 'l.C ·inıc lin<leki 
demiryoll:ın ve istasyonlar bombar
dımaııa tiıbi tululHıu tur. Bazı li -
mantarın da bombaı Lhmrın edildiği 

bildirilmektPfl ir. 

"Kir tuglliı mua\'İrı kruvJLZ()rii battı 

Lonllra, S (.A.A. ı - Amirallik 
dair'el'>i, nıfü;e!l;'üı mtı.ı\·in kruvazör 
Carinlhia vapurunun bir deniz.altı 

gemi.."li ta.rafınJım toı pillcndiğini ve 
brl:ı h.ıra batttğmı bild ırmcktNlir. 
Ct<mıye torpil isabet ettiğı zaman 
ikı sub::ıy w iki t'r lilmii . .;lür. Bunla
t·ın aill'leti haberdar edilmiştir. Ge
minin geri kabn mlirf'tlebatı kurla
ı ılnııştır. 

Ba.7.i .\iman motoriıA> ktt:llan 
il~rli.\or 

Lonclt-a, 8 (A.A. ı - fü•uler. 

Bugiin, ::.alalıiy<·l lar Londra mah
fillerinden bHdiı ildığınc göre düf! -
manın nıotör1U ciiıiilamlarından bir 
kaçı. ileri kol müfrezelerini Forges
Les - li:aux'ya kadar ileri yollamış: 
lar<ltr. J:ı""aka l bu grııpun ınünf erid 
v:ı.ziyelte oli1uğuna \'C piyade yar . 
dınnndan mahnı;::-1 bulunduğuna dair 
emareler meve;ud<lur. 

Yeniden ~urası ihtar edilmekledir 
ki, halen yapılmakta olan lıarckiı.lın 
ilk sonuçları hakkında ııeliceler is
tihracı için ve ayni zamanda yerin
de olmıyan bir nikbinlik göstermek 
için vakit hali erkendiı'. 

Salalı i.plUı r malı filler, halen ya
})ı!mak ta olan harekatın. henüz asıl 
Alnıan hüt'ttmu olmamaı:ıt ihtimalini 
de kaydeylemcktcdir. 

Nonet:t~Jd Alman lıtna kuvvet~ri 

Sonuııe cebhesine abuıyor 

P11.ris. 8 (A..A.) - Somme ceb • 
lıeaindeki fevkalauc tayyare zayiatı
nı tebarüz ettirmek maksad.ile, Ba.· 
yan '.fabouts Oeuvre gazetesinde, Al
maınlann Norveç hava kumandanı
nın , Oslo, St a vanger ve Bergen üs
lerinde bulunan bütün bombardıman 
tayyarelerinin Somme ccbhesine 
götürülmesi emı-ini alnui? olduğımtı 
ve N:ırvik bölgesi üıeriııdeki akın
lara itıtirak etmek üıere :ız mikdar
da tayyare alakonuldnğunu yazmak
tadtt'. 

Bayım 1'abouis şunu ilave Miyor; 

Hitler tek cehhcde hareket etmek 
taktiğine sadık kalarak nevmidane 
gayretler ini Fransaııın hayati nok
talan üzerine teksif ediyor. 

Reut~r'tn \'erdiği malumat 
Paris, 8 (A.A.) - I<' ranslz askeri 

ı:ıfü:ciisü, bu akşam Reuter muha bi
rine şu beyanatta bulunmu~tur: 

Muharebe devam ediyor. Neliceyi 
henüz bilmiyoruz, fakat zayiat şa
yanı memnuniyettir. Ricat yoktur. 
Yalnız mevzuu bahsolan Aumale -
Nôyon hatlı ü~erine stratejik bir 
geri çekilmedir. 

Kana.da ba::-rnldlinio nut.ku 
Ottawa, 8 (A.A.) - Millete hita

ben ı adyoda bir nutuk söyliyen baş
vekil .Mackenzie King. şimdiye ka
dar muhasemata girmemiş veya 
girmekten kaçınmış olan milletler 
arasında bir ihtilafa müncer olması 
nıuhakk:ık olan lıarbın yeni safhası
na dini yıcileıinin dikkatini celbet
miı,:ıtir. 

Ba.wekil bilhassa demiştir ld: 

K:ırşırgıza yeni clü~munlar çı

lrncak olursa eski ve yeni do.::tJa.rımı
zın bize yardım iein ayağa kalka -
cnklarından emin olabiliıiz. 

Mnckcnzic King, Kanadalılara, 

Roosevelt'ın insaıııyct namına ne 
büyük bir cncl'ji ve şiddetle beya -
natta bulunduğunu ha tırlatt1kta.n 
sonra şunla.rı ilave etmişlir. 

Biz yeni ve eski dünya ara.sında
bir noktada bulunuyoruz. Memleke
timizin erkek ve kadınlarının iman
larının ışığ1 ve hayatı · fenalığın 
kuvvetleri tarafından söndürülın&

den ve hürriyetleri Nazi hoyratlı

ğın.ın zulmi.lne kurban gitmeden ev
vel Kanatlanın her kütlesinin yeni 
bir Calais, her limanının yeni bir 
Dunkerque olacağını söylemekle 
memleketin kalbine ve ru.bıına ter -
~~ oluyoruuı. 

FRANSIZ SARA.il 'll'li .. BLlGt ! 
ı>aris, 8 (A.A.) 8 Hnzirao. &nlmlı 

t(•btigi: 1 
Oün al<~wı Urt' le'' ı vukun 'adi -

sinci!' l.ml~nclnkları bi diril n zırhlı 
u -.urlar, il<>rlt>~ i::;ılrr· ui rtttm ı~lnr- 1 

dır. llcrl ınüfr~leln, shTi IJir U{' 

lıaliml.-, Forgrs - I\·~ · eaux mmt~ı- ! 
ka~ıııa ,·amu:;lardır. Cep1ı nin ~l'li 

1-aL'\u kısmında 'azi.u•t ayııi olarak 
~•a.lm:ıkta.dtr. 

1NGlL1Z HAVA F~''/, .. .\.Rt~l'İNİN .

1 TEBI.lGl 
I..ı0ndr-.ı., 8 ( A.A.) - H il\ a. lt"7.a-

ret.i t.t'l>liğ ediyor: ı 
Dün \e enel-si ~tin a~ır n• \>a.....al 

bombu.rcfımau t.a~ .·rarel_.ri, di~mamn 
harh meydanına 'usıl ula.11 müun.lın

Je ·'otlarım Ye hemoo ttlıhe ~eriJe

rinde bulun.an ilt>ri mıntakalarda. ha- ı 
zı bedt>fleri bomhardtmau etmi-,t~r
<lir. 

Hiitiin <-t>bhf" imfola.dnH·.a. d~mir • 
·''ollu.rı, Jiöprükr, )'Ollarm iltisı.k no"k 
ta.lttrı, kıt.aat w fauk fettnımült"ri, 

w~ top parkları dt•fatla ~ı-.tf'roatik 1 
hir ı:;uttfte bombardıman Nlilmi ... ir. 

1 
Vaıo.at hombardımııo tın~anleri -

mizdtn he~i avdt>:t t"tuıt-nı~tir. Aıl,tr 

honaharıdımau tay,)·ar~ te .. ekfo.iUt>ri
mİ.7., enelisi gün, .\lman~·ıuun ~ima

li g~rbi.'ii 'e C{'Jtohi Bt-lt:ikaJa dti,
manın ga.z 1-.<itfiye fatıri.J.:aJarmı, l1'y
yaT't'ı me~·dolı.:ruu, i!'Jtıuo.yonlarnu, 

mu\'asaJa kollarını boa1barJıman et-
1ui~Ur. Büfü.u tanard~riıni7. a\tM>.t 
~kuhtir. 

Sahil nıüdafala ta~,tattl~rimvJe 
onlunmı tskYi.ve tayyarelt>ri, deuit. 
,.~kara üstünde n1üttımadi)eu d~vir 

ve ke~f uçuşları Y&fHıU~t:ır. Bir tay
) ıtttmiz dönmetni::;ti r. 

1NGtt.tz HA V.A .N:b""l. uu:rt 
TERr.tt.t ! 

T.ondra, 8 (A.A.) - tııgill1. hava. 
ne-~tinin tebliği: 1 

Dün hütün gün Vf' gOOt, ln1:;iliz 1 
ha\'& k11'''·etletiniu ga.vn-ti )eDidt-n, 
}'ra.nsadaki müttefik ordulara mü-
7.a.here~ kn•·cüh f'.\ lemiştir. Bir 
cok k~t u~u~n yapılmıı; H~ alınan 
malô.mat sııye.~imle bir ~'Ok bombar
dıman ııçaslan irr.l ettihmi~lir. Bir 
(Ok. dt"fıı, münakal4'1 yollan, kıtalar 

Vf' T.1rhlı tanklar lwllanna hiieımılar 

yaınlnu}tır. 

Bir dü~ıMU& fayyan-si dü~iirül

mCif.ıtür. ort.a btiyl;kliikt.-: bir hom
bılrdm\an tayfa"ttmiı ka)tJ•tı.r. Bu 

1

. 
h&rflkita, get)e, dü~nıuı hatları arJaı
smd& kilit noktalan ih~e..-inde ılevwn 
olumnu~tur. 

HiNOndaki denıiryolu bL~ao~ı(oı -
na mülıim ha~ ika olunnıu~ , .e bir 
..-ok infilak n yanAınlar yapılmıştır. ı 
Ayni yerde, asker ta.hı\.~tlPrin,. mit 
ral)'özlfl hücmn edU01~tir. • 

Abbe,·ille'de bireok in.rı.&ak. , .e yan
gua. rıkarılmış ve tayyare me~·,Janına 

<'Ok geniş hasar ikıı olunntııstn.r. Bü
tün tayyarf'lerimiz gel'İ dönmii~tür. ı 

Diğer aı,~ bomlmrdmuw tUola.rı

mız, Alma.nyanm Bimall g·arhlHinde 
a~keri hedeflere hücumlar ~ a.ıınu~ -
lanlır. Bu tayyartıleriınizin ht"psi 
Ü'4lerine dönmti~tür. 

Dün bütün. gün, nıub.arf>.he tıL} ya
ttl~rimiz muharebe mınt&ka.-a üze
rinde enerjik .taaıı:rette buluwnu'
tur. 17 düşman tayyarosi dfü;tiıiil- · 
nıiisfür. Bizim l'? muharebe tayya.
reml:ı kayıptır. 

Cugli11 bündüı:, ayni larlda ha
reketler yapılmı~hr. Şimdi) e kadar 
alınan haberler, orta hii.' \iklükl<>lti 
bombardıman tayyarelerimİ7.İn ılüs
ımuun motörlü km'\'('fkriııe ç.oli eid
di ba.-.ar füa ettiğini gib.tnm.-kte - ı 
dir. 

FRANSIZ HAVA N•~ZARt~Tt 
TERIJ(it 

Pari.s. 8 (A:A.) - lfava Jte?.areti 

bildiri) or: 
Son tiç l?;Üıt z:ırCuufa iıarn kıı\\'t·l 

J.-rimh·Jn nınluırelH.'~ e kiitlc hutindt• 
miidalıalesi bilhas~a diısmanın zırh 

b kılalarnıa, ia..<jc H• tali:"\ iye kolları -
na yaıntnn taarruzlar ~klind~ teza- 1 
hiir etmi.fir. Haya ku\'wtlf'riıniziıı 
son :,..\inlerde diişnuuun lıaN·~iHımla 
hu"'uJ" ~ctirdlkl0ıri kar15ıklıl\ kam 
ktl\'\'etlcrimizin fıuı.liy.-thıi geni~ 1 
mik)abta kolayla tmnıştır. 

