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ilalyan 
Tebliğleri 
~~ 

İtalyan .radyosu hayaJJ mukabil 
hÜ<!umJarJa 1ngilizleri tardettik
lerinir lböy}c ilan ederken lngiliz_ 
ler İtaıynnlarm ricat yollarını 
kooerek B.ingazi,}'i jşga.l ediyor
lardı! 

=--
Çöı çi l 

Bulgaıislanı 
it lıam ediyoı : 

Nazile,r 
Bulgar hükUmetinin 

m uvafakatile 

Yazan: 
lllS9fbl Calllt 'f alçıa 

Dişlerini 
şimdiden 

Bulgarıstana 
geçırmişlerdir 

.TALYAN mdyosu gl'.ÇCD 1 akşam fürkçe ncsrlyntında ı 
M.inadan gelen ha.berlerin yanlış 

m<lan ~yet edi) ordu. Me. 
8ela }~tfa gnzetc i yüz İtalyan telı 
~den 97 shıln zafer müjd<-lcdL 

itnı )'8.Z.lyonn • • Vç tebliğde ne· 
cleıa bana lüzum ı;iırülmcdJ,6-ine 1· 

:an ı::wly, llllkı1 ordmımfdiğfnl 

1ttiya.nc söylüyor. Yunan 
lıe!it\.":terinin yanb oldot'llnu i pat 
lgiu de yüriittiiğü mütales şudur. 
&nan .resmi t.cbliğlerinln fl('mcn 
~ yeni mc,-Lller znptedlldl· 
il Ye yfizlcrce esir alındığı bildi. 
~lir. Bunl:ı.r doğru olsn1ılı 
~lar imdiye kadar ı;ıoktnn 
Abaı'Utlul;'11 zaptetml olurlardı. 

ltaıyan :radyosu hunu söylerken 
kendtlerlnln ,.e Almanlann batır 

dtklan İngiliz harp gemileri 
hlıilmmdaki reııımi tebliğleri • 
111 hiç düşünmüyor. Gemi -
hin sa~ı malumdur. Buna 
blıfğlllcn onlar hnr 7.aman İngiliz 

donanmMma. znytat 'enllrdllderinJ 
llln ederler. Dağlık bir mmtleket
t.c mevzi za.pt~tmek hic fe\·ka.Ui.. 
~ ~ayrltah i hlr şey lleğildir. Mü· 
d faa ooilen dağlık ara:ıi adnn ... 
dan zn.pfolunur. Yuna.nhlar da böy· 
le t)ııpıyorlar. 

narbln başlnn~ı('mflaııberl ı-
tal rnnlan kendi hudutlanndan kov
dvlar. Göriccyl, Pi~mcdili, Erglıi-
11, lllınnm~1, Kl~ura,>, aldılar, yn

kınaa Tepedel<>nln ukutunu bekli· 
JıOntz. Blnız sonru d:. J\\lonynyn 

~ Berab:. girec-eklcr. lt.alyan md. 
)leıMı hiç nl('>rak «-tmestn. BiitUn 

~,rettuJdan dışın ntılmnlnn mu 
~r. 
Eğer İtalyan radyosunun neşri· 

:ı.tr Ytıkarkl sözl<-ro inhisar efS<.-y. 
dl hiç aldınş f'tmezdU.. Fakat ar
~n u eğleııet>ll iddiayı da i· 
eftjyonn:: 

Bulgar tayyare 
meydanları bin'lerce 

Almanın İşgali 
altındadır. 

Alman 
ordusunun 

Bulgaristan yolu ;Jc 

Harekette 
bulunması için 

hazırllklar 
yapılmıştır 

Ç örçil ilave ediyor: 

Fakat ••• 
Türkiye de 

hazır 
bek/iyen 

kuvvetleri 
alt etmek için 

Çok dıba lazıa 
bazırlaamaıırı 

IAzımdır 

İngiliz başvekili Çörçil dün gece 
Londra radyosunda çok m ühim btr 
nutuk söyUyerek Afrika harekitı 

(De ,·ann 4 ftndide) 

Cetıo\-ayı bombardıman eden i.ıglllz bıup gomller:lnden R<mown. 
:nrhhlarlle Ark Royal tayyare gemisi-

Afrika cephelerinde 

l ngilizler 
Bin gaziden 

220 sonra 
kilometre 

daha 
ileı ledller 
T rablus eahillerinde 

.. Elagelia iural edildi 
kirler olladar 

ço lll sayılmaları 
glDler slrlyor ı 

(Yau"'J 4 lincUde) 

Cenova 
İngiliz donanması 

tarafından yapılan 

Bir 
baskına 
uğradı 

ANSAl.J>O TERSANELERİ, 
ŞEHRİN ELEKTRİK FABRiKASI 

IDIAN TES1SATI 

Bombar ıman 
edildi 

Pizo ve Livorno dn 
1 
bombalandı 

o·azı~ı 4 linclidf') 

ŞUBAT PBOORA. ~~ 
Şuibatın çift tarihli günlerinde: 

ALMANCA 
Şubatın tek taı-ihli günlerinde . 

FBANSIZCA 1 _______ .., 

1:1HAIB3IER1:1 "'Ka.lınunan tt.nı:ran askerleri 
1'11Jıan kun-e.tlerinİ Amanıtluk 
~de mıhlamı lardrr. Bütün 
dlrıyanm da ta kd1r ettiMerl v~hi· 
le lta.l,yan tebllğferf hn.klknff oldu· 

ilı ~ hnber vermektedir.,, Arnavutluk cephesinde 
'Biz bir <'ye m<'mk cdlyoro:ı: 

Bugünden itibaren yabancı 
\ Ulıanhlara harp ililn eden ,.e is· Yunanhlar UJi hnl't'ketfno bo.ı lıyan ttaı· 
Yanla.rdrr ve harp başlıjlLh • • ı 
iit ay S"~1lr, §imdiye ka.. , yenı mevzı er 
dar- İb\l~r tic kere SelinJğo 1 ld 1 

dil egzersizlerine başlayor 
llaberln, 9S'7 y1lı ~aııgırmıla be lal1P b it' buçuk sene lçlndo tunıaruln· 

dıp (90) denıt.o yabRnr.ı dil dcrı.lerlnden M1nra bl~ok okuyucullU'JJllu dl!J'lio 
krln temadlslnl lst.emlşlcnll. 

ı;lrmeı., Atmayı almak foap ooor. a 1 ar 
dl. lllitün mm'tlffa1.-ıyetlerl Am a· 
~-Utluk i~e ç.cldl!p, Am:n utııı. 
gtın blr kısmım l'umuılılara n'1'ip 
nihayet onlan hir noktada. giiya 
rn hlatnak nssıl olu or da bir kah · 

Haber, 0 :r.amandanberl yaptığı lıaurhklarını bugtin tatbık uhaıım:ı koy. 
mak ve okuyut'U1annm 18tlfadfJ81M ıırzetmcldo bnhtiynrdır. B u ıı.nıdn ,unu 

l"antıınlık teşkil ediyor! 
İtalYIUl t.ebliğlerinln dalma ha· 

ldkntt söylcdlklt>rlne gclinoc, ayni 
Cecıede haJyan rad;rnsunun ,.imali 
ıı\frfka muharebesine dalr \'Cnllğl 
u hıwndi<i~ bakınız: 
"Llbyada hl\rekiıt dc,anı ~tmck· 

~dfr. Kara kun<'tlt'rlmizlc i~ bir . 
llğf yapan tayynl"l'l<'rfmizln yardr 
tnr ile mukabil JıUcnmlarda buluna. 
l:'ak yeni hatl:ı.nmmı yaklnsını o

lan düşmanı inrdrttik. .. 

ltnll ıuı radyosu hnyali nmkahli 
hııl'Urnl:ırla lngilizlcrl tnrdettiklc· 

rfnı böyle ilan ooerkC'n İngilizler 
ltaı:ranıann rlcat :ro•lıınnr koserck n . 
•ln~ar.ili ı .. ;.;nl «-diyorlardı! 
ltaılaıı nıdlo ıı hiç doğru ne • 

r;'at ;rapm:uuab a.hıletmi olsay. 
dı 'ÖzUnU bumlıuı dnha iyi t:ote· 
1 1:ıı11ı ! 

11 ııı-M yln Oahft ) AJA;I~ 

llAYf'ye Jüzum göröyonıı. ki lng illzce ı•gunıl7Jerln fmnsnca \·e almııncıı c-ı:
Klisura mıntakaınnda ır.erBlzkrte 11trııkte neortne. bu dilin tc!Affuzunııakı hwmsıyotı tesbıt ımKAn-
ıt 1 1 b• 1 . b"J' -• .ıı.. ı..·-mmda, tmkAn bulanınrnaktayır.. Telllffuz. fıu!ltl lyetlcrlnl gö'l•<'ren a yan arın ır mut(a ı ...... ıe. - ıı 

t •• k" t""ld•• ye be.}'1lelmllcl bir ıtekll \'C kıymet nlmııı buhınnn fı.ınrctll'rl bugUnkli '"•ı.fyet 
aarrUZU PUS Ur U U ıilsündea t~mln kabil otmamı,tır. Bunun irin inglllzce cgı,enılı.lere ~1am'1. 
Atina, 10 ( A . A .) - At ina ıl ~ önoe sırf metin tercllme öm eJd P.rlnl okuyuculıınnuzın knn gör llo r-önnl

radyosunun bild i rdiğine göre, ıı yeoeJcWI' noktasmd.'Ul fikirlerine mllrucaat etmo~1 ve kanın, bundarı nlın:t· 
(Dc\·amı 4 liDriide) cak neUoo (l()nundA \ımncyi mu\'llfık bulduk. Şayet oku 'lıı-ıılnrnnı7., bmıu kP.. • t 
1 

d n bınlurlarsa mlkmklln oldu~'1l lmdıır e-Ura tlc lııgfllztt~ e de ln:ılıuıınlc ~.Um· 

1 a Ya a Jdla olabllierır.ktlr. Olm)'llrulannuzın hu husustald flJdrlcrtnı bize •iuııtıe 
bdcllnnelerlnl .rka edfy ol"llI. 

sulh 
taraftarları 

çoğalıvor 
Kont Ciano bile 

kaynataaile aynı fikiı-de 
değilmit 

llU8'al Bado1ıı10-
au dlktatlr 

oı ... ı 1etea1ror 
.._. •• ııUıt • 

ALMANCA ve FRANS.ZCA 
~r &iln taaıla ıJe munta7.am&n n~ttdileooktır. Bugün ıWnıınca ile 1ıa ... 

ayan f'Jl'~lzlerln yann transmıa ~Jks<'Jık ve diğer günlerde gene nhuuıca 
ft fl"MUNZC'a olarak cle\ıun ede<'Cl:tır. 

Fransızca taklp f!111ecıek oku.)'lt~ıılanm17. -,ubııt aynım tek ı;Ur.lerlnd~ 
fnnınea: almancayr takip cdoofk olanlar d3 r;ubat aymm ~ırt günlerlndl' 
aı- epıenttlerlnl n aoorin 1:le3lncl ııa~ f38Jnm llk iki &ljtunmul:ı butııcak 

lardrr. 

Bagla ıçıacl sayfamızda okayauaz: 
Dil dersleri münasebetiyle 

bir izah 
Yazan : HAYRİ SOZEN 

Yazı ışlcrı Tel. 2i.187z F'ıyatı 5 Kl1R 

Uyuyan luzın başı ucuna dikile 

ş 

Samatyada oturan güzel 
Ber ıa'nın odasu ıa 

Akşamdan mı, gece mi, 
l<aproan mı bacadan mı gir 

&ı.ınatynda Hacıhasan ma~s~ıesın. 

de oturnn 21 yaşlannda Benıt a• .mdıı 
bir kız evvelki gece bUyUk b :r korku 
gcr;irm~tır. Pollr.c ıık8eden hiu!benlıı 
ıddla edilen §ekli §Udur: 

Bena evvelki gece s:ı.nt lk1 ~uçukta 
yntağmda mışıl m!§Il uyurk.!t. t-afl.t 
bir gUrUJtu duyarak uyanmı~ ~ozka 

paklarını aralayınca korkunç bir 
zara ile karşılR§mıtşn. YtızC ~ö 

ınco uzun bir delikanlı ııağ e\'"lt' 
nl pırıl parmyruı bır bıçakla u · 
sınm önüne dikilmiş, soJ elh !..ı t 
det parmağını dudaklarına votı. 
ona: ".sus!,. işareti \-eriyor B"~:> 

(DC\'nmı 4 ün<"iıde 

KOuKA GADOHi MART 
lO 'U'~DA TAMA LA~ACAK 

O zamana kadar aramva 
rayları kenarlara ar.nara 

refüj er yapılacak 
Belediyenin kendi ~kilAt. ve va. 

tııtalarlle yıktırdığı Beyazıt ve Kosktı 
lstlınlAk .sahnsmdakl evlerin enkazı· 
nm kaldınlmaaı işi ihale cdılnıl§ ve 
cumartesi gününden iUbaren bu s.'llıa. 
nın temizlenmesine lın§la.nmt~tır. 

~ledlyt", bu istimlAk sa.lı::ırındaki 

blnalan l~ başından.beri tcnıl::.13' t.ş. 
ıert amelcsine yık~tır. Bu sureUe 
yıkılma işi masrafsızca olduğu gibi 
yıkılan b!nalarm enmı, çe~vesl ah 
pp kaumlan ve kircmlUerl ~tılarak 
mühim blr gelir de temin cdl talşUr. 
Şimdi de b!nalann kAglr kte.ılllıu-m. 
dan çıkacak ta§ ve tuğlalar M~ılık 
gösterilerek burası temlzletilmckte. 
dir. Belediyeye bu şekilde Bevurt ve 
Kaska ısttmırık sahasının l.!ıtimlı11t 

\"C imar masrafı mümkün oldu~.ı ka· 
:!ar ucuza mal olacaktır. 

Vali ve belediye reisi I.Qtfl I<ırdnr 
dün fstlm!Ak snhaaına giderek burada 
enkazın kaldınlması için yem bnoıı. 

}'an ameliyeyi tl'lkik etmişfü. 

Bugün öğle vakti 

Be yazıtta 
yangın çıktı 

Sovanağa mahalles:nde 
bir ev yandı 

Bugün öğle vakti Beyazıtta 
bir yan~n çıkmış, vak'a yerine 
derhal itfaiye ycti~mi~tir. 

Yangının Sovanağa mn • 
halles\ndc Hamam sokaı!mdn 
Bay Ziyaya ait evden çıktıt{ı :ın. 
laşılmıştır. Gazetemiz malrineye 
verilincevc kadar ynm::ın ôcvnm 
etmekte bu ev kısmen yanmış 
bulunmaktaydı. t::_·ye, yang-ı. 
nm dif;er evler" sirayetine m · ni 
olmağa çalımna1ctndır. 

Hadıseıerın 

----~------------~---..---T etsın .... 

italyaya 
indır.len 

Yeni darbeler 
Yazan: HASAN KU.\1ÇAYI 

• 
1 TALYANLARJ.A Almanlar 

~--nizden \ O hın·ııdnn Tu· 
nusa askor g~h·crck AfrUmnrn 
bu kısmına yerl~mck l~ln Ub'1'11. 
ır;ırken fnr:lllz harp ı:;eı.·t'r!'fnJ .. r -

.Mart sonuna kadar Beyazıt ve 
ka caddesinin tesvtyesı Jşl lk-naı 
nacak Kosa caddesinin retJ.jler1 y 
larak tramvay raylan ayııcn t.ı. :ı 
Ordu cı.ıddesinde olduğu ı;ib! ıı.ı ~ 

ta nlmacııktır. Bu s.uretlr C y tul 
Akmrnya ka<.!ar cadde dOz blr § 
alacaktır, 

Bir çocuk 
babasının mualHm 

bulunduğu mektc>pt 

!f aıu2 a d ş o öiif 
Dün, Bc~ktngta 2 yaşmda tıu 

babas!nm muaLlm bulunJuğu .nl' 
tıın havuzuna d.ı.şmU;ı, boguuua ff> 

kc-sJ gcçlnnlşUr. Çocuk. bOl m:.KIJ\ 

su yuttuktan .sonra kurt.arıl&.r~n o 
taneye kaldırılmııısa aa biraz ~ 

ölmUşt.Ur. Tahkikata cıevam t}dını 
tcdlr. 

Timarhaneden 1caçlı ğı 
sanılan 

Brr deli yakafand 
DUn gere, devriye gezaı jrı.l'•~&.c 

!ar, Zlnc-ıı Ukuyu mmtakuıncr. """ 
il bir ndam görerek yanına yıı'< l'!!lll 

L'ırdır. M<'Çh.ll adam, 3:ındarm uJr 
rUncc birtakım gayrıtııbil bı.l,p r. 
te!"ınl'ğe ba~lanııştrr. Net!cl'd• tıu 
damın deli olduğJ an•aşılr.,ış ;a •al 
narak kaı-nkola gcUrllm4Jrtr H .. ., 
hUvıyetı anıaşılo.mıynn 150 ya~.Prın 
pc1mUrde kılıklı bu dcıt, bu , lı Ttb 
adli) e sevkedllmlştır. Hcçhn• dr-'tn 
bir mlidd!!t evveı tlmıırhancd .. n !uç 
~ 281Uıcd~lmektedlı'. 

fer 1 l<-tme~e mp• ••>1 1 u\ lt'İ m 
h:ırrike mon'tPZl"rlnl ,.e nlTın) 
Pl'trol \'e b"nziu d<>>ıol:ırmı tn•ırJ 
el lcınc~1 f'ıı lya itin sersemletl 
\•e yrl.ıcı blr darbe ""'"' • .. r. nı 
hao;-;n hn d~rb"?'ln 1"1"1 B'n"r> 'nl 
İn~llz 1'11 -ırdu"n tnrnhıd'l~ a.' 
nınsı \'O burad:ıltl lılr(lolt "'""" .... "! 
rln '(': lttıf"n"rl:ın'""'n ""I" ,.,ı,·nr 
E;I z:ım.,nmıı f<-s .. dHf r'me<ıl t-•"na 
hdır. AlmaO\':lnm '.\"c.rdıını lt bm 
yı'"'mııMnn lmrta~mn.,. • • 

ffnl~ nn d'lrııt'l'!l"<;'n<\ lmn.,, pi 
1 t' tnvv"~l'l"rlnl•1 kııtılmn.~t ~DO 
'a ,l!ihl ft .. lynnın en ..,,ı ... •,. " 
hir ac;Jteri deniz Üsf.Unün folırfp 
dl!m<' lnt" mf nl ohm"ZS!I. 1nrrill 
ktı\'\ <"tlnrt blifiin fril tll a hfil,i 
olıfulrl<t.n '(> hu '"rtnnlTI cJrr • snhl 
IJnd .. M en mh"tın 1'•wn ,.e r1ı>nh 
(\11forfnl <'llrrfne P.<'-"l••lilrtm _.., belilttarf.d.an g<-l<'rek o""°'·~·" 

bombardıman etmesi ve otuz \'ft.• 
gon do1U8U obüs atarak boradaki 
ııJPJıtrik fabıikalann.J \'e !Jln:ı.CIMli• 

luso'inlnin h-.cı""rı fl .. ı . ., .. ' • ine 
ccğl kolay<'.n bilimlıı oltllUlbl!lr. 

HASAN KUMÇAl'I 



.ftf, '"':. "";l' ... , • , .,.. ::. J ..... 

R A B !!! R - A"'9m t)Mfım 10 ŞU B A T - 1!H1 

lnaalın o yerde 
namı yok mu? 

f arihi deniz romanı: 18 Y "''.gan: Kadircan Kallı 

H~ Reis kaleye bir kaç gille savurdu; dehşetle 
uyar.an lspanyollarm hayretle bakan halkın gözü 
»nünde karaya top ve asker döküyordu. 

Milli Şef'in 
mahdum lan 

On1er ve Erdal 
inönU Bursada 

1 H alkevlerinin • NTlDAL mCllelael a11b.. 1 darlar cevap vermedmı dal-
lanıp badaklanda. Nlzameddla Na-

k l ld •• •• •• ı dl dostumuz da, kabahad, dolra• uru uş gı onumu1 =.::.::
1;,.,:.t;:·f.;:,,~ 

Bu s;rada Ceza:;inle o zamana 
icada.r YJJ~t1mamış olan mWıi.m bir 
it bqarrhyordu: Memlok.ct iki bU
yllk kısma aynlıyordu. Merk~ 

Vodllıı. :0Jan §ark kısmını. Hızır 

Bey idare edecek, merkezi Ceza. 
yir olan garp kumunm idaresine 
Oruç .Bey b~kacaktı. Her :tk1 kı

s:mda nüfus \'O emlflkin, tarla ve 
bah~elerin defter~ri yapılıyordu. 

Böyleco genç devletin geliri ne 
kadar olduğu, ne kadar kuvvet 
besJlyebileceği tesbit olunuyor; 
bunlann arttırılmaaı j~ tedbirler 
almıyol'd•ı. Her tarafa k!tlpler, e. 
minler tayin ediliyor; gönderili
yor; "çok mahsul ve çok kazanç" 
elde etmek için hiç bir gey el!lir
ganmlyonlu. Bu sayede lıalk bUyUk 
bir b11Zl!1' içmde iş ve gtlcU ile uğ. 
rapyor; Oruç Bey 'ftl karde§leri 
bayır dualarla anılıyorlardı. 

Hmr reis Tenee'tn bir DA; mil 
ııarktıı<ıakl kilçtlk adalarm ard:ııda 
demirlea!; gece yansmdan aoara 
demi? atdİrdı ve Dk spklardan M· 

ve! şlı'il'ttn 5nllııe pldl; g6zclller 
karan'S denizde bir takım bOyilk 
karallifir gGrmGşlerdl; Wdn t1lı>
h p ıemtiem!flerdl 

Het-utaraf sesS.lidi; şehrin balla.. 
:ııak Whmak yükselen evlerinde 
tek a yoktu; yabım lbnanm .,_ 

zmd&İd fener, ancak bir kaç kulaç 
etratriiJ. klrll ve eoluk bir ayd:n

lık SAÇlfOrdU. 

Hızfr<. reisin d&rt gemilıl, al1ah 
ıruıar& belli be~fs yabmozler 
yapanı.y, ·yavaş yavaş d&rt !çan.. 
vol gitnls'ne yaklaşıyordu. Bir ara 
:ıı1c vaf'dlyatardan biri JıaykırdJ: 

- -Kimdir o? ••• 

liız!f ~ıgs1ıi kaım " emreden 
se11I ce~ap verdi: 

- tt ttitfntı d!fm ·-
-Parola?: .. 