Evve-lki ~ecıe bombardınuuı ta~1ra
relerimiz harb sahasının gerilt'.rine 

idcletle faaliyete g~rek la~ kolJa,. 
rıru, yollan, şiınc..ndiff'r hatlarını 

bombardıman etnfr·•lerdir. Keı;if tay
yarelerimiz gece \e gıindtiz bir t,.'Ok 
uçuslu.r yaparak ı.ıymetli mahima.t 
gt"t inni~lerdir. 

DÜJJ. alçaktan u~ lılioum tayya
:rıelerjmiz birbirhti takib edt>n dalga
lar hn.linde homha.lan \6 topla.n ile 

fü• muhtelif noktalı: rda d şmanm 
lcoll.annı, zrrhlı lotal nı, benzin 
kum~ onfaruu felce uğratnu"llar ve 
bir ~ok mnklım mulmrehe haricine 
~ıkn.rım~lnrch.r. 

Bii~"'lik bir f:ıali) et ~o tt·ren ıncı 
ta;ı yarrlerinıiz, tuhrib nuıfre-z.deri

mizi pek müe~ ... ir urııtfo hinın)e d
mi,lerdir. 

illin :;imal c.ı:·ıılıt' ... inılt• l 'r.t ı.ız il\"

<'u tanarelt"ri dti~mamıı '!i bnareı
&ini thhiinniişlt"rdir. 

FR. ~SIZ l\IİRAl.LIGININ 
TF~DLt(;t 

Pa.ri"• 8 ( .:\,A. ) - Praa .. 12: anıiral
lık dairl."Slıı.in kbliği : 

})onanmaya mcn .. uı• ha.'t'a .kU\'\'M • 

lerinin bir filosu, 7 h,u.ir:ın ı;:.-..-e-to.i, 

PH'rUn \a.ro~l:tnm \e baz.• fabrikaları 
tlonıhardnnao etmiştir. Tayyarcl ·ri
mİ.7.in ht"p-.i ibl~ritıt" c.li.mmti~tur. 

FRANSIZ TEBU a 
Pari", 8 (A . .\.J - 8 ffa~i.r.ı.u a.k

~n tt"hliği: 

Muharehe, d~uizlf' ( ht·ıuio de-. 
DıunE"S ar-a.'luda <'ıf>pht•nin he~eti U· 

mıımiy~i11<lc, htit\in ~iiıt de, am et
nıi~tir. 

Oi"M''ın garbında, ılfo;ma.n. a...ıs.~ı 

Bresle iizeriı~ taı.,\'iki hafiOt>t••rt•k, 
g'a)·retiui Amn~lc ilt> Noyou ar;ı-.u.,. 
<laki ~Pııis eıepht iizerin~ t~·k ... if l't - 1 
mi-.tir. Arl•ada kutııı .... olan ııi.vaJe 
fırkaları, hatta ~inni':?Hr. ~'m etli 
bir fo~·u ile üakvj.\ ~ Pdihu(,ı hulu -
oan bu fırka.tar. at~ Hı--.ıtafttruu 

evve-foe muhareht•y.-, ı-.olrnhnu,., obu 
zırhlı ftrkıl.larm at.-~ \'a~tt~1arma 
Ui\·e t>ylffitislttdir. 

Di..ı.o h.arbe "'°kulmu~ YM fı.rlıia -
nın .\anında, yirntide-n f ;11Ja t,a~e fır
ka oıÜ('a.dde~·e ginuMir. 1 'ırkaları
uuz, kendi mi.kfarlarik.- ı;arri miiwoa 
sib holttnruı bu ga) rt.'tin teı-.ıkk.i:o..ini, 
ancak güst.erilf'n istikanırtlt>r Ü7.e

rio~ bir ~.,.ri ç~kme manevr11.~1 .vaı•a
ra.lc, ta.lıdtd edehilmf .. lerdir. n~ka

larımn: dli~na r:o\.: hii~1ik Z&)iat 
\"f'rdinni!:'lerdir. 
Dii~t ta~lki, Ooi....,.'ın ~kuı · 

moh11.ttbeye yeni ftrkalar \'e zırltlı 

1ankla.r sokma~tur. nu .reni kuv . 
\e~, ılüşnıa.ua, OL.-.ne'un c-.euub1111-
daki t.ePf'lrr üwrine ;;4•ni~-.e a.\ ak 
ba.'iln&k imkanını \'fll'Wİf'Ci r. C' ia taın
lannuz. ara7.iyi adım adnn mthla.faa 
etuNtkt.-dir. 
Hına .ko\\ etkriınb:, Cll htİ,\ m. lıir 

siddetle dü~ıwuu it.'a<'la de' am t'

ed.-r~k hüyük hir faali.vd ~i· .. tcr
n1iıoıt.ir. An~ı ha\a kU\ \cllerimi-ıin 
hiıuayt'!!tinde li,., den tazla la) ~·are, 
k-.fileleri oomhudtman t'lnıi,tir. 

Oonamnaya mensuh hir ha' a fl
lo!m, ; haıira.n ı;eu.,;i, Bt·rliıı uro~ · 
larındaki fabrikalıırı homlıardıman 
etıni~tir. Ta.) .vıırf'lf'!rinıiziu bel.-.İ 
il~lerine döumfü.tiır. 

..\L~IAS' '1'EBl.i<41 
Führerin umumi kararAİllıı, ~ (.\. 

A.) - Alman orduları h~kuınan
danbğunn t.ebli~: 

Ordulaı·ınuzın lıarekH.t.ı, Som-
me'un \'e .. ~ - Aisue 1ianalıııın <'6-

uubunda. mm aff akı}'ette de' am edi
yor . .Dü~ml\n, aşağı &uune•tm oo· 
nubuna ahlnıı~tır. 

Alman ha\'a kun•f\tleri, karada 
lıa.rb eden kıhLlann fu·tlil t't.ini hık
\iye etmi'}, Somme'un ('enubund.a, 
ask~r tahaş.'}üt,:iilt•rine, askeri lwlla-
ra , .e dihmıan ı•i~·atlt· ve lopt.·u mev
:ıiforinfl Jıiicum etkrt"k bunları oom
bardınıau tfmi~tfr . .\hnan 11!1\ a ku\'
\'Ctlt-ri, .renle 'ulrua "i>leıı i.~rl>L_, -
ma.ya lra.rı ::-mıtl•taılır. 

Ouukerııue\le altuan eı-;irlorin 

mikt.:ırı 88 bine ~ ükS<·lmi~lir. Kt'şif 

uçuşları t ... nasında, hıu..ı logiliz ha
\'8. owyd:uıları 'o a) ni :1.anınnda 

Doın ~ limanı honılı:ı rı1ıman Nlil
mi tir. 

Alın:.uı ha\'n ),ın \ ellcrl, düsuuw 
ınenil<·rlııc Jıiicuın cde ı-.•k, .N;ırvik 

eh anudal,j ordu tc>S<'l.kiillerinf" yar
dıın ctmi~tir. Sarnıı;l. rl!:ı .\angınlar 

c1kanlmı~ 't• hir ılr ~maıı J,.rm·azörü
ııe iki bo:nha l~abet f'Uııi. tir. 

Uir Alınnn denizaltı ge~ni.si, trlan
danm • im:ıli ~ki il'de, J 1 hin 1on • 
htl' bir ıhi-.ımıa mua\in kruyaıörü
nii batı mu tı r. 
Oü~munın ıllıruuı~ a <lalıifüulo ya.p 

uğı gf'~ ham lıiit'ııınlnn, büyUI, 
~ lı:'füat.-ı sebebi) et. 'ermemiştir. Bir 
Alınan jChrinin h:ir malıalfo,.,ind" on 
sh il mnıü ... wr. 
DU,maıun ımııuni ha.\ ıı Zll) iat ı, 

dün 71 tan arı·~ c b:.ıJ.iğ o1mustur. 
Ilnnla.rın 29 tanesi h:n·n !:-arJn'jllui.l:ı
nuda., 2:> huwsi hava ıtafi t.ophıı tıa
r.ıfmdan diit;;ürlilmii'i, g'('r:i J :ularu 
yerde hı.lırih edilıni :tir. fi Alman 
fo, ') are i lmyıptu·. 

- -~,..-· .. -ı...~· .. ~. '.,. -

Sayfa: S. 

Bugıin.kü h rbın rsa 
I ın, muhnkk k a dil!ly:ı büyük 

bır mkılab geçirec ı·t r. Bugiınkül 
pren:;ıip ve gaye! re b karak mut•tak' 
bel c1ı.inyan .n ala agı cldı aşağı yu
karı t hruin etmek mümkündür. l<~\'· 
veUl Almanyanı ı bu harbden • ılıb 
ıkması ihtimali ıi derpiş eJ0 hm 

Bu takuırde diınyanın bugün 
sını teşkil eden küçUk devletıerın OC'

taıl..m kalktlğıno. Şııhid Ola" ıgtz... 
\lınanya bır defa İngiltere ı!e I•'iaa 
sayı mat ctt~klcn onr.ı Avrupad.ı 

kendı. ine k;.ıfa tutabllecek lııçhir 

devlet kalmıyncaktır. Bu vazıyt·lt4' 
ltaly ıle i"hirlıği :rnptığı takdır<la 
Bch:ıka ve Holmıda ritbı devldlt:·rın 
hcıncın le bugün _\vnıpa harıto. .... ın
d \ bır y ·r i ~gal etnn~ olau bm.•'k 
ltti 'ille '.levletleciıı daha zeva.lnu gor
m nuz mukadderdir .. Avıı.ıp11ıla tanı 
hır a ... keri diktatora üzerme !lnı~.scı:t 
btr ıZll:u bükmedecek, bırçıık mil
letler "'e rnilyonlaı ca ınsan _\l.man
Y yı -be.;:;lem.:k, .ı\ iman halkını en
gin t.·t..tnek icın köle gıbi calı~a1.:t1 iclı.r. 

oyle 3u· rejim tc~ı,SÜS ettiğt tak
dırd~ ıe.~t.'riyet irin b mu kırın ık ve 
yen t n hürriyete k:ıvus:ı.bılınek ~ok 
gu h.w-tıktır. Bunun ıçın ~lki dtt 

sre1:mesı l zım.gde ·ktır. 

Çunku Avruplya bitkım olacak olan 
ı·eJım .. C';vvE'tini kundı.uı aidığ1 iQuı, 
y.iııe uıca~ k•ıtı(\ 1 tinutl roecek, en 
ufa c bir !:>.! rın hareketini, lıUrriyeta 
k y•1:mıak uJlwtda } pılacak •ıı u
fak hareketi derhal ve merlıam tsı..r. 

bır • .>kdde kanla boğacaktır. 