- ~anıla, tli>·onım, ı»"11a! ... 
-~ 

- Sİiah ba!lma !.. SUlh batt

a!. .. 
A>~i'.kumandn bir kaç ağızdan 

.cknıtlandı. 
Ufuli: nyd nlanıyordu. Dört Türk 

gemisi İftPanyol gemisine rampa 
etti; levendi er ~m bir halde 
gilverteye fırlayan tek tük lapan
yol askerlerini birer tklşer yakalı. 
vorlar• teslim olınryanlan hemen 
~ere s~rlyorlardı. Ortalık ağardığı 
zaman gemiler tamamtyle ele ge-

çirllmlflet<ll. 
Hızır reis kaleye bir kaç gtllle 

savurCJu~ deh§etle uyanan lspan
yollar.n, hayretle bakan halkm g6 
ztı anOdcie karaya top ftı aaker 
dCSkUyordu. Bu it o kadar çabuk 
yapılıyordu ki lkl aaat geçmeden 

TDrk tc;plan metrialere ywletUril
mll, gem.ldeklterle birlikte her ta
l'afta.n 'kaleyi bomhardnnaD& bat
lam.'flımlı. 
Dlıfmanın kaleden çıkarak harp 

etmek ~en mnfrezeleri, kaaır. 
gaya tubılmut yapraklar gihl dar· 
madaim 'eluyorlardı. T8rk gtlllele. 
1'i duvarlara gedikler aç~r; mar 
gallıı.rı. uc;uruyor; kuleden apfı 
kol, ~. gfSvde yuvarlt)'OnlU. 

ErteBI gUn de bu harp devam et 
ti. Rmr tıel8 akşama aotru hku
ına g~mek için hımrlaamıştı; za· 
fer ıUpbeslzdi: Tcnea'dekilerin 
hepal de bunu blllyorlardı; ıebllde 
büyük. bir kargaşalığın ilk ali.met. 
lP.rl beliriyordu: bu da Hızır rel8e 

varayaeaktı. 

Bu .-ada bUyük kapmm Ust.Un
iC bens bayrak dalgalandı. Birisi 
ellerini;, bonı gibi ağıma dayadı ve 

~ebrln bOyUklerl.nln Hmr reisle 
görllşmek istediklerini haykırdı. 

Hım reis ,bwıu kabul etti •e: 

- Oabuk olun! 
Dedi,;: 
Bir az tı0nra kapı açıldı; batip

ıer, imamlar ve diğer ileri relen. 
ter alay laal!Dde dıp.n çıttdar; bir 

~ yDs·bl-. uakt& ayakta ~ 
~a... ............ DıMrı•t 

diler. Onu ellerini göğli8lerhıe g5-
tilreree hörmetle selamladılar: 

- SelAmün aleykilm ve rahme.. 
tullalı ve berekAtU ! .. 

- Ve aleykllmseli.m ! ... 
İçlerinden 'en ihtiyan i&l5ze :bq

ladı. Halkın uğradığı tulumları kı

eaca anlattı ve devam etti: 
- Ya Mevlay, lütfedip harbi 

bırak:n; bu gecede bekleyin: bele 
sabah olflun, inşaallalı Beyimizi de 
huzurunuza getireceğiz. O da bun. 
dan böyle size kul olsun; klfirler
den eUni çekstn ! 

Hızır reis bu muhterem ve çoğu 
ihtiyar adamlann ricalarnn dik-

Kayak sporu yapmak 

1 
. üzere Uludağa 

çıktıl~r 
Buna (llasaal) - lılllD Şet tn&ıo.. 

nün çocukJan Ömer ve Erdal lnönO, 
dttn oehrfmıze gelml§1erdlr. Kencttlttt· 
ne riyuetJcumhur yanrlerfnd~ ŞUJc. 
ı1l Oze41r refakat etmektedir. lllsanr. 
ler, Uhıdağa gttmqlerdir. Or:ıua bir· 
kaç gUn kalarak kayak apor.ı yapa. 
caldardır. 

Bara glzlllıll 
bırsız 11ım? 

Bu sene 23 ŞubattaBaşvekilimizin bir = .. tc~:=:ı:,:c::,,:::: 
1 • den antolojisine alan "Ali Caalp"e 

nulklle açılac1k va msrasımla kutlacak yU::,:· 
0 

yerde llalDI,.... ... , 
Halkevlerinin 63 il vilayet, 222 ai kaza, 64 ü na· 

hiye merkezlerinde, 30 u da köylerdedir 
All Canlbln bundan dolayı ncdca 

mes'ul olabllcceğlnl blltUn hlisnU. 
niyetimize rağmen bir tttrJU an.lr 

CumhUl"iyet lıalk partlalnlıı bf • halkevleri 'ftl idare komitelerini yıunad&. Acaba her antoloji yapan, 
rer klllUlr mileaeeıseal olan halkev- de teşhir edecektir. 
leri ve halk odalarmm i1lr defa ku. Memleketimizde 379 balkcvl ve ı her mubarrlrln berinde adapte, 
nıluııunun · ve yeni halkevlerile 141 halle odası vardır. Halkevlerl· nakil veya terclbne ltaretl balun
halk odalarmm açılışmm kutlula- Din 6 31ln villyet, 222 ai kaza, mıyan yazrsmm tcllftea bqb bir 
ma mera.simi bu aene 23 Şubat pa M U nahiye merkezlerinde ve 30 iddia ta.,ıyamıyaca~ gCSre, ayn· 
zar gllnil yapıJaCaktrr. Halkevleri u köylerde bulunmaktad·r. p~·:: ca banlarm bu lddJasmı tevsik ve. 
ilk defa 932 senesinde TUrk ocak· odalarmm&l 58 f kaza merkezle : n tekzip etmekle de mi mllke~ 
larmm llğvı ile kurulmuştu. 19 !JU- rinde. 63 U na.hlyelerde ve 20 aı ti T 

katle dinledi; kırmadı ve hUcwn 
batta olan bu Uk kurum her aene köylerde bulun.maktadır. r 

Kapalı çaroıda kuyumcu Kmz- 19 ıubatı takip eden ilk pazar gtl. BugUn 93 ku.ada ne halkavi ne Baaa .. evet" demek de bbllcllr. 
emrini vermedt. m dükklnmdan 5.000 Ura kıymetin nn lrutlamnaktadır. de halk oda.st vardır. Fakat ya Erclbncnt l!kl'C'lll iddia 

Şehirde balk gerçE'kton ayak. 
lanmıştı. Kılıç, b:ılta, kazma, kU
rek, ne bulurlaru kavraml§lar; e
ğer lapanyollar ve onun emrindeki 
Arap prens aulh yapmularaa lhti.. 
JAJ çıkarmak için bazırlanmJŞl&rdr.' 

de aJtm bilezikler c;almdığı, dflk • Bu BeD.e bDtllıı Tilrkiyede hal ~ Tekmil kazalarmda haJkevf veya ~ldlılf gibi buna Dllhamel'den aL 
klıı sahibinin siyah -:özlUklU bir kevleri ve odalarmda yapılacak me halk odası bulunan vi1Ayet1er 27 Canib ır.1 
adamdan eUpbelenerek zabıtaya rasi.ml başveklllmfa Ankara halke. dir ki bu viliyetler pek iyi derece. mayıp da, AU hı bilmedi&- ve 
ihbarda bulunduğunu yazınışt:k. vinde söyliyeceğ:i bir nutukla aça· yi almıştır. Kazalannm yansmda tetkikine lmkAa bulamwyaeall fara-

Yapılaıı tahkikat bu iddiayı te· caktır. Nutuk bütün memlekete haJkevt veya odası bul•tnan vfll • :r.a Rot.aato IJ!Hlnmdsa almıt .,._ 
yit etmem.iştir. Kapalı çarşı esna. radyo De yayılacalttır. Başveklll - yetler 19 dar. Ankara. İstanbul ve lunsaydı, ne olat!aldlT 

Arap prens günahının büyük oi
dağuııu anlıyordu; Hw:r rels.in ne 
ylllmek kalpli bir adam olduğUnu 

bilmediği için gtlvenemiyordu;· bal 

fmdan buılan Kıns'm, bu mnce.a mlz bu aene ilk defa olarak çalı- İzmir bu meya.ndadıl'. Bu vilfıvet_ 
herlerl :iç etmek anusana kapıl - 1 pn balkevlertm lJverken ~en ler orta derece almaktadır. Yal -
ması ihtimalinden bahaetmef,e bq sene aöylediil gibi çalışmıyan ve n-z bir vlliyette. Van vilı\yetln1n 
la.mı.şiardır. Zabıta tahkikatt, bu meeaisi memnunl,etbaht olmıyan I kazalarmm d&rtte birinde balkevi 
cepheden yUl'iltmeğe b&ıJlamıştır. vardrr. 

Bir tebliğ 
• 
1 TALYA Blngazlnln tn~ 

ler tarafmdan lşgalIDd• 

km arzusundan başka ttlrHl hare- E k f 
kete de imilD yoktu. Bir tek kur. y a a genç 
tulu§ çaresi görllyordu: Kaçmak ... 

Gece ... Her taraf derin bir -. memur alını yor 
muır içinde uyuyordu. TUrt ve Bugünkü imtihanda 
Arap ukerlerinln daha az bulun-
daiu ....., taratmdakj ttıçtıt üpı.. muvaffak olanlar 
lardaıı biri açıldı; karaIWar çıktı; tecrübeli evkaf 
eonra etnta nal lle8leri metti; memur lan yanında 
bir kaç stWi patladl; bir kaç atlı ataj görecekler 
nal seslerinin maldqtıfl yollara : Beyotıu ve Jatanbul Y&kıf\&r tıq. 
aWdı; Wdn bir netice çdr.madı. mUdUrlUklerlnc:le birçok mtln?ıM me· 

Arap prena kaçmlfb. murlukJar OldulUDdan m!lııhallere 

Sabah erkenden kale kaptl&n a- memur al~ O&ere bir mtwab&ka 
çıtdı: tehrm Ueri 1relenlerl kanii- iınU~ı ~ • .Evkaf te;;Jd .~tmı 

' ?."\ • " ' 1 a. ~ ....... rlat fıal!vı,., ~L.q. 
ya çıktdlr; H~ reis fıaıxm da L b ıplla&~ ~~,.a Ol'lll,lpıeil 
cotkun sevinçleri nra.s!nd'~ (" ~fm~wne ~ ~111~ alıluw 
güdi; orl&lıkta tek f span)"01 glr. caktır. 
riimnüyordu. Sordu: Va.ıutıaruı açtığı lmtlhaD bustın 

- Onlarda mı kaçtılar! 
- Evlere saklanmışlar! ... 
Telllllar Hızır reisin emrlvte 

bUtUn sokaklarda bağrrdılar: 
(Devanu \'ar) 

• MUnakallt vekAletlnin çal1rma81 
berine A.nk&raya giden İstanbul mm 
ta.kul liman relat Refik Ayanlur dür. 
febrlmlr.e daluııaOfttlr. • 

• Oaktıdar cezaevtnde yeniden be.zı 

atmyeler açwİırfbr. Bunlard& ına1-
k1Unlar, dokuma iflerl,. portatif kar. 
)'Ola. tenlUk, lnmdlıra, .. tıerm: yapa. 
caklardır. 

Yeni Sabah: 
Btlaeyin C&hlt Yalçın, l"ranasDm 

nzlyetlnl tetkik ve tahlil etnı<ıKtedlr. 
HQeeyln catıit Yalçın, llarqal ~ 

teııln btr mUddet evvel, epoyce mu. 
balddrane bir pkllde kabtn~n at· 
tığı Lavale flmdl be.nıtığı tçt.ıı lc•ndl 
arzustıe değil, Almanlann zoruyla 
kabbıede bir koltuk tıekllf etnıQ mee. 
burlyeUnde kaldıfmı, artık La'l&Un 
bir Fransız vatanpernrt detil DiP ~ 
man Ateli oJduguna iDanılabl..,.,ınt. 
Almanlarm onu bUkamette mühim aı.r 
l"OI oynar meYJde getirmek ic;t;ı bMOD 
kuneUerUe Jılanıpl Peteıı Onrbıde 

tu7tk yaptıklan baklnndaJd baDer 
lerin dotnıJutuna b0kmedlle1:.r.~ 
yazarak dl)'Or ki: 

.... baldbt. •1111 ........ ..... 
pi Petıenln JuymeUnl artıln;)or. ~ 

""Jltl o naentur mötarek~ bwıa et
mekle ıııeret ve bayslyet metlu.uaıbrmı 

feda etmltJ cleifldlr. 'l'anl• bir tteımp 
w cörüt eeerl olarak matlaN7l"H U. 
lııal eck-n ve mlleadr.ledell oeklPll Ma
...,... bl9 bir ........ mtltal'l"lı....._ 

blHdbnlerl nrfolnM Mr tllle kAba1 l'lt· 
IDflDl8j'e UIDllJ'kımllUr. Ba, Vttl llü. 
kblı!ıtt INble kaydl!dlleal"k lyt Nr ... 
~ketttr. 

Sonra seneni venamı ~ 
yapdlmt be,..aaat nr. 'l'UlnlMlll w 
lılJlır-= BIMJl"te -11..-..,. Alawnlara 
t.erlaıdllıeml)'fleetl~ tanla edlycr. A· 
mini Darlan Franlıa donanmMU11 A ı. 
Ulllftlar& talim etmfıktenlM" bııt.muı.· 

)'1 &eftlb eWllDI bllcllrlyol'. Bu On 
.......... ulrei1 ....... IMı t.eyamlıa 
1tbıam ,wwa.T-q... oıUda Almaa· 
ıan. .-.. Afllkılp aeomıl11i • ...._ ............. 

aat ıs,.ao da lataııbul vakıfta':I bq· 
mtldflrlU~ ,YBPılacakbr. Bu •mu. 
hana talip pek çoktv. Hemen çotı 
JençUr. lmUhana Uııe muadW aJdolı.. 
nan idadi mesuntarmda.n da taU~ ..,.. 
dır. Bugllıı yapılacak lmUhan'"a mu. 
\-affak olan ortamektep m.ı".mlan 

15 Ura ve lise mezunıan da to lira 
asıı maaşla evka!ta memur:lye;e Dafi .. 
7acaktrr. 

BugtlnkU lmtlh&D~ muvaffak olu· 
lar kM cerecede bulunmadığ' ı-k.::Hr. 
de yeni bir imtihan açılman da takara 
rtır etmışUr. 

Vakıflar ldareaiDdeD mPTurlann 
nzifelerl evkatm ıwswıtyetlrine gtJ
n lhtıaaaa taaDQk elUflndeıı J"l) a. 
iman eı.manlar tecr1lbeU ev~ me. 
aıurlan yamda staj gGreoeJUıtrıllr. 

....... ....__ydr lılJ"8 ...... 
a llaeet kalır llll)'drf Valaa "'' J9lda 
..ylalar bir mllddettenberl ga7P-te 111> 
•AJanllda seram,..r. Fakat .... ma
Jetlerln mutlaka aa ~ lılr tN• tııu. 
lmumk inip eıler ili paanJ Htı amlral 
oa1an ....,.. U.Urao llluelnılt oa. 
.......,, Dalla clolra•, illa bir teblp 
defll, .... temlna&trr. Almaalar blyle 
IMr f8" llt!~, 4enlbnlyor. Al-
.._..,_ a.tNDderbte ...... Jet ..... ... ,...., .... ..._. ...... ..,. 
böyle bir ld7a-* kalııal tıtml.Y"'.lft'tb 

demek latl19rlar. 

. ~ ldmlerln Almulana ldmlel
kln olclnfu, kimlerin Fran111Z ~ Tf' 

baywlJ-.tlodea bakiye ka1a.n knnmlan 

lllUllatUa~ ral'ltıtı artık ~ ··
Jatdıyor. 

Dütman lı...._....n elan adılm ..... 
\'&ldlr. Franuaıa · Jl&IDll9 ve lıaldam 
kurtarmak tpln f!lleriııdea &'"leni ya• 
panlu da Jlal'f!IAI Petea lle s-eneraı 
\ 'eypad ve amini Dwlancbr. 

MDı:ıadele llltmlf delflcllr. Almaalar 
lusndUerlnJ matıtıp addedip Fnn•yı 
rallat blrakmazlar. Fakat Alman 
tanklamun ve tayyareJerinln pUp 
(eldlğl l'"ran<1111da llltler \'P. ltlbt>ntrop 
ma~lfJp olaraklardır. Yani •·ran".z do
nanıun."ınnı \'t' ıtlmaU Afrikayı Fnuı. 

ms ~·let adaml&rmm ellnd~ .taau
~. B11l'MI artık kaU IUrMte 
tıabakJnık ...... ~-.................. 

: ------

Büyük Türk . . 
şaırı 

AU Şlr lltwll 
Dün akpm üç toplanb 

yapdarak hayab ve 
e.erleri anlatıldı 

Maltepe askeri 
lises~nde 

Yeni mezunlara 
diploma ve derece 

alanlara mükafatlar 
verildi 

Dfln de, Maltepe ulcerl ıloıesinln 

ancak kırk sekiz saat sonra ner 
retttğl tebll~e tahDye eeb:-blal 
töyle izah ediyor: ''Ecnebi ve ttal. 
yaa halkın hayatım kartarrnalı 1-
ı;ln tabliye C{1llmlt olan Blagul 
dU~ kan·etlerl tarafmdaa llPI 
olnnmnştar • ., 

ttatyan ~kumandanı halimi 
hayat"llı dU~tlndOğO bir smada bet 
kmnandn rnaavbılle, diğer ilet 
~encnr.11 acaba ~in ihmal ettlf 
BDlllan candan a)'lDlj'or T"aJdtıf 

R. 
Büyük TUrk piri Ali Şlnıevaf· bu seneki muunlarma merutm•e dif• 

Din 500 llııetl • do~ yüdölrilmü loma ve derece alanlara mUlc~atıar 
milnuebeWe dün gece Eminönü vertlmiıUr. &amallar bagb 

topl•••JOr ve Şehrer'.'ni Hallcevlerlnde birer lılerulme H.IO da latlkW marp i· 
toplantı yapılnıqtır, le b&§lanmılfır. 

"~~na...ma~ trıpleah-~ lıle~~~ ~ ~ ıuıı. 
t• ~· ·~ ........ ~ y~ ~I'~ Hamanar cemiyetinuı ten 

:Abadu:..ıık..._..,. rrutlm~.JirJpç.L ~~ ~~. µ. 
laninI§tir. BundaD IQll,I'& kQndlye mµmı ik1Dc1 Muammer Eren. lı!DUml 

ş-eıen profesör Ali Nihad Tarlan, OçüncO TUran Ertul. edebiyat birin· 
büyük Til1' pJriıı1ıı terclbneDıaJi· ·cisi Satıt Yıldırım, fen blrincial Atı. 
' 

heyeti umwniyesi ve idare laeyetı 
.a~imi de bugUn öğleden sonra y_. 
pılacaktır. Bu cemiyetin aeçimi 6. 
todenberi çok kalabalık, binlerce 
bamalm f§tiraklyle bir havli gU • 
rliltl.ılü olur. Bunun tçın 16.zmıge • 
len tertibat evvelden almmqtır. 

nı anl&lmıj, lıqatJ hakkmda iaa • dullah Çağlar, tarih coğrafya tıinnc:. 

hat vermiş w bur giirlmm oku- ai Sabri TUzUr, matematik birinciai 
D'IU§tur. Bundan sonra, Neval Abdullah Ç&ğlar, fruıaısca !Jlnnc!!ıl 
yurdundan prkılar aöyleıunie, o - Turan Bulgulu, almanca b1rtnctsl 114u· 
y\mlar oy;nanmıştrr. Toplantı 22.1~ rat Ayter, iqill.zce blrincisl Bedir 
te bitmiştir. Alatır, aakerlik dem blrlnclai l-!aflm 

Macariatana 
manifaturacı hey~ti 

gitmiyecek Şehremlnl halkevinde de. evin us, spor birincisi Atına Tulgar, ban. 
tiyatro ve edebiyat kol.a mualli - dO tefi Mahmut Akçay. 
mi Cemaleddin Se,.ver tarafmdan umuınl birinci, lkinci " UçUncWe. 
konferans verilmif~. Ifonferarust re birer aıtm saat, dlverleı!nP de, 
müteakip evin temsil kolu tarafın. bran§larma göre birer kitap badiye e· 

Öğrendiğimize göre Maca;iatana 

dan bir komedi oynanmıııt:T. dllml§Ur. 
Bunlµdan,.baş1'a Tüı;Jt KQltUr -----------

pamuk vererek pamuklu men•ucat al. 
mak Uzere Macar sanayi mUek"eıK'lO
rile temasta bulunmak üzere bıı ma· 
nlfaturacılar heyeUnln Macarlstaml 

Blrliltnde (eski 'rorkistan TUrk 
gençler blrJ,lğl) de bir toplant..ı ya· 
pılmıştır. _T9plantı, Sirlik ~si Dr. 
Ahmet Can Okayın kısa bir hJta. 
beıslyle batl•Rl'-tır .Bundan 8011ra 
Unlvel"Bite profeslJrlerinden Zeki 

dıl zaaf ~k olMydı ılıııdlye 

kadar mattap olanla. General Vey. 
pııd tlmaU Afrlk&J'ı Almau;ya)a ~rk 
Mmete llaar olaaydr ukerf -..nmaııa 
bertJat ederek Franmz fttanm:a bö ~ 
mlaat. wrmesdl. Amini Darlan l"nn 
11111 .,.._..._ Almanlara tMllm et
~ razı ollıeak tstldıatta lıiıla118,.. 

* böyle ~ lııuhuunudı. Onlar 
mMane& ~ AlmllDlar tein 
dlplomul sallaıiiitda rlrit '"' ....,.... "'* lıqb lllr llıtlmaJ ........._ ÇbK 
AllllNllarm ~ 1Mı 1o Mlreın ,....._ 

Mlllll ...... '"' feJ"flfbd •J'llld.&• -"'· 
.. abmta ~lec!ek ldflıılr 
kuvvet yoktar. ,.,._yt ............ 
IK&i altma alaMllrler. Fakat F......a 
.. _ ....... " ........ Afrilayw ele 

~. 
On1araa mat.lap o ... blraa Aba faz. 

it ıoıtrata ,ayılmak ckıpl. tncHttte)'I 
taır.ylk ~· Fru9Mm tıupa· 
men latl1tAı Almanlara ı.u lmlrim .... 
pıdııımes. 

Almanlana ..ad ................ 
olduklan ölll aolda De lıılrlllrtıe k .... 
lomaUk aaflül7e& ODiar lola eolr d· "°' bir 'Vad,r* ~ ~ ......... 

Yakıt 
Asım Us, Franaanın vıı.z\)'etını tet. 

kik ve tahlil ederek Parlaı, yeni lru· 
rulan J"raUız pVt1a1n1n mt!iUtaıertıı. 
da i'onteııey'ta AlmaJvm vnum 
&ıılt*- - AliOıa ~ tat.dUr-

Velidi Togan ve Ahmet Cafer oğ
lu da §aiıin bayat:nı anlatmışlar· 

dır. · 

gitmesinden aartmazar edllmlıUI'• 

Bu hususta tcmulan :Maearlstıında 

bulunan Ucarct heyetimiz yapacsJr,, 

Büyük toplantı bugün öğleden br. 

IODra Un.lvenlte kollferana aalo -
nıuıda yapılacaktır. 

Jerl haldcmdald haberleri tela!p eden 
beyana.tmı bah18 mevzuu yapmakta 
ve Almanlarm Fransanm Uçüzı1 pak· 
ta ş-lnnealnJ ı.tedlkler1nJ yazmlLkta ve 
ıöyle demektedir: 

Ucuz ekmek tipi 
Belediye iktısat müdürll.JğU.,Un U. 

zırladığı yüzde 20 çavdarlı yeni ek.mel' 
Upl Uoaret, ziraat ve lllhhat vekule'
leri tarafmdan tetkik edflm,.ıdedlt 

Bu husustaki karar henllz belo:ıdiye,
gelmemlşUr. Fakat belediye yeni 
ekmek Upl üzerinde daha ça.lo§ma 
bll§lamıııtır. Bu tiplerden biri tY.:ğen!l 
dlği takdirde, ekmeği biraz Jahıı ucut. 
\atmak mflmktln olacaktır. 