1kmcı ihtimali d l'Pİ.§ edelim . Bu 
lıar !>i ınütt~fikler kazanacak olur
hn·sa diiny~ ııe ola.c ık? .Muhakktt.k 
ki t~si.is e<leeek dtlııya, 1918 do 
Biıyiı.k Had>den sonra teessüs et.mfif 
olan ctünya ~. n çok farklı olacakltr. 
1ııgifü:I •de F'ran ızla.r, 1914 harbi
nin souun 1 ;;<tinam ettikten S('r.·et 
lerden hakikalt:u kafi derec,-e<fo iı:stl

f\de ettiler mi? Ne kadal' etmiş ol
:.;alt.ıı• bili! i\lnı<tn müstemlekelerin
<lvn v~ topraklrn ından 25 sene mlicl
<l lte n~ kadar temettü elde etmiş 
bulunsalar bi.le bu temettü. bu d.r, 
mulıakka!c ki buı,<iin 9 aydanberl d"
' lm den harbin hasıl ettiği nıfülhı~ 
masrafların kat kat dunund:ıdıc-. Ve 
lıarbio dııiıa ne ka<lar d •v:.ıw edbt:t.,_ 
ği nrnlı".ıru olmadığı i<'iıı, at-ada.ki za... 
rar gitgide artacak ve < rkun~ bi-
rakanıa kn<l r varacaktır. ~ 

Bina%.ı.le.\ h l O?? saıeninde akle
clılet:ek ~ulhün şartlan tabiatil~ 

1Ht8 ınkinden (:ok farkh olacak tu·. 
Bu farkl:ırı düsünec~k olursak lıer 
~eyden C\'Vel mültcfiklenn <liinya 
)·iı~den harbi tamamilc kaldır bil
meleri içın dünya servetlerinin hak
melt?rj için dtnya serveUerim bak.
sim. etmeyi derpi~ etmeleri akla mü
lliyım geliyor. lkınci en mühun nok· 
t:ı. da müst~kbel A vrı.ıpauın hariUA.
sını çizerken etnik esaslara auunt 
şekilde riayet mecburiyetinin naY.a.n 
ilibaı a alınacağıdır. Esasen bu harb 
de bunun için tıkmadı ım? Almanya 
kayb~tmiş olduğu müstıemlekc1cıini 

ve Alman ırkının kısmen otwmak
ta olcluğu topmkl:n ı geri almak ıçiıı 
ayakla.on.adı mı? ~üdet lma.nl rı. 

Danzig Alman şehri bugünkü ht.ır

bin belki de hakiki sebebleri ohıı -
salar bile vesileleri olmadı mı': 

Şüphe yok ki mütlcJıkler <le bu
nu düsünilyorlar. Cihan vicıJam da. 
bunu imirtl r. Binaenaleyh y:.ınn; 

için hu<ludhı.n değişmez haritalar 
çizme.k !:'Jhyorsak, milletlerin y .,.a-. 
dıklan tc.praklan dikkatle tecıkık' 

etmek ve ı-.udud lıatlarını buna gö. 
ı e tesbit Pttnek lazım hr. , 

MURAD SERTOGLU • 

İngilizlerin Moskova elçisi 
Balkanlarda . 

Sofya, 8 (A.A.) - S fya İııgıliı; 
elçılıği bildiriyor: 

Moskovaya sefır ol ırak tayin edi
len B. Stafford Cripps, Atmadan ha 
reket ederek Moskova) a gitmelr u7.e
rc 6 haziranda Sof) ya g"lnııştiı. 

B. Slafforci Cripp 'ııı Sofy da lııç 
bir vazifesi yoktur .• i aınafıh Rul
gar nıeı kezi h ik metuıd bvl n lu
ğundan bilistıfade. h y tı vek"le ci
si prüfesör Filuvu ve ıa.ı iciyı· v kılr 
Jyau Popov u zıy re• ı tm ttt. B. 
Cr pps, hafta ouu t lıni Biıkref 
lng· e ı i ne7.dind iıın"'' iıJ 
~ e bugun mezkfu

are t otm' 
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Karagöz - Saç 
~-----------------------------------------

Muharrir Eşref E .b 
t·i · de neşredilen b 

.Bundan hır m.iiddet evvel "Tan,, 
gaı.etesi sa.hiblcıinden M. Zekeriya 
Sertelin refikası gene o gazete mu

' harriricriııde.n Sabiha Zekeriya Ser-
• tel (Tevfik Fikret - Mehmed Akif 
kavgası) unvanlı bir r isale neşret -
mıı:;ti. 

Sa.biha Zcl enya ::5er!-elin bu risa
leslnc (Sebiliırresad) mec.m.ua~;ı sa
hlbı Eşref' Edı Clnkıla.b karşısında 

Akif - Fıkret ve gençlik - "Tan,, cı
Jar unvanı b r risale ile mukabel 
etti ve ffil n insafa davet ede-
r ek. 

Zckeıiya ha
cık insaf ve 

Sabiha Ze 

• 
ın 

•• m 
c ab 

kabele 
mahiye
ediyor 

İ)a Sf'ı·h·l ce'ab veren 
} ef dıh 

18 milJ16n Xü.rk: 
Kc.r.kmal Sönmez bu pfaklarda yüzen 

al sa ncak 
~rımeden y u rd umun llstüfl de tiitcn en 

so n ocak! 

Betı C':ı:etdenb.eri hUr yıı;adım, hü l' ya· 
ııar ım 

H ıinoı çıfgtn bena zenci r vuracakm ııı, 
şaşarım\ 

Gar.bin afakını aa rmıpa, çelik zırhlı 
duvar 

Benim imanla dolu. göğsüm gibi ser had· 
dim var! 

Kım bu ocnnet vatanın uğruna ol maz 
ki f eda? 

Şüheda fışkıracak toprağ ı sıksan şü • 
hedal 

Canı, canı:ını, bUtUn varımı alsın da 
Hüda 

Etmesin tek vatanımdan beni dlinyada 

cüda! 
Dalgnlıın sen de ~afaklar gibi ey şı;:nlı 

hil.m 
Ohı n artık dökülen kanlarımız hepsi 

he fıll 
Ebod yyon sana yok, ırkıma yok iz· 

mıhla: 

Weygand 
bana dedi ki : 
•Bu haroda en bUyllk kuv

vet menb~ımız ruhumuza da
ima sahih, şahsi azim ve 
irademize her zaman hakim 

Havacllığımıza büyük ehemmiyet 
r ek m cburiyetindeyiz 

Şe imiz diyor ki: -bulunmakhğımızdır.,, 

(Far is Soir) gazetesinde c.Jules Sauer~ 
wew yazıyor: 

"Millet er için uçmak ihtiyacı hayati ih
tiyaç arda dır. Uçmak mücadelesi 

Geçen teşrlnievvelde, lıvcçten avdet 
ettigioı sırada (Bruksel) de tayyareden 

yaş rrıak müca elesinden biri olmuştur.,, 

in iyordum. Ertesi gı.iniı de, öğleye doğru İC'inde Ya§adığımız dünya hadise
kro l Uçüııcü (Leopold}i ;o:zyaret için {La- leri Hava Müdafaa.~ının ne kadar btl· 
eken) şatosunu ı yolunu tutmuştum. 1 yük bir ehemmiyet kesbettiğini ve 

Her nedense politıknnın mevzuu bah- bu hususa lıer milletin, k udr eti fev-
solmadıgı o mülakat sırasında daha 0 za- kinde denilecek derecede hız verme-
manlaı· nazarı d'kkntimi celb eden bir si icab ettiği nuılCımdur. Bu itibarla 
cumle hatırımda kaldı: Kral ellerini ma-
kasvari çapnızlastırarak: dünya camiasında medeni yaşamak 

- Mengcr '!. demişti, işte benim vazi- ve yaşatmak arzusunu candan duy -
yetim lıiı ını>ngeneye .;ık~ıruş olmaktan muş bulunan Türk milletinin hava 
!:ırksız.dır. Almonl r lıır taraftan, mültc- müdafaası işlerinde de geıi kalını -
fild<!r d iğPr tarafl.;ın mengene içindeyim yacağı asikar<lır. 

sa ı Ac;abc. bu mengene ne zaman ve Kuvvetli bir havacılığın, bir mem-
n'l ıl kapaıı•rHya buşlıyacak?.. leketin hayati noktai nazarından ne 

Ur>n dı;rlı.ıl $U cevabı yctiştirmıştıın: kadar mühim olduğu \ıı:ı"kkınrla sayın 
- EH.1 amma hnşınelmaab; mengene-

nın ılu kolu i.lra ınfüı b.r müşabelı ... t yok. Başvekilimiz Doktor Refik Saydam, 

rinde olduğunu isbat etmiştir. Hava 
hakimiyetinin, yurd mUd3faasında 
oynadığı roliın ne olduğunu bugün 
bilmiyen kalmamışbr, kanaatiı::de

yinı. Bir müdafaanın korunması, ya· 
bud bir taarruzun başarılması, her 
~yden, evvel, hava hakimiy ini 
icab ettiriyor. 

Memleketin düşman tayyarelerine 
karşı miidafa ... sın<la gene ta.ysarenin 
yer müuafaaaımlan ziyade t iıi 

olüuğunu son dün~a veka:ı,ii i b t 
etmiş bulunu:ı, or. 

H kk dır hUr yaıamı§ bayrağımın r 
hürriyet; 

Vn ıa Alın nl m kullıımıcakları men - Türk Hnva Kmıınıunun yeclind ku
gcne kolu Hdçıkııyı mahvetmek içın hn- rultayıru açarken verdikleri mi.Uum 
rckcte ı:ec..:bılır. Lfıhn mutt<>f•k de\ let- nutku aynen oku uculanmıza arze
lcrın kı.<11. c lı rı men ne kolu 13 

Tayya.recllıb,oin ·ze '\erdiğımiz 
mek ve vermeğe çalı tığınnz \ 
bu noktadan c · ye d di • 
Hava Kurumuhun elyev:m s 
emeğin lıüyük '\ · li ol 

1 939 t ari11li nüs-

m gtottrımı ey naır.ı 

tıiıa • 
~ tıUI .. nt: ou f •cldet 

bu celal! 

K •m tıı c fl( • ö:Uinın üWU~ı.t olmaz Kı 
feda 

~ .ın etla ne •1< torı :;g ı t: ı kelH'I şil· 

)\eda 

M~r.al ~h.ı.la1) ·e (§ühe-
Hı.Uwk 

İstildf 1 ıoo.~ınuı bu milletin ru
hunu ifade ehnf'l(li,ğini Atatürk mü· 
tea.ddid dafaln.r s;· dm~ \ '6 bunu 
değişfirtmtcdlğine tcı.>Ssüf bu~·urmuş

tur. 

mı ya. .. ~mas1 i~İJı ic:\lJ edorse maı."J· 
ıa.r dl1,~. kaııwdnr da, ~i~Wuıl~r de, 
ım-stbler ~~; .. ~ • dr,ği~r.,, <Son 
:ıi~" SıtıYl.a S.1 - 35) (l] 

Bunlm :ue b~im sö1ler! Sabıha 

Zekeriya bu sö~eri şı ut"la mı söylıi
yo~ ?' V<0k~-a bunlar "değişme hürn
ması,, mn nöbetimi midir? Her hal
de J>im n. ve bayra~nı, vafanıru, is· 
tikliHim sevet hi • bir ferdin hav8a
laı mm aiamıyat..'<ığ1 s&zler! 

H kk dır hakka tapan milletimin ls

tıkl~I! 

D n buna bütün mevrudiveti-
lc un n ederek s· yler. Sabiha Zeke- j 
riy·m n "d ;, ·ur,, dediği ş ylcrin 
hic b , ne c net gibi vatanı , 1 

ne . K · rd yüzen al sanc; ğınuz, 
şanlı b •yrağımız, ne de göni.illerı h 
yec ilinme le dolduran t k
ınım rşımız, n rle imanla dolu gö;;;
sfunüz e dıy n de0 i miyece ir. Ne 
yaban ı ayakl r, ne yabancı b yrak
lar, n de yo. anc marşlar ebediyen 
bu m rek yurdda gorülmiyecek 
ve i idilmiyecektir. 

Al ah o günleri göı:ıi:ermesin.. Y • 
rın neler do~ urursa doğursun, ş lı 

hilfıla, kahraman Türk milletine c
bediy n izmihlal yoktur. 

Cehennem olsıı gelen, göğslımüzde sôn
dürürüz 

Bu yol kı hak yoludur, dön me bılme· 
yl:ı:, yürürüz! 

OUııer m i tok ta!)ı, sandın, har lm i na• 

musun? 
Meller ki h rbe giren ao n nefer şehld 

o lsun! 
l}u kıırşımızdakı mahşer kudurs;ı, çıl· 

dıı-aa; 

Bu altımızdııkl yerden bUtün yanı:• 

da~lar, 

Taşıp da kaplasa afııkı bir kızıl sarsar, 
Oc(jıl mı cebhemızln sinesinde ı man bir; 
Sev nmc bi r, ncı bir , gaye a y n i, viodaı:ı 

bi r; 
OefJI •m i alnedc b ir dir dur.an yürek , 

yılmaz! 

Cihan yıkılsoı emin ol, bu cebhe sar· 

mlmaz. ...... 
• 

~abtha Zekeriyaıun bu gibi ea-
yık:lamalarma elbette cevablar veri
Jecelmr. Be..'l şimdi yalnız bir nokta~ 
sı hakkmda acele ~ vermeyi cl
Bem görüyorum. ÇUn.kü bu, mabzı if
tiradır. At.atürk, İstikifil m~ının 
bu milletin ruhunu ifade etmediğini 
hic bir zama,rı söy ememiştir. Çünkü 
İsttkliU marşı, om.ın bizzat htızurile 
.,ereflendi:rdiltleri yüksek riyasetle
rindeki Btiytık Millet lıfetıJtisi kürsü
sttnde, Maarif Ve.klli Hamdullah 
Subhi ta1"8.fından okundtiğu zaman, 
bt1tün millet vekflleriyle beraber, 
en ~iddet!i alkışlarda bulnnm.uşla.r -
d:ı. Reye konularak Büyük Millet 
mecl1Bi 'ta.rafından resmen kabul edil
dikten sonra da mebnslar tarafın

dan ~'milletin ı'Uhuna tercUm.a.n olan 

l'e meclisin kabüliylk resmi bir mili 
yetı ıi.kti.cıab edeı İsti)dll marşının a-

(6onu: 6 ncı uhlfede) 

diyoruz: 
kayı kurt.mmak ıçm kurtıldar. 

lla.<jwkilm nutku 
Kral bn ını • dı ve sııuk mı ıld rur 

gibi. 

- E t ovı>t, SUPh<' z •• dem kk ı tıf:ı 

v ed 
Muh tı Kebırin çrı C'

ka n ~akin bir Am -
rü n ka abıı ı ır. Bu 11chri Almanyadan 
lıı Okyanus ve 1 o koca bir kıta ayı ır. 

Alman ta TL mu haber alınca h:ıyat.ınn 

kasteden b e ık.:ın \'<ltanda;ının zih-
e rarc•ugiz kuvvet alt 

ust etti? 

• Şayed bı k t h talıklar muk a~' 
bu vnkıa h kkında incelP.meler yapmış 
olsıı, belkı d Belçikn Rrnhnda. kenııisini 
bedeni .ınt d:m b n def, daha kötü bir 
mane ı ınt s ke<ien nyni ruhl te-
ııe ~l ~ bulurdu. 
Şimdı m nzenesi tam m bir m.ıllete 

hamdol un t ·r etmıyen bu garıbeyi kd
kik edelim Badehu Paı; 11 ga?.eteci mu
hayyil ede rol o uyan şeyın maddi harb 
vasıtalarınd rlyade <liı~man kuvvetle
rini göı;ünde buyütmedeıı d0gun ve b i 
tibarla efsanevi bir mahiyet alan bir ne
v i (l<cndl kendini büyüleme) hadisesi ol
duğundan uzun uzadıya teşr ih ettiJ en 
ıonrn bil!ı:ıssa imanı 7.ayıf kimselerin a 
rl bır bo.zgunc:.uluk anlguuua tutıılud ık
lnruu söyltı.Yor ve diyor ki: 

«'Hnrbin baslıca kudreti manevi kuv -
vet!erdir. Bunu bana daha Be:rutta iken 
General Weygand "&U Hciu ile p k gll
Mll anlatmıştı: 

- Netice ıübarile bit':ün en büyük ku -
vet memboımız ruhumuza dalına s.ahıb, 

ıahs1 azim v e 1mdemize her zaman hfilôm 
bulurunnk.~ığıroızdtU 

Sovyet - Y ugosla.v . 
fakınlaşması 

Belgrad. 8 (A.A.) - Belgraddaki 
eski Rua sefaretinin U:ıerinden impa
ratorluk amıalan kaldırılmıştır. Yu 
goslavy.a pc>litik mehafilinde bu bi
nanın ya.kında. Belgrada gelecek olau 
Sovyet ekonomik daimi murabhaslı
ğına ıtahıfil: edileeeği. mnnedilmek • 
tedir. 

yın H'sinuz, .sayın lnırullay 

son bir enedenberi daha Yeriınlı b r 
şekilde lı m kt .... dır. Bu ~ Jıfjmayı 
kurultayın ~ akından gön..rek tak -
dir buyuracağınn Ye yurd ihtiya
cına daha eh rişli bir ~elcilde bı.n
zim edeceğine . tibhc etmiyorum. 

K< rşısında bulundugumuz diiuya 
vaziyeti, havacılık hususuna ne ka.
dar ehemmiyet vermek lazım geldi
ğini bir kere daha isbat etti. Biııa

enalcyh Türk Hava Kurumunun ça
lışmalarının da o nisbette ağıı· ve 
üzerine aldığı hizmetlerin de o uerc
ce mes'uliyetli olduğunu gozonuıı; 

de t\lt arak, kurultayın 68ki me.::aıyi 
tetkik ederken, gelecek seııele" if)le· 
rini de rlikkatle tesbıt etrnesi lhını 

geliyor~ Bunu bilhas$a tebarii,, ettir
mek isterim. 
HükUınet, taysare piyaugosunu, 

Milli Piyango haline ~evirmi~ ve ha 
sılatının gene t ayya re işlerine tah
s i<;in i Mas tutmuştur. Yerli mahıml· 

!erden alınmakla olun t ayyare iane
sini kaldırmışbr. Bundan mütevel
lid gelir noksanının, Türk vatanda -
şı.ndan Hava Kurumuna aza yazıl • 
ması suretiyle telafi edileceği hakkın 
daki ümidimiz, gittikçe artmakta.dır. 
Bugün lza adedinin yarım milyonu 
gediğiırl iftiharla. söyliyebilirim.. 
Kurumun ~malarından alınan ne
ticeler görüldükçe, kamplarda ye.
ti~ kabiliyetli gençler memleketin 
her tarafına yayıldıkça, milletin yar 
dımının de yüksclec~ muhakkaktır. 

Sayın arkadaşlar, 

ll\35 kurulta)ında aziz Mi!U Şefi· 

mir.in butün vatandaşlan ikaz eden 
işaretlerinden bugüne kadar. geçen 
zamanda, dünya hadLcıelerinin aldığı 

uıan7.ara, milli havacılık meseleleri
ne verilen ehemmiyetin ne kadar ye-

Çiftliğllı büyük yemek odası, eski 
fakat glizol eşyalarla dolu olmasına 
ra6'1DUll, ins~ içini a~acak ~kilde 
idi. Duvarda şiddetli kışlaı1n ve sise
li havaların rengini attırdığı bazı 

tablolaı:da Veysinin ecdadının resim 
leri df> vardı. Yerde tüvlü bir halı . 1 

ve bunu iftıharl 
lem ekle ı:> 'inç 

her gün b r z d, 
mek, bit z dah. 
mck ıcuı bizı te. vık ediyor ve T 'k 
m llet·nı de bu cebhed na akalı gör
m ·k ı tıyoı uz. 

Azi aı katla. rım 

Dtinya milletleri ara: ında biz de 
gök1<'rimizi kanatsız bu akmamak ~ 

için gücümüzün yettiği bütün tcd
bil'lı"'ri alm:ık, bütün çarelere baş - ~ 
vıırmak mccburıyetindeyiz; bu zuru
rPti h~r vatan ferdine duyurmak 
v:ızifemizdir ve bunu kurultayın baş- ; 
lıc·a ıneı:::gul olaeağı bir mesele ola - ' 
rnk göı iiyorum. Bu düşünceme siz
lerin de iştir-ak edeceğinize kanaa - · 
Um vardır. Binaenaleyh, .kurultayın 

dört senede bır kere değil, her sene • 
toplanarak \"atanın her köşesinden • 
gelen aw lariyJe kurum ~lışmalannı . 
yakından göl'tllelerini ve t edkik et- . 
melerini, nizamname tadilinde göz , 
öntinde bulundumıanı:a r ica edece
ğim. Bu ımretle, bir ~ene :ı:arf"ında. . 
çalı~mayı ve terakkiyi vatanın her : 
tanı fına ulaştırmak mümkün ola - ı 

j 

cakt1r . 
Çalıçınalanruzda muvaffakıyet di- ~ 

ler, hepinizi sevgi ile selamlarım. ,, ' 

İzmirde mahkum olan 
muhtekirler 

lmıir, 8 (.A.A.) - r.I'orbalıda kah
ve ihtikarı yapmak ,suçundan mah
kemeye veril~n bakkal Sait v~ R&
ceb Akgün, suçları sabit olduğundan 
~r yüz lira para ceza:;;ına ve iki
şer sene sürgün olarak Aydında i.· 
kamete mahl<fun e<lilmi§lerdir. 

Petrol aranması için 'bir bu· 
çuk milyon lirahk tahsisat 

Ankanı., 8 tHıısusi Muhabirimiz.. 
den) - Maden tedkik Ye aramaya 
ayrılmı!} olan t ahsisatın bir buçuk. 
milyon lira~1 öniimüzd&ki sene pet
rol arama işine ve son<la.J1ara sarf e
dilmesi Jrn.rarJaştlr:lmı~t.ır. 

ve karlı olmasıydı. 

Taraçada bir ~ezıong üzerine )~,.. 

tırılan Altay, tAtr.aça.da. her gün ii.ğle
tlen sıonra uyu:or.du. .Perihan oğlu
nun, yaz nıcvsimmin sıcak günl tir.
de öğle ycmeğinck'!l oonra. uyum.a:nnı 
is liyor<lu. Zira ç<>euğı.ı ben~ ld:iı;:ük
ti.i. Ağusto::; ayının sc.akları Alt yı 

rahatsız cdebılirdi. *ltaydan bif'.kz..ç 
adım ötede, pancurları açık dm:an 
salonda genç anne oğluna uzaJttaıı 
bakarken, yalnız :gecen saatJ.eı-ini 

boıı bırakmamak için a.ko~ bir 
parça bo.ıulınu~ olan eski bir piy a.w:r 
da hala unutmadJğı bazı 43a.rlnlan· 
ça lmakla meşgul olıı)ordu.. 

1 

(Sonu .yana) 1 
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a la asaray- Fener 
açım kim kaza~cak? 

ilıi. tarafın ita/ .htlltı Bu --s•a 
mühim rolü oy11'4)'Cleak 

Galat .,. 11e Fenerbahçenin bu&i1n 
.rapaca.ldan ımaçın ehemmb'eti baldnnda 
bundan evwlki yazılarımızla malihnat 

"erıniltik- Milli küme turnuvasmm en 
lllühım ve en heyecanlı ~ obm 
buıünk \ ~ her W takımın ne te
kilde çıkıac:ala w ıw gibi aiatıemlerJe çar
Plfacaklan üzerinde bugüa lurmak ia-
19-oruz: 

Biri YileM 'kabiliyetini aaml ....... 
n çıkaramk, ~i ile futbol .._. w 
ber şeyden ...ı tutarak .,.. .. bu illi 
takımın haZld"'lll da ıı!aterıJerteiw .ka
rakterlerine .._....,. ~ o1m ıs>•• 

Galatasar.,- Wlum llıMiıı halta ...._ 
da kır koşuluı w .Wen llanılııtüısi ~ 
arş ve - .........,, jim-&ik Be seçir-
Dli§tir. • 

Fenerbiabce ile itıt •ı tllUuğu usu
la bozmW11 w ı.ttamn muayyen idman 
Cünlerinc:le -..ı aahastnda oywıcularma 
barlar k.,........ hafif beden hareketleri 
7aptırmış w "6blllU ctQp yaptırarak> 

kendi ara• • eüeniz maçları oynat
blıştır. 