"Evet. Uçlizlü pakta iltihak et
mekle Fransa Almanyaya ae do
nanmasını, ne de Afrikadakl üsle
rini vermek taabhildline şeklen 
cimılt olmaz. Ssdeee "Almanya 
ltalya ,.e Japonya İnglltcreden Salata satmak yüzünd 
başka bir dedet ile muharip nzl· 
yete girdiği takdirde Fransa bu ağır bir yaralama 
devletlere lktııııadf, man. slyul ve DUn gece Çemberlltqta çı'<..n rJI 
a.~kcrl her tttrltl nrdrmda balana- kavgada bir salat.acı mea!,.Ke!a 
eaktır." gibi bir ~ele imza eder. bıçakla ağır surette yara.lamı:o;ı:. "f~ 
Fakat hakikatte i~lü pakta Utt. ralaınağa sel;cb, carlh LOttl:ıl'l nı 
hak edea devlet için pek ehemmi. ruh Na§ldt. kasap Mehmedln d'lk 
yet.iz görtbleın ha t.aahbUtten önUnde yqll salata satmaktan aııı--" 
1'0nra F......am mihver de,·letle- meğe kalkromu:dır. NBflt tı'Uka 
Pine .lcarp m•allvett doaaamumı met edince L<ltti bıçağını çek·!~~ 
,.e Afrlbdald hlforlal wnaelı:le de rlne hücum etml~ ve kendlsllıi ın.ıb~ 
bltmlıJ olm:ız. Ondaa ıwmra Fran· .... fA. Ut yerlerinden yaralamı,qtır Lu 
sa btitun mevcudiyeti De mihver ya'kalnnmıotır. 
devletleri hesabma olarak tn~lt-
t.ereve '°'"'' harbetmelı mffbttrlye. 
tfndf'I bhr...,, 

Amm Us, ~tenle Lavaı aramıdakl 
Bir kıpti dövü§ü, 25 
kiıiyi adliyeye getirdi müzakereleri naklettikten l'IODra fU 

neticeye ftl'l70l": DUn Fatihte Ortaçqmede 
"Öyle görlbltiyor ki önlbnttzdeld " klşlllk bir kıpti grupu, bir 1ı1Q 

bir kaç cb lolacle Fransadald boh- 1 ztlnden mahkemelik olmuştur. , 
raıı A~ lstlkt.U ı.L:ımm. İddia edildiğine göre aynı yerele tll: 
dan mtlltlm ln)d,_Jlar ~österecek· turan Bahrtye Ue Emlne adna"9 
tir. bttimal ki kllla bir umanda ana im. Şllkrlyeyi adamakıllı 
Fransanm henüz lfgal altmd'l ol· lerdlr. Kavgacılar yakalanıp ar.U 
DllJ'U 781fert Abnaalamt nUfar.la· getirllmlş ve nöbetti cllrmüaıef 
n altına ~k. f ... t "ll!er taraf. mahkemcciDde muhal<emc ed'lml ~ 
tft.n Framum cloaanntuı De Afrl- Muhakeme esnasında 20 'kııclu f" 
k..Aftlrl mlstıemlelre kanetlf'TI ta- de dlnlenmi§Ur. 
ll'flh!._,..e MTJ.,_,....1' ,_.... llart.e mklm, ana kızı 25 er Ura 8#1' ~ 
,.__ ..... z.ı" E ... ... en• mahkem .U.U,tlr 
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ll~~;p, ll!IJ!lllllJ~ 
na:;:a•n Rasim W• M h . 
-.--.;~:.ıe~=-~ an aym italvada 
e-:-~=:.~ .. lbombardıman edildi sulh 

$AATLAAI • Roterdamda da askeri ft E: ~Ij hedefler bombalandı tara arları 
.... .... Loodra, 9 <A. A.> _Hava ne.. çoğalıyor 

.,!!uıldıgı yer. '"Vakıt Matbaası" zareti bugünkü pazar günü öğleden 
sonra şu tebliği neşretmiştir: 

-... 
ft llASAL ... 

Kadircan Kallı 

Hava şartlarının yeniden fena 
olma.sına rağmen bombardıman 
tayyarelerimizden ufak bir te,ek • 
kül diln gece Manhaymda sınat he
defleri bombardnnan et.mittir. 

Cumart.esi günü yine bomba tay 
yarelerimiz münferiden uçarak 
Roterdam ve Flessingues'de he -
defleri bombardıman etmiflerdir. 

Sahil muhafaza teşkilatına men. 
sup tan areler cumartesi günü 
yaptıkları bir keşif uçuşu esna • 
smdıı. cenubi Norveç ıııahili açık • 
lsrmda destroyerlerin himayesin • 
de giden dilşman iaşe gemilerine 
taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Biltiln bu hareketlerden ancak 
tek bir tayyaremiz dönnıenıifUr. 

Japon donanması 
Başkumandanı 

Tayyare kazaaı 
neticesinde değil 

Çlalller tırallllüa 
ta11aresı tttlrl
ıerek 6ldlrlldl 

Kont Ciano bile 
kaynataaile a1111 fikitde 

deiilmit .............. u,.. 
... datatlr •••ua 11tea1rer 

Loe4" 1 (AA.) - Jtaıyaa bacb 
dtlDda bulUD&B btanll ilk' mullalılrtrı 
blldlrdiflne söre, P'afi,lt maht\dertDde 
1taly&)'I bugQn Jrarpl•l"''Jst• aldlllU 
sorluklardan lıturtannak U;ID :ek can 
muepl B&dogllyo tar&tmdaa ..... dik 
t&törlUk tMla edUmemladen ~ Ol. 
dutu kaıı&&ti Y&ıdır. 

Bu muhabir fUDlan rane" ·m 
~len birçok 8'alt1Mta ... ,._ 

- partlırt sbnemd&rlum da ClüU 
balundutu bir ~ im' • a.M. 
- oluna Ol8lla .alla üte4I d .. 
raftandrl". 

Umumi kua&te stil'9 K\lı8llllU lldl
dar mevldhd buaktill talrdlııdt İiNllil 
yanmd& kal ..... .....,,....... ..... 
de Kont cıuo olaoakllr. ~ ._..... 

Rtubeft lta11a --- _. ~ 
IDUJS ile lWfala 1llDldıl etmlf 'N 1111. 
90Unlnln demokruDeıtD JÜllld& orta-
dan nıkacatı hı1Jrlnnda1d lr MI 

1 blc;blr aman lfUrü etmeın•wttr. s-t 
Cl&no lıeDOs mtblt9rtd lılr .na Mdl 

Je'blnde buJ•mm•.....,. rüat --
Çunldng. 9 (A. A.) - Çin)dng- BadogllJıD De dalma aa Mr ....,. 

de resmen beyan edildiğine göre, mubafua etmektedir. 
Japon askeri giirası ad.amdan a • 
mira.l baron N inko Osumi, geçen 
çar§amba. günü Çungşan civarında 
çete harbi yapan ÇinWer tarafın
dan öldürtilml.lşt.Ur. Filhakika Çin· 
iller içinde baron Oaumlden bafJra • Vlfl. t <~) - D.H.B. 8mlJe 
daha sekiz Japonun buhmdup tıtr Oe JAnmama aıutl lııtlktı +4 tmdle 
tayyareyi düşürmüşlerdir. Ta.yya. Fnw ... ....._ altlDCla ~ 
rede bulunanlarm hepsi ölmüştilr. it ll&ldanda eeneıa mıent1*9tlelde 

Milli askeri Çin konseyi ta.rafın. doladua P7falıu' alUd,.at · l'ı9m 
dan neşredilen resml bir tebliğde mahtlDertnde teblp edllmekteer. 
çal'§amb:ı günü Çinliler tayyare en • Bri\Uel, 9 (AA.) - 8tetuL Bel. 
kazı arasında bulunan evraktan a· 1ik& taansı a. lıDr •Mrs Aw....
aw-aı Ostmil'niit~l ~R IAMr+ E 1111; ' 'P il 1llMIR ..._.. 
yetiyle birlikte, cenubi Pulft1de llblıe llllııaJ.t vwne·p. 
tolanJJll§ olan Ja.pon ıı)onanmymm ................ (A.A.) wı ... 
ba.şkumandanlığnu deruhte et:ımtı: pla ..-Mt'atııııJI pedfm ....,._t 
üzere tayyare ile Hakıana ekler • ~. Ba Qlll 21 ...._ na. 
ken öldilrüldüğünün anlaf;lm&1rta ren eJanek,.... IO ad' lliık _. 
olduğu bildirilmektedir. kanttzrdmak 11UNt11ı1 imal ............. 

Diğer taraftan cenubi Çblde •seme. 9 (AA.) - tntçN adJo. 
Kvantung cephesindeki Çin kuvvet .unun lıUdlrdljlae s&"e. bir 9l.n Al· 
leri kumandam general Huanmov· man tanu-t dtlll fnlçre arat11 a. 
dan gelen bir telgrafta bir Japon serinde Neaellurlr elftnDda · ~ 
deniz tayyaresinin enkazı arumda l&fU1IUI falrat bir maddet eoma !n1c 
bulunan 9 cesedin hüviyetlerinin re topraJc1anlldUl -"epn.,ın:. Bul 
tesbit edildiği bildirilmektedir. ö- phlrlerde baft ...,..... llU'eU ~ 
lenler amiral Osumi ne amiral B1. mlftlr. 
koJiro ve 4 binbaşı ile iki pilot .e • IUO • dB • J...,O. 1 (A.A..) -
bir makinistten ibarettir. atıaral: lılUll mıat..,.t .......... Wr. 

Hare.ket halinde buluna.n bir Çln llfl a.rtae, l"8lllemBllW. ~ 6 

Y de Mf"Olanan lııDttıa gue1ıelerta. ..,.. 
clizütammın kumandanı albay u· ınualarm Dlh. altı &'/ arflDda pmte. 
andsinin raporunda Çin çetelerinin kiD:e olarak tntlPr ~. abl 
tarıare}1 öğleden biraz 80nra mit ~rma 
ralyöz ateşile dilşürdüklel"i bildirU.. t&kdlrde ...,nyatta . 
mektedir. Amiralin kılmcı ile bil • karar .,.rıniftlr. A.A. _ 99 
tün üniforması enkaz araıımda bu· • NeYJWk, ' < ) ~ VIDd 
Junmuştur. Çin makamlan bulu - ı lı1andad& bil' c10J9pna ~e"°rb 
nan vesikalar hakkında hiçbir taf bagQn Cllpper tana · 
sil.At vermemektedirler. d6nmtlftlr. 

Bu ölüm sessizliğine kapılan ya. 
ralı kalbım çarpar&k omuzum& dü
şen bqnnı kaldırdım ve: 

- Benim de cinayet.imi! - de. 
dim. 

' 
Dadım beyaz bq örtüallnün u. 

cuna gözlerini silerek dıpn çıktı. 
Hafif ve semıiz ayak pıtmhlan bu 
iskelet odan.'ll kunı tahtalarmda 
bir iç sızısı gibi ince ince gıctr

da.dı. 

İhtiyar doktor ağır adımlarla 

yanıma yaklaşarak, soğuk bir nlS
betle titreyen elimi eline aldı: 

- Kmm • dedi - taksirat ne 
senin ne de onun .. Sen, ben ve bO 
tiln yaşayanlar hayatuı zulum ve 
saadet dediğimiz hıid!selerinin e
linde birer zavallı oyuııcaktan bq 
ka bir şey değilb.. 

* • * 
Sımsıyah bir gece kudunnwı ca· 

navar gibi dışarıda uluyor ... 
Profesör • X .m mektubundan cı-

Öliln• bile beDdell yUbek " 
kuvvetti!_. Yoba katJllni al mı 
ecllyor! 

K6fedeki kapbn lllak eama 
~ kanı dal, mesarmn ma
nan kura kemik bir ııeımak eti 
beni tıJHtOyw.. Hatif bir çlflılt 
kopararak bqaDa bir ill'ttl çeker. 

ten çakan bir limfek Jllimda Jna.
nı dalı ~ .. S&Jıan.r ne 
mee'um, ne kotkanç! .. 

------------ kan vasiyetnamenin bir sureti .. 

t~ bent lremlrea bu miltııll 
eorpl&r& ut* bir cevap \'enll&

liybn: Bir Wl'UŞla &il olarak ye. 
re serdlitm tmanm bu emı bOytlk
IGltınil Dbal edecek mlyiJD ? .• 
Milldn bir ctlamb gibi yerlerde 
llh1bıerek -*edeler hayatımı o
m IHoeMp eeAtılMIJ'le mi ele. 
wm ettiı eeeltla?. n.v- etttrece 

liınde, onu bir daha okuyorum: 
()nmU bir VUl"IJl)a CUl gvtnıleD 

yaralayarak öldUrdtıftlm aıtı btL 
Jine se"etinln tl.çte lı&riDl ....._ 
Jıyor! 

... ~,._ ........ d .. 
111..0o 1 ....... ....... 

ispanyada 
ihtikArla mucadeta 

Para cezalannın bir 
kısmı ihbar edenl,.re 

verilecek 
lbdrtd, 9 (A. A.) - Memı.~ 

tin iaşe 110rluklanndan ı.tifw e. 
derek eervet yapmafa blkan bir 
t&tım tacirlerin b.ra boradaki fa.. 
allyetleri general Franko htküıM
tini elddetli bur tedbirltt alma • 
fa 8"'ketmJetir. Polil, halk tara -
fmdan Ddnci elden mal satan ttıe • 
ear ve emaf hakkında yapılacalt 
§iki.yet ve :Dıbarlan nazan itibara• 
aJmaia meebv tutulmaktadır. 
Polil btlbu8a anırt ihtiyaç mad· 
deleri berinde ihtikir yapanlarla 
mtlcadele edecektir. Muht,,.ldrlere 
wrtıecek ı-ra eesa1aımm ybde 
brkma bdar yübelen mtlhlm bir 
bmıı ihbar edenlere mUWat o. 
laraJt nadedilmektedlr. 11adrtdde 
her mahallede ihbar bOrolan açıla 
caktır. Her lfklye~e nadedilen 
mllWatJ mtllııe)yln bir ••lrbas .e 
rDecektlr. 

Kahteldrler a1e,tıtndeld ba tld
detıl taUıat İllpu\yadüi falaj 
tett"ltı "IUltulyle bOttın __... 
lteıte tetmi1 edilecektir. 

Bir ayllk 
italyan zayiatı 
Meğer 9546 kitidon 

ibaretmif ! 
Rem&, 9 (A. A.) -D. N. B: 
ttaıyan ordma 111Dmn! brarP

ht fttnctklmm aymdati ölO ve ya_ 
ralı Ustealnt n~. Bu Dır 
teye ,are, 2.19'5 öHl, 4112 yaralı 
ve 2639 lr:aYJP nnlır. 

Malta gene tayyare 
hücumuna uiracL 
~ t (A. A.) - N.,edikll 

bir Uıblfğde '6fJe denilmelrtedlr: 
Cuma üpım dilşman ta''r&.ele. 

ri gnııpla bqlayıp geceyarmna a· 
dar devam eden akm1&r yapı1D1 • 
Janlli". IWta. 6letinde ~ tar 
iareler ~ 1*er' Jdlew ~ 
lenllr. Blr9c* )"ft'lere .,,.,.,,,,., ... 
Mthwıwtu-. G.- l"MIDf dalreler 
.... ph91ara alt hmaıaıl 1ılnalar 
blçlılr llaara ~. Bir 
liftl a1m11ıt 1'tr ıdvD de yaralan -
ınıttır. Dün de M\pum tayyarele. 
ri llaıta. berinde ~ yGbekler • 
den uçmUf)aıdır. Tayyare claft top 
lan at91 89ftlllbr. ~ bomba. 
atılmam.ur. 

Pariain nüfuau 
4.247.957 ... 

....... t CA. A.) - D. N. B: 
Bagt1n Parlete 4.24T .9flfl klll ba

Jundufu teebtt edllmJttlr. Bu ra • 
bm iqe veslkalarmm ltontroll t· 
le elde edflmlştlr. Harpten evvel 
Pu1ldn nflfmnı tabtbe1l 4,5 mft • 
yondu. Fakat bUçok ecnel>Uer ha
ziranda ıemt terketmfllerdir. Bun 
lar bir daha avdet etmedikleri li
bl PariB ahaHsf.nden bir JmmJ da 
hentı.z WaJ edtlmemft arulde • 
lunmaktadlr. 

metiyle beelenec:et? Onun parlak 

matnır alnına bir 1-leme damga. 

• mı vuracağım! Vuntufum kor
kunç damga yetifmiyormq libL-

Hayır, hayır ula! Onu ben beis 
Jeylp ben büyQteeethn .. Onun ka
nında yalnız benim alin terim &.. 

beak.. Yalan, riya, hiyle aram.mı 
kanrtmamalı.. Ve ben o aman o
nun ınzeı ve temJs yUzüııe kıar
mıyan Pterle büablleeetlm .. Bir 
fahife uuıe olmaktan o ıaman bel 
iti lrurtaJacalmı ! .. 

Öldtlrdttltım tmum bana, be. 
nimle beraber babasız çocuğuma 

bll'Ütljl llenet bizi bltün baya. 
trmmca y&ptabllecek kadar dol
pn ... Bu ""etha arblmda ıs. 
bat ve Madet ..neıerı ftr- Be
nim llbl eU bltldn, l'Ü11 ,....... 

... 1ı1r 19r1 a11n1n ...... ı.. 
••a•a.- Jmduı JU11ık '* -. 

3 

- Ame rtıea ...._, _.. tam - 11u eaat lmrmadNı t111 MI ... 
Jtrml,......... Ulble lıemı~ml itler? 
..,....._ 'VUSec% - Ya kuurlun«'A: 

Dil Derslerimiz 
MOnasebetiyle 

Bör ô~afh 
Yazan:HAYRISOZEN 

T• ke rmtmı wnen -.. 
tlıııi'r " ~ haUDde kllhplaa· 

.................. --- ı.Jd.. 
td~ftPJ_... ........ 
..ar d-.eldir: tercılme her waat 
ıtM ••atl!Ann eeerlııltr, Aneak -.. 
..& -9 öirenlllr ve ötrctlJlne 
luelme - iyle lireeUlr \'e qre· 
.... Her ... llQ>oloJllr lılr ..... 
JeAl ftl'dlr, ... her iklimin lnııa-
• o Udlme llltüH efmlpıe, dil de 

lkllm ve laMD dmrelerl dcilftlk. 
~ • U.. ve buıana lntıbak et
... elm. Fab* ı. demek dejlL 

• .._ • an ....,.. clllerlnln 
ifade •il terlert ayni kaV'Vetle 
ifade edemes, lıllMd9 Jaer dllla ea 
... ~ kadar ... 
i<sr bir ıu·ıt~ brphk "8hmd1itaa• 
ft itte ...... brpkbklann bu -
hmnMı ve Unbma De DQilrhı 

1* ~ ftl'd&llluu uatma____ 
'ftccl 1 a llırell .. ..,. .._ 

fl!lıllıllr ~ de ...... delll-
•ı ... "' ........ 711 -- ... ..... ~ .... •= C)etle-
rtae &pi •--+ alfa .._ ft 
,. ... ft) .... lııahpluma 

- W'l lılr .. ini ... b"'bk ~ 
idi eden tıenıllme.Brr Ba tıerclbne 
....... kelmell ..,.., .. wy-19...., ..... ,... ...... 
•• ileti ............... ...... 

laglltereJ• 1118119 .,, ............ 
Lcmdıa, 9 (A .A.) - Bava w 

dahili emniyet neraretlerintn bu 
ubahlri teblltl : 

Bu gece, peeyanaından enet. 
garp ve pmali şarki u.hJllert use. 
rinde bur hafif dtıtman faaliyeti 
olnnıttur. 

Şimali prtide Ycdfayra blrk~ 

yat!.. YOlll\nO aMnecUiim halde 
o kadar aevdillm oocutum sefalet 
ytl;fl g6rmeden doğacak.. Mee'ut 
•e senata yqayaeak.. En kibar 
bL mUhltte talıal1 g6reeek ve a1-
dtlrdtlğ0m avallmm llO!l mttrtlvve.. 
u. lllcenap Mdakur b«lttin bunla
n kolaylıkla temin edecek!. Fa
bt? ! .. Jl'akat bir gün kllçUtüm bil 

yiyecek.. A1rh her teYe erecek 
•e bana 80l"lea1r : 

- Anne bGttbı bu saadet bize 
Jdmdaı kaldı! Ne cevap verece. 
fim?! ... 

Hayır.. Ona uıı. yalan 16ylemi
Yecetan... Ve bu sadalrayr kabul 
ederek onan ruhuna bir besleme 
damper ~ ... Onu ben 
aba ta1mle bllytl~ Onan 
alta ........ etrafma bir pnir c;e 
.... &ıeeellm- O 1-lm.. Y&bm 
..... 311 ..... ı .. 

dlr. Wer serbeet J&Pilem, ~ 
kelimesi kellnıe&lne k&ridıJt p.tıe. 
rtWn, müeWne beraber ya .. _.. 

111 lıOmlyen ~irlcl dalma aak • 
hatti. ~k kere aykln bir ~ 
\'ttmeie mecbunlm. Biz Jlüer p. 
zetalnbı husui sütuııl&rmda • 
gtla neplne devam efmejl lranr" 
lqtınhiımız, şimdilik almUM ft 
franswıa terc\lme ömeklertyle .,. 

•I amanda okuyucula.rmma Mf 
~ise tercüme saııatmm kJulll •· 
aa ~gllerl hakkında bir ftkir fte.. 

meje ~rşacağız. Ba ae-şrtyatl ta· 
kip eden okuyucularımız beal .._ 
mea ilk gttııierde ha h.......,eıll 
görmlyt',eelderdlr, faka& bll ...... 
yatm tamanımı almak ft ....... 

mak zahmetinde balunular elle· 
rinde mctul flc karfıllkh elank 
tttrkçeye çe' rllmlş blr kltabla lılt. 
ilkte mttmkUn olduğu kadar 81'llat° 
• tıeftlbne haldmlda ............. 
,.....,lert elc1e etmlt o~. 

Ba -'1rlan bir iddia slM ..._ 
yanlar veya b67Je g~rmek isti)• 
ler olülllr, onlara verOeeels • 
vap yalnaz fayd9h olmalı ıa,.t 

içinde Dert ahlma1r l!ltenea MI' • 
dmu daha iyi anlamalanm ft 

mtlmkttmıe daha ıpkb bir 101 • 
melde bize yardan ctmelertıd fi· 
eadan ibaret olaea.Jdrr. 

Hayri~ 

bomba düşmllş, fakat bu bombalar 
ne hıuıan, lle de telefatı muclp o!· 
muştur. 