Bugun on -. bbı kadar olacaiı tahmin 
edilen, bİztm icln kesif denilecek bir 
seyirci küUesi iminde bu iki ayn şekil
de hazırlana 11e ki a~ı şekilde oynıyan 
lstanbul ikllld ve ilçüDcüsü karşılaşa -
calttır. Havanın sıcak cdacagı kuvvetle 
IDUhtemel olduğundan maçın son dakika
ları için muhakkak ki körük gibi ciğer
lerle sahQa t*llllf olmak J4zımdır. 

Her Fener - Galatasaray maçı. gibi çok 
IÜratle başlıJaak O)'Wlda, sistem ve tak
tik kuHaıwmta bu iki takım şim 
"bre kadar hiç t-ir zaman muvat
falc lamaınıJlımiır. Yıne heyecandan .sa
l'armı yi1zlerile sahaya çıkacaklar ve 
hakemin dildüjü ile şuUt lu değil fakat 
tamanuıe ~· bareketlsle oyruyacak 
la.rdır. FenedMı• k leeiain.iıJ verdiği em
.niyet hislerini iki sol.ık beklıı her an ya
~a amade jeltlideki acemilikleri sar
~. Galatasarayda ise iki emniyetli 
lekin taraftarlarına V'erdjti prur hi&le
tlni kalecinin ltaen cl8terdti mütereddid 
.... tiipt ,,e çıeYirecektir. 

lki takumn Qrı §ekillieki oyunları haf 
- hatları ile başlar. Fenerbabçenin haf
ları olan Fikre&, F.sad ve ömer forverd 
~ ~ulardır. Bunlar Ga1atasa

k lesiae kadar destckliye destekli)'e 
dikleri ve ıçinde çok atak ve ııer1 

1lılr .OyıHICUllUD '*1unduıtu faiwd hattan-

-- bir de kemdileri rakib kale 
tehfUuıli elmaktadırlar. Galatasaray 

da i1Js ekseriya oyunluda gemQıe yani 
.hals- ,ardam etırMSıedirler. ~bah
çelle llanua tam alı:siDi ~ fCler ge
raıe .-.ez. l:ıillkie ~ ilariJpe çık.ar

ı-. 

iris Fener belııleri buıün • lair gün
Jerinde olur da bıaan ~mü
aald ~ ~sa l'elıerbah
,. ' ı· ~ bir ıekilde oynıya
cllı: - .. lııümm edecektir. Bekler fe
... " 1 +• Wldillı.1 takdmle haflann 
~ ...._. arlEada :kalacaktır. 

Qr' •ı ı v bit ~ l'eneıri8ki ltadar 
h=' ısiai elmamalda '-.aber .... kırmızı 
hiicla IMı&tl icledniD 1JllSÖI' cıılmasmdaa 

-- lıl&lfll4e edecektir. Odada gülldüz 
v rt & pplacak alanlar karşısında 
Pw ı O'! ı ı mt'C fM• fıayli Wlk .-dav
ran k w Ople*uaray M"' ' • .mu -
bllldmık ld daima ~ w a1tınlar 
tamllll ..-nen marke ediltıeektir. 

G ' t ano iki seri ve dallcı açığı 

Jl'enedut ı ıri her an meşgul edeeek adam 
Jardır. 

...... ...... - De lradar' Gala
tu.87 bleııine cCllt ve -sık 8lk dapna -
caba da lllkumlarını daba sepek yapa
cıak o1ID Galatuaray da Jlenerbahçe son 
miklıafae hatbnııı rakib tarafın.kine nis
beten clUa hafif olmaaı dolayısile ayol 
netiec!71 alacak 8ibidir. 

Bfltün buntar iki tak,unın yalmz kabi
liyetlld ~ ficıikımedm Japacak
'ları hareketler hakkında btr tahmindir. 
Şaıuda m.ut edilıeıek tatbik edilecek 
sistelllJerden bahaetaıemol daha dolru 
bl.llu;Jorm. Çüıikü, her ne kadar iki ta
kım da ~a odalarında son talimata 
taJrUk lllftZUU f.berincle alacaklarsa da O• 

7UD :ruJaiında * söylec:liğimiz gibi tama
mile tMlpki oiaukbr. 

AJlll &lia Yefa • Bezi t11 da ........... 
Buaüa .Feııerbahçe atadmda, ~ 

maçtan evvel Bqikta§ ile Vefa da ara. 
laıımda mllU lWnae maballl .maçlarınıa 
ikin<:Wnı! 7apHaldudlr. 
Bı ..... her ne kadar Vefadan kuT

veılli lılr "takim manzarası an.eemekte ise 
de._ Vefa fimdiye kadar Beşiktafll .._.. 
dama ~ olmuıf bir ekilMIU'. 

Bu itibarla bqünkü maç her iki taraf 
için oı* elılıl1 ieWtki adilmesi icab ..ı. 
bir QPldur. 
.. __....,...~ .... Te. 

wblıllce 1' tıibnları karpl~. 
o ..... 

Amerika de 

. - '1'4ısaad• o~ _... • 

-----~ili .............. 
a •• ..._ WG 1lir -..tmr ıirtaiJto -
ım. 

Dfilr-- Amı ..... :ı.u ... 
" , lJlıt "lhr ...-n ..._,; . il 
litt S'•1a , .. kaf ... dılflıG&
lliae O 'PiL msziş ıı Pli ....ı 
- --· ~ .... ıeöi.OW. de ...... ·-Wl Wr~ •'1Clk ..ıa-
ucw+r& 111ım1111,. w _.._ 
41.-tmı m •• .... .._ 
.,._ hri de hM aA:'·Y w. 
ca. Fut' e kü,a ...._., 

Wlll&p 'ilti Oaun hgDiısw.__ 
• ti .... '™' ltal.'llJia ttc- -- --rn r• mlld ......... .at; __ 
80Jll'a ....... altttifftıieria ,_ • 
dahadııe,Plnu ıt8nPnh' W!lıiP
ttfiillıiniıilililııM•fıııirw._. & 
- .. -...ı .... 
ıs l&aıtdlya~ ,.. 

ak lglalla dda .............. 
tlar aec lrabpmqp. 

laviçre-Alman tayyareleri 
,.,..dan çarpışbtar 

Bera. • JA.A.) - Bugtn tmcre 
ara1ia1 iminde vuba gelen hava 
çarpıpaalarmda iJai .A.lıaa ve ild 
İsviçre ta.yyuesi dtllni~. 'Oç ıs. 
viçreli tanwcw ı·nrean• ••· BUn 
ların jWalniw )'8l'alan ..... ,..... 

•dır. Alman bomlmdımaa tayyare.. 
la/ 7 .............. , .. .. 

. JENt SUAD · .. 
---------- -

alede büyiik Amerikanın müttefikle· 
imar hareketleri re yardımı genişliyor 
Şehir pldnına aylıırı olan evler 

iatimlak edili,-or 
Na- Demireioıjl11 reis elduju 

g1ııa.w t i Qı-kiraJede imar m -
Nketlmi ~ )'iriimekte, her 
baktlilms ,.ae bir güıeJiik tıe • 
yenBik ......, çaqm•ktadtr. Blıiedi-
Je ~ w DW!llwd-ı hep gene 
enerjik e1ewaaalari ibanttir . .En
cümen t-ıJmW, Halit Tnruğ, • 
• .AJıkaç, .Ali K•ık rjla ller içti
..-n.la vedikMıri Jmrarlar hep 
mem!Mtıtill iman w ctiır"iğittir. 

Senelerce içeriaiae ayak basma
Dlli oJaıı ve İstanbuld&ki Gül.hane 
;parkına beııziyen., t.arih! ağaglarJa 
süslü lnn,ıiliı. bahGesi SOll Pıılenle 
.Yine bu eııcühıenin verdiği kararla 
iatimllk eAiniş ve ÇSnakkale hal
kına, i1alk bahGeSi oJarak terkedil -
Drlştir. 

Şimdi bahçe halkııı en birinci ıne: 
Bire yeri olmuştur. Bütün Çanakka
leliler tabiat1n temiz haft81Dl bu 
bahçeden al.makta '\'e bahçeliin mı.ıh
telif yıerlet intı konulan epirl6rlerle 
Halkevinden ftl"ilen mmik Delrlya, 
tmı büytik bir aevtde dtnlenmekte~ 

yaz eğteneelen aile top~lan da bu 
bahçede yapılmak için bir damı yeri 

9e bir tane 4e tenis --31!f1.pdmak1 

tadır. 

Cümla1Jriret ıneyöamnd& Ebedi 
Şefim~ Atatürldia Jaeykelleri etzafı 
park Wiae .ptirilmiş ve dört tarafı 
beton ile yapılar.ak. i.l>idenin etrafına 
Wlyük projetiör li•ehılan koaul, 
aue •uım Adıeta bir rnrt -halini 
.ım,.ar. Şehir pMn._. aykırı ola -
rak enıe1ce ~ edilen evler bele
atye tarafın4an istimlak edilm6k su
retiy.Je yıktııılmakta ve Cfimhnriyet 
aıa..ı gee'ılhtiknık düt t.atı ... 

-·~·, ..., ...,. .... 1. .. .... 

da vebir masa.da oturarak ayni bir 
arkadat gibi gMamelerde bulun -
mu§)ar ve köylW.erle bir arada ikram. 
olunan çay içlldilrten sonra kursa 
nihayet verilmiştir. · 

Çams kblecle biyük bir 
stadyom yapılaçak 

Çanakkalede yapılacak olan stad
B'E ...-isiMııı ifltiınli.k m•aarelesi 
tMlea•-. ve 3iOOO lin.' 8&1'fiy1ıl 
.t.adJom~ brar wırihnil: 
tir. BM ~GılUll inpeına yakı•• 
başlanacaktır. Gelibolu ve Bigadaki 
st.a8314"'1a,. iDlaan da hayli &erle, 
mİIÜl'· 

Yardımcı hasta bakıcı 
kural an 

tJem;miz bayanlanmn büyilk bir 
vatan severlikle açılacak olan yar· 
mmcı bemgire kurslarına kaydedil, 
diklerini ve valimiz tarafından da 
bir çay ziyafeti verileceğini yazm11· 
tun. 

Bayaıılarla valim.iz ve general 
Muzaffer Tuğaavul bu ça.y ziyafe
tinde hazır bulunmuşlardır. 

Vali ve ....-alin aöyledilderi au
tuJdar kadllllanmızl büsbütün ÇOf .. 

bıJım.ultllr. 

Heıqinliie kaydedile ti> ıı..,_. 
mnt..,. ~ Atattirk 1.
'bö*e lidaek Tllrk kadlmnm ilk 
~ koymutlar ve vat.an içhı 
taer fedaklthfı yapa~ ve ica 
IRDl1a ceMıete de diptanJa çarp11-

... ham olduldanna dair and iç-
111işlenlir. 

Q'ıt •t ~~ miiila
tib yine ayni aekilde ve muntazam. 

Amerilıadalıi bütün otomobil far.i .. 
haları ta.nlı De ta)lyare yapaca.lc 

Roosevelt'in karan Ameıikamn her t..faıcla 
bli,ak Wr ınemnaiyet uyandudı .... 
'8ılıt-...... t ............. ) 

sergide Fransanın -.11: göeterdl
ği gayretlerin teP.ıir edMfli paviJon 
bir çok mühim gabslyeta- Jmsuna 
ile açılmı§br. Mezkir JIMıVaada. J1a.. 
kim bir noktaya, Frarxmc Valmr'· 
de kurul~ ....... lir tdlo 
kon~. 9a 'Naim, Marseyye • 
zin ruhunu temd etmekt;edir. H$, 
Fraıısız zevk ve naiüetinden ma.; 
yifle balıset.meıgt.Jıjr. 

l'eal-:if *•• ... 
Vaşington, 8 (A.A.) - Harbiye 

müste§ar muavini. Louis Yoluıea'Din 
bildirdiğine göre, Ford en seri avm 
tayyadelerinden m' hp 1111&yene et
mek .......... m.r«tiği eihetJe or
du daiPe8l paıaneet-gtinil bunJmrdan 
birisini Pord fıd:rlkasma göndere -
cektir. 

Ordu daireai. F,aaWn ewelce ifa
de etmiş olcluP &illi p.de bin tay
yare verib vermiyeceğini atılamak 

~mektedir. 

Anıerlkada biiWD at.vmobll 
fabrlllalan tılliıll m.ı ....,.lder 
Ne\ryork, 8 (AA.) -Chrysler 

fabrikasının bir mtlhendisi, yakında 
otoınobillerin inp. edildjği aür'aUe 
hafif şarl&rın imalinin de miimkün 
ollaimı aöyJemiltir. 

Diğer taraftan General Jlotrs şir: 
ketinin reisi 'Willıan, fabrikalarınm 
kendilerine mWI mtıdafaa için veri .. 
lecek her tilrJil vaaifeji deruhde et
meğe 4nıade 1111.......,_ bildir
miştir; 

N~k 'l1lrıes :guet 'aüı bil -
diPcHflne gftre, dijer tittt1hı otomo .. 

bil fabrikaları da silib. illllal .... 
amade bulun.maktadr. 

Amerika ............ 

Vaşington, 8 (.A...L) - 1 " il 
orduBu emrindeki febri1m1arda cep-o 
hane imalltmı arttlrmak flaere,glbı• 
de mümkünse 2' saat ga...,_ıarı. 

- nmıea emir \W'Ü111İ1Ür. 
&merllıa, :&vwupaya yml ..__ 

&tilldel\v•r 
Nevyork, 8 {A.A.) - .....ı ı.t;. · 

reton bir Transatlantik tayyanıli • 
Lizbona gelmiftir: 1l1Um•!ltJ' tim .. 
di Lizbon 1imanmda bulunan iti tor
pido ve dört muhribe yeni harb ,p
milerinila iltmak edealiiai ~ eı.. 
miftir. Aıairal Amerika ... ._ .. 
--.r e1duğuau JIÖ,........ .......... ~ ... ... ... 

Nevyori:, 8 (A.A.) - N.,-aııık 'l'i
w gaMtesiain V ....... aultatarj 
bir Fransız tayyare gemWntn '*' 
Kanada liuıaıuna gelefek no adet 
CurtisSwNht bombardıman tıQJa • 
relİ yiUdiyeceğiai ~-

Birleiik Amerikadaki, nıütteftld&.. 
rin mUbayaa k~ evvelce lQ 

sell İsveç Jibi bitara.flarea SİpU'İI 
edilmiş olup yem i8§& edilmil 1'ulu
nan tayyareleri almak ni,.ımde im· 
lunduğunu bildirmiştir. 

fsveç devletine aid 200 ,adet IDB

harebe tayyareeiDin inltatı -.I 
eqtlmek ibıendir. hkat IMı tayyuec 
ldrin müttefiklere verilmfllline ls
veçin rip gösterecetı ştlpheli g;:s.. 
rlbmıekt&. 

çenin tarpuidakt tııgDtz koÇ• 
nın ne yapılacağım Nlzım. Demirci· 

~ytl§lefle 'Ukert baatahaneyer-~~~~----~--=-======----=-=---~~---~----

oğlundan sordum. 
- Bu bi.ıaqı k 8m"• JQkartank 

bir tarafma parti, Halkevi l*ıalan, 
.... tarda& lleledP -ateli ft ..;. 
1mnYu da Wıf,dY, .... QBU pptl
r&P4*· 

- Buntaruı yapılması uzun sene
lere miitıenlrW 1iejll Dİİlr'? 

- ,Hayır .. Siz öyle dilşüıımeyin. 

Fevkalide bir hal ve ahval zuhur 
6bıı«9 'bı1ııliııaıt, plıeclk 11me" bu 

ftldtlaıle ....... ~' 
Parti w9Llllieri 1e~,te ~ 
diye ettli 'teıı• ,, g&wğiniZl • 
§idil. .. 
lliır~ brib§lüakta ibn kapı

dan .... 1•eıeıek ilç geıu:in içeri 
pt1ijiııi ~. Banlar 1'elec1li7e 
eneluaaı t ... 

:a.-=lullle ...... ı ••et itleri lizaiır 
de~8aeremctlmm ..... 
caktl. .. • iid...-ı.atı9ız 'fll !llllll: 
~.,....,.. ... 1 le Jıdb•ek .,,.. 
nWm. V u-: w 11 Ast 'izleri ltep
CMl!jit O-' •iy:et ~ 1l1l • 
de*"'9' 1 nıaMawlla.~in 
1*iJı:IBmr' •atOlıanlk mel'iiMtllt· 
tie •• • lir .... aeferbefl .. 
iiı* l11' s alluiu .... lmt--
~ ..... 
Çana'k1mfe By · mtlla-

tarlarmm t untan 
Bum&la •• d &&;elim lıily 

muhtarJarile ~ P=l!revi .... 
aF?t ...-~ •' ı ar _. 
ba 711 •-- lllj 1 ..... 

C8mbml,et ftr~ ld$y 
mıih~, ~ nQiırıine 
J.i.yık Wr ....ate.~ yetipWte 
ve ediml"'-1 t. ~ ~ 
.. ~ qtlamattadırJm:o •• -
kiden ta,llaln 1lllraeaatmı GIQa
nqyaa ...ı.tar, .limdi :hocaa w ava .. 

katı *••· 
ller taam el!ffli-iz lir kCS,fibii 

mektebte Ok&janik 1;alısil gttım1lş 

ıannederainiz. O, medeni lran:qnu, 
köy Jranıgnnu es'-"'niılfj-. Sise 
anmdann .,..,d isi -... -. 
mek ......,. ..... ialMlt eder, 

Buradan da~ ii, .Jr.aUa. 
maıı ~ "'Qpllatl. .. Dlllh*ıin • 
Patikle 1 1 111' .............. . 

Bar..., yapl1Jn ltu en güdlk 
kurs köylümttzb iled adı••la• la jft 
rUmesine balhca imiUenlen bili ot
mqtur. 

Sidilmiş, orada gener.a1 Mumffer 
Tuğsavulun ateşli hitabesi dinlen -
llliş Ye ,....ıin nutkuıu1an llODI'& 

•erse baiJa.nmıştır. 
Gönderdiğim .reeim yardımcı hem

~ J'Ullank --beehyan ha· 
pnlanw• w vali, ...,.. w tiğ-

etm•l'riai laiı' ..- patenuek • 
tedir. 

~. ....... 
Giresun, 8 (A.A.) - Dün cece 

._.da 1ilılt'2UB de lila .-Jıa
fjf bir hareketiars ......... 

~• ·at ıiı 
8&nliltl.- a {AA.) - !Jln gff

ee biri ..- 21.fö aa tladc:;tli dije: 
ci .23.10 a baCıf olmü: ~~ •illi m!mb 11auim.•a..• 
aat :S.40 d& oı.llılıı• tlldeCli ,.,_ 
ti lllnanta ~luumqtur. Hasar 
y4mlr. 

.a.. ..._•lh' h •llhıd•IP-f~, ...... 

ttnrmı•lllftt .. 
.u. 

Vatik&Dr 8 '-1.:AJ - ~ -. 
ikinci Pie, harb baJiade tatlJik ... 
mek -- - ..... ııJlıiıı .. 11!1 ..... 
ja.derw eilN·• 11•111111iftir. 
~ • tıdb mlinde lıghmabi

lecek memleketlmia dip'-atik al: 
messillerini iskin içia•Hı -1lartlı 
sarayında daireler Jwıılrlaamllbr. 
Bava akmlarma kal'll ..,,.,. va
zifem görmek ~-.. lMiavv 
~.Bu 7'W .......... 
vmler. ve d#"ılelle 'Ptp Mr .,... 

lıamıın merkezi.9! ftvvııw. ıaı
ltlJ' ane .a aılldtıi wuW ~ 
dan daha enret ....,__,, ... 

Anierlbdald ttalyaa ftpulan 

em~,1 ~>-1tal
Jllill vapur~ ._. 
lan din Zri ••ıe -...... a ıı ili 
Ji o plen •cı e ı ue,, ı ht-Wd ı. 

ta1Jı8a J1k vapaıwww -ene- dev· 
WttJıae kiin AstoriJla lahnğmı 11e 
~ etmia)mtir. 

CnnM + ı ilM 8'diLıımd& bulu;. 
... ,,.,, 1liBlflD;; dfPıe bir yapı!' 
da cenubi 4merilr.a aabilledD1n bir 
ljpjignmda bJacattu:. 

Japon - İtalyan,.,,.. 'ı 1 
Tokyo, 8 (A.A.J .Ll. il, B. ajansı 

bildiri-; 
'!tatyaa~ dDn ~flpoll 

P 'B,aiiclJ.9 um mwr.vinhai .._ 
ederek. .A.-.ı ie'd ........... 
da .. _,_ ıl•• • ı' re•• 

ı., .maalıw~. Fnmıdana:llıı
~~ aıatüaa ıll ''in 

da Japonye.mn noktai ~ 
haberdar edilıni§ ve maslahat&ftu~ 
da, lta.ıyaıım Cindeki remafii JiUt.. 
kındaki noktainazarl.Ql eMdimliltir. 

..,.. Q8!*1ealule --.... 
&ma, 8 (A,A.) - BIWla ..,..._. 

"*lıhıiD. bava Wic1B1ıtrua-._ 
muhafuaaı için huausi ihtiyat ted .. 
birleri a,bnmas1 ~' 
:'l'Uloılıana .kıJimhnem :ve emin.,.. 
lere nakli ic;in, milzeler halka ..... 
='lf;ır. arçM mbaaldar YltPhme « 

ıtır. ' Ayni tedmrler \Wika ... • lllııa· 
-.ur. flatilrm ö•ı> ıelli,..... .. 
rve aıviv ~ kapablmıutar. Papa 
için husmi milh bir •im" )'8pll • 
llUUll ~ ise de papa, aıuna 
mH•ıdeı.Ud venMWMipir. ı>.,.. • 
..,,mlıruı V.tikamn lnıd.._ ... 
termek ilF.ere duvarlan -attı iillelt9 
blln1ıfmda yaptırttığı m&••&ııa 
lmp.ğın kalesini ki.fi lir .,._... te
Ukki ey.lem.ektedir,. l 

.................. .,.,. 
ne alemde 

"""' "' 

:Ü>lldlil, 8 (~) - 8ıdlk Habq. 

lm:paratoru Haile - Sellsie'nin halaa 
~ ~ veyalıud Km
,.,. .g•.11uk tizere yolda olduğu haJC 

landa ,abaııeı memleketlerdeQ ve • ı 
rilen haberlerin, Londracia, m ı, 

le asılsız olduğu bildirilmektedir'~ 

Molotof Litvanye 1aa..-111 , 
Jle 98rOştO 

Moskova, 8 (A.:A.) - ftl9 ajaıı-
11 bildiriyor: 

B. Moletef diki Litvanya heyeıli 
ftkile nM Y .• .,. W :cnie
tln..._ ıı '!il ıme ~.,.., 

-~,_' ' ....... ...,.! ..... ----ır. 1'oaal1 ....... 1dlCllteilliıe-d: 

tava..._~ ile. uw..; 
taama SovJel elı;isi hazır~ 
llılitır. 