Dil? öfleden eollra, btr ~ 
bombardıman tayyaresi. lngiUs av 
eı tayy&l'eleri tarafından ~ -. 
bili açıklarmda dt'nhe dtlfDrlll • 
mllştilr. DUn dU,Uıillen dUeman 
tayyarelerinin yekQnu bu suretll' 
tlçe baliğ olmuştur. 

Babasız çocuk çok .. Bu ....._ 
kayı ben babasız ve aD8l1Z OC** 
lara vereceğim.. Bentmlrinıln .
var •• Yetişir .... 

"Esirgeme Kurumunda" be1dl. 
yen yavnılara Uımlıni bile eöyıeme
df'n bu serveti hediye edecetlm.. 
Oh içim aydmlanıyor .. Bir ..mi 
olsaydı yarabbi!. Glln JŞlklanır f. 
pklanmaz · çıbcaflm... Drtanıla 
uluyan gece bir bitse. bir bre 
sabah olaa !... Penceremde ....._ 
dayan J.skelet elden hiç k~ 
rum artık .. 

Ruhumda gilse1 ve çeldcıl 1ılr 
dUnya aydınlanıyor. Bir kere ... 
ttlme yıkılan bu ağır yükten kw
tulunca kendi hayatımm yoluna 
ynrnmeğe bqlıyacafon.. \"'e 1*
taç ay aonra bu hazin sessiz el6t 
yalmm yerinde yeni, kllçtlk .,_ 
dmhlr bir mektep şirin bir lmt 19 
\t1Ull gibi cıvıldayncak .. 

Çocutum.. Çocuihmı ! Beni atfe
diyor musun artık? Anlıyorum ki 
aşkın manası yalnız Ye yabus • 
cuktur. 

ION 
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ç rçllin 
u 

(C:ış tanıfı 1 nclde) 
ve harbin bundan sonı·aki muhte. 
mel in!d~:ı.fl.arı etrafında izahnt 
vermiştir. İngiliz başveki!lnln bu 
aıilhlm nutkuııun tam metnini A· 
nadolu r.J:ınsı buglin öğle) e kadıır 
t.nm o!ımı.lt vermedı3l için kısm ' 
ajanstan 'llnrak ve rndyol::ırdn diJ, 
lenmiş kısım! rrlan da 'stifade e. 
derclt nutuktan bir hul!ı.ea vermek 
mccburiy tinde kııhyoruz: 
"- Sizinle son konuşıpamdan -

beri be, ay geçti. Muhtelif istika· 
metlerde bu mUddct zarrında iş. 
lerlmlz çok dilzeldi. HUeumlara tek 
başnnız rnuknvcmet ettik. Ağus· 
tos ve C)'1'ilde Alman hava kuv • 
vetlcr nin mnğ'lübiyttinden sonra, 
hazırlanmış olmasına rağmen, Her 
Hltler istilf.ya ces:ı.ret edemedi. 
Evvclfı. vil halkı bombardıman 
etm:k suretiyle rr.•tknvcrnetimizl 
kırın lt istedi. Şimdiye kadar bu -
rad::ı olduğu gibi Amer'knda da bu 
hnrckctlerl aksi netice verdi. De· 
ni~~ri ıışrunk bize gelen muhııb _ 
bet içinde daynnd k. Bir kere bu· 
gün bu kış nylnnn'!<ı Almanlar bL 
zim atnbild!J miz bir ton bomba 
yerine birçok tonlar attılar. Buna 
mukavemet eltlk. Mukalıeleslnl 
fa.z?nsilc yapaca~ımız zaman gele
cektir. 

Biltiln İngiliz balkı ayni hisle 
buna mukavemet etti. DUn,, anın 
hiçb'r yerinde bu kadar mUkem -
mel bir mukn vem et ve tahamm.Ul 
görillmeml2tlr. 

K •• m dörtte Uçll geçti. Şimdiye 
~adar hiçbir epidemi görülmedl 
Bunu dn mUkcmmel sıhhat teşkil!. 
tımıza borçluyuz. Polis teşklldtı • 
mız her tUrlU methc IA;vıktır. Her 
şeye rağmen bugün cUrUmler her 
kt§tnn nz olmu.5tur. Hapishane • 
m·z~le dn.ha nz mabküm vard·r. 

H.,riC'te, te')rinlevvelde mUkem
mel bir şe>y oldu. DUşmanlnrd:ın bl 
mi, knrn yürekli, arkamızdan vur 
malt fstlyen Italya hiçbir eeb::p ol. 
maksıvn YunanLcıtana hUcum elti. 
Ynanlılar klü.sik senelerden al11· 
tıklıırı ccs:ıretle emsalıılz muvar
fak yet glS9tcrdller. Onlar İtalyan. 
ları geri atarken General Vavel, 
lstil5. tchlil:~lcrine rağmen gön • 
derdi"'"m'z mnlzmıe ve a.skerle 
Liby:ıdıı fteh·an mukavemetin! kır 
d· ve zaferler temin etti. 

İki ay evvel ttnlvanlara karet 
ba.,hyıın hllcw.mn nelicemni me • 
rakls bekliyordum. Hazırlıklar iti. 
r..a ile ve g'zlice yapılmıştı. Buna 
ra{;'Illen dilşmanm fazlalığı aşiklr
dr. 

G~n"'rlll Vavel. blltUn elindelti 
krtnl"rn bekledikleri lmklnı ver. 
dl. J fb· ııda tnfrlltere kadar bUyUk 
bir k••" rı FIMdiye knc'lar görutmi. 
yen ... ra!.le zatllCttll"r. Pf'ı .. nzi hı. 
vn, d z ve knrn üsleri Akdeniz. 
de .. trnt fk b!r ils te.,.kll eder. 
G"n"rul Vnveı. harp llm!nln btr 
us•.,sı o•dı•l':ı.ınu ispat etti. 

0,.111yu Mare eden genernl VIL 
so'l hir e~rntcjist o'"lucnınu r&Jtcr-

Eli bı\aklı 
a~k lnrsızı 

( nnş tıırnlı 1 oclde) 
ve'~ bir hayal gurdllğllne ~ıL!:.ID oı.. 

mu,, ı;öucrlnl uğuşturarak dtıtkstle 

bo.luncn bunun bir hayal degil, haki· 
kat olduG"unu anlamıştır. 

!J.eçht'ıl " llkıı.nlı. bir eUyle l"ea~ 
g6stcrm.-?J'l ihmal ctmıyerck Ql~"r e. 
lJyle yoı anın ucunu ltıı ldırm:ıc 1 ,,. 

yatalıı gırmc:ııı te~ebbUa edi <'P l?nııı 

avnzı çı .t•~ı kad:ır bn) kınn'l~ı. im. 
dat ıst~mcS-e b:ıJlnını~ur. 

B çngın tesirine inanan ve l)ıjy1e blr 
neUcc bckleml/cn m<'r;hQI 1111< ı.•raızı 

«:v hnlkının a; akland ::-mı ı;ö~lııCP o 
bnca kuvvetini tnbana vcrer.lk &Oka. 
ga r.rı:ımış ve kc.ı;m:~tır. 

Gllri.lltU,> U iti tenler hemen B.:nanm 
odasına ko;ımu~lar ve Mdlkyl .ınııae 
h u .. r •·crm.,ı rdır. 

Z:ıb:to he ı n tnhk11 ta ı;lr' ,ımı, ve 
nih:ı) et tu a '< hırııız.r; m b.r arı .. dt>!t. 
tcn';cri k1%ın p :;inden ko:ıı.n S'JLt n 
dınJ:ı bir genç oıcı ı"!':Unu ro••)d&na 
çıkııroral< vnı :ı•nmı.tır. 

Fnl:at Sunt. B~nıınm lddl!l'<l tıllll. 
fmn. k zlıı bt 'enberi tnnışt•~ ı.ı ge. 
ce aı nı.ır.nj L bir kcv n ç·km •• c. l1vri 
ne r: .. nnnın b:ı;l' rnr:ıl< ltendlsL'll mıu ... 
cııvlz mc.k ine koymak tstccll~ ıJ 1.1'5 • 
ıeml.tır. Suaıllıı eve kapıdan gkdlği 
de nnıa:ı•lmıttır. 

Zıı.bıtn ~lmJI bu lld iddla~!\ll ~:.uıR'ı· 
slnln ıu ı mte uygu.-ı o!du~ıınu arn~. 
tırmııkta ve b:ı arıı:1a knpınm .ııqaı"· 
dan aralık b:r:ık.Jrp btrakılmllır 't ol· 
duğu da tah1dk ed'lmcktedlr. 

Trnmva.yden dü~tJ, 
affır yo.roJandı 

DUn saat ıo dıı Kumltapıda oturan 
60 y ı..'Jl:trmd:ı Agop, Yenll:npı.m trnm 
\•ay dunE!'ında tramvay durm.ııdıuı at. 
lamalt istem ,, dll'"crck ağır l'Urt'tte 
yarnlnnmı tır. Yaralı, hastan .. ye knı. 
dınlnıı~t r. 

dl. (Çörçil burada ~ ~er b".%1 ku. 
mnndanları dıı mcth-ttJ). 

ln~iliz tanklan ve motörlU kuv. 
vetier. mUI:emmel kabillyctl ~ · 
gosterdl. Pilotlarıınrz hava hükl -
miyetlni temin etmiş olmnsnydı 

bu muvaffakıyet olmazdı belkt 
lngifü: donanması İtalyan donan 

mas nı knpnlı yerlerde tutmıya 

mahküm et'llişti, Donanma.nı-z Ce. 
novn~·r bombardıman ederek, ih _ 
timnl burada Tunusn ko.rşı hazırla 
nan bir İtalyan neıl kuvvetini 
bozguruı uğratmışur. 

Britanya dalgnlara h!kimdir. 
Sudanda ltnlyanlan HinUiler 

geri silrerelt Er:trede ilerlemekte· 
dirlcr. 

IIab~ista.nda da diğer kuvvet • 
lerlmiz. ayni şekilde ilerlemekte. 
d.lr. B~ sencdenberl ellerinden 
hlirriyetlcri alınan Habeşler bnı;ı -
brında eski kralları olarak müca. 
dCIP.ye hnı;ıladılnr. 

Tekerlekler lclı'mlze dönmekte 
devnm ediyor. Denlzln 6bür tara. 
f'mda Amerikadnn artan bir sem
pati görliyoruz. Oradan sayılı mi. 
ıaf'frlerimlz geldi. Vilki burada 
görrlUklerlni kongrede anlattığı 
uunan bu h ".ssln artacağına §Uphe 
etmlvon·m. 

BALUANLARA GEl.tNO; 
Şimdi slıe geniş harp sahnesi _ 

nln daha ciddi, dnha knro.nhl: ve 
dnha tebl"kell taraflarını mevzu • 
bahs edeceğim. 

Kanlı rejiınl srkı§Illı. ve çamura 
batmış ol:ın o felfl.ket adamı bu kış 
aylırrında acaba neler hazırladı? 
Nasıl şe;>tanı bir hareket t.asarlı • 
yor? Yeniden hangi ktlçUk memle. 
ket istila edilecek veya devrile -
cek ! Onunla dünya hlldmlyeU a. 
n:ı.ıımda yegane kale olan adıımıza 
hizım ocağımıza karşı ne tarzda 
bir taamız yapacak! Hep~lz bu. 
nu kendi kendimize herhalde !!Or -
muşuzdur. 

Şuna emin olalım ld, harp ya • 
kında giddcU artacak bir safhaya 
girecektir. Hltlerin cürUm ortağı 
Muoolini onu Arnavutluğa atan 
darbelerin tesfrl altında eallnnı • 
yor. Fa.kat naz.ller Macamtaru 
yuttuktan ve Romanyada tüyler 
ürpertici dahili ihtiliıflar çıkardık· 
tan ftOnra Karnden'ze inmiş bulunu 
y0rlar. Romanyada muazzam bir 
Alman ordusu ve bava kuvvf'tJ vU. 
cudıı getlrllmektedlr. Naziler diş • 
lerlrJ daha şimdiden Bulgaristana 
da geçirmişlerdir. Bunun, Bulgar 
bUkümet nln mu va.faka tile vuku • 
bulduğunu f'arzetmccıiz 11\znndtT'. 
BugUn tayyare meydanlan l!layısı 

binlere varan Alman m08tahde _ 
mininin işgali altmdadır. Bu da. Al 
man hava kuvvetlerinin Bulgaria • 
tandan kalkarak harekete geçme· 
lcrinl mümkün kTlmak i!;indlr. Bul 
gar'standa ve Bul~nmtan ~·olu ile 
Alman krtalarmm harekette bu • 
lunrnl\81 tc:in b!l""ok haztrhk1u a • 
prlmrştrr. Ve bdkl de şu P..nda bu 
ileıi hareketi b~lanmJ bulunmak
taıi•r. 

Fakat TUrklyede haZTT h"ldlyen 
kuvvetlen alt etmek için htır ·~., 

çok da.ha fazla hu.-rlanmalan il . 
ztmdır. 

1 Cüzamlılar 
Elazığta toµlanıyar 

Burada yapılan 
hastane tamamlanrb 

Ankaradsn b!ldlrfldlğ1ne ıö~ Sıt',. 
hnt ve lr;:Umııl Muavenat v .. vtıet:, 
cllznmlılar l~ln ElAzığda y11-ıt bir 
hıuıtane acmaga karar vermı,~ır. Ha. 
len Bakı ·köy emrazı akl ye M"' anP· 
alnde cllzamlılar l~n bir pa\'.YOD VAr. 
ııa da fbllyaca kMI gelme•.ıc.ı .. te\flr. 
Bu, ımemlekette cllzam ho.sta!.ı:: bot. 
dur) demek değildir. Ancak. C'AM'nh· 

lnnn ekseri.si, ~ark vUtlyeU13,.•n t.. tu. 
lunduğu ıcm bwılarm ı.taıı~uı.ı '!ca. 

dar nakilleri blr muele te:k4l Nmek 
tedir. Bundan dolayı bu buta-ı:-nın F_ 
lflzğda kurulmnsma lcarıır ,,,•:'fl!lil§ 
ve haatııne tkmıı.l edllml§Ur. B!r ay 
zarfın~ lııtanbuld:ıkf bastaı:ı • ıu ~
mamen buraya naltledilml§ ull• "GKUr. 

General Antonesko 
terfi etti 

BUlı:rcş, 9 (A. A.) - S~cfani 
"ja.nEın1::.."l: 

JCrnl ? •·ş,.1, devlet Conducııdol''u 
c"nernl Antoneseo'vu, Romanyada 
niz'.Un ve sUk<ınu az·mk6.ranc blr 
~rnrctte tesis etmiş owaamrlan do
lavı, şa.'hsi şUkranı ile milletin 
ı:;Ulmınmı ifade maltamınAa olma -
llz"'re ortlu kumandanlığına terfi 
etUmiliJUr. -o---

rnrıttnde 
r öaOll ler 

• KudUI, 9 (A.A.l - HUkOnıeU" 
500 arap ve yabudi gl!nUl11181' ~.abu' 

edcce~lne dair ne~retUği tebt!A' flzerl 
ne, I<udll.'ıtekl lnglll.z alayına j'('Jlld.:r 
kayıt muawcıw ba§lamı§tır. 

Peten n 
kaçtığı 
şay;a~arı 

ya anmış 
Bu şayiayı Almanlar 

çıkardı ve gene 
kenciı.ıcri yalanladılar 

A ·ra l?&rlaD 
laşvekll muav .. nı 

oıcıu 
l.ofld.ra., 9 (A.A.) - Röyter: 
Mıı.re;ıaı Peten ile Amirnl Onrlıonm 

tayyare ile Ş.mııll Afriknya ~ltt.:ğlnc 
ve V~dc baZı hMlsclerln çı.cUğLna 

ve sll1hllil' atıldığmıı dair A.'J"'la~ 

"Tnuuıoean,. ajanm tarafmdan VPrllcu 
1".nbcrtn nuunı bir !hUraz ka.,·:J'.i: ı.ar
tılaıımn.sı l!zımgcleceği UmJı-an·u 

t=al!UrlyeUl mah!lllerlndc beyı..u rJuıı· 

:na kındır. 

Bu gıbi haberler, Bern &fbl b!.-
taraf bir hükümet merkezınden 

1 

gelmekle beraber mcnşelerinın Al 
man olduğuna §Upho yoktur ·e iki 
maksatla çıkarılmıştır. Biri. eimdl 
Fran.saya kareı yarılan sinir har. 
b'nln yeni blr Eafhnaın: teşkil eder. 
Diğeri de Fransnda Alman mUda· 
halesini haklı kılan bazı vaz:yet
lerin basıl olduğu fikrini uyandır
maktır. 

RESllf A.UIAN AJAN 1 Ol\ 
YALANLADI 

\'1:71, 9 (A.A.) - D.N.B.: 
Vi§lde kargaşalıklar çıktığına 

dair yabancı memlekctlPrde yayı. 
lnn şayialar bakJkate mugayirdir. 
Vl.şid~ tam bir sUkun hUkUm sür· 
mcktedir. 
Mareşnl Peten ile general Hunt

zlng(>r bu sab:ıh dini bir Ayinde ha
zır bulunmuşlardır. Mareşal P~ten 
ayinden sonra şehir da.hlllnde bir 
gcz.lnU ynpmııt·r. 

DAnl..,\1'1. llAUlUIYE NAZffiJ 
Vl$1. 9 (A.A.) - Havas AJ.u.st bil· 

diriyor: 
Hariciye nezaretine amiral O:ırıan 

tayin edllmıotır. Bahriye ncz:.ı.reunı 

muhafaza etmekte olan amiral Dar
lan. ba§vekll muavin! de olmc.k:.r.dır. 

\'lıl, 9 (A.A.) - D.N.B. 

&lrlka harbi 
1NG1L'Z TEBLlGt 

Kahire, 9 ( A.A.) - lngiliz U· 
mumt karnrg3hı bugünkU p:ı.zar 
n ·ı;amı aşa/;'ldnki tebliği ne;Jret· 
mıştir: 

Trablusta. zırhlı kuvvetlerimi. 
zin ileri unsurları Ela~elia'yı 
zaptetml~lcrdir. Bu arnda Bin
g[lzj cenubundaki harp sahası
nın temizliği devam etmektedir. 
Evvelce esir alındığı bildirilen 
bir ordu ve bir de kolordu ku. 
m:mdanından başltaca diğer beş 
general ve binlerce asker e..,ir 
edHmiştlr. Nihat harbin cere
yan ettiği saha fevkalade geniş 
o1du~ndan esirlerin ve ele ge
çen harp malzemesinin hakiki 
mıktarmı ~bit etmek için da. 
ha bir mUddet geçmesi lazım
dır. 

Eritrede. dUı:ıman Feren civa· 
rındakt mevulerini tutan kıta. 
lannı takviye etmiş olmasına 
rağr Gn bu mıntnlcadaki hare
ketlerim iz memnuniyet verici 
bir tarzda inkişaf ediyor. Paha 
<'Cmıpta çetin bir arazide infisah 
etmiş bir lat'7.:la Arreza istika· 
m:!tindc kaçan ltalyan kuvvetle. 
rint çok yakmdnn takip ediyo
ruz. 

Habeşfstnnda, Gondar yolu 
boyunca ileri hareketimiz uzun 
bir mesafede . ·erle~irilmiş olan 
mayn tarlaları yUzünden mu
vakkaten ~ecikmektcdf r. Bu 
mavnler temizleniyor. 

ltalyan Somaliı;inde devriye 
kollarımızın kesif f aalivetleri 
nlifuz mıntaklaarltr'tzda c!Uşma. 
nı mütemadiyen daha uyade 
zayıflatmaktadır. 

ZAPTEDtLEN YER 
ESIRLER SAYILIYOR 

Londra, 9 ( A.A.) - BugUnkU 
resmi tebliğde zaptı bildirilen 
Elagelia Trablus sahillerinde 
Bin~azinin 220 kilometre cenu
bundadrr. 

Londra, 9 ( A.A.) - General 
Vaveı ordusunun aldığı esirler, 
B;ngazlde alınanlar hariç. 110 
bine baliğ olmaktadır. Esirlerin 
beş bini subaydır ve bunların a. 
rasında 13 general ve bir amiral 
vardır. 
İtalyan ordusunun Bin~azide 

bıraktığı esirlerin sayımı devam 
etmektedir. Fakat bu esirlerin 
miktarı hakkındaki rakam, an
cak birkaç gün sonra verilebil~ 
ce!rtir. 

General Vavel'in dünkü tebli. 

anan barbl 
(Ba5 tıımfı ı oclde) 

cuma f!UnU Klisura mıntakasın. 
da lt:.lyanlnr 2 tank tahrip et
mış, esirler :ı!mış ve mühim ye. 
ni mevziler it~al etmişlcrdır. 
Geçenlerdekı mukabil taarruz.. 

ıarında İtalyanların sade ölü o· 
lnrak 1000 ki§i kaybettikleri bil· 
dirilmektedir. 

YUNAN TEBLlGt 
Atina, 10 ( A.A.) - Yunan 

resmi tebliği: 
Mahut mahiyette devriye ve 

topçu faaliyeti olmuştur. Yeni
den bir mıktar esir alınmıştır. 

Yunan tayyareleri sekiz düş. 
man tayyaresi düşürmüşlerdir. 

BütUn Yunan tayyareleri Us. 
!erine d:)nmU~lerdir. 

AT1NADA TEHLİKE 
tŞARETl 

Atina, 10 ( A.A.) - DUn Ati· 
nada iki hava tehlike işareti ve. 
rilmiştir. Bunlardan biri saat 
13,25 de başlamış, 13,50 de bit. 
miştir. Diğeri 20,15 te başlamıg 
ve saat 21.l5 tc sona ermiı;tir. 

l\JNAN DONA !ASININ 
FAALiYETİ 

Atina, 10 (A.A.) - B.B.C: 
Yunan bahriye nezareti Yunan 

filosunun son Uç ay zarfında 3 
ltalyan tahtelba.h;rini ve ccman 
35,000 ton hacminde mütead<lit 
nakliye gemilerini batırdığı bi:
dirilmktedir. 

Biltün Yunan muh rhlori ha. 
lihazırda son derecede mUkcm. 
mel bir haldedir. Al.deniz ve 
Ege denizindeki Yunan ticaret 
filosu şimdiye kadar hiç bir 
za~iat vermediği gibi hasara da 
uğramamıştır. 