YENi SABAH' 

( Bir Haftalık Radyo Programı ) Risaıe· mücadelesi 
9/G/1940 PAZAR 

l130 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Muzık. 
Cıhnbr: Hakkı Derman, :lzzeUln ökte, 

ıı.an Gur, Hamdi Tokay. 
Oku;J;mlar: Safiye Tokny, Aziz Şen -

ses. 
13.30/14.30 Müz.ik: Kilçuk orkestra 

(Şef: Necıb A~kın). 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
11.05 MuziY.: K:ınşık roüzık (Pl.). 
ll.50 Jduzik: !Wdyo caz orkestrası (Şef: 

1brahim ôzgur). Sopıano .Bednye Tüzu
nOn iıitirakilc. 

lt.25 Konuş!T'a. 
J9.t5 Memleket saat ayarı, ajans ve 

ıncteorolojı h berleri. • 
20.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.t5 Kmı..ışa.a (Tanhten &Qfalar). 

21.GO lılüzik. 
Çal:ınlar: .lınkkı Derman, lzzeddin ök

tc, Hasan Gur, Hamdı Tokay. 
Okuyanla•: Celal Tokses, Mefhartt 

Satnak, "'.a'ahsın Karakuş, Safiye Tokay, 
AUa Şenses. 

2U5 lıılıWk: Cazband (Pl.). 
22.30 Memleket saat ayan, ve ajans 

haberleri. 
22.t5 Ajans st><>r servisi. 

23.00 Muzik: Cazband (Pi.). 
23.25123 30 Yarınki pro.,ram ve ka

paWJ. 

10/6 1940 PAZARTESİ 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
11.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (PJ.). 
13..30/14.00 Mü:uk: Hafif müzik (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
ll.05 Müzik: Oda muzlgı (Pl.). 
11.JO Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef: 

Sbrah1m özgür)• 
19.10 Müzik. 
ç.ı.nlar: Ruşen itam, Cevdet Kozan, 

Vecihe 
Oku;Janlar: Necmi Rıza Ahlakan. Radife 

Ertm. 
11.45 lıkmlekt5t saat ayarı, ajana ve me 

teoroloji hnbcrleri. 
28JIO Mü:.ık: Fa.cııl heyeti. 
20..38 Konuşma (Umumi terbiye ve be

den terbiyesi). 
20.45 Küz.ık. 
Çalanlar. Cevdet Çağlar, Kemal N. Sey

hun. hbrl Kopuz, tzzeddin ökte. 
<Jbvaıı: Nebile RaiL 
21..IC Müzik: Millik tolklor'umuzun or

nekleri. Sadı Yaver Ataman. 
2' .10 Konuşma (Fen \"e tab.at bilgileri) 
IJ.30 Jtons<:r takdimi: Ualil4'Seciii Yo

IM!lkesı w müzik: Radyo orkestrası (Şef: 
iL Ferid Alnar)., 

22.31 ilen leket saat ayan, ajans ha -
berlcri. maat, e&bam. - tahvillt, kaın
bl,Jo - nukut bcrsası (Fiyat). 

22.IO lltwk: Cazbaııd (Pi.). 
U.25 - 23.30 Yarınki procram ve ka • 

panllr 

11/6/19'8 SALI 
ıı.so Program ve memleket saa\ ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloJı haberleri. 
J1H ll&Wk. 
Çalnlar. Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, 

Kemal il. Seyhun, tzzeddin ökte. 
~: Mw;tafa Çağlar, Az.ize Tô-

zcm. 
13.30/H.OO Muzik: Karışık mibik (Pl.) 
il.Ol Prc>çam ve memleket saat ayarı. 
U.15 lluzik: Cazband (Pi.). 
11.JO C'ocuk saatl. 
19.IG Müzik: Fasıl heyeti. 
ıt.45 Jdemleket saat ayan, aJam ve me 

teanııloji haberleri. 
20.00 Konuşma (Çiftçinin saati). 
20.15 Milzik: Ankara radyo kOme ses 

wı az heyeti. tdare eden: Mesud Cemil. 
21.00 Korıu111-.a: (lktisad ve hukuk sa

ati). 
21 ..20 Serbest saat. 
2UO Müzik: Kilçtik orkestra (Şer: Ne

cib Ailan) Soprano Bedrıye Tüzünün iş
tirakilıe. 

2Z.30 lılemleket saat ayan, ajana ha
berleri. .draat, esham - tahvilAt, kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.50 Küzlk: Cazband (Pl.). 
23..25/23.30 xannki program ve ka

parus. 
12/6/1940 Ç~AMBA 

12.30 Program ve memleket. saat ayarı. 
1135 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 lluzık· Muhtelif ş.trkılar (Pl.). 
13.31/14.00 Müzik: Kilçük orkestra 

(Şef: Necib Aşkın). 
Jl.00 Program ve memleket saat ayarı. 
11.15 llüzik~ Cazband (Pl.). 
18.30 llilzJk: Fasıl heyeti, 
11.oct ltoouşma (Dış politika bldiselerl) 
IUG llOzik. 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Reftk 

t'ersan. 
Oku,ıaD: Muzaffer tlkar. 
19:45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

metecınlojl haberlerL 
20.GG 118zik: Kadın g~id kOmerl. Ça• 

lanJar. Jblien Kain, Vecıhe. Cevdet Çat• 
lıır, Fahri Kopuz, Kemal N. Seyhun, h
zedc!in Olde. 

CJlnı7anhır: Sekiz okuyucu sıra ile. 
28.35 Temsil. 
21~ Serbest saat. 
21.45 11uz.ik: Riyaseticümhur tıandocu 

Şer: tbsan Kilnçer). 
22.JO Memleket saat ayarı, ajana ha

be'lerı zira. ı, esh:ım - tavilAt, kambi
ro - ~ut borsuı (Fiyat). 

%2..50 Müzık: Cazband (Pi.). 
23.2S/Jl.30 Yarınki program n ka

ı>ams. 

11/8/19'8 PDŞQIBllJ 
12.30 Proıram ve 'memleket 1Ut ayan. 
ııa Ajans ve ıne&eoroloji ballerhri. 
lUIWaiJI. 
('~ F~t-ire J'erun. Temi lte&N&, 
•elik~ 

Okuyan: MW:eyyen Scnar. 
13.30/14.00 Milzlk: Karışık h<t.fif müzik. 

(Pi.). 
18.00 Program 'e memleket saat ayrı. 
18.05 MUzik: Sololıır (Pl ). 
18.30 Muzik: Radyo cnı. orkestra l (Şef: 

İbrahim Özgur). Soprano Bcclnye Tuzu
nun ı tirakıle. 

19.10 Muz.ık. 
C<ılanlar: Cevdet Çagla, \ ec'he, lzzed

dln öktc. 
Okuy.ın· Mefharet Sağnuk. 
19.30 Muz.ık: Halk turküleri (San Re

ceb). 
19.4::0 Memleket saat aya ı, aJans ve me

teoroloJi haberlerı. 
20.00 Müzfk. 
Çul nlı:ır: \"ecihc, lzzt-ddın öktc, Cev-

det Çığla. 
Okuyan: Sadi Hoşsee. 
20.30 Konuşm:.ı. 
20.45 .Muzik: Fasıl heyeti. 
21.10 Kon~ma (Sıhhat aati). 
21 30 Iuzik: füıdyo orkestrası (Şer: 

Dr. E. l'raetoriu ). 
22 20 Muzik: Luclenne Boycr ııı plAklcırı 
22.30 Memleket saat ayaı ı. ajans ha

berlcrı ı. aal, esham - tah'Vilat, kambi
yo - nukut bor a ı (t'ıyat). 

22 . .,0 ?\Hıı.ık: Cazband (Pi.). 
23.25/23 30 Yarınki program ve ka -

paıu.;. 

(Bat tarafı 4 üncü uhlfede) 1 
yakta dinlenmek üzere Maarif Vekili 
tarafından bir defa daha meclis kür
süsünde okunması,, teklif edilmiş, 
reisle beraber bütün mebuslar aya
ğa kalkarak büyük bir vecid ve he
ceyan içinde İstiklal marşı bir defa 
daha okunmuş ve tekrar şiddetle al
kışlamnı~tı. 

Bu suretle İstiklal marşı mil
letin ruhuna tercüman olduğu Millet 
Meclisinin yüksek kararına iktiran 
etmiştir. 

Büytik Atatürk, gönderilen 724 
marştan hiç birini beğenmediğini, 
yalnız ve yalnız bu İstiklal marşını 
beğendiğini her zaman ı:;ôylemektey
di. 

Her şeyde olduğu gibi edebiyatta 
da Atatürk bilyük vukuf ve zevk 
salubiydi. Abidin Davcnn dediği gibi 
onun benzerini kimsenin yazamıya- 1 

cağını bılirdi. 
Aküin yüksek seciyesini de her za

man lisanı takdiri ile ya.dcderdi. Akif 
de ona karşı büyük hürmetle müte· 
hassis idi. Hiç bir defa aralannda en 

14/6/1944) CUMA ı ufak bir iğbırar bile vukua gelme-
12 3TJ Program 'e memleket ~at ayarı. mi§tir. Sakarya harbinin en heye-
12.35 Ajans 'e metcor0Io11 haberleri. canlı günlerinde, Ankaradan uzak-
12.JO .Mt.lzlk: Muhtelif liark1lar (Pl.). laşma, çözülme tehlikeleri zamanın-
13.30/14.00 Muzik: Kan ık müzik (Pl.) 
18.00 Pıogram 'e memlekd s:ıat ayarı. da Akif ortalığı teskin ederken şöy-
ıa.o., Muzık: Sf!nfonik muz.ık (Pi.) le dıyordu: 
18.30 Müzik: Caıbaı:ıd (Pl.). - Telaşa mahal yok.. EvVel Al· 
19.10 MUzik. lah, ona (Mustafa Kemale)• onun 
Çalaı lar: Falııre t'eısan, RE!fik J:'eraan, askerliğine güvenilir. Ordumuz in-

Şeuf tc;Iı. 
Okuyan: Semahat Ozdenses. şallah galebe çalacak. Buna.imanım 
19.35 füzik: Zeybek ha\ aları. var. [2] · 
19.45 Memleket saat ayı:ıh, a~ \"e 9 gtınieri yaşayan büÜin mebttSlar 

meteoroloJI haberleri~ buna şahiddir. Bundan başka Ata-
20 oo Muzık. ~·asıl heyeti. ~ türke suikastte bulunmak üzere An-
20·30 Konu~mn. ~ karaya geleıt Mustafa Sağiıjn bti-
20 45 Müak. 
Ç.ılanlar: t'ahlre Fersan, Şerıf tc;ll, Re- tün raporlarını herhangi fıir suretle 

fık ı-·ersan. elde ederek Dahiliye Vekili Adnan 
Okuyan: Melek Tokgoz. 
21.00 Milzık: Halk TürkQ.wrl. Muzaffer 

i'ıratlı ve Sarı n.:eb. 
21.10 Konuşma {Bibliyografya). 
21 30 Müzik: Küçük ork~tra (Şef: Ne

cib Akın). 
22.SO Memleket saat ayarı, ajans ha

berleri, ziraat, esham - tahvnAt, kambi
yo - nukut borsası (Fiyal). 

22.50 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki pro.ıram ve ka

.paıuş. 