PREVE7.E1 :tN 
BOL IBARDIMANI 

Atina, 9 ( A. A.) - Atina a
jansı hildiriyor: 

Umumi emniyet nczare~inin 
8 şubat tarihli resmi tebliğinde 
§Öyle denilmektedir: 

"DUşman tayyareleri, dün 
Prevezenin belediye hnttahar~. 
sini bombardıman etmiştir. 3 
kisi telef edilmiştir. Bunların 
birisi 80 yaşında bir kndmdır. 
Diğer binalardaki hasarat ehem
miyetli değildir. Düşman tay. 
yareleri garbi Borada bir kasa -
bayı bombardıman etmişlerdir. 
Siyy~ıı\l~en iki ki~i ölmUştUr. 
Hasar yoktur. Aym tayYareciler, 
kırda ~zinen bir süıiiyU üe 
bombardıman etmişlerdir.,, 

---o-- - -

Pazartesl veya ealJ gUnQ yaptlma11• 
beklenen kablne tadllltmda -.nurıııı 

Darlan Ue general HuntzlnrraP..n ve 
belkı de aon zamanlarda t'l.('Jl edU .. 
mlş olan adliye nazın Barlhet'!mt'den 
bqka bUtUn nazırlıırm d~tl:Urtleet. 

fi söylenmektedir. ğinde Bingazide esir edildiği Asker-ilk •olllaması 
bildirll~ ltalyan kolordu ku.. J Yeni bUkQaıeUn bir mernur•a. .. kabt 
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nesJ mahfyeUndo olacafı :&a:uıf'dflme~ 
tedlr. 
FLANDE11ı"lN MANiDAR t:UlYA 

.&l.EKTUUU 
Vlıtl, 9 (A.A.) - Röyter A.j:um bil· 

diriyor: 
Flandln iatifuı hakkmds Marvpl 

mandanmın general Aniba1c Ber 
gonzoli olduğu öğrenilmiştir. 
1NG1Ltz TAYYARF-LERlr--ı"lN 

FAALİYET1 
Kahire, 9 ( A.A.) - Orta Şark 

tngiUz bava kuvvetleri karargfı.
hı bugün aşağıdaki tebliği neş. 
retmi§tir: 

gl\ .. dPr Eritre ve Hahcşisto.nda: lngi. Petene a~dakl mektubu 
mloUr: 

liz tayyareleri Eritredc ricat et
mekte olan ltalyanları hırpala. 
mağa devam etmişlerdir. Düş. 
manm motörlil nakliye kolları 
askeri kıtaları top mevzileri ve 
Kcrende ve civarında diğer as· 
keri hedefler 7 ve 8 şubat gün. 

maktadır, !eri mUtemadiyen tayyareleri. 
ı,ıe bunun içindir ki ıawıı.Mc lta mizin taarruzuna maruz kalmış-

"Bana bl.zut sizin tevdi et··~ınız 

vaı:lfeyo. teoriki mesai alya•ııtlr.ı nıO 

lareke p.rtıarı mucibince ve.Kar vr 
ıercne ifaya netalınl lıaar,,• .r.l4l:u 
Bu ı!ya.settn tatbikini mUmk"\n kıı· 

mak ellmde değlldL HAdlııat..r• ~.ı.Kat. 

bunu teytd etıneğe benl mecılW' lı.ıı 

bulUnU rica ederim. Bu baıevı ~ııı.tn tardır. Eritre ile Sudan ar.ısın. 
bUtUn Frıınsızlar tarafmdan ':.D).tıı,ııa· da.ki hudut üzeri de ve sahil 
""'tmı ve hepimize terettüp et-.Ar v" vakmında bulunan Karonada bir 
zlfcnln bir ltadeal aurctınd! teNr e <la~mıı.n tecemmüü homl.ıardıman 
ı ........ .ıı Oııılt ederim. Bu "!lll!eaııız 

ı;ud'ır: Vatanm ıelft.met4ni temin 4c:'r. 
gır vu:ırenl:z:de al%e yardım ct;nPh 

ve a1zln etrafınızda mUtteblt ktt.lmak., 

Hr\IU!:ŞAL PETEl't'lN CF.VAUI 
vı,ı, il (A.A.) - Mare~ı l't'o.!D, 

FlandlD'l.n ı.sura mektubuna 7:.ı uvtı· 

bl vermlşUr: 
"Fr.ınn t?'rrunda kendlıı1zı t .,•a e 

edilmi~tir. Daha cenupta tay;n. 
relerimiz Habe~:sterda A!omalcı 
tayyare ini§ meytlı:ınır.rı tı::.arrm: 
etmlBler ve di1emanın Cnunt :J.; 
tipinde sekiz Caproni layyaresı. 
ni tahrip etml~lcrdir. 

Tana göli\nUn cenubun":la tny. 
yareler!miz Dan~ıl "ivnrmd!l bir 
dU~man ltarargnhına taarruz e. 
dere!< pek bUyak hasarlar yap. 

dlyonunuz. Aall Ceragat ncfa :ıRı ı.:ke mı~l:ırdrr. Dc:;:sie civarında ıniş 
linlL ıınlnşılııcnk ve taltdlr oı~1.ıtcak meydanlarına da taarruzlar ya. 

tır~1şıoE NEŞREDtL."":N TFr.J 10 pılmış ve bomb:ı'ar han..,arlarln 
\'lı;t, u (A.A.) _ Röyter AJ.tr.I n•1J d:ğer binaların arasına düşmilş. 

...ı x F ha ı ttir. 
öğren He.ne evre ramıa • c ye nıı BütUn bu hareketlerden tek 

Cumarte'li gUnkU nushamızda 
çıkan 337 doğumluların ilk yok. 
lamasile 315 doğumlulardan iti
baren ihtiyat eratın yoklaması. 
na dair ilfmın başına hnngi as. 
kerlik şubtsine ait oldt•<Tu ran
hşlıkla yazılmnmıştır. Bu ıltının 
Fatih a"kcrlik şub~sinden gön. 
derilmiş o'duıfunu kayıt ve tas. 
hih ediyoruz. 

---o-

Urgüplü erler:n 
Kızılaya yard1m1 

Askerlik vazife:erini ynpmnk 
Uzcre UrgUpten ~~len 36 dll~•m
lu yeni er1er arn,anndn 12 lira 
toplanmışlar ve bunu kızılan. 
vc~lmek üzere idıırehanem;ze 
t~slim ctmişlerclir. Bu :pnra bu
~ vamtıı.mızla kı~tlaya ya.tın. 
la.caktır. 

l-ir ta.yyaremiz üssUn~ dönme
mi .. tir. 

3 E;•ıbatta. Dif civnr'lld:ı dUı;U. 
rUlen ltalva.n Caprorı tnvyare
lerinin milro!teb-ıtmdnn 11 kişi 
esir edil. ',tir. Aynı muh~rebe. 
de di'İer bir dilFman tnvyaresi
nin de düıiUrülmüş oldu~ Pim. 
rli tce\-ylit etmektedir. Bu tay
yare Ce. 12 tin1ndc-lir. 

3 şubat tarihli tcb1iğde av 
Layvarclerimlr.den bı1·!ııin kav. 
bolduZ:,t bi'dirilmic:-ti. Bu tayya
re rınıd• 1jss~:ne dÖ"' ""iİ"lÜr. 

Cer.ovanın 

llombardımaaı 

Londm, 9 (A. A..) - ~ 
dairesinin tebliği: Jt..f 

D::niz kuvvetlcrlmlz pazar '11"~ 
şafak sökerken İtalyan deniz u-' 
Cenovayı bombardıman etmtşlet 
dir. Bu husl!Sta henUz tar ·ıu ısıc' 
cut olm!U'l)nkln bernber tık rap0r 
lardan bombardmıan-n bll \'Ük ti 
muv:ıffnkıyetle netlcel~n,.• ""i aııll' 
şrlme.ktadır. Bombardımana JI 
ve hafif gemJler iştirak et.ınl§tıı 

BOMBARDIMANA DAiR 
TAi• 1LAT 

Lonclra, 9 (A. A.l - Bah~ 
nezareti pazar akşamı 8.§atrd" 
tebliği neşretmiştir: 

Cenova körfezindeki İtalvan ~ 
]erine karşı yaptığımız harev 
hakkında §İmdi mu!nssal malrUsıı' 
gelmiştir. 

Bu malünıat gösteriyor ki, deri. 
· ha.va bombardımanı, bidayet 
zannedildlğ'nden daha muvaffa}I 
yetll olmuştur. Amiral Somentfll• 
in kumandası altındaki ku~etl• 
rlmiz Renovn, (süvari Macgrigot 
Mnlaya (sUvnrl Palllser), zrrblılf' 
rlyle Ark Soyan (sUvarl Honaıı 
tayy:ı.re gemisi ve Sheficld (sU'4 
rJ Lnrcon) knıvazöril ile onl-" 
rcföknt eden hafif kuvvetıerd" 
tcşekkul ediyordu. _ .J 

Cenovada ve clvarmdaki a5JV 
hedefler bombardıman edllhi3 ' 
bomlıardımnn esnas·nda 300 toıa 
dan fazla o'ılliı atılmışll?'. Şu ıı• 
Uceler müşahede edilmiştir: . .J 

Ansaldo ~lektrik maklneJI" 
rabr kası ile yine Ansaldo kaffJ 
fabrikaSI bilyUk hMara uğramtf ; 
bUyUk yangınlar çrkmıstır. oeOıi 
yoluna da kuvvei muharrlke ~~ 
ren ~ehrln ba13hca el trlk fatıı' 

kası ciddi hasara uğratılmL<1 ve ' 
leşe verllmtetir. Keı:a havuzlaft 
depo!nra ve da.bili liman etrafın~ 
ki tesisata da mUteaddit iaabetl 
ka;>'dolunmuştur. Buralarda da t/J 
nzzam yangınlar ç·kmıştır. Bıı.şlJ 
ca mazot t~tllc petrol sarnrC 
larına. b'rçok iaşe gemilerine ve_! 
men".lifer eşya ganna da müter 
dit i'"nbetler olmuştur. 

Deniz tayyareler miz de, Ll~ 
noda Aniç petrol tasflyehane111tf 
ve civardaki diğer hedeflere ~ 
larcn infillik ve birçok da yan~ 
bombalan atmıglardır. Anlc pe .. .;-ıl' 
tnııflychnnesi İtalyanın en bll>'1": 
ve en mühim petrol tesutmdl' 
biri dil'. 

Diğer deniz tayyareleri Pf .. ~°11; 
taarruz etmişlerd'r. Burada ta 
re meydanına ve bir şimendifer 
be hattına isabetler olmuştur •. ~ 
hat. garp sahilinde Roma • Ce~• 
va ve cenup ~as demiryolu u~ 
talynn n en mülıim bir demlryv-~ 
olan L" "Ono - Bolonva • Ven~ 
hııtt•m birlefitlrmekted1r. ~ 

Mü"nhalcye teflebbüs eden il": 
İtalynn tayyatt'31 düşUrUIMU1'tOf! 
Bizi.,., de Svordfi'!h t•nfnde bir ~ 
VD.rt"!"' 1z kavrotır. En kma ~ 
rıUddct irinde 61Pl'lerfn 11 1le~tf'i 
h.,h .. r vcrilecf"ktlr. B'Jnun harl 
cinne parlak muvnffakıycfü rır 
eclenen bu hareketler Mna!111 
kuvvetlerimiz kat'iyyen zayiata 
ram:unı trr. 

no:ım.'\PT!IMA • YAPAN 
GC!ltll.ER 

llABJ;c - Ccnovavı bomba~ 
mnn eden f n"'illz filosunda d.,,. 
bulundr~ b"l1iril"n R 0 novn zır~ 
sı ~2 200 to:rıluktur. Afur batan•_; 
aı 6 l"n~ ~S Sq'ltimetrelik toptl 
SU"'lti 31 5 ll'1l•'ir. _ıl 
Mnlw:ı 31 100 onluktur. SU~ 

25 mildir. ı..;o...r topları 8 tane 
santım..,lrelilttlr. 

Ark Ro''!ll 22600 tonluk bir t1 
··'!.re gcml.,Mlr. SUratl 80.7 m'\CI'_ 
ro tav •nre U\tırr. Sllflhlan 16 ti~ 
114 ırıll!mctrel!k. 32 tane 40 ııtY.: 
m trellk hava cofl tO'lU ile S2 tf 
n ıı"'ır m!\k'n"l'tUfclttir. J 

Scheffeld 91 ~O tonluk, 82 !S 
sllrntlnde bir knıvazl5"d:rr. ~ı•tr, 
lnn 12 tane 152 milhnetrcl~~ 
tnne ı 02 mf1im"'relfü topl" h' ı 
dnfl brhrva1an 8 tayyare ~ 
tane toTT'lfl lrnvımıdrr. 

zın Ftandln'la iatttuı hak'<•r.o• •· 
~t&~ıdllkl tııbllğ ncıredılml§Uı · AlfillfıffijJljJ..ı~~-ffij!llfılll, l ll~lll/ l'~l Ji ~~ r~;I~ .~ı~;~·~ıı ııı~i ffi'!ffif''lii"' j 'I' 

1 il lffim:nır 1 11 
"Nazik bir anda lşblrllı?I Jol'pma I; rllf' 

tızcre Mare,al Petenln dav~tl-;.I! •ıeb•' ~ Beyaz pet denin en güzel 
1 
~unlş oları 1-"'lnndin. nı.>zarcU tı•ı'<~"1"1 ~ 
rel'!ın1n emn.ne verme~ vıu .. m 'Cll c1 B E D Y L A M A R R 
bı bilmlftlr. Bu b.lrekot, F:A .. ,.IU\ı'D :,~ slncrna. dUn"n.ıımm en büyUk nr• U 
ıdırea!nden ycgftne mesuı olan Mare ~ 

SPENCER TRACY 
'"ermekteoır 

Blr defa de!ll, 10 defa bile ıı;t<m 4'klf! doyanuyacağmız bir pheserde 

,ıııe bugUnkU vaziyetin icanetLıı.l!ğı I,.~ 
bUtlln tedblrl~r1 almak scr~.ıt'ltint 1 

Fe~::~a:~~n~ııı~t;:~~ n::~::~c;:. '* Bu K AD iN Ben ı· m d ,· r •arak Amiral Oarlanm Part.ı 1-or.u, R! 
mn;arı Montrö siyrıaete yeni b1: Pfl<ı 1 
llte ıekll vermtşUr. Bu sul"'?t:u '""'-"?' 
olıın vaziyetin yakın llir :ıu.1, :Cnrtlr • OR1JINAL KOPYf.Si ·~·:· TÜRKÇE SO.lLU nüshası 
!ara yol a<:m881 muhtemeldir ÇARŞAMBA AKŞAMI : •• PERŞEMBE AKŞA!\11 