15 6 1940 CUMARTESİ 
13.30 Program ve memleket saat ayarı. 
13.35 Ajans ve meteoroloJi haberleri. 
13.50 Müzik. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahrı Kopuz, 

Zühtü Bardakollu, Hayri Twner. 
Okuyan: Radife Erten. 
14.15 Halk turkuleri, Az.ize Şense& ve 

Sarı Receb. 
14.30 luz.ık: RlyaseUcilmhur bandocu 

(Şef. ih ruı Kilnçer). 
15.15/15.30 MUzlk: Cazband (Pi.). 
18.00 Program ve memleket saat ayan. 
18.05 Muzik: Hafif Müzık (Pl.). 
18.30 Muzık: Radyo caz orkestrası (~f: 

lbrahim özgur). 
19.00 Konuşma. 
19.15 Muzik: 
Çalanlar: Cevdet ÇRtıa, Fahri Kopuz, 

Zübtu Bardakoilu, Basri Ufler. 
Okuyanlar: Azize Tözem, Mahmud Ka

rındaa. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teorolojı haberleri. 
20.00 Muz.ık. 
Çaluıılar: Cevdet Çağla, Fahri Kopuz. 

Basri Ofier, Zühtü Bardakoilu. 
Okuyan: Radife Erten. 
20.20 Mutik: Halk türküleri. Ahmed 

Gilrses. 
20.3-0 KonUŞma (Günün meseleleri). 
20.50 Müzik: KonllllJla - Dıvan ve se

mailer. Çalanlar. Cevdet Çağla, Basri 
Ufier, Zilhtil Bardakoğlu, Fahri Kopuz. 

BE R LiTZ 
Lisan Okulu 

Bütün yaz açıkbr. 
1''nı saca, hgl•lırM, A..bl"D81M91l• 

Usan kul'sl&n 

Haftada 3 ders, .Ayda 4 lira 

MElf~fMDCTE";~NQ@' 
t<ULLANtN IZ ! 
SiHHQTIN!Z1' 
t<AZQNlQSt~IZ •. . ~ . 

beye teslim eden Akif di. Büyük Ata
türlc Akifin bu büyüklüklerini bilir 
ve daima ona teveccühkar muamele
de bulunurdu. 

Hatta Akif Mısırdan İstanbul& 
avdetinde hastahanedeyken Hakkı 
Tank Us tarafından ziyaret olun -
duğu sırada Hakkı Tarık Us bir kaç 
gün evvel Atatürkün huzurunda bu
lunduğunu ve Atatürkün gerek Meh 
med Akif, gerek İstiklal marşı hak
kındaki yüksek te\·eccüh ve ihtisas
larını bizzat işittiğini ve büyük şairin 
hal ve hatınnı sorduğuılu, Hakkı Ta
rık, Akife söylemiş ve Akif de 
bundan çok mütehassis olmuş, hür
met ve te§ekkürlerinin Atatürke 
ibliğını Hakkı Tanktan rica et.mif, 
ondan sonra gözleri yaşla dolarak IPI 
aözleri ili.ve etmişti: 

- İstiklal marşı .. Ah, o günler ne 
samimi, ne heyecanlı günlerdi! O 
şiir, milletin o günk~ heyecanının 

bir ifadesidır. Binbir fecayi karşısın
da bunalan ruhların ıstırablar için
ae halis dakikalarını beklediği bir 
zamanda yazılan o mar~, o günlerin 
kıymetli bir hatırasıdır. 

O şiir bir daha yazılamaz.. O
nu kimse yazamaz.. Onu ben 
de yazamam... Onu yazmak için 
o günleri görmek, o günleri yaşamak 
lıizıın .. O şür arlık benim değıldir. O, 
milletin malıdır. Benim milleto karp 
en kıymetli hediyem budur. 

Bunu söylemiş, ve gözlerim kapa· 
yarak yatağına uzanmıştı. 

Her ikisini de Allatı. gani rahmet
lerine mazhar kılsın .• 

J4ref EDiB 

Doktoru öldüren 
ebe Naciyenin 
muhakemesi 
~ 

Ankara, 8 (Hususi Muhabirimb
den) - doktor Mehmed Aliyi otel 
Qdasıııda. ta.banca ile öldtlren ebe 
Naciyenin nakzan muhakemesine a
ğır cezada devam edilnll§ttı:. Bazı 
mektublar ve istiııabeler okuııduk • 
tan sonra Haseki hastahanesi ser • 
ta.bibi Ali Şevket ebe Naclyenin dok
tor Ali ile nip.nlı olmadıklarını dok· 
tonm başka hirile evlenmek niyetin 
de olduğunu, Naciyenin bir gün Ki
remitçiyan isminde stajyer bir dok
tora "Mehmed Ali beni almazsa öl
düreceğim,. dediğini duyduğunu ifa
de etmiştir. Ebenin kız kardeşi, Na
ciyeııin Mehmed Ali ile nişanlı ol • 
duğunu. erkek kardeeleri ise bu 
nipndan haberdar olmadıklannı 

söylemişlerdir. Diğer bazı şahidlet' 
için mahkeme talik edilmiştir, 

Okuyan: Mustafa Çaglar. 
2 J,20 Serbest saat. 

clb Askın). 
· 2.20 Serbest saaL 
22.30 Memleket saat ayan, ajans haber 

leri, ziraat, esham - tahvillt kambiyo • 
nukut borsası (Piyat). 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

22.50 Konuşmn (F.cnebl dillerde • 7111-
ııız kısa dalca poııtasile). 

22.50 . Müzik: Cazband (Pl.). (Saat 
23.20 ye kadar yalnız uzun dalga ile), 

23.25/23.30 Yarınki program ve ka-
panış. 

Mehmed Musmmer Gülören ile Rıfat özdeginin 12479/90 besab No. sile Sandılı
uıızdan aldığı ( 1575) liraya karş1 birlncı derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vennedijinden hakkında yapılan takib uzerine 3202 No. lu kanunwı 46 m:ı maddesi
nin matufu 40 ıncı maddesine ıöce satılması icabeden Bakırk6y kazasının YeJllk67 
nah17e11inln Kö)"içl mahallesi eski Rum kilisesi yeru Mirasyedi sokaguıda cskl ve ye
ni 86 en yeni 34 No. lu iki katı kArgir bır katı ahşab bahçeli bir evin tamamı bir 
"Ouçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya ıirmek j,stiyen (250) lira pey akçası verecektir. Mılli ban-

( - A :L ilk • 11 M ) kalanmızdan birinin teminat mektubu da ;lcabUl olunur. BfrllCn 1$ biltun ergtıerle - Sn.er ., e beledi1e resimleri ve ~lliye rusumu borçluia alddlr. Arttırma ~rtnaınesı 10/6/948 
'•K•a•d•ık•l•y•Aa-k•er•l•lk-t•u•b• ... ııııiıı114•1•-=---~ tarihinden itibaren ıeclkllc etmek 18tiyenlerc sandık hukuk J§leri ser\l ısinde açık bulun

Kadıköy p.ıbeslnde kayıdlı iken tube- dutu.lacaktır. Tapu sicil kaydı vesaır luzwnlu izahat da şartnamede ve tnkib dos-
Je haber vermeden kanuni ıkametglbını 7asında vardır. Arl1ınn878 ı1nnil olanlar, bı:ınları tedkik ederek satılJia çık.anlan PJ' 
terk:eden istihkiırn öoyilzbaşı , 326 _ l) rimenkul hakkında her ııeyi ötrenntlş ad ve ibbar olunur. Birinci arttıQDa 5/lr/MO 
Muza Klzım otlu Hüseyin Hüsnü U;Jgu- tarihine müaadif pazartesi ıünü Cajaloglunda kilo sandıgımızda saat 10 da9 12 ye ka-
run tstanbulda ise derhal subemlze mü- dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapüabilmeııi içııı telr:lıf edilecek bedelin tercihen 
racaatı, taşrada ise bulundutu 7erih IU- ahnması icabed4!o p1J'f)nenkul mükellefiyetlerile sandık alacağını tamamen geçmiş ol-
besi l"lile adresini telgrafla bildirm..t Wt- ması l&rltır- Aksi tak4tirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak sartile 20/8/940 ta-
lil makamına ilAn olunur. rihine müsadit Alı IÜDÜ ayni mabalcle ve a7Ui saatte son artbrması yapılacaktır. Bu 

arUi"nnada IQrlmenkul en çok aritıranm üstünde bırakılac&ldıt. Hakları tapu sicıne.. 
Beyotlu Yabancı Aakerllk fub..ınden: rile sabit o1Du7an alAkadarlar ve irtifak hakkı 0

sahiblerinin bu hadarmı ve huswıi-
Şubenıiz Beşiktaşta m::lmüdürlülil eslı:l 

binasına nakletmiştir. le faiz ve -"'le dair iddialarını llAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbltelerile beraber 4lairemize bildirmeleri lizundır. Bu .sureUe haklarını blldirm~ 

1 L A N olanlarla haklan tapu aiclllerile sabit 0Jm1yanlar satış .bedelinin payla§maaından hariç 
kalırlar. Daha fazla mal11mat almak ı.ttyenlerin 939/334 dosya No. sıle sandıjımız 
hukuk işlerı aenUiDe IDW-M:aat etmeleri Jlmmu illD olunur. 

••• 
DiKKAT - .., 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En ~amanda size en bUyü!! yardımcıdır. Kalori, 
gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 

ve yüksek evsafı haizdir. 
)lerci.mek. llezelya, buğday ve sair çorbahX komprime

lerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAIARKA MüSTAHZARATI 
M. N'Ulll ÇAPA Karulq tarild: 19U 

İnhisarlar U. Müdürlüvünden: 
ı - Şartnamesi ~ 125 çift lAstik çizme nçık eksı1tme usulile satın 1 

1meaktır. 
il - Muhammen IMıde1i 893,75 lira muvakkat teminatı 67 liradır. 

Dl - Eksilbne 20/Yl/IMO pe:-şembe günü saat 15 te Kabataşta I.cvaz.ım ve ~0-. 
llQaat 1Ubeaindekl .... bmlsyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname 68 seçen şubeden parasız alıru&bilir. 

V - Eksiltmeye litirak edecek firmalar şartnamenin 9 uncu maddesinde y~ 
tenfti eksıltme eüninıleıl Oç gün evveline kadar tu:r. fen şube!lne vermeleri ve tellt, 
llllerlnln kabufünil nnııla••mnın vesika almaları, tay:n olunan cwı v• aaatı&e °" 
ıttvenme paralanle 1ıirtikte mezkiir komisyona muraeaatları. (t649) 

-------------- UMO lltBı\MİYEl.ERI ---~ 

T. İŞ. BANKASI 
~940 Küçük 

Cari· Heşaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 hralık - 2000. - ura 
3 " 1000 ,. - 3000. - " 
6 " 500 - "3000. - " 

12 " 250 " 34M>O. - " 
40 .. 100 .. - 4000. - •• 
75 " 50 " 3750. - " 

210 ,, :zs ,. s~o. - •• 
Keşideler: 1 Şu bal, 1 Mayıs, l ~

tos, l tkfnciteşrin tarıhlerınde ya'll .. 
• lır. 

Şehremaneti azasından Said bey olba 
Bay Delide \ abdesi mütevetti7e IChıJıie 
Saadet ipardan b&lllm mtikal eden kıy
metli evraka başka bir Yarin kanuni bu
lundugu lakdirJle lstıımbul ~ 0-
daDaşı mahallesuıde SQkh türbe Mika· 
llnda 5 numanlı ~ aliracıuta illa 

Jl:mniyet wıdıla, ......._ ..._. iıııtrlawnpltl ipot,ek lll" ı .,.ır iatiyehlere 
hanım.inlenmizin kQ7DUll oklui\ı kurrılia 1'ı • ım tecaWJr. tbemek mere ihale_. ·A'ırned Cenl411eeW• SARAçoGUI 
delinin ~ 1mıı1ar borç vfl'!"lllek sure~e kola.rhk. &<Wnnıektedir. (4770) ~-•"'ığı yer~ .<~ • b')_ -u.asıı Neenyat Yidth'tl: eluDur. 