Fltındln'ln lstıfaıı1 şnbısları \azıu• : : 

~~~~:n:•;a1:.nr:.~:~:tle~o;.:;::;' 1 MEL EK 'te ~·:.:·: i E~~ s;ne11aıarında 
Uarcpl tu harcket!Dde.n dol-.:·• ı·~ıı 
dine hararcUe te~ekkllr etmı~Ur. • B ~ .. ,1 • ,, • 1 

1 • •I':~ ... •; 1, \. ~I :~11 • ;ı •: 
' . '. 't ' ' ' 

IJI"! ' ' 1 •• • JI 

,11 · . .. ' 1 
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At ndaki oğum taı"hi 
B İNGA7JN:tN zaptı, hamı çocultken o 'lladığmıız blr oyunu 

hatırlııttı. E lbrttc lıl·lrsinlz, Jıanl 1 knmbUlcrl 6(>yle yukar
d!ı.ıı aşağı b..'.iCr, ka{;ıtlnm oluldu bir ,·az.lyct \"erir, sonra b1r 6ı:ro
yn dizerek arkadan luıfUtcn Uflcylnce k.il.ğıtlar birbirluin ü.r;t\ine 
yılulı,·crirdi. :Uaz:ın da üflcmcı, gayet Jı:ınt blr flslıe \'Ul'Ucdnk. 
E{;cr fiske arlmd:ı.n 'urulursa ldlb'ltla.r )'Üzli.at.11, yüzden \"tınılur. 
~ arhıı üstiı dlişerili. 

Tobrul<, Deme, llurdln \"C nihayet UloJ{Ut ... Sıra.da d3lıa bq
ka yok nıu 't Dlyc bir suıılin dud:ıkhı.rmı:t.da UtredlğinJ Görür gibi 
oluyoruf. Aslmri bir muharrir. ynhut b~5ıbozuk askCJ'İ muhıı.1Tir 
dt>ğillnı ,d bir ccvnp ,·cnncğc çalışayım. Maarnafih im işte a.. .. kerl 
muharrir olmavn da lüzum yolt. Çünltü görülen köy kılnuz iste. 
mcz. Çornp söl~iif,-U gibi ı;cllyor arkası ••• Fnknt hakikat olnn şu ld, 
)"Ukard:ı ıs:mıcrini s ydı~rım o tıthlrlcrin düşm<'!d, çocukluj'.,'llmd 
oyıuı.dığımız isi nmbll oyununa (Ok benziyor. Bir Ufürilk, bir füı
ko ıcum .• 

l\la.:uuafih, tc."" bir cepheden de&rfl, umumi \"azlyet ltihar1yle, 
lıctlmt>ttoo hrzimctc uğ"nıyan bu mlllcUn halt f5U hllti\yeye da.ha 
a.iyııde \lygun dlisüyor. 

Kurt Innla rrczcr'.<rn tUldyc rnstlamı~, demi, kh 
- Görüyo~m ki, sen de benim giLl a\·a çıkını. sm. Gel bera

ber doln'}nlım, bclfd bir C"Y buluruz. 
Tllid dilşUnmü , rcd ccvnbı ,·erse tehlike \"ar. Iiurt bu, Baka

sı o!rnnz, parçnln3 n erir; i ter istcm<'z rnzı olmu~. 
lıolnşrnııları sMtlcrc<' Eılircr. Bir a\' bulmnnzlıır. Tilld yoru

lur, fıılmt lmrlmsundnn ı;estnJ (ılmrmıı.z. ruraz dAha gczarlcr, nl. 
h:ı.yet k!U" ıl:ınn:ı bir at ç.~car. At U anlar, luu;mıı.yn da \'akit yok. 
l 1 tatıılılda hnl ,.c idare etmek isl<'r. As:ığıd:ı.n alır, kurt lmlJılı 
bile ll.!illlıız. At kurtulamı~ncağım nnl:ıymc.a. kurda der ki: 

- l\lulmcldernt ne ise o olur. \"nlnız bir ricam var. Ölmeden 
bunu lı ndcn c ırgcnıcyinir .. 

:t.:Jo geçirdiğ1 , .• ı böyle kolaylıkla yola geldiğini ve ı:ahmet. 
f;jzce :ınrnmı do3 urncnğmı ,;fıren kurt SC\'lnclndc.n no yapacağını 
53. ınr. Sornr: 

_ t:rlooiğln ncdlrf Olacak bir sey ise yepanz. Söyle hAltr •an. 
- Ebcııımlyct iı: bir :tey ••• BUyUk bab:ım, ben dUn:raya gel

dl~m zaman doi,'llm tarihimi nı'.<a aya~'11llın tabanına yazmı 
Ann m her yıl orayn baJ(:ırnlc: "Aslıın,, be yaşına, aiti yaşına 
ha.sun m, yrıdlye g&rnıl sin!,, diye kaç yaşınd:ı olduf,rumu söyler. 
dl, Annem öleli «;ole olıln. O ı:rürıdcnbt'ri knç yaşına ~eldfğlml btl· 
ınlyorum. Şu do..,ıluı'.;'Um tnrlhl olmyuverin dc, ha~. ta \'Nln Nlt>r. 
kcn knç y:ı5mdn olıluf;ı•mu :uıla~·nyun. 

Kt?rt bir mahzur ~örmez, "!\Mıl olsa pıu-çalayıp ytyooc~ 
son dnl lknl:ırmda ~önlli hoş ol un!,, diyerek otm rtoosmı kııbul 
~lcr. f·ntcat Ulltl Jı;l ç:ıt,nr, es~ en lmrtt:ı.n da kartuhruık 1 !OOiğl 
lçln ftira7. rtmclt ı:ıö~ le dursun, teı:;\"ib dtıhl eder: 

- ~e' aııtır, ,;on dileğini rcddctmlycllnı. Okumak IAzrmdrr. 
Fnlmt ben okumalı bHml~oru Aımm bnbıun beni mcktflbe )OL 
lnııtnılıl.·r. Cn"i! lmldıın. Senin tnhsilln çok mUlmmmeldJr, gel 
l3ilij:i ısen ynp! 

l\lrthcdihncslnılon onm 1 olhrulan kabnran kurt, hem ahn 
arkn ma v.•.ıçcrelt emreder: 

- Kaldır n~ af;ını <lıı doğum tarlhlııl o1nı~·aynn t 
At avllr.rnı lmlılrnr \C bütün kuvveti ·le hJr ç)fto atarak Jnı~ 

du arı a. iı tü ~ere c;crcl'. 
Sor dili bi,..arenin halin peri!;an zlllfiln~. 
Halini bilmez ~rif)anm, peri~an olmrvan. 

lsviçrenin ticaret filosu 
ve bir tele: gemicioi vnr 

iki romorkörün çektiği bir 
gemi yavaş yava.s Nevyork li
ınanm:ı girdL Rıhtımda bu ge .. 
mıyi beklemekte olan uf ak bir 
kalabalık ta vardı. Gemı ınanev. 
ra yaparken herkes ilk defo. ola
rak bu Ameri..nn limanma gelen 
İsvif;rc g~isini seyrediyordu. 
Gemi pek eski görlllüyordu. O. 
zerinde Mun ... Torus ismi yıızı
lıyd:.. li'cıkat en ziyade nazarı 
dikkati çeken arka direkteki be. 
yaz haçlı l.sviçre bayrajı ile ge
minin karnındaki Suftzerland L 
baresıydi. 

İsviçre ticaret donanması ar. 
tık ne bir boş kelime, ne de na .. 
hoş bır ~3l.ad:r. Halrikaten ls .. 
viçre bir deniz ticaret filllSuna 
nıalik olmak arifesindedir. 

İsviçre artık göller fu:crinde 
aeyrl.Ascl'e;r edenlerden de başka 
gemilere maliktir, ve dünya ta .. 
rihinde ilk defa olmak UzC're Mun 
- Torus ile bir lsviçre gemisi A .. 
merikau lımanlarma y:ına§IDIŞ 
olnrnl:tadır. 

Bu gemı Amerikuya 238 c:uvru 
mektup, b'r !. ... .t en:ıt, elli bin 
paketten fazla İsviçre SİQ'&ası 

getirmiştir. 

Dk 

LA EDRt 

Milyonluk §ehir~er 

Son istatistiklere göre bugün 
yeryüztinde bit milyoncio.r. fazla 
nUfusu olan tam SS şehir vardır. 
Bunların onbeşi .A'\TUpadadır. 

Uşak Şarkta. da bir çok milyon. 
luk şehir bulundı..ğunu kaydet .. 
mek lftzımdır. Mc.sc..fı. Çinde 5, 
Japonynda 4 şehirin nUfwıu bir 
milyonu .ışmaktadır. Halbuki bu 
şehirlerden !ngllterede Uç. Fran.. 
sada ise yalnız Paris vardır. 

Amerika Birleşik devletlerine 
gelinoe burada.ki milyonluk şe· 
birlerin ad~>di Çindckilerin sayı. 
sını aşmaz. Fakat her kıtad3 da 
böyle milyonluk ~chlrler mev. 
cuttur. Afrik:ıd:ı Kahire, Avust· 
ralyada Sidney ı; ~ Melburn var. 
dır. Dünyanın en bUyllk şchirl 
ise Nevyorktur. Bu §obiıin 
Brooklyn ve diğer banliyöleriyle 
beraber tam onblr milyon nUf u. 
su vardır. Loı.dra ise 8 milyon 
700 bin nüfus ile ikinci (banli. 
yölcri dahil) gelir. Ondan sonra 
Rirasiyle ve n~t·buçuk milyon 
ı.Ufosiyle To:t;p, ( • 900.000) nU
fusiyle Paris, 4.300.000 kişi ile 
de Ber1in gelmektedir. Silphe 
yok l=i bunlar harpten cwc. .• J 
rakamlardı, §ln • acaba ne? 

led iyesi 
arı 

'I'ahmı.n 
bcd ıı 

&oo.oo 
teminat 

262.60 Karnağnç mUesı:csatı bil% !nbrflmm lçfn yap~rnlıır-ıık 

1253.60 
2:,o adet buz kalıbı. 

96.42 MotörlU ve.s:uUn tamiratında kullanılmak UzeM aıuıa
cak kaynak çubuk, macun .oı toz. 

Tahmin bedelleri ııe Uk tcmlnnt miktarı.an :> ukardıı. yazılı 1.§lcr ayrı ayn 
~'k ckG~tmoye ko• uımu~tur. şnrtnııı:nel rl zabıt ve muamelllt nıUJıı:ıugu 
kaı~ıncıe görUlebl~r. lhnle 21.2.V41 cı:mn gUnU saat H t~ daimi cıw•ıınPndc 
Ya"ıla-'-- ilk t nıno.t rnakbUt veyn mektu~ an ve 9tn )ılmıı '' ~trr. Tallpl~rlıı ı · 
nıt ucn .ı ihale gunU muayyen saatte <1alm1 e.n-:t.ıı.cndc 
b ret odası vosiltwar c 
Ul\UıJna.ıan. (812) 

Dünya hô.dlsclerini ad.m adım 
takip eden ve yayan ajans mu !I. 

i seselerinin nasıl kurulduklarını 

ı 
&c:ıba hiç me:ra.lı: ettiniz mi? 

Haber almak, haber yaymak ç ı 

mü.:;kUI bir iştir. Hemen he~ mem
lekette yan resmt ajıın.slar vardır. 
BunlJır hUI:umetL-ı "ontrolu altın. 
da olmak ilsere haberler neşredeı
ıer. Bir de hususi ajanslnr, yfuıi 

lstih!Jarat büroları vardır. Bunlar 
ise kendi vıısıtalarlyle elde ettik. 

l 
leri haberlerı neşir ol'ga.nlarma sa_ 
tarlar, Ajans tcşkJlfıtmı kurmak 
çok mr ve masraflı bir iştir. Bu 
ııebeple şimdi fevkaliıde gC'niş teş-

kllıitr. malilt bulunan ıe bugiinkü 
harpte en enteresan haberleri en 
serf bir §ekilde yayan birkaç a_ 
jı.nstan ve bilhassa bunlann na• 
sıt kurul.mu.'} olduklarından kısaca 

ı bahsedeceğiz. Ba§larken şunu eöy. 
liyellın ki, her ajaM·n hayatı oL 
du.kça enteresan blr ma.cera. roma
ıudır. 

HAV AS AJANSININ 
TARlHÇES1 

Te rlniEıvvel 1832 aymm ilk 
günlerinde orta yaşlı bir adam Po.. 
riste Jıı.n Jıık Ruso caddesindeld 
kUçilk dükkiı.nınm üzerine bir gUn 
evveı astırmış olduğu bir levhayı 
okuyordu. Dilkltfınmı ilk defa ola• 
nık n gtlıı aem·ştı. !şe yeni başta· 
yor.1u. DUkkô.nın tabelns:nda §U 

kelimeler yazılı fdl. 

HAVAS 
TERCEME BüROSU 

Orta yaşlı e.dam memnuniyetle 
ellerini uğuştuı'uyordu. Sonra bir
kaç mfiDterinln kendlıdıu bekle
mekte olduğu dUkkAnmcı girdi. 

Ka~ısmdııkl sUtçU, yanındaki ma.. 
nav bu ye.al l:om.şutannı merakla 
seyrettiklerinden dışnrıyn çıktı, 

onlara d bir elAm \•erdi. Sonra 
tekrar içeriye girdi. EUne bır ga• 
zete aldı ve mnsn.sınm bnş:nn 

g~ti. 
!ete Fransa.nın işgal'nl mUteakip 

bur.dan bir müddet evvel ismini 

kaybederek "Fransız lstilıbarat 
l}Uroou,. olan Hn.vns Ajansı bun;; 
dan 168 BODc evvel bu ~kildo doğ_ 
muştıı. 

Orta yaşlı ıı.dnm masasmm başı
na geçer geçmez önUndekl gazete_ 
leri karıştırdı, diğer evraka bir göz 
gezdirdi. Ve sonra bunlnn teker 
teker tercfime ederek nltmn ken· 
eli fikrlnl de ilfive edip temyiz e. 
dicllcre verdi. Blr mUddet sonra bu 
klı.ğıtlar birhaç nU.sha olArak yazı
lıp teksir edilmişti. 

O gün öğleye doğnı Havas BUro 
sundıı.n bir çok zarflar sahlplcrlno 
glSndcrllmlıl bulunuyordu. 

11k gün olmasına rağm~n i)1 kö
tü mUşter'leTI de vnrdı. Hava.s'ın 
Uk müşterileri KonstltUsyonel 
Momtör, siye.si milcadele gntetele_ 
rl ile Lafit, Roçlld bnnkolan ve 
bazı büyUk lş ve snnsyl adanılan 

idi 
Yine ayni gUn öğleden sonra 

daha müthiş b'r faallycte girl~yo!"" 
:Lıırdı. DUnyanm ~ıemen her tam. 
fmdan gaz.eteler getirUm.1.şti •. 

Yaptıklroı 13 gayetle mllşkUl vo 
aankördU. Fa.kat bütün bunlara 
rağmen büronun sahibi MUsyö Şarl 
Lul Havns vnziyetten memnun gö. 

rilnilyordu. 
Havne AjanSJnı bu ekilde kur

mU§ olıın Şarl Lui Hllvas da çok 

entercsıın bir haynt y~ıştr. 

ASLF...N PORTEKİZLİ 
BlR FRANSIZ 

Şarl Lui Ha va.9 1783 sen inde 
Ruen'de dünyaya gelro!ştlr. Baba. 
sı aslen Portekizli bir gemici idi. 
Fakat Fransnda klmpç lık ile ge

çiniyordu. 
KUçilk Şarl Lut pek fena omu. 

yan bir tah8il gördn. O zamanlar 
Sentetlyen'dc b!lyUk kl"se papatı.. 

larındnn olnn bir amcası kendisine 
Yunanca ve Utln"e ö"h'ettl. Ba
bnsı onun muba.sip olmaıımn ırcya 
ticaret hayctma atılmasını isti!•or -
du. Fakat Şıı.rl Lui a.z 1am!ln zar 
fmıfo. ve Itlmsenin en ufak bir yar. 
dnnı olmadan şnyanı hayret bir 
kabll'yet gö3tererek Uı; lisn.n öğ. 
roncll Fakat buna mukabil ilmi 
mnHlmatı hiç mE'snbesindc idi... 
Şunı• kavd"dc>J!m ki Şnrl Lul"nin 
riyaziye ve dif1.or !en dcl:ll(.rindc 

• 

!{~yter, Havas da bizim g~bi kimselerdi. Az ser
maye ve çok filri?' te~ebbütJile işe başlıyarak 

muvaffak o ... dular. 

n yaman o an 
ajanslarıdır Amerikan 

yaya oluşu onun istikb:ıU lçin pek 
bayırlı olrnu~tur. 

Çünkti Şarl Lul bahriyeli olma
ğı dii~Unüy.Jrdu. Eğer ı'.iynziyesi 

kuvvetli olsa idi muhakknk donan. 
maya intisap ederdı. 

rahrlyeye 1ntlsab nm imkfmsn: 
olduğunu gört}nce Şarl Havas bu 
kerre de kara ordusunda hizmet 
etmek hevesıne kapıldı ve bir mUd 
de meşhur mühimmat rnUteahhidl 
Murard'ın emri a!Unda ufak tefek 
işlere girdi. Denize karşı olan sev. 
gi:. i ve alfıkıısmdan onda knlmıfJ 

olnn artık yalnızca deniz ticareti 
idi. 

B:ı alakasmnı verdiği tecrübe. 
den .i:ıtifn.de ile bir milddct tlcarct 
ynpan Havas çok zaman geçmeden 
zMgin oldu VCI nihayet bir giin 
ruen'de bir kUçlik banka açtı .. 
Bund:ın soıırn Hava.s'm hnyatında 
en mühim hli.dise Normandlya nsıl
zadelerinden Matmazel Jnn dö 

0

Rur 
ile izdivacıdrr. Bu kad:n Havas'ıı 

hakiki bir iş ve hayat arknda3ı ol. 
muştur. 

Aynı zamanda impnratorluk hü· 
kümelinin de itimadını kazanmış 

olan Havas o tarihlerde Gazet dö 
Fnms'm dörtte b!r hlsııesini alm~ 
ve bu şekilde matbuat hayatında 
da kendisine blr isim yapmnğa mu. 
vaffak oldu. 

Z ngindi, mcs'uttu. İktidarı, kro. 
disi vardı. Fakat bil'dC'nbire tı psi 
malıvoldu. 

Fransız imparatorluğu yıkılır

ken, aı.;Uğı hiç bir krediyi lıapayu. 
mıyan, nvanslarmı toplayamrya.n 

Havas da iflAs ettl 1814 - 1815 

hadiseleri Havas iı.;in kurtulunmn• 
sı lmkô.nsız bir felii.lcet o1iriuştu. 

Fnknt bütUn bunlarn rağmen 
yaşamak nıccbıırlycUndt' bulunu. 
yordu. 

Havas Ruen'den nynldı. Blr fa 
bulmak için Parfse geldi ve uzun 
mUddet i5slz dolaştı du'rdu. Nlha... 
yet bir gün Uç lisan bildiğini hn
tırladr ve bunJard1tn üıUfndr. eL 
mcği dilııllndU. 

Gıızet dö Frnns'da.kl faaliyeti o
na matbuat hayatında ufak bir 
şöhret temin tmfe ldi. Derhal cc. 
nebi gazeteler getirtti. Bunfarda.. 
ki mnknlcleri tercüme ederek her 
güu bir kııç yevmi gazeteye sattı .. 
Bu tercllmclcrl daiına alıyorlar, o
na az bir para veriyorlar, faltat 
yeni yeni tercümeler yapmn.s:ıu 

da söyli1~ orlnrdı. 
Çlinkü Havas hor gUn g~ıden 

geçirdiği gnzetelPrde balkm alô.ka. 
dar olnCll{;'l ynzılan bir hamledo 
buluyordu. 

Havns'm bu torcilme eervisl ya• 
va§ yovq mlıntazam bir hnl aldı .• 
Muntazam haberler almak istlyen 
zengin kimseler de bu servise nbo. 
ne otm ğa başladılar. 

İşte bu şekilde senelerce çok 
mUşkUl Mrtlar altmdn çalıştıktan 

sonra Şarl Hnva.s 1832 sonesinde 
yukarda bnlısettlğimlz küçük yazı. 
haneyi açmağa muvaffak olmugtu. 

Bu yczıhone açıldıktan sonra 
Hava.s'm işleri dUzcldl. Al'tık mu
va"fak oluyor, bnynt~ı kn"nnıyor. 
du. B'r sene sonrn yani 1833 te 
"Havns t re lme bürosu., ismini 
deı'Fiştirdi ve "Ha,·as /jaruıı" ol • 
du. 

Havas Aj:ı.nsınm Parll.\tekl abo. 
neleri bUyil't bir ycld\n tutuyordu .. 
Hatta taşrndnkl gnzetE'!f'r de Ha. 
vııs'a müroca.at edere?.t yardım in
temPğ~ b:ışlamışlardı. 

Fnluıt lngiliz, Alman, lsvlı;:re, 

tspnnyol, ltnlynn ve Rus gazetele. 
rioden yapılım tercümeler nja.Mm 
SPrl hab r verme işini mümklln kı
lamıyorcfu .• 

GÜVERCİNLER 1LE 
HABER N AITLİ 

Ruen'de iken Jurnal d6 RuPn 
!'nZctcııı!nln I nfo'ıd ail~I tarafın. 

d n na ıl çıkarıldığını gBrmU!j olan 

Şarl Havas te§ldlat:nı genişletme. 
ği dUşündUğU zam:ın da ilk iş ota. 
rak birçok muhabir nngnje etti. 
Bunlar Normandlyn, sonra da Av. 
:rupanın bUtiln merkc.zleıine, bil• 
yük limanlarına ve ticaret ve sa. 
nayi merkezlerine ya.yıldılar. lfia. 
va.s muhabirlerinin muvn.ffakiyetli 
işler yaptıklannı ve işlerinin yo
lunda gittiğini görünce muhabirle. 
ıindcn haberleri haberci gilvcrcin· 
lor vasıtaslylc göndermelerini em. 
retti. 

Artık o tarihten eonro Havas 
hakiki bir lstlhbnrat ajnnsı va.zl. 
velini aldı. Telgrafın ieadmdnn 
sonra ıse bu nıUeesese dUnynnm 
tanınmış b1r ajnnsı olnrak meyda
na çıktı •• Şurasını da derhal kayde. 
delim ki tC'lgraftan ilk defo. olarak 
i tifudr etmiş olan Havas'br ve 
ı k muhabel'c Pari.s ile Ruen nrn.• 
eındıı ynpılmL5t.ır. 

Havns 185R sonesinde yet.mi 

beş yaeındn olduğu :ıalde öldü. 
Havas Şarl Giyom ve Oğust i.. 
ınlı oğluna bU} Ulı. namlı fakat 

ı a.hdut ktırlı bir iş bırakmıştı.. 

K ıh bli) iık değildi. Çünkli taşra. 

clnkl birçoJ; g:ı.zC'tC'lcr fakir olduk
lar ndaT! bu njan.::ı abone oln.ını. 

~orlardı. 

işte bu sır:ılarda Oeust Hnvns 
bllytlk bir zckA es ri göstererek o 
t ı lli 'crd~ pElk cok mil terisl bu· 
lunan BUblisit<' Rulujer isimli blr 
Ulnat njıınsmı eatm aldı. Bu a -
jllll m hemen bütlln mlişterilcrl 

ta.~rnda buknuyorlardı. Esasen 
Jfııvas'ın aradığı da hu idi, Ogust 
Havas derhal tnşra gazetelerine 
müracaat ederek abone ücreti ye_ 
rino sUtunlar-:nda verilecek muay
yen bir yeri kabul cdecPğinJ bU. 
dirdL Bu sUtunlnr ilAnat ajansı 
mllşterilerlne kolayca satılıyor ve 
Havns iyi kar temin ediyordu. Ha. 
vııs'ın haber ve flfınnt s"'rvi.slcri 
b'rbirinl konıynrak !nkııt hiç bir 
7. mnn hil'birkrine kanşmıyara.k o 
ka1ar iyi iş yaphlor ki nihayet 
Havas bir anonim şirket eekltno 
cirdi ve çok parlak lstiballor vaa
detmeğe başladı. F lhnkika pek 
nz sonm Hnvn.s Fransız hUknme. 
tinin resmt ııjnnsı vaziyetine girdi. 
Ancnk §U var ki Ajans hUkfımete 
d ğil, belki hükumet nj:ınsn t.Abi 
oluyordu. Havas'm r.on mUdUrl • 
rinden b1ıi ol:ın Leon Rönie bu bu. 
Rustn 11öyl~ demi~tl: 

- Havas mevltU iktld:ırda olan 
hliktımetle bir saat lçln olsun an.. 
lllljnmamazlığn dUşm\15 dcğildlr. 
Çilnkll biz det;ıil daima hUkümct 
kn.ntıatlnl değiştirmlŞtlr. 

Fakat Hl40 eenı:-si ile beraber 
Hnvns dıı hem imni hem dC' resmi 
dil olm t vnzl • •ini 1 'l.\ brtm! tir. 

Ştmdi artık devletin rC'smf ajan 
sıdır. 

DOnyanın diğer köşelerinde da· 
ha bir çok mntbunt ajanstan var. 
d·r. Ho.ttA bunların hir çoklan bu. 
gUıılC?'dc Havns'tan çok dnha kuv
l-'ctlidirler.. Fakat :invns bUtiln 
diğt-r nj:uı.cıl rm örneği, babasıtıır. 

RÖYTER AJANSU\'JN 

TARlHÇESt 

KUçU'• bir banka memuru ikc>n 
bu glin lnglltcrc>nin on bUvUk mnt 
bunt ajansmt kurmuş olan ad m 
Röyter'dlr. 1851 sen sinde kurul· 
mu,')tur Fakat bu tnrlhc g<'Jlnceyc 
kad~r daha birkaç sene evvelinden. 
bet: bu aj:ıns bnşkn bir ısım altm. 
da <;alışmakta ldl. 

Röyter Ajansını kuran JUllll.! 
Röyter Almnnyadn ırassel'dn kU
çUk bir bankada memur idi. HPr 
<ıa.bah şefleri, Avrupa borsaların. 

daki fiyatlnn geç aldığı için kcn· 
dislne !:nt.nrlardı. Vaziyet böyle '· 
kcn Röytcr birdenbire mtithi.5 bir 
şev ı"UcıtlntH' ve ifr>rhnl Pnto•on""t•i 
yeırlıne telP:raf hnttmm mllntPhn 
noktası olan Elts • Laıınp re geldi, 
kt1T1jtsınd!ı Brtıkscılc verl~tirdi. 

Röyter burada telgr:ı. 

bors.-ı fiyatlarını gUvcı cın 1.: r v. 
tnsiyle karısına gönderecC'k v 
fiyatlar derhal b:ıngc-rl re 
caktı. BrUksel ile Eks J,a 
arruıı bir sant tutuyordu. 

Röyter fıyatları Uç n 
~·nzıyor ve birindC"n bın ı. 

muha.kknk vasıl olsun i ı •e liç ta. 
ne gU\•ercln uçw"ll;ordı.. 

Fnknt 1851 senesin ... 
Duvr arasmda deniznlt 
olunduğu zamnn Rö~ ter 
draya geçtl. Londra mnt 
velfı bu rakibı iyi kan 
de Röyter vaziyeti muk ır 
rette idare ettl ve n.ihnyl t L r 
bu ajanstan istifade ed b" • le• 
rlni dilşUnen Londra gaz t 

vnzlyetten memnun görlln ~ ' r ,. .o 
Jululs Röyter pek uzur _ı;ı 

geçmeden tahin 10.tfuna r 
olmağn başladı. 

Röyter bir gün tam elli 
giliz lirası snrfivle mtı t 
telgraf şebekesi lnsıı ettl!"'l 
kat İngiliz hükumeti t86!J in• 
de bu mfuıtakfl telgraf hattını ye. 
dl yUz ;1rmJ altı bin 1n~rz l"rMı
na sntın aldı. 

Röyter JUliUs 1899 da öl 
sonro yerini oğlu Herbert ııl v.l 

1915 senesinde R6yter hı l l ri. 
nln beş yüz elli bin llrnlığl'1t r ' ~e 

tutan Sir Rodrlk Jon mU(' yf 
idareye bnşladı. 

Röytenn bUyUk hiss 
yllz elli bln llrn vermJı:ı nl 
tc zararlı bir şey deği'dlr 

Röyter mUessesesi "'"n rlr 

milyon İngiliz lirnsı kn:ıu;C', ..ır-

mektedlr. 

AMERiKAN AJ \N.'' R' 

Fakat it!raf edeli. . iti e.. u v
vctll olnnlar Amerllmn 
dır. Hiç duyulmamu; 

yaymak en taze sıy i 
haber almak, spor, macera. ,. 

sahada en bUyük hır usta' ' :ı.· 

lışmak Amerlknn ajansları m 
birlerine vergidir. 

Amerikan ajanslnnnm "n f 

Asosdintcd Pres ajansdır. ·ı 

jnns 18'18 senesindP ı·aı \ rı; 

mecbur olmryan bir ko • 1 .i! 
şeklinde, milşteıek ıs hbarn SA"· 

visi yaratmn.k istiyen N 
aftı yevmi gazetem taraf' 
nılmuştur. 

Az bir zaman sonra dl 
ll"rin yevmi gazeteleri d 

ğe girmek j~in mura~ant ( L 

Bugün ise Aso lated Pr 
lı olan gazetelerin yekunu 
dilr. Bu ajansın aksiyonrri cıh!U\k 
iç1n bir gazetenin ııahlbi b•ıl 

luznndrr. Her l'ı.za bir hi 
ln almak hakkına ma1ik C: 

Tabl.i Asoslatcd Pr " ; r 
nılduktan pek az bir r.aman Eo·.ra• 
da.n itib:ıren altı gnzett>d n n tı:rı 

hııbcrlerl yaymak suretiyle ı . bı. 
ramadı v bfr istihbarat şet e. 

sJ kurmak mecburiyetinde kalı1ı. 

BogUn ise Asosiated Pr<'ıı a )ansı 
muhabirlerinin mecmuı 72"0 i 1· 
clir ve he?' glln bunlar 

k llmcdcn fnzlcı telgraf 
d irler. 

Asos'ted Pres nj:ınsmıı ı 11 ·Uk 
rakibi Unltcd Pres ajamnln. Hu 
ajans 1908 senesinde bir g('nç gn• 

zetoel grupu tnrafmdnn k1.1rnı., ış. 

tu. Bu Ajansı kurnnbrdnı r..o 
Hovard bugün mile 
dadır. Roy Hovard Skrlı 

gıızetell'r! tröstU bıııı '~ 
Ntyuz S rvis (N ws Rr,. 
n lm!I 1 ajansına d .+ 

gazete! ri törstümln 
United Pres Ajans l"l"' 

kette 1400 gc.?.cteye yırtr .d-ı 

hab r yetiştirmekt dır 
Bu aj:ınelnnn en kıym tıi ttu. 

habirlerlnden birl herkr t r f n_ 
rfan t nınan Veb Millt>r di 

Bu uıt 1014 tcnbcti 
harbe kadar bütün d 'l 

tini adnn adım takip etM 

ma ıı.teş arasına girdl'H 
bir vey olmamışken g çcn T r'"' 
nlewPI aynıda Londrıı b J ,. Jn 
de kazara trcndPn •1t ml q ve 
mu tll'r. 

işte bugUnkU harbin 
c fb lıı.rmı b!le '"°l(nv:ı n t 
den muhabirlerinden bn 1t 
lan nj:ınsJnrm hayatlnn. 



• 
YABANCI Dil DERSLERi 
ALMANCA (1) 

KENATE BEN ATE 

DJD km Karim da lngi1h :t:ra- lan o~ u !kinci Pıyer de Yup-r B ık l l lının kardeşi Kent dilldl ile fN • lavya Krallığına geldi. 
Balkan memJeketlerlııia bir Q Q R Q 1 l lenmiftir. Bugün Yugoslavyada H,rvst 

taoem olan Yunan•etaa bugOn T / 1 meselesi halledihniftir. Ve bu 19'" 
milıvertn bir koluna brp m\ica- Q R ıga ım: YUQ08LAYYA ref Prena Pole aittir. 1'68 
dele ~-~-'-. Muhtelif Jmv • sinde Stoyadinoviç başvekll iken 

__.~. ~ Bugtln tberindeld AJman taz- •·•-·· .._. 
naklardan gelen haberlerde &ftih- s· "t .k. parllmento kapaW&UM9 ve US>~ 
verin dlfer kolu olan Almanya • ıyası azyı ın yikinbı artt1ğı haber verilen Yu- nelmilel hldisat dolayıaile 

ro.ı&vyuım meuhaJ ısathiyeai intihabat geciktirilmifti. Fak 
DID Balkan cle\'letlerl berine •u•• zerı· ne 2'7542 kilometredir. Ntlfuau 16 bundan sonra bir hOkillnet İN • 

ı tuyik yapmakta o1dufunu göe • mil döıt yb b. klfldlr lı 
1. Dofduium aeJıirden biraz termektedlr. Balkan devletlerinin ••ki d • ~ . yon . m • ı . rulmuştur. Prena Pol Sırplar U. 

1 
L .. ellllger EaUentUlll YOll1 

....... Vllientadt, doeh to, daM • 
• Lmtlahrim dabJa llklat .. 
... lllt, llect ... Dorf Seb .... tedt 

•ıl•er .-e ueh elnlgea n.
ı ' 1• 10 Ylel heiuell llOI alll:' 
la••ti&te, d. L lleblleher Ort'. 

ırakta, fakat eğlenceıt bir seya. _..._a...ı Ro iH yu en ıgı AD keafetl kilometre murabbaı Hırvatlann araauıı bularak.,... 
en mubvem- manya bqma. 62,2 ldfkllr. Demiryollara• toe 1939 tarihinde bir an'h & 

hat lçuı hiç de uzak olmıyuı ... •--- '"'--" obn ut aa AUIUUlyaya ..cıDUDl Uf v - nm umnlufu 10'82 kilometredir. yaftf-•-•.t••. Bu""""" 8 _ _....__,....ı .. 
Scla .... &ed köyü vardır, ki adı ba. yettedir ALKANLARA fA'&&-~ 6.... ..ıı:ı ...... -... 
a mtıverrihlere göre S..~ · B İtalya ile olan hududu 289 kilo • Ma.çek .ıUlimetile Yugoelavı1a • 

Diln- Bl---1 aikletinin yük- m--. Alman- De olan hududu 
yani "~rm yer" manasına 19Ur. .,- 3 __,... ..,..~ .,- nın birliği temin edıbnif bulunu-

1. lloelı oberhalb dM weöe11 wie- 2. Ortasından blr ırmağın nuh 
_...... Treene&ales, dareh bllkillttşlerle Javnla kıvrıla aktJiı, 
..... _,. der Fluıl la !IChöaen bol mer'aJarla lraplı genlt Trenee 
......,aqea4 wbıdet, Is& der vadJeintn tA yukan taraflarmda 
... Klndlplelslmlgl, deeam elld köy miaafi?iıaneai ytıUellr; 

Wlrt W. • der 11eue-> -c.:a, ~ ba miaafirhanenhı a.hibine bOttla 

a --- ..ntellnckıa 7.elt tnı. aıı'anelerin hilldlmden düşttliil -
.. ..._ ncıa-. hletis, und wo gtlnl re kadar dUma Pet.er Bela· 
• 1111 8ell1aUJ", je wb dea reaı demek Adet olmuı ve oe!!U 
8nıHaeMaa elae ...ıerea, dt'ğiırttkre ba§ka, fakat genç ve 
.._ lllllıleır elme aa1'el"f', el ee ) br r vakit temla blr 
imle .aft' altıe ......, aJıa ebte •• :\" yolculanD maddi 
_... ll8&&c ftlr elle ı .... n...-ı- llttya i&rmı gerçek bir ana eliyle 
-.n ...... Olate aoqle. &alemıttir. 

.. Dle ...... :U.iıllıılaabe - ... 
'%ılllıeiwılu" &elleltem ..,,_. 

.... cı.nater, dle ateUıe paaHıe 

a He, dle .... dea affell 811. 
.......... , ............ abliiln'te, 
........ rte ......... .. 

Jllıılp w..ıe. MI 'rielm &ilen 
ı-tell ehi h t--. A...._. ..,_ 
~blldt-n. 

a. Usun Jblamurla ıtanl ol· 
larda kar gibi bembeyaz örttllerle 
aph muelaT, kocam11 gtlmlt gi. 
bl parfaJıc kavaldarm altında mna. 
I& kadar muen dik granit merdi
.., suda yOzen nlltlferler arum
da andal pslntllert: BDtan ban. 
tar blrP ,..tı ldmaelerde çocuk. 
laklarmm cennetine g6mlll8 1ltif 

r k6ge Uıl1dJ eder. 

ff} - d blras meatede. (1) - 1 h ....... = .. wlel 
wertla ...., ala = h iılılelı • Bi?' deleni k, muadil olmak, ayni ıw-. 
Jl ifade etmek. (3) Saavest&tte yani a1ria yer. (t) Nuh (h eda.. 
lr) kıvrrhllarla. (5) IDfths · *'111: Köy papaanm idaresi eltmdl\ 
wbma nban! daireye al ıs hane, ki bJs metinde adece '-köy 
~" cfi1e a'laea klltıse vakfı bir misaftıbane de-
-* alııa yerinde olabilir ( '7) Akkaftklar. 

:ı:~=eanıae17:~~:e:~? a- TOPLU BiR BAKIŞ •Ş!281dl~·lle ehemmi- yor. Bu ifte Hırvatlar mubtari • 

Bugtııı bqhyacaimm yazılar- YUNAN·ısTAN VE yetll bir memleket oldup görtl- ~~·:n:~rc:.. ~ ::: 
la karllertnme Balkan memle - len Yugoelavyamn millnrin iki 

ketleriııln coğrafi vaziyetleri, ta- YUGOSLAVYA kolu aıumda ...... vulyette ==r~u kuvvet meyda-
rihleri, bugflnkil slyu! durumları olduju da clerbal mtıeaJıede olu - Artık ııı9bir dahili endifeai nJ,. 
mevcut anıffmalan ve Balkanla· nuJOI'. Yugoala.TYUUD Yunanla - mıyan ve hariçten yapılacak her 
nn mulradderabnı eıllerind~ tu- dan mnra vaai,.t 0 tadar kanfb tan ile de 238 kilometrelik hudu- h angiblr tecavtıae fiddetle mu• 
tan devlet ve hilkillııet adamlr.n ki, 1938 et. 1spuya dahili • bi du vara da bu cihet tamamen bvemet edeceğiıd bildiren Yu • 
hakkında kıaaca ma16ın:t vere- yapılırken Yunan•ltanda böyle emindir. goalavya 1921 de yapahmf ulaa 
cejis. bir dahlll harp çıkacağmd&D·kor· Fakat Yup.ı&vlar her tefı'Jb- ktlçtllr antanta dahildir. Bulp • 

İle evveli, İtalyanlarla kahra· kuldu. Fakat evvelce bulunduğu bllM kartı lstitWlerinl Pidetle rlatan ile de 19M de bir d09tl11k 
manca dövtlfen Ywıani.wtuıdan birçok illerde muvaffakıyet ve mtldafaa edeceklerini defalarca aıılqmam hnulam11 ve aym ta• 
bqlıyahm. bllgbılni tabat etmte olan ve u blldJrmfllerdir. rlhte Ballran Aatantma glrmif 

amanda kralm itimat ve teYeo- .AJehendr Obrmovic; ve Krali- tir. Yııgoal&vya Macar hal'lcl~ 
clhtlntl lramnan General Metak- çe Dragonun 1908 ___.,,de bt nazın Kont Çakl 6lmesden ""' YUNANiSTAN 

bqvelrllete getirUmlt ve lnlr loJ11nm1Jın ve Bhincl Plyer ha- llacaristanla da bir ebedi dollt.'" .. 
Y1111antstının meu.hui 130 ki- ... . reketl hem buglnkll Yugoela"V - .. ~ 

lometre, ntlfuu alb milyon 000 dup yeni Tejlmle memleketi A - -- .. ~u hem Avueturya uJqmam yapmlfbr'. ~t 
ıuirşlden Jrurtarmıfbr. 1 - UU5 bu ebedi dostluk anl•P"4 ne de 

bin kilidir. Kilometre murabbaı- General Met:abu bugtln ıJ. - te.ırlıtrinin SırtPtan berlnden Bulgarlatanla mevcut miltebbl 
na u,3 ldll dtlfel'. Demir)'oHrırı- atteeatlf ~lmtlfti1r. l'akat onun Jralkmuını gWeren hldlılelerdir. doatluk pakb bu memleke'"_.., 
nm azunlu'1ı 2887 kilometredir. yapblı eMll" de9Ul etmektedir Awaturya .. llacan.tan hnra- birlbirine bağlamıe deitJdir Bar 
Törldye tıe 188 kilometre. BW • ve yeni hllk6met elti bqvekiUn ratoırhllu n.lbı muahedeılhü a- rada kaydedelim ki Yugollla 
pri8tanla 480 kilometre, Yagoe. ~ olduğu yolda yQrtlyeceiJ- yalrJaı' altma alarak ._908 181le - Balkan anlıl'"l8U'•n nalına ~ 
lavya ile 238 ldlometre 'Ye Ama- dair bir beyanname neeretmil ıdnde'Bom& - HeNekı ifPl et- dık ol bir emlekettir 
vutlukta ltalyualu4a ZM> kilo- ne mitti. B an Y m . 
metre hududu ftrdır. ~Ar- tir. 1912 ete Çutlk Ruyadan yar- ugiln ugoalavyanın Dafllldfıı!l 
navutluk hud1ldu ""illmlltlr· · Alrdentme Yunanlet•v alt bU- dım g6rm BlıDmn dnlet1erl Cs- bul~ pnç kral ikinci Pi 
Yunanhlır 1820 9ellellinde 0.- y8k Girid &dua ftl'dlr. Bu ada mınhla• aleyldne hareket ettik- ::n Bulgar Krah Birinci 

manhlara k&1'll ayaJrlanm11Jar, 1908 deki Jön ttlrlder bareketl Itri zaman bunlarm arumda S1r -:.ıı:- dm kızı bJr Romen meamlPıii 
---'' m1-.a-•- __.....,_ 9U'&1anDda Y•manWa11a gegrıUt- DIUU". 
3._.,,. MDe ~ ~- .,.... bl8taD da ftl'dı. Balkan harbi ao- Kral naibi Prena Pol ile. ''"'-'• 
ra 1827 11e11ealnde Frataa, !ngilte tir. nunda BtlkNI maahecl.Ue Sır - .... 
re ve Rmyuım. mDMba1MJe at- 1911 ve 191• Balkan harpleri- biatan Mahdonyamn bir Jrmnmı Hz Kralının Jwdell .De evi b8 • 
tbet bulmutlardL 1832 de Baft. • lltlnk etmlt olan Yunuıletan elde etti. lunan Yanan ,....,.. Jlalı"lnıM* 
J9I'& kralmm olhı Blrlncl Othan Eplrin bJr Jmnum, cm.ubl KaJd. 28 hulran 191• ele Avaturya hem.- PnmHI Olp ile 
Yam tahtma otmda. ısa Mile donya ft SellniiJ diler taraftan Macariltan lm,..at.orlufu 'ftll - dlrô.ı.ın 

1\ N A ~ t Z •e T E O R 1 ( 1) 1ı1ne bdar 0 ,_.., ,.n.a ..... c1a tarld Trüyuua bir 1numn1 ahtı ne brm Saray BollDada bir ~l temin ebDlf 
0 

lıaketi lıSan etti. l'abt YWIUl .. .,_ ~t talebe taratmdan btlo • lan Yugoal&vya her ihtimale 

Bitin aa'•elertıa hlDdimdea mlDetl hlkil'tl ~ kanana 1919 MD.tnde yapJan ~~ Ve bu blıcUee seçen mna- : =~ ı.; bir":,... 
d8'tQtl tlOll smnane bdar ilbM- ı.a ... ı aıde fltlak "' ":ft 1..., ~,,,...._ ini Jiarbe aebew,et ftrcll. 23 timl lı~ 1:g; " 
ne dalma Peter iWlle• ae~ 1! na bht --' .,_..otlıoml • ~ dtBi ile Ywataean ~ ~ YAfbda A~ • Kacarlstaıı bir aWm De ya •;. :t .. 
det olan eNf tay mı.anr. virdi. Bunun tlzerine fngilislw tandan garbi Trakyayı, 'l'llrldye- tmpuatorluiu Sırbi.tana kaba _ 
lıan .._ Kral Jorju tahta Çlbrdılar. Yeni den de Mrne dahil olmalr liwl\! Hl lmkl,nm bir nota verdi. Nota M. 

e. der aite ~ .. kral U.ldllb eaul19 bllununu IU'Jd Trakyayı, kmlrl ft garbi reddedildi, Harp 28 temmuzda 
"lhtter Be.._." aiti elae \\Ura kabul etti. l'akat mllcadeleler, Anadoluyu aldı. l'akat bu ancak bqladı ve 60 gUn sarfında bllttln 

• .tea •el1t ı• ..o •: s-.. Mldtıer flr Lelbeunotdal'ft lltrer ihtiJ&ller devam ediyordu. On do- kliıt ilserlnde namJmıı olan Avrupa bu harbe ift1rak etti. ;p 
•utl&te, d. L ... net.er Ort. ('ftbi Ol.tıe Mr&te. (Tibl cUmJe> kuzuncu asrm IODU reJdlil a • bir baktı. Jııfa1ikm ~ ben Umumt ~ IODI'& 1918 ele Patat• fumı 
ca.•>. "'Belnw uaam" misafirlerinin man Ynnani•an ıqaıt t.Jnmctan Tllrk t.Hlrlll Dftll Yunanlıla - Sırbiatan, Sırp, Hırvat ve Sk>ven- Patat•lerl .aymıus, bir~ 

lamı Saave.tlıte, yan& "tirin maddi lbtlyaçlan için baklld bir harap bir vaztyettejdl. 1991..q 1e- mı ba hulyalarmm tahükuk1trıu &er krallıiı oldu ve nihayet tSt.ll bUyt\kHlitlnde lrfl8bds. IOnr& yu-
7W'' meucna gelen 8ell. kftyU. ana gibi hareket ettill eskı köy nesinde birinci Koatantln tahta bnklnms lalnuf ve ırenfJ TO.rldye da Yugoalavya tek1fnl aldı. varlak ince dilimlere &ymllU. 
('ftıbl olbnle). miaaflrlıane91. çıktı. Koatantin Ka,zerln kayın lltlngWle kuaııdıP zaferden Yup)avyanm Aftlltarya ile yıtayıiııs, sonra bir bede .t:erek 

e. wll ebll&• a.ro.lılt.- (Tlbl TOllKÇEYE ç.EVtamı: <I> biraderi oldup için Alman tataf. eonra LosaD dlplomatllr mua.f • olan hududu (bagla Almanya i- lmrulaymız. Tus biberle çetDl n-
elmlede mef'al: --•aea> tanydı. KBUeflkler her ihtimale ferlyetile de 8evr muahedesini ıe 1919 da Sen Cermen muane- rinls. Bu yuvarlaklan, a1b dtla ve 

Bul mtıverrlblere sGre. ~ ~ ~e~;':. yu· karp Sellnlfe D1raQ hareketi ya- bilttlmaOs Ja1nuf ve mUD hu·' .tt- desi ue. lıfacariatan hududu yine bolca yağlı bir tencereye mala • 
D a. lloell ,,_... dm weatea 2 _ Köy milla&tıaneat doldu. paralr bir kralı tuyik ettiler. lannı teıda etmlttlr. 1919 da Nöyi muahedealle, Ma· 'lnız. Patatealer muntuam ve bi. 

wl••Nlelı• Tneaelala lllt der fam ıelıirden hlm maktadır. 19917 llelle9inde Birinci Ko.tan - lıltıteftffa Yunan Bqvekili cariPtan hududu 19120 de Tria-ırer birer dJzllmeUdlr. B• __. •• 
• ~ (AaU ctımle) 3 - Yaı•mak bir 1U'attır. tin çeJdlmele mecbur kaldı ve az General Metalraaa TUrklere karşı non muahedeeile, İtalyan hududu llzerine rendelenmit peynir ya • 

Zeınaıln meralarla kaplı ...., (1) Derki denlerde bunda .. eonra da Ynn•nletuı, lngtltere haıp edilemlyeceiine inanan ye- ıuıt. deki R&pollo ve 1924 deki yuıız. Bu suretle bir 811'& patatea 
'rleeae vadlalnln ti yakan taraf. wı11 bir anlamla ve w1Jk bir ter- ve Frama yamnda bllyllk harbe gine generaldi. Tecrübe Metak - Roma muahedeleri ile teıtblt o- bir sıra peynir koyunu. 
lumda eııld kBy mUatlrllaDeıll ~ cOme için ıtbamlu olan pamer bil lttirak etti. Umumi harpten BOll· Iİum haklı olduğunu gÖatemıif lunmuştur. Ve berine tlç kqik çolr llıOai 
411r. Pil ve anallsle+ pterilecektlr. ra Kral Koetantin 1920 ele tekrar ve bundan aonra mtlttefiklerinhı Yugoslavya milJI hudutlann • tereyalı döldlntlL Kapaiml b 

.. ._ .... ~ dee.. (1) Burada verilecek tilrkçe tahta çıktı ve 1922 de yeniden bhiepıekte oldutunu gören Yu- dan yalnısca ll'ulme ve Zora li- patuııs. Fınna verbıts. 8S daldka 
- Wlıt .... der.__._, alle cümleler plecek cleralerde Alman- gekildi. 1920 den 1930 sene.tne nanhlar TDrld- ..... , ...... _ .. manlannı ka•.a.-ı-4 ... Bu mü- da pjfer. 

caya ~eeettlr; okuyucula· ~-.,- 3~- 3"""............- -----------
~ ...,..___ ~ im. rmus daha evvel metinden intihap hattl 1938 ya lradar YUJ1&Dlstau- 1933 de TO.rldye ile bir dostluk him limanlan ttaıyan)ar almlft,ır. 
W !'eter llelPw Meae, (Tlbl ecleceilmia ba ctlmleler lserlnde da Ventseıo. taraftarlarile, Veni- paktı lmza.lamıtJırdı. 193' de de 1921 de ihtiyar kral Birinci Plyer 
elmle ). çahprlara daha 18tlfaden ohır. seloe aleyhtarlan araamda mnt- Ballran Antanb ba iki memlek~ ölmlll ve yerine oğlu Kral Birin-- ı- bit bir mtlcadele geçti. Basan ti blrlblrine daha mı olarak yak eı Alebandr geçmifti. 

I ·--~ ::Y bir taraf, buan dller taraf mev .. lqbrmJebr. Z ~ ~ • kil lktldan ele aldı. Buglln yakın doetwnuz olan Fakat Yuroalavyada da da.Nll 
~ Buglin1rll Yunan Krah İkinci Yunanı.tanın Krah tıdnct J . ınlapnamuhkJa.r göze oarpıyor-

(Ba dtaDda ok~ sa· lılektuplana Haber suete.t vun.ut. Jorj memleketin bqına çağınldı ve Bqveldli de abıt Yunan .=. du. Meaell Sırplar bir merkeslyet ..._.. ,......1r1 1ıapcıa1a 1ııb111rt.e 1e <XX> rema1m llDderUme&. tı zaman Od paıtlye de aynı nat- kası direkt&il Alekandr Korizin hllk6meti laterleı:ten BırvatlaT" 
... ı1.111Jdert • Y1rml J'9flDda.1mı. Bo.rum ı.• lar verDerek bir --•- v.pıJdı. dir Yunantatan tahtının . . . kendilerine muhtariyet veriline -

llYLmllıllD TSK.Ul'l.l:Kl. ış ARA ld1om • kumral ye,u göldOythn, Wt. """jUU .,- • ' l'teı llnl talebediyor ve iltihakı kabul 
llA. ış vauoı:, ALDL uTDI .mm lptJdal tah•Hdtr. ve11 o1ara1r Bu telrilde par)lmentoya da on Pol bir Alman prensesi ile evh· _._....... _.,., cadele-
- aarl ma111J9U bala omu1&11 IED amcamdall bqka Jdm...., ,.,ıcıur.Aane kadar komthılat girdi. Fakat '>un dlr. Yunan prenalerinden N.. ·... etmıyo~ Bu 3

•
0

• m~ 
• lllldan ,....... ...,.ioohmar.) " ııabundaa kalma a ıratıı •Y PRt. im ananda Hırvatların !ll'A-"' Ro-

Evlenme teltlil leri: 
• l'1 J'8flDda, lla1lD1. latllcballnt yap. 

... 1*f1lm. Otbel w mGteautP ...o. 

............ dllrQat bir kaclmo.e ıa • 

...... ... baJatlml 'lılrlefUJ'IDM lat!. 
,.,_.. V8cud &rızam oıma..ıı,ı pbl 
sa.a de aaJ'l)ırmı. Klmautz ~ım...t

• tm'Clh ederim. 
~ Haber paeteılbldP 

'(B. iT> l'UlllUUll& mancaauan. 
• orta Jqta dQrOat ........ -

Jdbt. Mrbelt meaıete -. 1*I,. 
Jlııa. AJIJll k.uanCDD iki ldllJI lraD. 
... IQIDdt ,..,t.mata yeter.,. U'W'. 
ı.tlkbaltwl J&PllUI •7Jlmm Ot!zel 
.... ..... boJU ıa dn ytıUe• 

7 gm * si Pi W'lfJa" -•&I• -.... bul11a-.,.:a a1r ba
Jlllla ,.,,,, ~ etmek tatlJo. 
-. ...,..... tam ....... embl 
..... .... de ... ılıNblJlılm'. 

dtkte ıo:u dDDtım araslm va•. l:Y 1r dlç par)lmentoda btledlldl. 
lerlDe dtlfldbıtlm.. Dlmden dllctf w .._ rta R&ber ıuetlll YU1ta.U. cll Y.> • l J&flDda IWmnla bJaD ıtııtr •rll•ll 1929 18Dfl&inde Kral Aleklandr 
'" ı.tıkballml parlatacü bir baJ& romunna ıntncaatlerl eocuk 111 titr aileye mltlık v~lrtir aayifi temin için muvakkat bir 
DaUyaczm ™· Haber ıuetefi TUrta. l • ani ÇDauCa ._di evl&dl ctlıl llllkmo " dilrtatarlttk kurdu Parllm•~ 7• <XX ! D.l rumuauaa mtıraıeut. • :;.:r:)'afCJI :'" çamaeueı a. ::.,.::.. =k~~ .:~ yu kapatta. 1911 ·__.DM kral 
1 arayan ar c1m aram,or. OataJo11a Sdlbat Tur. dlr. t~et' Haber...-- naca. yeni bir uptJ&tı tllUiJe bnmıu 
u.ma D IDcl mutma denm edl,. duna mtıncaat 13111 doktol' opera. alle (Jıl. & ü) rumuuna mell'tlDI• yaptı. Arblr partilerin ldyul faa-

,.,.._ 11uı1 •beplerdell dolaJı atla- ter Ba~ <>rua OnlaD. .. ...._.~ edelıllh1er. llyette bulunmalanaa mtl...00 

: ;:!''::!.. 7~ Mütelenilı Aldırınız verilmiyordu. 
Ç> rumm mllnıcut. • 1 " alb 18flDda Ud ...._ ~ 

• anıvenaıe bank faldlltea. lklDoi nlAdldl olarak ftl'lleoektlr. teu,__ 
mut taıebU!Jtm: etıedee ..nsan Jer: DawtJllllM& ~ IOlııa. 
herllaDSi b6r ........ "J& ciddi lılr llDda (40, Dam&raJ& ıamra.-t ede-

awkat yumda eablmak ~· Jılllıter. 
eat.r sueı.t vuıtu1,se Ba)• • mm. ,... .. nrUmaatt uı 

A. A H. ramusuaa maracut ..ı raf anmada 1llr im toaDl8 ... tllll 
IUIL. atnr:aktlr, llddlatn ~ tpttır 

• Ll8eDla 1 llldaa t*tm ..... - ......... Rabft .......... ... 
aYUkat JUUDda .,..,. Nlllll w ....... ... (f.JLO.°) ....... _... .. ,. •• 
.ae-111erde il ut)CNUUL htl,..... na nan. 

\'llllılan Mır J99 1 r I; 

........ - 111ı111ı1cı k .... ......... ,... .............. 
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110 :tal.ılı Pnloay• .ı; ıtf>fkoeft !lfonit 'cflerind~n. 

- Olmzya.billr! .. Bu o kadar mil Cidden 1&Şa•amıetım. 
hiın bir gey mi? - Fa.kat, Pavleska !.. ortaya at 

- Mlilı.im bir ıey! .. ÇOnkil meç tığuuz Jddia haldkate.n fnanılacak 
huı btr semte hareket etmifti!_ teY değil!.. 

- Meçhul bir semte mi? •• Bu 
da Olabilir! •• Fakat bundan ne çr 
kar? •• 

- Ne mi çıkar? I.Akln gece tay 
Yareyle gidip yine tayyreyle dön
dU 1.., 

- Anla.madmı ! .. 
- Tabli anlamazıımtz!.. Fakat 

anlaınıyacak hiçbir şey de yok! .. 
Gayet sarih ııöylilyorum; sahte 
kontes dün gece tayyareyle meçhul 
bir semte gitti ve yine tayyareyle 
döndu. 

- İınklnı yok! .. 
- Niçin? 
- ÇilnkU her tarafm ll.!!kerle 

:oıu olduğu böyle bir zamanda 
Ol\lea Valeska değil, herhangi bir 

lnsanın taY)are)le havaya açluna. 

aı inıkansızdır ! .. 
- Nerede olursa tmkô.nsızdır?. 
- Tabii, V&110vadan bahsediyo 

~· ... 
P&vıeskn ,.;ızümc hışımlı hışımlı 

b • 
akıyordu. Birdenbire: 
- 'Kuıum ! Siz hlla uyuyor 

rnusurtuz? dedi. 
- Rica ederim, bayan Pavleıı. 

ka !;lı 

.._ Öyle ya! .. Buna hilkmet -
Ilı.ekten ba.5ka çare yok! .. Slze Va... 
1 Ska VarsovadaD tayyareyle ha • 

valaııdı diyen yok !.. 

- Ya? •. 
- V&110vadan otomobille fi • 

rnau Polonyada bir yere gitti ve 
oradan meçhul bir tayyare ile yine 
tneçbul bır memlekete gidip ııa -

ba.'la ~ı ayni yoldan döndü!.. 
Birdenbire, harikullde bir ciddi. 

·etıe baya.n Pavleskanm üzerine 

ilrllttıek~ kendimi alamadnn. 
Elfnt ayağmı sancır zangır tit· 

"" -tcıydl. 
- Bayan Pavle.aka ! .. Sözlerini. 

f' dikkat edlniz!. dıye bağırdım. 
• J2}Prinlze dikkat ediniz!.. ÇiınkÜ 
u soalerinizle memleketin en yük 
tk ve en güzide bir generalini it. 

~ ediyorsunuz! •• 
PavteBka ben:m bu ani galeya -

n rn kart ınnda blrdenbıre şa.ııalı -

al"ak: 
- Gen ral mi? Hangi general? 

Diye kekeledi. 
- General Novrovsk.i ! .. 
- Ge:ıı>ra.l Novrovski mi? Fa -

kat ne münasebet ? 
ÇUnku Valeskıının gizli bir 

ayyu-eyle vabancı bir ınenılekete 
::::tdip geldli nl söylemek, iddia et· 
nıeıc. ğer sırf siz.in muhayylleniz
dı>n Çtlonı~orsa, onun birlikte Y3 -

~a.kta bulunduğ ugeneralin ya· 
ancı bir memleketle gizli temas 

halinde olduğunu söylemek demek 
ltr! .. 

Pa.vleska c.muzlarmı silkti: 

hl-~ bllm~m!., Fakat bu 
dıae "\.a.t't;yyen bl5yledlr !.. 
0('dl_ --= - -

- lnan lacak tey defiJ mi!. U 
tin, hakikaten. siz lnııanı çatlaUr. 
smız!. Hoş! •. Böyle slıdıı Valeaka.. 
ıuz gibi kadmlann bu nevi hare · 

ketlerlni biz değil, güya sizler ta. 
kip edeeekainu!_ Onun için böyle 
bir geye inanmamakta baldısmız! •. 

- Fakat, muhterem bayan Pav
leska, bu zamanda en g\Wde blr ge 
neralimlz hakkında böyle bir iddia 
ortaya atmanm nekadar tehlikeli 
olı.cağm: herhalde takdir etmeli -
siııJz! •• 

- c.anım. ben generalden me • 

L.eralden bahsetmiyorum ki!.. Doğ 
nıdan doğruya o yahudl karısın -
dan bahsediyorum, sizin muhte -
şEım kontesfnlzden !. BU tün Polon
ya bu kadından korkuyor! .. 

- Eğer aöylediğiniz doğruysa 

korımıakta d:ı haklı değil mi, ha _ 
yaD Pavleska: .. Şimdi 11iz boş lafı 
bırak.mu da lütfen şu geı;irilon 

e.srar;:.ngiz tayyare seyahatini ba

yalhanenizden icat fldip etmedJği' 

nJzi şöyle bir iyice bntırlamRya 

çalrşm! .. 

Bu sözlerim ilı:erine Pavleakanm 
minimini ~cudu ile yerinde adeti 
bir gülleye tahavvül ettiğhıı hay
retle gördllın. Pars gibi yırtıcı ha_ 

kışlarla bak.arak, adeti gürledi: 
- Sevgili bayım! •• Bu kadıııın 

bUyWı işler kanştırdığma em1n1m 
di:·onıın! .• Ktm.aeye dtnletemJyo -
nı.m. AdetA Varşova belediye Jru -
lee'.nin tepesine çıkıp haylar&ea · 
ğnn gPJiyor! .. Saym bay! •• İyi bL 
Un ki bu kadm Polonyanm mukad· 

deratiyl& oynuyor! •• ..... 
- Siz ta)j"are seyahatini nere· 

den blllyorınınuz, ona 'bakalım t_ 
- Nereden olacak?. Generalin 

köşkll içinde yalnız sl.zln değil, be
nim de adamlarun var!.. Hem be_ 

nim adamlarnnm uyku lıastalığma 

mUptell olmryanlardan seçilmlt -
tir, anladnm: mı! 

- Hayır anlamadmt, Pavleska!. 
- Size b'nlm Valeskanm pc~in· 

de damlarmı var, cliyonım. Bunlar 
bu zehirli kontesi hir dakika göz
den aytrmazlar! .. lşt(' bu adam.la • 
rund:ın en zcklsl ol.ın bir tane'Ji 
onun geceyamı gizlice generalin 
villıisındıtn çtktığmı VI" karanlıkta 
bir otomohH.- ntl<>rl•~mı m~llı,. 

b(ınlm her ihtimale karşı her an 

Itendilt'rin!D nmrine hazır hulun -

dnrduf,um otomohll!me o da atla· 

mış. zehirli kontesi tAklp etmiş. t
kl saat şimale doğru 00 kilometl'" 
si:raUe gittikten sonra Valeska 
kendisini b'r dağ tl'.'peslnln a.rdm. 
da bir U.rlada beklemrkte olan 
kilçllk bir spor tllyy&realne atla -
mııı, ve yine ~lmn.lf' dom.ı ur.mucı' 

(De'-.mı nrl 

. ao-
Kurekçı bileziği koynuna koya. 

ak, tekrar klırekıere sarıldı. 
-l<.apt.an paşa, senın Jturdu

: ocla)a daima canyelerıni hap· 
r r de. Seni hergün o odar'.a ~f,. 
~ kendi •·--'1• ........... za·~lı kı-zın AC;ill.J ua.... • 

<:e&al;ı ne kadar da uza~.ı. Hfil~ 
~a Yatıyor ... dıyerek b3n8 a · 
JOrduın_ 

z - Sen çok zeki bir adama ben
~n' nerelisın? 

da gizliyim.. 
- Adın nel 
- 'Y U!Uf ••• 

- °tÜ7.Uğü karan1Jkt& ıöNmi. 

yonım ama. iyi yürekli ve mert 
bir adama benziyorsun! 

- Bizim kara.dewzde allik 
adam yoktur. Biz iyiliği, doğ
ruluğu severia. 

- Bana uzaktan acıd:ğın için. 
t.eşektlr ederim. tık fırsatta sana 
da.ha büyük iyılikler yapa.cağımı 
vaadediyorum. 

- Sm bundan llOm'8 bana hiç 
bir iyilik yapmumn! 

- Neden? 
- ÇUnktl benim Ternn~ 

geçmekten. orada çalışmaktan 
lııllk& lair •wi• ıaktmr. Bil 

Yavrumu hen 
öldürmedim'~~ 
Yazan: Muzaffer Acar 

~~--

f 

Devlet DemiryoUarr ve Limanfarr 
iş~tme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen tıcdeU 9&77.~0 Ura olan takriben 178 m3 çam kt'!'UU 
26.2.941 çar§amba gUnU ımat 15.30 da kapalı zart usum ne AnkaraJıı Jdare 
blnaauıda satın almacakur. 

Bu işe giı'mek lııtıycnl<'rln (703.32) llraltk muvakkat t.em'nat ııc kanu
nun tayin ettiği vestkalnn ve tckllflcrinı aynı gUn saat 14,80 a kadar hoıııl.. 
yon relsllğlne vermclert IAzımdır. 

· Şartnameler para111z o!.'lrak .An.karada malzeme dairesinden, HR) ;larp&• 
bulunmaları. (A62l 

Dev1et Oenizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

10 tubattan 17 §uba~ kadar muhtelif h~tlarct kal· 
kacak v~pı:_ ~=-. ..ıı iainıleri, kalkış gün ·ve saatleri 
ve kall<o.~ 1-

1 
.... -· .... '-"'-- ı ... r. 

BARTIN HATTINA 

lUtJDANl'A HATTINA 

BA.."lı'lllRllA HATTJNA 

ıaınoz HA'l'TL"\A 

.>IUJ ı:ıı ..ıe !Ege), perşembe J2 ~ 
ıAksuı ve pazar lG da (Ksrq<!en!z) 
Galata rıhtmımdan • 

Salı 18 de !Ana!arta), cumartesi ıs 
de <Çanakltaleı, Sirkeci nhtımından. 

Pazartesi. salı 9.50 de, çarpmtJa, per. 
§Cmbe. cuma 16 da (Trak), cumarteal 
H te (Marakaz) \'e paz:ır 9~0 de 
t Trak ı, Galata nhtım:.nda:ı. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.115 ta 
(Marakaz), Galata rıhtımından, Ayn· 

ca çarşamba 20 de (Mersin) , cumıu1.eı. 
ırt 20 de (Saadet), Tophane rmtımm· 
dan. 

Salı ve cuma 19 da (Seyyat'). Top. 
hane rıhtımmdan. 

Pazar 9 aa (Bartın) Topharın rıhtı. 
mmdan: 

Gôzlerini yumdu w auatu, yavrumun ıztırabın& dindirmiftim A\'VALIK HA'rl'l.NA Çarşamba 15 te tBursaı, curtlal'ıe.l 
15 te (Mersln), Sirkeci rıbtuc:ndan. 

(DilnkU nUııba4aa clenomJ divan nedentıe sihirli bir elin te· tz.'11R SORAT HAATINA 

Ora.dan naıııl kaçtı, eve naaı1 sirilc ot minder oluvermişti. Ço. 
1 1 

ll..l'UK ARALIK POSrAp;;J 
ge di, yoJ arda haykırdı mı! Yu. cuğu aldnn. Artık aut çıkmayan 
varlandı mı'! Hiç bilemiyorau. zavallı göğsüme bastım.. Otuz 

Pazar ll de (lzmırı. Galata nhtımm· 
dan. 

P1:1rvembe ıa t.e (Tırha.n), Gaıata rm. 
tımınd~n. 

Kendim kilçilk kulübesinin ha. aıtı saattir ağzıma bir lokma 
ra.p odasında bulunca aklı başı- yiyecek koymamıştım .. Yavrum 
na geldi.. Akşam olmuştu.. BU. kuru mememi yalamaktan bı. 
tun gtlnil nerede geçinni§li, bil. kmca ağlamağa başladı.. Ağladı 

Not: Vapur seferleri hak .ınaa neı tılrlü ma.ııı.mat &fllfıda tele!oo nUJB8• 
raıarı yazıJı acentclertmızJ:.ırı ogN'lll lebılir. 

Galata nhtımı. Umanlar umum 
umum müdürhiğü binall'ı 

altında. tısa 

Galata rıhtımı, mmtaka Uman 
relııllf;l binası altında tOUI 

miyordu .. KUçUk idare J!mba.. ı ağladı.. Çatlarcasına a.ğla.dı. oa1aa. Baş Acentl'Jlği 
yaktı. bütün günün yorgunlu. ! O zaman yeniden doktoru gör. 
ğiyle bitkin bir hale gelmiş olan dilm.. Galata Şube AN>nf.('llA'f 

Slrked, )'olr.u salonu .t2748 
yavrusunu ot minderin Uzerine l - Çocuk çok mu ağla.yor? 
yatırdı.. Uyuyamayor mu? ı;lckocı Şube At't'.ntcllğl 

Hikayesinin bundan sonrası Diyordu .. Onun ICo\ayı var .. ı ~._-~__,._,,_.. __________________ ,ıı_~_ı 
aÇJ.. çoJi ~i. J4MM1Qa kaUl Bdynuntlalci' -3amAP1tfn 89tNnı .•lata:n'bul Müskirat Amili eri Cem:yetinden: 
kendisini cinayete kadN' ailriik- biraz yorulur, hemen uyur.. 24.1.941 cuma gUnU yapılan umumt heyet toplazıt.ı..nda ekseriyet !ıUd oı. 
liyen cinayetin en ıztıraplı günü..' Hiç durur muyum.. Ya\'r\1- madJtmdaD tekrar toplantı.nm ıe oubat 1941 çarpmba günü ııaıtt u :en ı~ 
nü ~yle anlattı· b d"nd' i . ya .kadar belediye dvarmda Babıut caddealnde 10 N. il Esna! ceml;>etı.rt bl 

· . . nımun ıztıra ını ı ırmek çın numcla yapılacaktır. 
- Yavrumu mlnderın il.zenne h · ik bo d . _ emen Jncec ynunu erman. Kurumumıa.a dahil bulunaa rakı, kanyak depolarDe prap, bira ID'a&!At· 

atton •. Bu mınder ~eğil,. pıµiak sız parmaklarnnla oğm .:a bat- bane ve depolarmdakl lmWer ve mUnhıuııran satıcııan, gazoz tınaıAt!ııme.. 
atlaslarla kaplı bır divandı.. ladım.. Bir C"yrek saat oğu.ştur. ıen A.mlllertle mıı.tabdem bllQmurn memur ve l§Çllert, J!r&. alrke. •• ryu ve 

Doktor da divanın bir klS§esine dum.. Fakat yavrum bir türlü ban yapıuılara müatahdemlerl.., bunl&rın aeyyar satıcılan oıaıa!< ce!l'lyete 
oturmuştu Çocuğun huysuzlu . . k 

1 
k _

1 
kayıtlı aanm o gUn ve aaatte cemiyet merkezinde baZır bulunınal&n oaa 

·· - susmayor, ıçı atı ara ag ayor. olunur. 
ğu vardı.. Beşiğinde uyuyamı. du .. RUZNAME: ı - CemlyeUn l!HO yılına aıt muamclAt ve hesa.O.•mm 
yordu. Divanm bir köşesi ona - Biraz daha gayret.. lelklkl ve ldllre beyeUnln ıbram, 2 - ldar,. hcycllnln müddetlerini 'knı!\J .-
aynlmışb.. Onda yattığı za.- Dedim ve. tazyiki gittikçe art. den nılllf azam yerine yeniden intllıap icra .. 

Yalnız §Unu söyliyeyim: Yavru· 
sunu nuıl boğduğunu anlattık. 
tan 80nra alnındaki s:>ğtık ter 
damlalarını sildi ve gözlerindeki 
masum mavilik dalg-.ılaruna.ğa 

başlarken ilave etti: 
- O artık uyuyor .. Hila uyu. 

manlar Be&i çıkmayordu.. Dok. tırarak oğuşturmağa devam et_ 

tor o akşam ne kadar candan. tim.. Ben sıktıkça çocuğumun 
dı.. Beni kollanna aldı.. Saçla. sesi ualıyordu. ZavaJh yavru. 
nmcian to:mklanma ka lar her mun ızhraıbmı biraz olsun din· 
yerimi öptü .. Koynuna ilk girdi- dirrliğim için memnun olu}•or: 
ğim gece de beni öyle sevmişti. onu tamamen susturmak uyut. 
Billür bardaklara eliyle doldur. n:ı-ıl< için daha kuvvetle zayıf 
duğu tatlı bir içkiyi yudum yu_ pannaklanmda kalan biltUn kuv 
dum bana içirlyor. kendi ellcrile vetle sıknrordum.. Sıktmı, sık-'.J yor •• 
sevdiği meyvalan yediriyordu.. trm, var kuvvetimle sıklım. Ni. 
Yanrr.d:ı gt-Çirdiğim lik gecedf' hayet uyudu .. Artık 8"'Sİ çıkma· 
bana böyle muamele etmişti.. y:>rdu .. Zavallı yavrumun ıztıra. 
Ne kadar mesuttum... Fakat hım dindfrebilmiştlm .. 
yalnız ben değil, o da mesuttu. 1 Tıbbiadlice deli olduğuna ka· 

Bu sırada cocuk birden katı- rar verilen bu z:avalh kadmm fe 
hrca.sma ağlamaga başladı.. ci hiklyesini bitirdikten sonrakl 

Kendime g<'ldim. Atlas kaph halini t:ısvir etmek istemem. 

iş te Kaptan Paşanın elinde idi. 
Halbuki onun yanından kaçıyo. 

ru.m. 
- Ya.nn ne olacağını Allah. 

tan başka kimse bilmez. Ben ee.. 
ni aratırsa.m nerede bulayım. 

- Ayvansaray iskelesinde ça
lı§tım. Hopalı YWRJfu orada her 

kea tanır . 
- Pekal!. Biraz da.ha hızlı 

gidemez mıyiz? 
- Yakalaıunz diye mi kor. 

kuyorsun? 
- Denizin ortasına geUikten 

sonra, yakalanmak tehlikesini 
savuşturduk demektir. Arkamız 
dan yetfşseleı de, beni yakala. 
ya.mazlar. 

- Arkam:- 'an Paşanın ham· 
lacıl&n sekis tnrekle yetişirse. 
kaçamayu .. Yakayı ele veririz. 

- Ben yakalanmam dedim 
ya. O zaman sen hesap verırsin 
onlara. 

-Ne pbi... l 

- Ben deniı.e atlarım ve su. 
yun altndan yü7.erek giderim. 

- Yüzmek biliyor musun? 
- Balık gibi.. 
- O halde benim ıçin de hiç 

bir korku yok. Gelip ararlar .. 
Kayıkta kimseyi bulama.zlar .. 
Defolup 6iderler. 

Lukreçya başını arkasına çe. 
\irdi: 

- Bizi takip ediyorlar ... Bir 
kayık geliyor. 

- O, yolcu kayığıdır. 
- Nereden Jnl~1m? 
- Kaptı Paşanın kayıkları 

nın b~e·- 1ı b=rc " r vardır 

Bu kayık karanlıkta geliyor. 
Lukreçya hafi" • ır kork.ı ge. 

çirdi. 
Kayıkçmın dediği doğruydu. 

ı\rkadan gelen kayık çifte kU. 
rekliydi ; biraz 80nra Yusufun 
kavığının yanında geçip git
Dliqtı .• 

Lukreçya ge~ bir ' f!foa aldı 

Mahkmıe bu uvallı kadmı 

akıl hasta.hanesine gönderırkeıı 

heyeti h!kime asıl k tili mah. 
kfun edememenin verdiğı ıztı 

rapla kıvranıvcrdu .. 
MUZAFFER ACAR 

Kayıkçı Yusuf: 
- l:.lmiz:. ~ talii val"IUI§. 

dedi, boşuna teli§3 dUktUk. Ka. 
yık geçti. 

Lukrec;yanın g:lzleri. Halicin 
karanlık koynunda dişi kapla. 
gözü gibi ışıldayo:-d 1 • 

Bir müddet ko madılar. 

Lukreçya Clha' :ı.hilini bil • 
miyordu. 

Bir aralık kayd ·a sordu: 
- Cibaliye ne zaman varaca· 

ğız? 

- Yal<laştık.. Nereye gide_ 
ceksin? 

- Ve:ıedik :ıl~~- ·:ıir sahılha_ 

nesine .. 
Yusuf tereddüt etti: 
- Kaptan Paşanın cariyetıi. 

nin Venedik elçisiyle ne alışve
riei var? 

- Ben bildiğin cariyelerden 
değilim. Sinyor Greçyo benim 
akrabamdır. 

- Ya. .. Sen de Venedildi mL 
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KURTUL US 
BiÇKi ve DiKi~ 

DERSHANESi 

XudlN'.si: Bayan Papuyu 
Haftada dört glia kadmlara 

gllntlt• litt•r nat Frantnz naBle 

bitki \ '«' dOdıı dPni tedrbı edilir " 
ol r ~da Ma.arifçr musaddıık dlplo
ma ''erilir .F<'rlköy TcpcUsttl 118 
No. Papa'l'\"M apartımam. 

11in? 
- Evet. 

Zaten bende senin konut. 
mandan şüphelenıni~tiın. Dilin 
çalıyor d-.ı 

Lukreçya teıu ar sordu: 
- Vene<!ik elçisinın sahilha. 

nesini bılıyor musun? 
- Bilmez mıyım? En apjı 

on kere gıtmışimdır. 

Ve başını çevırerek, rıhtmım
da kırmızı fene.·ler yanan bir 
köşkü göstcrt.:i: 

- lşte, şurası .. Yaklaştık. 

- Hemen yanaşalım öyleşee. 
Yusuf kayıt:. sa.hilhanenin 

rıhtımına ...şlınyordu. Lut. 
reçya kırmIZI :;ık altmda kayık. 
çmm yUziine dikkatle baktı: 

- Bana bu i;;iliği yapa ada. 
mı iyıce tanımalıyım... 

- Be<iava vapr.ıadnn va.. Bıa
(Devuu v.r) 



Dü_nkü Lik maçlarında 
ıstanbulspor Süteymaniyeyi yenerek Mitn 
kümeye girmek yolunda kati bfr adm attı 

F-ener Vefaya, B'-şıktaş Topkapıya, Galatasaray 
Beykoza. Beyotıu~r Altlntu• galip 


